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Μια σκόπιμη καταστροφή
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Αριστερά θα αφ εθεί να συμπαρασυρθεί με το ΠΑΣΟΚ;
άγουμε... νερό!
παλιότερη λογοτεχνία μας «εκ νέου». Γράφουν:
Βαρβέρης, Κ. Βούλγαρης, Γ. Δάλλας, Αλέξης Ζηρας, Ηλίας Λάγιο
ιστίνα Ντουνιά, Μίμης Σουλιώτης και Β. Χατζηβασιλείου.
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ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Η πεποίθηση του μεταμοντέρνου κριτικού ότι το νόημα συνεχώς μετακυλίεται, ότι καμία ερμηνευτική απόφανση δεν μπορεί να αποδειχθεί
αντικειμενικά έγκυρη, τον οδηγεί στον απόλυτο κριτικό σχετικισμό και
στην κατάλυση των αξιολογικών διακρίσεων’ στην άποψη ότι κανένα
λογοτεχνικό έργο δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι καλύτερο από ένα
άλλο. Ο μοντερνιστής κριτικός υποστηρίζει αντίθετα ότι απόλυτη ερμη
νευτική αντικειμενικότητα, λέει, δεν υπάρχει’ όμως υπάρχει σχετική: το
γεγονός ότι καμία ερμηνεία δεν μπορεί να είναι απόλυτα αντικειμενική
δεν σημαίνει ότι μια ερμηνεία δεν μπορεί να είναι αντικειμενικότερη από
μιαν άλλη, γιατί διαφορετικά ή όλες οι ερμηνείες θα ήταν λανθασμένες
ή όλες θα ήταν νόμιμες, δηλαδή καμία δεν θα ήταν λανθασμένη.
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ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Μ ΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΤΟ Υ ΝΑΣΟΥ ΒΑΓΕΝΑ
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τον ΝΑΕΟΥ ΒΑΓΕΝΑ

ΠΟΛΙΣ

Το βιβλίο της Μορφιάς Μάλλη πραγματεύεται το θέμα της λο
γοτεχνικής μετάφρασης, η οποία με τον μύθο της Βαβέλ που τη
συνοδεύει, αποτελεί την κατεξοχήν μεταφορά για την έννοια του
μεταμοντέρνου. Ευρισκόμενη στο μεσοδιάστημα μεταξύ γλωσ
σών και πολιτισμών η μετάφραση αποτελεί ένα υβρίδιο, στο πε
δίο του οποίου οι πολιτισμικές διαφορές και οι σχέσεις εξουσίας
μεταξύ λογοτεχνικού κέντρου και λογοτεχνικής περιφέρειας κα
θίστανται δυσδιάκριτες. Εξετάζοντας τις πολύπλοκες αυτές σχέ
σεις μέσα από την μελέτη της μεταφραστικής θεωρίας και πρα
κτικής του Νάσου Βαγενά, το βιβλίο αυτό επιχειρεί να χαρτο
γραφήσει την αλλαγή ‘παραδείγματος’ την οποία επιφέρει ο Βαγενάς στην ελληνική μετάφραση της ποίησης, οδηγώντας την
από μια περιφερειακή μοντερνιστική αντίληψη της μετάφρασης
σε μια μεταμοντέρνα πρακτική της, η οποία όμως αντιστέκεται
στα αντιουμανιστικά μοντέλα του δυτικού κέντρου.
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Περίοδος B'· Έτος 29ο · Τεύχος 766
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2002
Τιμή τεύχους: 4 ευρώ

ΑΝΤΙ - ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60,115 21 Α8ήνα
ΤηΧ.010 7 2 3 2 7 1 3 -0 1 0 7232819
FaxrOlO 7226107
ANTI ON-LINE: h ltp ://www.anfi.gr
e-mail: chpapou@olenet.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ: Χρήστος Γ. Παπουτσάκης
j: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Τσάρας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Νεφέλη Παπουτσάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Εύη Ζήση
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Λεύκης 134, Κρυονέρι, τηλ. 010 6297600
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
: ;;Ετήσια συνδρομή: 2 6 τεύχη, Εξάμηνη: 13 τεύχη
,. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εξαμ. 39 ευρώ, Ετήσια 78 ευρώ,
Οργανισμών, Τραπεζών, κ.λπ.: 200 ευρώ
Φοιτητική ετήσια: 70 ευρώ
: > ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ - ΜΕΣΟΓ. ΧΩΡΕΣ:
;j:
Εξαμ.: 74 ευρώ, Ετήσια: 148 ευρώ,
ν ::
ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ - ΑΣΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:
Εξαμ. 65 δολ. ΗΠΑ, ετήσια 130 δολ. ΗΠΑ
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Χρήστος Παπουτσάκης
Δημοχάρους 60,115 21 Αθήνα
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ: 6 ευρώ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας: Περιοδικό ΑΝΤΙ,
για τα βιβλιοπωλεία της Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου - Α. Πουλουκτσή και Σία Ε.Ε.
Λασσάνη 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. 0310 237463
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ΔΕΙΛΟΙ, ΜΟΙΡΑΙΟΙ ΚΙ ΑΒΟΥΛΟΙ ΑΝΤΑΜΑ
Σ τη μ νή μ η το υ Α ν ό ρ έ α Σ ια π χ α ρ ά
Τι συνέβη π ραγμ ατικά στη Σεβίλλη;
Γιατί επιχα ίρ ει θεατρικά ο υπό π ροθεσμία πρω θυπ ο υρ γό ς της χώ ρας;
Π οια είναι η μη ανακοινώ σιμη αλήθεια γ ια τον ευρωστρατό;
Π οιος κ α ι πόσο ελέγχει τον τελικά επικίνδυνο κα ι ελλιπή υ π ου ργό Ε ξω τερικώ ν;
Ο Τ Ο Π Ο Σ έχει ήδη εισέλΟει σε βαθιά κρίση και μην π εριμ ένετε α π ό τους κα θεσ τω τικούς
κονδυλοφόρους και τις διατεταγμένες π ένες να σας ενημερώ σουν σχετικά. Ο ευρω στρατός α ποτελεί τη λυδία λίθο η οπο ία ενδεικτικά αποκ αλύπτει τα λάθη, τις π α ρ α λ είψ ε ις κα ι
την αναποτελεσματικότητα της εξω τερικής μας πολιτικής. Κ αι ε π ’ αυτού ο ι ευ θύ νες του
-ε π ιχ α ίρ ο ν το ς- πρω θυπουργού είναι τεράστιες. Η Ε λλάδα σ τα δια κά κ α ι ά τυπ α έχ ει π εριέλθει σε μια ακρω ς δυσάρεστη και υποβαθμισμένη θέση σε σχέση με τους ετα ίρους μας
στην Έ νω σ η .
Ε πίσης ο ι πρω τοβουλίες του Υ Π ΕΞ στην Τ ουρκία δημιούργησαν μεν ένα μ ονόδρομ ο κλί
μα που ικανοποιούσε τα συμφέροντα κ α ι την πολιτική των Η Π Α στην ευρύτερη π ερ ιοχή ,
αλλά δεν μετακίνησαν ούτε χιλιοστό την Τ ουρκία από τις π ά γιες ψ υχρ ο π ο λεμ ικ ές θ έσ εις
της. Η αποτυχία του Γιώργου Π απανδρέου είναι πλέον ψηλαφητή κ α ι μόνο επ ονείδισ τες
κομματικές σκοπιμότητες και ισορροπίες εμποδίζουν τα πρω τοκλασάτα στελέχη - κ α ι κυ
ρίω ς τον κ. Π ά γ κ α λ ο - να μην την εκστομίσουν δημόσια. Τ ελευταίο κρούσμα η σιω πή γύ 
ρω από τον πρόσφ ατο στρατιωτικό εποικισμό του ψ ευδοκράτους.
Ο ΓΙΩ ΡΓΟ Σ Π Α Π Α Ν Δ ΡΕ Ο Υ , ανεπαρκή ς κα ι αναβλητικός, περ ισ τοιχισ μ ένος α π ό έναν
εσμό προσω πικώ ν συμβούλιων που του προτείνουν αντιφ ατικά π ρ ά γμ α τα , το λέμε ευθέως, έχει αποτύχει παταγω διός στο Υ πουργείο Ε ξω τερικώ ν κα ι έχει οδηγήσ ει τις ελληνι
κές θέσεις σε αναδίπλω ση και αδιέξοδο. Ακόμη και οι «ευλογίες» της ατλαντικής υπερ δύναμης λειτουργούν ιως στάχτη στα μάτια του ελληνικού κοινού κ α ι ως δέσμευση α π ό
πλευράς πρω θυπουργού για να μην ασκήσει τον έλεγχο που επιβάλλεται ν ’ ασκεί.
Ο Γιιυργάκης, αποτυχημένος υπουργός Π αιδείας, Πολιτισμού κ.ο.κ., ρίζω σε στο Υ Π Ε Ξ ,
ώστε να οικοδομήσει εκ του ασφ αλούς το πολιτικό μέλλον του χά ρ ις στα καλά α γγλικ ά
που του έμαθαν ο ι γο νείς του κ α ι χά ρις στην εύνοια που του δ είχν ει -π ρ ο ς ίδιον β έβ α ια
σ υ μ φ έρο ν- ο αμ ερικανικός παράγω ν.
Τ Ο ΙΟ Υ Τ Ο Σ Ε Ξ Ε Σ Τ ΙΝ ημίν υπουργός τω ν εθνικώ ν μας δικαίω ν. Κ αι ο ευρω στρατός
αποτελεί μιαν από τις κορυφιόσεις του εθνικού μας δράματος. Τ ο κείμ ενο της Α γκ υρ α ς
όεν α ναιρείτα ι, ο ι Η Π Α επιτρέπουν στην Τ ουρκία και να μην μετακινηθεί ούτε βήμα κα ι
να εκβιάζει την Ε.Ε., ενιω η διάσκεψ η της Σεβίλλης όεν πήρε θέση α π ο τρ έπ ο ντα ς πάντω ς
την Ε λλάδα α π ό το να ασκήσει το βέτο (που όφ ειλε ν α ασκήσει). Ιδού η «επιτυχία» των
κ.κ. Σημίτη κα ι Π απανδρέου. Κ ερασάκι στην τούρτα: τη λύση Οα τη δώ σει η ελληνική π ρ ο 
εδρία. Μ ια π ρ ο εδ ρ ία στριμωγμένη και λόγο) Κ υπριακού και λόγω υποχρ εώ σ εω ν του 2004
και λόγιυ επικρεμάμενης κάλπης και λ ό γ ο συσσωρευμένιυν προβλημάτοτν κ α ι κομματι
κών διαγκω νισμώ ν. Ε ίνα ι τότε που ο Γιω ργάκης θ ’ α ν α δ υ θ εί ως δυνάμει π ρ ω θ υ π ο υ ρ γό ς
και ο Σημίτης 0α α π ο δ ειχ θ εί ως πρω θυπουργός σε πλήρη αδυναμία.
—Κ αι εμείς τι κάνουμε;
—Τους παρατηρούμε απαθιίις να οδηγούν τον τόπο σε μη αναστρέψ ιμ α τετελεσ μ ένα κα ι
τους απολαμβάνουμε δειλούς, μοιραίους κι άβουλους αντάμα;
—Μ ήπως λιγάκι δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι είμαστε κι εμείς οι πολυ ά ρ ιθμ οι α ν ε ν ε ρ γ ο ί
πολίτες;
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Ένα μετάλλιο (σιωνισμόν) για τον πρόεδρο Μπονς
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ δημοσκόπηση της
ALCO (που θέλει τη Νέα Δημοκρατία
να προηγείται του ΠΑΣΟΚ κατά (8,4
μονάδες...), επέτεινε τη γκρίνια στους
κόλπους του κυβερνώντος ΠΑΣΟΚ.
Κάποιοι ενθουσιώδεις Πασόκοι βγήκαν
στο μεϊντάνι και από κεκτημένη συνή
θεια είπαν: «Μη σκιάζεσθε, αυτοί κερ
δίζουν στα γκάλοπ κι εμείς στις κάλ
πες»... Γρήγορα, όμως, διαπίστωσαν
ότι η πλατεία ήταν έρημη και επέστρε
ψαν στα σπίτια τους, για να συζητή
σουν το θέμα με τον εαυτό τους...
ΦΥΣΙΚΑ υπάρχει η πανελλαδική ορ
γανωτική συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ,
(5-6 Ιουλίου), αλλά κανείς -α ν πιστέ
ψουμε Το Β ήμα- δεν δείχνει ότι έχει
πάρει την υπόθεση αυτή στα σοβαρά.
Αλλιυστε, τι να περιμένεις από μια ορ
γανωτική συνδιάσκεψη, όπου το «πρό
βλημα των προβλημάτων» είναι αν ο
πρόεδρος του κόμματος θα εκλέγεται
από το σύνολο (ή κάποιο υποσύνολο)
των κομματικών μελών ή αν το ίδιο θα
ισχυσει (πρόταση Α. Τσοχατζόπουλου)
για τους τρεις αντιπροέδρους του κόμ
ματος, εάν και εφόσον αποφασισθεί ο
θεσμός του «αντιπροέδρου»... Από την
άλλη, υπάρχει πάντοτε αυτή η εχθρική

συμπεριφορά της βάσης, η οποία, αντί
να χειροκροτεί και να αγιογραφεί,
όπως έκανε επί εποχής Ανδρέα Παπανδρέου, έμαθε σήμερα να «εξεγείρεται» και να προειδοποιεί την ηγεσία
ότι τα περιθώρια ανοχής «μάς τελείω
σαν» και ότι, όπως και αν έχει το πράγ
μα, «ο διάβολος, στην περίπτω ση του
ΠΑΣΟΚ, κατοικεί στα ανώτερα πα τώ 
ματα»1.
Κ. ΣΗ Μ ΙΤΗ Σ: «ΔΕΝ ΦΕΥΓΩ!»

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και με το θέμα των δημοτικιόν και νομαρχιακών εκλογών τι
γίνεται; Κάποιοι υπουργοί ή πρώην
υπουργοί του ΠΑΣΟΚ (Τσοχατζόπουλος, Πάγκαλος, κ.ά.) αισθάνθηκαν την
ανάγκη να δηλώσουν ότι αν το κυβερνών ΠΑΣΟΚ δεν κατακτήσει τον στόχο
των 20 νομαρχιών (με δύο συν-πλην),
τότε ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης είναι
υποχρεωμένος (για λόγους ηθικής τάξεως, κ.λπ.) vu συγκαλέσει έκτακτο συ
νέδριο του κόμματος για τα περαιτέρω.
Την άποψη αυτή, όμως, δεν συμμερίζε
ται ο ίδιος ο Κ. Σημίτης, ο οποίος φ έρε
ται αποφασισμένος να παραμείνει
στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα
από το αποτέλεσμα των δημοτικιόν

εκλογών. «Όχι μόνο δεν προτίθεμαι να
φύγω, αλλά θα όιεκδικήσω και τις επό
μενες εθνικές εκλογές» - λέγεται ότι 0α
δηλώσει στην οργανωτική συνδιάσκε
ψη.
ΑΠΟ ΤΗ Ν ΑΛΛΗ, παράγοντες που
πρόσκεινται στο περιβάλλον του πρω
θυπουργού υποστηρίζουν ότι, αμέσως
μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, ο Κ.
Σημίτης θα προχωρήσει σε σαρωτικό
ανασχη ματισμό, με πολλά νέα πρόσω
πα, και αυτό ως «μια ύστατη κίνηση επι
στροφής στη διεκδίκηση της εξουσίας».
Και ενώ αυτά διαδραματίζονται στα
εσώτατα του ΠΑΣΟΚ, ο προβληματι
σμός δεν λείπει ούτε στις γραμμές τη;
Νέας Δημοκρατίας και τιον άλλιυν κομ
μάτων της αντιπολίτευσης. Η ηγεσία
της Ν.Δ. ανησυχεί, ως ένα βαθμό, για
το γενικότερο κλίμα αμφισβήτησης ποιι
διατηρείται στην κοινή γνώμη έναντι
και των δυο μεγάλων κομμάτων. [Στο
ερώτημα, λ.χ., «πόσο ευχαριστημένοι είσθε;», το 78,1% για το ΠΑΣΟΚ και το
70,3% για τη Ν.Δ. απαντά «λίγο» ή «κα
θόλου» ευχαριστημένοι...] Όσο για τα
μικρότερα κόμματα, όλες οι ενδείξεις
πείθουν ότι, μέχρι στιγμής τουλάχι
στον, δεν αποκομίζουν κέρδη. Έτσι, το
—

Ε Τ Ο ΙΜ Α Σ Τ Η Κ Α Ν ΑΚΟ Μ Η ΔΥΟ Τ Ο Μ Ο Ι ΤΟ Υ Α Ν Τ Ι ( 2 0 0 1 )
Είναι έτοιμοι και διατίθενται από τα γραφεία του περιοδικού

α ντ*

(Δημοχάρους 60, Αθήνα 115 21)
δυο ακόμα τόμοι του ΑΝΤΙ που συμπεριλαμβάνουν τα τεύχη
729 έως και 741 (ο 54ος)
και 742 έω ς και 753 (ο 55ος).
Θα βρείτε επίσης τους τόμους των προηγουμένων ετώ ν
Στους τόμους του περιοδικού ΑΝΤΙ

Α’ εξάμηνο 2001

αποτυπώνεται η σύγχρονη ιστορία μας.
Β ’ ε ξ ά μ η ν ο 2001

KKE εμφανίζει ποσοστό 5,2%, ο
Συνασπισμός 2,8%, το ΔΗΚΚΙ
2,2% και το αυτοδιαλυθέν ΚΕΠ
2, 8% .
I ΕΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΩΝ Ν. Μ ΑΝΤΕΛΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΑ γεγονότα του Δ εκ α 
πενθήμερου, δεν μπορεί να μην κα
ταγράψει κανείς το ακτινοβόλο π έ
ρασμα, από την Αθήνα, του πρώην
προέδρου της Ν. Αφρικής και
ασυμβίβαστου αγωνιστή των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων Νέλσονα
Μαντέλα. [Πώς αποκαλείται το
απαρτχάιντ, μέσα στις σημερινές
συνθήκες του συγχρόνου φυλετι
κού, διαφοριστικού, πολιτικού ή
πολιτιστικού ρατσισμού;]. Ο Μ α
ντέλα ήλθε στην Αθήνα για να υπο
γράψει -κα ι υ πέγραψ ε- τη διακή
ρυξη για το όραμα της Ολυμπιακής
ν Εκεχειρίας. Και ήταν η σύντομη ομιλία
:ου, στο Μέγαρο Μουσικής, μια Οεριουργή κατάθεση για τη θετική δυναμι{ή του αθλητισμού, για την παγκόσμια
: κρήνη, για την εξύψωση των νέων αν; :)ρώπων, για τον διάλογο των πολιτι·: ιμών, για την πίστη στον άνθρωπο,
ινεξάρτητα από φυλή, χρώμα, εΟνότηlU α, γλώσσα.
, ΚΑΙ ΜΙΑ λεπτομέρεια: Η πρόσκληση
ης προέδρου του «Αθήνα 2004» Γ.
. ^Λγγελοποόλου στον Ν. Μαντέλα: «6>έουμε να είσθε μ α ζ ί μας, την ώρα που θ ’
νάβουμε την Ο λυμπιακή Φλόγα».
. την Αθήνα, όμως, τις ημέρες τέλεσης
υν Αγώνων, θέλει να βρίσκεται και η
1 λειοψηφία των κατοίκων της πρωτεύ0 υσας, αφού το 44,4% δηλώνει «Σίγουιι θα είμαι στην Αθήνα» και το 23,2%:
Μάλλον θα παραμείνω στην Αθήνα».
ην, οι δηλώσεις αυτές, εκ των πραγ^ρίτων, ανατρέπουν το σχέδιο «άόεια
^ θήνα» και, φυσικά, καθιστούν τη διά
κριση της πόλης εγχείρημα εξαιρετι'ί δύσκολο.
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΚΡΙΝΕΙ Ο Λ Ο Υ Σ...

ΪΣΤΟΣΟ, «το» γεγονός του Δ εκα\νθημέρου υπήρξε ασφαλώς η δήλιοτου προέδρου Τζορτζ Μπους, σύμ"ονα με την οποία προϋπόθεση, για
\ ν ίδρυση «μεταβατικού» ( =προσωριυ) παλαιστινιακού κράτους, είναι η
ιομάκρυνση από την εξουσία του
ελεγμένου, από τον Ιανουάριο του
0'$[96) Γιάσερ Αραφάτ! Φυσικά, τη δή

λωση Μπους έσπευσε να χαιρετίσει η
φιλοπόλεμη μερίδα του ισραηλινού τύ
που ως «νίκη του Σαρόν», με την έννοια
ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός έπεισε
τον αμερικανό πρόεδρο να θέσει «ε
κτός παιχνιδιού» τον Αραφάτ. Η εφη
μερίδα Μ ααρίβ, μάλιστα, δημοσίευσε
δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου,
σύμφωνα με την οποία στον πρόεδρο
Μπους πρέπει ν ’ απονεμηθεί το «με
τάλλιο του σιωνισμού»!
ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ, όμως, με τα δοξα
στικά αυτά του ισραηλινού τύπου, ο
ίδιος ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ,
Κόφι Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Ρωσία, ο αραβικός κόσμος, ακόμα και
ο πιστότερος σύμμαχος των ΗΠΑ, η
Βρετανία, έσπευσαν να διαφορισθούν
από τη θέση του Τζορτζ Μπους. Ο ίδιος
ο βρετανός πρωθυπουργός, Τόνι
Μπλερ, αμφισβήτησε όχι μόνο τη «σο
φία» του αιτήματος Μπους, αλλά και το
εφικτό της πραγματοποίησής του. Ό σο
για τον ίδιο τον Αραφάτ, αρκέσθηκε να
δηλώσει: «Ο παλαιστινιακός λαός -κ α ι
μόνον αυτός- θα επιλέξει την ηγεσία
του, μ ε νέες εκλογές».
ΩΣΤΟΣΟ, το πλέον εξοργιστικό στοι
χείο των δηλώσεων Μπους έγκειται
στο ότι, ενώ ο Μπους καλούσε το
Ισραήλ ν ’ αποσυρθεί από τα παλαιστι
νιακά εδάφη, ισραηλινά τανκς περικύ
κλωναν το στρατηγείο του Γιάσερ Α ρα
φάτ, έθεταν υπό τον έλεγχό τους τη Ραμάλα και συνελάμβαναν πάνω από 50
άτομα... Ταυτόχρονα, εκατοντάδες χ ι
λιάδες
Παλαιστίνιοι
παραμένουν

εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους,
ύστερα από την απαγόρευση κυ
κλοφορίας που επέβαλαν οι Ισραηλινοί στις πέντε πόλεις της περιο
χής που ανακατέλαβαν: Την Τζενίν, τη Ναμπλούς, την Καλκίλια,
την Τουλκάρεμ και τη Βηθλεέμ.
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΑΑ, ο Μπους απο
φεύγει να υπομνήσει μερικά στοι
χειώδη πράγματα: Ό τι το Ισραήλ
παραμένει η τέταρτη στρατιωτική
δύναμη στον κόσμο και ότι η στρα
τιωτική του υπεροχή έναντι όλυ>ν
των Αράβων, οφείλεται όχι μόνο
στη φύση του κράτους αυτού, αλλά
και στην «ιόιότυπη σχέση του με τις
ΗΠΑ» - όπως σημειώνει ο καθηγη
τής Θ. Βερέμης. Η σχέση αυτή επέ
τρεψε, μεταξύ άλλων, στην κυβέρ
νηση Σαρόν όχι μόνο να αποδομήσει την «Παλαιστινιακή Αρχή» (που
αποτελεί το σκιώδες παλαιστινιακό
κράτος), αλλά και να περιθωριοποιή
σει τον εκλεγμένο ηγέτη του σκιώδους
αυτού κράτους.
ΤΟ Φ ΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΣΑΜΑ, Κ.ΛΠ.

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, παρά τον «τάπητα»
των πυραύλων, βομβών, βλημάτων που
ισοπέδωσαν το Αφγανιστάν, το φάντα
σμα του Μπιν Λάντεν άρχισε πάλι να
πλανάται απειλητικό πάνω από τα κε
φάλια των αμερικανικών μυστικιόν
υπηρεσιών... Πάνω που οι Αμερικανοί
είχαν αρχίσει να πιστεύουν ότι «ο κα
ταζητούμενος Οαάμα Μ πιν Λάντεν εί
ναι μάλλον %'εκρός» (άρα μπορούσαν ν’
αρχίσουν να μελετούν την επιχείρηση
ανατροπής του Σαντάμ Χουσείν, στο
Ιράκ...), ήλθε, ξαφνικά, το μαγνητο
σκοπημένο μήνυμα του «εκπροσώπου»
της Αλ-Κάιντα (Σουλεϊμάν Άμπου
Γκάιθ), σύμφωνα με τον οποίο ο Οσάμα είναι ζωντανός, υγιής και «ετοιμάζε
ται» για νέα πλήγματα κατά των ΗΠΑ,
εφόσον δεν λύνεται το Παλαιστινιακό!
ΚΑΝΕΙΣ δεν ξέρει, βέβαια, αν η μα
γνητοταινία (του «μηνύματος») είναι
γνήσια ή αν η επίκλησή της γίνεται για
να συντηρείται το κλίμα ψύχωσης ενα
ντίον ορατών τε και αοράτων τρομο
κρατούν... Ό πω ς και αν έχει το πράγμα,
το σχέδιο Μπους για την «επίλυση» του
Παλαιστινιακού, είναι ό,τι χειρότερο
για την πραγματική ειρήνευση της πε
ριοχής.
ΑΝΤΗΝΩΡ

αντί
ΟΤΑΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΝΙΓΕΤΑΙ (ΚΑΙ) ΣΤΑ ΡΗΧΑ

ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟΙ;
Δεν είναι λίγοι οι
υποψήφιοι δήμαρχοι του
ΠΑΣΟΚ σε μεγάλους
δήμους που
διαμαρτύρονται ότι δεν
έχουν τη στήριξη που
πρέπει από τα μεγάλα
στελέχη του κόμματος
στις προεκλογικές τους
εκστρατείες. Μα είναι
σοβαροί; Για το καλό
τους το κάνουν. Δόξα
τω θεώ να λένε που
τους αφήνουν μόνους
τους και δεν
εμφανίζονται στο
πλευρό τους. Ίσως
είναι και η μεγαλύτερη
βοήθεια που μπορεί το
κόμμα να τους
προσφέρει, ώστε
κάποιοι από αυτούς να
καταφέρουν να
περάσουν και στον
δεύτερο γύρο.
Β.Μ.
ΣΤΑΖΙ
ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ
0 πρωθυπουργός του
Βραδεμβούργου κύριος
Μάνφρεντ Στόλπε παραιτείται γιατί αποδεικνύεται ότι εις το πα
ρελθόν είχε δραστηριο
ποιηθεί ως πράκτορας
της Στάζι. Στην χώρα
μας πάντως ο πολύς κύ
ριος Σωκράτης Κόκκαλης, «επιτυχημένος
επιχειρηματίας» με τα
χρήματα της Στάζι, δεν
εννοεί να κάνει την πα
ραμικρή κίνηση. Και για
τί; Αφού κυβέρνηση,
MME, κοινωνικοί παρά
γοντες και άλλοι πολλοί
τον προστατεύουν. Και
οι δικαστικές αρχές μή
νες τώρα ψάχνονται και
δεν αποτολμούν να
πράξουντο στοιχειώ
δες: Να τον καλέσουν
σε απολογία...
Χ.Ν.
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λλο ένα δείγμα ασυνεννοησίας ανάμεσα
στους υπουργούς της κυβέρνησης κατεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή
την απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομο
σπονδίας. Οι αρμόδιοι υπουργοί έδειξαν ότι
δεν μπορούν να κρατούν ανάμεσά τους ένα κοι
νό κώδικα επικοινωνίας είτε για προσωπικούς
καθαρά λόγους σκοπιμότητας, είτε από έλλει
ψη σεβασμού στην έννοια της ενότητας σε κυ
βερνητικό επίπεδο. Πριν οδηγηθούν τα πράγ
ματα σε όξυνση η απεργία Οα τερματίζονταν,
εάν ο κ. Χριστοδουλάκης υπέγραφε την τροπο
λογία που είχαν ήδη υπογράψει οι συναρμόδιοι
υπουργοί κ.κ. Ρέππας και Ανωμερίτης. Τα
πράγματα δεν απέχουν πολύ α π ’ το να χα ρα
κτηριστούν κωμικοτραγικά καθώς, ενώ το βά
ρος της αποτυχίας θα έπρεπε να το φορτωθούν
κυβερνητικοί παράγοντες, τελικά μετακυλίσθηκε στους εργαζόμενους. Ο κ. Χριστοδουλάκης
προσέθεσε άλλον έναν ατυχή χειρισμό στις έως
τώρα ενέργειες, εάν συνυπολογίσουμε και το
πρόσφατο «ναυάγιο» της ένωσης Εθνικής και
Αλφα Μπανκ. Αρνήθηκε να υπογράψει τη συμ
φωνία κυβέρνησης και Π.Ν.Ο., όταν είδε ότι
έπρεπε να πληρώσει 50 δισ. δρχ. Για ν* ακολου
θήσουν οι Ρέππας και Ανωμερίτης οι οποίοι
αθέτησαν τα όσα είχαν συμφωνήσει με τους
συνδικαλιστές. Με ερασιτεχνικούς και επιπό
λαιους χειρισμούς είχαν υποσχεθεί ότι θα ικα
νοποιήσουν τα αιτήματα, χωρίς να προηγηθεί
συνεννόηση με τον κ. Χριστοδουλάκη. Αλλο

Α

ένα δείγμα έλλειψης σοβαρότητας που εκθέτει
ανεπανόρθω τα την κυβέρνηση. Κάθε φορά που
θέλει να διαψ εΰσει τον εαυτό της και να μετα
δώσει ότι βρίσκεται σε κατάσταση πανικού,
επικαλείται τους κανόνες της σφιχτής δημοσιο
νομικής πολιτικής.
Σίγουρα αποτελεί ένδειξη πανικού το να κατα
φεύγει σε συνθήκες πολιτικής επιστράτευσης
επιτρέποντας έτσι να γίνει πιστευτό ότι δεν
υπάρχουν πλέον περιθώ ρια πολιτικού διαλόγου
και ειλικρινούς κατανόησης. Η σκληρή γλώσσα
της κυβέρνησης αποσκοπεί στο να γίνει διάκρι
ση ανάμεσα σε επαγγελματικές τάξεις που δι
καιούνται να φωνάζουν για τα αιτήματά του;
και σε άλλους που δεν δικαιούνται.
Μα είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να επιδει
κνύει επιλεκτική κοινωνική ευαισθησία και
προκλητικά να ισχυρίζεται ότι «εάν δώσουμε σ’
εσάς θα ζητήσουν και οι άλλοι»; Για το οικονο
μικό αδιέξοδο που έχει περιέλθει το ΝΑΤ δεν
ευθύνονται οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι κατα
νοητό. Ό π ω ς κατανοητό θα έπρεπε να γίνει ότι
τα αιτήματα των ναυτικών 0α μπορούσαν ν'
αντιμετωπιστούν με άλλο νομοσχέδιο, το οποίο
0α ρυθμίζει τα θέματα του ΝΑΤ.
Αντί γ ι’ όλα αυτά μήπως τα γεγονότα μάς κά
νουν να σκεφθούμε ότι οι εργασιακές συνθήκες
(και) των ναυτικών θα γυρίσουν στην εποχή τη;
γαλέρας και της στρατολόγησης ναυτικιύν με δέ
λεαρ ένα κομμάτι ψωμί;

Σ. Λέτσιος

« ΠΡΟΚΡΙΜΑ»;
αράνομη έκρινε το ΣτΕ
την μελέτη περιβαλλοντι
κ ο ί επιπτώσεαχν που εκ
πονήθηκε για το έργο κατα
σκευής ταιν γραμμών του προαστιακού σιδηροδρόμου για το
τμήμα από την Αθήνα έως τους
Αγίους Αναργύρους.
Η προσφυγή που είχε κατα
θέσει ο Δήμος Αθηναίων έγινε
σχεδόν ομόφωνα -μειοτμήφησαν μόνο δύο δικαστικοί- απο
δεκτή.
Η απόφαση είναι σημαντική
διότι, ανάμεσα στα άλλα, έχει
να κάνει με τους Ολυμπιακούς
του 2004 και την εμπλοκή που
δημιουργείται.
Και είναι ακόμα σημαντικό
τερη γιατί αν και πρόκειται για
εντελώς διαφορετικές προσφυ

Π

γές και για εντελώς διαφορετι
κά έργα, με κοινό σημείο όμως
το περιβάλλον, προσφέρεται
για θετικές σκέψεις όσον αφο
ρά στις προσφυγές στον Άγιο
Κοσμά και στο Ελληνικό για το
αμαξοστάσιο του τραμ.
Υπενθυμίζουμε ότι είναι σε
εξέλιξη και οι δύο αυτές προ
σφυγές κατοίκων και φορέων,
τόσο για όσα προγραμματίζο
νται και ήδη γίνονται στον
Άγιο Κοσμά, όσο και για το
αμαξοστάσιο του τραμ στην
παραλία. Δύο σε εξέλιξη έργα
με σοβαρές περιβαλλοντικές
παραλείψεις.
Τ α οποία «περιμένουν» για
ανάλογες αποφάσεις;
ΟΦΙς

•

·

ΕΣΤΩ, ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΑΡΟΝ...

ρος τιμήν τους τα μέλη
της Διαρκούς Ιερά;
-■-■•Συνόδου πριν λίγε;
μερες εκδήλιυσαν την
αντίθεσή τους να
προχωρήσουν στην ανάθεση
του έργου της κατασκευή;
του ξενοδοχείου της
Εκκλησίας στο Κολωνάκι,
«μέχρι να ξεκαθαρίσει το
ζήτημα της άδειας
οικοδομήσεως από την
_ *
■*
Πολιτεία».
Έστω... Αν και οι κάτοικοι
και οι φορείς θα περίμεναν
την οριστική αναβολή το§§· b]
συγκεκριμένου έργου, για
τους... γνωστούς λόγους.

Π

ΟΦΙς

αντί
•.................-
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ΝΑ ’ΧΑΜΕ
ΝΑ ΛΕΓΑΜΕ

ΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΟΧΥΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
Ευρώπη οχυρώνεται με τον πιο συστηματι έχουν οι αστυνομικές δυνάμεις την συνεπικουκό τρόπο απέναντι στο μεγάλο κύμα των ρία των MME για να προβάλλουν το έργο τους;
μεταναστών που ταξιδεύει προς τις ακτές Ή απλά αναζητείται και η έγκριση της κοινής
γνώμης για να δοθεί ένα συνοπτικό τέλος -κα ι
ι\ ης κοινωνικής ευημερίας και υπεροψίας των
όσο το δυνατόν με μικρότερο τίμημα- στο πρό
: αώντης.
Και εάν δεν το πήρατε είδηση στο ίδιο μήκος βλημα των απελπισμένων μεταναστών; Εφόσον
,υματος ευθυγραμμίζεται και η Ελλάδα. Ο κάποιος εισέρχεται παράνομα του αξίζει η τα
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρυσοχοΐδης δη- πείνωση και η υποταγή στο δίκαιο και τους κα
ώνει ότι η χώρα δεν θα δεχθεί άλλους μετανά- νόνες της «απειλούμενης» χώρας. Εάν ισχύει ο
τες και η κρατική τηλεόραση αναλαμβάνει να φόβος της απειλής, αποκτά νομιμοποιητική υπό
εταφράσει το τι σημαίνει πρακτικά αυτού του σταση η άσκηση βίας, ο ανθρώπινος εξευτελισμός και η άρνηση μιας ολόκληρης κοινωνίας
ίδους η πολιτική.
Σε ειδικό θέμα στα δελτία ειδήσειυν περιγρά- και των μηχανισμών της να κατανοήσειτην ιδιαι
εται ο τρόπος που οι συνοριακοί αστυνομικοί τερότητα των διαφορετικών ανθρώπων.
Η συνθήκη της προσβολής και του πόνου δεν
^ ‘ Γήνουν παγίδες για να συλλάβουν τους παρά)μους μετανάστες. Ο ι «κομπάρσοι» πέφτουν μας αφορά επειδή προσφέρει την ικανοποίηση
: :ο έδαφος με το πρόσωπο στο χώμα. Ποιος θα ότι υπάρχει και αποδίδει ένας συγκεκριμένος
λήσει για τα δικά τους δικαιώματα; Ποιος θα φορέας εξουσίας. Ό πω ς το ίδιο δεν μας απα
!;/ /ει να μιλήσει για παραβίαση της δημοσιογρα- σχολεί το ποια θα είναι η τύχη τους απ’ τη στιγμή
που θα καταλήξουν σε κάποια ελληνική φυλα
f κής δεοντολογίας;
ψ Ολα αυτά παρακάμπτονται με κυνισμό. Προέ- κή. Ο Έλληνας έχει συνηθίσει στην ιδέα ότι
■eA να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας του εκεί καταλήγουν κυρίως αλλοδαποί και «εγκλη
' .ηΟυσμού. Ο κίνδυνος ενσαρκώνεται στα πρό- ματίες», επειδή νομίζει ότι η οικονομική και
([ : ιπατων εξαθλιωμένων ασιατών. Ό π ω ς παλαι- κοινωνική εξαθλίωση είναι κάτι ξένο προς αυ
ερα παρακολουθούσαμε τις επιχειρήσεις της τόν. Μέσα στα πολλά παράδοξα που μας δια
Γ ιτυνομίας στους τσιγγάνικους οικισμούς από κρίνουν ως λαό, πιστεύουμε ότι ο «ξένος» απ'
ρεπορτάζ των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθ- την στιγμή που περάσει τα σύνορα είτε θα καταλήξει στη φυλακή, είτε θα παραμείνει ούτως ή
^ jv. 0 τηλεθεατής που βλέπει την εξολόθρευση
fVi ός «εχθρού» έχει τα περιθώ ρια ν ’ αναρωτηθεί άλλως στο περιθώριο, στην «φυλακή» της κοι
: ν η αδιαφορία μπροστά στα γεγονότα υπο- νωνικής και πολιτισμικής απομόνωσης.
Σ. Λέτσιος
λπει την καλλιέργεια του ρατσισμού; Λοιπόν

Η

Προ καιρού ο Δήμαρχος
Δράμας αποφάσισε να
ενισχύσει με ένα μικρό
επίδομα τους
πολύτεκνους της πόλης
του. Το κονδύλι για τα
επιδόματα αυτά θα
επιβάρυνε μόνο τον
προϋπολογισμό του
Δήμου και δε ζήτησε
ειδική ενίσχυση από
κανένα κρατικό φορέα.
Η προσπάθεια εκείνη
«κόλλησε» στο
κυβερνητικό
υποκατάστημα της
Περιφέρειας Αν.
Μακεδονίας & Θράκης,
η οποία του απαγόρευσε
να προχωρήσει στην
επιδότηση των
πολύτεκνων με το εξής
αιτιολογικό: «Κοινωνική
πολιτική μπορεί να κάνει
μόνο το κράτος». Τώρα
ο κ. Παπουτσής
υπόσχεται ότι αν εκλεγεί
θα δώσει μια κάρτα
στους πολύτεκνους και
ανάπηρους δημότες του
με την οποία θα έχουν
έκπτωση έως και 40%
στα μεγάλα
πολυκαταστήματα και
σουπερμάρκετ.
Προφανώς τώρα η
κοινωνική πολιτική
πέρασε από το κράτος
στον Μαρινόπουλο και
στον Βασιλόπουλο.
Έχουν και οι
απαγορεύσεις τις
εξαιρέσεις τους.
Β.Μ.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
«ΤΟ ΠΑΣΟΚ οδηγείται
στην εκλογική ήττα, και ο
Ανδρέας Παπανδρέου στο
Ειδικό Δικαστήριο. Είναι η
νέα αγωνιστική περίοδος
της αναμέτρησης που
προκάλεαε η άστοχη
ποινικοποίηση των
πολιτικών ευθυνών στην
υπόθεση Κοσκωτά. Ο
αγώνας κατέληξε στη
μεγάλη νίκη του 1993».
Αυτά διαβάσαμε μεταξύ
άλλων στην Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία της 23.6.
στο κύριο σχόλιό της με
τίτλο «Έξι χρόνια μετά»
(τον θάνατο του Ανδρέα
Παπανδρέου). Το όλο
σχόλιο επιχειρεί να
καταγράψει την πολιτική
πορεία του Ανδρέα. Μετά
τον θάνατο ενός
πολιτικού και αφού
κοπάσουν τα πάθη, και οι
οπαδοί του ας αποτίουν
ένα φόρο τιμής και οι
αντίπαλοι ας μην ξεχνούν.
Η ιστορία όμως είναι
εκείνη που θα κάνει την
τελική αξιολόγηση.
Κιόλας τώρα η αγρίως
πλέον πασοκίζουσα
Ελευθεροτυπία αιφνιδίως
ανακαλύπτει «άστοχες
ποινικοποιήσεις
πολιτικών ευθυνών». Από
καιρό και σιγά-σιγά
συνέβησαν οι αποκλίσεις
απ' όσα η εφημερίδα
υπεστήριζε από το 1988
έως το 1990.0α μου
πείτε «ψύλλους στ’άχυρα
ψάχνεις».
Δεν ήταν όμως μόνον η
Ελευθεροτυπία αλλά και ο
ραδιοσταθμός SKY που
ανακάλυψε τον «μεγάλο
ηγέτη Ανδρέα
Παπανδρέου».
Σκανδάλισαν αυτές οι
υπενθυμίσεις. 0α έπρεπεί
«έξι χρόνια μετά» να
μιλάμε περισσότερο
ζυγιασμένα. Και όχι με τα
κριτήρια της τρέχουσας
πολτικής επικαιρότητας
και τα «προσωπικά μας
οράματα».
Χ.Ν.
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τι το Παγκόσμιο Κύπελ
λο Ποδοσφαίρου αποτε
λεί μια προσομοίιοση πο
λέμου ο οποίος συντελείται με
μη πολεμικά μέσα -εφόσον τα
πάντα είναι πόλεμος- το ξέρε
τε. Ό π ω ς επίσης γνωρίζετε τα
παντοία πολιτικά στοιχήματα
ή τις εθνικές διεκδικήσεις που
επενδύονται στα σκέρτσα της
φτερωτής θεάς. Τέλος όλοι συ
νειδητοποιούμε σ’ αυτό το
μουντιάλ της παγκοσμιοποίη
σης πόσο καθοριστικά είναι
τα οικονομικά, εξωγηπεδικά
συμφέροντα για την κατάληξη
των ενδογηπεδικών συγκρού
σεων. Πάντως εμένα με χαρο
ποιεί το γεγονός ότι, έστω και
με φαλτσοσφυρίγματα, οι χώ 
ρες του τρίτου κόσμου ή οι λα
οί της Άπω Ανατολής αποκλεί
ουν με τη σειρά τον ένα μετά
τον άλλο τους πρώην αποικιοκράτες τους ή τα μεγάλα στη
ρίγματα της Ε.Ε. και της δυτι
κής υπεροχής: Αγγλία, Γαλ
λία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία,
Η.Π.Α. κ.λπ. Ή ενθουσιάζο

Ο

μαι όταν σμπαραλιάζεται η
λευκή υπεροψ ία από τους έγ
χρωμους και τους «νέγρους».
Κατά τ’ άλλα, τ’ αφεντικά της
μπάλας μαθαίνουν ευσυνείδη
τα στις νεοφώτιστες αγορές τα
μυστικά και τις χαρές της «παράγκας», σε τέτοιο βαθμό
ώστε να νιώθουμε οικεία, λες
και συμμετέχουμε κι εμείς, οι
τελευταίοι των τελευταίων,
ρωμιοί «φίλαθλοι». Εγώ τέ
λος, όταν βλέπω τον Ρονάλντο
να σκοράρει παίρνοντας π α 
ραμάζωμα συστήματα και
αμυντικές στρατηγικές, νιώθω
σαν να τελείται εμπρός μου
ένα έργο τέχνης in progress.
Ιδιαίτερα όταν ξέρω πως την
ίδια στιγμή εκατομμύρια τρω
γλοδυτών στις φαβέλες του
Ρίο γίνονται προς στιγμήν
-κ α ι μόνο τό σ ο - ευτυχισμένοι.
Ό ,τι και να πεις, λίγα είναι τα
αισιόδοξα πράγματα σ’ αυτόν
τον μαύρο κόσμο (ισπανιστί
Negro mundo): Ο Γιώργος
Μαυροίδης, στα 89 του χρό
νια, για παράδειγμα, να ζω

γρ α φ ίζει κλεισμένος στο δω
μάτιό του και οι πίνακες του
να φέρουν ημερομηνία 2002!
Ή ο Ριβάλντο να πανηγυρίζει
με τον άχαρο, σαν του Γκοόφυ
τρόπο του ένα ακόμη γκολ
εκτόνωσης και εκδίκησης. Εί
ναι τότε που όλοι οι ντετερμινισμοί διαλύονται, τα προ
γράμματα καταστολής καθί
στανται ανεφάρμοστα, η Αναγνωστοπούλου παραδίδεται
ξανά στην κυκλοφορία, η «πο
λιτιστική ολυμπιάδα» εγκατα
λείπει τα projects και πλησιά
ζει την τέχνη, ο πολιτισμός δεν
είναι πλέον ένα νεόπλουτο
αξεσουάρ αλλά το μέσα μας
ρούχο και η πολιτική -από τα
γήπεδα του Μουντιάλ ιός το
Μ αξίμου- σταματάει τις κα
θυστερήσεις και το παιχνίδι
των σκοπιμοτήτων και παρά
γει, ως οφείλει, ιδέες και έρ
γα... Επιτυγχάνει δηλαδή το
πολυπόθητο και επιβεβλημένο
τέρμα της τιμής.
Μόνος Στεφανίδης

αντί
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΝΘΡΩΠΟΙ
ά μια αριστερή πολιτική
στηριγμένη σε μιαν αρι
στερή άποψη για την
πραγματική ποιότητα ζωής και
τα συλλογικά αγαθά που υπερ
τερούν των ιδιωτικών συμφερό
ντων και του «δίκαιου» του μικρονοικοκύρη: Η σταδιακή
απαλλαγή μας από την ανάγκη
rou αυτοκινήτου που μας καθιπά δέσμιους στον ζωτικό μας
χώρο και που η χρήση του κοττίζει υπέρογκα ποσά και σπά
ταλά πολύτιμο εθνικό συνάλ
λαγμα. Το Ι.Χ. κάποτε ήταν ελευ
θερία, σήμερα είναι φυλακή. Και
:πίσης είναι η επίπλαστη φαντατίωση υπεροχής και απόδρατης του μικροαστού με τις γιά: τικες μεγάλες προσδοκίες.
Ακόμη και η θρυλική εκδρομή
ου Σαββατοκύριακου είναι
νας μύθος. Γίνεται σπάνια, κι
ιταν πραγματοποιηθεί, το πλοίο
: I το τρένο είναι συμφορότερα
! αι πρακτικότερα. Τι είναι λοιόντο Ι.Χ.; Η obsession των οιi όσιτων διαφημίσεων και μια
a ιόδα που επιβάλλουν με όλα τα
; έσα οι αυτοκινητοβιομηχανίες.
I πιο πρόσφατη παράνοια έχει
δηγήσει τις «προσφορές» τους
ε απίστευτες ακρότητες: αυτοίνητα που αγοράζονται σήμε

Ν

ρα και εξοφλούνται μετά τέσσε
ρα χρόνια, μέσω τραπεζικών δα
νείων με άυλο χρήμα ώστε να
οδηγούνται πολλοί κουφιοκεφαλάκηδες «οδηγοί» στην καθυ
στερημένη αλλά και αναπόφευ
κτη χρεοκοπία και τα θαλασσοΧΡέη.
Κι εδώ η ευθύνη του κράτους
είναι τεράστια. Η Ελλάδα δεν
παράγει αυτοκίνητα και άρα
δεν τη συμφέρει εθνικά να δια
φημίζει την «κουλτούρα του
Ι.Χ.» ή και να εξαγγέλλει πολιτι
κές -άκουσον, άκουσον- αλλα
γή ς του ιδιωτικού αυτοκινήτου
κάθε εξαετία προς χάριν δήθεν
της οικολογίας! Το συνάλλαγμα
που ήδη δαπανάται είναι τερά
στιο και το κόστος των εισαγω
γών ανατρέπει δραματικά το
κρατικό ισοζύγιο εσόδων-εξόδων επιβαρύνοντας δραματικά
το εξωτερικό χρέος.
Γνωρίζω βέβαια ότι το κράτος
στηρίζει πολλά στην φορομπηχτική μηχανή επί των αυτοκινή
των και των αυτοκινητανθρώπων (αυτών των ιδιότυπων
όντων που έχουν το μυαλό στον
συμπλέκτη και την libido στο
γκάζι).
Όμως ώ ς πότε ο νεοέλληνας
θα δουλεύει για τις ξένες αυτό-

κινητοβιομηχανίες σαμποτά
ροντας εν τη γενέσει της την
όποια σοβαρή παραγωγική
διαδικασία που μπορεί ν’ αναληφθεί στον τόπο; Κάποτε ο
Θεοχαράκης συναρμολογούσε
τ ’ αυτοκίνητα της Nissan στο
Βόλο. Οι ιθύνοντες του πρώτου
ΠΑΣΟΚ βρήκαν την επένδυση
αυτή αντισοσιαλιστική και υπο
χρέωσαν τον Θεοχαράκη από
παραγωγός να γίνει έμπορος.
Και ο μεν Θεοχαράκης έκτοτε
θησαύρισε εκ του ασφαλούς
-η αγορά, βλέπετε, του αυτοκι
νήτου είναι απύθμενη- αλλά ο
τόπος ζημιώθηκε τα μέγιστα.
Κάποτε εισάγονταν στην Ελλά
δα Fiat-Murat εκ Τουρκίας
όπως και Jastava ή Jugo εκ
(πρώην) Γιουγκοσλαβίας. Σή
μερα οι πολυεθνικές έχουν παγκοσμιοποιήσει τις κατά τό
πους παραγωγές επιβάλλο
ντας ένα προϊόν, μία τιμή, μία
στρατηγική, κι εσυ, ο εγκλωβι
σμένος στο τριάρι σου «οραματιστής», οφείλεις να υπακού
σεις στην άνωθεν εντολή. Πό
σο μάλλον που το νέο σου Opel
ή Renault ή Lancia έχει και μια
ξανθιά στη διαφήμιση.
Τζιμ Μπούκης

ΘΥΜΙΑΜΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ
πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Πηρουνάκης, ο πιχπα-Γκύργης για τον απλό λαό,
υπήρξε μια μορφή της νεότερης Ελλάδας
ου ισορροπούσε ανάμεσα στην ορθόδοξη παίδοση χαίτην κοινωνική ευθύνη. Η στάση του
,':α χρόνια της Χούντας, όταν άλλοι διάβαζαν
J η δεν αντιλαμβάνονταν τι συνέβαινε, έσωσε
^iV-διάτρητη- τιμή της επίσημης εκκλησίας.
Ιαράλληλα ο ίδιος ανέπτυξε πολυσχιδές φιινθρωπικό έργο λειτουργώντας σαν ποιμένας
/βία σαν φίλος για τα παιδιά της μολυσμένης
^ιευσίνας ή για τους κυνηγημένους της ΑριστεII#1ίς. Αγαθός και δοτικός σαν τους πρώτους Χριρί1' ιανους εφάρμοζε έναν προσωπικό «κομμουf) τμό» της αγάπης και της προσφοράς, συνδυά/ >ντας απλότητα λόγων και πνευματικότητα έρ>ν. Αυτόν τον παπά-καπετάνιο κατέγραψε μο1 ώικά ο Σταύρος Στρατηγάκος στο φιλμ του
Γ ψίαμα, το οποίο παρουσιάστηκε την περαένη Τετάρτη 12.6 στην κατάμεστη και καταν^κινημένη «Αίθουσα Π ροσφοράς και Αγάç 0
y

πης» που ίδρυσε ο ίδιος ο Πηρουνάκης στην ιδι
αίτερη του πατρίδα, την Ελευσίνα. Ο Ηρόδοτος
αναφέρει πως όταν παίχτηκε το δράμα του Φρυ
νίχου Μιλήτου Λλωσις, τόσο συγκινήθηκαν οι
Αθηναίοι ώστε «ες δάκρυα έπεσεν το θέατρον».
Ό μοια, μια ολόκληρη αίθουσα, ένας ολόκληρος
κόσμος έκλαιγε βλέποντας τα ποιητικά και δρα
ματικά πλάνα του Στρατηγάκου και κυρίως ατε
νίζοντας την λεβέντικη και σεμνή φιγούρα αυ
τού του σταυροφόρου παπά. Στην ταινία μιλούν
ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, η Λίνα Αλεξίου, αλ
λά πρωτίστως ο ίδιος ο παπα-Πηρουνάκης, η αύ
ρα του οποίου διαποτίζει το σελιλόιντ μεταφέροντας στους σημερινούς εγωπαθείς και πονη
ρούς καιρούς ένα πρότυπο αλτρουϊσμού και πε
ριφρόνησης της όποιας βίας, της όποιας αυθαι
ρεσίας. Παρόντα ανάμεσα στους επισήμους τα 8
παιδιά του, συνεχιστές μιας βαριάς κληρονο
μιάς. Γιατί είναι αλήθεια ότι και σήμερα χρειά
ζεται πολλούς πηρουνάκηδες ο τόπος.
Μ.Σ.

ΟΝΕΟΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ
Οι τελευταίες δηλώσεις
του πρώην πανίσχυρου
αφεντικού του CNN και
νυν άνεργου, τεξανού κ.
Τεντ Τέρνερ μοιάζουν
σαν να είναι κείμενο του
Αντί. Κι ίσως γι’ αυτό
προξένησε την μήνιν
γάλλου μινίστρου της
δεξιάς ο οποίος και τις
αποκάλεσε συνοπτικά
«ηλιθιότητες». Τι όμως
φέρεται δηλώσας ο
Τεντ: Είπε ότι οι
Παλαιστίνιοι πολεμούν
για το αυτονόητο, την
πατρίδα τους, που όλοι
την αναγνωρίζουν αλλά
και που δεν τους
παραχωρείται. Κι ότι
πολεμούν εναντίον ενός
από τους τελειότερους
στρατούς της υφηλίου
όντας οι ίδιοι άοπλοι. Γι’
αυτό και χρησιμοποιούν
ως πολεμική ύλη τα
σώματά τους τα ίδια,
πράγμα που σημαίνει
μέγιστο ηρωισμό και
θυσία. Είπε κι άλλα
ακόμη για την υποκρισία
τωνΗΠΑ και για την
συστηματική
καταδολίευση των
παλαιστινιακών δικαίων
εκ μέρους της διεθνούς
κοινότητας. Δηλαδή
όπου φτωχός κι η μοίρα
του. Είδες κόλπαοΤεντ
του Κόλπου: Λίγο ακόμη
και θα ’ρθει κόλπος στην
αμερικανική ηγεσία.
Εμείς πάλι δεν έχουμε
παρά να καλωσορίσουμε
καταπώς πρέπει τον νέο
συνάδελφο στο ημέτερο
κόλπο.

Αντί
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ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ, ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΡΑ
ΔΕΙΓΜΑ ΑΓΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ίναι πιθανόν, αν οι μελετητές των ιδιωτικοποιήσεων της
χώρας συσχετίσουν τις διαδικασίες με τους κλάδους,
τότε ίσως βρουν ότι όσο πιο άγριος, πιο καπιταλιστικά
πρωτόγονος είναι ο κλάδος, τόσο πιο θρασεία και η διαδικα
σία ιδιωτικοποίησης.
Τυπικό παράδειγμα το καζίνο της Πάρνηθας. Και οι δύο
πλευρές που διεκδικούσαν το καζίνο, οι πλειοδότες Hyatt &
Ελλ. Τεχνοδομική από τη μια και οι αποκλεισμένοι Καζίνο
Λουτρακιού και Τράπεζα Πειραιώς από την άλλη, έχουν απο
δοθεί σ’ έναν αγώνα εντυπώσεων με ολοσέλιδες ανακοινώ
σεις στις εφημερίδες.
Η πολεμική είναι αντάξια του πρωτογονισμού του κλάδου.
Οι πλειοδότες θεωρούν ότι η κίνηση των αντιπάλων τους είναι
η τακτική για περιορισμό των δραστηριοτήτων του καζίνο
Πάρνηθας ώστε το καζίνο Λουτρακιού να παραμείνει αδιατάρακτο στην υψηλή κερδοφορία του. Οι αποκλεισμένοι ζητούν
να συνεχίσει η διαδικασία από κει που διακόπηκε και επικα
λούνται τη διακήρυξη όπου το Δημόσιο, ο νυν ιδιοκτήτης του
Καζίνο, έχει δικαίωμα να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την σχετική διαδικασία. Και τα δύο μέρη ανέβασαν τις
οικονομικές προσφορές τους σε ένα παζάρι της Ανατολής, οι
πλειοδότες κατά 19% και οι αποκλεισμένοι κατά 29%. Πολλά
βάζετε, πολλά παίρνετε. Η ανεπίσημη διαφορά του τιμήματος
είναι πλέον 18 δισ. δρχ. υπέρ των αποκλεισμένων (όταν τα πο
σά είναι μεγάλα, παραδόξως ξαναγυρίζουμε στις δραχμές).
Φαίνεται εύκολα ότι τα ποικίλα δικαιώματα του Δημοσίου,
να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τις διαδικασίες,
είναι ένα προπέτασμα, μια γραμμή άμυνας για την περίπτω
ση που ο πλειοδότης δεν είναι ο κατάλληλα διαπλεκόμενος
φίλος του Δημοσίου.
Αλλά και γνήσιες να ήσαν αυτές οι ελευθεριότητες του Δη
μοσίου, τελικώς δεν λειτουργούν προς το συμφέρον του.
Όλοι πλέον, ακόμα και οι οικονομικοί ταγοί που καλώς ή κα
κώς έχουν την οικονομική επιτυχία ως επιστέγασμα των προ
σπαθειών τους σ' αυτή την ζωή, θεωρούν ότι νομιμοποιού
νται να κρατούν ένα σημαντικό διάφορο στο τίμημα για την
τελική διαπραγμάτευση, πράγμα που προσβάλλει κατάφω
ρα την εγκυρότητα του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Σ. Καφαντάρης

Ε

ΓΙΑΤΙ;
επιλογή δεν δικαιολο
γείται λόγω καλοκαιρι
ού. Δεν είναι ακόμα Αύ
γουστος. Άσε που πια και τον
Αύγουστο υπάρχουν ειδή
σεις. Ούτε τα μπάνια του λα
ού έχουν αρχίσει. Άσε που
και να είχαν αρχίσει, ένας πο
λιτικός δεν είναι και το καλύ
τερο ενός λουσμένου.
Τον Χατζήνικολάου τι τον
έπιασε και κάλεσε τον Κεφαλογιάννη στην εκπομπή του;
Γιατί η είδηση (χωρίς εισα
γωγικά η λέξη, παρακαλώ),
εδώ βρίσκεται. Σ’ αυτή την
ίδια την πρόσκληση. Ούτε
στο περιεχόμενο της συνέ
ντευξης (αν και έγιναν ανα
φορές σε ενδιαφέρουσες

Η
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περιόδους της πολιτικής
ιστορίας, αλλά εξ απαλών
ονύχων, αγιογραφικά - όλο
το ΠΑΣΟΚ σχεδόν μίλησε για
τη σημαντική πολιτική προ
σφορά του Γ. Κεφαλογιάννη), ούτε στην επικαιρότητα
(δεν την απασχολεί, ορατά
τουλάχιστον, ο κ. Κεφαλογιάννης).
Ούτε στην τύχη νομίζουμε
ότι οφείλεται η επιλογή.
Τώρα να συναντήθηκαν
πουθενά και να τον σκέφθηκε σαν πιθανό καλεσμένο,
αυτό μπορεί.
Λοιπόν; Τι δεν μας είπατε
κύριε Χατζηνικολάου μας;
ΟΦΙς

Η ΧΥΤΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
•'Hi «Δήλω
ση του κ.
Δρυ,
επί
χρόνια υφυπουργού
Ο ικονομι
κών, απευ
θυνόμενη στους υπό κινητο
ποίηση γεωτεχνικούς: “δεν
σας έχω σε καμία εκτίμηση.
Καλά σάς έκανα επί έξι χρ ό 
νια που ως υφ. Οικονομικών
σάς είχα υποβαθμίσει...” Κα
λό ε; Ναι, ναι. Ο κ. Δρυς εί
ναι πολιτικός, υπουργός Γε
ωργίας του οΰλτρα εκσυγ
χρονιστικοί) κλίματος.»
Μήνυμα, εφημερίδα από τα
Χ ανιά
ϊίϊ «Οσάκις έγινε προσπά
θεια προγραμματισμού έρ
γων υποδομής που Οα ανα
βάθμιζαν το νησί, κάποιοι
παρενέβησαν πάντα (εν σκότει ή εν αιθρία) με αποτέλε
σμα, σχεδόν όλα τα μεγάλα
έργα που έγιναν τις δυο τε
λευταίες δεκαετίες στην
Αμοργό να είναι πρόχειρα
και σε μεγάλο ποσοστό μη
λειτουργικά.
Το έργο της αποχέτευσης
Καταπόλων που γίνεται σή
μερα είχε προγραμματιστεί
την τετραετία 1982-86 και
δεν προχώρησε τότε ενώ
υπήρχε η μελέτη πληρωμένη
από το Νομαρχιακό Τ αμείογια αδιευκρίνιστους λόγους
παρέμεινε επί δεκαετία και
πλέον στις καλένδες.»
Αμοργιανοί Ορίζοντες
litt «Τα χάλια των λιμανιών
Αποκαρδιωτική η έρευνα
των ελληνικών λιμανιών που
ενήργησε σε 111 από αυτά,
στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το δικό μας (Μ έριχας), για λογαριασμό της
Έ νω σης Εφοπλιστών Ακτο
πλοΐας, ο καθηγητής του
ΕΜΠ
Κ.Ι.
Μουτζούρης,
στους καίριους τομείς της
ασφάλειας των πλοίων και

των διευκολύνσεων που πα
ρέχουν προς το επιβατικό
κοινό.
Στα 95 από τα 100 λιμάνια,
από αυτά που απετέλεσαν
αντικείμενο της έρευνας, οι
συνθήκες εξυπηρέτησης επι
βάτου και οχημάτων, είναι
από ελλιπείς ώς και απαρά
δεκτες. Και τα 111 λιμάνια,
παρουσιάζουν σοβαρά προ
βλήματα στις θέσεις πρόσθε
σης και εξυπηρέτησης των
πλοίο>ν.»
Τα Θερμιά εφημερίδα από
την Κύθνο
'Ιύ «Μεταδημοτεύσεις πο
λιτών ενόψει των δημοτικών
εκλογών του ερχόμενου
Οκτο)βρίου παρατηρούνται
στους δήμους της Αχαΐας.
Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί
υποψηφίων δημάρχων ή υπο
ψηφίων για το χρίσμα δημάρ
χο υ φέρονται να έχουν υπο
βληθεί στη σχετική διαδικα
σία, ειδικά σε περιπτώσεις
δήμων που οι ισορροπίες εί
ναι λεπτές.»
Το Βήμα της Αιγκάζία;
tà ΰαφνικα, χυιρις να γίνει -■,
καμιά ανακοίνωση ο Νίκο; ·;
Καζαντζάκης σβήστηκε από
τον χάρτη και στη θέση του ■
ξεφύτρακτε κάποιος στρατη- *
γός Μπήτρος. Εκατό μέτρα ’ ;
από το σπίτι όπου επί 27 χρό- 'nie
νια δημιουργούσε ο Νίκος
Καζαντζάκης, στη γωνία της ·Γ[|
(πρυιην πλέον) λεωφόρου
Καζαντζάκη τοποθετήθηκε η 1
ταμπέλα λευιφόρος στρατί]· ‘
γού
Μπήτρου. Υποθέτω"'
όμως πως τα κατορθώματα γ
του στα πεδία των μαχών ήοι Οι
ευεργεσίες που έκανε για
την Αίγινα, δικαιολογούν τηΥ^
προτίμηση που έδειξαν οι δη- ^
μοτικοί άρχοντες, έναντι του ,
ασήμαντου Καζαντζάκη, τον
οποίο άλλωστε η μοναδική ,ι"
ταμπέλα τον αναφέρει λαν- *ΐ|
Οασμένα ως ΚαζαΤΖάχη (
(έτσι, χω ρίς το Ν).»
ι
Το Φιστίκι, περιοδικό ;
της Αίγινα; %

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Ένα €μπορικό κέντρο αρχαίων ιδεών;
της Όλγας I. Φωτακοπούλου

Μια σειρά από αναπάντητα, από το υπουργείο
Πολιτισμού, ερωτήματα και ένα ζήτημα «ταμπού»
στρέφουν το τελευταίο διάστημα την ιδιαίτερη
προσοχή επιστημονικού κόσμου και
ευαισθητοποιημένων πολιτών στον χώρο
κατασκευής του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης.
Παράλληλα μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο,
που τραβήχτηκαν στον χώρο ανασκαφής στο
πρώην στρατόπεδο Μακρυγιάννη τους
τελευταίους μήνες, δίνει ακόμα ιδιαίτερη
βαρύτητα στα ερωτήματα αυτά.
έχρι σήμερα μια συνηθισμένη
εικόνα από χώρο αρχαιολο
γικών ανασκαφών ήταν τα
«ελαφρά» εργαλεία και ο
«χειρουργικός» τρόπος που
τα χρησιμοποιούσαν οι άνθρω ποι που
: δούλευαν στις ανασκαφές. Ακόμα και
οτους πιο «αδαείς» φαντάζει σχεδόν
σοκαριστική και σίγουρα «περίεργη» η
' εικόνα ενός κομπρεσέρ ή μιας βαριοτούλας σε χώρο αρχαιολογικής ανατκαφής. Τε'τοιες φωτογραφίες ήρθαν
τγο φως σε ημερίδα που πραγματοποι
ήθηκε στις 19 Ιουνίου. Έ χο υ ν τραβή
ξ ε ι από τον χώρο μιας πολύ σημαντιίής αρχαιολογικής ανασκαφής. Της
ιοναδικής μέχρι σήμερα που αφορά
τγο νότιο τμήμα της αρχαίας πόλης της
: \()ήνας. Γιατί βαριοπούλα και κομπρε: ιέρ λοιπόν, και ειδικότερα γιατί εκεί;
Εδώ Οα πρέπει να αναφερθεί και το
ιημαντικό ερώτημα πού έχει τεθεί εκ
ιερού; του επιστημονικού κόσμου και
ιφορά στον χώρο κατασκεύης του Μου_ ιείου Ακροπόλεως. Ζήτημα το οποίο
ιπορεί να χαρακτηρισθεί και ως θέμα
(χμπού για το υπουργείο Πολιτισμού,
ϊατί πρέπει το Μουσείο να γίνει οπωσw ήίΓοτε εκεί και μάλιστα πάνω σε αρχαί
οι λογικό χώρο; Ό ταν η Πολιτεία έχει Οε, πίσει τόσο αυστηρές ρυθμίσεις -κ α ι
μ,; ολύ ορθά- για την αντιμετώπιση των
V ρχαιοκαπήλιυν και των καταστροφέων
)/υν αρχαίων, μπορεί το ίδιο το υπουρ
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Me τη
βαριοπούλα
... επί το
ανασκαφι*
κόν έργον!

γείο Πολιτισμού να πάει και να χτίσει τον νέο Αρχαιολογικό Νόμο έχει δε
πάνω σε αρχαία και μάλιστα πάνα) σ’ χθεί κριτικές από τον Σύλλογο Αρχαιο
ένα ολόκληρο τμήμα της αρχαίας πόλης; λόγων για ύπαρξη περίεργων ρυθμίσε
Γιατί πρέπει το νέο μουσείο «να βλέ ων. Ό μω ς στον νέο Αρχαιολογικό Νό
πει» οποισδήποτε τον ΠαρΟενιόνα; Λο μο Οα επανέλΟουμε σε επόμενο τεύχος.
γικότερο δεν είναι ο αρχαιολογικός
χώρος να μείνει ελεύθερος; Ειδικά Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώ
στην Αθήνα η οποία ούτως ή άλλως δεν
«φημίζεται» για την ύπαρξη ελεύθερων ρος αγνοείται από την ενοποίηση των
χώρων γενικότερα... Γιατί εκεί, όταν αρχαιολογικών χώρων. Υπενθυμίζου
υπάρχουν προτάσεις και για άλλους με ότι πρόκειται για τη νότια πλευρά
περισσότερο κατάλληλους χώρους, της αρχαίας πόλης (5ος αι. π.Χ.-5ος
αι. μ.Χ.), τα μόνα δείγματα της οποίας
εκεί κοντά ή και μακρύτερα;
Εξάλλου η κατασκευή του μουσείου βρίσκονται εδώ και ανακαλύφθηκαν
στη συγκεκριμένη περιοχή Οα δημιουρ πρόσφατα από την αρχαιολογική αναγήσει και άλλου είδους προβλήματα, σκαφή.
Μπορεί αυτή η ανέγερση του Μουσεί
κυκλοφοριακά και πάρκινγκ, λογικά
ου να αντιμετωπίζεται ως το «στοίχη
ανυπέρβλητα.
Ο υπουργός Πολιτισμού κ. Ε. Βενιζέ- μα» του Δ. Παντερμαλή, καθηγητή
λος Οα πρέπει επιτέλους να δώσει σα Αρχαιολογίας και Προέδρου του
φείς και πειστικές απαντήσεις, πρώτα Οργανισμού Ανέγερσης του Νέου
απ’ όλα στον επιστημονικό κόσμο, αλ Μουσείου της Ακρόπολης, ο οποίος
λά και στους πολίτες, για τα ερωτήματα μάλιστα σε κάθε ευκαιρία τονίζει ότι
«δεν χάνει ποτέ στοιχήματα»;
που του απευθύνονται.
Για το «στοίχημα» που «δεν χάνεται»,
Σε αυτές τις σαφείς και πειστικές απα
ντήσεις, ευκαιρίας δοΟείσης, Οα πρέπει το μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και
να συμπεριλάβει κι εκείνες που αφο Γενικός Γραμματέας της Αρχαιολογι
ρούν στον νέο Αρχαιολογικό Νόμο, αυ κής Εταιρείας Β. Πετράκος σημείωσε
τόν που σχεδιάζεται ν ’ αντικαταστήσει πρόσφατα σε χαιρετισμό του σε σχετι
τον ήδη υπάρχοντα, ο οποίος είναι ένας κή ενημερωτική εκδήλωση: «η κατα
καλός νόμος και μάλιστα ο πιο ισχυρός σκευή του νέου μουσείου της Ακροπό
στην Ελλάδα. Αυτός που προστάτεψε λεως, σε χώρο κατάμεστο από αρχαία
αρχαιολογικούς χώρους και ευρήματα οικοδομήματα, αποτελεί μια σκόπιμη
για πλέον από εκατό χρόνια. ΓΓ αυτόν καταστροφή. Ό σ οι συμμετέχουν στις

Ακροπόλεως από το Κοινοτικό Πλαί
σιο Στήριξης 2000-2006: «Με βάση τις
πληροφορίες που λήφθηκαν από τις ελ
ληνικές αρχές, η διαχειριστική αρχή
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
δεν έχει ακόμη εγκρίνει το έργο του
Μουσείου Ακροπόλεως.»
ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΠΟΔΑΡΙΑ

Το κομπρεσέρ αντικαθιστά την αρχαιολογική σκαπάνη;

διαδικασίες, αν μεν είναι αρχαιολόγοι,
αποδεικνύουν ότι δεν διαθέτουν το
ήθος, το οποίο είναι αναγκαίο για την
καλλιέργεια και τη διδασκαλία της αρ
χαιολογίας. Ό σοι δεν είναι αρχαιολό
γοι, μόνο η έλλειψη μορφώσεως μπορεί
να τους δικαιολογήσει».
Την Ημερίδα διοργάνωσαν πολίτες.
Η συντονιστική επιτροπή Φορέων και
Συλλόγων αποτελείται από τέσσερις
Συλλόγους - « Μακρυγιάννη», «Παρθε
νώνας», «Περικλή» και «Προστασίας
Περιβάλλοντος Θησείου»- και τρεις
Επιτροπές -«Πανελλήνιας Ένωσης
Φοιτητών Ε.Α.Π.», «Πολιτών Κουκακίου» και «Πολιτών Προστασίας και
Ανάδειξης Πολιτιστικών Αξιών».
Τον χαιρετισμό του Β. Πετράκου
-από τον οποίο αντλήσαμε και τον τίτ
λο του κειμένου μας-τον παραθέτουμε
ολόκληρο. Σ ’ αυτόν, ανάμεσα στ’ άλλα,
σημεκόνεται ότι «επιστημονικά δεν ερ
μηνεύεται η πράξη που θα γίνει. Θα
μπορούσε κανείς να την αποδώσει σε
σκοπιμότητα. Το ΝΜΑ αποτελεί όνει
ρο γενεών. Ενιυ ήταν όνειρο γίνεται
εφιάλτης... η καταστροφή που θα γίνει,
αποτελεί συνεπή πολιτική μετά την
καταστροφή του Μαραθώνος...»
Ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Τριποδάκης ο οποίος ήταν παρών στην εκδή
λωση, στην ομιλία του χαρακτήρισε το
Νέο Μουσείο της Ακρόπολης «αυτό το

πράγμα», το οποίο «είναι σαφές ότι δεν
μπορεί να συμβιώσει με το κορυφαίο
μνημείο μας».
Παραστατικός και στο παρακάτω
απόσπασμα της ομιλίας του: «Πρόκει
ται λοιπόν, για να βρεθεί μια λύση, να
φιλοξενηθεί ένας ελέφας σε ένα κήπο
ενός νεοκλασικού αρχοντικού και αυ
τός ο κήπος έχει σημαντικά αρχαιολο
γικά ευρήματα και επιπλέον, αυτός ο
ελέφας να περπατήσει σε ξυλοπόδαρα,
για να μπορέσει να στηθεί μέσα στις
αρχαιότητες... Ανεξάρτητα από το
ποιος έχει τις ευθύνες, υπάρχουν
εγκληματικές αβλεψίες, αλλά πρέπει
να δεχθούμε σαν σύνολο, ότι υπάρχει
μια συγκεκριμένη παταγώδης αποτυ
χία, ότι για τέταρτη φορά επιβεβαιώνε
ται το αδιέξοδο αυτής της επιλογής και
θα πρέπει να δούμε το θέμα με σοβα
ρότητα από εδώ και πέρα, τόσο ως
προς τον χώρο που θα φιλοξενηθεί αυ
τό το μουσείο, όσο και ως προς τον
τρόπο με τον οποίο θα στεγασθούν οι
αρχαιότητες και τα γλυπτά.»
Να σημειωθεί εδώ) ότι δεν υπάρχουν
-ακόμα- τετελεσμένα, ούτε ακόμα και
ως προς τον χώρο κατασκευής. Αντι
γράφουμε ένα σημείο από την απάντη
ση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής, του κ. Barnier με ημερομηνία
14 Μαΐου 2002, σχετικά με την χρημα
τοδότηση του Νέου Μουσείου της

Μάλιστα θα πρέπει να εξεταστεί, ο
συγκεκριμένος χώρος να συμπεριληφ θ εί στους ενοποιημένους αρχαιολογι
κούς χώρους. Κάτι τέτοιο εξάλλου θα
κάλυπτε και την πρόσθετη ανάγκη
ύπαρξης ελεύθερων χώρων στην Αθή
να. Το ελληνικό τμήμα του ICOM0S
(Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Το
ποθεσιών) στις 18 Απριλίου 2002 σύμπεριέλαβε στον κατάλογο των υπό
προστασία χιόρων τον αρχαιολογικό
χώρο στο πρώην Στρατόπεδο Μακρύγιάννη, «που έχει α) σε ένα βαθμό μόνο
ανασκαφεί, β) το Κεντρικό Αρχαιολο
γικό Συμβούλιο έχει χαρακτηρίσει ση
μαντικά τα ευρήματα και όπου γ) δεν
έχει γίνει επιστημονική ανακοίνωση
και αξιολόγηση των ευρυμάτων από το
Υπουργείο Πολιτισμού».
Από την ανοιχτή συζήτηση στις 19
Ιουνίου προέκυψε και ομόφωνο ψήφι
σμα στο οποίο καταγγέλθηκαν τα εξής:
«Το συντελούμενο έγκλημα, γύρω
από τον Ιερό Βράχο, με την ασύδοτη
καταστροφή αρχαιολογικιόν ευρημά
των (ολόκληρη πόλη), την ανέγερση
του ογκώδους κατεξοχήν υάλινου νέοι1
μουσείου (κατά παράβαση της συνθή
κης του Κυότο) έχει σαν άμεσο, κατα
στροφικό και μη αναστρέψιμο αποτέ- λεσμα, την υποβάθμιση του περιβάλλο
ντος χώρου της Ακρόπολης, την προ
σβολή του ίδιου του μνημείου και ό.τι
αυτό πρεσβεύει, την περιβαλλοντική
συμφόρηση και την επιβάρυνση της ευ- '
ρύτερης περιοχής...
Ε ίναι ευθύνη και αποστολή της Πολι
τείας η ανάδειξη και διαφύλαξη των
αρχαιολογικιόν τοπίων. Τα κρατικά
και κοινοτικά κονδύλια που παρέχο
νται οφείλουν να εξυπηρετούν αυτό ;
τον σκοπό και μόνο αυτόν. Η πολιτιστι- ί;
κή κληρονομιά δεν επιτρέπεται να γί
νει βορά σε οικονομικά συμφέροντα
και βλέψεις ιδιωτικών οργανισμοί
Ε ίναι σαφές ότι τα έργα μεγάλης εμ
βέλειας δεν μπορεί να γίνονται εν κρυπτώ, άνευ προβληματισμού και διαλό- %
γου, ερήμην της επιστημονικής κοινό-1

τητας, βασισμένα σε αναξιόπιστες απο
φάσεις κάποια) ν υπαλληλίαν...
Οι οποιεσδηποτε “ειλημμένες αποφ ά
σεις” της κυβέρνησης πρέπει να λαμβά
νουν υπόψη τους την πραγματικότητα,
την γνώμη των πολιτών, τις αρνητικές
επιπτώσεις που μπορεί να έχουν προς
πάσα κατεύθυνση και την αντίληψη του
χρόνου (στον οποίο όλοι υπόκεινται)
αλλά και του τόπου...
Συγκροτήθηκε διεπιστημονική επι
τροπή για να αναλάβει δράση με τις
όποιες ενδεικνυόμενες νόμιμες ενέρ
γειες, προς τους Διεθνείς Ο ργανι
σμούς, τα Ό ργανα της Πολιτείας, τους
Πολιτιστικούς και Επιστημονικούς
Συλλόγους, τις Κινήσεις Πολιτών κ.ά.»
Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Τριποδάκη: «Θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα
ότι ο Δήμος μας είναι Δήμος Αθηναίων
και όχι Δήμος της Αθήνας, είναι Δήμος
ενεργών πολιτών. Λέγω ότι η σημερινή
αντίδραση είναι υγιής, για να τονίσω
ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχου
με να κάνουμε με ένα λυπηρό φαινόμεI νο, το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο,
μιας κοινωνίας εν πολλοίς αδιάφορης,
παθητικής, η οποία ακολουθεί τις εξε
λίξεις τόσο σε προσωπική κλίμακα, όσο
<αι σε κλίμακα πόλης, χωρίς ουσιαστι
κά να έχει διατυπώνει ενεργά κάποιον
χντίλογο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι στα
ιεγάλα έργα που προωθήθηκαν τα τενευταία χρόνια είτε για το αεροδρόμιο,
:ίτε κάποιο οικόπεδο στο εσωτερικό
ης πόλης, είτε τα μεγάλα ξενοδοχεία
■ι\ιου προγραμματίζονται σε κεντρικές
Ιέσεις όπως στο Κολωνάκι, η αντίδρα,11' ιη των Αθηναίων πολιτών είναι από
ηδαμινή ως ανύπαρκτη.»
Ειρωνία: ο στρατηγός Μακρυγιάννης,
: ου οποίου το όνομα φ έρει η περιοχή
ου είναι μάλιστα και κληροδότημά
' ου, στα απομνημονεύματά του έχει
Λ ύσ ει ο ίδιος την απάντηση για το πώς
ρέπει να φερόμαστε στην αρχαία κλη# ονομιά μας. Μάλιστα το απόσπασμα
ιιΐ“τιλεχθηκε πριν δεκαπέντε περίπου
ni11' οόνια και σαν θέμα έκθεσης των Παΐλλαδικών Ε ξετάσεω ν. Παραπέμπου• : σ’ αυτό, θεωρώντας ότι καλύπτει γεκότερα την υπόθεση του οφειλόμενου
{,#.βασμού στα μνημεία.
,0|ΐι/.ιΐ <Χίλια τάλαρα γύρευαν... Πήρα τους
(IV\ :ρατιώτες, τους μίλησα: “αυτά και δέ(ΐίί ι χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε,
ι(1ι μην το καταδεχτείτε... Γι’αυτά πολει((ί,ι|’ίσαμε”.»
,1(1#—--------------------------------------------

To νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακρόπολης. Ένας «ελέφαντας σε ξυλοπόδαρα.
Για να μπορέσει να στηθεί μέσα στις αρχαιότητες»... Ένα μουσείο πάνω στη νότια
πλευρά της αρχαίας πόλης.

Μ ια σ κόπ ιμη καταστροφή
Το κείμενο που ακολουθεί είναι ο
χαιρετισμός του μέλους της Ακαδημίας
Αθηνών και Γ.Γ. της Αρχαιολογικής
Εταιρείας Β. Πετράκου στην Ημερίδα για τον
αρχαιολογικό χώρο στο π. στρατόπεδο
Μακρυγιάννη και την ανέγερση του νέου
Μουσείου της Ακρόπολης.

Η κατασκευή του νέου μουσείου
Ακροπόλεως σε χώρο κατάμεστο από
αρχαία οικοδομήματα αποτελεί μια
σκόπιμη καταστροφή.
Όσοι συμμετέχουν στις διαδικασίες
για την επιτυχία του σκοπού αυτού
(της κατασκευής του μουσείου δηλα
δή), αν μεν είναι αρχαιολόγοι, αποδεικνύουν ότι δεν διαθέτουν το ήθος, το
οποίο είναι αναγκαίο για την καλλιέρ
γεια και τη διδασκαλία της αρχαιολο
γίας.
Όσοι δεν είναι αρχαιολόγοι, μόνο η έλ
λειψη μορφώσεως μπορεί να τους δι
καιολογήσει.
Το ΝΜΑ αποτελεί όνειρο γενεών. Η
κατασκευή του θα εξαφάνιζέ και την
ασχήμια που υπάρχει πάνω στον βρά
χο, το σημερινό μουσείο, που το βλέ
παμε τα παλιά χρόνια να εξέχει πάνω
στην Ακρόπολη από το Δέλτα του Φα
λήρου.

Ενώ ήταν όνειρο, γίνεται εφιάλτης,
γιατί, για την κατασκευή του μέσα σε
μια πολυάνθρωπη συνοικία, πρέπει να
καταστραφεί ένα αρχαίο εκτεταμένο
οικοδομικό συγκρότημα, άρτια διατη
ρημένο το οποίο δεν έχει δημοσιευτεί.
Ό,τι λέγεται γι’ αυτό, βασίζεται σε ει
κασίες.
Ένα είναι βέβαιο, τα αρχαία που θα
καταστραφούν, αποτελούν πηγή για
μια σχεδόν άγνωστη περίοδο της ιστο
ρίας της Αθήνας.
Επιστημονικά δεν ερμηνεύεται η πρά
ξη που θα γίνει. Θα μπορούσε κανείς
να την αποδώσει σε σκοπιμότητα.
Η καταστροφή που θα γίνει, αποτελεί
συνεπή πολιτική μετά την καταστροφή
του Μαραθώνος, η οποία έχει αφαιρέσει από τον τόπο την ηθική σημασία
που είχε και την αντικατέστησαν με
την έννοια του κέρδους, της διασκέ
δασης και της αναψυχής.
Εδώ θα κατασκευάσουν ένα εμπορικό
κέντρο αρχαίων ιδεών.
Οι διδάσκαλοι των σημερινών αρχαιο
λόγων που με το έντεχνα κατασκευα
σμένο κύρος τους συμβάλλουν στην
καταστροφή των μνημείων του χώρου
Μακρυγιάννη... αν ζούσαν, θα απέ
στρεφαν το βλέμμα από τους μαθητές
τους αυτούς.
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Η ελληνική Αριστερά τρώει τις σάρκες της
του Αλεκου Τζιόλα

Δεν ξέρω αν το οικονομικοπολιτικό σύστημα του καπιταλισμού περνάει
κρίση, ξέρω όμως ότι τα πολιτικά κόμματα που το εκφράζουν, αν και
διέρχονται επάλληλες κρίσεις, εντούτοις βρίσκονται σε πρωτοφανή και
παρατεταμένη ακμή, ενώ η ακροδεξιά φουντώνει πανευρωπαϊκά. Δ εν
θα ’ταν όμως λογικότερο, όταν αυτά μαστίζονται από συνεχείς κρίσεις,
η Αριστερά να αποκομίζει πολιτικά οφέλη; Κι όμως κανένα πολιτικό
όφελος δεν προκύπτει γ ι’ αυτή, παρά μόνο φθίση- είτε δει κανείς
αποτελέσματα δημοσκοπήσεων είτε εκλογών των δυο τελευταίων
δεκαετιών καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Η πολιτική ιδεολογία της
Αριστερός τείνει προς εξαφάνιση. Μήπως κάποια οικολογική
οργάνωση πρέπει ν’ αναλάβει τη διάσωσή της;

ς μην πάμε στην Αριστερά της
Ευρώπης, που θέλησε vu δια
χειριστεί το σύστημα διεκπεραιώνοντας ακόμα και τις στρα
τιωτικές του επιδρομές, κι ας
μείνουμε στην ελληνική Αριστερά που
κατά ευτυχή συγκυρία δεν «έβαψε» τα
χέρια της με αίμα. Ποιο το πολιτικό της
όφελος από τις αλλεπάλληλες κρίσεις
των δύο πολιτικών φορέων που συντη
ρούν το σύστημα;
Θα περίμενε κανείς οι συντηρητές
του συστήματος, που είναι και συντη
ρούμενοι του, να υφίστανται και οι ίδι
οι τις κρίσεις του και τη συνακόλουθη
φθορά. Εντούτοις συμβαίνει το αντίθε

Α
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το. Γιγαντώνονται. Στις τελευταίες ε
κλογές οι δύο συντηρητές του συστήμα
τος, αν και υπαίτιοι πολλαπλών κρίσε
ων, αγγίξανε το ποσοστό του 90% κι
αναδείχθηκαν οι μοναδικοί ρυθμιστές
της πολιτικής μας ζωής.
Η τελευταία δικτατορία στη χώ ρα
μας, όπως βέβαια και κάθε προηγούμε
νη, ήταν γέννημα της Δεξιάς. Και όμως
στις πρώτες εκλογές μετά την κατάρ
ρευση της δικτατορίας ανήλΟαν τα πο
σοστά της σε πρωτοφανή ύψη, έστω συ
γκυριακά, ενώ ακολούθησε και δεύτε
ρη τετραετία δικής της διακυβέρνησης.
Αρχηγός του δεξιού κόμματος μετά την
εκλογή στην Προεδρία του Κ. Καρα

μανλή, αναδείχθηκε και ο πρωτεργά
της της αποστασίας, που άνοιξε και το
δρόμο στην εγκαθίδρυση της δικτατο
ρίας. Σήμερα, που παρά τις ενστάσει;
της κόρης του έχει λυθεί το θέμα τη;
αρχηγίας, το κόμμα αυτό οδεύει με βε
βαιότητα προς την εξουσία, κι ας φέρει
μέσα του πολλά σπέρματα κρίσης, παλιότερα και νεότερα. Το μέγα βαρίδιο
της αποστασίας βρίσκεται πάντα σε πε
ρίοπτη θέση και με «Οεσμοποιημένη»
την αυτονομία της σκέψης του. Τι κι αν
έχουν εμφανιστεί εντωμεταξύ και !
γρυλλάκηδες στο πολιτικό προσκήνιο;
Ο επίτιμος πρόεδρος έχει έτοιμο να ρί
ξει στον πολιτικό στίβο κι άλλον γόνο,
«ικανό» επίσης να διαπρέψει. Η άκροδεξιά επίσης διατηρείται ανενόχλητα
ενσωματωμένη στο κόμμα αυτό, ενώ ο
σημερινός αρχηγός του τελικά θα ευοδώσει το θεάρεστο εθνικό έργο του .
Αρχιεπισκόπου με τη διπλή «πομπώ- f
δη» υπογραφή του, έστω κι αν ο τελευ- ^
ταίος επιχείρησε να πλήξει θανάσιμα :
το κύρος του Πατριαρχείου, έστω κι αν
αντάλλαξε δημόσια βαριές ύβρεις με, .
πνευματικούς του πατέρες. Καμία κάμ- ^
\μη δε σημείωσε το κόμμα της δεξιά; .
εξαιτίας όλων αυτοόν. Αντίθετα «να«II.
γεννάται ωσάν μέσα από την τέφρα
του, δικτατορικά τη μια φορά, δήμο-. '
:’/.ί
κρατικά την άλλη.
Ο δεύτερος συντηρητής του σύστημα-,
τος, που αποδείχθηκε πιο αποτέλεσμα-, a1
τικός στο ρόλο του εξαιτίας της αριστε
ρής προέλευσής του, βίωσε επίση; πολ- '"ιΛ
λαπλές κρίσεις. Ε πί του ιδρυτή του εί· '
χαμέ τον «ανδρεϊσμό», που τις εμφάνι- Λί
ζε συχνά. Με την αντικατάστασή τον îfti
από τον Σημίτη, που ήταν κόλαφο; για %ι
τον «ανδρεϊσμό», πίστευε κανείς ότι η “Ίό.ι
κρίση του «ανδρεϊσμού» θα ξεπερα- ΐφ
στεί. Ο κόλαφος όμως αυτός, ενώ φαινόταν να είναι από αριστερά, στην,τορεία αποδείχθηκε ότι ήταν από δεξιά.
Γιατί ο κ. Σημίτης πιο τεχνοκρατικάκαι ΐι^
πιο αποτελεσματικά ολοκλήρωσε τΐ| ^
δεξιά στροφή του ΠΑΣΟΚ. Παρά την’: ^

κρίση όμως και την αυτοαναίρεσή του
το κόμμα αυτό επέζησε για άλλες δυο
κυβερνητικές τετραετίες. Τώ ρα που
«πνέει τα λοίσθια» -χάρη στο Μου
ντιάλ βλέπουν και οι ίδιοι «αυτογκόλ»ο παραπληρωματικός του πολιτικός φο
ρέας είναι έτοιμος ν' αναλάβει εξαγνι
σμένος πλέον τα ηνία της δεξιάς διακυ
βέρνησης και να εφαρμόσει αφηνια
σμένα ξανά τη δεξιά του ιδεολογία.
Η ακροδεξιά, που δεν μπορεί να είναι
πια ευκαταφρόνητη πολιτική δύναμη,
θα τον βοηθήσει σ’ αυτό.
Απ' όλα όμως τα παραπάνω προκύ
πτουν κάποια συμπεράσματα:
- Τ ο σύστημα λειτουργεί σχεδόν αυ
τόνομα σε σχέση με τους πολιτικούς
φορείς που το εκφράζουν και, όταν
διέρχεται κάποια κρίση, αυτή μεταβι
βάζεται σ' αυτούς και την απορροφούν,
χωρίς μάλιστα να υφίστανται οι ίδιοι
φθορά. Φαίνεται μάλιστα να θρέφ ο
νται από τις κρίσεις.
- Σε όλο αυτό το μακρύ διάστημα των
, αλλεπάλληλων κρίσεων, είτε του συ
στήματος είτε των πολιτικών εκφρα
στών του, σαν από μαζοχισμό, παρατη
ρούμε ισχυρή μετακίνηση του εκλογι
κού σώματος προς τα δεξιά. Προς τα
αριστερά ούτε ένας ψηφοφόρος δε με
τακινήθηκε, έστω από λάθος. Προτιμά
ο κόσμος να ψηφίσει Τσοβόλα, έστο) κι
αν έφτιαξε, είπαμε, κόμμα επειδή δεν
cou δόθηκε το υπουργείο που ήθελε, ή
«χι να δείχνει μαζική διάθεση ερωτο[ροπίας με την καθαρή «φούσκα Αβραιόπουλου» παρά να στρέψει το πρόσωτό του προς τ’ αριστερά. Ά ρα η Αριστε
ία δεν έχει να παίξει κανένα ρόλο πα11" )ά μόνο το ρόλο της θέασης της αργής
!1111χυτοκαταστροφής της.
-Έ σ τω κι αν η Αριστερά έχει εξωθηΙεί στο περιθώριο και φθίνει συνεχώς,
Ε υθύνη γι’ αυτό δεν υπάρχει καμιά. Ούε^ε ένας δεν έχει παραιτηθεί ή αντικαταιταθεί μέσα από κάποια δημοκρατική
(1 ιαδικασία. Τέτοια προνόμια είναι,
r >αίνεται, μικροαστικά κουσούρια των
ιΐΛξιών. ΓΓ αυτό, αν επιζητεί κάποιος το
jt ολιτικό τους τέλος, θα πρέπει να ανα;p# ένειτο βιολογικό.
jP1' Από τα παραπάνω προκύπτουν όμως
αι αμείλικτα ερωτήματα:
■; -Φταίει για την αποκρουστικότητα
;t| i ου εμφανίζει η Α ριστερά η ιδεολογία
ptif Ί*ή η εκπροσώπησή της;
(( Για να ισχυριστεί κανείς το πρώτο, Οα

πρέπει ή να μην αναγνωρίζει πως η
Αριστερά έχει ιδεολογία ή πως η ιδεο
λογία της έχει ανθρωπιστικό περιεχό
μενο. Αν εξάλλου έφταιγε η ιδεολογία
της, πώς Οα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ, που
την έκανε σημαία του, να προσεγγίσει
μόνο του το 50% του εκλογικού σώμα
τος, όταν ιχνήλΟε στην εξουσία;
—Πώς είναι δυνατόν η ακροδεξιά να
έχει περισσότερους οπαδούς ή ψηφο
φόρους από την Αριστερά; Μπορούμε
να πούμε ότι ο κόσμος έχει αποτρελα
θεί και θέλει πια τον εκβαρβαρισμό της
ζιοής του και όχι τον εξανθρωπισμό της;
Πάντως προσωπικά νιώθω εξουθενωτική ντροπή να προτιμά ο κόσμος ακρο
δεξιές ιδεολογίες από τις αριστερές.
—Αφού λοιπόν είναι αδύνατο να
φταίει η ιδεολογία της Αριστερός καΟεαυτή, γιατί η εκπροσώπησή της ν*
αποβαίνει τόσο αποκρουστική;
Αν ρωτηθούν τα αριστερά κόμματα,
το ένα Οα επιρρίψει τις ευθύνες στο άλ
λο. ΓΓ αυτό και ο πολιτικός τους ρόλος
εξαντλείται στην απόσειση των ευθυ
νών και στην αμοιβαία επιστροφή τους,
ενώ ο λόγος της πολιτικής τους ύπαρξης
συνίσταται στην επιδίωξη της αλληλοεξόντωσης. Έ τσ ι νοείται και η άρση της
διάσπασης της Αριστερός: ως εξόντω
ση του άλλου. Αν επεκτείνουν τις ευθύ
νες τους και λίγο πιο πέρα από τον «θα
νάσιμο» ιδεολογικό τους αντίπαλο, θα
τις επιρρίψουν με την ίδια αυτοαπαλλακτική μέθοδο στο σύστημα που είναι
κυρίαρχο, στον δικομματισμό, που εί
ναι οι συμπληγάδες πέτρες της Αριστε
ρός, στην «αστοποίηση» του κόσμου
κ.λπ. κ.λπ. Οι ίδιοι δε φέρουν καμιά ευ
θύνη, ας είναι διασπασμένοι και αμοι
βαία μισαλλόδοξοι κι ας λειτουργούν
εντελώς θρησκευτικά. Το καθένα από
τα δύο κόμματα πιστεύει ότι αυτό και
μόνο αντιπροσωπεύει γνήσια τη μαρξι
στική αλήθεια, το ένα λόγιο αντιγραφής
της, το άλλο λόγο) εμβάθυνσης σ’ αυτή,
και ενεργεί ανάλογα και ανεξάρτητα
από τις επιγραφές που βάζει στον εαυ
τό του, ως ορθόδοξο ή ως περιούσιο
κόμμα του Μαρξ, που έχει συλλάβει
αποκλειστικά και στο ακέραιο την αλή
θεια του και δε χρειάζεται καμιά επι
κοινωνία ή σύμπραξη ή έστω ανταλλα
γή απόψειυν με τους ομοϊδεάτες του,
που είναι πολύ περισσότερο αντίπαλοι
από τους πραγματικούς, όπως ακριβώς
κατά την πτώση της Πόλης για τους ορ-

ναυτίλου !
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Τα έργα του Φρ. ΝΙτσε σε καινούργια μετάφραση
του Ζήση Σαρίκα
• Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα
• Πέρα από το καλό και το κακό
• Το λυκόφως των ειδώλων - Αντίχριστος ·
Ίδε ο άνθρωπος
• Η θέληση ν·α δύναμη
• Η γέννηση της τραγωδίας
■Κείμενα για την Ελλάδα
• Άσγκερ Γιόρν Περί μορφής
• Τόντοροφ Απέναντι στο ακραίο
• Λιούις Μάμφορντ Η ιστορία των ουτοπιών
• Μαρία Λουίζα Μπερνέρι Περιήγηση στην Ουτοπία
• Μάρτιν Μπούμπερ Μονοπάτια στην Ουτοπία
• Ζαν Μπωντριγιάρ Συνθήματα
Η καταναλωτικήκοινωνία
• Πωλ Βιριλιό Η πληροφορική βόμβα
Η διαδικασία της σιωπής
. Νικόλαος Μουτσόπουλος Συναισθηματική τοπογραφία
• Χρίστος Τσολάκης Τη γλώσσα μού έδωσαν ελληνική
• Γιώργος Χουρμουζιάδης Λόγια από χώμα
• Θωμάς Κοροβίνης Ο Μάρκος στο χαρέμι
. Φούλα Λαμπελέ, Ιο και άλλα διηγήματα
• Μωυσής Μιχαήλ Μπουρλάς Ελληνας. Εβραίος
και αριστερός
• Αργύρης Παυλιώτης Ολέθριος δεσμός
• Στέφανος Μπαλής Μαθηματικά και ποίηση
• Ετέλ Αντνάν Περί π όλεω ν και γυναικών
• Εντουάρ Ν τυζαρντέν Ε δρεψ ε δ ά φ νες
• Λώρενς Στερν Αισθηματικό ταξίδι
• Τόμας Μπέρνχαρντ Οι Φ τηνοφ α γα δες
• Ανα Νόβακ Οι α τυ χ ίες τη ς ψυχής
■Μαρία Κέντρου Αγαθοπουλου Επιλογές
και σ ύνολα (ποιήματα 1965-1995)
• Φιόντορ Ντοστογιέφσκι Ο οωσίας
• Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Γουτου γούπατού

37003 Σκόπελος
w w w .nissid es.gr.

Τηλ. 04240-23277, 23283
0310-263363
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θοόόξους περισσότερο αντίπαλοι ήταν
οι καθολικοί απ' ό,τι οι μωαμεθανοί.
Χάρη δε στη μαρξιστική διαλεκτική
που χρησιμοποιούν με τον πιο γνήσιο
τρόπο και οι δυο, εντόπισαν όλες τις με
ταξύ τους διαφορές που τους καθιστούν
θανάσιμους αντιπάλους, ενώ δεν εντό
πισαν ούτε μία κοινή ανάμεσα σ’ (χυ
τούς και στους πραγματικούς πολιτι
κούς τους αντιπάλους, η οποία θα μπο
ρούσε ν* αποτελεσει κάποιο κοινό ση
μείο για συζήτηση ή μια κοινή αφετη
ρία.
Ύστερα από μια τέτοια στάση απένα
ντι στον ιδεολογικό τους συγγενή, όπου
ο ένας έχει την πλάτη του στον άλλο,
όλοι οι δρόμοι της δεξιάς μεθοδολογίας
και πρακτικής είναι ανοικτοί. Τι να
πρωτοαναφέρουμε; Ό τι το περιτειχι
σμένο με πανύψηλα τείχη ΚΚΕ, για ν ’
αυξήσει τις ψήφους του, βρήκε συγγέ
νεια κι επέτρεψε την είσοδο σ' εντελώς
ετερογενή στοιχεία, γιατί δεν έβρισκε
ιδεολογική συγγένεια με τους αριστε
ρούς του Συνασπισμού, ή ότι ο Συνα
σπισμός, για να μη ντροπιάζεται (χπό τη
σχέση του με τους ιδεολογικούς του
συγγενείς, άνοιξε νέους ιδεολογικούς
δρόμους, δημιουργώντας νέες ιδεολο
γικές συγγένειες με τους στυλοβάτες
του συστήματος; Ή ότι από το χώρο του
μεταπήδησαν στο ΠΑΣΟΚή είναι ακό
μη υπό μεταπήδηση τόσα στελέχη του;
Αν καθίσει κανείς κι απαριθμήσει τα
έργα της εμπάθειας του πολιτικού θρησκευτισμού και των δύο, άκρη δε θα
βρει.

Ο ΣΥΝ υποψήφιο
του Ηλία Λεβούνη

Τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων δεν είναι καλά για το ΠΑΣΟΚ. Απ’
ό,τι φαίνεται, πλησιάζει η ώρα της εναλλαγής στη διαχείριση της
εξουσίας, εξέλιξη καθ’ όλα φυσιολογική με βάση τη βαθύτερη λογική
της εδραιωμένης στο μεταπολιτευτικό πολιτικό μας σύστημα
δικομματικής στρατηγικής.
Τα μηνύματα όμως των δημοσκοπήσεων δεν είναι καλά και για τον ΣΥΝ,
που, επίσης απ’ ό,τι φαίνεται, είναι για μια ακόμη φορά καθηλωμένος
στα βασανιστικά όρια του «έμπα ψυχή-έβγα ψυχή». Όχι μόνο δεν
εισπράπει απ’ τη φθορά του ΠΑΣΟΚ, αλλά μοιάζει να συμπαρασύρεται,
σαν δορυφορική του πολιτική δύναμη, στον κατήφορο της φθοράς του
και στη δυναμική της εναλλαγής, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να
βρεθεί εκτός Βουλής.
Γιατί είναι φυσιολογική η προδιαγραφόμενη εξέλ ιξη της εναλλαγής,
δεν νομίζουμε πως χρειάζεται ιδιαίτερη επιχειρηματολογία.

fftphiC

Γραφτείτε
συνδρομητές στο ΑΝΤΙ.
Η διανομή του ΑΝΤΙ από το
Πρακτορείο εφημερίδων
δεν είναι επαρκής αφού δεν
καλύπτει όλες τις περιοχές.
’
■■■■■

· ■■

Είναι διευκόλυνση στη διάδοση
του περιοδικού
αν γραφτείτε συνδρομητές.
Wtpz----------· ----------- -

Τοίρα το καλοκαίρι
επικοινωνήστε μαζί μας
για να γραφτείτε συνδρομητές.
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%
ο ΠΑΣΟΚ δεν επέδειξε μόνο
υποδειγματική στρατηγική νομι
μοφροσύνη, κάτι που οριοθέτη
σε ως προς τα μείζονα τις παρεμ
βάσεις του. Υπήρξε και πολύ κα
κός διαχειριστής της εξουσίας εντός
των ορίων της δικομματικής στρατηγι
κής ή της στρατηγικής του αστικού συ
στήματος, όπως θα έλεγαν και κάποια

Τ

στελέχη του με επιδόσεις... στην αρι
στερή ρητορεία.
V
Κι αν δεχτούμε πως η προσχώρηση
του, περίπου απ’ το 1977, στη στρατηγι %
κή του δικομματισμού ήταν μια ρεαλι \ pop;
στική επιλογή για vex μπει στο παιχνίδι
της εξουσίας, τι θα πούμε για την ποιό %
τητα διαχείρισης της εξουσία; εντός %
των ορίων αυτής της στρατηγική;; Τι
k oit

θύμα τ η ς ε ν α λ λ α γ ή ς
θα πούμε για τη λεηλασία οραμάτων, τι
", για τον ευνουχισμό χιλιάδων στελεχιόν,
τι για τη «σπατάλη» ανεκτίμητων πό
ρων, τι για τη διαπλοκή και τη διαφορά,
τι για το αδηφάγο μοντέλο νομής της
εξουσίας;
IU
, Κακά τα ψέματα, το ΓΙΑΣΟΚ δεν απέ-

τυχε στα μείζονα. Αυτά ούτε που τα άγ• γιξε. Απέτυχε στα ελάσσονα, στα απλά
;ί: και στα αυτονόητα της καθημερινότη
τας του πολίτη. Ό χ ι μόνο δεν αναχαίτι
σε τις αρνητικές ροπές της κοινωνίας,
«U
Ζ. V
καθώς έμπαινε στην τροχιά του κατα
ναλωτισμού, αλλά τις καβαλίκεψε και
τις οδήγησε στις πιο ακραίες συνέπειές
τους, με αποτέλεσμα την παρακμιακή
- αποσύνθεση και τα σωρευμένα αδιέξο] 6α. Διακυβέρνησε δυστυχώς ως νομεύς
και επικαρποπής της εξουσίας, εκμε
ταλλευόμενο τις αδυναμίες και όχι
vVαξιοποιώντας τις δυνατότητες της ελλη
νικής κοινωνίας.
Η προδιαγραφόμενη όμως εξέλιξη
της εναλλαγής καθόλου δεν σημαίνει
πως θα γίνει αμαχητί. Η εθισμένη επί
: 6υο σχεδόν δεκαετίες στη διαχειριστι
κή νομή της εξουσίας πασοκική νομενκλατουρα θα 0α')σει τον υπέρ πάντων
αγώνα... γι’ αυτή τη «νομή», επιστρα
τεύοντας όλες τις εφεδρείες και με έμ
φαση, κατά τα ειωθότα: αφενός στην
ί ασυγκράτητη αντιδεξιά ρητορεία -ο
ίδιος ο Σημίτης μας έχει ήδη προϊδεά
ζ ε ι για την αισθητική αυτής της επίθεΙσης- και αφετέρου στον συνεργασιολοΙ^γικό εναγκαλισμό (μέχρι πνιγμού!) της
■σΰγχρονης δημοκρατικής Αριστερός
Έ (Σ Υ Ν ), με τον Λαλιώτη να προετοιμάΙζ ε ι τα πιο ελκυστικά δολώματα για τη
ργνωστή... πασοκική φάκα του.
Υποψιαζόμαστε, μακάρι να διαψευ* στούμε, πως Οα βρεθούμε μπροστά
στην πιο άγρια πόλωση της μεταπολιτευτικής περιόδου, η οποία Οα ισοπε
δώσει το πολιτικό τοπίο, αναδεικνυοΙ(!ι; ντας την πιο προβληματική και πιο επιf ■ κίνδυνη για την πολιτική μας ζωή πα1(ΙΙί; ντοδυναμία του δικομματισμου. Είναι
,(1(ιί δηλαδή πολύ πιθανό η επόμενη βουλή
να αποτελείται α π ’ τους δυο μονομά. άχους και ένα συρρικνωμένο σε όρια

επιβίωσης ΚΚΕ. Να λείπει δηλαδή απ’
το ελληνικό κοινοβούλιο η ελπιδοφόρα
φωνή του Νίκου Κα)νσταντόπουλου και
της σύγχρονης δημοκρατικής Αριστε
ρός (ΣΥΝ), της οποίας ηγείται. Κι αυτό
μόνο ασήμαντο και δευτερευον πρό
βλημα για την πολιτική μας ζωή και τις
αναπότρεπτες μετεκλογικές ανακατα
τάξεις δεν είναι, όσο κι αν οι παντοει
δείς νομείς της εξουσίας, τα «παπαγα
λάκια» του «πρωινού καφέ» του Μαξίμου και ο θλιβερός θίασος της «τηλεο
πτικής Αριστερός» θα προσπαθούν να
πείσουν τον ελληνικό λαό πως: «Προέχει να σωθεί... η Δημοκρατική Παράτα
ξη -έ ν α α π ’ τα πολλά προεκλογικά ψευ
δώνυμα του Π Α ΣΟ Κ -αυτό είναι το μέγα και μόνο πρόβλημα!».
Επειδή λοιπόν για μας προέχει της
εναλλαγής το να μην λείπει η σύγχρονη
δημοκρατική Αριστερά α π ’ το επόμενο
κοινοβούλιο, δεν θέλουμε μόνο να ανα
δείξουμε τον κίνδυνο, αλλά και να αναφερθουμε τόσο στους όρους αποτελε
σματικής άμυνας στη ληστρική επίθεση
του ΠΑΣΟΚ ενόψει εκλογών, όσο και
στους στρατηγικότερους όρους για να
ξεφυγει ο ΣΥΝ οριστικά και αμετάκλητα απ’ τα ψυχοβγαλτικά όρια της κοινο
βουλευτικής του επιβίωσης.
Θα ξεκινήσουμε όμως ρίχνοντας λίγο
φως στη ρίζα της κακοδαιμονίας της
σύγχρονης δημοκρατικής Αριστερός,
στο «προπατορικό αμάρτημα» δηλαδή
της μεταπολιτευτικής Αριστερός στο
σύνολό της, που δεν είναι άλλο απ’ τον
παρωχημένο αντιδεξιισμό των ηγεσιών
της και τη συνακόλουθη αδυναμία τους
να καταλάβουν τη βαθύτερη λογική του
μεταπολιτευτικού τοπίου που αρχιτεκτόνησε ο Καραμανλής και στην οποία
προσχώρησε επί της ουσίας ο Αντρέας
Παπανδρέου, με σκόπιμους παιάνες
περί του αντιθέτου. Χαμπάρι δεν πή
ραν για τη δικομματική στρατηγική, για
τον κρίσιμο στην εφαρμογή της ρόλο
του προοδευτικοφανούς και αριστερότροπου πόλου, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή,
που εντέλλονταν να πλευροκοπήσει την
Αριστερά απ’ τα αριστερά, επικαλύ
πτοντας το χώρο της και περιθωριοποι

ώντας το ρόλο της. Χαμπάρι για την
πλασματική αντίθεση Δεξιάς-αντιδεξιάς, που εμφάνιζε ο Αντρέας ως αντί
θεση προόδου-συντήρησης και την έκα
νε θηλειά στο λαιμό της Αριστερός,
χρησιμοποιώντας υλικά της δικής της
πολιτικής...
Δεν Οα είχε κανένα νόημα αυτή η ανα
φορά, αν ακόμα και σήμερα δεν λει
τουργούσαν οι παρενέργειες αυτών
των επιλογών, που εξακολουθητικά
«σπρώχνουν» την Αριστερά στο τσου
βάλι του ΠΑΣΟΚ στο όνομα... μιας με
γάλης συνεργασίας Αριστερός-ΠΑ
ΣΟΚ (περίπτωση Λεωνίδα Κύρκου),
της Κεντροαριστεράς (περίπτωση Δαμανάκη) και άλλων τέτοιιυν παρόμοι
ων.
Δεν Οα είχε πολύ περισσότερο κανένα
νόημα αυτή η αναφορά, αν με τα ίδια
υλικά αυτής της κακής πολιτικής κληρο
νομιάς δεν ετοιμαζόταν η νέα θηλειά
που σχεδιάζει να περάσει στο λαιμό
του ΣΥΝ ο πολύς Λαλιώτης, που
-μπράβο του του παιδιού- το παίζει
χρόνια τώρα καλά το παιχνίδι του με
την Αριστερά (εκμαυλίζοντας, παραμυθιάζοντας και ευτελίζοντας ουκ ολίγα
στελέχη της!).
Γι’ αυτό, πολύ απλά και χωρίς περι
στροφές, ο ΣΥΝ δεν μπορεί να αμυνθεί
αποτελεσματικά:
• Πρώτον, αν δεν συνειδητοποιήσει
πλήρως και απολύτως πως συμπαρασύρεται α π’ τη φθορά του ΠΑΣΟΚ, επει
δή θεωρείται, λόγω της παραμορφωτι-

βιβλιοπωλείο

Ορίζοντες
Ακαδημίας 57
106 79 Αθήνα
τηλ.: 010-3621.481
fax: 010-3618.343
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Salvatore Nicosia

TO ΣΗΜΑ ΚΑΙ H
ΜΝΗΜΗ
Ταφικά έπιγράμματα
άπό την αρχαία Ε λ λ ά δ α

Μ ετάφραση:
Ε υριπίδης Γ αραντούδης
’Από τις χιλιάδες έπιγραφές πού
διασώθηκαν παρουσιάζεται μια
σημαντική έπιλογή πού περιέχει κείμενα
άπό τόν 7ο π.Χ. αιώνα μέχρι τον 4ο μ.Χ.
Αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια.
Εκτενής εισαγωγή τού έλληνιστή
Σαλβατόρε Νκοζία.
Τετράχρωμες άπεικονίσεις άπό τις
έπιτύμβιες στήλες τής Δημητριάδος.
S a h a lt ir v N i tin ta

ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ Η ΜΝΗΜΗ

Ή επιτύμβια έπιγραφή διαιωνίζει τό
όνομα καί τήν ταυτότητα ενός άτόμου,
μαρτυρεί τόν τρόπο πού έζησε καί
πέθανε, χαράζει τήν παρουσία του στή
μνήμη τού κοινωνικού συνόλου,
προτείνοντάς τον σαν ήρωικό πολιτικό,
ήθικό παράδειγμα καί τού ξαναδίνει τή
μοναδική μορφή ύπαρξης πού μπορεί νά
συνεχίζει άκόμα καί μετά τό θάνατο.

Ε κ δ ό σ ε ις
ΠΟΛΥΤΥΠΟ
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κής εικόνας του στη συνείδηση μεγάλου
μέρους της κοιν<ονίας, ως δορυφορικό
του πολιτικό σχήμα.
• Δεύτερον, αν δεν απαλλαγεί α π ’ τις
παρενέργειες του «προπατορικού α 
μαρτήματος» και δεν αντιμετωπίσει τα
ενδογενή αίτια που τον εμφανίζουν ως
κόμμα πασχών εξακολουθητικούς από
στρατηγικό οτραβισμό (άλλα ο πρόε
δρος, άλλα ο Κύρκος, η Δαμανάκη και
πάει λέγοντας).
•Τρίτον, αν δεν αρχίσει την αντεπίθε
ση της σωτηρίας του... από χτες, αχρη
στεύοντας αυτή τη φορά τη μέγγενη της
πασοκικής προπαγάνδας. Μια αντεπί
θεση όμως που δεν Οα εξαντλείται στο
όριο των εκλογών, αλλά Οα έχει στρα
τηγικό ορίζοντα πολύ πέραν αυτών.
Η ηγεσία του ΣΥΝ, ο πρόεδρός του
κυρίως, μεγάλη ελπίδα της πολιτικής
ζωής του τόπου (με ευθύνες όμως που
«κλείστηκε» στα παραδοσιακά όρια
αυτού του χώρου, αντί να ανοίξει τους
ορίζοντές του σύμφωνα με το δυναμι
σμό της προσωπικότητάς του, με ευθύ
νες για τη «διαχείριση» και τη δημο
κρατική «ανοχή» των νοσηρών αντιφά
σεων στα ηγετικά κλιμάκια του κόμμα
τός του, κυρίως ευθύνες για τη δημο
κρατική «ανοχή» του στρατηγικού
στραβισμού, ευθύνες τέλος γιατί «συμ
βιβάστηκε» με μια κομματική δομή που
παράγει και αναπαράγει «νομές» εξου
σίας στην εσωκομματική μικροκλίμακά
της και αδράνειες...) πρέπει:
• Πρώτον, να απευθυνθεί και να πεί
σει τους (αριστερούς) σκεπτικιστές,
τους αναχωρητές, τους απογοητευμέ
νους αλλά και τους οργισμένους του ζω
τικού του χώρου πως ο ΣΥΝ δεν ανήκει
στη διαχειριστική «Αριστερά», αν
υπάρχει τέτοια Αριστερά. Και να τους
πείσει με τελεία και παύλα, ξεκαθαρί
ζοντας χωρίς «ήξεις-αφήξεις» και εσω
κομματικά το ζήτημα.
•Δεύτερον, να θωρακίσει πολιτικά
και ιδεολογικά τον παραδοσιακό αρι
στερό κόσμο, γιια να μη λειτουργήσει κι
αυτί) τη φορά το δίλημμα: «Ψηφίστε
ΠΑΣΟΚ, γιατί έρχεται η Δεξιά». Έ λ ε 
ος, φτάνει πια μ’ αυτό το παραμύθι. Εί
ναι τρελό, το ΠΑΣΟΚ της πιο ξεφωνημένης νεοφιλελεύθερης πολιτικής, μιας
καραμπινάτα δεξιάς πολιτικής, να λεη
λατεί ακόμη την Αριστερά... επισείοντας τον μπαμπούλα της Δεξιάς.
•Τρίτον, πρέπει να κεντρίσει και
εμπνεύσει τους νέους ως η οραματική

Α ριστερά της δημιουργικής αμφισβήτη
σης όχι μόνο της δικομματικής συγκυ
ριαρχίας αλλά και του συνολικού κατα
ναλωτικού μοντέλου και τρόπου ζωής,
ως η σύγχρονη, δημοκρατική, ριζοσπα
στική, κινηματική, ουμανιστική και οι
κολογική Α ριστερά της Ελλάδας του
21ου αιώνα.
• Τέταρτον, ιυς δύναμη πρωτοπορία;
και στο όνομα του καλύτερου μέλλο
ντος και όχι ως δύναμη αμυντικής δια
μαρτυρίας και στο όνομα του παρελθό
ντος, να συναντηθεί με τα στρώματα
που σπρώχνει στο περιθώριο η νεοφι
λελεύθερη πολιτική του δικομματικού
μπλοκ εξουσίας.
• Πέμπτον, να στείλει πειστικό μήνυ
μα πως αμέσως μετά τις εκλογές το «γερασμένο» κομματικό μοντέλο του ΣΥΝ,
με τη μόνιμη Πολιτική Γραμματεία,
τους μόνιμους Ευρα)βουλευτές κ.λπ., δί
κην παραδοσιακού κομμουνιστικού
κόμματος, θα αναδομηθεί δημοκρατικά
εκ βάθρων, για να μπορεί να συναντη
θεί με την κοινωνική Αριστερά, που
αναδεικνύεται στους χώρους της σύνολης εργασίας και του πολιτισμού.
• Έ κτον, να επεξεργαστεί τις θεμε
λιώδεις θέσεις μιας δημοκρατικής πρό
τασης εξουσίας, που θα είναι η βάση
των αναπότρεπτων μετεκλογικοί ανασυνθετικα>ν διαδικασίαν όχι για να
αναπαλαια)Οεί ή αναδομηθεί ο προοδευτικοφανής πόλος εναλλαγής, αλλά
για να δομηθεί ο δημοκρατικός και ρι
ζοσπαστικός εναλλακτικός πόλος εξου
σίας της ελληνικής κοινωνίας, πε'ραν
της διαχειριστικής «κεντροαριστερά;»
αλλά και του παραδοσιακού τριτοδιεθνικού μοντέλου...
Ανήκοντας και ο γράφων στους οργι
σμένους του ξαντικού χοίρου του ΣΥΝ.
οργισμένους λόγω των «ταλαιπωριών»
που μας έχει επιφυλάξει το κόμμα μα;,
κατέγραψα όσο πιο καθαρά μπορούσα
τις αγανίες που κυριαρχούν στις συζητή
σεις μας, ελπίζοντας πιος η ηγεσία του
θα απαντιίσε ι εγκαίρως και στη σωστή
κατεύθυνση στα μηνύματά μας, οργανώ
νοντας όσο καλύτερα γίνεται τη συνασπισμική αντεπίθεση, που Οα μας απαλ
λάξει απ' το εκλογικό θρίλερ της επιβίω
σης και όχι μόνο. Αρκετά με τις προε
κλογικές οιμωγές τιον «συγκατανευξιφάγα)ν» (συγκατανεύουν για να τρώνε!)
της πασοκικής εξουσίας, αρκετά με του;
προεκλογικούς διλημματικούς εκβια
σμούς της στον αριστερό κόσμο.

Θύμα των δημοτικών εκλογών
το καφενεδάκι της Δεξαμενής
της Όλγας I. Φωτακοπούλου

Δεκατρείς παραιτήσεις, οι καταγγελίες που τις συνοδεύουν, μια
σημαντική υπαναχώρηση μελών του Δ.Σ. και η παρουσία του
αντιδημάρχου Αθηναίων Ν. Απέργη στη γενική συνέλευση
του Συλλόγου «Λυκαβηττός» προσδίδουν στις εξελ ίξεις
γύρω από το καφενεδάκι της Δ εξαμενής πολιτικό χαρακτήρα.
Ειδικά ενόψει των δημοτικών εκλογών.

Όψη στον πεζόδρομο του σχεδιαζόμενου νέου καφενείου. Επέκταση στην πλατεία
κατά 6 μέτρα. Προφανώς για να είναι εύκολο το σερβίρισμα στους πελάτες με τα
: τραπεζάκια που 8α απλωθούν σ' όλη την πλατεία, τώρα αλάνα για τα παιδιά και
,; χώρος περιπάτου για τους ηλικιωμένους. Αυτός είναι νέος τρόπος ζωής!...

τις 20 Ιουνίου κατά τη διάρκεια
γενικής συνέλευσης του Συλλό
γου, ο επίτημος Πρόεδρος, δυο
μέλη του Δ.Σ. και άλλα δέκα μέ
λη του Συλλόγου αποχώρησαν
από τη διαδικασία παραιτούμενοι, κα; ταγγέλοντας τη στάση του Π ροεδρείου
του Δ.Σ.
Αφορμή στάθηκε η υπαναχώρηση στο
: θε'μα της Δεξαμενής και πιο συγκεκρι
μένα «η αποδοχή των σχεδίων του Δή' μου εκ μέρους του Π ροεδρείου και εν
ι| αγνοία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.,
1 αλλά και των κατοίκων της περιοχής»,
'όπως καταγγέλθηκε.
ί' Σχέδια τα οποία συνεπάγονται την
I κατεδάφιση του σημερινού ξύλινου κτίI*σματος και την ανέγερση στη θέση του,
ί άλλου, πέτρινου και μεγαλύτερου κατά
fr___________________________ ______
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έξι μέτρα προς την πλατεία.
Τ α μέλη του «Λυκαβηττού» που απο
χώρησαν δηλώνουν σε ανακοίνωσή
τους ότι διαφωνούν πλήρως με οποια
δήποτε «αξιοποίηση και αναβάθμιση»
του χώρου, «δηλαδή με την πλήρη αλ
λοίωση και καταστροφή της πλατεί
ας».
Ό λ ο ι τους είναι εδώ και είκοσι χρό
νια μέλη της Επιτροπής Κατοίκων για
τη διάσωση της Δεξαμενής. Να σημειω
θεί εδώ ότι το θέμα της Δεξαμενής εί
ναι το μόνο στο οποίο μέχρι τώρα δια
φωνούν με το Προεδρείο, καθώς επι
κροτούν τους μέχρι τώρα χειρισμούς
του και στο θέμα του ξενοδοχείου της
Εκκλησίας, αλλά και της τύχης του Λυ
καβηττού γενικότερα.
Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις τα

μέλη της Επιτροπής ανακοίνωσαν την
ίδρυση του Πολιτιστικού Συλλόγου
«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» για
«την προστασία και διάσωση της Δεξα
μενής».
Η παρουσία του αντιδημάρχου στο
πάνελ του Προεδρείου καθ' όλη τη
διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ο
οποίος μάλιστα απαντούσε και στους
ομιλητές-μέλη του Συλλόγου, σχολιά
στηκε αρνητικά. Κυρίως διότι διανύου
με προεκλογική περίοδο.
Στο «δια ταυτα», όντως το Προεδρείο
πιθανόν να συμφώνησε με τα σχέδια
του δήμου, αν κρίνουμε από τις δηλώ
σεις στην Ελευθεροτυπία (13/6/02) της
αντιδημάρχου Ε. Βελέντζα ότι «πλέον
έχουμε την συναίνεση των κατοίκων
καθώς τα σχέδια τα έχει δει ο τοπικός
σύλλογος “Λυκαβηττός” και συνενεί με
αυτά».
Σύμφωνα με αυτά (δημοσιεύουμε εδώ
την όψη), το κτήριο επεκτείνεται και
κάτω από τα σκαλιά προς την πλατεία
κατά έξι μέτρα.
Ό σον αφορά στις παραιτήσεις, ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Διάκος στη Γ.Σ.
ζήτησε και έγινε αποδεκτό από τους
εναπομείναντες να εξετάσουν «αν θα
κάνουν δεκτές τις παραιτήσεις μετά το
καλοκαίρι».
Εντωμεταξύ κυκλοφόρησαν αφίσες
του «Λυκαβηττού» για συμμετοχή σε
διαγωνισμό ζωγραφικής στη Δεξαμενή
την Τρίτη 2 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευ
μα. Θέμα του θα είναι το ίδιο το καφε
νεδάκι και τα έργα των νικητών «θα
διακοσμήσουν τους τοίχους του και
νούργιου Καφενείου».
Κατάφερε άραγε η δημοτική αρχή με
τα τερτίπια της περί ανεπάρκειας του
υπάρχοντος κτίσματος να διαρρήξει
την ενότητα των κατοίκων της περιο
χής; Θα το δούμε. Οι κάτοικοι πάντως
δηλώνουν αποφασισμένοι να αποτρέ
ψουν με κάθε μέσο την καταστροφή
του υπάρχοντος καφενείου και της
πλατείας.
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ΕΗΕΙΣ,Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ JKWHHPI2C9HE ΠΑΝΙΑΤιΣ K M I H M
Ö E fcH E T H N ΑΚΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ
ΤΟΥ ΠΑ20Κ! ΑΠΟ Tri NIA Π Α Ρ ΙΣ Τ Α Ν Ο Μ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ T2N ΛΑΤΚ2Ν ZTP2HAT2N. ΟίΒΛΟ^ΗΕ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΜΕ
Kl AiïTHN ΑΛΛΗ ΣΤΕΛΝΟΥΝ HAT KM ÎE 6A B W N M 2 TON ΗίΒΕΡΝΗΠΚΟ WTMW2H0KAI NABPONTOTWäfWHE Oil
ΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΟΥΝ QMΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΤΟ ΙΕΡΟ ΔΙΚΑΙ2ΗΑ ΠΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ HOTE ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Η MAI*
ΡΕΙΤΑ1Χ2ΡΙΣΣΟΒΑΡΟ ΛΟΓΟ!
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ'

ΙΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΡΙΣ1ΗΕΣΖΤΙΙΗΕΣ0Ι12Σ ÎN2PBCYHE ΕΚ ΠΕΙΡΑΣ.
ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΚΕΙ ΧΡΕΟΣ ΝΑW E I ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΑΓΥΝΑΤΟΥ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΑΚΑΙΡΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ !

H ΑΛΑΗ/ίΓΓΥΗ.ΔΚΛΑΔΗ,ΕΧΕΙ ΚΑΙΤΑΟΡΙΑ ΤΗΣ! ΚΑΝΕΙΣ

ΔΟΤΙ.ΔΥΣΜΣ,ΟΡΙΣΗΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΡΓΑΖ0ΗΕΝ5Ν ΜΕΤΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ1KW ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΑΜΕΙΑΤΟ Κ0ΙΝ2ΝΙΚ0ΣΥΝΟΛΟ) ΚΙ ΕΙΝΑΙ
fß lK O Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Ν'ΑΔΙΜΟΡΕΙ ΠΑΤΑ ΗΙΚΡ 0ΣΥΗ 9ΕΡ0ΝΤΑ
OSNÎiNTAAAinîfW N ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΔΡΟΗΟΥΣ.ΛΙΗΑΝΙΑ.ΕΘΝΙΚΕΣ
ÛSCY2 Kl QTI ΑΛΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΕΙ !

ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΥΝ. ΛΟΙΠΟΝ.ΟΑΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΧΑΡΙΣΤΑ
δεν
momm ώ η τμς αύρας ΡΕΜΑΛΙΑ ΠΟΥ -ΕΝ 2 ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΔΟΥΛΕΙΑ-ΥΥΝΑΚΥΝ
ΚΑΙ ΝΑΝΑΣΚΡΑΤΑΟΗΗΚΝΣ ΓΙΑΝΑ ΕΚΒΙΑΣΕΙ ΗΙΑΚΥΒΕΡΝΗ2Η. ΚΙ ΑΠΟ ΠΑΝ2! ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΗΑΣ ΘΑΠΑΤΑΪΕΙ ΚΑΘΕ
Π09ΣΤΟ KAT5-KATQ ΓΝ2ΡΙ2Ε ΙK/WTEPATI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ!
ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ ΔΙΑΣΑΑΕΥΣΕ 2ΣΤΗ 2 Τ Α ΪΕ 21 !
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Ο ι ε λ λ η ν ικ έ ς εξαγω γές νερού
του Δ.Ζ. Παπανικολάου

Τα τελευταία καλοκαίρια, προς το τέλος Ιουνίου, η
ΕΥΔΑΠ μάς προέτρεπε «να προσέχουμε για να έχουμε»,
και μάλιστα αναρτούσε στους δρόμους μεγάλης
κυκλοφορίας τεράστιες αφίσες με κείνη την υπερμεγέθη
κάνουλα, που από το χείλος της κρεμόταν μια σταγόνα
νερού. Κι η σταγόνα έπεφτε και δεν έπεφτε - για να
μεταδίδει σε μας τους ταλαίπωρους Αθηναίους την
αίσθηση πως η ζωή μας κρέμεται όπως και κείνης από
μια αόρατη κλωστή.

το κείμενο που ακολουθεί θα αναλύσω, όσο μποροϊ
καλύτερα, την αιτία για την οποία δεν έχουμε νερό και
θα υποστηρίξω πως η αφίσατης ΕΥΔΑΠ δεν μας αφο
ρά, γιατί δεν φταίμε εμείς που δεν έχουμε, όσο κι αν
προσέχουμε, μιας και το λίγο νερό που πέφτει κάθε
χρόνο πάνω από τη χώρα μας η καθ’ όλα αξιοσέβαστη διοί
κηση το εξάγει. Δεν έχουμε λοιπόν νερό, όχι γιατί δεν προσέ
χουμε, αλλά γιατί το εξάγουμε. Πώς όμως συμβαίνει κάτι τέ
τοιο;
Τα ντόπια φυτά -ο ι ελιές, τα σύκα, τα κούμαρα, η ρίγανη,
τα αμπέλια, η κάπαρη- έχουν αναπτύξει δια μέσου των αι
ώνων τεχνολογία εξοικονόμησης νερού και δεν χρειάζο
νται καθόλου μα καθόλου πότισμα το καλοκαίρι, σε αντί
θεση με φυτά που έχουν φτάσει στην Ελλάδα από ξένους
τόπους.
Το πορτοκάλι το φέραμε από τη χώρα των Εσπερίδων και
μερικές ποικιλίες διατηρούν ακόμη και σήμερα την ονομα
σία από τον συγκεκριμένο τόπο καταγωγής τους, την Βαλέντσια. Στη Βαλέντσια το βροχομετρικό υψόμετρο φτάνει τα
δύο μέτρα, και συνήθως το καλοκαίρι βρέχει με το τουλούμι.
Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο πως σ’ ένα τέτοιο βρο
χερό περιβάλλον οι πορτοκαλιές δεν ανέπτυξαν καμία τε
χνολογία εξοικονόμησης νερού, μιας και δεν υπήρξε λόγος.
Στην Ελλάδα, που δεν βρέχει, η πορτοκαλιά πρέπει να ποτι
στεί, και γι’ αυτό εκτεταμένοι πορτοκαλεώνες αναπτύσσο
νται στις εκβολές ποταμών, στον Αραχθο για παράδειγμα,
στην περιοχή της Άρτας.
Οι Ρωμαίοι καλλιεργούσαν πορτοκάλια στη Νικόπολη, κι
απ’ αυτή τους τη δραστηριότητα παραμένουν ακόμη και σή
μερα τα τόξα από ρωμαϊκά τούβλα που φέρουν στη ράχη
τους αρδευτικά κανάλια, όπως στη Νέα Φιλαδέλφεια τα τό
ξα του Αδριανού. Το κάθε κιλό πορτοκάλι χρειάζεται περί
τα 300 κιλά νερό μέχρι την ωρίμανσή του. Μέχρι πρότινος η
Ελλάδα εξήγαγε ένα εκατομμύριο τόνους πορτοκάλια. Αν
πολλαπλασιάσει κανείς αυτή την ποσότητα με τα 300 κυβικά
νερού που απαιτείται για κάθε τόνο παραγωγής, τότε εύκολα
αντιλαμβανόμαστε τον όγκο των τρακοσίων εκατομμυρίων
κυβικών νερού και το μέγεθος της επιφάνειας που 0α σχημά
τιζε μια τέτοιου μεγέθους λίμνη.
Το ίδιο συμβαίνει με το καλαμπόκι. Το φυτό κατάγεται από
τη νότιο Αμερική. Το καλαμπόκι είναι ο χρυσός των Μάγια.
Στην πατρίδα του που καλλιεργείται βρέχει ασταμάτητα. Για
την καλλιέργειά του εμείς χρειαζόμαστε είτε το νερό των πο
ταμών που πηγάζουν στις βαλκανικές χώρες, είτε νερό του
υδροφόρου ορίζοντα. Σε λίγο που το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης
θα ακολουθήσουν και οι βαλκανικές χώρες και θα καλλιερ
γούν κι αυτές καλαμπόκι, τα ποτάμια δεν θα φτάνουν πλέον
στην Ελλάδα. Εμείς θα αντλούμε από 3Θ0 μέτρα βάθος, μέχρις ότου εισχωρήσει το θαλασσινό νερό στον υδροφόρο
ορίζοντα και σταματήσει εξ ανάγκης η καλλιέργεια του κα
λαμποκιού οριστικά.

Σ
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To iiSιο και με το βαμβάκι. Το φυτό προέρχεται από την Αί
γυπτο και το νερό που χρειαζόταν εκεί το έπαιρνε από τις
πλημμύρες του Νείλου. Στους κάμπους της Κωπάίδας
αντλείται από τον υδροφόρο ορίζοντα, και κάθε κιλό βαμ
βάκι απαιτεί 350 κιλά νερό. Σε λίγο ούτε στην Κωπαΐδα, ού
τε στον Οεσσαλικό κάμπο Οα καλλιεργείται βαμβάκι, γιατί
στον υδροφόρο ορίζοντα Οα έχει εισχωρήσει θαλασσινό νε
ρό.
Τα ντόπια φυτά όπως οι ελιές έχουν αναπτύξει τεχνολογία
εξοικονόμησης νερού. Η ελιά παράγει το λάδι για να μην
εξατμίζεται το νερό που είναι μέσα στους καρπούς της. Η ρί
γανη σχηματίζει έναν αρωματικό κώδωνα γύρω από τον εαυ
τό της, για να επιβραδύνει την εξάτμιση.
Το σταφύλι δημιουργεί στους καρπούς του μια μεμβράνη
χωρίς πόρους για να μην εξατμίζεται το νερό που με τόσο κό
πο έχει μαζέψει. Εάν κανείς παρατηρήσει στο ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο τη μεμβράνη μιας ρόγας σταφυλιού θα εκπλαγεί από την έλλειψη πόρων. Καμία ανθρώπινη τεχνολογία
δεν μπορεί να παράγει τέτοιου είδους μεμβράνες.
Ό ταν θέλουμε να αποξηράνουμε σταφύλια για να φτιάξου
με σταφίδες, τα τσαμπιά τα βουτάμε σε καυστική ποτάσα, για
να ραγίσουν οι μεμβράνες από τις ρόγες, διαφορετικά η ξή
ρανση δεν είναι εφικτή.
Τα περισσότερα φυτά ευδοκιμούν σ’ έναν συγκεκριμένο
τόπο. Τα σύκα της Κύμης έχουν την καταπληκτική ποιότητα
του τόπου όπου καλλιεργούνται. Πολλοί που μετέφεραν συ
κιές από την Κύμη σ’ άλλους τόπους, τα σύκα τους ήταν άγευ
στα. Από την Κύμη ζητούνται σύκα, ιδιαίτερα από τις σκανδι
ναβικές χώρες, κι οι Κουμιώτες δεν μπορούν να καλύψουν
ούτε το 5% της ζήτησης.
Τα μαστιχόδεντρα της Χίου μπορούν να καρποφορήσουν
μόνο σ’ αυτό το νησί. Ο ι Ιάπωνες που πήραν μαστιχόδεντρα
από τη Χίο, παρότι προσπαθούν 30 χρόνια, δεν πέτυχαν την
καλλιέργειά τους. Στην Ελλάδα έγινε προσπάθεια να καλ
λιεργηθεί η κάπαρη. Δεν τα κατάφεραν όμως. Η κάπαρη
καλλιεργείται σ’ ένα νησί της Ιταλίας, την Παντελερία, και οι
κάτοικοι του νησιού έχουν το μεγαλύτερο εισόδημα της Ευ
ρώπης από την εξαγωγή του ντόπιου αυτού μεσογειακού φυ
τού.
Στη νότιο Αφρική, που έχει σχεδόν μεσογειακό κλίμα, η
καλλιέργεια της ελιάς δεν ευδοκίμησε ποτέ, γιατί έλειπε
από το φυτό μία συνθήκη για να καρποφορήσει, η πτώση
της θερμοκρασίας για μικρό χρονικό διάστημα κάτω από το
μηδέν. Καρποφόρησαν μόνο όταν έρριξαν με ψυκτικά μη
χανήματα τη θερμοκρασία για ένα μικρό χρονικό διάστημα
χαμηλά. Οι Νοτιοαφρικανοί όμως δεν προσέφεραν στις
ελιές ψύξη, για να εξάγουν τους καρπούς τους, γιατί Οα πάθαιναν αυτό που έπαθαν οι Έλληνες: αντί να εξαγάγουν
ελιές, Οα εξήγαν ηλεκτρική ενέργεια απαραίτητη για την
αναπαραγωγή των συνθηκών του τόπου προέλευσης του
φυτού.
Αυτοί που ασχολούνται με προσοχή με τους έμβιους οργα
νισμούς αντιλαμβάνονται την εντοπιότητα της ύπαρξης, είναι
σκεπτικοί ως προς την παγκοσμιοποίηση των πραγμάτων,
έχουν αμεσότητα προς τη διαχείριση της ύλης και δεν επιδο
τούν προϊόντα που δια μέσου της εξαγωγής τους σπαταλιέται
το λίγο νερό που πέφτει στην πατρίδα τους.
<|^|
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Ανώνυμοι - Βαρόνοι
Το ανενδοίαστο παζάρι του Δ. Αβραμόπουλου
για να διασώσει το πολιτικό του μέλλον μετά το
φιάσκο του ΚΕΠ αλλά και η πρόδηλη όσο και συ
νεχιζόμενη εγκατάλειψη του πρώτου δήμου της
χώρας από τον νεόκοπο πλην τέως πρόεδρο
προς εξυπηρέτηση των κομματικών του υποχρε
ώσεων, αποκαλύπτει ξανά με ανάγλυφη ωμότητα
την κρίση της τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την
αποψίλωση βασικών της αρμοδιοτήτων από την
κεντρική εξουσία. Οι δήμοι ως φαντασιακά κά
στρα των μικροκοινωνιών έχουν από καιρό εκφυ
λιστεί, στην πλειονότητά τους, σε «θέατρα» προ
ορισμένα για να λάμψουν τα ψώνια της γειτονιάς
ή σε προθαλάμους περαιτέρω εξέλιξης κάποιων
επαγγελματιών του πολιτικού ρεαλισμού.
Άρα δεν θα ήταν άκαιρο αν συζητάγαμε τι ενδε
χομένως θα μπορούσε να είναι ένας αριστερός
πολιτισμός για τον δήμο-μοντέλο της χώραςένας πολιτισμός που να μην εξαντλείται στα «έρ
γα» και τις «ημέρες» της περιώνυμης ηγεσίας αλ
λά να νοιάζεται για τις συλλογικότητες και τα
υποκείμενα· για τα έργα δηλαδή και τις ημέρες
αυτών των ανώνυμων και ελάχιστων, ώστε να επι
τευχθεί μια πλήρης ανατροπή της ισχύουσας πυ
ραμίδας. Τουλάχιστον ας ωφελήσει σε κάτι αυτό
το αδίστακτο προϊόν του πιο αμοράλ επαγγελμα
τισμού που λέγεται «Αβραμόπουλος» βάζοντάς
μας να σκεφτούμε έξω από την πεπατημένη.
Στον τόπο αυτό πια η μόνη πολιτική που παράγεται είναι οι κυριακάτικες συνεντεύξεις των
πρωτοκλασάτων υπουργών ή υπουργήσιμων
στις εφημερίδες των κρατικών μεγαλοεργολάβων. Βλέπετε, ανεπαισθήτως ο άβουλος πρωθυ
πουργός των επαναλαμβανόμενων εκσυγχρονι
στικών αποτυχιών -παιδεία, υγεία, ασφαλιστικό,
δημόσια διοίκηση, κυκλοφοριακό, ανάπτυξη, δη
μόσιο χρέος, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ - έχει κατα
στήσει τον τόπο μια μπανανία τύπου Νότιας Αμε
ρικής· μόνο που εδώ οι βαρόνοι δεν εμπορεύο
νται κοκαΐνη αλλά το κράτος το ίδιο με τις λει
τουργίες του. Αυτό είναι λοιπόν το πλέγμα των
σχέσεων: από τη μια οι ανώνυμοι, απ’ την άλλη οι
βαρόνοι και στη μέση ως talking heads οι επώνυ
μοι πολιτικοί της τρέχουσας εσοδείας που υφίστανται μόνο ως τηλεοπτικά δρώμενα και ως
αποδέκτες παραγγελιών.

Τον τίτλο της στήλης δανείζομαι από το πρόσφατο ομώνυμο βιβλίο του Μ.
Στεφανίδη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

που θα του επιφυλάξει το
εκλογικό σώμα. Αυτό πάλι,
το εκλογικό σώμα, ας του
δείξει τη μόνη θέση που του
αξίζει. Την εξέδρα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δ.ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Κάποτε η Ν.Δ. επέχαιρε με
τη δυναμική που ανέπτυσσε
ο κοινοβουλευτικός της εκ
πρόσωπος, καθώς λειτουρ
γούσε ως το πάρισο του Ευ.
Βενιζέλου στην παράταξη.
Σήμερα όμως αντιμετωπίζε
ται με όλο και μεγαλύτερη
καχυποψία λόγω των δε
σμών που συνεχίζει να δια
τηρεί με τον Σωκράτη Κόκκαλη λειτουργώντας σταθε
ρά ως νομικός μυστικοσύμβουλός του. Έ τσ ι ο μέλλων
υπουργός Προεδρίας, Δη

Στην περίπτωση του η πο
λιτική γελοιότητα χτύπησε
κόκκινο σε βαθμό ώστε να
τον σιχαθούν ακόμη και οι
μωβ γιαγιάδες της ευρύτε
ρης περιοχής Κολωνακίου.
Επίσης πολλά λέγονται για
τη σπατάλη και την κακο
διαχείριση των οικονομι' κών του ΚΕΠ καθώ ς κα ι
των πακέτων δω ρεώ ν που
προσέφεραν αγω νιώ ντες
«πολίτες» σαν τον κ. Κο
ντομηνά, τον πρώην της
! Interamerican και σταθερό
■πασόκο. [Είναι γνωστό ότι
ί ο κ. Κοντομηνάς έχει κ ερ 
ί?δίσει πάρα πολλά μεταπιο■λώντας επιτυχημένες εται
ρείες του. Μόνο από την
{πώληση της Interam erican
μόσιας Διοίκησης, Εσωτερι
<και της Interbank κέρδισε
κών κ.λπ. θα πρέπει να είναι
,περί τα 40 δισ. Ή τα ν ευλο- ικανοποιημένος αν -οψόπο,,γο λοιπόν, για να υποστηρί τε - του ανατεθεί ένα υφυ
ξει το άυλο, να επενδύσει πουργείο Μεταφορών ώστε
ίσε πολιτικό χρήμα. Γνω- να πραγματοποιήσει το «ό
'στε'ς πρακτικές αυτές στα ραμα» που άφησε ανολο
1νέα τζάκια.] Οι γνω ρίζο- κλήρωτο ο κ. Βούγιας. Πού
1ντες μιλάνε για 5 δισ. που την πάτησε όμως ο τόσο ικα
:δεν υφίστανται πλέον αλλά νός και προικισμένος αυτός
αγορητής;
Προερχόμενος
‘και για την σαρδόνεια
στρατηγική που εκπορεύ από τις τάξεις του πρόσφα
τηκε από την Χ αριλάου του καθηγητικού κατεστημέ
;Τρικουπη και είχε ως στόχο νου, αντάλλαξε με περισσή
ανακούφιση την ακαδημαϊ
ί'να ενισχυσει το ΚΕΠ και να
κή τήβεννο με την στραταρ
,πλήξειτην Ν.Δ.
i Σήμερα ο κ. Αβραμόπου- χική ράβδο. Η έπαρση και η
λος, αλώβητος -ν ο μ ίζει- εξουσιομανία του τον πρόαπό τέτοιους μπακάλικους δωσαν δραματικά, διαιωνίζοντας τις ατραπούς της δια
λογαριασμούς, μπορεί να
κοιτά με το οραματικό του πλοκής μέσα στο κόμμα που
βλέμμα το μέλλον (του), φα- υποτίθεται ότι θα την συντασιοΰμενος τη νέα έπαλξη ντρίψει. Λίγο είναι αυτό;

Κ. ΛΑΑΙΩΤΗΣ

Μ πορεί ο «Μαρά» του κι
νήματος να φθέγγεται συ
νήθως άρες-μάρες, εντού
τοις ο λόγος του βαρύνει
καθοριστικά και στ’ ανώτα
τα και στα κατώτατα κλιμά
κια. Βλέπετε είναι αυτός ο
αόρατος «πρώτος» που από
τα παρασκήνια κινεί τα νή
ματα και κατευθύνει «αυ
τών τας εντεύξεις». Σήμερα
όμως βρίσκεται σε πραγμα
τικά δυσχερή θέση. Α π’
όταν ανέλαβε τη γενική
γραμματεία του κόμματος,
η διαφορά ανάμεσα στο
ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ. έφτα
σε τις εννέα ποσοστιαίες
μονάδες. Δύσκολοι καιροί
για ροκ. Ο ίδιος λέει πως
και στο παρελθόν είχαμε
τέτοια φαινόμενα και υπό
σχεται ανάκαμψη. Καλούκακού όμως συνωμοτεί
ακατάπαυστα και στήνει
νέες στρατηγικές: Γιωργάκη ή Βαγγέλη; Α π’ την Κική
και την Κοκό τι να διαλέ
ξει; Και με τις δύο λύσεις
αισθάνεται άβολα τόσο λό
γω ηλικίας όσο και λόγω
(κακού) παρελθόντος. Μια
τρίτη δυνατότητα θα ήταν ν ’
αναδείξει και να επιβάλει
έναν άλλο δελφίνο, είτε με
ταβατικό -π.χ. Ά κης- είτε
άφθαρτο - π.χ. Γιάννος ή
Π απαδόπουλος(ΐ). Εκτός
κι αν αποτελέσει με την
άσπονδη συντρόφισσά του
Βασούλα το πιο καυτό ερω
τικό δίδυμο της μικροπολι
τικής. Δύσκολοι καιροί για
τακτικιστές!

Αν και απολαμβάνει τη δό
ξα σε καθημερινή δόση και
ενιαύσια βάση, εντούτοις εί
ναι σταθερά ανικανοποίη
τος όπως κάθε αυθεντικός
φιλόδοξος. Αφού περιθω
ριοποίησε την «Χρυσοπηγή», επέβαλε τους εκλε
κτούς του στην ιεραρχία, πέ
ρασε το προσωπικό του
image στην εκκλησία, κατέ
γραψε τα 3 εκατ. «ψηφοφό
ρους» για να ’χει να τηγανί
ζει τον κ. Σημίτη, εντούτοις
δεν τον αφήνει σε ησυχία το
του Πατριάρχου τρόπαιον.
Κάτι οι νέες χώρες, κάτι η
πρωτοκαθεδρία, κάτι το διε
θνές παιχνίδι που ορέγεται
ο πρόεδρος της ελλαδικής
Συνόδου, κάτι η δημοτικότη

τα του Κωνσταντιουπόλεως
ανά το Πανελλήνιον αλλά
και τα συχνά σούρτα-φέρτα
του στις χώρες της ποιμαντι
κής του Μακαριωτάτου ήρθε κι έδεσε το γλυκό. Βλέ
πετε ο Παναγιώτατος κου
βαλάει τον αυθεντικό δικέ
φαλο αετό κι όχι τον γιαλαντζί δικό μας (ένα πράγμα
σαν τη σημαία της ΑΕΚ).
Ό θεν ο Χριστόδουλος απαι
τεί σεβασμό και απειλεί μ’
επιτίμια. Βλέπετε, όταν η εκ
κλησία εναγκαλίζεται την
πολιτική, ο Σατανάς μπαίνει
από την πόρτα και ο Θεός
δραπετεύει απ’ το παράθυ
ρο. Ώ στε να πληρωθεί το
ρηθέν «ίνα συντρίψω αυτούς
ως σκεύη κεραμέως».
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΚΙΣ
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Μήπως ciστ« φασίστες;
του Βασίλη Μαρουλά vasilis@methexis.gr
ι είναι ο φασισμός; Μήπως η
πολιτική επιστράτευση τιον
απεργών; Μήπως η αδιαφά
νεια στις επιχορηγήσεις; Μή
πως τα σκάνδαλα και η δια
φθορά; Μήπως η κατασπατάληση του
δημόσιου χρήματος; Μήπως η χρησιμο
ποίηση της πλαστής κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας ως όπλο παράνομων και
παράλογων αποφάσεων που βλάπτουν
το κοινό συμφέρον; Αν όλα τα παραπά
νω είναι φασισμός, τότε παρακαλώ το
ερωτηματικό του τίτλου να παίρνει
πούλο.
Κύριοι, είστε φασίστες. Λυπάμαι που
σας το ανακοινώνω εγώ, αλλά είστε. Ω,
μην τρομάζετε. Δεν είναι κακό που εί
στε φασίστες. Το κακό είναι να είσαι
ηλίθιος φασίστας. Και είσαι ηλίθιος
φασίστας, όταν συμπεριφερόμενος <υς
φασίστας προσπαθείς να κερδίσεις τις
επόμενες εκλογές χρησιμοποιώντας
τον φόβο της επιστροφής της Δεξιάς. Ω,
πόσο ηλίθιος φασίστας είσαι τότε.
Δηλαδή τι θα κάνει η Δεξιά αν επι
στρέφει στην κυβέρνηση; Μήπως θα
αρχίσει τις ιδιωτικοποιήσεις; Αδύνα
τον, λόγω έλλειψης αντικειμένου.
Μήπως θα διαλύσει τη χώρα; Μα ελά
τε τώρα, κάνετε σαν παιδί που του
παίρνουν το παιχνίδι από τα χέρια.
Μήπως οι υπουργοί της Δεξιάς θα
πλασάρουν ένα νέο είδος αλαζονείας;
Σας βρίσκω αισιόδοξους. Όλη την γκά
μα αλαζονείας την έχετε ήδη χρησιμο
ποιήσει ανακαλύπτοντας μάλιστα και
νέες μεθόδους.
Προσπαθώ να φοβηθώ τη Δεξιά και
δεν μου βγαίνει. Είναι όπως τότε που
χαρήκαμε με την επιστροφή του Καρα
μανλή. Μέχρι κι οι αριστεροί που είχαν
βασανιστεί, χάρηκαν.
Τι είναι η Δεξιά; Αραγε θα μας στεί
λει στη Μακρόνησο; Μα οι εξορίες που
έχετε δημιουργήσει, φασίστες μου,
ωχριούν μπροστά και στα πιο ευφάντα
στα βασανιστήρια. Νησίδες απομόνω
σης και αποκλεισμού μέσα στις πόλεις.
Λευκά κελιά ευτελισμού και βλακείας.
Νά ποιες είναι οι δικές σας εξορίες.
Ποιος υπουργός Πολιτισμού της Δε
ξιάς θα τολμούσε με το «έτσι γουστά

Τ
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ρω» να χρηματοδοτήσει παραστάσεις
αθλιότερες των σχολικών με δεκάδες
δισεκατομμυρίων; Ποιος υπουργός
Πολιτισμού θα βόλευε βουλευτές του
κόμματός του που ηγούνται ομάδας
διοργανωτών φεστιβάλ, χρηματοδοτώ
ντας τους με άλλες τόσες δεκάδες δισε
κατομμυρίων επιτρέποντας μάλιστα
στους βουλευτές αυτούς να δίνουν και
συνεντεύξεις Τύπου θριαμβολογώντας
για το επίτευγμα; Ούτε στις Φιλιππίνες
δεν γίνονταν αυτά. Με ποια Δεξιά λοι
πόν προσπαθείτε να μας τρομάξετε; Αν
τα έκανε αυτά η Δεξιά, την επόμενη
ημέρα οι επαγγελματίες συνδικαλιστές
σας θα είχαν κάψει την Αθήνα. Τώρα
βολεύονται στο μισθολόγιο της ανυπο
ληψίας. Αύριο θα βαφτίσουν αντεργατικές τις νομοθεσίες που τα αφεντικά
τους ψήφισαν και υλοποίησαν πρώτοι.
Ξέρετε τι θα είχε γίνει αν κυβέρνηση
της Δεξιάς είχε αποφασίσει να κάνει
πολιτική επιστράτευση στους απεργούς
ναυτικούς; Θα είχαν βαφτεί κόκκινα τα
λιμάνια· ενώ τώρα ο Πολυζωγόπουλος
και η ΓΣΕΕ αποτελούν τη φρουρά του
ασφαλιστικού.
Λοιπόν τι άλλο θα κάνει η Δεξιά; Μή

πως θα κλείσει τις εφημερίδες και δεν
θα έχουμε ενημέρωση; Χω, χω, χω, που
γελάει κι ο Άι-Βασίλης της «Πενθεσίλεια» και του 2004. Ναι, αυτός που μοι
ράζει με τα τσουβάλια τα λεφτά στις
εφημερίδες μέσω διαφημίσεων κι εκεί
νες υμνούν τις πρωτοβουλίες του
υπουργού, επαινούν τις ιδέες του και
θαυμάζουν τον πυρετώδη ρυθμό των
προετοιμασιών για τους Ολυμπιακούς.
Κι ύστερα αναρωτιούνται οι εκδότες
γιατί δεν διαβάζει ο Έλληνας εφημερί
δες. Έ λ α ντε. Γιατί να μην διαβάζει
τους ύμνους; Να τους μάθει απ' έξω.
Ν α γίνει πελάτης, ψήφος, αριθμός κυ
κλοφορίας, τουτέστιν αύξηση της δια
φημιστικής πίτας.
Κύριοι, προς Θεού, δεν θέλιυ να χάσε
τε τις επόμενες εκλογές. Μπορεί μάλι
στα να σας ψηφίσω. Θέλιο να σας δω να
τις κερδίζετε και να χλομιάζετε, επειδή
θα πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες
του μπάχαλου. Θέλα) να σας δω να φεύ
γετε νύχτα. Δίχως ευκαιρία επιστρο
φής. Να κλείσει ο κύκλος σας και σα
ρόδα ξέφρενη, δίχως προορισμό, να κυ
λήσετε στην κατηφόρα μέχρι να χαθεί
τε για πάντα από τον ορίζοντα.

Υπό το χρως τον παρόντος
Η π α λ α ι ό τ ε ρ η λ ο γ ο τ εχ νία «εκ νε'ου»
του Κώστα Βούλγαρη

τρόπος ή μάλλον οι
Μ ^
τρόποι με τους οποίfl
■ ους η παλαιότερη λοfl
f l γοτεχνία διαβάζεται
από έναν άνθρωπο
του καιρού μας, οι ιδιαίτεροι
όροι αυτής της αναγνωστικής
συνθήκης, οι μέθοδοι με τις
οποίες παρουσιάζεται ένας παλαιότερος ποιητής, πεζογράφος ή κριτικός, τα κριτήρια με
τα οποία ανθολογείται το έργο
του, τα πλεονεκτήματα μα και
τα προβλήματα που προκύ
πτουν λόγω της χρονικής από
στασης από το πρωταρχικό λο
γοτεχνικό γεγονός, αλλά ακόμα
και ζητήματα ορολογίας, όπως
τι εννοούμε «παλαιότερη» λο
γοτεχνία, αποτελούν το πλαίσιο
του αφιερώματος, το οποίο
προέκυψε από τα πρακτικά
μιας ημερίδας με τον ίδιο τίτλο,
που οργανώθηκε από τις εκδό
σεις Γαβριηλίδης την 1/4/2002
στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης της Ελλάδος.
Π αρότι είναι προφανής ο συ
σχετισμός με τη σειρά «εκ νέ
ου» των εν λόγω εκδόσεων, την
και οποία διευθύνω, ο στόχος
της ημερίδας ήταν, και παρα

ΦΟΤΙΙΣ ΑΪΤ0 ΥΛΕΣ
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Μέσα στην ίδια
συζήτηση πρέπει να
συμπεριληφθεί και
το κείμενο του
Γιάννη
Παπαθεοδοίρου «εκ
νέου: ένα παρελθόν
στο παρόν» που
δημοσιευθηκε στο
προηγούμενο τέυχος
τον Αντί.

Τ ’

μένει μέσω του αφιερώματος,
μια γενικότερη συζήτηση, η δε
σειρά «εκ νέου», όπως και οι
ανάλογες των εκδόσεων Ν εφέ
λη, Η πεζογραφική μ α ς π α ρ ά 
δοση, και Ερμής, Ο ανθολόγος
Ε ρμής, αποτέλεσαν μόνο την
αφορμή ή έστω μια κάποια
πραγματολογική βάση για την
ανάπτυξη του θέματος. Έ τσ ι
ομιλητές ήσαν ποιητές, κριτι
κοί, πανεπιστημιακοί, φιλόλο
γοι, αλλά και οι επιμελητές των
δύο ομολόγων σειρών, ενώ
επακολούθησε και ενδιαφέ
ρουσα συζήτηση.
Η πεζογραφική μας παράδο
ση της Νεφέλης είχε ως πρώτο
επιμελητή τον Μανόλη Αναγνωστάκη, τώρα τον Νάσο Βαγενά, και ήδη προσμετρά 63 τίτ
λους. Ξεκίνησε με τον Θάνο
Βλέκα του Παύλου Καλλιγά,
τον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο
και τον Κώστα Χατζόπουλο,
και ανάμεσα στα τελευταία της
βιβλία είναι Οι άθλιοι των Α θη
νών του Ιωάννη Κονδυλάκη, Η
Τασσώ του Αχιλλέα Λεβέντη, Η
τιμή και το χρήμα του Κωνστα
ντίνου Θεοτόκη. Αντίστοιχα Ο
ανθολόγος Ερμής, με την επιμέ
λεια του Μίμη Σουλιώτη, έχει

στο ενεργητικό του 27 τίτλους,
ενώ ξεκίνησε με την ποίηση του
Αλέξανδρου Ραγκαβή και του
Μιλτιάδη Μαλακάση, καταλήγοντας στον Γεώργιο Βιζυηνό,
τον Καίσαρα Εμμανουήλ και
τον Κωστή Παλαμά. Η σειρά
«εκ νέου» των εκδόσεων Γα
βριηλίδης έχει δεκαπέντε τίτ
λους στο ενεργητικό της, ενώ
μεταξύ αυτών που κυκλοφο
ρούν αυτές τις μέρες παρουσιά
ζει τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο, με τον οποίο περνά και στα
εδάφη της πεζογραφίας, ενώ
ετοιμάζεται η παρουσίαση του
κριτικού Αναστάσιου Δρίβα
από τον Αλέξη Ζήρα, βιβλίο με
το οποίο προσεγγίζεται και το
πεδίο της κριτικής.
Με περίπου 100 βιβλία εν συνόλω, αυτές οι τρεις σειρές
έχουν εκ των πραγμάτων δημι
ουργήσει ένα θέμα, το οποίο
αξίζει να προσεγγισθεί και να
συζητηθεί, και έχουμε τη γνώμη
ότι οι σελίδες που ακολουθούν
ανοίγουν τη συζήτηση με τρόπο
έγκυρο, λόγω της σύνθεσης των
συνομιλητών, αλλά και συνάμα
δραστικό, αφού πρόκειται για
απόψεις που κατατέθηκαν ενώ
πιον αλλήλων.
m
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Η λογοτεχνία μας υηό λοξήν γωνίαν
του Γ ιάννη Δάλλα

Για να
τοποθετηθώ
πάνω στο θέμα
μου, θα πρέπει
να θέσω
κάποιους
γενικότερους
συσχετισμούς.
Συσχετισμούς
με άλλες,
προηγούμενες
απόψεις του
ευρύτερου
πνευματικού
τοπίου και του
φαινομένου, εκ
μέρους των
φορέων που στο
παρελθόν το
αντιμετώπισαν
και
εξακολουθούν
να το
αντιμετωπίζουν.
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ια πρώτη, εξωτερι
κή ως προς το θέμα
μας, σκοπιά, καλύ
πτουν βασικά οι
γ ρ α μ μ α το λ ο γ ίε ς.
Οι γραμματολογίες δηλαδή, ως
Ιστορίες
της
λογοτεχνίας,
έχουν βέβαια συγκεκριμένα
πλαίσια και στόχευση. Τα πλαί
σια αναφοράς στους όρους
τους ιστορικούς, κοινωνικούς
και πολιτιστικούς της εποχής.
Και μία στόχευση παράλληλη,
θα έλεγε κανείς, προς την επι
στημονική αναζήτηση. Δηλαδή
λίγο-πολυ και οι γραμματολόγοι αποβλέπουν, όπως οι επι
στήμονες, να είναι αντικειμενι
κοί και η ειδική τους όραση και
πρόθεση να υπηρετεί αυτή την
αντικειμενικότητα. Και όμως
παρατηρούμε πως και οι γραμ
ματολογίες δεν είναι αφυδατω
μένες και ομοιόμορφες - και
πολύ σωστά, γιατί είναι προϊό
ντα διαφορετικών, από τη μια
στην άλλη γραμματολογία, θε
ωρητικών αρχών και κριτικών
αποτιμήσεων.
Εσωτερικότερα πηγαίνοντας
θα συναντήσουμε μια δεύτερη
πνευματική και βιβλιοεκδοτική
εικόνα: εκείνων που καλύπτο
νται από τις ανθολογίες. Οι αν
θολογίες, θα έλεγε κανείς,
έχουν μια σχέση αγχιστείας με
τη γραμματολογία: από μια
άποψη, είναι η τεκμηρίωση της
γραμματολογίας. Ό ,τι δεν κά
νουν ή κάνουν λειψά οι γραμματολόγοι με μια σειρά επιλε
κτικών παραθεμάτων, το καλύ
πτουν με ολοκληρωμένα κείμε
να οι ανθολόγοι. Αλλά οι ανθο
λογίες δεν μπορούν να είναι,
όπως η επιστήμη, αντικειμενι
κές. Κινούνται, βασικά, ανάμε
σα σε δύο άκρα: με γνιύμονα εί
τε την πληρότητα είτε την εκλεκτικότητα. Πληρότητα σημαίνει
πως ανθολογούμε αναλυτικά,
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χωρίς κενά, όλα τα λογοτεχνικά
είδη, ποίηση, πεζός λόγος, κρι
τική, ό,τι κι αν είναι αυτά, έτσι
ώστε να μας καλύπτουν όλους
τους τομείς που η γραμματολο
γία έχει εξετάσει. Η εκλεκτικότητα, απεναντίας, είναι ο αντί
ποδας: επιλέγει δηλαδή κανείς
ό,τι του αρέσει και δημιουργεί
έτσι μια ανθολογία. Θυμάμαι
αυτή τη στιγμή, λόγου χάρη, την
ανθολογία που χε κάνει στα
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ο
Πωλ Ελυάρ, που την τιτλοφο
ρούσε Τα εκατό ωραιότερα
ποιήματα που μ ’αρέσουν.
Ενδιάμεσα από τα δυό αυτά
άκρα, μια σύγχρονη ανθολογία
ενός προβληματισμένου ανθο
λόγου, θα πρέπει να στηρίζεται
σε δύο ειδών κριτήρια και σκο
πούς. Ο ένας στόχος είναι αυτοί
που κυνηγούν την ποιότητα. Να
επιλέγονται τα έργα που αντέ
χουν. Τα έργα που έχουν την
ποιοτική αρτίωση και υπεροχή.
Ο άλλος σκοπός, συμπληρωμα
τικός του πρώτου, πρέπει να εί
ναι η αντιπροσωπευτικότητα:
ως ανθολογία προσπαθούμε
κυρίως να δώσουμε την αντι
πρόσωπε υτικότητα. Αντιπροσωπευτικότητα, όχι με τη γενι
κή και αόριστη έννοια, τι έκανε
ένας ποιητής, ένας πεζογράφος, ένας κριτικός. Αλλά με
κείμενα αντιπροσωπευτικά των
ιδιαίτερων μοτίβων τα οποία
ανακίνησε ο ανθολογούμενος
και τα οποία δεν ανακίνησε
ίσως άλλος. Και πώς έδωσε επί
σης το παρόν στην εποχή του,
ενεργοποιώντας συνειδήσεις
και ευαισθησίες, ένας ποιητής,
ένας πεζογράφος, ένας κριτι
κός απ’ τη δική του θέση και α π ’
την ειδική σκοπιά του. Μια συν
θετότερη, τέλος, μορφή θα εί
ναι η ανθολογία αυτή να υποστηριχθεί με μια πρωτότυπη ει
σαγωγή και επίσης με τα ανα

γκαία βιοεργογραφικά και βιοθεωρητικά συμπληρώματα της,
τα οποία όμως και αυτά πρέπει
να δίδουν μία άλλη όψη των
πραγμάτων.
Την προσπάθεια αυτή υπηρε
τεί ο ανθολόγος μιας ανθολο
γίας της σειράς «εκ νέου». Την
υπηρετεί όχι ως γραμματολόγος αλλά ως κριτικός. Πρώτα,
αποφεύγοντας την πλήρη κάλυ
ψη του λογοτεχνικού τοπίου.
Δεν είμαστε υποχρεωμένοι δη
λαδή να ανθολογήσουμε όλα τα
ονόματα που παρήλασαν στην
ελληνική λογοτεχνία, ποιητές
πεζογράφους, κριτικούς, αλλά
να υπάρξει μια επιλογή, που να
αντανακλά όχι τη γραμμική επι
φάνεια που πέτρωσε, αλλά από
τις πιό απροσδόκητες πλευρές
το πρίσμα της παλαιάς και της
νεότερης λογοτεχνίας μας.
Ανθολογώντας και τονίζοντας a
όχι τους πάντες και τα πάντα,
αλλά τις σφύζουσες νευραλγι- ^
κές ακμές του λογοτεχνικού ορ- .^
γανισμού. Εκείνες μόνο από τις ,;
οποίες φαίνεται πως και ως ^
αξία λογοτεχνική το παρελθόν ^
έχει «αντίκρυσμα» στην εποχή
μας, εφόσον ερεθίζει ακόμη τα
αισθητήριά μας και εφόσον
απαντά σε αιτήματα του παρό
ντος. Τα αιτήματα και η ευαι- 1
σθησια του παρόντος πρεπει
οπωσδήποτε να ικανοποιούν'11
νται, για να έχει ισχύ μια τέτοιο,
ανθολογία.
Τέλος, μια ανθολογία σαν αυ
τή που φανταζόμαστε και θέ,'^ι
λουμε πρέπει επιπλέον και νι ’·:
αποτιμά πράγματα, όπως τόνι '%
σα, «υπό λοξήν γωνίαν»: τη λο ton
ξή γω νία ως κριτικού του ίδιοι üij(
του ανθολόγου. Η μετωπινΤ^
αντιμετώπιση -με συγχοιρείτι
για την ταυτολογία- κάλυπτε' ; ^
ται από τα υποκατάστατα ποι
προανέφερα, δηλαδή από του ^
«αντικε ιμε νικούς» γραμματο λ:|(.
V»

λόγους και τους ανθολόγους
της «πληρότητας». Ό χ ι λοιπόν
μετωπική αντιμετώπιση, αλλά
να ανθολογούμε ό,τι αποτιμή
θηκε ως διαφυγόν από την κοι
νή αίσθηση, ό,τι ξεφεύγει από
τις συμβατικές μας εμμονές και
από τις προδιαγραφές της επο
χής μας. Να μην εμμένουμε, με
άλλα λόγια, στα γνωστά και κα
θιερωμένα έξωθεν, π.χ., επειδή
η εποχή ή τα προσωπικά μας
γούστα το επιβάλλουν, να επι
χειρηματολογούμε για τα αυτο
νόητα: για την πολιτική γραμμή
του ενός ή τη γραμμή του αισθη
τισμού του άλλου ανθολογού
μενου. Ό χι πως πρέπει να απο
κλείονται, αλλά και αυτά να
βλέπονται υπό λοξήν γωνίαν,
όταν μάλιστα ο ανθολογούμε
νος την ένταξή του, την αισθητι
κή ή την πολιτική, την έζησε υπό
λοξήν γωνίαν. Υπό λοξήν γωviuv δηλαδή σημαίνει ό,τι βλέ
πουμε τα πράγματα με μια κλί
ση, κλίση της οπτικής γωνίας
του ανθολόγου, που αντιστοιχεί
στην κλίση ύπαρξης και στάσης
του ανθολογούμενου. Τ α βλέ
πουμε από μια κεκλιμένη
-ανορθόδοξη και υπόγεια,
όπως και η δική το υ - οπτική
γωνία. Και αυτή πρέπει να φ α ί
νεται στα πάντα: στην εισαγω
γή, στα κείμενα που ανθολο
γούνται, στη βιοεργογραφία
και βιοθεωρητική θεώρηση του
κάθε τομιδίου. Και επ’ αυτού
δεν έχω παρά την προσωπική
μου πείρα να προσθέσα).
Η προσωπική μου λοιπόν πεί
ρα βάσει δύο συμμετοχών μου
σ’αυτή την προσπάθεια, για την
οποία σας μίλησε προηγουμέ
νως ο υπεύθυνος της σειράς «εκ
νε'ου» των εκδόσεων Γαβριηλίδης, ο Κώστας Βούλγαρης, εί
ναι η εξής: έκανα δύο ανθολο
γίες, τη μία για τον Φιλύρα, την
άλλη για τον Ζήση Οικονόμου.
0 Ρώμος Φιλύρας, στην οπτική
γωνία μου, μου αποκαλύφθηκε
σαν ιδαλγός μιας ουτοπίας.
Υπηρετεί μιαν ουτοπία, αλλά
με την ζήτηση ενός ακραίου
ιδαλγού. Αυτή η ζήτηση αποτε
λεί την αντιπροσωπευτικότητά
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Τα αιτήματα
καιη
ευαισθησία
του
παρόντος
πρέπει
οπωσδήποτε
να ικανο
ποιούνται,
για να έχει
ισχύ μια
τέτοια
ανθολογία
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του, μια αντιπροσωπευτικότητα διαφορετική από του Καρυωτάκη, αλλά -υποστηρίζωκαι οι δύο είναι αλληλοσυμπληρωματικές στην εποχή
τους. Και εξηγούμαι: κοινή
γραμμή και θέση, στην οποία
συμφωνούμε όλοι μας, είναι
ότι από την πλευρά της ποίη
σης ο Καρυωτάκης αντιμετω
πίζει απολύτως μία εποχή που
είναι η συνέχεια εκείνης του
Φιλύρα. Βρίσκεται μέσα στα
πράγματα, υπηρετεί μια κατά
σταση, που είναι ο μικροαστι
σμός της εποχής και η προσω
πική του δημοσιοϋπαλληλία,
είναι λοιπόν μέσα στα γρανά
ζια μιας τέτοιας σχέσης και
συγχρόνως καταφέρνει να δώ
σει το παρόν του με την απο
στασιοποίησή του. Ποια απο
στασιοποίηση; Ό χ ι βέβαια
απομακρυνόμενος από την
πραγματικότητα αυτή, αλλά
ζώντας μέσα στην πραγματικό
τητα, εκεί που πιάνουν δόντι τα
γρανάζια. Και επομένως, αυτή
η αποστασιοποίηση λειτουργεί
σαν «αντίδραση», με την έν
νοια της φυσικής η λέξη, εκεί
που η προσωπική περίπτωσή
του συναντούσε την κοινωνική
πραγματικότητα.
Ό ,τι προσθέτει λοιπόν η δική
μου οπτική γωνία είναι το εξής
για τον Φιλύρα. Δεν είναι ο
Καρυωτάκης μόνον αυτός που
αντιπροσωπεύει αποκλειστικά
εκείνη την εποχή. Υπάρχει και
η άλλη λύση του Φιλύρα: όχι ο
κίνδυνος της αλλοτρίωσης μες
στα γρανάζια της κοινωνικής
πραγματικότητας, αλλά η εξωραϊσμένη υπέρβασή της με τη
φαντασίωση. Ο Φιλύρας δηλα
δή εξυψώνει με τη φαντασία
την αφόρητη ζωή στη σφαίρα
μιας πλασματικής πραγματικό
τητας. Έ τσ ι είχε και αυτός
τους ομοιοπαθείς του. Στον
αντίποδα του «καρυωτακισμού» υπήρξε, στη διάρκεια
του ανερχόμενου και φθίνοντος μεσοπολέμου, ένας ομοι
οπαθής «φιλυρισμός». Μια
σειρά, όχι μόνον από ποιητές
αλλά και από απλούς ανθρώ

Ζήσης Οικονόμου.
πους, δεν αυτοκτονούσε τότε
αλλά ζούσε και εκτονωνόταν
με την αυθυποβολή της φαντα
σίωσης. Δεν θα ήθελα να επε
κταθώ και να μιλήσιυ πώς υπό
λοξήν γωνίαν αντιμετωπίζω
και τον Ζήση Οικονόμου. Το
προεξαγγέλλει καθαρά ο τίτ
λος της εισαγωγής μου: «Μία
ποίηση εναντίον του ρεύμα
τος».
Τελειώνω με την παρατήρηση
πως η λοξή γωνία δίνει, όπιος
είπαμε, την αίσθηση του κό
σμου κάτω από μια ειδική κλί
ση της ύπαρξης. Θέλετε και
ένα παράδειγμα; Εννοώ μια
κλίση εμβληματική στη στάση
του ανθολογούμενου, σαν
εκείνη του Καβάφη, όπως μας
τον πρωτοπαρουσίασε ο Φόστερ, όταν μίλησε «για έναν
Έ λληνα τζέντλεμαν μ* ένα ψά
θινο καπέλο που στέκεται απο
λύτως ακίνητος σε μια λοξή
γωνία με το σύμπαν».
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Το ποιητικό μας παρελθόν:
από την οπτική του ιστορικού στη ματιά του αναγνώστη
της Χριστίνας Ντουνιά

Είναι ο χρόνος ένας αδιαμφισβήτητος
κριτής; Παλιό όσο και κοινότοπο ερώτημα
στο οποίο η καταφατική απάντηση
εμφανίζεται περίπου ως αυτονόητη. Γιατί,
έστω και αν κάποτε εγείρονται ενστάσεις για
τη δικαιοσύνη του, κανείς δεν μπορεί να
αγνοήσει τη δύναμή του. Έτσι η κρίση ενός
μελλοντικού καιρού -κοντινού ή απώτερουαντικρούει ή ακυρώνει μερικές φορές την
ετυμηγορία των εξ επαγγέλματος κριτικών,
όσο οξυδερκείς και ευσυνείδητοι αν υπήρξαν
στην εποχή τους.

1. Βλ. G. Lanson, «La
méthode de P histoire
littéraire», Essais de
méthode de critique et d '
histoire littéraire,
Hachette, 1%5, οελ. 33.
Βλ. και τις ε άστοχες
παρατηρήσεις της
Λίζυς Τοιριμιόκου
πάνω στο ζήτημα αυτό
στο άρθρο της «Ιστορία
λογοτεχνίας και
ιστορική ποιητική»,
Εσωτερική ταχύτητα.
Δοκίμια για τη
λογοτεχνία. Αγρα,
2000, σελ. 23-35.
2. Για τα ζητήματα
θεωρίας και μεθόδου
μιας απορίας της
λογοτεχνίας βλ.
πρόχειρα Λίζυ
Τοιριμιόκου, ό.π., σελ.
23-56 και Μίλτος
Πεχλιβάνος, «Ιστορία
(και απορίες) της
λογοτεχνίας»,
Μολνβόοκυνόυλυπελεκητής, τχ. 6 ( 1998/9),
σελ. 16ÿ-186, όπου και
σχετική βιβλιογραφία.
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ου προτάθηκε να
μιλήσω για την
ποίηση που γρά
φτηκε σε παλιότερες εποχε'ς, διαφορετικε'ς απ’ τη δική μας. Ό πω ς
ήδη αφήνει να διαφανεί ο τίτ
λος της ομιλίας μου θα επιχει
ρήσω να προσέγγισα) το θέμα
μου ως ιστορικός της ποίησης
και α>ς αναγνώστης της ποίη
σης. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια
ότι οι δυο αυτές ιδιότητες είναι
απολύτους διακριτές. Κατά τον
Λανσόν «η λογοτεχνία είναι
ταυτόχρονα παρελθόν και πα
ρόν»1, αφού τα έργα της δεν
αντιμετωπίζονται μόνο ως ιστο
ρικά τεκμήρια αλλά και ως δυ
ναμικά κείμενα που μπορούν
να διαβαστούν ως σύγχρονα
από αναγνώστες διαφορετικών
εποχών. Χρησιμοποιώ λοιπόν
αυτή τη διάκριση με προσοχή
και έχοντας την επίγνωση των
δυσκολιών της. Ας πούμε ότι
για τον ιστορικό τα κριτήρια
προσέγγισης συνδέονται σε με
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γάλο βαθμό με την παρουσία
και τη συνεισφορά του ποιητή
στην χρονική στιγμή της δημι
ουργικής του κατάθεσης. Ενώ
για τον απλό -ή, αν θέλετε, τον
επαρκή- αναγνώστη με την
απόλαυση ή τη συγκίνηση που
γεννά η επαφή του με το ποιητι
κό έργο, ανεξάρτητα από την
εποχή που το γέννησε. Και αν
στην πρώτη κατηγορία ανήκει
ένα πλήθος ποιητών, στη δεύτε
ρη ο αριθμός τους εμφανίζεται
πολύ μικρότερος. Σπεύδω εδώ
να κάνω μια προκαταρκτική
παρατήρηση. Μιλώ για ποιητές
και όχι για ποιήματα. Γιατί,
όπως θα δούμε στη συνέχεια,
και από την πρώτη κατηγορία
υπάρχουν ποιήματα που θα
μπορούσαν να διαβαστούν σε
μια σύγχρονη ανθολογία, έστω
και αν οι δημιουργοί τους δύ
σκολα μπορούν να συγκινήσουν ένα σύγχρονο αναγνωστι
κό κοινό με το σύνολο του έρ
γου τους.
Σε μια ιστορία της λογοτε
χνίας έχουν τη θέση τους ποιη
τικά αναστήματα που διαβά
στηκαν πολύ και επαινέθηκαν
από τους κριτικούς, όπως επί
σης και ποιητές που δημιούργη
σαν ένα δικό τους ύφος ή είπαν
το δικό τους λόγο, έστω και αν
δεν γνουρισαν στον καιρό τους
την προβολή και τη δόξα. Βέßuiu δεν σημαίνει ότι η ιστορία
της λογοτεχνίας γράφεται μόνο
μια φορά και παραμένει εσαεί
ως κείμενο παγιωμένο και
αδιαπραγμάτευτο. Κάθε εποχή
έχει την τάση να αναθεω ρεί όχι
μόνο το γούστο αλλά και την
ιστορία της τέχνης. Ο ι αναθεω 
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ρήσεις αυτές επηρεάζονται από
τις διαμορφωμένες τάσεις του
αναγνωστικού κοινού, αλλά και
από τις φιλολογικές μελέτες και
έρευνες οι οποίες, κάτω από το
φως νέων δεδομένουν, οδηγουν
σε διαφορετικές αναγνόίσει;
παλαιότεροιν λογοτέχνου.
Η παραδοσιακή ιστορία της
λογοτεχνίας πέρασε μια μεγά
λη κρίση και αμφισβητήθηκε
σοβαρά στη διάρκεια του εικο
στού αιώνα, με σημείο αιχμής
αυτής της αμφισβήτησης τη δε
καετία του ’70. Ωστόσο, όπως
συνήθως συμβαίνει με όλες τις
ακραίες τοποθετήσεις, η γενικευμένη απόρριψη έφερε και
την ανανέωση του ενδιαφέρο
ντος για την χαμένη τιμή της
ιστοριογραφίας. Με άλλα λό
για φαίνεται παις «η λογοτεχνι
κή ιστορία ξανάρχεται στη μό
δα», για να χρησιμοποιήσω τη>
φράση του Clem an Moisan από
την έκδοση της L' Histoireκ
littéraire στη γνωστή σειρά
«Q ue

sais-je?».

Επανέρχεται
λοιπόν στο προσκήνιο η ιστό-.
ρία αλλά με διαφορετικό τρόπον,
από αυτόν του τέλους του 19ου
αιώνα. Δηλαδή υπάρχει περισ-,
<0
σοτερο μια έκκεντρη τάση και ;
όχι μια κεντρομόλα οπτική με
ολιστικές συλλήψεις και ταξί
.
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νομητικες πρακτικες.Από αυτή την άποψη ως μέρτ, 'ι|;
μιας τέτοιας ιστορίας θα μπο '
ρούσαν να θεωρηθούν μελέτες 1
αφιερωμένες σε λογοτεχνικά λ
ρεύματα [π.χ. υπερρεαλισμός, ^
ή συγκεκριμένες χρονικές πε ' ι
ριόδους [π.χ. μεσοπόλεμος, με 'k
ταπολίτευση] ή ακόμα και πιι %
ειδικές εργασίες ερευνητικές
"V

φιλολογικές ακόμα και θεωρη
τικές. Η ορατή ανάγκη επανα
τοποθετήσεων και αναθεω ρή
σεων που έχει επιφέρει η χρο
νική απόσταση δεν σημαίνει ότι
οι προηγούμενες ιστορίες της
λογοτεχνίας έχουν χάσει την
αξία τους ή τη χρησιμότητά
τους. Πρώτον συνιστούν πάντο
τε μια σοβαρή πηγή πληροφο
ριών. Δεύτερον αποτελούν οι
ίδιες ένα τεκμήριο του γούστου
και των κυρίαρχων απόψεων
της εποχής και του κλίματος μέ
σα στο οποίο δημιουργήθηκαν.
Η εικόνα του παρελθόντος, ο
προσδιορισμός των κύριων
αντιθέσεων που δίνουν το στίγ
μα μιας παρωχημένης εποχής,
όταν η επεξεργασία του προτύ
που και ο κανόνας που απορρέ
ει είναι ισχυρά και ανταποκρίνονται σε γενικές γραμμές στα
πράγματα, αντιστέκεται στην
αναθεο>ρητική πρόθεση. Και
αυτό συμβαίνει επειδή η ανα
θεώρησή του συμπαρασύρει
γενικότερες
ανακατατάξεις
που οφείλουν να καλύψουν με
γάλο βάθος χρόνου και να συν
θέσουν γενεαλογίες που στηρί
ζουν μεγάλες περιόδους της λο
γοτεχνικής ιστορίας. Ευκολότε
ρα λοιπόν και συχνότερα ο χρ ό 
νος επηρεάζει τις αξιολογήσεις
των δημιουργών και των έργων
που συναπαρτίζουν τον κανό
να.
'■ Έναντι της ιστορίας συνεπώς,
: έναντι της ποιητικής παράδο
σης, η στάση του σύγχρονου
ιστορικού που είναι συγχρόνως
αναγνώστης κατ’ ανάγκην δεν
ni είναι ενιαία. Ως ιστορικός
οφείλει να προσδιορίσει το ρόλο και τη σημασία που είχε ένας
[if δημιουργός και το έργο του στη
0 συγκυρία που συστήνει το αντι
κείμενο της μελέτης του, δεί
χνοντας τους λόγους που εξη!|V /ουν αυτό το ρόλο και δικαιο
λογούν την πρόσληψή του από
Γην εποχή. Ωστόσο η ιστορική
, τοποθέτηση του έργου δεν συ’ /επάγεται ότι και η αξιολόγηση
|. ( :ου έργου σήμερα θα επανα
λαμβάνει υποχρεωτικούς τον
"< ιαραδομένο κανόνα και θα
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3. Νομίζιο ότι το
παράδειγμα του
καρυωτακικου έργου
και η περιπέτεια της
πρόσληψής του είναι
από αυτή την άποψη
εξαιρετικά
ενδιαφέρον.
4. Σχετικά με το ζήτημα
αυτό βλ. Βενετία
Αποστολίδου, Ο
Κωατής Παλαμάς
ιστορικός της
νεοελληνικής
λογοτεχνίας, Θεμέλιο,
1992 και Ευριπίδης
Γαραντουδης, Οι
Ετιτανήσιοι και ο
Σολωμός. Όψεις μιας
σύνθετης σχέσης,
Καστανιώτης, 2001.

διατηρεί τον δημιουργό στη θέ
ση που του έδιναν οι σύγχρο
νοί του. Αντίθετα οι αναθεω
ρήσεις του κανόνα και οι επα
ναξιολογήσεις αποτελούν σ’
αυτί] την περίπτωση τον κανό
να. Και τούτο διότι το διαφορε
τικό κάθε φορά πλαίσιο μέσα
στο οποίο διαβάζεται ένα έργο
αποτελεί ένα από τα συστατι
κά του στοιχεία, αποτελεί μια
ουσιαστική ιδιότητά του που
εξηγεί το παράδοξο της ιστορι
κής του τύχης.
Αυτή την ουσιαστική ιδιότητα
των λογοτεχνικών κειμένων
αναδεικνύει αριστοτεχνικά ο
Μπόρχες στο αφήγημα Πιερ
Μενάρ, συγγραφέας του Δον
Κιχώτη. Η πανομοιότυπη επα
νάληψη του έργου του Θερβάντες δύο αιώνες αργότερα αλ
λάζει ριζικά το νόημά του. Η
ίδια αρχή διέπει και τον τρόπο
με τον οποίο διαβάζουμε, ερ
μηνεύουμε και αξιολογούμε
σήμερα, στο δικό μας παρόν
την ποίηση που παραλάβαμε.
Άμεση συνέπεια αυτής της
στάσης του σύγχρονου ανα
γνώστη είναι η διαρκής ανα
σύνθεση και αναθεώρηση τό
σο του κανόνα όσο και της
ίδιας της ποιητικής γενεαλο
γίας του παρόντος.
Κατά παράδοξο φαινομενικά
τρόπο η γενεαλογία δεν ορίζε
ται απλώς ως μια σειρά χρονι
κή όπου το χρονικά επόμενο
έργο εξ ορισμού είναι αδύνα
τον να παρεμβληθεί και να αλ
λοιώσει το νόημα του προη
γούμενου. Αντίθετα μια ισχυ
ρή σύγχρονη ερμηνεία ή μια
ισχυρή σύγχρονη δημιουργία
που αναδιατάσσει την εμπει
ρία μας και της προσδίδει πρω
τότυπο νόημα, που διευρύνει
την ευαισθησία μας, που επε
ξεργάζεται νέες εικόνες του
κόσμου, αλλάζει αναδρομικά
το νόημα ενός έργου. Κατά μια
έννοια ανατρέπει την παρατα
κτική χρονική σειρά μιας γενε
αλογίας και με μια αναστροφή
της μονόδρομης ροής του χρό
νου κάνει ένα έργο ή μια ανάγνιυσή του να λειτουργούν ως

πρόγονοι ή ως σύγχρονοι, φω
τίζοντας αναδρομικά το έργο
με ένα φως, με μια προοπτική
που δεν γινόταν αντιληπτή και
ίσως δεν υπήρχε στην εποχή
του.1
Θα επιχειρήσω στη συνέχεια
να γίνω πιο σαφής χρησιμοποι
ώντας συγκεκριμένα παρα
δείγματα επιβολής λογοτεχνι
κού κανόνα και αναθεωρητι
κών τάσεων που αναπτύχθη
καν είτε μέσα στον κανόνα είτε
έξω και σε αντίθεση με αυτόν.
Για λόγους οικονομίας θα μεί
νω σε δύο μεγάλες ομαδοποιή
σεις και ευδιάκριτες διαχιυριστικές γραμμές που καθόρισαν
τη λογοτεχνική μας ιστορία
στους δύο τελευταίους αιώνες.
Πρόκειται για δύο γνωστά
σχήματα αντίθεσης και ταξινό
μησης που αφορούν:
ί) στη γλώσσα και στο δίλημ
μα δημοτική ή καθαρεύουσα,
ii) στη φόρμα και στο δίπολο
παραδοσιακή
στιχουργίαελεύθερος στίχος.
Στη διάρκεια του 19ου ακυνα
και στις πρώτες δεκαετίες του
20ού η διαχωριστική γραμμή
μεταξύ δημοτικιστών και αρχαϊζόντων ή καθαρευουσιά
νων δεν μένει σε εκπαιδευτικά
ή ιδεολογικά πλαίσια: επηρεά
ζει και τις κρίσεις για την αι
σθητική αξία των λογοτεχνι
κών έργων. Έ τσι η «Παλαιά
Σχολή των Αθηνιυν» απορρί
πτεται από τον Κωστή Παλαμά, ο οποίος παράλληλα αναδεικνύει τις χάρες της δημοτι
κής παράδοσης που ακολουθεί
μια ομάδα Επτανησίιον με αρ
χηγό τον Σολωμό. Ο Παλαμάς
ως νονός της Επτανησιακής
Σχολής ουσιαστικά επιλέγει
τους προγόνους του χαράζο
ντας τη γραμμή επικοινωνίας
ανάμεσα στους Επτανήσιους
και τη λεγάμενη «Νέα Αθηναϊ
κή Σχολή» της οποίας αναδεικνύεται ο αδιαμφισβήτητος
ηγέτης για πενήντα περίπου
χρόνια.4 Τη γραμματολογική
κατεύθυνση του Παλαμά συνε
χίζει και ανανεώνει το 1948 ο
Κ.Θ. Δημαράς στην Ιστορία

της νεοελληνικής λογοτεχνίας
της οποίας ένα κεφάλαιο φέ
ρει τον τίτλο «Στη βαριά σκιά
του Παλαμά», ενώ και ο Λίνος
Πολίτης στη δίκη του Ιστορία,
τριάντα χρόνια αργότερα,
αναφέρει
χαρακτηριστικά:
«Αν στην περίοδο της δημιουρ
γικής ανόδου δεσπόζει στο πο
λιτικό Λεδίο η πολιτική μεγαλοφυία του Ελευθερίου Βενιζέλου, στο πνευματικό πεδίο η
αντίστοιχη ηγετική μορφή εί
ναι αναμφισβήτητα ο Κωστής
Παλαμάς».5
Στην προοπτική λοιπόν του
δημοτικισμού σε συνδυασμό
με την εθνεγερτική αποστολή
του ποιητή και τον τύπο του
ποιητή προφήτη με τη ρομαντι
κή καταγωγή και τον μείζονα
τόνο θα γραφούν από τους δύο
ση μαντικούς ιστορικούς της
λογοτεχνίας μας τα κεφάλαια
για τον Κωστή Παλαμά και τον
Αγγελο Σικελιανό. Βέβαια η
μία Ιστορία από την άλλη έχει
απόσταση τριάντα χρόνων, γε
γονός που οδηγεί σε ορισμένες
διαφοροποιήσεις. Έ τσι η πα
ρουσία του Κ.Π. Καβάφη, συγ
χρόνου του Παλαμά, κατέχει
πλέον μια σημαντική θέση
στην Ιστορία του Λίνου Πολί
τη, μια θέση που έχουν επιβά
λει τόσο οι μελέτες για το έργο
του όσο και το ενδιαφέρον του
αναγνωστικού κοινού, ελληνι
κού και ξένου. Έ ν α ακόμα πα
ράδειγμα για τη σημασία που
αποδίδουν οι ιστορικοί της νε
οελληνικής λογοτεχνίας στον
Παλαμά είναι ο χώρος τον
οποίο καταλαμβάνει στην αν
θολογία Η ελληνική ποίηση
των εκδόσεων Σοκόλη,Λκαι κυ
ρίως ο δημαρικής προέλευσης
τίτλος του σχετικού τόμου: Ρο
μαντικοί-Εποχή του ΠαλαμάΜεταπαλαμικοί.1
Η ανάδειξη του Παλαμά ως
μείζονος ποιητή συνδέεται σε
μεγάλο βαθμό με το κίνημα του
δημοτικισμού, το οποίο επηρε
άζει αποφασιστικά την περιο
χή της λογοτεχνίας, τόσο στο
πεδίο της δημιουργίας όσο και
στο χιόρο της κριτικής. Έ τσι
32

από τον Παλαμά ώς τον Βάρναλη και τον Σικελιανό η
γλώσσα της ποίησης λειτουρ
γεί και ιδεολογικά, ενώ ταυτό
χρονα στηρίζεται σε μια παρά
δοση που οδηγεί σε μια μάλλον
εξιδανικευτική εκδοχή της πα
ραδοσιακής αγροτικής κοινω
νίας. Η γλώσσα των ποιητών
αυτών, ενώ θεωρήθηκε ως κα
νόνας για μια πεντηκονταετία
περίπου, ακούγεται σήμερα
παλιωμένη και σε ορισμένες
περιπτώσεις τεχνητή: δεν έχει
τη φυσικότητα του δημοτικού
τραγουδιού, ούτε την ακρίβεια
και την ευστοχία του.8Η δυσπι
στία απέναντι στον Καβάφη
όπως και η κατοπινή αναγνώ
ρισή του συνδέεται σε μεγάλο
βαθμό με την ιστορία του
γλωσσικού ζητήματος, όπως
σωστά επισημαίνει και ο Ρόντρικ Μπήτον στην Εισαγωγή
στην νεότερη ελληνική λογοτε
χνία (Νεφέλη, 1996). Έ ν α ς άλ
λος ποιητής που ακολουθεί τη
μοίρα του Καβάφη είναι ο
γλιοσσικά ανορθόδοξος Κώ
στας Καρυωτάκης, ενώ η πρό
σληψη των υπερρεαλιστών
Ανδρέα Εμπειρικού και Νίκου
Εγγονόπουλου
επηρεάζεται
αρνητικά και από τη σχέση
τους με την καθαρεύουσα.
Το δεύτερο ζήτημα σχετίζε
ται με την επιβολή του λογοτε
χνικού κανόνα που κυριάρχη
σε στο δεύτερο μισό του 20ού
αιώνα και είναι η διάκριση σε
παραδοσιακή και μοντέρνα
ποίηση ή σε παραδοσιακή και
«νεοτερική».4 Ως διακριτικό
γνώρισμα των παραδοσιακών
και των νεοτερικών θεωρείται
κατά κύριο λόγο ο ελεύθερος
στίχος σε συνδυασμό με τη
σκοτεινότητα του νοήματος.10
Αν τα πράγματα έμεναν σε μια
απλή ανάγκη ομαδοποίησης,
δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Νο
μίζω ωστόσο, και σ’ αυτό συνέ
βαλε αρχικά η περί τα Νέα
Γράμματα ομάδα της γενιάς
του τριάντα, ο Αλέξανδρος
Αργυρίου βέβαια, αλλά και ο
Μάριο Βίττι και όλοι μας λίγοπολύ (ίσοι ασχοληθήκαμε με το

5. Βλ. Λίνου Πολίτη,
Ιοτυρία της
νεοελληνικής
λογοτεχνίας,
Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης,
1978, σελ. 192.
6. Δίνονται 44 σελίδες
στον Παλαμά ενώ: 32
στον Σολωμό, 19 στον
Κάλβο, 34 στον
Καβάφη και 31 στον
Σικελιανό.
7. Επιμ. Μ.Γ.
Μερακλής, Σοκόλης,
1983.
8. Πράγμα που δεν
συμβαίνει κατά τη
γνώμη μου με την
περίπτωση του
Σολωμού για λόγους
που θα απαιτούσαν
ειδική εξέταση.
9. Βλ. και τον ορισμό
που προτείνει ο Α.
Αργυρίου:
«Προσωδιακή ποίηση
για την παλιά ποίηση
και νεωτερική ποίηση
για τη μοντέρνα» στο
Νεωτερικυί ποιητές του
μεοοπολέμου, Επιμ. Α.
Αργυρίου, Σοκόλης,
1979, σελ. 6.
10.0 Νάσος Βαγενάς
στο βιβλίο του Γία έναν
ορισμό του μοντέρνου
στην ποίηση, Στιγμή,
1984, σελ. 57, θεωρεί
τον ελεύθερο στίχο ως
«κύριο χαρακτηριστικό
της σύγχρονης ποίησης»
και τη «σκοτεινότητα»
ως «το μόνο κύριο
χαρακτηριστικό της
μοντέρνας ποίησης».

μεσοπόλεμο, νομίζω λοιπόν ότι
η διάκριση αυτή λειτούργησε σε
μεγάλο βαθμό αξιολογικά. Κά
τω α π ’ αυτό το πρίσμα αξιολο
γούνται υπερθετικά ποιητές των
οποίων το έργο παρουσιάζει πε
ριορισμένο ενδιαφέρον, επειδή
διαδραμάτισαν ένα σοβαρό ρό
λο όχι τόσο με την ποίησή τους,
όσο με το κριτικό και θεωρητικό
τους έργο [π.χ. στον τόμο Νεωτερ ικ ο ί ποιητές τον μεσοπολέ
μ ο υ ο Νικήτας Ράντος καταλαμ
βάνει τον ίδιο περίπου χώρο με
τον Νίκο Εγγονόπουλο: 14 και
15 σελ. αντίστοιχα]. Επίσης
ένας αξιόλογος ποιητής αλλά
όχι τόσο σημαντικός ώστε να
έρχεται αμέσως μετά τον Σεφέρη και σε απόσταση αναπνοής
από τον Ελύτη και πιο πάνα) από
τον Ρίτσο είναι ο Τάκης Παπατσώνης, του οποίου εκτιμάται
κυρίως η πρώιμη ένταξή του στο
μοντερνισμό [πάλι στον ίδιο τό
μο: Σεφέρης 32 σελίδες, Ελυτης '
3Θ, Παπατσώνης 29, Ρίτσος 24,
Βρεττάκος 22, Εμπειρικός 18 ].
Κάπου ανάμεσα στις δύο με- :
γάλες κατηγοριοποιήσεις που
προανέφερα είχαν χαθεί για
πολλά χρόνια οι ποιητές του με
ταιχμίου. Ο ι ποιητές που για λό
γους συνεννόησης τους λέμε γε
νιά του 1920. Γιατί αυτοί οι ποι ,Ρι
ητές δεν ακολουθούν την ηρωι- ,
κή παράδοση του δημοτικισμού ν
που συμπορεύεται με την εικό
να του εθνικού ποιητή, ούτε
όμως προχωρούν στο σπάσιμο ,
της παραδοσιακής στιχουργίας. (
Για λόγους δικαιοσύνης πρέπει,
να σημειώσουμε εδώ ότι στην,’
Ανθολογία Σοκόλη, όπου αν()ο·
λογούνται στον τόμο Η ανανεω Λί
μένη παράδοση με την επιμέ·^
λεία του φιλολόγου και ποιητή ·01
Κώστα Στεργιόπουλου, αποκα
θίστανται σε μεγάλο βαθμό. Te 1
ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μοι ’ι|.1
είναι ότι αρκετοί από αυτού: %
τους ποιητές αντέχουν στηι ^ο
ανάγνωση σήμερα εξίσου ή κα iç
περισσότερο οιπό εκείνους ποΤ’Η
ονομάστηκαν ή φιλοδόξησανvn
ονομαστούν μείζονες. Η παρο
τήρηση μου αυτή δεν αναφέρε ^
ται στον εξ επαγγέλματος φιλό ;ΐ'ν((ι

λογο, αλλά στον ευαίσθητο αισθάνεται ο Καρυωτάκης εί
αναγνώστη της ποίησης. Κατά ναι τόσο ισχυρή που δεν του
τη γνώμη μου τα καλύτερα ερω επιτρέπει μια ναρκισσιστική
τικά ποιήματα της Μ αρίας Πο- αξιοποίηση του ποιητικού ταλέ
λυδούρη (για να χρησιμοποιή ντου του ή μια έξυπνη διαχείρι
σω το παράδειγμα μιας ποιή- ση των κοινών μοτίβων. Επιμέ
τριας που δεν πρόλαβε να ολο νω στον Καρυωτάκη όχι μόνο
κληρώσει την ποιητική της τρο επειδή μελετώ το έργο του, αλ
χιά) νιώθεις ότι πατάνε σε ένα λά γιατί προσφέρεται ως εξαι
ισχυρό βίωμα που βρήκε τρόπο
ρετικό παράδειγμα για το θέμα
να εμφανιστεί μέσα από τον μας. Είναι ένας ποιητής που η
στίχο της. Αυτί) νομίζω η επιθυ ιστορία της λογοτεχνίας τον πε
μία και η ικανότητα της έκφ ρα ριθωριοποίησε και που η ματιά
σης της προσωπικής εμπειρίας των ποιητα')ν κσι τα)ν αναγνω
και όχι ενός φαντασιακού συλ στών τον ανέδειξε. Αυτό κατά
λογικού βιώματος φέρνει κο τον κριτικό Γιώργο Αράγη συμ
ντά μας τους ποιητές του εξομοβαίνει γιατί η κριτική μας λει
λογητικού τόνου. Έ ν α ς άλλος τουργούσε πιο πολύ με ιδεολη
λόγος που λειτουργεί επικουρι ψίες, ενώ η ποίησή μας μετά τον
κά προς την κατεύθυνση αυτή
Καρυωτάκη σπάει το «απόστη
μα του σαν»," βλέπει επιτέλους
είναι τα σημάδια κόπωσης που
εμφανίζει η μακρά χρήση του την ελληνική πραγματικότητα
ελεύθερου στίχου - ορισμένοι και καθρεφτίζεται μέσα της.
μάλιστα μιλούν για μια κρίση
Θ α μου επιτρέψετε να κλείσω
ανάλογη με την παλαιότερη
αυτή τη συνοπτική και σίγουρα
κρίση της παραδοσιακής στι επιλεκτική παρουσίαση ορι
χουργίας. Έ τσ ι ήρθε η στιγμή σμένων όψειυν ενός σύνθετου
που ο Καρυωτάκης διαβάζεται προβλήματος με μια ακόμα πιο
σήμερα πλέον ως νεοτερικός προσωπική κατάθεση. Ας ξακαι όχι ως δέσμιος μιας παρα ναγυρίσω στο σημείο α π’ όπου
δοσιακής στιχουργίας, όπως
ξεκίνησα την ομιλία μου, δηλα
περίπου είχε αντιμετωπιστεί
δή στη διπλή και συνάμα διααπό τους οπαδούς του μοντερ κριτή ιδιότητα του ιστορικού
και του αναγνώστη. Ως ιστορι
νισμού.
κός, λοιπόν, των ιδεών και της
Ούτως ή άλλως πιστεύω ότι
λογοτεχνίας μελετώ κάθε τι
στον καιρό του ο Καρυωτάκης,
που πέφτει στα χέρια μου και
ζώντας στην Αθήνα και όχι
στην κοσμοπολίτικη Α λεξάν σχετίζεται με την περίοδο που
εξετάζω. Διαβάζω περιοδικά
δρεια όπως ο Καβάφης, ένιωθε
και εφημερίδες, κριτικές, δοκί
κάτι από τη μοναξιά του Κάλβου στην Κέρκυρα. Ή τα ν αντι μια, φιλοσοφικά ή αισθητικά,
προσωπευτικός όχι τόσο της γ ε ακόμα και πολιτικές αναλύ
νιάς των συγχρόνων του ποιη σεις. Διαβάζω φυσικά και σε
προτεραιότητα τα έργα των
τών, αλλά της εποχής του. Γιατί
είναι ο μόνος που είχε το κου ποιητών και των πεζογράφων.
Ό λ ες αυτές οι αναγνώσεις, της
ράγιο ή τη μοιραία δαιρεά να
μιας ή της άλλης κατηγορίας,
αντικρίζει αφτιασίδωτη την ελ
κατά κύριο λόγο ικανοποιούν
ληνική πραγματικότητα, αλλά
και τον ίδιο του τον εαυτό. Και την ανθρωπογνωστική και τη
είναι ο πρώτος που διεκδικεί
φιλολογική μου περιέργεια. Λί
γα από τα ποιήματα εξεχόντων
ifl την ίδια ανυποχώρητη στάση
δημιουργών του παρελθόντος
ί ειλικρίνειας με την ποιητική
γλώσσα: Έ τσι τους βλέπω εγώ
απολαμβάνω ξεχωριστά, ως
ν τους κήπους. Δεν είναι η εγω- απλός αναγνώστης, ανεξάρτη
πάΟεια ενός νεαρού ποιητή. Εί τα δηλαδή από τα φιλολογικά ή
ιστορικά μου ενδιαφέροντα.
ναι η έμπρακτη απόδειξη της
ανάγκης του για αυθεντικότηΌ π ω ς ήδη έχουν και άλλοι υπο
στήριξε ι ή απλώς υπαινιχθεί,
pl τα. Η πίεση της έκφρασης που
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από τους προβεβλημένους ποι
ητές του παρελθόντος με τις με
γάλες συνθέσεις περισσότερο
διαβάζουμε τα ποιήματα που
τους φέρνουν κοντά στους λυρι
κούς ελάσσονες του προσωπι
κού τόνου. Γράφει π.χ. ο Λίνος
Πολίτης για τον Παλαμά: «Στον
καιρό του είχε υπερεκτιμηθεί ο
ποιητής του μείζονος τόνου στη
δοκιμασία του χρόνου φαίνεται
ότι άντεξαν τα ποιήματα του
άλλου τόνου».12 Παρόμοιες
εκτιμήσεις ακούγονται για το
έργο του Σικελιανού και ακόμα
για το έργο του Ελύτη ή του Ρίτσου. Σ ’ αυτή την προοπτική
όμως η απόσταση ανάμεσα στις
ομάδες των «μειζόνων» και των
«ελασσονών» των επίσημων
ιστοριών της λογοτεχνίας μας
μοιάζει να μικραίνει ή και σε
οριακές περιπτώσεις, όπως αυ
τή του Καρυωτάκη, να καταργείται. Έ τσ ι υπό το φως του nu

11. Ο Αράγης στο
τελευταίο του βιβλίο
Αστική εμπειρία και
αστική ιθαγένεια της
νευε?ληνικής
λυγυτεχνίας, Σοκυλης,
2001, κάνει ορισμένες
εξαιρετικά εύστοχες
παρατηρήσεις πάνω
στο ζήτημα της
γλώσσας των ποιητών
μας, επικεντρώνοντας
το ενδιαφέρον του
στην «αστική
εμπειρία» και στον Κ.
Καρυωτάκη ως πρώτο
εκφραστή αυτής της
εμπειρίας μέσα στα
όρια του ελλαόικου
χώρου.
12. Λίνος ΓΤολίτης,ό.π.,
σελ. 193.

13. Βλ. Τ.Σ. Έλιοτ,
Επτά day ίμια για την
ποίηση, μτφρ. Μαρία
Λαϊνά, Γράμματα,
1Μ82, σε λ. 55.

ρόντος μπορεί να επανεκτιμηΟεί ένας άλλος ποιητής του με
σοπολέμου που επίσης αγαπή
θηκε από τους αναγνώστες της
ποίησης, αλλά ταξινομήθηκε
μάλλον μίζερα από τους ιστορι
κούς της κυρίως εξαιτίας της
«παραδοσιακής» φόρμας του:
αναφέρομαι στην περίπτωση
του Νίκου Καββαδία.
Καθένας έχει βέβαια τις δικές
του προτιμήσεις, αλλά στο χρη
ματιστήριο της ποίησης, όπως
έγραφε και ο Τ.Σ. Έλιοτ, υπάρ
χουν και μερικές σίγουρες μετο
χές που βλέπουμε να αντέχουν
σταθερά ή να κερδίζουν έδα
φος. Αν για το πρόσφατο παρελ
θόν είναι δύσκολο να αποφανθούμε και πρέπει να ρισκάρου
με για το απώτερο παρελθόν
-που φτάνει για λόγους ευνόη
τους ώς το 1930- μπορεί να δια

τυπωθεί μια ασφαλέστερη εκτί
μηση: οι ποιητές το έργο των
οποίων σημάδεψε την εποχή
τους αλλά μπορεί να διαβαστεί
και σήμερα ως σύγχρονό μας εί
ναι εκείνοι που συνδυάζουν την
καλλιέργεια με την αυστηρή αυ
τοκριτική, έχουν την αίσθηση
του τραγικού και του κωμικού
και η ποίηση τους συνδυάζει τον
ύψιστο βαθμό γλωσσικής ακρί
βειας, νοηματικής ευστοχίας και
συναισθηματικής ειλικρίνειας.
Είναι αυτοί που αποτέλεσαν
σταθερή πηγή έμπνευσης και
μαθητείας για τις ποιητικές γε
νιές που ακολούθησαν, είναι
αυτοί που διαβάζονται ακόμα
από τους αναγνώστες της ποίη
σης: οι Διονύσιος Σολωμός,
Κωνσταντίνος Καβάφης και
Κώστας Καρυωτάκης.
Είναι αυτονόητο ότι αναφέ-

ρομαι σε πολύ ειδικές περιπτώ
σεις που καθόλου δεν ακυρώ
νουν την ύπαρξη μια πλειάδας
άξιων ποιητιύν και πολύ καλών
έργα)ν, με τα οποία ο κάθε ανα
γνώστης μπορεί να δημιουργή
σει μια δική του προσωπική αν
θολογία που θα εμπλουτίζεται
συνέχεια με νέα ποιήματα.
Ό σ ο για τους νεότερους και
ακόμα περισσότερο τους συγ
χρόνους μας, θα παραπέμψω
ακόμα μια φορά στην άποψη
του Τ.Σ. Έ λιοτ: «Και με τους
συγχρόνους μας δεν πρέπει ν’
ασχολούμαστε τόσο εξετάζο
ντας αν είναι μεγάλοι ή όχι.
Π ρέπει να επιμένουμε στΐ]ν
ερώτηση: Είναι γνήσιοι; Και ν'
αφήσουμε την ερώτηση αν εί
ναι μεγάλοι στο μόνο δικαστή
ριο που μπορεί να αποφασίσει:
το χρόνο».13
<0/ .
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«0 Έρωτας στα χιόνια» τουΑλ. Παπαδιαμάντη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πνευματική ζωή
• ΑΝΤΕΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
Ερωτικές μεταμορφώσεις αντίδωρο στηνΜάτοη
Χατζηλαζάρου
• Ούτως ή άλλως (Αναγνωστάκης
- Εγγονόπουλος - Καχτίτσης - Χατζής)
• ΣΟΝΙΑΙΛΙΝΣΚΑΓΙΑ
Επισημάνσεις
• ΔΗΜΗΤΡΗΣΛΥΠΟΥΡΛΗΣ
Πήγε να εγκοιμηθεί στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου
• ΒΙΚΤΩΡ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ
Υπερρεαλισμός και «Υπερρεαλισμοί»
ΣΕΙΡΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
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• ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΖΑΜΑΣ
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• ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΙΝ ΜΑΡΤΕΝ
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• ΕΛΛΗ ΣΚΟΠΕΤΕΑ
Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η μεγάλη ιδέα
• ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ0Π0ΥΛ0Σ
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Η ανάγνωση της ξεχασμένης Λογοτεχνίας
του Γ ιάννη Βαρβερη

αρεμβαίνω
οιονεί ημίν γίγνεται δια μανίας». Κά
αναρμόδια στη συζή πως έτσι, άραγε ποιος απ'
τηση μια και πιστεύω όλους μας στο πορτοφόλι της
πως μόνο υποκειμε ψυχής του δεν κρύβει ένα ξεχα
νικά, άρα όχι μετρή σμένο ποιητικό ή πεζογραφικό
σιμα, είναι δυνατόν να προσεγ
χαρτονόμισμα, έστω και αμφι
γίζει κανείς την ξεχασμένη τέ σβητούμενης
συλλεκτικής
χνη, και άρα τη χαϊδεμέ αξίας; Ας το κυκλοφορήσει λοι
νη της λήθης λογοτεχνία. πόν ευθαρσούς στη συγκαιρινή
Ας μου συγχωρεθεί του λογοτεχνική κοινωνία,
όμως η αναρμοδιότη πρώτον για να χαρεί ο ίδιος και
τα, αφού ακριβώς κα να αποτίσει ένα φόρο τιμής
τέγραψα όπως μπο στον προσωπικό του έρωτα και,
ρούσα, δηλαδή με δεύτερον, για να δούμε όλοι γύ
'»άση κυρίως το ρω τι μετράει το κάθε παλαιό
υποκειμενικό αί χαρτονόμισμα στο σκληρό χρη
σθημα, τη νο ματιστήριο των γραμματολογι
σταλγία
μου κών προγραφών.
Και τώρα, λίγο γενικότερα
για τον ποιητή
Κ ρ ί τ ω ν α και λίγο μπουχτισμένα: Ευ
ΑΟανασού- κταίο δεν θα ήταν να μετακινη
λη στη σει θούν επιτέλους τα φιλολογικά
ρά «εκ νέου» μας Συμπόσια και Συνέδρια
των εκδόσεων Γα- από τη συστηματική και αυτο
βριηλίδη.
παθή καταδυνάστευσή τους
Νά τι πολύ συνοπτικά επί του από τους μείζονες; Ας θεραθέματος τείνω να πι πευθεί αυτό το έλλειμμα πρω
στεύω: πως δικαιούμε τοτυπίας τους, αν όχι τελικά και
θα, αν όχι υποχρεούμε- καλού γούστου, με το φωτισμό
θα, «να επισκεπτόμα παλαιών ή/και, καθώς λέμε,
στε τους μη επιζώντες ελασσονών. Θαρρώ πως όταν ο
ποιητές και πεζο- Σεφέρης έλεγε ότι «πολλών αν
γράφους», ελάσσο- θρώπων παιδιά είναι τα λόγια
νες στην επίσημη μας», δεν εννοούσε μόνο τους
φιλολογική συ μείζονες προλαλήσαντες. Σαν
νείδηση, μόνο να μου φαίνεται πως τους άλ
από
σχετικά λους, τους πολλούς, περισσότε
τεκμηριώσιμη ρο εννοούσε.
αλλά επίμονη
Έ χουμε ας πούμε χρέος, χρέ
αγάπη, από ος βέβαια σε εισαγωγικά, κα
κάποια
θένας κατά τη ροπή της ψυχής
υπόγεια αλ του, ν ’ αφουγκραστούμε και τις
λά έντονη μυστική αδικημένες ή τις λιγνές εκείνες
συγγένεια, από ζωηρή ιδιο- φωνές που έγιναν παραδείγμα
συγκρασιακή αγχιστεία ή από τα μιας έστω πολύ περιορισμέ
βιωματική γειτνίαση. Άλλωστε, νης επιρροής ή ακόμα και απο
και κατά Πλάτωνα «τα αγαθά φυγής για τους μεταγενέστε

Π

ρους. Εν τοιαύτη περιπτώσει,
δεν ακούγεται αδιανόητη σήμε
ρα η σιωπή ενός συμποσίου για
τον Παπατσώνη, αυτού του αδι
κημένου σκαπανέα της αληθι
νής στροφής; Ακόμα, δεν ακούγεται δύσηχα ηχηρή η σιγή των
συμποσίων για τον Παπαδίτσα,
τον Λειβαδίτη, τη Βακαλό, τον
Δικταίο και κάποιους, έστω και
ανά δύο ή τρεις, μεσοπολεμικούς;
Στο Συμπόσιο Ποίησης τιυν
Πατρών, και μέσα στις συγκε
κριμένες του αυτοκαθορισμένες δυνατότητες, πραγματοποι
ήθηκε πέρσι μια τέτοια πρώτη
επαινετέα προσέγγιση, ας την
αποκαλέσο) «ανιχνευτική». Θέ
μα του Συμποσίου ήταν: «Οι ξε
χασμένοι μας ποιητές». Βέβαια
δεν μπορούσε και βέβαια δεν
εξαντλήθηκε τότε το ζήτημα,
ενώ έχουν εξαντληθεί ή σχε
δόν, τα σολωμικά, καβαφικά,
σεφερικά, ελυτικά και τούτοις
όλως αξιοσέβαστα παρόμοια,
συμπόσια ή αφιερώματα. Και
μπορεί να μην έχουν μόνον
εξαντληθεί αλλά ίσως και εξα
ντλήσει.
Η εκ νέου «ανάγνωση» σε ευ
ρύ, επιστημονικό και μη, κύκλο
των, ας το πούμε προς συνεν
νόηση, αντιστάρ συγγραφέων,
θα ’ναι το φρέσκο παλαιό κι
όχι πάλι το εκ νέου παλαιό,
πλην πονηρά ασφαλές, μπα
γιάτικο.
Γνώμη ήταν αυτή κι αν ακού
στηκε και σαν προτροπή, δεν
την πειράζει. Θεωρώ ότι πρό
κειται για πρόσκληση σε συντε
χνιακή ευαισθησία με οπλισμό
τις ατομικές μεροληψίες ενός
εκάστου, αλλά και την οφείλο
με νη συλλογική στοργή.
|^ |
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Βρίσκομαι vu
μιλώ ΐ'ϋώ
ιριπλήν cx(i)V ιην
ιδιόιηια. Είμαι
ένας αναγνώοιης
ο οποίος
απολαμβάνει ιην
ανάγνωση ίων
καλών
ποιημάιων ιης
«παραδοσιακής»
ποίησης (δα
επανελθω σι ον
όρο). Είμαι
ένας... πώς να ιο
πω; Μεσήλικας
φαναιικός για
γράμμαια.
UIU'UÜUV «ϊ ήδη
γκι ιην έκδοση
ncvie σχπικών
βιβλίων και υπό
καιηγορίαν για
ιην προΐ'ίοιμασία
άλλων ιριών
(δα δούμε
παρακάιω ποια,
γιαιί και πώς).
Τέλος, είμαι
ένας άνδρωπος
λίγο περιοοόιερο
απελπισμένος
και απαισιόδοξος
απ’ ό.ιι ιυιυχής
και οππμισιής. ο
οποίος επιμένει
να γράφει
ποιήμαια καλά, μέιρια ή
κακά, αδιάφορο.
Θα ια ιιιάοω με
ιη σειρά και
καιόπιν δα
επιχειρήσω να
καιαδείξω ιούς
δεσμούς ιούς,
ιην ουνάφειά
ιούς, ιούς
διαύλους
επικοινωνίας
ιους.
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Διαβάζοντας,
Εκδίδοντας,
Γράφοντας
του Ηλία Λόγιου
εκινώ (ΐπο τον αναγνοκττη της «παραδοL J
σιακής» ποίησης. Και
.
. αναρωτιέμαι τι ο όρος
■ ■ ■ αυτός υπονοεί και
υποδηλώνει η υποκρύπτει. Το
μέτρο και την ρίμα; Αυτό βάζει
μέσα τον Ερωτόκριτο, τον
Αχιλλέα Παράσχο και τον
«Ερωτικό Λόγο» του Σεφέρη.
Αφήνει όμως απ’ έξω το σύνο
λο της αρχαιοελληνικής ποιήσεως (δεν νομίζω να υπάρχει
κάποιος ο οποίος να ισχυρι
στεί ότι μπορεί να ακούσει, να
ακούσει λέω, όχι να μετρήσει
διαβάζοντας, μακρά και βρα
χέα), τα ιδιόμελα του Ιωάννη
Μοναχού, του Δαμασκηνού
στη Νεκρώσιμη Ακολουθία, το
πρώτο, ας πούμε, κεφάλαιο της
Γυναίκας της Ζάκνθος. Ας πα
ραμερίσουμε λοιπόν το «παρα
δοσιακή» και ας μελετήσουμε
το θέμα όπιυς το θέτει η σημε
ρινή ημερίδα: η παλαιότερη
λογοτεχνία και, συνάγω, η πα
λαιότερη ποίηση. Λαμπρά.
Παλαιότερη, αλλά τίνος γεγο
νότος παλαιότερη; Της κατά
Ανδρέα Αλλαγής; Της χρονο
λογίας γεννήσεώς μου; Των
Δεκεμβριανιυν; Της Στροφής
του Σεφέρη ή της «Ιθάκης» του
Κ.Π. Καβάφη; Μήπως κάπου
ενδιάμεσα, το 1928, όταν μια
σφαίρα σταμάτησε τον Καρυωτάκη ή ίσιος την σταμάτησε
αυτός; Ακούιο ενστάσεις να
ομιλούν περί Μοντέρνου. Και
εδώ όμως τα προβλήματα περιοδολόγησης αφθονούν. Ο
προαναφερθείς Σεφέρης υπαι
νίσσεται την έναρξή του στα
σολωμικά χάσματα. Θα μπο

ρούσαμε επίσης να τοποθετή
σουμε (άρα και να χρονολογή
σουμε) το Μ αιευτήριο του Μ ο
ντέρνου στο σπίτι της οδού
Ασκληπιού όπου ετέχθη η
«Φοινικιά», στον Α λεξανδρινό
οίκο ένθα απέλιπεν ο Θ εός
Αντώνιον, ή στη Σ τέρνα που
τοποθέτησε τα χρυσόψαρα του
Βαλερύ ο... ξέρετε ποιος.
Αλλά αυτά δεν περιμένατε
εμένα να σας τα πω. Επομένως
το «παλαιότερη» κάπου αλλού
αναφέρεται, νομίζω ότι όλοι
γνωρίζουμε πού* όμως θα μου
επιτρέψετε, εμένα προσωπικά,
αυτό το «κάπου» να μου είναι
απεχθές. Α ναφέρομαι στην έν
νοια της προόδου, έννοια την
οποία ούτως ή άλλως αμφισβη
τώ, ειδικώς δε στην ποίηση. Ε ί
μαι μήπως αντιδραστικός, οπισθοδρομικός, λουδίτης; Π αρα
καλώ ακούστε:
ον γά ρ πω το ιο ν το ν εγώ ν
Xöov όφθαλμοΐσιν,
ο ύ τ ' ά ν δ ρ ' ο ν τε γυ ν α ίκ α ' σ έ
β α ς μ ’ έχει είσορόω ντα.
Δ ή λ φ όή π ο τέ το ίο ν 'Α π ό λλω 
νος π α ρ ά β ω μ φ
φ ο ίνικο ς νέον έρ ν ο ς ά ν ερ χ ό 
μ ενο ν ενόησα.
Ακούστε:
Της μυγδαλιάς τολόανθο κλω
νάρι
μ εσ ' στο νυχτερινό μου το κελλί
au φως αυγερινό φεγγοβολεί,
γραφή σου, Αλαφροΐσκιω τε
Λ υράρη!
Ακούστε:
Χ αίρε όχημα Ηλίου του νοη
το ύ· άμπελος αληθινή, τον
βρότον τον πέπειρον η γεωργήσασα... η ράβδος η μυστική,

άνθος το αμάραντον η εξανθήσασα...
Ακούστε ξανά:
Ή ρχισε κ ’ εμεγάλωνε το δρο
σερό κλωνάρι
κ ' επλήθενε στην ομορφιά, στη
γνώσι κ ' εις τη χάρι
Τελειώνω:
Τ ίφ σ ' ώ φ ίλ ε γό μ β ρ ε καλώς
εικάσόω ;
'Ό ρ π α κ ι β ρ α δ ίν φ σε μάλιστ
εικάσόω .
Ε ίναι Οδύσσεια (Ζ 160-164),
Παλαμάς, ο Α κάθιστος Ύμνος,
Ερωτόκριτος, Σαπφώ. Τα ποιή
ματα διασκελίζουν κάπου τρεις
χιλιάδες χρόνια - δεν βλέπω
όμως διάκριση προόδου, παρά
διάκριση ποιητικής αξιοσύνης
Και αυτός είναι ο τρόπος μου,
του αναγνώστη.
Το ερώτημα εδώ τίθεται άμε
σα. Ως επιμελητής, ως δοκιμιο
γράφος ποια είναι αυτή η
«προηγούμενη» ποίηση την
οποία εκδίδω, σχολιάζω, κρί
νω; Θ α απαντήσω ευθέως. Εί
ναι όλη η ποίηση η πριν από τη
γενιά μου - και παρακαλώ με τη
λέξη γενιά να μην φέρετε στο
νού σας δεκαετίες (γενιά του
'60, του ’70, του ’70,5, του 80
και π ά ει λέγοντας. Η λέξη γε
νιά για μένα, ίσως και για
όλους, οφείλει να περιλαμβά
νει όλους τους ανθρώπους οι
οποίοι συμμετείχαν -νέοι, με
σ ιτικ ές, γ έρ ο ι- σε μείζονα
ιστορικά γεγονότα. Έτσι ο
αποκλεισμός μας από την
εμπειρία της Κατοχής και του
Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώ
να, τον οποίο οι πολλοί ονομά
ζουν Εμφύλιο, εντάσσει στη
ίδια γενιά, ας πούμε τον Μα-
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κρίδη και τον Δενέγρη, τον
Γκανά και τον Βαγενά, τον Καψάλη και τον Τριβιζά. Και εδώ
αλλάζουν πάλι τα δεδομένα, τα
μεγάλα ιστορικά δεδομένα,
γιατί μετά από αυτούς εμφανί
ζεται η νέα γενιά, η γενιά του
Τηλεοπτικού Ψ ευδεπίγραφου
Κοινοβουλευτισμού. Αλλά εδώ
σταματώ, για να απολογηθώ τό
σο για τα πεπραγμένα μου όσο
και για τους σχεδιασμούς.
Τα βιβλία της «προηγούμε
νης» ποίησης τα οποία αρθρολόγησα, ανθολόγησα, επιμελήθηκα είναι τα εξής:
1) Η Φοινικιά του Κωστή Παλαμά, στις εκδόσεις «Ιδεόγραμ
μα» το 1997' 2) Ο Τάφος - Ο κ ύ 
κλος του Τάφου - Ο Πρώτος Λ ό 
γος των Παράδεισων του Παλαμά, στο «Ιδεόγραμμα» το 1998*
3) Τα Σατιρικά Γυμνάσματα
του αυτού, πάλι στο «Ιδεόγραμ
μα» το 1998· 4) Το Κ ’ έχω α π ό
σας μια δόξα να ζητήσω, ανθο
λογία ποιημάτων του Κωστη
Παλαμά, στον
«Ανθολόγο
Ερμή» το 2001* 5) Σκαραβαίοι
και Τερρακότες του Ι.Ν. Γρυπαρη στις εκδόσεις «Ίνδικτος»
το 2002.
Θα προσθέσω και τα τρία βι
βλία τα οποία, Θ εού θέλοντος
και οικονομικής καταστάσεως
επιτρεπούσης, προόρισται να
εκδοθούν εφέτος, μιας και ή
έχουν ήδη π α ρ α δο θεί ή βρί
σκονται στο τελικό στάδιο το
προς της παραδόσεω ς: 1) Σ αν
ένα καιρό, θα σε περιμένω , αν
θολογία ποιμάτων του Κων
σταντίνου Χατζόπουλου, στον
«Ανθολόγο Ερμή»· 2) Κ.Γ. ΚαΟυωτάκης: Τα ποιήματα, στις

Ετσι
παραμορφώ
θηκε και του
ποιητή η
εικόνα, η
εικόνα την
οποία ο ίδιος
πρώτος απ’
όλους κρατεί
για τον
εαυτό του. 0
ποιητής της
σήμερον
νομίζει ότι
είναι τέκνο
του
φιλοσόφου,
του
θεολόγου,
του
κοινωνιο
λόγου. 0
ποιητής της
σήμερον
νομίζει ότι
είναι ο
διανοού
μενος
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εκδόσεις «Τνδικτος»· 3) Γε
ωργίου Βιζυηνού: Α πα ντα
Ποιητικά,
στις
εκδόσεις
«Ερατώ» (θα ακολουθήσουν
εδώ ένας δεύτερος τόμος με
τα διηγήματα και ένας τρίτος
με τα δοκίμια του Βιζυηνού).
Οκτώ βιβλία είναι αρκετά,
ίσως κιόλας πολύ. Το καθένα
με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
του, τις καταδικές του χρείες,
με τις προφάνειες και τις απο
κρύψεις του. Θ α προσπαθή
σω, περιληπτικά, να απολογη
θώ για τον τρόπο με τον οποίο
διαχειρίστηκα το πνευματικό
χρέος, αποδεξάμενος την
αναδοχή.
Θ α ξεκινήσω από τις δύο αν
θολογίες, του Παλαμά και του
Χατζόπουλου. Ο «Ανθολόγος
Ερμής» αφήνει πλήρη την
ελευθερία, τόσο στην εκλογή
των ποιημάτων όσο και στο
ύφος του κειμένου αλλά, όπως
και να το κάνουμε, μετά από
κοντά τριάντα τομίδια της συ
γκεκριμένης σειράς υπάρχει
ένας μπούσουλας. Ξέρεις πού
θα μπουν βιογραφικά, περιε
χόμενα, εισαγωγή, ποιήματα
(αν και στο Χατζόπουλο τα κατάφερα, όπως θα δείτε, να τα
ψιλομπερδέψω λίγο). Ακόμη
και η επιλογή του μονοτονικού,
η οποία με βρίσκει αντίθετο,
λειτουργεί ως θερμοστάτης
ασφαλείας - πέφτει όταν θερ
μανθούν τα προβλήματα δια
τήρησης ή εκσυγχρονισμού
(και πώς) της ορθογραφίας.
Τέλος, άνθρωπος είμαι κι εγώ,
να σας εξομολογηθώ ότι αι
σθάνομαι κάτι σαν σιγουριά
ακουμπώντας στις γερές πλά
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τες των προ εμού ανθολογησάντων, του επιμελητή της σειράς
Μίμη Σουλιώτη και του εκδότη
και πρωτίστως φίλου Μανώλη
Σαββίδη.
Τα τρία βιβλία του Παλαμά
στις εκδόσεις «Ιδεόγραμμα»
τα οποία προλόγησα και τα
οποία με τον αγαπημένο φίλο
και ρέκτη εκδότη Χρήστο
Δάρρα επιμεληθήκαμε, έχουν
το καθένα την ιδιαιτερότητά
του -τ ι λέω;- την μοναδικότητά του. Τα Σατιρικά Γυμνά
σματα μάλιστα είναι συλλογή
του Παλαμά, έτσι την θέλησε
αυτός, έτσι κι εμείς την ξανατυπώσαμε. Ό μω ς δεν υπήρξε
ποτέ παλαμικό βιβλίο με τίτλο
«Φοινικιά». Το μάτι του Χρή
στου έπεσε στην Ασάλευτη
Ζωή και, θεωρώ, άσφαλτα διέκρινε την αυτονομία της και
και τη δυναμική την οποία η
αυτονόμησή της της προσέδιδε. Ό σο για το τρίτο βιβλίο της
σειράς, αναλαμβάνω αποκλει
στικά την ευθύνη της σύνθεσής
του, σύνθεση την οποία στήρι
ξα (αυθαίρετα πιθανόν) σε
ένα προλογικό σημείωμα του
Παλαμά γραμμένο για την
γαλλική μετάφραση του Τά
φου. Αν έσφαλα, ας με τιμωρή
σει ο Θεός της Λογοτεχνίας,
κολάζοντάς με να διαβάζω με
ταμοντέρνα κείμενα στην αιω
νιότητα.
Στον Γρυπάρη και στον Καρυωτάκη της «Ινδίκτου» συνα
ποφασίσαμε με τον εκδότη
Μανώλη Βελιαζανίδη και τον
κατ’ επίφασιν διορθωτή, στην
πραγματικότητα όμως συνεπιμελητή (για να μην πω επιμελη37

0 ποιητής
πρέπει να
θυμηθεί ότι
είναι
καλλιτέχνης,
αδελφός του
ζωγράφου,
του πιανίστα,
του χορευτή,
Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Σ. Δεσύλλας, Λορέντζος Μαβίλης,
Α. Κεφαλληνός, Μαρτζούκος, Η. Σταύρος, Ειρήνη Δενδρινού,
Αλέξανδρος Πάλλης, Μ. Χαΐμης.

τή) Πέτρο Γιαρμενίτη να σεβασθούμε μέχρι κεραίας την εκ
δοτική βούληση των ποιητών.
Δεν ακολουθήσαμε απλώς πι
στά την ορθογραφία και τη στί
ξη τους, αλλά μετ’ ευλαβείας
αποδεχτήκαμε ως έργο τους
ό,τι οι ίδιοι θέλησαν ως τέτοιο.
Στην περίπτωση του Ι.Ν. Γρυπάρη την οριστική έκδοση των
Σκαραβαίων και Τερρακοτών
του 1928 (περνιυντας στο επί
μετρο ό,τι ο ίδιος απέκλεισε).
Στην περίπτωση του Κ.Γ. Καρυωτάκη τις τρεις ποιητικές
συλλογές του, παραμερίζοντας
όσα ο ίδιος δεν συμπεριέλαβε
σ’ αυτές - όμως εδώ είχαμε να
αντιμετωπίσουμε μια ιδιορ
ρυθμία. Αναφέρομαι στα κεί
μενα (ποιήματα και πεζά) της
περιόδου 1926-1928, μια λανΟάνουσα σύνθεση η οποία τιτ
λοφορήθηκε και υπεγράφη με
σκληρή απόφαση και γενναία
πράξη στην Πρέβεζα. Ό λα αυ
τά κατεχωρήΟησαν στην έκδο
ση που σύντομα Οα πλακώσει
τους πάγκους τιυν βιβλοπωλείων - για να πλακιυθεί με την
σειρά της.
Αφησα τελευταίο τον Βιζυη38

νό, η τρίτομη έκδοση του οποί
ου δεν είναι μόνο η πρώτη
πραγματική έκδοση «Απά
ντων», αλλά συνιστά και μια
παράτολμη εκδοτική πράξη
του εκδότη της «Ερατούς» Μα
νώλη Μανουσάκη. Το ότι ο
πρώτος τόμος Οα περιέχει τα
ποιήματα καταδεικνύει τη με
γίστη δυνατή περιφρόνηση
στους νόμους της αγοράς. Δεν
Οα αποκαλύψω τη λύση που
δόθηκε στη διάταξη των ποιη
μάτων, πάντως μπορώ να σας
πω ότι ελήφΟησαν υπ’ όψιν όχι
μόνον οι συλλογές τις οποίες
τύπωσε ο Βιζυηνός, τα ποιήμα
τα των Βοσττορίόων Αυρών τα
οποία σώθηκαν στην κρίση του
Βουτσιναίου και όσα εντοπί
στηκαν στα περιοδικά και στα
Θρακικά χειρόγραφα, αλλά
και οι τρεις εκδόσεις των ποιη
τικών «Απάντων». Η έκδοση
του Φέξη το 1916, η έκδοση της
Μαμώνη ιπον Δημητράκο το
1955 και η «αδέσποτη» του
Παπύρου σε βιβλίο τσέπης (βίπερ) χ.χ., κατά τους υπολογι
σμούς μου μεταξύ 1972-1974.
Εν τέλει οι προτάσεις μας Οα
κριΟούν έκτου αποτελέσματος

του συνθέτη,
του
ηθοποιού.
Η μαθητεία
του, η
άσκησή του
και η χαρά
του, καθώς
των
αδελφών
του,
βρίσκεται
στην
παράδοση
της τέχνης
του

α φ ' ενός, και εκ του συσχετι
σμού φίλων-εχθρών αφ' ετέρου
- αυτή είναι η χώ ρα του Σημίτη
και του Βέλτσου.
Φτάνω στο τέλος, στο «γράφο
ντας» του τίτλου αυτής της πα
ρέμβασης. Θ α ήθελα σελίδες
επί σελίδων, τόμους επί τόμων
για να εξηγήσω ποια η ωφέλεια
ενός ποιητή όταν σπουδάζει την
παραδοσιακή ποίηση. Μην έχο
ντας τον απαιτούμενο χρόνο,
την κατάλληλη διάθεση και έχο
ντας ασφαλούς εξαντλήσει και
την ανοχή και την αντοχή σας,
Οα κλείσω με όσα χωρούν σε
μια παράγραφο.
Το ότι τα πράγματα έχουν
στραβώσει παντελώς και εφ'
όλης της ύλης το ξέρουμε. Έτσι
παραμορφώθηκε και του ποιητή
η εικόνα, η εικόνα την οποία ο
ίδιος πρώτος α π’ όλους κρατεί
για τον εαυτό του. Ο ποιητής της
σήμερον νομίζει ότι είναι τέκνο
του φιλοσόφου, του θεολόγου,
του κοινωνιολόγου. Ο ποιητής
της σήμερον νομίζει ότι είναι ο
διανοούμενος. Δεν λέιυ, πρέπει
να τα σπουδάζει αυτά τα πράγ
ματα, αυτά και άλλα πολλά, όσο
πιο πολλά γίνεται, αλλά να θυ
μάται ότι δεν είναι δικός τους δικά του είναι αυτά. Ο ποιητής
πρέπει να θυμηθεί ότι είναι καλ
λιτέχνης, αδελφός του ζωγρά
φου, του πιανίστα, του χορευτή,
του συνθέτη, του ηθοποιού. Η
μαθητεία του, η άσκησή του και
η χα ρά του, καθώς των αδελφών
του, βρίσκεται στην παράδοση
της τέχνης του.
Διαβάζω, εκδίδα), απολαμβά
νω την «προηγούμενη» ποίηση,
διδάσκομαι από αυτήν, γιατί εί
ναι η φαμελιά μου, η πραγματι
κή φαμελιά μου, ίσιος η μόνη κι από παιδί έμαθα, και το κρα
τώ ίσα με τώρα, να σέβομαι και
να τιμώ τον πατέρα και τη μάνα
μου. Δεν είναι θέμα καλής αγω
γής και αστικής ευπρέπειας, εί
ναι οφειλή, είναι ευγνωμοσύνη,
είναι η ελπίδα να συναντηθείς
με τη στοργή - και η στοργή βε
βαιώνεται ως ο τόπος της αγά
πης, ίσως-ίσως ακόμη του αλη
θούς έρωτα.
m

Ο ανθολόγος Ερμής
του Μίμη Σουλιώτη

Παρότι η
«Ανθολόγος Ερμής»
που ήταν μια ιδέα
ανθολογία είναι
του Γ.Π. Σαββίδη,
μία σαφής κατ’
επομένως για την
αρχήν λέξη, η
ιδέα ευθύνεται ο
πρόχειρη
απόδοση είναι ίδιος, για τις ατέλειες ευθύνενα επιλέξουμε ται ο ποιητής, έχει βγάλει μέχρι
ποιήματα, ένα τώ ρα εικοσιεφτά τόμους, από
μέρος του τους οποίους οι δυο τελευταίοι
έργου,ένα είναι ο Παλαμάς και ο Καίσαρ
ποσοστό του Εμμανουήλ. Εγώ απλά θέλω να
έργου και να τα μιλήσω για τις δικές μου εμπει
ρίες από τον συντονισμό αυτής
βάλουμε σε ένα
της σειράς.
τομίδιο.
Κατ’ αρχήν νομίζω ότι, όταν
Εντάξει. Αλλά λέμε σειρά με ανθολογία ποίη
με τον Κάλβο τι σης, πρ έπει να καταλαβαίνου
γίνεται; Θα με πρακτικά ότι η σειρά δεν
επιλέξουμε αποτελείται από ανθολογημέ
κάποιες ωδές; νους ποιητές, αλλά κατ’ αρχήν
Με τον αποτελείται από ανθολογουΘεόδωρο ντες κι επομένως η διαδικαστι
Ντόρο τι κή βάση και ουσία είναι τα
γίνεται; Με πρόσω πα εκείνων που ανθολο
κάποιους γούνται. Ό π ω ς λέμε και στη
άλλους που μετάφραση ότι ο μεταφραστής
μπορεί να έχουν κ.λπ. κ.λπ., έτσι και ο ανθολοκάπως γών ή ανθολόγος είναι βασικό
μεγαλύτερο στοιχείο για κάθε τόμο. Κι επο
έργο απ’ ό,τι μένως από εκεί προκύπτουν
αυτοί οι δυο, και τα ζητήματα της όποιας
αλλά ωστόσο ομοιογένειας ή φυσιογνωμίας
όλοι ώς τώρα μιας σειράς. Κι εδώ υπάρχουν
έχουν μερικά κατ’ αρχήν αυτονόητα
συμφωνήσει ότι που μετά στην πράξη δεν είναι
η τάδε συλλογή αυτονόητα. Αναφέρθηκαν, ας
πούμε, οι προλαλήσαντες στις
είναι η μόνη
περιεκτικές τους ομιλίες στο
ενδιαφέρουσα,
σεβασμό της εκδοτικής βούλη
τι γίνεται; Η
σης του ποιητή. Ναι, όταν το
λέξη ανθολογία πράγμα είναι αρκετά στρωτό.
δεν είναι Ό τα ν όμως έχουμε ποιητή που
πρακτικά τόσο ο ίδιος δε σεβόταν π.χ. την ορ
εύκολη όσο θογραφ ία του, που ο ίδιος από
(ραίνεται, όταν ποιητική συλλογή σε ποιητική
δεν την συλλογή, από ενότητα σε ενό
σκεφτόμαστε, τητα της ίδιας ποιητικής συλλο
αλλά απλώς τη
γής, άλλαζε ορθογραφία ή
λέμε μέχρι να
άφηνε το στοιχειοθέτη να βά
σκοντάψουμε λει ό,τι ορθογραφία θέλει; Σε
στο πρόβλημα. αρκετά σημεία έτσι είναι ο Ρα-

0

X

γκαβής. Σε πολλά σημεία έτσι
είναι ο Αχιλλέας Παράσχος.
Ό τα ν δεν έχουμε διαμορφωμέ
νη εκδοτική βούληση, είμαστε
υποχρεωμένοι ή να επιβάλου
με εμείς μία, δηλαδή αυτός που
ανθολογεί, ή να αφήσουμε, κα
τά το κινέζικο, χιλιάδες ορθο
γραφικά λουλούδια να ανθί
σουν.
Κάτι στο οποίο εγώ προσωπι
κά έπεσα απολύτως έξω, ως
προς το πώς το σκεφτόμουν
στην αρχή, ήταν που νόμιζα πως
οι τόμοι αυτοί θα έχουν ένα τι
ράζ και μια πιόληση σχετική με
την ενδεχόμενη έλλειψη ή το
δυσπρόσιτο ολόκληρου του
ποιητικού έργου κάποιου προ
γενέστερου. Θέλω να πω, σκε
φτόμουν ας πούμε ότι Ραγκαβή,
ώς ένα χρονικό διάστημα, ήταν
δύσκολο κανείς, ιδιαίτερα αν
είναι νέος ή φοιτητής ή κάτι τέ
τοιο, να βρει και να έχει στο
σπίτι του. Το ίδιο είχα σκεφτεί
και για άλλους ποιητές. Κι ο
Παλαμάς είναι δυσπρόσιτος
από την άποψη των «Απά
ντων». Εκείνο όμως που κατά
λαβα από τους 27 τόμους είναι
ότι τα βιβλία που πουλήθηκαν
περισσότερο ήταν τα βιβλία
των γνωστότερων κι όχι των δυ
σπρόσιτων.
Με ποιο κριτήριο προχώρησε
η σειρά; Με κριτήριο τους ανθολογούντες. Με κριτήριο δη
λαδή το ποιος είναι ο ανθολο
γούν και αν έχει μια όσο το δυ

νατόν πιο μακρόχρονη και βα
θύτερη οικειότητα με τον ποιη
τή που θα ανθολογήσει, δηλα
δή να μην επιλεγεί γραφειο
κρατικά, ότι εσύ που είσαι
εξαίρετος ανθολόγων κάνε αυ
τόν τον τόμο, αλλά να προκύ
πτει από τις δικές τους σχέσεις.
Αυτό πιστεύω ότι σε αρκετούς
τόμους από τούς 27 είχε εξαι
ρετική επιτυχία αλλά κι ήταν ο
λόγος για τον οποίο οι τόμοι
αυτοί διαφοροποιούνται μετα
ξύ τους μερικές φορές οριακά.
Επειδή οι ανθολογούντες ήταν
άλλοτε καθαρόαιμοι φιλόλο
γοι, άλλοτε μόνο ποιητές κι άλ
λοτε και τα δυο. Νομίζω η πιο
σύνθετη περίπτωση τόμου εί
ναι αυτή που επιμελήθηκε ο δι
πλή ιδιότητα κατέχων Κώστας
Στεργιόπουλος με τον Γιώργο
Γεραλή: ο τόμος για τον Γεραλή όπου έχουμε αυτοανθολό
γηση σ’ ένα μέρος του τόμου
από τον ίδιο τον Γεραλή και
ανθολόγηση υπόλοιπων κομματιών από τον Στεργιόπουλο.
Αυτή ήταν μία εξαιρετικά σύν
θετη λύση. Έ χουμε επίσης τό
μους καθαρόαιμης φιλολογίας
όπως ο Γεώργιος Εξαρχόπουλος Ματθαίου σε επιμέλεια
του Γ.Π. Σαββίδη, ή τα Θαλασ
σινά του Απόστολου Μαμέλη
σε επιμέλεια του ίδιου. Κι από
την άλλη έχουμε τον Παλαμά
του Ηλία Λάγιου. Από την άλ
λη, στην κυριολεξία από την
άλλη.
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I. Η πιο πρόσφατη
και αυστηρά
τεκμηριωμένη
απόδοση του
μελετήματος αυτού
του Τ.Σ. Έλιοτ,
βρίσκεται στα
Δοκίμια. Για την
ποίηση και την
κριτική, 1919-1961,
μτφρ. Στέφανος
Μπεκατιόρος,
Ηριδανός, Αθήνα
1983, σ. %-107.
2. «Ένα αεροπλάνο,
στον ουρανό της
Ελλάδας, απάνω από
τον Παρβενιόνα,
αναδίνει μια αρμονία
καινούργια που δεν τη
συνέλαβε ακόμα
κανείς. Η λεωφόρος
Συγγρού κυλά μέρα
και νύχτα προς την
αχτή του Φαλήρου
τους νεογένωμους και
ανέκφραστους ακόμα
ρυθμούς ενός δυνατού
λυρισμού που γυρεύει
δυνατούς ποιητές.»,
Ελεύθερο πνεύμα,
•Μ998, σ. 70. Τον
υψηλό βαθμό
παρανάγνωσης της
πεζογραφίας -αλλά
και της ποίησης
τελικά-που
παράχΟηκε στο τέλος
του 19ου αιιάνακαι
στις αρχές του 20ου
και που κυρίως
οφείλεται στην
ιδεοληψία ορισμένων
συγγραφέων και
κριτικών του όψιμου
μεσοπόλεμου,
επιχείρησα να τον
διερευνήσω στη
μελέτη «Ηθογραφίας
εγκώμιον ή
ηθογραφίας
καταδίκη; Ιστορικά
ενός αμφιλεγόμενου
είδους και ενός
πολύπαθους όρου».
Νέα Εστία, 1730, Ιαν.
2001, σ. 89-102,
καθώς και στο
εισαγωγικό κείμενο,
«Ο Αγγελος
Τερζάκης και η
προβληματική
συνομιλία του με τον
Παπαδιαμάντη», 11
Λέξη, 162, Μάρτ.Απρ. 2001, σ. 135-138.
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Δραστικότητα του παλιού
και εκφυλισμός του καινούργιου
Συνέχειες και ρήξεις στην π ε ζο γ ρ α φ ία μετά το 1980
του Αλέξη Ζηρα

Τ.Σ. Έ λιοτ ήδη στις
πρώτες γραμμές του
γνωστού και πολυσυ
ζητημένου δοκιμιού
του «Παράδοση και
προσωπικό ταλέντο», δημοσι
ευμένου το 1919, ανατρερόταν
στην αγγλική λογοτεχνία των
αρχών του 20ού αιώνα, όπου
διαπίστωνε, παραδόξως για
τους περισσότερους από εμάς
που εξακολουθούμε να πιστεύ
ουμε το αντίθετο -ότι δηλαδή
τα αγγλικά γράμματα είναι
αφόρητα προγονόπληκτα- πως
σ’ αυτήν «σπάνια μιλούμε για
την παράδοση, αν και κάπου
κάπου χρησιμοποιούμε το όνο
μά της για να θρηνήσουμε την
απουσία της». Για να προσθέ
σει αμέσως πιο κάτω ότι συνηθέστερα οι Άγγλοι χρησιμοποι
ούσαν το επίθετο «παραδοσια
κός» για να δείξουν ότι «η ποίη
ση του τάδε είναι “παραδοσια
κ ή ” ή, ακόμα, “πολύ παραδο
σιακή"V θέλοντας έτσι να υπο
γραμμίσουν έμμεσα την απα
ξίωσή τους γι' αυτήν, αφού το
«παραδοσιακός» έπαιρνε εδώ
την αξιολογική έννοια του ανεπίστρεπτα παρωχημένου, του
ασύμβατου με την τρέχουσα
μορφολογία της γλώσσας της
ποίησης. Με λίγα λόγια, του πε
παλαιωμένου.
Ο Έ λιοτ άρχιζε με την απο
στροφή αυτή γιατί υποστήριζε
και τότε, στην αυγή των αναζη
τήσεων του μοντερνισμού, αυτό
που υποστήριξε σε όλη του τη
ζωή: την ανάγκη ύπαρξης μιας
ποίησης και μιας κριτικής που
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να έχουν οργανική σχέση με
την εξέλιξη και τους διαχρονι
κούς αναβαθμούς όχι μόνο της
αγγλόφωνης αλλά της ποίησης
συνολικά, ως έκφρασης που
δεν καθορίζεται από γλωσσικά
ή άλλα όρια. Συνεπώς, με την
αρχαιογνωσία και το συνεχές
γίγνεσθαι αυτής της έκφρασης,
με ό,τι προηγήθηκε και ό,τι
εξακολουθεί να ζει μέσα από
την τρέχουσα μορφή και θεμα
τική της. Σκέφτομαι όμως ότι αν
ο Έ λιοτ διαπίστωνε το 1919 ότι
η σχέση του παρόντος της αγ
γλικής λογοτεχνίας με το π α 
ρελθόν της ήταν προβληματικό,
τι θα έπρεπε να πούμε εμείς.
Ποιον όγκο διαπιστώσεων θα
έπρεπε να συσσωρεύσουμε σή
μερα για να επισημάνουμε, αν
όχι την απουσία μιας οργανικής
σχέσης των νεότερων με την
ποίηση του εικοστού αιώνα
-εκεί, για πολύ συγκεκριμέ
νους λόγους, η σχέση εξακο
λουθεί να υπάρχει- οπωσδήπο
τε όμως την έλλειψη συνέχειας
με την πεζογραφία που παράχθηκε μόλις την προηγούμενη
τριακονταετία. Ή μήπως είναι
καλύτερο να μιλήσω για την
άγνοιά της;
Θ α μπορούσε κάποιος να μου
αντιτείνει ότι η έλλειψη συνέ
χειας με την παλαιότερη πεζο
γραφία μας -α ς την ονομάσου
με έτσι, έστω και καταχρηστι
κ ά - είναι και αυτή ένα ιδιάζον
χαρακτηριστικό που συνοδεύει
πάντοτε την ορμητική είσοδο
κάθε νέου λογοτεχνικού φαινο
μένου στο προσκήνιο. Δεν

υπάρχει, είναι αλήθεια, ανάδυ
ση του νέου χωρίς την εύλογη
διεκδίκηση του ζωτικού χώρου
από το παλιό. Κάτι που είναι
πολλές φορές εγγεγραμμένο
στην ιστορία της λογοτεχνία;,
είτε με ομαδικές δηλώσει; είτε
με προσωπικά μανιφέστα,
όπως αυτό του Ελευθέρου πνεύ
μ α τος με το οποίο ο Γιώργος
Θεοτοκάς ζητούσε το 1929 να
αναδιατάξει τον λογοτεχνικό
κανόνα της εποχής του, διαγρά
φοντας με τον τρόπο ενός ροβεσπιερικού τιμητή κάθε έργο
που υποτίθεται ότι αντικαθρέφτιζε την ελληνική υστέρηση.
Κ αι μ’ αυτή την έννοια, υστέρη
ση για τον Θεοτοκά, όπως και
για μια σειρά άλλους συγγρα
φείς και κριτικούς του όψιμου
μεσοπόλεμου, από τον Άγγελο
Τερζάκη ώς τον Κ.Θ. Δημαρά,
ήταν η πρόσδεση σε μια παρά
δοση που η μυθοπλασία της
αναδείκνυε το αυτόχθον, εμπο
δίζοντας τις υπάρχουσες «υγι
είς» λογοτεχνικές δυνάμεις να
συναντήσουν το ευρωπαϊκό
τους πεπρωμένο!2
«'Οταν κάνω έντονη κριτι/ή
και προσω πικές αναφορές, δεν
το κάνω επειδή είμαι τσόγλανος», έλεγε εξίσου επιθετικά,
εβδομήντα περίπου χρόνια αρ
γότερα, ένας νέος πεζογράφος, ^
ο Α λέξανδρος Ασωνίτης, «το κάνω επειδή δεν ανέχομαι να«·S
μα στέ δεύτεροι. Στην πεζογρα- t
φία για πολλούς λόγους δεν
έχουμε τη θέση που μας αξίζει.
Ο μοναδικός στόχος της ε)λψι·
κής μυθιστοριογραφίας πρέπει ;

να είναι αποκλειστιικά αυτός.
Όλα τα άλλα, όλες οι άλλες συ
ζητήσεις π ερ ί μοντερνισμού,
αριστερός, μαγικού ρεαλισμού,
αυτοβιογραφίας κ.λπ. είναι
αστειότητες μπροστά σε ένα
στόχο, ο οποίος είναι: ή θα διαχριθούμε ή καλύτερα ας μην
υπάρχουμε.»*
Αυτό το ωνάσειο δίλημμα θα
μπορούσε να είναι βαθύτατα
οντολογικό αν μεγεθυνόταν και
από δίλημμα περιορισμένο,
που απασχολεί την αγορά του
ελληνικού μυθιστορήματος και
μόνο, γινόταν διακύβευμα συλ
λογικής μοίρας. Ό μ ω ς τίποτε
απ’ όλα αυτά. Η μυθιστορημα
τική πραγματικότητα, με ταχύ
τατους ρυθμούς, εξομοιώνεται
σε ομογάλακτη οθόνη της τηλε
οπτικής οθόνης, από εκεί
αντλεί τα πρότυπα, τους τύπους
και τους αισθητικούς της κανό
νες. Και σε τούτο συμφωνούν,
εκόντες άκοντες, οι δεκάδες
των συγγραφέων και «συγγρα
φέων» που εισέρρευσαν την τε
λευταία δεκαπενταετία στο λο
γοτεχνικό προσκήνιο, καθοδη
γούμενοι ακριβώς από ό,τι θ ε
ωρήσαμε ως δείγμα της δήθεν
ωρίμανσης της κοινα>νίας μας:
τη μεγιστοποίηση του δείκτη
της αναγνωσιμότητας της!
Μάλιστα νομίζω ότι η πεποίθη
ση ορισμένων, όπως διαπιστώ
νεται από συνεντεύξεις τους,
ότι η μυθιστορηματική πραγμα
τικότητα που έχουν επινοήσει
δεν είναι μόνο μια πραγματικό
τητα αυτόνομη αλλά έχει τη δυ
νατότητα πλέον να υποκαθιστά
την πραγματικότητα που μας
περιβάλλει, δεν είναι μια παρα- 3. «Είκοσι έτη μετά. Μια
δοξότητα που απλώς λέγεται
συζήτηση για την
για να εντυπωσιάσει. Ουσια
ελληνική πεζογραφία:
στικά αυτό ήδη συμβαίνει! Θέ Μ. Κουμανταρέας, Δημ.
Κούρτοβικ, Π.
λω να πω, τείνουμε σε μια ζωή
Τατσόπουλος, Αλ.
που ολοένα και περισσότερο
Αθωνίτης»,
Διαβάζω,
αντιγράφει αυτό που η οθόνη
και η όμοια σ’ αυτήν λογοτε- 376. Ιουλ.-Αυγ. ’97, σ. 120.
4. «Το ιερατείο και οι
ν χνία επινοούν για να τη δια
τερμίτες», / / ελληνική
σκεδάσουν...
πεζογραφία μπροστά
Μπορεί κάτι τέτοιο να μας ξεστο νέο αιώνα,
■ νίζει όταν το ακούμε για πρώτη
Βιβλιοθήκη
"r φορά, όμως η αλήθεια είναι
Ελευθεροτυπίας, 118, I
f πως αν δούμε τη σχέση της λοΣεπτ. 2000, σ. 8-9.
it
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Η μυθιστο
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και τους

αισθητικούς

της κανόνες

γοτεχνίας με τη ζωή και σε παλαιότερες εποχές, μπορούμε
να διακρίνουμε αυτή την αλληλοείσδυση της μιας στην άλλη.
Με τη διαφορά ότι αυτό που σε
άλλες εποχές είχε διαλέξει η
λογοτεχνία, και η τέχνη γενι
κότερα, να αντικατοπτρίσουν
ως πραγματικότητα ήταν η
ανάδειξη του εξαιρετικού, του
αποκλίνοντος, αυτού που ξε
φεύγει από τον μέσο όρο, και
όχι όπως τώρα η επιβεβαίωση
και η εξιδανίκευση του κανό
να. Μια ατελείωτη σειρά από
μυθιστορηματικούς και διηγηματικούς χαρακτήρες της παλαιότερης πεζογραφίας μας,
που έγιναν εμβληματικοί για
τη λογοτεχνική τους οντότητα,
συνιστούσαν στον χώρο της
φαντασίας του αναγνώστη κάτι
το ριζικά διαφορετικό από τον
κύκλο της καθημερινής του ζω
ής. Ο Τουρκόγιαννος στον Κατάόικο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ο Ζορμπάς στο Βίος και
πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
του Νίκου Καζαντζάκη, Ο Σ υ
νταγματάρχης Λ ιά πκιν του Μ.
Καραγάτση, Ο Βασίλης ο
Αρβανίτης του Στρατή Μυριβήλη, ακόμα και χαρακτήρες
του μεταπολεμικού μυθιστορή
ματος, όπως ο Καρδερίνης
στην Αντιποίησιν Αρχής του
Αλέξανδρου Κοτζιά, ο Φίλιπ
πος στους Συνυπάρχοντες του
Αριστοτέλη Νικολαΐδη ή ο
Βλάσης Ταντής στη Βιοτεχνία
Υαλικών του Μένη Κουμανταρέα, συγκλίνουν από τυπολογι
κή άποψη προς την ίδια κατεύ
θυνση. Είτε ως μυθικές μορφές
που υπερβαίνουν τον μέσο
όρο, είτε ως πρόσωπα που μοι
άζουν με νευρόσπαστα μιας
παρωδίας της ιστορίας, είτε ως
σκιώδεις τύποι που είναι αδύ
νατο να αντέξουν στην αντα
γωνιστικότητα των σχέσεων,
όλοι τους έχουν έναν ευδιάκρι
τα παραδειγματικό ρόλο μέσα
στη μυθοπλασία.
Η ύπαρξη του αφηγηματικού
χαρακτήρα που ξεφεύγει από
τον μέσο όρο και που δεν είναι,
όπως πολλοί νομίζουν, συναρ-

τημένος απόλυτα με την παλαιότερη λογοτεχνία -εδώ μπορώ
να θυμίσω αρκετούς από τους
ανδρικούς και γυναικείους τύ
πους των ιστοριών του Ανδρέα
Μήτσου, της Έ ρσης Σωτηροπούλου ή του Σωτήρη Δημητρίο υ - συνδυάζεται με την εμφά
νιση μιας ρήξης ανάμεσα στον
«ήρωα» και στο περιβάλλον
του, με προοπτική το βάθαιμα
αυτής της ρήξης, αν μεταφερ
θεί νοητικά από τον αναγνώ
στη στο πεδίο της υλοποίησης,
γενικότερα, μιας ουσιαστικής
ζωής μέσα στο δίχτυ των καθη
μερινών συμβάσεων. Μια λοι
πόν από τις διαφοροποιήσεις
των νεότερων πεζογράφων
έγκειται στο ότι δεν υπάρχει
καν ως προβληματισμός της
μυθοπλασίας τους η έννοια της
ρήξης, στο βαθμό που ο κό
σμος δεν είναι κάτι που χρειά
ζεται να κατανοηθεί σε βάθος,
να αλλάξει ή να ανατραπεί, αλ
λά μάλλον κάτι που υπάρχει,
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
«Η δική μου η γενιά», λέει αρ
κετά θαρραλέα ο Πέτρος Τα
τσόπουλος, «ήταν η τελευταία
γενιά του μέσου όρου. Διαβά
ζαμε καλούτσικα, γράφαμε
καλούτσικα. Στις σελίδες μας
δεν συναπαντούσες ούτε απά
τητες κορυφογραμμές ούτε βα 
θιές χαράδρες. Πλατσουρίζαμε
στα ρηχά, αναμασούσαμε π ό 
σης φύσεως αναγ\>ώσματα κι
εμπειρίες, δίχως στιγμή να ξε
μακραίνουμε στα άπατα ή να
πονοκεφαλιάζουμε για τις π ι
θανές αντιφάσεις στις αισθητι
κές μας προτιμήσεις.»4
Και αν αυτά ίσχυαν ως γενικοί
όροι διάπλασης των συνειδήσε
ων στη δεκαετία του ’80, πόσο
περισσότερο μια δεκαπενταε
τία αργότερα, όταν οι συγγρα
φείς που έβλεπαν να κλείνει
μπροστά τους η χιλιετία ήταν
βέβαιοι ότι δημιουργούν με τη
φαντασία τους έναν κόσμο ταυτολογικών
συντεταγμένων,
αφού ο κόσμος που επινοούν
είναι ο κόσμος από τον οποίο
προέρχονται και στον οποίο τε
λικά απευθύνονται. Θα μπο41

ρούσαμε μάλιστα να πούμε,
προσφεύγοντας σ’ ένα κάπως
οξύμωρο σχήμα, ότι ο κόσμος
αυτής της μεταμοντέρνας συρραφής των πιο ετερόκλητων
φαινομενικά εικόνων -ένας κό
σμος που δεν «γερνάει» ποτέ
γιατί κινείται στον χρόνο χωρίς
να επιδιώκει να έχει βαθύτερη
γνώση της διάρκειας και της συνέχειάς του- είναι αδύνατο να
αντέξει να αντικρίσει στον κα
θρέφτη της λογοτεχνικής του
αναπαράστασης κάτι διαφορε
τικό αϊτό αυτό που έχει συνηθί
σει να βλέπει σε όλο το φάσμα
της επικοινωνιακής οθόνης. Το
αντίγραφο της εικόνας του.
Διαφορετικά Οα σκορπίσει στα
διάφορα κομμάτια που τον
απαρτίζουν.
Αυτός ο κόσμος «μισεί» το
παρελθόν του, ξέρει ότι δεν
μπορεί να αντιπαρατεθεί σ’
αυτό και κατά προέκταση δεί
χνει λαμπερός, αυτάρκης, μυ
στηριώδης, παθιασμένος, γε
μάτος χιούμορ, όσο περισσότε
ρο είναι ξεριζωμένος και μετέ
ωρος σ’ ένα διαρκές, υποτίθε
ται, παρόν. «Αυτά ήταν έργα,
πάντως», αναγνωρίζει ένας
από τους ήρωες της Τζέμης Τασάκου, στο μυθιστόρημά της
Ερωμένη, αναφερόμενος στην
παλαιότερη ελληνική λογοτε
χνία. «Τώρα ο καθένας γράφει
για το δράμα του Για να ξε
καθαρίσει το τοπίο -με ακόμα
μεγαλύτερο σαρκασμό- ο Βα
σίλης Σωτηρόπουλος, συγγρα
φέας του Βελισάριος και Ισαβέλα, αιτιολογώντας έμμεσα
και αυτή τη βουλιμία για άμεση
ανάδειξη και επιτυχία: «Το βι
βλίο μου γράφτηκε τώρα, για
να διαβαστεί τώρα. [...] Ό ταν
από τα 16 σου πρέπει να επιλέ
γεις τι θα κάνεις στη ζωή σου
καλείσαι να τα κάνεις όλα πολύ
γρήγορα. Ζούμε υπακούοντας
στο "ζήσε γρήγορα, πέθανε νέ
ος". Αυτό συνδέεται άμεσα με
το ότι γνωρίζουμε πως η ημερο
μηνία λήξης μας είναι κοντά».1'
Ό ποια μορφή τέχνης δεν
προλαβαίνει να αποκτήσει συ
νείδηση του εαυτού της, δεν της
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χρειάζεται να επανεκτιμήσει
το παρελθόν. Νά μια επισήμαν
ση που παρά το αφοριστικό της
ύφος θα μπορούσε εύκολα να
μας βρει σύμφωνους. Εξάλλου,
για να εξοικειωθούμε με οτιδή
ποτε μας παραδίδεται, δεν αρ
κεί η επανεκτίμησή του. Περισ
σότερο από το να μάθουμε και
να εξετάσουμε την ποιητική ή
την πεζογραφική μας παράδο
ση, την πλησιέστερη και την πιο
απομακρυσμένη, είναι ανα
γκαίο να οξύνουμε την αίσθη
σή μας ότι δημιουργούμε τώρα,
ενσωματωμένοι όμως τελεσίδι
κα σε μια τάξη πραγμάτων που
ταυτόχρονα είναι χρονολογη
μένη και άχρονη. Αυτί] η τάξη
πραγμάτων θεωρούσε ο Θεοτοκάς, μέσα στη θερμοκέφαλη
απελπισία του, πως είναι απο
κλειστικός κλήρος ενός ευρω
παϊκού πνεύματος που κατά
περίεργο τρόπο δεν μπορεί να
κινηθεί πέρα από τον Δούναβη.
Κι αυτή την τάξη εποφθαλμιούσε λέγοντας, «Αλλά αυτή η συναρμογή, αν συντελείτat π ρ ά γ
ματι, μας κάνει μελαγχολικούς.
Μεσ' στο δημιουργικό αναβρα
σμό της σημερινής Ευρώπης τι
θέση κρατάει η Ελλάδα; Τι συμ
βολή προσφέρουμε στις μεγά
λες προσπάθειες που καταβάλλουνται τριγύρω μας; Τίποτα
Είναι περίεργο, αλλά αυτού
του είδους οι απόπειρες αναπροσανατολισμού της ελληνι
κής λογοτεχνίας και της κριτι
κής ανέκαθεν έβαζαν χος προϋ
πόθεση της «συναρμογής» της
την αναγκαία ρήξη με ό,τι την
καθιστούσε -κ α ι την καθιστάδιαφορετική. Με ό,τι υποτίθε
ται την καθιστά αναγνωρίσιμη
από ένα περιορισμένο στον
αυτάρκη φανατισμό του ελληνολάγνο κοινό, που αποτελείται κυρίως από συγγραφείς
και διανοούμενους πρόθυμους
να φανταστούν μια ανθρώπινη
κοινότητα δορυφορικής και
μόνο σημασίας για το συνεχώς
διευρυνόμενο στον επικοινωνιακό χάρτη «παγκόσμιο χω
ριό». Πράγματι, ένας απροει
δοποίητος αναγνώστης που θα

Μια από τις
διαφορο
ποιήσεις των
νεότερων
πεζογράφων
έγκειται στο
ότι δεν
υπάρχει καν
ως προβλη
ματισμός της
μυθοπλασίας
τους η έννοια
της Ρήξης,
στο βαθμό που
ο κόσμος δεν
είναι κάτι που
χρειάζεται να

!»1 κατανοηθεί σε
βάθος, να
αλλάξει ή να
ανατραπεί...

5. «Οι Ρούκιςτης
γραφής», Έψιλον
Ελευθεροτυπίας, 524,
22 Απρ. 2001, σελ. 68.
6. Ό .π., σημ. 5, σελ.
66 .
7. Ό .π ., σημ. 2, σελ.

10.
8. «Έ να δίλημμα
χιυρίς νόημα», Η
ελληνική πεζογραφία
μπροστά στο νέο
ακόνα, ό.π., σημ. 4,
σελ. 14-15.
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διάβαζε παράλληλα τις βασικές
θέσεις που διατυπώνει στο
Ελεύθερο πνεύμα του ο Γιώργος
Θ εοτοκάς το 1929 και τις θέσεις
που ανέπτυσσε σε διάφορα σχό
λιά του στο προσωπικό του πε
ριοδικό, το Φυλλάδιο, ο Γιώρ
γος Ιωάννου περίπου πενήντα
χρόνια αργότερα, θα αναρωτιό
ταν μήπως ο χρόνος έχει ακινητοποιήσει τα πάντα σ’ αυτή τη
χώρα, έτσι ώστε να ξανατίθενται ουσιαστικά τα ίδια -ανα
πάντητα, τελικά και μετέωραερωτήματα: εντοπιότητα ή διε
θνισμός; Π οια λογοτεχνική πα
ράδοση μας ανήκει και ποια
όχι;
«Αναρωτιέμαι», έχει παρατη
ρήσει ο Δημοσθένης Κουρτοβικ, «πόσοι απ ό τους ν ε ό τ ε ρ ο υ ς
συγγραφείς μ α ς θεωρούν ότι
έχουν ανάγκη " ε ξ ε υ ρ ω π α ί σ μ ο ύ ”
και ότι το δίλημμα “ε ν τ ο π ι ό τ η τ α
ή κοσμοπολιτισμός" τους α φ ο 
ρά. Εγώ δεν ξέρω κ α ν έ ν α ν . [...]
Δ εν πρόκειται για ιδ ε ο λ ο γ ικ ή
στάση, αλλά για έκφραση της
πρα γμα τικότητα ς που β ιώ ν ο υ ν .
Δ εν "πηγαίνουν" στην Ε υ ρ ώ π η
όπως οι παλιότερες γενιές, γ ια τ ί
δεν βλέπουν την Ελλάδα σαν κά
τι ριζικά διαφορετικό από την
Ευρώπη, και δεν νιώθουν πως
απεμπολούν την ε λ λ η ν ικ ό τ η τ ά
τους όταν τοποθετούν τους ήρωές τους μέσα σ ’ένα κ ο σ μ ο π ο λ ί τ ι 
κο περιβάλλον.»*
Δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί
ται εδώ με τον όρο « ιδ ε ο λ ο γ ικ ή
στάση», νομίζω όμως ότι οποια
δήποτε άρνηση ή κατάφαση ή
απαξίω ση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που ενσωματώνε
ται ως εμφανές στοιχείο της μυθοπλασίας τιον νέων πεζογρά
φων, στους οποίους αναφέρεται
ο Κούρτοβικ, είναι στάσεις ιδε
ολογικά καθορισμένες. Το μέγα
σφάλμα όμως που συνήθως γί· ■
νεται από πολλούς συγγραφείς,
και όχι οπωσδήποτε από τους
νέους, βρίσκεται στο ότι οι πε
ρισσότεροι ψάχνουν το διακύβευμχχ του έργου τους όχι σ’ αυ· ;ι
τό που μπορεί να είναι το πραγ- %
ματικά -δηλαδή βιωμένα- νέο.
αλλά σ ’ εκείνο που σέρνεται πί·

σω από κανόνες του εκδοτικού
marketing και συνταγές. Στο
πρότυπο, λόγου χάριν, που
σκοπό έχει να κολακεύσει το
γούστο ενός κοινού το οποίο
ήδη έχει υποστεί, μέσα από
τους διαύλους του «παγκόσμι
ου χωριού», τη ζύμωση της εξομοίωσής του. Και προφανώς
κάτι τέτοιο είναι επίσηςμ/α ιδε
ολογική στάση. Γιατί, εννοείται,
το να τοποθετεί ένας συγγρα
φέας τους ήρωές του σ’ ένα κο
σμοπολίτικο περιβάλλον δεν
συνιστά από μόνο του απολύ
τως τίποτε.
Εξομοίωση πραγματοποιημέ
νη] με όρους του παρόντος σηι μαίνει ακόμα τον κόσμο της λο
γοτεχνίας, ή της τέχνης γενικό: τέρα, που αγνοεί ότι ενώ ως δέ
σμη μορφής και περιεχομένου
το αισθητικό γεγονός ουδέποτε
γίνεται καλύτερο ή χειρότερο,
: σε κάθε στιγμή και σε κάθε πενΐ οίπτωση δεν είναι ποτέ του το
διο. Εκεί εντοπίζεται η ρήξη
,1 ου με το παρελθόν, εκεί και η
.. >ήξη του με το υπάρχον και συ( ,τελεσμένο.

ΐίΐΐί·

. Αν τα όσα προηγήθηκαν φαίονται σε ορισμένους έκκεντρα
^ ς προς το βασικό θέμα που
τρεπε να έχει αυτή η προσέγ10 ση,1' σπεύδω να πω ότι στην
1ί,! οαγματικότητα δεν έχει πάψ ει
3τε στιγμή να στριφογυρίζει
111,11■ ό πίσω μέρος του μυαλού
1 γυ. Όμως γράφοντας ήδη τις
οώτες γραμμές της, αντιλήf l '1 )ηκα πως είναι αρκετά αντι# 1£· ιτικό να υποστηρίζω και να
ιΐ; 1’1 ιοτείνω κάτι που για μένα πα[ΐνί· ιμένει αυτονόητα γόνιμο και
ν ' ητευτικό, ενώ για το μέγιστο
;(ϊΐο^'· ρος των συγγραφέων και των
ι [À" άγνωστων της εν τα) γίγνεαι πεζογραφίας είναι τουλά-

^ ,ν1 ftov περιττό. Νομίζα) ότι είι ματαιοπονία να ερευνάς
ρ ίπ ο υ ς επανάγνωσης ενός ση...· ντικού αριθμού παλαιότεέργοσν, όταν αυτί] αποδει\ 01·#%ται μεμονωμένη και περι■ -ν((ίΐ'Όΐακή. Θα έλεγα ότι περίπου
ν άζει με επίκληση σε κάποι-
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ους happy few, αντίστοιχους με
εκείνους που οραματιζόταν ο
Σταντάλ όταν ολοκλήρα>νε το
Μ οναστήρι της Π άρμας και
προτού ο Μπαλζάκ τού δείξει
δημόσια τον ενθουσιασμό του.
Κάποιους happy few που μοιά
ζουν πλέον με αιρετικούς νη
σιώτες, σ’ έναν ωκεανό μυθι
στορηματικής ευωχίας και ομοδοξίας. Έ χ ω τη γνώμη ότι έτσι
κάνουμε ότι αγνοούμε το ου
σιαστικό πρόβλημα που εμφανάίς μεν είναι η έλλει\|>η συνέ
χειας και η απαξίωση για την
παλαιότερη πεζογραφία, στο
βάθος όμως και ουσιαστικά εί
ναι το ακόμα οξύτερο πρόβλη
μα της έλλειψης ιστορικής -κ α ι
όχι απαραίτητα πολιτικής- αί
σθησης στα μυθιστορήματα των
τελευταίων ετών.
Το ότι πρόκειται για πρόβλη
μα είναι αναμφίβολο. Το ανα
γνωρίζουν άλλωστε οι ίδιοι οι
νεότεροι πεζογράφοι, που ακό
μα και όταν τοποθετούν τους
ήρωές τους σε μια άλλη ιστορι
κή διάσταση, η διάσταση αυτή
είναι απλώς μια αλλαγή σκηνικου, ή όταν αναπτύσσουν το
κλειστοφοβικό τους σύμπαν,
επισημαίνουν ότι «χώρος [εί
ναι] μια μεγαλούπολη. Χρόνος,
το παρόν
Ή τέλος, όταν
προσπαθούν μέσα από τον ιλιγγιώδη ρυθμό μιας αφήγησης
που ζητάει βουλιμικά να τα συμπεριλάβει όλα, να ανακαλύψουν για λογαριασμό μιας πα
ρέας εφήβων το όντως ασύλλη
πτο: «το σκληρό πυρήνα του
εαυτού τους που δεν είναι άλλος
απ ό το ένστικτο της επιβίω
σης
Η αίσθηση ότι δεν ανή
κουν κάπου, ότι είναι μετέωροι,
διαπερνά ως τυπολογικός άξο
νας τη ζωή όλων σχεδόν των μυ
θιστορηματικών ηρώων, πράγ
μα που σε μια άλλη του εκδοχή
σημαίνει ότι είναι αδύνατο να
χρεώ νεις στον πεζογράφο -κ α ι
στον κόσμο του- μια παράδοση
λογοτεχνική, οσοδήποτε ενδια
φέρουσα και αν είναι αυτή,
προς την οποία νιώθει αποξενωμένος.
Νομίζω ότι η ιστορική αίσθη
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ση, έτσι όπως την περιέγραψα
προηγουμένως, ως αίσθηση
μιας συνέχειας, αποτελεί ένα
από τα κρίσιμα σημεία που η
απουσία τους από τις νεότερες
μυθοπλασίες τις κάνει πιο εύΟραστες, πιο καιροσκοπικές ή
πιο επικαιρικές. Αλλά όταν
λέω πως απουσιάζει σε μεγάλο
βαθμό η ιστορική αίσθηση από
την πεζογραφία των τελευταί
ων χρόνων, δεν εννοώ βέβαια
ότι τα θέματά τους είναι άσχε
τα με το ιστορικό περιβάλλον,
ή ότι με τον ένα ή τον άλλο τρό
πο δεν «περνούν» μέσα από την
πλοκή τους κάποιες ιδέες.
Εννοώ αυτό που ανέφερα
προηγουμένως: ότι δηλαδή
μπορεί η ιστορία να υπάρχει ως
σκηνικό, χωρίς αυτό να επιβάλ
λει μια βαθύτερη σχέση της με
τους χαρακτήρες των βιβλίων.
Συχνά μου έχει δημιουργηθεί η
εντύπωση ότι η συγγραφική
φαντασία αναπτύσσεται με
τρόπο απολύτως προγραμματι
κό, περιορισμένη σ’ έναν υπο
θετικό γυάλινο κώδωνα. Και
δεν μιλώ εδώ για ιστορίες που
μιμούνται πρότυπα όπως Το θε
ώρημα του παπαγάλου ή μυθι
στορήματα εγκυκλοπαιδικού
χαρακτήρα όπως Το όνομα του
ρόδου. Ακόμα και όταν η φα
ντασία μοιάζει πολλές φορές
να εστιάζεται σε καταστάσεις
έκρυθμες, οι μυθιστοριογράφοι
νομίζουν ότι τις κάνουν αληθο
φανέστερες αν τις αποσυνδέ
σουν από οποιαδήποτε αναφο
ρά και συσχέτιση με γεγονότα
συλλογικής προοπτικής. «Στην
ιστορία μου οι χαρακτήρες [...]
υποφέρουν από ένα χάος χωρίς
αιτία. Αισθάνονται πως ο κό
σμος τους χρωστάει, γΤ αυτό
και δεν είναι ποτέ ευτυχισμέ
νοι», 11 αναφέρει με έμφαση μια
νέα πεζογράφος για το πρώτο
της βιβλίο.
Επομένως -κ ι αυτό μπορεί να
θεωρηθεί ως κοινό στοιχείο σε
πολλά από τα πρόσφατα πεζά η σύγκρουση επανεμφανίζεται,
όχι όμως ως έναυσμα μιας ρή
ξης που οι αιτίες της είναι προ
σανατολισμένες στην επίτευξη

Κώστας Καρυωτάκης

9. Το ττ(ός είναι δυνατό
να γίνει «εκ νέου»
δραστική η ανάγνωση
και η γνιόση της
παλαιότερης
πεζογραφίας.
10. Στο βιβλίο της
Μαρίας Ευθυμίου
Κ αβούρι ήταν και

(2000), αλλά
και στο μυθιστόρημα
του Νίκου Μεγαδούκα

πέρα σ ε

Ο τ ά φ ο ς τ ο ν Κ ικ έ ρ ω ν α

( 2000 ).

1 1 . 0 Λευτε'ρης
Γιαννακουδάκηςγια
το μυθιστόρημά του
Τ ρ ίξ ε , μ ύ γ α , χ τ ύ π α σ το

(2000): zi ια β ά ζ ω ,
420, Ιουλ.-Αυγ. 2001,
σελ. 96.
12. Η ψευδώνυμη(;)
Αλέκα Λάσκου για το
μυθιστόρημά της.
Χ ά ρ ν τ κ ο ρ (2000):
Δ ι α β ά ζ ω , ό.π.,σημ. 11.
σελ. 118.
13. Η Φαν ή
Παπαγεωργίου για το
μυθιστόρημά της Τ ο
τζά μ ι

μ η δ έ ν κ α ι το έν α

(2000): zdια β ά ιζι» , ό.π.,
σημ. 11, σελ. 128.
43

μιας διαφορετικής ενότητας με
τον κόσμο, αλλά ως χειρονομία
σπασμωδική που ουσιαστικά
δεν περιμένει τίποτε ως αντα
πόδοση. Κάτι που όχι μόνο επι
τείνει τον μετεωρισμό της ίδιας
της μυθοπλασίας και των ατό
μων που κινούνται μέσα της,
αλλά και ελαττώνει στον μυθιστοριογράφο ή στον διηγηματογράφο τη δυνατότητα να δη
μιουργήσουν το δικό τους λογο
τεχνικό εκτόπισμα στη συνείδη
ση του αναγνώστη. Να υποδε
χθούμε το καινούργιο χωρίς
παρωπίδες - ούτε λόγος. Αλλά
ποιο καινούργιο; Αυτό που έχει
προκύψει ως αποτέλεσμα της
άρνησης του παλιού και φθαρ
μένου, ή εκείνο που είναι απο
τέλεσμα ενός κακοχωνεμένου
μιμητισμού; Έ ν α από τα μυθεύ
ματα που έχουν κυριαρχήσει
στο προσκήνιο της νεότερης πεζογραφικής μας παραγωγής εί
ναι και αυτό: ότι η ξένη λογοτε
χνία είναι προσηλωμένη με εμ
μονή σε μυθοπλασίες που κι

νούνται πάνω σ' ένα συνεχές
και μονοδιάστατο παρόν. Σε
μια σχοινοτενή, συμψηφιστική
παράθεση ηθών, εδεσμάτων,
νοοτροπιών, ομιλιών, σύμφωνα
με τα επιβεβλημένα της μεταμο
ντέρνας αντίληψης για έναν κό
σμο, επιτελούς, χωρίς διαχωριστικές γραμμές.
Τίποτε λιγότερο αληθινό. Δεν
υπάρχει, πιστεύω, έργο που να
μάχεται αυτή την αφελή αντίλη
ψη μιας λογοτεχνίας patch
work, όσο η στοχαστική αφήγη
ση του Δούναβη από τον Κλαούντιο Μάγκρις. Στο βιβλίο του
Μάγκρις, ενός Ιταλού από την
Τεργέστη, δηλαδή από μια πόλη-σύνορο, μπορούμε να αντιληφθούμε με τον πιο διαυγή
τρόπο πως οι επιμέρους παρα
δόσεις αναπτύσσουν έναν ακα
τανίκητο διάλογο μεταξύ τους,
πως η αίσθηση του παρελθό
ντος, στη σκέψη, στη λογοτε
χνία, στη μουσική όλων των χω
ρών απ’ όπου περνάει ο ποτα
μός, μπορεί να πάρει ένα και

ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΑΛΗΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΕ ΜΙΑ ΑΒΕΒΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Αντί Προλόγου
ΚΟΣΤΑΣ Δ. ΖΕΠΟΣ

νούργιο νόημα μέσα από αυτό
που πραγματοποιείται τώρα.
Διαφορετικά, θα είχε ελάχιστη
σημασία.
III

Τέλλος Άγρας

Να ξαναδιαβάσουμε την παλαιότερη πεζογραφία μας. Ναι,
αλλά αυτή είναι μια γενική και
αόριστη προτροπή. Το ζήτημα
είναι όχι να τη διαβάσουμε με
την περιέργεια του βιαστικού
επισκέπτη που θέλει να θησαυ
ρίσει έναν ακόμα τόπο εξωτικό,
αλλά με την αίσθηση ότι το έργο
του Παπαδιαμάντη, του Βιζυηνού, του Ξενόπουλου, του Θεοτόκη, όπως και το έργο των συγ
γραφέων που είναι πιο αφανείς,
έχει περάσει τελεσίδικα -είτε
το αντιλαμβανόμαστε είτε όχιμέσα στις αντιλήψεις μας για το
τι σημαίνει γραφή, τρέλα, πά
θος, όνειρο. Ως αίσθηση ιστορι
κή που ξεπερνάει ωστόσο την
ιστορία, δημιουργώντας μια συ
νέχεια που, αλαζόνες ή όχι, τη
χρειαζόμαστε το ίδιο.
<$|

ΓΙΑ ΤΗ Δ Ι Ε Θ Ν Η Π ΟΛΙ ΤΙ ΚΗ

«Το βιβλίο του Σωτήρη Νχάλη είναι πράγματι ένας χρήσιμος
οδηγός» και πλήρης «ταξιδιωτικός οδηγός» για να μας ξεναγήσει
και να μας ενημερώσει. Δεν κάνει προφητείες.
Σαν οδηγός είναι χρήσιμος, γιατί μας προτρέπει να κοιτάζουμε
γύρω μας σε 360 μοίρες, για να αποκτήσουμε συνολική θέα της
σημερινής εποχής μας. Κατευθύνει το βλέμμα μας στην Ευρώπη
στην πρόσφατη πορεία από το Άμστερνταμ στη Νίκαια, χωρίς να
παραλείψει να υπογραμμίσει το ευρωπαϊκό άγχος της Γαλλίας
(τόσο επίκαιρο) όσο και τον προβληματισμό της ευρωπαϊκής σο
σιαλδημοκρατίας, που ψάχνει κάποιον Τρίτο Δρόμο μέσα στο
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Μας περνάει κατόπιν στον αμ
φιλεγόμενο νέο ρόλο των ΗΠΑ στη διεθνή πολιτική σκηνή, για
να μας οδηγήσει κατόπιν στα συναφή προβλήματα διεθνούς
ασφαλείας».
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Βύρων Θεοδωρόπονλος, πρέσβης ε.τ.
στην εφημερίδα Η Καθημερινή\ της 22/5102
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΑΛΗΣ
Προκλήσεις και Προοπτικές.
Η Διεθνής Πολιτική οε μια Αβέβαιη
Μεταβατική Περίοδο

Με πρόλογο του πρέσβη ε.ι. Κ. Ζέπου
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Η γραμμή της συνεχείας
και η ώρα της ρήξης στην κριτική
του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου

υο είναι, πιστεύω, οι
μορφές υπό τις οποίες
εμφανίζεται το λογοτε
χνικό παρελθόν ενώ
πιον της κριτικής: ως
στορία της λογοτεχνίας, όπου
' σχύει ένας μάλλον κοινώς ο πο 
ί' »εκτός κανόνας κειμένων, και,
1 ην ίδια ώρα (ας μη φ ανεί πεϊεργο), ως καθημερινό, άμεσο
a αρόν, όπου έχουν συμφωνηθεί
ροσωρινά ορισμένες λογοτε; νίκες αξίες, των οποίων βεβαίίί ιςη πραγματική τιμή θα αποδει3εί, είτε το θέλουμε είτε όχι,
οοσεχώς. Η κριτική μπορεί να
Τναι ευέλικτη ή αδρανής απέναfi και στις δύο αυτές μορφές
>υ λογοτεχνικού παρελθόντος:
.qC/; προς την ιστορία της λογοτε·. ίας, μπορεί να σπάσει τον καiQL >να, ξηλώνοντας κεντρικά του
φάλαια ή φορτίζοντας κάποιες
,Q, »λυ σκιασμένες πλευρές του,
'|;ορεί όμως και να πάει κανονι0 ; με τα νερά του, αναπαράγο,^Γις ανεπιφύλακτα τις επιλογές
' $α. Ως προς το άμεσο παρόν, η
.(,νάμει πορεία της μοιάζει και
^ λι διττή: παραμονή στις συμινημένες αξίες και συστηματιφόμοIe (λιγότερο ή περισσότερο)
ίΐράσπισή τους ή διάνοιξη
jç εναν καινούργιο ορίζοντα,
ΐΐΜ^'ιν προοπτική του οποίου οι
ιφωνημένες αξίες αρχίζουν
αποκτούν ιστορικό χαρακτήμειώνοντας εκ το»ν πραγμά' την πίεση της επιβολής τους,
^yijγραμμή βεβαίως της συνέχει«ιι η ώρα της ρήξης δεν είναι
jlû Η τόσο ξεκάθαρες στην πράσυχνά τέμνονται και διαπερν η μια την άλλη, αναδειγλΟ°

0

κνύοντας σε πολλές περιπτώσεις
και πλήθος υβριδικά μορφώμα
τα, τα οποία για άλλη μια φορά
μόνο το μέλλον θα καταφέρει να
αποσαφηνίσει.
***
Θ α συγκεντρώσω την προσοχή
μου στη στάση της κριτικής ένα
ντι των συμφωνημένων αξιών
του παρόντος. Και τούτο όχι για
τί αμελώ ή θεωρώ δευτερεύουσας σημασίας τη σχέση της με
ένα παγιωμένο σώμα λογοτεχνι
κών κειμένων, αλλά επειδή είμαι
πεπεισμένος πως το παιχνίδι της
με τον χρόνο κρίνεται πρωτίστως από τα διακυβεύματα του
καιρού της: από τη λογοτεχνία,
με άλλα λόγια, εν τη γενέσει της.
Τη λογοτεχνία ακριβώς εν τη γενέσει της παρακολουθεί ο Αλέ
ξανδρος Αργυρίου στην πρό
σφατη δίτομη ιστορία του (Ιστο
ρία της ελληνικής λογοτεχνίας
και της πρόσληψής της στα χρό
νια τον Μεσοπολέμου, 19181940), όπου και πολλά πρόσφο
ρα και ιδιαιτέρως χρήσιμα για το
θέμα μας παραδείγματα. Θα
μείνω, ξεφυλλίζοντας τις σελί
δες της κι έχοντας, όπως είναι
ευνόητο, και άλλο σχετικό υλικό
κατά νουν, σε τρεις μείζονες ποι
ητικές περιπτώσεις, που εικονο
γραφούν με εύγλωττο τρόπο τη
γραμμή της συνέχειας και την
ώ ρα της ρήξης για την κριτική
όταν καλείται να αναγνωρίσει
νεοπαγή λογοτεχνικά φαινόμε
να. Ο λόγος για τον Κ.Π. Καβάφη, τον Γιώργο Σεφέρη και τον
Α νδρέα Εμπειρικό.
***
Ό τα ν ο Γιώργος Θεοτοκάς κα-

Κλεάνθης
Τριαντάφυλλος

Ρήγας Γκόλφης

ταθέτει στο Ελεύθερο πνεύμα
(1929) τις απόψεις του για τον
Καβάφη, ο Αλεξανδρινός δεν
είναι χθεσινός ποιητής. Αυτό
δεν εμποδίζει τον κριτικό του
να του αρνηθεί τον τίτλο της
πρωτοπορίας και να γράψει
απερίφραστα πως πρόκειται
απλώς για ένα απομονωμένο
μετέωρο, που περνά στον ορί
ζοντα μας χωρίς να κατορθώ
σει να σχηματίσει οικογένεια.
Ο διάπυρος σαλπιστής της
ανανέωσης της ελληνικής λο
γοτεχνίας δεν βρίσκει στον
Καβάφη παρά ανία, παρακμή
και λατρεία για τον θάνατο.
Η σιδερένια αισιοδοξία του
για την έλευση μιας νέας δυ
ναμικής, που θα βγάλει τη μι
κρή Ελλάδα από την εσω
στρέφεια και τους εγγενείς
περιορισμούς της, για να τη
στρέψει στις σύγχρονες ευ
ρωπαϊκές αναζητήσεις, θα
συνομιλήσει (αθέλητα ασφα
λώς) ύστερα από μιαν επταετία με τους φόβους της Αρι
στερός για τον καβαφικό ατο
μικισμό. Το 1936 ο Νίκος
Καρβούνης δεν δυσκολεύε
ται να υποστηρίξει στους Ν έ
ους Πρωτοπόρους πως ο Αλε
ξανδρινός δεν δικαιούται τον
τίτλο του ποιητή, προσθέτο
ντας πως ο άγονος και απο
συνθετικός ηόονισμός που δεσπόζει σ ’ όλη τον τη λογοτε
χνική παραγωγή μπορεί να εί
ναι δελεαστικός για τους νέ
ους ιδιαίτερα -κα ι τούτο είναι
ένας κίνδυνος από το κοινωνι
κό φαινόμενο της Καβαφικής
εκδήλωσης- αλλά δεν έχει
45

σχέση καμιά με την πνευματική
δημιουργία. Δυο κριτικοί με
εντελώς αντίθετο ιδεολογικό
φάσμα και με ριζικά διάφορη
καλλιτεχνική αγωγή ενώνουν
ασυνείδητα τις δυνάμεις τους
για να προσκολληθούν εν ονόματι της ανανέωσης ή της πρω
τοπορίας στην ασφάλεια των
παραδεδομένων, ακόμη κι όταν
ζητούν επιτακτικά (και προφα
νώς με πλήρη πεποίθηση) την
αναίρεσή τους. Είναι πολύ δια
φορετική βέβαια η στιγμή του
Γρηγορίου Ξενοπούλου το 1903
όταν συστήνει τον Καβάφη στο
αθηναϊκό κοινό ή του Τέλλου
Άγρα, τριάντα ακριβώς χρόνια
αργότερα, όταν αποχαιρετά
τον ποιητή λίγο μετά τον θάνα
τό του. Ο Ξενόπουλος κάνει λό
γο για ρυθμό που δεν είναι η
συνηθισμένη τυμπανοκρουσία,
για γλώσσα με πολύ ατομικό
χαρακτήρα και για φόρμα που
ταιριάζει απολύτως με την
ιδέα. Κι ο Άγρας μιλάει για
ποιητική ενάργεια που ξεκινά
ει από την κυριολεξία, αλλά
απομακρύνεται αμέσως από
αυτήν όταν ζωηρεύει η ποιητι
κή φαντασία. Το παρόν των
συμφωνημένων αξιών, το λογο
τεχνικό παρελθόν που γίνεται
ξαφνικά ορατό όταν μια όντως
καινούργια παρουσία ανεβαί
νει επί σκηνής, είναι ξεκάθαρο
τόσο για τον Ξενόπουλο όσο
και για τον Άγρα. Η γραμμή της
συνέχειας έχει διακοπεί. Η
ώρα της ρήξης έχει έρθει όχι
μόνο για τον Καβάφη, αλλά και
για την κριτική του.
***
Ρήξη και συνέχεια δεν οδη
γούνται πάντα, όπως το έλεγα
και προεισαγωγικά, σε μετωπι
κή αντιπαράθεση. Ο Σεφέρης
μας προσφέρει την ευκαιρία να
το κατανοήσουμε καλύτερα.
Ό ταν το 1931 εκδίδεται η
Στροφή, ο Παλαμάς, που βαδί
ζει στα 72 του, αναγνωρίζει
στον ποιητή πως είναι κύριος
της μορφής του, σημειώνοντας
πιυς τα ποιήματά του βαδίζουν
πέραν της πεπατημένης, αλλά
του καταλογίζει ένα είδος κρυ
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Συμβαίνει
συχνά να
χάνεται η
ευκαιρία της
ρήξης - εννοώ
η δυνατότητα
της κριτικής
να διαγνώσει
την κατάλληλη
ώρα τα
συμπτώματα
της γήρανσης
των συμ
φωνημένων
αξιώ ν του
καιρού της. Κι
ο χρόνος
προφανώς δεν
γυρίζει πίσω.
Σημαδεύει
όμως τις
χαμένες
ευκαιρίες και
τις σφραγίζει,
ευτυχώ ς ή
δυστυχώς,
πικρά.

πτογραφικής έκφρασης, για
την αποκάλυψη της οποίας ο
ίδιος τουλάχιστον δεν έχει τα
κλειδιά. Η Σ τροφή προκαλεί
συζήτηση μεταξύ του Ά γρα και
του Κλέωνος Παράσχου για
την καθαρή ποίηση και ει
σπράττει την αποδοκιμασία
του Τάκη Παπατσώνη, ο οποί
ος δεν θα φοβηθεί ωστόσο να
υμνήσει στα 1935 το Μ υθιστό
ρημα. Η αμφιλογία και η αμφι
θυμία αποτελούν τη μόνιμη
διάθεση στις περισσότερες
από τις πρώτες κριτικές που
δέχεται ο Σεφέρης. Η συνέ
χεια είναι πιθανόν να διακό
πτεται, αλλά κυοφορείται στ’
αλήθεια η ρήξη; Κι αν ναι, με
ποιους ακριβώς όρους αμφι
σβητείται το λογοτεχνικό π α 
ρελθόν και με ποιον συγκεκρι
μένο τρόπο αναμορφώνεται
και αναδιατάσσεται το πεδίο
του; Την απάντηση θα δώσει ο
Αντρέας Καραντώνης, που
εντοπίζει εν έτει 1936, από τη
στήλη του στα Νέα Γράμματα,
μιαν αμιγώς καινούργια ποιη
τική τάση. Χαρακτηριστικά
της, η αχρήστευση κάθε μεθό
δου και κάθε ρουτίνας, η συγχώνευσις του θέματος μ ε την
απόλυτη και π/ν κλασική κ α 
θαρότητα της εικόνας και η
μουσική υποβολή όχι πια μ ε τη
ρίμα και τον στίχο αλλά μ ε τον
ρυθμό που αναβρύζει κ α τευ
θείαν από τον ποιητικό λόγο,
τον φαινομενικά αδέσμευτο
από οποιαδήποτε ποιητική τε
χνική! Εκπρόσω πος της τάσης
αυτής είναι ο νέος ποιητής Γ.
Σεφέρης, ο σημαντικότερος νέ
ος μας ποιητής. Η νέα συλλογή
του Μυθιστόρημα είναι μ α ζ ί
μ ε τη Στροφή ιστορικά ορόση
μ α μέσα στη νέα μ α ς ποίηση. Η
ρήξη έχει επέλθει για μιαν
ακόμη φορά τόσο για την ποίη
ση όσο και για την κριτική τώρα οπωσδήποτε έγκαιρα κι
νημένη και ασφαλώς πιο καλά
προετοιμασμένη, ακόμη κι αν
οι πρώτες σεφερικές συλλογές
ακουμπούν γερά με το ένα
τους πόδι στο λογοτεχνικό π α 
ρελθόν.
” ----------- -

Η ρήξη όμως κάποτε δεν έρ
χεται ποτέ, για να επικρατήσει
καταθλιπτικά η γραμμή της συ
νέχειας. Τη χρονιά κατά τη
διάρκεια της οποίας το Μυθι
στόρημα δείχνει να καθιερώ
νει την ποιητική προσωπικότη
τα του Σεφέρη κυκλοφορεί και
η Υψικάμινος του Ανδρέα
Εμπειρικού. Ποια είναι η κρι
τική υποδοχή της; Αμηχανία,
βίαιη άρνηση, ειρωνεία ή, χει
ρότερα, χλευασμός.
Ο Αιμίλιος Χουρμούζιος και
ο Γιώργος Δέλιος ή ο Κώστας
Ουράνης και ο Στρατής Μυριβήλης απορρίπτουν ασυζητητί
τον Εμπειρικό μέσα στη γενι
κότερη αδυναμία τους να κα
τανοήσουν ή έστα) και απλώς
να περιγράφουν τον άρτι αφιχθέντα υπερρεαλισμό. Η συνέ
χεια παραμένει εδώ αρραγήςχω ρίς ούτε μία δίοδο υπέρβα
σης ή διαφυγής. Κι ο Α. Αργυ
ρίου έχει βεβαίως απόλυτο δί
κιο όταν λέει ότι μπορεί η Υψι
κάμινος να εξαντλεί το τιράζ
της το 1935, αλλά η ίδια χρονιά
πόρρω απέχει από του να ταυ
τίζεται με την καθιέρωση του
υπερρεαλισμού εν Ελλάδι.
Θ α χρειαστούν πολλά χρόνια
ακόμη για να γίνει κάτι τέτοιο .
και για να φτάσει ο Εμπειρι
κός να αποτελεί αντικείμενο
πολλαπλών όχι μόνο κριτικών „
δημοσιεύσεων, αλλά και δημο
σίων εορτασμαίν. Κ ι ας μην το
ξεχνάμε: ο Εμπειρικός-όχικι 1
ο Εγγονόπουλος, ο άλλος '
υπερρεαλιστικός κλάδος, που
εξακολουθεί με κάποιες δια- :
κεκριμένες εξαιρέσεις να μενει στα αζήτητα της φιλολογίας 1
και της κριτικής. Συμβαίνει συ
χνά να χάνεται η ευκαιρία της s
ρήξης - εννοώ η δυνατότητα Ηι
της κριτικής να διαγνώσει την Ίι
κατάλληλη ώρα τα σύμπτωμα- m
>
τα της γήρανσης των σύμφωνη· ή*
μένων αξιαιν του καιρού της. '■ Τά0
Κι ο χρόνος προφανώς δεν γυ· ^
ρίζειπίσα). Σημαδεύει όμως τι: %
χαμένες ευκαιρίες και τις>ν0[
σφραγίζει, ευτυχιός ή δυστυ· γ
χώς, πικρά.
%

Η προβληματισμένη απόλαυση
του Γιάννη Δάλλα

ολλά ειπώθηκαν για
τις ανθολογίες και
τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Κι
εγώ ερωτώ, όλες
μοιάζουν; Ό λες έχουν τη σκό
πευση του ίδιου στόχου; Τι
προσφέρει κάθε μια; Επομέ
νως τι αναζητούμε με μία νέα
ακολουθία ανθολογίας σαν αυ
τή που φιλοδοξεί να κάνει η
σειρά «εκ νέου», στην οποία
συμμετέχω; Να δώσει γνώση
■ <αι να δώσει πάλι το πανόραμα
. ιης νεοελληνικής λογοτεχνίας
, ιντιπροσωπευτικά και έτσι να
χ -ισχωρήσει σε χώρους που
[ρέπει να διακινοΰνται, όπως
.·■ ίναι οι πανεπιστημιακοί χώ. ιοι αλλά και η ευρύτερη αγοά; Ή θα πρέπει να αποβλέπει,
^ πως πίστευα), συστηματικά
Γ τη διαμόρφωση ενός απαιτη" κού κοινού, που περιμένει
' ' ια διαφορετική ματιά στην λο-

Π

οτεχνια;

‘ Αναφέρθηκα και είπα την εμ’ν'.'·'
^ηματική φράση «λοξή μαά», λοξή γωνία. Με αυτήν δεν
:t'l··'’ παργα) ούτε την επανεκτίμηI ούτε το στίγμα. Αναμφισβήτα, με τέτοια, ας πούμε, αν>1ί"ν· »λογική ματιά γίνεται μια
tii>1 (χνεκτίμηση του έργου και
οΕπίσης αναζητείται το στίγμα
wl·1 χς προσωπικής, κοινωνικής ή
j0/y· τορικης στιγμής. Αλλά πώς
,-:1 εκφραστεί η επανεκτίμηση
ν£; ; ι πώς θα αναζητηθεί το στίγ; 0 ίδιος που σας μιλά είναι
%! Υχρόνως και φιλόλογος και
ιτικος και ποιητής. Αλλά
fVVli ΐν επιμέλεια αυτών των ανίογιών τηρήθηκε η αρχή ο
άλογος να τάσσεται στην
/j'
ΐρεσία ολοκληρωτικά του
τικού, μάλιστα ενός κριτι(;
διαποτισμένου από την
(ΐϊίητική. Έ τσι η λογοτεχνία
ί#· ; ιναπροσφερεται ως προματισμός, αλλά πρώτιστα
·,
M
lΙ(ί·

1

και ως απόλαυση, όπως είπε ο
Μπσρτ.
Αυτήν την προβληματισμένη
απόλαυση υπόσχεται η λοξή
γωνία του ανθολόγου. Δεν πε
ριορίζεται
να
επισημάνει
απλώς την ιδιαιτερότητα ή την
ιδιομορφία ενός έργου. Αλλά
απαιτούνται μια ιδιαιτερότητα
και μια ιδιομορφία που ανταποκρίνονται στον επόμενο ορί
ζοντα προσδοκιών. Και δια
σφαλίζουν έτσι το παρόν του
παρελθόντος. Μια τέτοια γω
νία που μπορεί να δημιουργή
σει απαιτητικούς και μελλοντι
κούς αναγνώστες, θα έλεγα,
και να τους κερδίσει.
Μια νέα κριτική αντιμετώπι
ση των πραγμάτων απαιτεί και
δημιουργεί μια επαναταξιθεσία της λογοτεχνίας. Γινόμα
στε ταξιθέτες τελικά εκεί που
ξέραμε ώς τώρα ότι στην πρώ
τη θέση ήταν αυτοί, στη δεύτε
ρη οι άλλοι. Η δεύτερη ματιά
αλλάζει ολόκληρη την ταξιθεσία στη λογοτεχνία. Ανεξάρτη
τα από παλαιούς και νέους,
από μείζονες και ελάσσονες,
αυτό το πράγμα πρέπει να κά
νει. Να αναζητήσει και να κά
νει μελλοντικούς αναγνιόστες.
Να μην μείνουμε απλώς στα
σχήματα: «άντε, θα κάνα) μια
ανθολογία», ούτε στο άλλο: «θα
βάλω και τους παραμελημένους, τους ξεχασμένους». Κι
αυτοί θα υπάρχουν. Αλλά σε
μια τέτοια υπάρχουν και οι γνωστοί. Έ ν α ς Παλαμάς, υπό λο
ξήν γωνία, ν ’ ανέβει επάνω. Και
οι ελάσσονες ποιητές και οι μεί
ζονες. Δεν είναι μόνο ότι ανα
σύρουμε τους παρεξηγημένους,
τους παραμελημένους ή τους
λησμονημένους και τους φέρ
νουμε στην επιφάνεια. Απενα
ντίας, κάνει και αυτό το σπου
δαίο μια τέτοια ανθολογία.
Μ είζονες και ελάσσονες.

Χειρόγραφο του Ρώμου Φιλύρα και σκίτσο από
ψυχοπαθή φίλο του.

ΗΓΗΣΩ
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ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΗΣ 1907

ΑΡΙΘΜΟΣ 1

Το πρώτο τεύχος της Ηγησούς, Μάϊος 1907.
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Αχ αυτή η €ξουσία!
• Από τον αρχιτέκτονα Ν.

Μπουλουγρά η επιστολή που
ακολουθεί:

μήπως τίθενται οι βάσεις εκ
μετάλλευσης των δυνατοτή
των που παρέχει ένα τέτοιο
σώμα εκ μέρους κάποιου
λαϊκιστή πολιτικού με μελλο
ντική μετάλλαξή του σ’ ένα
είδος πραιτωριανής φρου
ράς; Ό σο και αν φαντάζει
ως κινδυνολογικό σενάριο,
εξετάζοντας την τρομολα
γνεία του πολιτικού λόγου
και τις συνακόλουθες πρά
ξεις συνεχούς ενίσχυσης των
διαφόρων επιπέδων κατα
σταλτικών μηχανισμών, παύ
ει να κατατάσσεται στις απιΟανότητες.
Εδιό θα αναρωτιόταν κα
νείς τι πράττει ο αρμόδιος
υπουργός επί του θέματος,
αν υποτεθεί ότι η εγκληματι
κότητα αυξάνει (τα στατιστι
κά στοιχεία βέβαια της αστυ
νομίας αποδεικνύουν το
αντίθετο, αλλά λέμε τώρα).
Κύριοι! Ας μην αποθρασυ
νόμαστε! Δεν βλέπετε με πό
ση σοβαρότητα πατάσσει την
17η Νοέμβρη; Ώ ρες-ώρες
εμείς οι πολίτες-παιδιά κά
νουμε κάτι περίεργες σκέ
ψεις δίχως να εναποθέτουμε
στους πολιτικούς-γονείς την
ύπαρξή μας, δίχως να αφη
νόμαστε στον θερμό εναγκα
λισμό τους που πάλλεται από
αλτρουιστικά αισθήματα!
Μα καλά, τόσο έχουν
εντρυφήσει στον Ντε Τοκβίλ, εκλαμβάνοντας τα συμπεράσματά του για διδάγ
ματα, ή είναι απλώς κακέ
κτυπα που άγαρμπα εμπί
πτουν στην εξουσία που αυ
τός περιέγραψε;
Φιλικά
Ν.Μπουλουγράς
Αρχιτέκτων

Από την εφημερίδα Αγγε
λιοφόρος της 26/5, μέσω των
δηλώσεων των υποψηφίων
δημάρχων για τις θέσεις τους
στις επερχόμενες δημοτικε'ς
εκλογές, μάθαμε ότι αυτό
που αποζητά ο κατά Παπαγεωργόπουλο Θεσσαλονικεύς -σε ένα πρόγραμμα
πλημμυρισμένο από ασά
φεια, αοριστία και αστοχίαείναι: η διευκόλυνση της κί
νησης πεζών και οχημάτων
(σκλαβιά κι αυτί) των οδη
γών που κάποτε θα επανα
στατούσαν για να μπορούν
ελεύθεροι πλέον να κατα
κτήσουν το ζωτικό τους χώ
ρο, τα πεζοδρόμια), ελευθε
ρία και σιγουριά (;) (γιατί ως
γνωστόν η πόλη εικονικά
απελευθερώθηκε το δώδε
κα, όσο δε για τη σιγουριά
κάποιος οφείλει να μας το
πληροφορήσει για να τον
ανακηρΰξουμε
μετέπειτα
ελευθερωτή), αποζητά τέλος
τάξη, ρυθμό και ασφάλεια!
Έννοιες δηλαδή που στοίχειωσαν δεκαετίες ολόκλη
ρες γενιές Ελλήνων επαναφέρονται αυτούσιες, με πα
ρεμβολή της ακατανόητης
ευρυθμίας, προφανώς για τη
βέλτιστη κατανάλωση αγα
θών και υπηρεσιών!
Μέσο για την επίτευξη του
στόχου (ποιο άλλο;) η ισχυρή
δημοτική αστυνομία. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων
συνοδεύτηκε με την αποκέ
ντρωση όλων των αρνητικών
χαρακτηριστικών της κεντρι
κής διοίκησης -όπως άλλω
στε μονότονα επαναλαμβά Για την ανακυκλοση
νει στις ετήσιες εκθέσεις του
• Ο Κωνσταντίνος
ο Συνήγορος του Πολίτη— Ζάγκαλης (e-mail:
σκέφτομαι, ίσως αφελώς, kzans@olenet.gr) μας
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έστειλε το ακόλουθο
κείμενο:
Προτείνω, τα σκουπίδια να
υποβάλλονται σε μια κατάλ
ληλη προκατεργασία όσο το
δυνατόν πιο κοντά στον τόπο
και τον χρόνο παραγωγής
τους. Σκοπός αυτής της προκατεργασίας θα είναι η
έγκαιρη
ακινδυνοποίησή
τους και η μετατροπή τους σε
μορφή εύκολη για απευθείας
μεταφορά σε εργοστάσιο τε
λικής κατεργασίας ή εκμηδένισης. Αν αυτή η ιδέα υλο
ποιηθεί, θα απαλλαγούμε
από: 1. την χωματερή, 2. το
απορριμματοφόρο αυτοκί
νητο και την περιφορά των
σκουπιδιών, 3. τους κάδους
των σκουπιδιών μπροστά
στις πολυκατοικίες, 4. τις μο
λύνσεις, τη δυσοσμία και την
ασχήμια των παραπάνω, 5.
την εργασία των εργατών,
που εξυπηρετούν το απορ
ριμματοφόρο, 6. τις συνέπει
ες των απεργιών των εργα
τών καθαριότητας.
Πρώτη (κύρια) προϋπόθε
ση για την επιτυχία της ιδέας
είναι η κατάλληλη διαλογή
των σκουπιδιών στον χώρο
και στη στιγμή που παράγονται. Το κύριο μέρος της δια
λογής να γίνεται από τους
πολίτες και να συμπληρώνε
ται από επαγγελματίες (δη
μόσιους ή ιδιωτικούς) εργά
τες καθαριότητας, ώστε να
μην μένουν σκουπίδια ακα
τέργαστα. Ας ορίσουμε τις
εξής κατηγορίες σκουπιδιών:
Α. Ο ργανικά σκουπίδια,
που με τον χρόνο σαπίζουν
και πιάνουν μικρόβια. Τ έ
τοια είναι: α. αποφάγια (φυ
τικά, ζωικά), β. κόκκαλα, γ.
ακατάλληλα τρόφιμα (φυτι
κά, ζωικά), δ. προϊόντα κα
θαρισμού τροφών: τσόφλια,
φλούδες, φύλλα, εντόσθια,
λέπια κτλ, ε. πλαστικά/χάρτι

να είδη συσκευασίας και κα
θαρισμού: σακκούλες, κεσεδάκια, λερωμένα χαρτιά,
υπολείμματα ειδών υγείας.
Β. Μεταλλικά και γυάλινα
είδη συσκευασίας που έχουν
πάνα) τους υπολείμματα λί
πους και οργανικα')ν ουσιών:
κονσερβοκούτια κτλ.
Γ. Α κέραια στέραια είδη
συσκευασίας:
μπουκάλια
κτλ.
Δ. Σπασμένα στέραια είδη
συσκευασίας:
μπουκάλια,
πιάτα κτλ.
Ε . Περιττά είδη: χαρτί, έπι
πλα, ρούχα, κλινοσκεπάσμα
τα, στρώματα, οικιακές μη
χανές, μικρά περιττά οικια
κά είδη κτλ.
Από τις παραπάνω πέντε
κατηγορίες σκουπιδιών μό
νο η πρώτη και εν μέρει η
δεύτερη γίνονται εστίες μολύνσεως (και μόνον αν παρέλθει ορισμένος χρόνος
από τη στιγμή της παραγω
γής τους). Τα είδη της κατη
γορίας Α όμα>ς αποτελούν
μικρό ποσοστό του συνόλου
των σκουπιδιών. Παρότι αυ
τό είναι έτσι, εμείς εντελώς
παράλογα: α. ανακατεύουμε ;
τις κατηγορίες και μετατρέ- .
πούμε όλον τον όγκο των
σκουπιδιών σε επικίνδυνα,
β. τα στέλνουμε με ένα καταβρόμικο αυτοκίνητο να πα·
ρελάσουν στους δρόμους της.
πόλης για να φτάσουν στην
άλλη άκρη της Αττικής (χω
ματερή) και να δημιουργή- °
σουν εκεί ακόμη μεγαλύτερα '
προβλήματα (στον δρόμο θα
στάζουν, θα σκορπούν μι- ί
κρόβια και δυσοσμία, θα ’
εμποδίζουν την συγκοινω- ^
νία), γ. διατηρούμε εστίες ^
μολύνσεως και ασχήμιας ι'ί
μπροστά στις εισόδους των
πολυκατοικιών μας (κάδοι), ώ
δ. έχουμε εργάτες καθαριό-^
τητας όχι για να φροντίζουν ν
με επιμέλεια την καθαριότη*\

τα της γειτονιάς, αλλά γ ια να
κάνουν την άχρηστη και χαμαλίτικη δουλειά της φορτο
εκφόρτωσης των σκουπιδιών, ε. απαλλάσσουμε τον
πολίτη από κάθε ευθύνη για
τα σκουπίδια, δεν του δίνου
με να κάνει και αυτός λίγη
δουλειά...
Σκουπίδια παράγονται στο
σπίτι, στο μαγαζί, στο εστια
τόριο, στο νοσοκομείο, στα
εκπαιδευτικά και άλλα ιδρύ
ματα, στις λαϊκές αγορές,
στον δρόμο.
Ας εξετάσουμε το σπίτι. Ε ί
ναι το πιο εύκολο πράγμα
για τον νοικοκύρη (την νοι
κοκυρά) να κάνει τη διαλογή
I- :ων σκουπιδιών στις 5 παραιανω κατηγορίες.
Τα σκουπίδια της κατηγο. >ίας A είναι εντελώς ακίνδυα για κάποιο χρόνο μετά
. ψ παραγωγή τους και είναι
ολυ λίγα για κάθε μέρα.
Ιροτείνω να εξεταστούν οι
ξής τρόποι προκατεργασίας
jûvσκουπιδιών της κατηγοίας A και vu επιλεγεί ο κα11, ύτερος: 1. να τεμαχίζονται
ε μικρότερα κομμάτια και
χμπαίνουν μαζί με μια αντιίπτική-διαλυτική ουσία μέ^ ι σε μια πλαστική σακκόυι, η οποία θα συρράπτεται·
"Λ· να τεμαχίζονται σε μικρο
ί 1 ρα κομμάτια και να μπαί'$■ ιυν μαζί με μια αντισηπτι/ ' ί-διαλυτική ουσία μέσα σ’
ιιόν ' α μεγαλύτερο κουτί, το
/uli οίο θα κλείνεται αεροστε>ς(το κουτί θα είναι πολλα' ήςχρήσεως)· 3. να αλέθο)1(1ui ιι από μια κατάλληλη μηy „|H Vi] μέσα σε κατάλληλο χηι1'Ζ,;Γ': ιό υγρό, που θα τα μεταίπει σε πολύ ρευστό πολ*ίΐ
' απαλλαγμένον από λύτη
ι μικρόβια· 4. να αλέθοl’V
(| I ιι χοντρά από μια κατάλII
$ if η μηχανή, να συμπιέζοHü• Ν-. ι για να απομακρυνθεί η
^ >ή φάση, μετά να προστί; ται δύο χημικές ουσίες
Pi lîfïpi συγκολλητική και μια
ίσηπτική-διαλυτική), να
;(Ι
! θονται περισσότερο και
1 (f
Ι # 1“

01

μετά να συμπιέζονται σε κα
τάλληλη θερμοκρασία, ώστε
να προκόψουν στεραιά και
στεγνά πλακίδια (τουβλάκια). Αυτά τα πλακίδια να
μην έχουν χάσει τις χρήσιμες
ιδιότητές του αρχικού υλι
κού, να μην αλλοιώνονται με
τον χρόνο, να μην πιάνουν
μικρόβια, να μην βρομούν,
να μην σπάζουν εύκολα.
Τ α σκουπίδια της κατηγο
ρίας Β χρειάζονται απολύ
μανση και συμπίεση, ώστε
να γίνουν ακίνδυνα και μι
κρά σε όγκο. Τα σκουπίδια
της κατηγορίας Γ δεν χρειά
ζονται καμιά κατεργασία.
Τ α σκουπίδια της κατηγο
ρίας Δ χρειάζονται θραύση
και συμπίεση. Τα σκουπίδια
της κατηγορίας Ε χρειάζο
νται μόνο μια καλή οργάνω
ση παραλαβής από κάποια
ειδική υπηρεσία (δημόσια ή
ιδιωτική). Τ α είδη της κατη
γορίας Ε δεν πρέπει να
βγαίνουν στον δρόμο, αλλά
να παραλαμβάνονται στο
σπίτι. Τέτοια διαδικασία
προβλέπεται και σήμερα. Αν
δεν εφαρμόζεται ικανοποιη
τικά, φταίμε εμείς κι όχι η
ιδέα.
Σε κάθε γειτονιά να δημιουργηθεί το Π ερίπτερο Κα
θαριότητας (ΠΚ), που θα
έχει τους εξής ρόλους: α) να
παραλαμβάνειτα προκατεργασμένα σκουπίδια της κα
τηγορίας Α· β) να κοστολο
γ εί και να πληρώνει- γ) να
κάνει ή να συμπληρώνει τη
δουλειά που δεν έκανε ο πο
λίτης· δ) να φέρνει τα σκου
πίδια στην τελική μορφή
(πλακίδια)- ε) να στέλνει τα
πλακίδια καταλλήλως συ
σκευασμένα με κατάλληλο
αυτοκίνητο στο εργοστάσιο
για τελική κατεργασία ώστε
να μετατραπούν σε χρήσιμα
υλικά ή να εκμηδενιστούν*
στ) να καλύπτει και την τα
κτοποίηση των σκουπιδιών
από το σκούπισμα των δρό
μων, πλατειών κτλ* ζ) να με
ριμνά για την προώθηση και

των
άλλων κατηγοριών
σκουπιδιών.
Για ν ’ ανταποκριθεί σ’ αυτά
τα καθήκοντα, το ΠΚ πρέπει
να διαθέτει κατάλληλο χώ
ρο, αρκετό προσωπικό, μη
χανές (οπωσδήποτε μηχανή
του τρόπου 4), πάγκο διαλο
γής σκουπιδιών, κατάλληλο
αυτοκίνητο/u. Π ρέπει να
υπάρχουν και αυτοκινούμε
να ΠΚ για να πηγαίνουν
όπου υπάρχει ανάγκη (δρό
μους, πλατείες, λαϊκές).
Στο σπίτι μπορούμε να
εφαρμόσουμε οποιονδήποτε
από τους 4 τρόπους. Ο ι τρό
ποι 1 και 2 είναι απλοί, αφή
νουν όμως πολλή δουλειά
για το ΠΚ. Ενδιαφέρων εί
ναι ο τρόπος 3. Αν το επιτρέ
πει η ΕΥΔΑΠ, το προϊόν του
τρόπου αυτού μπορεί να χύ
νεται στην τουαλέτα του σπι
τιού. Η κατεργασία του τρό
που 3 μπορεί να είναι τέτοια
ώστε το προϊόν να αποχετεύ
εται ιδανικά. Υπολογίζω ότι
η επιβάρυνση της αποχέτευ
σης δεν θα ξεπερνά το 30%.
Αν επιλέξουμε έναν από
τους τρόπους 1, 2, 4, τότε ο
πολίτης πρέπει να παραδίδει
τα προκατεργασμένα σκου
πίδια στο ΠΚ. Αυτό όμως
δεν θα γίνεται κάθε μέρα.
Π.χ. αν διαλέξουμε τον τρό
πο 4, θα πηγαίνουμε τα πλα
κίδια μια φορά στις 15 μέ
ρες, διότι μ’ αυτό τον τρόπο
τα σκουπίδια συμπυκνώνο
νται δραστικά. Θ α παράγεται ένα πλακίδιο κάθε μία ή
δύο μέρες και θα μπορούμε
να τα κρατούμε στο σπίτι μας
ώσπου να γίνουν π.χ. δέκα.
Στους άλλους χώρους πα
ραγωγής σκουπιδιών υπάρ
χουν ανάλογες, όχι όμως
ίδιες συνθήκες. Π ρέπει να
υπάρχουν μηχανές προκα
τεργασίας
διαφορετικής
ισχύος. Ό σ ο πιο πολλά
σκουπίδια παράγει ένας χώ
ρος, τόσο πιο δυνατή πρέπει
να είναι η μηχανή του και τό
σο πιο μεγάλο το ΠΚ. Ειδική
περίπτωση αποτελούν οι

λαϊκές αγορές, όπου παράγεται μεγάλος όγκος οργανι
κών σκουπιδιών (κατηγορία
Α). Το κλειδί της επιτυχίας
εδώ βρίσκεται επίσης στη
διαλογή. Να βοηθούν και οι
πωλητές στη διαλογή. Έ τσ ι η
δουλειά θα μοιράζεται. Πε
ραιτέρω, στις μεγάλες και
μόνιμες αγορές να υπάρ
χουν μηχανές όχι μόνο για
προκατεργασία, αλλά και
για τελική κατεργασία των
σκουπιδιών (παραγωγή ζω
οτροφών). Π.χ. στην Βαρβάκειο παράγονται βουνά από
κόκκαλα. Εκεί ίσως είναι
σωστό να γίνει μια μικρή φά
μπρικα χρήσιμης κατεργα
σίας αποβλήτων. Τέλος, με
γάλο μέρος των σκουπιδιών
των δρόμων και πλατειών εί
ναι χώματα και ξερά φύλλα
και μπορούν να θάβονται
κάπου κοντά, αν προηγηθεί
κατάλληλη διαλογή.
Η προτεινόμενη διαδικα
σία θα πετύχει αν καταφέ
ρουμε να έχουν κάποιο οικο
νομικό όφελος όλες οι πλευ
ρές και να αφυπνίσουμε το
αίσθημα ευθύνης του πολίτη.
Ο πολίτης που θα συνεργα
στεί με το νέο σύστημα να
απαλλάσσεται από τους σχε
τικούς δημοτικούς φόρους
και να παίρνει κάποια χρή
ματα για κάθε μονάδα προκατεργασμένων
σκουπιδιών, που θα παραδίδει.
Υποθέτω ότι περίπου το
80% του πληθυσμού θα
ανταποκριθεί. Την υπόλοιπη
δουλειά να κάνουν οι υπάλ
ληλοι του ΠΚ. Αυτοί να «α
λωνίζουν» κάθε μέρα τη γει
τονιά, να μαζεύουν τα υπό
λοιπα σκουπίδια και να τα
πηγαίνουν στο ΠΚ. Ό σοι
απορρίψουν την παρούσα
πρόταση, μάλλον θα το κά
νουν από έλλειψη τόλμης,
παρά από σοβαρούς λόγους.
Τα προβλήματα του σημε
ρινού τρόπου απαλλαγής
από τα σκουπίδια είναι πολύ
μεγαλύτερα και κινδυνεύει
και η υγεία μας.
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επισημαίνουμε
Διαγραφή!
«Διαγράφοντας [sic!] το σήμερα, το αύριο και το χτες. Νέοι έλληνες
καλλιτέχνες. Αφιέρωμα στον Νομό Ιωαννίνων».
Υπ’ αυτόν τον κακόζηλο τίτλο, που θυμίζει έκθεση πρώτης δημοτικού,
συνωστίζονται στο Μέτσοβο περί τους 50 εικαστικούς οι οποίοι, όπως
διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, «είναι από 30 μέχρι και 50 ετών [δηλαδή
στον ανθότης εφηβείας τους] και φιλοξενήθηκαν το καλοκαίρι και το
φθινόπωρο στην περιοχή προκειμένου να εμπνευστούν και να
δημιουργήσουν πρωτότυπο έργο για τον τόπο...». Κι άλλες φορές
έχουμε εκφράσειτη διαφωνία μας γι’ αυτές τις γραμμικές εκθέσειςτηλεφωνικούς καταλόγους όπου το θέμα είναι το «ψάρι», το «δέντρο»
ή το «ορεινό τοπίο» και που δεν σχετίζονται διόλου με ιδεολογία,
φόρμα ή προβλήματα ταυτότητας, ερμηνείας, διεθνικότητας κ.ο.κ. Κι
αυτό γιατί μυρίζουν επαρχιωτισμό και ασύγγνωστο τοπικισμό και
κυρίως γιατί συσκοτίζουν το αθώο κοινό που υποτίθεται ότι θέλουν να
διαφωτίσουν. Και γιατί, τέλος, δεν λειτουργούν παρά σαν ευκαιρίες
για εικαστικό τουρισμό και δημόσιες σχέσεις.
Με λύπη επίσης είδα «διεθνείς» καλλιτέχνες που δεν σηκώνουν μύγα
στο σπαθί τους και «ασυμβίβαστους» νεοπρωτοπόρους να
συνωθούνται υπό το υπουργικό κατασκεύασμα της συμπεφωνημένης
κριτικής, το οποίο απλώς μας εξέθεσε με λόγους και έργα στην
πρόσφατη Biennale Βενετίας, δημοσιοποιώντας το εσωτερικό μας
αλαλούμ (η επιστολή παραίτησης της Χρύσας Ρωμανού αποτελεί
σημείο αναφοράς στη χαμένη μας συλλογικότητα και στην διαρκώς
επιζητούμενη εντιμότητα του χώρου. Δες Αντί, τχ. 733,9/3/2001). Αν
αυτή μάλιστα η μηχανή «νομαρχιακών εκθέσεων» διευρυνθεί,
σκεφθείτε πόση δουλειά περιμένει τους επίδοξους curators και τους
«εμπνευσμένους» καλλιτέχνες, εφόσον απομένουν άλλοι 51 ολόκληροι
νομοί της χώρας. Αν μάλιστα αρχίσουμε και αφιερώματα σε πόλεις,
νησιά κ.λπ., τότε ποιος μας πιάνει! Φερ’ ειπείν σκεφθείτε σχήμα:
«Διαγράφοντας το σήμερα, το αύριο και το χθες. Αφιέρωμα στον Νόμο
Αργολίδας».
Σιγά-σιγά μπορούμε έτσι να διαγράψουμε όλη την Ελλάδα. Όρεξη
νάχουμε. Η τεχνοκριτική μπορεί να καταφέρει ό,τι δεν κατάφερε
κοτζαμάν κυβέρνηση. Προς το παρόν μάς αρκεί να διαγραμμίσουμε τα
ονόματα φίλων καλλιτεχνών που μάλλον δεν προσέχουν πού
υπογράφουν: Καλημέρα λοιπόν, κ.κ. Νίκο Αλεξίου, Απόστολε
Γεωργίου, Μανώλη Ζαχαριουδάκη, Δημήτρη Ζουρούδη, Άγγελε
Παπαδημητρίου, Άγγελε Σκούρτη, Μάριε Σπηλιόπουλε, Μανώλη Χάρε
κ.λπ.
Αν εσείς οι ίδιοι, φίλτατοι δημιουργοί, δεν υπερασπιστείτε την
αξιοπρέπεια και το κύρος της δουλειάς σας έναντι όλων όσων σας (και
την) χρησιμοποιούν χωρίς να σας (και να την) αξιοποιούν, τότε μην
καταλογίζετε αλλού τις ευθύνες και μέμφεσθε όσους σας αγνοούν.
Υ.Γ.: Καλούμε τέλος τους ενδιαφερομένους καλλιτέχνες, νεαρούς
πενηντάρηδες όπως κι ημείς, για να διαγράψουμε από κοινού τον
Νομό Πειραιά, ή τον Νομό Θεσσαλονίκης. Ο υπογράφων έχει λόγο!
Μάνος Στεφανίδης

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε
• Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα παραμείνει ανοι
κτή η έκθεση ζωγραφικής
της μεγάλης Νίκης Καραγάτση στο Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Μέγαρο Εϋνάρδου,
Αγ. Κωνσταντίνου 20).
Προλαβαίνετε ακόμη να
την επισκεφθείτε. Αξίζει,
γιατί είναι μια πολύ προ
σεγμένη
παρουσίαση
μιας σημαντικής ζωγρά
φου με προσωπικό ύφος.
Εκεί θα νιώσετε και την
ανθρώπινη παρουσία που
αποτυπώνεται σε μια σει
ρά από προσωπικά αντικείμενα και σε ευαί
σθητα σχέδια, τέμπερες και λάδια.
• Εάν δεν είδατε το προηγούμενο Σαββα
τοκύριακο την εκπληκτική Πενθεσίλεια του
Κλάιστ σε σκηνοθεσία Πέτερ Στάιν στην
Επίδαυρο, επωφεληθείτε τουλάχιστον σή
μερα ή και αύριο (28 και 29 Ιουνίου) και δεί
τε τις Βάκχες του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία
Πήτερ Χολ με το Βασιλικό Θέατρο της Με
γάλης Βρετανίας στο αρχαίο θέατρο της
Επιδαύρου.
• Εγκαινιάστηκε η έκθεση του Χοάν Μιρό
στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
στη Χώρα της Άνδρου.
Εκτίθενται εκατό έργα του
-ζωγραφικά, γλυπτά, λιθο
γραφίες και ταπισερί- από
την περίοδο μετά το 1957,
που θεωρείται και η ωριμό
τερη του μεγάλου ισπανού
καλλιτέχνη. Θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Σε
πτεμβρίου.
• Μη χάσετε τη συναυλία του μεγάλου σαξοφωνίστα Τσαρλς Λόιντ, μιας μεγάλης
μορφής της τζαζ, που θα γίνει στο θέατρο
του Λυκαβηττού την Πέμπτη 4 Ιουλίου
(προπώληση εισιτηρίων: ταμεία του Φεστι
βάλ Αθηνών, Ticket Hellas, δισκοπωλεία
Metropolis και Virgin).
• Το Μουσείο Φρισύρα (στην Πλάκα) ανα
νεώνει για δεύτερη φορά τη μόνιμη έκθεσή
του και παρουσιάζει έργα από τη μεγάλη
συλλογή του που δεν είχαν εκτεθεί στο πα
ρελθόν. Αξίζει να το επισκεφθείτε. Τα
εγκαίνια έγιναν την Τετάρτη 26/6.
°ί=
• Στη Σύρο, στο Πνευματικό Κέντρο του ït(L_
Δήμου Ερμούπολης, εγκαινιάστηκε έκθεση
με κατασκευές, λιθογραφίες και ζωγραφι
κή του Νορβηγού Καρλ Νέσερ, φίλου και
συνεργάτη του Πικάσο. Στο ίδιο νησί, στην
Πινακοθήκη Κυκλάδων, εγκαινιάζεται στις
5/7 και η αναδρομική της 'Οπής Ζούνη που
θα διαρκέσει μέχρι τις 4/8. Την ίδια περίοδο
στην αίθουσα τέχνης «Ερμούπολις» γίνεται X
και η σημαντική αναδρομική έκθεση της
\
ζωγράφου Εύας Μπουλγουρά.
-Η

Ολοκληρώνεται το A ’ Φεστιβάλ Χορού
Στην τελική του φάση περνά το
πρώτο φεστιβάλ χορού που
διοργάνωσε το
Σωματείο
Ελλήνων Χορογράφων με την
οικονομική υποστήριξη του
Υπουργείου Πολιτισμού.
Η Ομάδα «Αμάλγαμα», με χορογράφο την Μαρία Γοργία
παρουσιάζει από χθες τη δου
λειά της στο Θέατρο Κάτια

Θυμωμένος!

Δανδουλάκη.
Παραστάσεις Την περασμένη Τετάρτη
έχουν προγραμματισθεί για στην Παλαιά Βουλή ο Σπύσήμερα 28 και για αύριο 29 ρος Μελετζής και ο Κώστας
Ιουνίου.
Μπαλάφας παρουσίασαν το
Θα ακολουθήσουν οι παρα φωτογραφικό
λεύκωμα
στάσεις της ομάδας «Εννιά- «Μακρυνίτσα» του συναγω
μορφο», με χορογράφο την νιστή και συνομηλίκου τους
Τέτη Νικολοπούλου, στις 2, 3 Δημήτρη Λέτσιου. Ήταν συ
και 4 Ιουλίου.
γκεντρωμένη ολόκληρη η
Ο.Φ.
πρωτοπορία των ηρωικών
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• Γιατί ανησυχείτε για τα
μέτρα στην οδό Αναγνωστοπούλου; Ούτως ή άλλιυς θα
είναι πολύ προσωρινά.
• Μίσος ταξικό!
• Αφοΰ οι ταξικές διαφορές
αρχίζουν από τη γέννηση
και τελεκύνουν με τη σύντα
ξη·
• Και αφού οι κύριοι της κε
ντροαριστεράς είναι έτοιμοι
να εκποιήσουν τη μάνα και
τον πατέρα τους.
• Λες και δεν υπάρχουν
πλέον ανισότητα, καταπίε
ση, αδικία και αποκλεισμός.
• Αλλά αυτά έχουν επιβιώ
σει μόνο στη «Λάμψη» του
Φωσκόλου.
• Ή λες και δεν έχουμε
σουίτες και θαλάμους τιυν 6
κρεβατιών στα νοσοκομεία.
• Κι αν πεις για τους κ α τε
στημένους διανοούμενους
της σνμπεφιονη/ιένης αμφ ι
σβήτησης...
• ...Στα πρόθυρα νευρικής
κρίσης.
• Σαν την εκπομπή του Β.
Βασιλικού στην ΕΤ3 για το
βιβλίο. Την πιο γελαστική της
ελληνικής τηλεόρασης.
• Χωρίς κανένα προσωπικό
πάθος (τουναντίον) α ν α ρ ο
τιόμαστε:
• Ακόμη υποστηρίζει τον
σημιτικό εκσυγχρονισμό ο κ.
Μαρωνίτης;
• Ακόμη πιστεύει στον «Πο
λιτισμό των Πολιτισμιόν» ο
κ. Πατρίκιος;
• Πώς ξοδεύει τα 850 εκατομμύρρια του ΕΚΕΒΙ ο κ.
\ _______________________________
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Λάζος;
• Πότε μετακομίζει στη Φι
λοσοφική η προεδράρα, ο κ.
Βέλτσος;
• Ποια καθηγητικά τρωκτι
κά μάσησαν τα 25 εκατομ
μύρια σύνταξης του κ. Σημί
τη;
• Διανοούμενοι της φυλής
των Μασάι!
• Πρόκειται για όλους αυ
τούς που θα παριστάνουν σε
λίγο τους «όιωχθέντες»; όταν
η Ν.Δ. ζητήσει τις παραιτή
σεις τους.
• Και θα εκλιπαρήσουν τη
συμπαράσταση της αριοτεράς.
• Μίσος ταξικό επίσης για
τους εθελοτυφλούντες κωφά
λαλους της κουλτούρας.
• Τουςυπαλληλοποιημένους υψηλόμισθους του πο
λιτισμού στην εποχή του
ΠΑΣΟΚ.
• Για όλους τους επιτροπάριους και χειροκροτητές του
κ. Ευγένιου.
• Ο οποίος διαρκούς χασμου-ρι-έ-ται!
• Λ ντους που δίνουν άλλοθι
σ ’όσους πλιατσικολογούν
τον τόπο και νομιμοποιούν
όσους έχουν βυθίσει στην
αμάθεια και την αν-αισθησία
τη χώρα...
• Εφαρμόζοντας το νοσηρό
σχέδιο των εγκεφάλιυν της
παγκοσμιοποίησης.
• Όσο πιο αγράμματοι είναι
οι λαοί, τόσο πιο ευχειραγώγητοι από τους δυνάστες
τους.

• Συγγνώμη, αλλά δεν έχει
αστειάκια σήμερα.
• Στο κάτω-κά,τω, αν θέλετε
αστειάκια, διαβάστε ΒΗΜΑ,
Θέμο και Λ άλα.
• Διαβάστε ακόμη τα παλιότερα κείμενα του κ. Πέτρου
Ευθυμίου του τιμηθέντος με
το Αριστείο Δημοσιογρα
φίας...
• Και μετατρέψαντος θαυματουργικά τα ΤΕ1 σε ΑΕΙ
εν μια νυκτί.
• Όποις ο Ιησούς μετέτρεφε
το ύδιορ σε οίνον στον εν
Κανά γάμο.
• Εν προκειμένω στην ανωτάτη παιδεία με την παρατεταμένη απεργία και το χάσι
μο των μαθημάτων ισχύει
μάλλον ο γάμος του Κου
τρούλη.
• Γνοκπού, άλλιυστε, Πασόκου!
• Πώς λέμε «Κίμων Κουλούρης»;
• Τι σημαίνει ΤΕΙ; Τώρα
Είμαστε Ισότιμοι.
• Και ΑΕΙ; Αρχίδια, Είααστε
Ισότιμοι.
• Πάνιυ στη σύγχυση στήνε
ται στη Μονή Ααζαριστών
όπου κατοικοεδρεύει το
Κρατικό Μουσείο Σύγχρο
νης Τέχνης το κλασικά μοδέρνον γλυπτό «Αλέξαν
δρος και Βουκεφάλας».
• Ό που ως «Αλέξανδρος»
πόζαρε ο ευειδής κ. Γ. Μαγκριώτης και ως «Βουκεφά
λας» γνιυστός θεσσαλονικάρχης υπερυπουργός.
• Το αφεντικό όλων των
προειρημένων διανοουμέ
νων.
• Καλημέρα σας, κ. Μίμη
Φατούρο μου!
• Επειδή θέλει κότσιαη
πριυτοπορία.

χρόνων της καλλιτεχνικής
φωτογραφίας και μίλησε με
σεμνότητα και συγκίνηση
για το χρέος προς μιαν
Ελλάδα που κινδυνεύει.
Ήταν όλοι εκεί. Πλην των εκ
προσώπων της Αριστεράς.
Ξέρετε εκείνων που μιλάνε
για τον πολιτισμό χωρίς να
τον γνωρίζουν.
Μ.Σ.
!--------------------^

• Ο τόπος λοιπόν βουλιάζει
στη συναλλαγή, τη γελοιότη
τα, την αγραμματοσύνη και
την κακογουστιά και οι άλ
λοτε ταγοί του έχουν γίνει οι
δήμιοί του.
• Γιατί, βλέπετε, το «ανεύθυνον» ήταν αποκλειστικά
ιδιότητα τιυν βασιλέων.
• Δείτε λίγο τηλεόραση και
θα καταλάβετε σε ποιον αι
σθητικό βούρκο μάς έχουν
ρίξει.
• Και το χειρότερο είναι
πως η όποια πολιτιστική
σταγόνα διαπεράσει το μπετονένιο μέτιυπο της τηλεο
πτικής ευήθειας, θα πρέπει
να πάρει την άδεια της
Αννας της Αυστριακιάς και
του κ. Χα-τζη-νι-κο-λά-ου.
• Δήμιοι του πολιτισμού και
χειροκροτητές της Δ έσποινας...
• Όχιτηςχουντικιάς, της
νεότερης.
• Αλλά από μιαν άποψη κι
αυτό φασισμός είναι.
• Το να θεωρείται επισήμως
«πολιτισμός» η καψουροχαβαλεδομαγκικο-διασκέδαση
(Ουφ,το είπα!).
• Και κάτι αισιόδοξο: Η
εξαιρετική παρουσίαση του
James Joyce από τους Τζίνα
Πολίτη, Άρη Μπερλή, Αρη
Μαραγκύπουλο, Δώρα Τσιμπούκη και ΓιώργοΑριστηνό κατά την πρώτη ελληνική
Bloomsday ιπις 16 Ιουνίου,
ημέρα στην οποία διαδρα
ματίζονται όλα τα γεγονότα
της «Οδύσσειας».
• Ό ταν οι «ιθύνοντες» απο
φασίζουν να αξιοποιήσουν
τους διανοουμένους ουσια
στικά.
• Κύριε Λάζο μου...
Μανωλάκης ο βομβιστής

________________________________ >
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Χουάν Μιρό: Ζωγραφίζοντας με τον τρόπο των παιδιών
ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΧΟΥΑΝ ΜΙΡΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ
χει περάσει πολύς καιρός από τότε
που πρωταντίκρισα από κοντά έρ
γα του Χουάν Μιρό. Σε μια έκθεση
στο Αμβούργο, με «οδηγό» ένα εξά
χρονο κοριτσάκι που αποκρυπτογρα
φούσε με το δικό του τρόπο τα σύμβολα
και σημεία τα χαραγμένα με απλές
γραμμές, σαν με το χέρι ενός παιδιού,
βαμμένα με έντονα χρώματα, τις πρω
τόγονες μορφές τις δανεισμένες από τη
λαϊκή τέχνη της γενέτειράς του, της

Ε

Ισπανίας, την ινδιάνικη ζωγραφική των
σπηλαίων,την παιδική φαντασία: Κύ
κλους και έλικες, ήλιους και φεγγαρά
κια, ανθρωπόμορφες μικρές φιγούρες
που συνθέτουν τοποθετημένες ρυθμικά
μέσα στο ζωγραφικό χώρο έναν ολό
κληρο κόσμο μυθικό και πηγαίο, σχε
δόν αφιλτράριστο, φτιαγμένο θα ’λεγε
κανείς πιστά σύμφωνα με την αρχή της
αυτόματης γραφής των σουρεαλιστών
υπό τον Αντρέ Μπρετόν, στους οποίους

LIFE and style
καλύτερη αρπαχτή των τελευταί
ων χρόνων: το ΚΕΠ, το αλήστου
μνήμης κόμμα του Δημάρχου. Ού
τε περιοδεύων θίασος στην επαρχία
να ’ταν ο Δ. Αβραμόπουλος, και τύφλα
να ’χουν τα μπουλούκια που λέει ο λό
γος... Κι όχι τίποτε άλλο, αλλά πολύ θα
μου κακοφανεί να τον δω στη βουλή
τον μεγάλο και έντιμο πολιτικό άνδρα,
τον αγωνιστή, τον ήρωα των μαχών κα
τά του δικομματισμού και της πόλω
σης, τον αφελή και αθώο έφηβο με τη
διάψευση και το άδειο ταμείο (και
βλέμμα), που έσπευσαν να μαζέψουν
οι παλαιοί του συνοδοιπόροι μη χαθεί
τέτοιο παιδί! Μα πώς και δεν θρήνησε
ο άνδρας μπροστά στη λιτή μπλε κουρ
τίνα όπου παρέδωσε το ΚΕΠ στο πα 
ρελθόν και εαυτόν βορά στην ιστορία;
Μη γελιέστε, μέσα του πονούσε ο χρι
στιανός, αλλά είναι η αξιοπρέπεια που
τον κράτησε, το αντριλίκι-ανάμνηση
του τιμημένου του χωριού που του
υπαγόρευσε το... φλεγματικό «stiff
upper lip» της βορειοπροαστικής του
μεταγραφής κι έτσι μόνο δεν είδαμε
την απύθμενη λύπη του σε όλο της το
μεγαλείο. Δεν πειράζει, Δήμαρχε,
«δυό πόρτες έχει η ζωή, άνοιξε μια
ΚΕΠ μπήκε...». Αιντε, να καούν τα
κάρβουνα!
ουλάχιστον τώρα που ο Δήμαρχος
θα αποχωρήσει -οσονούπω - να ελ
πίζουμε ότι θα πάψουμε να λαμβά
νουμε χαρτάκια του τύπου «περάστε να
πληρώσετε κάγκελα και πλακάκια»;
Αυτά τα κάγκελα που βαρέθηκε το συ
νεργείο -ή δεν πήρε εντολή, βρε αδερ
φ έ- να τα συνεχίσει <τ γ ο ύψος του Κο
λυμβητηρίου ένθα επικρατεί το ρημα
διό, και τα οποία ενίοτε έχουν και αλυ-
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συγκαταλεγόταν και ο Μιρό. Έναν κό
σμο που απαιτεί την αθώα και απροκά
λυπτη ματιά ενός παιδιού για να γίνει
κατανοητός και τότε μπορεί να συναρ
π ά ζει στην μαγική του τροχιά μικρού;
και μεγάλους. Από την περασμένη Κυ
ριακή το ελληνικό κοινό έχει την ευκαι
ρία να τον προσεγγίσει στο Ίδρυμα
Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στη Χώ
ρα της Ανδρου.
Λ ή δ α Κ α ζ α ν τξά κ η

(Ό,τιβλέπετε και ό,τι διαβάζετε δεν είναι χρυσ
σιδίτσα (αλήθεια, ποιος βασιλεύς απά
νω στην τσαντίλα του μαστίγωνε τα
Δαρδανέλλια κι έδενε μ’ αλυσίδες τον
Βόσπορο;) για να είναι σίγουρο ότι κα
νένας κακούργος πολίτης δεν θα βρει
διέξοδο κυνηγημένος από φορτηγά και
χαϊλήδες οδηγούς που θέλουν να παρ
κάρουν στο σημείο ακριβώς που στα
ματάει το κάγκελο για να μπορούν ν ’
ανοίξουν την πόρτα του αμαξιού τους
με άνεση...
κτός απ’ τον τραγέλαφο του ΚΕΠ,
που σιγά την έκπληξη, του μετράγα
με τις μέρες απ’ την αρχή και σπά
γαμε πλάκα με την Ελίζα Βόζενμπεργκ
που το ’χε πάρει και στα σοβαρά (!),
έχουμε και τους τηλεοπτικούς, να μην
ξεχνιόμαστε, που είναι οι καλύτεροι!
Αλήθεια, εκείνη η Τατιάνα Στεφανίδου
(λέγε με Γυάλινο Τοίχο), η παραστολισμένη στο ύφος αυθεντικής λαϊκής τρα
γουδίστριας, τα εννοεί εκείνα τα προ
βληματισμένα του τύπου «η κυρία Χειλουδάκη σφυράει στο τηλέφωνο και
φωνάζει δώστε μου το βρακί μου, γιατί
δεν θέλει να μας απαντήσει ευθέως αν
είναι ερωτευμένη, αλλά εμείς θα επιμείνουμε, χαχαχα... Κυρία Χειλουδάκη, με ακούτε; Κυρία Χειλουδάκη, με
ακούτε;»;
ο ίδιο προβληματισμένη μας προκύ
πτει και η έτερη «Τράφικ», Χριστί
να Λαμπίρη (μα τι όνομα «στο σπίτι
των ανέμων» είναι αυτό;), που κρέμε
ται απ' τα χείλη της τρανσέξουαλ
Άντζελας-εγώ με τον εισαγγελέα είχα
σοβαρό δεσμό-όχι σαν τον Τζένη Χειλουδάκη τον ψεύτη που πολλά μας τα
’κανε-Γιάννου, καθώς τη ρωτάει «είναι
απολύτως κατανοητό το να Οελήσετε να
ολοκληρωθείτε ως γυναίκα και χαιρό
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μαστε που τεκνοποιήσατε [...] αλλά για
τί το ρίξατε στο κυνήγι της καριέρα; κι
αφήσατε το π α ιδί σας να το φροντίζουν
άλλοι; Δεν σας λείπει; Δεν θέλετε νατό
σφίξετε στην αγκαλιά σας;». Η παγκό
σμια ιατρική κοινότητα ακόμη να συνέλθει α π' το σοκ...
ο καλύτερο: «αρχιεπίσκοπος Ντορίτα», «παπα-Χρυσοστομία» και άλ
λα χριστιανικά, με την Τατιάνα Στε
φανίδου και πάλι, στο ρόλο μιας γκλαμουράτης και θεοσεβούμενης μετενσάρκωσης του... Θέμου Κορνάρου, να
αποκαλύπτει τα γκέι παιχνίδια στα ξε
νοδοχεία και τα τζουρά, μεταξύ μελών
του ανώτερου και κατώτερου κλήρου!
«Θα πρέπει κάποτε να έρθει η ώρα τη;
κάθαρσης και στην Εκκλησία, και να
μπορούμε να εμπιστευθούμε και πάλι
τους αγίους ανθρώπους που μας οδη
γούν στο Θεό», διεμήνυσε δεκάκις του
λάχιστον η παρουσιάστρια, νοητά
σταυροκοπούμενη κάθε φορά που το
πρώην παπαδοπαίδι και νυν μοντέλο
καλεσμένος της εκπομπής της αποκά
λυπτε νέα στοιχεία σχετικά με το πώ;
αποφεύγουν την πλήξη και δίνουν μια
νότα χαράς στο μαύρο ράσο και την
πειθαρχημένη ζωή οι ιεροηιένοι. Και
δωσ’ του απ' τη μια το πρώην παπαδο
παίδι σε πλάνα από λειτουργία καινά*
σου α π ’ την άλλη σε φωτογράφιση στη
νέα του καριέρα («ο πωλών επί πιστώ
σει» - «ο πωλών τοις μετρητοίς»). Μ’
αυτά και μ’ αυτά τη βλέπω την Τατιάνα
να αναγορεύεται οσονούπω σε «Μάκη
Ευαγγελάτο», δύο σε ένα, και δεν το ,
συζητώ, είναι πιο όμορφη και λιγότερο
τριχωτή α π ’ το macho δίδυμο... Αμήν! j
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Νατάσσα Χασιώτη

Ναι, καλά...
«Η Ελλάδα αρχίζει στις Πρέσπες.» Τι
εννοεί ο ποιητής-βουλευτής; Προφανούς
θα ήθελε να πει πως η «Η Ελλάδα αρχί
ζει από τις Πρέσπες», αλλά το προσπερ
νάμε. Βέβαια κάποιοι -κ α ι δικαίω ς- Οα
μπορούσαν να ισχυριστούν ότι η Ελλά
δα αρχίζει από το Νευροκόπι, κάποιοι
άλλοι λένε ότι αρχίζει από το Καστελλόριζο, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που
επιμένουν πως η Ελλάδα αρχίζει από τη
Γαύδο ή το τελευταίο χωριό του Έ βρου.
Όλοι δίκιο έχουν, επιχειρήματα δεν
έχουν σαν αυτό που διαθέτουν οι Π ρέ
σπες. Έ να επιχείρημα που ονομάζεται
Γιώργος Λιάνης, ο οποίος -κ α ι σαν
πρόεδρος της επιτροπής μορφωτικό)ν
υποθέσεων της βουλής- δικαιούται να
ορίζει γεωγραφικές ενάρξεις και να
ορίζει ως αρχή την εκλογική του περ ι
φέρεια. Οι υπόλοιπες υποψήφιες ενάρ
ξεις συνόρων ας διέθεταν Λιάνη.
Κι όπου επιδοτούμενος γάμος και χα 
ρά -όπως τα «Π ρέσπεια»- πρώτος βέ
βαια ο Νιόνιος που θα παρουσιάσει

εκεί την εμπνευσμένη και πρωτότυπη
παραγωγή του με καλλιτέχνες από τα
Βαλκάνια. Δήλωσε μάλιστα στη σχετι
κή συνέντευξη Τύπου: «Μαζί μου στις
Πρέσπες θα είναι οι Mode Plagal και
βούλγαροι, τούρκοι, ρουμάνοι, γιουγκοσλάβοι και αλβανοί καλλιτέχνες. Ο
Χουάτ Σανγκάι, από τη Ρουμανία, ο
Φλόριαν Μικούτα, α π’ τη Γιουγκοσλα
βία, συζητάμε με τον Μπελάσεβιτς, για
την Αλβανία έψαχνα τη Βικτόρια στα
Τίρανα, ενώ αυτή είναι στην Αθήνα οι
κιακή βοηθός. Γνωρίζουμε της 3ης κα
τηγορίας τους Αγγλοαμερικανούς της
ποπ και αγνοούμε τους πρώτους των
Βαλκανίων».
Προσπερνάμε κι εδώ το γεγονός ότι ο
ίδιος κυκλοφόρησε cd με μεταφρασμέ
να τραγούδια αγγλοαμερικανών καλλι
τεχνών και απλώς ρωτάμε: Πόσο κόστι
σε η παραγωγή του εν λόγω σχήματος;
Θ α είχε ενδιαφέρον να μας πουν το κό
στος.
Θ α ήταν καλό βέβαια να μας πουν και

το συνολικό κόστος των φετινών γιορ
τών στις Πρέσπες οι οποίες εντάχθη
καν στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα.
Κανένα πρόβλημα με τις Πρέσπες. Να
υποστηριχθούν. Εγώ όμως είμαι με τη
Γαύδο. Πειράζει; Μάλλον πειράζει,
επειδή οι Πρέσπες εκτός από Λιάνη
διαθέτουν και το περίσσευμα αλαζονεί
ας του Νιόνιου ο οποίος ξαναδήλωσε:
«Το ’91 στις Πρέσπες δεν πήγαινε πουλί
πετάμενο κι εμείς στήσαμε τεράστια συ
ναυλία. Βέβαια μας επιτέθηκαν επειδή
έγινε με το στρατό - ήταν όμως ο ελληνι
κός. Θέλω να μου αναγνωριστεί ότι
ήμουν ο πρώτος που πήγα».
Ναι, κυρ Νιόνιε, πήγατε αλλά μετά
φύγατε. Τι να πουν κι αυτοί που έμει
ναν; Δεν πήγατε δα και πρώτος στο
φεγγάρι ή στα Ιμαλάια, στις Πρέσπες
πήγατε. Έ λεος. Έ χουν και οι θυσίες τα
όριά τους - προς τα κάτω. Tu σημεία
έναρξής τους που θα έλεγε κι ο ποιητής-βουλευτής.
Βασίλης Μαρουλάς

Bloomsday
Συνέβη και αυτό και ήταν εξαιρετικό. Με
αφορμή και έναυσμα τα βιβλία του Άρη
Μαραγκόπουλου για τον U lysses και τον
Joyce -αυτά που ο Δ. Καψάλης χαρακτή
ρισε μεγαθύμως «συμπαθητικά» σε παλιότερη επιφυλλίδα που περιλαμβάνεται στο
πρόσφατο βιβλίο του Στον Κ α ιρ ό (εκδ.
Αγρα, σελ. 195)- το ΕΚΕΒΙ κάλεσε στη
Στοά του Βιβλίου διακεκριμένους θεωρη
τικούς της νεότερης λογοτεχνίας και μέ
σω αποσπασμάτων και αναλύσεων ταξι
δέψαμε όλοι στην Ιρλανδία της Μόλλυ και
του Νταίνταλους και στα όσα έγιναν -ή
δεν έγιναν- σ’ εκείνη τη σημαδιακή μέρα
της 16 Ιουλίου του 1904 (την ημέρα του κ.
Bloom). Προσωπικά χάρηκατο υψηλό επί
πεδο των εισηγήσεων αλλά και την αμεσό
τητα των ομιλητών με ιδιαίτερες τις πα
ρουσίες του Άρη Μπερλή (μεταφραστή
του Π ορτρέτου εν ό ς κα λλιτέχ ν η ) και του
Γιώργου Αριστηνού, δοκιμιογράφου και
λογοτέχνη.
Επιτέλους υπάρχει και στην Ελλάδα
ένας κριτικός λόγος που δεν ομφαλοσκο
πεί, που συνδυάζει επιστημοσύνη και αι
σθητική και που μπορεί ισότιμα με τον
υπόλοιπο κόσμο να ψηλαφεί τα μεγάλα
θέματατης τέχνης και της avantgarde. Ιδι
αίτερα πιστεύω πως το ογκώδες βιβλίο
του Άρη Μαραγκόπουλου U lysses Ο δη
γός Ανάγνωσης, με τις λεπτομερείς ανα
λύσεις, τ’ αποσπάσματα και το χρονολο
γώ και των 18 κεφαλαίων του, που κύκλο—

φόρησε ο Κέδρος το 2001, αποτελεί επί
τευγμα όχι μόνο για την εγχώρια αλλά και
για τη διεθνή βιβλιογραφία. Επίτευγμα
που θα έπρεπε να μεταφραστεί κατά προ
τεραιότητα σε μια διεθνή γλώσσα παρα
μερίζοντας ακριβοδίκαια κάποιο απ’ τα
εφήμερα «εσωστρεφή» λογοτεχνήματα
του συρμού. Στη φάση αυτή είναι σαφώς
πιο σημαντικό ν’ αποδείξουμε ότι παρά
γουμε θεωρία εξίσου -αν όχι πιο πολύ- με
λογοτεχνία κι ότι είμαστε ενήμεροι κι ευαί
σθητοι όχι μόνο ως προς την εντόπια αλλά
κυρίως ως προς τη διεθνή παραγωγή.
Γράφει ο Α.Μ. (σελ. 10): «Ο ιδιόμορφος
μοντερνισμός του Ulysses δεν οφείλεται
τόσο σε κάποια προγραμματική νεωτερική ιδεολογία όσο στην νεωτερική μορφή
με την οποία ο συγγραφέας επεξεργάζε
ται από την αρχή τις κλασικές φόρμες από
το βικτωριανό έως το συμβολιστικό μυθι
στόρημα. Ως προς αυτό η συγγένεια μ’
έναν άλλο ομήλικο του καλλιτέχνη έχει
αρκετές φορές επισημανθεί: Ο Πικάσο
όπως ο Τζόυς αφομοιώνει την κλασική πα
ράδοση και προχωρώντας εκλεκτικά δημι
ουργεί τις εικονοκλαστικές του μορφές»
κι αλλού (σελ. 19): «Βιβλία σαν το Ulysses
έχουν μυητικό χαρακτήρα δηλαδή τα δια
βάζει κανείς όπως τη Βίβλο ή τα ομηρικά
έπη: στο μάκρος του βίου και στη διαδρο
μή της πνευματικής του πορείας...». Αλη
θινά ο Ulysses θα μπορούσε να παραβλη
θεί μορφολογικά προς τις εμβληματικές

D em oiselles d'A vignon, του 1907. Εδώ ο
Πικάσο συμφύρει βίαια τον Greco της Π έ
μ π της Σ φ ρ α γίδ α ς με τον σεζανικό ολιστι

κό χωρόχρονο και το κατά παράδοση αι
σθησιακό γυμνό της δυτικής τέχνης με τις
τερατικές μορφές της Αφρικής ή την πρω
τόγονη ιβηρική γλυπτική. Έφτιαξε, ο δαι
μόνιος ισπανός, όμοια όπως ο Joyce, ένα
«δυσάρεστο» και «ακατανόητο» έργο που
παραμένει τέτοιο από τότε ώς σήμερα!
Ένα έργο που να ενοχλεί την μικροαστική
ασφάλεια και την αισθητική της στο διηνε
κές. Εντυπωσιακό: ξεφυλλίζοντας από
σύμπτωση την Γέννηση τη ς νέα ς τέχνης
του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα (εκδ. Αστρο
λάβος. Ευθύνη 1987), όπου αναδημοσιεύ
ονται τα άρθρα του από το μεσοπολεμικό
πρωτοποριακό περιοδικό XXαιώ νας, σκό
νταψα στο εξής απόσπασμα του 1935:
«Στη φιλολογία το ρομάντζο υποχωρεί
μπρος στην ποίηση. Γεννιέται η κίνηση
του 1885. Ρεμπώ, Βερλαίν. Η μουσική
επηρεάζει τις άλλες τέχνες. Το διήγημα
γίνεται εσωτερικό. Ο Ντυζαρτέν δημιουρ
γεί τον εσωτερικό μονόλογο που θα δοξα
στεί αργότερα με τον Τζόυς.» (σελ. 98).
Η μικρή ιστορία του ελληνικού μοντερνι
σμού μπορεί να σεμνύνεται γι’ αυτά και γι’
άλλα ανάλογα σημεία που αποδεικνύουν
ότι και σε βάθος γνωρίζουμε και ότι έγκαι
ρα αναγνωρίζουμε...
Μάνος Στεφανίδης
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« θ έλ ω να δω, θέλω τό σ ο πολύ να δω που δίνω ό λο μου το β α σίλειο
και ό σ ο χρυσό χρειάζεται - πήγαινε με εκεί, σ ε ικετεύω!» Κανείς και
τίποτα δεν μπόρεσε να εμποδίσει τον απεγνω σμένο π ό θ ο του
Π ενθ έα να δει τις Βάκχες εν ώ ρα οργιαστικής έκστασης, π ό θ ο που
σήμανε το τέλος για τον ίδιο και το βασίλειο του. Ή ταν η μοιραία
εκείνη στιγμή που έχει καταγραφεί στην ιστορία της παγκόσμιας
δραματουργίας ω ς η απονενοημένη προσπάθεια του ανθρώ που να
πλησιάσει ασφυκτικά τον πυρήνα της ύπαρξής του και
ηδονοβλεπτικά να κρυφαδράξει ό λ ες τις τρομαχτικά ά νομες και
ανατριχιαστικά γοητευτικές πράξεις, τις οποίες είναι καθόλα ικανός
μα δειλός να διαπράξει ιδιοχείρως.

Σάρκα

χρυγείναδύνατον
Λεπτομερεια από το τελετουργικό του Nitsch.

HERMANN NITSCH LECTURE-ACTION
A SHORT HISTORY OF PERFORMANCE
WHITECHAPEL ART GALLERY
Λονδίνο, 04/2002

Τι πραγματικά συνέβαινε κατά τη
διάρκεια των αρχαϊκών οργιαστικιόν
τελετών δεν έχουμε τη δυνατότητα να
γνωρίζουμε παρά μόνο μέσα από την
πεμπτουσία του αρχαίου δράματος,
όπως αποτυπώνεται στον αριστοτελικό
ορισμό της τραγωδίας. Η ανθριόπινη
φύση, απόλυτα συνυφασμένη με το λά
θος, χρήζει ελέους και φόβου πριν αγ
γίξει την κάθαρση. Με τη γέννηση τι ον
μονοθεϊστικών θρησκεκόν, η έννοια
της θυσίας της φυσικής υπόστασης με
σκοπό τον εξαγνισμό του πνεύματος υι
οθετήθηκε ευρέως, ιδιαίτερα από τη
πρωτοχριστιανική θεολογία. Οι μορ
φές που ενδυθηκε υπήρξαν πολλές,
από τον αλληγορικά ανθρωποφαγικό
χαρακτήρα της Ευχαριστίας, στην
ύστατη μορφή της Σταύριοσης του Θεανθριόπου. Ταυτόχρονα όμιυς η ένταση
της καθαυτού σαρκικής απόλαυσης, τη
στιγμή της απόλυτης έκστασης, αποσιωποιήθηκε σθεναρά.
Η αναδημιουργία της συγκεκριμένης
ατμόσφαιρας, τη στιγμή που επιτυγχά
νεται η όσμοση της αναγέννησης μέσα
από την καταστροφή, σε ένα περιβάλ
λον μουσκεμένο με την αύρα των διονυσιακιύν μυστήριων, έλαβε χιόρα πρό
σφατα στο Λονδίνο από τον μεγάλο μάγιστρο της performance art Hermann
Nitsch, ως μέρος μιας σειράς ιστορικιόν
δράσεων, που επίσης συμπεριλάμβανε
τους Carolee Schneemann, Stuart
Brisley, The Bernsteins, The Kipper
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Kids, Bruce McLean, και της τρίτης παγκοσμίιυς ανακατασκευής της περίφη
μης Untitled (equestrian installation)
(1969) από τον Κουνέλλη.
Η δημιουργία τοιν κατάλληλιυν συν
θηκών για εξαγνισμό και έκσταση συ
νεχίζει ν’ αποτελεί την raison d’être της
δουλείας του Hermann Nitsch. Αυτό
επιδιώκει η μοναδική αυτή επανάληψη
της ιστορικής πράξης του 1962 LectureAction: Basic Elements of the OrgiesMysteries Theatre, η οποία στέφθηκε
με ιδιαίτερη επιτυχία.
Εισερχόμενος ο θεατής στη White
chapel Gallery, παρακινείται από τους
λευκοντυμένους ιερείς-βοηθούς του
Nitsch να πλησιάσει το χοίρο του μυ
στηρίου, καθιυς μόλις πρόκειται να πά
ρει ενεργό μέρος στη δημιουργία ενός
συνολικού έργου τεχνοίν (Gesamt
kunstwerk). Το όχημα αποτελεί η από
λυτη συναισθησία μέσα από τη φρενή
ρη εγρήγορση καθενός απειροελάχι
στου κυττάρου, κάτι απαραίτητο για τη
μύηση και μέθεξη του θεατή.
Η αίθουσα είναι γεμάτη τραπέζια ντυ
μένα στα λευκά. Επάνω τους κείτονται
φρέσκα φρούτα, καρβέλια, αυγά, κρα
σί, νερό, ψάρια και κομμάτια ωμού κρέ
ατος, δημιουργιόντας μια πανδαισία
χρωμάτων, υφών, γεύσεοιν και οσμιόν.
Σε ένα τραπέζι βρίσκεται ξαπλωμένη η
γυμνή φιγούρα μιας γυναίκας, εν<ί> στην
κορυφή της αίθουσας, ωσάν ζιυντανός
Rembrandt, ένα σφαχτό κρέμεται από
έναν ξύλινο σταυρό, στάζοντας αίμα
στο επίσης γυμνό σιόμα ενός άνδρα ξα
πλωμένου στη βάση του σταυρού - μια
εικόνα που φέρνει στο νου predella γοτ

θικού altarpiece, μα και τύμβο άγνωστου
στρατκότη. Και οι δυο έχουν δεμένα τα
μάτια με ένα κομμάτι ύφασμα.
Ο Nitsch αρχίζει την ιεροτελεστία,
εφορμιόντας στα εύπλαστα σαρκιόδη
υλικά. Η ψίχα ζυμιόνεται με τα εντόσθια,
ο κρόκος του αυγού χριοματίζεται άλικος
και τα πάντα πλημμυρίζουν από χυμούς,
αίμα και λίπος, που αδειάζονται σε με
γάλες ποσότητες επάνιυ στα τραπέζια
από τις κανάτες τιον ιερέιυν. Ο θεατής
καλείται να δοκιμάσει ό,τι θέλει, όπως
θέλει, υπό τους ήχους μιας μονοτονικής
εκκλησιαστικής μουσικής. Η αισθητική
εμπειρία κατανοείται ιυς πνευματική
επιλογή. Η πλατιυνική διάσταση μεταξύ
ιδέας και ειδώλου απορρίπτεται.
Σειρά έχει η δράση τιον ηθοποιών. Η
δύναμη της μουσικής εντείνεται, γίνεται
θόρυβος. Ο Nitsch πλησιάζει τη γυναίκαηθοποιό και ανασηκοινοντάς την ελα
φρά, τη διευκολύνει να τεντιόσει ικετευ
τικά τα άκρα της, δίνοντας της ταυτόχρο
να να γευτεί το ματυψιένο υγρό από τη μί
ξη το>ν υλικών. Με αργές και σταθερές
κινήσεις τής δίνει να πιει όλο και περισ
σότερο, οισπου να ξεχειλίσει και, δια
γράφοντας αυλάκια επάνω στο γυναι
κείο κορμί, να καταλήξει στο αρχικό ση
μείο της γέννησης. Επάνω στο γυμνό σώ
μα ο καλλιτέχνης τοποθετεί έναν ιχθύ,
τον οποίο ανοίγει διάπλατα μ’ ένα μαχαί
ρι και γεμίζει με εντόσθια και σπάραχνα
που γλιστρούν επάνιο και γίνονται ένα με
τη ζεστή ανθρυίπινη σάρκα.
Έ ν α ς ξύλινος σταυρός εμφανίζεται και
οι βοηθοί καθαρίζουν τρυφερά και προ
σεκτικά τη γυναίκα για την τελετή της
σταύρωσης. Η στιγμή φτάνει και ηγυναίX

κα, ντυμένη με λευκό χιτώνα, δένεται
σφικτά πανιυ στο σταυρό, καθώς η έντα
ση της μουσικής κλιμακώνεται μέσα από
τον επαναλαμβανόμενο εκκωφαντικό
ήχο ενός γκονγκ. Ο Nitsch αδειάζει πο
τήρια αίμα στο στόμα της εσταυριυμένης
και το λευκό ύφασμα βάφεται σύντομα
κατακόκκινο. Ο σταυρός τοποθετείται
δίπλα στο σφαγμένο ζώο, στο δέρμα του
οποίου ο καλλιτέχνης ανοίγει μια οπή
και συμβολικά βάζει μέσα τα δάχτυλα
του. Δυο β οη θοί πλησιάζουν και με μα
χαίρια σχίζουν την κοιλιά του νεκρού
ζώου, ενώ ο Nitsch και οι επικεφαλείς
του το γεμ ίζουν συνεχιύς με τα σπλάχνα
του. Με την ένταση χειρονομιακής ζω
γραφικής, κουβάδες με αίμα ρίχνονται
στον τοίχο πάνω ακριβώς από το σώμα
του γυμνού άντρα, ο οποίος έχει καλυ
φθεί από κομμάτια υγρής σάρκας. Τελι
κά οι δυο ηθοποιοί αποχιορούν και οι
βοηθοί, διαλύοντας τα απομεινάρια των
ζωικοίν οργάνων, επιδίδονται σε ένα
οργιαστικό κρεσέντο, που ενορχηστριόνεται και κορυφυίνεται από τον καλλιτέχνη-σαμάνο με αριστοτεχνικά επική εκ
φραστικότητα και δύναμη.
Το θεωρητικό υπόβαθρο του αυστρια
κού ακτιονισμού δανείζεται στοιχεία
από το παρελθόν για να αντεπεξέλθει
στο σήμερα, το οποίο είναι με τη σειρά
του αποτέλεσμα των διαχρονικοί στοι
χείων της ανθρώπινης υπόστασης. Ο άν
θρωπος σφύζει από ενέργεια, την οποία
απαγορεύεται από την κοινωνία να
εκτονιόσει. Ταυτόχρονα η ανάγκη για
ατομική επιβίωση, η οποία εκδηλώνεται
μέσα από δημιουργίες ομάδιον, μέσα
από λογοκρισία και διάφορα είδη επιβο
λής και ελέγχου, οδηγεί σε συλλογικές
νευρώσεις, επιθετικότητα και σύγκρου
ση. Η σκληρότητα και η καταστροφικότητα είναι στοιχεία αναπόσπαστα της
ανθροιπινης φύσης. Ταυτόχρονα, μια
ζωή που δεν «βιόίνεται» ζητά να βιιοθεί
με οποιοδήποτε τίμημα. Έ τσ ι το OrgiesMysteries Theatre, το οποίο διαδραματί
ζεται όχι στη σκηνή αλλά στον πραγματι
κό χοίρο του θεατή, λειτουργεί σαν βαλ
βίδα που διοχετεύει και απορροφά την
επιθυμία υπερβολής και κατάχρησης,
για να επέλθει η κάθαρση. Τα ορμέμφυ
τα βγαίνουν προς τα έξι» μέσα από τη
συμβολική πράξη του ξεριζώματος των
σπλάχνων του ζιύου. Η ανθριυπινη ενέρ
γεια εκλύεται, ξεπλένεται, ευ-σπλαγχνίζει και ευ-σπαγχνίζεται μέσα από μια
ολική εμπειρία.
Η συμμετοχή του κοινού είναι ζυπτκής

σημασίας. Ο θεατής καλείται να πάρει
ενεργό ρόλο στο χάπενινγκ. Κινείται,
βιώνει, δημιουργεί και νιώθει. Καλείται
να δοκιμάσει όλα τα πράγματα που ενέ
χονται στην έννοια του υπάρχειν. Τα
αντικείμενα είναι η ίδια η δημιουργία,
είναι τα πάντα και ο θεατής μαζί. Ο θεα
τής δοκιμάζει τον εξωτερικό κόσμο, τον
κάνει δικό του και μπορεί πια να δει μέ
σα απ’ αυτόν, μέσα του. Το τέλος δημι
ουργεί την αρχή και η ζο>ή αυτοεπιβεβαιώνεται. Ταυτίζεται με το Όλον. Το Είναι
γίνεται η επίγνωση, η συνείδηση. Ο ηθο
ποιός είναι το άλλο εγώ του θεατή, το μυ
θικό θύμα. Ο πληγιυμένος Αχιλλέας, ο
τυφλός Οιδίπους, ο εσταυρωμένος Ιη
σούς. Οι πράξεις είναι επίσης μυθικές. Η
διονυσιακή λατρεία ως γενεσιουργός
δύναμη και αιτία καταστροφής, η Ουσία
του Αβραάμ, η τυραννοκτονία, η πατρο
κτονία, ο κανιβαλισμός, ο φροϋδικός ευ
νουχισμός. Μέσα από μια μυθική διήθη
ση στο ασυνείδητό, ο Nitsch διηγείται
την ιστορία της συλλογικής συνείδησης.
IN THE FREUD MUSEUM
FREUD MUSEUM
Λονδίνο, 04-05/2002

Ο δεύτερος εικαστικός σταθμός στο σύ
ντομο αυτό ταξίδι της ύπαρξης είναι η έκ
θεση «Μέσα στο Μουσείο Φρόυντ», στο
Χάμστεντ του βόρειου Λονδίνου, όπου
βρίσκεται το σπίτι του Σιγμουντ Φρόυντ.
Εκεί ο μεγάλος ψυχαναλυτής, μαζί με τη
σύζυγό του Μάρθα, πέρασε τον τελευ
ταίο χρόνο της ζωής του εκδιωγμένος
από τους Ναζί, μέχρι τον θάνατο του, στις
23 Σεπτεμβρίου 1939, στα 83 του χρόνια.
Το σπίτι από μόνο του φέρει την αύρα
του μοναδικού αυτού εξερευνητή του
υποσυνείδητου, καθώς ο γιος του Ερνεστος και η κορυφαία παιδική ψυχολόγος
κόρη του Αννα, θέλοντας ο πατέρας
τους να νιώσει οικεία στο ξένο περιβάλ
λον του Λονδίνου, αναδημιούργησαν το
εσωτερικό της οδού Bergasse 19 στη
Βιέννη, όπου ο Φρόυντ έζησε και εργά
στηκε για 47 χρόνια. Το σπίτι συνέχισε
να κάτοικείται από την Άννα Φρόυντ
μέχρι το θάνατο της το 1982, και σύμφω
να με την επιθυμία της άρχισε να λει
τουργεί ιος μουσείο από το 1986.
Είναι μαγικό να περιδιαβαίνει κανείς
τα διυμάτια αυτού του σπιτιού, ποτισμέ
να με όλο το φάσμα τιυν κρυφών φόβων
και επιθυμιών της ανθρώπινης ψυχής.
Μέσα στο σκοτεινό χοίρο της ψυχαναλυ
τικής θεραπείας, η ματιά του θεατή μπο
ρεί να χαϊδέψει τα ράφια με παλαιές εκ

δόσεις αρχαίων τραγωδιών, σονέτοιν
του Σαίξπηρ και έργων του Στέφαν
Τσβάικ. Μια τεραστία και σπάνια συλ
λογή από αρχαϊκά ειδώλια- θρύμματα
πολιτισμών, σπαρμένα σε όλες τις γω
νίες του σπιτιού και ειδικά στο ιατρείο,
στα οποία συχνά αναφερόταν ο Φρόυντ
ως στους «αγαπημένους του φίλους»,
φανερώνουν την επιρροή της αρχαίας
ελληνικής σκέψης στο έργο του.
Και ξαφνικά τα μάτια πέφτουν στο πε
ρίφημο ντιβάνι. Έ τσι απλό, με το φθαρ
μένο του πλεκτό κάλυμμα και τα μαξιλά
ρια και πιο πίσω η διακριτική δερμάτινη
πολυθρόνα του ίδιου του Φρόυντ, ζεστή
και ρυτιδιασμένη, σαν μόλις να σηκώθη
κε ο γιατρός, γυρτός και βαρύς, μετά από
μια εξαντλητική διείσδυση στον αλλόκο
το κόσμο των ονείριυν. Το σπηλαιιύδες
και απειλητικό άγνοκττο, που σιγά-σιγά
ανασύρεται στο φως με τις χειμαρριόδεις
ονειρικές εξομολογήσεις, φαίνεται να
είναι η καταλληλότερη ατμοσφαιρική
περιοχή για να επέμβουν εικαστικά 30
σύγχρονοι εκφραστές του υποσυνείδη
του, όπως οι Mat Collishaw, Paula Rego,
Tracey Emin, Abigail Lane, Tacita Dean,
Martin Creed, Louise Bourgeois, Marc
Quinn, Mona Hatoum κ.ά.
Ω, Θεέ μου! είναι ο τίτλος του επιτοίχιου έργου της Abigail Lane στην είσοδο
του Μουσείου. Είμαστε άραγε εμείς που
κραυγάζουμε για σωτηρία μπρος στο
τρομακτικό μαύρο τέρας του καμβά ή
ίσως είναι αυτό που ζητά βοήθεια μπρος
στη δική μας θεά, μην ξέροντας τι να κά
νει, ως γνήσιο δημιούργημά μας; Στη
βάση του ανακλίντρου, «κάτω από το
χαλί», ο Collishaw -γνοκπός για την
ωραιοποιήση «σκληριόν» σκηνών, όποις
γοητευτικές εικόνες με πληγές από
σφαίρες, και λουλούδια με δερματικά
εξανθήματα- τοποθετεί ένα DVD
projector και απειλητικά μεγεθύνει
αποκρουστικά ζωύφια, που βρίθουν μέ
σα σε παλιά κτήρια και επιρρεπείς μνή
μες. Το στίγμα του φετινού αποδεκτή
του Βραβείου Τέρνερ Martin Creed εί
ναι εξίσου σοβαρό σε ύφος αλλά λυτό
ιυς προς τα μέσα. Για τον Creed, μια κόλ
λα χαρτί A4 μας θυμίζει ότι μπορούμε
επίσης να ανακαλύψουμε Μεγάλα
Πράγματα μέσα σε Μικρούς Χοίρους τα μεγάλα μυστικά της ύπαρξης αραδιάζονται σαν τα αγαλματάκια πάνιυ στο
γραφείο του μεγάλου Δασκάλου.
ΦΑΙΗ ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΑΚΟΥ

ftzanetoulakou@hotmail.com
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Το να εκμεταλλεύεται μια χώρα τις «ίδιες» καλλιτεχνικές της
δυνάμεις για την πρωτότυπη παραγωγή αλλά και αναπαραγωγή
καλλιτεχνικών προϊόντων, πέραν της δ ή 8εν «διάσω σης» των
παραδοθέντων, δεν είναι καθόλου ένοχο. Τουλάχιστον όχι επί της
αρχής. Σημασία στην περίπτωση αυτή δ εν έχει τό σ ο η
«αναπαραστατική» κίνηση, ό σ ο ο τρόπος διεκπεραίω σής της,
δηλαδή η διαχείριση του προϋπάρχοντος υλικού με τα
προαναφ ερθέντα μέσα. Αν το υλικό αυτό είναι πρωτότυπο,
παραδοσιακό ή λόγιο, αποτελεί δευτερέυον ζήτημα, δ εδ ο μ ένο υ ότι
-εφ ό σ ο ν οι τρεις υποστάσεις του υλικού είναι ζω ντα νές- τα όρια
ανάμεσα στην παράδοση, τη λόγια παραγωγή και την πρωτότυπη
δημιουργία είναι αδιόρατα έω ς ανύπαρκτα. Τέτοια είναι η
περίπτωση της Εθνικής Π α ρα δοσια κής Ο ρ χή σ τρ α ς της Κίνας και οι
συναυλίες που έδ ω σ ε στο Η ρ ώ δ ειο στις 15 και 1 6 Ιουνίου
διεξήχ8ησαν με υποδειγματική τιμιότητα και καλλιτεχνική συνέπεια.

«Ανθεντικότψα» ή Αυθεντικότητα;
- Τιμιότητα!
αταρχήν διευκρινίζουμε ότι ο
τίτλος «Εθνική Παραδοσιακή
Ορχήστρα της Κίνας» δεν χρησι
μοποιείται στη συγκεκριμένη
περίπτωση για να ορίσει μια ορ
χήστρα που το ρεπερτόριό της και η
καλλιτεχνική της δραστηριότητα είναι
αποκλειστικά προς την κατεύθυνση της
«αυθεντικής» ερμηνείας παραδοσια
κής μουσικής, αλλά για να περιγράφει
μια ορχήστρα που χρησιμοποιεί στο μέ
γιστο βαθμό παραδοσιακά όργανα και
τεχνικές. Πρακτικά η Ε.Π.Ο.Κ. δεν εί
ναι τίποτε άλλο από μια πλήρη, όσον
αφορά στην ηχητική παλέτα και τον
όγκο, συμφωνική ορχήστρα, στην
οποία όμως έχει αντικατασταθεί μεγά
λος αριθμός οργάνων από αντιστοίχων
οικογενειών (έγχορδα, πνευστά, κρου
στά) παραδοσιακά κινέζικα όργανα.
Τα όργανα αυτά είναι «κουρδισμένα»
με αποτέλεσμα να μην αλλοιώνεται η
συνηχητικότητα της ορχήστρας. Η μόνη
διαφορά της συγκεκριμένης ορχήστρας
είναι ότι λόγω των διαφορών των οργά
νων διαμορφώνει μια ηχητική εικόνα
λίγο διαφορετική απ’ αυτή της δυτικο
ευρωπαϊκής ορχήστρας, χωρίς οι ηχοχρωματικές αποκλίσεις να αλλοιώνουν
την ουσία των έργων που εκτελεί, αφού
οι «σχετικές» ισορροπίες στην ενορχή
στρωση των έργων έχουν μείνει αναλ

Κ

56

λοίωτες. Το αν μια τέτοια ορχήστρα νο
μιμοποιείται να αυτοαποκαλείται «πα
ραδοσιακή» είναι ένα ρητορικό ερώτη
μα. Η ιστορική πραγματικότητα είναι
πως τέτοιου είδους ορχήστρες υπήρχαν
από αιώνες στην Κίνα, δεδομένης της
έκτασής της και των διαφορών από π ε
ριοχή σε πειροχή, αρχικά στις αυλές
των αυτοκρατόρων, επιδιώκοντας να
αρθρώσουν μια ενιαία εθνική κινέζικη
μουσική. Διαφορετικά τον όρο «παρα
δοσιακή μουσική της [ανέκαθεν πολυε
θνικής] Κίνας» θα έπρεπε να τον συνο
δεύει και κάποιος διευκρινιστικός
προσδιορισμός που να απαντά στο
«ποιας Κίνας;», όπως ακριβιός συμβαί
νει και με την κινεζική γλώσσα. Η συ
νεύρεση άλλωστε οργάνων προερχόμε
νων από τις παραδόσεις διαφορετικών
πλην συγγενών μεταξύ τους λαών, με
στόχο τη δημιουργία ενός μεγαλυτέρων
δυνατοτήτων οργανικού συνόλου, κα
τέληξε στην Ευρώπη να λέγεται «συμ
φωνική ορχήστρα».
Απ’ την άλλη μεριά η κινέζικη όπερα
(βλ. την ταινία Αντίο Παλακίόα μου)
χρησιμοποιεί τους τελευταίους αιώνες
τέτοιου όγκου, ποικιλίας και συνεπώς
εκφραστικής ικανότητας ορχηστρικά
σύνολα. Η κινέζικη όπερα είναι ωστόσο
ένα ερμαφρόδιτο είδος. Παρότι οι συν
θέτες της είναι κατά κανόνα επώνυμοι,
/ ---------

υπάρχουν και μουσικά μέρη που εκτελούνται «κατά παράδοση» σε όλες σχε
δόν τις όπερες. Τ α μουσικά σύμβολα
για τη φύση, τις καιρικές συνθήκες,
ακραίες ψυχολογικές καταστάσεις
κ.λπ. είναι τα ίδια (ίδια μουσική) πα
ντού, αφήνοντας στη διακριτική ευχέ
ρεια του συνθέτη την επέμβαση-σύνθεση των τμημάτων εκείνα)ν που αφορούν
αποκλειστικά στην απαιτούμενη κατά
σταση και εξέλιξη των μεμονωμένων
έργων. Η δραματουργική αυτί] πρακτι
κή συναντάται παγκοσμίως σε παλαιές
μορφές μουσικοθεατρικής πράξης, πα·
ραπέμποντας ενίοτε στην σαφώς προ
γενέστερη
θρησκευτική-λειτουργική
πρακτική. Το τελετουργικό των περισ
σοτέρων θρήσκε iü ')v του κόσμου (συ*
μπεριλαμβανομένης και της χριστιανι
κής) απαρτίζεται από κάποια «πάγια»
μέρη και από μέρη προσαρμοσμένα εί
τε ημερολογιακά, είτε καθαρά καλλιτε
χνικά, στις απαιτήσεις της κάθε ξεχωρι
στής τελετής, εορτής, λατρευόμενου θε
ού, τιμώμενου αγίου κ.λπ. Η δουλειά
των επώνυμων συνθετών εκκλησιαστι
κής μουσικής περιορίζεται στη σύνθεση
αυτών των μερών. Επίσης κοινό χαρα
κτηριστικό της λατρευτικής παράδοσης
με την κινέζικη όπερα είναι η «πάγια
δομή» των έργων. Δομή που άλλοτε πα
γιώνει και τη δραματουργική εξέλιξη
άλλοτε όχι. Ακριβώς όπως συμβαίνει
όχι μόνον στο αρχαιοελληνικό δράμα
(χορικά, διαλογικά μέρη, από μηχανής
Θεός, κάθαρση, ανάγκη, ύβρις κλτ.)
αλλά σε πάμπολλες περιπτώσεις ημιπαραδοσιακής-λαϊκής, συνδυασμένης
με «επώνυμη», τέχνης, με πιο άμεσο πα-
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΓΚΕΤΟ
ράδειγμα -κα τά τον Μ. Σηφάκη- τον
«δικό μας» Καραγκιόζη. Ό λ ες οι προη
γούμενες πρακτικές μπορούν να περι
γράφουν επαρκώς με μία λέξη, γνωστήάγνωστη στους μοντερνίζοντες και αυθεντίζοντες καλλιτέχνες και καλλιτεχνολόγσυς: Ποιητική.
Για να επιστρέφουμε όμως στις συναυ
λίες της κινέζικης ορχήστρας, να πούμε
πως το πρόγραμμά τους υπήρξε ενδια
φέρον, περιλαμβάνοντας σχεδόν ό,τι Οα
μπορούσε να ερμηνεύσει το συγκεκρι
μένο σύνολο ή τμήμα του. Από έργα κα
θαρής ευρωπαϊκής μουσικής (εισαγωγή
από την Κάρμεν του Μπιζέ, Πόλκα του
Στράους), έργα νεότερης και παλαιότερης λόγιας «εθνικής» κινέζικης ορχηστρικής μουσικής και μουσικής δωματί
ου (Η γιορτή της άνοιξης του Li Haunzi,
Η αλησμόνητη γιορτή του ραντισμού του
Liu Wenjin, Ενέόρα απ ό κάθε κα τεύ
θυνση ανωνύμου, κ.λπ.), σολιστικούς
αυτοσχεδιασμούς και καθαρά παραδο
σιακά κομμάτια, μέχρι τον αναπόφευ
κτο καταπώς φαίνεται καταληκτικό χο 
ρό από το Zorba the Greek. Η όλη πα 
ρουσία της ορχήστρας και των σολίστ
ήταν άψογη από κάθε άποψη, το πρό
γραμμα δομημένο έξυπνα, χωρίς να
κουράσει παρά το μάκρος της συναυ
λίας, ενώ για την ιστορία αναφέρουμε
ότι διηύθυναν οι Chen Xieyang, Xu
Zhijun και τιμητικά πλην εξαιρετικά
αμήχανα ο Δημήτρης Αγραφιώτης.
Τα προσφερόμενα, αν και ελαφριάς
αποκλίνοντα από τα αναμενόμενα, δι
καίως εντυπώσιασαν και έτερψαν το
κοινό, αποδεικνύοντας πως (ακόμη
και) ο «κόσμος» -όπω ς τον αποκαλούν
οι έμποροι των εθνιάν και της τέχνης(δύναται) να αναγνω ρίσει το τίμιο,
ακόμη κι αν του προσφ ερθεί σε συσκευασία διαφορετική από την άμεσα
αναγνωρίσιμη.
Σημειώνουμε πως παρόμοιες ορχή
στρες υπάρχουν στις περισσότερες χώ
ρες της Ευρασίας, της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, της Απω και της Μέσης Ανα
τολής, πραγματοποιώντας μια ευχάρι
στη, τις περισσότερες φορές και επιτυ
χημένη, προπαγάνδα της αισθητικής
πραγματικότητας, της πολιτιστικής κίνη
σης και της πολιτισμικής κατάστασης
Τ(ονχωρών αυτών. Και δεν εννοούμε ως
τέτοια ορχήστρα τα «σαράντα μπουζού
κια του ρεμπετολαϊκού αυτοκράτορα»...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

kyriakakisg@ alh.forthnct.gr
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Ακόμη και μετά τη διεθνή πολιτική εγρήγορση της δεκαετίας
του '6 0 , το κεντρικό σύνθημα της σόουλ-φανκ επανάστασης
«απ ελευθέρ ω σ ε το μυαλό σου (και το σώμα σου
8 α ακολουθήσει)» παραμένει για πολλούς ακατανόητο.
Ίσω ς γιατί η «κραυγή» του Τζέιμς Μ πράουν, του Φ έλα Κούτι
ή του Σλάι Στόουν δεν συνάδει με την ανέραστη ψυχαγωγία,
την απολιτίκ αποχαύνωση και τον ρατσισμό.

Χορεύοντας με τον Διόνυσο
ορεύοντας στους παθιασμέ
νους φανκ ρυθμούς των θερι
νών μας αποδράσεων, σαφώς
και ξυπνάμε τον ερωτικό Διό
νυσο μέσα μας. Ας μη ξεχνάμε
όμως πως το ρυθμικό ντελίριο ενός
Τζέιμς Μ πράουν και οι φορτισμένες
λιτανείες των Φέλα Κούτι, Μάνου
Ν τιμ π ά νγκο, Σλάι
εντ
δε
Φά μιλι
Σ τόουν,
Μ πούτσ ι
Κ ό λ ιν ς ,
Ρ έ α ρ
Έ ρθ
ή
των
Δι
Άσλι Μ πράδερς, την ιστορία των
οποίων μας υπενθυμίζουν σήμερα οι
αρχειακές ηχογραφήσεις της εταιρεί
ας Harmless, συνιστούν το αναστάσι
μο τραγούδι τιυν μαύρων γκέτο ανά
τον κόσμο, γομωμένο με το μπαρούτι
της αυτοδιάθεσης. Ασφαλώς οι ήχοι
που δο
νούν αυ
τή
την
εποχή τις
α ισ0ήσεις μας,
χορογρα
φ ώντας
τις
πιο
συναρπαστικές αποδράσεις μας, προέρχονται τόσο από τις βακχικές γιορ
τές του Α ιγαίου και τις εκστατικές τε
λετουργίες της Ανατολής όσο και από
τα τραγούδια πάθους της αφροαμερικανικής μουσικής. Η δύναμη όμως
αυτιάν των ήχων, οι οποίοι συντονί
ζουν καθαρτήρια το σώμα και το νου
μας στους «πρωτόγονους» φανκ ρυθ
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μούς, μοι
άζει μαγι
κή στον
τρόπο της
να επεμβαίνει
καταλυτι
κά
στη
δ ιά θ ε σ ή
μας. Κάθε μουσική συνιστά «μια
επέμβαση στον φυσικό μας χώρο με
αόρατα μέσα», κι αυτός είναι ο προαι
ώνιος ορισμός της μαγείας. Ωστόσο
τίποτα ύποπτο δε συντελείται όταν
παρασυρόμαστε έκπληκτοι από τις
διονυσιακές ιαχές του Τζέιμς Μπρά
ουν («Νο
νού» της
σόουλ), ή
όταν συν τ ο ν ιζ ό μαστέ
αμ αχητί
με
τις
α φ ρ ικ α ν ι κ έ ς
ωδές του Φέλα Ράνσομ Ανικουλάπο
Κούτι, ανοίγοντας δρόμο για το βασι
κό μας ένστικτο μέσα στη ζούγκλα
των συναισθημάτων. Το σόουλ-φανκ
μουσικό ιδίωμα, η φωνή των μαύρων
γκέτο της Αμερικής και της Αφρικής,
επηρεάζει εδώ και τέσσερις δεκαε
τίες
τις
πιο ερωSTAND UP
% AND BESS&c
τ ι κ έ ς
* COUNTED
αναφ λέ
ξεις της
δ υτ ικής
τρά γουδοποιίας,
όμως δεν
α π ο τελ εί
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Μόλις κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις ΠΟΡΕΙΑ
το βιβλίο του
Σ τ έ λ ιο υ Π . Κ α φ α ν τ ά ρ η

Δοκίμια Πολιτικολογίας

απλά ελιξήριο του σεξ, σεξουαλικό
βοήθημα με πρωτόγονο παρελθόν και
χάιτεκ μέλλον. Είναι ένα σκίρτημα
απελευθέρωσης από τα δεινά αυτού
του κόσμου, μια «κραυγή» που υπερ
βαίνει ήττες και συμπλέγματα, μια
οδός προσωπικής αποκάλυψης, μια
αφύπνιση γεμάτη προσδοκίες.

εκείνων των μουσικών στιλ της Δύσης
που κάνουν το σώμα κα ι τα μυαλό ν’
αντιδρούν αυτόματα στο κάλεσμα μιας
«άλλης» ζωής, όπου η ελευθερία και η
ευθύνη, το ένστικτο και η λογική συνυ
πάρχουν σε μια θερμόαιμη και ευφά
νταστη σχέση.

Ανασκόπηση της επικαιρότητας

Στι'λικΐ Π Knq(t«r«yT|;

ΑΟΚΙΜ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Ανα«»κώη|σΐ| tns cnuoietfTtjraç

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΗΧΟΙ
Στις εξαιρετικές συλλογές της εται
ρείας Harmless (Libra Music) κατα
γράφεται με άψογο ήχο η αποθέωση
του μαύρου φανκ της δεκαετίας του
70. Α π’ αυτό κατάγεται το επαναστα
τικό ραπ, το καρδιογραφικό χιπ χοπ,
το ιλιγγιώδες τέκνο και όλοι οι συγκοπτόμενοι ξαναμμένοι ρυθμοί που χα ρί
ζουν σεξαπίλ στις επιτυχίες της Κάιλι
Μινόγκ. Εξάλλου α π ’ αυτό το υλικό
αντλούν (ή κλέβουν) ιδέες όλοι οι σύγ
χρονοι μαύροι καλλιτέχνες της ποπ,
μαζί με τη δέουσα συμβουλή αναδρο
μής στην ιστορία της ψυχαγωγικής
τζαζ, της μελωδικής σόουλ, των δοξα
στικών σπιρίτσουαλ και των μπλουζ.
Αυτή είναι και η εκφραστική βάση

Προτεινάμενες συλλογές (C D ):
1. Doing The James Brown
2. Stand U p And Be Counted Vol. 1 &

2
3. Pulp Fusion: Magnum
4. Africafunk: The Original Sound Of
1970s Funky Africa
5. Africafunk: Return To The Original
Sound O f 1970s Funky Africa
6. Pulp Fusion: Revenge
7. Pulp Fusion: Fully Loaded
8. Gimme Shelter: Kaleidoscopic Funk
Collision
9. Pulp Fusion: Evolution (Ghetto
Funk & Jazz Classics)
10. Pulp Fusion: Funky Jazz Classics.

ΚΛΑΣΙΚΑ. & «ΚΛΑΣΙΚΑ»
INNERHYTHMIC: Η νέα πρωτοπορία
Τα Δοκίμια Πολιτικολογίας,
σχόλια πάνα) στην πολίτικη
και οικονομική συγκυρία,
γράφτηκαν μεταξύ
το>ν ετών 1977-2001 με πρόθεση
ν’ακουστεί η άποψη του κοινού
πολίτη, που αισθάνεται ότι
τα Μέσα και ιδιαίτερα ο Τύπος
τον καλύπτουν πλημμελούς
και με την πεποίθηση πως είναι
χρήσιμη η δημοσιοποίηση
Οέσεοιν όσων πολιτιυν έχουν
συγκροτήμενη γναίμη επ’ αυτών
που διαδραματίζονται
στον δημόσιο βίο.

•
Ζαλόγγου 1, Αθήνα 106 78,
Τηλ. 3831622 Fax: 3824359 kai
Ζωοδόχου Πηγής 6 Αθήνα 106 78
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Για όσους τολμούν να δοκιμάσουν επικίνδυνες ισορροπίες στην κόψη του ξυρα
φιού, να γευτούν τον ίλιγγο του χάους, να βυθίσουν το είναι τους σ’ ένα ολοζώ
ντανο τοπίο κυματομορφών, οι οποίες παίρνουν φευγαλέα το σχήμα κάποιου
δαίμονα ή ζώου, το εισιτήριο φέρει τη σφραγίδα ενός σύγχρονου Διόνυσου, του
υπερμουσικού Bill Laswell. Υπήρξε η τζαζ ψυχή των αφρομπίτ ηρώων Material, ο
φιλόσοφος της παγκόσμιας ισοπολιτείας, ο πρωτοπόρος της world music, ο
μπασίστας/παραγωγός/ενορχηστρωτής συναρπαστικών δίσκων της Λόρι
Άντερσον, του Μάικλ Τζάκσον, του Μπράιαν Ίνο, του Τζόνι Ρότεν, του Ίγκι Ποπ,
του Χέρμπι Χάνκοκ, της Νόνα Χέντριξ, του Κιπ Χανράαν, του Τομ Βερλέιν ή του
Ριουίτσι Σακαμότο. Το σχέδιο της μουσικής του μέλλοντος, έτσι όπως καταγρά
φεται στις «λασγοουλικές» παραγωγές της εταιρείας Innerhythmic (Κίνησις
Α.Ε.), προϋποθέτει τον συλλογικό αυτοσχεδιασμό βιρτουόζων μουσικών
(Laswell, Ulmer, Hussain, Wobble, Scopelitis κ.ά.),την ιδέα της παγκόσμιας ηχη
τικής αλχημείας, το όραμα ενός τεχνοκρατικού κόσμου υπό ενστικτώδη μετα
μόρφωση. Σ’ αυτόν οι ελευθεριάζουσες τεχνικές των πιο οξύμωρων μαύρων djs
και ο θόρυβος της μουσικής των μητροπολιτικών δρόμων συναντούν τον ανατο
λίτικο μυστικισμό και τον αφρικανικό παγανισμό σ’ ένα σύμπαν διαρκούς έκπλη
ξης που θυμίζει τη ζωγραφική του Πάμπλο Πικάσο (υπό την επίδραση των αφρι
κανικών μασκών) μετουσιωμένη σε κινούμενα ηχητικά ταμπλό τιτάνιων διαστά ",σεων. Εξερευνήστε λοιπόν προσεκτικά αυτό το «αντιεμπορικό» σύμπαν μιας k
σουρεαλιστικής βιοποικιλότητας νέων μουσικών μορφών, αρχής γενομένης από
τα άλμπουμ: Points Of Order (μάθημα πολιτιστικής μνήμης και αλματώδους ορα- ά
ματισμού του Μπιλ Λάσγουελ αυτοπροσώπως), Warszawa (μια μικρή εποποιία
?
των Praxis) και Sound System (όπου συμπράττουν οι περισσότεροι από τους...
γκουρού της νεομοντέρνας πλανητικής αισθητικής την οποία πρεσβεύει με φα I;
νατισμό ζηλωτή η πρωτοποριακή ανεξάρτητη εταιρεία Innerhythmic).
Χ.Τ. ΐ!
\

Π Ο Υ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΧΙΚΑ ΤΕΚΑΝΤ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ
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Στις 8 Ιο υ λ ίο υ 8 α δ ο ύ μ ε σ τ ο υ ς Δ ε λ φ ο ύ ς την π α ρ ά σ τ α σ η της
σ κ η ν ο δ έ τ ιδ α ς Σα χικά Τεκάντ Π ού οίνοι ο Ο ιδίπ οδας
β α σ ισ μ έ ν η σ τ ο κ είμ ενο της τ ρ α γ ω δ ία ς του Σοφ οκλή.
Μ ε μια σ ύ γ χ ρ ο ν η ματιά, η σ κ η ν ο θ έ τ η ς Σαχικά Τεκάντ και η
ο μ ά δ α « S tu d y o O y u n c u la ri» (Στούντιο Ο γ ιο υ ν τζο υ λ α ρ ί) θ α
π α ρ ο υ σ ιά σ ο υ ν τη δική τ ο υ ς ε κ δ ο χ ή του έρ γ ο υ που είναι
σ υ μ π α ρ α γ ω γ ή το υ Δ ιε θ ν ο ύ ς Φ ε σ τ ιβ ά λ θ ε ά τ ρ ο υ της
Κ ω νσ τα ντινο ύ π ο λη ς και το υ Ευρω π αϊκού Π ο λιτισ τικ ο ύ Κ έντρ ο υ
τω ν Δελφ ώ ν.

0 Οιδίτιοδας
θα είναι
στους
Αε
κυρία Λουκία Αθανασάκη, μέ
λος της επιτροπής του ΕΠΚΔ,
που είδε την παράσταση στην
Κωνσταντινούπολη, μας είπε
ότι την εντυπώσιασαν οι φωτι
σμοί. Το δίπολο φως-σκοτάδι παίζει
καθοριστικό ρόλο και λειτουργεί π α 
ράλληλα με την γνώση-άγνοια του Οιδίποδα. Η ίδια βρήκε ευρηματικό «το
σκηνικό που απαρτίζεται από πολλά
κουτιά μέσα στα οποία κινούνται οι
ηθοποιοί και μ’ αυτό τον τρόπο υπο
γραμμίζεται η μοναξιά-απο μόνωση
ιων ηρώων του Σοφοκλή».
Η Σαχικά Τεκάντ σε σημείωμά της
για την παράσταση τονίζει πως «Ο σύγ
χρονος άνθρωπος έχει απολέσει την
τραγωδία του (δεν είναι πια τραγικός).
Έχει παρατήσει τα μεγάλα σχέδια, τις
αρχές, τα υψηλά ιδειυδη, έχει παραιτη
θεί από την ιδέα ν ’ αλλάξει τη ζωή, δεν
κάνει ερωτήσεις, δεν ανησυχεί. Συμβι
βάζεται και προτιμάει να “κάνει τη ζυ)ή
παιχνίδι”. Και αυτή είναι η τραγω δία
του, ότι δεν μπορεί να δει τη δική του
πραγματικότητα. Στο έργο αντίθετα,
αντί να κάνουμε τη ζα)ή παιχνίδι, την
ανακρίνουμε μέσα στα πλαίσια ενός
παιχνιδιού.
Αυτό συντελείται σ’ ένα περιβάλλον
όπου συνυπάρχουν ταυτόχρονα η ζωή το παιχνίδι - η σκηνή, με τους ανθρώ-
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πους - τους ρόλους - τους ηθοποιούς.
Τη στιγμή της ανακάλυψης, κοινή για
τους θεατές και για τον Οιδίποδα, το
φως και η κίνηση παίζουν σημαντικό
ρόλο».
Τα σκηνικά αποτελούνται από 20 με
γάλα κουτιά, τοποθετημένα σε τέσσερις
ορόφους με τρόπο ώστε να δημιουρ
γούν ένα ενιαίο κουτί. Είναι μια δισδιάστατη κατασκευή που θυμίζει κουκλό
σπιτο, σταυρόλεξο, τις οθόνες της τηλε
όρασης σε ένα video wall, την τηλεόρα
ση με τα πολλαπλά παράθυρα στις ειδή
σεις ή την οθόνη ενός υπολογιστή. Η κα
τασκευή αυτή υποχρεώνει τους ηθοποι
ούς να κινηθούν στην πραγματικότητα,
σύμφωνα με κάποιους κανόνες, σε ένα
συγκεκριμένο πεδίο, και μοιάζει σαν
να έχουν τοποθετηθεί μέσα σε ένα
σταυρόλεξο όπου κατευθύνονται, ως
προς τις κινήσεις τους, από το φως.
Το σταυρόλεξο στηρίζεται στις ερω
τήσεις και τις επεξηγήσεις που υπάρ
χουν στην τραγωδία του Σοφοκλή και η
παράσταση διατηρεί την αστυνομική
δομή του έργου και την έντασή του. Εί
ναι όμως και το όπλο εξουσίας του Οι-

\

Το σχήμα «Studio Oyunculari» ιδρύ
θηκε το 1988 από την Σαχικά και τον
Εσάτ Τεκάντ. Από το 1990 λειτουργεί
ως επαγγελματική θεατρική ομάδα με
στόχο «την έρευνα μιας σύγχρονης
γλώσσας στο θέατρο και την εφαρμο
γή της». Έχει πάρει μέρος σε διάφορα
φεστιβάλ και έχει ανεβάσει έργα του
Σάμουελ Μπέκετ και του Χάρολντ Πίντερ. Η Σαχικά Τεκάντ έκανε τη διατρι
βή της στο Τμήμα «Τέχνες της Σκηνής
και του Θεάματος - Κλάδος Θεατρικός
και Ηθοποιίας» της Σχολής Καλών Τε
χνών του Πανεπιστημίου Dokuz Eylül.
Το σχήμα έχει συμμετάσχει σε διά
φορα φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων
το 7ο Βαλκανικό Φεστιβάλ Νέων Δημι
ουργών (Βουλγαρία, Σόφια) και το
Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Mladi Levi
που διοργανώθηκε στη Λουμπλιάνα
της Σλοβενίας.

δίποδα, αλλά παράλληλα και το πιο
σημαντικό στοιχείο στον μύθο που αλ
λάζει τη μοίρα του.
Από μόνο του σε ωθεί, σε υποχρεώνει
να θέτεις ερωτήσεις και να ψάχνεις
απαντήσεις. Μ’ αυτή τη λογική όλες οι
ερωτήσεις που υπάρχουν στο κείμενο
τονίζονται ιδιαίτερα και το έργο βασί
ζεται πάνω σε αυτές. Στην ουσία αυτές
οι ερωτήσεις καθορίζουν τη μουσικό
τητα της γλώσσας του έργου. Το φως
συμμετέχει κι αυτό όπως ένας ηθοποι
ός και σηματοδοτεί παράλληλα τη φωτεινότητα, την ενάργεια που αποκτάται
με τη γνώση. Ως αποτέλεσμα της λει
τουργίας του φωτός, η ενάργεια και η
φωτεινότητα ως έννοιες προκύπτουν
ταυτόχρονα, το φως έρχεται πάντα με
τη γνώση. Κινείται στα τετράγωνα και
τα φωτίζει συντελώντας, για τον Οιδί
ποδα και τους θεατές, στη διαδικασία
ανακάλυψης. Η εξουσία του φωτός εί
ναι αδιαμφισβήτητη για τους ηθοποι
ούς σ’ αυτή την πρωτοποριακή παρά
σταση.
Ό πω ς μας ενημέρωσε η κυρία Μάριο
Νικολοπούλου, υπεύθυνη Επικοινω
νίας και Καλλιτεχνικών Παραγωγών
του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέ
ντρου των Δελφών το έργο θα παρου
σιαστεί στο πλαίσιο των εκδηλιόσεων
της 21ης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαί
ου Ελληνικού Δράματος με γενικό θέ
μα «Θηβαϊκός Κύκλος».
ΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Η αποτυχία του καλλιτεχνικού μ έ ρ ο υ ς της Η λ έ κ τρ α ς το υ Γιάννη
Μ α ρ γ α ρ ίτ η δ ε ν π ρέπει να σ κ ιά σ ει ένα ε ν δ ια φ έ ρ ο ν σ το ιχ ε ίο
της π ρ ο σ έγ γ ισ ή ς της α π ό το ν σ κ η νο θ έτη ,
ν
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Μεταγραφές
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ι περισσότερες παραστάσεις
της Η λ έ κ τρ α ς προσεγγίζουν το
θέμα κυρίως από την πλευρά
της εκδίκησης. Εκδικούμενη η
Κλυταιμνήστρα δολοφονεί τον
Αγαμέμνονα και από εκδίκηση η
κτρα ζητά να σκοτώσει την Κλυταιμνή
στρα. Το δίπολο του μίσους και της μα
νίας της Ηλέκτρας είναι μια από τις κύ
ριες θεωρητικές αναφορές μας κατά
την ανάγνωση αυτού του κειμένου,
όπως και κατά τη σκηνική του απεικόνι
ση.
Βλέποντας την παράσταση του Μαρ
γαρίτη, αλλά και τη διδασκαλία του
προσώπου της Ηλέκτρας από τη Μόργκενστερν, είχα συχνά την εντύπωση
πως η προσέγγισή τους απομακρυνό
ταν απ’ αυτό το σχηματικό δίπολο, επι
χειρώντας να στηρίξει την «ψυχολο
γία», αλλά και το ήθος της Η λ έ κ τρ α ς , σ’
ένα ακόμη σημείο: συγκεκριμένα, στον
φόβο. Τα πρόσωπα αυτής της Η λ έ 
κ τρ α ς βρίσκονται ανάμεσα σ’ ένα μίσος
που τρέφει την εκδίκηση και σ’ ένα φό
βο που την αναστέλλει, μέσα σ' ένα θυμικό κύκλο που θυμίζει έντονα Ά μ λετ.
Μισούν και φοβούνται. Αυτή η ενδιαφέ
ρουσα ανάδειξη του φόβου ως ένα από
τα δύο κεντρικά συναισθήματα του έρ
γου φαίνεται πως αξίζει της προσοχής
μας και στο μέλλον. Αρκεί γι’ αυτό μια
μικρή επιβεβαίωση της αξίας της: Το
πρώτο δίπολο «μίσος-μανία» μάς πα
ρείχε μια κάποια ερμηνεία εκείνης της
φοβερής φράσης της Ηλέκτρας στο τέ
λος του έργου1 ας ξανακούσουμε τη
φράση αυτή τώρα σύμφωνα μ’ αυτό το
νέο δίπολο «μίσος-φόβος»: Δ ιπ λο κτύ π α ! πάει τώρα να πει «ικανοποίησε δι
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πλά το μίσος μου, Ορέστη, απάλλαξέ
με δυο φορές από το φόβο μου».
Ο ένας λοιπόν μισεί τον άλλο γιατί τον
φοβάται, και ο ένας φοβάται τον άλλον
γιατί τον μισεί. Σ’ αυτόν τον φαύλο κύ
κλο η επικοινωνία των προσώπων έχει
Ηλε
για πάντα χαθεί. Ο καθένας δεν εκφρά
ζει μόνο άλλα επιχειρήματα, ομιλεί τε
λικά τη δική του «γλώσσα». Αν εξαιρέ
σουμε το δίδυμο Ορέστης-Ηλέκτρα, τη
μόνη πραγματική ψυχική επικοινωνία
στο έργο, όλες οι άλλες «γλώσσες»
που ακούγονται είναι στην πράξη «ξέ
νες γλώσσες».
Αυτά τα λίγα ως μια αναφορά στο θε
ωρητικό μέρος της παράστασης. Γιατί
ως προς το καλλιτεχνικό της μέρος η
Η λ έ κ τρ α υπήρξε δυστυχώς απογοητευτική. Κι αυτό παρά τις σπουδαίες «με
ταγραφές» της.
Ο βασικός λόγος γι’ αυτή την αποτυ
χία είναι απλός· τόσο απλός και γνω
στός, που δεν χρειάζεται κανείς για να
τον θυμηθεί παρά μια βόλτα μέχρι το
καφενείο της γειτονιάς του: Οι μεγάλοι
ποδοσφαιριστές ούτε αρκούν από μό
νοι τους, ούτε κατακτούν μόνοι τους
πρωταθλήματα. Οι ομάδες τους τα κα
τακτούν. Γιατί ακριβώς εξαιτίας των με
γάλων ποδοσφαιριστών που διαθέ
τουν, οι σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα
ν’ αναπτύξουν ένα πλουσιότερο και ου
σιαστικότερο ομαδικό σύστημα παιχνι
διού. Διαφορετικά, αναδύεται εκείνη η
γνώριμη και θλιβερή εικόνα των σπου
δαίων αθλητών που αγωνίζονται εκ
προσωπώντας μονάχα το όνομά τους
σε (και απέναντι σε) μικρές ομάδες.
Μια τέτοια εικόνα είδαμε στο Ηρώδειο.
Στην αποτυχία αυτή της προσπάθειας
ασφαλώς έχουν σοβαρό μερίδιο ευθύ

νης και η εντελώς άσχετη, αντιθεατρι
κή και ασαφής μουσική του Άριλντ
Άντερσεν και τα χονδροειδή σκηνικά
και κοστούμια της Καρμεντσίτα Μπορσμπόγιου. Ο Χρήστος Τσάγκας έπαιξε
τον Παιδαγωγό με σοβαρότητα, αν και
εμφανώς αυτο-σκηνοθετημένος. 0
Ορέστης του Μπόγκνταν Ζολτ υπήρξε
ίσως η θετικότερη στιγμή της παρά
στασης. Σεμνός και καίριος. Ο Πυλάδης του Κωνσταντίνου Ανταλόπουλου
εντελώς αμήχανος. Η Χρυσόθεμις της
Μαριάνθης Σοντάκη εξαφανισμένη δί
πλα στην Ηλέκτρα της Μόργκενστερν.
Ο Αίγισθος του Γιάννη Νταλιάνη
απλώς διεκπεραιωτικός. Κι αυτή η
«ροκ» Κλυταιμνήστρα της Χρυσάνθης
Δούζη, δυστυχώς, ένα από τα πλέον
αδύναμα σημεία της παράστασης: Η
αμηχανία σκηνοθέτη και ηθοποιού
απέναντι στο πρόσωπο της Κλυταιμνή
στρας προσπάθησε να περάσει εδώ
ως άποψη.
Η Μάγια Μόργκενστερν πάλεψε να
ανακαλύψει και να μεταδώσει μια βαθιά
ερμηνεία του ρόλου. Δεν είχε ψυχική
επαφή με τους υπόλοιπους, αυτό ήταν
εμφανές. Ακόμα περισσότερο εμφανές
ήταν πως έπαιζε δίπλα σε ηθοποιούς
που δεν την ενέπνεαν, ενταγμένη σε
μια αισθητική που η ίδια δεν κατανοού
σε. Έπαιξε μόνη της λοιπόν, μ’ αυτό το
φοβερό μέταλλο της φωνής της, την
εκπληκτική τεχνική της κατάρτιση και
την έμφυτη μεταδοτικότητα των συναι
σθημάτων της. Δυστυχώς αυτό που πέ
ρασε τελικά στο κοινό ήταν μια προ
σπάθεια ακοινώνητη, απομονωμένη,
σχεδόν νευρωτική. Είναι αστείο, αλλά
μέσα σ ’ αυτό το κομφούζιο της μετριό
τητας η επίδειξη των ικανοτήτων της,
έτσι που δεν οδηγούσε πουθενά αλλά
συγκεντρωνόταν στον εαυτό της, ως
ένα παράταιρο ρεσιτάλ υποκριτικής,
έμοιαζε απλώς επιδεικτική.
Κατά τη γνώμη μου ωστόσο το πιο
αδύναμο σημείο της παράστασης
υπήρξε, για μια ακόμη φορά, ο χορός.
Αποτέλεσε τον φορέα και τον εκφρα
στή κάθε έλλειψης φαντασίας, σκηνι
κών λύσεων και θεατρικών ιδεών. Το
πρόβλημα είναι πως οι σκηνοθέτες
μας λένε συνήθως μέσα τους: «Θέλω
ν’ ανεβάσω Μ ή δ ε ια , Η λ έκ τρ α , Ανδρο
μ ά χ η ή Ο ρ έσ τη » . Αν ξεκινούσαν λέγο
ντας: «Θέλω ν’ ανεβάσω το χορό της
Μ ή δ ε ια ς , το χορό της Η λ έκ τρ α ς » κ.λπ.,
τα πράγματα θα ήταν μάλλον καλύτε
ρα και, βάζω στοίχημα, θα είχαμε κάθε
χρόνο λιγότερες τραγωδίες στα φεστι
βάλ μας.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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Στον Ά δ ε ιο Χ ώ ρ ο της Π ειρ α μ α τικ ή ς Σκηνής του Εθνικού
θ ε ά τ ρ ο υ το κλείσιμο της φετινής θ εα τρ ικ ή ς π ερ ιό δ ο υ
πρα γματοπ οιήθηκε με μια α π ό τις κ α λ ύ τερ ες π α ρ α σ τά σ εις της
χρονιάς. Ο σ κ η ν ο θ έτη ς Τάκης Τζαμαργιάς και η ετα ιρ εία
θ ε ά τ ρ ο υ «Δυτικά της πόλης» π α ρ ο υ σ ία σ α ν δ ρ α ματοπ ο ιημένα
διηγήματα του Σω τήρη Δημητρίου. Η «Αγριοκερασιά», «Ο ι
κούκλες», το «Σαν το χελιδόνι Λ ε λ ε μου» το «Π ερπάτι
παλιάλογο» το «Πιτσιρίκ», το «Ν τιά λιθιμ χριστάκι μ'», η «Κύστη»,
το « G o g o Johnny» και τα « Ό ν ε ιρ α της Β α ρ β ά ρ α ς » πήραν σ ά ρ κ α
και ο σ τ ά μ έσ ω της εξα ιρ ετικ ή ς δ ο υ λ ε ιά ς του σ κη νοθ έτη που
α ν έ λ α β ε και τη δραμα τουργική επεξεργασία.

Καλοκαίρι στις καρδιές
λόγιο θεάτρου ουσίας
Τάκης Τζαμαργιάς αποτελεί μια
σεμνή αλλά αποτελεσματική π α 
ρουσία στο θεατρικό τοπίο. Για
αρκετά χρόνια εργάστηκε και
στη θεατρική Σκηνή του Δήμου
. Κερατσινίου, από την οποία προέρχο. νται και κάποιοι από τους ηθοποιούς
του. Οι δουλείες του αποτελούν τον ση■μαντικότερο σύμμαχό του. Αφοσίωση,
επαγγελματισμός, πολλή και ουσιαστι
κή δουλειά. Η νέα του παράσταση χα• ρακτηρίζεται απ’ όλα αυτά τα προτερή; μαία, γι’ αυτό και το κοινό την τίμησε με
την παρουσία του προκαλώντας το
: αδιαχώρητο στις λιγοστές παραστάσεις
που έδωσε στη σκηνή του Εθνικού.
0 λόγος του συγγραφέα Σωτήρη Δη
μητρίου πυκνός, περιεκτικός, ουσιαστι
κός, απέριττος, με εξαιρετική συναι
σθηματική φόρτιση και δυναμική, π α 
ντρεύτηκε με την εικόνα και έγινε λό
γος θεάτρου. Οι ήρωες των διηγημάτων
' του Σωτηρίου είναι άνθρω ποι κοινοί,
καθημερινοί. Α νθρωποι που συναντά
με στις κοινωνικές μας συναναστροφές
' ή που στοιχεία τους κρύβουμε μέσα
’ μας. Χαρακτήρες που τόσο ο συγγρα, φεας όσο και ο σκηνοθέτης της πα ρ ά 
στασης έπλασαν με αγάπη και τρυφε, ρότητα, με κατανόηση και συμπόνια.
Οι κρίσεις για τις πράξεις τους πα ρ α 
μερίστηκαν και έμφαση δόθηκε στην
; ψυχή και στις ανάγκες τους, στα μονο, πατια του μυαλού και της σκέψης τους,
: στην προσωπική ιστορία του καθενός.
Οι ηθοποιοί της παράστασης, Γιώργος
Ανδρεσάκης, Θ εοδώ ρα Μαστρομηνά,
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Σουλτάνα Νικολάίδου, Γιάννης Μιχαλακούκος, Ματίνα Ντούσκου, Σπύρος
Μιχελής, Μ αρία Θωμάρεη, Ρένα Ρηνιώτη, Διονύσης Παπαδόπουλος, Τ ά
σος Μεϊντάνης και Μαρία Κουντούρη,
ακολούθησαν πιστά τις κατευθυντή
ριες του σκηνοθέτη τους και προίκησαν
τους χαρακτήρες που ερμήνευσαν με
κομμάτια του ίδιου τους του εαυτού.
Η λιτότητα του λόγου και της υποκρι
τικής, η σοφή αποφυγή της υπερβολής
χαρακτηρίζει και το σκηνικό πλαίσιο.
Δύο τραπέζια και οι ηθοποιοί καθισμέ
νοι γύρω-γύρω σε καρέκλες. Έ τσ ι ση
ματοδοτεί τον χώρο η σκηνογράφος
Μ αρία Κονομή. Ό τα ν αλλάζει η εικό
να αλλάζει και η θέση των τραπέζιών
και των θέσεων. Τα κοστούμια σε κρε
μάστρες στο πλάι της σκηνής περιμέ
νουν υπομονετικά τον ηθοποιό που θα
τα βάλει και θα μεταμορφωθεί. Η μι

κρή μάνα που προστατεύει το μωρό
της στο λεωφορείο στην «Αγριοκερασιά», το κοριτσάκι που γίνεται μητέρα
και θέλει να βλέπει το μωρό της σαν
ένα από τα παιχνίδια της καταλήγοντας στο να το σκοτώσει στις «Κού
κλες», το μικρό φιλοξενούμενο παιδά
κι από την πρώην Γιουγκοσλαβία στο
«Σαν τα χελιδόνια Λέλε μου», η εγκαταλελειμμένη από τη ζωή και την αγά
πη γυναίκα στο «Περπάτι παλιάλογο»,
ο νεαρός που προσπαθεί να γίνει
άντρας στο «Πιτσιρίκ», η μητέρα που
όλος της ο κόσμος είναι το ανάπηρο
νοητικά παιδάκι της και που ο θάνατός
του σηματοδοτεί την κατάρρευσή της
στο «Ντιάλιθιμ χριστάκι μ’», η ανιότερη υπάλληλος υπουργείου που ξέχασε
τη ζωή της μέσα στις επαγγελματικές
υποχρεώσεις της και που συνέρχεται
όταν ο θάνατος την απειλεί, για να χω
θεί με μεγαλύτερη μανία στη δουλειά
της και τη μιζέρια της όταν ο κίνδυνος
ξεπερνιέται στην «Κύστη», ο νεαρός, ο
ροκάς Τζόνυ που καταλήγει ένας συμ
βιβασμένος οικογενειάρχης και υπάλ
ληλος στο «Go go Johnny», η κοπέλα
που μαραζώνει στερημένη από τον
έρωτα και καταφεύγει στον δικό της
ονειρικό κόσμο στα «Ό νειρα της Βαρ
βάρας».
Ιδιαίτερα θα αναφερθώ στην συγκι
νητική, σπαρακτική ερμηνεία της μά
νας της Θεοδώρας Μαστρομηνά στο
«Ντιάλιθιμ χριστάκι μ’», στον καταπιε
σμένο και συμβιβασμένο Τζόνυ του
Γιώργου Ανδρεσάκη και στον εξαιρε
τικά εκφραστικό, σχεδόν τελετουργι
κό χορό, προερχόμενο από τα βάθη
της ψυχής του Σπύρου Μιχελή στο
«Σαν τα χελιδόνια Λέλε μου».
Ό σοι έχασαν την εξαιρετική αυτή
παράσταση θα έχουν την ευκαιρία να
την παρακολουθήσουν στο φεστιβάλ
της Τρίπολης στις 16 Ιουλίου, αλλά και
το χειμώνα κάθε Δευτέρα και Τρίτή σε
γνωστή θεατρική σκηνή. Και όπως οι
ήρωές της τραγουδούν, με την εξαιρε
τική μουσική του Δήμου Τσιγκάκου,
στο τέλος της παράστασης στο Καλόχαίρι στα σώματα - καλοκαίρι στις
καρόιες: «Να είστε όλοι εκεί, πριν την
αρρώστια και το θάνατο, πριν την
έγνοια, όπως όταν ήσασταν παιδιά,
αλλά να είσαστε μεγάλοι, όχι όμως και
πολύ μεγάλοι, στο γύρισμα της προσ
δοκίας και της πραγματοποιήσεως.»
ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ

TT:
fÜifc

Ο Μ ε γ ά λ ο ς Α δ ε λ φ ό ς (Big Brother) μπήκε στη ζω ή μου πριν 3 5
χρόνια, χω ρίς ακόμα να έχω δ ια β ά σ ει το σκοτεινά προφητικό
βιβλίο 19 8 4 του Ό ρ γο υ ελ. Ή ταν μια γιγαντοαφίσα σ το
α ε ρ ο δ ρ ό μ ιο του Ντητρόιτ, που διαφ ήμιζε την ντόπια
αυτοκινητοβιομηχανία: « Ο Μ ε γ ά λ ο ς Α δ ε λ φ ό ς λ εει ότι είναι
έγκλημα να περπατά κανείς με τα πόδια!». Ερχόμουν α π ό την
Ελλάδα και θυμάμαι ακόμα το σ ο κ που μου προξένησε.
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ολλά μεσολάβη
σαν από τότε - ώς
την πιο πρόσφατη
μαζική
υστερία
μετά τα «γεγονότα
του Σεπτέμβρη». Κάποτε
μπορεί να μιλούσαν για το
σύγχρονο βλέμμα ως κυ
ρίαρχο εργαλείο αισθητι
κής αξιολόγησης, τώρα η
έμφαση έμπαινε στην
απειλητική υπόσταση της
παρακολούθησης:
το
κρυμμένο, ανελέητο μη
χανικό βλέμμα που κα Η θέα της πόλης μέσα από τη μετάδοση των μηνυμάτων
ταργεί τα όρια ανάμεσα
και η αίσθηση της χρωματικής ποιότητας της εικόνας
σε ιδιωτικό και δημόσιο
χώρο. Η αισθητική έδωσε
τη σκυτάλη στην τεχνολογία αιχμής,
νους «ιδιωτικούς», στην καρδιά του
και η άλλοτε «τέχνη» έγινε «state of
κοινωνικού μας συστήματος, την ιδιω
the art» (δηλαδή τα τελευταία επιτεύγ
τική κατοικία - το ιερό σύμβολο της
ματα της επιστήμης). Στο νέο αυτό πε
ακίνητης (δηλαδή αιώνιας) ατομικής
δίο -πώς θα μπορούσε να γίνει αλ
περιουσίας;
λιώς;- εισβάλλει και η αρχιτεκτονική,
Μια σύντομη βόλτα σε οποιοδήποτε
με τον τρόπο της. Η έκθεση «Μεγάλος
προάστιο για ανώτερα εισοδήματα
Αδελφός: Αρχιτεκτονική και Παρακο
μας πείθει ότι η ανάγκη αποτροπής της
λούθηση» στο ΕΜΣΤ (18.6.-25.8.), με
παρακολούθησης έχει ήδη καρποφο
συμμετοχές από τις ΗΠΑ, την Αγγλία
ρήσει: ποτέ άλλοτε οι φράχτες δεν κα
και την Ελλάδα, πιστοποιεί αυτές
τασκευάζονταν ψηλότεροι και οι εξώ
ακριβώς τις παγκόσμιες πια διαστά
πορτες του κήπου πιο θωρακισμένα
σεις του θέματος.
αδιαφανείς. Ζητούμενο είναι περισ
Τι σχέση όμως μπορεί να έχουν όλα
σότερο η ψευδαίσθηση της εσωτερι
αυτά μ’ εμάς, με την καθημερινή μας
κής απομόνωσης, η αναίρεση της
πρακτική, με τον ελληνικό μας «μικρόύπαρξης του άλλου - γιατί ο κίνδυνος
κοσμο»; Η απάντηση δεν είναι ίσως
έρχεται πάντα «απ’ έξω», είναι πάντα
τόσο εύκολη όσο φαίνεται. Υπάρχουν
«οι άλλοι». Οι μεγάλες γυάλινες επι
άραγε σημάδια αυτής της απειλής, πέ
φάνειες, σύμβολο εξουσιασμού της
ρα από τα «αμυντικά» συστήματα πα
θέας, συμπληρώνονται τώρα με απο
ρακολούθησης του συστήματος στις
τρεπτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή σή
ιδιωτικές συνδιαλέξεις, στις τράπεζε ς,
μερα εφαρμόζονται σε σπίτια εκείνα
και τελευταία στην εθνική οδό και
που αρχικά λειτούργησαν στην αμερι
στους λεωφορειόδρομους; Τι γίνεται
κανική πρεσβεία το ’60, όταν διαπι
όχι πια στους δημόσιους, κοινόχρη
στώθηκε ότι οι Ρώσοι διάβαζαν τα χεί
στους χώρους αλλά στους υποτιθέμε
λη των υπαλλήλων μέσα από τα «δημο

Π
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κρατικό!» υαλοστάσια της πρόσοψης.
Μ ια κοινωνία που παραπαίει ανάμε
σα στην προκλητική επίδειξη πλούτου
(και δύναμης) και στον διαρκή φόβο
- ο ι θωρακισμένες Μερσεντές, τα καγκελόφραχτα σχολεία, τα σπίτια-φρούρ ια - γρήγορα υποκύπτει στη σαγήνη
του κάθε είδους ελέγχου. Ό χ ι μόνο τον
δικαιολογεί αλλά θέλει να τον επιβάλει
παντού - από το eye control στα κλαμπ
ώς τον έλεγχο, ορατό και αόρατο, στους
σταθμούς μετρό. Ζηλεύω τους ελεγκτι
κούς υπαλλήλους στα αεροδρόμια που
με τις ακτίνες βλέπουν τι κρύβεις στην
«ατομική» σου αποσκευή - πόση από
λαυση θα νιώθουν εισδύοντας στα απόκρυφά σου αντικείμενα, στο πώς τα
έχεις συσκευάσει ή συνδυάσει. Δεν ισοδυναμεί αυτό με ένα ψυχογράφημα:
Ζηλεύα) επίσης εκείνους που θεωρούν
υπέρτατη ελευθερία να κυκλοφορούν
γυμνοί (δηλαδή αόρατοι) στα έγκατα
του σπιτιού τους, νοερά βιντεοσκοπώντας κάθε τους ναρκισσευόμενη κίνηση
από καθρέφτη σε καθρέφτη. Υπάρχει
βαθύτερη ερωτική επιθυμία;
Το θέατρο έχει ξεφύγει από τη συμβα
τική (δημόσια) σκηνή του και τώρα παί
ζεται σε δήθεν privé παραστάσεις οπου
δήποτε στον χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό,
αδιάφορα. Η τυποποιημένη φράση «ο
τάδε έγινε θέαμα» δεν σημαίνει πια ότι
γελοιοποιήθηκε αλλά αντίθετα, ότι απα
σχόλησε τα μηχανήματα παρακολούθη
σης, ότι μπήκε κι αυτός στην ένδοξη χο
ρεία των υπόπτων. Γιατί το να είσαι
ύποπτος σήμερα σημαίνει ότι υπάρχεις.
Τι θαυμάσιοι ορίζοντες ανοίγονται,
αλήθεια, για τον αρχιτεκτονικό σχεδία
σμά του άμεσου μέλλοντος μέσα από τέ
τοιες διαπιστώσεις. Τι απίστευτα παιχνί
δια απόκρυψης και παραλλαγής, τι δυ
νατότητες αξιοποίησης της καλπάζουσας τεχνολογίας σε συνδυασμό με πιο
συμβατικά υλικά δόμησης, τι πλούσιες
σημειολογικά συνέπειες της ικανοποίη
σης των νέιον αναγκιόν. Άρα, τι ιλιγγιώδεις προοπτικές για παραγωγή θεωρίας!
Πόσο βαρετή και ανούσια τότε θα
έδειχνε σε σύγκριση η ενασχόληση των
ντόπιων ιστορικών της αρχιτεκτονικής
με τα πατροπαράδοτα θέματα απόκρυψης-ανακάλυψης, τσύτισης-ιεράρχησης, εποπτείας-ελέγχου! Ή μήπως (τι
εξαίσια υποψία) παιζόταν κι εκεί τό
σον καιρό το ίδιο παιχνίδι σε μικρο
γραφία;
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Η μελέτη της

Σύγχρονη κοινωνική κριτική
ΡάσελΤζάκομπι,
Το τέλος της ουτοπίας

,

μτφρ.: Δ. Λάππας και Δ. Μαργαρίτης,
εκδόσεις Τροπή, Αγρίνιο 2001, σελ. 308.
Ο Russel Jacoby, σ υ γγρα φ έα ς πολλών έρ 
γων και καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας του
Πανεπιστημίου της Κ αλιφόρνιας, παρουσία
σε τα πρώτα του θ εω ρ η τικ ά κ είμ εν α γύρω
στο 1971 στο αμ ερικάνικο περ ιο δικ ό Telos.
Στο Τέλος της Ο υτοπίας μέσα από μια κριτι
κή αποτίμηση κυρίω ς τω ν θεω ρητικώ ν του
20ου αιώνα καταλήγει ότι το σύγχρονο άτο
μο, απαθές και βαθιά παραιτημένο, έχει βυ
θιστεί σε μια επ ικ ο ύ ρ εια ιδιο τέλεια κι έχει
αποσυρθεί από κάθε ελπ ίδα βελτίωσης του
ανθρώπινου γένους. Βρισκόμαστε στο τέλος
της ουτοπίας, α να φ ω νεί με θλίψη ο Τζάκομπι, αλλά π ο ιο ς μ π ο ρ ε ί να π ρ ο δ ικ ά σ ε ι το
μέλλον, ποιος μπορεί να είνα ι σίγουρος ότι
το αύριο δεν μας επιφυλάσσει εκπλήξεις;
Το βιβλίο του αποτελεί ένα δείγμα εμπερι
στατωμένης κοινω νικής κριτικής, πρω τότυ
πης και διεισδυτικής σκέτμης και σίγουρα μια
σημαντική έκδοση. Ε κδόθηκε από τον ν εο 
σύστατο εκδοτικό οίκο Τ ροπή που έχει ήδη
προσφέρει στο πολιτικό βιβλίο δυο έργα του
γερμανού ελευθεριακοΰ σοσιαλιστή Gustav
Landauer (Το μ ή ν υ μ α το υ «Τιτανικού» κα ι
Έκκληση για σοσιαλισμό) που επίσης αξίζει
να τύχουν της προσοχής μας.
ί Οι πρώτοι που έκαναν λόγο γ ια το «τέλος
inf της εποχής της ιδεολογίας», χαρούμενοι που
: «η πολιτική είναι πλέον βαρετή», τοποθετού
νται στη δεκαετία του ’50. Η δεκαετία του ’60
τους διέψευσε αλλά δεν άφησε στέρεη κληr: ρονομιά. Μ ετά το ’89 κ α ι την εκ θεμελίω ν
, αμφισβήτηση του σοσιαλιστικού οράματος
ύ,τι απέμεινε α π ’ τη ν έα α ρ ισ τερ ά χ ά ν ει το
,· ριζοσπαστισμό της, υποχω ρεί σε μικρότερες
j ιδέες, επιδιώκοντας να διευρύνει τις επιλογές
μέσα στην υπάρχουσα κοινω νία. Το ζήτημα
πλέον είναι η μεταρρύθμιση και όχι η αντικα
τάσταση της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων.
, ·, Οι παλιές ιδέες γ ια α π ελευθέρω σ η α π ’ την
εργασία έχουν δώ σει τη θέση τους σε μετα' Λμοντέρνες θ εω ρ ίες π ε ρ ί «τέλους της ιστο
ί' ρίας» (Φουκουγιάμα), σε ιδέες π ερ ί «σοσια
λισμών της αγοράς» (J. R oem cr), «συμμετο

χικές οικονομίες» (Μ. Albert) κ.λπ.
Το κεφάλαιο για την πολυπολιτισμικότητα
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα
με τον συγγραφέα η πολυπολιτισμικότητα γί
νεται το σλόγκαν της «εποχής χωρίς ιδεολο
γία», οι οικουμενικές αξίες υποχωρούν μπρο
στά στη διαφορετικότητα, η κουλτούρα προσ
διορίζει τα πάντα και η πολιτική υποβιβάζε
ται σε μια σειρά συνθημάτων για την περιθω
ριοποίηση, το διάλογο κα ι την α ντιπροσ ώ 
πευση. Η ευρύτερη θέση για κοινωνικές και
οικονομικές αλλαγές υποχωρεί και δεσπόζει
το αποσπασματικό και περιορισμένο όραμα
για πολυπολιτισμικό πλουραλισμό. Ό ρ α μ α
απατηλό, όπω ς το θέτει σωστά ο Τζάκομπι,
όταν α π ο υ σ ιά ζει ο οικονομικός πλου ρ α λι
σμός και μέσα στην ομοιομορφία-μονοπολιτισμικότητα της καταναλωτικής κοινωνίας.
Ο συγγραφέας σημειώνει ακόμη ότι ελάχι
στοι ασκούν κριτική στη μαζική κουλτούρα
(D. Macdonald, Μ. Arnold), οι περισσότεροι
την αρνούνται ως «ελιτισμό» στο όνομα του
λαού. Οι δια νοούμενοι από διαφ ω νούντες
και επαναστάτες (όπω ς εμφανίστηκαν στα
τέλη του 19ου αι. στην Ευρώπη κ α ι τη Ρ ω 
σία) έχουν γίνει ειδήμονες και επαγγελματίες, έχουν μεταναστεύσει μέσα στους θ ε 
σμούς και έχουν γίνει απολογητές της καθεστηκυίας τάξης, είνα ι «οι εντός που συχνά
υ πο κ ρ ίνο ντα ι τους εκτός». Π αράλληλα, οι
κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές προ
σεγγίζονται με τρόπο καλλιτεχνικό και αφηρημένο, καθώς η μεταμοντέρνα θεώρηση, «η
απελευθερω μένη α π ’ την εξάρτηση της έν
νοιας της αντικειμενικής αλήθειας», έχει αισθητικοποιήσει την πραγματικότητα κι έχει
καταδικάσει το καθολικό.
« Έ να ς κόσμος απογυμνωμένος από προσ
δοκία γίνεται ψυχρός και γκρίζος». Ο συγ
γραφέας θρηνεί τον πραγματισμό και υλισμό
της σύγχρονης εποχής, όπως και την εξαφ ά
νιση των καθολικώ ν αξιώ ν και των ουτοπι
κών οραμάτων. Ο φιλελεύθερος John Stuart
Mill είχε γρ ά ψ ει κάποτε στον επίσης φ ιλε
λεύθερο Alexis de Tocqueville ότι «ο αληθι
νός κ ίνδυ νο ς στη δ η μ ο κ ρ α τία δεν είν α ι η
αναρχία ή η αγάπη της αλλαγής, αλλά η κινέ
ζικη ακινησία και αδράνεια».
Αθανασία Κοντοχρήστου

εκπαίδευσης συχνά
θεω ρείται αυτονόητο
ότι αρχίζει και
τελεκυνει με το σχολείο.
Ωστόσο έχει αρχίσει
δειλά (χλλά σταθερά να
απασχολεί τους
ερευνητές της
εκπαίδευσης η νέα
πραγματικότητα που
προσ φ έρει ποικίλες
δυνατότητες
εκπαίδευσης· από τα
Μ έσα Επικοινω νίας, τις
νέες τεχνολογίες, το
διαδίκτυο, αλλά και
μέσα από την ίδια την
εργασιακή πράξη. Η
Αλεξάνδρα Κορωναίου,
με το βιβλίο της
Ε κπ α ιδεύο ντα ς εκτός
σχολείου. Η συμβολή
των οπτικοακουστικώ ν
μέσω ν και των νέων
τεχνολογιών (εκδ.
Μ εταίχμιο, 2002)
αναδεικνύει την εκτός
σχολείου εκπαιδευτική
διαδικασία, τη σημασία
της και τη συμβολή της,
γεγονός που θα πρέπει
να προβληματίσει
σοβαρά τον ίδιο τον
σχολικό θεσμό και τους
φ ορείς του.
θ α υ μ α σ τή η
μεταφραστική εργασία
του ποιητή Γιάννη
Βαρβέρη στις κοιμωδίες
του Αριστοφάνη. Ώ ς
τώ ρα κυκλοφορούν από
τις εκδόσεις Πατάκη οι
Ό ρνιθες, ν\Λυσιστράτη,
η Ειρήνη και η σειρά
συμπληροήνεται με την
έκδοση μιας από τις
τελευταίες κωμωδίες
του Αριστοφάνη: ο
Π λούτος (εκδ. Πατάκη,
2002) γραμμένος το 388
π.Χ. διαθέτει πολλά
στοιχεία που
φανεριόνουν το τέλος
της αρχαίας κωμωδίας
και την έναρξη της
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μέσης και της νέας. Α π ’
αυτή την άποψη είναι
ένα έργο κρίσιμο για
την κατανόηση των
αλλαγών που
συνεντελούνται όχι
μόνο στο θέατρο και την
αττική κωμωδία αλλά
κυρίως στην κοινωνία
της εποχής. Ο ι
αναλογίες με τη
σημερινή εποχή, που
είναι πάντοτε ορατές
στα έργα του
Αριστοφάνη, δίδουν την
αφορμή στον
μεταφραστή να
συνδέσει το θέμα της
συγκεκριμένης
κωμωδίας που είναι η
άνιση κατανομή του
πλούτου και γενικά οι
κοινωνικές ανισότητες,
με γεγονότα που
συντάραξαν αλλά και
συνεχίζουν να
βασανίζουν τις
σύγχρονες κοινωνίες
μας. Η μετάφραση του
Γιάννη Βαρβέρη
πραγματοποιήθηκε για
την παράσταση του
ΚΘΒΕ που έγινε το
2000 στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Επιδαύρου
και είχε στόχο να
απεικονίσει την
αλήστου μνήμης
περίοδο ανόδου και
πτώσης του
Χρηματιστηρίου το
1999. Στη δημοσιευμένη
μορφή, αν και κάποια
στοιχεία της
χρηματιστηριακής
ορολογίας
απαλέ ίφθηκαν,
παραμένει ο ίδιος
βασικός πυρήνας και η
ποιητική πνοή του
μεταφραστή αφήνει
καίριο το χνάρι της.
Ισως οι νεότεροι
αναγνώστες δεν
γνωρίζουν ποιος ήταν ο
Ν ικηφόρος
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Χαρτογραφόντας την οικιστική ανάπτυξη
Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της
Ελλάδας, τόμος Ιος: Οι πόλεις,

επιμ.: Θ. Μαλούτας,
ΕΚΚΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Θεσσαλίας, Αθήνα-Βόλος 2000, σελ. 109.
Το 1964 είχε εκ δο θεί Άτλας της Ε λλάδος
(τω ν B e rn a rd K ayser κ α ι K e n n e th
T hom pson) με τη σ υ νεργα σ ία του ΕΚ ΚΕ,
της Στατιστικής Υπηρεσίας, του Κ ΕΠ Ε και
ελληνο-γαλλο-αμερικανικής ομάδας έργου.
Η παρούσα έκδοση αποτελεί το πρώτο δείγ
μα ενός τρίτομου έργου που θα ολοκληρώ
σουν οι άτλαντες τόμ. 2 για τον αγροτικό χώ 
ρο και τόμ. 3 για τις ελληνικές περιφέρειες.
Ο σημερινός διευθυντής του Ινστιτούτου
Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας στο
ΕΚΚΕ Θωμάς Μαλούτας, που έχει επιμεληθεί τον πρώτο τόμο, μας είπε ότι ετοιμάζεται
μια διορθωμένη και εμπλουτισμένη με νεό
τερα στοιχεία έκδοση των Πόλεων.
Ενώ στη δεκ α ετία του ’60 η Ε λλάδα ήταν
χώ ρα από την ο π ο ία μετανάστευε μεγάλο
ποσοστό του πληθυσμού, στη δεκ α ετία του
’90 είναι χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Έ ν ω 
σης και υ π ο δ έχετα ι η ίδια μεγάλο αριθμ ό
μεταναστών.
Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων υπήρξε
αποτέλεσμα περίπλοκης (πολλές φορές και
ανορθολογικής, αλλά πάντω ς ιδιόμορφης)
διαδικασίας ή διαχείρισης των κοινωνικών
και οικονομικώ ν ζητημάτων του χώ ρου. Ο
μεταπολεμικός μετασχηματισμός των αστι
κών κέντρων στην Ελλάδα μοιάζει με κατα
σκευή δρόμου για τον οποίο δεν έχει γίνει
μελέτη. Χωρίς χάραξη, χωρίς επίβλεψη, αυ
τή η δ ια δ ικ α σ ία σ υ ντελ έσ θη κ ε π ο ιη τ ικ ά
(όπως γράφει ο Antonio Machado, εμπειρι
κά, περπατώντας) και όχι επιστημονικά (με
λετώντας και σ χεδιά ζο ντα ς). Η ανάπτυξη
μιας χώ ρας όμως, ή των αστικώ ν κέντρω ν
της, προϋποθέτει αυστηρό κεντρικό σχεδία
σμά με τεχνοκρατικά και ορθολογικά εργα
λεία και δεν πρ έπει να επαφ ίεται στον π α 
τριωτισμό οποιουδήποτε εμπειριστή ή βιω
ματικού σχεδιαστή της. Μια τέτοιου είδους
κριτική προσέγγιση δεν εκ φ ρ ά ζετα ι μέσα
από τον άτλαντα, ίσως επειδή δεν θεωρήθη
κε κατάλληλος χώρος να την φιλοξενήσει.
Τα σύνθετα ζητήματα της ελληνικής κοινω
νίας προϋποθέτουν διεπισ τημ ονικ ά ε ρ γ α 
λεία γ ια την ερ μ η νεία κ α ι ανάλυσή τους.
Παρ’ όλα ταύτα δεν υπήρχαν κοινωνιολόγοι,
ούτε κοινωνικοί ιστορικοί στους συνεργάτες
του τόμου. Ωστόσο η συμβολή του στην κοι
νωνιολογική χαρτογράφηση των άστεων που

εξετάστηκαν, μολονότι ελλιπής, παραμ ένει
ενδιαφέρουσα και σημαντική.
Θ α ήτα ν χρ ή σ ιμ ο όμ ω ς ν α αφ ιερ ω θεί κι
ένα θεματικό δισέλιδο στα νεκροταφεία των
αστικών κέντρω ν που παρουσιάζονται στον
τόμο. Σε περιπτώ σεις πόλεων που φιλοξένη
σαν αλλόθρησκες κοινότητες, παρουσιάζει
εν δ ια φ έρ ο ν να δούμε τον χω ροθετικό συ
σχετισμό του συνοικισμού σπιτιών ή επαγ
γελματικώ ν δρασ τηριοτήτω ν με τις εκκλη
σίες και τα κοιμητήρια. Έ ν α άλλο χρήσιμο
θεματικό δισ έλιδο θα μπορούσε να αφορά
στα στάδια κ α ι στους χώ ρους άθλησης των
αστικών κέντρω ν σε συνδυασμό με τη στα
διακή αύξηση των ιδιω τικών γυμναστηρίων
(δείκτης του σ ύγχρονου τρόπου ζωής, δια
τροφής και άλλων συνηθειών μας).
Η μηχανογραφ ική επ εξερ γα σ ία των χαρ
τών είναι εντυπωσιακή και όλοι αντιλαμβα
νόμαστε το επ ίπ ο ν ο της π ρ οσ πά θεια ς του
κατασκευαστή κ α ι σχεδιαστή τους. Σ’ αυτό
το τμήμα της εργασίας οφείλουμε να συγχα
ρούμ ε το υ ς σ υ ν τελ εσ τές της έκδοσης. Οι
χά ρ τες κ α ι τα δ ια γρ ά μ μ α τα αποτυπώνουν
τεχνικά, σχηματικά, σχεδόν ανάγλυφα, και
οπωσδήποτε κατανοητά, τον ιδιότυπο τρόπο
κα ι την ιδιόρρυθμ η δ ια δικ α σ ία της ελληνι
κής αστικοποίησης.
Κατά την άποψή μας όμως χάνονται αρκε
τοί πόντοι από την αισθητική και επιστημονικ ή -ερ ευ νη τικ ή α ξ ία του τόμου εξαιτίας
τα>ν σ χετικ ά πολλώ ν γραμματικώ ν και συ
ντακτικώ ν λαθώ ν των κειμένω ν. Παρότιο
επιμελητής εμμέσως καλύπτει τις αβλεψίες
του τόμου, λέγο ντα ς ότι όλα έγιναν σε πε
ριορισμένο χρονικό διάστημα, εντούτοις νο
μίζουμε ότι μια ποιοτική και ακριβής παρα
γωγή θα αναδείκνυε το έργο, αποφεύγοντας
επιπόλαια λάθη γλωσσικά, ιστορικά και τεχ ν ικ ά . Υ π ο θ έ τ ο υ μ ε ό τι ο ά τλας μάλλον
υπήρξε π α ρ α δ ο τέο ενός ερευνητικού προγ ρ ά μ μ α το ς-έ ρ γ ο υ που χρηματοδοτήθηκε
από ευρω παϊκά κονδύλια* η βιασύνη λοιπόν
για την αποπεράτωση της έκδοσης εντός του
π ρ οβ λεπ όμ ενου χρ ο νικ ο ύ περιθωρίου θυ
σίασε κατά πάσ α πιθανότητα τη φροντισμέ
νη επ ιμ έλ ειά του στο βωμό της απορρόφη
σης των κονδυλίων.
Έ ν α επιστημονικό βιβλίο δεν αρκεί να εί
ν α ι ό μ ο ρ φ ο . Π ρ έ π ε ι ν α α π ο φ εύ γει και τα
λ ά θη : Η ω ρ α ία ε μ φ ά ν ισ η του τόμου δεν
αντισταθμίζει το γεγονός ότι τα κείμενα βρί
θουν από τυ π ο γρ α φ ικ ά , ορθογραφικά, συ
ντακτικά και ενίοτε νοηματικά λάθη. Ας επισημάνουμε μερικά:
Π αρότι έχει επικρατήσει να γράφουμε καμ ιά , στον τόμο βρίσκουμε την παλαιότερη
ο ρ θ ο γ ρ α φ ία , με δύο μυ. Δ εν έχει τηρηθεί

ενιαία γραφή της λ έξη ς Ά τ λ α ς (α π α ν το ύ ν
και τα ά τλα ς x u i ά τ λ α ν τ α ς ), ό πω ς κ α ι του
επιθέτου Τριτογενής (α ντί του τρ ιτο γενή ς).
Δεν δόθηκε επίσης αρκετή προσοχή σε λέ
ξεις βασικής ορολογίας στην κοινωνικοοικο
νομική ανάλυση. Προσέξτε π.χ. (σ. 1,15, 47)
την ορθογραφία των λέξεω ν εκβιομηχάνηση
και αποβιομηχάνηση, (σ. 64) υπερεκπροσώ πιαη και (σ. 67) ο ικ ο ό ό μ ισ η . Σ το ν πριότο
χάρτη (χάρτης 1, Ν ομοί της Ελλάδας) ο Ν ο
μός είναι Δωδεκανήσου και όχι Δω δεκαννήσου. Στους χάρτες ονομασίες δήμων και κοι
νοτήτων ή άλλων περιοχώ ν είναι γραμμένες
λάθος π.χ:. Κορρυδαλός, Μελησσίων. Ζ άπειο
κ.λπ. Από την άλλη, με χα ρ ά παρατηρήσαμε
την ορθότερη εκδοχή κ τή ριο κ α ι κτηρια κό ς
σε όλο τον άτλαντα.
Στη στίξη επίσης υ π ά ρ χο υ ν πολλές α β λ ε
ψίες - τ ό ίδιο και στη σύνταξη. Η σωστή σύ
νταξη του ρήματος αφ ορώ (σε κάτι) π.χ. δεν
τηρήθηκε ομ ο ιό μ ο ρ φ α α π ’ όλους τους συ
ντάκτες των κειμένων (σ. 1: αφ ορά το ειόικό
βάρος αντί γ ια α φ ο ρ ά σ το ε ιό ικ ό β ά ρ ο ς ,
αφορούσε... την παραγω γή, αντί για αφορού
σε... στην παραγω γή). Κ άποιες φορές υπάρ
χουν και διατυπώσεις που δεν κατανοούνται
εύκολα, όπως π.χ. ποια η σημασία της λέξης
πρωταρχικότητα στη φράση (σ. 15): «Η πρω 
ταρχικότητα της απώ θησης πληθυσμού απ ό
τον α γροτικό χώ ρο ... σ η μ α το ό ο τε ίτα ι κ α ι
από τον τρόπο ενσωμάτωσης του νεοεισερχόμενου πληθυσμού στον α σ τικ ό χώρο». Ή «Η
ιεραρχική όομή... όεν αντί κατοπτρίζει ένα ιε1 ραρχημένο όίκτυο...» (σ. 21). Στη σ. 33 ανα-

φ έρ ετα ι ότι «η κ εν τρ ικ ή π υ ρ ίκ α υ σ τη ζώνη
π ερ ιελά μ β α νε μ νη μ εια κές παρεμβάσεις...»,
με το επίθετο μνημεια κό ς να σημαίνει θ εα 
ματικός, τολμηρός κ.λπ. Διαπιστώσαμε επί
σης εσφ αλμένη χρήση του όπου, το οποίο
πολλές φ ορές χρησιμοποιείται καταχρηστι
κά στη θέση του που, ή άλλων εμπρόθετω ν
π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ώ ν, π.χ. σ. 71: σε συνθήκες...
όπου... ο πληθυσμός κ.ά.
Στη σ. 51 ο υπογράφ ω ν Μ.Π., που αναφέρεται στους οικονομικούς μετανάστες, δ ια 
τυπώ νει την άποψη π ερ ί συνεχούς μείωσης
της κοινω νικής και οικονομικής α ξία ς του
κέντρου, κάτι βέβαια που δεν ανταποκρίνετα ι στην πραγμ α τικ ό τη τα των πρόσφ ατω ν
επενδυτικών τάσεων και στον κεντρικό σχε
δίασμά της αναβάθμισης του ιστορικού κ έ
ντρου της Α θήνας. Στη δεύτερη στήλη της
ίδια ς σελίδας δεν είναι σαφ ές σε τίνος τον
καθημερινό βίο προκαλούν αντιδράσεις οι
αλλοεθνείς ή αλλόφυλοι. Θ α ήταν πολύ εν
δια φ έρον να μας εξηγήσει ο γράφω ν αυτές
τις αντιδράσεις στον καθημερινό βίο (μας;).
Στους π ο λιτισ τικ ο ύ ς χώ ρο υς έχουμε την
απορία, γιατί δεν διασταυρώθηκαν τα στοι
χεία του περιοδικού Αθηνόραμα με τα στοι
χεία του Υπουργείου Πολιτισμού - ή μήπως
το ΥΠΠΟ δεν διαθέτει τέτοια στοιχεία;
Εν κατακλείδι όμως δεν μπορούμε να μην
συγχαρούμε ξανά την ομάδα που συνέβαλε
στην κάλυψη ενός «βιβλιογραφικού» κενού
στην επιστημονική αυτή περιοχή.
Κώστας Θεολόγου

Homo lupus
Peter Sloterdijk,
Κανόνες γ ια το α ν θ ρ ω π ο π ά ρ κ ο - Α π ά ν τ η σ η
στην Ε π ισ το λ ή γ ια τ ο ν Α ν θ ρ ω π ισ μ ό τ ο ν
M artin

Heidegger,

E" μτφρ.: Λεύτερης Αναγνώστου,
εκδόσεις Scripta, Αθήνα 2001, σελ. 66.
jtjiW -Ε ίν α ι ο άνθρω πος γ ια τον άνθρω πο μια
^ ανώτερη δύναμη, μ ια fo rc e m ajeure ό πω ς
jflj: έλεγε ο Νίτσε; Συνεχίζεται ακόμη και σήμε
ρα η μυθολογική τιτανομαχία ανάμεσα στις
ÿï εξημερωτικές και τις αποκτηνω τικές τάσεις
i0(jf καιτα εκάστοτε μ α ζ ικ ά μ έσ α έκ φ ρ α σ ή ς
,riτους; Αν στον Π ολιτικό του ο Πλάτων διατυ^ ,ι πώνειτους κανόνες για μια μελλοντική πολι
τική ή ποιμενική τέχνη της πόλεως, τι πρέπει
να ισχύσει για το σύγχρονο ανθρωποπάρκο;
[|/11 0 Sloterdijk (1947), γνωστός για τον αιρετι
κό του λόγο «πρακτικός» φ ιλόσ οφ ος, υπονΙ1,γραμμίζει πως «κυκλοφορούν λόγοι στον κ ό 

σμο που μιλούν για την ανθρώπινη κοινότητα
σαν να επ ρ ό κ ειτο για ένα ζω ολογικό π ά ρ 
κο... Η συντήρηση των ανθρώπων σε π ά ρ κα
ή πόλεις εμφανίζεται πλέον ως ζω οπολιτικό
πρόβλημα... Ό σον αφορά τον πλατωνικό ζω
ολογικό κήπο [εννοεί τις ταξινομήσεις των
«ανθριύπινων τύπων» στην Πολιτεία] ζητού
μ ενο είναι να μ ά θ ει κ α ν είς α ν μ ε τ α ξ ύ το υ
πληθυσμού και της διεύθυνσης υπάρχει μόνο
διαφορά βα θμού ή διαφορά είδους...» (σελ.
47-48).
Στη σ υνέχεια κ α ταλογίζει στους ψ ευ δείς
διευθ υ ντές του ζα>ολογικού κήπου απάτη,
καθώ ς αυτοδιαφημίζονται ως ομοειδείς με
την αγέλη ενώ δεν είναι. Και βέβαια έχει δί
κιο, αν σκεφθεί κανείς ότι οι 200 πλουσιότε
ρες οικογένειες του πλανήτη έχουν χρήματα
που εξισούνται με τις περιουσίες ημών των
υπολοίπω ν. Μήπως λοιπόν π ρ έπ ει να επαναΟεωρήσουμε αυτό που ο Πλάτων αποκαλούσε «εκούσια ποιμαντική επ ί εκουσίων έμ 
βιων όντων» (276e); Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης

Μ ανδηλαράς· μια
μορφή ηραηκή,
ένα από τα
θύματα της δικτατορίας
των συνταγματαρχοδν,
που ο τραγικός του
θάνατος
χαρακτήρισε το
αποτρόπαιο πρόσωπο
της χούντας. Το βιβλίο
των Γιώργου Λ.
Χ ιωτάκη - Γιάννη
Κ ορίδη, Ν ικηφόρος
Μ ανδηλαράς. Η
δολοφονία ενός
αγω νιστή (εκδ. Ιωλκός,
2002) προσφ έρει όλα τα
διαθέσιμα
στοιχεία για ό,τι
διαδραματίστηκε μέσα
στις αίθουσες των
στρατοδικείων, για ό,τι
οδήγησε τον Ν ικηφόρο
Μ ανδηλαρά στον
θάνατο. Αυτή η έρευνα
μόλις άρχισε και πρέπει
να συνεχιστεί γιατί δεν
είναι απλώς μια ακόμη
περίπτωση της
χουντικής εκτροπής
αλλά ένας κρίκος στην
αλυσίδα που συνθέτει
άγνωστες, ακόμη και
σήμερα, πλευρές της
δικτατορίας της 21ης
Α πριλίου.
Κ οζάνη - Ινστιτούτο
Βιβλίου & Ανάγνωσης·
μια προποβουλία και
δράση που έχει πολλές
και ενδιαφέρουσες
εκδοχές. Το βιβλίο του
Ι.Π . Μ πάκανου, Το
κ ρ ιτικ ό έργο του Κώστα
Παρορίτη. Κείμενα
1903-1931 (Κοζάνη
2001) είναι ένα δείγμα
αυτής της προσπάθειας
που φ έρ νει στην
επιφ ά νεια το κριτικό
έργο του ψυχαριστή και
σοσιαλιστή συγγραφέα,
που υπήρξε
καθαρόαιμος

υποστηρικτής της
κοινωνικής αποστολής
της τέχνης, κυρίως μέσα
από τις σελίδες του
Νουμά. Η κριτική της
κριτικής του Παρορίτη
μπορεί τώρα να
στηριχθεί καλύτερα
αντλιυντας στοιχεία από
την παρουσίαση και τον
σχολιασμό κειμένων
του.
ΛήΟη-μνήμη:
το κρίσιμο δίπολο
γύρω από
τα ζητήματα της
ιστορίας ενός λαού ή
ενός κινήματος
■απασχολεί όχι μόνο
τους ιστορικούς αλλά
και όλους όσοι
ενδιαφέρονται για την
αποκατάσταση της
αλήθειας. Ο Μ άριος
Εμμανουηλίδης στο
βιβλίο του Α ιρ ετικές
όιαόρομές. Ο ελληνικός
τροτσκισμός και ο Β '
Π αγκόσμιος Π όλεμος
(εκδ. φιλίστωρ, 2002)
ανασύρει από τη λήθη
της ιστορίας και
αποκαΟιστά με
ενάργεια τις
περιπέτειες των
απομοναηιένων
ομάδων Α ρ ισ τερ ο ί
που ήταν συνάμα και
αριστερή
αντιπολίτευση, των
τροτσκ ιστών, στην
κρίσιμη περίοδο του Β '
Παγκοσμίου Πολέμου.

«Μ ή μοΰ

στερήσεις,
Κ ύριε, / τή μνήμη / ού
μ ή π ερ ιπ α τή σ ω / έν τη
σκοτία»: Τάκης
Μ ενδράκος, Τα
τετράστιχα της πικρής
βροχής (εκδ. Αγρα,
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λαμπρόν για τους ανθρωπιστές του 21ου αι.
Α ρκεί να μην πάρουν τοις μετρητούς τον γ έ
ροντα του Mcsskirch.
Ο Sloterdijk, ευρύτερα γνω στός από την
Κριτική του Κ υνικ ο νΛ ό γο υ (1983), απαντά
εδώ στον Heidegger με τον γνωστό ισχυρογνώμονα αν και αμφιλεγόμενο λόγο του. Το
κείμενό του αρχίζει μ’ έναν ύμνο στη γραφή
ως μια actio in distans που γοητεύει τον μα
κρινό ή και τον μελλοντικό αναγνώστη, για
να κ α τ α λ ή ξ ε ι στην γ ρ α φ ή -ε π ισ τ ο λ ή του
H eidegger του 1946 (δες σ χετικά Α ν τί, τχ.
735, σ. 60-61, και Μ. H eidegger, Ε πιστολή
για τον Α νθρω πισμό, μετάφραση Γιώ ργου
Ξηροπαΐδη, Ροές :2000), ένα κείμενο-αποκατάσταση του επιλήψ ιμου π α ρ ελ θ ό ν το ς
που κουβαλούσε ο ίδιος. Ε π α να φ έρ ο ντα ς
στο Über den H um anism us την εκστατική,
ενδογενή λειτουργία της ανθρωπιάς, ο H ei

degger ο μ ο λ ο γ ε ί τις ιδ έ ε ς του «είναι» και
του «χρόνου» και ως ποιμενικός φιλόσοφο;
θ εω ρ εί α νθρω πισ μ ό το μέλημα για τον πυ
ρήνα του ανθρώ που, το D asein, και όχι για
τον πλησίον, τον άλλο άνθρω πο (ρωμαϊκό;
ή χρισ τιανικός ανθρω πισμός). «Οφείλουμε
να περιφ ρουρήσ ουμ ε την ουσία μας», υπο
στηρίζει. Ο S loterdijk π ά λι αποσπάται απ’
αυτή τη μ ο νισ τικ ή ρ ο μ α ντικ ή εκδοχή και
ε π ιμ έ ν ε ι γ ια το υ ς κ α ν ό ν ε ς του ανθρωπο
π ά ρ κ ο υ , γ ν ω ρ ίζ ο ν τ α ς ό τι τε λ ικ ά homo
homini lupus. Η μετάφραση του Λ. Αναγνώ
στου γερμανική! [Λ επτομέρεια: Απ' το βι
βλίο μαθαίνουμε ότι η λέξη grammar δημι
ο υ ργεί τη λέξη glam our. Δηλαδή ο εγγράμ
ματος είν α ι κ α ι ο λαμ πρός. Π.χ. ο Πέτρο;
Nitros.]
Μ άνος Στεφανίδης
> ········

.......................................................... ................................................

Βιβλία που λάβαμε Βιβλία π ο υ λ ά β α μ ε Βιβλία που λάβαμε
(Πόλις), Αθήνα

Ελένη Λαδιά, Π ο τα μ ίσ ιο ι έ ρ ω τ ε ς , (Εστία),

ν τ ε ρ ν ισ μ ό ς κ α ι π ε ρ ιφ έ ρ ε ια ,

Αθήνα 2002.

2002.

Βασιλική Γρηγοροπούλου, Α γ ω γ ή κ α ι π ο λ ι

Γιάννης Ζαρκάδης, Σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς , (Πλανό

τ ικ ή σ τ ο ν Ρ ο υ σ ώ , (Αλεξάνδρεια), Αθήνα
2002 .
I. Ν. Φραγκούλα, Α ν ε ρ ε ύ ν η τ ε ς π τ υ χ έ ς τ η ς
ζ ω ή ς τ ο υ Α λ ε ξ . Π α π α δ ια μ ά ν τη , (Ιωλκός),

διον), Αθήνα 2002.
Φερνάντο Πεσσόα, Η ρ ό σ τ ρ α τ ο ς , Η α ν α ζή 
τ η σ η τ η ς α θ α ν α σ ία ς ,

(Εξάντας), Αθήνα

Αθήνα 2002.

2002 .
Πιερ Μπλαν, Ο δ ια μ ε λ ισ μ ό ς τ η ς Κ ύ π ρ ου ,

Elias Canetti, Η ά λ λ η δίκη, Τα γ ρ ά μ μ α τα

(Ολκός), Αθήνα 2002.

τ ο υ Κ ά φ κ α σ τ η Φ ελ ίτσ ε, (Scripta), Αθήνα

Loïc Wacquant, Ο ι φ υ λ α κ έ ς τ η ς

2002 .

(Πατάκη), Αθήνα 2002.

Ζακ Λε Γκοφ, Ο ι δ ια ν ο ο ύ μ εν ο ι σ τ ο μ ε σ α ίω -

Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, Β αλκάνια, η

να , (Κέδρος), Αθήνα 2002.
Λάκης Προγκίδης, Ο Π α π α δ ια μ ά ν τη ς κ α ι η
Δ ύ σ η , (Εστία), Αθήνα 2002.
Γιώργος Δ. Γκαγκούλιας, Η α θ έ α τ η π λ ε υ ρ ά
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Ο Εμφύλιος Πόλεμος
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