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ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ θα προσέλθουμε στις κάλπες να εκλέξουμε εκπροσώπους για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Την όλο και πιο λίγο «τοπική», την ακόμα λιγότερο «αυτοδιοί
κηση».
ΣΗΜΕΡΑ με την τυπική μόνον κατάκτηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τη
σταδιακή αφαίρεση από αυτήν όλων των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων και των πόρων
υπέρ των Περιφερειών, το αίτημα για ουσιαστική Αυτοδιοίκηση μοιάζει να είναι έω
λο:
Ο ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ έχει επιδείξει μια εντυπωσιακή, χαμαιλεόντεια δυνατότητα
επιβίωσης, μετάλλαξης και γιγάντωσης, καταλαμβάνοντας έτσι ζωτικό χώρο από
τους θεσμούς. Αυτό συμβαίνει και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τοπική Αυτοδιοίκη
ση και δικομματισμός είναι εκ διαμέτρου αντίθετες και εχθρικές έννοιες, που η μια
αφαιρεί ζωτικό χώρο από την άλλη. Συμπληρωματικά δεν μπορούν να λειτουργή
σουν. Ψηφίζοντας Παπουτσή ή Μπακογιάννη στην Αθήνα, ή τους υποψήφιους των
δύο μεγάλων κομμάτων όπου αλλού ανά την επικράτεια, ψηφίζουμε ουσιαστικά ενα
ντίον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ που πεισματικά παραμένουν ενεργοί, προβληματίζονται βομβαρδιζόμενοι από την γενικόλογη αοριστολογία -που έρχεται να μας αποπροσανατολίσει
από την εχθρική για την Αυτοδιοίκηση πραγματικότητα-, αυτήν του υποψήφιου δημο
τικού και νομαρχιακού συμβούλου που υπηρετεί τον δικομματισμό. Ο οποίος μας κοι
τάζει κατάφατσα από τη φωτογραφία του φυλλαδίου του, ατενίζοντας στην παραδί
πλα σελίδα το μέλλον.
ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ οι γενικόλογες αναφορές στα «καθημερινά προβλήματα του απλού
πολίτη» μας πυροβολούν θαρρείς από τους τοίχους, τα πεζοδρόμια, τις κολώνες, τις
εισόδους των πολυκατοικιών, τις άπειρες συνεντεύξεις... Αυτά τα χωρίς ουσία και
αλήθεια λόγια διογκώνουν εκκωφαντικά το κενό που υπάρχει από την έλλειψη ου
σιαστικής Αυτοδιοίκησης.
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ κενό που θα μας περιμένει στη γωνία τη Δευτέρα μετά τις εκλογές
και που θα περιγράφεται θαυμάσια από το κενό που θα αφήσουν οι αφίσες μιας πα
ράλληλης πόλης «πράσινης, καθαρής, πολύχρωμης, ψηφιακής» κ.λπ., ενός παράλλη
λου κόσμου, χωρίς «εγκληματικότητα και προβλήματα».
ΚΑΙ ΟΜΩΣ την Κυριακή πρέπει να ψηφίσουμε και θα ψηφίσουμε πολιτικά. Η πολι
τική επιλογή μας θα πρέπει να χτυπά τον δικομματισμό. Για να «δοθεί το μήνυμα» και
στους δύο «μονομάχους».
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ αλλά και στις άλλες πόλεις πρέπει να ενισχυθούν ακριβώς εκείνοι οι
υποψήφιοι που αντιπαραθέτουν το λόγο τους στον εξουσιαστικό και αλαζονικό λόγο
των «μεγάλων».
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -και σε άλλες πόλεις- πρέπει πεισματικά να ψηφιστούν οι υποψήφι
οι που έχουν να αρθρώσουν έναν αντιπολιτευτικό λόγο. Και η Αθήνα και οι άλλες με
γάλες πόλεις έχουν υποψήφιους δημάρχους που θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε χωρίς
δισταγμό.

αντί
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ

εκαπενθήμερο
Εκλογές με
προ
κλίνες και άλλα τινά...
ΕΝΝΕΑ μόλις μέρες πριν από τον πρώτο γύρο των δημοτι
κών και νομαρχιακιόν εκλογών (13 Οκτωβρίου) και ενώ ο
επικείμενος πόλεμος κατά του Ιράκ ανεβάζει την τιμή του
πετρελαίου στα ύψη, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. κάνουν το παν για να
πολώσουν το προεκλογικό κλίμα, «ακόμα και με χτυπήματα
κάτω από τη μέση» !
ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία
ότι χρησιμοποιεί «πολωτικά συνθήματα» (όπως λ.χ. το «Στείλτε
μήνυμα», που παραπέμπει κατευθείαν σε εθνικές εκλογές...),
ότι προσφεύγει, κατά κόρον, στην «γκρίζα διαφήμιση», ότι επι
στρατεύει τους βαρώνους του κόμματος σε μια εκστρατεία που
ξεπερνά, κατά πολύ, τα όρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
ότι -μεταξύ άλλων- αξιοποιεί δημοσκοπήσεις αμφίβολης αξιο
πιστίας... [Το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να παραδεχθεί ότι, με βάση
την τελευταία έρευνα της MRB, η Νέα Δημοκρατία προηγείται
του ΠΑΣΟΚ (στην πρόθεση ψήφου) κατά 7,2 ποσοστιαίες μο
νάδες και ότι στο ερώτημα: «ποιος ο καταλληλότερος πρωθυ
πουργός;», η απάντηση είναι ή φέρεται να είναι: «Καταλληλότε
ρος ο Κ. Καραμανλής, με 40,9% έναντι 38% του Κ Σημίτη». ]
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ κατηγορίες, όμως, απευθύνει και η Ν.Δ.
ιττο ΠΑΣΟΚ: Ό τι την πόλωση επιδιώκουν «αυτοί που χά 
νουν» (δηλαδή το κυβερνών ΠΑΣΟΚ), ότι μια διαφήμιση δεν
μπορεί να αποκαλείται «γκρίζα» επειδή υπενθυμίζει λ.χ. τον
«εφιάλτη της νοσοκομειακής περίθαλψης», ότι το σύνθημα
«στείλτε μήνυμα» σημαίνει απλιός «στείλτε μήνυμα διαμαρτυ
ρίας για την πολιτική που άσκησε, τόσα χρόνια, η κυβέρνηση»

και ότι κανείς δεν κερδίζει αν η κοινή γνώμη παύσει να εμπι
στεύεται τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. [Η Ν.Δ.. πόντιος. δέ
χεται μια συζήτηση στη Βουλή, προκειμένου να καταστεί
«δυσχερέστερη η χειραγώγηση της κοινής γ\>ώμης από εται
ρείες δημοσκοπήσεων, ευθέως εξαρτημένες από τον κρατικό
προϋπολογισμό». Και ο νοών νοείτω!]
«ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΕΙΑ ΚΛΙΝΗ»...
ΚΑΙ ΕΝΩ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. συνεχίζουν «τα χτυπήματα κά
τω από τη μέση» (η διατύπωση δεν είναι δική μας), οι υποψή
φιοι της αριστερός διευκρινίζουν ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι»
και ότι αυτό προκύπτει από τη σύγκριση τόσο των προγραμ
μάτων, όσο και των υποψηφίων: «Είμαστε μάιρτυρες μιας πο
λυδάπανης προσπάθειας που καταβάλλουν τα δυο κόμματα
εξουσίας -ανέφ ερε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. την περα
σμένη Κυριακή, στο φεστιβάλ Ν εολαίας του ΣΥ Ν - για να
βάλουν τον πολίτη στην προκρούστεια κλίνη του δικομματισμού, να τον πείσουν ότι στην Ελλάδα, σε όλες τις στιγμές τη;
ζωής του, σε όλες τις εκλογές, απ ό τις βουλευτικές μέχρι τις
ενοριακές, πρέπει να είναι ή ΠΑΣΟ Κ ή Ν.Δ. Ε, λοιπόν, σε αυ
τή την επιχείρηση ΠΑΣΟΚ/ΝΔ, ο αριστερός ψηφοφόρος μπο
ρεί να δώσει τη δική του απάντηση: Όχι!»
ΑΛΑΩΣΤΕ, μια οδυνηρή πολύχρονη πείρα έχει πείσει τον
ψηφοφόρο της αριστερός ότι δεν μπορεί πια να εμπιστεύεται
όσους προκαλούν τη νοημοσύνη του ή εμφανίζονται <υς προϊ
όντα παρθενογένεσης... «Δενμπορώ να πιστέψω», δηλώνει ο

Ε Τ Ο ΙΜ Α Σ Τ Η Κ Α Ν ΑΚ Ο Μ Η ΔΥΟ ΤΟ Μ Ο Ι ΤΟ Υ Α Ν Τ Ι ( 2 0 0 1 )
Είναι έτοιμοι και διατίθενται από τα γραφεία του περιοδικού
(Δημοχάρους 60, Αθήνα 115 21)
δυο ακόμα τόμοι του ΑΝΤΙ που συμπεριλαμβάνουν τα τεύχη
729 έως και 741 (ο 54ος)
και 742 έως και 753 (ο 55ος).
Θα βρείτε επίσης τους τόμους των προηγουμένων ετώ ν
Στους τόμους του περιοδικού ΑΝΤΙ
Α ’ εξά μ η ν ο 2001
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αποτυπώνεται η σύγχρονη ιστορία μας.

Β ’ ε ξά μ η ν ο 2001

Μανώλης Γλέζος, υποψήφιος των «Ενεργών Πολιτών» για
την υπερνομαρχία, «ότι οι πολίτες της Αττικής μπορούν να
εμπιστευθούν και πάλι τις λύσεις των προβλημάτων τους σε
αυτούς που έκαναν το παν για να καταστρέψουν τη ζωή μας
και την Αττική»...
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, δεν χωρεί αμφιβολία πι»ς και οι τέσσε
ρις υποψήφιοι δήμαρχοι της αριστερός στην Αθήνα, ο Σπ.
Χαλβατζής, υποψήφιος του ΚΚΕ, ο Φώτης Κουβέλης, υπο
ψήφιος του Συνασπισμού, ο Γιάννης Δημαράς, υποψήφιος
του ΔΗΚΚΙ και ο Αγγ. Χάγιος, υποψήφιος της εξωκοινοβου
λευτικής αριστερός, έχουν τις δικές τους απόψεις «για να
παύσει η Αθήνα να είναι αβίωτη πόλη». Και απόκειται, φυσι
κό, στον ίδιο τον ενεργό ψηφοφόρο, τον ενεργό πολίτη, να
επιλέξειτο ψηφοδέλτιο εκείνο που ανταποκρίνεται περισσό
τερο στις δικές του ανησυχίες, τα δικό του οράματα. Πώς, λό
γου χάρη, να μην εκτιμήσεις την πρωτοβουλία του Φώτη
Κουβέλη να περιλάβει, στον συνδυασμό «Η άλλη Αθήνα», ως
υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, τον Παλαιστίνιο Σεχάντ Ραούφ και τον ισραηλινής καταγωγής Ιλόν Σολομόν; Η
πρωτοβουλία, έμελλε, μάλιστα, να έχει και συνέχεια, καθώς
Ραούφ και Σολομόν, συνοδευόμενοι από τον Φώτη Κουβέλη,
επισκέφΟηκαν τα εδώ γραφεία του ΟΗΕ και επέδωσαν στη
διευθύντριά τους, Μαρία Λουίζα Τσόβεζ, κοινή έκκληση ει
ρήνης; Ν' αποσυρΟούν οι δυνάμεις του Ισραήλ από την Ραμάλα, να σταματήσει ο κύκλος του αίματος, να προχωρήσει,
επιτέλους, η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους...
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΞΑΝΑ 0 ΓΙΑΣΕΡ ΑΡΑΦΑΤ
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ και ύστερα από μια εβδομάδα «κλιμακού
μενων αμερικανικών πιέσεων», ο Σαρόν και οι περί τον Σαρόν αποφάσισαν να άρουν την πολιορκία του Αραφάτ και
την κατοχή της Ραμάλα. Η Ουάσιγκτον ήταν τη φορά αυτή
-λέγουν αμερικανικές διπλωματικές πηγές- ιδιαίτερα αυ
στηρή έναντι του Σαρόν: «Μας χαλάς τη δουλειά -του διαμήνυσαν...- Ξέρεις ότι ετοιμαζόμαστε για πόλεμο, ότι αναζη
τούμε στρατηγικά σημεία στήριξης στον αραβικό κόσμο, και
ότι καλώς-κ.ακ,ώς (οπωσδήποτε κακώς) ο Αραφάτ έχει μια

σχετικά μεγάλη ακτινοβολία στη γύρω περιοχή. Συνεπώς, δυ
σκολεύεις τα πράγματα... Συνεπώς σε καλούμε να άρεις τον
αποκλεισμό και να αφήσεις ελεύθερο τον Αραφάτ».
ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ. Η πολιορκία λύθηκε, η δημοτικό
τητα του Αραφάτ είναι και πάλι αυξημένη (θεωρείται φαβο
ρί για τις εκλογές του Ιανουάριου), ενώ ο Αριέλ Σαρόν
-προς μεγάλη έκπληξη ακόμα και συνεργατών του- πήγε στη
Μόσχα, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τις ριοσο-ισραηλινές σχέσεις και να ζητήσει τη ρωσική «συναντίληψη» για ορι
σμένες ισραηλινές τοποθετήσεις έναντι του Ιράκ ή του Ιράν,
αν όχι και έναντι του Αραφάτ!
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ του Γιάσερ Αραφάτ συνέπεσε με τις
μεγάλες -σ ε μαζικότητα και δυναμικό παλμό- αντιπολεμικές
διαδηλώσεις στο Λονδίνο, στη Ρώμη, στις Βρυξέλλες, αλλά
και στην ίδια την Ουάσιγκτον, με κεντρικό σύνθημα «Όχι
στον πόλεμο»! Και τις διαδηλώσεις συμπλήρωσαν οι αντι
δράσεις σειράς στελεχών του Κογκρέσου, αλλά και η συμ
φωνία που επιτεύχθηκε στη Βιέννη (παρά τη λυσσαλέα αντί
δραση του Μπους...) ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της ιρακινής κυβέρνησης Ταρέκ Αζίζ και τους αξιωματούχους του
ΟΗΕ για την επανέναρξη των επιθεωρήσεων σε ό.τι αφορά
το οπλοστάσιο του Ιράκ.
ΠΑΡ’ ΟΛΑ αυτά, κοινή είναι η αίσθηση ότι «δεν θα αποφύ
γουμε τον πόλεμο». Την αίσθηση αυτή συμμερίζεται και ο ανα
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών Α. Γιαννίτσης, ο οποίος πι
στεύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θ’ αναπτυχθούν κατά
τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, με ό,τι αυτό συνεπάγε
ται. Ο αναπληρωτής υπουργός αισιοδοξεί: «Η Ελλάδα (ανα
φέρει σε συνέντευξή του στην Άννυ Ποδηματά. irro Βήμα),
μπορεί να είναι μικρή χώρα, αλλά το ότι βρίσκεται έξω από τον
ανταγωνισμό των “μεγάχλων”, αυτό ίσως να διευκολύνει τους
χειρισμούς της». Κατά τα άλλα, και πέραν από τη γλώσσα της
διπλωματίας, το βασικό ερώτημα είναι τι θα στοιχίσει ο πόλε
μος (χυτός σε εκατόμβες θυμάτων (ή σε «συσσιυρευση πτωμά
των» - κατά μια παλαιά διατύπωση των Τάιιμς του Λονδί
νου...), αλλά και τι θα σημάνει για μια χώρα, όπως η Ελλάδα,
με ορατό πάντοτε τον κίνδυνο των πληΟιοριστικιόν πιέσεων.
ΕΡΩΤΗΣΗ: ΠΟΣΟ KATEΥΝΑΣΤΙΚΟΣ 0 ΕΤΖΕΒΙΤ;
Σε συνάρτηση με το Κυπριακό, η «είδηση» του Δεκαπενθη
μέρου υπήρξε, ασφαλώς, αυτό που χαρακτηρίσθηκε: «Κατευναστική δήλωση Μπουλέντ Ετζεβίτ». Ο Τούρκος πρωθυ
πουργός, για πρώτη φορά από το 1974, αισθάνθηκε την ανά
γκη να δηλώσει ότι, επιτέλους, «δεν θα χαλάσουμε τον κόσμο,
αν οι Ελληνοκύπριοι ενταχθούν μόνοι τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση», αλλά και ότι «ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργή
σει προβλήματα». Ποια προβλήματα; Το πιθανότερο, την κά
ποια σύνδεση (όχι κατ’ ανάγκη «ενσοηιάτωση») της: αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Β. Κύπρου» με
την ίδια την Τουρκία. Η όποια εξέλιξη πραγμάτων, όμως, θα
κριθεί, τελικά, όχι μόνο από την ένταξη της Κύπρου στην
Ε.Ε., αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο η Ε.Ε. θα χειρισθεί, τελικά, το αίτημα της Τουρκίας για καθορισμό ημερο
μηνίας έναρξης των ευρωτουρκικιόν διαπραγματεύσεων.
Oui vivra...
ΑΝΤΗΝΩΡ
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΕΛ.ΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ...

ΚΟΛΠΑ
Αυτή η αστεία άποψη
περί κοινών
εγκληματιών είναι πολύ
ύποπτη. Η κυβέρνηση
βολεύεται όταν τους
αποκαλεί απλούς
εγκληματίες, διότι έτσι
κουκουλώνει τις δικές
της τεράστιες πολιτικές
ευθύνες, που επέτρεψε
επί μια εικοσαετία σε
δέκα παλαβούς
εξτρεμιστές να
σκοτώνουν. Και αν δεν
ήταν η Ολυμπιάδα και αν
δεν άλλαζε το πολιτικό
κλίμα, ακόμα θα
σκοτώνανε
ανενόχλητοι.

Α.Δ.

ΣΤΡΕΨΟΔΙΚΙΑ
Η17Ν δεν είναι
οργάνωση εγκληματιών.
Είναι πολιτική
οργάνωση που
δολοφονεί. Φυσικά τα
μέλη της δεν δικάζονται
για τις πολιτικές τους
θέσεις, δικάζονται για
φόνους. Επομένως τα
εγκλήματά τους δεν
είναι πολιτικά. Είναι
ανθρωποκτονίες, με
πολιτικά κίνητρα. Δεν
δικάζεσαι για κίνητρα,
ούτε φυλακίζεσαι γι’
αυτά. Φυλακίζεσαι για
φόνους. Ας αφήσουν
λοιπόν οι στρεψόδικοι
πασόκοι τα πονηρά. Τα
μέλη της 17 έχουν
συγκεκριμένη πολιτική
ιδεολογία και στόχευση,
την οποία όλοι
αντιλαμβανόμαστε.
Απλώς η ιδεολογία τους
δεν θα απασχολήσει
τους δικαστές. Αυτοί
την έχουν ήδη βγάλει
την ποινή.

Α.Δ.
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ια όσους είναι προσεκτικοί παρατηρητές
της ελληνικής πραγματικότητας δεν αποτε
λεί έκπληξη η δημοσιοποίηση των στοίχε ία)ν
της Διεθνούς Αμνηστείας, σύμφωνα με την
οποία στην Ελλάδα το 2001 σημεκόΟηκαν μια
σειρά παραβιάσειυν από τα σώματα ασφαλείας.
Πιο συγκεκριμένα οι παραβιάσεις αφορούν:
φόνους, ξυλοδαρμούς, κακομεταχείριση ακόμη
και σε βαθμό βασανισμού.
Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συνεχίζεται
με αδιάπτωτο ρυθμό και μάλιστα επιτείνεται με
τά τις αρχές της δεκαετίας του '90, όταν εντάΟηκε το κύμα προσέλευσης ξένων μεταναστών.
Η αυθαιρεσία των αστυνομικών οργάνων βρί
σκει το κατάλληλο άλλοθι (και πεδίο δράσης)
στα σώματα ανΟρώπιυν που είτε είναι αλλοδα
ποί σε δύσκολη οικονομική και κοινωνική θέση,
είτε είναι Έλληνες που βρίσκονται σε φάση πε
ριθωριοποίησης.
Στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστείας τεκμη
ριώνονται 66 περιπτώσεις παραβιάσεων αν
θρωπίνων δικαιωμάτων. Τα περισσότερα θύμα
τα είναι Ρομ... (Τσιγγάνοι), μετανάστες -συχνά
Αλβανοί- και αιτούντες άσυλο. Δεν είναι όμως
(απρόσβλητοι και όσοι ανήκουν στην πλειονότη
τα του ελληνικού πληθυσμού. Σε σημαντικό
αριθμό θυμάτων, μεταξύ των οποίων και παιδιά,
η σωματική κακομεταχείριση προκάλεσε σοβα
ρά τραύματα που χρειάστηκαν ιατρική περίθαλ
ψη ή ακόμη και εισαγωγή σε νοσοκομείο.
ΔιαμαρτυρήΟηκαν στελέχη της κυβέρνησης λέ
γοντας ότι η Ελλάδα τηρεί με σεβασμό τα ανΟρώπινα δικαιώματα. Τους διαψεύδει όμως η
Μέλανι Αντερσον, ερευνήτρια της Διεθνούς
Αμνηστείας για την Ελλάδα: «Παρ' όλο που οι
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αρχές ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητη σε τέτοια ζητήματα, στην πράξη οι
νομικές διατάξεις για την προστασία αυτιόν των
δικαιωμάτων περιφρονούνται».
Σχετικά διαδεδομένα είναι τα σωματικά και
ψυχολογικά βασανιστήρια από αστυνομικού;
είτε για απόσπαση ομολογιιόν είτε για εκφοβι
σμό.
Έ χουν περάσει πάνα) από 10 χρόνια από τότε
που ο Κιυν. Μητσοτάκης (ος πριυΟυπουργός πα
ρότρυνε τους αστυνομικούς να «εκτελούν»
αβίαστα το έργο τους με την φράση: «Μην απο
λογείστε, εσείς είστε το κράτος». Αυτή η ρήση
παρέχει φαίνεται ακόμη και σήμερα τη νομιμο
ποιητική κάλυψη για πολλές αυθαίρετες αστυ
νομικές πράξεις.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αρχές παρα
λείπουν να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη του;
υπαίτιους. Ε ίναι σπάνιες οι περιπτιόσεις ποινι
κής δίωξης αστυνομικιόν που φέρονται να έχουν
διαπράξει παραβιάσεις τιον ανθρώπινων δικαι
ωμάτων.
Κανείς δεν ισχυρίζεται -μ ε αφορμή αυτές τι;
περιπτιόσεις- ότι δεν λειτουργεί η δημοκρατία
στην Ελλάδα. Η δημοκρατία όμως γίνεται πιο
σταθερή όταν διασφαλίζει και σέβεται τα δικαι
ώματα των μειονοτήτιον, όταν αποδεικνύει ότι
τις σέβεται... Η σημερινή κατάσταση ατιμωρη
σίας δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Και τα πρώτα
βήματα αφορούν τη θέσπιση νομοθεσίας για. την
εκπαίδευση τιον αστυνομικιόν αλλά και την υιο
θέτηση μέτρων για την επίσπευση τιον νομικιόν
διαδικασιιόν. Από κάπου πρέπει να γίνει η αυχη·
ΣΩ.ΛΕ

ΠΟΔΗΛΑΤΑ
ποψήφιοι Δήμαρχοι τρέχουν με ποδήλατα
μέσα στην πόλη και από πίσω ακολουθούν
λαχανιασμένοι οι Σύμβουλοι με τα δικά
τους. Εμβρόντητοι γιωταχήδες και ταξιτζήδες
τους παρακολουθούν, ενιό ο κόσμος μαζεύεται
στα πεζοδρόμια προσπαθώντας να καταλάβει
το νόημα της παράξενης πομπής.
Πιο γελοία εικόνα δεν έχω ματαδεί. Να είσαι
στο Άμστερνταμ το καταλαβαίνιΐ). Στη Γενεύη
επίσης. Εκεί ο χιόρος είναι ταιριαστός με την
ποδηλασία ή το βάδην μέσα στα δέντρα. Τι σόι
ποδήλατο να κάνεις στην Αθήνα και τη Θεσσα
λονίκη; Είναι σαν να καβαλήσεις μια Τζάγκουαρ, να πας στην Καμπούλ και να προτείνεις
στους Αφγανούς εναλλακτική μετακίνηση.
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Οι άνθρωποι μας περνάνε πλέον για εντελώ;
ηλίθιους. Τη μια φυτεύουν δέντρα, τάχαμου οικολόγοι, και την άλλη μέρα ψηφίζουν να κοπεί
το Πάρκο της Ριζάρη και να γίνει Μουσείο. Με
τά φοράνε μια φόρμα και κάνουν τον σπορτίβυ.
ενώ) ο κόσμος είναι στοιβαγμένος στις πολυκα
τοικίες σαν τα ποντίκια. Εν συνεχεία πάνε στι;
εκθέσεις βιβλίου και μας προτείνουν να διαβά
ζουμε, ενώ) ο πιτσιρικάς ο άνεργος έχει 20 ευρώ
να τη βγάλει στο μπαρ, τα οποία φυσικά δεν 0«
τα δώσει για να διαβάσει τον κάθε απίθανο.
Δεν θέλουμε ποδήλατα, αγαπητέ Βούγια. Ένα
αυτοκινητάκι θέλουμε να πάμε στη δουλειά μα;.
ΛΑ

ΘΕΣ
ΤΗΛΕΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
ακήρυχτος πόλεμος που έχει
ξεκινήσει από την περίοδο
της μεταπολίτευσης και
διαρκεί έως σήμερα, ανάμεσα
στους μηχανισμούς του κράτους
και τον αυτοαποκαλούμενο αντιεξουσιαστικό χώρο διέρχεται σήμε
ρα μια νέα φάση: Αυτής της τηλεο
πτικής και συχνά παραπλανητικής
διάστασης, όπου οι φορείς και εκ
πρόσωποι θέσεων και ιδεολογιών
ουσιαστικά αυτοαναιρούνται υποκύπτοντας στο παιχνίδι της διασκεδαστικής δημοσιότητας. Για
ένα ολόκληρο καλοκαίρι οι διάφο
ροι τηλεοπτικοί αστέρες επιδόθηκαν σ' ένα αγώνα μεταμορφώσεων
ρόλων, που τελικά αφαίρεσαν την
οποιαδήποτε βαρύτητα μπορεί να
διέθεταν με τα όσα υποστήριζαν.
Παρουσιάσθηκαν ως αυτόκλητοι
κατήγοροι, ντετέκτιβς, ειδικοί επι
στήμονες. Ένα σύμπλεγμα μορ
φών εναλλάσσεται μπροστά στις
οθόνες δίνοντας την εικόνα του
αυτοσχεδιάζοντος ηθοποιού που
μπερδεύει τους ρόλους. Όλα γίνο
νται μια ψυχαγωγική παράσταση.
Και για να υπάρχει συνέχεια στην
ανάπτυξη του μύθου απαιτείται
νέο υλικό. Ο αντιεξουσιαστικός
χώρος μέσα απ’ τις ιδεολογικές
του αφέλειες και συγχύσεις προσφέρεται. Αν τον πιάσει κανείς
στην κριτική του, θα γίνει ακόμη
πιο διάτρητος, ακόμη πιο ευάλω
τος. Δεν είναι αναμενόμενο η άκρι
τη και εν πολλοίς αντιδεοντολογι
κή στάση ορισμένων MME να πυ
ροδοτεί τον αποϊδεολογικοποιημένο εξτρεμισμό ομάδων νεαρών
που είναι ικανοί να αποσυντονί
σουν και να συκοφαντήσουν και το
πιο μετριοπαθές προοδευτικό κί
νημα: Το φούντωμα της αντιπαρά
θεσης των MME και του χώρου της
εξωκοινοβουλευτικής αριστερός
αποπροσανατολίζει τη συζήτηση
γύρω απ’ την αναζήτηση των ιδεο
λογικών αιτιών της τρομοκρατίας.
Ή και στέλνει κάποιους περιθω
ριοποιημένους νεαρούς στην
αγκαλιά της τρομοκρατίας, καθώς
συνειδητοποιούν ότι τα MME εκ
φράζουν τη σύγχρονη μορφή άρ
νησης του διαλόγου.

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ
Τοό,τι για τα πάντα
μπορεί να υπάρχει
μια εξήγηση (ή και
μια δικαιολογία),
αυτόχρημα δεν
σημαίνει όχι μας
επιτρέπεται να
κάνουμε τα πάντα.
(Με ή χωρίς
δικαιολογίες.)
Το ανωτέρω
αφιερώνεται
αποκλειστικά στους
παλιούς φίλους που
ή λιποψύχησαν ή
ανεκάλυψαν ότι το
βασίλειον των ιδεών
έχει κάπου και το
θησαυροφυλάκιό
του.
Μ.Σ.
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ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ
KAI T.V.

0 ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ
ντάξει, τη βίλα του Γκοτό
πουλου στους Λειψούς την
είδαμε ξανά και ξανά...
Μ ένει τώρα να δούμε για λό
γους δικαιοσύνης -κ α ι επειδή
οι σταρς κάθε είδους δεν επι
τρέπεται να έχουν μυστικά απ’
το κοινό το υ ς- και το φτωχικό
του κακαουνάκη στην Αίγινα
μαζί με την καλύβα του μάκη
στο Αίγιο... Ίσως-ίσως και το
πόΟεν έσχες τους.
Είναι πάντως κατάντια για την
ελληνική δημοσιογραφία να θε
ωρούνται δημοσιογράφοι -σ υ 
νάδελφοι του Αντιόνη Καρκαγιάννη ή του Σοφιανού Χρυσοστομίδη- τα ποικίλα τηλεμαρ
κούτσια, οι τράγκες, οι τρύπες
και οι τρεις-τέσσερις ίδιοι και
απαράλλαχτοι τηλε-βασανιστές
μας α π’ τα βραδινά δελτία ειδή
σεων. Ό πω ς είναι ντροπή ο
προειρημένος επιχειρηματίας
της «αποκάλυψης» κακαουνάκης να μιλάει ακόμη και σε
υπουργούς στον ενικό και σε
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αργκό λαχαναγοράς και κανείς
να μην τον βάζει στη θέση του,
αλλά να του απαντούν κιόλας
σε άψογο πληθυντικό. Α π’ την
άλλη πλευρά ο σοβαροφανής
χατζηνικολάου την έπεσε στον
λουκουμά της NET που βγαίνει
το πρωί με πορτοκαλί γραβάτα
γιατί, λέει, τον αδίκησε (τον
Χατζηνικολάου) η εφημερίδα
που εργάζεται όταν τελειώνει
την τηλεοπροπαγάνδα, δηλαδή
την Καθημερινή. Κι αυτός ο τε
λευταίος όχι μόνον δεν απάντη
σε αλλά και κοκκίνησε αιδημόνως. Βέβαια όταν πρόκειται να
τα ρίξει «αντικειμενικά» στην
αριστερά τότε γίνεται λαλίστα
τος. Γιαρμάς με παπιγιόν. Τ έ
λος, πόσο γρήγορα ξέχασαν
όλοι πως ο μάκης στην περιώνυ
μη πρώτη του «επιτυχία» συνεντευξιαζόμενος με τον Χριστό
δουλο Ξηρό τον αποκαλούσε ο
«Αγαθός Γίγαντας» (sic)!
Τζιμ Μ πούκης

Πολλές εκπλήξεις
επιφυλάσσει η
ιδιωτική τηλεόραση.
Απ’ όλα έχει ο
μπαξές:
Αποτυχημένους
πολιτευτές,
περιφερόμενους
αστρολόγους,
συνταξιούχους
δημόσιους
υπάλληλους. Το
κανάλι «EXTRA»
μάλισταφιλοξένησε
εκπομπή για την...
ιππασία με
παρουσιαστή τον
γνωστό νεοφασίστα
βομβιστή Καλέντζη.
Αναμένουμε με
ενδιαφέρον μετά
από χρόνια
εκπομπές του Σάββα
Ξηρού για την τέχνη
της αγιογραφίας και
του Κουφοντίνα για
την οικολογική
διάσταση της
μελισσοκομικής.
ΣΩ.ΛΕ
9
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ΣΤΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
«0α βάλω τα δυνατά
μου», μας προειδοποιεί
χαμογελαστή από τις
αφίσες η κ. Ντάρα
Μπακογιάννη. Και αυτή
σαν τους νεόκοπους
μαθητές στην έναρξη
της σχολικής χρονιάς
που υπόσχονται ότι οι
επιδόσεις τους θα είναι
καλύτερες από την
προηγούμενη χρονιά.
Πόσα χρόνια
εκπαίδευσης άραγε
απαιτούνται για ν’
αποκτήσουν δίπλωμα
επάρκειας οι
μαθητευόμενοι μάγοι
της πολιτικής;

ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ!
ίπαμε: Ωραίο παιδί ο Πα
πουτσής. Αλλά και ο Μελάς αρρενωπός και με πα
νέξυπνο ύφος.
Είναι μάλιστα τόσο όμοιες οι
αφίσες τιυν δυο σταρ που άν
θρωπος είσαι, μπερδεύεσαι.
Αλλά και τόσο επαρκείς και

Ε

Καν-Καν, Οα πάω στης Ντόρας
που έχει και πράσινο. Μια τσό
χα τώρα είναι ό,τι πρέπει για να
το ρίξουμε στο κουμ-καν. Ας
πάει και το παλιάμπελο! Κολλη
μένος με τη μπάλα, την τράπου
λα, τον τζόγο απ' εξαπανέκαΟεν. Ό πω ς επίσης και αφιερω

κού, το κοινό, επεξεργασμένο
ηλεκτρονικά φόντο.
Επίσης προσέξτε το αβραμοπουλικό κάγκελο που πνίγει το
-ελ ά χισ το - πεζοδρόμιο με
αποτέλεσμα να φοβίζει-εμποδίζει τους πεζούς· οι στύλοι πά
λι στραγγαλίζουν τον χώρο δη-

χαριτωμένες αισθητικά. Θεέ
μου, τι να κάνα): Να στείλω Ζαφείρη Μελά στην πλατεία Κοτζιά και μετά να πάω Καν-Καν
για ν’ ακούσω Παπουτσή;
—Σερβίρουν ξηροί καρποί
και πέρδικα στο Δημαρχείο; Ή
πάλι τραγουδάει και ρεμπέτικα
ο Παπουτσής ή μόνο ροκ εν ρολ
η Υβέτ; Αμ δεν σκάιυ εγώ. Αφού
έχουν καταντήσει την τοπική
αυτοδιοίκηση καλλιστεία και

μένος στην Αθήνα. Live και τσίτα τα ντεσιμπέλ. Σκυλάδικο ση
μαίνει πόλεμος. Ο πόλεμος της
Αθήνας για μια καλύτερη ζωή.
Για μια δημοκρατική προεκλο
γική μάχη. Μια μάχη μέχρις
εσχάτων. Εβίβα!

μιουργώντας ασφυξία. Τέλος η
ταμπέλα «Προσοχή Εκτέλεση
Έργο)ν Μετρό» συμπληρώνει
δυσοία) να την
κακότεχνη
αναρχία. Ό λ α εδιό και τιάρα,
όλα χο)ράνε: προπαγάνδα,
«έργα», εικόνες, συνθήματα
και πάνιο απ' όλα η αφόρητη
καθημερινή μας πραγματικό
τητα. Η πολιτική μας αλήθεια.

ΣΩ.ΛΕ

ΛΥΚΟΦΙΛΙΕΣ
Όλο αγκαλιές και
γλύκες ήταν ο κ.
Σκανδαλίδης όταν τον
επισκέφθηκε πριν λίγες
ημέρες στο υπουργείο
Εσωτερικών ο κ.
Καρατζαφέρης. Ε, λίγο
είναι να διατηρείς την
προσδοκία ότι ο κ.
Καρατζαφέρης θα κόψει
όσους περισσότερους
ψήφους μπορεί απ’ τον
κ. Τζαννετάκο; Εάν είναι
έτσι, μπορεί να περνά
κάθε μέρα για λίγη
κουβεντούλα και καφέ...

ΣΩ.ΛΕ
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Υ.Γ. Προσέξτε λίγο τα συμφραζόμενα της φωτογραφίας.
Το τεράστιο χέρι του τραγου
διστή, το χαμόγελο του πολιτι-

Τζιμ Μπούκης

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
τείλτε μήνυμα, μας παρο
τρύνει το κόμμα της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης.
Και καλά, στον πρώτο γύρο τα
πράγματα είναι σχετικά απλά:
Υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι
εκτός της Ντόρας και του Χρή
στου. Στον δεύτερο γύρο δεν
ξέριυ πού να στείλω το μήνυμα.
Γιατί εγώ θέλω να στείλω μή
νυμα και στην απερχόμενη δη
μοτική αρχή - περί δημοτικών
πρόκειται άλλωστε. Θέλιυ να
στείλω μήνυμα πρωτίστως στον
κ. Απέργη και τα λοιπά λουλού
δια του συνδυασμού της κ. Μπα-

Σ

κογιάννη που διετέλεσαν αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμ
βουλοι επί Αβραμόπουλου φυλλομετρώντας πρόχειρα το
έντυπο του εν λόγο) συνδυασμού
(που τιτλοφορείται μάλιστα Ψη
φοδέλτιο δουλειάς) βρισκο) του
λάχιστον οκτιί) από αυτούς. Πώς
λοιπόν να μην τους στείλο) το
μήνυμά μου, ο>ς κάτοικος του
κέντρου της Αθήνας, για τη δου
λειά τους; Αφήσανε την πόλη να
ρημάξει, έκαναν ό,τι μπόρεσαν
για να υποβαθμίσουν τη ζωή
μας και σπατάλησαν τα δημοτι
κά κονδύλια σε φιέστες και πα-

ράτες. Δεν πρέπει να πάρουν κι
αυτοί το μήνυμα:
Μ ’ αυτούς τους ανθρώπου:
Οα (μας) δου/.έψει η κυρία
Μπακογιάννη; Διότι και αυτή,
όπιυς και ο νυν δήμαρχος, στο
χεύει ψηλότερα και σύντομα,
αφού ξοδέψει κι αυτή μερικά
δισ. για το θεαθήναι. ()' αφήσει
τον κ. Απέργη ν’ αλωνίζει, για
ν’ ασχοληθεί με το σοβαρό θέ
μα της πολιτικής της αναρρίχη
σης. Και τότε ποιος στη χάρη
μας... Θ α σκουριάσουν και τα
κάγκελα.
Α.Κ.

X
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0 1 ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ε αφορμή το τεκμηριωμένο άρθρο του
Peter Lagenjuist, σουηδού δημοσιογρά
φου, που γράφτηκε ειδικά για το Α ντί, ο
βουλευτής Β' Π ειραιά του Συνασπισμού Παναγιιότης Λαφαζάνης υπέβαλε ερώτηση στους
υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Πολιτισμού.
Στο άρθρο επισημαίνεται το πολύ πιθανό ενδε
χόμενο της ανάθεσης της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων και σε ισραηλινές εταιρείες
security. Όμιυς αυτές οι ίδιες εταιρείες ενερ
γούν ως μισθοφόροι και φρουρούν τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Ό χθη του Ιορ
δάνη και στη Λωρίδα της Γάζας. Στη συνέχεια
μεταφέρουμε όλο το κείμενο της εριότησης του
βουλευτή του ΣΥΝ.
Στο θέμα αναφέρΟηκαν και οι εφημερίδες Α υ 
γή, ο Γ. Βότσης στην Ελευθεροτυπία και η εφη
μερίδα Καθημερινή.

Μ

Θέμα: Το τεράστιο πα κ έτο ασφάλειας των
Ολυμπιακ(ύν Αγώνων και οι ολυμπιακές επιδιώ
ξεις τojv Ισραηλινών εταιρειών ασφάλειας, που
περιφρουρούν τα αποικιακά σύνορα τον Ισραήλ
στην κατεχόμενη Παλαιστίνη.
Ως γνωστόν, η παγκόσμια αλλά και η εγχο')ρια
εκστρατεία τρομολαγνείας και τρομοϋστερίας
έχει αξιοποιηθεί, πέρα ν των άλλων, προκειμένου
να εκτιναχθεί σε αδιευκρίνιστα αλλά πάντως μ υ 
θώδη ύψη, το πα κ έτο ασφάλειας των Ο λυμπια
κού' Αγώνων του 2004, το οποίο θα πληρώσουν οι
έλληνες εργαζόμενοι σε περιστάσεις, μάλιστα,
οικονομικής δυσπραγίας και επίτασης της μονο
μερούς λιτότητας.
Αυτό το πα κέτο για τη φύλαξη των Ο λυμπια
κών Αγιόνων. που σύμφωνα μ ε ορισμένους υπο
λογισμούς, ίσως, να ξεπεράσει, μ α ζ ί μ ε τους σύγ
χρονους εξοπλισμούς ασφαλείας, το ένα δισεκα
τομμύριο δολάρια, βρίσκεται στο επίκεντρο των
διεκδικήσεων των εταιρειών ασφαλείας μιας
σειράς χωρών, μέσα στις οποίες εξέχοντα ρόλο
διαδραματίζουν κράτη που φημίζονται για την
«τρομοκρατική» τους πολιτική και την «αντιτρομοκρατική» τους υστερία όπως οι ΗΠΑ, η
Αγγλία αλ).ά και το Ισραήλ.
Ειδικά για το τελευταίο, σύμφωνα μ ε έγκυρο
δημοσίευμα του περιοδικού Α ν τί (τ. 771,
20/9/02), που υπογράφει ο έγκριτος σουηδός δη
μοσιογράφος Peter Lagerqiiist, η ελληνική κυβέρ
νηση δέχεται ισχυρές πιέσεις για να παραχω ρή
σει ένα μεγάλο μερίδιο της ολυμπιακής πίτας
στις ισραηλινές εταιρείες ασφαλείας που συνα
γωνίζονται για τη διεκδίκησή του, όπως η
Hushniim, η M odeln Ezrachy, η Israeli Military

Indus hies κ.λπ.
Είναι χαρακτηριστικό, όμως, ότι οι ίδιες αυτές
εταιρείες της αναπτυγμένης βιομηχανίας ασφά
λειας του Ισραήλ, έχουν αναλάβει, πάντα με το
ίδιο δημοσίευμα, κατά το διάστημα των δύο τε
λευταίων δεκαετία»', μεγάλης έκτασης συμβό
λαια για τη φύλαξη των παράνομων Ιοραηλινών
εποικισμών στη Δ υτική Όχθη και τηΑω ρίδα της
Γάζας, εποικισμούς που επανειλημμένα έχει κ α 
ταδικάσει ο ΟΗΕ. Ιδιαίτερα από το ξεκίνημα
της Ιντιφάντα, η επιχειρηματική αυτή δραστη
ριότητα των ισραηλινο»' εταιρειών ασφαλείας
γνώρισε μια τεράστια άνθιση, σχηματίζοντας α υ
τές οι εταιρείες δίπλα στον Ισραηλινό στρατό ένα
προκλητικό αποικιακό σύνορο μ ε την ιδιωτικο
ποίηση της κατοχής, το οποίο το συντηρούν μ ε τη
βάρβαρη μεταχείριση του ντόπιου παλαιστινια
κού πληθυσμού και την παραβίαση σωρείας διε
θνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Κατόπιν τούτου ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Σε τι συνολικό ποσό πρόκειται ν' αν έλθει το
πα κέτο φύλαξης των Ολυμπιακών Αγώνων, συ
μπεριλαμβανομένων και των παραγγελιών για
την αγορά συστημάτων ασφάλειας σύγχρονης
τεχνολογίας;
2. Υπάρχουν προτάσεις για τη φύλαξη των Ολυ
μπιακώ ν Αγώνων από Ισραηλινές εταιρείες: Α ν
ναι, ποιες είναι οι εταιρείες αυτές και ποιο το π ε 
ριεχόμενο των σχετικών προτάσεων;
3. Σκοπεύουν να παραχωρήσουν μέρος του π α 
κέτου ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων σε
Ισραηλινές εταιρείες, οι οποίες, κατά παραβία
ση σωρείας διεθνών συμβάσεων, προασπίζουν
τα νεοαποικιακά παράνομα σύνορα του Ισραήλ
στα Παλαιστινιακά εδάφη;
4. Έ χουν ήδη κλείσει συμβόλαια μ ε ξένες εται
ρείες για τη φύλαξη των Ολυμπιακών Αγώνων;
Α ν ναι, με ποιες διαδικασίες και με ποιες εται
ρείες; Α ν όχι, σκοπεύουν να το πράξουν προσε
χώς και ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν
προς τούτο;
5. Έ χουν γίνει ενόψει τυ ν Ολυμπιακών Α γώ 
νων, παραγγελίες σύγχρονων συστημάτων
ασφάλειας. Α ν ναι, σε τι ποσά ανέρχονται ή πρό
κειται να ανέλθουν αυτές οι παραγγελίες, με ποι
ες εταιρείες υπάρχει συνεργασία και ποιες δια
δικασίες ακολουθήθηκαν ή θα ακολουθηθούν
για τις σχετικές προμήθειες;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Π a ναγιώτης A αφαζά νης
Να δούμε τι ()α απαντήσουν οι κ.κ. Χρυσοχοΐδης και Βενιζέλος...

ΠΑΜΕ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ;
Οι αναγνώστες του Α ντί
προέρχονται από όλες
τις παρατάξεις. Ωστόσο,
η συντριπτική
πλειοψηφία τους
προτιμά τα μικρά
κόμματα και τους
αντίστοιχους
σχηματισμούς στις
εκλογές της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Παρ’
όλα αυτά κάποιες
ιδιαιτερότητες που
σχετίζονται με τα
προβαλλόμενα
πρόσωπα δημιουργούν
συχνά πρόσθετες
αμηχανίες. Αν στον
πρώτο γύρο ξέρουν όσοι το ξέρουν- ότι θα
πολεμήσουν τους δύο
«μονομάχους» και θα
ψηφίσουν εκείνα τα
σχήματα που βρίσκονται
εγγύτερα στις πολιτικές
τους επιλογές, πώς θα
αντιδράσουν στο
δεύτερο γύρο είναι ένα
ερώτημα που
προβληματίζει.
Μήπως αυτή τη φορά
πρέπει να αρνηθούν την
εμπλοκή τους στα
ψευδοδιλήμματα· να
αρνηθούν να
παραχωρούν την ψήφο
τους εκβιαστικά:
Φ.Φ

ΤΟ ΡΗΤΟ
Με την ευκαιρία των
εκλογών και σχετικά με
τους ελεύθερους
χώρους στην Αθήνα
αξίζει να θυμηθούμε τη
ρήση του Τσαρούχη:
«Κάποτε οι εθνικοί
ευεργέτες έχτιζαν.
Σήμερα στην Ελλάδα
εθνικός ευεργέτης θα
πρέπει να θεωρείται
αυτός που γκρεμίζει.»
Σ.Π.
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Το τραμ το tcAcutoio (τους)
ι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι
επειδή είναι και ανοργάνωτοι και
ανεύθυνοι.
Αποφάσισαν, λέει, τα συναρμόδια
υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Συγκοινωνιών
και Πολιτισμού μετά από ενδελεχείς
μελέτες και λαβόντα υπόψη την εισήγηση του ΚΑΣ (Κεντρικού Αρχαιολογι
κού Συμβουλίου) το επίδοξο, Τρίτσειο
τραμ να διές>χεται εμπρός από την Πύ
λη του Αδριανού και δια των Λεωφό
ρο) ν Αμαλίας και Όλγας. Έ τσι από την
περασμένη άνοιξη στήθηκε το σχετικό
εργοτάξιο, μπήκαν μπάρες και (Απο
κλείστηκε μια λωρίδα κυκλοφορίας
των προειρημένων οδών. Το έργο προ
χωρούσε κανονικά, το χρήμα έπεφτε
και λόγο) του κατεπείγοντος το κόστος
εκτιμάτο ως ιδιαζόντως υψηλό. Εξίσου
υψηλή ήταν η ταλαιπωρία τοιν οδηγών
και το ακατάσχετο μποτιλιάρισμα.
Τώρα πάλι τα συναρμόδια υπουργεία
ξαναποφάσισαν, λέει, να μην περάσει
η γραμμή του τραμ (Από Αμαλίας και
από την άνοδο της Ό λγας αλλά να πε
ράσει (Από Καλλιρρόης και Αρδηττού
γιατί, ξαναλέει, έπεσε σε αρχαία. Η δε
«λυπητερή» υπολογίζεται στα 2 δισ.
δρχ. Αστείον ποσόν.
Διερωτάται λοιπόν κανείς. Δεν έγιναν
ανασκαφικές τομές και εν πάση περιπτοισει δεν ήξερε η αρχαιολογική υπη
ρεσία ότι στην περιοχή επιπολάζουν
ελληνιστικές και ρωμαϊκές αρχαιότη
τες (τα ευρήματα είναι σχεδόν επιφα
νειακά); Ή γουν τέτοια έλλειψη συντο
νισμού του συντονιστικού οργάνου και
των συναρμόδιων; Τέτοια προκλητική
κατασπατάληση, ανώφελα, του δημόσι
ου χρήματος και τόσο ανηλεής βασάνι
σμά; των εποχουμένων και των πεζών

Ο

στις δύσβατες πλέον αυτές περιοχές
του κέντρου; Τα ερωτήματα αλλά και η
απελπισία των πολιτών, που παρατη
ρούν χωρίς να τους επιτρέπεται ν ’ αντιδράσουν, αμείλικτες: Έ τσ ι προγραμ
ματίζονται τα ολυμπιακά έργα, μ' αυτόν
τον τρόπο του ράβε-ξήλωνε-βασάνιζε,
σχεδιάζεται η νέα Αθήνα; Έ τσ ι προ
στατεύεται η αρχαία μας κληρονομιά;
Με μετάθεση λίγων μέτρων της τροχιοδρόμησης, λες και στο ρεύμα ανόδου
της Λεωφόρου Ό λγας υπάρχουν μνη
μεία ενώ στο αντίθετο ρεύμα όχι;
Και κάτι τελευταίο: Ο αρχαιολογικός
χώρος το>ν Στύλιυν του Ολυμπιείου,
αναπεπταμένος και σχεδόν φυσικός,
χοορίς επιβαρυντικές «αξιοποιήσεις»,
δεν θα ’πρεπε ν' (Αποδοθεί επιτέλους
απαλλαγμένος απ' όλα τα αρχιτεκτονι
κά κατασκευάσματα που τον μολύνουν,
φερ’ ειπείν το κολυμβητήριο, τις αθλητι
κές εγκαταστάσεις, τα τένις, τα αναψυκτήρια κ.λπ.; Παρουσιάζεται ίσως μο
ναδική ευκαιρία να έχουμε έναν ενιαίο

πό τις σελίδες του περιοδικού έχουμε επανειλημμένα ασκήσει
κριτική, κάποτε ιδιαίτερα οξεία, κατά του Υπουργού Πολιτι
σμού κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Η κριτική προς τον υπουργό Πολι
τισμού ασκείται συχνά-πυκνα και από άλλα μέσα ενημέρωσης.
Απόψεις και απόψεις, ίσως να αντιλέγει ο κ. Βενιζέλος. Όμως η
πιο πρόσφατη ιστορία με το τραμ που θα διήρχετο δίπλα από
την πύλη του Αδριανού εξαντλεί κάθε όριο ανοχής για τα πε
πραγμένα ενός υπουργού. Η αναιτιολόγητη κατασπατάληση 2
δισ. έχει σκανδαλίσει κάθε πολίτη. Και όσα και αν ψελλίζει το

Α
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και καθαρό χ<όρο αρχαιολογικού -αλλά
και οικολογικού- πάρκου στην καρδιά
της Αθήνας, την ιδανική προέκταση του
συμφυρμένου από άσχετες λειτουργίες
Εθνικού Κήπου. Ας μην την χάσουμε.
Στον τόπο αυτό ο πολιτισμός και η κοι
νωνική ευαισθησία αποδεικνύονται
όταν ανοίγουμε χώρους, όταν επιτρέ
πουμε ελεύθερες προσβάσεις, όταν
αναπτύσσουμε τα φυσικά στοιχεία του
περιβάλλοντος αβίαστα· όταν, τέλος,
ξανακάνουμε τους πολίτες περιπατη
τές, επιτρέποντάς τους να κινούνται σε
χώμα και βλάστηση κι όχι σε άσφαλτο
και σε μπετόν. Πολιτισμός, κντέλει.για
την Αθήνα θα σήμαινε ησυχία, οπτική ή
ηχητική, δηλαδή απαλλαγή από τη βάρ
βαρη ηχορύπανση και τα οπτικά της
παρεπόμενα. Και πριυτίστιυ; ανοιχτοί
ανεπιτήδευτοι φυσικοί χιόροι. Ιδού πε·
δίον δόξης λαμπρόν για υπουργού; και
δημάρχους νυν και μέλλοντες...
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΚΙΣ

γραφείο Τύπου του ΥΠΠΟ σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, δεν
μπορεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Ο κ. Ευ. Βενιζέλος έχει καταγραφεί δυστυχώς ως ο ατυχέστε
ρος -με τον πιο επιεική χαρακτηρισμό- υπουργός της κυβέρνη
σης Σημίτη. Αν δεν έχει τη στοιχειώδη ευαισθησία να παραιτη
θεί, θα πρέπει να αποπεμφθεί.
Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τον Υπουργό Μεταφορών κ. Βερελή.
Χ.Γ.Π.
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

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

Φάτσες και ιδέες
Τρόμος πάνω απ' την πόλη, επέρχονται γαρ εκλογές!
του Μάνου Στεφανίδη

Και ιδού λοιπόν πάλι που μας κατέκλυσαν οι δεκάδες εκατοντάδες
γνωστές και άγνωστες φάτσες των υποψηφίων οι οποίοι εκθέτουν το
ιδιωτικό τους πρόσωπο προς αναγνώριση και υπερψήφιση, ενώ
συγχρόνως δημιουργούν έναν ρυπογόνο οπτικό τραγέλαφο, μιαν
απίστευτη σπατάλη χρημάτων, χαρτόμαζας και φιλοδοξιών στο βωμό της
αειθαλούς δημοκρατίας. Κι αν βέβαια είχαν αλλιώς τα πράγματα, όντως η
τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να παίζει σημαντικό ρόλο στην
οργάνωση και συνειδητοποίηση των μικρών κοινωνιών, λύνοντας
πάμπολλα προβλήματα καθημερινότητας και φέρνοντας κοντά τους
ανθρώπους με το ύφος της παλιάς γειτονιάς και τις ανάγκες του σήμερα.

ώρα όμως περισσεύουν οι κομ
ματικέ'; σκοπιμότητες, οι προ
σωπικέ'; ματαιοδοξίες και οι
ποικίλοι εγκάθετοι, ώστε οι δη
μοτικές εκλογε'ς ν' αποτελούν
στην πλειονότητά τους μια τρύπα στο
νερό. Η ξυπασιά, η βρόμα, το ακαλαί
σθητο. το θορυβώδες, το βλαχομπαρόκ. η κυκλοψοριακή ασφυξία, ο αφισοαρμαγεδδών, η κατάρα των διαφη
μίσεων, το γενικότερο πνεύμα της
αγοράς που ξεπουλάει τα πάντα από

Τ

Με τον Υποψήφιο Υπερνομάρχη
Αθηνων-Πειραιώς κ. Ιωάννη Τζαννετάκο
Κοίτα με ποιον βρήκε να φω τογραφ η8εί ο υποψήφιος για το Ν ομα ρχια κό
Συμβούλιο κ. Αντώ νης Δ α λα κο ύ ρ α ς!

μνημεία ώς τραπεζοκαθίσματα και
από ανοιχτούς χώρους ώς πεζοδρόμια
ε'χουν δώσει πλε'ον το καταθλιπτικό
τους στίγμα στ’ αστικά ή τα ημιαστικά
κε'ντρα της πατρίδας μας. Κι αφού η
ε'ννοια «ύπαιθρος» εξουθενώθηκε,
επαρχιακές πόλεις και κεφαλοχώρια
τείνουν όλα να γίνουν μικρές «Νέες
Υόρκες». Αρα μια ρηξικέλευθη δημο
τική αρχή Οα ’πρεπε να βομβαρδίζει
πρώτη και να ισοπεδώνει παρά να χτί
ζει και «ν’ αξιοποιεί». Τούτων δοθέντων, επιτρέψτε μου το κρύο αστείο:
Η Αθήνα χρειάζεται τον Μπους και
τον Σαρόν για δημάρχους. Επίσης Οα
'πρεπε μια άλλου τύπου εξουσία να
ξαναδεί τους πολίτες ως ατομικές περιπτώοεις κι όχι ως αριθμό ψηφοφο
ρίαν και νούμερα δημοσκοπήσεων.
Και κάτι ακόμη: αντί για «έργα» χρ ει
αζόμαστε περισσότερο ιδέες που Οα
μας εμψυχώσουν και Οα μας βγάλουν
απ' την μαραζωμένη και μελαγχολική
ζωή που ζούμε. Αλήθεια, οι δημοτικές
εκλογές Οα μπορούσαν να είναι η ευ
καιρία μιας ριζικής και πάνω απ' όλα
συνειδητής αλλαγής, αλλά δεν είναι.
Και δεν μπορεί να είναι στο δεδομένο
πλαίσιο του περιφερειακού, μεταβιο
μηχανικού καπιταλισμού που διάγου

με. Ο ι πόλεις μας ε'χουν χτιστεί, όπιο;
χτίστηκαν, κατ’ εικόνα και καθ' ομοί
ωση της μεταπρατικής. αεριτζήδικης
και κομραδόρικης οικονομίας μας
Και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός χιόρος
καταδυναστεύονται από τον επιχειρηματία-εργολάβο ο οποίος, αφού κάνει
τη «μπάζα» του, μετά κατεβαίνει γι«
δήμαρχος. Κ αι το κωμικοτραγικό εί
να ι πω ς συνήθως εκλέγεται. Τα μπάζα

Γ

εννήθηκα τ ο 1949 σ το Βέλο Κο
ρινθίας και μεγάλωσα σ τη ν Αθήνα.

Απ ό το ν Δ εκέμ β ρ ιο το υ 1999 είμαι
Δ ιευθυντής το υ Εθνικού Κέντρου Βι
βλίου.
Έχω δημοσ ιεύσει βιβλία, δοκίμια, με
ταφράσεις, και άρθρα.
Κάπω ς έτσ ι α φ η γ είτα ι τη δια δρ ομ ή της
ζω ή ς το υ ο γνω σ τό ς μα ς Χρηστός
Λ ά ζ ο ς το υ ψ η φ ο δ ε λ τίο υ το υ Χρήστου
Παπουτσή...
Για να κ α τα λ η ξε ι στα συνθήματα:

Με σύγχρονες
πολυκατοικίες
και παλιά νεοκλασικά
Μ ε ρεμπέτικα στέκια
και αίθουσες συναυλιών
Με τις αρχαιότητες
και την ορθοδοξία
Με τον ευρωπαϊκό αέρα
και τη μεσογειακή αύρα

για τα μπάζα. Κ αι πάνταιν κα ι μπαζών.
Νά γιατί δεν μπορεί να είναι κανείς
αισιόδοξος για τις επικείμενες εκλογές. Γιατί μοιάζουν οι προσπάθειες μας
των συφοριασμένων σαν τους Τρώες.
Όλο κάτι καταφέρνουμε κι όλο έρχεται
ο Αχιλλεύς και τα χαλνάει. Στην προ
κειμένη περίπτωση «Αχιλλεΰς» είναι το
κράτος, το κόμμα και η θεσμική γύμνια
της τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία πη
γαίνει χέρι-χέρι με την κυρίαρχη γύ
μνια των προσιύπων που φιλοδοξούν να
την αναβαθμίσουν. Η περίπτωση των
Βούγια, Τζαννετάκου κι όλων όσων συντάσσονται μαζί τους για να τους στηρί
ξουν, προσδοκώντας κομματάκι εξου
σίας, είναι χαρακτηριστική. Ά νθρωποι
που κάποτε υπερασπίστηκαν ιδέες τώ
ρα έχουν καταστήσει ιδέα τους το πο
δοπάτημα της οποιασδήποτε ιδεολο
γίας. Και ενώ ατομικά είναι καλοί, εί
ναι αηδιαστικοί ως πρότυπα αναφοράς
και ως δημόσια μεγέθη. Τράγκες και
κακαουνάκηδες της μικροπολιτικής
σπέκουλας -όπω ς θα 'λεγε παλιά και ο
ίδιος ο Γιάννης- εγκατέλειψαν προς
στιγμήν τα πορτοπαράθυρα για να
AJftY«Ο·«*»** γΓΜΜ'**

Ané την uiinpsoiQ ι«ν συναδέλφων,
crawurmpeofa vm Αθηναίων noflnév
✓ Η ζωή είναι αγαθό. Για να ιην αηοήαύοουμε
χρειάζεται ααφάήεια.
✓ Για να μπορούν ια παιδιά pas να παίζουν ξανά
crus nmôiKés xapis και να πηγαίνουν άφοβα στο
αχοήείπ

to u s .

Είναι naviptpévos, με ιην οποία έχουν ιρία
παιδιά, εκ ιων οποίων δύο φοιιηιέε και ο
ipiios μαθηιήε Γυμνασίου.
Τους σ υ ν α δ έλ φ ο υ ς το υ α σ τυ ν ο μ ικο ύ ς
και τα παιδιά σ κ έφ τε τα ι ο κ.
Α θ α ν ά σ ιο ς Σ π υ ρ ά κο ς το υ
ψ η φ ο δ ελ τίο υ τη ς Ν τά ρ α ς. Α λ λ ά
ξέχ α σ ε και π α ρ έλ ειψ ε το ό ν ο μ α τη ς
γυ να ίκα ς το υ δ ια π ρ ά ττο ν τα ς
τα υ το χ ρ ό ν ω ς και μιαν α σ υ ν τα ξία !

% / Ν α öiuq νλώξονμτ την aoq/ιλπ α της ζωής των auMxoiv,
μ ι : λ ι ί ο π ς ( Λ π ο τ η λ η . η Η ΐ π κ ρ 'ς κ α ι π ά ν ω « π ’ «>>j u , δ η μ ο κ ι κ ι τ ι κ ε ς .

V

Να χατυΐ'τολτμήικιυμε τη γμαη ειοκματια
με το πρόγραμμα ■*Ί,ηιρι«κή Πό/.η", ποι» 0« παοί/ει άμεοη π/.ηοο<| άρηοη

και ι:’ξυηΐ|(ΐΗ ιηοη.
ν

Να αναδείξονμε την Αθήνα, την κιΛντεμη hiop/imûTptu πόλη των
Ολυμπιακών Αγώνων, άπω; απαιτι ι η ιιιτομία μα;.

Γιώρνος Σωτηρόπαυλας

Η κληρονομιά της Αθήνας μας βαρύνει,
η ιστορία της συνεχίζεται και α π α ιτεί να
σ εβασ τούμε το μέλλον της!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο. ΣΑΤΗΡΟΠΟΥΑΟΣ
Ο ικο νο μ ο λό γο ς, Τμη μα τά ρ χη ς Υπ ουργείου Ο ικονομικώ ν
Π ρ ο ϊσ τά μ ενο ς ελέγχου στο Ε Ο Ν ΙΚ Ο ΕΛ ΕΓΚ ΤΙΚ Ο Κ ΕΝ ΤΡΟ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων

διεκδικήσουν τα μπαλκόνια. Κι αύριο
πάλι, έχει ο Θεός. Δια του αρχιεπισκό
που του, του Παρασκευαΐδη ντε! Που
όμως τώρα πάλι προσφωνείται Μακαριώτατος Χριστόδουλος. Μακάριοι οι
πτωχοί τω πνεύματι. Πουλάει, βλέπετε,
ο κληρικαλισμός -κοινώ ς παπαδαριόστην Ελλάδα. Πουλάει, αγοράζει, φο
βερίζει. Ούτε πάλι έχουν όλοι το μέγε
θος του Αλβανίας Αναστασίου. Τέλος
πάντων. Υπείκων στον μπαμπούλα του
ράσου έτερος Καππαδόκης, ο Χρηστός
Λάζος, υπόσχεται στο προεκλογικό του
φυλλάδιο -είνα ι υποψήφιος του Πα
πουτσή βέβαια, ποιανού άλλου- «Μια
Αθήνα της Σύνθεσης, Με ρεμπέτικα
και αίθουσες συναυλιών (sic). Με τις
αρχαιότητες και την ορθοδοξία (sic!)».
A, ρε Νιόνιο, τι κακό έχεις κάνει νομι
μοποιώντας αυτόν τον μεταμοντέρνο χυ
λό του «όλα πάνε με όλα» κι αυτής της
υπεράγαν λαϊκιστικής ιδεολογίας με την
οποία ισοπέδωσε τα πάντα το ΠΑΣΟΚ.
Ε λοιπόν δεν είναι έτσι, πρώην σύντρο
φ ο ι . θέλετε να είσθε χρήσιμοι, πρέπει
πρώτα να γίνετε όυσάρεστοι και να ενο
χλήσετε. Δεν πάνε όλα με όλα* δεν είναι
οι ιδέες amcrican mixed salad για να κα-

Π ρο ϊσ τά μ ενος
ελ έγ χ ο υ ο κ. Γ.Θ.
Σ ω τηρόπ ουλος στο
Εθνικό Ελεγκτικό
Κ έντρ ο. Α σ φ ά λεια
τω ν πολιτών,
ψ ηφιακή πόλη,
Ο λυμπ ιακούς
Α γώ νες, βαριά
κλη ρ ο νο μ ιά ... απ’
ό λα έχει ο μπαχτσές
του!

Η κ. Ν τίνα Μ πέη διαφ ημίζει στο φ υ λ λά 
δ ιό τη ς ότι παρέστη σ το μνημόσυνο του
Α ν δ ρ έα Π α π α νδρέου. «Μήνυμα» προς
το «ισ τορικό Π ΑΣΟ Κ;

λύπτουν στρογγυλοποιημένα κάθε περί
πτωση. Τα ρεμπέτικα και οι αίθουσες
συναυλιών δεν συνιστούν σύνθεση, αλ
λά παράταξη, γραμμική παρέλαση. Που
θα πει «παράτα» και όχι ουσία. Η κυ
ρίαρχη δηλαδή άποψη περί πολιτισμού
κάθε λογής κρατούντων.
m
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ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙ

Ένα μικρό τέβτ για τη Δημαρχία...
Οι πέντε υποψήφιοι δήμαρχοι της Αθήνας μιλούν για τους ελεύθερους χώρους
Έρευνα: Όλγα I. Φωτακοπούλου

0 πολιτικός λόγος πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Αλλιώς δεν είναι πολιτικός.
Είναι πολιτικάντικος. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μικρό τέστ πολιτικού λόγου
στους υποψήφιους δημάρχους. Τους ζητήσαμε ορισμένες απαντήσεις και τους
«ορίσαμε» να είναι συγκεκριμένοι σε αυτές.

Τη Α ντί ενόψειτων δημοτικών και νο
μαρχιακοί εκλογοίν, παρατηρώντας
ότι στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας
έχουν λάβει ένα χαρακτήρα όχι αυτοδιοικητικό -ω ς ()α έπρεπε- αλλά προε
τοιμασίας του κλίματος για τις βουλευ
τικές εκλογές, εμμένει σ’ ένα ζήτημα
της ποιότητας ζωής τιον Αθηναίων.
Έ να ζήτημα που έχει συνέπειες και
απήχηση για την ποιότητα ζωής συνολι
κά στο Λεκανοπέδιο, όπου ζει ο μισός
πληθυσμός της χοίρας.
Έτσι απευθύναμε ένα κοινό ερωτη
ματολόγιο στους πέντε υποψηφίους δη
μάρχους Αθηναίων (Γιάννη Δημαρά,
Ψοίτη Κουβέλη, Ντόρα Μπακογιάννη,
Χρήστο Παπουτσή και Σπύρο Χαλβα
τζή)·
Ζητήσαμε την ακριβή και περιληπτι
κή πρότασή τους για το μέλλον των
ελεύθερων χώρων που έχουν απομείνει στην Αθήνα κατονομάζοντας τους
μεγαλύτερους από αυτούς.
Ομολογουμένως βγαίνουν ενδιαφέ
ροντα συμπεράσματα από την προσε
κτικέ) ανάγνιυση των απαντήσεων που
έδωσαν στο Α ντί οι υποψήφιοι δήμαρ
χοι. Και οι (Απαντήσεις αυτές δίνουν

σαφές πολιτικό στίγμα, όσον αφορά
στην αντίληψή τους για το περιβάλλον
και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Οι ελεύθεροι χώροι είναι μήλον της
έριδος («φιλέτο» κατ’ (Αλλους), μεταξύ
των πολιτών, που ζητούν βελτίωση της
ποιότητας ζωής στην πόλη, και τιον πάσης φύσης και διαπλοκής ιδκυτικών
συμφερόντων, που επιθυμούν άλλοτε
ευθέως και άλλοτε με «ευγενείς» καλύ
ψεις, την «αξιοποίηση» ή εκμετάλλευ
ση των χώρων αυτών με απώτερο και
κοινό στόχο το κέρδος. Πράγμα που
συνεπάγεται κατά κύριο λόγο την τσι
μεντοποίηση.
Ό ταν το κέρδος δεν έρχεται με το τσι
μέντο, προκύπτει από την (Ακριβή «α
ξιοποίηση» του γκαζόν που λίγοι μπο
ρούν συνήθως να αγοράζουν και να
απολαμβάνουν (π.χ. έχετε φάει πρό
σφατα στο Πάρκο Ελευθερίας;).
Υπό αυτό το πρίσμα -κ ι αφαιρώντας
τις γενικολογίες, όπου υπάρχουνέχουν εξαιρετική σημασία οι απαντή
σεις που λάβαμε από υποψηφίους που
ζητούν v ia λάβουν την ψήφο των πολι
τών και διεκδικούν την εμπιστοσύνη
τους σε λίγες ημέρες.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
• Π οια είναι η ακριβής και περιλη
πτική πρότασή σας για τη μελλοντική
χρήση των χώρων που αναφέρονται
παρακάτω και αφορούν αντικείμενο
πολύμηνης δημοσιογραφικής έρευνας
του περιοδικού σχετικά με τους εναπομείναντες ελεύθερους χώρους στην
Αθήνα (για κάθε χώρο επιθυμούμε μία
ξεχωριστή και συγκεκριμένη απάντη
ση):
• Άλσος Γουδή · Ελαιώνας
• Λυκαβηττός · Άλσος Ριζάρη
• Π εδίο Ά ρεως · Πάρκο Ελευθερίας
• Εγκαταστάσεις πριόην Στρατιωτικοί
νοσοκομείου 401
• Αττικό Άλσος · Λόφος Στρέψη
• Κήπος Ζαππείου
• Κήπος Μουσείου

• Κτήμα Θων
• Π ροσφυγικές κατοικίες της λεωφό
ρου Α λεξάνδρας
Σε περίπτωση που προτείνετε ανά
πλαση κάποιου χοίρου, προσδιορίστε
μας ακριβώς την έννοια του όρου ή το
είδος της προτεινόμενης ανάπλασης.
Ακολουθούν οι απαντήσεις των υποψηφίων με αλφαβη
τική σειρά. Στο θέμα των εγκαταστάσεων του πρώην
Σ.Ν. 401 ο κ. Δημαράς και η κ. Μπακογιάννη, προφα
νώς παραβλέποντας τη λέξη «πρώην», θεώρησαν ότι
εννοούμε το 401 στο Γουδή και απάντησαν σχετικά.

ΗΣΗΜΕΡΙΝΗΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα με τους
λιγότερους ελεύθερους χώρους και
χώρους πρασίνου στην Ευρώπη, δηλα
δή 5,0 και 2,5 τ.μ. ανά κάτοικο αντί
στοιχα, έναντι 25 και 15 τ.μ. ανά κάτοι
κο ως είθισται διεθνώς.
Στην Αθήνα αυτοί οι χοίροι είναι
εντελοίς απαραίτητοι λόγιο της γειυμορφολογίας (λεκανοπέδιο που δυ
σκολεύει την ανανέιοση του αέρα),
των κλιματικοίν συνθηκών (έντονοι
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καύσωνες το καλοκαίρι), της πυκνής
δόμησης και της υψηλής σεισμικότη
τας (η οποία απαιτεί εκτεταμένους
ελεύθερους χοίρους ιος διόδους δια
φυγής). Υπάρχουν περιοχές μάλιστα,
όποις αυτές γύρο) από τις οδούς Αχαρνοίν και Πατησίων και η Καλλιθέα,
όπου οι ελεύθεροι χοίροι είναι σχεδόν
ανύπαρκτοι και το πράσινο περιορίζε
ται στα θ,5 τ.μ. (Ανά κάτοικο.
Οι ελάχιστοι ελεύθεροι χοίροι που

έχουν απομείνει, φυλάσσονται και συ
ντηρούνται πλημμελοίς, είναι γεμάτοι
σκουπίδια και εύφλεκτα ξερά φύλλα,
ενοί τεράστιες εκτάσειςτους είναι τοιμενταρισμένες και χρησιμοποιούνται για
εμπορικές εκθέσεις (Πεδίο Άρειος.
Ζάππειο), μετατρέπονται καθημερινά
σε αυθαίρετους χοίρους στάθμευσης
(όπο>ς τα περισσότερα πεζοδρόμια τη;
Αθήνας) και, το κυριότερο, απειλούνται
με οικοδόμηση και παντελή αφανισμό.

01 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥΕΔΩΣΑΝ01ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Γιάννης Δημαράς
«ΑΘΗΝΑ η πάλη μας»
Παρακαλούμε να σημειώσε
τε κατ' αρχήν την γενική μας &
I
άποψη ότι όλοι οι ελεύθεροι ή
σχετικά ελεύθεροι χώ ροι που έχουν
απομείνει, Οα π ρ έπ ει να γίνουν πράσι
νοι πνεύμονες, εάν δεν είναι, ή να
αποτραπεί η καταστροφή του πρασί
νου τους και αυτό να ενισχυθεί και να
φροντισΟεί, όπου ήδη υπάρχει. Στις
περιοχές μάλιστα που οι πράσινοι χώ 
ροι είναι εκτεταμένοι ή που μπορούν
να δημιουργηθούν τέτοιοι, με ενοποίη
ση επί μέρους μικρότερων, να διαμορ
φωθούν μεγάλα Μ ητροπολιτικά Π άρ
κα, ως πνεύμονες της πρωτεύουσας,
όπιυς π.χ. στον χώ ρο από Γουδή μέχρι
Χολαργό, στις υπώ ρειες του Λυκαβητ
τού προς Κηφισίας, Α λεξάνδρας και
Β. Σοφίας, στο μεγαλύτερο τμήμα του
Ελαιιόνα και στην περιοχή προς Ριζούπολη κ.λπ. (εκεί πλέον μόνο με ενοποι
ήσεις).
Ειδικότερα ως προς τους χώρους, που
(αναφέρετε:
• Αλσος Γουδή: Μ αζί με τους πράσι
νους χώρους της «Σωτηρίας», του «Γε
νικού Κρατικού», του «401 Στρατιωτι
κού Νοσοκομείου», της Πολυτεχνειούπολης, του στρατοπέδου Πλέσσα κ.λπ.
Να αποτελέσουν τον ανατολικό πνεύ
μονα της πριυτεύουσας, ως μητροπολιτικό πάρκο. Ά ρα αφαίρεση από αυτούς
τους χιόρους κάθε κτίσματος ή δραστη
ριότητας που δεν χρειάζεται κοινωνι
κά. Και ανάπλασή τους, ως χώρων πε
ριπάτου, αναψυχής και άθλησης, με
ήπιες σχετικές ελαφρές εγκαταστάσεις
εξυπηρέτησης των πολιτοόν.
• Ελαιώνας: Πέραν του ήδη υπάρχο
ντας γενικού νοσοκομείου και πιθανώς
της μετεγκατάστασης εκεί του γηπέδου
του Παναθηναϊκού, ο υπόλοιπος χοίρος
να αναπλασθεί σε νοτιοδυτικό πνεύμο
να της πρωτεύουσας, ως μητροπολιτικά
πάρκο.
• Λυκαβηττός: Ανάπτυξη, διαμόφω(τη και φύλαξη του δασυλλίου στο λόφο.
Αφαίρεση των δραστηριοτήτων που
οχλούν ή βλάπτουν το περιβάλλον. Κα
θιέρωσή του ιος λόφου του αθηναϊκού

πολιτισμού, με όσα αυτό συνεπάγεται.
Ενοποίησή του με τις προς την Κηφι
σίας πράσινες υπώρειες του.
• Αλσος Ριζάρη: Να μη γίνει εκεί το
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Ο χώρος
να παραμείνει πράσινος πνεύμονας,
ενοποιούμενος με τον περιβάλλοντα
την Πινακοθήκη και την Λέσχη Αξιω
ματικών. Οιωνεί ενοποίησή του και με
τον χώρο του Εθνικού Κήπου και του
Προεδρικού μεγάρου, με πεζοδρομή
σεις και δενδροφυτεύσεις των ενδιάμε
σο)ν δρόμων.
• Πεδίο Άρεως: Να αποδοθεί στην
διαχείριση του Δήμου. Να αφαιρεθούν
οι βλαπτικές δραστηριότητες και οι
πρόσθετες εγκαταστάσεις του Πανελ
ληνίου. Να διαμορφωθεί σε χώρο πρά
σινου, περιπάτου, αναψυχής και άθλη
σης, με ελαφρές εγκαταστάσεις εξυπη
ρέτησης των πολιτών. Να ανοίξουν πε
ρισσότερες δίοδοι πρόσβασης του κοι
νού στο πάρκο. Φωτισμός, φροντίδα
και φύλαξη του χώρου.
• Πάρκο Ελευθερίας: Να μην προ
στεθεί ούτε ελάχιστο τσιμέντο. Να
ανοίξει όλος ο χώρος για το κοινό και
να απαγορευθεί η είσοδος αυτοκινή
των. Να ενοποιηθεί με τους χώρους πέριξ του Μεγάρου Μουσικής, ως κοινω
φελής, κοινόχρηστος χώρος. Να ενο
ποιηθεί με τον χώρο πίσω από την Πρε
σβεία των ΗΠΑ, ο οποίος να γίνει πρά
σινος και να μην δοθεί στην πρεσβεία,
όπιυς ετοιμάζεται.
• Εγκαταστάσεις πρώην Στρατιωτι
κού Νοσοκομείου 401: Α ν α φ ε ρ θ ή κ α μ ε
π α ρ α π ά ν ω , γ ια την έντ α ξή του σ το ν
(Ανατολικό π ν ε ύ μ ο ν α π ρ α σ ίν ο υ της
π ρ ω τεύ ο υ σ α ς.

• Αττικό Αλσος: Αφαίρεση δραστη
ριοτήτων και εγκαταστάσεων που
οχλούν ή δεν έχουν κοινωνική χρησιμό
τητα. Ενοποίηση των τμημάτων του, με
ενδιάμεσες πεζοδρομήσεις, ώστε να
αποτελέσει ενιαίο πνεύμονα στους λό
φους από τα Τουρκοβούνια μέχρι και
το Ολυμπιακό Στάδιο. Απόδοση αρμο
διοτήτων στον Δήμο Αθηναίων και συ
νεργασία του με τους όμορους δήμους.
• Λόφος Στρέψη: Επαναξιοποίησή
του, ως αυτό που παραδοσιακά ήταν.
Έ ν α ς πράσινος λόφος, με δράσεις

ήπιας αναψυχής και περιπάτου για
τους Αθηναίους. Ό χ ι άλλες άδειες κτισμάτων στην περιοχή. Κατεδάφιση κτισμάτων που μπορούν να φύγουν, με νό
μιμες αποζημιώσεις. Καθαρισμός, φω
τισμός και φύλαξη του λόφου.
• Κήπος Μουσείου: Καλλωπισμός,
συντήρηση, φωτισμός, φύλαξη και επέ
κτασή του βόρεια μέχρι και την πλατεία
Εξαρχείων, με ενδιάμεσες πεζοδρομή
σεις και δενδροφυτεύσεις. στα πλαίσια
των προβλεπομένων άλλιυστε ενοποιή
σεων. Στόχος η από την πλευρά εκείνη
μέχρι και τον Λυκαβηττό πράσινη επέ
κταση, με αξιοποίηση κάθε μικρού
έστω πράσινου χώρου και με δημιουρ
γία νέων, δια κατεδαφίσεων κτισμάτων
που μπορούν να φύγουν, με νόμιμες
αποζημιώσεις.
• Κήπος Ζαππείου: Αφαίρεση δρα
στηριοτήτων που οχλούν και προσβάλ
λουν ή δεν είναι κοινωνικά χρήσιμες.
Ενοποίησή του με τον Εθνικό Κήπο, με
το χώρο πέριξ του Παναθηναϊκού Στα
δίου, με τον λόφο Μετς, με το χώρο του
Κολυμβητηρίου και με τον αρχαιολογι
κό χώρο (Πύλη Αδριανού κ.λπ.). Προο
πτική η ενοποίησή του με τους χιόρους
του Μακρυγιάννη, της Ακροπόλεως
και της Πλάκας, μετά από προηγούμε
νες φροντίδες, για την εντός του ευρύ
τερου αυτού πράσινου χοίρου διέλευση
των κυκλοφοριακών αξόνων.
• Κτήμα Θων: Πράσινη αξιοποίηση
του εναπομείναντος τμήματός του. Και
ενοποίησή του με τους χιόρους των προσφυγικών κατοικιιόν της Αλεξάνδρας,
μέσο) πεζοδρομήσειον και δενδροφυ
τεύσεων. Ενέργειες (νομικές και άλ
λες) για το ενδεχόμενο να σταματήσει
και να αποκατασταθεί η τσιμεντοποίη
ση που έχει αρχίσει ήδη σε τμήμα του
χώρου.
• ΙΙροσφυγικές κατοικίες της λεωφόρου Αλεξάνδρας: Αναπαλαίωσή
τους, ενίσχυση το)ν ενοίκων τους, για
βελτιιύσεις των κατοικιιόν τους, βάσει
προδιαγραφών, πεζοδρομήσεις τριγύ
ρω και δενδροφύτευση του γύρω χιόρου, ενοποίησή του με το κτήμα Θων
και με τους όποιους χιόρους μπορούν
να εξοικονομηθούν από την περιοχή
των Δικαστηρίων (πρώην Αβέριοφ).
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Φώτης Κουβέλης
«Η άλλη Αθήνα»

Η ΑΛΛΗ

Ο ελεύθερος χρόνος,
χρόνος της επικοινωνίας
και τη? άθλησης, της ψυ- Α Θ Η Ν Α
χαγωγίας και των συλλογικιόν απολαύσεων, της γνωριμίας με
τον διπλανό και τα προβλήματα του, εί
ναι άρρηκτα δεμένος με τον ελεύθερο
δημόσιο χώρο και το πράσινο. Όμως
ποιοι ελεύθεροι χώροι; Αυτοί που δεν
υπάρχουν ή δεν ανήκουν στο Δήμο ή
δεν είναι αναγνωρίσιμοι, χωρίς πράσι-

• Ο «Ελαιώνας» πρέπει να δεσμευΟεί για να γίνει το δυτικό μητροπολιτικό πάρκο της Αθήνας, με απομάκρυνση
κάθε εμπορευματικής δραστηριότητας
που ρυπαίνει και οχλεί και με διάσωση
των παραδοσιακών του στοιχείων.
• Το άλσος Ριζάρη να παραμείνει
ελεύθερος χώρος πρασίνου. Αποτελεί
έγκλημα στο περιβάλλον, στην καρδιά
της Αθήνας, η νομοθετική ρύθμιση, που
ιρήφισαν ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., να γίνει
στο «Ριζάρη» Μουσείο Μοντέρνας Τ έ
χνης. Το μουσείο αυτό μπορεί να γίνει
στον άξονα της οδού Πειραιώς.

ιστορία κα ι μνήμες.
• Το «Αττικό Ά λσος» να γίνει πράγ
ματι άλσος. Να αντιμετω πισθεί το ζή
τημα των «οικιστών» στην κορυφή του
λόφου, με νομιμότητα και κοινωνική
ευαισθησία, με μείζον κριτήριο την
περιβαλλοντική αξία του λόφου αυ
τού.
• Ο Λόφος Στρέφη, ο κήπος Ζαππείου, ο κήπος Μουσείου πρέπει να προστατευθούν, να απαλλαγούν από «δρα
στηριότητες», κυρίως εμπορευματικοΟ
χαρακτήρα, που αλλοιιόνουν τον προο
ρισμό τους.

Δ ύ ο από τις ό ψ εις το υ Λυκαβηττού.
Ένας από το υ ς σημαντικότερους
ε λ ε ύ δ ε ρ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς για το μέλλον των
οπ οίω ν ρ ω τή σ α μ ε το υ ς υποψήφιους
δ η μ ά ρ χ ο υ ς της Αθήνας.
Α ρ ισ τε ρ ά , φ α ίν ετα ι ότι το πράσινο
α ντέχει ακόμα...
Δ ε ξιά , σ τη δ έ α κ υ ρ ια ρ χ εί το «δάσος» από
τσιμέντο.
Ο Π ικιώ νης είχ ε δ ει δ ια φ ορ ετικά τον
Λ υ κ α β η ττό . Υ π άρχουν οι υδατογραφίες
του ακόμα.
Ό χι μ ό ν ο πρέπει να σ ω δεί, α λλά και να
α λ λ ά ξ ε ι όψ η σ την κ α τεύ δ υ νσ η αυτών των
σχεδίων.

νο και εξοπλισμό;
Η Αθήνα κατέχει το αρνητικό ευρω
παϊκό ρεκόρ σε πράσινο, με μόλις 2,9%
της συνολικής επιφάνειας της πόλης να
καταλαμβάνεται από χώρους πράσι
νου. Να προστατεύσουμε και να βελτιιόσουμε τους υφιστάμενους χιόρους
πράσινου.
• Το άλσος Γουδή να γίνει μητροπολιτικό πάρκο. Να σταματήσει άμεσα
κάθε παρέμβαση κατασκευών, αλλά
και ο τεμαχισμός του για απόδοση
τμημάτων του σε άλλες λειτουργίες.
Πρόσφατη απαράδεκτη επιλογή απο
τελεί η απόφαση αποχαρακτηρισμού
δέκα περίπου στρεμμάτιυν προκειμένου σ' αυτά να ανεγερθεί νοσοκομείο
παίδων. Το νοσοκομείο μπορεί και
πρέπει να γίνει σε υπάρχουσες νοσο
κομειακές εγκαταστάσεις στην Πε
ντέλη.
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• Να σταματήσει η λεηλασία του Πε
δίου Άρεως. Να αναβαθμισθεί το πρά
σινό του, να απαγορευθούν ποικιλιόνυμες «δραστηριότητες» στο χώρο του (με
μόνη εξαίρεση την έκθεση βιβλίου) και
οι επεκτάσεις του «Πανελληνίου» σε
βάρος του πράσινου.
• Το Πάρκο Ελευθερίας έγινε πάρκο
υποτέλειας σε ιδιωτικές επιλογές και
συμφέροντα. Είμαστε αντίθετοι, αγωνιζόμαστε κι αγωνισθήκαμε να το διασώσουμε.
• Να διασωθούν τα αρχιτεκτονικής
αξίας και ιστορικής σημασίας κτήρια
του πρώην 401 Σ.Ν. και ο περιβάλλον
χώρος του. Να γίνει κέντρο πολιτι
σμού και χώρος πρασίνου. Να μην
πραγματοποιηθεί η προωθούμενη κα 
τασκευή ξενοδοχειακής μονάδας,
συμφερόντων του ΟΔΕΠ, στο χώρο
αυτό. Είναι κτίσματα του 1862, με

• Να σταματήσει το περιβαλλοντικό
έγκλημα στο «κτήμα Θων». Να σταμα
τήσουν οι οικοδομικές εργασίες και να
επανέλθει στην πρότερη κατάστασή
του. Να αναδειχθεί ο συνολικός χοίρο:
σε λειτουργικό πράσινο.
• Οι προσφυγικές κατοικίες στη λε
ωφόρο Αλεξάνδρας να διασωθούν, να
μην γκρεμισθουν. Να αναπλασθούν οι
προσόψεις τους και να διατηρηθούν οι
αρχιτεκτονικές ρυθμίσεις του εσωτερι
κού τιον προσφυγικών κατοικιιόν. Είναι
κτίσματα με ιστορική μνήμη και αρχιτε
κτονική αξία.
Υπάρχουν και άλλοι χώροι. Ο Αοδηττός, ο χιόρος του πριόην εργοστασίου
«Θερμίς» στη Ριζούπολη, το άλσο:
Ευελπίδα)ν, ο «χώρος ΔΕΗ» στο Νέο
Κόσμο κ.ά.
Υπάρχουν χώροι. Τους ξέρουμε και
τους διεκδικούμε ιος χιόρους πρασίνου.

Ντόρα Μπακογιάννη
«Αθήνα αύριο»
Άλσος
Γουδή:
Έ νας μεγάλος πνεύ
μονας στην καρδιά
της Αθήνας. Π εριλαμβάνει 4.300 στρ.
έκτων οποίων τα 3.500 ανήκουν στα δι
οικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων.
Περίπου 900 στρ. 0α έπρεπε να παραχωρηθουν από το Υ.ΕΘ.Α. στους δή
μους Αθηναίων και Ζωγράφου. Από
αυτά έχουν παραχωρηΟεί 330 στρ. Ο
χώρος του Δήμου Αθηναίων αφορά

τρεις εκτάσεις: Το χώρο του δημοτικού
κολυμβητηρίου, το χώ ρο του δημοτικού
φυτιορίου και αδιαμόρφωτο δημοτικό
χώρο.
Οι έο>ς τιόρα παρεμβάσεις αφορούν
ουσιαστικά μόνο 900 στρ. (τις ιδιοκτη
σίες Δήμιον Α θηναίων και Ζω γράφου
καΟιυς και το πάρκο Στρατού και το
χώρο του Ιππικού Ομίλου). Ο ι χώ ροι
του πάρκου στρατού και του δημοτι
κού φυτωρίου προβλέπονται από τον
ευρύτερο σχεδίασμά ως χιύροι πρασί
νου και πολιτισμού (Π.Δ. παραχώ ρη

σης)·

Η πρόταση του δημοτικού συνδυα
σμού «Αθήνα αύριο» περιλαμβάνει:
• Την επίσπευση ολοκλήρωσης των
έργων παρέμβασης και εξιυραίσμού
τα οποία εκτελοΰνται, με ταυτόχρονο
άνοιγμα του χιυρου στους πολίτες της
Αθήνας. Στο πάρκο στρατού ειδικότε

ρα, βρίσκονται υπό διαμόρφωση έργα
πρασίνου και αναψυχής καθώς και πο
λεμικό μουσείο, ενώ την επίβλεψη και
μελέτη των χώριυν, την έχει το Υπουρ
γείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ο χώρος για το αγώ 
νισμα του μοντέρνου πεντάθλου της
Ολυμπιάδας του 2004 περιλαμβάνει
τους χοίρους του Ιππικού Ομίλου, του
δημοτικού κολυμβητηρίου και του
πάρκου στρατού. Κατά καιρούς έχει
συζητηθεί η χωροΟέτηση εντός της
έκτασης λειτουργιών μητροπολιτικής
εμβέλειας (πανεπιστημιακή βιβλιοθή
κη, εθνική βιβλιοθήκη, όπερα, πολιτι

στικά κέντρα). Ο «Αθήνα αύριο» θεω
ρεί αναγκαίο, η όποια από τις παρα
πάνω παρεμβάσεις επιλεγεί, να είναι
αρχιτεκτονικά απόλυτα ενταγμένη
στην αισθητική του χώρου, να λαμβά
νει υπόψη τις ανάγκες και τις προτε
ραιότητες των μονίμων κατοίκων και
να μην αλλοιιυνει το πράσινο στοιχείο
της περιοχής.
• Την ένταξη του Ασκληπιείου πάρ
κου στο μητροπολιτικό πάρκο Γουδή.
• Την απομάκρυνση των στρατοπέ
δων και του Ιππικού Ομίλου και το
γκρέμισμα των επιμέρους μαντρών,
ώστε ο χώρος να ενοποιηθεί πραγματι
κά.
• Ενιαίος σχεδιασμός για το χώρο, με
έμφαση στο πράσινο και τον πολιτισμό.
Ελαιώνας: Περιοχή η οποία μπορεί
να αποτελέσει κομβικό σημείο για την
επίλυση του προβλήματος της έλλειψης

πρασίνου και χώρων πολιτισμού της
πρωτεύουσας.
Απαιτείται ένας ενιαίος και ολοκλη
ρωμένος σχεδιασμός έτσι ιύστε να εξαλειφθούν οι αδυναμίες που σήμερα πα
ρατηρούνται στα βασικά έργα υποδο
μής. (Η σημερινή κατάσταση του Ελαι
ώνα είναι αποκαρδιιυτική. Η δε κατά
σταση του συνοικισμού Μαρκόνι
-εντός των διοικητικιυν ορίων του Δή
μου Αθηναίων, 1000 μ. από την Ομό
νο ια - είναι απελπιστική.) Το μεγάλο
πρόβλημα που εμποδίζει οποιαδήποτε
προσπάθεια αναβάθμισης είναι η διοι
κητική πολυδιάσπαση της περιοχής
(στην περιοχή αυτή συναντιούνται 6
Δήμοι και 3 Νομαρχίες).
Η πρόταση του δημοτικού συνδυα
σμού «Αθήνα αύριο» περιλαμβάνει:
• Την καταγραφή, πριν το ξεκίνημα
των παρεμβάσεων αναβάθμισης, τιυν
καταπατήσεων της δημοτικής περιου
σίας η οποία μπορεί να αποτελέσει μια
καλή βάση για την έναρξη σύνταξης δη
μοτικού κτηματολογίου.
• Τον καθαρισμό, σε άμεση προτε
ραιότητα, του ρέματος του Πρ. Δανιήλ
το οποίο σήμερα είναι ακαθάριστο και
κατά τόπους μπαζωμένο, αποτελιυντας
εστία μόλυνσης.
• Την παραχώρηση του στρατοπέδου
του Ναυτικού (το οποίο βρίσκεται ιττα
όρια του Δήμου Αθηναίων και παλαιότερα στέγαζε τη Ναυτική Σχολή Πολέ
μου) στο Δήμο Αθηναίων στα πλαίσια
της πολιτικής μετεγκατάστασης των
στρατοπέδων, που ()α αποτελέσει και
το πρώτο σοβαρό έργο αναβάθμισης
της περιοχής.
• Τη σύνδεση του αστικού οικισμού
Μαρκόνι με το κεντρικό σύστημα απο
χέτευσης.
• Την άμεση αναβάθμιση της οδού
Αγίας Αννης με ταυτόχρονη απομά
κρυνση δραστηριοτήτων οι οποίες δεν
συνάδουν με τα προβλεπόμενα από τα
Π.Δ. τα οποία έχουν ψηφιστεί για την
περιοχή.
• Την απομάκρυνση του αμαξοστασί
ου της ΕΘΕΑ από το Βοτανικό), κίνηση
η οποία 0α αναβαθμίσει αποφασιστικά
την ευρύτερη περιοχή.
• Την ενίσχυση του πρασίνου στην
περιοχή με τη δημιουργία εστιών υψη
λού πρασίνου καΟιυς και την ενίσχυση
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δημιουργίας έργων πολιτιστικής κατεύ
θυνσης.
Λυκαβηττός: Στην καρδιά του ιστορι
κού κέντρου βρίσκεται ο λόφος του Λυ
καβηττού. Στην ουσία η διαχείριση του
λόφου γίνεται από το Δήμο Αθηναίων,
αλλά δεν του ανήκει η κυριότητα του
χιυρου. Από τα παραπάνω, εύκολα γί
νεται αντιληπτό ότι για να προχωρήσει
οποιαδήποτε μεγάλη παρέμβαση ανα
βάθμισης του λόφου, Οα πρέπει ο δήμος
να αποκτήσει την κυριότητα του χώρου.
Η παραπάνω διεκδίκηση αποτελεί
πριυτιστη επιλογή του συνδυασμού
«Αθήνα αύριο». Ταυτόχρονα Οα πρέ
πει να διευκολυνθεί η πρόσβαση τιυν
κατοίκιυν στο λόφο και να αναβαθμι
στεί και αναμορφωθεί το παρακείμενο
του λόφου θέατρο σε συνδυασμό με έρ
γα ενίσχυσης του τροπισμού και της
αστυνόμευσης.
Άλσος Ριζάρη: Στην περίπτωση του
Αλσους Ριζάρη συγκρούονται δύο ση
μαντικές ανάγκες των κατοίκων της
Αθήνας. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊ
κών προδιαγραφών μουσείου σύγχρο
νης τέχνης που λείπει από την πόλη μας,
και η διατήρηση και ενίσχυση των λί
γων χοίρων πρασίνου που έχουν απομείνει. Θα περιμένουμε την απόφαση
του Συμβουλίου της Επικράτειας και
στην περίπτωση που κριΟεί τελεσίδικα
ότι το Αλσος Ριζάρη είναι χοίρος πρα
σίνου Οα προχιυρήσουμε στη διεκδίκη
σή του όποις και τιυν υπολοίπων μεγά
λων πάρκιον που κατέχονται από την
κεντρική διοίκηση. Να υπενθυμίσουμε
στο σημείο αυτί) ότι η νομοθετική πρω
τοβουλία στην περίπτιυση αυτή ανήκει
στην κυβέρνηση και ότι η αρμόδια
Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. χαρακτήρισε
το πάρκο ως προοριζόμενο για «πολιτι
στικές χρήσεις» και διευκρίνισε ότι δεν
έχει χαρακτηρισΟεί o îç «κοινόχρηστο
πράσινο».
Πεδίο Άρεως: Πρόκειται ασφαλώς
για έναν από τους πλέον εκτεταμένους
αλλά και εγκαταλελειμμένους πνεύμο
νες πρασίνου στην πριοτεύουσα. Ανή
κει στις περιπτιόσεις εκείνες που η
εγκατάλειψη δεν έχει επιπτώσεις μόνο
στην εικόνα, την αισθητική και την οι
κολογική ισορροπία της πόλης, αλλά
και στη γενικότερη ισορροπία της περιοχής, αφού ο συγκεκριμένος χώρος
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λόγω της ανεπαρκούς και ουσιαστικά
ανύπαρκτης φύλαξης, εξελίσσεται σε
εστία εγκληματικότητας και καταφύγιο
περιθωριακών ομάδων που αναπτύσ
σουν παράνομες δραστηριότητες (δια
κίνηση ναρκωτικών κ.λπ.). Τα αίτια της
εγκατάλειψης και της ανεπαρκούς συ
ντήρησης και φύλαξης του χώρου ανά
γονται στη σύγχυση αρμοδιοτήτων με
ταξύ κεντρικής εξουσίας (Υπουργείο
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και τοπικής αυτοδιοίκη
σης.
Η πρόταση του δημοτικού συνδυα
σμού «Αθήνα αύριο» περιλαμβάνει:
• Το οριστικό ξεκαθάρισμα και μετα
βίβαση της γενικής αρμοδιότητας και
ευθύνης για το χώρο από το Υπουργείο
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο Δήμο Αθηναίων.
• Τη συντήρηση του πρασίνου, τον
επαρκή φωτισμό, τη μέριμνα για την
καθαριότητα του χώρου, την επιδιόρ
θωση των ήδη υφισταμένων εγκατα
στάσεων και τη φύλαξη του χιυρου ως
άμεσες προτεραιότητες της νέας δημο
τικής αρχής ώστε να αναδειχθεί το Πε
δίο του Άρεως σε χώρο ανοικτό στους
Αθηναίους και να πάψει να αποτελεί
γκέτο (ιδίως μετά τη δύση του ηλίου).
• Την κατασκευή αναψυκτηρίου και
την ανακατασκευή του υπαίθριου θεά
τρου.
• Την αναμόρφωση του δασυλλίου
της Σχολής Ευελπίδων (το οποίο απο
τελεί φυσική συνέχεια του Πεδίου του
Άρεως), με την αναβάθμισή του σε
πάρκο υψηλού οικολογικού ενδιαφέ
ροντος με παράλληλη επιμελή συντήρη
ση.
• Την ανάπτυξη ποδηλατικών δια
δρομών και διαδρομιυν σωματικής
άσκησης τόσο στο Πεδίο του Άρεως,
όσο και στο δασύλλιο της Σχολής Ευελπίδων.
Αττικό Άλσος: Είναι δυνατό με τις
σημερινές συνθήκες να αξιοποιηθεί
και να αναπτυχθεί ποικιλοτρόπως το
τμήμα του Αττικού Άλσους που ανήκει
στο Δήμο Αθηναίων ή και να υπάρξει
ένα ευρύτερο πρόγραμμα αξιοποίησης
της περιοχής με το γειτνιάζοντα Δήμο
Γαλατσίου και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Στην
περιοχή υπάρχει έντονο πρόβλημα κα
ταπατήσεων και αυθαίρετης δόμησης.
Αφού ξεκαθαριστεί το καθεστώς στο
οποίο υπάγεται ο χώρος και διασφαλι

στούν η επαρκής φύλαξη, ο επαρκή;
φωτισμός και η επαρκής συντήρηση
του υπάρχοντος πρασίνου, υπάρχει και
εδώ η δυνατότητα κατασκευής υπαί
θριου θεάτρου ή ανάλογης υποδομής
αναψυχής και φυσικά η ενίσχυση της
ήδη υπάρχουσας, με στόχο την ανάδει
ξη του Αττικού Αλσους σε ισχυρότερο
πόλο έλξης για τους πολίτες της Αθή
νας.
ΙΙάρκο Ελευθερίας: Ο Δήμος Αθηναί
ων δεν έχει περιθώ ρια παρέμβασης κα
θώς ο χώρος έχει ήδη διατεθεί για τη
δημιουςιγία πολιτιστικού κέντρου στον
Οργανισμό Μ εγάρου Μουσικής.
Εγκαταστάσεις πρώην Στρατιωτικού
νοσοκομείου 401: Εντάσσεται στο σχέ
διο για τη δημιουργία μητροπολιτικού
πάρκου στο Γουδή. Συνεπιυς εντάσσε
ται στο γενικότερο σχέδιο ανάπλασης,
όπως αυτό παρουσιάζεται παραπάνω.
Λόφος Στρέφη: Προτεραιότητα κατά
την ανάπλαση του Λόφου του Στρέφη,
θα έπρεπε να δοθεί στη δημιουργία περίφραξης, τη φύλαξη της έκτασης, την
επαναλειτουργία του κυλικείου με τη
μορφή εστιατορίου του Δήμου Αθηναί
ων, την ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμου
και τη συντήρηση του πρασίνου. Επί
σης, αναγκαία κρίνεται η ανακατα
σκευή του μικρού θεάτρου και της παι
δικής χαράς που βρίσκονται στο συγκε
κριμένο χώρο.
Κήπος Ζαππείου: Ο χιόρος βρίσκεται
μεν εντός τιυν διοικητικιυν ορίων του
Δήμου Αθηναίων, αλλά τη διαχείρισή
του έχει αναλάβει η Επιτροπή Ολυμπείων και κληροδοτημάτων. Ο συν
δυασμός μας θα επιδιιόξει να επιλύσει
το πρόβλημα της στάθμευσης τιυν του
ριστικών λεωφορείων με τη δημιουργία
μεγάλου υπόγειου στάθμου στο χιυρο
του Ζαππείου.
' Ί> -/II)Κήπος Μουσείου: Α ν δ 
ρου Αρχαιολογικού \
τεχνείου με συντήρηση ο
νΐ));
πρασίνου, επαρκή φύλαξη και ψωτισμό.
Κτήμα Θων: Δώσαμε τη μάχη, με την
οποία συντάχθηκα με παρεμβάσεις μου
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως βουλευ
τής, για την απαλλοτρίωση του χιυρου
και την απόδοσή του στους κατοίκους
και, δυστυχώς, τη χάσαμε. Σύμφωνα με
όλες τις ενδείξεις το ζήτημα αυτό έχει

Χρηστός Παπουτσής
«Όμορφη πόλη»

κλείσει, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέ
πειες για τους δημότες της Αθήνας, και
η ευκαιρία για τη δημιουργία ενός
πνεύμονα πρασίνου έχει χαθεί, αφού
το κτήμα Θων ήδη οικοδομείται.
Προσφυγικές κατοικίες της λεωφό
ρου Αλεξάνδρας: Για τις κατοικίες αυ
τές εκπονείται μελέτη από το Υ πουρ
γείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε κκρεμεί γνω μοδό
τηση του Υ πουργείου Πολιτισμού από
την Εφορία Νεωτέρων Μνημείων.
Αρκετοί φορείς αντιτίΟενται στην κ α 
τεδάφιση το>ν προσφυγικών. Αλλοι τί
θενται υπέρ της αξιοποίησης του χώ 
ρου και της ανάδειξής του σε χώρο
πρασίνου σε συνδυασμό με το γήπεδο
του Παναθηναϊκού. Σε κάθε περίπτω 
ση, απαιτείται ανάπλαση και αξιοποί
ηση του χώρου τιυν προσφυγικών πο
λυκατοικιών. Το θέμα είναι ιδιαίτερα
λεπτό και η επίλυσή του πρέπει να στηριχθεί σε διάλογο ανάμεσα στο
Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ .Δ.Ε., το Δήμο και
τους ιδιοκτήτες.

«Όμορφη Πόλη» εί
ναι η πόλη που είναι
καθαρή, ασφαλής, φ ι
λόξενη, ανθρώπινη - και πάνα) απ' όλα
πράσινη πόλη. Για την Δημοτική μας
Παράταξη, η αύξηση και η αναβάθμιση
του πρασίνου στην Αθήνα είναι μία θε
μελιώδης προτεραιότητα και η αρχή ότι
οι «ελεύθεροι χώροι Οα παραμείνουν
ελεύθεροι», ενώ Οα πραγματοποιηθούν
σοβαρές, ρεαλιστικές και εις βάθος με
λέτες για την αναβάθμισή τους, είναι
αρχή απαράβατη. Αυτή τη στιγμή η
Αθήνα υποφέρει από την τσιμεντοποίη
ση, με ευθύνη τόσο μίας αδιάφορης Δη
μοτικής Αρχής, όσο και μίας τάσης επε
κτατισμού και υπερ-δόμησης από την
πλευρά του κράτους. Ό μω ς η Δημοτική
Αρχή πρέπει να επαγρυπνεί και να μην
επιτρέπει ενέργειες της κεντρικής διοί
κησης χιορίς σχέδιο και προγραμματι
σμό που αποβαίνουν τελικά εις βάρος
της πόλης. Και πρέπει να διεκδικεί.
Για δεκαέξι χρόνια, ο Δήμος παρέμε
νε αδιάφορος και αδρανής σε πάρα
πολλά θέματα, και φυσικά στο θέμα του
πρασίνου. Η πολιτική των δημοσίων
σχέσεων και των πολυτελών έργων βιτρίνας στο κέντρο είχε αφήσει πίσιυ της
το πραγματικό ενδιαφέρον για το πρά
σινο και τους ελεύθερους χώρους, ειδι
κά στις γειτονιές της Αθήνας, ενώ η Δη
μοτική Αρχή επαναπαυόταν απλώς
στην κριτική που ασκούσε στην Κυβέρ
νηση.
Για το λόγο αυτό και εμείς διεκδικούμε την άμεση μεταβίβαση της αρμοδιό

τητας για τη συντήρηση, την ανάδειξη
και την αξιοποίηση τιον μεγάλιον χώ 
ρων πρασίνου της Αθήνας, με αιχμή το
Π εδίο του Άρεως, τον Εθνικό Κήπο, το
Αττικό Άλσος και άλλους. Και δεσμευ
όμαστε ότι θα προχωρήσουμε άμεσα
στη μελέτη της προοπτικής και το>ν δυ
νατοτήτων για την καλύτερη δυνατέ)
αναβάθμιση και αξιοποίησή τους. Για
το λόγο αυτό και Οα αναλάβουμε άμε
σα την αρμοδιότητα για το Λυκαβηττό,
ώστε ο σημαντικός αυτός πνεύμονας
να συντηρηθεί και να βελτιωθεί άμε
σα.
Από την άλλη όμως, σε ορισμένες πε
ριπτώσεις, όπιυς στο Άλσος Ριζάρη, οι
νόμοι ορίζουν μία συγκεκριμένη χρήση
για τους χώρους αυτούς. Και δυστυχώς,
δεν μπορούμε πια να αλλάξουμε τους
νόμους τού κράτους. Παρ' όλο όμως
που τα περιθώρια αντίδρασης της Δη
μοτικής Αρχής είναι στενά, μπορούμε
πάντοτε να διεκδικήσουμε την καλύτε
ρη δυνατή αξιοποίηση των χώρων αυτιόν, πιέζοντας για όσο το δυνατόν πε
ρισσότερο πράσινο, και για μία αισθη
τική που θα ταιριάζει και θα αναβαθμί
ζει την γενικότερη αισθητική της περιο
χής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
οφείλω να πιο πως ήμουν τελείως αντί
θετος με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα
πράγματα και απείχα συνειδητά από τη
σχετική ψηφοφορία στη Βουλή. Το ίδιο
και στην περίπτωση Θων, όπου και είχα
ακούσει με πολλή προσοχή τα παράπο
να και τα προβλήματα τιον κατοίκων σε
συνάντηση διαλόγου που πραγματο
ποίησα μαζί τους, και είχα εκφράσει
και τη δική μου διαφωνία. Όμως η Δη
μοτική Αρχή πρέπει να βλέπει πάντοτε
μπροστά, να αναζητά και να βρίσκει
καθημερινά λύσεις για όλα τα μεγάλα
και μικρά θέματα που αφορούν την πό
λη. Στο σημείο αυτί) η συμμετοχή τιον
πολιτιόν έχει τεράστια σημασία. Γιατί
αυτή αποτελεί και τη βασικέ) κινητήρια
δύναμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Και έχουν δίκιο οι πολίτες να παραπο
νιούνται για την έλλειψη πρασίνου στην
Αθήνα, όμως Οα πρέπει και οι ίδιοι να
ευαισθητοποιούνται και να ενεργοποι
ούνται προκειμένου η κατέισταση να
αλλάξει. Και η αλλαγή μπορεί να ξεκι
νάει είτε από μεγάλες και μαζικές δρα
στηριότητες, είτε και από το μπαλκόνι ή
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τον κήπο του καΟενός. Το πράσινο πρέ
πει να κυριαρχήσει παντού στην πόλη.
Για την Αθήνα είναι θέμα επιβίωσης,
αισθητικής, πολιτισμού. Για τη νέα Δη
μοτική Αρχή Οα είναι θέμα αντίληψης
και προγράμματος. Ο ι μεγάλες αλλα
γές γίνονται μόνο βάσει σχεδίου και
προγραμματισμού, και όχι με ευφάντα
στες και εύκολες υποσχέσεις που εντυπιυσιάζουν χωρίς να πείθουν.
Αυτή τη φορά ο Δήμος Οα είναι δίπλα
στον πολίτη, Οα νοιάζεται πραγματικά
για τις ανάγκες του, Οα αγωνίζεται, Οα
διεκδικεί, Οα πραγματοποιεί καθημε
ρινά, με στόχο να κάνουμε την Αθήνα
μας μία «Όμορφη Πόλη». Ως νέα δημι
ουργική, δημοκρατική πλειοψηφία,
από την 1η Ιανουάριου Οα αναλάβουμε
τις ευθύνες που πρέπει ώστε να αλλά
ξει η εικόνα και η ουσία της Αθήνας,
και πάνω απ' όλα η καθημερινότητα
του Αθηναίου πολίτη.
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Σπύρος Χαλβατζής
«Συμπαράταξη για την Αθήνα»
• Αλσος Γουδή:
Εμείς αγωνιζόμαστε
για να μετατραπεί σε
ενιαίο πάρκο υψηλού
πρασίνου και αναψυ
χής χωρίς εισιτήριο
για καμία λειτουργία του.
• Ελαιώνας: Στο πρόγραμμά μας ζη
τάμε την άρση του χαρακτηρισμού του
Ελαιώνα ως «Ζώνη Ελεγχόμενης Α νά
πτυξης». Την κατάργηση του Π.Δ. που
προβλέπει τη διαχείριση του Ελαιώνα
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Αγω
νιζόμαστε για να μεταφερΟούν το τα
χύτερο οι οχλούσες βιομηχανίες και
να αναπλαστεί ως «χώρος υψηλού
πρασίνου και ήπιων χρήσεων». Και
βέβαια με τη δέσμευση ότι οι εργαζό
μενοι που απασχολούνται σ’ αυτές τις

δραστηριότητες δεν Οα χάσουν τη δου
λειά τους.
• Λυκαβηττός: Ο λόφος Λυκαβηττού
πρέπει να τύχει συντήρησης και ανά
πλασης, ώστε να αναβαθμιστεί το πρά
σινο. Θ α π ρέπει να γίνει πιο λειτουργι
κός για τους Αθηναίους, με φύλαξη,
πρόσθετο φωτισμό και τακτικό καθαρι
σμό των μονοπατιών. ΑντιτιΟέμεΟα
στην προωθούμενη ιδιωτική εκμετάλ
λευση τιυν καφετεριών-εστιατορίων
και του τελεφερίκ και προτείνουμε να
τα διαχειριστεί ο Δήμος με προσιτέ:; τιμές.
• Αλσος Ριζάρη: Πρέπει να ακυρω
θεί η παραχώρηση στο ίδρυμα Γουλανδρή και να αξιοποιηΟεί ο χοίρος ο ;
«χοίρος υψηλού πρασίνου».
• Πεδίο Άρεως: Να γκρεμιστούν άμε
σα τα αυθαίρετα του Πανελληνίου για τα
οποία εκκρεμούν πέντε αποφάσεις κα
τεδάφισης. Ο χοίρος πρέπει να επανελ
θεί στην πρότερη κατάστασή του με υψη
λά δέντρα και φυτά. Να σταματήσει να
χρησιμοποιείται το πάρκο για εμποροπανηγύρεις και να αναπλαστεί ως χοίρο;
υψηλού πρασίνου και αναψυχής, προσι
τός και λειτουργικός για τους κατοίκου;.
• Πάρκο Ελευθερίας:
Απαιτούμε να σταματήσουν οι αυθαι
ρεσίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και
να αποδοθεί ο χοίρος για χρήση στου;
δημότες το συντομότερο δυνατό.
• Εγκαταστάσεις πρώην Στρατιωτι
κού νοσοκομείου 401: Διαφωνούμε με
την πρόθεση της εκκλησίας να κατα
σκευάσει πολυώροφο ξενοδοχείο, ενάψει το)ν Ολυμπιακιυν Αγιυνων. στο χοί
ρο πίσο) από το ΝΙΜΙΤΣ. Αγαπιζόμα
στε να αναβαθμιστεί το πράσινο και τα
υπάρχοντα κτήρια που έχουν ιστορική
και αρχιτεκτονική αξία.
• Αττικό Αλσος: Να αναβαθμιστεί το
πράσινο και να κατεδαφιστούν οι αυ
θαίρετες βίλες και τα διασκεδαστήρια.
όπως το Zeppelin, και να αποδοθεί συ
νολικά στους Αθηναίους.
• Λόφος Στρέφη: Και ο λόφος του
Στρέφη πρέπει να τύχει τακτικής και
ουσιαστικής συντήρησης, καθαρισμού,
φωτισμού και φύλαξης.
• Κήπος Ζαππείου: Πρέπει να στα
ματήσουν άμεσα οι αυθαιρεσίες τη;
«Αίγλης», αλλά και τα σχέδια για υπό
γειο γκαράζ αυτοκινήτων και πούλμαν.

Ο χοίρος πρέπει να αναπλαστεί ως
πάρκο υψηλού πρασίνου με πλατεία
προσιτή στους Αθηναίους, ενώ το καφέ-εστιατόριο και ο κινηματογράφος
να γίνουν δημοτικά με προσιτές τιμές.
• Κήπος Μουσείου: Το ίδιο με τον
κήπο του Ζαππείου.
• Κτήμα Θων: Ακόμα ένας χώρος
που με ευθύνη κυβέρνησης και Δήμου
τσιμεντοποιείται. Π ρέπει να σταματή
σουν άμεσα οι εργασίες και οι αυθαι
ρεσίες και να διαμορφω θεί ο χώρος σε
κοινόχρηστη πλατεία και πράσινο. Να
μην κατεδαφιστεί η πολυκατοικία (Κη
φισίας 5) όπως απαιτεί ο μεγαλοεργολάβος Βωβός.
• Προσφυγικές κατοικίες της λεω
φόρου Αλεξάνδρας: Για τις προσφυγι
κές πολυκατοικίες προτείνουμε αναπα
λαίωση, ανάπλαση και διαμόρφωση
αξιοπρεποιν κατοικιών για τους αν
θρώπους. Προτείνουμε ακόμα την δη
μιουργία πολιτισμικιόν κέντρων.
Η Συμπαράταξη για την Αθήνα αγω 

νίζεται να μπει σε πρώτη προτεραιότη
τα η απαλλοτρίωση των τελευταίων
ελεύθερων χώρων. Ό τα ν λέμε να ανα
πλαστούν οι χώροι πρασίνου και οι
πλατείες, εννοούμε να φυτευτεί υψηλό
πράσινο —ως επί το πλείστον και κατά
το δυνατό πιο πυκνό- ώστε να λειτουρ
γήσει ως πνεύμονας οξυγόνου.
Παράλληλα απαιτούμε να είναι ο χώ 
ρος λειτουργικός με μονοπάτια, παγκά
κια, φωτισμό, καθαριότητα και φύλαξη
(από φύλακες και κηπουρούς και όχι
αστυνομία).
Αντιστεκόμαστε στα προωθούμενα
υπόγεια γκαράζ κάτω από χώρους πρα
σίνου (άλση κ.λπ.) διότι Οα καταστρα
φ εί το υπάρχον υψηλό πράσινο. Είναι
παραπλανητικά όσα ισχυρίζεται κυ
βέρνηση και Δήμος ότι μπορεί να φυ
τευτεί υψηλό πράσινο πάνω από υπό
γεια γκαράζ λόγω του ότι το κόστος εί
ναι απαγορευτικό.
Φ ΩΤΟΓΡΑΦ ΙΕΣ: Σ Ε Μ ΙΡ Α Μ ΑΝ Ω ΛΑ ΚΗ

Η ΕΝΝΟΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ»
Για την αποτελεσματικότερη διεκδί
κηση των ελεύθερων χώρων, πολίτες
και φορείς τους έχουν συστήσει ένα
συντονιστικό όργανο και μέσω αυτού
έχουν προσδιορίσει κα ι επιστημονικά
τον όρο (χυτού που διεκδικουν. Σύμ
φωνα με κείμενο σε έντυπο που διανέ
μουν ο «ελεύθερος χώρος» προσδιορί
ζεται (ος εξής:
—Κάθε αδόμητος ελεύθερος χώρος
που βρίσκεται εντός του οικιστικού
ιστού ή στην άμεση περιμετρική περιαστική ζώνη, επί του οποίου θεσμο
θετημένα ή λόγοι του δημοσίου χα ρα
κτήρα της κοινόχρηστης χρήσης του,
έχουν δικαίωμα όλοι οι κάτοικοι να
κάνουν κοινόχρηστη χρήση. Τέτοιοι
χοίροι είναι, πέραν των δρόμων και
τυιν πεζοδρομίων, οι πλατείες, τα πάρ
κα, τα άλση, τα αστικά δάση, οι παιδό
τοποι, οι παιδικές χαρές, τα ανοιχτά
κέντρα νεότητας, οι ακτές και οι πα
ραλίες, οι λόγγοι, οι βράχοι, τα ρέμα
τα, τα ποτάμια, τα γήπεδα, οι αλάνες,
οι περιαστικές ανοιχτές ελεύθερες
εκτάσεις, οι πρασιές, οι νησίδες τιον

δρόμων, τα διάφορα τρίγοινα...
—Χώροι που διαθέτουν το τεκμήριο
του κοινόχρηστου χώρου και αποκαλούνται δυνάμει κοινόχρηστοι χώροι
είναι αυτοί που ανήκουν σε κτήρια του
δημοσίου ή κοινωφελούς χαρακτήρα
που μπορούν να παραδοθούν στην
ελεύθερη κοινόχρηστη χρήση, εαν η
πολιτεία εκδηλώσει τη σχετική βούλη
σή της. Τέτοιοι είναι μι αδόμητοι χοί
ροι το>ν αεροδρομάον, τιον πάσης φύσειος κοινωφελιόν οργανισμιόν, τιον
πάσης φύσεως δημοσίων κτηρίων, του
ιπποδρόμου, τιον διαφόριυν κληροδο
τημάτων και ιδρυμάτων. Δυνάμει
ελεύθεροι χοίροι είναι οι δομημένοι
χοίροι (υπάρχοντα κτήρια) το>ν διαφό
ρων δημοσίων ιδρυμάτων, καταστημάτοιν και κοινοκρελιόν οργανισμιόν που
μπορούν, κατεδαφιζομένων το>ν κτηρίιον, να παραδοθούν στην ελεύθερη
κοινόχρηστη χρήση δια της μεταφο
ράς, της κατάργησης ή της σύμπτυξης
το>ν υπηρεσιοόν που τα χρησιμοποιούν.
Ο ι χιύροι αυτοί αποτελούν δυνάμει
ελεύθερους χοίρους επειδή υπάρχει το

τεκμήριο της ανάγκης μετατροπής
τους σε ελεύθερους και μπορούν με τη
βούληση της πολιτείας να μετατρα
πούν σε τέτοιους χοίρους.
Οι ελεύθεροι χοίροι είτε είναι φυτε
μένοι, είτε αφύτευτοι, έχουν την ίδια
σημασία για τη λειτουργικότητα της
πόλης και την εξασφάλιση των ανα
γκαίων όρων και συνθηκιόν ανθροιπινης και ακίνδυνης για την υγεία των
κατοίκων διαβίοισης τους.
Οι ελεύθεροι χοίροι αποτελούν το
υποκατάστατο του φυσικού περιβάλ
λοντος μέσα στην πόλη (την φύση μέ
σα στην πόλη), γι αυτί) πρέπει να
έχουν τα ίδια στοιχεία και συστατικά
με αυτό, που είναι το χοφια, η βλάστη
ση και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυ
τούς όλων των πολειών.
Οι ελεύθεροι χο'ιροι υπάρχουν για να
εκπληρώνουν εσαεί μια και μοναδική
αποστολή: να εξυπηρετούν αποκλει
στικά τις ειδικές ελεύθερες κοινόχρη
στες ανάγκες όλοίν των κατοίκων και
καμία άλλη κοινωφελή κρατική ανά
γκη όσο επιτακτική και αν είναι αυτή.
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Τοπική αυτοδιοίκηση:
παντού υπάρχει ένας μύθος
του Βασίλη Μαρουλά vasilis@methexis.gr
υτοδιάθεση, (χυτοδιαχείριση, αυ
τονομία. Οράματα της τοπικής
αυτοδιοίκησης και όσων κάποτε
την οραματίστηκαν ως έκφανση
της άμεσης δημοκρατίας.
Τρίζουν τα κόκαλα εκείνων, τρίζουν
και της άμεσης δημοκρατίας. Θα την
ανακαλύψουν ίσιος κάποτε μουμιοποιημένη οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος.
Θαμμένη κάτω ιχπό τόνους σκουπιδιών
και λάσπης που της έριξαν οι κεντρικές
εξουσίες.
Δέσμια κομματικών προθέσεων και
ελεγκτικών μηχανισμών που βαφτίστη
καν φορείς για να έχουν νομικό άλλοθι
στην εγκληματική τους συμπεριφορά.
Περιφέρειες. Τουρκικής εμπνευσεως
θεσμός με σκοπό να διατηρηθεί ο ρα
γιαδισμός, η κουκουλοφορία τιυν ρουφιάνων και η ενίσχυση των δικιόν μας.
Διορισμένα κομματικά στελέχη που
απαιτούν προσήλωση και γονυκλισίες
από τους τοπικούς άρχοντες για να τους
δώσουν τα κονδύλια που τους ανήκουν.
Κονδύλια - αργύρια εξαγοράς συνει
δήσεων και όπλα εκβιασμού για την
προιόΟηση και επανεκλογή τιυν σπονσοναρισμένων από την κυβέρνηση συν
δυασμών.
Εσείς, εκεί κάτω, δεν τα ξέρετε αυτά.
Εμε ίς, εδώ πάνω, τα μάθαμε από πρώτο
χέρι. Είναι τα κυβερνητικά υποκατα
στήματα. Η λεηλασία του μέλλοντος. Η
υπανάπτυξη σε όλο της το μεγαλείο. Η
δημιουργία επιχειρημάτων και άλλοθι
για την ενίσχυση κάποιων και την κατα
στροφή άλλων.
Εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Έ νας μύθος εγκλωβισμένος και όμη
ρος κομματικών συμφερόντων. Το όρα
μα του δήμου, τιυν δημοτών, είναι η
υπογραφή από την Περιφέρεια. Ο
Σουλτάνος Περιφερειάρχης κρατά στα
χέρια του ευρωπαϊκά προγράμματα,
εγκρίσεις έργων, επιδοτήσεις.
Φορά τη σιδερένια πανοπλία του, για

Α
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να γίνει ακόμη πιο άκαμπτος, κι αποφα
σίζει αναλόγως για το τι Οα γίνει και
που. Είναι ο κυματοθραύστης των
υπουργείων, ο πορτιέρης του επενδυτι
κού παραδείσου, ο κλειδοκράτορας των
οραμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ό σο υπάρχει αυτός ο θεσμός δεν μπο
ρούμε να μιλάμε για τοπική αυτοδιοί
κηση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανε
ξάρτητες εκλογές. Ούτε καν για δημο
κρατία. Οι προεκλογικές του επισκέ
ψεις στους νομούς που, κυριολεκτικούς,
του ανήκουν δεν είναι τίποτε άλλο π α 
ρά ένα πονηρό κλείσιμο του ματιού
στους δημότες. Έ ν α σύνθημα για την
πρόσβαση στο χρηματοκιβιότιο. Ο κω
δικός για την ανάπτυξη.
Ας μην κοροϊδευόμαστε, οτιδήποτε
διορισμένο δεν μπορεί να είναι ανεξάρ
τητο και αντικειμενικό. Οτιδήποτε διορι
σμένο που αμείβεται αδρά δεν χαλά χα 
τίρια στον εργοδότη του. Ο β'βαθμός το
πικής αυτοδιοίκησης δεν ήταν τίποτε άλ
λο παρά ένας ακόμη βιασμός της αξιο
πρέπειας και της αυτοδιάθεσης των δή
μων και τιυν νομών. Λεηλατημένες οι
Νομαρχίες αναζητούν αρμοδιότητες που
μεταφέρΟηκαν στην Περιφέρεια, προ
φανώς για να φυλάσσονται καλύτερα.
Και φυλάσσονται. Για να μην χαθεί το
παιχνίδι. Για να διαδίδουν οι υποψήφιοι

των κυβερνητικοί συνδυασμιόν άτι «μό
νο μ’ εμάς Οα δείτε χαΐρι». Πολιτική υψη
λού επιπέδου. Γι* αυτό και. είτε το θέ
λουν είτε όχι, οι εκλογές της τοπικής αυ
τοδιοίκησης Οα έχουν πολιτικό χαρακτή
ρα και μήνυμα αντίστασης σε (ίσους θεω
ρούν τη δυνατότητα ανάπτυξης της επαρ
χίας περιουσιακό τους στοιχείο το οποίο
διαχειρίζονται κατά το δοκούν. Γι' αυτί)
και πίστευα -ο αγαθός- πιος δεν Οα βρε
θούν υποψήφιοι να συμπληρυκτουν τα
κυβερνητικά ψηφοδέλτια. Νόμιζα πως
υπάρχει ακόμη τσίπα. Διότι πιός να εκ
προσωπήσεις την τοπική αυτοδιοίκηση
ανήκοντας σε ένα χιόρο που το μόνο που
κάνει είναι να επενδύει στην αποδυνάμωσή της. Να της κλέβει αρμοδιότητες
και δυνατότητες. Να της κόβει μέρες και
ελπίδες. Να προσπαθεί να πείσει τους
πολίτες πως «τίποτε δεν γίνεται». Πως
«όλοι ίδιοι είναι». Αυτή είναι η απαξίω
ση της πολιτικής. Κι αυτό τους βολεύει,
για να επιβιώνουν μέσα στη μετριότητα
και την ασχετοσύνη τους.
Η απογοήτευση τυ>ν πολιτιόν είναι το
καλύτερο όπλο της εξουσίας. Διότι έτσι
τα κοινά γίνονται ιδιωτικά, διαπλεκύμενα και ανεξέλεγκτα. Η κυβέρνηση
μέσιο τιυν Περιφερειιόν έσκαη·ε τον
λάκκο. Το μόνο που απομένει είναι να
δούμε ποιος Οα πέσει μέσα.

Μπερτ Μπερτλς

Εξόριστοι στο Αιγαίο

Μπερτ Μπερτλς

Ο υπουργός Αιγαίου
Νίκος Σιφουνάκης
0 Πρόεδρος του
Συνασπισμού
Νίκος Κωνσταντόπουλος

A φ ή ίγ η μ α JJο λ ι τ ι κ ο υ
κ α ι τ α ξ ιδ ιω τ ικ ό ν ζ ν δ ια φ έ ρ ο ν ίο ς

Μ ετά φ ρα σ η

Γιάννης Κ α α τα ν σ ρ α ς
„Π ρόλογος

0 ιστορικός
Άλκης Ρήγος

Ε ισ α γ ω γ ή

iv.T Κλόουζ,: Αλκής ΡΠΥ<*

και ο δημοσιογράφος
Σοφιανός Χρυσοστομίδης
WOvitncoP

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΒίΒΛΙΟ
Μ ετάφ ραση :

Γιάννης Καστανάρας
Π ρολογος - Ε ισα γω γή :

Ντέιβιντ Κλόουζ
Άλκης Ρηγος

στις 31 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 12 το μεσημέρι
στη

Σ τοά

tot

Β ιβ λ ί ο υ

Δ ιοργάνωση:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ φιλίστωρ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3 Î · 106 77 ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛ.: 010 38 18 457 · FAX: 010 38 19 167

Οι αξιότιμοι υποψήφιοι δήμαρχοι
του Δ.Ζ. Παπανικολάου

Αφορμή για το κείμενο αυτό στάθηκε μια εκπομπή της
NET το μεσημέρι της προπερασμένης Πέμπτης 26
Σεπτέμβρη.
Οι πέντε υποψήφιοι δήμαρχοι Γλυφάδας συζητούν,
καθισμένοι σ’ ένα μακρόστενο τραπέζι, θέματα που
αφορούν στον δήμο τους.
Σε λιγότερο από πέντε λεπτά μετά την έναρξη της
εκπομπής, η συζήτηση εκτρέπεται σε ομηρική μάχη και
ο κάθε υποψήφιος προσπαθεί να θάψει το έργο των
υπολοίπων. Ο ακροατής δεν αντιλαμβάνεται ποιο είναι
το θέμα της συζήτησης και το μόνο που πληροφορείται
είναι η αδιαφάνεια στη διαχείριση, η ανικανότητα της
διοίκησης, οι παραλήψεις στις οποίες υπέπεσαν κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους εκείνοι που στο
παρελθόν υπήρξαν δήμαρχοι.
συζήτηση αυτή ήταν αποκαλυπτική για τον τρόπο λει
τουργία; τη; τοπική; αυτοδιοίκηση;. Ο κάθε πρώην
δήμαρχο; που συμμετέχει στο δημοτικό συμβούλιο
προσπαθεί να αποθαρρύνει το έργο τη; νέα; διοίκη
ση; με την ελπίδα να επανεκλεγεί την επόμενη φορά.
Η πρακτική αυτή τη; αλλεπάλληλη; ταφή;, όπου ο ένα; θά
βει το έργο του άλλου, δεν χαρακτηρίζει μόνο του; υποψήφι
ου; δημάρχου; ή του; βουλευτές, αλλά σχεδόν σαν πρακτική
καλύπτει όλη τη δημόσια διοίκηση και δεν παραμένουν εκτό;
ούτε τα πανεπιστήμια.
Μήπω; ο πρώην Π ρόεδρο; τη; Δημοκρατία; Κωνσταντίνο;
Καραμανλή; είχε πέσει έξω στου; χαρακτηρισμού; του, υποστηρίζοντα; πιο; η Ελλάδα είναι ένα απέραντο τρελοκομείο:
Τ ι; επιφυλάξει; του στου; χαρακτηρισμού; αυτού; του
Προέδρου είχε εκφράσει πρώτο; ο πρώην δήμαρχο; Αθη
ναίων Αντώνη; Τρίτση;, λέγοντα; δημόσια πιο; οι πλέον
κερδοφόρε; επιχειρήσεις του δήμου είναι τα νεκροταφεία κι
όχι τα τρελοκομεία.
Συνήθως η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζεται από το
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Ε ξ ιλ έ ω σ η
[ Μυθιστόρημα ]

επιδιώκομενο αποτέλεσμα και η επαφή με την ύλη χαράζει
ανεξίτηλα τη συνείδηση. Στην αθηναϊκή δημοκρατία τού χρυ
σού αιώνα του Περικλή, τις λειτουργικέ; θέσ ει; του δήμου
επανδρώνουν αρμόδιοι που προέρχονται από το εργοτάξιο
τη; Ακρόπολη;, όπου σαν διακεκριμένοι τεχνίτες συναρμό
ζουν τα δομικά στοιχεία των έργων με απόλυτη ακρίβεια, χω
ρίς τη δημιουργία αρμών. Εκείνοι που έχουν την ικανότητα
τη; απόλυτη; συναρμογή; δομικών στοιχείων μπορούν προ
φανούς να συνταιριάζουν και δυο αντικρουόμενα συμφέρο
ντα συμπολιτών τους.
Φανταστείτε τη σημερινή δόμηση παρατηρώντας από το
μπαλκόνι σα; τις φάσεις ανέγερση; τη; οικοδομής που στα
διακά χτίζεται απέναντι σας. Οι καλουπατζήδες στήνουν σι
δερένια ικριιυματα κι απάνω στα λατάκια που ακουμπάνε σ'
αυτά, προσαρμόζουν το πέτσωμα. Σ' αυτό το ταμπάνι οι σιδε
ράδες τοποθετούν του; οπλισμούς, ελέγχουν του; αποστά
τες, δένουν με σύρμα τα σίδερα. Μετά ειδοποιούν τι; βαρέ
λες. Η αντλία απλώνει τα πόδια της, κι από το μαρκούτσι
βγαίνει μπετόν, για να θάψει στην κυριολεξία το έργο του σι-
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δέρα. Μετά το πέρας του σκελετού, οι χτίστες προσαρμόζουν
μεταξύ των ορόφων τα τούβλα. Οι ηλεκτρολόγοι σκάβουν
τους τοίχους, για να έρθουν οι σοβατζήδες στη συνέχεια και
να θάψουν το έργο του χτίστη και του ηλεκτρολόγου. Μια
προσεκτική παρατήρηση του τρόπου δόμησης μας αποκαλύ
πτει πιυς τα έργα που κατοικούμε προκύπτουν από αλλεπάλ
ληλες ταφές. Ο ένας τεχνίτης θάβει το έργο του άλλου.
Ο Χάιντεγκερ υποστήριζε m»ç το χτίζω και το είμαι (Bauen
και Bin) είναι μια ενότητα, όχι μόνο γλωσσική αλλά και συ
νειδησιακή και κατά παράδοξο τρόπο επιδρά στη συμπερι
φορά (δείξε μου πώς χτίζεις να σου πω ποιος είσαι).
Θα μπορούσε λοιπόν να εξαγάγει κανείς συμπεράσματα
για την ποιότητα της δημοκρατίας, αναλύοντας με προσοχή
τη δομή μιας πόλης, τον τρόπο που χτίζεται και τις πολύ μι
κρές λεπτομέρειες που καθορίζουν συνολικά την εικόνα που
παρουσιάζεται στα μάτια μας.
Πρόσφατα ένας φίλος δερματολόγος μού εξηγούσε πως αλ
λοιώσεις χρωματικές στο δέρμα δίνουν σαφείς ενδείξεις για
τις ασθένειες στο εσιυτερικό τιυν εντέρων καθώς τα εσωτερι
κά τους τοιχώματα επεκτείνονται χωρίς διακοπή στην εξιυτερική επιδερμίδα, σαν μια επιφάνεια Möbius. Έ ν α ς έμπειρος
γιατρός μπορεί να βγάλει γρήγορα συμπεράσματα απ’ αυτές
τις παρατηρήσεις, χω ρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μηχανημά
των και πολύπλοκων ιατρικών εξετάσεων.
Η πόλη είναι με τη σειρά της ένας έμβιος οργανισμός κατ’
εικόνα και ομοίωση τιυν ανθρώπων που την κατοικούν. Λε
πτομερείς παρατηρήσεις όπως του δερματολόγου μπορούν
να οδηγήσουν σε συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας
και την ποιότητα του πολιτεύματος.
Η αρχιτεκτονική σαν επιστήμη δεν ασχολείται ιδιαίτερα
-ενώ θα έπ ρ επ ε- με την επίπτωση που έχει ο τρόπος δόμησης
στη συμπεριφορά και τη συνείδηση του χτίστη. Περιορίζεται
τις περισσότερες φορές στη μορφολογία του κελύφους. Δεν
συνέβαινε όμως αυτό στο παρελθόν. Οι ποιοτικές προδια
γραφές τιυν έργων και η τήρησή τους αποσκοπούσαν στην
εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος, δια μέσου της εκπαί
δευσης των εμπλεκομένων.
Η σημερινή κοινωνία καταδικάζει ηθικά ανάρμοστες συ
μπεριφορές. Δεν αναλύει όμως από πού οι συμπεριφορές αυ
τές προκύπτουν. Π οια είναι η αιτία της αύξησης των ναρκωτι
κών. γιατί ο ένας υποψήφιος θάβει το έργο του άλλου; Κοινιυνικές αποκλίσεις τέτοιου είδους δημιουργούνται από αιτίες
που Οα έπρεπε να αναλύσουμε με τον ίδιο τρόπο που προσπα
θούμε να εξηγήσουμε τις αιτίες από τις οποίες προκύπτουν οι
σεισμοί, οι κεραυνοί, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι
πρόσφατες πλημμύρες. Για την αλαζονεία, τον υπέρμετρο
εγωισμό, την έλλειψη κοινωνικής αλληλεγγύης, τον ακραίο
καταναλωτισμό. την κοινωνική απάθεια υπάρχουν γενεσιουργές αιτίες και δημιουργούνται όπως οι καύσωνες, οι πλημ
μύρες. οι κεραυνοί. Είναι φυσικά φαινόμενα. Η έλλειψη π α ι
δείας στην εξήγηση των φαινομένων οδηγεί σε επιπόλαιες
αποφάσεις που μας ταλαιπωρούν, όπως πρόσφατα σ’ εκείνες
που ακούστηκαν από χείλη αρμοδίων για τον Κηφισό. Κανείς
τους δεν αποτάνθηκε στους ειδικούς για να μάθει εάν η διατομή του αγιυγού επαρκεί, γιατί εάν αυτί) γινόταν, Οα γνωρί
ζαμε σύντομα πιυς για την απορροή τιυν όμβριων απαιτείται
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μεγαλύτερη διατομή. Αυτή η γνώση Οα μας οδηγούσε σε σω
στές αποφάσεις και Οα ενημερώναμε τους συμπολίτες μας.
για να λάβουν τα μέτρα τους, εφόσον Οα μπορούσαν.
Και τι Οα κάνουμε με την συμπεριφορά τόσο τη δική μας
όσο και των δημάρχων, ώστε να πάψουμε να θάβουμε ο ένας
το έργο του άλλου; Ο δρόμος είναι ένας. Η γνιόση τιυν αιτιών
που προκαλούν τέτοιες συμπεριφορές. Κι έχω μια μικρή υπό
νοια, που άρχισε σιγά-σιγά να γίνεται πεποίθηση, όταν πρό
σφατα κάποιοι εφαρμοστές που κατασκευάζουν πιστόνια
στον Πειραιά με κάλεσαν αρκετές φορές στο σπίτι τους. Εκεί
διαπίστωσα τις αρμονικές σχέσεις που είχαν με τους φίλους,
τους γειτόνους, τους συνεργάτες, τις γυναίκες και τα παιδιά
τους. Σκέφτηκα πιυς αυτό που επεδίωκαν πάντοτε, να εφαρ
μόσουν δύο κυλίνδρους σε απόλυτη επαφή μεταξύ τους, επέ
δρασε στη συνείδηση και την κοινωνική τους συμπεριφορά
με τον ίδιο τρόπο που το χτίσιμο του ΠαρΟενιυνα έγινε και η
αιτία της ολιγόχρονης αθηναϊκής δημοκρατίας. Αυτή την αί
σθηση δεν την είχα με τους φίλους μου εργολάβους δομικών
έργων. Ίσ ω ς οι αλλεπάλληλες ταφές, που είναι απαραίτητες
για την ολοκλήρωση των έργων τους, να έχουν επιδράσει στη
συνείδησή τους χωρίς οι ίδιοι καν να το έχουν καταλάβει. Κι
ίσιος η συμπεριφορά τους αυτή να μεταδόθηκε σαν βάκιλος
σε μας τους υπολοίπους και τα συμπτώματα αυτής της ίωσης
Οα γίνονται πιο εμφανή στους δημάρχους μας. ιδιαίτερα σε
προεκλογικές περιόδους.
<^|

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλη,

τής Εύρωπαικής Έ ν ω σ η ς Ινσ τιτο ύτω ν Ό μαδικής Ανάλυσης ( EQ.A.T.LK),
τής Ε ύ ςω π α ϊχή ς Ο μοσ πονδίας Ψ υχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (EFFP) κα ί
τής Ε θ νικ ή ς Ε τ α ιρ εία ς Ψ υχοθεραπείας Ε λλ ά δο ς ( ε ΕΨ Ε) (Μ έλος τής ΕΑΡ)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

'Ομαδική Ψυχοθεραπεία - Ψυχόδραμα
Ψυχολογική Αξιολόγηση
Κοινωνική Ψυχιατρική - Κοινωνιοθεραπεία
Δυναμική τής ΟΙπογένειας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Α Θ ΗΝ Α , IQ A N N IN A , Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η
Πληροφορίες - ’Εγγραφές
Αθήνα;
Ιω ά ννινα ;
Θ εσσαλονίκη.
Κ ατερίνη:
Λάρισα:
Β όλος

Γραμματεία τοΟ Α.Ψ.Κ. 9.00 κμ. - 9.00 μ#.
Γεωργία Μοιροηούλου 0651 75487, Τζένη Τόλη 0651 21782,
Φραντζέσκα Μπασιάλα 031/455.331, Τρίτη - Τετάρτη 6.00 - 8.00 μμΑσπασία Παπαδοπούλαν 031 / 435.919, Δευτέρα Λ. Τετάρτη: 6.00-8.00 μμΛάμπης Σιδηράπουλος 0351/ 38465, Τρίτη 10.00 -1.00 πμ- A Τετάρτη 5.00-8.00 μμ.
Στίλα X Λαμπρουλη 041 / 253108
Μαρία Αποστολί&ου 0421 / 50349

Σ ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΗ 1 Λ Μ ΑΥΡΟΜ ΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ * Τ Η Λ 6447.533-6435.980FA X 6445.140 e-nuil: igi*-opc@oUncLgr - www.opc.gr
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Το συσσίτιο του «κοινωνικού προσώπου»
Εκτός από το περίφημο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ο
Δήμαρχος Αθηναίων Δημήτρης Αβραμόπουλος θα
μείνει ζωντανά στην μνήμη μας και μέσω των
-τηλεοπτικώ ν κατά κύριο λ ό γ ο - εικόνων, στις οποίες
φέρεται να τρώει «με τους φτωχούς και τους

άστεγους τις χρονιάρες μέρες της χαράς και της
οικογενειακής Θαλπωρής». Το θυμηθήκαμε αυτό διότι
αυτή την περίοδο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον να
παρακολουθήσει κανείς πώς υλοποιούνται τελικά
ορισμένες προεκλογικές δεσμεύσεις και ποια είναι η
πραγματικότητα πίσω απ’ αυτή την υποτιθέμενη
υλοποίησή τους.
ο «Σεράφειον Κολυμβητηρίων», είναι ένα από τα έξι
σημεία όπου προσφέρεται φαγητό σε άστεγους και
απόρους. Είναι το μόνο σημείο ευθύνης του Δήμου
ΑΟηναίιυν. Κάθε μέρα δώδεκα με μία το μεσημέρι
διακόσιοι έως διακόσιοι πενήντα άνθρωποι πηγαί
νουν εκεί για να (ράνε το μοναδικό γεύμα του εικοσιτετραώ
ρου τους.
Η διαδικασία δεν θυμίζει σε τίποτα τα Χριστουγεννιάτικα
τραπέζια τα στρωμένα με λευκά τραπεζομάντηλα -γ ια τις

ΦΟΤΟ: Σ Ε Μ ΙΡ Α Μ Α Ν Ω Λ Α Κ Η
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• Κρέας κάθε δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή δυο φορές το μή
να. Δυο φορές το μήνα σερβίρεται και φρούτο. Ό λο το καλο
καίρι σερβιρίστηκε καρπούζι λιγότερες από δέκα φορές
Μια φορά την εβδομάδα σερβίρεται κοτόπουλο. Για σαλάτες, τυριά και γιαούρτια ας μην κάνουμε καλύτερα λόγο.
Σπανίως...
• Συνήθως σερβίρονται μακαρονάκια, φασόλια, φακές...
Σκέτα, με μισή μπαγκέτα (γαλλική) ψωμί - και μην φαντάζε
στε τίποτα τεράστιες μερίδες...
Σύμφωνα με τους διαιτολόγους ένα πλήρες γεύμα περιλαμ
βάνει πρωτεΐνες και υδατάνθρακες, σαλάτα, κάτι γαλακτο
κομικό και ένα φρούτο. Τουλάχιστον.
Εκτός αν αυτός που τρώει ακολουθεί κάποια ειδική δίαιτα
για να χάσει βάρος, κάτι που ομολογουμένως δεν σκεφΟήκαμε να διευκρινίσουμε μιλώντας με όσους σιτίζονται εκεί.
Στο Σεράφειο ο φακός το \)Α ν τίοδηγήθηκε για τις ανάγκες
ενός άλλου κειμένου. «Έ πεσε» όμως πάνιο στο συσσίτιο των
απόρων του Δήμου Αθηναίων, με δυσάρεστες εικόνες ως
αποτέλεσμα. Κι αυτό συνέβη την πιο κατάλληλη για προε
κλογικό προβληματισμό στιγμή.
Η συντριπτική πλειοψηφία των απόρων δεν επιθυμούσε να
φωτογραφηΟεί. Ή ταν μάλιστα και αρκετά επιθετικοί. Το
βρίσκουμε τουλάχιστον λογικό, αν λάβει κανείς υπόιμιν του
ότι μέχρι σήμερα τους φωτογραφίζουν ή για τις ανάγκες μιας
πολιτικής διαφήμισης -έμμεσης ή άμεσης δεν έχει σημασία-

Το συσσίτιο του εικο σ ιτετρ α ώ ρ ο υ και ο σ ιτιζόμενος... Χω ρίς σ χόλια.

ανάγκες της τηλεοπτικής δημοκρατίας-, τα πλούσια εδέσμα
τα και το πρόσωπο του Δημάρχου πλαισιωμένο από τα πρό
σωπα των... «χορτάτων»... φτώχιάν. Αλίμονο! Πως ()α ξεχώριζε η μέρα άλλωστε...
Τ ι; καθημερινές, δηλαδή όλες τις άλλες μέρες του χρόνου, η
πραγματικότητα σαφώς διαφέρει και έχει περίπου ως εξής:

ή για τις «φιλάνΟρωπες» και «φιλόπτωχες» ανάγκες ενός
«κοιvu)νικού» ρεπορτάζ...
Και τα δύο έχουν το ίδιο αποτέλεσμα: τον εξευτελισμό και
την χρησιμοποίηση -χω ρίς διάθεση υπερβολής του χαρακτη
ρισμού- των πληβείων.
ΟΛΓΑ I. ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ ΚΑΙ Ε Υ ΡΩ Π Α ΪΚ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Διεύθυνση Σειράς·. Σωτήρης Ντάλης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:
ΣΩ ΤΗ ΡΗ Σ ΝΤΑΛΗΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΕ ΜΙΑ ΑΒΕΒΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

HUBERT CHASE, EMILY HILL. P U L KENNEDY

(πιψ^/ρκι)

DUSAN SIDJANSKI

ΤΑ KOMBIKA ΚΡΑΤΗ
KAI II ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΗΙΙΑ

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΣΗΣ

ΛναΠρολόγου
ΚΏΣΤΑΣ Δ. ΖΕΠΟΣ
ΙΙ|η) / ο\ ογ: ΒρήΚωροι; Κ ου/υυμιιής

S3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΠΛΖΗΣΗ

Γ, ΓΙΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γ ΚΑΡΓΨΙΑΔΗΣ - Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗ Σ ΕΥ ΡΩ Π Α ΪΚ Η Σ Ε Ν Ω ΣΗ Σ

SB ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

(S3

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

ΓΙΩ ΡΓΟ Σ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

0 Χ Α ΡΤΗ Σ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΜ ΙΚΗ ΩΡΓΜΑΝΣΗ
Τ Η Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΜ ΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Τ Η Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝ ΩΣΗ Σ

SB ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ:
• Χρηστός Ροζάκης, Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
• Pascal Boniface, Οι Αυριανοί Πόλεμοι.
• Jean-Marc Ferry, Το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Πολιτείας.
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2,106 78 ΑΘΗΝΑ χηλ: 010 3822 496 - 010 3838 020 fax: 010 3809150
E-mail: papazisi@otenet.gr
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 11-ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ-ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5,105 64 ΑΘΗΝΑ
— χηλ: 0103216148 fax: 0103313074

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Όταν κολλάγαμ« τ' αυτιά μας μ€ logo
της Μελίτης Κοντογιώργη

—Κακαουνάκης (Νίκος): «Και ο Ξηρός κόλλησε το κομμένο α ν τί του με logo!»
—Ευαγγελάτος (Νίκος): «Τι μούλες, Νίκο μου!»

Η λέξη «τρομοκρατία» μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου στην
Αμερική, αλλά και λόγω των εσωτερικών εξελίξεω ν, διεκδικεί πλέον μια
θέση στο βιβλίο Γκίνες ως η πιο χρησιμοποιημένη το τελευταίο διάστημα.
Αν και έχει μπει για τα καλά στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, εντούτοις οι
περισσότερες προσεγγίσεις της εξαντλούνται σε περιγραφικούς ορισμούς
και συναισθηματισμούς. Συνεπώς απουσιάζει μια κριτική θεωρητική βάση.

ατ' αρχήν η τρομοκρατία ()α πρέ
πει να οριστεί. Ό πω ς όμως ισχύει με κάθε μορφής εννοιολόγηση, έτσι και με το φαινόμενο
«τρομοκρατία» Οα πρέπει να δι
ευκρινιστεί επίσης ποιος ή ποιοι δημι
ουργούν και επιβάλλουν τον ορισμό
της. Η απάντηση στο εριότημα αυτό δί
νει το στίγμα της περαιτέρω ανάλυσης,
καΟιός στο κρίσιμο αυτί) αφετηριακό

Κ
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σημείο εστιάζεται ολόκληρη η κριτική
Οειυρία.
Το παράδειγμα της Αμερικής δείχνει
πολύ έντονα ότι ως «τρομοκρατία»
μπορεί να οριστεί σχεδόν οποιαδήποτε
μορφή μη κρατικής δυναμικής δράσης,
που αμφισβητεί την κατεστημένη διε
θνή τάξη και αντιτίΟεται στ’ αμερικανι
κά συμφέροντα. Αποτελεί πλάνη η πε
ποίθηση ότι στα καΟεοτιότα που διαθέ

τουν εκλογική νομιμοποίηση ο νόμος
αποτελεί το ύστατο όριο και την αφετη
ρία της δημοκρατίας. Το συναινετικό
αυτό μοντέλο συγκρότησης και λει
τουργίας της κοινωνίας οδηγεί μάλλον
σε αφελείς όσο και επικίνδυνες εννοιολογήσεις, καθώς ο νόμος θεωρείται <ο;
κάτι το αυτόνομο, συσπειρωτικό και
ιδεολογικά ουδέτερο. Στην πραγματι
κότητα, μεγαλύτερη εφαρμογή βρίσκει
το συγκρουσιακό μοντέλο Οέσμισης της
κοινωνίας κι αυτό διότι αποδεικνυεται
στην πράξη πως η έννοια της εξουσία;
προηγείται του νομού, με την έννοια
πως αυτή τον ορίζει. Από τη στιγμή ποί1
οι κοινωνικές ομάδες βρίσκονται σε
σύγκρουση, η έκβαση αυτής και η ανά
λογη ανάληψη της εξουσίας οδηγεί και
στην αντίστοιχη θέσπιση κανόνων και
νόμων.
ΚΡΑΤΟΣ-ΤΡ 0 Μ 0 KPATI A
Οι φορείς της εξουσίας, είτε με την έν
νοια του κράτους, είτε με την έννοια
των κοινωνικοπολιτικών ελίτ, κατα
φέρνουν να διατηρούν και να εδραιώ
νουν τη θέση τους, καθιός ο νόμος μπο
ρεί να περιλάβει και να προστατεύσει
οτιδήποτε απειλεί τη νομιμότητάτους.
Επομένως, ιδωμένο από μία άλλη
οπτική, το θέμα της τρομοκρατίας λαμ
βάνει διαστάσεις δομικού χαρακτήρα
του συστήματος του κράτους αλλά και
του παγκόσμιου συστήματος. Το κρά
τος, η εξουσία, εννοεί να ποινικοποιεί
κάθε αμφισβήτηση του συστήματος
που διατείνεται την ανατροπή του. δια
τηρώντας το μονοπώλιο της νομιμότη
τας της καταστολής, ως απόρροια τη;
πολιτικής κυριαρχίας που επιφυλάσσει
για τον εαυτό του. Μια πολύ ενδιαφέ
ρουσα πτυχή του φαινομένου «τρομο
κρατία» αποτελεί η σχέση κράτουςτρομοκρατίας. Από τη δράση της τρο
μοκρατίας (εγχώριας-ευρωπαϊκής-παγκόσμιας) είναι προφανές ότι ουσια
στικά το κράτος βγαίνει ωφελημένο.
Αυτή η αντίφαση, ενώ αρχικά φαντάζει
εξεζητημένη, στην ουσία μεταθέτει τον
θεωρητικό προβληματισμό, ξεκινιόντα;

από μία διαφορετική αφετηρία. Το
κράτος ανέκαθεν είχε ανάγκη από τα
φαινόμενα εκείνα στα οποία αντιτιθέμενο δικαιολογεί την ύπαρξή του. Σε
περιόδους κρίσης το γεγονός αυτό αναδεικνύεται μέσω της συσπείρωσης των
κοινωνικών ομάδων. Μέσω της συσπεί
ρωσης πραγματοποιείται μια πολύ ση
μαντική λειτουργία του κράτους: αυτή
της δικαιολόγησης της ύπαρξής του ως
φορέα ενοποιητικού που αναλαμβάνει
την αποκατάσταση της προσβολής των
αξιών του συνόλου που προστατεύει.
Έτσι στο κοινιονικό σύνολο δημιουργείται η πεποίθηση πως η κοινωνική ει
ρήνη είναι, με επιστέγασμα το κράτος,
προϊόν συναίνεσης (νόμος) και η δια
τάραξή της από κάποιον παράγοντα,
είτε κοινωνικό, είτε ατομικό, έχει ως
αποτέλεσμα την απάντηση του κράτους
(κύρωση). Το παράδειγμα τιυν ΗΠΑ
είναι χαρακτηριστικό, καθώς μετά το
τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σ ε
πτεμβρίου ο αμερικανικός εθνικισμός
προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου συσπείρωση και αναδίπλωση της κοινω
νίας πίσω από το κράτος, με αποτέλε
σμα η δημοτικότητα του προέδρου
Μπους να φτάσει στα ύψη (μέχρι και
80%). Το ίδιο γεγονός λειτούργησε
ευεργετικά και για την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ. δεδομένης βέβαια και της ιδι
αιτερότητας της ελληνικής πολιτικής
και κοινωνικής πραγματικότητας.
Μήπως όμως το ίδιο το φαινόμενο της
τρομοκρατίας κατέληξε να επιτελεί τον
ακριβιυς αντίθετο ρόλο από αυτόν που
ευαγγελίζεται: Μήπιυς το γεγονός ότι η
διαρκής επίκληση της βίας ως μέσου
άσκησης πολιτικής δημιουργεί τις προ
ϋποθέσεις της συσπείρωσης της κοινιυνίας γύριυ από το κράτος; Το ίδιο το
κράτος, στο όνομα της καταπολέμησης
της τρομοκρατίας, επιτυγχάνει την
ισχυροποίησή του και συνεπούς τον π ε
ριορισμό το)ν ατομικών δικαιωμάτων
και ελευθεριών και τη χειραγιόγηση
των πολιτιόν μέσοι της εκμετάλλευσης
του φόβου και της ανησυχίας που προκαλεί η τρομοκρατία. Κατ' αυτόν τον
τρόπο νομιμοποιεί την κατασταλτική
του λειτουργά/. Ο πολίτης, αντιμέτωπος
με το φόβο της τρομοκρατίας, ζητά κα
ταφύγιο στο κράτος, παρέχοντάς του τη
δύναμη της χειραγώγησης της κρίσης.
Έ τσι το κράτος ανατροφοδοτεί τη νο

μιμοποιητική βάση της εξουσίας του,
ισχυροποιώντας τη θέση του και προ
σλαμβάνοντας ιδεολογικό επικάλυμμα
για την άσκηση της εξουσίας.
0IK0N0MIA-TP0M0KPATIA
Μια επίσης ενδιαφέρουσα πτυχή της
σχέσης κράτους-τρομοκρατίας αποτε
λεί και η θεώρηση του φαινομένου στη
συνολική διάσταση της καπιταλιστικής
οργάνωσης. Τα συντιθέμενα δίπολα
νόμος-έγκλημα,
αστυνομία-παρανομία, οικονομία-παραοικονομία κ.ο.κ.
προσιδιάζουν στην ανάγκη δομικού χα 
ρακτήρα του συστήματος για τη σύνθε
ση αντιθέτων, με σκοπό την ευελιξία
του ιδεολογικού οικοδομήματος.
Επιφανειακά, όπως π.χ. η οικονομία
βρίσκεται σε αντιδιαστολή με την πα
ραοικονομία, ενιί) ουσιαστικά την ανα
παράγει, τη συγχωνεύει και την καθι
στά απαραίτητη για τη λειτουργά/ της,
έτσι και το κράτος και ο νόμος «γεν
νούν» τα αντίθετά τους και δεν μπο
ρούν να υπάρξουν χωρίς αυτά. Διαχρο
νικά το κράτος χρειάζεται μια μορφή
«αντίπαλου δέους» για να συντηρηθεί
και να εξαντλήσει τη νομιμοποιητική
και κατασταλτική του δράση. Η τρομο
κρατία επομένως μπορεί να ιδωθεί ως
υποπροϊόν της κρατικής ή της διεθνούς
πολιτικής, εφόσον το κράτος και η διε
θνής πολιτική συγκυρία είναι αυτές που
όχι μόνο την καθιστούν παράνομη, αλ
λά και τη δημιουργούν. Η ποινικοποίηση της τρομοκρατίας όμως, πέρα από
τις πολιτικές της προεκτάσεις, έχει συγχρόνιυς και οικονομικές επιπτώσεις.
Το καπιταλιστικό κράτος καταφέρνει
είτε να την επικαλεστεί, για να επιβά
λει τα συμφέροντά του (η περίπτωση
των αραβικών πετρελαίων), είτε να την
εκμεταλλευτεί οικονομικά. Ο καπιταλι
σμός κατάφερε εν μέρει να καταστήσει
τα όπλα καταπολέμησης της εξουσίας
ανενεργά, μεταβάλλοντάς τα ταυτό
χρονα σε μέσα κυριαρχίας του. Το γε
γονός αυτό φαίνεται ιδιαίτερα από τη
σχέση τρομοκρατίας και οικονομίας.
Το κράτος, στο όνομα της καταπολέμη
σης της τρομοκρατίας και μέσα) της
αντεγκληματικής πολιτικής, νομιμοποι
είται να συγκεντριόνει πόρους για την
ασφάλεια και την πάταξη της τρομο
κρατίας. Οι πόροι όμως αυτοί, χρησι
μοποιούμενοι προς τον σκοπό της δια

τήρησης ή αποκατάστασης της ασφά
λειας και της τάξης, δεν κάνουν τίποτε
άλλο παρά να τροφοδοτούν και να (/να
παράγουν συγκεκριμένες όψεις του κα
πιταλισμού: την εκμετάλλευση, το πε
λατειακό σύστημα και συνεπιός τη χει
ραγώγηση των πολιτών.
Φαίνεται λοιπόν πως ο χαρακτηρι
σμός της τρομοκρατίας ως «μαύρης σε
λίδας» στην ιστορία της δημοκρατίας
μπορεί να προσλάβει πολλές διαστά
σεις. ΥιοΟετιύντας όμως μια πιο κριτική
στάση απέναντι στον καταιγισμό των
εικόνων και των λέξεων. γίνεται κατα
νοητό πως η σελίδα αυτή σκόπιμα πα
ραμένει «μαύρη»: ποτέ άλλοτε δεν ευτελίστηκε τόσο πολύ ένα κατεξοχήν πο
λιτικό θέμα, θεωρούμενο ως φαινόμενο
κοινωνικής παθογένειας και παρουσιαζόμενο από τα MME με γενναίες
δόσεις κιτρινισμού.
m
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η πολιτική και πολιτιστική
ζωή της /ώρας.
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Η έκθεση για τη διαφθορά,
οι βλάκες και οι ομοιοκατάληκτοι των
και ο ηθικός μιθριδατισμός μας
του Μανόλη Καρελλη

Περίπου απαρατήρητη π έρασε η επισήμανση από την
έκθεσ η της Transparency International που έφ ερ ν ε
την Ελλάδα να κ α τέχ ει την 4 4η θέσ η μ ετα ξύ 1 02
χωρών και την πρώτη τη ς ευρω ζώ νης στον πίνακα
της διαφθοράς, ενώ ο βαθμός μας είνα ι μόλις 4 ,3 (με
άριστα το 1 0 ), μη προβιβάσιμος κατά συνέπεια.
Ελάχιστα ασχολήθηκαν με το θ έμ α οι σχολιογράφοι
των μαζικών μέσων ενημέρω σης, δεν εντοπίσθηκαν
δηλώ σεις πολιτικών, πέραν δυο ή τριών «τυπικών»
σημειωμάτων, ο ύ τε διαβάσαμε επ ισ τολές στις
σ χετικές σ τήλες των εφημερίδω ν που δίδουν στους
ενερ γο ύς π ολίτες -ε ίδ ο ς που είναι μεν ουσιώ δες,
ευρίσ κεται όμως σε πορεία έ κ λ ε ιψ η ς - την ευκαιρία
να εκφρασθούν.

απάθεια με την οποία αντιμετιοπίσΟηκε η επισήμαν
σή του διεθνούς οργανισμού υπενθυμίζει τις παρα
βάσεις ή παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χοί
ρου από πολεμικά αεροπλάνα της Τουρκίας η τις
επιθέσεις των σκυλιών-φυλάκων εναντίον των κλα
σικών εχθρών των, των ταχυδρόμων: τόσο εκείνη όσο και οι
δραστηριότητες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας και
των σκύλιυν-φυλάκιυν δεν αποτελούν είδηση άξια να σπά
σει τα φράγματα της αδιαφορίας των επιμελητών ύλης εντύ
που και ηλεκτρονικού τύπου, σύμφωνα με τον διάσημο ορι
σμό.
Πιός ήταν δυνατόν, πράγματι, να είχε καλύτερη τύχη η είδη
ση για τη διακεκριμένη διαφθορά στην Ελλάδα, όταν ο ίδιος
ο πρωθυπουργός κ. Κιυστας Σημίτης, που διεκδικούσε για
τον εαυτό του τον τίτλο του πουριτανού στα πριότα βήματα
της πορείας του για την κορυφή σε κόμμα και κυβέρνηση, δέ
χεται ως κάτι το κοινό το «γρηγορόσημο» (που δεν παύει να
αποτελεί μια, ήπια έστω, μορφή διαφθοράς), ενώ η αναφορά
σε ποσοστά επί του κεφαλαίου και του προϋπολογισμού στα
οποία Οα πρέπει να υπάρχουν καταβολές κάτω από το τραπέ
ζι για να εξασφαλισΟεί κάποια ανάθεση έργου ή κάποια
προώθηση είναι τόσο γενικευμένη ώστε καταντά να θεωρεί
ται αναμφισβήτητη αλήθεια.
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΙΣΠΑΣΙ...
Είναι σίγουρο ότι ο κάθε σχετικά ενημερωμένος πολίτης 0α
έχει υπόψη του την περίπτωση ή τις περιπτώσεις της διαφθο
ράς που τον άγγιξαν με κάποιο τρόπο, άμεσο ή έμμεσο.
Δεν χρειάζεται έτσι να επιμείνουμε ιδιαίτερα στον εμπλου
τισμό του κειμένου με τα σχετικά παραδείγματα, άφθονα άλ
λωστε, και επεξηγηματικά για άλλους ανεξήγητους ή μεγά
λους πλουτισμούς.
Θα κάνω όμως την εξαίρεση για δυό περιπτώσεις που τις
θεωρώ χαρακτηριστικές και μέσα στο πνεύμα της εποχής,
μια και δείχνουν πόσο εντοιχισμένη στο σύστημα βρίσκεται η
διαφθορά και πόσο έχει γενικευΟεί ένας ηθικός μιθριδατι
σμός ιός προς την (Αντιμετώπισή της.
Έτυχε να βρεθώ σε γενική συνέλευση των μετόχων μιας υγι
ούς ανώνυμης εταιρείας που δεν έχει εισαχΟεί στο χρηματι
στήριο. Το διοικητικό συμβούλιο, αντιμετωπίζοντας την κριτι
κή μετόχων για τα αυξημένα έξοδα διαχείρισης της εταιρείας.
αναφέρΟηκε στην ανάγκη διάθεσης ενός ποσοστού -διόλου
(Ασήμαντου- του τζίρου προκειμένου να εξασφαλισΟεί μερί
διο της αγοράς (τα προϊόντα της εταιρείας αναφέρονται και
στο δημόσιο) ή η έγκαιρη εξόφληση τιον τιμολογίων κ.ο.κ.
«Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εξουσιοδο
τηθεί για το χειρισμό τιον κάτα) (Από το τραπέζι πληρωμών, τα

χρήματα δε, τα βρίσκομε με υπερτιμολογήσεις ή με άλλες π α 
ραπλήσιες μεθόδους.»

Με όσα είπα παραπάνω εξήγησα, νομίζω επαρκώ;, γιατί η εί
δηση για τη διακεκριμένη θέση που κατέχει η Ελλάδα στον πί
νακα της διεθνούς διαφθοράς πέρασε απαρατήρητη και γιατί
όσοι δεν πλούτισαν, αν και τους δόθηκαν οι ευκαιρίες, γιατί
δεν μένουν απαθείς για την έκταση της διαφΟορόι; στην Ελλιϊδα, θεωρούνται απροσάρμοστοι στις πιο ήπιες περιπτώσεις,
βλάκες στις μεσαίες ή το ομοιοκατάληκτο του; στι; οξύτερε;.

«ΕΜΕΙΣ Θ’ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;»
Ομολογώ ότι εντυπωσιάσθηκα ακούγοντας αυτές τις εξο
μολογήσεις.
Δεν εντυπωσιάσθηκαν όμως ούτε οι επιλεγέντες με προσό
ντα κομματικής επετηρίδας γενικοί διευθυντές ή μάνατζερς
των οργανισμιόν στους οποίους ελάμβανε χώ ρα η διοχέτευση
τιυν χρηματικό')ν ποσιόν κάτω από το τραπέζι (τη θεωρούσαν
κάτι το συνηθισμένο ή και το ιρυσικό), ούτε και ο πολιτικό;
προϊστάμενός των (που αντέδρασε μ’ ένα «και τι να κάνουμε,
εμείς (Γ αλλάξουμε τον κόσμο;»).
Η δεύτερη περίπτιυση διαφθοράς με την οποία ήλθα σε
επαφή και, ομολογώ, με εντυπώσιασε.
Σε κάιποιο νομό της χώρας βρέθηκε ο προσγειωμένος εργο
λάβος δημοσίων έργων που πρότεινε στους περιφερειακού;
προϊσταμένους οργανισμιόν τοπικής αυτοδιοίκησης το σχέδιο
του; να σπάζουν τα έργα του προγράμματος δημοτικών έργων
σε τόσα κομμάτια ιόστε να εμπίπτουν στο δικαίωμα του δη
μάρχου για απευθείας ανάθεση, να ανελάμβανε ο ίδιος το έρ
γο (ο ίδιος σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν τα χρή 1
ματα στο δημοτικό ταμείο Οα ανελάμβανε, λόγιο των ιδιαίτε
ρων σχέσεών του να τα εξασφαλίσει αρμοδίως), κι έτσι να
ωφελούνται όλοι, ο ίδιος ο εργολάβος, οι δημότες της περιο
χή; που Οα εξασφάλιζαν το «έργο» και, κατά πάσαν πιθανότη
τα. και ο συνεργάσιμος άνθριυπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. I
I
Η «κομπίνα» πήρε τέτοια έκταση ιόστε την αντιλήφΟηκαν
και οι τοπικές εφημερίδες.
Έ φτασε κάποτε και στη Νομαρχιακή Επιτροπή του κυ
βερνητικού κόμματος, στην οποία κλήθηκε να δώσει εξη
γήσει; ο γεν ικ ό ; γραμματέας της Π εριφ έρειας, εντεταλμέ
νο;, υποτίθεται, για τον έλεγχο της νομιμότητας των πρ ά 
ξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
«ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»...
Η κατάληξη τη; «απολογητικής» ομιλίας του γενικού γραμ
ματέα, όπως καταγράφηκε σε τοπική εφημερίδα (και δεν
διαψεύσΟηκε ποτέ): ναι, έγιναν όλα όσα καταγγέλθηκαν
ναι, ήσαν στην ουσία παράνομα· ναι, ωφελήθηκαν αρκετοί·
ναι, έχω τον πλήρη κατάλογο· ναι, Οα έπρεπε να τον στείλω
στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω, δεν Οα το κάνω όμως,
γιατί είναι όλοι δικοί μας άνθρωποι (λέγοντας δε «δικοί μα;»
εννοούσε του κόμματος).
Θα περίμενε κανένας να υπάρξουν κυρώσεις μετά από τό
ση επίδειξη ακραίου κυνισμού και μετά από τόσες κραυγα
λέες παρανομίες που ομολογήΟηκαν.
Κυριόσεις όμ<υ; δεν υπήρξαν. ΑντιΟέτως μάλιστα- ο γενικό);
γραμματέας αναβαθμίσθηκε και τοποθετήθηκε κεντρικά, οι
άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης εκτίθενται και τώρα
στις εκλογές του Οκτωβρίου, ενώ ο ευφυής εργολάβος, αφού
στο μεταξύ έγινε πλουσιότερος κατά μερικά δισεκατομμύρια
σε δραχμές (ή εκατομμύρια σε ευριό), συμμετέχει σε κάποιο
συνδυασμό για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τον επίσημο
βέβαια. Οα εκλεγεί στα σίγουρα, Οα δίδει δε στο μέλλον του;
ηθικούς ρυθμούς για την περιοχή ευθύνης του.

ΖΗΤΗΣΤΕ
και αποοτέλλονται ΔΩΡΕΑΝ
♦ Ο Νέος Τιμοκατάλογος των Εκδόσεών μας 2002,
42 χρόνια στην υπηρεσία του βιβλίου ποιότητας
και του πολιτισμού, οχ. 8° σελ. 43.
♦ Το 32ο Βιβλιογραφικό Δελτίο με 2.120 βιβλία νεό
τερων και σύγχρονων εκδόσεων, οχ. 8° σελ. 83.
♦ Ο 7ος Βιβλιοσυλλέκτης με 2.488 παλαιά σπάνια
και δυσεύρετα βιβλία, περιοδικά και ημερολόγια,
ελληνικά και ξένα, οχ. 8° σελ. 134.
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Οι Εκδόσεις και το Βιβλιοπωλείο μας συνεχίζοντας
την 42χρονη εργασία τους για το βιβλίο ποιότητας
προσφέρουν τακτική και υπεύθυνη βιβλιογραφική
ενημέρωση και εξυπηρέτηση στον βιβλιόφιλο και σε
κάθε βιβλιοθήκη, με τις καλύτερες τιμές.
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Το δόγμα Μακβεθ
του Αλέξανδρου Καζαμία
«Είναι θέμα κοινής λογικής και αυτοάμυνας, η Αμερική θα δράσει ενάντια στους εμφανιζόμενους κίνδυνους
προτού αυτοί σχηματιστούν... Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους εχθρούς μας να χτυπούν προποι.»
Η Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας των ΙΙΙΙΑ, 17 Σεπτεμβρίου 2002, σ. 4, 10.
«Το κάψαμε το φίδι χωρίς να σκοτωθεί... Ασε το πλαίσιο των πραγμάτων ν'αποσυνδεθεί, τους δύο κόσμους να
υποφέρουν... Καλύτερα μ α ζί με τους νεκρούς, που εμείς, για χάρη της ειρήνης μας, στείλαμε στην ειρήνη, παρά
μες στο μαρτύριο ενός μυαλού <πην έκσταση της ανησυχίας.»
Μακβέθ. 3:Ι,στ. 13, 16. 19-22.

Η υιοθέτηση του δόγματος της «προληπτικής επίθεσης» από το αμερικανικό
Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (ΕΣΑ) αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς το νόμο
της παγκόσμιας ζούγκλας που επιβάλλει η κυβέρνηση Μπους μετά την 11η
Σεπτεμβρίου. Το πρόσχημα ότι «οι ΗΠΑ τηρούν επί μακρόν την επιλογή της
προληπτικής δράσης», ούτε μπορεί να τη νομιμοποιεί, ούτε προπάντων μειώ
νει τη νέα διάσταση που τώρα της προσέδωσε το νέο δόγμα. Κι αν κάποτε την
είχε «κατ’ εξαίρεση» επικαλεστεί το Ισραήλ στον πόλεμο των Έξι Ημερών
-χωρίς ν’ απαλλαγεί από την κατακραυγή του ΟΗΕ- σήμερα οι ΗΠΑ ανάγουν
την «προληπτική επίθεση» στον ίδιο τον κανόνα της πολιτικής τους. Πρόκειται
για ένα δόγμα που αντιστρατεύεται τις αρχές του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, καθώς και
κάθε έννοια νομιμότητας ή λογικής: ανάγει εσκεμμένα την άμυνα σε επίθεση
με τελικό σκοπό να προάγει τις ΗΠΑ στο ρόλο του κατ’ αποκλειστικότητα « ε
λεύθερου σκοπευτή» της νέας παγκόσμιας τάξης.
Από τ ις τ ε λ ε υ τ α ίε ς αντιπολεμικές
δ ια δ η λ ώ σ ε ις σ την Ο υάσ ιγκτον.

ύμφωνα με το κείμενο Η Σ τρα
τηγική Εθνικής Ασφαλείας των
ΗΠΑ,' που οταχυολογεί ως απο
φθέγματα τις πιο κακόγουστες
κορώνες του προέδρου Μπους,
διαβάζουμε πως «η άμυνα των ΗΠΑ»
Οα βασίζεται «στον προσδιορισμό και
την καταστροφή της απειλής προτού
αυτή φτάσει στα σύνορά μας» (σ. 12).
Για ποιους λόγους αποφασίζουν τώρα
οι ΗΠΑ να διαγράψουν μονοκονδυλιά
την κλασική έννοια της αποτροπής, που
αποτελεί τη βάση της αμυντικής πολιτι
κής των άλλιυν 191 κρατών του κόσμου,
δεν είναι διόλου σαφές. Το κείμενο μι
λά για «νέους κινδύνους» χιορίς να
εξηγεί ούτε τι τους προκάλεσε ούτε
γιατί οι ΗΠΑ τους άφησαν να εμφανι
στούν μετά το τέλος του ψυχρού πολέ
μου. Μονάχα αναγνωρίζει ελαφρά τη
καρδία πως «μας πήρε σχεδόν μία δε
καετία για να κατανοήσουμε την πραγ
ματική τους φύση» (σ. 19). Ό σο για την
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αντιμετώπισή τους, διατείνεται πως «οι
ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να στηρίζο
νται σε μια θέση αντίδρασης όπως στο
παρελθόν» (σ. 19). Με άλλα λόγια, αντί
να επιρρίπτει τις ευθύνες για την 11η
Σεπτεμβρίου στην μνημειώδη απουσία
αποτροπής -κυρίως από φιάσκο της
C IA - το κείμενο επιπλήττει την ίδια
την αποτροπή που, κατά τα άλλα, δεν
λειτούργησε!
Απέναντι στη ανησυχία της Herald
Tribune πως «στην περίπτωση που η
πρόληψη καταστεί ευρέως αποδεκτή...
όποιο κράτος 0α φοβάται μια επίθεση
0α επιτίθεται στον αντίπαλό του πρώ
το»,2το κείμενο του νέου δόγματος εί
ναι ιδιαίτερα σαφές: «Οι ΗΠΑ -διευ 
κρινίζει- δε Οα χρησιμοποιούν τη δύ
ναμη σε όλες τις περιπτιυσεις για να
προλαμβάνουν αναδυόμενους κινδύ
νους», και για το λόγο αυτό «ούτε πρέ
πει τα έθνη να χρησιμοποιούν την πρό
ληψη ιός αφορμή επίθεσης» (σ. 19)! Με

μια λέξη, το δόγμα της προληπτική;
επίθεσης όπως διατυπώνεται από τι;
ΗΓΙΑ είναι μια θεμιτή αρχή μονάχα
στο βαθμό που αφορά αυτές. Όπως
συμβαίνει προ πολλού με τα πυρηνικά,
που η απόκτηση και χρήση τους από τις
ΗΠΑ είναι μια θεμιτή αρχή για τη
«διατήρηση της ειρήνης», εν<ό η από
κτησή τους από άλλους είναι παραβία
ση της Συνθήκης μη εξάπλωσης πυρη
νικών, έτσι και με την προληπτική επί
θεση: Ό τα ν την υιοθετούν οι ΗΠΑ. εί
ναι για χάρη της «ειρήνης», ενώ η χρή
ση της από άλλους, τους καθιστά «ε
χθρούς του πολιτισμού» (σ. 19).
ΑΜΥΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ
Π έρα από την αυθαιρεσία της εφαρ
μογής μιας γενικής αρχής κατ' απο
κλειστικότητα, το βάρος (ίλης της κριτι
κής του νέου δόγματος έχει <ός τώρα
εστιαστεί στην παραβίαση της νομιμό
τητας που συνεπάγεται. Πριυην αμερι-
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Από τις τ ε λ ε υ τ α ίε ς α ν τιπ ο λ εμ ικ ές
διαδ ηλώ σ εις σ την Ο υ ά σ ιγ κ το ν .

κανό; συνταγματάρχη; και καθηγητή;
στην Εθνική Σχολή Πολέμου των ΗΠΑ,
ο Σαμ Γκάρντινερ, σχολίασε απερίιρραστα ότι το δόγμα αυτί) «αποτελεί
παραβίαση τη; Χ άρτα; του Ο Η Ε και
τη; Χ άρτα; του ΝΑΤΟ».' Πράγματι,
στην πρόσφατη διάσκεψη των υπουρ
γούν Αμυνα; του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία
στι; 24 Σεπτεμβρίου, ο γ.γ. τη; Συμμαχία; Τζωρτζ Ρόμπερτσον ομολόγησε
ότι «σκληρές και διεισδυτικές ερωτή
σεις» τέθηκαν κατά τη διάρκεια τη; π α 
ρουσίαση; του νέου δόγματο; από τις
ΗΠΑ. Αμέσως μετά τη διάσκεψη, η
γαλλίδα υπουργός Άμυνας Μισέλ
Αλλιό-Μαρί το χαρακτήρισε ως «άκρως επικίνδυνο διότι μπορεί να ανοί
ξει όλων των ειδών τα ενδεχόμενα».4
Ακόμη και ο πρώην αμερικανό; πρόε
δρο; Τζίμυ Κάρτερ δήλωσε «βαθιά
ανησυχία» για τη «ριζική αποστασιο
ποίηση» της κυβέρνησης Μ που; από
μια «παράδοση 50 ετιόν μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών Προέδρων», τονίζοντας πιο; το νέο δόγμα
αποτελεί «μεγάλο κίνδυνο για τη χώ ρα
μας».'
Εκείνο όμως που έχει παραγνωριστεί,
και που αποτελεί τη βάση της φιλοσο
φία; του νέου δόγματος, είναι η εξάλει
ψη κάθε είδου; διάκρισης ανάμεσα
στην άμυνα και στην επίθεση, ανάγο
ντας τα πάντα στην τελευταία. Το ίδιο
το κείμενο του νέου δόγματος δηλώνει
απερίφραστα πιυς, πράγματι, σκοπός
του είναι ακριβώς αυτός: «αναγνωρί
ζουμε -λ έ ε ι- ότι η καλύτερη άμυνά μας
είναι η καλή επίθεση» (σ. 12). Το πρό-

/

βλήμα που προκύπτει από μια τέτοια
λογική, δεν είναι μόνο ηθικό, όπως ήδη
από το Μεσαίωνα επεσήμανε η χρι
στιανική θεωρία του «δίκαιου πολέ
μου» που ασπάζεται -υποτίθεται- το
ΝΑΤΟ. Η κατάργηση της διάκρισης
ανάμεσα στην άμυνα και στην επίθεση,
την οποία επιβεβαιώνει το νέο αμερι
κανικό δόγμα, δημιουργεί ένα τερά
στιο παράδοξο φιλοσοφικής και πρα
κτικής φύσης: Μέσο) ποιας λογικής
μπορεί κάποιος να επιτίθεται πρώτο;
με το επιχείρημα ότι αμύνεται, τη στιγ
μή που, για να το κάνει αυτό, χρειάζε
ται να έχει ο ίδιος καταργήσει εκ τιυν
προτέρων την έννοια της άμυνας, που
όμως θα επικαλεστεί ξανά εκ τα>ν υστέριυν για να δικαιολογήσει την επίθεσή
του;
Ακόμα πιο συγκεκριμένα, η αναγωγή
της άμυνας σε επίθεση καταργεί ολοκληρωτικά τη δυνατότητα προσδιορι
σμού του εχθρού. Με απλά λόγια, για
να μπορεί κανείς να εντοπίσει τους
εχθρούς του από τους μη εχθρούς του,
πρέπει προηγουμένως να είναι έτοιμος
να υποστεί επίθεση. Διότι, αν κάποιος
χτυπά προτού καν χτυπηθεί, πω ; είναι
δυνατό ποτέ να ξέρει ότι χτύπησε κά
ποιον πραγματικό εχθρό και όχι έναν
ειρηνικό αντίπαλο; Κι όμιυς, σύμφιυνα
με τη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλεί
α ;, οι ΗΠΑ κηρύττουν ρητά π ω ; όχι μό
νο 0α κάνουν ακριβώς αυτό, αλλά πω ;
όσο πιο μεγάλο; είναι ο κίνδυνο; που
υποήηάζονται, τόσο πιο νω ρί; θα πρέ
πει να του επιτεθούν: «Ό σο μεγαλύτε
ρος είναι ο κίνδυνος... τόσο επιτακτικό
τερη είναι η ανάγκη προκαταβολικής
δράσης για να προστατεύσουμε τους
εαυτούς μας, ακόμη και αν συνεχίζει να
υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το
χρόνο και τον τόπο της επίθεση; του
εχθρού» (σ. 19).
Πράγματι, λέξη-κλειδί στη φράση (χυ
τή είναι η λέξη «αβεβαιότητα»; το δόγ
μα καθιστά σαφ έ; ότι ο «εχθρό;» πρέ
πει να παταχθεί ακόμα κι αν δεν υπάρ
χει βεβαιότητα πιυς πρόκειται να δρά
σει ω ; εχθρό;. Κι όπιο; ειπώθηκε, ορί
ζει πιο; όσο πιο μεγάλο; είναι ο κίνδυ
νο ; που υποψιάζονται, τόσο πιο νωρίς
0α πρέπει να επιτεθούν. Κι αν όμιυς με
τά (χπό μια επίθεση αποδειχτεί πιυς τε

λικά η υποψία αυτή ήταν εσφαλμένη:
Και τελικά με ποιο «αβέβαιο» κριτήριο
αποφασίζεται αν η υποψία κινδύνου
χρήζει προληπτικής επίθεσης: Μόνο με
τα λόγια και τις σκέψεις που διατυπώ
νει κάποιο καθεστοίς; Με βάση το νέο
δόγμα, η απάντηση είναι θετική. Αντιισλαμικός μακαρθισμό; δηλαδή: Οι
ΗΠΑ «θα μεριμνούν ώστε οι συνθήκες
και ιδεολογίες που προωθούν την τρο
μοκρατία δεν 0α βρίσκουν πρόσφορο
έδαφος σε κανένα κράτος... είτε πείθο
ντας, είτε υποχρεώνοντας τα κράτη να
αναλαμβάνουν τι; ευθύνες της κυριαρ
χίας του;» (σ. 12).
0 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΠΛΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΚ
Στο νέο φάκελο που έδωσε στη δημο
σιότητα η κυβέρνηση Μπλερ την Τρίτη
24 Σεπτεμβρίου," και τον οποίο ο πρόε
δρο; Μ που; «καλωσόρισε, εξυμνιόντας
τον βρετανό πρωθυπουργό ως έναν πο
λύ ισχυρό ηγέτη»,7 φαίνεται ακριβώς
αυτή η «((βεβαιότητα» <υς προς το πρό
γραμμα πυρηνικού εξοπλισμού της Βα
γδάτης. Εκεί ανακοινώνεται πιυς το έγ
γραφο «βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό,
στο έργο τη; μεικτής επιτροπής πληρο
φοριών» της Βρετανίας (σ. 3). γεγονός
που υποτίθεται ότι του δίνει αυξημένο
κύρος σε σχέση με τον «Φάκελο Ιράκ»
του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών
Σπουδ(όν του Λονδίνου της 9ης Σεπτεμ
βρίου.'1Ο νέο; φάκελος αυτός, που κα
τά τους Financial Times συντάχθηκε
«σε συντονισμό με τον Λευκό Οίκο»,
δεν αποκαλύπτει τίποτα περισσότερο
από το ότι το Ιράκ «διαθέτει χημικά και
βιολογικά όπλα» κι ότι «προσπάθησε
κρυφά να αποκτήσει τεχνολογία και
υλικό που θα μπορούσε να. χρησιμοποι
ηθεί στην παραγωγή πυρηνικιόν
όπλων» (σ. 3).
Παράλληλα όμιυς ο «Φάκελος Ιράκ»
του Μπλερ δεν αποκρύπτει ούτε την
αβεβαιότητα τιυν πληροφοριών που
διαθέτουν οι βρετανικές μυστικές υπη
ρεσίες, ούτε την αδυναμία τους να τις
εξακριβώσουν. Στην παράγραφο 2 του
πρώτου κεφαλαίου λέει συγκεκριμένα:
«Οι μυστικές υπηρεσίες σπανίως παρέ
χουν έναν ολοκληριυμένο απολογισμό
τιυν δραστηριοτήτων που προβλέπεται
να παραμένουν μυστικές. Η φύση του
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καθεστώτος του Σαντάμ καθιστά το
Ιράκ έναν δύσκολο στόχο για τις μυστι
κές υπηρεσίες» (σ. 9). Γι’ αυτόν άλλω
στε τον λόγο ο Σάιμον Τζένκινς, συντά
κτης των συντηρητικών Times του Λον
δίνου, σχολίασε πως «η Βρετανία μένει
κατάπληκτη... Αυτός ο φάκελος δεν εί
ναι σοβαρός»."’
Κι όμως, στον πρόλογό του ο Μπλερ
κρίνει το Ιράκ ως απειλή διότι «συνεχί
ζει τις προσπάΟειές του να κατασκευά
σει πυρηνικά όπλα» (σ. 3), ενώ ο φάκε
λος καυχάται ότι «αποδεικνυει πο>ς ο
Σαντάμ Χουσέιν δίνει μεγάλη σημασία
ιττην απόκτηση όπλων μαζικής κατα
στροφής που θεωρεί ως βάση της περι
φερειακής δύναμης του Ιράκ» (σ. 5).
Εκτός από τις «προσπάθειες», «τη ση
μασία που δίνει» και «τις θεωρίες» του
Σαντάμ, ο φάκελος τον κατηγορεί επί
σης για τις «προθέσεις» του, για τη «φύ
ση του καΟεστιυτος του» και για το «πα
ρελθόν του» (σ. 5, 6). Κάποια συγκε
κριμένη πράξη που να θέτει σε κίνδυνο
την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, ή
συνεργασία με την αλ-Κάιντα δεν αναφέρεται. Εντούτοις, στον πρόλογο ο
Μπλερ καταλήγει αμέσως στα λόγια
του νέου αμερικανικού δόγματος, με το
γνωστό ρεφρέν: «η πολιτική της αναχαίτησης δεν λειτούργησε επαρκώς...
Αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κίν
δυνο... ρισκάρουμε τις ζωές και την ευ
ημερία...» (σ. 3,4).
Είναι βεβαίως σαφές ότι στην περί
πτωση του διωγμού του Σαντάμ δεν
έχουμε πλέον να κάνουμε με ένα καθε
στώς «προληπτικής σύλληψης» υπό
πτου. όπως συμβαίνει με το ποινικό δί
καιο τιυν αυταρχικών καθεστώτων.
Εδιό έχουμε να κάνουμε καθαρά με μια
περίπτωση προληπτικής δίκης και κα
ταδίκης ενός υπόπτου με βάση στοιχεία
καθ' ομολογία ανεξακρίβωτα, αλλά
-προπάντων- και μη απαραίτητα! Βε
βαίως Οα παρατηρήσει κανείς πιυς άλ
λο είναι το διεθνές σύστημα κι άλλο οι
εγχιόριοι νόμοι ενός κράτους. Αυτί) Οα
ήταν πράγματι σωστό, αν όντως τούτη η
διάκριση γινόταν πριότα από τους ίδι
ους τους διώκτες του Σαντάμ. Ωστόσο ο
γ.γ. του ΝΑΤΟ Τζωρτζ Ρόμπερτσον
χρησιμοποίησε ακριβώς τη γλώσσα του
ποινικού δικαίου για να δικαιολογήσει

την προληπτική επίθεση: όταν πρόκει
ται «για εγκληματίες τρομοκράτες και
εγκληματικά κράτη» πρέπει να «εξαρ
θρώνονται όποτε αποτυγχάνει η απο
τροπή».11Στο κείμενο Εθνική Σ τρατηγι
κή Ασφαλείας των ΗΠΑ διαβάζουμε ως
απόφΟευγμα μια πρόσφατη ρήση του
Μπους που λέει βαρύγδουπα ότι «κά
ποιοι ανησυχούν πως είναι κάπως αντιδιπλωματικό και αγενές να μιλά κανείς
τη γλώσσα του καλού και του κακού.
Διαφωνώ.» (σ. 9).
0 «ΕΧΘΡΟΣ» ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΕΘΕΙ ΠΟΤΕ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ
Ολόκληρο το δόγμα της προληπτικής
επίθεσης βασίζεται σε μια λογική που
υποχρεώνει όσους το επικαλούνται να
χαρακτηρίζουν ως «εχθρούς» κράτη και
οργανώσεις που δεν έχουν πράγματι
δράσει εχθρικά. Διότι η αναμονή από
δειξης της εχθρικής συμπεριφοράς κά
ποιου αντιπάλου, που υπήρξε η βάση
του δόγματος της άμυνας, καταργεί από
μόνη της την έννοια της προληπτικής
επίθεσης. ΓΓ αυτό ο προσδιορισμός του
εχθρού πρέπει να γίνεται ανελλιπιός με
τους στερεότυπους χαρακτηρισμούς του
τύπου «εγκληματίας» ή «κακός» που,
πέρα από την παιδικότητά τους και το
θολό τους νόημα, αποτελούν το μόνο
στοιχείο με το οποίο η προληπτική επί
θεση μπορεί να δικαιολογηθεί. Με μια
λέξη, το δόγμα της προληπτικής επίθε
σης καταργεί από τη βάση του το στοι
χείο του πραγματικού στη στρατηγική,
ανάγοντας τα πάντα στο επίπεδο της ει
κονικής πραγματικότητας μέσα ιττην
οποία ζούν αυτοί που το διατυπώνουν:
εχθρός γίνεται εκείνος που αποκαλείται εχθρός, όχι γιατί είναι, αλλά μόνο
και μόνο επειδή έτσι αποκλήΟηκε. Αν
είναι ή όχι, δεν έχει σημασία.
Εκείνο που έχει σημασία για τις ΗΠΑ
είναι να βρίσκεται διαρκώς ένας εν
ενεργεία εχθρός, για να μπορεί να συ
γκαλύπτεται το φιάσκο της αποτυχίας
τους να συλλάβουν τον Μπιν Λάντεν,
που ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος. Αυ
τή άλλωστε ήταν και η ερμηνεία του Αλ
Γκορ, που άνοιξε τιάρα ξανά το μέτωπο
με τον εκλογικό του αντίπαλο, κατηγοριόντας τον ότι «μετατοπίστηκε από τον
πόλεμο κατά της τρομοκρατίας στον...

Από τις τ ε λ ε υ τ α ίε ς αντιπολεμικές
δ ια δ η λ ώ σ ε ις σ την Ο υάσιγκτον.

πόλεμο κατά του Ιράκ».': Έστι ακριβιός, όπως και ο ΜακβέΟ που. για να κα
τευνάσει το φόβο που τον κυρίευε άρχι
σε να σκοτώνει «προληπτικά» ακόμα κι
αυτούς που δεν τον απειλούσαν: «Γιατί
πρέπει να σε φοβάμαι: Κι όμως Οα σιγουρέψω δυο φορές, και παίρνω όρκο
θανάτου: δεν πρόκειται να μείνεις ζω
ντανός εσύ, για να μποριύ να πω στο φόβο το χλωμόκαρδο ν ’ αναπαυτεί, και να
κοιμάται παρά την καταιγίδα».'
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Κάτω απ’ το νέο τείχος της ντροπής
του Carl Dundas

Ανταπόκριση από τηνΚ αλκίλια

Με όλη την προσοχή των M M E να εστιάζεται στη νέα πρόσφατη πολιορκία
του συγκροτήματος του Αραφάτ και στις επ ιθέσ εις αυτοκτονίας και τις δο
λοφονίες που δεν σταματούν, οι πιο ασήμαντες π λευρές της καθημερινό
τητας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη όλο και περισσότερο αγνοού
νται. Στις 17 Ιουνίου οι ισραηλινές αρχές ξεκίνησαν τις εκσκαφές στο βό
ρειο μέρος της Δυτική Ό χθη ς για την ανέγερση ενός τείχους που αναμέ
νεται να καλύψει ολόκληρο το μήκος του κατεχόμενου εδάφους. Αν και η
είδηση της οικοδόμησης του τείχους έχ ει κυκλοφορήσει, οι καταστροφικές
επιπτώσεις του πάνω στον παλαιστινιακό πληθυσμό που θα ζει κάτω από
τη σκιά των 3 5 0 χιλιομέτρω ν του, δεν φαίνεται να απασχολεί πολλούς. Σ ’
αυτό το σύντομο άρθρο το Αντί επ ιχειρεί μια πρώτη εξέταση της κατάστα
σης και των αιτιών της.

υχνά οι πιο δόλιες πλευρές της
τρέχουσας κατάστασης στα κα
τεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη
είναι εκείνες που ξεφεύγουν
από τα φώτα της δημοσιότητας ή
που σπανίως εντάσσονται στο γενικό
τους πλαίσιο. Ό μω ς, εξαιτίας των
εντεινόμενων περιορισμών στη διακί
νηση αγαΟιόν και εργατικού δυναμι
κού. η παλαιστινιακή οικονομία βρί
σκεται τιόρα σε βαθύτατη κρίση. Η κα
τανάλωση και τα εισοδήματα έχουν πέ
σει τόσο δραματικά ώστε σύμφωνα με
τη Διεθνή Τ ράπεζα το ποσοστό των
Παλαιστινίων που σήμερα ζουν κάτω
απ' το επίπεδο της φτώχειας (ορίζεται
στα 2 δολάρια ημερησίως) υπολογίζε
ται στο 45-50%. Κατά τον Ειδικό Συ
ντονιστή του Ο Η Ε για τα Κατεχόμενα
(UNSCO), οι συνολικές οικονομικές
ζημιές υπολογίζονται στα 3,3 δια. δο
λάρια, δηλ. πάνο) από το διπλάσιο της
ετήσιας βοήθειας αποζημίωσης. Πάνω
από 1,1 δια. αυτών των ζημιών εμφανί
στηκε κατά το πρώτο μισό του 2002. Ο
UNSCO επιπλέον παρατηρεί ότι η
ανεργία ανήρΟε στο 50%, ενιό κυμαί
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νεται σε υψηλότερα επίπεδα όταν ισχύ
ουν οι περιορισμοί κυκλοφορίας.
Ο ι άθλιες αυτές οικονομικές συνθή
κες έχουν επηρεάσει δυσανάλογα τους
πιο ευάλωτους τομείς της παλαιστινια
κής κοινωνίας. Σύμφωνα με πρόσφατη
μελέτη του έγκυρου Κεντρικού Παλαι
στινιακού
Γραφείου
Στατιστικής,
252.400 παιδιά Παλαιστινίων, ηλικίας
από 6 μέχρι 59 μηνών, υποφέρουν από
χρόνιο υποσιτισμό και 180.000 φέρο
νται να υποφέρουν από οξύ υποσιτι
σμό. Μελέτη της Global Management
Consultants βρήκε πως μεταξύ των πωλητιόν χονδρικής στη Δυτική Ό χθη,
100% είχαν έλλειψη ψαρικών και
66,7% έλλειψη πουλερικών. Στη Λωρί
δα της Γάζας, 100% είχαν έλλειψη αρ
νίσιου κρέατος, 33%; ψαρικιόν, και
20% πουλερικών. Η μελέτη επίσης
έδειξε ότι οι ελλείψεις σε γάλα σκόνη
έφταναν το 47% στη Δυτική Ό χθη και
84,4% στη Γάζα. Τα αίτια που κρύβο
νται πίσω απ' τους ανησυχητικούς αυ
τούς δείκτες είναι σαφώς πολύπλοκα,
όμιυς η άμεση δυσφορία που νιώθει ο
πληθυσμός οφείλεται στους εντεινόμε-

νους περιορισμούς διακίνησης και
στην αλυσίδα των επιθετικών στρατί ωτικών επιχειρήσεων που το Ισραήλ έχει
αναλάβει από τον Μάρτιο του 2002 υπό
το σύνθημα της «ασφάλειας» και του
«πολέμου κατά της τρομοκρατίας».
01 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
Έ ν α ς Οεσμοποιημένος τρόπος περιο
ρισμού της κυκλοφορίας, ευρύτερα
γνωστός ως «περίφραξη», είχε επιβλη
θεί τον Μάρτιο του 1993 από την κυ
βέρνηση Ράμπιν. Αυτό σημαίνει ότι οι
Παλαιστίνιοι δεν μπορούν να ταξιδεύ
ουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ή στο
Ισραήλ χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
Ο ι ερμηνείες για το μέτρο αυτό ποικίλ
λουν, αλλά συνήΟιυς κυριαρχεί αυτή
που θεωρεί ότι επρόκειτο για μια προ
σπάθεια αποκοπής της Ανατολικής Ιε
ρουσαλήμ από την ενδοχιυρα της Δυτι
κής Ό χθης με στόχο την παγίωση της
παράνομης προσάρτησης της πόλης μέ
σω της απόπνιξής της ως οικονομικού
και πολιστικού κέντρου των Παλαιστι
νίων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το μέτρο
αυτό ελήφΟη πριν αρχίσει το πριότο κύ
μα των επιθέσεων αυτοκτονίας το
1994.
Με το ξέσπασμα της Ιντιφάντα τον
Σεπτέμβριο του 2000. όλα τα μέτρα
αποκλεισμού επιβλήθηκαν, περιλαμ
βανόμενου και του κλεισίματος των συ
νόρων της Δυτικής Ό χθης με την Ιορ
δανία και της Γάζας με την Αίγυπτο σε
διακεκομμένες περιόδους. Οι Παλαι
στίνιοι μπορούσαν να παρακάμπτουν
την πληθώρα των μπλόκων και των
αφρούρητων εμποδίων που παραμόρ
φωναν το τοπίο, αν και με μεγάλο κίν
δυνο. Πολλοί από αυτούς πυροβολούνταν επί τόπου, ή τραυματίζονταν κα
θώς επιχειρούσαν να πραγματοποιή-
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σουν αυτές τις παρακάμψεις.
Καθιύς η εξέγερση εντεινόταν και ο
αριθμός των ισραηλινιύν θυμάτων αυ
ξανόταν. οι ισραηλινές αρχές άρχισαν
να εφαρμόζουν ακόμη πιο ακραία μέ
τρα περιορισμού της μετακίνησης. Οι
Παλαιστίνιοι στη Δυτική Ό χθη έπρεπε
τώρα να προσκομίζουν άδειες μετάβα
σης από τη μια περιοχή στην άλλη, που
για πολλούς συγκρίνονται με τους περι
βόητους Νόμους Διέλευσης του Απαρ
τχάιντ της Νότιας Αφρικής. Στην περί
πτωση της Γάζας, η Λωρίδα είναι ολο
κληρωτικά σφραγισμένη από ένα εκτε
ταμένο «περίφραγμα ασφαλείας» που
καθιστά την πρόσβαση στον έξω κόσμο
σχεδόν αδύνατη χιυρίς τη διέλευση από
τα τερματικά που ελέγχει ο ισραηλινός
στρατός. Η Λωρίδα της Γάζας συχνά
χωρίζεται σε τρία τμήματα εσωτερικά,
αφού το Ισραήλ ελέγχει τις κύριες αρ
τηρίες σε στρατηγικά σημεία. Ο ι τωρι
νοί αποκλεισμοί έχουν επηρεάσει την
πρόσβαση σε κάθε είδους υπηρεσίες,
προπάντων δε στην περίθαλψη. Σε μια
αναφορά που δημοσίευσε η Παγκό
σμια Οργάνιυση Υγείας στις 27 Σεπτεμ
βρίου, σημειώνεται πως «φανεροί πε
ριορισμοί στη διακίνηση του πληθυ
σμού... εμποδίζουν τη μεταφορά υπηρε
σιών περίθαλψης». Η αναφορά προ
σθέτει ακόμη ότι οι καθυστερήσεις στα
ισραηλινά μπλόκα εμπόδισαν τη συντή
ρηση εμβολίων στην απαιτούμενη χα
μηλή θερμοκρασία και ότι ο αριθμός
των γυναικών που επισκέπτονταν βρε
φονηπιακές κλινικές μειώθηκε κατά
52%.
Σύμφιονα με τον UNSCO, μια από τις
πιο δυσάρεστες επιπτώσεις του καθεστιότος των αποκλεισμών είναι η δυ
σκολία πρόσβασης στο νερό, ιδιαίτερα
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών
μηνών όταν αποξηραίνονται οι στέρ
νες. αφήνοντας έτσι τον πληθυσμό χιυρίς άλλη επιλογή από την αγορά νερού
από βυτία. Με τα μύρια εμπόδια και τα
μπλόκα. ωστόσο, τίποτα δεν εγγυάται
άτι αυτά τα φορτηγά με το πολύτιμο
φορτίο τους μπορούν ποτέ να φτάσουν
στα πιο απόμερα χιυριά. Η δε Oxfam
δηλιόνει ότι το κόστος του νερού έχει
τριπλασιαστεί σε κάποιες περιοχές,
ωθώντας έτσι αρκετούς ανθρώπους εί
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τε στη χρέωση, είτε στον περιορισμό
της κατανάλωσης, είτε στην κατανάλω
ση μη πόσιμου νερού.
ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΚΙΛΙΑ
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξε
κίνησαν με την επιχείρηση «Προστα
τευτικό Τείχος» στις 29 Μαρτίου και η
συνεχιζόμενη σήμερα επιχείρηση του
«Αποφασιστικού Δρόμου» σπρώχνουν
τον ήδη αγανακτισμένο πληθυσμό σε
μια βαθύτερη οικονομική και, σύμφιυνα με αρκετούς, κοινωνική κατάρρευ
ση. Η καταστροφή των επιχειρήσεων,
των θεσμών της κοινωνίας των πολιτών
και των υπουργείων της Παλαιστινια
κής Αρχής οδήγησαν σε περαιτέρω
αποδιάρθρωση. Με την έναρξη των νέ
ων στρατιωτικών επιχειρήσεων στην
Δυτική Ό χθη, το Ισραήλ επιβάλλει κα
θεστώς περιορισμού κυκλοφορίας σε
όλες τις μεγάλες πόλεις και τα χωριά,
κρατώντας ορισμένες φορές μέχρι και
600.000 Παλαιστινίους μέσα στα σπίτια
τους. Η αυστηρότητα του κατ' οίκον πε
ριορισμού διαφέρει από τόπο σε τόπο,
και τα μέσα επιβολής του περιλαμβά
νουν και τον πυροβολισμό, που έχει
προκαλέσει πολλούς θανάτους.
Αυτός ο αγώνας εκ μέρους των ισραηλινών αρχών να ελέγξουν και να
επιτηρήσουν την κίνηση στην Δυτική
Ό χθη, μοιάζει να φτάνει στο απόγειό
του σε μια πόλη όπως η Καλκίλια. Η
Καλκίλια αριθμεί 40.000 κατοίκους και
εφάπτεται των συνόρων με το Ισραήλ.
Σύντομα, μαζί με πόλεις όπως η Τουλκαρέμ και πολλά άλλα χωριά, η Καλκί
λια θα βρίσκεται κυριολεκτικά υπό τη
σκιά ενός μακρού τείχους, μήκους 350
χιλιομέτρων, που θα περιλαμβάνει
συρματοπλέγματα, χαρακώματα και
περιπολίες ασφαλείας. Το τείχος θα
ξεκινά κοντά στο χωριό Σαλίμ, παρα
πλήσια της Τζενίν, και θα επεκτείνεται
σ’ όλο το μήκος της Δυτικής Ό χθης.
Δεν πρόκειται να ακολουθεί με ακρί
βεια τη γραμμή ανακωχής του 1949 που
χωρίζει τη Δυτική Ό χθη από το
Ισραήλ, αλλά σε ορισμένες περιοχές
θα ελίσσεται ούτως ιυστε να περικλείει
τους παραπλήσιους εποικισμούς και
τις πηγές νερού.
Το τείχος θα απομονώσει 14 χωριά

από τις αγροτικές γαίες τους, ενι» ήδη
ένα μεγάλο ποσοστό απ' αυτές έχουν
κατασχεθεί από τον ισραηλινά στρατό.
Για παράδειγμα, η κοινότητα Τζάιυυ;
δίπλα στην Καλκίλια πρόκειται να χά
σει το 75% των γαιών της. 7 αγροτικέ;
πηγές, 1.200 αγροκτήματα φρούτο)ν και
οπωροκηπευτικιόν και πάνω από 250
θερμοκήπια. Σαν αποτέλειτμα. σύμφω
να με τα μέλη της κοινότητας. 300 οικο
γένειες της περιοχής πρόκειται να στε
ρηθούν τους μοναδικούς πόρους ζωής.
Και η ίδια η πόλη της Καλκίλια θα χά
σει πολύτιμη αγροτική γη, αφού θα πε
ριβάλλεται από τα παρεμφερή εξαρτή
ματα της ασφάλειας που σχετίζονται με
το τείχος. Ο δε ισραηλινός στρατί); ()α
ελέγχει την πρόσβαση στην πόλη, απο
φασίζοντας έτσι ποιος θα μπαίνει και
ποιος θα βγαίνει.
Τμήματα του τείχους έχουν ήδη κατα
σκευαστεί κοντά στην πόλη. Από πολ
λές απόψ εις χρειάζεται κάποιος να δει
πρώτα το τείχος για να το πιστέψει. Τε
ράστιοι όγκοι από μπετόν σύρονται,
σχεδόν αθιόα, κατά μήκους της άκρη;
της πόλης. Το τείχος θα έχει μια λωρί
δα ασφαλείας από κάθε πλευρά του.
που αποτελεί κακό οιιονό για τα μικρά
τεμάχια γης που ιτήμερα είναι ακόμα
γεμάτα οπωροκηπευτικά. Ό σοι αγρό
τες καλλιεργούν γη μέσα στα 35 μέτρα
της λωρίδας του τείχους έχουν ήδη ενη
μερωθεί από τους ισραηλινούς αξιωματούχους ότι αυτή θα είναι η τελευ
ταία τους σοδειά. Αλλά αυτή η κατα
στροφή δεν πρόκειται να περιοριστεί
στην παραγωγή των κτημάτων, αφού
περιλαμβάνει και κατοικίες, καθιό;
και ένα νεόκτιστο παρθεναγω γείο που
τώρα απειλείται. Μια αγορά έχει ήδη
καταστραφεί στην Καλκίλια για να 6<ί)σει τη θέση της στο τείχος. Αυτί) θυμί
ζει τη Γάζα: αφού στην ουσία φυλακί
στηκαν εκεί ενάμισι εκατομμύριο άν
θρωποι και περιορίστηκαν στο 80%
της γης για να μένουν οι 6.000 ισραηλινοί έποικοι στο υπόλοιπο 20%. η περίφραξη των 40.000 κατοίκων της Καλκί
λια μπορεί και να θεω ρηθεί ως ανθρω
πιστική χειρονομία!
Βεβαίως, με την αγροτική παραγωγή
ν’ αποτελεί το μισό εισόδημα των κα
τοίκων της Καλκίλια. η ολοκλήρωση
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του τείχους αναπόφευκτα Οα έχει σο
βαρές επιπτώσεις στη μελλοντική οικο
νομική ανάπτυξη της πόλης. Πολλοί
όμως από τους κατοίκους φοβούνται
ότι η κατάσχεση των βασικών πόρων
της επιβίωσής τους Οα οδηγήσει πολλές
οικογένειες να εγκαταλείπουν την πό
λη. προκαλώντας έτσι μια σταθερή ερήμιυση που μονάχα τους σκοπούς των
Ισραηλινών μπορεί να εξυπηρετεί.
ΜΙΑ ΥΦΕΡΠΟΥΣΑ ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ;
Τα αίτια όλης αυτής της μιζέριας που
έχει επιβληθεί στον παλαιστινιακό
πληθυσμό αφορούν πολύ περισσότερο
στην αποικιοκρατική παραμόρφωση
του παλαιστινιακού τοπίου παρά στο
μακελειό που πλήττει τους δρόμους του
Ισραήλ απ' το ξεκίνημα της νέας Ιντιφάντα. Εκ πρώτης όψεως οι ισραηλινές ανησυχίες για το θέμα της ασφά
λειας δείχνουν προφανείς, και είναι
αυτή η προφανής ανάγκη προστασίας
των πολιτών του που κάνει το Ισραήλ
να δικαιολογεί δημοσίως τη χρήση περιορισμιυν κυκλοφορίας, μπλόκων και,
τώρα, την ανέγερση του τείχους που
τόσο πολύ ζημιώνει τον παλαιστινιακό
πληθυσμό. Μια λεπτομερέστερη εξέ
ταση όμως δείχνει πως οι αιτίες πίσω
απ' την κολοσσιαία αυτή επιχείρηση
συλλογικών αντιποίνων υπερβαίνει
κάθε λογική που μπορεί να σχετίζεται
με την ασφάλεια: Είναι πολύ δύσκολο
να γίνει αντιληπτό με ποιον τρόπο η
παρεμπόδιση της πρόσβασης των
ασθενών στα νοσοκομεία ή των μικριόν
παιδιών στα σχολεία Οα μπορούσε να
εξυπηρετεί την ασφάλεια του Ισραήλ.
Όπιος εξίσου πολύ δύσκολο είναι να
γίνει κατανοητό πιός μια σειρά από μέ
τρα που έχουν οδηγήσει τα παιδιά σε
υποσιτισμό, τις έγκυες γυναίκες σε
αναιμία και μια ήδη εύθραυστη οικο
νομία στην καταστροφή Οα μπορούσαν
να δικαιολογούνται με το πρόσχημα
της ασφάλειας.
Ως δύναμη κατοχής με ουσιαστικό
έλεγχο πάνω στον κατεχόμενο πληθυ
σμό, το Ισραήλ είναι χω ρίς αμφιβολία
υπεύθυνο για την ανΟριυπιστική κατα
στροφή που τιυρα βρίσκει τον παλαι
στινιακό λαό και, συνεπώς, υποχρεωμένο νομικά να πράξει καθετί για τη

s r-

Ο Α ρ ιέ λ Σ α ρ ό ν , σ τρ α τη γ ό ς το υ
ισ ρ α η λ ιν ο ύ σ τρ α το ύ , θ α μ είνει
σ την ισ το ρ ία όχι μόνον ως ο
μ α κ ε λ ά ρ η ς τη ς Σάμπ ρα κα ι της
Σ α τίλ α α λ λ ά κα ι ως ο
« ο ικ ο δ ό μ ο ς » του τείχ ο υ ς του
α ίσ χ ο υ ς που α ν α γ είρ ο υ ν
σ ή μ ερ α οι ισ ρ α η λ ινο ί στα
κ α τεχ ό μ εν α ε δ ά φ η της
Π α λ α ισ τίν η ς.

συγκράτηση της περαιτέρω
μείωσης της δυνατότητας του
πληθυσμού ν' ανταπεξέλΟει.
Οι περιορισμοί κυκλοφορίας
ειδικά, έχουν κατά κανόνα
επιστρατευτεί από τις ισραηλινές αρχές κι έχουν χαρακτη
ριστεί ως μια από τις πιο
απλές μεθόδους συλλογικό)ν
αντιποίνων στα κατεχόμενα
εδάφη. Είναι σαφώς μια κα
τάσταση που υπερβαίνει με
κάθε τρόπο τον «πόλεμο κατά
της τρομοκρατίας»: πρόκειται
για τη ληστρική προσπάθεια
ενός καθεστώτος κατοχής για
συστηματική διάλυση του πα
λαιστινιακού τοπίου, και μέ
σω αυτού, του ίδιου του πλη
θυσμού που κατοικεί στις πό
λεις του και στα χωριά του.
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Εκλογές χωρίς πολλούς νεκρούς
του Misha Glenny

Για τις πρόσφατες εκλογές στη
Μακεδονία, όπως επίσης και για τις
εκλογές στη Σερβία, μάλλον θα ήταν
παραπλανητικό να σκεφθεί κανείς ότι
το εθνικό ζήτημα ήταν το πρωτεύον.

α υπέθετε κανείς ότι τα δυο πο
λιτικά κόμματα της κυβέρνη
σης, το VMRO και το αλβανικό
Δημοκρατικό κόμμα των Αλβα
νών (DPA), τα οποία αποδέ
χθηκαν τη διεθνή μεσολάβηση καιηγηΟηκαν τιυν ειρηνευτικών διαπραγμα
τεύσεων, θα επωφελούνταν στις εκλο
γές και θα επιβραβεύονταν για την
προσπάθειά τους να αποτρέψουν την
τραγωδία. Στην πραγματικότητα, στις
τρεις από τις έξι συνολικά εκλογικές
περιφέρειες όπου έλαβαν χώ ρα οι
εντονότερες συγκρούσεις οι ψηφοφό
ροι καταψήφισαν και τα δύο αυτά κόμ
ματα.

Θ

ΔΙΕΘΝΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ;
Κοιτώντας μέσα από το πρίσμα ενός
δοκιμασμένου βαλκανικού παραδείγ
ματος ο κόσμος νομίζει ότι οι δυσκο
λίες της Μακεδονίας προκαλούνται
από την εθνοτική και θρησκευτική
ένταση ανάμεσα στους ορθόδοξους
σλάβους Μακεδόνες και στους μου
σουλμάνους Αλβανούς. Σαφώς αυτή η
πολιτισμική διαφορά έχει το βάρος της,
όμιυς τονίζεται υπερβολικά. Σε σύγκρι0 Misha Glenny είναι ανταποκριτής του BBC
οτην κεντρική Ευρώπη κι έχει καλύψει
δημοσιογραφικά τις επαναστάσεις στην
ανατολική Ευρώπη καθώς και τους πολέμους
στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Είναι συγγραφέας
του βιβλίου Balkans, Nationalism, W ar and the
Great Powers, Granta Books (1999). To παρόν
κείμενό του αναδημοσιεύεται από το:
http://www.opendemocracy.net (18/9/02).
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ση είτε με τη Βοσνία είτε με το Κοσσυ
φοπέδιο δεν είναι και τόσο σημαντική.
Η εχθρότητα που χαρακτηρίζει τις σχέ
σεις μεταξύ των Σέρβων και των Αλβα
νών του Κοσσυφοπεδίου απουσιάζει
από τη Μακεδονία, εδώ μάλλον οι δύο
κοινότητες ζουν ξεχωριστές ζωές που
σπάνια διαπλέκονται.
Αυτό έχει κατ’ επανάληψη διαπιστω
θεί από σφυγμομετρήσεις και κατά τη
διάρκεια των έντονων συγκρούσεων
του NLA (δηλ. της αλβανικής παραστρατιωτικής οργάνωσης «Εθνικός
Απελευθερωτικός Στρατός») και των
αρχών της Μακεδονίας το 2001 - και οι
δύο κοινότητες τοποθετούν σταθερά τα
κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα
όπως αυτά της ανεργίας, της διαφθο
ράς, της ανεπάρκειας των υποδομών
κ.λπ. πολύ πιο πάνω από τη διεθνοτική
ένταση ως τις βαθύτερες αιτίες της
προσωπικής τους δυστυχίας τις οποίες
επιθυμούν να δουν να αντιμετωπίζο
νται από τους πολιτικούς.
Η μετατροπή των οικονομικών δυσχερειών σε διεθνοτική σύγκρουση εξη
γείται υποδειγματικά σε μια μελέτη για
μια από τις μικτές περιοχές της Μ ακε
δονίας, το Kieevo, η οποία πρόκειται
να δημοσιευθείτην επόμενη εβδομάδα
από το κέντρο μελετών European
Stability Initiative (ESI). Αυτή η αληθι
νά πρωτοποριακή ανάλυση καταδει
κνύει το πώς ο κατά κύριο λόγο αγροτι
κός αλβανικός πληθυσμός της χώρας
έμενε πάντοτε αποκλεισμένος από την
εργασία στο δημόσιο, αποκλεισμένος
από τις κρατικές επιδοτήσεις και εξαρ
τημένος κατά πολύ από τα μεταναστευτικά εμβάσματα. Οι Σλαβομακεδόνες
από την άλλη μεριά βασίζονταν στη
γραφειοκρατία του Τίτο και τις θέσεις
εργασίας στα εργοστάσια.
Και οι δύο κοινότητες υποφέρουν
από καταστροφικά επίπεδα ανεργίας
(που φτύνουν σε ορισμένες περιοχές
το 75%), αποτέλεσμα δέκα ετών συνε

/

χούς οικονομικής παρακμής και απου
σίας της κυβέρνησης. Επειδή όμιυς οι
Αλβανοί βλέπουν τους Μακεδόνες μό
νον όταν συναλλάσσονται με το κράτος
και ποτέ δεν καταφέρνουν να εξασφα
λίσουν μια εργασία στο εργοστάσιο,
αλλά και επειδή οι Μ ακεδόνες αγορά
ζουν τα περισσότερα αγαθά από τα μικρομάγαζα των Αλβανίαν τα οποία λει
τουργούν με την ενίσχυση των συγγε
νών τους από το εξιυτερικό, και οι δυο
πλευρές καταλήγουν να πιστεύουν ότι
υποφέρουν ενώ η άλλη πλευρά προο
δεύει.
Μόνον λοιπόν μια χειροπιαστή σύ
γκρουση θα μπορούσε να εκφράσει τη
δύναμη αυτής δυσαρέσκειας. Ο διεθνοτικός πόλεμος του 2001 υπήρξε
ιδιόρρυθμα περίπλοκος. Μέχρι και την
ανάδυση του NLA, η χώ ρα βρισκόταν
υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης τιυν
VM RO/DPA. Ο ι Αλβανοί κατείχαν
πέντε υπουργεία, αρκετούς πρεσβευ
τές στο εξιυτερικό, ενιυ στη θέση του
προέδρου του DPA βρισκόταν ο
Αρμπέν Τζαφέρι, ένας από τους περισ
σότερο σεβαστούς και με επιρροή ηγέ
τες στα Βαλκάνια. Η συμμετοχή των
Αλβανών στην αστυνομία και το στρα
τό ήταν απαράδεκτα χαμηλή, όπως επί
σης απαράδεκτα χαμηλή ήταν και στο
μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας διοί
κησης. To DPA επιχειρηματολογούσε
υπέρ της αύξησης της συμμετοχής των
Αλβανών στη διοίκηση, αλλά κυρίως
εξαντλούσε την ενέργειά του στην ενί
σχυση των δικιυν του πόρων χάριν της
συμβιιυτικής σχέσης του στη διαφθορά
με το VMRO.
Ό π ω ς και στην επίσημη οικονομία,
έτσι και στη μαύρη οικονομία, η μακε
δονική πλευρά (το VM RO) χρησιμο
ποιούσε τους κρατικούς πόρους χωρίς
όρια ιυς μια ιδιωτική πηγή εσόδων. Σ'
αυτό ο Γκεοργκίεβσκι είχε την βοήθεια
ενός ικανού συμβούλου, του Μανιόλη
Μαλέλη ο οποίος είναι κάτοχος και ελ-
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ληνικου διαβατηρίου και πρώην μέλος
της ελληνικής διπλωματικής αποστολής
στα Σκόπια. Ο πρωθυπουργός και οι
συνεργάτες του ενεπλάκησαν έτσι σε
μια διαδικασία υφαρπαγής δημόσιων
πόρων η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε
ολόκληρα τα Βαλκάνια - όπου ξένες
εταιρείες (κυρίως γερμανικές, ελληνι
κές, (Αυστριακές, αλλά και ιταλικές και
ρωσικές) αγοράζουν πακέτα μετοχών
κοινωφελών οργανισμών κατά τη δια
δικασία ιδιωτικοποίησης. Το κράτος
και τα κόμματα που συμμετέχουν στις
κυβερνήσεις λαμβάνουν τεράστια χρη
ματικά ποσά ως «δώρα» κατά τη διαδι
κασία, ενώ τα νέα μονοπώλια (στους
τομείς των τηλεπικοινωνιιόν, της ενέρ
γειας κ.λπ.) αποφέρουν τεράστια έσο
δα και αποκτούν θέσεις κλειδιά στην
οικονομία.
Στη Μ ακεδονία το κυβερνών VM RO
δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί τέτοι
ου είδους ευκαιρίες χωρίς τη συναίνε
ση του DPA. Στο πρόσωπο του αντι
προέδρου του DPA Μεντουχ Θάτσι
βρέθηκε ο ιδανικός συνεργάτης. Στο
D P A παραχιυρήΟηκε περιορισμένη
πρόσβαση στις προσόδους των υπό
ιδιωτικοποίηση κρατικιόν επιχειρήσε
ων, πλην όμως του δόθηκαν ευκαιρίες
μονοπώλησης σημαντικών τομέων του
λαθρεμπορίου. Αλλωστε η Μ ακεδονία
αποτελεί σημείο κλειδί στη διαμετακό
μιση αφορολόγητων τσιγάρων προς την
Ευρωπαϊκή Έ νω ση, όπως επίσης και
ιττη διαμετακόμιση γυναικών από άλ
λες βαλκανικές χώρες και χώρες της
πριόην Σοβιετικής Έ νω σης. Και αυτό
δεν συμβαίνει, όπως ορισμένοι μακεδόνες εΟνικιστές ισχυρίζονται, επειδή
οι Αλβανοί είναι δήθεν περισσότερο
επιρρεπείς στην εγκληματική δραστη
ριότητα - απλά απορρέει από το γεγο

Σ το Τ ε το θ ο , οι Α λ β α ν ο ί είν α ι α μ έρ ιμ ν ο ι κ α ι ο υ σ ια σ τικ ά α υ το δ ιο ικ ο ύ μ εν ο ι...

νός ότι οι Αλβανοί παραδοσιακά δεν
συνδέονται καθόλου με το κράτος.
Έ τσι, οι λαΟρεμπορικές δραστηριότη
τες υπό τον Θάτσι δεν ήταν παρά οι πα
ραχωρήσεις προς την αλβανική πλευρά
από το VM RO και τον επικεφαλής των
τελωνείων της χώρας Ντράγκαν Νταράβελσκι, έναν «εξέχοντα» υποστηριχτή του VM RO κατά την προεκλογική
εκστρατεία του 1998.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ;
Η διαφθορά δεν είναι ακριβώς αυτό
που τόσο συχνά περιγράφεται: μια δαι
μονική δύναμη δεμένη με την βαλκανι
κή νοοτροπία. Η διαφθορά είναι μια
πολύ ισχυρή δύναμη και εντός των χωρ<όν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά η
επίδρασή της εκεί δεν γίνεται φανερή
εξαιτίας της σχετικής γενικής ευημε
ρίας. Στα κράτη της νοτιοανατολικής
Ευρώπης παρουσιάζονται τρομερές
ευκαιρίες αλλά τους λείπουν οι πόροι
για την πραγματοποίηση επενδύσεων,
ενώ κανείς από το εξωτερικό εκτός (Από
τους υφαρπαγείς δημοσίων πόρων δεν
φαίνεται να δείχνει πραγματικό ενδια
φέρον. Έ τσι, τουλάχιστον σ’ ό,τι αφο
ρά στο τοπικό-οικογενειακό επίπεδο, η
συμμετοχή σε δραστηριότητες που ενέ

χουν διαφθορά αποτελεί συχνά τη μόνη
διέξοδο επιβίωσης. Επιπλέον, η πολιτι
κή στα Βαλκάνια είναι εξαιρετικά πο
λυέξοδη και τα πολιτικά κόμματα χρη
ματοδοτούνται αποκλειστικά από ιδιω
τικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Μ’ αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα που
εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυ
τές, συχνά εγκληματικού χαρακτήρα,
προσεγγίζουν τους μηχανισμούς του
κράτους προς ίδιον όφελος. Αυτί) βέ
βαια είναι ένα θεσμικό πρόβλημα και
όχι ένα πρόβλημα ατομικής συμπερι
φοράς.
Το πρόβλημα με την κυβέρνηση των
VMRO/DPA δεν ήταν ότι υπήρξε διε
φθαρμένη (μια κυβέρνηση είναι αδύ
νατο να λειτουργήσει αποτελεσματικά
χωρίς κάποια διαφθορά), αλλά ότι
υπήρξε άπληστη. Κατέλαβε το κράτο;
και δεν μπόρεσε να κατανείμει με απο
δεκτό τρόπο τις προσόδους από τις « ε 
πιχειρήσεις διαφθοράς».
Σ ’ αυτό ακριβώς το σημείο είναι που ο
Αλί Αχμέτι, ο ηγέτης του NLA. μπήκε
στο παιχνίδι. Ο Αχμέτι δεν είναι αντιΜακεδόνας. Σε αντίθεση με την ηγεσία
του DPA που προέρχεται από τα αστι
κά κέντρα, δεν μιλά καν τα μακεδονικά
και κατά τη διάρκεια της μακράς εξο-

ΣΤΗ ΒΕΝ ΕΛΜ ΠΟΖ

Πέτρος Μαρτινϊδης

Ο ΚΙΤ ΣΤΙΞΜΠΥ
ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ
ΜΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ
ΝΕΚΡΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΝΕΦΕΛΗ

[ Αστυνομικό μυθιστόρημα ]
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Salvatore Nicosia
TO ΣΗΜΑ ΚΑΙ Η
ΜΝΗΜΗ
Τ αφ ικά έπιγράμματα
άπό την αρχαία Ε λ λ ά δ α

Μ ετάφραση:
Ε υριπίδης Γ αραντούδης
’Από τις χιλιάδες επιγραφές πού
διασώθηκαν παρουσιάζεται μία
σημαντική επιλογή πού περιέχει κείμενα
άπό τόν 7ο π.Χ. αιώνα μέχρι τον 4ο μ.Χ.
Αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια.
Εκτενής εισαγωγή τού ελληνιστή
Σαλβατόρε Νκοζία.
Τετράχρωμες απεικονίσεις άπό τις
έπιτύμβιες στήλες τής Δημητριάδος.

Ή έπιτύμβια έπιγραφή διαιωνίζειτό
όνομα καί τήν ταυτότητα ένός ατόμου,
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

ΠΟΑΥΤΥΠΟ
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ρίας του ως πολίτικου πρόσφυγα από
την πρώην Γιουγκοσλαβία δεν είχε
επαφές με Μακεδόνες. Ο κύριος σκο
πός του πολέμου τον οποίον διεξήγαγε
ήταν να εξασφαλίσει συλλογικά δικαιώματα για τους Αλβανούς, κάτι που το
I πέτυχε με τη συμφωνία της Οχρίδας.
I Έ τσι θα μπορούσε πιθανόν να ΟεωρηΟεί ένας από τους περισσότερο επιτυ
χημένους ηγέτες ανταρσιών στην ιστο
ρία. Π ρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι
η εξέγερση της οποίας ηγήθηκε στρε
φόταν ξεκάθαρα και εναντίον του DPA
και της απληστίας του Θάτσι ο οποίος
απέκλειε την πλειοψηφία των Αλβανών
της Μακεδονίας από τις προσόδους της
διαφθοράς. Ο Αχμέτι, σε αντίθεση με
όλους τους πολιτικούς στη Μακεδονία,
έχει κρατήσει από την μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία μια αίσθηση κοινωνι
κής δικαιοσύνης. Ωστόσο περισσότερο
ανησυχητική είναι ίσως η πλήρης έλλει
ψη μιας συνεκτικής αντίληψης για την
οικονομική πολιτική που τον χαρακτη
ρίζει.
Τα μαθήματα πολιτικής από τον NLA
θα
έπρεπε
να
φτάσουν
στα
VMRO/DPA. Ό μω ς η αντίδρασή τους
I υπήρξε αυτοκτονική. Διατήρησαν την
I εθνικιστική ρητορική της σύγκρουσης
! που είχαν υιοθετήσει κατά τη διάρκεια
I του διεθνοτικού πολέμου, ενώ επανεj γκατέστησαν τη βασισμένη στη διαφθοI ρά συνεργασία τους. Και το εκλογικό
j σώμα είδε κι έπραξε.
Η νικήτρια των πρόσφατιον εκλογών
Σοσιαλδημοκρατική Έ νω ση (SDSM)
ί έχει υπάρξει κυβερνών κόμμα και ο αρj χηγός της Μπράνκο Τσερβένκοβσκι ως
I πρωθυπουργός έχει κατηγορηθεί για
ί διαφθορά. Ωστόσο αν ο Γκεοργκίεβσκι
j απέτυχε να μάθει από τον NLA, υπάρj χουν σαφείς ενδείξεις ότι ο ΤσερβένI κοβσκι και η SDSM έχουν κατανοήσει
ότι η καταλήστευση του κράτους που
χαρακτήρισε τα τελευταία τέσσερα
χρόνια την διακυβέρνηση της Μ ακεδο
νίας δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί (η
ιδιωτικοποίηση της δημόσιας επιχείρη! σης ηλεκτρισμού, της τελευταίας επιI χείρησης δημόσιας ωφέλειας που αποI μένει σε κρατικά χέρια, θα αποτελέσει
ένα σημαντικό τεστ των προθέσεων της
SDSM).

ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
Η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά τιύρα
στον τρόπο που ο Τσερβένκοβσκι ()α
αποπειραθεί να ενσιυματιόσει τον
Αχμέτι - ο οποίος αποτελεί πλέον αναμ
φισβήτητα την επιλογή των Αλβανιόν
της Μ ακεδονίας- στην κυβέρνηση. Οι
Αλβανοί θεωρούν τον Αχμέτι μετριο
παθή, όμως οι Μ ακεδόνες τον αντιλαμ
βάνονται ακόμη ως ριζοσπάστη και
εγκληματία πολέμου. Αλλά προκειμένου η Μ ακεδονία να απολαύσει κά
ποια σταθερότητα στο μέλλον, το κόμ
μα του Αχμέτι, η Δημοκρατική Ένιυση
για την Ολοκλήρωση (D U I) πρέπει να
αισθανθεί ότι έχει ένα ρόλο στην κυ
βερνητική λειτουργία.
Κάτι τέτοιο φαίνεται αρκετά περίπλο
κη υπόθεση. Μ έρος της διεθνοτικής
συμφιονίας της Ο χρίδας αποτελεί και ο
νόμος για την αμνηστία σύμφωνα μι
τον οποίο ο Αχμέτι και οι άλλοι ηγέτες
του NLA δεν θα πρέπει να δικαστούν
στη Μ ακεδονία, ενώ αφήνει ανοικτό το
ενδεχόμενο να δικαστούν για εγκλήμα
τα πολέμου στην Χάγη. Ωστόσο δέκα
ημέρες πριν τη διεξαγιογή το>ν εκλογών
ο γενικός εισαγγελέας της χιόρας με
μια ενέργεια που έμοιαζε περισσότερο
να είναι μέρος της προεκλογικής εκ
στρατείας του VM RO ανακοίνωσε άτι
εξέδιυσε εντάλματα σύλληιμης για τον
Αχμέτι και δύο ακόμη συνεργάτες του.
Μ ένει μόνον βέβαια να δούμε εάν το
δικαστήριο της Χάγης θα ασκήσει τελι
κά διώ ξεις εναντίον κάποιιυν Αλβα
νιόν, συμπεριλαμβανομένου . και του
Αχμέτι, ή και εναντίον κάποιων Μακε
δονίαν...
Π αρά τη δοκιμασία αυτή για την κυ
βέρνηση Τσερβένκοβσκι. στις 15/9 η
Μ ακεδονία ξεπέρασε ένα πολύ δύσκο
λο σημείο. Μ ένει να δούμε εάν οι πολι
τικοί της χώ ρας και η διεθνής κοινότη
τα θα κατανοήσουν τα μαθήματα του
διεθνοτικού πολέμου και θα προχωρή
σουν στη διάθεση τιαν κατάλληλων πό
ρων προς την κοινιυνία της Μακεδο
νίας. Πάντιας όμιας το παράδειγμα τη;
Μ ακεδονίας αποδεικνύει ξεκάθαρα
ότι η μεγαλύτερη αποτυχία πολιτικής
στα Βαλκάνια αφορά στο κοινωνικό
και οικονομικό επίπεδο και όχι στο
εθνικό ζήτημα.
<Ε3|

Δήγματα «νός μεγαλόσχημου ράμφους
του Αλεκου Τζιόλα

ε άρθρο του στην Καθημερινή
(Κυριακή 8.9.20Θ2) ο κ. Ράμφος,
με αφορμή το θέμα της τρομο
κρατίας, βάλλει με πάθος κατά
της Αριστεράς, επειδή κατά την
άποψή του φέρει ευθύνη για την ιδεο
λογική εκτροφή της τρομοκρατίας.
Ωστόσο δεν αναλώνεται στην προ
σκόμιση ιστορικών στοίχε ία)ν, που
πιστοποιούν μια τέτοια σχέση, αλ
λά ασκεί ολική και ολοκληρωτική
κριτική απέναντι στην ιδεολογία
και ιστορία της Αριστεράς. Για να
στηρίξει δε την εμπαθή κριτική του,
προβαίνει σε γενικεύσεις και
απλουστεύσεις, που παραποιούν
άμεσα ή έμμεσα την πραγματικότη
τα. Ο λόγος του, επιδέξια επιλεγμέ
νος ή κατασκευασμένος, ώστε να
μην είναι οφθαλμοφανής η συναι
σθηματική του φόρτιση, αλλά και
εθισμένος στην υπερφαλάγγιση της
Ουμικότητας της σκέψης, συνεπι
κουρεί επάξια καιυποκαθιστώ ντας
την ίδια καταλήγει αυτός να είναι
το μέσο πειθούς.
Οι επισημάνσεις του δε ότι «...το
Ουμικό επιβάλλει στη λογική τη
συλλογιστική του και θέτει την σκέ
ψη στην υπηρεσία του» και όσα άλ
λα σχετικά επακολουθούν αφο
ρούν σε μεγαλύτερο ίσως βαθμό
τον ίδιο απ' ό,τι τους αποδέκτες
του, αν κρίνει κάποιος είτε από το π ε
ριεχόμενο είτε από το ύφος του κειμέ
νου.

Σ

01 ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ
Είναι γνωστές οι θρησκευτικές ρίζες
που τροφοδοτούν ιδεολογικά τη σκέ
ψη του κ. Ράμφου. Ε πιβεβαιώ σεις σα
φείς η υπόδηλες περιέχονται και στο
προκείμενο άρθρο είτε στη συγκεκρι
μένη διατύπιοση «...λύνει το μυστήριο
της θείας δημιουργίας στο μυστήριο
της δικής του, ανθρώ πινης αναγεννήσειυς», είτε στη μεταφορά γενικά της
αξίας της αρετής και της ανθρώπινης

«τελείωσης» στη σφαίρα των σχέσεών
μας με το θείο. Ό τα ν όμως αφορμάται
κανείς από απριόρι «αλήθειες», είναι
πολύ φυσικό ν ’ αντιτίθεται σε κοσμοα
ντιλήψεις που επιδιώκουν την αλλαγή
του κόσμου, όπως είναι η μαρξιστική
αντίληψη.

Εφόσον, σύμφωνα με τη θρησκευτική
ιδεολογία, δημιουργός του κόσμου εί
ναι ένας τέλειος θεός, και το κοσμικό
του δημιούργημα δεν μπορεί παρά να
είναι τέλειο. Κάθε αλλαγή λοιπόν, που
τελείται σ' αυτό το πλαίσιο της κοσμι
κής τελειότητας, περιέχει, είτε οντολο
γικά ιδω θεί είτε δεοντολογικά, αρνητικότητα. Γι' αυτό και οι θρησκευτικές
ιδεολογίες εναντιώνονται με πείσμα σε
κάθε εξελικτική θεωρία που διατυπώ
νεται από τις επιστήμες. Κατά τη δική
τους πίστη η αρχή της ανθρώπινης ζωής
δεν μπορεί ν' αναχθεί σε κάποιον τύπο
ανθρώπου που δεν είναι σκεφτόμενος,

αλλά στον Αδάμ, που είναι καθόλα
homo sapiens. Η θρησκευτική έννοια
της τελειότητας γενικά δε συμβιβάζε
ται όχι μόνο με την κοσμική πραγματι
κότητα, που με κανέναν τρόπο δε χα
ρακτηρίζεται από τελειότητα, αλλά ού
τε και με οποιαδήποτε έννοια αλλαγής.
Αφού τα πάντα είναι τέλεια, γιατί
να πρέπει ν ’ αλλάξουν:
Έ τσ ι βασικές διαπιστιόσεις τον
επιστημαίν, θεωρίες ή και κάποιοι
νόμοι, που εντοπίζονται στην εξέλι
ξη των φυσικιόν φαινομένων, αντι
μετωπίζονται περιφρονητικά. Ίδια
αντιμετώπιση έχουν και κάποιες
οντολογικές αρχές σχετικές με την
εξέλιξη των κοινωνικών φαινομέ
νων, που διατύπωσε ο Μαρξ ή οι
κοινωνικές επιστήμες. Προφανώς
δεν έχουν την ακαμψία που δηλώ
νει ο όρος «νομοτέλεια», όμως η
«φιλολογική» του χρήση, καταχρη
στική βεβαίως, είναι ευρεία. Ωστό
σο η πίστη στην ανυπαρξία κάποι
ων τέτοιων σταθεριόν και η απόδο
ση της εξέλιξης των κοινωνικών
φαινομένων όπιυς και της συμπερι
φοράς των ατόμιυν σε προσωπικές
αυτόβουλες ενέργειες και σε
απροσδιόριστους συνεπώς παρά
γοντες έχουν λιγότερη επιστημονι
κή συνηγορία.
Το αυτό ισχύει και με τον αυτοκαθορισμό ή τον ετεροκαθορισμά του
ατόμου. Οντολογικά και όχι δεοντολο
γικά αν εξετάσουμε τη συμπεριφορά
των ατόμων, μεγαλύτερη ισχύ έχει ο
ετεροκαθορισμός, στον οποίο περιλαμ
βάνεται και η υπαγόρευση που επιβάλ
λει μια συνθήκη, παρά ο αυτοκαθορισμός. Βεβαίως και το επίπεδο της δη
μοκρατίας που εφαρμόζεται σε μια
κοινωνία παίζει ρόλο στην αυξομείωση
αυτής της ισχύος. Σήμερα πάντως λόγω
των MME έχουμε σε έντονο βαθμό
φαλκίδευση της πολιτικής δημοκρατίας
ή της αυτοβουλίας του ατόμου. Σε τέ
τοιες παραδοχές οδηγείται κατά και-
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ρους και ο κ. Ράμφος, όταν επιχειρεί
κριτικές επισκοπήσεις στο καπιταλιστι
κό) σύστημα. Στο σχετικό όμως άρθρο
τις απορρίπτει ολοκληρωτικά. «Η ζωή
μας αλλάζει όταν αλλάζουμε πνευματι
κά. επειδή ακριβώς η μοίρα δεν επεμ
βαίνει έξωθεν, αλλά κατοικεί στην ίδια
την ψυχή μας», καταλήγει στο άρθρο
του.
Όμως την επαλήθευση της επίδρασης
τιον εξιυτερικιόν παραγόντων στις με
ταλλαγές που υφίσταται το άτομο πα
ρατηρούμε ίσως και στη δική του πολι
τική εξέλιξη. Ό ταν οι καιροί ευνοού
σαν την καλλιέργεια αντικαΟεστιοτικών ή αντιδεξιών ιδεών, ο κ. Ράμφος ως
ενεργά συμμέτοχος στον αγώνα της
«Πανσπουδαστικής» πρωτοστατούσε
στη διακήρυξή τους. Σήμερα γίνεται
υπερασπιστής και κήρυκας τελείως
διαφορετικιόν ιδεών, επειδή οι καιροί
σχεδόν άτεγκτα αυτό υπαγορεύουν. Σε
τούτη την περίπτωση Οα μπορούσε να
μιλήσει κανείς και για τηλεμφύτευση
ιδειόν και προτεραιοτήτων, μιας και οι
θέσεις του λόγιο της πανομοιότητάς
τους έχουν υπερατλαντική προέλευση.
Αλλά κι αν εκφράζει αυτές τις απόψεις
πλέον λόγιο της ένταξής του στην παρα
γωγή, πάλι η πολιτική του αλλαγή επα
ληθεύει το μαρξισμό, που τη θέση μας
στην παραγιογή τη θεωρεί παράγοντα
αποφασιστικής σημασίας για τη διαμόρφιοση τιον πολιτικών μας αντιλήψειον.

εκμετάλλευσης, που προκλήθηκαν με
τά την κατάρρευση του συστήματος, οι
ευθύνες επιρρίπτονται σ’ εκείνο και όχι
στο καινούργιο που τις γέννησε: «...Θα
κληροδοτούσε στις νέες γενιές την
ελευθερία να επιλέξουν μεταξύ πορ
νείας και Μαφίας».
Δε Οα γίνο) εγώ απολογητής αυτού του
συστήματος, καθώς δεν ήμουνα ποτέ
ούτε είμαι υπέρ μιας τέτοιας εφαρμο
γής. Και προσωπικά θεωρώ απαραίτη
το όρο την ελευθερία για την εδραίωση
των κοινωνικών αξιών, την οποία όμως
δεν μπορώ να διαχώρισα) από την ισό
τητα, γιατί πιστεύω πως η ανυπαρξία
της δεύτερης συνιστά και ανυπαρξία

Όταν οι καιροί ευνοούσαν την
καλλιέργεια αντικαθεστωτικών ή
αντιδεξιώ ν ιδεών, ο κ. Ράμφος
ως ενεργά συμμέτοχος στον
αγώνα της «Πανσπουδαστικής»
πρωτοστατούσε στη διακήρυξή
τους. Σήμερα γίνεται
υπερασπιστής και κήρυκας
τελείω ς διαφορετικών ιδεών,
επειδή οι καιροί σχεδόν άτεγκτα

Η ΗΘΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ
Πέρα όμιος από την αμφισβήτηση τιον
μαρξιστικοί διαπιστώσεων, η κύρια
προσπάθεια του αρΟρογράφου συντείει στη μηδένιση τιον ηθικών άξιων του
μαρξισμού. Για το σκοπό αυτό προβαί
νει στη χρήση ισοπε δ αττικού λόγου και
αποκλείει την ύπαρξη κάθε ηθικότητας
στη μαρξιστική ιδεολογία, για να προσ
δοκάει. φαίνεται, με αυτό τον αποφατι
κό) τρόπο ηθικότητα στο καπιταλιστικό
σύστημα, που εξ ορισμού και εκ τιον
πραγμάτιον δεν έχει. Για να «αποηΟικοποιήσει» δε πληροίς το μαρξισμό, τον
παρουσιάζει ταυτισμένο με το μαρξιστικό-λενινιστικό σύστημα που εφαρ
μόστηκε στις ανατολικές χώρες, το
οποίο στη συνέχεια το εξομοιιόνει με
κόλαση ναζιστικού τύπου. Ακόμη και
για οικτρές καταστάσεις ανΟριόπινης
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αυτό υπαγορεύουν.

της πρώτης, πράγμα που επιβεβακόνει
το καθεστώς του καπιταλισμού. Είναι
επόμενο πάντως σ' ένα σύστημα, που
προτάσσει το σύνολο έναντι του ατό
μου, όπως είναι το μαρξιστικό, να ελλο
χεύουν πάντα κίνδυνοι σύνΟλιψης της
ατομικής ύπαρξης. Η αντίταξη της αν
Οριόπινης ελευθερίας αποτελεί, πι
στεύω, εγγύηση για την αποτροπή τους.
Γιατί όμως ο κ. Ράμφος κάνει πως δε
βλέπει τις συνΟλίψεις του συνόλου από
την ηγεμονία του ατόμου που χαρακτη
ρίζουν τη φυσιογνωμία του συστήματος
που υπερασπίζει με θέρμη;
Ίσω ς όμως να οφείλει περισσότερο ο
ίδιος, αν υπήρξε κάποτε θιασώτης του

καθεστώτος του υπαρκτού σοσιαλι
σμού, ν ’ απολογηθεί. Πάντιος, πιστεύω,
πως η κατάσταση στο σύστημα αυτά δεν
ήταν τόσο μελανή όσο την παρουσιάζει
ο κ. Ράμφος. Π έραν αυτού το σύστημα
εκείνο απαντούσε, νομίζω, με τρόπο
θετικό σε βασικές απαιτήσεις τη; αν
θρώπινης ύπαρξης. Αν ληφθεί δε υπό
ψη πού οδεύουμε με τον αχαλίνωτο κα
πιταλιστικό ανταγωνισμό, οφείλει ο
καθένας μας να εναντιιόνεται στο καπι
ταλιστικό σύστημα. Η εναντίωση της
Ευρώπης στην οικονομική απληστία
της Αμερικής δεν είναι τυχαία, όπιο;
δεν είναι επίσης τυχαία η επίμονη άρ
νηση του προέδρου της να τεθούν πε
ριορισμοί στο διεθνές εμπόριο. Προ
τάσσεται γ ι’ αυτόν το συμφέρον των λίγων Αμερικανών έναντι τιον πολλών ή
των Αμερικανών γενικά έναντι όλων
των άλλων ανθρώπων της γης.
Ό σ ο για την εξομοίωση τιον μαρξιστι
κών καθεστώτων με το ναζισμό δε θέλω
να πο) μόνο ότι δεν είναι βάσιμη αλλά
και ότι κάθε τέτοια εξομοίωση υποτιμά
τη ναζιστική βαρβαρότητα και αίρει
εμπρόθετα ή απρόθετα τη μοναδικότητά της ως φαινομένου της παγκόσμιας
ιστορίας.
Το πιο αξιοπαρατήρητο όμιος στο άρ
θρο του κ. Ράμφου είναι η πλήρης δια
γραφή οποιασδήποτε μορφής ηρωι
σμού στις αντικαθεστωτικές πράξεις
των ελλήνων αριστεριον, που έχουν
διω χθεί κατά καιρούς από τον δικά) μας
πολιτικό εκφραστή του καπιταλιστικού
συστήματος. Για πριότη φοιριί πόντο;
υποστηρίζεται έτσι ασύνετα και με χον
δροειδή μετατροπή τιον λίγων εξαιρέ
σεων σε γενικό κανόνα ότι οι περισσό
τεροι από αυτούς εξελίχθηκαν σε συ
νεργάτες της αστυνομίας. Και αυτά) λέ
γεται από άνθρωπο που όχι μόνο δε
«δοκιμάστηκε η ψυχή του» αλλα και
που σε καιρούς ευζωίας επιζητεί με κά
θε αντίτιμο, φαίνεται, ολοένα και πε
ρισσότερη ευζιυία.
Επειδή ωστόσο ένας τέτοιος ισχυρι
σμός αναιρείται ιστορικά και το γνωρί
ζει αυτό ο «διατυπωτής» του. επιχειρείται η συμπλήρωσή του με μια βαθύτερη,
εννοιολογική πλέον διαγραφή του ηρω
ισμού, που υλοποιείται με την αποβολή
του περιεχομένου, που του προσδιόσανε οι αιώνες, και την πλήρωσή του με το
κενό προσωπικιόν Οιρησκοληπτικών αυ-

τοίκανοποιήσεων. Ε ίναι θεμελιακό
γνώρισμα της ιδεαλιστικής σκέψης να
μην αναγνωρίζει την πραγματικότητα
και να την αντικαθιστά με το ανύπαρ
κτο και το φανταστικό. Γι' αυτό και οι
λέξεις που έχουν περιεχόμενο αποβάλ
λονται και αντικαθίστανται από λέξεις
που δεν έχουν ή απλώς εκκενιόνονται
και πληρούνται με κενό.
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙΣ
Καταμαρτυρεί ακόμη στην Αριστερά
«απλουστευτικούς ποιοτικούς προσ
διορισμούς» όπως «ο καπιταλισμός εί
ναι το ίδιο το κακό, η θρησκεία είναι το
όπιο του λαού, οι Εβραίοι κυβερνούν
τον κόσμο κ.λπ.».
Δεν είναι θέση της Α ριστερός ότι «οι
Εβραίοι κυβερνούν τον κόσμο». Μ πο
ρεί αυτό να το πιστεύει όλος ο κόσμος
σχεδόν, και περισσότερο οι εΟνικιστές
και όχι κατ’ ανάγκην μόνο οι Έ λληνες.
Θέση της Αριστερός είναι ότι οι οικο
νομικά ισχυροί, όποιας εθνικότητας κι
αν είναι, κυβερνούν τον κόσμο.
Ό τι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού
είναι βεβαίιυς αριστερή θέση. Η ένστα
ση όμως του κ. Ράμφου ποια είναι; Ό τι
δεν περιλαμβάνονται και οι διανοητές
ή ότι η θρησκευτική σκέψη δεν είναι
ανορθολογισμός; Πιστεύω σαν μελετη
τής της φιλοσοφίας να μην αρνείται την
πρόοδο που σημείωσε η ανθρώπινη
σκέψη κατά τη μακροχρόνια πορεία
της, ούτε ότι βαθύτερη τομή στην εξέλι
ξή της υπήρξε η μετάβασή της από το
μύθο στο λόγο, που συντελέστηκε μο
ναδικά στο δικό μας γεω γραφικό και
ιστορικό χιυρο και που διάνοιξε τη με
γάλη προοπτική ανάπτυξης του κλασι
κού πολιτισμού. Με βάση λοιπόν τις
αναγνιορίσεις αυτές, που απαντιόνται
σε όλα τα εγχειρίδια της φιλοσοφίας, οι
θρησκευτικές κοσμοΟεωρήσεις αποτε
λούν σήμερα παρωχημένη μορφή έκ
φρασης της ανθρώπινης σκέψης. Αν
όμιυς όλα αυτά τα αρνιέται ο κ. Ράμφος,
τουλάχιστον οφείλει να αναγνωρίσει
πιυς ο βολονταρισμός, νοσηρός ή μη
εδιυ δεν έχει καμιά σημασία, αφού συνιστά πάντα «την επιβολή του Ουμικού
επί του λογικού», είναι αναμφισβήτητα
η μήτρα που γέννησε τις θρησκευτικές
ιδεολογίες.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη καταμαρτυρία «ο καπιταλισμός είναι το ίδιο το κα

κό», πράγματι σύμφωνα με την αριστε
ρή ηθική, όπως και με κάθε άλλη είτε
φιλοσοφική είτε θρησκευτική, το καπι
ταλιστικό σύστημα, επειδή δεν αναγνω
ρίζει άλλες αξίες εκτός από τις οικονο
μικές, θεωρείται μη ηθικό. Βεβαίιυς στο
πλαίσιό του, χάρη στην εκμετάλλευση
της κατακτημένης από τους προγόνους
μας λογικής σκέψης, συντελέστηκε
πρόοδος και ανήλθε το βιοτικό επίπεδο
πολλιυν λαών. Από την άλλη όμως είναι
μια πρόοδος που προσφέρει στους λί
γους αυτά που στερεί από τους πολλούς
και που έχει ήδη υποθηκεύσει το ανθρώπινο μέλλον στο παρόν.
Επικρίνεται ακόμη η Αριστερά για
υπονόμευση της πορείας της χώρας
προς την Ε.Ε. και της συνακόλουθης
επίτευξης της «εθνικής θετικότητας».
Αλλ’ όμιυς ένα μόνο τμήμα της Αριστε
ρός δε συμφωνούσε με τον ευρωπαϊκό
προσανατολισμό. Τ α άλλα τμήματά της
τον υπηρέτησαν και ίσως χωρίς την
απαιτούμενη κριτική στάση, όπιυς
άκριτα πολλές φορές υπηρέτησαν και
εθνικιστικές θέσεις, που είτε πρόβαλλαν τα ίδια είτε τα δύο μεγάλα κόμμα
τα.
ΚΑΙΝΟΦΑΝΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Το πιο ενδιαφέρον όμως στοιχείο του
κειμένου Οειυρώ πως είναι η προβολή
δύο νέιυν κριτηρίων για τον προσδιορι
σμό του τέλους της μεταπολιτευτικής
περιόδου. Το ένα είναι ότι ο βιολογικός
της κύκλος έκλεισε με την ολοκλήρωση
της μεταστροφής, που συντελέστηκε
στην πολιτική μας ζιυή, από αριστερές
θέσεις σε δεξιές, και το άλλο με το τέ
λος της δράσης της 17Ν. Έ τσ ι μετά από
εκείνα τα ποικίλα τερματικά ορόσημα
των δύο μεγάλων κομμάτων, που κλεί
νουν τον μεταπολιτευτικό κύκλο όπου
το καθένα θέλει, ή του κ. Αβραμόπουλου, κατά τον οποίο το τέλος αυτού του
κύκλου συνέπιπτε με την ίδρυση του δι
κού του κόμματος -τώ ρα που το κατάρ
γησε, άνοιξε άραγε ένας νέος κύκλος ή
ο παλιός;- έρχονται να προστεθούν νέα
γεγονότα ως τερματικά ορόσημα. Προ
σωπικά, ιχφού είναι θέμα γούστου, το
πριυτο κριτήριο του κ. Ράμφου το βρί
σκω πιο πιστό προς την ιστορική πραγ
ματικότητα, καθώς συμπίπτει και με
την ολοκλήρωση της προσωπικής του
πολιτικής μεταστροφής. Ωστόσο η ανά

δειξη ενός τέτοιου κριτηρίου απηχεί τη
συνήθη τάση της ιδεαλιστικής σκέψης
να υποκαθιστάτην ιστορία των γεγονό
των με προσωπικές ιστορίες. Ίδ ια εξή
γηση μπορεί κανείς να δυϊσει και στις
ανεξήγητες φαινομενικά μηδενιστικές
του επικρίσεις των εφηβικών ιδεολο
γιών. Είναι επιθέσεις κατά του παλιού
εαυτού, που αποσκοπούν στη δικαιολόγηση της κατοπινής του «ανανέωσης».
Το δεύτερο κριτήριο απηχεί εμφανώς
υπερατλαντικές ιεραρχήσεις και θεω
ρώ) πολύ μειωτικό για όλους μας πολιτι
κά δόγματα του παγκόσμιου αυτοκράτορα να αναμεταδίδονται με ψηφιακό
τρόπο, ιυστε να μην υπάρχει η παραμι
κρή αλλοίωση, και δια στόματος ενός
δικού μας πανεπιστημιακού δασκάλου
της φιλοσοφίας.
ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ
Το κείμενο όμως του κ. Ράμφου έχει
και μια άλλη «αρετή»; Διανθίζεται από
έκδηλες αντιφάσεις, στοιχείο που δεν
είναι καινοφανές. Θυμάμαι σ' ένα άλλο
άρθρο του, όπου ασκούσε κριτική μηδενιστική μάλιστα στην υπάρχουσα πο
λιτική κατάσταση και επέρριπτε ευθύ
νες στα δύο μεγάλα κόμματα, την πρό
τασή του για την επαναδημιουργία
τους. Ώ ρ ες σκεφτόμουνα τι κρύβεται
π ίσιο από αυτή την πρόταση. Από τη μια
μεριά, έλεγα, τα δύο κόμματα απορρί
πτονται, από την άλλη δηλιύνεται αφο
σίωση σ' αυτά. Πώς είναι δυνατόν, ανα
ρωτιόμουνα, να είναι κανείς την ίδια
στιγμή ολοκληρωτικά υπέρ ενός κόμ
ματος κιχι ολοκληρωτικό! κατά. Δεν
εξετάζω καθόλου την πρόταση από
άποψη εφικτότητας. Έ τσι κι αλλιιύς
έγινε για εντυπιυσιασμό κιχι μόνο, ο
οποίος μπορεί να επιτευχθεί και μέσω
αντίφασης.
Πάντως στο τωρινό κείμενο έχουμε
άλλες αντιφάσεις. «Μιλιύ, εννοείται,
στο επίπεδο τιυν σημασιών και όχι των
εξωτερικιύν γεγονότων· αναφέρομαι
στην ψυχολογία των ανθριύπων και την
νοοτροπία τους, όχι σε πολιτικούς σχη
ματισμούς, που ασφαλώς είναι ως τέ
τοιοι άσχετοι με κάθε ιδέα και πρακτι
κή τρομοκρατίας», διευκρινίζει στην
αρχή του άρθρου.
Και όμως σε όλη την έκταση του κει
μένου τέτοια διάκριση δε διαφαίνεται.
όλες του δε οι αναφορές κινούνται στο

45

επίπεδο τ<ον εξα>τερικιύν γεγονότων
και όχι των σημασκόν, ενιυ απαρχής ως
το τέλος διατυπιυνεται δριμύ κατηγορη
τήριο κατά της Αριστερός, που έτσι κι
αλλιώς μόνο ως οργανωτικό μόρφωμα
υπάρχει, όπως και κάθε άλλο κόμμα ή η
ιδεολογία.
Απορρίπτεται η θέση του Μαρξ ότι
«γνιυρίζουμε τον κόσμο, όχι για να τον
ερμηνεύσουμε αλλά για να τον αλλά
ζουμε», από την άλλη, όταν η αλλαγή
τελείται στο πλαίσιο του καπιταλιστι
κού συστήματος, όπου επίσης αποτελεί
αυτοσκοπό, και υπό τους δικούς του
όρους, τότε εκθειάζεται και κρίνεται
πολλαπλούς επωφελής, ας έχει ατομο
κε ντρ ικό χαρακτή ρα.
Το έργο της μεταπολίτευσης αποτιμάται γενικά θετικά και παραΟέτονται
ορισμένες πολιτικές επιτεύξεις της που
δικαιολογούν την αποτίμηση. Χαρα
κτηρίζεται όμιος αρνητική η στάση της
Αριστερός, παρ’ όλο που οι μνημονευ
μένες επιτεύξεις ήτανε θέσεις και αιτή
ματα δικά της και που χάρη στη δική της
συμβολή, έμμεση αρχικά από τη θέση
της αντιπολίτευσης, άμεσα κατόπιν από
τη θέση της κυβέρνησης, γίνανε πράξη.
Αποτιμάται επίσης θετικά η μεταπολί
τευση. επειδή κατά τη διάρκειάτης επι
τεύχθηκε η «εθνική Οετικότης» και επι
κρίνεται πάλι η Αριστερά, που δε συνέ
βαλε (τ' αυτή, όπως και η Δεξιά για την
απόφασή της να εξέλΟει η χώρα μας
προσωρινά από το στρατιωτικό σκέλος
του ΝΑΤΟ.
Στο σημείο αυτό πρέπει να ομολογή
σω ότι δυσκολεύομαι να παρακολουΟήσο) τη σκέψη του, καθώς αξιολογεί
αντιφατικά τα γεγονότα, άλλοτε με
εθνικά και άλλοτε με εξωεΟνικά κριτή
ρια. Αν πίσω από αυτά τα αντιφατικά
κριτήρια υπολάνθανε τουλάχιστον η
ύπαρξη κάποιων άλλιυν ανώτεριυν. δε
()α επρόκειτο για αντίφαση. Ό ταν
όμως υπάρχουν μόνο υποδεέστερα και
χρησιμοποιούνται αυτά εναλλακτικά
ανάλογα με την περίσταση, τότε αναμ
φίβολα υπάρχει. Αφού λοιπόν η «εθνι
κή Οετικότης» αποτελεί τη βάση για τη
θετική αποτίμηση της μεταπολίτευσης,
τότε η τραγωδία της Κύπρου, που εξιόΟησε τη δεξιά κυβέρνηση στην έξοδο
από το ΝΑΤΟ, γιατί δε συνεκτιμάται,
ώστε να εκλαμβάνεται ιος θετική η από
φαση εξόδου; Της λείπει μήπιυς το
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εθνικό ή ανθρωπιστικό βάρος;
Για το θέμα όμιος αυτό υποψιάζομαι
πως πίσω από την αντίφαση, που μάλ
λον είναι φαινομενική, υποκρύπτονται
υπερατλαντικά κριτήρια, τα οποία
όμιος, επειδή δεν αποτολμάται η φανέ
ρωσή τους, μένουν απόκρυφα. Αν όμως
όντως εξωεΟνικά κριτήρια ορίζουν τις
αξιολογήσεις, τότε είναι αυτονόητο ότι
κάθε επίκληση «εθνικών Οετικοτήτων»
συνιστά υποκρισία. Με βάση πάντιος

κή αντιπολίτευση, Οα εκλείψει και η
τρομοκρατία;
Ποιος
πραγματικά
εκτρέφει την τρομοκρατία, αυτός που
επικρίνει το σύστημα για τα αρνητικά
του και συμμετέχει στους όρους λει
τουργίας του, με σκοπό να τους βελτκόσει, ή οι υπαίτιοι της αρνητικότηταςτου
συστήματος και η ίδια η αρνητικότητά
του;
Ο κ. Ράμφος, αν και βρίσκεται στη θέ
ση του διακόνου της φιλοσοφικής σκέ
ψης, στο συγκεκριμένο άρθρο δε μιλάει
σαν φιλόσοφος ή διανοούμενος ούτε
σαν πολιτικός της σημερινής δεξιάς,
Μιλά ωσάν το θυμικό του να έχει
που, μεταμελημένη για τις διώξεις που
ασκούσε κατά των αριστερών, απευθύ
χειραγωγημένη εντελώ ς τη
νει σήμερα προς την Αριστερά λόγο
σκέψη του και γι’ αυτό κάνει
διαλλακτικό και συμφιλιωτικό. Μιλά
ωσάν το θυμικό του να έχει χειραγωγη
ευχερέστατη χρήση
μένη εντελιός τη σκέψη του και γι' αυτό
κάνει ευχερέστατη χρήση μισ αλλόδο
μισαλλόδοξου πολιτικά λόγου.
ξου πολιτικά λόγου. Απορροφημένος
από την έγνοια πραγματοποίησης τη;
Απορροφημένος από την έγνοια
προσωπικής του στροφής, ίσως δεν
μπόρεσε να παρακολουθήσει την πολι
πραγματοποίησης της
τική στροφή της μεταπολίτευσης.
Προσωπικά δε με εκπλήσσει το μένος
προσωπικής του στροφής, ίσως
του κατά της Αριστεράς. Το φως τη;
δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει
Δαμασκού, ανελέητο καθώς πέφτει πά
νω στην ανΟριόπινη νόηση, τη συνθλίβει
την πολιτική στροφή της
ανέκκλητα και μπορεί ένα διάκονο της
φιλοσοφικής σκέψης, την οποία οι δι
μεταπολίτευσης.
κοί μας πρόγονοι ανέδειξαν. να τον με
τατρέψει σε υπηρέτη του πνευματικού
εξεβραίσμού του ελληνισμού. Δε με εκ
την εθνική Οετικότητα τίθεται εν αμφι πλήσσει ούτε η συναίρεση, που έχει κά
βάλω η ωφελιμότητα της εθνικής υποτέ- νει μέσα του, δύο ετερόκλητων ιδεολο
λειας που εμφανώς υπερασπίζει ο κ. γιών. Έ ν α ν επιλεκτικό συγκερασμό
των ατομοκεντρικιόν στοιχείων της κα
Ράμφος.
θεμιάς από αυτές, καπιταλιστικής και
χριστιανικής, αν κάνει κάποιος, αρκεί,
01 ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η ουσία, τέλος, της κριτικής του κ. για να χωράνε μέσα του και οι δύο. 0
Ράμφου προς την Αριστερά, μια και καλός ο μύλος όλα τα αλέθει. Εξασφα
δεν προσκομίζεται κανένα στοιχείο λίζει εξάλλου έτσι και ετούτη τη ζωή
που να δείχνει την ύπαρξη κάποιας και την άλλη και νιώθει να πλέει σε δι
σχέσης της με την τρομοκρατία, έγκει πλά πελάγη ευτυχίας. Εκείνο που με
ται στην αμφισβήτηση και μόνο του συ- κάνει ν ’ απορώ είναι πώς ο συντάκτης
ιττήματος, που εκφράζει αυτή με τον του άρθρου φύλαγε «ζορισμένο και
πολιτικό της λόγο. Θα ήταν για τον επι βουβό» τόσο μένος μέσα του χωρίς
κριτή της, φαίνεται, ευχής έργο να μην πλάνταγμα.
Φοβάμαι όμιος ότι τέτοια άρθρα μεγα
αμφισβητείται το σύστημα, ιόστε να μην
εκτρέφεται ιδεολογικά και η τρομο λόσχημων κειμενογράφων πολύ περισ
κρατία.
σότερο εκτρέφουν ιδεολογικά την τρο
Δεν εξετάζω πόσος ενδόμυχος ολο μοκρατία απ' ό.τι αψιές επεμβάσεις
κληρωτισμός υπολανθάνει σε μια τέ οποιοσδήποτε αμερικανού πρέσβη στο
<fS?|
τοια σκέψη. Αν λείψει όμιος η ιδεολογι έργο της ελληνικής δικαιοσύνης.

ΑρχΙΟαν τα ματς

Κατεβασμενα τα ρολά
Γραφ είο Νίκος Πρωινός

Για «κατεβασμενα ρολά στην ψησταριά του Ζήση» τρα
γουδούσε πριν από χρόνια, αν δε με απατά η μνήμη μου, ο
σερ ΜπιΟί. Ο ι καιροί άλλαξαν και η χώ ρα μας ανήκει στο
σκληρό πυρήνα της Ε.Ε., κατά τα λεγάμενα του πρωθυπουρ
γού μας και των παπαγάλων δημ οσιογράφ οι του Μαξίμου.
Οι ψησταριές πλέον είναι επιχειρήσεις -όπω ς και τα κου
ρεία- και μάλιστα από τις πλέον υγιείς επιχειρήσεις, μια και
υι συμπολίτες μας επιμένουν να τριόνε κοψίδια και να κου
ρεύονται.
® Δεν τριόνε όμιυς κουτόχορτο, όπως κάποιοι Οα ήθελαν.
Π.χ. οι λεβέντες της ΕΠ ΑΕ που κατέβασαν τα δικά τους
ρολά ή καλύτερα των ποδοσφαιρικιόν ομάδων που διοικούν.
Τα αίτια αναλύθηκαν στο προηγούμενο σημείωμα. Στο δε
καπενθήμερο που μεσολάβησε το στριπτίζ που άρχισε συνε
χίστηκε, μόνο που στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ δεν υπήρχε η
επιβεβλημένη ένδειξη «αυστηρώς ακατάλληλο».
Οι Λιανοβενιζέλοι εξακολουθούν να επιμένουν στα περί
εφαρμογής της νομοθεσίας, που τους διέφυγε στις περιπτώ
σεις των σωματείων του μπάσκεττης Θεσσαλονίκης. Ανθρω
ποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε...
Από την αντίπερα όχθη, ο τύποις πρόεδρος της ΕΠΑΕ
Κανελλόπυυλος. κάτω από την ομπρέλα του κυρ Σωκράτη,
του Μπέου, του Ψωμιάδη και άλλων διόδεκα τηλεοπτικά
άστεγων ΠΑΕ ακονίζουν τα γιαταγάνια τους και γυαλίζουν
τα κουμπούρια τους απειλώντας θεούς και δαίμονες. Ζητούν
εδώ και τιόρα συμμετοχή στο Στοίχημα ή να βάλει η πολιτεία
το χέρι στην τσέπη για vex ισοφαρίσουν τη ζημιά που έπαθαν
από το λουκέτο του Alla Digital. Αν δεν εισακουστούν απει
λούν με παράταση της διακοπής των πρωταθλημάτων και
παύση πληρωμών!
Περί εννέα ψιυροδισεκατομμυρίων ο λόγος.
■®· Το προηγούμενο Σαββάτο μάλιστα συνυπέγραψαν και
δημοσιοποίησαν μανιφέστο που όπως φαίνεται λόγο) εποχής
είναι αρκετά δημοφιλές σπορ. Η ανάγνωσή του είναι βέβαιο
ότι θα δυκτει αρκετή τροφή στους επιθεπορησιογράφους, αν
και από μία άποψη Οα έπρεπε να του ρίξουν μια ματιά και οι
γλωσσολόγοι του Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθήνας.
Δεν εμπλέκουμε τους εκ Θεσσαλονίκης συναδέλφους τους,
γιατί πληροφοριοδότες μας από τη συμπρωτεύουσα μας
σφύριξαν ότι ορισμένοι από (χυτούς, ορκισμένοι οπαδοί του
εκσυγχρονισμού και ολίγον της προόδου, είναι επιφορτισμέ
νοι με το ναυάγιο Βούγια και κάνουν ό,τι μπορούν για να συ
ντάξουν ένα αξιοπρεπή επικήδειο στις 13-10-2002.
ι®" Ομιλούν οι συντάκτες (του μανιφέστου) περί κοινών στόχων (αυτό έλειπε, να μην ήταν και κοινοί οι στόχοι τους) για
την Α-να-βα-θμι-ση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλήθεια
υπάρχει αυτό το άθλημα στη χιόρα μας και μας διέφευγε; Εί
μαστε επιεικώς απαράδεκτοι και οφείλουμε να κάνουμε την

αυτοκριτική

μας.
Θέλουν λένε
«τη
βέλτιστη
αξιοποίηση του
ποδοσφαιρικού προϊόντος, την παύση της μονοπωλιακής εκ
μετάλλευσης» και οραματίζονται να αποτελέσει «μοχλό
ανάπτυξης του αθλητισμού και του πολιτισμού». Τιόρα δέσα
με. Τι να αξιοποιήσετε βρε παιδιά. Ρόμπες είστε, εντός και
εκτός. Τα αποτελέσματα των ομάδων σας στο εξωτερικό κι ο
εγχώριος χαβαλές -που ονομάζετε πρωτάθλημα- μόνο από
συρση σηκώνει. Ό σο για τα περί μονοπωλιακής εκμετάλλευ
σης, καλός ο αντί μονοπωλιακός αγώνας, αλλά αυτή σάς συ
ντηρεί τόσα χρόνια. Σε διαφορετικές συνθήκες πολλοί Οα
ήταν αυτοί που θα χτυπούσαν κάρτα στον πάλαι πότε αφέντη
Αραβαντινό.
Ό σο για το συσχετισμό με τον πολιτισμό έχετε δίκιο. Ο
καθεστωτικός εκσυγχρονιστικός πολιτισμός είναι πανομοιό
τυπος με το ποδόσφαιρο που παρουσιάζουν τα μαγαζιά, σας.
Και στον πολιτισμό το παιχνίδι είναι σικέ, με στημένες διαι
τησίες (διάβαζε επιτροπές) και εικονικά κύπελλα (διάβαζε
βραβεύσεις).
Υπάρχουν και άλλα ωραία και «επαναστατικό*» στο μανι
φέστο των δεκαπέντε. Μόνο που υπάρχει και νευρικό) σύ
στημα και δε θέλουμε να το τεντώσουμε όχλλο.
Να μη ξεχάσουμε ότι στη σύσκεψη των καπεταναίων
απαγορεύτηκε η είσοδος στον εκπρόσωπο του Παναθηναϊ
κού, γιατί λένε ότι είχε διαφορετική άποψη στη Γ.Σ. της
ΕΠΑΕ. Μπεάκια, Κοκκαλάκια και Λουκοπουλάκια έχουν
άποψη για την άμεση δημοκρατία!
Μια ημέρα π.Μ. (προ Μανιφέστου) διέρρευσε δια της
γνωστής μεθόδου (όπως η αντιτρομοκρατική στους Κακαουνάκηδες), προς ζύμωση γενικώς, ότι ο κυρ Σωκράτης θα πά
ρει στο κανάλι του τους άστεγους, έναντι του ποσού των θ
δισ. Αλλά ήθελε 5 δισ. από την ΕΠΟ και θα κρατούσε τα 4
δισ. για πάρτη του. Αλλά δεν υπήρξε συνέχεια. Γιατί η ΕΠΟ
να έδινε τα πέντε δε μάθαμε.
Και σα να μην έφταναν όλα αυτά είχαμε και την αφαίρε
ση 12 βαθμών από τα Γιάννενα για παλαιές οφειλές. Είμα
στε σχεδόν σίγουροι· ότι η απόφαση αυτή θα ανακληθεί. Αν
όχι, Οα συμπαρασύρει ουκ ολίγες ΠΑΕ στο χορό του Ζαλόγ
γου, κάτι που απεύχονται όλοι. Πολιτεία και ιδιοκτήτες (για
διαφορετικούς λόγους).
■®* Μέσα σ' αυτό το θολό τοπίο κανείς δε γνωρίζει το ιδιο
κτησιακό καθεστώς της ΑΕΚ μ' ένα πρόεδρο που βρίσκεται
σε κόντρα με τον κ. Λαλιώτη, αλλά και τους original, του Πα
νιωνίου και άλλων πολλιόν που πρυπαγωνιστούν στο μέτωπο
για την α-να-βα-Ομι-ση του ελληνικού ποδοσφαίρου...
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Και οι καπνιστές;
Σ χετικά μ ε τη μανία
καταδιώξεως εναντίον του
καπνίσματος, το γράμμα
που ακολουθεί:
Αγαπητό περιοδικό,
Είμαι φοιτήτρια και καπνίιττρια. Τώρα γιατί σας γράφιυ; Αναρωτιέμαι πώς Οα
αντιμετιυπίσω την αντικαπνιατική λαίλαπα που έφτα
σε και σε μας. Είναι γεγονός
πως είμαι πρόθυμη να παρα
δεχθώ πως το κάπνισμα βλά
πτει σοβαρά την υγεία. Το
έχουμε άλλωστε μάθει απέ
ξω από τις διαφημίσεις των
τσιγάρων που τόσον καιρό
διαβάζουμε. Αλλά η δυσκο
λία του καπνιστή είναι μεγά
λη και Οα τολμούσα να την
συγκρίνω με τη δυσκολία του
κάθε εξαρπημένου από ναρ
κωτικές ουσίες ή αλκοόλ. Οι
απαγορεύσεις όχι μόνο δε
βοηθούν αλλά μάλλον δημι
ουργούν ακόμη μεγαλύτερη
πίεση και άρα μεγαλύτερη
ανάγκη διαφυγής. Εσείς,
όταν δουλεύετε, όταν ξεκου
ράζεστε. όταν διασκεδάζετε,
μπορείτε να κάνετε χωρίς
τσιγάρο: Σας γράφω, λοιπόν,
για να σας προτείνω να ξεκι
νήσετε μια εκστρατεία προ
στασίας τιον καπνιστών από
την κατάφορη παραβίαση
των δικαιιομάτων τους και
μία παράλληλη προσπάθεια

που να δώσει διέξοδο σε
όσους πραγματικά επιθυ
μούν να κόψουν το τσιγάρο,
ώστε να υπάρχει ανάλογη
ψυχολογική υποστήριξη με
αυτήν που δίδεται σε άλλες
κατηγορίες
εξαρτημένων
ατόμων. Πρέπει, επιτέλους,
να καταλάβουν όλοι πως ο
καπνιστής δεν απαλλάσσε
ται από την έξη του μόνο και
μόνο επειδή διώκεται. Αντί
θετα, γλιστρά όλο και περισ
σότερο στην παρανομία.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Μαρία Μαυρίδη

Περί δίκαιης δίκης
Α π ό τον αναγνώστη μ α ς κ.
Τάσο Γούλα, η επιστολή που
ακολουθεί:
Αγαπητό Αντί,
Ο όρος δικαιοσύνη δεν δι
καιολογεί ουδεμία αμφισβή
τηση σχετικά με δίκαια δίκη.
Εκπλήσσει δε το γεγονός ότι
ακόμα και ο υπουργός Φ.
Πετσάλνικος εγγυάται μια
δίκαια δίκη για τη συμμορία
της «17Ν»! Τοιουτοτρόπως
βάζει ένα ερωτηματικό δί
πλα στο αξίωμά του αφαιρώντας από τη δικαιοσύνη το
ζυγό της και την τυφλότητά
της! Αναφορικά με την πα
ραγραφή σε ποινικές διώξεις
αντιγράφω την παράγραφο
217 του γερμανικού Α.Κ.:
«Εφόσον διακοπεί η παρα

Δημητρης Π ετσετίδης

γραφή, τότε δεν λαμβάνεται
υπόψη το διάστημα που π α 
ρήλθε έως την διακοπή της
παραγραφής και η νέα παρα
γραφή μπορεί να αρχίσει με
τά την λήξη της διακοπής της
παραγραφής.»
Το άρθρο 270 του ελληνι
κού Α.Κ. είναι επίσης αντι
γραφή της παραγράφου 217
του γερμανικού Α.Κ.!
Τάσος Γούλας

Για τον «EXcudcpo
Τύπο»
Α π ό τον κ. Γιώργο Κύρτσο,
διευθυντή
«ΕλεύθερουΤόπου» και του
«Τύπου της Κυριακής» η
επ ιστο λή που ακολουθεί:
Αγαπητέ κ. Διευθυντά,
Με έκπληξη πληροφορήθηκα από τις στήλες του Α ν τί
ότι αγόρασα τη μονοκατοι
κία την οποία έχω νοικιάσει
στο Παλαιό Ψυχικό. Θ α το
θεωρούσα ένα ακόμη δημο
σιογραφικό λάθος του συ
ντάκτη σας Βασίλη Ζήση,
εάν η ανύπαρκτη αγορά της
μονοκατοικίας δεν στήριζε
μια προσπάθεια κατασυκο
φάντησής μου η οποία απο
σκοπεί στην προσωπική και
επαγγελματική μου μείωση
και στην υπονόμευση της
αξιοπιστίας της κριτικής που
ασκώ σαν διευθυντής εφημε
ρίδας.
ΆντειαΦραντζή
ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟΚΜΛ

♦ Ο Σ Α Μ Π Α ΊΊ.Σ ζ ε ι
pp^

4·

V - >>

48

Ευχάριστο)
Γιώργος Κυρτσος

Άντεια Φραντζή

Τ ελ ετ ή

• Τ Ο Π Α ΙΧ Ν ΙΔ Ι

στο

Κ ύμα

[ Π ο ίη σ η ]

• Δ Ω Δ Ε Κ Α Σ Τ Ο Δ ΙΦ Ρ Α Γ Κ Ο
[ Διηγήματα ]
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν Ε Φ Ε Λ Η

Ε ίναι χαρακτηριστικό ότι
το Α ν τ ί προβάλλει τις συκο
φαντίες του κ. Βασίλη Ζήση
σε βάρος μου στο εξώφυλλο
του τεύχους της Παρασκευή:
20.9.2002 με το προβοκατόρικο «χτύπημα» «Ο κ. Κύοτσος και η ΕΣΗΕΑ». Καλά
δηλαδή την ΕΣΗΕΑ να
ασχοληθεί με μία ανύπαρκτη
αγορά ενός ακινήτου που
υποτίθεται ότι τεκμηριώνει
την επαγγελματική μου αναξιοπιστία.
Α ποφάσισα να στραφώ με
αστική αγωγή κατά του συ
κοφάντη Βασίλη Ζήση και
να διεκδικήσω σημαντική
αποζημίωση στα δικαστή
ρια. Θα προσπαθήσω, σε
πρώτη φάση, να μη στραιριό
εναντίον το υ /ΐυ π και του εκ
δότη του. σεβόμενος το πα
ρελθόν του περιοδικού σα;
και ελπίζοντας ότι Οα βάλετε
αμέσως τέλος στην «εργολα
βία» λάσπης σε βάρος μου
που βρίσκεται σε εξέλιξη
από τις στήλες του περιοδι
κού σας.
Παρακαλο) να δημοσιευΟεί
η σύντομη επιστολή μου στο
επόμενο τεύχος του περιοδι
κού σας για να καταλάβουν
οι αναγνιόστες σας την κακή
ποιότητα των συκοφαντικών
«ρεπορτάζ» του κ. Βασίλη
Ζήση.

Μ άΑις κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε
*£*£ΑΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΝΕΦΕΛΗ

επισημαίνουμε
Πολιτική Α ντίσ τα σ η
C h i c o n o s c e la G re c ia , c o n o s c e Γ E u r o p a n o n n e i s u o i m ira g g i, n e lle su e
fin zio n i, n e i s u o i « m iste ri» , m a n e lla s u a p o v e r a e n u tla verità .

Alberto Savinio: I n fa n z ia

cli N iv a s io D o lc e m a r e

—Ποιοι είμαστε, πού βαδίζουμε, γιατί ονειρευόμαστε πλέον όχι
όνειρα αλλά εφιάλτες; Ποιος ()α μας προστατεύσει απ’ τους
προστάτες μας;
Το 1912 ο Δημήτρης Πικιώνης συναντά για τρίτη φορά στη ζωή του
τον Giorgio de Chirico στο Παρίσι, τον οποίο είχε συμμαθητή στο
Πολυτεχνείο. «Μ’ έκάλεσε σπίτι του νά συμφάγωμεν, μετά τής μητρός
του καίτοΰ μικρότερου άπό αυτόν άδελφού του. Ό Andrea μου
έπαιξε εις τό πιάνο τήν “Επιστροφή των Μαραθωνομάχων”. Ό ίδιος
ενθυμούμαι τώρα είχεν έπισκεφθή τήν Ε λλάδα πολύ άργότερα καί
έγραψε δι’ αυτήν: “Ή χώρα πού δέν έχει’Α ναγέννησιν, διότι, άπό τήν
εποχήν τού Αισχύλου εξακολουθούν νά ζούν δλα, άπό τότε ζεΐ εις τήν
χώραν αυτήν τό δημοτικό της τραγούδι...”. Ό Giorgio de Chirico μέ
τήν σειράν του έπαιξε τήν “Επιστροφήν τών Μαραθωνομάχων”.
Αμφότεροι έζων εις τό βάθος τής ψυχής των τό ηρωικόν πνεύμα τής
Ελλάδος».*
Σήμερα οι Μαραθωνομάχοι δεν υπάρχει λόγος να επιστρέφουν. Στά
μέρη τους ευτραφή παιδάκια τρώνε ντόνατς, εισοδηματίες κόβουν
αγροτεμάχια για να γίνουν παραθεριστικές πολυκατοικίες ή
ξενοδοχεία, ενώ στον χώρο της Μακαρίας πηγής μακάριοι τω
πνεύματι τσιμεντάρουν τα κωπηλατοδρόμια της νέας δόξας.
Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα άνθρωποι σαν τον de Chirico, τον
Πικιώνη, τον Χαλεπά, τον Διαμαντόπουλο, τον Δούκα ήταν κοντά
στο ηρωικόν πνεύμα της Ελλάδος, είτε βρίσκοντάς το στα κείμενα του
Nietzsche και τις εικόνες του Boecklin, είτε εξαγοράζοντάς το στις
στάχτες της Σμύρνης και τη σκόνη του Σαγγάριου.
Ήταν τότε μια Ελλάδα που μπορούσε, ακόμη, να ψηλαφεί το μέγεθος
της. που δεν είχε διασπάσει τον ομφάλιο λώρο με το παρελθόν της,
που συνομιλούσε ισότιμα Ευρωπαία η ίδια με τα ωραιότερα
ευρωπαϊκά πνεύματα. Ο Πικιώνης δίδασκε τον de Chirico στον
Διαμαντόπουλο και τον Εγγονόπουλο, ο Savinio συνέθετε τους
«Μαραθωνομάχους» και ο dc Chirico προσμετρούσε τον Πικιώνη στις
τρεις εκλεκτότερες προσωπικότητες της ζωής του. Σήμερα η γνώση
και ο καημός της ιστορίας συνιστούν για κάποιους πολιτική
αντίσταση. Σήμερα οι Μαραθωνομάχοι ενός αγώνα ακατάλληλου για
το Χόλυγουντ δεν υπάρχει λόγος να επιστρέφουν.
Μ ά νο ς Στεφανίδης
* Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Δ. Πικιώνης, Αφιέρω μα στα 100χρόνια από τη
γέννησή τον, Α θήνα 1999, σελ. 220.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε
• Στο Μ ο υσ είο Μ πενάκη εγκαινιά

στηκε μια ενδιαφέρουσα έκθεση με
τίτλο «Τα έργα στην Αθηναϊκή Ακρό
πολη 1975-2002. Φωτογραφίες του
Σωκράτη Μαυρομμάτη». Πρόκειται
για φωτογραφίες από τα αναστηλωτικά έργα των μνημείων της Ακρόπο
λης.
• Έκθεση φωτογραφίας δύο βέλγων καλλιτεχνών, των
Dirk
Braeckm an και M arc Trivier, παρου
σιάζει επίσης τις ημέρες αυτές (και
έως τις
7/11)
η
γκαλερί
Bernier/Eliades
(Επταχάλκου
11, Θησείο). Ο
Braeckman

φωτογραφίζει
εσ ω τερ ικ ο ύ ς
χώρους, ενώ ο
Trivier επικε
ντρώνεται σε πορτρέτα ηλικιωμέ
νων, ήσυχα τοπία και ζώα σε σφα
γεία.
• Στο πλαίσιο του Μήνα Φωτογρα
φίας παρουσιάζεται εξάλλου και στη
γκαλερί Νέες Μορφές (Βαλαωρίτου
9, κέντρο Αθήνας) έκθεση του ιταλού
καλλιτέχνη O livo Barbiéri με φωτο
γραφίες από την Ινδία. Από τις 8
Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου.
• Στις 6 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται
στη γκαλερί Νήσος (Σαρρή 14, Ψυρρή) έκθεση του αμερικανού ζωγράφου Bruce
Β. Rosenthal που ζει
και εργάζεται στην Κρή
τη.
Το έργο του
Rosenthal, που σπούδα
σε καλές τέχνες τόσο
στην πατρίδα του όσο
και στην Ιαπωνία, είναι
έντονα επηρεασμένο από την ιαπω
νική τέχνη και παράδοση. Διάρκεια:
έως τις 15 Νοεμβρίου.
• Στο Γενί Τζαμί της Θεσσαλονίκης
από τις 7 έως τις 30 Οκτωβρίου μπο
ρείτε να δείτε την έκθεση της Μαριλένας Ζα μπ ού ρ α με τίτλο «Άγγελος»-Έμπορος χαλιών: Πρόκειται
για μεγάλων διαστάσεων έργα-«χαλιά» μικτής τεχνικής, με μοτίβα από
τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες
που στο έργο της Ζαμπούρα συντί
θενται και συμβιώνουν αρμονικά.
• Στον Π αρνασσό (Αγ. Γεωργίου
Καρύτση 8) άνοιξε η έκθεση της Κ ύ 
πριας ζωγράφου Κλάρας ΖαχαράκηΓεωργίου με τίτλο «Νόστος» και έρ
γα εμπνευσμένα από την «εξορία»
των μαρμάρων του Παρθενώνα. Θα
παραμείνει ανοικτή ώς τις 15 Οκτω
βρίου.
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Αραβική ναυσιπλοΐα: Ένα βιβλίο κι ένα συνέδριο
υκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο
Aspects o f Arab Seafaring. An
Attempt to Fill In the Gaps o f
Maritime History, Αθήνα 2002, έκδοση
του Ινστιτούτού Ελληνοανατολικών και
Αφρικανικών Σπουδών (Αθήνα) και
του Ιδρύματος για την Προώθηση των
Επιστημών του Κουβέιτ. Την επιμέλεια
των κειμένων είχαν οι Β. Χρηστίδης, Υ.
al-Hijji. Πέγκυ Μοσχονά και Χ.Γ. Μακρυπούλιας.
Το βιβλίο περιλαμβάνει 19 εργασίες
επιστημόνων από την Ευρώπη, τις
Η.Π.Α. και τον αραβικό κόσμο, σχετι
κές με το αραβικό ναυτικό, την αραβική
θαλασσινή παράδοση και το ισλαμικό
ναυτικό δίκαιο, καθώς και το βυζαντινό
ναυτικό. Τα κείμενα συνοδεύονται από
πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η έκδοση
του βιβλίου αποτελεί πρωτοβουλία του
καθηγητή Βασίλη Χρηστίδη, διευθυντή
του Ινστιτούτου Ελληνοανατολικών και
Α φρικανικοί Σπουδών, και του καθη
γητή Y. al-Hijji του Κέντρου Ερευνών
και Μελετών του Κουβέιτ, χάρη στη συ

Κ

μπαράσταση του οποίου κατέστη δυνα
τή η χρηματοδότηση του όλου εγχειρή
ματος. Πρόκειται για μια σημαντική
επιστημονική συμβολή στην έρευνα για
τη ναυτική ιστορία της Μεσογείου και
του Ισλάμ, πρώτη στο είδος της στην
Ελλάδα.
Το βιβλίο παρουσιάστηκε στη Νεάπολη
Λακωνίας κατά τη διάρκεια του Θ 'Σ υ
νεδρίου Ελληνο-Ανατολικών και Αφρι
κανικών Σπουδών (26-30 Ιουνίου
2002), το οποίο διοργανώθηκε από το
Ινστιτούτο Ελληνοανατολικών και
Αφρικανικών Σπουδών σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Rand Afrikaans

της Ν. Αφρικής, υπό την αιγίδα του Δή
μου Βοιών Λακωνίας και του Υπουρ
γείου Πολιτισμού.
Την επιστημονική επιτροπή του συνε
δρίου αποτελούσαν ο καθηγητής της
Σορβόννης J. Desanges, ο πριύην κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής Αθη
νών καθηγητής Ε. Μικρογιαννάκης. ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και ακαδημαϊκός C.E.
Bosworth, ο B. Hendrickx του Πανεπι
στημίου Rand Afrikaans, ο διευθυντής
του Ινστιτούτου Σημιτικών Σπουδιόν
του Βερολίνου R. Voigl. ο Θ. Παπαδόπουλος του Ιδρύματος Μακαρίου Γ'. ο
καθηγητής του Πρίνστον Μ. Cook, η κ.
Olga Frolova του Πανεπιστημίου της
Αγίας Πετρουπόλεως και οι καθηγητές
του Πανεπιστημίου ΑΟηνιόν Τ. Κόλιας
και Κατερίνα Καραπλή. Σημαντικότα
το ρόλο στην οργάνωση και την επιτυ
χία του συνεδρίου έπαιξε επίσης η βοή
θεια των κ. Γ. Αποστολάκου. Π. Τσάκου και του Π, Αρβανίτη.
Τα θέματα του συνεδρίου αφορούσαν
-------------------------------------------------------------\
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• To χιούμορ είναι
ενόχληση (Louis Aragon,
Π ερίΎ φ ονς, 1928).
• Ο Μανωλάκης πάντως
ψηφίζει Τζαννετάχο
(επειδή ξύρισε το μούσι του
ο καημένος για να βγει
φωτογραφία).
• «Με λένε Ψιυφη!» Έ τσ ι
άρχιζε το απολαυστικό
κείμενο του Γιάννη
Τριάντη στην Ε της 27.9 και
ιτυνέχιζε:
• «Αν δεν είχε το βάρος του
επωνύμου, πιθανώς να
ξεχνούσε και η ίδια ότι
μετέχει στην πολιτική.»
• «Μια και μόνη επιτυχία
της: μπήκε στην πολιτική με
το επώνυμό της και
“θριαμβεύει” με το μικρό

Σ
της όνομα...»
• Και πού να μεγαλώσουν
τα δίδυμα του Πάγκαλου,
λέμε εμείς.
• Δίδυμοι πρωθυπουργοί
οε αναμονή (πώς λέμε,
δίδυμοι πύργοι;)
• Ευτυχώς που δήλωσε και
ο Απόστολος Γκλέτσος ότι
είναι αριστερός και
αναπτερώθηκε το ηθικό
μας.
• Τώρα πλέον υπάρχει και
δεύτερος ωραίος στο
κόμμα.
• Μ ετά τον Σπόρο
Λυκούδη. (Μ πορείμεν να
είναι υποψήφιος ως
νομάρχης, αλλά ως ωραίος
έχει εκλεγείπαμψ ηφ είπρο
πολλού.)

• Ο Τζαννετάκος μας πάλι,
έχει αυτή την ακαταμάχητη
γοητεία της μελαγχολίας.
Το ποιητικό γκρίζο μιας
προαναγγελΟείσης
τριχόπτωσης.
• Πώς λέμε «Η Ποίηση της
Ήττας»;
• Γκαστόνε αυτός ο
Σημίτης, γαμώτο. Ανάμεσα
σε Μιλένα, Κούρκουλα και
Φώφη τράβηξε Φωφώ και
του βγήκε...
• Φωφώ Μ πιζού!
• Πάντοις ο
Μακαριώτατος μας ακούει
μετά προσοχής και
οφείλουμε να του το
αναγνωρίσουμε.
• Μόλις γράψαμε «Μιλήστε
του Τζαννετάκον πια, πάει
στο διάολο»...
• Ο Αρχιεπίσκοπος
δήλωσε ότι η εκκλησία
συγχαίρει και δεν κρατάει
κακίες. Αμ πώς!
• Και να σκεφ τείκανείς

πως ένα σωστό πράγμα
είπε ο Τζαννετάκος στη
σημιτική φάση του και
τώρα πρέπει να το πάρει
πίσω.
• Πάναί στη σύγχυση ήρθε
και ο Τζεφιρέλι
φουλαριστός με τα
φουλάρια του, αειθαλής
σαν τεκνό -ή άνηθο- και
υποβασταζόμενος από ένα
τεκνό σαν ρεπανάκι.
• Τον υποδέχτηκαν, ποιοι
άιλλ.οι; η Μ περνάρντα
Ά λμπα, ο Α λμπάνης του
Μαραθώνος και οι κά/ιερες
τον Mega.
• Mcga-lo πολιτιστικό
γεγονός, βλέπετε.
• Α π ’την άλλη πλευρά
όλοι -α νεξα ιρ έτω ς- οι
έλληνες αρχαιολ όγοι
συμφωνούν ότι ο τόπος της
μάχης ήταν «ελώδης
λιμνοθάλασσα».
• (Έ τσ ι για να σκάσει ο Γ.
Βότσης.)

κυρίως στα λιμάνια, τη ναυσιπλοΐα και
το εμπόριο στη Μ εσόγειο. Ανακοινώ
σεις έγιναν από επιστήμονες προερχό
μενους από την Ελλάδα και την Κύπρο,
την Αίγυπτο, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη
Βρετανία, τη Γαλλία, τις Η.Π.Α., την
Ισπανία, το Ισραήλ, τη Ν. Αφρική και
τη Ρωσία. Παρουσιάστηκαν εργασίες
όπως: «Νομισματική κυκλοφορία στις
Αιγιακές νήσους κατά τον 7ο αι.»
(Γιόρκα Νικολάου), «Η υπόθεση της
Κύπρου υπό το πρίσμα Αράβων νομομαΟιόν του 8ου αι.» (Α. Beihammer),
«Η παγκοσμιότητα της αυτοκρατορίας
και οι εκχριστιανισμοί των λαών της
Αφρικής και της αραβικής χερσονήσου
κατά την προϊσλαμική περίοδο», (Σο
φία Πατούρα), «Η αποστολή του Φ ρα
γκίσκου Accidas, πράκτορα του Δούκα
της Σαβοΐας, στην Ανατολή» (Ν. Μοσχυνάς) κ.ά.
Στα πλαίσια του συνεδρίου οργανιόΟηκε έκθεση ομοιωμάτων βυζαντινών
πλοίων και όπλων (μελέτη: Β. Χρηστίδης - Α. Τάντουλος, κατασκευή: Κ. Κανιδάκης - X. Σιμωνίδης). Χορηγός της
εκθέσεως ήταν ο I. Θ. Βατίστας.
Χρηστός Γ. Μ ακρυπούλιας

Θ Ε ΣΠ ΙΣ 20 0 2 σ την Αθήνα
ο 29ο Παγκόσμιο Συνέδριο του
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου,
υπό την αιγίδα και τη χορηγία του
Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού,
διοργανώνεται από τις 14 έως τις 20
Οκτωβρίου 2002 στην Αθήνα, στο ξε
νοδοχείο Divani Caravel.
Το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, από
την ίδρυση του από την UNESCO το
1948 στην Πράγα, αριθμεί σε 90 χώρες
Εθνικά Κέντρα. Κύριοι στόχοι του η
ανταλλαγή γνώσης και πρακτικής στο
χώρο των παραστατικών τεχνών, η ενί
σχυση και η ενθάρρυνση της δημιουρ
γίας και της συνεργασίας, η ενημέρω
ση και η επαφή με την καλλιτεχνική δη
μιουργία των άλλων χωρών, η προά
σπιση των ιδεών και των στόχων της
UNESCO, η ειρήνη και η φιλία μεταξύ
των λαών. Το ελληνικό κέντρο ιδρύθη
κε το 1950 και είναι ένα από τα τρία
πρώτα εθνικά κέντρα που λειτούργη
σαν. Σήμερα πρόεδρος του είναι η Χρι
στίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη, η οποία
με τη βοήθεια του διοικητικού συμβου
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λίου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπά
θεια για να το κρατήσει στην πρώτη
γραμμή.
Το Παγκόσμιο Συνέδριο είναι ένα ση
μαντικό γεγονός για την πολιτιστική
ζωή της Αθήνας μιας και αποτελεί την
ευκαιρία για τη συγκέντρωση στη χώ
ρα μας ενός μεγάλου αριθμού προσω
πικοτήτων από τον χώρο της τέχνης.
300 συνολικά σύνεδροι από χώρες της
Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας, της
Αφρικής, της Αυστραλίας Οα συμμετάσχουν στο συνέδριο που διοργανιόνεται κάθε δύο χρόνια και που έχει σκο
πό τον απολογισμό της προηγούμενης
διετίας, την εκλογή του νέου διοικητι
κού συμβουλίου του και το να θέσει νέ
ους στόχους.
Το συνέδριο Οα πλαισιωθεί από ιδιαί
τερου ενδιαφέροντος παράλληλες εκ
δηλώσεις, ανοιχτές για το κοινό, που
Οα δώσουν την ευκαιρία και στους 300
σύνεδρους να σχηματίσουν μια ιδέα
για τις σύγχρονες τάσεις και τον προ
βληματισμό του ελληνικού θεάτρου. Οι
------------------------------------------------------------- \

• Δηλαδή όλος ο
Σταϊνχάουερ (και ίσωςίσως ο μ π α μ π ά ς
Φουρτβένγκλερ, αν
βεβαίως ζούσε).
• Τ ι; Δεν ζ ε ιο
Φουρτβένγκλερ; Μην το
μάθει ο κ. Βενιζέλος και
θυμώσει...
• Κ α τά τ ’άλλα ο Βότσης
κάνει «πολιτική αντίσταση
για τους Ο λυμπιακούς».
• Αυτός όμως είναι του
«Δικτύου» και άρα
ανυπόληπτος.
• Ενώ εμείς είμαστε του
«Εκσυγχρονιστικού
Δικτύου. Ό ποιος
Διαφωνεί, τη Γάμησε».
• Αρκτικόλεξον:
Ε.Δ.Ο.Δ.Γ!
• Είπαμε, οι άνθρωποι
α υτοί είναι επικίνδυνοι.
• Ασχετο: Ο κ. Σωκράτης
κάνει πολιτική αντίσταση
για τον Ολυμπιακό ή μου
φαίνεται;

• Έχω, τέλος, μιαν απορία:
Η Γενική Γραμματέας του
ΥΠΠΟ, η οποία ήρθε επ ί
Παπαζώη και επεβίωσε
Παγκάλων και Βενιζέλων
είναι πράγματι
αρχαιολόγος ή απλώς
αρχαιολογία;
• Και κάτι ακόμη: Το ΚΑΣ
απ’ το ΣΚΑΣ’ βγαίνει;
• Και γαμώ τα
αρκτικόλεξα!
• ...σΚΑΣε και υπόγραφε!
• Μ ετά από οκτώ χρόνια
γόνιμης και ανεξίθρησκης
θητείας στο Γ'Π ρόγραμμα
της ΕΡΤαποχω ρείενόψει
ανακατατάξεω ν ο
διευθυντής του, συνθέτης
Γιώργος Τσαγκάρης.
• Ο άνθρωπος που είχε
την τύχη -κ α ι την ατυχίανα διαδεχτεί τον Μάνο
Χατζιδάκι σε μια θέσημετερίζι πολιτιστικής
αντίστασης.
• Πιένες η δεκαετία του

70: Πριν από λίγους μήνες
είχαμε δει τη ζωγραφική
της δεκαετίας του 70, ενώ
τώρα μαθαίνουμε ότι ο νέος
τεχνοχώρος το ΜΗΛΟ
πρόκειται να παρουσιάσει
την έκθεση «το ΣΟ Κ του
70» σε επιμέλεια Μάνου
Παυλίδη.
• Αλλά και στο
«Εργοστάσιο» της ΑΣΚΤ
Οα παρουσιαστεί το
καλοκαίρι του 2004
δεύτερη πάντως και
καταϊδρωμένη εκδήλωση
με θέμα την γενιά του '70.
• Πρόκειται για την έκθεση
που αντικατέστησε άρονάρον την πρόταση του
Δ άκη Ιωάννου για ένα
πανόραμα διεθνούς τέχνης
με πέντε επιμελητές
μεγάλων ξένων μουσείων.
• Μουσεία και Μουσίτσες.
• Κατά τ ’άλλα το Outlook
προσπαθεί ν ’αποδείξει
πως η Ελλάς δεν είναι out o f

the map και ότι μπορεί να
οργανιοσει μεγάλα
καλλιτεχνικά γεγονότα.
• Μόνο νά, μοιάζει να
λείπει η έξωθεν καλή
μαρτυρία, ενιό εντός το
κλίμα είναι αρκετά βαρύ.
• Δάσκαλε που δίδασκες ή
δεν μ π ο ρ εί να γλείφεις εκεί
που έφτυσες.
• It's raining men,
Allelouia!
• Κατά τ ’άλλα, είπαμε: το
χιούμορ πρέπει να είναι
ενόχληση.
• Διαφορετικά ας
στελεχώσουμε την
υπηρεσία κρατικών
κριτικών και ιστορικών της
καθ’ υπαγόρευση ιστορίας.
• Ασχετο πλην σχετικό: Το
καλύτερο το είπε τις
προάλλ,ες ο ΚΥΡ:
Κουφοντίνες των λαών.
Λμερικάνοι.
Μανωλάκης ο βομβιστής
j
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εκδηλύκτεις θα στεγαστούν στα θέατρα
Εμπρός. Καπνοκοπτηρίου 8, Προσκή
νιο. Παλλάς και Τόπος Αλλού. Παράλ
ληλα ()α διοργανωθεί στο ξενοδοχείο
Caravel έκθεση βιβλίου με θέμα το αρ
χαιοελληνικό δράμα ενώ στο θέατρο
Παλλάς Οα λειτουργήσει έκθεση αφίσ αςγια τον χορό.
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος και η Irina Pauls
(Tanzthealer Heidelberg) στις 14 Οκτω
βρίου θα παρουσιάσουν την παράσταση
χοροθεάτρου Αριύώνη/Κιθαιρώνας, μια
συμπαραγωγή του Ελληνικού και του
Γερμανικού Κέντρου, καθώς και του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της
Επιτροπής New Project Group.
Στις 15 Οκτωβρίου με την υποστήριξη
του Ελληνικού Κέντρου η Εμμανουέλα
Καποκάκη θα παρουσιάσει την παρά
σταση Κούκλας Η πριγκίπισσα μ ε την
πράσινη ονρά, με βασικό άξονα ένα
λαϊκό ερωτικό παραμύθι, ενώ στις 16
Οκτωβρίου σε σκηνοθεσία Lee Bruer
(ιδρυτής των Mabou Mines) και σε συ
μπαραγωγή του Ελληνικού Κέντρου και
της θεατρικής Ομάδας ΑΡΜΑΔΙΛΛΟΣ
θα παρουσιαστούν δύο παραστάσεις

των Χοηφόρων του Αισχύλου, αποτέλε
σμα έρευνας ενός εργαστηρίου που ξε
κίνησε τον Αύγουστο.
Στις 17 Οκτωβρίου διοργανώνεται στο
Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου
ημερίδα με θέμα «Οιδίπους, ο δικός
μας ξένος» και με υπεύθυνη την Χαρά
Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου. Η ημε
ρίδα περιλαμβάνει εισηγήσεις των
Φρέντυ Ντε Κρέους, J. Michel Walton,
Ανδρομάχης Σκαρπαλέζου, Lee Bruer,
Michael Mescbke, Βασίλη Παπαβασιλείου και του ινδού Reoti Saran
Sharma, που θα συνοδεύονται από
προβολή βίντεο και διαφανειιόν.
Την ίδια μέρα Οα πραγματοποιηθεί και
το θεατρικό αναλόγιο του βραβευμέ
νου στο International Playwrights’
Forum of the ITI έργου του Philip
Goulding Strange Lands, σε συνεργα
σία με το Βρετανικό Συμβούλιο της
Αθήνας. Το αναλόγιο επιμελείται ο Τ ά
σος Μπαντής.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών
περιλαμβάνεται και το Παγκόσμιο Φ ε
στιβάλ Δραματικών Σχολών από τις 12
έως τις 16 Οκτωβρίου. 8 δραματικές
σχολές από την Ελλάδα, το Περού, τον

Καναδά, την Πορτογαλία, τη Γαλλία. τη
Γιουγκοσλαβία, την Κίνα και τη Ρωσία
Οα παρουσιάσουν τη μέθοδο εργασία;
τους σε μια σειρά εργαστηρίων με κεί
μενο εργασίας τχ\\ Αντιγόνη του Σοφο
κλή.
Επίσης την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου Οα
πραγματοποιηθεί Στρογγυλή Τράπεζα
στο Caravel με θέμα «Πώς πρέπει να
προσεγγίσουμε το χορό στον 21ο αιώνα» ενώ το Σάββατο 19 Οκτωβρίου ορ
γανώνεται ανοιχτό συμπόσιο από την
Επιτροπή Θεάτρου του ΔΙΘ με θέμα
«Δημιουργώντας θέατρο σε ξένη γλώσ
σα».
Το Συνέδριο αποτελεί μια καλή ευκαι
ρία για όλους τους ενδιαφερόμενοί';
να ενημερωθούν για το θεατρικό γίγνε
σθαι εντός και εκτός Ελλάδος, να συνα
ντήσουν σημαντικούς ανθριόπους τη;
τέχνης από κοντά, να ακούσουν τι;
απόψεις τους και να δουν αξιόλογες
δουλειές. Μ ια δύσκολη διοργάνωση
για την οποία το Ελληνικό Κέντρο ερ
γάζεται πυρετωδιύς και χρειάζεται την
υποστήριξή μας. Ας είμαστε όλοι εκεί!
Ειρήνη Μουντράκη

Fem m e Fatale G recq u e
α δώσω μια και θα μπω σήμερα
ιττα χωράφια του φίλτατου
Δημήτρη Χαρίτου. Με την άδειά
του! Εξάλλου κι αυτός συχνά -κ α ι
επιτυχημένα- εικαστικολογεί. Το
πρόβλημά μου λοιπόν είναι η
κινηματογραφική κριτική, πόσο
αξιόπιστη είναι και πώς ασκείται στον
τόπο μας, ποια διαφημιστικά
παιχνίδια παίζονται με την ανοχή της,
ποιες σκοπιμότητες αιθουσών
εξυπηρετούνται και με πόσους, τέλος,
δοκησισοφισμούς υπηρετείται ο ένας
και ακατανίκητος, εμπορικός
κινηματογράφος. Πήγα προχτές να δω
την Femme Fatale του Ντε Πάλμα
παρασυρμένος από τ' αστεράκια και
τον ενθουσιασμό γνωστών κριτικών
του ιτινεμά σε γνωστότατες
εφημερίδες. Τι «ατμοσφαιρικό
Ορίλερ», τι «ποιητικός,
σουρεαλιστικός χώρος» και τι
«ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής»
διάβαζα και, άνθρωπος είμαι,
τσίμπησα!
Στην πραγματικότητα, ή μάλλον κατά
τη γνιόμη μου, η ταινία είναι ένα
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βαρετό, δήθεν αναμάσημα
παλιότερων επιτυχιών του
παρηκμασμένου Ντε Πάλμα του
οποίου η ανία δεν κρυβόταν με τίποτε,
ούτε πίσω από τα εφέ, ούτε με τις
πανάκριβες σεκάνς. Αμερικανικό
σινεμά βεριτάμπλ, έστω κι αν
γυρίστηκε στη Γ αλλία, όπου ο
εντυπωσιασμός δεν γεμίζει την πλήξη
και η ωραιοπάθεια το κενό. Κι όμως,
αυτή η ταινία διαφημιζόταν
βαρύγδουπα. (Τ ο Ε μάλιστα της
περασμένης Κυριακής είχε
συνέντευξη της πρωταγωνίστριαςμοντέλου* ενός ωραίου μεν κοριτσιού,
το οποίο όμως περισσότερο από
προσωπική γοητεία ανέδυε ψηφιακή
τεχνολογία, που θα πει ποπός
ντίτζιταλ.)
Έ ν α άλλο γεγονός τώρα: Α π’ τις
αρχές του καλοκαιριού οι κριτικές
τιυν εφημερίδων απαξίωναν και
μιλούσαν υποτιμητικά για την
τρισχαριτωμένη κομεντί της Νιας
Βάρνταλος Γάμος αλά Ελληνικά (δες
την θετικότατα ενημερωτική κριτική
του Δ. Χαρίτου α το Α ν τίτεν χ . 77Θ). Κι

ας ήταν μια από τις μεγαλύτερες
εκπλήξεις των τελευταάυν χρόνων κι
ας υπήρξε το μεγάλο μπουμ μιας
ανεξάρτητης παραγω γής εναντίον
των εταιρειώ ν-μεγαθηρίω ν. Οι
εγχώ ριοι κριτικοί την μαύρισαν
κυριολεκτικά. Η ταινία διαφημίστηκε
στόμα με στόμα κι έτσι την είδα κι
εγιό και διασκέδασα πραγματικά.
Ό π ω ς διασκεδάζω κάθε φορά που
βλέπω το Δ ια ζύγιο αλάι Ελληνικάί του
Βασίλη Γεω ργιάδη στην τηλεόραση.
Τ ι μισελληνισμό και τι δυσφημιστικέ;
βαρβαρότητες ανεκάλυψ αν απ' την
άλλη οι πεφω τισμένοι τεχνοκριτικυί
γ ι’ αυτήν την εύστοχη, ηθογραφική
και σατιρική ταινία, της οποίας η
γνοόση τιυν καταστάσεων, η απλή
αλλά όχι απλοϊκή φόρμα και το
ανυπόκριτο κι όχι επιτηδευμένο
χιούμορ θα μπορούσαν να γίνουν
μάθημα στις εντόπιες
κινηματογραφικές μας «ιδιοφυΐε::».
Τελικά, η Femme Fatale ήταν
Ελληνίδα!
Μ.Σ.

Μ ΑΡΙΚΑ

ΣΤΡΟ Μ Π Ο ΥΛΗ -Α Π Ο ΣΤΟ ΛΟ
(Ρεστ, Περσία

θάνατος δεν μπορεί να απομακρύνει um) κοντά μας ανθρώπους
που πολύ αγάπησαν και δόθηκαν
στο έργο τους και στους ανθρώπους. Η
Μαρίκα Στρομπούλη-Αποστολοπούλου ανήκε σ' εκείνη την κατηγορία των
εκπαιδευτικ(όν-διαμορφθ)τ(ί)ν συνε ίδησης. Με τη βαθιά γνώση της, την πλού
σια εμπειρία της και την οξύτατη ευαι
σθησία της μετέδωσε στις μαθήτριες
της, κυρίως στο Αμερικανικό Κολλέγιο
Θηλέων (Pierce College), την πίστη
ιπην ανθρωπιστική παιδεία και τη δη
μιουργική επαφή με τα κείμενα του αρ
χαίου αλλά και του νεότερου ελληνι
σμού. Μαθήτρια του Συκουτρή, με
σπουδές στην Ελλάδα και τη Γαλλία
αλλά και εθελόντρια νοσοκόμα στον
ελληνο-ιταλικό πόλεμο, αφοσκυμένη
στον απελευθερωτικό αγώνα και μόνι
μα ταγμένη στο πλευρό τιυν αναγκεμένων, η Μαρίκα Στρομπούλη διάλεξε το
δρόμο της επαφής με τη νεότητα μέσα
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από τη διδασκαλία.
Σύζυγος του Φώτη Αποστολόπουλου,
του γνωστού διανοούμενου και αγωνι
στή της κομμουνιστικής αριστερός,
ακολούθησε τη μοίρα των διώξειυν και
της αυτοεξορίας στη Γαλλία στα χρόνια
της χούντας και διέθεσε όλες της τις
πνευματικές δυνάμεις στην ολοκλήρω
ση και δημοσίευση του έργου του Φώτη
Αποστολόπουλου μετά το θάνατό του
το 1980.
Η Μ αρίκα Στρομπούλη-Αποστολοπούλου, με την απόλυτα γενναιόδωρη
προσφορά της και την καλοσύνη της, με
την παιδεία της και τον κριτικό στοχα
σμό της, βοήθησε αποφασιστικά στη
διαμόρφωση του ηθικού και επιστημο
νικού προσώπου των μαθητιύν της. Για
όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν
και να δεχθούν τα δώρα της προσφο
ράς της θα είναι πάντα παρούσα.
Άντεια Φραντζή

Α ναδρομική το υ
λληνας της διασποράς
ο ζω γράφος Τζον
Χριστοφόρου.
Γεννήθηκε το 1921 στο
Λονδίνο από γονείς που
κατάγονταν από τη Σμύρνη.
Μέσα από μια
περιπετειώδη πορ εία
προσιυπική και
καλλιτεχνική στα μεγάλα
κέντρα της τέχνης επιλέγει
τελικά και εγκαθίσταται

Ε

στο Π αρίσι όπου από το
1956 ζει μέχρι σήμερα.
Το Υ πουργείο Πολιτισμού
στο πλαίσιο του
προγράμματος του για το
2002 παρουσιάζει από την
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου έως
30 Ν οεμβρίου σε
συνεργασία με την
Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνιήν αναδρομική
έκθεση του έργου του στο

---------- ΤΈΜPBgB

Η Μ α ρ ίκ α Στρουμπουλή την ώρα μαθή
ματος.

Τζ
χώρο του «Εργοστάσιου»
της Σχολής
Η ζωγραφική του είναι
μια αμιγής ζωγραφική από
χρώμα και φόρμα σε μια
δισδιάστατη αντίληψη όπως
την επεξεργάστηκε στις
πολλές δεκαετίες της
καλλιτεχνικής του
δραστηριότητας.
Δ.Χ.

Η έκ θ εσ η τω ν ΑΣΚΙ σ τη Σ το ά το υ Βιβλίου
«Ο 20ός αιώνας των ΑΣΚΙ» τιτλοφο
ρείται η έκθεση με ντοκουμέντα και
φωτογραφίες σχετικά με διάφορες πτυ
χές της σύγχρονης ιστορίας μας που
διοργανώνουν τα Α ρχεία Σύγχρονης
Κοινωνικής Ιστορίας, γιορτάζοντας τα
δέκα χρόνια από την ίδρυσή τους.
Στην έκθεση που επιμελήθηκε με φ α 
ντασία και ιδιαίτερη ευαισθησία ο
Κιόστας Στάικος υπάρχουν πλήθος
από σπάνια και εξαιρετικής σημασίας
τεκμήρια της ιστορίας του κινήματος
της Α ριστερός: Π αράνομος Τύπος,

φιυτογραφίες από τους τόπους της
εξορίας, τις διαδηλώσεις και τις συγκεντριύσεις. Επίσης μέρος από την
αλληλογραφία της Κ.Ε. του ΚΚΕ με
την Τρίτη Διεθνή, χειρόγραφ α του Ζαχαριάδη αλλά και του Παναγιώτη Κανελλόπουλου.
Δυόμισι
εκατομμύρια
έγγραφα
έχουν οι συλλογές των ΑΣΚΙ. Από αυ
τά εκτίθενται γύρα) στα 700, δείγματα
όλα της επίπονης και βασανιστικής
ιστορίας του τόπου τον 20ό αιώνα.
Στο άνοιγμα της έκθεσης την περα

σμένη Δευτέρα οργανώθηκε εκδήλωση
με θέμα «Απολογισμοί και προοπτικές
των ΑΣΚΙ», στην οποία μίλησαν οι Φί
λιππος Ηλιού, Σπύρος Ασδραχάς. Ιω
άννα Παπαθανασίου και Κώστας Στάι
κος.
Η έκθεση λειτουργεί στη Στοά του Βι
βλίου και θα είναι ανοικτή έως και τις
11 Οκτωβρίου.
Τον Νοέμβριο οργανώνεται ένα τριή
μερο Συμπόσιο με την ευκαιρία της δέ
κατων γενεθλίων των ΑΣΚΙ.
Μ.Δ.
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Η Οδύσσεια
της σερβοκροάτικης γλώσσας
Η πραγμάτωση των συλλογικών συνειδήσεων των ομιλητών της
και το γλωσσικό υπόβαθρο του διχασμού τους

ρετήσει εφήμερους πολίτικους σκο
πούς. Στην περίπτωση των Βαλκανίων
αυτό που έβραζε επί δεκαετίες (ή και
αιώνες) στα βάθη των εθνικών υποσυ
νειδήτου ταρακούνησε τουλάχιστον
δυο φορές στον 20ό αιώνα τους κατά τ’
άλλα σχεδόν ομοεθνείς Σλάβους, που
εδώ και αιώνες μιλούν την ίδια γλώσ
σα, και τους έκανε να μείνουν βουβοί
μπροστά στις τεκτονικές δονήσεις που
ξέσπασαν σε ηφαίστεια βαρβαρότητας
και σαδισμού (για να μην πούμε νεκρο
φιλίας).
Η σερβοκροάτικη γλώσσα είναι ο κα
θρέφτης της επίκαιρης βαλκανικής μα
νίας που μαίνεται αδιάκοπα, αλλάζο
ντας κάθε φορά περιοχή. Κατά καιρούς
η γλώσσα αυτή φανερώνει εκείνο που
ούτως ή άλλως υποβόσκει και υπονο
μεύει κάθε προσπάθεια τιυν ομιλητών
της να ζήσουν και να συνυπάρξουν ει
ρηνικά και πολιτισμένα. Στη γλώσσα
εκδηλώθηκε ο πρόδρομος του πολέμου
ε το ξέσπασμα του πολέμου
στην πρώην ομοσπονδία της Γι- - η έχθρα των πάντων ενάντια στους
ουγκοσλαβίας και με βάση το πάντες, εκείνο που σε διαφορετικές,
γεγονός ότι το γιουγκοσλαβικό πιο εξευγενισμένες μορφές υπάρχει
έθνος δεν ήταν υπαρκτό, άρα ούτεκαι
ενιστην καθημερινή μας επικοινωνία
αίο, θεωρήθηκε θεμιτό και επιθυμητό και περιλαμβάνει την κρυφή απειλή
μιας μεγάλης σύρραξης. Στη σερβο
το καθένα από τα νεόκοπα έθνη να
αποκτήσει και μία καθόλα καθαρή, κροάτικη περίπτωση αυτή και πραγμα
ακέραια και με συνοχή τεκμηριωμένη τοποιήθηκε στη συμπυκνωμένη μορφή
γλώσσα. Ωστόσο οι σοβαροί ειδικοί βίας - στον εμφύλιο πόλεμο. Στους δύο
σλαβολόγοι, γλωσσολόγοι και ιστορι εμφύλιους σπαραγμούς των Σέρβων
κοί της λογοτεχνίας απ’ όλες τις περιο και των Κροατών, το 1941-45, όπως και
χές της πρώην ομοσπονδίας δεν συμ- στη δεκαετία του ’90, οργίασε σε όλη
φωνούν με τέτοιες τεχνητές καταστά της τη φρίκη εκείνη η μορφή της κακοή
σεις και με επιχειρήματα των επιστη θους βίας στην οποία εκδηλώνονται η
μών τους υποστηρίζουν ότι μια γλώσσα καταστροφικότητα και η αμείλικτη
που έχει κοινή προφορική παράδοση σκληρότητα του ανθριόπου. Στον πυρή
και λογοτεχνία δεν μπορεί με μια από να του φαινομένου αυτού, όπως υπο
φαση των ψευδοειδημόνων να σακα στηρίζει και ο Φρύυντ, βρίσκεται η θα
τεύεται και να δι αμελίζεται για να υπη νατομανής ενέργεια, ο αντίποδας της

Η γλώσσα ως μεταφυσικό
χωνεντήρι της δομής της
συλλογικής συνείδησης ενός
έθνους εξωτερικεύειμέσω της
γλωσσικής όομής επιφάνειας
όσα συμβαίνουν στη όομή
βάθους όπου έθνος, θρησκεία
και γλώσσα συνυπάρχουν
αδιαχώριστα. Στο επίπεδο
αυτό τα τρία αυτά στοιχεία
εμπλέκονται με βάση τη θεωρία
του χάους κι έτσι ξεφεύγουν
από κάθε συνειδητή πρόθεση
και προσπάθεια οι
καταστάσεις να κατευθύνονται
προς έναν κάποιο στόχο...
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αναζωογονητικής ενέργειας του Έρω
τα, αλλά εξίσου ισχυρή. Ο άνθρωπος
όμως είναι ένας ικανός αλχημιστής έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει την
κακοήθη σε καλοήθη βία, όπως π.χ.
στην περίπτωση του αθλητισμού. Και
εκεί όμως συμβαίνουν βραχυκυκλώμα
τα, αφού ο πόλεμος στην πριόην Γιου
γκοσλαβία άρχισε στις συναντήσεις της
Παρτιζάν με τη Ντινάμο από το Ζάκγρεμπ, στο γλωσσικό επίπεδο κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού και στις σαδιστικές συγκρούσεις τιον οπαδιόν μετά
τον αγώνα.
Φαινομενικά επιδερμικά η κατάστα
ση έμοιαζε να εκτονιόνεται στα πλαίσια
της γλώσσας, και πιο συγκεκριμένα των
ύβρειον... Δυστυχώς δεν ήταν έτσι...
Στους αγώνες ποδοσφαίρου του πρω
ταθλήματος της πριόην Γιουγκοσλαβίας
πρώτοι οι κροάτες οπαδοί άρχισαν να
αποκαλούν τους οπαδούς της Παρτιζάν
«γύφτους», ενώ οι Σέρβοι τους Κροά
τες «ούστασοι» (αναφερόμενοι στο φα
σιστικό ψευδοκράτος τιυν ούστασι του
Β 'Π αγκοσμίου Πολέμου). Οι Κροάτες
δέχθηκαν το παιχνίδι και, για να μην
τους χρα>στάνε, ονόμασαν τους Σέρβους «τσέτνικ» (ονομασία για το βασι
λικό στρατό της Σερβίας), ενεργοποκυντας το αρνητικό υπόβαθρο της λέξης.
Έ τσ ι οι Κροάτες αποφάσισαν να πά
ρουν διαζύγιο κυρίως από τους Σέρβους και για δεύτερη φορά στον 20ό αιώνα να προσπαθήσουν να δημιουργή
σουν ανεξάρτητο κράτος για το καθολι
κό έθνος τους, που χαϊδευτικά το απο
καλούν «Η ωραία μας (πατρίόα)». Και
για να είναι τεκμηριωμένο, το κροατικό
έθνος, όπως κάθε έθνος, πρέπει πρώτ
α π ’ όλα να διαθέτει μία καθόλα καθα
ρή και μοναδική γλώσσα -την κροατι

κή- που δεν Οα έχει πια κανένα κοινό
στοιχείο με τη χυδαία, ανοιχτή στις επι
δράσεις και κυρίως εξαρτώμενη από
την ελληνορθόδοξη ρίζα, σέρβική
γλώσσα.
Η σερβοκροάτικη γλώσσα αποτελεί
ζωντανό παράδειγμα της λειτουργίας
του παμπάλαιου διχασμού των Σλάβων
των Βαλκανίων, ενός διχασμού που
τους κατατάσσει στο στρατόπεδο των
καθολικιυν ή των ορθοδόξων. Ο διχα
σμός αυτός θα τους φ έρει πολλές φορές
στην ιστορία σε ξεσπάσματα αμείλι
κτης βαρβαρότητας και ολοκληρωτι
κού, εξοντωτικού μίσους που μπορούν
να νιώσουν μεταξύ τους μόνον συγγε
νείς ή παθιασμένοι εραστές. Με ένα
μανιχαϊστικό τρόπο οι σκηνοθέτες της
τελευταίας σφαγής κατάφεραν να δη
μιουργήσουν μια σταθεροποίηση του
συστήματος μέσω της εικονικής ενοχο
ποίησης των εχθρών και της ένταξής
τους στο εκάστοτε στρατόπεδο των κο
λιόν ή των κακών, κάτι που λειτουργεί
τέλεια σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Έ τσι οι Κροάτες σταμάτησαν να κατα
λαβαίνουν την ταπεινή σέρβική γλώσ
σα και άρχισαν να εφευρίσκουν και να
επινοούν καινούργιες λέξεις, με την
παρότρυνση των γλωσσικοίν πουριτα
νών της Κροατίας.
Πρόσφατα παραδείγματα για τα τε
χνάσματα με τα οποία οι κροάτες γλωσ
σικοί πουριτανοί αντιμετιόπισαν τη
γλώσσα τους είναι σύνθετες λέξεις
όπιυς zrakonιΐαί-ανε/ιοόάρτης, για το
ξενίζον δάνειο από την ελληνική
Iwlikopter-ελικόπτερο, ή kmgovalna
posUtja-αναμεταόοτική βάση για την
πριόην σερβοκροάτικη και ξενίζουσα
ονομασία radio slanica-ραόιοσταθμός.
Άλλο ένα παράδειγμα αποτελεί ο τρό
πος με τον οποίο κατασκευάστηκε η λέξη pulovnica, η οποία είναι κυριολεκτι
κά μετάφραση της ελληνικής λέξης δια
βατήριο στα κροατικά και αντικατέστη
σε την κοινή, από τα λατινικά δανει
σμένη, σερβοκροάτικη λέξη pasos (κα0(ός τα διαβατήρια θα αντιπροσώπευαν
διαφορετικά κράτη)... Με βάσει αυτά
τα δεδομένα μπορεί να θεωρηθεί ειρω
νικό το γεγονός ότι το κροατικό
Internet είναι, μέσω των πολυάριθμων
πρόχειρα συγκροτημένων λεξικιόν, γε
μάτο από σαρκαστικές αναφορές στη
νεόκοπη βοσνιακή γλώσσα (επίσημα

BSC) η οποία ενισχύει τη χρήση των
από την τουρκική προερχομένων λέξε
ων και φράσεων, όπως και από την πα
ράδοση του Ισλάμ γενικότερα. Ωστόσο
το ζήτημα που φαίνεται ότι προέκυψε
με το ξέσπασμα του πολέμου στην Κρο
ατία και τη Βοσνία αναιρείται και καθί
σταται ανύπαρκτο με μόνο ένα παρά
δειγμα: Το παράδειγμα του γιουγκοσλάβου νομπελίστα Ίβο Άντριτς (Ινο
Andric), ο οποίος ήταν γεννημένος στη
Βοσνία όπου και μεγάλωσε και ανδρώ-

φράζουν τις δάνειες στη γλιυσσα του;
λέξεις και αντικατέστησαν π.χ. το δά
νειο induslria, που χρησιμοποιούσαν οι
Σέρβοι, με τη δική τους λέξη gospodarstvo ή το δάνειο isloria της σερβο
κροάτικης με τη ντόπια λέξη povjest,
που ωστόσο είναι αυθεντικές σερβοκροάτικες λέξεις και δεν Οα υπήρχε κα
νένα πρόβλημα αν οι αλλαγές παρέμε
ναν σ’ αυτό το επίπεδο. Ό ταν όμως η
διαδικασία αυτή στην Κροατία πήρε
φόρα, στη Σερβία ακούσθηκαν ειρωνι
κά παραδείγματα όπως «okolotrbusnipantalodrzac» (παντελονοσυγκρατητη ζωστήρα, και παρόμοια που
...τω
πρώτω έτετής)
ιμε τηγια
σειρά τους μόνο επιδείνωσαν την
κατάσταση, ενώ και οι Σέρβοι άρχισαν
της βασιλείας αυτού,
να προτιμούν τις «αυθεντικές» σερβικές λέξεις. Εδώ πρέπει να επισημάνουινδικτιώνος ια
με ότι στη Γιουγκοσλαβία του Τίτο εί
χαν γίνει προσπάθειες v i a ρυθμιστούν
το των Σέρβων έθνος,
και με συμβιβασμούς να θεσμοθετη
θούν λέξεις που δεν θ ’ απέκλιναν από
ους δη και Χρωβάτας
τη θεμιτή κοινή γλώσσα, ούτως ώστε οι
ομιλητές της να καταλήξουν στη χρήση
καλούσιν, την Βουλγαρίαν
μιας ορολογίας κοινής σε ολόκληρη την
επικράτεια της ομοσπονδίας.
εξήλθε
Έ ν α ακόμη χτυπητό παράδειγμα που
καταδουλ ωσόμενον...
έχει σχέση με τη διαδικασία της από
σχισης των γλωσσιόν της πριόην Γιου
(Ιστ.
γκοσλαβίας από τη μητέρα σερβοκρο
ατική γλιόσσα αποτελεί και η σατιρική
τηλεοπτική παραγωγή της Ραδιοτηλεό
θηκε στο δύσκολο επάγγελμα του λογο ρασης του Σαράγιεβο στις αρχές του
τέχνη. Το χρέος του προς τη δημιουργία πολέμου με τίτλο «Η Τοπ Λίστα των
κάτι
σαν
τους
το εκπλήρωσε μ’ εκείνο που του ήταν Σουρεαλιστών»,
έμφυτο και το οποίο μπορούσε να χρη «Α.Μ.Α.Ν.» στις καλύτερέ; τους μέ
σιμοποιήσει καλύτερα α π ’ οτιδήποτε ρες. Σ ’ ένα επεισόδιο λοιπόν, στις αρ
άλλο ως όργανο της τέχνης του - τη χές του πολέμου στη Βοσνία, οι πρωτα
σερβοκροατική γλώσσα όπιυς τη μιλού γωνιστές μιλούν όλοι μεταξύ τους σερσε ο λαός της γενέτειράς του, της Βοσ βοκροάτικα, ξαφνικά όμως αρχίζουν
νίας. Στη γλώσσα αυτή λοιπόν ο μεγά να μην καταλαβαίνουν ο ένας τον (Αλ
λος αυτός γιουγκοσλάβος συγγραφέας λο. Ο Κροάτης δεν μπορεί να δώσει
έγραψε τα αριστουργήματά του, θεω στο σέρβο μανάβη να καταλάβει τι θέ
ρώντας τον εαυτό του Σέρβο, αλλά κα λει, ο βόσνιος πωλητής δεν καταλαβαί
θολικό ως προς το θρήσκευμα και Βόσ νει τον πελάτη του από την Ερζεγοβί
νιο ως προς την ιθαγένεια. Πέρα από το νη, ενώ ακόμη και στο ομογενές Μαυ
λαμπρό αυτό παράδειγμα όμως, ο βίαι ροβούνιο οι έως χθες γείτονες δεν μπο
ος διαχωρισμός των τριών αυτών τοπι ρούν πια να συνεννοηθούν γιατί όλοι
κών ιδιωμάτων της σερβοκροάτικης σε τους μιλούν διαφορετικές γλώσσες:
γλώσσες είχε αρχίσει πολύ πιο πριν σέρβικά, κροατικά, βοσνιακά. ερζεγο(υιό τον Ί β ο Άντριτς.
βινιακά, ακόμα και μαυρικά και βουνιΣτην πραγματικότητα η διαδικασία σιακίΑ. Έ ν α ς αλλόκοτος και γκροτέτης τεχνητής διαφοροποίησης της κρο σκος Πύργος της Βαβέλ φυτριόνει στην
ατικής από τη σέρβική γλώσσα είχε αρ καρδιά της πρώην ομοσπονδίας όπου ο
χίσει όταν οι Κροάτες άρχισαν να μετα καθένας σέρνει μαζί του και τον διερ-
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μηνά* του για να μπορέσει να διεκπεραιώσει τις καθημερινές του δραστη
ριότητες με τους έως χθες γείτονες,
ομοεθνείς και αδερφούς, που έγιναν
ξαφνικά αλλόγλωσσοι εχθροί... Η ει
κόνα της κοινής πραγματικότητας ρα
γίζει. κομματιάζεται, γίνεται αποσπα
σματική, όπως σε κάποιο σύγχρονο μυ
θιστόρημα, η αλήθεια δεν υπάρχει πια,
ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια και
κινείται στα στενόχωρα πλαίσια μιας
σχιζοφρενούς Ρασομονκ'ώας. Και η
γλώσσα πρωταγωνιστεί.
Έ χοντας υπόψη όλα αυτά, η μανιχαϊστική ταύτιση των οπαδών του παρα
δείγματος που αναφέραμε στην αρχή
φανερώνει και εξωτερικεύει πολύ πε
ρισσότερα από μία εθνικιστική έχΟρα
των Σέρβων και των Κροατών. Διότι οι
πρόγονοι και τιυν δύο αυτών λαών μι
λούσαν την ίδια γλώσσα, έγραφαν με
την ίδια γραφή, όταν η αποστολή του
Κύριλλου και Μεθόδιου συνέδεσε
ακατάλυτα τον βάρβαρο κόσμο των
Σλάβων με τις βαθιές ρίζες του Ελληνι
σμού και της Ορθοδοξίας. Και ο κό
σμος αυτός ποτίστηκε ώς το μεδούλι
από τη ζωοδόχο αυτή πηγή και μπήκε
στην τροχιά του πολιτισμού και της δη
μιουργίας. Οι καθολικοί Σλάβοι είχαν
όμως την αυστηρή εποπτεία του Βατι
κανού. Οι Σέρβοι, όπο>ς και οι Έ λλη
νες, δέχθηκαν στον πολιτισμό τους
επιρροές και από τη Δύση, και αυτό
έκανε τη θέση τους πιο περίπλοκη και
μπερδεμένη. Οι Κροάτες δεν είχαν το
διχασμό τιυν Σέρβων, ούτε των ΕλλήV(DV, αφού πάντα θήλαζαν από τη λατινομαθή Δύση και δέχθηκαν τον πλούτο
της Αρχαιότητας μέσο) της λατινικής
γλιυσσας, ενιυ ένιωθαν απέχθεια και
απωθούσαν οτιδήποτε προέρχονταν
από την Ανατολή, τη Σερβία, και τη
Ρωσία. Η σέρβική γλώσσα αντίθετα εί
χε παρόμοια μοίρα με την ελληνική και
ο διχασμός της καθρεφτίζεται καλύτε
ρα απ’ οπουδήποτε αλλού στη σέρβική
λογοτεχνία της εποχής του κλασικι
σμού και του ρομαντισμού. Η λογοτε
χνία αυτής της εποχής βαδίζει βαθιά
στα πλαίσια του διχασμού του γλωσσι
κού ζητήματος, το οποίο με τη σειρά
του έχει πολύ βαθιές ρίζες στο διαχω
ρισμό μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Η γενιά των κλασικιστών στη Σερβία
φαίνεται να έχασε τη μάχη με τους ρο
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μαντικούς, ή και με τον χρόνο, αφού
δεν μπορούσε ν ’ ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του. Έ τσ ι επικράτησε η
απλοποίηση και η γλωσσική μεταρρύθ
μιση του Βουκ Κ άρατζιτς (Vuk
Karadzic, 1787-1864), η οποία ναι μεν
άνοιξε τα μάτια των εκατομμυρίων
αγραμμάτων της Σερβίας, αλλά έσπρω
ξε στη λησμονιά έναν ολόκληρο κόσμο
αφηρημένων και μεταφυσικών εννοιών
της παλαιός εκκλησιαστικής σερβικής
γλιυσσας της λογιοσύνης του μεσαίωνα
και του μπαρόκ. Συνεπώς η σέρβική φ ι
λοσοφία, όπως και η επιστήμη, αναζή
τησαν να γεμίσουν το κενό αυτό με δά
νεια από τη λατινική και δημιούργησαν
μια καινούργια επιστημονική και φιλο
σοφική ορολογία η οποία στις αρχές
έμοιαζε άχαρη και αφύσικη, αλλά σιγά-σιγά καθιερώθηκε και αφομοιώθη
κε, έγινε μέρος του σερβικού λεξιλογί
ου. Η παλιά ορολογία, η οποία ήταν πο
λύ πιο κοντά στο υπόβαθρο τιυν νοημά
των, αφού προερχόταν από το Βυζάντιο
κι έτσι επικοινωνούσε απευθείας με
την Αρχαιότητα, διαφυλάχτηκε μόνο
στην εκκλησία και σήμερα εξακολου
θεί να καλλιεργείται από τους θεολό
γους και τους ιερείς.
Η σερβοκροάτικη γλώσσα είναι ζω
ντανό παράδειγμα του διχασμού όπως
και της μάχης ανάμεσα στην Ανατολή
και Δύση, η οποία ξέσπασε στην περίο
δο του εκχριστιανισμού των Σλάβων
και συνεχίζεται ιός τις μέρες μας, αφού
οι ίδιοι αυτοί Σλάβοι διάλεξαν να χτί
σουν το σπίτι τους στο σταυροδρόμι
όπου μαίνεται η σύγκρουση τιυν πολιτισμών (αξιοσημείωτο είναι ότι στη μυ
θολογία το σταυροδρόμι αναφέρεται
ως σημασιολογικά και μαγικά φορτι
σμένο σημείο και δεν συνιστάται vu
χτίζει κανείς σε σταυροδρόμια). Στην
ίδια τη Σερβία αυτί) η μάχη τερματίστη
κε στην εποχή του ρομαντισμού, όπου η
πειθαρχία και η ακρίβεια της κλασικιστικής γλώσσας νικήθηκε από το πα
ρορμητικό χάος τιυν συναισθημάτων
του ρομαντισμού, του οποίου την ανι
σορροπία ήρθε να επανορθώσει η λατι
νική γλώσσα με την επέμβαση στο λεξι
λόγιο της σύγχρονης σερβικής γλώσ
σας. Η κροατική γλώσσα ήταν εξοικει
ωμένη με την επίδραση της λατινικής
από την αρχή και είχε ομαλή εξέλιξη
στο λεξιλόγιό της στο οποίο κατέληξε

και η σέρβική γλώσσα. Το παράδειγμα
των δημιουργών του ρομαντισμού και
του κλασικισμού στη Σερβία αποτελεί
την πιο ολοκληρωμένη έκφραση και
κληρονομιά της ιδιοσυγκρασίας μι«:
εποχής η οποία σταυρωμένη ανάμεσα
στην Ανατολή και Δύση, στο παρελθόν
και μέλλον, μάχεται να στερεώσει το
βήμα της σε ένα αβέβαιο παρόν, στο
οποίο και πάλι αναζητάει στήριγμα και
έμπνευση από τις σταθερές και αποδε
δειγμένες αξίες της Αρχαιότητας. Μ'
αυτό τον τρόπο η Αρχαιότητα γίνεται
πηγή μιας δημιουργίας, η οποία με μομ
φές και περιεχόμενο φιλτραρισμένα
μέσα από την ιδιοφυία του συγγραιρέααναδημιουργού που έχει έντονη την αί
σθηση για το ιστορικό μαζί με το ανιστορικό, θα τροφοδοτήσει και το μέλ
λον. Η διαφορές που υπάρχουν σήμερα
στη γλώσσα των Σέρβιον και των Κροα
τών δεν ξεπερνούν τα όρια τιυν ιδιωμα
τισμών και τοπικών διαλέκτων.
Ως απόδειξη αυτής της θέσης μπο
ρούμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι η
ομογένεια τιυν δύο γλυπτικόν επεκτείνεται και στο σημαντικότερο προϊόν
της συλλογικής συνείδησης στα πλαί
σια της γλιόσσας, στη λογοτεχνία, όπου
τα όρια μεταξύ Σέρβιον και Κροατών
δημιουργών είναι δυσδιάκριτα. Τα
ομορφότερα άνθη της σερβοκροάτικη:
λογοτεχνίας δεν ανήκουν σε κανένα
ξεχωριστά, αλλά αποτελούν πνευματι
κούς πυλιόνες στους οποίους στηρίζουν
την ύπαρξή τους Σέρβοι, Κροάτες.
Βόσνιοι και Μαυροβούνιοι. Συνεπώς
και οι σύγχρονοι σοβαροί ειδικοί
γλωσσολόγοι, ιστορικοί της σερβοκοοάτικης λογοτεχνίας, σλαβολόγοι απ'
όλες τις περιοχές της πρώην Γιουγκο
σλαβίας, δεν μπορούν να αγνοήσουν
την παράδοση που ξεκίνησαν οι πρώ
τοι σλαβολόγοι στην εποχή του κλασι
κισμού και ρομαντισμού. Οι πρωτομά
στορες αυτοί της αναγνιυρισης της σευβοκροατικής γλιυσσας. ιυς προάγγελοι
της κρατικής ενοποίησης τιυν Νότιων
Σλάβων, επισήμαναν τη φιλολογική
και γλωσσική τους ομογένεια: στην
Σλοβενία ο Jernej K opitar. φίλος και
συνεργάτης των Grimm και Goethe
και μέλος του Κύκλου της Βιέννης·
στην Κ ροατία οι επικεφαλείς του Ιλλυ
ρικού Κινήματος (που άνθησε εκεί στη
δεκαετία του ’30 του 19ου ιχι.
την

επίδραση των πανσλαβιοτικών ιδεών
των Τσέχων Kolar και Safarik)· ο μεγά
λο; σέρβος μεταρρυθμιστής και συλλέ
κτης της προφορικής παράδοσης Vuk
Karadzic που δρούσε από τη Γερμανία
και τη Βιέννη μαζί με τον Kopitar κ.ά.
Οι προάγγελοι της ένωσης της Γιου
γκοσλαβίας μπορεί να ήταν λαμπρά
άστρα της διανόησης, αλλά η υλοποίη
ση των ιδανικών τους απέτυχε δυο φο
ρές στον 20ό ακόνα. Η ένωση αυτή από
την αρχή (όπως και στη συνέχειά της)
αποτελούσε ένα εξ ολοκλήρου φιλολο
γικό ζήτημα. Ίσ ω ς γ ι’ αυτό το λόγο και
να ήταν μια καταδικασμένη ουτοπία
που με τεχνάσματα και τεχνητές ανα
πνοές παρέμενε ζωντανή στην εντατι
κή. Ίσω ς έπασχε από την αρχή και στο
τέλος εκδήλωσε τον καρκίνο που έκα
νε μετάσταση κατατρώγοντας όλα τα
κύτταρα της ομοσπονδίας, ακόμη και
την ίδια τη δυνατότητα έκφρασης και
άμυνας των ομιλητών της μέσω του μο
ναδικού εκείνου σταθερού στοιχείου
απ’ το οποίο μπορούσαν να πιαστούν
στην απρόσμενη ρευστοποίηση και
σχετικότητα που τους περικύκλωσε:
την κοινή και μοναδική τους γλώσσα.
Ίσιος όμως να μην είναι έτσι, γιατί η
γλώσσα είναι σκληροτράχηλη και αν
θεκτική στα χτυπήματα, προπάντων αν
αυτά
είναι
προκατασκευασμένα.
Ωστόσο όλα τα τραύματα χρειάζονται
χρόνο για να επουλωθούν. Προς το πα
ρόν θα ’πρεπε να είμαστε ευχαριστη
μένοι αν μια υγιής γλώσσα χωρίς επεμ
βάσεις της πολιτικής γινόταν εφικτή
και δυνατή στον χοόρο των Βαλκανίων,
ως σημάδι της επούλωσης των βαθύτα
των τραυμάτων του πολέμου που ακό
μη σιγοκαίει.
Το τελευταίο συνέδριο σλαβολόγων
που διοργανώΟηκε το περασμένο κα
λοκαίρι στη Ριέκα, στη χερσόνησο
Ίστρα της Κροατίας, μετά την απόσχι
ση και ανεξαρτητοποίηση των κρατών
της Βαλκανικής, επιβεβαιώνει στα
πρακτικά του την κοινή ρίζα της νοτιοσλαβικής παράδοσης καιτιυν γλιυσσών
της. Πεμπτουσία αυτής της θέσης οι με
γάλοι σέρβοι, κροάτες και βόσνιοι συγ
γραφείς που θεωρούνται κλασικοί: ο
Ίβ ο Άντρις με το Γεφύρι τον Δ ρ ίν ο ν ο
Κροάτης Μίροσλαβ Κρλέζα (Miroslav
Krleza) με την Οικογένεια Γκλέμπαϊ
και τον Κροατικό θεό Ά ρ ιγ ο Βόσνιος

Μουσουλμάνος Μέσα Σελίμοβιτς
(Mesa Selimovic) με το αριστούργημά
του Ο Δερβίσης και ο Θάνατος ή ο σέρβος επίσκοπος του Μαυροβούνιου ΙΙέταρ Πέτροβιτς Νιέγκος (Petar Pctrovic
Njegos) με τον απόηχο του σχετικισμού
του Ηρακλείτου στο Λύχνος Μικροκοσμικός και το επικό του ποίημα Δαφνόστεφα, όπως και ο σέρβος πεζογράφος
Μίλος Τσρνιάνσκι (Milos Crnjanski)
με τις προφητικές Μ εταναστεύσεις.
Ακόμη μία επιβεβαίωση αποτελεί και η

...τω τρίτω δ ’ έτει
βασιλείας αυτού το των
Χροβάτων έθνος,

δη και

Σέρβουςτινές καλούσι,
κεκίνητο, την των
Βουλγάρων χώραν
επικεχειρηκός κατασχείν...

Ζωναράς (Χρονικό 18, σ. 17)

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο του Γιουγκο
σλάβου Borut Maricic, όπως και η
ιστοσελίδα της σέρβική; μηχανής ανα
ζήτησης που αναφέρονται σε όλους
τους συγγραφείς της σερβοκροάτικης
παράδοσης ιυς σε ένα ενιαίο σύνολο
ανεξάρτητα από την περιοχή από την
οποία προέρχονται. Ωστόσο ανεπα
νόρθωτη συνέπεια της όλης γεωπολιτι
κής ανακατάταξης στην περιοχή παρα
μένει το ότι επισήμως οι γλώσσες των
καινούργιων κρατών στην επικράτεια
της πρώην Γιουγκοσλαβίας αναφέρονται ως ξεχωριστές: σέρβικά, κροατι
κά, βοσνιακά κ.λπ. Παραμένει άγνω
στο τι 0α απογίνουν και πιός Οα εξελι
χθούν αυτές οι γλώσσες... Ίσιος όμως
να μην χρειάζεται να ανησυχούμε για
καμία γλώσσα του κόσμου. Η ιδιοφυία
των τραγουδιστιυν της προφορικής ποί
ησης (όπου αυτή ακόμη ζει στην κλασι
κή της μορφή ή στη μορφή του ανέκδο
του) και των συγγραφέων Οα βάλει τα

πράγματα στη θέση τους...
Εδώ μπορούμε επιγραμματικά να τε
λειώσουμε αναφέρυντας τα λόγια του
Αϊνστάιν: Ανέβηκα στις πλάτες των
προγόνων μου για να μπορέσω να όω το
μέλλον... Ο μεγάλος φυσικός μ' αυτή
την πρόταση περιέγραψε τον τρόπο με
τον οποίο βρήκε τη δύναμη για να ολο
κληρώσει το έργο του, το χρέος του
προς τη δημιουργία - τη δημιουργία
που στην περίπτωσή του υλοποιήθηκε
στη γλώσσα τη μαθηματική, για να μας
διηγηθείτην Οδύσσεια του Σύμπαντος.
Το ίδιο θα έπρεπε να κάνουν και οι
Σερβοκροάτες. Το μόνο που μας απο
μένει να ελπίζουμε για την σερβοκροάτικη γλώσσα είναι ότι θα καταφέρει να
απορρίψει το ξένο σώμα των ψευδοδιανοητικών κατασκευασμάτων και θα
συνεχίσει να εξελίσσεται ζωντανή και
πλούσια, όπως κάθε υγιής και όμορφη
γλώσσα του κόσμου. Γιατί το νόημα
όλων των προκατασκευασμένων νέων
λέξεων της πρώην σερβοκροάτικης γί
νεται αμέσως κατανοητό) σε όλους τους
Σλάβους των Βαλκανίων. Η κατανόηση
μιας πρότασης, όπως διδάσκει και η
γλωσσολογία, είναι μια διαδικασία που
εξελίσσεται στα βάθη των ατομικών
και εθνικών υποσυνειδήτου, στο επίπε
δο όπου γλώσσα, έθνος και θρησκεία
επικοινωνούν με κβαντικές αντί όριί
σε ις και με ανεξέλεγκτα και αβέβαια
αποτελέσματα... Στα βάθη αυτά βρί
σκονται και οι αιτίες για το ξέσπασμα
του πολέμου που διχοτόμησε τη σερβο
κροατική γλώσσα σαν να ήταν κάποιο
αντικείμενο.
Ό τι η ύπαρξη και των Σέρβων και των
Κροατών βασίζεται στη συμβίωσή τους
και την υπέρβαση τιυν χασμάτιον μετα
ξύ τους, αφού αποτελούν δύο κλαρίά
του ίδιου κορμού, επιβεβαιώνουν και
βυζαντινές πηγές (όπως ο Σκυλίτσης ή
ο Ζοοναράς) οι οποίες τους θεωρούν
ομοεθνείς που μιλούν την ίδια γλώσσα.
Συνεπώς ο διχασμός τους πρέπει οπωσ
δήποτε να ξεπεραστεί. αφού υπάρχει
ζήτημα επιβίωσης, ενώ από τα παμπά
λαια χρόνια η παρουσία των Σέρβιον
και των Κροατών στα Βαλκάνια δεν ξε
χωρίζεται από τους χρονογράφους και
η καταγωγή τους αναφέρεται ως κοινή.
Ισμήνη Ραντούλοβιτς,
Φιλόλογος, μεταφράστρια
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M e τα εγκαίνια τη ς αναπ αλαιω μένης,
ισ τορικής α ίθ ο υ σ α ς του κινημα τογρά φ ου
«Ολύμπιον» το φ ε σ τιβ ά λ τω ν
«μικρομηκάδω ν» γ ιό ρ τα σ ε τ ο π ρώ το
τ έ τ α ρ τ ο του αιώνα τη ς ζω ής του. Ό σ ο να
'ναι α κούγοντα ι α ισ ιό δ ο ξα και τα 2 5 χρόνια
και η α ίθ ο υσ α . Ό ,τι α ν τέχ ει σ το χ ρ ό ν ο και
ό,τι β ελ τιώ ν ετα ι σ τα πολιτισμικά π ράγματα α υτού του τόπ ου μάς
π α ρ ηγορ εί και μ α ς ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι να α ν τέχ ο υ μ ε τις α θ λ ιό τη τε ς και
τα α δ ιέ ξ ο δ α μιας κατά τ ' ά λ λ α γκ ρ ίζα ς κα θ η μ ερ ινό τη τα ς.

«Ας κρατήσουν οι χοροί...»

Η Ειρήνη Ιγγλέση
και ο Ν ίκο ς Χατζόπουλος στην
ταινία του Παν.
Φ αφ ούτη Μετά
τις έντεκα.

ετοιες μέρες, κάθε Σεπτέμβρη, η
«κριτική Δράμα λειτουργεί, με
ταξύ άλλιυν, και σαν «θερμοκοι
τίδα» του ελληνικού κινηματο
γράφου, προσπαθώντας να δια
σώσει το «αύριο» της εγχώριας 7ης Τ έ
χνης, μιας και το «σήμερα» -Οα το δού
με άλλωστε σε λίγες εβδομάδες στη
Θεσσαλονίκη- εξακολουθεί να παρα
παίει με όλα τα γνωρίσματα της θνησι
γένειας. Γιατί, εκείνο που γίνεται ανη
συχητικό είναι ότι οι τρόποι και η λογι
κή (παραβλέπουμε το ήθος) που δε
σπόζουν στην παραγωγή των μεγάλου
μήκους ταινιών έχουν αρχίσει να κά
νουν την εμφάνισή τους, σαν κολλητικό
νόσημα, και στους «μικρομηκάδες» δί
χως, φυσικά, γΓ αυτό να φταίει η δραμινή διοργάνωση. Αλλού και πολυπλό
καμες είναι οι αιτίες. Γεγονός είναι ότι
η πλειοψηφία των νεοσσιυν κινηματο
γρ α φ ικ ώ ν μας (που σχεδόν όλοι τους
είναι και σεναριογράφοι των ταινιών
τους) προσέρχονται στην τέχνη τους
σαν από κοινωνική παρθενογένεση.

Τ
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Ερήμην της πραγματικότητας που όλοι
μας βιώνουμε, κι ακόμα αδιάφοροι για
τις ιστορικές μνήμες που διαλεκτικά
μας καθορίζουν. Αυτάρεσκοι μέσα στο
ρωμαϊκό υπερσιτισμό του καταναλωτι
σμού και στη συνεπακόλουΟη διανοητι
κή νωΟρότητα επιλέγουν το επιδερμι
κό, το γυαλιστερό, το γλυκερό, το ανόη
το, τη μίμηση του ξενόφερτου. Και εί
ναι κρίμα.
Αυτά που γράφουμε να θεωρηθούν
ως ένας άλλος τρόπος συμμετοχής μας
στα 25 χρόνια του δραμινού θεσμού και
αναγνώρισης του μόχθου που κατα
βάλλουν αυτοί που τον διακονούν. Χά
ρη στο δικό τους κόπο και τη φροντίδα
βρίσκουν δικαίωση και οι εξαιρέσεις
γιατί αυτές είναι το «αλάτι» των φεστι
βάλ.
* * *
Το κόσκινο της πρόκρισης πρότεινε
στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ
30 ταινίες μυθοπλασίας, 4 ντοκιμαντέρ
και 10 σπουδαστικές. Π αρ’ όλη την.
όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα, ελα

στικότητα της Προκριματικής Επιτρο
πής, 15 ταινίες μυθοπλασίας. 3 ντοκι
μαντέρ και 26(!) σπουδαστικές «κόπη
καν», προβλήθηκαν δηλαδή στο πληρο
φοριακό τμήμα. Ακόμα, στο τμήμα
«Έ λληνες του Κόσμου» που δημιούρ
γησε το φεστιβάλ για ταινίες Ελλήνιον
ή ελληνικής καταγωγής δήμιο οργιόν
που δεν εξασφάλισαν την τυπική προϋ
πόθεση της «ελληνικότητας», την οποία
χορηγεί το ΥΠ.ΠΟ. προβλήθηκαν 3
ταινίες. Αυτί) ήταν η ελληνική σοδειά.
Περίπου στους μέσους όρους των τελευταίων χρόνων. Και ενιό αριθμητικά
η σοδειά είναι πολύ καλή -και όπιο;
όλα δείχνουν, εκτός απροόπτου Οα συ
νεχιστεί- η ποιότητα διαφέρει από
χρονιά σε χρονιά. Φέτος π.χ. ήταν μια
μέτρια χρονιά με την έννοια ότι ενιό
έλειψαν οι δύο, τρεις εξαιρετικές, τα
αδιαφιλονίκητα δηλαδή φαβορί, υπήρ
χαν οι τουλάχιστον 12 με μέσο όρο εν
διαφέροντα ή ευπρεπή. Οι υπόλοιπες,
μοιραία, ήταν αυτές που Οα αποκαλούσαμε αδιάφορες έως εξοργιστικές. Σί
γουρα ένας προσεκτικός θεατής Οα
έχει αναριυτηΟεί γιατί αυτές στο διαγωνιστικό και όχι κάποιες άλλες από το
πληροφοριακό. Αυτές είναι οι «γκρί
ζες» ζώνες του «παιχνιδιού» όπου οι
κανόνες γίνονται έντονα υποκειμενι
κοί. Αναπόφευκτα. Τόσο αναπόφευ
κτα ώστε φτάνουν μέχρι την τελική κρί
ση των βραβείων και τη γνωστή επωδό:
Γιατί τα βραβεία σ' αυτούς και όχι σε
κείνους...
* *
Ούτε ο δημιουργός είναι ένα ον που
ομφαλοσκοπεί αυτάρεσκα, ούτε ο θεα
τής ένας παθητικός αποδέκτης του «δη
μιουργήματος». Με αυτόν, λοιπόν, τον
αυτονόητο κανόνα οδηγό μας. θεωρού
με την ταινία του Ανέστη Χαραλαμπίδη
Πέρα αττό τις φράουλες ιος την πιο εν
διαφέρουσα και πολυσήμαντη ταινία
της φετινής διοργάνωσης. Αισθητά λι
γότερο εντυπωσιακή από την προηγού
μενη: Μη σας ξεφνγει ο όολοφόνος
(1999) αλλά περισσότερο ώριμη, υπεύ
θυνη και θεματικά ενδιαφέρουσα.
Αντέταξε στη βιντεοκλιπάδικη πλημμυ
ρίδα τις αναντικατάστατες αισθητικές
αξίες του καθαρού κινηματογραφικού
πλάνου. Γεννημένος και μεγαλωμένος
(αναγκαστικά) στην ξενιτειά. ήρθε εδιό
και κατέθεσε με εντυπωσιακή λιτότητα
μια συγκλονιστική άποψη αποφανατισμού για τον Εμφύλιο, μισό ακόνα ιιε-

τα. Αν δεν μεσολαβούσε ο άθλιος ήχος,
η στιχομυθία μεταξύ των δυο μελλοθα
νάτων, έγκλειστων στο βαγόνι αποθή
κη (εμείς βοηΟηΟήκαμε από τον... αγ
γλικό υποτιτλισμό), ο θεατής Ou γινό
ταν κοινωνός μιας εκδοχής στην ανθριυπινη διάσταση εκείνης της εθνικής
τραγωδίας.
Πολιτική, μέσα από σεναριακους και
ποιητικούς μαιάνδρους κινήθηκε και η
γαλλοελληνική ταινία της Ηρώς Σιαιρλάκη Contnitempo. Έ μμεση αναφορά
στα χρόνια της απριλιανής χούντας.
Την αμηχανία του θεατή να συναρμο
λογήσει το περίτεχνο αφηγηματικό
παζλ, το διέσωζε η έξοχη γκριζο-άσπρη
φωτογραφία του Ο δυσσέα Παυλόπουλου. Αυτονόητο το δικαίωμα της ποίη
σης να μιλήσει για την πολιτική. Εντυ
πωσιακή η σύμμειξη γερμανικού εξ
πρεσιονισμού και αμερικανικού αντερ
γκράουντ που επιχείρησε ο Κύπριος
Γιάννης Γιαπάνης με την ταινία του
Μ αυροσκουφίτσα. Για τη σεναριακή
ασάφεια που εισέπραττε ο θεατής με
ρίδα ευθύνης φέρει και η φωτογραφία
που εντούτοις ήταν και το ατού της ται
νίας. Δίκαιη η αποθεωτική ανταπόκρι
ση του κοινού της προβολής που επιφύ
λαξε στην ταινία κινουμένου σχεδίου Ο
νόμος της βαρύτητας του Σπύρου Ρασιδάκη. Με την άψογη τεχνική του, τη
σχεδιαστική του ευλυγισία και την
αφηγηματική του ευρηματικότητα π α 
ρουσίασε (στις μέρες της διάσκεψης
του Γιοχάνεσμπουργκ) μια λυρική και
αδιαμφισβήτητα οικουμενική ταινία οι
κολογικής καταγγελίας. Αυτό πάει να
πει, ο δημιουργός να αφουγκράζεται τα
μεγάλα και επίκαιρα προβλήματα.
Το σπίτι της οδού Π αγκάλου της Αποστολίας Παπάίιυάννου δικαιώνεται για
την προσπάθειά της να αποδώσει το
ύφος και το ήθος που διέθετε το (αυτοβιογραφικό;) σενάριο του Χρήστου
Δήμα. Στην περιφ έρεια της Αθήνας
των «Ινδιάνων» να θυμηθούμε ότι
υπάρχουν και άλλου είδους παιδιά και
άλλου είδους μνήμες. Η ταινία του
Αλέξανδρου Αριστόπουλου Chemical
σχέσεις ήταν η μοναδική φετινή εριστι
κή ταινία, η οποία επιπλέον ανέδειξε
την κατασκευαστική ωριμότητα του δη
μιουργού της. Ο ι ήπιοι ρυθμοί της επα
φής των δύο νέιυν παιδιώ ν που δια δέ
χτηκαν τις εντυπωσιακές λήψεις του
club και το φίνο χιούμορ της κατάληξης
στάθηκαν οι αποδείξεις. Ίσιος το Μ ετά

Chemical
σ χέσ εις του
Α λ έξα ν δ ρ ο υ
Α ρισ τόπ ουλου.

τις έντεκα του Παναγιώτη Φαφούτη να
μην μας συνάρπασε όσο ο περσινός του
Γκόγκος, διέθετε ωστόσο όλα τα γνιορίσματα των αφηγηματικών του αρε
τών. Τρυφερότητα, χιούμορ και έξυπνη
-τόσο δύσκολο αυτό- σεναριακή έξο
δο. Η Ιγγλέση και ο Χατζόπουλος ήταν
ζευγάρι για βράβευση. Ο Σύλλας Τζου
μέρκας, επιβεβαίωσε με την ταινία του
Βροχή τις σκηνοθετικές του αρετές αλ
λά κάπου ανακάτεψε υπερβολικά τη
σεναριακή τράπουλα, ενώ η Αμαλία
Μουτούση ήταν αγνώριστη σε σύγκρι
ση με την προηγούμενη ταινία του
Τζουμέρκα. Τα ίδια περίπου θα λέγα
με για την έμπειρη και καταξιωμένη
Στρατούλα Θεοδωράτου. Οι Χάρτινοι
αετοίττ\ς ευπρόσδεκτοι και συχνά απο
λαυστικοί, αλλά δεν ήταν πιο μπροστά
από προηγούμενες δουλειές της. Για
επιμέρους αρετές θα αναφέρουμε ακό
μα, σαν κατακλείδα, τις ταινίες Κρύοζεστό
της
Στέλλας
Καβαδάτου,
Junction της Εμμανουέλας Φραγκιαδάκη, Η άλλη Ά ρτεμις του Κυριάκου Τοφαρίδη και Ο μικρός Ινδιάνος του
Σταύρου Στάγκου. Από τα 4 ντοκιμα
ντέρ διασώθηκε μόνο αυτό του Αντο'ινη
Μποσκοίτη: Φλέρν - Η τρελή τον φ εγ
γαριού. Πιστεύουμε ότι στις ταινίες
τεκμηρίωσης διαδραματίζει πριυτεύοντα ρόλο η πολυτιμότητα του υλικού ευ
ρήματος και όχι η εικονοποίηση. Η συ
γκέντρωση υλικού για την τραγική φ ι
γούρα της Φλέρυς Νταντωνάκη, τη με
γαλύτερη φωνή του έντεχνου τραγουδι
ού που αξιώθηκε ποτέ η Ελλάδα, διέ
θετε αυτή την πολυτιμότητα. Η Εύη Καραμπάτσου πιστεύουμε ότι έκανε λά
θος να μην εστιάσει την εμμονή της
στην ελληνική περίοδο της Κουβανέ
ζας,
σπουδαίας
τραγουδίστριας
Margarita Diaz Gonzalez, αν βέβαια
υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Η όντως
λαμπρή κινηματογράφηση λογικά αφο-

ρούσε περισσότερο τους Κουβανούς.
Από τη σειρά των 3 ταινκόν «Έλληνες
του Κόσμου» καλύτερη και σε απόστα
ση από τις άλλες το Γιάννος και Μαριγώ της Lea Binzer, γεννημένης στην
Κοπεγχάγη και μεγαλυηιένης στη Θεσ
σαλονίκη. Μια από τις πιο αυθεντικά
ελληνικές ταινίες της διοργάνωσης,
που σκοτείνιασε η οθόνη της από πού
πουλα και ιπτάμενους δίσκους...
Τέσσερις ταινίες ξεχώρισαν ελπιδοφόρα από το σπουδαστικό τμήμα: του
Βασίλη Πανανίδη Ε. ώσπου να π α 
ντρευτείς, Θα γιάνει, μια εκπληκτική
βιρτουοζιτέ παράσταση που πραγματο
ποιήθηκε με τις παλάμες και τα δάχτυ
λα των δυο χεριών της Χρυσούλας Αλε
ξίου και της Γιάννας Μαμακούκα· της
Αδαμαντίας Αρβανίτη Τα γενέθλια της
Λουσίλ, μια καλοφτιαγμένη μαύρη κω
μωδία αλά Έ ντγκαρ Αλαν Πόε* του Νί
κου Θωμαδάκη Vanity, ένα οκτάλεπτο
δοκίμιο πάνω στην ανθριόπινη μονα
ξιά* και τέλος η μοναδική -σ ' ολόκληρο
το ελληνικό τμήμα του φεστιβάλ- ται
νία κοινωνικού προβληματισμού, το
Εσωτερικό σπιτιού με γυναίκα που κα 
θαρίζει μήλ.α (λεπτομέρειες) του Έκτορα Λυγίζου. Μακάρι να συνεχίσει αυ
τόν τον θεματικό προσανατολισμό και
στη μετά τις σπουδές του πορεία.
Το φεστιβάλ ήταν και άλλα πολλά και
πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και
πριν απ’ όλα 9Θ υπέροχες ξένες ταινίες
από 47 χώρες και ένα μαγικά, αλησμό
νητο βράδι με τον Αλέκο Φασιανό να
προσπαθεί να ζιυγραφίσει μπροστά
στο κοινό και έναν Διονύση Σαββόπουλο να συνδιαλέγεται -με μουσική, τρα
γούδια και αναφορές στο κοινά παρελ
θόν- με διαβολεμένο κέφι. Πολύπτυχη
περίπτωση ταλέντου ο κυρ-Διονύσης.
Και τυχεροί αυτοί που τον απόλαυσαν.
ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΙΤΟΣ
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Μ ια σ ελίδα να έλειπ ε από το πρωτότυπο του Έμπορου της
Βενετίας, πόσο ευ κ ο λ ό τερ α 8 α ήταν τα πράγματα και πόσο
β α ρ ετά ! Θ α μιλούσαμε για μια ακόμα ρομαντική κωμωδία του
Σαίξπηρ, για μια ακόμα σ ύνδεση παλιών παραμυθιών, για ένα
σύμπλεγμα ερω τικώ ν ιστοριών με δ ευ τερ εύ ο ν δραματικό
(αλλά πρωτεύον Θεατρικό) πρόσωπο, το πρόσωπο εν ό ς
αντιπαθητικά τυποποιημένου «Εβραίου». Δ υο όμω ς στοιχεία
κάνουν τα πράγματα να μοιάζουν ξάφνου αταίριαστα, το γέλιο
μας ή ο ρομαντισ μός μας να κόβονται μαχαίρι και η συζήτηση
γύρω από το έρ γ ο να φουντώνει εδ ώ και τέσ σ ερ ις αιώ νες σ ε
κά θ ε α νέβα σ μά του.

0 χρηματιστής της Νέας Υόρκης
ρώτα είναι πως το
κεντρικό εύρημα
του έργου είναι
περισσότερο φρι
καλέο από όσο
μπορεί να γίνει ανεχτό
σε μια κωμιυδία. Έ χ ε ι
και η κλάκα τα όρια της.
Άλλο πράγμα να γελάς
με κάποιον που κάνει
τουμπες, όταν δεν τρώει
σφαλιάρες, και άλλο να
είσαι υποχρεωμένος να
γελάσεις με κάποιον που
ακονίζει το μαχαίρι του έτοιμος να κό
ψει μια λίβρα κρέας από τον χρεώστη
του. Το δεύτερο, αν είναι αστείο, είναι
τουλάχιστον κακόγουστο.
Και έπειτα είναι εκείνη η απότομη κα
τάβαση της κωμιυδίας προς την ευαι
σθησία και τη συμπάθεια, στο μονόλογο
του Σάιλοκ. Αυτός δεν ήταν μέχρι πριν
λίγο ο μοχθηρός, ο μισητός του έργου;
Τι ιτόι παράξενη συμπάθεια είναι αυτή
που ξάφνου εκλύει και μάλιστα μοιάζει
να πετυχαίνει; Είναι παράξενο: μόλις ο
Εβραίος χάνει την φρικαλέα νομική του
διεκδίκηση, κερδίζει στο δικαστήριο
του ανθρώπου. Αυτός που μόλις πριν
έμοιαζε να διεκδικεί την κακία ως γονιδιακό του σύμπτωμα, ως τεκμήριο της
καταγωγής του, τώρα περνά στην αντε
πίθεση. Σαν μια απρόσμενη παράβαση
στο σιάμα της μαύρης κωμωδίας του
Σαίξπηρ, ένας λόγος παράξενος όσο
και διαχρονικός υψώνεται. Ακόμα πιο
παράξενο: η ομοιότητα των ανθρώπων
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δεν εμφανίζεται, λένε ο Σάιλοκ και ο
Σαίξπηρ, στα προτερήματά τους, αλλά
και στη διάθεσή τους για εκδίκηση. Ας
μη βλέπουμε λοιπόν στη σκηνή μόνο ένα
τέρας· ας δούμε πίσω από αυτό τις συν
θήκες που το γέννησαν.
Τι ζητά να εκδικηθεί ο Σάιλοκ; Τις
απεριόριστες προσβολές στο πρόσωπό
του και στη θρησκεία του. Κάτι περισ
σότερο: ζητά να εκδικηθεί, επιβεβαιώ
νοντας ιός στο έπακρο και, ακόμα, πέ
ραν αυτού, τις προκαταλείψεις των άλ
λων απέναντι' του. Για τους άλλους
υπήρξε πάντα «ο μοχθηρός και ο μιση
τός», ένα παράσιτο που «έπινε το αίμα
των άλλων» και «έτρωγε τις σάρκες
τους». Κάποιος που ακόμα και να δανεισΟείς χρήματα από αυτόν ήταν ση
μείο ταπείνωσης. Ο Εβραίος δεν κάνει
τίποτα άλλο παρά να μετατρέπει αυτές
τις φαντασιώσεις σε πράξη. Αν θέλετε,
το συγκλονιστικό δώρο του Σαίξπηρ εί
ναι ακριβώς εδώ: πως ανακαλύπτει κά

τι που σήμερα το ξέρουμε πολύ καλά
από την κοινωνιολογία των γκέτο: το
περιθώριο πάντα εκδικείται, με το να
επιβεβαιώσει ακριβώς εκείνους του;
λόγους της περιθωριοποίησής του.
Δύσκολα σήμερα, εποχή πολιτικιό;
ορθή, ανεβαίνει ο Έ μπορος χωρίς να
τονισθεί η ανθρώπινη πλευρά του Σάι
λοκ. Η παράσταση μετέφερε την ονει
ρική Βενετία του Σαίξπηρ στην εποχή
της αμερικάνικης οικονομικής άνθη
σης πριν από το κραχ. Μια ιδέα που
στηρίζεται στη χιλιοειπωμένη πια ανά
γνωση του Ε μπορον ως σημάδι ανά
δειξης μιας νέας, ισχυρής χρηματοοι
κονομικής τάξης. Μπροστά σ* ένα μινιμαλιστικό, έως εξαφανίσεως. σκηνικό
του Αγγέλου Αγγελή και με τα ασαφή
κοστούμια του ίδιου, κάτι ανάμεσα σε
καμπαρέ, κομέντια ντελ άρτε και φάρ
σα, ο Θεολόγης έπρεπε να διδάξει ένα
πλήθος ηθοποιών. Λέω «πλήθος», για
τί ήταν αδύνατον να ξεχωρίσεις ιδιαί
τερα κάποιον, προφανιάς όλοι τους μέ
τοχοι στο γενικό πρόβλημα της παρά
στασης: τι παίζουμε τιάρα, κωμωδία,
δράμα, φάρσα, παραμυθόδραμα ή
τραγωδία; Το δικό της μερίδιο σε αυτό
το πολυεπίπεδο, λίγο απ' όλα του
πράγματος διεκδικεί και η υπερπλη
θωρική μουσική του Γιούρι Στούπελ.
που μετέτρεψε το έργο του Σαίξπηρ σε
κωμιυδία μετ' ασμάτων, με αξιώσει;
μιούζικαλ.
Και στη μέση της όλης παράστασης ο
Γιώργος Κιμούλης. Ηθοποιός άλλη;
ασφαλώς κλάσης από τους υπόλοι
πους, που για μια ακόμη φορά έπαιξε
λυπηρά μόνος. Γι' αυτί) το τελευταίο
μάλιστα πιστεύω ότι ευθύνεται και ο
ίδιος. Νομίζω πιυς πρέπει να λάβει σο
βαρά υπόψη του την αδυναμία του να
μετατρέψει μέρος από το ταλέντο του
σε ενθουσιασμό. Είναι αυτό μια καλλι
τεχνική αδυναμία που προέρχεται
ίσως από μια προσιοπική και πρόσκαι
ρη έλλειψη αυτοπεποίθησης.
Τελειώνω με μια παρατήρηση ως
προς την εμφανή διάθεση της παρά
στασης να «περισώσει» τον Σαίξπηρ
με δικές της κειμενικές παρεμβάσεις.
Να αποφασίσουν οι συντελέστές της
το τι βλέπουμε: μια λαϊκή ή μια διανοουμενίστικη διασκευή; Ό τα ν ανάβεις
πολλά φώτα ταυτόχρονα, κάνεις κά
ποιες φορές θαμπό το αντικείμενο που
φωτίζεις.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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Το Φ εσ τιβ ά λ Αθηνώ ν για το κλείσιμο των φετινών εκδηλώ σ εώ ν
του μας επιφύλασσε μια μικρή γιορτή με κεντρικό άξονα την
μυστηριακή και γοητευτική Ιαπωνία, έναν μακρινό, πολύτιμο,
μακραίω νο πολιτισμό. Το Σ ά β β α το 2 8 Σεπτεμβρίου
εκδ η λώ σ εις ε κ τό ς (στον προαύλιο χώρο) και εν τό ς Η ρω δείου
ξεκίνησαν από τις 6 .0 0 το απόγευμα με ε λ ε ύ θ ε ρ η είσ ο δ ο για
το κοινό (εξα ίρ εσ η φυσικά η παράσταση του Ηρω δείου).

V

Άρωμα ανατολής
ις εκδηλιόσεις άνοιξε έκθεση της
παραδοσιακής ανθοδετικής τέ
χνης Ikebana, τέχνης που ξεκίνη
σε πριν πολλούς αιώνες ως τελε
τουργία αλλά που και σήμερα
«κόμη εκφράζει μια ολόκληρη φιλοσο
φία. Ακολούθησε στις 7.00 παρουσία
ση και έκθεση ιαπωνικής καλλιγρα
φίας από την καλλιγράφο, ζωγράφο
και καθηγήτρια στο Μ έγαρο Ιαπωνι
κού Πολιτισμού στο Παρίσι, Yuuko
Suzuki, ενώ στις 7.45 με τη συμμετοχή
χορευτών του Λυκείου των Ελληνίδων
πραγματοποιήθηκε γιορτή Ματσούρι.
Ματσουρι ονομάζεται η θρησκευτική
λατρεία που καθιερώθηκε αιώνες πριν,
όταν η Οεότης του τεμένους κατέβαινε
στη γη. Η μέρα αυτή χαρακτηρίζεται
από σεμνές τελετές, γενική ευθυμία,
μουσική και χορό, ενώ οι ιερείς ενδύονται τις επίσημες ενδυμασίες τους και
έμποροι κατακλύζουν τον χώρο πλη
σίον του τεμένους. Το πρόγραμμα ολο
κληρώθηκε, παρά τη φΟινοπιυρινή μπά
ρα, με τη μουσικοχορευτική παράστα
ση των Osaka - D adada - dan Tcnko στο
Ηρώδειο, ένα γοητευτικό θέαμα με πο
λύ έντονο το θεατρικό στοιχείο.
Ο γεννημένος το 1947 στη Χιροσίμα
Isaya Mondori, χορευτής και χορογράφος της Ιαπωνικής Ακαδημίας Χορού,
ενσωμάτιυσε στις παραστάσεις του
στοιχεία από τις τεχνικές του θεάτρου
No και Καμπούκι καθώς και του μιού
ζικαλ. Ο ίδιος, αναζητώντας την ουσία
του χορού, εγκαινίασε και μια νέα μέ
θοδο που βασίζεται στις παραδοσιακές
παραστατικές τέχνες της χώ ρας του. Το
1987 ίδρυσε τους Osaka - Dadada - dan
Tcnko ως ένα wadaiko (μεγάλο ιαπωνι
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κό τύμπανο) γκρουπ. Για πέντε χρόνια
δούλεψαν χρησιμοποιώντας, όταν δεν
είχαν τύμπανα, παλιά λάστιχα αυτοκι
νήτου. Την πρώτη τους παράσταση την
έδιοσαν πέντε χρόνια μετά τη δημιουρ
γία τους, το 1992, και είχε τίτλο Tcnko
Nuriyamazu {Never ending drums).
To σημερινό τους όνομα ωστόσο το
έλαβαν μόλις το 1997. Osaka - Dadada dan Tcnko σήμαινε πως μια ποικιλία
άλλων τυμπάνων πέρα από τα wadaiko,
που μέχρι τότε ήταν το κύριο εργαλείο
τους, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
για την παραγωγή ιαπωνικών ήχων.
Επίσης έδιοσαν έμφαση ιπην κίνηση
και την εμφάνισή τους αποφασισμένοι
να ενισχύσουν το στοιχείο της διασκέ
δασης. Η προσπάΟειά τους εστιάστηκε
στον δημιουργικό συνδυασμό των τυ
μπάνων και του χορού αλλά ταυτόχρο
να και στην αφομοίωση θεατρικών
στοιχείων. Απώτερος σκοπός η εξωστρέφεια και η ενεργή συμμετοχή του
κοινού. Η ενεργητική διασκέδαση. Τα
σώματά τους χρησιμοποιούνται πια ως
όργανα διασκέδασης. Το αποτέλεσμα
αποτελεί έναν γοητευτικό, καΟηλωτικό
συνδυασμό της ιαπωνικιυν παραδοσια
κών τεχνιυν και της εκσυγχρόνισής
τους. Το παλιό με το καινούργιο συνδέ

ονται δημιουργικά στις παραστάσεις
τους με τον ίδιο τρόπο που τα παραδο
σιακά μουσικά όργανα συνδυάζονται
με
τα
σύγχρονα
ηλεκτρονικά.
Samulnori, Ohdaiko, Taiko, Sliimetaiko, Shamiscn, Atarigane. Shino-l'uc.
όλα μουσικά όργανα που συμμετέχουν,
συμπράττουν στις παραστάσεις τους.
Στη συγχώνευση του πρωτόγονου ρυθ
μού και της μοντέρνας ευαισθησίας εκ
φράζεται η ομορφιά της ιαπωνικής τε
χνικής που συλλαμβάνει τόσο την κίνη
ση όσο και την ακινησία. Η μοναδικό
τητα του γκρουπ που σήμερα δίνει πα
ραστάσεις σ’ ολόκληρο τον κόσμο έχει
κερδίσει τον θαυμασμό και την εκτίμη
ση των θεατών.
Απόλυτος συγχρονισμός, ακρίβεια,
ήχοι που πετούσαν στον αέρα και γίνο
νταν αντικείμενο παιχνιδιού σαν μπα
λάκι του τένις, άψογη τεχνική, κίνηση
ακρίβειας, ενέργεια, εξαιρετικός συν
δυασμός νου, κίνησης, ήχου. Δύναμη
και ευαισθησία, το σήμερα και το χθες.
Προσωπικότητες και τεχνικές που απο
τελούσαν ένα εξαιρετικό σύνολο. Μια
παράσταση συνόλου που Οα μπορούσε
ν’ αποτελέσει την αφετηρία εννιά σόλο
περφόρμανς που να διατηρούν το ίδιο
αμείωτο ενδιαφέρον. Μ’ αυτά τα χαρα
κτηριστικά οι Yoshikuni Okuda. Katsuyoshi Kojima, Yuki Tabara. Ritsuko
Ocda, Yukuko Hashimoto. Mihoko
Umemura, Toshihiko Nakahashi, Teruaki Kataoka, Akira Sakaue. καθιός
και με τη βοήθεια των 32 τυμπάνων δια
φορετικών μεγεθών κατάφεραν να μα
γέψουν και το ελληνικό κοινό, παρόλο
που η βροχή τούς ανάγκασε να κάνουν
κάποιες περικοπές στο πρόγραμμά
τους.
Στην παράστασή τους περιέλαβαν
και τον χορό του Βασιλιά των Λιονταριών σε χορογραφία του Isaya Mondo
ri. Ο χορός αυτός που κατάγεται από
μια πανάρχαια δοξασία, θέλει το λιο
ντάρι, ζώο ιερό και σύμβολο δύναμης,
να καταβάλλεται από το κακό πνεύμα.
Ο χορογράφος βασίστηκε στο χορό
του θεάτρου Καμπούκι και τον συνο
δέυσε με πολλά διαφόρων μεγεθιόν
Taiko. Στο χορό συμμετείχε και η Τα
μπάκο Κιταμπάγιασι.
Έ ν α κλείσιμο εντυπωσιακό και αξιό
λογο όπως αρμόζει σε ένα πραγματικό
Φεστιβάλ.
ΕΙΡΗΝΗ MOYNTPAKH
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Θ α διαφ ω νήσ ω μ ε το κείμ ενο το υ Δ. Φιλιππίδη σ χετικά μ ε την
ελληνική σ υμμετοχή στην α ρχιτεκτονική B ie n na le τη ς Β εν ετία ς και
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το ν «απ όλυτο ρ εα λισ μ ό » της. Και θ α διαφ ω νήσ ω γιατί δ ε ν κ α τά λ α β α
αν ε ν τε λ ε ι επ ικ ρ ο τεί ή ψ έγει τη βασ ική ιδ έα το υ π ερ ίπ τερ ο υ μας.
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Στην αρχή του ά ρ θ ρ ο υ μού δ ό θ η κ ε η εντύπω ση τη ς α π οδοχής, α λ λ ά
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σ το τ έ λ ο ς το σ υμπ έρασ μα ήταν πάνω-κάτω ότι «μας έκα να ν ρ εζίλ ι
δ είχ ν ο ντα ς τις α θ η ν α ϊκ ές φ α β έ λ ε ς ενώ δ ε ν είναι έτσ ι η Ελλάδα». Εξ
ου και ο ειρ ω νικό ς τίτλ ο ς «Ε λλά δα - Β ρα ζιλία 1 -0».

Αρχιτεκτονική και Εηιθνμία
Αφιερωμένο στον μελλοντικό Δήμαρχο της
Αθήνας.
Στην Ελλάάα ί)εν ενεργούν εναντίον των νό
μων· ενεργούν υαν να μην υπάρχουν νόμοι.

ώς είναι όμως τελικά η Ελλάδα;
Όπως την βλέπει η Γιάννα, ο
Calatrava, οι τουρίστες της
Πλάκας, οι κάτοικοί της, ο Σύλ
λογος Αρχιτεκτόνων ή οι χιλιά
δες εργολάβοι οι οποίοι και παράγουν
το συντριπτικό ποσοστό του ακαθάρι
στου εθνικού προϊόντος; Τι είναι η πατρί
δα μας τέλοσπάντων;
Αυτό που ήθελαν, νομίζω, να πουν οι
τρεις επιμελητές της φετινής συμμετο
χής ήταν grosso modo πως την αισθητι
κή του αστικού ή του ημιαστικού τοπίου
-αυθεντικά χωριά ή παρθένα φύση συ
ναντάμε μόνο στις cart postal του EOT ή
στα παραμύθια της γιαγιάς- δεν την δια
μορφώνουν οι συγκροτημένες αρχιτε
κτονικές προτάσεις των ευάριθμων επω
νύμων αλλά η τεράστια ανάγκη των
άπειρων ανωνύμων. Μ’ άλλα λόγια
marka depositata-ιτις πόλης καλώς ή κα
κώς δεν είναι π.χ. τα κτήρια του μεθοδι
κού όσο και ευέλικτου Τομπάζη, δεν θα
είναι το οψέποτε Μουσείο του Pei, αλλά
τα ««πανωσηκώματα» και οι αναμονές, οι
προεκτάσεις και τα μπαλκόνια-δωμάτια,
τα ««αυθαίρετα» μιας κοινωνίας που βιώνει απολαυστικά περισσότερο την αυ
θαιρεσία της παρά την νομιμότητά της.
Απουσία παιδείας, ανυπαρξία κράτους,
αγνόηση της παράδοσης, συμφέροντα
προ και υπέρ πάντων, μια κουλτούρα,
τέλος, του αρχιτεκτονείν αλλά και του
κατοικείν -κι εδώ η ευθύνη των αρχιτε
κτόνων είναι τεράστια- και μια λογική
αγοράς, που αρχίζει απ’ την πολιτεία και
τελειώνει στον πολίτη κι όχι αντίστροφα,
έχουν σκηνοθετήσει με σύμπνοια την
παρούσα κατάσταση. Και η ««σκηνοθε
σία» γίνεται ρεαλιστικά αληθινή όταν οι
«φορείς» αποφασίσουν να κηρύξουν
διατηρητέους οικισμούς ή αρχιτεκτονι
κά σύνολα, Πλάκα, Ψυρρή, Ζαγοροχώρια, Μεστά Χίου, Φηρά Σαντορίνης και
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τα ρέστα. Εδώ η κουτοπονηριά διαδέχε
ται τη σύγχυση και vice versa. Κέρδος,
ευκολία, αξιοποίηση στο μέγιστο, ««τουριστικοποίηση» του φυσικού και «αγιοποίηση» του καθημερινού, που θα πει
««περάστε κόσμε και συγκινηθήτε».
Τι υποστηρίζει λοιπόν η φετινή ελληνι
κή συμμετοχή; Η σημερινή Αθήνα και
κατ’ επέκταση η Ελλάδα είναι το δυναμι
κό υβρίδιο της ανοχής ή και της συναλ
λαγής πολίτη και πολιτείας και το θηριώ
δες παράγωγο της ανάγκης και της
αξιοποίησής της. Άρα το αποδομητικό
αυτό «χάος»» που δρα όχι εναντίον των
θεσμών αλλά σαν να μην υπάρχουν θε
σμοί μπορεί κάπου να είναι θετικό, δημι
ουργικό ακόμη, και άρα οφείλουμε νατό
μελετούμε αντί να το αποσκορακίζουμε
ή να το αγνοούμε.
Συνήθως στην αρχιτεκτονική Biennale
στέλνονται εύτακτες ελληνικές προτά
σεις με ευφυή και οργανωμένα projects
νεότερων και παλιότερων αρχιτεκτόνων
οι οποίοι συγκροτούν την ««επίσημη»
ιστορία μεν, αποτελούν εξαιρέσεις δε.
Τι γίνεται όμως με την ανεπίσημη ιστο
ρία που τυχαίνει να είναι και η πιο διαδραστική;
Στην Ελλάδα οι Έλληνες φτιάχνουν τα
σπίτια τους μόνοι τους, έστω κι αν διαφη
μίζουν άλλα τα life-style περιοδικά. Το
αστείο -ή μήπως τραγικό;- είναι πως και
τους οικισμούς τους τους φτιάχνουν μό
νοι τους εική και ως έτυχε, εδώ και τώρα,
έστω κι αν δεν το συνειδητοποιούν, ενώ
βέβαια τον λόγο θα έπρεπε να έχει σχετι
κά η οργανωμένη πολιτεία. Το πατρικό
μου σπίτι είναι στα Ταμπούρια, δηλαδή σ'
έναν περιαστιακό Πειραιά που συγκρο
τήθηκε όπως-όπως μετά το '22. Ξέρετε,
Δραπετσώνα. Κερατσίνι, Καμίνια, Ρέντης, Κοκκινιά. Σήμερα αυτοί οι άναρχοι,
προσφυγικοί καταυλισμοί έχουν γίνει δή
μοι που θα ’θελαν να μοιάζουν στον Δήμο
της Αθήνας. Έχουν ασφαλτοστρωμέ
νους δρόμους, πεζοδρόμια, κάδους
σκουπιδιών, πλατείες με αφίσες, λυμφατικό πράσινο για να εξέρχονται τραπεζο
καθίσματα, κατασκευές της ευμάρειας
πλην sui generis, πυκνή δόμηση, πυκνό/
ί

τερη κυκλοφορία, πάρκινγκ στις πρώην
πυλωτές και κυρίως ασφυξία ελεύθερου
χώρου. Δεν έχουν πια αλάνες, αυλές, μο
νώροφα σπίτια και... χαρακτήρα.
Αστοί οι σύγχρονοι Δήμοι-μορφώματα
πρέπει να αποκτήσουν πάλι χαρακτήρα.
Τον χαρακτήρα του σήμερα, αυτόν δηλα
δή που ορίζουν οι ανάγκες και οι επιθυ
μίες των χρηστών έτσι απλά. Το μεταβα
τικό στάδιο τελείωσε και το Ζεφύρι από
καταυλισμός προήχθη σε προαστιακό,
σύγχρονο οικισμό. Ποιος τον σχεδίασε;
Μα κανείς! Και ίσως-ίσως καλύτερα, κι
αυτό γιατί τις ανάγκες και τις συμπεριφο
ρές του σκηνίτη δεν μπορεί να καθορίσει
ένας γραφειοκράτης.
Γράφω το κείμενο αυτό καθισμένος σ'
ένα προκάτ μπαλκόνι στο Μεροβίγλι σ'
ένα ξενοδοχείο σε ύφος κυκλαδέξ. Η θέα
ταυτοχρόνως μαγική και οδυνηρή. Tale
quale η Ελλάς όπως θα ’λεγε ο καθηγητής
μου των Λατινικών. Ένα μεταφυσικό το
πίο και μαζί οι άνθρωποι και τα ίχνη τους,
υψιπετή ή χυδαία, από την πρώτη στιγμή
που το τοπίο αυτό κατοικήθηκε. Οικισμοίαετοφωλιές για τον φόβο των πειρατών,
υπόσκαψα ώστε ν’ αντέχουν στους σει
σμούς, κανάβες για να ψήνεται το κρασί,
καλντερίμια για την επικοινωνία, χωματό
δρομοι για να μη γλιστράνε τα ζώα. Και
συγχρόνως πολυώροφα στις κορυφογραμμές των βράχων rooms to let κι ένα
απίστευτο μακιγιάρισμα της εντόπιας αρ
χιτεκτονικής παράδοσης.
Στη Σαντορίνη συνυπάρχουν ο πρωτοκυ
κλαδικός πολιτισμός του Ακρωτηρίου και
το Internet. Αμφότεροι έχουν τα δικαιώματά τους. Το βράδυ τα Φηρά φωταγωγούνται χολυγουντιανά και τότε λάμπει στ’
αλήθεια «Κάτι το Ωραίον». Σκηνογραφικές
προσόψεις μπαρ, κρεμαστές πισίνες στο
κενό σαν τους κήπους της Βαβυλώνας,
αμερικανική χλιδή και ελλαδίτικη μαγκιά.
Άνθρωποι απ’ όλα τα μέρη της γης κάνουν
διακοπές ή μπίζνες στο νησί, βγάζουν λε
φτά ή τα μάτια τους, αλλά πάντως ζουν την
μια μοναδική, μα ίσως ασήμαντη, ζωή τους.
Δεν ωφελεί να στήσουμε τους ζωντανούς
τύπους στα μουσεία. Η πραγματικότητα ζει
τον δικό της αμείλικτο ρεαλισμό, ό,τι κι αν
λένε οι πρόσκαιροι υπουργοί, τα πρόσκαι
ρα υπεχωδέ και οι άκαιροι πουριτανοί. Η
Ελλάδα των ανωνύμων τούς εκδικείται. Τώ
ρα, αν εκπαιδεύσουμε αλλιώς τον εύστρο
φο όσο και αεριτζή πληθυσμό μας κι αν ευ
αισθητοποιήσουμε διαφορετικά αυτούς
τους «ανώνυμους» επικυρίαρχους της αρ
χαίας κληρονομιάς, ίσως αποκτήσουμε κά
ποιο κύρος και οι ελάχιστοι επώνυμοι. Ώς
τότε όμως θα κυριαρχεί «η εκδίκηση της
Γυφτιάς». Και μην ξεχνάμε πως σ’ αυτόν
τον δικαιωματικά μοντέρνο, λόγω καθυστέ
ρησης, τόπο, όπως θα ’λεγε και ο Kenneth
Frampton, μια ιστορία της αρχιτεκτονικής
αρχίζει αναγκαστικά από αύριο.
λΛΑΔΙΩΧ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Για το A ιαφωτιστικό Αίτημα
Κοσμάς Ψυχοπαίδης,
Κ ριτική Φ ιλοσοφία κα ι Λ ο γ ικ ή τω ν Θ εσμώ ν ,

Μετάφραση: Ό λγα Σταθάτου,
εκδ. Εστία, Αθήνα 2001, σελ. 226.
Ο Κ οσμάς Ψ υ χ ο π α ίδ η ς ε ίν α ι στοχαστή ς
που παραμένει κοντά στα μαρξιστικά αιτή
ματα και τη μαρξική προβληματική. Ω στό
σο, η «αξιακή θεώρηση» που συνιστά τη δι
κή του προσω πική θεω ρητική τοποθέτηση,
προϋποθέτει τη γνώ ση κ α ι την έρ ευ να της
μεγάλης διαφω τιστικής κα ι νεω τερικής π α 
ράδοσης, με επικέντρωση στον Καντ και τον
Χέγκελ. Στο πρώ το μέρος του βιβλίου του
για τον Καντ, ο Κοσμάς Ψ υχοπα ίδη ς κάνει
μια προσπάθεια συσχετισμού της γνωσιοθειυρίας του Καντ με την πολιτική του θεωρία.
Κεντρικό σημείο της Κ αντιανής γνωσιοθεωρίας είναι η υ π α γω γή της εμ π ειρ ικ ή ς εποπτείας σε a priori διανοητικές αρχές· εδώ ο
Καντ θ έ τ ε ι το μ ε θ ο δ ο λ ο γ ικ ό α ίτη μ α της
αναγκαιότητας που έρ χετα ι σε αντίθεση με
το αίτημα της ελ ευ θ ερ ία ς, του ζητουμένου
της πολιτικής του θεω ρ ία ς. Σ τις αναλύσεις
του, ο Ψ υχοπαίδης δείχνει ότι ο Καντ μετα
βάλλει τη γνω σιοθεω ρητική χρήση κατηγο
ριών όπω ς η «γενικότητα του νόμου» κα ι η
«αιτιότητα», <οστε να χρ η σ ιμ οποιη θούν ως
προς την έννοια της ελευθερίας. Ό λ α αυτά
γίνονται για να μην αποκλεισθεί για τον άν
θρωπο, όπως γρ ά φ ει ο σ υγγρα φ έας, «ο αυτοκαθορισμός της ελευθερίας», ούτως <όστε
ο άνθρωπος να μην μπορεί να υ πα χθεί στην
ίδια κατηγορία με το ζώ ο κ α ι τη «ζώσα μη
χανή».
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ο σ υ γγρα 
φέας θέτει το πρόβλημα του φυσικού δικ α ί
ου, στον Καντ, την έννοια της πολιτικής κοι
νωνίας και τις καντιανές θέσεις ως προς την
Ιστορία. Ο ι θ έ σ ε ις της π ο λ ιτικ ή ς θ εω ρ ία ς
του Καντ σχετικά με το φυσικό δίκαιο, π α ρ ’
όλο που καθίστανται μια δικαιολόγηση των
αστικιυν θεσμών, αποκτούν σήμερα μεγάλη
σημασία γ ια τ ί μας β ο η θ ο ύ ν στην άσκηση

κριτικής σε σύγχρονες «νεοφιλελεύθερες»
προσεγγίσεις, που αποσπούν τα ιδιοκτησια
κά δικαιώ ματα από το πλαίσιο θεμελιωδών
ελευθεριών και δικαίου. Ως προς την πολιτι
κή κοινωνία, ο Καντ, πα ρ ’ όλο που δεν δέχε
ται το Κοινοβούλιο, ζητάει Κράτος Δικαίου,
ατομικές ελευθερίες και ισονομία. Ως προς
την Ιστορία, τέλος, το Καντιανό αίτημα είναι
να δ ιερ ευ νη θ εί αν η γενικότητα του νόμου
κα ι η ελ ευ θ ερ ία π ρ α γμ α το πο ιο ύ ντα ι ή όχι
στην ιστορία. Ο Καντ υποστηρίζει ότι ακόμη
κ α ι μ ια εγ ω ισ τικ ή π ρ ά ξ η , π .χ . μ έσ α στα
πλαίσια του ανταγωνισμού της αγοράς, μπο
ρ εί να έχ ει αποτελέσματα πα ρ α δεκ τά από
το Λόγο. Π ρόκειται για μια ιδέα Χομπσιανής προέλευσης, που καταλήγει σε μία «πρό
θεση της Φ ύσης», κατά τον Καντ, η ο π ο ία
α ρ γ ό τε ρ α θα εμ φ α νισ θ εί στον Χ έγκελ ως
«πανουργία του Λόγου».
Στο κείμενό του για τον Καντ, ο Ψ υχοπαί
δης δεν θέλει να μείνει στην πραγμάτευση
της Καντιανής πολιτικής θεω ρίας απλώς ως
ένα είδος φιλελεύθερης πολιτικής θεωρίας,
π α ρ ’ όλο που η πολιτική θ εω ρ ία του Καντ
π ρ ο ϋ πο θέτει ότι η εργαλειακή λογική μπο
ρ ε ί να σ τρ α τευ θ εί υ π έρ του Λ όγου· είν α ι
όμως πλέον κοινός τόπος πως η εργαλειακή
λογική υ π ο νο μ εύ ει τον Λ όγο. Ω στόσο, θα
υ φ ίσ τα τα ι π ά ν τα το κ ρ ιτικ ό αίτη μ α κ α ι η
ρυθμιστική ιδέα Καντιανού τύπου, που μας
επιβάλλει τη συνειδητοποίηση της απόστα
σης μεταξύ πραγματικότητας και κανονιστι
κού ιδεώδους. Η σημερινή πολιτική θεωρία,
όπως γρ ά φ ει ο Ψ υχοπαίδης, δεν μπορεί να
παραβλέψ ει τα αιτήματα του Καντ για ειρή
νη και αξιοπρέπεια, καθώς και την καταδίκη
της οσμής χρ η σ ιμ ο π ο ίη σ η ς του α νθρ ώ π ο υ
από άνθρ ω πο , ό χι ως σκοπού αλλά ως μέ
σου.
Πολύ καλή είνα ι η μετάφραση της Ό λ γα ς
Σταθάτου και ενδιαφέρουσα η εισαγωγή του
Γ. Φ αράκλα, η οποία αναφ έρεται στο σύνο
λο του έργου του Κοσμά Ψυχοπαίδη.
Έ ρ η Κασίμη

© α ξεκινήσο) πάλι από
τα περιοδικά - ένα από
τα τελευταία κατάλοιπα
της συλλογικότητας. Μα;
προσφέρουν παράλληλα
και μια πρόγευση των
προβληματισμών και των
ρευμάτιυν που
αρθρώνονται σε γραπτό
λόγο στον τόπο μας. Οι
σημειώσεις (τχ. 56,
Ιούνιος 20Θ2)
προσέρχονται κατά
άτακτα χρονικά
διαστήματα μα σταθερά
βήματα σ' εμάς και μας
δίνουν το στίγμα τους
μέσα από κείμενα και
φωνές γνωστές που
επιμένουν στις ιδέες τους
και ευτυχιός: Γ εράσμιος
Λυκιαρδόπουλος, Βύρων
Λεοντάρης, Μάριος
Μαρκίδης, Στέφανος
Ροζάνης, Τάσος
Πορφύρης, ΓιώργοςΊκαρος Μπαμπασάκης.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να
κάνουμε στην περιοδική
έκδοση των Αρχείιυν
Σύγχρονης Κοινωνικής
Ιστορίας Αρχειοτά'ξιο
(τχ. 4, Μάιος 2ΘΘ2) και
στο Αφιέρωμα:
«Αίγυπτος-Μέση
Ανατολή» με
συνεργασίες των Αννας
Ματθαίου. ΙΙάπης
Πολέμη, Ιωάννας
ΙΙετροπούλου, Τάσου
Σακελλαράπουλου,
Μαρίας
Σπηλιωτοπούλου,
Σοφιανού Χρυσοστομίδη
και Βασίλη
ΙΙαναγιωτόπουλου. Από)
την υπόλοιπη ύλη του
ξεχιορίζο) το
εμπεριστατωμένο άρθρο
του Βαγγέλη
Καραμανωλάκη για το
περιοδικό Τετοάόιο
(1945-1947).
Κ α ι συνεχίζω την
περιδιάβασή μου στα
περιοδικά με Τα
Ιστορικά, την περιοδική
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έκδοση ιστορικών
σπουδιόν που διευθύνουν
οι ιστορικοί Σπυρος
Ασδραχάς, Φίλιππος
Ηλιου και Βασίλης
Παναγιωτόπουλος (εκδ.
Μέλισσα, τχ. 36, Ιούνιος
2002) όπου ξεχωρίζω ένα
άρθρο του Σπυρου
Ασδραχά για «Τα
χαρακτηριστικά του
Κάλβου», όπου
παρουσιάζονται
άγνιυστα στοιχεία για τη
φυσιογνωμία του ποιητή.
Λογοτεχνική ύλη με
σοβαρότητα και
υπευθυνότητα στα
περιοδικά Εντευκτήριο
(τχ. 58, Σεπτέμβριος
2002) και Νέα Εστία (τχ.
1748, Σεπτέμβριος 2002).
Από το πριότο διαλέγω
τις «σελίδες για τον Ζαν
ντε λα Μπρυγιέρ» και
την κατατοπιστική
κριτική του Νικήτα
Παρίση για την Ιστορία
της [Νεο]ελληνικής
λογοτεχνίας του
Αλέξανδρου Αργυρίουαπό το δεύτερο το
εξαιρετικό άρθρο του
Σταύρου Ζουμπουλάκη
«Ολοκαύτωμα,
εβραϊσμός και κράτος
το,υ Ισραήλ», αλλά και το
ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος άρθρο
του Αλ. Π. Ζάννα: «Η
μετάφραση του Προυστ
από τον Παύλο Ζάννα
στη φυλακή (19681972)». Αλλά δεν είναι
μόνο αυτά. Το περιοδικό
Ποίηση (τχ. 19, ΆνοιξηΚαλοκαίρι 2002) μας
προσφέρει καλή
συντροφιά με την
πλούσια ύλη του. Αν και
δυσκολεύομαι τι να
πρωτοδιαλέξω, ξεχωρίζω
τα ποιήματα του Nicolai
Kantchev, αποτέλεσμα
άριστης μεταφραστικής
συνεργασίας (την οποία
κρίνο) εκ του
αποτελέσματος)
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Μια ευαίσθητη ματια
Βαγγέλης Αυδίκος,
Το β λέμ μ α στον τοίχο μ ε τη μ α ντα νία
(δ ιη γή μ α τα ),

εκδ. Ελληνικά Γράμματα,
Αθήνα 2001, σ. 156.
Οφείλουμε να αντιδιαστείλουμε τη γλώσσα
μιας επιστημονικής μελέτης ή ενός επιστημο
νικού ά ρθρου από τη γλιόσσα της λ ο γ ο τε
χνίας. Στην πρώτη περίπτο)ση ο λόγος είναι
κατά βάση κυριολεκτικός, αυστηρός, υποταγ
μένος στη γραμματική της γλώσσας, ενώ στη
δεύτερη περίπτωση ο λόγος κινείται κυρίως
σε μεταφορικό επίπεδο, σε επίπεδο απόκλι
σης κα ι ιδια ίτερης αισθητικής χροιάς. Ο υ
σιαστικά ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, που
διακονεί την επιστήμη και τη λογοτεχνία ταυ
τόχρονα, διχάζεται γλωσσικά και υφολογικά.
Ωστόσο, έχω την πεποίθηση ότι και στις δυο
αυτές μορφές λόγου μπορεί να διαπιστώσει
κανείς, αν μελετήσει προσεκτικά τη γλώσσα,
κοινούς γλωσσικούς τόπους και τρόπους, οι
ο π ο ίο ι δημιουργούν το θεμελιακό πλέγμα
του προσωπικού ύφους. Τσως ηχεί περίεργα,
όμως αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δηλα
δή ο υφολογικός διχασμός είναι και ο κίνδυ
νος που ενεδρ εύ ει στη σκέψη ενός π α ν επ ι
σ τη μ ια κ ο ύ λ ο γο τέχνη . Θ α κ α τ α φ έ ρ ε ι να
απεκδυΟεί τον επαγγελματικό χιτώνα του και
να λειτουργήσει ως άλλο πρόσωπο; Ως λογοτέχνης; Αυτό είναι το στοίχημα.
Φ αίνεται ότι ο Αυδίκος κέρδισε το στοίχη
μα με την πρώτη αυτή λογοτεχνική του από
πειρ α . Θ υμίζει τον άνθρω πο με ιδια ίτερ ες
ευαισθησίες, ιδιαίτερους κοινω νικούς και
πολιτισμικούς προβληματισμούς, με διεισδυ-

τική ματιά στο πα ρελθόν αλλά και στο μέλ
λον του τό π ο υ μ α ς, με γνώ σ η —εδιό συνα
ντούμε το λαογράφο επιστήμονα- για τα ανθρω πολογικά δ εδο μ ένα κ α ι τις κοινωνικέ;
μεταλλαγές. Κ αι φ α ίν ετα ι ακόμα ότι, όταν
θέλει να προβά λει τις σύγχρονες ανησυχίες
λ .χ. γ ια την τό σ ο ε υ α ίσ θ η τη π ερ ιο χή τη;
Θ ράκης, όπω ς στο διήγημα «Το χαστούκι»,
δεν δ ισ τά ζει ν α α ντλήσ ει από τον πανεπι
στημιακό χοίρο το θέμα του και να αναόείξει
τη μουσουλμάνο φοιτήτρια Ζ είνέπ, πρόσω
πο συμφιλιωτικό που κατανοεί τη νέα πραγ
ματικότητα μ ετα ξύ Χ ρ ισ τια νώ ν και Μου
σ ο υ λ μ ά ν ο ι. Κ α ι δ ε ν δ ισ τ ά ζ ε ι ακόμα να
αξιοποιήσει την επιστημονική γνώση και τη
βιωματική του εμπειρία («Ο γητευτής» και η
«Σιμπέλ η Τουρκαλίτσα»), θίγοντας την έν
ν ο ια του άλλου κ α ι του δια φ ορετικού, την
έν νο ια της δια π ο λ ιτισ μ ικ ή ς συνύπαρξη; ή
του έρ ω τα α ν ά μ ε σ α σε νέο υ ς ανθρώπου;
διαφορετικής εθνότητας.
Ο Α υδίκος ξ έρ ει καλά να κρατά το ενδια
φ έρον του αναγνώ στη, για τί πρωτίστω; ξέ
ρ ει την π α λ ιά τέχνη του π α ρ α μ υ θά . Τέλος
σχετικά με τα διηγήματά του στη συλλογή Το
β λέμ μ α στον τοίχο μ ε την μ α ντα νία έχω να
πω τα εξής: Π αραλλάσσοντας τη φράση τοι>
Εμπειρικού για την ποίηση, ότι είναι μια εκ
δρομή που δεν έχει τέλος μπορούμε να πού
με ότι η εκδρομή στα κ είμ ενα του Αυδίκον
δεν έχει τέλος. Πολλά μπορεί να επισημάνει
κανείς, πολλά να χαρεί, πολλά να συζητήσει.
Γιατί είναι κ είμ ενα με ουσία, αληθινά, κεί
μενα ζωής!
Β.Δ. Αναγνωστύπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλία:

Σατιρικά και άλλα
Παναγιώτης Κουβελάκης,
Α ν ο ιχ τό Γ α λά ζιο , Ποιήματα,
Σ α τιρ ικ ά και Ά λ λ α , Ποιήματα,
Ο Γ ιο νκ ο ς , Νουβέλα,

εκδ. Χαρίσης.
«Π ρέπει όμως να λογαριάσουμε κατά πού
προχω ρά μ ε», όπω ς γ ρ ά φ ει κ α ι ο Γ ιώ ργος
Σ ε φ έρ η ς. Ο Π α να γιώ τη ς Κ ουβ ελάκη ς το
έλαβε σοβαρά υ π ’ όψιν του αυτό- λογαριά
στηκε με τον εαυτό του. Από τα πρώτα του
ποιήματα, στο ευρύτερο πολιτικοποιημένο

κλίμα της μεταπολίτευσης, έχει διανυσει μακρά πο ρ εία προς τον εριστικό και. πρόσφα
τα, τον σατιρικό λόγο. Έ χ ε ι δουλέψει σκ.λη->
ρά πάνα) στην ελληνική γλιύσσα. πλήρη; κά
το χο ς στην ιοριμότητά του της δημοτική;,
όπου πειραματίζεται πλέον ιος γλωσσοπλά
στης.
Π ρ ο τείν ο υ μ ε εδιό τα τρ ία τελ ευ τα ία του
κείμενα: το Ανοιχτό Γαλάζιο και τα Σατιρικά
και Ά λ λ α , ποιήματα και τον Γιονκο. νουβέ
λα. Ύο Α νοιχτό Γαλάζιο αποτελείται από μι
κρ ά κα ι π ερ ιεκ τικ ά ποιήματα, σχεδόν επι
γράμματα. Η θεματολογία αυτιάν των ποιημάτων είν α ι ερω τική χιυρίς αυτί) να κάνει

τον Κουβελάκη να χά σ ει τη διεισδυτική του
ματιά: «Ό τι κατοικείς μόνιμα / στα επούρανα ή κάπου 'κει / το ξέρω / - / (Αύριο μεθαύ
ριο καταφθάνει / κ ι’ ο θρόνος α π ’ το Βαράγγη)>>. Τ α Σατιρικά και Α λλα κινούνται σ ’ ένα
ευρύτατο φάσμα τομέω ν της ζωής, μη εξαιρουμένης της κριτικής για την τέχνη της ποί
ησης που ο Κ ουβελάκης ασκεί: «Γενικώ ς η
Τέχνη δεν έχει όρια / κι’ εμένα στενεύουν τα
περιθώρια / - / (μέρα τη μέρα)». Αφού γελά
σει λίγο, με το πικρό χιούμορ ενός σ η μ ερι
νού ευφυούς ανθρώ που, καταλήγει: «Αυτό
είνα ι / να μ π ο ρ ε ίς - α κ ό μ α κ ι ’ ό τα ν δ εν /
έχεις πού την κεφαλήν κλίναι / - να ονειρεύ
εσαι / - / (με το τίποτα)». Τ α Σ ατιρικά νομί
ζω ότι κατέχουν μια κεντρική θέση στο έργο
του. Στα π ο ιή μ α τα αυτά π α ρ α τη ρ είτα ι και
μία τομή στη θεματική του ποιητή και μορφι
κή ωριμότητα. Ο Κουβελάκης καλλιεργεί εις
άκρον γλώσσα και ύφος, η έκφρασή του διακρίνεται από πυκνότητα και τα σύντομα ποιήματά του χαρακτηρίζονται από σοφή εναρ
μόνιση μορφής και περιεχομένου.
Το τρίτο έργο που θέλουμε να π α ρ ο υ σ ιά 
σουμε, Ο Γιούκος είναι πεζό. Η νουβέλα αυ
τή, αν και διαθέτει στέρεα δομή, έχει χαλαρή
πλοκή. Στο Γ ιο ύ κ ο , όλα εν σ ω μ α τώ νο ντα ι
στην πλοκή όπω ς τα στρώ ματα σκόνης που
έχουν σ ω ρ ευτεί στο δ ια μ έρ ισ μ α του ήρω α
συγγραφέα και για τούτο αυτός α να γκ ά ζει
τους ε π ισ κ έ π τ ε ς να π α τ ο ύ ν α κ ρ ο π ο δ η τί.
Μ πουκοβσκικές κατα σ τά σ εις δ ια δέχο ντα ι
τις ατέλειωτες συνομιλίες με το κατοικίδιο
φάντασμα. Και κάπου η παράλληλη θεματική
της καλλιτεχνικής δημιουργίας που δίνει και
το τέλος σ' (χυτή τη νουβέλα, όταν «Ο Γιονκος

είναι πια γεγονός». Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος γράφ ει γ ι’ αυτή τη νουβέλα: «γραφή
λιτή, ειρωνική, διεισδυτική και συνάμα ρεα
λιστική, ευθύβολη. Ο συνδυασμός του καθη
μερινού με το φανταστικό, του τετριμμένου
με το απροσδόκητο, δημιουργούν θαυμάσιες
ευκαιρίες για τη συγκρότηση ενός πλέγματος
όπου το οικείο κολυμπάει, σπαρταράει σαν
το ψάρι μες στο δίχτυ του ανοίκειου».
Το έργο του Κ ουβελάκη δ ια κ ρ ίν ετα ι για
την έντονή του modernité, δεν έχει τίποτε να
κάνει με το μεταμοντέρνο, πα ρ ’ όλη την επι
στροφ ή σε π α ρ α δ ο σ ια κ ά σχήματα: «Κ αι
επειδή η ελεύθερη γραφή / των ποιηταϊν μου
φέρνει αποπληξία / πότε-πότε / είπα από 'δω
και μπρος να γράφω / και με ομοιοκαταλη
ξία / πού και πού». Το ποίημα αυτό, παρά το
θέμα του, είναι ακραιφνώς «μοντέρνο». Κα
τά τη γνώμη μου δεν κ ά νει καμιά π α ρ α χώ 
ρηση στην κ α λ λ ιέπ εια της μεταμοντέρνας,
συγκριτικής γραφής.
Ο Κουβελάκης, ξεκινώντας από τον στοχα
σμό του στα πλαίσια της κοινωνικής κριτικής
και ενός δεύτερου πόλου, του έρωτα, κατα
λή γει να γ ίν ε ι κρ ιτικ ό ς κ α ι π α ρ εμ β α τικ ό ς
στην τέχνη , με την ίδ ια την ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία
μιας τόσο ιδιάζουσας μορφής και ενός τόσο
προσωπικού γλωσσικού ιδιώματος.
Τ έλος, όσον αφ ορά στη σατιρική του δ ιά 
σταση, όταν διαβάζουμε τον ώριμο Κ ουβε
λάκη, θυμόμαστε τον στίχο του Έ ζ ρ α Πάουντ: «... και το γέλιο είναι το τέλος όλων τιυν
πραγμάτων». Πιστεύουμε ότι το πικρό χιού
μορ του σ υνισ τά την π ιο απο τελεσ μ α τική
κριτική του.
Έρη Κασίμη

Βιβλία που λάβαμε Βιβλία που λάβαμε Βιβλία που λάβαμε
Yoco Ogawa, Η π ισ ίνα τω ν καταδύσεω ν,
(Άγρα), Αθήνα 2002.
Alfred de Musset, Γκαμιανί ή δύο νύχτες πα
ραφοράς, (Άγρα), Αθήνα 2002.
Λίνα Κάσδαγλη, Τα ποιήματα, (Άγρα), Αθήνα
2002.
Antonio Tabucchi, Είναι αργά, όλο και πιο
αργά, (Άγρα), Αθήνα 2002.
James Ellroy, Ε γ κ λ ή μ α τα κατά συρροήν,
(Άγρα), Αθήνα 2001.
Α ν δ ρ έ α ς Σ τ ά ικ ο ς , Α ισ χ ρ ο τ ά τ η Ερ ιέττα,
(Άγρα), Αθήνα 2002.
Alessandro Baricco, Χιλιαεννιακόσια, ένας
μονόλογος, (Άγρα), Αθήνα 2002.
Α νδ ρ έα ς Σ τ ά ικ ο ς , Επικίνδυνες μαγειρικές,
(Αγρα), Αθήνα 2002.
Patricia Hihsmith, Το γυάλινο κελί, (Άγρα),
Αθήνα 2002.
Λ εύ τερ η ς I. Η λ ιά κ η ς , Ο Εμφ ύλιος Πόλεμος
στην Κρήτη, - Αθήνα 2002.

Μ ίρκα Κωτσαρίδη, Οι Άδειες Κυριακές, (Ιωλκός), Αθήνα 2000.
Π.Λ. Π απ αγαρυφ άλλου, Θύμα διπλής δολο
φονίας, (Ergo), Αθήνα 2002.
Η λίας Α. Κ ουρλιούρος, Διαδρομές στις Θεω
ρίες του Χώρου, (Ελληνικά Γράμματα), Αθήνα
2001 .
Μ αίρη Κιρκ, Διαζύγιο, (Άγκυρα), Αθήνα 2002.
Β ασ ίλης Ρ. Φλώ ρος, Οι μνήμες των Κενταύ
ρων, (Δυτικές Ινδίες), Αθήνα 2002.
Κ .Ν . Δ εσ τέφ α ν ο ς , Κυβευτής ο Κυβερνήτης,
(Αρισταίος), Κέα 2002.
Bernard Lewis, Τι πήγε στραβά-, (Παπαζήση),
Αθήνα 2002.
Ν ο έλ Σατλέ, Μ ε σκυμμένο κεφάλι, (Ελληνικά
Γράμματα), Αθήνα 2002.
Μ ιχάλης Μ ακρόπ ουλος, Το τέρας και ο έρω
τας, (Εστία), Αθήνα 2002.
Brendan O ’Malley & Ian Graig, Η συνωμοσία
της Κύπρου, (I. Σιδέρης), Αθήνα 2002.

ανάμεσα στον Χάρη
Βλαβιανά και την
Ζντράβκα Μιχάΐλοβα.
Στον Πόρφνρα (τχ. 1Θ3.
Απρ.-Ιούν. 2ΘΘ2) που
μας έρχεται από την
Κέρκυρα βρίσκουμε
ενδιαφέρον το
αφιέρωμα στον Θανάση
Βαλτινό. Και έπεται
συνέχεια...
Μ ουσικολογία.
Περιοδική έκδοση
μουσικής θεωρίας και
πράξης (εκδ. Εξάνταν,
τχ. 15, 2Θ02): Με θέματα
από την ευρωπαϊκή
μουσική παράδοση,
αλλά χωρίς να αμελείται
η βυζαντινή και η
σύγχρονη μουσική
διαθέτουμε ένα ειδικό
περιοδικό που
συγκεντριόνει νέες
συγγραφικές δυνάμεις
στο χιυρο της
μουσικολογίας. Για
πληροφορίες και
συνεργασίες: Ολυμπία
Ψυχοπαίδη, Τμήμα
Μούσι κ<όν Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Αθηνιόν.
Φιλοσοφική Σχολή
Ζωγράφου.
„(χ ρίξουμε μκχ μιχτκχ
και στο περιοδικό Υφέν.
Βήμα για την
τυπογραφία (τχ. S,
Τυποφιλία. I. Πολέμη 42.
542 48 Θεσσαλονίκη.
2002). Έ ν α περιοδικό με
κεντρικό θέμα την
ιστορία της τυπογραφία
και τη θεωρία της
οπτικής επικοινωνίας.
Το περιοδικό αυτί) δε
διαθέτει απλώς
ενδιαφέροντα άρθρα
αλλά και μια μορφή που
τεκμηριώνει στην πράξη
την κατεύθυνση των
ενδιαφερόντων του. Και
σίγουρα δεν αρκεί
απλιός μια ματιά!
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Η βροχή των τελευταίων ημερών, έτσι όπως έπεφτε αλύπητα, θα μπορούσε
να είναι ο συσσωρευμένος θυμός της φύσης για τα όσα συμβαίνουν στον
κόσμο. Δεν είχε καμία σχέση με την «ευεργετική βροχουλα» των αναγνωστικών
του Δημοτικού.
Σα να ήθελαν οι ουρανοί να ξεπλύνουν τη γη από τη λάσπη της επιδεικτικής
αναίδειας του Γιοχάνεσμπουργκ, του Μπους, της Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, του «Αθήνα 2004». Βροχή, ιταμή και οργισμένη έπεφτε και στις
πτοημένες διαπιστώσεις του διευθυντή της Μόντ ότι είμαστε όλοι (μηδενός
εξαιρουμένου) Αμερικανοί.
Η βροχή αυτή πολύ θα ήθελε να μουσκέψει και τα τηλεοπτικά «δελτία
ειδήσεων», τα οποία από το καλοκαίρι έχουν αποδοθεί σε μία ιδιότυπη -δικής
τους έμπνευσης- σταυροφορία για την «εξάρθρωση» της τρομοκρατίας. Έτσι
ίσως έβγαινε στην επιφάνεια, να επιπλέει σαν φελός, η απληστία των γκουρου
των τηλε-ειδήσεων: αντί να είχαν πέσει τα δύο αεροπλάνα στους «δίδυμους», η
μύχια επιθυμία τους ήταν να έχουν πέσει πάνω στις φυλακές Κορυδαλλού ή
-ακόμα καλύτερα για τη θεαματικότητα- πάνω στον Κουφοντίνα.
Δυστυχώς, η βροχή δεν κατάφερε ν' αγγίξει τα υδατοστεγή μυαλά του «Αθήνα
2004» ή τις σπουδαιοφανείς φιλοδοξίες της φετινής ΔΕΘ.
Κι όμως, αυτές οι χοντρές σταγόνες έπεφταν κατευθείαν πάνω στη βιτρίνα του
εγχώριου πολιτικο-οικονομικού Χόλυγουντ, με την ελπίδα μήπως μουσκέψουν
το άψογο μακιγιάζ του θιάσου που επιμένει ότι όλα πάνε καλά. Δεκαπέντε
ολυμπιακά χωριά να χτιστούν, οι γονείς των παιδιών που αρχίζουν τη νέα
σχολική χρονιά, δεν πρόκειται να συγκινηθούν. Καλύτερα να ήταν χρυσοθήρες
στην Αλάσκα, με τέτοια ακρίβεια στα σχολικά είδη και τα δίδακτρα. Αυτό
φώναζε η βροχή, αλλά ποιος την άκουγε;
Κι ο αναιμικός ήλιος που βγήκε μετά, ήταν το ίδιο κατσούφης και ανόρεχτος.
Σύμμαχος της βροχής, έκαιγε χωρίς προθυμία, έκαιγε, αλλά όχι τόσο όσο να
μπορέσει να τσουρουφλίσει τα χρυσοκεντημένα «σχέδια» των ισχυρών, να
θαμπώσει, να τυφλώσει αυτό το απαράμιλλα γυάλινο βλέμμα του Μπους και
των ομογαλάκτων του που παίζουν με το Ιράκ σα να είναι το αγαπημένο τους
ηλεκτρονικό παιχνίδι.
Αυτά τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να είναι «ακραία», δεν είναι όμως και
τυχαία.
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ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ
ιστορικός τόπος
Τόμος Α'
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Το ΚΚΕ.
ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Τόμος 9ος (1961-1967)

Π ερίοδος 1941-1945
Κατοχή-Δεκεμβριανά
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Το χρονικό
της αντρειοσύνης
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ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΚΟ ΙΝΩ ΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΤΑΞΙΚΗ

ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑΑΛΑ
ΜΕ ΤΟ ΛΙΙΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ

1945-1949
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A. Β. Θεο/άοης

Θ. Δ. Πολιτόπουλος

Α. Χαρίοης

Δ . Κ αλτικόνης

Στη Στερεά Ελλάδα με το
Δημοκρατικό Στρατό, 1945-1949

Το τελευταίο σιωπητήριο
Σ ά ώ ι; τον αγώνα

Θρησκεία και πολιτική
στην Ελλάδα

Το δικαστήριο από την πρωτόγονη
κοινωνία στην αταξική

Δ. Παπαβασιλείοιι

Λ. Ζαμοΐσκι

Δ. Μόλλα

Τ. Ζόμπολας

Στα εργαστήρια
κατασκευής πολέμων

Τα κρυφά ελατήρια
της διεθνούς τρομοκρατίας

0 Καραγκιόζης μας

«Εξ οικείου σφάλματος»
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TA ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΜΥΡΛΗ

Τα τετρ ά δ ια της Σοφίας , η προσωπική κατάθεση μιας

ί τ/ r

ξεχωριστής γυναίκας, έρχονται στο φως μετά το

ν*

θάνατό της και γίνονται αφορμή να έρθουν κοντά η

.

Ευνίκη και η Έλλη.
Η Ευνίκη ήταν η στενότερη φίλη της Σοφίας σε όλη τη
U

* διάρκεια της ζωής της και η Έ λλη, μαθήτρια της

i

πρώτης στο γυμνάσιο και φτασμένη δικηγόρος τώρα.
Μέσα από τα τετράδια, η Έλλη θα έρθει αντιμέτωπη με
τον δικό της κόσμο, όσο διαφορετικός κι αν είναι.

Δ ιαδρομ ές ζω ής με ευχάρισ τα ή δ υ σ ά ρ εσ τα
γεγο νό τα , προβληματισμοί για το ν έρ ω τα , τη ν
αγάπη, τη δικαιοσ ύνη * τη ν ηθική, τη ν αιώ νια
ανα ζήτησ η τη ς ευτυχίας.

ΚΕΔΡΟΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ
Παιχνίδια της ζωής και της τύχης, φτωχογειτονιές με
το άρωμα της ελπίδας, δρόμοι ανοιχτοί στο άγνωστο,
άνθρωποι που δεγ βαρέθηκαν να περιμένουν.

Επιλογή από τα κα λύ τερ α διηγήμ ατα

_ % Σπύροζ β/

του Σπύρου Πλασκοβίτη.
ανθολόγηση - επιμέλεια;
Κ Ω Σ Τ Α Σ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΤΛΟΣ*
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