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ποιος;
• Η τέταρτη δεκαετία
του Καντάφι

ΕΞΑΝΤΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΙΝΣΤΙ ΤΟΥΤΟ ΔΙ ΕΘΝ ΩΝ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν

Η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια
προς τον 21ο αιώνα
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ΑΣΤΕΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
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ο βιβλίο αυτό, εξετάζοντας τις τάσεις που διαμορφώνονται στη χορή
γηση αναπτυξιακής βοήθειας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης και το τέλος του διπολικού κόσμου, επιχειρεί να καλύψει ένα ση
μαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία και να δώσει απαντήσεις σε μια
σειρά εροπήματα. Πώς η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια σχετίζεται άμεσα
με την άσκηση της εξοπερικής πολιτικής και, ειδικότερα, με τους στόχους
της οικονομικής διπλωματίας; Πώς μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική;
Ποια είναι η σχέση της με το εξωτερικό χρέος; Ποιος είναι ο ρόλος των μη
κυβερνητικών οργανισμών; Ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα για την πολιτι
κή αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Έ νωσης; Π οια θα είναι η
ελληνική πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας τον 21ο αιώνα;
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ σεισμοί στην Τουρκία είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον τουρκι

κό λαό. Για μας, στάθηκε αφορμή να ξανασκεφθούμε μερικά πράγματα, αλλά κυ
ρίως να δοκιμάσουμε την ανθρωπιά μας — όση περίσσεψε.
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ υλικό κόστος για την Τουρκία είναι δύσκολο να υπολογιστεί αυτή

τη στιγμή. Σε όλη τη γη οι φυσικές καταστροφές στα πρώτα 9 χρόνια της δεκαετίας
υπολογίζεται ότι, σε μέσο ετήσιο κόστος, ξεπερνούν τα 75,9 δισ. δολάρια. Αν όμως
οι τυφώνες, οι πλημμύρες και οι λοιπές φυσικές καταστροφές ανατρέπουν, σε με
γάλο βαθμό, την ισορροπία στις περιοχές που πλήττονται και προκαλούν χιλιάδες
θύματα, οι σεισμοί έχουν μια ιδιομορφία: Είναι πρώτα από όλα τρομοκρατικοί και
δημιουργούν ένα «ιστορικό προηγούμενο». Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται
πια ως σεισμογενείς θα πρέπει να προβλέπονται στο μέλλον ειδικοί όροι για τη δό
μηση.
ΣΕ ΧΩΡΕΣ αναπτυσσόμενες όπως η Τουρκία, που χαρακτηρίζονται από το φαινόμε

νο της άναρχης υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού σε αστικές περιοχές, όπου κατα
φεύγει η φτωχολογιά για να «γλιτώσει» από τη μιζέρια του χωριού, οι νέες οική
σεις γίνονται με αυθαίρετες και πρωτόγονες μεθόδους.
ΑΛΛΑ γιατί να μένουμε σε αυτά, τα χίλιες φορές ειπωμένα; Τσως για να θυμίσουμε

και τα δικά μας πάθη. Δεν είναι, βεβαίως, η ώρα για τέτοιους συλλογισμούς.
ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ αλληλεγγύης προς τον πάσχοντα τουρκικό λαό που ξεπήδησαν εδώ,

είναι το πιο παρήγορο —για μας —αίσθημα. Ο λαός μας εβίωσε μιαν αλήθεια που
είναι κρυμμένη: Με τους Τούρκους έχουμε δεθεί με αίμα - ό,τι και αν σημαίνει αυ
τό. Βαθιά στην καρδιά μας αισθανόμαστε ότι, ως γειτονικοί λαοί, έχουμε βιώσει
πολλά. Και αν η συσσωρευμένη προπαγάνδα και οι χειρισμοί των πολιτικών που
παθιάζονται για εξουσία και δύναμη έχουν στρέψει συχνά τους δύο λαούς αντιμέ
τωπους, οι ίδιοι αυτοί λαοί νιώθουν ότι τους συνδέουν πολλά.
01 ΣΕΙΣΜΟΙ μπορεί να αφυπνίσουν τις συνειδήσεις και να μας κάνουν όλους —και

μας και τους Τούρκους —να ξανασκεφθούμε ότι η δυστυχία περισσεύει στον κό
σμο και δεν επιτρέπεται να αφήνουμε τους διαχειριστές της πολιτικής εξουσίας να
προσθέτουν και άλλες πηγές δυστυχίας.
ΙΣΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ να ακούγονται υπερβολικά συναισθηματικά, αλλά μπροστά στο θά

νατο, στον πόνο του αποχωρισμού, μπροστά στη δυστυχία, οι άνθρωποι «εξανθρωπίζονται» και ξανάρχεται στις καρδιές η συμπόνια και το αίσθημα της αλληλεγ
γύης- που είναι ένα από τα πιο ευγενή ανθρώπινα αισθήματα.

αντί

mo-fin

jo

moTTAZiO
m i dAm&fio
n o ftw /f?

ΠΟΛΙΤΙΚΟ_____________________
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εκαπενθήμερο
Οσεισμόςπέρασε - τα προβλήματαμένουν.
ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ο Αύγουστος (ο τελευταίος
του 20ού αιώνα) θα κυλούσε -έτσι πιστεύ
αμε- με την καθιεριυμένη τάξη πραγμά
των. Με τον πρωθυπουργό στη Σίφνο.
(Και τώντις πέρασε τις διακοπές του στη
Σίφνο...). Με τους αρχηγούς των άλλων
κομμάτων να μετέχουν στα «μπάνια του
λαού», αλλά και να μη λησμονούν το ευα
γές αντιπολιτευτικό τους έργο. (Επικοινω
νείς ευχερέστερα με τον λαό, όταν βρίσκε
σαι και συ παρά θιν’αλός...). Μ ετά πολλα
πλά προβλήματα της χώρας υπό αναστολή,
κ.λπ.
ΧΩΡΙΣ προβλήματα και αναταράξεις,
όμως, έγινε και η αναμενόμενη έκλειψη
του ηλίου. Οι προφητείες περί «συντέλειας
του κόσμου» («ο ήλιος εγένετο μέλας ως
σάκκος τρίχινος και οι αστέρες έπεσαν εις
την γην και ο ουρανός απεχωρίσθη ως βιβλίον ειλισσόμενον»...) έμειναν απλώς
προφητείες. Ακόμα και ο Πάπας διέκοψε
το πρόγραμμά του, για να παρακολουθή
σει -ως απλός θνητός- το «αγκάλιασμα
του ήλιου με τη σελήνη». Χτυπητή εξαίρεση
ο ημέτερος Χριστόδουλος, ο οποίος, απ’
ό,τι λέγεται, θεωρεί αμαρτία (κάτι σαν «α
ταξία στα θεοτικά σχέδια»...) την ενασχό
ληση των ανθρώπων με τα ουράνια φαινό
μενα.
ΑΛΛΑ ΘΛΙΒΕΡΗ εξαίρεση (κάτι σαν
επιστροφή στον Μεσαίωνα) απετέλεσε
και η απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμ

βουλίου της πολιτείας του Κάνσας, σύμ
φωνα με την οποία ο Δαρβίνος έπρεπε να
κηρυχθεί υπό διωγμόν! Το Συμβούλιο, με
ψήφους έξι έναντι τεσσάρων, απεφάνθη
ότι «η ζωή στη Γη δεν μ πο ρεί να έχει ηλικία
μεγαλύτερη των 10.000 ετών, για τί μια τέ
τοια εκδοχή θα αντέκρουε τη Βίβλο». Κατ’
ακολουθία: Ο Δαρβίνος και η «Θεωρία
της Εξέλιξης» πρέπει να εξοστρακισθούν
απ’ όλα τα σχολεία του Κάνσας (από το
νηπιαγωγείο ιός το Λύκειο...), για να
θριαμβεύσει, τελικά, η «Θεωρία της Δημι
ουργίας». («Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον
ουρανόν και την γην... Και είπεν ο Θεός
γεννηθήτω στερέωμα εν μέσω του ύδατος»,
κ.λπ.). Φυσικά, την απόφαση του Ε κπαι
δευτικού Συμβουλίου του Κάνσας επεχείρησαν να ματαιώσουν (με απανωτές εκ
κλήσεις) επιφανείς επιστήμονες και δια
νοούμενοι των ΗΠΑ, αλλά χωρίς επιτυ
χία. Ίσως, για να επιβεβαιωθεί -για μια
ακόμα φορά- ότι Ταλιμπάν ή φονταμενταλιστές δεν ευδοκιμούν μόνο σε χώρες
όπιυς το Ιράν ή το Αφγανιστάν, αλλά και
στην πλουσιότερη και ισχυρότερη χοδρα
του κόσμου - τις ΗΠΑ. Αποτέλεσμα:
Ό σοι αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή
του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Κάν
σας, μιλούν, σήμερα, για «Βιετνάμ των
βιολόγων» και θυμίζουν, με κάποιο αίσθη
μα απελπισίας, την περίπτωση του Γαλι
λαίου...

ΑΓΚΥΡΑ ΠΡΟΣ ΟΗΕ: «ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ
45.000 ΣΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ»..
ΕΤΣΙ ΚΥΛΟΥΣΑΝ τα πράγματα, όταν
την Τρίτη, 17 Αυγούστου έγινε, στη γειτο
νική μας Τουρκία «σεισμός μέγας», με
18.000 νεκρούς (κατά τα επίσημα στοιχεία ;
- στην πραγματικότητα είναι διπλάσιοι)
και 200.000 τραυματίες και αστέγους. Οι
αριθμοί είναι ψυχροί. Και αδυνατούν να
περιγράψουν, φυσικά, τη διάσταση μιας g
καταστροφής, την τραγωδία των επιζώ- s
ντων που, «σαν φαντάσματα, ψάχνουν
ακόμα μέσα στα ερείπια των σπιτιών τους» ή «στέκονται στην ουρά, για λίγο ψωμί ήγια ·
κάποια στοιχειώδη ιατρική περίθαλψη»...«
Να μπορεί, άραγε, να δώσει την εικόνα
της φρίκης το αίτημα της Άγκυρας, προς,
τον ΟΗΕ: «Στείλτε μας 45.000 σάκους για
νεκρούς»;
ΠΕΡΑ από τον φυσικό σεισμό, ένας δεύ-,
τερος σεισμός (πολιτικός) συνταράσσει
ολόκληρη την Τουρκία, καθώς ο πόνος και-,
η οργή των πληγέντων, για την ανικανότη-,
τα και την ολιγωρία κράτους και στρατού,
τείνει να πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. ,
Ή δ η 300 σεισμοπαθείς, με κοινή (ομαδι-^
κή) αγωγή ζητούν από τη δικαστική εξου-,
σία να επιβεβαιώσει αυτό που όλοιπαρα-,
δέχονται: ότι η καταστροφή οφείλεται και ,·.
στην άθλια κατασκευή των κτιρίων, στην
ασυδοσία επιχειρηματιών και εργολάβων ,
που, σε πλήρη σύμπνοια με ένα διεφθαρ- :

ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΑΚΟΜΗ ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙ (1996)

νο και αυταρχικό κατεστημένο, στήνουν
λυκατοικίες-φέρετρα!
[Μόνο στην
,ωνσταντινούπολη, 65% των κατοικιών
[είναι αυθαίρετες].
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ γεγονός ότι πολλές χώρες
'ανάμεσα τους και η Ελλάδα) έσπευσαν ν ’
μνταποκριθούν στην έκκληση της Τουρ
κίας για οικονομική στήριξη και ειδική
βοήθεια. Και είναι, οπωσδήποτε, ευάρεπη καταγραφή το ότι -π έρ α από την κυ
βέρνηση- οι πέντε μεγαλύτεροι δήμοι της
Ξλλάδας (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειόαιά, Πάτρας και Ηρακλείου) οργανώ/ουν, με πρωτοβουλία των δημάρχων τους,
επιχείρηση αλληλεγγύης» προς τον δοκιιαζόμενο λαό της Τουρκίας. Από την άλιη, δεν μπορεί να μη σημειώσει κανείς τα
ιισθήματα ευγνωμοσύνης με τα οποία ο
υυρκικός λαός, γκρεμίζοντας τα όποια
είχη δυσπιστίας ή προκαταλήψεων, υπο
δέχεται τη βοήθεια αυτή. Ενδεικτικός και
") τίτλος της Χονριέτ\ «Ευχαριστώ γείτονα»,
ιε ειδική αναφορά στην «συγκινητική προ
σπάθεια του ελληνικού λαού να βοηθήσει
: ον τουρκικό», κ.λπ.
ΜΕΣΑ ΣΤΟ κλίμα αυτό -η Καθημερινή μί• ησε για «δόνηση φιλίας προς την Ελλάδα»,
νώ ακόμα και οι ισλαμικές εφημερίδες πα
ρέχονται τώρα ότι «οι Τούρκοι έχουν και
λλους φίλους»- η συζήτηση για το «αν πρέχι» ή «δεν πρέπει» η Ελλάδα να άρει το βέο, ηχεί παράκαιρα. Πολύ πριν από τον σειI ίμό, δεν ήταν λίγοι οι αναλυτές εκείνοι (αλά και πολιτικοί, και διπλωμάτες) που υποτηριζαν ότι «το βέτο απέδωσε ό,τι είχε να
ποόώσει» και ότι εμμονή στη διατήρησή
ιλ ου-πέρα από την ευχέρεια των ευρωπαίων
' ιαίρων μας να το παρακάμψουν...- θα
ροκαλούσε μεγάλη ζημιά στα εθνικά μας
1Συμφέροντα. Με την άποψη αυτή συμφωνεί
Χαι ο επίτιμος πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Μητσοίκης, ο οποίος πιστεύει ότι η Ελλάδα θα
δρέπει ν’ ανακοινώσει, δημόσια, ότι «αίρει
I ι βέτο μονομερώς, χωρίς ανταλλάγματα».
Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ θέση, πάντως, αυτή
r ί στιγμή, εκφράζεται με την πρόταση του
πουργού Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου
και που θα διατυπωθεί στο άτυπο συμβού
λιο των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε.),
ιατην εκπόνηση νέού χρηματοδοτικού καισμού για την ανασυγκρότηση των υπο^ομιόν στην Τουρκία. Ο υπουργός πιστεύει
—πίτακεφάλαια θα αντληθούν από υφιστάενους χρηματοδοτικούς οργανισμούς που
[Ιΐχουν παραμείνει ανενεργοί (δηλαδή από

παλαιότερες χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.,
που είχε δεσμεύσει η Ελλάδα), συνεπώς «η
Ελλάδα <5εν έχει λόγο να άρει τις επιφυλά
ξεις της», αφού όχι μόνο τα κονδύλια για
την ανασυγκρότηση της Τουρκίας εξασφα
λίζονται, αλλά και οι εσωτερικές αντιδρά
σεις ελαχιστοποιούνται «και η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωτοστατούσα και όχι συρομένη από τους ευρωπαίους εταίρους της, στο
θέμα των ευρωτουρκικών σχέσεων». [Αν η
διατύπωση δεν είναι ιδιαίτερα πειστική,
δεν φταίει ο Αντήνωρ...].

«Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΥΡΑΣ0ΗΚΕ». ΠΟΙΟΣ
ΘΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΣΕΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ;
Ο ΣΕΙΣΜΟΣ στην Τουρκία και η πρόθε
ση της κυβέρνησης να αναθεωρήσει την ώζ
τιυρα πολιτική της στο θέμα των ευροπουρκικών σχέσεων (παρά τις αναταράξεις που
θα προκαλέσει στο «πατριωτικό ΠΑΣΟΚ»
και τους «ακραιφνείς» της Νέας Δημοκρα
τίας), δεν αφάνισε -φ ευ!- το πλήθος των
άλλων προβλημάτων. Και ένα από αυτά εί
ναι, ασφαλώς, και το θέμα της εκλογής
Προέδρου της Δημοκρατίας, από το οποίο
θα εξαρτηθεί και ο χρόνος προσφυγής στις
κάλπες: την άνοιξη ή το φθινόπωρο του
1999;
ΤΟ ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι, μαζί με τα
κόμματα της Αριστερός, συγκροτεί
«προεδρική πλειοψηφία» στην παρούσα
Βουλή. Έ λ α , όμως, που τα κόμματα της
Α ριστερός έχουν δικό τους λόγο, δική
τους άποψη. Το ΚΚΕ, λόγου χάρη, υπο
στηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί έναν
«ιδιότυπο εκβιασμό προς τα κόμματα της
αντιπολίτευσης», ενώ ο πρόεδρος του
ΣΥΝ, Νίκος Κωνσταντόπουλος, επιση
μαίνει ότι «ί]λειτουργία των θεσμών θέλει
δημοκρατική κουλτούρα και όχι πονη
ριές μικροκομματικής σκοπιμότητας».
Ό σ ο για τον πρρεδρο του ΔΗΚΚΙ Δημ.
Τσοβόλα (μια και αυτοπροσδιορίζεται
ως Αριστερά...), οι πληροφορίες λένε
ότι, εν ευθέτω χρόνω, θα υποβάλει πρόταση-έκπληξη, η οποία θα δημιουργήσει
ρήγματα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ... Μέ
χρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν εν
δείξεις ότι ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης,
κατά τη συνάντηση που θα έχει με τους
αρχηγούς τιυν πολιτικιάν κομμάτων, τον
Σεπτέμβριο, θα επιδιώ ξει να προσφέρει,
στα κόμματα της Αριστερός, «μετατροπή
του εκλογικού νόμου επ ί το αναλογικότερον», προκειμένου να αποσπάσει τη συ
ναίνεσή τους, στην επανεκλογή του ση

μερινή προέδρου Κωστή Στεφανόπουλου.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ, όμως, με την εκλογή Προ
έδρου της Δημοκρατίας δεν έχουν τόσο τα
κόμματα της Αριστερός, όσο η Νέα Δημο
κρατία, η οποία, αν πιστέψουμε τον
υπουργό Ανάπτυξης Ευ. Βενιζέλο, βρίσκε
ται σε κατάσταση αμηχανίας.
ΣΕ ΑΜΗΧΑΝΙΑ, ειδικότερα, βρίσκεται
ο πρόεδρος του κόμματος Κ. Καραμανλής,
ο οποίος, έκπληκτος, διαπιστώνει ότι, πα
ρά τη θερινή ραστώνη, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε, τελικά, να ρίξει το μπαλάκι, στη δια
δικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρα
τίας, στα άλλα κόμματα και, πιο συγκεκρι
μένα, στη Νέα Δημοκρατία. Τι ποιείν, λοι
πόν; Αν ο αρχηγός Κ. Καραμανλής δηλώ
σει: «Καταψηφίζουμε την επανεκλογή του
προέδρου Κωστή Στεφανοπούλου» (παρά
το ότι τυγχάνει ευρύτερης αποδοχής και
ασκεί άψογα τα καθήκοντά του) και η χώ
ρα βαδίσει προς εκλογές, στην πιο κρίσι
μη, για την ΟΝΕ, χρονική συγκυρία, τότε
το εριυτημα που τίθεται είναι: Θα κερδίσει
ή θα χάσει ψήφους το κόμμα της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης; (Αρκετά στελέχη του
κόμματος απαντούν: «Θα χάσουμε»!). Αν
πάλι ο αρχηγός της Ν.Δ. δηλώσει: «Υπο
στηρίζουμε έναν δικό μας άνθρωπο -τον
πρώην πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη» ή
«γιατί να χαρίσουμε σε μια κουρασμένη
κυβέρνηση άλλους έξι μήνες;», τι τέξεται,
τότε, η επιούσα; Και αν υποτεθεί ότι η Νέα
Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές, τότε,
ποιος λύνει τα προβλήματα «συγκατοίκη
σης» μεταξύ ενός νέου δυναμικού (πλην
«άπειρου») πρωθυπουργού και ενός πολύ
πειρου προέδρου της Δημοκρατίας;
ΥΠΑΡΧΕΙ, βέβαια, και μια τρίτη εκδο
χή: Η Νέα Δημοκρατία να μην υποστηρί
ξει κανέναν υποψήφιο - να ρίξει λευκό,
λόγου χάρη... Αλλά τότε δεν θα είναι πολι
τικό κόμμα, αλλά σύλλογος ερασιτεχνών,
για ωραίες θεατρικές παραστάσεις, με τον
θεατρώνη να εκφωνεί στιλπνούς πολιτι
κούς, κατά περίσταση, λόγους!
ΚΑΤΑ ΤΑ άλλα, η ζωή προχωρεί, με την
Σοφοκλέους -αχαλίνωτη- να ξεπερνά το
όριο τιυν 5.000 μονάδων και με τον πολύ
Αλαν Γκίνσπαν, διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας τιυν ΗΠΑ, να τρελαίνει, στην
κυριολεξία, τη Γουιυλ Στρητ, αυξάνοντας
το προεξοφλητικό επιτόκιο... Ποιος θα
προστατέψει τους μικροεπενδυτές, όταν,
ξαφνικά, αλλάξει το «τοπίο»;
ΑΝΤΗΝΩΡ
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ΕΙΝΑΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΕΜΑ
Στο προηγούμενο τεύχος, στο
κύριο άρθρο αλλά και σε σχόλιο,
θέσαμε το θέμα του νέου
πρακτορείου διανομής Τύπου που
ίδρυσε ο κ. Λαμπράκης μαζί με τον
κ. Τεγόπουλο. Σημειώναμε ότι η
συγκέντρωση όλων των
λειτουργιών του Τύπου σε ένα
μόνον πρόσωπο θα δημιουργήσει
πολλά θέματα. Ό λος ο Τύπος
πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα και
απρόσκοπτα. Αναφέραμε δύο
περιστατικά. Απάντηση δεν
ελάβαμε. Γιατί άλλωστε; Ο
προκάτοχος του κ. Ρέππα, ο
Δημήτρης Μ αρούδας, είχε κάποτε
πει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να
απαντά σε όλους, όταν το ΑΝΤΙ είχε
κάνει κάποια συγκεκριμένη
καταγγελία. Είχε, μάλιστα, πει τότε
ότι, έτσι, θα πρέπει να απαντά και
στο Μίκυ-Μάους! Καλά,
γνωρίζουμε ότι αυτή είναι πάγια
πασοκικής εμπνεύσεως τακτική.
Σημειώναμε επίσης ότι για το θέμα
είχαμε εγκαίρως - π ρ ο διετίας—
ενημερώσει τον υπουργό παρά τω
πρωθυπουργώ κ. Γ. Πασχαλίδη.
Σήμερα θέλουμε να
καταγγείλλουμε ένα νέο
περιστατικό: Στα Χανιά, ο
υπεύθυνος του πρακτορείου των κ.
Λαμπράκη-Τεγόπουλου, ο κ.
Καλογρίδης αρνείται να
παραδώσει φύλλα των εφημερίδων
που αντιπροσωπεύει σε ορισμένα
περίπτερα, όπως εκείνο το κεντρικό
της πόλης που βρίσκεται μέσα στη
Δημοτική Αγορά.
Και καλά όλα αυτά. Μπορεί ο κ.
Λαμπράκης με τους ανθρώπους
του να αντιλαμβάνονται το θέμα της
διανομής του Τύπου όπως τους
βολεύει. Όμως ο κ. Δημ. Ρέππας
είναι υπεύθυνος υπουργός για τα
θέματα που αφορούν τον Τύπο. Και
κάθε συνταγματική παραβίαση για
την απρόσκοπτη και ελεύθερη
διακίνηση του Τύπου τον αφορά.
Είναι, τουλάχιστον γι’ αυτό,
υπεύθυνος και συνταγματικά.
Εμείς περιμένουμε. Έστω και ως
Μίκυ-Μάους, κύριε επί του Τύπου
υπουργέ!
Η.
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0 ΟΤΕ ΕΠΕΝΔΥΕΙ, ΑΛΛΑ 0 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ
σφαλώς δεν μας διαφεύγουν οι σκαν
δαλώδεις διεργασίες με τις οποίες ο
lOTE προμηθεύτηκε τα ψηφιακά κέντρα του κ. Κόκκαλη. Ευτυχώς για όλους
τους εμπλεκόμενους η υπόθεση μπήκε στο
αρχείο, οπότε ησύχως μπόρεσαν ΟΤΕ και
Κόκκαλης να σχεδιάσουν την κοινή τύχη
τους αντλώντας διδάγματα από αυτήν την
περιπέτεια.
Τελικώς ανέλαβαν ένα κομψό όσο και
απλό σχέδιο: «Αφού έχουμε γνωριστεί και
τα πάμε τόσο καλά στο εσωτερικό, αν εξα
γόταν η σχέση ΟΤΕ-Ιντρακόμ στο εξωτερι
κό θα γλιτώναμε από ελληνικούς διαγωνι
σμούς, παρέδρους, νομικά συμβούλια, επερωτήσεις ανικανοποιήτων και άλλες παγί
δες».
Η εφαρμογή του σχεδίου απαιτεί προφα
νώς την ανάμειξη του ΟΤΕ στις ιδιωτικο

mm

ποιήσεις των εταιρειών των άλλοτε σοσιαλι
στικών χωρών, οι οποίες είτε πρωτογενείς ή
εξαιτίας της ευρωπαρέμβασης, πάντως φλέ
γονται να ιδιαπικοποιηθούν έστω και πω........
■ '··
λούμενες στον ΟΤΕ.
Ή δη σημειώνονται οι καρποί αυτής της
σχέσης: Στην Αρμενία (εταιρεία ιδιοκτη
σίας κατά 90% Ο ΤΕ και κατά 10% της Ευρωτράπεζας) ο κ. Κόκκαλης θα προμηθεύ
σει τα ψηφιακά του προς 30 δισ. δρχ. Στην
Ρουμανία, ο γρύπος του ΟΤΕ είναι ελα
φρώς ασθενέστερος, γ ι’ αυτό και η Ιντρακόμ συνεργάζεται αφ ’ ενός με το ρουμανικό
άλτερ έγκο της, την Ιντραρόμ, καθώς και με
την Έ ρικσον για ένα συμβόλαιο 15 δισ. δρχ.
Ο αγώνας -του διευθυντού της Ιντρακόμ,
που αποκαλύφθηκε σύμβουλος του ΟΤΕ
για τις εξαγορές- τώρα δικαιώνεται.
Στέλιος Καφαντάρης

Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α.Ε.
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φού ανατάχθηκε το διοικητικό σχήμα
πολλαπλότητας θεμελιώνεται κατά κάποιον
της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπίατρόπο;
jL j L κών Αγώνων “Αθήνα 2004” Ανώνυμος
Έ πειτα, το κείμενο οδηγεί σε λεπταίσθητες
Εταιρεία» (η αποτυ
διαφοροποιήσεις: ο
χία ενίοτε αρχίζει από
μεταπτυχιακός τίτλος,
τον τίτλο), ζητούνται
αλλού είναι «επιθυμη-,
τώρα και νέοι διευθυ
τός», αλλού όμως
ντές με προσόντα.
απλώς «θα συνεκτιμηΈ χ ε ι ενδιαφέρον η
θεί». Η προϋπηρεσία,
προκήρυξη.
σε ανάλογη θέση πα
Μεταξύ άλλων ζη
λινδρομεί μεταξύ 2και
τούνται 4 διευθυντές
5 ετών. Τέλος, νεκρατομέων «μάρκετινγκναστήθηκε η επιθυμία
■
σπόνσορινγκ» και 2
για την Γαλλική ως
«εικόνας & ταυτότη
δεύτερη ξένη γλώσσα,
τας». Πώς άραγε κα
αλλά όχι σ’ όλους τους
τέληξαν σ’ αυτόν τον
τομείς, μόνο στις προ
μαγικό αριθμό; Και
μήθειες και στις «ορι
πάντως, εφ’ όσον επι
Υ 0Υ Α Ν
!
ζόντιες ενέργειες».
θυμούν να διορίσουν
ζαμαρμ * L
Ατυχώς, ο χρόνος
πολλαπλούς διευθυ
της
προετοιμασίας
ντές με το αυτό αντι
των αγώνων είναι πο
κείμενο
-ελπίζεται
λύ μεγάλος και όχι το
όχι υπείκοντες σε πιέ
αντίθετο, όπως ισχυ
σεις αδιόριστων- εί
ρίζονται ορισμένοι
ναι λυπηρό που δεν
Ακριβώς αυτή κάθεείχαν την υπομονή να
αυτή η προετοιμασία,
διαφοροποιήσουν εκ των προτέρων την περι
σε κάθε έκφανσή της, παρατείνει την αγωνία
γραφή των δραστηριοτήτων και υπευθυνοτή
μας για το απαράσκευον της χώρας.
των, ώστε να δείξουν επιτέλους ότι το αίτημα
Στέλιος Καφαντάρης

αντί
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100 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΟ 2000
Ιδού το έργο του «δυτικού»

πολιτισμού!

OVA

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ KAI ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ριν από δυο μήνες π ε 
ρίπου είχαμε φιλοξε
νήσει στο Α ν τ ί μιαν
-τεκμηριωμένη, νομίζουμεπρόταση του Μάνου Στεφανίδη για την ίδρυση ενός
Βαλκανικού Κέντρου Σ ύγ
χρονης Τέχνης στην Αθήνα.
Ήταν τότε, στη δίνη του π ο 
λέμου, που δίναμε, μέσα
απ’ τις λιγοστές μας δυνά
μεις, ένα όπλο στα υπουρ
γεία Πολιτισμού και Ε ξω 
τερικών, ώστε να «πολεμή
σουν» και με άλλους τρό
πους πέραν των γνωστών
«ανθρο)πιστικών» μεθόδων
του ΝΑΤΟ.
Προτείναμε μάλιστα ως πι
θανό χώρο δράσης αυτού
του νέου πολυκέντρου το παρηκμασμένο και σταδιακά
ερειπωνόμενο -από το 1995
που εκδιώχθηκε ο Στεφανίδης- παράρτημα της Εθνι
κής Πινακοθήκης στην Κέρ

Π

κυρα. Βέβαια, το ΥΠΠΟ και
το ΥΠΠΕΞ ούτε καν απά
ντησαν, ως αναμένετο. Η
πρόταση, όμως, ισχύει, και
είναι όσο ποτέ άλλοτε επί
καιρη. Αυτό που ενώνει τα
Βαλκάνια είναι ακριβώς ό,τι
δεν μπορούν να συλλάβουν
και να σπεκουλάρουν οι
εγκέφαλοι του ΝΑΤΟ και
του Στέητ Ντηπάρτμεντ.
Και κάτι ακόμη: Έ π ειτα
από απηνή τετραετή διωγμό
του συνεργάτη μας από την
ηγεσία του ΥΠΠΟ, το Π ει
θαρχικό στο οποίο παρεπέμφθη, εκόν-άκον τον καταδί
κασε με τη «φοβερή» ποινή
της στέρησης αποδοχών
ενός μηνός. Μάλιστα η ποινή
επεβλήθη εσπευσμένα την
παραμονή της Πρωτοχρο
νιάς -κ α ι ενώ ο Στεφανίδης
είχε τον πατέρα του ετοιμο
θάνατο στην εντατική του
Ευαγγελισμού- λόγω του

φόβου της παραγραφής. Τέ
τοια δικαιοσύνη! Π αρ’ όλα
αυτά, η ηγεσία της Πινακο
θήκης δεν έχει αναθέσει ού
τε μία εργασία στον επιμε
λητή της από το 1995, θέτο
ντας τον παράνομα και θρα
σύδειλα στο περιθώριο και
υποχρεώνοντάς τον σε -άτυ
π η - αργομισθία.
—Τι λέει επ’ αυτού η κυρία
Ελ. Παπαζώη και ο -συνυπεύθυνος- πρόεδρος του
Δ.Σ. της Πινακοθήκης; Και
πρόεδρος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου κ. Απ. Μπότσος;
Εντάξει, ο εκσυγχρονι
σμός δεν φημίζεται για τα
αξιοκρατικά του ανακλα
στικά, επιτρέπεται όμως
μια τόσο βάναυση συμπερι
φορά σ’ έναν, κατά τεκμή
ριο, παραγωγικό αλλά και
ελευθερόφρονα
δημόσιο
υπάλληλο;
Χ.Γ.Π.

Εάν μπορούσαμε να συρρικνώσουμε
τον πληθυσμό της γης σε ένα χωριό
με ακριβώς 100 κατοίκους, με όλους
τους συσχετισμούς μεταξύ των
ανθρώπων να παραμείνουν οι ίδιοι,
τότε το χωριό αυτό θα έμοιαζε με
κάτι όπως αυτό που ακολουθεί:
Θα υπήρχαν:
• 57 Ασιάτες
• 21 Ευρωπαίοι
• 14 από το δυτικό ημισφαίριο
-κ α ινό τιο και βόρειο
• 8 Αφρικανοί
• 52 θα ήταν γυναίκες
• 48 θα ήταν άνδρες
• 70 δεν θα ήταν λευκοί
• 30 θα ήταν λευκοί
• 70 θα ήταν μη-Χριστιανοί
• 30 θα ήταν Χριστιανοί
• 89 θα ήταν ετεροφυλόφιλοι
• 11 θα ήταν ομοφυλόφιλοι
• 6 άνθρωποι θα κατείχαν το 59%
του πλούτου ολόκληρου του κόσμου
και όλοι τους θα ήταν από τις ΗΠΑ
• 80 θα ζούσαν σε κατοικίες κάτω
από την ανεκτή ποιότητα
• 70 δεν θα μπορούσαν να
διαβάσουν
• 50 θα υπέφεραν από υποσιτισμό
• 1 θα ήταν στα πρόθυρα του
θανάτου· 1 στα πρόθυρα της
γέννησης
• 1 (ναι, μόνο 1) θα είχε
πανεπιστημιακή μόρφωση
• 1 θα ήταν ιδιοκτήτης ενός
κομπιούτερ
Εάν κάποιος έβλεπε τον κόσμο από
μια τέτοια «συμπιεσμένη» οπτική, η
ανάγκη και για αποδοχή, και για
κατανόηση και μόρφωση γίνεται
σκανδαλωδώς φανερή.
Philip Μ. Harter, MD, FACEP,
Stanford University, School of
Medicine.
ΥΠ: O Harter, για να ανήκει στο
Stanford, δεν θα είναι κάποιος
αριστερός εξτρεμιστής. Αν και
οι Harter του κόσμου αρχίζουν
και καταλαβαίνουν, τότε υπάρχει
ελπίδα...
Επιμέλεια: Νίκος Ράπτης

Ο σύγχρονος
ελληνικός Μεσαίωνας
25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αλλοδαποί «έγκλειστοι»
στο αστυνομικό τμήμαΕλληνικού «στασίασαν».
0 λόγος; Οι άθλιες
συνθήκες κράτησης. Αν και
κατέφυγαν στην Ελλάδα
με την προοπτική να
βελτιώσουν τους όρους της
ζωής τους, απελπισμένοι,
ζητούν τώρα να
επιστρέφουν στις πατρίδες
τους. Όμως τα ΜΑΤ
επενέβησαν και «επέβαλαν
την τάξη». Τα ΜΑΤ
έφθασαν, βέβαια, κατόπιν
εντολής. Εντολή όμως και
πρόνοια για ανθρώπινες
συνθήκες στα κρατητήρια
δεν είχε ποτέ σκεφθεί
το υπουργείο Δημόσιας
Τάξης.
Στην Κω, όπου φθάνουν
καθημερινά
λαθρομετανάστες, οι συνθήκες κράτησης είναι απερίγραπτες. Παζάρια ανάμεσα
σε εμπ λεκόμενες υπηρεσίες δεν επέτρεψ αν να οργανω θεί στοιχειω δώ ς κάποιος
χώρος για την κράτηση των λαθρομεταναστώ ν.
Καλά, δεν μιλάμε τώρα για την πλήρη απουσία μετανασ τευτικής πολιτικής όταν
το πρόβλημα έχει διογκωθεί. Μ εταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα σήμερα
είναι οι κλούβες. Αυτό μόνον. Και στοίβαγμα μεταναστών σε κελιά με συνθήκες
παραμονής που καταργούν κάθε έννοια δικαίου και ανθρωπιάς.
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Από «τυχαίο» περιστατικό ανακαλύφθη
κε στο κέντρο της Αθήνας, στο 4ο Αστυνο
μικό Τμήμα (οδός Σωκράτους 58, στην
Ομόνοια) το απεχθέστερο πρόσωπο της
«εκσυγχρονιζόμενης» Ελλάδας.
Εκεί, στον πρώτο όροφο βρίσκονται τα
κελιά όπου συνωστίζονται οι οικονομικοί
πρόσφυγες που μαζεύει κατά καιρούς η
«σκούπα» της Αστυνομίας μέχρι την ώρα
της απέλασης.
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Τις τελευταίες ημέρες, όταν η Ελλάδα
παραθέριζε, η Αστυνομία πραγματοποίη
σε ως γνωστόν μια σειρά από εκκαθαρι
στικές «σκούπες». Αυτή την ώρα, βρίσκο
νται μέσα σε κελιά στοιβαγμένοι έως 120
άνδρες. Τα κελιά βρίσκονται σε απόλυτο
σκοτάδι γιατί τα παράθυρα έχουν χτιστεί.
Η θερμοκρασία είχε ανέβει υπό σκιάν
στους 40 βαθμούς, οι κρατούμενοι δεν εί
χαν χώρο να καθήσουν ή να ξαπλώσουν,
ήταν όρθιοι για πολλά εικοσιτετράιυρα και

έκαναν τις φυσικές τους ανάγκες μέσα στο
κελί! Η συμπεριφορά των φυλάκων -ανδρών και γυναικώ ν— είναι απάνθρωπη.
Έ ν α ς Αφρικανός, καθότι μαύρος, συγκέ
ντρωνε όλη τη... φροντίδα των αστυνομικών που τον χλεύαζαν με «αστεία» και τον.
προσφωνούσαν ως ζιυο!
Αυτά όλα ακούγονται μάλλον ως προϊόν
φαντασίας. Είναι απίστευτα. Όμως κα
ταγγελία του καθηγητή Νίκου Μουξέλη
και της κ. Ευφροσύνης Δοξιάδη που στά
θηκε αυτόπτης μάρτυς όλων αυτών των
«πολιτισμένων εκδηλώσεων» των οργά
νων της ελληνικής Αστυνομίας, έφτασε
στον Συνήγορο του Πολίτη. Ο καθηγητή;
κ. Καμίνης ως Συνήγορος του Πολίτη έκα
νε αιφνιδιαστική αυτοψία στο Αστυνομικό
Τμήμα και συνέταξε σχετική έκθεση. Μά
λιστα ο κ. Καμίνης τράβηξε και φωτογρα
φίες.
Ο πρόεδρος του ΣΥΝ Ν. Κωνσταντόπουλος παρενέβη στον υπουργό Δημόσια;
Τάξης κ. Χρυσοχόίδη και ο βουλευτής του
ΣΥΝ κ. Σπ. Δανέλλης κατέθεσε σχετική
ερώτηση στη Βουλή.
Η υπόθεση αυτή είναι κάτι περισσότερο
από σκάνδαλο. Το πρόβλημα δεν είναι η
«εικόνα» της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το πρόβλημα είναι η πλήρη;
απουσία έστω και της στοιχειώδους φρο
ντίδας για περιθωριοποιημένους πολίτες.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι
όμως δικαιοδοσία κάποιων νεαρών αστυ
νομικών και tojv φυσικών προϊσταμένων
τους. Αφορούν κάθε πολίτη και πρέπει να
διαφυλάσσονται. Γιατί, αφήνοντας τηνπο
λιτεία να αδιαφορεί με τέτοιο εγκληματι
κό τρόπο και τα αστυνομικά όργανα νασυμπεριφέρονται όποος τα «όργανα» του
Αστυνομικού τμήματος Ομονοίας, επιτρέ
πουμε την αυθαιρεσία να αλωνίζει.
Περιμένουμε το θέμα να απασχολήσει
ευρύτερα την ελληνική κοινωνία και να
ληφθούν άμεσα αυστηρές διοικητικές κυ
ρώσεις. Ελπίζουμε ότι ο Συνήγορος του
Πολίτη θα δράσε ι αποτελεσματικά αυτήτη
φορά. Δεν είναι διακοσμητικό όργανο,αλ
λά Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που σκο
πό έχει να φροντίζει τα δικαιώματα των
πολιτών.
U

του Απόστολου Διαμαντή

Λν

είσαι επικεφαλής της ελλη
νικής διπλωματίας και άλλο
να είσαι κοινωνιολόγος.
Και πως με αυτές τις δηλώσεις,
σ’ αυτή τη συγκυρία, αδυνα
τίζει η θέση της Ελλάδας και
ανοίγουν επικίνδυνοι δρό
μοι. Σωστό. Αλλα μπροστά
στην επιστήμη, η πολιτική
πρέπει να περιμένει.

ΝΑ Τ ΙΣ Κ ΑΤΑ ΡΓΗΣΟ ΥΝ
k

0 ΘΑΥΜΑ ΕΝ ΣΙΦΝΩ
,γαπητοί συμπατριώται για
σας. Ερχόμενος από τις ôiuκοπές μου τα βρήκα όλα
άνω κάτω,
ατ’ αρχάς βρήκα ένα ενδια
φέρον σημείωμα για τον τέ
ως πρωθυπουργό, τον κ. Ση
μίτη. Μου λένε ότι έγινε
αλιεύς. Δεν το αποκλείω.
Είναι ένα καλό επάγγελμα
κι αυτό, ελληνοπρεπές.
Ιετά τον ερχόμενο Μάρτιο,
μάλιστα, θα έχει όλο τον
χρόνο να ασχοληθεί με το
νέοτουσπορ.

ΙΕΤΑΛΑΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
- εύτερον τούρα. Μου είπαν
πως ο Γιωργάκης Παπανδρέου άλλαξε: από υπουρ
γός Εξωτερικούν έγινε ειδι•κός επί των μειονοτήτων του
. γνωστού
εξ ειδικευμένου
περιοδικού Κλικ: Δημοσίευ, σε εκεί μια μελέτη για την
γενεαλογία των μουσουλμά
νων της Θράκης και διεπίστωσε την ύπαρξη τουρκι
κής μειονότητος.
τι εγώ το έχω διαπιστώσει
αυτό, και πολλοί επιστήμο
νες επίσης. Δεν βλέπω λόγο
συγχύσεως.
άνθρωπος, ως επιστήμων
που είναι, είπε αυτό που πι
στεύει. Τώρα θα μου πείτε,
πως είναι άλλο πράγμα να

Ο

μ ό ν ο ς π ο υ κ ιν δ υ ν ε ύ ε ι
α π ό ε κ λ ο γ έ ς είν α ι η εκ ά σ τ ο τ ε κ υ β έ ρ ν η σ η , κ α ν ε ίς
ά λλος.
Α ντιθέτους, η π α ρ ά τ α σ η ζ ω 
ή ς σ ε μια κ υ β έ ρ ν η σ η τ ο υ
33% , είν α ι μια π ο λ ιτικ ή ,
και ουσ ια σ τικούς σ υ ν τ α γ 
μ ατική , α ν ω μ α λ ία π ο υ
π ρ έ π ε ι ν α α ν τ ιμ ε τ ω π ι
σ τεί.

ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ

Τ ο τ ρ ίτ ο π ο υ μ ε ε ν τ υ π ώ σ ια 
σ ε ε ίν α ι ο γ ε ν ικ ε υ μ έ ν ο ς
φ ό β ο ς μ ή π ω ς και γ ίν ο υ ν
ε κ λ ο γ έ ς τ ο ν Μ ά ρτιο.
Ό λ ο ι τ ρ έ μ ο υ ν , λ έ ε ι, δ ιό τι
μ π ο ρ ε ί ν α κ ιν δ υ ν ε ύ σ ε ι η
χ ώ ρ α και η Ο Ν Ε. Α υ τό τ ο
β ρ ίσ κ ω
πρω τοφ α νές.
Π ρ ώ τη φ ο ρ ά α κ ο ύ ω να
λέγετα ι π ω ς η π ρ ο σ φ υ γή
σ τ ις κ ά λ π ε ς σ υ ν ισ τ ά κίν
δυνο.

Το πάντα καλό περιοδικό Με
τρά παρουσιάζει τους μύ
θους του 20οΰ αιώνα:
Τον Τσε, τους Μπητλς και την
Μελίνα. Αγαπητοί συνάδελ
φοι, μήπως υπερβάλλουμε
λίγο; Πόθεν συνάγεται πως
η καθ’ όλα αξιαγάπητη Με
λίνα Μερκούρη είναι μύθος
του 20ού αιώνα; Ας την αφήσουμε επιτέλους ήσυχη, αρ
κετά...

•
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Ένα παλιό χωριόι είναι εκεί πάνω ατο
στο Πήλιο, η Συκή,
Στρίψαμε αριστεράά στον μικρό δρόμο και το Πεζώ άρχισε να τρίζει - ααν εκείνα τα διαλυμένα αυτοκίνητα

μαιτι μουσική ακούγαμε, μάλλον Τζίμη Μακούλη.
Βράδυ έπεφτε. Σιγά μην έρθουν οι άλλοι απ’ το μπά~ u ~ νιο, πάλι μόνοι μας θα 'μαστέ, βρέχει. Και μετά μπή
καμε κάτω απ’ την κληματαριά, στο καφενείο. Η Λένα
φορούσε ένα άσπρο σκιστό - τι το θέλεις, πουλάκι
μου, το σκιστό στη Συκή; Τα τραπέζια ήταν από πλάκα
—
και οι ντόπιοι πίνανε μπάρες και τσίπουρο με ντομάτα.
Νομίζω πως κανείς δεν μίλαγε, ησυχία.
I—
Εκεί πάνω στη Συκή είναι όλα αμίλητα, μόνο κάτι
σκιές περνάνε στο δρόμο, τίποτε δεν συμβαίνει. Πέφτει το βράδυ, οι γυναίκες είναι στο σπίτι και περιμέ
νουν, οι άνδρες κοιτάζουν το δρόμο. Και δεν μιλάνε,
Τότε έρχονται και οι άλλοι απ’ τη θάλασσα. Ου ου, φωνάζει η
Ιωάννα με το σορτς και από πίσω το τσούρμο. Ηπιαμε και μεις
τσίπουρο σαν τους ντόπιους, φάγαμε και παστά. Αλλά συνεχώς
φωνάζαμε - δεν κοιτάζαμε έξω στο δρόμο που μούσκευαν οι
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ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ
Έ ν α άρθρο συγκρότησα
εκεί στις παραλίες: του
Περικλή Κοροβέση στην
Ελευθεροτυπία, που απο
ρούσε γιατί κανείς δεν
διαμαρτυρήθηκε για το
κλείσιμο του ιστορικού βι
βλιοπωλείου του Σιδέρη
στη Σταδίου.
Γιατί να διαμαρτυρηθούν κ.
Κοροβέση μου οι διανοού
μενοι; Τι ήταν ο Σιδέρης; ο
εκδότης του Ουμπέρτο
Έ κ ο ; Κάτι αρχαία έβγαζε,
κάτι ελληνικούρες.
Πάνε τώρα αυτά - τώρα εί
στε μια μειονότης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ
Τ έ τ α ρ τ ο ν και τε λ ε υ τ α ίο : Η
μ α νία τ ω ν π ο λ ιτικ ώ ν σ υ 
ν τα κ τώ ν
να
εκλεγεί
οπω σ δήποτε Π ρόεδρος
Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς , δ ιό τι α λ 
λ ιώ ς θ α φ θ α ρ ε ί ο θ ε 
σ μ ός.
Δ ε ν κ α τα λ α β α ίν ω : Δ ε ν π ρ ο 
β λ έ π ε ι τ ο Σ ύ ν τ α γ μ ά μ α ς,
π ω ς ε ά ν κ ά π ο ιο ς υ π ο ψ ή 
φ ιο ς δ ε ν π ά ρ ε ι 180 ψ ή 
φ ο υ ς , τ ό τ ε δ ια λ ύ ε τ α ι η
Β ουλή;
Δ ε ν είν α ι δ η μ ο κ ρ α τικ ό δ ι
κ α ίω μ α κ ά θ ε κ ό μ μ α τ ο ς
ν α π ρ ο τ ε ίν ε ι τ ο ν υ π ο ψ ή 
φ ιο π ο υ ε π ιθ υ μ ε ί, ή να
μ ην π ρ ο τ ε ίν ε ι κ α νένα ν;
Δ ε ν τ ο π ρ ο β λ έ π ε ι και α υ 
τ ό τ ο Σ ύ ν τ α γ μ ά μ α ς;
Γιατί π ρ έ π ε ι σ ώ ν ε ι και κ α λά
ν α ε κ λ έ ξ ο υ μ ε ό λ ο ι μαζί
α γ κ α λ ια σ μ έ ν ο ι έ ν α ν κοι
νό π ρ ό ε δ ρ ο σ η μ ιτικ ή ς
εμ π νεύσ εω ς;
Το ε π ιτ ά σ σ ε ι τ ο Σ ύ ν τα γ μ α ;
Β ρ ικ ο λ ά κ ια σ ε ο Τ σ α ο υ σέσκου;
Α φ ή σ τε λ ο ιπ ό ν τ ις κ ο υ τ ο 
π ο ν η ρ ιέ ς α γ α π η τ ο ί, δ ε ν
θ α α π ο φ ύ γ ε τ ε τ ο μ ο ι
ρ α ίο , θ α τ α α π ω λ έ σ ε τ ε τ α
π α κ έτα το υ 2004.
V

Ο Τύπος θριαμβικός στο Χρηματιστήριο
- ή ο αποχαιρετισμός στον αναγνώστη
του Δημητρη Καίση

ι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μπορεί να
έχει ένα πρακτορείο διανομής Τύ
που; Είναι κατά ένα μέρος μια εμπο
ρική επιχείρηση και κατά ένα άλλο
μέρος ένα πράγμα που φροντίζει να
φθάνει έγκαιρα και ανεμπόδιστα στον ανα
γνώστη η πληροφορία και η γνώμη. Είναι
κάτι αυτονόητο: είναι εγγενές στοιχείο του
Τύπου, δημιούργημα άλλωστε του Διαφωτι
σμού και της Γαλλικής Επανάστασης, ότι θα
πρέπει να διαβάζεται ώστε να καθιστά την
κοινή γνώμη ενημερωμένη και κατά το δυ
νατόν δονούμενη - δηλαδή ικανή να σκέ
φτεται και να δρα διαμορφώνοντας όσο πιο
ελεύθερα γίνεται την τύχη της.
Τι γίνεται όμως όταν η διανομή του Τύπου
περιπίπτει σε κατάσταση μονοπωλίου ή δυ
νάμει μονοπωλίου με ίδια συμφέροντα;
συμφέροντα δηλαδή που μπορεί να θίγονται
ή να μην επιθυμούν την ελεύθερη διακίνηση
πληροφορούν και γνωμών;
Τι γίνεται όταν ένας μεγάλος εκδότης-μεγαλοεπιχειρηματίας (μαζί με μια μικρή ομά
δα υποδεέστερων σε δύναμη εκδοτιυν, άρα
επιρρεπών στην κυρίαρχη επιρροή του) δη
μιουργεί ένα πρακτορείο Τύπου; τι άλλο
μπορεί να γίνει παρά ένα προκρούστειο
κρεβάτι για τα έντυπα που μπορεί να θεω
ρηθούν ανταγωνιστικά ή απλώς διακείμενα
κριτικά στις πρακτικές του;
Αυτός ο μεγαλοεκδότης (με τη σύγχρονη
έννοια της εποχής της έκλειψης των αξιών
πλην εκείνων του Χρηματιστηρίου) τα κατάφερε έτσι που κανείς να μην τολμά να του
αναταχθεί.
Αισθάνεται ότι μπορεί να επεκτείνει τις
ορέξεις του επ’ άπειρον: εάν ήταν τύραννος
δεν θα είχε το πρόβλημα εκείνου που περιέ
γραψε ο Ξενοφών: εάν δηλαδή οι εγκωμιασμοί προς το πρόσωπό του ήταν μονάχα κο
λακείες για τη δύναμή του. Οι εγκωμιασμοί
γι’ αυτόν θ’ αποτελούσαν επιβεβαίωση της
δύναμής του - δηλαδή της ανυπέρβλητης
ματαιοδοξίαςτου.
Γι’ αυτό το ζήτημα κάποιος φίλος μού είπε:
στο κάτω-κάτω έκανε κάτι που μας επιτρέ
πει ν’ ακούμε ωραία μουσική. Ω βέβαια, η
ωραία μουσική (ο Γιανκέλεβιτς, λάτρης του
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Μπετόβεν και της γερμανικής μουσικής,
διερωτήθηκε: πώς μπορο) ν’ ακούω αυτή τη
θεία μουσική μετά τις αναθυμιάσεις των
κρεματορίων του Άουσβιτς;).
Η ωραία μουσική: αλλά τι γίνεται όταν, σε
μια εποχή πλήρους αυτάρεσκου δημοκρατι
σμού, μπορείς γύρω σου και μέσα σου ν ’
αφουγκραστείς την έλλειψη μιας αύρας
ελευθερίας, ν’ αφουγκραστείς κάτι άσχημο
που δεν μπορεί να σβήσει ούτε αυτή η υπέ
ροχη μουσική;
Τι γίνεται όταν γίνεσαι καχύποπτος, όταν
διαπερνά τη σκέψη σου πως γίνεσαι υποχεί
ριο, πυ)ς γύρα) σου απλώνεται μια ωραία
πλάνη που σε τυλίγει;
Ό τι πίσω απ’ αυτά κρύβεται ένα παιχνίδι
εξουσίας -ένα παιχνίδι που απαιτεί θύματα
και μάλιστα θύματα ευαίσθητα καλλιτεχνι
κά;- η ροπή προς την καλλιτεχνικότητα ως
αίσθημα αδυναμίας, ως αίσθημα παραπλάνησης.
Πώς μπορεί να υπάρχει καλλιτεχνικότητα
χωρίς συναίσθημα ελευθερίας, ένα άρωμα
ανιδιοτέλειας; (γινόμαστε καχύποπτοι όταν

ένας κόσμος ραδιουργιών εμφωλεύει πίσω
από τα μεγαλοπρεπή ριντού και μας χαλάει
την απόλαυση).
Εάν υπάρχει ένας τρόπος ν’ ακούς την
ωραία μουσική, υπάρχει επίσης ένας τρό
πος να είσαι πολίτης μετέχοντας έτσι ή αλλιούς στη διαμόρφωση της τύχης των πραγμάτων.
Τι γίνεται όμως όταν σου αφαιρούν σιγάσιγά τις προϋποθέσεις, εξωτερικά και εσω
τερικά, για ν ’ ασκείς αυτή την ιδιότητα, όταν
χωρίς σχεδόν να το αντιληφθείς έχεις παγι
δευτεί σ’ έναν διάκοσμο που έχουν κατα
σκευάσει «τεχνικοί χωρίς πνεύμα», όταν
χαρούμενα μεταμορφώνεσαι σ’έναν παίκτη
του Χρηματιστηρίου; Τι συμβαίνει όταν η
δημοσιογραφία-ή έστω μια επιχείρηση Τό
που- εισάγεται ανενδοίαστα στο Χρηματι
στήριο παίζοντας με τους όρους της αγοράς
χρήματος και κερδοσκοπίας: υποχωρείολοένα η ιδιότητα «Τύπος», η βαθύτερη ουσία
της αργά εξατμίζεται, βυθίζεται σε μια κα
τάσταση όπου χάνονται τα κίνητρα για τον
αναγνώστη (ας θυμηθούμε με την ευκαιρία
και τη νεωτερική καθιδρυτική κραυγή του
Μπωντλαίρ: «Αναγνώστη υποκριτή -όμοιε
μου- αδελφέ μου») ως ορθολογικό άνθρω
πο ικανό να σκέφτεται, ν’ αγωνίζεται καινα
πάλλεται για κάτι. Ιδού πώς μας παραδί
δουν αυτόν τον αναγνώστη, δημοκρατική
κληρονομιά των νεότερων χρόνων: ενα ον
εξαντλημένο, παραδομένο, σχεδόν αναξιόπρεπο που, ξυπνώντας ένα πρωί, βρήκε τον
εαυτό του μεταμορφωμένο σε παίκτη των
παιχνιδιιύν τους στο Χρηματιστήριο.
Αυτός που θέλει να βάλει την τελευταία
ταφική βούλα, να μονοπωλήσει και να κυ
ριαρχήσει ποδοπατώντας πάνω στην ελεύ
θερη κυκλοφορία του Τύπου (και πρώτα-ν
προύτα αυτόν που αγιυνίζεται να μην ξεχύ
σει την παλιά δημοκρατική ρίζα του) έχει
κιόλας προφέρει μ’ ένα αδιόρατο σαρκαστι
κό γέλιο: αντίο αναγνώστη - ιδού όμως που
σου ετοίμασαν μια πλουσιοπάροχα κοσμη
μένη κηδεία (πράγμα που ισχύει και γί αυ
τόν που σας γράφει αυτά: προσπαθεί μόνο
να παραμερίσει όσο μπορεί τα πλουμιστά
χούματα από πάνα) του).
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Κύριοι Τίποτε!
( Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο ΣΤΙΣ Π Α Π Ι Ε Σ ΚΑΙ ΣΕ Ο Σ Ο Υ Σ ΤΙΣ Ζ Η Λ Ε Υ Ο Υ Ν )
του Μ άνου Στεφ ανίδη

'ράψαμε στις 7.6.96 από το Αντί με θέμα τους κυρίους
Τίποτε: «θυμάστε βέβαια την του Παγκάλου ρήση περί
του Αβραμόπουλου ως «κυρίου Τίποτε», όπως επίσης
θα θυμάστε πόσο του κόστισε τότε η αψυχολόγητη
οίηση. Σήμερα, ως «κυρίους Τίποτε» θα μπορούσε ν’
αποκαλέσει κανείς τη συντριπτική πλειοψηφία της
εγχώριας ιντελιγκέντσιας. Τους θεωρούμενους
ή δηλούντας διανοούμενους. Ενταγμένοι απόλυτα
στο ισχύον σύστημα, ενοχλούνται μόνο αν τους
αμφισβητηθούν κεκτημένα οφίκια ή καρέκλες.
Βολεύονται από τα ψιχία εξουσίας που τους
παραχωρούν τ ’ αφεντικά της χώρας -όχι μόνον οι νυν
διαπλεκόμενοι αλλά οι ανέκαθεν διαπεπλεγμένοι- και
τους αρκεί ν’ αποκαλούνται «πνευματική ηγεσία»,
υστηροί στα πίτουρα και φθηνοί στο στάρι, επιτίθενται
λαύροι μ’ όλο το όξος της γραφίδας τους εναντίον
κάποιου μικρογαβριά πταισματία, αλλά αφήνουν
ασχολίαστα τα μεγάλα ψάρια, τους εργοδότες τους...».
t

y
I πιπλέον, σ’ αυτή την κρίσιμη, ιδεολογικά, περίοδο που διαΡ νύουμε αρκοΰνται να «τιμιόνται» από δήμους και φεστιβάλ
ιί θεωρώντας ότι τους το οφείλει ο τόπος ανυπερθέτως. Και
il το παράδειγμα του Μανόλη Αναγνωστάκη δεν τους πτοεί
βίΒόλου, ούτε τους προκαλεί τύψεις. Άνθρωποι που τους λατρέ

ψαμε σε εποχές δύσκολες και, που τους θεωρήσαμε πρότυπα,
τώρα σέρνονται λιπαροί, ματαιόσπονδοι κορδακίζοντες έτοιμοι
να σουβλίσουν το παρατυχόν κολεόπτερο αλλά και να καταβρο
χθίσουν απνευστί καμήλες. Ανένδοτοι στα συμφέροντα του συν
δικάτου τους, κριτικάρουν μόνο ό,τι τους αντιστρατεύεται. Έ τσι
κρύβουν την έλλειψη σπονδυλικής στήλης και καλύπτουν πίσω
από ωκεανούς σοβαροφάνειας τον βαθύτερο συμπλεγματικό
όσο και ζηλόφθονα εαυτό τους. Μισούν μίγδην, εκδικούνται
φύρδην, λείχουν κατά σύστημα. Τα MME τους παρέχουν άλλοθι
ύπαρξης, κι αυτοί με τη σειρά τους παρέχουν, στην ηλιθιότητα
τιυν MME, ασυλία.
Η χιλιετία μοιάζει να τερματίζει στεφανωμένη από εξωνημένες συνειδήσεις και ανησυχητική λειψανδρία για τον τόπο. Η
γενιά του Πολυτεχνείου σιγά-σιγά εκφυλίστηκε σε πολυτεχνί
τες διαπλεκομένων που κατέλαβαν συστηματικά κάθε étage
εξουσία. Οι πάντες ανέχονται -όταν δεν βολεύονται εξ αυτούτην ιδιωτικοποίηση και ιδιωτεία του πολιτισμού υπέρ ενός ιδιώ
τη, την άλωση των πανεπιστημίων από κομματικούς εγγαστρί
μυθους, το ανεμογκάστρι της παιδείας που όλο κυοφορεί με
ταρρυθμίσεις εν καινώ, τη μετατροπή του Ιδρύματος Ελληνικού
Πολιτισμού σε ίδρυμα εγκαθέτων -άλλη μια χαμένη ευκαιρία
για να προβληθούν τα εγχώρια προϊόντα του πολιτισμού μας
διεθνώ ς- κ.λπ. Κι όμως ακαδημίες, ιδρύματα, «επώνυμοι»,
«προσωπικότητες» και λοιποί τσαγκοί ταγοί σιωπούν αιδημόνιυς. Ασφαλώς. Ό ταν τρώμε, δεν μιλάμε! Τους αρκεί που δια
φεντεύουν την καρέκλα τους. Δικτατορίσκοι του στενού τους
χώρου, καθίστανται αρσακειάδες όταν πρέπει να λάβουν θέση
απέναντι στη μείζονα κρίση που σοβεί στον τόπο. Στον εξανδραποδισμό που όλοι υφιστάμεθα.
Και δεν φτάνει, βέβαια, η Αριστερά να διαμαρτύρεται και ν ’
αντιδρά όταν όλοι οι υπόλοιποι λουφάζουν. Ντροπή και αηδία μα
ζί. Τολμώ να πω ότι σήμερα η πατρίδα -τι ωραία, συκοφαντημένη
λέξη- είναι σε χειρότερη κρίση από εκείνη της Δικτατορίας. Του
λάχιστον τότε υπήρξε φρόνημα και ομοψυχία. Τότε συμφωνούσα
με όλοι και ως προς τον κίνδυνο και ως προς τον στόχο. Σήμερα
ζούμε την ιδιώτευση και τη συναλλαγή. Τους μικρούτσικους και
ψευδιύνυμους ηγήτορες του πολιτισμού που ευαγγελίζονται τη χα
ρά της αγοράς και την αγοραία συγκίνηση.
—Ποιος θα μας ξυπνήσει φρόνημα;
ΥΓ. Έ ξω από το Μέγαρο Μουσικής υπάρχει η μακέτα της σημε
ρινής -άθλιας- συνθήκης του κτιρίου και της ειδυλλιακής μελλο
ντικής. Σ ’ αυτήν την του μέλλοντος αιώνος υπάρχουν λόφοι, δέ
ντρα και λιμνούλες(Ι), άνωθεν των υπογείων γκαράζ, όπερών, πι
νακοθηκών κ.λπ. Φαντάζομαι πως σ’ αυτές τις virtual λιμνούλες
θα κολυμπάνε κάποτε αυθεντικές πάπιες και χήνες και όσα νηκτι
κά πτηνά αρέσκονται στα -θολά - ύδατα. Σ ’ αυτές αφιερώνω,
όπως προείπα, το παρόν πόνημα.
<^|
13

Παιδικές κούκλες ανάμεσα στα
f&Mxi

ερείπια, σχολικά βιβλία και

WÈm.
'WMwî

τετράδια που ξεφυλλίζει
ο άνεμος... Το τετράδιο με τα

ποιήματα ενός δεκαεννιάχρονου
*ν

>μ

νέου στα χέρια της κλαμένης
μητέρας του γεμάτο με ποιήματα γΓ
αυτήν και για την αγαπημένη του...
0 γιος της χάθηκε στο σεισμό...
Μεσάνυχτα και βρέχει πάνω από τα

. ·V x-, ·. .·*

γκρεμισμένα κτίρια, τα ερείπια. :
Οι δρόμοι είναι σκεπασμένοι με
,;:p

λάσπη. Ένας 76χρονος άνδρας με
μια ομπρέλα στο χέρι διασχίζει
αργά το δρόμο με τα γυμνά του ;·:

. · ' ' · ■■ '

πόδια βουτηγμένα στη λάσπη

Τι σημαίνει «σεισμός»
στην Τουρκία;

αναζητώντας με βλέμμα
του Αλή Ταρτάνογλου

αφηρημενο μια κουβέρτα για την
άρρωστη γυναίκα του που!
'

βρίσκεται σε μια σκηνή εκεί κοντά.
-

vH

Ένας μεσήλικας καθισμένος πάνω
■

στα πράγματα που μπόρεσε να
μαζέψει από το γκρεμισμένο σπίτι
του, Προσπαθεί να καλυφθεί και να

■■ *·'·· ··.

• Λ' " ’ ’

καλύψει τα πράγματά του με ένα
κομμάτι πλαστικό. Η βροχή
■Wgwmrn

συνεχίζεται...

m k

iW
ifl,iV
f c^ Μια γυναίκα γύρω στα εξήντα,

καθισμένη στην άκρη ενός
σπασμένου κρεβατιού, μονολογεί:
«0 σεισμός είναι η μεγαλύτερη
■ Β
καταστροφή. Στις άλλες
■ ■
■ ·λ

αταστροφές τα καταφέρνεις να

W m '·

καθήσεις στο κρεβάτι σου. Στο

ÆmtSÊà
σεισμό, όμως, δεν μπορείς - γιατί
fgm
·vVm;
Wmß,
ούτε το κρεβάτι δεν σου
■mm m.

απομένει...»
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να πεντάχρονο αγοράκι κλαίγοντας
ζητάει από τη μητέρα του κάτι να
φάει. Εκείνη του δίνει ένα κομμάτι
ψωμί και μια ντομάτα. Τρώει στα
γρήγορα και ξαναρχίζει το παιχνίδι
του με την μπάλα. Η μητέρα του χαμογελά
θλιμμένα.
Σε μιαν άλλη γοονιά, μια δεκαοκτάχρονη
κοπέλα που απεγκλιύβισαν από τα ερεί
πια. Ο πατέρας, με δάκρυα στα μάτια κι
ένα πλατύ χαμόγελο, της κρατά το χέρι και
λίγο αργότερα πηγαίνει να ευχαριστήσει
τα μέλη του σωστικού συνεργείου μιας ξέ
νης αποστολής. Και αυτοί ακόμη κλαίνε.
Στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης,
οι Τούρκοι αποχαιρετούν τα μέλη των ξέvu)v σιυστικών συνεργείων που αποχω
ρούν χειροκροτώντας τους με ενθουσια
σμό και φωνάζοντας «μπράβο».
Έ να ς εθελοντής, απευθυνόμενος στις
αρχές: «Είμαι γιατρός. Τι μπορώ να κά
νω;» ή «Μιλώ καλά αγγλικά. Μπορώ να
βοηθήσω τα ξένα σωστικά συνεργεία. Πού
πρέπει να πάω;». Το όργανο της τάξης κοι
τάει το ταβάνι: «Δεν ξέρω!»...
Έ νας άλλος εθελοντής θα πει: «Πείτε μου
τι χρειάζεται να κάνω. Μπορώ να κάνω οτι
δήποτε». Τα όργανα απαντούν: «Πρέπει
πρώτα να βγάλεις ειδική άδεια: Ο εθελο
ντής στέκεται στην ουρά περιμένοντας να

Ε

μιλήσει σε κάποιον άλλο αρμόδιο. Τελικά
καταφέρνει να πάρει την ειδική άδεια και
επιστρέφει. Κανείς όμως δεν του ζητάει την
άδεια αυτή τη φορά. Ρωτά τον αρμόδιο:
«Μου ζητήσατε προηγουμένως να φέρω
αυτό το χαρτί και τώρα αδιαφορείτε αν το
έχιυ ή όχι». «Ναι, συγγνώμη» του απαντά
«άλλαξαν οι διαδικασίες...».
Ο καθένας ζητάει από τα σοοστικά συνερ
γεία να απεγκλωβίσουν πρώτα τον δικό
του συγγενή. Ο ένας λέει: «Η κόρη μου
βρίσκεται κάτιυ από τα ερείπια. Είναι δε
καεπτά χρόνων και είναι ακόμη ζωντανψ*.
Έ ν α ς άλλος παρεμβαίνει: «Ο πατέρα;
μου χαροπαλεύει. Μπορεί να τον προλά
βετε ζωντανό. Η κόρη του είναι νέα. θα
αντέξει»...
Ό ταν ρωτήθηκε εάν το κτίριο που κατα
σκευάστηκε από την εταιρεία του είναι
αρκετά γερό, ένας εργολάβος απάντησε:
«Τα πρώτα κτίρια που κατασκεύασα είναι,
γερά. Γιατί είναι έργα που κατασκεύασα
όταν ήμουν άπειρος. Δεν μπορώ να πωότι,
τα κτίρια που έκτισα όταν απέκτησα κά- .
ποια εμπειρία είναι εξίσου γερά με εκείνα
της εποχής που δεν είχα πείρα»!
Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει του;
χειρισμούς των αρμοδίοτν, της κυβέρνη
σης, των πολιτικών και ειδικά του υπουρ
γού Υγείας που κατ’ αρχάς επιχείρησε να

3νηθείτην ανθρωπιστική βοήθεια από το
•ωτερικό. Ο υπουργός αυτός, που προέρ:ται από το Εθνικιστικό Λαϊκό Κόμμα, το
)μμα των Γκρίζων Λύκων, είναι -δυστυ6ς- καθηγητής Πανεπιστημίου. Σε μια
ιό τις τελευταίες συνεδριάσεις του
ιουργικού συμβουλίου ο πρωθυπουργός
Ιπουλέντ Ετζεβίτ ξέσπασε λέγοντας του:
ιας παρακαλώ σταματήστε! Μη μιλάτε
\λο!». Ένας ταξιτζής στην Άγκυρα αναοτιέται «Τι σόι εθνικιστής, τι μουσουλμά>ς είναι αυτός ο άνθρωπος; Οι ξένοι, οι
,ριστιανοί κλαίνε για την καταστροφή
)υ μας βρήκε και προσπαθούν να βοηθή)υν, κι αυτός ο υπουργός αρνείται τη
ιήθειά τους! Είναι απίστευτο!»
3 κόσμος όλος στην Τουρκία, όχι μονάχα
ιοί χτυπήθηκαν από το σεισμό, είναι ορσμένος με την κυβέρνηση. Οι τουρκικές
)χές αντιμετωπίζουν καθημερινά το θυί και τη μεγάλη δυσαρέσκεια των πολι)v: Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
u τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς και
υς ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους
χρι τις τοπικές αρχές και τους υπαλλήυς των δήμων και των κοινοτήτων, όλοι
σθάνονται την ανάγκη να υπερασπι)ούν τον εαυτό τους και επαναλαμβά‘ιυν πως ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαι>μενο που έστειλε ο Θεός. Ο πρόεδρος
ιεμιρέλ απαντά θυμωμένος στις κατα»ίσεις: «Μην μας κατακρίνετε. Κατακρίτε τον σεισμό!...» Η οργή του κόσμου
ίγαλώνει...
!αότι, για τον απλό πολίτη, την ευθύνη
1 τις καταστροφές από τον σεισμό φέ>υν οι σημερινοί και οι παλαιότεροι κραιοί αξιωματούχοι. Π αρ’ όλο που το γεγο

νός ότι η Τουρκία, και ιδιαίτερα η περιοχή
του Μαρμαρά, είναι σεισμογενής ενιύ το
έδαφος εκεί είναι πολύ μαλακό και κατάλ
ληλο μόνο για καλλιέργειες -είναι γνα>στό
στις αρχές- οι περισσότερες και οι σημα
ντικότερες βιομηχανίες της χιύρας έχουν
συγκεντρωθεί στην συγκεκριμένη περιοχή
ύστετρα από σχετικές αποφάσεις και
εγκρίσεις του επίσημου κράτους. Η συγκέ
ντρωση αυτή προκάλεσε και τη συγκέντριυση του εργατικού δυναμικού στον
ίδιο χώρο καθιός και των οικογενειών
τους. Οι ακτές της περιοχής αυτής επίσης
έχουν γίνει αντικείμενο έντονης τουριστι
κής εκμετάλλευσης με ανέγερση ξενοδοχειακιύν συγκροτημάτων και εξοχικών κα
τοικούν. Έτσι, το 25-30% της τουρκικής
βιομηχανίας και του πληθυσμού της χώρας
βρέθηκαν συγκεντρωμένοι εκεί. Πολυώ
ροφες πολυκατοικίες χτίστηκαν χωρίς να
τηρηθούν οι αντισεισμικές προδιαγραφές
ασφαλείας με την εξαγορά των τοπικιύν
ελεγκτικών αρχών. Οι αγροτικές γαίες γέ
μισαν με βιομηχανικά συγκροτήματα με τη
συνεργασία και ξένιυν εταιρειών που
επένδυσαν τεράστια κεφάλαια.
Οι κατηγορίες απευθύνονται πρωτίστως
στον πρόεδρο Ντεμιρέλ, που τα τελευταία
σαράντα χρόνια βρέθηκε σε θέσεις-κλειδιά της πολιτικής ζωής της χιύρας και που
μέχρι πρόσφατα δήλωνε: «Εάν μια ξένη
επιχείρηση μου το ζητούσε, θα της παραχωρούσα ακόμη και τον κήπο του προεδρι
κού Μεγάρου», που είναι μέρος της κλη
ρονομιάς του Ατατούρκ.
Επιπλέον, η κοινή γνιύμη θεωρεί ότι η πο
λιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της συρρίκνιυσης του κρατικού τομέα που ακολου

θήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες αποδεί
χθηκε ολέθρια με τα τελευταία γεγονότα:
το συρρικνιυμένο και αδύνατο πια κράτος
δεν ήταν σε θέση να λειτουργήσει και να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις κατα
στροφές που προήλθαν από τον μεγάλο
σεισμό.
Ο λαός της Τουρκίας θα συνεχίσει να
πληρώνει το βαρύ οικονομικό -και άλλοκόστος του καταστροφικού σεισμού, κα
θώς η κυβέρνηση έφερε προς ψήφιση στη
Βουλή ένα σχέδιο νόμου που προβλέπει
την επιβολή ενός νέου έκτακτου φόρου επί
του εισοδήματος για την αντιμετώπιση των
καταστροφιύν που προβλήθηκαν από το
σεισμό. Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου
αυτού μεταφέρει τελικά το κόστος στις
πλάτες του μεγάλου μέρους του πληθυ
σμού αντί να βαρύνει κυρίως τα υψηλά ει
σοδήματα: ένας φτωχός εργάτης θα φορο
λογείται εξίσου με τον Σακίμπ Σαμπαντζή και τον Ραχμί Κοτς, κάποιους από
τους πλουσιότερους βιομήχανους της
Τουρκίας.
Μετά τα τελευταία αντιλαϊκά μέτρα της
κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, το όριο
ηλικίας συνταξιοδότησης και τη διεθνή δι
αιτησία που προκάλεσαν γενικά δυσαρέ
σκεια, ο σεισμός ήρθε να σαρώσει εντελώς
τη δημοτικότητα των κομμάτων που συμμε
τέχουν στην κυβέρνηση - αλλά και του
στρατού: η κατάρρευση του κτιρίου της
ναυτικής βάσης στο Γκιολτσούκ, που φαί
νεται πως είχε κατασκευασθεί με τον ίδιο
αμαρτιυλό τρόπο όπως και τα άλλα κτίρια
που σιυριάστηκαν από το σεισμό, αποδεικνύει περίτρανα τη διαφθορά του στρα
τεύματος.
m
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Τοχάσμα που άνοιξε ο σεισμός...
της Ευγενίας Βαθάκου

Υπήρχε μία πόλη, άνεμοι φυσάνε στην θέση της,
υπήρχαν πέντε πόλεις, άνεμοι φυσάνε στην θέση τους,
υπήρχαν εκατό πόλεις, άνεμοι φυσάνε στην θέση τους.
Δεν θα γραφούν ποιήματα στις χαμένες τις πόλεις
αφού δεν θα μείνουν ποιητές.
Ναζίμ Χικμετ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ. ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ
ίναι η 7η μέρα μετά το σεισμό και
βρίσκομαι στα σύνορα ΕλλάδαςΤουρκίας. Στο ελληνικό τελωνείο
επικρατεί ασυνήθιστη ησυχία γι’
αυτή την εποχή. Στην αυλή του
τουρκικού τελωνείου η εικόνα που αντι
κρίζει κανείς είναι εύγλοπτη. Δεκάδες αυ
τοκίνητα περιμένουν εκεί, ενώ μια μεγάλη
ουρά έξω από την μπάρα ξεπερνά τα έξι
χιλιόμετρα. Ο τελωνειακός που με γνωρί
ζει μου λέει: «Αυτό γίνεται τις τελευταίες
μέρες, ο κόσμος φεύγει πανικόβλητος. Εί
ναι μεγάλη η καταστροφή που έγινε και ο
φόβος που προκάλεσε». Αυτοί που φεύ
γουν είναι μερικοί τουρίστες, ενώ οι πε
ρισσότεροι είναι μετανάστες Τούρκοι από
την Γερμανία που επιστρέφουν επισπεύ
δοντας τις διακοπές τους.
Πήρα το λειυφορείο με προορισμό την
περιοχή των σεισμών. Φτάσαμε στο λιμάνι
της Γιάλοβα στις 6.30 το πρωί. Στην προκυ
μαία βλέπω την ομάδα διάσιυσης του
Ισραήλ που είχε πάρει το δρόμο της επι
στροφής. Πλησιάζω δύο μέλη της ομάδας
που έχουν βγει από το λεωφορείο τους και
καπνίζουν. Αισθάνομαι άβολα. Τι να τους
ρωτήσω, οι εικόνες που μεταδίδουν τα τη
λεοπτικά κανάλια όλες αυτές τις μέρες δεν
χρειάζονται λόγια- είναι επίσης εμφανής η
κούραση στα πρόσωπά τους. Αρχίζουμε
να μιλάμε σιγά σιγά και φαίνεται ότι θέ
λουν να μοιραστούν αυτά που έζησαν εκεί.
Μου λένε ότι έρχονται από το Γκιόλτζουκ.
«Φεύγουμε. Επτά μέρες μετά τον σεισμό,
και μέσα σε αυτή τη φοβερή ζέστη είναι
αδύνατο να έχει επιζήσει άνθρωπος κάτω
από τα ερείπια χιυρίς νερό και τροφή»,

Ε
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μου λέει ο Γιοέλ. «Το πιο κρίσιμο ζήτημα
είναι ο χρόνος. Οι πρώτες δύο τρεις μέρες
ήταν οι πιο σημαντικές»ο, συμπληρώνει
δίπλα μου ο Ανάτ. «Εχθές εγιό έβγαλα από
τα ερείπια ένα κοριτσάκι 2-3 ετών που δεν
είχε καμία πληγή αλλά ήταν νεκρό, αφού η
βοήθεια ήρθε πολύ αργά». Ο Ανάτ είναι
γύρω στα 45, επιχειρηματίας, και ανήκει
στο τμήμα αντιμετιυπισης χημικού πολέ
μου και άλλων φυσικιυν καταστροφιυν του
ισραηλινού στρατού. Την προηγούμενη
μέρα του σεισμού, ο Ανάτ είχε πάει διακο
πές όταν τον ειδοποίησαν στο κινητό του.

Απολογισμός
Οι πόλεις που έπληγησαν περισσότερο
από την καταστροφή είναι:
Αντάπαζαρ: κατέρρευσαν 8.920 κτίρια,
19.121 κτίρια δεν είναι κατοικήσιμα, 27.000
είναι οι άστεγοι.
Νικομήδεια (Ίζμιτ): κατέρρευσαν 5.148
κτίρια, 12.886 κτίρια δεν είναι κατοικήσιμα,
19.000 είναι άστεγοι.
Γιάλοβα: 392 κτίρια κατέρρευσαν, 1.037
κτίρια μη κατοικήσιμα, 23.000 είναι οι άστε
γοι.
Γκιόλτζουκ: 2.160 κτίρια κατέρρευσαν,
3.961 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα και 60.000
είναι οι άστεγοι.
Κωνσταντινούπολη: 72 κτίρια κατέρρευ
σαν, 865 κτίρια κρίθηκαν μη κατοικήσιμα και
3.799 είναι οι άστεγοι.
Τα τελευταία επίσημα στοιχεία ανεβάζουν
τους νεκρούς σε 18.000 και τους τραυμα
τίες σε 42.442, ενώ αυτοί που θάφτηκαν και
έμειναν κάτω από τα ερείπια υπολογίζονται
σε 30 περίπου χιλιάδες.

Τους
τώπισαν.
τοια καταστροφή, δεν θα μπορούσε να την
αντιμετωπίσει μόνη της. Είναι απαραίτητη
η βοήθεια από το εξωτερικό», μου λέει ο
Ανάτ. «Αν υπήρχαν περισσότερα μηχανή
ματα, εκσκαφείς και εξειδικευμένοι...
Ό ταν φτάσαμε εκεί είδαμε ανθρώπους να
προσπαθούν με πιρούνια και σφυριά να
βγάλουν από τα ερείπια τους αγαπημέ
νους τους».
Τους αφήνω να συνεχίσουν το ταξίδι
τους και κατευθύνομαι προς την πόλη.
Στην Γιάλοβα, σε αντίθεση με τις άλλες
πόλεις, επικρατεί μυρωδιά από φάρμακο,
με το οποίο έχει ψεκαστεί όλη η πόλη και
μαρτυρεί ότι οι εργασίες προχωρούν με
γρήγορο ρυθμό, ενά) στις άλλες πόλεις μυ
ρίζει ακόμα πτωμαΐνη.
Βλέπω γειτονιές ολόκληρες να έχουν
ισοπεδιυθεί. Στην παραλία τα μπάζα που
μεταφέρουν τα φορτηγά από τις γκρεμι
σμένες οικοδομές είναι τόσα πολλά που
έχουν δημιουργήσει μία μικρή χερσόνησο
μέσα στην θάλασσα.
Καθώς προχωρώ βλέπω σκηνές αστέγων
που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της
πόλης, κήπους δημοσίων κτιρίων και πάρ
κα.
Αρχίζω και μιλώ με τον κόσμο. Εδώ είναι
ντροπή να πεις ότι δεν έχεις χάσει κανένα
δικό σου. Οι ιστορίες που ακούς δείχνουν
ποια είναι τα όρια του ανθροδπου όταν έρ
χεται αντιμέτωπος με μια τέτοια ξαφνική
καταστροφή.
Καθισμένος στο έδαφος έξω από τις σκη
νές, ο Χασάν μου λέει με πόνο ότι έχειχάσει δύο αδέρφια και τον πατέρα του. Αι
σθάνονται χαμένοι και αντιμέτωποι με κά-

τι που δεν είχαν φανταστεί λίγες μέρες πιο
πριν.
Ο Ισμαήλ, ένα παιδί γΰρω στα 17, μου λέ
ει ότι σώθηκε γιατί την ώρα του σεισμού
ήταν έξω με φίλους του και μου περιγρά
φει την συγκλονιστική ιστορία του προπο
νητή του Μουράτ, που αυτοκτόνησε όταν
εγκλωβίστηκε μαζί με μια γειτόνισσά του
κάτω από τα ερείπια και είχε πλακώσει τα
πόδια του ένας πολυέλαιος. Η γειτόνισσά
του τον παρακαλούσε επί ώρες να μην αυτοκτονήσει και προσπαθούσε να του δώ
σει κουράγιο. Αυτός την αποκαλούσε «μά
να» και της έλεγε ότι θέλει να αυτοκτονήσει, γιατί φοβόταν ότι θα πέθαινε εκεί χω
ρίς βοήθεια. Στο τέλος δεν άντεξε, πήρε
ένα κρύσταλλο από τον πολυέλαιο που εί
χε πέσει πάνω του και έκοψε τον λαιμό
και τις φλέβες του. Λίγες ώρες μετά, τους
βρήκαν τα σωστικά συνεργεία.
Πολλές είναι οι ανθρώπινες ιστορίες που
έχουν γραφεί σε αυτή την περιοχή. Η
Ιλκνούρ Κεπενέκ, απόφοιτος του Πανεπι
στημίου Ιστανμπούλ του τμήματος Γεωλο
γίας, ήταν μόνη στο σπίτι της όταν έγινε ο
σεισμός και κατέρρευσε όλο το σπίτι πάνω
της. Την τέταρτη μέρα μετά το σεισμό
έστειλε μήνυμα από το κινητό της στον φί
λο της Τζανάν Σεσέν: «Ζω». Τρεις ομάδες
διάσωσης προσπάθησαν να την βρουν.
Τρεις μέρες μετά δεν την έχουν εντοπίσει
ακόμα και συνεχίζουν να ψάχνουν. Η ίδια
εξακολουθεί να στέλνει το ίδιο μήνυμα...
Αφήνω την Γιάλοβα και προχωρώ ανατο
λικά στον οδικό άξονα Γιάλοβα-Ίζμιτ. Το
Γκιόλτζουκ θυμίζει πόλη που έχει βομβαρ
διστεί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ό λα
μοιάζουν να ’χουν τελειώσει σε αυτή την
πόλη. Τα σπίτια δεν μοιάζουν πλέον με
σπίτια και οι δρόμοι δεν μοιάζουν με δρό
μους.
Το Γκιόλτζουκ, εκτός από το κέντρο του
ναυτικού, ήταν και ένα από τα πιο πλούσια
παραθεριστικά κέντρα. Π αρ’ όλα αυτά
σχεδόν όλα τα πολυτελή κτίρια στον κε
ντρικό δρόμο της πόλης έχουν γίνει ερείτια. Η κυκλοφορία γίνεται δύσκολα, γιατί
σδρόμος κλείνει συχνά, αφού τα σωστικά
συνεργεία έχουν παραχωρήσει την θέση
ιούς στους εκσκαφείς που προσπαθούν να
τάρουν τα ερείπια και έτσι δημιουργούνται με^λα μποτιλιαρίσματα.
Είναι μεσημέρι και η βροχή που έχει ξεανήσει από χθες κατά διαστήματα κάνει
τκόμα πιο θλιβερό αυτό που αντιμετωπί
ζω. Οι άνθρωποι φοβούνται ότι η βροχή εί
ναι έντονα τοξική λόγω της πυρκαγιάς που
;έσπασε στο γειτονικό διυλιστήριο Tupras
<αι η οποία δημιούργησε δηλητηριώδη

σύννεφα που καλύπτουν την περιοχή. Οι
λίγοι από τους χιλιάδες άστεγους που
έχουν σκηνές καταφεύγουν εκεί. Οι υπό
λοιποι φτιάχνουν αυτοσχέδια πλαστικά
καλύμματα με πλαστικές σακούλες. Μερι
κοί κρύβονται ακόμα και μέσα στα ερείπια
από τα οποία αναδύεται έντονη μυρωδιά
θανάτου.
Πηγαίνο) στο νεκροταφείο της πόλης. Το
θέαμα είναι φοβερό. Μοιάζει σαν να έχει
χιονίσει, καθώς αμέτρητοι νεοσκαμμένοι
τάφοι καλύπτονται με ασβέστη. Δίπλα
ακριβώς από το νεκροταφείο έχουν στηθεί
σκηνές. Ποιος, άραγε, το σκέφτηκε αυτό...
Οι άνθρωποι μέσα στις σκηνές δεν κλαίνε πια. Σε κοιτούν με μάτια άδεια, κενά.
Απέναντι μου, σε έναν μισοσκαμμένο τά
φο, ένας άνθριυπος δείχνει με το δάχτυλο
τάφους γύρο) του και φωνάζει «αυτός είναι
ο πατέρας μου, αυτός ο θείος μου, αυτή η
κόρη μου. Όλους, έναν-έναν, τους έθαψα
εγιυ. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να
βοηθήσει; Δεν αντέχω πια».
Γυρνώ στην πόλη, στα δεξιά μου ένα

ερείπιο και μία ισπανική ομάδα διάσωσης
δουλεύει πυρετωδιυς μήπως και βρει κά
ποιον ζωντανό. Στέκομαι άφωνη και παρακολουθοί Μετά από λίγο βγάζουν το
πτώμα ενός παιδιού. Η οικογένεια του
παιδιού βγάζει ένα βαθύ στεναγμό ανα
κούφισης. Στο Γκιόλτζουκ πια ανακουφί
ζονται όταν βρίσκουν το πτοηια τιυν δικών
τους.
Προχιυρώντας προς την παραλία, βρί
σκομαι στο πάρκο που βλέπει στην θάλασ
σα. Εκεί βλέπω ένα χαμηλό κτίριο που
έχει αντισταθεί στην καταστροφική ορμή
του εγκέλαδου. Πριν από το σεισμό ήταν
καφενείο, τοίρα αποτελεί κέντρο για την
διανομή βοήθειας και προσφέρει ζεστό
φαγητό και δωρεάν τσάι στους σεισμοπα
θείς, στους εθελοντές που έρχονται για
βοήθεια και τους στρατιώτες. Οι ιδιοκτή
τες είναι ένα ζευγάρι των οποίων το σπίτι
ισοπεδώθηκε. Ζητώ ένα τσάι και προτείνω
χρήματα για να πληριυσω. Αυτοί, χαμογε
λαστά, μου λένε: «Δεν τυπώθηκαν ακόμα
τα χρήματα που θα πληριυσουν αυτό το

ρά όμως, αυτή η παρουσία της Ελλάδας
ενισχύει την φωνή όσων υποστηρίζουν την
ειρηνευτική προσέγγιση των δύο πλευρών
και ισχυρίζονται ότι η συνεργασία μπορεί
να προσφέρει περισσότερα από την σύ
γκρουση. Επίσης καθιστά πιο δύσκολη τη
χρήση του άλλοθι «έτσι θέλει ο λαός» για
την καλλιέργεια πολιτικών έντασης.
Τέλος, το θετικό κλίμα που δημιουργείται με την προβολή της ελληνικής στάσης
από τα MME μπορεί να ενισχύσει την
προσπάθεια προσέγγισης που έχουν ξεκι
νήσει τους τελευταίους μήνες οι δύο πλευ
ρές.

τσάι». Μου εξηγούν ότι πιστεύουν πως το
γεγονός ότι το καφενείο τους δεν ισοπεδιύθηκε είναι σημάδι από τον Θεό και θέ
λουν να προσφέρουν το ελάχιστο σε αυτή
την ανθρώπινη τραγούδια, που δεν κατανοείται μέσα από λέξεις, αλλά μόνο με την
ανθρώπινη τμυχή...

"EFHARISTOUME PARA P O L I”
Ο σεισμός λένε οι σεισμολόγοι έφερε την
Τουρκία πιο κοντά στην Ελλάδα κατά 2,5
μέτρα, πολλοί όμως εδώ στην Τουρκία συμπληριύνουν ότι έφερε πιο κοντά τους λα
ούς των δύο γειτονικών χωρών. Η Ελλάδα
παρουσιάζεται από τον τουρκικό Τύπο ως
μία από τις πρώτες χώρες που έτειναν
«χείρα βοήθειας» στην Τουρκία. Οι τουρ
κικές εφημερίδες τονίζουν με ιδιαίτερη
έκπληξη ότι στην καταστροφή αυτή προσέτρεξε όχι μόνο το επίσημο ελληνικό κρά
τος, αλλά και ο απλός λαός. Δήμοι, εκκλη
σίες, νοσοκομεία, οργανώσεις, ιδιοπες,
επιχειρηματίες προσφέρουν αυθόρμητα
ό,τι μπορούν την κρίσιμη αυτή στιγμή
στους γείτονές τους.
Είδη ένδυσης, υπόδυσης και καθαρι
σμού, δώδεκα τόνοι βοήθειας, που συγκε
ντρώθηκαν στην Αθήνα, εστάλησαν από
τις προπες μέρες του σεισμού με δύο μεταγιυγικά αεροπλάνα.
«Οι παπάδες βγάζουν δίσκο για να συγκεντροιθούν χρήματα για βοήθεια στον
Τούρκο», γράφει χαρακτηριστικά ο αρθρογράφος της εφημερίδας ΣΤΑΡ Ενγκίν
Αρντίντς. Ο ίδιος σαρκάζει τις δηλιόσεις
’του υπουργού Υγείας κ. Οσμάν Ντορμούς,
ότι η Τουρκία δεν χρειάζεται ελληνικό και
ρωσικό αίμα γράφοντας: «Αν δεχτούμε
και το ελληνικό αίμα, θα τρέχει ελληνικό
αίμα στις φλέβες μας, και^εμείς προτιμού
με να πεθάνουμε από έλλειψη αίματος, μέ
σα σε εθνική ομοψυχία και ενότητα. Δεν
18

είναι έτσι, αξιότιμε υπουργέ Υγείας;». Και
καταλήγει επαναλαμβάνοντας τον τίτλο
του άρθρου του στα ελληνικά με λατινι
κούς χαρακτήρες “efharistoume” και προ
σθέτει “kai na mas syhoresete”.
Αυτή η αυθόρμητη χειρονομία του ελλη
νικού λαού απέναντι στους Τούρκους την
δύσκολη τούτη στιγμή αντιμάχεται την ει
κόνα του εχθρού που περιβάλλει τον
Έλληνα στην Τουρκία και τον θέλει να
επιβουλεύεται τον γείτονά του. Πολεμά
την καχυποψία, αφήνοντας στο παρελθόν
τις μνήμες που παραπέμπουν σε συγκρουσιακές καταστάσεις.
Ο Σαμί Κοέν, αρθρογράφος της
ΜΙΛΙΕΤ, γράφει ότι «ο Έλληνας έχει δη
μιουργήσει μία διαφορετική εικόνα στην
Τουρκία πια».
Η ελληνοτουρκική σύγκρουση -όπως
εξάλλου και άλλες διακρατικές συγκρού
σεις που έχουν μεγάλη διάρκεια- δεν εί
ναι μία σύγκρουση πραγματικών συμφέ
ροντος μόνο, αλλά πρόκειται για μία κα
τάσταση που έχει αναπτυχθεί μέσα στο
χρόνο και εμπλέκει ψυχολογικές διαδικα
σίες, οι οποίες παίζουν αποφασιστικό ρό
λο σε δράσεις και εκτιμήσεις που γίνονται
σε κρίσιμες στιγμές και όχι μόνο. Η αλλη
λεγγύη του ελληνικού λαού την τραγική
αυτή στιγμή της Τουρκίας, που θρηνεί πε
ρισσότερους από 40 χιλιάδες νεκρούς, έρ
χεται να σπάσει την αντίληψη που έχει ο
τουρκικός λαός για την απέναντι όχθη.
Έ ρχεται ενάντια σε ένα συγκεκριμένο
πρότυπο (pattern) συμπεριφοράς με το
οποίο είχε ταυτιστεί η Ελλάδα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ανα
μένουμε ριζικές αλλαγές στην τουρκική
εξωτερική πολιτική. Οι παράμετροι που
υπολογίζονται στην χάραξη της εξωτερι
κής πολιτικής ενός κράτους διαμορφώνο
νται μέσα από μια πολύχρονη αλλά και πο
λύπλοκη διαδικασία. Από την άλλη πλευ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Λιγότερο από δέκα μέρες μετά το χτύπη
μα του εγκέλαδου, που κόστισε δεκάδες
χιλιάδες ζωής, το ερώτημα αν έγινε ό,τι
ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να σωθούν
περισσότεροι είναι άμεσο στην Τουρκία.
Πολλοί μιλούν για διαμάχη πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας, άλλοι για ολιγω
ρίες και ελλιπή υποδομή.
Η διαχείριση της κρίσης, σύμφιυνα με το
τουρκικό Σύνταγμα, γίνεται από το κέ
ντρο κρίσεων της Γραμματείας του Εθνι
κού Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό λει
τούργησε με 250 εξειδικευμένουςυπαλλή
λους από τις 17 του μήνα και τις 6.30 η ώρα
το πρωί.
Ό μω ς περιστατικά όπως το κλείσιμο της
κεντρικής αρτηρίας Πόλης-Άγκυρας για
48 (όρες δημιουργούν ερωτήματα σχετικά
με το ρόλο του στρατού στην κρίση αυτή.
Την εντύπωση της έλλειψης συνεργα
σίας εντείνει και η καθυστερημένη συμμε
τοχή του στρατού από την περιοχή του σει
σμού που κατεγράφη από τα MME.
Ο στρατηγός Κιβρίκογλου αρνήθηκε την
κατηγορία αυτή, λέγοντας ότι «οι στρα
τιώτες συμμετέχουν ενεργά στις προσπά
θειες» όπως εξάλλου αποφασίστηκε και
στο κέντρο συντονισμού κρίσεων της
Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου
Ασφαλείας την Δευτέρα.
Τα παραπάνω σχολιάζει και ο Φικρέτ
Μπιλά αρθρογράφος της εφημερίδας
ΜΙΛΙΕΤ και αναφέρεται στην «έλλειψη
επαφής πολιτικών και στρατιυπικιόν στο
υψηλό επίπεδο».
Ο Μεχμέτ Αλή Κίσλαλι της εφημερίδας
ΡΑΝΤΙΚΑΛ υπογραμμίζει επίσης το γε
γονός ότι ο στρατηγός Κεμάλ Γιαβούξ εί
χε προτείνει να κηρυχθεί στρατιωτικός
νόμος στην περιοχή και να αναλάβει την
διοίκησή της ο αρχηγός της πρώτης στρα
τιάς. Ο Ετσεβίτ αρνήθηκε ότι έχει γίνει

τέτοια πρόταση από τις τουρκικές ένοπλες
δυνάμεις. Εκτός όμως από αυτή τη συζή
τηση για την αρμονική ή μη συνεργασία
πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, τα
MME καταγράφουν συνεχώς περιστατι
κά που δείχνουν την έλλειψη οργάνωσης
και συντονισμού αλλά και αγκύλωσης της
κρατικής μηχανής.
0 πρωθυπουργός της Τουρκίας κ.
Μπουλέντ Ετσεβίτ σε συνέντευξη που
έδωσε στο CNN παραδέχτηκε καθυστέ
ρηση στις επιχειρήσεις διάσωσης τις δύο
πρώτες μέρες του σεισμού και το απέδωσε
στην διακοπή των τηλεπικοινωνιών.
Εξάλλου έγινε γνωστό ότι όταν έλαβε
χώρα ο σεισμός, στο Προεδρικό Μ έγαρο
Ικόπηκε για δύο ώρες το ρεύμα και για 4
ιύρες δεν υπήρχε τηλέφωνο. Ο δε πρωθυ
πουργός Μπουλέντ Ετσεβίτ έδωσε τις
πρώτες εντολές μέσω τηλεόρασης καθώς
δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την
πληγείσα περιοχή.
Επίσης, ενώ το κέντρο κρίσης της Π ρω
θυπουργίας έδωσε εντολή στους νομάρ
χες και επάρχους για την κατάσχεση
όλων των μηχανημάτων που θα είχαν κά
ποια χρησιμότητα στην περιοχή του σει
σμού, υπήρξαν περιπτώσεις όπου, ναι μεν
συγκεντρώθηκαν, αλλά σε πάρκα, γιατί
: δεν ακολούθησε δεύτερη εντολή που να
καθορίζει επακριβώς τον τόπο της απο, στολής!
Ταυτόχρονα όμως, φαίνεται να υπάρχει
■έλλειψη συντονισμού και μεταξύ παραγό
ντων της κυβέρνησης που πρωταγωνι. στούν στην διαχείριση της κρίσης.
, Μεγάλη αγανάκτηση έχει προκαλέσει
στο εσωτερικό της χώρας ο τούρκος
, υπουργός Υγείας κ. Οσμάν Ντουρμούς,
Β*βουλευτής του κόμματος Εθνικιστικής
,,Λράσης (ΜΕΗΕΡΕ), ο οποίος δεν δέχτη' κε την αρμενική ομάδα διάσωσης, το αμε
ρικανικό πλωτό νοσοκομείο και το ελληνι1,κό και ρωσικό αίμα. Ο κ. Ντουρμούς
απέρριψε την προσφορά βοήθειας από
'διάφορεςχώρες αφού, όπως λέει, η Τουρ3 κια μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της.
3 Δρνήθηκε και την βοήθεια ξένων γιατρών
γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν ξέ·! ρουμε τον τρόπο ζωής τους». Ο τούρκος
' τρωθυπουργός κ. Μπουλέντ Ετζεβίτ παJl ρενέβη λέγοντας ότι «τις σχέσεις μας με
> cov εξωτερικό κόσμο τις διαχειρίζεται το
υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μεταφέ
ρ ε ι τα αιτήματά μας και τις ευχαριστίες
I τας σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια
([ίάε διπλωματική γλώσσα εκεί που πρέπει».
Το δε υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνω
ν ε ότι «οι πόρτες της Τουρκίας είναι ανοιI
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χτές σε κάθε είδους βοήθεια από το εξω
γραφικό κανάλι NTV ανακοίνωσε το με
τερικό, και δεν χρειάζεται να γίνει εκ των
σημέρι της Τρίτης ότι μόνο 9.000 άστεγοι
προτέροιν ανακοίνωση, αλλά οι χώρες
φιλοξενούνται σε σκηνές. Εν τω μεταξύ,
μπορούν να στείλουν την βοήθεια που θέ
αποκαλύφθηκε ότι σκηνές του τουρκικού
λουν χωρίς να προηγηθεί σχετική ανακοί
Ερυθρού Στρατού δεν ήταν κατάλληλες
για χρήση. Ο χειμώνας δεν είναι μακριά
νωση».
και τα πρωτοβρόχια των τελευταίων ημε
Η νομαρχία της Γιάλοβα έκανε έκκληση
ρών αποκάλυψαν την άμεση απειλή του.
για μια αποθήκη-ψυγείο για την συντήρη
ση της βοήθειας που στέλνεται στην πε
Ο κίνδυνος εξάπλωσης μολυσματικών
ριοχή και σαπίζει. Ο εφοπλιστής Λασκαασθενειών, όπως τύφος και χολέρα, είναι
ρίδης, που κατάγεται από την Κωνσταντι
επίσης υπαρκτός. Ακόμα, στις πληγείσες
νούπολη, έστειλε ένα δικό του πλοίο-ψυπεριοχές σημειώνονται πολλές κλοπές και
γείο, από το λιμάνι Πότι της Γεωργίας
λεηλασίες κτιρίων.
στην περιοχή. Το πλοίο περίμενε επί δύο
Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου
Εθνικής Ασφαλείας που συναντήθηκε
μέρες στα ανοιχτά της Πόλης και επειδή
την Δευτέρα, οι άστεγοι μέχρι τον Νοέμ
δεν βγήκε άδεια από το κέντρο κρίσης της
βρη θα είναι εγκατεστημένοι σε σκηνές
Πόλης και έληξε η visa transit δύο ημερών
και σε δημόσιους χώρους (κατασκηνοδπου είχε, αναγκάστηκε να επιστρέψει πί
σω.
σεις κ.τ.λ.), ενώ στην συνέχεια θα εγκα
τασταθούν σε προκατασκευασμένα σπί
Έ ν α άλλο παράδοξο συνέβη σε τελω
τια.
νεία της Τουρκίας που ζητούσαν είτε να
Μακροπρόθεσμα, η Τουρκία θα κατακαταβληθεί φόρος εισαγωγής είτε να δω
φύγει στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο
ριστούν (!) τα μηχανήματα που οι ξένες
Ευρωπαϊκό Ταμείο κατοικίας προκειμέχώρες έστελναν στην Τουρκία προκειμένου να βοηθήσουν τους σεισμοπαθείς.
νου να πάρει πιστώσεις για να ξαναχτίσει
την υποδομή και τα δημόσια κτίρια στην
Χαρακτηριστικό είναι ότι μηχάνημα ακτι
περιοχή της καταστροφής και να ιδρύσει
νογραφιών μεγάλης γερμανικής εταιρεί
νέες οικιστικές μονάδες για οριστική
ας, η οποία είχε στείλει στην σεισμόπλη
εγκατάσταση των σεισμοπαθοδν.
κτη περιοχή 8μελή ομάδα γιατρών, κατα
Δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός του οι
σχέθηκε στο τελωνείο.
κονομικού κόστους του σεισμού εφόσον
Πολλοί σημειώνουν ότι αν δεν υπήρχαν
καταγράφονται ακόμα οι ζημίες.
τα έντυπα και τα τηλεοπτικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης η κατά
σταση θα ήταν πολύ
χειρότερη. Το ειδησεογραφικό κανάλι NTV
είχε το δικό του κέντρο
lÔDUilfl Ï E X V O i l O V Î O C KOI t p s u v o c
Μάνης 5, 106 81 Αθήνα, Τηλ.: (01) 38 18 372, Fax: 33 01583
κρίσης και συνέβαλε
αποφασιστικά στην πε
ριγραφή της κατάστα
σης και την ενημέρω
ση. Η προβολή των ει
r-M J1
κόνων της καταστρο
φής βοήθησε στην συνειδητοποίηση
της
Ο ΒΥΘΟ Σ
έκτασής της και άσκη
ΚΑΘΡΕΦΤΗ
σε πίεση για άμεση
δράση.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕ! ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Η επόμενη του σει
σμού μέρα βρίσκει την
Τουρκία να θρηνεί τα
θύματα, να περιθάλπει
τους τραυματίες και να
προσπαθεί να βρει
στέγη για 200 χιλιάδες
αστέγους. Το ειδησεο-
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Σειρά: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
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Ο σεισμός απαιτεί
έντιμη αντιμετώπιση
του Νίκου Ράπτη

εδαφομηχανικού του ΕΜΠ

«Ο ΣΤΕΡΕΟΣ ΦΛΟΙΟΣ ΤΗΣ
ΓΗΣ αποτελείται από περίπου 6 συ
μπαγείς πλάκες, οι οποίες επιπλέ
ουν σε ένα πλαστικό (μισολιωμένο)
υπόστρωμα.
»Εκεί που συναντιούνται οι πλά
κες μεταξύ τους, είτε σπρώχνει η
μια την άλλη, και έχουμε σεισμούς,
είτε απομακρύνεται η μια από την
άλλη, και τότε μέσα από το πλαστι
κό υπόστρωμα βγαίνει πυρακτωμέ
νη λάβα.
Οι θέσεις όπου οι πλάκες απομα
κρύνονται η μια από την άλλη βρί
σκονται κυρίως στο μέσο των ωκεα
νών. Εκεί στον πυθμένα των ωκεα
νών η πυρακτωμένη λάβα... παγώ
νει και στερεοποιείται μέσα στο νε
ρό και δημιουργεί κοιτάσματα από
μεταλλεύματα... Έτσι, στη μέση των
ωκεανών... υπάρχουν υποβρύχιες
οροσειρές γεμάτες από πλούσια
κοιτάσματα μετάλλων.(...)

Το κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται σε
περιοχές που είναι επιρρεπείς σε σεισμούς.
Το ποιες περιοχές της γης είναι επιρρεπείς σε
σεισμούς έχει φροντίσει η ιστορία να μας το
«γνωστοποιήσει». Η «θεωρία των πλακών» μπορεί
να βοηθήσει - μέχρις ενός ορισμένου σημείου.
Τι είναι, όμως, η «θεωρία των πλακών»;

»Υπάρχει (μόνο) ένα μέρος στη γη
που ένα κομμάτι μιας τέτοιας υπο
βρύχιας οροσειράς έχει ξεπροβά
λει μέσα από τη θάλασσα και τοίρα
είναι προσπελάσιμο στον άνθρω
πο... Το μέρος αυτό της γης, που
έχει τεράστια σημασία για την επι
στήμη, είναι η οροσειρά του Τρόοδος της Κύπρου!».1
Το κείμενο αυτό γράφτηκε (στο
Αντί) πριν από περίπου ένα τέταρτο
του αιώνα! Από τότε δεν έχουν αλ
λάξει τα πράγματα γύρω από τη
«θεωρία των πλακών». Πάντως, η
θεωρία αυτή δεν μπορεί να εξηγή
σει πώς ο μεγαλύτερος σεισμός στην ιστο
ρία της ανθρωπότητας, που έγινε τον Δε
κέμβριο του 1811 στη Νέα Μαδρίτη της
πολιτείας του Μιζούρι, στις ΗΠΑ, και είχε
20

«Οι άνθρωποι αυτού του τόπου πρέ
πει να έχουν φτάσει στο συμπέρα
σμα ότι: ο σεισμός στον τόπο μας
χτυπάει συχνά και χτυπάει πολύ όννατά. Οποιαδήποτε συζήτηση γιατο
πόσο συχνά χτυπάει ο σεισμός στον
τόπο μας πρέπει να έχει μόνο ακα
δημαϊκό ενδιαφέρον. Για μας τους
ανθροϊπους που ζούμε μέσα στις πο
λυκατοικίες αυτού του τόπου πρέπει
να ισχύει το ακόλουθο: ο σειομό;
μ π ο ρ εί να χτυπήσει οποιαόήποτι
στιγμή... Ό ταν φτάσει το μαχαίρι
στο κόκαλο, ο ΛΑΟΣ θέλει να ξέρει
όχι πότε θα γίνει σεισμός, αλλά τι
θα πάθει η πολυκατοικία που μένει,
όταν θα χτυπήσει ο σεισμός».2Και
αυτό το κείμενο έχει ηλικία σχεδόν
20 χρόνων. Σήμερα αμφιβάλλουμε
εάν ο ΛΑΟΣ έχει κατανοήσει το
πρόβλημα. Είναι βέβαιο ότι οι «ηγέ
τες» του λαού όχι μόνο δεν το έχουν
κατανοήσει αλλά όεν ενόιαφέρονται
να το κατανοήσουν.
Για τον άνθρωπο, το πρόβλημα του
σεισμού έχει μία και μοναδική πα
ράμετρο: το κτίριο. Όλες οι συζητή
σεις για ρήγματα, Ρίχτερ, κ.λπ. όχι
μόνο έχουν απλώς ακαδημαϊκή
αξία, αλλά κατά έναν τρόπο είναι
«ανήθικες», γιατί αποπροσανατολί
ζουν τον κόσμο.
ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

μέγεθος πάνω από 8 στην κλίμακα Ρίχτερ,
δεν έγινε στις άκρες της αμερικανικής
πλάκας αλλά έγινε στο μέσον της!
Η Ελλάδα είναι επιρρεπής σε σεισμούς.

1. Ο ι ζημιές που θα υποστεί ένα
κτίριο εξαρτώνται από τη «γεωγρα
φική» θέση του κτιρίου. Δηλαδή,ένα κτίριο μπορεί να καταστραφεί,
ενιύ ένα άλλο μερικά μέτρα πιο μα
κριά μπορεί να μην πάθει τίποτα. Ακόμη
και στο ίδιο κτίριο, δηλαδή στο ίδιο οικό
πεδο, ένα μέρος του κτιρίου μπορεί να
καταστραφεί, ενώ το υπόλοιπο να μείνει

έπαφο. Όταν πριν από 10 περίπου χρόϊ ένας από τους σημαντικότερους μηχαΊούς του αιώνα μας, ο καθηγητής της
αφομηχανικής στο Πανεπιστήμιο του
irdue, ο G.A. Leonards, αναλύοντας
αν από τους μεγάλους σεισμούς της Καρόρνιας σε μια διάλεξή του στην Αθή, εξέφρασε αυτή τη σημαντική διαπίωση λέγοντας ότι οι ζημιές είναι “site
xific” (εξαρτημένες από τη γεωγραφιθέση) στο ακροατήριο υπήρχαν όχι
;νω από 10 έλληνες μηχανικοί. Αλλά
ν είναι μόνο οι μηχανικοί που δεν
ουν καταλάβει αυτόν τον κυρίαρχο παγοντα στο σεισμό σε σχέση με τα κτίr ακόμη πιο επικίνδυνη είναι η μέχρι
ρβαρότητας άγνοια των δικαστών και
ν πολιτικών. Η εύκολη διαφυγή από το
όβλημα: φταίει ο εργολάβος, τα υλικά,
κακοτεχνίες, κ.λπ.
3χει ήδη ερευνηθεί και αποδειχτεί ότι
ί έναν τόπο (μια πόλη) όλες οι καταευές -κυρίως αυτές από μπετόν- είναι
χαοτικά ίδιες: δηλαδή, τα υλικά, οι μέδοι κατασκευής, ο υπολογισμός κ.λπ.
: ων των κατασκευών του τόπου είναι
ρίπου ίδιοι.
ίις πάρουμε για παράδειγμα τις εξαώρο; ς πολυκατοικίες με στέγη από κόκκινα
;ραμίδια στο Golcuk στην Τουρκία, που
• αι ίδιες μεταξύ τους, έχουν κατασκευα; ιί από τον ίδιο εργολάβο και είναι θεμεp ψένες στην ίδια περιοχή. Έ π εσ α ν αυ^ που στη θέση τους ο σεισμός συγκέ; )ωσε τοπικά μεγάλη ενέργεια. Αυτό το
. -πουν οι δημοσιογράφοι, οι μηχανικοί,
^ πολιτικοί, οι παπάδες, οι δικαστές,
π., αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Το τρα^ ;ό είναι ότι δεν το καταλαβαίνει ούτε ο
,ος ο εργολάβος που τις έφτιαξε και
τίνει και λέει δημοσίως ότι έπεσαν γιατί
ε βάλει άμμο θαλάσσης στο μπετόν!
\ ι σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Ό τι ένα
ριο όσο «γερό» και να είναι, όταν το
' ιπήσει ο κατάλληλος σεισμός στην κα1,ιληλη θέση θα καταστραφεί.
" Το μπετόν είναι από τη «γέννα» του
χ ψαθυρό υλικό (μια κιμωλία είναι χα,κτηριστικά ψαθυρό υλικό) έστο) και εάν
" αιοπλισμένο με σίδερο! Ιδιαιτέρως ψα3ά (με την καθαρά τεχνική έννοια) είναι
κατακόρυφα στοιχεία ενός κτιρίου, κυ$)ζ οι στύλοι. Το μπετόν δεν μπορεί να
[ί'Τέξει σε έναν ισχυρό σεισμό. Ό σο «κα:>και αν είναι στην κατασκευή του και
‘J D«καλά» μελετημένο και αν είναι από
^ασεισμική άποψη, όταν το χτυπήσει ο
άάλληλος σεισμός θα καταρρεύσει. (Το

«κατάλληλος» αναφέρεται πάλι στο «site
specific», δηλαδή στη «γεωγραφική» ή
«γεωμετρική» θέση.)
Η εμπειρία αυτή και η γνώση που προήλ
θε από αυτήν την εμπειρία δεν είναι και
νούργια. Το μπετόν άρχισε να απλώνεται
στη γη στις αρχές του 20ού αιώνα. Αν ένας
άνθρωπος από άλλον πλανήτη παρατη
ρούσε την επιφάνεια της γης τα τελευταία
100 χρόνια, το κύριο χαρακτηριστικό που
θα διαπίστωνε θα ήταν η κάλυψη της επι
φάνειας της γης με πολυώροφα κτίρια από
μπετόν. Με πολυκατοικίες! Στα αρχεία
των εφημερίδοχν όλου του κόσμου από το
1906 υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες φωτο
γραφίες με πολυκατοικίες από μπετόν που
έχουν καταρρεύσει, όπιος οι τελευταίες
στην Τουρκία. Το σύνολο των νεκρών από
αυτούς τους σεισμούς είναι πάνω από 2
εκατομμύρια (χωρίς να ληφθούν υπόψη
σεισμοί με κάτω από 5 χιλιάδες νεκρούς).
Όμως, το χτίσιμο της πολυκατοικίας σε
όλη τη γη συνεχίζεται.
Ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό; Η απά
ντηση ξεκάθαρη: οι πολιτικοί «ηγέτες»
που επιτρέπουν την κατασκευή πολυκα
τοικιών από μπετόν σε τόπους «επιρρε
πείς» σε σεισμό. Στην Ελλάδα, ο βασικός
υπεύθυνος είναι ο τελευταίος μας «εθνάρ
χης», αλλά και οι χαρισματικοί, σοβαροί,
κ.λπ. πολιτικοί που ακολούθησαν.
Υπάρχει λύση; Ναι, αλλά αυτή βρίσκεται
στα χέρια των ίδιων των πολιτών, πέρα
από τους ανθριόπους της εξουσίας. Η λύση
πρέπει να είναι μεσοπρόθεσμη, αν γίνει ο
σεισμός σε ένα-δύο χρόνια, και μακρο
πρόθεσμη, που θα χρειαστεί δεκαετίες για
να εφαρμοστεί. Δεν είναι του παρόντος η
ανάλυση αυτιυν των λύσεων. Το σημαντικό
(και τραγικά αναγκαίο) είναι να καταλά
βουν οι πολίτες ότι το θέμα είναι πολιτικό
και ότι είναι στα χέρια τους, όχι στα χέρια
του κάθε «εθνάρχη».
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Στην επιστήμη, ως το καλύτερο έδαφος
θεμελιώσεως θεωρείται η άμμος που είναι
ξερή, χωρίς νερό (παρά τα όσα λέει η χρι
στιανική Βίβλος). Ό ταν όμως η άμμος εί
ναι εμβαπτισμένη στο νερό τα πράγματα
αγριεύουν, κυρίιυς σε τόπους «επιρρεπής»
σε σεισμό. Ό ταν ο κατάλληλος σεισμός
χτυπήσει την κατάλληλη άμμο κάτιυ από
μια πολυκατοικία, τότε για μερικά κλά
σματα του δευτερολέπτου οι κόκκοι της
άμμου παύουν να ακουμπούν ο ένας πάνω
στον άλλο και το έδαφος μετατρέπεται
(στιγμιαίως) σε υγρό ή ρευστό. Δηλαδή, η

πολυκατοικία προς στιγμήν εδράζεται πά
νω στο νερό! Αποτέλεσμα: συνήθως η πο
λυκατοικία θα ανατραπεί ή θα γύρει σύσ
σωμη (en bloc). Το φαινόμενο αυτό, η ρευ
στοποίηση (liquefaction) για πρώτη φορά
περιγράφτηκε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο
του 1966, όταν καταστράφηκε το επίχωμα
της εθνικής οδού που διασχίζει τη λίμνη
της Αμβρακίας. Μέχρι τότε οι έλληνες μη
χανικοί (εκτός μερικιόν που μετρώνται στα
δάχτυλα του ενός χεριού) δεν ήξεραν ούτε
τον τεχνικό όρο. Το ίδιο, ίσως, συνέβαινε
και συμβαίνει με τους τούρκους συναδέλ
φους τους.
Από ό,τι είδαμε, ένα μεγάλο μέρος των
καταστροφιόν στην Τουρκία οφείλεται σε
ρευστοποίηση του εδάφους. Το πρόβλημα
της ρευστοποίησης είναι τεράστιο. Οι άν
θρωποι δεν μπορούν να προβλέψουν με
βεβαιότητα ποιο έδαφος είναι «επιρρε
πές» για ρευστοποίηση. Τι μπορεί να κά
νει κανείς: Πρώτον, να μην χτίζει πολυκα
τοικίες. Και δεύτερον, να αποφεύγει το
χτίσιμο σε εδάφη που είναι έστω και ύπο
πτα για ρευστοποίηση.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το τι έγινε στην Τουρκία δεν είναι απί
θανο να γίνει στην Ελλάδα· ίσως είναι αρ
κετά έως πολύ πιθανό - έως βέβαιο.
Οι λίγοι έλληνες μηχανικοί, που ξέρουν
το θέμα του σεισμού σε σχέση με το μπετόν
και την πολυκατοικία, ας τολμήσουν να ξε
κινήσουν μια συζήτηση με το λαό και να
βρουν όλοι μαζί εφικτές λύσεις.
Οι ίδιοι αυτοί μηχανικοί ας βγουν και ας
καταγγείλουν, π.χ., τον σεισμολόγο από
την Πάτρα που βγαίνει στην τηλεόραση
και λέει ότι τα ελληνικά κτίρια (σε σχέση
με τα τουρκικά) είναι καλύτερα, γιατί
έχουν δεχτεί σεισμούς και άντεξαν! Πώς
να χαρακτηρίσει κανείς (αξιοπρεπώς) τον
σεισμολόγο;
Το πρόβλημα υπάρχει και απαιτεί λύση
κατόπιν έντιμης σκέψης.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Αντί, τεύχ. 59,27.11.76, σελ. 9.
2. Ράπτης Νίκος, «Ας συζητήσουμε για
σεισμούς, πλημμύρες και... τραμ», 1981,
σελ. 148-9.
ΥΓ. Από ό,τι βλέπουμε στις ειδήσεις στη
Νικομήδεια, ένα μέρος του εδάφους βρέ
θηκε κάτω από τη θάλασσα. Η εκτίμησή
μας: αιτία η ρευστοποίηση και επανάληψη
αυτού που είχε γίνει το 373 π.Χ. στην Ελίκη,
στη βόρεια ακτή της Πελοποννήσου.
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έρευνας
το τεύχος 683 της 26ης Μαρτίου
1999 υπήρχε ένα ερωτηματολό
γιο που απευθυνόταν προς τους
αναγνώστες του περιοδικού και
τους καλούσε, όσοι επιθυμούσαν,
να το συμπληρώσουν και να το στείλουν
στα γραφεία μας.
Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Εμείς επε
ξεργαστήκαμε τις απαντήσεις στα ερωτη
ματολόγια και δίνουμε σήμερα μερικά
από τα χαρακτηριστικά που σκιαγραφούν
το προφίλ των αναγνωστών του ΑΝΤΙ, αλ
λά και αναφέρονται στο πώς θέλουν το πε
ριοδικό οι αναγνώστες του.
Το ΑΝΤΙ έχει κάνει πολλές τέτοιες έρευ
νες στο παρελθόν και τα αποτελέσματά
τους δημοσιεύτηκαν μέσα από τις στήλες
του περιοδικού.
Υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο για τους
αναγνώστες μας σε σχέση με παλαιότερες
έρευνες;
Αυτό προκύπτει αν εξετασθούν τα ερω
τηματολόγια καθένα χωριστά και συγκριθούν με εκείνα του παρελθόντος. Θα ση
μειώσουμε εδιυ μερικά από τα στοιχεία
αυτά που παρουσιάζουν -πιστεύουμε- ιδι
αίτερο ενδιαφέρον.

Σ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι αναγνώστες του ΑΝΤΙ είναι σε ικανο
ποιητικό βαθμό νέοι αναγνώστες. Αν και η
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πυραμίδα ηλικιών είναι ελαφρώς γηρασμένη, το 61,55% των αναγνωστών είναι
ηλικίας κάτω των 40 χρόνων, από τους
οποίους το 12,50% είναι κάτω τών 25 χρό
νων. Πολλοί από τους αναγνάιστες μας δεν
εγκατέλειψαν το περιοδικό αλλά συνεχί
ζουν να το διαβάζουν τακτικά. Ε, τα χρό
νια περνούν — το ΑΝΤΙ είναι κιόλας 26
χρόνων. Μεγάλωσαν λοιπόν και οι ανα
γνώστες του...
Το μορφωτικό επίπεδο των αναγνιυστών
είναι υψηλό: Το 67,50% είναι απόφοιτοι
Ανωτάτων Σχολών και το 8,75% είναι
απόφοιτοι Ανωτέρων Σχολών. Το ΑΝΤΙ
λοιπόν διαβάζεται από την ομάδα που θα
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως
opinion leaders. Ο σχετικός πίνακας είναι:
Ε κπαιδευτικό ε π ίπ ε δ ο
Φ ο ιτη τέ ς/Σ π ο υ δ α σ τέ ς
Α πόφ οιτοι Γ υ μ να σ ίου
Α πόφ οιτοι Λυκείου
Α πόφ οιτοι Α ν ω τέρ α ς
Α πόφ οιτοι Α νω τά τη ς

Στο φύλλο υπερτερούν οι άνδρες όπως
προέκυπτε και στις παλαιότερες έρευνες.
Η κατανομή είναι: 89,16% άνδρες και
10,84% γυναίκες. Όμως το 47,56% είναι
παντρεμένοι και ελπίζουμε ότι διαβάζουν
το περιοδικό οικογενειακούς! Οπότε να

Σ ο φ ία Γ ια ν ν ά τ ο υ

ΣΕΛΑΝΑ - Γυναίκες συγγραφείς του κόσμου

Λ ουΐζ Έρντριχ

Θ ΕΡΑ Π ΕΥ Ο Ν ΤΑ Σ
?1

1,25%
13,75%
3,75%
5,00%
8,75%
67,50%

υποθέσουμε πως είναι κάπως μεγαλύτερο
το ποσοστό των αναγνωστριών μας. Πρέ
πει εδώ να σημειώσουμε ότι το ΑΝΤΙ έχει
πολλαπλή αναγνωσιμότητα. Αυτό προκύ
πτει και από το εραπηματολόγιο αλλά και
από άλλη έρευνα που είχε κάνει το περιο
δικό στο παρελθόν. Εκτιμάται ότι το κάθε
τεύχος του ΑΝΤΙ «περνά» από τέσσερα
έως πέντε χέρια.
Οι αναγνώστες του ΑΝΤΙ έχουν καλό
έως μέτριο εισόδημα γενικά. Το 11% έχει
εισόδημα κάτω από 200.000 δρχ. το μήνα.
Το 46,88% έχει εισόδημα που κυμαίνεται
από 200 έως 500 χιλιάδες δρχ. το μήνα.
Από αυτούς, το 61,19% είναι μισθωτοί και
το 28,36% αυτοαπασχολούμενοι.
Οι περισσότεροι αναγνώστες μας βρί
σκονται στην Αθήνα και την ευρύτερη πε
ριοχή της Αττικής: το 56,10%. Στη Θεσσα
λονίκη διαμένει το 14,63% και μικρότερα
ποσοστά κατανέμονται στην υπόλοιπη χώ
ρα. Σε χώρες του εξωτερικού, κυρίως σε
ερωπαϊκές χώρες, βρίσκεται το 6,10%.
Ποια είναι η πολιτική τοποθέτηση των
αναγνωστών; Εδώ χρειάζεται να προτα
χθούν μερικές παρατηρήσεις σε σχέση και
με το παρελθόν. Οι αναγνώστες του περιο
δικού, όπως και η Αριστερά γενικότερα,
στη χώρα μας, πέρασαν από πολλές συ-μπληγάδες και υπέστησαν μεταλλάξεις.^
Κατά καιρούς, ένα μεγάλο κομμάτι ανήκε;

ΤΗΝ... ΑΛΙΣΟ Ν ΓΚΡΕΗ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΦΛΟΓΕΡΟΥ ΕΡΩΤΑ
(Μυθιστόρημα)

(ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ - 4η έκδοση)

m
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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ΜΟΛΙΣ

ΝΕΦΕΛΗ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ΝΕΦΕΛΗ

στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, αρ
γότερα μετακινήθηκε στο τότε ΚΚΕ εσ.
-αλλά και το ΚΚΕ —, στη συνέχεια μεγά
λο κομμάτι δήλωνε οπαδός του ΠΑΣΟΚ
-και αυτό απομακρύνθηκε μετά το...
«βρώμικο ’89» — και στη συνέχεια το με
γάλο κομμάτι δήλωνε οπαδός του Συνα
σπισμού, για να καταλήξει σήμερα να δη
λώνει γενικά αριστερός. Σήμερα, η σχέση
με την πολιτική είναι περισσότερο χαλα
ρή. 'Οχι όμως τόσο όσο έχουν μετρήσει
διάφορες έρευνες για την πολιτική συμπε
ριφορά του ελληνικού πληθυσμού. Το 10%
των αναγνωστών μας δηλώνει απομακρυ
σμένο από την πολιτική σήμερα σε σχέση
με το παρελθόν. Ο δείκτης αυτός όμως δη
λώνει μια πολιτική στράτευση και συμμε
τοχή σε σχέση με τον γενικό κανόνα.
Ο πίνακας που αφορά τις πολιτικές προ
τιμήσεις των αναγνωστών όπως είχαν τε
θεί στο ερωτηματολόγιο είναι ο ακόλου
θος:
Κεντροδεξιά
Κέντρο
Κεντροαριστερά
Αριστερά

5,00%
8,75%
22,50%
63,75%

Πώς, όμως, καταναλίσκουν τον ελεύθερο
χρόνο τους, οι αναγνώστες του ΑΝΤΙ; Αν
και πολλοί δηλώνουν ότι έχουν περιορι
σμένο ελεύθερο χρόνο. Φυσικό, θα πείτε,
αφού είναι στην πλειονότητά τους αστοί,
κάτοικοι της Αθήνας και εργαζόμενοι...
Σε ποσοστό 56,63%, λοιπόν, είναι κάτο
χοι ηλεκτρονικού υπολογιστή και περισ
σότεροι από τους μισούς είναι συνδεδεμένοι με το Internet. Γι’ αυτό και μεις προ
σπαθούμε να ξαναμπούμε ανανεωμένοι
στο Διαδίκτυο. Σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα, μάλιστα, θα μπορούμε να προ
σφέρουμε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το περιοδικό, όπως παλαιότε-

βιβλία πολύ συχνά.
Επίσης αγοράζουν CD, κασέτες ή δί
σκους συχνά το 72,29% και λιγότερο συ
χνά το 22,89%, ενώ το 4,82% δεν αγοράζει
ποτέ! Συναυλίες παρακολουθεί συχνά το
37,80% και σπάνια το 56,10%. Επίσης, το
47,35% των αναγνωστών μας πηγαίνει στο
θέατρο πολύ συχνά. Το σινεμά έχει περισ
σότερους φίλους: το 80,72% πάει συχνά
στον κινηματογράφο.
Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙ

Κατ’ αρχάς είναι καταναλωτές εφημερί
δων (καθημερινά διαβάζει μία εφημερίδα
το 70,50% των αναγνωστών μας) και μάλι
στα με διπλοαναγνώσεις. Ιδού ποιες εφη
μερίδες διαβάζουν και σε ποιο ποσοστό:
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΥΓΗ
ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟ ΒΗΜΑ
ΕΠΟΧΗ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Από τις άλλες εφημερίδες που διαβάζουν
είναι κυρίως
το ΕΘΝΟΣ, η ΕΞΟΥΣΙΑ, ο ΕΛΕΥΘΕ
ΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ και η
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ.
Ο κατάλογος των περιοδικών που διαβά
ζουν είναι μακρύς. Η εποχή μας, άλλωστε,
είναι εποχή των ειδικών περιοδικών. Κυ
ρίως διαβάζουν τα ακόλουθα περιοδικά
σε ποσοστά:
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΦΩΝΟ
ΜΕΤΡΟ

ΕΛΛΗΝΕΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

στο Βέλγιο

26,56%
18,75%
17,19%

Ό μως οι αναγνώστες του ΑΝΤΙ είναι κυ
ρίως βιβλιοφάγοι. Το 93,98% διαβάζουν

Λίνα Βεντούρα
Ε\ληνες

80,77%
71,79%
39,74%
39,49%
36,41%
20,51%
11,58%

Π ί- Τ Ρ α Σ Μ Ο Ρ Ο Σ Ι Ν Η Σ

ΣΤΗ Ν ΑΚΡΗ
Γ Ε Ν Α ΒΡΑΧΟ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ
ΜΟΛΙΣ

( Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Πώς όμως βλέπουν το ΑΝΤΊ οι αναγνώ
στες του και τι προτιμούν να διαβάζουν;
Εδώ η ανάλυση θα έπρεπε να είναι αρκε
τά εκτενής. Μένουμε σε μερικά μόνον
στοιχεία. Οι αναγνώστες θεωρούν ότι το
ΑΝΤΙ τους προσφέρει (με σειρά αξιολογήσεως): Έ γκυρες αναλύσεις, αντικειμε
νική πληροφόρηση, κριτικό σχολιασμό,
νηφάλιες προσεγγίσεις.
Από τις μόνιμες στήλες «βαθμολογούν»
κατά σειρά:
Πολιτικό δεκαπενθήμερο, Κύριο άρ
θρο, Διεθνής σκηνή, Αντιθέσεις, Βιβλίο,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ΝΕΦΕΛΗ

Και τα λοιπά, Επισημαίνουμε, Οι εκσυγχρονισταί. Ακολουθούν οι επιμέρους σε
λίδες για την πολιτιστική ενημέρωση και
την κριτική, η σελίδα για το Internet και η
Αντίπαλη εστία. Παραπονιούνται για την
ποιότητα του χαρτιού και για την εκτύπω
ση, ενώ θεωρούν ότι η επιμέλεια στη

Πέτρος Μοροζινης

ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ
Σ ’ ΕΝΑ ΒΡΑΧΟ
(Ποίηση)
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ΜΟΛΙΣ
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Ν Ε Φ Ε Λ Η

ΜΕΡΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΑ

Πιστεύω ότι υπάρχει κι άλλος κόσμος έξω από τα σύνορα των
μεγάλων αστικών κέντρων. Έ νας κόσμος που πρέπει να τον δει το
A m . Και η περιφέρεια (με την ανάλογη προσπάθεια) μπορεί να
προσφέρει έναν άλλο τρόπο ζωής, με πολύ λίγο πρεσσάρισμα,
πολύ πιο ανθρώπινο.
Π.Δ.
Όσοι ονειρεύτηκαν μιαν άλλη κοινωνία (που δεν θα ’χει μίση,
πολέμους και κακία, μόνο έρωτα, φιλία, δουλειά και κομπανία)
τώρα είναι η ώρα να συνεχίσουν την προσπάθεια (και τα όνειρα).
Μην το βάζετε κάτω.
Ε.Γ.
Η σχέση με το A m είναι σχέση ερωτική, άξια ν’ αναλυθεί σε
συνέδριο ψυχιάτρων!
Α.Μ.
Βαστάτε γιατί είναι πια πολύ δύσκολο να διακρίνεις (σας
εφημερίδες, στα περιοδικά, στην TV και στο ράδιο) ποιος λέει
αλήθεια και ποιος ψέματα.
Π.Μ.
Αυτό που με κάνει αναγνώστη του Αντί είναι το ότι, παρά την
ισοπέδωση των τελευταίων ετών, σε όλα τα επίπεδα της ζωής,
επιμένει δυναμικά-ρομαντικά και μας κρατά έφηβους.
Ν.Π.
Υπάρχει πλέον πληθωρισμός ενημέρωσης: Από το Αντί περιμένω το
«άλλο», την εμβάθυνση, την αποκάλυψη, την ερμηνεία. Ειδικότερα

γλώσσα είναι πολΰ καλή (μας συγχωρούν
τα τυπογραφικά μας λάθη!). Επίσης πι
στεύουν ότι τα εξώφυλλα είναι πολύ κα
λά, όπως και η σελιδοποίηση. Και ακόμη
ότι τα σκίτσα είναι καλύτερα από τις φω
τογραφίες.
Τα θέματα που τους ενδιαφέρουν περισ
σότερο είναι με τη σειρά:
Διεθνής επικαιρότητα, Ιστορικά, Βιβλίο,
Ιδεολογία, Κινηματογράφος, Πολιτιστικά

ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΜΑΣ

στην κατανόηση τη ς διεθνούς κατάστασης και της ελληνικής
πολιτικής πραγματικότητας. ΖΗΤΩ ΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΛΕΙΨΕΤΕ ΜΟΝΟ.

Παρά κάποιες μικρές επιφυλάξεις μου, διαβάζω χρόνια το Αντί,
γιατί με ξεκουράζει η ποικιλία τω ν θεμάτων του, η
πολυσυλλεκτικότητά του, η πρω τοτυπία του σε μερικά θέματα.
Κάποτε με κάνει να χαίρομαι ή και να θυμώνω. Με κρατάει σε
κάποια εγρήγορση και επαφή με τα τεκταινόμενα.
Σ.Τ.
(Φοβερά δύσκολο σε πέντε γρ α μ μ ές). Το Αντί είναι η γνώση μου, η
Ελλάδα μου. Πάντα κλείνω τα μάτια, το πλησιάζω στο πρόσωπό
μου, αισθάνομαι με την όσφρησή μου και μετά μόνο αρχίζω το
διάβασμα. Το Αντί είναι η ελληνική μου αναπνοή στο Ελσίνκι.
Ρομαντικός, θα πείτε.
Α.Ρ.
Περνώντας το καλοκαίρι στην Ελλάδα, 5 ή το πολύ 6 εβδομάδες,
όπω ς και ν α τό κάνουμε, φ ω τογραφ ίες μόνο παίρνουμε. Τι
μπορούν οι φω τογραφίες -συμ πτώ σ εις τόπου, χρόνου και
βλέμματος- να μας δώ σουν να καταλάβουμε και να αισθανθούμε
από την πραγματική ζωή του τόπου, τω ν ανθρώπων στη διάρκεια
όλου του χρόνου, με το πέρασμα τω ν χρόνων...
Γι’ αυτό περιμένουμε από το Αντί (κι από άλλα έντυπα που
παρακολουθούμε) να μας κρατούν υγιώς ενήμερους, έτσι ώστε να
μην είμαστε σαν «από άλλο ανέκδοτο» σ ’ ό,τι αφορά στα ελληνικά
πράγματα. Κατά το δυνατόν, βέβαια.
Μ.Γ.-Μ.

γενικούς, Ελληνική πολιτική και Ευρωπαϊ
κή Ένο^ση στον ίδιο βαθμό, Ελληνοτουρ
κικά, Λογοτεχνία Κυπριακό, Κοινωνικά,
Επιστήμη, Τύπος και Τηλεόραση και ζη
τούν περισσότερο χιούμορ. Τελευταία από
άποψη αναγνο^στικού ενδιαφέροντος έρ
χονται τα αγροτικά θέματα καθούς και αυ
τά που αφορούν το Στρατό.
Σε όλες σχεδόν τις απαντήσεις υπήρχαν
και κάποια συμπληροηιατικά σχόλια ή συ

νοδεύονταν από γράμματα. Μεταφε'ρουμε
λίγα αλλά χαρακτηριστικά αποσπάσματα „
μέσα σε πλαίσιο.
Η επικοινωνία με το αναγνιυσιικό κοινό
είναι ζοπική για μας. Σας ζητούμε να μας
γράφετε τις παρατηρήσεις σας, τις θετικές *
επισημάνσεις σας αλλά κυρίως τις αντιρ
ρήσεις σας. Αυτό μας βοηθά να προχωρου- ’
με βελτιούμενοι, μας δίνει τον «μπούσουλα» για μια καλύτερη πλεύση...
|! |
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Επιμέλεια: Σωτήρης Ντάλης

Εξουσία και παγκόσμια πολιτική
γνωστός αμερικανός καθηγητής του πανεπι
στημίου του Χάρβαρντ Σάμιουελ Χάντιγκτον, σ’ ένα πρόσφατο άρθρο του στην
έγκυρη επιθεώρηση Foreign Affairs, υποστή
ριξε ότι στη διάρκεια της τελευταίας δεκαε
τίας, η παγκόσμια πολιτική έχει αλλάξει θεμελιωδώς. Αυτό το επιχείρημά του το αναλύει σε δύο επί
πεδα. Στο πρώτο, υποστηρίζει ότι η παγκόσμια πολι
τική έχει ουσιαστικά αναμορφωθεί εξαιτίας πολιτι
στικών και πολιτισμικών διαφορών. Πρόκειται για
το γνωστό επιχείρημα του Χάντιγκτον το οποίο έχει
αναπτύξει στο περίφημο πλέον βιβλίο του Η Σ ύ
γκρουση των Πολιτισμών και ο Ανασχηματισμός της
Παγκόσμιας Τάξης.
Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο της ανάλυσής του, ο αμερικανός καθηγητής υποστηρίζει ότι η παγκόσμια πολι
τική έχει ως στόχο την εξουσία και τον αγώνα γ ι’ αυ
τήν. Όσο για τις διεθνείς σχέσεις, αυτές αλλάζουν
εξαιτίας της ζωτικής διάστασης που αποκτά ο αγώ 
νας για την εξουσία. Η σημερινή διεθνής πολιτική
σκηνή είναι σύμφωνα με τον Χάντιγκτον ένα παρά
ξενο υβρίδιο, ένα «μονοπολυπολικό» σύστημα με μια
υπερδύναμη και διάφορες μεγάλες δυνάμεις.
Και πώς θα επιλύονται κρίσιμες διεθνείς διενέξεις
σ’ αυτή τη νέα διεθνή πραγματικότητα; Η επίλυση
κρίσιμων διεθνών ζητημάτων απαιτεί δράση από τη
μοναδική υπερδύναμη (βλέπε ΗΠΑ), αλλά πάντα σε
κάποιο συνδυασμό με άλλα μεγάλα κράτη, υπογραμμίζειοΣ. Χάντιγκτον και διευκρινίζει για να μη δημιουργούνται αυταπάτες: «η μοναδική υπερδύναμη
μπορεί, ωστόσο, να θέτει βέτο στη δράση άλλων κ ρ α 
τών σε ζητήματα-κλειδιά». Για τον Χάντιγκτον είναι
δεδομένη η υπεροχή των Η Π Α σε κάθε σφαίρα εξου

«Η παγκόσμια
πολιτική έχει ως
στόχο την
εξουσία. Οι
διεθνείς σχέσεις
αλλάζουν λόγω
της ζωτικής
διάστασης που
αποκτά ο αγώνας
για αυτήν.»

σίας -οικονομική, στρατιωτική, διπλωματική, ιδεο
λογική, τεχνολογική και πολιτισμική-, αναγνωρίζει
όμως και την ύπαρξη μεγάλων τοπικών δυνάμεων
που διαθέτουν υπεροχή σε συγκεκριμένες περιοχές
του κόσμου.
Ως τέτοιες, καταγράφει τον άξονα Γερμανίας-Γαλλίας στην Ευρώπη, τη Ρωσία στην Ευρασία, την Κίνα
και ίσως την Ιαπωνία στην Ανατολική Ασία, την Ινδία
στην Νότια Ασία, το Ιράν στη Νοτιοδυτική Ασία, τη
Βραζιλία στη Λατινική Αμερική και τη Νότια Αφρική
και Νιγηρία στην Αφρική. Σ’ ένα άλλο επίπεδο τοπο
θετεί μικρότερες περιφερειακές δυνάμεις, τα συμφέ
ροντα των οποίων συχνά συγκρούονται με τα πιο ισχυ
ρά κράτη της περιοχής. Ως τέτοια παραδείγματα ανα
φέρει τη σχέση της Βρετανίας με τον γαλλογερμανικό
άξονα, τις σχέσεις, Ρωσίας-Ουκρανίας, Ιαπωνίας-Κίνας, Πακιστάν-Ινδίας, Σαουδικής Αραβίας-Ιράν και
Αργεντινής-Βραζιλίας. Είναι προφανές ότι αυτό το μονο-πολιτικό σύστημα δεν ικανοποιεί τις ΗΠΑ, οι οποί
ες θα προτιμούσαν ένα μονο-πολιτικό σύστημα στο
οποίο θα είχαν την ηγεμονία. Συχνά οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται σαν να υπήρχε πραγματικά ένα τέτοιο σύ
στημα, τονίζει ο Σ. Χάντιγκτον.
Ο κορυφαίος αμερικανός αναλυτής φθάνει στο ση
μείο να χαρακτηρίσει τις ΗΠ λ «επικίνδυνη υπερδύ
ναμη» που κατάφεραν σε μια σειρά ζητημάτων να
βρίσκονται όλο και πιο μόνες.
«Στην αυγή ενός πολυπολικού συστήματος, ο πα
γκόσμιος σερίφης πρέπει να αντικατασταθεί από την
αστυνόμευση της κοινότητας, και οι μεγάλες περιφε
ρειακές δυνάμεις να αναλάβουν την πρωταρχική ευ
θύνη για την τάξη στις περιοχές τους», καταλήγει ο
αμερικανός αναλυτής.

Μιλόσεβιτς ή άλλος ποιος;
της Σνεζάνα Μ ιλιβόγεβιτς

Ένα από τα τελευταία ανέκδοτα που κυκλοφόρησαν στο Βελιγράδι έχει ως εξής: Ο Μιλόσεβιτς παίρνει στην αγκαλιά
του τον νεογέννητο εγγονό του και τον ρωτά τρυφερά: «Τι θέλεις να γίνεις όταν θα μεγαλώσεις;» «Πρόεδρος», του
απαντά ο μικρός, και ο Μιλόσεβιτς ανταπαντά θυμωμένος: «Αλήθεια; Και ο παππούς τι θα κάνει;». Το ανέκδοτο αυτό
διατυπώνει με απλά λόγια τον χρόνιο προβληματισμό των πολιτικών αναλυτών μπρος στο ερώτημα του «ποιος θα
διαδεχθεί τον Μιλόσεβιτς». Η ερώτηση αυτή έχει τεθεί τόσες πολλές φορές και με τόσο διαφορετικές αφορμές ώστε
να αποτελεί πλέον το κλειδί για την κατανόηση των μελλοντικών πολιτικών εξελίξεων στη Σερβία. Πώς και από ποιους
εκφράζεται, όμως, συνήθως αυτός ο προβληματισμός;

διεθνής κοινότητα ήταν η πρώτη
που έθεσε το ζήτημα αυτό - για
δυο λόγους: Κατ’ αρχάς από
άγνοια: Μη γνωρίζοντας κανέναν από τους αρχηγούς της αντι
πολίτευσης ή άλλους πιθανούς πολιτι
κούς, χρησιμοποίησαν την άγνοιά τους
για να δικαιολογήσουν την μακροχρόνια
συνεργασία τους με τον Μιλόσεβιτς.
«Ποιος άλλος;» ρωτούσαν ακόμα και κα
τά την περίοδο των μεγάλων διαδηλοόσεων το ’96-’97: Κανείς από τους ενεργούς
πολιτικούς της χώρας δεν ήταν της αρεσκείας τους. Έ τσι μετέτρεψαν την δυσαρέσκειά τους σε «πραγματιστική» δικαι
ολογία για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή
τους προς τον Μιλόσεβιτς. Η ιδέα πως
«δεν υπάρχει άλλος» οδήγησε στην κα
θιέρωση του Μιλόσεβιτς ως «παράγοντακλειδί για τη σταθερότητα στα Βαλκά
νια». Κατά δεύτερον, λόγω της βαθιάς
δυσπιστίας τους στους δημοκρατικούς
θεσμούς της Σερβίας. Ο ισχυρισμός ότι
. δεν μπορούσαν να φανταστούν ποιος θα
διαδεχόταν τον Μιλόσεβιτς, στην πραγ
ματικότητα κάλυπτε αυτή τους τη δυσπι
στία. Καθώς η χιόρα δεν είχε ακόμη την
εμπειρία μιας ειρηνικής αλλαγής πολιτικιύν δυνάμεων στην εξουσία, το ζητούμε
νο θα ήταν να εδραιωθούν και να ενισχυθούν οι θεσμοί του κοινοβουλευτισμού
και να διοργανωθούν ελεύθερες και δί
καιες εκλογές χωρίς να ενδιαφέρει το
ποιος θα νικήσει. Ωστόσο, όλα αυτά

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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Βουκ ΝτράσκοΒιτς
αναβλήθηκαν με το σκεπτικό ότι η κατά
σταση θα επιδεινωνόταν. Ο φόβος μήποτς
ο Σέσελι διαδεχόταν τον Μιλόσεβιτς χρη
σιμέυσε ως δικαιολογία προκειμένου να
«παίξουν το χαρτί» του «το μη χείρον βέλτιστον» κατά πως τους βόλευε. Δυστυχώς
όμως στην πράξη φάνηκε ότι ο Μιλόσε
βιτς ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί με
τον Σέσελι αν χρειαζόταν, αδιαφορώντας
για τις μεταξύ τους διαφορές - πράγμα
που αποδεικνύει ότι η παραμέληση τιυν
δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών
είναι πάντα επιβλαβής οποιοσδήποτε και
να είναι ο λόγος που οδηγεί σ’ αυτήν.

Οι πολιτικοί παράγοντες στη Σερβία θέ
τουν το ζήτημα της διαδοχής χρόνια το3ρα
και η σέρβική κοινωνία αναζητεί απεγνω
σμένα λύση. Οι περισσότεροι από τους
υποψήφιους διαδόχους ήταν άνθρωποι
που ξεκίνησαν την πολιτική τους σταδιο
δρομία στο πλευρό του Μιλόσεβιτς και
που κατ’ αρχάς προιυθήθηκαν από αυτόν.
Μια περίπτωση που θύμιζε τις αντίστοιχες
των άλλοτν πρώην σοσιαλιστικών χωρών
της ανατολικής Ευρώπης ήταν αυτή του
Ντόμπριτζα Τσόσιτς: διάσημος συγγρα
φέας δημοφιλών μυθιστορημάτων γύρω
από την πρόσφατη σέρβική ιστορία, πρώ
ην κομμουνιστής που διαγράφηκε κατόπιν
από το κόμμα από τον Τίτο, ανεπίσημα αρ
χηγός των Σέρβων «διαφωνούντων» της
εθνικιστικής διανόησης που συνδεόταν με
την Ακαδημία των Επιστημών. Για εθνι
κούς λόγους ανέλαβε το δύσκολο αυτό έρ
γο του προέδρου της Γιουγκοσλαβίας. Τε
λικά, όμως, δίνοντας στον Μιλόσεβιτς πί
στωση χρόνου σε μια δύσκολη στιγμή έχα
σε την προσωπική του αίγλη και δυσφημί
στηκε πολιτικά. Ανάλογη είναι η περίπτω
ση του Μίλαν Πάνιτς: αν και άγνωστος
στην αρχή στο ευρύ κοινό, ο επιτυχημένος
επιχειρηματίας της Αμερικής κόμιζε νέες,
«επιχειρηματικές» αξίες, την «ποτε^εσματικότητα της Δύσης και λαμπρές προοπτι
κές για το μέλλον. Ό πω ς όμως και ο Τσό
σιτς, δυσφημίστηκε και πολεμήθηκε όταν
θεωρήθηκε επικίνδυνος αντίπαλος. Στο

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
μεγάλο μέρος της σέρβικης κοινωνίας 0α
μείνει αξέχαστος για το συνεχές, αισιόδο
ξο χαμόγελό του και για την ικανότητά του
να παρουσιάζει τα προβλήματα απλούστερα απ’ ό,τι ήταν. Η άρνησή του να απασχο
ληθεί και να συζητήσει το παρελθόν, η
προτεραιότητα που έδινε στην οικονομική
ανάπτυξη παραβλέποντας τα πολιτικά και
κοινωνικά ζητήματα, το διεθνιστικό προ
φίλ του, ακόμη και η προσωπική του επιτυ
χία ως επιχειρηματία, προκάλεσαν την γε
νική αντιπάθεια. Η άλλοτε πολλά υποσχό
μενη αισιοδοξία του ερμηνεΰθηκε ως έλ
λειψη σοβαρότητας και τελικά αναγκά
στηκε να εγκαταλείψει την πολιτική.
0 Ντραγκοσλάβ Αβράμοβιτς ήταν ένας
οικονομολόγος διεθνούς κύρους που ερ
γαζόταν για πολλά χρόνια στην Παγκό
σμια Τράπεζα: Ή ρ θε στη Σερβία για να
προωθήσει οικονομικές μεταρρυθμίσεις
σε μια εποχή όπου ο πληθιυρισμός βρισκό
ταν σε μεγάλα ύψη - και τα κατάφερε κα
λά. Έγινε ο πολύ δημοφιλής «παππούς
Αβραάμ» που θαυμάστηκε για την ικανό
τητα και τη γνοόση του καθιύς και για την
ανοικτή, απλή και φιλική συμπεριφορά
τσυ. Όταν όμως ήλθε η ώρα και συγκρούστηκε με τον Μιλόσεβιτς που, όπως ήταν
αναμενόμενο, δεν είδε με καλό μάτι τις με
ταρρυθμίσεις, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του. Πέρασε για λίγο στην αντι
πολίτευση ελπίζοντας ότι με το κύρος και
τη δημοτικότητά του θα μπορούσε να συ
σπειρώσει διάφορες δυνάμεις. Αποσύρ
θηκε όμως την τελευταία στιγμή αφήνο
ντας την αντιπολίτευση διαιρεμένη και σε
σύγχυση.
0 Μίοντρακ Πέρισιτς, μέλος του Γενικού
Επιτελείου Στρατού μέχρι τον Νοέμβριο,
εκδιώχθηκε επειδή διαφώνησε σχετικά με
την στρατηγική που ακολουθήθηκε στο θέ
μα του Κοσσυφοπεδίου και της σύγκρου
σης με το ΝΑΤΟ. Σ ’ αυτόν οφείλεται η
αποφυγή των βομβαρδισμών τον περασμέ
νο Οκτώβριο και η επίτευξη της συμφω
νίας με τον Χόλμπρουκ την τελευταία στιγ
μή. Ο Μιλόσεβιτς όμυ^ έσπευσε να τον
αντικαταστήσει με τον πειθήνιο στρατηγό
Οτζντάνιτς συνεχίζοντας την πολιτική συ
γκρούσεων με το ΝΑΤΟ. Μετά τον πόλε
μο, ο Πέρισιτς ίδρυσε ένα νέο κόμμα, το
Κίνημα για Δημοκρατική Σερβία. Θεωρεί
ότι ήλθε πλέον η ύστατη ώρα για να παραι
τηθεί ο Μιλόσεβιτς και να αρχίσει να ανα
συγκροτείται η χώρα. Δέχεται συνεχείς
επιθέσεις από τα κρατικά μέσα ενημέρω-

Ζάραν Τζίντζιτς
σης -πράγμα που δείχνει το πόσο επικίν
δυνος θεωρείται για το καθεστιός-, ενώ
πολλοί πολιτικοί παρατηρητές τον θεω-

Βέσνα Πέσιτς
ρούν σοβαρότατο αντίπαλο του Μιλόσε
βιτς και εκτιμούν ότι επηρεάζει το στρά
τευμα. Ο πατριωτισμός του και οι οργανω
τικές του ικανότητες θεωρούνται ως τα ση
μαντικότερα προτερήματά του.
ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Από την άλλη πλευρά, ούτε αυτή καθεαυτή η σέρβική αντιπολίτευση δεν κατόρθω
σε να αναδείξει έναν ηγέτη που θα μπο
ρούσε να διαδεχθεί τον Μιλόσεβιτς: Ο ση
μαντικότερος ηγέτης της, ο Βουκ Ντρά
σκοβιτς, που για καιρό αντιπολιτευόταν το

καθεστιός, κατέληξε να συμπράττει με αυ
τό συμμετέχοντας στην κυβέρνηση. Όταν
κατά τη διάρκεια του πολέμου εκδιώχθη
κε, είχε πλέον χάσει το κύρος και το έρει
σμά του. Η αντιπολίτευση έκρινε ότι πήρε
επιτέλους το μάθημα που του άξιζε, ενώ οι
κυβερνητικοί χάρηκαν που ξεφορτώθηκαν
έτσι εύκολα την αντιπολίτευση. Παρά την
αγωνιστικότητα που επέδειξε στο παρελ
θόν, όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση,
το γεγονός ότι συχνά έχει αλλάξει δραμα
τικά τις απόψεις του αλλάζοντας μάλιστα
και στρατόπεδα, καθιστά τον Ντράσκοβιτς
πολύ αναξιόπιστο και πολιτικά ευάλωτο.
Ο Ζάραν Τζίντζιτς και η Βέσνα Πέσιτς
δεν είχαν ποτέ την φιλοδοξία να διαδε
χθούν τον Μιλόσεβιτς, ούτε και αντιμετιυπίσθηκαν ποτέ ως πιθανοί διάδοχοί του
από την πλειονότητα του σερβικού λαού.
Ο Τζίντζιτς, επειδή είναι πολύ νέος και με
πολύ μοντέρνες ιδέες, και η Πέσιτς επειδή
είναι γυναίκα και αρχηγός ενός μικρού
ελιτίστικου κόμματος. Για τον μέσο ψηφο
φόρο κανείς από τους πολιτικούς της γε
νιάς αυτής δεν είναι τόσο ισχυρός και δη
μοφιλής όσο ο Μιλόσεβιτς. Η αλήθεια εί
ναι όμως ότι ο Μιλόσεβιτς, αν και πολύ δη
μοφιλής, πριν από δέκα χρόνια δεν ήταν
τόσο ισχυρός. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο
κατέφυγε σε λαϊκιστικά μέτρα, για να μπο
ρέσει να τροποποιήσει το Σύνταγμα, να
μεταβάλει τα θεσμικά δεδομένα και να με
ταμορφώσει την κοινωνία. Σήμερα δεν εί
ναι πλέον δημοφιλής, είναι όμως πολύ
ισχυρός, αφού ελέγχει το σύνολο του κρα
τικού μηχανισμού και τους σημαντικότε
ρους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς
της χιύρας. Γι’ αυτό και το καθεστιύς δίνει
έμφαση στο ζήτημα της νομιμότητας, πα
ρουσιάζει τις εκφράσεις της λαϊκής δυσα
ρέσκειας ως κάτι το παράνομο και χαρα
κτηρίζει τις διαδηλιύσεις διαμαρτυρίας
«συγκεντριύσεις τρομοκρατούν» «επιθέ
σεις κατά των δημοκρατικοί θεσμών και
της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης» (ας
ελπίσουμε ότι κανείς ποτέ ξανά δεν θα
αποκτήσει στο μέλλον όση ισχύ έχει τώρα
ο Μιλόσεβιτς). Δεν είναι λοιπόν περίεργο
που κανείς από τους ηγέτες της αντιπολί
τευσης δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Μιλόσεβιτς. Έτσι, η αναζήτηση διαδόχου συ
νεχίζεται - παρά τα σοβαρά προβλήματα
που δημιουργεί:
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

Και προ'πα απ’ όλα γιατί υποβαθμίζει την
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σημασία της ανάπτυξης δημοκρατικών θε
σμών στη χώρα καλλιεργώντας ελπίδες για
«ιστορικές μεταβάσεις» και μεταθέτει το
πρόβλημα του εκδημοκρατισμού της Σερ
βίας στο επίπεδο των προσωπικοτήτων.
Πραγματικά, η σέρβική αντιπολίτευση εί
ναι αδύναμη, διχασμένη και αποδιοργανωμένη - τέτοια όμως είναι και η σέρβική κοι
νωνία. Πώς λοιπόν θα μπορέσει η αντιπο
λίτευση, που μέχρι πριν από 10 χρόνια
ήταν εκτός νόμου, να αντιμετωπίσει με
ωριμότητα μια σοβαρή πολιτική κρίση;
Πώς λοιπόν να βρεθεί ένας έτοιμος και κα
λά προετοιμασμένος υποψήφιος για την
προεδρία; Μήπως ήταν τάχα τέτοιος ο Μιλόσεβιτς πριν από δέκα χρόνια; Πολλά εί
ναι τα παραδείγματα άπειρων πολιτικών
που μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν ικανο
ποιητικά στο έργο τους όταν ανέλαβαν την
εξουσία, παρ’ όλο που προηγουμένως κα
νείς δεν τους έχει σκεφθεί ως τον «επόμε
νο πρόεδρο». Επομένως, ο Μιλόσεβιτς
κάλλιστα μπορεί να φύγει πριν ανακαλυ
φθεί ο διάδοχός του.
Κατά δεύτερον, η αναζήτηση του «άλλου»
εστιάζει το ενδιαφέρον στις προσωπικές
ικανότητες των πολιτικών με τρόπο τέτοιο
ώστε ο Μιλόσεβιτς να φαίνεται πάντα ως ο
πλέον κατάλληλος. Οι θεσμοί που προβάλ
λουν την εικόνα των πολιτικών είναι όλοι
ελεγχόμενοι και η προβολή που γίνεται
στους πολιτικούς εξαρτάται όχι από τις
ικανότητές τους αλλά από την αφοσίωσή
τους στο καθεστώς. Χωρίς ελεύθερα μέσα
ενημέρωσης και χωρίς ένα υγιές κοινοβού
λιο δεν μπορούν να προβληθούν σωστά οι
ικανότητες των πολιτικών. Η δημόσια ει
κόνα όποιου τολμήσει να ασκήσει κριτική
στο καθεστώς παραμορφώνεται και δυ
σφημείται από τα υπάρχοντα μέσα, προ-

Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς
κειμένου οι προσωπικότητες αυτές να εξο
ντωθούν πολιτικά - ακόμη και αν αυτό γί
νει άκομψα, τελικά πετυχαίνει. Ας πάρου
με για παράδειγμα την κριτική που εξέφρασε τελευταία η Βέσνα Πέσιτς, πρώην
πρόεδρος της Συμμαχίας των Πολιτών. Σε
μια από τις τελευταίες συγκεντρώσεις δια
μαρτυρίας η Πέσιτς είπε ότι εάν ο Μιλόσε
βιτς δεν παραιτηθεί, πράγματα ανάλογα με
αυτά που συνέβησαν στη Ρουμανία μπορεί
να συμβούν και στη Σερβία. Η κρατική τη
λεόραση καθώς και ανώτατοι κρατικοί

Màfiot Μαφκιίης

Νέα ε>
λασικούς φιλολόγους

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΜΟΛΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Ν Ε Φ Ε Λ Η - Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ Κ ΡΗ Τ Η Σ

αξιωματούχοι έσπευσαν να της επιτεθούν
προσωπικά λέγοντας ότι επιτέλους η ίδια
αποκάλυψε ότι «το λεγόμενο “κόμμα” της
είναι μια τρομοκρατική οργάνωση» που
σχεδιάζει δολοφονίες και αιματοκυλίσμα
τα. Με τον ίδιο τρόπο, μια διαδήλωση
200.000 ανθρώποίν που έγινε στο Βελιγρά
δι στις 19 Αυγούστου περιγράφηκε ως
«γιορτή γενεθλίων του Κλίντον που οργα
νώθηκε από προδότες της πατρίδας και μι
σθοφόρους του ΝΑΤΟ».
Σε ανάλογες περιστάσεις σε άλλες χώρες
η συμβολική αξία, η αίγλη, ο «μύθος» κά
ποιων προσωπικοτήτων ήταν αρκετά για
να τους αναδείξουν σε ρυθμιστές της μετα
βατικής περιόδου- που είναι τώρα ο Λεχ
Βαλέσα; Ποιος πιστεύει ακόμη ότι ο Χάβελ ήταν σπουδαίος πρόεδρος; Ακόμη και
ο Μαντέλλα, με το ασυνήθιστο παρελθόν
του, αρκέστηκε σε μια τετραετή θητεία.
Τέλος, κατά τρίτον, η αναζήτηση αυτή
έτσι όπως γίνεται αποπροσανατολίζει, κα
θώς αποκρύπτει τη σημασία της αλλαγής,
μιας αλλαγής που η Σερβία δεν έχει ακόμη
βιώσει και που χονδρικά έχει ολοκληρωθεί
στις άλλες πρώην σοσιαλιστικές χώρες της
ανατολικής Ευραόπης. Χωρίς αυτήν την
εμπειρία της αλλαγής και χωρίς τα μέσα
που θα εξασφαλίσουν την ομαλή διαδοχή
στην εξουσία η Σερβία θα συνεχίσει να
αναζητεί τον διάδοχο του Μιλόσεβιτς και
όχι την ίδια την αλλαγή. Γι’ αυτό και η απά
ντηση στο ερώτημα «Ποιος θα διαδεχθεί
τον Μιλόσεβιτς» θα πρέπει να είναι: όποι
ος κερδίσει ελεύθερες και δίκαιες εκλο
γές. Αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα εί
ναι πράγματι ο καλύτερος - είναι όμως εγ
γύηση ότι θα αντικατασταθεί όταν λήξει η
θητεία του. Αυτό για τη Σερβία είναι επί
τευγμα.

Μάριος Μαρκιδης
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Ν Ε Φ Ε Λ Η

Προοπτικές της ευρωπαϊκής άμυνας
του Σω τήρη Ντάλη

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία δεν επιβεβαίωσαν απλώς την πρωτοκαθεδρία της
Ατλαντικής Συμμαχίας, αλλά υπογράμμισαν και την επιτακτική ανάγκη να αποκτήσει η Ε.Ε. προοδευτικά τη δυνατότητα
να λαμβάνει αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής που να συνεπάγονται και τη χρήση στρατιωτικών μέσων. Μόνο τότε
θα γίνουν αξιόπιστες οι εξωτερικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
αναζήτηση μιας ουσιαστικής Ευ
ρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και
Ασφάλειας απασχόλησε έντονα
τους ευρωπαίους ηγέτες τους τε
λευταίους μήνες πριν φτάσουμε
σας δύο καθοριστικές συνόδους των
υπουργών Άμυνας της ΔΕΕ στη Βρέμη,
σιις 28 Μαΐου 1999, και των πρωθυπουρ
γών και αρχηγών κρατών της Ε.Ε. στην
Κολωνία στις 4 Ιουνίου 1999, όπου και
δρομολογήθηκε η «αφομοίωση» της ΔΕΕ
μέσα στην Ε.Ε. Το έδαφος για την ανάπτυ
ξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής πο
λιτικής άμυνας και ασφάλειας είχαν προε
τοιμάσει το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
του Poertschach (24-25 Οκτ. 1998), η άτυ
πη σύνοδος των υπουργών Άμυνας της
Ε.Ε. στη Βιέννη (3-4 Νοεμβρίου 1999), η
γαλλογερμανική Συνάντηση Κορυφής στο
Potsdam (30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου
1998), η Σύνοδος Κορυφής του Saint Mano
(4 Δεκεμβρίου 1998) και το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της Βιέννης (11-12 Δεκεμβρίου
1998).
Έτσι, μετά τα «επώδυνα μαθήματα» που
πήρε η Ε.Ε. στη Βοσνία και τους τρεις τε
λευταίους μήνες στο Κόσοβο, οι Δεκαπέ
ντε συνειδητοποίησαν ότι η Ευρώπη θα
πρέπει να ενισχυθεί με μια κοινή πολιτική
για την ασφάλεια και την άμυνα που θα
προϋποθέτει τη δυνατότητα αυτόνομης
ανάληψης δράσης, θεμελιωμένης σε αξιό
πιστες στρατιωτικές δυνατότητες και μη
χανισμούς λήψης αποφάσεων.
Τι συνέβη όμως στην Ε.Ε. και οι Βρυξέλ
λες βρήκαν επιτέλους την πολιτική βούλη
ση που χρειαζόταν για να προχωρήσουν
τόσο στην υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ (έστω
και με τον κ. X. Σολάνα) όσο και στον κα
θορισμό του πλαισίου που απαιτείται προκειμένου οι Δεκαπέντε να μπορέσουν ν ’
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αναλάβουν πρωτοβουλίες στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας;
Δεν ήταν τόσο η «εμπειρία» του Κοσόβου όσο οι αμοιβαίες μετακινήσεις από τις
«παραδοσιακές» θέσεις των βασικών
πρωταγωνιστών στο σχεδιασμό της Ευρω
παϊκής αρχιτεκτονικής Ασφάλειας και
Άμυνας, τοον Γάλλων, Βρετανών και Γερ
μανών.
Από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 1998,
οπότε και παρουσιάστηκαν οι γαλλικές
και βρετανικές θέσεις οι οποίες εκκινού
σαν από την κοινή διαπίστωση της ανά
γκης ενίσχυσης της αρμοδιότητας της Ε.Ε.
σε θέματα Ασφάλειας και Άμυνας παρα
τηρήθηκε μια «υποχώρηση» των Βρετα
νών από την άρνηση για κοινή αμυντική
πολιτική, υπέρ της υιοθέτησης μιας αποτε
λεσματικής ΚΕΠΠΑ.
Στις ραγδαίες εξελίξεις που ακολούθη
σαν καθοριστικό ρόλο έπαιξε η Διακήρυ
ξη του Σεν Μαλό που υπεγράφη στη Γαλλοβρετανική συνάντηση κορυφής της 4 Δε
κεμβρίου 1998 και με την οποία εζητείτο η
τόνωση της αμυντικής ταυτότητας της Ενω
μένης Ευρώπης, ώστε να μπορέσει αυτή να
διαδραματίσει στο μέλλον αποφασιστικό
ρόλο με την ανάληιρη δράσης σε κρίσεις
στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και στις οποί
ες δεν θα επιθυμούσε να εμπλακεί η Ατλα
ντική Συμμαχία.
Η Διακήρυξη του Σεν Μαλό αναφέρει
πως η Ε.Ε. «πρέπει να έχει τις δυνατότητες
αυτόνομης δράσης με την υποστήριξη
αξιόπιστων στρατιωτικών δυνάμεων και
την κοινότητα να λαμβάνει αποφάσεις
σχετικά με τη χρήση των δυνάμεων αυτών
καθώς και την προθυμία να τις χρησιμο
ποιήσει στο πλαίσιο διεθνών κρίσεων».
Το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα που
παρουσίασε η γερμανική προεδρία στην

Κολωνία είναι ουσιαστικά στο πνεύμα του
Σεν Μαλό, το οποίο αποτέλεσε και την κα
τάλληλη βάση για την προώθηση της πρω
τοβουλίας για την κοινή ευρωπαϊκή άμυ
να. Εξάλλου, της Διακήρυξης του Σεν Μα
λό, είχε προηγηθεί συμφωνία Γάλλων και
Γερμανών (στο Potsdam στη γερμανογαλλική συνάντηση κορυφής την 1 Δεκεμ
βρίου 1998) για την ανάπτυξη κοινής ευ
ρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής.
Η βρετανογαλλική πρωτοβουλία του πε
ρασμένου Δεκεμβρίου υπήρξε καθοριστι
κή για τις εξελίξεις που δρομολογήθηκαν,
αφού σηματοδότησε τη λήξη μιας μακράς
διαμάχης μεταξύ μιας Γαλλίας ταγμένης
στην ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής
άμυνας και μιας Βρετανίας πιστής στις
Νατοϊκές επιταγές.
Το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ Λονδίνου
και Παρισιού φαίνεται ν ’ αποτελεί πα
ρελθόν και η ΔΕΕ, το χειμάζον στρατιω
τικό σκέλος της Ευρώπης, μπήκε σε μια
πορεία «ενσωμάτωσης» στην Ε.Ε., που
αναμένεται να καταλήξει στα τέλη του
2000 στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής
ταυτότητας στον τομέα της εξωτερικής
πολιτικής και της άμυνας. Παρά τη στρο
φή των Βρετανών, στους κόλπους της Ε.Ε.
εξακολουθούν να υπάρχουν δύο διαφο
ρετικές τάσεις: η «Ευρωπαϊκή» και η
«Ατλαντική», τις οποίες συμπληρώνει η
ομάδα τοτν πρώην ουδέτερων χωρών
(Φινλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία και Αυ
στρία). Έ τσι, η Φινλανδία, ως νέα προεδρεύουσα στο Συμβούλιο της Ε.Ε. θα έχει
ένα δύσκολο έργο να επιτελέσει, καθώς
θα πρέπει να προωθήσει τη σχετική δια
πραγμάτευση και να επεξεργασθεί τις
απαραίτητες ρυθμίσεις σύμφωνα με την
έκθεση που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της Κολοτνίας.
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Η ώρα της αλήθειας
του Π λάμεν Ίο ντσ εφ

Όταν στα μέσα της δεκαετίας του '20 στις Ανατολικές Ινδίες (το επίσημο
όνομα της ολλανδοκρατούμενης τότε Ινδονησίας) εμφανίστηκαν τα πρώτα
απελευθερωτικά κινήματα, οι κάτοικοι της μικρής πορτογαλικής αποικίας
του Ανατολικού Τιμόρ ήταν από τους πρώτους που ξεσηκώθηκαν.
Έπειτα από πεντηκονταετή αγώνα, η προοπτική της ανεξαρτησίας τους
φάνηκε να λαμβάνει σάρκα και οστά το 1974, όταν η μεταπολίτευση στην
Πορτογαλία επέσπευσε τη διάλυση της τεράστιας αυτοκρατορίας της.
Πολύ γρήγορα αποδείχθηκε, όμως, ότι η προοπτική αυτή ερχόταν
σε αντίθεση με τη λογική του Ψυχρού Πολέμου.

διανοουμένων που επιθυμούσαν τη στα
διακή αναπτυξιακή πορεία της νήσου υπό
την «μεταβατική αιγίδα» της Πορτογαλίας.
3) Το μέτωπο FRETILIN (Revolutionary
Front of Independent East T im orée ισχυ
ρά ερείσματα στα αγροτικά στρώματα και
με ξεκάθαρο στόχο την πλήρη ανεξαρτη
σία του Αν. Τιμόρ.
Η πρώτη αυτοδιοίκηση της πρώην πορτο
γαλικής αποικίας σχηματίστηκε τον Ιανου
άριο του 1975 ως συνασπισμός της UDT
και του FRETILIN, ενώ η αντιπολιτευόμε
νη APODETI διατήρησε τις θέσεις της
υπέρ της ένωσης με την Ινδονησία. Τις
βραχύχρονες εμφύλιες εχθροπραξίες, το
καλοκαίρι του 1975, ακολούθησε η προκή
ρυξη της ανεξαρτησίας του Αν. Τιμόρ από
την μονοκομματική πλέον διοίκηση του
FRETILIN τον Νοέμβριο του ίδιου έτους,
Τέσσερις μέρες αργότερα, η κυβέρνηση
της Ινδονησίας εξέδωσε τη λεγόμενη «Δια
κήρυξη για την Ένωση», και στις 7 Δεκεμ
βρίου διέταξε την εισβολή στρατιωτικιόν
δυνάμεων στο ανατολικό ήμισυ του νησιού.
Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων είναι δύ
σκολο να επιβεβαιωθεί, αλλά έχουν επι
κρατήσει οι εκτιμήσεις για 200.000 άτομα
που σκοτώθηκαν άμεσα κατά τις συγκρού
σεις τις ημέρες εκείνες. Στα χρόνια που
ακολούθησαν έκτοτε, έχουν καταγγελθεί
πάμπολλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, διώξεις, έως και εκτελέσεις
εν ψυχρώ.
Η ΚΑΤΟΧΉ

Το Ανατολικό Τιμόρ παραμένει μία από τις φτωχότερες περιοχές τής -ούτως ή άλλως
φτωχής- Ινδονησίας.
ίγους μόνο μήνες μετά την παραχώ
ρηση αυτοδιοίκησης στο Αν. Τιμόρ
από την κυβέρνηση της Πορτογα
λίας, τα στρατεύματα του Ινδονήσι
ου δικτάτορα Σουχάρτο εισέβαλαν
στο νεόκοπο κρατίδιο με βιαιότητα που
έχει καταγραφεί α>ς μία από τις μελανότερες σελίδες στη μεταπολεμική ιστορία. Η
επίσημη αιτιολογία που προβλήθηκε από
την Τζακάρτα ήταν η αδυναμία των παρατάξεων στο Αν. Τιμόρ να ασκήσουν «χρη
στή διοίκηση».
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Είναι αλήθεια ότι από την αρχή εκδηλώ
θηκαν σφοδρές αντιπαραθέσεις μεταξύ
των κυριότερων πολιτικών φορέων των
800.000 κατοικούν του Αν. Τιμόρ. Τουλάχι
στον τρεις οργανώσεις, με έντονα αποκλίνουσες πλατφόρμες, επιδίωξαν να αναλά
βουν τη διακυβέρνηση της επαρχίας:
1) Η APODETI (Popular Democratic
Association of Timorese), η οποία υποστή
ριζε την ένωση με την Ινδονησία.
2) Η UDT (Democratic Union of
Timorese), με καθοριστική την παρουσία

Το 1990 οι στρατιωτικές δυνάμεις στοΑν,
Τιμόρ έχασαν την αυτονομία τους και η
επαρχία αυτή εντάχθηκε διοικητικά στο
Μπαλί, απαρτίζοντας έτσι «οργανικό μέ
ρος» του κράτους της Ινδονησίας. Οι δυνά
μεις κατοχής στο Αν. Τιμόρ περιλαμβά
νουν επισήμως 5.000 στρατιώτες, αλλά ει
κάζεται ότι ο πραγματικός αριθμός τους
μπορεί να είναι και διπλάσιος.1Στις καταγ
γελίες για βίαιη επιβολή της κυριαρχίας
της Ινδονησίας στην επαρχία αυτή, η πάγια
απάντηση των στρατιωτικών αρχών είναι
ότι τα προβλήματα του Αν. Τιμόρ είναι κυ
ρίως οικονομικά κι όχι πολιτικά, συνεπώς
η Τζακάρτα «μεριμνά για την ανάπτυξητηζ
περιοχής».2
Την ίδια ώρα, όμιυς, το Αν. Τιμόρ παρα
μένει μία από τις φτωχότερες περιοχές τής
-ούτως ή άλλως- φτωχής Ινδονησίας.
Εκτός από την παραδοσιακή καλλιέργεια
καφέ και την εκμετάλλευση των πηγών πε-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ
ιρελαίου, δεν έχει αναπτυχθεί κανένας άλ>ιοςτομέας της ντόπιας οικονομίας. Η μόνη
ουσιαστική διαφορά, που έχει γίνει αισθη
τή τα τελευταία χρόνια, είναι ο εποικισμός
ίου Αν. Τιμόρ με μουσουλμάνους Ινδονή
σιους από άλλα νησιά της χώρας, με αποτέ
λεσμα η ένταση μεταξύ των εποίκων και
;ων εγχώριων κατοίκων (που είναι στην
τλειονότητά τους Καθολικοί) να προσλάki πλέον και θρησκευτικό χαρακτήρα.1
1Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός
ότι το Αν. Τιμόρ παραμένει πάντα ένα «κα
ζάνι που βράζει». Παρά τα κατασταλτικά
ιέτρα του στρατού, ο ένοπλος αγώνας των
ινταρτών του FRETILIN, αλλά και η αντίπαση των απλών πολιτών, είναι έκφραση
ης αμείωτης έντασης όλα αυτά τα χρόνια,
διαίτερα σκληρή ήταν η στάση των στραχωτικών στο μακελειό του Νοεμβρίου
.991, όταν ο στρατός άνοιξε πυρ εναντίον
άοπλων διαδηλωτών. Τίποτε όμως δεν
. κάμψε τη στάση της κυβέρνησης Σουχάρ• ο - ούτε η διεθνής κατακραυγή ούτε και οι
όποιες κυρώσεις εξαγγέλθηκαν εναντίον
ης Ινδονησίας, π.χ. διακοπή στρατιωτικής
: ίοήθειας από τις ΗΠΑ.

ιϊ·
I ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

I Σήμερα, είναι σαφές πλέον ότι η εισβολή
no Αν. Τιμόρ το 1975 είχε τη σιωπηρή συ. αίνεση της Δύσης, η οποία θεωρούσε το
.7RETILIN έναν επικίνδυνο φορέα «αριτερίστικης» ιδεολογίας στη Νοτιοανατοική Ασία, λίγα μόνο χρόνια μετά τον πόλεο στο Βιετνάμ.
Μέχρι στιγμής, η κυριαρχία της Ινδονη', ίας επί του Αν. Τιμόρ δεν έχει αναγνωριτεί από τον ΟΗΕ. Π αρ’ όλα αυτά, για δύο
I εκαετίες περίπου η στάση της διεθνούς
II οινότητας κυμάνθηκε από υποτονικές
ιαμαρτυρίες έως και την πλήρη σιωπή.
Αντίθετα, ιδιαίτερα επίμονη όλα αυτά τα
$ ρόνια είναι η Πορτογαλία, η οποία με κά/ : ε ευκαιρία τονίζει τις ανησυχίες της για
σα συμβαίνουν στην πρώην αποικία
& ς(0·

&Το ζήτημα του Αν. Τιμόρ άρχισε να απαΡ χολεί στα σοβαρά τους διεθνείς οργανιμούς με την ανάληψη της προεδρίας των
Λ π α από τον Κλίντον το 1993, ο οποίος,
jifντίθετα με τους προκατόχους του Ρηγκαν
,αι Μπους, προώθησε στον Ο Η Ε καταδιΑ αστικά για την Ινδονησία ψηφίσματα.
[ϊΥ:Το 1996 το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης αποφ εμήθηκε σε δύο ακτιβιστές από το Αν. Τι$ όρ, στον επίσκοπο Carlos Belo και τον εκψ

πρόσωπο του FRETILIN Jose Ramos
Horta. Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη τόσο
ως αναγνώριση της δράσης τους, όσο για
να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση Σουχάρτο να προβεί σε επίλυση του λιμνάζοντος
προβλήματος.
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ;

Μετά το κραχ του 1997 και την παραίτηση
του Σουχάρτο την άνοιξη του 1998, το ζήτη
μα του Αν. Τιμόρ βγήκε στο προσκήνιο με
νέα δυναμική. Το δημοψήφισμα που έχει
αποφασιστεί να διεξαχθεί στην επαρχία
αυτή με αποκλειστικό εροπημα την ανε
ξαρτησία της μοιάζει να προδιαγράφει το
μέλλον και ενδεχομένως τη δικαίωση όλων
των θυσιών στο όνομα της ελευθερίας.
Η μεγάλη στιγμή για το Αν. Τιμόρ έχει
φτάσει, λοιπόν. Ως ημερομηνία είχε κατ’
αρχάς οριστεί η 8η Αυγούστου, αλλά οι δυ
σκολίες του εγχειρήματος -κυρίως, για λό
γους ασφαλείας- φέρεται ως η αιτία για
την αναβολή του δημοψηφίσματος κατά
τρεις εβδομάδες, δηλαδή για το τέλος Αυ
γούστου. Η κυβέρνηση της Ινδονησίας έχει
δεσμευθεί ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος και σε περίπτωση
που οι κάτοικοι του Αν. Τιμόρ ψηφίσουν
υπέρ της ανεξαρτησίας, τα στρατεύματα
θα αποσυρθούν σύντομα.4
Αυτό όμως μένει να το δούμε, για δύο
προφανείς λόγους: Πρώτον, οι πρόσφατες
εκλογές στην Ινδονησία (7 Ιουνίου 1999)
ανέδειξαν καινούργια Εθνοσυνέλευση, η
οποία για προπη φορά μετά την άνοδο του
Σουχάρτο στην εξουσία, το 1965, δεν θα εί
ναι «ελέγξιμη» και ενδέχεται η ηγεσία που
θα προκύψει τους προσεχείς μήνες να μην
δεχθεί την ανεξαρτησία του Αν. Τιμόρ
αδιαμαρτύρητα. Δεύτερον, η απόσχιση της
πολυτάραχης επαρχίας από τον ενιαίο
κορμό της χιυρας είναι πολύ πιθανό να πυ
ροδοτήσει μιαν αλυσιδωτή αντίδραση, την
οποία όλοι στην Τζακάρτα φοβούνται. Οι
φόβοι αυτοί εξηγούν και τα αυξανόμενα
κατασταλτικά μέτρα της αστυνομίας στο
Αν. Τιμόρ, όπως και τις ένοπλες συγκρού
σεις λίγες μέρες πριν από το δημοψήφισμα.
Εκτός από το Αν. Τιμόρ, υπάρχουν κι άλ
λες επαρχίες με έκδηλες φυγόκεντρες τά
σεις. Παρόμοια «ενεργά ηφαίστεια» λει
τουργούν εδώ και χρόνια στο Aceh της βό
ρειας Σουμάτρα και στην Irian Jaya (το δυ
τικό μέρος της Νέας Γουινέας), ενώ η πίε
ση για διευρυμένη αυτοδιοίκηση είναι ιδι
αίτερα έντονη στο ανατολικό Καλιμάνταν

Εάν οι κάτοικοι του Αν. Τιμόρ ψηφίσουν
-όπως αναμένεται- υπέρ της ανεξαρτησίας,
8α καλυτερέψει ή θα χειροτερέψει
η ζωή τους;
(Βόρνεο) και στο βόρειο Σουλαβέζι.5 Στη
δε επαρχία Riau της ανατολικής Σουμάτρα
είναι ήδη ειλημμένη απόφαση η απόσχιση
από την κεντρική διοίκηση της Ινδονησίας,
αν η Τζακάρτα δεν προβεί σε πραγματική
αποκέντρωση της χώρας.''
Εγείρεται, λοιπόν, εύλογα το εροπημα
κατά πόσον η νέα κυβέρνηση της Ινδονη
σίας θα αρθεί στο ύψος τοπ δεσμεύσεών
της και, το κυριότερο, κατά πόσο η κυβέρ
νηση αυτή θα είναι σε θέση να αναχαιτίσει
τις φυγόκεντρες δυνάμεις, οι οποίες αναμ
φίβολα να αναθαρρήσουν λόγω της προ
διαγραφόμενης έκβασης του δημοψηφί
σματος στο Αν. Τιμόρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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2. The Strait Times, Σιγκαπούρη, 20
Φεβρουάριου 1994.
3. The Washington Post, 22 Ιουλίου 1994.
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Daniel Pipes, The Hidden Hand: Middle East
Fears of Conspiracy (To κρυμμένο χέρι:
Μεσανατολικοί φόβοι συνωμοσίας), New
York: St. Martin’s Griffin, 1998,416 σελ.,
τιμή: 16,95 δολλάρια
Daniel Pipes, Conspiracy: How the Paranoid
Style Flourishes and Where it Comes from
(Συνωμοσία: Πως η παρανοϊκή νοοτροπία
ακμάζει και από που προέρχεται), New
York: Free Press, 1997,256 σελ., τιμή: 25
δολλάρια
Δολοφονήθηκε η Πριγκήπισσα Νταϊάνα
από τις βρεταννικές μυστικές υπηρεσίες για
να αποτραπεί η είσοδος ενός Μουσουλμά
νου (του πολυεκατομμυριοΰχου Dodi Α1Fayed) στη βασιλική οικογένεια ; Προσδιο
ρίζονται οι τύχες του πλανήτη από μια ομάδα
“Σιωνιστών” οι οποίοι ελέγχουν την πολιτική
και οικονομική ζωή των Ηνιομένων Πολιτειών ; Είναι ο Μάϊκλ Τζάκσον και η Μαντόνα
πράκτορες που - υπακούοντας στις οδηγίες
των “ιμπεριαλιστών” εργοδοτών τους - πα
ρασύρουν χιλιάδες Μουσουλμάνους μακριά
από τη θρησκεία και την ηθική ;
Από τις πλέον ιδιωτικές οικογενειακές συ
ζητήσεις μέχρι τα υψηλότερα και περισσότε
ρο δημόσια επίπεδα της πολιτικής ζωής, οι
αντιλήψεις περί συνωμοσιών τιον “ιμπεριαλιστιόν” (που ταυτίζονται με τις ΗΠΑ) και
των “Σιωνιστιόν” (που ταυτίζονται με το
Ισραήλ και τους Εβραίους της διασποράς)
είναι κυρίαρχες στη Μέση Ανατολή. Ο
Daniel Pipes, διευθυντής του περιοδικού
Middle East Quarterly, χρησιμοποιεί ένα
πλήθος πηγών (άρθρα, αυτοβιογραφίες, ομι
λίες) για να καταδείξει ένα σημαντικό στοι
χείο της πολιτικής κουλτούρας της περιοχής:
τη διάχυτη πίστη στις κοινωνίες των Αραβικών κρατιύν και του Ιράν ότι συνωμοσίες και
μυστικές συμφωνίες - το “κρυμμένο χέρι” καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις και ερμη
νεύουν τη σχετική υπεροχή της Δύσης και
του Ισραήλ.
Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι θεωρητι
κοί της συνιυμοσίας (αυτοί οι οποίοι εκ συ
στήματος εξηγούν τα πολιτικά γεγονότα με
βάση μυστικά σχέδια και συμφωνίες) παρου
σιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά:
μια έμμονη ιδέα για τη δική τους σημασία,
μια προσκόλληση σε εξτρεμιστικά πιστεύο),
μια ανορθολογικότητα και μια πεσσιμιστική
προδιάθεση. Αυτά τα γνωρίσματα, με τη σει
ρά τους, προκαλούν φόβο, καχυποψία και
32

εχθρότητα. Πάνα» απεε όλα, όμως προωθούν
μια παθητική στάση. Σύμφωνα με το συγγρα
φέα, αυτή η παθητικότητα στην οποία οδηγεί
ο “συνωμοτισμός” (conspiracism) - δηλαδή η
σφοδρή πίστη σε συνωμοσίες - δημιουργεί
βαθιά αισθήματα απελπισίας και αδυναμίας
στους λαούς της Μέσης Ανατολής. Οι κάτοι
κοι των Αραβικών κρατών αποτρέπονται
από το να κατανοήσουν τις εσωτερικές πη
γές των προβλημάτων τους, από το να κρί
νουν τους διεφθαρμένους και αυταρχικούς
ηγέτες τους και από το να καταδικάσουν τις
αναποτελεσματικές και συχνά καταστροφι
κές πολιτικές που οι τελευταίοι εφαρμόζουν.
Ταυτόχρονα ο “συνυψιοτισμός” συμβάλλει
στο τρέχον πολιτικό αδιέξοδο. Οι ’ραβες και
οι Ιρανοί (τόσο η κοινή γνιόμη όσο και οι
ηγέτες), υποστηρίζει ο Pipes, πιστεύουν ότι
το Ισραήλ επιδκύκει την επέκτασή του μέχρι
το Νείλο και τον Ευφράτη, απειλιόντας κρά
τη όπως η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Ιορδανία,
το Ιράκ και η Συρία με ολοκληρωτικό αφανισμό. Έτσι η διαπραγμάτευση και η συμφι
λίωση με τις αμαρτωλές και αδυσώπητες δυ
νάμεις των “Σιωνιστών” και των “ιμπεριαλιστών” θεωρούνται εκ τιον προτέρων αδια
νόητες.
Όπως έχει φανεί από το “νέο παράδειγμα”
περί “σύγκρουσης των πολιτισμοί” του
Samuel Huntington και τις αντιλήψεις του
David Landes για τη σημασία της κουλτού
ρας στην οικονομική ανάπτυξη, οι πολιτισμι
κές ερμηνείες είναι της μόδας στις κοινοτι
κές επιστήμες. Το βιβλίο του Pipes, με την
πολιτισμική εξήγηση που προβάλλει, αναμ
φίβολα κινείται στο ρεύμα της εποχής. Δυ
στυχούς όμως, και παρά τις προπότυπες ιδέες
και την επαρκή εμπειρική στήριξη που χαρα
κτηρίζουν την ανάλυσή του, ο συγγραφέας
αφήνει ορισμένα βασικά στοιχεία αδιερεύνητα και μερικά ερωτήματα αναπάντητα.
Προπα απ’ όλα, η μελέτη φαίνεται να υποτι
μά ή συχνά και να αγνοεί το γεγονός ότι η
ιστορία της Μέσης Ανατολής είναι γεμάτη
από πραγματικές παρεμβάσεις το)ν Μεγάλο)ν Δυνάμεο)ν και από πολλές αληθινές συ
νωμοσίες. Τσο;>ς αν ο Pipes λάμβανε πιο
έντονα υπόψη το ιστορικό πλαίσιο, οι σελί
δες του βιβλίου να αποτύποιναν ο)ς λιγότερο
ανορθολογικούς και παρανοϊκούς τους λα
ούς της περιοχής. Ακόμη, το βιβλίο δημιουρ
γεί τη λανθασμένη εντύπωση ότι ο “συνωμο
τισμός” χαρακτηρίζει μόνον τις κοινωνίες
της Μέσης Ανατολής (βλ. την κριτική του
Dov Waxman στο SAIS Review, Spring 1999,

σελ. 267-271) Αγνοώντας ανάλογες στάσεις
(π.χ. των μαύρων Αμερικανών ή των Λατινο
αμερικάνων) ο Pipes φαίνεται να εμπίπτει
στην κατηγορία εκείνων των “οριενταλιστο)ν” διανοουμένων που θεωρούν τη μου
σουλμανική Ανατολή ως κάτι διαφορετικό
από τη Δύση και σε κάθε περίπτωση ως κάτι
“κατοπερο” (βλ. την εύστοχη κριτική σ’ αυ
τές τις δυτικές αντιλήψεις από τον Edward
W. Said στο βιβλίο του Οριενταλισμός, Αθή
να: Νεφέλη, 1996).
Τσως αυτή η τελευταία κριτική είναι που
οδήγησε τον Daniel Pipes στη συγγραφή
ενός άλλου βιβλίου που εξετάζει γενικότερα
τις θεωρίες περί συνωμοσιοίν (από την πα
ρουσία εξωγήινων στο Νέο Μεξικό και τα
σχέδια των Σοφοί)ν της Σιών για τον έλεγχο
του πλανήτη ως τα αίτια της δολοφονίας του
Προέδρου Κέννεντυ και την “εφεύρεση του
AIDS” με σκοπό την εξόντωση των μαύρων),
Ο Pipes υποστηρίζει ότι ο “συνωμοτισμός”
είναι προϊόν της Γαλλικής Επανάστασης,
Τότε μερικοί επαναστάτες απέδωσαν στους
αντιπάλους τους ένα ειδεχθές μυστικό σχέ
διο για την παγκόσμια κυριαρχία. Με την
πάροδο του χρόνου, οι θεωρίες περί συνωμοσιών πήραν δύο μορφές: η πρώτη έδωσε
έμφαση στους κινδύνους που θέτουν οι μυ
στικές οργανώσεις (π.χ. οι Μασόνοι ή η Λέ
σχη Μπίλντεμπεργκ) και η δεύτερη επικέ- :
ντρωσε το ενδιαφέρον της στους Εβραίους.
Ο “συνωμοτισμός”, σύμφωνα με τον Pipes, ι
έφθασε στο απόγειό του στη ναζιστική Γερ
μανία και τη σταλινική Σοβιετική Ένοκτη. ;
8εΟμως, από το τέλος του δευτέρου παγκο
σμίου πολέμου οι θεωρίες περί συνωμοσιοίν \
βρίσκονται σε ύφεση.
Το βιβλίο - όπως και το αντίστοιχο για τη <
Μέση Ανατολή - είναι εξαιρετικά καλογραμ
μένο και διαβάζεται ευχάριστα. Πάντως -σε
αντίθεση με το προπο του βιβλίο - η Συνωμο
σία φαίνεται λίγο βιαστικά γραμμένη ever η
ανεπαρκώς τεκμηραυμένη άποψη ότι ο “συνωμοτισμός της αριστερός είναι πιο επικίν- :
δυνος από εκείνον της δεξιάς” (ως “συνωμοτιστή της Αριστερός” ο Pipes θεωρεί καιτον
Νόαμ Τσόμσκι) καθώς κι οι ελλείπεις ανα
φορές τόσο στον αμερικανικό αντικομμουνισμό όσο και στη ριζοσπαστική δεξιά των
ΗΠΑ προδίδουν την πολιτική στράτευση του
συγγραφέα (γενικότερα, όσον αφορά τις
New Age θεο)ρίες της αμερικανικής άκρας
δεξιάς περί συνωμοσιοίν εξαιρετικά χρήσιμο
είναι το βιβλίο του ιστορικού Gregory S.
Camp - Selling Fear: Conspiracy theories and
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nd times paranoia, New York: Baker Book
louse, 1997).
Av xou το πρώτο βιβλίο του Pipes είναι μια
ουσιαστική συνεισφορά στην κατανόηση της
λιτικής κουλτούρας της Μέσης Ανατολής,
δεύτερο και με ευρύτερο αντικείμενο έρ
γο του είναι κάπως απλουστευτικό. Πάντως,
αναμφίβολα ο “συνωμοτισμός” είναι παρών
- σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό - σε όλες
τις κοινωνίες του κόσμου. Πολύ σωστά ο
Pipes εστιάζει την προσοχή των κοινωνικών
επιστημόνων σ’ ένα πολύπλοκο πολιτισμικό
φαινόμενο που έχει σημαντικές και ιδιαίτε
ρα αρνητικές συνέπειες σε παγκόσμια κλί
μακα. Και τους καλεί να το διερευνήσουν.
Αστέρης Χουλιάρας

Î

Claude Mossé - Annie SchnappGourbellon, Επίτομη ιστορία της αρχαίας
Ελλάδας (2000-31 π.Χ.), μτφρ. Λύντια
Στεφάνου, εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμας
Το βιβλίο αυτό, της γνωστής στο ελληνικό
αναγνωστικό κοινό από άλλα της έργα ιστο
ρικού Claude Mossé και της αρχαιολόγου
Annie Schnapp-Gourbellon, έρχεται να προ
σφέρει μια ευσύνοπτη ιστορία της αρχαίας
Ελλάδας, όπου κυριαρχούν οι πλέον σύγχρο
νες επιστημονικές απόψεις παρουσιασμένες
με άριστο μεθοδολογικό τρόπο, ιόστε να γί
νουν εύκολα κατανοητές από τον καθένα.
Ύστερα από ένα κεφάλαιο για τις πηγές της
αρχαίας ελληνικής ιστορίας, γίνεται διεξοδι
κή συζήτηση για τα προβλήματα του μυκηναϊ
κού κόσμου και πολιτισμού, τη θέσπιση των
ποικίλοι πολιτικών συστημάτων σ’ έναν ελλη
νικό κόσμο που εξαπλώνεται σ’ ολόκληρη τη
λεκάνη της Μεσογείου με τους αποικισμούς,
και την κρίση της αριστοκρατικής κοινωνίας.
Οι Μηδικοί Πόλεμοι που αποτελούν τη σύ
γκρουση δύο διαφορετικιόν κόσμων και οδη•γούν στην ηγεμονία της Αθήνας, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος που καταστρέφει την προη
γούμενη ισορροπία του 5ου αιώνα, η οικονομι
κή, κοινωνική και πολιτισμική ζωή στην αρ
χαϊκή και κλασική εποχή, οι εξελικτικές διαδι
κασίες που διαδραματίζονται στον ελληνικό
■κόσμο ύστερα από την περιπέτεια του Μεγά!λου Αλεξάνδρου και οι μορφές που παίρνει ο
■ελληνικός πολιτισμός στα ελληνιστικά βασίI λεία αποτελούν τα κύρια θέματα της μελέτης.
: Το βιβλίο αυτό έρχεται να συμπληρώσει τα
Γδύο βασικά βοηθήματα που ήταν προσιτά μέι,χρι σήμερα στους έλληνες αναγνώστες, την
;Αρχαία Ελληνική Ιστορία το)ν Botsford &
•Robinson (αναθεωρημένης από τον D.
r

Kagan), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1977 (με επίμετρο
στην ελληνική έκδοση για τις εποχές του Λί
θου και του Χαλκού από τον καθηγητή Νικ.
Πλάτωνα) και την Ιστορία της αρχαίας
Ελλάδας (Από τις απαρχές μέχρι τη ρωμαϊκή
αυτοκρατορία) του X. Μπένγκτσον, Μέλισ
σα, Αθήνα 1979.
Pierre Bourdieu, Α ν τ επ ίθ εσ η π υ ρ ώ ν , Μτφρ.
Κ. Αιαμαντάκου, Εκδόσεις Πατάκη 1998
Μετά την έκδοση του πολυσυζητημένου βι
βλίου του Pierre Bourdieu Για την τηλεόραση,
οι εκδόσεις Πατάκη, λίγους μήνες μετά τη
γαλλική έκδοση, παρουσίασαν το δεύτερο βι
βλίο της σειράς Liber -Λόγοι Δράσης- η
οποία έχει θέση ο)ς στόχο την προβολή στο ελ
ληνικό κοινό των πλέον προηγμένων κεκτημένων της έρευνας σε θέματα της πολιτικής και
κοινωνικής επικαιρότητας. Στο βιβλίο Αντε
πίθεση Πυρών, ο μεγάλος γάλλος κοινωνιολό
γος Bourdieu συμπυκνώνει τις αναλύσεις του
σχετικά με τις πολλαπλές επιπτώσεις της επι
βαλλόμενης, δίκην αναπόδραστης ανάγκης,
νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής, στο
όνομα της οποίας υπερφαλαγγίζεται το όρα
μα της κοινωνικής Ευριόπης.
«Αποφάσισα να συγκεντρώσω προς έκδοση
τα, κατά μεγάλο μέρος αδημοσίευτα μέχρι τώ
ρα, αυτά κείμενα, επειδή έχω την αίσθηση ότι
οι κίνδυνοι ενάντια στους οποίους εξαπολύθη
κε η αντεπίθεση πυρών, την επενέργεια της
οποίας η έκδοση αυτή θα ήθελε να παρατείνει,
δεν είναι ούτε μεμονωμένοι ούτε περιστασιακοί, καθώς και ότι οι συγκεκριμένοι λόγοι,
ακόμη και αν εκτίθενται περισσότερο, σε σύ
γκριση με τα μεθοδικώς ελεγχόμενα και επε
ξεργασμένα γραπτά, στο ενδεχόμενο ασυμφω
νιών, λόγω της ποικιλότητας των εκάστοτε συ
γκυριών, θα μπορέσουν ωστόσο να παράσχουν
χρήσιμα όπλα σε όλους όσοι προσπαθούν να
αντισταθούν στη νεοφιλελεύθερη μάστιγα»,
γράφει ο P. Bourdieu στον πρόλογό του.
Στις 148 σελίδες αυτού του βιβλίου ο συγ
γραφέας επιχειρεί να καταδείξει πώς η κυ
ριαρχία τιον σχημάτων της νεοφιλελεύθερης
σκέψης, εξαγνισμένη στην κολυμβήθρα του
«πολιτιστικού οικουμενισμού» και του «οικονομιστικού καπιταλισμού», όπως επιση
μαίνει ο ίδιος, κατέληξε να αναδιαμορφώσει
τις κοινωνικές σχέσεις και τις πολιτισμικές
πρακτικές των περισσοτέρων κοινωνκόν στη
βάση του υποδείγματος της απόσυρσης του
Κράτους, της εμπορευματοποίησης των δη
μόσιων αγαθών και της γενίκευσης της κοι
νωνικής ανασφάλειας.

Rosmary Fennell, Η Κ ο ιν ή Α γ ρ ο τ ικ ή Π ο λ ίτ ι
κη' - Σ υ ν έ χ ε ια κ α ι Α λ λ α γ ή , επιμέλεια ελληνι
κής έκδοσης Ναπ. Μαραβέγιας, μτφρ. Δ.
Κιούκιας, εκδ. Θεμέλιο/Γεωπονικό Πανεπι
στήμιο Αθηνών, Αθήνα 1999
Το βιβλίο της καθηγήτριας του Πανεπιστη
μίου της Οξφόρδης R. Fennell «Η Κοινή
Αγροτική Πολιτική - Συνέχεια και Αλλαγή»
αποτελεί μια πλήρως τεκμηριωμένη ανάλυση
της εξέλιξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτι
κής (ΚΑΠ) από την αρχική μορφή της μέχρι
σήμερα. Περιλαμβάνει όλα τα θέματα που
αφορούν στην ΚΑΠ: την πολιτική τιμοϊν και
αγορών, τη διαρθρωτική πολιτική, τις σχέ
σεις της ΚΑΠ με την εμπορική πολιτική και
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου/
GATT, το ζήτημα των αγροτικών εισοδημά
των, τη διεύρυνση των οριζόντων της ΚΑΠ
από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 με την ει
σαγωγή της περιβαλλοντικής διάστασης της
αγροτικής παραγωγής κ.ά.
Το βιβλίο καταλήγει με μια ενδιαφέρουσα
συλλογή των κρίσιμων ζητημάτων που απα
σχολούν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση
σχετικά με το εύρος, την κατεύθυνση και το
περιεχόμενο της μεταρρύθμισης της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής. Μιας Κοινής Πολιτι
κής που, αν για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
πολύ σημαντική, για την Ελλάδα είναι μια
πολιτική κρίσιμης σημασίας, σημειώνει εύ
στοχα στον πρόλογό του ο επιμελητής της ελ
ληνικής έκδοσης Ν. Μαραβέγιας. Η ΚΑΠ
όχι μόνο διαμορφιύνει σήμερα την εξέλιξη
της ελληνικής γεωργίας και συμβάλλει κατά
45% στο εισόδημα των ελλήνων αγροτιόν,
αλλά προσφέρει ταυτόχρονα το 50% και
πλέον των πόρων που εισρέουν από την Ευ
ρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα.
Το βιβλίο της R. Fennell δεν περιλαμβάνει
απλώς μια πλήρη και τεκμηριωμένη ανάλυση
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, από την
αρχική της μορφή μέχρι και την εφαρμογή
της Συμφωνίας της GATT/ΠΟΕ, αλλά,
πράγμα εξίσου σημαντικό, υιοθετεί την προ
σέγγιση της πολιτικής οικονομίας, συνεκτιμώντας έτσι τους οικονομικούς, πολιτικούς
και κοινωνικούς παράγοντες που διαμόρφω
σαν την εξέλιξη της ΚΑΠ μέχρι σήμερα.
Η έκδοση αυτού του βιβλίου στα ελληνικά
είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στο να κατα
νοηθεί σε βάθος η εξέλιξη της ΚΑΠ και να
αναλυθούν οι κατευθύνσεις της επιχειρούμενης ριζικής μεταρρύθμισής της.
Σωτήρης Ντάλης
33

Η Τέταρτη Δεκαετία
του Καντάφι
του Αστέρη Χουλιάρα

Την 1η Σεπτεμβρίου, ο συνταγματάρχης Μουαμάρ Αλ Καντάφι θα γιορτάσει
30 χρόνια παραμονής στην εξουσία, θεσμικά, ο Καντάφι δεν κατέχει καμία
επίσημη θέση. Είναι απλώς γνωστός ως «Αρχηγός της Επανάστασης». Όμως
στην πράξη, ο 57χρονος συνταγματάρχης κι ένας στενός κύκλος συμβούλων
συνεχίζουν ναε
ο 1986, κατηγορώντας τον Καντάφι
για υποστήριξη της διεθνούς τρομο
κρατίας
(συμπεριλαμβανομένου
του διαβόητου Αμπού Νιντάλ), οι
Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν ένα
διμερές εμπορικό εμπάργκο στη Λιβύη.
Το 1992, το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ, επιδιώκοντας να αναγκάσει το κα
θεστώς να παραδώσει δύο Λίβυους που
κατηγορούνται για την τοποθέτηση μιας
βόμβας σ’ ένα αεροσκάφος της PanAm
που εξερράγη το 1988 πάνω από το Λόκερμπι της Σκωτίας σκοτώνοντας 270 αν
θρώπους, επέβαλε διεθνείς κυριυσεις στη
χώρα. Καθώς όμως ο Οργανισμός Αφρι
κανικής Ενότητας στήριξε τον Καντάφι
και πολλοί αφρικανοί ηγέτες παραβίασαν
την απαγόρευση των πτήσεων (που συμπεριλάμβανε το εμπάργκο) ταξιδεύοντας αε
ροπορικώς στην Τρίπολη,1 η Ουάσιγκτον
και το Λονδίνο συμφώνησαν το 1998 με το
αίτημα της Λιβύης να πραγματοποιηθεί η
δίκη σε μια ουδέτερη χώρα. Τον περασμέ
νο Απρίλιο, η Τρίπολη παρέδωσε τους
υπόπτους για να δικαστούν στην Ολλανδία
με βάση το Σκωτσέζικο Δίκαιο και τα
Ηνωμένα Έθνη ήραν τις κυρώσεις που εί
χαν επιβάλει στη Λιβύη. Πάντως, οι διμε
ρείς αμερικανικές κυρώσεις παραμένουν
(αν και υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι
μπορεί κι αυτές να αρθούν).

Τ

0 Αστέρης Χουλιάρας είναι Ερευνητής
στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΘΕΙΑ

Αναμφίβολα το τετραετές εμπάργκο του
ΟΗΕ που περιλάμβανε απαγόρευση των
πτήσειυν από και προς τη χώρα καθώς και
απαγόρευση στις πωλήσεις όπλων, ανταλ
λακτικών αεροσκαφών και εξειδικευμένου
μηχανολογικού εξοπλισμού για τον πετρο
χημικό τομέα έπληξε την οικονομία της Λι
βύης. Αλλά κι η απόφαση των ΗΠΑτο 1996,
να επιβάλουν κυρώσεις σε οποιαδήποτε ξέ
νη εταιρεία επένδυε περισσότερα από 40
εκατομμύρια δολλάρια στη Λιβύη (νόμος
ντ’ Αμάτο), μείωσε τις εισαγωγές ξένων κεφαλαίων στη χώρα. Όμως, σε αντίθεση με
το εμπάργκο στο Ιράκ, οι διεθνείς κυρώσεις
κατά της Λιβύης δεν περιλάμβαναν κανέναν περιορισμό στις πωλήσεις πετρελαίου που αποτελούν πάνω από το 90% των εξαγωγών της. Περαιτέρω, πολλές ευρωπαϊκές
εταιρείες αγνόησαν τις αμερικανικές απει
λές και συνέχισαν να επενδύουν στη Λιβύη.
Για παράδειγμα, η ιταλική Agip προώθησε

ΛΙΒΥΗ
Βασικά Στοιχεία
Έκταση: 1,7 5 9 .5 4 0 τ.χ.
Π ληθυσμός (1998): 5.300.000
ΑΕΠ (1998): 23,5 δισ. δολ.
ΑΕΠ κατά κεφαλή (1998): 4.442 δολ.
Εξωτερικό Χ ρ έος (ω ς ποσ ο σ τό του
ΑΕΠ το 1998): 29,8%

ένα επενδυτικό σχέδιο αξίας 3 δισεκατομ
μυρίων δολλαρίων για την εξαγωγή λιβυκού
φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Έτσι, αν και
οι διεθνείς κυρώσεις συνέβαλαν στην αύξη
ση του κόστους των εισαγωγιυν και του πληΘιυρισμού (που κυμαίνεται ανάμεσα στο 20
και το 60%), ο ισχυρισμός του καθεστοπος
ότι προκάλεσαν ζημιά 26,5 δισεκατομμυ
ρίων δολλαρίων στη χώρα είναι μάλλον
υπερβολικός.
Η λιβυκή οικονομία βρίσκεται σε κρίση
κυρίως λόγο) της κακής διαχείρισης. Στη
δεκαετία του ’70 το καθεστώς ακολούθησε
ριζοσπαστικές σοσιαλιστικές οικονομικές
πολιτικές κι όλοι οι τομείς της οικονομίας
-από τον τραπεζικό ώς το λιανεμπόριοπεριήλθαν στον έλεγχο του κράτους.
Ό μως, η πτώση της διεθνούς τιμής του πε
τρελαίου, το 1985, μείωσε δραματικά τα
δημόσια έσοδα. Ο πόλεμος στο Τσαντ επι
βάρυνε ακόμη περισσότερο τον κρατικό
προϋπολογισμό. Παράλληλα, το κρατικό
σύστημα σουπερμάρκετ, υπό το βάρος της
διαφθοράς κι ενός ελαττωματικού συστή
ματος διανομής, έφθασε στα πρόθυρα της
κατάρρευσης, προκαλώντας σημαντικές
ελλείψεις καταναλωτικών αγαθών. Το κα
θεστώς αναγκάσθηκε να φιλελευθεροποι
ήσει κάπα)ς την οικονομία και να περικό
ψει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων:
Έ ν α από τα μεγάλα έργα που εξαιρέθη
καν από τις περικοπές και συνεχίζει να
βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η κατασκευή
ενός κολοσσιαίου έργου για τη μεταφορά

ΛΙΒΥΗ
απόγειων υδάτων από τη Σαχάρα στις πυίινοκατοικημένες ακτές της χιόρας. Στόχος
ου «Μεγάλου Τεχνητού Ποταμού» (Great
^Ian-Made River), αξίας 25 δισεκατομμυ
ρίων δολλαρίων, είναι η αντιμετιόπιση της
ίλλειψης νερού και η άρδευση μιας εκτα
τής 720.000 στρεμμάτοτν που θα εξασφαλίιειτην αυτάρκεια της Λιβύης σε αγροτικά
ιροϊόντα.1
Το κατά κεφαλήν εισόδημα της Λιβύης,
εαρόλο που συνεχίζει να είναι το υψηλόερο στην Αφρική (είναι δέκα φορές μεγαυτερο από το αντίστοιχο της Αιγύπτου
,αι τέσσερις φορές υψηλότερο από εκείνο
ης Τυνησίας), είναι εντούτοις άνισα καανεμημένο, κι ένα μεγάλο μέρος των καοίκων ζει σε συνθήκες φτώχειας. Οι δηύσιοι υπάλληλοι αμείβονται με περίπου
00 δηνάρια το μήνα (67 δολλάρια στη
„uύρη αγορά) και παρόλο που η κυβέρνηη υποστηρίζει ότι το σύστημα υγείας είαι από τα καλύτερα στον κόσμο, οι περισότεροι Λίβυοι προτιμούν να απευθύνοιαι στα νοσοκομεία της γειτονικής Τυνη
σίας. Η διαφθορά έχει πάρει μεγάλες δια. τάσεις: λαθρέμποροι διοχετεύουν επιχοηγοΰμενα τρόφιμα στο εξωτερικό κερδί3ντας τεράστια ποσά.4Οι ελλείψεις προϊ, ντων σε προσιτές τιμές προκαλεί τη δυαρέσκεια των κατοίκων. Καθώς μάλιστα
ανεργία ξεπερνά το 20% του ενεργού
■'Ληθυσμού, η παρουσία 1,5 εκατομμυρίου
ίνων εργαπόν δεν αντιμετωπίζεται Οετι■ I 5Είναι όμο)ς παράδοξο ότι το καθεστοτς
ι\ φαίνεται να απειλείται από ευρείες
1 χϊκές αντιδράσεις.
Λιβύη αντιμετωπίζει τα προβλήματα
Γ )λιτικής αντιπροσοτπευσης που χαρακτη! ζουν τα «κράτη-εισοδηματίες» (rentier
f ates). Στα τελευταία τριάντα πέντε χρό? α, χάρη στα έσοδα από το πετρέλαιο, το
Κράτος δεν χρειαζόταν ούτε τη συναίνεση
f l ά.ά ούτε και την αποδοχή του λαού για
ό# ι χρηματοδοτηθεί και να λειτουργήσει.
)^!τσι, η λιβυκή κοινωνία παρέμεινε απο(,ι^ >μμένη από την πολιτική και συνέχισε να
ρ#ιρακτηρίζεται από οικογενειακούς και
ρίΐώλετικούς δεσμούς. Ο Καντάφι προσπά|σε πολλές φορές να καταπολεμήσει αυν την πολιτική απάθεια του πληθυσμού
ίαναπροκαλέσειτο δημόσιο ενδιαφέρον
ί την υλοποίηση των φιλοδοξούν στόχων
ώ. Εις μάτην. Το 1986, για παράδειγμα,
ίτά τις αμερικανικές αεροπορικές επιθέίις κατά της Λιβύης, οι διαδηλώσεις διαι:ρτυρίας ήταν μεγαλύτερες στο Χαρτούμ

ί

και την Τυνησία παρά στην Τρίπολη, όπου
οι ξένοι δημοσιογράφοι ήταν περισσότε
ροι από τους διαδηλωτές.'’
Σε γενικές γραμμές, οι φυλετικές ισορρο
πίες, παρά τη σοσιαλιστική ρητορεία, είναι
ιδιαίτερα σημαντικές για τη διατήρηση του
Καντάφι στην εξουσία και, έπειτα από ένα
αποτυχημένο πραξικόπημα στη δεκαετία
του ’90, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν
ότι το καθεστώς -σε αντίθεση με το παρελ
θόν- δυσκολεύεται ολοένα και περισσότε
ρο να τις ελέγξει. Ιδιαίτερα στην Κυρηναϊ
κή, οι φυλές Sa’adi, οι οποίες την εποχή του
καθεστώτος του βασιλιά Ιντρίς (που ανα
τράπηκε το 1969) θεωρούνταν η ελίτ της
χώρας, αντιδρούν στην παραμέληση της
περιφέρειάς τους.7 Ακόμη, μια σειρά από
ισλαμικές οργανοϊσεις έχουν κάνει την εμ
φάνισή τους με ένοπλες επιθέσεις, δημιουργώντας ερωτηματικά για τη βιωσιμότη
τα του καθεστώτος. Πάντως, παρά τις σπο
ραδικές πληροφορίες για συνωμοσίες του
στρατού και για μικρής κλίμακας εξεγέρ
σεις, φαίνεται ότι ο Καντάφι διατηρεί τον
έλεγχο της κατάστασης.
ΕΝΑ ΑΒΕΒΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ο δραστή
ριος παρεμβατισμός που χαρακτήριζε τη λιβυκή εξωτερική πολιτική έχει περιορισθεί
σημαντικά. Στις δεκαετίες του ’70 και του
’80 η Λιβύη παρενέβη στρατιωτικά στο
Τσαντ και την Ουγκάντα, υποστήριξε πρα
ξικοπήματα στην Αφρική, βοήθησε ριζο
σπαστικά καθεστοπα και αντιπολιτευτικά
κινήματα, ενώ χρηματοδότησε κι εκπαίδευ
σε αντάρτες σ’ ολόκληρο τον κόσμο (από
τον Νίγηρα και το Μάλι ώς την Ινδονησία
και τις Φιλιππίνες). Σήμερα όλα φαίνεται
να έχουν αλλάξει. Το 1994, η Λιβύη αποδέ
χθηκε την απόφαση του Διεθνούς Δικαστη
ρίου της Χάγης σύμφωνα με την οποία η
διεκδικούμενη «λωρίδα του Aouzou» ανή
κει στο Τσαντ. Ο λιβυκός στρατός αποσύρ
θηκε από την περιοχή κι οι δύο χώρες υπέ
γραψαν συμφωνία συνεργασίας. Παράλλη
λα, οι σχέσεις Λιβύης και Αιγύπτου δεν θυ
μίζουν σε τίποτε τις συγκρούσεις του πα
ρελθόντος. Μάλιστα ο Καντάφι επιδιώκει
πρόσφατα να εμφανίσει τον εαυτό του ως
«ειρηνοποιό», μεσολαβώντας για την επί
λυση συγκρούσεων (Ινδία-Πακιστάν, Ερυθραία-Αιθιοπία, Σουδάν, Λσίκή Δημοκρα
τία του Κονγκό). Τον Αύγουστο του 1999, ο
λίβυος ηγέτης κάλεσε τα κράτη της Αφρι
κής να ενωθούν και δήλωσε ότι η διατήρη-

ση στρατών δεν οδηγεί σε τίποτε άλλο από
πραξικοπήματα."
Πόσο αληθινή είναι η μεταμόρφωση του
Καντάφι; Πόσο πρόθυμος είναι ο λίβυος
ηγέτης να εγκαταλείψει τη συγκρουσιακή
εξωτερική πολιτική και να στραφεί στην
αντιμέτώπιση των εσωτερικών προβλημά
των της χώρας του; Οι Αμερικανοί, σημει
ώνοντας την κατασκευή ενός εργοστασίου
χημικών όπλων όπως επίσης και τη δυνατό
τητα χρήσης των υπογείων στοιύν του «Με
γάλου Τεχνητού Ποταμού» για στρατιωτι
κούς σκοπούς, έχουν λόγους να αμφιβάλ
λουν για τις αγαθές προθέσεις του καθε
στώτος. Ο χρόνος θα δείξει αν έχουν δίκιο.
Προς το παρόν, ένα είναι βέβαιο: για πολ
λά χρόνια ο Καντάφι απέδιδε τις οικονομι
κές δυσκολίες της χώρας του στην αντιπα
λότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις
διεθνείς κυρώσεις που αντιμετώπιζε η Λι
βύη. Σήμερα, μετά την άρση του εμπάργκο
του ΟΗΕ (κι ακόμη κι αν οι ΗΠΑ διατηρή
σουν τις δικές τους κυριύσεις), οι αναφορές
στους «εξωτερικούς εχθρούς» δεν θα είναι
πλέον τόσο πειστικές. Και τότε ίσως η πα
ραδοσιακή πολιτική απάθεια των Λίβυων
περάσει στο παρελθόν.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Arabia, and sets his sights on Africa», The
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2. Dirk Vandewalle, «Qadhafi’s ‘Perestroika’:
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Libya», Middle East Journal, Vol. 45 (2),
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Limits of Optimism», Middle East Policy
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ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΙΜΑΚΩΦ

Ο Γεβγκένι ΙΙριμακώψ
φαίνεται να επανέρχεται
στο προσκήνιο της ριυσικής πολιτικής ζωής.
Τρεις μήνες μετά την
αποπομπή του από το
αξίωμα του πρωθυπουρ
γού, ο Πριμακώφ ανα
κοίνωσε ότι αποφάσισε
να ηγηθεί κεντριύου συ
νασπισμού στις ερχόμε
νες
κοινοβουλευτικές
εκλογές της 19ης Δεκεμ
βρίου. Πρόκειται για τον
πολιτικό φορέα που
έχουν συστήσει ο δημο
φιλής δήμαρχος της Μό
σχας Γιούρι Λουζκώφ
και οι περιφερειακοί κυ
βερνήτες που μετέχουν
στο συνασπισμό «Όλη η
Ρωσία». Σύμφωνα με
εκτιμήσεις
πολιτικών
παρατηρητών η απόφα
ση του 69χρονου Πριμακώφ καθιστά αυτή τη
συμμαχία την επικρατέ
στερη να νικήσει στις
εκλογές για την ανάδει
ξη της νέας Δούμας.
Ο Πριμακώφ είχε τη με
γαλύτερη δημοτικότητα
μεταξύ τιυν ρώσων πολι
τών τον Μάρτιο και τα
ποσοστά του ανέβηκαν
ακόμη υψηλότερα μετά
την αποπομπή τον περα
σμένο Μάιο.
Η ΙΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ

Νέο αμυντικό δόγμα
πρότεινε πρόσφατα το
Συμβουλευτικό Συμβού
λιο Εθνικής Ασφάλειας
της Ινδίας. Σύμφωνα μ
αυτό, η Ινδία σκοπεύει να
ακολουθήσει
πολιτική
αποτροπής με πυρηνικά
όπλα
των
πιθανιυν
εχθρών της, αλλά «θα τα
χρησιμοποιήσει αν δε
χθεί πυρηνική επίθεση».
Η αποτρεπτική πολιτική
που αναμένεται να υιοθε
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τηθεί μετά την ανάδειξη
νέας κυβέρνησης στις
εκλογές του φθινοπώρου,
αποσκοπεί στο να πείσει
τους πιθανούς εχθρούς
«ότι οποιαδήποτε πυρηνι
κή επίθεση κατά της
Ινδίας θα προκαλέσέι
αντίποινα με πυρηνικά
όπλα ώστε να πληγεί σημανιικά ο επιτιθέμενος»
και ότι «οποιαδήποτε
απειλή για χρήση πυρηνικιυν όπλων κατά της
Ινδίας θα προκαλέσέι τη
λήψη μέτριυν για να εξουδετερωθεί η απειλή».
ΧΑΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ

Τουλάχιστον 15 χωριά
και πέντε πόλεις ισχυρί
ζονται ότι έχουν καταλά
βει στη νότια ρωσική
επαρχία Νταγκεστάν οι
ισλαμιστές αντάρτες του

Σαμίλ Μπασάγεφ, ενιυ το
Κρεμλίνο
εξακολουθεί
να εκδίδει καθησυχαστικές ανακοινώσεις.
Ο Καύκασος φαίνεται
να είναι η Άγρια Δύση της
Ρωσίας. Για τους Ρώσους,
ο Καύκασος αποτελεί ένα
αμυντικό τείχος το οποίο
φαίνονται αποιρασισμένοι να διατηρήσουν.
Τα συμφέροντα είναι
μεγάλα λόγο) τιυν πετρε
λαίων της Κασπίας Θ ά
λασσας.
Σύμφωνα με τους εκπροσιύπους των ανταρτών, είναι πολύ πιθανό
μεγάλος αριθμός τσετσέvo)v μαχητιυν να προσχιυρήσει στις δυνάμεις τιυν
Ισλαμιστών σε περίπτωση
που η ριυσική εκστρατεία
στην περιοχή επεκταθει
και στην Τσετσενία και

στρέψει το λαϊκό αίσθημα
κατά του Κρεμλίνου.

Τ ρ ο μ α κ τ ικ έ ς συνέ
π ε ιε ς είχ ε ο σεισμός
τη ς 17ης Αύγου

«ΣΛΟΜΠΟ, ΦΥΓΕ»

σ τ ο υ στην Τουρκία.

Μεγάλη
διαδήλωση
πραγματοποίησαν
στο
Βελιγράδι μπροστά από
το κτίριο του Κοινοβουλί
ου περισσότεροι από
150.Οθθ Σερβοι, ζητώντας
την απομάκρυνση της γι
ουγκοσλαβικής ηγεσίας
και την παραίτηση του
Μιλόσεβιτς. Στη συγκέντριυση εμφανίστηκαν για
πρώτη φορά μαζί ο ηγέτης
του Σερβικού Κινήματος
Ανανέωσης Βουκ Ντράσκυβιτς και ο ηγέτης του
Δημοκρατικού Κόμματος
Ζάραν Γζίντζιτς. Μεταξύ
τιυν ομιλητών ήταν και η
Βέσνα Ιίέσιτς, πριύην
πρόεδρος του Κόμματος
τιυν Πολιτών.

Έ π λη ξε την καρδιά
τ ο υ π λέον ανεπτυγ
μ έ ν ο υ τμήματος της
γ ε ιτ ο ν ικ ή ς χώρας,
προκαλώ ντας όχι
μ ό ν ο το θάνατο πε
ρ ίπ ο υ 4 0 .0 0 0 , σύμ
φ ω ν α με τις εκτιμή
σ ε ις το υ ΟΗΕ, ατό
μω ν, α λ λ ά και την
κ α τ α σ τρ ο φ ή μεγά
λ ο υ μ έρ ο υ ς της πο
λ ιτ ικ ή ς α λ λ ά κοίτης
σ τρ α τιω τικ ή ς υποδ ο μ ή ς της χώρας.
Σ τ η φ ω τογραφ ία, το
π ρ οσ κέφ α λο που
δ ια κ ρ ίν ε τ α ι δίπλα
σ τ η ν εα ρ ή γυναίκα
μ α ρ τ υ ρ ε ί ότιοτρο
μ ε ρ ό ς σεισμός
β ρ ή κ ε στον ύπνο
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ΤΥΠΟ

Η καλοκαιρινή ραστώνη
αποτυπώθηκε κατά τον πιο
σαφή τρόπο στην τηλεοπτική
οθόνη. Ανυπαρξία θεμάτων,
ρεπορτάζ «κονσέρβες», και,
όπως πάντα, λίγες (ευτυχώς
για φέτος) φωτιές... Ώσπου
ήρθε ο σεισμός στην Τουρκία
για να δράσει άλλη μια φορά
ως συγκινησιακός μοχλός. Οι
εφημερίδες έχουν κι αυτές
τηλεοπτικοποιηθεί
παρακολουθώντας το
αργόσυρτο βούλιαγμα της
κυρίαρχης θέασης.
Καλώς ή κακώς, ο Τύπος
είναι το καθρεφτισμένο
είδωλο της κοινωνίας μας. Αν
η κοινωνία αρνείται να
ασχοληθεί με θέματα που
καίνε, αρκούμενη σε
τηλεθεάματα επιπέδου
Λάμψης οι εφημερίδες θα
έπρεπε να την ξεκουνήσουν
από την όποια μακαριότητά
της και όχι να της σερβίρουν
(οι περισσότερες)
παραμυθάκια.
Βεβαίως, το να καταπιαστεί
μια εφημερίδα με θέματα
σοβαρά (άρα και αυτόχρημα
πολιτικά) θα την έμπαζε σ’
έναν λαβύρινθο, η απεμπλοκή
από τον οποίο θα απαιτούσε
γνώση και κυρίως θέση
πολιτική, είδη εν ανεπαρκεία
σήμερα.
Το ωραίο είναι ότι οι
περισσότερες εφημερίδες
μας αυτοαποκαλούνται
πολιτικές. Όμως το πιο ωραίο
είναι ότι συνηθίσαμε κι εμ είς
αυτό το προσωνύμιο.

•ΣΠΟΤΑΚΙΑ

Πόσο με εμπνέουν αυτές οι
συνάξεις των διαφημίσουν μεσοΰντος του αττικού θέρους...
Και τι συνάξεις!... Στο Μέγαρο
Μουσικής, παρακαλώ. Π ερι
βάλλον υποβλητικό, ρούχα π α
νάκριβα, το ίδιο και τα στολί
δια. Σε σημείο που οι καλεσμέ
νοι να μένουν άφωνοι. Τόσο
άφωνοι, που δεν βρήκαν να
πουν ούτε μια λέξη για τα πολ
λά υποπροϊόντα που παράγονται στο χώρο της διαφήμισης.
Να, π.χ., κανένας από τους
διαφημιστές δεν μπήκε στον
κόπο να μας πληροφορήσει τι
απέγινε εκείνη η ιυραιότατη
διαφήμιση (στην TV) που έδει
χνε την καινούργια Λάντσια,
μέσα στην οποία η ευειδής κυ
ρία-άλλαζε ρούχα, σε τρόπο
ώστε εμείς -ο χύδην και
οφθαλμολάγνος όχλος- μαζί
με την άπλα του αυτοκινήτου
να θαυμάζουμε και την άπλα
της κορμάρας της.
Αυτή η διαφήμιση, ξέρετε,
απεσύρθη στα μουλωχτά, διότι
ήταν αντίθετη με το νόμο που
ορίζει ότι απαγορεύεται (δια
ροπάλου) η δημιουργία συνειρμών στο μυαλό του θεατήκαταναλωτή που οδηγούν στο
σεξ.
Αλλά -επαναλαμβάνω- στα
μουλωχτά. Γιατί, βλέπετε, οι
πειθαρχικές επιτροπές της
ΕΔΕΕ δεν δημοσιοποιούν τις
αποφάσεις τους. Μας αφή
νουν στο σκοτάδι. Κι έτσι ο κό
σμος νομίζει ότι όλα βαίνουν
ομαλούς. Τόση διαφάνεια...
•Α μ ’ εκείνη η διαφήμιση που
μας καλεί να αποκτήσουμε κλι
ματιστικό μηχάνημα, καταβάλ
λοντας ημερησίους το αντίτιμο
ενός αναψυκτικού, δηλ. τρια
κόσιες τόσες δραχμές; Είναι
νόμικοϊς εντάξει; Μήπως πρέ
πει να μας πληροφορεί επί πό
σες ημέρες πρέπει να πληρώ

νουμε το τρακοσάρι; Μήπως
επίσης πρέπει να λέει πόσο εν
τέλει κοστίζει αυτό το έρμο το
κλιματιστικό;
Έ χ ε ι γνώμη η ΕΔΕΕ επ’ αυ
τού;
•Ή
η άλλη πάλι, της
Eurobank, που μας μιλάει για
το καταναλωτικό της δάνειο,
λέγοντας ότι αμέσως μετά την
κατάθεση της αίτησης μπορού
με να αποκτήσουμε ένα εκα
τομμύριο δρχ. «για πάντα»;
Αυτό το «για πάντα» δεν το
κατάλαβα, για να είμαι ειλι
κρινής. Τι θα πει «για πάντα»;
Υπάρχει περίπτωση να μου
δώσουν το πρωί το δάνειο και
μετά δύο (ήρες να το ζητήσουν
πίσω; Δεν υπάρχει. Τότε ποια
η σκοπιμότητα του χρονικού
επιρρήματος; Πρόκειται περί
τραπεζικής πομφόλυγος ή περί
διαφημιστικής τοιαύτης;
Άκου <για πάντα»...
Καλά, για τους όρους του δα
νείου δεν λέω τίποτε. Ούτε και
η διαφήμιση λέει. Μήπως όμως
-λέω μήπως- ο διαφημιστής
έχει ακούσει τίποτε περί του
νόμου που επιτάσσει ρητιυς
ότι οι όροι των δανείων πρέπει
να αναφέρονται στις διαφημί
σεις; Μήπως έχει ακούσει ότι
διαφήμιση ελλιπής εμπίπτει
στις περί παραπλανητικής διαφημίσεως διατάξεις;
• Ο υπουργός Ανάπτυξης, που
νοιάζεται για τα συμφέροντα
των καταναλωτιόν και μάλιστα
για το καλό τους εξεπόνησε
βαρβάτο νομοσχέδιο, δεν
ακούει ή δεν βλέπει διαφημί
σεις; Δεν βλέπει πώς τσαλακώ
νεται η αξιοπρέπεια των καταναλωτιύν, αλλά και το γράμμα
του ισχύοντος νόμου με τις εκπεμπόμενες διαφημίσεις;
• ΑΠΟ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ

Σάββατο, 28 Ιουνίου. Η
Εξουσία ξεναγεί τους αναγνιυ-

στες της στα μυστήρια της οδού
Σοφοκλέους. Γράφει :
«ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α πό Δευτέρα
απαγορεύεται σε όσους δεν
διαθέτουν τουλάχιστον πενταε
τή εμπειρία στο Χ.Α.Α. να
επενδύουν σε αυτή τη μετοχή...
Είπα και ελάλησα...».
•Η Σούλα πήγε να σκάσει. Εί
χε πάρει 100 κομμάτια Εργα
σίας και ονειρευόταν κέρδη
και πολυτελείς διακοπές στο
Ακαπούλκο.
Μάταια προσπάθησα να την
συνεφέρω. Περάσαμε μαύρο
Σαββατοκύριακο. Κομπρέσες
και λοιπά.
Ή λθε η Δευτέρα. Η Σούλα
γραμμή για το περίπτερο.
Έ ρχεται στο σπίτι κραδαίνοντας ττ\\ Εξουσία. Μου την πετάει στα μούτρα. «Διάβασε»,
μου κάνει.
Διαβάζω :
«ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Όποιο τέλος και
να ’ χει τελικά το σίριαλείναι
βέβαιο ότι οι μικρομέτοχοι της
εταιρίας θα βγουν κερδισμέ
νοι».
•Μ ετά άρχισε να μου κάνει
θρησκευτικό κήρυγμα για την
ορθότητα του ιερού λόγου «μη
γνώτω η δεξιά σου τι ποιεί η
αριστερά σου...», ενώ δήλωσε
με έμφαση:
«Θα αγοράζω Εξουσία μόνο
κάθε Δευτέρα! Το Σάββατο τη
γράφουν άλλοι. Οι απαισιόδο
ξοι».
Ο Π ε ρ ίο π τ ο ς
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Είναι λίγοι οι ευχαριστημένοι στην
Ελλάδα με τις υπάρχουσες σχέσεις
Εκκλησίας και πολιτείας. Από
πλευράς Εκκλησίας, συνεχώς
διατυπώνονται παράπονα έναντι του
κράτους για οικονομική διασπάθιση
και εκμετάλλευση της περιουσίας της
Εκκλησίας, εκ της οποίας αυτή
επωφελείται κατά ένα μικρό μέρος,
καλύπτοντας όλους τους μισθούς του
εκκλησιαστικού προσωπικού από το
κρατικό ταμείο, ενώ από πλευράς της
πολιτείας ακούγονται έντονα
παράπονα πως η Εκκλησία μένει με το
βυζαντινό της σχήμα και ήθος, και δεν
μπορεί να συμβάλει στην πνευματική
και ηθική προκοπή του λαού
- στρέφοντας, μάλιστα, την προσοχή
του λαού σε κάποιο παρελθόν, που
πολιτιστικά ολοκλήρωσε πριν από
αιώνες τον κύκλο του, εμποδίζει μια
γόνιμη σύζευξη του χριστιανισμού με
τη σύγχρονη κοινωνική
πραγματικότητα. Τα προβλήματα
αυτά αντιλαμβάνονται πάντες οι
έχοντες κοινόν νου, κανείς όμως, είτε
από πλευράς Εκκλησίας είτε από
πλευράς πολιτείας, τολμάει να
επιχειρήσει κάτι εξαιτίας του
πολιτικού κόστους και από τη μια και
από την άλλη μεριά. Η Ιεραρχία είναι
συντηρητική, λένε οι εκκλησιαστικοί'
τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα
είναι ασθενή, λέει η άλλη πλευρά,
ενώ για τη ρύθμιση θεμάτων όπως το
παραπάνω, βασικό για το λαό μας,
όρησκευτικό και πολιτιστικό
πρόβλημα, απαιτείται ευρύτερη
συγκατάθεση και συνεργασία του
πολιτικού κόσμου.
του Σάββα Αγουρίδη

Ομότιμου καθηγητή Παν/μίου Αθηνών
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Εκκλησία
και Πολιτεία
στην Ελλάδα
ελληνικός λαός, στη συντριπτική
πλειονότητά του, παρά τόσο τα
αρχαιοελληνικά θρησκευτικά κα
τάλοιπα όσο και τα βυζαντινά
στοιχεία που επηρεάζουν εθιμικά
τη ζωή του, επιθυμεί και ζητάει-, στο χώρο
της θρησκευτικής και ηθικής σύγχρονης
ζοοής, η χριστιανική πίστη και ελπίδα για το
μέλλον, για μια νέα κοινωνία, για αγάπη
και αλήθεια στις σχέσεις μεταξύ των αν
θρώπων, για νέες γνώσεις και καινούργιες
πρακτικές που προάγουν τη ζωή προς τη
βασιλεία του Θεού, να επηρεάσει την
πνευματική και ηθική ζωή του ελληνικού
λαού μέσα σε μια δημιουργική σχέση, με
αντίστοιχες όμοιες προσπάθειες, μικρότε
ρης ή μεγαλύτερης εμβέλειας, του σύγχρο
νον κόσμον της επιστήμης και της κοινω
νίας.
Μιλάμε, βέβαια, για θεμελιώδεις και βα
θιές αλλαγές, χωρίς τις οποίες όμως ο τό
πος μας θα προχωρεί συνεχούς από το κακό
στο χειρότερο. Με μια Μονσειακή Εκκλη
σία, όπως η Βυζαντινή που έχουμε σήμερα
-δεν πρέπει να αυταπατώμεθα- και με ένα
μοντέρνο κράτος που υποκρινόμενο υπέρ
τερη ιερατική εξουσία χρησιμοποιεί την
εκκλησία ως Δημόσια Υπηρεσία, ούτε αλη
θινός ανθρωπισμός ούτε αληθινή χριστια
νική ζιοή ούτε πραγματικό δημοκρατικό
ήθος μπορούν να αναπτυχθούν στον τόπο
μας. Ποιο νόημα για τις βασικές επιδιώξεις
του χριστιανικού Ευαγγελίου έχουν, ας
πούμε για παράδειγμα, τόσο η εμφάνιση
του Χριστού στα εικονοστάσια όλων των
Ορθόδοξων Ναιυν όσο και των σημερινών
Μητροπολιτοιν εκπροσιυπων του, στην αμ
φίεσή τους ως να πρόκειται περί βνζαντινών αντοκρατόρων; Έ τσι ντύνονταν οι
Πατέρες της Εκκλησίας και οι άγιοι; Επιλείψει με διηγούμενον ο χρόνος, αν αποδυθιό έστο) και σε μια στοιχειώδη περιγραφή
του «Βυζαντινισμού» της σημερινής Ορθό
δοξης Εκκλησίας και του κοσμικού τραγέ
λαφου που δημιουργεί. Από την άλλη με
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ριά έχουμε την πολιτική και την πνευματι
κή ηγεσία της χώρας, οι οποίες, επί γενεές
τώρα, προσποιούνται, κατά τρόπο πάρα
πολύ υποτιμητικό για όλους μας, ότι αποδέ
χονται ασμένως, αν και υποκριτικώς, τον
«ιερατικό χαρακτήρα» λειτουργίας της ελ
ληνικής Δημοκρατίας...
Ακούει κανείς συχνά να φορτώνουν την
ευθύνη για τις παραπάνοι σχέσεις Εκκλη
σίας και πολιτείας σε κάποια πρόσωπα
που έζησαν 200 περίπου χρόνια παλαιότερα: στον Διαμαρτυρόμενο αντιβασιλέα
(του Ό θω να) Maurer και στον αρχιμαν
δρίτη καθηγητή Θεόκλητο Φαρμακίδη. Οι
νομοθεσίες των, της δεκαετίας του 1830περιλήφθηκαν σε δύο βασικούς Νόμους (Σ'
και ΣΑ ') που δημοσιεύθηκαν το 1852. Οι
δύο αυτοί άνδρες πρωτοστάτησαν στην
απόσπαση της ελληνικής εκκλησίας από το
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, αφοί
το Πατριαρχείο ήταν κυβερνητικό όργανο ι
της Οθωμανικής Πύλης και υπηρετούσε τα ;
συμφέροντα αυτής της αυτοκρατορίας, ι
Σχετικά με το θέμα της υπαγωγής της ελλη
νικής εκκλησίας στο μηχανισμό του ελληνι
κού κράτους, πρέπει να δεχθούμε ότι οι άν- j
θρωποι αυτοί τότε δεν είχαν άλλη διέξοδο, ;
γιατί η ελληνική εκκλησία είχε τέτοια χά
λια που ήταν αδύνατο να αυτοδιοικηθεί. Κι .
αυτό το απέδειξε η ίδια ιστορικώς στη συ- ;
νέχεια: ουδέποτε επεδίωξε ή προσπάθησε
να επιτύχει την ανεξαρτησία της. Ποτέ, με
μία μόνη εξαίρεση: την κατά τη διάρκεια
της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών,
προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύ
μου για τον διοικητικό χωρισμό εκκλησίας
και πολιτείας που ίσχυσε από το 1968 μέχρι
το 1974, όταν η Δικτατορία Ιο^αννίδη πέτα- .
ξε τον Ιερώνυμο, και με τον καθηγητή Πα- ’
ναγιοότη Χρήστου και τον νέο αρχιεπίσκο
πο Σεραφείμ Τίκκα με πλήθος παρανο
μιών, επανέφερε την καθεστηκνία τάξη ως
την κανονική, με τη λήψη, μάλιστα, τέτοιων
μέτρων, ο'κττε ποτέ στο μέλλον να μην επιχειρηθεί κάτι παρόμοιο! Υπήρξαμε συνά-

)ελφοι με τον Ιερώνυμο οτη Θεολογική
Σχολή Θεσσαλονίκης· έτσι είχα πολλές ευιρίες για να μάθω από πρώτο χέρι τις φοερές αντιδράσεις που συνάντησε η προ;άθεια αυτή είτε από την Πολιτεία (και
;ό ποιους) είτε από την πλειονότητα των
Ιεραρχών. Μου έλεγε τότε ότι ακόμη και
μητροπολίτες που είχε χειροτονήσει ο ίδιος
και εθεωροΰντο ως «Ζωικοί» προτιμούσαν
να πηγαίνουν στα υπουργεία και να παρα
βάλουν για ορισμένα πράγματα της Μητρότολής των, αντί να χρησιμοποιούν, σύμφω
να με το νέο Καταστατικό Χάρτη, τις αρμό
διες υπηρεσιές της Ιεράς Συνόδου! Η αλλα
γή που έκανε ο Ιερώνυμος θα απαιτούσε
δυο τουλάχιστον γενεές για να πιάσει, να
τεισθεί δηλαδή η Εκκλησία, η ίδια, πιος
ιπορεί να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος
Οργανισμός και όχι ως εξαρτημένη από το
ιράτος υπηρεσία. Ας μην κρύβουμε τα
πράγματα από τον εαυτό μας: η Εκκλησία
χρειάζεται να περάσει πρώτα από μία όχι
•χνιόδυνη πνευματική αναγέννηση για να
επιδιώξει έτσι την ελευθερία της και την
ανεξαρτησία της ως πνευματικός οργανι
σμός. Και τις ωδίνες αυτές τις αποφεύγουν
;)λοι όσοι μάλιστα έχουν εξασφαλισμένη
ην καλοπέραση - όπως όλοι οι εκκλησιαπικοί ηγέτες.
Δεν ήταν, λοιπόν, λάθος του Maurer και
. ου Φαρμακίδη η εξάρτηση της ελληνικής
:κκλησίας από το ελληνικό κράτος. Απλούπατα, είχε τέτοια χάλια από άποψη μόρ
φωσης και εκκλησιαστικού φρονήματος ο
.λήρος που διέθετε τότε ο τόπος μας, ενιό
λείπε και η στοιχειώδης οργανωτική πεί>α· γι’ αυτό δεν μπορούσε να γίνει τίποτε
ίλλο. Δεν ήταν τα Προτεσταντικά
Üonsistoria του Maurer, ή η γερμανική θεο'
ογική μόρφωση του Φαρμακίδη, ούτε φυακά οι ιδέες του Διαφοπισμού και της Γαλικής Επανάστασης που επηρέασαν αυτή
ί.ην εξέλιξη- ήταν, απλώς, μια λύση ανάκης. Ας λάβει υπ’ όψιν του ο αναγνιυστης
τι μόλις το 1929 κατέστη το πτυχίο της θεο’ ογίας νομικώς απαραίτητο προσόν για να
•:εριληφθεί ένας ενδιαφερόμενος αρχιμανρίτης στον κατάλογο εκλόγιμων για την
' εραρχία της ελληνικής εκκλησίας, για να
ίνει δηλαδή μητροπολίτης. Κατά την πε
ρίοδο της Επανάστασης και κατά το στάδιο
' ης οργάνωσης του ελληνικού κράτους παουσιάσθηκαν, βέβαια, κάποιες ιόριμες
:νευματικά εκκλησιαστικές μορφές, αλλά
ελληνική εκκλησία στο σύνολό της, είχε
ιτλήρο αμόρφωτο, γεμάτο δεισιδαιμονίες,
χε κατάσταση σκοταδισμού. Δεν υπήρχε,
; οιπόν, άλλη λύση. Επίσης, ούτε αργότερα,

ούτε ακόμα και μέχρι σήμερα, δημιουργήθηκαν τέτοιες συνθήκες στις σχέσεις με τη
γείτονα χιύρα, ώστε να γίνει κάποια σοβα
ρή σκέψη για επιστροφή της ελληνικής εκ
κλησίας στο Πατριαρχείο.
Δεν εζήσαμε, μόλις προχθές, δραματικές
συγκρούσεις μεταξύ των δύο κατά το 1998;
Δεν θυμόμαστε όλοι πως η ελλαδική πλευ
ρά αντέστη σε απόπειρες του Πατριαρχεί
ου να αποκτήσει κάποιες νέες επαρχίες του
θρόνου, ή κάποιον, τέλος πάντων, έλεγχο
επί της ελληνικής εκκλησίας; Είναι πολύ
πρόσφατα αυτά τα γεγονότα, και δεν χρει
άζεται να αναφερθούν πάλι εδώ. Όλοι, με
οδύνη ψυχής, παρακολουθούμε τις εξελί
ξεις στην Κωνσταντινούπολη. Δυστυχούς,
όμως, για τους ίδιους λόγους που είχαν στα
1830 οι Maurer και Φαρμακίδης, δεν μπο
ρούμε ούτε εμείς σήμερα να πράξουμε δια
φορετικά.
ε σχέση με τη θλιβερή κατάσταση της
Εκκλησίας κατά την επανάσταση του
1821 δεν έχουν γράψει πολλοί από
τους δικούς μας, αποφεύγοντας για ευνόη
τους λόγους το θέμα. Προτιμούν την αναγό
ρευση όλων των ιερωμένων της Τουρκο
κρατίας σε εθνικούς ήρωες! Αναφέρω εδώ,
αντίθετα προς τα συνήθη, την άποψη του
Χαραλ. Παπαστάθη, καθηγητή του εκκλη
σιαστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσ
σαλονίκης, ο οποίος σχολιάζει ως εξής τον
τρόπο που είχε αδικηθεί ο εθναρχικός ρό
λος της Εκκλησίας κατά την τουρκοκρατία:
είχε προκαλέσει ανησυχίες σε πολλούς ιθύ
νοντες του νεοπαγούς κράτους, όχι μόνο σε
ανθρώπους σαν τον Φαρμακίδη (Σχέσεις
Εκκλησίας και πολιτείας κατά το Σύνταγμα
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του 1975, εκδ. Θεολογικού Συνδέσμου,
Θεσσαλονίκης, 1988, σελ. 81). Ούτε όμως
και από την καριέρα της Εκκλησίας κατά
την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατο
ρίας ήταν δυνατό να αντλήσουν οι ενδιαφε
ρόμενοι του 1830 κάποιο στήριγμα για μια
αυτοτέλεια της Εκκλησίας, η οποία καθ’
όλη τη βυζαντινή περίοδο υπήρξε τυφλό όρ
γανο της αυτοκρατορικής εξουσίας.
Τη σχέση ιεροσύνης και αυτοκρατορικής
εξουσίας ονόμαζαν οι Βυζαντινοί «ευτυχή
αρμονία». Με παρόμοιες φρασεολογίες
εξακολουθούν να γράφουν συνάδελφοί
μου, θεολόγοι και μη, περί των σχέσεων αυ
τών μέχρι σήμερα! Στην πράξη όμως δεν
ήταν ποτέ κάτι τέτοιο, ούτε κατά τη Βυζα
ντινή ούτε κατά την μετέπειτα περίοδο.
Στους Βυζαντινούς αναφέρομαι εδώ δι’
ενός γνιυστού συντηρητικού και επιφανούς
ορθόδοξου Θεολόγου, του Κάλλιστου
Ware, επισκόπου Διοκλείας, ο οποίος ση
μειώνει τα εξής επί του θέματος που μας εν
διαφέρει: «... Οι εξουσίες του αυτοκράτορα
στην εκκλησιαστική σφαίρα ήταν πολύ
εκτεταμένες. Διάλεγε ο αυτοκράτορας τον
πατριάρχη από κατάλογο τριών ονομάτων
που τον υπέβαλε η Ιερά Σύνοδος. Στην
πραγματικότητα, ενίοτε, απλώς ο αυτοκρά
τορας ονόμαζε τον πατριάρχη χωρίς να
συμβουλεύεται τη Σύνοδο. Αν κάποιος πα
τριάρχης αψηφούσε το βασιλιά, σχεδόν πά
ντοτε εκθρονιζόταν. Ή ταν ο αυτοκράτορας
που καλούσε τις Οικουμενικές Συνόδους,
προήδρευε σ ’αυτές προσωπικώς ή ανέθετε
σε λαϊκούς εκπροσώπους του αυτό το έργο,
όπως, επίσης, ο ίδιος καθόριζε συνήθως την
agenta των θεμάτων που θα συζητούσαν οι

γης». Ο αυτοκράτορας είναι η ζώσα εικόνα
του Χριστού, ο αντιβασιλέας του Θεού επί
της γης. Ο επίγειος κανόνας του αυτοκράτορα αναπαράγει επί της γης τον κανόνα
του Θεού εν ουρανοίς. Με τα λόγια του
ιστορικού Ευσεβίου: «Εστεμμένος κατ'ει
κόνα της ουρανίας βασιλείας, ατενίζοντας
προς τα επάνω, κατευθύνει και οδηγεί τους
ανθρώπους επ ί της γης σύμφωνα με το ου
ράνιο πρότυπο. Όπως ο Θεός κανονίζει την
τάξη μέσα στον κόσμο, έτσι και ο αυτοκράτορας ρυθμίζει την κοινωνική τάξη. Αιά
των θείων ενεργειών του ο Θεός φέρει σε
τάξη και αρμονία όλη τη φύση υπό την από
λυτη κυριαρχία του. Παρόμοια και ο αυτο
κράτορας οδηγεί τους υπηκόους του στην
τάξη και αρμονία υπό τον δικό του απόλυ
το έλεγχο, μέσα στο πλαίσιο ενός παγκόσμι
ου χριστιανικού κράτους».
ε άλλη εκτενή μελέτη μου («Θρη
σκευτική Εσχατολογία και Κρατική
Ιδεολογία στην Παράδοση του Βυζα
ντίου, της Μεταβυζαντινής περιόδου και
του Νέου Ελληνικού Κράτους», Θεολογία
και Επικαιρότητα, Αθήνα, 1996, σελ. 4958) αποδεικνύεται πολύ απλά πως αυτή η
περίπου ταύτιση του αυτοκράτορα με το
Χριστό, και της αυτοκρατορίας με τη Βασι
λεία του Θεού γέννησε την «Πολιτική
Ορθοδοξία», στο όνομα της οποίας προ
βλήθηκαν από τους Βυζαντινούς υπερφία
λες απαιτήσεις προς Ανατολάς και προς
Δυσμάς, που αφάνταστα ζημίωσαν την αυ
τοκρατορία προς κάθε κατεύθυνση. Επι
πλέον, γέννησε έναν Αποκαλνπτισμό, ο
οποίος λειτουργούσε υπέρ ημών των Ανα
τολικών Ορθοδόξων Χριστιανών - εντε
λώς άσχετα προς τη δεινή ιστορική πραγ
ματικότητα και μοίρα που μας βρήκε στο
ανατολικό ρωμαϊκό κράτος. Παρ’ ότι ως
Βυζαντινοί εχάσαμε «και τα αυγά και τα
καλάθια», εξακολουθούμε μέχρι την σήμε
ρον ημέραν -όταν μας στριμιόξουν δύσκο
λες ιστορικές συνθήκες- να μιλάμε για
αποκατάσταση της Βυζαντινής Αυτοκρα
τορίας και άλλα τέτοια τερπνά! Ακόμα και
μετά την καταστροφή στη Μικρά Ασία το
1922 όταν μας σφίξουν κάποιες περιστά
σεις, τα Αποκαλυπτικά Όνειρα του υπό
δουλου ελληνισμού της Τουρκοκρατίας
αναμοχλεύονται υπό πολλών ιερωμένων
-ονόματα δεν λέμε- και άλλων «πατριοί
τιόν» και «εθνικιστών», με τα λαμπρά γνω
στά αποτελέσματα.
Ούτε, λοιπόν, η βυζαντινή παράδοση βοή
θησε ή μπορεί να βοηθήσει στη λύση του
προβλήματος μας για το πολίτευμα η;
Εκκλησίας εντός της σύγχρονης κοινωνίας.
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επίσκοποι. Κι όταν τέλειωνε η Σύνοδος,
ήταν δίκιά του ευθύνη η έγκριση των απο
φάσεων και η δημοσίευσή τους ως αυτο
κρατορικών νόμων». Αν αυτό δεν είναι
Καισαροπαπισμός, τότε τι είναι;
Στο βιβλίο του The Orthodox Church,
Oxford, p.p.131-166) περιγράφεται η σχέ
ση της εξουσίας προς την Εκκλησία επί τη
βάσει δύο κειμένων, της Επαναγωγής του
Φωτίου (880) καθώς επίσης και της πολύ
γνωστής καισαροπαπικής περιγραφής του
εκκλησιαστικού ιστορικού Ευσεβίου Και
σαρείας. Κατά την Επαναγωγή, η πολιτεία
συνίσταται από τμήματα και μέλη, όπως
συμβαίνει με το ανθριύπινο πρόσωπο. Και
από τα μέλη αυτά τα πιο σπουδαία και ανα
γκαία είναι ο αυτοκράτορας και ο πα
τριάρχης. Έτσι η ειρήνη και η ευτυχία τιυν
υπηκόων, σωματική και ψυχική, εξαρτώνται από τη συμφωνία και αρμονία σε όλα
τα πράγματα μεταξύ αυτιόν των δύο, της
βασιλείας και της ιεροσύνης. Και σημείο')40

νει ο επίσκοπος Ware: «Όμως, παρ ’ότι και
αυτοί οι δύο ποτέ δεν ήσαν ίσοι, συνεταίροι,
εθεωρούντο αμφότεροι ως οι ουσιώδεις συ
ντελεστές για την πρέπουσα λειτουργία του
πολιτικού σώματος. Η σύγχρονη διάκριση
μεταξύ Εκκλησίας και πολιτείας θα ήταν
άνευ νοήματος για τους Βυζαντινούς. Ο αυ
τοκράτορας είχε τόσο θρησκευτικές όσο
και πολιτικές ευθύνες. Τον απασχολούσε το
σύνολο της ζωής των πολιτών, επομένως
και ο σωστός τρόπος της λατρείας του Θε
ού. Όπως πίστευε ο Μέγας Κωνσταντίνος:
“Ποιο είναι το υψηλότερο καθήκον που έχω
επί τη βάσει του αυτοκρατυρικού μου αξιώ
ματος; Δεν είναι να διαλύω τις πλάνες και
να πατάξω επιπόλαιες απερισκεψίες, κι
έτσι να βοηθήσω όλους τους ανθρώπους να
προσφέρουν την αληθινή θρησκεία στο Μεγαλοόύναμο, τίμια συνεννόηση και την
οφειλόμενη λατρεία; ”»
Η θεωρία του Ευσεβίου, κατά τον Ware,
συνοψίζεται στο «ως εν ουράνιό και επί της

λ ο αναγνώστης πρέπει να καταλάβει
ό,τι κι αν έγινε στο Βυζάντιο ή κατά
Iτουρκοκρατία, η εποχή μας δεν υπολείί]κε σε ευτελή εκκλησιαστικούς διοικητιεικόνα. Ελάχιστα παραδείγματα, κατά
όπο τηλεγραφικό, θαυπομνήσω εδώ: Θα
ιμίσω, π.χ., τι έγινε με τα εκκλησιαστικό!
ιάγματα κατά την εποχή του εθνικού διισμού και των αναθεμάτων στο Πεδίον
ν Άρειυς. Ο αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος,
ιυ αφόρισε τον Βενιζέλο, εκθρονίσθηκε
ο φορές! Οι Βενιζελικοί έφεραν από τη
εση Ανατολή τον Μελέτιο Μεταξάκη,
ιι το 1923 υπό την εποπτεία του Πλαστή•ι και του Γόνατά εκλέχθηκε από 5μελή
r κστίνδην Σύνοδο ο Χρυσόστομος Παπααιουλος, με 3 ψήφους υπέρ αυτού. Τότε
ιναν και τα Παλαιοημερολογητικά, που
ν ήταν παρά βασιλική αντίδραση κατά
' UΒενιζελισμού. Το 1938 που πέθανε ο
' ψσόοτομος, εξελέγη με σκανδαλώδη
έμβαση της Δικτατορίας του Μεταξά ο
νύ Τραπεζούντος Χρύσανθος εις βάρος
c::u Δαμασκηνού, Κι όταν ο Χρύσανθος
ί: Α'ήθηκε να ορκίσει την πριότη από τους
;ρμανούς διορισμένη κυβέρνηση, εξεκαι τη θέση του Αρχιεπισκόπου
ε ο από Κορινθίας Δαμασκηνός, του
υΐ'Οίου είναι σήμερα γνωστά τα έργα και αι
J-έραι, ως αρχιεπισκόπου και ως αντιβα,. ώα. Τον Ιανουάριο του 1962 εξελέγη αρ
[f ,πίσκοπος ο Ιάκιυβος Βαβανάτσος ο
,·. οίος όμως κάτο) από γενική λαϊκή κατα
φυγή παραιτήθησε σε 11 ημέρες! Η δι^ χτορία των Συνταγματαρχών το 1967
3’. έλεξε αρχιεπίσκοπο τον συνάδελφό μου
,'.)ώνυμο Κοτσώνη, τον οποίο όμως, λόγω
.ν αξιώσεων που πρόβαλε για αλλαγές
ί! γι Εκκλησία (π.χ. διοικητικό χιυρισμό
κλησίας και πολιτείας), ο δικτάτορας
^ αννίδης και ο Σεραφείμ μετά του καθη' ιή Παναγιώτη Χρήστου, έστειλαν σπίτι
!1;Ί, και με Συντακτικές Πράξεις αναθεώJÜV τα πάντα του Ιερωνύμου ιυς να
;ί:' 30κειτο περί λέπρας, και εγκατέστησαν
Ρ ι Σεραφείμ κύριον της εκκλησίας, παιδΰναμο επί μία ολόκληρη εικοσιπενταΓα, η οποία, κατά τη γνώμη του γράφο:; >ς, είναι μια περίοδος έσχατης κατάπτωόςτης Εκκλησίας από κάθε άποψη,
tu; I συνεχώς σοβούσα και αδιάλειπτους
^ 0 καραδοκούσα την Εκκλησία εσωτε
ρική κρίση δεν μπορούμε να βαυκα#όμαστε πο)ς σταμάτησε με μια πρόσφατη
χλή εκλογή. Δυστυχιός, και κατά την πιο
ίώμαλη νεότερη περίοδο έγιναν ομαλές
λογές αρχιεπισκόπου, όπο^ς του Σπυρίίνα, του Δωρόθεου, του από Καβάλας

Χρυσοστόμου, κ.τ.λ. Μέσα στο γενικότερο
πλαίσιο των παραγόντοιν που περιέγραιβα
στις προηγούμενες σελίδες πρέπει να κατέ
στη φανερό ότι οι κάποτε ολίγες ομαλές
εκλογές αρχιεπισκόπων που έγιναν όχι μό
νο δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα της
Εκκλησίας, αλλά πλήθος ανωμαλιών επα
κολούθησαν σε όλες τις περιπτοκιεις της
γνωστής μας μέχρι τιυρα ιστορίας. Θα πρέ
πει δε να είναι αφελής κάποιος που θα νο
μίσει πως τα γραφόμενα εδώ αφορούν πρό
σωπα, ή ότι επιχειρούν να δείξουν πόσο
άξιοι ήταν κάποιοι και το αντίθετο κάποιοι
άλλοι. Τίποτε από αυτά δεν μας ενδιαφέ
ρει· ό,τι έχει σημασία, απαρχής μέχρι τέ
λους, για μας είναι το σύστημα όιοικήσεως
της Εκκλησίας μας. Το μήνυμα του άρθρου
αυτού είναι ότι υποσχέσεις, ακόμη και πρω
τοβουλίες προσιόπων, είναι ήχος και κα
πνός. Η κατάργηση του συστήματος της Πο
λιτειοκρατίας επί της Εκκλησίας, αυτό εί
ναι που έχει σημασία. Όπως τόνισε, σε ει
δικές μελέτες και στα ιιεγάλα συστηματικά
έργα του, ο πρύτα νης τιυν ελλήνων ορθοδό
ξων θεολόγων του αιώνα μας, Χρήστος
Ανδρουτσος: «ή άποτίναξις των πολι
τικώ ν πεδώ ν θά άνοιξη εις την εκκλη
σίαν το στάδιον εργα σία ς θρησκευτικής,
οποίαν καί άλλοτε επαρουσίασεν αυτή,
μή δ ιαπέλουσα υπό την σκεπήν τής πολι
τείας, ένίοτε δε καί πολεμουμένη ύ π ’
αυτής... Τό κρά τος είνε Χριστιανικόν,
ε φ ’ όσον εμπνέεται μεν εν τοΐς υπέρ τοϋ
δικαίου καί τοϋ πολιτισμού έργοις
α ύτο ϋ υπό τοϋ θρησκευτικού καί ήθικοϋ
π νεύμ α το ς τοϋ Χριστιανισμού, παρέχει
δ ' εις την εκκλησίαν τα μέσα να άσκηση
καί ά να π τύξη ελευθέρω ς καί άκω λύτως
την πνευμ α τικήν α υτή ς ροπήν. Κ ράτος
χριστιανικόν εν τή έννοια, ότι έπιβάλλει
διά τής βίας χριστιανικόν φρόνημα καί
διάθεσιν, δεν όύναται νά νοηθή. Τοιοϋτον κράτος, επεμβαϊνον εις ζητήματα
θρησκευτικά, προσκρούει άόυσω πήτω ς
εις τά ς σημερινός άντιλήψ εις περί ελευ
θερίας τής συνειδήσεω ς καί περί κρά
το υς ώς θρησκευτικώ ς άχρόου...» (Σύ
στημα Ηθικής, Αθήνα, 1925, σελ. 362-363).
Το θέμα δεν αφορά κάποια επιμέρους
πτυχή της πνευματικής και ηθικής ζωής της
κοινωνίας μας· αφορά το κέντρο της πνευ
ματικότητας που χαρακτηρίζει τη χώρα
μας στο σύνολό της. Και χιυρίς φοβερή
βλάβη, για τον πολιτισμό καθόλου της χώ
ρας μας και για τη δημοκρατία, η λύση τέ
τοιων θεμάτων δεν αντιμετιυπίζεται με είτε
πολιτικές είτε εκκλησιαστικές μικροψυχίες
και με αναβολές.

Μ Ο ΛΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
από τις εκδόσεις
ΠΑΠΑΖΗΣΗ

το βιβλίο του

ΣΩΤΗΡΗ Ν ΓΑΛΗ
(Επιμέλεια)
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0

0

Η Ελλάδα,
η Λιρθνής Κοινότητα
και τα MME
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Εκδόσεις
Π Α Π Α Ζ Η Σ Η ΑΕΒΕ
Νικηταρά 2,
106 78 Αθήνα
Τηλ.: 38.22.496
Fax: 38.09.150
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επισημαίνουμε
ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΟΝ!
Ο κ. Λαμπράκης π αρεμβαίνει π αντού! Σ το ν Τύπο, σ τον Π ολιτισμό, σ τις
π ρομήθειες πολεμικού υλικού, σ ε εκκλησιαστικά ζητήμ ατα. Εκ του αφ ανούς,
αλλά όποια π έτρα κι αν σηκώ σεις από κάτω θα το ν βρεις. Για τους
αμφ ισβητούντες τα όσ α γρ ά φ ο υ μ ε επ ιβάλλεται μ ια αυτοψ ία, λ.χ., σ το
ερ γο τά ξιο του Μ εγάρου. Δ εν είναι δυνατόν να δό θηκε ά δ εια για τέτο ιο
έργο! Το οποίο π ροχώ ρησε μ ε ερ γ α σ ίες μ έρ α -ν ύ χτα σ ε όλη τη δ ιά ρ κεια το υ
Δεκαπενταύγουστου. Δ εν άφ ηναν ο ύ τε τους δυσ τυχείς νοσηλευόμενους το υ
Ναυτικού Ν οσοκομείου να κοιμηθούν τη νύχτα...
___
Χ.Ν.
.1
V*
V - 'φΕ·-:· ^ ζ ....Λ

τ ο

ΑΓΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΒΗΜΑ

Ενδεχομένω ς ο
α γρ ο (το )το υ ρ ισ μ ό ς να μην
α π ο τελ εί την νέα επ ανάσ τασ η όπως
π ρεσβεύει το Βήμα τη ς 8 .8 .9 9
(«Αγροτουρισμός, η νέα επ ανάσταση»,
κύριο άρθρο, μη υπ ογραφ όμενο από τον
Στ. Ψ υχάρη), αλλά ασ φ αλώ ς δεν μπορούν
να αγνοηθούν οι ευ ερ γ ετικές το υ συνέπ ειες
για τους αγρ ότες, την ύπαιθρο και την
χώ ρα συνολικά.
Το άρθρο, καλογραμμένο, π ροέρ χεται
π ιθα νό τα τα από την γρ α φ ίδ α του κ.
Λαμπράκη. Την θεω ρ ία αυτή
ενισχύει η σ τρω τή γλώ σσα, ο
διδακτικός τρόπ ος γραφ ής, μ ε
π α ρ α δ είγμ α τα εκ του
εξω τερικού, και η χρήσ η τη ς
λ έξη ς πανηγύρια αναφ ορικά μ ε
τις α γρ ο τικές γ ιο ρ τές τη ς
Επιδαύρου. Π οιος θα διακινδύνευε
έναν τέτο ιο αμφ ίσημο
χαρακτηρ ισ μό σ τις εκδηλώ σεις
εκτό ς από τον ίδιο;
Αναμένονται λοιπόν οι σύντονες
και τα χ ύ τα τες ενέρ γειες των
εμπλεκόμενω ν υπουργείω ν όπως τις
μνημονεύει το Βήμα, το οποίο είναι
γνω στό ότι δεν συγχω ρεί όποιους δεν
ακολουθούν επιμελώ ς τις π ροτάσ εις του.
Τουλάχιστον, σ' αυτήν την περίπτω ση μ ια ς
σ χεδ όν α θώ α ς διαπλοκής, καίτοι π ρόκειται π ερί
αγροτικού ζητήματος, ή εφ η μ ερ ίδ α δεν σερβίρισ ε κουτόχορ το στους
αναγνώ στες.
Σ. Καφαντάρης
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•Ακούστε: ινδική και ελληνική μουοική οε
μια σπάνια συνάντησή τους: 0 Rak
, Chaurasia με μπανοουρι (ιρ> '
μπού),
ο
Shubankar
τάμπλα,
Rabindra
Goswami με
σιτάρ, ο Deva
Shish Oey με
τη φωνή του
θα συνυπάρ
ξουν με τον
Αχιλλέο Χαλ
κιά στο βιολί,
τον Ross Daly στην κρητική λύρα και τον Πε
τρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο, θέατρο Πέ
τρας στην Πετρούπολη, 9 Σεπτεμβρίου.
•Διαβάστε: Τα Ν εφ ούρια (ιχ 2, Ιούλιος
’99), ένα φυλλάδιο της «Διαμέτρου» (Αγγελή Γοβιού 19, Χαλκίδα 34100). Διαθέτουν τη
χάρη του μικρού σχήματος και την πυκνότητα
περιεχομένων ενός δεκαεξασέλιδου. Τίπο
τα, όμως, δεν είναι περιττό!
• Ενημερωθείτε : Το ειδ ικ ό περιοδικό yια
την τυπ ογραφ ία κα ι την γραφική επικοινω
νία Ηυφέν κ υ κ λ ο φ ο ρ εί τρ εις φορές το χρόνο
(Δ έ λ λ ιο υ 6 , 5 4 6 2 1 Θεσοαλονίκη).

•Δ ε ίτ ε : Στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Κή
πος» στα Χανιά την ταινία του Κωνσταντίνου
Γιάνναρη Α π ό την άκρη της πόλης, σήμερα,
και την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου
Μ ια α ιω ν ιό τη τα κα ι μ ια μ έ ρ α το Σάββατο, 28
Αυγουστου.
•Παρακολουθήστε: Στα Μερκούρεια '99,
μια διοργάνωση του δήμου Συκεών τ
(031/631305) στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το
βράδυ το έργο του Κάρλο Γκολντόνι Η μικρή
π λ α τε ία σε σκηνοθεσία Γιάννη Διαμαντόπουλου. Η παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμά
τας θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο του δή
μου Συκεών «Μάνος Κατράκης» στις 9 μ.μ.*

•Δ ε ίτε και ακούστε: Το τραγούδι του νε
κρού α δελφ ού. Η λαϊκή όπερα του Μίκη θεο-

δωράκη παρουσιάζεται σήμερα 27 Αυγούστου στο «Κατράκειο», στο πλαίσιο του «Πο
λιτιστικού Καλοκαιριού» της Νίκαιας.

•Μ η χ ά σ ετε: Τις «Φ οίνιο οες» τουΕυριπίδη
από το Κ ρα τικό Θ έα τρ ο Βορείου Ελλάδος.
Ό σοι δ ε ν π ρ ο λ ά β α τε να π ά τε στην Επίδαυ
ρο , έ χ ε τ ε μ ια ευ κ α ιρ ία ακόμη: Στις 10 Σε
π τεμ β ρ ίο υ , 9 μ .μ., μ π ο ρ είτε να δ είτε την
ε ξ α ιρ ε τ ικ ή α υ τή π αράσταση σ ε μετάφραοη
κα ι σ κη ν ο θ εσ ία Νίκου Χουρμουσιάδη, οκηνικ ά -κ ο σ το ύ μ ια Ιωάννας Μανωλεδακη και
μ ουσ ική Νίκου Βόμβολου στο Θέατρο Αναβρύτω ν, σ το π λα ίσ ιο των εκδηλώσεων «Κα
λ ο κ α ίρ ι σ το Μ α ρούσ ι».

ΕΝΑΖΩΝΤΑΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ και την Κυψέλη
Αρτας μάς έρχεται η είδηση για ένα πρό
τυπο μουσείο. Το «Μουσείο Λαϊκής Τ έ
χνης και Ζωής» του Παντελή Καραλή λει
τουργεί στο ανακαινισμένο πέτρινο κτίριο
του 1928 που ήταν το παραδοσιακό μουσείο-καφενείο του Παντελή Καραλή.
Για τριάντα χρόνια ο ίδιος συγκέντρωσε
πάνω από 1.200 αντικείμενα της επαγγελ
ματικής, οικιακής, αγροτικής και ποιμενικής ζωής των Τζουμέρκων, καθώς και

Μικρές

Μια αισιόδοξη προοπτική

όπλα, ενδυμασίες, υφαντά, κεντήματα και
κοσμήματα.
Η σημερινή μορφή του μουσείου και η
ιδιαιτερότητα του έγκειται στο γεγονός
ότι στόχος του δεν είναι η απλή παρουσία
ση των συλλογών του, αλλά η οργάνωση
ποικίλων κοινωνικών δραστηριοτήτων σε
συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, με
την εκπαίδευση αλλά και με τους απόδη
μους Ηπειρώτες.
Τ.Λ.

πολλαπλώς ταλανισμένη αρχιεπι
σκοπή Αμερικής βρήκε, επιτέλους,
μια σοβαρή προοπτική ειρήνευσης.
Η εκλογή του μητροπολίτη Βρεσθένης κ.
Δημητρίου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο
Αμερικής φανέρωσε, με τρόπο σαφή για
άλλη μια φορά, τις συνετές και καίριες
επιλογές του πατριάρχη Βαρθολομαίου.
0 νέος αρχιεπίσκοπος Αμερικής δεν είναι
απλώς μια καλή επιλογή.
Πρόκειται για μια φωτισμένη προσωπι
κότητα, υψηλής παιδείας και ήθους. Είναι
χαρακτηριστική η στάση που έχει τηρήσει
στο παρελθόν σε κρίσιμες στιγμές: όταν
αρνήθηκε την εκλογή του στη Μητρόπολη
Αττικής και Μεγαρίδος το 1968 για προφα
νείς πολιτικούς λόγους· όταν αρνήθηκε τη
θέση τακτικού καθηγητή στο Χάρβαρντ
γιατί δούλευε για την οργάνωση της Ελλη
νορθόδοξης θεολογικής Σχολής της Βοστώνης· όταν αρνήθηκε να αναλάβει τοποτηρητής στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής για
ένα εξάμηνο, υποστηρίζοντας πω ς το χρο
νικό αυτό διάστημα δεν θα επέτρεπε σο
βαρές αλλαγές. Τώρα θα έχει όλο το χρό
νο μπροστά του να δώσει τα φώτα του στην
ομογένεια και να συμβάλει με τον δικό του
τρόπο στην επίλυση των πολλαπλών προ
βλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

Η

αλλάκαλές ελπίδες

ΣΤΙΣ ΡΟΒΙΕΣ ΤΗΣ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ στο χώρο της χαρτοβιομηχανίας «Ερμής», μιας από τις
πρώτες που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδ το 1910, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί
υποδειγματικά μια μικρή χαρτοβιομηχανία που στηρίζεται αποκλειστικά στην
ανακύκλωση. Τέτοιες μικρές μονάδες, που σέβονται το περιβάλλον, τηρούν τους κανόνες
υγιεινής και παράλληλα προσφέρουν εργασία -έστω και σε περιορισμένο αριθμό
εργαζομένων- παρέχουν ελπίδες και είναι ζωντανή μαρτυρία των δυνατοτήτων που
υπάρχουν.
Φτάνει να θέλουμε. Στο «Ευβοϊκό Κοινο>νικό περιοδικό» Το ρόπτρο της πόλης (τχ. 60,
Μάης ’99) διαβάζουμε την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που πήρε η δασκάλα του
Δημοτικού Σχολείου Ροβιοίν κ. Κατερίνα Παληοτζίκα μαζί με τους μαθητές της Δ’ τάξης.
Τεκμήριο ότι, εκτός από καλές προοπτικές στην μικρής κλίμακας βιομηχανική ανάπτυξη
υπάρχουν πάντα καλές ελπίδες που στηρίζονται στις προσωπικές πρωτοβουλίες των
δασκάλων.
Μ.Μ.

Α.Φ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΜAXAI ΡΟΥΣ, ME TO ROSS DALY
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Στους Μαχαιρούς, ένα μικρό ορεινό χωριό του Αποκόρω
να, γεννήθηκε απ’ το μόχθο και το κέφι των ανθρώπων του
ένα ωραιότατο πέτρινο αμφιθέατρο. Εκεί, μια βραδιά του
Αυγούστου, με συντροφιά φιλόμουσων α π’ όλη την Κρήτη,
απολαύσαμε τον Ross Daly στην κρητική λύρα.
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Τη Δευτέρα 23 Αυγούστου και ώρα 9 μ.μ. καλούνται σω
κέντρο '‘Καναρίνια” των Χανίων όλα τα μέλη της οικογένεια:
των Θεοδωρογλάκηδων και όσοι προέρχονται από την
οικογένεια αυτή από αγχιστεία, σε μια συνάντηση γνωριμίας,
επικοινωνίας και ενότητας.
Ανδρες και γυναίκες Θεοδωρογλάκηδες με τους συζύγους, τα
παιδιά και τα εχγόνια, τους γαμπρούς και τις νύμφες, είτε
έχουν λάβει πρόσκληση είτε όχι, είναι όλοι καλεσμένοι,
ενπρόσδεκτοι και η παρουσία τους στην παραπάνω
συνάντηση θα δώσει μεγάλη χαρά σε όλους μας.
Η Οργανωτική
Επιτροπή
/ -y

Η είδηση αναδημοσιεύεται από τα Χ α ν ιω τικ α N e a
του Σαββάτου 21.8.99. Ό,τι και να πεις, η ιδέα είναι
συγκινητική. Και μη νομίσετε ότι οι Θεοδωρογλάκηδες
πρωτοτύπησαν. Τελευταία συνηθίζονται στηνΚρήτη
παρόμοιες συναντήσεις. Το λόγο έχουν, λοιπόν,
οι εθνολόγοι!
............................................................................

.......~ ............ .

43

Τζιτζίκια στον Ά θω να
τοϋ Ν ίκου Τ ρ ια ν τα φ υ λ λ ό π ο υ λ ο υ

Φυσιογνωστικό θερινό σχόλιο στα ποιήματα
τοϋ Ίερομονάχου Συμεών, Με ίμάτιονμέλαν
καθώς άνεμος απλώ ς φ υσά (’Ά γρ α , 1999).
Κάνω άρχή, όπως επιβάλλεται άπό την ποιη
τική έθιμοταξία καί άπό την 'Ιστορία, μέ τόν
ομηρικό καί ήσιόδειο τέττιγα τοϋ ίερομονά
χου Συμεών:
ΓΛ Υ Κ Υ Σ Λ Ν Ε Μ Ε Α ΟΣ
Έ τ ι καί έτι τέττιξ
λ ιγυ ρ ε διάκονε
έκτενώ ς ά π α γγέλλεις
θερινή μονωδία.
Στό Λεξικόν Ό μηρικόν τοϋ Κρουσίου, μεταφρασμένο έλληνικά άπό τόν I. Π ανταζίδη μέ προσθήκες καί διορθώσεις, δια
βάζω: «Τέττιξ, ιγος [...] “τζίτζικας” [...] πτερωτόν τι έντομον
διατρίβον έπί των δένδρων καί διά τής προστριβής των κάτω
πτερυγίων εις τόν θώρακα παράγον τόνον όξύν καί λιγυρόν,
τόν όποιον οί άρχαΐοι τοσοϋτον ήδύν ένόμιζον, ώστε προς
αυτόν παρέβαλλον την άνθρωπίνην φωνήν οσάκις ήθελον νά
χαρακτηρίσωσιν αυτήν ως ήδεϊαν [...]».
Π αρ’ όλα αυτά ό τέττιξ στόν 'Ό μηρο μιά μόνο -σημαδιακή
πάντω ς- φορά, Ίλ. Γ 149-152:
εϊατο δημογέροντες επί Σκαιήσι πύλησιν,
γή ρ α ϊδ ή πολέμοιο πεπαυμένοι, ά λ λ ’ ά γορηταί
εσθλοί, τεττίγεσιν εοικότες, ο ϊτε κ α θ ’ ύλην
\ δενδρέω έφεζόμενοι δπ α λειριόεσσαν ίεΐσιν.
Αυτά ό Κρούσιος καί ό 'Ό μηρος, άλλα ό Π ανταζίδης, μέ τήν
έπικουρία τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ευσταθίου,
έπιχειρεΐ ν’ άναιρέσει τόν Γερμανό λεξικογράφο: «Πρός ταύτην τήν ούκ ολίγον κακόζηλον ερμηνείαν τής παραβολής δύναταίτις πάνυ όρθώς νά άντιτάξη τήν π α ρ ’ Εύσταθίω περισωθεΐσαν των άρχαίων “Σημείωσαι δε ότι ώκνησεν 'Ό μηρος
πλατϋναι τήν παραβολήν τών τεττίγων διά τό μή πάνυ σεμνώς
αυτήν έχειν πρός ρητορείαν λα μ πρ ά ν τίγάρ ήδύ τέττιξ ήχων;
διό πρός μόνην συνέχειαν λαλιάς καί ροΐζον άδιεχή καί εϋροιαν ήχου καί φωνής τορότητα είληπται ή παραβολή” ».
Δέν μπαίνω τώ ρα στή συζήτηση άν τό εσθλοί είναι άπλώ ς
τυπικό επίθετο, δίχως ιδιαίτερο περιεχόμενο, καί τίάκριβώ ς
πάει νά πει τό λειριό εσσα · ούτε ψ άχνω νά βρω άν ό Θ εσσα
λονίκης υιοθετεί γνώμη τώ ν άρχαίω ν, κατά τα λεγόμενα τοϋ
Π ανταζίδη, ή εκφέρει δική του· ούτε διερω τώ μαι άν δέν ρι
ψοκινδυνεύουμε νομίζοντας, γιά λογαριασμό τοϋ 'Ο μήρου,
φλύαρα αυτά τα γεροντικά τζιτζίκια, πού όμως τερετίζουν
έπάνω στά τείχη τής Τροίας τό μεγαλύτερο εγκώμιο γιά τήν
ομορφιά τής Ε λένη ς. Τα παραμερίζω καί μένω στό άναμφισβήτητο: ό Ευστάθιος, δεινός ομηριστής, καί ό μεταφραστής
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τοϋ Ό μ η ρ ικ ο ϋ Λ εξ ικ ο ύ , δόκιμος έλληνιστής,
ρίχνουν μαύρη ψ ή φ ο - ή φωνή τοϋ τζίτζικα
τούς δυσάρεστε!.
Π οια είναι, λοιπόν, τώ ρα ή θέση τοϋ άγιορείτη μοναχοϋ Συμεώ ν μπροστά σ’ έναν Ιεράρ
χη; Ν ά τοϋ βάλει, βέβαια, μετάνοια καινά κά
νει ύπακοή. Δέν έχω τήν παραμικρή αμφιβο
λία πώ ς έτσι θά γινόταν, άν ό σεπτός ’Αρχιεπί
σκοπος άποφ άσιζε ν ’ άνηφορίσει πρ ός τό ’Ό ρος. Ό Συμεών
θά μετάνιζε, θά τόν ξένιζε στό κελλί του, καί μετά τό ραχάτ
λουκούμ καί τό άριστο νεαρό νερό, θά άνοιγε τό παράθυρο
ά π ’ όπου θά μπουκάριζε τό τρ α γο ύ δ ι τώ ν άθωνικών τζιτζικιών. «Νά είναι ευλογημένα! Π λάσις Θεοϋ!», θά ένέδιδε πιά
ό φιλό|ιηρος Δ έσποτας, άφοϋ δα συνευδοκε! καί ό Παπατσώνης:
κι άντίς γ ι ’ ά γ γ έ λ ο υ ς τα τζιτζίκια,
σοϋ κανο να ρχούνε τό κάθε άπομεσήμερο έωςάργά
μ ε τό δικό το υ ς τρ ό π ο τόν Π αρακλητικό Κανόνα.
Ά δ εώ ς πιά θά μπορούσε νά τοϋ ξαναβάλει μετάνοια ό Συ
μεών καί νά τοϋ προσφέρει τό τεττιγοφόρο βιβλίο του, μέ τή
συνηγορία τώ ρα τοϋ Η σ ιό δο υ :
~Ημος δε σ κ ό λυμ ό ς τ ’ ά ν θ είκ α ί ήχέτα τέττιξ
δενδρέω έφ εζό μ ενο ς λ ιγν ρ ή ν κ α τα χ εύ ετ’ άοιδήν
π υκνό ν υπό πτερ ύγω ν, θέρεος καματώ δεος ώρη.
Τό λ ιγν ρ ή ν τοϋ άγροτικοϋ ποιητή μάς ξαναφέρνει στό τετρά
στιχο τοϋ Συμεών.
Μ ετράω τις λέξεις του· όλες κι όλες δώδεκα, μαζί κι οί δυο
τοϋ τίτλου. Π ώς νά πεις τώ ρα ότι ό Συμεών πλατύνει τήν πα
ραβολήν, όταν μάλιστα τό κ α θα υτό παραβολικό μέρος τοϋ τε
τράστιχου είναι τό
λ ιγυ ρ ε διάκονε,
ένας μόλις έφτασύλλαβος; Τί γάρ πλατύ εν δώδεκα όλαιςλέξεσι; ένδέχεται νά διαμαρτυρόταν πάλι ό Ευστάθιος.
Νά δοϋμε. Στόν πρώ το λοιπόν στίχο παρώ ν ό 'Όμηρος (τέτ
τιξ) καί στόν δεύτερο ό Η σ ίο δ ο ς (λ ιγ υ ρ έ ). "Α παξ άκουόμενος
ό τέττιξ σέ όλη τή νύ μ η ρ ικ ή έπικράτεια, άπα ξ καί στα τετρα
κόσια τόσα ποιήματα τοϋ Συμεών. Στόν Ά σκραΐο ποιητή ξα
νακούγεται:
ήμος δε χλοερω κ υ α νό π τερ ο ς ήχέτα τέττιξ
όζω έφ εζόμενος θέρος άνθριοποισιν άείδειν
άρχεται, ώ τε πόσις καί βρέϋσις θήλυς έέρρη,
κ α ί τε πα νημ έριος τε καί ήώ ιοςχέει αύδήν.
'Ό λ α τα ήσιόδεια συνοψισμένα στό
λ ιγυ ρ ε διάκονε
καί ταυτόχρονα πλατυσμένα μέ τό εκτενώς, επίρρημα πού
δέν δηλώνει μόνο -κ α ί καθόλου σ κ ω π τικ ά - τήν «συνέχειαν
λαλιάς» τοϋ τζίτζικα, άλλα θυμίζει καί τή δέηση πού όνομάζε-

ται εκτενής και έκφω νειται (ά π α γγέλ λ εις) μελωδικά άπό τόν
διάκονο στην Ε κκλησία.
Πρόσθεσε σ’ αυτά την παιγνιώ δη άλλα καί ουσιώδη παρήχη
ση τοΰ πρώτου στίχου
"Ετι καί έτι τέττιξ,
ουσιώδη γιατί μέ την έκφώνηση ετι καί ετι οί διάκονοι τοΰ
Κυρίου στη Λ ειτουργία ξα να πιά νο υ ν τό νήμα τώ ν δεήσων. Κι
οσο για τη θερινή μονω δία, πού κλείνει τό έμμελώς άνέμελο τε
τράστιχο, παραπέμπω στους μνημονευμένους παπατσω νικούς στίχους καί στην άκοή όλων τώ ν Ε λλήνω ν.
Μέ θέλγει αυτός ό έκκλησιασμένος τέττιξ, μέ παρηγορεΐ ή
γλυκειά του άνεμελιά καί, άντίθετα μέ τόν Α ίσωπο, δέν τόν
βρίσκω καθόλου άνεπρόκοπο. ’Ίσ α ίσα, πολλαπλασιάζει προθύμως τό τάλαντο πού τοΰ έμπιστεύτηκε ό Δεσπότης -τό τρ α 
γούδι.
Ό νοΰς μου πάει τώ ρα στό «Τ ραγούδι τοΰ άνάμελου», όπω ς
αυθαίρετα άλλά όχι κι άστοχα τιτλοφόρησε ό Βαλέτας τό
άσμα τοΰ συζύγου τής Μ αργαρώ ς τής Μ ποστανοΰς. Ό Θεός
■εχει-άνοίξει τις βρύσες Του κι εκείνος μέσα στόν κατακλυσμό
τραγουδάει άπτόητος, άλλος Κ αλούμπας:
Β ρέχει ο υρ α νό ς καί βρέχονμαι,
ξ εν ά κ ’ είμαι καί ντρέπουμαι.
Άκούγοντας, πάλι κα ί πάλι, όχι πιά τόν τέττιγα άλλά τό
πλήθος τών άλλων τζιτζικώ ν τοΰ Συμεών, μοΰ μπήκε ό πειρα
σμός νά παραλλάξω τούς στίχους τοΰ παπαδιαμαντικοΰ κηπουροΰ κι έγραφα:
Καίει ο υρ α νό ς καί καίγουμαι,
ί:
τζ ιτζ ίκ ’ είμαι, δεν ντρέπουμαι.
: Δέν έχω αυταπάτες όσον άφ ορά τήν ποιητική δραστικότητα
; τής παραλλαγής μου, ώστόσο οί φλόγες πού ζώνουν τά άγιορείτικα τζιτζίκια είναι άξιόπιστα μαρτυρημένες, παναπεΐ
.-αισθητές:
Φ λέγεσα ι κά π ο υ
τζίτζικ α σ τό ν πευκώ να
γ ια τ ί κρύβεσαι;
κι ακόμη:
Ά ς τρέχει ήδύ
τζιτζίκ ι στόν ήλιο
πύρινο δά κρυ
Κάποτε, μ’ όλη τήν άνάβρα τής φλόγας, μένει άκατάφλεκτο:
Π ώ ς δεν κ α ίγεσ α ι
τζιτζίκ ι τόσο π ά θ ο ς
πώ ς ά να β λύζεις;
Τά έκστατικώς φλέγόμενα τζιτζίκια τοΰ Συμεών θά ύποχρέωναν, τό δίχως άλλο, τόν κλεινόν Ιερ ά ρ χη τής Θεσσαλονίκης
°, νά ανακαλέσει καί τοΰτα τά άδικα: «Δήλον δέ ά>ς τέττιγες
' άναιμοι καί ψ υχροί τήν κράσιν, καθά καί οί γέροντες, καί φδι? κοί δέ, καθά οί ρηθέντες άγορηταί.» ’Ό χι! ’Ανέμελα ναι, τό
είπαμε κι άς τό ξαναποΰμε, ποτέ όμως άναιμα καί ψυχρά,
άλλά πάντοτε παθιασμένα πλάσματα καί οόδικά, έραστές τοΰ
μεσημεριού καί τής έέρσης:
Π ώ ς άνέμελο
τρ α γ ο υ δ ά τόν έρω τα
μ ά λλο ν άθικτο;
Τό έμπαθές τραγούδι κ ρ α τύ ν ετα ι (έννοώ παπαδιαμαντικά
τό ρήμα):
Σ τό κελλί ό τζίτζικ α ς σ φ ο δρό ς
ά κ ο ύ γετα ι τό μεσημέρι

καί ή σφοδρότητά του άλλάζει τήν
θήλυν έέρσην σέ κρασί γαμήλιο:
Οίνο νυμφικό
τζιτζίκι στό φώ ς σφοδρό
άπολαμβάνει
καί δέν ξέρω πιά άν τό σφ οδρό πάει
στό τζιτζίκι ή στό φώς ή στόν οίνο,
προτιμώ, λοιπόν, νά τά προσδιορίζει
όλα. Θ ά προτιμούσα έπίσης νά λείπει
τό δεύτερο άλφα τής λέξης μανιακό
στό παρακάτω έξάστιχο, γιά νά θυ
μόμαστε εκείνον πού τερέτισε εκτός
έαυτοΰ, έξιστάμενος, τόν ’Έ ρ ω τά
του, έννοώ τόν, ομώνυμο τοΰ μονα
χού Συμεών, Νέο θεολόγο:
Θ έροςά κόμη
τζιτζίκι μανιακό
ύμνο πύρινο
συντάσσει έρωτικό
όέν ξέρει τό τέλος
- καί τί χρειάζεται νά ξέρει τό όποιο τέλος του ό μανικός έρω
τας;
Δέν έχω έξαντλήσει τόν index cidadorum, ήγουν τόν κατάλογο
τών τζιτζικιών, τής συλλογής τοΰ Συμεών. Προτού ήσυχάσουν
στή σελίδα 351 (Μ αράθηκαν οί γαρδένιες, ησύχασαν τά τζιτζίκια), άλλά όχι σάν τά μαρμαρωμένα τοΰ Σεφέρη:
πώ ς στα μα τούν ξαφ νικά κι όλα μ α ζί τά τζιτζίκια,
πριν λοιπόν καταπέσει ή φωνή τους, άκούω κι ένα τοΰ Λ υκα
βηττού
Ζ η τά ςά κ ό μ η
νυχτερινό τζιτζίκι
λίγη ά γά π η
(τζιτζίκι κομμάτι άστικά ρομαντικό- άλλο ό ’Ά θ ω ς κι άλλο ή
’Α θήνα), ώστόσο πάλι μένουν άπέξω μερικά.
Βλέπω πώς γιά χάρη τών τζιτζικιών άδίκησα πλήθος συγγε
νείς τους, καί πρώ τα πρώτα άρκετούς έναστρους καί κεντητικούς γρύλλους. ’Ά ς μνημονέψω καν τόν ευσυνείδητο βαρδιά
νο:
Β άρδια πάλιν
άπήλθε τό τζιτζίκι
ήλθε ό γρ ύ λλο ς
γλυ κ ά κ α λεϊσ τό κλαρί
ϊνα έλθει τό θήλυ,
όπου πάντω ς θά κρατούσα τήν ορθογραφία στήν ύποτακτική τοΰ τελευταίου στίχου, τό έλθη πάει μια χαρά άνάμεσα
στό ϊνα καί τό θήλυ. (Μ πήκα καί πάλι στόν πειρασμό, είπα νά
παίξω μέ τόν ομοιοκατάληκτο τοΰ γρύλλου θαλασσινό γύλο:
Φ έγγει ό γύ λο ς
ίριδα ζω ντανή
καί μουσκεμένη)
’Εκτός όμως άπό τούς γρύλλους άδίκησα κ α ίτά περιπαθή ισά
ριθμα τριζόνια, άσε πιά τήν άμμο τών άστεριών καί τά φεγγά
ρια, τις όλκάδες, τά κύματα, τις λέμβους, τά πουλιά, τά γριγρί,
ένα μοναχικό δελφίνι κι ένα πιό άπομόναχο χταπόδι -δέν τελει
ώνουν. Μέ κόπο τά περαμέρισα, θέλοντας νά μιλήσω έδώ μόνο
γιά τό τζιτζίκι τοΰ Ά θ ω ν α , έρωτευμένο υπέρ λόγον τόν Λόγο,
περιβεβλημένο τό κυανόπτερο ίμάτιον τής χαρμολύπης.

Ό Κοραής καί ή βυζαντινή μουσική
τοϋ Χ ά ρ η Ξ α ν θ ο υ δ ά κ η

Ή σχέση τού Κοραή μέ τη μουσική άντιπροσωπεύει μια πλευρά
όευτερεύουσα, άσφαλώς, τής κοραϊκής προσωπικότητας καί σκέψης, όχι
όμως σε βαθμό που να την καθιστά εντελώς άνάξια τής προσοχής των
κοραϊκών μελετών. Αντίθετα, σε μιαν εποχή, κατά τήν οποία ό κύριος
αυτός εκπρόσωπος τοϋ νεοελληνικού Διαφωτισμού προβάλλεται (καί
βάλλεται) ως πρωτεργάτης και σύμβολο φιλοδυτικού «γραικυλισμοϋ», εκ
μέρους κύκλων πού επιχειρηματολογούν κάποτεμέ τή βοήθεια τοϋ
μουσικού παραδείγματος1, ή διερεύνηση τής στάσης πού τηρούσε ό
τελευταίος Διδάσκαλος τοϋ Γένους άπέναντι στή σημασία καί τή
λειτουργία τής μουσικής τέχνης, θά συνιστοϋσε χρήσιμη συμβολή σε μια
συζήτηση πού κινδυνεύει νά έγκλωβιστειστήν περιοχή τής ιδεολογίας.
Α π ’ αυτήν τήν άποψη, μεγαλύτερη σημασία έχουν οι γνώμες τοϋ Κοραή
για τή βυζαντινή μουσική, υπό τήν διττή έννοια - τής μουσικής τών
βυζαντινών χρόνων καί τής μουσικής τής μεταβυζαντινής άνατολικής
ορθόδοξης εκκλησίας2, δεδομένου άτι όχι μόνο στον Κοραή άποδίδουν σε
μεγάλο βαθμό τήν άντιβυζαντινή στάση τών άμεσων
μεταπελευθερωτικών χρόνων3, άλλα καί στήν ίδια αυτή πρώιμη
άπορριπτική στάση θά μπορούσε κανείς νά άναγάγει ένα φαινόμενο πού
εύστοχα έπισημαίνει ή "Ελλη Σκοπετέα: τήν συνεχιζόμενη άπαξίωση τής
βυζαντινής πνευματικής παράδοσης, καί ειδικότερα τής «βυζαντινής
μουσικής», καί μετά τήν άποκατάσταση τοϋ Βυζαντινού ως αναγκαίου
κρίκου στήν έλληνική ιστορική συνέχεια4.
ç j r w αλήθεια είναι ότι ή κοραϊκή κρι1 —1 τική τής μετακλασικής ΈλλάJL Λ . δας ούτε τήν ιστορική ούτε,
πολύ περισσότερο, τήν πνευματική συνέ
χεια τοΰ «έλληνικοΰ γένους» άμφισβητεΐ
- διαφορετικά δεν θά είχε νόημα ή «πα
ρακμή», τήν όποια καταλογίζει στις πε
ριόδους τής μακεδονικής δυναστείας,
τής ρωμαϊκής κατοχής, τής βυζαντινής
αυτοκρατορίας καί τής τουρκοκρατίας5.
Είναι γνωστό ότι ό Κοραής εντοπίζει τήν
παρακμή αυτή κατά κύριο λόγο στόν το
μέα τής γλώσσας καί, κατά δεύτερο λόγο,
στόν τομέα τής παιδείας, τήν όποια δεν
αντιλαμβάνεται τόσο στενά όσο πιστεύει
ο Rotolo (δηλαδή, «μέ τήν κλασικιστική
προκατάληψη πού περιορίζει στήν
αρχαία Ε λλάδα τις ώραιες λογοτεχνικές
δημιουργίες»)^, άλλά μέ μιαν εύρύτητα
πού νά τής επιτρέπει νά συμπεριλαμβά
νει τον κατ’ έξοχήν παιδευτικό θεσμό
τών άρχαίων Ελλήνω ν - τή μουσική7.
Στήν πραγματικότητα, ό Κοραής άντιμε46

τωπίζει τήν έλληνική γλώσσα καί τήν
έλληνική μουσική, καί μάλιστα τήν
έκκλησιαστική, μέ άπόλύτως συμμετρικό
τρόπο: «"Ας έλθωμεν τώρα εις τήν
Εκκλησιαστικήν μουσικήν, ήτις (μήν
άμφιβάλης) έχει τον αυτόν λό γο ν προς
τήν παλαιόν, τόν όποιον καί ή
Ροαμαί[ι]κιό μ α ς γλώ σσα * προς τήν
γλώ σσαν τοϋ Π λάτω νος καί τοϋ Δ η μ ο 
σθένους, καί καθώς ή γλώ σσα εμολύνθη
μέ τουρκικός καί ιταλικός λέξεις κατό
τήν φνσιν καί θέσιν τών τόπω ν εις το ύς
οποίους λαλεΐται, άπα ρά λλα κτα καί ή
Μ ουσική άνακατώ θη εις μ έν τό Β υ ζά 
ντιον μ έ μελω δήματα τών Μ ιναρέδων,
εις δε τινας άλλους τόπους (ώς εις τήν
Χ ίον καί Κρήτην) μέ Ιτα λικ ό τονίσματα»Η.
Είναι προφανές από τά συμφραζόμενα,
ότι μέ τή λέξη «Βυζάντιον» ό Κοραής
έννοεΐ τήν «Κωνσταντίνου Πύλιν» καί
ότι ή μουσική, στήν όποια καταλογίζει
τουρκικές προσμίξεις, είναι ή εκκλησια

στική μουσική τής μεταβυζαντινής πε
ριόδου - ή θρησκευτική μουσική τής
τουρκοκρατούμενης Κωνσταντινούπο
λης. "Οσο γιά τή μουσική πού «άνακατώ
θη [...] μ έ Ιτα λ ικ ό τονίσματα»^, ό ίδιος
τήν προσδιορίζει γεωγραφικά άφ’ ενός
στόν τόπο τής πατρικής του καταγωγής,
ά φ ’ έτέρου στή μεγαλόνησο πού παρέμεινε υπό ένετική διοίκηση ώς τό 1669.
Στήν πρώτη περίπτωση θά πρέπει νά
υπονοεί μάλλον κάποιο, χαμένο σήμερα,
τοπικό ιδίωμα “ψ αλμωδίας, τό όποιο
εύλογα μπορούμε νά υποθέσουμε ότι
χρησιμοποιήθηκε στό θρησκευτικό θέα
τρο του 17ου αιώνα πού δημιουργήθηκε
άπό Χίους ορθόδοξους κληρικούς (ιδιαί
τερα στό έργο τοΰ Γρηγορίου Κονταράτου, έμπλουτισμένο μέ ψαλμούς καί τρα
γο ύ δια )10, καί όχι στις άριες καί τή μου
σική πού χρησιμοποιήθηκε σέ φραγκοχιοότικες θεατρικές παραστάσεις11, τής
ίδιας πάνω -κάτω εποχής, οί όποιες θά
ήταν έντελώς άπίθανο νά έχουν τήν πα
ραμικρή σχέση μέ εκκλησιαστικό μέλος.
Στή δεύτερη περίπτωση πρόκειται
άσφαλώς γιά τό ιδιαίτερο τοπικό ιδίωμα
ψαλμω δίας πού άναπτύχθηκε στήν ένετοκρατούμενη Κρήτη καί έν συνεχεία πέ
ρασε στα Ίόνια Νησιά, διατηρώντας τήν
άνάμνηση τής καταγιογής του στήν ονο
μασία το υ 12.
’Ά ν τό άμάρτημα τής μεταβυζαντινής
εκκλησιαστικής μουσικής υπήρξε ή άνάμειξή της μέ άλλότρια στοιχεία - τουρ
κικά ή ιταλικά κατά περίπτωση, ό Κο
ραής άντιλαμβάνεται τή μορφή, στή
όποια εκδηλώνεται ή άπομάκρυνση τής
μουσικής τών αύτοκρατορικών χρόνων
άπό τό κλασικό πρότυπο, μέ όρους πα
ραφθοράς. Χαρακτηριστική τής αντίλη
ψης αυτής, ή άμφισβήτηση τής βυζα
ντινής έρμηνείας τού όρου «τροπάριο»,
σέ όφελος μιας νεοκλασικής υπόθεσης:
«Κ ατό τόν Ζω ναράν, “Τροπάρια δε λέ
γονται, ώς π ρ ο ς το ύς ειρμούς τρεπόμενα,
καί τήν ά να φ ο ρ ό ν τοϋ μέλους προς εκεί
νους ποιούμενα, ή καί ώς τρέποντα την
φω νήν τών άδόντω ν κ.τ.λ.” (Meurs.
Glossar, pag. 583). Πιθανώτερον ήθελ’
εξηγήσειν τήν λέξιν, αν ενθυμείτο τας
Σ τρ ο φ ό ς καί τό ς Αντίστροφός τών

χορών εις τά πα λα ιό ελληνικά Γράμματα. Ώ ς έλεγαν εκείνοι Σ τρο φ ή ν (strophe,
couplet), άπό τό Στρέφω , ά να λό γω ς οι
Γραικορωμαΐοι ώνόμασαν, άπ ό τό συνώ 
νυμον Τρέπω, το υς εκκλησιαστικούς
ύμνους Τροπάρια, ή γο ν ν Στροφάρια.
Αυτό τ ’ όνομα Χ ορό ς (choeur), τό σ ύ σ τη 
μα δηλαδή των φ αλλόντω ν επάρθη άπό
τούς Χορούς των παλαιώ ν δραμάτων»™.
Εξίσου ένδεικτική, όμως, καί ή αποτίμη
ση τών 'Αρμονικών τοΰ Μ ανουήλ Βρυέννιου, ή όποια διατυπώ νεται συνοπτικά
στό πλαίσιο μιας «φιλολογικής διαμάχης
μέ τόν ’Αναστάσιο Γεωργιάδη, ό όποιος
εμφανίζεται νά θεωρεί τό σύγγραμμα
τού υστεροβυζαντινού λογίου
αξιόπιστη πηγή για τήν κ α τα 
νόηση τής άρχαίας έλληνικής
μουσικής
θεωρίας:
«είναι
πράγμα νόστιμον», σχολιάζει ό
Κοραής, «άφοϋ οι κριτικοί
μετά τόσους εκδομένους π α 
λαιούς αρμονικούς δεν έστάθησανάκόμη ίκανο'ι νά έξακριβώσωσι τής άρχαίας Μ ουσικής
τήν θεωρίαν και πράξιν, νά
προσμένωμεν άπό σ υ γγρ α φ έα
τής βαρβαρωμένης Ε λλ ά δ ο ς
τόν Βρυέννιον (ήκμασε εις τά
1320) φως εις τά το ια ϋ τα »u.
Θά σημειώσουμε ότι ή κοράίκή
απαρέσκεια εκδηλώνεται πλαγίως εναντίον τού « συγγρ α φ έως τής βαβαρω μένης Ε λ λ ά 
δος» (καί, α π ’ αυτήν τήν άπο 
ψη, ό Κοραής διαφοροποιείται
άπό τούς λογίους τού δυτικο
ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, οί
όποιοι υποδέχονται εύνοϊκότερα καί τό Βρυέννιο15 καί τήν
ευρύτερη βυζαντινή μουσική
γραμματεία16) καί ευθέως έναντίον τού δικαιώματος τού βυ
ζαντινού αρμονικού συγγράμ
ματος νά εκπροσωπεί τήν
άρχαιοελληνική μουσική σκέ
ψη17.
Δεδομένης -κ α ί δηλωμένης, εξ άλλου,
στό προηγούμενο έδά φ ιο - τής αδυνα
μίας τού Κοραή καί τω ν συγχρόνων του
νά γνωρίσουν τήν αρχαία έλληνική μου
σική, ή παραφθορά της κατά τούς βυζα
ντινούς χρόνους, στή μορφή τής έκκλησιαστικής μουσικής, δέν μπορεί νά ορι
στεί σε καθαρά μουσικό πλαίσιο καί νά
περιγράφει άναλόγως. Γι’ αυτό περιγράφεται μέ όρους αισθητικής, κοινωνιολογίας καί πολιτικής ιστορίας καί συνάπτεται πρός τή φθορά τής καλαισθησίας,

των ηθών, τω ν θεσμών καί τών άντιστάσεων στους έξωτερικούς κινδύνους: ή
μακρηγορία, πού επικράτησε στήν ψαλ
μωδία κατά τόν όγδοο αιώνα, ώς επιφα
νειακό αντιστάθμισμα στό μέγεθος τής
ήθικής κατάπτωσης καί τής γενικευμένης άμαρτωλής διαβίωσης, έκτος άπό
τήν άνία τήν όποια προξενεί καί στήν
όποια έθίζει, ύποδαυλίζειτό σκοταδισμό
καί τή δεισιδαιμονία, έξ αιτίας τού έκτεταμένου άλληγορικού καί συμβολικού
χαρακτήρα τόν όποιο έπιβάλλει στήν
ποίηση τών ύμνων τό μήκος τών συνθε
μάτων καί τό συνακόλουθο έξόχως μελισματικό ιδίωμα. Έ π ί πλέον, ή πληθώρα

Σχέδιο τοϋ Γιάννη Γουρζή
τών συνθεμάτων αυτών παρακολουθεί
τόν πολλαπλασιασμό τών άξιωμάτων, τά
όποια άποδίδονται σέ μελουργούς καί
ψάλτες - δηλαδή σέ μοναχούς πού άπευθύνονται κατά κύριο λόγο στούς όμοιους
τους καί πού θά άποδειχθοΰν άνίκανοι
νά σώσουν τόν άυτοκράτορα καί τήν Π ό
λη άπό τούς Τούρκους18.
Ή συμμετρία πού χαρακτηρίζει τήν το
ποθέτηση τού ζητήματος τής μουσικής
σέ σχέση μέ τό γλωσσικό ζήτημα, έπανέρχεται στή διατύπωση τής προτεινόμενης

λύσης. Ό Κοραής θά είσηγηθεΐ σταδιακή
μεταρρύθμιση τού τυπικού, πού θά οδη
γήσει καί στή σταδιακή άποκάθαρση τού
έκκλησιαστικού μέλους άπό τις παρα
μορφωτικές προσμείξεις καί τά ίχνη πα
ρακμής: «Τι θέλεις, τι ζητείς; νά καταργήσω μεν τά ς υπέρ τά χίλια έτη συνήθεις
εις τήν εκκλησίαν μα κρά ς :Α κολουθίας;
Ο ύτε δυνατή, άποκρίνομαι, ούτε φρόνι
μ ο ς είναι τοιαύτη αιφνίδιος κατάργησης.
Τών μακρώ ν ψυχικών άρρωστημάτων,
μα κρά είναι και ή θεραπεία»™. 'Έ να
πρώτο βήμα έξ άλλου, πρός τήν μεταρ
ρύθμιση τών έκκλησιαστικών μελών τό
προτείνει ό ίδιος διά στόματος τού Π α
πατρέχα - τού κληρικού έκείνου, ό όποιος συμβολίζει καί
προσωποποιεί τήν κοραϊκή
διάθεση συγκερασμού20: «Κ ’
έπ α ρα κά λεσ’ ένα άπό τούς σοφω τέρους ψ άλτας τής πόλεως,
νά τοϋ βάλη τά σημεία τής
Μ ουσικής εις τόν άμίμητον καί
διά τήν γλυκ ύτη τα καί διά τόν
εις τούς νέους άποβλέποντα
ήθικόν σκοπόν, ύμνον εις τήν
’Ά ρ τεμ ιν τοϋ Εύριπίδου. Τόν
ήρώτησα, τί τόν έχρησίμευεν ό
ύμνος ούτος; -Ν ά τόν ψάλλω
εις τήν εκκλησίαν μ ετά τήν δι
δαχήν, οσάκις διδάσκω περί
σωφροσύνης. -Δ ιά τόν θεόν!
Τί λέγεις; Ά ρτέμ ιδος ύμνον εις
τήν Ε κκλησίαν μας! -Μ ή με
νομίσης ειδωλολάτρην; Διά νά
ώφεληθώμεν εντελώς άπό τών
προγόνω ν μ α ς τήν σοφίαν,
πρέπει νά μάθωμεν καί ά π ’
α ύτά ς των τάς πλάνας ν ’άπανθίζωμεν τό χρήσιμον. Δ υνατόν
είναι πολλάς έξ αυτών με μι
κρόν π α ρα λλα γήν νά τάς χριστιανίσωμεν. Τούτον, πα ρα 
δείγματος χάριν, τοϋ Ε ύριπί
δου τόν ύμνον, δστις σέ έφόβί
σε τόσον, μίαν μόνην λέξιν
άλλάξας, τό Δέσποινα εις τό
Δέσποτα, τόν εμετάβαλα άπό ύμνον τής
Ά ρτέμ ιδος εις ύμνον Χριστού. ’Ά κουσέ
τον. Καί άρχισε νά ψάλλη [...] με τόσην
γλυκ ύτη τα καί κατάνυξιν, ώστε μ ’ έφάνη
νέον άκουσμα ό ύμνος, μ ' όλον ότι είχα
τόν άναγνώ σειν καί τόν θαυμάσειν μ υ 
ριάκις»2'.
’Α πό τήν τελευταία πρόταση άλλά καί
άπό τό νόημα ολόκληρου τού παραθέμα
τος εύλογα συνάγεται ότιτό μεταρρυθμιστικό βήμα πού περιγράφεται έδώ
άφορά άποκλειστικά τό ρηματικό περιε
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χόμενο του ύμνου, ενώ τό ζήτημα τής
μουσικής πού θά τόν μελοποιήσει παρα
μένει στή δικαιοδοσία των παραδο
σιακών διεργασιών - προσαρμογή στους
δεδομένους στίχους μελωδικών σχημά
των γνώριμων στόν ιερέα καί ικανών νά
άποδοθοΰν μέ τήν τρέχουσα σημειογραcpia άπό έναν ιεροψάλτη χωρίς ειδικότερη
προπαρασκευή, πέραν τής ήδη κεκτημένης σοφίας του. Ε πειδή γιά τόν Κοραή τό
ζήτημα τής μουσικής μεταρρύθμισης
είναι ζήτημα ήθικής άποκατάστασης, τό
νόημα τοϋ άδόμενου κειμένου διεκδικεΐ
τήν άπόλυτη προτεραιότητα στή μεταρρυθμιστική διαδικασία, άπέναντι στή
μορφή ή στήν έκταση22- χαρακτηριστικά
πού σχετίζονται άμεσότερα μέ τή μορφή
καί τό χαρακτήρα τοϋ μέλους, καί συνε
πάγεται τήν ύπαγωγή του στό μεταρρυθμιστικό σχέδιο.
Ή υλοποίηση ενός τέτοιου μεταρρυθμιστικοϋ σχεδίου προϋποθέτει διαφορετικές ικανότητες καί γνώσεις άπό έκεΐνες
πού μπορεί νά διαθέτει ένας ιεροψάλτης είτε ό ιδανικός συνεπίκουρος τοϋ Π απα
τρέχα είτε ό πραγματικός συμπατριώτης
τοϋ Κοραή, ό Σμυρναιος πρωτοψάλτης
Δημήτριος Αώτος, ό όποιος άντιμετωπίζεται πάντοτε μέ κοραϊκό χιοϋμορ καί συ
γκατάβαση^.
Τά χαρακτηριστικά τοϋ άνθρώπου πού
θά μπορούσε νά άντεπεξέλθει σ’ ένα πα
ρόμοιο καθήκον σκιαγραφοϋνται άπό
τόν ίδιο τόν Κοραή στήν επιστολή, στήν
όποια καταλογίζονται οί ξένες προσμί
ξεις στήν έκκλησιαστική μουσική τών
Γραικών. Πάνω ά π ’ όλα, ή μουσική αυτή
πρέπει νά έρευνηθεΐ: «Τοϋτο σε λέγω, φί
λε, ôià và καταλάβης, καί άλλους νά διόάξης, ότι ή περί τής σημερινής μουσικής
ημών έρευνα είναι πρά γμα ά ξιό λο γο ν
καί δεν άμφιβάλλω ποσώς, ότι καθώς ή
έρευνα τής σημερινής γλώ σσης συμβάλλει
πολύ εις κατανόησιν τής αρχαίας, ούτως
καί εκ τής έρεύνης τής Μ ουσικής θέλουν
οπωσδήποτε σαφηνισθήν πολλά μέρη
τών σωζωμένων παλαιών Μουσικέϋν, τά
όποια είναι άκόμη αινίγματα»2*. Ή συνε
χιζόμενη άντιπαραβολή πρός τήν γλώσ
σα, δέν άφήνει καμιά άμφιβολία ότι καί ή
ίδια ή έρευνα καί ή διασαφήνιση τής
άρχαίας μουσικής νοούνται στό πλαίσιο
μιας ρυθμιστικής παρέμβασης στό έρευνώμενο άντικείμενο- καί, όπως εμπιστεύε
ται τή θεραπεία τής γλώσσας στούς πε
παιδευμένους25, έτσι καί γιά τήν θεραπευ
τικής προοπτικής διάγνωση τής συγκαι
ρινής του έκκλησιαστικής μουσικής26, ό
Κοραής χρειάζεται μουσικά ενημερωμέ

νους άνθρώπους, πού νά υπερβαίνουν τις
δικές του γνώσεις27: «Έ λυπήθην πολλάκις
ότι άφήκα τήν πα τρίδα μ ο υ πα ντά πα σιν
άμύητος μουσικής· καί μάλιστα ότε διέτριβον εις Ολλανδίαν, όπου εφρόντισα νά
διδαχθώ ολίγον τά ς άρχάς τής Ε υρω 
παϊκής Μουσικής. Ε πειδή λοιπόν εγώ
έστάθην άνάξιος, ας σε κοινωνήσω καν
τήν γνώμην μου περί τοϋ όποιος πρέπει
νά ήναι ό μέλλω ν νά κάμη τήν ερευνάν
ταύτην. "Οτι πρέπει νά γνω ρίζη τήν Ε λ λ η 
νικήν γλώσσαν, καί άπό τά ς ξένας το υλά 
χιστον τήν Γαλλικήν, τοϋτο ουδέ σημειώσεω ςχρείαν έχει. Ω σ α ύτω ς πρέπει καί τήν
Εκκλησιαστικήν ημών, καί τήν νέαν τών
Ευρωπαίων»2*.
Οί γλωσσικές γνώσεις άπαιτοϋνται γιά
τήν κατανόηση τής βιβλιογραφίας, τήν
όποια προτείνει ό Κοραής. Στή συνέχεια
τής ίδιας έπιστολής του, συνιστά στόν π α 
ραλήπτη της ’Α λέξανδρο Βασιλείου τις
έκδόσεις τών άρχαίων θεωρητικών τής
μουσικής (τήν ολλανδική έκδοση τών
άρμονικών συγγραφέων, τήν άγγλική τοϋ
Πτολεμαίου καί τή γαλλική τοϋ [Ψευδο]Πλουτάρχου), δύο άπό τά σημαντικό
τερα βιβλία γιά τήν κατανόηση τής συ
γκαιρινής του μουσικής (τό Elements de
musique τοϋ D ’Alembert καί τό Dictionnaire
de musique τοϋ Rousseau), δύο βιβλία γιά
τή μουσική τών άρχαίων (τοϋ Roussier
στά γαλλικά καί τοϋ Requeno στά ιταλι
κά), τρία μουσικοϊστορικά βιβλία (ένα
τοϋ Blainville στά γαλλικά καί δύο τοϋ
Forkel στά γερμανικά) καί ένα «υπόμνη
μα ιδιαιτέρως γραμμένον άπό Γάλλον π ε
ρ ί τής σημερινής ημών Ε κκλησιαστικής
Μουσικής, γέννημα, ώ ς μ έφάνη, πολλής
καί λεπτομερούς έρεύνης, κα τά τήν όποι
αν τουλάχιστον κάμνει παραβολήν α ύτής
με τήν νέαν τών Ευρω παίω ν μ ουσικήν»2y.
Πρόκειται γιά τή μελέτη «De Γ état de Γ art
de musique en Egypte» xoôVilloteau (ό Κ ο
ραής δέν γνωρίζει ή δέν θυμάταιτό όνομα
τοϋ συγγραφέα), μέρος τοϋ πολύτομου
έργου του Desciiption de Γ Egypte (Paris,
Imprimerie Impériale, 1799), τήν όποια ό
Κοραής έπρόκειτο λίγο άργότερα νά
άποκτήσει. Ε πειδή , μάλιστα, θεώρησε ότι
έπρόκειτο γιά κείμενο εξαιρετικής σημα
σίας καί επιθυμώντας, σέ περίπτωση θα 
νάτου του, «νά μένη καν εις τό γένο ς τοιοϋτον πολύτιμον καί σπάνιον βιβλίον»,
προέτρεψε τόν Βασιλείου νά προμηθευτεί
καί άλλο άντίτυπο, κι άκόμη τόν βοήθησε
νά τό άναζητήσει20.
Είναι πολύ πιθανό ότι, συνεπής πρός τή
δήλωσή του γιά τήν προσωπική του άκαταλληλότητα νά δρομολογήσει ό ίδιος μιά

μεταρρύθμιση τής εκκλησιαστικής μου
σικής άνάλογη καί ίσόπνοη μ’ εκείνη πού
ονειρεύτηκε καί έπιχείρησε στόν τομέα
τής γλώσσας, ό Κοραής δέν πήγε ποτέ πιό
πέρα ά π ’ αυτές τις προκαταρκτικές βι
βλιογραφικές άναζητήσεις. Υποδέχτηκε,
ώστόσο, εύνοϊκά τήν πατριαρχική ανα
κοίνωση γιά τή «χρυσανθινή», όπως θά
ονομαζόταν άργότερα, μεταρρύθμιση τής
εκκλησιαστικής μουσικής21, ή όποια θεω
ρείται σήμερα ώς μιά άπό τις έκδηλώσεις
τοϋ μουσικού Διαφωτισμού στήν Ελλά
δα22καί θεωρήθηκε ίσως, άπό τόν ίδιο τόν
τελευταίο "Ελληνα Διαφωτιστή, ώς
πρώτο βήμα μιας εύρύτερης καί μακροπνοέστερης μουσικής μεταρρύθμισης.
Πολύ άργότερα, οί επίσημοι εκπρόσωποι
τής χρυσανθινής μουσικής ορθοδοξίας,
άντιμέτωποι μέ τις πιέσεις γιά μιά ριζικό
τερη καί «εύρωπαϊκότερη» άλλαγή τής
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φικές του συμβουλές, γιά νά ομολογή
σουν απλώς τήν άδυναμία τους νά τις
ακολουθήσουν22.
Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

1. Βλ, π.χ. Κιτσίκης, Δημήτρης, «Οί
Γραικύλοι. 1821-1996», Ενδιάμεση
περιοχή, 1(1996), 1-3, ιδιαίτερα σ. 3.
2. Γιά τήν άκαταλληλότητα τής έκφρασης
«βυζαντινή μουσική», προκειμένου περί
τής θρησκευτικής μουσικής στήν
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα καί μετά, βλ.
Χατζηγιακουμής, Μανόλης, Χειρόγραφα
Εκκλησιαστικής Μουσικής 1453-1820,
’Αθήνα, ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος,
1980, σ. 17. Ή έκφραση χρησιμοποιείται
εδώ στήν παραδοσιακή συλλογική έκδοχή
της, όχι μόνο χάριν συντομίας, αλλά
έπίσης επειδή ό ίδιος ό Κοραής, στόν
όποιο πιθανότατα οφείλεται ή εισαγωγή
στά έλληνικά τοϋ όρου «βυζαντινός» μέτή
σημερινή έννοια (Κουμανούδης,
Στέφανος, Συναγωγή Νέων Λέξεων,
’Αθήνα, Ερμής, 1980, λήμμα
«βυζαντινός»), φαίνεται νά αναγνωρίζει
στή μεταβυζαντινή έκκλησιαστική
μουσική τής ’Ανατολής στοιχεία, όπως θά
δούμε, «βυζαντινής» συνέχειας.
3. Δημητρακόπουλος, Φώτης, Βυζάντιο καί
Νεοελληνική Διανόηση, ’Αθήνα,
Καστανιώτης, 1996, σ. 32 καί 42.
4. Σκοπετέα, "Ελλη, Τό «Πρότυπο Βασίλειο»
καί ή Μεγάλη Ιδέα, ’Αθήνα, Πολύτυπο,
1988, σ. 182.
5. Πρβλ. τήν άποψη, π.χ., τοϋ Θεοδώρου
Ζήση, ότι σύμφωνα μέ τήν «άπίστευτη
θεωρία» τοϋ Κοραή, «ό μακεδονικός

Ελληνισμός καί ό Βυζαντινός Ελληνισμός
δεν είναι τμήματα τής ελληνικής
πολιτιστικής ιστορίας» (Ήλιου, Φίλιππος,
Ιδεολογικές χρήσεις τοϋ Κοραϊσμοϋ στον
20ό αιώνα, ’Αθήνα, Ό Πολίτης, 1989, σ. 95).
Ή συγκεκριμένη παρανόηση τής ουσίας τής
κοραϊκής σκέψης είναι ενα άπό τά στοιχεία
πού δικαιολογούν τή συμμετοχή τού
παραθέματος στό πάνθεο τών σύγχρονων
ιδεολογικών παραμορφωμάτων τού
Κοραίσμού πού φιλοτεχνεί ό Ήλιού.
6. Rotolo, Vincenzo, «Ή γλωσσική θεωρία
τού Κοραή», ζΐ ιήμερο Κοραή, ’Αθήνα,
Κέντρο Νεοελληνικών’Ερευνών Ε.Ι.Ε.,
1984,45-58,σ. 46-47.
7. Βλ., π.χ. Κοραής, ’Αδαμάντιος,
Προλεγόμενα στους αρχαίους ελληνες
συγγραφείς, τ. A ', Α θήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1986,
σ. 516,τ. Β',’Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1988, σ. 465
καί 719-721.
8. Κοραής,’Αδαμάντιος,5Αλληλογραφία, τ.
Γ',’Αθήνα, Ερμής, 1979, σ. 403-404.
9. Μέ τή λέξη «τονίσματα» ό Κοραής θά
πρέπει νά αποδίδει νεολογίζοντας, τή
γαλλική λέξη «accents».
10. Πούχνερ, Βάλτερ, Τό θέατρο στήν
Έλλάόα, ’Αθήνα, Παϊρίδης, χ.χ., σ. 158.
11. Πούχνερ, Βάλτερ, Ελληνική
Θεατρολογία, ’Αθήνα, Εταιρεία
Θεάτρου Κρήτης, 1988, σ. 320-321.
12. Φιλόπουλος, Γιάννης, Εισαγωγή στήν
ελληνική πολυφωνική εκκλησιαστική
μουσική, ’Αθήνα, Νεφέλη, 1990, σ. 73-77.
" 13. Κοραής,’Αδαμάντιος, Προλεγόμενα
στους άρχαίους ελληνες συγγραφείς, τ.
1 Δ',Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1995, σ. 384-385.
14. Κοραής,’Αδαμάντιος,5Αλληλογραφία,
τ. Γ’, δπ. παρ.,σ. 242.
15. Π.χ. οί πρώτοι Ιστορικοί τής μουσικής
Burney καί Forkel. Βλ. Μανουήλ
Βρυεννίου'Αρμονικά, edited with
Translation Notes, Introduction and Index
of Words by G.H. Jonker, Groningen,
Wolters-Noordhoff, 1970, σ. 25. Στή
t συνέχεια τού ίδιου κειμένου, ό Κοραής
Js δείχνει νά προαναγγέλλει τήν άποψη τού
Westphal, ό όποιος τό 1867 έβλεπε στά
Αρμονικό, τού Βρυέννιου άπλώς μιά
if. συμπίληση άρχαίων συγγραμμάτων βλ.
Hannick, Christian, «Βυζαντινή
Μουσική», μτφρ. Δημήτρη Γιάννου,
Herbert Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία,
τ. Γ',’Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ. 1994,381-434, σ.
396-397.
, 16. Βλ. π.χ., Richter, Lukas, «Psellus Treatise
on Music in Mizler’s Bibliothek», Studies in
Eastern Chant, 2 (1971), 112-128.
, 17. Τό ζήτημα τής άξιοπιστίας τών
βυζαντινών κειμένων ως φιλολογικών

πηγών γιά τούς άρχαίους άρμονικούς
συγγραφείς άντιμετωπίζεται σήμερα μέ
ριζοσπαστικότερη σκέψη πού φθάνει ως
τήν καταχώρηση τέτοιων κειμένων στις
νόμιμες πρωτογενείς φιλολογικές πηγές
άρχαιοελληνικών συγγραμμάτων, τά
όποια άντιμετωπίζονται ως δυναμικές
καταγραφές πολλών καί άδιαχώριστων
ιστορικών στρωμάτων συσσωρευμένης
γνώσης. Βλ., σχετικά, Barbera, André,
«Reconstructing Lost Byzantine Sources for
MSS Vat. BAV gr. 2338 and Ven. BNM gr.
VI. 3: What is an Ancient Music Treatise?»,
André Barbera, ed., Music Theory and Its
Sources: Antiquity and the Middle Ages,
Notre Dame (Indiana), U. of Norte Dame
Press, 1990,38-67, σ. 66-67.
18. Κοραής,’Αδαμάντιος, Προλεγόμενα...,
τ. Δ ', όπ. παρ., σ. 372-374 καί 382-389.
19. "Οπ. παρ., σ. 389.
20. Κοραής,’Αδαμάντιος, Προλεγόμενα...,
τ. Β ', ’Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1988, σ. XVII.
21. "Οπ. παρ., σ. 364-365.
22. Πρβλ. Κοραής,’Αδαμάντιος,
Προλεγόμενα..., τ. Γ',’Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ.,
1990, σ. 297: «Αίλέξεις δεν είναι παρά
φωναί, μάταια τοϋ άέρος κτυπήματα,
καί αί εξ αυτών συμπλεκόμεναι περίοδοι
λόγοι κενοί, έέιν τό ά π ’ αυτός
έκφραζόμενα πράγματα δεν
άποβλέπωσιν εις ωφέλειαν τοϋ
μέλλοντος νό τός άναγνώση ή νά τός
άκονση».
23. Ή στάση αυτή τού Κοραή έκδηλώνεται
στήν αλληλογραφία του φανερότερα,
όταν ό λόγος είναι περί τών άξιωμάτων
τού «άστείου φάλτου» (γιά τον
χαρακτηρισμό, βλ. π.χ. Ά δ. Κοραής,
Αλληλογραφία, τ. Β ', ’Αθήνα, Εστία,
1966, σ. 478): βλέπε Αλληλογραφία, τ.
A ',’Αθήνα, Εστία, 1964, σ. 128. Στις
τριανταέξι σωζόμενες έπιστολές πρός
τον Δώτο ό Κοραής δέν τόν
συμβουλεύεται παρά μία μόνη φορά γιά
ενα θέμα μουσικής ορολογίας
(:Α λληλογραφία, τ. Α', δπ. παρ., σ. 302),
ένώ σέ μιάν άλλη περίσταση (δπ. παρ.,
σ. 108), τού ζητάει νά συγκεντρώσει
μερικά τραγούδια, γιά λογαριασμό
κάποιου παρισινού φίλου του. Ό
Πρωτο\(;άλτης δέν ήταν, όπως φαίνεται,
άσήμαντος στον τομέα του (Στάθη,
Πηνελόπη, «Ό φίλος τού Κοραή
Δημήτριος Αώρος καί τά μουσικά
χειρόγραφά του», Έρανιστής, 10 (19723), σ. 157-186). Ή ταν, όμως, άπολύτως
συνδεδεμένος, καί ώς άνθολόγος καί ώς
μελουργός, μέ τή βυζαντινή καί τή
μεταβυζαντινή παράδοση (δπ. παρ., σ.

180-182) καί, κυρίως, άνθρωπος πού
έκπροσωπούσε τις παραδοσιακές άξιες
καί συμπεριφορές καί πού ταραζόταν
ακόμη καί στήν ιδέα τής Ευρώπης
( Αλληλογραφία, τ. A ', δπ. παρ. σ. 59·
πρβλ. Πέτρου, Σταμάτης, Γράμματα
άπό τό Άμστερνταμ, έπιμ. Φίλιππος
Ήλιού, ’Αθήνα, Ερμής, 1976, σ. κβ ).
24. Κοραής,’Αδαμάντιος, Αλληλογραφία,
τ. Γ', οπ. παρ. σ. 404.
25. Rotolo, δπ. παρ., 52-53.
26. Ή τελευταία υπόδειξη τού έπόμενου
παραθέματος δέν έπιτρέπει άμφιβολίες
δτι ό λόγος εξακολουθεί νά είναι γιά τήν
εκκλησιαστική μουσική. Γιά τήν
αδιαφορία τού Κοραή άπέναντι στό
δημοτικό τραγούδι, βλ. Κουκουρίδης,
Κώστας, Στοιχεία Λαογραφίας στό έργο
τοϋ Κοραή, ’Αθήνα, χ.ό.έ., 1998, σ. 118124.
27. Γιά τις στοιχειώδεις μουσικές του
σπουδές στήν ’Ολλανδία, στις όποιες
άναφέρεται συνοπτικά στή συνέχεια,
βλέπε τις άναφορές τού Σταμάτη
Πέτρου (Πέτρου, Σταμάτης, δπ. παρ.),
δπου γίνεται λόγος γιά μαθήματα
κιθάρας καί τραγουδιού (σ. 7 καί 19) καί
γιά επισκέψεις στήν όπερα (σ. 24 καί 31).
28. Κοραής, ’Αδαμάντιος, δπ. παρ.
29. "Οπ. παρ.,σ. 404-405.
30. "Οπ. παρ., σ. 405-406.429,446-447,451
καί 455.
31. Καί πάλι αναφορικά μέ τόν Παπατρέχα:
«Ό ταν άνέγνωσε τό Πατριαρχικόν
γράμμα περί τής νέας μεθόδου τής
μαθήσεως τής Μουσικής, ευλόγησε καί
τόν Πατριάρχην καί τήν Σύνοδον, ότι
έφρόντισαν μέρος τής παιδείας τόσον
άξιόλογον, όσον συμβάλλει πολύ εις τήν
ήμέρωσιν τών χήυχών», Κοραής,
’Αδαμάντιος, Προλεγόμενα..., τ. Β ', δπ.
παρ., σ. 464.
32. Ρωμανού, Καίτη, «Ή μεταρρύθμιση τού
1814», Μουσικολογία, 1 (1985), 7-22, σ.
15.
33. Παπαδόπουλος, Γεώργιος, Συμβολαί εις
τήν Ιστορίαν τής παρ ’ήμϊν
εκκλησιαστικής μουσικής, ’Αθήνα,
Κουσου λινός καί’Αθανασιάδης, 1890, σ.
ιε «Τή συμβουλή τοϋ σοφοϋ Κοραή
εύλαβώς στοιχοϋντες, πολλός
προσπάθειας κατεβάλομεν πρός εϋρεσιν
εν Ευρώπη τών εξής τεσσάρων
συγγραμμάτων [άκολουθεΐ άναφορά
στά βιβλία τού Blanville, τού Rousseau,
τού D’ Alembert καί τού Roussier]· άλλα
πάσαι αί πρός τοϋτο προσπάθειαι ήμών
άπέβησαν ειςμάτην».

49

Ο πολιτισμός στο χωριό
του Απόστολου Διαμαντή

Έκανα το ντους μου - κύριος. Και περίμενα. Τότε έρχεται η Λένα και μου λέει: « θ έ λ ε ις να πάμε στη συναυλία;»
Έχω εκ φύσεως μιαν επιφυλακτικότητα στο ζήτημα αυτό, διότι έχω καεί. Ειδικώς τα καλοκαίρια, αποφεύγω -ή
μάλλον δεν πατάω π οτέ- στον πολιτισμό, διότι εκνευρίζομαι με όλη αυτή τη σαχλαμάρα. Πώς είναι δυνατόν σε
κάδε ραχούλα, στο πιο απίδανο χωριό του βουνού και του λόγγου, να γίνεται κάδε καλοκαίρι αυτή η έκρηξις
πολιτισμού, ουδέποτε κατάλαβα. Η καλλιέργεια ντομάτας δεν είναι πολιτισμός; Το φασολάκι δεν είναι; Πρέπει
οπωσδήποτε να συνοδεύεται από Φαραντούρη;

λλά πάντα, από μικρός, λέω ναι στα
κορίτσια. Και ξεκουβαλήθηκα για
την παραλία, όπου θα εδίδετο η συ
ναυλία. Γιατί παραλία; Διότι έχει γί
νει συνείδησις το εξής: όταν είναι νύ
χτα, βγαίνει το φεγγάρι και φυσάει κιόλας,
τότε υπάρχει μια μαγεία, μια ευαισθησία
και όλοι συγκινοΰνται. Πάνω σ’ αυτή τη συ
γκίνηση εμφανίζεται και ο εκάστοτε τρα
γουδιστής, με μαύρα συνήθως και το μαλλί
του να ανεμίζει. Όλοι κουνούν τα κεφάλια
τους, κατ’ αρχάς δεξιά και αμέσως μετά
αριστερά. Αυτό έχει καθιερωθεί ως το
απαύγασμα της μαγείας του πολιτισμού.
Οπότε μην έχετε απορίες επ’ αυτού. Εγώ
βεβαίως συνήθως κοιτάζω κάτι λιγότερο
μαγευτικό - αν τύχει κανένα ωραίο μπούστο εμπρός μου, είμαι εντάξει. Να μην σας
τα πολυλογία ξεκινήσαμε για τη μαγεία.
Μια παλιά γνωστή μου από την ΚΝΕ έκο
βε εισιτήρια. «Τι κάνεις μωρό μου εδώ»,
της λέω. «Είμαι του Δήμου καλέ, του πολι
τιστικού οργανισμού», μου λέει, αλλά δεν
της απαντώ. Προχωρώ.
Έ χει στηθεί μια εξέδρα μπροστά στη θά
λασσα και φυσάει ελαφρώς. Το μέρος λέγε
ται Μπούφα κανονικά -με πήγαινε η μαμά
μου το ’60- αλλά τώρα το λένε πολιτισμένα
Κορώπη. Μπροστά έχουν στηθεί δεκάδες
καρέκλες του γύφτου και περιμένουν.
Αρπάζω μία, βάζο) στην άλλη τη Λένα και
περιμένο). «Τι θα πάρετε;», μου κάνει μια
ψηλή με μάξι που έχει ένα ύφος σκοτεινό,
ομιχλο)δες. Δεν είναι σερβιτόρα νορμάλ, εί
ναι του πολιτιστικού κινήματος, οπότε προ
σέχω τα λόγια μου: «Δυο ουίσκυ με πάγο»,
λέω δειλά και περιμένω την αντίδρασή της.
Αντέδρασε σε μισή ώρα και τα ’φερε.
Μετά ήρθαν όλοι. Ο Δήμαρχος, κάτι μηχα
νικοί από το Βόλο, κάτι άλλα φαντάσματα
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του παρελθόντος που τώρα δεν χάνουν κα
μία εκδήλωση - όλοι. Και, δυστυχώς, ο
τραγουδιστής.
Το πρόγραμμα ήταν πολύ πρωτότυπο.
Άρχισε με καινούργιες επιτυχίες που εί
χαν περίεργους στίχους. Αμέσως μετά πε
ράσαμε σε Μαρκόπουλο και μετά ξαφνι
κά η ορχήστρα σταμάτησε και ο τραγουδι
στής έβγαλε λόγο: «Να μην σας ξαναδώ σε
σκυλάδικα είπε, αυτά είναι υποβάθμισις
του ανθρώπου, να ακούτε ποιοτική μουσι
κή, σαν τη δική μου. Κοιτάξτε τι ωραία που
είμαστε εδώ, πώς φυσάει μέσα στη νύχτα,
δεν είναι ένα θαύμα»;
Μόλις τελείωσε άρχισε το δεύτερο μέ
ρος, Ποια τραγούδια είπε; Να σας πω εγώ:
1) Χάρτινο το φεγγαράκι. 2) Αγάπη που
’γινες δίκοπο μαχαίρι. 3) Χάθηκα μέσα
στους δρόμους που μ’ έδεσαν για πάντα. 4)
Σαν παλό σινεμά και σαν τη Χαλιμά. 5)
Δραπετσώνα (όπου όλοι οι παρόντες ερ
γάτες ενθουσιάστηκαν και κουνάγανε
όπως είπαμε τα κεφάλια τους) και 6) Με
μια πιρόγα όλο φεύγεις. Έ κλεισε δε το
πρόγραμμα της μαγείας με το δημώδες «τα
παιδιά της Σαμαρίνας», διότι αυτό, λέει,
είναι η βάσις όλων των προηγουμένων.
Τώρα μη με ρωτήσετε γιατί η Σαμαρίνα εί
ναι η βάσή για το παιδικό τραγουδάκι χάρ
τινο το φεγγαράκι, ψεύτικη η ακρογιαλιά
- δεν ξέρω να σας απαντήσω.
Σε όλη τη διάρκεια αυτής της πολιτιστι
κής εκδηλώσεως, όπου οι άνθρωποι μετέ
χουν σ’ αυτό το δρώμενο, το οποίον είναι
μια πλήρης ευαισθησία, συνέβαιναν τα
εξής: η χοντρή ξανθιά μπροστά μου, που
συνοδεύει τον δήμαρχο, κουνάει απαλά το
κεφάλι της, όπως είπαμε εξάλλου. Διότι
άπαξ και δεν το κουνήσεις καθόλου, ση
μαίνει πως δεν είσαι ευσυγκίνητος τύπος.

Πίσω μου, ένας χλεχλές με γλυκερή φωνή
τραγουδάει απαλά μέσα στ’ αυτί μου, όλα
αυτά τα προπότυπα τραγούδια, σε στυλ
Μπιλ Κρόσμπυ. Και ταυτοχρόνως ο τρα
γουδιστής μαζεύει συνεχώς το μαλλί του,
διότι ξέχασα να σας πω πως στην Μπουφα
φυσάει συνεχώς και η μάνα μου το ’60, μό
λις σουρούπωνε, μας μάζευε με τις κλω
τσιές, διότι θα πουντιάζαμε.
Μωρό μου, λέω στη Λένα, τώρα χρειαζό
μαστε καπάκι δέκα Ζιγκουάλες για να συνέλθουμε. Αλλά καθόλου δεν εξετίμησετο
χιούμορ μου και με έβρισε καπηλικότατα.
Είσαι αναίσθητος, και κάτι τέτοια. Αλλά
αυτά παθαίνεις άμα δεν πήγες στην ΚΝΕ
στα νιάτα σου. Πηγαίνεις μεσήλιξ και ανα
καλύπτεις τον τηλέγραφο.
Την άλλη μέρα βρήκα τον φίλο μου τον
Θο)μά στο μπάνιο. Πήγες ρε στη συναυλία,
του λέω. Χάιδεψε λίγο το ξανθό του το κε
φάλι και μου είπε: «Πρόσεχε Τόλη, πρέπει
να κερδίσεις χρόνο, θα περάσει η μπόρα.
Στο μεταξύ κότμε τις γαρδούμπες, κάνε λί
γη γυμναστική, διότι μπορεί κάποτε να γί
νει κάτι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι
όταν θα ανεβούμε στο βαρέλι να μιλήσου
με στους νέους. Ο Σαρτρ μπορεί να μίλη
σε, αλλά άμα το κάνουμε εμείς μπορεί να
μας πάρουν με τις ντομάτες οι πιτσιρικάδες». Και έφυγε να ακούσει Led Zeppelin.
Αν ποτέ περάσετε απ’ το Πήλιο και φτά
σετε στην Κορώπη, πηγαίνετε να δείτε αυ
τό το άγιο μέρος - ένας παραδεισένιος τό
πος με αχλαδιές και ροδακινιές και παλιά
σπίτια. Και αν είναι δυνατόν βάλτε κάτι
άλλο στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, μια
Μαίρη Λίντα, μια Μπελίντα, ένα ΓοΟναρη, μια Σαρίτα Μοντιέλ τέλος πάντων. Και
αφήστε αυτά που ξέρετε με τα φεγγαρά
κια και τις Δραπετσώνες.
«
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Πώς φύτρωσαν τα καραμανλάκια
στους δρόμους
Μ Ι Α

Σ Χ Ε Δ Ο Ν

Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Η

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

του Χρήστου Κανελλόπουλου

ια φορά κι εναν καιρό, την επο
χή που ήμουν ροκάς και γύρναγα άφραγκος εδιό κι εκεί χωρίς
σκοπό, έτυχε να βρεθώ στα
διόδια που βρίσκονται στην
εθνική οδό λίγο έξω σπό την Πάτρα, να

παρακαλώ να περάσει καμιά νταλίκα, μή
πως και συγκινήσω τον οδηγό, να με πά
ρει, για να γυρίσω στην Αθήνό?, στο πατρι
κό μου σπίτι, όπου με περίμενε κατά πάσα
πιθανότητα ζεστό φαγητό και μαλακό κρε
βάτι. Ή ταν νύχτα χωρίς φεγγάρι, περα
σμένα μεσάνυχτα, χειμώνας καιρός, κρύο.
Μέσα στις τσέπες του παλτού μου κουδού
νιζαν μόνα και μελαγχολικά μερικά κέρ
ματα, τα τσιγάρα μου τέλειωναν, ο νυσταγ
μένος υπάλληλος με κοιτούσε με μισό μάτι,
δε σταματούσε να με πάρει κανείς. Οπότε,
πάνω που ήμουν έτοιμος να απελπιστοή
βλέπω από μακριά να πλησιάζει ένα φορ
τηγό με έναν πλαστικό Michelin, το σήμα
κατατεθέν της πασίγνωστης μάρκας ελα
στικοί, να δεσπόζει φωτεινός πάνο) στην
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κατακόκκινη καμπίνα του. Για καλή μου
τύχη ο φορτηγατζής που το οδηγούσε με
συμπάθησε:
—Πού πας νεαρέ;
—Στην Αθήνα.
—Έ λα να σε πάω να μου κάνεις παρέα.
Σήκοίσα θριαμβευτικά το χέρι μου για να
χαιρετήσου τον υπάλληλο που Οεο)ρούσε
βέβαιο ότι θα με έβλεπε να ξημερώνομαι
μαζί του και θρονιάστηκα με ανακούφιση
στη θέση του συνοδηγού. Ο σοιτήρας μου
πλήρωσε το αντίτιμο το^ν διοδίων και πήρε
σιγά σιγά μέσα στη νύχτα τον δρόμο για
την Αθήνα. Ή ταν περίπου πενήντα χροvojv, με μεγάλη κοιλιά, από τις μπάρες και
τις αδρές που είχε περάσει μπροστά στο τι
μόνι, και δυνατά χέρια. Φαινόταν πολυτα
ξιδεμένος, στη θο)ριά του διακρίνονταν
ατέλειωτες διαδρομές, στο βλέμμα του κα
θρεφτίζονταν αμέτρητα χιλιόμετρα.
—Γιιυργος Κατσώρας, συστήθηκε, 25
χρόνια οδηγός στις νταλίκες. Οδηγούσε το
αυτοκίνητο απαλά. Με τη μηχανή του να
γριλίζει ευχαριστημένη το φορτηγό ταξί
δευε πάνω στην άσφαλτο ήσυχα και γλυκά
σαν ρομαντικό ποταμόπλοιο. Ο Κατσώρας
με κέρασε τσιγάρο, μου μίλησε για διάφο
ρα, με ρώτησε για τη ζωή μου, για το πιος
τα περνώ. Τα λόγια του τα διέκοπτε κάπο
τε η σιιυπή, η οδρα περνούσε. Σε μια στιγ
μή, ενιό είχαμε μείνει πια σιωπηλοί, είπα
για να ανοίξω κουβέντα:
—Μεγάλη δουλειά αυτά τα κολωνάκια
που φύτεψε στους δρόμους ο Καραμαν
λής. Φωσφορίζουν τη νύχτα και συδζουν
ανθρώπινες ζωές. Ο Κατσοδρας γύρισε το
κεφάλι του προς το μέρος μου και με κοί
ταξε περίεργα:
—Αυτά τα κολωνάκια δεν τα φύτεψε ο
Καραμαλής (sic) φίλε, απάντησε. Αλλιώς
φυτροδσανε'.
«Φορτηγατζής είναι» σκέφτηκα, «τα δρο
μολόγια τα παίζει στα δάκτυλα, πού να ξέ
ρει όμως από ιστορία». Δεν είπα τίποτα

για να μην τον προσβάλω. Μερικά χιλιό
μετρα κύλησαν στη σιωπή. Ξάφνου ανήσυ
χος κόβει ταχύτητα.
—Τι συμβαίνει;
—Ακούς τίποτα;
Έστησα αυτί. Πραγματικά, από κάπου
απροσδιόριστα μακριά ακουγόταν ένας
αμυδρός βόμβος, ένα βόμβος δύσκολος
στην περιγραφή, ένας βόμβος αληθινά πα
ράξενος.
—Κάτι ακούω. Κάτι σαν μπουμ μπουμ
μπουμ μπουμ. Καμιά στρατιωτική άσκηση
θα είναι, άλλη δουλειά δεν έχει μέσα στη
νύχτα το πυροβολικό... Ο Κατσοδρας δεν
έδειξε να παίρνει στα σοβαρά την απάντη

σή μου. Κατειλημμένος από μία φαινομε
νικά αδικαιολόγητη ανησυχία πάρκαρετο ]
φορτηγό του στο πρυδτο άνοιγμα που βρή
κε μπροστά του και με κοίταξε κατακίτρινος.
—Κλείσε τα μάτια σου κακομοίρη μου,

ίπε επιτακτικά, και μην τ’ ανοίξεις αν δεν
ου πω.
0 βόμβος στο μεταξύ είχε δυναμοόσει. Συεχώς δυνάμωνε όλο και πιο πολύ. Για να
ίναι βολές πυροβολικού το έβλεπα πλέον

(λομό. Κάτι πλησίαζε. Κάτι ερχόταν προς
:ο μέρος μας τρέχοντας και ακουγόντουταν τα βαριά βήματά του να σκάνε σαν
)βίδες στην άσφαλτο. Κάπου παράμερα
ένα κακό σκυλί αλυχτούσε. Κατανίκησα
ην περιέργειά μου και αποφάσισα να
τκολουθήσω τη συμβουλή του έμπειρου
οδηγού. Με τα μάτια κλειστά άκουσα τα
πζάμια της νταλίκας να τρίζουν σαν να μας
τροσπερνούσε τρέχοντας ο Κινγκ Κονγκ.
Υστερα η φύση ησύχασε, εκείνο το «κάτι»
]ΐπομακρύνθηκε και απέμεινε μόνο του το
κακό σκυλί να συνεχίζει το επίμονο γάβγισμόι του. Ο Κατσώρας αναστέναξε με ανα
κούφιση:
-Άνοιξε τα μάτια σου μικρέ, ο κίνδυνος
τέρασε.
- Μα τι έγινε, θέλησα να μάθω.
-Έ λ α να κάνουμε ένα τσιγάρο, να πάει
η ψυχή μας στη θέση της, απάντησε ο Κα
τσώρας, και θα σου πω. Θυμάσαι που σου
’λεγα ότι αυτά τα κολωνάκια που φωσφο
ρίζουν τη νύχτα, τα καραμαλάκια όπως τα
λένε οι άσχετοι, δεν τα φύτεψε στους δρό'μους ο Καραμαλής (sic). Ε, άκουσε να σου
πω λοιπόν πώς φυτρώσανε: Θα τον έχεις
ακουστά βέβαια τον Michelin, το σήμα της
εταιρείας που φτιάχνει τα λάστιχα...
' - Ναι, είπα. Το ανθρωπάκι με το οποίο
'έχεις στολίσει το φορτηγό σου...
0 Κατσιύρας χαμογέλασε αινιγματικά.
-Κ αι πιστεύεις, φαντάζομαι, πως αυτό

το ανθρωπάκι το έβγαλε από το μυαλό του
κάποιος εξυπνάκιας διαφημιστής.
—Έ τσ ι θα ’γίνε, απάντησα, πιύς αλλιώς;
—Κι όμως, συνέχισε ο Κατσώρας, αυτός
ο Michelin δεν είναι φανταστικό πρόσωπο.
Ή τανε κάποτε άνθρωπος με σάρκα και
οστά όπως εμείς. Δεν γεννήθηκε στην φα
ντασία κάποιου διαφημιστή. Γεννήθηκε
στο μαιευτήριο, πήγε σχολείο, τέλειωσε
κάποια εμπορική σχολή και όταν μεγάλω
σε έγινε εμπορικός αντιπρόσωπος. Ή τανε
τέτοια η δουλειά του που αναγκαστικά τα
ξίδευε πολύ. Κάθε τόσο φόραγε τα γυαλά
κια του, έμπαινε στο αυτοκίνητό του και
όργωνε την επαρχία. Ή ταν όμως άνθρω
πος δειλός, άκουγε για τα τόσα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα που γίνονται και έτρε
με το φυλλοκάρδι του. Τελικά, του ήρθε
μια ιδέα που του φάνηκε καταπληκτική.
Έ φτιαξε μία πανοπλία από λάστιχα και
όποτε ήταν να ταξιδέψει τη φορούσε και
αισθανόταν ασφαλής. «Δεν πα’ να τρακά
ρω» σκεφτόταν, «η πανοπλία μου θα με
προστατέψει, δεν πρόκειται να πάθω ούτε
γρατζουνιά». Δυστυχώς η ζο)ή τα έφερε
διαφορετικά. Έ ν α κρύο χειμωνιάτικο
βράδυ που ο δρόμος είχε πιάσει πάγο και
γλίστραγε σαν τσουλήθρα, το αυτοκίνητο
του Michelin ντελαπάρισε και έπεσε μέσα
σ’ ένα ποτάμι. Ο φίλος μας, βαρύς και δυ
σκίνητος όπως ήταν εξαιτίας της πανο
πλίας του, δεν μπόρεσε να αντιδράσει και
πνίγηκε. Από τότε, όπως άκουσες κι εσύ με

τα αυτιά σου στοιχειώνει τους αυτοκινητό
δρομους. Τρέχει απελπισμένος τα βράδια
στην άσφαλτο φορώντας ακόμα τη λαστι
χένια πανοπλία του και τα βήματά του
αντηχούνε σαν κανονιές. Όσους τυχαίνει

να τον δουν τους μεταμορφώνει σε καρα
μαλάκια ώστε να φαίνονται καθαρά τα
όρια του δρόμου. Έ τσι φυτρώσανε τα κα
ραμαλάκια, ας επιμένουν ότι τα φύτεψε ο

Καραμαλής (sic), δεν είναι αυτή η αλήθεια.
Τώρα τελευταία λένε πως ο Michelin έχει
αλλάξει συνήθειες και μεταμορφώνει τα
θύματά του σε πορτοκαλιά τηλέφωνα.
Αυτά τα τηλέφωνα που βλέπεις πού και
πού στις εθνικές οδούς δεν τα έχει τοποθε
τήσει η ΕΛΠΑ. Ό λα αυτά είναι ιστορίες
για να κοροϊδεύουν οι αρμόδιοι τον κό
σμο, για να μην πανικοβάλλονται οι οδη
γοί. Λένε ακόμα ότι άμα έχεις το αγαλματάκι του στο αυτοκίνητό του συγκινείται
και σε αφήνει να παραμείνεις άνθρωπος.
Δεν είμαι βέβαιος. Για μένα η καλύτερη
λύση είναι να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά
όταν ταξιδεύεις και αν τυχόν τον ακούσεις
να πλησιάζει να παρκάρεις κάπου όσο πιο
γρήγορα μπορείς και να κλείνεις σφιχτά
τα μάτια σου μέχρι να περάσει.
Ακούγοντας τον Κατσιύρα να μιλά δεν
ήξερα τι να υποθέσω. Μποριό όμως να βε
βαιώσω ότι τα εκκωφαντικά βήματα πάνω
στην άσφαλτο τα άκουσα πολύ καθαρά.
Κόντεψαν να μου σπάσουν τα τύμπανα.
Καπνίσαμε το τσιγάρο μας και συνεχίσαμε
το ταξίδι. Στην υπόλοιπη διαδρομή ανταλ
λάξαμε ελάχιστες λέξεις. Στο Χαϊδάρι κα
τέβηκα.
—Γεια σου, του είπα, και σε ευχαριστώ.
—Καλή τύχη απάντησε ο Κατσώρας, ίσως
κάποτε ξανασυναντηθούμε.
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επενέργεια της σκέψης είναι κατα
φανής σε κάθε ανθρώπινη δραστη
ριότητα και περιέχεται σε κάθε εκ
δήλωση της - εφήμερη ή μνημεια
κή. Τα έργα τέχνης είναι τα πιο χα
ρακτηριστικά δείγματα του τρόπου που
αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και οι πιστό
τεροι μάρτυρες κάθε εποχής. Τα έργα αυ
τά, διαφοροποιούμενα απ’ όλα τ’ άλλα αν
θρώπινα έργα, κατοπτρίζουν την νοημοσύ
νη και την αισθαντικότητα, καθώς εμπεριέ
χουν και πραγματώνουν, τόσο την πρόθεση
κατανόησης του περιβάλλοντος κόσμου
όσο και της συνείδησης που τον ερμηνεύει.
Ωστόσο και τα ίδια τα έργα της τέχνης συνιστουν έναν κόσμο που η προσέγγιση του
δεν είναι ούτε αυτόματη ούτε αυτονόητη·
χρειάζεται εξοικείωση, αγωγή, μύηση.
Αλλά το έργο τούτο, κατ’ αρχήν πεδίο της
παιδαγωγικής, συντελείται εν πολλοίςαπό
την ίδια την τέχνη, ή την φιλοσοφία της τέ
χνης, που στην εποχή μας καλείται αισθητι
κή. Η πραγμάτευση των τεχνών αποτελού
σε πάντα ένα από τα προσφιλή πεδία των
φιλοσόφων και συχνότατα των φιλοσοφούντων καλλιτεχνών. Όμοος τα μέσα που δια
θέτουν οι επί μέρους τέχνες δεν είναι πά
ντα κατάλληλα και επαρκή για έναν τέτοιο
σκοπό: η ζωγραφική δεν μπορεί να κάνει
λόγο για τη μουσική, η αρχιτεκτονική δεν
μπορεί να πραγματευθεί τη λογοτεχνία,
ούτε η γλυπτική να κατοπτρίσει το χορό,
ένεκα του περιορισμού και της ιδιομορ
φίας των εκφραστικιόν στοιχείων και των
κο)δίκο>ν κάθε ιδιαίτερης τέχνης.
ιογραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική,
Μουσική, Χορός, Λογοτεχία, αλλά
και συνθετικές εκφάνσεις τους, δηλα
δή Θέατρο. Τέχνες προαιώνιες και διαιώνιες, συνθέτουν τις πολιτισμικές παραδό
σεις μας και φαπίζουν την ιστορική δια
δρομή μας. Τέχνες μείζονες, καλές και θεί
ες, απόλυτες κι ελεύθερες, αλλά και τέχνες
ελάσσονες, βάναυσες και λειτουργικές,
περιορισμένες και εφαρμοσμένες, που συ
νοδεύουν τον καθ’ ημέραν βίο μας και θε
ραπεύουν πλείστες όσες ανάγκες κι επιθυ
μίες.
Τόσο στη μια όσο και στην άλλη περίπτω
ση -είτε πρόκειται για καλές είτε για εφαρ
μοσμένες τέχνες- έχουμε πάντα να κάνου
με με ανθροδπινα πνεύματα, με καλλιτέ-

Η

Η ποιητική, η ικανότητα του ποιείν, του δημιουργείς του τευχείν, η Τέχνη,
ως το ουσιαστικότερο και χαρακτηριστικότερο στοιχείο και χάρισμα της
ανδρώπινης δραστηριότητος, ιχνεύεται στ' απώτατα βάθη του
πολιτισμού και πιστοποιεί τη διάκριση μεταξύ φυσικού και πολιτικού ζώου.
Ο άνδρωπος, ως ζώον πολιτικόν, μηχανεύεται με τρόπο μοναδικό,
ανάμεσα στ' άλλα πλάσματα της φύσης, τον περιβάλλοντα κόσμο και
τοναναπλάδει με βάση τη δημιουργική φαντασία, τις ιδέες, τα πρότυπα,
τα πάδη και τα όνειρα, που διαμορφώνει η εκάστοτε προσωπική
ευαισδησία και η γνωστική λειτουργία.
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jfuv καλών τεχνών
ή τεχνίτες, που το έργο τους, λίγο ιός
, εμπνέει, προκαλεί και συχνάκις
τεί, ερμηνευτικές, αναλυτικές ή παιτγωγικές προσεγγίσεις.
Οι προσεγγίσεις αυτές, που γίνονται από
νεύματα που προσπαθούν να κατανοή3υν θεωρητικά και εμπειρικά το φαινόμε) της τέχνης, τις μορφές και τους
ύδικες,1 έχουν φυσικά πολύ μεγάλη παάδοση και μείζονες φιλόσοφοι και στοχατές, αλλά και πλείστοι καλλιτέχνες μάς
χουν κληροδοτήσει μνημειιόδη έργα: Αρι' τοτελης, Βαζάρι, Μπελίνσκι, Κρότσε,
ιντόρνο, Πάουντ, Έλιοτ, είναι ίσως οι σηαντικότεροι στην ιστορία της δυτικής σκέιης, αλλά δεν είναι οι μόνοι. Εκατοντάδες
ελετητές απο ποικίλα πεδία της εν γένει
νευματικής ζωής έχουν ενσκήψει κατά
αιρούς στο φαινόμενο της τέχνης και τα
ργα των τεχνών, μας έχουν προσφέρει δε
ιεθόδους προσέγγισης και κλειδιά ανάνωσης και ερμηνείας, αλλά και μαρτυρίες
, στορικές κάθε είδους, σε γενικό, ή ενίοτε
τε εντελώς ειδικό πλαίσιο. Το μέσον δε με
ο οποίο το έχουν κάνει πάντα είναι ο γραιτός λόγος, γιατί μόνο μέσω αυτού υπάρχει
ελήρης δυνατότητα πραγμάτευσης των
ιοικίλων πεδίων της καλλιτεχνικής έκφρατης και λειτουργίας, καθιός όλα τ’ άλλα μέΜ περιορίζονται απ’ την ίδια την ιδιοσυπασία τους.
στόσο ο Κινηματογράφος2 (ο νεότεθ°ζ θεός των καλών τεχνών) υπερτερεί όλιυν των προγενέστερων μέσιυν
ίκφρασης, ή τεχνών, καθιός με τον τρόπο
ιου μπορεί όχι μόνο να τις περιέχει και να
τις υπερβαίνει, αλλά και ν ’ αποτελεί ταυτό
χρονα έναν εντελώς νέο κιόδικα και μέσο
επικοινωνίας και καλλιτεχνικής δημιουρ
γίας με ιδιαίτερα εκφραστικά μέσα που
τον καθιστούν ικανό για αναπαράσταση
της ζωής και της σκέψης,‘“μέσω της πιστότη
τας της εικόνας, της αναπαραγωγής της κί
νησης και της οπτικο-ακουστικής σύνταξης
(μοντάζ).
Έτσι ο κινηματογράφος, έχοντας πλείονες δυνατότητες για πραγμάτευση και επικοινώνηση του κόσμου των καλών τεχνών,
ιθίσταται, ως εκ τούτου, το πληρέστερο
ίσο για έναν τέτοιο σκοπό και το καταλ
ληλότερο όργανο για έναν τέτοιο κατο[ρισμό. Τι θα ήταν πράγματι η Ποιητική
Αριστοτέλη εάν δεν υπήρχε έστω ένα
[νος απ’ τα έργα των τραγικών ποιητών;
’ταν ένα απόλυτα σκοτεινό κείμενο και
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το ίδιο θα συνέβαινε με τον Βαζάρι αν εί
χαν εκλείψει τα έργα της Αναγέννησης,
γιατί έτσι δεν θα υπήρχε ούτε η αναγκαία
αντιστοίχηση ούτε η απαραίτητη αναφορά.
Αν όμως το έργο του Βαζάρι, επί παραδείγματι, ήταν ένα χρονικογραφικό ντοκυμανταίρ (ή οπτικοακουστικό δοκίμιο) θα
συμπεριελάμβανε μοιραία το αντικείμενο
αναφοράς, κι έτσι το σχόλιο θα ’ταν εσαεί
συνδεδεμένο με το γενεσιουργό αναφερόμενο. Μια τέτοια πληρότητα μόνον ο κινη
ματογράφος μπορεί να την επιτύχει, ιδιαι
τέρως δε, για τις τέχνες που προσφέρουν
οπτικό αναφερόμενο, τουτέστιν για όλες,
πλην ίσως της απόλυτης και ιδία της μηχανοτεχνικώς παραγόμενης μουσικής.
Τα πάσης φύσεως πνευματικά και καλλι
τεχνικά έργα δεν είναι παρά συγκροτήσεις
της μνήμης διατυπωμένες σε κατ’ αίσθηση
επικοινωνήσιμους κιόδικες, σε κείμενα, ή
άλλως οργανωμένα σύνολα σημείων, κατά
την σημειολογική θεώρηση, σημειοσυνάγματα, που ιυς αντιεντροπικές κάψουλες
αντιστρατεύονται τη λήθη και συστήνουν
το πάνθεον της αλήθειας. Η μορφή των έρ
γων γενικιύς μπορεί να θεωρηθεί κλειστή,
με την έννοια ότι υπάρχει οριοθέτηση, αρ
χή και τέλος, εσωτερική συγκρότηση, διηγητική διαδρομή, οικονομία σημείων και
συνθετική οργανικότητα. Ως προϊόντα
μορφοποιητικής εξεργασίας3, ακολουθούν
το φυσικό υπόδειγμα περιεκτικής συμπύ
κνωσης φτάνοντας συχνά σ’ επίπεδα ύψιστης εντέλειας και ισαξίωσης, ή υπέρβα
σης του φυσικού από το τεχνικό. Η διάκρι
ση τεχνικό - καλλιτεχνικό είναι μια διάκρι
ση καθαρά ποιοτικού χαρακτήρα και ανταποκρίνεται σε μια βασική απαίτηση του αν
θρώπινου πνεύματος για μορφολογική
εντελέχεια και νοηματική ολοκλήρωση εφ’
όσον το καλλιτεχνικό αντικείμενο είναι μέ
σο επικοινωνίας (μεταβίβασης μνημονικού
φορτίου) και όχι αντικείμενο χρήσης, ή ερ
γαλείο.
Το αισθητό και το νοητό στοιχείο είναι οι
δύο ακρογωνιαίες πλευρές της επικοινωνιακής αλληλουχίας, δηλαδή της πληροφο
ριακής ροής από το έργο-κείμενο στον δέ
κτη. Το αισθητό προσλαμβάνεται μέσα
από τις δύο κύριες αισθήσεις -όραση και
ακοή- κατά τρόπο άμεσο, ενώ το νοητό
προϋποθέτει αποκιυδικοποίηση και κά
ποιο βαθμό συμπερασματικής λειτουργίας.
Αυτό σημαίνει πως τα πάντα δεν βρίσκο
νται στην προφάνεια του κειμένου αλλά

και στην αναγνωστική ενάργεια του δέκτη,
που ανασυνθέτει στο εσωτερικό του το έρ
γο, γ ι’ αυτό και το ίδιο πρέπει να είναι διευκολυντικό καθιύς και ευεπίφορο σε συνοψισμό και απομνημόνευση.
εμπειρία και η παιδεία του δέκτη εί
ναι ασφαλώς ουσιιοδεις παράγοντες
επικοινωνίας και μεταγωγής της
εξωτερικής μνήμης (κειμένου) σε εσωτε
ρική, αλλά από την πλευρά του μελετητή ή
δημιουργού αυτά μπορούν μόνο να υποτε
θούν και όχι να προσδιορισθούν ή να καθορισθούν. Βεβαίως, υπάρχουν κάποια
κριτήρια και βαθμίδες προκατάταξης της
δεκτικότητας (του κοινού), όπως ακαδη
μαϊκού επιπέδου, μέσος αναγνώστης, ή
θεατής, καλλιεργημένο και ακαλλιέργητο
κοινό, πλατύ και ειδικό κοινό, πολιτισμέ
νοι και βάρβαροι, ομόθρησκοι και αλλό
θρησκοι, θιασώτες ή δοξολόγοι, κανονι
κοί και αντικανονικοί, παραδοσιακοί και
ριζοσπάστες, αρχαϊστές ή ανακαινιστές
κ.λπ., αλλά ασφαλώς δεν λειτουργούν, ού
τε πλήρως ούτε πάντοτε, λόγιυ του ότι άλ
λοι παράγοντες όπως: εμπειρία ζωής, ευ
αισθησία, οικογενειακή και κοινωνική
αγωγή, ιστορική συγκυρία, περιρρέουσα
ατμόσφαιρα, ταξική προκατάληψη κ.τ.λ.,
δεν μπορούν να προσμετρηθούν ούτε κα
τά προσέγγιση. Οι αντιμεταθέσεις επίσης
είναι διαρκείς, φιλοσοφικές και καλλιτε
χνικές δοξασίες ανακυκλώνονται, οι
ακαλλιέργητοι μορφώνονται, οι μορφω
μένοι αγριεύουν, οι ωραιολάτρες γίνονται
γνησιολάτρες, οι ονειροπόλοι πραγματι
στές, οι παραδοξολόγοι ορθολογιστές, οι
ομοϊδεάτες αλλοϊδεάτες, οι ρέκτες της
αλήθειας πλαστολάγνοι και ούτω καθε
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Ωστόσο, η αντιμετώπιση είτε είναι λογογραφική (δοκίμιο) είτε είναι κινηματο
γραφική (ντοκυμανταίρ), εδράζεται σε
δύο θεμελιώδη βάθρα που στη μία περίπτιυση προέχει η παράδοση και στην άλλη
η υπέρβασή της. Α π’ τη μια έχουμε να κά
νουμε με μελετητή κι απ’ την άλλη με δημι
ουργό. Ο μελετητής (δοκιμιογράφος ή
ντοκυμανταιρίστας) μοιραία κινείται στο
πλαίσιο των παραδόσεων και κατοπτρίζει
το αντικείμενό του κατά τρόπο παθητικό,
αλλά ταυτόχρονα επιμελημένο και με
έγνοια στον εγκυκλοπαιδισμό. Ο δημι
ουργός δεν αρκείται στα δεδομένα των
παραδόσεων, η στάση του είναι σαφοός
ενεργητική. Κατοπτρίζει το θέμα του και
ταυτόχρονα επινοεί το κατοπτρικό εργα
λείο. Η γλιόσσα δεν είναι γι’ αυτόν πεπε
ρασμένη στα δεδομένα της παράδοσης,
αλλά επεκτάσιμη με τη συμβολή της δημι-

ουργικής διεργασίας την οποία ο ίδιος
ασκεί. Η φιλοσοφία δεν μπορεί να είναι
ποιητική, αλλά η ποίηση δεν αποκλείει τη
φιλοσοφία. Ωστόσο, και οι δύο αντιμετω
πίσεις μπορούν να διαπνε'ονται από την
ίδια φιλοσοφική αρχή κι ε'τσι διαφοροτρόπως να προάγουν το αυτό ιδεώδες. Ο ρο
μαντικός μελετητής και ο ρομαντικός δη
μιουργός διαφε'ρουν μόνο ως προς το ότι ο
μεν πρώτος ενσκήπτει επί του θε'ματος χωρίς ποιητική πρόθεση, ενο3 ο δεύτερος δεν
μπορεί να αποφύγει μια τε'τοια πρόθεση η
οποία και επενεργεί αυθορμήπυς. Συνε
πώς, ιυς προς το εροπημα του «ποιος είναι
ο καταλληλότερος δρόμος προσε'γγισης
της τέχνης διά του κινηματογράφου;», η
απάντηση είναι τόσο σαφής όσο ήταν και
πριν από τον κινηματογράφο. Η διαφορά
ανάμεσα στον Μπελίνσκι και τον Πάουντ,
ή τον Βερτοκρ και τον Ρους θα υπάρχει πά
ντα, χωρίς τούτο να σημαίνει εκ προοιμίου
κανενός είδους υπεροχή - και συνεπούς
κανενός είδους υστέρηση, από καμία
πλευρά. Είναι σχεδόν αναπότρεπτο ο ανθρωπολόγος-κινηματογραφιστής να χρη
σιμοποιεί το μέσο, ως παθητικό εργαλείο,
ενώ ο ποιητής-κινηματογραφιστής ως
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ενεργητικό εργαλείο. Τούτο οφείλεται τό
σο στη φύση όσο και στη θέση του καθενός
και καμία αντιμετάθεση δεν είναι εφικτή,
έστω και αν οι εν λόγιο θέσεις και προθέ
σεις αμβλυνθούν ή και διασταυρωθούν.
Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι οι παθητι
κές προσεγγίσεις αποτελούν μαρτυρίες
κυρίως των αντικειμένων που πραγματεύ
ονται, ενώ οι ενεργητικές αντίστοιχα, κυ
ρίως των υποκειμένων που τα πραγματεύ
ονται. Ο παθητικός καθρέφτης δεν είναι
πάντα αρκετός, αλλά και ο ενεργητικός
καθρέφτης δεν είναι πάντα πιστός.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Από σημειολογική αλλά και ευρύτερα
επικοί νιονιακή σκοπιά, οι κιόδικες είναι
συστήματα σημείων με σκοπό την επικοινυ)νία.
Μπορούμε να τους διακρίνουμε σε πολλές
κατηγορίες ανάλογα με την περίπτωση. Μ’
αυτή την έννοια έχουμε διαφανείς ή
λανθάνοντες κώδικες, άμεσους ή έμμεσους,
μεγάλης ή μικρής επάρκειας, φανερούς ή
μυστικούς, ανοιχτούς ή κλειστούς, απλούς ή
σύνθετους, γενικής ή ειδικής χρήσης, ευρέως ή
περιορισμένου φάσματος, ομοιογενείς ή
ετερογενείς, λεπτομερείς ή σχηματικούς,
περισσότερο ή λιγότερο ακριβείς, εθνικούς ή

κοινωνικούς, παραστατικούς ή συμβολικούς,
λεκτικούς ή γραπτούς, οπτικούς ή
ακουστικούς, κλπ. Αν συνεχίζαμε, δεν ξερουμι
πραγματικά πού θα φτάναμε, γιατί το σύμπαν
των κωδίκων δεν έχει όριο εξάντλησης και
μόνο αν θέσει κανείς αξιωματικά ε'ναόριο
ολότητος μπορεί ν’ αχθεί σ’ ε'να πεπερασμένο
σύνολο.
2 .0 Κινηματογράφος είναι εκ προοιμίου
σύνθετος και φυσικά κατά πολύ ευρύτερος
όλων των άλλων κωδίκων τους οποίους μπορεί
να συμπεριε'χει, είτε άμεσα είτε ε'μμεσα. Η
πρωταρχικότητα των αισθήσεων στη σύσταση
των οπτικοακουστικυόν κωδίκων είναι
οπωσδήποτε θεμελιυόδης γιατί, καθώς
κυριαρχούνται από τη σκοπιμότητα της
επικοινωνίας, οφείλουν να διαμορφωθούν
ανάλογα με το πληροφοριακό φορτίο που
πρε'πει να μεταβιβάσουν σε συσχετισμό μετο
συγκεκριμε'νο αισθητήριο όργανο πρόσληψης.
Αν κάποιες εμπειρίες, όπως η αφή και ηγεύση
απαιτούν άμεση σωματική επαφή, δεν
μπορούν, παρά μόνο εν με'ρει, να
μεταβιβαστούν και κανείς δεν μπορεί να μάθει'
πράγματι τη γεύση του κρασιού από λε'ξεις, j
εικόνες ή ήχους, ούτε φυσικά να αισθανθεί το
χάδι τηλεοπτικά και τη μυρωδιά των
λεμονανθοί απ’το ραδιόφωνο. Η όραση και η
ακοή είναι οι κύριες αισθήσεις
προσανατολισμού και διαμόρφωσης των
κωδίκτον. Κάθε μήνυμα φτιάχνεται για να
ιδωθεί, ή/και να ακουστεί.
3. Η προβληματική της αισθητικής ανάλυσης έχει
βεβαιώς την ιστορία της, αλλά δεν μπορεί να
καθοδηγήσει την τεχνουργική πρακτική, ούτε
να διαμορφώσει πρότυπα επικοινωνιακής
μορφολογίας, γιατί αυτό που στην
πραγματικότητα κάνει είναι να επαναβρίσκει
αν όχι τη διαδρομή της ποιητικής δημιουργίας,
την σύσταση του ε'ργου και την ταυτότητα των
επί με'ρους στοιχειών του. Εξετάζονταςτο
αισθητικό αντικείμενο με αναλυτικά εργαλεία 4
βοηθούμαστε σημαντικά, κυρίως ως προς την *
κατανόηση αλλά όχι και την ποιητική. Η
ποιητική δεν ακολουθεί προδιαμορφωμένα 4
πρότυπα καθώς η ίδια είναι προτυποποιός ή
διεργασία και αντιστρατεύεται κάθε
|
συμμορφοποιητική διάσταση ή κάθε
|
αντιγραφή. Αυτό βε'βαια την φε'ρει αντιμέτωπη,^
με την αδράνεια της επικοινωνίας, αλλά εφ’
όσον μόνο η ανεξάρτητη πληροφορία μπορεί ί
να είναι κατά προσε'γγιση προσθετική, έτσι ^
μόνο και η ποιητική μπορεί να προσεγγίσει τον'®
υπε'ρτατο προορισμό της, που είναι η
υπε'ρβαση της καθομοιώσης και η
μορφοποίηση του χάους. Η ποιητική δίνει
μορφή στο χάος.
1
• Το παρόν κείμενο αποτε'λεσε τη βάση για μια g
διάλεξη που ε'γινε στην Ημερίδα:
«Κινηματογράφος και τέχνη» στο πλαίσιο του
« 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και [
Νέων Μέσων πάνω στην Τέχνη», που
πραγματοποιήθηκε από 2-6 Δεκεμβρίου 1998
στις αίθουσες της Σχολής Καλών Τεχνών και
του Ι.Μ.Ε. (Δημοσιεύεται αυτούσιο.)
1
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Ένας τρ ο βα δο ύρος από τα παλιά δον μπορεί παρά να μας πείθει
για της εμβρίθειά ς του το αληθές, οι νεόκοποι -και δη Σκω τσ έζοιεκφραστές μιας ιδιαίτερα δροσάτης non εν μέαω καύσωνα δεν θα
περνούσαν απαρατήρητοι, ενώ ο καλώς νοούμενος ακαδημαϊσμός
ενόςγάλλου δημιουργού συναντά αριστοτεχνικά τις χορευτικές
φιγούρες - αυτοί συνθέτουν το τρίπτυχο των προτάσεων της
στήλης για τις προσεχείς εβδομά δες.
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του αληθή. Ομως το ταξίδι συνεχίζεται, και
στην περίπτωση του Bad Love ο αμερικανός τραγουδοποιός παραδίδει μαθήματα
περφεξιονισμού και εκλεπτυσμένης ευαι
σθησίας. «Πίνεται μονορούφι» αυτός ο δί
σκος, με όλη τη μειλιχιότητα και τη στωικότητα της τριαντάχρονης καριέρας του. Για
τους γνώστες ακροαατές, ο Randy Newman
ακολουθεί τα χνάρια που τόσα χρόνια έχει
χαράξει (από τη Νέα Ορλεάνη έως το Σαν
Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη), σε μια μου
σική διαδρομή με βασικούς οδηγούς τη φω
νή και το αειθαλές πιάνο του.

του Βασίλη Ρούβαλη

The Hush

αποτυπώνει τους εσιυτερικούς δεσμούς της
παράστασης με την ιδιοφυία του Pascal
Comelade σε πλήρη ευγλοπτία: ήχοι υδάτι
νοι κι αέρινοι, ρυθμοί απ’ το μεδούλι της με
σογειακής γαίας, τόνοι και παύσεις οξείας
υφής για την καθοδήγηση του σιυματος και
του πνεύματος στο κινησιολογικό δρώμενο.

RANDY NEW M AN
Bad Love

Μια ιδιαίτερη περίπτωση συνθέτη είναι ο
iscal Comelade, ο οποίος φροντίζει πάντα
ιπροκαλείτο ακροατήριό του με ασυνήθι;ες μελωδικές φόρμες και περιδινήσεις οε
Τωτότυπα ηχοχρωματικά πλαίσια. Όσον
ψοράτο Ziimzum Κα, που ο τίτλος του παχπεμπει στην ηχοποίητη λέξη για το βούιια των μελισσών στα καταλανικά αλλά
π στο αρχικό γράμμα του ονόματος μεγάjOVκαλλιτεχνών του 20ού αιώνα όπως ο
,αντίνσκι, ο Καντόρ, ο Κλε, ο Κάφκα κ.ά.,
!ναι μια ευαγής περίπτωση συνάντησης της
ίύγχρονης χορευτικής τέχνης με τη μουσική
ιιοτυπίατου Pascal Comelade: η χορογρα
φία των Καταλανοίν Cesc Gelabert και
rederic Amat συγκεκριμενοποιεί τη διά
ταση της φαντασίας προς το ρεαλιστικό
^αίσθημα σ’ ένα τοπίο άπλετης διαφάνει
άς. Όλα αυτά, βεβαίως, θα αποφαίνονταν
;ιο συγκεκριμένα και απτά εάν είχαμε την
,υκαιρία να τα απολαύσουμε ζωντανά από
η χοροθεατρική ομάδα Azzopardi Cia De
)ansa. Παρ’ όλα αυτά, η μουσική διάσταση
I

Με τη δύναμη του κλασικού, που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα και τη στιβαρή
καλλιτεχνική του υπόσταση, έρχεται το άρ
τι αφιχθέν άλμπουμ Bad Love του Randy
Newman. Έ να ς ζωντανός θρύλος από τα
παλιά ρίχνει λοξές ματιές στο σημερινό δισκογραφικό αλισβερίσι και φαίνεται πως
απαρνείται να συμμετάσχει καθότι οι μου
σικοί προβληματισμοί που και αυτός, με
ταξύ αρκετών άλλων εκλεκτών (και πολύ
πρόχειρα τα ονόματα των Joni Mitchel,
Van Morisson, Tom Waits, Bob Dylan),
μπόλιασε για μια δημιουργικότερη και εμβαθύνουσα καλλιτεχνική πραγματικότητα.
Ακούγοντας το «I’m dead», ο πειθήνιος
ακροατής θα αντιληφθεί τα περί του λόγου

Μόνο και μόνο τ’ όνομα θα μπορούσε να
παραπλανήσει για την ηχητική ταυτότητα
της σκωτσέζικης μπάντας, που για περισσό
τερα από δέκα χρόνια διατηρεί όλη τη φρε
σκάδα και τη νεανική διάθεση της πρώτης
δισκογραφικής εξόρμησης. Τόσα χρόνια
μετά το θρυλικό για τα ποπ δεδομένα κομ
μάτι τους «I don’t want a lover» -τι κι αν ακό
μη έχει γίνει σήμα κατατεθέν τους-, οι Texas
δεν παύουν να σκαρφίζονται μικρά ποπ
κομψοτεχνήματα που η διαχρονικότητά
τους θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να
παραλληλιστεί με εξίσου σπουδαία άλ
μπουμ απ’ το παρελθόν, που παραμένουν
άφθαρτα κι «εντός εποχής» (να θυμίσουμε
εδιό το καταπληκτικό άλμπουμ Eden των
Everything But The Girl, από το 1983 παρα
καλώ!). Το συγκρότημα της όμορφης
Sharleen Spiteri έλκει στοιχεία από τη βρε
τανική ποπ της προηγούμενης δεκαετίας αλ
λά και με τη χρήση συγκεκριμένων μελωδι
κών φορμών και καινών ηχητικών προτάσε
ων (κυρίως χορευτικής χροιάς) από το σήμε
ρα και το αύριο των ηλεκτρονικοί οργάνων.
Τραγούδια εύληπτα, χαριτωμένα (όπως τα
The Hush, Summer Son και Day After Day
που ξεχωρίζουν με το πρώτο άκουσμα), ιδα
νικά για καλοκαιρινές «αποδράσεις».
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Μ ια εντυπωσιακά πολυτελής έκδοση που κυκλοφόρησε
πρόσφατα όχι μόνον μας αποκαλύπτει εναν εξαιρετικό
έλληνα γελοιογράφο και πρωτοπόρο της φόρμας των κόμιξ
στις αρχές του αιώνα, αλλά ουσιαστικά
ξαναγράφει την ιστορία του χώρου.

hm».
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

■I

Η ιστορία γράφεται πάντοτε
κατόπιν εορτής

.V -

V Æ

του Θανάση Μουτσόπουλου

ο όνομα του Ηλία Κουμετάκη στην
ιστορία της ελληνικής γελοιογραφίας
του πρώτου μισού του αιώνα μας δεν
έχει την ίδια θέση με αυτό του Φωκίωνα Δημητριάδη. Θα μπορούσε
όμως κάλλιστα, αν ο τελευταίος δεν είχε κα
ταλάβει (δίκαια) το προσκήνιο της ελληνι
κής γελοιογραφίας για δεκαετίες. Λόγω αυ
τού του γεγονότος και λόγω μιας σειράς από
πολιτικές και προσωπικές κακοτυχίες, ο
Κουμετάκης είχε μια διακεκομμένη και συ
ντομότατη πορεία στον χώρο αυτό προτού
αποσυρθεί πικραμένος. Από τη στιγμή που
σταμάτησε, έζησε ακόμη σαράντα επτά χρό
νια χωρίς να ξαναδημοσιεύσει τίποτα, πιάνοντας το πενάκι αραιά και που για πρόσω-

πική έκφραση και μόνον. Το γεγονός ότι ο
Σταύρος Πετσόπουλος των εκδόσεων Άγρα
πήρε την τολμηρή απόφαση να κυκλοφορή
σει έναν σχεδόν συνολικό τόμο του έργου
του Κουμετάκη, σε συνεργασία με το
Ε.Λ.Ι.Α., αξίζει συγχαρητηρίων. Περιλαμ
βάνονται κείμενα των επιγόνων του Κουμε
τάκη, των γελοιογράφων Αρχέλαου και Κ.
Μητρόπουλου και τιυν μελετητών Ο. Δημητρακόπουλου, Δ. ΙΙορτόλου και Δ. Δασκαλόπουλου. Αναλύοντας εκ των υστέρων την
ελληνική γελοιογραφία αυτής της περιόδου
με πρόσθετο εργαλείο αυτόν τον τόμο, κατα
λήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η τέχνη
του Κουμετάκη δεν υστερεί σε τίποτα από
αυτή του Δημητριάδη. Οι συγκυρίες οδήγη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑΝ
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο

Δ ΕΝ ΧΩ ΡΕΙ ΑΜ Φ ΙΣΒΗΤΗΣΙΣ

Τ

— Και, προ παντός, να έχετε un'
όψ€ΐ σας ότι στην κλινική μου,
μόνον γάλα ΚΡΙΝΟΣ εννοώ να
δίδεται στους αρρώστους μου.
Είναι το ανώτερο όλων...

’ivr
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— Ωραία βίλα σκάρωσε ο κυρ-Μήτσος.Λες
να 'γίνε από τα κρέατα που πουλάει;
— Μ άλλον απ’ εκείνα που πουλάει η...
γυναίκα του!

σαν τον καθένα τους σε τελείως διαφορετι
κές πορείες, η ιστορία όμως πάντοτε αποφαίνεται καθυστερημένα.
Ο Ηλίας Κουμετάκης γεννήθηκε στο
Αργοστόλι το 1889· όμως μεγάλωσε στην
Κέρκυρα, την οποία θεωρούσε πάντα πα
τρίδα του. Ό πω ς μπορεί να φανταστεί κα
νείς, η κλίση του στο σκίτσο εκδηλώθηκε
ιδιαίτερα να>ρίς στη ζωή του, όμως κανείς
τότε δεν σκέφτηκε να τον ενθαρρύνει
Ό ταν τελικά κατεβαίνει στην Αθήνα, καΠ Ω Σ ΤΡΑΒΙΕΤΑΙ Η ΠΕΛΑΤΕΙΑ

— Πρέπει να ξέρετε,
κυρία μου ότι: Η
καλύτερη τροφή
για τα παιδιά είναι το
γάλα, και το καλύτερο
γάλα είναι η μάρκα
«ΚΡΙΝΟΣ»

,— Κεσάτια βλέπω, κυρ-Δημητρό. Όλοι στον
αντικρινό τρέχουνε...
— Είναι γιατί έχει γάλα ΚΡΙΝΟΣ

ir
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αφημιστικό προσχέδιο του Η λία Κουμετάκη.

?θώνει να δημοσιεύσει σκίτσο του στην
ημερίδα Χρόνος του Κ. Χαιρόπουλου
ις 9 Φεβρουάριου 1909. Τον δυσαρεστεί
ως ιδιαίτερα η έλλειψη χρώματος και η
κή ποιότητα της εκτύπωσης. Για αμοιβή,
ιε λόγος. Περνάει στην εφημερίδα Αθήι του Γ.Πωπ, η οποία είχε καλύτερο χαρ
υψηλότερη (διπλή) τιμή πώλησης από τον
»όνο και «ανώτερου επιπέδου αναγνώες». Φυσικά δουλεύει πάντα αμισθί γιατί,
ςως γράφει ο ίδιος, «όεν είχα ιόέα τότε ότι
ηρώνονται...». Σε όλο αυτό το διάστημα οι
λοιογραφίες του Κουμετάκη παραμένουν
οιχτά Βενιζελικές στην κατεύθυνσή τους,
jjv Οκτώβριο του 1910 τον διακόπτει η
ρατιωτική θητεία, η οποία παρατείνεται
;γω των πολέμων του 1912 και 1913. Επι,ρεφει το 1914. Η εφημερίδα Αθήναι δεν
ναι όμως πια Βενιζελική. Έ τσ ι ο Κουμείκης αναγκάστηκε να κάνει γελοιογρα

Αλλο ένα προσχέδιο για τη διαφήμιση του γάλακτος «Κρίνος».

φίες «αντίθετες των φρονημάτων» του.
Όμως, πλέον, αμειβόμενος. Επέστρεψε
στον Χρόνο με τον μισθό που έπαιρνε στην
εφημερίδα του Γ. Πωπ. Στα τέλη του ίδιου
χρόνου ξέσπασε ο Παγκόσμιος Πόλεμος
και οι εφημερίδες σταμάτησαν να δημοσι
εύουν γελοιογραφίες. Παύση άλλη μια φο
ρά για τον Κουμετάκη. Τον Μάρτιο του
1915 μπήκε στην Εθνική Τράπεζα και μετα
τέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Πολλά χρόνια με
τά, το 1926, επιστρέφει στη γελοιογραφία
με μια σύντομη συνεργασία με τη βραχύβια
εφημερίδα Πρωινός Τηλέγραφος. Ζητάει
συνεργασία με το Ελεύθερο Βήμα, αλλά δεν
γίνεται δεκτός επειδή το έντυπο είχε ως
αποκλειστικό συνεργάτη τον Φωκίωνα Δημητριάδη. Το πεπρωμένο γι’ άλλη μια φορά
καθορίζει τη μοίρα του Κουμετάκη. Από το
1927 μέχρι το 1932 δημοσιεύει στην Πρωία.
Ακολουθεί πολιτική αστάθεια και εν τέλει η

δικτατορία του Μεταξά. Γελοιογραφίες τέ
λος για τον Κουμετάκη. Παράλληλα με τα
πολιτικά σκίτσα, ο Κουμετάκης δούλεψε
και στο χώρο της πρωτοεμφανιζόμενης τότε
διαφημιστικής γελοιογραφίας. Δημιούργη
σε τον τύπο του καλόγερου Ονούφριου για
τα τσιγάρα Γιαννουκάκη, ο οποίος μετα
μορφώθηκε σε καλόγερο Ακάκιο για τα ζυ
μαρικά Μίσκο. «Ακάκιε, τα μακαρόνια...»:
Το πιο μακρόβιο ίσως σλόγκαν της ελληνι
κής διαφήμισης ανήκει στον Κουμετάκη.
Επιπλέον φαίνεται ότι ήδη από τη δεκαετία
του ’20 είχε πλήρως αφομοιώσει τη φόρμα
του κόμιξ, ενώ συχνά κάνει αναφορές στα
Μίκυ Μάους. Είναι, άραγε, ο Κουμετάκης ο
πριύτος κλασικός των ελληνικών κόμιξ;
Υπάρχουν όμως πολλοί περισσότεροι λόγοι
απ’ αυτούς για να μελετηθεί το έργο του και
η ιστορία να του δώσει -επιτέλους- τη θέση
που δικαιωματικά του ανήκει.
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«Η πραγματικότητα όεν υπάρχει»
Σύνθημα των Εξαρχείων

V··

»k. Jt.

Συχνά έχω την εντύπωση ότι αυτό που ονομάζουμε «ελληνική
τέχνη» και από το οποίο όλοι ψωμιζόμαστε, έμμεσα ή άμεσα,
κατ' ουσίαν δεν υπάρχει- ότι, δηλαδή, η μικρή ιστορία της
νεοελληνικής εικαστικής έκφρασης είναι απλά ένα είδω λο
πάνω στον καθρέφτη της καθ' όλου ιστορίας της τέχνης. Κι
όταν, βέβαια, ο καθρέφτης απομακρυνθεί, το «είδωλο»
χάνεται: μ' άλλα λόγια τα ερωτήματα που με απασχολούν
συνίστανται στο πώς εμπλέκεται η ελληνική δημιουργία στην, με
σαφήνεια διαγεγραμμένη, ιστορία της δυτικής τέχνης- αν
συνιστά ενότητα- αν υπάρχει εκτός των πολύ συγκεκριμένων
αναφορών, και αν η ίδια μπορεί ν' αναγνωρισθεί αποκλειστικά
«κατ' αντανάκλαση» δηλαδή cl' après ή όχι.

Μια μηοτίλια στο πέλαγος
του Μάνου Στεφ ανίδη

Ντένης Ζαχαρόπούλος, γράφο
ντας το 1984 για τη δουλειά του
Γιώργου Ζογγολόπουλου, σημείω
νε ότι η στάση του χαρακτηρίζει
την τομή που σφραγίζει την νεοελ
ληνική τέχνη, δηλαδή το πέρασμα από την
έρευνα μιας πολιτιστικής ταυτότητας στην
έρευνα μιας πολιτιστικής πρακτικής.
Είναι μ’ άλλα λόγια άγονο να συζητάμε
για την ταυτότητα ή την ανυπαρξία της εγ
χώριας παραγωγής μας και μάλλον θα
’πρεπε να στραφούμε προς πρακτικές έκ
φρασης και προς ατομικές περιπτώσεις.
Ιδού λοιπόν το πριυτο συμπέρασμα: Η ει
καστική δημιουργία μας δεν συγκροτεί σώ
μα αλλά περιγράφεται αποσπασματικά
από μονάδες (εξαιρετικά ενδιαφέρουσες
κατά περιπτιυσεις). Παρ’ όλα αυτά, ως ει
καστική κοινότητα επιβάλλεται να ορισθεί
ένα σύνολο προσώπων, θεσμών και σχέσε
ων στις οποίες εμπλέκονται το κράτος ως
υπεύθυνο γιι^την χάραξη πολιτιστικής πο
λιτικής, οι δημιουργοί, το κοινό προς το
οποίο εξ ορισμού οι δημιουργοί απευθύνο
νται, η αγορά της τέχνης, οι επαφές με το
εξωτερικό, τα μουσεία και οι γκαλερί, οι
ποικίλοι -συνήθως κρατικοδίαιτοι- πολιτι
στικοί φορείς, τα MME, η τεχνοκριτική
κ.λπ. Όλοι αυτοί λειτουργούν ως φυσικοί
αγωγοί ή διαμεσολαβητές ανάμεσα στον

Ο
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δημιουργό και το δημιούργημα, ανάμεσα
στην πολιτιστική σύλληψη και την πολιτι
στική πρακτική.
Ο υπογραφόμενος έχει συμπληρώσει
σχεδόν εικοσαετή εμπλοκή σ’ αυτόν τον
κύκλο -τον καθόλου φαύλο- των εικαστι
κών σχέσεων και επιδράσεων. Θα ήθελε
λοιπόν, με βάση αυτή την εμπειρία του, να
καταθέσει θετικές και αρνητικές διαπι
στώσεις σχετικά με την πορεία των εικα
στικών πραγμάτων στον τόπο. Σαν μια
μποτίλια στο πέλαγο. Εκ προοιμίου, μάλι
στα, δηλώνει ότι δεν αποποιείται το μερί
διο της ίδιας ευθύνης, που τυχόν του ανή
κει, και είναι ανοιχτός στο διάλογο. Ή δη
σε παλιότερη αρθρογραφία μου έχω κατα
μερίσει τις ευθύνες της πολιτείας όσον
αφορά στην ανυπαρξία πολιτιστικής πολι
τικής και στο διεκπεραιωτικό πνεύμα ή την
πυροτεχνηματική διάθεση των φορέιυν
της, ώστε να μην χρειάζεται να επαναλάβιυ
τ’ αυτονόητα. Και τούτο γιατί ο πολιτισμός
δεν μπορεί να είναι παράγωγο και μόνο
κρατικών δομών ή πρωτοβουλιών, ούτε να
επιζητεί κατ’ αποκλειστικότητα την ασφα
λή ομπρέλα της πολιτείας. Ο πολιτισμός
αναφύεται από κάτιυ και υπάρχει μέσα
από την διαρκώς ανανεούμενη κριτική των
ακαδημοποιημένων αξιών της κοινωνίας
που τον εκκολάπτει. Αν έχουν εμφιλοχιυ-

ρήσει καρκινογονα κύτταρα στην εικαστι
κή μας κοινότητα, αυτό οφείλεται στην
ανοίκεια ταύτιση κράτους και δημιουργών
και στην συχνά υπαλληλοποίηση της
φράσης· μιας έκφρασης που συχνά
γεται κατ’ επιταγήν και δεν γεννιέται από
την προσωπική ανάγκη. Ας αφήσουμε λοι
πόν το κράτος να κάνει ό,τιμπορεί-ή
λον ό, τι δεν μ π ο ρ εί (;)- κι ας δούμε τα
στην εικαστική κοινότητα καθ’ αυτήν,
κοινότητα που περιελάμβανε και που περί- λαμβάνει εξαιρετικές περιπτώσεις καιση-1
μαντικές μονάδες και που εις πείσμα της
περιθωριοποίησης του ελλαδικού κράτουςJ
και της έλλειψης θεσμών που να ευνοούν;
την δημιουργία και όχι τους καλλιτεχνοπα··1
τέρες, καταθέτει την αέναή της καρποφο
ρία. Μια κοινότητα που περιλαμβάνει τον^
Ν. Γύζη, τον Ιω. Αλταμούρα, τον K. Μαλέα, τον Γ. Μπουζιάνη, τον Γ. Χαλεπά, τον
Σπ. Παπαλουκά, τον Δ. Διαμαντόπουλο,ίΐ
τον Γ. Τσαρούχη, τον Δ. Κοντό, τον Γ. Κου-:ι
νέλλη, τον Τάκι, τον Βλ. Κανιάρη, τον Γ. :
Λάππα, τον Γ. Χατζημιχάλη, την Διοχάντη,-j
τον Ν. Μπάικα, τον Ν. Χαραλαμπίδη και I
τόσους άλλους.
Σ ’ αυτούς λοιπόν και γι’ αυτούς ο λόγος: ■
I. Βασικό έλλειμμα στην νεοελληνική τέ
χνη παρουσιάζει ο χοίρος της ιδεολογίας;
και συνακόλουθα εκείνος της παιδείας. Η
καλλιτεχνική έκφραση πρωτίστως πάλι,
αντανακλά ή υποσκάπτει την κυρίαρχη
ιδεολογία και μέσω των υποκειμενικών
διεργασιών του δημιουργού εκπροσωπεί
ται το σύνολο. Στον τόπο μας οι καλλιτέ
χνες μοιάζουν ν ’ αγνοούν ή να μην ενδιαφέρονται για το καθημερινό γίγνεσθαι του
τόπου καθώς έχουν κλεισθεί στην «ασφά
λεια» της ατομικής τους περίπτωσης. Γενι
κά μιλώντας, θα έλεγα ότι στην σύγχρονη
εικαστική έκφραση δεν υπάρχει συμβολι
κά ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας -αλλά
ούτε κι ο άνθρωπος που βρίσκεται στο πιο
προκεχωρημένο σημείο του πλανήτη. Τα
άμεσά μας προβλήματα απουσιάζουν, ως
μη έδει. Χαρακτηριστικό είναι, νομίζω, το
παράδειγμα του σύγχρονου ελληνικού κι
νηματογράφου. Κι ενόί η σύνθεση των προβλημάτων αυτών δημιουργεί ιδεολογία, οι
δημιουργοί μας καταναλίσκονται σε ιδεο
λογήματα ή σε λύσεις ο'^στε να προσελκυσθεί το πιο αγοραίο τμήμα της αγοράς. Ως
ακραία συνέπεια αυτών προκύπτει διογκωμένο το έλλειμμα της παιδείας, η έλλει
ψη ουσιαστικής κι όχι επιφανειακής ενημέρο3σης, η κατάθεση θεωρίας. Η ελληνική
τέχνη παραμένει ενστικτώδης, ορμέμφυτη,
προϊόν «ταλαντούχων» μονάδων και απα

Χρειάζεται η πολιτιστική επανάσταση τον τιμονιέρη της;
(αφιερωμένο σε πρώην μαοϊκούς και νυν «τιμονιέρηδες»).

καλλιτεχνική αυτοκατάργηση. Παράλλη
λα θάλλει η παρουσίαση-πρόταξη του υλι
κού, χωρίς όμως το ίδιο να μεθίσταται σε
πλαστικό γεγονός, σε αισθητικό αντικεί
μενο. Η λατρεία της τεχνικής απ’ την μια
και η «αποθέωση» των αναφομοίωτιυν αλικών απ’ την άλλη αποτελούν τις κύριες αι
τίες της εικαστικής μας οπισθοδρόμησης,
της διαιώνισης ενός στυλ που άλλοτε απο
τελεί απλώς ακαδημία του Μοντερνισμού
και άλλοτε ακαδημία της παράδοσης. Και
να σκεφθεί κανείς ότι ήδη από το 1957 ο
Enrico Baj, ο Yves Klein και ο Piero
Manzoni υπέγραψαν μανιφέστο «εναντίον
του Στυλ» (Contre le Style), υπονοώντας
βέβαια πολλά και διάφορα.
III. Ο υπογραφόμενος θεωρεί ότι ήρθε η
στιγμή να μετατρέψουμε σε πλεονεκτήμα
τα ακόμη και τις αδυναμίες μας. Πιστεύω
ότι είμαστε, συμβολικά, «τυχεροί» που
αποτελούμε μιαν εθνική Σχολή η οποία
δεν πέρασε από την Αναγέννηση ή το Ρο
κοκό και -ά ρ α - που δεν έχει να λογοδοτή
σει ούτε στον Ραφαήλ ούτε στον Ρούμπενς.
Βεβαιιυς, παρενεβλήθη η γενιά του ’30
που ήθελε σοϊνει και καλά να μας κρεμά
σει από τους όρχεις του Φειδία ή του Παν
σέληνου. Σήμερα όμως και αυτό το φαινό
μενο μπορεί να τοποθετηθεί στις ιστορικές
του διαστάσεις.
Το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα -και

της τέχνης της ειδικότερα- είναι η επιθυ
μία της να καταστεί σύγχρονη χωρίς ν’
απολέσει την ταυτότητά της. Τι το κακό σ'
αυτό; Γιατί πρέπει να μας επιβληθεί ω
Greek Realities ένας δευτεροκλασάτο
φορμαλισμός χωρίς ίχνος έρευνας ή πρω
τοτυπίας; — Και γιατί θα έπρεπε με σπου
δή ν ’ αποδείξουμε ό,τι για τον Άγγλο ή τον
Γερμανό είναι αυτονόητο; (Οι βρετανοί
μελετητές και οι βρετανοί καλλιτέχνες,
λ.χ., κάνουν σαφή διάκριση ανάμεσα στην
English και την American pop-art). — Ή ,
γιατί δεν θα έπρεπε να διεκδικήσουμε ό,τι
για κάθε σύγχρονο δημιουργό είναι δεδο
μένο; Το δικαίωμα, δηλαδή, της «αυτοδιά
θεσης»; Έ τσι λοιπόν διαπιστώνουμε πως η
νεοελληνική έκφραση μετεωρίζεται ανά
μεσα στην προγονόπληκτη μεγαλομανία
και στο πιο μίζερο σύμπλεγμα κατωτερό
τητας. Κι ας μην ξεχνάμε ότι η πίστη σε κά
τι δημιουργεί την μεγάλη τέχνη· όπως επί
σης και η ηθική στάση, σε αντίθεση προς
τους νόμους και τις λογικές της αγοράς,
οδηγεί στην υψηλή έκφραση.
IV. Μ’ ενδιαφέρει επίσης οι δημιουργοί
που ενδιαφέρονται για την Ιστορία, που
επιθυμούν να εμπλέξουν το έργο τους στην
ιστορική διαδρομή, στα γλωσσολογικά της
δεδομένα, ασχέτως «υψηλού» ή όχι αποτε
λέσματος. Που εργάζονται με τον νου τους
στη δράση της Ιστορίας και στην κρίση της·
κίΛ ιΓΛ

το στήριγμα της θεωρητικής σκέψης.
ά και οι θεωρητικοί της, παρασυρμέαπό το κυρίαρχο ρεύμα, «δημοσιογρα|.ν» μάλλον περιγράφοντας παρά αναντας. Βράζοντας οι περισσότεροι στον
Dχυλό αναλίσκονται σε παιχνιδάκια
οσίας ή ακόμη χειρότερα σε αυτιστικές
τεις αυθεντίας, αφήνοντας το πρόβλη. /α παραμένει πρόβλημα. Έ τσ ι εξηγείγιατί ελλείπει ο διάλογος και ο συλλο>ς προβληματισμός από την εικαστική
/άτητα, γιατί δεν έχει αναβαθμισθεί ο
ρητικός λόγος στην ΑΣΚΤ ενώ η ηγέ
της αρκέσθηκε στην κτιριακή της ανα✓ ιση. Αλλά όπως έγραψε προσφυώς
Αντί ο Σωτήρης Δαματόπουλος η πολιική υποδομή είναι ένας μύθος, αν δεν
υποθέτει και παραγωγή τέχνης (τευχ.
σελ. 46). Δεν μπορούμε όμως να σώμε κάποιον που δεν θέλει να σωθεί,
οι η ΑΣΚΤ παραμένει ακόμη συντεχνία
ράφων και γλυπτών χωρίς καμία θεοτ
ική παιδεία - η ιστορία της τέχνης, λ.χ.,
ίσκεται υποτυπωδώς και χωρίς αναφοστον XX αι. και τον Μοντερνισμό.
5την Σχολή λείπει επίσης η θεωρία και
ητική της τέχνης, η θεωρία του κινημαράφου, ενώ πρόσφατα λειτούργησαν
αστήρια για την video και την
nputer art, τη φωτογραφία κ.λπ. Υπό
συνθήκες αυτές οι απόφοιτοι έχουν
>νωρίς διαμορφώσει μεν «επαγγελμαj» συνείδηση, δηλώνουν ζωγράφοι ή
πτες ή χαράκτες, αλλά πόσο δρουν ως
λιτεχνικά υποκείμενα;
Η ελληνική τέχνη, απ’ την άλλη, ρέπει
>ς την γραφικότητα, την περιγραφή, τη
κοσμητική αντίληψη, την κολακεία, δη% του περίφημου μέσου γούστου και
αποθέωση του προφανούς. Έ τσ ι ανθεί
εριγραφική ζωγραφική και οι συναιΐματικές εξομολογήσεις μέσω εικόνων,
Λ χάνεται η συμπόρευση με το παρόν
με ό,τι διεθνώς ισχύει. Γιατί είναι άλλο
ίγμα να λέει κανείς «χρωματίζω» κι άλαποφασίζω για τον δυναμισμό μιας
)μας· άλλο να λέει «διακοσμώ» κι άλλο
;ράζω, άλλο «αφηγούμαι» κι άλλο υποιλω. Εξάλλου, όπως έλεγε χαριτολογώ,ς ο James Joyes, η συναισθη ματολογ ία
)έρχεται πάντα από ένα συναίσθημα
>ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε. Επίσης, συι παρατηρείται ένας ναρκισσισμός περί
υλικά, ενώ αντιμετωπίζεται η τεχνική
αυταξία και ως φετίχ. Η τεχνική όμως
αι προϋπόθεση, δεν είναι σκοπός. Και
αι ο πιο σίγουρος δρόμος για να οδηγηκανείς στην επανάπαυση, δηλαδή στην
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χωρίς οίηση. Γιατί, τι νόημα έχει ένα έργο
που αυτάρεσκα αντανακλά τον εαυτό του
και μόνο, χωρίς να ενσωματώνει σαν δεύ
τερο δέρμα την κρίση της εποχής, το δρά
μα της Ιστορίας;
Το μεγάλο πρόβλημα των νέων καλλιτε
χνών πάλι, έχει να κάνει με την «επίδειξη»
μέσω του υλικού ή, χειρότερα, με την έλ
λειψη αφομοίωσης του κατά την καλλιτε
χνική διαδικασία. Το πρόβλημα έγκειται
επίσης στη φλυαρία των οπτικών στοιχεί
ων ή στο φόρτωμα της σύνθεσης με ετερό
κλητα «είδη» μορφών που ανταγωνίζονται
το ένα το άλλο, σε βαθμό ώστε ο κίνδυνος
της εικονογράφησης να βρίσκεται πάντοτε
ante portas. Και τότε τα χειροκροτήματα
του απαίδευτου κοινού δεν αρκούν για να
συγκαλύψουν την διπλή ευήθεια. Τέλος,
στην εποχή μας ακμάζει μια ιδέα που έχει
να κάνει τόσο με την αγορά όσο και με τα
κριτήριά της. Εξετάζουμε την τέχνη -είναι
άποψη και κριτικών αυτό- αποκλειστικά
σε σχέση με τον υπαρκτό ή ανύπαρκτο
αποδέκτη της και υιοθετούμε χυδαία την
καθόλα χυδαία λέξη «καταναλωτής», ή,
πάλι, εξισώνουμε το έργο τέχνης προς την
καθόλου χυδαία πλην ανακριβή λέξη
«προϊόν». Η τέχνη όμως οφείλει να γεννή
σει το κοινό της και σίγουρα μπορεί να το
διαπλάσει.
Συζητώντας πρόσφατα στην τηλεοπτική
εκπομπή «το Φανταστικό Μουσείο» με τον
Δήμο Θέο, του ζήτησα να μου περιγράψει
πώς εννοεί την διεκδίκηση μιας φτωχής
έκφρασης απαλλαγμένης από βερμπαλι
σμούς, και μου ανέφερε ως μείζονα παρα
δείγματα τον Βερμέερ, τον Μπρεσόν, τον
Ντράγιερ και τον Τζιακομέτι. Ό ταν του
πρότεινα τον Κουνέλλη και την arte povera
(φτωχική τέχνη), μου απάντησε ότι «αυτός
είναι μπλεγμένος με υλικότητες και μετα
φέρει στην τέχνη τις θετικιστικές μεθό
δους του Braudel που ήθελε την Ιστορία
απαλλαγμένη από υποκείμενα και αυστη
ρά μετρήσιμη με βάση ποσοτικά δεδομέ
να. Εγώ του αντέτεινα ότι ο Κουνέλλης
υπερβαίνει τις «υλικότητες», καταφέρνοντας να δώσει ένα «ηρωικό» έργο σε μιαν
εποχή φύσει και θέσει αντιηρωική. Επίσης
επιχειρεί να ξανακολλήσει την ολότητα
που καταστράφηκε για τον δυτικό κόσμο
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Δυστυχώς όμως τέτοια προβλήματα δεν
απασχολούν την σύγχρονη εικαστική μας
παραγιυγή που είτε είναι βυθισμένη σε μια
μακάρια ομφαλοσκόπηση είτε διαγκωνί
ζεται για τον έλεγχο πραγματικών ή φα
νταστικών συμφερόντων. Και βέβαια το
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πρόβλημα υφίσταται υπεράνω και εις πεί
σμα των προσώπων, εφόσον έχει να κάνει
με αντιλήψεις και χρόνια εγκατεστημένες
πρακτικές. Συμβαίνει απλώς να έχουμε τις
Πινακοθήκες και τις Σχολές που μας αξί
ζει και να τις έχουμε πλαισιωμένες επακρι
βώς από τα κατάλληλα γι’ αυτόν τον σκοπό
πρόσωπα. Πέραν όμως της θετικής ή αρνη
τικής εμπλοκής των συγκεκριμένων προ
σώπων, η ελληνική τέχνη αποζητεί εναγώ
νια το οξυγόνο των νέων ιδεών, των θε
σμών και των θεωρητικών τοποθετήσεων.
Διαφορετικά τα γεγονότα θα περνούν
αταξινόμητα, αδιαβάθμιστα και, τελικά,
ανεκμετάλλευτα. Για παράδειγμα, τα συμβαίνοντα στην Εθνική Πινακοθήκη και η
ανανέωση της θητείας της διεύθυνσής της,
οι εξελίξεις σχετικά με το Μουσείο Γουλανδρή, τα τεκταινόμενα στην Θεσσαλονί
κη, η εμπλοκή του Ιδρύματος Ελληνικού
Πολιτισμού και στην σύγχρονη δημιουρ
γία αποτελούν γεγονότα που εκτυλίσσο
νται εκτός κριτικής και διαλόγου και που
συμβαίνουν στα «μουγκά». Οι «συντε
χνίες» των καλλιτεχνών και τιυν κριτικών
δέχονται μοιρολατρικά τα «χαστούκια»
της πολιτείας και των φορέων της, πιστεύ
οντας ότι η «χρυσή» τους ουδετερότητα ευ
νοεί τα «επαγγελματικά» τους συμφέρο
ντα. Ό πω ς σημείωνα πρόσφατα και στην
Αυγή, μετά την αποχώρηση του Δ. Παπαστάμου από την Πινακοθήκη σημειώνεται
η σταδιακή εισπήδηση της ΑΣΚΤ στο ίδρυ
μα, καθώς πρυτάνεις και καθηγητές της
άρχισαν να πλαισιώνουν τα όργανα της
Πινακοθήκης, ελέγχοντας σιγά σιγά την.
πολιτική της. Η κορύφωση βέβαια της τα
κτικής αυτής επήλθε με τον διορισμό στην
διεύθυνση της Πινακοθήκης μιας καθηγήτριας της ΑΣΚΤ με περιοριστικά συγκε
κριμένες απόψεις πάνω στην νεοελληνική
δημιουργία. Κάτι τέτοιο, έξω από πρόσω
πα, συνιστά οπισθοδρόμηση, εφόσον ανα
κλαστικά η άποψη της Πινακοθήκης σχετι
κά μ’ ένα συγκεκριμένο είδος παραστατικής-αφηγηματικής τέχνης, επηρεάζει μοι
ραία ολόκληρο το κύκλωμα κοινού-αγοράς-καλλιτεχνών. Αρα, κατά τα πρότυπα,
αναμένονται και τ’ αποτελέσματα. Απ’ την
άλλη πλευρά, οι επιμελητές της Πινακοθή
κης -κατά τεκμήριο φορείς ενός θεωρητι
κού λόγου- σαφώς περιθωριοποιημένοι
και χωρίς συγκροτημένο αντίλογο, απέ
χουν, εν πολλοίς και με δική τους ευθύνη,
από τα συμβαίνοντα.
V. Το ξέρουμε πια. Το επίσημο δόγμα
για τον πολιτισμό, προπαγανδιζόμενο και
από το κράτος το ίδιο, είναι ο λαμπρακι-

σμός, ένα είδος δηλαδή ελληνοποιημένα
Ζυτανωφισμού, με σαφώς συγκεντρωτικ
και παρεμβατικό χαρακτήρα.
Είναι γνωστή, επίσης, η σιωπή που καλΐ
πτει πάσαν δραστηριότητα εκτός δόγμο
τος, με αποτέλεσμα να συνέχει τους πό
ντες ο τρόμος μήπως και βρεθούν έξωαπ
το «παιχνίδι». Αποτέλεσμα αυτού είναι
υπαλληλοποίηση της πολιτιστικής μας ξαί
ής. Ιδιαίτερα τώρα για τα εικαστικά, ηπι
ρίφημη γενιά του ’60, όταν δεν αναλώνετε
στον ανυπόφορο ναρκισσισμό της, επιμε
νει σε τακτικισμούς εξουσίας μακράν τη
αληθινής δημιουργίας. Συνακόλουθα,
χώρος της κριτικής υπνοπτει, καθώς κατο
λαμβάνεται εξ απήνης από την δημόσιε,
γραφία. Σημεία των καιρών. Διευθυντή
περιοδικών τέχνης δρουν περισσότερο ω®
μάστορες της ίντριγκας παρά ως υπεύθν
νοι εργάτες της πολιτιστικής πληροφόρτ
σης. Έ τσι, συχνά οι κριτικές «χαλκεύοται
ανάλογα με τα εφήμερα συμφέροντα τω
χαλκέων τους, υπογράφονται από ανί
παρκτους -τυπικά ή και φυσικά- «κρε
κούς», γίνονται αντικείμενα ευτελούς χι
ματισμού, με αποτέλεσμα ένας ολόκληρ
χώρος να βυθίζεται στην ανυποληψία,
κριτική και η θεωρία της τέχνης έχουν πλε '
ον αντικατασταθεί από την περιγραφή κε
την παράθεση της μη-γνώμης, από μιανχο
ζοχαρούμενη, ισοπεδωτική τιποτολογΐ
δηλαδή. Δεν ξέρω πλέον αν έχουμε ανό■
γκη από μεγάλους δημιουργούς ή οξυδες’
κείς κριτικούς τόσο, όσο έχουμε ανάγκ
από ηθικές προσωπικότητες και φχΒ
στάσεις. Σ ’ αυτό το χυδαίο παιχνίδι αυτι
σμού και εξουσίας η τέχνη δεν μπορεί νι;
έχει καμία θέση.
Συμπέρασμα: Η ελληνική δημιουργώ
-καλύτερα οι έλληνες δημιουργοί- υπάρ'
χει εις πείσμα όλων των μηχανισμών προϊ
υπαλληλοποίησή της. Χρειάζεται όμω
ένα τράνταγμα προς τα εμπρός, μια μεγα;
λύτερη εμβάθυνση στα ζητήματα της γλώσ;
σας και -αυτοαναφορικά- του χαρακτήρα
της.
Α π’ την άλλη, όσοι επαφίενται στο κράί
τος για την παραγωγή πολιτισμού, ας χαί:
ρονται τον κρατικοδίαιτο πολιτισμό τους
ας απολαμβάνουν την σπασμωδικότηια
τον παραγοντισμό και την άγνοια με'
από εκδηλοάσεις όπως η βενιζέλεια «πο
τιστική πραπεύουσα». Για τους υπόλοι
πους ένας δρόμος μένει- αυτός της ατο
κής ευθύνης, της αυτογνωσίας και της
νεπούς έρευνας το;>ν όροιν και των ορίω*
Για να υπερπηδηθούν κάποτε τόσο οι
όσο και τα όρια...
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ΜκητουΑχελώου,
:δόσεις Στοχαστής,
ιήνα 1999

I
ί"
Τολλά έχουν ειπωθεί και
αφεί, τόσο στην Ελλάδα όσο
ι στις περισσότερες ευρωϊκες χώρες, για την περιβαλντικη καταστροφή και τον οινομικό παραλογισμό που
νδέονται με το έργο της
τροπής του Αχελώου. Υπήρη πιο σκανδαλώδης χρημαδοτική πλάνη της Ευρωπαϊς Ένωσης μέχρι το 1995,
ότε διεκόπη η ενίσχυσή του.
απόφαση να συνεχιστεί με
ηματοδότηση της ελληνικής
βέρνησης από το 1996 οδηγεί
σπάταλη και περιβαλλοντιεπιζήμια χρήση εθνικών πόιν. Η τελευταία, σε αντίθεση
την προηγούμενη, κινδυνεύναπαραταθείγια πολλά χρόι.
Di περιβαλλοντικές επιπτώις αυτού του φαραωνικού έρυ εκτείνονται σ’ όλο το μήκος
Uποταμού, από τις πηγές του
χρι το Δέλτα, αλλά επεκτείνται και στη Θεσσαλία, όπου
Xαυξηθεί σημαντικά η ρύπανIαπό την εντατικότερη γεωρ<ή παραγωγή. Προπάντων
.ως, οι επιπτώσεις θα είναι
ισμογονικές στα βουνά της
.'νδου, όπου τα έργα θα κατα
ρέψουν για πάντα ένα σπουάο ορεινό τοπίο, εξαίρετα
ίση και βιοτόπους μοναδικών
'ριων ζώων όπως οι αρκού

δες, οι λύκοι και οι αετοί. Ανε
κτίμητα εθνικά μνημεία, όπως
το μοναστήρι του Αγίου Γεωρ
γίου του Μυροφύλλου, πέτρινα
τοξωτά γεφύρια και εκκλησίες
θα εξαφανιστούν. Και, ίσως το
σημαντικότερο, τα έργα στην
Πίνδο θα αλλοιώσουν ανεπα
νόρθωτα τον κοινωνικό και πο
λιτιστικό χαρακτήρα μιας εκτε
ταμένης ορεινής περιοχής με
μακραίωνη παράδοση, η οποία
έπαιξε σημαντικότατο ρόλο
στην ελληνική ιστορία, από
τους Βυζαντινούς χρόνους μέ
χρι την Εθνική Αντίσταση και
τον Εμφύλιο.
Καίριες και επίκαιρες παρα
μένουν πάντα οι επισημάνσεις
του άγγλου συγγραφέα Tim
Salmon, όπως τις δημοσίευσε,
με τα θαυμάσια ελληνικά του,
στην Καθημερινή της 6.8.1987:
«Ο Αχελώος είναι χωρίς αμφι
σβήτηση από τα πιο όμορφα
ποτάμια της Ευρώπης και το
κομμάτι που θα πνιγεί κάτω
από τα έργα είναι το πιο παρθέ
νο και το πιο υπέροχο. Το θέα
μα, πότε πράσινο, πότε γαλά
ζιο, αυτού του ποταμίσιου φιδι
ού, σερνόμενου μέσα στις από
τομες δασωμένες βουνοπλαγιές
των Τζουμέρκων και τωνΑγράφων θα χαθεί για πάντα επ ί
πολλά χιλιόμετρα, σκεπασμένο
από 180 μέτρα νερού, που θα
γεμίσει βέβαια και τους ωραιό
τατους παραποτάμους. Μ αζί
μ ε τη φυσική άποψη του Αχελώ
ου, θα πνιγεί και η φυσική βλά
στηση - τα πλατάνια, τα παρα

ποτάμια λιβάδια και τα πιο π α 
ραγωγικά χωράφια. Και κάθε
φορά που κυμαίνεται η στάθμη
της λίμνης, θα αφήνει μία άσχη
μη, σαν καμένη, ζώνη στις
όχθες, όπως γίνεται στη λίμνη
του Μόρνου στοΑιδωρίκι.
Θα χαθούν και σπίτια σε πολ
λούς οικισμούς. Θα χαθεί και το
πανάρχαιο μοναστήρι του Α γί
ου Γεωργίου στο Μυρόφυλλο.
Το εντυπωσιακό μοναστήρι του
Σέλτσου,
απομονωμένο σε
άγρια βουνοπλαγιά, θα βρεθεί
στην άκρη του νερού. Θα χα 
θούν και παλαιές τοξωτές γέφυ
ρες, όπως η γέφυρα του Καρακουνισίου που χτίστηκε το 1241.
Θα χαθούν και τρεις γραφικό
τατες συρματένιες γέφυρες σαν
αυτές που συνηθίζονται στα
Ιμαλάια. Θα εξαφανιστεί, δη
λαδή, ένα μεγάλο μέρος των λί
γων μνημείων που απόμειναν
από τις εποχές που τούτα τα
βουνά αποτελούσαν τα μόνα
ελεύθερα λημέρια του Ελληνι
σμού»... «Τόσες πόλεις και τόσα
μέρη έχουν καταστραφεί στην
Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια
- πάντα στο όνομα της «αξιο
ποίησης». Αξίζει άραγε πάντα
αυτή η αξιοποίηση; Ή μήπως,
μέσα α π ’ αυτήν, χάνεται κάτι
πολύ πιο σημαντικό - η ίδια η
Ελλάδα;».
Ό σοι έχουν ασχοληθεί με τις
συνέπειες της εκτροπής του
Αχελώου, καλόπιστα και με
αφιλοκέρδεια, πιστεύουν ότι
πρόκειται για ένα έγκλημα κα
τά της φύσης και του πολιτι-

Π όρφυρας (Τ.Θ. 206, 491
00 Κέρκυρα)· το γνωστό
κερκυραίκό περιοδικό,
συμπληρώνοντας είκοσι
χρόνια συνεχούς
παρουσίας στα γράμματα,
κυκλοφόρησε το τεύχος
91 (Σεπτέμβριος ’99)
αφιερωμένο στον ποιητή
Λορέντξο Μαβίλη. Η ύλη
του τεύχους διατάσσεται
σε δύο ενότητες· η πρώτη
αναφέρεται στις
προσλαμβάνουσες του
Μαβίλη και συζητούνται
ζητήματα όπως η σχέση
του ποιητή με φ ν γαλλικό
παρνασσισμό, η ιταλική
του παιδεία καθώς και η
επίδραση της ινδικής
φιλοσοφίας στο έργο του·
η δεύτερη ενότητα
σχετίζεται με την
πρόσληψη του έργο του
Μαβίλη και ανάμεσα σε
ποικίλες αναφορές
ξεχώρισα τα άρθρα των
Γιάννη Δάλλα, «Μια
ακόμα μετάφραση της
“Λ εονώρας”» και
Περικλή Παγκράτη,
«Αθησαύριστα
κερκυραϊκά
δημοσιεύματα για τον
Μαβίλη - από τον
θαυμασμό στην
αμφισβήτηση». Το
ενδιαφέρον αυτό
αφιέρωμα
συμπληρώνεται με
χρονολόγιο και σπάνιο
εικονογραφικό υλικό που
επιμελήθηκε ο
Παναγιώτης Περιστέρης.
Ρηξικέλευθο εκδοτικό
εγχείρημα και συνάμα
δυναμική παρέμβαση σε
ζητήματα γλωσσικής
πολιτικής θα μπορούσε να
χαρακτηρισθείη δίτομη
και πολύγλωσση έκδοση
των πρακτικών διεθνούς
συνεδρίου που
πραγματοποιήθηκε στη
63

Θεσσαλονίκη το 1997:
"Ισχυρές”και
“Ασθενείς’Τλώσσες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όψεις του γλωσσικού
ηγεμονισμού
(επιστημονική επιμέλεια:
Α.-Φ. Χριστίδης, εκδ.
Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας. Θεσσαλονίκη
1999). Πενήντα μία
ανακοινώσεις και δύο
συζητήσεις σε στρογγυλές
τράπεζες συμπυκνώνουν
ποικίλους
προβληματισμούς μακριά
από αντιλήψεις
γλωσσικής εθνικής
αυταρέσκειας αλλά και
εξίσου μακριά από
υπεραισιόδοξες απόψεις
για τη δημιουργία μιας
πλανητικής γλωσσικής
ομογενοποίησης.
Συνοικισμός
σιδηροδρομικών ένα
αφήγημα της ποιήτριας
Μαρίας ΚέντρουΑγαθοπούλου (εκδ.
Κέδρος, 1999) που μας
μεταφέρει στη γειτονιά
των τραίνων της
Θεσσαλονίκης, στον
προσφυγικό συνοικισμό
των σιδηροδρομικών,
στην ατμόσφαιρα των
εποχών που
εναλλάσσονται, στους
δύσκολους καιρούς της
Κατοχής, αλλά και στην
ευγνωμοσύνη για την
ανεπανάληπτη εμπειρία
της συναναστροφής με
τον άλλο.
'Τρεις μορφές της
Αντίστασης. Σαράφης,
Καραγιώργης, Καρτάλης
(εκδ. φιλίστωρ, 1997)· μία
έκδοση που
πραγματοποιείται με την
πρωτοβουλία της
Εταιρείας Διάσωσης
Ιστορικών Αρχείων

σμού μας. Θα μείνει άραγε
έγκλημα χωρίς τιμωρία;
Απαντώντας στην πρόκληση,
η κοινωνία των πολιτών, εκφραζόμενη από αξιόλογες πε
ριβαλλοντικές
οργανώσεις
όπιυς η Γκρηνπής, το Παγκό
σμιο Ταμείο για τη Φύση, η
Ελληνική Εταιρεία Προστα
σίας της Φύσης, η Ελληνική
Εταιρεία για την Προστασία
του Περιβάλλοντος και της Πο
λιτιστικής Κληρονομιάς, η
Ελληνική Ορνιθολογική Εται
ρεία, το Περιοδικό Νέα Οικο
λογία και το Διεπιστημονικό
Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών
Ερευνών, με τη βοήθεια σημα
ντικών μελών της επιστημονι
κής κοινότητας και λειτουργών,
όπως ο πρόεδρος του Δικηγορι
κού Συλλόγου Αθηνών, και με
την ηθική υποστήριξη διεθνών
προσωπικοτήτων σκηνοθέτη
σαν το Δεκέμβριο του 1996 μία
«Δίκη» για το έγκλημα αυτό. Οι
συντελεστές και πρωταγωνι
στές της, με κίνητρο τον πα
τριωτισμό που επιβάλλει τη
διαφύλαξη πολύτιμων αξιών,
στρατεύτηκαν στην προστασία
ενός μοναδικού στοιχείου της
χώρας, αντί να επιδίδονται σε
υπερπατριωτικές φωνασκίες
εισπράττοντας τον έπαινο των
μικρών και το μισθό της ύβρης.
Στο σκαμνί αυτής της Δίκης
θα έπρεπε να καθήσουν πολ
λοί: πολιτικοί, στελέχη της κρα
τικής μηχανής, εργολάβοι, επι
στήμονες κ.λπ. Επιλέχτηκαν τε
λικά 12 «κατηγορούμενοι», εκ
των οποίων 8 πολιτικοί, 1 ανώ
τατο διοικητικό στέλεχος και 3
διευθύνοντες σύμβουλοι ιδιωτι
κών τεχνικών εταιρειών. Ό λοι
αυτοί θεωρούνται υπεύθυνοι
για συγκεκριμένες και σοβαρές
πράξεις διότι, υπογράφοντας
σχετικές υπουργικές αποφά
σεις και εκτελώντας έργα, προκάλεσαν ανεπανόρθωτες κατα
στροφές στο φυσικό περιβάλ
λον και την πολιτιστική κληρο
νομιά της χώρας ή δημιούργη
σαν τις προϋποθέσεις για την
πραγματοποίηση τέτοιων κατα
στροφών.
Μπορεί, με βάση τα υπάρχο
ντα τεκμήρια, να κρίνει η κοι

νωνία των πολιτών ότι οι κατη
γορούμενοι είναι ένοχοι: Σε
ποιο βαθμό η νομική προσέγγι
ση δύναται να προσδιορίσει
πολιτικές, διοικητικές και ποι
νικές ευθύνες, να εντοπίσει τις
μανούβρες ενός κουτοπόνηρου
κρατικού μηχανισμού, ν ’ αποκαλύψει τη δίψα για άνομα
κέρδη του εργολαβικού συστή
ματος;
Το εγχείρημα παρουσιάζει
προφανώς τεράστιες δυσκο
λίες. Όμως, η πιστή παρακο
λούθηση των πρακτικών της Δί
κης βοηθά τον αναγνώστη να
μυηθεί στη δαιδαλώδη, αλλά
και ανερμάτιστη, διαδικασία με
την οποία λαμβάνονται σημα
ντικές αποφάσεις στη χώρα αυ
τή. Αποφάσεις που, ακόμα και
αν αποδεικνύονται επιπόλαιες
ή λανθασμένες, επιβιώνουν και
ζημιώνουν για πολύ καιρό, διό
τι το κοινιυνικοπολιτικό σύστη
μα είναι ανίκανο να επανορθώ
σει.
Περιγράφοντας το κλίμα στα
ανώτατα κλιμάκια των αρμό
διων υπουργείων, ο πρώην
υπουργός κ. Χρηστός Ροκόφυλλος καταθέτει, μεταξύ άλλιυν:
«Όταν έγραφα τις ερωτήσεις
και τις επερωτήσεις για το θέμα
του Αχελώου, τις οποίες συνυ
πέγραψαν, και το θεωρώ πολύ
τιμητικό, τόσα αξιόλογα στελέ
χη του ελληνικού Κοινοβουλίου,
οι παραινέσεις που είχα ήταν:
«Μη το γράφεις και τόσο έντονα
διότι εδώ εμείς το αποφασίσαμε
το έργο». Επομένως, αντιλαμ
βάνεστε ποιες είναι οι πιέσεις, οι
απολύτως φυσικές αν θέλετε,
αλλά και πολύ σοβαρές, οι οποί
ες ασκούνται σε οποιονδήποτε
προσπαθήσει να εμποδίσει την
πραγματοποίηση ενός εξαγγελθέντος πολύ μεγάλου έργου,
όπως είναι η εκτροπή του Α χε
λώου. Και επειδή αναζητείτε ευ
θύνες, πρέπει να πω ότι και η δί
ψα του τεχνικού κόσμου της χώ
ρας για την εκτέλεση μεγάλων
και σημαντικών έργων, που αλ
λάζουν τη Φύση στην Ελλάδα,
συνετέλεσε πάρα πολύ και στο
να πειστεί και στο να εμμείνει η
ηγεσία σ ’ αυτή τη λανθασμένη
επιλογή».

Εξάλλου, ο δημοσιογς
κ. Γιώργος Βότσης επισημαίν
στη δική του κατάθεση:
«Βεβαίως είναι δυνατόν
εντοπισθούν οι ευθύνες σι
γκεκριμένα πρόσωπα και
πάμαι που το δικαστήριό
είναι συμβολικό και όχι
ματικό ειδικό δικαστήριο,
να κάτσουν κάποιοι σε πραγμι
τικό σκαμνί. Είναι προφανι
ότι υπάρχουν ευθύνες, ότανμι
λίστα αμφισβητείται από ι
Συμβούλιο της Επικράτειας
νομιμότητα υπουργικών απι
φάσεων που αφορούν το έργ
της εκτροπής του Αχελώου».
«Θα πρέπει να εξετασθεί ;
πόσον οι ευθύνες αυτές εί\
και ποινικές, όχι μόνο ως :
την εξαπάτηση του κοσμ
όχι μόνο ως προς την καταο
τάληση πόρων που θα μπορ
σαν να διατεθούν κάπου α Μ
αλλά ενδεχομένως και ως προ
ορισμένες σκανδαλώδεις πτι
χές αυτών των έργων».
Στη δε επερώτηση
24.2.1993 προς τους αρμόδκ
υπουργούς της τότε κυβέρ
σης της Νέας Δημοκρο
αναφέρεται, μεταξύ άλλο)ν,(
«Με βάση τα παραπά
αναμφισβήτητα στοιχεία
γο προβάλλει, νομίζουμε, τοι
μπέρασμα πως με την επισπευ
δόμενη αποσπασματική ανάθε
ση και η Δυτική Ελλάδα θα
υποστεί αναμφισβήτητη ζημιά
(και μάλιστα χωρίς κανένα
αντάλλαγμα) και η Θεσσαλία,
δεν πρόκειται να ωφεληθεί
(αφού η άρδευση τίθεται ορι
στικά «στο ράφι») και η Α.Ε.ΗΪ,
-δηλαδή το ενεργειακό ισοζύ^
γιο της χώ ρας- θα δεχθείκαίριι
πλήγμα. Εάν τα πράγματ
έχουν έτσι, τότε ανακύπτει το
βασανιστικό ερώτημα. Για ποί(
ανού όφελος θα ξοδευτούν τά!
κά κάποιες εκατοντάδες δισε\
κατομμυρίων;».
Την επερώτηση υπογράψου
9 βουλευτές τής τότε αντιπολ
τευσης, μεταξύ των οποίων κο
ο σημερινός πρωθυπουργός
Κώστας Σημίτης.
Π αρ’ όλες όμως τις αμφιβο
λίες, την κριτική, τις δικαστικές
αποφάσεις, τη διακοπή τηςχρη
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•υδότησης από την Ευρωκή Ένωση κ.λπ., η προβλη: ;ική πορεία του έργου δεν
ι μέχρι τώρα ανακοπεί. Το
ι·;ικό κομματικό κόστος και οι
.ες παρενέργειες που θα
ι ίφερε μια τέτοια θαρραλέα
5φαση δεν αντισταθμίζονται
ιιτικά από το γενικότερο

όφελος που θα προέκυπτε. Οι
ψηφοφόροι κρίνουν τελικά με
βάση 2-3 μεγάλα πολιτικά ζητή
ματα μόνο, ενώ άλλα θέματα
όπως το περιβάλλον, η ποιότη
τα ζωής, τα πρότυπα ανάπτυξης
δεν παίζουν ουσιαστικό ρόλο
στις εκλογές, παρ’ όλο που,
ενίοτε, μπορεί να είναι πιο ση

μαντικά. Το βιβλίο αυτό, κατη
γορώντας μέσα από τη «Δίκη
του Αχελώου» τους μηχανι
σμούς αποφάσεων της ελληνι
κής κοινωνίας, συμβάλλει με
τον τρόπο του σε μια αυθεντι
κότερη πολιτικοποίηση.
Κίμων Χατζημπίρος
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Οικολογικά παραμύθια
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<ος Μολυβιάτης,
.ίμνημε τις χάρτινες
mvteç,
ονογράφηση: Νίκος
ιρουλάκης,
)όσεις Σκίουρος,
ήνα 1999
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χοςΜολυβιάτης,
μυστιχό της
ιμηγχοφωλιάζ,
μονογράφηση Νίκος
ιρουλάκης,
δόσεις Σκίουρος,
ήνα 1999
,ΐριν από τρία χρόνια, παυσιάζοντας από τούτες τις
λίδες το πρώτο παιδικό βιίο του Νίκου Μολυβιάτη Για
2 θερινό σινεμά, σημειώναμε
ι το συγγραφικό μικρόβιο είι τόσο ισχυρό που η ανθρώνη θέληση δεν έχει τη δύναμη
. του αντισταθεί - έτσι περιναμε από τον συγγραφέα τη
νέχεια. Σήμερα, η έκδοση
ο ακόμα παιδικών βιβλίων
χουν προηγηθεί και άλλα οιιλογικού περιεχομένου- δείει ότι ο συγγραφέας δεν είu μόνο πολυγραφότατος μα
ινεχίζει με την ίδια ένταση
το ίδιο πάθος τον αγώνα
την ευαισθητοποίηση των
γνωστών του πάνω σε θέπεριβάλλοντος.
ο παραμύθι Η λίμνη μ ε τις
τινες βαρκούλες αφορά

μια μυρμηγκοπολιτεία, την Ευ
δαιμονία, όπου ζούσε ειρηνι
κά ένας μυρμηγκολαός, ο
οποίος έκρυβε επιμελώς τα μυ
στικά της ευτυχίας του. Ώσπου
εμφανίστηκε η βάρβαρη φυλή
των μυρμηγκοαμαζόνων, η
οποία κινούμενη από φθόνο
ξεκίνησε πόλεμο εναντίον των
ευτυχισμένων ομόφυλών της,
κάτι που κατέληξε στη νίκη
των ειρηνικών μυρμηγκιών και
στη γελοιοποίηση των φιλοπό
λεμων. Το παραμύθι Η λίμνη
μ ε τις χάρτινες βαρκούλες
αφορά μιαν λίμνη όπου τα παι
διά της περιοχής έπαιζαν αμέ
ριμνα απολαμβάνοντας τις
ομορφιές της. Ό ταν εκεί κο
ντά φτιάχτηκε ένα εργοστάσιο
του οποίου τα απόβλητα μολύναν το νερό εμποδίζοντας τα
ψάρια να βρίσκουν την τροφή
τους, όλα τα ζώα-κάτοικοί της
αποφάσισαν να βάλουν ένα
τέρμα στην καταστροφή. Φρά
ζοντας τον αγωγό των λυμά
των, εξανάγκασαν τα αφεντι
κά του εργοστασίου να τοπο
θετήσουν μηχανήματα καθαρι
σμού των αποβλήτων και να
σόίσουν τη λίμνη.
Και τα δύο αυτά σύγχρονα
παραμύθια στηρίζονται στην
κοινή θέση όλων των παραμυ
θιών κάθε εποχής ότι η πραγ
ματικότητα ξεπερνάει συχνά
και την πιο γόνιμη φαντασία. Ο
Νίκος Μολυβιάτης επιχειρεί
μέσω της παραμυθένιας, της
υπερρεαλιστικής διήγησης, να
γοητεύσει τους μικρούς ανα
γνώστες, ταυτόχρονα δε να
χτυπήσει τον κώδωνα του κιν

δύνου καλώντας τους σε εγρή
γορση. Μέσα από τις ιστορίες
του περνούν οι προσωπικές του
απόψεις αλλά και οι διαχρονι
κές αξίες που διέπουν τις αν
θρώπινες κοινωνίες: η ελευθε
ρία, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός
στη φύση, η δύναμη της συνερ
γασίας, η αγωνιστικότητα.
Τα δύο βιβλία δεν είναι μόνο
παραμύθια. Εκτός από την ψυ
χαγωγία, στοχεύουν στην ενί
σχυση της αναγνωστικής δει
νότητας των παιδιών και απο
τελούν μιαν ολοκληρωμένη
πρόταση διδασκαλίας, προσφέροντας βασικές γνώσεις.
Σε αυτά περιέχονται χρήσιμες
πληροφορίες για τα επί μέρους
θέματα (ανατομία, διατροφή,
οργάνωση της αποικίας των
μυρμηγκιών και είδη, χρησιμό
τητα, αναπαραγωγή, των ζώων
και των φυτιόν), ενώ συνοδεύο
νται από ασκήσεις, κατασκευ
ές και σταυρόλεξα που αποτε
λούν αφορμή για πρωτοβου
λίες μέσα στην σχολική τάξη
και το σπίτι. Με αυτό τον τρό
πο, ο συγγραφέας με τις περι
βαλλοντικές ευαισθησίες και
τη μακρά θητεία στη δημοσιο
γραφία ως σχολιαστής, αρθρογράφος και αναλυτής σε θέμα
τα οικολογίας επιχειρεί να θί
ξει επίκαιρα ζητήματα που μας
αφορούν. Μαζί με τα κείμενα,
εξαίρετη είναι και η εικονο
γράφηση των βιβλίων στην
οποία ο Νίκος Μαρουλάκης
έχει βάλει τη σφραγίδα του,
κάνοντας απολαυστική την
ανάγνωση.
Φίλιππος Φιλίππου

(ΕΔΙΑ). Ο συγγραφέας
Απόστολος Στρογγυλής,
από τα πρώτα στελέχη
της Εθνικής Αντίστασης
στη Θεσσαλία, βιογραφεί
τις τρεις αυτές
πρωταγωνιστικές μορφές
της Εθνικής Αντίστασης,
προσπαθώντας να
προσφέρει τεκμήρια
ιστορίας και παράλληλα
να αποδώσει γλαφυρά
την ανθρώπινη διάσταση
του αγώνα τους.
«Υ πάρχουν πολλοί
τρόποι για να διηγηθούμε
ετούτη την ιστορία -όπω ς
πολλοί είναι κι οι τρόποι
για να εξιστορηθεί
ακόμα και το πιο
ασήμαντο επεισόδιο της
ζωής οποιουδήποτε από
εμάς». Μ ’ αυτή την
προειδοποίηση ξεκινά
την αφήγησή του ο
Άλβαρο Μούτις στη
γοητευτική νουβέλα του
Η τελευταία σκάλα τον
Τραμπ Στήμερ
(μετάφραση: Μανώλης
Παπαδολαμπάκης, εκδ.
Άγρα, 1999)·
προειδοποίηση που
επιτρέπει την οργάνωση
της αφήγησής του με
κριτήριο την προσωπική
του εμπειρία και
μορφοποιείται ως γραπτό
κείμενο απευθυνόμενο
σε έναν μοναδικό
αναγνώστη· που
μπορείτε, βέβαια, να
είστε ε σ ε ίς ...
Φ ω τεινό και σκοτεινό σε
συνεχή διαπλογή
εντοπίζεται στο
ιδιόμορφο αφήγημα Υπό
τονΜ όόιον (εκδ. Ίκαρος,
1999)· τέσσερα χρόνια
μετά το θάνατο του
συγγραφέα και
δημοσιογράφου Νίκου
Πολίτη, παρουσιάζεται

το ανέκδοτο έργο του,
πρώτο μέρος μιας
σχεδιαζόμενης τριλογίας,
με έντονα εξομολογητικό
τόνο: «τώρα, είμαι μια
πέτρα λαξεμένη σε σκύλο
επιτυμβίον
χονλουριασμένος μπρος
στα πόδια ενός δικού μου
χρόνου, αποσταμένου
όπως εγώ, κοιτάζω
ανάμεσα α π ’τις γέρικες
πατούσες του το φευγάτο
παλικάρι · πάνω από του
πλοχμούς του ο επισείων
ψιθυρίζει ΝΙΚΟΛΑΕ
ΧΑΙΡΕ η νιότη μου είναι.
Η νιότη μου ήταν στο
λυκόφως τώρα, όταν ο
άνεμος αναλιγώνεται σε
λάδι και ρέει πάνω στη
θάλασσα βάφοντάς την
πράσινομποτίλιας· κι από
θράκα αθώρητη ευφραίνει
η μυρωδιά καπνού και
τσίκνας ανάμεικτη με
νοτισμένης άμμου και
φυκιώ ν όταν της νύχτας
πέφτει ο ίσκιος και ηρεμεί
σε λογισμό η ζωή...»
Χωρίς αμφιβολία, οι
βιβλιογραφικές εργασίες
συνιστοΰν την καλύτερη
συμβολή στην προώθηση
της έρευνας. Η
Ηπειρωτική Βιβλιογραφία
(1981-1994). Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία των
Κώστα Βακατσά, Βασίλη
Κολιού, Ηλία Σκουλίδα
(εποπτεία: Γεώργιος
Πλουμίδης, εκδ.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
ΕΕΦΣ Δωδώνη, παρ. αρ.
59, Ιωάννινα 1998)
έρχεται να συνεχίσει την
Ηπειρωτική Βιβλιογραφία
1571-1980 των Αουκίας
Αρούγια και Βούλας
Κόντη, δίνοντας όμως
αποκλειστική έμφαση στη
νεότερη και σύγχρονη
ηπειρωτική ιστορία.
ο χαρτοκόπτης

Φύση και επιστήμη
Αριστοτέλους,
Περί φύσεως
Το δεύτερο βιβλίο τον Φυσικόν
Εισαγωγή-μετάφρασησχολιασμός: Βασίλης Κάλφας
Εκδόσεις Πόλις
Αθήνα 1999
Στο magnum opus του Α ρι
στοτέλη Φυσικά, καθιερώνε
ται ένας νέος περιγραφικός
όρος, ο όρος «φυσικός». Μέσα
από την εξέταση των φυσικών
φαινομένων, ο Αριστοτέλης
τοποθετεί τη θεωρία του, τη
φυσική επιστήμη, σε υψηλότε
ρη θέση και από τα μαθηματι
κά. Τα Φυσικά ή Φυσική ακρόασις του Αριστοτέλη, που αποτελείται απο διάφορες πραγ
ματείες οι οποίες γράφτηκαν
κυρίιυς για ακρόαση των μα
θητών του, εκδίδονται έπειτα
από την παρέμβαση του
Ανδρόνικου του Ρόδιου κατά
τον Ιο μ.Χ. αιώνα, με ενσωμα
τωμένη την επί χείρας πραγ
ματεία ως δεύτερο βιβλίο
τους, αν και υπάρχουν αρκε
τές ενδείξεις ότι η πραγματεία
αυτή είχε γραφτεί εξ αρχής ως
αυτόνομο έργο με πιθανό τίτ
λο Π ερί φύσεως. Αναφέρεται
στη φύση και τη φυσική αιτιό
τητα. Π εριέχει τον ορισμό των
τεσσάρων αιτίων και αποτελεί
πολεμικό έργο εναντίον των
μηχανιστών ύστερων Προσωκρατικών και κυρίως κατά της
ατομικής θεωρίας του Δημο
κρίτου.
Ο Αριστοτέλης, όπως και ο
Πλάτωνας, με τη διαφορά του
ενεργού δημιουργού του κό
σμου, καθιερώνουν την τελεολογία στην εξήγηση των φυσι
κών φαινομένων, που τους
διακρίνει από τον μηχανιστικό
τρόπο αντίληψης αυτών των
φαινομένων, από τους Προσωκρατικούς, οι οποίοι κάνο
ντας το πρώτο βήμα από το μύ

θο στην επιστήμη έχουν ήδη
ανακαλύψει δύο αίτια κάθε
πράγματος και γεγονότος, την
ύλη και το ποιητικό αίτιο· ο
Πλάτων και ο Αριστοτέλης
προσθέτουν δύο ακόμα αίτια,
το είδος και κυρίως το τελικό
αίτιο, τον σκοπό.
Η Π ερί φύσεως πραγματεία
του Αριστβτέλη συνεχίζει την
παράδοση του Τ ίμαιοι/και του
δέκατου βιβλίου των Νόμων
του Πλάτωνα, όπου αναπτύσ
σεται η τελεολογία σε αντίθε
ση με τον μηχανισμό. Ο Α ρι
στοτέλης προσπαθεί να οικο
δομήσει τη δική του τελεολο
γική σύλληψη, χωρίς τα πλα
τωνικά θεμέλια την έντεχνης
Δημιουργίας και της κοσμικής
Ψυχής. Η αριστοτελική έννοια
της φύσεως αναλαμβάνει το
ρόλο που έπαιζε η ψυχή στους
ύστερους πλατωνικούς διαλό
γους. Κι όπως η πλατωνική
ψυχή κινούσε τα έμψυχα όντα
προς την εκπλήρωση κάποιου
σκοπού, έτσι και στον Α ριστο
τέλη «η φύση είναι αιτία, και
είναι αιτία με την έννοια του
σκοπού» (199b32-33).
Πώς καθορίζεται, όμως, το
τέλος των φύσει όντων; Κατά
τον Αριστοτέλη, η κατάληξη
μιας συνεχούς φυσικής δια δι
κασίας είναι τέλος, μόνο αν
οδηγεί στο βέλτιστον (194α3233). Δεν χρειάζεται όμως αυτό
το «βέλτιστο» να είναι και
απόλυτο· μπορεί να είναι και
«φαινόμενον
αγαθόν»
(195α26), δηλαδή να εξυπηρε
τεί το συγκεκριμένο σκοπό
μιας ενέργειας ή διαδικασίας.
Συνδυάζοντας όλα τα πα ρ α 
πάνω, θα μπορούσε κανείς να
πει ότι, για τον Αριστοτέλη, η
φύση λειτουργεί ιυς αρχή της
μεταβολής των όντων προς το
τέλος τους, όπου το τέλος αυτό
είναι η μορφή τους αλλά και
κάθε αγαθή κατάληξη που συνάδει στη μορφή τους.
Ο Βασίλης Κάλφας προτάσ

σει μια κατατοπιστική εισ
γωγή, όχι μόνο ςριλολογι:
αλλά και φιλοσοφική, ό»
τοποθετείται ως προς ία π<
αιχμηρά προβλήματα της α(
στοτελικής έρευνας και αν1
λύει στο τέλος του έργου i t .
μεγάλες στιγμές του αριστοτ
λικού κειμένου· υιοθετεί
θέση ότι το κείμενο είναικα·
βάση πολεμικό, όπως προαν
φέραμε, και τάσσεται υπι*
του αριστοτελικού ρεαλισμό
«Η τελική αιτιότητα έχει ν
κάνει με την αντικείμενο^
δομή του κόσμου και όχι μεν!
γνωστικές μας δυνατότητά
και τυποποιήσεις. 0 αριστζ
τελικός ρεαλισμός δεν είν|
μύθος, όπως φαίνεται van»
στεύει ο Wieland». Παρά τ'
αντιρρήσεις ορισμένων ανι
λυτών, ταυτίζει τη μορφή (ψ
είδος) όχι μόνο με την ατομί
κή μορφή κάθε εμψύχε
όντος, αλλά και με τα ουσιώδ
γνωρίσματα ενός φυσικοί Ε_
δους. Τις θέσεις του αυιέ
α π ’ όσο μπορούμε να κρίνοι
με, τις θεωρούμε ως τις πλέο
εύλογες.
Η μετάφραση του Βασίλ
Κάλφα επιδιώκει να καταστή
σει τον Αριστοτέλη κατανοητι
στα νέα ελληνικά, μέσα uni
την υιοθέτηση και άλλων μετά
φραστικών σχημάτων εκτόι
το)ν παραδοσιακών. Μετά
φράζει, επίσης, όρους οι οποί
οι από πολλούς νεοέλληνει
μεταφραστές παρέμεναν αμε
τάφραστοι και περιέπλεκα'
έτσι τον αναγνώστη. Η δεύτε
ρη προσπάθεια του Βασίλι
Κάλφα, έγκριτου πανεπιστη
μιακού, από τις εκδόσεις Πό
λις, μετά την παρουσίαση τοι
πλατωνικού Τίμαιου, στέκεται
επάξια στο επίπεδο της πρώ
της και μας κάνει να ευχόμα
στε τη συνέχιση τέτοιων δήμο·
σιεύσεοτν.
Έ ρ η Κασίμη
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