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ΕΚΔΟΤΗΣ: Χρήστος Γ. Παπουτσάκης
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Τσάρος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Νεφέλη Παπουτσάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Εύη Ζήση
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΤΥΠ Ο ΕΚΔΟ ΤΙΚΗ ΑΕ.
Λεύκης 134, Κρυονέρι, τηλ. 2 1 0 6 2 9 7 6 0 0

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
τήσια συνδρομή: 26 τεύχη, Εξάμηνη: 13 τεύχη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εξαμ. 3 9 ευρώ, Ετήσια 7 8 ευρώ,
Οργανισμών, Τραπεζών, κλπ.: 2 0 0 ευρώ
Φοιτητική ετήσια: 7 0 ευρώ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ Π Η - ΜΕΣΟΓ. ΧΩΡΕΣ:
Εξαμ.: 7 4 ευρώ, Ετήσια: 148 ευρώ,
Η Π Α - Κ Α Ν Α Δ Α Σ - Α Σ ΙΑ - Α ΥΣΤ Ρ Α Λ ΙΑ
Εξαμ. 8 0 δ ο λ Η Π Α Ετήσια 1 60 δ ο λ Η Π Α

ΙΜΒΑΣΜΑΤΑ · ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Χρήστος Παπουτσάκης
Δημοχάρους 6 0 ,1 1 5 2 1 Αθήνα

ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ: 6 ευρώ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας: Περιοδικό ΑΝΤΙ,
για τα βιβλιοπωλεία της Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου - A Πουλουκτσή και Σία Ε.Ε.
Λασσάνη 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2 3 1 0 2 3 7 4 6 3

Τα σκίτσα που εικονογραφούν τα άρθρα για τα 800 τεύχη του Αντί
έγιναν από παλιούς και τωρινούς συνεργάτες σκιτσογράφους ειδικά
για το 800στό τεύχος και για την έκθεση σκίτσου που επρόκειτο να
γίνει στο «Ανπ-φεστιβάλ» που αναβλήθηκε. Τους ευχαριστούμε
θερμά για τη συμβολή τους, όπως και τον Μίλτο Σκούρα για το
εξώφυλλο.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΓΥΡΟ ΜΑΣ
Γλυκεία Ελπίς, εάν χάσω σε,
Και τι μοι μέλει ο βίος;
Α. Κάλβος
ΤΕΥ Χ Ο Σ ΓΙΟ ΡΤΗ Σ γ ια το Αντί. Γιορτάζουμε τη συμπλήρωση των 800 τευχώ ν α πό τον
Σεπτέμβριο του 1974. Στα χρόνια που πέρασα ν α πό την έκδοση του πρώ του τεΰχους ζήσαμε και σχολιάσαμε τα σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τη χώ ρα μας α πό την πτώση
της χούντας μέχρι σήμερα, αλλά και γεγονότα που σημάδεψαν άλλα σημεία του πλανήτη.
Προσπαθήσαμε πάντοτε να δίνουμε την πραγματική τους διάσταση. Θ ά έπρεπε, λοιπόν,
να νιώθουμε δικαιωμένοι.
Ω ΣΤΟΣΟ, η εικόνα γύρω μας δεν μας αφ ήνει περιθώ ριο εφησυχασμού: Ο ι α ρ χές κ α ι οι
αξίες της δημοκρατίας συρρικνώνονται· ευθυγραμμίζονται με τις λογικές της αγοράς, με
τα οικονομικά συμφέροντα των πλούσιων κρατών. Η δημοκρατία της «νέας τάξης» μετα
μορφώνεται σε κενό γράμμα κα ι εξαλλάσσεται σε φασίζον μόρφωμα, το οποίο μάλιστα ο
πρόεδρος Μ πους δηλώνει πω ς θ ’ αγω νισθεί να μεταλαμπαδεύσει σε τρίτες χώ ρες ερήμην
τους.
Ο ΚΟΣΜ Ο Σ ΜΑΣ επιστρέφει στη βαρβαρότητα, στην απόλυτη κυριαρχία του «δικαίου»
του ισχυροτέρου και τη θεοποίηση του οικονομικού κέρδους. Η ανοχή αλλά κ α ι η στήριξη
ηγεσιών, που περιφρονούν προκλητικά τους λαούς κα ι τα αιτήματά τους γ ια ειρήνη και
συνεργασία* που αδιαφορούν γ ια την προστασία του περιβάλλοντος κ α ι γ ια τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής, κοντολογίς για το δικαίω μα σε μια ανθρώ πινη ζω ή,είναι πλέον ο κα
νόνας. Η γεμονεύουν όσοι τρομοκρατούν τους λαούς κα ι α περγά ζοντα ι νέους πολέμους
και συγκρούσεις, που απειλούν αυτή τη φ ορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Π Α ΡΑ Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ο Υ Μ Ε, αδύναμοι παρατηρητές, όσα συμβαίνουν στη Μ έση Ανατολή,
στο Ιράκ, τη Σαουδική Α ραβία. Π αρακολουθούμε καθημερινά τον πρ όεδρο Μ πους και
τους συνεργάτες του να επιδίδονται στην πιο απροκάλυπτη προπα γά νδα , την ώ ρα που ο
«μεταπολεμικός» πόλεμος συνεχίζεται. Γιατί η αλαζονεία αντιμέτωπη με την απελπισία
δεν είναι βέβαιο ότι εξασφ άλιζειτη νίκη.
Σ Η Μ Ε ΡΑ που όλοι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι απλώνονται μπροστά μας, εμείς εθισμένοι
στην αδράνεια, μοιραίοι και άβουλοι, έχουμε αφήσει στους διαχειριστές της εξουσίας να
αποφασίζουν για τα μικρά κα ι γ ια τα μεγάλα: Για τον πλανήτη, αλλά κ α ι γ ια τη χώ ρα μας
και για τη γειτονιά μας.
Σ Τ Η Χ Ω ΡΑ Μ ΑΣ, μπροστά σ’ αυτούς τους κινδύνους κα ι τις προκλήσεις, οι πολιτικοί
ηγέτες θυσιάζουν τα πάντα στο όνομα της διατήρησης ή της κατάκτησης της εξουσίας· ο
πολιτικός λόγος έχει χά σ ει κάθε ουσιαστικό περιεχόμενο κα ι έχει μεταβληθεί σε τηλεο
πτικό «σόου», ενώ η διαφθορά, η απάτη και η διαπλοκή υποθηκεύουν το μέλλον όλων μας.
«ΕΛΠΙΣ Π Α ΤΡΙΔΟ Σ», η Ωδή του Κάλβου που συνοδεύει το 800στό τεύχος τον Αντί είναι
το αντίδωρο προς τους αναγνώ στες μας, που με ευαισθησία αντιδρούν στην α δ ρ ά νεια που
δημιουργεί η εικονική πραγματικότητα, αυτή που μας προσφ έρει καθημερινά η πολιτική
και πολιτιστική σκηνοθεσία της επίσημης πολιτείας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ

εκαπενθήμερο
Η «κοινωνία των πολιτών»
τείνει να γίνει «
κοινωνίατων ιδιωτών»
ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΠΑΣΟΚ δεν πάει
καλά. Το επιβεβαίωσε η πρόσφατη
σφυγμομέτρηση της «Μέτρον Ανάλυσις», σύμφωνα με την οποία η Νέα Δη
μοκρατία προηγείται του ΠΑΣΟΚ, στο
ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, με
6,8%. Αλλά και η «ισχυρή Ελλάδα» δεν
πάει -φ ευ !- καλά, αφού οι πολίτες της
μορφώνουν άποψη αποκλειστικά και
μόνο μέσα από την τηλεόραση! Το
52,1% των σημερινών Ελλήνων διαθέ
τει περισσότερες από δυόμιση ώρες
την ημέρα στην τηλεόραση, για να ψυ
χαγωγηθεί ή για να μάθει τι γίνεται
στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και, φυ
σικά, δεν ασχολείται με την πολιτική,
ούτε διαβάζει εφημερίδες...
ΑΥΤΟ ΤΟ «52,1%» είναι ένα μόνο
στοιχείο που έφερε στο φως η τελευ
ταία έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοι
νωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Και, φυσι
κά, υπάρχουν και άλλα στοιχεία, όπως:
Το 82,7% των ερωτηθέντων είναι αντί
θετο στην παραμονή ξένων στον ελληνι
κό χώρο, ενώ το 60,2% δεν θέλει να
υπάρχουν διαφορετικές θρησκείες στην
Ελλάδα... Και ο μύθος περί «προοδευ
τικών Ελλήνων», ευαίσθητων πάντοτε

σε θέματα δημοκρατίας, ισηγορίας;
Ατυχώς, η έρευνα του ΕΚΚΕ ήρθε να
επιβεβαιώσει το αντίθετο: Ό τ ι είμαστε
συντηρητικοί, ξενοφοβικοί, θρησκόλη
πτοι, που τείνουμε να διαμορφώσουμε
-α ν δεν διαμορφώσαμε ήδη- μια κοι
νωνία ατομιστική, με απεχθή κοινωνι
κή ταυτότητα.
ΠΟΙΟΣ Μ ΠΟΡΕΙ να ευθύνεται,
όμως, για μια τέτοια κατάσταση πραγ
μάτων; Ο ι κυβερνήτες μας, οι οικονομι
κοί μετανάστες, ο κ. Χριστόδουλος,
που κατεβάζει το λάβαρο της Αγ. Λαύ
ρας στους δρόμους (για να ταυτίσει την
αστυνομική ταυτότητα με την ορθοδο
ξία...), οι βουλευτές, οι δημοσιογρά
φοι, οι αριστεροί που έγιναν δεξιοί, το
τρένο του νεοφιλελευθερισμού ή, μή
πως, κάποιοι διανοητές που επιμένουν
να θυμίζουν την περίπτωση της Βαϊμάρης; [Η Βαϊμάρη λέει πως όταν οι πολί
τες του «μεσαίου χώρου» απειλούνται
ή «αισθάνονται ότι απειλούνται», τότε,
κατά κανόνα, στρέφονται προς τα δε
ξιά.]
Η ΕΡΕΥΝΑ του ΕΚΚΕ -ω ς έρευναδεν απαντά, βέβαια, στα ερωτήματα
αυτά. Πλην, αυτό δεν εμπόδισε ορισμέ

νους αναλυτές να υπομνήσουν ότι x
κυβερνών κόμμα βρίσκεται στην εξοτ
σία σχεδόν μια ολόκληρη εικοσαετί
και ότι δεν μπορείς να φτιάξεις μια «ι
οχυρή Ελλάδα», όταν «η κοινωνία τω
πολιτών τείνει να γίνει -ή έγινε- κοι
νωνία των ιδιωτών».

01 «ΠΑΓΚΑΛΙΑΔΕΣ» ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ
Η Η Μ ΕΡΟ Μ Η Ν ΙΑ των εκλογώ
(κατά πάσα η 2α Μαΐου 2004) δεν έχε
κοινοποιηθεί ακόμα... Αλλά η προε
κλογική περίοδος έχει ουσιαστικά αρ
χίσει, με την κυβέρνηση να εξαγγέλνε
διάφορες μικρές ρυθμίσεις ή ευεργετι
κά μέτρα, προκειμένου να πείσει σι
έτσι και ξανακερδίσει το ΠΑΣΟΚ τι
εκλογές, τότε η ζωή μας θα γίνει αν
θρώπινη, χωρίς το τέρας της γραφείο
κρατίας. Αν είσαι, λόγου χάρη, αγρό
της και θέλεις να αγοράσεις ή ν<
ανταλλάξεις μια ορισμένη αγροτικι
έκταση, δεν θα πληρώνεις πια φόρο με
ταβίβασης... Αν είσαι φοιτητής, ζεις σι
άλλη πόλη και το εισόδημα της οικογε'
νειάς σου δεν ξεπερνά τα 30.000 ευρό
τον χρόνο, τότε μπορείς να υποβάλει
αίτηση για χορήγηση ετήσιου στέγασα
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Α ’ εξάμηνο 2002

Στους τόμους του περιοδικού ΑΝΤΙ
αποτυπώνεται η σύγχρονη ιστορία μας.

Β’ εξάμηνο 2002

κού επιδόματος 1.000 ευρώ.
Από την άλλη, «απλοποιούνται» οι
αγοραπωλησίες ακίνητων, αυτοκινή
των, σκαφών αναψυχής, ακόμα και αε
ροσκαφών, «προκειμένου να απαλλα
γούν οι πολίτες από τα βάρη της γρ α 
φειοκρατίας και να λειτουργήσουν ανε
τότερα οι αγορές». [Μέσα στα μέτρα
«πάταξης της γραφειοκρατίας» περι
λαμβάνεται και διάταξη που λέει ότι η
πληρωμή κλήσεων της Τροχαίας θα
πληρώνεται, από 1ης Ιανουάριου,
στα... ΕΛΤΑ!]
ΩΡΑΙΑ τα παραπάνω, αλλά η προε
κλογική περίοδος άρχισε ήδη να χρω
ματίζεται με «παγκαλιάδες» τύπου: «Ο
αρχηγός της Ν.Δ. είναι ανεπάγγελτος»,
«δεν έχει διοικήσει ούτε ένα περί
πτερο», κ.λπ., ενώ, κατά την εκπρόσω
πο του ΠΑΣΟΚ κα Χρ. Αράπογλου, ο
κ. Καραμανλής, ζητώντας συνεχώς
πρόωρες εκλογές, «φθάνει στα όρια της
Θεσμικής εκτροπής»! Μ έχρι στιγμής,
δεν είναι σαφές αν η «έκρηξη» Π άγκα
λου γίνεται με τις ευλογίες Σημίτη ή
αποτελεί «έκφραση» της παρορμητικής
ιδιοσυγκρασίας του πρώην υπουργού
και σημερινού συντονιστή της προε
κλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ.
ΔΕΝ ΛΕΙΠΟΥΝ, πάντως, οι σχολια
στές εκείνοι που πιστεύουν ότι η «πό
λωση» βολεύει στο ΠΑΣΟΚ, με την έν
νοια ότι θα συσπειρώσει τους οπαδούς
του κυβερνώντος κόμματος και θα απο
τρέψει περαιτέρω διαρροές προς τη
Νέα Δημοκρατία και την Αριστερά.
Ενδεικτική, πάντως, είναι και η δήλω
ση του προέδρου του ΣΥΝ Νίκου Κωνσταντόπουλου: «Τον δρόμο προς τη νί
κη της Ν.Δ. τον στρώνει η ίδια η κυβερ
νητική πολιτική». Και σε ένα άλλο ση
μείο της δήλωσής του: «Οι δημ<Λκοπήσεις εξηγούν για τί μ α ς επιτίθεται το
ΠΑΣΟΚ: το 3% της εκλογικής του δύ
ναμης προτιμά τον ΣΥΝ, ενώ το 6,6%
θεωρεί τον Σ Υ Ν ως το πιο προοδευτικό
κόμμα».

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»!
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, και σε αντίθεση με
το «καλό κλίμα» που καλλιεργούν ή
επιχειρούν να καλλιεργήσουν, σε επί
πεδο ελληνοτουρκικών σχέσεων, οι Γ.
Παπανδρέου και Α. Γκιουλ, ο αρχηγός
των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων,

στρατηγός Χιλμί Οζκιόκ, επιμένει να
δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι απειλή,
ενώ η Κύπρος θέτει «ζήτημα ασφαλεί
ας» για την Τουρκία!
ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ; Η Αθήνα, κατά κοι
νή παραδοχή, κινήθηκε με νηφάλιους
τόνους. Η πρώτη και φαρμακερή (για
τον τούρκο στρατηγό) δήλωσή της
ήταν: «Δεν κουβεντιάζουμε μ ε στρατη
γούς, αλλά μόνο μ ε (εκλεγμένους) πολί
τικούς». Ταυτόχρονα διαμήνυσε στην
Αγκυρα ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα ή
μόνο η Κύπρος, αλλά και η Ευρώπη
που αναμένουν, από πλευράς Τουρ
κίας, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες,
για την επίλυση του Κυπριακού. Ό σ ο
για την ουσία της δήλωσης Οζκιόκ, ο

εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερι
κών Π. Μπεγλίτης κάλεσε την Τουρκία
να αντιληφθεί ότι «η καλύτερη επένδυ
ση ασφαλείας (σε ό,τι αφορά την Κύ
προ) θα ήταν η δική της συμβολή στην
επίλυση του Κυπριακού».
Φυσικά, η δήλωση Οζκιόκ δεν είναι
άσχετη με τη σύγκρουση -που εξακο
λουθεί να υπάρχει- ανάμεσα στην
εκλεγμένη κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το «βαθύ κράτος»,
όπως το εκφράζουν οι πασάδες του
τουρκικού γενικού επιτελείου και η
ελίτ του τουρκικού υπουργείου Εξωτε
ρικών. Ποιος θα κερδίσει, τελικά; Και
αν δεχθούμε ότι ακόμα και στο «τουρ
κικό κατεστημένο» υπάρχουν δυνάμεις
που υποστηρίζουν τον καθαρό ευρω
παϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας,
ποιος μπορεί να είναι ο συσχετισμός

δυνάμεων, σήμερα ή αύριο; Μέχρι
στιγμής, πάντως, το μόνο βέβαιο είναι
ότι ο στρατηγός Οζκιόκ διετέλεσε διοι
κητής των τουρκικών δυνάμεων στην
κατεχόμενη Κύπρο, ότι συνδέεται προ
σωπικά με τον Ντενκτάς και ότι -σύμ
φωνα με πρόσφατη δήλωσή του- «δεν
υπάρχει Ευρωπαίος που θα πολεμήσει
για να διώξει από το ευρωπαϊκό-κυπριακό έδαφος τα τουρκικά στρατεύ
ματα». Άρα όλα μπορούν να μείνουν
-πρ ος το παρόν- ως έχουν!

0 ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ 1850
ΤΗΝ ΩΡΑ που σύρονται οι γραμμές
αυτές, η αντιπροσωπεία που θα πάει
στο Φανάρι, για να επιδώσει στον πα
τριάρχη Βαρθολομαίο την απόφαση
της Ιεραρχίας, δεν έχει ξεκινήσει ακό
μα... Πάντως, και ενώ η κυβέρνηση επι
μένει στην πολιτική της «αυστηρής ου
δετερότητας», υπάρχουν ενδείξεις,
σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση
«θα μπορούσε ενδεχομένως να παρέμβει για μια κοινώς αποδεκτή λύση». Κα
τά τον πρώην πρωθυπουργό Γ. Ράλλη, η
επίμαχη διάταξη του Συντάγματος ούτε
ακυρώνει, ούτε κατοχυρώνει τους
όρους του Πατριαρχικού Τόμου του
1850 και της Πατριαρχικής Πράξης του
1928. Εμφιλοχωρεί, όμως, και η συ
μπληρωματική συμφωνία, έτους 1929,
μεταξύ του πατριάρχη Βασιλείου του Γ '
και της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμ
φωνα με την οποία ο πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως έχει το δικαίωμα όχι
μόνο να προσθέτει, αλλά και να δια
γράφει υποψηφίους από τον κατάλογο
των εκλόγιμων υποψηφίων μητροπολι
τών...
Ό λ α τα κείμενα αυτά, όμως, επιδέχο
νται αμφίσημες ερμηνείες, εξ ου και η
«διένεξη»
Χριστόδουλου-Βαρθολομαίου, στο βάθος της οποίας «αναζητή
σατε» και τη φιλοδοξία του αρχιεπι
σκόπου να »καταστεί και αυτός, μια μέ
ρα, πατριάρχης! Δεν είναι δυνατόν να
σε ονοματίζουν «Πάσης Ελλάδος» και
να μην είσαι «μέσα» ούτε στην Κρήτη,
ούτε στα Δωδεκάνησα, ούτε στις «Νέες
Χώρες», ούτε -άκουσον άκουσον- στη
συμπρωτεύουσα της «Πάσης Ελλάδος»,
στη Θεσσαλονίκη!
ΑΝΤΗΝΩΡ
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΩΛΟΣΠΙΤΟ

ΝΥΧΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Η βουλευτής Ελισάβετ
Παπαζώη εγκατέλειψε το
τρένο. Το εμήνυσε με
επιστολή της στον
πρωθυπουργό, στον
οποίο υπενθύμισε ότι
δεν «έλαβε τη στήριξη»
που ανέμενε για το
περίφημο «κωλόσπιτο»
που είχε κτίσει στη
Σαντορίνη. Αλλά γιατί
παραπονείται η κ.
Παπαζώη; Εμείς
θυμόμαστε ότι όταν
αποπέμφθηκε (αυτός
είναι ο σωστός όρος),
από το ΥΠΠΟ βγήκαν στη
φόρα οι κατάλογοι μετά
σωματεία που
χρηματοδοτούσε ηκ.
υπουργός. Ή ταν τα
περισσότερα από την
εκλογική της περιφέρεια.
Όπως συμβαίνει σήμερα
με τον κ. Βενιζέλο!

ταχύτητα εναλλαγής της «πληροφορίας»
απορρυθμίζει την τάξη και την ιεράρχηση
των πραγμάτων στο τέλος διαγράφει τις ει
κόνες και εξασθενίζει το μνημονικό μας. Οι πε
ρισσότερο δυνατές εικόνες είναι οι εικόνες του
μακρινότερου παρελθόντος. Η νύχτα του Πολυ
τεχνείου πάει να σβήσει από τη μνήμη: Ούτε πολύ
κοντινή, ούτε πολύ μακρινή. Και κυρίως πέφτουν
πάνω στις εικόνες εκείνης της μνήμης οι αλλε
πάλληλες επέτειοι με τους εορτασμούς, τα επετειακά αφιερώματα, τις δηλώσεις των κομμάτων.
Επέτειοι που κατέληξαν στο αδυσώπητο κυνηγη
τό της τηλεοπτικής κάμερας για τα επεισόδια, τις
συμπλοκές, τα καμένα αυτοκίνητα. Και από το
περυσινό καλοκαίρι νέες εικόνες: συλλήψεις- και
τώρα η δίκη της 17Ν. Έ χ ε ι κι αυτή σχέση με τη
νύχτα του Πολυτεχνείου;
Ό πω ς σιγά-σιγά τρεμοσβήνουν οι εικόνες, στην
μνήμη μου θα μείνει στο τέλος η ανάμνηση της
κυρίας Παναγιώτας στο περίπτερο να ακούει το
ραδιοσταθμό των φοιτητών, ο μπάρμαν που κατέ
φυγε στο σπίτι στη Χέυδεν και οι ήχοι από τα
τσουρουφλισμένα χαρτιά και ξύλα στο οδόφραγ-

Χ.Ν.

ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ,
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Λέτε, η κ. Παπαζώη να
μιμήθηκε τη Μαρία
Δαμανάκηκαινα
αποφάσισε όπως κι
εκείνη «να μη
συμμετάσχει στις
επόμενες εκλογές, αλλά
να παραμείνει ως
ενεργός πολίτης»
(σύμφωνα με τη
διατύπωση και των δύο
κυριών); Η κ. Παπαζώη
πάντως εκφράζεται
μάλλον απαξιωτικά για το
«κόμμα του
κεπροαριστερού
χώρου». Μπορεί άραγε
να δούμε και ένα νέο
άλλο κόμμα μετά τις
εκλογές του 2004; Και
τότε τι θα γίνει η ΑΕΚΑ;

Χ.Ν.

Η

ΠΑΤΑΤΕΣ...
πτόητος ο Κίμων, ο Κουλούρης, συνεχίζει το
κυνήγι των μαγισσών -συγγνώμη, των τιμών
ήθελα να πω - βάζοντας αυτή τη φορά στο
στόχαστρό του τις τιμές της πατάτας, που έχουν
πάρει τον ανήφορο - όπως όλα άλλωστε, παρά τις
προσπάθειες του αεικίνητου υφυπουργού.
Έ τσι πήρε σβάρνα τις αγορές και συζητά «φιλι
κά» με τους χοντρεμπόρους, στους οποίους, λέει,
θέλει να επιβάλει «πλαφόν κέρδους», ώστε οι πα
τάτες να φτάνουν στους καταναλωτές σε χαμηλό
τερες τιμές.
Ό χι πως θα πετύχει τίποτα βέβαια, πέρα από το
να ικανοποιήσει κάποια αιτήματα των εμπόρων,
υποτίθεται για να τους καλοπιάσει. Διότι, το πρό
βλημα της πατάτας είναι πρόβλημα των ίδιων των
παραγωγών, καταρχήν, ύστερα της γης που δεν
μπορεί να παραγάγει όσες ποσότητες χρειαζόμα
στε, κατόπιν των ελκυστικών και ανταγωνιστικών
ξένων αγορών που προσφέρουν φτηνότερα προϊ
όντα με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και τε
λευταία των εμπόρων φυσικά.
Αλήθεια, τι έγιναν εκείνα τα συνθήματα του
ΠΑΣΟΚ, προτού βεβαίως έλθει στην εξουσία,
εναντίον των μεσαζόντων και των μεγαλεμπόρων
που έκλεβαν τον ιδρώτα του παραγωγού και τα
λεφτά των νοικοκυραίων; Έ , άλλες εποχές, νέα
ήθη και έθιμα!
Τ.Κ.Δ.

Α

μα της Πατησίων. Μνήμες που από μόνες τους
δεν σημαίνουν τίποτε για τον άλλον. Στο μυαλό
μου όμως εκείνες οι εικόνες είναι τώρα πια το
Πολυτεχνείο. Ό π ω ς παρακολουθώ τις συζητή
σεις για το Πολυτεχνείο, αυτές οι εικόνες είναι
που ξαναγυρνούν επίμονα στο μυαλό μου.
Σήμερα άλλα συζητούν για το Πολυτεχνείο. Οι
επώνυμοι μαζεύονται όλοι μαζί και μας πληρο
φορούν «ήμουν και ’γω εκεί». Τους παρατηρώ.
Δεν θέλω να αναφέρω ούτε τα ονόματά τους.
Μου φτάνει που θυμάμαι το όνομα της κυρίας
Παναγιώτας.
Χ.Ν.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΩΡΑΙΟ!
κατάληψη του Πάρκου Ελευθερίας -όπου
βρίσκεται και ο ανδριάντας του Ελευθέριου
Βενιζέλου- και η «διαμόρφωσή» του, για τις
ανάγκες επέκτασης του γνωστού Μεγάρου Μου
σικής, δεν είναι μόνο μια βάρβαρη επίθεση κατά
της αισθητικής μας, αλλά αποτελεί -κυρίως- και
έγκλημα κατά του περιβάλλοντος, σε μια Αθήνα η
οποία όλο και περισσότερο αισθάνεται να πνίγε
ται από την συνεχή κατάργηση εστιών πρασίνου.
Εντάξει. Γνωστά πράγματα. Από το σημείο αυτό
όμως, μέχρι το να τίθεται το έγκλημα ως θέμα εξε
τάσεων σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και
μάλιστα με ζητούμενο την ωραιοποίησή του, ε,
υπάρχει μεγάλη απόσταση.
Κι όμως έγινε κι αυτό. Τα έργα διαμόρφωσης
του χώρου γύρω από το Μέγαρο Μουσικής τέθη
καν ως θέμα προς εξέταση των φοιτητών της Σχο
λής Αρχιτεκτόνων, με τη μορφή μιας εργασίας με
τίτλο «Ντύνοντας την Ό περα», που είχαν κάνει
υπό την επίβλεψη του επίκουρου καθηγητή
Ανδρέα Κούρκουλα.
Αντέδρασε όμως έντονα ο καθηγητής Γ. Σαρηγιάννης, μέλος της εξεταστικής επιτροπής, ο οποί
ος για να προστατεύσει το κύρος της Σχολής, αρνήθηκε επίσημα να συμμετάσχει στην εξέταση και
τη βαθμολογία των φοιτητών για μία τέτοια εργα
σία. Άδικο είχε;
Τ.Κ.Δ.

Η

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ο ΣΦΙΧΤΟΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟ Υ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
ς υποθέσουμε ότι η κρίση
ανάμεσα στην Εκκλησία
της Ελλάδος και το Ο ι
κουμενικό Πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως μας αφορά.
Και λέω ας υποθέσουμε, κα
θώς μια διαμάχη όπως αυτή
που ζούμε αφήνει να διαφα
νούν τα «κοσμικά» κυρίως
γνωρίσματάτης.
Οι «νέες χώρες» (Ή πειρος,
Μακεδονία, Θράκη), η Κρήτη,
τα Δωδεκάνησα υπάγονται ως
γνωστόν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλε
ως, παρότι το διοικητικό μέ
ρος που αφορά στην κάθε μία
από τις περιοχές αυτές ποικίλ
λει.
Η προσπάθεια από μέρους
Γης Εκκλησίας της Ελλάδος
-με έναρξη, όπως πιστεύουμε,
ciç «νέες χώ ρες»- να αλλάξει
αυτή την κεκτημένη ισορροπία
tev φανερώνει παρά την τάση
fia κυριαρχία και την επίδει
ξη δύναμης, κάτι που θυμίζει

Α

και άλλες ενέργειες της
Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως
λ.χ. τη συγκέντρωση υπογρα
φών για τις ταυτότητες και άλ
λα τινά.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως είναι ο
πρώτος μεταξύ ίσων Πατριαρ
χιών και αυτό το ξέρουμε όλοι
και είναι μέρος της ιστορίας
του Ελληνισμού. Ο Οικουμενι
κός Πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως έχει αυτή την ιδιαί
τερη ιδιότητα να εποπτεύει
και άλλες εκκλησίες εκτός από
την Εκκλησία της Ελλάδος·
αυτός είναι ένας από τους ρό
λους του. Ειδικότερα έχει αυ
τή την υψηλή εποπτεία του ευ
ρύτερου Ελληνισμού που δεν
είναι ασφαλώς μόνο το ελληνι
κό κράτος.
Ο ι ενέργειες της Εκκλησίας
της Ελλάδος ενέχουν την τάση
για ταύτιση της Εκκλησίας με
το κράτος και δηλώσεις όπως
αυτές που εξέπεμψε ο Κων

σταντίνος Μητσοτάκης επιβε
βαιώνουν αυτή την αξίωση:
«Έ να κράτος, μία θρησκεία».
Η αναχρονιστική αντίληψη
της Εκκλησίας της Ελλάδος, η
οποία προσφεύγει σε κάθε
μέσο προκειμένου να συσφίξει τις σχέχεις κράτους-εκκλησίας, εκτός από το να δη
μιουργούν ιδιαίτερη καχυπο
ψία για το ποιος πρόκειται να
ωφεληθεί απ’ αυτόν τον ενα
γκαλισμό, τείνουν προς την
εξασθένιση του Οικουμενι
κού Πατριαρχείου Κωνστα
ντινουπόλεως, που είναι ένα
ιστορικό σημείο αναφοράς
για όλο τον Ελληνισμό. Εντύ
πωση κάνει, τέλος, και η αρθρογραφία περί του θέματος
στον ημερήσιο τύπο. Και άλ
λοι πολλοί (διακεκριμένοι
Ελληναράδες) -εκτός του
Α ρχιεπισκόπου- ζητούν έως
και μεταφορά του Πατριαρ
χείου στην Αθήνα...
Α.Φ.

Δ ε ν περίμενα από τον
Νίκο Χριστοδουλάκη να
έχει τόσο προχωρήσει
στα μαθήματα
δημιουργικής
λογιστικής. Όσα πάντως
κατήγγειλαν ο
Λαφαζάνης, ο
Δραγασάκης και ο
Κωνσταντόπουλος για
τα διπλά -σ τη ν
κυριολεξία-βιβλία τον
αναδεικνύουν σε
σπουδαίο μάγειρα της
εκσυγχρονιστικής
«μαθηματικής
ανάλυσης». Η οποία
ανάλυση απεδείχθη
πολύ χρήσιμη στους
χαλεπούς, για την
κυβέρνηση, καιρούς.
Αλλά για τους έλληνες
πολίτες το στρίμωγμα
θα συνεχίσει. Γιατί
βέβαια δεν πρόκειται να
μας σώσουν οι διάδοχοί
του Αλογοσκούφηδες
και σία. Οι
εκσυγχρονιστές έχουν
πάντως εξασφαλίσει ότι
δεν θα βγάλουν τα
κάστανα από τη φωτιά,
θα τα βγάλουν οι
επόμενοι...

Μ.Ν.

ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΙ
Μ'αρέσει που ο
Πάγκαλος αποκάλεσε
«ανεπάγγελτο» τον
Καραμανλή.
Λες και όλοι οι
κρατικοδίαιτοι Πασόκοι
είναι συνεπείς
επαγγελματίες.
Εκτός και αν το
«Λαλιώτης», το
«Τσουκάτος», το
«Πανταγιάς», ή το
«Νεονάκης»,
θεωρούνται σήμερα
επαγγέλματα.

Τζιμ Μπούκης
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OH, MY GOD!
δώ και καιρό μας έχει προειδοποιήσει,
αλλά εμείς δεν το λάβαμε σοβαρά υπ’
όψιν. Κι όμως, ο Τζορτζ Μπους ο νεότε
ρος επικοινωνεί απ’ ευθείας με τον Θεό και
μάλιστα λαμβάνει εντολές από αυτόν (προφα
νώς όχι τις... 10).
Πριν από λίγες ημέρες «έσκασε μΰτη» η εί
δηση: ότι, δηλαδή, ο Θεός είχε χτυπήσει την
πόρτα του πριν από τις εκλογές του έτους
2000. Το εκμυστηρεύτηκε μάλιστα ο ίδιος ο
Τζορτζ στον προσωπικό του κληρικό, με την
δέουσα όμως σεμνότητα.
«Αισθάνομαι ότι ο Θεός επιθυμεί να είμαι
υποψήφιος πρόεδρος», του είπε κι εκείνος το
κατέγραψε στο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν
από λίγες ημέρες, προκειμένου να πληροφορηθεί το χριστεπώνυμο και σε έκσταση ευρι
σκόμενο πλήθος της αμερικανικής κοινωνίας
για το χάρισμα του προέδρου του.
ΣΩ.Λ£.

Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΒΕΤΕΡΑΝΟΝ
όσμος πάει κι έρχεται στο ΠΑΣΟΚ: Π α
λαιοί βουλευτές δηλώνουν με απογοή
τευση ότι δεν θα ξαναθέσουν υποψηφιό
τητα και σπεύδουν να πάρουν τον μακρύ δρό
μο που θα τους βγάλει στο κατώφλι της συνταξιοδότησης, ενώ άλλοι ζώνονται τον χαρτοφύ
λακα και μ’ ένα νεανικό χτυποκάρδι λαμβά
νουν το χρίσμα του εθελοντή στον αγώνα για
τον «θρίαμβο του σοσιαλισμού».
Ό πω ς ο Στέφανος Τζουμάκας, που αφού
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις ΗΠΑ, κα
λείται τώρα να αντεπεξέλθει αυτή τη φορά
στις κομματικές εξετάσεις. Ή ο Μιχάλης Νεονάκης, που ανακοινώνει από το Ρέθυμνο την
δική του «Χάρτα», για κρητικά θέματα αυτή
τη φορά.
Αυτό κι αν είναι εκσυγχρονισμός. Από το
πάλαι ποτέ «κοινωνικό συμβόλαιο» στις ων
ουκ έστιν αριθμός «Χάρτες»...
ΣΩ.ΛΕ.

Κ
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• Η εφημεριδούλα των
Πολυδροσιωτών με τίτλο
Π α ρ ν α σ σ ό ς σταχυολογεί
παρατσούκλια συγχωρια
νών. Αναδημοσιεύω μερι
κά, παραλείποντας όμως το πραγ
ματικό όνομα. Έχουμε και λέμε λοι
πόν:
«Παγουράς, Μπανάνας, Κολοβρέχτης, Μάο, Σκουριάς, Εγκληματίας,
Μπαγατσιούλας, Μοβόρος, Μούλαροπαπινώντας,
Κόπανος,
Μπα
τίρης». Και άλλα πολλά που δεν
έχουν τέλος. Μπράβο οι Πολυδροσιώτες!
• Στους Α μ ορ για νο ύ ς Ο ρ ίζο ν τες
διαβάζω για τις δραστηριότητες της
κ. Ελισάβετ Παπαζώη και τις ερωτή
σεις της προς τους υπουργούς Ν.
Χριστοδουλάκη, Γ. Παπανρέου και
Τ. Γιαννίτση για την εγκατάλειψη του
νησιωτικού χώρου. Καλά, δεν περίμενε μερικούς μήνες ακόμα η τέως
υπουργός να υποβάλει τις ερωτή
σεις της;
• Από την Ο φ ιο ύ σ α της Τήνου η
αναδημοσιευόμενη
φωτογραφία
που πάντως δεν αποδίδει τα χάλια
των καταστροφών που προκλήθηκαν σε μονοπάτια του νησιού από τις
νεροσυρμές που προκάλεσαν οι
βροχές. Αντιγράφω από το συνο
δευτικό σχόλιο: «7α λιθόστρωτα μο
νοπάτια, αυτά τα μοναδικά μνημεία
λαϊκής αρχιτεκτονικής, όταν δεν τα
τσιμεντώνουμε για να εξυπηρετη
θούν τα αυτοκίνητά μας, τα αφήνου
με να χαθούν. Κι ύστερα κάποιοι μι
λάνε για “χειροποίητο νησί”και “ανά
δειξη διαδρομών πολιτιστικού ενδια
φέροντος”, καλώντας μάλιστα τους
επισκέπτες του νησιού “να βαδίσουν
στα τηνιακά λιθόστρωτα για να εκτιμίσουν τον τοπικό του πολιτισμό". Σα
δεν ντρέπονται!»

• Τα πράγματα δεν πάνε καλά για τ
ΠΑΣΟΚ. Το γνωρίζουμε στην Αθήν
αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτι
ρα στην επαρχία. Το Β ήμ α της A
για λεία ς γράφει: «Τώρα που το kc
ράβι άρχισε να βυθίζεται τα ποντίκι
τρέχουν πανικόβλητα να σωθούν...»
Αυτή την εικόνα παρουσιάζει η kl
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μου δήλωσ
στέλεχος της Αριστερός που συνό
ντησα την περασμένη εβδομάδα σ,
επίσκεψή του στο Αίγιο.
Αλλος παλαίμαχος αριστερός μοι
έδωσε πιο διαφορετική εικόνα λέγο
ντας: «Η κατάσταση με παραπέμηι
στις παραμονές της πτώσης ανατολι
κών καθεστώτων (Σοβιετικής 'Em
σης, Βουλγαρίας, Ρουμανίας κλπ,
που οι κομισάριοι “τακτοποιούσαν
τα “κεκτημένα”πριν τραπούν σε φυ
γή, υπομονεύοντας ο ένας τον άλ
λον... Τόσο χάλια; απόρησα... Περί
μενε και θα δεις το τέλος, μου είπα\
και οι δύο μάζι...».
• Από τα Κ υ ρια κά τικα Αιολικά μα
βαίνουμε για την πολιτιστική δρα
στηριότητα στη Λέσβο:
Στα Χίδηρα, τη γενέτειρα του ζωγρά
φου Γιώργου Ιακωβίδη θα γίνει στις
2 1 και 22 Νοεμβρίου σειρά από εκδη
λώσεις. Πάρτε το καράβι και επιακεφθείτε το νησί!
Αλλά και Μουσείο της Υφαντικής Τέ
χνης θα γίνει στο παραδοσιακό ελαι
οτριβείο Καμπετζά στο χωριό Παράκοιλα. Τα Παράκοιλα, για όσους το
αγνοείτε, είναι το κατ’ εξοχήν χωριό
της παραδοσιακής υφαντικής στη
Λέσβο. Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε
ότι ο Ν. Σηφουνάκης άρχισε από την
εποχή που υπηρετούσε Νομάρχης
στο νησί μια πολιτική προστασίας
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Ε, να που κάτι έμεινε στο τέλος!

Ό ,τ.
απόμεινε
από τα
πολιτιστικά
μονοπάτια

της Τήνου...

Ε

φ τ) μ ε ρ ° λ 0 γ ι α

Αλλη μια εφήμερη κορυφή...

• Ποια είναι η διαφορά του
Γεύχους 799 και του τεύχους
Β01; Τεράστια. Οι άνθρωποι
Υπουργούμε -είτε κατά μόνας, είτε ομαδικά- με στό
χους. Με «κορυφές» που θέΓουμε ως όριο στους εαυτούς
μας για να κατακτήσουμε και
να στήσουμε εκεί το «διακρπικό» μας, κάτι που να θυμίζει
ότι «περάσαμε» από εκεί...
Πριν να συνεχίσουμε γι’ αλ
λού, για παρακάτω...
Στο Αντί η κάθε «κορυφή» έχει
ορισθεί να είναι κάθε διακόσια
τεύχη. Περίπου κάθε επτά
χρόνια αυτό το περιοδικό επα
ναπροσδιορίζει την επόμενη
«κορυφή» του.
Δεν ήμουν παρούσα -δεν συμ
μετείχα στο «γίγνεσθαι»στους τρεις προηγούμενους
«κύκλους», για να ξέρω τι σήμαιναν ακριβώς.
Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαί
νει αυτή η τέταρτη «κορυφή»·
το ιδιαίτερο σημείο αναφοράς
της σε σχέση με τις τρεις
προηγούμενες. Ο καθένας
από μας κάνει τις σκέψεις του.
Νιώθω ότι και το περιοδικό
-ακολουθώντας την κοινωνίακλείνει τον μεταπολιτευπκό
κύκλο του. Στην πέμπτη «κο
ρυφή», στα χίλια τεύχη, θα ξέ
ρουμε τα χαρακτηριστικά του
νέου...
Χαίρομαι που είμαι στην τέ
ταρτη. Έστω και «Εφήμερη»...
Γιατί το τεύχος 801 θα μας
βρει όλους στον επαναπροσ
διορισμό. Στο τεύχος 799
υπήρχε η προσμονή. Ένα βή
μα πριν το στόχο... Στο 800
χαιρόμαστε και γιορτάζουμε...
Στο 801 θα προσπαθήσουμε
να «δούμε»...
Ωστόσο και το ΘΟΟστό τεύχος
είναι παράλληλα «ένα ακόμα
τεύχος» και υπήρξαν και στο
δεκαπενθήμερο που πέρασε
γεγονότα. Με επίκεντρο τις
εκλογές που έρχονται, «πράγ
ματα» συνεχίζουν να συμβαί
νουν. Και χρήζουν κι αυτά λό
γων εφήμερων...
• Από το τέλος Οκτωβρίου
που ανακοινώθηκε ότι θα...
«συνσυντονίζουν» την προε
κλογική
εκστρατεία
του

ΠΑΣΟΚ ο σύντροφος γραμμα
τέας Χρυσοχοΐδης και ο σύ
ντροφος «στρατηγός» Πάγκα
λος, ξαφνικά νιώθω ότι απέ
κτησε «χρώμα» η ζωή μου. Και
κυριότερα η φαντασία μου,
καθώς προσπαθώ να σκεφθώ
πώς από κριτής και επικριτής
ο σύντροφος «στρατηγός» θα
μετστραπεί σε προπαγανδιστή... Νομίζω μάλιστα ότι τις
ίδιες ακριβώς ασκήσεις φα
ντασίας κάνουν και πολλοί άλ
λοι...
• Η χώρα απεργεί: δημοτικά,
γυμνάσια, λύκεια, φροντιστή
ρια, δικαστήρια, στατιστική
υπηρεσία, ταχυδρομικό ταμι
ευτήριο, γεωτεχνικοί και...
έπεται και συνέχεια...
• Η χώρα μπορεί να απεργεί,
το ΠΑΣΟΚ όμως δεν αργεί...
Οι πολιτικοί αναλυτές φλυα
ρούν και λένε πως μετά την
ενεργή επανάκαμψη του συ
ντρόφου «στρατηγού» Πάγκα
λου στο ΠΑΣΟΚ, αναμένουν
και τον πολίτη Λαλιώτη. Συνύ
παρξη με τον γραμματέα Χρυσοχοΐδη; Είπαμε, η πολιτική
δεν έχει συναισθήματα, αλλά
όχι κι έτσι... Θεωρώ όμως ότι
τα πράγματα θα είναι όντως
σοβαρά για το κυβερνών κόμ
μα μόνο αν δούμε τον πρωθυ
πουργό Σημίτη να του ζητά...
γονυπετής να γυρίσει πίσω.

ολοκληρωτικοί; Με εντυπω
σιάζει και με προβληματίζει
πρωτοσέλιδο της Ελευθεροτυ
πίας (1 Νοεμβρίου) υπό τον
τίτλο «πώς πωλούνται τα μυσακά μας»*, το οποίο είναι
αφιερωμένο στα προσωπικά
μας δεδομένα που ελεύθερα
κυκλοφορούν στη «μαύρη
αγορά», για... πάσα χρήση
από κάθε χρήστη. Ο ιδιωτικός
βίος πάντα ήταν δύσκολη υπό
θεση. Σήμερα πιο πολύ από
ποτέ. Χρειάζεται καμιά φορά
να διαβάζουμε αυτά που
ήδη... ψυχανεμιζόμαστε καθη
μερινά, για να τα συνειδητο
ποιούμε καλύτερα...

• Πάνω που πηγαίναμε να
«χωνέψουμε» ότι τα έσοδα
από τις αποκρατικοποιήσεις
πάνε για την Ολυμπιάδα, και
όχι για τη μείωση του εξωτερι
κού χρέους της χώρας, την
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου ήρθε η
Κομισιόν για να μας... αποτε
λειώσει. Για την ακρίβεια...
αποτέλειωσε τον πρωθυπουρ
γό Σημίτη η δημοσιοποίηση
έκθεσης στην οποία αναφέρεται ότι είναι διπλάσιο το έλ
λειμμα από το προϋπολογιζόμενο. Δηλαδή και τα λεφτά
των αποκρατικοποιήσεων πά
νε στους Ολυμπιακούς και με
ελλείμματα τους πληρώνου
με. Οι ιδεοληψίες, και δη οι «ε
θνικές», πληρώνονται πάντα
ακριβά...

• Βρήκα φοβερά ενδιαφέρον
το πρωτοσέλιδο κείμενο της
Αυγής (1/11) -συνέχεια αυτού
της 28ης Οκτωβρίου- το
οποίο βασίζεται σε έκθεση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά
πεζας. Στην έκθεση επιρρίπτονται ευθύνες για τον πλη
θωρισμό, στα κέρδη των επι
χειρήσεων. Έτσι μένει έκθετη
η κυβερνητική πολιτική και οι
εισηγήσεις του διοικητή Γκαργκάνα. Ορθά λοιπόν ο πρόε
δρος της ΑΔΕΔΥ Παπασπύρος τόνισε ότι αποκαλύπτεται
«η επιχείρηση ενοχοποίησης
των μισθών και των αγώνων
των εργαζομένων» και ακόμη
πιο ορθά ο βουλευτής Λαφαζάνης έφερε το θέμα στη Βου
λή.

• Οι καιροί είναι πράγματι

• Δεν απόρησα που δύο

στους τρεις Έλληνες δήλω
σαν (σε έρευνα της MRB για
την Καθημερινή) δυσαρεστημένοι από τις υπηρεσίες των
κρατικών νοσοκομείων και
των ασφαλιστικών ταμείων.
Απόρησα με τον ένα στους
τρεις που δήλωσε ευχαριστη
μένος...
• Το 62,5% των Ελλήνων,
σύμφωνα με έρευνα του
ΕΚΚΕ, που δημοσιοποιήθηκε
μέσα στο δεκαπενθήμερο που
πέρασε, θεωρεί πως οι άν
θρωποι καιροφυλακτούν για
να εκμεταλλευτούν ο ένας τον
άλλο, το 79,2% πιστεύει πως
οι αλλοδαποί πρέπει να φεύ
γουν από τη χώρα εαν διαπράξουν οποιαδήποτε αξιόποινη
πράξη, το 83,95% θεωρεί πως
οι πολιτικοί ενδιαφέρονται κυ
ρίως για τις ψήφους και το
52,1 % βλέπει 2,5 με 3 ώρες τη
λεόραση την ημέρα.
• Ενώ ο πόλεμος στο Ιράκ συ
νεχίζεται, το κλείσιμο της αμε
ρικανικής πρεσβείας στο Ριάντ ουσιαστικά προανήγγειλε,
λίγες μέρες πριν, το χτύπημα
με 17 νεκρούς και 122 τραυ
ματίες, το οποίο οδηγεί στην
επαλήθευση της πρόβλεψης
του Μπιν Λάντεν για κατάρ
ρευση της σαουδαραβικής
μοναρχίας, που ο Μπους επι
θυμεί να... «εκδημοκρατίσει».
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Φυλλομετρώντας 800 τεύχη
του Χρήστου Γ. Παπουτσάκι)

ριάντα χρόνια περίπου και πά
ντως 800 τεύχη είναι ένα ποσοτι
κό μέγεθος που δεν μπορείς εύ
κολα να το διεξέλθεις με ένα ση
μείωμα. Και ιδίως εάν είσαι άμε
σα «συμβαλλόμενος». Μετά υπάρχει
και κάτι άλλο* που είναι αθέατο και
όμως σε κυνηγά συνέχεια: οι παραλεί
ψεις που πρέπει ή είσαι υποχρεωμένος
να κάνεις· εκτός όλων εκείνων που
έχεις ήδη ξεχάσει ή απωθήσει μακριά
από τη μνήμη. Κι όμως ήταν καίριες
αποφάσεις σε καίριες στιγμές. Υπάρ
χει τέλος μια άλλη αθέατη πλευρά·
εκείνη της καθημερινότητας που δένε
ται με τη δουλειά και τους ανθρώπους.
Ιστορίες, σαγμές, που δεν μπορείς ούτε
σ’αυτές να μείνεις.
Τι λοιπόν μένει να πεις;
* **

Τ

Το Α ντί υπηρέτησε τον πολιτικό διά
λογο. Μόνον μέσα από έναν οξύ πολιτι
κό διάλογο μπορεί να αναδειχθεί το
πρόσωπο της δημοκρατίας. Κατέθεσε
τις αναζητήσεις του στον χώρο του πο
λιτισμού γιατί ο πολιτισμός αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες και θεραπεύει τις
βαθύτερες ανθρώπινες ανησυχίες.
Διατηρούμε σταθερά έναν αριστερό
πολιτικό προσανατολισμό γιατί πι
στεύουμε ότι με αριστερές, ριζοσπα
στικές επιλογές θα μπορέσουμε να κά
νουμε τη ζωή όλων μας περισσότερο
ανθρώπινη.
Το Α ντί είναι ένα μικρής κυκλοφορίας
περιοδικό, αλλά δεν περνά απαρατή
ρητο. Και είναι μικρό γιατί επιλέξαμε
να είναι μικρό. Στις μέρες μας, οι μειοψηφίες πρέπει να έχουν φωνή. Κι εμείς
έχουμε από επιλογή διαλέξει να στα
θούμε στο πλευρό των μειοψηφιών.
* * *
Το Α ντί βγήκε για πρώτη φορά μέσα
στη δικτατορία, σαν μια φωνή διαμαρ
τυρίας. Ή δη ο τίτλος του ήταν μια πρά
ξη αντίστασης. Το Α ντί φιλοδοξούσε να
είναι αντιθετικό στην κάθε εξουσία και
συγχρόνως να προτείνει εναλλακτικές

Η

λύσεις* να προτείνει μέσα από έναν
ανοικτό και χωρίς περιορισμούς διάλο
γο, ιδέες για την επαναδιατύπωση της
σοσιαλιστικής πρότασης στην πολιτική
και τον πολιτισμό.
Ας μην επιχειρήσουμε τώ ρα μια δια
κήρυξη α ρ χώ ν θα προσπαθήσω να
ανακεφαλαιώσω, όσο περισσότερο συ
νοπτικά μπορώ, τις πιο σημαντικές ενό
τητες θεμάτων που το Α ν τ ί ερεύνησε τα
30 χρόνια της συνεχούς έκδοσής του,
διευκρινίζοντας συνάμα ότι δεν είναι
ένα εξειδικευμένο περιοδικό, καθώς το
πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι το θεω
ρούσαμε πάντα σαν ένα σύνολο. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφώνο
νται ενότητες θεμάτων για την πολιτική,
την ιστορία, την οικολογία και τον πολι
τισμό, αλλά και να παράγεται ένα ερευ
νητικό ρεπορτάζ που αποσκοπεί στην
διερεύνηση της πολιτικής και κοινωνι
κής ζωής.
* * *
Συνολικότερα το Αντί:
• Άνοιξε τον διάλογο -ανεπιτυχή ως
αποτέλεσμα- ανάμεσα στα διάφορα
τμήματα της Αριστερός: από την σο
σιαλδημοκρατική έως την εξωκοινο
βουλευτική εκδοχή της.
• Έ δω σε φωνή και βήμα στις πολιτι
κές μειοψηφίες όλων των πολιτικών
κομμάτων: από τα κόμματα της δεξιάς
έως εκείνα της αριστερός. Γιατί πιστεύ
ουμε ότι ο διάλογος αρχών πρέπει να
διατηρηθεί ενεργός στις ομάδες όλου
του πολιτικού φάσματος· αυτό «εξυγι
αίνει» την πολιτική ζωή.
• Η ιστορία της Εθνικής Αντίστασης
υπήρξε αντικείμενο μελέτης και προ
βληματισμού και κάλυψε με πολλά τεύχη-αφιερώματα την ύλη του περιοδι
κού, ενώ πρόσφατα, το 1999, με την ευ
καιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων
από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου, το
περιοδικό με συνεχή δημοσιεύματά
του, παρουσίασε άγνωστα τεκμήρια της
περιόδου του Εμφυλίου. Οργάνωσε
επίσης μια φωτογραφική έκθεση για

κείνη την εποχή.
• Ερευνητικά ρεπορτάζ αποκάλυψα
πολλές πτυχές της περιόδου της Δικτο
τορίας των συνταγματαρχών, δηλαδ
από το 1967 έως το 1974, διασυνδέσει
της Χούντας με φασιστικές οργανώσει
κ.λπ.
• Με ερευνητικά ρεπορτάζ το Ανι
αποκάλυψε πολλές σκοτεινές πτυχέ
της ελληνικής κοινωνίας: αποκάλυψ
φασιστικά κυκλώματα μέσα στις τάξει
του ελληνικού στρατού και την ύπαρξι
και λειτουργία παρακρατικών ομάδα)·
με διεθνείς διασυνδέσεις.
• Το Κυπριακό πρόβλημα αποτέλεσ
μόνιμο σημείο αναφοράς ανά δεκαπεν
θήμερο στο Α ντί. Έ ν α ειδικό αφιέρω
μα το 1983 για το πολιτιστικό πρόσωπι
της Κύπρου συνοδεύτηκε με ένα τριή
μερο εκδηλώσεων με την παρουσία 41
κυπριών διανοουμένων, καλλιτεχνών
ενός θιάσου και λαϊκών «ποιητάρη
δων».
• Το Α ν τί αποκάλυψε πολλές παρά
νομές πράξεις στις προμήθειες τω1
εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενό
πλων δυνάμεων και κατονόμασε ενεχο
μένους με συγκεκριμένα στοιχεία ποι
οδήγησαν σε δικαστικές διώξεις.
• Έ π α ιξε σημαντικό ρόλο στην απο
κάλυψη των παράνομων πράξεων τοι
Γεωργίου Κοσκα)τά και την εμπλοκτ
μέρους του πολιτικού κόσμου σε παρά
νομές συναλλαγές με αυτόν. Για τη>
υπόθεση Κοσκαπά μπορούμε να ισχύ
ριστούμε ότι α π ’ όλο τον ελληνικό Τύ
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3, μόνο το Α ν τί οτάθηκε συνεπές στις
:ιταγγελίες του και δεν έπαιξε στο
αιχνίδι συναλλαγών όπου συμμετείχε
) σύνολο του Τύπου και μεγάλο μέρος
)υ πολιτικού κόσμου. Άσχετα α π ’ το
κουκούλωμα» που ακολούθησε, η
πόθεση εκείνη σφράγισε την ελληνική
ολιτική και κοινωνική ζωή τα τελευχία χρόνια.
• Από τον Φεβρουάριο του 2000, δηοσιεύθηκαν στο Α ν τ ί πολλά άγνωστα
τοκουμέντα από τα αρχεία της Στάζι
ου αποδείκνυαν τις άνομες σχέσεις
νός άλλου μεγάλου οικονομικού παάγοντα, του Σωκράτη Κόκκαλη, με
ην ανατολικογερμανική μυστική υπηεσία. Μετά εννέα μήνες ερμητικής σιής απ’ όλα τα M M E στην Ελλάδα, κάοτε έσπασε η σιωπή κι έγιναν γνωστές
υτές οι ιστορίες· έκτοτε οι αναφορές
τις αποκαλύψεις του Α ν τ ί ήταν επαειλημμένες στα MME.
• Το Α ν τί είχε από πολύ νωρίς ανατύξει ιδιαίτερη ευαισθησία για τα θέατα του περιβάλλοντος. Οργάνωσε
ια μεγάλη -κ α ι πολυετή- καμπάνια με
μερίδες, δεντροφυτεύσεις, κινητοποίση των πολιτών για τη διάσωση του μεαλύτερου ελεύθερου χώρου της Αθήας, του Ελαιώνα, που καταλαμβάνει
κταση 9.000 στρεμμάτων και βρίσκεαι ανάμεσα στον Π ειραιά και την Αθήα. Η επισήμανση του προβλήματος του
ίλαιώνα είχε μεγάλη απήχηση. Τέτοια,
ίστε αποτέλεσε έκτοτε μόνιμο θέμα
υζητήσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση,
α πολιτικά κόμματα και την τοπική αυοδιοίκηση.
•Στο ίδιο πνεύμα υπήρξαν συνεχείς
πισημάνσεις και καταγγελίες για κααπατησεις ελεύθερων χώρων και πα

ράνομες ενέργειες από μέρους ιδιωτών
με την ανοχή του Υπουργείου Χωροτα
ξίας και Περιβάλλοντος, όπως λ.χ. η
καταπάτηση του Πάρκου Ελευθερίας
πλάι από την αμερικανική πρεσβεία
στην Αθήνα για την επέκταση του Μ ε
γάρου Μουσικής. Το Μ έγαρο Μουσι
κής φιλοξενεί βεβαίως αξιόλογες μου
σικές και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώ
σεις, όμως συγχρόνως, με τον γιγαντι
σμό του, τείνει να απορροφήσει κάθε
καλλιτεχνική δύναμη της χώρας. Και,
εν πάσει περιπτώσει, πιστεύουμε ότι η
προστασία του περιβάλλοντος, στην
εποχή μας, έχει καταστεί υπέρτατη
αξία την οποία δεν πρέπει να θυσιά
ζουμε στο όνομα όποιας άλλης δραστη
ριότητας.
• Στον χώρο του πολιτισμού το Α ν τί
έχει επιχειρήσει και καταφέρει, νομί
ζουμε, πολλά. Στις σελίδες του περιοδι
κού που εξειδικεύονται στα θέματα του
πολιτισμού, η μουσική, ο κινηματογρά
φος, το θέατρο, τα εικαστικά και κυ
ρίως οι νέες εκδόσεις είναι τα «σημεία»
μόνιμης αναφοράς. Προσπαθήσαμε,
από το πρώτο κιόλας τεύχος, να αναφε
ρόμαστε στα κύρια πολιτιστικά γεγονό
τα του τόπου, αλλά κυρίως αναζητούμε
τις «νέες φωνές». Πριν από λίγα χρό
νια, μεγάλο μέρος του Τύπου στην
Ελλάδα «παρέκαμπτε» τον πολιτισμό.
Σήμερα ο Τύπος, μετά την απαξίωση
της πολιτικής, έχει κάμει στροφή στον
πολιτισμό. Αλλά ο πολιτισμός δεν είναι
μόνον η δημοσιογραφική καταγραφή.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να παρεμβαί
νουμε όχι μόνον με τον γραπτό, κριτικό
λόγο, αλλά να παρεμβαίνουμε και με
«δρώμενα».
• Αλλά ας σταθούμε και σε κάποιες

ΑΝΤΙ

ΚΑΙ

Το Αντί είχε σαν πρότυπο -όταν πρωτοξεκίνησε, το Μάιο
του 1972, αλλά και κατά την εποχή της επανέκδοσής του το
Σεπτέμβριο του 1974- ένα περιοδικό που έβγαινε στις ΗΠΑ
τα χρόνια εκείνα: το Ramparts. To Ramparts, περιοδικό του
κινήματος του New Left, με αναφορές και ύλη για τα απελευ
θερωτικά κινήματα στον Τρίτο Κόσμο, την οικολογική διά
σταση, τις ιδέες του Τσόμσκι και του Μαρκούζε, τις αναζητή
σεις του Ράιχ· όλα αυτά τελοσπάντων και άλλα πολλά ήταν
το υπόστρωμα στο οποίο πολλοί ακουμπούσαμε. Τα τεύχη
του Ramparts κυκλοφορούσαν στις παρέες· μερικά άρθρα
του μεταφράστηκαν και αναδημοσιεύθηκαν στις σελίδες του

άλλες δραστηριότητες όπου ο γραπτός
λόγος πορεύτηκε μαζί με συγκεκριμέ
νες δράσεις:
• Από το 1983 έως το 1985 οργανώσα
με μια καμπάνια για το νεοελληνικό
κιτς η οποία περιελάμβανε έκθεση, πο
λυμέσα, κινηματογραφικές προβολές,
διαλέξεις και συζητήσεις και την έκδο
ση σε ελληνική και αγγλική γλώσσα του
λευκώματος Κάτι το Ωραίον - όλα αυ
τά, αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας
έρευνας.
• Το 1983, πήραμε μια πρωτοβουλία
που, τότε τουλάχιστον, ήταν ριζοσπα
στική. Προκειμένου να συνδράμουμε
τους νεανικούς «πειρατικούς» ραδιο
σταθμούς που λειτουργούσαν παράνο
μα (καθώς τότε στην Ελλάδα οι ραδιο
τηλεοπτικοί σταθμοί ανήκαν αποκλει
στικά στο κράτος), αποφασίσαμε και
οργανώσαμε το δικό μας ραδιοσταθμό
με το όνομα «Ραδιο-Αντίλαλος» κοινο
ποιώντας δημόσια την έναρξη των εκ
πομπών του. Φυσικό επακόλουθο ήταν
η εισβολή του εισαγγελέα και των «ορ
γάνων της τάξεως» στις εγκαταστάσεις
του σταθμού και η απαγγελία κατηγο
ρίας που μας οδήγησε σε σειρά από δί
κες. Η θέση μας ήταν: ο νόμος είναι μεν
σύμφωνος με τις συνταγματικές διατά
ξεις αλλά είναι αναχρονιστικός, ο νό
μος πρέπει να αλλάξει. Μετά από μια
πενταετία και σειρά από δίκες, τελικά
απαλλαχθήκαμε· είχε στο μεταξύ αλλά
ξει ο νόμος και είχαν αρχίσει να λει
τουργούν οι δημοτικοί και ιδιωτικοί
σταθμοί αλλά με μια αντίληψη αντίθετη
βεβαίως προς εκείνην που ενέπνευσε
το δικό μας εγχείρημα.
• Εκδόθηκε σειρά ειδικών αφιερω
μάτων για πνευματικούς ανθρώπους ή

ΗΠΑ

Αντί.
Αλλά αφού ο λόγος για την Αμερική δεν μπορώ παρά να
αναφέρω την ιδιαίτερη απήχηση που είχε ένα τεύχος του
1976, αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την ανακήρυξη της
αμερικανικής ανεξαρτησίας. Υπήρχε στο τεύχος εκείνο και
ένα άρθρο σχετικό με τη μοίρα των Ινδιάνων της Αμερικής.
Θυμάμαι τη συγκινητική συμπαράσταση που είχε εκδηλωθεί
προς το American Indian Movement με τις εκατοντάδες επι
στολές που είχαν φτάσει στα γραφεία μας και τις οποίες εν
συνεχεία διαβιβάσαμε στα κεντρικά γραφεία του American
Indian Movement.
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γεγονότα, για την υλοποίηση των οποί
ων δούλεψαν πολλοί εκλεκτοί έλληνες
και ξένοι διανοούμενοι. Αναφέρω εν
δεικτικά μερικά από τα ειδικά αφιερώ
ματα στους ποιητές και συγγραφείς:
Ανδρέας Κάλβος, Κώστας Καρυωτάκης, Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Γιάννης Ρίτσος, Μανόλης Αναγνωστάκης, Μάριος Χάκκας, Μ. Καραγάτσης, Κωστής Παλαμάς, Δημήτρης Χ α
τζής, Στρατής Τσίρκας, Τάκης Σινόπουλος, Γ ιώργος Ιωάννου, Κώστας Ταχτσής, Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Νίκος
Καββαδίας, Ιωάννης Συκουτρής, Νίκος
Παναγιωτάκης, κ.ά. Επίσης έχουν γίνει
μερικά υποδειγματικά αφιερώματα για
μορφές όπως ο Ρήγας Βελεστινλής.
• Ειδικά αφιερώματα σε πόλεις της
Ελλάδας, όπως τα Χανιά, ο Βόλος, η
Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, τα Ιωάννινα
κ.ά., όπου προσπαθήσαμε να καταγρά
ψουμε την τοπική ιστορία και τα σύγ
χρονα προβλήματα αλλά και να ανα
δείξουμε τις ιδιαιτερότητές τους. Με
την ευκαιρία αυτών των αφιερωμάτων,
οργανώθηκαν ανοιχτές συζητήσεις
στις πόλεις αυτές. Η σκέψη που μας
οδήγησε στα ειδικά αυτά αφιερώματα
ήταν η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων
κάθε ελληνικής γωνιάς, ιδιαιτεροτή
των ιστορικών, πολιτιστικών, κοινωνι
κών, πολιτικών. Θέλαμε να τονίσουμε
την ανάγκη διαφύλαξης αυτών των ιδι
αίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιο
χής απέναντι στην επέλαση του σύγ
χρονου, ισοπεδωτικού πολιτιστικού
μοντέλου.
• Πιστεύοντας ότι η συνάντηση με
τους αναγνώστες μας πρέπει να γίνεται
άμεση και ζωντανή οργανώσαμε μια
σειρά από συνέδρια, σεμινάρια και συ
μπόσια. Αναφέρω συνοπτικά:
• Συμπόσιο για το σύστημα υγείας
(1984), συμπόσια για τα MME των
οποίων ο ρόλος και η λειτουργία διαφαινόταν ότι άλλαζε (1985,1986,1995).
Το τελευταίο συνέδριο, εκείνο του
1995, αναφερόταν στη σχέση MME και
Internet και έγινε με συμμετοχή και ευρωπαίων ερευνητών ήταν το πρώτο συ
νέδριο με τη θεματική αυτή στην Ελλά
δα.
Έγιναν όμως και πολλά άλλα συνέ
δρια και συμπόσια:
• Συμπόσιο για τον Ουτοπικό Σοσια

λισμό (1986), διεθνές σεμινάριο για την
πολιτική σκέψη του Γκράμσι (1987),
διεθνές συνέδριο για το Κουρδικό την
εποχή της κορύφωσης της κρίσης στην
περιοχή (1991) με συμμετοχή Κούρδων
από το όλες τις χώρες που περιλαμβά
νουν εδαφικές περιοχές του Κουρδι
στάν: από το Ιράκ, το Ιράν, τη Συρία,
την Τουρκία, αλλά και την ΕΣΣΔ. Επί
σης συμμετείχαν και ειδικοί του κουρ
δικού ζητήματος από την Γαλλία, τη
Μεγάλη Βρετανία κ.λπ. και ακολούθη
σε εποικοδομητικός διάλογος.
• Έ γινα ν όλα αυτά τα χρόνια ειδικές
αποστολές για δημοσιογραφική κάλυ
ψη των γεγονότων αλλά και για ανθρω
πιστική βοήθεια σε χώρες του Τρίτου
Κόσμου, όπως η Ερυθραία, η Αιθιοπία,
η Δυτική Σαχάρα (Πολισάριο), η Λι
βύη, ο Λίβανος, η Συρία, το Ιράν, το
Κουρδιστάν, το Ιράκ κ.ά.
• Το 1980 το Α ν τ ί οργάνωσε ένα συ
μπόσιο με θέμα την «Εξουσία στις Σ ο
σιαλιστικές χώρες» στο οποίο μεταξύ
άλλων συμμετείχαν οι A leksander
Smolar, Michna Berendei, Pierre
Kende, Jiri Pelikan, Andras Kovacs,
Tatiana Mamonova, κ.ά. Ό λ ο ι αυτοί
ήταν γνωστοί αντικαθεστωτικοί και
ήρθαν στην Ελλάδα από διάφορες ευ
ρωπαϊκές χώρες όπου ζούσαν τότε. Το
συμπόσιο είχε μεγάλη απήχηση και
έδωσε την ευκαιρία στους έλληνες
φοιτητές και ακαδημαϊκούς να έρθουν
σε επαφή με τον προβληματισμό όσων
κρατούσαν μια κριτική απόσταση α πέ
ναντι στα καθεστώτα του υπαρκτού

σοσιαλισμού.
• Δ έκα χρόνια αργότερα, την άνο
του 1990, ένα άλλο συμπόσιο με θι
τις εξελίξεις στις ανατολικές χώρες ι
νε με τη συμμετοχή πολιτικών και ί
νοουμένων από τις χώρες αυτές ai
και την Γαλλία και τη Μεγάλη Βρε
via. Μ εταξύ άλλων συμμετείχαν με
σηγήσεις οι Alexandr Ort, Vesna Pe
Krustyo Petkov, Ivan Slavov, Mir»
Dinescu, Herm an Sheer, Mai
Jaques, Vladlen Sirotkin, Ad
Michnik, Igor Yakovlev, Pierre Ken
Silviu Angelescu, Nebojsa Popov, >
Ή ρ θ α ν, ζώντας στο πνεύμα αμφισ|
τησης που συγκλόνιζε τις ημέρες εχ
νες τις χώρες τους. Ό λ ο ι αυτοί οι πο
τικοί και διανοούμενοι αναδείχθηχ
στη συνέχεια σε σημαντικούς παρά1
ντες στις πατρίδες τους.
• Τον Φεβρουάριο του 1995, σε (
νεργασία με το Institut Français
Athènes, πραγματοποιήθηκε διείΚ
συμπόσιο με θέμα την ελληνική γλώσ
στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένακ
«Γλωσσικός πλουραλισμός και γλα
σοεθνοκεντρισμός».
• Από το 1996 ξεκινήσαμε μια jrç
σπάθεια για την σύνταξη στα αγγλι;
του International Catalogue of Sm
Press Publications of the Wide Le
Επικοινωνήσαμε με έντυπα της αρισι
ράς, του οικολογικού κινήματος, τ<
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εθ
κών μειονοτήτων, του κινήματος ειρ
νης σε όλον τον πλανήτη: από την Αρ)
ντινή ως το Νεπάλ και τις ΗΠΑ. Το φ(

ΕΝΑ, ΔΥΟ ΤΡΙΑ... ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Όταν συμπληρώθηκε η έκδοση του 200ού, του 400ού και 600ού τεύχους (περί
που κάθε 7 χρόνια και συγκεκριμένα το 1982, το 1989 και το 1996), το περιοδικ<
οργάνωσε τρία «Αντι-φεστιβάλ» στα οποία προσπαθήσαμε να δώσουμε μια δια
φορετική άποψη για τον πολιτισμό. Στα τρία αυτά τετραήμερα, σε εγκσταλειμμε
νους βιομηχανικούς χώρους έγινε, για τα μέτρα μας, μια μικρή κοσμογονία: Ηλε
κτροφωτίστηκαν, υδροδοτήθηκαν, οργανώθηκαν χώροι υγιεινής. Και παρουσία
στηκαν εικαστικά δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβο
λές, συζητήσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, εμφανίστηκαν μουσικά συγκροτήματι
από διάφορα μέρη της χώρας αλλά και από το εξωτερικό: Από τη Ρουμανία, π
Βουλγαρία, τη Συρία, την Ιταλία, την Τζαμάικα. Τα «Αντι-φεστιβάλ» σημείωσα
μιαν εξαιρετική επιτυχία γιατί έφεραν το νεανικό κυρίως κοινό σε «μέρη άγνω
στα» και πρότειναν άλλες, νέες ιδέες για τον πολιτισμό.
Τώρα, με τη συμπλήρωση των 800 τευχών, λόγοι «ανωτέρας βίας» δεν μας επέ
τρεψαν να πραγματοποιήσουμε το φεστιβάλ που ετοιμάζαμε από καιρό. Ελπίζου
με πάντως ότι το προσεχές έτος θα μπορέσουμε να οργανώσουμε μια γιορτή ποι
θα είναι το τέταρτο «Αντι-φεστιβάλ».

νόπωρο του 1997, όταν συγκεντρώσαμε
έναν σεβαστό αριθμό έντυπων, εκδόθηκε σε αγγλική γλώσσα ένας κατάλο
γος σε σχήμα μικρού βιβλίου. Η ιδέα
αυτού του καταλόγου έγινε ευνοϊκά δε
κτή. Αναφέρω ενδεικτικά τα ονόματα
μερικών διανοουμένων που μας έστει
λαν μηνύματα υποστήριξης· ήταν -α ν ά 
μεσα σε άλλους- και οι Samir Amin,
Robin Blackburn, Jacques Dérida,
Noam Chomsky. Δεν μπορεί να δια
φεύγει η σημασία της συγκρότησης αυ
τού του δικτύου μεσω του οποίου μικρά
έντυπα από όλες τις χώ ρες του κόσμου
θα μπορούν να συνεργάζονται, να χρη
σιμοποιούν το υλικό και τις πληροφο
ρίες άλλων εντύπων από άλλες χώρες
ώστε και έγκυρη, άμεση πληροφόρηση
να παρέχουν στο δικό τους αναγνωστι
κό κοινό αλλά να επιτευχθεί και η αλ
ληλεγγύη, τόσο απαραίτητη για όσους
είναι «μικροί και αδύνατοι».
• Το Α ν τί έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον για τις βαλκανικές και κεντροευρωπαϊκές υποθέσεις και καταχώρησε
εκτεταμένα ρεπορτάζ και αναλύσεις
που αφορούσαν όλες αυτές τις χώρες
μετά από ειδικές αποστολές.
• Από το 1993 έως το 1995 οργανώσα
με ένα πρόγραμμα με χρηματοδότηση
του PHARE Programme της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης με θέμα «Free Press in the
Balkans» με τη συμμετοχή δημοσιογρά
φων από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρου
μανία, Σερβία, Ισπανία και Τουρκία με
συμπόσια στο Βουκουρέστι (1993), τη
Σόφια (1994), την Αθήνα (1994) και την
Τιμισοάρα (1995) και έγιναν ειδικές
εκδόσεις.
• Αυτό τον καιρό, μετά από πολυετείς
προσπάθειες, καταφέραμε να έχουμε
την μερική υποστήριξη από την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος στην υλοποίηση
μιας ιδέας που πιστεύουμε ότι είναι μο
ναδική και θα δώσει την ευκαιρία και
την δυνατότητα στους διανοούμενους
όλων των βαλκανικών χωρών να έρ
θουν πιο κοντά και να γνωριστούν ου
σιαστικά μέσω του πολιτιστικού αγα
θού: Αρχίσαμε ήδη και ελπίζουμε ότι
τον επόμενο χρόνο θα μπορέσουμε να
εκδώσουμε μιαν ανθολογία ποίησης
όλων των βαλκανικών λαών με τίτλο
«ΑΙΜΟΣ». Σ ’ αυτήν ανθολογούνται οι
κλασικοί ποιητές των βαλκανικών χω 

του Χρ. Παπανίκου
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ρών: της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της
Βοσνίας, της Σερβίας και του Μαυρο
βούνιου, της Αλβανίας, της ΠΓΔΜ, της
Τουρκίας και της Ρουμανίας, σε τόμους
όπου θα περιέχουν τα ποιήματα στο
πρωτότυπο αλλά και σε μεταφράσεις
προς όλες τις άλλες γλώσσες των χω
ρών που ανθολογούνται. Έ τσι, λαοί
που μέχρι σήμερα επικοινωνούσαν μέ
σω Παρισιού, Λονδίνου, Μόσχας ή Βε
ρολίνου θα μπορέσουν να γνωρίσουν
τους μεγάλους ποιητές των γειτόνων
τους και να πλησιάσουν αυτόν τον
άγνωστο γείτονα. Άγνωστο γείτονα
αφού εχθρότητες, πολεμικές συρράξεις
και προκαταλήψεις μάς κράτησαν σε
απόσταση.
*

*

*

Θ α σταματήσω όμως την απαρίθμηση
όλων όσων επιχειρήσαμε τα 30 αυτά
χρόνια συνεχούς έκδοσης του περιοδι
κού. Παράλληλα με την τακτική ανά δε
καπενθήμερο έκδοση τον Α ντί, επιδιώ
ξαμε να δράσουμε σε άμεση, ζωντανή
επαφή με το αναγνωστικό μας κοινό,
να μεταφέρουμε στη χώρα μας εμπει
ρίες άλλων ανθρώπων και άλλων τό
πων. Αυτή η αδιαμεσολάβητη επαφή με
τους αναγνώστες, μας χάρισε πολλές
συγκινήσεις και μας συσσώρευσε πολύ
γνώση. Η δημιουργία εναλλακτικών
εμπειριών, η παραγωγή κουλτούρας
πέρα από τον γραπτό λόγο είναι για
μας ένα στοίχημα που βάζουμε συχνά

μπροστά μας.
Το Α ν τί προσπάθησε και συχνά επέ
τυχε να είναι σε μερικά σημεία πρωτο
ποριακό σε σχέση με άλλα έντυπα.
Έ χ ε ι τη δική του άποψη και τις δικές
του προσαρμογές σε εκδοτικές ιδέες.
Δεν έχει βέβαια χαρτί καλής ποιότητας
ούτε και άριστη ποιότητα εκτύπωσης.
Χρησιμοποίησε εντατικά το σκίτσο που
μπορεί συνοπτικά να εκφράσει ένα δυ
νατό σχόλιο· αξιοποίησε το χιούμορ
αλλά και μορφές παρωδίας, που συχνά
ανέτρεπαν τη σοβαροφανή εικόνα της
πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Πολλοί
από τους καλύτερους έλληνες γελοιο
γράφους, αλλά και σημαντικοί διανο
ούμενοι, λογοτέχνες και δημοσιογρά
φοι, μπορούμε νατό παινευτούμε, ξεκί
νησαν από τις σελίδες του Αντί. Καλά,
μετά, ταξίδεψαν γι’ αλλού...
* * *
Το Α ν τί είναι ένα μικρό περιοδικό.
Σήμερα εκδίδονται πλήθος περιοδικά.
Πολλά εξειδικευμένα και πολλά απλώς
life-style. Το είδος του πολιτικού περιο
δικού δεν ευδοκιμεί. Οι καθημερινές
εφημερίδες ενσωματώνουν, στις κυρια
κάτικες κυρίως εκδόσεις, ένα περιοδι
κό είτε αθλητικό, είτε τηλεοπτικό, είτε
ποικίλης ύλης.
Το κοινό του Α ντί δεν έχει τα χαρα
κτηριστικά του μέσου Έλληνα. Ο
«πληθυσμός» του Α ν τί είναι «περιθω
ριακός» με την έννοια ότι διατηρεί στη
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μικρή του κλίμακα ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά.
* *#
Ή ταν ανέφελη η πορεία του περιοδι
κού; Βεβαίως όχι. Μας έσυραν πολλές
φορές σε δίκες. Με νόμους από την
Μεταξική Δικτατορία του 1936 ή με νό
μους που ίσχυαν από τα χρόνια του
Εμφυλίου Πολέμου, όπως τον 509. Δεν
καταδικαστήκαμε πλην μιας φοράς. Ε ί
τε αθωωθήκαμε στις πολλές εκείνες δί
κες είτε οι μηνυτές μας αποχωρούσαν.
Αλλά είχαμε και χειρότερα: Μια φορά
έβαλαν βόμβα στα γραφεία μας και δυο
φορές μάς έβαλαν φωτιά. Ο ι εγκατα
στάσεις, τα αρχεία μας, όλα, καταστρά
φηκαν τρεις φορές. Αλλά με τη συμπα
ράσταση και τη βοήθεια των φίλων
ανασυνταχθήκαμε και συνεχίσαμε.
*

*

*

Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ με
ευγνωμοσύνη σε όλους εκείνους που
δούλεψαν και παραστάθηκαν στο Αντί.
Γιατί βεβαίως το Α ντί δεν εκδίδεται μό
νον χάρις στη δική μου προσωπική
αφοσίωση και δουλειά. Πολλοί φίλοι
δούλεψαν, οι περισσότεροι εθελοντι
κά, για πολλά χρόνια, ώστε το Α ν τί να
εμφανίζεται κάθε δεκαπέντε μέρες στα
περίπτερα και τα βιβλιοπωλεία. Και
πολλοί εκλεκτοί διανοούμενοι συνεισέφεραν με ιδέες, προτάσεις και κείμενα
στο Αντί. Η απαρίθμησή τους θα απαι
τούσε χρόνο· ίσως και να ξεχνούσα ή
να αδικούσα μερικούς. Θέλω μόνον να
αναφέρω αποκλειστικά τα ονόματα
τριών ξεχωριστών ανθρώπων που έδω
σαν πολλά στα Αντί. Είναι ο Αστέρης
Στάγκος, ο Χρήστος Βακαλόπουλος
και ο Νίκος Γιανναδάκης. Έ χουν φύ
γει και οι τρεις...
Θέλω επίσης να επισημάνω ότι η πο
ρεία του περιοδικού δεν ήταν πάντοτε
ομαλή. Υπήρξαν πολλές αντιπαραθέ
σεις -πολιτικές και ιδεολογικές- ανά
μεσα στους ανθρώπους που κυκλοφο
ρούσαν στα γραφεία μας.
* * *
Πολλές φορές, ανακυκλώνοντας τις
ιστορίες που σχετίζονται με την εκδοτι
κή περιπέτεια του Αντί, αναρωτιέμαι
αν υπάρχει λόγος -κ α ι ποιος- για τη
συνέχιση έκδοσης αυτού του περιοδι
κού. Γιατί το Α ντί δεν είναι μια ευημε-

ρούσα «επιχείρηση». Δεν φέρνει ούτε
κέρδη, ούτε αποταμιεύσεις. Εκδίδεται
επί 30 συνεχή χρόνια χάρις στο πείσμα,
την επιμονή και την εθελοντική δουλειά
και προσφορά πλήθους συνεργατών.
Το ερώτημα είναι άλλο: Τι προσφέρει
σήμερα τοΑ ντί\ Εκτός από την ερευνη
τική δημοσιογραφία, η οποία ανατρο
φοδοτεί συνεχώς την ύλη ενός εντύπου,
υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που μας
παρακινεί ώστε να συνεχίζουμε;
Πιστεύω βαθύτατα ότι στις μέρες μας,
που ο ιδεολογικός λόγος έχει εκπέσει,
που η Αριστερά βρίσκεται σε υποχώρη
ση, που η παγκοσμιοποίηση επιβάλλει
ένα μοντέλο διαχείρισης της οικονο
μίας σύμφωνα με το οποίο όλα ρυθμίζο
νται από τις κεντρικές τράπεζες των
ισχυρών πολιτικά και οικονομικά χω
ρών, σήμερα ακριβώς πρέπει να προ
σπαθήσουμε να διατυπώσουμε ένα λό
γο διαφορετικό: Έ ν α λόγο με τον
οποίο θα ορίζονται σαφώς οι όροι για
το πώς θέλουμε να προχωρήσει η κοι
νωνία - όροι διαφορετικοί από εκεί
νους που επιβάλλουν το Διεθνές Νομι
σματικό Ταμείο και οι κεντρικές τρά
πεζες. Γιατί δεν μπορούμε να δεχθούμε
την υπεροψία των μεγάλων και των
ισχυρών που έχουν κλείσει τα μάτια
στα λιμοκτονούντα έθνη του τρίτου και
του τέταρτου κόσμου, στην πολιτιστική
ισοπέδωση και την αφομοίωση, στην
οικολογική καταστροφή που απλώνε
ται στον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα
αλλά και σε όλα τα έμβια όντα. Έ ν α ς
ανθρωπισμός νέος πρέπει να αναδυθεί.
Μια άλλη ουτοπία να προβληθεί στις
οθόνες. Αλλά αυτή η νέα ουτοπία δεν
μπορεί να έχει καμιά σχέση με τις πολι
τικές και κοινωνικές διαστροφές που
δημιούργησαν στο παρελθόν τα φοβικά
καθεστώτα που αυτοαποκαλούνταν
«σοσιαλιστικά». Έ ν α ς νέος ανθρωπι
σμός, ο οποίος να ενσωματώνει τις ιδέ
ες της αλληλεγγύης μαζί με τις ιδέες της
ανοχής και της ελευθερίας κάθε ατό
μου, πρέπει να αναζητηθεί.
Θέλουμε να συνεχίσουμε την εκδοτι
κή μας προσπάθεια γιατί πιστεύουμε
ότι μέσα και από τις σελίδες του περιο
δικού, με διάλογο, θα αναζητηθούν
προτάσεις που θα προωθούν διαφορε
τικές λύσεις στο πολιτικό μας σύστημα.
Έ χοντας ζήσει τις περιπέτειες του πε

ριοδικού Α ν τ ί πάνω από μια 30ετία (λ
γαριάζοντας και την εποχή της πρώτ
του εμφάνισης, το 1972, μέσα στη ί
κτατορία) έχω καταλήξει στην άποι
ότι ένα περιοδικό όπως αυτό δεν μπ
ρεί παρά να είναι και ίσως πρέπει ι
είναι περιθωριακό. Στις ημέρες μας |
την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τι
υπερσυγκέντρωση δύναμης στα ΜΜ
με κάθε μορφή, αποτελεί ουτοπία >
πιστεύει κανείς ότι μπορεί να αντιπ«
ρατεθεί στα μεγαθήρια που εκδίδσι
τα έντυπα μεγάλης κυκλοφορίας, χωρ
να κάνει ποικίλους συμβιβασμούς* γι
να σταθώ μόνον στον γραπτό Τύπο κι
να μην αναφερθώ σε τηλεόραση, διαδ
κτυα, πολυμέσα κ.ο.κ.
Ό μ ω ς παράλληλα πιστεύω ότι έντωι
όπως το Α ν τ ί χρειάζεται να υπάρχου
να είναι παρόντα. Είναι μικρά ζιζάνι
για το σύστημα. Και αυτό είναι καλ
Χρειάζεται.
*

*

*

Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω όσ
ένας αμερικανός έγραψε αναφερόμι
νος στον ρόλο του μικρού τύπου. Εύι
περίπου αυτά:
«Προτιμώ τους χίλιους αναγνώσκ
ενός άρθρου που θα το διατρέξου
προσεκτικά από τα μερικά εκατομμι
ρια θεατών της τηλεόρασης που σε κ<!
ποια κλάσματα του λεπτού θα περί
σουν μπροστά από τα μάτια τους εικ<:
νες ενός ρεπορτάζ το οποίο θα επικό
λυφθεί αμέσως μετά από άλλες εικ<!
νες, για να ξεχαστούν στο τέλος όλα».

800 ΤΕΥΧΗ ANTI

Η μνήμη είναι επιλεκτική
της Άντειας Φραντζη

αντί
Ββ

επτέμβρης 1974. Στο ταβερνάχι
του Κώστα ή αλλιώς στην ΕΒΓΑ,
στην Αθηναίων Εφήβων, μεσημε
ριανή λια κ ά δα · στο τραπέζι οι
δυο φιλενάδες. Και ξαφνικά ο
Νίκος Γιανναδάκης παρέα μ ε τον Χρήστο Π απουτσάκη μ α ς πλησιάζουν. Τον
Νίκο τον γνώριζα από την εποχή της
<Αμνηστείας», όταν βγήκε από τη φ υλα
κή της Χούντας. Πριν καν γίνουν οι συ
στάσεις ένα μπουκάλι μ π ύρ α γέρνει,
πέφτει. Γούρι, γούρι...
Ο Νίκος Γιανναδάκης σκιάζει πάντα
το Αντί. Μια παρουσία δραστική - ση
μάδεψε τη ζωή μας με την παρουσία του
αλλά και την απουσία του. Θυμάμαι
έντονα τις σιωπές του: άλλοτε ερμητι
κές κι άλλοτε εύγλωττες. Τώρα που
γράφω έχω επίμονα μπρος στα μάτια
μου το πρόσωπό του. Ο Νίκος, ένας
αφοσιωμένος σε ό,τι πίστευε, ένας πι
στός σε ό,τι έκρινε ως αληθινό. Διαφω
νήσαμε, θυμάμαι, μόνο μια φορά. Τότε
που μας έφταναν τα πρώτα ασαφή μη
νύματα, μετά τους πανηγυρισμούς για
την πτώση του Σάχη της*Περσίας, για
την άνοδο του Αγιατολλάχ Χομεϊνί. Η
δική μου «διαφωτιστική» και «φιλοδυ
τική» γραμμή δε μου άφηνε περιθώριο
για αναστοχασμό, όπως με προέτρεπε
ο Νίκος. Εκείνος πάλι ήθελε με την κα
τάφασή του να τονίσει τη σημασία του
αυτοπροσδιορισμού για ένα λαό. Εκ
των υστέρων και οι δύο νιώσαμε εξίσου
διαψευσμένοι.
Αντιγράφω την αφιέρωσή του από το
The Greek Bucolic Poets των εκδόσεων
Loeb, το βιβλίο που μου χάρισε εκείνη
την περίοδο της πρώτης έκδοσης του
Αντί:
«ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΑ θα δεις την ερημιά και
θα της δώσεις το δικό σου νόημα, είπε
Πριν από την καρδιά σου θα ’ναι αυτή
και μετά πάλι αυτή θ' ακολουθήσει.
Νίκος, Σ επτέμβρης 74. Με αγάπη»
Μετά ανοίχτηκε η θάλασσα ανάμεσά
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μας· αυτή που μας συνδέει πάντα με την
αγάπη, κατά τα λεγόμενό του.
* * *
Η Μ πούλη ονομάστηκε -κα ι δίκαιαψυχή του Αντί.
Ορισμένοι ισχυρίζονται πως ακόμη
και μετά την αναχώρησή της από το πε
ριοδικό η ψυχή της έμεινε να πλανιέται
στα γραφεία. Ευτυχώς που εκτός από
την ψυχή της μας χαρίζει πάντα τη θερ
μή της παρουσία.
Μπούλη Θεοφυλακτοπούλου, ένας
θρύλος του περιοδικού, γεμάτη ζωντά
νια και πίστη· «μαύρα μαλλιά, μαλλιά
κοράκου χρώμα ...». Γενικώς ειπείν μια
παλλόμενη προσωπικότητα, που έδινε
στο Α ν τί έναν ιδιαίτερο τόνο, λίγο από
Μικρασία, λίγο από Κεφαλονιά, μείγμα
εκρηκτικό, που καθόρισε με τη στάση
της πολλά από τα στοιχεία που διαμόρ
φωσαν το περιοδικό στο ξεκίνημά του.
* * *
Συνάντησα τον Α στέρη στη διάρκεια
της δικτατορίας στη Ρώμη· κουβεντιά
ζαμε και δακρύζαμε.
Στο Α ν τί της μεταπολίτευσης καθορι
στικό ρόλο έπαιξε ο Αστέρης Στάγκος.
Διεισδυτικός, οργανωτικός, αλαφροπάτητος, ο Αστέρης διαμόρφωσε το περιο
δικό με την αντίληψη το ανοιχτού βήμα
τος. Τότε η συντακτική επιτροπή κατοι
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κοέδρευε στον αριθμό 62 της Δημοχά
ρους, πλάι ακριβώς από το κυρίως Αντί.
Εκεί γίνονταν οι συναντήσεις, εκεί και
οι ίντριγκες, το αλατοπίπερο των απα
νταχού πολιτευομένων. Μετά την πρώ
τη διάσπαση του Αντί, χαθήκαμε με τον
Αστέρη. Ξαναβρεθήκαμε λίγο αργότε
ρα στην Πάρο. Κουβεντιάζαμε και δα
κρύζαμε. Ο Αστέρης ξαναγύρισε στο
Α ν τί για να μας αφήσει το καλύτερο
κομμάτι του εαυτού του παρακαταθήκη.
*

*

*

Η Τούλα άφησε το στίγμα της στην π ε
ρίοδο που το Αντί πέρασε στις νέες τε
χνολογίες...
Επαγγελματίας με μακρά πείρα η
Τουλα Κοσκινά χρημάτισε για καιρό το
κατεξοχήν άτομο που γνώριζε από τυ
πογραφείο και οργάνωσε τη μονάδα
φωτοσύνθεσης του Αντί, την εποχή που
θελήσαμε να έχουμε τον έλεγχο στα μέ
σα παραγωγής(!). Αξιοπρεπής, πάντα
στην ώρα της, συνεπής, ωστόσο χαμο
γελαστή και καλοσυνάτη. Στέναξε μό
νο όταν χρειάστηκε να προσαρμοστεί
στο μονοτονικό· στο τέλος, το αγάπησε
με πάθος. Μας άντεξε όλους με την
ακαταστασία μας, αλλά όταν η κατά
σταση έφτανε στο απροχώρητο ανα
γκαζόταν να κλείνει πόρτα. Και πολύ
καλά μας έκανε...
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Ο Τάκης έφτασε αιφνιόίως μια μέρα
στο Αντί- παλιός γνώριμος των Παπουτσάκηδων. Μεγαλούτσικος, ωστόσο ευ
ειδής.
Τάκης Μωράΐτης, αξιοπρεπής αλλά
φοβερά ταραγμένος τον πρώτο καιρό.
Πίσω από την πλάτη του συζητούσαμε,
εμείς «τα νιάτα», το παράδοξον της πα
ρουσίας του. Μάθαμε πως το φαλιμέντο
του βιβλιοπωλείου του τον έφερε προς
άγραν εργασίας, αλλά κανείς στην αρχή
δεν ήξερε τι ακριβώς θα έκανε. Ο Τά
κης σιγά-σιγά σταθεροποιήθηκε σε μια
θέση και άρχισε να τακτοποιεί γύρω
του. Η ακαταστασία του Α ντί του προκαλούσε αλλεργία. Καθάριζε κάθε
πρωί το γραφείο του μ’ ένα μπαμπάκι
βουτηγμένο στο οινόπνευμα! Ονόμαζε
την κυρία που χρόνια καθάριζε τα ξημε
ρώματα τα γραφεία, η κυρία Βρομίστρια. Σιγά-σιγά ο Τάκης έγινε ένα με
το γραφείο, μάλλον καλύτερα έγινε η
«φωνή» του γραφείου. Κανόνιζε τα πά
ντα, έλεγχε τα πάντα, διόρθωνε τα πά
ντα. Κανονικός καπετάνιος. Υπεύθυνος
δημοσίων σχέσεων, υπεύθυνος για τις
διαφημίσεις και, κυρίως, υπεύθυνος
των «εσωτερικών σχέσεων»· δεν του ξέφευγε τίποτα και δε σήκωνε μύγα στο
σπαθί του. Ό πως ήρθε ξαφνικά, έτσι
ακριβώς αναχώρησε ξαφνικά.
* **
Η Τασούλα υπήρξε πριν τη δημιουρ
γία του Αντί και οι κακές γλώσσες λένε
πως θα υπάρχει και μετά α π ’αυτό.
Τασούλα Ρούμπου, κάτι σαν θεμέλιος
λίθος του περιοδικού. Σταθερή, σχεδόν
αναλλοίωτη από το χρόνο, η Τασούλα
κυριαρχεί τις πρωινές ώρες, τότε που
όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες κοιμού
νται. Γνωρίζει όλες τις κρυψώνες του
περιοδικού και μένει ατάραχη κάτω
από όλες τις καιρικές συνθήκες. Δε θυ
μάμαι να την άκουσα να υψώνει ποτέ τη
φωνή της, αν και συχνά οι κουβέντες
της είναι κοφτές και απόλυτες, σχεδόν
αδιαπέραστες. Ξέρει τι κάνει, αυτό εί
ναι σίγουρο...
*

*

*

Η Μ πέττυ πέρασε κάποιο καιρό από
τη «δύσκολη ζωή» της στο Α ντί
Ανέλαβε να τακτοποιεί το αρχείο για
λόγους «θεραπευτικούς» δικούς της,
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αλλά και του περιοδικού! Ερχόταν με
σημέρια, γιατί ήθελε να μην βλέπει κό
σμο. Τα πηγαίναμε καλά οι δυο μας.
Της εξηγούσα τι έπρεπε να κάνει για τη
σωστή αρχειοθέτηση και μου απαντού
σε πάντα με μια φράση που άρχιζε και
τέλειωνε με τη λέξη μοναξιά. Είχε ταλέ
ντα που όλα είχαν ζαρώσει μέσα της,
είχε ανάγκες που δεν μπορούσε να κα
λύψει, είχε αγαθά που δεν της πρόσφεραν καμιά χαρά. Το αρχείο δεν προχω
ρούσε, όπως ήταν επόμενο, αλλά η ζωή
προχωρούσε με τις καθημερινές επι
σκέψεις της Μ πέττυς και το αίσθημα
ασφάλειας που της πρόσφερε το περιο
δικό μόνο και μόνο επειδή υπήρχε. Αυ
τές οι διαδρομές της Μπέττυς από το
σπίτι της στο περιοδικό και πάλι πίσω
ήσαν οι μόνες πορείες της ασφυκτικής
ζωής της. Ωστόσο φαινόταν να τη βοη

θάει το γεγονός ότι μέσα στην εικοσιτε
τράωρη ημέρα της υπήρχε το Α ντί ποι
την έβγαζε από το σπίτι και την οδηγού
σε σε κάποιο υποτυπώδες, έστω, προγραμμα.
Η Μπέττυ άρχισε ξαφνικά τις αναβο
λές* πότε το ένα πότε το άλλο την εμπό
διζαν να φτάσει ως εμάς. Μετά σταμά
τησε και αυτή η επικοινωνία.
Μάθαμε την πτώση της Μπέττυς ξαφ
νικά, όπως ξαφνικά είχε μπει στη ζωτ
μας, όπως ξαφνικά βγήκε από τη ζωτ
μας. Κρατώ στη μνήμη μου την τρεμού
λα των χεριών της καθώς έσφιγγε τ(
τεύχος αμέσως μετά την έκδοση.
* * *
Η Τασία, ένας αέρας λεβεντιάς κι ανα
τολής. Ωραίος συνδυασμός και πλού
σιος.
Η Τασία Λεβόν δε θυμάμαι ούτε πότι
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ήρθε οΰτε αν έφυγε ποτέ από το Αντί.
Είναι αυτό που λέμε σαν από πάντα και
για πάντα. Μ ια παρουσία εις το διηνε
κές, είτε παρούσα είτε απούσα. Τόσο
διακριτική όσο και διαπεραστική συν
δύαζε πάντα τη θυμοσοφική της ματιά
με κάτι γήινο και ατόφιο σα θρακιώτικο
τραγούδι. Η Τασία απλώς είναι ΕΔΩ.
*

*

*

Η Μ ποζένα διάλεξε την Ελλάδα για να
ζήσει με την κόρη της τα χρόνια μ ετά το
διαζύγιό της.
Η παλιά γνωριμία την έφερε στο Α ν τί
για να βρει όχι μόνο συντρο
φιά αλλά και δουλειά. Ε ξαίρε
τη γραφίστρια, σπουδαγμένη
3
στην πατρίδα της την Πολωνία,
'§
η Μποζένα Μπράμα, που έζη|
σε τα περισσότερα χρόνια της
J
ζωής της στην Αγγλία, είχε τη
g
χάρη και την ομορφιά της κε^
ντροευρωπαίας: ψηλή, ξανθιά
g
και με γαλανά μάτια! Έ φ τανε
συχνά στο περιοδικό με λου
λούδια, διαμόρφωνε γύρω της
ένα χώρο καλαίσθητο κι έδινε
ένα ιδιαίτερο χρώμα σ’ αυτόν
με την παρουσία της· κάπως
διαφορετική πάντα από την εν
γένει επικρατούσα κατάστα
ση, σαν να ζούσε κάπου αλλού,
πάντοτε με τα ελάχιστα ελληνι
κά της που δεν έγιναν ποτέ ιδι
αιτέρως κατανοητά, παρά τα
αρκετά χρόνια της παραμονής
της στην Ελλάδα. Η Μ ποζένα
κάποια στιγμή αποχώρησε
διακριτικά και ήσυχα, όπως
ήρθε. Επέστρεψε στην Αγγλία.
Μάθαμε για την αιφνίδια αρ
ρώστια της και το θάνατό της.
* * *
Για μ α ς ήταν και είναι πάντα ο Τάκης·
γλυκός και εκρηκτικός συνάμα. Έ νας
συνδυασμός παιδικού ενθουσιασμού
και ηπειρώτικης θυμοσοφίας. Γεμάτος
ιδέες που κατέθετε γενναιόδωρα.
Ο Δημήτρης Χατζής ερχόταν τακτικά
στο περιοδικό, πάντα μ’ ένα κείμενο ή
μια ιδέα για συνεργασία. Έ λ εγε χαρι
τολογώντας: «Εγώ ανήκω στο κόμμα
του Αντί». Μια σπουδαία συμβολή του,
ανάμεσα σε άλλες, ήταν η στήλη «Α να
θέματα», όπου συγκεντρώθηκαν συμ
βολές αξιόλογες, πάντα με τη λοξή μα

τιά που αγαπούσε στο Αντί. Η αγάπη
του ήταν ολοκληρωτική, καθώς και η
δική μας ανταπόκριση, γιατί ο Τάκης
δεν μπορούσε να κρύψει τα αισθήματά
του: όταν αγαπούσε, δινόταν ολοκλη
ρωτικά, αλλά με τον ίδιο έντονο τρόπο
έδειχνε και τις αντιπάθειέςτου. Είχαμε
την τύχη, εμείς στο Α ντί, να ’μαστέ από
τη μεριά της θάλασσας, από τη μεριά
της αγάπης.
* * *

Γνωρίζει άριστα την τέχνη του να ξη
μεροβραδιάζεσαι πάνω σ’ ένα κείμε
νο, καθώς επίσης και το ρητό «το λάθος
είναι ανώτερον της τέχνης» !
*

*

*

Ο μικρός Ορέστης έμεινε έκθαμβος
όταν έκανε μόνος του την πρώτη του
φωτοτυπία: την παλάμη του. Ο μικρός
Ιάσων ζωγράφιζε επί ώρα, ώσπου πήρε
θάρρος κι άρχισε να διαμαρτύρεται ζω
ηρά, αναζητώντας τη φιλενάδα του, την
Γνώρισα τον Νίκο στην Ελληνοευρω- μικρή Μελίνα. Μόλις ήρθε η Μελίνα το
πα ϊκή Κίνηση Νέων τα χρόνια της δι ζευγαράκι των μικρών μας φίλων απο
σύρθηκε στα ενδότερα.
Ωστόσο έφτασαν οι δύο
αδελφές, κάπως πιο με
γάλες είναι αλήθεια, η
Δάφνη και η Μυρτώ κι
άρχισαν να φακελώνουν
τεύχη, ήρθε και η μικρή
Εύα με τα τραγούδια της*
μαζί τους κι η Αννούλα κι
ο μικρός Ηλίας. Ή ρθα ν
κι άλλα παιδάκια και
χαϊδέψανε όλες τις γάτες
της Δημοχάρους, ταΐσανε τα περιστέρια και γε
νικώς περάσαν αυτοί κα
λά κι εμείς χειρότερα
* * *
Νοέμβρης 2003. Είμα
στε όλοι καθισμένοι σ'
ένα τραπέζι· όλοι οι τωρι
νοί κι όλοι οι παλιοί, π α 
ρέα. Α π ό τον ουρανό η
θεία Αουκία μάς κοιτά
και χαμογελά ευχαριστη
μένη που συνεχίζουμε τα
γεύματα της Τετάρτης· τη
δική της ιδέα «να φάνε οι
μαστόροι»
προσαρμο
κτατορίας. Μ ετά τον ξανασυνάντησα σμένη στα κ α θ ’ ημάς. Άλλωστε η θεία
στο προσκεφάλι του Δημήτρη Χατζή Αουκία ήταν και η πρώτη διδάξασα με
εκείνες τις δύσκολες τελευταίες του μ έ τις υπέροχες θεσσαλικές της πίττες. Τη
ρες στη Σαρωνίδα.
σκυτάλη πήρε επαξίω ςμε τα ντολμαδά
Ο Νίκος Γουλανδρής, αν και στο Π α κια της η κυρία Ειρήνη- ωστόσο, έρχε
ρίσι, ζηλεύει τα ντολμαδάκια της κυ ται ο Τάκης, ο Γιώργος, ο Πέτρος, ο Β α
ρίας Ειρήνης, στέλνει διαρκώς e-mail σίλης, έρχεται ο Αστέρης, ο Θόδωρος, η
και γενικώς βρίσκεται συνεχώς κοντά Ράνια, ο Νίκος, ο Σοφιανός και τόσοι
μας. Τα τηλεφωνήματά του αλλά και οι άλλοι που έφυγαν και άλλοι τόσοι που
αιφνίδιες παρουσίες του -σαν να πέ ήρθαν: Ο Ηλίας, η Μαργαρίτα, ο Α λέ
φτει από τον ουρανό- έχουν πάντα κάτι ξανδρος, η Εύη, ο Τάκης, ο Γιάννης, ο
χαρμόσυνο, αν και ο ίδιος γελά διαρ Σωτήρης, η Όλγα, ο Μόνος, ο Παναγιώ
κώς κάτω από τα μουστάκια του - άρα της, η Τζο, η Ελευθερία... Και μετά και
μετά... Η συνέχεια στις σελίδες σας!
γε έχει μουστάκια;
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Επί
τωγενεθλίω
επιστολή πανηγυρική

ΕνΑθήναις, τη δεκάτη τον μηνάς Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, έτει δισχιλιοστώ και τρίτω
λλογιμώτατε Κύριε Εκδοτα, επί
τριακονταετίαν πιστός τυγχάνων
αναγνώστης και συνδρομητής τω
υφ’ υμών εκδιδομένω περιοδικώ
συγγράμματι, σπεύδω -ου βρα
δέως αλλά τάχιστα- όπως διαπύρως
υμάς συγχαρώ και το πολυχρόνιον ψ ά
λω, ουχί επί τη ονομαστική υμών εορτή,
αλλά επί τη του δΟΟστού τεύχους κυ
κλοφορία.
Η ανάγνωσις του υμετέρου περιοδι
κού, Έντιμε Κύριε Εκδοτα, συνέστησε
και συνιστά δι’ εμέ, καθ’ όλην την διάρ
κειαν των χρόνων τούτων, διηνεκές
πνευματικόν λουτρόν και ζωογόνον
εμβαπτισμόν εις απάσας τας σφαίρας
της επιστήμης, της πολιτικής, της λογο
τεχνίας, του στοχασμού και των τε
χνών: λειμών θεσπέσιος ανθεάων, η
υμετέρα επιθεώρησις, έδαφος λίαν εύ
φορον, εις ο φύεται και γιγαντούται το
της Γνώσεως δέντρον, μεθ’ όλων των
κλάδων, παρακλαδίων, διακλαδώσεων
και παραφυάδων αυτού. Και, ως άλλα
των Εσπερίδων μήλα, άπαντες οι αναγνώσται, ανά δεκαπενθήμερον, αδημόνως δρέπουσιν τους ευχύμους άμα τε
και ωφελιμωτάτους καρπούς του προ
ειρημένου δένδρου. Οποία αγαλλίασις, οποία ευδαίμων χαρά, ότε, δις του
μηνός, εκάστην δευτέραν Παρασκευή,
η ταχυδρομική του διανομέως σάλπιγξ,
και αυτός ούτος ο διανομεύς, διατόρω
τη φωνή, την του περιοδικού έλευσιν
θριαμβευτικούς αγγέλλουσιν!
Προϊόντος ουν του χρόνου, εκτός της
τέρψεως, ην αυτή καθεαυτή η ανάγνωσις παρέχει, και ετέραν τερπνήν ενασχόλησιν το περιοδικόν εις εμέ προσέφερε: ουχί μόνον την ύλην του τεύχους
μέχρι ρανίδος, ως διψώσα έλαφος

Ε
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απλήστως ερρόφουν, αλλά και τα ονό
ματα των συντακτών καλώς και επα
κριβώς απομνημόνευα. Κ αθ’ ότι, μετ’
ου πολύ, πλείστοι όσοι εξ αυτών, δίκην
αιλούρων, εις τα ανώτατα της πολιτι
κής ενδιαιτήματα και υπουργήματα
ανερριχώντο, τα λειτουργήματα των
υπουργών, γραμματέων και φαρισαίων μετερχόμενοι. Εθλιβόμην μεν το
πρώτον ότι το έντυπον τοιούτων υπερλάμπρων, άμα τε και διαττόντων, αστέ
ρων εστερείτο, πλην όμως εν τέλει η
χαρά και εύλογος υπερηφάνεια ανα
φανδόν εις την πλάστιγγα των συναι
σθημάτων υπερίσχυον: εθαύμαζα γαρ
και ευφραινόμουν τα μάλα καγώ, ο
απλούς και ελάχιστος αναγνώστης, ως
σμικρότατος μυρμηκολέων, διά την ταχυτάτην των συνεργατών ανωτατοποίησιν, ευδοκίμησιν και ιλιγγιώδην πρό
οδον.
Κατόπιν τούτων, εισηγούμαι θερμώς,
Ελλόγιμε Κύριε Εκδοτα, εις Υμάς και
εις όλον το του περιοδικού Επιτελείον,
όπως, άμα τη του δΟΟστού τεύχους εκδόσει, περιφορά του πρώτου τεύχους
και των παλαιών τόμων ανά τας οδούς
και τας αγυιάς της πόλεως οργανώσητε. Δέον δε όπως τοιαύτη περιφορά
έκαστον έτος, τη επετείω της κυκλοφο
ρίας του πρώτου τεύχους, επαναλαμβάνηται. Περιενεχθήτωσαν δε, ως εικός, χάριν διαφυλάξεως του πολυτίμου
υλικού, ουχί αυτό τούτον το σώμα των
τευχών και τόμων, αλλά αντίγραφά του
υπό μορφή μικροταινιών (α προθύμως,
φρονώ, μετά σχετικήν αίτησιν, θέλει
παραχωρήσει η της Βουλής Βιβλιοθή
κη). Σημείον εκκινήσεως της πομπής η
οδός Δημοχάρους, καταληκτήριος δε
τόπος το της Βουλής περιστύλιον: ουχί

διά την των μικροαινιών επιστροφήν,
αλλά διά την κατάθεσιν ακάνθινοι
στεφάνου (συμβολικού διά τα πάθη της
Αριστερός), έμπροσθεν του μνημείου
της Απλής και Άδολης Αναλογικής, το
οποίον και πρόκειται να αναγείρουν
τα κόμματα της Αριστερός, σε συνερ
γασία με δημοκρατικούς πολίτες και
ευρύτερες προοδευτικές προσωπικό
τητες, εις το προαύλιον του Κοινοβου
λίου.
Δεν αποτελεί όμως ο έπαινος, Αξιό
τιμε Κύριε, τον αποκλειστικόν σκοπόν
της παρούσης επιστολής. Δραττόμενος
ουν της χαρμόσυνου και γενεθλίου αυ
τής ημέρας, θερμήν προτροπήν, παραίνεσιν και ευχήν προς άπαντας τους
συνδρομητάς και απάσας τας συνδρομητρίας, όπως μη τας συνδρομάς αυ
τών καθυστερώσι, απευθύνω. Βεβαί
ως, ως κάλλιον εμού γνωρίζετε, οιυμέτεροι συνδρομηταί αγαθοί και ευάγωγοι και ουχί επιλήσμονες εισίν, πλην
όμως τοιούται υπενθυμίσεις πάνυ επωφελείς και παιδαγω γοί εισίν. Σαλπίζω
ουν, διά της παρούσης, φλογερόν θούριον, παιάναν και ύμνον θριαμβικόν,
δανειζόμενος προς τούτον (ως και πα·
λαιότερον, εις έτερα της αριστερός
φύλλα) τους λόγους Δημητρίου τοι
Πανταζή. Υ πήρξε δε Δημήτριος ο Πανταζής ανήρ λόγιος, π ερ ί τα φιλολογι
κά τα τε αρχαιολογικά δεινώς ενδιατρίψας, εκδότης και διευθυντής επί
τριάκοντα έτη της Ε φημερίδος των Φι
λομαθών, ως και πλείστων άλλων εντύ
πων. Νουθετούσε δε τους του προπα·
ρελθόντος αιώνος συνδρομητάς, ε\
έτει 1866, τοιουτοτρόπως:
«Παρακαλούνται,

καθικετεύονται
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προσλιπαρούνται οι συνδρομηταί της
εφημερίδος ταΰτης, ουχί πάντες, οι
αμνήμονες μόνον, να ενθυμηθώσιν και
να συλλογισθώσι ότι, ίνα εκδίδωται
εφημερίς, ο τυπογράφος θέλει τυπωτι
κά, ο χαρτοπώλης θέλει χρήματα διά
τον χάρτην, ο διανομεύς θέλει δραχμάς
διά την διανομήν, ο διεκπεραιωτής θέ
λει μισθόν διά να ετοιμάζη τα φύλλα
διά το ταχυδρομείον, το ταχυδρομείον
θέλει ταχυδρομικά και ο συντάκτης
ψαλτικά· ταύτα δε πάντα πληρώνονται
εκ των συνδρομώ ν όθεν ανάγκη να
στέλλωνται αΰται εγκαίρως, να πληρώ
νονται ετοίμως. Αν μη γίγνηται ούτω,
πολλά αναφύονται σκάνδαλα. Η αμέ
λεια πολλών συνδρομητών μάς λυπεί,
μας ενοχλεί, μας περιπλέκει και μας
προικίζει με κλήσεις και αγωγάς. Τα
τοιαΰτα δε βάσανα δεν είναι νόστιμα.
Οι συνδρομηταί ημών είναι φρόνιμοι,
διά τούτα και ολίγα τοις λέγομεν προς
το παρόν».
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του Γιώργου Ματορίκου
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Του ως άνω διαβήματος, ως φαίνεται,
μη ευοδωθέντος, άπελπις, εν τω μηνί
Δεκεμβρίω του ιδίου έτους, ο αρχαίος
εκείνος και γεραρός Δημήτριος, εις νέαν αγωνιώδην έκκλησιν προβαίνει:
«Κύριε συνδρομητά,
Ό στις και αν είσαι, φίλος μου ή συνήθης ή γνώριμος ή ο,τιδήποτε, μάθε ότι
μετά του έτους 1866 λήγει και το ιδ '
έτος της εφημερίδος ταύτης, και αν μεν
επλήρωσας την συνδρομήν σου και ουδέν οφειλής, Χ αίρε, ότι δεν έγινας
συμμέτοχος εκείνων, οίτινες μη πληρώνοντες ενέβαλον ημάς εις δυσκο
λίας και ανησυχίας δυσαρέστους. Συ
δε όστις δεν επλήρωσας και δεν πλη
ρώνεις, ευλογημένε άνθρωπε, όστις
και αν είσαι, διατί γίνεσαι παραίτιος
κακού εις άνθρωπον όστις κακόν δεν
σοι έκανε;
Συνδρομητά, όστις και αν είσαι, υπόθες ότι το ανάγνωσμα τούτο είναι επι
στολή ιδιαιτέρα προς σε π α ρ ’ εμού χει
ρόγραφος και διά του ταχυδρομείου
επιστελλομένη· επιστολή φιλική, ικετήριος δικαιοσύνης και ευγενείας και κα
λής προθυμίας. Ό θ ε ν σπεύσον να πληρώσης, και αν θέλης από της πρώτης
του νέου έτους 1867 να μη λαμβάνης
την σχολαστικήν Εφημερίδαν των Φ ι

λομαθών, επέστρεψονταύτην προς εμέ
ίνα σε διαγράψω εκ του καταλόγου
των συνδρομητών. Ούτω ποιών με υπο
χρεώνεις περισσότερον παρά λαμβάνων την εφημερίδα και μη πληρώνων».
Περαίνων ουν ενθάδε την παρούσα,
όπως μη μακροτέρα χειμερινής νυκτός
καταστή, και παραπέμπουν εις ευθετώτερον χρόνον την του Συνδρομητικού
Ζητήματος ενδελεχήν πραγμάτευσιν
(ζητήματος όπερ, από γεννήσεως τυπο

γραφίας, εκδότας, διευθυντάς, συντάκτας, αρχισυντάκτας, τυπωτάς και
πράκτορας, κατατρύχει και ταλανίζει,
τον γόρδιον συνιστών οιασδήποτε πε
ριοδικής εκδόσεως), δεχθείτε παρακα
λώ, Φίλτατε Κύριε Εκδοτα, την έκφρασιν των αισθημάτων εξόχου εκτιμήσεως, α περί του υμετέρου εκδοτικού εγ
χειρήματος ανέκαθεν διατηρώ.
Μετ’ εξαιρέτου τιμής
ΕΥΣΤΡ Α ΤΙΟ Σ 0 ΚΡΗΣ
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Στο δρόμο της αντιπολιτικής
του Αλέξανδρου Καζαμία

Όταν πρωτοεμφανίστηκε το Αντί το Μάιο του 1972, σκοπός του ήταν να
υψώσει μία σημαία αντίστασης κατά της Χούντας. Άλλωστε, η αιχμηρή
πρόθεση που του έδωσε το πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη όνομα,
δεν ήταν παρά μια «κορακίστικη» εκψορά του απαγορευμένου τότε
συνθήματος «αντίσταση». Στην πράξη όμως, το αντιδικτατορικό αυτό
περιοδικό ανέπτυξε όλη τη διαδρομή του μέσα στο δημοκρατικό
πολίτευμα που διαδέχτηκε τη Χούντα και διαδραμάτισε μάλιστα
σημαντικό ρόλο στην περίοδο όπου οι περισσότεροι παρατηρητές
τοποθετούν «το τέλος της μεταπολίτευσης». Σ ’ όλα τα χρόνια αυτά, το
Αντί δεν έπαψε να είναι σημαδεμένο από την αρχική εμπειρία της
εμφάνισής του ως μια προσπάθεια άρθρωσης ενός λόγου αντίστασης
κατά της εξουσίας. Τότε βεβαίως υπήρχε η Δικτατορία και το
ανεκπλήρωτο αίτημα του εκδημοκρατισμού. Μέσα στη δημοκρατία
όμως, απέναντι σε τι, και προπαντός για χάρη ποιας υπόθεσης μπορεί
ν ’ αρθρώνεται ακόμα ένας λόγος που αντιστέκεται;

V,
14*A
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ιας και γιορτάζει σήμερα το
Α ν τ ί μαζί μ’ όλους τους φί
λους κι αναγνώστες του, ας
μη μιλήσουμε από την αρχή
για πράγματα ιδιαιτέρως
σοβαρά. Γι’ αυτό, ας δούμε πρώτα μια
πρόταση όπως αυτή: «Ο λόγος περί πο
λιτισμού είναι εξόχως πολιτικός».
Έ π ειτα , ας βάλουμε δίπλα της μια δεύ
τερη πρόταση που λέει ότι «η κρατική
παρέμβαση στα πεδία του πολιτισμού...
διασφαλίζει τον αισθητικό πλουραλι
σμό». Κι αφού είπαμε πως δε μιλάμε
ακόμα για πράγματα σοβαρά, ας προ
σθέσουμε στις δύο προηγούμενες προ
τάσεις κι αυτόν τον βαρύγδουπο ισχυ
ρισμό: «Ο πολιτισμός είναι η οικονομία
του ελεύθερου χρόνου* κι ο ελεύθερος
χρόνος δεν είναι ο χρόνος της σχόλης,
αλλά αυτός που επιτρέπει μια διαφορε
τική προσέγγιση του μεγίστου προβλή
ματος της απασχόλησης και της ανερ
γίας».
Αν προσπαθούσε τώρα κάποιος ν’
αντιμετωπίσει τα λόγια αυτά μ’ έναν
αντίλογο που να εξηγεί (α) ότι ο πολιτι
σμός έχει μια αυτοτέλεια από την πολι
τική, (β) ότι ο κρατικός παρεμβατισμός
διαστρεβλώνει τον πλουραλισμό και
(γ) ότι ο ελεύθερος χρόνος δεν έχει κα
μία σχέση με την αντιμετώπιση της
ανεργίας, τότε θα έκανε αντιπολίτευση
στο πλαίσιο μιας διαφωνίας πολιτικής.
Αν κάποιος άλλος τώρα ισχυριζόταν
ότι ο υπουργός Πολιτισμού, που έγρα
ψε τα λόγια αυτά το 1998, είναι ένας
ψευδορήτορας της μικροπολιτικής ο
οποίος μάλλον δεν ξέρει ούτε κι ο ίδιος
τι θα πει «ο πολιτισμός είναι η οικονο
μία του ελεύθερου χρόνου», τότε θα
αντιμετώπιζε τα λόγια αυτά μέσα απ’το
πρίσμα της αντιπολιτικής. Η διαφορά
ίσως να μοιάζει αμελητέα, όμως οι επι
πτώσεις της είναι αρκετά σημαντικές: η
πολιτική είναι μια πράξη καλής πίστης
που πιστεύει πως με το διάλογο οι πολι-
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τικοί μπορεί να μάθουν κάποτε ν ’
ασκούν την εξουσία διαφωτισμένα- η
αντιπολιτική α π ’ την άλλη, θεω ρεί πως
η αλλοίωση των νοημάτων α π ’ τους πο
λιτικούς είναι ένας Κανόνας που πηγά
ζει από την έμφυτη ροπή της εξουσίας
προς το σκοταδισμό.
Η ομορφιά κάθε δημοκρατίας, όπως
κι αυτής που αποκτήσαμε το 1974, δεν
βρίσκεται διόλου στο ότι θεσμοθετεί
μια αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο,
όπως πρεσβεύει η λαϊκή σοφία. Έ ν α
πολίτευμα μπορεί να είναι δημοκρατι
κό μόνο όταν ανοίγει στην κοινωνία τη
δυνατότητα μίας ελεύθερης αντιπολιτικής. Λέμε συχνά ότι πριν α π ’ τη Χού
ντα είχαμε μια «ελεγχόμενη δημοκρα
τία» ή λέμε ακόμη ότι η Τουρκία δεν εί
ναι χώρα δημοκρατική, π α ρ ’ όλο που
και στις δύο περιπτώσεις υπήρξαν
εκλογές, εναλλαγές κομμάτων στην
εξουσία και πάντοτε μια θεσμοθετημέ
νη αντιπολίτευση. Με ποιο κριτήριο
λοιπόν μπορούμε να λέμε κάτι τέτοιο,
αν δεν υπονοούμε κατά βάθος ότι εκεί
όπου δεν υπάρχει ελεύθερη αντιπολιτική δεν υπάρχει δημοκρατία; Ακούμε
επίσης συχνά να λέγεται ότι οι νέοι δεν
ενδιαφέρονται για την πολιτική, ότι τα
κόμματα μοιάζουν όλα μεταξύ τους, ότι
στις ΗΠΑ ψηφίζουν οι μισοί, ότι τα
MME δε λένε την αλήθεια ή ότι οι γυ
ναίκες και οι μειονότητες δεν εκπρο
σωπούνται αναλογικά. Βεβαίως οι δη
μοκρατικοί θεσμοί μπορούν να λει
τουργήσουν άψογα παρά την απάθεια
των νέων, την εξομοίωση των κομμά
των, την παραποίηση της αλήθειας από
τα MME, την αποχή των μισών ψηφο
φόρων και τη μη εκπροσώπηση των γυ
ναικών και των μεταναστών: διότι η
πολιτική, ακόμη και σε μια δημοκρα
τία, διαμορφώνεται α π’ όσους συμμε
τέχουν σ’ αυτήν. Για όσους όμως απο
κλείονται ή δε μπορούν να συμμετάσχουν, ποια άλλη φωνή εκπροσώπησης
μπορεί να υπάρξει εκτός α π ’ την αντιπολιτική;
Αντιγράφω από ένα καθιερωμένο πα 
νεπιστημιακό σύγγραμμα που δεν κρύ
βει διόλου τη χλεύη του για όσα εμείς
εδώ θεωρούμε τόσο σοβαρά! Α ξίζει
όμως, αφού ο ορισμός του είναι κατα
πληκτικά ακριβής:
«Αντιπολιτική: η κύρια βαρύτητα της

έννοιας είναι ότι η έμμεση, αντιπροσω
πευτική δημοκρατία, που οικοδομείται
πάνω στις διαμεσολαβητικές λειτουρ
γίες των πολιτικών κομμάτων πρέπει να
αμφισβητείται. Σύμφωνα με το σενάριο
αυτό, οι κακοί ελέγχονται από τα
MME, κάποιου είδους ομάδες πολιτι
κών συμφερόντων και κοινωνικά κινή
ματα, το λαϊκισμό γενικότερα και τις
δυνάμεις της αγοράς που μετατρέπουν
τους ενδιαφερομένους πολίτες σε
αστόχαστους καταναλωτές... Σε χώρες
που δεν διαθέτουν δημοκρατία, η έκ
φραση περικλείει [την κριτική σε] πολ
λές αντιδημοκρατικές πρακτικές όπως
η άρνηση μορφών αντιπολίτευσης.»
(Barry Axford κ.ά., Introduction to
Politics, Routledge, 2002, σ. 381).
H μόνη επιφύλαξη μιας πιο εκλεπτισμένης -α ς πούμε ουμανιστικής- αντιπολιτικής, είναι ότι αυτοί που ελέγχο
νται από τα διάφορα πολιτικά συμφέ
ροντα δεν είναι «κακοί» όπως λέει ει
ρωνικά ο παραπάνω ορισμός. Ως μέτρι
οι συνήθως άνθρωποι που είναι, η αντιπολιτική τούς κρίνει κυρίως ως ευάλω
τους απέναντι στη φθορά ή και τη δια
φθορά μιας τόσο πυκνά συγκεντρωμέ
νης εξουσίας που, αντί να την αποκε
ντρώνουν, τη συγκεντρώνουν όλο και
περισσότερο στα χέρια τους σαν να
ήταν ένα ουδέτερο εργαλείο ή ευχάρι

στο παιχνίδι.
Πραγματικά, στη βάση της αντιπολιτικής υπάρχει μια ενιαία στάση τόσο
απέναντι στη δικτατορία όσο και στη
δημοκρατία: η απέχθεια της εξουσίας.
Με την αποστροφή της προς την εξου
σία, η αντιπολιτική διόλου δεν εξομοι
ώνει τη δημοκρατία με τη δικτατορία
όπως συνήθως την κατηγορούν. Αντιθέτως, η εμμονή της στο να ωθεί τους
δημοκρατικούς θεσμούς πέρα από τα
εκάστοτε όριά τους μπορεί να κατηγορηθεί, αν μη τι άλλο, ως μια υπερβολική
ελπίδα για τις δυνατότητες της δημο
κρατίας. Ωστόσο η ενιαία γραμμή της
αμφισβήτησης με την οποία αντιμετω
πίζει κάθε εξουσία, ανεξάρτητα απ’ το
πολίτευμά της, πηγάζει από την ιστορι
κή συνείδηση ότι η δημοκρατία είναι
ένα νόθο παιδί της δικτατορίας που δε
θα είχε γεννηθεί και μεγαλώσει αν δεν
υπήρχαν πρώτα οι επαναστάσεις και
κατόπιν οι αδιάκοπες εξεγέρσεις της
αντιπολιτικής. Με άλλα λόγια, η αντιπολιτική είναι η αδέσμευτη φωνή της
κοινωνίας που δεν ξεχνά ότι η δημο
κρατία είναι ένα πείραμα υπό δοκιμή,
το οποίο υπάρχει μόνο στο βαθμό που η
εξουσία αποτρέπεται καθημερινά απ’
το να επιστρέψει στη μήτρα του απολυταρχισμού που τη γέννησε. Αυτή λοι
πόν είναι η συνέχεια που εξηγεί γιατί
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ένας λόγος αντίστασης κατά των δικτα
τοριών δεν έχει καμία απολύτως αιτία
να μεταλλάσσεται ξαφνικά σε μία κα
θεστωτική νομιμοφροσύνη -κ α ι μάλι
στα πού;- μέσα στην ίδια τη δημοκρα
τία που υποτίθεται πως φτιάχτηκε ακρι
βώς για να τον σέβεται και να τον εν
θαρρύνει.
Για μια γενιά σαν τη δική μου, που άρ
χισε να βλέπει τον κόσμο μέσα απ’ τα
γεγονότα του 1989, η αντιπολιτική δεν
ήταν ποτέ μια έννοια θολή ή οπορτουνιστική. 'Οταν ο Σαββόπουλος κουρευό
ταν για να τραγουδήσει «αντιπολιτική
τ’ ονομά μου, όλο ζιγκ-ζαγκ» ή όταν τα
τρομερά παιδιά του γαλλικού Μάη
υποστήριζαν τα τανκς της πλατείας Τιενανμέν ενάντια στους φοιτητές που τα
αντιμετώπιζαν με το όρθιο τους το μπόι,
πολλοί συνομήλικοί μου έβλεπαν ακό
μα πιο καθαρά την αντιπολιτική ως μια
ενιαία γραμμή που ένωνε όλους τους
αντιφρονούντες, αντικομμουνιστές ή
αντικαπιταλιστές, σε μια διαπαραταξιακή αλληλεγγύη. Για να καταλάβουν
τι επεδίωκε η ελληνική αριστερά σ’
εκείνη τη δεύτερη «Χαμένη άνοιξη»
που ανέδειξε την κυβέρνηση Τζανετάκη, διαβάζαν το L'Antipolitique του
ούγγρου αντικομμουνιστή Γκεόργκι
Κόνραντ που έλεγε ότι «πρέπει να επι
νοήσουμε μία πολιτική δραστηριότητα
που να έχει μεν αντίκτυπο αλλά να μη
διεκδικείτην εξουσία».
Έτσι, όταν βρέθηκα για πρώτη φορά
στα γραφεία του Αντί, πριν έντεκα πε
ρίπου χρόνια, ήταν διότι έκρινα πως το
αιρετικό αυτό περιοδικό αρθρώνει μία
από τις πιο καθαρές, αυθεντικές κι
ενίοτε πρωτότυπες φωνές της αντιπολιτικής στην κοινωνία μας. Ή ξερ α βε
βαίως ότι πολλοί έβλεπαν στο λόγο του
τ’ αριστερά διαπιστευτήρια των περισ
σότερων συνεργατών του, ή ότι κάποιοι
άλλοι διέκριναν σ’ αυτό την πεμπτου
σία της μαχητικής δημοσιογραφίας
(κάποιος περίπτερός της Εγνατίας δεν
το πουλάει, λέει, γιατί είναι «πολεμικό
περιοδικό»!). Αργότερα επίσης έμαθα
ότι ο εκδότης, στην ομιλία που του απα
γόρευσαν οι αμερικανικές αρχές να
δώσει πρόπερσι στις ΗΠΑ, διαπίστωνε
ότι το «μόνο που συνδέει όλους τους
συνεργάτες του περιοδικού είναι ότι
όλοι τους καπνίζουν» (!) - ε, με τέτοιες
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ακραίες απόψεις πώς να μη γίνεις φίλε
μου persona non grata; Ωστόσο οι λόγοι
που με ώθησαν να πάω στο ημιυπόγειο
της Δημοχάρους ήταν πολύ πιο ανθυγι
εινοί απ’ ό,τι η αριστεροσύνη ή η κακιά
συνήθεια του τσιγάρου.
Είχα τότε μια αραιή αλλά καλή συνερ
γασία με το περιοδικό Οικονομικός Τα
χυδρόμος, όμως διαρκώς έπιανα τον
εαυτό μου να αυτολογοκρίνεται εξαιτίας της εθνικιστικής υστερίας που είχε
ξεσπάσει τότε στο περιοδικό εκείνο γύ
ρω από το θέμα της Μακεδονίας. Π ί
στευα ότι η ΠΓΔ της Μ ακεδονίας έπρε
πε ν’ αναγνωριστεί με μια μικτή ονομα
σία κι ότι προτού εισβάλει το ΝΑΤΟ
στην περιοχή, η μόνη λύση για τον τερ
ματισμό των πολέμων θα ήταν μια ελλη
νοτουρκική πρωτοβουλία διαβαλκανικής συνεργασίας. Δοκίμασα να απευ
θυνθώ σε άλλα έντυπα εκφράζοντας
αυτές τι γνώμες ανοιχτά, όμως διαρκώς
αντιμετώπιζα την επίπληξη ότι οι από
ψεις ήταν «ανθελληνικές». Ή ξ ερ α βε
βαίως το Αντί, αλλά δίσταζα να πάω να
χτυπήσω την πόρτα και, σαν άγνωστος
μεταξύ αγνώστων, να πω: «Καλήμέρα,
κανένας δε μου δημοσιεύει αυτό το άρ
θρο, μήπως μπορείτε εσείς»;

Ο ΠΑΤΕΡΑ*
ΠΟυ ΤΡ9ΕΙ
ΤΟ ΠΑΙΑΙ του ί.

Γ Γ αυτό, αν σήμερα το Α ν τί έχει σι’
αλήθεια κάτι να γιορτάσει, δε βλέπω τι
άλλο θα μπορούσε να είναι αυτό εκτός
απ’ την ελευθερία που κερδίζεται μέσα
από την αντιπαράθεση με τη στενομυα
λιά του εκάστοτε Κανόνα. Βεβαίως το
ιδιόμορφο αυτό περιοδικό δεν είναι
όργανο κάποιου κόμματος ή δημοσιο
γραφικού συγκροτήματος, για να ελπί
ζει σε μια δικαίωση ή νίκη που να σχετί
ζεται με την απόκτηση κάποιας μερίδας
α π ’ τη νομή της εξουσίας. Ο αντίλογός
του πάντα διέφερε από την κριτική των
άλλων MME στο ότι δεν ήταν μια επο
χιακή αντιπολίτευση που αποβλέπει
στο να βρεθεί μια μέρα στο τιμόνι κά
ποιας συμπολίτευσης. Είτε το θέλουμε
είτε όχι, οι 50.000 πυκνογραμμένες σε
λίδες που απαρτίζουν τα 800 τεύχη του
είναι το ογκωδέστερο ενιαίο πρακτικό
του λόγου μιας ανεξάρτητης αντιφρόνησης στα τριάντα χρόνια της ελληνι
κής Μεταπολίτευσης. Αυτό είναι το μι
κρό επίτευγμα που σήμερα μνημονεύ
ουμε εδώ, αντλώντας ευθυμία και κέφι
απ’ το παράδοξο συναίσθημα της από
λαυσης που δίνει πάντα μια λοξή ματιά
μέσα από το ημιυπόγειο της αντιπολιτικήζ·
m
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ

Λίγο χρόνο μετά τη συνταξιοδότησή
του από το δικαστικό σώμα, ο πρώην
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ.
Ευάγγελος Κρουσταλλάκης δέχθηκε
να μας παραχωρήσει μια συνέντευξη.
Η συζήτηση κράτησε ώρα πολλή.
Μεταφέραμε εδώ τα βασικά της
σημεία- εκείνα που αναφέρονται στο
ρόλο των δικαστών και το ρόλο της
Δικαιοσύνης.
Ο Ευάγγελος Κρουσταλλάκης δεν
χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
Υπήρξε ένας τίμιος δικαστικός
λειτουργός- αυτό το αναγνωρίζουν
όλοι. 'Εγινε ευρύτερα γνωστός όταν
μαζί με τον κ. Σκαρλάτο υπέβαλαν
στη Βουλή το πόρισμα της έρευνας
που διεξήγαγαν για το σκάνδαλο

Κοσκωτά. Λίγο καιρό πριν αποσυρθεί,
ο κ. Κρουσταλλάκης αμφισβήτησε
επίσης το πόρισμα του κ. Πουρνάρα
για την υπόθεση Κόκκαλη. Με δύο
λοιπόν πολύ σημαντικές δικαστικές
υποθέσεις -αλλά με πολιτικές
προεκτάσεις- έχει συνδεθεί το όνομα
του κ. Κρουσταλλάκη.Το περιοδικό,
έχοντας ασχοληθεί επανειλημμένα
με τις υποθέσεις αυτές, θέλησε να
ακούσει τις εκτιμήσεις του πρώην
Εισαγγελέα.
Η συνέντευξη πιστεύουμε θα
συζητηθεί πολύ. Γιατί ο κ.
Κρουσταλλάκης έχει το θάρρος και
ομιλεί την γλώσσα της αλήθειας.
Τη συνέντευξη πήρε ο εκδότης του
περιοδικού.

Μουσκεύουμί στις αμαρτίες...
• Πιστεύετε πραγματικά ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι
«αξία επαίνων»;Λυτή τη διατύπωσή σας, την οποία εγώ
αμφισβητώ βαθύτατα, θα ήθελα να μου την αναλύσετε, τώρα
μάλιστα που <3εν είστε δικαστικός λειτουργός.
—Δεν θα έλεγα ότι είναι αξία επαίνων. Και αυτό έχω πει και
τότε που ήμουν στην ενεργό υπηρεσία, ότι έχει ένα μεγάλο
μειονέκτημα η απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα.
• Ειδικά στην Ελλάδα;
—Ειδικά στην Ελλάδα. Παντού υπάρχει αυτό το πρόβλημα,
ειδικότερα όμως στην Ελλάδα. Είναι πολύ βραδύς ο ρυθμός
της απονομής της, έτσι που κάποιες στιγμές φτάνει να αρνησιδικεί η δικαιοσύνη. Διότι όταν ξεκινά ένας φτωχός άνθρω
πος έναν αγώνα για ένα χωράφι που του καταπάτησαν ή για
μια αποζημίωση από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα και πρέ
πει να περάσει αναβολές και άλλες αναβολές και να φτάσει
κάποτε στα δυόμισι χρόνια να έχει απόφαση στο Πρωτοδι
κείο και μετά άλλα τόσα στο Εφετείο και, αν εμπλακεί και
στον Άρειο Πάγο, καμιά φορά να εγγίσει τα εφτά-οκτώ χρό
νια, αυτό δεν είναι απονομή δικαιοσύνης. Αυτό είναι ένα βα
σικό μειονέκτημα κατά τη γνώμη μου. Αλλά δεν είναι μόνο
ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές. Η Ιταλία π.χ. έχει πολύ
βραδύ ρυθμό απονομής δικαιοσύνης· αλλά και άλλες χώρες:
η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, ακόμα και η Γερμανία
που είναι μία χώρα πολύ οργανωμένη και συστηματική. Ε ί
ναι ένα διεθνές φαινόμενο, αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα
εμφανίζεται με μεγαλύτερη οξύτητα.
Αρκεί ένα παράδειγμα: μας έλεγε σε ένα συνέδριο ο Αντι
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου ότι κάπου 25.000 προσφυγές για καταπατή
σεις δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά κρατών εκκρεμούν
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Δικαστήριο έχει τη δυνατό
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τητα να απορροφά το χρόνο γύρω στις 2.000. Αντιλαμβάνε
στε τι πρόκειται να γίνει όπως περνούν τα χρόνια. Θα μαζευ
τεί εκεί ένας τεράστιος αριθμός υποθέσεων. Ή δ η τώρα για
να πάει μία υπόθεσή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια θέλει δυο
με δυόμισι χρόνια. Που σημαίνει αυτό μια ιστορία πολύ
άσχημη. Τώρα στην Ελλάδα...
• Λ υτό όμως αν θέλετε είναι λίγο τεχνικό θέμα.
—Είναι τεχνικό, συμφωνούμε.
• Εγώ κυρίως εννοούσα τα πρόσω πα που απονέμουν
δικαιοσύνη, τους δικαστές.
—Θ α έρθω και εκεί.
• Για την ακεραιότητα του δικαστικού σώματος...
—Θα έλεγα ότι αυτό δημιουργεί ήδη μία πολύ άσχημη κατά
σταση, μία πολύ άσχημη εικόνα και από εκεί κι ύστερα δικαι
ολογείται να αρχίζουν συζητήσεις και φήμες... Αυτή η ατμό
σφαιρα δημιουργεί αυτήν την κατάσταση. Υ πάρχει και μία
πολυνομία, αλλά κι ένα άλλο φαινόμενο, ένας υπερπληθωρι
σμός στο δικηγορικό σώμα. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει
17.000 δικηγόρους - εξωφρενικός αριθμός. Αυτό δημιουργεί
έναν ανταγωνισμό μεταξύ των δικηγόρων πολύ άσχημο, που
δικαιολογεί, στην περίπτωση που χάνει κάποιος την υπόθε
ση και θέλει να δώσει κάποιες εξηγήσεις, να λέει: «ξέρεις,
πιάστηκε ο δικαστής, πληρώθηκε ο δικαστής».
Έ ρχομαι τώρα στο ερώτημά σας: είναι ακέραιοι οι δικαστές;
Μετά απ’ όλη αυτή την εικόνα υπάρχει ο κίνδυνος, που σας
περιέγραψα προηγουμένως, να έχουμε μία παραμόρφωση
της πραγματικότητας. Αναμφιβόλως υπάρχουν δικαστές που
δεν έχουν το απαιτούμενο ήθος και άρα δεν απονέμουν σω
στά δικαιοσύνη επηρεαζόμενοι από πολιτικούς, από οικονο
μικούς παράγοντες...
• Χρηματιζόμενοι;

—Καιχρηματιζόμενοι! Εγώ θα το προσθέσω αυτό. Δεν είναι κοινωνία σήμερα στην Ελλάδα, ένας παράγων σημαντικότα
όμως τόσο μεγάλος ο αριθμός αυτός. Δηλαδή δεν είναι σε τος, ζήτησα γι’ αυτό το λόγο να υπάρχουν τα εχέγγυο ενός
σημείο που να πούμε ότι όλη η δικαιοσύνη νοσεί. Δεν είναι ανωτέρου δικαστικού οργάνου, όπως είναι ο εφέτης ανακρι
όπως π.χ. στη δημόσια διοίκηση, όπου το φαινόμενο είναι τής, όπως είναι και η Ολομέλεια τού Συμβουλίου Εφετών και
σχεδόν γενικευμένο. Στην δικαιοσύνη συνεχίζει ευτυχώς -μ ε
ο Εισαγγελεύς Εφετών κ.λπ. Τώρα, η Ολομέλεια του Εφετείτις δυνατότητες που έχω να γνωρίζω, αφού μέχρι πριν από
ου σταμάτησε σ’ ένα τυπικό σημείο, είπε -η πλειοψηφία- ότι
τέσσερις μήνες ήμουν ακόμη στην υπηρεσία- να αποτελεί
εδώ έχουμε περάτωση της ανάκρισης και επομένως δεν μπο
εξαίρεση. Και αυτό είναι ευχάριστο. Εάν μπορέσουμε να
ρεί να παρέμβει ούτε ο Εισαγγελεύς ούτε η Ολομέλεια. Εγώ
εξοβελίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους εντοπίσουμε
πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Πιστεύω ότι είναι σαφής η διά
και να τους εξοβελίσουμε από την δικαιοσύνη, θα είναι πολύ ταξη της δικονομίας η οποία λεει ότι μία υπόθεση αυτού του
καλύτερη η εικόνα. Βέβαια τέτοια προβλήματα υπήρχαν και
είδους, που εμπλέκεται με καταχρήσεις κ.λπ., δηλαδή που
στο παρελθόν, δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Τώρα θα μου υπάγεται -όπω ς λέμε οι νομικοί- στον Ν1608 του ’50, περα
πείτε: γιατί η εικόνα εμφανίζεται γενικευμένη; Είναι όλη αυ τώνεται μόνο με βούλευμα. Άμα δεν υπάρχει βούλευμα, δεν
τή η εικόνα που σας ανέφερα πριν λίγο της
έχει περατωθεί η ανάκριση. Άρα -κ α ι το
δικαιοσύνης, αλλά είναι ακόμη και αυτό το
λέω απεριφράστως- θεωρώ προδήλως
εύκολο «ξέρεις, τα ’πιασε, τα ’κάνε...», εί
εσφαλμένη την κρίση του Εφετείου.
ναι μια δικαιολογία για λάθη που κάνουν
Ή τα ν όμως νομική κρίση και στα νομικά
Αυτή
η
νοοτροπία
μάς
άλλοι παράγοντες, άσχετοι προς τους δικα
μπορεί να υποστηρίξει κανείς διάφορα
στές. Π ρέπει να δικαιολογήσουν γιατί χά 
πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι έκανε λάθος
μουσκεύει
όλους
και
μας
σανε την υπόθεση... Πάντως εγώ μπορώ να
η Ολομέλεια. Και έκανε λάθος επίσης και
πω, και το λεω με πάσαν ειλικρίνεια, αυτό
επηρεάζει. Και επηρεάζει στην ουσιαστική κρίση· έπρεπε να προ
που ξέρω από προσωπική μου αντίληψη, ότι
χωρήσει στην έρευνα. Και να ορίσει και
αυτά τα πράγματα συνεχίζουν να αποτε
δεύτερον εφέτη και για την κυρία Μπουρ
δυστυχώς και τους
λούν εξαίρεση. Τώρα, μέχρι πού φτάνουν,
μπούλια, όπου εμφανιζόταν ένα σκάνδα
ακόμη δεν μπορώ να πω.
λο φοβερό για τη δικαιοσύνη. Ό φ ειλε
δικαστές, και τους
• Το λετε εσείς αυτό που πριν από τέσσερις
επίσης να μην αφήσει την ανάκριση να
μήνες, λίγο πριν αποχωρήσετε και σας
την κάνει ο κατά πάντα σεβαστός και
καθηγητές, και όλο τον
διαδεχθεί ο καινούργιος εισαγγελέας,
αξιότιμος πρωτόδικης, ο ανακριτής των
δεχθήκατε ένα ισχυρότατο σοκ. Είχατε
Θηβών. Η κυρία Μπουρμπούλια παραι
κόσμο, τον πνευματικό
παραπέμπει στην Ολομέλεια Εφετών την
τήθηκε και ενώ εγώ είχα ασκήσει προσω
κόσμο.
υπόθεση Μ πουρμπούλια και την υπόθεση
πικούς πειθαρχική δίωξη, την οποία είχα
Κόκκαλη, και σας «επεστράφη» το διάβημα
κοινοποιήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύ
που είχατε κάνει. Πώς το εξηγείτε αυτό;
νης, εξεπλάγην όταν διάβασα στις εφημε
ρίδες -κ α ι το εξεπλάγην το υπογραμμί—Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι εκείνη η
ενέργεια που έκανα τότε ήταν ορθή, και συνεχίζω να το ζω - ότι η παραίτησή της έγινε αποδεκτή. Διότι ο νόμος λέει
πιστεύω και μετά την έγκριση της άποψης της Ολομέλειας ότι όταν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη κατά δικαστικού λει
και μετά τα όσα ελέχθησαν από διαφόρους. Διότι πιστεύω τουργού, η παραίτηση δεν γίνεται αποδεκτή. Πιστεύω ότι
έγινε κάποια παραδρομή· αλλά αυτού του είδους παραδρο
ότι αυτή μου η ενέργεια δεν εστρέφετο κατά του
μές δημιουργούν παρεξηγήσεις.
συγκεκριμένου ανθρώπου. Τσα-ίσα ευνοούσε και τον
συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Διότι θα υπήρχε μια
• Λειτούργησαν μόνο νομικές σκέψεις; Ή υπήρξαν και
πολιτικές και άλλες πιέσεις προς τους εφέτες και βγήκε αυτή
διαπίστωση...
η απόφαση; Τι ξέρετε και τι πιστεύετε ειλικρινά;
• Εννοείτε τον Σ. Κόκκαλη.
—Εκείνο που ξέρω είναι ότι το θέμα ενδιέφερε και πολιτι
—Ναι, τον κύριο Κόκκαλη. Αντικειμενικώς ήταν ευνοϊκή και
γι’ αυτόν. Διότι αν ο εφέτης ανακριτής και το Συμβούλιο των κούς παράγοντες.
• Οι οποίοι άσκησαν πιέσεις στους εφέτες;
Εφετών κατέληγε σ’ ένα απαλλακτικό βούλευμα, θα ήταν μια
—Αυτό δεν το ξέρω. Το διάβασα σε κάποιες εφημερίδες, αλ
πανηγυρική δικαίωση για τον κύριο Κόκκαλη. Πράγμα που
δεν είναι η περαίωση της ανάκρισης από έναν πρωτόδικη με λά δεν το ξέρω και δεν μπορώ ούτε να το διαψεύσω ούτε να
τυπική κλήση, χωρίς νατού πάρει απολογία. Διαφέρει το ένα το επιβεβαιώσω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν αποκλείεται
από το άλλο, ποιοτικούς, ουσιαστικά. Δηλαδή η ενέργειά μου κάποιοι από τους εφέτες, είτε εκείνοι που εισηγήθηκαν αυ
έτεινε στο να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση, να ξέρουμε τι τές τις λύσεις είτε άλλοι, να επηρεάστηκαν και πολιτικά. Αυ
έγινε τέλος πάντων. Έ κ α νε αυτά που τον κατηγορούν; Μπο τό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω.
ρεί να μην έχει κάνει τίποτα. Αν δεν έχει κάνει τίποτα, να
• Δ εν μπορείτε να το ξέρετε για τί αφορά άλλους...
βγει αθώος. Εάν όμως έχει κάνει, πρέπει να παραπεμφθεί
—Ναι. Εάν ελέχθη κάτι τέτοιο, θα ελέχθη μεταξύ δύο αν
στα αρμόδια δικαστήρια. Αυτό ζήτησα εγώ. Επειδή ο κ. Κόκκαλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί επιρροή στην θρώπων...
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• Όταν κάνατε αυτή την ενέργεια υποστήκατε κάποιες
πιέσεις ή κάποιες παρεμβάσεις;
—Να σας απαντήσω. Είναι ξεκαθαρισμένη πάντα η θέση
μου και την ξέρουν όλοι. Σαρανταδΰο χρόνια που ήμουν στην
δικαιοσύνη έχω φιλικούς δεσμούς με όλους· δεν έχω με κανέναν τίποτα. Θέλω όμως να πω ότι ξέρουν πως ό,τι και να
μου πουν δεν πρόκειται να με επηρεάσουν. Αυτό το έχουν
κατανοήσει οι πάντες. Συνεπώς και να μου λέγανε και να μη
μου λέγανε, δεν θα επηρέαζε τίποτα. Πάντως πριν κάνω τις
ενέργειες αυτές, δεν μου μίλησε κανείς και δεν με επηρέασε
κανείς. Δεν είχα με κανέναν καμία απολύτως επικοινωνία.
Μετά πράγματι υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν
ότι ήταν λάθος αυτό που έκανες... Μετά πράγματι υπήρξαν
ορισμένοι οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μου, είτε αυτοί ήταν
πολιτικοί είτε ήταν νομικοί, και μου είπαν ότι έχουμε διαφο
ρετική αντίληψη γι’ αυτό που έκανες. Άλλοι μου είπαν ότι δεν
ήταν σκόπιμο κι άλλοι μου είπαν ότι δεν ήταν νομικώς ορθό ακολουθούσαν την άποψη της Ολομέλειας. Αλλά αυτό ήταν
κατόπιν εορτής.
• Έστω κατόπιν εορτής, και μ πο ρ εί να ήταν κάποιος φίλος
σας από τα παλιά, ή κάποιος οικογενειακός φίλος...
—Ναι...
• Υπήρξε όμως κάποιος, μεταξύ αυτών, κάποιος πολιτικά
προϊστάμενός σας, κάποιος υπεύθυνος της δικαιοσύνης, ο
υπουργός Δικαιοσύνης για παράδειγμα;
—Κοιτάξτε ο συγκεκριμένος υπουργός, ο κύριος Πετσάλνικος, με τον οποίο συνεργάστηκα και ως αντιπρόεδρος στη
Σχολή Δικαστών, έχει έναν άψογο τρόπο σχέσεων, με εμένα
τουλάχιστον, αλλά νομίζω και με τους άλλους πολύ περισσό
τερο. Διότι μαζί είχαμε και ένα πιο στενό δεσμό, καθότι είχα
συνεργαστεί πολύ διάστημα μαζί του. Με ρώτησε πληροφο
ριακά ορισμένα πράγματα, αλλά ούτε μου είπε γνώμη, ούτε
προσπάθησε να με επηρεάσει. Λοιπόν έχω καταλάβει ότι
υπήρξε μια ενόχληση -ορισμένων τουλάχιστον κυβερνητι
κ ο ί παραγόντων- για την ενέργειά μου αυτή. Εγώ προσωπι
κά δεν μπορώ να την καταλάβω αυτήν την ενόχληση, εάν
υπήρξε. Διότι, ο οιοσδήποτε κατηγορείται για μια αξιόποινη
πράξη πρέπει να ελέγχεται, και δεν νομίζω ότι σ’ αυτό η
όποια κυβέρνηση, αλλά και η συγκεκριμένη, η σημερινή, έχει
αντίθετη γνώμη. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν
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μπορώ να φανταστώ ότι ο εντιμότατος -κ α τά την γνώμη μουΣημίτης μπορεί να έχει καμία σχέση με οποιονδήποτε παρα
νομεί. Τον θεωρώ έξω από αυτή την διαπλοκή. Τώρα, εάν
κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες έχουν διασυνδέσεις ή όχι,
αυτό δεν μπορώ ούτε να το διαψεύσω ούτε να το εξακριβώ
σω. Σας επαναλαμβάνω ότι σ’ εμένα έφτασε μία διάχυτη δυ
σαρέσκεια γ ι’ αυτή την ενέργεια.
• Να πάμε σ ’ένα σημείο συνεντεύξεώς σας στην κα
Μ άνδρου στο Βήμα, το οποίο συνδέεται μ ε την υπόθεση
Κοσκωτά. Με τον τρόπο που προβλήθηκε, φάνηκε σαν να
ήσασταν μετανιωμένος για την εισήγηση που είχατε κάνει
τότε, να π α ρα πεμφ θεί ο Κοσκωτάς και οι διάφοροι υπουργοί
και ο τότε πρω θυπουργός για το σκάνδαλο της Τράπεζας
Κρήτης. Τι πιστεύετε, ειλικρινά;
—Για το θέμα του Κοσκωτά θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εγώ
ουδέποτε είπα ότι πρέπει να παραπεμφθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου στο δικαστήριο ως συνένοχος στην υπόθεση αυτή.
Είπα για τον κύριο Πέτσο και επίσης και για τον μακαρίτη τον
Κουτσιόγιωργα· γι’ αυτούς τους δύο. Κάπου προσθέσαμε μα
ζί με το κύριο Σκαρλάτο, τότε που είχαμε κάνει το πόρισμα,
ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και για άλλους ενδεχομένως
υπουργούς, εννοώντας κάποιους που αναμειγνύονταν με πο
λεοδομίες, με τέτοια πράγματα, και με οικονομικά ζητήματα.
Για τον ίδιο τον Παπανδρέου δεν είπαμε ποτέ. Την κατηγο
ρία κατά του Ανδρέα Παπανδρέου την στοιχειοθέτησε και
την απήγγειλε η Βουλή, η οποία ήταν και κατεξοχήν αρμόδια.
Ούτε μου πέφτει λόγος να κρίνω. Ό τα ν έλεγα ότι μπορεί να
έκανα λάθος στην υπόθεση Κοσκωτά -το διευκρίνισα αυτό
ευθύς αμέσως, μετά λίγες μέρες, σε συνέντευξή μου στην Κα
θημερινή- δεν εννοούσα την ουσία της υποθέσεως, ότι ο Κο
σκωτάς καταχράστηκε αυτά τα χρήματα, ότι υπήρξαν και με
ρικά πολιτικά πρόσωπα που είχαν αναμειχθεί σ’ αυτή την
ιστορία ως διοικηταί οργανισμών κ.λπ. Εννοούσα ότι μπορεί
να έκανα λάθος π.χ. στο ότι κάποιον συγκεκριμένο τον προ
φυλάκισα, ενώ έπρεπε να τον αφήσω ελεύθερο με μία εγγύη
ση 100.0000 δραχμών ή 500.000 δραχμών. Τέτοιου είδους λά
θη εννοούσα που μπορεί να έκανα και δεν αποκλείεται να
έχω κάνει. Ή να έκανα κάποιο λάθος σε εκτίμηση πράξεων...
Σαν σύνολο η υπόθεση Κοσκωτά και στοιχειοθετημένη είναι
και νομίζω ότι είναι και πλήρως αποδεδειγμένη μετά την κα
ταδίκη η οποία υπάρχει από δικαστή. Πέραν αυτού, τι άλλο
να πω; Έ χουν καταδικαστεί και οι διοικηταί των οργανι
σμών, τους οποίους προφυλάκισα, καταδικάστηκαν από το
πενταμελές Εφετείο· και ο Κοσκωτάς έχει καταδικαστεί...
• Και ο Τσοβόλας έχει καταδικαστεί...
—Ο Τσοβόλας δεν ήταν παραφυάς της περιπτώσεως Κο
σκωτά. Και αν θα μου επιτρέψετε τη γνώμη μου, εγώ νομίζω
ότι ο Τσοβόλας κακώς αναμείχθηκε σε όλη αυτή την ιστορία·
ίσως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε σχέση. Πάντως
από τα στοιχεία της ανάκρισης δεν βγήκε πουθενά ο Τσοβό
λας. Εμείς δεν είχαμε στην ανάκριση το όνομα Τσοβόλας
πουθενά να αναμειγνύεται. Τώρα από εκεί κι ύστερα η Βου
λή των Ελλήνων έκανε τη δουλειά της όπως εκείνη νόμισε.
Τέτοιου είδους λάθη εννοούσα· δεν εννοούσα, δεν αμφισβή
τησα ποτέ, δεν είπα ότι «ξέρετε εκ των υστέρων κατάλαβα

ότι όλα αυτά ήταν ένα φιάσκο». Θ εός φυλάξοι! Εδώ είναι μπορώ να μην επισημάνω αυτή τη στιγμή ότι, καίτοι έχω κάνει
αποδεδειγμένες πράξεις.
την αναίρεση τόσο καιρό για το «Σάμινα», καίτοι έγινε δεκτή
• Επανέρχομαι στο θέμα της ευθύνης των δικαστικών
η αναίρεση, καίτοι εστάλη κάπου, καίτοι ο εισαγγελεύς εφελειτουργών, επειδή νομίζω ότι και οι δικαστικοί λειτουργοί
τών έχει υποβάλει την πρότασή του από τις αρχές του καλο
παίζουν ένα παιχνίδι, είναι κάπου κι αυτοίαναμεμειγμένοι
καιριού, ακόμα σήμερα έχουμε Νοέμβρη και βούλευμα του
ουσιαστικά στο να καλύπτονται οι πά ρα πολλές ανομίες που
Συμβουλίου Εφετών Σύρου δεν έχει βγει. Ό λ α αυτά είναι
υπάρχουν στην Ελλάδα.
φαινόμενα τα οποία διασύρουν την δικαιοσύνη. Την διασύ
—Εγώ δεν αμφισβητώ την ευθύνη των δικαστών. Κοιτάξτε, ο ρουν είτε για ατολμία, είτε για σκοπιμότητες, είτε για οτιδή
μεγάλος αριθμός των υποθέσεων που είναι υποθέσεις μέσου ποτε άλλο, αλλά όλα αυτά ανάμεικτα. Δεν μπορώ να πω -και
ενδιαφέροντος, που αφορούν πολλές χιλιάδες πολίτες, αυτές σε τούτο διαπιστώνεται η διαφωνία μας- ότι οι δικαστές εν
νομίζω ότι πάνε κατά το μεγαλύτερο μέρος καλά. Και εκεί μι συνείδητα δεν κάνουν το καθήκον τους για να ωφελήσουν τον
λάω για εξαιρετικό φαινόμενο κάποιων στρεβλώσεων που άλφα ή τον βήτα ή τον γάμα. Μπορεί να είναι γι’ αυτό, μπορεί
υπάρχουν. Υπάρχουν βέβαια και πολύ μεγάλες και σημαντι να είναι από αδυναμία, μπορεί να είναι από ατολμία, μπορεί
κές υποθέσεις, όπως είναι αυτές που λέμε
να είναι από φόβο, μπορεί να είναι για χί
τώρα, οι οποίες βάζουν στους ώμους των δι
λια πράγματα.
καστών τεράστια ευθύνη. Εκεί ο δικαστής
• Είχε γρ α φ τεί κάποτε ότι οΑ νδρέας
κρίνεται από το εάν είναι δικαστής ή δεν εί
Παπανδρέου, σε μια κυβερνητική
ναι δικαστής. Λοιπόν, εγώ προσωπικά έτσι
σύσκεψη, είχε πει για τον τότε διοικητή
Αναμφιβόλως
υπάρχουν
αντιμετώπισα την ευθύνη μου σε όλες αυτές
της Δ Ε Η «να κάνει στον εαυτό του ένα
τις μεγάλες υποθέσεις, αρχίζοντας από τον
δικαστές που δεν έχουν το δώρο, αλλά όχι βρε π α ιδί μου και 500
Κοσκωτά και καταλήγοντας στον Κόκκαλη,
εκατομμύρια δραχμές», κάτι τέτοιο...
και σε όλη την ενδιάμεση διαδρομή. Υ πάρ απαιτούμενο ήθος και άρα Α υτή τη φράση μού την έχουν επαναλάβει
χουν και ορισμένοι συνάδελφοι, πολλοί, αρ
πάμπολλες φορές, πολλοί. Α έγοντας «δεν
κετοί, οι οποίοι κατά τον ίδιο τρόπο χειρίζο
βαριέσαι, η Ελλάδα άρχισε να παίρνει τον
δεν απονέμουν σωστά
νται τέτοιες σοβαρές υποθέσεις. Υπάρχουν
κατήφορο μ ετά α π ’αυτό που είπε ο
και ορισμένοι άλλοι που δεν έχουν το σθέ δικαιοσύνη επηρεαζόμενοι Α νδρέας Παπανδρέου», ο οποίος στην
νος και το κουράγιο ή δεν θέλουν να τα χα 
πραγματικότητα νομιμοποιούσε την
λάσουν με τους κρατούντες για πολλούς και
παρανομία από οποιονδήποτε γινόταν,
από πολιτικούς, από
διάφορους λόγους και δεν τολμούν να κά
βαθμολογώντας ας πούμε τα δωράκια
νουν το βήμα που χρειάζεται. Τώρα θα μου οικονομικούς παράγοντες... από μικρά ωςμεγάλά. Στη συνείδηση του
πείτε: μένουν κουκουλωμένες αυτές οι υπο
κόσμου δεν μένουν άλλα πράγματα,
θέσεις γι’ αυτό; Ό χ ι μόνο γ ι’ αυτό, είναι και
μένουν κάτι ιστορίες όπως αυτή... Έχουμε
αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν
τις περιπτώσεις του Γιάννου
εγγενείς δυσχέρειες μέσα στις υποθέσεις
Παπαντωνίου και του Ά κη
και στις δικογραφίες. Κουκουλώνονται από πιο κάτω, από τις Τσοχατζόπουλου, που είναι αυτή τη στιγμή από τους
κρατικές υπηρεσίες. Έ ρχονται ήξεις αφίξεις. Να δώσω ένα πλουσιότερους πολιτικούς, όπως και ο Κωνσταντίνος
παράδειγμα: Ό τα ν ήμουν εισαγγελεύς, διέταξα προκαταρτι- Μητσοτάκης, από τους πλουσιότερους πολιτικούς. Α ν δούμε
κή εξέταση για τα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ που έπεσαν. Λοι την επαγγελματική διαδρομή τους, δεν δικαιολογείται να
πόν, ξέρετε τι μου απαντήσανε; Ό τι για να έχετε πόρισμα είναι αυτοί οι άνθρωποι τόσο πλούσιοι, διότι δεν μ π ο ρ εί αυτά
πραγματογνωμοσύνης πρέπει να περάσουν 18 μήνες, κάτι τέ τα απίθανα χρήματα ή οι απίθανες ιδιοκτησίες που έχουν
τοιο. Διότι αυτό λεει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη στιγμή να δικαιολογούνται μ ε τους μισθούς και μ ε τις
πρέπει να κοινοποιήσουμε το πόρισμα στη κατασκευάστρια συντάξεις που παίρνουν. Κάπως αλλιώς θα αποκτήθηκαν.
—Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπορούσα να μπω σε λεπτομέρειες
εταιρεία, να πάει σε μια επιτροπή, υπάρχει μια διαδικασία.
Τρέχα γύρευε, πνιγήκανε αυτοί οι άνθρωποι, σκοτωθήκανε για συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα πρόσωπα που αναφέρατε
και να πάμε να τους πούμε μετά από δύο χρόνια, ασκούμε τώ πριν λίγο τα γνωρίζω, τα εκτιμώ, στις σχέσεις μου τους έχω
ρα δίωξη. Σκεφθείτε τι έχει να γίνει από εκεί κι ύστερα. Αυτή μία εκτίμηση και τα τιμώ όλα ανεξαιρέτως αυτά τα πρόσωπα
τη στιγμή είναι εκκρεμής στα χέρια αντιεισαγγελέας του που μου αναφέρατε. Δεν μπορώ να καταλογίσω ούτε να πω
Αρείου Πάγου η προκαταρτική εξέταση για τα ελικόπτερα τίποτα για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για τον τρόπο που
του ΕΚΑΒ και δεν μπορεί να προχωρήσει, διότι οι πραγματο- έφτιαξε το σπίτι του. Ξέρετε αυτά είναι λίγο δύσκολα... να
γνώμονες δεν μας στέλνουν την πραγματογνωμοσύνη. Λοι αποφανθείς έτσι εύκολα. Γι’ αυτό εμείς οι δικαστές είμαστε
πόν, εκεί τι να κάνει ο δικαστής; Να πω άλλο παράδειγμα: Το λιγάκι συγκροτημένοι. Ο δημοσιογράφος τα βλέπει αλλιώς,
πόρισμα του Ναυτικού Συμβουλίου ατυχημάτων για το «Σάμι- συζητάει με την κοινή γνώμη, παίρνει τη φωνή της κοινής
να» βγήκε μόλις πριν από λίγο καιρό. Γιατί δεν έβγαινε λίγο γνώμης, διαισθάνεται πολλά πράγματα. Ο δικαστής έχει μά
νωρίτερα; Και βγήκε όπως βγήκε, με μειοψηφία της εφέτου θει να μην επιτρέπει στον εαυτό του να διαισθάνεται, αλλά
που μετείχε εκεί. Και τους βγάζει όλους λάδι! Βεβαίως δεν να μιλάει μόνο βάσει στοιχείων και αποδείξεων. Συνεπώς
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δεν μπορώ εγώ να πω, ούτε για τον μακαρίτη τον Ανδρέα
• Να είναι ατσίδας...
—Επιχειρηματικό μυαλό... Τώρα, εκεί που είναι καθαρά τα
Παπανδρέου τίποτε, ούτε για τον Μητσοτάκη, ο οποίος
υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδας. Θα μπορούσε ο άνθρω πράγματα και σαφή, είναι στους άλλους, οι οποίοι έχουν ένα
πος να μας πει «εγώ ξέρετε είχα περιουσία από τον πατέρα συγκεκριμένο επάγγελμα, συγκεκριμένα έσοδα, κάνουν δή
μου και πήρα και από τη γυναίκα μου». Ή το ίδιο θα μπορού λωση στην εφορία: «Φέρε μας τη φορολογική σου δήλωση να
σε να μας πει ο κύριος Παπαντωνίου ή ο κύριος Τσοχατζό- δούμε τι δήλωσες και αν από εκεί δικαιολογείται. Αν έχεις
πουλος. Αυτά δεν μπορεί να ελεγχθούν, δηλαδή δεν μπορεί δηλώσει βέβαια ότι είχες εισοδήματα 50 εκατομμύρια, εντά
να καταλήξει κανείς, πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικός. Η ξει δικαιολογείσαι που αγόρασες αυτό το σπίτι ή αυτό το οι
κοινή γνώμη καμιά φορά επηρεάζεται και από τους αντιπά κόπεδο. Αν όμως δηλώνεις ότι έχεις εισόδημα ελάχιστο, τότε
λους. Διότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί έχουν αντιπάλους, στις πού τα βρήκες, πρέπει να μας τα δηλώσεις.»
• Εδώ όμως είναι το ζήτημα: έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί
εκλογικές περιφέρειες που κινούνται, και εξωκομματικούς
και εσωκομματικούς εχθρούς: «Γιατί αυτοί να είναι υπουρ κι έχουν εφευρεθεί τεχνάσματα ώστε μ ε offshore εταιρείες,
γοί και εμείς να είμαστε απλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ;» ή μ ε διάφορους τρόπους να μετακινούνται αυτά τα έσοδα και
«Γιατί να είναι αυτοί και να μην είναι η Νέα Δημοκρατία ή να φαίνεται ο καθένας ότι είναι...
—Αυτό ξέρετε ότι είναι διεθνές...
να μην είναι τούτο ή το άλλο;».
• Εδώ τώρα η δικαιοσύνη θα έπρεπε ν ’αντιδράσει κάπως
• Ένας νεαρός οδοντογιατρός όπως είναι ο Νεονάκης
αλλιώς, κάπω ς διαφορετικά, με
βρέθηκε να διαχειρίζεται δισεκατομμύρια
διερευνήσεις και μ ε συνεργασίες με άλλες
και ισχυρίστηκε ότι αυτά τα απέκτησε μ ε
χώρες. Α υ τά όλα δεν τα κάνει η δικαιοσύνη
το επάγγελμά του... Όμως αποκλείεται, ως
οδοντογιατρός, να μπόρεσε στο μικρό
όμως.
Σαν
σύνολο
η
υπόθεση
διάστημα που δούλεψε να απέκτησε αυτά
—Πράγματι δεν τα κάνει. Το θέμα είναι αν
τα χρήματα... Πώς έγινε αυτό;
έχει τις δυνατότητες να τα κάνει. Διότι ξέ
Κοσκωτά
και
—Αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Υπάρχει η
ρετε ότι είναι πάγιο αίτημα της ελληνικής
διαδικασία του πόθεν έσχες, και εδώ δυ
στοιχειοθετημένη είναι και δικαιοσύνης να υπάρξει η λεγάμενη δικα
στική αστυνομία, όπως είναι το FBI στην
στυχώς έχει μείνει τυπική. Απλώς βγαίνει
μία δήλωση και κανείς δεν την ελέγχει. νομίζω ότι είναι και πλήρως Αμερική. Και η δικαστική αυτή αστυνομία
Αυτό πρέπει να γίνει· και δεν μιλάω για
να υπάγεται απευθείας στην Εισαγγελία,
τον συγκεκριμένο, τον κύριο Νεονάκη, αλ
αποδεδειγμένη μετά την χωρίς να έχει σχέση με το Υπουργείο Δη
λά για τον οποιονδήποτε από εμάς που εί
μοσίας Τάξης* να μην έχει σχέση με τους
χαμε ή έχουμε ένα δημόσιο λειτούργημα.
καταδίκη η οποία υπάρχει πολιτικούς και να περιλαμβάνει τμήματα
Οφείλουμε να είμαστε πεντακάθαροι:
εμπειρογνωμόνων, οικονομολόγων, λογι
«Πού το βρήκες αυτό; Μου το κληροδότη από δικαστή. Πέραν αυτού, στών, γραφολόγων, ιατρών κ.λπ., και να
σε ο πατέρας μου. Πού το βρήκες αυτό; Το
κάνει διάφορες διευρευνήσεις αυτού του
τι άλλο να πω;
αγόρασα. Πώς το αγόρασες; Έτσι.»
είδους. Αυτό υπάρχει με τη μορφή σχεδίου
• Ο Σ. Κόκκαλης, που είναι αν όχι ο
νόμου, ένα διάταγμα -δ εν θυμάμαι τι ακρι
πλουσιότερος, από τους πλουσιότερους
βώς είνα ι- επί υπουργίας της κυρίας ΜπεΈλληνες, ήταν γιος ενός γιατρού,
νάκη, που προβλέπει σύσταση δικαστικής
πολιτικού πρόσφυγα, ο οποίος δεν ξέρω τι χρήματα μ π ο ρ εί ν ’ αστυνομίας, το οποίο ποτέ δεν περπάτησε. Από εκεί κι ύστε
άφησε -αυτός κι η γυναίκα το υ- στον γιο του...
ρα, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποκόπτεται· μπορεί να κά
—Κοιτάξτε ο πατέρας του Σ. Κόκκαλη ήταν ένας διακεκρι νει εκείνα που έχει τις δυνατότητες να κάνει, απλώνει το χέρι
μένος καθηγητής της χειρουργικής...
της μέχρι εκεί που μπορεί να το απλώσει. Βέβαια κάποιοι,
• Βεβαίως. Και πολύ σπουδαίος άνθρωπος...
όπως είπα πριν λίγο, από λόγους προσωπικούς, ψυχολογι
—Και επομένως μπορεί να άφησε περιουσία, δεν το ξέρουμε κούς, φοβούνται. Μ ερικοί συνάδελφοι ίσως δεν έχουν το
αυτό...
θάρρος και το σθένος να το κάνουν, δεν το απλώνουν ούτε
• Τέτοια περιουσία; Όχι δεν άφησε...
μέχρι εκεί που τους επιτρέπει το Σύνταγμα και ο νόμος. Το
—Και κάτι άλλο, κύριε Παπουτσάκη: οι επιχειρηματίες κόβουν λίγο πιο κοντά ακόμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημι
έχουν δυνατότητες να αυξήσουν την περιουσία τους. Κάποια ουργεί πρόσθετα προβλήματα. Πάντως το πρόβλημα για μέ
στιγμή, κάποια επιχειρηματική τους δραστηριότητα πήγε κα να δεν είναι μόνο πρόβλημα δικαιοσύνης, είναι πρόβλημα
προεχόντως κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή αυτό που με ανησυχεί
λύτερα και απέκτησαν περισσότερα χρήματα...
φοβερά είναι η κατάσταση που επικρατεί στη κοινωνία. Έχω
• Εδώ συζητείται αν έχει το δίπλωμα του Πολυτεχνείου ο
εννέα εγγόνια και τρία παιδιά. Παρακολουθώ τα εγγόνια
Κόκκαλης...
—Ο επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να έχει ούτε πτυχία ούτε μου που πάνε στα δημοτικά σχολεία, πάνε στα δημόσια σχο
λεία, και πολλές φορές το πρωί τα συνοδεύω εγώ. Και βλέπω
διδακτορικά...
στο σχολείο ότι όλα τα παιδιά έρχονται με Lacoste, με καθιε
• Τι χρειάζεται;
ρωμένες φίρμες. Εγώ ο καημένος, όταν πήγαινα σχολείο -θα
—Μπορεί να είναι επιχειρηματικό μυαλό...
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μου πείτε ήταν άλλη εποχή- φορούσα μια μπλούζα που την εί
χε πλέξει η μάνα μου με τις βελόνες. Δεν λέω να φτάσουμε σ’
αυτό το σημείο, τότε ήταν οικονομική δυσπραγία. Καίτοι ο
πατέρας μου ήταν δικηγόρος και είχε τα οικονομικά μέσα,
όχι πολλά, αλλά είχε τα οικονομικά μέσα, ήμασταν συγκρο
τημένοι άνθρωποι, ζήσαμε μία ζωή συγκρατημένη. Βέβαια με
τις ευκολίες μας, σε πολύ ανώτερο επίπεδο απ’ ό,τι άλλοι
συμφοιτητές μου και συμμαθητές μου. Σήμερα βλέπω μία
αχαλίνωτη αμερικανοποίηση της ζωής, το παν είναι τα οικο
νομικά, τα οικονομικά οφέλη, «πώς να βγάλω περισσότερα».
Βλέπεις δίπλα, στη γειτονιά σου, τον κύριο τάδε ο οποίος δη
λώνει εφοριακός υπάλληλος κι όμως έχει ένα σπίτι οενάκτορο, και λες «Για στάσου· δεν δικαιολογείται εφοριακός
υπάλληλος να έχει τέτοιο ανάκτορο με μάρμαρα, με φοβερά
έπιπλα» κ.λπ. Λοιπόν, βλέπεις τον άλλον κι έχει τρία αυτοκί
νητα μεγάλου κυβισμού και μεγάλης αξίας· και μόνο η συντή
ρησή τους θέλει πάρα πολλά χρήματα: Και αυτός είναι αστυ
νομικός. Πού τα βρίσκει αυτός ο άνθρωπος αυτά τα χρήματα;
Και ακόμα προχωρείς πιο πέρα, ένας εκπαιδευτικός, που
έχει το μισθό του, ή έστω αυτός και η γυναίκα του, και τον
βλέπεις να έχει... Λοιπόν όλα αυτά μας έχουν δημιουργήσει
μία τάση θα έλεγα αδηφάγο, αγωνιώδη, πώς να ζήσουμε μια
πλούσια ζωή. Δεν λεω να ζήσουμε όπως εκείνα τα χρόνια που
τρώγαμε ψωμί και τυρί. Ό χ ι, Θεός φυλάξοι! Έ χ ε ι ανέβει το
επίπεδό μας, αλλά όχι και αυτή η φοβερή τάση για καλοπέρα
ση και για τίποτε άλλο. Βλέπω με αγωνία επίσης ότι δεν
υπάρχουν ενδιαφέροντα, ιδανικά. Πες σε κάποιον σήμερα,
βγες στο δρόμο και πες του: «Με συγχωρείς, τι θα έλεγες για
την ισότητα;». Θ α χαμογελάσει και θ’ αντιπαρέλθει* σου λεει: «Αυτός είναι ή γραφικός τύπος ή τρελός.» Ή να του πεις
του άλλου για τα θέματα που δημιουργήθηκαν προχθές με
τον Αλβανό, με τη σημαία. Να τολμήσεις να του πεις κουβέ
ντα, θα σου πει: «Ακούσε να δεις, εδώ είσαι εξωπραγματι
κός. Εδώ πρέπει να βάλουμε λεπίδι να τους καθαρίσουμε
όλους. Ή να τους στείλουν, όπως είπε κάποιος άλλος σοφός,
στη Μακρόνησο που πηγαίνανε και τους κομμουνιστές;»
• Είπε ο Π άγκαλος ότι πρέπει να τους κάνουμε όλους
Έλληνες...
—Τώρα το να τους κάνεις Έ λληνες είναι μια ωραία ιδέα, αλ
λά δια του πολιτισμού, να τους αφομοιώσεις... Και ίσως αυτό
είναι ο καλύτερος δρόμος. Θέλουμε να τους αφομοιώσουμε,
να γίνουν Έλληνες, εντάξει αυτό είναι ωραίο.
• Ναι αλλά όχι Έ λληνες και αύριο το πρωί...
—Δεν μπορείς του άλλου να του αξιώνεις ν ’ απαρνηθεί τη
θρησκεία του, το πιστεύω του, την εθνικότητά του, την κουλ
τούρα του. Λοιπόν εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι ξεκινάει
από κάτω, κι έχω την αίσθηση πάρα πολλές φορές ότι ζούμε
μία ατμόσφαιρα όπως είναι το πρωί που έχει υγρασία και
βγαίνεις έξω και λες «Λ! Ωραίος ο καιρός» και έχει υγρασία
και μουσκεύεις και δεν το καταλαβαίνεις. Αυτή η νοοτροπία
μας μουσκεύει όλους και μας επηρεάζει. Και επηρεάζει δυ
στυχώς και τους δικαστές, και τους καθηγητές, και όλο τον
κόσμο, τον πνευματικό κόσμο. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι
που αντιδρούν -λίγοι, πολλοί, δεν ξέρ ω - και οι οποίοι χαρα
κτηρίζονται ως Δον Κιχώτες, ως γραφικοί... Ως αμετανόητοι,

ή όπως έλεγε ο Παπανδρέου, αιθεροβάμονες. Και όμως, πι
στεύω πως γενικώς, αν υπάρχει μία ελπίδα και ένα μήνυμα,
είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ό λ α αυτά που συζητάμε τα πολύ
ωραία και ενδιαφέροντα θέματα. Είναι δε αυτό ένα γενικό
τερο φαινόμενο. Άκουγα προχθές κάτι συζητήσεις για την
παγκοσμιοποίηση κ.λπ. και βρίσκανε όλοι τα θετικά στοιχεία
της παγκοσμιοποίησης, το ότι έχουμε ελεύθερες συναλλαγές.
Πολύ ωραία. Μα το άλλο που έγραψε προ ημερών η
Guardian, ότι αυτή τη στιγμή στην Κίνα οι πολυεθνικές επι
χειρήσεις χρησιμοποιούν εργάτες με ωράριο 16 ώρες το ει
κοσιτετράωρο, με κάτι ψιχία, ένα δολάριο ανά ώρα αμοιβή,
και με ετήσια άδεια δώδεκα ή δεκαπέντε ωρών... Λοιπόν
αναρωτιέται κανείς πού πάμε.
• Μ ουσκεύουμε στην αμαρτία;
—Ναί, μουσκεύουμε στην αμαρτία. Αλλά υπάρχει και η με
τάνοια. Επειδή είμαι πιστός χριστιανός ορθόδοξος, πιστεύω
στη μετάνοια. Την ιστορία του κόσμου την γράφουν οι μετανοημένοι αμαρτωλοί. Ο απόστολος Παύλος υπήρξε διώκτης
του Χριστιανισμού και έγινε ο μεγαλύτερος απόστολος. Και
να μη μιλήσω για τον Αυγουστίνο, να μη μιλήσω για τη Μα
ρία την Αιγύπτια, να μη μιλήσω για τον Πέτρο που υπήρξε
αρνητής και μετά σταυρώθηκε ανάποδα με το κεφάλι κάτω.
Αυτοί οι άνθρωποι που συναισθάνονται εκείνο που κάποια
στιγμή κάνανε, που μουσκέψανε και ξεμουσκεύουνε, είναι
οι καλύτεροι.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μ έλη της Εύρωπαίχης Έ νω σης Τνσητοάτων Όμαδιχης Ανάλυσης (EGA.T.I.N.),
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (EFPP) καί
τής Εθνικής Εταιρείας ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ) (Μίλος της ΕΑΡ)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Όμαδική Ψυχοθεραπεία - Ψυχόδραμα
Ψυχολογική Αξιολόγηση
Κοινωνική Ψυχιατρική - Κοινωνιοθεραπεία
Δυναμική τής Οικογένειας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πληροφορίες - Έγγραφες
Α θή να :
Γράμμο α ία τοϋ Α Ψ Χ 9.00 ιιμ. - 9.00 μ-μ.
Im û ry x rl
Γεωργία Μ οιρσαοΛ ου 0651 75487. Τζένη Τόλη 0651 21782,
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η
Φραντζ/m u i Μ χασιάλα 031/455.331, Τρίτη - Τετάρτη 6.00 · 8.00 μ,μ.
Ασχασία Π αχα6οχσύλαν 031 / 435.919, Δεντέρα A Τετάρτη: 6.00-8.00 μ_μ.
Κ α τ ε ρ ίπ τ
Λάμχης Σώηράχουλος 0351/ 38465, Τρίτη 10.00 -1.00 ιιμ. A Τετάρτη 5.00-8.00
Λάρισα:
Στέλα Ί. Λαμχρσΰλη (ΜΙ / 253108
B ô lo ç
Μ αρία λχοστολί&ου 0421 / 50349
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Περί Κόκκαλη, 17Ν, Στάζι, KGB και GRU
Ή ποιος «έλληνας επιχειρηματίας» χρηματοδοτούσε την 17Ν;
του Βασίλη Ζήση

Την επαύριο της δολοφονίας του βρετανού ταξιάρχου Σώντερς, το Αντί
έθεσε στους κ.κ. Διώτη, Χρυσοχοΐδη και λοιπούς άρχοντες των
διωκτικών αρχών ένα απλό ερώτημα: «Γιατί η 17Ν στην τελευταία της
προκήρυξη, εκείνη για τον Σώντερς, αφιέρωσε 400 σχεδόν λέξεις,
πέντε ολόκληρες παραγράφους, στον Σ. Κόκκαλη και την Στάζι»;
ια τους μη ειδήμονες θυμίζουμε
ότι μεταξύ άλλων η 17Ν έγραφε
τότε τα εξής: «Είναι γνωστό ότι λί
γο πριν καταρρεύσει η Ανατολική
Γερμανία, η CIA σε μια από τις
σπάνιες τα τελευταία χρόνια, επιτυχίες
της κατόρθωσε, έναντι αδρός αμοιβής,
να αρπάξει όλα τα αρχεία της Στάζι. Τα
οποία, εκτός από ελάχιστα στοιχεία,
αρνείται μέχρι σήμερα να δώσει στους
Γερμανούς που τα διεκδικούν. Ο λόγος
είναι βέβαια ότι μέσω αυτών γνωρίζουν
σήμερα όλους όσοι υπήρξαν πράκτορες
της Ανατολικής Γερμανίας και τους
έχουν του χεριού τους. Ανάμεσα σ ’ αυ
τούς υπήρχε και κάποιος Έλληνας που
παριστάνει τον επιτυχημένο επιχειρη
ματία στον κλάδο των νέων τεχνολο
γιών. Η CIA, μόλις ανακάλυψε στα αρ
χεία ότι η επιχείρησή του στήθηκε εξ
ολοκλήρου με κεφάλαια της πρώην
Ανατολικής Γερμανίας, τον επισκέφθηκε και του είπε πιάνοντάς τον από το
αυτί: Ώστε έτσι λοιπόν, συνάδελφος και
εσύ, κλεφτάκος και πρακτοράκος. Σαν
τζέντλεμαν θα σου προτείνουμε ένα
ντηλ κι εσύ θα διαλέξεις. Ή σε δικάζου
με για κατασκοπία και σε χώνουμε φυ
λακή για το υπόλοιπο της ζωής σου,
πράγμα θλιβερό, ή τα ξεχνάμε όλα, τα
σβήνουμε, αλλά από δω και πέρα θα
δουλεύεις για μας...»
Αν και από τότε αναφερθήκαμε και
άλλες φορές στο ερώτημα (βλ. τχ. 716
της 11/3/2001), απάντηση δεν λάβαμε.
Έμελλε να φτάσει στο τέλος της η περί
φημη δίκη της 17Ν για να δοθεί μια
απάντηση, όχι βέβαια από κάποιον αρ
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μόδιο, αλλά από την εφημερίδα Καθη
μερινή, στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ που
δημοσίευσε στις 2/11/2003 η συνάδελ
φος Αριστέα Μπουγάτσου. Να πώς
έχει συνοπτικά η ιστορία:
Σύμφωνα με έγγραφο της BND προς
τον Γ ενικό Εισαγγελέα του Ομοσπον
διακού Δικαστηρίου της Γερμανίας
στην Καρλσρούη, με ημερομηνία
11/10/1991, στα μέσα της δεκαετίας του
’80 ένας πράκτορας του MfS (της Στάζι
δηλαδή) είχε καταφέρει να διεισδύσει
στην 17Ν και παρέδιδε επί ένα χρόνο
σχετικές αναφορές στη Διεύθυνση
XXII της ανατολικογερμανικής κατα
σκοπίας, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης
που ονομάσθηκε «Επιχείρηση Ή λιος»
(OV Sonne). Η επιχείρηση όμως αυτή
διεκόπη απότομα, όταν το πληροφορήθηκε η σοβιετική KGB και έδωσε εντο
λή στη Στάζι να μην ανακατεύεται στις
δικές της επιχειρήσεις. Σύμφωνα με
όσα αποκάλυψε η Καθημερινή, την
εντολή για διακοπή της επιχείρησης την
έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός
Ασφαλείας της Αν. Γερμανίας, στρατη
γός Νάιμπερ, με τη δικαιολογία ότι
έπρεπε να προστατευθούν τα συμφέρο
ντα των συντρόφων της KGB. Αλλοι
όμως πρώην αξιωματικοί της Στάζι κα
τέθεσαν μετά την πτώση του Τείχους
στην BND ότι η επιχείρηση διεκόπη και
για έναν άλλο λόγο: «να προστατευθεί
ο έλληνας επιχειρηματίας που χρημα
τοδοτούσε την 17Ν». Από την αποκάλυ
ψη της Καθημερινής προκύπτουν νέα
και πολλαπλώς σημαντικά ερωτήματα:
-Π ο ιο ς είναι ο επιχειρηματίας που

«χρηματοδοτούσε» την 17Ν;
—Πρόκειται για τον Σωκράτη Κόκκαλη, γνωστό πράκτορα της Στάζι, ή κά
ποιον άλλο;
—Τα έγγραφα που αποκάλυψε η Κα
θημερινή ήταν προηγουμένως σε γνώση
του κ. Διώτη και του κ. Χρυσοχοΐδη;
—Κι αν ήταν, επειδή είναι πολύ δύ
σκολο να πιστέψουμε ότι οι γερμανικές
αρχές δεν τους τα έδωσαν, τι τα έκα
ναν;
—Τι έκανε ο Γιωτόπουλος στις δυο
γνωστές (γιατί υπήρξαν κι άλλες) επι
σκέψεις του την εποχή εκείνη στην
Ανατολική Γερμανία;
Σε αντίθεση με τον χαφιεδάκο της
Στάζι και τα «δημοσιογραφικά» όργα
νά του, αδυνατούμε να παρακολουθή
σουμε τους κατασκοπευτικούς δαίδαλους που κρύβονται πίσω από ερωτήμα
τα σαν και τα προηγούμενα. Θα περιο
ριστούμε λοιπόν αναγκαστικά σε όσα
έχουμε στα χέρια μας, τις πληροφορίες
δηλαδή που μπορούμε να αντλήσουμε
από τις προκηρύξεις της 17Ν και τα έγ
γραφα της Στάζι που δημοσίευσε το
Α ν τί σε δεκάδες άρθρα του από τον Φε
βρουάριο του 2000 μέχρι σήμερα.
Η πρώτη φορά που η 17Ν έκανε λόγο
για τα αρχεία της Στάζι, είναι, αν δεν
κάνουμε λάθος, στην προκήρυξη που
έστειλε μετά την ρουκέτα στο MEGA
CHANNEL, στις 27/3/1995, στην οποία
έγραφε: «Αν οι φάκελοι της Στάζι περι
είχαν το παραμικρό στοιχείο για την
17Ν, η CIA θα το έπαιρνε στην κατοχή
της εξαγοράζοντάς το αμέσως με δική
της πρωτοβουλία, εδώ και τουλάχιστον
πέντε χρόνια. Δ εν υπάρχουν στοιχεία.
Το συμπέρασμα είναι ολοκάθαρο».
Πέντε χρόνια όμως αργότερα, τον
Ιούνιο του 2002, στην προκήρυξή της
για τον Σώντερς, η 17Ν διαπιστώνει,
όπως είδαμε, ακριβώς τα αντίθετα. Και
γράφει ότι όπως «είναι γνωστό, λίγο
πριν καταρρεύσει η Α νατολική Γερμα-

via, η CIA σε μια απ ό τις σπάνιες τα τε
λευταία χρόνια, επιτυχίες της κατόρθω
σε, έναντι αδρός αμοιβής, να αρπάξει
όλα τα αρχεία της Στάζι».
Πρόκειται για μια κραυγαλέα αναντιστοιχία, η οποία είναι αδύνατο να διέ
φυγε από τους αρμόδιους. Γιατί όμως
την διέπραξε η «αλάνθαστη» 17Ν; Για
τί στη μια περίπτωση γράφ ει το αντίθε
το εντελώς απ’ όσα γράφ ει στην άλλη;
Επειδή το θέμα είναι σοβαρότατο, δεν
θα κάνουμε εικασίες, αλλά θα περιορι
στούμε στα γεγονότα που συνδυάζο
νται με τις δύο προκηρύξεις. Στην πρώ 
τη περίπτωση, στην προκήρυξη δηλαδή
για το MEGA, η 17Ν αναγκάστηκε να
«διαψεύσει» τα αρχεία για δύο κυρίως
λόγους: Πρώτον επειδή τα πρώτα αρ
χεία της Στάζι για τον Κόκκαλη και την
ελληνική τρομοκρατία είχαν φτάσει
ήδη o ta χέρια της ελληνικής δικαιοσύ
νης (βλ. «Πόρισμα Ζορμπά») και δεύ
τερον και κυριότερον επειδή ερευνώ
ντας τα αρχεία της Στάζι ο τότε υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης του ΠΑΣΟΚ Στέ
λιος Παπαθεμελής είχε στη διάθεσή
του αδιάσειστα στοιχεία για την ανά
μειξη της Στάζι και του Κάρλος στα π ε
πραγμένα της ελληνικής τρομοκρατίας.
Αποτέλεσμα; Από την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ εκδιώχθηκε ο Παπαθεμελής.
Ύστερα όμως από πέντε χρόνια, τα
πράγματα άλλαξαν και η 17Ν αναγκά
ζεται να παραδεχθεί ότι τα αρχεία της
Στάζι για την ελληνική τρομοκρατία
υπάρχουν και τα έχει στα χέρια της η
CIA. Αντί όμως να εξηγήσει στους
όσους (και αφελείς) οπαδούς της γιατί
αυτοδιαψεύστηκε αναφορικά με την
προηγούμενη προκήρυξη για το
MEGA, επιτίθεται απροκάλυπτα στον...
Κόκκαλη. Γιατί άραγε; Μέχρι να μας το
πει ο κ. Χρυσοχοΐδης, εμείς ένα γεγονός
μπορούμε μόνο να εικάσουμε: την μεσολαβήσασα «αποκατάσταση» των σχέσε
ων του κ. Κόκκαλη με τους υπερατλαντι
κούς συμμάχους και προφανώς την CIA,
ελέω Χάρβαρντ και Μπερνς, μεταξύ άλ
λων. Και για να μην κρύβονται πίσω από
το δάκτυλό τους, είναι πλέον προφανές
ότι κατηγορούν και προειδοποιούν κά
ποιον ότι τους κάρφωσε.
Κατά τα άλλα πλείστες όσες ενδείξεις
και αποδείξεις επί του θέματος υπάρ
χουν διαθέσιμες στον καθένα στα π ι
στοποιημένα από τη γερμανική Βουλή
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IJ o i” OV "Kaskade"
w u r d e im O k t o b e r IilS-l im l i r g c b u i s J o s
A b s c h l u s s e s d e s OV " K a s k a d e u r " l l e i t e n d e r M i t a r b e i t e r d e s
ΛΙΙΒ E l e k t r o t e c h n i k I m p o r t - I m p o r t ! g e g e n d i e P e r s o n
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de m Z i e l
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d e r l i i n l c i t u n g v o r b e u g e n d e r und s c h a d c n s a b w c n d c n d c r Maß
nahmen s o w i e f i n a n z i e l l e r W ie d e r g u t m a c h u n g s f o r d e r u n g e n ,
d i e im E r g e b n i s e i n g e t r e t e n e r v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r S c h ä 
den beim E x p o r t n n c h r i c h t c n c l c k t r o n i s c h e r A nlagen nach
('«riechenland Ober d i e V e r t r e t e r f i r m a Intracom d u rch zu s e lz o n waren,und
' ·

-

der S ch affun g von Voraussetzungen
z u n g der Vo r g a n g s p e r s o n , d i e ü b e r
c h e r K o n ta k te zu e i n f l u ß r e i c h e n P
v e r f ü g t , in K o o r d i n i e r u n g mit d er

Here i t s d i e p a r a î t
“ Kaskadeur" u n t e r
laufende o p e r a tiv e
d i e s e r im I n t c r c s s
war, f i n a n z i e l l e n
w e r d e n . In d i e s e r
U S - D o l l a r Uber d i e
haushalt abgeführt

zur i n o f f i z i e l l e n N ut
e in e Reihe persönli
o lit ik e r n Griechenlands
IIV Λ.

e l zu don V erda cht s p r ii f u n g s h a i u l Iungen zu
H i n b e z i c h u n g d e s IMS " P e t e r S c h u ma n n "
Maßnahme z u " K a s k a d e " b e s t ä t i g t e , d a ß
c w e i t e r e r G e s c h ä f t e m i t d e r DUR g e w i l l t
I V i e d e r g u l i n a c l u i n g s f o r d o r u n g e n g e r e c h t zu
H onrheirungsphase konnten b e r e i t s 1 0 0.000
A b t e i l u n g P i n u n z c n d e s MfS μη d e n S t u a t s wepden.

I n d e r K o n s u l t a t i o n m i t d e r MA I X / 3 am 1 0 . 1 . 1 9 8 S w u r d e
e n t s c h i e d e n I g e g e n d i e OV-Person k e in e s t r a f r e c h t l i c h e n
M a ß n a h m e n c \ II » u l c i l c i i . A u f l i e r lia s i s d o s I n t e r e s s e s v o n
" K a s k a d e " am w e i t e r e n A u s b a u s e i n e r G c s c h ü f t s b c z i c h u n g e n
m i t d e r DDR, v e r b u n d e n m i t d e r R r l a n g u n g m a x i m a l e r p e r sümllc lic r
f i n a n z i e l 1er V o r t e i l e , u r i e n r i e r t e auch d i e
HA 1 X / 3 a u f d i o D u r c h s e t z u n g w e i t e r e r f i n a n z i e l l e r W i c d e r g u t i u a c h u n g c n s u w i e e i n e We r b u n g i n A h s t i m m i u i g m i t d e r IIV Λ.

Η εντολή πρός Κασκαντέρ-Ρόκκο να πλησιάσει την ΚΥΠ.
και Εισαγγελία αρχεία της Στάζι για
την υπόθεση Κόκκαλη: Μερικά από
αυτά συνδυάζουμε σήμερα με όσα εν
διαφέροντα αναφέρονται στο άρθρο
της Καθημερινής:
Ο στρατηγός Νάιμπερ, ο άνθρωπος
δηλαδή που διέταξε την «επιχείρηση
Ή λιος» και τη διείσδυση της Στάζι
στην 17Ν, ήταν ο επικεφαλής της περί
φημης Διεύθυνσης XXII, που ήταν αρ
μόδια για την τρομοκρατία και έδινε

αναφορά μόνο στον... εαυτό της. Τόσο
σημαντικός ήταν. Ο κυριότερος συνερ
γάτης του ήταν ο περιβόητος πράκτο
ρας της Στάζι Helmut Voigt. Ό πω ς
έχουμε γράψει επανειλημμένους, ο
Voigt συνελήφθη στην Ελλάδα το 1992,
επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο οποίος
έσπευσε να υπακούσει στο αίτημα του
τότε Καγκελαρίου Χέλμουτ Κολ να τον
εκδώσει οτη Γερμανία. Παρόλο που,
όπως λέγεται, ο Voigt είχε ζητήσει να
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μην τον εκδώσουν, με αντάλλαγμα να
αποκαλύψει στοιχεία για την 17Ν και
άλλους επιχειρηματίες.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, η 17Ν
«είχε αλωθεί και από τηνΣτάζι και από
την KGB αλλά και από την GRU». Η τε
λευταία δεν είναι άλλη από την πάλαι
ποτέ πανίσχυρη στρατιωτική αντικατα
σκοπία του Κόκκινου Στρατού, η οποία
εμπλέκεται κι αυτή στα πεπραγμένα
της ελληνικής τρομοκρατίας. Παρακο
λουθείστε τις χρονικές συμπτώσεις,
όταν ως γνωστόν σε παρόμοιες υποθέ
σεις δεν υπάρχουν συμπτώσεις:
Στις 15/5/1985 σκοτώνεται σε ένοπλη
αναμέτρηση με τρεις αστυνομικούς ο
εκτελεστής του ΕΛΑ και όπως εικάζε
ται και της 17Ν Χρήστος Τσουτσουβής.
Στην τσέπη του Τσουτσουβή βρέθηκε
μια ατζέντα στην οποία περιλαμβάνο
νταν το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέ
φωνο του Σεργκέι Μποχάν, πρώτου
γραμματέα της σοβιετικής πρεσβείας
στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πλη
ροφορίες το τηλέφωνο του Τσουτσου
βή υπήρχε και στην ατζέντα του Μπο
χάν, που δεν ήταν άλλος από τον σταθ
μάρχη της GRU στην Αθήνα που διέ
φυγε στη Δύση στις 23/5/1985, οκτώ
ημέρες δηλαδή μετά το θάνατο του
Τσουτσουβή.
Με τα σημαδιακά και αδιερεύνητα
ακόμα για την τρομοκρατία γεγονότα
εκείνα συνδέεται ένα ακόμα έγγραφο
της Στάζι που αποκαλύπτουμε σήμερα.
Πρόκειται για την εναρκτήρια αναφορά
για την «επιχείρηση Κασκάντε», κεντρι

κό πρόσωπο της οποίας ήταν ως γνω
στόν ο Σωκράτης Κόκκαλης. Την υπο
γράφει ο χειριστής του από την Στάζι, ο
συνταγματάρχης Βίλλυ Κοχ. Συντάχθη
κε τον Οκτώβριο του 1984, λίγους μήνες
δηλαδή πριν από την αποσκίρτηση του
Μποχάν. Αφού αναφέρει ότι ο Σ. Κόκ
καλης είχε στενή σχέση με τον τότε επι
κεφαλής του πολιτικού γραφείου του έλληνα πρωθυπουργού, συνεχίζει:
<Σε συνδυασμό μ ε την προετοιμασία
της επιχείρησης Κασκάντε, πληροφορηθήκαμε ότι ο σταθμός της CIA στην Α θή
να, άρχισε σε συντονισμό με την ελληνι
κή μυστική υπηρεσία (ΚΥΠ) να ελέγχει
στενά τις εμπορικές αντιπροσωπείες της
Ελλάδας και της Λ αϊκής Δημοκρατίας
της Γερμανίας στην Ελλάδα. Α υτό ση
μαίνει ότι έχει βαρύνουσα σημασία να
δοθούν απαντήσεις για τις εντολές που
έχουν δοθεί στους πράκτορες της ελλη
νικής υπηρεσίας πληροφοριών προς την
κατεύθυνση προσώπων από τη Λ α ϊκή
Δημοκρατία της Γερμανίας.»
Με άλλα λόγια, η Στάζι φοβόταν ότι η
CIA και η ελληνική ΚΥΠ είχαν πάρει
χαμπάρι τα δίκτυά της στην Αθήνα και
για να προλάβει δυσάρεστες για κείνη
εξελίξεις, έδωσε εντολή στον Κόκκαλη
να πλησιάσει τον τότε πολιτικό προϊ
στάμενο της ΚΥΠ και διευθυντή του
ιδιαίτερου πολιτικού γραφείου του
Ανδρέα Παπανδρέου, τον Αντώνη Λιβάνη, για να αντλήσει πληροφορίες.
Υπάρχει δηλαδή μια αδιαμφισβήτητη
εμπλοκή του «Κασκαντέρ» ή «Ρόκκο»
στις υποθέσεις της ελληνικής τρομο

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 2, ΤΗΛ.: 210 3825821
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κρατίας και παράλληλα εμπλοκή των
σοβιετικών, πλην των ανατολικογερμανών.
Στο μεταξύ παραθέτουμε, προς μελέ
τη, τη δήλωση που έκανε στον καλό συ
νάδελφο Θανάση Αργυράκη, ένα πρώ
ην στέλεχος της KGB. Η συνομιλία έγι
νε την εποχή που ο πρώην υπουργός
Δημόσιας Τάξης του ΠΑΣΟΚ Στέλιος
Παπαθεμελής προσπαθούσε να βρει
στοιχεία για την ελληνική τρομοκρατία
στα αρχεία της πρώην υπηρεσίας πλη
ροφοριών της ΕΣΣΔ:
«Κρίνοντας α π ό τα κτυπήματα που
έκανε στην αρχή και αυτά που κάνει
τώρα, πιστεύω ότι η σημερινή 17Ν δεν
έχει σχέση μ ε την παλαιά. Έ χει μείνει η
ονομασία, αλλά άλλαξαν τα αφεντικά
και οι στόχοι. Α ν πρά γμα τι ο στόχος τον
ελληνικού κράτους είναι η καταπολέ
μηση της τρομοκρατίας, τότε είμαι βέ
βαιος ότι πρέπει να εφαρμόσει άλλη τα
κτική και να μην εναποθέτει όλες τις ελ
πίδες του στα αρχεία της KGB. Ακόμη
και στην περίπτω ση που η Ρωσία αποκαλύψει τους φακέλους απ ό τα αρχεία
της KGB (κάτι που κατά 99,9% δεν
πρόκειται να γίνει ποτέ), τα στοιχεία
αυτά δεν πρόκειται να ωφελήσουν σε τί
ποτε, για τί προφανώς τα πράγματα
έχουν αλλάξει απ ό την εποχή για την
οποία η Υπηρεσία είχε στοιχεία»
Θ α επανέλθουμε στον πρώην σύντρο
φο και απόγονο του Φελίξ Ντερζίνσκυ
στην Λιουμπλάνα. Εδώ θα επιμείνουμε
στον ισχυρισμό του ότι η 17Ν δεν ήταν
πάντα αυτή που αρχικά ήταν, άλλαξε
στη διαδρομή «αφεντικά και στόχους»
και ο χρόνος της μεταλλαγής τοποθε
τείται γύρω στο 1980. Π ερίεργα πράγ
ματα, θα συμφωνήσετε ασφαλώς μαζί
μου. Ποιος λέει την αλήθεια; Εκείνοι
που υποστηρίζουν ότι η ιστορική ηγε
σία της 17Ν αρχίζει και τελειώνει με
τον Γιωτόπουλο; Ή ο πράκτορας της
KGB; Εγώ προσωπικά πάντως δίνω με
γαλύτερη βάση στον σύντροφο συνταγ
ματάρχη, όχι μόνο επειδή συνδεόμαστε
με παλιούς συντροφικούς δεσμούς, ού
τε επειδή υπήρξε άψογος επαγγελματίας. Και φυσικά ούτε επειδή εθεάθη
κάποτε να κουβαλάει μερικές εκρηκτι
κές ουσίες στην Ελλάδα. Αλλά κυρίως
επειδή αυτός τουλάχιστον δεν έχει κα
νένα συμφέρον να πει ψέματα. Ούτε
που τον νοιάζει καν η 17Ν.

του Απόστολου Διαμαντή

εύχομαι και στις π α ρ ο ύ 
σ ες εργασίες.

τανάστες. Μάλλον οι τε
λευταίοι όμως τους βοη
θούν, στις δουλειές του
σπιτιού. Τέτοια ακριβώς
έλεγε, παιδιά, και η Μα
ντάμ Σουσού και έγινε
έργο.

ΚΑΤΩ 0 ΛΑΟΣ

ΣΙΓΟΥΡΑ ΒΗΜΑΤΑ
Βρήκε τρόπο το ΠΑΣΟΚ να
βαδίσει πιο σίγουρα
προς την εκλογική ήττα.
Έβαλε τον Πάγκαλο να
κουμαντάρει τον αγώνα.
Μα δεν έβαλαν μυαλό οι
Πασόκοι με την ιστορία
του Αβραμόπουλου; Οι
Έλληνες δεν αρέσκονται πια σε εξυπνάδες.
Προτιμούν τα «τίποτα»,
παρά τα κυνικά.

0 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ
Ο Καραμανλής είναι βέβαι
ον ότι δεν έχει διοικήσει
περίπτερο. Αλλο τόσο βέ
βαιον όμως είναι πως ο κ.
Πάγκαλος διοίκησε πολ
λές φορές διάφορα κυ
βερνητικά περίπτερα και
σ’ όλες τις περιπτώσεις
εξεδιώχθη ως αποτυχημέ
νος. Οπότε;

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ
Τελευταία του κατορθώ μα
τα ήταν τα εξωτερικά θ έ
ματα. Γελούσε στον Χατζηνικολάου την ώ ρα
που τουρκικές δυνάμεις
καταλάμβαναν τα Ίμια.
Και ακολούθω ς έκανε
τον Τζέημς Μποντ κυνη
γώ ντας τον Οτσαλάν
στην Αφρική, εξευτελί
ζοντας
διεθνώ ς
την
Ελλάδα. Καλή δουλειά

Ο λαός χρειάζεται γύψο,
σύμφωνα με μια μερίδα
διανοουμένων. Η οποία
μερίς έχει αγανακτήσει
με τον λαό που απαντάει
σε δημοσκοπήσεις και λέ
ει ότι του αρέσει η οικο
γένεια και άλλα τέτοια
αντιδραστικά. Ενώ αυτό/
είναι μέσα στην επανά
σταση. Έ χουν αρνηθεί το
καθεστώς, συγκρούονται
με την καταναλωτική λο
γική του, γκρεμίζουν τα
κάστρα της συντήρησης
και όλη τη μέρα βοηθούν
τους φτωχούς και τους με

Ο

ΡΙΧΑΡΔΟΣ Β'
0 ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ
Μερικοί μαζεύουν υπογρα
φ έ ς και ζητωκραυγά
ζουν υπέρ τη ς «οικουμενικότητας» του Φαναρι
ού! Δηλαδή, με λίγα λό
για, υπέρ τη ς επιστρο
φ ή ς στη βυζαντινή μας
αυτοκρατορική πα ρ ά δο
ση. Μου φαίνεται πω ς
εδώ χρειάζεται επειγό-

Θ Ε Ι Ο Σ

Β Α Ν Ι Α Σ

Στην αρχή ήμασταν παγωμένοι, αλλά σιγά-σιγά
ήρθε και η συγκίνηση. Βλέπαμε τον Αρμένη να
παίζει τον Θείο Βάνια του Τσέχωφ και μαζί του
μια υπέροχη Έλενα Αντρέγιεβνα, την κα Βλα— ^ ντή. Μετά ορμήσαμε αλαφιασμένοι στο Galaxy,
παραδομένοι στα σαλάμια και τους πάγους του
κ. Γιάννη. Τσεχωφικά όλα, με επιτυχημένους
Ξ > ~ ηθοποιούς, συγγραφείς, μεσήλικες πότες και
νεαρές που τιιτίβιζαν, ενώ στην ενωμένη αυτή
—
κατάσταση θα πρέπει να προστεθούν και αρκε
τοί καθηγητές Σερεμπριάκωφ, άχρηστοι πάνεI—
πιστημιακοίπου παπαγαλίζουν βαρετές ιδέες.
Αυτά είδε και ο Βάνια και όρμησε με την πιστόλα να τον καθαρίσει τον άχρηστο διανοούμενο.
Πλην όμως γέλιο δεν έβγαινε στην παράσταση
και δεν καταλάβαινα γιατί. Όταν όμως πήγα στο
σπίτι και άνοιξα το κείμενο του Θείου Βάνια, είδα με έκ
πληξη πω ς είχαν παραληφθεί διάφορα κομμάτια από
τους διαλόγους, τα οποία προφανώς θεωρήθηκαν περιτ
τά. Έτσι όμω ς χάθηκε και η αίσθηση του γελοίου, η
οποία συνήθως βγαίνει από τις λεπτές αποχρώσεις των
εννοιών, από τις μικρές λεξούλες που με την πρώτη μα
τιά φαίνονται αθώες.
Ό λα αυτά όμως δεν τα σκεφτόμασταν εκεί στο μπαρ, με
τά την παράσταση. Εκεί μόνον ο Μάνος Στεφανίδης σκέφτηκε κάτι ενδιαφέρον: Δεν μας λες ένα τραγούδι του
Ζώρα\ Άρχισα να το λέω, αλλά αμέσως σκέφτηκα μη γί
νω Σερεμπριάκωφ και το βούλωσα.

Ο

ντως ένας Χατζηχρήστος να αναφωνήσει:
«Υπέρ πάντων και παξών, πασών των Ρωσιών!».

ΓΚΕ ΠΕ ΟΥ
Ο επικεφαλής του καθεστώ
τος, ο κ. Σημίτης, είπε
στον Κωσταντόπουλο να
μην διαβάζει δεξιές εφη
μερίδες. Συγγνώμη, κ. Ση
μίτη. Ομολογούμε. Παραδεχόμεθα το λάθος μας.
Και ζητούμε επιείκεια
στις Δίκες της Αθήνας.

ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΙ
Ο Νταλάρας τα έβαλε λέει
με τις εταιρείες, διότι ρί
χνουν το επίπεδο του ελ
ληνικού
τραγουδιού.
Άντε! Δεν το είχα αντιληφθεί αυτό. Διότι εγώ
ακούω μόνον Φαραντούρη με Ζουλφί Λιβανελί
στο Μέγαρο. Οπότε δεν
ξέρω τι γίνεται παραέξω.
Έχει πέσει η ποιότης;
Κρίμα.

ΣΩΣΤΟΣ
Διάβασα τις προάλλες μιαν
απολαυστική συνέντευξη
του Δ. Χαριτόπουλου στην
Ελευθεροτυπία και στον
Β. Καλαμαρά. Ο Χαριτόπουλος πέρασε γενεές δε
κατέσσερις τους αστέρες
του εκσυγχρονισμού με
μια γλώσσα που τσάκιζε
κόκκαλα. Αλλά είναι με
τρημένοι στα δάχτυλα σή
μερα όσοι τα λένε τσεκουράτα, καθώς επικρατεί
ένας ευσεβιστικός καθω
σπρεπισμός που στην ου
σία συγκαλύπτει την
πραγματικότητα. Σ’ αυτές
τις περιπτώσεις πάντα θυ
μάμαι τις δηλώσεις του Πίντερ για τον Μπλερ: «Εί
ναι μια μαϊμού» ή κάτι άλ
λο χειρότερο...
,$2^
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Ο πιο αδύναμος κρίκος
Ό που αρχίζει η ψυχολογία,
εκεί τελειώνει το μνημειώδες.
Γκέοργκ Λούκατς
έλος εποχής για τον κ. Σημίτη. Οι
διεκπεραιώσεις, οι λογαριασμοί,
τα «διπλά βιβλία», η λογιστική ως
πολιτική και η πολιτική ως η γε
ροντική ασθένεια του λαϊκισμού
φθάνουν στο ιστορικό τους τέρμα. Ο κ.
Σημίτης, μοιραίος και αδύναμος, παρά
τις πόζες ισχύος ακόμη και την ύστατη
αυτή στιγμή, μοιάζει να μην έχει κατα
λάβει γιατί χάνει και, κυρίως, πού οφεί
λεται η βαθιά κρίση του τόπου.

Τ

Ο εκσυγχρονισμός που επαγγέλθηκε
και προσπάθησε να εφαρμόσει μέσα
από μια στενή δράκα εμπίστων και θια
σωτών του πολιτικού του άστρου, απέτυχε παταγωδώς. Και το χειρότερο: δεν
είναι οι αρνητικές οικονομικές εκθέ
σεις ή η τελευταία θέση που επεφύλασσε για τη χώρα μας η ευρωπαϊκή της
μοίρα που αποδεικνύουν την αποτυχία
της πολιτικής του. Κυρίως είναι η απί
στευτη μεταλλαγή που εντοπίζεται σ’
ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικής
διαστρωμάτωσης, η μετατροπή των κοι
νωνικών υποκειμένων σ’ έναν αταξικό
πολτό που καταναλώνει χωρίς να πα

ράγει, που «πληροφορείται» χωρίς να
μαθαίνει, που έχει αιτήματα αλλά
αγνοεί τις υποχρεώσεις που προκύ
πτουν από τα αιτήματα αυτά, και που,
τέλος, ταυτίζει την προοδευτικότητα με
την άσφαιρη ρητορεία και τον ιδεολο
γικό εξιμπισιονισμό.
Η εποχή Σημίτη ιστορικά μπορεί να
κριθεί ως εποχή ενός απίστευτου ιδεο
λογικού συντηρητισμού για τη χώρα.
Άρα, όποιο πολιτικό σχήμα τον διαδε
χθεί, δεν θα πολιτευθεί συντηρητικότε
ρα, αυτό είναι βέβαιο. Η κυβέρνηση
της τελευταίας δεκαετίας ολοκλήρωσε,
πρέπει να της αναγνωριστεί, την ευρω
παϊκή μας ένταξη και λείανε όλα τα
αγκάθια -φραστικά εν πολλοίς- που
υπήρχαν ανάμεσα στον Παπανδρεϊσμό
και την Ε.Ε. Έ τσ ι ο κ. Σημίτης ανεδείχθη γρήγορα ως ο εκλεκτός των Βρυ
ξελλών και ο πλέον ευρωπαϊστής έλληνας πολιτικός από την εποχή του Κων
σταντίνου Καραμανλή. Μόνο που άλλη
η δεκαετία του ’60 κι άλλη η αντίστοιχη
του ’90.
Το μέλλον μάς επιφυλάσσει πολλή ξη
ρασία και η «δεκαετία Σημίτη» μάς
αφήνει εντελώς απροετοίμαστους ψυ
χικά. Να μια λέξη που δεν υπάρχει στην
ορολογία της πολιτικής οικονομίας ή
των διεθνών σχέσεων. Κι όμως αυτή θέ

λω να χρησιμοποιήσω περισσότερο απ’
οτιδήποτε άλλο. Το ότι δηλαδή έχει
διαρραγεί ο ψυχικός ιστός ανάμεσα
στις δρώσες ομάδες και τα πρόσωπα
αυτού του τόπου και αυτό που δίνει τον
τόνο είναι ο πιο αχαλίνωτος ατομισμός
κι ο νόμος της προσωπικής επικράτη
σης και μάλιστα μέσα από τους πιο σκόλιους δρόμους, τις πιο σκοτεινές διαδι
κασίες.
Ο εκσυγχρονισμός Σημίτη εξαντλή
θηκε στην πιο τεχνοκρατική αριθμολαγνία, όπου τα ποικιλώνυμα «πακέτα»
ξοδεύονταν αμέθοδα με προφανείς
εκλογικές σκοπιμότητες, δημιουργώ
ντας ανεδαφικές ψευδαισθήσεις στους
πολλούς και ξεδιάντροπες «βεβαιότη
τες» στους λίγους. Ο κ. Σημίτης ξεκίνη
σε με τα Ί μ ια και τελειώνει με την

θα τους σπάσουμε τον τσαμπουκά
α στενεμένα οδηγούν σε λάθη,
έλεγε ο παππούς μου. Έ τσι κά
πως κινήθηκε κι ο πρωθυπουρ
γός, που ανέδειξε τον Θ. Πάγκα
λο σε αρχιδιάκονο του εκλογικού
αγώνα. Τώρα που κατάλαβαν το λάθος
τους είναι αργά.
Άνοιξε πάλι τις μπαντιέρες στη Φλώρι
να την Κυριακή ο οινοποιός της Κέας,
και αφού διαπίστωσε το «άεργον» του
Κώστα Καραμανλή, ζήτησε και τη
στράτευση των γυναικών. Έ τσ ι έμπλε
ξαν λοιπόν οι φίλοι μας στο ΠΑΣΟΚ.
Και ψάχνουν τον Λαλιώτη να τους σώ

Τ

σει...
Πριν από ένα δεκαπενθήμερο, στην
Α υγή της Κυριακής 2.11.2003 δημοσιεύθηκε μια από τις πιο cult συνεντεύ
ξεις που έδωσε ποτέ ο Θ. Πάγκαλος.
Τον φαντάζομαι- φουριόζος, μόλις έχο
ντας πάρει το χρίσμα από τον γραμμα
τέα του κόμματος κύριο Χρυσοχοΐδη,
να δέχεται το «δημοσιογραφάκι» της
Αυγής. Και να του δίνει το μήνυμα.
Αναδημοσιεύονται μερικά από τα «κα
λά» του Παγκάλου. Το επόμενο διά
στημα θα δούμε κι άλλα. Επί του παρό
ντος, σταθήτε σ’ αυτά:

ιστορική υποχώρηση του F.I.R. Αθη
νών στα κελεύσματα ΗΠΑ-Αγκυρας
και την de jure πλέον διχοτόμηση του
Αιγαίου. Ενδιάμεσοί του σταθμοί το
μοίρασμα των κοινοτικών προγραμμά
των... έτσι, χωρίς π ρ ό γρ α μ μ α , για να
σιτίζονται οι εντόπιες μεγαλοεργολαβίες (το τραμ το τελευταίο είναι το πιο
κραυγαλέο, τελευταίο παράδειγμα),
ενώ παράλληλα έλαμψε και το θαύμα
του Χρηματιστηρίου, το μεγαλύτερο
άφωνο οικονομικό σκάνδαλο της χώ 
ρας μετά τα Λαυρεωτικά. Κατά τα άλ
λα οι παραγωγικές επενδύσεις συρρικνώθηκαν δραματικά, η ύπαιθρος αποψιλώθηκε α π ’ την ικμάδα της γράφε ιοκρατικοποιούμενη, οι εισαγω γές γιγα 
ντώθηκαν, οι εξαγω γές μειώθηκαν και
το οικονομικό μας μέλλον συμποσούται σε μία φράση: ανήσυχη ανασφά
λεια.
Και πάλι όμως, επιμένω πως δεν είναι
εξαιτίας της αλγεινής χρηματοπιστωτι
κής μας θέση ο λόγος που ονόμασα
«πιο αδύναμο κρίκο» τον κ. Πρωθυ
πουργό. Περισσότερο μετράει η ιδεολογικοποίηση (και) επί των ημερών του
της αχρηστίας των νόμων, της επιβολής
των «ημετέρων», του ξεχαρβαλώματος
της δημόσιας διοίκησης, της διαφθοράς
σε κάθε επίπεδο της νεοελληνικής κοι
νωνίας και της πλήρους εγκατάλειψης
των νέων σ ’ έναν εφιαλτικό κόσμο
ανεργίας, παραισθησιογόνων και π α 
ντελούς απουσίας του οποιουδήποτε

νοήματος.
Ο με τη λεοντή του σοσιαλισμού πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ πορεύτηκε χωρίς
κοινωνικές ευαισθησίες, χωρίς άποψη
για την υγεία, την παιδεία, τον πολιτι
σμό, άφησε ανέγγιχτες τις ισχυρές μειοψηφίες που λυμαίνονται τη χώρα και
χρησιμοποίησε αριστερή συνθηματο
λογία για να πολιτευθεί με τον πιο δε
ξιό, νεοφιλελεύθερο τρόπο. Αποκορύ
φωμα του πολιτικού παραλογισμού τα
«έργα» ενόψει 2004 και η εξοντωτική
υπερχρέωση της χώρας για τις επόμε
νες δεκαετίες στο όνομα μιας «μεγάλης
ιδέας» και στο επώνυμο μιας αυτοπροβαλλόμενης
«Μεγάλης
Κυρίας»
(Grande Dame).
Ο εκσυγχρονισμός τους υπήρξε ανορθολογικό παραλήρημα και ανήθικη οι
κογενειοκρατία, που θα πει απλοελλη
νικά «πολιτική μαφία» - εφόσον οι κα
νόνες ισχύουν εντός της φαμίλιας, ενώ
εκτός βασιλεύει ο νόμος της ζούγκλας
δηλαδή της πιο αγοραίας αγοράς. Ο κ.
Σημίτης και οι κοινωνιολόγοι φίλοι του
ή δεν πήραν μυρωδιά από το οδωδός
πτώμα ή, ακόμη χειρότερα, το απόλαυ
σαν επιπλέον. Αυτή είναι η αλήθεια: με
τη ΝΔ ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε
και εν πάση περιπτώσει οι παραδοσια
κές αξίες που εκπροσωπεί δεν είναι ο
κίνδυνος, ειδικά τώρα.
Το ΠΑΣΟΚ όμως μας εξαπάτησε οικειοποιούμενο έναν λόγο που δεν του
ανήκε και που κατ’ ουσίαν τον απο

•Αυτό είναι η πρόθεσή μας, θα τους
σπάσουμε τον τσαμπουκά. Ό ταν η π α 
ράταξη ξυπνήσει, όταν ακουσθεί ο β ρ υ
χηθμός του λέοντα απ ό το βάθος της
σπηλιάς του, τότε ο τσαμπουκάς της νεοδεξιάς θα σπάσει εντός ολίγων ωρών.
Και αυτό είναι η πρόθεσή μας, θα τους
σπάσουμε τον τσαμπουκά.
• Το τελευταίο μου άρθρο στο Κράμα,
(σ.σ. περιοδικό του Σ. Κόκκαλη) το
οποίο προφανώς έχετε διαβάσει, για τί
βαριέμαι να συζητώ μ ε αγράμματους
και τεμπέληδες δημοσιογράφους...
• Εμείς είμαστε παράταξη εξουσίας,
δεν είμαστε παράταξη οραμάτων.
•Δεν υπάρχει αυτό (σ.σ. περί απλής
αναλογικής ο λόγος), είναι ένα φ ούμαρο της συμπαθούς παράταξης της πρώ 
ην κομμουνιστικής αριστεράς, είτε με

τη μορφή του ΚΚΕ είτε μ ε τη μορφή του
ΣΥΝ, το οποίο κατά καιρούς ανασύ
ρουν για να δημιουργήσουν μια εντύπω
ση.
• Η μεγαλοφυΐα του Α. Παπανδρέου
ήταν ότι μπόρεσε να αξιοποιήσει κάτι
που ήταν ένα τυχαίο προσόν του, ότι
ήταν γιος του Γ. Παπανδρέου...
Για να καταλήξει:
•Α υ τή τη στιγμή μου είναι αρκετό και,
πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, να
κρατήσουμε ανοιχτό αυτό τον χώρο
ελεύθερης συζήτησης και προοδευτικής
ζωής που έχουμε κατακτήσει με πάρα
πολλή δυσκολία... Θα πρέπει να βρούμε
απαντήσεις όλοι μαζί, όχι μόνον η κυ
βέρνηση και ένας κομματικός σχηματι
σμός, αλλά το σύνολο όσων δεν θα ψηφί
σουν τη Δ εξιά του κ. Καραμανλή.

στρεφόταν. Γράφει ο Νίκος Μουζέλης
στην Ελευθεροτυπία της 7ης Οκτωβρί
ου 2003: «Οι 'Ελληνες είναι στη θεωρία
προοδευτικοί αλλά στην πράξη συντη
ρητικοί. Ο ρόλος της Εκκλησίας, ο
οποίος σήμερα είναι στην Ελλάδα βα 
θιά αντιπνευματικός, προωθεί τον σο
βινισμό στα εθνικά θέματα και την ξε
νοφοβία. Ε πιχειρεί να έχει πολιτειακό
λόγο και το τελευταίο που την ενδιαφέ
ρει είναι οι οικουμενικές αξίες...». Μή
πως όμως αυτός ο διπρόσωπος συντη
ρητισμός βαρύνει κυρίως την πολιτική
μας ηγεσία τα τελευταία είκοσι χρό
νια;
Αλλά και το πρόβλημα της Εκκλησίας
ποια εκσυγχρονιστική πολιτική το αντι
μετώπισε με συνέπεια όλον αυτόν τον
καιρό; Ο Μ. Σπουρδαλάκης το διατυ
πώνει ευστοχότερα: «Οι κοινωνικές και
πολιτικές δυνάμεις που ηγούνται της
Ελλάδας που προχωρά και που φαίνε
ται να μην νοιάζεται για την υπόλοιπη
Ελλάδα έχουν τεράστια ευθύνη... Α υτές
λοιπόν οι δυνάμεις έχουν ευθύνη γιατί
φαίνεται πως ξέχασαν να εντάξουν στην
πορεία της χώρας και το σύνολο της
κοινωνίας...». Δυνάμεις απρόσωπες,
ανυποψίαστες για την υπαρξιακή κρίση
του τόπου και την αλλοτρίωση των θε
σμών και των προσώπων με τη συστη
ματική, όσο και απαράδεκτη ταύτιση
κόμματος και κράτους και έναν αδύνα
μο κρίκο.
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

*

*

*

Τον φαντάστηκα καθώς θα έδινε τη συ
νέντευξη στον δημοσιογράφο της Α υ 
γής: Τον αποκαλούσε μη αγράμματο
και μη τεμπέλη και στο τέλος του απηύθηνε το μήνυμα για να το διαβιβάσει
στα στελέχη της Αριστεράς: «Όλοι
εμείς δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρα
τία». Ναι, αλλά ξέχασε ο παλαιός φίλος
Πάγκαλος ότι επίσης πολλοί από εμάς
δεν θα ψηφίσουμε ούτε και το ΠΑΣΟΚ.
Αποφασιστικά· γιατί δεν έχουμε τίποτε
το κοινό με τις λογικές και τη γλώσσα
του Θ. Πάγκαλου. Προτιμώ να περιμέ
νω μονίμως να περάσει το «λεωφορείο
των ελπίδων» -που δεν θα περάσειπαρά να επιβιβαστώ στο τραίνο μαζί με
τους ημιόνους. Basta!
Χ.Ν.
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«Ισχυρή Ελλάδα»: Μύθοι και πραγματικότητβς
Πολλές φορές στο παρελθόν οι έλληνες πολίτες διαπίστωσαν ότι η ζωή
τους, η ζωή της χώρας ολόκληρης, στηριζόταν σε απλούς μύθους που
κατασκεύαζαν οι εκάστοτε κυβερνητικοί παράγοντες και τους σέρβιραν
σαν έκφραση πολιτικής. Και βεβαίως σ’ εκείνο το παρελθόν, η
«φάμπρικα» των μύθων είχε συνδεθεί κατά κύριο λόγο με το περίφημο
«κράτος της δεξιάς», από το οποίο σωστά ο ελληνικός λαός στην
πλειοψηφία του ήθελε ν ’ απαλλαγεί. Να όμως που αποδεικνύεται ότι η
ίδια «φάμπρικα» εξακολουθεί ν ’ αποτελεί προσφιλές σπορ και για τη
σύγχρονη «σοσιαλιστική» πολιτική ηγεσία της χώρας, η οποία ευθύνεται
άμεσα για τη «ρεμούλα» σ’ όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας των
Ελλήνων.

φότου ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ την
εξουσία (πριν από 22 χρόνια),
εκείνο για το οποίο θα μπορού
σε να το κατηγορήσει κανείς εί
ναι κυρίως οι συχνές παλινδρο
μήσεις, οι ανακολουθίες μεταξύ της
πολιτικής ιδεολογίας και της πολιτικής
πρακτικής, καθώς και οι πολλές
απραγματοποίητες υποσχέσεις. Ό χ ι
όμως για οικονομικά σκάνδαλα, αυτά
ξέσπασαν μετά την πρώτη οκταετία.
Την περίοδο εκείνη μάλιστα, ακόμη
και η διαπλοκή, που ανθούσε στις
προηγούμενες δεκαετίες της Δεξιάς,
έδειχνε σημάδια υποχώρησης. Διότι
βεβαίως οι «καινούργιοι» εμφανίζο
νταν αντίθετοι με τη διαπλοκή. Ό πω ς
αποδείχτηκε ωστόσο, χρειάζονταν
απλώς χρόνο μέχρι να εγκληματισθούν
και να δημιουργήσουν τα δικά τους
«κανάλια», οπότε η διαπλοκή γνώρισε
-και εξακολουθεί να γνω ρίζει- νέες
σελίδες δόξας λαμπρής.
Ενός κακού όμως μύρια έπονται.
Έτσι, την άνθηση της διαπλοκής ακο
λούθησε η διαφθορά και το κυνήγι του
εύκολου κέρδους -από κυβερνητικούς
παράγοντες και κρατικούς λειτουρ
γούς, μέχρι βεβαίως τους απλούς πολί
τες, για τους οποίους, όπως ήταν «φυσι

Α
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κό, οι όποιοι ενδοιασμοί διασκεδάστη
καν πολύ γρήγορα- για να καταλήξου
με στην επαναφορά των παλιών και δο
κιμασμένων «τρικ» άλλων εποχών, από
τις οποίες υποτίθεται ότι το ΠΑΣΟΚ
ήθελε ν’ απαλλάξει τη χώρα.
Έ τσι ξαναφτάσαμε στη «φάμπρικα»
των μύθων, της «ισχυρής Ελλάδας», της
«ισχυρής οικονομίας», της «αποτελε
σματικής και διάφανης διαχείρισης της
δημόσιας οικονομίας» και άλλων το
ίδιο ή και περισσότερο ηχηρών.
Τα κακά... μαντάτα όμως άρχισαν να
έρχονται ήδη από τον περασμένο χρό
νο, μια από τη Γιουροστάτ, μια από την
Κομισιόν, μια από τις προειδοποιήσεις
για παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρω
παϊκό Δικαστήριο, την άλλη από τον
ΟΑΣΑ κι από άλλους διεθνείς οργανι
σμούς. Σε κάθε περίπτωση όμως η κυ
βέρνηση είχε να δώσει την «κατάλλη
λη» απάντηση και να διασκεδάσει τις
κακές εντυπώσεις. Μόνο που λίγοι έδι
ναν σημασία στο γεγονός ότι η διασκέ
δαση των εντυπώσεων στρεφόταν κυ
ρίως προς το εσωτερικό και πολύ λιγό
τερο προς το εξωτερικό, όπου έτσι κι
αλλιώς, για λόγους σκοπιμότητας, επιδεικνυόταν μια αλλού μεγαλύτερη κι
αλλού μικρότερη ανοχή.

Μ έχρι πριν από μερικούς μήνες, οπό
τε έφτασε ο κόμπος στο χτένι, καθώς η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να δια
μαρτύρεται έντονα για τα ελλείμματα,
τον κακό προγραμματισμό, την κάκιστη
διαχείριση των δημοσιονομικών, τις
αλχημείες για την τεχνητή μείωση του
δημόσιου χρέους και των δημοσιονομι
κών ελλειμμάτων, τις «κομπίνες» και
την απάτη στην οποία κατέφευγε η ελ
ληνική κυβέρνηση για να ξεγελάσει τα
ευρωπαϊκά όργανα (απάτη μάλιστα
που απευθύνεται τελικά και προς τον
ελληνικό λαό), ζητώντας τη λήψη μέ
τρων που θ ’ αποκαθιστούσαν την οικο
νομική τάξη στην Ελλάδα και στις σχέ
σεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία
έχει η αποκάλυψη στη Βουλή, εκ μέ
ρους του προέδρου του ΣΥΝ Νίκου
Κωνσταντόπουλου, της ύπαρξη 99 «ει
δικών λογαριασμών» που λειτουργούν
εκτός του επίσημου προϋπολογισμού
και διακινούν τεράστια ποσά, ποσά
που μόνο για το 2002 έφτασαν τα 5,5
δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 15% των
ετήσιων δαπανών του κράτους.
Το θέμα αυτό προ έκυψε από μία επερώτηση του βουλευτή του ΣΥΝ Πανα
γιώτη Λαφαζάνη για τον αριθμό και τη
λειτουργία, στο διάστημα 2000-2003,
των ειδικών αυτών λογαριασμών, που
δεν είναι τίποτε άλλο από τα γνωστά
«μυστικά κονδύλια», για τα οποία συ
χνά κατηγορήθηκαν στο παρελθόν οι
κυβερνήσεις της Ε ΡΕ (προδικατατορικά) αλλά και της Νέας Δημοκρατίας.
Τι βγήκε α π’ αυτή την επερώτηση; Ο
τότε υφυπουργός Οικονομικών ομολό
γησε ότι δεν γνω ρίζει τον ακριβή αριθ
μό των ειδικών λογαριασμών (από
απαντήσεις των υπόλοιπων Υπουργεί
ων αποδείχτηκε τελικά ότι είναι 99)
και ότι δεν είναι σε θέση να δώσει την
ακριβή εικόνα των δοσοληψιών τους,
καθώς, όπως αποδείχτηκε στην συνέ
χεια, δεν ασκείται κανένας έλεγχος,
παρά τις πρόσφατες δηλώσεις περί του

αντίθετου από τον υπουργό Ο ικονομι
κών Ν. Χριστοδουλάκη.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα
με την έρευνα του ίδιου του κ. Λαφαζάνη, οι ειδικοί λογαριασμοί, η δημιουρ
γία των οποίων άρχισε στη δεκαετία
του ’50, αρχικά ήταν περίπου οι μισοί.
Στη συνέχεια όμως οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ προσέθεσαν και τους υπόλοι
πους. Από αυτούς μάλιστα οι 36 δημιουργήθηκαν από τις κυβερνήσεις του κ.
Σημίτη. Σχετικά δε με τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω αυτών αναφέρεται ότι
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την κα
ταβολή επιδομάτων -πο υ προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις- και
επίσης για την κάλυψη των λειτουργι
κών αναγκών των επιμέρους Υπουρ
γείων, αλλά και για μια σειρά από αδι
ευκρίνιστες δραστηριότητες, για τις
οποίες βεβαίως δεν υπάρχει κανένα πι
στοποιητικό ελέγχου, γεγονός που αποδεικνύει την παντελή έλλειψη διαφ ά
νειας στη διαχείριση του δημόσιου χρή
ματος.
Γιατί τώρα είναι τόσο σημαντική αυτή
η αποκάλυψη του Συνασπισμού; Διότι
αποτελεί το... κερασάκι στην κατά τα
άλλα πικρή τούρτα που εδώ κι ένα χρό
νο γεύεται κομμάτι-κομμάτι η κυβέρνη
ση του κ. Σημίτη.
Προηγήθηκε μία ντιρεκτίβα της Γιούροστατ, που επέβαλε στο Υπουργείο
Οικονομίας να περιορίσει τις λογιστι
κές αλχημείες με τις οποίες μείωνε τε
χνητά το δημόσιο χρέος και το δημοσιο
νομικό έλλειμμα. Η έκθεση της Γιούροστατ αποκάλυπτε ότι το δημόσιο χρέος
βρισκόταν στο 100,2% και όχι στο
95,1%, όπως ισχυριζόταν η κυβέρνηση,
ενώ το πλασματικό πλεόνασμα του
0,5% που εμφάνιζε ο πρωθυπουργός
ήταν στην ουσία έλλειμμα της τάξης του
0,9%.
Επόμενη αποκάλυψη ήταν εκείνη
(επίσης από τον βουλευτή Π. Λαφαζάνη) που υποχρέωσε την κυβέρνηση να
παραδεχτεί επίσημα ότι ένα μεγάλο πο
σοστό των εσόδων από τις ιδιωτικοποι
ήσεις χρησιμοποιήθηκε, κατά παράβα
ση των κυβερνητικών δεσμεύσεων, για
την κάλυψη τρεχουσών δαπανών και
όχι για τη μείωση του δημόσιου χρέους.
Συγκεκριμένα πρόκειται για το τερά
στιο ποσό των 4 δισ. ευρώ, το οποίο, στο

διάστημα των ετών 2001,2002 και μέχρι
τον Σεπτέμβριο του 2003, κάλυψε ένα
μεγάλο μέρος από τις ανάγκες του
«Αθήνα 2004», τις συντάξεις του
ΤΕΒΕ, τις «μαύρες τρύπες» των ασφα
λιστικών ταμείων κ.ά., μειώνοντας τε
χνητά το έλλειμμα και αφήνοντας το
χρέος στα ύψη.
Μια άλλη αποκάλυψη τέλος (και αυτή
τη φορά από τον Συνασπισμό), αφορά
στις υπέρογκες δαπάνες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία για τη
δεκαετία 1996-2006 αναμένεται να
φτάσουν τα 50 δισ. ευρώ. Σημαντικό δε
στην περίπτωση αυτή είναι ότι οι δαπά
νες αυτές κατά ένα μεγάλο μέρος δεν
καταγράφονται στον προϋπολογισμό,
στο πλαίσιο της τεχνητής μείωσης του
δημοσιονομικού ελλείμματος.
Το κακό για την κυβέρνηση του Κώ
στα Σημίτη είναι ότι όλος αυτός ο θόρυ
βος ξεσηκώθηκε τη στιγμή ακριβώς
που, ενόψει των επικείμενων εκλογών
και μιας πιθανότατης ήττας του
ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός αποφάσισε

να χρησιμοποιήσει τα παλαιοκομματικά τερτίπια και να προχωρήσει σε μια
άνευ προηγουμένου παροχολογία, με
«πακέτα» που δόθηκαν επιλεκτικά και
«χάρτες» με υποσχέσεις, στο όνομα
ενός υποτιθέμενου πλεονάσματος που
είχε επιτευχθεί χάρη στη χρηστή οικο
νομική και δημοσιονομική πολιτική της
κυβέρνησης.
Το τραγικό μάλιστα δεν είναι μόνο ότι
η εικονική πραγματικότητα του «πλού
του» που δημιουργήθηκε και οι παρο
χές που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός,
προκάλεσαν τις άμεσες αντιδράσεις
και τις λογικές διεκδικήσεις πολλών
κλάδων εργαζομένων που μένουν έξω
από τις υποσχέσεις· είναι και ότι, με την
εικόνα που δημιουργείται, φαντάζει
αμφίβολο να καταφέρει η κυβέρνηση
να υλοποιήσει έστω το μίνιμουμ όσων
υποσχέθηκε, εκτός κι αν καταφύγει σε
νέο γύρο αλχημειών και... όποιος αντέξει.
ΤΑΚΗ Σ ΔΙΑΜ ΑΝΤΗΣ

Οι £κλογ€ς 8α cnqpeaoouv τους Ολυμπιακούς
ήοι Ολυμπιακοί τις εκλογές;
της Όλγας I. Φωτακοπούλου

Σε «αναμμένο κάρβουνο» στα χέρια της κυβέρνησης (από «δυνατό
χαρτί» που υπολόγιζε) φαίνεται ότι μεταλλάσσονται σιγά-σιγά οι
Ολυμπιακοί Αγώνες.
Μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης, δηλαδή της ομηρίας των εργολάβων
(λόγω των χρόνων που πιέζουν) και της προεκλογικής περιόδου που
ήδη διανύουμε, το σκέπαστρο Καλατράβα -του οποίου η ολοκλήρωση
της κατασκευής «αιωρείται» για τα καλά- είναι επικοινωνιακή σταγόνα
στον ωκεανό.
ι «μαύρες τρύπες» στους προϋ
πολογισμούς για την κατασκευή
των έργων -που είναι πια κοινό
μυστικό- και τα αποτελέσματα
των γκάλοπ για την παράσταση
νίκης στις επερχόμενες εκλογές, οδη
γούν σε δυσχερέστατη θέση την κυβέρ
νηση και σε πολύ δύσκολη τα στελέχη
του Οργανισμού «Αθήνα 2004» και την
ΔΟΕ.
Η αξιωματική αντιπολίτευση, με τα
γκάλοπ υπό μάλης, ήδη «διαμηνύει»
προς πάσα κατεύθυνση ότι όχι μόνο
δεν θ’ αναγνωρίσει «λευκές επιταγές»
(βλέπε εργολάβοι) σε κανένα, αλλά
δεν θα ανεχθεί και τη διγλωσσία με
λών της ΔΟΕ, «άλλα να λένε στο εσω
τερικό της Ελλάδας κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου κι άλλα
στο εξωτερικό (θετικά μέσα, αρνητικά
έξω)». Ή άλλα να δηλώνουν μέχρι την
Κυριακή των εκλογών κι άλλα μια
εβδομάδα μετά, όπως έγινε για παρά
δειγμα με δηλώσεις του Ζακ Ρογκ στις
προηγούμενες εκλογές, όταν άρχισε
να μοιράζει ξαφνικά «κόκκινες και κί
τρινες κάρτες» αμέσως μετά τις εκλο
γές, ενώ όλα πριν έβρισκε ότι «πήγαι
ναν ρολόι».
Κυβερνητικά στελέχη και «επικοινωνιακοί παράγοντες» εδώ και πολλούς
μήνες αφήνουν να διαρρέυσει πως πε
ποίθησή τους είναι ότι το χρονικό ση
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μείο των εκλογών σε σχέση με τους
αγώνες είναι τέτοιο, που μόνο θετικά
μπορεί να λειτουργήσει για την κυβέρ
νηση. Η ημερομηνία των εκλογών (2
Μαΐου) εξασφαλίζει στην κυβέρνηση
Σημίτη τη δυνατότητα να ισχυρίζεται
ότι μια αλλαγή στο τιμόνι από τα «έ
μπειρα χέρια» των στελεχών της στα
«άπειρα» αυτών της αξιωματικής αντι
πολίτευσης, θα δημιουργήσει προβλή
ματα στην κορύφωση της προετοιμα
σίας για τους αγώνες. Μάλιστα λέγεται
ότι αυτό ακριβώς είναι που είχε στο
μυαλό του εδώ και καιρό ο πρωθυ
πουργός προκειμένου να εξαντλήσει
τον χρόνο που του δίνει το Σύνταγμα
για την προκήρυξη των εκλογών.
Ό μως, κάτω απ’ το βάρος των αποκα
λύψεων και της... θολούρας του ολυ
μπιακού προϋπολογισμού του 2004, κά
τω απ’ το βάρος των υπερβάσεων στους
προϋπολογισμούς των έργων, και των
αποκρατικοποιήσεων για τη στήριξη
αυτού του προϋπολογισμού (κι όχι για
την εξόφληση μέρους του εξωτερικού
χρέους της χώρας), το πλεονέκτημα τεί
νει να γίνει μπούμεραγκ.
Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης στην παραπάνω επιχειρηματολο
γία ανταπαντούν ότι σαρανταπέντε μέ
ρες τούς «είναι αρκετές» και για την
προεκλογική «τελική ευθεία» και για
την «μετεκλογική πλήρη ανάληψη κα

θηκόντων». Δηλαδή το αργότερο τέλη
Μαΐου θα είναι σε θέση «να ξέρουν τα
πάντα». Και «τα πάντα» σημαίνει «τα
πραγματικά οικονομικά στοιχεία, τις
κρυφές δαπάνες, τις μαύρες τρύπες και
την αλήθεια από τους εργολάβους».
Ωστόσο, μέχρι τότε -κ α ι αν τελικά η
ΝΔ γίνει κυβέρνηση-, θα είναι ανεπι
βεβαίωτο αν το κόστος των αγώνων «έ
χει ξεφύγει πάνω από τα 3 τρισ. δραχ
μές» κι αν οι κρυφές δαπάνες που δεν
αποκαλύπτει η κυβέρνηση κι είναι κα
λυμμένες μέσα στους προϋπολογι
σμούς των υπουργείων ανέρχονται
«στο 1,5 τρισ. δρχ.»...
Και καθώς οι διαφορές κυβέρνηση:
και αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι
διαχειριστικού πνεύματος και όχι ιδεο
λογικές, μάλλον καταρρέει (κυρίως λό
γω ιδιοσυγκρασίας Καραμανλή) και η
άλλη «πληροφορία» που «διαχέεται»
τελευταία, ότι δηλαδή σε περίπτωση ήτ
τας του ΠΑΣΟΚ και νίκης της ΝΔ μπο
ρεί «να οδηγηθούμε σε ένα είδος οι
κουμενικής διακυβέρνησης όσον αφο
ρά στα υπουργεία που σχετίζονται με
την διεκπεραίωση της Ολυμπιάδας»
(σ.σ.: ενδιαφέρον θα είχε να βλέπαμε
π.χ. συνύπαρξη στην ίδια καρέκλα Βενιζέλου με Πετραλιά!).

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΔΟΕ;
Ο φόβος και το άγχος και των δύο εί
ναι κυρίως βέβαια προεκλογικό. Τα
στελέχη της ΝΔ διατείνονται ότι δεν
έχουν να φοβηθούν τίποτα μετεκλογι
κά διότι «θα παίξουν με ανοιχτά χαρ
τιά» και θα ρίξουν «άπλετο φως». Εί
ναι όμως έτσι;
Περισσότερο -κ α ι κυρίω ς- φαίνεται
ότι τους φοβίζει η στάση των μελών της
ΔΟ Ε κατά τη διάρκεια της προεκλογι
κής περιόδου και η στήριξη που εικάζε
ται ότι μπορούν να παρέχουν στην κυ
βέρνηση... Ή δ η υπάρχει η δήλωση της

ΔΟΕ ότι «δεν υπάρχει ανάγκη για
εναλλακτικά σενάρια». Α ρα όλα πάνε
πολΰ καλά. Δήλωση που μετεκλογικά
θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια
νέα /Υβέρνηση, όπως προεκλογικά
χρησιμεύει στην νυν...
Τα πράγματα φαίνεται ότι θ’ αγριέ
ψουν όμως, αν στελέχη της ΔΟ Ε π ά 
ρουν θέση προεκλογικά υπέρ της κυ
βέρνησης Σημίτη, και την επομένη των
εκλογών, αν τις κερδίσει η ΝΔ, η ΔΟ Ε
θα έχει να κάνει με μια εχθρική νέα κυ
βέρνηση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται,
και συνεπάγεται πολλά, καθώς οι συμ
βατικές δεσμεύσεις μπορεί να αλλά
ξουν (με κυβερνητική πρωτοβουλία)
και τότε τα ταμεία της ΔΟ Ε θα «χρεω
θούν», κυρίως αναφορικά με τις διε
θνείς χορηγίες, μείζονος σημασίας για
την Επιτροπή.
Ό σο για τον Οργανισμό «Αθήνα
2004», τα πράγματα είναι πιο ξεκάθα
ρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση παρασκηνιακά διατυμπανίζει ότι ο Ο ργανι
σμός λειτουργεί περίπου ως «κυβερνη
τικό όργανο», κατ’ εντολή της κυβέρνη
σης, η οποία έχει αλλάξει τέσσερις φο
ρές μέλη, διευθύνοντες συμβούλους
κ.λπ.

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΙΝ ΑΥΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ;
Η προεκλογική φρενίτιδα συμπαρασύρει όμως και το μέλλον των έργων
μετά τους αγώνες. Η αντιπολίτευση,
και όχι μόνο η αξιωματική, περιμένει
με ενδιαφέρον δύο καινούργιους νό
μους που αφορούν στην Ολυμπιάδα. Οι
νόμοι αυτοί αναμένεται να είναι
«σκούπες» - να συμπληρώσουν δηλαδή
το ούτως ή άλλως καλά στημένο ήδη νο
μικό πλαίσιο που αφορά στην προετοι
μασία για την Ολυμπιάδα.
Η εκποίηση της ολυμπιακής περιου
σίας μέσω της «Ελληνικά Τουριστικά
Ακίνητα Α.Ε.» προβληματίζει ιδιαίτε
ρα. Για παράδειγμα ιδιαίτερο επιχει
ρηματικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
μαρίνες στον Φλοίσβο. Θ α είχε και
αντίστοιχα ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέ
ρον αν βλέπαμε καμία διάταξη στα
πλαίσια αυτών των νόμων που να «ρυθ
μίζει» ανάλογα το θέμα.
Το θέμα της τακτικής επιχορήγησης
των Αθλητικών Ομοσπονδιών από τον
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κρατικό προϋπολογισμό, και συγκεκρι
μένα η μη καταβολή τους ακόμα, σχετί
ζεται με τα λεγόμενα αφανή ελλείμμα
τα. Πάντως στην κατηγορία της αντιπο
λίτευσης ότι πρόκειται να ληφθεί τρα
πεζικό δάνειο προκειμένου να καλυ
φθούν οι μαύρες τρύπες στα οικονομι
κά των αθλητικών ομοσπονδιών, αντί
της καταβολής κρατικής επιχορήγησης,
ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος
Λιάνης απάντησε ότι «η κυβέρνηση ού
τε υπέγραψε ούτε πρόκειται να υπο
γράψει συμφωνία με κάποια Τράπε
ζα».

ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ
Το κερασάκι στην τούρτα -σημαντικό
επικοινωνιακά όντω ς- είναι το στέγα
στρο Καλατράβα. Τείνουν προς επιβε
βαίωση οι εκτιμήσεις ότι το στέγαστρο
δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί και
ήδη γίνονται προσπάθειες εξεύρεσης
εναλλακτικής λύσης για το φωτισμό,
λύσης εξαιρετικά απαραίτητης για τις
τελετές έναρξης και λήξης των αγώ
νων. Φυσικά η οποιαδήποτε εξέλιξη
στο θέμα του στεγάστρου θα χρησιμο
ποιηθεί ανάλογα και... κατά το δοκούν
προεκλογικά. Ο καθένας με τον τρόπο
του...
Μ πορεί και τα δύο μεγάλα κόμματα
να διατυμπανίζουν -κ α ι είναι τα μόναότι «οι αγώνες είναι εθνική υπόθεση»,
ωστόσο στην προεκλογική σκακιέρα
τον Μάιο λίγος κανιβαλισμός επί της

«εθνικής υποθέσεως» μάλλον δεν βρί
σκουν ότι θα έβλαπτε. Απεναντίας, και
αφού το κόστος του... μαρμάρου θα το
πληρώνουν οι πολίτες για δεκαετίες,
φαίνεται ότι μια μικρή -ή μήπως μεγά
λη;- «προκαταβολή» από τα όποια -μεγαλοκομματικά κυρίως- οφέλη ήδη γί
νονται προσπάθειες να... εκταμιευθεί
μέχρι τον Μάιο...
Άντεια Φραντζη

ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΚΥΜΑ
Ποιήματα
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Ηαπεργία τον Πανεπιστημιακόν
ή ο θρίαμβος της κουτοπονηριάς στη χώρα του εκσυγχρονισμού
του Κοσμά Ψυχοπαίδη

ληξε άδοξα για άλλη μία φορά η απεργία των πανεπιστη
μιακών αλλά κανείς δεν έχει ακριβώς καταλάβει τι ακρι
βώς συνέβη. Ζητάγανε οι πανεπιστημιακοί πιο πολλά λε
φτά και δεν τους τα δώσανε, δεδομένου ότι λόγω εξό
δων της Ολυμπιάδας ξοδεύτηκαν όλα τα διαθέσιμα κον
δύλια και δεν έμεινε τίποτε για τους αδικημένους πανεπιστημια
κούς; Ικανοποιήθηκαν εν μέρει και γύρισαν στο καθήκον τους
για να μην κινδυνέψει να χαθεί το εξάμηνο των παιδιών μας;
Ενσωματώθηκαν κάποια επιδόματα στο βασικό μισθό, άλλαξε ο
υπολογισμός των συντάξιμων χρόνων υπηρεσίας; Τους εκδική
θηκε ο Χριστοδουλάκης που είναι γενίτσαρος προερχόμενος
από τον χώρο τους που στρέφεται τώρα εναντίον τους;
Χιλιάδες φήμες κυκλοφορούν, επιχειρήματα αλληλοδιασταυρώνονται, ο καθένας από τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ
έχει να πει κάτι για τα αίτια και τα αποτελέσματα της απεργίας
των πανεπιστημιακών, ο ένας θα πεί το μακρύ του και ο άλλος το
κοντό του, συμβάλλοντας ανάλογα με τις δυνάμεις του στην γε
νική σύγχυση. Την ίδια ώρα που στην κοινωνία πλανάται ένα
απροσδιόριστο αίσθημα ότι σε όλην αυτή την ιστορία δεν πρό
κειται για κάτι σοβαρό, για κάτι που αφορά ουσιαστικά τους πο
λίτες, και ενώ το λεγόμενο «λαϊκό αισθητήριο» δεν βλέπει σε
όλες αυτές τις κινητοποιήσεις παρά την εκδήλωση κάποιων μικροσυμφερόντων και τις αδιαφανείς διευθετήσεις μεταξύ κά
ποιων ευνοημένων τάξεων και του αφερέγγυου κράτους με τις
οποίες δεν θα άξιζε να ασχοληθεί κανείς στα σοβαρά.
Να όμως που πράγματι πρόκειται εδώ ακριβώς για την περί
πτωση που το λαϊκό αισθητήριο αυτή την φορά δεν πλανήθηκε.
Από την αρχή ως το τέλος οι πανεπιστημιακές κινητοποιήσεις
πραγματοποιήθηκαν χωρίς να μιλήσει κανείς και από καμία
πλευρά για το «ζουμί», χωρίς να γίνει λόγος για την «ταμπακιέρα» σε όλην αυτή την αμαρτωλή ιστορία που λέγεται ελληνικό
πανεπιστήμιο. Δεν συμφέρει απ’ ό,τι φαίνεται ένας τέτοιος λό
γος καμία πλευρά.
Αλλά ποιο είναι αυτό το αληθές που συστηματικά αποκρύπτεται και δεν απασχολεί τους υπεύθυνα διαλεγομένους, την κυ
βέρνηση και τους εκπροσώπους των πανεπιστημιακών, θεσμι
κούς και συνδικαλιστικούς; Η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα έχει
και εδώ μια διεθνή πρωτιά, ότι είναι δηλαδή η μόνη χώρα σε
ανατολή και δύση που καθιερώνει την πολυαπασχόληση των
πανεπιστημιακών καθηγητών. Ο έλληνας καθηγητής πανεπιστη
μίου «πλήρους» απασχόλησης ετεροαπασχολείται νομίμως.
Εφόσον κάνει τα μαθήματά του, διορθώσει τις κόλλες του, δε
χτεί τους φοιτητές σε κάποια ώρα ακρόασης και λάβει μέρος
στις συνελεύσεις του τομέα του, στην Γενική Συνέλευση του
τμήματός του κ.λπ., αφού κάνει δηλαδή «πλήρως» το καθήκον
του και με αυτήν την έννοια απασχολήθηκε «πλήρως», έχει το δι
καίωμα να τρέξει να κάνει και διάφορες άλλες δουλειές για να
συμπληρώσει το εισόδημά του. Και όχι μόνον έχει το δικαίωμα
να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά η κυβέρνηση προϋποθέτει ότι θα το
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κάνει- γι’ αυτό άλλωστε τον πληρώνει με μειωμένη ταρίφα, και
όταν ο καθηγητής πάει να ζητήσει περισσότερα είναι σαν η κυ
βέρνηση να του κλείνει το μάτι και να του λέει: «Μπαγασάκο, σε
ποιον τα πουλάς αυτά, και υποκρίνεσαι ότι τάχα δεν σου φτά
νουνε όσα σου δίνω; Αφού συμφωνήσαμε με την “ρύθμιση
Αρσένη” ότι εσύ θα μπορείς να τα παίρνεις και από αλλού. Μα
τέλος πάντων τι είσαι, τεμπέλης ή βλάκας; Γιατί δεν ανοίγεις ένα
μαγαζί, ένα σουβλατζίδικο ή καθαριστήριο, ή καλύτερα ένα
γραφείο που να μπορείς να αξιοποιείς τον τίτλο σου του καθη
γητή Πανεπιστημίου, λ.χ. δικηγορικό γραφείο αν είσαι καθηγη
τής Νομικής, γραφείο μελετών αν είσαι καθηγητής Πολυτεχνεί
ου κ.λπ.».
Υπάρχουν καθηγητές που δεν βρίσκουν τίποτε το μεμπτό σ’
αυτήν την επιχειρηματολογία και προσαρμόζονται μια χαρά
στην κουτοπόνηρη αυτή λογική. Ποιον ενοχλούνε δηλαδή; Όλοι
είναι ευχαριστημένοι, τόσο ο πολυαπασχολούμενος καθηγητής
«πλήρους» απασχόλησης που εξασφαλίζει επιπλέον εισοδήμα
τα όσο και η κυβέρνηση που κάνει οικονομίες από τους μισθούς
των καθηγητών για να έχει περιθώριο να χρηματοδοτεί προ
γράμματα του ενδιαφέροντος της.
Σε καμιά άλλη χώρα πλήν της Ελλάδος δεν θα ήταν βέβαια δυ
νατό να νομοθετηθεί μια τέτοια δυνατότητα. Θα ντρεπόντουσ α ν
και μόνο να σκεφτούν μία τέτοια ρύθμιση, γιατί γνωρίζουν ότι ο
χρόνος που διαθέτει ο πανεπιστημιακός καθηγητής πέραν της
διδασκαλίας δεν μπορεί να διατίθεται για να βελτιώσει τα οικο
νομικά του. Είναι ο χρόνος που θα πρέπει να αφιερώνεται στην
έρευνα η οποία είναι εξ ορισμού στόχος του Πανεπιστημίου και
προϋπόθεση για την πανεπιστημιακή διδασκαλία. Γνωρίζουν ότι
όταν λέει κανείς «δεν πειράζει, ας μην ενημερώνονται και ας
προσφέρουν λιγότερο οι καθηγητές στα ερευνητικά τους πε
δία» ουσιαστικά αποδέχεται ένα μοντέλο ημιμαθούς και κομπλε
ξικής κοινωνίας, χωρίς προοπτικές, χωρίς καν στοιχειώδη εκ
συγχρονισμό των εκπαιδευτικών δομών της. Και όταν επιχειρη
ματολογεί ότι «έλα μωρέ, ασ’τους και δυο μέρες της βδομάδας
να κάνουνε και καμιά άλλη δουλειά να βελτιώσουνε οι άνθρωποι
τα οικονομικά τους», προδίνει τους πόθους και τις ελπίδες του
λαού του, ιδιαίτερα όταν αυτός υφίσταται βαριά φορολογία
προκειμένου η χώρα του να αποκτήσει σοβαρή εκπαίδευση που
θα παράγει άξιους και αποτελεσματικούς επιστήμονες. Όποιος
εισάγει ή ανέχεται τέτοιες «ρυθμίσεις» ζημιώνει την εκπαιδευτι
κή διαδικασία, βλάπτει την φοιτητική νεολαία, σε τελευταία ανά
λυση ευτελίζει την φτωχή του πατρίδα. Δεν λέω ότι το κάνει ανα
γκαστικά από δόλο, διότι μπορεί να το κάνει από ανευθυνότητα
ή από βλακεία ή απλούστατα διότι δεν βρίσκει τις απαραίτητες
αντιστάσεις να τον σταματήσουν.
Από την παραπάνω ενδιαφέρουσα θεματική σχεδόν τίποτε δεν
προβλήθηκε μέσα από την πρόσφατη απεργιακή κινητοποίηση
τω ν πανεπιστημιακών. Από την αρθρογραφία σε π εριοδικ ά και
τ ύ π ο ελάχιστα δημοσιεύματα κινήθηκαν προς αυτήν την κατεύ-

θυνση αποτελώντας πραγματικά τιμητικές εξαιρέσεις (ενδεικτι
κά πρβλ. Γ. Καλφέλης, στα Νέα, 6.10.2003 και Στ. Προτεστάκις
στο Αντί τχ. 798). Μέσα από τις περισσότερες ανακοινώσεις για
τις κινητοποιήσεις και τις αντίστοιχες παρουσιάσεις στον τύπο
αναδεικνυόταν ένα παιδαριώδες επίπεδο διαλόγου, όπως: «τό
σα είχατε υποσχεθεί και άλλα δίνετε, ντροπή σας που δεν κρα
τάτε τον λόγο σας», λέγανε οι συνδικαλιστές στην κυβέρνηση, η
δε κυβέρνηση απαντούσε «δεν έχουμε άλλα, τα ξοδέψαμε για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες!» Και οι δύο πλευρές αποσιωπού
σαν το ατιμωτικό «κεκτημένο» του κλάδου το οποίο προϋπέθε
ταν. Μοιράζονταν την ίδια κουτοπονηριά που δεν μαρτύραγαν,
το κοινό «συμφέρον» τους που εννοούσαν αλλά δεν ομολογού
σαν ρητά.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο συνδικαλισμός των πανεπιστημιακών στην
παρούσα μορφή και εκπροσώπησή του «τσουβαλιάζει» με αυτήν
του την τακτική την πλειοψηφία των καθηγητών που δεν μπαί
νουν σε αυτήν την εξευτελιστική λογική ή που θα ήθελαν να την
διαρρήξουν. Χλευάζει όσους πάσχισαν και αγωνίστηκαν για την
αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, για ανά
πτυξη της γνώσης και της κριτικής σε ένα αυτόνομο Πανεπιστή
μιο. Ο συνδικαλισμός με την παρούσα μορφή του μεταχειρίζεται
και τις δύο κατηγορίες καθηγητών, αυτούς που είναι αποκλεισπκά αφοσιωμένοι στα πανεπιστημιακά τους καθήκοντα και αυ
τούς που τα βλέπουν στην καλύτερη περίπτωση σαν μία ασχολία
ανάμεσα στις άλλες, σαν ενιαίο κλάδο. Καθιερώνει «ενότητα»
χωρίς αρχές, εις βάρος της εκπαίδευσης - «ενότητα» που οδηγεί
στο να διαιωνίζεται η κατάσταση της νομιμοποίησης των ανάρ
μοστων προσόδων για τους μεν, και της συμπίεσης των μέσων
ζωής για όσους είναι αφιερωμένοι στα Πανεπιστήμια.
Ένας συνδικαλισμός που θα σεβόταν τον εαυτό του αντί να
διαπραγματεύεται την «πίτα αφάγωτη και το σκύλο χορτάτο»,
λουφάζοντας για την ταμπακιέρα, θα απαιτούσε αξιοπρέπεια
και ποιότητα για το Πανεπιστήμιο. Αντί της κουτοπόνηρης «πλή
ρους» απασχολήσεως θα ζήταγε την αποκλειστική απασχόληση
για τους καθηγητές Πανεπιστημίου για τους οποίους είναι αυ
τονόητο ότι είναι αφιερωμένοι στο έργο τους και μόνον. Όπως
είναι καθιερωμένη η αποκλειστική απασχόληση για τους βου
λευτές και για τους δικαστές. «Δεν μιλάμε για λεφτά, αφήστε τα
κουτοπόνηρα», θα έλεγε ένας συνδικαλισμός των πανεπιστη
μιακών που θα σεβόταν τον εαυτό του. «Μιλάμε για αξιοπρέπεια
στον κλάδο μας, για αποκλειστική απασχόληση. Για λεφτά, ας
τα βρούνε οι λογιστές του κράτους. Όσα παίρνει ο βουλευτής
και ο δικαστής, όσα παίρνουνε οι άλλοι ανώτατοι κρατικοί “λει
τουργοί” όπως τους χαρακτηρίζει το Σύνταγμα, θα παίρνει και ο
καθηγητής αποκλειστικής απασχόλησης που κι αυτός χαρακτη
ρίζεται κατεξοχήν ως κρατικός λειτουργός. Όποιος τωρινός καθηγητής έχει δική του εξωπανεπιστημιακή δουλειά και θέλει, ας

την κρατήσει και αν θέλει ας κρατήσει και τον τίτλο του, όμως
τότε θα μπορεί απλώς να κάνει κάποια μαθήματα στο Πανεπι
στήμιο χωρίς αμοιβή ή με συμβολική αμοιβή, θα διατηρεί δηλα
δή το “δικαίωμα διδασκαλίας” αλλά δεν θα έχει αυξημένες απο
δοχές, ούτε θα συναποφασίζει στα θέματα της αυτοδιοίκησης
των Πανεπιστημίων».
Να λοιπόν τι θα έπρεπε να υποστηρίξει ένας σωστός συνδικα
λισμός, να τι θα έπρεπε να θεσμοθετήσει η κυβέρνηση. Αλλά
φτάσαμε στο σημείο που ο αναγνώστης θα γελάσει με το δίκιο
του με τα γραφόμενά μας. Από πού κι ως πού να θεσμοθετήσει
κάτι τέτοιο η κυβέρνηση; Μήπως από ενδιαφέρον για την εκπαί
δευση; Μήπως από γνώση του τι γίνεται σε άλλες χώρες ή μή
πως από πατριωτισμό, επειδή θέλει ένα αξιοπρεπές και αποτε
λεσματικό δημόσιο πανεπιστήμιο; Σωπάτε καλέ, ποιος νοιάζε
ται; Πράγματι και εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε
από την κυβέρνηση μια συνεπή πολιτική στον τομέα της πανεπι
στημιακής εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση σκέπτεται με όρους σύν
δεσης του πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις, ιδιωτικοποιήσεων, συμβιβασμών με ομάδες συμφερόντων και εξισορροπήσεως τάσεων. Θέλει να τα έχει καλά με τους καθηγητές μεγαλοδικηγόρους, μεγαλομηχανικούς, μεγαλογιατρούς κ.λπ., με καναλάρχες, με προμηθευτές, με ομάδες που διεκδικούν κοινοτι
κούς πόρους μέσω της ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων κ.λπ.,
κ.λπ. Πάνω από όλα η κυβέρνηση θέλει ψηφοφόρους. Τα συμ
φέροντα της κυβέρνησης δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το
εθνικό συμφέρον στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
και ούτε θα ήταν σωστό να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση ότι
αντί να ταυτίζεται με αυτό που θέλουμε εμείς είναι ο εαυτός
της, ένας χώρος συγκρούσεων και συμβιβασμών συμφερό
ντων, ένας χώρος παλινδρομήσεων και αντιδράσεων σε κοινω
νικές πιέσεις, ένα πλαίσιο δράσης που συντονίζει και ταυτόχρο
να μετατοπίζει, ανάλογα με την συγκυρία, τις πιέσεις αυτές.
Αυτό λοιπόν που εμένα με καίει δεν είναι αν η κυβέρνηση είναι
ασυνεπής ή όχι με τον εαυτό της, πιστή ή όχι στον λόγο της
κ.λπ. Αυτό που εμένα με καίει δεν είναι η κρίση της κυβέρνησης,
αλλά η κρίση των δυνάμεων που υποτίθεται ότι ασκούν αντιπο
λίτευση προς την κυβέρνηση, είναι η κρίση στο χώρο της αρι
στερός, στα κόμματα που υποστηρίζουν ότι αγωνίζονται για το
δημόσιο πανεπιστήμιο και όμως ανέχονται ή και ευνοούν την
πολυαπασχόληση εν ονόματι της «ενότητας» που είναι ωστόσο
χωρίς αρχές. Οι περισσότεροι συνδικαλιστές πανεπιστημιακοί
από αυτόν τον χώρο προέρχονται. Η πολιτική «ουράς» στην
ανευθυνότητα της κυβέρνησης, η αναζήτηση «ενότητας» χωρίς
αρχές, που βλάπτει την δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση,
που υιοθετεί ουσιαστικά τον κυνισμό και την κουτοπονηριά ενώ
επαγγέλεται ότι είναι η φωνή της προοδευτικότητας και της κρι
τικής, αυτό με καίει εμένα.
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Συγκρούσεις για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα
του Π.Κ. Ιωακειμίδη

Η Διακυβερνητική Διάσκεψη των κρατών-μελών και «υπό ένταξη
κρατών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε τις εργασίες της στις
αρχές Οκτωβρίου με στόχο να επεξεργασθεί και υιοθετήσει το τελικό
κείμενο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος στα μέσα Δεκεμβρίου βρίσκεται
αντιμέτωπη με μία δέσμη εξαιρετικά δύσκολων προβλημάτων.
Πρόκειται για προβλήματα που η επίλυσή τους θα καθορίσει σε μικρό ή
μεγάλο βαθμό την πολιτική μορφολογία της διευρυμένης Ένωσης. Τα
προβλήματα αυτά είναι: (α) η συγκρότηση της ευρωπαϊκής αμυντικής
ταυτότητας, (β) ο καθορισμός της ειδικής πλειοψηφίας για τη λήψη
αποφάσεων από το Συμβούλιο και (γ) η σύνθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Commission). Και τα τρία θέματα αναφέρονται στην
κατανομή πολιτικής δύναμης στην ΕΕ και είναι φυσικό συνεπώς να
προκαλούν οξύτατες πολιτικές συγκρούσεις.

Διακυβερνητική Διάσκεψη ερ
γάζεται ως γνωστόν πάνω στο
σχέδιο Συντάγματος που εκπό
νησε η Ευρωπαϊκή Συνέλευση,
ένα σώμα περισσότερο δημο
κρατικό, αφού σ’ αυτό συμμετείχαν όχι
μόνο εκπρόσωποι κυβερνήσεων αλλά
και των εθνικών κοινοβουλίων. Μία
ομάδα χωρών (Γερμανία, Γαλλία,
Benelux, Ελλάδα) θεωρούν ότι το κεί
μενο της Συνέλευσης θα πρέπει να γί
νει
αποδεκτό
με
οριακές
βελτιώσεις/τροποποιήσεις1. Μία άλλη
όμως ομάδα (Βρετανία, νεοεισερχόμενες χώρες, κ.ά.) επιδιώκουν ριζικές αλ
λαγές στο σχέδιο της Συνέλευσης προκειμένου -κυρίω ς- να απαλείψουν τα
ομοσπονδιακής φύσης στοιχεία που
περιέχει2. Έ τσι η διαπραγμάτευση
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αντιμετωπίζει εντονότατες δυσκολίες
που πρέπει να «διαχειρισθεί» η ιταλική
προεδρία προκειμένου να πετύχει την
υιοθέτηση του Συντάγματος το Δεκέμ
βριο.

(Α) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ
Η διαδικασία για την εμβάθυνση της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει προσλάβει νέα δυναμική στο πλαίσιο της
Διακυβερνητικής Διάσκεψης για την
υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συντάγμα
τος (αλλά και με παράλληλες δραστη
ριότητες). Σημαντική εξέλιξη, που επι
τρέπει στη διαδικασία να αναπτυχθεί
με γρηγορότερους ρυθμούς, υπήρξε η
σύγκλιση απόψεων ανάμεσα στη Βρε
τανία αφενός, και στις Γαλλία και Γερ
μανία αφετέρου3. Σε πρόσφατη συνά
ντηση των ηγετών των τριών χωρών, ο
βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ
δεσμεύθηκε να υποστηρίξει τις πρωτο
βουλίες για την ανάπτυξη της λεγάμε
νης «διαρθρωμένης συνεργασίας»

(structured cooperation) στον αμυντι
κό τομέα4.
Η απόφαση του βρετανού πρωθυ
πουργού να υποστηρίξει την πρωτο
βουλία αυτή - που ξεκίνησε από Γαλ
λία, Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούρ
γ ο - φαίνεται ότι υπαγορεύθηκε από
αρκετούς λόγους. Ο σημαντικότερος
από αυτούς είναι η ανάγκη να ενισχυσει την ευρωπαϊκή πολιτική και το ρό
λο της Βρετανίας στην Έ νω ση, που με
τά τη σύμπραξη με τις Η Π Α στον πόλε
μο του Ιράκ έχουν υποστεί καίριο
πλήγμα. Καθώς η Βρετανία δε φαίνε
ται ότι θα προσχωρήσει σχετικά γρή
γορα στο ενιαίο νόμισμα, και συνεπώς
θα αποκλείεται από την ευρωζώνη, η
συμμετοχή της στη διαδικασία της ευ
ρωπαϊκής αμυντικής ολοκλήρωσης
έχει αυτονόητη σημασία.
Η μεταστροφή της βρετανικής στά
σης προκάλεσε την έντονη αντίδραση
της Ουάσιγκτον. Γενικά οι ΗΠΑ εμ
φανίζονται έντονα αρνητικές στην
ιδέα να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή
Έ νω σ η σε εμβάθυνση της αμυντικής
ολοκλήρωσης σε οποιαδήποτε αυτόνο
μη βάση. Άποψη της Ουάσιγκτον είναι
ότι y ia τέτοια εξέλιξη θα αντιστρατευόταν και θα υπονόμευε την Ατλαντική
Συμμαχία. Ο ι Η Π Α έχουν με διαφό
ρους τρόπους γνωστοποιήσει τις από
ψ εις τους αυτές στα κράτη-μέλη της
Έ νω σης. Ε ιδικότερα η Ουάσιγκτον
ανατίθεται σε οποιαδήποτε ιδέα να
προχωρήσει η Ε Ε στη δημιουργία ανε
ξάρτητου στρατηγείου5. Το Βέλγιο εί
χε ως γνωστόν προτείνει την εγκαθί
δρυση ενός τέτοιου στρατηγείου στην
περιοχή Τ ρέβιρεν των Βρυξελλών6. Η
Βρετανία έχει βεβαίως υποστηρίξει τη
«διαρθρωμένη συνεργασία», με την
προϋπόθεση ότι δε θα δημιουργηθούν
ανεξάρτητα στρατηγεία έξω από τις

δομές του N A TO 7.
Η έννοια της «διαρθρωμένης συνερ
γασίας», αν και ξεκίνησε με πρωτο
βουλία των «τεσσάρων», έχει περάσει
και στο Σχέδιο Συντάγματος της Ευρω
παϊκής Έ νω σης. Το σχετικό άρθρο
προβλέπει ότι «τα κράτη-μέλη που πλη
ρούν υψηλότερα κριτήρια στρατιωτι
κών δυνατοτήτων και έχουν αναλάβει
μεταξύ τους δεσμευτικότερες υποχρε
ώσεις στον τομέα αυτό, για την πραγ
ματοποίηση των πλέον απαιτητικών
αποστολών θεσμοθετούν διαρθρωμένη
συνεργασία στο πλαίσιο της Έ νω σης».
Έ τσι εκείνες οι χώρες-μέλη που έχουν
τις στρατιωτικές ικανότητες, αλλά κυ
ρίως τη βούληση να συμπράξουν, μπο
ρούν να πάρουν μέρος στη «διαρθρω
μένη συνεργασία»8.
Η Ελλάδα έχει ήδη εκδηλώσει τη βού
λησή της να συμμετάσχει στα σχήματα
αυτά της αμυντικής ενοποίησης. Στην
τελευταία μάλιστα συνάντηση των
υπουργών Άμυνας της Έ νω σ η ς στη
Ρώμη, αποφασίστηκε η συμπερίληψη
της Ελλάδας σε «ομάδα εργασίας» που
θα επεξεργασθεί ιδέες και προτάσεις
για την προώθηση της «διαρθρωμένης
συνεργασίας».
Ειδικότερο πρόβλημα υπάρχει με τις
οκτώ «υπό ένταξη χώρες» της Ανατολι
κής Ευρώπης9. Σχεδόν στο σύνολό τους
οι χώρες αυτές εμφανίζονται να παρα
μένουν προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ, αρνούμενες να υποστηρίξουν πρωτοβου
λίες για την εμβάθυνση της ευρωπαϊ
κής αμυντικής ολοκλήρωσης.
Η στάση αυτή ήδη προκαλεί εκνευρι
σμό (επιεικώς) σε ορισμένες ευρωπαϊ
κές πρωτεύουσες, με προεξέχον βεβαί
ως το Παρίσι. Για τις χώ ρες αυτές επισημαίνεται σχετικά ότι πρέπει να κα
τανοήσουν πως «δεν προχωρούν σε
ένα σούπερ-μάρκετ, από το οποίο μπο
ρούν να πάρουν ό,τι τους αρέσει και να
αφήσουν τα υπόλοιπα στο ράφι, αλλά
σε μια Έ νωση που δεσμεύει τα μέλη
της σε σύνολο κοινών αξιών, κανόνων
και στόχων»10.
Εκτός όμως από τη «διαρθρωμένη συ
νεργασία», το σχέδιο Συντάγματος
προβλέπει και τη «στενή συνεργασία»
(closer cooperation) σε θέματα αμοι
βαίας άμυνας. Σύμφωνα με τη «συνερ
γασία», στην περίπτωση που ένα από
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τα συμμετέχοντα κράτη αποτελέσει
αντικείμενο ένοπλης επίθεσης, τα άλ
λα τού παρέχουν βοήθεια και συνδρο
μή με όλα τα μέσα που διαθέτουν,
στρατιωτικά και άλλα, «σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 του Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών». Πρόκειται δη
λαδή για την ενσωμάτωση στο Σύνταγ
μα της ρήτρας «αμοιβαίας συνδρο
μής».
Δε χρειάζεται να τονισθεί ότι η «συ
νεργασία» προκαλεί ακόμη ισχυρότε
ρες αντιδράσεις εκ μέρους της Ουάσιγκτον και άλλων χωρών. Γι’ αυτό είναι
αμφίβολο αν θα επιβιώσει της δια
πραγματευτικής
διαδικασίας
στο
πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διάσκε

ψης·
(Β) ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (QMV)
Σ ’ ό,τι αφ ορά το θέμα του ορισμού
της ειδικής πλειοψηφίας (qualified
majority - QM V), η πολιτική σύγκρου
ση έχει προσλάβει οξύτατη διάσταση
με πρωταγωνιστές δύο χώρες: την
Ισπανία και την Π ολωνία11. Το σχέδιο
του Συντάγματος προβλέπει ως γνω
στόν την εγκατάλειψη του σημερινού
συστήματος της κατανομής ψήφων
στις χώρες-μέλη και το πέρασμα στη
φόρμουλα της «διπλής πλειοψηφίας».
Σύμφωνα με τη φόρμουλα αυτή οι απο
φάσεις θα λαμβάνονται εάν συγκε
ντρώνουν την υποστήριξη της πλειο
ψηφίας των κρατών που θα εκφράζει

το 60% του συνολικού πληθυσμού της
Έ νω σης (ορισμένες χώρες -κ α ι η
Ελλάδα- ζητούν το 60% να μειωθεί
στο 50%). Η φόρμουλα αυτή θεωρεί
ται ως πολύ πιο δημοκρατική, διαφα
νής και κατανοητή από τον μέσο ευρωπαίο πολίτη. Ισπανία και Πολωνία αρνούνται ωστόσο πεισματικά να αποδε
χθούν το νέο σύστημα, καθώς εκτιμούν
ότι συρρικνώνεται η πολιτική τους εμ
βέλεια στη διαπραγμάτευση. Αναζητείται συμβιβασμός.

(Γ) ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στο θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
το σχέδιο Συντάγματος προβλέπει ότι η
Επιτροπή συγκροτείται από δεκαπέντε
μέλη με πλήρη δικαιώματα ψήφου και
δέκα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Έ τσ ι όλες οι χώρες-μέλη έχουν μέλος
στην Επιτροπή αλλά με διαφοροποιη
μένα δικαιώματα ψήφου στη βάση
όμως ισότιμης εναλλαγής, πράγμα που
αποκλείει τη διακριτική μεταχείριση
κάποιας συγκεκριμένης χώρας.
Οι περισσότερες μεσαίες/μικρές χώ
ρες-μέλη (εξαίρεση: χώρες Benelux)
ζητούν η κάθε χώρα-μέλος να έχει μέ
λος στην Επιτροπή με πλήρη δικαιώμα
τα ψήφου12. Στην περίπτωση όμως αυτή
οι έξι μεγαλύτερες χώρες ζητούν να
διατηρηθεί το σημερινό σύστημα σύμ
φωνα με το οποίο έχουν δύο μέλη στην
Επιτροπή13.
Υπάρχουν ωστόσο πολλές και βα-
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θιές παρεξηγήσεις γύρω από το θε
σμικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής σε πολλές χώρες και φυσικά στην
Ελλάδα. Στην πρόσφατη πολιτική συ
ζήτηση για τη Διακυβερνητική και το
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, η έμφαση ήταν
στην ανάγκη η χώρα να εκπροσωπεί
ται ισότιμα στην Επιτροπή. Να εκ
προσωπείται ισότιμα. Την ίδια ακρι
βώς στιγμή τονίζονταν η υπέρτατη
ανάγκη η Ένωση να αναπτυχθεί σε
πολιτική ομοσπονδία. Τα δυο όμως
αυτά πράγματα -εθνική εκπροσώπη
ση στην Επιτροπή και πολιτική ομο
σπονδία- δεν βρίσκονται σε πλήρη
αρμονία μεταξύ τους. Μ πορεί από
μια εθνική προσέγγιση το αίτημα για
πλήρη και ισότιμη συμμετοχή στην
Επιτροπή να είναι θεμιτό και απολύ
τως κατανοητό. Αλλά αυτό δεν συνιστά οπωσδήποτε θέση υπέρ της πολι
τικής ομοσπονδίας.
Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της Ευρω
παϊκής Επιτροπής;
Στο περίφημο «θεσμικό τρίγωνο»
που ορίζει το πολιτικό σύστημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ρόλος καθενός από τους τρεις κεντρικούς θε
σμούς υποτίθεται ότι είναι με σαφή
νεια καθορισμένος: στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύονται οι
λαοί, πολίτες της Ευρώπης, οι πολίτες
των κρατών-μελών που συγκροτούν
την Ένωση. Στο Συμβούλιο Υπουργών/Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αντιπρο
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σωπεύονται τα κράτη-μέλη. Συμμετέ
χουν δηλαδή εκπρόσωποι των κυβερ
νήσεων (Υπουργοί), εκφράζονται
εθνικά συμφέροντα και προωθούνται
εθνικές θέσεις.
Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από θεω 
ρητική και καταστατική άποψη τουλά
χιστον, δεν αντιπροσωπεύονται ούτε οι
λαοί ούτε τα κράτη-μέλη της Έ νω σης.
Η Επιτροπή εκφράζει πολύ απλά την
Ευρώπη. Π ροσπαθεί να συνθέτει και
να διατυπώνει το συνολικό Ευρωπαϊκό
συμφέρον. Ό χ ι τα επιμέρους συμφέρο
ντα κάθε χώρας. Αλλά το αθροιστικό
συμφέρον της Ευρωπαϊκής Έ νω σης.
Το πώς ακριβώς γίνεται αυτό είναι μια
εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Π α
ράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
ο «φρουρός» του ευρωπαϊκού δικαίου
και «κεκτημένου»
Στη λογική των φεντεραλιστών, η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή είναι το κατ’ εξο
χήν υπερεθνικό όργανο της Έ νω σης
που στέκεται πάνω από επιμέρους
εθνικά συμφέροντα. Ε ίναι επίσης η
«ευρωπαϊκή κυβέρνηση εν τω γίγνε
σθαι». Σύμφωνα με ορισμένες αναλύ
σεις η επιτυχία της «Επιτροπής
Delors» (1985-1994) οφείλεται ακρι
βώς σ’ αυτό το γεγονός: ότι μπόρεσε
δηλαδή να λειτουργήσει ως υπερεθνι
κό όργανο στη διαμόρφωση των πολι
τικών (εσωτερική αγορά, διαρθρωτική
πολιτική, οικονομική και νομισματική
ένωση κ.λπ.). Αντίθετα, η σχετική απο

τυχία των Επιτροπών Σαντέρ και Πρόντι οφείλεται στο γεγονός ότι η Επιτρο
πή «εθνικοποιήθηκε».
Η ύπαρξη ισχυρής και υπερεθνικά
συγκροτημένης και λειτουργούσας
Ευρω παϊκής Ε πιτροπής είναι γενικά
προς όφελος των μικρότερων κρα
τών-μελών της Έ νω σ η ς. Ο βασικός
θεσμικός σύμμαχος των μεσαίων και
μικρών κρατών-μελών της Ένωσης
είναι η Ευρω παϊκή Επιτροπή. Στη διευρυμένη Ευρω παϊκή Έ νω ση των εικοσιπέντε ή και περισσότερων κρα
τών-μελών ο ρόλος της Επιτροπής ως
«θεσμικού συμμάχου» των μικρότε
ρων κρατών-μελών μπορεί να είναι
ακόμη σημαντικότερος. Στο θεσμικό
τρίγω νο
Κοινοβούλιο-ΣυμβούλιοΕ πιτροπή οι σχέσεις και ισορροπίες
που θα διαμορφω θούν θα είναι, ανε
ξάρτητα από το τι γράφ εται και λέγε
ται, εντελώς διαφ ορετικές και όχι αυ
τονόητα υπέρ των μικρότερων κρα
τών. Στο τρίγω νο αυτό των μεταβαλ
λόμενων σχέσεων και ισορροπιών η
Επιτροπή οφ είλει να καταστεί το πο
λιτικά ισχυρό υπερεθνικό όργανο. 0
συνεκτικός αρμός στο σύστημα δια
κυβέρνησης της διευρυμένης Ευρω
παϊκής Έ ν ω σ η ς οφ είλει να είναι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι’ αυτό και οι
μικρότερες χώρες-μέλη θα πρέπει να
έχουν μια πιο μακροχρόνια προοπτι
κή κα ι να αναλογισθούν ποιο πρότυ
πο διασφ αλίζει την ισχυρή, υπερεθνι
κή Επιτροπή. Ε ίνα ι προφανές ότι ορι
σμένες μεγαλύτερες χώρες-μέλη δεν
θα αφήσουν την Επιτροπή να λειτουρ
γήσει ως υπερεθνικό όργανο. Γι’ αυτό
και θα επιμείνουν σε δύο Επιτρόπους
για κάθε μεγάλη χώρα-μέλος με απο
τέλεσμα να πάμε σε μια Επιτροπή των
31 μελών στη διευρυμένη Ένωση των
εικοσιπέντε κρατών.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με την έναρξη της Διακυβερνητικής
Διάσκεψης επανήλθε στο επίκεντρο
του πολιτικού ενδιαφέροντος το ερώ
τημα «πού ανήκει η Ελλάδα στην Ευ
ρωπαϊκή Έ νω ση, σε ποια δηλαδή ομά
δα κρατών-μελών». Η κρατούσα άπο
ψη που προβάλλεται είναι ότι η Ελλά
δα «εγκατέλειψε την ομάδα των μι
κρών» (κρατών-μελών) και «πέρασε

στην ομάδα των ισχυρών» (κρατών-μελών). Π ραγματικά σε ό,τι αφ ορά στη
διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της Δ ια
κυβερνητικής Διάσκεψης, η Ελλάδα
βρίσκεται σε σειρά θεμάτων στην ομά
δα των κρατών-μελών που περιλαμβά
νει τη Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, τις
χώρες Benelux (μικρές χώ ρες - Βέλ
γιο, Λουξεμβούργο, Ο λλανδία)14. Σε
άλλα θέματα, οι θέσεις της πλησιάζουν
σε άλλες χώ ρες (νεοεισερχόμενες χώ 
ρες, Σκανδιναβικές κ.λπ.)15. Αλλά γ ια 
τί βρισκόμαστε πλησιέστερα προς τις
χώρες Benelux και τις Γαλλία και Γερμανία;
Η απάντηση είναι σαφής. Η Ελλάδα
έχει, σ’ ό,τι αφ ορά τη θεσμική της θ έ
ση στην Έ νω ση, προωθημένη παρου
σία και ρόλο ως χώ ρα της Ευρωζώνης
(χώρα-μέλος του Ευρώ) αλλά και ως
χώρα-μέλος που συμμετέχει στο σύνο
λο των ενοποιητικών διαδικασιώ ν χω 
ρίς καμμία εξαίρεση ή απόκλιση. Μ ό
νο εννέα από τις σημερινές δεκαπέντε
χώρες-μέλη της Έ νω σ η ς συμμετέχουν
σε όλες τις ενοποιητικές διαδικασίες.
Ο προωθημένος ρόλος της Ελλάδας
στην Έ νω ση ενισχύθηκε σημαντικά
από την πετυχημένη άσκηση της Π ρο
εδρίας το προηγούμενο εξάμηνο. Η
Ελλάδα, εκ των πραγμάτων συνεπώς,
ανήκει στον εσωτερικό, θεσμικό πυ
ρήνα των ισχυρών κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Έ νω σης, ανεξάρτητα
από το μέγεθος της. Ο λόγος της ακούγεται. Ορισμένοι έχουν βεβαίως δυ
σκολία να αποδεχθούν το γεγονός αυ
τό καθώς έχουν τόσο πολύ εθισθεί στο
σύνδρομο «της αιωνίω ς αδύναμης και
αδύνατης Ελλάδας». Έ χο ντα ς συνε
πώς κατακτήσει αυτή τη συγκεκριμένη
θεσμική θέση, η Ελλάδα δεν μπορεί
παρά με την πολιτική της να συμβάλει
στη συνολική ισχυροποίηση της Έ ν ω 
σης αλλά και στην παραπέρα ενδυνά
μωση του ρόλου της στον εσωτερικό
πυρήνα της Έ νω σης. Επομένως σε
κρίσιμες επιλογές η Ελλάδα δε νο εί
ται να βρεθεί σε «λάθος συμμαχίες»,
με όσους δηλαδή διακατέχονται από
καχυποψία και ανασφάλειες ή με
εκείνους που αντιστρατεύονται τη λο
γική της βαθύτερης ενοποίησης (ιδια ί
τερα σε ομοσπονδιακές βάσεις). Τα
πάγια συμφέροντα της χώ ρας δεν εξυ

πηρετούνται με τέτοιου είδους συ
μπράξεις. Αυτό που θα πρέπει να συ
νειδητοποιηθεί ως κεντρική θέση εί
ναι ότι η ισχυροποίηση της Ευρω παϊ
κής Έ νω ση ς συνιστά μείζονος σημα
σίας πολιτικό στόχο για τη χώρα. Η
Ελλάδα μπορεί, στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, να δια 
σφαλίσει επιρροή, σταθερότητα, ευη
μερία και ανάπτυξη μόνο στο πλαίσιο
μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Έ νω σης
που θα εξελίσσεται σε Πολιτική Έ ν ω 
ση ομοσπονδιακής λογικής. Μόνο στο
πλαίσιο της Έ νω σης μπορούν π.χ. να
αντιμετωπισθούν οριστικά -ό π ω ς και
εν μέρει αντιμετωπίστηκαν- προβλή
ματα υπαρξιακής σημασίας για τη χώ 
ρα, όπως οι σχέσεις της με την Τ ουρ
κία, το Κυπριακό, η σταθεροποίηση
των Βαλκανίων κ.ά. - μόνο δηλαδή με
τον εξευρωπαϊσμό των προβλημάτων
αυτών. Και ο εξευρωπαϊσμός αυτός
υπήρξε μια από τις σημαντικότερες
πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων
χρόνων για την Ελλάδα και την εξωτε
ρική πολιτική της.
Η Ελλάδα ανήκει επομένως στη θε
σμική ομάδα των ισχυρών κρατών-με
λών της Έ νω σης. Σ ’ ό,τι αφορά όμως
στη διαπραγμάτευση των πολιτικών
ισχύει λίγο-πολύ η διατύπωση του
Λόρδου Πάλμεστρον ότι «δεν υπάρ
χουν σταθερές συμμαχίες ή μόνιμοι
εχθροί. Υπάρχουν μόνο τα σταθερά
συμφέροντα της χώρας και αυτά καθο
δηγούν την πολιτική μας». Με άλλα λό
για, η Ελλάδα -όπω ς και κάθε άλλη
χώρα-μέλος της Έ νω σ η ς- συνάπτει
συμμαχίες με τις χώρες-μέλη της Έ ν ω 
σης ανάλογα με τα συμφέροντά της και
τον τρόπο προώθησής τους. Στη δια
πραγμάτευση πολιτικών της Έ νω σης
δεν υπάρχουν σταθερές συμμαχίες. Οι
συμμαχίες είναι μετακινούμενες, ανά
λογα με το θέμα. Αλλά χωρίς συμμα
χίες τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί
στη διαπραγμάτευση. Τα τρία περίφη
μα «Σ» της διαπραγμάτευσης θα πρέ
πει να είναι γνωστά: Συμμαχίες, Συνέ
πεια και Συνέχεια.
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Μπους-Λάντεν: Τοδίδυμο του τρόμου
Η τελευταία επίθεση αυτοκτονίας στο Ριάντ της
Σαουδικής Αραβίας, όπου για άλλη μια φορά
μετρήσαμε δεκάδες θύματα (νεκρούς και τραυματίες,
κυρίως άμαχους), έδωσε τροφή για νέες αναλύσεις
γύρω από τη διεθνή τρομοκρατία και φυσικά το ρόλο
των Αμερικανών, ιδιαίτερα καθώς μερικά 24ωρα
νωρίτερα είχε προηγηθεί μια νέα «αποκαλυπτική»
ομιλία του προέδρου Τζορτζ Μπους προς το
αμερικανικό έθνος. Ακόμη περισσότερο, η
συγκεκριμένη επίθεση κατέδειξε και στους πλέον
δύσπιστους τη σχέση «συγκοινωνούντων δοχείων»
που υπάρχει μεταξύ του αμερικανού προέδρου και του
υπ’ αριθμόν ένα εχθρού του, του Οσάμα Μπιν Λάντεν.
ον Σεπτέμβριο του
2001, όταν ο πρόεδρος
Μπους εξήγγειλε το
δόγμα των προληπτι
κών
χτυπημάτων,
αναγγέλλοντας την ανάληψη
σταυροφορίας εναντίον της
διεθνούς τρομοκρατίας και
προειδοποιώντας τον αμερι
κανικό λαό -αλλά και όλους
τους λαούς του κόσμου- ότι ο
πόλεμος θα είναι σκληρός
και μεγάλης διάρκειας, οι πε
ρισσότεροι αναλυτές θεώρη
σαν ότι η ενέργεια αυτή ήταν
αποτέλεσμα του θυμού και
του φόβου που προκάλεσαν
οι τρομακτικές επιθέσεις
εναντίον των Διδύμων Πύρ
γων και του Πενταγώνου. Οι
επιθέσεις αυτές, εκτός από
τις χιλιάδες των νεκρών και
τις τεράστιες υλικές ζημιές
που προκάλεσαν, αποτέλεσαν επίσης ένα ισχυρό πλήγ
μα στο κύρος της μοναδικής
υπερδύναμης και μαζί στην
«καρδιά» του δυτικού συστή
ματος.
Έτσι πολύ λίγοι εξεπλάγησαν από το γεγονός ότι ο
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πρόεδρος Μπους έσπευσε
από την πρώτη στιγμή ν’ απο
δώσει τις ευθύνες για τις επι
θέσεις στον θεωρούμενο ήδη
τότε ως αρχιτρομοκράτη
Οσάμα Μπιν Λάντεν και την
οργάνωση αλ-Κάιντα, στρέ
φοντας παράλληλα τα πυρά
του εναντίον του καθεστώτος
των Ταλιμπάν στο Αφγανι
στάν. Ό πω ς δεν εξεπλάγησαν φυσικά και για το γεγο
νός ότι λίγες ημέρες αργότε
ρα ο ίδιος ο Μπιν Λάντεν
ανέλαβε δημόσια την ευθύνη
των επιθέσεων, προειδοποι
ώντας μάλιστα ότι θα ακο
λουθούσαν και άλλες ανάλο
γες επιθέσεις εναντίον των
ΗΠΑ και άλλων δυτικών χω
ρών. Αντίθετα το θεώρησαν
ως μία πρόκληση, η οποία
εκτός των άλλων δικαιολο
γούσε την -σχεδιασμένη από
πολύ νωρίτερα- εισβολή στο
Αφγανιστάν, για την ανατρο
πή του καθεστώτος των Ταλιμπάν και την εξάρθρωση της
αλ-Κάιντα, στο πλαίσιο όμως
ενός πολέμου κατά του «άξο
να του κακού», στον οποίο ο

Μπους είχε ήδη συμπεριλάβει και άλλες χώρες, όπως το
Ιράκ, το Ιράν, η Συρία και η
Νότια Κορέα.
Χρειάστηκε ωστόσο να πε
ράσουν δύο σχεδόν χρόνια
μέχρι ν ’ αρχίσουν να διατυ
πώνονται στη Δύση οι πρώ
τες αμφιβολίες, όχι τόσο για
την ευθύνη του Μπιν Λάντεν
και της αλ-Κάιντα, όσο για
το ρόλο των μυστικών υπηρε
σιών και των υπηρεσιών
ασφαλείας των ΗΠΑ. Ο προ
παγανδιστικός μηχανισμός
της χώρας είχε ήδη παρου
σιάσει τις υπηρεσίες αυτές
ούτε λίγο ούτε πολύ ως άχρη
στες και ανίκανες(!). Το ίδιο
γίνεται και σήμερα, με θύμα
τον διευθυντή της CIA Τζορ
τζ Τένετ, στον οποίο προ
σπαθούν να φορτώσουν την
ευθύνη για την παραπληρο
φόρηση σχετικά με τα «όπλα
μαζικής καταστροφής» του
Σαντάμ Χουσεΐν και την «ά
μεση απειλή» που αποτελού
σαν «για το αμερικανικό
έθνος και τον δυτικό πολιτι
σμό», όπως τόνιζε σε κάθε

ευκαιρία ο ίδιος ο Μπους
(μαζί με το συνεταιράκι του,
τον Τόνι Μπλερ), προκειμένου να πείσει για την ανα
γκαιότητα της εισβολής στο
Ιράκ.
Είναι γεγονός ότι οποιεσδήποτε σκέψεις διατυπώνονται προς ερμηνεία των επι
θέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου εκφράζουν απλώς αμφι
βολίες για όσα έχουν ειπωθεί
επίσημα και κάποιες υποψίες, έστω ισχυρές αλλά μέ
χρι τη στιγμή αυτή αναπόδει
κτες. Είναι όμως επίσης γε
γονός ότι οι επιθέσεις εκεί
νες έδωσαν στον πρόεδρο
Μπους όλα τα αναγκαία
ερείσματα που χρειαζόταν
για να εφαρμόσει την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησής του, μια πολιτική που εί
χε χαραχθεί πολύ νωρίτερα
-σε πολλά σημεία ερήμην
του- από μια ομάδα ακροδεξιών στελεχών που «βρήκαν»
σ’ αυτόν τον κατάλληλο εκφραστή τους και τα οποία
εξακολουθούν να τον περι
βάλλουν ασφυκτικά.
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Η πολιτική αυτή αποβλέπει
στην με κάθε μέσο -ακόμα
και «δια πυρός και σιδή
ρου»- επίτευξη του άμεσου
πολιτικού, οικονομικού και
ακόμα κοινωνικού ελέγχου
σε όλο τον πλανήτη και τελι
κά την επιβολή της απόλυτης
αμερικανικής
κυριαρχίας,
στο πλαίσιο της περίφημης
PAX AMERICANA, στοι
χεία της οποίας προωθούνται
εδώ και αρκετές δεκαετίες,
από τη λήξη του Β ' Παγκο
σμίου Πολέμου και μετά. Για
λόγους που εξυπηρετούν τις
ανάγκες και τη λογική των
«γερακιών» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώ
νου, η πολιτική αυτή έχει επι
κεντρωθεί στην τρομοκρα
τία, σε μια αμφίδρομη δράση,
ως προσφορότερο μέσο για
τον πειθαναγκασμό λαών και
κυβερνήσεων.
Εδώ μάλιστα δημιουργούνται ορισμένα βασανιστικά
ερωτήματα, καθώς σε κάθε
«τρομοκρατική» ενέργεια ή
εκδήλωση του Τζορτζ Μπους
αντιστοιχεί, προηγείται ή
έπεται, μια τρομοκρατική
ενέργεια ή εκδήλωση του
Μπιν Λάντεν και της αλ-Κάιντα.
Βεβαίως κανείς δεν μπορεί
να πει με βεβαιότητα ποιοι
είναι οι στόχοι του άραβα
τρομοκράτη, ενώ είναι από
λυτα γνωστό πού στοχεύει ο
αμερικανός
πρόεδρος.
Ωστόσο έχει αρχίσει να γίνε
ται όλο και πιο καθαρό το
συμπέρασμα ότι τελικά ο
Τζορτζ Μπους, ως εκφρα
στής της συγκεκριμένης πο
λιτικής, και ο Οσάμα Μπιν
Λάντεν, ως κυρίαρχη φυσιο
γνωμία της διεθνούς τρομο
κρατίας, επιδίδονται σε έναν
αιματοβαμμένο αγώνα σκακιού, με θύματα ανθρώπινες
ζωές ανά την υφήλιο, τροφο
δοτώντας ο ένας τον άλλο με
αιτίες και αφορμές. Για πα 
ράδειγμα, δεν είναι τυχαίο

ότι η τελευταία τρομοκρατι
κή επίθεση στο Ριάντ είχε
προαναγγελθεί από τις αμε
ρικανικές μυστικές υπηρε
σίες. Για τον λόγο αυτό μάλι
στα είχε δοθεί εντολή να
κλείσει η πρεσβεία των ΗΠΑ
στη σαουδαραβική πρωτεύ
ουσα.
Φυσικά, για λόγους σκοπι
μότητας, ο Μπους προσπαθεί
να δικαιολογήσει την πολιτι
κή του θέτοντας σε πρώτη
προτεραιότητα την ανάγκη
εκδημοκρατισμού μιας σει
ράς χωρών (με επίκεντρο βε
βαίως την Μέση Ανατολή), ή
την απελευθέρωση συγκε
κριμένων λαών από καταπιε
στικά καθεστώτα, τα περισ
σότερα από τα οποία όμως
-γ ια την ιστορία- έχουν επι
βάλει οι ίδιες οι ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλίσουν
τα λογής συμφέροντα τους.
Ο ίδιος ο Μπους ωστόσο,
εκμεταλλευόμενος την ψυχο
λογία του τρόμου που οι δικοί
του μηχανισμοί καλλιεργούν

(για να μπορεί να παραβιά
ζει αδιαμαρτύρητα τα αν
θρώπινα δικαιώματα ακόμα
και στη χώρα του) και αντιφάσκοντας με τον εαυτό του,
έχει γράψει στα παλιά του
παπούτσια κάθε έννοια δη
μοκρατίας (κατ’ επέκταση
και της νομιμότητας, της ει
ρηνικής συνύπαρξης, και του
διαλόγου), ενώ είναι βέβαιο
ότι, προκειμένου να αποφύγει την αποτυχία της πολιτι
κής του, θα συνεργαστεί με
τα χειρότερα καθεστώτα που
ήδη υπάρχουν, ή θα δημιουρ
γήσει καινούργια, που θ’
ανταποκρίνονται
βεβαίως
στις ανάγκες των αμερικανι
κών συμφερόντων.
Η τελευταία ομιλία του
προς το αμερικανικό έθνος
καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι,
παρά τις αντιδράσεις που
προκαλεί, τόσο διεθνώς όσο
και στην ίδια τη χώρα του,
εξακολουθεί να προβάλει
τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό που τον καθοδηγεί

από την αρχή της θητείας του
- σε αγαστή συνύπαρξη και
συνεργασία με τον σημιτι
σμό. Επιμένει έτσι στον στό
χο της «απελευθέρωσης» της
Συρίας και του Ιράν, για πα
ράδειγμα (σε μια προσπά
θεια να ενισχύσει το προφίλ
του, για το φόβο μιας ενδεχό
μενης ήττας του στις εκλογές
του ερχόμενου χρόνου, πρόσθεσε και την Κούβα του Φιντέλ Κάστρο), ενώ από την
άλλη αφήνει τους Παλαιστί
νιους ως πρόβατα επί σφαγή
στα χέρια των άλλων γερα
κιών, της κυβέρνησης του
Αριέλ Σαρόν.
Δεν είναι επομένως τυχαίο
που οι λαοί της Ευρώπης
-τουλάχιστον αυτοί- στην
πλειοψηφία τους εξέφρασαν
τον πραγματικό φόβο τους,
χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ
και το Ισραήλ ως τις πλέον
επικίνδυνες χώρες στον πλα
νήτη.
Τ.Κ.Δ.

Π. ΣΕΡΑΝΕΣ
Τέμνειν το Φως
Ποιητική συλλογή - Αθήνα 2003
Η έκτη ποιητική συλλογή του Π αρασκευά Σερενέ
«Τέμνειν το Φως» που κυκλοφορεί είναι ο απόη
χος της αναφοράς του στα καθημερινά προβλήμα
τα που απασχολούν την κοινωνία δοσμένες με το
δικό του ποιητικό λόγο. Οι στίχοι χαρακτηρίζο
νται από λυρισμό κι αφαίρεση, συνθέτουν λιθο
γραφ ίες της μνήμης, υποθήκες παλιών καιρών
καθώς και την άλλη όψη στα τεκταινόμενα σή
μερα, στην αποικοδόμηση όπου προκύπτει.
«Θα πατήσω τη στάχτη τους (Γκουέρνικα)»
Η ευτυχία/ επινόηση/ υποθάλπει το διέξοδο/
της επιθυμίας
Φοβούμαι μόνο/ μην το ευάλωτο ενδώσει/
στους κάλπικους αγοραστές των ονείρων....

Προσφορά στον Πολιτισμό και την Παιδεία

Ε κδόσει ς Π οι ότητας
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Ιράκ (προς το παρόν...) γιοκ!
του Στρατη Μοσχονησιου

Οι παλινδρομήσεις της Άγκυρας σχετικά με την αποστολή τουρκικών
στρατιωτικών δυνάμεων στο βόρειο Ιράκ συνεχίζονται, με την πρόσφατη
απόφασή της να κάνει πίσω στο θέμα αυτό. Αν και η Ουάσιγκτον εξέφρασε τη
«λύπη» της για την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης, ωστόσο θα πρέπει και
να ανακουφίσθηκε, καθώς με την απόφαση αυτή τίθεται προσωρινά τέρμα στην
ένταση που έχει προκληθεί από τις αντιδράσεις των Κούρδων κυρίως, στους
οποίους οι Αμερικανοί φαίνεται ότι «ποντάρουν» περισσότερο για την
υλοποίηση των σχεδίων τους, όχι μόνο στο Ιράκ αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή της Μέσης Ανατολής.

επιθυμία της Άγκυρας να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις
στο βόρειο Ιράκ δεν είναι και
νούργια: Εκδηλώθηκε από την
περίοδο ακόμα των προετοιμα
σιών για την αμερικανοβρετανική ει
σβολή στη χώρα αυτή. Στο ιρακινό έδα
φος άλλωστε, μονάδες του τουρκικού
στρατού δρούσαν σ’ όλη την περασμένη
δεκαετία, μετά τον «πόλεμο» του 1999·
τώρα όμως παρουσιαζόταν μια μοναδι
κή ευκαιρία για την τουρκική πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία, να «λύσει» μια
σειρά από εθνικά ζητήματα και να δια
δραματίσει παράλληλα έναν ουσιαστι
κότερο ρόλο στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό, η τουρκική ηγεσία
έθεσε αρχικά στους Αμερικανούς θέμα
αποστολής τουρκικών δυνάμεων, προκειμένου, όπως ισχυριζόταν, να αντιμετωπισθεί το τεράστιο κύμα προσφύγων
που θα προκαλούσε η εισβολή. Αργό
τερα όμως ξεκαθάρισε ωμά ότι επιδίω
κε να ξεδιαλύνει την κατάσταση με
τους Κούρδους και να αποτρέψει ενδε
χόμενη δημιουργία εκ μέρους τους
ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους,
το οποίο θα απειλούσε και την ίδια την
Τουρκία. Μια επιδίωξη που, όπως
άφηναν να εννοηθεί οι τούρκοι αξιωματούχοι, εκπορευόταν μεν από τον
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φόβο μιας τέτοιας απειλής, ορισμένοι
όμως στρατιωτικοί και πολιτικοί παρά
γοντες την συνέδεαν και με τις διεκδι
κήσεις της Τουρκίας στα πλούσια σε
πετρέλαιο εδάφη των κουρδικών πε
ριοχών του βόρειου Ιράκ.
Η Ουάσιγκτον βεβαίως δεν είδε κα
θόλου ευνοϊκά τις επιδιώξεις αυτές της
Άγκυρας. Αποτέλεσμα ήταν να επέλθει
ψυχρότητα στις σχέσεις των δύο χω 
ρών, ιδιαίτερα μετά την καταψήφιση
στην τουρκική βουλή τον περασμένο
Μάρτιο τόσο του σχεδίου αποστολής
τουρκικών δυνάμεων όσο και του αιτή
ματος των ΗΠΑ για την παροχή διευ
κολύνσεων προς τις αμερικανικές δυ
νάμεις που θα διέρχονταν από το τουρ
κικό έδαφος με προορισμό το Ιράκ, γε
γονός μάλιστα που οδήγησε στην
εσπευσμένη αλλαγή των στρατηγικών
σχεδίων του Πενταγώνου για την ει
σβολή.
Οι σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ απο
καταστάθηκαν αργότερα, κυρίως όταν
άρχισε να γίνεται φανερό ότι οι αμερικανοβρετανικές δυνάμεις θα χρειάζο
νταν στρατεύματα και τρίτων χωρών
για τον επιτυχή έλεγχο της κατάστασης
στο Ιράκ, οπότε οι δύο πλευρές διεξήγαγαν μακρές διαπραγματεύσεις. Κύ
ριο αντικείμενό τους ήταν ο καθορι
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σμός του αριθμού των τούρκων στρα
τιωτών που θα αποστέλλονταν στο
Ιράκ, των περιοχών που θα δρούσαν
και του ρόλου που θα αναλάμβαναν. Οι
Αμερικανοί ζητούσαν να σταλούν οι
τούρκοι στρατιώτες στο κεντρικό Ιράκ,
ενώ αντίθετα η Άγκυρα επέμενε να
σταλούν οι δυνάμεις στο βόρειο Ιράκ
και κυρίως στις περιοχές των Κούρ
δων.
Κατάληξη όλων αυτών ήταν να επι
τευχθεί μια συμφωνία που προέβλεπε
την αποστολή δύναμης 10.000 ανδρών.
την οποία μάλιστα επικύρωσε ομόφω
να σχεδόν πριν από ένα μήνα περίπου
η τουρκική βουλή. Μόνο που στη συμ
φωνία αυτή αντέδρασαν έντονα τόσο
οι Κούρδοι του Ιράκ, οι οποίοι συμμε
τέχουν ενεργά στο κυβερνητικό συμ
βούλιο που έχουν δημιουργήσει οι κα
τοχικές δυνάμεις στη χώρα, όσο και οι
Κούρδοι της Τουρκίας, μαζί με μια ση
μαντική μερίδα του τουρκικού λαού και
κατ’ επέκταση έναν μεγάλο αριθμό με
λών του κοινοβουλίου.
Σε όλα αυτά προστέθηκε και μια άτυ
πη συμμαχία που δημιουργήθηκε μετα
ξύ των Κούρδων του Ιράκ και των
Κούρδων της Τουρκίας, η οποία απει
λούσε να ξεκινήσει ένα νέο αντάρτικο
μέσα στην ίδια την Τουρκία και παράλ
ληλα να δημιουργήσει τεράστια προ
βλήματα στις τουρκικές δυνάμεις που
θα έμπαιναν στο ιρακινό έδαφος. Μια
απειλή που επιτάθηκε στα μέσα του πε
ρασμένου μήνα, με τη βομβιστική επί
θεση που πραγματοποιήθηκε εναντίον
της τουρκικής πρεσβείας στην Βαγδά
τη, όπου ένα άτομο έχασε τη ζωή του
και 13 άλλα τραυματίσθηκαν.
Πόσο όμως τα παραπάνω γεγονότα
πείθουν σαν δικαιολογία για την τουρ
κική υποχώρηση ή για τη «λύπη» που
έσπευσε να εκφράσει η αμερικανική
κυβέρνηση; Πριν από την ανακοίνωση
της απόφασης της Άγκυρας να ανα-
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στείλει τα σχέδια αποστολής στρατιωτι
κών δυνάμεων, προηγήθηκε (την περα
σμένη Πέμπτη) μια τηλεφωνική επικοι
νωνία των υπουργών Εξωτερικών Γκιουλ και Πάουελ, οι οποίοι, σύμφωνα με
αξιωματοΰχους των δύο πλευρών, συ
ζήτησαν την κατάσταση στο Ιράκ και
την πιθανή συμβολή και άλλων στρα
τευμάτων, οπότε ο τούρκος υπουργός
δήλωσε στον αμερικανό ομόλογό του
ότι η κυβέρνηση της χώρας του «επανε
ξετάζει την προσφορά της».
Όσον αφορά στην αμερικανική κυ
βέρνηση, ακόμα και αν χρειάζεται
επειγόντως πρόσθετες συμμαχικές
στρατιωτικές δυνάμεις στο Ιράκ, δεν
θα ήθελε σε καμία περίπτωση να δημι
ουργήσει αιτίες για εντελώς ανεπιθύ
μητες και επικίνδυνες ρήξεις -κ α ι προ
πάντων συγκρούσεις- στο δικό της
στρατόπεδο, όπως δεν θα ήθελε και να
καταστρέψει τις καλές σχέσεις που έχει
δημιουργήσει με τους Κούρδους του
Ιράκ, στους οποίους έχει επενδύσει αρ
κετά για την επιτυχία των σχεδίων της
όχι μόνο στο ίδιο το Ιράκ αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή. Το γεγονός ότι βρί
σκονται μοιρασμένοι σε τέσσερα κρά
τη της περιοχής (12-15 εκατομμύρια
στην Τουρκία, 4-5 εκατομμύρια στο
Ιράκ, 6-7 εκατομμύρια στο Ιράν και 1-2
εκατομμύρια στη Συρία) καθιστά τους
Κούρδους μια σημαντική δύναμη, την
οποία βεβαίως οι Αμερικανοί υπολογί
ζουν πάρα πολύ.
Από την άλλη πλευρά, είναι βέβαιο
ότι η Άγκυρα κάθε άλλο παρά έχει
εγκαταλείψει τα σχέδιά της για ενεργή
συμμετοχή της στις εξελίξεις που θα
καθορίσουν το μέλλον του Ιράκ. Δεν εί
ναι τυχαίο όμως ότι η απόφαση της
τουρκικής κυβέρνησης έγινε γνωστή τη
στιγμή που στην Ουάσιγκτον ο πρόε
δρος Τζορτζ Μπους επαναβεβαίωνε τα
σχέδιά του γι’ αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «απελευθέρωση των λαών της Μ έ
σης Ανατολής από καταπιεστικά καθε
στώτα» και «πλήρη εκδημοκρατισμό
όλων των χωρών της περιοχής». Ταυτό
χρονα μάλιστα έχει αρχίσει στις ΗΠΑ
μια εκτεταμένη επιστράτευση εφέ
δρων, παρά τις έντονες αντιδράσεις του
αμερικανικού λαού.
Τις ημέρες εκείνες τούρκοι αναλυτές
θύμιζαν τη συμφωνία στρατιωτικής συ

νεργασίας που έχει επιτευχθεί μεταξύ
Τουρκίας και Ισραήλ το 1996, μια συμ
φωνία που, όπως τόνιζαν, συνιστά τη
δημιουργία ενός άξονα που επέβαλαν
οι Α μερικανοί στο πλαίσιο των σχεδίων
τους για τη Μέση Ανατολή. Υπογράμ
μιζαν μάλιστα το γεγονός ότι στις 7
Οκτωβρίου, όταν η τουρκική βουλή ψή
φιζε υπέρ της αποστολής στρατιωτικών
δυνάμεων στο Ιράκ, ο πρόεδρος Μπους
και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Αριέλ
Σαρόν με κοινή τους δήλωση ξεκαθάρι
ζαν ότι η Συρία αποτελεί απειλή ενα
ντίον τόσο του Ισραήλ όσο και των
ΗΠΑ. Κατέληγαν έτσι στην εκτίμηση
ότι με την απόφαση της βουλής της η
Τουρκία εμπλέκεται σε μια επιχείρηση
μεγάλης έκτασης, στόχος της οποίας
δεν είναι πλέον τόσο το Ιράκ όσο η Συ
ρία.
Ο ι ίδιοι υποστήριζαν ότι η πρόσφατη
αεροπορική επίθεση του Ισραήλ ενα
ντίον της Δαμασκού αποτελεί μια σαφή
ένδειξη ότι το μέτωπο ΗΠΑ-Βρετανίας-Ισραήλ ετοιμάζεται να επιτεθεί
στη Συρία και στο πλαίσιο αυτό η Τουρ
κία προορίζεται να συμμετάσχει στην
περικύκλωση της χώρας αυτής από τα
βόρεια και τα δυτικά.
Είναι γεγονός πάντως ότι για την κυ
βέρνηση του Ρετζέπ Τ αγίπ Ερντογάν η
απόφαση να υπαναχωρήσει στο θέμα
αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων
στο Ιράκ προσφέρει κάποιες λύσεις
στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετω
πίζει στο εσωτερικό της χώρας και στα
οποία δεν θα ήθελε να προστεθούν η
δυσαρέσκεια μιας μεγάλης μερίδας του
τουρκικού λαού -κυρίω ς οπαδών του
κυβερνώντος κόμματος- ή ένας ξεση
κωμός των Κούρδων που θα μπορούσε
να ρίξει τη χώρα σε νέες περιπέτειες,
ιδιαίτερα σε μια στιγμή που διακυβεύονται τα σχέδιά της για ένταξη στην Ευ
ρωπαϊκή Έ νωση.
Τις επόμενες ημέρες εξάλλου η Άγκυ
ρα περιμένει δύο σημαδιακές επισκέ
ψεις: του κούρδου ηγέτη και προεδρεύοντος του κυβερνητικού συμβουλίου του
Ιράκ Τζαλάλ Ταλαμπανί και του προέ
δρου Άσανττης Συρίας. Δυο επισκέψεις
από τις οποίες αναμένεται να εξαχθούν
σημαντικά συμπεράσματα που ξεκαθα
ρίζουν το τοπίο σχετικά με τις τουρκικές
σκέψεις και επιδιώξεις.

Εκδόσεις Νησίδες, 37003 Σκόπελος,
τηλ: 2424-023277, 023283,
231-0263363, 6937745432
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• Τα έργα του Φρίντριχ Νίτσε σε καινούργιες
μεταφράσεις του Ζήση Σορίκα:
- Έτσι μίλησε ο Ζαρατούοτρα

- Πέρα από το καλό και το κακό
- Τολυκόφως τωνειδώλων-Αντίχριατος
-Ίδε ο άνθρωπος (Ecce homo)
- Η θέληση για δύναμη
■Γενεαλογία της ηθικής
- Η γέννηση της τραγωδίας
-Κείμενα για τηνΕλλάδα
- Τοόραμα του υπεράνθρωπου. Μία ερμηνεία του
έργου του Νίτοε «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούοτρα»
- 0 Νίτοε και η πολιτική (συλλογή δοκιμίων)
• Πετρ Κροπότκιν, Αναμνήσεις ενός επαναστάτη
• Ζιλ Λιποβετσκί, Η εποχή του κενού
• Πωλ Βιριλιό, Η πληροφορική βόμβα
- Η διαδικασία της σιωπής
- Καθαρός πόλεμος
■ Αυτό που έρχεται
• Μπωντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία
- Συνθήματα
• Μαρκ Φερά, Από τα σοβιέτ στον
γραφειοκρατικό κομμουνισμό
- Η ιστορία υπό επιτήρηση
• Νικόλαος Μουτσόπουλος, Αγνωστα βυζαντινά
κάστρα της Μακεδονίας

Λογοτεχνία
Αλντους Χάξλεϋ, Θαυμαστός καινούργιος κόσμος
Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, 0 σωσ/'σς
Άρθουρ Καίσλερ, Τομηδέν και το άπειρο
Πιέρ-Πάολο Παζολίνι, Μυθοπλασία
Τόμος Μπέρνχαρντ, Οι Φτηνοφαγόδες
Φούλα Λομπελέ, 7ο (διηγήματα)
- Διακοπή ταξιδιού (διηγήματα)
- Τρεις νουβέλες
Ζήσης Σαρίκας, Ψίχουλα (μικρά πεζά)
Απόστολος Λυκεσάς, Διηγήσεις ευχαριστημένων

ανθρώπων (μικρά πεζά)
Στέφανος Μπαλης, Μαθηματικά και ποίηση.
- Αυρικά ουρανογραφήματα
Χριστίνα Φλόκα, Η φαρμακογνωσία
του Οδυσσέα Ελύτη
- Εγώ, ο Αμάραντος (ίαβόταναστοδημοτικότραγούδι)
Τα μυθιστορήματα του Αργυρή Παυλιώτη
- Ολέθριος δεσμός

- 0 φόνος θέλει τέχνη
- Το δίχτυ
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Η παλαιστινιακή ηγεσία ως τετελεσμένο γεγονός
του Peter Lagerquist από τη Ραμάλα

Τον περασμένο Σεπτέμβριο το ζήτημα της παλαιστινιακής ηγεσίας επανήρθε στο
προσκήνιο όταν η κυβέρνηση Σαρόν αποφάσισε την οριστική αποπομπή του προέδρου
της Παλαιστινιακής Αρχής Γιάσερ Αραφάτ, κατόπιν της παραίτησης του κακότυχου
πρωθυπουργού του, Μαχμούντ Αμπάς. Η αμερικανική διαμεσολάβηση προς το Ισραήλ
που ακολούθησε, ως συνήθως αντισταθμιζόταν απ’ τη μελετημένη αμφιταλάντευση
της Ουάσιγκτον στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ωστόσο φαίνεται πως είχε κάποια
επίδραση, αφού τον Οκτώβριο ο Σαρόν υπαναχώρησε απ’ την απόφαση της
κυβέρνησής του, προς απογοήτευση των ακροδεξιών εταίρων του συνασπισμού του.
Την ίδια ώρα όμως, η κρίση είχε ήδη προκαλέσει τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που
γνώρισε η Ραμάλα τον τελευταίο χρόνο, επιβεβαιώνοντας έτσι, αν όχι τις φυσικές,
τουλάχιστον τις πολιτικές αντοχές του Παλαιστινίου ηγέτη. Καθώς όμως το
περιβάλλον του διαψεύδει πληροφορίες που τον φέρουν να έχει υποστεί καρδιακό
επεισόδιο λίγες εβδομάδες αργότερα, τα διεθνή πρωτοσέλιδα πυροδοτήθηκαν εκ
νέου: με δεδομένα τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζει, οι πληροφορίες για
την κακή υγεία του Αραφάτ θέτουν πλέον επιτακτικά το ζήτημα της διαδοχής του.

έρα απ’ τα πρωτοσέλιδα και τις
διπλωματικές διενέξεις, η εξέλι
ξη του διαλόγου γύρω απ’ την
παλαιστινιακή ηγεσία δείχνει
πως η μέθοδος της διαδοχής και
οι συνομιλητές που επιλέγουν να έχουν
οι διάδοχοι θα είναι παράγοντες εξίσου
καθοριστικής σημασίας. Από τότε που ο
Αραφάτ εγκατέλειψε το Καμπ Ντέιβιντ
το καλοκαίρι του 2000, παίρνοντας πά
νω του τις κατηγορίες του Κλίντον και
του Γιεχούντ Μπαρόκ για την αποτυχία
των συνομιλιών, οι σχολιαστές των δυτι
κών MME, διυλίζοντας τις δηλώσεις
των Αμερικανών και των Ευρωπαίων,
καλλιεργούν μια ατέλειωτη συζήτηση
για την «αποτυχία» του Αραφάτ ως ηγέ
τη. Συχνά ολισθαίνουν πάνω στο όχι
ασήμαντο ερώτημα του κατά πόσο η
αποτυχία του αυτή οφείλεται στο γεγο
νός ότι απογοήτευσε το Ισραήλ και τις
ΗΠΑ, ή τους Παλαιστινίους. Ό πως
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έχουν τα πράγματα, τέτοιες διακρίσεις
ίσως να είναι ασαφείς στη σημερινή
Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η αίσθηση του
προνομιακού δικαιώματος που επιτρέ
πει τέτοια ολισθήματα, γλιστρά πάνω σε
κάποια μαθήματα της ιστορίας. Πέρα
απ’ τα πρωτοσέλιδα, αποτελεί το απο
κορύφωμα μιας παλινδρόμησης στις αρ
χές της δεκαετίας του 1970, όταν ο τότε
δεξιός πρωθυπουργός Μεναχέμ Μπέγκιν άρχισε για πρώτη φορά ν’ αναζητά
παλαιστινίους συνομιλητές που θα μπο
ρούσαν «να συνεργαστούν με την Κατο
χή». Το αποκορύφωμα της γραμμής αυ
τής ήταν η πολιτική των «χωριανών συν
δέσμων» που διόριζε και κατόπιν επεδίωκε τη συνεργασία των δημάρχων της
Δυτικής Ό χθης με τις ηγεσίες των χωρι
κών. Γι’ αυτό, ο παραδοσιακός δημογέ
ροντας, ο μουχτάρης, συνεχίζει να είναι
μια κακόηχη λέξη εδώ.

0 ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Εκείνη η πολιτική αποδείχθηκε
τελικά και αναποτελεσματική και κατα
στροφική. Με τη στήριξη των ΗΠΑ, επι

σφράγισε δύο δεκαετίες διπλωματικού
αδιεξόδου, αφού τόσο οι Παλαιστίνιοι
όσο και η πλεινότητα της διεθνούς κοι
νότητας συνέχιζαν να θεωρούν την
ΟΑΠ ως τη μόνη εκπρόσωπο του παλαι
στινιακού λαού. Ανένδοτη ωστόσο, η ισραηλινή έρευνα για άλλους παλαιστίνιους συνομιλητές συνεχίστηκε μέχρι και
τις Συμφωνίες του Ό σλο, τις παραμονές
των οποίων ο Σιμόν Πέρεζ ακόμη ανα
ζητούσε εναλλακτικές προοπτικές. Η ει
ρωνεία το έφερε όμως ώστε να είναι τε
λικά ο Αραφάτ εκείνος που αποδείχθη
κε πρόθυμος να συνεργαστεί με την Κα
τοχή καθόλη τη διαδικασία του Όσλο.
Ωστόσο η διστακτικότητά του να πατά
ξει οριστικά την Ιντιφάντα ήταν εκείνη
που τον οδήγησε να υπερβεί τα όρια της
καλής υποδοχής που του είχε επιφυλα
χθεί. Γι’ αυτό και σήμερα πάλι, ο τόνος
της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ εκπέ
μπει ξανά τους ίδιους οπισθοδρομικούς
ήχους από το παρελθόν εκείνο.
Οι ΗΠΑ μπορεί μεν να μην έχουν ακό
μη εγκρίνει τη βίαιη αποπομπή του
Αραφάτ, όμως μια τέτοια λύση δεν αντιτίθεται στην «οδικά» χαρτογραφημένη
λύση της διένεξης που η κυβέρνηση
Μπους εξαγίασε κατά το περασμένο
έτος - ένα σχέδιο που στηρίζεται πρωτίστως στη μεταρρύθμιση της παλαιστι
νιακής διακυβέρνησης και στην περιθω
ριοποίηση του Αραφάτ. Σύμφωνα μ’ αυ
τήν, οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται τώρα
πάλι ξανά σε μία κατάσταση όπου το
Ισραήλ και οι ΗΠΑ αντλούν από κοινού
το δικαίωμα να ελέγχουν και να περιθω
ριοποιούν, αν όχι ακόμη και να αποπέ
μπουν, τους ηγέτες τους.
Ο ι παγίδες αυτής της προσέγγισης εί
ναι πολλές, ακόμη και στη βάση της δικής της λογικής. Οι αναμενόμενοι πρω
ταγωνιστές της, όπως ο Μαχμούντ
Αμπάς (Άμπου Μάζεν), ανέκαθεν ήταν
ενάντιοι προς αυτή. Ο βραχύβιος αυτός
πρώην πρωθυπουργός επιλέχθηκε από
τον Αραφάτ ακριβώς διότι στερούνταν
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μιας ανεξάρτητης πολιτικής βάσης στην
παλαιστινιακή πολιτική σκηνή, γεγονός
που τον υποχρέωνε να στηρίζεται στον
παλαιστίνιο πρόεδρο και σε τοπικές
προσωπικότητες «λαϊκής εμπιστοσύ
νης», όπως τον φυλακισμένο ηγέτη της
«Τανζίμ» Μαρουάν Μπαργούτι, προκειμένου να συνομιλήσει με τους παλαιοτίνιους μαχητές. Διόλου δεν εκπλήσ
σει λοιπόν ότι η προώθηση τέτοιων ηγε
τών παρέχει πολύ εύθραυστες βάσεις
για οποιεσδήποτε συμφωνίες ενδέχεται
να συναφθούν με τη διεθνή κοινότητα,
στο βαθμό που αυτές εγκρίνονται όχι
από τους νόμιμους αντιπροσώπους του
λαού αλλά από πρόσωπα που νιώθουν
υπόχρεα απέναντι σε άλλους εντολοδόχους. Γι’ αυτό, όταν ένας Παλαιστίνιος
αστιεύτηκε για τον Άμπου Μάζεν λέγο
ντας «καβάλησε το τανκς», δε χρειάστη
κε να προσδιορίζει ποιανού ήτανε το
τανκς.
Η μοίρα του «Οδικού Χάρτη» των
ΗΠΑ αποτελεί χαρακτηριστικό παρά
δειγμα των ορίων της γραμμής αυτής,
όπως άλλωστε και η μοίρα της Ιντιφάντα, η οποία -σε περίπτωση που έχει ξεχαστεί- ήταν μια αντίδραση ωθούμενη
απ’την εντύπωση ότι ο Αραφάτ είχε κα
ταντήσει σχεδόν ένα συμπλήρωμα της
ισραηλινής ασφάλειας και των εποικι
σμών, και συνεπώς ένας όχι αξιόπιστος
εκπρόσωπος των παλαιστινιακών εθνι
κών αιτημάτων. Υπό την έννοια αυτή, η
παλαιστινιακή λαϊκή βάση παραμένει
ένα πολύ πιο δύσκολο πεδίο χειραγώγη
σης απ’ ό,τι το Ιράκ - για να χρησιμοποι
ήσουμε το παράδειγμα ενός άλλου ερ
γοταξίου κοινωνικής μηχανολογίας, ή
«θεσμικής ανοικοδόμησης» όπως αποκαλείται κατ’ ευφημισμό από τα δυτικά
MME. Πίσω από την εν πολλοίς άναρ
θρη επίσημη και θεσμική έκφρασή του,
κυρίως στο ζήτημα του ένοπλου αγώνα,
υπάρχει ένας πολύ συνεκτικός εθνικι
σμός σήμερα στη Δυτική Ό χθη και στη
Γάζα.

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗ
Το παλαιστινιακό εθνικό δίλημμα
αφορά στο γεγονός ότι, ενώ ο Αραφάτ
κρίνεται γενικά ως αναποτελεσματικός,
συνάμα έχει καταφέρει να υπερκεράσει

μια μακρά διαδοχή δελφίνων, με τελευ
ταίο παράδειγμα την αποχώρηση του
Αμπου Μάζεν. Ό πω ς φάνηκε πρόσφα
τα, έχει επίσης την ικανότητα κινητοποί
ησης τοπικών στελεχών και διαδηλώσε
ων στους δρόμους, καθώς και μία ικανό
τητα εντυπωσιασμού που οφείλεται με
ρικώς στις χαμηλές γωνίες λήψης που
χρησιμοποιούν τα ξένα τηλεοπτικά συ
νεργεία για να κατασκευάσουν την ει
κόνα μαζικής ταραχής σε μια πόλη που
είναι πλήρως αποστρατευμένη από το
πρώτο έτος της Ιντιφάντα, και μερικώς
στο γεγονός ότι αυτή η αποστράτευση
επιτρέπει στον Αραφάτ να καλύψει εύ
κολα ένα πολιτικό κενό. Προ πάντων
όμως, το οφίκιό του, αν όχι η ίδια η προ
σωπικότητά του, παραμένει το ακλόνη
το θεμέλιο των παλαιστινιακών εθνικών
οραμάτων.
Παρά τις αποτυχίες του ως πολιτικού,
ο Αραφάτ παραμένει ο δημοκρατικά
εκλεγμένος -α ν και έκτοτε όχι δημο
κρατικά ελεγχόμενος- αντιπρόσωπος
των Παλαιστινίων στη Δυτική Ό χθη και
στη Γάζα, με όλη τη διεθνή αναγνώριση
που η ιδιότητά του αυτή παρέχει. Μάλι
στα, αν τελικά καθαιρεθεί με βίαια μέ
σα, θα πρόκειται για την ανατροπή του
μοναδικού δημοκρατικά εκλεγμένου
ηγέτη σε όλο τον αραβικό κόσμο - εξαιρουμένου του πρωθυπουργού του Λιβά
νου. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο μπορούν
να γίνουν κατανοητές οι έντονες αντιθέ
σεις των Ευρωπαίων και του ΟΗΕ απέ
ναντι σε τέτοια σχέδια, όπως άλλωστε
και η κλιμακούμενη κι ως τώρα επιτυχής
εκστρατεία του Σαρόν εναντίον του:
πρόκειται για μια επίθεση που βλέπει
στην προσωπική του αποπομπή την ίδια
την εξάρθρωση των εθνικών παλαιστι
νιακών θεσμών. Η συστηματική στόχευση της Παλαιστινιακής Αρχής από τον
ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια της
ανοιξιάτικης επίθεσης του 2002 στη Δυ
τική Ό χθη, που απέτυχε να αναχαιτίσει
με το ίδιο μένος τις ριζοσπαστικές οργα
νώσεις τύπου «Χαμάς», επιβεβαιώνει
με σαφήνεια αυτόν τον τρόπο σκέψης.

01 ΝΕΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Η πρόκληση που παρουσιάζουν τα
προβλήματα υγείας του Αραφάτ και η

οπισθοδρόμηση της ισραηλινής κι αμε
ρικανικής στάσης στο θέμα της παλαι
στινιακής αυτοεκπροσώπησης, ενδέχε
ται να εισαγάγουν άλλο ένα σκοτεινό
σημείο καμπής στην ιστορία της σύρρα
ξης αυτής. Ο φυσικός του θάνατος ή η
βίαιη αποπομπή του πρόκειται να υπο
νομεύσει σοβαρά τη δυνατότητα ανασύ
στασης μιας παλαιστινιακής ηγεσίας
που να είναι συνάμα αποδεκτή από τη
λαϊκή της βάση καθώς και από τη διεθνή
κοινότητα. Νέες εκλογές στη Δυτική
Ό χθη και στη Γάζα θα μπορούσαν ίσως
να σπάσουν το αδιέξοδο. Όμως, παρό
λο που κάτι τέτοιο προβλέπεται από το
αμερικανικό σχέδιο διακυβέρνησης για
τους Παλαιστινίους, αυτή η προοπτική
τορπιλίστηκε τόσο από τις ΗΠΑ όσο κι
από τον Αραφάτ, που προτιμούν να επι
λέγουν τους συνεργάτες τους αυτοβούλως. Ως συνήθως, η δυτική υποστήριξη
της αραβικής δημοκρατίας παραμένει
ισχνή, όποτε αποδεικνύεται ότι οι ίδιοι
οι Άραβες είναι πρόθυμοι να την υιοθε
τήσουν ως πλήρες μενού αντί για πιάτο
ημέρας.
Ελλείψει αμερικανικής και ισραηλινής
συγκατάθεσης υπέρ της προοπτικής πα
λαιστινιακών εκλογών, τα πράγματα
δείχνουν όλο και πιο σκοτεινά. Ο Αριέλ
Σαρόν έχει δημόσια δεσμευτεί να ενισχύσει τους ισραηλινούς εποικισμούς
στη Δυτική Ό χθη και στη Γάζα, προτού
αναζητήσει μία τελική «διευθέτηση» για
τα εναπομείνοντα θραύσματα αυτών
των εδαφών. Καθώς το Ισραήλ συνεχί
ζει να δημιουργεί νέα τετελεσμένα στο
έδαφος, καθώς στοχεύει τους νέους παλαιστίνιους ηγέτες που αναδεικνύει ο
λαός, όπως τον Μαρουάν Μπαργούτι,
μπορεί πλέον να ισχυριστεί, όπως έκανε
στις δεκαετίες του 1970 και 1980, ότι
απλούστατα «δεν έχει πλέον κανέναν με
τον οποίο να συνομιλήσει». Έτσι, το κα
τά πόσο ο Αραφάτ θα επιβιώσει άλλης
μιας καρδιακής προσβολής όπως αυτή
που διαψεύδεται δριμύτατα, ίσως να
μην αποδειχτεί από τα πλέον κρίσιμα
ζητήματα για τους Παλαιστινίους. Οι
εξουσίες που έμελλε να υπάρξουν, ήδη
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τους
ηγέτες που απομένουν - εκτός κι αν αυ
τοί αρχίσουν πάλι να μιλούν και να βα
δίζουν όπως αυτές ορίζουν.
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ΙΣΡΑΗΛ

Κατάθεση ενός ισραηλινού στρατιώτη
του Eyal Hareuveni

ίμαι ένας 42χρονος Ισραηλινός
που ζει στην Ιερουσαλήμ και,
όπως κάθε Εβραίος πολίτης του
Ισραήλ, υπηρέτησα και συνεχίζω
να υπηρετώ στον εφεδρικό ισραηλινό στρατό. Πριν από πέντε χρό
νια, στη διάρκεια της σχετικά ειρηνικής
«εποχής του Όσλο», και δεκαπέντε
χρόνια μετά τη λήξη της υποχρεωτικής
θητείας μου, αρνήθηκα για πρώτη φο
ρά να υπηρετήσω στην εφεδρική μονά
δα μου. Έ λαβα εντολή να περιφρουρώ
τη φυλακή του Μεγκιντό, μία από τις
κύριες φυλακές παλαιστινιών κρατου
μένων, η οποία στέγαζε την εποχή εκεί
νη την πλειονότητα των παλαιστινιών
διοικητικών κρατουμένων (κρατούμε
νοι που δεν είχαν δικαστεί, που δε γνω
ρίζουν με ποια κατηγορία τελούν υπό
κράτηση, και που μπορεί να κρατού
νται επ’ αόριστον, κατά ανανεώσιμες
εξάμηνες περιόδους). Την εποχή εκεί
νη υπήρχαν γύρω στους 90 τέτοιους
κρατουμένους που στην πλειονότητά
τους βρίσκονταν στη φυλακή του Μεγκιντό. Σήμερα, σύμφωνα με το Ισραηλινό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμά
των στα Κατεχόμενα Εδάφη, Betselem,
υπάρχουν 513 διοικητικοί κρατούμε
νοι. Αξίζει επίσης να προσθέσω ότι η
φυλακή αυτή βρίσκεται μέσα στο
Ισραήλ, πίσω από τα σύνορα του 1967.
Ίσως να απλοποιώ κάπως τις απόψεις
μου για την πολύπλοκη κατάσταση στην
οποία έχουμε όλοι εμπλακεί: Δεν είμαι
ειρηνιστής. Πιστεύω πως το Ισραήλ
χρειάζεται έναν στρατό, έναν ισχυρό
και αποτελεσματικό στρατό, όμως αυ
τός πρέπει να υπερασπίζεται το ισραηλινό κράτος, όχι την ανάξια αποικιοκρατική πολιτική της ισραηλινής κυ
βέρνησης. Έ χω τη γνώμη πως η ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδα
φών πρέπει να τερματιστεί το συντομό
τερο δυνατό και το Ισραήλ να αποσυρ
θεί στα σύνορα του 1967 καθώς κι από
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την Ιερουσαλήμ, και να διαλύσει όλους
τους παράνομους επικοισμούς (που, σε
αντίθεση με τις απόψεις των περισσο
τέρων Ισραηλινών, είναι όλοι παράνο
μοι). Πιστεύω πως οι Παλαιστίνιοι δι
καιούνται να έχουν το δικό τους κρά
τος, πάνω στη δική τους γη, όπως οι
Εβραίοι του Ισραήλ απέκτησαν το δικό
τους μόλις 55 χρόνια πριν.
Γνωρίζω τα αιτήματα των Παλαιστι
νίων για τα Δικαιώματα Επιστροφής,
αλλά πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές
πρέπει να εγκαταλείψουν τα όνειρά
τους: Οι Ισραηλινοί πρέπει να εγκατα
λείψουν το όνειρό τους να κυβερνή
σουν όλη τη Βιβλική Γη του Ισραήλ από
τη Μεσόγειο μέχρι τον Ιορδάνη ποτα
μό- οι Παλαιστίνιοι πρέπει να εγκατα
λείψουν το όνειρό τους να επιστρέψουν
στις πόλεις και στα χωριά απ’ όπου
εξορίστηκαν το 1948 και το 1967. Τη
στιγμή αυτή φαίνεται πως βρισκόμαστε
πολύ μακριά από μια τέτοια συμφωνία,
αλλά μόλις πριν τρία χρόνια νομίζαμε
πως μπορούσαμε να τερματίσουμε αυ
τήν την υπερεκατονταετή σύγκρουση
μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε αντίθεση
με ορισμένους απ’ τους πιο αγαπητούς
μου φίλους, δε συμμερίζομαι την ουτο
πική ιδέα ενός δικοινοτικού κράτους,
αλλά αν δεν καταλήξουμε σε ένα ειρη
νικό τέλος μεταξύ του Ισραήλ και της
Παλαιστινιακής Αρχής, θα οδηγηθού
με σε μια τέτοια πραγματικότητα - ένα
κράτος Απαρτχάιτ όπου οι Ισραηλινοί
θα είναι η κυβερνώσα μειοψηφία.

Η ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΟΥ
Γι’ αυτούς λοιπόν τους λόγους δε χρει
άστηκε ν’ αμφιταλαντευτώ πολύ προ
τού αρνηθώ να υπηρετήσω στο Μεγκιντό. Καταδικάστηκα σε 14 ημερών φυ
λάκιση σε στρατιωτική φυλακή. Μ ερι
κούς μήνες αργότερα αρνήθηκα ξανά
να υπηρετήσω ως φύλακας σε έναν από
τους ισραηλινούς εποικισμούς στα κα-

τεχόμενα εδάφη της Δυτικής Όχθης,
αλλά αυτή τη φορά οι διοικητές των μο
νάδων φάνηκαν εξυπνότεροι. Αποφά
σισαν να με μεταφέρουν -τον ταραξίασε μια άλλη μονάδα που υπηρετούσε
πίσω από τα ισραηλινά σύνορα του
1967, όπου δε θα αντιμετώπιζα το ζήτη
μα της αντίρρησης - και μέχρι σήμερα
ακόμη εδώ υπηρετώ.
Ο χρόνος που πέρασα στη στρατιωτι
κή φυλακή δεν ήταν και τόσο σκληρός.
Αν είσαι προετοιμασμένος, όπως
ήμουν χάρη στις καλές συμβουλές βετε
ράνων αντιρρησιών, μπορείς να βρεις
αρκετά χρήσιμο το χρόνο σου στη φυ
λακή. Μ πορείς λ.χ. να διαβάσεις όλα
τα βιβλία που δεν είχες το χρόνο να
διαβάσεις (εγώ θα σύστεινα τις 825 σε
λίδες της Deptford Trilogy του Καναδού
Ρόμπερτσον Ντέιβιζ - μεγάλος συγ
γραφέας)! Μ πορείς επίσης να μιλήσεις
με τους φίλους σου και την οικογένεια
σου απ’ το δημόσιο τηλεφωνικό θάλα
μο. Ύ στερα, κατόπιν σύστασης των
αξιωματικών μου, πήρα προαγωγή σε
ανώτερη βαθμίδα. Είμαι σίγουρος πως
ο Τζόζεφ Χέλλερ, συγγραφέας του
αντιπολεμικού βιβλίου Catch 22, θα κα
τανοούσε πλήρως την ισραηλινή στρα
τιωτική λογική.

01ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
Το ζήτημα της αντίρρησης κατά της
υπηρεσίας στον ισραηλινό στρατό έλα
βε πραγματικές διαστάσεις κατά τη
διάρκεια του πολέμου στο Λίβανο το
1982, όταν το Ισραήλ εισέβαλε κατα
κτώντας με τις δυνάμεις του την πρω
τεύουσα Βηρυττό. Μια ομάδα εφέδρων
οργάνωσε τότε την ομάδα διαμαρτυ
ρίας Yesh Gvul (Υπάρχουν Ό ρια) κι
αποφάσισε να αρνηθεί να υπηρετήσει
στο Λίβανο, υποστηρίζοντας όποιον
άλλο στρατιώτη έπαιρνε την ίδια από
φαση. Περίπου 168 ισραηλινοί στρα
I τιώτες φυλακίστηκαν κατά τη διάρκεια

ΙΣΡΑΗΛ
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του πολέμου στο Λίβανο, ορισμένοι
κατ’ επανάλειψη, αλλά περισσότεροι
από 3.500 υπέγραψαν το κείμενο δια
μαρτυρίας της Yesh Gvul κατά του αι
ματηρού αυτοΰ πολέμου.
Εκείνο τον καιρό υπηρετούσα κοντά
στο Τελ Αβίβ ως μη μάχιμος στρατιώ
της, κι έλαβα εκεί το πρώτο πολιτικό
μάθημα της ζωής μου ως παιδί οικογέ
νειας Δεξιών που ωρίμαζε μέσα από
νέες κατευθύνσεις. Τις πρώτες μέρες
του πολέμου στο Λίβανο, πολύ πριν τις
σφαγές της Σάμπρα και Σατίλα, αντελήφθηκα εκείνο που οι Βουδιστές εί
χαν κατανοήσει από παλιά: ότι η βία
γεννά περισσότερη βία και ότι εμείς,
ως ενσυνείδητα ανθρώπινα όντα, φ έ
ρουμε την ευθύνη της προσπάθειας
τερματισμού αυτού του φαύλου κύ
κλου. Άρχισα τότε να υποστηρίζω την
ισραηλινή ριζοσπαστική αριστερά που
αποκαλούσε τον πόλεμο αυτόν «έγκλη
μα» και τον τότε υπουργό Αμύνης
Αριέλ Σαρόν «εγκληματία πολέμου».
Όταν άρχισε η πρώτη Ιντιφάντα, στα
τέλη του 1987, είχα μόλις επιστρέφει
από την Ιαπωνία στο Ισραήλ κι ένιωσα
αηδία μπροστά στη βαρβαρότητα των
ισραηλινών στρατιωτών που επιχειρού
σαν να καταστείλουν την παλαιστινια
κή εξέγερση. «Να τους σπάσετε τα χέ
ρια και τα πόδια», διέταξε ο τότε
υπουργός Άμυνας Γιτσχάκ Ραμπίν, κι
αυτό ακριβώς έπρατταν οι ισραηλινοί
στρατιώτες. Για μένα όμως, το ζήτημα
της αντίρρησης δεν είχε ακόμη πάρει
χειροπιαστή μορφή. Υπηρετούσα στον
εφεδρικό στρατό, πίσω από τα ισραηλινά σύνορα του 1967, χωρίς να εμπλέκο
μαι στην κατοχή. Ωστόσο υπέγραψ α το
κείμενο διαμαρτυρίας της Yesh Gvul
υποστηρίζοντας τους στρατιώτες που
αρνιόνταν να υπηρετήσουν τη βάρβαρη
κατοχή. Ή τα ν το ελάχιστο που θα μπορούσα να κάνω. Π ήγαινα στις διαδηλώ
σεις και στις διαλέξεις της Yesh Gvul,
προσέφερα χρήματα για τη δράση της,
αλλά τίποτα περισσότερο.
Το 1995 μεταφέρθηκα σε νέα μονάδα
εφέδρων που υπηρετούσε κατά το μεγαλύτερο διάστημα στα κατεχόμενα
εδάφη. Από την πρώτη μέρα, στην πρώ
τη συνέντευξή μου με τους νέους διοι
κητές μου, είπα με κάθε ειλικρίνεια ότι
πρόκειται να φέρω αντίρρηση μόλις

κρίνω πως η υπηρεσία μου ως εφέδρου
πρόκειται με οποιονδήποτε τρόπο να
συμβάλει στην κατοχή. Δεν τους στέρη
σα επιπλέον καμία από τις απόψεις μου
για τις πράξεις τους ως στρατιώτες της
κατοχής. Δεν εντυπωσιάστηκαν βεβαί
ως, παρόλο που ήμουν ο πρώτος έφε
δρος που τους έλεγε ωμά ότι δεν επρόκειτο να λιποτακτήσει από την υπηρε
σία ή να λάβει απαλλακτική ιατρική
γνωμοδότηση, επιλέγοντας αντιθέτως
να γίνει «ένα αγκάθι για το σύστημα».
Αλλά και τρία χρόνια αργότερα έδει
ξαν ιδιαίτερα αμήχανοι όταν χρειάστη
κε ν ’ ακούσουν ξανά τη γνώμη μου για
όσα έκαναν στη φυλακή του Μεγκιντό.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ
Μετά την αποφυλάκισή μου εντάχθη
κα στη δράση της Yesh Gvul. Τώρα, βα
θιά μέσα στη δεύτερη Ιντιφάντα, πάνω
από 1.100 στρατιώτες υπέγραψαν τα
κείμενα διαμαρτυρίας των τριών οργα
νώσεων αντιρρησιών συνείδησης, της
Yesh Gvul, της Θάρρος Αντίρρησης
και της Shmnistim [σ.μ. Ιδχρονος πριν
τη θητεία], κατά της υπηρεσίας στα κα
τεχόμενα εδάφη. Περισσότεροι από
200 στρατιώτες φυλακίστηκαν εξαιτίας
της αντίρρησής τους. Το Μάρτιο-Απρίλιο του 2002, όταν ο ισραηλινός στρα
τός εισέβαλε στις παλαιστινιακές πό
λεις της Δυτικής Ό χθης, πάνω από 70
αντιρρησίες φυλακίστηκαν και μια φο
ρά 44 φυλακίστηκαν σε μία μέρα.
Στη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου
στο Λίβανο το 1996, υπήρξε μία περί
πτωση φυλάκισης 20 αντιρρησιών συ
νείδησης. Ο πιο φημισμένος απ’ αυτούς
είναι ένας 19χρονος, ο Γιονατάν ΜπενΑρτζί, ανηψιός του πρώην πρωθυπουρ
γού Μ πενιαμίν Νετανιάχου, που αρνήθηκε εξ ολοκλήρου να υπηρετήσει στο
στρατό, δηλώνοντας πως είναι ειρηνι
στής. Ο ισραηλινός στρατός βεβαίως
δεν πιστεύει ότι υπάρχουν ειρηνιστές
στο Ισραήλ κι έτσι καταδίκασε τον
Μπεν-Αρτζί σε περισσότερες από 200
μέρες φυλάκισης, ενώ τώρα αντιμετω
πίζει στρατοδικείο. Σήμερα πλέον, το
ζήτημα της αντίρρησης δεν αντιμετωπί
ζεται όπως προ εικοσαετίας ως πράξη
προδοσίας, και τώρα χαίρουμε στήρι
ξης από μέλη της Κνέσετ [σ.μ. Ισραηλινής Βουλής], από γνωστούς καλλιτέ

χνες, φιλοσόφους, συγγραφείς: Δεν εί
μαστε πλέον μόνοι. Νομίζω πως αντι
προσωπεύουμε το πιο συνετό πρόσωπο
της ισραηλινής κοινωνίας, των Ισραηλινών που επιδιώκουν την ειρήνη.

Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ
Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΜΑΣ
Π αρ’ όλα αυτά, η ισραηλινή κατοχή
γίνεται όλο και πιο βάρβαρη. Οι ισραηλινοί στρατιώτες διαπράττουν εκλήματα πολέμου σε καθημερινή βάση: Εκτε
λέσεις, δολοφονίες εκατοντάδων αθώ
ων Παλαιστινίων, περιλαμβανομένων
και παιδιών, γυναικών και ηλικιωμέ
νων, κατεδαφίσεις εκατοντάδων πα
λαιστινιακών κατοικιών, αρνήσεις πα
ροχής τροφίμων και υγειονομικής πε
ρίθαλψης. Και οι δύο πλευρές φαίνο
νται εξουθενωμένες από την κατάστα
ση. Η Ισραηλινοί είναι αρκετά τρομο
κρατημένοι από τις βομβιστικές αυτο
κτονίες (εκείνη του Σεπτεμβρίου στο
Café Hillel της Ιερουσαλήμ ήταν μόλις
200 μέτρα από το σπίτι μου) και υπο
στηρίζουν την κυβέρνηση Σαρόν.
Ωστόσο δε γνωρίζω ούτε έναν Παλαι
στίνιο που να πιστεύει τις ισραηλινές
δηλώσεις περί τερματισμού της κατο-

χηςΕπομένως, τι μπορούμε να κάνουμε
ως υπεύθυνοι πολίτες; Η διόλου πρωτό
τυπη απάντησή μου: να εναντιωνόμα
στε και να αντιστεκόμαστε. Εμείς, οι
Ισραηλινοί της ριζοσπαστικής αριστε
ρός, είμαστε αρκετά εξαντλημένοι από
τις διαδηλώσεις ρουτίνας κατά της κυ
βέρνησης, του στρατού, της κατοχής
και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Ταυτόχρονα
όμως νιώθω πως ποτέ δεν πρέπει να
εγκαταλείψουμε την ηθική, ειρηνική
αντίστασή μας κατά της βαρβαρότητας
και της αδιάκριτης βίας της ισραηλινής
κατοχής. Δεν πρέπει να αγοράζουμε
κανένα προϊόν που κατασκευάζεται
στους εποικισμούς, πρέπει να διατυπώ
νουμε τη γνώμη μας για την κατοχή και
δεν πρέπει να μετέχουμε στις στρατιω
τικές επιχειρήσεις που υποστηρίζουν
τη μηχανή της κατοχής -ω ς πολίτες, ως
στρατιώτες, ως άνθρωποι- ακόμη κι
όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε
ποινές. Αυτή η αντίρρηση συμμετοχής
στην κατοχή είναι η πράξη της ελπίδας
μας.
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Αρχισαν τα ματς

Ακραία καιρικά φαινόμενα
Του Νίκου Πρωινού
Αυτός ο Γκαγκάτσης δεν παίζεται με τίποτα. Κάλεσε τους
εκπροσώπους των ΠΑΕ να συζητησουν για τη βία στα γήπε
δα και τα... μέτρα που πρέπει να ληφθοΰν από την πολιτεία.
Ανάμεσα στους προσκληθέντες πρώτη θέση πίστα ο αξιότι
μος κύριος Μπέος!
ο®1Και σα να μην έφτανε αυτό, έκανε τσαμπουκά στον πρόε
δρο του Παναθηναϊκού και τον εκπρόσωπο του Αιγάλεω,
επειδή κατά τη γνώμη του είναι αχυράνθρωποι και έπρεπε
να παρευρεθούν τα πραγματικά αφεντικά (σ.σ. Βαρδινογιάννης, Μητρόπουλος).
US’ Οι εκπρόσωποι των δυο ομάδων αποχώρησαν σε ένδειξη
διαμαρτυρίας. Ερωτηθείς ο πρόεδρος της ΕΠΟ για την ιδιό
τητα του κ. Μπέου, που ως γνωστόν λόγω «νομικού κωλύμα
τος» δε μπορεί να έχει κανένα διοικητικό αξίωμα στον Π α
νιώνιο, απάντησε μες στην καλή χαρά ότι η παρουσία του
οφειλόταν στο γεγονός της φίλαθλης ιδιότητάς του.
cs5Η στήλη εγείρει ενστάσεις για τη μη πρόσκληση των κυ
ρίων Τσουκαλά, Χατζηχρήστου και λοιπών συγγενών...
Κ53 Η υπόθεση θυμίζει την παρουσία του Σκοτεινιώτη (στε
λέχους του ΣΥΝ) στις οπερετικές συναθροίσεις ΠΑΣΟΚΑΕΚΑ, ο οποίος επικαλείται την ιδιότητα του πολίτη. Η απο
θέωση της κοροϊδίας και της ξεδιαντροπιάς. Έ ννοιες που
φυσικά δεν αγγίζουν το σινάφι του κ. Καταλληλότερου.
ι®“ Η ΑΕΚ εξακολουθεί να βυθίζεται στα προβλήματα την
ίδια ώρα που ο πρόεδρος-φάντασμα έχει μετατρέψει την πα
ρουσία της διοίκησης στα αθλητικά δρώμενα σε παιδική χα 
ρά. Και να φτερνιστεί ο κυρ-Σωκράτης σπεύδει νατού χορη
γήσει αντιβιοτικά για να μη σηκώσει πυρετό.
Κι αν τρώει και καμιά σφαλιάρα στη Ριζούπολη, ψωμί κι
αλάτι. Άντε να δουν χαΐρι και προκοπή στη Φιλαδέλφεια.
Οι σκληροπυρηνικοί το χαβά τους με τα σενάρια περί
προδοσίας του Μπάγιεβιτς, ενώ η παλιά φρουρά των ποδο
σφαιριστών ετοιμάζει τα μπογαλάκια της το Φλεβάρη.
Η ομάδα αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
μετά τη νέα ήττα στην Ολλανδία και θα προσπαθήσει να χτυ
πήσει το πρωτάθλημα.
β ? Τ α ίδια πάνω-κάτω συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό. Ως
προς τους στόχους - μιας κι αυτός, αφού διασύρθηκε στους
περισσότερους αγώνες, κούνησε το μαντιλάκι του στην Ευ
ρώπη. Τα φρούτα εισαγωγής-Ζάετς αποδείχθηκαν ληγμένα.
Όλα θα κριθούν σε λίγες μέρες από το αποτέλεσμα με τον
Ολυμπιακό. "Ηδη τα πρώτα φέιγ-βολάν σε βάρος της διοίκη
σης εμφανίστηκαν στον αγώνα με τον Άρη.
Τελικά η Παναχαϊκή υποβιβάστηκε από τη Β ' Εθνική
προς μεγάλη λύπη του Θανασάκη του πολιτευόμενου (Κα-
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νελλόπουλου της ΕΠΑΕ) και του αθλητικού δικαστή που
έμεινε έκθετος με τις αλχημείες του, δεν είχε όμως την ευθι
ξία να παραιτηθεί.
Θα μου πείτε, εδώ δεν παραιτείται ο Χριστοδουλάκης με
τα διπλά βιβλία που αποκάλυψε ο Λ αφαζάνης του Συνασπι
σμού στη Βουλή, ένας πρωτόδικης θα παραιτηθεί;
ns* Και «κάτι ωραίον» που θα ’λεγε κι ο Μποστ. Μέχρι σήμε
ρα ξέραμε ότι από τον ουρανό πίπτει βροχή, χιόνι, χαλάζι,
άντε και κανένας μετεωρίτης. Ο ι της ΕΠ Α Ε υποστηρίζουν
ότι μπορεί να πέφτουν πολυθρόνες και κέρματα! Έ τσι έβγα
λαν καθαρούς τον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό. Τον πρώτο
για την πολυθρόνα που έπεσε στο κεφάλι του τερματοφύλα
κα της Χαλκηδόνας και τον δεύτερο για τα κέρματα που έπε
σαν στο κεφάλι του Τσάρτα στον αγώνα με την ΑΕΚ. Τα ενέ
ταξαν στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είπαμε οι άνθρωποι
είναι επιστήμονες-ερευνητές.
US’ Αποκαλυπτική η έρευνα στα Ν έα του προηγούμενου
Σαββάτου με συνεντεύξεις οργανωμένων οπαδών. «Τα κά
νουμε λαμπόγυαλο γιατί υπάρχει ατιμωρησία. Αν ήθελαν να
βρουν τους ταραξίες, είναι πανεύκολο. Τ α επεισόδια γίνο
νται γιατί υπάρχει άνιση αντιμετώπιση ftov ομάδων» (λέγε
με διαιτησία, ΕΠΑΕ, ΕΠΟ, Γ ΙΑ , αθλητική δικαιοσύνη). Τα
διαβάσατε ω ρε Λιανοκανελλοπουλογκαγκατσέοι;
Κι επειδή η περίοδος των μεταγραφών πλησιάζει, όλες οι
ομάδες ετοιμάζονται να μπουν στο παζάρι. Την αρχή έκανε
η ΠΑΕ ΠΑΣΟΚ έχοντας προσύμφωνα με ερασιτεχνικές
ομαδούλες τύπου ΑΕΚΑ και παροπλισμένους παίχτες Γ
Εθνικής (Κουνελάκης, Ανδρουλάκης, Λογοθέτης, Σκοτεινιώτης κ.ά.).
I®* Ρετάλια σύμφωνα με τον επανελθόντα στην ομάδα υπέρ
βαρο κ. Πάγκαλο, ο οποίος συγχέει το σούμο με το ποδό
σφαιρο, όπως την πολιτική με την μικροπολιτική.
β®>Οκτακόσια τεύχη Α ντί. «Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί, στη
σκηνή, σα ροκ συγκρότημα». Αφιερωμένο εξαιρετικά στον
εκδότη και τους συνεργάτες του περιοδικού από το μετερίζι
της εξέδρας.
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Το μελάνι φωνάζει
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Το πρώτο ελληνικό ποίημα του Κάλβου

Σε επιστολή της της 9ης Σεπτεμβρίου
1817 προς τον Κάλβο, ο οποίος από το
1816 ζει στο Λονδίνο, η μαθήτρια του
της ιταλικής γλώσσας Susan F. Ridout
αναφέρεται σε έναν «Inno» (Ύ μνο)
του Κάλβου, που της είχε στείλει ο ποι
ητής. Η προσπάθεια ανεύρεσης αυτοΰ
του ιταλικού ποιήματος, που είχε τυπώ
σει εκείνο το έτος ο Κάλβος, οδήγησε
στην ανακάλυψη ενός άλλου, επίσης
λανθάνοντος ποιήματος του, η ύπαρξη
του οποίου ήταν γνωστή από την αλλη
λογραφία του Κάλβου με τον λόρδο
Γκίλφορντ, τον ιδρυτή της Ιονίου Α κα
δημίας, στον οποίο ήταν αφιερωμένο το
ποίημα.
Το ποίημα, που έχει τον τίτλο «Ελπίς
πατρίδος» και που συνοδεύεται από
τον χαρακτηρισμό ωδή, είναι, όπως
ομολογεί ο ίδιος ο Κάλβος με την πρώ 
τη στροφή του, το πρώτο ποίημα που
έγραψε στα ελληνικά ο ιταλόγλωσσος
ως τότε, και ως το 1821, ποιητής:
Εύλαβώς, τρέμων, ρίπτω
πρώ την β ο λά ν τα δ ά κ τυ λ α
επί την ά ρ γυρ ό χο ρ ό ο ν
π ά τρ ιο ν κιθάραν.
Το ιστορικό της ανεύρεσης έχει ως
, εξής:
Αρχικά η έρευνα έγινε στη British
Library μέσω του διαδικτύου με τη βοή
θεια του δεκαεφτάχρονου μαθητή Τεύκρου Χαχολιάδη. Στις 11 Ιουλίου 2003
εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά 48 εκδόσεις
σχετικές με τον Κάλβο. Στη συνέχεια,
πάντα μέσω του διαδικτύου, η έρευνα
κάλυψε και τις υπόλοιπες πανεπιστη
μιακές βιβλιοθήκες της Αγγλίας και
ένας δεύτερος κατάλογος έδωσε 25 εκ
δόσεις. Μία από αυτές αφορούσε ένα
έντυπο του Κάλβου σε νεοελληνική
γλώσσα που τυπώθηκε στο Λονδίνο και
απόκειται σε βιβλιοθήκη της Γλασκώ-
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βης, βιβλιοδετημένο μαζί με άλλα έντυ
πα. Τα ακριβή στοιχεία (Glasgow
University Library, Call No. Sp Coll BG
57 - c.2) και η ηλεκτρονική αλληλογρα
φία, στη συνέχεια, αποκάλυπταν ότι
επρόκειτο για άγνωστη ωδή.
Το ταξίδι στην Αγγλία τον Ιούλιο και
η επίσκεψη το Σάββατο 2 Αυγούστου
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της
Γλασκώβης διέλυσε και τις τελευταίες
αμφιβολίες: επρόκειτο για το ποίημα
στα ελληνικά, το οποίο ο Κάλβος είχε
αφιερώσει στον Γκίλφορντ.
Η ωδή «Ελπίς πατρίδος» ανατυπώνεται πανομοιότυπα σε χωριστό φυλλά
διο που συνοδεύει το παρόν επετειακό
-το 800στό- τεύχος του Αντί. Κρίθηκε
σκόπιμο αυτό το εισαγωγικό σημείωμα
να συνοδεύεται από ένα «Χρονολόγιο»
του Κάλβου (περίληψη ευρύτερου Χρονολογίον που έχω καταρτίσει - θα τυ
πωθεί αυτοτελώς το επόμενο έτος), το
οποίο θα βοηθήσει τον αναγνώστη να
εντάξει την ωδή στα στοιχεία της βιο
γραφίας του Κάλβου και στα συμφραζόμενά τους κατά την πρώτη διαμονή
του ποιητή στη Μεγάλη Βρετανία.
Η περιορισμένη έκταση του παρόντος
«Χρονολογίου» δεν επέτρεψε τις ανα
φορές στις βιβλιογραφικές του πηγές,
οι οποίες θα περιληφθούν στο υπό έκδοσιν πλήρες Χρονολόγιο.
Ευχαριστώ τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Κωνσταντία Ζάνου, τη Μαίρη Ψαλιδοπούλου και τον Αλέξη Ζαφείρη για τη βοήθειά
τους στην αλληλογραφία μέσω διαδικτύου.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κα
Claire Mckendrick και τον κ. David
Weston της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημί
ου της Γλασκώβης, για την πρόθυμη βοήθειά τους.
ΛΕΥΚΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
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Χρονολόγιο Ανδρέα Κάλβου
του Λεύκιου Ζαφειριού

Στη μνήμη του Σ πύρου Μυλωνά (Ζάκυνθος 1913-Λενκωσία 2003)

1792, Μάρτιος: Γεννιέται στη Ζ ά
κυνθο ο Ανδρέας Κάλβος.
1794: Γέννηση του αδελφού του Νι
κόλαου. Ο θείος του Βιτζέντζος Κάλ
βος είναι ήδη εγκατεστημένος στο Λιβόρνο της Ιταλίας.
1801: Ο θείος του διορίζεται προξε
νικός πράκτορας της Επτανησιακής
Πολιτείας στο Λιβόρνο.
1802: Αναχώρηση του Κάλβου από
τη Ζάκυνθο -το πιθανότερο μετά τον
Μάρτιο- και εγκατάστασή του στο Λι
βόρνο μαζί με τον πατέρα και τον
αδελφό του.
1802, 4 Αυγούστου: Ο πατέρας του
Ιωάννης Κάλβος διορίζεται υποπρό
ξενος της Επτανησιακής Πολιτείας
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στο Λιβόρνο.
1803, 17 Ιουνίου: Η κυβέρνηση της
Επτανησιακής Πολιτείας διατάσσει
την απόλυση των προξένων της στην
Τεργέστη, τη Γένοβα και το Λιβόρνο.
1805, 10 Οκτωβρίου: Ύ σ τερ α από
αίτηση της μητέρας του στη Ζάκυνθο,
εκδίδεται εκκλησιαστική απόφαση
διαζυγίου σε βάρος του πατέρα του.
1806: Τυπώνεται στο Λιβόρνο η
Ελληνική Νομαρχία.
1808: Γνωρίζεται και συνδέεται με
τον Α νδρέα Λουριώτη (1789-1854).
1809: Ο Ιωάννης Ζαμπέλιος (17871836) στο Λιβόρνο.
1811: Τυπώνει στα ιταλικά ένα υμνη
τικό ποίημα (μια «canzone») για τον
Ναπολέοντα.
1812, Καλοκαίρι: Ο Κάλβος βρίσκε
ται στη Φλωρεντία.
Φθινόπωρο: Γνωρίζεται με τον Ούγκο Φόσκολο (1778-1827).
1813,15 Μαρτίου: Α ρχίζει να γράφ ει
στα ιταλικά την τραγω δία Teramene
(Θηραμένης).
Απρίλιος: Συγκατοικεί με τον Φ ό
σκολο σε έπαυλη στο Bellosguardo της
Φλωρεντίας.

1 Οκτωβρίου: Αίτησή του προς «τους
κυβερνώντας τη Ζάκυνθο» για υπο
τροφία, με συνοδευτικό σημείωμα του
Φόσκολο.
Μ έσα Νοεμβρίου: Ο Φόσκολο φεύ
γει από τη Φλωρεντία για το Μιλάνο.
1814: Α πορρίπτεται από τον Δήμο
Ζακύνθου η αίτηση του για υποτρο
φία.
Γράφει στα ιταλικά την Ode agli Ionii
(Ωδή στους Ιονίους). Αποκηρύσσειτον
ύμνο του στον Ναπολέοντα. Μετα
φράζει στα ιταλικά από τη σικελική
διάλεκτο ποιήματα του Giovanni Meli
(1740-1815).
Α ρχίζει να γρ ά φ ει στα ιταλικά, σε
πρώτη μορφή, την τραγωδία Le
Danaidi (Οι Δ αναΐδες).
Ε ργάζεται ως παιδαγω γός στην οικο
γένεια Ραφαέλο Φίντσι.
1815, Α πρίλιος: Ο Φόσκολο κατα
φεύγει στην Ελβετία ως πολιτικός εξό
ριστος.
30 Ιουνίου: Π εθαίνει η μητέρα του
στη Ζάκυνθο.
17 Δεκεμβρίου: Ο Φόσκολο του γρά
φει από το Χόττιγκεν της Ζυρίχης και
σχολιάζει την Ω δή στους Ιονίους.

Η πρώτη παραμονή του Ανδρέα Κάλβου στο Λονδίνο (1816*1820)

1816
20 Απριλίου: Ο Φόσκολο από το Χόττιγκεν της Ζυρίχης γράφ ει στη Ματζιόττι: «Έχω μεγάλη ανάγκη από κ ά 
ποιον που να μ ε βοηθάει και να μου
αντιγράφει■η συνήθεια έγινε απαραίτη
τη ανάγκη· και θα μπορούσα ίσως να
γράφω μια τραγωδία μένοντας νηστι
κός, με ψωμί μόνο και μ ε νερό, πιο γρή 
γορα πα ρ' όσο χωρίς αντιγραφέα. [...]
Μου ήρθε η ιδέα να καλέσω κοντά μου
τον Ανδρέα».
10 Μαΐου: Επιστολή της Ματζιόττι
προς τον Φόσκολο: «Ο Α νδρέας θα ανα
χωρήσει από δω την ερχόμενη Π έμπτη
15 τρέχοντος. Θα είχε κιόλας ξεκινήσει,
αλλ’ ο θάνατος της μητέρας του τον
κράτησε λίγες ημέρες, για να κανονίσει
τα μικρά συμφέροντά του».
17 Μαΐου: Η Ματζιόττι γράφει στον
Φόσκολο: «η αγγλική Πρεσβεία καθυ
στέρησε το διαβατήριό του, για τί έπ ρε
πε να ξεκαθαρίσει πρώ τα μ ερικά ζητή
ματα" τουλάχιστο έτσι είπαν». Στο ίδιο
γράμμα ο Κάλβος γράφ ει στον Φόσκο
λο: «Όμως, την ερχόμενη Τρίτη, μ ε τη
βοήθεια του Θεού, θα αρχίσω το ταξίδι,
έχοντας μ α ζί μου ένα μ ικ ρό κιβώτιο,
που φρόντισα να το γεμίσω περισσότε
ρο με βιβλία παρά μ ε άλλα πράγματα-

Ο όγκο Φ όσ κολο

μ ετά πέντε μέρες ελπίζω να συναντήσω
τον Πέλικο».
20 Μαΐου: Τρίτη: Αναχωρεί από τη
Φλωρεντία.
25 Μαΐου: Φτάνει στο Μιλάνο από
όπου φεύγει στις 29 του ίδιου μήνα.
Γνωρίζεται με τον Silvio Pellico (17891854).
27 Μαΐου: Ο Σίλβιο Πέλικο γράφει
στον Φόσκολο: «Ιερή είναι για μένα, μ ε
τά τρεις ημέρες γνωριμία, η φιλία του
Α νδρέα Κάλβου, που τον ζηλεύω γιατί
μ π ο ρ εί να σε ξαναδεί και να σε βλέπει
πάντα και να συμμερίζεται την τύχη
σου. Εκτός του ότι μου είναι αγαπητός
για χάρη σου, μου είναι φίλτατος και γ ι’
αυτόν τον ίδιο, για το πνεύμα και για
την ψυχή του. Θα ’θελα να ήμουν πρί
γκιπας για να τον τιμήσω αντάξια».
9 Ιουνίου: Φτάνει στο Χόττιγκεν της
Ζυρίχης* μένει στο ίδιο ξενοδοχείο με
τον Φόσκολο.
6 Ιουλίου: Σε επιστολή του προς τη
Ματζιόττι γράφει για τη διαταγή της
αστυνομίας να εγκαταλείψει ο Φόσκο
λο τη Ζυρίχη για πολιτικούς λόγους.
Εντολή στον Κάννιγκ για έκδοση δια
βατηρίου στον Φόσκολο. Τον έχει πλη
ροφορήσει γ ι’ αυτό ο φίλος του, άγγλος
βουλευτής, William Stewart Rose. Α ί
ρονται οι δυσκολίες για το ταξίδι στην
Αγγλία.
26 Ιουλίου: Γράμμα του Φόσκολο

προς τη Ματζιόττι: «Ο Ανδρέας δεν έχει
ούτε μια ώρα ελεύθερη. Σκέψου ότι στο
άλλο σπίτι πεθαίναμε από την πείνα κι
ότι εδώ, σε εικοσιεπτά ή εικοσιοκτώ
ημέρες, εγράψαμε, αντιγράψαμε και τυ
πώσαμε 116 σελίδες πυκνοτυπωμένες,
εκτός από τα βιβλία, κάθε είδους και σε
διαφορετικές γλώσσες, που αναγκα
σθήκαμε να διαβάσουμε, να παραβάλο
με κ.λπ.».
Τέλη Ιουλίου: Ο Φόσκολο στα λουτρά
του Μπάντεν για θεραπεία. Ο Κάλβος
παραμένει στη Ζυρίχη για τις τελευταί
ες διορθώσεις της έκδοσης του Ortis,
στην οποία έχουν παρεισφρήσει τυπο
γραφικά λάθη σύμφωνα με τον Φόσκο
λο: «Αλήθεια, παιδί μου Ανδρέα, έκανες
τις διορθώσεις χωρίς γυαλιά κι άφησες
πολλά σφάλματα, σαν να το έκανες σχε
δόν επίτηδες».

Ά π ο ψ η το υ Λ ο νδ ίν ο υ σ τη δ ε κ α ε τία
το υ 1 8 2 0 .

6 Αυγούστου: Ο Φόσκολο από τη Βέρ
νη γράφει στον Κάλβο για την αποστο
λή δέματος στον Ιωάννη Καποδίστρια,
στην Πετρούπολη.
10 Αυγούστου: Αναχωρεί από τη Ζυ
ρίχη για τη Βασιλεία, όπου θα συναντή
σει τον Φόσκολο.
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Το ξ ε ν ο δ ο χ ε ίο S a b lo n iè r e ό π ο υ έ μ ε ιν α ν
οι Κ ά λ β ο ς και Φ ό σ κ ο λ ο τις π ρ ώ τες
μ έ ρ ε ς τη ς ε γ κ α τ ά σ τ α σ ή ς τ ο υ ς σ τ ο
Λ ο ν δ ίν ο τ ο 181 ό.

Τέλη Αυγούστου: Ο Φόσκολο και ο
Κάλβος βρίσκονται στη Φραγκφοΰρτη
και αρχές Σεπτεμβρίου στην Οστάνδη.
8 Σεπτεμβρίου: Ο Φόσκολο φτάνει
μέσω Dover στην Αγγλία και την επο
μένη στο Λονδίνο· μένει στο Hotel
Sablonière στη Leicester Square.
11 Σεπτεμβρίου: Ο Κάλβος φτάνει
στο Λονδίνο· μένει στο ίδιο ξενοδοχείο
με τον Φόσκολο.
17 Σεπτεμβρίου: Φεύγουν από το ξε
νοδοχείο Sablonière και κατοικούν
στον αριθμό 11 της Soho Square.
19 Σεπτεμβρίου: Ο Φόσκολο γράφει
στη Ματζιόττι: «Ο A νδρέας μού στοιχί
ζει αρκετά, γιατί δε μπορώ, αλλ’ ούτε
επιθυμώ να τον μεταχειρίζομαι παρά
σαν αδελφό και φίλο. Α ν δεν τον είχα
μ α ζί μου, δεχόμενος τις διάφορες προ
σκλήσεις που μου γίνονται, δεν θα είχα
ανάγκη σπιτιού και για όλο το Νοέμ
βριο. [...] Αλλά για παρόμοια συντρο
φιά, δεν υπάρχει χρυσός που να μπορεί
να την ξεπληρώσει όσο πρέπει. Εξάλ
λου, θα έλθει σε λίγο ευκαιρία να μ ε
βοηθήσει για να κερδίσω και πάλι όλα
τα σημερινά έξοδα».
Ο Φόσκολο γνωρίζεται με το Λόρδο
Holland, στο σαλόνι του οποίου συχνά
ζει.
Φόσκολο και Κάλβος αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσκολίες· ο Frederick
North λόρδος Guilford δανείζει χρήμα
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τα στον Φόσκολο. Η Ματζιόττι τούς
στέλνει χρήματα από τη Φλωρεντία.
11 Νοεμβρίου: Με έγγραφό του ο
Μέττερνιχ δίνει εντολή στον πρεσβευ
τή της Αυστρίας στο Λονδίνο «να π α ρ α 
κολουθήσει διά των οργάνων του, όπου
το δυνατόν προσεκτικώτερα τον Ούγκο
Φόσκολο».
30 Νοεμβρίου: Επιστολή του βιβλιο
πώλη του Λονδίνου Baidock προς τον
ποιητή, στην οποία περιλαμβάνεται κα
τάλογος βιβλίων στη νεοελληνική -κ υ 
ρίω ς- γλώσσα.
18 Δεκεμβρίου: Πρώτη έκθεση του
πρεσβευτή της Αυστρίας προς τον
υπουργό Εξωτερικών Μέττερνιχ, ύστε
ρα από την παρακολούθηση του Φό
σκολο, από την οποία και η πληροφο
ρία «ότι έγινεν εγκαρδίως δεκτός εις το
σπίτι του λόρδου Χόλλαντ».
Δεκέμβριος: Ο Κάλβος διδάσκει ελ
ληνικά στον Philip Barker Webb (17931854), ο οποίος το 1818 θα ταξιδέψει
στην Ελλάδα και θα ασχοληθεί με την
τοπογραφία της Τροίας.
Τον ίδιο μήνα η Emma Wells ζητά από
τον ποιητή να επιστρέφει τα βιβλία με
ποιήματα του Λόρδου Βύρωνα που έχει
δανειστεί από την αδελφή της Anne
Clarissa Wells.
Ο Κάλβος γνωρίζεται με τον ιταλό τε
νόρο Giuseppe Naldi (1770-1820), στον
οποίο θα αφιερώσει το 1818 το πρώτο
μέρος του βιβλίου του Italian Lessons.
Η κόρη του Carolina Naldi (;-1876), μαθήτριά του στα ελληνικά, θα είναι ανά
μεσα στους μάρτυρες του γάμου του
ποιητή στις 18 Μαΐου 1819.
1817

6 Ιανουάριου: Γράμμα του φίλου του
Pecchioli από τη Φλωρεντία, στο οποίο
του εκθέτει την τραγική κατάσταση της
Giuditta Marocchesi, με την οποία ο
ποιητής είχε ερωτικές σχέσεις:
«Οποιαδήποτε κι αν είναι η αιτία, αλη
θινή ή πλαστή, που σε κάνει να λησμο
νείς τη δυστυχισμένη εκείνη κόρη, εμπι
στεύσου την ελεύθερα σε μένα. Α ν σου
λείπει το θάρρος να πεις στην ίδια τη
σκληρή αλήθεια, μπορείς ν' αναθέσεις
σε μένα την εντολή να της φανερώσω το
μεγάλο δυστύχημα, παρά να την αφήσεις σε μια τόσο θλιβερή αβεβαιότητα,

που είναι πολύ χειρότερη κι α π ' το θά
νατο».
Τον ίδιο χρόνο ο Κάλβος γνωρίζεται
με τον βουλευτή Sir Charles Miles
Lambert Monck (1779-1867), στον
οποίο παραδίδει ελληνικά από τον
Απρίλιο του έτους αυτού, ίσως και νω
ρίτερα. Τους συνδέει στενή φιλία. Σώ
ζονται δύο επιστολές του Κάλβου
(1817) στα ελληνικά προς τον Monck, ο
οποίος ως βουλευτής (1812-1820) σας
26 Μ αΐου 1819 αντιτίθεται στην παρα
χώρηση της Π άργας από τους Άγγλους
στον Αλή Πασά.
Τον ίδιο χρόνο φαίνεται ότι γνωρίζε-

Ο φ ιλ έ λ λ η ν α ς β ο υ λ ε υ τ ή ς S ir C h a rle s
M o n c k , μ α β η τ ή ς και φ ίλ ο ς τ ο υ Α ν δ ρ έ α
Κάλβου.

ται με τους ηθοποιούς του Covent
G arden Charles Kemble (1775-1854), .
στον οποίο παραδίδει ιταλικά, και τη ;
σύζυγό του M aria Kemble (Maria
Theresa D e Camp, 1774-1834).
Ρήξη στις σχέσεις Φόσκολο και Κάλ
βου. Από τις αρχές Φεβρουάριου ο
Κάλβος κατοικεί ήδη στον αριθμό 19
της G errard Street στο Soho.
14 Φεβρουάριου: Γράμμα του Φόσκο
λο προς τον Κάλβο: «Αν δεν είχα προ
βλέπει πως θα βρισκόμουν σήμερα στη
μεγαλύτερη ανάγκη, δεν θα σας παρακαλούσα π ο τέ για να μ ου δώσετε τουλάχιστον ένα μέρος α π ό τα χρήματα που
σας δάνεισα. Σήμερα, και αφού σας περίμενα δέκα σχεδόν μέρες, η ανάγκη με
υποχρεώνει να σας ξαναπαρακαλέσω.

Η ο δ ό ς G e rr a r d σ το Λ ο ν δ ίν ο (τη
δ ε κ α ε τ ία το υ 1 8 2 0 ), όπ ο υ έ μ ε ν ε ο
π ο ιη τή ς α π ό τις α ρ χ έ ς το υ 1 8 1 7 μ έχ ρ ι το ν
Μ ά ιο το υ 1 8 1 9 .

εμπόδησε όχι μόνον να σας γράψω αλ
λά και να διαβάσω τα όσα μου εγράψετ ε - εκαλητέρευσα και κάμνω το χρέοσμου.
Ακούω ότι ηύρετε την γυναίκανσας
και τά παιδιάσας εις καλήν υγείαν και
χαίρομαι· αλλά σας λυπούμαι εγκαρδιακώς διά το να ευρίσκεσθαι εις ένα
κλίμα το οποίο σας απομακρίνει την
γλυκότητα του καλοκαιριού- Βέβαια
τέτοιο κλίμα δεν ήθελεν είναι διά με λα 
τρευτήν του ήλιου και των πορικών.Έ χετε δίκαιον όταν λέγετε ότι τα νησιά
μ α ς έχουσι πλήθος και κάθε λογής κα 
λών κ α ρ π ώ ν δίκαιον ακόμι όταν παραπονείσθαι να ωριμάζουσιν εδώ μετά

βίας και εις τα κλείστρα- αλλά ’μηλόντας απάθητα αν κάποια δένδρα και
άνθη οπού ο ήλιος ενδυναμώνει αλλού
με τας ακτίναστου, εδώ δεν επιτυχαίνουσι, το ανθρώπινον σώμα όμως αυξά
νοντας υγειέστερον, κάμνει ’τούτους
τους τόπους αξίους προτιμήσεως- Εις
κάθε γην τα καλά και τα κακά είναι ισοστάσια, και εγώ συμβουλεύω τους φίλουσμου να παρατήσουν κάμποσα κα
λά διά να ολιγοστεύσουν τα κακά τους.
Δ εν επαινώ λοιπόν ούτε αγαπώ την ελλάδα ή την Ιταλίαν ή άλλο τινά μέρος
του κόσμου διά το όνομα και διά τα
πράγματα οπού περιέχουν αλλά διά την
ησυχίαν οπού ημπορούν να μου δώ
σουν- Α ν ήμουν πλούσιος, αν δυνατός
εις το σώμα και μ ε μεγάλα μέσα νοός,
και αν αι περιστάσεις πολιτικοί το εσυγχώρουν, ήθελον προτιμήσει κάλλιον την
ησυχίαν και την ευτυχίαν της πατρίδος
μου παρά την εδικήνμου, αλλά επειδή ο
καιρός και η τύχη θέλει έτζι, έτζι ασ εί
ναι, και χαίρομαι εδώ τρέμοντας από το
κρύον καθώς εχαιρόμουν εις την πατρίδαμου στενοχορημένος από την ζέ
σταν».
9 Σεπτεμβρίου: Γράμμα της Susan F.
Ridout προς τον Κάλβο στο οποίο αναφέρεται σ’ έναν «Ύμνο» (Inno στα ιτα
λικά) του ποιητή τον οποίο της έχει
στείλει. Στο ίδιο ποίημα (Hymn και
little poem ) αναφέρονται σε επιστολές
τους προς τον Κάλβο (2 και 11 Δεκεμ
βρίου) και οι μαθήτριές του Frances
Freeman και Pearson: «Άπειρες ευχα
ριστίες, Κύριε, για το γράμμα σας και
για τον Ύ μνο σας, που οι τρεις μαθή
τριές σας με μεγάλη ευχαρίστηση δια
βάσαμε». Σε απαντητική επιστολή του

Λ ο ν δ ίν ο 1 8 2 1 .
Ο Τάμεσ ης.

V '^

Όλες μου οι ελπίδες για το Φλεβάρη,
στηρίζονται σ ’ εκείνες τις λίγες λίρες
που, έστω και μία-μία αν μου τις δίνετε,
θα με βγάλουν από τις στεναχώριες που
έχω».
4 Μαρτίου: Ο Φόσκολο σε επιστολή
του προς τον Hagenbuch, φίλο του και
διευθυντή του εκδοτικού οίκου Orelli
Fussli στη Ζυρίχη, του γράφ ει για τον
Κάλβο: «Η αρρώστια μου, η φτώχεια
που είναι συνέπειά της και η εγκατάλει
ψη του κακότυχου Κάλβου μ ε εμπόδι
σαν να συνεχίσω την έκδοση. Σου έγρα 
ψα ήδη με ποια ψυχρή αγνωμοσύνη μ ε
εγκατέλειψε ο Κάλβος, όταν βρισκό
μουν σχεδόν στο χείλος του τάφου. [...]
Με ανάγκασε να του πω να φροντίσει ο
ίδιος για τα συμφέροντά του. Μ ου α π ά 
ντησε ότι είχε κιόλας προβλέψει κι ότι
είχεν εύρει άλλη κατοικία γι ’ αυτόν μ ό 
νο, πιο κατάλληλη για τις παραδόσεις
του της ιταλικής γλώσσας. Οπωσδήπο
τε, με βεβαίωσε, σαν να επρόκειτο για
μια μεγάλη γενναιοφροσύνη εκ μέρους
τον, ότι θα μου κρατούσε συντροφιά ως
τη στιγμή που θα βρισκόμουν σε καλύ
τερη κατάσταση. Εγώ όμως δεν θέλησα
να περιμένω τη στιγμή αυτή. Του κ α τέ
βαλα μάλιστα από τα λίγα χρήματά μου
την πληρωμή όλων των μισθών του [...].
Μου είπαν ότι φροντίζει πολύ καλά για
τα σνμφέροντά του, κάνοντας πα ραδό
σεις».
Τον Μάρτιο παραδίδει μαθήματα ιτα
λικής στη Susan Fortune Ridout. Σώζο
νται γύρω στα 60 γράμματά της προς
τον Κάλβο (27.3.1817-30.12.1819). Τον
Νοέμβριο του 1819 εκδηλώνεται ο
: αμοιβαίος έρωτάς τους.
30 Ιουλίου: Επιστολή του Sir Charles
Monck προς τον Κάλβο: «εις τα δικά
σας νησία το κλίμα είναι ωμορφότατο.
γίνονται εκεί κάθε λογής καρποίμπολικώς, και πωρικα καλά, και ο καιρός εί
ναι πάντα γαληναίος. ροδάκιναις,
• ροΐδια, σταφύλια, νεράντζια και σύκα
ενρίσκονται πάντα εις τα περιβόλια».
19 Αυγούστου: Απαντητική επιστολή
του Κάλβου στον Sir Charles Monck.
Αναφέρεται σε σοβαρή ασθένεια των
ματιών του: «Σας ζητώ χίλιαις φοραίς
σνμπάθιον αν άργισα τόσον να α π ο κρι't' θώ της τιμίασσας των 3 0 Ιουλίου.- υπόφαιρα διά 20 ημέραις μία ν τόσον μεγάλην και σκληράν οφθαλμίαν οπού μ ε
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ο Κάλβος της γράφει: «Αν εγνώριζα ότι
όλες οι μαθήτριές μου θα δέχονταν μ ε
ενμένεια τον Ύ μνο μου, θα είχα αποστείλει ευχαρίστως τρία αντίτυπα αντί
για ένα».
10 Οκτωβρίου: Γράμμα του βουλευτή
Charles Monck προς τον Κάλβο: «Ελυπήθηκα πολλά διαβάζοντας την γραφήνσου από της οποίας έμαθα την
σκληρόν σου ασθένειαν πόσον πόνον
ήτον ανάγκαιον να υποφέρητε. ότι
εκαλλιοτέρεψες χαίρομαι: κι ελπίζω το
βλέψιμόν σου να μην λάβη καμμίανβλά
βην από την οφθαλμείαν οπού έπαθες.
[...] διά πολλαίς δουλείαις οπού έπερναν σχεδόν όλην την σχολήν μου, αφού
είμαι εδώ, δεν έσπούδασα πολλά την
Ρωμαϊκήν, όμως έφερα περαίτερον κ ά 
ποιο τι εις τελίωσιν το λεξικόν μου
Αγγλορωμαϊκόν, και ελπίζω ότι με το
μέλλον έτος, πότε μεταγύρισα εις Αόνδραν, θέλω έχει ακόμη την ωφελητικήν
σου βοήθειαν. [...] ευχαριστώ σας πολλά
διά την διόρθωσιν των σφαλμάτων της
δικής γραφής μου. [...] εις ετούτον τον
κόσμον όεν ευρίσκονται ρόδα οπού δεν
περικυκλώνονται με ανκάθια».
10 Δεκεμβρίου: Απαντητική επιστολή
του Κάλβου προς τον Sir Charles
Monck. Πληροφορία ότι ετοιμάζει ελ
ληνικό λεξικό και γραμματική σε «α
πλήν γλώσσαν της ελλάδος»: «Είδον ότι
δεν θέλετε γυρήση ειςΑόνδραν πριν το
τέλος Ιαννουαρίου και προσμένω αυ
τόν τον καιρόν ανυπομόνως- είδον έτι
ότι επροχωρήσετε εις το Λεξικόν σας
και χαίρομαι · εγώ εσυμφώνησα με έναν
βιβλιοπώλην και με τον χρόνον θέλει
αρχήνίσω τον τύπον ενός Ρωμαϊκού λε
ξικού (γρεκικού)- αυτός ο ίδιος Βιβλιο
πώλης ετύπωσε είναι τώρα μερικαίς
ημέραις μίαν σκλυρώτατην γραμματι
κήν διά τους Άγγλους οπού επιθυμούσι
να μάθουν την απλήν γλώσσαν της ελ
λάδος: πρέπει να την δεχθούμεν διότι
είναι η μόνη οπού ευρήσκεται εδώ Ίσως θέλει τιπόσω το ογλιγορότερον
μίαν και εγώ- κάτι τι λιγότερον σκλυρήν».
13 Δεκεμβρίου: Επιστολή του μαθητή
του John Lee (1783-1866) στα ελληνικά
προς τον Κάλβο στην οποία και η πληρο
φορία ότι ο ποιητης «έχει την τιμήν την
ξεχωρισμένην να τυπώνει πρώτος βιβλία
απλογρεκικά εις ετούτην την γην».
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Ο κόμης Γκίλφορντ, ιδρυτής της Ιονίου
Ακαδημίας, στον οποίο ο Ανδρέας
Κάλβος αφιέρωσε το 1819 την ωδή του
Ελπίς πατρίδος.

181
10 Ιανουάριου: Πληροφορία από πα
τέρα μαθήτριάς του ότι διδάσκει και
γαλλικά.
Τυπώνεται στο Λονδίνο η τραγωδία
του Le Danaidi {Δαναΐδες).
Γνωρίζεται με τον ιταλό γιατρό και
λογοτέχνη Bartolomeo De Sanctis
(1781-;), ιδρυτή του περιοδικού L ’Ape
Italiana. Σώζονται 19 επιστολές (18181819) του De Sanctis προς τον Κάλβο:
«Στα σχέδια για τη δημιουργία του π ε 
ριοδικού έλαβε μέρος ενεργό και ο Κάλ
βος [...] Τα γράμματα του De Sanctis
μας εισάγουν και στην ιδιωτική ζωή του
νιόπαντρου ζεύγους Κάλβου [θα π α 
ντρευτούν τον Μάιο του 1819]. Ο De
Sanctis συχνά πηγαίνει σπίτι τους και
περνά εκ εί τη βραδιά του. Άλλοτε π η 
γαίνουν εκ εί ομαδικά φυγάδες Ιταλοί
για συνεδρίαση. Ο Κάλβος προμηθεύει
στον De Sanctis συνδρομητές για το π ε
ριοδικό, ενώ αυτός πάλι του συστήνει
ακροατές» (Μ. Vitti).
15 Απριλίου: Η μαθήτριά του Frances
Freeman τον ευχαριστεί για την απο
στολή της Italian Grammar, πρώτο μέ
ρος των Italian Lessons που θα κυκλο

φορήσουν το 1820.
31 Μαΐου: Ο Ζακύνθιος ναυτικός Νι
κόλαος Κεφαλάς (1770-1850), γνωστός
έμπορος και τυχοδιώκτης, ζητά από τον
Κάλβο το ελληνικό αλφάβητο για τους
χάρτες που θα τυπώσει τον ίδιο χρόνο
στο Παρίσι.
Καλοκαίρι: Γνωριμία του με την
M aria Theresa Josephine Thomas, μιαν
«εύμορφη κοπ[έ]λα», την οποία ερω
τεύεται και με την οποία θα παντρευτεί
τον επόμενο χρόνο.
2 Ιουνίου: Στέλνει έντυπες προσκλή
σεις για τη διάλεξή του σχετικά με την
αρχαία και νέα ελληνική. Η διεύθυνση
του: 19 G errard Street, Soho.
9 Ιουνίου: Διάλεξή του στα Argyll
Rooms, πνευματικό και καλλιτεχνικό
κέντρο του Λονδίνου, για την αρχαία
ελληνική γλώσσα σε σύγκριση με τη
νέα, στην οποία εκφράζει τη διαφωνία
του με τη θεωρία του Έρασμου για την
προφορά της ελληνικής γλώσσας.
Την ίδια μέρα δημοσιεύεται αγγελία
στην εφημερίδα Times: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ : Π αρακληθήκαμε να σημει
ώσουμε ότι η διάλεξη που πρόκειται να
γίνει απ ό τον κ. Κάλβο, έναν ιθαγενή της
Ελλάδας, πάνω στην αρχαία ελληνική
LE
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H τραγωδία t o u A. Κάλβου Le Danaidi
που τυπώθηκε στο Λονδίνο το 1818.
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■
' γλώσσα σε σύγκριση μ ε τη νέα, θα αρχί
σει ακριβώς στις 3 σήμερα στα Argyll
: Rooms».
10 Ιουνίου: Δημοσίευμα στην εφημε
ρίδα Times για τη διάλεξη του ποιητή,
κατά την οποία διάβασε αποσπάσματα από τον Ό μηρο και το Θουκυδίδη:
■ «Ο ομιλητής ήταν ένας νέος άντρας μ ε
„ ενδιαφέρουσα εμφάνιση, ονομαζόμε
νος Κάλβος■κατά γεται α π ό τη Ζ ά κ υ ν
θο, αλλά έχει εγκαταλείψει α υτή τη νή; σο για πέντε τώρα χρόνια και σ ’ α υτό
το διάστημα έχει ταξιδέψει στην Ε υρώ 
πη και, εκτός απ ό άλλες γλώσσες, απόχτησε μια τέτοια γνώση της αγγλικής,
ώστε η διάλεξή του δε θα υποτιμούσε
έναν από τους καλύτερούς μ α ς συγ
γραφείς είτε σε ύφος ή σε επιχειρημα
τολογία. [...] Δ ιάψ ευσε τη θεωρία του
Έρασμου μ ε μεγά λη επιτυχία. [...] Η
συγκέντρωση που έγινε στα Argyll
Rooms, ήταν σοβαρή αν και όχι πολυ. πληθής».
Την ίδια ημέρα στην εφημερίδα The
New Times δημοσιεύεται περίληψη της
διάλεξης. Μεταξύ άλλων: «Την Δ ευ τέ
ρα δόθηκε μια διάλεξη στα Argyll
Rooms από τον Ζακύνθιο κ. Κάλβο, το
κύριο θέμα της οποίας ήταν να αποδεί
ξει ότι οι σύγχρονοι Έ λληνες π ρο φ έ
ρουν όπως επρόφεραν και οι πρόγονοί
τους στην πιο δόκιμη περίοδο των ελλη
νικών γραμμάτων. [...] Το ενδιαφέρον,
το οποίο παρουσιάζει α π ό μόνο του το
θέμα, ήταν αυξημένο στην περίπτω ση
αυτήν από το γεγονός ότι ο ομιλητής
πραγματευόταν για τη γλώσσα του δι
κού του τόπου και α π ό την καλοζυγι
σμένη σοβαρότητα μ ε την οποία υπ ερ α 
σπιζόταν τις πεποιθήσεις του. Ο κ. Κάλ
βος είναι πολύ νέος και όπως μαθαίνου
με έχει φθάσει πρόσφ ατα στην Αγγλία.
Πρέπει να προόδευσε κατα πληκτικά
γρήγορα στα αγγλικά. Το ύφος του εί
ναι λείο και επακριβωμένο, και η λαλιά
του κομψή και ζωηρή. [...] Π αραπονύ
θηκε ότι οι ταξιδιώ τες εσχημάτισαν την
γνώμη τους για την σύγχρονη ελληνική
γλώσσα υπερβολικά στηριγμένοι στην
ομιλία του λαού. Ο κ. Κάλβος εχειρίσθηκε αυτά και πολλά άλλα θέματα με
μεγάλη οξύνοια και εδιάβασε διάφορα
ομηρικά αποσπάσματα. [...] Ετελείωσε
την ομιλία του διαβάζοντας τα ελληνι
κά ψηφία και τις διφθόγγους και απαγ-
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το 1818.

γέλλοντας απ ό τον Θουκυδίδη ένα μ έ 
ρος α π ό τον περίφημο Ε πιτάφιο του
Περικλή. [...] Ο κ. Κάλβος ανήγγειλε
την πρόθεσή του να κάνει και άλλες
διαλέξεις· πιστεύομε ότι θα προχωρή
σει βαθύτερα στην σύγκριση ανάμεσα
στην σημερινή και την αρχαία ελληνι
κή...».
21 Ιουλίου: Επιστολή του μαθητή του
John Lee, στην οποία αναφέρεται στη
διάλεκτο του «σπουδαίου» Κοραή και
στο Α εξικόν της Γαλλικής Γλώσσης
(1809) του Γρηγορίου Γ. Ζαλίκογλου,
(1776-1827), το οποίο έχει και ο ποιη
τής. Του ζητάει τη γνώμη του ποια «διά
λεκτο» πρέπει να σπουδάσει.
Αύγουστος: To Gentleman's Magazine
γράφ ει για τη διάλεξη του Κάλβου.
10 Δεκεμβρίου: Ο αδελφός του Νικό
λαος του γράφει από την Τεργέστη:
«Εσύ, παρόλο που ξέρεις πού φθάνει η
αδελφική αγάπη, δύσκολα μπορείς να
υποθέσεις την ικανοποίηση που ένοιω
σα όταν άκουσα την διαπρεπή σταδιο
δρομία που εγκαινίασες στα γράμματα,
και τη φήμη που απέκτησες στην πρω
τεύουσα αυτή μ ε τα προσόντα σου.

Α γα πητέ μου αδελφέ, ήταν καιρός πλέ
ον να κουρασθεί η μοίρα να μας κατα
διώκει, και να ανοίξει και σε μας μια
φορά το δρόμο να γίνομε κάτι: ιδού πού
φθάσαμε αδελφέ μου, εσύ από τον ένα
δρόμο, κι εγώ από τον άλλο: εσύ βρίσκε
σαι σε μία χώρα όπου η επιστήμη χαίρει
εκτίμησης και αποδίδει την πρέπουσα
δικαιοσύνη στα προσόντα σου: εγώ, μ ε
τά από τόσες δυσκολίες, για να απομα
κρυνθώ από την ηλιθιότητα μέσα στην
οποία δυστυχώς είχα μεγαλώσει, κατάφερα να βελτιώσω τις γνώσεις μου στο
εμπόριο, σε σημείο να γίνω ο γραμματέ
ας του πρώτου Οίκου αυτής της Α γο 
ράς: μπορούμε να είμαστε ικανοποιη
μένοι από την τύχη μας, πόσο μάλλον
που είναι καρπός του δικού μας ιδρώτα
και των σπουδών που εμείς οι ίδιοι κά 
ναμε.
[...] Έχει εδώ δύο λογίους: τον
Cavaliere Μουστοξύδη και κάποιον
Σκορδίλλη: και οι δύο σε γνωρίζουν εξ
ονόματος από την εποχή που ήσουν
ακόμα με τον Φόσκολο: Μου ζητούν συ
νεχώς νέα σου και ευχαριστήθηκαν πο
λύ όταν τους έδωσα να διαβάσουν το
άρθρο στην εφημερίδα Times σχετικά
μ ε την Ομιλία που έκανες στα Argyle
Rooms».
Δημοσιεύεται
αγγελία
στο
Gentleman's Magazine για την Αρμονι
κή Γραμματική των Κυριοτέρων
Αρχαίων και Νεότερων γλωσσών του
Frederich Nolan: «Η Νέα Ελληνική θα
γίνει από τον κ. Κάλβο, ένα ιθαγενή της
Ιονίου Δημοκρατίας και Δημόσιο Ομι
λητή πάνω στην Ελληνική Λογοτεχνία».
Μ εταφράζει στα νέα ελληνικά από
σπασμα από το «Βίος του Κωνσταντί
νου» του Ευσέβιου για τον αιδεσιμότα
το Frederich Nolan (1784-1864). Σε
επιστολή του στα ιταλικά σχολιάζει τη
λέξη «σύνεσις»: «Αν δεν απατώμαι αυ
τή η λέξη είχε αρχικά μόνο τη σημασία
μιας ενώσεως ή συνάφειας φυσικών
αντικειμένων (Όμηρος), και η έννοια
της συγκρίσεως, στοχασμού, κρίσεως,
εκλογής, επανενώσεως και συνθέσεως
από το μυαλό δεν συνδέθηκε μ α ζί της,
μέχρι περίπου την εποχή που η Ελλάδα
ενδιαφέρθηκε για τη φιλοσοφία (Πλάτ.
Αριστ. Ξεν. Απομ.), όταν εσήμαινε, κα
θώς σημαίνει και τώρα, σωφροσύνη, ευ
φυΐα, καλή αίσθηση, λογική και πιο κν-
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ριολεκτικά εκείνο που ο Condillac εν
νοεί στη λογική τον με τη λέξη
jugement».
Η μετάφραση του αποσπάσματος του
Ευσέβιου από τον Κάλβο καθώς και η
επιστολή του στα ιταλικά δημοσιεύο
νται στο βιβλιαράκι του Nolan,
Remarks on a passage in Eusebius’s
Ecclesiastical History with translation in
Modem Greek and Italian.
Ολοκληρώνει τη μετάφραση στη νεο
ελληνική γλώσσα των Ψαλμών του
Δαυίδ, καθώς και των Συναπτών, Ε πι
στολών και Ευαγγελίων.
1819

7,14,21 Φεβρουάριου: Υπόσχεση γά
μου (Banns of Marriage τρεις συνεχό
μενες Κυριακές) στην εκκλησία της
Αγίας Άννας στο Σόχο.
26 Μαρτίου: Επιστολή του ποιητή
Filippo Pananti (1766-1837) προς τον
Ανδρέα Κάλβο.
Απρίλιος: Κυκλοφορεί στο Λονδίνο
το περιοδικό L ’Ape Italiana, στο οποίο
συνεργάζεται ο Κάλβος* υπογράφει με
τα αρχικά Κ.Ζ. και Κ.Χ.Ζ.
18 Μαΐου: Γάμος του ποιητή με τη
Maria Theresa Josephine Thomas στην
εκκλησία της Αγίας Αννας στο Σόχο.
Την πράξη του γάμου υπογράφουν,
εκτός από την κόρη του φίλου του
Guiseppe Naldi, Caroline, η Maria T.J.
Thomas και o L. Carlos O’ Callaghan
του τυπογραφικού οίκου «Boyle and
Callaghan» που είχε αναλάβει την
εκτύπωση των Italian Lessons του Κάλβου.
Το ζεύγος Κάλβου μετακομίζει στο 5
Brook Green Terrace, Hammersmith
(Brooke Green, London, W6).
26 Μαΐου: Φιλελληνικός λόγος του
βουλευτή Charles Monck στο Βρετανι
κό Κοινοβούλιο με τον οποίο υπερα
σπίζεται τους κατοίκους της Πάργας.
1 Ιουνίου: Επιστολή-σημείωμα του
John Lee προς τον Κάλβο, όπου γίνεται
αναφορά στο Λεξικόν Τετράγλωσσον
(1801) του Γεωργίου Κωνσταντίνου
(;-1786), που του έχει υποδείξει, καθώς
και σε ελληνική εφημερίδα την οποία
περιμένει από τον ποιητή.
28 Ιουνίου, Δευτέρα: Πρώτη ομιλία
του Κάλβου, στα Argyll Rooms, της νέ
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ας σειράς διαλέξεων για την αρχαία
και τη νέα ελληνική γλώσσα. Αποτελεί
επανάληψη, με πολύ μικρές αλλαγές,
της διάλεξης που έδωσε στις 9 Ιουνίου
1818. Τη διάλεξη παρακολουθεί ο φί
λος και μαθητής του της ελληνικής
γλώσσας, βουλευτής Sir Charles
Monck.
30 Ιουνίου, Τετάρτη: Δεύτερη διάλε
ξη στα Argyll Rooms: «Ο κ. Κάλβος
εδιάβασε τον υπέρ Α ρχιδάμον λόγο τον
Ισοκράτη, μ ε παρατηρήσεις φιλολογι
κές, κριτικές και επεξηγηματικές της
προφοράς των σύγχρονων Ελλήνων».
Την ίδια μέρα δημοσιεύεται στην εφη
μερίδα Times σημείωμα για τη διάλεξη
του ποιητή της περασμένης Δευτέρας.
Μεταξύ άλλων: «Η θεωρία που π ρ ο 
σπαθεί να υποστηρίξει είναι ότι η αληθι-
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νή προφορά της γλώσσας του Ομήρου
και του Θ ουκυδίδη βρίσκεται, όχι μέσα
στις ευρω παϊκές σχολές, αλλά μέσα
στους ίδιους τους Νεοέλληνες [...] Προ
σπάθησε να δείξει ότι η θεωρία τον
Έ ρασμον, πάνω στην οποία είναι βασι
σμένη η ευρω παϊκή προφορά της ελλη
νικής, κατασκευάστηκε πάνω σε λαν
θασμένα γεγονότα. [...] Το ακροατήριο
τη Δ ευτέρ α ήταν αξιοσέβαστο, αλλά
ένεκα της μ η ευνοϊκής κατάστασης τον
καιρού, δεν ήταν πολυάριθμο. [...] Η
επόμενη διάλεξη θα γίνει σήμερα: τόπος
συγκέντρωσης είναι τα Argyll Rooms».
3 Ιουλίου, Σάββατο: Τρίτη διάλεξη
του Κάλβου για την αρχαία και νέα ελ
ληνική γλώσσα, για την οποία θα δημοσιευθεί εκτεταμένο άρθρο και αποσπά
σματα από την ομιλία του στην εφημε
ρίδα The New Times στις 5 Ιουλίου.
Ο Κάλβος επισημαίνει ότι η ελληνική
γλώσσα «εξακολουθεί να είναι η ζω
ντανή γλώσσα εκατομμυρίω ν ανθρώ
πων» και πως αυτή «και η προφορά της
έχουν μεταβιβασθεί α π ό πατέρα σε γιο
ως η λιγότερη φθαρτή κληρονομιά».
Π ιστεύει «ότι η ελληνική γλώσσα έμει
νε αναλλοίωτη στην ουσία της από αιώ
να σε αιώνα» και αναφέρεται στη συ
νέχεια στην ιστορία της ελληνικής
γλώσσας από τους μυθικούς μέχρι
τους σημερινούς χρόνους και τη διαι
ρεί σε 7 περιόδους. Ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον έχουν οι παρατηρήσεις του για την
τελευταία περίοδο («Από την άλωση
της Κωνσταντινούπολης ως τους σημε
ρινούς χρόνους»). Μεταξύ άλλων η
εφημερίδα The New Times γράφει: «Αν
εξετάσουμε, είπε ο κ. Κάλβος, το πολι
τικό σύστημα και τον εθνικό χαρακτή
ρα των Τούρκων, πρέπει να θαυμάσου
μ ε τον αριθμό των συγγραφέων πον
εφώτισαν τα πρώ τα χρόνια της δυστυ
χίας μ α ς [...]
Οι προσπάθειες αυτών των αξίωματούχων και των διαδόχων τους, συνδυα
σμένες μ ε τις προσπάθειες των φωτι
σμένων Π ατριαρχών για να αναζωπυ
ρώσουν και να ενισχύσουν την λαμπάδα
των γραμμάτων, η οποία αν και έκαιε
αμυδρά δεν είχε σβήσει, παρουσίασε
λαμπρά αποτελέσματα στα τελευταία
πενήντα χρόνια. Η Ελλάδα είδε να αυ
ξάνει ο αριθμός των σχολείων και των
βιβλίων της και τα ονόματα πολλών λο-

γιων της λαμπρύνουν τον κατάλογο που
είναι πάρα πολύ μ α κρό ς για να διαβασθεί εδώ. Α ναμέσα στους ζωντανούς
τους δικαιότερα παινεμένους συγγρα
φείς είναι ο Α δαμάντιος Κοραής, τιμημένος και γενναία επιχορηγημένος από
την γαλλική κυβέρνηση, ο Βάμβας, κ α 
θηγητής της ρητορικής στην Ελλάδα, ο
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρίδης, τιμημένος και επιχορηγημένος απ ό τους Ρώ
σους και καθηγητής της ελληνικής φιλο
λογίας στην Οδησσό, και ο Κοδρικάς,
καθηγητής της ελληνικής γραμματικής
και της σύγχρονης φιλολογίας στο Α ύκειο του Παρισιού, στον οποίο η γαλλι
κή κυβέρνηση δικαίως απένειμε αμοι
βές και τιμές.
Το ύφος αυτών των συγγραφέων μ π ο 
ρεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες. Η
πρώτη είναι πιο πλούσια σε λαϊκές εκ
φράσεις, δείγμα, συνεπώς, της κοινής λα
λιάς η οποία περικλείνει όχι μόνο τις τέσ
σερις διαλέκτους αλλά και τις διαλέ
κτους όλων σχεδόν των περιοχών’ η δεύ
τερη έχει ύφος γενναίο, διαμορφωμένο
επάνω στο κλασικό των αρχαίων χρό
νων, και συνεπώς πλαστό. Η τρίτη που
αποτελεί πιστή αντιγραφή της γλώσσας
του Πατριαρχείου, συνεπώς βυζαντινή,
από την οποία οι λόγιοι της Ευρώπης θα
έπρεπε να κρίνουν την κατάσταση της
παιδείας μεταξύ των σύγχρονων Ελλή
νων [...]Απότα έργα που είναι γραμμένα
στο τρίτο αυτό ύφος έχομε μια ν απόδει
ξη ότι οι λέξεις που για ορισμένο χρονικό
διάστημα είχαν λησμονηθεί ξαναμπήκαν
πάλι σε κυκλοφορία και γίνονται κοινό
χρηστες, και ότι η χρησιμοποίηση ξένων
λέξεων και εκφράσεων εγκαταλείπεται.
Οι ελληνικές εφημερίδες που εκδίδονται
τώρα στη Βιέννη είναι γραμμένες σ ’αυτό
το ύφος, πράγμα που αποδείχνει ότι αρ
χίζει να αναγνωρίζεται από όλο το έθνος
για τύπος του καλού ύφους και για κοινή
και γραπτή γλώσσα. Οι εφημερίδες αυ
τές εκδίδονται την τελευταία επταετία,
γεγονός που φανερώνει ότι το ύφος τους
είναι αντιληπτό, και ότι οι σύγχρονοι κά 
τοικοι της Ελλάδας δεν χρησιμοποιούν
κάποιο ιδίωμα για να ανταλλάζουν τις
ιδέες τους, παρά μια γλώσσα εύλογα δια
φορετική από την γλώσσα του χρυσού
αθηναϊκού αιώνα, αλλά που απέχει ελά
χιστα από εκείνην στην γραμματική κ α 
τασκευή».

Η επ ισ το λ ή τη ς 1 6 .8 .1 8 1 9 το υ Κ ά λ β ο υ
π ρ ος τ ο ν λ ό ρ δ ο Γ κ ίλφ ο ρ ν τ.

Το ίδιο κείμενο δημοσιεύεται και στο
Gentleman ’s Magazine.
15
Ιουλίου:
Ο
αιδεσιμότατος
Frederick Nolan (1784-1864) ζητά από
τον Κάλβο «ένα δείγμα νεοελληνικής
μουσικής καλύτερο από εκείνο που π ε
ριείχε ο Guys, για μια συλλογή “εξωτι
κής και εθνικής μουσικής”την οποία εί-

Έ γ γρ α φ ο το υ π ρ ο ξεν ε ίο υ
τ η ς Ε π τα νησ ια κής Π ο λ ιτε ία ς σ το Α ιβ ό ρ ν ο
μ ε τις υ π ο γ ρ α φ έ ς το υ θ ε ίο υ το υ
κα ι το υ π α τέρ α το υ , Ιω ά ννη Κ ά λ β ο υ .

χε αναλάβει να καταρτίσει».
17 Ιουλίου: Επιστολή στα ελληνικά
του John Lee, απαντητική σε επιστολή
του Κάλβου: «Αγκαλά και η επιστολή
σου είναι βέβαια ενεργητική, η ομίχλη
όμως του μυστηρίου κρεμάζεται επάνω
της. [...] Εις το μελετείν τους εναντίους

σου, πρέπει να μην λησμονήτε ότι έχετε
φίλους και ευελπίζοντες, ανάμεσα των
οποίων καταλογίζομαι μεαυτόν».
Αρχές Αυγουστου: Άφιξη του Ιωάννη
Καποδίστρια στο Λονδίνο.
3 Αυγουστου: Επιστολή Παναγιώτη
Κοδρικά (1762-1827) προς τον Κάλβο,
με αφορμή τις διαλέξεις του· του στέλ
νει το βιβλίο του Μελέτη της κοινής ελ
ληνικής διαλέκτου (1818).
16 Αυγουστου: Επιστολή του Κάλβου
προς τον Φρειδερίκο Γκίλφορντ (17771827). Τον πληροφορεί ότι ετοιμάζει
ελληνοαγγλικό λεξικό και ο βιβλιοπώλης-εκδότης Alexander Black επιθυμεί
να το αφιερώσει στον Γκίλφορντ: «Το
δε λεξικόν θέλει περιέχειν όχι μόνον
πολλάς χιλιάδας λέξεων και φράσεων
της κοινής χρήσεως, αι οποίαι δεν ευρίσκονται εις τα έως τώρα τυπωμένα, αλ
λά και αι λέξεις εις την Βοτανικήν και
Φυσικήν Ιστορίαν ανήκουσαι, δεν θέλουσι παραλειφθήν. Ο βιβλιοπώλης
όμως επιθυμεί ’να στολίση το πόνημα εν
τη επιγραφική σελίδι του βιβλίου το όνο
μα τυπώνων της ευγενείας σου. Τούτου
σου παρακαλεί την επίτρεψιν. Εγώ δε
μερικώς προσφέροντας σου το έργον
μου πασχίζω ’να αφίσω μνημόσυνον ότι
δικαίως μεν σε σέβονται οι Γραικοί ευ
εργέτην, συ δε ότι ουκ αλόγως ούτε αχάριστόν ευεργετείς λαόν».
18 Αυγουστου: Επιστολή του John
Lee προς τον ποιητή στα ελληνικά, στην
οποία εκφράζει το ενδιαφέρον του για
την τύχη της Πάργας.
20 Αυγουστου: Απαντητική επιστολή
του Γκίλφορντ προς τον Κάλβο. Εγγράφεται συνδρομητής για δυο αντίτυπα
του «Γραικοαγγλικού Λεξικού» και τον
ευχαριστεί για τη φιλοφροσύνη της
αφιέρωσης.
Σεπτέμβριος (;): Θάνατος της γυναί
κας καιτη£ κόρης του. Μένει προσωρι
νά στο σπίτι του φίλου του και εκδότη
Samuel Bagster (1772-1851), 16 Peter’s
Hill. Doctors Commons, St. Paul’s
Church Yard.
27 Σεπτεμβρίου: Επιστολή του ποιητή
προς τον αδελφό του στην Τεργέστη, η
οποία λανθάνει. Ο Νικόλαος Κάλβος
σε επιστολή του στις 28 Μαρτίου 1820
γράφει: «Δεν παρέλειψα να απαντήσω
αμέσως στην προσφιλή μου επιστολή
σου της 27ηςΣεπτεμβρίου του περασμέ
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νου έτους, και αφού περίμενα ολόκληρο
τον Δεκέμβριο, σου ξανάγραψα στις 3
Ιανουάριου, στέλλοντάς σου αντίγραφο
της πρώτης μου επιστολής».
26 Οκτωβρίου: Σε γράμμα της η Susan
Ridout στον Κάλβο αναφέρεται σε ρή
ξη του ποιητή με το περιοδικό L ’ Ape
Italiana.
Νοέμβριος: Συνάντηση με την παλιά
του μαθήτρια Susan Fortune Ridout·
ερωτεύονται. Ναυαγούν τα σχέδιά τους
για γάμο. Τέλος Δεκεμβρίου χωρίζουν.
21 Νοεμβρίου: Επιστολή του Κάλβου
στα ελληνικά προς τον Γκίλφορντ. Η
επιστολή αναφέρεται στην προσπά
θεια του Κάλβου να γνωρίσει τον Γκίλ
φορντ, στα πρόσφατα «διάφορα και
θλιβερά συμβάντα» (θάνατος της γυ
ναίκας του) και στο ποίημα που γρά
φει στα ελληνικά (η ωδή Ελπίς πατρίδος) και επιθυμεί να το αφιερώσει σε
αυτόν:
«Οι φίλοι μου και αι εφημερίδαι μοι
έδωσαν έπειτα την χαράν της ειδήσεως
ότι εκλήθης Αρχιεπιστάτης του εν Κέρ
κυρα Ελληνικού Παμμουσίου, και εύχο
μαι ’να έγινε τούτο εις τιμήν του ονόμα
τος σου, και διά το καλόν των συμπα
τριωτών μου. Ως τόσον, μελετών ’να
γράψω τι ποίημα την καλλιέργειαν της
γλώσσης και την υψηλοφροσύνην του
έθνους διατεινόμενος, έδωξέ μοι εύλο
γον ’να δοκιμάσω πρώτον διά ολίγων
στίχων τον νουν του λαού μου. Αυτούς
τους τυπώνω μετά όχι μακράς τίνος
προς σε επιστολής μου σπουδάζων επ ί
τούτοις ’να μη σε αφήσω εν τη ευτυχεί
ταύτη περιστάσει αχαιρέτιστον. Μη
απόρριψης λοιπόν την φυλλάδα και νόμισον αυτήν, όχι ως δώρον, επειδή ούτε
εγώ δύναμαι ’να δώσω, ούτε συ χρείαν
έχεις ’να λάβης α π ’εμού δώρον, αλλ’ως
ειλικρινές και χρεωστούμενον σημείον
ότι σέβομαι τας προς την ωφέλειαν της
Ελλάδος ενεργούσας αρετάς σου».
23 Νοεμβρίου(;): Απάντηση της Susan
F. Ridout σε επιστολή του Κάλβου.
Αναφέρεται στη ζωή του πατέρα της
και σε ταξίδι του ποιητή στην Αίγυπτο:
«Δεν μου αρέσει το ύφος του τελευταί
ου, καλύτερα να πω του συνετού, γράμ
ματος, κύριε και φίλε μου, πράγμα που
δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι ένα
αίνιγμα, από την αρχή ως το τέλος, είναι
ανεξήγητο: προφήτες, ιερουργοί, λάθη,

Ο ε κ δ ό τ η ς S a m u e l B a g s te r, π ρ ό ε δ ρ ο ς
τη ς « P ra ye r B o o k a n d H o m ily S o cie ty » , ο
ο π ο ίο ς τύπ ω σ ε τη ν ω δ ή Ελπίς π ατρίδος.

γράμματα, πένθη. [...] Αντίο. Ό ταν θα
μου χαρίσετε ένα γράμμα, θυμηθείτε
πως είμαι μαθήτριά σας και πέστε μου
κάτι για την Αίγυπτο, ή για όποιον άλλο
τόπο έχετε δει».
26 Νοεμβρίου: Επιστολή της Ridout
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προς τον Κάλβο: «Ή μουν λοιπόν, εγώ η
πρώτη που ερωτεύτηκα, και άλλα ζη
τούσατε εσείς α π ’ την καρδιά σας; Με
ρωτήσατε αν θα μπορούσα να είμαι σί
γουρη για τη δύναμή σας να μ ε κάνετε
ευτυχισμένη, αν γνώριζα πως ήταν ενδε
χόμενο να ζήσω τη ζωή μου μ α ζί σα;.
[...] Μ ου δώσατε ένα τίτλο πολύ αγαπη
τό - σαν Α δελφ ή προσμένω το άνοιγμα
της καρδιά ς σας, σαν Α δελφ ή πάντα θα
σας φροντίζω στοργικά κι ας μη γελιό
μαστε· όσο είναι καιρός, ας ανακαλύψουμε ο ένας την καρδιά του άλλου».
Με την ίδια ημερομηνία: Απαντητική
επιστολή του Γκίλφορντ προς τον Κάλ
βο. Τον ευχαριστεί για τα συγχαρητή
ριά του και αποδέχεται την αφιέρωση
του ποιήματος του Κάλβου.
Τέλη Νοεμβρίου: Πρώτο τυπωμένο
ποίημα του Κάλβου στα ελληνικά από
τον Samuel Bagster στο Λονδίνο με τίτ
λο Ελπίς πατρίδος. Ωδή εν τη των νυν
Ελλήνων διαλέκτω. (Αντίτυπο σώζεται
στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της
Γλασκώβης με αριθμό ταξινόμησης Sp.
Coll BG 5 1 - c l ) .
30 Νοεμβρίου: Γράμμα του Κάλβου
προς τον Γκίλφορντ, συνοδευτικό της
«φυλλάδας» με την ωδή Ελπίς πατρί
δος, την οποία του αφιερώνει. Ο ποιη
τής κάνει αναφορά στις οικογενειακές
περιπέτειες στο Λιβόρνο, στις δυσκο
λίες για τη συνέχιση των σπουδών του
στη Φλωρεντία, στην απόρριψη από
τον Δήμο Ζακύνθου της αίτησής του
για υποτροφία και στα ταξίδια του στη
Γερμανία, τη Γαλλία και την Αγγλία:
«Η παρούσα συνοδεύει την φυλλάδα, η
οποία ούτε κα τά την όρεξίν μου, ούτε
εν καιρώ ετυπώθη, μ ’ όλον οπού ο τυ
πογράφ ος είχε τους πρέποντας διορι
σμούς και το χειρόγραφον, δύο εβδο
μ ά δα ς προ του μισευμού σου· εγώ τον
εσυγχώρησα, και παρακαλώ την Ε:
συγχώρησον εκείνον και εμέ. Λυπούμαι
ότι η τύχη μ ε υστέρησε του ’να σοι είπω
διά στόματος το κ α τευό διο ν αι ευχαί
μου όμως σοι ακολουθούσιν αναχωρούντα και επιστρεφόμενον. Φθάσαι εις
την πα τρίδα μ ο υ σώος και υγιής· ευτύχησον εις τα διανοήματά σου, και ας
δώση ο Θεός νουν αρκετόν εις τους σνμπατριώ τας μου, όπως δ ια κ ρ ίν ο ντες τα
ωφέλημα, ποιήσωσιν ευάνθεμους τους
πόνους σου.
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Όσον δε δια τα ς προς εμ έ αμοιβάς της
Πατρίδος, αφίνω την φροντίδα εις την
μοίραν μου, αλλ ’έως τον νυν εγώ εδοκίμασα αχάριστον την Πατρίδα. Και τού
το το παράπονόν μ ο υ σοι έρχεται, διότι
διά την προς την αθλίαν εκείνην μητέρα
αγάπην σου, έγινας υιός της. Ο μ εν θείος
μου ύπατος, ο δε πα τήρ μου της ύπ α τε ίαςΔιάκονος, ήσαν ενΛιβόρνω. διά πολ
λούς χρόνους είχον την αξίαν αμισθί*
και εν αυτή δαπανήσαντες των ιδίων
χρημάτων, επτώχιναν ύστερον. Η δε
αξία αφαιρεθείσα από τα έντιμα και
ενάρετα αυτών χέρια, εμπιστεύθη εις τα
ευεργετικά των Ζ ω σιμάδω ν ευγνωμόνως μεν προς αυτούς, αδίκως δε προς
την οικίαν μου. Εγώ επεδήμουν απ ό πόλιν εις πόλιν απανθίξων τα της Ιταλικής
φιλολογίας συγγράμματα, και επρώτευσα εις αυτό, καθώς αι επιστολαί της εν
Φλωρεντία, και τα Δ ιπλώ ματα των άλ
λων Λκαδημιών αποδείχνουσιν. Έ π εμ ψα τότε γράμμα προς τους τεσσαράκο
ντα της Ζακύνθου διοικιτάς, ζητών βοή
θειαν, και λέγων, ότι η τότε έλλειψις του
επιούσιου άρτου μ ε απεμάκρυνεν από
το τέλος της σπουδής μου, και της επι
θυμίας μου ’να δουλεύσω την π α τρ ίδ α ’
και οι μεν φίλοι μου και συγγενείς, έλαβον αρκετάς ελπίδας, εγώ όμως αμοίρησα και αποκρίσεως. Το δ ια τί εταξίδευσα εις Γερμανίαν, και εις τους Γάλλους
και τελευταίον εδώ εις την γην σου, δεν
έχεις χρείαν ’να ακούσεις α π ’ εμέ. αλλά
ταύτα πάντα σοι είπον Ε .Κ (και ζητώ
συγγνώμην διά την δοθείσαν σοι ενώχλησιν) βέβαιος ων ότι θέλει σε ευφράνειν η απόδειξις, ως η παρθενεία του
καλάμου μου ούτε απ ό την ελπίδα αμοι
βής πλέον μιαίνεται».
2 Δεκεμβρίου: Σε επιστολή της η
Suzan Ridout προς τον Κάλβο αναφέρεται στη γυναίκα του και στο χα ρα 
κτήρα του: «Πολύ αληθινά, σε συμπο
νώ, πολύ ειλικρινά θα ήθελα να γνώρι
ζα αυτή που αγάπησες και πολύ ξεκά 
θαρα βλέπω ότι είναι αδύνατο η καρδιά
σου τόσο γρήγορα να λησμονήσει το πιο
αγαπημένο της υποκείμενο και να δώ
σει τα αισθήματά της σε μ ια ν άλλη [...]
Να σου πω τώρα κάτι και για σένα; Ν α
σου πω πώς σε έχω πλάσει μ ε το νου
μου; Δ εν αμφιβάλλω για τις έξοχες α ρ 
χές σου, την τέλεια ακεραιότητα του
μυαλού σ ο υ - έχεις δείξει πολλή κρίση

ïtaïian üUeeone,
IN FO U R PA R TS.

ποδώσω την τρυφερότητά σου!».
31 Δεκεμβρίου, Παρασκευή: Σύμφω
να με τον μαθητή του Mentealh J.
Stuart, ο Κάλβος θα ξαναρχίσει τις πα
ραδόσεις μαθημάτων.
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To εξώ φυλλο του βιβλίου
του Α νδ ρέα Κ άλβου Italian Lessons
(Λονδίνο 1 8 2 0 ).

και καλή λογική σε όλες τις περιπτώ 
σεις που μου προσφέρθηκαν για π α ρ α 
τήρηση κι εκείνο που πιστεύω ότι μ ε ευ
χαρίστησε πιο πολύ ήταν το ότι έχεις
τόσο πολλή ζωτικότητα χαρακτήρος,
τόσο πολλή ανεξαρτησία πνεύματος,
και τόση εκλέπτυνση αισθημάτωνήμουνα σίγουρη ότι είχες μια στοργική
καρδιά».
Ο Κάλβος σκοπεύει να επισκεφθεί
την Ιταλία και την Ελλάδα. Η Suzan
Ridout είναι αποφασισμένη να τον
ακολουθήσει στο ταξίδι.
Χριστούγεννα: Η Suzan Ridout ενη
μερώνει τον Κάλβο για την αρνητική
στάση της οικογένειάς της να τον πα
ντρευτεί και την υπόδειξη των φίλων
της να διαλύσει τον αρραβώνα τους που
έγινε βιαστικά. Ο ι λόγοι είναι κυρίως
οικονομικοί: «Ποτέ δεν μπορώ να σε ξεχάσω, π ο τέ δεν θα πάψω να σ ’ αγαπώ,
π ο τέ δεν θα πάψω να ενδιαφέρομαι π ε
ρισσότερο ζωηρά για σένα. Α ν αποτύχεις, δεν θα σε κατηγορήσω [,..\Αν όμως
επιτύχεις, πόσο θα θριαμβεύσω! Α ν θα
μ ’ α γαπάς ακόμα, μ ε τι χαρά θα αντα

3 Ιανουάριου: Ο Νικόλαος Κάλβος, ο
οποίος στο μεταξύ δεν έχει πάρει απά
ντηση από τον ποιητή, ξαναγράφει
στον αδελφό του στέλνοντάς του αντί
γραφο της επιστολής του του 1819.
10 Ιανουάριου: Ο Κάλβος δεν έχει
επιστρέφει ένα βιβλίο του Buffon που
δανείστηκε και ο ιδιοκτήτης του ζητά
νατού επιστραφεί αμέσως.
12 Ιανουάριου: Χωρίς αποτέλεσμα οι
καθημερινές προσπάθειες για να βρε
θεί ο Κάλβος και να επιστρέφει τη Βί
βλο του Martini στον ιδιοκτήτη της.
«Αν και είχε προειδοποιήσει τη Suzan
ότι ενδέχεται να λείψει κάποιο διάστη
μ α από το Λονδίνο, η αναχώρησή του
μοιάζει να επισπεύδεται από άγνω
στους παράγοντες. [...] Έτσι γνωρίζου
μ ε μονάχα ότι τον Ιανουάριο του 1820
εξαφανίζεται από το Λονδίνο και τον
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους βρίσκεται
μάλλον στη Φλωρεντία» (Μ. Vitti).
28 Μαρτίου: Ο Νικόλαος Κάλβος
γράφει στον αδελφό του από την Τερ
γέστη. Σύμφωνα με την επιστολή ο πα
τέρας τους φαίνεται να αντιμετωπίζει,
το πιθανότερο, σοβαρό πρόβλημα υγεί
ας. Ο Νικόλαος του ζητεί να στείλει
πληρεξούσιο για την κληρονομιά στη
Ζάκυνθο, αναφέρεται στα δημοσιεύ
ματα του αδελφού του και στον Αθανά
σιο Πολίτη και στον Ιωάννη Πετριτσόπουλο, οι οποίοι πρέπει να είναι γνω
στοί και φίλοι του ποιητή:
«Επίτρεψέ μου να σε επιπλήξω για τη
σιωπή σου, οι ερωτήσεις που σου έθεσα
για ορισμένα σημεία της επιστολής σου,
κάπως σκοτεινά για μένα που μόνο επι
φανειακά γνώριζα τις απόψεις σου,
απαιτούσαν άμεση απάντηση εκ μέρους
σου και αν μέχρι τώρα δεν μπόρεσα να
ασχοληθώ με όσα μου ζήτησες δεν
φταίω εγώ.
Ο πατέρας μας δεν έχει πλήρως βελ
τιωθεί από την κατάσταση που σου περίγραψα, μου ζητά νέα σου σε κάθε του
γράμμα, και μου είναι σίγουρα επίπονο
να πρέπει να του επαναλαμβάνω σννε-
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χώς ότι δεν έχω νέα σου. Μου συνιστά
συνεχώς να σου ξαναγράψω, ώστε να
σπεύσεις να στείλεις πληρεξούσιό σου
προκειμένου να απαντήσομε την περι
ουσία που μας άφησε η μητέρα μας,
πράγμα αναμφίβολα απολύτως ανα
γκαίο, αφού δεν μπορώ, όπως σου είπα
ήδη, να ενεργήσω ο ίδιος μόνος, αφού
και τα δύο ονόματα αναφέρονται στη
διαθήκη. Απάντησέ μου σε παρακαλώ
στο ερώτημά μου, μπορείς να κάμεις τί
ποτα για τον Πατέρα μας; Όσο σκέφτο
μαι πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ερω
τήματα, τόσο δυσκολεύομαι να πιστέ
ψω ότι δεν μου έχεις απαντήσει.
Διαβάζω συνεχώς τους Times, για να
βρω κάποιο άρθρο που να σε αφορά
αλλά δεν έχω δει έως τώρα κανένα. Πό
τε θα γίνουν οι διαλέξεις σου; Μην ξεχάσεις να με ειδοποιήσεις ώστε να μπορέ
σω, όπως σου είπα, να βάλω άρθρο στις
εφημερίδες της Βιέννης, του Μιλάνου,
της Βενετίας κ.λπ.
[...] Δεν αμφιβάλλω πως θα μου κά 
μεις την χάρη που σου ζήτησα να μου
στείλεις κανένα βιβλίο από αυτά που
έγραψες, μπορείς να είσαι βέβαιος πως
θα μου δώσει χαρά να μπορώ να το δεί
χνω εδώ στους φίλους μου.
Οι εφημερίδες στις οποίες σκέπτομαι
να δημοσιεύσω το άρθρο των Times που
σε αφορά, είναι η Gazzetta Universale
της Βιέννης στα γερμανικά, ο Ερμής
στα ελληνικά, η Giomale του Μιλάνου
και της Βενετίας. Θα εξαρτηθεί από το
αν με ειδοποιήσεις εγκαίρως ώστε να
προμηθευθώ τους Times».
Κυκλοφορεί στό Λονδίνο από τον
Alexander Black το βιβλίο του Κάλβου
Italian Lessons, στο οποίο περιλαμβά
νεται και η τραγωδία του Le Danaidi.
Τυπώνεται στο Λονδίνο από τον
Samuel Bagster το Βιβλίον των Δημο
σίων Προσευχών και της Υπηρεσίας
των Μυστηρίων και άλλων Εκκλησια
στικών Θεσμών και Τελετών, κατά το
έθος της Ηνωμένης Εκκλησίας, Αγγλίας
και Ιβερνίας, ω προσετέθη το Ψαλτήριον του Δαυίδ και αι μετά τας Συνα
πτός Επιστολαί και Ευαγγέλια. Μεταφρασθέν εκ της Αγγλικής εις την κοινήν
της Ελλάδος διάλεκτον υπό Α.
ΚΑΛΒΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ.
Εγκαταλείπει την Αγγλία. Φθάνει στη
Γαλλία.
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Μετά την αναχώρηση
από την Αγγλία

Φ ραντσέσκο Μπενεντέττι

1820, Σεπτέμβριος: Αφιξη στη Φλω
ρεντία μέσω Τορίνου* κατοικεί στη Βία
ντε λα Σκάλα (Via della Scala). Στον
ίδιο δρόμο μένει ο ποιητής και φίλος
του Φραντσέσκο Μπενεντέττι (17851821). Συμμετέχει ενεργά στη μυστική
οργάνωση των Καρμπονάρων.
Εργάζεται ως δάσκαλος της φιλολο
γίας στο σπίτι του Ραφαέλλο Φίντσι.
20 Οκτωβρίου: Συλλαμβάνεται στο
Μιλάνο ως Καρμπονάρος ο Silvio
Pellico. Θα καταδικαστεί σε θάνατο
και θα παραμείνει στη φυλακή ως τον
Αύγουστο του 1830.
1821, 24 Φεβρουάριου: Προκήρυξη
του Αλέξανδρου Υψηλάντη (17921828) στο Ιάσιο. Κήρυξη της Επανά
στασης στη Μολδοβλαχία.
26 Φεβρουάριου: Σε αναφορά της
αστυνομίας της Φλωρεντίας στον κατά
λογο των Καρμπονάρων περιλαμβάνε
ται και το όνομα του Κάλβου.
20 Μαρτίου: Αναχωρεί για τη Ρώμη

σε αποστολή που του έχει ανατεθεί
από το κίνημα των Καρμπονάρων της
Φλωρεντίας.
21-28 Μαρτίου: Έ να ρξη και εδραίωση της Ελληνικής Επανάστασης στην
Πελοπόννησο.
Τέλη Μαρτίου: Α ρχίζει η κατ’ οικο
νομίαν δίκη των Καρμπονάρων στη
Φλωρεντία.
10 Απριλίου: Δημοσιεύεται στην εφη
μερίδα Gazzetta di Firenze εκτεταμένη
είδηση για την κήρυξη της Επανάσιασης στη Μολδοβλαχία, στην οποία ο
Α λέξανδρος Υψηλάντης παρουσιάζε
ται ως «ελευθερωτής των Ελλήνων».
18 Απριλίου: Επιστρέφει από τη Ρώ·
μη στη Φλωρεντία.
22 Απριλίου: Ανακρίνεται από την
αστυνομία. Απόφαση για απέλασή του.
Διατάσσεται να εγκαταλείψει την πόλη
μέσα σε 24 ώρες και την Τοσκάνη μέσα
σε τρεις ημέρες.
1 Μαΐου: Αυτοκτονεί στην Πιστόγια ο
φίλος του και ποιητής Φραντσέσκο
Μπενεντέττι, τον οποίο καταζητούσε η
αστυνομία ως Καρμπονάρο. Στην κα
τοχή του βρέθηκαν και χειρόγραφα του
Κάλβου.
22 Μαΐου: Βρίσκεται στη Γενεύη.
Π αίρνει άδεια παραμονής και εγγράφεται στο μητρώο αλλοδαπών της Γε\Λ,
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προσφύγων.
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νεύης ως καθηγητής γλωσσών.
Κυκλοφορεί στο Λονδίνο από τον
Samuel Bagster το βιβλίο Liturgia
Anglicana Polyglotta (The Book o f
Common Prayer).
1822: Μέλος της Αναγνωστικής Εται
ρείας, όπου συχνάζουν και ιταλοί πρό
σφυγες. Η Γενεύη αποτελεί τόπο συ
γκέντρωσης των Καρμπονάρων «που
συσπειρώνονται γύρω στον περίφημο
Φίλιππο Μπουοναρόττι» (1761-1837).
Συνδέεται με τους φιλελληνικούς κύ
κλους της πόλης. Μ ελετάει στη Δημό
σια Βιβλιοθήκη την Ιλιάδα από χειρό
γραφο του 13ου αιώνα· απευθύνεται
στη βιβλιοθήκη ζητώντας την σχετική
άδεια για έκδοση του χειρογράφου.
1 Δεκεμβρίου: Εγκατάσταση του Ιω
άννη Καποδίστρια (1776-1831) στη Γε
νεύη.

Κυκλοφορεί στο Λονδίνο από τον
Samuel Bagster το βιβλίο του αιδεσιμό
τατου Frederik Nolan (1784-1864) A
Harmonical Grammar o f the Principal
Ancient and Modem Languages (α*τό
μος). Η γραμματική της νεοελληνικής
γλώσσας (σσ. 79-84) είναι γραμμένη
απότονΚάλβο.

Η Ιό ν ιο ς Α κ α δ η μ ία πριν α π ό το υ ς
β ο μ β α ρ δ ισ μ ο ύ ς το υ 1 9 4 3 .

Το τ ε λ ε υ τ α ίο
σ π ίτι-σ χο λείο
το υ ζ ε ύ γ ο υ ς
Κ ά λ β ο υ σ το
Λ ο ν δ ίν ο ,
ό π ο υ έ μ ε ιν α ν
από το 1 8 5 7
ως το 1865.

1823, Φεβρουάριος: Άφιξη στη Γε
νεύη ελλήνων προσφύγων από τη Μολ
δοβλαχία. Συμμετέχει ενεργά στις δρα
στηριότητες των Φιλλελήνων της πόλης
για την περίθαλψή τους, όπως και ο Ιω
άννης Καποδίστριας που διαθέτει τα
χρήματά του για αυτό τον σκοπό.
24 Μαΐου: Γράφει το ευχαριστήριο
γράμμα στην επιτροπή Φιλελλήνων της
Γενεύης εξ ονόματος των ελλήνων προ
σφύγων.
1824,17 Μαΐου: Επίσημη έναρξη λει
τουργίας της Ιονίου Ακαδημίας στην
Κέρκυρα (Ιόνιον Πανεπιστήμιον / L’
Université Ionia).
Τυπώνεται στη Γενεύη Η Λύρα (Ωόαί
Α. Κάλβου Ιωαννίδου του Ζακυνθίου).
Το φθινόπωρο κυκλοφορεί στο Παρίσι
μετάφραση των Ωδών στα γαλλικά.
27 Οκτωβρίου: Συστατική επιστολή
του Ιωάννη Καποδίστρια για τον Κάλβο προς τον στρατηγό Frederic-Cesar
de la Harpe.
4 Δεκεμβρίου: Αναχωρεί από τη Γε
νεύη για τη Λωζάνη.
1825, Ιανουάριος: Εγκατάστασή του
στο Παρίσι, όπου συνδέεται με φιλε
λεύθερους και φιλελληνικούς κύκλους.
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ΒΙΒΛΙΟΝ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ
«ai τίίν
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
«ai άλλω ν

νομία. Σώζονται οκτώ έγγραφα του
Υπουργείου Εσωτερικών και της αστυ
νομίας του Παρισιού, της Μασσαλίας
και της Τουλώνης, που παρέχουν σημα
ντικές πληροφορίες για τον ποιητή.
24 Ιουνίου: Έ κδοση διαβατηρίου
στον Κάλβο από το βρετανικό προξε
νείο της Μασσαλίας με τόπο προορι
σμού την Κέρκυρα.
28 Ιουνίου/10 Ιουλίου: Φτάνει στο
Ναύπλιο.
Αύγουστος: Εγκατάσταση του στην
Κέρκυρα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ <ÇΤΕΛΕΙΩΝ,

κηπί τό ïHot τΓ|ί
ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
Α Γ Γ Λ Ι Α Σ Κ Α Ι IB ΕΡ Ν Ι Α Σ ,
τΩ ι Π(>θν€τϊ$η το

♦ΛΛΤΗ1ΊΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
«aï ai

ΜΕΤΑΤΑΣ ΣΥΝΛΠΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.
MfraÿpatrMl*

τη τ'AnXMqr etï τη» κοινήν ιη τ

*Ελλβδοί 4<άλ««τον tirô.

, Α. ΚΑΛΒΟΥ, 1ΩΑΝΝΙΔΟΥ.

LONDON:
S A M U E L

MDCCCXXVI.

T o εξω φ ύ λ λ ο της δ ε ύ τ ε ρ η ς έ κ δ ο σ η ς το υ

Βιβλίου των Δημοσίω ν Προσευχώ ν
(1 8 2 6 ).

7 Απριλίου: Επιστολή του προς τον
Γκίλφορντ αποδέχεται πρόσκλησή του
να διδάξει στην Κέρκυρα.
21 Μαΐου: Σχόλιο-αγγελία στο παρι
σινό περιοδικό Le Globe για τις υπό έκ
δοση νέες Ωδές του.
22 Αυγούστου: Επιστολή του προς τον
Ανδρέα Λουριώτη, στην οποία αναφέρεται σε «ανυπέρβλψα εμπόδια» που
δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει
στην Επανάσταση «εθελοντικά και σαν
απλός στρατιώτης».
1826, Άνοιξη: Κυκλοφορούν στο Π α
ρίσι ταΛνρικά, με γαλλική μετάφραση.
14 Ιουνίου: Αναχώρησή του από το
Παρίσι για την Ελλάδα ως απεσταλμέ
νος του Φιλελληνικού Κομιτάτου Παρι
σιού. Παρακολουθείται από την αστυΝ. tco.
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1827: Διορίζεται καθηγητής στην Ιόνιο Ακαδημία.
10 Σεπτεμβρίου: Π εθαίνει στο Λονδί
νο ο Ούγκο Φόσκολο.
14 Οκτωβρίου: Θάνατος του Γκίλφορντ στο Λονδίνο.

<0

·\·
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cT»«r iXs ÎKAriWtjCi.
Αυτόγραφο του Κάλβου.

1828: Ο Ανδρέας Λασκαράτος (18111901) μαθητής του Κάλβου.
Δεκέμβριος: Εγκατάσταση του Διονύ
σιου Σολωμού (1798-1857) στην Κέρ
κυρα.
1836: Διορίζεται για δεύτερη φορά
καθηγητής στην Ιόνιο Ακαδημία.
Οκτώβριος: Επισκέπτεται για λίγες
μέρες τη Ζάκυνθο. Την ίδια περίοδο
βρίσκεται στη γενέτειρά του και ο Διο
νύσιος Σολωμός.
1840: Τρίτη καθηγεσία του στην Ιόνιο
Ακαδημία.
1846: Η Charlotte Augousta Wadams
(1812-1888) στην Κέρκυρα.
1851,30 Αυγούστου: Ο Διονύσιος Σο
λωμός απαγγέλλει στη μεγάλη αίθουσα
του Πανεπιστημίου της Κέρκυρας το
ποίημά του La navicella Greca {Το ελλη
νικό καράβι).
1852: Αναχώρηση για την Αγγλία.
1852, 5 Φεβρουάριου: Γάμος του στο
Λονδίνο με τη Charlotte Augusta
Wadams.

«<.)

1865: Φεύγει από το Λονδίνο. Εγκα
τάστασή του στο Λάουθ.

Le G lo b e ( 2 0 . 9 . 1 8 2 5 ) για

το ν Filip p o Pananti.
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βος πεθαίνει από πνευμονία.
8 Νοεμβρίου: Κηδεύεται στο νεκροτα
φείο της Α γίας Μαργαρίτας του
Keddington (Λάουθ). Στην κηδεία παρίσταται ο φίλος του Πέτρος Βράιλας
Αρμένης (1812-1884), πρεσβευτής της
Ελλάδας στην Αγγλία.

1869, 3 Νοεμβρίου: Ο Ανδρέας Κάλ-

Ο αρχικός τάφος του Κάλβου στο
Keddigton (Λάουθ) όπως είναι σήμερα,
ύστερα από την αναστήλωσή του από τον
κύπριο μετανάστη Παναγιώτη Ζαφείρη.

επισημαίνουμε
0 προβολέας του Απόλλωνα
Μετά το Outlook, το οποίο λειτούργησε σαν οιονεί ψυχογράφημα των
σχέσεων μεταξύ εγχώ ριας τέχνης, διεθνούς καλλιτεχνικής α γοράς και
κοινού, σειρά έχει για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα και την Εθνική μας
Πινακοθήκη «Το Φως του Απόλλωνα». Ό λα αυτά μάλιστα χρηματοδοτούνται
δαψιλώς λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή του μεγαλύτερου θεάματος
σε πλανητικό επίπεδο. Είναι λοιπόν μοιραίο τα πάντα γύρω απ’ αυτό το
πανάκριβο γεγονός -ακόμη και τα πλέον πνευματικά ζητήματα- να εκμετρούν
την ύπαρξή το υ ς ω ς σόου και ω ς επικοινωνιακές μηχανές. Το είδαμε
ευκρινώς στα οπτοκοηχητικά κατασκευάσματα του Vangelis στο Ολυμπείον,
του Γαβρά στη Metropolitan τη ς Νέα Υόρκης, αλλά και στο «πρωτοποριακό»
Outlook που συνδυάζει νεοπλουτίστικο εξιμπισιονισμό και επαρχιακή naivité!
Ένα αρθρωτό θέαμα το οποίο κρύβει τη θεωρητική του γύμνια με δηλώσεις
του τύπου «ο Μόραλης είδε τα σχέδια του Κουνέλλη και του είπε ότι δεν κάνει
για την ΑΣΚΤ» (από συνέντευξη του Χρ. Ιωακειμίδη στο Βήμα). Μ’ αυτή την
κατασκευή λοιπόν «ιστορίας», η Πολιτιστική Ολυμπιάδα παράγει πολιτισμό
και ευλογεί την κρατική τέχνη και το πώ ς την προάγουν οι managers.O
επιμελητής του Outlook έδειξε επιφανειακή γνώση τη ς διεθνούς σύγχρονης
τέχνης και ασύγγνωστη άγνοια τη ς εγχώριας.
Πού όμως είναι η εικαστική κοινότητα και πού τ ’ ανακλαστικά της; Εδώ
δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα. Όλοι έφαγαν τη φάπα και μάλιστα μερικοί
φωτογραφήθηκαν ευτυχείς για το γεγονός κάνοντας, ω ς μη έδει, αμφίστομες
δηλώσεις. Δάσκαλοι τη ς ΑΣΚΤ και μαθητές του Μόραλη «λησμόνησαν» ν’
απαντήσουν στονπροπετή «πρόεδρο» κι έτσι να υπερασπιστούν την μικρή
ιστορία της καλλιτεχνικής μας παράδοσης. Τουλάχιστον δεν είπαν το
αυτονόητο ότι «Κουνέλλης και Μόραλης μάς είναι το ίδιο πολύτιμοι σε
επίπεδο αυτοσυνειδησίας». Φοβάμαι ότι τις ηθικές συνέπειες του Outlook θα
τις πληρώνουμε για χρόνια, κυρίως για την «άβουλη και μοιραία στάση» μας,
όπως θα πληρώνουμε για δεκαετίες τις οικονομικές συνέπειες του 2004.
Έρχομαι τώ ρα στην Εθνική Πινακοθήκη, που ετοιμάζει βαρύγδουπη έκθεση
με τίτλο το «Φως του Απόλλωνα» και με 500 έργα τη ς ιταλικής Αναγέννησης.
Γιατί βλέπετε δεν είμαστε μόνο μοντερνιστές αλλά και τοποτηρητές του
κλασικού ιδεώδους. Κι ω ς εδώ καλά. Δηλώνει όμως η διευθύντρια του
ιδρύματος {Κυριακάτικη Ε, 9/11): «Είναι η κορυφαία μας μέχρι σήμερα
έκθεση... Ασφαλώς την παράσταση θα κλέψουν λόγω τη ς αξίας (sic) και τη ς
ιστορίας τους τα έργα που παρουσιάζουμε σήμερα...»
Αν όμως μερικές αποτοιχισμένες νω πογραφίες και κάποιες replicae του
Μποτιτσέλι ή του Τισιανού είναι η «κορυφαία» εκδήλωση, πώ ς ξεχάστηκαν
? τόσο γρήγορα οι «μοναδικοί» Γκρέκο και οι «συγκλονιστικοί» Τιντορέτο ή
g ακόμη η έκθεση «Από τον Θεοτοκόπουλο στον Σεζάν» του '90 ή οι
«Αναβιώσεις του Κλασικισμού» με 600 έργα από το Metropolitan του '80; Η
Πινακοθήκη υπακούει στη λογική του marketing και αδιαφορεί για όλα τ ’
άλλα. Ποια είναι τα άλλα; Η μελέτη και η προβολή τη ς ελληνικής τέχνης,
παλαιότερης και νεότερης, με τη συστηματική έκθεση των εκπροσώπων της.
Έτσι τα τελευταία 15 περίπου χρόνια, οι μόνες σοβαρές αναδρομικές
παρουσιάσεις ελλήνων καλλιτεχνών δικής τη ς παραγω γής ήσαν: ο Βλ.
Κανιάρης που επιμελήθηκε η Άννα Καφέτση- ο I. Σπυρόπουλος που
. οργάνωσε ο υ πογρ ά φ ω ν και ο Ν. Γύζης τη ς Νέλλης Μισιρλή. Παλιότερες
διευθύνσεις τη ς Πινακοθήκης παρουσίαζαν έναν καλλιτέχνη κάθε δύο μήνες
και οργάνωναν ομαδικές δύο φ ο ρ ές το χρόνο. Σήμερα η ΕΠΜΑΣ, έχοντας
/ ξεφύγει από τον θεσμικό τη ς ρόλο, ψάχνει εναγωνίως την «κορυφαία τη ς
, εκδήλωση» στ’ α π ό νερ α τη ς Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, κι ενώ περιμένουν ο
Χαλεπός (παλιά αναπάντητη πρόταση), ο Π απαλουκάς, ο Καπράλος, ο
^. Τόμπρος, ο Στέρης κ.ο.κ. Αλλά είπαμε: Άλλο «Φως» κι άλλο προβολείς
3, δημοσιότητας.
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ΠΡΟΤΕΙ ΝΟΥΜΕ
• Διεθνές συνέδριο με θέμα «Ζητήματα
ποιητικής του Ερωτόκριτου» γίνεται αυτό
το τριήμερο (13-15/11) στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη, αίθουσα I. Καμπίτση). Πλη
ροφορίες για το ενδιαφέρον πρόγραμμά
του
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
www.philology.uoc.gr/conferences/erotokrit
os
• Επισκεφθείτε την
έκθεση του ζωγράφου
Γ. Πολυκράτη, με τίτ
λο «Ο Μύθος και το
Όνειρο», που γίνεται
από 11 έως 29 Νοεμ
βρίου στη γκαλερι Πε
ριπλάνηση (Δούσμανη
5, Γλυφάδα).
• Εορταστική εκδήλωση για την Μαρία
Ιορδανίδου διοργανώνουν οι Εκδόσεις της
Εστίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρό
νων από την πρώτη έκδοση της Λωξάντρας
(Σάββατο 22/11, 12.30 το μεσημέρι, στην
Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του
Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρο
νομιάς, Τριπόδων 28,
Πλάκα).
• Δείτε την ωραία έκθε
ση ζωγραφικής της Ηούς
Αγγελή με τίτλο «Ιδιωτι
κός Χώρος», που γίνεται
στην Αίθουσα Τέχνης
Αθηνών (Γλύκωνος 4, Δε
ξαμενή). Διαρκεί μέχρι
6/ 12.

• Στην ίδια γειτονιά, στη γκαλερί Μέδουσα
(Ξενοκράτους 7) δείτε την ομαδική έκθεση
με βίντεο και εγκαταστάσεις των Γιώργου
Γυπαράκη, Αννίτας Ξάνθου και Νάκη Ταστσιόγλου. Έχει θέμα «Ψέματα & Αλήθει
ες» και διαρκεί έως 22/11. Στη γκαλερί «3»
(Φωκυλίδου 3, Δεξαμενή) πάλι, γίνεται η έκ
θεση ζωγραφικής με τη νέα δουλειά (20012003) του Κορνήλιου Γραμμένου, που
διαρκεί μέχρι 29/11.
• Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθη
ναίων «Μελίνα Μερκούρη», από 4 έως 20/11
γίνεται η έκθεση επτά νέων εικαστικών καλ
λιτεχνών που βραβεύτηκαν τα τρία τελευ
ταία χρόνια με το έπαθλο Γιάννη Σπυρόπουλου.
• Στις 22/10 η γκαλερί Xippas, που έχει
έδρα το Παρίσι, εγκαινίασε τον καινούργιο
της χώρο στην Αθήνα, στην οδό Σοφοκλέους 53Δ: Στην εναρκτήρια έκθεσή της με
τίτλο «On» συμμετέχουν πολλοί αξιόλογοι
σύγχρονοί μας εικαστικοί καλλιτέχνες,
Έλληνες και ξένοι (διάρκεια έως
25/1/2004).
• Δείτε επίσης τη νέα έκθεση με έργα από
τη Συλλογή Πορταλάκη, με τίτλο «Ομαδική
Αποστολή», στον εκθεσιακό της χώρο (Πεσμαζόγλου 8, κέντρο Αθήνας). Κάθε Τετάρ
τη 6-8 απόγ. και Σάββατο 11-3 μεσημ., έως
28/2/2004.
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Όταν το «νεκρό βιβλίο» ζει και βασιλεύει
Από τον συνεργάτη και φίλο του πε
ριοδικού Νίκο Γουλσνδρή πήραμε
την «Ανοιχτή επιστολή» του που δημο
σιεύουμε παρακάτω. Αξίζει να σημει
ώσουμε ότι ο Νίκος Γουλανδρής είναι
ένας αφοσιωμένος μελετητής στο έρ
γο του Δημήτρη Χατζή και έχει προ
σφέρει με τις εργασίες του ένα πλού
σιο και δυσεύρετο υλικό για περαιτέ
ρω μελέτη. Έχει επίσης δώσει μια πα
ραδειγματική εργασία η οποία έχει
πολλαπλώς επαινεθεί από την κριτική,
καθώς προτείνει μία νέα προσέγγιση
του διάσπαρτου υλικού ενός συγγρα
φέα, διαρθρώνοντας μια μορφή βιογραφικής εργογραφίας. Η «Ανοιχτή
επιστολή» του θίγει ένα θέμα ιδιαιτέ
ρως σοβαρό καθώς αναφέρεται στην
απαγόρευση κυκλοφορίας του βιβλί
ου του Μικρό Νεοελληνικό Όργανο. Οι
συνέπειες μιας απαγόρευσης όπως
αυτή λειτουργούν αποτρεπτικά και
διαμορφώνουν ένα καθεστώς ιδιότυ
πης «κλεψιχρησίας» ακόμη και για τον
μελετητή, ο οποίος παραπέμπει σε
αυτό.
Ο Νίκος Γουλανδρής απευθύνει την
«Ανοιχτή επιστολή» του στην κυρία
Βενετία Αποστολίδου, στους υπευθύ
νους των εκδόσεων «Πόλις», στους
υπευθύνους των εκδόσεων «Το Ροδα-

κιό», στην κυρία Αικατερίνη Αργυροκαστρίτου-Χατζή και στην δεσποινίδα
Αγγελίνα Χατζή.
Η επιλογή μας να δημοσιεύσουμε την
επιστολή αυτή συνδέεται με την πε
ποίθησή μας ότι με την περίπτωση αυ
τή τίθεται κι ένα γενικότερο ζήτημα
που αφορά στην ελευθερία πρόσβα
σης και μελέτης ενός έργου, στην
ελευθερία διακίνησης των ιδεών και
των βιβλίων.
Μ έ χαρά καί Ικανοποίηση πήρα στά
χέρια μου, σταλμένο άπό φίλο καλό,
τό βιβλίο τής κυρίας Βενετίας Ά π ο στολίδου, μέ τίτλο Λ ο γο τεχν ία και
ιστορία στη μεταπολεμική αριστερά, η
παρέμβαση του Δ η μή τρη Χ α τζή 19471981, τό όποιο μόλις κυκλοφόρησε
άπό τίς εκδόσεις «Πόλις».
Ή χαρά μου οφείλεται στην έλευση
ενός καινούργιου βιβλίου γιά την
πνευματική παραγω γή ενός δημιουρ
γού, ή όποια, πιστεύω καί εγώ, αξίζει
τόν κόπο νά μελετηθεί. Ή Ικανοποίη
σή μου ήρθε διαβάζοντας τό βιβλίο
καί βλέποντας πώ ς ένα πετραδάκι στό
μελέτημα αυτό τό έδωσε καί ό δικός
μου μικρός κόπος.
Τό πετραδάκι, στό όποιο συχνά π α ρ α 

πέμπει ή μελετήτρια στό σώμα τού βι
βλίου της κα ί τό όποιο αναφέρει ανά
μεσα στίς δημοσιεύσεις στίς όποιες
εντοπίζει πηγές γιά τήν έργασία της,
είναι ό τόμος Μ ικρό Νεοελληνικό
νΟ ργανο, Ε κ λ ο γ ή κειμένων (19471975) το ϋ Δ η μ ή τρ η Χ α τζ ή γιά τό Νέο
Ε λληνισμό, Ε π ιλ ο γή κειμένων, σημει
ώσεις μ ετα γ ρ α φ ή Ν ίκος Γουλανδρής,
3Α θήνα, Ε ξ ά ν τα ς , 1995.
Γιά τό βιβλίο αυτό ή άπόφαση
12354/1995 τού Μ ονομελούς Πρωτο
δικείου ’Α θηνώ ν (Διαδικασία άσφαλιστικών μέτρων) τής 23/5/95, μεταξύ
άλλων «Υ ποχρεώνει προσωρινά την
κ α θ ’ης [τήν εκδοτική εταιρεία] να
απόσχει από την εκτύπωση, διάθεση
και κυκλοφορία τω ν αντιτύπων του
βιβλίου με τον τίτλο “ΜΙΚΡΟ
Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ο ΡΓΑΝΟ, Εκλο
γή κειμένων (1947-1975) τοϋ Δημήτρη
Χ α τζ ή γιά τό Ν έο Ε λλη νισ μ ό ”».
Τό Μ ικρό Ν εοελληνικό "Οργανο είναι
ένα βιβλίο νεκρό, άφού δέν μπόρεσε
φυσιολογικά νά φτάσει στούς ανα
γνώ στες του. Καί δέν μπορεί νά φτά
σει 8 χρόνια άργότερα ούτε στούς
αναγνώστες τού βιβλίου Λογοτεχνία
και ιστορία στη μεταπολεμική αριστε
ρά, η πα ρέμβαση το υ Δημήτρη Χατζή

Η τέχνη της ζωής
Σουλεϊμάν Νταϊγκντουκ
0 29χρονος
από τη Συρία είναι ο πρώτος
εκλεγμένος αλλοδαπός συνδικαλι
στής στον νομό Χανίων από το 1995.
Οικοδόμος, μέλος της Έ νω σης Οικο
δόμων και Συναφών Επαγγελματιών
του Νομού Χανίων και επίσης ερασιτέ
χνης ζωγράφος· το ψευδώνυμό του εί
ναι «Κάστρο».
Ο Σουλεϊμάν μοίραζε προκηρύξεις
στη διαδήλωση της Θεσσαλονίκης κα
τά τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., και
συνελήφθη από την Νέα Τάξη Π ραγ
μάτων, για να μην ανατρέψει το καθε
στώς. Έκτοτε, από τις 21 Ιουνίου, πα
ραμένει προφυλακισμένος μαζί με άλ
λους έξι διαδηλωτές. Εδώ και 52 μέρες
έχει αρχίσει απεργία πείνας. Ο «Κά
στρο» πλέον δεν παίρνει νερό, όπως
μας πληροφορεί η σύντροφός του
Αντωνία, και λόγω της κρισιμότατης
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την Τετάρτη 12/11 στο χώρο Ash in Art
(Λομβάρδου 133, Γύζη) οργανώθηκε
συμβολική έκθεση των έργων του «Κά
στρο» ως συμπαράσταση στον αγώνα
του. Σήμερα «έργα» και «τέχνη» του
Σουλεϊμάν Νταϊγκντούκ είναι η ζωή
και η στάση του. Και τα δύο συνιστούν
μιαν αμιγή πρωτοπορία, τόσο σπάνια
και πολύτιμη στις δίσεκτες, άνυδρες
μέρες μας.
Δεν το λέω εγώ, το είπε ο Νίτσε: 0
καλλιτέχνης είναι η ζωή του. Γιατί και ο
Νίτσε υπήρξε ιδιότυπα διαδηλωτής,
διαμαρτυρόμενος και έγκλειστος. Μα
κάρι αυτή η τέχνη της ζωής και τη;
αξιοπρέπειας που ασκεί ο «Κάστρο»
να βρει μιμητές και στην εντόπια καλ
λιτεχνική μας οικογένεια, που όταν δεν
ομφαλοσκοπεί, απλώς απουσιάζει.
κατάστασης της υγείας του μεταφέρθη
κε στο Νοσοκομείο Κορυδαλλού. Από
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1947-1981, μολονότι αυτό τούς π α ρ α 
πέμπει καί σέ εκείνο.
Τό Μικρό Ν εοελληνικό *ίΟ ργα νο έχει
καί αύτό την ιστορία του. Τό υλικό
πού τό συγκροτεί συγκεντρώθηκε μα
ζί με τό υλικό πού καταγράφ ηκε στήν
έργασία Β ιβλιογραφ ικό μ ελέτη μ α
(1930-1989) Δ ημήτρη Χ α τζ ή (’Α θήνα,
Γνώση, 1991), καί ή συγκρότησή του
είναι πρόταση τής εργασίας αυτής. Σέ
«σπιτική» έκδοση χαρίστηκε, ήδη άπό
τό 1989, σέ σημαντικό άριθμό αντιτύ
πων, σέ έρευνητές καί πανεπιστημια
κές βιβλιοθήκες. Τό 1995 τυπώ θηκε
στις εκδόσεις «Ε ξάντας». Μ ετά τήν
δικαστική άπόφαση γιά τά άσφαλιστικά μέτρα -θ ά υπογραμμίσω: όχι άπό
ελλειψη σεβασμού γιά τήν δικαιοσύ
νη- ό τόμος χαρίστηκε, στήν άρχική
«σπιτική» έκδοση πάλι, σέ ψηφιακή
μορφή χαραγμένος σέ σιντί. Π ρός τί
αυτή ή διαδικασία; “Α ς πώ μόνο: Γιά
τήν ελπίδα νά τήν πάνε πιό πέρα τήν
ερευνά αυτή καί άλλοι μελετητές.
Γό βιβλίο Λ ο γο τεχνία και ιστορία στη
μεταπολεμική αριστερά, η πα ρέμβαση
τον Δημήτρη Χ α τζ ή 1947-1981 φέρνει
καί ένα άκόμα καλό νέο. Γράφει ή κυ
ρία Ά ποστολίδου στίς «Ευχαριστίες»
•της: «Ο αναγνώ στης θα δρει π α ρ α π ο 
μπές σε ένα βιβλίο του Δ η μ ή τρ η Χ α 
τζή με τίτλο Το πρόσω πο του Νέου
Ελληνισμού. Α νέκδοτες διαλέξεις και

δοκίμια. Π ρόκειται για έναν τόμο που
επιμελήθηκα και βρίσκεται στο τελευ
ταίο στάδιο της έκδοσης από τον εκ
δοτικό οίκο «Το Ροδακιό». Π ολύ σ ύ
ντομα θα είναι έτοιμος, έτσι ώστε ο
α ναγνώ στης να έχει στη διάθεσή του
όλα τα κείμενα το υ Χ α τζή π ο υ χρησι
μοποίησα.».
Ε ίναι χαρμόσυνο τό νέο. 'Ό μ ω ς «ο
αναγνώ στης» δέν θά έχει «στη διάθε
σή το υ όλα τα κείμενα του Χ α τζ ή » πού
χρησιμοποίησε ή μελετήτρια. Τό πε
ριεχόμενο τού άναγγελλόμενου βιβλί
ου είναι κρίμα πού δέν φαίνεται νά πε
ριλαμβάνει όλα τά κείμενα τού υ π ο 
χρεωμένου νά άπόσχει άπό τήν κυκλο
φορία Μ ικρού Ν εοελληνικού “Ο ρ γά 
νο υ .
Θ ά ήταν μιά λύση ή έπερχόμενη επιλο
γή κειμένων νά εμπεριέχει τό σύνολο
τής προγενέστερης. Μήν τολμώντας
αυτήν τήν λύση, οΐ συμβαλλόμενοι τής
έκδοσης είναι σάν νά άφήνουν άθαφτο νεκρό τό Μ ικρό Ν εοελληνικό
“Ο ρ γα νο καί νά στοιχειώνουν τήν
έκδοσή τους πάνω σέ ενα νεκροζώντανο.
Τ ό έρώτημά μου στούς συμβαλλόμε
νους τής έκδοσης, κληρονόμους τού
Δημήτρη Χ ατζή, τούς εκδότες, τήν μελετήτρια, είναι: Π ώ ς καταδεχόσαστε
νά παραπέμπετε σέ μία «πειρατική έκ 
δοση βιβλίου του Χ ατζή», ή όποια «ε

γκαινιάζει ένα θλιβερό προηγούμενο
[...] στην ιστορία της έκδοσης των έρ
γω ν του Δ ημήτρη Χ ατζή, υποκαθιστώ ντας την εκδοτική και φιλολογική
δεοντολογία μ ε τη λαθροχειρία, την
α π ά τη και την κερδοσκοπία [...]», ή
όποια μάλιστα «συγκεκριμένη κλεψίτυπ η έκδοση παρεμβαίνει και στη φι
λολογική διαδικασία έκδοσης του συ
νολικού έρ γο υ του Χ ατζή, στο πλαίσιο
της οποίας η πανεπιστημιακή φιλόλο
γο ς κυρία Βενετία Α ποστολίδου είχε
ολοκληρώσει την επιμέλεια και μελέτη
των κειμένων του για το Νέο Ελληνι
σμό»-, (όπως φέρεται νά έχει δηλώσει
σχετικά, ή κυρία Αικατερίνη Ά ργυροκαστρίτου-Χατζή, στήν έφημερίδα
Ε λευθεροτυπία , 24/2/1995, σελ. 41).
Ά ναλάβετε τίς ευθύνες σας καί είτε
βρείτε τήν τόλμη νά καταγγείλετε τό
Μ ικρό Νεοελληνικό *Ο ργανο στά
έργα σας, είτε βρείτε τήν άρετή νά άρε
τε τά άσφαλιστικά μέτρα εναντίον
του, ώστε καί τό βιβλίο αύτό καί ot π α 
ραπομπές σας νά φτάσουν στούς άναγνώστες, τούς φυσιολογικούς άποδέκτες τους.
Έ γώ δηλώνω πώς είμαι περήφανος
καί μέ ήσυχη συνείδηση γιά αύτό τό
Μ ικρό Νεοελληνικό *Ό ρ γα ν ο .
Σάς χαιρετώ
Νίκος Γουλανδρής
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2003

44ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
ε κοντά διακόσιες(!) ταινίες, που
καλύπτουν το σινεμά σε όλο το
φάσμα του και με πρόσφατες π α 
ραγωγές από κάθε πλευρά του κόσμου
του θα σταθούν απέναντι σε ταινίες με.γάλων δημιουργών που έχουν ήδη κα[ακτησει τη θέση τους στην ιστορία του
κινηματογράφου, αρχίζει την Π αρα
σκευή 21 τρέχοντος το 44ο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη,
Éva από τα αρχαιότερα πλέον της Ευ
ρώπης, και όχι μόνο.
«Η φετινή κινηματογραφική χρονιά
' ααρουσιάζει μια εικόνα του κόσμου και
:ου σινεμά που εντάσσεται στη σκληρή
και αβέβαιη εποχή μας. Ο κινηματογρά
φος διασχίζει τον κόσμο που μας περι
βάλλει και συγχρόνως διασχίζεται από
αυτόν. Η εποχή δεν είναι ρόδινη και οι
νέοι δημιουργοί κατάθεσαν την αγωνία
τους προσπαθώντας, με διαφορετικό
f
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τρόπο και ύφος, να πλησιάσουν μια
πραγματικότητα συνεχώς μεταλλασσόμενη. Συχνά προκαλούν, ρισκάρουν, δεν
εννοούν να μείνουν πάντα αδιάφοροι ή
αμέτοχοι. Αυτή η διαφορετικότητα στη
σύλληψη καθώς και η επιμονή στην κα
ταγραφή των υπαρξιακών και των συ
ναισθηματικών αμφιταλαντεύσεων εί
ναι, κυρίως, το χαρακτηριστικό της επι
λογής. Ταυτόχρονα, φέτος το Διεθνές
Διαγωνιστικό σημειώνει ρεκόρ σε ται
νίες που είτε αφορούν στις γυναίκες είτε
είναι σκηνοθετημένες από γυναίκες,
ενώ συμμετέχουν σε αυτό οι πρώτες ται
νίες από την Ινδία και το Πακιστάν».
Αυτά δηλώνει ο διευθυντής του Φεστι
βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
Μιχάλης Δημόπουλος, για το πρόγραμ
μα που επιμελείται τα τελευταία δώδε
κα χρόνια.
Την τελετή έναρξης θα ακολουθήσει η

προβολή της ταινίας του Takeshi
Kitano Zatoichi. Το «Ελληνικό Πανό
ραμα» περιλαμβάνει 23 ταινίες μυθο
πλασίας και 5 ντοκιμαντέρ· μια πραγ
ματικά αξιόλογη «σοδειά». Το «Διε
θνές Διαγωνιστικό» περιλαμβάνει 12
ταινίες* τα «Αφιερώματα» στους Wong
Kar Wai, O tar Iosseliani, Joao Cesar
Monteiro και Νίκο Παναγιωτόπουλο
περιλαμβάνουν συνολικά 43 ταινίες· οι
γνωστές «Ματιές στα Βαλκάνια» 13
ταινίες, τα «Αστέρια της Στέπας» (χώ
ρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης) 27
ταινίες, τα «Βραβεία του Φεστιβάλ της
Δράμας» 4 ταινίες και διάφορες άλλες
ειδικές προβολές 17 ταινίες.
Στις ήδη υπάρχουσες 6 αίθουσες που
φιλοξενούν τις προβολές προστίθεται
και 7η, το γνωστό «Αριστοτέλειο», χω
ρητικότητας 1000 θέσεων.
Δ.Χ.
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Ακόμα και με την πολυσυζητημένη του ταινία Δαμάζοντας τα
κύματα υπήρχε μια ενδόμυχη αμφιβολία για την ιδεολογική,
μεταφυσική (πιο σωστά, δρησκευτική) ειλικρίνεια του
δημιουργού της. Ακόμα και οι τρόποι του κινηματογράφησης,
πολύ περισσότερο η κωδικοποίησή τους με το γνωστό
«Μανιφέστο», πρόβαλαν τα χαρακτηριστικά εκκεντρικότητας
και υπερβολής. Και ήρθε ετούτη η πρόσφατη ταινία του, το
Dogville (που έφυγε από τις Κάννες χωρίς κανένα βραβείο,
ούτε διάκριση), για να σαρώσει κάθε μεμψίμοιρη ή και επί της
ουσίας αμφιβολία ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύσημο
αριστούργημα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Ταινία τιμψός!

Ν ικ ό λ Κ ίντμα ν κα ι Π ο λ
Μ π ά τα νι σ το Dogville
το υ Λ α ρ ς Φ ο ν Τρίερ.

τη δεκαετία του ’30, στην προσπά
θεια της να γλυτώσει από τους
διώκτες της που την πυροβολούν,
η νεαρή και όμορφη Γκρέις (Νι
κόλ Κίντμαν) καταφεύγει μέσα
στη νύχτα σε μια ορεινή πολίχνη των
ΗΠΑ, την Dogville («Πόλη των σκυ
λιών»). Ο πρώτος κάτοικος που συνα
ντά είναι ο Τομ Έντισον (Πολ Μπέτανι): Άτομο εκ πρώτης όψεως καλοκάγα
θο- γιος συνταξιούχου γιατρού, επίδο
ξος συγγραφέας, αλλά επί του παρόντος
αργόσχολος. Θα αναλάβει να πείσει
τους ξενοφοβικούς κατοίκους της μι
κρής πόλης να φιλοξενήσουν την Γκρέις.
Της δίνουν δυο εβδομάδες προθεσμία
για να αποφασίσουν, πράγμα που γίνε
ται με ψηφοφορία και όλα πηγαίνουν
ομαλά μέχρι τη στιγμή που η αστυνομία
θα έρθει στην Dogville, κολλώντας ανα
κοίνωση Αναζήτησης της χαμένης.
Ανταποδοτικά για το καταφύγιο που της
προσφέρουν, η Γκρέις αποδέχεται την
πρόταση του Τομ να δουλέψει στις οικο
γένειες της Dogville, παρ’ όλο που αυτοί
δηλώνουν ότι δεν έχουν καμιά τέτοια
ανάγκη. Δεύτερη επίσκεψη, αυτή τη φο

Σ

78

ρά του FBI, με καινούργια ανακοίνωση
και διπλασιασμό της αμοιβής, έχει σαν
αποτέλεσμα την προσφορά καταφυγίου
στην Γκρέις αλλά με όρους καταπόνησής της πλέον. Αφού υποστεί βιασμό
από έναν από τους κατοίκους, θα επιχει
ρήσει να φύγει κρυμμένη στην καρότσα
φορτηγού, αλλά θα βρεθεί πάλι στην πό
λη προδομένη από τον οδηγό. Θα την δέ
σουν (οι κάτοικοι) με αλυσίδα από το
λαιμό και σιδερένιο βάρος στην άκρη,
ενώ θα την βιάζουν επανειλημμένα όλοι
οι άρρενες κάτοικοι της Dogville, πλην
του Τομ. Από νωρίς έχει αναπτυχθεί
ερωτικός δεσμός μεταξύ των δύο νέων,
δίχως όμως σαρκική ολοκλήρωση. Αργά
αλλά σταθερά αποδεικνύεται ότι ο νεα
ρός κουφιολόγος δεν είναι παρά ένας
υποκριτής, σάρκα εκ της σαρκός των άλ
λων. Ο ίδιος ο Τομ, εκτιμώντας λάθος
την κατάσταση αλλά και φοβούμενος ότι
θα χάσει την εκτίμηση των συμπολιτών
του, καλεί κρυφά από την Γκρέις τους
«διώκτες» της - που κάθε άλλο παρά αυ
τό θα αποδειχθούν...
Η ταινία δεν είναι πραγματεία για το
καλό και το κακό. Αυτό ο Φον Τρίερ το

αφήνει στην «αρμοδιότητα» της τριλο
γίας των Matrix. Στη δική του ταινία
υπάρχει μόνο το κακό. Η αγαθή εκδοχή
της ανθρώπινης φύσης «οξειδώνεται»
πολύ γρήγορα μέσα στις αέναα πραγμα
τικές συνθήκες, που αρχίζουν από την
αυτοσυντήρηση και το «κουκούλι» που
την εξασφαλίζει από το πλήθος τις απει
λές και σταθερά μεταλλάσσεται σε
απληστία. Το ανώτατο στάδιο εξέλιξης,
υποστηρίζει ο δανός δημιουργός, είναι η
συγκέντρωση εξουσιαστικής δύναμης
(πνευματικής ή υλικής) με συνοδό ηθι
κής έκφρασης την υπεροψία. Ο υπερό
πτης έχει δίδυμη καταγωγή· είτε από αυ
τούς που επιφυλάσσουν στον εαυτό τους
το δικαίωμα της ελεήμονος συγγνώμης
και συγχωρούν, είτε από εκείνους που
ασκούν το δικαίωμα της επιβολής τιμω
ρίας σε όσους τα «φαύλα πράττοντες».
Κάποιες φορές οι δυό μορφές υπερο
ψίας συναντιούνται σε συγκρουσιακό
καθεστώς. Κατά κανόνα κάποιος περ
νάει στο στρατόπεδο του άλλου. Και
συμβιβάζεται παραμένοντας υπερόπτης.
Ο χώρος όπου διαδραματίζεται η ται
νία είναι ένα πολύ μεγάλο, περίκλειστο
θεατρικό πλατώ. Εκεί πάνω είναι χα
ραγμένη με λευκές γραμμές, τυπικό σχε
διάγραμμα, η Dogville. Δρόμοι, σπίτια,
κήποι. Τα αντικείμενα ελάχιστα, αφαι
ρετικά και συμβολικά. Μόνο τα αυτοκί
νητα -όποτε αυτά κάνουν την εμφάνιση
τους- είναι πραγματικά. Τον χώρο και το
δράμα διακρίνουν μπρεχτικής καταγω
γής στοιχεία φορμαλισμού και αποστα
σιοποίησης· είναι όμως η καθοδήγηση
της υποκριτικής που πραγματοποιεί ο
Φον Τρίερ προς ένα εκπληκτικό αμερι
κανικό καστ, ώστε το αποτέλεσμα να εί
ναι η αίσθηση μιας αμερικανικής θεατρι
κής παράστασης. Αρκετοί κάνουν
-εσφαλμένα- αναφορά στη Μικρή μα;
πόλη του Θόρντον Γουάιλντερ. Αυτή η
αίσθηση είναι μια ευφυέστατη «παγίδα»
που στήνει ο σκηνοθέτης (και σεναριο
γράφος) της ταινίας προκειμένου να
αναδείξει έναν βαθύτατο ιδεολογικό
αντιαμερικανισμό με χρονικό βάθος στο
ιστορικό παρελθόν. Οι υπονοούμενες
καταγγελίες του σκιτσάρουν έναν συλ
λογικό προτεσταντικό πολιτικό ψυχισμό,
τον οποίο οι τρέχουσες εξελίξεις πάνε
να επαληθεύσουν. Είναι λάθος να προσπεράσει κανείς αυτή τη σπουδαία ται
νία με μία μόνο ερμηνευτική ανάγνωση.
Δ Η Μ Η ΤΡΗ Σ ΧΑΡΙΤΟΙ
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Με αγάπη και συνέπεια οι εκδόσεις Παπαδήμα
εργάστηκαν ώστε όλο και περισσότεροι νέοι
να γνωρίσουν την κλασική παιδεία και τον πολιτισμό.
Οι προσπάθειες συνεχίζονται με ένα πλήρες
και οργανωμένο βιβλιοπωλείο, με εκδόσεις ποιότητας
και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
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Η καταδίκη των έξι από τις οκτώ συνολικά προσφυγικές
πολυκατοικίες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας σφραγίστηκε από το
Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων στις 24 Οκτώβρη, με
απόφαση που πάρδηκε «τις πρώτες πρωινές ώρες» (το τόσο
γνώριμο κόλπο). Απομένει η απόφαση του Συμβουλίου
Επικράτειας τούτο το μήνα. Ήδη το κράτος έχει στα χέρια του
το 60% των διαμερισμάτων του συγκροτήματος, ενώ οι
εφημερίδες έχουν γεμίσει με διαμαρτυρίες και καυστικά
σχόλια. Γιατί όλος αυτός ο θόρυβος άραγε;

Τριφύλλια, γκαζόν και γκαζάκια

πό τη μια μέρα στην άλλη, οι προ
πολεμικές πολυκατοικίες της λε
ωφόρου Αλεξάνδρας, η τόσο
χτυπητή παραφωνία ανάμεσα
στο Δικαστικό Μέγαρο και στον
πύργο της Ασφάλειας και απέναντι
ακριβώς στον Παναθηναϊκό, αγνοημέ
νες και αδιάφορες, έγιναν ξαφνικά διασημότητες, φορτίστηκαν με νόημα, απέ
κτησαν θερμούς υποστηρικτές. Άρχι
σαν να μιλούν για ανθρώπινες κοινότη
τες, για συλλογικές μνήμες, για σημάδια
Εμφυλίου, ως και για την αξία της αρχι
τεκτονικής τους. Οργανώθηκαν επιτόπου εκδηλώσεις, κινητοποιήθηκαν οι
σπουδαστές της Αρχιτεκτονικής, ως και
η «αρμόδια» Εφορεία του ΥΠΠΟ είχε
εισηγηθεί τη διατήρησή τους. Ύστερα
από τόσους κόπους, η απόφαση του
Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων έμοι
αζε με οξύμωρο.
Θα μπορούσε κανείς να υποψιαστεί
ότι κάποιοι ακτιβιστές, που ψάχνουν
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πάντα για κάποια αφορμή, κατάφεραν
να ξεσηκώσουν ορισμένους από τους
κατοίκους του συγκροτήματος (από
εκείνους που δεν πούλησαν), κατάφε
ραν να συγκινήσουν την «κοινή γνώμη»,
βρήκαν συμμάχους ανάμεσα στους δη
μοσιογράφους που κι εκείνοι κυνηγούν
την εύκολη συγκίνηση - νάτο, δεν χρει
αζόταν τίποτε άλλο. Μια φούσκα που
θα ξεφουσκώσει μόλις οι μπουλντόζες
αρχίσουν να κατεδαφίζουν τις 4 πρώτες
πολυκατοικίες της «μόνστρας» (για
τους Ολυμπιακούς).
Μήπως, τότε, αυτή ήταν η αιτία; 'Οτι
σε τόσο κεντρικό σημείο (Ολυμπιακές
Διαδρομές βεβαίως-βεβαίως) δεν μπο
ρούσε να φιγουράρει ένα τέτοιο χάλι,
στίγμα στα ξένα μάτια; Ξηλώνοντας τις
τέσσερις άμεσα και διαμορφώνοντας
στο χώρο τους ένα δροσερό παρκάκι
δείχναμε τον έμφυτο πολιτισμό μας:
πράσινο και ξερό ψωμί.
Πράσινο; Για καθίστε λιγάκι. Πράγμα

τι ακούστηκε ότι εκεί θα πέσει πράσινο,
αλλά δεν διευκρινίστηκε τι είδους πρά
σινο. Έ ν α λοιπόν εξαιρετικά πειστικό
σενάριο σύνδεσε τις κατεδαφίσεις με τα
φιλόδοξα προγράμματα του Παναθη
ναϊκού: τι πιο ωφέλιμο από ένα μεγάλο
υπόγειο πάρκιγκ απέναντι από το γήπε
δο, με γκαζόν από πάνω; Ό λοι ξέρουμε
πως ο «Παναθηναϊκός» ασφυκτιά στο
προπολεμικό του γήπεδο (όταν όλοι οι
άλλοι μεγάλοι σύλλογοι αποκτούν και
νούρια στάδια), ξέρουμε και τις προ
σπάθειες που έκανε πριν λίγο καιρό για
να επεκταθεί «διακριτικά» προς την
(άδεια) περιοχή των Κουντουριώτικων
στο πίσω του μέρος. Ο «Παναθηναϊκός»
είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε άλλο, πιο
άνετο οικόπεδο που του προσφερόταν αυτός ήταν ο ιστορικός του τόπος!
Ό ταν αρχίσει να τρέχει η φαντασία,
τίποτα δεν την σταματά. Γιατί μόνο ο
«Παναθηναϊκός», και όχι κάποια συμ
φέροντα που συμπλέουν μαζί του ή έστω
έχουν προσωρινά συμμαχήσει μαζί του,
ώστε όλοι να κερδίσουν και κάτι; Οπό
τε, γιατί να μην γίνει άμεσα το ανώδυνο
παρκάκι (για τα μάτια), και μετά τους
Ολυμπιακούς, ξηλώνουμε και τις υπό
λοιπες δύο πολυκατοικίες και τότε, έχο
ντας εξασφαλίσει την αδιαφορία του
κοινού, κάνουμε το μεγάλο ντου; Εννο
είται, όχι μόνο στην Αλεξάνδρας αλλά
και πίσω από το γήπεδο - για κάτσε,
έτσι θα μείνει, αναξιοποίητο χωράφι;
Έ ν α πράγμα δεν χωνεύω: την μεμψιμοιρία και τα σενάρια συνωμοσίας.
Ελλάδα είμαστε, σε ευνομούμενη χώρα
ζούμε, όλες οι αποφάσεις πηγάζουν από
το λαό άμεσα ή έμμεσα. Τίποτε από τα
παραπάνω δεν συμβαίνει. Γιατί να μη
σκεφτούμε το προφανές και πιο αθώο:
απλούστατα, η Διεύθυνση Ειδικών
Έ ργω ν Αναβάθμισης του ΥΠΕΧΩΔΕ
έχει αναλάβει την εξάλειψη της μοντέρ
νας αρχιτεκτονικής του ’30 σε όλη τη χώ
ρα επειδή είναι βάρβαρη και θυμίζει τη
Μεταξική Δικτατορία. Ευχαρίστως θα
συντηρούσε και θα στόλιζε τα κτίσματα
αν ήταν νεοκλασικά, αλλά αυτά τα
«κουτιά»; - για να σοβαρευτούμε λιγά
κι! Ό ταν θα διαβάσετε σε λίγο καιρό
για αυτοσχέδιους μηχανισμούς που
έσκασαν σε εισόδους πολυκ α τοικ ιώ ν
του ’30 στο Κολωνάκι να με θυμηθείτε.
Υπάρχει πλήρες και ενδελεχές πρό
γραμμα δράσης!
ΔΗ Μ Η ΤΡΗ Σ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
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ΕΙΔΩΛΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ
Η πολεμική γύρω ακό τον <μ«κιαβελλισμό >
στην Γαλλία μεταξύ .1572 και 1643

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥΊΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ*
Ϊ.Λ. ΚΟΑΛΑΡΟΥ A ΧΙΑΣ Α,Ε.

* *-i#'

Κώστας

Παποΐ ωάννου

ΜΑΖΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ

lit*.· ■
AUX

t.î

■'

.

-

^1- .

/

·■

■Éf|
;f·· S:
ί-ϊ*.■
ÿ ·' ;.·

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
■ ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ν.ΤΣΟΜΣΚΥ, I. ΣΑΧΑΚ, Ν. ΦΙΝΤΛΕΥ κ.ά.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ
ΧΙΛΙΑ)
ΙΚΟΣΙΑΕΙΚΟΣΙΔΥΟ
Δοκίμιο για τη νεοελληνική
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ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΧΑΡΗΣ_ _ _ _ _ _ _ _
Η ΓΛΩΣΣΑ, ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ
Κείμενα για την κινητικότητα της γλώσ
σας, κείμενα για ορθογραφικά και συ
ντακτικά ζητήματα, για ξενισμούς και
άλλα δάνεια, από αυτά που επηρεά
ζουν και διαμορφώνουν μπροστά στα
μάτια μας τη γλώσσα. Κείμενα θεω
ρητικά, αλλά και κείμενα πρακτικά,
με πρακτικές οδηγίες και χαρακτηρι
στικά παραδείγματα.
Δηλαδή βιβλίο ώς έναν βαθμό και για
λάθη, που επιχειρεί όμως να διαφορο
ποιηθεί διπλά από τη λαθοθηρική φιλο
λογία: καταρχήν προγραμματικά, καθώς
δεν εξετάζει λάθη από γραπτά μαθητών
και φοιτητών, που παρουσιάζονται για να τεκμηριώσουν -κ ι εδώ είναι το
δεύτερο σημείο διαφοροποίησης- τη «φτωχή» γλώσσα των νέων, και γενι
κότερα την «παρακμή» ή και το «θάνατο» της γλώσσας* ούτε λάθη αν
θρώπων που τους αιφνιδιάζουν στο δρόμο, χώνοντάς τους ένα μικρόφωνο
στο στόμα και με μια κάμερα απέναντι.
Είναι λάθη δικά μας, λάθη από επαγγελματίες του λόγου, από δόκιμους
δημοσιογράφους, μεταφραστές, συγγραφείς, όπως και λάθη από λαθολόγους,
τιμητές της γλώσσας των νέων και γενικότερα της σημερινής γλώσσας.
Και είναι έτσι σκόπιμα διαλεγμένα τα λάθη όχι για να δείξουν το φόρο
που πληρώνουμε όλοι μας στην κοινή αγραμματοσύνη, όπως έλεγε ο Κοραής, αλλά κυρίως για να φανεί αυτό που αποτελεί κοινό τόπο κι ωστόσο
πάντα το ξεχνούμε: πως η εκμάθηση της γλώσσας είναι τεράστια υπόθεση,
πω ς ο αγώνας για την κατάκτηση της γλώσσας είναι αγώνας ζωής.
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