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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΠΟ

το ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
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ΜΕΤ ΑΙ ΧΜΙ Ο

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2004

Λογοτεχνικό ΜηνοΛόγιο

Διονύσιος Σολωμός

Κείμενα: Χριστόφορος Μηλιώνης
Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Ίσαρης

Ά σ τρ α ψ ε ψ ώ ς

Επιμέλεια: Νικήτας Παρίσης
Περιλαμβάνει χρονολόγιο-βιοεργογραφικό σημείωμα,
ανθολόγηση αποσπασμάτων από σολωμικά πεζά
και ποιήματα, από κριτικά κείμενα για τον Σολωμό,
καθώς και πλούσιο εικαστικό και φωτογραφικό υλικό
που ζωντανεύει μορφές, πρόσωπα και εικόνες
της εποχής του Σολωμού.

Α Η Μ Η Τ Ρ Η Σ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Το βιβλίο αυτό ανιχνεύει από μήνα σε μήνα λογοτεχνικά κείμενα,
πεζογραφίας και ποίησης, που σχετίζονται με τις εναλλαγές
της φύσης, τις ασχολίες και τις έγνοιες των ανθρώπων,
τις γιορτές και τις συνήθειες, τα αισθήματα και τα πάθη τους
σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΑΒΒΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΗΣ ΤΖΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
PHOTOGRAPHS B Y T Z E L I H ADJIDIM ITRIOU
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο χρόνος χάθηκε στα σύννεφα

Διονύσης ΣαΒΒόπουλος

Φωτογραφίες: Τζέλη Χατζηδημητρίου

Εκτενές δοκίμιο, το οποίο πραγματεύεται θεματικά
και χρονικά το έργο του τραγουδοποιού.
Στο παράρτημα του βιβλίου ανθολογούνται
είκοσι τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου.

Δίγλωσση έκδοση, η οποία περιλαμβάνει φωτογραφίες
που μας ταξιδεύουν στα σύννεφα, προσφέροντάς μας
μια διαφορετική άποψη του κόσμου. Στην έκδοση
περιλαμβάνονται κείμενα της δημιουργού,
του Γιώργου Χρονά και του Νίκου Βατόπουλου.

αντί
iiM niM & M iP H nour/K M jou π α υ π ι π κ Η

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

w o iû p h ih

« iw

Καλές Γιορτές
•Γΐφέ<Μ»(ΐ01::
Γρό^Μκ:î.rowtMc.
A. U ru ü iÿ ik n c .

ArtilKupfiù.

M.KiflK*.
A. Νάιας.
D.IqKÿtVT
Ι.Ιτοφκοποώ««

• ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Η μετριότητα που αποκαλείται μετριοπάθεια

4

• Κ. Ανάλατος: Διαδοχολογία με ίδια γεύση πολιτικής

5

•ΑΝΤΙ-ΘΕΣΕΙΣ:

6

• 0 rUocra CK
ιφ·νπ)Ιι<Ύΐη|»ς i »

τα£φΠΐ««μ(λί»Ί(Κ
•Γιβτίαπάιιχιο
r*«ÎŸJ(iO*KllK«C
•HbUt-tTMltUliKPII
K enoli)
• TtF.urjf a y e u p
· Τ « ·ιΑ ρ * υ (ΐ» τ ικ

oppugnοστιηύζ ta

• Εφημερολόγια από την Εφήμερη (Όλγα I. Φωτακοπούλου)

11

• Κ. Τσαλόγλου: Ο πλαστικός προϋπολογισμός και τα βάρη του μέλλοντος

12

• Πάνος Καζάκος: Γιατί απέτυχε ο εκσυγχρονισμός;

14

• Βασίλης Ζήσης: Έ ξι τεκμήρια για την κατηγορία της κατασκοπίας

18

• Ρεπόρτερ: Η γερμανική Βουλή αποκαλύπτει τη σχέση Κόκκαλη-ΠΑΣΟΚ

22

<UJK

Χωρίς
ΚΟΥΙΖ:

λογοκρισία..

Τι εκανε τα Χριστούγεννα του 1 9 6 4
ο Σωκράτης ΚάΛκαλης;

• Ρεπόρτερ: Το ξεκίνημα ενός πρακτοράκου

26

Περίοδος Β'· Έτος 30ο · Τεύχος 803
Χριστούγεννα 2 0 0 3

• Τ.Κ.Δ.: Κύπρος: Αγώνας δρόμου με στόχο την 1η Μαιου 2004

32

•Κοσμοδρόμιο

34

Τιμή τεύχους: 4 ευρώ

ΑΝΤΙ - ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 6 0 ,1 1 5 21 Αθήνα
Τ η λ .2 1 0 7 2 3 2 7 1 3 - 2 1 0 7 2 3 2 8 1 9

• Φώτης Φωτεινός: Για να γίνει η επαύριο της ζωής... πάλι ζωή

36

•ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ

38

• Χριστόφορος Μηλιώνης: Με το τρένο των ποιητών

41

• Ειρήνη Μουντράκη: Υψηλή τάση στον εξώστη

44

• Γρηγόρης Ιωαννίδης: Παρέα με το κτήνος

45

• Δημήτρης Χαρίτος:...αλλά δίχως κάθαρση

46

• Δημήτρης Φιλιππίδης: Μια φευγαλέα ματιά

47

• Δημήτρης Ελευθεράκης: Ο ποιητής ως ελάσσων

48

• Θανάσης Σαμαρτζής: Πόλεμος και Ηθική

50

• Άνθη Καρρά: Στη χώρα του Κώστα μυρίζει ημιμάθεια και εθνικισμό

52

• Σωτήρης Γουνελάς: Κάποιοι που τράβηξαν άλλο δρόμο

59

• Μ. Μέσκος: Από τη βίωση των γραφών, στην πολλαπλή άγνοια της Αγοράς

60

• ΒΙΒΛΙΟ

63

Fax: 2 1 0 7 2 2 6 1 0 7
ANTI ON-LINE: http://www.anti.gr
e-mail: chpapou@otenet.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: Χρήστος Γ. Παπουτσάκης
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Τσάρος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Νεφέλη Παπουτσάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Εύη Ζήση
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ.
Λεύκης 134, Κρυονέρι, τη λ 2 1 0 6 2 9 7 6 0 0

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Ετήσια συνδρομή: 26 τεύχη, Εξάμηνη: 13 τεύχη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εξαμ. 39 ευρώ, Ετήσια 78 ευρώ,
Οργανισμών, Τραπεζών, κλπ.: 2 00 ευρώ
Φοιτητική ετήσια: 70 ευρώ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ - ΜΕΣΟΓ. ΧΩΡΕΣ:
Εξαμ.: 7 4 ευρώ, Ετήσια: 148 ευρώ,
ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ - ΑΣΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Εξαμ. 8 0 δ ο λ ΗΠΑ, Ετήσια 160 δ ο λ ΗΠΑ

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Χρήστος Παπουτσάκης
Δημοχάρους 6 0 ,1 1 5 21 Αθήνα

ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ: 6 ευρώ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας: Περιοδικό ΑΝΤΙ,
για τα βιβλιοπωλεία της Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου - Α. Πουλουκτσή και Σία Ε.Ε.
Λασσάνη 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2 31 0 237463

Εξώφυλλο: Γιάννης Σκαλτσάς

Η ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑ
ΔΕΝ Ε Ν Ο Χ Λ Ο Υ Ν διόλου οι φήμες π ε ρ ί επικείμενης αντικατάστασης του Κ ώστα Σημίτη α π ό τον
Γεώργιο Α νδρέα Π απανδρέου, αν κα ι είναι γνω στό ότι ο πα τέρ α ς του, ο Α νδ ρ έα ς Γ εω ργίου Π απανδρέου, δεν είχε κ α ι σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τις ικανότητες του πρω τοτόκου του. Α ν δ εν υ π ή ρ 
χε «το πρόβλημα Μ αργαρίτα», ούτε υπουργό δεν θα τον είχε χρίσει. Δ εν μπορούμε φ υσ ικά ν α π ά 
ρουμε στα σοβαρά την άλλη φήμη, ότι δηλαδή κ α ι άλλος γιο ς του Α νδρέα, ο Ν ίκος Π α π α νδρέο υ ,
ετοιμάζεται επίσης να κατέλθει οσονούπω στον πολιτικό στίβο, ασχολούμενος π ρ ο ς το π α ρ ό ν με
την αρθρο γρ α φ ία και τη συγγραφή βιβλίων.
Ο Π Ω Σ Δ Ε Ν μας ενοχλεί διόλου το γεγο νό ς ότι εκτός της Ν ΐό ρ α ς π ρ έπ ε ι τώ ρ α ν α α νεχόμ αστε κα ι
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, π α ρ ά τη φημολογία ότι προκειμ ένου να π ά ρ ει το «διδακτορικό», χ ρ ε ιά 
στηκε να κτίσουν ολόκληρη πτέρυγα βιβλιοθήκης στο Χ άρβαρντ. Ο ύτε κ α ι επιχειρ ούμ ε ν ’ αλλά
ξουμε κανάλι όταν εμφ ανίζεται για πολλοστή φ ο ρ ά η άλλη κόρη του Μ ητσοτάκη, η Α λεξάνδρα, η
φιλάνθρω πος και Π αριζιάνα. Η δε μαμά Μ αρίκα δίνει συνέντευξη κα ι δημ ιου ργεί «πολιτικά γ ε 
γονότα». Ούτε κα ι ο ανιψ ιός του Κ ωνσταντίνου Κ αραμανλή μάς ενοχλεί, αν κ α ι ο Μ ητσοτάκης
δεν τον έκανε ούτε υφ υπουργό(!), ενώ τώ ρα ετοιμάζεται γ ια την π ρ ω θυπ ουρ γία , δίχω ς την έγκρι
ση ωστόσο του σκληρά εργαζόμενου στις «λαϊκές αγορές» Π άγκαλου, του εγγονού, που τον χ α ρ α 
κτήρισε ανεπάγγελτο.
ΓΙΑΤΙ Τ Ο πρόβλημα δεν βρίσκεται στο νεποτισμό, ούτε στην ο ικ ο γενειο κ ρ α τία που μαστίζει ού
τως ή άλλως την πολιτική ζωή της χώ ρας. Δ εν α φ ο ρ ά τα προβλήματα δια δο χή ς στο Π Α ΣΟ Κ , ούτέ
τη διαπάλη «καραμανλισμού-μητσοτακισμού» στη Ν.Δ. Τ ελικά το πρόβλημα δεν είνα ι καν πολιτι
κό, ούτε και οικονομικό, π α ρ ’ όλο που φτάσαμε ν ’ αγοράζουμ ε πορτοκάλια γ ια στύψιμο με 500 πα 
λιές δραχμές το κιλό.
Α Υ ΤΟ Π Ο Υ Ε Ν Ο Χ Λ Ε Ι είναι η έλλειψη ήθους κ α ι πολιτισμού στην πολιτική* αυτή η γενικευμένη
μετριότητα που την αποκαλούν μετριοπάθεια. Δ εν είναι αμέτοχος ευθυνώ ν ο Γιω ργάκης Π απαν
δρέου για όσα ανάποδα συμβαίνουν χρόνια τώ ρα στην Ε λλάδα. Δ εν α να φ ερόμ α σ τε μόνον στα θέ
ματα εξωτερικής πολιτικής. Μ ήπως δεν πέρασ ε κα ι από το Υ πουργείο Π α ιδεία ς; Μ ήπω ς δεν ήταν
παρώ ν στα κυβερνητικά συμβούλια που α πο φ ά σ ιζα ν γ ια την οικονομία, τις α να θέσ εις, τα κατα
στροφικά μέτρα για το περιβάλλον;
Α Π Ο Τ Υ Χ Η Μ Ε Ν Ο Ι υπουργοί, γό νο ι των μπαμπάδω ν τους στον 21ο αιώ να, π λα σ ά ρ οντα ι ως λαο
πρόβλητοι ηγέτες. Γιοι και κόρες αποτυχημένω ν πρω θυπουργώ ν, ως υ π ο ψ ή φ ιο ι σωτήρες. Αποτυ
χημένοι «επαναστάτες» ως διαχειριστές του συστήματος κ α ι πρώ ην «κομμουνιστές» ως απολογη
τές του. Ε ρμαφ ρόδιτοι πολιτικοί, χα λιναγω γημ ένοι δημ οσιογράφ οι, κ ρ α τικ οδία ιτοι επιχειρημα
τίες, ξεπεσμένοι διανοούμενοι, καθεστω τικοί καλλιτέχνες.
ΜΑΣ ΕΝ Ο Χ Λ ΕΙ η ανασφ άλεια από το α διέξο δο στο ο ποίο έχουν οδηγήσει τη χώ ρ α κ α ι το λαό.
Ενα αδιέξοδο που μεγαλώ νει περισσότερο, όσο π α ρ α τείνετα ι κ α ι η προεκλογική περ ίοδος, που
πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο* συμφωνούμε με τον Σ Ε Β αυτή τη φ ορά. Τ ο απαιτούν οι
κουρασμένοι και αγανακτισμένοι πολίτες, το επ ιδιώ κ ει η π α ρ α π α ίο υ σ α α γορ ά . Μ όνον το
Π Α ΣΟ Κ παίζει με καθυστερήσεις στο τελευταίο ντέρμπυ. Έ σ τω κι αν είνα ι διάχυτο γύρω το κλί
μα των τελευταίων ημερών της Π ομπηίας.
ΕΝ Α R E A L IT Y SH O W είναι τελικά το πα ρ ό ν κ α ι ό,τι κομίζει το παρελθόν. Ιδού, κ ά π ω ς έτσι θα
έλθουν επιτέλους τα πράγμ ατα στη θέση τους: Ο κ. Ε υαγγελάτος θα ανα λά β ει καθήκοντα Γ ενικού
Ε ισαγγελέω ς, ο κ. Α νδρ έα ς Μ ικρούτσικος υπουργού Π α ιδεία ς κ α ι ο κ. Π α π α χελά ς, Ε θνικού
Φ ρονήματος κ α ι Κ ρατικής Π ρ ο πα γά νδα ς. Τ ότε ο κ. Π ρετεντέρης θα μπορεί ν α σ υ γχα ίρ ει σε ύφος
ποδοσφαιρικό τον κ. Μ ητσοτάκη από τα παρασκήνια: «Τους τη φέραμε, μεγάλε»! Τ α M M E θα
κανοναρχούν τα πάντα - όπω ς πάντα. Κ αι ο κ. Γεώ ργιος Α νδρέα Π α πα νδρέου θα μ π ορεί επ ιτέ
λους να πρω θυπουργεύει. Γιατί τότε δεν θα υ π ά ρ χει πεδίο σύγκρισης ή σύγκρουσης. Ο ύτε κ α ι ε π ί
πεδο...

α ντί

ΠΟΛΙΤΙΚΟ______

εκαττενθήμερο
Αιαδοχολογία
με ίδια γεύση πολιτικής
Α ρκεί η αλλαγή στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να
αντιστραφούν οι δυσμενείς -κ α ι παγιω μένες- εκλογικές
προβλέψεις για το κυβερνών κόμμα; Ο ι τελευταίες δημοσκο
πήσεις επιβεβαιώνουν ότι η ΝΔ προηγείται με 7-8%, ενώ η
συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται στο
70% μόλις λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Η στάση των ψηφο
φόρων δεν αφορά προσωπικά τον κ. Σημίτη, στον οποίο,
ακόμη και τώρα, αναγνωρίζεται ότι είναι τουλάχιστον ισοδύ
ναμος ως προς την καταλληλότητα για πρωθυπουργός με τον
κ. Καραμανλή: Αυτό που λείπει στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο «η
γέτης», αλλά η ικανότητα να παρουσιάσει ένα σχέδιο που να
πείθει γιατί στην τρίτη τετραετία Σημίτη (τέταρτη, κατά σει
ράν, ΠΑΣΟΚ) θα γίνουν όσα, αν και είχαν διακηρυχθεί από
το 2000, δεν έγιναν.
Η αχαλίνωτη διαδοχολογία ήρθε σε μια στιγμή που ο πολι
τικός προγραμματισμός του ΠΑΣΟΚ δεν απέφερε τους ανα
μενόμενους καρπούς. Η ελληνική Προεδρία, η ένταξη της
Κύπρου στην ΕΕ και η κοινωνική χάρτα, τα τρία «ατού», δεν
απέδωσαν. Η «ψαλίδα» παρέμεινε ανοιχτή ή άνοιξε κι άλλο.
Ορισμένοι αναλυτές μιλούν για τον κύκλο που έκλεισε, υπο
νοώντας ότι συνήθως δύο τετραετίες πέφτουν σε κάθε κόμμα
του δικομματικού συστήματος. Αν μάλιστα δεχθούμε ότι η
τριετία Μητσοτάκη υπήρξε μια μικρή παρένθεση στην εικο
σαετία ΠΑΣΟΚ, τότε γίνεται αντιληπτό ότι ήρθε η ώρα για
την εναλλαγή στην εξουσία.
Το πολίτευμα βεβαίως δεν λειτουργεί με νομοτέλειες. Στην
περίπτωση όμως του ΠΑΣΟΚ συνέβη το εξής παράδοξο: Το
κόμμα άλλαξε ριζικά την πολιτική του γραμμή ερχόμενο σε
διάσταση με την παραδοσιακή κοινωνική βάση του, αλλά
κατόρθωσε να διεισδύσει στο χώρο της κεντροδεξιάς, να
αξιοποιήσει την αμηχανία της αριστερός και να εγκαθιδρύσει δεσμούς συνενοχής με τους νεόπλουτους και τα νέα τζά
κια. Το σχέδιο Σημίτη πέτυχε διότι ήταν «ηγεμονικό».
Εγγυήθηκε την ένταξη της χώ ρας στην Ο Ν Ε καλλιεργώντας
την παραμυθία ότι μετά το 2000 θα αποκαθιστούσε τις κοι
νωνικές αδικίες. Το 2000 έγινε οριακά πιστευτό. Τώρα είναι
εξαιρετικά δύσκολο να πείσει. Ούτε ο κ. Σημίτης, ούτε κά
ποιος επίδοξος διάδοχός του διαθέτουν αξιόπιστο πολιτικό
πρόταγμα, ανάλογο με εκείνο της ΟΝΕ. Συνεπώς το πρό
βλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η φωτογραφία του αρχηγού
του, αλλά η πολιτική, η ιδεολογία και το πρόγραμμά του. Εί
ναι λοιπόν εκ του πονηρού αυτή η αιφνίδια ανακίνηση διαδοχολογικών σεναρίων, όταν μάλιστα, όπως δείχνουν οι δη

μοσκοπήσεις, διχάζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. (Στους ψη
φοφόρους του ΠΑΣΟΚ η πλειοψηφία εξακολουθεί να θέλει
για αρχηγό τον κ. Σημίτη).
Κι όμως τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Ο ι διακινητές
τους, μεγαλοπαράγοντες της διαπλοκής, μοιάζουν να φοβού
νται ότι με Σημίτη στο τιμόνι το πλοίο θα καταποντισθεί. Και,
βεβαίως, πλοίο εννοούν τα δικά τους (άνομα, συχνά...) συμ
φέροντα, που θα τεθούν σε νέα διαπραγμάτευση αν έλθει ο
Καραμανλής με ισχυρή κυβέρνηση. Γιατί όμως ο κ. Σημίτης
άφησε να εξελιχθούν τα σενάρια και να περιέλθει ο ίδιος σε
θέση οιονεί πολιτικής ομηρίας; Του παρήγγειλαν ότι αίρουν
την απεριόριστη εμπιστοσύνη τους και φοβήθηκε ότι θα χρε
ωθεί ένα εκλογικό Βατερλό; Ψ άχνει να αποχωρήσει με εύ
σχημη διαδικασία; Θέλει να δώσει το χρίσμα (ή να επισημο
ποιήσει το προβάδισμα...) στον κ. Παπανδρέου για να προ
λάβει μετεκλογική κρίση στο ΠΑΣΟΚ;
Πολλές απαντήσεις μπορούν να δοθούν, αλλά ο κ. Σημίτης
κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Συνηθίζει να συσκοτίζει τις
προθέσεις του. Ορισμένοι μάλιστα πιστεύουν ότι η εκκρεμό
τητα μπορεί να συνεχίζεται μέχρι το τέλος Ιανουάριου. Αλλά
σενάρια είναι κι αυτά... Πάντως η αμερικανική πρεσβεία ει
δοποίησε το κέντρο ότι μέσα στο Γενάρη θα γίνει η αλλαγή
στο ΠΑΣΟΚ.
Κ. ΑΝΑΛΑΤΟΣ
ΟΑντήνωρ ταξιδεύει στον Νείλο. Θα είναι μ α ζ ί μ α ς μ ε την
καινούργια χρονιά.
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α ν τ ί ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ...

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Είναι ένα από τα
παράδοξα που αφορούν
την ελληνική πολιτική
ζωή: Ψηφίζεται ένας
προϋπολογισμός για τον
οποίο, από τη μια δεν
γνωρίζουμε εάν θα
εφαρμοσθεί ως έχει κα
ποια κυβέρνηση θα τον
υλοποιήσει χωρίς
τροποποιήσεις, και από
την άλλη καλούνται να τον
στηρίξουν βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ που δεν θα
ξαναθέσουν
υποψηφιότητα και έχουν
εκφράσει ζωηρή αντίθεση
προς την κυβερνητικί
πολιτική

πιτέλους, κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν
και να βάλουν τέλος. Η προεκλογική περίο
δος που συνεχίζεται από το περασμένο κα
λοκαίρι μάς έχει φτάσει στα όρια της αντοχής.
Δεν πάει άλλο.
Ο λαός έχει κουραστεί από τις παλινωδίες και
τα επικοινωνιακά παιχνίδια μιας κυβέρνησης
που στο τέλος της θητείας της το μόνο που την
ενδιαφέρει είναι να κλείσει υποθέσεις βολέμα
τος συγκεκριμένων συμφερόντων, ελπίζοντας
εκτός των άλλων να εξασφαλίσει πολυπόθητες
ψήφους που θα την διατηρήσουν στην εξουσία,
και από μια αξιωματική αντιπολίτευση που, με
την δικαιολογία ότι η ήττα των «απέναντι» είναι
προδιαγεγραμμένη, συναινεί σε όλες τις εγκλη
ματικές αποφάσεις της κυβέρνησης, αρνούμενη
να διατυπώσει ουσιαστικό πολιτικό αντίλογο.
Έτσι, με το πρόσχημα ενός αμφιλεγόμενου εκσυγχρονιστικου ιδεολογήματος και με πραγμα
τικό στόχο την ικανοποίηση των υπεσχημένων
ΔΩΣΕ ΚΑΙ ΣΩΣΕ παροχών, «πακέτων» και άλλων προεκλογικών
Με κεντρικό σύνθημα φληναφημάτων, ξεπουλιούνται τα πάντα, ολό
«ένα ευρώ από σένα» κληρη η Ελλάδα, ερήμην του πολίτη, η πολυδια
κήρυξε ο Κ. Καραμανλής φημισμένη τον τελευταίο καιρό προσοχή στον
την οικονομικΓ οποίο αποτελεί ένα παρωχημένο σλόγκαν των
εκστρατεία του κόμματος κυβερνώντων, χωρίς κανένα αντίκρισμα.
υπονοώντας ότι η Ν.Δ Την ίδια στιγμή όμως, όλα δείχνουν με κάθε
πάει προς τις εκλογές τρόπο ότι επιβάλλεται άμεσα να βγούμε από το
στηριζόμεντ σκοτεινό τούνελ όπου μας έχει βάλει η κυβέρνη
αποκλειστικά στις πλάτες ση, το συντομότερο δυνατό, μπας και περισώ
των ψηφοφόρων της! σουμε ό,τι είναι δυνατό να περισωθεί.
Πάντως δεν ακούγεται Το δείχνουν τα περίφημα «γκάλοπ», όσο ανα
άσχημη ιδέα να ξιόπιστα κι αν κρίνονται εκ μέρους εκείνων που
εμπιστευθούμε το ευρώ «θίγονται» από τα αποτελέσματά τους.
μας στη Ρηγίλλης. Μέσω Το δείχνει η παραπαίουσα αγορά και ιδιαίτερα
αυτής της αποταμίευσης ο κόσμος των «μικρομεσαίων» επιχειρηματιών,
θα βρει τους
απαραίτητους πόρους για
να στηρίξει τους
οικονομικά
ασθενέστερους την
επαύριο των εκλογών.
Έτσι, για να δει και ο
Μητσοτάκης πώς γίνεται
κοινωνική πολιτική χωρίς
σφιγμένο ζωνάρι...
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οι οποίοι βρίσκονται στο χείλος της πλήρους κα
ταστροφής. Η παραίνεση των βιομηχάνων για
προσφυγή στις κάλπες στο σύντομο μέλλον, εί
ναι σωστή, αν και δεν αποτελεί μέτρο, μιας και
το μεγάλο κεφάλαιο είναι στη χώ ρα μας το μόνο
που καλά κρατεί.
Το δείχνουν τα ίδια τα πολιτικά κόμματα και οι
κουρασμένοι πολιτικοί, ιδιαίτερα της κυβερνώσας παράταξης, οι οποίοι μηρυκάζουν απλώς
παρωχημένους όρους και έννοιες που δεν έχουν
καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα
της χώρας.
Κυρίως όμως το δείχνει, απαιτητικά, ο αγανακτισμένος λαός, οι πολίτες, οι οποίοι βλέπουν
καθημερινά ότι όχι μόνο υποθηκεύεται το μέλ
λον το δικό τους και των παιδιών τους, αλλά και
ότι χάνεται κάθε δικαίωμά τους σε μια ανθρώπι
νη ζωή.
Έ τσ ι κι αλλιώς οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται
ούτε για τις καντρίλιες και τον αγώνα κυριαρ
χίας μεταξύ των ηγετικών στελεχών των κομμά
των, ούτε και για τη μάχη ορισμένων άλλων για
μια θέση σε λίστες και ψηφοδέλτια. Και το ση
μαντικότερο, όσον αφορά κυρίως την κυβέρνη
ση, οι πάντες έχουν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει
πλέον κανένα χρονικό περιθώριο για οποιοδήποτε έργο, πλην εκείνου που αποτελεί απλώς
προεκλογική διαφήμιση.
Ο ι εξετάσεις δόθηκαν και, ανεξάρτητα αν το
κυβερνών κόμμα έχει χάσει ή όχι το τρένο (αυτό
θα διαπιστωθεί την κατάλληλη ώρα), το καλύτε
ρο θα ήταν, αν υπάρχει ακόμα κάποιο ίχνος αυ
τοσεβασμού αλλά και σεβασμού προς τον τόπο,
να οδηγηθεί η χώρα το συντομότερο σε εκλογές.
Φτάνει πια...
Τ.Κ.Δ.

GIORGAKIS FOR PRESIDENT
ε έξαλλη χαρά και φωταψίες υποδέχθη
καν την είδηση ότι ο Giorgakis runs for the
presidency, χιλιάδες χιλιάδων οπαδοί του
δημοφιλούς πολιτικού στο Ντητρόιτ, την Αλαμπάμα, την Καλιφόρνια, το Βερμόντ, το Οχάιο,
το Τέξας, τη Μασατσιούσετς, το Σικάγκο, την
Μπόλτιμαρ· ακόμη και στο μακρινό Αρκάνσας.
Πέρα ως πέρα στη γη του Βανκούβερ, το Τορό
ντο και τη Νέα Ουαλία. So and so όμως άκουσαν
τα νέα τα μέλη της οικογένειας Bush και οι λοι
ποί Β^Ιιτηδες παρατρεχάμενοί τους (Ντικ Τσένι, Γούλφοβιτς κ.λπ.), γιατί αυτοί ως γνωστόν
ψηφίζουν μονοκούκι Ντόρα, ένεκα η παλαιά φι
λία του George senior με τον σενιόρ Μητσοτάκη
και τη σινιόρα Μαρίκα. Αντίθετα, μες την τρελή
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ευτυχία, σαν χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρήγου, εμφανίστηκε στη W allstreet η Φωτεινή
Allbright. Ό πω ς μας εμπιστεύθηκε ο Αλέξης
Παπαχελάς, η κυρία Ολμπράιτ κάνει όνειρα να
παρευρεθεί στην ορκωμοσία του Γκιοργκάκις
που θα γίνει στο Άρλινγκτον ενώπιον της Μάργκαρετ, του Γκιουλ και της Τανσού Τσιλέρ (πού
τι θυμήθηκα;). Έ π ειτα ο new president θα επι
θεωρήσει μια μεραρχία πεζοναυτών και κατό
πιν θα επιβούν όλοι του αεροπλανοφόρου
«Motherfucker Planet» και θα κατευθυνθούν
προς το Ιράκ βομβαρδίζοντας τις ακτές που θα
παραπλέουν... H urrah with the dynasty! hurrah
with Giorgakis!
Τζιμ Μ πούκης
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«ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
ις ένδοξες ημέρες του 1981 νοστάλγησε ο
Γιώργος Παπανδρέου κι αναζητά πολιτι
κή επιφοίτηση και ερείσματα στη βάση του
ΠΑΣΟΚ μέσα από τις περιοδείες ανά τη χώρα.
Προφανώς επιχειρείνα μιμηθεί-και ν’ αναβαπτισθεί μέσα απ’ αυτές- τις πρωτόγνωρες σε
υποδοχή εμφανίσεις στην ελληνική ύπαιθρο
του Ανδρέα Παπανδρέου στα πρώτα χρόνια
της δεκαετίας του ’60 αλλά και του ’80, αναπαράγοντας τα πρότυπα της ταύτισης και θαυμα
σμού της κοινωνίας, προσφέροντας ακόμη με
γαλύτερη προοπτική επιβίωσης στο φαινόμενο
της οικογενειοκρατίας. Οι οικογένειες Καρα
μανλή και Παπανδρέου φαίνεται ότι θα απα
σχολούν την ελληνική πολιτική σκηνή επί μακρόν, καθιστώντας πιο δύσκολο αυτό που ο
ίδιος ο Γιωργάκης ζήτησε σε ομιλία του: Το να
εξελιχθεί το ΠΑΣΟΚ σε ένα κόμμα-σχολείο
για τα στελέχη του, εξέλιξη που πιθανώς θα
επιτάχυνε τις διαδικασίες της ανανέωσής του.
Για την ώρα τα σεμινάρια «επιμόρφωσης» των
στελεχών του ΠΑΣΟΚ έχουν μπλοκαρισθεί
στα γρανάζια της διαδοχολογίας και το μονα
δικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο επι
δίδονται υπουργοί και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
είναι φυσικά το τσιφτετέλι (και άλλοι παραδο
σιακοί χοροί...).
ΣΩ.ΛΕ

Τ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
α μπορούσε να ισχυρισθεί κάποιος ότι με
τον τρόπο που πέτυχε την έγκριση του βου
λευτικού σώματος το «πόθεν έσχες» για
τις διοικήσεις τραπεζών και μεγάλων ΔΕΚΟ
-και μάλιστα η έγκριση αυτή να μεταφράζεται
στην θετική ψήφο μόνο του ΠΑΣΟΚ και του Συ
νασπισμού- δεν διασφαλίζεται διόλου η εικόνα
της διαφάνειας και αξιοπιστίας, που η κυβέρνη
ση πασχίζει με κάθε μέσο να πείσει ότι είναι
ικανή να επιβάλει. Αυτά στις προθέσεις που δη
μοσιοποιούνται μέσα από ασαφείς εξαγγελίες*
διότι στα λόγια άλλα παρουσιάζουν οι κυβερνώντες. Η κυβέρνηση, στη συζήτηση που έγινε
στη Βουλή την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, επέμεινε
ως το τέλος να μην ενταχθούν στον αναδρομικό
έλεγχο των «πόθεν έσχες» οι διοικήσεις τραπε
ζών και μεγάλων ΔΕΚΟ καθώς και οι σύμβου
λοί τους, όπως και να παραμείνουν εκτός ελε
γκτικής διαδικασίας οι πρόεδροι και τα μέλη
των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμών για προμήθειες
κρατικών υπηρεσιών μεγάλων ΔΕΚΟ. Την ίδια
στάση κράτησε και για τα μέλη των Δ.Σ. των
ΔΕΚΟ. Να εξαιρεθούν δηλαδή και αυτά από
τσν έλεγχο, παρόλο που αυτό προβλεπόταν από
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τον προηγούμενο νόμο. Μετά από πρόταση των
Δ. Κωστόπουλου και Στέφανου Μάνου προχώ
ρησε σε μια ακόμη αλλαγή. Συμπεριέλαβε στην
απαγόρευση, να παίζουν στο χρηματιστήριο και
οι πρόεδροι, οι διοικητές, οι υποδιοικητές και
οι γενικοί διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων
που ελέγχονται από το κράτος, εφόσον ενερ
γούν ατομικώς καθώς και για λογαριασμό των
συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους. Ο νό
μος αυτός συγκέντρωσε τα πυρά της ΝΔ, αφού
σύμφωνα με την επιχειρηματολογία των βου
λευτών της η κυβέρνηση δεν δέχεται τον ανα
δρομικό έλεγχο για το σκάνδαλο του χρηματι
στήριου. Δόθηκε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στο
γεγονός ότι με το νομοσχέδιο εξαιρούνται από
το «πόθεν έσχες» η διοίκηση και οι επιτροπές
προμηθειών του ΟΤΕ, του οργανισμού και των
θυγατρικών που πραγματοποιούν τον μεγαλύ
τερο όγκο των κρατικών προμηθειών. Υπ’ αυτές
τις συνθήκες η κυβέρνηση μπορεί να πορεύεται
προς τις εκλογές δημιουργώντας ακόμη μεγα
λύτερα ερωτηματικά και σκοτεινά σημεία για
την πολιτική της. Ό μω ς γιατί ο ΣΥΝ συμπορεύτηκε σ’ αυτή τη ρύθμιση;
Σ.Κ.Λ

ΚΟΥΙΖ
Τι βιβλίο θα έκανε δώρο
στους πολιτικούς
συντάκτες για τα
Χριστούγεννα ο Κώστας
Καραμανλής ως είθισται;
Το βιβλίο του Χαρίλαου
Φλωράκη το οποίο
προλογίζει ο ίδιος. Πλην
όμως τον απέτρεψε ο
εξάδελφος Μιχάλης
Λιάπης, υπενθυμίζοντάς
του πως η ΕΡΕ έσωσε τη
χώρα από τον
κομμουνιστικό κίνδυνο...

Χ.Α.Α.(ΑΑΑ!)
Άραγε τι μπορεί να
σημαίνει το γεγονός ότι
ανάμεσα στις μετοχές
με απώλειες
περιλαμβάνονται και
αυτές του
κατασκευαστικού
κλάδου και της
πληροφορικής; Δηλαδή
αυτές που φέρουν το
βάρος των εργασιών
που αφορούν τους
Ολυμπιακούς. Ότι όσο
και να προσπαθούμε να
μην το παραδεχόμαστε,
μετά το τέλος των
αγώνων ο τομέας των
κατασκευών θα
παρουσιάσει
κατακόρυφη πτώση
ανοίγοντας νέο μέτωπο
στο χώρο της ανεργίας;
Αλήθεια, τι γίνεται με
κείνο το έρημο το
Χρηματιστήριο; Για πότε
προβλέπεται επιτέλους
ανάκαμψη;

ΣΩ.ΛΕ

ΑΝΤΙΤΡΟ Μ Ο KPATI KO Σ «ΠΟΛΕΜΟΣ» ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
δίκη της «17Ν» έληξε, με τη γνωστή απόφαση και τις ποινές
που επιμετρήθηκαν για τους κατηγορουμένους. Πριν όμως
καταλαγιάσει ο θόρυβος από αυτήν και δικαιώνοντας κατά
κάποιο τρόπο τον χαρακτηρισμό της «μητέρας των δικών» που
της είχαν δώσει επί το εντυπωσιακότερο ορισμένα μέσα ενημέ
ρωσης, οι δικαστικές αρχές ανακοίνωσαν την έναρξη, μέσα στον
ερχόμενο μήνα, της διαδικασίας για την εκδίκαση και της υπόθε
σης της οργάνωσης ΕΛΑ, για την οποία ήδη κρατούνται ως ύπο
πτοι πέντε, ενώ την τελευταία στιγμή εμφανίστηκαν και δύο ακό
μα ως... τσόντα, για κάθε ενδεχόμενο.
Το Αντί απέφυγε σκόπιμα σε όλο αυτό το διάστημα να ασχολη
θεί με την υπόθεση της «εξάρθρωσης της τρομοκρατίας». Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει άποψη για τον τρόπο που μεθο
δεύονται όλα αυτά και κυρίως για το κλίμα της εισαγόμενης τρομολαγνίας που τα καθορίζει, όπως απέδειξε άλλωστε η πολυδια
φημισμένη και πολλαπλά ερμηνευόμενη βράβευση του πρώην
υπουργού Δημόσιας Τάξης και της ΕΛΑΣ από τον αρχηγό του
αμερικανικού FBI.
Ωστόσο δεν μπορεί να μην επισημάνει το γεγονός ότι η δίκη της
«17Ν» άφησε πίσω της πολλά ερωτηματικά, τα οποία αναπόφευ
κτα θα βαραίνουν και τη νέα δίκη κατά του ΕΛΑ, καθώς και όποια
άλλη ακολουθήσει, μια και είναι βέβαιο ότι η «εξάρθρωση της
τρομοκρατίας» δεν τελειώνει εδώ.
Δεν είναι της ώρας να εμπλακούμε στο θέμα της ακροαματικής
διαδικασίας και των ποινών που τελικά επιβλήθηκαν στους καταδικασθέντες. Καίριο ερώτημα ωστόσο είναι με ποια στοιχεία
αποδείχθηκε, «πέραν πάσης αμφιβολίας», η ενοχή -ή και η αθω
ότητα- των κατηγορουμένων, καθώς, εξ όσων γνωρίζει το πα
νελλήνιο, μόνη πηγή στοιχείων υπήρξαν η -υπό αίρεση, για τον
τρόπο που διεξήχθη-προανακριτική διαδικασία και οι αμφιλεγό
μενες ακατάσχετες «ομολογίες», προς τις διωκτικές αρχές, ορι
σμένων από εκείνους που συνελήφθησαν για την υπόθεση.
Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά σ’ εκείνους που κατά τη γνώμη
του δικαστηρίου κρίθηκαν αθώοι και οι οποίοι ωστόσο προορί
ζονται να συμπεριληφθούν ως κατηγορούμενοι και στην νέα δί
κη, του ΕΛΑ. Διότι συγκατηγορούμενοι των πέντε βασικών κατη
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γορουμένων θα είναι ο Γιάννης Σερίφης και ο Επαμ. Σκυφτούλης.
Σχετικά με αυτό το ερώτημα μάλιστα, ίσως δεν είναι εντελώς κα
κόγουστη ή τυχαία η εκτίμηση ότι, τόσο στη δίκη της «17Ν», όσο
και τώρα στη δίκη του ΕΛΑ, οι αρχές, διωκτικές και δικαστικές,
επιλέγουν και κάποιους κατηγορουμένους-μαϊμούδες, με σκοπό
να τους αθωώσουν τελικά, ώστε να εξισορροπηθούν οι εντυπώ
σεις από τις βαριές ποινές των υπολοίπων και παράλληλα να
υποστηριχθεί η εικόνα της «ανεξάρτητης» δικαιοσύνης, καταδει
κνύοντας ότι όντως υπάρχει τρομοκρατία και στην Ελλάδα, με
συγκεκριμένους αρχηγούς, οι οποίοι όμως δεν ξεφεύγουν τελι
κά από την τσιμπίδα του νόμου, χάρη στη συντονισμένη και τελι
κά επιτυχή δράση των διωκτικών αρχών. Αυτά προς το παρόν...
Τ.Κ.Δ.

0 ΣΟΦΟΣ ΓΕΡΩΝ
ου το πάει ο επίτιμος Μητσοτάκης; Εκεί που το πήγαινε πάντα.
Απλώς τώρα λόγω ηλικίας και λό
γω αμβλυμένης μνήμης των νεότερων,
μπορεί να παίζει τον ρόλο του σοφού
γέροντος και να προωθεί τα απολύτως
προσωπικά συμφέροντά του εκ του
ασφαλούς. Τα συμφέροντα της φαμί
λιας του. Κι ας φέρει ο ίδιος τεράστια
ευθύνη για τα όσα σήμερα ταλανίζουν
τον τόπο. Κι ας μην αφήνει την Ν.Δ., το
κόμμα του ντε!, να ορθοποδήσει καθώς
συνεχίζει την κόντρα ΚαραμανλήδωνΜητσοτάκηδων, πηγαίνοντάς μας πίσω
στην εποχή του Τσουμπέ. Έ χουμε και
λέμε λοιπόν: Η πανώλης των ολυμπια
κών έργων που θα πληρώνει η χώρα για
τρεις γενιές, ξεκίνησε με πρωτοβουλία
του επίτιμου και με το θράσος του δικού

Π

του ανθρώπου: της λαίδης Γιάννας. Τον
Σαμαρά ο ίδιος τον προώθησε ως νού
μερο δύο του κόμματος και παρότι μείρακας, του ανέθεσε το Υπουργείο Εξω
τερικών. Ή τα ν βλέπετε και η παλιά
συμμαχία με τον Αβέρωφ και η αδυνα
μία που του είχε η Ντόρα. Έ τσ ι όμώς
δεν διοικούνται τα κόμματα. Αν ,ο
Αντωνάκης πρόδωσε τη Ν.Δ., ο σοφός
γέρων την ξαναπροδίδει κατ’ εξακο
λούθηση με τις εμπρηστικές του παρεμ
βάσεις και με το γεροντικό του πείσμα
να το παίζει Αντενάουερ, να προωθεί
την οικογένεια έναντι οποιουδήποτε Τι
μήματος και να δημιουργεί προσκόμ
ματα στο κόμμα «του», ενώ αυτό βρί
σκεται καθ’ οδόν προς την εξουσίά.
Έ λεος πρόεδρε!
Τζιμ Μ πούκης
y"-

αντί
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΝΗΡΟΣ...
ο λένε όλοι πλέον, στελέχη του κόμματος, αντιπολίτευση,
ψηφοφόροι, μέσα ενημέρωσης, ακόμα κι οι «καφετζούδες»
των δημοσκοπήσεων: Ο Γιωργάκης θα είναι τελικά ο νέος
αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και, αν πιάσουν τόπο οι πιέσεις στον Κ. Ση
μίτη, θα ηγηθείτου κινήματος στις επικείμενες εκλογές, οι οποί
ες σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να διεξαχθούν Φεβρουά
ριο ή Μάρτιο.
Δεν θέλουμε βεβαίως να εμπλακούμε στο σπορ της σεναριολογίας, αυτό όμως ήταν το κλίμα που κυριαρχούσε όταν το περιο
δικό όδευε -λίγο νωρίτερα λόγω εορτώ ν- προς το τυπογραφείο.
Με βάση αυτό το κλίμα λοιπόν και παρά το γεγονός ότι τη σεναριολογία πυροδότησε ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών, το ερώ
τημα είναι: για τί ο Γιωργάκης;
Κάποιοι λένε ότι το όνομα Παπανδρέου θα μπορέσει να αντιμε
τωπίσει πιο αποτελεσματικά έναν Καραμανλή στο πεδίο της
εκλογικής μάχης, αλλά, και αν χαθούν οι εκλογές, το όνομα Πα
πανδρέου στην αντιπολίτευση θα είναι ένα επίσης ισχυρό όπλο
έναντι ενός Καραμανλή πρωθυπουργού.
Άλλοι πάλι λένε ότι με δεδομένη την προοπτική της χαμένης
εκλογικής μάχης, το όνομα Παπανδρέου θα λειτουργήσει ανασχετικά σε μια μαζική διαρροή ψηφοφόρων από το κυβερνών
κόμμα και θα αποκαταστήσει όσο είναι δυνατό τη χαμένη τιμή
του ΠΑΣΟΚ, εξασφαλίζοντας τη μικρότερη δυνατή ήττα.
Πέρα όμως από αυτές τις καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα
απαντήσεις, για τον Γιωργάκη και όσους βρίσκονται γύρω του η
κίνηση αυτή για τη διεκδίκηση της ηγεσίας σε χρόνο που κανείς
δεν περίμενε, στόχευε πρώτον στο να προκαλέσει αναταραχή
στη Νέα Δημοκρατία -πράγμα που για την ώρα δείχνει να πετυ
χαίνει- και παράλληλα ν’ «αδειάσει» τους άλλους «δελφίνους»,
δημιουργώντας τετελεσμένα που εκ των πραγμάτων θα τους
αποδυναμώσουν.
Και επειδή τίποτα στον κόσμο δεν γίνεται χωρίς την έγκριση ή
τουλάχιστον τη γνώση της υπερδύναμης, ορισμένες φήμες λένε
ότι κατ' αρχήν ο Γιωργάκης έχει την υποστήριξη της αμερικανι-

Τ

κής πλευράς (να μην ξεχνάμε το εγκώμιο που του έχουν πλέξει
στο παρελθόν τόσο ο ομόλογός του Κόλιν Πάουελ όσο και ο
πρόεδρος Τζορτζ Μπους), ενώ, όπως λέγεται, δεν θέλουν πλέον
τον Σημίτη αλλά ούτε και τον Κ. Καραμανλή .
Από την άλλη, την ανάληψη της ηγεσίας από τον Γιωργάκη υπο
στηρίζουν ορισμένα στελέχη που, αδιαφορώντας για το πρόσω
πο του ηγέτη τους, επιδιώκουν απλώς την με κάθε μέσο παρα
μονή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, αλλά και άλλα, αριστερής προέ
λευσης, που θεωρούν ότι ο εκσυγχρονισμός του Κ. Σημίτη έβλα
ψε σοβαρά το κίνημα και άρα πρέπει να απομακρυνθεί το ταχύ
τερο, ακόμα και μια ανάσα πριν από τις εκλογές.
Αυτό όμως σημαίνει ότι πίσω από τον Γιωργάκη βρίσκεται ένα
μείγμα από ετερόκλιτα στοιχεία, τα οποία, όπως εκτιμάται, δεν
προοιωνίζονται τίποτα καλό για το αρχηγικό μέλλον του σημερι
νού υπουργού Εξωτερικών, αν και αυτή τη στιγμή, την πορεία
Παπανδρέου προσπαθούν να εμποδίσουν άλλα πρωτοκλασάτα
στελέχη του κινήματος (ορισμένα με αντίστοιχες αρχηγικές βλέ
ψεις) και ίσως ο ίδιος ο Κ. Σημίτης.
Κοντός ψαλμός...
Τ.Κ.Δ.

0 ΣΟΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΟΥΕΙ MOZART
κ. Χρήστος είναι μακράν ο επαρκέ
στερος πολιτικός αρχηγός, έστω και
χωρίς κοινοβουλευτικό μανδύα ή
λαϊκή εντολή, της τελευταίας εικοσαε
τίας. Δίπλα του ο κ. Σωκράτης είναι τσικό.
Κι ας κουβαλάει τον Ολυμπιακό και τους
χαχόλους του μαζί. Ο κ. Χρήστος είναι
grand maître, prima μπαλαρίνα, πρώτο
βιολί (του), ο μαέστρος απ’ τα παρασκή
νια. Ήδη οικονομικά νεκρός, ζει και βασι
λεύει χάριντου Μεγάρου και απ’ το Μέγα
ρο. Εκεί έχει αφιερώσει το είναι του. «Η
ζωή μου όλη» που τραγούδαγε κι ο Στέ
λιος σε μια aria antica του. (Αφεντικό,
συγχώρα με για την banalité, αλλά λόγω
των ημερών είπα να ευθυμήσουμε λίγο*
εκτός κι αν προτιμάς να σου πω κάτι για
τον Ευθυμίου). Κάνει λοιπόν ό,τι του γου
στάρει και στέλνει τους λογαριασμούς
στην κυβέρνηση. Δηλαδή στους υπαλλή
λους του υπουργούς. Απ’ την άλλη παίζει
και τα μυστικά του παιχνίδια με μυστικά
δείπνα στην Χρήστου Λαδά. Τελευταίος
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του προσκεκλημένος ο Κώστας Καρα
μανλής, ο οποίος απεδείχθη σκληρό κα
ρύδι για τη γαλοπούλα που ψήνει την πε
ρίοδο αυτή ο άρχωντου Λαμπρακιστάν.
Μην ξεχνάτε ότι πριν από επτά χρόνια
μας μιλούσε για τον Έβερτ ως «πρωθυ
πουργό σε αναμονή». Έπειτα έπαιζε με
τον ανοιξιάτικο Σαμαρά και τον νερόβρα
στο Αβραμόπουλο, μόνο και μόνο για να
εκβιάζει εκ του ασφαλούς τους πασοκικούς του «φίλους». Βέβαια ποτέ δεν έχει
φίλους ο κ. Χρήστος. Ακόμη και με τον
Σταύρο τον συνδέουν όλα τ ’ άλλα πλην
των συναισθημάτων. Σήμερα μάλιστα που
τις μετοχές του ΔΟΛ τις ελέγχει ο Σπύρος
Λάτσης και που τα μεγάλα ανοίγματα του
Συγκροτήματος είναι μετέωρα (τι να σου
κάνει κι ο εθνικός εργολάβος, ο κ. Μπόμπολας; πόσες «εθνικές» ανάγκες να
πρωτομπαλώσει;), ο κ. Χρήστος ετοιμάζει
το κόλπο grosso με τον αρχηγό της Ν.Δ.
Τι κι αν έχει εξαγγείλει ο Κώστας Καρα
μανλής απηνή διωγμό των διαπλεκομέ-

νων και των μεθόδων τους. Ο κ. Χρήστος
ως μηντιοκράτης νομίζει ότι πάλι θα επι
βιώσει και ο ίδιος και δεν θα πάει φυλακή
ο συνεταίρος του κυρ Σωκράτης. Μόνο
που πια τα έντυπά του διαβάζονται μεν,
αλλά δεν γίνονται πιστευτά. Και βέβαια
δεν μπορούν ν’ αλλάξουν «τον ρουν των
γεγονότων» (La Forza del Destino, Πράξη
II, σκηνή 3). Ο κύριος Χρήστος θα είναι ο
μεγάλος υπόλογος, μετά τις επικείμενες
εκλογές, και ο ίδιος το γνωρίζει πολύ κα
λά. Όσο κι αν πιστεύει και στο άστρο του
και στις ικανότητάς του, θα είναι ο μεγά
λος μοιραίος... εφόσον ο Καραμανλής
δεν έχει κανένα μα κανένα λόγο να του
χαριστεί.
Commendatore: Ah! Tempo piu non v’è.
Leporello: Che gesti da dannato!
Coro: Tutto a tue colpe è poco: vieni; c’è
un mal peggior.
Mozart, Don Giovanni (προτελευταία σκη
νή)
Μάνος Στεφανίδης
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TA ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Ομόνοια ανήκει και στα
πρεζόνια της, εφόσον η
χρήση καθορίζει τους χώ
ρους -ενίοτε και η κατάχρησηκι όχι αντίστροφα. Κι όσα δεντράκια και λαμπιόνια να βάλει
η Ντόρα, η ζοφερή πραγματι
κότητα δεν αλλάζει. Τα ναρκω
τικά θερίζουν τις κοινωνίες της
μετάβασης (άλλοι τις λένε της
«αφθονίας») και οι αρχιτεκτονι
κές είναι πια ανίκανες να σκηνογραφήσουν την άβυσσο.
Βλέπω τις σκιές που σέρνονται
πίσω από τις πράσινες ζαρντι
νιέρες της δημάρχου στην εξώλης πλατεία και με πιάνουν γέ
λια και κλάματα. Απ’ την άλλη
σκέφτομαι τους εκατοντάδες
δημοτικούς -μονίμους- υπαλ
λήλους που παραμένουν απλή
ρωτοι σε πάμπολλους δήμους
της χώρας -και στην Αθήνακαι θαυμάζω τα έργα και τις
ημέρες της τοπικής αυτοδιοί
κησης. Στον Δ.Α. οι υπάλληλοι
του ΟΝΑ παραμένουν απλήρω
τοι χρονιάρες μέρες -ένα λει
ψό δώρο μόνο πήραν- και τους
οφείλεται το
ποσό του

Η

1.700.000 δρχ.(!) περίπου. Θα
θέλαμε επ’ αυτού μιαν απάντη
ση από τη δήμαρχο-επίδοξη
πρωθυπουργό. Όσο για την
Ομόνοια τέλος, ευχαριστούμε
για τα λαμπιόνια, αλλά θα παρακαλούσαμε για λιγότερη
αστυνομοκρατία στην περιοχή.
Ναι στα πρεζόνια, όχι στους
μπάτσους! Είναι βλέπετε πονη
ροί οι καιροί. Ίσως γι' αυτό αι
σθανόμαστε
μεγαλύτερη
ασφάλεια με τους πρώτους και
λιγότερη με τους δεύτερους.
Ό,τι και να πεις, τα πρεζόνια,
όπως και τα χελιδόνια, δεν
οπλοφορούν.
Σία Τσαχπίνογλου

ΔΑΝΕΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
να εκατομμύριο συμπολί
τες μας έχουν πάρει μέχρι
στιγμής «εορτοδάνεια» για
να βγάλουν τις μέρες των γιορ
τών. Κι ας ξέρουν ότι έτσι ανοί
γουν παρτίδες με την πιο αμεί
λικτη και άκαρδη τοκογλυφία:
την τραπεζική. Και ότι θ’ απο
πληρώσουν στο πολλαπλάσιο
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αυτή την πρόσκαιρη και δανει
κή «ευτυχία» τους. Όμως από
πού ν’ αντλήσουν οι δυστυχείς
υπήκοοι παραδείγματα; Η ίδια
η κυβέρνηση ενερυθρίαστα δα
νείζεται για ν’ ανταπεξέλθει
στον πλαστικό προϋπολογισμό
της με την υπέρβαση του
150%(!), και στο χαοτικό άνοιγ
μα των ολυμπιακών αγώνων. Ο
επίσημος αθλητισμός μας δα
νείζεται για να επιβιώσει ως τον
Αύγουστο του 2004 -20 δισ.
αναφέρουν οι επάίοντες- και ο
Ακης Τσοχατζόπουλος ομολο
γεί πως «για το έλλειμμα του
προϋπολογισμού υπεύθυνοι εί
ναι οι Αγώνες». Αυτός κάτι θα

ξέρει περισσότερο! Και μην ξε
χνάτε: οι κυβερνώντες προτού
εγκαταλείψουν το μέλι της
εξουσίας, θα έχουν κλείσει
όλες τις εκκρεμούσες τρύπες
και θα έχουν «εξασφαλιστεί»
από κάθε πλευρά. Ο έρμος ο
δανειολήπτης από την άλλη θα
παραμένει έρμαιο της δανειοδότριας τράπεζας στο διηνε
κές, όπως και ο πολίτης θα πα
ραμένει επί δεκαετίες ο δανειοδότης του σπάταλου και άμυα
λου κράτους· αυτός θα πληρώ
σει το μάρμαρο τελικά. Σ' αυ
τές τις τελευταίες μέρες της
Πομπηίας και του παρακμιακού
ξεπουλήματος.
Σ.Π.

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ
ίγο πριν την έλευση του 2004 στο Ελλαδιστάν του εκσυγ
χρονισμού οι καθεστωτικοί κυβερνώντες δίνουν τα ρέστα
τους για την επιτυχία της Ολυμπιάδας σκορπώντας δισεκα
τομμύρια για... εικαστικά δρώμενα και θεατρικές παραστάσεις
που κανείς δε θα θυμάται την επόμενη μέρα, εκτός φυσικά από
τους παραγωγούς και τους μεσίτες που αυξάνουν το κομπόδε
μά τους εις υγείαν των κορόιδων. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε
και τους γνωστούς διαχρονικούς εργολάβους της «Αλλαγής»
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που έχουν (ή καλύτερα τους έχουν) πέσει ως ακρίδα στον πολύ
παθο προϋπολογισμό υποθηκεύοντας τη ζωή της χώρας για
πολλά χρόνια χάριν της υστεροφημίας μιας δράκας «σοσιαλι
στών» που την είδαν ισχυροί, πλούσιοι και ισότιμοι εταίροι (τρο
μάρα τους) της Ε.Ε. Μέσα σ’ αυτό το αλαλούμ, μια από τις ελάχι
στες δράσεις που σχετίζεται με την Ολυμπιάδα και πρόσφερε
κάτι είναι η Ολυμπιακή Παιδεία. Μια προσπάθεια που αν και δέχπηκε από την αρχή ουκ ολίγες τρικλοποδιές, προσπάθησε (οι
καθηγητές της φυσικής αγωγής δηλαδή) ν’ αναδείξει τα ουσια
στικά στοιχεία των Ολυμπιακών Αγώνων, τις πραγματικές αξίες
που πρέπει να τους διέπουν και να περάσει στους μαθητές το
νόημα του αθλητισμού, της ομαδικότητας, του ευ αγωνίζεσθαι
κ.τλ. κόντρα στη λογική των αθλητών μηχανών, του πρωταθλητι
σμού, των αναβολικών και της σόου μπιζ. Αυτοί οι άνθρωποι, με
ρικές χιλιάδες, παραμένουν απλήρωτοι από το Σεπτέμβριο, τέσ
σερις μήνες μ’ άλλα λόγια, επειδή «το ταμείον είναι μείον» και
ουδείς ενδιαφέρεται. Υποσχέθηκαν ότι το ζήτημα θα τακτοποιη
θεί εντός των ημερών, αλλά κι έτσι να ’ναι, η ουσία δεν αλλάζει.
Είναι γνωστό ότι η διαδοχολογία, οι δεκάρικοι της γκρίζας τηλεπραγματικότητας και τα Out-look της συμφοράς δεν αφήνουν
περιθώρια για τα «καθημερινά» - που θα ’λεγε κι ο ποιητής κ. Τ.
Χυτήρης. Όσο για τους εισαγγελείς δεν ευκαιρούν να εντοπί
σουν τις πταίει και υπάρχουν εργαζόμενοι στο Δημόσιο που δεν
αμείβονται. Είναι κι αυτοί αλλού... Αν κάτι αξίζει να πούμε στην
Ομόρρυθμη Εταιρεία της X. Τρικούπη, είναι η φράση της Μα
ρίας Ρεζάν πριν από χρόνια στο ραδιόφωνο: «Φτου σας».
Ν ίκος Πρω ινός
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Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

• Πάνω που στριμώχτηκε χθες
το κυβερνών κόμμα από το
γκάλοπ της MRB που έδινε στη
Ν.Δ. προβάδισμα 8,2% έναντι
του ΠΑΣΟΚ, «ξελάσπωσε» την
κατάσταση ο πρόεδρος του
ΣΕΒ ο οποίος ζήτησε να γίνουν
πρόωρες εκλογές. Έτσι σήμε
ρα όλοι συζητούν για τους «κε
φαλαιοκράτες» που παρεμβαί
νουν στην ολοκλήρωση του
σοσιαλιστικού έργου της κυ
βέρνησης. Με κάτι τέτοια
εξάλλου η κυβέρνηση θυμάται
και τις σοσιαλιστικές της κατα
βολές...

• Αυτό το άδειο βλέμμα στην
οθόνη... Ο Σαντάμ Χουσεΐν
έπεσε στα χέρια των εχθρών
του. Και η παγκόσμια κοινότη
τα βλέπει στις τηλεοράσεις
της εικόνες του συλληφθέντος, που εμένα μου θυμίζει
εκείνο το βλέμμα του Οτσαλάν
μετά τη σύλληψή του από τις
τουρκικές αρχές και την «περι
ποίησή» του ποιος ξέρει με τι...

Παρασκευή 12 Δ εκεμβρίου

• Διαβάζω στον Τύπο ότι θα
δοθούν αυξήσεις στις συντά
ξεις της τάξεως του 4-8,8%.
Αυτό το ποσοστό μεταφράζε
ται σε 295 ευρώ η κατώτερη
σύνταξη. Κατανοώ έτσι και
την αγωνία του υπουργού Κίμωνα που ξιφουλκεί στις λαϊ
κές αγορές. Αν δεν πείσει για
τον κακό έμπορο που ανεβά
ζει τις τιμές, φωτιά στα μπατζάκια της κυβέρνησης. Θα
πρέπει διαφορετικά να εξηγή
σει στον συνταξιούχο πώς να
ζήσει με 100.000 παλιές δρχ.
το μήνα.
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

• Υπάρχουν και σχετικά βι
βλία, αναλύσεις κ.λπ. για τον
Γ ' Παγκόσμιο Πόλεμο που έχει
εδώ και χρόνια αρχίσει και εί
ναι ο πόλεμος της φτώχειας.
Αυτό όμως που στους ειδικούς
είναι πασίγνωστο, αρχίζει και
γίνεται ευρύτερα γνωστό και
σε λίγο και συνείδηση... Σε ρε
πορτάζ της Κύρας Αδάμ στην
Ελευθεροτυπία, αποκαλύπτε
ται σήμερα ότι αυτά τα σχέδια
γνωστοποιούνται πια και σε
επίσημα συνέδρια. «Το νέο
αμερικανικό δόγμα του 21ου
αιώνα νομιμοποιεί την επέμβα
ση των ΗΠΑ σε κράτη και πε
ριοχές που θα βγαίνουν εκτός
“συστήματος” της παγκόσμιας
οικονομίας και θα απειλούν
την πρόσβασή τους σε ζωτι
κούς πόρους». «Όσοι δεν είναι
μαζί μας, θα πεθαίνουν από
την πείνα και τις αρρώστιες»,
που θα ’λεγε κι ο Πρόεδρος
Μπους.

Δ ευτέρ α 15 Δεκεμβρίου

• Όλοι(;) ασχολούνται με την
«δήλωση-παράθυρο» του -πά
ντα ετοιμοπόλεμου από όποιο
πόστο- Γ. Παπανδρέου του μι
κρού, για την αρχηγία. Το «πα
ράθυρο» μπάζει και υπάρχει
κίνδυνος να μας... πουντιάσει
ο πρωθυπουργός.
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

• Την προηγούμενη εβδομάδα
τη γλύτωσε μετά τις δηλώσεις
του ΣΕΒ. Τώρα «καθαρίζει» γ ι’
αυτόν ο επίτιμος Μητσοτάκης
- αθελά του βεβαίως, γιατί εί
ναι με την αντιπολίτευση όπως
γνωρίζουμε όλοι. Μετά τις
υποσχέσεις περί «λιτότητας
και απολύσεων» που έδωσε ο
επίτιμος, τη γλύτωσε προσω
ρινά τη... γρίπη ο πρωθυπουρ
γός Σημίτης. Άμα είσαι τυχε
ρός άνθρωπος και έχεις τέτοι
ους εχθρούς, τ ι να τους κάνεις
τους φίλους...
• «Αμάρτησα και μετανοώ»
δήλωσε εγγράφως ο Σάββας
Ξηρός από τον Κορυδαλλό και
αναζητεί «έλεος Θεού». Ελέω
Θεού... αυλαία από τον άν
θρωπο που άνοιξε την υπόθε
ση της 17Ν.
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

• Τι λένε για την απόφαση που
εκδόθηκε για τη «17Ν»:
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Ελπίζουμε
να εκτίσουν όλες τι^ ποινές».
Τζακ Στρο: «Ισχυρό μήνυμα
προς όλους τους τρομοκρά
τες». Τόμας Μίλερ: «Τώρα
έβγαλα την καρφίτσα». Χρι
στόδουλος Ξηρός: «Επιβεβαι
ώθηκαν όλα όσα είχε πει ο Μί
λερ».
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

• Ημέρα έναρξης της συζήτη
σης του προϋπολογισμού στη

Γελοιογραφία του Στάθη από το λεύκωμα Η άγρια κωμωδία.
Βουλή και πληροφορηθήκαμε
ότι η αύξηση του ελλείμματος
φθάνει το 150%, ενώ το συνο
λικό ταμειακό έλλειμμα του
Δημοσίου στο δεκάμηνο του
2003 διαμορφώθηκε στο 10,22
δισ. ευρώ από 5,6 δισ. ευρώ
που ήταν πέρυσι. «Λαμπρά» τα
νέα για τη... λαμπρή ελληνική
οικονομία. Και έχουμε και τέσ
σερις ακόμα μέρες συζήτησης
μπροστά μας για χριστουγεν
νιάτικες εκπλήξεις... Πού να
έρθει και η... Λαμπρή με τις
εκλογές!
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

• Η συζήτηση για τον προϋπο
λογισμό συνεχίζεται και η Αρι
στερά επισημαίνει: Το ένα δέ
κατο του πληθυσμού έχει εισό
δημα ίσο με αυτό που έχει ο μι
σός πληθυσμός. Το 21% των
πολιτών αντιμέτωποι με τη
φτώχεια. Το 20% των πιο εύπο
ρων έχει εισόδημα 6,2 φορές
υψηλότερο από το εισόδημα
του 20% των φτωχότερων. Εί
μαστε η χώρα με τους περισ
σότερους
ανασφάλιστους
στην Ε.Ε.
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

• Για να αποφύγει προφανώς
την «απομόνωση και τις ανεπι
θύμητες επιπτώσεις» που έχει
«υποσχεθεί» σε όλους τους
τόνους
ο
πλανητάρχης
Μπους, ο Μουαμάρ Καντάφι
παραδέχθηκε ότι η χώρα του
έχει πρόγραμμα βιολογικών
όπλων και πυρηνικών και δέ
χεται να πάνε Αμερικανοί και
Βρετανοί επιθεωρητές για να
ελέγξουν τις εγκαταστάσεις.
«Τέλος εποχής» και σημειολογικά;

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

• Δεν γνωρίζει η Συμπολίτευ
ση τι ποιεί η Αντιπολίτευση. Ο
σύντροφος-πολίτης Λαλιώτης
ζητά από τον σύντροφο-πρωθυπουργό Σημίτη να ξεκαθαρί
σει τη θέση του αυτοπροσώ
πως. Υπάρχει Άγιος Βασίλης
και για τον πρόεδρο Καραμαν
λή που -προφανώς- αδίκως
κατηγορείται ότι δημιουργεί
προβλήματα διαδοχολογίας
στο ΠΑΣΟΚ...
Στο οποίο ΠΑΣΟΚ ένα είναι το
ερώτημα του εικοσιτετραώ
ρου: πρόεδρος Σημίτης και
πρωθυπουργός Παπανδρέου
ή πρόεδρος Παπανδρέου και
πρωθυπουργός Σημίτής; Το
τελευταίο είχε προβαρισθεί
και προ οκταετίας θυμάμαι...
Με άλλο Παπανδρέου βεβαί
ως... Όλα τριγύρω αλλάζουνε
κι όλα τα ίδια μένουν:
• Το σημαντικό ερώτημα για
μένα όμως είναι άλλο: έκανε η
γαλοπούλα το αυγό ή το αυγό
τη γαλοπούλα; Και πάω από
σήμερα (νωρίτερα) στας εξοχάς για να αναζητήσω τη λύση
του. Από εκεί θα μάθω και τι θα
πει ο πρωθυπουργός Σημίτης
στην ομιλία του για τον προϋ
πολογισμό και τη διαδοχή.
Έχουμε καιρό για συζητήσεις
και μετά τις γιορτές.
Καθ’ οδόν απορώ με την επι
μονή Του να γεννιέται κάθε
χρόνο Μικρός, Ταπεινός και
Αδύναμος στη «φάτνη» μαζί με
τους άλλους μικρούς, ταπει
νούς και αδύναμους, ενώ οι
άνθρωποι γινόμαστε όλο και
πιο απάνθρωπα αγριότεροι...

1S φήμ^ρ*)

Ο πλαστικός προϋπολογισμός
και τα βάρη του μέλλοντος
του Κ. Τσαλόγλου
Αν οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις ήταν σύμφωνες με τις κυβερνητικές
ωραιολογίες και τις θυμώδεις απορρίψεις κάθε αντίθετης άποψης, η σχεδόν
βέβαιη απώθηση του ΠΑΣΟΚ εκτός εξουσίας, όπως καταγράφεται στις
δημοσκοπήσεις της προεκλογικής περιόδου που διανύουμε, δεν θα είχε
κανένα δικαιολογητικό. Έχει όμως, γιατί στη συνείδηση ολόκληρης της
κοινωνίας, περιλαμβανομένου και του τμήματός της που για λόγους
συναισθηματικούς ή «ιδεολογικής» αγκύλωσης ψηφίζει τους πασοκικούς
υποψήφιους, το ΠΑΣΟΚ είναι αδύνατον πλέον να επιτελέσει θετικό
κυβερνητικό έργο. Η επαναβεβαίωση της πλήρους αναξιοπιστίας του
χαρακτηρίζει και τον προϋπολογισμό του 2004. Καθιστώντας εντελώς
αδιάφορους τους αριθμούς που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα κεφάλαια και
άρθρα του, δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο προσδοκιών ότι θα
ικανοποιηθούν μερικές έστω υποσχέσεις απ’ όσες βομβαρδίζουν καθημερινά
την κοινή γνώμη.
τι η καταστροφική δημοσιονομι
κή διαχείριση που σφράγισε το
κυβερνητικό έργο των τελευταί
ων ετών, επιστρέφει ως κοινο
βουλευτική ποινή κατά του υπεύ
θυνου κόμματος, το υπογραμμίζει πει
στικότερα απ’ οποιοδήποτε άλλο επιχεί
ρημα η αναζήτηση προέδρου του «κινή
ματος» και πρωθυπουργού, μετά την αιτούμενη εκπαραθύρωση του κ. Κ. Σημί
τη και από τα δύο αξιώματα. Σε σχετική
δημοσκόπηση μεταξύ ψηφοφόρων του
ΠΑΣΟΚ, το σύνολο σχεδόν των προβε
βλημένων στελεχών του κόμματος συ
γκέντρωσε βαθμούς εκτίμησης που δεν
υπερέβαιναν το... τέσσερα τοις εκατό,
ενώ ο κ. Γ. Παπανδρέου, το «έργο» του
οποίου ως υπουργού Εξωτερικών δεν
είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού, εκτιμήθηκε ως ο καταλληλότερος. Προφα
νώς λόγω ονόματος! Το έργο όσων άλ
λων διετέλεσαν υπουργοί, ορατό αυτό,
τους απέρριψε!
Το δυσάρεστο για τις εθνικές μας εξε
λίξεις, είναι πως ούτε το άλλο κόμμα
που διεκδικείτην εξουσία, η Νέα Δημο
κρατία, δεν έχει πείσει τους πολίτες πως
είναι ικανό ν’ ανοίξει το δρόμο προς την

Ο

ανάπτυξη και τη λειτουργία κοινωνικά
αποτελεσματικού κράτους, μέσα από τις
στρεβλώσεις, τα αδιέξοδα, τις φοβερές
κοινωνικές ανισότητες πλούτου που
αφήνει πίσω του το αποσυντιθέμενο
«σοσιαλιστικό κίνημα». Οι ομιλητές της
αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη
συζήτηση του νέου προϋπολογισμού στη
Βουλή έφεραν στην επιφάνεια όλα τα
αρνητικά σύνδρομα της δημοσιονομι
κής και της γενικότερης οικονομικής
κατάστασης της χώρας. Μίλησαν όμως
και για «δυναμισμό» της ελληνικής οι
κονομίας, για σύντομη, πραγματική,
«σύγκλισή» της με τις οικονομίες των
προηγμένων κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για εκπλήρωση των όσων υποσχέθηκε η σημερινή κυβέρνηση. Αλλά
πόσο χρόνο και ποιες θυσίες θα χρεια
στεί η ανάκαμψη - αυτό δεν ελέχθη.
Εκεί ωστόσο κρύβεται η αλήθεια. Και
αυτή η αλήθεια μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες, εκλογικά, αντιδράσεις
εκ μέρους των ψηφοφόρων είναι απα
ραίτητη όμως προκειμένου να τεθεί το
εκλογικό σώμα μπροστά στο καθήκον
όχι κομματικής, αλλά εθνικής επιλογής!
Το «νοικοκύρεμα» της δημοσιονομι

κής διαχείρισης δεν είναι αδύνατο. Το
αδύνατο είναι να επιτευχθεί στα επίπε
δα που επαγγέλεται ως αντικειμενικά ο
ψευδεπίγραφος προϋπολογισμός, όπως
έκαναν άλλωστε και όλοι οι προηγούμε
νοι προϋπολογισμοί που συνέταξαν οι
αρμόδιοι των κυβερνήσεων του κ. Σημί
τη. Η αναζήτηση ενός αισθητά χαμηλό
τερου επιπέδου δημοσιονομικής εξυ
γίανσης είναι αναπόφευκτη, με δεδομέ
νη τη φοροεισπρακτική ικανότητα του
κράτους, την κατασπατάληση ενός τε
ράστιου κοινωνικού και δημόσιου απο
ταμιεύματος, την ανυπαρξία πρόθυμου
και επαρκούς εσωτερικού επενδυτικού
κεφαλαίου, την αποστροφή των αλλο
δαπών κεφαλαιούχων από άμεσες και
έμμεσες επενδύσεις στο ελληνικό οικο
νομικό έδαφος, την ψυχολογική από
σταση μεταξύ όσων ζητάει από το κρά
τος ο ικανός για εργασία πληθυσμός και
όσων οφείλει να προσφέρει σ’ αυτό.
Πριν απ’ όλα πρέπει να διευκρινιστεί,
ώστε ν’ αντιληφθεί την καίρια σημασία
της ολόκληρη η κοινωνία, αν θα λειτουρ
γήσει η οικονομία μας ως ελεύθερη,
ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς
υπό την αυστηρή εποπτεία ενός κράτους
αφοσιωμένου στην ανάπτυξη και τη συ
νεχή πολιτισμική ανέλιξη του βιοτικού
επιπέδου του λαού, ή εάν θα μακροημερεύσει το σημερινό υβρίδιο της αγοραιο-κρατικής οικονομίας, την οποία
ενέπνευσε η ψηφοθηρική σκοπιμότητα
του «σοσιαλιστικού κινήματος» - και την
οποία απορρίπτουν τόσο τα εθνικά συμ
φέροντα όσο και η διεθνής συγκυρία. Το
βιογράφημα της σημερινής οικονομικής
λειτουργίας το απεικονίζει κατά τον κα
λύτερο τρόπο η κατάσταση στο Χρηματι
στήριο. Αποτελείτο Χρηματιστήριο, κα
τά τη διαβεβαίωση του πρώην υπουργού
Εθνικής Οικονομίας (1998-99) κ. Παπαντωνίου, την αντανάκλαση της οικονομι
κής δραστηριότητας του τόπου. Συμφω
νώντας με τον κ. υπουργό, επισημαίνου-

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

με ότι από τις τετρακόσιες περίπου μετο
χές που διαπραγματεύεται το Ίδρυμα
της οδού Σοφοκλέους, μόνον οι τριάντα,
Τραπεζών και κρατικών επιχειρήσεων,
κρατάνε ακόμη τον γενικό δείκτη στις
δύο χιλιάδες μονάδες, ενώ το σύνολο
των υπολοίπων, ιδιωτικών εμπορικών ή
βιομηχανικών επιχειρήσεων, δίνει κα
θημερινή μάχη... υποβιβασμού του δεί
κτη κάτω από το ήδη ισχνό αυτό ύψος.
Αντικατοπτρισμός, αναμφίβολα, της «ι
σχυρής» οικονομίας και του «δυναμι
σμού» που περικλείει!
Αξίζει εδώ να μνημονευθεί, εν παρεν
θέσει, περιστατικό που αφηγήθηκε στέ
λεχος της «Ιντρακόμ» στον γράφοντα,
για να καταδειχτεί ότι και αυτές ακόμα
οι ιδιωτικού κεφαλαίου επιχειρήσεις εί
ναι τρόφιμες του δημόσιου χρήματος.
Κατά την προεκλογική περίοδο του
2000, ο κ. Σ. Κόκκαλης μίλησε σε συγκέ
ντρωση των απασχολουμένων στις επι
χειρήσεις του, και για διάφορα θέματα
εκτός πολιτικής, καταλήγοντας: «Δεν
θα σας πω βέβαια εγώ τι να ψηφίσετε.
Θα σας πω όμως πως αν δεν έχουμε κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να...
αρχίσετε να ψάχνετε για δουλειά!»
Στις δυσχέρειες που θα έχει να αντιμε
τωπίσει η διάδοχη κυβέρνηση, εκτός
από την πλουτοπαραγωγική και αντα
γωνιστική απόδοση της οικονομίας μας
με τα σαφή χαρακτηριστικά της υπανά

πτυξης, είναι οι διόλου καθησυχαστικές
εξελίξεις στην «Ένωση». Η αλληλεγγύη
μεταξύ ισχυρότερων και ασθενέστερων
μελών, παραχωρεί όλο και σαφέστερα
τη θέση της στην προσπάθεια των ισχυ
ρών να περισώσουν τη δική τους ευμά
ρεια, αδιαφορώντας για την αναγκαστι
κή βραδυπορία των υπολοίπων. Το αί
τημα των έξι πλουσιοτέρων κρατών να
μειωθεί η συνεισφορά των κρατών με
λών στα Ταμεία της Ένωσης από 1,27%
σε 1%, είναι προάγγελος του λιγότερου
χρήματος στο οποίο θα πρέπει η χώρα
μας να υπολογίζει από τα προγράμματα
«συνοχής». Η μεγάλη επιβάρυνση, τέ
λος, του διαθέσιμου δημόσιου χρήματος
από την εξυπηρέτηση του χρέους, και η
αδυναμία των πολυδάπανων έργων για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες να εξασφα
λίσουν την απόσβεση της δαπάνης τους
και εκείνη της συντήρησής τους, στενεύ
ει εξαιρετικά και τις καλύτερες προθέ
σεις για την εξυγίανση, ανάκαμψη της
οικονομίας και κοινωνική πρόοδο. Αυ
τή είναι η πραγματικότητα. Και δεν επι
τρέπεται να την αγνοεί η κοινωνία, εφη
συχάζοντας ότι η εξαφάνιση της δια
πλοκής και το χτίσιμο σπιτιών για τους
φτωχούς και τους άστεγους, περισσότε
ρων απ’ τις πολυτελέστατες βίλες για
τους «προνομιούχους», αρκούν για ν’
αλλάξει η θλιβερή πορεία αυτού του τό
που σύντομα και χωρίς θυσίες!
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Η εξέλιξη του θεού

Ένα βιβλίο που απαντά με
απλότητα και σαφήνεια στα με
γάλα ερωτήματα που μπορεί να
έχει ο καθένας μας για τον κό
σμο γύρω του, για το πώς λει
τουργούν τα πράγματα, από τη
στιγμή του Big Bang μέχρι το
D N A και την ανθρώπινη συ
μπεριφορά, μέχρι το μέλλον

Νίκος και Αργυρώ Κοκοβλή:

ΑΛΛΟΣ ΛΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ
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Αντίσταση - Εμφύλιος - Προσφυγιά

και το θεό. Μια συναρπαστική
περιδιάβαση

σε

σύγχρονες

απόψεις κοσμολογίας, φυσικής,
βιολογίας και φιλοσοφίας, δο

Η ιστορία του Νίκου και της Αρνυρώς Κοκοβλή όπως την
ζωντανεύουν οι ίδιοι.
Ξεκινά από την προσφυγιά της Μικράς Ασίας και συνεχίζει
στα χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης στην Κρήτη.
Αρχίζουν οι διώξεις, ο Εμφύλιος, το κυνηγητό των
διαλυμένων τμημάτων του Δ.Σ. με τη δεκαεξάχρονη
παρανομία σε σπηλιές και κρύπτες στα βουνά των Λευκών
Ορέων, η δραματική απόδραση στην Ιταλία. Το
περιπετειώδες ταξίδι μέσω Ελβετίας, Αυστρίας και
Ουγγαρίας μέχρι την ΕΣΣΔ. Η άφιξη στην Τασκένδη. Η
αποκάλυψη της σοβιετικής πραγματικότητας. Οι
περιορισμοί. Επιστροφή στην πατρίδα ύστερα από 14 χρόνια.
Μια απίστευτη σε δραματικά γεγονότα ανθρώπινη ιστορία.

σμένες απλά και κατανοητά, και
προπαντός συνεκτικά, ώστε το
σύνολο ν’ αποτελεί μια ενιαία,
ολοκληρωμένη κοσμοθεώρη
ση, με καθαρότητα, εσωτερική
συνέχεια, συνέπεια και συνοχή.
Ένα βιβλίο για ανοιχτά μυαλά.
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Γιατί απβτυχβ ο εκσυγχρονισμός;
Ένα δέμα με παραλλαγές
του Πάνου Κοζάκου

Καθώς πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση του 2 0 0 4 ,
αναθερμαίνεται το ερώ τημα τι συνέβη με το
μεταρρυθμιστικό σχέδιο που κ α θ’ υπόθεση
συνδέθηκε με την πρωθυπουργία Κώστα Σημίτη, και
ποιο είναι το μέλλον του. Βέβαια, το ζήτημα των
μεταρρυθμίσεω ν ανακυκλώ νεται σε τακτικά
διαστήματα, πράγμα που μάλλον έχ ει σχέση με την
ιδιαίτερη ιστορική τροχιά της χώρας -τ η ν
βραδυπορία της, όπως ίσως θα έ λ ε γ ε ο Ε λευθέρ ιος
Β εν ιζέλ ο ς - αλλά και με την αέναη μεταβολή των
συνθηκών.

της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια σε δημόσιες προμήθειες κλπ.
Συνώνυμο της μεταρρύθμισης είναι ο εκσυγχρονισμός.
Το μεταρρυθμιστικό αίτημα σημαίνει απλά αποκατάσταση
του γενικού συμφέροντος ως κριτηρίου πολιτικής και θεσμική
άμυνα εναντίον της λογικής των ειδικών συμφερόντων. Απαι
τεί πολλά από τους πολιτικούς μας και τα κόμματα: Να σέβο
νται θεσμούς, να συνθέτουν και επιλέγουν αιτήματα με βάση
αποδεκτές προτεραιότητες, να θέτουν εντέλειτο γενικό συμ
φέρον πάνω από το ατομικό ή συντεχνιακό. Στην πράξη θα
απαιτούσε μια ξεκάθαρη φιλοσοφία, πολιτικό κουράγιο και,
συναφώς, ρήξεις.
Το αίτημα για μεταρρυθμίσεις σήμερα αφορά, όπως σημει
ώσαμε, τόσο στο πολιτικό σύστημα (ή πολιτική διαδικασία)
όσο και στην οικονομική και κοινωνική πολιτική.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
-Χ Ω Ρ ΙΣ ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ
Αρχίζω με την απλή διατύπωση ότι αυτό που απαιτείται σή
μερα, είναι βαθιές μεταρρυθμίσεις σε πολιτική και οικονομιά - ένας μεταρρυθμιστικός πατριωτισμός. Με τον όρο με
ταρρύθμιση (και το συνώνυμό της: διαρθρωτικές προσαρμο
γές) εννοούμε τις αλλαγές σε θεσμούς, κανόνες του παιχνιδι
ού, στόχους και μέσα πολιτικής που κάνουν το «σύστημα» να
λειτουργεί διαφορετικά και να φέρει διαφορετικά αποτελέ
σματα από εκείνα που παρατηρούνται ή αναμένονται χωρίς
τις αλλαγές αυτές. Συνεπώς δεν εννοούμε απλές παρεμβά
σεις όπως είναι η αύξηση ή μείωση των μισθών στο δημόσιο,
ή η έγκριση μιας επιχορήγησης σε δημόσια επιχείρηση, αλλά
μεταβολές που πηγαίνουν βαθύτερα: αλλαγή των όρων λει
τουργίας των μηχανισμών, της βασικής δομής της δημοσιοϋ
παλληλικάς ή τη δημιουργία όρων ώστε οι δημόσιες επιχειρή
σεις να μην είναι ζημιογόνες, αλλά αντίθετα ν ’ αποφέρουν
κέρδη και να προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα κλπ.
Στην πολιτική, μεταρρύθμιση θα ήταν κάθε σταθερό μέτρο
που θα περιόριζε τη διακριτική ευχέρεια των υπουργών να
μοιράζουν κονδύλια κατά το δοκούν, θα δημιουργούσε αυθε
ντικά ανεξάρτητες αρχές, θα εξασφάλιζε την ανεξαρτησία

0 Πάνος Καζάκος είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το κείμενο
ήταν στη βάση παρέμβασής του στη ΓΣ της Κίνησης Πολιτών για την Παρέμ
βαση, 17.12.03, και δίνει συνέχεια στον διάλογο που άρχισε με κείμενο του
Νίκου Μουζέλη και προκάλεσε απαντήσεις των Γιάννη Βούλγαρη, Α. Καζα
μία, Δ. Παπούλια κ.ά.

Κατά τη γνώμη μου οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις σε οι
κονομία και κοινωνία έχουν ορισμένη κατεύθυνση: «Λιγότε
ρο και καλύτερο κράτος». Τέτοιες μεταρρυθμίσεις επιβάλλο
νται σήμερα περισσότερο από άλλοτε, γιατί απλά άλλαξαν τα
δεδομένα - το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον στο οποίο
θα πρέπει να επιβιώσουμε, με τυπική έκφραση των μεταβο
λών που εννοώ την ίδια την Οικονομική και Νομισματική
Έ νωση (ΟΝΕ), η δημογραφία, οι τεχνολογίες, η σύνθεση
των κοινωνιών μας με την εισροή μεταναστών.
Ειδικότερα πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που
• περιορίζουν τον ρόλο του κράτους,
• αλλάζουν επίσης τις βασικές του δομές για να γίνει φιλι
κότερο στον πολίτη και ευνοϊκότερο για την ανάπτυξη («διοι
κητική μεταρρύθμιση»),
• ενδυναμώνουν τους μηχανισμούς της αγοράς και του
ανταγωνισμού, και
• δεν φορτώνουν το μέλλον με χρέη.
Αυτή η μεταρρυθμιστική φιλοσοφία έχει εμφανώς φιλελεύ
θερη κατεύθυνση, με την έννοια ότι η κύρια προτεραιότητα
της είναι να μειωθούν οι «αποτυχίες του κράτους». Ωστόσο
δεν παραβλέπει και τις αποτυχίες της αγοράς, ούτε την ανά
γκη για δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας.

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
Διαπιστώνουμε ότι μολονότι έγιναν αλλαγές στη χώρα
εξαιτίας της ένταξης στην ΟΝΕ, υστερούμε στον τομέα των
μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες και γενικότερα ανα
γνωρίζονται ως τέτοιες.

Στο ασφαλιστικό σύστημα συνολικά μπορούμε να δείξουμε
παραδειγματικά τι ακριβώς διακυβεΰεται. Το σύστημα π α 
ραμένει μια βραδυφλεγής βόμβα για τη δημόσια οικονομία,
όπως επιβεβαίωσε η Τ ράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία
της έκθεση. Χωρίς έγκαιρα μέτρα διακυβεΰεται η ανάπτυξη
και κατά προέκταση η συνοχή της κοινωνίας και η εμπιστο
σύνη των νέων ανθρώπων στο μέλλον. Η συνοχή της κοινω
νίας διακυβεΰεται γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα θελήσουν να
πληρώνουν οι υπόχρεοι τις ανεδαφικές απαιτήσεις άλλω ν η
εμπιστοσύνη γιατί τα «ακάλυπτα χρέη» θα επιπέσουν εν καιρώ στους εργαζόμενους. Τα σημερινά προβλήματα ενδέχε
ται να εξελιχθοΰν σε αληθινή τραγω δία για πολλοΰς. Ο Πλά
των Τήνιος προβλέπει ότι οι αντιπαλότητες θα ενταθοΰν, οι
συνθήκες επίλυσης των προβλημάτων θα γίνουν δυσκολότε
ρες και θα υπάρξει είτε «δικτατορία των συνταξιούχων» είτε
«ανταρσία» των εργαζομένων.
Εδώ έχουμε αναπτύξει μια εντυπωσιακή ικανότητα να συ
γκαλύπτουμε προβλήματα ακόμη και μέσω των όρων που
χρησιμοποιούμε. Έ τσ ι οι προβλεπόμενες δαπάνες (από γεν
ναιόδωρες υποσχέσεις) για τις οποίες δεν έχουν βρεθεί ανά
λογα έσοδα, ονομάζονται στη δημόσια συζήτηση «αναλογιστικό έλλειμμα» και όχι απλά ακάλυπτες δαπάνες ή υποχρε
ώσεις. Πρόκειται πάντως για «κρυφό χρέος». «Κρυφό» γιατί
αφορά στο μέλλον. Ε λοιπόν, το ελληνικό «κρυφό χρέος» εί
ναι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης!
Στο «κρυφό χρέος» αντανακλώνται, μαζί με άλλους παρά
γοντες, όλοι οι ανορθολογισμοί του συστήματος.
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ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ Ή ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;
Ας ξεκαθαρίσουμε εξαρχής ότι το πρόβλημα των μεταρ
ρυθμίσεων ή του εκσυγχρονισμού δεν μπορεί να συρρικνωθεί σε παράγοντες όπως ο κακός υπουργός, ο κακός οργανω
τικός σχεδιασμός ή η έλλειψη καλών συνεργατών και συμβούλων ενός δήθεν καλοκάγαθου αρχηγού. Το πρόβλημα εί
ναι πολυπλοκότερο και βαθύτερο.
Ο Νίκος Μουζέλης σε πρόσφατα κείμενα επικεντρώνει την
προσοχή του στο πολιτικό σύστημα και καταγγέλλει την
«κομματικοκρατία», τη διείσδυση του κόμματος και της κομ
ματικής λογικής παντού - από τον αθλητισμό ως την τέχνη. Η
«κομματικοκρατία», γράφει, «αποτελεί την κύρια πηγή της
ελληνικής κακοδαιμονίας, το κύριο εμπόδιο για την επίτευξη
ενός αποτελεσματικού και συγχρόνως δημοκρατικού, κοινω
νικά δίκαιου εκσυγχρονισμού... Η κομματική λογική θυσιά
ζει το καθολικό στο επιμεριστικό/συντεχνιακό»1.
Παρά την υπερβολή της, η προσέγγιση αυτή είναι μια καλή
αφετηρία για να δούμε διαυγέστερα τα πράγματα και ιδίως
τις εσωτερικές συγκρούσεις στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Π ρέπει
λοιπόν να προχωρήσουμε: Ουσιαστικά πρόκειται για μια
εξήγηση της αποτυχίας του εκσυγχρονισμού την τελευταία
δεκαετία: Συνοπτικά: Το κόμμα κατέλαβε το κράτος και αυτοεξυπηρετείται ως μηχανισμός.
Απλοποιώντας κάπως: Κατά τον Νίκο Μουζέλη η αποτυχία
χου εκσυγχρονισμού οφείλεται στις παραδοσιακές δυνάμεις
του κόμματος («λαϊκό ΠΑΣΟΚ»), που λειτούργησαν πελα-

Σκίτσο του Στάθη από το λεύκωμα Άγρια Κωμωδία
τειακά και εναντίον μιας εντέλει πεφωτισμένης ηγεσίας,
αφιερωμένης στο γενικό καλό. Είναι η υπόθεση της ομηρίας
της κυβέρνησης από το κόμμα.
Αλλά, παραπέμποντας απλά στην «κομματικοκρατία» συ
μπιέζουμε ασφυκτικά σε μια λέξη διάφορους παράγοντες
που καθορίζουν τη φυσιογνωμία της πολιτικής και πρέπει να
αναζητηθούν εκτός του κομματικού φαινομένου: οργανωμέ
να και οχυρωμένα εντός του κράτους συμφέροντα, τη δια
πλοκή οικονομικών και κρατικών συμφερόντων, διάχυτες
αξίες, τις εγγενείς δυσκολίες της πολιτικής διαδικασίας (σε
αυτές επανερχόμαστε πιο κάτω), τον ρόλο της γραφειοκρα
τίας.
Υ πάρχει επίσης ένα παράδοξο στην ερμηνεία του Νίκου
Μουζέλη, που πρέπει να φωτίσουμε - αλλιώς η συζήτηση θα
καταλήξει σε σκιαμαχίες: Η κυβέρνηση έδειχνε, ως πρό
σφατα τουλάχιστον, ότι για διάφορους λόγους ήλεγχε το
παιχνίδι έναντι του κόμματος με αποκορύφωμα την έξοδο
του κ. Λαλιώτη. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας υποστήριξε πρό
σφατα, επίσης με κάποια δόση υπερβολής, ότι στη δεκαετία
που πέρασε συντελέσθηκε μια μετατόπιση του κέντρου
εξουσίας στο πολιτικό μας σύστημα από το κόμμα στο κρά
τος, ότι εντέλει το κόμμα «κρατικοποιήθηκε» μέσω του κυ
βερνητικού πυρήνα2. Και ο Αντώνης Μακρυδημήτρης υπεν
θύμισε τις μακροχρόνιες τάσεις «πρωθυπουργικοκεντρικού» μετασχηματισμού της ελληνικής Δημοκρατίας, που
έχουν ως ορόσημα τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του
1986 και 20013.
Αυτό το πρωθυπουργικοκεντρικό φαινόμενο συνδέθηκε με
προσδοκίες για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κυ
βερνητικού μηχανισμού. Έ ν α ς ισχυρός αρχηγός με όραμα
θα μπορούσε να λάβει αποφάσεις που διαφορετικά θα προ
σκρόυαν στους κομματικούς «συσχετισμούς» και σε άλλες
ισχυρές δυνάμεις εκτός του πολιτικού συστήματος.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ
Στους παράγοντες που ευνόησαν τον «κυβερνητισμό» θα
πρέπει να συγκαταλέγουμε τις μαζικές εισροές κοινοτικών
πόρων και τα υψηλά επίπεδα δανεισμού που συγκάλυπτε η
«δημιουργική λογιστική». Η διαχείρισή τους ενίσχυσε τη θέ
ση της κυβέρνησης έναντι του κόμματος. Πώς λοιπόν δεν
μπόρεσε να πετύχει τους προβαλλόμενους εκσυγχρονιστι
κούς στόχους;
Το παράδοξο φωτίζεται αν ερμηνεύσουμε τα πράγματα
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διαφορετικά: Κατά τη γνώμη μου η ηγεσία της κυβέρνησης
(και, έτσι ή αλλιώς, ο μηχανισμός του κόμματος) ουδέποτε
υιοθέτησε μια ξεκάθαρη μεταρρυθμιστική φιλοσοφία όπως
αυτή απαιτείται από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις
και τις ιστορικές μας εμπειρίες. Ουσιαστικά επιχείρησε κάτι
πολύ απλό: Την εν μέρει επίπλαστη ικανοποίηση μερικών
κριτηρίων του Μάαστριχτ, για να εντάξει τη χώρα στην
ΟΝΕ, χωρίς όμως να κάνει σε βάθος μεταρρυθμίσεις που θα
εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα της ένταξης. Και έτσι τα προ
βλήματα μας κυνηγούν τώρα. Αντί μεταρρυθμίσεων, προτί
μησε τη συνδιαλλαγή με κέντρα επιρροής και επιμέρους συμ
φέροντα που λειτουργούσαν κατά κύριο λόγο -γ ια να πούμε
τα πράγματα με τ’ όνομά τους- εξωθεσμικά, εκτός του πολι
τικού συστήματος, με κομματικές-συντεχνιακές δυνάμεις
που αντιδρούσαν σε αλλαγές του status quo, και με μια κρα
τικοδίαιτη οικονομική ολιγαρχία προμηθευτών του δημοσί
ου και εργολάβων και των MME που αυτοί κατέχουν. Εξέφρασε πράγματι ένα «μπλοκ εξουσίας». Αν χρειάζεται μια
ονομασία η προσέγγιση αυτή, τότε προτείνω τον χαρακτηρι
σμό της ως «θεωρίας της αράχνης». Με άλλα λόγια, η πολιτικο-οικονομική λογική επέβαλε τα κριτήριά της, και σ’ αυτή
χωρούσαν πολλοί - ο κύριος όγκος του κομματικού μηχανι
σμού, των συντεχνιών, της κυβέρνησης, των «οργανικών δια
νοούμενων» και των κρατικοδίαιτων οικονομικών συμφερό
ντων. Δεν χωρούσαν όμως οι επιταγές της προσαρμογής στο
διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον και η εξάλειψη μερικών
κρίσιμων πηγών κρατικής αποτυχίας (state failures).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
löpuiio Texvoüovioc κοι î psuvoc
Μάνης 5. 106SI Αθήνα. Τη/..: (01)38 18372, Fax: 3301 583
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Μια συναρπαστική περιήγηση στον κόσμο της τουρκοκρατού
μενης Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου. Οι Τούρκοι κατακτητες, οι πρώην κυρίαρχοι Λατίνοι, ο ορϋόδοξος και ο καθο
λικός κλήρος, οι γυναίκες, οι κουρσάροι, τα σπάνια φυτά και
τα ασυνήθιστα εργαλεία, τα αξιοπερίεργα φυσικά φαινόμενα
και η ερμηνεία τους, η ιστορία και οι μύθοι κάθε τόπου, τα ήθη,
τα έθιμα και η καθημερινή ζωή των κατοίκων, όλα μαζί συν
θετουν ενα πολυποίκιλο και γοητευτικό μωσαϊκό.
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ΕΓΩΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΥΩΠΕΣ
Μια τελική παρατήρηση μπορεί να μας φέρει κοντύτερα
στην επικαιρότητα. Πολλοί δέχονται ότι οι πολιτικοί είναι
εγωιστές και μύωπες: Εγωιστές με την έννοια ότι βάζουν υπεράνω όλων το «ίδιο συμφέρον» - δηλαδή την παραμονή στην
εξουσία ή την απόκτησή της* μύωπες γιατί, προκειμένσυ να
πετύχουν τον στόχο αυτό, δεν ενδιαφέρονται για τις μακρο
χρόνιες συνέπειες των αποφάσεών τους, αλλά μόνο ή κυρίως
για την άμεση εκλογική απόδοσή τους. Κατά τα λοιπά, «γαία
πυρί μειχθήτω». Αυτές οι συμπεριφορές γίνονται επικίνδυνες
για οικονομία και κοινωνία όταν δεν πειθαρχούνται από
ισχυρούς θεσμούς και αντίρροπες δυνάμεις στην κοινωνία!
Ωστόσο παραμένει ανοικτό (και ελπιδοφόρο) ότι ο πολιτι
κός ανταγωνισμός μπορεί τελικά να λειτουργήσει ακριβώς
όπως στις αγορές: Δηλαδή να οδηγήσει σε έναν ανταγωνι
σμό για την καλύτερη πολιτική4. Και πράγματι, έχουμε τέτοια
παραδείγματα. Με άλλα λόγια το γενικό συμφέρον δεν είναι
εξ ορισμού εξοβελισμένο από την πολιτική. Αυτό βέβαια
μπορεί να συμβεί υπό προϋποθέσεις.
Μια προϋπόθεση είναι ότι αλλάζει η κοινή γνώμη, ή έστω το
ενημερωμένο τμήμα της, ιδέες - σε μια επώδυνη πάντως δια
δικασία μάθησης. Σε διαφορετική διατύπωση, οι πολιτικοί
αλλάζουν συμπεριφορά, όταν οι ιδέες που επικρατούν στην
κοινή γνώμη αλλάζουν. Θ α πρέπει να συνεκτιμήσουμε ότι
ουδέποτε μια κοινωνία είναι μονολιθική. Αναπτύσσονται συ
χνά ιδέες και συμφέροντα που ευνοούν μεταρρυθμίσεις του
είδους που αναφέραμε και βλέπουν ευκαιρίες σ’ ένα φιλε
λεύθερο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και όχι απειλές.
Υπάρχει θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Μ ια δεύτερη και συ
ναφής με την προηγούμενη προϋπόθεση για την αποκατά
σταση του γενικού συμφέροντος στην πολιτική, είναι η ομαλή
διεξαγωγή του δημοκρατικού παιχνιδιού ώστε να κάνει δυ
νατή την εναλλαγή στην εξουσία, που μπορεί να λειτουργεί
ως καταλύτης κάθαρσης για κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
Σήμερα διαπιστώνουμε ότι η εναλλαγή δεν λειτούργησε
πραγματικά για σχεδόν 22 χρόνια. Το αρχικό κίνημα έγινε
κόμμα, ένας γιγαντιαίος μηχανισμός που φιλοδοξεί ένα εί
δος μονιμότητας στην εξουσία, έχει απλώσει πλοκάμια βα
θιά στην κοινωνία και βέβαια δεν διακατέχεται από ενδοια
σμούς στη χρήση των πόρων του κράτους και των μηχανι
σμών εξουσίας.
Πράγματι η μακροχρόνια παραμονή στην εξουσία γενικά
ευνοεί την ανάπτυξη και εμπέδωση πάσης φύσης δικτυώσε
ων (ένα πυκνό πλέγμα διαπλοκής) που εξασφαλίζουν προνο
μιακή πρόσβαση σε θεσμούς και πόρους και φυσικά υπερα
σπίζονται τα κεκτημένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ν. Μουζέλης, «Γιατί αποτυγχάνουν οι μεταρρυθμίσεις;», Το Βή
μα, 29.6.03.
2. Α. Καζαμίας «Η αποστέωση των πολιτικών κομμάτων», Αντί, τχ.
802,12.12.03.
3. Α. Μακρυδημήτρης «Κυβερνητισμός», Το Βήμα, 13.12.03.
4. Π. Καζάκος «Εγκατεστημένοι ληστές. Μια παραβολή», Καθημε
ρινή, 12.5.02. Βλ. και Αντί, τχ. 780,24.1.03.
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Έξι τεκμήρια για την κατηγορία
περί κατασκοπίας
του Ρεπόρτερ

Ένα φάντασμα π ετά ει τις μ έρ ες α υ τές πάνω από την «Ιντρακόμ» και
αφού κάνει έναν κύκλο πάνω από την Παλλήνη, επ ισ τρέφ ει στην
Ευελπίδων και πλανιέται πάνω από την ελληνική δικαιοσύνη. «Ή ταν ο
Κόκκαλης κατάσκοπος ή όχι;». 0 ίδιος ο Σω κράτης κραυγάζει, δ ή θεν
αγανακτισμένος, ότι «είναι αθώ ος» - τι άλλο θα έ λ ε γ ε δηλαδή; Και
φυσικά του συμπαρίστανται μύριοι όσοι «αυθορμήτω ς» π ροσ ελθόντες
μάρτυρες, παντελώς άσχετοι τόσο με τα καταγγελλόμενα, όσο και τα
διαδραματισθέντα. Και σχετικοί μόνο με ά λ λ α ...
ια να ξεκαθαρίσει το τοπίο, το
Α ντί αποκαλύπτει σήμερα μερικά
από τα σημαντικότερα στοιχεία
που βρίσκονται στη διάθεση της
δικαιοσύνης σχετικά με το αδίκη
μα της κατασκοπίας. Αδίκημα για το
οποίο ο Σ. Κόκκαλης στην ανακοίνωση
που εξέδωσε δηλώνει ότι «δεν υφίστανται οποιεσδήποτε ενδείξεις» (βλ. σχε
τικά την αναδημοσιευόμενη δήλωση
Κόκκαλη της 16.12.2003).
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1. Η ΣΤΑΖΙ ΤΟΝ «ΑΡΜΕΓΕ» ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ 11/12/68
Στη σ. 132 του πορίσματος «13/10900»
της γερμανικής Βουλής που δημοσιεύ
ουμε σε διπλανές στήλες, καταγράφο
νται επί λέξει τα εξής: «λόγω των στε
νών τον επαφών μ ε εξέχοντες έλληνες
πολιτικούς ο Σωκράτης Κόκκαλης βρι
σκόταν κάτω από τη συνεχή παρακο
λούθηση της Στάζι. Γι ’ αυτόν τον λόγο
τον “εξαντλούσαν”τακτικά για τις πολι
τικές και οικονομικές εξελίξεις στην
Ελλάδα μέσω του Γενικού Διευθυντή
της ΑΗΒ Elektrotechnik Roland
Winckler».
Δηλαδή η γερμανική Βουλή διαπιστώ
νει -βάσει στοιχείων φυσικά και όχι
φημολογιών- ότι λόγω της στενής του
σχέσης με κορυφαίους παράγοντες της

ελληνικής πολιτικής σκηνής (Α. Παπανδρέου, Κ. Μητσοτάκης κ.ά.) η Στάζι
τον «άρμεγε» κανονικά μέχρι τελικής
πτώσεως του καθεστώτος της Ανατολι
κής Γερμανίας. Στο ερώτημα αν οι «πο
λιτικές και οικονομικές» εξελίξεις που
ενδιέφεραν τότε την Στάζι ενδιαφέ
ρουν σήμερα και τους αρμόδιους έλλη
νες εισαγγελείς, δεν μπορούμε να απα
ντήσουμε. Το σίγουρο είναι ότι τόσο ο
κ. Πουρνάρας, όσο και οι προκάτοχοί
του δεν φρόντισαν να αναζητήσουν τον
πραγματικό φάκελό του, ο οποίος «το
ποθετήθηκε στην άκρη» σύμφωνα με τη
γερμανική Βουλή. Φράση η οποία δεν
σημαίνει ότι τον έκλεισαν, αλλά ότι του
έδωσαν άλλη σήμανση απορρήτου,
επειδή ο Κόκκαλης δεν δρούσε στο
εσωτερικό της ΛΔΓ, αλλά στο εξωτερι
κό.

2. ΤΙ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η «0V KASKADE»
Ε πί χρόνια όσοι ασχολήθηκαν δικα
στικά και δημοσιογραφικά με την υπό
θεση Κόκκαλη, έκαναν ένα σημαντικό
λάθος, αποτέλεσμα ελλιπούς πληροφό
ρησης, το οποίο ο πράκτορας της Στάζι
φρόντισε να αξιοποιήσει κατάλληλα.
Θεωρούσαν ότι το αδίκημα της κατα
σκοπίας διαπράχθηκε στο πλαίσιο της

«Επιχείρησης Κασκάντε» («Επιχείρη
ση Παράτολμος»). Το μεγάλο αυτό λά
θος μπορούμε να διορθώσουμε σήμερα
με βάση νεότερα στοιχεία.
Από σειρά εγγράφων της Στάζι αλλά
κυρίως το πόρισμα «13/10900» της γερ
μανικής Βουλής προκύπτει ότι η «Επι
χείρηση Κασκάντε» αφορούσε κυρίως
την αξιολόγηση του Κόκκαλη και τα μέ
σα που χρησιμοποιήθηκαν ως πίεση
εναντίον του, προκειμένου να στρατολογηθεί στη συνέχεια ως επιχειρησια
κός πράκτορας με την κωδική ονομα
σία «Κρόκους». Διαπιστώνει συγκεκρι
μένα η γερμανική Βουλή:
«Από την εναρκτήρια έκθεση στην επι
χείρηση “O V Kaskade” προκύπτει ότι
τέθηκε σε λειτουργία μ ε τον σκοπό να
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να
χρησιμοποιηθεί ο Κόκκαλης από την
NVA...».
Η «HVA» (Πρώτη Γενική Διεύθυνση)
ήταν αρμόδια για τις επιχειρήσεις κα
τασκοπίας στο εξωτερικό και είχε επι
κεφαλής τον περίφημο Μάρκους Βολφ.
Τι δουλειά είχε άραγε ένας επιχειρηματίας μαζί της; Στα έγγραφα της επι
χείρησης Κασκάντε που έχει στη διάθεσή της η ελληνική δικαιοσύνη γίνεται
λόγος για «πληρωμή επανορθώσεων»
εκ μέρους του Κόκκαλη στην Ανατολι
κή Γερμανία, λόγω υποτιθέμενων αδι
κημάτων που διέπραξε σε βάρος της
(εξαγορά αξιωματούχων, εμπορικών
ακολούθων κ.λπ.). Αυτά είναι και τα
έγγραφα που χρησιμοποιεί η υπεράσπιση Κόκκαλη ως υποτιθέμενη από
δειξη ότι η «επιχείρηση Κόκκαλη» δεν
αφορούσε την κατασκοπία, αλλά τον
«εκβιασμό» του πελάτη τους από την
Στάζι.
Συμφωνούμε μαζί τους ότι τον «εκβία
σαν» και θέτουμε ένα απλό ερώτημα:
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«Γιατί τον εκβίασαν;» Για να του π ά 
ρουν λίγες δεκάδες χιλιάδες μάρκα και
μάλιστα ανατολικής Γερμανίας, ή για
να τον έχουν στο χέρι για μια πιο σημα
ντική επιχείρηση, εκείνη δηλαδή που
ακολούθησε και αφορούσε την κατα
σκοπία;
Την απάντηση την δίνει, σύμφωνα π ά 
ντα με τη γερμανική Βουλή, ο πρώην
συνταγματάρχης Willy Koch (Βίλλυ
Κοχ), ο οποίος ήταν τότε αρμόδιος για
την
εκτέλεση
της
«επιχείρησης
Kaskade»:
«...δεν επρόκειτο πρα γμα τικά για λ ε
γάμενες πληρωμές επανόρθωσης, διότι
δεν υπήρχε γι ’ αυτό τον λόγο καμία αι
τία». Μήπως κάλεσε κανείς τον Κοχ να
καταθέσει σχετικά; Νομίζουμε ότι όχι.
Σε έγγραφο εξάλλου με ημερομηνία
31/1/1986 και τίτλο «Τελική έκθεση για
την επιχείρηση Κασκάντε» που υπογρά
φει ο ίδιος ο Κοχ, καταγράφονται μετα
ξύ άλλων τα εξής:
«Η “επιχείρηση Κ α σκάντε” άρχισε τον
Οκτώβριο του 1984 ως συνέχεια των
αποτελεσμάτων της "επιχείρησης Κ α
σκαντέρ ”... και αντικείμενο τον Σω κρά
τη Κόκκαλη γεννηθέντα την 27η Μαΐου
1939, κάτοικο Μεσογείων 2 Αθήνα [σ.σ.
διεύθυνση της Integra] και στόχους:
Την διαπίστωση και ελαχιστοποίηση
(για την Λ Α Γ) των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διενέργεια εξαγωγών
ηλεκτρονικού υλικού προς την Ελλάδα,
μέσω της αντιπροσω πεύουσας εταιρεί
ας ΙΝΤΡΑΚΟΜ.
Την δημιουργία των συνθηκών για την
χρήση αυτού του προσώ που ως μ υσ τι
κού συνεργάτη, λόγω των επαφών του
μ ε πολιτικούς υψηλής επιρροής στην
Ελλάδα, σε συντονισμό μ ε την H VA/III
[σ.σ. Διεύθυνση Εξωτερικής Κατασκο
πίας].
Η τωρινή χρήση του προαναφερθέντος στο τμήμα HVA/III, κάτω από την
επίβλεψη του Υπουργείου Εξωτερικών
δείχνει ότι είναι κατάλληλα επιχειρη
σιακός στον τομέα της πολιτικής κ α τα 
σκοπίας (βλέπε επιστολή υποστράτη
γου Prosetzky α π ό 24.1.1986)... Διαθέτει
χρήσιμες επαφές και προσω πικές δια
συνδέσεις στην άμεση ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ, διατηρεί προσω πικές σχέσεις
μ ε υπουργούς και ομάδες υψηλής επιρ
ροής που συνδέονται μ ε τον Π απανδρέ-

ου και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης
Μ ητσοτάκη και είναι έτοιμος να πάρει
εσωτερικές πληροφορίες από το χώρο
αυτό».
Δεν υπάρχει δηλαδή καμιά αμφιβολία
ότι η «επιχείρηση Κασκάντε» ήταν
προκαταρκτική και αφορούσε το «στρί
μωγμα» του Κόκκαλη προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί στον τομέα της κατα
σκοπίας.
Στο τέλος ενός άλλου σημαντικού εγ
γράφου της δικογραφίας που υπογρά
φεται από τον συνταγματάρχη Κοχ και
αφορά το κλείσιμο της «επιχείρησης
Κασκάντε» (τελική αναφορά για την
«επιχείρηση Κασκάντε», Βερολίνο
31/1/1986) αναφέρονται συγκεκριμένα
τα εξής:
• Οι στόχοι της επιχείρησης επιτεύ
χθηκαν απ ό κάθε άποψη και τα έγγρα
φα θα αρχειοθετούνται στο εξής στα
διαβαθμισμένα αρχεία.
• Ό λα τα σχετικά έγγραφα πρέπει να
διαβιβασθούν στη γενική Διεύθυνση
HVA-III.
• Οι ενέργειες της Πρώτης Γενικής Δ ι
εύθυνσης θα ελέγχονται για λόγους
ασφαλείας από το τμήμα HA-XVIII.
• Η επεξεργασία των πληροφοριών
που αφορούν τα καθήκοντα του Κόκ
καλη ως προς την Λ Δ Γ θα γίνεται από
τον Peter Schumann.
Ό π ω ς σημειώνεται στο περιθώριό
του, το έγγραφο αυτό τυπώθηκε σε δυο
μόνο αντίτυπα, το ένα από τα οποία πή
γε στον ίδιο τον Βολφ και το άλλο σε
άκρως απόρρητο αρχείο, το οποίο δεν
έχει τεθεί στη διάθεση της ελληνικής δι
καιοσύνης, επειδή δεν το έχει ζητήσει.
Η σημασία των προηγουμένων είναι
σαφής: Αφού «στρίμωξαν» τον Κόκκα
λη με την «επιχείρηση Κασκάντε», τον
διαβάθμισαν άκρως απόρρητο, άνοιξαν
καινούργιο φάκελο και άρχισε η πραγ
ματική επιχείρηση κατασκοπίας. Να
λοιπόν ένας ακόμα καλός λόγος για να
συνεχισθεί η δικαστική έρευνα προς
συγκεκριμένη και νέα πλέον κατεύθυν
ση.

3 .0 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΗΤΑΝ
«ΠΗΓΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»
Η τελευταία καταγραφή στον φάκελο
της «επιχείρησης Κασκάντε» για το ρό
λο του Κόκκαλη ως κατασκόπου, είναι

η εξής - σύμφωνα με το πόρισμα της
γερμανικής Βουλής:
«Ο αρμόδιος για τις συνομιλίες μ ε τον
Κόκκαλη πρώην Διευθυντής του τμήμα
τος III/3 της HVA, Rudolf Dietmar Bauer
(Ρούντολφ Ντίτμαρ Μπάουερ), κατά
την ανάκρισή του από την ΒΚΑ (Ομο
σπονδιακή Υπηρεσία Διώξεως Εγκλή
ματος) στις 11 Μαρτίου 1997 δήλωσε
ότι η πρώτη του συνομιλία μ ε τον Κόκ
καλη έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο ή
Οκτώβριο του 1985 μ ε μεσολάβηση του
Δόκτορα Winckler στην συνωμοτική του
κατοικία και παρουσιάσθηκε στον
Κόκκαλη ως “Κύριος Gerber” από το
Υπουργείο για Εξωτερικές Υποθέσεις.
Δ εν είχε όμως καμία αμφιβολία για το
ότι ο Κόκκαλης γνώριζε ότι ανήκε στην
Στάζι. Η συνομιλία έλαβε χώρα σε μία
ειλικρινή ατμόσφαιρα και σχεδιάσθη
καν περαιτέρω συναντήσεις. Ο Bauer
τόνισε ιδιαιτέρως ότι χειριζόταν τον
Κόκκαλη ως επαφή αντλήσεως και όχι
ως πηγή. Γι ’αυτόν τον λόγο δεν υπέγρα
ψε αυτός καμία δήλωση ανάληψης υπο
χρέωσης ή έλαβε από την HVA πληρω
μές για τις πληροφορίες του. Μέχρι του
σημείου αυτού ήταν και η έκθεση στον
φάκελο του M/S όπου ο Κόκκαλης δή
λωσε πρόθυμος να συνεργασθεί περαι
τέρω μ ε την υπηρεσία πληροφοριών...».
Τα γεγονότα είναι δηλαδή τα εξής: Ο
Κόκκαλης δέχθηκε να συναντηθεί σε
μυστική κατοικία (γιάφκα) με πράκτο
ρα του τμήματος κατασκοπίας της Στά
ζι, του οποίου γνώριζε την ιδιότητα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυ
τής σχεδιάσθηκαν περαιτέρω συναντή
σεις για θέματα ασφαλώς που ενδιέφε
ραν τον «κ. Γκέρμπερ», τα οποία δεν θα
ήταν βεβαίως εμπορικά. Αν ήταν εμπο
ρικά, ο Κόκκαλης θα συνέχιζε να συναντάται μόνον με εκπροσώπους του τμή
ματος βιομηχανικής κατασκοπίας της
Στάζι (XVIII/8), όπως έκανε δηλαδή
μέχρι τότε. Και όχι μόνον: Ό πω ς ο
ίδιος ο πράκτορας Μπάουερ κατέθεσε
στη γερμανική Βουλή, χειριζόταν (δεν
χειρίστηκε άπαξ, αλλά χειριζόταν συ
νεχώς) τον Κόκκαλη «όχι ως πηγή», αλ
λά ως «επαφή αντλήσεως». Τι σημαίνει
αυτό; «Πηγή» θα ήταν για παράδειγμα
κάποιος αξιωματούχος της Ελλάδας,
τον οποίο θα χρησιμοποιούσε η Στάζι
για να της δίνει πληροφορίες σχετικές

19

με την υπηρεσία του. Η σημασία της
«Επαφής Αντλήσεως» ήταν όμως ευρύ
τερη και με αυτήν εννοούσαν ένα πρό
σωπο στο οποίο έδιναν οδηγίες για να
παίρνει (αντλεί) πληροφορίες από «πη
γές». Έ ναν πράκτορα δηλαδή, όπως
τον Σ. Κόκκαλη. Αλλά το πιο ενδιαφέ
ρον είναι ότι κανείς ανακριτής δεν ρώ
τησε μέχρι σήμερα τον Κόκκαλη σχετι
κά με αυτή τη συνάντηση και όσα ακο
λούθησαν.

4. «ΕΧΕΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΝ Α.ΛΙΒΑΝΗ»
Μετά τη συνάντηση στην Αθήνα με
τον πράκτορα Μπάουερ κανονίσθηκε
νέα συνάντηση του Κόκκαλη με τη Δι
εύθυνση HVA, στο Βερολίνο αυτή τη
φορά, προς περαιτέρω αξιολόγησή του.
Να τι αναφέρει σχετικά έγγραφο με
ημερομηνία 14/6/1985 που υπογράφει ο
υποστράτηγος Kleine (Κλάινε), αρχη
γός της Διεύθυνσης XVIII, στην οποία
ανήκε μέχρι τότε ο Κόκκαλης:
«Σε συνδυασμό με την επεξεργασία
των πληροφοριών για τον Σωκράτη
Κόκκαλη, γεννηθέντα στις 27/5/1939,
στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών... Έχει
κανονισθεί να γίνει επαφή με το ανωτέ
ρω αναφερόμενο πρόσωπο, τον Ιούλιο
του 1985 στην ΛΔΓ. Αυτό κανονίσθηκε
από τον μυστικό συνεργάτη μας [σ.σ.
εννοεί τον Σούμαν], ο οποίος χρησιμο
ποίησε (για να το πετύχει) πληροφορίες
για φοροδιαφυγή από την Ελλάδα, της
τάξης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων
ΗΠΑ.
Ο Κόκκαλης έχει άμεση επαφή στο
γραφείο (περιβάλλον) του έλληνα Πρω
θυπουργού και στον διευθυντή του πο
λιτικού γραφείου του έλληνα Πρωθυ
πουργού, ο οποίος είναι επίσης επικε
φαλής της ΚΥΠ [σ.σ. εννοεί τον Αντώνη
Λιβάνη].
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας προ
εκλογικής εκστρατείας, έδωσε 25 εκα
τομμύρια όραχ/,ιές στο ΠΑΣΟΚ και 10
εκατομμύρια δραχμές σε ξεχωριστά μ έ
λη.
Ο Κ. δήλωσε ότι θα προετοιμαστεί για
να συναντηθεί με στελέχη του υπουρ
γείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια
της παραμονής του στηνΑΔΓ, έτσι
ώστε να συζητήσει ειδικά θέματα της
ελληνικής εσωτερικής και εξωτερικής
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πολιτικής...»
Νομίζουμε ότι τα σχόλια περιττεύουν.

5. «ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ»
Στις 31/1/1986 ο ταγματάρχης Κοχ
διέταξε, όπως είδαμε, να τερματισθεί η
«επιχείρηση Κασκάντε» και ο σχετικός
φάκελος να διαβιβασθεί στη διεύθυνση
επιχειρήσεων, δηλαδή την HVA. Μια
εβδομάδα πιο πριν, στις 24/1/1986, ο
υπαρχηγός της HVA, υποστράτηγος
Prosetzky, γράφει προς το τμήμα XVIII
στο οποίο ανήκε μέχρι τότε ο Κόκκαλης:
«Σύμφωνα με την επιστολή σας από
26/6/1985, εξετάσαμε την επιχειρησια
κή επαφή του συντρόφου Πήτερ Σουμαν από το 1985 [σ.σ. δηλαδή τον Κόκ
καλη], με σκοπό την επιχειρησιακή χρή
ση του στην πολιτική κατασκοπία, μ ε
την υποστήριξη του τμήματος HVA
XVIII/8. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώ
νουν ότι ο «Krokus» μ πο ρ εί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό όργανο για το
τμήμα HVA. Οι πρώτες πληροφορίες
(που έδωσε) το καθιστούν αυτό πολύ
σαφές... Προς όφελος της αποτελεσμα
τικής επεξεργασίας των επιχειρησια
κών στόχων και την εγγύηση των α παι
τήσεων ασφαλείας, συνιστώ να συνεχι
στεί η συνεργασία των δύο τμημάτων
μας...»
Πρόκειται για το πρώτο έγγραφο στο
οποίο αναφέρεται η νέα κωδική ονομα
σία του Κόκκαλη ως «Krokus» και αναφέρεται προφανώς στην προαναφερθείσα συνάντησή του με τον Μπάουερ
σε μυστική γιάφκα της Στάζι. Προφα
νώς σ’ εκείνη τη συνάντηση ο Μπάουερ
τον αξιολόγησε θετικά και έτσι, όπως
αναφέρει ο Prosetzky, η Στάζι έκρινε
ότι ο Κόκκαλης μπορούσε να χρησιμο
ποιηθεί αποτελεσματικά στην πολιτική
κατασκοπία.
Με άλλα λόγια αποδεικνύεται ότι για
μια έστω φορά ο Κόκκαλης έδωσε στην
Στάζι πληροφορίες που αφορούσαν την
πολιτική κατασκοπία. Ποιες ήταν λοι
πόν αυτές οι πληροφορίες και τι αφο
ρούσαν; Μήπως τον Α. Παπανδρέου
και τις κινήσεις του στο ΝΑΤΟ; Ρωτάμε
απλώς, έτσι για παράδειγμα.
Αλλά υπάρχει προφανώς και συνέ
χεια, επειδή ο υποστράτηγος Prosetzky
προτείνει να συνεχίσει η συνεργασία

μαζί του. Να λοιπόν γιατί πρέπει να συνεχισθεί η ανάκριση που τόσο άδοξα
τερμάτισε ο κ. Πουρνάρας.

6. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ 01 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
Α ξίζει τον κόπο να επανέλθουμε στην
αρχή όλων αυτών, στην «επιχείρηση
Κασκάντε» και σε κάτι που έχουμε ήδη
επισημάνει σε προηγούμενο ,τεύχος.
Στο πρώτο έγγραφο για την επιχείρηση
αυτή, με τίτλο «Αναφορά για την έναρ
ξη της επιχείρησης Κασκάντε» και ημε
ρομηνία 19 Οκτωβρίου 1984 (υπογρά
φεται από τον Willy Koch) αναφέρεται
μεταξύ άλλων ότι ένας από τους στό
χους της αποστολής Κόκκαλη ήταν και
«η απόκτηση πληροφοριών για τις επι
θέσεις της Α μερικανικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (CIA) και της Γερμανι
κής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληρο
φοριών (BND) εναντίον τη ςΛ α ϊκ ή ςΔ η 
μοκρατίας της Γερμανίας».
Εξηγείται έτσι καταρχήν η επιμονή
της Στάζι να πλησιάσει μέσω του Κόκ
καλη τον επικεφαλής του πολιτικού
γραφείου του έλληνα πρωθυπουργού,
που ήταν και πολιτικός προϊστάμενος
της ΚΥΠ. Μέσω της ΚΥΠ μπορούσαν
να πληροφορηθούν τι σχέδιαζαν ενα
ντίον του ανατολικού μπλοκ οι Α μερι
κανοί και οι Γερμανοί του ΝΑΤΟ.
;
Το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά;
Ο καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστή1
μιο Αθηνών κ. Hagen Fleisher επισητ
μαίνει στη μελέτη του με τίτλο «Μ ετά }
πολεμικές σχέσεις μ ετα ξύ της Ελλάδας

και των όνο γερμανικώ ν κρατών» ότι
για το Ανατολικό Βερολίνο και την
Στάζι, η Ελλάδα του Α νδρέα Παπανδρέου ήταν «ο ασθενέστερος κρίκος της
Α τλαντικήςΣ υμμαχίας και του ΝΑΤΟ».
Ο ίδιος επισημαίνει -κ α ι οι παλαιότεροι γνω ρίζουμε- ότι από το 1985 σημει
ώνεται μια «αποφασιστική στροφή»
στις σχέσεις της Ελλάδας με την ΛΔΓ:
Πραγματοποιούνται δεκάδες ανταλλα
γές επίσημων κυβερνητικών επισκέψε

ων, υπογράφονται δέκα διακρατικές
εμπορικές συμφωνίες, πολιτιστικά συ
γκροτήματα και από τις δυο χώρες πε
ριόδευαν από τη μια στην άλλη και ο
ένας από τους δυο στρατιωτικούς ακο
λούθους που μπόρεσε ποτέ να στείλει η
ΛΔΓ στη Δύση, εγκαταστάθηκε στην
πρεσβεία της στην Αθήνα. Παράλληλα,
ο βερμπαλισμός του Ανδρέα Παπανδρέου οδηγεί σε μια πρωτοφανή κρίση
τις σχέσεις της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ

και τις ΗΠΑ, σημειώνονται δραματικά
επεισόδια στον κρυφό πόλεμο των κα
τασκόπων (περίπτωση Μποχάν) και
γνωρίζει δραματική ένταση το φαινό
μενο της κατασκοπίας.
Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα που τίθε
ται ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης
είναι τι σχέση είχε ο πράκτορας Κασκάντε-Κρόκους-Κόκκαλης με όλα αυτά.
Επειδή εδώ βρίσκεται η ουσία της κατη
γορίας περί κατασκοπίας.

Οι κρυφές συμφωνίες του Μητσοτάκη για τον Κόκκαλη
Στη σελ.365 το υ π ορίσματος 13/10900 τη ς γερμανικής
Βουλής γ ια το ν Κόκκαλη α να φ έρ οντα ι επ ί λ έξει και τα
έξης:
«Η μεταχείρισ η του συνολικού θέματος στην Εξεταστική
Επιτροπή έδω σε την αφορμή για να διατυπωθούν μομφ ές
κατά της κοινοβουλευτικής ομάδας (που ασχολήθηκε μ ε
το θέμα). Ενώ η Ε ξεταστική Επιτροπή προσπαθούσε μ ε τις
έρευνες στο “θέμα Κόκκαλης" να βρει μ ία λύση που θα δι
καίωνε τόσο την ανάγκη πληροφόρησης της Εξεταστικής
Επιτροπής όσο και το συμφέρον της επιστροφής (από τον
Κόκκαλη) της περιουσίας κρατικών υπηρεσιών (της Αν.
Γερμανίας), ο εκπρόσωπος της σοσιαλδημοκρατικής ομά
δας στην Εξεταστική Επιτροπή, βουλευτής Friedhelm
Julius Beucher (Φρίντχελμ Γιούλιους Μπόιχερ), κατηγόρη
σε την κυβέρνηση ότι παρεμποδίζει τις εργασ ίες της Επι
τροπής για τη διαλεύκανση του θέματος. Ο Beucher ισχυ
ρίστηκε ότι υπήρξαν συμφωνίες σε υψηλό πολιτικό επίπε
δο μετα ξύ της Αθήνας και της Βόννης και επρόκειτο για την
ανταλλαγή ενός αξιω ματικού της Stasi που δραπέτευσε
στην Ελλάδα. Σε ανταπόδοση ο έλληνας Πρωθυπουργός
Μ ητσοτάκης ζήτησε από τον γερμανό Καγκελάριο (Χέλμουτ Κολ) σε μία συζήτηση το φθινόπωρο του 1992 να μην
ερευνήσουν οι γερμανικές υπηρεσίες (κατά του Κόκκαλη).
Γ[' αυτή την περιγραφή δεν βρήκε η Εξεταστική Επιτροπή
καμία βάση...»
Π ρόκειτα ι γ ια μια σοβαρότατη κα τηγορία εναντίον του
«επίτιμου». Η σοσιαλδημοκρατική ομάδα τη ς γερμανικής
Βουλής το ν κατηγόρησ ε ονομαστικά ό τι έκανε την εξής
υπόγεια συμφω νία με το ν τό τε Κ αγκελάριο Χέλμουτ Κολ:
Απέλασε στη Γερμανία το ν συλληφ θέντα τό τε στην Ελλά
δα επ ικεφ αλής το υ τρομοκρα τικού τμήμα τος τη ς Στάζι,
σ τρατηγό Χ έλμουτ Β όιγκτ με αντάλλαγμα να σταματή
σουν ο ι έρ ευ νες στη Γ ερμανία γ ια το ν Κόκκαλη (!!!).
Το θέμα π ροκάλεσε τό τε θόρυβο στα γερμανικά MME
και έγραψ αν μεταξύ άλλων:
Η εφ ημ ερ ίδ α Berliner Zeitung σ τις 4.6.1996:
«Μ εταξύ των στόχων της επιτροπής είναι ο εντοπισμός
των χρημάτω ν που υπεξαίρεσε από την Αν. Γερμανία, μ ετα 
ξύ των άλλων, ο έλληνας επ ιχειρηματίας Σωκράτης Κόκκα
λης, ιδιοκτήτης της Ιντρακόμ. Από ετών, άλλες γερμανικές

αρχές (ZERV-1 και Εισαγγελία) ερευνούν την υπόθεση
Κόκκαλη, για τον οποίο έχουν βάσιμες υποψίες ότι έκανε
παράνομες μεταφ ορές τεχνολογίας στην Στάζι και υπεξαί
ρεσ ε χρήματα του ανατολικογερμανικού κράτους. Παρ'
όλα αυτά οι έρευνες δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα και ο
Μπόιχερ κατηγορεί τώρα την κυβέρνηση για υπόγειες
συμφωνίες».
Η εφ ημερίδα Frankfurter Rundschau σ τις 19.06.1996:
« Ό τα ν π ρ ιν από μ ια ε β δ ο μ ά δ α το θ έμ α (τη ς σ υ μ 
φ ω ν ία ς Μ η τσ ο τά κ η -Κ ο λ ) τέ θ η κ ε σ τη γ ερ μ α ν ικ ή
Β ουλή, ο υ π ο υ ρ γ ό ς Π ρ ο ε δ ρ ία ς S c h m id b a u e r δ η μ ι
ο ύ ρ γ η σ ε σ ύγχ υ σ η , επ ε ιδ ή π ερ ιέπ εσ ε σ ε α ν τ ιφ ά 
σ εις , α π α ν τώ ν τα ς σ τη ν κ α τη γ ο ρ ία το υ β ο υ λ ευ το ύ
το υ SPD B e u c h e r ό τι ο Κ α γ κ ελ ά ρ ιο ς Χ έλ μ ο υ τ Κολ
κ α ι ο έλ λ η ν α ς Π ρ ω θυ π ο υ ρ γό ς Κ ω ν σ τα ν τίν ο ς Μ η 
τσ ο τ ά κ η ς σ υ ζ ή τη σ α ν το θ έμ α Κ ό κ κ α λ η ς /Ιν τρ α κ ό μ ,
σ το π α ρ α σ κ ή ν ιο τη ς κ η δ ε ία ς το υ Β ίλ λυ Μ π ράντ.
“Μια παρόμοια συνάντηση δεν έλαβε χώρα" απάντησε ο
υπουργός και πρόσθεσε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήταν πα
ρών στην κηδεία. Όμως ο Μητσοτάκης ήταν στην κηδεία
και η συνάντηση με τον Κολ πραγματοποιήθηκε. Τώρα το
γραφείο του Καγκελάριου πρέπει να απαντήσει στις επίμο
νες ερωτήσεις γ ια τί ο Schmidbauer έκανε αυτήν την παρα
πληροφόρηση. Οι βουλευτές υποθέτουν ότι “ο άνθρωπος
πρέπει να κρύψει κάτι"».
Επισημαίνουμε για τους ενδιαφερομένους ότι όσα ελέχθησαν στη συνεδρίαση εκείνη τη ς γερμανικής Βουλής
για το ν Μ ητσοτάκη είναι σοβαρότατα. Κανείς όμως δεν
φ ρόντισε να απασχολήσει το θέμα και την ελληνική Βου
λή, παρά το γεγονός ό τι το Αντί έχει αναφερθεί σ’ αυτό
επανειλημμένα.
Υπενθυμίζουμε τέλο ς ό τι ο Χέλμουτ Βόιγκτ (Helmut
Voigt) ήταν υπεύθυνος για τις διασυνδέσεις τη ς Στάζι με
τ ις δ ιεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις και κυρίως εκ εί
νες του Κάρλος και των Παλαιστινίων. Γνώριζε επίσης
πολλά για την ελληνική τρομοκρατία και είχε ζητήσει να
μην εκδ οθ εί στη Γερμανία, με αντάλλαγμα να δώσει πλη
ροφ ορίες. Το αίτημά του όμως δεν εισακούσθηκε και με
εντολή του «αντιτρομοκρατικού» Μητσοτάκη εκδόθηκε
τελ ικ ά στη Γ ερμανία.
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Η γερμανική Βουλή αποκαλύπτει
τη σχέση Κόκκαλη-ΠΑΣΟΚ
του Ρεπόρτερ
Άρχισαν οι αναταράξεις στην Ιντρακόμ. 0 Κ. Δημητριάδης, το
πραγματικό «μυαλό» της εταιρείας, με πληρωμένη
καταχώριση στον Τύπο γνωστοποιεί την απομάκρυνσή του
από την Ιντρακόμ με αόριστες αναφορές. Στον Κ. Δημητριάδη
και τη σχέση του με τον Ρόκο έχουμε αναφερθεί παλιότερα. Ο
Σωκράτης Κόκκαλης από την άλλη, επιμένει ότι όλες οι
κατηγορίες εναντίον του στηρίζονται στα αρχεία της Στάζι και
ως εκ τούτου πρόκειται «για δήθεν στοιχεία».
Επικοινωνήσαμε με μέλη της γερμανικής Βουλής τα οποία
απορούν γιατί δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Ελλάδα.
Αντί άλλου σχολίου μάς έστειλαν το πόρισμα των ειδικών
ερευνών που η γερμανική Βουλή έκανε για τον Σ. Κόκκαλη,
χαρακτηριστικά αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύουμε
στη συνέχεια.
νώ η ελληνική Βουλή αναλώνεται
σε ατέρμονες συζητήσεις για τη
διαπλοκή, θα αρκούσε μια και μό
νο ενέργεια, ήσσονος προσπάθει
ας και κυρίως ανέξοδη, για να
μπει κάθε κατεργάρης στον πάγκο του:
να απευθυνθούν στη γερμανική Βουλή
(Bundestag) και να ζητήσουν αντίγραφα
του εγγράφου
με τον κωδικό
«Drucksache 13/10900».
Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για
την «παράλειψη» αυτή. Από την εποχή
που το Α ντί αποκάλυψε πρώτο τις επί
μονες έρευνες που διενήργησε η
Bundestag για τις σχέσεις του Κόκκαλη
με την Στάζι (βλ. τχ. 705 έως 721), το θέ
μα των σχέσεων του περιώνυμου επι
χειρηματία με τις μυστικές υπηρεσίες
απασχόλησε ουκ ολίγες φορές τα ελλη
νικά μέσα ενημέρωσης. Παρ’ όλ’ αυτά η
Βουλή εκώφευσε. Ευτυχώς δεν έπραξε
το ίδιο και η ελληνική Δικαιοσύνη.
Αλλά ας διαβάσουμε το επίμαχο έγ
γραφο:
Όπως προκύπτει από έγγραφα τον Κε
ντρικού Τμήματος XVIII/8 της Στάζι,
τον Ιανουάριο του 1985 ο όόκτορας

Ε
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Σκίτσο του Στάδη από το λεύκωμα

Winckler πήρε εντολή από τον τότε Υφυ
πουργό στο Υπουργείο Εξωτερικού
Εμπορίου, δόκτορα Gerhard Beil να εξε
τάσει τις δυνατότητες για οικονομική
υποστήριξη του τότε κυβερνώντος Σ ο
σιαλιστικού
Κόμματος
Ελλάδας
(ΓΊΑΣΟΚ). Ο δόκτορας Winckler έκανε
ε π ’ αυτού την πρόταση να δίνουν γι ’ α υ 
τό τον σκοπό από την αξία της συμβάσεως των συναλλαγών με την Ελλάδα κάθε
φορά το 2%. Α υτή την πρόταση την επι
βεβαίωνε και ο μάρτυρας Willy Koch
στις ανακρίσεις του από την ΒΚΑ και
την Εξεταστική Επιτροπή.
Η πολιτική σημασία αυτής της παρα
γράφου του εγγράφου για την Ελλάδα
είναι ιδιαίτερα μεγάλη, επειδή πρόκει
ται για την αποκάλυψη της ουσίας της
διαπλοκής, της δωροδοκίας δηλαδή του
ΠΑΣΟΚ από τον Κόκκαλη και περιγράφεται με λεπτομέρειες σε πόρισμα που
αποτελεί επίσημο έγγραφο της γερμανι
κής Bundestag, του κοινοβουλίου δηλα
δή χώρας εταίρου της Ελλάδας στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Δεν
μπορεί να διαψευσθεί, ούτε να αμφι
σβητηθεί από κανέναν.

Γελωτοποιοί.

0 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΚΑΙ 01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
α) Σχετικά μ ε το άτομο
Ο Σωκράτης Κόκκαλης γεννήθηκε στις
27 Μαΐου 1939 στην Αθήνα και είναι γιος
του πολύ γνωστού Καθηγητού Ιατρικής
Πέτρου Κόκκαλη. Α π ό τον Ιούλιο του
1955 η οικογένεια Κόκκαλη ζούσε στη
Λ Δ Γ στην εξορία, όπου ο Πέτρος Κόκ
καλης έγινε Διευθυντής του Ινστιτούτου
Καρδιοχειρουργικής στο Ανατολικό Βε
ρολίνο, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Humboldt, μέλος της Α καδημίας των
Επιστημών και ένας των προσωπικών
γιατρών του Ulbricht. Α υτή η προνομιού
χα θέση της οικογένειας επέτρεπε στον
Σωκράτη Κόκκαλη σπουδές Φυσικής
και Ηλεκτρονικής στη Μόσχα και στο
Τεχνικό-Φυσικό Ινστιτούτο της Α κα δη
μίας των Επιστημών στο [ανατολικό]
Βερολίνο. Μ ετά τις σπουδές του ο Σω
κράτης Κόκκαλης εργάσθηκε ως διπλω
ματούχος φυσικός στον Γερμανικό
Ασύρματο Τηλεόρασης στο Βερολίνο.
Τον Φεβρουάριο του 1965 ανέλαβε την
εμπορική αντιπροσώπευση της επιχεί
ρησης του Μιλάνου Interis στη ΛΔΓ,

Ρουμανία και Πολωνία. [...]
δ) Ίδρυση της επιχείρησης Intracom
SA.
Εξαιτίας μίας απόφασης της ελληνικής
κυβέρνησης, σύμφωνα μ ε την οποία για
την κατακύρωση δημοσίων προμηθειών
πρέπει να υπάρχει ελληνική συμμετοχή
στην παραγω γή το λιγότερο κατά 30%, ο
Κόκκαλης ίδρυσε το 1977την επιχείρηση
Intracom S A μ α ζ ί μ ε τον συνεταίρο του
Δημητριάδη και σε συμφωνία μ ε τον Γε
νικό Διευθυντή τη ςΑ Η Β Elektrotechnik,
Roland Winckler.
Με μόνο 10 υπαλλήλους αρχικά συναρμολογήθηκαν εκ εί μ ε υλικό της Λ Δ Γ συ
σκευές, ιδιαίτερα τηλεπικοινωνίας. Στη
συνέχεια ο Κόκκαλης κατάφερε να γίνει
ο κύριος προμηθευτής της ελληνικής
κρατικής τηλεφωνικής εταιρείας και η
επιχείρηση αναπτύχθηκε τα επόμενα
χρόνια ώστε να αποκτήσει σε αυτόν τον
τομέα μία σχεδόν μονοπωλιακή θέση. Η
Εξεταστική Ε πιτροπή δεν βρήκε πάντως
καμία απόδειξη για οικονομική συμμε
τοχή της Α Δ Γ στις επιχειρήσεις GIMEX,
Integra και Intracom.
Η ΑΗ Β Elektrotechnik ήταν ο κυριότερος συνεταίρος της Integra και της
Intracom στη ΑΔΓ. Για τις συμβάσεις ο
Κόκκαλης εισέπραττε από την Elektro
technik -ανάλογα μ ε το είδος και την
έκταση των παραγγελιώ ν- προμήθειες
ύψους από 5 έως 10% της αξίας της π α 
ραγγελίας, οι οποίες καταβάλλονταν
στον λογαριασμό 709 στην DHB [Γερμανική Εμπορική Τράπεζα]. Α π ό εκ εί ο
Κόκκαλης μετέφερε τα χρήματα σε λο
γαριασμούς στη Δύση, ιδιαίτερα στην
Ελβετία.
Α πό τα έγγραφα του Κεντρικού Τμήμα
τος (HA) XVII1/8 του M/S [σ.σ. Υπουρ
γείου Κρατικής Ασφαλείας - Στάζι] προ
κύπτει ότι πέραν των κανονικών προμη
θειών αντιπροσωπείας ο Κόκκαλης εισέ
πραττε και από τις λεγάμενες «υπερτιμολογήσεις τηςΑ Η Β Elektrotechnik» ετήσιες
πληρωμές ύψους άνω του 1.000.000 DM.
Μετά τη μεταφορά του χρήματος (από τις
υπερτιμολογήσεις) στη ΑΔΓ, η ΑΗ Β [Επι
χείρηση Εξωτερικού Εμπορίου] εισέ
πραττε ένα μέρος του υπερβάλλοντος πο
σού ως προμήθεια και η αλλοδαπή επιχεί
ρηση μπορούσε να μεταβιβάσει περαιτέ
ρω το δικό της μερίδιο σε μία οποιαδήπο
τε χώρα, κατά προτίμηση την Ελβετία.

ΤΟΪΕΖΟΥΜΙΣΜΑ TOY ΚΟΚΚΑΛΗ
Αναφέρονται πολλά στο πόρισμα της γερμανικής Βουλής για τις σχέσεις του Σ.
Κόκκαλη με τη Στάζι, όπως π.χ. λεπτομέρειες για το πώς στρατολογήθηκε:
ε) Σύνδεση μ ε το M fS (Υπουργείο Κρατικής Ασφαλείας)
αα) G l «Rocco»
Ο Σω κράτης Κόκκαλης στρατολογήθηκε από το M fS τον Ιανουάριο του 1963με
το κωδικό όνομα «Rocco» ως G I (Μ υστικός Πληροφοριοδότης) - την τότε
ονομασία για ΙΜ (Μυστικός Συνεργάτης). Έ ω ς την επιστροφή του στην
Ελλάδα, ο Κόκκαλης έδινε τακτικά αναφορές για τον κύκλο των γνωστών του ή
έκανε και σκόπιμα επαφές κ α τ ’εντολή της Στάζι. Μετά την επιστροφή του στην
Ελλάδα το έτος 1965 διεκόπη η επαφή μ ε το M/S κ α ίμ ε απόφαση της 11ης
Δ εκεμβρίου 1968 τοποθετήθηκε στην άκρη ο φάκελός του.
Τα επόμενα χρόνια και έως την αλλαγή [σ.σ. εννοεί του καθεστώτος στα 1989]
και λόγω των στενών του επαφών μ ε εξέχοντες έλληνες πολιτικούς ο Σωκράτης
Κόκκαλης βρισκόταν κάτω από τη συνεχή παρακολούθηση της Στάζι. Γι ’αυτόν
τον λόγο τον «εξαντλούσαν» τακτικά για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις
στην Ελλάδα μέσω του Γενικού Δ ιευθυντή τηςΑ Η Β Elektrotechnik Roland
Winckler, αλλιώς IM S «Peter Schumann».
Με άλλα λόγια, επειδή ο Κόκκαλης είχε καταφέρει να διεισδύσει στην κορυφή
της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, η Στάζι εξαφάνισε μέχρι και το φάκελό του
για να τον προστατέψει και να τον «εξαντλήσει» στην άντληση πολιτικών, και
οικονομικών πληροφοριών. Είναι προφανές ότι το θέμα που προκύπτει είναι
τεράστιο, αλλά θα το εξαντλήσουμε σε επόμενα τεύχη.
Α υτές οι υπερτιμολογήσεις ήταν αυστη
ρά εμπιστευτικές και γνωστές μόνο στον
Γενικό Διευθυντή της ΑΗ Β Elektro
technik, R. Winckler, στον κύριο λογιστή
Hans-Joachim Vagt καθώς και στον ίδιο
τον Κόκκαλη. Ο μάρτυρας HansJoachim Vagt, αλλιώς IMS «Agio», από
τον οποίο προέρχεται η προειρημένη έκ
θεση στο M/S, δεν μπορούσε να θυμηθεί
αυτά τα πραγματικά περιστατικά κατά
την ανάκριση του στις 11 Δεκεμβρίου
1997 ακόμη και μετά από υπόμνηση του
αντίστοιχου εγγράφου.
Το στοιχείο που ακολουθεί αρκεί για
να αποδειχθεί η κατηγορία για «ξέπλυ
μα βρόμικου χρήματος» από τον Σ. Κόκ
καλη:
Ο έλεγχος του λογαριασμού 709 του
Κόκκαλη στη Γερμανική Εμπορική Τρά
πεζα από την UKPV [Ανεξάρτητη Επι
τροπή για έλεγχο της περιουσίας των
κομμάτων και μαζικών οργανώσεων της
ΛΔΓ] απέδειξε ότι έπαιρνε κατά τα έτη
1986 έως 1991 προμήθειες, χρήματα από
υπερτιμολογήσεις και πριμ επιτυχίας
ύψους 1,8 εκατομμυρίων DM και 11 εκα
τομμυρίων USD. Το περισσότερο μέρος

του συνολικού ποσού, δηλαδή 1,7 εκα
τομμύρια DM και 10,7 εκατομμύρια
USD, διέρρεε ακολούθως σε λογαρια
σμούς στην Ελβετία. Δεν προορίζονταν
όλα αυτά τα χρήματα για τον ίδιο τον
Κόκκαλη. Κατά ένα μέρος χρησιμοποιού
νταν και ως «μέσα φροντίδας αγοράς» μέ
σα στην Ελλάδα, για να επηρεάσουν θετι
κά την προσκύρωση δημοσίων παραγγε
λιών, επειδή η πεπαλαιωμένη επικοινωνιακή τεχνική της Λ Δ Γ δεν θα ήταν δεκτι
κή συναγωνισμού κάτω από κανονικούς
όρους αγοράς σε μία δυτική χώρα.
Το κείμενο αναφέρει επίσης:
Μετά το 1989 ο Κόκκαλης εισέπραξε
από την ακόμη υπάρχουσα ΛΔΓ χρηματι
κές πληρωμές ύψους 10 εκατομμυρίων
και πιθανώς έως 100 εκατομμυρίων DM,
οι οποίες δεν βασίζονταν σε πραγματικές
εμπορικές συναλλαγές. Με αυτές τις πλη
ρωμές συνδέθηκαν οι αναλήψεις πολυά
ριθμων πρώην κορυφαίων υπηρεσιακών
συνεργατών του MfS [Υπουργείου Κρα
τικής Ασφαλείας].
Η Εξεταστική Επιτροπή δεν κατόρθωσε
να διαλευκάνει το υπόβαθρο αυτών των
πληρωμών.

23

Η φράση ότι αυτές οι μεταβιβάσεις τε
ράστιων χρηματικών ποσών στον Σ.
Κόκκαλη δεν βασίζονταν σε πραγματι
κές εμπορικές συναλλαγές, δεν ήταν δη
λαδή προμήθειες από εμπορικές συμβά
σεις της Ιντρακόμ, καθιστά σαφέστατο
ότι πρόκειται για «ξέπλυμα» βρόμικου
χρήματος. Λίγο πριν γκρεμιστεί το Τεί
χος του Βερολίνου, οι μεγαλοαξιωματούχοι της Σταζι που καθοδηγούσαν μέ
χρι τότε τον Ρόκο-Κρόκους, άδειασαν τα
ταμεία της υπηρεσίας και ανέθεσαν στον
Κόκκαλη να τα «ξεπλύνει», για να τα
χρησιμοποιήσουν μετά την κατάρρευση
της Ανατολικής Γερμανίας. Εξηγείται
έτσι και η «δυναμική» και «αλματώδης»
ανάπτυξη της Ιντρακόμ στις αρχές της
δεκαετίας του ’90 και το πού βρήκε τα
λεφτά ο Σ. Κόκκαλης. Πόσο «αυτοδημιούργητος» είναι;
Επισημαίνουμε εξάλλου ότι η διαπί
στωση αυτή της γερμανικής Βουλής εί
ναι πέραν πόσης αμφισβητήσεως και
διατ^εύσεως, επειδή αυτό που ενδιέφερε την Εξεταστική Επιτροπή που ερεύ
νησε την υπόθεση Κόκκαλη ήταν να

βρει και να πάρει πίσω τα λεφτά που «έ
φαγε» από την Ανατολική Γερμανία.
Και όταν οι Γερμανοί μιλούν για λεφτά,
δεν κάνουν λάθος ποτέ.
Από τα πολλά δημοσιεύματα για το θέ
μα αυτό στη Γερμανία, παραθέτουμε το
εξής χαρακτηριστικό απόσπασμα από
άρθρο της εφημερίδας Frankfurter
Rundschau (19.6.1996):
FI Ιντρακόμ είχε ένα λογαριασμό σε δο
λάρια στην Deutsche Handelsbank του
Ανατολικού Βερολίνου, με αριθμό 709. Ο
λογαριασμός αυτός χρησιμέυσε επ ί σει
ρά ετών για ξέπλυμα χρημάτων και για
δωροδοκίες. Πριν από λίγο καιρό οι
ανακριτές ανακάλυψαν σημαντικές μ ε
ταφορές χρημάτων μέσω του λογαρια
σμού αυτού. Πιθανότατα την περίοδο
1989-90 διακινήθηκαν μέσω του λογα
ριασμού αυτού περιουσιακά στοιχεία
της ΛΑ Γ. Με την υπόθεση ασχολούνται η
ZERV-1, το γραφείο του Εισαγγελέα Βε
ρολίνου, η BvS, η UKPV, το γραφείο του
Καγκελάριου, η Ομοσπονδιακή Υπηρε
σία Πληροφοριών (BND), το Ομοσπον
διακό Γραφείο Εγκληματικών Ερευνών

φογούδκι ίων βααιλέων
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(ΒΚΑ) και η Επιτροπή Ερευνών για την
Περιουσία της ΛΑ Γ.
Την περασμένη εβδομάδα, όταν έγινε
γνωστή η πρόταση του εισαγγελέα κ.
Κολιούση, διάφοροι έσπευσαν να πουν
ότι η κατηγορία περί ξεπλύματος έχει
δήθεν παραγραφεί επειδή ο τραπεζικός
λογαριασμός αρ. 709 του Σ. Κόκκαλη
στη Γερμανική Εμπορική Τράπεζα
έκλεισε υποτίθεται το 1992. Δεν κατα
λαβαίνουν ότι ο Κόκκαλης απλώς έκλει
σε τον ένα λογαριασμό και μετέφερε τα
λεφτά σε άλλο; - γεγονός που φυσικά
και αφορά τον νόμο, γιατί αυτό ακριβώς
προσπαθεί να καταπολεμήσει. Ας σκύ
ψουν λοιπόν σε κάποιο νομικό εγχειρί
διο. Ό σο για τον αν παραγράφεται ή όχι
το αδίκημα, υπενθυμίζουμε ότι ο Νόμος
2331/95 που διέπειτο συγκεκριμένο κα
κούργημα, δεν τιμωρεί μόνο την από
κτηση του βρόμικου χρήματος αλλά και
την κατοχή του, ανεξαρτήτως χρόνου
κτήσεως. Το μόνο ζήτημα που απομένει
είναι ν’ ανοίξουν οι λογαριασμοί στην
Ελβετία και να βρουν οι κ.κ. εισαγγελε ίς το βρόμικο χρή μα.

M ctô το φ θ η ν ό τ α β ε ρ ν ε ί ο , η ώρα γ ι α το «δι α τ α ύ τ α »
«...ο ελληνικός λαός... θα μάθει όλη την
αλήθεια και για τα πραγματικά διαπλεκόμένα συμφέροντα και για τις γκαγκστερικές μεθόδους που ασκούνται καθημερινά
εις βάρος του Έλληνα πολίτη.
Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει
στους μεσάζοντες των ξένων συμφερό
ντων να εμποδίσουν και την ανάπτυξη της
χώρας.
Δεν θα αφήσει να μετατρέψουν την Ελλά
δα στο φθηνό ταβερνείο της Ευρώπης».
Τα λόγια αυτά ακούγονται σαν να εκφω
νήθηκαν από πολιτικό ή εκπρόσωπο του
«λαού»· τον «λαό» του σκέπτεται και εξ
ονόματος αυτού ομιλεί. Είναι όμως
απλώς ο Σωκράτης Κόκκαλης σε «ανακοί
νωση» που δημοσίευσε ως πρόεδρος της
Ιντρακόμ στον ημερήσιο τύπο στις
15.5.1996.
Το ύφος «έχει πέσει» σήμερα- δεν τολμά
να αναφέρεται με θρασύτητα στο «φθηνό
ταβερνείο» -α ν και είναι ίσως η καταλλη
λότερη εποχή-, αλλά επιχειρεί να αντιμε
τωπίσει τη δικαστική έρευνα με μασημέ
να λόγια.
Ενώ τα στοιχεία για τα αδικήματα που
διέπραξε ο Σ. Κόκκαλης οδηγούν την υπό
θεση σε νέο ανακριτικό κύκλο, αμέσως
μετά τη γνωστοποίηση από τον τύπο της
εισήγησης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
κ. Ηλ. Κολιούση ο Σ. Κόκκαλης προσπά
θησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και
εξέδωσε ανακοίνωση το περιεχόμενο της
οποίας δημοσιεύουμε στη συνέχεια.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ. ΚΟΚΚΑΛΗ
«Προς αποκατάσταση της πραγματικό
τητας, κατόπιν της παραποιημένης πλη
ροφόρησης που έσπευσε να παράσχει με
ρίδα του τύπου σήμερα, σχετικά με την εισαγγελική πρόταση που δήθεν εισηγείται
την συνέχιση της ανάκρισης και το άνοιγ
μα τραπεζικών λογαριασμών για πέντε κα
κουργήματα, διευκρινίζω τα εξής:
Ο αρμόδιος εισαγγελέας κρίνει ουσια
στικά ότι δεν υφίστανται οποιεσδήποτε
ενδείξεις για καμία από τις κατηγορίες
της κατασκοπείας, της απάτης, της υπε
ξαίρεσης και του “ξεπλύματος βρώμικου
χρήματος". Ειδικά μάλιστα για την κατη
γορία περί κατασκοπείας, για την οποία
έχω υποστεί συνεχή συκοφάντηση, αποφαίνεται ότι οφείλεται σε οικονομικές
αντιπαλότητες, ότι τα οποιαδήποτε δήθεν
στοιχεία έχουν κριθεί αβάσιμα από τις αρ
μόδιες γερμανικές αρχές και ότι κανένα
στοιχείο δεν μπορεί να αποτελέσει έστω

τη βάση για τη διαπίστωση επαρκών εν
δείξεων εις βάρος μου. Διαπιστώνει, επί
σης, ο αρμόδιος εισαγγελέας, ότι, όχι μό
νο δεν υπήρχε καμία απολύτως σχέση
μου με την “Στάζι", αλλά ότι αυτή στράφη
κε συγκεκαλυμμένα εναντίον μου, σχεδιά
ζοντας να λαμβάνει πληροφορίες, πράγ
μα στο οποίο αποδεδειγμένα απέτυχε.
Όσον αφορά το μοναδικό αδίκημα για το
οποίο ο εισαγγελέας εισηγείται περαιτέ
ρω ανάκριση, αυτό της δωροδοκίας, τα
δήθεν “νέα” στοιχεία των μονίμων μαρτύ
ρων κατηγορίας μου έχουν ήδη ληφθεί
υπόψη στο παρελθόν, με έκδοση αμετάκλητων απαλλακτικών βουλευμάτων. Κα
τόπιν όλων αυτών, εύχομαι και ελπίζω οι
δικαστικές αρχές να δώσουν ένα τέλος
στην ταλαιπωρία που υφίσταμαι εγώ, αλ
λά και η δικαιοσύνη».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Κ. ΚΟΛΙΟΥΣΗ
Η πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδι
κών κ. Ηλία Κολιούση μετά την διατύπω
ση «εισαγωγικών σκέψεων» καταλήγει
στα ακόλουθα τα οποία δεν συμφωνούν
βεβαίως με τις «ερμηνείες» του Σ. Κόκκαλη. Προτείνεται δηλαδή το άνοιγμα των
τραπεζικών λογαριασμών του Σ. Κόκκαλη
στην Ελβετία. Έτσι όμως, όπως αναμένε
ται, θα φανούν όλες οι ύποπτες συναλλα
γές και θα πέσουν οι προβολείς σε όλους
εκείνους που παρέμεναν τόσα χρόνια στο
απυρόβλητο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣΛΟΓΟΥΣΑΥΤΟΥΣΠΡΟΤΕΙΝΩ
Να αρθεί η διαφωνία του Ανακριτή του
4ου Ειδικού Τμήματος Αθηνών του
Πλημ/κείου στην υπ' αρ. πρωτ. 16391/4-72003 παραγγελία της Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, που διαβιβάσαμε την 10-72003 στον ανωτέρω ανακριτή με την ΕΓ5403/97 παραγγελία μας, υπέρ των απόψεών
μας, προκειμένου να διενεργήσει ο Ανακρι
τής τις απαραίτητες ανακριτικές πράξεις
ώστε να γίνουν γνωστές οι εκροές από τον
υπ' αρ. (709) λογαριασμό του Σωκράτη
Κόκκαλη μετά το 1988 στην «DEUTSCHE
HANDELSBANK», έτσι ώστε να γίνουν γνω
στές οι σχετικές εντολές των δικαιούχων
του λογαριασμού (709) ή των σχετικά εξου
σιοδοτημένων απ’ αυτούς προσώπων, τα
πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) προς τα οποία
μεταβιβάσθηκαν τα ποσά αυτά από τον συ
γκεκριμένο λογαριασμό, η κατοικία ή η
έδρα των ληπτών των ανωτέρω ποσών, η
χρονολογία και αν είναι δυνατό η αιτία της
μεταβίβασης των ποσών σε κάθε λήπτη, η
τράπεζα και ο αντίστοιχος λογαριασμός
στον οποίο πιστώθηκε το ποσό του κάθε
λήπτη και στη συνέχεια και εφ ’ όσον τα
στοιχεία είναι επιβαρυντικά, να ανακτη
θούν τα σχετικά στοιχεία ταυτότητος των
ληπτών των χρηματικών ποσών, από τις
Ελβετικές τράπεζες που προαναφέρθηκαν.
Αθήνα 13-12-2003
Ηλίας Ν. Κολιούσης
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Το «ανέκδοτοτου μήνα» δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήματης 17/12. Σχολιά
ζοντας την πρόταση του εισαγγελέα Κολιούση για την υπόθεση Κόκκαλη, ανώνυμος,
αλλά πολύ γνωστός, συντάκτης της εφημερίδας τονίζει ότι «μόνο για επιμέρους ζη
τήματα ζητείται περαιτέρω δικαστική διερεύνηση του θέματος». Μεταξύ όμως αυ
τών των «επιμέρους θεμάτων» είναι το άνοιγμα του τροφοδότη λογαριασμού αριθ
μός 709 και άλλων σχετικών με το αδίκημα της δωροδοκίας.
Πριν από λίγα χρόνια, όταν διεξαγόταν μια άλλη έρευνα για δωροδοκίες εναντίον
του Σωκράτη, ο φίλος του -κα ι τότε και σήμερα- Γιώργος Κουρής προειδοποιούσε
από την Αυριανή ότι «αν ανοίξουν οι λογαριασμοί στην Ελβετία, θα καούν πολλοί».
Την ίδια εποχή ο Κόκκαλης προειδοποιούσε τους υψηλά ιστάμενους φίλους του ότι
«θα τους πάρει μαζί του, αν τον κάψουν». Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε κάποιες κακές
γλώσσες λένε ότι η έρευνα -επ ί Σημίτη- για τις δωροδοκίες σχετικά με τη σύμβαση
για τα ψηφιακά τηλέφωνα του 1994 δεν έφτασε ποτέ στο άνοιγμα των λογαριασμών,
ενώ το ίδιο άδοξο τέλος είχε και η προηγούμενη έρευνα -επί Μητσοτάκη- για τα ψη
φιακά του 1991 -τ η ς «οικουμενικής», όπως έχουν χαρακτηρισθεί.
Τώρα όμως το επίφοβο θέμα των λογαριασμών του Κόκκαλη μετατρέπεται από το
Βήμα σε «επιμέρους». Τι να σημαίνει άραγε αυτό; Πρόκειται απλώς για μια ηλίθια συνηγορία υπέρ του Κόκκαλη, ή μήπως ο κ. Χρήστος έχει αντιληφθεί επιτέλους ότι πρέπει
«να τραβηχτεί»; Αλλά συνηγορίες υπέρ του Κόκκαλη θα βρείτε και στο Έθνος. Ο εθνι
κός εργολάβος Μπόμπολας έσπευσε κι αυτός να συνδράμει το βυθιζόμενο σκάφος.

Το ξεκίνημα ενός πρακτοράκου
του Ρεπόρτερ
Και τι θ ’ απογίνουν τόσες οικογένειες, αν κλείσει η Ιπρακόμ;
Γιατί γίνονται τόσες αναφορές στα αρχεία της Στάζι, αφού είναι
γνωστός ο ρόλος των μυστικών υπηρεσιών;
Μπορεί να υπάρχει αξιοπιστία στα αρχεία της Στάζι;
Αυτά είναι τα σοβαρότερα από τα ερωτήματα που ακούγονται όποτε
γίνεται αναφορά στο θέμα Κόκκαλη και στα αρχεία της Στάζι. Δεν θ ’
απαντήσουμε αναλυτικά σε όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν άλλα θέματα,
πολύ σοβαρότερα, τα οποία αξίζει να συζητηθούν.
Τα αρχεία γενικώς ενδιαφέρουν, και μάλιστα ενδιαφέρουν ειδικώς
την ιστορική έρευνα. Ενδιαφέρουν όμως και την τρέχουσα
επικαιρότητα, διότι ο κόσμος μας είναι έτσι «τακτοποιημένος» ώστε
η απόκρυψη των πραγματικών περιστατικών και γεγονότων αποτελεί
καίρια φροντίδα κάθε εξουσίας· το παρασκήνιο και η ίντριγκα
χρειάζονται την απόκρυψη, προκειμένου να είναι αποτελεσματικά τα
προϊόντα των συναλλαγών.
Για τους λόγους αυτούς εξάλλου μερικοί από τους αξιολογότερους
ιστορικούς μας ξεσηκώθηκαν όταν κατά τη δεκαετία του ’80 η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «έκαψε τους φακέλους». Οι φάκελοι,
υποστήριζαν, είναι κομμάτι της ιστορίας μας. Και θα έπρεπε να
διατηρηθούν και να είναι προσπελάσιμοι σε όλους. Άλλο θέμα είναι
ότι οι φάκελοι πρέπει να καταργηθούν, ότι δεν πρέπει να υπάρχει
στο εξής «φακέλωμα» των πολιτών.
Και κάτι ακόμη: Πριν λίγο καιρό πληροφορηθήκαμε από τις ειδήσεις
ότι στη Γερμανία έχει συσταθεί ολόκληρη υπηρεσία η οποία
βασιζόμενη σε νέα ειδικά προγράμματα ανασυνθέτει σε υπολογιστές
τα έγγραφα της Στάζι που βρέθηκαν σκισμένα σε μικρά κομμάτια
χαρτιού στα υπόγεια της υπηρεσίας. Καλά, είναι άραγε τόσο αφελείς
οι Γερμανοί, ώστε ν’ ασχολούνται με τα σκισμένα κομμάτια παλαιών
εγγράφων της Στάζι; Αυτά περί Στάζι και αρχείων.
Όσο για το άλλο ερώτημα: Τι θ'απογίνουν τόσες οικογένειες αν
διωχθεί ο Κόκκαλης και κλείσει η Ιντρακόμ; - προφανώς και δεν
ευσταθεί με κανένα κριτήριο ηθικής τάξης. Οι όποιοι κρατούντες δεν
μπορούν να χαίρουν ασυλίας καλυπτόμενοι με το πρόσχημα ότι
«μοιράζονται τα εισοδήματά τους με τους εργαζόμενους».

φάκελος 953/63 της Στάζι καταρρί
πτει τον μύθο που καλλιεργήθηκε
επίμονα περί του δραστήριου επι
χειρηματία Σ. Κόκκαλη και ευτελίζει
τον άνδρα. Δεκάδες ντοκουμέντα, με
στοιχεία και λεπτομέρειες, γραμμένα
από τους ασύγκριτους γερμανούς γρα
φειοκράτες, περιγράφουν έναν νέο
Σωκράτη Κόκκαλη -το 1963 ήταν ήδη
25 χρόνων- ως μικροκομπιναδόρο,
που προσπαθεί με όλους τους τρόπους
και τα μέσα να «πιάσει την καλή» και
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Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι επιχειρηματίες. Στην Ελλάδα
της υπανάπτυξης «οι μεγάλοι επιχειρηματίες» τύπου Κόκκαλη
στηρίζονται στις κρατικές προμήθειες και στην εξαγορά
συνειδήσεων και υψηλόβαθμων κρατικών λειτουργών. Αυτοί είναι οι
«μεγάλοι μας επιχειρηματίες» κι η ιστορία τους είναι τοις πάσι
γνωστή.
Αλλά κι αν όλα αυτά δεν ίσχυαν, υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που
ενδιαφέρει τον καθέναν από μας: Ότι ο κύριος Σωκράτης Κόκκαλης
ξεκίνησε σε ηλικία 24 χρονών να υπηρετεί κάποια μυστική υπηρεσία
-αδιάφορο ποια ήταν αυτή η υπηρεσία- και να την πληροφορεί για τις
«κινήσεις» των φίλων του, των συμφοιτητών του και τέλος της ίδιας
της αρραβωνιαστικιάς του! Όλα αυτά χαρακτηρίστηκαν «νεανικές
αμαρτίες» από τον κουμπάρο του Κόκκαλη, τον Θεόδωρο Πάγκαλο,
θα πρέπει όμως να θυμίσουμε στους επιλήσμονες ότι νέοι,
μικρότερης ηλικίας, τα χρόνια εκείνα, αλλά και πιο πριν και πιο μετά,
είχαν διαφορετικά αποφασίσει να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές
τους - όχι να μετατρέπονται σε χαφιεδάκια μυστικών υπηρεσιών.
0 κύριος Σωκράτης Κόκκαλης, του οποίου ο βίος και η πολιτεία είναι
γνωστά, έχει υπάρξει εγκάρδιος φίλος, συνεργάτης και
συνδαιτυμόνας πολλών επωνύμων αστέρων της πολιτικής και της
οικονομικής ζωής του τόπου. Επειδή ο κατάλογος όλων αυτών θα
ήταν πολύ μακρύς, ας κατονομάσουμε μόνον τον κορυφαίο: τον
πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη, ο οποίος τον δέχθηκε πολύ πρόσφατα
στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο αξιότιμος κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν
θα απαντήσει φυσικά οτοΑντί, για να διευκρινίσει το περιεχόμενο
της συζήτησης εκείνης.
Επειδή όλα αυτά έχουν καταγγελθεί από το περιοδικό πριν από τρία
σχεδόν χρόνια (Φεβρουάριος του 2000), χωρίς να υπάρξει ο
παραμικρός σχολιασμός από καμιά πλευρά, και επειδή είναι άκρως
ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά της προσωπικότητας του ανδρός,
αναδημοσιεύουμε (από το τχ. 7 0 6 ,1 8 .2 .2 0 0 0 ) μερικές από τις
εκθέσεις με τις καταδόσεις του νεαρού Σωκράτη Κόκκαλη στη
Στάζι. Χάριν προστασίας των καταδιδομένων έχουν απαλειφθεί τα
ονόματά τους.

δεν διστάζει για το λόγο αυτό να γίνει
πληροφοριοδότης -άλλη λέξη είναι
ίσως καταλληλότερη- και να παραδίδει στη Στάζι στοιχεία για όσους γνω
ρίζει: λαθρέμπορους, μαυραγορίτες,
αντιφρονούντες, δίκτυα διαφυγής στο
Δυτ. Βερολίνο και, τέλος, την ίδια του
την αρραβωνιαστικιά.
Αλλά ας παρακολουθήσουμε την πε
ριγραφή της προσωπικότητάς του
όπως καταγράφεται στα αρχεία της
Στάζι.

ΤΟ «ΠΡΑΚΤΙΚΟ» ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο Σ. Κόκκαλης στρατολογήθηκε από
την Στάζι, αρχικά ως ΙΜ («ανεπίσημος
πληροφοριοδότης») από τον υπολοχαγό Ντέτσερ, στις 25.1.1963. Ο τελευ
ταίος περιέγραψ ε με κάθε λεπτομέ
ρεια το περιστατικό σε ένα έγγραφο
που βρέθηκε στο αρχείο της Γενικής
Διεύθυνσης (H auptabteilung) V/3 της
Στάζι.
Ιδού το έγγραφο και η μετάφρασή
του στα ελληνικά:
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Το έγγραφο της στρατολόγησης του
Sokrates συνταγμένο και υπογραμμένο
από τον ανθυπολοχαγό Detzer.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση V/3
Βερολίνο, 25.1.1963
Έναρξη επαφής
με τον [...], Σωκράτη
Γεν. στις: 27.5.1939
Κάτ.: Βερολίνου, [...]1
Στις 21.1.1963 επιστράφηκε από την
Γενική Διεύθυνση IX στον Κ. το αυτοκίνη
το μάρκας OPEL, που του είχε κατασχε
θεί. Η επιστροφή χρησιμοποιήθηκε για
να γνωρίσουμε τον Κ. Μετά το πέρας της
παράδοσης ειπώθηκε στον Κ. ότι ευχαρί
στως θα συζητούσαμε ξανά μαζί του. Ο
Κ. ήταν σύμφωνος και ορίστηκε μια συ
νάντηση για τις 25.1.1963 στις 14.00 στο
καφενείο «Βαρσοβία».
Όταν ο συνεργάτης μας εισήλθε στις
14.00 στο κέντρο, ο Κ. ήταν ήδη εκεί.
Μιλήσαμε κατ’ αρχάς για προσωπικές
του υποθέσεις. [...] Περνά τον περισσό
τερο χρόνο στης μητέρας του. Εκεί μένει
και η φίλη του, που εργάζεται ως μανε
κέν στο [...]. Πρόσθεσε ότι σκοπεύει πι
θανόν να την παντρευτεί.

Στοδιάμερισματου [...] μένει πολύ λίγο
χρόνο. Σύμφωνα με όσα είπε, χρησιμο
ποιεί το διαμέρισμα αυτό μόνο σαν στέκι
για [...].
Στη συνέχεια της συζήτησης ειπώθηκε
στον Κ. ότι οφείλει στο MfS την επιστρο
φή του αυτοκινήτου του. Έτσι το είδε κι
αυτός και είπε ότι δεν ήλπιζε να πάρει πί
σω το αυτοκίνητο.
Του ειπώθηκε πως γνωρίζουμε ότι έχει
κάποιες διασυνδέσεις, οι οποίες είναι εν
διαφέρουσες για το MfS. Σε ερώτηση
του Κ. ποιες είναι αυτές οι διασυνδέσεις,
του εξηγήσαμε για ποιους κύκλους αν
θρώπων πρόκειται (ξένους, Δυτικογερμανούς, πρόσωπα που ασχολούνται με
εισαγωγές προϊόντων και άλλα εγκλήμα
τα). Παραδέχθηκε ότι έχει πολλές τέτο ι
ες διασυνδέσεις. Ο Κ. ερωτήθηκε αν εί
ναι διατεθειμένος να υποστηρίξει το MfS
για την διαλεύκανση αυτού του κύκλου
ανθρώπων. Ο Κ. δήλωσε ότι είναι διατε
θειμένος και πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει
να έχει αυτό επιπτώσεις στην επαγγελ
ματική του ζωή και ότι εκτός από τον πα
ρόντα συνεργάτη δεν θα πρέπει να γνω
ρίσει άλλο πρόσωπο και δεν ήθελε να
γνωρίσει κανέναν άλλο συνεργάτη του
MfS. Στον Κ. ειπώθηκε ότι δεν θα έχει κα
μία επίπτωση αυτό, ανπθέτως μπορούμε
να τον βοηθήσουμε σε πιθανές δυσκο
λίες. Στις ερωτήσεις σχετικά με την συ
νωμοτικότητα, του απαντήθηκε ότι αυτό
είναι αμοιβαίο και ότι και εμείς απαιτού
με από αυτόν το ίδιο.
Ο Κ. συμφώνησε και είπε ότι και για
προσωπικό του όφελος είναι υποχρεω
μένος να μην μιλήσει σε κανέναν, ούτε
και στους στενότερούςτου συγγενείς.
Ο Κ. είπε επίσης ότι δεν έχει τη δυνατό
τητα να επισκέπτεται τους δυτικούς το
μείς του Βερολίνου. Πήγε μόνο μία φορά
για τρεις ημέρες στο Δοτικό Βερολίνο, αλ
λά αστό έγινε δυνατόν από ένα λάθος του
συνοριακού ελέγχου. Ο λόγος ήταν προ
σωπικής φύσεως· η φίλη του, που τώρα
μένει μαζί του, εξαιτίας μιας σκηνής ζηλο
τυπίας διέφυγε από τη Δημοκρατία και
αφού η μητέρα του εγγυήθηκε στην ΖΚ
(σ.σ.: Κεντρική Επιτροπή) ότι τίποτα δεν
θα συμβεί, πήγε και την έφερε πίσω.
Γι’ αστό το περιστατικό μίλησε αρκετές

φορές ένας συνεργάτης μας με τη φίλη
του και κατά τη γνώμη του η υπόθεση
έχει λήξει.
Σχετικά με τις διασυνδέσεις του, είπε
ότι είναι πολλές και ότι δεν ξέρει ποιες εί
ναι οι πιο σημαντικές για μας. Συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να συζητηθούν αυτές
οι διασυνδέσεις λεπτομερειακά. Πρό
σθεσε ότι γνωρίζει ένα πρόσωπο που
ασχολείται με φυγαδεύσεις. Πρόκειται
για τον Αιγύπτιο με το όνομα [...] που κα
τοικεί στο Δυτικό Βερολίνο. Ο Κ. δεν
γνώριζε πλέον το επίθετο και τη διεύθυν
ση, αλλά θα τα βρει. Έχει κάπου γραμμέ
νη τη διεύθυνση. Ο [...] μπορεί να βρεθεί
στο τηλέφωνο [...]. Μένει εκεί μαζί με
δυο άλλους Άραβες, οι οποίοι επίσης
σπουδάζουν στο Δυτικό Βερολίνο. Αυ
τός ο (...] διηγήθηκε στον Κ. ότι μεσολα
βεί γ ι’ αυτές τις φυγαδεύσεις. Έχει επα
φές με ανθρώπους που θα έκαναν αυτό
το πράγμα. Αυτά τα πρόσωπα ζητούν
3.000 δυτικά μάρκα ή το αντίστοιχο με το
ποσό αυτό ανατολικογερμανικά χρήμα
τα. Αν ο Κ. είχε κάποιο πρόσωπο, θα
έπρεπε αναλόγως να ζητήσει περισσότε
ρα χρήματα, τα επιπλέον χρήματα θα
μπορούσε να τα μοιραστεί με τον [...].
Η φυγάδευση θα γινόταν ως εξής:
Το πρόσωπο θα έπρεπε να περιμένει
συγκεκριμένη ώρα σε συγκεκριμένο χι
λιόμετρο του αυτοκινητόδρομου και θα
τον παρελάμβαναν. Κατά πόσον ο (...)
έχει ήδη φυγαδεύσει τέτοιους ανθρώ
πους, δεν το γνωρίζει ο Κ.
Στο τέλος της συνομιλίας ειπώθηκε
στον Κ. ακόμη μια φορά ότι πρέπει να τη
ρήσει σιωπή και για το ποια θα πρέπει να
είναι γενικότερα η συμπεριφορά του.
Για την διατήρηση της επαφής, ο Κ.
έδωσε το τηλέφωνό του [...]. Στον Κ. δό
θηκε το τηλέφωνο 550019 Αρρ. 2740 και
2725.0 Κ. θα παρουσιάζεται ως “Roko”.
Ο συνεργάτης μας είναι γνωστός στον Κ.
ως Karl-Heinz.
Η επόμενη συνάντηση κανονίσθηκε για
τις 1.2.1963 στις 3 μ.μ. στο καφέ «Βαρ
σοβία».
Εκτίμηση
Ο Κ. άφησε την εντύπωση ανοικτού και
έντιμου ανθρώπου. Ήταν πολύ ομιλητι-

1. Η «Ομοσπονδιακή Επιτροπή Αρχείων» της Γερμανίας (BstU) έχει διαγράψει στα φωτοαντίγραφα τα ονόματα ή στοιχεία που μπορούν να
οδηγήσουν στον εντοπισμό τρίτων προσώπων, που δεν ευθύνονται για τις ενέργειες του εμπλεκόμενου.

Δύο από τις αποδείξεις εισπράξεως του Ρόκκο για «πρακτορικά» μικροποσά. Η
πρώτη, με ημερομηνία 19.3.1963 για 50 μάρκα, η δεύτερη, χειρόγραφη απόδειξη
με ημερομηνία 23.12.64. Χριστουγεννιάτικο δώρο!
κός. Τα στοιχεία που έδωσε συμφωνούν
με το υλικό που μας είναι γνωστό. Μπο
ρεί να εκτιμηθεί ότι ο Κ. και πνευματικά
έχει όλες τις προϋποθέσεις για να εκ
πληρώσει τις εντολές ως μη επίσημος
συνεργάτης, (σ.σ.: στα γερμανικά
Inoffizieler Mitarbeiter, ή συντομογραφικά όπως αναφέρονται οι πληροφοριοδό
τες με το χαρακτηρισμό ΙΜ).
Η πληθώρα των διασυνδέσεών του με
πρόσωπα που μας ενδιαφέρουν εγγυάται τη σκοπιμότητα της συνεργασίας με
το MfS. Κατά τα λόγια του Κ. θα πρέπει
επίσης να εκτιμήσουμε ότι για δικό του
όφελος θα τηρήσει τους κανόνες της
συνωμοτικότητας και την υποχρέωση
σιωπής.
Συνοψίζοντας, μπορεί κανείς να πει ότι
ο Κ. πληροί όλες τις προϋποθέσεις για
μια συνεργασία με το MfS.
(Detzer)
Ανθυπολοχαγός

Στον φάκελο του Σ. Κόκκαλη υπάρχουν
οι λεπτομερείς γραπτές περιγραφές δεκάδιυν προφορικών αναφορών του, στις
μυστικές συναντήσεις με τους εκάστοτε
«χειριστές» του από την Στάζι.
Στη συνέχεια μεταφέρουμε σε ελληνική
μετάφραση αποσπάσματα από δύο ανα
φορές του “Roko” στη Στάζι.
Η πρώτη έχει ημερομηνία 8.4.1963 και η
δεύτερη 15.6.1965. Έχουν συνταχθεί και
πάλι από τον ανθυπολοχαγό Detzer, ο
οποίος είχε στρατολογήσει και βαφτίσει
τον Σιυκράτη Κόκκαλη ως “Roko”.
Προς ευκολία της ανάγνωσης, προσθέ

σαμε μερικούς μεσότιτλους.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 8.4.1963
Γενική Διεύθυνση V/3
Βερολίνο 8.4.1963
Συνάντηση
με:
πληροφοριοδότη
“Roko”
Συνάντηση στις: 5.4.1963
Τόπος συνάντησης: KW “Aster"
Συνεργάτης: Ανθυπολοχαγός Detzer
Συναντηθήκαμε με τον πληροφοριοδό
τη στις 5.4.1963 στις 17.30 στο
Lichtenberg και μετά πήγαμε στο KW. Ο
πληροφοριοδότης δεν γνώριζε το KW.
Κατ’ αρχάς μιλήσαμε με τον πληροφο
ριοδότη για την περιοδεία του με το
Ινστιτούτο Μόδας [...]. Σχετικά με την
έκθεση της Λειψίας, ο πληροφοριοδό
της μας είπε τα εξής:
Ο [...] έχει στην Λειψία σχέσεις με δυο
γάλλους εκθέτες, τον (...) και τον [...].
Πρόκειται για έναν [...] και για τον [...].
Στην περίπτωση του πρώτου πρόκειται
για μία εταιρεία που κατασκευάζει τε 
χνητές γούνες. Ο [...] έχει πολύ καλή
επαφή μ’ αυτούς τους δύο Γάλλους. Ο
[...] που εμφανίζεται κάθε χρόνο στην
Έκθεση πουλάει τακτικά σε καλούς γνω
στούς παλτά για 500 μάρκα.

Πήρε μαζί τον δύο μανεκέν...
Στην Έκθεση αυτής της χρονιάς, κατά
τη γνώμη του πληροφοριοδότη, το μανε
κέν [...] που κατοικεί στην Λειψία [...],
στην οδό [...], αγόρασε ένα τέτοιο παλτό.
Επισήμως αυτά τα παλτά πουλιούνται
προς 1.000 μάρκα.

Έγινε επίσης γνωστό στον πληροφοριο
δότη ότι ο [...] στη Λειψία προμηθεύεται
μέσω του οδηγού του δυτικά νομίσματα,
με τα οποία αγοράζει τσιγάρα και ποτά
στο “Interschop”. Κατά την γνώμη του
πληροφοριοδότη, ο οδηγός του (...) είναι
ο πιο έμπιστός του άνθρωπος και είναι
ενημερωμένος για όλες τις συναλλαγές
του, αλλά δεν δίνει σε άλλους ανθρώ
πους πληροφορίες.
Ο πληροφοριοδότης υποθέτει ότι ο
[...] προμηθεύεται τα δυτικά νομίσματα
από γνωστούς του Λιβανέζους. Πρέπει
να πρόκειται για δύο υπαλλήλους της
εμπορικής αποστολής τα ονόματα των
οποίων είναι (...) και [...]. Τους Λιβανέζους αυτούς ο (...) πρέπει να τους γνω
ρίζει από την περιοδεία του στο Λίβανο.
Με τους Λιβανέζους αυτούς συναντήθη
κε και κατά τη διάρκεια της τελευταίας
του περιοδείας. Μέσω του οδηγού ο
πληροφοριοδότης έμαθε ότι τους συνά
ντησε στο “Newa" μπαρ, γ ι’ αυτό είχε
πάρει μαζί του και δύο μανεκέν. Πρόκει
τα ι για την προαναφερθείσα (...) και για
την [...]. Η (...) πρέπει σύμφωνα με τις
διηγήσεις του οδηγού να έχει τώρα έναν
φίλο. Και για το λόγο αυτό δεν μπορεί
πλέον να χρησιμοποιηθεί. Ο οδηγός δεν
έδωσε σχετικά λεπτομέρειες. Μέσω του
οδηγού έγινε επίσης γνωστό στον πλη
ροφοριοδότη ότι ο (...) έχει έναν καλό
φίλο στο Braunschweig.

Τα φρούτα του Νότον και ηλεκτρι
κές συσκευές σε καλές τιμές...
Το όνομα αυτού του ανθρώπου δεν εί
ναι γνωστό στον πληροφοριοδότη. Ο
(...) υποθέτει ότι ο πληροφοριοδότης
έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται
τους δυτικούς τομείς του Βερολίνου. Για
το λόγο αυτό, του ανατέθηκε συχνά να
προμηθεύσει κάποια πράγματα. Επρόκειτο για φρούτα του Νότου ή ακόμη
στις 17.3.1963 την παραλαβή ενός μι
κρού πακέτου από τον σταθμό Ζοο. Ο
(...) του είχε δώσει την απόδειξη για να
το παραλάβει. Επειδή ο πληροφοριοδό
της ο ίδιος δεν πηγαίνει στο Δυτικό Βε
ρολίνο, προμηθεύτηκε τα πράγματα αυ
τά μέσω άλλων προσώπων. Τα προαναφερθέντα φρούτα του Νότου τα προμη
θεύτηκε μέσω του φίλου του (...) και το
πακέτο μέσω ενός έλληνα γνωστού του.
Στο πακέτο υπήρχε ένα μαγνητόφωνο
και ένα μεταχειρισμένο δερμάτινο μπου

φάν. Το μαγνητόφωνο είναι κατά τη γνώ
μη τού πληροφοριοδότη σχεδόν και
νούργιο. Ο [...] είχε πει στον πληροφο
ριοδότη ότι έχει έναν καλό γνωστό στο
Δυτικό Βερολίνο, ο οποίος μπορεί νατού
προμηθεύσει σε καλές τιμές ηλεκτρικές
συσκευές. Αν ο πληροφοριοδότης ο
ίδιος είχε ενδιαφέρον για μία τέτοια συ
σκευή θα έπρεπε να μιλήσει ξανά με τον
[...].
Από το 1962 η [...] έχει φιλικές σχέσεις
με τον Ούγγρο [...] που ζει στο Δυτικό
Βερολίνο. Η σχέση αυτή θα πρέπει να
διατηρείται ακόμη. Η [...] έχει ένα παιδί.
Ο πατέρας του παιδιού πρέπει να μένει
στη Δυτική Γερμανία. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το παιδί η [...] δεν μιλάει ποτέ.
Για την υποστήριξη της διαφυγής από
την Δημοκρατία, για την οποία ο πληρο
φοριοδότης έχει ήδη μιλήσει, πρόσθεσε
ότι εκτός από την [...], την αρραβωνια
στικιά του, και το Βούλγαρο είναι ακόμη
ενημερωμένοι ο [...] και η αδερφή της
[...]. Δεν είναι γνωστό κατά πόσον αυτοί
έχουν μιλήσει και σε άλλα πρόσωπα. Η
ίδια η [...] είχε πολύ καλές φιλικές σχέ
σεις με την [...] και είναι πιθανόν ότι δια
τηρούν αλληλογραφία.

Έξυπνη και ντελικάτη...
Η [...] εργάζεται στην τηλεόραση. Ο
πληροφοριοδότης εκτιμά ότι είναι πολύ
έξυπνη και ντελικάτη. Πίνει με ευχαρίστη
ση και συμμετέχει με ευχαρίστηση σε
πάρτυ. Είναι πολύ κοινωνική με άλλους
ανθρώπους, αλλά σκέφτεται πάντα πόσο
πολύ μπορεί να προχωρήσει. Από χαρα
κτήρα είναι πολύ υπολογίστρια και στα
χρήματα είναι μάλιστα τσιγκούνα. Αν και
εκφράζεται πολύ λίγο για τα πολιτικά,
αναγνωρίζει κανείς την αρνητική της στά
ση. Στον πληροφοριοδότη τίποτε άλλο
δεν είναι γνωστό για την [...].
Στη συνέχεια μιλήσαμε με τον πληρο
φοριοδότη για τις διασυνδέσεις που
έχει. Ο πληροφοριοδότης μας είπε ότι
γνωρίζει σχεδόν όλους τους Έλληνες
πουζουν στο Δυτικό Βερολίνο.
Έ τσι κατονόμασε τον [...]

Είναι τσιγκούνης...
Ο:..[...] είναι 30 χρόνων περίπου και
σπουδάζει στο Δυτικό Βερολίνο. Είναι
πολύ έξυπνος, αλλά έχει πολύ κακή συ
μπεριφορά. Κυκλοφορεί πολύ συχνά στο
“iPresse-Café” και εισάγει πολύ συχνά

αδιάβροχα, τσιγάρα και χρυσό. Αφήνει
τα πράγματα που φέρνει στο Δημοκρατι
κό Βερολίνο, για να του τα φυλάει, σε μία
κυρία [...]. Κατά δική του ομολογία, έχει
πολύ καλές σχέσεις με εμπόρους στο
Δυτικό Βερολίνο που του πωλούν αυτά
τα πράγματα φτηνότερα. Είναι πολύ τσ ι
γκούνης με τα χρήματα, ενώ πολιτικά
ισχυρίζεται ότι είναι προοδευτικός.

Ζίεν είχε αντίρρηση για την αρραβω
νιαστικιά...
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας έγινε
πάλι λόγος για την αρραβωνιαστικιά του
πληροφοριοδότη. Είπαμε στον πληρο
φοριοδότη ότι μετά από σχετική ερώτη
σή της θα πρέπει να της δώσει την εντύ
πωση ότι αυτός θεωρεί τη συνεργασία
με το MfS σωστή. Ο πληροφοριοδότης
είπε ότι το έχει ήδη κάνει, αν και δεν είναι
τελείω ς πεπεισμένος γ ι’ αυτό. Πρόσθε
σε ότι δεν θα είχε αντίρρηση να βοηθή
σει η αρραβωνιαστικιά του το MfS στη
διαλεύκανση του [...] καθώς και στη συ
γκέντρωση κάποιων πληροφοριών. Δεν
συμφωνεί ωστόσο να την στέλνουν σε
οποιαδήποτε κέντρα ή να δέχεται όποιες
εντολές για να συναντά άντρες. Ο ίδιος
δεν θα την άφηνε σε καμιά περίπτωση να
πάει οπουδήποτε μόνη της. Έχει τη διά
θεση να τα βρει με το MfS, αλλά θα πρέ
πει να καταλάβουν την θέση του, μιας
και πρόκειται τελικά για τη μελλοντική
σύζυγό του.

Είμαι Νότιος και...
Εάν η αρραβωνιαστικιά του παρ’ όλα
αυτά δεχόταν τέτοιες εντολές, αυτός
δεν θα την άφηνε να πάει μόνη της σε κα
μιά περίπτωση. Μας είπε επίσης ότι θα
έπρεπε κανείς να λάβει υπόψη του ότι εί
ναι Νότιος και ότι στην πατρίδα του δεν
μπορεί να συμβεί, να πάει σε κέντρο μια
γυναίκα μόνη της. Τέτοιες γυναίκες αντι
μετωπίζονται στην πατρίδα του ως πόρ
νες. Ο πατέρας του τον έχει αναθρέψει
έτσι και δεν μπορεί για το λόγο αυτό να
έχει διαφορετική άποψη. Θεωρεί επίσης
ότι στους άντρες θα πρέπει να δίνονται
ορισμένες ελευθερίες και ότι σε αυτό το
θέμα δεν υπάρχει ίση μεταχείριση.
Ως παράδειγμα ανέφερε ότι το MfS μπο
ρεί να προσφέρει κάποια πράγματα στην
αρραβωνιαστικιά του. Έτσι, στην τελευ
ταία συνάντηση της προσφέρθηκαν δυτι
κά τσιγάρα και σαμπάνια. Αλλά ως αρχή η

Εκδόσεις Νησίδες, 37003 Σκόπελος,
τηλ: 2424-023277, 023283,
231-0263363,6937743432

www.nissides.gr
• Τα έργα του Φρίντριχ Νίτσε σε καινούργιες
μεταφράσεις του Ζήση Σαρίκα:

- Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα
- Πέρα από το καλό και το κακό
- Το λυκόφως των ειδώλων-Απίχρισιος
-Ίδε ο άνθρωπος (Ecce homo)
- Η θέληση για δύναμη
■Γενεαλογία της ηθικής
- Η γέννηση της τραγωδίας
-Κείμενα για την Ελλάδα
- Το όραμα του υπεράνθρωπου. Μία ερμηνεία του
έργου του Νίτσε «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα»
- 0 Νίτσε 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
• Μπωντριγιόρ, Η καταναλωτική κοινωνία
- Συνθήματα
• Μαρκ Φερό, Από τα σοβιέτ στον
γραφειοκρατικό κομμουνισμό
- Η ιστορία υπό επιτήρηση
• Νικόλαος Μουτσόπουλος, Αγνωστα βυζαντινά
κάστρα της Μακεδονίας

Λογοτεχνία
Άλντους Χάξλεϋ, Θαυμαστός καινούργιος κόσμος
Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, 0 σωσίας
Άρθουρ Καίσλερ, Το μηδέν και το άπειρο
Πιέρ-Πάολο Παζολίνι, Μυθοπλασία
Τόμας Μπέρνχαρντ, Οι Φτηνοφαγάδες
Φούλα Λαμπελέ, Ίο (διηγήματα)

- Διακοπή ταξιδιού (διηγήματα)
- Τρεις νουβέλες
Ζήσης Σαρίκας, Ψίχουλα (μικρά πεζά)
Απόστολος Λυκεσάς, Διηγήσεις ευχαριστημένων
ανθρώπων (μικρά πεζά)
Στέφανος Μπαλής, Μαθηματικά και ποίηση.
- Λυρικά ουρανογραφήματα
Χριστίνα Φλόκα, Η φαρμακογνωσία
του Οδυσσέα Ελύτη

-Εγώ, ο Αμάραντος (Τα βότανα στο δημοτικό τραγούδι)
Τα μυθιστορήματα του Αργυρή Παυλιώτη

- Ολέθριος δεσμός
- 0 φόνος θέλει τέχνη
- Το δίχτυ
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αρραβωνιαστικιά του δεν θα πρέπει να πί
νει σαμπάνια με κανέναν άλλο άντρα, αν ο
ίδιος δεν είναι παρών.

ση με την πρόταση αυτή έγινε και μια συ
ζήτηση με τον εκπρόσωπο εμπορίου της
DDR. Για την εταιρεία αυτή έγραψε ο
πληροφοριοδότης μια εκτενή έκθεση. Ο
πληροφοριοδότης είπε ακόμα ότι στη
Έλαβε εντολε'ς...
Ο πληροφοριοδότης έλαβε τις εξής
Ρουμανία γνώρισε τον δυτικογερμανό
εκπρόσωπο
της
εταιρείας
ZAPP
εντολές:
FORTUNA GmbH (εταιρεία εξαγωγών
1. Στην επόμενη συνάντηση με τον
αν γίνει νύξη για την προμήθεια ηλεκτρι των χαλυβουργείων Νοτίου Βεστφα
κών συσκευών, να του πει ότι ενδιαφέρε- λίας) . Πρόκειται για τον
[...] κάτοικο Ντύσσελντορφ [...]
ται.
2 .0 πληροφοριοδότης έλαβε την εντο τηλ. (...) περίπου 30 ετών.
Αυτός πρότεινε στον πληροφοριοδότη
λή να ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για πρόσω
πα που έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν να συναντηθούν ξανά, αλλά δεν ορίστη
στο Δημοκρατικό Βερολίνο (διπικοβερο- κε ραντεβού.
Σαν εκτίμηση μπορεί κανείς να πει ότι
λινέζους, Δυτικογερμανούς, ξένους).
3. Ο πληροφοριοδότης θα πρέπει να αυτός είναι εντελώς αρνητικά διατεθει
προετοιμαστεί για την επόμενη συνάντη μένος προς την DDR και εκθειάζει την
κατάσταση στη Δυτική Γερμανία. Έ χει
ση να συζητήσει τις περαιτέρω σχέσεις
του. Αυτό αφορά κυρίως πρόσωπα, των πάρα πολλά λεφτά και προσπαθούσε
συνεχώς να γνωρίσει γυναίκες.
οποίων τα ακριβή στοιχεία δεν γνώριζε.
Στην επόμενη συνάντηση θα συζητηθεί
Το μανεκέν πάει στο Presse-Café...
ξανά η σχέση του με τον [...].
Ο πληροφοριοδότης είπε επίσης ότι
κατά την επίσκεψή του στο Presse-Café
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ»: 15.6.1965
Σε άλλη αναφορά προς τη Στάζι ο έμαθε ότι το μανεκέν (...) έφυγε από την
“Roko”, δυο χρόνια αργότερα, αφηγε- Δημοκρατία (σ.σ.: εννοεί την DDR). Συγ
χρόνως με αυτήν έφυγε και ο άντρας μα
ται:
νεκέν από το Ινστιτούτο Μόδας. Το όνο
μά του δεν το γνώριζε ο πληροφοριοδό
Γενική Διεύθυνση ΧΧ/5/Ι
της, του το είπε ο Βέλγος [...]. Είπε, επί
Βερολίνο, 15.6.1965
σης, ότι γενικά υποθέτουν ότι αυτός
Συνάντηση με τον πληροφοριοδότη
βοήθησε στην οργάνωση αυτής της δια
“Roko" στο KW «Asta»
φυγής. Δεν είναι, όμως, αυτή η περίπτω
Συνεργάτης: Ανθυπολοχαγός Detzer
ση. Τον είχε τώρα καλέσει ο πατέρας του
παιδιού της [...], αλλά αυτός δεν θα πή
Αναφορά συνάντησης
Η συνάντηση κανονίστηκε ύστερα από γαινε επειδή θα μπορούσε να ήταν παγί
τηλεφώνημα του πληροφοριοδότη. Ο δα. Είπε ακολούθως ότι η (...) μένει στη
πληροφοριοδότης ήρθε στην ώρα του
θεία της στο [...], τηλ. (...) και ο πληρο
και διηγήθηκε κατ’ αρχάς για την επίσκε φοριοδότης θα έπρεπε να την επισκεψή του στην Ελλάδα. Ο πληροφοριοδό φθεί. Ο πληροφοριοδότης προσπάθησε
της είχε πάει κατ’ εντολήν της εταιρείας
χωρίς επιτυχία να την βρει. Ύστερα από
Intersis Milano στη Ρουμανία για να προ πολλά τηλεφωνήματα έμαθε ότι τώρα
ετοιμάσει μιαν εμπορική συμφωνία.
αυτή κατοικεί στο [...]. Επιπλέον έμαθε
Εκμεταλλεύτηκε αυτήν την ευκαιρία ότι κάθε βράδυ μπορεί κανείς να τη συ
για να επισκεφθεί στην Ελλάδα το γνω ναντήσει στο κέντρο Black Bord στην
στό του εκδότη [σ.σ.: αναφέρεται στον Grollmannstrasse. Έτσι ο πληροφοριο
εκδότη της Αθηναϊκής Χρ. Παπαγεωργί- δότης επισκέφθηκε το κέντρο αυτό και
ου]. Αυτός ήταν στην έκθεση της Λει συνάντησε την [...]. Από τη συνάντηση
ψίας και τον υποδέχθηκαν εκεί εκπρόσω αυτή ο πληροφοριοδότης διαπίστωσε τα
ποι της κυβέρνησης. Στην επίσκεψή του
εξής:
ο πληροφοριοδότης πρότεινε να ιδρυθεί
μια ελληνογερμανική εταιρεία εμπορίου.
Ομπάρμαν είναι Έλληνας...
Η (...) δουλεύει προς το παρόν στο (...)
Σκοπός αυτής της εταιρείας θα πρέπει
να είναι η βελτίωση του εμπορίου με την στο Δυτικό Βερολίνο σαν μανεκέν. Σκο
DDR (σ.σ.: Ανατολική Γερμανία). Σε σχέ πεύει να μείνει στο Δυτικό Βερολίνο και

έχει φιλικές σχέσεις με έναν Έλληνα, ο
οποίος δουλεύει ως μπάρμαν, είναι φοι
τητής και ταυτόχρονα συνιδιοκτήτης του
μπαρ. Ο πληροφοριοδότης δεν γνώριζε
το όνομά του. Αυτό το μπαρ είναι τόπος
συνάντησης φοιτητών. Ύ στερα από σχε
τική ερώτηση του πληροφοριοδότη, η
(...) διηγήθηκε ότι έφυγε από την Δημο
κρατία, επειδή η οδός διαφυγής ήταν
σχεδόν χωρίς ρίσκο και καλά προετοιμα
σμένη. Δεν εισήλθε σε λεπτομέρειες. Εί
πε επίσης ότι ο άντρας μανεκέν είναι πο
λύ δυσαρεστημένος στο Δυτικό Βερολί
νο, γ ια τί τα πράγματα δεν του πάνε καλά
και έχει μεγάλη νοσταλγία για τη φίλη
του. Σκέπτεται μάλιστα να γυρίσει πίσω.
Ακολούθως είπε ότι έχει σ τείλει ένα εκτε
νές γράμμα στο μανεκέν (...) στο Δημο
κρατικό Βερολίνο, αλλά δεν έλαβε απά
ντηση.

Πάρτν με βονλγάρα χορεύτρια...
Ο π ληροφοριοδότης εκτιμά, ωστόσο,
ό τι αυτά δεν είνα ι αλήθεια. Σε σχέση με
το θέμα αυτό ο πράκτορας ανέφερε
επίσης ό τι στο σπίτι τη ς (...) τον τελευ
τα ίο καιρό γίνονται συχνά πάρτυ.
Στους θαμώνες των πάρτυ ανήκουν,
καθόσον γνω ρίζει ο πληροφοριοδότης,
ο Βέλγος [...], μια βουλγάρα χορεύτρια
ονόματι (...), που τώ ρα βρίσκεται στο
[...], ένας (...) και ένας [...). Δεν γνωρί
ζει άλλα ονόματα, επειδή ο ίδιος δεν
πηγαίνει εκεί, αφού π ρόκειται για την
πρώην αρραβω νιαστικιά του. Ο φίλος
τη ς [...], ο Βούλγαρος (...) παράτησε το
πανεπιστήμιο και γύρισε στη Βουλγα
ρία.
(...)

Ανθυπολοχαγός Detzer

ΟΙ ΠΛΗΡ0Φ0ΡΙΕΣ-ΣΚ0ΥΠΙΔΙΑ
Για οποιαδήποτε άλλη μυστική υπηρε
σία, οι πληροφορίες που έδινε ο πρά
κτορας στην Στάζι θα ήταν για τα σκου
πίδια: Οι ερωτικές συνήθειες των ξένων
φοιτητών, μικροκακοποιοί και ψιλοκομπιναδόροιτης μαύρης αγοράς, κάποιοι
ξεπεσμένοι δημοσιογράφοι και ένας
Ινδονήσιος, έτσι ως εξωτικό στοιχείο.
Για την ασφυκτική όμως αστυνόμευση
της Ανατολικής Γερμανίας, όλα αυτά
ήταν χρήσιμα, ακόμα και πόσους άντρες
«άλλαζε» μια γυναίκα πριν παντρευτεί.
Ή ταν χρήσιμα αφού έτσι «λειτουργού
σε» το καθεστώς.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

MICHAEL LOEWY-ROBERT SAYRE

ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
η θανάσιμη διελκυστίνδα

ΕΞΕΓΕΡΣΗ & ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ
ο ρομαντισμός ατούς αντίπ οδες της
νεω τερ ικό τη τα ς
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Ο Ι ΕΝΟΧΟ Ι
ΤΗΣ ΊΡΟΜΟ-ΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ
ΧΙΛΙΑΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑΕΙΚΟΣΙΔΥΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟ-ΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

δοκίμιο για την νεοελληνική ιδεολογία

τρία σχόλια για τη φύση και το στυλ
του παγκόσμιου Τρομοκράτη
και τη 17Ν

οε

ΚΥΠΡΟΣ

Μπορεί το «κράτος» που έχει ιδρύσει ο
Ραούφ Ντενκτάς στη βόρεια Κύπρο να
στερείται διεθνούς αναγνώρισης, αυτό
όμως δεν σημαίνει και ότι οι εκλογές που
διεξήχθησαν σ’ αυτό την προπερασμένη
Κυριακή, αν και εκτός της πλήρους
νομιμότητας, δεν έχουν τη δική τους
σημασία για τις -δραματικές, όπως
προβλέπονται- εξελίξεις που θα
δρομολογηθούν στο αμέσως επόμενο
διάστημα και θα καθορίσουν το μέλλον της
Μεγαλονήσου.

ι πολιτικοί αναλυτές δίνουν φυ
σικά ιδιαίτερο βάρος στο απο
τέλεσμα των εκλογών, το οποίο
έφερε τις δύο ουσιαστικά, με
γάλες παρατάξεις (τα δύο κόμ
ματα της συμπολίτευσης και τα δύο της
αντιπολίτευσης) ισοδύναμες σχεδόν,
να καταλαμβάνουν από 25 έδρες η κα
θεμιά στο κοινοβούλιο, δημιουργώντας
εμπλοκή στον σχηματισμό μιας «καθα
ρής» αυτοδύναμης κυβέρνησης. Ίσως
δεν είναι τυχαία μάλιστα η άποψη που
διατύπωσε από τις Βρυξέλλες ο ευρωπαίος Επίτροπος Γκίντερ Φερχόιγκεν,
ότι δηλαδή το αποτέλεσμα αυτό είναι
προϊόν νοθείας.
Συγκεκριμένα, τα τέσσερα κόμματα
(τα υπόλοιπα δεν εξασφάλισαν το
εκλογικό μέτρο του 5% για την είσοδό
τους στη βουλή) έλαβαν:
Τουρκικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα
(Μεχμέτ Αλί Ταλάτ) 35,18% και 19
έδρες· Κόμμα Εθνικής Ενότητας
(Ντερβίς Έρογλου) 32,93% και 18
έδρες· Κίνημα Ειρήνης και Δημοκρα
τίας (Μουσταφά Ακιντζί) 13,14% και 6
έδρες· Δημοκρατικό Κόμμα (Σερντάρ

Ο

Ντενκτάς) 12,79% και 7 έδρες.
Το αποτέλεσμα πάντως, όπως σωστά
επισημάνθηκε, απεικονίζει τη θέληση
της πλειοψηφίας των Τουρκοκυπρίων
για μια τελική επίλυση του κυπριακού
προβλήματος, ώστε η Μεγαλόνησος να
ενταχθεί ενωμένη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Γιατί τα δύο κόμματα της αντι
πολίτευσης (το Ρεπουμπλικανικό Κόμ
μα και το Κίνημα Ειρήνης και Δημο
κρατίας), που υποστηρίχθηκαν απο
κλειστικά από Τουρκοκύπριους, συ
γκέντρωσαν 46,32% των ψήφων, έναντι
45,72% των άλλων δύο κομμάτων που
στηρίζουν τον Ραούφ Ντενκτάς και
στην εκλογική πελατεία των οποίων πε
ριλαμβάνονται οι «βολεμένοι» του κα
θεστώτος, καθώς επίσης οι στρατιώτες
και οι έποικοι που μεταφέρθηκαν από
την Τουρκία και που βεβαίως συμφω
νούν με την άποψη να παραμείνουν τα
πράγματα όπως έχουν στο νησί.
Τη σημασία της βούλησης της πλειο
ψηφίας των Τουρκοκυπρίων επεσήμαναν ήδη πολλοί αναλυτές αλλά και πο
λιτικές προσωπικότητες και αξιωματούχοι χωρών και διεθνών οργανισμών

που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέ
κονται στο κυπριακό ζήτημα, όπως κυ
ρίως ο Ο Η Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Ελλάδα, η Βρετανία, αλλά και οι ΗΠΑ,
οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι επι
φορτισμένες με την αναζήτηση λύσης
στο πρόβλημα. Η επισήμανση αυτή
όμως, όπως αποδεικνύεται, μέχρι τη
στιγμή αυτή αποτελεί ευχολόγιο, που
εκφράζει απλώς την επιθυμία όλων των
μερών για μια λύση πριν από την 1η
Μα'ΐου 2004, ημερομηνία κατά την
οποία η Κύπρος εντάσσεται επίσημα
στην Ευρωπαϊκή Έ νω ση. Στο πλαίσιο
αυτό, ο αμερικανός ειδικός απεσταλμέ
νος του Ο Η Ε Τόμας Γουέστον, σε
εσπευσμένη επίσκεψή του στην Αθήνα,
την Αγκυρα και τη Λευκωσία, προσπά
θησε να πιέσει για επανέναρξη σε σύ
ντομο διάστημα των διαπραγματεύσε
ων για μια οριστική λύση. «Σκόνταψε»
όμως στη γνωστή αδιαλλαξία του Ρα
ούφ Ντενκτάς.
Πέρα από τις όποιες επιθυμίες, είναι
γεγονός ότι το αποτέλεσμα των εκλο
γών εξ αντικειμένου επιβάλλει όχι ίσως
την πλήρη αλλαγή της πολιτικής που

ΚΥΠΡΟΣ
ασκείται εδώ και δεκαετίες από την
πλευρά των Τουρκοκυπρίων, αλλά
οπωσδήποτε μια συναινετική στάση,
που θα είναι περισσότερο ευέλικτη και
θ’ ανταποκρίνεται καλύτερα στη δυνα
μική που έχει δημιουργηθεί εδώ και
ένα χρόνο με αφορμή την ένταξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρω
παϊκή Ένωση.
Μ έρα με την ημέρα μάλιστα, η διαπί
στωση αυτή, που αποτελεί ίσως το κο
ρυφαίο μήνυμα του εκλογικού αποτε
λέσματος, καθίσταται καθοριστικός
παράγοντας των εξελίξεων, όπως φ αί
νεται και από τις διεργασίες που σημει
ώνονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα
στη Λευκωσία και κυρίως στην Άγκυ
ρα.
Έ ν α από τα «κλειδιά» στην υπόθεση
αυτή αποτελούσε πάντα, όπως είναι
γνωστό, η αδιαλλαξία του Ραούφ Ντενκτάς, για τον οποίο ένα βασικό ερώτη
μα που τίθεται είναι αν θα παραμείνει
ρυθμιστικός παράγοντας των εξελίξε
ων.
Ή δ η κατά την προεκλογική περίοδο
τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης εί
χαν διακηρύξει ότι, αν κέρδιζαν τις
εκλογές, θα τον απομάκρυναν από τη
θέση του διαπραγματευτή. Μάλιστα,
την πρόθεση αυτή επιβεβαίωσαν οι
ηγέτες τους (Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και
Μουσταφά Ακιτζί) στα μέσα της περα
σμένης εβδομάδας, σε μία σύσκεψη
που είχαν για να συζητήσουν τα επόμε
να βήματά τους σχετικά με το σχηματι
σμό κυβέρνησης.
Μόλις την περασμένη Παρασκευή
εξάλλου, μετά και την επίσκεψη του
Τόνι Γουέστον, εκδηλώθηκε έντονη
διαφωνία μεταξύ του Ντενκτάς και του
τούρκου πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, με σκληρές δηλώσεις και
από τις δύο πλευρές, που σημαίνει ότι η
θέση του Ντενκτάς καθίσταται πλέον
μάλλον επισφαλής.
Ο ίδιος ο Ντενκτάς, εκμεταλλευόμε
νος το αδιέξοδο των ποσοστών του
εκλογικού αποτελέσματος, αναζητά
μια φόρμουλα για το σχηματισμό «εθνι
κής κυβέρνησης» από όλα τα κόμματα
που μπήκαν στην βουλή, ή, στην καλύ
τερη περίπτωση, μιας κυβέρνησης στην
οποία θα συμμετέχει και το Δημοκρατι
κό Κόμμα του υιού του, Σερντάρ, που

έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι είναι έτοιμος
για οποιαδήποτε συνεργασία, με προϋ
πόθεση τον σεβασμό του προγράμμα
τος του και τη διατήρηση του πατέρα
του στη θέση του διαπραγματευτή.
Προκειμένου να πετύχειτο στόχο του,
ο Ντενκτάς δήλωσε μάλιστα ότι, σε πε
ρίπτωση αποτυχίας σχηματισμού κυ
βέρνησης, θα υποχρεωθεί να προκηρύ
ξει νέες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν έπειτα από δύο μήνες - μια δή
λωση που ερμηνεύθηκε ως νέα προσπάθειά του να ροκανίσει τον χρόνο,
προκειμένου να επιβάλει τους δικούς
του όρους στην αναζήτηση λύσης στο
Κυπριακό.
Είναι άγνωστο ακόμα κάτω από ποιες
συνθήκες και κυρίως με ποιες συνερ
γασίες θα σχηματισθεί η νέα κυβέρνη
ση. Είναι βέβαιο όμως ότι στο κλίμα
που διαμορφώνεται θα χρειασθεί η
άμεση παρέμβαση της Άγκυρας, για να
δώσει μια λύση που θα αποτρέπει το
πολιτικό χάος και θα ευνοεί παράλλη
λα τα δικά της σχέδια.

01 ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
Ή δ η από την επομένη των εκλογών, ο
υπουργός Εξωτερικών Αμπντουλλάχ
Γκιουλ, ερμηνεύοντας το εκλογικό
αποτέλεσμα ως θετικό υπέρ μιας τελι
κής λύσης στο Κυπριακό, έκανε γνωστό
ότι μετά από μια εβδομάδα θα εκδηλω
θεί από την πλευρά της τουρκικής κυ
βέρνησης μια νέα πρωτοβουλία προς
αυτή την κατεύθυνση.
Βεβαίως, μετά και τις τελευταίες πα
ρατηρήσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία συνέδεσε για άλλη
μια φορά την πορεία ένταξης της Τουρ
κίας με την επίλυση του Κυπριακού, πι
στεύεται -όπω ς άλλωστε δήλωσε κι ο
Αμπντουλλάχ Γκιουλ- ότι η επικείμενη
πρωτοβουλία της Άγκυρας θα έχει, θε
ωρητικά τουλάχιστον, στόχο την επί
τευξη μιας λύσης στο πρόβλημα πριν
από την καθοριστική ημερομηνία της
1ης Μα'ιου.
Έ ν α βασικό ερώτημα όμως είναι σε
ποια κατεύθυνση θα τοποθετείται η
αναζήτηση της λύσης, καθώς τα δύο
κόμματα της αντιπολίτευσης και σήμε
ρα νικητές των εκλογών επιμένουν
στην άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων
με βάση το σχέδιο του γ.γ. του ΟΗΕ

Κόφι Ανάν. Για τον λόγο αυτό άλλωστε
και οι εκλογές χαρακτηρίσθηκαν ως
ένα άτυπο δημοψήφισμα υπέρ του σχε
δίου αυτού.
Από την άλλη πλευρά, ο Ραούφ Ντεν
κτάς -πα ρ ά τις πιέσεις εκ μέρους του
Ο Η Ε και των ΗΠΑ, που δείχνουν να
επείγονται για μια σύντομη λύση- επι
μένει να αρνείται το σχέδιο Ανάν. Σ ’
αυτό μάλιστα κατά την προεκλογική
περίοδο φάνηκε να έχει και την αμέριστη υποστήριξη της Άγκυρας, αν και
δεν είναι ξεκαθαρισμένο κατά πόσο η
υποστήριξη αυτή ήταν επιλογή της
ίδιας της τουρκικής κυβέρνησης ή ήταν
«γραμμή» της ηγεσίας του στρατού,
στην οποία ο πρωθυπουργός Ερντογάν
θεωρούσε ότι για λόγους σκοπιμότητας
έπρεπε να υπακούσει.
Την περασμένη Παρασκευή πάντως,
ο ίδιος ο Ερντογάν, χωρίς να αποκλείει
το σχέδιο Ανάν, τόνισε ότι σε πρώτη
προτεραιότητα των προτάσεων της κυ
βέρνησής του θα είναι η επίσημη ανα
γνώριση του ψευδοκράτους της βόρει
ας Κύπρου.
Πέρα από αυτό, είναι βέβαιο ότι η
πρωτοβουλία της Άγκυρας, ανεξάρτη
τα αν οι προτάσεις της θα προσφέρουν
ή όχι τη βάση για μια πραγματική λύση
του Κυπριακού, θα στοχεύει περισσό
τερο στο να διασκεδάσει τις πιέσεις
που δέχεται αυτή τη στιγμή από τον
ΟΗΕ, τις ΗΠΑ και κυρίως την Ευρω
παϊκή Ένωση.
Εκτός αυτού, είναι επίσης πολύ πιθα
νό με την πρωτοβουλία αυτή, με αφορ
μή το Κυπριακό η Άγκυρα να επιδιώξει
-άμεσα ή έμμεσα-και την επίλυση ολό
κληρου του πακέτου των τουρκικών
διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Μνεία γ ι’
αυτό έκανε ο ίδιος ο Αμπντουλλάχ
Γκιουλ, ο οποίος δήλωσε ότι συνεχίζο
νται οι συνομιλίες των δύο πλευρών για
τα ζητήματα του Αιγαίου και ότι «σχε
τική ανακοίνωση θα γίνει όταν έλθει η
ώρα». Το ερώτημα είναι όμως αν η «ώ
ρα» αυτή θα συμπέσει με την πρωτο
βουλία για το Κυπριακό και αν η ελλη
νική κυβέρνηση, ενόψει μάλιστα μιας
δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης, εί
ναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια συνο
λική λύση των ανοιχτών θεμάτων με την
Τουρκία.

Τ.Κ.Δ.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΝΑΕΙ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΝΕΙ...
«Κυρίες και κύριοι, τον κρατάμε». Με αυτή τη διθυραμβική φράση ο αμερικανός κυβερνήτης του Ιράκ Πολ Μπρεμερ ανακοίνωσε την προπερασμέ
νη Κυριακή στη Βαγδάτη τη σύλληψη του πρώην προέδρου της χώρας Σαντάμ Χουσεΐν, σε μια συνέντευξη-σόου που διάνθιζαν οι ηχηρότατες εκδη
λώσεις μίσους κατά του Σαντάμ και ευγνωμοσύνης για τους καλούς Αμερι m iïx\
κανούς, εκ μέρους κάποιων ιρακινών δημοσιογράφων.
Η ίδια η σύλληψη, αλλά και η επικοινωνιακή εκμετάλλευσή της που ακολούθη
χώρες που δεν συμμετείχαν στον «πόλε
Ένα άλλο λάθος του Μπους, το οποίο
σε, βοήθησε φυσικά ώστε στο εσωτερικό συμμερίζεται και το συνεταιράκι του, ο
μο», με τον αποκλεισμό τους από τα έρ
των ΗΠΑ να υπάρξει μια σημαντική -αν Τόνι Μπλερ, είναι ότι σχεδιάζει, στη δίκη
γα για την ανοικοδόμηση του Ιράκ. Την
και πρόσκαιρη- βελτίωση της εικόνας που θα στηθεί κατά του Σαντάμ, να περιίδια στιγμή όμως, πιέζει τις μεγάλες και
του προέδρου Τζορτζ Μπους, ο οποίος ληφθούν και κατηγορίες για εκατόμβες
πλούσιες χώρες -όπως η Γαλλία, η Γερέχει αποδυθεί σε ακατάσχετες δηλώ θυμάτων (μιλούν για ένα εκατομμύριο
μανία, η Ρωσία και ά λλες- να παραγρά
σεις, με στόχο να εξευτελίσει εντελώς ανθρώπους, ενώ ο Μπλερ αναφέρθηκε
φουν μέρος ή το σύνολο των χρεών του
τον Σαντάμ, προκρίνοντας μάλιστα τη στην ύπαρξη μαζικών τάφων 400.000 αν
Ιράκ προς αυτές, πράγμα που, όπως
θανατική καταδίκη του (αντίθετα με την θρώπων) που προκλήθηκαν στον πόλεμο
φαίνεται, αποδέχονται τελικά, επιδιώκο
άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ-Ιράν, στη δεκαετία του 1970, τον
ντας έτσι να εξευμενίσουν την υπερδύΟΗΕ), ώστε έμμεσα να δικαιώσει την πα οποίο πατρονάριζε η Ουάσιγκτον με ναμη, ώστε να συμμετάσχουν στο ευρύ
ράνομη εισβολή στο Ιράκ.
τερο πολιτικό παιχνίδι και παράλληλα να
ολόκληρη τη Δύση, για να χτυπήσει το
Σχετικά με τον Σαντάμ, επανειλημμένα καθεστώς του Χομεϊνί.
μπουν -έστω και από την πίσω πόρταέχει διατυπωθεί η άποψη ότι ήταν ένας
στο πλάνο της «ανοικοδόμησης του
Παράλληλα με όλα αυτά, ο ίδιος ο
σκληρός δικτάτορας. Δεν θα πρέπει να Μπους, πιστός στο δόγμα της απόλυτης
Ιράκ» και να εξασφαλίσουν κάποιο κομ
αγνοηθεί όμως ότι παρ’ όλα αυτά έχαιρε κυριαρχίας των ΗΠΑ, επιμένει στο αρχι μάτι τη ς «πίτας».
της αναγνώρισης και της αποδοχής από κό του σχέδιο, να τιμωρήσει δηλαδή τις
μια μεγάλη μερίδα ιρακινών πολιτών, οι
οποίοι βεβαίως δεν ήθελαν με κανένα
τρόπο μια ξένη στρατιωτική επέμβαση
ΙΣΡΑΗΛ
και κατοχή στη χώρα τους. Όπως δεν την
ήθελε άλλωστε και μεγάλη μερίδα από
ΥΠΟΧΩΡΕΙ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 0 ΣΑΡΟΝ
εκείνους που ήταν μεν αντίθετοι με τον
Σαντάμ, θεωρούσαν ωστόσο ότι αυτό
Νέο ελιγμό κάνει ο ισραηλινός πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν, προσπαθώντας να δεί
αποτελεί ένα εσωτερικό πρόβλημα που ξει ότι υποχωρεί στις πιέσεις που ασκούνται από διάφορες πλευρές και ότι απομα
αφορά τους ίδιους, γ ι’ αυτό και δεν εννο κρύνεται από τις γνωστές αδιάλλακτες θέσεις του έναντι των Παλαιστινίων.
ούν να εκχωρήσουν σε οποιονδήποτε ξέ
Αυτή τουλάχιστον την εικόνα έδωσε με μια τελευταία ομιλία του σε συνέδριο με θέ
νο -και μάλιστα εισβολέα- τα ανθρώπινα μα την ασφάλεια, στην οποία, παραμερίζοντας όσα μέχρι τώρα εμπράκτως υποστήρι
και πολιτικά δικαιώματά τους, καθώς και ζε, εκδήλωσε την πρόθεση να πάρει -μονομερώς μάλιστα- μέτρα ασφαλείας. Σ’ αυτά
τις έννοιες της ανεξαρτησίας και κυριαρ θα περιλαμβάνεται και η διάλυση εβραϊκών οικισμών, ιδιαίτερα στη Λωρίδα της Γάχίας της χώρας τους.
ζας, καθώς και η έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με την παλαιστινιακή πλευρά.
Αυτό, πέρα από το παράνομο της εισβο Διευκρίνισε όμως ότι τα μέτρα αυτά θα ληφθούν μόνον εφόσον... αποτύχουν όλες οι
λής, ήταν και το μεγάλο λάθος του προέ προσπάθειες για την επίτευξη λύσης.
δρου Μπους, που είχε πιστέψει ότι θα τον
Ο Σαρόν στην ομιλία του τάχθηκε υπέρ του περίφημου «οδικού χάρτη», για τον
υποδέχονταν με λουλούδια, ενώ τώρα, οποίο είπε ότι «εξακολουθεί να αποτελεί τον καλύτερο δρόμο για την ειρήνη». Υπο
παρά τη μεγαλοστομία και τους λεονταρι γράμμισε όμως ότι το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να περιμένει επ’ αόριστον μέχρι
σμούς του, είναι βέβαιο ότι δεν θα έχει τε να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις. ΓΓ αυτό και προειδοποίησε ότι, αν μέσα
λικά όφελος ούτε από τη σύλληψη του Σα στο διάστημα των επομένων μηνών δεν σημειωθεί πρόοδος, τότε το Ισραήλ θα προ
ντάμ. Διότι όλοι εκτιμούν πως το αντάρτι χωρήσει σε «διακοπή των δεσμών του με τους Παλαιστίνιους».
κο θα συνεχιστεί εντεινόμενο (πρόσφατα,
Συγκεκριμένα είπε ότι, αν οι Παλαιστίνιοι δεν δείξουν αφοσίωση στον σκοπό της επί
όπως αποκαλύφθηκε, θύμα επίθεσης τευξης οριστικής συμφωνίας, τότε θα ληφθούν μονομερή μέτρα, όπως η διάλυση των
υπήρξε και ο ίδιος ο Πολ Μπρέμερ), απο- εβραϊκών οικισμών της Γάζας και η μετατόπιση ορισμένων άλλων της Δυτικής Όχθης,
δεικνύοντας ότι δεν προέρχεται μόνο από καθώς και η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από ένα μεγάλο μέρος των κατεχοτους αμετανόητους οπαδούς του μπααθι- μένων, χωρίς όμως να υποχωρήσει στις θέσεις που κατείχε πριν από το 1967.
Όπως ήταν φυσικό, οι Παλαιστίνιοι αντιμετώπισαν με αρκετή καχυποψία τις δηλώ
κού καθεστώτος και τους «τρομοκράτες»
σεις
του Σαρόν, τις οποίες χαρακτήρισαν ως «δόλωμα», που έχει στόχο την παραπλάαπό τις γύρω χώρες που έρχονται να τους
συνδράμουν, αλλά και από άλλους, γνήσι νηση της διεθνούς κοινότητας. Τη δυσαρέσκειάτης εξέφρασε και η Ουάσιγκτον, δια
ους πατριώτες, που αρνούνται επίμονα να του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, που είπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα αντιυποκύψουν σε αυτόκλητους «απελευθε τασσόταν σε κάθε μονομερή πρωτοβουλία που θα εμπόδιζε τις διαπραγματεύσεις
Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
ρωτές».
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ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ

ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΘΟΛΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Άπιαστο όνειρο παραμένει το όραμα της
ενωμένης Ευρώπης, καθώς το περίφημο
ευρωσύνταγμα εξακολουθεί να βρίσκεται
στον αέρα, μετά το ναυάγιο των προσπα
θειών των ηγετών των χωρών-μελών, νωρί
τερα αυτό το μήνα, για την εξεύρεση μιας
συμβιβαστικής λύσης στις διαφορές που
έχουν γύρω από ορισμένες διατάξεις του.
Από την τελευταία συνάντηση κορυφής,
για την οποία μάλιστα πολλές κατηγορίες
διατυπώθηκαν κατά του προεδρεύοντος
ιταλού πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι, το σημείο στο οποίο δόθηκε περισ
σότερο βάρος ήταν η διαφορά κυρίως
του γαλλογερμανικού άξονα από τη μία,
και της άτυπης συμμαχίας της Ισπανίας
με την Πολωνία -μ ε την συμπαράσταση
και της Βρετανίας- από την άλλη, γύρω
από το θέμα του τρόπου λήψης των βασι
κών αποφάσεων της Ένωσης. Πέρα από
αυτό όμως, διαφορές υπάρχουν και σε
άλλα σοβαρά θέματα, όπως του προέ
δρου της Ένωσης, του κοινού υπουργού
Εξωτερικών (για τον οποίο ένα ερώτημα
είναι τι είδους κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική
πολιτική θα ασκεί, χωρίς την παράλληλη
κοινή αμυντική πολιτική που της αφαίρεσανήδη οι ΗΠΑ), και του αριθμού των Επι
τρόπων.
Όπως έσπευσε να δηλώσει ο Σίλβιο
Μπερλουσκόνι, για να διασκεδάσει τις κα
κές σε βάρος του εντυπώσεις, κατά τη
διάρκεια της ιταλικής προεδρίας διευθε
τήθηκαν 82 από τα θέματα που εκκρεμού-

σαν αναφορικά με το Σύνταγμα. Παρ’ όλα
αυτά, η όποια προσέγγιση δείχνει να βρί
σκεται ακόμα πολύ μακριά, ιδιαίτερα κα
θώς, όπως λέγεται από πολλές πλευρές,
ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από
το γεγονός ότι οι ηγέτες των μελών της
Ένωσης δεν έχουν ακόμη αποφασίσει τι
είδους Ευρώπη θέλουν: αν θα καταστεί
δηλαδή μία ενιαία πολιτική οντότητα ή θα
παραμείνει ένας καθαρά οικονομικός ορ
γανισμός όπως είναι σήμερα, πράγμα που
φαίνεται ότι προτιμούν ορισμένα (ιδιαίτε
ρα από τα νέα) μέλη της.
Χαρακτηριστική της σύγχυσης που
υπάρχει είναι και η διάσταση απόψεων για
το πώς πρέπει να κινηθεί η Ένωση προκειμένου να ξεπεράσει το αδιέξοδο στο
οποίο βρίσκεται.
Πριν από μερικές ημέρες το ευρωκοινο
βούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα, στο οποίο
ζητείται από την Ιρλανδία, που αναλαμβά

νει την προεδρία της Ένωσης από την 1η
Ιανουάριου, να επισπεύσει τις διαδικασίες
της διακυβερνητικής, ώστε το ευρωσύνταγμα να υπογράφει πριν από την 1η
Μαΐου, δεδομένου ότι, όπως αναφέρει,
μια ενδεχόμενη αδυναμία της διευρυμένης πλέον Ένωσης να δρα ως σύνολο,
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους από τη
δημιουργία μιας Ευρώπης πολλών ταχυ
τήτων, ή την αναβίωση των διακυβερνητι
κών συμμαχιών που παρακάμπτουν τα
κοινοτικά όργανα, με αποτέλεσμα τον κα
τακερματισμό της.
Την ίδια στιγμή ωστόσο, ο θεωρούμενος
«πατέρας» του ευρωπαϊκού συντάγματος
Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, σε συνέντευξη
τύπου που έδωσε στις Βρυξέλλες, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τελικά το ευρωσύνταγμα θα κερδίσει τη μάχη. Επεσήμανε όμως ότι δεν πρέπει να γίνουν βιαστι
κές κινήσεις εκ μέρους των ευρωπαίων
ηγετών, διότι αυτό «θ' αποτελούσε τη συ
νταγή για μια βέβαιη νέα αποτυχία».
Ο ίδιος πρότεινε οι ουσιαστικές δια
πραγματεύσεις για το θέμα αυτό ν’ αρχί
σουν μετά τη διεξαγωγή των ευρωεκλο
γών τον ερχόμενο Ιούνιο και τον ορισμό
της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή
γύρω στα τέλη του 2004 ή στις αρχές του
2005.
Οι προβληματισμοί αυτοί αποκτούν ιδι
αίτερη σημασία, καθώς τις ημέρες αυτές
οι πλούσιες χώρες της Ευρώπης ζήτησαν
επίσημα από τον πρόεδρο της Επιτροπής
Ρομάνο Πρόντι τη μείωση των κονδυλίων
της Ένωσης, γεγονός που θα προκαλέσει
έντονους κραδασμούς στη διάρκεια του
νέου χρόνου.

ΙΡΑΝ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ, Η... ΡΕΤΣΙΝΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
Μετά από επίπονες προσπάθειες, το Ιράν υπέγραψε τελικά στη
Γενεύη συμφωνία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος
του.
Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως μείζονος σημασίας, καθώς το
θέμα αυτό είχε αποτελέσει σημείο πολλών τριβών μεταξύ του Ιράν
και της διεθνούς κοινότητας, με αποτέλεσμα η κατάσταση αυτή να
ενταθεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο, όταν ο Τζορτζ Μπους ενέτα
ξε και το Ιράν στις χώρες που αποτελούν τον περίφημο «άξονα του
κακού», με τον οποίο, κατά τον αμερικανό πρόεδρο, οι ΗΠΑ βρί
σκονται σε διαρκή πόλεμο από τον Σεπτέμβριο του 2001.
Για τον λόγο αστό άλλωστε και μετά την εισβολή στο Αφγανι
στάν και το Ιράκ, ανώτατοι αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον, περιλαμβανομένου και του προέδρου Μπους, είχαν αρχίσει να καλ
λιεργούν το κλίμα μιας επικείμενης αντίστοιχης δράσης στο Ιράν
και τη Συρία. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η Ουάσιγκτον χαιρέτισε
μεν τη συμφωνία που υπέγραψε η Τεχεράνη με την Επιτροπή

Ατομικής Ενέργειας, εξέφρασε όμως και αρκετές επιφυλάξεις,
δια του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ρίτσαρντ Μπάουτσερ, ο οποίος δήλωσε ότι «απαιτούνται και άλλες ενέργειες για
να αρθούν όλες οι αμφιβολίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμ
μα της χώρας».
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Για να γίνβ η enaùpio της ζωής... πάλι ζωή
Του Φώτη Φωτεινού

Στην υλοποίηση ενός νομοθετικού κειμένου που θα ορίζει και θα
περιλαμβάνει την εμπορία ανθρωπίνων οργάνων στην κατηγορία του
διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η
ΕΕ. Η θέσπιση νομοθετικώ ν μέτρων κατά της εμπορίας οργάνων
χαρακτηρίζεται αναγκαία από την ΕΕ, καθώ ς διαφαίνεται ορατός ο
κίνδυνος εξάπλωσης των κυκλωμάτων που εμπ ορεύονται την
ανθρώπινη απόγνωση, έχοντας πεδίο δράσης χώ ρες του τρίτου
κόσμου. Σ ε συνδυασμό μάλιστα με την αύξηση του αριθμού των
υποψήφιων ληπτών και την άρνηση του συνόλου να συγκατανεύσει στη
δωρεά οργάνων, οι σχετικοί επιστημονικοί και κοινωνικοί φ ορείς
υπερθεματίζουν στην αναγκαιότητα λήψης διακρατικών μέτρων τόσο σε
προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο. Ό μω ς η εμπορία
ανθρωπίνων οργάνων, καθώς και η δωρεά τους (που είναι η πιο
διαδεδομένη πρακτική στην Ευρώπη), συνεπ άγεται προβλήματα ηθικής,
νομικής και πολιτισμικής τάξης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΕ
Στην Ελλάδα η δωρεά οργάνων βρί
σκεται σε ιδιαίτερα πρώιμο στάδιο. Εί
ναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας
και με'χρι τα τέλη του 2002, οι καταγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής νεφρι
κού μοσχεύματος έφταναν τους 956.
Αντίστοιχα εκείνοι που βρίσκονταν
στη λίστα αναμονής ήπατος τους 67 και
καρδιάς τους 12. Περίπου το 50% από
αυτούς μετά από ένα ή ενάμιση χρόνο
θα έχει πεθάνει. Ο λόγος; Η έλλειψη
οργάνων για μεταμόσχευση, καθώς η
Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει την
τελευταία θέση στη διάθεση οργάνων
για μεταμόσχευση μεταξύ των χιυρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην χώρα μας ο αριθμός των δυνητικιυν δοτών, δηλαδή των εγκεφαλικά
νεκριυν ατόμων που δηλώθηκαν στον
Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων
(ΕΟΜ), αλλά και ο αριθμός των πραγ
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ματικών δοτών, δηλαδή των δοτών από
τους οποίους ένα τουλάχιστον μόσχευ
μα κρίθηκε κατάλληλο και αξιοποιήθηκε για μεταμόσχευση, διπλασιάστη
κε σχεδόν από το 2001. Συγκεκριμένα
το 2001 είχαμε 39 δυνητικούς δότες,
ενώ το 2002 είχαμε 76 δότες. Εάν διαι
ρέσουμε τους αριθμούς αυτούς με το
έντεκα, με τα εκατομμύρια του πληθυ
σμού της Ελλάδας σύμφωνα με την
απογραφή του 2001, τότε προκύπτει ότι
από 3,6 δότες ανά εκατομμύριο πληθυ
σμού το 2001 φτάσαμε τους 6,9 δότες
ανά εκατομμύριο πληθυσμού το 2002!
Μπορεί η αύξηση αυτή κατά 97% στην
πρώτη ανάγνωση να σκορπά αισιοδο
ξία, αλλά σε σχέση με το αντίστοιχο
ποσοστό της Ισπανίας (32,5 δότες ανά
εκατομμύριο πληθυσμού) μονάχα ερω
τηματικά γεννά για τη μη διάδοση στην
Ελλάδα της ιδέας της δωρεάς οργά
νων.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ
Η έλλειψη μοσχευμάτων αποτελεί
παγκόσμιο φαινόμενο, με κύριο αίτιο
την απροθυμία των συγγενών να συναινέσουν στη δω ρεά οργάνων προ
σφιλών τους προσώπων. Έ τσ ι, ενώ η
επιτυχής μεταμόσχευση (σε ποσοστό
έως και 90%) νεφρών, ήπατος, καρ
διάς, πνευμόνων και μυελού των οστών
έχει αυξήσει δραματικά την πίεση των
πασχόντων για την εξεύρεση μοσχεύ
ματος, η γενικευμένη άρνηση των αν
θρώπων να συγκατανεύσουν στη δω
ρεά οργάνων έχει δημιουργήσει οργα
νωμένα κυκλώματα εμπορίας οργάνων
που λυμαίνονται χώ ρες του τρίτου κό
σμου.
Ε ίναι χαρακτηριστική η περίπτωση
Αράβων της Π αλαιστινιακής Αρχής
που, λόγω των προβλημάτων με το
Ισραήλ, στράφηκαν στο Ιράκ, την Ινδία
και το Πακιστάν προκειμένου να αντι
μετωπίσουν την ανάγκη μεταμόσχευ
σης. Μ ία μεταμόσχευση στις χώρες αυ
τές κοστίζει 15000 δολάρια, συμπερι
λαμβανομένων των εξόδων του ταξιδι
ού. Ο νεφρός θα εξευρεθεί στους δρό
μους γύρω από το νοσοκομείο με μειο
δοτικό διαγωνισμό και θα κοστίσει πε
ρίπου 500 δολάρια, την στιγμή που η
αντίστοιχη επέμβαση στον «πολιτισμέ
νο» κόσμο αγγίζει μέχρι και τα 50000
δολάρια. Αποτέλεσμα αυτού του ρεύματος ήταν η εκδήλωση κρουσμάτων
ηπατίτιδας και AIDS, κυρίως από τους
μεταμοσχευμένους της Ινδίας και του
Πακιστάν. Από αυτούς που μεταμο
σχεύτηκαν στο Ιράκ δεν παρατηρήθη
καν τέτοια συμπτώματα.
Σαν αντίδραση στα παραπάνω οι ισ-:
ραηλινοί ασθενείς άρχισαν να εισά
γουν δότες από τις πρώην ανατολικές
χώρες (κυρίως από Τσεχία και Σ λοβα 
κία), με την ανοχή του κράτους, έναντι

200.000 δολαρίων.
Στην Ελλάδα δεν έχει αναφ ερθεί
ακόμη επίσημα περίπτωση λήπτη να
ταξιδεύει στο Ιράκ, το Π ακιστάν ή την
Ινδία. Ο ι εγχώ ριοι ιατρικοί και κρατι
κοί φορείς προσπαθούν να καλύψουν
την αναγνωρισμένη έλλειψη οργάνων,
καθώς και διάφ ορα επείγοντα π ερ ι
στατικά με τα ξίδια ασθενών ή προ
σφορά οργάνω ν από Ισπανία, Α γγλία,
Γαλλία και ΗΠΑ. Π αρ’ όλα ταύτα
υπάρχει έντονη φημολογία περ ί ταξιδιών μειοψηφίας Ελλήνων στην Ινδία,
όπου λειτουργούν 3 σχετικά νοσοκο
μεία. Αυτό που αποκλείεται πλήρως
είναι οποιαδήποτε περίπτωση εμπο
ρίας οργάνω ν στο εσωτερικό της χώ 
ρας (όπως και στις υπόλοιπες χώ ρες
της ΕΕ), καθώς είναι τόσο ολιγομε
λής, εξειδικευμένος και γνωστός στο
ευρύ κοινό ο ιατρικός κλάδος που
πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις, με
αποτέλεσμα οι διαδικασίες δωρεάς
οργάνων να συνοδεύονται από από
λυτη νομιμότητα και διαφάνεια.
Άλλωστε όλες οι διαδικασίες, στην
Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρω παϊ
κές χώ ρες, εποπτεύονται από κρατικά
όργανα.

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ
Το ζητούμενο και τελικά το μεγάλο
δίλημμα, με δεδομένη την απροθυμία
των ανθρώπων να δωρίζουν όργανα
μετά το θάνατό τους και την δραματική
αύξηση των υποψήφιων ληπτών που
επιφέρει η έλλειψη οργάνων, είναι το
ακόλουθο: Δωρεά ή εμπορία ανθρωπί
νων οργάνων με «νομική» κάλυψη;
Πρόσφατα ο Αμερικανικός Ιατρικός
Σύλλογος πρότεινε τη διαπραγμάτευ
ση οργάνων μεταμόσχευσης από ζώντα
δότη. Π ρότεινε το Εθνικό Σύστημα
Υγείας της χώ ρας να είναι ο πράκτο
ρας της πώλησης των οργάνων και μό
νο αυτός να έχει το δικαίωμα αγοράς
και διάθεσης, έτσι ώστε να διασφαλί
ζεται η διαφάνεια στην αγοραπωλη
σία. Με άλλα λόγια προτείνεται η ίδρυ
ση και απελευθέρωση μιας νέας αγο
ράς, της επονομαζόμενης «αγοράς μο
σχευμάτων».
Μ ια τέτοια πρόταση σαφώς επανα
προσδιορίζει την αλτρουιστική ιδέα
της δω ρεάς οργάνων και γεννά επι

πρόσθετα προβλήματα ηθικού και νο
μικού περιεχομένου. Αν τεθεί σε ισχύ,
τότε είναι σίγουρο ότι οι τιμές της αγο
ράς αυτής θα διαφέρουν από χώ ρα σε
χώρα. Φτωχοί πληθυσμοί θα πηγαί
νουν στην Αμερική προκειμένου να
προσφέρουν όργανα σε μια πλούσια
αγορά, ενώ στη χώρα τους όσοι τα
χρειάζονται θα πεθαίνουν. Ουσιαστι
κά θα εμπορευματοποιείται, ταυτοχρόνως, η απόγνωση τόσο των ληπτών
που βρίσκονται στο φάσμα του θανά
του όσο και εκείνων που τεμαχίζουν το
σώμα τους για την εξεύρεση χρημά
των.
Προς το παρόν στους κόλπους της Ευ
ρωπαϊκής Έ νω σης η παραπάνω ιδέα
δεν βρίσκει μιμητές, καθώς κυριαρχεί
η άποψη περί διατήρησης του αλτρουισμού της δωρεάς οργάνων. Πάντως η
ΕΕ αρχίζει να αντιμετωπίζει το εμπό
ριο ανθρωπίνων οργάνων ως οργανω
μένο έγκλημα και αναμένεται να προ
ωθήσει μέτρα αντιμετώπισής του. Συ
γκεκριμένα προτείνεται η υιοθέτηση
διακρατικών μέτρων κατά της Ινδίας,
του Πακιστάν, του Ιράκ και οποιοσδή
ποτε άλλης χώρας στο εσωτερικό της
οποίας διεξάγονται μεταμοσχεύσεις
ανθρωπίνων οργάνων με παρόμοιο
τρόπο, καθώς και φυλάκιση τουλάχι
στον έξι μηνών και πρόστιμο 5000 ευ
ρώ σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στο
κύκλωμα αυτό.
Ό λ ο ι πάντως οι συσχετιζόμενοι κρα

τικοί και ιατρικοί φορείς καταλήγουν
στο συμπέρασμα ότι η έλλειψη και το
εμπόριο μοσχευμάτων θα παύσει να
υφίσταται εφόσον αυξηθούν οι δότες.
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, χρειάζε
ται να διαδοθεί η ιδέα της δωρεάς ορ
γάνων, η οποία στην Ελλάδα βρίσκε
ται σε πρώιμο στάδιο. Αυτό οφείλεται
στα τρία μόλις χρόνια δραστηριοποίησης του ΕΟΜ και στις δυσκολίες, πα
ρά ευκολίες, που επιφέρει ο Ν.
2737/1999 για τις μεταμοσχεύσεις ορ
γάνων. Π αρ’ όλες τις αξιόλογες προωθητικές πρωτοβουλίες του ΕΟΜ (με
αποκορύφωμα το σχετικό έντυπο που
δινόταν στην απογραφή του 2001), ο
εγχώριος πληθυσμός εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει με φοβία και προκατά
ληψη την ιδέα της δωρεάς οργάνων.
Βέβαια, η αύξηση των δοτών κατά
97% το 2002 σε αντιστοιχία με το 2001
γεννά αισιοδοξία, αλλά σε σχέση με
την εικόνα άλλων ευρωπαϊκών κρα
τών, η Ελλάδα υπολείπεται εμφανώς
σε οργάνωση, υποδομή και καμπάνια
ενημέρωσης.
Καταλήγοντας, ως ουσιαστική και συ
νάμα «πρακτική» λύση στην αναγνωρι
σμένη έλλειψη οργάνων, ο διεθνής ια
τρικός και νομικός κλάδος επισημαίνει
ότι θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ η ιδέα
που φέρει όλους τους πολίτες της Ευ
ρώπης να θεωρούνται δότες οργάνων
μετά θάνατον, εκτός και εάν έχουν δη
λώσει την αντίθεσή τους σ’ αυτό.
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επισημαίνουμε
Lalas Art ή αν το άλας μωρανθεί
Διάγουμε τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας. Το βλέπει αυτό
κανείς απ’ τον πανικό των αξιωματούχωντου καθεστώτος που
δεν προλαβαίνουν να κλείσουν εκκρεμότητες και που δεν
τηρούν καν τα στοιχειώδη προσχήματα. Δεν τους ενδιαφέρει
ποσώς ούτε η δημόσια εικόνα τους, ούτε η αντίδραση του
πλήθους. Η κρούστα της αναισθησίας έχει πακτωθεί τόσο,
ώστε εξισούται με τις φολίδες του ρινόκερου. Εξ όνυχοςτον
λέοντα, έλεγε η γιαγιά μου. Και από τις φολίδες του τον
ρινόκερο, θα συμπλήρωνα. Προσέξτε μερικές μικρές
λεπτομέρειες: Τρίτη 16 Δεκεμβρίου απονέμονταιτα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία 2003
με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και βέβαια του υπουργού Πολιτισμού.
Χώρος; πού αλλού; Το Μέγαρο. Έλα όμως που ο κύριος Χρήστος είχε δώσει τη μικρή
αίθουσα Μητρόπουλου των τετρακοσίων θέσεων, ενώ οι προσκλήσεις που έσ τειλε η
Διεύθυνση Γραμμάτων του ΥΠΠΟ υπερέβαιναν τις χίλιες! Κοσμοσυρροή, δυσαρέσκεια
και, τελικά, οι μισοί έμειναν απέξω. Και μέσα όμως, στην τελετή, τα πράγματα δεν ήσαν
κοσμιότερα. Ο πρόεδρος της επιτροπής των βραβείων κ. Βέλτσος κατήγγειλε(;) τους
θεσμούς(;), τα ήθη(;), κι εγώ δεν ξέρω τι άλλο, που παρενέβησαν, λέει, και
δημιούργησαν, λέει, αντιπαλότητες ανάμεσα σε δύο καταξιωμένες προσωπικότητες
(εννοούσε τον Μίτλο Σαχτούρη καιτονΔ ημήτρη Μαρωνίτη). Η απρέπεια όλη και το
άηθες αφορούσε αποκλειστικά όποιον ανακάτεψε ως μη έδ ειτη ν υψηλή ποίηση με τη
φιλολογική κριτική και την επιφυλλίδα. Γιατί άλλο πράγμα ο Δημήτρης Ψαθάς, άλλο
πράγμα ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης κι άλλο πράγμα ο Νίκος Καρούζος. Κι άλλο πράγμα
βέβαια οι καθεστωτικοί μπερτόδουλοι και οι εκλεκτοί του κ. Χρήστου και του Μπενίτο.
Έλεος πια με τη γελοιότητα των αδιανόητων «διανοουμένων».
Και το grand finale της κωμωδίας. Στα μισά της τελετής, ο υπουργός Πολιτισμού, που
απονέμει βραβεία με την ίδια άνεση σε τηλεοπτικά ψώνια και σε συγγραφείς,
αναχώρησε εσπευσμένα - για να πάει πού; Για να μεταβεί στην «Αθηναΐδα» όπου
εγκαινιαζόταν έκθεση ζωγραφικής (sic) του Θανάση Λάλα(!). Όπου βεβαίως είχε
συρρεύσει όλη η διανόηση που πουλάει με το κιλό και με το δράμι το Συγκρότημα. Και
όπου το εμπνευσμένο κείμενο για την «Εικαστική Ματιά του Θανάση Λάλα» υπέγραφε η
πανταχού παρούσα στο Λαμπρακέικο Μπερνάρντα Άλμπατης Πινακοθήκης,
δακρυόεσσα και συγκεκινημένη ως συνήθως. Γέλια έως εμέτου. Απ' την άλλη
«πρωτοποριακοί» καλλιτέχνες βάφουν τα λεωφορεία του πρωτοποριακού Βερελή.
Μόνο που, έστω κι αν τα λεωφορεία μπορούν να γίνουν τέχνη, η τέχνη δεν γίνετα ι ποτέ
διακόσμηση. Και η πρωτοπορία χρειάζεται άρχεις.
Lalas art μ’ άλλα λόγια, ή καλύτερα, αν το άλας μωρανθεί. Ολόκληρος υπουργός
Πολιτισμού επείγετο, μετά από εντολή του αφεντικού του προφανώς, να εγκαινιάσει το
ψώνιο, με την καλή έννοια, του συμπαθούς Θανάση του συνεντευξιαστή. Απ’ τη μια
απίστευτη επίδειξη δύναμης εκ μέρους του παντοδύναμου ιδιώτη που μεταμορφώνει
σε ζωγράφους ή γουρούνια, αναλόγως, τους μπιστικούς του σαν την Κίρκη, κι απ’ την
άλλη παχυλή δουλοφροσύνη εκ μέρους των στυλοβατώ ντου πολιτικού μας
συστήματος. Κι από κοντά εμετικοί κριτικοί, διανοούμενοι, εκπρόσωποι τη ς
«Πολιτιστικής Ολυμπιάδας», καλλιτέχνες, λόγιοι κ.λπ., οι οποίοι συνέρρευσαν στην
«Αθηναΐδα», ενώ ως τη στιγμή αυτή δεν έχουν κατέβει στα Καμίνια και τους
Κυλινδρόμυλους Σαραντόπουλου για να δουν μερικά συ-γκλο-νι-στι-κά έργα του
Κουνέλλη, του Τάκι, της Πάστρα, του Παύλου, του Γυπαράκη, του Φωκά, του Χανδρή,
του Ξένου, του Μπαμπούση, του Λαζόγκα, του Κανιάρη, του Καναρέλλη κ.ά. Ο λόγος;
Πρόκειται για μια αντικρατική έκθεση που αντιστρατεύεται ευθέως τη βούληση του
μεγάλου Οπεράρχη και που χλευάζει την Coca Cola art των
Δακηιωακειμοτζιρτζιλοξυδάκηδων. Το είπαμε: Διάγουμε τις τελευτα ίες μέρες τη ς
Πομπηίας. Η γελοιότητα, το δήθεν και η συναλλαγή έχουν φ τάσει στο απροχώρητο.
Όσοι αξιοπρεπείς, όσοι ελεύθεροι σ’ αυτόν τον τόπο διαλέξτε: ή με τον αθώο Λάλα και
τους μη αθώους ομοίους του ή με το άλας που μπορεί, ακόμη, να δημιουργήσει ρήξεις
και ανατροπές· αληθινό πολιτισμό δηλαδή.
Σ τ έφ α ν ο ς Π ρ ο τεσ τά κ ις
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
• Επισκεφθείτε την Εθνική Πινα
κοθήκη, όπου άνοιξε μια από τις
πιο ενδιαφέρουσες εκθέσεις που
είδαμε τα τελευταία χρόνια: «Το
φως του Απόλλωνα: Ιταλική Ανα
γέννηση και Ελλάδα». Έχουν συ
γκεντρωθεί έργα ζωγραφικής αλ
λά και γλυπτά, χειρόγραφα και μικροαντικείμενα από 160 Μουσεία.
Στην έκθεση αποτυπώνεται η επιρ
ροή της κλασικής Ελλάδας στην
αναγεννησιακή τέχνη.
• Δύο εκθέσεις εγκαινιάστηκαν
πρόσφατα στο Μακεδονικό Μου
σείο Σύγχρονης Τέχνης, στη Θεσ
σαλονίκη: Η έκθεση «Hommage à
la Grèce» παρουσιάζει τη δωρεά
των γάλλων καλλιτεχνών αμέσως
μετά τον πόλεμο στη ρημαγμένη
Ελλάδα. Η ιδέα πραγματοποιήθη
κε τότε με πρωτοβουλία του Ροζέ
και της Τατιάνας Μιλιέξ. Η άλλη έκ
θεση, με τίτλο «Οι πρωτοπόροι,
μια άποψη της τέχνης στην Ελλά
δα στο δεύτερο μισό του 20ού αιώ
να», παρουσιάζει έργα της συλλο
γής του Λεωνίδα Μπέλτσιου. Διαρ
κούν έως 1/2/2004.
• Μουσική με το συγκρότημα
Αγαμοι Θύται από αύριο Σάββατο
27/12 στη μουσική σκηνή «Ζυγός»
(Κυδαθηναίων 22, Πλάκατηλ. 2IQ3241610). Θυμάστε, στην παρέα
και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης που έγι
νε ευρύτερα γνωστός από την Πο
λίτικη Κουζίνα.
• Το Εικαστικό Κέντρο Σύγχρο
νης
Τέ
χνης Λάρι
σας (Σωκράτους
11,
τηλ.
2 4 105 5 4 0 9 1)

ύστερα
από 8 χρό
νια
λει
τουργίας
επαναπροσδιορίζει το ρόλο του
και προσβλέπει στο μέλλον του.
Στις 27 Ιανουάριου θα εγκαινιαστεί
η έκθεση του TAKIS «Μουσικές
Σφαίρες», αλλά ήδη από το περα
σμένο Σάββατο 20/12/03 ξεκίνησε
το νέο του πρόγραμμα με μια ομα
δική έκθεση νέων καλλιτεχνών με
τίτλο «τόσο πολύ... τόσο καλά...».
Η έκθεση διαρκεί έως τις
16/1/2004.
• Δείτε μέχρι τις 8/1/04 την έκθεση
χαρακτικών του Θανάση Ρεντζή

με τίτλο «Το φιλί της Κλεοπάτρας».
Γίνεται στο κέντρο τέχνης «Πανταζίδης» (Στασινού 8α, απέναντι από
το άγαλμα του Τρούμαν).
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Η ΑΓΡΙΑ Κ Ω Μ Ω Δ ΙΑ
Ο Στάθης, ο σκιτσογράφος,
κυκλοφόρησε το καινούργιο
του λεύκωμα με τίτλο «Άγρια
Κωμωδία». Α ν και το είδος
«λεύκωμα σκιτσογράφου» περ
νά κρίση, το λεύκωμα αυτό το
συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Μ ε
τα σκίτσα έχουν αποτυπωθεί τα
γεγονότα της χρονιάς που πέ
ρασε και σημάδεψαν τη ζωή
μας. Δ εν είναι μόνο το γέλιο
αλλά και το πικρό μειδίαμα
που ξεπηδό φυλλομετρώντας
την «Άγρια Κωμωδία» του Στά
θη. Μπράβο, Στάθη!
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• Πα-νι-κός! Πώς λέγεται ο
πανικός στ’ αγγλικά;
Γκάλοπ!
• Και η απελπισία;
Giorgakis! Και η πολύ
μεγάλη απελπισία, η
depression ρε π α ιδί μου;
Simitis-Europe.
• «Ό σο το Πασόκ θα
μοιάζει με τη δεξιά, τόσο θα
χάνει» (Λαλιώτης).
• Πέστα μεγάλε,
χρυσόστομε τωνΔολιανών,
λάλα τα να τους λαλήσεις.
• Α π’ την άλλη πάντως μια
χαρά τα πάει ο
Χρυσοχοΐδης ως Γ.
Γραμματέας του Κινήματος.
Ικανότατος και λίαν
επικοινωνιακός. Και με
στιλ.
• (Μήπως πάντως θα
έπρεπε να βάζαμε στη θέση
του τον Νασιάκο;)
• Μια ιδέα λέω... (Να δεις
που συμφωνεί κι ο κύριος
Σταύρος μαζί μου).
• Πώς είναι ο πανικός σ τ ’
αρβανίτικα;
• Pangalos (γράφεται και
Πάγκαλος. Η γραφή
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\ Toy IKA ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ KIA
Ακούσει ζογ^ιτερΤ...
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ΦΤοΥ! ΚΑΙ ΣΑΣ Το ΕΛΕΓΑ1
.
Επρεπε να εχούμε ασχοληθεί
ΜΕ ΤΚΜ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΑ
Toy Μοή τγρμοααος
ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ με ΤΗΔΙΚΗ ΜΑΣ...
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εξαρτάται από την
περιοχή).
• Ρε παιδιά, μήπως πρέπει
να κάνουμε
ανασχηματισμό; Ν ’
αλλάζαμε τον
Χριστοδουλάκη μ ε τον
Παπαντωνίου και να
υφυπουργοποιούσαμε την
Λνουσάκη;
• Σαν καλό ακοΰγεται
(τέτοια ώρα, τέτοια λόγια).
• Κύριε πρωθυπουργέ, με
το κύρος σας και την
ευρωπαϊκή σας εμπειρία
αναλάβατε πρωτοβουλίας.
Το σκάφος κλυδωνίζεται
επικινδύνως.
• Μήπως πρέπει ν ’
αναλάβει υπευθυνότερο
πόστο ο Ό το Ρεχάγκελ;
• Μ εταξύ μας είναι ο μόνος
που εργάζεται μεθοδικά
στην Ελλάδα των μεγάλων
έργων και της α-πό-λυ-της
αντιπαραγωγικότητας.
• Ποΰ-’ναι-η-μπά-λα!
• Στην Ν.Δ. πάλι,
ετοιμάζονται να στήσουν το
μεγαλύτερο δέντρο του
Αβραμόπουλου στη

Ρηγίλλης. (Το χαβά τους κι
αυτοί).
• Και να κρεμάσουν σ’
αυτό τον Σαμαρά (αφού δεν
μπορούν να κρεμάσουν τον
Μητσοτάκη).
• 16.12.2003:Άλλος ένας
νεκρός, αλλοδαπός εργάτης
στα «ολυμπιακά έργα» τους.
Διψήφιος πλέον ο αριθμός
των θυμάτων κι ούτε δάκρυ,
κι ούτε μια συγγνώμη κι
ούτε ένα μέτρο για όσους
δουλεύουν ανυπεράσπιστοι
στο μεροκάματο του
τρόμου, α π ’τα αφεντικά
του εκσυγχρονισμού.
• Καλή χρονιά αφεντικά.
2004 να είναι οι ώρες σας.
• Το είδαμε γραμμένο
στους τοίχους και
υπογραμμένο από την
Νεολαία του ΣΥΝ:
• «Θυμός, Οργή, Γενική
Ανυπακοή!» Μας άρεσε
πολύ.
• Περισσότερες από 1 (ένα)
εκατομμύριο νάρκες είναι
ανεπτυγμένες κατά μήκος
του Έβρου εναντίον των
λαθρομεταναστών, παρότι
Ελλάδα και Τουρκία έχουν
υπογράψει την συνθήκη της
Οτάβας για την «κατάργηση
των ναρκών κατά
προσωπικού».
• 64 λαθρομετανάστες

έχουν σκοτωθεί τα
τελευταία χρόνια και
εκατοντάδες άλλοι έχουν
ακρωτηριαστεί.
• Στην Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία της 9.11
δημοσιεύτηκαν οι
φωτογραφίες των Γκούμα
Ντιγκονάμα και Ραντουάν
Χ αρμπούς που ζουν πια στο
Γκαζοχώρι από
ελεημοσύνες και έχουν και
οι δύο κομμένα πόδια.
• Καλή χρονιά αδέλφια,
άνθρωποι, συνέλληνες και
μη.
• Το συνταρακτικό
ρεπορτάζ υπογράφουν οι
Δημήτρης Νανούρης και
Λ άμπης Παπαδόπουλος.
Μπράβο τους.
• Έ γγραφο του ΓΕΝ για
τον νέο αιγιαλό που
διαμορφώνουν τα 8
μποφόρ, δικαιώνει post
mortem τη Ρουμπινή
Σταθέα!
• Κρατική ηλιθιότητα,
ηλίθια γραφειοκρατία, ένα
κράτος-δολοφόνος και μια
αυτόχειρας που,
τουλάχιστον, δεν έφυγε
αδικαίωτη.
• Ξέρετε την οργάνωση
«Αρσις»; Πρόκειται για
μιαν ομάδα που παρέχει
υποστήριξη σε παιδιά που
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Εργαστήριο Νεοτερικής Ποίησης
Βασίλης Στεριάδης

ΤΟΜΗ 2004
π ό τη Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η μ ά ς έ ρ χ ε τ α ι μ ια π ο λ ΰ
κ α λ ή ε κ δ ο τ ικ ή κ ίν η σ η . Η M L S Π λ η ρ ο φ ο 
ρ ικ ή κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί τη ν η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ή ε γ κ υ 
κ λ ο π α ίδ ε ια ΤΟΜΗ 2004. Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια μ ια
π ρ ω τ ό τ υ π η π ρ ο σ π ά θ ε ια , με 155 χ ιλ ιά δ ε ς π ε 
ρ ίπ ο υ λ ή μ μ α τα , 10 χ ιλ ιά δ ε ς φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς ,
450 χ ά ρ τ ε ς , 220 λ ε π τ ά β ίν τ ε ο κ α ι a n im a tio n !
Σ η μ α ν τικ ή κ α ιν ο τ ο μ ία ε ίν α ι ε π ίσ η ς η δ υ ν α τ ό 
τη τα α ν α γ ν ώ ρ ισ η ς φ ω ν ή ς σ τα ε λ λ η ν ικ ά . Μ ε
τη δ ύ ν α μ η δ η λ α δ ή τη ς φ ω ν ή ς το υ ο χ ρ ή σ τ η ς
μ π ο ρ ε ί ν α π ε ρ ιη γ η θ ε ί σ τα 3 C D R O M κ α ι ν α
β ρ ε ι τις π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς π ο υ τ ο ν ε ν δ ια φ έ ρ ο υ ν .
Γ ια μ α ς π ο υ α σ χ ο λ ο ύ μ α σ τ ε σ υ ν ε χ ώ ς με κ α τ α 
γ ρ α φ έ ς κ α ι β ιο γ ρ α φ ίε ς , α λ λ ά κ α ι γ ια ό λ ο υ ς
ό σ ο υ ς κ ά ν ο υ ν σ υ χ ν ή χ ρ ή σ η ε γ κ υ κ λ ο π α ιδ ε ιιόν, η η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ή μ ο ρ φ ή ε ίν α ι ιδ ια ίτ ε ρ α χ ρ ή -

Α

κ ιν δ υ ν ε ύ ο υ ν α π ό κ ο ιν ω ν ικ ό
α π ο κ λ ε ισ μ ό .
• Κάθε χρόνο περιθάλπει

περί τα 100 παιδιά
αναγνωρίζοντας η ίδια πως
πρόκειται «για μια σταγόνα
στον ωκεανό της
εξαθλίωσης».
• Κ α ι έτσ ι όμω ς, το έ ρ γ ο
τη ς ε ίν α ι πολ ύτιμ ο.
• «Δενχρειάζεται ν ’

αφαιρούνται βαθμοί από τις
ομάδες, σε περίπτωση
επεισοδίων, για τιμωρία».
• Π ο ιο ς δή λω σ ε α υ τά τα
σοφ ά κ α ι εξόχω ς
εκ σ υ γ χ ρ ο ν ισ τικ ά , ου μην
α λ λ ά κ α ι « ε ξ υ γ ια ν τικ ά » του
α μ α ρ τω λ ο ύ π ο δ ο σ φ α ίρ ο υ
μας;
• Ο κ. Βασίλης

Γκαγκάτσης, πρόεδρος της
ΕΠΟ, εκλεκτός του
Μπενίτο.
• Π ο ιε ς ο μ ά δ ε ς
δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν σ υ νή θ ω ς
π ρ ο β λ ή μ α τα ; Π Α Κ Ο Κ Α ρ η ς στη Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ,
Ο Σ Ψ Π , Π Α Ο , Α Ε Κ στην
Α θ ή να .
• Ποιος ωφελείται; Οι

Κόκκαλης, Βαρδινυγιάννης,
Στάθης και, βεβαίωςβεβαίως ο... μέλλων
πρωθυπουργός Μπενίτο ο
Βου.
• Γι θα γίνει, ρε ξευτίλες,
\ __________ '

________ ____

Μπιζανομάχων 10, Τ.Κ.
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ε π ρ ω τ ο β ο υ λ ία τη ς ο ικ ο γ έ ν ε ια ς
τη ς α δ ε λ φ ή ς το υ π ο ιη τή Σ τ ε ρ ιά δη , Π ό π η ς Σ τ ε ρ ιά δ ο υ - Π α γ κ ά κ η ,
ιδ ρ ύ θ η κ ε το « Ε ρ γ α σ τ ή ρ ιο Ν ε ο τ ε ρ ι
κ ή ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Π ο ίη σ η ς Β α σ ίλ η ς Σ τ ε 
ρ ιά δ η ς » , με σ κ ο π ό τη ν α π ό δ ο σ η τιμ ή ς
στη μνή μη το υ π ο ιη τ ή Β α σ ίλ η Σ τ ε ρ ιά δη , τη μ ελέτη το υ σ υ ν ό λ ο υ το υ έ ρ γ ο υ
το υ κ α ι τη ν α ν ά δ ε ιξ η τη ς σ υ μ β ο λ ή ς
το υ σ τη ν π ν ε υ μ α τ ικ ή κ α ι π ο λ ιτισ τικ ή
α ν ά π τ υ ξ η τη ς χ ώ ρ α ς .
Π α ρ ά λ λ η λ α κ α θ ιε ρ ώ ν ε τ α ι ε τή σ ια
δ ιά λ ε ξ η γ ια τ ο ν ίδ ιο κ α ι τ ο έ ρ γ ο το υ
κ α ι ετή σ ιο β ρ α β ε ίο Β α σ ίλ η Σ τ ε ρ ιά δ η ,
π ο υ θ α α π ο ν έ μ ε τ α ι σ ε π ρ ω τ ο ε μ φ α ν ιζ ό μ ε ν ο έ λ λ η ν α π ο ιη τή .

Μ

με τις τη λ ε ο π τ ικ έ ς ά δ ε ιε ς
τω ν μ ε γ ά λ ω ν κ α ι μ ικ ρ ώ ν
κ α ν α λ ιώ ν ;
• Σιγά μη λύσετε τον

«γύρδιυ δεσμό», λέμε τώρα,
παραμονές εκλογών. Κι
έπειτα σας ενοχλεί που σας
αποκάλεσε ο
Αλογοσκούφης στη Βουλή
«κυβερνητικό καθεστώς».
• Θ έ λ ε τε κι άλλη α π ό δ ε ιξ η
μ ικ ρ ο κ ο μ μ α τικ ο ύ ο ρ γίο υ ;
• Ιδού ο πρωτοσέλιδος

τίτλος της φιλοκυβερνητικής
Κ υ ρ ια κ ά τικ η ς
Ε λ ε υ θ ε ρ ο τ υ π ία ς σε χρόνο

ανύποπτο:
• «Μ ε τ ρ ε ις ν ό μ ο υ ς
π α ρ α χ ω ρ ο ύ ν τ α ι σε ιδ ιώ τες,
ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς χ ιλ ιά δ ε ς
δ η μ ό σ ια κ α ι κ ο ιν ο τικ ά
κ τή μ α τα σε π ε ρ ιφ έ ρ ε ιε ς
κ ρ ίσ ιμ ε ς γ ια το α π ο τέ λ ε σ μ α
τω ν εκ λ ο γώ ν » ...
• Είπατε τίποτε;
• Α σ χετο : C o ca C o la A rt ή
α λ λ ιώ ς Δ Ε Σ Τ Ε Τ Ο Υ Σ .
• «Κοινωνία βρομιάς τρίτου

κόσμου καμουφλαρισμένης
πίσω από τ ’Αρμάνι.
Κοινωνία του εύκολου
πλούτου, του
γραψαρχιδισμού που
γίνεται μπουχός στις
απεργίες και πάει εκδρομή
ή για ψώνια αφήνοντας τους
100 να κατεβαίνουν στους

δρόμους» (Γ.
Παπαδόπουλος-Τετράδης).
• Ε ύ γ ε στη δ ιε υ θ ύ ν τ ρ ια το υ
Μ ο υ σ ε ίο υ Σ ύ γ χ ρ ο ν η ς
Τ έ χ ν η ς κ. Κ α φ έτσ η , π ο υ
μ ε τα κ ό μ ισ ε σ ο ύ μ π ιτο το
Τ δ ρ υ μ ά τη ς σ το Μ έ γ α ρ ο
Μ ο υ σ ικ ή ς ίν α π λ η ρ ω θ ε ί το
ρ η θ έ ν κ α ι η βούληση
Ε κ ε ίν ο υ . Ό σ ο γ ια τ ο Φ ιξ,
θ α το ... φ ιά ξ ε ι ο Μ π εν ίτο .
• Έτσι, μετά την Εθνική

ΑυρικήΣκηνή, και το
Ε.Μ.Σ.Τ. θα λειτουργεί
πλέον στο Μέγαρο και δια
του Μεγάρου. Ποιος άλλος
φορέας ή αμφορέας
απομένει;
• Α δ ικ α ν ο μ ίζ ε τε ο ι
υ π ά λ λ η λ ο ι Ε κ ε ίν ο υ γ ίν ο ν τ α ι
υ π ο υ ρ γ ο ί Π ο λ ιτισ μ ο ύ ,
Π α ιδ ε ία ς , Τ ο υ ρ ισ μ ο ύ ,
Τ ύ π ο υ κ.λπ.; B u sin ess is
b u sin ess g e n tle m e n !
• Εξελέγη παμψηφείο

το ν υ π ο δ ιο ικ η τ ή Α π .
Ταμβακάκη.
• Το άλλο πρόσωπο της

διαπλοκής, θα λέγαμε εμείς,
και η ομερτά που συνδέει
την εγχώρια
νομενκλατούρα.
• Α π ’ τη ν ά λ λ η ο Κ υ ρ ιά κ ο ς
αυτοανακηρύχθηκε
υ π ο ψ ή φ ιο ς β ο υ λ ε υ τή ς, ελέω
το υ μ π α μ π ά το υ , ε κ θ έ τ ο ν τ α ς
με τ ο γ ά ν τ ι - τ ι γ ά ν τ ι!
σ φ ο υ γ γ α ρ ό π α ν ο ! - τη ν
η γ ε σ ία το υ κ ό μ μ α τ ο ς .
• Φαίνεται πως όσο ο τόπος

θα πληρώνει για καιρό τους
Παπανόρέου, από τη
συνθήκη της Βάρκιζας
ακόμη, θα πληρώνει και
τους Μητσοτάκηδες.
• Α μ ά ν Ε λ λ ά ς με τ ο υ ς
π ο λ ιτ ικ ο ύ ς σου!
• Απίστευτοι όμως και οι

Χάρης Σαββόπουλος
επίκουρος καθηγητής στην
ΑΣΚΤ της Θεσσαλονίκης.
Συγχαρητήρια! ΠΣάνια
Παπά δεν έλαβε ούτε μία
ψήφο.

δημοσιογραφικοί
πράκτορες! Μια συνέντευξη ;
της κυρίας Μ αρίκας στη
Γ υ ν α ίκ α μεταφράστηκε σε
μείζον πολιτικό γεγονός!
Κανάλια, σχόλια επ ί
\χ
σχολίων, εμβριθείς
m
αναλύσεις!

• 5,2 ε κ α το μ μ ύ ρ ια δ ρ χ .
ε ίν α ι η α μ ο ιβ ή , μ α ς λ έν ε
έ γ κ υ ρ ε ς π η γ έ ς , το υ
Κ υ ρ ιά κ ο υ Μ η τσ ο τά κ η ω ς
σ υ μ β ο ύ λ ο υ σ τη ν Ε θ ν ικ ή
Τ ρ ά π ε ζ α , δ ιο ρ ισ μ έ ν ο υ α π ό

• Γ ι α τ ο τ ι ε ίπ ε η Μ α ρ ίκ α ! r
Ε , τ ι ε ίπ ε ; ξ ε ρ ο τ ή γ α ν α είπ ε!'
• Άντε και του χρόνου,
■■,
αδελφοί, σοφότεροι και
AV
εγκρατέστεροι!
<τι
Μ α ν ω λ ά κ η ς ο β ο μ β ισ τ ή ς

Με το τρένο των ποιητών
του Χριστόφορου Μ ηλιώ νη

ρχόμουν από τις Βρυξέλλες, όπου
είχα πάρει μέρος σε μια «πανευ
ρωπαϊκή συνάντηση» που έφερε
τον τίτλο «Το τρένο των ποιη
τών», αλλά τελικά είχε αποδει
χτεί λιγότερο φανταχτερή απ’ όσο δή
λωνε το ποιητικό της όνομα. Ή μασταν
καμιά δεκαριά δηλωμένοι ποιητές, εξε
ζητημένα ατημέλητοι, που εκπροσω
πούσαμε ισάριθμες χώρες της Ευρώ
πης. Ανεβαίναμε εκ περιτροπής στην
έδρα και διαβάζαμε ποιήματά μας, ο
καθένας στη γλώσσα του, «για ν ’ ακου
στεί ο ήχος της καθεμιάς κι όλες μαζί να
συνθέσουν την ευρωπαϊκή συμφωνία».
Αλλά αυτή η συμφωνία ηχούσε βέβαια
μονάχα στη φαντασία κάποιων υπαλλή
λων που είχαν συλλάβει την ιδέα και γ ι’
αυτό πληρώνονταν: να προτείνουν δη
λαδή ιδέες που να προάγουν τη Μεγάλη
Ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης.
Στην πράξη αυτή η «Συμφωνία» δεν
ήταν παρά μια διφδοχή από ακατανόη
τους μονόλογους σε διάφορους τόνους.
Ό σο για τις «διαδρομές» του τρένου,
που είχαν υποσχεθεί οι σχετικές προ
σκλήσεις, αυτές τελικά συναθροίστη
καν σε μία - κι αυτή με ένα μικρό λεω
φορείο ως τη Μπρυζ, όπου κάναμε μια
ποιητική βόλτα με βάρκα στο κανάλι,
φάγαμε «κάτι πρόχειρο» και ξαναγυρίσαμε στις Βρυξέλλες, όπου «το τρένο
σφύριξε λήξη των εργασιών», για να
κάνει ο καθένας το πρόγραμμά του.
Την Ανίκα μάταια την είχα αναζητή
σει. Την είχα γνωρίσει ένα μεσημέρι
στην Αθήνα, στη Στοά του Βιβλίου, και
πρόθυμα είχε δεχτεί να την κεράσω ένα
ούζο. Λογάριαζα πως θα ήταν κι αυτή
καλεσμένη στις Βρυξέλλες, πως απο
κλειόταν να μην ήταν, αλλά η ελπίδα μου
αποδείχτηκε μάταιη. Έ τσ ι ξαναβρέθηκα ολομόναχος στις Βρυξέλλες, την
πρωτεύουσα της Ενωμένης Ευρώπης.
Ανέβηκα στο Mont des Arts, επισκέφθηκα το Μουσείο μουσικών οργάνων,
είδα στο βάθος το Μουσείο της Δυνα
στείας με τον τεράστιο θόλο που διαρ
κώς επισκευάζεται εδώ και τρία χρόνια
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που είχα ξανάρθει. Και τότε τον περιβάλλανε οι σκαλωσιές. Πέρασα από τη
φαρδιά λιθόστρωτη λεωφόρο με τα με
γαλοπρεπή κτήρια που τις εισόδους
τους φυλάγουν μαρμάρινοι άγγελοι -ή
ερω τιδείς- δεξιά κι αριστερά, κι από τη
Βασιλική Πλατεία, τη Royal Koning, με
το μπρούτζινο άγαλμα κάποιου Λεοπόλδου, μπροστά στα βασιλικά ανάκτο
ρα. Χάζεψα τα καλοσυντηρημένα με
σαιωνικά κτήρια στην οδό Coudemberg
και στην οδό Revenstein, με τους οξυκό
ρυφους πυργίσκους και τους μαύρους
ανεμοδείκτες στην κορυφή τους, μι
κρούς τερατόμορφους δαίμονες που τις
νύχτες, υπέθεσα, θα ξυπνούν και θα
φτερουγίζουν ολογυρα, όπως στα Π α
ραμύθια του Hoffmann, στην ταινία που
είχα δει - πριν πόσα χρόνια;
Κατεβαίνοντας από τα παλάτια των
Λεοπόλδων προς τη «Gran’ Place», το
τεράστιο ρολόι της Γαλαρίας χτύπησε
δώδεκα, και ξύπνησαν ολόγυρα στις
κόγχες τ’ αγαλματίδια και τ’ άλλα αθύρ
ματα και τα καμπανάκια κι άρχισαν να
χτυπούν κι αυτά. Στάθηκα στη μέση της
«Gran’ Place», έφερα γύρω το βλέμμα
μου και θαύμασα για μια τελευταία φο
ρά το μεγαλοπρεπές κυκλικό σκηνικό
με τις επιχρυσωμένες προσόψεις των
κτηρίων, των μεσαιωνικών συντεχνιών
και του παλιού Δημαρχείου. Μπήκα
ύστερα σ’ έναν στενό παράδρομο της
παλιάς πόλης κι έφαγα μύδια σαγανάκι.
Κοίταξα τη βιτρίνα σ’ ένα πορνο-σιόπ,
αήδιασα με τα φαντασιωτικά ερωτικά
υποκατάστατα κι έβγαλα τα συμπεράσματά μου για την εσωτερική ζωή των
Βέλγων. Ξαναπήγα τέλος στο Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο και τράβηξα μερικές
ακόμη φωτογραφίες.
Μου έλειπε, είναι αλήθεια, μια καλή
συντροφιά* σ’ αυτό μάλλον δεν είχα
σταθεί τυχερός, αλλά δεν βιαζόμουν, εί
χα όλο το χρόνο στη διάθεσή μου. Εξάλ
λου το τρένο -ό χι βέβαια «των ποιη
τών»- δίνει πάντα τις καλύτερες ευκαι
ρίες. Και στο τέλος-τέλος υπήρχε ακόμα
η περίπτωση της Ανίκας που ποιος ξέ

ρει γιατί δεν είχε εμφανιστεί - ίσως κά
ποιο κώλυμα της είχε παρουσιαστεί την
τελευταία στιγμή. Αλλιώς, θα με είχε ει
δοποιήσει.
Πήρα λοιπόν το τρένο -το πραγματικό
αυτή τη φ ορά- στο Σταθμό και τράβηξα
για την Ολλανδία. Στο βαγόνι μου κα
θόντουσαν δυο γριές που δεν έλεγαν να
μαζέψουν τη γλώσσα τους -προσπάθη
σα να καταλάβω, μάλλον μιλούσαν βαλόνικα- ενώ οι άντρες τους τις παρακο
λουθούσαν με βλέμμα χαμένο σε πελάγη αλτσχάιμερ.
Δίπλα μου καθόταν μια μάνα με δυο
κατάξανθα αγόρια που θα στοιχημάτιζα
πως ήταν δίδυμα. Φαίνεται πως είχε πλη
ρώσει μονάχα δύο εισιτήρια και τ’ αγό
ρια τσακώνονταν όλη την ώρα διεκδικώντας τη δεύτερη θέση, με αποτέλεσμα
συνεχώς ένα από τα δυο, πότε το ένα πό
τε το άλλο, να σέρνεται γκρινιάζοντας
ανάμεσα στα πόδια μου, πράγμα που
έκανε τη νεαρή μητέρα τους να το τρα
βάει απότομα προς το μέρος της. Αποπειράθηκα να την καθησυχάσω, πως δεν
ήταν για μένα καμιά ενόχληση, χάιδεψα
στο κεφάλι το αγοράκι που εκείνη τη
στιγμή γκρίνιαζε στα πόδια μου και του
χαμογέλασα όσο πιο φιλικά γινόταν, αλ
λά η μαμά του μου έριξε ένα άγριο βλέμ
μα ενοχλημένης σκύλας και το τράβηξε
κοντά της. Αλλωστε ούτε το ίδιο φάνηκε
να συγκινήθηκε από τη φιλική χειρονο
μία μου. Το όγδοο άτομο στο κουπέ μας
-λογαριάζοντας βέβαια τα δυο μωρά
σαν ένα άτομο, αφού είχαν πληρώσει
ένα μόνο εισιτήριο- ήταν ένα άντρας ερ
γατικός, που από τη στιγμή που κάθισε
άπλωσε τα πόδια του -φορούσε άρβηλα
από σουέτ-, κατέβασε το δερμάτινο κα
σκέτο του και συνέχισε τον ύπνο του που
κάπου του τον είχαν διακόψει. Και, κατά
τρόπο περίεργο, όταν μπήκε ο ελεγκτής
να τσεκάρει τα εισιτήρια, έβγαλε το δικό
του από το τσεπάκι της φόρμας του, το
έδωσε κι ύστερα το ξανάβαλε στη θέση
του χωρίς σ’ αυτό το διάστημα ν’ ανοίξει
καθόλου τα μάτια του.
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Ζητώντας συγγνώμη, πέρασα ανάμε
σα από τα πόδια όλων αυτών και βγήκα
στο διάδρομο. Ή ταν σχεδόν αδειανός.
Ένα-δυο νεαρά ζευγάρια -τουρίστες,
όπως έδειχνε το ντύσιμό τους- με τα σα
κίδια στην πλάτη, αγκαλιασμένα, κοι
τούσαν το τοπίο που έφευγε. Στάθηκα
κι εγώ σ’ ένα παράθυρο κι έκανα το
ίδιο. Καιχάρηκα όταν επιτέλους, σε μια
μικρή κοιλάδα που άνοιξε μπροστά
μας, είδα έναν ανεμόμυλο να απομα
κρύνεται μαζί με το ολλανδικό τοπίο,
ώσπου απόμεινε στα μάτια μου η εικόνα
του ζωγραφισμένη πάνω στο χρωματι
στό καφεκούτι που είχαμε στο πατρικό
μου σπίτι και τόσο με γοήτευε. Έ νας
Θεός ξέρει πώς είχε ταξιδέψει ως εκεί
πάνω, στ’ απάτητα βουνά της πατρίδας
μου. Και τώρα έκανα εγώ το ίδιο ταξίδι
αντίστροφα, ύστερα από τόσα χρόνια,
για να το συναντήσω.
Έκανα ένα διάλειμμα στην Αμβέρσα.
Κατεβαίνοντας στο Σταθμό της, τον
Gare Centrale, με τ’ αραβουργήματα κά
τω από το τεράστιο τόξο της πρόσοψης,
κατηφόρισα ευθεία την κεντρική λεωφό
ρο και βγήκα στην πλατεία με το Δημαρ
χείο - ωραίο αναγεννησιακό κτήριο.
Κοίταξα τον ταξιδιωτικό οδηγό μου και
επιβεβαίωσα την υπόθεσή μου: έτος
1568! Κι ολόγυρα άλλα κτήρια γοτθικά
και αναγεννησιακά. Μπροστά στη Μη
τρόπολη ένα σύμπλεγμα με χάλκινα
αγάλματα
και
την
επιγραφή
APPELMANS - τάχα να σημαίνει «Οι
δεόμενοι»; Κάθε τόσο τ’ αγάλματα ζω
ντανεύουν, κάνουν κινήσεις προσευχής
κι ακούγεται κατανυκτική θρησκευτική
μουσική. Πιο πέρα ο ανδριάντας του
Petro Paolo Rubens, ένα συντριβάνι με
χάλκινο σύμπλεγμα στη μέση, που βγά
ζει από παντού νερά, και πιο κάτω ο χάλ
κινος ανδριάντας του Anton Van Dyck.
Κατέβηκα στο κανάλι. Στο βάθος το
λιμάνι. Κι εδώ ένας μεσαιωνικός πύρ
γος και στην είσοδό του το άγαλμα ενός
Δούκα - «της ελεεινής μορφής» θα τον
έλεγα. Αδύνατος και ψηλοκρεμαστός τρέμει ο κώλος του να βγει η ψυχή του,
σκέφτηκα. Και παραπέρα, ένα αρχαίος
πολεμιστής με περικεφαλαία. Αυτός
πώς βρέθηκε εδώ;
Ποταμόπλοια φορτωμένα διαβαίνουν,
ακούγονται κάθε τόσο μηχανές. Κάθι
σα σ’ ένα παγκάκι και κοίταζα ένα κα
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ράβι που ετοιμαζόταν ν ’ αποπλεύσει κι
ανέβαζε την άγκυρά του. Έ νιω θα κου
ρασμένος, σαν τα χρόνια να είχαν αρχί
σει να βαραίνουν επάνω μου. Θυμήθη
κα το ποίημα του Ουράνη και το απάγ
γειλα μέσα μου:
Μοιάζω τους γέρους ναυτικούς που εί
δα στην Ολλανδία
Το ίδιο βράδυ, πάλι με το τρένο, που
αυτή τη φορά ήταν κατάμεστο, έφυγα
για το Άμστερνταμ.
Στο Άμστερνταμ έφτασα νύχτα.
Είχα φροντίσει κιόλας από την Αθήνα
να κλείσω θέση μέσω Ιντερνέτ σ’ ένα
φτηνό ξενοδοχείο, κοντά στο Μεγάλο
Κανάλι, κι όταν το ταξί με άφησε μπρο
στά στην είσοδό του, διαπίστωσα πως
έπρεπε ν ’ ανεβάσω το σάκο μου σε μιαν
απότομη εξωτερική σκάλα πέτρινη. Ο
υπάλληλος της ρεσεψιόν με περίμενε
και, μόλις είπα το όνομά μου, μου έδω
σε αμέσως το κλειδί μου σαν να ήταν
παλιός γνώριμος -μεγάλη υπόθεση η
νέα τεχνολογία, σκέφτηκα- και μου
έδειξε δίπλα μου άλλη μια σκάλα, ξύλι
νη εσωτερική αυτή τη φορά, ακόμα πιο
ψηλή και πιο απότομη, που έπρεπε κι
αυτή να την ανέβω μαζί με το σάκο μου,
για να πάω στο δωμάτιό μου. Ευτυχώς
είχε κουπαστή και πιανόμουν με το ένα
μου χέρι, ενώ με το άλλο ανέβαζα το σά
κο και τον ακουμπούσα σε κάθε σκαλί κι έτσι χωρίς να το επιδιώξω μέτρησα
τελικά τα σκαλιά κι ήταν δώδεκα. Κι
όταν έφτασα στην κορυφή κοίταξα κά

τω κι ένιωσα ίλιγγο, και σκέφτηκα πως
ακόμα πιο δύσκολα θα ήταν τα πράγμα
τα στο κατέβασμα.
Είχα την κρυφή ελπίδα πως εδώ του
λάχιστον θα συναντούσα την Ανίκα. Εί
χα μαζί μου την κάρτα της και της τηλε
φώνησα το πρωί, αλλά το τηλέφωνο δεν
απαντούσε. Ίσ ω ς απούσιαζε εκείνη τη
στιγμή κι έπρεπε να δοκιμάσω ξανά κά
ποια άλλη ώρα.
Βγήκα λοιπόν να ιδώ το Αμστελόδαμον, που οι παλιοί πραματευτάδες, ο
Κοραής κι οι άλλοι το περιγράφουν με
επίκεντρο τη Μ πόρσα - το βιβλίο με τις
Επιστολές τους το είχα στο σάκο. Αλλά
εγώ δε σκόπευα βέβαια ούτε καν να ρω
τήσω κατά που πέφτει η Μπόρσα, εμένα
άλλα ήταν τα ενδιαφέροντά μου: να
πιάσω τον παλμό της Ευρώπης, που τώ
ρα γινόταν η κοινή μας πατρίδα, και μά
λιστα μέσα στην ίδια την καρδιά της, να
ζήσω το καλλιτεχνικό της κλίμα και βέ
βαια να συλλάβω τον ιστό όπου θα συνυφαίνονταν όλα αυτά και θα συνέθε
ταν -για τί όχι;-τη δική μου «ευρωπαϊκή
συμφωνία».
Έ τσ ι πήρα τους δρόμους για το Μου
σείο Φλαμανδικής Τέχνης, ρωτώντας
και χαζεύοντας στα κανάλια με τις μα
ούνες και ρίχνοντας πότε-πότε καμιά
ματιά στο χάρτη μου.
Ό ταν βγήκα από το Μουσείο -όπου
θαύμασα κυρίως τους πίνακες του Βαν
Γκογκ- κόντευε κιόλας μεσημέρι. Είδα
ένα ξενοδοχείο που μου φάνηκε πιο βο-
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λικό και πιο σουλουπωμένο. Λεγόταν
Museum. Μπήκα και ρώτησα για την τι
μή. Με έκπληξή μου διαπίστωσα πως
ήταν ασύγκριτα καλύτερο: βρισκόταν
στο Κέντρο, δηλαδή στον παλμό της πό
λης, κι ωστόσο ήταν πιο φτηνό από το
δικό μου! Κι έβγαλα το συμπέρασμα
πως αυτό οφειλόταν ίσως στον τρόπο με
τον οποίο είχα κλείσει το δωμάτιο. Απο
φάσισα να μετακομίσω την ίδια μέρα
κιόλας.
Εντωμεταξύ αισθανόμουν μεγάλη
κούραση, θόλωναν τα μάτια μου, πράγ
μα που μου συμβαίνει συχνά, ιδιαίτερα
όταν βλέπω για πολλή ώρα δυνατά χρώ
ματα. Αυτός είναι και ο λόγος που απο
φεύγω να επικεφτώ μεγάλα καταστήμα
τα, όπως λ.χ. το Lafayette στο Παρίσι, το
Mark's and Spencer’s στο Λοδίνο, ακόμα
και του/Iαμπρόπουλου στην Αθήνα.
Στη διασταύρωση των παλιών εμπορι
κών δρόμων που ήταν στολισμένοι με
πολύχρωμες σημαιούλες, σε μια πλατειούλα με δέντρα, είδα μια καφετέρια και
σκέφτηκα πως ένα τοστ κι ένα εσπρέσο
θα με στερέωναν. Η μέρα ήταν ηλιόλου
στη, θύμιζε Αθήνα, αλλά τα τραπέζια
στο πεζοδρόμιο ήταν γεμάτα. Έ τσ ι δεν
είχα άλλη επιλογή παρά να καθίσω στο
εσωτερικό. Εκεί οι πελάτες ήταν λιγο
στοί και βρήκα ευτυχώς ελεύθερο τρα
πέζι, με τραπεζομάντηλο και λουλούδια
στο βάζο, ακριβώς δίπλα στη μεγάλη
τζαμαρία της πρόσοψης, απ’ αυτά που
στο Παρίσι τα κρατούν αδειανά, κρά
χτες για τους περαστικούς. 'Οταν όμως
πας να καθίσεις, τότε το γκαρσόνι σού
δείχνει ένα άλλο τραπέζι στο βάθος, με
την παρατήρηση πως εκείνο προηγείται.
Αυτό μια φορά μ’ έκανε έξω φρενών,
στην Πλατεία των Βοσγίων, όπου μόλις
είχα επισκεφθεί το σπίτι του Ουγκώ και
όταν βγήκα είχε πιάσει βροχή. Μπήκα
λοιπόν στο διπλανό καφενείο και κάθι
σα σε μια παρόμοια θέση, ήρθε όμως
μια χοντρομπαλού γκαρσόνα, της οικο
γένειας των Θεναρδιέρων, και μου 'δεί
ξε το βάθος του καφενείου, μέσα στο
σύννεφο των αναθυμιάσεων. Έ κα να
μια γκριμάτσα και κούνησα το κεφάλι
δεξιά-αριστερά, για να δηλώσω πως δεν
καταλαβαίνω, κι εκείνη πήγε και έφερε
το γκαρσόνι. Εντωμεταξύ εγώ είχα
ανοίξε ι τον κατάλογο και, καθώς με ε ίχε
κόψει η πείνα, το μάτι μου έπεσε στα
κρύα πιάτα. Δεν ξέρω αν ήταν η επιμονή
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μου να μένω καρφωμένος στη θέση μου,
κάνοντας πάντα πως δεν καταλάβαινα
τίποτε από τη γαλατική ρητορεία του ή
αν ήταν η επιλογή μου που τον έπεισε ν ’
αλλάξει το χαβά του - μια ποικιλία με
αλλαντικά και τυριά που του υπέδειξα
βάζοντας το δάχτυλό μου στον κατάλο
γο. Κι όταν κατάλαβα πως τον είχα κά
νει κιόλας του χεριού μου, «et une
bouteille de bière, s’il vous plaît» είπα με
άψογη προφορά. «Τον κέρατά!» σκέ
φτηκα. «Θα το ακριβοπληρώσω, αλλά
θα περάσει το δικό μου».
Ευτυχώς εδώ δεν χρειάστηκε να χρη
σιμοποιήσω τίποτε απ’ αυτά, πράγμα
που μου έφτιαξε κιόλας τη διάθεση.
Ή ρ θ ε το γκαρσόνι κι έδωσα την παραγ
γελία συνοδεύοντάς τη με μια ευχαρι
στήρια κίνηση του κεφαλιού μου, πράγ
μα που μου το ανταπέδωσε με την ίδια
σοβαρότητα.
Το γκαρσόνι μού έφερε το τοστ και τον
εσπρέσο μου μ’ ένα ποτήρι νερό και
στάθηκε δίπλα μου περιμένοντας να
πληρώσω. Μου έδωσε τα ρέστα και κά
νοντας πάλι μια μικρή υπόκλιση απομα
κρύνθηκε. Αυτό μου ’φτιάξε πιο πολύ τη
διάθεση και, για να πιω μια γουλιά νε
ρό, να βρέξω το λαρύγγι μου, σήκωσα
το ποτήρι μου, μ’ έναν τρόπο σχεδόν
επίσημο, σαν να έκανα πρόποση.
Χαμογέλασα στο κορίτσι που καθόταν
ακριβώς έξω από τη τζαμαρία μου και,
καθώς η κίνησή μου της τράβηξε την
προσοχή, έστρεψε το πρόσωπό της και
μου έριξε μια φευγαλέα ματιά. Ή ταν
ένα ροδαλό πρόσωπο, πολύ καθαρό,
που το πλαισίωναν τα πυκνά ξανθά
μαλλιά της που τα είχε μαζεμένα πίσω,
σε μια φουντωτή αλογοουρά που έφτα
νε ως τη μέση της. Μονάχα ένα τσου
λούφι είχε ξεφύγει και κατέβαινε από
τον κρόταφο στο μάγουλό της με αφέ
λεια. Τα χείλη της μένανε διαρκώς μι
σάνοιχτα σε μιαν έκφραση απορίας.
Εκείνο όμως που πιο πολύ τράβηξε
την προσοχή μου ήταν το βλέμμα της,
ένα βλέμμα γαλανό που ερχόταν κατευ
θείαν και συναντούσε το δικό μου και
αφηνόταν με εμπιστοσύνη σ’ αυτή τη
συνάντηση.
Προς στιγμήν φάνηκε αμήχανη στο
χαμόγελό μου, κι εγώ έσπευσα νατό συ
νοδέψω με μια μικρή υπόκλιση, που μου
την ανταπέδωσε με έκδηλη πάλι αμηχα
νία. Το πράγμα είχε αρχίσει να αποχτά-

ει ενδιαφέρον και άρχισα να την πε
ριεργάζομαι με ιδιαίτερη προσοχή,
φροντίζοντας ωστόσο να μη την δυσαρεστήσω με καμιά αδιακρισία μου. Δί
πλα της καθόταν μια νέα γυναίκα που
είχε στραμμένο το πρόσωπό της σε αντί
θετη κατεύθυνση κι έτσι δεν μπορούσα
να το ιδώ. Φαίνεται πως κάτι παρακο
λουθούσε που της είχε προκαλέσει το
ενδιαφέρον και είχε αφαιρεθεί.
Έ τσ ι το κορίτσι είχε όλη την άνεση να
παρακολουθεί τις κινήσεις μου. Έ σ κυ
ψα το πρόσωπό μου στην ανθοδέσμη
και πήρα βαθιά αναπνοή κι ύστερα το
ανασήκωσα με μιαν έκφραση απόλυτης
ευδαιμονίας. Έλαμψε ολόκληρη κι εγώ
προσποιήθηκα πως αποσπώ από την
ανθοδέσμη το πιο ωραίο λουλούδι και
της το προσφέρω. Άπλωσε το χέρι της
και προσποιήθηκε πως το παίρνει, το
έφερε στο πρόσωπό της και το μύρισε
με την ίδια ευδαιμονία. Την ευχαρίστη
σα με μια ελαφρά υπόκλιση και μου το
ανταπέδωσε με τον ίδιο τρόπο. Χάιδεψα την ανθοδέσμη και της έδωσα να κα
ταλάβει πως το χάδι μου απευθυνόταν
και σ’ εκείνη - και πάλι με ευχαρίστησε
με τον ίδιο τρόπο.
Σε όλο αυτό το διάστημα δε χαμογέλα
σε καθόλου, αλλά το πρόσωπό της με τα
μισάνοιχτα χείλη και τα ορθάνοιχτα γα
λανά της μάτια, ήταν προσηλωμένο στη
μυστική μας τελετουργία.
Δεν ήξερα πώς να συνεχίσω και θέλη
σα να κρατήσω για πάντα αυτή την ιερή
στιγμή. Άπλωσα το χέρι μου και πήρα τη
φωτογραφική μου μηχανή που την είχα
ακουμπήσει στη διπλανή καρέκλα. Ούτε
θορυβήθηκε ούτε άλλαξε έκφραση το
πρόσωπό της, όταν είδε να τη φωτογρα
φίζω. Μονάχα έμεινε ακίνητη για λίγο,
κι εγώ την ευχαρίστησα με τη μιμική μου.
Τότε η γυναίκα που τη συνόδευε γύρι
σε προς το μέρος της, κοίταξε το ρολόι
της, κάτι είπαν, ίσως πως είναι ώρα να
φύγουν και σηκώθηκαν. Η γυναίκα πή
ρε από το χέρι το κορίτσι κι εκείνο ακο
λούθησε, ενώ για ένα διάστημα είχε το
πρόσωπό της στραμμένο προς τη τζαμα
ρία μου. Λογάριασα την ηλικία της, θα
ήταν το πολύ πέντε χρονών.
Γύρισα στο ξενοδοχείο και χαμογε
λούσα, καθώς ανέβαινα δύο-δύο τα δώ
δεκα σκαλιά.
Ράχες, 9Σεπτ. 2003.
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Η Άμπι Μ όργκαν ανήκει στη νεότερη γενιά δραματουργών.
Γεννημένη το 1968, έκανε την παρθενική επαγγελματική της
f t

εμφάνιση στο θ έα τρ ο το 1998 με το έργο SKINNED και
σήμερα έχει την τύχη που πολλοί νέοι έλληνες θ εατρικοί
συγγραφείς θα ζήλευαν: να γράφει θεατρικά έργα με
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αναθέσ εις από θεατρικούς οργανισμούς και θιάσ ους (το
γεγονός αυτό έχει βεβαίω ς να κάνει με τη διαφορετική
νοοτροπία και λειτουργία της αγγλικής σκηνής και καθόλου με
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την έλλειψη στην Ελλάδα ανθρώπων ικανών να γράψουν).

Υψηλή τάση στον εξώστη
ο έργο της Υψηλή τάση που πα
ρουσιάζεται στον Εξώστη του
Αμόρε είναι η απεικόνιση των
δυο όψεων της ζωής. Η υψηλή
τάση είναι χαρακτηριστικό της
εποχής μας. Οι καταστάσεις σηματοδοτοΰνται από κάτι ακαθόριστο και
επικίνδυνο. Η υψηλή είναι επικίνδυνη
τάση. Οι συμπτώσεις, η μοίρα, ο έρω
τας, τα όνειρα, η σταθερότητα, η επαγ
γελματική αποκατάσταση, η δειλία, ο
φόβος, η άρνηση για τις κοινωνικές
συμβάσεις. Η αναζήτηση του ανθρώ
που για την ουσία των πραγμάτων, για
την ενδεδειγμένη πορεία, για το απρό
οπτο που οδηγεί σε παρέκκλιση από
τον δρόμο ή προκαλεί το αναπόφευ
κτο. Μετά από την αναμέτρηση του καθενός με την αλήθεια του εαυτού του τα
πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα. Δύ
σκολα βρίσκει κανείς το θάρρος να
σταθεί απέναντι στον εαυτό του και να
πει την αλήθεια. Ακόμα πιο δύσκολα
το βρίσκει όταν πρόκειται να σταθεί
απέναντι σε κάποιον άλλο. Ακόμα κι
αν από αυτή την ομολογία κρίνεται η
ζωή ενός ανθρώπου.
Δύο φίλοι έρχονται, στη δεδομένη
φάση της ζωής τους, αντιμέτωποι με
όλα όσα προσπαθούν να ξεφύγουν. Οι
διακοπές τους αποδεικνύονται διακο
πή από την καθημερινότητα που έμα
θαν υπομονετικά να βιώνουν, από τα
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ιμέματα που αφήνονται να πιστεύουν,
από την αλήθεια που δεν θέλουν να ει
πωθεί. Στη ζωή τους υπήρξε μία κοπέ
λα. Μία φίλη που, ενώ τους προειδο
ποίησε, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν
στη ζωή, ακριβώς γιατί φοβήθηκαν την
αλήθεια των αισθημάτων τους. Φοβή
θηκαν την ομολογία της αγάπης. Την
απώλεια της αγαπημένης τους έρχεται
να καλύψει μια νεαρή κοπέλα που θα
συναντήσουν στον τόπο των διακοπών
τους. Η θέση θα καλυφθεί, η ιστορία
θα επαναληφθεί; Πώς θα μπορέσουν

να αποφύγουν τα λάθη του παρελθό
ντος; Η συγγραφέας έχει στηρίξει το
έργο της ακριβώς σ’ αυτόν τον κύκλο
της ζωής. Στο γύρισμα των καιρών
που δεν επιτρέπει σε κανέναν να ξεφύγει από το παρελθόν του και που
οδηγεί ή στην καταστροφή ή στην κά
θαρση.
Η σκηνοθεσία του Γιάννη Μόσχου
ξεκινώντας από αυτά τα δραματουργικά δεδομένα προσέγγισε τους ήρωες
με σοφή επιφύλαξη. Τους άφησε σιγά
σιγά να ξεδιπλώνουν τον εαυτό τους,
να αποκαλύπτονται, να φωτίζουν τις
απόκρυφες πλευρές τους, ώσπου να
φτάσουν στην απόλυτη παραδοχή. Η
παράσταση σωστά ενορχηστρωμένη
και οργανωμένη, με ακρίβεια και με
τρόπο που να επιτυγχάνεται η επιτυ
χία στο σύνολο της. Η μετάφραση του
Γιώργου Δεπάστα πολύ σύγχρονη, πο
λύ δυνατή και ευαίσθητη, ποιητική. Οι
ηθοποιοί του, όλοι χω ρίς υπερβολές
και με μεγάλη αλήθεια στο παίξιμό
τους, γίνονται οι οδηγοί του θεατή σε
μια ιστορία που κινείται ανάμεσα σιο
χθες, το σήμερα και το αύριο, την
πραγματικότητα και το όνειρο.
Ο Φάνης Μ ουρατίδης, σε μια μετρη
μένη ερμηνεία που συνδυάζει την ωρι
μότητα, την εμπειρία και την αυθεντι
κότητα, απέδειξε πόσο η λιτότητα των
εκφραστικών μέσων και η αποφυγή
των εντυπωσιασμών φέρνει πλούσια
αποτελέσματα. Ο Χρήστος Λούλης, με
τον δαμασμένο αυθορμητισμό του,
μας πείθει για την αθωότητα και την
αλήθεια του χαρακτήρα που ερμη
νεύει. Η Φαίη Ξυλά σε μια πειστική
και καλή διεκπεραίωση του ρόλου της.
Ο σκηνικός χώρος που διαμόρφωσε
η Ειρήνη Σαριμούτσου επιτρέπει την
απόδραση και την τοποθέτηση της
δράσης σε ένα ονειρικό αλλά ταυτό
χρονα ρεαλιστικό πλαίσιο. Απόλυτα
χρηστικό και πρακτικό, έρχεται να κα
λύψει τις πολλαπλές, σχεδόν κινημα
τογραφικές, αλλαγές του χώρου δρά
σης και να συνδράμει στο τελικό θετι
κό αποτέλεσμα της σκηνοθετικής προ
σέγγισης. Ο ι φωτισμοί του Τάσου Παλαιορούτα βοήθησαν με τον ιδανικό
τερο τρόπο στην ολοκλήρωση του «το
πίου» αυτού.
ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ

ΓΟΥΝΑ ΤΗΣ ΜΙΓΚΝΤΑΛΙΑ ΚΡΟΥΖ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Μ ια σκοτεινή, ανατρεπτική παραβολή είναι το νέο έργο που
παρουσιάζει η «Πειραματική Σκηνή» του Εθνικού Θ εάτρου. Η
Γούνα της Πορτορικανής και Αμερικάνας, Ν εο ϋ ο ρ κέζα ς εν
τέλει, Μ ιγντάλια Κ ρουζα π οτελεί την πρώτη εμφάνιση στο
θ έ α τρ ό μας μιας νέας και σημαντικής συγγραφέως. Μ α ς
φ έρνει σ ε επαφή με τις σύγχρονες τάσ εις του αμερικάνικου
θ εάτρου, οι οποίες, απ' ό,τι μας ενημερώνει το πρόγραμμα της
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παράστασης, σχετίζονται στενά πλέον με το θ έα τρ ο των
«μειονοτήτων», με τα αιτήματα της πολυπολιτισμικότητας και την
οπτική του «Άλλου».

Παρέα με το Κτήνος
Γούνα, όπως είπαμε, είναι κατά
βάση μια παραβολή, μια επαναδιατύπωση και ανάπλαση με σύγ
χρονους όρους έκφρασης ενός
παραμυθιού. Επομένως μπορεί
να δεχθεί και το ίδιο πολλές και εξίσου
νόμιμες αναγνώσεις. Η υπόθεση του θυ
μίζει κάπως την Πεντάμορφη και το τέ
ρας, αν και ο πυρήνας του κλασικού πα
ραμυθιού, που είναι η μεταμόρφωση του
πρίγκιπα σε τέρας και αντίστροφα, εδώ
απουσιάζει. Η Κρουζ ακολουθεί αντίθετα
ένα καθαρά αστικό πρότυπο δραματουρ
γίας: το ερωτικό τρίγωνο. Στο έργο δύο
άνθρωποι και η μορφή της γυναίκας-τέρατος καταλαμβάνουν τις κορυφές του
τριγώνου. Σ’ αυτό το τρίγωνο μάλιστα,
κάθε ένας ποθεί αυτόν που ακολουθεί
και ποθείται από αυτόν που προηγείται:
Ο όμορφος Μάικλ θέλει την ζωόμορφη
Σιτρόνα, η οποία θέλει την όμορφη Νένα.
Το «εξαιρετικό» βέβαια στοιχείο στη Γού
να είναι η ανατροπή εκ των έσω των συμ
βατικών στερεότυπων. Η γυναίκα-τέρας
είναι το αντικείμενο αγάπης του όμορ
φου άνδρα-φύλακα, ο οποίος αρνείταιτη
λατρεία της άλλης, εξίσου όμορφης με
αμτόν, γυναίκας-κυνηγού. Το τέρας-γυναίκα ζητά την αγάπη αυτής της γυναίκας-προλετάριου και απορρίπτει τις προ
τάσεις του άνδρα-ιδιοκτήτη. Τα πρόσω
πά διεκδικούν ρόλους έξω από τα παρα
δοσιακά σχήματα του φύλου, της τάξης
ή τις σημειολογικές αναφορές της εμφά
νισής τους.
Οπωσδήποτε, η πρώτη ανάγνωση της
Γόύνας συσχετίζει το αντισυμβατικό έρ
γα,. με τη δραματουργία του lesbian
theatre. Η ανατροπή των ρόλων άνδραγυναίκας στα παραδοσιακά παραμύθια
ς ρ ^ ε λ ε ί πάγια ύλη έμπνευσης γ ι’ αυτή
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τη δραματουργία, με πριγκίπισσες να
κρατούν γοβάκια που έχασαν Σταχτομπούτες στους χορούς, ή με γυναίκεςκυνηγούς να σώζουν Κοκκινοσκουφίτσες
από τους κακούς-άνδρες-λύκους. Χωρίς
καμιά διάθεση ειρωνείας, τα περισσότε
ρα από αυτά τα έργα ξεκινούν σαν έργα
σεξουαλικής απελευθέρωσης και κατα
λήγουν σε περισσότερο ή λιγότερο
εμπνευσμένες ασκήσεις σεξουαλικής
προπαγάνδας. Αν μείνουμε σ’ αυτή την
ανάγνωση της Γούνας, τότε φοβάμαι ότι
γρήγορα θα την ξεχάσουμε, μαζί με την
λατινοαμερικανή συγγραφέα.
Η Γούνα όμως εκπέμπει μια θερμότητα
που δεν μπορεί να περιορισθεί σε μια τέ 
τοια μονοδιάστατη οπτική. Κάτω από μια
άλλη οπτική, το έργο της Κρουζ αποκτά
μια ενδιαφέρουσα και γενική θεώρηση
του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Σ’
αυτή την ατσαλάκωτη, αγγελική μορφή
του Μάικλ (από το Μιχαήλ;) δεν μπορώ
να μην υποψιασθώ την απόδοση του δυ
τικού ορθολογισμού που ζητά, σχεδόν
εκβιάζει, τη χαμένη του επαφή με το ζω
ώδες, με το φυσικό, με το ενστικτώδες.
Με ρωτούσαν τις προάλλες γιατί οι Βάκχες είναι το πιο αγαπημένο έργο των δυ
τικών σκηνοθετών. Η απάντηση δίνεται
κάθε καλοκαίρι στο... Φαληράκι της Ρό
δου, όπου χιλιάδες Αγγλοσάξονες αγω
νίζονται να βρουν τον χαμένο διονυσια
σμό τους, πληρώνοντας (πώς αλλιώς;)
τις βουτιές τους στη μπύρα, όπως ακρι
βώς ο Μάικλ ζητά να ενωθεί με τη Μαινά
δα του, εκλιπαρώντας την να τον... πα
ντρευτεί. Η Νένα θα πρέπει να πληρώσει
με την άρνηση της σεξουαλικότητάς της,
προκειμένου να κατακτήσει τον ανδρικό
κόσμο του ορθολογισμού, τον ευπρεπή
και ανιαρό κόσμο της ασεξουαλικότη-

τας. Οι πραγματικά βίαιοι είναι αυτοί. Ο
Μάικλ καθώς προσφέρει την αγάπη του
στο «θηρίο», η Νένα καθώς την αρνείται.
Υπάρχει βέβαια κάποια επιτήδευση
στο έργο της Κρουζ, υπάρχουν κάποια
σημεία φορτικής και επιπόλαιης φλυα
ρίας. Αν κάτι διασώζει το έργο από όλα
αυτά, είναι το ύφος του. Πρόκειται για
ένα απρόσμενο ύφος επιτηδευμένης
ελαφράδας, αυτοσαρκασμού, μαύρου
χιούμορ. Η σκηνοθέτις Μαρία-Λουίζα
Παπαδοπούλου συνέλαβε αυτό το ύφος
μέσα από την οπτική των κόμικς και κάπου-κάπου μέσα από την αισθητική του
Αλμαδοβάρ. Με επίφαση του «θεατρινι
σμού», γρήγορους ρυθμούς και άρνηση
της σοβαροφάνειας. Χαρακτήρες σχη
ματικοί, μορφές σκαριφήματα που ρέ
ουν μάλλον παρά κινούνται στη σκηνή.
Πόλοι της απόδοσης το φως και το σκο
τάδι, το καθαρό και το βρόμικο, το ιερό
και το ανούσιο.
Πραγματικός άθλος για τους τρεις
ηθοποιούς της παράστασης, ιδιαίτερα
για την Ναταλία Στυλιανού στο ρόλο της
γυναίκας-Μαινάδας. Η τελευταία υπήρ
ξε η ενσάρκωση του ζωώδους, του διό
λου ωραιοποιημένου, του άδηλου, σκο
τεινού, αδηφάγου, εκρηκτικού, επικίν
δυνου. Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης σαν
Μάικλ ήταν ο άγγελος ο σκοτεινός μέσα
στο φως του, μια μορφή χαρακτηριστική
και έντονα τεατράλε. Θαυμάσια η Μαίρη
Μπουγά στον περισσότερο ρεαλιστικό
και γ ι’ αυτό περισσότερο απαιτητικό ρό
λο της Νένα, της γυναίκας-ελατήριο που
ζητά να θυσιάσει σε μια πλατωνική αγά
πη το μισό από τον εαυτό της. Η μετά
φραση της Αθηνάς Παραπονιάρη ρέουσα θεατρική.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΓΚΑΣ B A N ΣΑ Ν Τ: ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ

Ο Γκας Βαν Σαντ είναι αυτός που με την ταινία του Ελέφαντας
κέρδισε φέτος στις Κάννες -απροσδόκητα- τον «Χρυσό
Φοίνικα», και όχι ο Λαρς Φον Τρίερ με την πιο (πολυσημικά)
σημαντική ταινία της χρονιάς, το Dogville. Τα πορίσματα των
«V

κριτικών επιτροπών στα κινηματογραφικά φεστιβάλ καδρεφτίζουν
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-για όσους έχουν ζήσει τέτοιες «κουζίνες»- τις μπερδεμένες
διαδικασίες πολλών σκοπιμοτήτων ή -γιατί όχι;- και τη συγκυρία
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μιας τυχαιότητας που είναι η συγκρότηση μιας τέτοιας επιτροπής.

... αλλά δίχως κάθαρση

Μ te-.

Το αθώο βλέμμα κρύβει
το «αυγό του φιδιού»
της Βίας.

Ελέφαντας
του Γκας Βαν Σαντ.

την προκειμένη περίπτωση, πέρα
από τα βραβεία, εκείνο που πρέ
πει να σημειωθεί είναι ότι και οι
δυο ταινίες αφορούν στον ίδιο
στόχο: το σύνδρομο της υπερο
ψίας που διακατέχει τη σύγχρονη Αμε
ρική (Dogville), και ένα από τα πιο οδυ
νηρά επακόλουθα αυτής της ολέθριας
υπερβολής, την εκκόλαψη της φονικής
βίας μέσα στη σχολική κοινότητα, σαν
απότοκο σύνδρομο του υλικού κορε
σμού και της απάθειας που έχει κυριεύ
σει τη συντριπτική πλειοψηφία της αμε
ρικανικής κοινωνίας (Ελέφαντας). Στην
αποκάλυψη αυτού του στόχου και οι δύο
ταινίες προσφέρουν σημαντικά, έστω
και με διαφορετικούς τρόπους, και όχι
βέβαια τα ίδια αποτελέσματα.
Ράθυμη η κάμερα ακολουθεί σχολαστι
κά διάφορους μαθητές να διασχίζουν
σχεδόν βαριεστημένα ατέλειωτους δια
δρόμους και άλλους χώρους ενός τυπι
κού αμερικανικού High School (κάτι
αντίστοιχο με το δικό μας λύκειο). Χώ
ροι εντυπωσιακά άφθονοι, σύγχρονοι
και λειτουργικά άνετοι. Αυτό το αδιάκο
πο πήγαιν’-έλα του φακού και των μαθη
τών, σκιαγραφεί μια μονότονη αλλά
σκόπιμη καταγραφή ενός κλίματος συ
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μπεριφορών και της πραγματικότητας
που το εμπνέει. Έ νας μονότονος λαβύ
ρινθος η διαδρομή της ταινίας, του οποί
ου το αδιέξοδο συγκροτεί ταυτόχρονα
ένα αποκαλυπτικό παζλ της εικόνας της
αμερικανικής νεολαίας: χαλαρή, χορτά
τη, αδιάφορη, χωρίς ιδεολογικό όραμα.
Ό λα τα άλλα τα «φροντίζει» η απόμα
κρη κυβέρνηση, τα πανίσχυρα οικονομι
κά λόμπι, οι υπέρμετρα «φιλελεύθερες»
σχέσεις της αμερικανικής οικογένειας
με τα παιδιά της και τη συνεχιζόμενη «αγιοποίηση» της κατά βούλησιν αγοράς
και κατοχής όπλων. Είναι αλήθεια ότι ο
πολύς Μάικλ Μουρ μάς προϊδέασε από
την περασμένη χρονιά με το αποκαλυ
πτικό του ντοκιμαντέρ Ακήρυχτος πόλε
μος. Απλά ο Ελέφαντας (ερμηνευτική
εκδοχή της σύγχρονης «υπέρβαρης» και
με αργά κοινωνικά αντανακλαστικά
Αμερικής) δίνει, με καλλιτεχνικούς αφη
γηματικούς τρόπους και σοβαρότητα,
ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό.
Δυό έφηβα αγόρια λοιπόν, μέχρις ενός
σημείου διαφορετικών προφίλ: ο ένας
παίζει Μπετόβεν στο πιάνο, ο άλλος ηλε
κτρονικά παιχνίδια με ανθρώπινους στό
χους. Το διαδίκτυο προτείνει, δέχεται
παραγγελίες και ταχυδρομεί παντός εί

δους οπλικά συστήματα. Στην τηλεόραση
παρακολουθούν το πασίγνωστο ντοκιμα
ντέρ της Ρίφμενσταλ Η δύναμη της θέλη
σης, ενώ αναρωτιούνται εάν ο εικονιζόμενος ανθρωπάκος είναι ο Χίτλερ... Στο
μεταξύ τα υποψήφια θύματα, το φθηνό
κρέας, σχολάζει στην ήρεμη βλακεία
του. Κάποιο αόρατο σύστημα φροντίζει
και ικανοποιεί τις πάσης φύσεως ανά
γκες του. Ό ,τι θα ακολουθήσει μοιάζει
να είναι ένα ακόμα επεισόδιο από αυτά
που έγιναν «μόδα». Βέβαια, τα Μουσουλμανάκια που ζώνονται τα εκρηκτι
κά έχουν αποδεχτεί ένα ιδεολογικό όρα
μα- μιαν ανθρωπινότερη ζωή. Δεν έχουν
τώρα να χάσουν τίποτα. Αντίθετα τα
Αμερικανάκια, αυτά τα «ελεφαντάκια»,
δεν έχουν κανένα συγγενικό λόγο. Μι
σούν τη ζωή τους, αδιαφορούν για τη ζωή
των συνομηλίκων τους. Μισούν την ίδια
τη ζωή που το μοναδικό της περιεχόμενο
είναιη πλήξη. Λες και το αποτέλεσμα της
ευμάρειας είναι η πλήξη.
Ανεξάρτητα από το πόσο πλήρες είναι
το δραματούργημα του Βαν Σαντ, πόσο
αποδεικτική είναι η κορύφωσή του, η κι
νηματογράφηση είναι υποδειγματική. 0
φακός οπτικοποιεί με δήθεν παγερή
αδιαφορία τα όσα συμβαίνουν, όσο ασή
μαντα και αν δείχνουν. Άλλωστε τι το ση
μαντικό μπορεί να διαθέτει η καθημερι
νότητα της ρουτίνας και μάλιστα ενός
σχολείου που αναλαμβάνει όλες τις φρο
ντίδες των μαθητών του με ένα σύστημα
σχολαστικά καλοκουρδισμένο. Και απο
τελεί σκηνοθετικό επίτευγμα -παγίδα
εντούτοις για τον μη εθισμένο θεατή που
αποζητάει τους σύγχρονους ψυχαγωγι
κούς τρόπους- η εντυπωσιακή απόδοση
αυτής της μέσα και έξω παγερότητας, του
αργόσυρτου και του επιδερμικού τίποτα,
που προπαρασκευάζει τη συμφορά. Ως
κινηματογραφικό επίτευγμα, σαν πρότα
ση κινηματογραφικής «γραφής» είναι
όντως αξιόλογο. Το περιεχόμενο όμως εί
ναι αμφιλεγόμενο. Οι τρόποι πρόδωσαν
το περιεχόμενο. Αλλά και η κορύφωση εί
ναι ναρκισσιστική. Η συναναστροφή μας
μ’ αυτά τα θέματα μας κάνουν (συνειδητά
ή όχι) μέρος του μηχανισμού που τα πα
ράγει και τα συντηρεί. Συζητήσιμο αν τε
λικά το ισοζύγιο βγαίνει θετικό για τφ
θεατή. Και το πιο σοβαρό- από τον Ελέ
φαντα απουσιάζουν το αριστοτελικό έλε
ος, ο φόβος και κυρίως η κάθαρση.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Στο λεω φορείο Α 9 4 του αεροδρομίου, ένα ηλιόλουστο
απομεσήμερο, επιστρέφοντας στην Αθήνα. Εκεί, στο ύψος του
Σταυρού, που σήμερα βράζει το εργοτάξιο του «μεγάλου»
έργου, των κόμβων που (παράδοξα) καλούνται να... λύσουν το
πρόβλημά μας -τουλάχιστον το κυκλοφορίακό- το βλέμμα
πέφτει τυχαία στο πρανές της Μεσογείων, και ξαφνικά,
αναπάντεχα, πιάνει για δύο δευτερόλεπτα, ένα μόλις
ανασκαμμένο ερείπιο. Μ ια μαγική εικόνα μέσα στο χάος.

Μια ιρενγαλέα ματιά
πειδή ήταν χωμένο στην πλαγιά, οι
τοίχοι του σώζονται σε ασυνήθιστο
ύψος: μια επιβλητική αργολιθοδομή, όπου πέτρες και λάσπη κρα
τούν ακόμα εκείνη την καστανή
απόχρωση του φρεσκοσκαμμένου χώ
ματος. Δεν θάχε πολύ καιρό που βγήκε
μέσ’ από το σκοτάδι και δεν έχει προλά
βει ακόμα να ταλαιπωρηθεί από την τω
ρινή μας ατμόσφαιρα, να σκονιστεί, να
γεμίσει σκουπίδια.
Το λεωφορείο έχει πια φύγει αλλά η ει
κόνα τρέχει κι αυτή μέσα στο μυαλό μου.
Ένα λοιπόν ακόμα αναπάντεχο εύρημα
στην Αττική που σκάβεται από άκρη σ’
άκρη αυτό τον καιρό. Ένα παλιό κτίσμα
(του πότε άραγε;) που αποδεικνύει, που
επαληθεύει, που εξηγεί. Ίσως ένα ακόμα
ίχνος από τους αρχαίους δήμους της
Αττικής, πάνω σ’ ένα αιώνιο σταυροδρό
μι.
Λίγες μέρες πριν (18-20 Δεκ.), στο Εθνι
κό Ίδρυμα Ερευνών είχε οργανωθεί ένα
συνέδριο για να ανακοινωθούν τα ευρή
ματα μιας δεκαετίας (1994-2003) από τη
( Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων. Ακούγοντας την εναρκτή
ρια εισήγηση του εφόρου Γ. Στάίνχάουερ, που προλόγισε όσα θα ακολουθού
σαν, θαμπωνόσουν από τις καινούργιες
• προοπτικές που ανοίγονταν στην αρχαι
ολογική έρευνα της Αττικής.
, Η Αττική ολοένα και γίνεται πιο «γνωί στή». Ταυτίζονται γραπτές πηγές και το,, ποθεσίες, αποκαλύπτονται οικήσεις εκεί
f που κανένας δεν τις περίμενε, προβάλ
λουν οι αρχαίοι δρόμοι και τα μονοπάτια.
Όλα εκεί, όλα σε ελάχιστο βάθος από
' την επιφάνεια τη ς γης, να περιμένουν αι’’ ώνες, ώσπου. Να φωτογραφίζονται με
1* ειδικό μπαλόνι από ψηλά (τι εξαίσιες λήI ψεις!), να καθαρίζονται και να μελετώ(ό: νται - και μετά; Τα έργα (όπως πάντα) εί
ναι επείγοντα, οι ιδιοκτήτες (νόμιμοι κι
αυθαίρετοι) βιάζονται να ρίξουν θεμέλια,
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οι αποθήκες με τα κασόνια ευρημάτων
έχουν πια φρακάρει και δεν παίρνουν άλ
λο, και οι υπέρλαμπροι Αγώνες να βρί
σκονται σε απόσταση αναπνοής. Η μεγα
λύτερη ευκαιρία της ελληνικής αρχαιο
λογίας μεταμφιεσμένη σε ξέφρενη κούρ
σα. Ένα ακόμα άθλημα: η υπό πίεση
αποκάλυψη της αρχαίας τοπογραφίας.
Η Ελλάδα έχει διορία να ζήσει ως τον Αύ
γουστο του 2004. Μετά μπορεί να πεθάνει (επιτέλους) και κανένας δεν πρόκει
τα ι να ενδιαφερθεί.
Το «εύρημα» όμως του Σταυρού πυρα
κτώνει τη φαντασία μου. Το έχω συνέ
χεια μπροστά μου στην υπόλοιπη δια
δρομή μέσα στην κουρελιασμένη σύγ
χρονη πόλη. Τι νόημα έχει να σκάβουμε
σήμερα την πόλη; Τι σημαίνει αυτό το
τόσο στιβαρό κτίσμα, που τόσο μυστηριακά πρόβαλε μέσα από την κόκκινη
γη; Τόσο ξένο με τα (σύγχρονα) γύρω
του. Ιδίως αυτό. Οι γέφυρες, οι παρα
κάμψεις, οι νταλίκες και τα φορτηγάκια,

οι Αθηναίοι που τρέχουν να προλάβουν
το τίποτα - και στη μέση όχι ο Μανώλης,
αλλά ένα «εύρημα». Η υπέρτατη σουρε
αλιστική παρουσία. Πιο κάτω υπάρχει
βέβαια το φροντισμένο εκκλησάκι που
«μεταφέρθηκε» λίγο πιο πέρα, να αφή
σει χώρο για τα έργα. Πλακόστρωτα,
σκαλάκια, λουλούδια, επιτέλους μια
γεύση ειρηνικής συνύπαρξης μεταπ ροκατασκευασμένα σπίτια και τις γιγαντοαφίσες.
Αλλά το «εύρημα» δεν φαινόταν να
υπακούει πρόθυμα σε τέτοια κοκτέιλ.
Φαινόταν ατίθασο, αγριεμένο. Ξεκομμέ
νο από τις συνήθεις γλυκεράδες που επι
νοούμε για να υποτάξουμε το παρελθόν
στις καταναλωτικές μας ανάγκες σήμε
ρα. Μέσα μου ευχήθηκα ολόκαρδα να
μην υποστεί κι αυτό τη μέγιστη ταπείνω
ση, να τό «στερεώσουν», να τό «αρμολογήσουν», να τό «εντάξουν». Άδικα ελπίζω
βέβαια. Αν είναι κάτι σπουδαίο (το υπο
νόησε ο Παυσανίας), δεν γλυτώνει με τ ί
ποτα. Θα το υιοθετήσει ο Δήμος Αγίας
Παρασκευής, ή όπου αλλού ανήκει. Θα
του φορέσουν ίσως και κάποιο ηρώο (πεσόντες κάπου) και θα του κοτσάρουν μια
ψεύτικη, λαϊκή πάντα, κρήνη. Θα μπει και
ταμπέλα, που θα σκουριάσει σ’ ένα χρό
νο ευτυχώς, για τί θα απευθύνεται μόνο
σε γερμανούς κλασικιστές. Άντε και λίγα
ψωραλέα γεράνια. Έτοιμο, αμπαλαρισμένο το «εύρημα», όπως ένα άγριο ζώο
σε ζωολογικό κήπο.
Γιατί η σύγχρονη πόλη σήμερα είναι
ένας τέτοιος ζωολογικός κήπος, όπου τα
λογής-λογής «ευρήματα» είναι αιχμαλω
τισμένα κι ανήμπορα να το σκάσουν. Τα
κλουβιά τους ονομάζονται «αρχαιολογι
κοί χώροι» ή «ιστορικές γειτονιές» ή (τα
πιο μικρά) «διατηρητέα». Για να κόβουμε
εισιτήριο. Εκεί, αποστειρωμένα, φιμωμέ
να, ασφαλή, μας κοιτάζουν αδιάφορα να
περνάμε μπροστά τους. Λιάζονται μαζί
μας, βρέχονται μαζί μας, αλλά δεν θα πηδήξουν ποτέ τα κάγκελα να ξεφύγουν
(σε μερικά καλού-κακού έχουμε βάλει κι
αλυσίδες).
Το «εύρημα» του Σταυρού με συνοδεύ
ει ως αργά. Τόσο έντονα, που αρχίζω να
υποψιάζομαι μήπως το φαντάστηκα εκεί
νο το ελάχιστο δευτερόλεπτο που πέρα
σε μπροστά στα μάτια μου. Τι ήταν άλ
λωστε, παρά μια φευγαλέα εντύπωση,
ένα τίποτα; Τόσο εφήμερο όσο η σκόνη
που σήκωνε το λεωφορείο και έλαμπε
στη λιακάδα. Όμως εκείνη την απειροε
λάχιστη στιγμή είχα νιώσει ως βαθιά μέ
σα μου τ ι σημαίνει αιωνιότητα. Ας το κά
νουν ό,τι θέλουν τώρα...
Άντε, και του χρόνου!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
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« Γ ι α Λακεδαιμονίουςνα μιλούμε τώρα!»:
Ο ποιητής ως ελάσσων
του Δημήτρη Ελευθεράκη

ια να διαβάσει κα
νείς σήμερα τα ποιή
ματα των ελλήνων
ρομαντικών ποιητών
της καθαρεύουσας,
οφείλει να υπερβεί πρώτα
μια δυσκολία και μια προκα
τάληψη. Η δυσκολία έγκει
ται ασφαλώς στη γλώσσα,
αλλά και στην αφόρητη τις
περισσότερες φορές αισθη
ματολογία, στη δύσκαμπτη
ρητορεία, στον ανεπίκαιρο
για την εποχή μας ηρωικό τό
νο, που δημιουργούν την
εντύπωση της ποιητικής πό
ζας. Η προκατάληψη είναι το
αποτέλεσμα της άκριτης πα
ραδοχής των παραπάνω δια
τυπώσεων. Ο σύγχρονος
αναγνώστης -ας μας επιτραπεί αυτή η αφαίρεση- πρέπει
να διασχίσει ετούτα τα τα
ραγμένα νερά μεταξύ Σκύλ
λας και Χάρυβδης, κι ίσως
ανταμειφθεί με κάποια μι
κρή ευχαρίστηση, αν δεν έχει
απολέσει προηγουμένως τη
βασικότερη
αναγνωστική
αρετή: την υπομονή του.
Είναι όμως έτσι τα πράγμα
τα; Αποτελεί συλλήβδην ο
ελληνικός ρομαντισμός της
καθαρεύουσας ένα μονότο
νο αρχείο στίχων, απ’ όπου
απουσιάζει ολότελα η ποίη
ση; Είναι δυνατόν ένα ποιη
τικό φαινόμενο που διατρέ
χει το μεγαλύτερο μέρος του
19ου αιώνα να είναι τόσο
ομοιόμορφο ως προς τη θε
ματολογία, τη γλώσσα, την
εκφραστική, όσο νομίζουμε;
Για να διατυπώσουμε την
ερώτηση αλλιώς: μήπως κρύ
βουν οι στίχοι των ρομαντι
κ ο ί ανεξερεύνητα, κι ανεκ
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μετάλλευτα ίσως από τη νεό
τερη ποίηση, ποιητικά δια
μάντια;
Αναμφισβήτητα, με τα ση
μερινά ποιητικά μας κίνη
τρα, οι ποιητές του ελληνι
κού ρομαντισμού κατατάσ
σονται στην κατηγορία των
ελασσονών ποιητών. Μπο
ρεί η γνωστή κατάταξη που
θέλει ως κριτήριο για τον χα 
ρακτηρισμό ενός ποιητή ως
μείζονα τον όγκο της παρα
γωγής και την ποικιλία των
τεχνικών και των θεμάτων
του, να ταιριάζει σε αρκε
τούς από τους ποιητές της
καθαρεύουσας. Το αισθητι
κό μας όμως κριτήριο, δια
μορφωμένο μεταξύ των άλ
λων και από την μοντέρνα
ποίηση που έδωσε νέους
προσανατολισμούς στον έμ
μετρο λόγο, δεν μας επιτρέ
πει να κατατάξουμε τον
Αχιλλέα Παράσχο ή τον
Αλέξανδρο Σούτσο για πα
ράδειγμα, στις τάξεις των
μειζόνων, δηλαδή μεταξύ
του Κάλβου, του Σικελιανού,
και του Εγγονόπουλου.
Αλλά αυτό συμβαίνει και
για έναν άλλο λόγο, που
αφορά τη διαμόρφωση του
κανόνα εντός της ποιητικής
συντεχνίας. Τις περισσότε
ρες φορές αληθεύει ότι έναν
ποιητή θα τον αναγνωρίσουν
πρώτα ως μεγάλο οι ίδιοι οι
ποιητές. Κι αυτό γιατί οι
ομότεχνοί του αισθάνονται
ότι έχει κάτι να τους π ει, δη
λαδή ότι ο ποιητής που θαυ
μάζουν έχει χαράξει ένα
δρόμο από τον οποίο οι ίδιοι
είναι αδύνατο να μην περά
σουν, ή ότι εκείνος έχει κα

τορθώσει πράγματα που θα
ήθελαν να έχουν επιτύχει κι
αυτοί. Έ να ς μεγάλος ποιη
τής βοηθά και τους άλλους
ποιητές να συνειδητοποιή
σουν ότι τους είναι αδύνατο
να υπάρξουν χωρίς το αβά
σταχτο βάρος της ποίησης,
που τους απομακρύνει αλλά
και τους έλκει ταυτόχρονα
προς τη σιωπή.
Κι αν είναι έτσι, τι συμβαί
νει με τους ελάσσονες; Την
ιδέα μιας απάντησης μας τη
δίνει, ποιητικά, ένα βιβλίο
που κυκλοφόρησε στις αρχές
ενός αντι-ρομαντικού ασφα
λώς, κι ίσως ακόμη κι αντι
ποιητικού
αιώνα
(όπως
υπήρξε άλλωστε κάθε αιώ
νας). Η ανάγνωσή του μας

προϊδεάζει ότι για τον ποιη
τή η γνωριμία με τους ελάσ
σονες μπορεί να αποβεί εξί
σου ωφέλιμη με την μελέτη
των μειζόνων ομοτέχνων
του. Τουλάχιστον 12 από τα
48 ποιήματα της συλλογής
του Νάσου Βαγενά Σκοτει
νές μπαλλάντες και άλλα ποι
ήματα θεματοποιούν το ζή
τημα του ελάσσονος ποιητή.
Η αγωνία του ποιητή να ανα
μετρηθεί με την απαιτητική
ερωμένη-Μούσα, αλλά και η
απέλπιδα πολλές φορές προ
σπάθεια να μην πνιγεί στα
αβαθή νερά της ρηχής αισθη
ματολογίας ή του κοινότο
που διδακτισμού, μετουσιωνεται στη γραφή του Βαγενά
σε ποιητικό μύθευμα:

«Καθώς ολοένα βουλιάζουμε στο γήρασμα
του σώματος, της μορφής μ α ς κ.τ.λ.
ή στο βαθύ αναπότρεπτο της μοίρας μ α ς
(σε ελπίδες και σε άλλα κατάλοιπα),
χρειαζόμαστε σωσίβια για να επιπλεύσουμε,
φουσκωμένες λέξεις που να μ α ς κρατούν στα κύματα,
όπως τα σκοτεινά, τ ’αβύθιστα ρήματα
της Πυθίας, που δεν μπορούσαν να τα διαψεύσουνε.»
Η «Μπαλλάντα ενός αβέ
βαιου εραστή», ο οποίος, σε
στάση αναμονής, μονολογεί
σαν να εξομολογείται προς
την ερωμένη του γράφοντας
τ ’ όνομά σον σε αχνισμένα
τζά μια, είναι προφανώς η
μπαλλάντα του αβέβαιου
ποιητή που περιμένει τη
Μούσα, σχεδιάζοντας ανόη
τα σχήματα επάνω στο χαρτί.
Η δύναμη της μεταφοράς εί
ναι εδώ αξιοπρόσεκτη: τα
άστοχα αδειάσματα επάνω
στη λευκή σελίδα που πρέπει

με κάποιο τρόπο να γεμίσει,
θα χαθούν όπως και τα ση
μεία της γραφής επάνω σια
αχνισμένα τζάμια. Και σε
ένα άλλο ποίημα, το ίδιο θέ
μα γίνεται ο «Εσωτερικός
μονόλογος του Στέφανου
Μαρτζώκη», ενός άλλου
-κ α ι υπαρκτού βέβαια- άδο
ξου ποιητή, που μετατρέπεται σε persona της μυθοπλα
στικής φωνής που αναλαμ
βάνει την ποιητική αφήγηση.
Με ορισμένα ποιήματα των
Σκοτεινών μπαλλάντω ν σκη-

;
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νοθετείται το δράμα μιας
αφανούς συντεχνίας ελασ
σονών ποιητών, που σαν τον
«άγνωστο Εδεσσηνό» του
Καβάφη, ελπίζουν στην με
γαλοψυχία των πόλεων που
κάποτε θα ερίζουν για τη φή
μη τους. Με δραστική ειρω
νεία ο Βαγενάς υπόσχεται
στον κΰπριο ιαμβογράφο
του, σαν άλλος Θεόκριτος,
πως κάποτε θα πολιτογραφηθοΰν τα ακρωτηριασμένα
μέλη του στων ιδεών την
άθλια πόλη, την πραγματική
Αθήνα του σήμερα.
Αλλά το θέμα δεν εξα
ντλείται σ’ ένα μυθοπλαστι
κό παιχνίδι. Η εμπειρία του
ελάσσονος,
δοκιμασμένη
αναπόφευκτα από κορυφαί
ους ποιητές όπως ο Καβάφης ή ο Καρυωτάκης, μετατρέπεται σε αναγκαία συν
θήκη ύπαρξης του ποιητικού
υποκειμένου. Γιατί ακόμη κι
αν τύχει αμέριστης αναγνώ 
ρισης από τους συγκαιρι
νούς του, ο ποιητής γνωρίζει
ότι είναι αδύνατο να υπερβείτην ακαριαία διαφάνεια
των «τελευταίων λέξεων»
που υπονομεύουν βέβαια τ ’
αθάνατα λόγια των μεγάλω ν
ανδρών. Η αναγνώριση της
ισχύος των «απλών φράσε
ων» σημαίνει την ταυτόχρο
νη υπονόμευση του μέσου
δια του οποίου ο ποιητής
αναλαμβάνει να τις υπερα
σπίσει. Το ποίημα γίνεται
τελικά η ανολοκλήρωτη
-απόπειρα διάσωσης του μεί
ζονος αντικειμένου, ενός
λόγου που θα μπορούσε ου
τοπικά να συμπεριλάβει τα
ΐίάντα. Η παρτίδα, μεθοδευ
μένα και εξακολουθητικά,
χάνεται, αλλά το μέσο τελι
κό; δικαιώνεται, ακριβώς
επειδή δεξιώνεται εκείνο
πρυ.το υπερβαίνει. Ο ποιητήξ ανακαλύπτει στη διά.ψευση, στη ματαιωμένη φιλοδρζία, το υλικό για να

γράψ ει ποιήματα:
Τώρα στη μέση του ωκενού
όχι με το κορμί αλλά με τον νον
μάταια πασχίζω να πατώσω
μας λέει το ποιητικό υπο
κείμενο που δεν κατορθώνει
να φ έρει εις πέρας το όραμα
της δημιουργίας, να εξα
ντλήσει τα αποθέματα του
ποιητικού λόγου επιμηκύνο
ντας την ποιητική του έως τις
έσχατες συνέπειες της.
Αλλά το ερώτημα είναι αν
κάτι τέτοιο θα ήταν ποτέ δυ
νατό, εξ ολοκλήρου και
αμετάκλητα, να συμβεί. Ή
αν το θέμα της ποίησης -κ α ι
της μείζονος ποίησης κυ
ρ ίω ς- είναι ένα διαρκώς
ανανεούμενο σχέδιο, ένα
work in progress, το οποίο
συνεχίζεται ακόμη κι όταν
όλοι οι στίχοι έχουν γρ α 
φτεί, όταν δηλαδή η ποίηση
περάσει στο πεδίο που δι
καιωματικά πλέον μπορεί
να ονομάζεται ποίηση, όταν
γίνει φωνή μπροστά στα μά

τια των αναγνωστών της. Αν
με άλλα λόγια ο μύθος του
μείζονος ποιητή μπορεί
διαρκώς να επαναλαμβάνε
ται χωρίς να ελέγχεται. Ο
Βαγενάς θα μας απαντούσε
ότι η ποίηση -μείζω ν ή
ελάσσων, αδιάφ ορο- είναι
θέμα ισορροπίας:
Το ποίημα είναι ένα πολύ λε
πτό λουλούδι
που τρέφεται με την κατάλ
ληλη θλίψη.
Η οργή μ π ο ρ εί να το σνντρίψει
όπου ιυς οργή θα πρέπει
να εκλάβουμε την μετάφρα
ση του αρχαιοελληνικού θυ
μού, δηλαδή κάθε συναι
σθηματικής αντίδρασης που
όταν εκδηλώνεται ως ανώ
ριμη πρόθεση, ως πρόθεση
π.χ. να γράψ ει κανείς μείζοναή αθάνατα έργα, μηδε
νίζει κάθε δυνατότητα ποί
ησης.
Μια τέτοια πρόθεση είναι

συχνά εμφανής στα έργα
των ρομαντικών για τα
οποία μιλήσαμε στην αρχή.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι
μέσα από τα θολά νερά της
ποίησής τους δεν λάμπουν
πραγματικά
διαμάντια,
όπως για παράδειγμα το
αξεπέραστο στη σύλληψη,
ακόμη κι από τα οράματα
των υπερρεαλιστών, «Εις εν
άστρον» του ξεχασμένου
πια αυτόχειρα ποιητή Ιωάν
νη Καρασούτσα. Αλλά οι
άδοξοι ποιητές έχουν το
προνόμιο να μπορούν να ψ ι
θυρίσουν ειρωνικά, αλλά
και με συγκαλυμμένη βεβαι
ότητα:
Είμαστε βέβαιοι (ή σχεδόν
βέβαιοι) ότι το
μέλλον θα μ α ς δικαιώσει
και το αχειροκρότητο
έργο μ α ς θ ’αποθεώσει.
Ότι οι στίχοι μας δεν έχουν
λήξη.
Λέμε: «Οχρόνος θα δείξει.»

Ε κ δ ό σ ε ι ς Π ο ιό τ η τ α ς
PAUL FAURE
Καθ. Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού
στο Université II του Clermont Ferrand

ΜΥΡΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Μετάφραση: Γιώργος Σπανός
Με 387 σελίδες και 10 εικόνες

Το μοναδικό α υτό βιβλίο δεν π ερ ιγρ ά φ ει α π λώ ς τα α ρώ 
μ α τα , τις α ρω μ α τικ ές ουσίες, τα α ρω μ α τικ ά φ υ τά , τους
τό π ο υ ς ό π ο υ α υ τά φ ύ ο ντα ι κ α ι κ α ρ ποφ ορούν, τις πόλεις
ό π ο υ π ω λο ύ ντα ι, το υ ς λαούς που τα π α ρα σ κ εύ α ζα ν και
τα χρησιμοποιούσαν, αλλά κυρίω ς βοηθεί τον αναγνώ στη να διεισδύσει στον φ α ν τα σ τικ ό κόσμο τω ν α ρχα ίω ν, στον κ α τ ’ εξοχήν μυστικό κ αι
ιερό κόσμο τω ν θυ μ ια μ ά τω ν, τω ν α ρω μ άτω ν, τω ν θεϊκ ώ ν ευω διώ ν, τω ν αλοιφ ώ ν, τω ν
α π ο σ τα γ μ ά τω ν κ α ι τω ν α φ ρ ο δισ ια κ ώ ν σκευασμάτω ν.
Ό λ α α υ τ ά π ο υ ενώ α ρ χικ ά π ρ ο ο ρ ίζο ν τα ν γ ια τη λ α τρ εία τω ν θεώ ν, σ ιγά-σ ιγά μέσα α π ό
π ερ ίπ λ ο κ ες κ ο ινω νικ ές α τρ α π ο ύ ς α π ο ϊερ ο π ο ιή θ η κ α ν , π έρα σ α ν στην καθημερινή χρήση τω ν
α νθ ρ ώ π ω ν κ α ι έγινα ν μόδα.
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Πόλεμος και Ηθική
του Θανάση Σαμαρτζή

Ελίζαμπεθ Άνσκομπ · Τομας Νειγκελ,
Ηθικός Πόλεμος - Ηθική εν Πολεμώ,
Εισαγωγή-μετάφραση Κωστής Μ. Κωβαίος,
Εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα 2003, σ. 81.
ε τα δύο δοκίμια
που απαρτίζουν το
βιβλίο και /ία οποία
έχουν θέση σημεί
ων αναφοράς στον
αγγλόφωνο φιλοσοφικό χώ
ρο, η ελληνική βιβλιογραφία
πλουτίζεται σημαντικά σε
έναν τομέα προφανέστατα
παραμελημένο. (Η απουσία
σχετικού
προβληματισμού
στην Ελλάδα δεν οφείλεται
μόνο στο αυταπόδεικτο για
τους Έλληνες γεγονός ότι σε
κάθε πόλεμο στον οποίο συμ
μετέχουν οι ίδιόι, η «ηθική» εί
ναι πάντα με το μέρος τους,
ούτε στο ότι οι σκέψεις τους
αναφορικά μέ έναν πόλεμο
που δεν τους αφορά καθορί
ζονται σχεδόν ολοκληρωτικά
από θυμικές αντιδράσεις
υπέρ του «αδικημένου» και
κατά του «αδικούντος», οι
οποίοι με τη σειρά τους κατά
κύριο λόγο προσδιορίζονται
ως «καλός» και «κακός» είτε
(κυρίως) από τα MME είτε
από νεφελώδη, αιωρούμενα
αισθήματα προαιώνιας φι
λίας ή έχθρας τα οποία συνή
θως επινοούνται ad hoc.
Πρώτιστα, οφείλεται μάλλον
στην ίδια την περιθωριακή
θέση της χώρας μας εντός
του πλανητικού πολιτικού
στίβου, γεγονός που την ανα
γκάζει να απέχει από βαθύπνοους στοχασμούς περί της
διεθνούς πολιτικής, μέρος
των οποίων ουσιαστικά απο
τελεί και ο φιλοσοφικός προ
βληματισμός περί του ηθικού
και ανήθικου πολέμου.
Το ιδιάζον ενδιαφέρον/που

Μ

παρουσιάζουν και τα δύο κεί
μενα έχει να κάνει με το ότι
μοιάζουν να αντιστρατεύονται την γνήσια ωφελιμιστική
θεωρία, προτείνοντας μια
διαφορετική άποψη που στο
λεξιλόγιο του Νέιγκελ ονομά
ζεται απολυτοκρατία. Εδώ δε
θα εξετάσω τη βασικότερη
προϋπόθεση που ασπάζεται
κάθε κείμενο περί ηθικής,
ήτοι το αν είναι οι τιμές της
αλήθειας και του ψεύδους
δυνατό να αποδίδονται σε
αξιολογικές αποφάνσεις, δη
λαδή αν είναι εν γένει δυνατή
η απόδοση δεοντικών κατη
γορημάτων σε αντικείμενα εν
γένει (είτε πρόκειται για πρά
ξεις, για προθέσεις, για αν
θρώπους ή για πολιτικές),
μολονότι αυτό είναι ένα ερώ
τημα το οποίο οφείλει να
απαντήσει κάθε ηθικοφιλοσοφική θεωρία με αξιώσεις
ορθολογικής εγκυρότητας.
Γεγονός είναι ότι τόσο η
Άνσκομπ όσο και ο Νέιγκελ
απαντούν καταφατικά στο
παραπάνω πρόβλημα, αν και
δεν μας δίνουν το παραμικρό
επιχείρημα υπέρ αυτού. Η δι
κή μου κριτική ωστόσο θα
επικεντρωθεί κυρίως στο αν
τελικά τα δύο κείμενα όντως
επιτυγχάνουν να διαφορο
ποιηθούν από την παραδο
σιακή ωφελιμιστική θέση
(άρα και από τα προβλήματα
τα οποία η θέση αυτή παρα
δοσιακά αντιμετωπίζει).
Η βασική θέση της Άνσκομπ
είναι αφοριστικά η εξής: «μην
κάνεις το κακό, όποια ωφέ
λεια κι αν προκύπτει απ’ αυ

τό». Πράγμα που σημαίνει
ακόμα κι αν κάποια πράγμα
τα θα σου επιφέρουν ωφέ
λεια, μολαταύτα δεν πρέπει
να τα πράξεις. Τούτο πιθα
νώς να μη φαίνεται καθόλου
πρωτότυπο. Για την Άνσκομπ
όμως ίσως και να είναι, διότι
αντιτίθεται, όπως νομίζει,
στην ωφελιμιστική θέση του
να κάνεις αυτό που θα σου
επιφέρει την μεγαλύτερη δυ
νατή ωφέλεια και να μην κά
νεις αυτό που θα σου επιφέ
ρει βλάβη. Εφαρμοσμένη η
παραπάνω αρχή στον πόλε
μο σημαίνει ότι ο Τρούμαν
καλώς έπραξε διατάζοντας
τον βομβαρδισμό τη ς Χιροσί
μας και του Ναγκασάκι, προκαλώντας έτσι το θάνατο χι
λιάδων αμάχων, αν η πράξη
του αυτή επιτάχυνε τη λήξη
του πολέμου και απέτρεψε
τον πιθανό θάνατο ακόμη πε
ρισσότερων στρατιωτών και
από τις δύο πλευρές. Η
Άνσκομπ όμως θεω ρεί την
πράξη αυτή δολοφονία, ήτοι
μια ηθικώς απαράδεκτη πρά
ξη. Και προς τούτο αντιτάσ
σεται στην απονομή του τ ίτ 
λου του επιτίμου διδάκτορος
στον Τρούμαν από το πανεπι
στήμιο της Οξφόρδης. Η
συλλογιστική τη ς εδράζεται
στο ότι κατά τη γνώμη τη ς ο
θάνατος αθώων είναι πάντο
τε κάτι το ηθικώς απαράδε
κτο, ένα μέσο που, όσο σπου
δαίος κι αν είναι ο στόχος τον
οποίο εξυπηρετεί, δεν πρέπει
ποτέ να χρησιμοποιείται.
Η Άνσκομπ όμως, επιχειρώ
ντας να αρνηθεί την ωφελιμι
στική θέση, ουσιαστικά την
επιβεβαιώνει με τον ορισμό
του αθώου που προτείνει: «α
θώος σημαίνει μη επιβλα
βής». Διότι ακριβώς επειδή
κινείται εντός του πλαισίου
της ωφελιμιστικής θεωρίας,

ορίζει το κακό μέσω των κα
τηγοριώ ν της ω φέλειας και
τη ς βλάβης. Η θέση της ου
σιαστικά έχει ως εξής: α) μην
σκοτώνεις αθώους, όποια
ω φέλεια κι αν προκύπτει απ’
αυτό, β) αθώοι είναι όσοι δεν
σου προκαλούν βλάβη, επο
μένως γ) μην σκοτώνεις
όσους δεν σου προκαλούν
βλάβη, όση ω φέλεια κι αν
προκύπτει από αυτό.
Το ό τι η Άνσκομπ δεν ξε
φ εύγει από τις παραδοσια
κές απόψεις του ωφελιμιστι
κού φ αίνεται και από την εργαλειακή αντίληψη που έχει
για το κράτος και το νόμο.
Έ τσι μας ενημερώ νει ότι «νό
μος δίχως δύναμη είναι
άχρηστος, ανθρώπινα πλά
σματα δίχως νόμους δυστυ
χισμένα». Που σημαίνει: αν οι
άνθρωποι δεν θέλουν να είναι
δυστυχισμένοι, πρέπει να
έχουν νόμους με δύναμη.
Επίσης: «η δική του [του Κρά
τους] δουλειά είναι να προ
στατεύει του ς πολίτες και να
εμποδίζει τους κακοποιούς»,
«ο κακοποιός είναι ενοχλητι
κό πράγμα, όπως περίπου
ένα μέλος που πάσχει από
γάγγραινα», «η πραγματική
μέριμνα της κοινωνίας είναι η
ζωή των αθώων πολιτών». Η
ηθική φύση του ανθρώπου
ανάγεται στα «κοινά αισθή
ματα συμπάθειας».
Η θέση της περί της μη σφα
γής αθώων συνίσταται τελικά
σε μια προτροπή επιχειρησια
κής οικονομίας, όπου οι
στρατιω τικές
επιχειρήσεις
πρέπει να περιορίζονται στα
αναγκαία. Το τι βέβαια συνιστά αναγκαιότητα, παραμέ
νει, και εδώ έγκειται το καίριο
πρόβλημα της θέσης της
Άνσκομπ, ζήτημα ερμηνείας.
Μην βλάπτεις όποιον στερεί
τα ι τη δυνατότητα να σε βλά-

ψει, μας λέει η Άνσκομπ,
εκτός κι αν τιμω ρείς κάποιον
που έκανε το κακό (βλέπε, σε
έβλαψε
προηγουμένως).
Όμως το αν στερείται ή όχι τη
δυνατότητα αυτή ή αν όντως
έπραξε το «κακό»» θα το κρίνει
τελικά ο καβένας για τον εαυ
τό του. Σε αντίθετη περίπτω
ση, θα έπρεπε ένας τρίτος να
μας συστήσει όχι τ ι είναι ηθι
κά ορθό ή εσφαλμένο αλλά τ ι
είναι ωφέλιμο ή βλαβερό για
μας, με άλλα λόγια, ένας κη
δεμόνας. Το αν μπορεί να με
βλάψει ο εχθρός μου θα το
κρίνω εγώ, κι αν κρίνω ότι με
κάποιο τρόπο μπορεί να με
βλάψει, τό τε δικαιούμαι να
τον σκοτώσω.
Το κείμενο του Ν έιγκελ θα
μπορούσαμε να πούμε ότι
εμβαθύνει στην παραπάνω
θέση, προτείνοντας μια διά
φορη του ωφελιμιστικού ηθι
κή άποψη, την οποία ονομά
ζει απολυτοκρατία. Πρόκει
τα ι για μια θεωρία περί των
μέσων και των σκοπών. Σε
αντίθεση με τον ωφελιμισμό
που θεω ρεί πως αν ο σκοπός
είναι σπουδαίος (αποφέρει
πολύ μεγάλη ωφέλεια) τότε
κάθε μέσο είναι νόμιμο, η
απολυτοκρατία υποστηρίζει
πως κάποια μέσα δεν πρέπει
ποτέ να χρησιμοποιούνται.
Ο Νέιγκελ δεν υποστηρίζει
πως η απολυτοκρατία μπορεί
να υποκαταστήσει πλήρως
τον ωφελιμισμό, αλλά να τον
συμπληρώσει σε κρίσιμα ηθι
κά διλήμματα. Το κείμενο
βρίθει σελίδων πυκνής και λε
πτοφυούς
συλλογιστικής,
όπου ο συγγραφέας επιχει
ρεί να βρει την ειδοποιό δια
φορά απολυτοκρατίας και
ωφελιμισμού, το πεδίο εφαρ
μογής τη ς απολυτοκρατικής
αρχής, καθώς και να ανασκευάσει την άποψη ότι η
επιδίωξη ηθικής καθαρότη
τα ς είναι κι αυτή ένα ατομικό
συμφέρον.
Το βασικό ερώτημα που
όφειλε να απαντήσει ο Νέιγκελ, είναι το ποιες είναι αυ
τές οι απόλυτα απαγορευό
μενες πράξεις· για τί αυτές

και όχι κάποιες άλλες. Όμως
αυτό το ερώτημα, που είναι
ίσως και το μόνο κρίσιμο, δεν
απαντάται. Έ τσι οι απόλυτες
απαγορεύσεις του εμφανίζο
νται ως συντυχιακές ήτοι μη
αναγκαίες, και ως εκ τούτου
μεταξύ τους ισοδύναμες.
Έ τσι η απόλυτη απαγόρευση
«μη δολοφονείτε μωρά», εμ
φανίζεται ισοδύναμη με την
απόλυτη απαγόρευση «μην
καπνίζετε» ή «μη φοράτε
γραβάτες». Πέραν τούτου, ο
Νέιγκελ δε νοιάζεται να πα
ράσχει μια διάκριση δικαίου
και ηθικής (ακριβώς επειδή η
σκέψη του είναι σε τελική
ανάλυση ωφελιμιστική).
Αγνοεί το γεγονός ότι ένας
στρατός έχει αυστηρή κάθε
τη ιεραρχία, πράγμα που ση
μαίνει ότι ο ιεραρχικά κατώ
τερος υπακούει στις εντολές
του ανωτέρου, ήτοι δεν δρα
αυτόνομα. Έ τσι οι επιταγές
τη ς ηθικής μοιάζουν να αφο
ρούν τον ιεραρχικά ανώτερο,
τον ηγέτη, πράγμα που ση
μαίνει μια προσωποκεντρική
αντίληψη περί των κινήτρων

και των σκοπών του πολέμου.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα
δινόταν στους στρατιώτες δι
καίωμα να δρουν κατά την
ηθική τους προαίρεση, η
οποία όπως είδαμε είναι συντυχιακή. Κάτι που ισοδυναμεί με διάλυση του στρατού.
Επίσης η προτροπή του Νέιγκελ να φέρεσαι στον εχθρό
ως υποκείμενο, μοιάζει να λη
σμονεί την ίδια τη φύση μιας
εμπόλεμης σύγκρουσης, ότι
δηλαδή στον πόλεμο επιχει
ρείς δια της βίας να επιβάλεις
τη βούλησή σου στον άλλο,
δηλαδή του φέρεσαι σαν «α
ντικείμενο». Το κριτήριο περί
αθωότητας που προτείνει
έχει τα ίδια προβλήματα με
αυτό της Άνσκομπ, είναι δη
λαδή απολύτως ανεπαρκές.
Ο έλεγχος που θέτει ως κρι
τήριο της ηθικής ποιότητας
των πράξεών μας είναι ολωσ
διόλου μετέωρος: μπορείς,
λέει, να δικαιολογήσεις στον
αντίπαλό σου το κακό που
του κάνεις. Δεν παρέχει
όμως κανένα κριτήριο επαρ
κούς δικαιολόγησης. Έτσι, η

δικαιολόγηση «σε σκότωσ
επειδή πήγαινες να σκοπ
σεις χίλια βρέφη και δεν εί>
άλλο τρόπο να σε σταματι
σω» καταλήγει ισοδύναμη [
τη δικαιολόγηση «σε σκότι
σα για τί είσαι χοντρός».
Στο βιβλίο υπάρχει ένα ε
διαφέρον ερώτημα: συνισι
αντίφαση το να μην μπορε
παρά να πράξεις ανήθικα;
Νέιγκελ θέτει το ερώτημ
αλλά νομίζω απαντά αντιφ
τικά.
Σε ένα βαθύτερο επίπεδ
θα λέγαμε πως ο Νέιγκελ σ
ναντά όλα τα προβλήμαι
που αντιμετωπίζει κάθε ηθιι
της πράξης, δηλαδή μια η(
κή που αναφέρεται στις σ
νέπειες και όχι στις προθ
σεις, μολονότι ο ίδιος πρ
σπαθεί να δείξει το αντίθετ
Η ηθική του θέση παραμέν
μια ηθική της αισθητικότ
τας, δηλαδή μια ηθική θε<
ρία δίχως θεωρία περί ελε
θερίας.
Η μεταφραστική εργασ
του κ. Κωβαίου είναι, ως σ
νήθως, εξαιρετική.
$

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
C H R IS TO P H E R A . F A R A O N E
Καθηγητής Κλασικών Σπουδών

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ
Μετάφραση: Μανόλης Παπαθωμόπουλος
Με 358 σελίδες

Ποια ήταν τα μαγικά ξόρκια στα οποία κατέφευγαν c
αρχαίοι Έλληνες -άντρες και γυναίκες- για να κραττ
σουν, οι γυναίκες τους εραστές, οι άντρες τις ερωμένε
τους, ή για να τους εμπνεύσουν το ερωτικό πάθος με
χρι να τους σαγηνεύσουν και να τους αναγκάσουν ν
τους παραδοθούν ερωτικά; Μαγικά βότανα, φίλτρε
κατάδεσμοι, ξόρκια, κατάρες, φυλαχτά, κούκλες και άλλα μαγικ
μικροαντικείμενα, είχαν αναλάβει σπουδαίο ρόλο.
Ο Christopher Faraone μας ξεναγεί σ’ αυτόν τον ασυνήθιστο και παράξενο κόσμο τω
μαγικών πρακτικών και των επιπτώσεών τους σχετικά με την ανδρική και γυναικεί
σεξουαλικότητα.
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Στη χώρα του Κώστα μύριζα
ημιμάδαα και βθνικισμό
της Ανθής Καρρά

Ο Μέγας Χαν Κουμπλάι τελείωνε τις βραδιές
τον απολαμβάνοντας με μισόχλειστα μάτια
τις διηγήσεις τον νεαρού Βενετσιάνον Μάρκο
Πόλο:
Ήταν χάραμα όταν είπε «Κύριε, τώρα πια
σον έχω μιλήσει για όλες τις πόλεις πον
γνωρίζω».
«Μένει μια πον δε μιλάς ποτέ γι 'αυτήν».
Ο Μάρκο Πόλο έσκυψε το κεφάλι.
«Τη Βενετία», είπε ο Χαν.
Ο Μάρκο χαμογέλασε. «Και για τι άλλο
νόμιζες πως σου μιλούσα τόσον καιρό;»
Ί τ α λ ο Κ αλβίνο, Οι αόρατες πόλεις

έρω βέβαια, και οι στοίβες των νέ
ων βιβλίων που συνωστίζονται κα■ I θημερινά στα ράφια των βιβλιοπω
λείων μού το υπενθυμίζουν συνε■ ■ χώς, πως όλοι νιώθουν σήμερα την
ανάγκη να αντικαταστήσουν τη χαμένη
πια στις μεγαλουπόλεις που ζούμε προ
σωπική επικοινωνία με την (ψευδ) αίσθη
ση της ευρύτερης επικοινωνίας που σου
δίνει η γραφή, χωρίς αυτό να αποκλείει
πάντα και την κρυφή προσμονή ενός πιο

απτού υλικού κέρδους, πέρα από την
έστω και πρόσκαιρη φήμη που ενδεχο
μένως σου εξασφαλίζει η δημοσιότητα.
Υπάρχουν βέβαια πάντα και αυτοί που
γράφουν επειδή έχουν κάτι να πουν, που
έχουν μια συγκεκριμένη άποψη να εκφράσουν δημόσια ή μια εμπειρία που θέ
λουν να μοιραστούν με έναν ευρύτερο
από τον στενό προσωπικό τους κύκλο.
Δεν ξέρω σε ποια απ’ τις δυο κατηγορίες
ανήκει ο Κώστας Λογαράς, ούτε τους λό
γους που τον ώθησαν να δημοσιεύσει
πρόσφατα στις εκδόσεις Μεταίχμιο το
σύντομο περιηγητικό του με τίτλο Στη
χώρα του Νεντίμ μύριζε πεύκο, από το
ταξίδι του στην Τουρκία τον Αύγουστο
του 1996. Εγώ ομολογώ πως δεν το αγό
ρασα μόνο θετικά προδιατεθειμένη από
τον ποιητικό τίτλο του και τις ωραίες φω
τογραφίες του Νίκου Οικονομόπουλου
που περιέχει, αλλά και επειδή εδώ και εί
κοσι χρόνια επαναλαμβάνω πλέον κάθε
χρόνο σταθερά το ταξίδι αυτό «από το
Ιόνιο ως το Ικόνιο» (ή πολύ πιο πέρα, πιο
βόρεια, πιο νότια ή πιο ανατολικά), γ ι’ αυ
τό και παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδια
φέρον ό,τι σχετικό γράφεται στην Ελλά
δα.
Αν και το ενδιαφέρον μου αυτό άρχισε
από την επιθυμία μου να συμπληρώσω
τα κενά των δικών μου ταξιδιών, να ονει
ρευτώ και να προγραμματίσω άλλα, γρή
γορα εξελίχθηκε σε ένα άλλου είδους
ταξίδι στο χώρο αυτό, με αντίστροφη αυ
τή τη φορά κατεύθυνση, μια και τα κείμε
να αυτά, με τις αναφορές, τις επισημάν
σεις ή τις αποσιωπήσεις των συγγραφέ
ων τους, με παρέπεμπαν πολύ περισσό
τερο στην ελληνική πραγματικότητα, πα
ρά στην όλο και πιο οικεία μου τουρκική
στην οποία αναφέρονταν.
Δεν αποτελεί βέβαια τίποτα το νέο αυ
τό, κι ας έχομε σχετικά πρόσφατα αρχί
σει να διακρίνομε στον «καθρέφτη του
Ηροδότου» την ίδια τη χώρα του αντί για
τη χώρα των μακρινών Σκυθών,1να ανα
καλύπτομε στις εκθέσεις προς τη Γερουσία των Ενετών απεσταλμένων στην
Υψηλή Πύλη, πίσω από τις μακροσκε
λείς, γλαφυρές περιγραφές του οθωμα
νικού σεραγιού, την πολιτική και ιδεολο

γική αντιπαράθεση τη ς Γαληνοτάτης Δη
μοκρατίας με τη μοναρχική Φλωρεντία
των Μεδίκων,2 και να ανιχνεύομε στα κεί
μενα, στα οδοιπορικά και στα βιώματα
των οριενταλιστών3 -μ η εξαιρουμένων
των δικών μας «Φιλελλήνων»-, στομφώ
δεις εθνοκεντρισμούς και προβολές που
συχνά αποκαλύπτουν βαθιά άγνοια, αν
όχι περιφρόνηση, των ανθρώπων και των
χώρων στους οποίους αναφέρονται.
«Παρμένη στο φτερό» η απόφαση του
Κ. Λογαρά να πάει στην Τουρκία, μια και
το προγραμματισμένο «μια ολόκληρη
χρονιά» τα ξίδι στο Περού «τις τελευταίες
μέρες ματαιώθηκε, κι είπαμε το λοιπόν
να πεταχτούμε απέναντι».4 Ίσως αυτό να
εξηγεί εν μέρει τις τόσο πενιχρές σε γνώ
σεις αποσκευές του. Ίσως αν το είχε
προετοιμάσει, όχι μια ολόκληρη χρονιά
αλλά ένα μήνα, να προλάβαινε να στριμώξει μερικές γνώσεις που θα τον βοη
θούσαν να προσεγγίσει με μεγαλύτερο
σεβασμό αυτή τη χώρα, αλλά και το πα
ρελθόν της δικής του, και να αντλήσει
πολύ περισσότερα από αυτό το ταξίδι.
«Αν δεν γνωρίζεις το αβυσσαλέο χάσμα
που χωρίζει τις δυο χώρες», σκέφτεται
περνώντας με ένα «μικρό πλοιάριο» από
τη Χίο στον Τσεσμέ, «μπορεί [το πέρα
σμα αυτό] και να σε ξεγελάσει. Είναι ικα
νό να γεφυρώσει τα αγεφύρωτα, να αποδραματοποιήσει το κενό και να νομίσεις
πως πας για μπάνιο στο απέναντι νησί»
(σ. 11). Γι’ αυτό και νιώθει «ανατριχίλα»
(σ. 12), όταν ο καπετάνιος «στα μισά ανέ
βασε την τούρκικη σημαία», στερώντας
τον από την ασφάλεια της γαλανόλευ
κης!
Με αυτή τη βεβαιότητα ενός αγεφύρω
του χάσματος ανάμεσα στις δύο χώρες
μπαίνει στην Τουρκία ο Κώστας Λογαράς, και αγωνίζεται να μην τη διασαλέψει
μέσα του, όσο κι αν του έρχονται συνε
χώς στο μυαλό εικόνες τόσο από το ελ
ληνικό τοπίο, όσο και από την αστική
Ελλάδα «τη σημερινή αλλά και την εξα
θλιωμένη της δεκαετίας του ’50» (σ. 21),
πράγμα που επισημαίνει αφήνοντας το
κείμενό του να συνομιλεί σταθερά με κεί
μενα από παλαιότερες διαδρομές του
μέσα στον ελλαδικό χώρο.

Ομολογώ πως με ταλάνισε αρκετά η
σκέψη αν ήταν ασυνείδητη ή συνειδητή η
επιλογή του ν’ αρχίσει την αφήγησή του
με αναφορά στη ναυμαχία του Τσεσμέ,
ένα δηλαδή πολεμικό γεγονός του περα
σμένου αιώνα, να συνεχίσει την ατέλειω
τη, όπως του φάνηκε «πορεία [και όχι
διαδρομή ή τα ξίδ ι!] προς την Άγκυρα»
(σ. 17) μνημονεύοντας τους άμοιρους
πεζοπόρους της Μικρασιατικής Εκστρα
τεία ς («σ’ ολόκληρη τη διαδρομή είχα
την αγωνία τους»! - σ. 17 ), και να ανακα
λέσει «αμυδρά» (σ. 72) στη μνήμη του τη
Μικρασιατική Καταστροφή, ως τραγικό
φινάλε στο τέλος του βιβλίου και του τα 
ξιδιού του, αντικρίζοντας το πορφυρό
δειλινό της Σμύρνης.
Τελικά κατέληξα πως ήταν μάλλον ασυ
νείδητη, αφού σαν Πατρινός ο Κώστας
Λογαράς φαίνεται πως δυστυχώς αδυνα
τούσε να έχει άλλη μνήμη, περνώντας
από τη Χίο στον Τσεσμέ, από αυτήν που
εγχάραξε μέσα του η επίσημη ελληνική
εθνική αφήγηση στην εθνικόφρονη εκδο
χή της της δεκαετίας του ’50 και του ’60,
των μαθητικών του δηλαδή χρόνων. Και
λέω «επίσημη», για τί υπάρχουν κι άλλες
αφηγήσεις, που διατρέχουν παράλληλα
προς αυτή τη νεοελληνική μνήμη και
που, χάρη στην ευρύτερη σε αποχρώ
σεις παλάτα της οικογενειακής μνήμης,
σου επιτρέπουν να αξιολογήσεις ακριβέ
στερα τις διαστάσεις της επιλεκτικής
εθνικής σου μνήμης.
Αν ήταν για παράδειγμα μικρασιατικής
καταγωγής, το μυαλό του σίγουρα θα
πήγαινε πρώτα απ’ όλα, αν όχι αποκλει
στικά, στη λαίλαπα του 1922. Θα γέμιζε
το πέρασμα τούτο βάρκες και καΐκια με
κυνηγημένους. Ίσως να είχε έτσι την τύ 
χη τη δική μου να θυμηθεί πως ένας συγ
χωριανός του Τούρκος είχε γλυτώσει την
τελευταία στιγμή τον παππού και την
ετοιμόγεννη γιαγιά του από τη σφαγή,
περνώντας τους με τη βάρκα απέναντι...
Αυτό θα διευκόλυνε σίγουρα τη μνήμη
του να γλιστρήσει σε άλλες, παλιότερες
χρονικά, οικογενειακές διηγήσεις, επο
χών ειρήνης και ανθρωπιάς, που θα τον
εμπόδιζαν να προβάλλει συνεχώς μπρο
στά του χάσματα αγεφύρωτα.
Το τα ξίδ ι του Κ. Λογαρά θα συνεχιστεί
μέχρι τέλους σ’ αυτόν τον τόνο, με κε
ντρικά χαρακτηριστικά έναν σχολικού
επιπέδου εθνικισμό, με την αναπόφευκτη
αρχαιολατρία και την εγγενή του περι
φρόνηση της χώρας που επισκέπτεται,
παράλληλα με μια οριενταλιστική, συχνά
δε έντονα ρατσιστική ματιά. Κι ενώ η λο
γοτεχνική του γλώσσα καμιά φορά σε
παραπλανεί, υποβάλλοντάς σου θαρρείς
κάτι άλλο απ’ το προφανέστατα ειρημένο

(ορισμένες φορές μάλιστα αναρωτήθη
κα αν πρόκειται για κάποιου είδους χιού
μορ που εγώ αδυνατώ να καταλάβω!), οι
εμπειρίες του απ’ αυτό το ταξίδι, οι πα
ρατηρήσεις, τα σχόλια και οι κρίσεις που
διατυπώνει και που κρίνει άξια λόγου να
μας μεταδώσει, συνεχώς σε προσγειώ
νουν στην πραγματικότητα του κειμένου
του.
Είναι γεγονός ότι το πρώτο ταξίδι στην
Τουρκία, και δη στα μικρασιατικά παρά
λια, μπορεί να ταράξει συθέμελα τον Νε
οέλληνα. Πουθενά αλλού δεν καλείται
τόσο έντονα να βιώσει το οικείο σαν ξέ
νο. Ό χι μόνο το φυσικό τοπίο αλλά και οι
άνθρωποι, το σουλούπι και οι φυσιογνω
μίες τους,5 οι εκφράσεις στο πρόσωπό
τους, οι χειρονομίες, η συμπεριφορά και
οι κινήσεις τους μέσα στο χώρο και μετα
ξύ τους, δεν τον μεταφέρουν απλά στην
οικεία του καθημερινότητα, αλλά ανασα
λεύοντας συνεχώς μέσα του παλαιότερα
δικά του βιώματα, ιστορίες, αναμνήσεις,
συναισθήματα και αισθήσεις, τον ωθούν
συνεχώς, στην προσπάθειά του να οριο
θετήσει την ταυτότητά του, να αναζητή
σει την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στον
κόσμο του και τον δικό τους. Όσο θωρα
κισμένος κι αν έρχεται με εθνικά στερεό
τυπα χάρη στη σχολική του παιδεία και
τις κρατούσες στον κοινωνικό του χώρο
προκαταλήψεις και αντιλήψεις, νιώθει
συνεχώς να βάλλεται από ερωτήματα
που οι διαστάσεις τους προκαλούν τις
γνώσεις του και οι προεκτάσεις τους
απειλούν να ναρκοθετήσουν τις σιγου
ριές του.
Η συνεχής έκπληξη μπροστά στο «οι
κείο» ξένο, οι προκλήσεις που συνεχώς
του θέτει ο χώρος, σε συνάρτηση αφε
νός με την ψυχική ένταση που δημιουρ
γ εί μέσα του η αντιπαράθεσή τους με το
ιδιαίτερο σε κάθε άνθρωπο βάρος των
γνώσεων και των βιωμάτων, και αφετέ
ρου με τη δική του διάθεση να ανταποκριθεί ή όχι σ’ αυτές, καθώς οξύνει τη
σκέψη, αμφισβητεί τα δεδομένα και εν
θαρρύνει την κρίση απέναντι τόσο στο
«οικείο» όσο και στο «ξένο», μπορεί να
δημιουργήσει σε άτομα ασυνήθιστα σε
τέτοιου είδους επικίνδυνες πνευματικές
ασκήσεις, ένα αίσθημα φόβου και ανα
σφάλειας, αν όχι ανοικτής εχθρότητας
προς τον χώρο που νιώθουν να τα προκαλεί.
Ίσως έτσι να εξηγείται αυτή η αίσθηση
απειλής που διατρέχει τον Κώστα Λογαρά συνεχώς. «Μ’ έπιασε πανικός. Πού να
πάμε τώρα, πώς να συνεννοηθούμε;» (σ.
19, όταν χάλασε το αυτοκίνητό τους
στην Άγκυρα). «Γύρω η πόλη ένα χάος,
μια μυρμηγκοφωλιά. Για να τη δεις έπρε

πε να κάνεις φούρλα. Πουθενά δεν έβλε
πες ορίζοντα, μόνο σπίτια ως το βάθος,
όπου έφτανε η ματιά σου. Ήταν ασύλλη
πτο. Πώς θα βγούμε αποδώ μέσα; ανα
ρωτήθηκα στ’ αλήθεια ανήσυχος.» (σ. 24,
αντικρίζοντας, ως τουρίστας, νωρίς το
απόγευμα από τον τάφο του Ατατούρκ
τη μυρμηγκοφωλιά της σύγχρονης Άγκυ
ρας· αλήθεια, νιώθει τη ίδια ανησυχία κά
θε φορά που βλέπει από το Λυκαβηττό τη
μυρμηγκοφωλιά της σύγχρονης Αθή
νας;) Το αποκορύφωμα ωστόσο βρίσκε
τα ι στις σελίδες 29-32. Σας το παραθέτω,
αν και συγκεκομμένο, για να το απολαύ
σετε:
«...τα κλεφτρόνια... Μου μπήκαν αμφι
βολίες... στο βάθος του τούνελ 5-6 μαγκλαράδες... Ωχ! Μας την έχουνε στημέ
νη... και λύθηκαν τα γόνατά μου... Πια
στήκαμε σαν ποντίκια... στη μέση της
στοάς άρχισε να ξεκινάει η τσετία προς
το μέρος μας... Να φωνάξουμε; Ψυχή
ζώσα. Εμείς κι αυτοί... Φτάνουν οι Τουρκαλάδες δίπλα μας... “Εδώ θα γίνει ο τά 
φος μας” μουρμουρίζω στον Βασίλη... Οι
μάγκες μάς προσπέρασαν... έπιασαντοί
χο κι άναψαν τσιγάρο... θα κάνουνε το
ντου πισώπλατα... περίμενα από στιγμή
σε στιγμή ν’ ακουστεί το σύνθημα, οι ια
χές τους και τα άγρια ποδοβολητά...
Μπήκαμε στη φάκα με μισή καρδιά... που
ήμασταν, στον αφαλό του πηγαδιού, μες
στο λαγούμι... τι σχέδιο είχαν καταστρώσει και προσπαθούσαν... να μας σπάσου
νε το ηθικό, να μας εξαντλήσουνε πρώτα
ψυχικά... να κατεβάσει στη συνέχεια ο
Μούτλο τα ρολά, να μπουκάρουνε κι οι
άλλοι εδώ μέσα από καμιά κερκοπόρτα
και να μας ξεπαστρέψουνε...»: Ή πώς
μπορείς να περάσεις έναν έμπορα χα
λιών για ληστή στο παζάρι της Καισάρειας! «Ένας αθώος κράχτης ήταν ο Μούτ
λο, που ψάρευε απ’ το δρόμο πελατεία.
Κι όλα τα άλλα ήταν φοβίες, υποψίες,
κυήματα της νοσηρής μου φαντασίας»,
ομολογεί στο τέλος ο Κώστας Λογαράς.
Δεν είναι νοσηρή η φαντασία του Κώστα
Λογαρά. Εθνικιστική είναι!
Κι επειδή η ζωή απειλεί συνεχώς να σε
φέρει αντιμέτωπο μ’ ό,τι φοβάσαι περισ
σότερο, ο Κώστας Λογαράς και ο φίλος
του θα παρακολουθήσουν τη δολοφονία
των δύο νεαρών Κύπριων μοτοσικλετιστών τον Αύγουστο του 1996 σ’ ένα κα
φενείο στο Παμούκαλε και θ’ αποφασί
σουν φυσικά πανικόβλητοι να επισπεύ
σουν την επιστροφή τους, «ώστε να προ
λάβουμε ανοιχτά τα σύνορα πριν γίνει
κάνα “μπαμ”» (σ. 65). Βέβαια οι άνθρω
ποι στο καφενείο παρακολουθούσαν
«...με ενδιαφέρον, αλλά ανέκφραστοι.
Μουδιασμένοι άραγε;». Ο φόβος τον κά
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νει άλλη μια φορά να βλέπει απέναντι του
όχι άτομα αλλά όχλο: «Αν κάποιος τούς
το σφύραγε ότι είμαστε Έ λληνες, πώς θ’
αντιδρούσαν όλοι αυτοί; Πανικοβλήθηκα
με τούτη την ιδέα...» (σ. 64).
Ο φόβος οξύνει το ένστικτο, πυροδοτεί
τα αντανακλαστικά, τις γρήγορες λύ
σεις.
Προβάλλοντας ένα αστείρευτο
απόθεμα έτοιμων απαντήσεων οι προκα
ταλήψεις μας διεκδικούν αυτές πάντα
πρώτες το λόγο. Οι εξηγήσεις τους πει
στικές και καθησυχαστικές συνάμα,
αφού μας προστατεύουν από τον κίνδυ
νο της μοναξιάς που απειλεί τον ελεύθε
ρο νου και «μας φιλιώνουν», για να χρησι
μοποιήσω την έκφραση του Κώστα Λογαρά, «με το σόι μας» (σ. 42).
Η μακραίωνη αντιπαράθεση Χριστιανι
σμού και Ισλάμ, στην εξάπλωση του
οποίου έδωσαν νέα ώθηση ο εξισλαμισμός των Τούρκων και στη συνέχεια η
γένεση και οι ραγδαίες κατακτήσεις της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατέστησε
αιώνες ολόκληρους τη λέξη «Τούρκος»
συνώνυμη στο στόμα των Χριστιανών
(Ανατολής και Δύσης) με τη λέξη «Μου
σουλμάνος». Δεδομένου ότι η θρησκεία
ως βασικό στοιχείο της ταυτότητας των
πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας αποτελούσε, ελλείψ ει φυλετικών,
γεωγραφικών, γλωσσικών, ταξικών ή άλ
λων χαρακτηριστικών, ουσιώδες στοι
χείο διάκρισης μεταξύ τους, ήταν φυσικό
να πολιτικοποιηθεί και να χρησιμοποιη
θεί από τους εθνικισμούς της περιοχής.
Ο ελληνικός εθνικισμός ανάγοντας τη
θρησκεία, και δη την Ορθοδοξία, ως κύ
ριο κριτήριο προσδιορισμού της ελληνι
κής εθνικής ταυτότητας, εξίσωσε με τη
σειρά του τις έννοιες Χριστιανός και
Έλληνας, και τις αντιπαρέθεσε στο τα υ 
τόσημο γι' αυτόν εννοιολογικά ζεύγος
Μουσουλμάνος και Τούρκος.6 Κάθε άλλο
παρά εκπλήσσει συνεπώς η θέση που κα
τέχει η προβολή αυτής της θεμελιώδους
για τον εθνικισμό διαφοράς κάθε φορά
που ο Έλληνας καλείται να εκφ έρει λόγο
για τον Τούρκο.7Αυτό που αντίθετα ομο
λογώ με εκπλήσσει, είναι η ευκολία με
την οποία εξακολουθεί να τονίζεται στα
θερά από ανθρώπους που οφείλουν να
μην αγνοούν τη διαδρομή που διάνυσε η
τουρκική κοινωνία, αν μη τι άλλο από την
ίδρυση της -κοσμικής πλέον- Τουρκικής
Δημοκρατίας έως σήμερα, και δη όταν οι
πολιτικές τους τοποθετήσεις (και ο Κ.
Λογαράς ανάλωσε, απ’ ό,τι τουλάχιστον
ομολογεί ο ίδιος, κάμποσα χρόνια από τη
ζωή του «στο όνομα ενός ιδεαλιστικού
διεθνισμού στηριγμένου στην σοσιαλι
στική ουτοπία», σ.42) όφειλαν να του ς εί
χαν προσφέρει αρκετά εφόδια για μια
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πιο σύνθετη -σ ε συνδυασμό πάντα και με
την ηλικία το υ ς- ανάγνωση της κοινωνι
κής πραγματικότητας.
Η θρησκευτική διαφορά, άλλοτε μέσα
από φαινομενικά ανώδυνες, παιγνιώδεις
φράσεις του τύπου «ένα δρόμο που ο
Αλλάχ να τους τον κάνει εθνικό» (σ. 18),8
κι άλλοτε μέσα από βαθυστόχαστες δια
πιστώσεις όπως «Η παρουσία της θρη
σκείας στα βάθη κυρίως της Τουρκίας
και στις απομακρυσμένες επαρχίες της
είναι καθοριστική. (Όχι στα τουριστικά
παράλια.) Γι’ αυτό και δεν πολυπιστεύω
πως ετούτος ο λαός μπορεί ν’ αλλάξει
εύκολα. Το μυαλό του είναι βιδωμένο σ’
ένα παρελθόν, και η ζωή τους κολλημένη
στο Κοράνι.» (σ. 33-34), επανέρχεται
σταθερά σαν λάιτ μοτίβ στο περιηγητικό
πόνημα του Κ. Λογαρά, δημιουργώντας
το ερώτημα αν έχει ο ίδιος ποτέ του δει
ουρές πιστών να περιμένουν ώρες ατέ
λειωτες, να ξενυχτούν μεσοχείμωνα στο
κρύο και στη βροχή, στους δρόμους της
Αθήνας για να προσκυνήσουν διάφορα
«ιερά λείψανα» και «αχειροποίητες» εικό
νες, και αν κρίνει μόνο με βάση αυτούς
τη σύγχρονη Ελλάδα! Αλλού πάλι παρο
μοιάζει το κάλεσμα του μουεζίνη με «σαδιστική υπενθύμιση καθήκοντος» (σ. 33)
κι εκφράζει μεγαλόφωνα την απορία
«Άραγε στα δικά μας τα χωριά βγάζουν
ακόμη τα μεγάφωνα τις Κυριακές, έξω
από τις εκκλησίες;» σαν να αγνοεί ότι όχι
μόνο στα χωριά αλλά και στην οδό Δεινοκράτουςτου Κολωνακίου είσαι υποχρεω
μένος να υποστείς, πιστεύεις δεν πιστεύ
εις, την Κυριακή όλη τη λειτουργία από
τα μεγάφωνα της πλησιέστερης εκκλη
σίας!
Αντιμετωπίζοντας το Ισλάμ μέσα από
τον διαστρεβλωτικό, ανιστορικό φακό
του ελληνικού εθνικισμού, εσκεμμένα
αποσιωπεί τους 7 αιώνες που μεσολα
βούν από το θάνατο του Αγίου Βασιλείου
έως την αρχή της σελτζουκικής περιό
δου9 και βλέπει στα τζαμιά και τους μεντρεσέδες των σελτζουκιδών σουλτάνων
«άλλοτε ναούς των χριστιανών» και «φι
λανθρωπικά ιδρύματα της γνωστής Βασιλειάδας» (σ. 27)! Δεν μπορεί ως εκ τού
του παρά να δυσανασχετήσει, πόσο μάλ
λον που ο ίδιος δεν έχει δει ποτέ του τζα
μιά και τεκέδες αχούρια στη δική του χώ
ρα, αντικρίζοντας στην Καππαδοκία «α
ποτσίγαρα ή ξεραμένα κόπρανα... στις
κρύπτες και στα λαξεμένα πάνω στους
βράχους θυσιαστήρια, όπου [φαντάζεται
βέβαια ότι] οι καλόγεροι τοποθετούσαν
το αρτοφόριον ή τα λειτουργικά τους
σκεύη» (σ. 39), επιβεβαιώνοντας με τον
τρόπο αυτό, εδώ όπως κι αλλού,10τη συ
νηθισμένη προβολή στον εθνικιστικό λό

γο
της
διαφοράς
μεταξύ
του
καθαρού/οικείου και του πάντα ρυπαρού/ξένου.
Η αδιάλειπτη συνέχεια του ελληνισμού,
στο πλαίσιο ενός κενού, α-ιστορικού
χρόνου,11 θολώνει σταθερά τα όρια ανά
μεσα στην αρχαία και τη νέα θρησκεία
των «Ελλήνων», «ναός του Βάκχου ήταν
άραγε ή του Χριστού;», «Μ’ άκουγαν
ασάλευτοι, κι ο Χριστός κι ο Διόνυσος»
(σ. 41). Οι δύο ταξιδιώ τες «σκιρτούν από
υπερηφάνεια» βλέποντας στην είσοδο
ενός ξενοδοχείου την προτομή του Με
γάλου Αλεξάνδρου, και υποπτεύονται
πως... «το ξενοδοχείο θα ανήκει σε κρυπτοέλληνες» (σ. 61)!
Και οπωσδήποτε δεν είναι τυχαίο το γε
γονός ότι η μοναδική του ουσιαστική
προσπάθεια να πλησιάσει ως άνθρωπο
τον (εθνικά) Άλλο, έχει ως θεατρικό σχε
δόν σκηνικό ένα θρησκευτικό χώρο, μια
και «ο ερωτικός λόγος του Τζελαλεντίν
Ρουμί είναι τόσο κοντινός στον σαρκωμέ
νο λόγο της Ορθοδοξίας» (σ. 46) ! Πώς να
μη μας φ έρει όμως στο μυαλό η φαντα
στική αυτή ερωτική συνεύρεση με την
έντονη οριενταλιστική χροιά,12τις εμπει
ρίες, σε αναζήτηση «ενός διαφορετικού
τύπου σεξουαλικότητας, ίσως πιο ελευθεριάζοντος και λιγότερο φορτωμένου
με ενοχές»13 κάποιων άλλων Ευρωπαίων
(του φιλότουρκου Πιερ Λοτί ή του φιλοάραβα Λώρενς για παράδειγμα) στην Ανα
τολή, των οποίων άλλωστε φροντίζει κα
τά κάποιο τρόπο να υιοθετήσει φαινομε
νικά την ταυτότητα («Ήγκλαντ» του λέω.
Με κοίταξε με δυσπιστία. Δεν φάνηκε να
με πιστεύει», σ. 49), και να μην δούμε κι
εκεί την αγωνιώδη του προσπάθεια να
ορίσει ως Ευρωπαίος αυτή τη φορά την
ενδόμυχα αμφισβητούμενη Ετερότητά
του σε σχέση με τον Ανατολίτη «Άλλο»;14
Με δεδομένο ότι η σημερινή Ελλάδα σί
γουρα δεν έχει μεγάλη σχέση με την
Ελλάδα που περιέγραφε στο δικό του
Οδοιπορικό ο Σατωμπριάν, και έχει πλέ
ον ενσωματωθεί στη Δύση, μέσα από μια
πορεία εκσυγχρονισμού που επιβεβαιώ
νει πόσο ρευστά είναι τα σύνορα της
«Ανατολής» και πόσο μεγαλύτερη σχέση
έχει ο οριενταλισμός με τον πολιτισμό
που τον παράγει απ' ό,τι με το υποτιθέμε
νο αντικείμενό του, θα περίμενε κανείς
από τους Έλληνες μια διαφορετική μα
τιά στον τόσο οικείο τους αυτό χώρο,
που ο δυτικός κόσμος ονόμασε σε αντι
διαστολή προς τον δικό του «Ανατολή».
Πολύ δε περισσότερο όταν αφορά το γε
ωγραφικό χώρο της Μικρός Ασίας που
αποτελεί, ας μην το ξεχνούμε, τη γεω
γραφική και πολιτιστική κοιτίδα ενός ση
μαντικού τμήματος του σημερινού ελλη-

νικού λαού. Και το λέω αυτό για τί δυσκο
λεύομαι να μην αποδώσω στην επιμονή
να υπερτονίζονται τα στοιχεία της Τουρ
κίας που ο Έλληνας εκλαμβάνει ως «ανα
τολίτικα» (και που οπωσδήποτε έχουν με
γάλη σχέση με όσα συνειδητά ή ασυνεί
δητα απέρριψε ο Ρωμιός κατά την... ελληνοποίησήτου!) όλα τα χαρακτηριστικά
του οριενταλιστικού λόγου. Δεν ξέρω αν
έχει σοβαρά μελετηθεί ως τώρα το θέμα
αυτό, που σίγουρα θα συνέβαλλε πολύ
στην αυτογνωσία μας, όχι βέβαια μόνο
αναφορικά με την Τουρκία, αλλά και με
τον ευρύτερο αραβόφωνο μεσογειακό
χώρο, μια και αφθονούντα σχετικά λογο
τεχνικά, περιηγητικά και άλλα πονήματα.
Ο Κώστας Λογαράς μεταφέρει από τις
πρώτες κιόλας σελίδες του βιβλίου τον
έλληνα αναγνώστη στη «δική του Ανατο
λή» που με «δυνατές οσμές από... πα
στουρμά κι ανατολίτικα μπαχάρια, σου
βγάζει εντέλει ένα πεντανόστιμο τουρ
λού» (σ. 74), όπου οι άνθρωποι «κάθονται
με τις ώρες στα παγκάκια, ξυπολιούνται
και μασουλάνε λιόσπορους» (σ. 25), ενώ
«απ’ τα μεγάφωνα ξεχύνονται τσ ιφ τετέ
λια κι αμανέδες σε πάνδημη διασκέδα
ση» (σ. 24). Στην παραλιακή κυκλοφο
ρούν «τα αυτοκίνητα με τα ηχεία στη δια
πασών, ώστε να κάνει τη φιγούρα του ο
τούρκος οδηγός», κι αν μάλιστα έχει «κα
μιά τροφαντή Τουρκάλα... ξαναπέρναγε
δυο και τρ εις φορές, γιαβάς γιαβάς, για
να τον δουν οι πάντες» (σ. 75). Αραδιασμένα στη σειρά στο κέντρο των πόλεων
οι «καφενέδες, τα μπαρμπέρικα και τα
χαμάμ» (σ. 27), και «στην πάνω πόλη η
ώχρα των σπιτιών, οι παράγκες και οι
υπαίθριοι απόπατοι» (σ. 73), με λίγα λό
για «εκεί τσεμπέρια και γυφτιά, εδώ
“Αρμάνι" και “ Ντόνα Καράν”» (σ. 73)!
Στις ιδιαίτερα οικείες μας αυτές εικό
νες, ο Κώστας Λογαράς προσθέτει μια
ιδιαίτερα εύγλωττη: Τουρκάλες «καθι
σμένες σταυροπόδι στα μπαμπού των
ζαχαροπλαστείων, ρούφαγαν με άνεση
το ναργιλέ τους. Κράταγαντο μαρκούτσι
τους και παφ πουφ κι εδώ το λεν οι άλ
λοι» (σ. 76). Δεν ξέρω σε ποιο συγκεκρι
μένο κέντρο της Σμύρνης αναφέρεται,
αλλά αν κρίνω από τα αντίστοιχα καφε
νεία της Κωνσταντινούπολης όπου συ
χνάζουν νεαρά ως επί το πλείστον άτο
μα, καπνίζουν δημόσια τον ναργιλέ τους,
πίνουν το τσάι τους και παίζουν σκάκι,
ντάμα ή... σκραμπλ, καφενεία που αποτε
λούν μάλιστα μια πολύ πρόσφατη μόδα,
οι ... Τουρκάλες (αλλά και οι Τούρκοι!)
δεν κάθονται «σταυροπόδι στα μπα
μπού», αλλά πολύ σεμνά σε πάγκους και
σκαμνάκια! Τα μπαμπού (με τις αναπό
φευκτες πολύχρωμες κλάρες που στολί

ζουν πλείστα όσα ελληνικά ζαχαροπλα
στεία σήμερα), σε συνδυασμό με τις...
Τουρκάλες με το μαρκούτσι στο χέρι, πα
ραπέμπουν ωστόσο έντονα στον περίφη
μο πίνακα του Ντελακρουά «Γυναίκες
στο διαμέρισμά τους στο Αλγέρι», όπου
όντως οι Μουσουλμάνες με τα πολύχρω
μα κλαρωτά σαλβάρια τους «καθισμένες
σταυροπόδι» καταγής ρουφάν το ναργι
λέ τους!
Γιατί να με ξενίσει λοιπόν που ο Κώστας
Λογαράς απευθύνθηκε για βοήθεια
στους ταξιτζήδες λέγοντάς τους «Σαλάμ
αλέκουμ αραμπάς καπούτ» (σ. 18);
Απλώς μου έφερε στο μυαλό κάτι μικρά
βιβλία ελληνογαλλικών, ελληνοϊταλικών
κ.λπ. διαλόγων που αγόραζαν παλιά οι
γονείς μου στα ταξίδια τους «στην Ευρώ
πη», για να μάθουν να λένε μερικά βασι
κά πράγματα στη γλώσσα του τόπου από
σεβασμό προς τους ανθρώπους της και
προπαντός τον εαυτό τους! Πεπεισμέ
νος όμως για την ανωτερότητά του, ο
Κώστας Λογαράς απαξίωσε να μάθει όχι
μόνο τι λένε ως χαιρετισμό στην Τουρκία
οι άνθρωποι αλλά και πώς προφέρονται
οι λέξεις που ήταν αναγκασμένος να
χρησιμοποιήσει, ενώ όποτε επανέλαβε
κάτι που άκουσε το επανέλαβε λανθα
σμένα.15Το Κάισερι, η Καισάρεια, έγινε...
Κάουσερι (σ. 26), το όνομα του νεαρού
Τούρκου από Μουτλού... Μούτλο (με τις
αναπόφευκτες συμπαραδηλώσεις της
λέξης... «μούτρο»!, σ. 28), το Ισκεντέρ, ο
Αλέξανδρος,... «Ισκαντέρ», και το Μελεγκιόπ16 (η βυζαντινή Μαλακοπή και ρωμαίικη Μελεκοπή) εξαραβίσθηκε σε....
«Μαλακουμπίγια» (σ. 39)!
Χαρακτηριστικό στοιχείο του οριενταλισμού ο ρατσισμός, πρεσβεύοντας «την
υπεροχή μιας, υποτίθεται, ανώτερης φυ
λής (συνήθως της λευκής) σε σχέση με
τις άλλες»,17 προσέφερε στον εθνικισμό
το ιδιαίτερα προσφιλές του επιχείρημα
της φυλετικής καταγωγής προς επίρρωση των ισχυρισμών του περί μοναδικότη
τας και ανωτερότητας του έθνους. Όσο
κι αν, απαντώντας στα φυλετικής φύσεως επιχειρήματα του Φαλμεράιερ, ο Παπαρρηγόπουλος μετέθεσε το βάρος της
ιστορικής συνέχειας των Ελλήνων στην
πολιτισμική παράδοση,18 τα φυλετικά
επιχειρήματα, μέσα από το μύθο της
απόλυτης εθνικής ομοιογένειας και την
εσκεμμένη πλήρη αποσιώπηση στα ελλη
νικά σχολικά βιβλία της ύπαρξης των
Άλλων,19 σε αρμονικό συνδυασμό με τις
προκαταλήψεις, εξακολουθούν να προ
βάλλονται σταθερά στον καθημερινό λό
γο των Νεοελλήνων. Νιώθοντας ότι εκ
φράζει και ως προς το σημείο αυτό μια
αρκετά διαδεδομένη άποψη, ο Κώστας

Λογαράς διανθίζει διαρκώς το λόγο του,
χωρίς περιττές αναστολές, με άμεσες ή
έμμεσες ρατσιστικές αναφορές. Έτσι σ’
ένα χωριό προς την Κόνια τού κάνουν σινιάλο «δυο μαυρόπαιδα δέκα-δώδεκα
χρονών». (σ. 43), στη ρεσεψιόν του ξενο
δοχείου στο Παμούκαλε τον υποδέχεται
ένας Τούρκος «μαύρος κι άραχλος» (σ.
62), στην Έφεσο «από παντού τον πλη
σιάζουν διάφοροι, τουρκόσποροι και γυφταραίοι να του πουλήσουν αρχαία» (σ.
71), στο Ικόνιο βρίσκεται μπροστά σε «έ
να συνονθύλευμα φυλών - Μογγόλοι,
Ινδοί, Πακιστανοί, κάποιοι ελληνικής κα
τατομής και Τούρκοι...» (σ. 45), ενώ στη
Σμύρνη βλέπει «Τούρκους, Πακιστανούς,
άλλους πιο άριους...» (σ. 74) κ.ο.κ. Ασυ
νήθιστη σε τέτοιου είδους ταξινομήσεις
και δεδομένου ότι πουθενά δεν απαριθ
μεί ο ίδιος κριτήρια ταξινόμησης σε άρι
ους και μη, πόσο μάλλον σε... ελληνικής
κατατομής και Τούρκους(!), ομολογώ
πως αναγκάσθηκα να καταφύγω και πάλι
στην ασφάλεια των πολιτισμικών κριτη
ρίων για να μπορέσω να κατατάξω, με
βάση τη φωτογραφία που δημοσιεύεται
στο αυτί του βιβλίου, τον Κώστα Λογαρά
στους Νεοέλληνες!
Η γνώση βέβαια, πέρα από το ότι παρα
μένει το καλύτερο όπλο ενάντια στο φό
βο και στις προκαταλήψεις, καλλιεργώ
ντας μας συνεχώς ερωτηματικά, μας
αποτρέπει από απλοϊκές γενικεύσεις, και
προσδίδει απροσδόκητες καμιά φορά
αποχρώσεις στην εικόνα της πραγματι
κότητας. Η γνώση, και όχι η ημιμάθεια
που συνεχώς υπαινίσσεται γνώσεις που
δεν έχει.
Δεν ξέρω τ ι επισημάνσεις μπορεί να
έκαναν οι φίλοι, τους οποίους ο Κώστας
Λογαράς ευχαριστεί για τις παρατηρή
σεις τους, αλλά με δεδομένο ότι με τους
φίλους συνήθως μοιραζόμαστε μία κοινή
λίγο-πολύ αντίληψη του κόσμου, την κρι
τική, αν όχι αυστηρά επαγγελματική ανά
γνωση, την περίμενα από το άτομο στο
οποίο οι εκδόσεις Μεταίχμιο ανέθεσαν
την επιμέλεια του κειμένου του Κώστα
Λογαρά.
Δεν βρέθηκε κανείς να υποδείξει στον
Κώστα Λογαρά ότι το «Ρουμί» στο όνομα
του Τζελαλεντίν Ρουμί δεν μπορούσε την
εποχή εκείνη να έχει τη σημερινή έννοια
της λέξης «Ρωμιός», ότι αντί για μια εθνοτική (πόσο μάλλον εθνική με τη σημερινή
έννοια της λέξης) ταυτότητα, έδειχνε
απλώς τον γεωγραφικό τόπο καταγωγής
του (καταγόταν δηλαδή από τη χώρα των
Ρουμ/Ρωμαίων), ώστε να απαλείψει το
σχόλιο «Λένε γ ι’ αυτόν πως ήτανε Ρωμιός
-από το όνομα Ρουμί- αλλά δεν είναι
αλήθεια» (σ. 46);
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Ένας επαγγελματίας επιμελητής οφεί
λε, ανατρέχοντας σε βασικά εγκυκλοπαι
δικά βοηθήματα, να επισημάνει ότι το παλαιότερο τοπωνύμιο «Αγιασουλούκ» εί
ναι παραφθορά του Άγιος Θ[σ]εολόγος,20 και ότι όντως πρόκειται για τον Ιω
άννη το Θεολόγο (πού Μωάμεθ21 και...
πράσιν’ άλογα!), όπως το μαρτυρεί άλ
λωστε και η εκκλησία του εκεί (μια ανάσα
μόλις από την Πάτμο) ! Έχουν βλέπετε
μνήμη, κύριε Λογαρά, οι γλώσσες των
λαών, μόνο που δε μοιάζει με τη μνήμη
των εθνών, και οι Τούρκοι δεν «τα μπουρ
δούκλωσαν καθώς το συνηθίζουν για να
’ναι η πίτα ολόκληρη κι αυτοί χορτάτοι»
(σ. 68), αλλά απλούστατα οι αντίστοιχοι
προς τους δικούς μας αρμόδιοι για τις
μετονομασίες υπάλληλοι του σύγχρονου
τουρκικού εθνικού κράτους επέλεξαν
την ονομασία Σελτζούκ επειδή παραπέ
μπει, χάρη στην ύπαρξη των περίφημων
σελτζουκικών τζαμιών του, στο εθνικό
κλέος, χωρίς να ηχεί εντελώς ξένη στα
συνηθισμένα στο «Αγιασουλούκ» αφτιά
των ντόπιων χωρικών. Όπως ακριβώς δη
λαδή και η ονομασία « Σούνιο», πίσω από
την οποία κρύβεται στη Θράκη για μεν
τους κατοίκους του ένα... Σουνέτκιοϊ, για
τους δε περαστικούς αφελείς Νεοέλλη
νες μία ακόμη απόδειξη της ελληνικότη
τας της Θράκης μες στους αιώνες!
Ένας ευσυνείδητος επιμελητής θα είχε
αναζητήσει
την
«κοιλάδα
του
Peristremma», θα είχε βρει ότι ταυτίζεται
με το προαναφερόμενο φαράγγι της
Ιχλάρα(ί)22 (όπως έστω και παραφθαρμέ
νη μαρτυρεί η ονομασία του χωριού
Belisirma!), και δεν θα δίσταζε μπροστά
στη... γενική της αρχαιοπρεπούς αυτής
ονομασίας,23 όπως ο περιηγητής μας
που, αφήνοντας να τον προδώσει το ρωμαίικο γλωσσικό του ένστικτο, προτίμησε
για ασφάλεια να το αφήσει άκλιτο με λα
τινικούς χαρακτήρες!
Θα είχε επίσης αναζητήσει τη «λίμνη
Πρόσταινα» (σ. 57) στη διαδρομή από το
Ικόνιο προς την Αττάλεια, για να ανακα
λύψει ότι δεν πρόκειται για τη λίμνη
Μπέη-σεχίρ (=η αρχαία Κάραλ(λ)ις της
Λυκαονίας) η οποία βρίσκεται πάνω στη
διαδρομή αυτή, αλλά μάλλον για τη λί
μνη Εγριντίρ που βρίσκεται αρκετά πιο
πάνω, μια και τα ερείπια της εγκαταλελειμμένης ήδη από τα βυζαντινά χρόνια
πισιδικής πόλης «Πρόσταννας»24 έχουν
εντοπιστεί ανατολικά της κωμόπολης
Εγριντίρ. Σημειωτέον ότι παρόλο που η
ονομασία «Πάρλα»25 ( B a r ia d a | i - όρος
Μπάρλα) διατηρεί έως σήμερα τη μνήμη
μιας άλλης αρχαίας πόλης λίγο βορειό
τερα,26 ούτε αυτή μας παραδόθηκε ως
ονομασία της λίμνης, την οποία οι ντόπι

οι -τουρκόφωνοι όλοι το υ ς- Χριστιανοί
αποκαλούσαν ως την Ανταλλαγή «Εγρίντιρ» ή «Εγερντίρ»!
Είναι γεγονός ότι η αρχαιογνωσία αξιο
λογείται υψηλά στην κλίμακα αξιών των
Νεοελλήνων, μια και στην ουσία ισοδυναμεί στο συλλογικό τους υποσυνείδητο
με επιβεβαίωση της αρχαιοελληνικής κα
ταγωγής και ως εκ τούτου της πολιτισμι
κής τους ανωτερότητας έναντι των άλ
λων (συμπεριλαμβανομένων και των Ευ
ρωπαίων). Με δεδομένα το γενικό χαμη
λό επίπεδο ιστορικών γνώσεων και την
ιδεολογική φόρτιση που έχει για τους
Νεοέλληνες οτιδήποτε αφορά την αρχαι
ότητα, ο Κώστας Λογαράς μπορεί με
ελαφρά συνείδηση να αναφέρεται «σε
λαούς γνωστούς του από τον Ξενοφώντα
ή τον Ηρόδοτο: τους Κάρες, τους Λυδούς, τους Ίωνες (... μια γειτονιά ετούτοι
οι αρχαίοι λαοί, μα το χάσμα ανάμεσά
τους αγεφύρωτο)» (σ. 59-60), προβάλλο
ντας και σ’ αυτούς, χωρίς φυσικά να τα
προσδιορίζει, τα «αγεφύρωτα χάσματα»
που κουβαλά ο ίδιος μεσάτου!
Η εμμονή των Νεοελλήνων να αναφέ
ρουν, όταν ταξιδεύουν στην Τουρκία, ως
επί το πλείστον αποκλειστικά τα αρχαία
τοπωνύμια, ακόμα κι όταν τα σημερινά
τουρκικά, τα περισσότερα από τα οποία
μας έχουν παραδοθεί από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες, αποτελούν συχνά μια
πολύ πιο εύγλωττη απόδειξη κάποιου
παλαιότερου ελληνόφωνου παρελθό
ντος του χώρου αυτού, σίγουρα δεν
οφείλεται στην ευρεία αρχαιομάθειά
τους αλλά αποτελεί συνέχεια του νοερού
εξελληνισμού της Ανατολής που επιχειρήθηκε τον 19ο αιώνα στα πλαίσια της
Μεγάλης Ιδέας. Χρησιμοποιώντας τις
αρχαίες ονομασίες (οι οποίες λανθασμέ
να βέβαια εκλαμβάνονται όλες ως «ελλη
νικές», αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτη
μα!), ο Νεοέλληνας αναιρεί για άλλη μια
φορά τον ιστορικό χρόνο, και ταξιδεύο
ντας στο δικό του φαντασιακό παρελθόν
αυτής της χώρας, διεκδικεί τα «απαρά
γραπτα ιστορικά του δικαιώματα» πάνω
της. Το διατύπωσε άλλωστε με πολύ εύ
γλωττο τρόπο αυτό ο Κώστας Λογαράς,
όταν εκείνα τα «μαυρόπαιδα κι οι γυφταραίοι» προσπάθησαν να του πουλήσουν
αρχαία: «Όχι δεν ήθελα να αγοράσω τ ί
ποτα. Άκου που θα μου πουλήσουν τα δι
κά μου πράγματα!» (σ. 71).
Σπουδαίο ρόλο στην αναζήτηση της
γνώσης παίζει αναμφισβήτητα η συζήτη
ση. Δεν στάθηκε δυστυχώς τυχερός
στην επιλογή του συνταξιδιώτη και συ
νομιλητή του στο τα ξίδι ο Κώστας Λογαράς· ο φίλος του ο Βασίλης, όχι μόνο
ήταν, απ’ ό,τι φαίνεται, απόλυτα συντο

νισμένος μαζί του, αλλά και δεν πρέπει
στιγμή να συνέβαλε με τη μικρή αυτή
σπίθα που ξεσ τρατίζει τις προκαταλή
ψεις και ανοίγει το δρόμο σε μια πιο δι
αυγή κριτική σκέψη. Το μαρτυρεί άλλω
στε και το ύφος των τεσσάρων παρεμβάσεών του που μας μεταφ έρει ατόφιες
ο συγγραφέας στο οδοιπορικό του.
Όσο για το εύρος των γνώσεών του σχε
τικά με τη σύγχρονη Τουρκία αλλά και
της κρίσης του, μία και μόνο παρατήρη
σή του τα προσδιορίζει επακριβώς:
«Αφού οι προσπάθειες του Ατατούρκ
για εκσυγχρονισμό δεν καρποφόρησαν,
δεν ξέρω αν ποτέ θα μπορέσει κάνας άλ
λος» (σ. 23). Αλήθεια, μία διαδρομή με
το αυτοκίνητο μέχρι την Άγκυρα σας
ήταν αρκετή, κύριε Βασίλη, αλλά κι εσάς
κ. Λογαρά που συμφωνείτε μαζί του, για
να καταλήξετε σ’ αυτό το συμπέρασμα;
Πόσο γνω ρίζετε από πρώτο χέρι, ή έστω
από αναγνώσματα, την τουρκική κοινω
νία και με ποιες άλλες ισλαμικές κοινω
νίες τη συγκρίνατε προτού εκφράσετε
αυτή την άποψη; Πόσο σας έχει απα
σχολήσει η πρόσφατη και παλαιότερη
ιστορία της, η σταδιακή τη ς διαμόρφω
ση, τα σημερινά τη ς προβλήματα και οι
λύσεις που η ίδια π ροτείνει σ’ αυτά,
ώστε αξιολογώντας τις γνώσεις και τις
εμπειρίες σας να καταλήξετε σ’ αυτό το
συμπέρασμα;
Φοβάμαι πως δεν βρίσκω απαντήσεις
στα ερωτήματα αυτά μες στο οδοιπορικό
σας, όπως δυσκολεύομαι να δώσω, χω
ρίς να ντρέπομαι εγώ η ίδια «για το σόι
μου», απάντηση στο ερώτημα «Τι τελικά
είδε ο Κώστας Λογαράς στο ταξίδι του
στην Τουρκία», κρίνοντας από φράσεις
όπως: Στην Άγκυρα «ένα μωσαϊκό αν
θρώπων, ντυμένους με τα πιο παρδαλά
σε στιλ και χρώμα ρούχα που είχε δει πο
τέ...» (σ. 22). Στο Νεβσεχίρ «την Τουρκιά
σε όλο της το μεγαλείο. Βρομιά, κοτέ
τσια και λασπόνερα κάτω ακριβώς από
την ακρόπολη του Νεβσεχίρ» (σ. 36). Στο
Σελτζούκ ανθρώπους που «μοιάζουν με
φτωχοσυγγενείς που δηλώνουν γνωρι
μία μπας κι αρπάξουν κάτι απ’ το αρχαίο
σόι» (σ. 68). Και με αποκορύφωμα τον
τρόπο που αξιολόγησε την άρνηση του
τούρκου ταξιτζή να δεχθεί χρήματα επει
δή τον βοήθησε να βάλει μπρος τη σταματημένη Julietta του: «Είχα εντυπωσια
στεί και, μέσα μου, γλυκάνει. Ε ν τά ξει”,
έκανα τη σκέψη, “δεν πρόκειται να μας
λιντζάρουν" είπα. “Άνθρωποι είναι, δεν
είναι τέρατα”.» αφήνοντας το κείμενό
του αυτό να συνομιλήσει με κάποιο παλαιότερο: «Πολύ μακριά αποδώ, σ’ ένα
χωριό της Κρήτης έξω απ’ τις Αρχάνες,
είδα μια γάτα να βυζαίνει ένα λυκόσκυλο

σαν να ’ταν κάτι φυσικό» (σ. 20)!
Σίγουρα δεν θ’ άξιζε ένα τόσο μακρύ
άρθρο για ένα σύντομο και τελικά άνευ
ιδιαίτερης σημασίας, έκτω ν υστέρων και
προχειρογραμμένο οδοιπορικό κείμενο,
αν αυτό δεν συνόψιζε, σε γλώσσα που το
γλαφυρό τη ς ύφος τα αναδεικνύει με
ακόμα μεγαλύτερη ωμότητα,27 τόσο όλα
τα ελληνικά στερεότυπα για την Τουρκία
και τους Τούρκους, όσο και τα διογκωμέ
να από εθνικιστικές ιδεοληψίες απειρά
ριθμα λάθη που κοσμούν τον καθημερινό
μας λόγο, προδίδοντας τις εξαιρετικά
περιορισμένες γνώσεις μας, όχι μόνο
σχετικά με τη γειτονική χώρα αλλά και με
το παρελθόν των ανθρώπων της δικής
μας. Τα στερεότυπα και τα λάθη αυτά
προβάλλουν σταθερά στο λόγο πολιτι
κών και δημοσιογράφων, στην τηλεόρα
ση, σε εφημερίδες και περιοδικά, αλλά
και σε κείμενα, με περισσότερες ή λιγότερες λογοτεχνικές αξιώσεις, ακόμα κι
από την πένα ανθρώπων που κάθε άλλο
παρά θα τα περίμενε κανείς. Σ’ αυτά κα
θρεφτίζεται βέβαια το δικό μας θλιβερό
πρόσωπο, διαγράφονται τα δικά μας συ
μπλέγματα πολιτισμικής κατωτερότητας
και ανασφάλειας ως προς την ταυτότητά
μας.28
Υπάρχει βέβαια και ο άλλος λόγος, αυ
τός που είδα να αρθρώνεται στο ωραίο
κείμενο του Δημήτρη Παπαχρήστου στο
βιβλίο του Ο άλλος Κεμάλ, που κυκλοφό
ρησε πρόσφατα στις εκδόσεις Καστανιώτη, ένας λόγος που αγωνίζονται να
κάνουν αισθητό - για να υπάρξει ίσως
αυτή η «ισορροπία» που επικαλείται στο
οπισθόφυλλο του βιβλίου του Κώστα Λογαρά ο εκδότης του, όσο κι αν εκπλήσ
σουν μέσα σ’ ένα τέτοιο κείμενο οι θαυ
μάσιες φωτογραφίες του Νίκου Οικονομόπουλου:29 ένας λόγος που παραχωρεί
την πρώτη θέση, όχι στο έθνος, αλλά
στον Άνθρωπο.
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Κάποιοι που τράβηξαν άλλο δρόμο
του Σωτήρη Γουνελά
*ΝίκουΧ.Γι«νναδάκι»

Νίκος X. Γιανναδάκης,
Κείμενα,

Επιμ.: Μ.Ζ. Κοπιδάκης,
εκδ. Βικελαία Βιβλιοθήκη Δήμου
Ηρακλείου, Ηράκλειο 2003, σ. 260.
ι Έ λληνες είμαστε φορείς όχι
ενός αλλά περισσοτέρων πολιτι
σμών. Ο σημερινός ελληνικός
λαός φαίνεται να δυσκολεύεται
να σηκώσει αυτό το βάρος, γ ι’
αυτό ξοδεύεται ψυχικά γυρνοβολώντας
γύρω από έναν άγριο καταναλωτισμό,
πράγμα που τις περισσότερες φορές
προϋποθέτει μεγάλη ανασφάλεια και
εσωτερικό κενό, ή χρησιμοποιείται ως
αντίδοτο στη νευρωτική ζωή του αν
θρώπου της πόλης. Υπάρχουν όμως κά
ποιοι που τράβηξαν άλλο δρόμο και θέ
λησαν να ψηλαφήσουν την πολύκλωνη
πνευματική ιστορία του τόπου τους και
μάλιστα να αποκαταστήσουν σε ορι
σμένα σημεία τις αλήθειες της και να
διορθώσουν τις στρεβλώσεις που άλλοι
-ξένο ι και ντόπιοι- είχαν επιφέρει πά
νω της. Έ ν α ς από αυτούς είναι ο Νίκος
Γ ιανναδάκης.
Πρόσφατα οι φίλοι του στο Ηράκλειο
της Κρήτης, τιμώντας τον άνθρωπο που
αναλώθηκε για να ανασυστήσει τη Βικελαία Βιβλιοθήκη και να επιμεληθεί
πλήθος εκδόσεων, μεταξύ των οποίων
το περιοδικό Παλίμψηστον, μεριμνώντας έργω για τήν αποκατάσταση της
παράδοσης και την οικείωση με το λόγο
της, εξέδωσαν ένα καλαίσθητο τόμο με
άρθρα και μελετήματά του. Τη συλλογή
και στοιχειοθεσία φρόντισε η γυναίκα
του Γεωργία Κατσαλάκη, ενώ την όλη
επιμέλεια της έκδοσης υπογράφει ο καθηγητής Μιχάλης Κοπιδάκης.
Ας μπούμε όμως στην ουσία του πράγ
ματος. Π οια είναι σημασία της έκδοσης
αυτής; Η σημασία της έγκειται κυρίως
στις μελέτες που παρουσιάζονται εδώ
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και αφορούν τον «Προσωκρατικό λό
γο» (σ. 5-55) και την «Αρχαία ελληνική
φιλοσοφία» (σ. 79-115), καθώς και στη
μελέτη του για την αναξιμάνδρεια φιλο
σοφική σκέψη «Η “αδικία” και το “χρε
ών”». Οι τρεις αυτές εκτενέστερες με
λέτες συμπληρώνονται από μικρότερα
δημοσιεύματα για τον Ξενοφάνη, τον
Ηράκλειτο και τον Επιμενίδη και όλες
μαζί δείχνουν τη μεγάλη εξοικείωσή του
με τα θέματα αυτά, αλλά και προπαντός
την υπογράμμιση από μέρους του μιας
παραμέτρου που φοβάμαι ότι πολύ λί
γοι στην Ελλάδα έχουν φροντίσει να
ασχοληθούν μαζί της. Η παράμετρος
αυτή είναι η ακόλουθη, έτσι συνοπτικά:
ο αρχαίος ελληνικός λόγος έχει ορισμέ
να ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν
προσεγγίζονται μέσα από την επιστημο
νική μέθοδο ή μεθόδους που ανέπτυξε ο
νεοτερικός ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ε ί
ναι αυτός ο ίδιος ο αρχαιοελληνικός λό
γος που μας υπαγορεύει τον τρόπο με
τον οποίο θα τον διαβάσουμε και ο τρό
πος αυτός είναι μεταφυσικός ως επί το
πλείστον. Θα συμπλήρωνα μάλιστα ότι
η χριστιανική ορθόδοξη θεολογία είναι
πιο κοντά στον αρχαίο αυτό λόγο παρά
η θεωρούμενη συνέχειά του: ο αναγεν
νησιακός ή και ο ευρωπαϊκός λόγος. Η
επισήμανση αυτή καταγράφεται κατά
τη γνώμη μου ολοκάθαρα σε ένα άλλο
κείμενο του Ν. Γιανναδάκη, πρωτοδημοσιευμένο στην Καθημερινή. Πρόκει
ται για την κριτική του σε σχολικό εγχει
ρίδιο διδασκαλίας της αρχαίας ελληνι
κής φιλοσοφίας της Γ'Λ υκείου που συ
νέταξε ο Ευάγγελος Ρούσσος (στο βι
βλίο δες σ. 57-58). Με τις επισημάνσεις
του εκεί στα επί μέρους θέματα που θί
γει ο συγγραφέας του βιβλίου, καταδείχνεται εναργέστατα πόσο μακριά από
το πνεύμα ή τον αρχαιοελληνικό τρόπο
βρίσκεται η «ανάγνωση» του Ε. Ρούσσου.
Το πρόβλημα έχει πολύ μεγάλη σημα
σία. Γιατί είναι άλλο πράγμα π.χ. να πι
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στεύω στην «πρόοδο» και την «εξέλι
ξη» ως Χέγκελ ή Μαρξ -άνθρωπος δη
λαδή της Νεοτερικότητας- και άλλο να
προβάλλω στον Ηράκλειτο τη δική μου
θεωρία. Πώς είναι δυνατόν η «κίνηση»
στον Ηράκλειτο να έχει σχέση με την
προοπτική στο μέλλον και την αντιμεταφυσική αντίληψη για τη ζωή και την
κοινωνία του Μαρξ, αφού ο Ηράκλει
τος δέχεται «απαράβατη συμπαντική
τάξη» (σ. 86) όπου «Ή λιος ουχυπερβήσεται μέτρα· ει δε μη, Ερινύες μιν Δίκης
επίκουροι εξευρήσουσιν» σ. 87); Μα
ούτε με τον αθεολόγητο προβληματι
σμό του υπάρχει σχέση, και μόνο λόγω
των ακόλουθων δύο ηρακλήτειων απο
σπασμάτων: «τρέφονται γαρ πάντες οι
ανθρώπειοι νόμοι υπό ενός, του θείου»
ή «ανθρώπων ο σοφώτατος προς θεόν
πίθηκος φανείται».
Το πόσο ο εκλεκτός φίλος συνέδεε τον
αρχαιοελληνικό λόγο με τη χριστιανική
παράδοση και τη σημερινή Ελλάδα
φαίνεται σε άλλα κείμενά του, που κι
αυτά περιέχονται στο τομίδιο αυτό:
«Ελληνική παράδοση και μια από τις
σύγχρονες έννοιες της ιστορίας»* (σ.
193-211)
«Τα κείμενα του Μακρυγιάννη και
ένας πνευματικός τρόπος συναναστρο
φής με αυτά» (σ. 213-227)
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«Διδασκαλία εντοπίου λόγου» (σ.
229-242)
«Το “χαμόγελο” της παράδοσης» (σ.
253-260)
του Μάρκου Μ έσκου
Στα κείμενα αυτά ο Ν. Γιανναδάκης
επισημαίνει και μελετά τις προεκτά
σεις του αρχαίου λόγου και του χρι
στιανικού παραδομενου λόγου στον
νεότερο ελληνικό τόπο, μέσα από το
σία εν ολίγοις και με την πολιτική σημα
Ευα Μοδινοΰ,
έργο προσώπων όπως ο Μακρυγιάνσία της λέξεως, μπάχαλο και συσκότιση
Το κοίλο της σιωπής,
νης και ο Λορεντζάτος κυρίως, δείχνο
- η λογική (και η αποτελεσματικότητα)
ντας τους δύο κόσμους και τις διαφο
εκδόσεις Εριφύλη, Αθήνα 2003.
της μητρός Τηλεοράσεως, τη ς ανεύθυ
ρές τους: από τη μία τον κόσμο της ελ
νης φυσικά, ακατανίκητη! Αν θέλετε,
ληνικής και χριστιανικής παράδοσης, ο
«Και η ποίηση δεν λέει να τελειώσει.» ιδού ακόμη ένα άκρως επικίνδυνο φαι
νόμενο για το μέλλον του Πολιτισμού, η
οποίος όμως αφομοίωσε και αλήθειες
Θωμάς Γκόρπας διάγνωση δεν είναι προσωπική μα αδιά
του ευρύτερου χώρου της Ανατολής
οιτάζοντας κατάματα τον τίτλον
κοπα λησμονιέται και πιθανόν δεν ενδια
και των παραδόσεών της, και από την
του παρόντος σημειώματος, ίσως φέρει, εδώ φτάσαμε. Εν τω μεταξύ,
άλλη του δυτικού μετα-αναγεννησιααναγκαίον είναι να πούμε δυο λό στους ωκύποδες του προσκηνίου, η κλί
κού ή διαφωτιστικού κόσμου, ο οποίος
για περί την «πνευματικήν Αγο μακα καταδεικνύει πλείστα όσα τραγε
συρρικνώνοντας τη ζωή στη raison
ράν», όπως μας παραδόθηκε από λαφικά, του μεγαλείου και τη ς ματαιο-όπως αναφέρει κάπου ο Βερναρδάτους προηγούμενους αιώνες και όπως δοξίας των ενασχολουμένων. Που, κατέ
κης (στο βιβλίο σ. 221)-, έκλεισε τον
σήμερα λειτουργεί - όσον λειτουργούν
χοντας τα σημερινά ντερβένια, αυτομά
ορίζοντα των ανθρώπων μόνο στην
οι σημασίες της.
τως εμφανίζουν βαρύνουσα τη γνώμη
οριζόντια και ενθαδική διάσταση,
Το αττικό λεκανοπέδιο (και όχι μόνον, τους (στο ποδάρι ως επί το πλείστον). Εν
απαιτώντας (σήμερα αυτό γίνεται πολύ
να υπογραμμίσουμε την παρένθεση), δί ονόματι τη ς «αλλαγής» και των αποδοπιο κατανοητό με τον αμερικανικό
νει την εντύπωση ότι κατέχει τα πρω μήσεων του μεταμοντερνισμού όλα επι
ολοκληρωτισμό) όλοι οι λαοί να εξηγή τεία, πρωτεύουσα γαρ, για ό,τι καλό, κα τρέπονται, «τακτοπιημένα» τα πάντα,
κό, στραβό κι ανάποδο συμβαίνει (και σε προβολές-αξίες-θώκοι, και το πτηνόν
σουν, να συλλάβουν και να βιώσουν
μεγάλην
έκταση) και στον χώρο των
ασύλληπτον καθώς θάλεγε ο ζων ακόμη
τον κόσμο μέσα από τις συντεταγμένες
Γραμμάτων
και
των
Τεχνών
με
δυο
λό
Γονατάς.
της νεότερης φιλοσοφίας και -προπα
για
στον
Πολιτισμό
και
στον
«Πολιτι
Τουτέστιν, πάλι από την αρχή, μύλος
ντός- επιστήμης η οποία θεωρείται ότι
σμό». Η πνευματική Αγορά, εκείνη της
του αέρα, μπουρμπουλήθρες.
έχει τον πρώτο λόγο για το καθετί, που
έκθεσης προσώπων και έργων αλλά και
Σχεδόν κοινός τόπος, σήμερα η νεοελ
κατ’ αυτήν είναι μόνο φυσικό και ενδοτου εποικοδομητικού διαλόγου, συχνά ληνική γραμματεία αμήχανη (μήπως κακοσμικό και ποτέ μεταφυσικό ή θείο. Η
αποσταθεροποιεί τους όρους. Προκύ- ταρρέουσα;), χωρίς αντικείμενο θαρ
ζωή ως σύνολο απρόσωπων και αντι ψαντα «αρμόδια» πρόσωπα κάθε τόσο
ρείς, ελάχιστα σημεία δύναται να υπε
κειμενικών νόμων καταντά σκλαβιά
καθώς και η άμπωτις καθημερινό φαινό ρασπίσει. Αισιόδοξη εκλαμβάνεται η
και ύβρις: αυτή είναι η αλήθεια που
μενο αξιών, «μεγάλοι καλλιτέχνες», «νέ άποψη εκείνη που αναμένει, παντού και
προωθούν τα γραπτά αυτά. Τα υπόλοι οι Καρυωτάκηδες» προτείνονται και πάντοτε, τα φω τεινά διαλείμματα του
πα και ειδικά όσα περιέχει το τελευ προτάσσονται, ως οι νέοι σωτήρες των πνεύματος (ούτως ή άλλως θέλω να πι
ταίο κείμενο του βιβλίου με τον ποιητι κρίσεων και των αδιεξόδων, από την πι στεύω κι εγώ), όταν ανατρέπουν τη
κό τίτλο «Το “χαμόγελο” της παράδο θανότερη ένδεια των αυτοχριζόμενων σύμβαση και τα σαθρά βασίλεια. Εστω
κριτικών που ασκούν (καθώς λένε), το
με λιανοντούφεκα.
σης», ας τα βρει ο αναγνώστης μόνος
λειτούργημα
της
Ποιήσεως,
παραδείγ
Οι διαπιστώσεις είναι δυσοίωνες πολτου, τη στιγμή μάλιστα που ορισμένα
ματος
χάριν.
λαπλώς,
είτε ως έκπτωση των αξιών είτε
από αυτά μοιάζουν να γράφονται εν είΗ αυτοκράτειρα δημοσιογραφική, και
ως επιπόλαιη (διά ευνοήτους λόγους)
δει εκμυστηρεύσεων προς όσους ενη λάθρα διαβιούσα περιοδικούς λογοτε διάγνωση του «ασθενούντος» χώρου1
διαφέρονται να εισέλθουν «στα άδυτα
χνία, σήμερα (ζητώντας συγγνώμην,
στην εμπλοκή δεν υπάρχει και η παιδική
της γλώσσας της ελληνικής και της πί
τουλάχιστον, από τον Παπαδιαμάντη
αθωότητα που τολμά την παρατήρηση
στης της ορθόδοξης» (σ. 257).
<$!^* του Γαβριηλίδη), προσκομίζει κυρίως για τον γυμνό βασιλέα!
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* Με βάση χειρόγραφο του κειμένου αυτού
επιμελήθηκα και εξέδωσα αμέσως μετά την
εκδημία του Νίκου στη σειρά «Γέφυρες» των
εκδόσεων «Αρμός»» (1999) το βιβλίο με τίτλο Δύο
εκδοχές της Ιστορίας. Το αναφέρω γιατί δεν
γίνεται μνεία στον παρόντα τόμο.
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πληροφορίες κατ’ επιταγήν φιλικών
ανταποδόσεων και ομφαλοσκοπικών
επιμετρήσεων, ενίοτε μοχθηρίας και
προσωπικής εμπάθειας, ενίοτε ετσιθελικών αποφάνσεων περί παντός του επι
στητού - «γιατί όχι κι εμείς»!
Μεγάλα λόγια χωρίς αντίκρυσμα, αφα

Και όμως.
Αν «η νεωτερική Ποίηση εξάντλησε
τους εκφραστικούς της τρόπους» (κα
θώς, αρκετά χρόνια τώρα, υποστηρίζε
τα ι από διαπρεπείς διακόνους που
ασχολούνται με το είδος παρόμοιων
προβλημάτων), η ποιητική συλλογή Το

σ τη ν π ο λ λ α π λ ή ά γν ο ια τη ς Α γ ο ρ ά ς
κοίλο της σιωπής της Εύας Μοδινού και παρεμπιπτόντως το βιβλίο Ανοίκεια
μέθη της Αίλής Εξαρχοπούλου, για άλ
λους λόγους - δύο μόνον καταθέσεις,
μα υπάρχουν και άλλες, δεν συμφωνούν
ανατρέποντας την παρατήρηση-απόφανση, στην αρχή της παραγράφου.
Από την αρχή υποψιασμένη η ποιήτρια
Εύα Μοδινού -πρώ το της βιβλίο η Στιχο
μυθία, 2001-, γνωρίζει το τραγικό αδιέ
ξοδο της ανθρώπινης φύσης, η μαρμάρωση εκτός συμμετοχής, εκτός άλλων
φιλοδοξιών, «δεν πάμε πουθενά, δεν επι
στρέφουμε», σαν κάτι που αρχίζει από
το τέλος «όταν αμέριμνοι στη γλύκα της
ημέρας / αιφνίδια το μοιραίο, / ετούτον
τον μικρό μας κόσμο θα συνθλίψει», μα
θα τολμήσει (κι αυτή) ν’ ανατρέψει τα
φαινόμενα. Παρά τις απώλειες και τις
καταστροφές «ας είχα μι ' άσπρη ωλένη /
του κορμιού σου να φιλώ τα βράδια!»
Από 'δω οι αφετηρίες. Το ταξίδι της
αφορά τον κόσμο που την περιβάλλει, η
έσχατη στάθμη της ανθρώπινης συμπε
ριφοράς σήμερα και οι συσσωρευμένες
δυσμορφίες παγκόσμια (εμμέσως).
Η ποιητική της γλώσσα ομόθυμη της
συνειδήσεως εκείνης που γνωρίζει το
Καλό, το Κακό και το Ανάμεσό τους, δεν
εξαγγέλλει το νέο (πλαγιοβάλοντάς το),
δεν αποφαίνεται - καλύτερα. Οι ιστο
ρίες κρίνονται κατόπιν, «νικητές» και
«ηττημένοι» δεν μπορούν ν' αποτρέ
ψουν την τελική εκτίμηση παρά την υπε
ροχή των «νικητών». Επιδερμικό το επι
πόλαιο και το κάφρο, η διαχρονία και η
κλασική διάσταση είναι υπόθεση γι’ αρ
γότερα (ας μη σπεύδουν λοιπόν οι προκύψαντες μαθητευόμενοι μάγοι). Πάντα
προσώρας το νέο και το παλιό μπορούν
να συμπλέουν αλληλοτροφοδοτούμενα.
Ή γλώσσα της Εύας Μοδινού αφορά
τις μέσα διεργασίες, τις ουσίες, δεν
αφορά τα τεχνικά εξωτερικά γνωρίσμα
τα, οικεία και κοντινή Ποίηση, αυτή, η
κάτωθεν της στοματικής γλώσσας ενός
εκάστου ανθρώπου.
«Δεν ήταν η πληγή. / Η τρύπια στέγη
του “αύριο"!που γέμισε σκοτάδι.»
υ*Ήταν στη μνήμη χαρακιά / βαθύτερη
έπτ' τον θάνατο.
'Ηταν που ξεντύθηκε το Φώς / και γύρε

ψε νάναι μονάχα ίσκιος».
Νωρίς τα ενδιαφέροντά της πέραν των
λεχθέντων «κι έγινε η φουσκωμένη αρτη
ρία του λαιμού χερσόνησος / και πήραν
τη φωνή μας τα μεγάλα κήτη / κι έγινε η
ματιά μας πέτρινη θάλασσα κόκκινης Σε
λήνης».
Η συμμετοχική «ματιά», οι συγκρού
σεις και τα χαμένα, συνολικά και ατομι
κά, από νωρίς λοιπόν
«χάσκει ολόγυρα γκρεμός / και πουθε
νά κλαράκι ν’ αρπαχτείς»
«στην άκρη του ενύπνιου στέκονται /
ζυμώνοντας μια λησμονημένη λέξη»
Σύνορα, όνειρα, ερωτήματα, δυσοίω
νες απαντήσεις - αντίλαλος της πραγ
ματικότητας, λίγο λίγο
«απόσω σες τη δίκοπη αλήθεια / να τυλιχθείς στην Πτώση», καθώς
«και οι δαίμονες πορεύονται / σκυφτοί,
χωρίς Πυξίδα».
Η παρθενία της έτοιμη πάλι να πιστέ
ψει και να δοκιμαστεί, «να μας δώσει πί
σω εκείνη την ψυχή / που οδοιπορούσε
στο θαύμα».
«Σε σφίγγει η τρέλα / τώρα που δεν
έμεινε κάτι / για να πατσίζει την πικρή
φωτιά. Στα ψηλοτάβανα ταξείδια σου /
φρυγμένα χρόνια / σκυλεύουν τη σιωπή /
αθρόα η σκιά στους τοίχους I ανάκατα
σ ’ ένα πουνέντε / λέξεις, πανάρχαιες ει
κόνες I έρωτες, ζωγραφιές, τραγούδια /
ένα καράβι ξεχασμένο / και τα ποντίκια
αχόρταστα. / Ολόγυρα κουφοί » - Όλη η
Ποίηση ένα πρωθύστερο, θετικό κι αρ
νητικό, του παρελθόντος χρόνου και
του μέλλοντος χρόνου όταν οι ανθρώπι
νες δυνατότητες ευδοκιμούν, στον ποι
ητή, σπιθίζοντας και «υπερβαίνοντας»
το ήδη λεχθέν. Το σχετικό πανταχόθεν.
«αφήνοντας μιαν άλλη μοναξιά I κορ
μού κομμένου σε βυζαντινό ξωκκλήσι I
που δεν στεγνώνει, δεν ανθίζει / μονάχα
καρτερεί τα αγιοκέρια.»
Στο βιβλίο Το κοίλο της σιωπής της
Εύας Μοδινού (αλλά και στο προηγού
μενο της Στιχομυθίας), ανιχνεύουμε δια
βάζοντας την Ποίησή της, τα θραύσμα
τα εκείνα, των υπαρξάντων ταξιδίων,
από τον Ησίοδο έως τον Καβάφη, τον
Παπατζώνη και τον Σεφέρη· και δώθε,
των γόνων και των επιγόνων. Στις σελί

δες των κειμένων της, που προϋποθέ
τουν φιλοσοφικά υπόβαθρα, παράλληλη
συνείδηση και βιώματα, αναδεικνύεται
δημιουργός στέρεος και διαφανής, έτοι
μος για τους μηχανισμούς των εκπλήξε
ων, του μαγικού και του για χιλιοστή φο
ρά ειπωμένου-ανείπωτου.
«Έστω κι έτσι / μέσα στο βλέμμα της
Γοργώς / να δεις το ευάλωτο σου όριο /
να δεις την αυταπάτη και να επιστρέ
φεις.
Έστω κι έτσι / αυξάνοντας το βάρος /
α π ’την πλευρά του πόνου / να διαβείς τη
γέφυρα του χρόνου σου / και να γεράσ εις·
Αρκεί να δεις την σπαραγμένη σου ζωή
/ από την ιδανική απόσταση / χωρίς να
πυρωθείς ή να παγώσεις. / Αρκεί να
βρεις στα ερειπωμένα ιερά ! την πίστη /
ψίχα θρυμματισμένη α π ’ τη φυγόκεντρο
/ του πάθους και του στάσιμου. / Αρκεί
να βρεις μια ιδανική απόσταση / στο
μαυσωλείο των καθηλωμένων χρόνων /
ν’αποτοιχίσεις το Παρόν.»
Χωρίς ηλικία η Ποίηση, πάντοτε με τη
χάρη της και τ ’ αδιέξοδά της (που ενίοτε
μοιάζει να τα υπερβαίνει), ενδιαφέρει
σαν σκοπός, σαν καθήκον ανθρώπινο
και μοίρα. Άλλωστε τ' ανείπωτα είναι πά
ντα περισσότερα από τα ειπωμένα. Τότε
είναι που η Ποίηση δεν έχει τέλος. Που
αναζητά, πάλι και πάλι, το εν-θουσιαστικό μέτρο - η προϊστορία υπενθυμίζει
τον τόπο του «μυστηρίου», «κάτι».
Ιδού λοιπόν η σκυτάλη, χέρι χέρι οι γρα
φές εναλλάσσονται καθώς η επαναλαμ
βανόμενη ανθρώπινη φύση, υποκείμενη
σε όλα τα ενδεχόμενα του βίου παράγει
τις διαφορές του αισθήματος, του ποιη
τικού αισθήματος· κοντολογής ο μέσα
τρόπος· της αναπνοής εκάστου, που η
συνολικότερη αναγωγή του, τοποθετεί
τις πραμάτειες του στην οδοιπορία την
πνευματική· σιγανά και ταπεινά.
«Και πασχίζαμε να φτάσουμε σε μιαν
άκρη... / Μα ο ορίζοντας μετατοπίζονταν
αδιάκοπα σ ’ ένα κόκκινο λίγο / πιο πέρα
από το αίμα, σαν εκείνος ο δρόμος τέλος
να μην είχε, / σαν να κύκλωνε τη λίμνη
πάλι και πάλι, Κάτοπτρο της Σιωπής / τ'
Ουρανού.»
Στα μεταίχμια βαδίζει, στην κινδυνεύουσα (εσαεί) ρομαντική «άκρη».
«Στου ορίζοντα την άκρη η πλημμυρίδα
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του ήλιου / πανίσχυρος μαγνήτης μάς
τραβούσε. / Δεν ξέραμε να πούμε: ψευ
δαίσθηση ήταν / ή το όριο του Φωτός
στα χείλη της Αβύσσου; / Στο φιλιατρό
του Σκοταδιού σταθήκαμε· δεν ξέραμε
να πούμε: / εκείνα που άσπριζαν ήτανε
σκορπισμένα οστά; / Η Χάρυβδη κατάπι
νε βουβές τρεμάμενες ψυχές γοργά.»
«Τόσα φεγγάρια που γέμισαν αργά με
τρώντας απουσίες / ποιοι επέστρεψαν
ποιοι λησμονηθήκαν... I Τόσα χέρια που
χάσαν τη Στιγμή τους / μετέωρα σ ’ έναν
αποχαφετισμό / τόσες οι μαρμάρινες
στήλες τωνν νεκρών / και οι κεραυνόπλη
κτοι κορμοί σχισμένοι στα δύο / τόσες οι
φωνές, τα τραγούδια, οι ανάσες του έρω
τα στα ερειπωμένα · κι ούτε μια ηχώ. / Μο
νάχα ένα βέλος σε τεντωμένο τόξο: του
πεπρωμένου η ακαριαία παρουσία.»
Τα ποιήματα ολοκληρώνονται ανάλο
γα (και) με την ανάγνωση· συμφωνώντας-διαφωνώντας με τα κλειδιά-σταυροδρόμια, κρίσιμα σημεία των κειμένων
γραφών, κανείς δεν μπορεί να υποδείξει
(στον δημιουργό), τα «σφάλματά» του ή
ποιους δρόμους πρέπει ν’ ακολουθήσει
μετά από την εξομολόγηση τόσων αρε
τών. Κατάδικος ο δρόμος του. Και για
λογαριασμό των άλλων ανθρώπων, δια
θέσεις και πάθη και ανατροπές, καθώς
το συμπαγές τοπίο της Ποίησης από κα
ταβολής κόσμου.
«Στερνή φορά μάς κοίταξε η Τρομερή
Ψυχή / με το κομμένο της κεφάλι / κι
άστραψε το βλέμμα της στο σεληνόφως
ματωμένο / στο μέτωπο τα φίδια που
ήπιαν απ' τη φλέβα του έρωτα / σαλεύο
ντας στην κόψη του θανάτου / ένα όραμα
λευκό σαν φευγαλέο φάσμα της Αγάπης
/ την ύστερη στιγμή γεννώντας ένα πα
νώριο τέκνο / πάνω απ' την Άβυσσο έναν
Πήγασο.»
Ποίηση (και Ζωή) πάντα πραγματική
και πάντα μετέωρη, στάσιμη και γρηγορούσα, αθέατη και όμως υπάρχουσα, η
αόρατη αρχή και το συγκεκριμένο τέλος
και, όπως πάντα, πάλι στην αφετηρία -

μακάρι! Η Εύα Μοδινού και η Ποίησή
της, κυκλωμένη από χιλιάδες «μάτια»,
αμήχανη μα και υποψιασμένη για όσα
συμβαίνουν, θα θελήσει να «οδοιπορή
σει στο θαύμα» της ζωής που υπήρξε,
της αναστημένης τώρα.
«και η ανάμνησή σου μας κρατούσε /
όπως ο βοσκός το αρνί που σφάζει / μας
άνοιγε προσεκτικά την κοιλιά / έχωνε το
χέρι του στην πληγή I φράζοντας μας το
στόμα.»
Κοντά η σιωπή και η άρθρωση της
κραυγής, η χαρά που τελειώνει βουτηγ
μένη στο σφαγιασμένο αίμα - πανάρχαια σύμβολα το χέρι - ποιο χέρι σήμε
ρα, - ποια κοιλιά, - ποιο στόμα.
Ευχή και καθημερινός αγώνας και κοι
νωνία επιζώσα. Της «χρυσής» πραγμα
τοποιημένης κοινωνίας των ονείρων
(διά της Ουτοπίας), το «χρυσό», παγκό
σμιο, κοινό μήλο όλων των γλωσσών της
Ποίησης, με τους υπόγειους άξονες,
που ανταμώνουν «περίεργα». Έστω.
«Θεέ μου, δέξου τη θηλιά του κρεμα
σμένου στη μέση του πελάγους / τις ακο
νισμένες μας αισθήσεις στη μέση της
θύελλας.»
Δηλωμένη η ταραχή της απελπισίας,
με όποιον επιθετικόν προσδιορισμό οι
θεωρητικοί επιθυμούν το ποίημα υπάρ
χει μέσα στο ποίημα και δεν είναι ανά
γκη να υπογραμμιστεί' οι αναγνώστες
της Ποίησης, γοητευμένοι και ακολουθούντες, αρθρώνουν τις σκέψεις τους
μαζί της.
«Αγάπη που ονειρεύεσαι το άλλο μας
σώμα / να κρατά στο στόμα του την κλω
στή τ' ουρανού / μια αρμαθιά από θαύ
ματα στο τεντωμένο νεύρο / της φτερούγας.»
«Όμως μη σταματήσεις στα χλωρά μας
ξέφωτα. / Πέρα από 'κει προχώρησε ως
τη θαμμένη μας ζωή.»
Εσύ,
«μ’ένα ροδάκινο οργώνεις τον ουρανό»
«αλλιώτικη η αφή όταν πια δεν μπορείς

Τι κάβους πρέπει να λύσει η ψυχή στον
θάνατο!»
Ο δρόμος προς την Ποίηση δεν είναι ο
κοντινότερος· επάλληλες και υπόγειες
οι αιτίες, θα νικήσουμε ποτέ τον «Θάνα
τον»; Δια της αυτοχειρίας μήπως (ανα
ρωτούν οι προηγηθέντες καταραμένοι)·
δια του ολοκαυτώματος της Πίστεως
του καθημερινού-κοινωνικού πόνου;
Ποιος να τό πει;
Κάβοι και παλαμάρια και Αχερουσίες
και σκιές του Φωτός, με το χνάρι των
Στίχων της Εύας Μοδινού, ταράζονται
και επανατοποθετούνται. Έστω για λίγο.
Ο λόγος, πάλι, της αποδοχής και του
παγκόσμιου «χρυσού» μήλου - η «ανα
μέτρηση» (με το χαρτί και το μολύβι στη
γωνιά πάντα) εναντίον του τίποτε και
του παρά ταύτα υπάρχοντος κόσμου,
ανεμίζοντας ω ς μπαϊράκι την ίδια, την
βιωμένη-αφιερωμένη, ζωή των ποιη
τών.

DAVE ROBINSON & JUDY GROVES

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Ο ΠΛΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ

Κυκλοφορούν στην ίδια σειρά:
ΤΣΟΜΣΚΥ · ΒΙΤΓΚΕΝΣΤΑΪΝ
ΛΑΚΑΝ · ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ · ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ
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ν' αγγίξεις. / αλλιώτικη η πείνα όταν δεν
περιμένεις πια. / αλλιώτικη η αγάπη όταν
δεν έχεις σώμα.»
Η ποιήτρια απ’ άκρη σ’ άκρη δονείται
κινητοποιημένη, συντεταγμένη με τον
Έρωτα και τον Θάνατο και τα χίλια εν
διάμεσα, τις θυσίες και τ ’ ανολοκλήρω
τα, τις θλίψεις των Ονείρων που επιζούν,
«το λίγο που ζήσαμε πολύ ήταν».
Τελικά, υψηλόφρων η κλίμακα, μεταξύ
ουρανού και γης, έχει πολλά στασίδια
(άγνωστα κι αναγνωρίσιμα)· από τη
χλόη της γης έως τη χιμαιρική χλόη των
νεφών, την εικόνα της πνευματικής
αγωνίας με τα «χωμάτινα φτερά» η ποιήτρια επώδυνα υπηρετεί- είναι παρούσα
η Ποίηση και οι οφθαλμοί, βουρκωμένοι
από τη μέσα καθαρότητα, «βλέπουν».
«Με σκέπασε σκιά / την ώρα που γαλή
νευα στην κρήνη. / Αντίκρυ το πουλί διά
λεγε σπόρους στο νιοσκαμμένο χώμα. I
Κλειστές φ τερούγες / πανάλαφρες οι αι
σθήσεις του.

ΔΙΑΥΛΟΣ

Ένα νονάρ με κόκκινη μπέρτα που ζητά
επίμονα να μας συναντήσει εκεί, γωνία
Φαρμακείου και Ηλιοβασιλέματος.
·

Φ ΔΙ ΑΥΛΟΣ

Σα σπασμένα φτερά
Τάσος Χατζητάτσης,
Σ α σ π α σ μ ένα φ τε ρ ά ,

εκδ. «Πόλις», Αθήνα 2003.
Το κείμενο του Δημήτρη Νόλλα που ακολουθεί δια
βάστηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου
Χατζητάτση Σ α σ π ασ μένα φ τερ ά .
Ό τα ν αποδέχτηκα την πρόσκληση των εκ
δόσεων «Πόλις» να μιλήσω για το βιβλίο του
Τάσου Χατζητάτση Σ α σπασμένα φ τερ ά , την
ίδια στιγμή κατάλαβα πως είχα να αντιμετω
πίσω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: Θ α έπρε
πε να σκεφτώ κ α ι να αποφ ασίσω γ ια τί μου
άρεσε αυτό το βιβλίο, τόσο ώστε να το κοινω νήσω δημ οσίω ς. Μ π ο ρ εί να α κ ο ύ γ ετα ι
α νόη το, αλλά ό π ω ς ο ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ι α π ό
εμάς, έτσι και εγώ, γνωρίζω πολύ καλά πότε
έν α έρ γο ε κ π λ η ρ ώ ν ε ι το ν σ κ ο π ό γ ια το ν
οποίο με πλησίασε. Κι αυτό στους περισσό
τε ρ ο υ ς α π ό εμ ά ς ε ίν α ι α ρ κ ετό . Έ χ ε ι μία
πλευρά σωματική αυτό που λέω, κι έτσι σε
τέ το ιες π ερ ιπ τώ σ εις δ εν υ π ά ρ χ ε ι ανάγκη
νοητικής επ εξ ερ γ α σ ία ς, ούτε χρ ειά ζο ν τα ι
κριτικές αναφ ορές και κατηγοριοποιήσεις.
Σ υ να ντιό μ α σ τε με το έρ γο σαν να είχα μ ε
κλείσ ει μ α ζί του ραντεβού μυστικό κ α ι σε
ανύποπτο χρόνο, και με το που βλεπόμαστε
πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Ομο
λογώ πω ς, προσ ω π ικ ά , έχω απόλυτη εμ π ι
στοσύνη σε αυτό το άλογο, συναισθηματικό,
κ α ι εν π ο λ λ ο ίς σ κ ο τειν ό π ρ ά γ μ α , που με
πλησιάζει κ α ι σιγά σιγά με διαποτίζει γεμίζοντάς με φως και πνευματική διασκέδαση.
Ό μ ω ς με τέτοιες κουβέντες δεν γίνεται να
παρουσιάζεις ένα βιβλίο σε ένα τόσο εκλε
κτό κο ινό , όπω ς εσ είς. Ε γώ εκ τίθ εμ α ι κ α ι
εσείς ελάχιστα μαθαίνετε για το βιβλίο, όσοι
από εσ ά ς δ εν έχετε ακόμη σ κ ύ ψ ει α π ά νω
του. Έ τ σ ι όμως πρόκειται να γίνει, και πάρτε τα μέτρα σας.
Σ κ ο π ε ύ ω ν α σ α ς κ ο ιν ω ν ή σ ω λ ίγ ε ς α π ό
εκ είν ες τις σ κ έψ εις κ α ι τις εικ ό νες που με
κ υ ρ ίευ σ α ν στην δ ιά ρ κ ε ια της α νά γνω σ ή ς
του, αλλά κ α ι αργότερα, όταν τα φτερά, αν
κ α ι «σα σ π α σ μ έ ν α » , σ ή κ ω ν α ν ε κ ε ίν ο το
γνωστό α ερ ά κ ι τω ν νοητικών απολαύσεων,
που νιώ θει ο αναγνώστης μπροστά σε κείμε
νο λ α β ύ ρ ιν θ ο , σε κ ε ίμ ε ν ο δ ύ σ κ ο λ ο στην

αναρρίχηση και την κατάκτησή του. Και τέ
τοιο κείμενο είνα ι το Σ α σπα σμ ένα φ τερ ά .
Στον μυθιστορηματικό κόσμο του Χατζητά
τση όλα είναι σα σπασμένα φτερά. Κομμα
τιασμένα. Ράκη αναμνήσεω ν κα ι ανοιχτές
πληγές. Τσακισμένες λέξεις και «Ναυαγίων
ναυάγια». Αλλά ταυτοχρόνως είναι και εκ
κλήσεις βοήθειας μέσα σε μπουκάλι ριγμένο
στο πέλαγος.
Η ιστορία ενός τόπου κι η ιστορία μιας οι
κογένειας. Μ έσα από τις προσωπικές, ατο
μικές ιστορίες καθενός από τα μέλη της με
το συμβολικό επίθετο Θωμά, σκιαγραφείται
η Ελλάδα του 20ού αιώνα. Γύρω από αυτήν
την οικογένεια κινούνται πρόσωπα που άλ
λοτε ακολουθούν παράλληλους δρόμους χω 
ρίς να τέμνονται ποτέ, κα ι άλλοτε εισβάλ
λουν το ένα μέσα στο άλλο.
Το παλίμψηστο του Χατζητάτση, γραμμένο
περίτεχνα, όπω ς μόνον οι μαστόροι ξέρουν
να σκαλίζουν τα δίστιχα στων μαχαιριών τις
κάμες, α πα ιτεί την συμμετοχή του αναγνώ 
στη, του καθενός από εμάς που θα ξανασυνθέσει την ιστορία της οικογένειας Θωμά. Ο
κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άμε
σος, καθώς ποτέ δεν είμαστε σίγουροι, όταν
μπαίνουμε σε τέτοιου είδους μυθιστορηματι
κή δοκιμασία, αν το δοκάρι είναι φέρον και
η σκεπή θα αντέξει. Αλλά και ποια απόλαυ
ση λογοτεχνικού κειμένου, που α ξίζει τον
κ όπο να μας πο λ ιο ρ κ εί, δεν εν έχει κ ινδύ 
νους; Ε ξαίσιους κινδύνους παραπλάνησης,
αλλά και αποπλάνησης.
Έ ν α μεγάλο μέρος της ιστορίας, σχεδόν το
μισό βιβλίο, είναι η αφήγηση των οικογενει
ακών παθών, από την γιαγιά Αμαλία Θωμά,
προς ένα άλογο ον, τον Βολταίρο: ένα κανίς
που γ ια τις α ν ά γ κ ες της σ υγγρα φ ή ς έγινε
γάτος, επειδή η εγγονή της, η νεαρή Θωμά,
και συγγραφική περσόνα του Χατζητάτση,
φοβάται τα σκυλιά. Ο συγγραφέας φοβάται
τον κακό αναγνώστη κι έτσι προκειμένου να
τον δαγκώ σει ένα κακό σκυλί, επιλέγει να
π ει την ιστορία του σε μια γάτα. Κι ο έχων
ώτα ακούειν, ακουέτω.
Νομίζω πω ς το πιο βαρύ πράγμα που κου
β α λ ά ει αυτό το εξα ίσ ιο αφ ήγημα είν α ι το
ασήκωτο βάρος της μνήμης. Το δυσβάσταχτο, αλλά σωτήριο και απαραίτητο άχθος να

Ζ ω ή χωρίς αλάτι, τι ζωή
είναι; Είναι γεγονός ότι
με την Πολίτικη κουζίνα.
Παράδοση αιώνων, το
εξαίρετο βιβλίο της
Σούλας Μπόζη (εκδ.
Ελληνικά Γράμματα,
2003) μαθαίνουμε για
τον πολιτισμό της
συνεύρεσης των Ρωμιών
της Πόλης γύρω από το
τραπέζι- για την
επικοινωνία που
συνοδεύεται από φαγητό
και καλή καρδιά, από
κουβέντες και αξιοσύνη.
Χωρίς επίδειξη, αλλά με
βαθιά γνώση, η Σούλα
Μπόζη φτιάχνει ένα
βιβλίο που συνθέτει τη
μαγειρική με το ήθος
μιας εποχής, γεμάτο
μνήμη και αγάπη για την
Κωνσταντινούπολη με
επίκεντρο το αστικό
τραπέζι, όπου έσμιγαν η
Δύση και η Ανατολή από
τον 19ο αιώνα,
τουλάχιστον, και εξής.

Η παρουσίαση από τον
Ηλία Γκρη κειμένων για
το Πολυτεχνείο είναι
ένας φόρος τιμής που
υπενθυμίζει τα γεγονότα
που πριν τριάντα χρόνια
σημάδεψαν τη
νεοελληνική ιστορία· Το
μελάνι φωνάζει. Η 17η
Νοέμβρη 1973 στη
λογοτεχνία (εκδ.
Μεταίχμιο, 2003). Οι
ανθολογίες φέρουν
ασφαλώς το στίγμα του
ανθολόγου και είναι
επόμενο να διαφωτίζουν
το θέμα με τη δική του
υποκειμενική αντίληψη.
Ο Ηλίας Γκρής, ποιητής ο
ίδιος, δημιούργησε μια
ιδιαιτέρως
αντιπροσωπευτική
ανθολογία, προσεγμένη
και συμπληρωμένη με ένα
πλούσιο εικονογραφικό
υλικό.
0 α ήθελα να προτείνω
ένα σημαντικό, κατά τη
γνώμη μου, βιβλίο, που
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έρχεται να δώσει το
στίγμα μιας ζωής στη
γραμμή της
«αντίρρησης». Δεν είναι
εύκολο να προσδιορίσει
κανείς τη διάκριση
ανάμεσα στην άσκηση
κριτικής, όσο οξεία και
αν είναι αυτή, από την
συνεχή και εντατική
αντιρρησιακή λογική που
συνε'χει τα κείμενα του
Κρίστοφερ Χίτσενς:
Γράμματα σε ένα νέο
αντιρρησία (μετάφραση:
Γ.Θ. Καράμπελας, εκδ.
Βιβλιοπωλείον της
«Εστίας», 2003). Να
ενεργείς πάντα «σαν να»
είσαι ελεύθερος από
κάθε δέσμευση κοινωνική
ή πολιτική· να μην
υποκύπτεις στη
συναινετική λογική που
ζητά από σένα σήμερα να
υποχωρήσεις για να έχεις
την υποστήριξη αύριο· να
αδιαφορείς εντέλειγια
τις όποιες διαβολές ή
διαστροφές των απόψεων
σου απ’ όπου κι αν
προέρχονται. Μια στάση
όπως αυτή που προτείνει
ο Χίτσενς κινδυνεύει
συχνά να χαρακτηριστεί
αλαζονική, ωστόσο
υπακούει σε ένα αυστηρό
και προσωπικά
καθοριζόμενο σύστημα
αξιών. Ακόμη και να
διαφωνεί κανείς με τον
συγγραφέα, η στάση του
και η συνέπειάτου
παραμένουν ένα
αξιοθαύμαστο γνώρισμα
σε καιρούς συναλλαγών
και συμβιβασμών.
Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει
να δείξουμε για
ορισμένες μελέτες που
αναδεικνύουν άγνωστες
πλευρές της παιδείας μας.
Το βιβλίο του Γιώργου
Ανδρειωμένου, Η σάτιρα
στην εκπαίδευση.
ΑνδρέαςΛασχαράτος χαι
Γεώργιος Σουρής (εκδ.
Πορεία, 2003) φωτίζει τη
νοσηρή διαχείριση των
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θυμάσαι αυτό που έγινες. Και η βαθύτατη
μελαγχολία που απορρέει από αυτή την ανά
μνηση. Γ ιατί ο ά ν θ ρ ω π ο ς όταν σ τέκ ετα ι
μπροστά στον προσω πικό του καθρέφ τη ,
όπως ο καθένας μας πριν αφεθεί στην κάτω
βόλτα, αναρωτιέται πάντα, «Είχα άλλη επι
λογή εκτός από αυτήν;», και «Της έδωσα την
σημασία που έπρεπε, όταν βρέθηκα μπρο
στά της;»
Τ ο Σα σπ α σμ ένα φ τερ ά μ ελαγχολεί, ν ο 
σταλγεί και μιλάει για όλους εκείνους που
αγωνίζονται να μην «πιάσει η καρδιά τους
δέρμα». Να παραμείνει η καρδιά τους ευαί
σθητη κι ευάλωτη.
Οι μυθιστορηματικοί χαρακτήρες του Χατζητάτση, όλος αυτός ο πλασματικός, αλλά
και τόσο αληθινός, αληθινότατος, δικός μας
κόσμος του Χατζητάτση, μπορεί μεν να ανα
γνωρίζει πως η Ιστορία, σαν τον γεροτυφλοπόντικα, είναι ικανή να ανοίγει τα λαγούμια
της, ώστε να μπορεί να ξεπετάγεται μπρο
στά μας ανά πάσα στιγμή, και να μας πιάνει
στα πράσα, αλλά την ίδια στιγμή έχουν συ
νείδηση, πως «Στα υπόγεια, αθόρυβα σκά
βει τους λάκκους η Ιστορία». Το βάραθρο
και η ανύψωση είναι μια στιγμή επιλογής,
που είμαστε καταδικασμένοι να την αντιμε
τωπίζουμε, σε έναν αγώνα χωρίς τέλος.

Ό π ω ς α ν τιμ ετω π ίζο υ ν την α π ώ λ ε ια των
φωνηέντων, το π α ιχνίδ ι «των γερμανικών»,
μάνα και κόρη, αλλά κα ι ο χτυπημένος από
εγ κ εφ α λ ικ ό Κ ω νσ τα ν τίν ο ς. Τ ο ν εφιάλτη
μιας γλώσσας χω ρίς φωνήεντα, παράλληλα
με την δίκιά σου, με την οποία είσαι καταδι
κασμένος να «παίζεις», να δουλεύεις και να
α να μ ετρ ιέσ α ι μ α ζί της, π ρ ο σ π α θ ώ ντα ς να
την φέρεις στα ίσια της, να μπορεί να σε εκ
φράζει, και εκείνη να εκφράζεται μέσα από
όλα αυτά που αφ ηγείσαι. Γ ιατί μια γλώσσα
μονόπαντη, γλώσσα μόνον συμφώνων παρά
γει ήχο εφιαλτικό. Σαν τον ήχο που κάνει το
αίμα όταν γίνεται νερό.
Σε μια εποχή σαν την σημερινή, όπου κυ
ριαρχεί η μηρυκαστική λογοτεχνία, η μαση
μένη τροφή που ακουμπάει στον τηλεοπτικό
λόγο, τον τρέφει και τρέφεται από αυτόν, εί
ν α ι ευχάριστο να α ν α γ ν ω ρ ίζ ε ι κα νείς την
λογοτεχνία που ανθίσταται, όπω ς εδώ, στο
κείμενο του Χατζητάτση. Και τότε, ναι, τότε,
νιώθω την ανάγκη, νιώθω πως είναι η στιγμή
ανεπιφ ύλακτα να υψώ σω μια ζητωκραυγή
και να φωνάξω «Ζήτωσαν τα φτερά», ακόμη
κι όταν μοιάζουν με σπασμένα.
Δημήτρης Νόλλας

Οι δαίμονες της ηθογραφίας
Πόνος Καρνέζης,
Μικρές ατιμίες,

εκδ. Ελληνικά Γράμματα,
Αθήνα 2003, σελ. 348.
Ο συγγραφέας αντλεί από τον «ωμό» κ ό
σμο της ηθογραφίας -ιστορία των ηθών, πε
δίο παρουσίασης των κοινωνικών ζητημά
των, εξομολογητήριο των γυναικώ ν- τα θέ
ματα και τις έμμονες ιδέες που κατατρύχουν
τα διηγήματά του σε όλη την έκταση του βι
βλίου: κλοπές και απάτες, εκβιασμοί, συνω
μοσίες και φόβος για τον δημόσιο ψόγο, κο
ρίτσια που διατίθενται να παντρευτούν ηλι
κιωμένους, νόμιμα παιδιά που μεγαλώνουν
σαν αγρίμια, κτλ. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο,
τα μικρά αντικείμενα της καθημερινής ζωής
δημιουργούν δραματικές εντάσεις: ένα συ
νηθισμένο τσ ίγκ ινο κ ο υ τί με κ ο σ μ ή μ ατα
(«Τα μεσημεριανά όνειρα της ανύπαντρης
Στέλλας») εκπληρώνει την ίδια δραματική
λειτουργία με ένα χασαπομάχαιρο («Αμαρ
τίες ενός θεού του θερισμού»). Α ποτελούν
μέσα για την πρόκληση αγωνίας και διευκο
λύνουν την παράταση της τελικής λύσης. Το
σκηνικό της δράσης μετακινείται μέσα-έξω,
από τους εσω τερικούς χώ ρους στους δ ρ ό 
μους και στις εξοχές.

Το βιβλίο βρίσκει, παραδόξω ς, ένα πρότυ
πο στην ελληνική τρ α γω δ ία . Α νάμεσα στα
μοτίβα της κλασικής τρ α γω δ ία ς ξεχωρίζει
ένα ως πλέον εύχρηστο: η επιστροφή. Βέ
βαια, τέτοιου είδους συγκρίσεις έχουν ερμη
νευτική α ξία . Ο Π .Κ . έφ ερ ε τη μοίρα στο
σπίτι του Ν ικηφόρου («Μ ια κηδεία για πέ
τρες»). Η μοίρα, ως τεχνικ ό ς όρος, είναι η
«ύψιστη ανάγκη», που μαζί με τις ρεαλιστι
κές πρ ο θ έσ εις, κυβερνά τη ζωή των τραγι
κών ηρώων. Στο διήγημα αυτό ο συγγραφέ
ας αντικαθιστά τις ελληνικές Ερινύες με την
αρρώ στια της φ υματίω σης. Π ρόκειται για
μια μόλυνση, σαν το μίασμα των αρχαίων ελ·
λήνων. Μια ταιριαστή τιμωρία.
Σύμφωνα με το τραγικό πρότυπο, οι γονείς
είναι ισχυρότεροι από τα παιδιά. Σύμφωνα
με το πρότυπο της κωμωδίας, τα παιδιά είναι
πιο δυνατά από τους γονείς. Αλλά το διήγη
μα «Μια κηδεία για πέτρες» δεν έχει ένα τέ
λος, έχει δύο. Το φανερό τέλος, όπου ο Νικη
φόρος, ο π α τέρ α ς, σώ ζεται χά ρη στο «και
νούριο φ ά ρ μ α κ ο », «το αντιβιοτικό» (σ. 72).
Στο τέλος όμως της κρυμμένης κωμωδίας, ο
Ν ικηφ όρος « π νίγετα ι στο α ίμ α τη ς δυσ τυ
χίας» των θυγατέρω ν του (σ. 69). Γερές και
υγιείς οι δύο κόρες, είναι ελεύθερες από τις
τύψεις και τους δαίμονες του παρελθόντος.

Ωστόσο οι δαίμονες δεν βρίσκονται μόνο
μέσα στο μολυσμένο αίμ α. Ε κτός από την
κληρονομιά των γονέων, ξαναγυρίζουν μέσα
στους ήρωες και όλες οι νεκρές προκαταλή
ψεις και πεποιθήσεις. Τους στοιχειώνουν. Το
παρελθόν β α ρα ίνει ως εφιάλτης στο μυαλό
τους. Τους μετατρέπει σε ζωντανοΰς-νεκρούς
(«Όλοι ξέρουν πως οι πεταλούδες κουβαλούν
εφιάλτες», εξήγησε η γυναίκα το αυτονόητο...
«Ακόμα κι αν χτίσω τα π α ρ ά θ υ ρ α , μ ια α π ’
αυτές τις Ά ρ π υ ιες θα κ α τα φ έρ ει να μ π ει μ έ 
σα», σ. 160, ή «Είναι οι δαίμονές μου», είπε τε
λικά, αναφερόμενος στα ψόφια πουλιά, σ. 67).
Ό σ ες φ ορές κι αν δια βα σ τεί το κάθε διή 
γημα του τόμου, μεταδίδει ένα αίσθημα φ ρί
κης. Τ ο π α ρ ελ θ ό ν γ υ ρ ίζ ε ι κ α ι κ α τα δ ιώ κ ει
τον Νικηφόρο στο διήγημα «Μια κηδεία για
πέτρ ες». Α λλά ούτε ο σ υ γ γ ρ α φ έα ς ούτε ο
αναγνώ στης έχουν λόγο να μοιραστούν το
φόβο του. Εδώ δεν υ π ά ρ χει ο θεϊκός μύθος
που επικυρώνει τη μοίρα, όπως στην αρχαία
τραγω δία. Η επικύρωση της τραγικής α ν α 
γκαιότητας είναι η συλλογική συνενοχή. Ο
ίδιος ο Θ εός α ρνείται την τιμωρία: το αντι
βιοτικό σώζει τον αμαρτωλό Νικηφόρο.
Ο Π.Κ. είναι τόσο ντεμοντέ! Τα θέματά του
φαίνονται εξίσου επίπλαστα με εκείνα της
παλαιός ηθογραφ ίας και μοιάζουν υ ποφ ερ
τά μόνον όταν γίνο ντα ι αντικείμενο π α ρ ω 
δίας. Ωστόσο, τόσο ο ίδιος, όσο και το ποίη
μα του Κ αβάφ η που τ ίθ ε τ α ι ως μότο, δεν
επιδιώ κουν απλώ ς να γελο ιο πο ιή σ ο υν την
η θ ο γρ α φ ία . Α ποκαλύπτουν την κρυμμένη
κωμωδία στις «Μ ικρές ατιμίες». Δίνουν μια
ερμηνεία, η ο π ο ία α ν α τρ έπ ει ένα πρότυπο
μέσω της «αποδόμησης». Ο συγγραφέας ξα 
να δια β ά ζει την η θο γρ α φ ία ως κωμωδία. Ή
μάλλον, ως τραγικο-κω μω δία. Σε ολόκληρο
πάντως το βιβλίο, ο ίδιος την κουβαλά μέσα
του. Π α λεύ ει μα ζί της ως το τέλος, κ α ι όχι
πάντα νικηφ όρα . Τ α ίχνη αυτής της πάλης
βρίσκονται σε όλα τα διηγήματα. Η εσωτερι
κή σύγκρουση έχει ως αποτέλεσμα το παρά
ξενο π λ έγμ α ν α το υ ρ α λ ισ μ ο ύ κ α ι γκ ρ ο τέσκου. Η α σ υ μ φ ω νία κάτω από την ε π ιφ ά 
ν εια των σ τέρ εα δομημένω ν κ ειμ ένω ν, τα
σ κ ο τεινά κ εν ά στους δ ια λ ό γ ο υ ς, όπου το
πραγματικά σημαντικό παραλείπεται, είναι
τα υ τό χρ ο να η δύναμη κ α ι η α δ υ να μ ία της
αφηγηματικής τεχνικής τους. Οπωσδήποτε,
πρόκειται για μια τεχνική που δεν επιτρέπει
κ α θ ό λ ο υ στον εα υ τό τη ς ν α μ ε ιω θ ε ί α π ό
οποιαδήποτε στενή ιδεολογική ερμηνεία.
Εξάλλου κάθε ιδεολογία ξεφουσκώνει από
την υ ποκρισία κ α ι τη δειλία των ηρώων. Ο ι
π ερ ιγ ρ α φ ές του τοπίου όμως έχουν τη δική
τους γλώσσα, εξίσου ισχυρή με τους διαλό
γους ή με την πλοκή, και η γλώσσα αυτή υπο
στηρίζει την τραγω δία. Το εξωτερικό τοπίο
φορτίζεται με έναν παραδοσιακό συμβολι

σμό. Η ατμοσφαιρική κορύφωση συμβολίζει
την «ύψιστη α να γκαιότη τα». Τ α σύμβολα
εδώ ξαναγυρίζουν. Τα περισσότερα διηγή
ματα της συλλογής έχουν ένα διπλό σκηνικό:
το σπίτι ή την πλατεία ή το καφενείο του χω
ριού, όπου διαδραματίζεται μια ρεαλιστική
ιστορία, και τον αρχέγονο κόσμο των στοι
χείω ν της φύσης. Ο ι χαρακτήρες φαίνονται
άνισοι σε σχέση με το τραγικό υπόβαθρο των
κ ειμ ένω ν. Δ εν φ τάνουν ποτέ, μέσα στους
τραγικούς τους ρόλους, ούτε στην ωριμότητα
ούτε στην αυτοσυνείδηση. Τρώνε κρέας και
πίνουν μπίρες. Μπορούν να παίξουν την κω
μωδία τους μόνο σε ένα συμβολικό τόπο, όχι
ρεαλιστικό. Έ τσ ι ανταπαρατίθενται δύο τό
ποι: ο ρεαλιστικός και αυτός των σκοτεινών
συμβόλω ν, ο τό π ο ς της η θ ο γρ α φ ία ς κ α ι ο
συμβολικός τόπος του ψεύδους. Ο Π.Κ. μετα
μορφώνει ένα ελληνικό χωριό σε μυστική κό
λαση, σε βάλτο α π ’ όπου εξέρχονται ως δη
λητηριώδη αέρια τα ψεύδη («Λάσπη α π ’τους
δρόμους είχε πλημμυρίσει...», σ. 213. Βλ. επί
σης, σελ. 35,232,233, κ.α.).
Ο ρεαλιστικός και ο συμβολικός χώ ρος, ο
ορατός και ο αόρατος, αντιστοιχούν σε δύο
γλωσσικά επίπεδα, σε δύο συστήματα σημεί
ων. Το πρώτο είναι το σύστημα της καθημερι
νής γλώσσας, «χαμηλό». Η δεύτερη γλώσσα
είναι «υψηλή» και μεταφορική. Μ ετατρέπει
τις πραγματικές καταστάσεις στα συμβολικά
τους ισοδύναμα («Όλοι στο επάγγελμα έχουν
ακούσει την Ιστορία. Ή τα ν πραγματικά πρωταθλήτρια... Η αλήθεια είναι ότι αυτό το άλο
γο δεν έχει καμία αξία πλέον για τον ιππόδρο
μο», σ. 101. Βλ. επίσης όλο το διάλογο του
διηγήματος «Θυσία», σελ. 235- 244, κ.α.).
Ο αθέατος τόπος και τα θολά σύμβολα του
δεύτερου γλωσσικού επιπέδου του βιβλίου
εισάγουν τη μεταφυσική της τραγω δίας μέ
σα σε μια αηδιαστική ηθογραφία. Η δραμα
τική ασυμφωνία στις «Μικρές ατιμίες» είναι
τελικά ηθική ανακολουθία. Η τομή ανάμεσα
στο παθητικό κ α ι το γελοίο, βαθιά. Για να
την αντιληφθούμε, πρέπει να καταφύγουμε
σε ριζικές ερμηνείες. Η «θυσία» της Πέρσας
στο διήγημα «Αμαρτίες ενός θεού του θερι
σμού» ολοκληρώνεται με ένα τρόπο μισο-ειρωνικό και μισο-θλιμμένο, ανάλογα με την
ηθική υπόσταση των χαρακτήρων. Π ρόκει
τα ι για μια «α-τραγική» ιστορία. Αν κα τα 
νοήσει λοιπόν κανείς την τραγική αντικλίμακα, θα του αποκ α λυφ τεί η πικρή κω μω δία
του βιβλίου. Μ ένει να μελετηθεί εκτενέστε
ρα η ενδεχόμενη μετατροπή των συμβόλων
σε αντικείμενα. Μ έσα α π ’ αυτό τον υ π ο β ι
βασμό τω ν συμβόλων, η πικρή ανθρώ πινη
τραγωδία θα παρουσιαζόταν με τρόπο κατα
λυτικό ως ειρωνική και μη συμβολική.
Σωτηρία Σταυρακοπούλου

σατιρικών κειμένων όταν
αυτά εισάγονται στα
σχολικά εγχειρίδια με
περικοπές και άλλες
επεμβάσεις που τα
κάνουν αγνώριστα,
αποδυναμώνοντάς τα.
Είναι γεγονός ότι το
φαινόμενο αυτό δεν
εξαντλείται στα σατιρικά
ποιήματα και η νοοτροπία
αυτή μας είναι γνωστή και
από άλλες σχετικές
μελέτες. Ωστόσο ο
Γιώργος Ανδρειωμένος,
απομονώντας το ζήτημα
στη σάτιρα, κατεξοχήν
χώρο ανάπτυξης της
κριτικής οπτικής, δείχνει
και κάτι ακόμη: ότι αυτές
οι αλλοιώσεις των
κειμένων δεν είναι απλώς
πράξεις λογοκρισίας,
αλλά κυρίως φανερώνουν
την ιδεολογική χρήση των
κειμένων προς τις
κατευθύνσεις που
επιλέγονται κάθε φορά
από την πολιτεία.
Κ άθε φορά που επιχειρεί
κανείς να μελετήσει
προβλήματατης
διαμόρφωσης της
νεοελληνικής ιδεολογίας
περνά υποχρεωτικά και
ευεργετικά από τις
μελέτες του Φίλιππου
Ηλιού. Η επανέκδοση της
μελέτης του Ιδεολογικές
χρήσεις του κοραϊσμού
στον 20ό αιώνα (εκδ.
Βιβλιόραμα, 2003)
προσφέρει ένα φωτεινό
παράδειγμα και δίνει την
αφορμή για μια συζήτηση
που περικλείει τις
διαφορές που
αναπτύχθηκαν στους
χώρους υποδοχής των
κοραϊκών ιδεών: τον
δημοτικισμό, τον
μαρξισμό και την
ορθοδοξία. Το θέμα το
οποίο αναπτύσσει ο
ιστορικός ξεπερνά το
πλαίσιο αναφοράς που
είναι ο Κοραής και η
υποδοχή και χρήση του
έργου του και
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διαμορφώνει ένα
θεωρητικό σχήμα γύρω
από ζητήματα ιδεολογίας
και χρήσης της ιστορίας.
Στην έκδοση, με τη μορφή
υστερογράφου,
περιλαμβάνεται και το
θεμελιώδες κείμενο του
Φ. Ηλιου, κείμενο του
1976, για τις «ιδεολογικές
χρήσεις της ιστορίας». Τα
πλούσια ευρετήρια,
χρήσιμα πάντα,
συμπληρώνουν την
έκδοση.
Αάβαμε με κάποια
καθυστέρηση ένα ακόμη
τεύχος του τετράμηνου
περιοδικού λογοτεχνίας,
θεωρίας της λογοτεχνίας
και κριτικής Θέματα
Λογοτεχνίας (τχ. 18-21,
Ιούλιος-Δεκέμβριος 2002,
εκδ. Γκοβόστη)· αυτή τη
φορά το διπλό τεύχος
περικλείει ανάμεσα στην
εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα ύλη του
και το διπλό αφιέρωμα:
«Άγγελος Σικελιανός Κωνσταντίνος Καβάφης».
Μ ε μεγάλη συγκίνηση,
ομολογώ, διάβασα το
βιβλίο του Γιάννη
Σακελλαράκη,Η
ποιητική της ανασκαφής
(εκδ. Ίκαρος, 2003)·
συγκίνηση που
παραπέμπει στην
ποιητική εκδοχή της
αρχαιολογίας, στον τρόπο
που το παρελθόν γίνεται
διαρκώς παρόν, μέσα από
το ασίγαστο πνεύμα που
διαπερνά τις γραμμές των
κειμένων του συγγραφέα.
Έ να πραγματικό ταξίδι,
μια περιπλάνηση σε
τόπους και χρόνους, μια
περιήγηση στην
πνευματική περιπέτεια
που αγγίζει χώμα και
γεμίζει ουρανό είναι αυτό
το βιβλίο. Παρασύρομαι,
αλλά αυτή ακριβώς είναι
η αίσθηση που μου
δημιούργησε η ανάγνωση
αυτή.
ο χαρτοκόπτης
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣ ΕΙ Σ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Έ ν α ξεχωριστό ημερολόγιο του 2004 με θέ
μα το αριστούργημα της κρητικης αναγέννη
σης, τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου κυκλοφ ορεί από τις εκδόσεις «Δ ω ρι
κός». Εικονογραφημένο από τον Γρηγόρη
Νιόλη και με επιλογή αποσπασμάτων από
την Βιργίνια Βέργη, το ημερολόγιο αυτό μας
αφήνει χώρο για να συμπληρώνουμε τις κα
θημερινές μας έγνοιες και συγχρόνως μας
δίνει, κάθε φ ορά, και μια μικρή ποιητική
ανάσα.
«Ξύπνησα κι ήτανε η μάνα μου ζωντανή /
και γάλα για τον καφέ της δεν είχα. / Αργό
τερα / την ώρα που έπινα τον δικό μου καφέ
/ έφυγε, αφήνοντάς με με μια άφατη λύπη. /
Μια σκέψη με βασανίζει, / μήπως θά ’πρεπε
ν ’ αρχίσω / να προσθέτω κι εγώ γάλα; / Μή
πως έτσι μπορέσω ν’ απαλύνω / την πικρή
γεύση του μοναχικού καφέ;»: Ναυσικά Γεωργοπούλου, Ο αγεφύρωτος χρόνος (εκδ.
Μελάνι, 2003).
Δεκαπέντε διηγήματα για τον βίο των νεοελ
λήνων που χαρακτηρίζεται από την κατανα
λωτική μανία, τον νεοπλουτισμό και την κα
πηλεία των οραμάτων περιλαμβάνονται στο
βιβλίο της Λίας Μεγάλου-Σεφεριάδη, Εξάλ
λου οΛ ένιν ήτο πολύ καλής οικογένειας
(εκδ. Καστανιώτης, 2003). Ιστορίες καθημε
ρινών ανθρώπων που ωστόσο φανερώνουν
μια συλλογική συνείδηση.
Κριτική προσέγγιση της διδακτορικής διατρι
βής του Καρλ Μαρξ για τη Διαφορά της όημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής φιλοσο
φίας επιχειρεί ο Αλέξανδρος Α. Χρύσης στο
βιβλίο του Ο Μαρξ της εξέγερσης στον Κήπο
του Επικούρου (εκδ. Γκοβόστης, 2003).
Από την Κοζάνη μάς έρχεται συχνά πυκνά
το τρίμηνο περιοδικό Παρέμβαση. Στο τχ.
124 (διευθυντής: Β.Π. Καραγιάννης. Σεπ.Νοε. 2003) ξεχωρίζω τον απολογισμό
«7+κάτι χρόνια με τα βιβλία, τους συγγρα
φείς, τις εκδόσεις, τα γράμματα εν γένει και
εν είδει στην Κοζάνη και αλλαχού...», με το
πικρό και πλήρως αιτιολογημένο σχόλιο ότι
πρόκειται για έναν απολογισμό χωρίς αντί
κρισμα, για την ιστορία μόνο του πράγμα
τος.
Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η γνώση που
προσφέρουν και η χειραγώγηση αυτής της
γνώσης· η επιλεκτικότητα της διάθεσης των
πληροφοριών, αλλά και ο καθορισμός εν γέ-

νει του κοινού γούστου είναι μερικά από τα
ζητήματα που θίγει ο Niklas L uhm ann στο
βιβλίο του Η πραγματικότητα των Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας (μετάφραση-εισαγωγή: Πέρσα Ζέρη, επιστημονική επιμέλεια:
Διονύσης Καββαθάς, εκδ. Μεταίχμιο, 2003).
Ο ασυμβίβαστος ήρωας, πληγωμένος από
ένα νεανικό ομοφυλοφιλικό έρωτα, αφηγείται τη μοναχική του πορεία στις τρεις διακριτές περιόδους της ζωής του* την παιδική,
την εφηβική και τη μέση ηλικία: Αελτίον
ταυτότητος. Γενικός Αριθμός Θ 307136 (εκδ.
Άγρα, 2003) του Τάκη Σπετσιώτη.
Βρήκαμε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις στα
Φιλολογικά Σημειώματα του Παύλου Αγγελόπουλου (Θεσσαλονίκη 2003), μια μικρή
ιδιωτική έκδοση, που φανερώνει όχι μόνο
μόχθο μελετητή αλλά και την ιδιαίτερη οπτι
κή γωνία. Φιλολογικές απορίες που ζητούν
απάντηση, ή καλύτερα, που επιδέχονται
πολλαπλές απαντήσεις και απασχόλησαν
τον συγγραφέα και δεν είναι μέρος μιας «ε
παγγελματικής» ενασχόλησης αλλά περίσ
σευμα αγάπης για ορισμένα κείμενα: Καρκαβίτσας, Θεοτόκης, Σολωμός. Ωστόσο το
κείμενο που βρήκα ιδιαίτερα ερεθιστικό εί
ναι το σημειώμά του για τα κρυπτογραφημένα μηνύματα· ένα θέμα που αξίζει να αποτελέσει αρχή για μια συστηματικότερη ενα
σχόληση.
Έ ν α αστυνομικό ανάγνωσμα και δύο συγ
γραφείς: Τιτίνα Δανέλλη-Θανάσης Μπαλοδήμας: Εκ των πραγμάτω ν (εκδ. Περίπλους,
2003). Το καλοκαίρι του 2001 μια παράλογη
αυτοκτονία αναστατώνει την Αθήνα. Ο
στρατηγός της ΕΛ.ΑΣ. και μία δημοσιογρά
φος αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν τα αλη
θινά αίτια.
Στην ετήσια έκδοση Φωκικά Χ ρονικά που
εκδίδει και διευθύνει ο Δρόσος Κραβαρτόγιαννος (τχ. 9-11, Άμφισα, 2000-03) διαβά
ζουμε ένα κείμενο του εκδότη που συμβάλ
λει, με την προσκόμιση τεκμηρίων, στην επι
κύρωση της γνησιότητας του μακρυγιαννικού κειμένου Ο ράματα και Θάματα.
«Ύπνος, παραίτηση, ίλιγγος, μετάξι: / Η βα
σίλισσα σκάει κρυστάλλινη / Στη σκακιέρα
των αντιθέσεω ν ρουά ματ / Και το φιλί πε
θαίνει στο τετράγωνο. / Μιλώ απ’ το υστέρη
μα των ματιών μου: / Το δάκρυ αναβάλλε
ται»: Σωτήρης Σελαβής, Bleuballet, (εκδ.
Νεφέλη, 2003).

ΕΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
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Η σοβιετική ψυχολογία
για την ανάπτυξη του παιδιού
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Δ. Ζωγράφου ^
Ωσπου να ρθει το αύριο

Α. Λάμπρου
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