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0ΥΛ0Σ: Η πορεία προς τις εκλογές
[ων της ΕΡΤ Α.Ε.
ύσ α τ ε , ε ίπ α τ ε τ ίπ ο τ ε γ ια Κ ό κ κ α λη

WiîiSsi

θ η κ ε η Ιντρακόμ · Και ο κ. εισ αγγελέας;
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Φίλοι του περιοδικού!

αντί

Επειδή το Πρακτορείο Εφημερίδων Αθηναϊκού Τύπου με το οποίο εγίνετο
η διανομή του ΑΝΤΙ έκλεισε, το περιοδικό διανέμεται τώρα μέσω του
πρακτορείου ΕΥΡΩΠΗ.
Ομως παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα στην διανομή: καθυστερή
σεις, ματαιώσεις, ελλειπής διακίνηση κλπ. ΓΓ αυτό παρακαλούμε τους
φίλους του ΑΝΤΙ που αντιλαμβάνονται οποιοδήποτε πρόβλημα ή ανωμα
λία σχετικά με την διακίνηση του περιοδικού να επικοινωνούν με τα τηλέ
φωνα: 72.32.713 ή 72.32.819.

**V >

ibwm>i>'&HiK’wr><wn>wrKrxHwobcîphth

Η σιωπή των διαπλεκομένων στο θέμα Κόκκαλη είναι βουερή. Δεν θα
τους παρακολουθήσουμε στη συστηματική αποσιώπηση του θέματος.
Στοιχεία έχουν οι περισσότεροι από τους μεγαλοεκδότες, όμως προτι
μούν να σιωπούν. Στις σελίδες 21-31 μπορείτε να παρακολουθήσετε τις
μεθόδους του πάλαι ποτέ «φτωχοδιάβολου» Σωκράτη Κόκκαλη.

K«fcfiWîtfK'ÏMfc Μη«·;ι'!·ίΐ·>

nwH'HO'Jf.iwrütWM,
ft.-t.a rA a r.

.«ikcms

fôsK-siç.

ΙΕΛ, 14
BT" ;

στην επόμενη αναθεο)ρητική Βουλή που θα καθορίσει την
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πολιτική και θεσμική συγκρότηση της χοίρας για τις
επόμενες δεκαετίες. Κι όμως ανακυκλοινεται η
Περίοδος B’ · Έτος 27ο · Τεύχος 7 0 7
Παρασκευή 3 Μ αρτίου 2 0 0 0 · Δρχ. 7 0 0

καθεστωτική νοοτροπία των αυτοδυναμίαν που οδηγεί στην

,ΝΤΙ - ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

έκπτωση και αλλοίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
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Ο Ευάγγελος Αρεταίος γράφει για την εύθραυστη

ισορροπία στην Τουρκία: Ό ποιος τραβάει το σκοινί, δεν το
τραβάει μόνος του* το σκοινί το αφήνει ο άλλος που
κρατάει την άλλη άκρη.
1[/[ £ 2

Ο κ. Π α ν-ΙΙα ν της ΕΡΤ λογόκρινε ένα διαφημιστικό μήνυμα
τονΑπί. Δεν έφτανε αυτό. Προχοιρησε σε χυδαιότητες.

ΙΕA 53

^ Παν. Μουλλάς γράφει για την διαρκή εναλλαγή και
σύζευξη σιωπής και λόγου του Γιοίργου Χειμώνα.

Μ ΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ
Η βουερή σιωπή των διαπλεκομένων, οελ. 4

ΠΟΛΓΠΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Αντήνωρ, οελ, 6

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Σχόλια, οελ. 8

E-MAIL
Απόστολο;; Διαμαντή:, οελ, 20

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Πολιτισμός, σελ. 50

ΒΙΒΛΙΟ
Κριτική, οελ. 63

ΕΝΑ Μ Η Ν Α τώρα, και σε τρία συνεχόμενα τεύχη, το ΑΝΤΙ δημοσιοποιεί κάποια απότα

άρρητα και απόρρητα του προέδρου της Ιντρακόμ κ. Σωκράτη Κόκκαλη. Το υλικό που
έχουμε θα απασχολήσει ακόμη επί πολύ τις σελίδες του περιοδικού σε προσεχείς εκδό
σεις του.
ΤΙ ΑΝΑΦ ΕΡΟΥΝ, όμως, μέχρι στιγμής τα αποκαλυπτικά και απολύτως τεκμηριωμένα ρε

πορτάζ του περιοδικού;
ΠΡΩΤΟΝ: Ο Σωκράτης Κόκκαλης είχε διατελέσει κατ’ αρχάς πληροφοριοδότης μυστικών

υπηρεσιών ξένης χώρας, τις οποίες προμήθευε με πληροφορίες ευτελείς και για τις οποί
ες αμειβόταν (δημοσιεύσαμε αποδείξεις πληρωμής του ΰψους... 50 μάρκων) με ευτελή
ποσά. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε ως «επιχειρησιακό όργανο» με κυρία αποστολή
την διείσδυση στην Ελλάδα.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Αυτός ο «φτωχοδιάβολος» είναι σήμερα ο ισχυρότερος οικονομικός παρά

Η ΒΟΥΕΡΗ
ΣΙΟΠΗ ΤΟΝ
ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

γων στη χώρα. Όμως τα χρήματα με τα οποία «ξεκίνησε», όπως προκύπτει από τις ανα
φορές που ο ίδιος συνέταξε, είχαν πηγή προελεΰσεως την Στάζι.
ΤΡΙΤΟ Ν: Ο Σ. Κόκκαλης, αξιοποιώντας τις σχέσεις και τις γνωριμίες του, «έχτισε» σιγά-

σιγά την αυτοκρατορία του, διαπλεκόμενος με τους «υψηλούς παράγοντες της ελληνικής
πολιτικής και κοινοτνικής ζωής». Πολιτικοί, μεγαλοεκδότες, οικονομικοί παράγοντες,
συναλλάχθηκαν στο παρελθόν και συνεχίζουν να συναλλάσσονται και να συνεργάζονται
με τον Σ. Κόκκαλη. Αρχής γενομένης -α πό τους επιζώντες- με τον μετέπειτα «εχθρό»
του κ. Κ. Μητσοτάκη και εν συνεχεία με τον πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη, με τον οποίο έχει
ανοικτή γραμμή επικοινωνίας, με τον κ. Χρ. Λαμπράκη και πολλούς άλλους με τους οποί
ους έχει συστήσει εταιρείες. Για τον Συγκροτηματάρχη επιφυλλάσσει γενναιόδωρες
χρηματοδοτήσεις στις «πολιτιστικές» του δραστηριότητες - αλλά όχι μόνον σ’ αυτές.
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Ο κύριος αυτός προμηθεύει σήμερα τις Ένοπλες Δυνάμεις με οπλικά συστήματα

και το ελληνικό Δημόσιο με συστήματα πληροφορικής, με τα οποία μπορεί να υπάρξει πρό
σβαση στην ιδκυτική ζωή τιυν πολιτών. Κανείς δεν ενοχλήθηκε;
ΠΕΜ ΠΤΟ Ν: Ουδείς ενοχλείται ή συγκινείται με όσα αποκαλύπτονται. Σε καμία εφημερί

δα ή άλλο MME δεν είδαμε κάποια ουσιαστική επεξεργασία του ρεπορτάζ. Και η ΕΡΤ
Α.Ε. αρνήθηκε να μεταδιόσει διαφημιστικό μήνυμα του ΑΝΤΙ για το προηγούμενο τεύ
χος. Προτιμήθηκε η πλήρης αποσκόπηση. Ακόμα και από τις εφημερίδες της Αριστερός.
Μήπως το τείχος της σιωπής έχει «ανεπαισθήτιυς υψωθεί» ύστερα από γενναιόδωρες
χειρονομίες της Ιντρακόμ; Γιατί είναι απορίας άξιον το ότι σε άλλες περιπτιόσεις, όταν
διακυβεύονταν, λ.χ., διαγιυνισμοί, ξεσπούσαν -προσοτρινά πάντω ς- μερικές εφημερίδες
εναντίον του κ. Σ. Κόκκαλη. Πρόχειρο και πρόσφατο παράδειγμα: το «προκαθορισμένο
στοίχημα» που, αν και ήσσονος σημασίας θέμα, έγινε πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες της
αντιπολίτευσης και βραχύβια «βόμβα» του αλληλοσπαραγμού τοον εκδοτών. Βλέπετε
σπόσο γρήγορα ξεχάστηκαν οι «Κοκκαλίνοι» και οι απίστευτες «μπηχτές»;
ΕΚΤΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ: Άραγε τι έπραξε η ελληνική δικαιοσύνη όλα αυτά τα χρόνια μετά τις

τόσες καταγγελίες ότι ο Σ. Κόκκαλης πραγματοποίησε άνομες συναλλαγές με τον ΟΤΕ:
Η ΣΙΩ ΠΗ των διαπλεκομένιον είναι πολύ βουερή. Δεν θα τους παρακολουθήσουμε στη συ

στηματική αποσιιόπηση του θέματος Ιντρακόμ-Κόκκαλη. Στοιχεία διαθέτουν οι περισ
σότεροι από τους μεγαλοεκδότες - αλλά προτιμούν να σιωπούν. Μήπως, όμως, περιμένε
τε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να ενεργοποιηθεί; Ή μήπιος από την Ν.Δ., ο μεγάλοβουλευτής της οποίας, κ. Πρ. Παυλόπουλος, είναι ο νομικός σύμβουλος του Σωκράτη
Κόκκαλη;
ΥΠ ΑΡΧΟ ΥΝ, ωστόσο, κάποιοι θεσμοί. Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι ο κύριος Βαγγέλης

Γιαννόπουλος προίσταται της Δικαιοσύνης. Η οποία Δικαισύνη, όμως, είναι κατοχυρω
μένη από το Σύνταγμα ως ανεξάρτητος από την εκτελεστική εξουσία θεσμός.
ΙΣΧΥΕΙ και εδιό η βουερή σιωπή;
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ονόματι «Θεοδωράκίης»
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΒΗ! Μεσοΰσης της
προεκλογικής περιόδου, οι Έ λληνες
-όλοι οι Έλληνες, αριστεροί, κεντρούοι,
δεξιοί- να συμπέσουν σε ένα σημείο:
Στη στήριξη της υποψηφιότητας του Μίκη Θεοδωράκη για το Νόμπελ Ειρήνης
2000. Πράγματι, εκείνη η σύναξη, την
περασμένη Τρίτη, στην αίθουσα της
Παλαιός Βουλής, ήταν μια ευτυχής
στιγμή για την Ελλάδα, καθώς ένας
ολόκληρος λαός, μέσω τοιν εκπροσώπων του, διαμηνούσε, στη Νορβηγική
Ακαδημία, πως ο συνθέτης, ο πολίτης
Μίκης Θεοδωράκης «άξιος εστί» για
ένα τέτοιο βραβείο. «Βραβεύοντας η
Νορβηγική Ακαδημία τον Μ ίκη Θεοδωράκη με το Νόμπελ Ειρήνης -δήλωσε,
βαθιά συγκινημένη η βουλευτής του Συ
νασπισμού Ανδριανή Λ ουλέ- δικαιώνει
τις κοπέλες τον Μ αοννχάονζεν, τον ερ 
γάτη της Δραπετσώνας, το κορίτσι με
τα δακρνσμένα μάτια, αλλά πάνω α π '
όλα την ειρήνη, αυτό που πραγμα τικά
αξίζει στον κόσμο»...
Με ανάλογα θερμά λόγια μίλησαν και
οι άλλοι ομιλητές. Ερώτηση: Υπάρχει
μια χώρα που λέγεται «Μίκης Θεοδωρά
κης»; Φαίνεται ότι υπάρχει. Το κατέθε
σε ο θεατρικός συγγραφέας (και ακαδη
μαϊκός) Ιάκωβος Καμπανέλλης: «Περ
πατούσα πριν από λίγο καιρό στο Μ όνα
χο, στην παλιά πόλη, και βρέθηκα μ π ρ ο 
στά σε ένα τεράστιο κατάστημα πώλη
σης δίσκων. Σεργιανούσα στους διαδρό
μους, έβλεπα προθήκες με. τα ονόματα
διαφόρων χωρών. Ξαφνικά έπεσα επ ά 
νω σε μια χώρα με το όνομα «Θεοδωράκης». Αυτής της μουσικής χώρας είμαστε
όλοι μας πολίτες και αυτό το γνωρίζουν
καλά τα μέλη της νορβηγικής επιτροπής
Νόμπελ».
6

ΑΥΤΑ ΤΑ ωραία συνέβησαν την Τρίτη.
Αλλά την επομένη, ξαναβρήκαμε πάλι
τον χειρότερο εαυτό μας, βοηΟούντος, βέ
βαια, του «καλού», του «σοβαρού» μας Τύ
που. Η εφημερίδα Το Βήμα, λόγου χάρη,
κυκλοφόρησε με ένα πρωτοσέλιδο που
έλεγε: «Με τους πρωταθλητές ο πρωθυ
πουργός κ. Κ. Σημίτης, στα ΚΑΠ Η ο πρόε
δρος της Ν .Δ. κ. Καραμανλής». Κάτω από
τον τίτλο, το σχετικό ρεπορτάζ, με δυο
-παράλληλες- φωτογραφίες.,. Και το μή
νυμα; Το μήνυμα ήταν σαφές: Σε αντίθε
ση με τον πρωθυπουργό, που χρησιμοποί
ησε την ευκαιρία (της συνάντησής του με
τους πρωταθλητές), για να ενισχύσει την
«εθνική αυτοπεποίθηση», ο πρόεδρος της
Ν.Δ. «προτίμησε να μοιράσει υποσχέσεις
σε ηλικιωμένους, ισχυριζόμενος ότι η ιδέα
των ΚΑΠΗ, που άνθησαν τη δεκαετία του
’80, ανήκει στη Ν.Δ.». ΘυμάσΟε, μήπως,
τα «συνθήματα», τη σχολή σκέψης του
Μένιου Κουτσόγιωργα;
Α πό δω ο ήλιος, από κει το σκοτάδι, από
δω η πρόοδος, από κει ο... Άδης! κάτι
ανάλογο μας διαμηνύει, σήμερα, το «νέο
ΠΑΣΟΚ». Μέσο; του Βήματος: Από δω η
«αθλουμένη νεότης», η «εθνική αυτοπεποί
θηση», «το φωτεινό μέλλον», από κει ο μ α 
ρασμός, το παρελθόν, το γήρας... Ποιο
κόμμα θα επιλέξετε, λοιπόν;
ΤΟ ΠΛΕΟΝ κωμικοτραγικό είναι η εμ
μονή του κυβερνώντας ΠΑΣΟΚ να μυ
κτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία για «ακατά
σχετη υποσχεσιολογία», όταν η δική του
υποσχεσιολογία πάει σύννεφο! Μόνο
στην εβδομάδα αυτή είχαμε (χωρίς να
υπάρξουν ακόμα οι αναγκαίες νομοθετι
κές ρυθμίσεις...) σειρά φ ορολογικοί
απαλλαγούν για τους αγρότες, με επιστέ
γασμα ένα εξάμηνο μορατόριουμ για

τους... καταπατητές του δημοσίου, σ
πάγωμα των απαιτήσεοιν του από ιδι
κτήτες αυθαιρέτου! Να έχουν άδιχ
άραγε, όσοι, στην ψηφοθηρική εγκύκλ
Ανοηιερίτη, διείδαν «ένα αναπάντεχοά
λοθι για επίδοξους εμπρηστές δασών;» |
εγκύκλιος έχει αναδρομική ισχύ απόι
25 Φεβρουάριου και καλύπτει περίοι
έξι μηνών - καλύπτει, δηλαδή, και το
θερινούς μήνες. Στο διάστημα αυτό δ
θα επιδίδονται ούτε οι δικαστικές απ
φάσεις!]
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ επισημάνσεις δ
αναιρούν, βέβαια, τα πολλαπλά «ΘΑ»ν
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας! Ότι
(αν) γίνουμε κυβέρνηση -δηλαδή-θα «
ξήσουμε το κατοίτερο όριο συντάξει
στις 150.000 δραχμές, θα καταργήσου
το φόρο ιδιοκατοίκησης για πρώτη κάτι
κία (ως 200 τ.μ.), θα στηρίξουμε την πολ
μελή οικογένεια, θα ανασυγκροτήσω'
τις υπηρεσίες Δημόσιας Τάξης, θα συοτ
σουμε Εθνικό Οργανισμό ΠρωτοβάΟμι
Περίθαλψης (στον οποίο θα ενταχθούν
ΙΚΑ, ο ΟΓΑ, τα Κέντρα Υγείας), θα.Α
Οι προεκλογικές υποσχέσεις -από πλ^
ράς αξιωματικής αντιπολίτευσης- είν
πάντοτε ανέξοδες, εφόσον δεν συνοδενΧ
νται από συγκεκριμένα στοιχεία. Το ίδι,;
όμως, δεν μπορεί να λεχθεί για την ιτ
σχεσιολογία του κυβερνώντος κομμάτι
Ποιοι 0α πληρώσουν αυτές τις «amu.
γές φόρων» ή «διευκολύνσεις» προς το
αγρότες; Και πόσο θα στοιχίσουν σε διο
κατομμύρια δραχμές.
ΚΑΠΟΥ στις εκλογές, αυτές, όμως, π
ρεμβαίνει και η καχεξία του Χρηματιστ
ρίου. Αν πιστέψουμε ένα σχετικό γκιίλι
της Οπίνιον (για λογαριασμό της Ekvti
ροτυπίας), η πλειοψηφία των επενδύω
(73%) δηλιόνει ότι δεν θα επηρεασθε |

αίνοντας στην κάλπη, από την πορεία
Σοκροκλέους... Καλά και ιυραία τα
λοπ, η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν φο(U την «οργή» των επενδυτοιν, πλην
ίάται την «αντιστροφή τον κλίματος νίτου ΠΑΣΟΚ», εφόσον συνεχισθεί, βέu, η πτοπική πορεία της Σοφοκλέους...
ακολουθία: Η καχεξία πρέπει ν ’
κοπεί. Πώς θ ’ ανακοπεί, όμως; That is
question... Οι φίλα προσκείμενες
ν κυβέρνηση εφημερίδες γράφουν ότι
ιτάθεση, στις 9 Μαρτίου, του φακέλου
ψηφιότητας της Ελλάδας στην ΟΝΕ,
διευκολύνει τη δημιουργία κλίματος
ιατοσύνης στη Σοφοκλέους. Από την
υρά της η Καθημερινή πιστεύει ότι η
ε'ρνηση θα επιδιιόξει, στις προσεχείς
ες, να αποστασιοποιηθεί από τις
νχνχρονες κινήσεις της χρηματιστή<ής αγοράς», για να στηρίξει, εν συνει, τις «μεσοπρόθεσμες προοπτικές», οι
ίες συνδέονται με τη γενικότερη ποι της οικονομίας. Ο μικροεπενδυτής
καταλαβαίνει, βέβαια, τα σανσκριτιαυτά της χρηματιστηριακής γλοκτσας
το μόνο που προσδοκά είναι το πώς
ινεβουν τα χαρτιά του, πώς δεν θα ζηθεί.
** *
ΓΟ ΜΕΤΑΞΥ, και ενώ η Ευρώπη αμβητείτην πολιτικοστρατιο)τική ηγεμοτο>ν ΗΠΑ (με τον Κλίντον ομοτράπεWVευριυπαίων σοσιοχλιστιήν στη Φλωτία...), «άνεμος ανησυχίας» άρχισε
πάλι να φυσά στα νότια Βαλκάνια. Οι
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ΓΙΑ ΟΛΑ αυτά, οι Α μερικανοί αιτιοίνται, φυσικά, τον Μιλόσεβιτς {«είναι ο
κακός δαίμων», κ.λπ.), ενο> η «ειρηνοποιός» Μάντλιν Ολμπράιτ και οι συνερ
γάτες της άρχισαν να υποτονθορύζουν
πάλι τα περί «ανεξαρτησίας του Κοσσυ
φοπεδίου». Γρήγορα τα ανεκάλεσαν,
όμως, όταν διαπίστωσαν τις αντιδράσεις
των Ευρωπαίων. Από την άλλη, κοινή εί
ναι η διαπίστωση ότι η σημερινή κατά
σταση δεν πάει άλλο και ότι η Δύση, αργά ή γρήγορα, θα πρέπει να αποφασίσει
ποια λύση θα επιλέξει στο Κοσσυφοπέ
διο. Και οι μεν Αλβανοί μπορεί να προ
κρίνουν την «ανεξαρτησία» (ως πρώτο
βήμα προς τη «Μεγάλη Αλβανία», με τον
Μιλόσεβιτς να επιδιώκει -όσο και αν
ηχεί π α ρ ά ξενα - τη διχοτόμηση... Υπάρ
χουν, όμως, και άλλες λύσεις.
Ο ΚΑΡΑ ΜΠΙΤΛ, λόγου χάρη, ειδικός
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απεσταλμένος του ΟΗΕ στα Βαλκάνια,
επισημαίνει ότι δεν θα υπάρξει σταθερό
τητα στην περιοχή, όσο «κρατούμε τη Γι
ουγκοσλαβία στο περιθώριο», ενιυ ο αμερικανός αναλυτής Μάικλ Ιγνάτιεφ, γρά
φοντας στο «Τάιμ», υποστηρίζει ότι ο μό
νος τρόπος για να διασφαλισθεί μακρο
χρόνια η σταθερότητα στα Βαλκάνια, εί
ναι η ένταξή τους στην Ευρώπη. «Μόνο η
οικονομική ανάπτυξη -τονίζει- είναι ικα
νή να εξαλείφει τα εθνικιστικά μίση που
ταλανίζουν την περιοχή».
ΚΑΙ ΕΝΩ αυτά συμβαίνουν στα Βαλκά
νια, ο συροϊσραηλινός διάλογος, για μια
ακόμα φορά, βρίσκεται σε τέλμα, με τον
γάλλο πρωθυπουργό Λιονέλ Ζοσπέν να
διαβεβαιώνει τον λιβανέζο ομόλογό του.
ότι η Γαλλία θα υποστηρίξει τα συμφέρο
ντα του Λιβάνου, «κατά την επίλυση τον
Μεσανατολικού». Εξελίξεις, όμως, είχα
με και στην Τουρκία, καθώς οι προεδρι
κές εκλογές του Απριλίου μετετράπηκαν,
ξαφνικά, σε (ανατολίτικο) «πολιτικό πα
ζάρι», κατά τον χαρακτηρισμό της ρεπουμπλικανικής αντιπολίτευσης. Το «παζά
ρι» έγκειται στην πρόταση του πρωθυ
πουργού Μπουλέντ Ετζεβίτ προς την
εθνοσυνέλευση, να ορίζει η ίδια τις απο
δοχές των βουλευτών της, προκειμένου
να παρακαμφθεί η συνταγματική διάταξη
που απαγορεύει τη θητεία του προέδρου
της Δημοκρατίας για δύο πενταετείς θη
τείες...
ΑΝΤΗΝΩΡ

Εικόνες Εγκλήματος
εισαγωγή-επιμέλεια: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΤΚΟΙΤΣΑΚΗ

*. Λ* η α ι π ι ΚοίκωΊΐΛΚΗ
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συμμορίτες του UCK και η πολιτική ηγε
σία των Αλβανιόν του Κοσσυφοπεδίου
διαψεύδουν, βέβαια, ότι έχουν οποιαδή
ποτε ανάμειξη στα αιματηρά γεγονότα
που διαδραματίσθηκαν στην Νότια Σ ερ
βία, ενώ Α μερικανοί και ΝΑΤΟ προσπα
θούν να σταθμίσουν την έκταση των επει
σοδίων στη Μπρόβιτσα. Αλλά και οι α ι
ματηρές επιθέσεις στο Πρέσεβο, στη Μεντιβένα και στο Μπουγένοβατς, είναι φυ
σικό να κρατούν σε αγωνία την Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μ ακε
δονίας, αφού οι συμμορίτες του UCK
μπαινοβγαίνουν στην ΠΓΔΜ «σαν στο
σπίτι τους».

πρόλογος: U B E R T O G A T T I

Οι Εικόνες Εγκλήματος οεν είναι ένα ακόμα βιβλίο εγκληματολογίας: μέσα από κείμενα
συγγραφέων προερχόμενων από διάφορους επιστημονικούς χώρους, το περιεχόμενό του
αντλείται από το διάλογο επιστήμης και μέσων μαζικής κουλτούρας, άρα αφορά σε εικόνες,
αναπαραστάσεις του εγκλήματος. Πόσο «αθώες» είναι αυτές οι εικόνες; Μέσα από ποια
φίλτρα διυλίζεται, αναπλάθεται ό,τι προσλαμβάνεται κοινωνικά ως έγκλημα; Αυτά τα
ερωτήματα εξετάζονται για τον αναγνοόστη που ενδιαφέρεται να «αποκωδικοποιήσει» αυτές
τις εικόνες και να ανιχνεύσει τις διαδικασίες κοινωνικής κατασκευής τους. Α π ’ αυτήν την
άποψη, το βιβλίο αποτελεί έκφραση κριτικού προβληματισμού του κλίματος «ηθικού
πανικού» που τροφοδοτούν, εικόνες βίας και «ανεξέλεγκτης έξαρσης» της εγκληματικότητας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ
7

αντί
ΑΙΝΙΓΜΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΑΓΚΕΣ
Τι είναι εκλογές;
Εκλογές είναι η
περίοδος όπου το
κράτος επιτρέπεται,
δημοκρατικότατα
και στηριζόμενο
στην κειμένη
νομοθεσία, ν ’
ανατρέπει τους
νόμους που το ίδιο
θέσπισε πρ ος
όφ ελος μιας
ολιγαρχίας την
οποία το κράτος εξ
ορισμού οφείλει να
πατάσσει αλλά
όπου όμως συχνά οι
εκπρόσωποι της
ολιγαρχίας αυτής
ταυτίζονται
απόλυτα προς τους
εκπροσώπους της
κρατικής μηχανής
και της νομοθετικής
εξουσίας (πρβλ. την
«νομιμοποίηση»
65.000 στρ. δασικής
έκτασης π ρ ος
οικοπεδοποίηση
του εκσυγχρονιστή
κ. Ανωμερίτη και τις
παρεμβάσεις στο
δύστηνο αττικό
τοπίο του κ.
Λαλιώτη).
Περαιτέρω
αναγνώσματα: Ο
Ρόκο και τ ’ αδέλφια
του, Κορσικανοί
Αδελφοί, τα
Σιαμαία, Αδελφοί
Καραμαζώφ, Ένα
και να καίει, ΠΑΣΟΚ
-η πορεία ενός
κινήματος, Κίνημαγια τον σωστό χορό
της κοιλιάς κ.λπ.
Μανωλάκις
Μπακούνιν
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ο Α ντί είναι ένα ιστορικό περιοδικό. Αυτό το
αναγνιάρισε ακόμη και ο κ. ΠΑΝ-ΠΑΝ. Και,
ασχέτιος των λαθών του, ουδέποτε διεπλάκη
με την εκάστοτε εξουσία κι ούτε υπαλληλοποιήΟηκε στους κατά καιρούς ισχυρούς του χρήματος
που κυβερνούν απ’ τα παρασκήνια. Το Αντί, με
ελάχιστους πόρους και στηριγμένο στην εθελο
ντική δουλειά μιας ομάδας ρομαντικών, δίνει επί
είκοσι επτά χρόνια μιαν άνιση μάχη. Προσπαθεί
να μην συμβιβάζεται, να μην χαρίζεται και ν ’
αποτελεί την «άλλη» φωνή στο χιυρο της, συνή
θως προκατασκευασμένης και. ελεγχόμενης,
πληροφόρησης. Επίσης στο Α ντί ωρίμασε μια
πλειάδα δημοσιογράφων, οι οποίοι έκτοτε στα
διοδρόμησαν στις πλέον επίζηλες θέσεις, συχνά
μάλιστα με αρκετές συνειδησιακές ή ιδεολογικές
αβαρίες. Με πικρία, λοιπόν, παρακολόυθιύ κά
ποιους που κάποτε ως νέοι καρδιοχτυπούσαν για
να δουν ένα κείμενό τους δημοσιευμένο στο A ντί
τώρα να έχουν μετατραπεί σε διαφημιστές του
λαϊκισμού και σε μεγαλούπαλλήλους αόρατων
αφεντικών κάνοντας στη συνείδησή τους τζάμπα
εκπτιύσεις.
Το Α ντί με ιδιωτικό συμφωνητικό της 12.10.99
συμφιύνησε με την διεύθυνση της ΕΡΤ ν' ανταλ
λάσσουν διαφημίσεις επ’ αμοιβαιότητι. Το Α ντί
προσέφυγε στην ΕΡΤ γιατί η ΕΡΤ είναι κρατική
εταιρεία και πέραν του κέρδους οφείλει να έχει
στη στρατηγική της και κάποιες άλλες παραμέ
τρους. Θα μπορούσε και το Α ντί να ειρωνευθεί
τον πρώην συνεργάτη του, μιμίκο, κ. ΠΑΝ-ΠΑΝ
για τις χαμηλές τηλεθεάσεις της εταιρείας που
διοικεί παρά τον πακτωλό χρημάτων που διαθέ
τει, αλλά δεν θα το κάνει.
Και τούτο γιατί πιστεύει ότι η ΕΡΤ δεν πρέπει
ν’ ανταγωνίζεται τα ιδιιοτικά κανάλια των εμπό
ρων της πληροφόρησης αλλά να λειτουργεί ως
πρότυπο.
ΓΓ αυτό και αντιπαρέρχεται την ειριυνεία του κ.

Τ

Προέδρου ως προς την περιορισμένη εμβέλεια
του περιοδικού, το οποίο πάντως δεν ανταγωνί
ζεται τα lifestyle έντυπα που -προφανιύς- θαυ
μάζει τιάρα ο κ. Παν-Παν. Εν πάση περιπτοϊσει
αυτή είναι η αισθητική, αυτό και το ήθος του.
Αμφότερα δεν μας αφορούν. Μας αφορά όμωςη
ελλιπέστατη άσκηση τιον καθηκόντων του ως
προς την προβολή της κρατικής τηλοψίας. Καταγγέλλουμε λοιπόν ότι ουδέποτε μάς έστειλε το
διαφημιστικό υλικό το οποίο είχε υπογράψειπως
θα στείλει ζημιώνοντας καταφανούς το δημόσιο
που τον πληρώνει. Αν ο ίδιος θεωρεί «τζάμπα
μάγκα» τον εκδότη του Αντί, γιατί δεν πλήρωσε
την διαφήμιση του περιοδικού αλλά συμφιύνησε
-κ α ι μπράβο του- σε ανταλλαγή «προϊόντων»,
εκείνος είναι κακός διαχειριστής του δημοσίου*
χρήματος, αμελής των καθηκόντων του και ασε
βής προς ό,τι το Λυτέ και οι άνθριυποίτου εκπρο- 1
σωπούν στον ελληνικό χιάρο. Βέβαια το πάπλω
μα του καβγά είναι αλλού. Μόνο ηλίθιοι δεν θα^
κατανοούσαν πιος αυτό που ενόχλησε τον κ. πρό
εδρο ήταν τα τελευταία αποκαλυπτικά ρεπορτάζ
του περιοδικού που «στάζουν» φαρμάκι για τον
κ. Κόκκαλη και εμμέσως για τους Πασόκουςπου
χρηματοδοτούσε - και τον ίδιο παλαιότερα.
Αφού λοιπόν έγινε τόσος ντόρος από τις εφημε
ρίδες με την οργίλη επιστολή του Παν-Παν, κι
αφού δεν τον ενοχλεί το A ντί και τα κείμενά του,
ας μεταδιόσει τιάρα την διαφήμιση του περιοδι
κού από την ΕΡΤ, τιμιάντας και την υπογραφή
του και το χρέος του ως δημοσίου λειτουργού
προς τους πολίτες.
Ελπίζιυ ποος αυτές οι λέξειες «λειτούργημα»,
«δεοντολογία», κ.λπ. δεν θα του είναι άγνωστες
αλλά όλο και κάπου θα τον τσιμπάνε απ' το βάθος-βάθος της συνείδησής του.
Εκτός κι αν κατέβαλα τζάμπα κόπο για να συντάξω το κείμενο αυτό.
Στέφανος ΙΙροτεστάκιζ

Η ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ωφέλεια των πακέτιον εκ
της Ευρα)ένα)σης μπορεί
να μην είναι απτή όσο της
Ούνρρα και του Ερυθρού Σταυ
ρού αλλά, βοηθούντος και του
Κέυνς, έχει πλέον μπει βαθιά
στο συνελληνικό υποσυνείδητο.
Παρ’ όλα αυτά, το Ταμείο Συνο
χής δεν εφησυχάζει, απαιτεί την
προβολή των έργων και πληρα)νει ό,τι χρειάζεται.

Η

Ας πάρουμε, λ.χ., τις διαφημί
σεις στο ραδιόηκυνο. Παρου
σιάζουν βέβαια τα έργα και την
συνεισφορά του Ταμείου, αλλά
ο ακροατής αποκομίζει κυρίως
την προβολή της τηλεόρασης ως
μέσου ενημέρωσης. Ακούγεται
λ.χ. εκφωνητής χαμηλόφωνα να
λέει τα τετριμμένα «όπως ο βιο
λογικός καθαρισμός στην Ψιπτόιλεια, ένα μεγάλο έργο...» και
κάποιο παιδάκτ "ΧΠ-Λ ζωηρά.

«Μ παμπά, προχθές πήγαμε α
που δείχνει η τηλεόραση... Μ
γάλο έργο...». Ή αλλού, πιί
ακούγεται «Το αεροδρόμιο
που απογειώνει την ποιότη:
ζωής...» και η σύζυγος παρα
γέλλει επιτακτικά «...δυνάμ®
την τηλεόραση να ακούσω...».
Αυτού του είδους τον εναγκαί
σμό μέσου και μηνύματος ον
ο Μ. Μακλούαν δεν είχε πρ
βλέψει.
Σ. Καφαντάρι

ΘΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΠΑΡΚΟΥ!
k .o /\o K .V & t( \ ! ? £ /M o f

e \Z f(

Μ Θ (: ζ '( \ ν Υ ( A r t f f f f t J i r t o f t l f t T S fY
p o / U T iU V fi/

(V \fa /

ΜΗ ΧΤΥΠΑΤΕ TON ΒΑΓΓΕΛΗ!

Όταν πρόκειται να ανοικοδομήσεις
κάποιο σπίτι ή πολυκατοικία ή ό,τι άλλο
τελοσπάντων, ζητάς και συνήθως σου
παρέχεται «άδεια καταλήψεως
πεζοδρομίου», προκειμένου να
χρησιμοποιήσεις προσωρινά το
πεζοδρόμιο για τη μεταφορά
των υλικών οικοδομής κ.λπ.
Στον κ. Λαμπράκη όμως φαίνεται ότι
χορηγήθηκε «άδεια καταλήψεως
πάρκου και κοπής δέντρων»,
προκειμένου να προχωρήσει τις
εργασίες στο... «γκαράζτων700
θέσεων». Γράψαμε και στο
προηγούμενο τεύχος, το
επαναλαμβάνουμε πάλι: κάποια
δημόσια αρχή ή το αρμόδιο αστυνομικό
τμήμα θα έπρεπε να επιληφθούν του
θέματος.
Φυσικά και δεν πρόκειται να ασχοληθεί
κανείς. Ποιος να μιλήσει τώρα στον κ.
Λαμπράκη, ημέρες εκλογών και να του
ψελλίσει περί νομιμότητος. Εκλογές
έχουμε, βρε παιδιά! Τώρα με τέτοια
ψιλά θα ασχολούμεθα: Έτσι δεν είναι
κύριοι Λαλιώτη και Χρυσοχοίδη;

'ίίπτω τας χείρας! (Μυηθήκαν στο μυστήριο των νόμων και
:ου στυλ - και στο Χρηματιστήριο)
Μ Λαφόργκ (Μετάφραση Γ. Κοροπούλης)
-:xö. Galerie ASTRA

όταν εξεγείρονται οι εκατοντάδες χιλιάδες τακτικοί Οαμώνες τα>ν «πολιτιστικών κέντρων» -της βιομηχανίας που ανθεί
στη χώ ρα - εναντίον του ανθρώπου εκείνου που επισημοποί
ησε και θεωρητικοποίησε την λαϊκή μας κουλτούρα και ανα
γνώρισε στον Μάκη, τον Έλληνα Miles Davis.
Ο Βαγγέλης υπεραμύνεται της συλλογικής μέθεξης και του
ο μένος κατά του εορταστή θυμόσοφου και εκρηκτικού
κωμαστή Βαγγέλη είναι, αν μη τι άλλο, υποκριτικό. Μοι διονυσιακού στοιχείου που ήταν ανέκαθεν βασικά γνωρί
άζει σαν να φταίει μόνο αυτός, σαν να είναι μονάχα αυ- σματα της ιδιοσυστασίας του Έλληνα.
:ός το πολιτιστικό μας όνειδος, και όλοι οι άλλοι να εκφρά- Το μείζον πολιτιστικό μας πρόβλημα είναι, με το συμπάΙουν το άκρον άωτον του στυλ και την πεμπτουσία του σοβα θειο, το ότι δεν ξεκαθαρίσαμε ακόμη τη σχέση μας με την νε
ρού. Αντιθέτως εμείς θεωρούμε τον Βαγγέλη την πιο καλτ φι ότευκτη, εισαγόμενη αστική παράδοση και με τον αρχέγονο
γούρα των media shows, το πιο ακριβές θερμόμετρο της συλ- λαϊκό-βουκολικό μας πολιτισμό. Ο Βαγγέλης είναι ένας
νογικής μας πτώσης και της εθνικής ανοχής μας και, παρεμπι- Μπαρμπαγιώργος, ένας Σακαφλιάς, ένας Ληστής τιυν Ορέων που φραγκοφόρεσε και βγήκε στο γυαλί.
ιτόντως, έναν, ακόμη, υπουργό του ΠΑΣΟΚ.
Δεν πιστεύω λοιπόν να περιμένετε καλλιέπεια και savoir
/ Και διερωτώμαι: Τι είναι πιο προσβλητικό, ο τσιφτετελάς
3αγγέλης ή ο «φοβερός» κ. Βενιζέλος που συνεορτάζει για vivre από τον Τσακιτζή. Ο Βαγγέλης όθεν είναι ένας μεταλ
:ην εισαγωγή του «Πήγασου» στο Χρηματιστήριο; Τι είναι λαγμένος βακχευτής, ένας καπετάν Απέθαντος στην εποχή
ιιο προκλητικό ο πατσαβουρόγλωσσας θεμιστοπόλος ή ο κ. του Internet και του Χρηματιστηρίου. Κάνει από τηλοψίας
λαλιώτης όταν ρωτά επιμόνως τον κ. Βουλγαράκη ενώπιον ό,τι έκανε στον καιρό της η Αγγελική Χατζημιχάλη.
Διδάσκει το υφαντό της εορταστικής μας παράδοσης. Η
:ου Ευαγγελάτου «πόσο μήκος έχει η γέφυρα Ρίου-Αντιρρί)υ»; (Προφανώς αγαπητέ, 30-40 πόντους, μετά συγχωρήσε- γλιόσσα του έχει βουτηχτεί στον κλύδωνα και πηγαίνει περί
υς, όσο και το μήκος της μακέτας που εγκαινιάσατε). Γι’ αυ- φημα με το Τριώδιο. Αν ο Ζουράρις είναι γιαλαντζί υβρι
:ό σας λέω: ο Βαγγέλης χρησιμοποιείται ως ο αποδιοπο στής, κ α θ’ ο κουλτουριάρης, ο Βαγγέλας είναι αυθεντικός
μπαίος τράγος ενός κόμματος που ανδρώθηκε με ζείμπέκικα και απρόβλεπτος. Κι έχοντας πλήρη επίγνωση των κομματι
'.αι γηράσκει με τσιφτετέλια και τσιφτετελιές. Σε τέτοιο κών εχθρών και φίλων, δικαιούται να κραυγάζει αρειμαΙαθμό ώστε οι επικοινωνιολόγοι της κυβέρνησης να διδά νίως.
σκουν επειγόντως χορό στον κ. Σημίτη (έστω φοξ-τροτ) μή—Άντε να χαθείτε παλιοντενεκέδες!
ιως και συγκινήσει τις μάζες.
Είπαμε, περισσεύει η υποκρισία στον τόπο αυτό. Ιδιαίτερα
Μάνος Στεφανίδης

Τ
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ΤΟ ΑΝΗΣΥΧΟΝ ΒΗΜΑ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΑΠΗΣ
Με συγκίνηση είδα από τον Μεγκάλο επίσημο δίαυλο της κυβέρνησης
να παρουσιάζεται σε σεμνή εορτή
η είσοδος στο Χρηματιστήριο της
Κυβερνήσεως των μετοχών της
εκδοτικής εταιρείας ΠΗΓΑΣΟΣ (όχι
της κυβερνήσεως του κ.
Μπόμπολα).
Παρόντα όλα τα μεγαλόσχημα
στελέχη της κυβερνήσεώς μας με
προεξάρχοντες τους κ.κ. Λαλιώτη,
Βενιζέλο, Παπαντωνίου κ.λπ., ίνα
πληρωθεί το ρηθέν που λέει ότι η
κυβέρνηση δεν μετέχει, ούτε
αβαντάρει το Χρηματιστήριο, -και
ότι οι οικονομικοί παράγοντες
έχουν τυπικές -α π λώ ς- σχέσεις με
τους εκπροσώπους του κράτους
για να μην δώσουν υποψίες
διαπλοκής. Εδώ, εν προκειμένω,
είχαμε μιαν απλή εκδήλωση
ανθρώπινης αγάπης και
φιλαλληλίας, όπως ας πούμε όταν
πηγαίνεις να συγχαρείς τον γείτονά
σου επειδή πέρασε το παιδί του
στο Πανεπιστήμιο ή γιατί
ανακαίνισε το μαγαζί του με τα
ψιλικά.

Σ.Π.
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
Την Κυριακή 20 Φεβρουάριου Το
Βήμα ανακοινώνει την παρουσίαση
του βιβλίου για τον Δ. Σαββόπουλο
στην οποία θα μιλούσαν οι κ.κ.
Κώστας Μπλιάτκας, Νίκος
Κωνσταντόπουλος, Μιχάλης
Παπαδόπουλος, Σεραφείμ
Φυντανίδης και ο ίδιος ο
τραγουδοποιός. Παραδόξως από
την αναγγελία της έγκριτης
«εφημερίδας της Κυβερνήσεως»
έλειπε το όνομα του προέδρου του
ΣΥΝ. ΔΟΛμαδάκια δηλαδή εν
δράσει ή, επί το πρακτικότερον, η
πάγια πολιτική του Συγκροτήματος
που συνίσταται στο
«Αποφασίζουμε να μην υπάρχετε».
Για τους δημοσιογράφουςυπαλλήλους του ΔΟΛ όποιος δεν
διαπλέκεται με το αφεντικό τους
είναι αυτόχρημα εξοβελιστέος από
τα γεγονότα!

Μ.Σ.
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εν χρειάζεται ενδελεχής ανάλυση
περιεχομένου για να φανεί ότι το Συ
γκρότημα και επιθυμεί διακαέστατα
και συνεισφέρει με όλες του τις δυνάμεις
στον αγώνα για την επανεκλογή Σημίτη.
Πολλε'ς ενδείξεις ενισχύουν αυτήν την
άποψη: Το έγκυρο Βήμα, λ.χ., έχει τάξει
στην πρώτη γραμμή τις ποδοσφαιρικές
αναλύσεις Πρετεντέρη και Αναστασιάδη
και την ελαφρότητα της Πανδώρας. Δευ
τερογενώς, ο Λάλας συνεντευξιάζει τους
έσω αντίπαλους, Αβραμόπουλο και Ντόρα εντυπωσιακά εκτεταμένα, σε δύο συ
νέχειες έκαστον. Αλλά και άλλοι της εφη
μερίδας συνωΟούνται να μεταφέρουν ει
κόνες ανικανότητας και διάλυσης της
Ν.Δ.
Ασφαλώς και δεν είναι στα ενδιαφέροντά μου να στηρίξω ούτε τον Καραμανλή
ούτε την Ν.Δ. Ωστόσο αυτή η στάση του
Συγκροτήματος δημιουργεί απορίες:
Γιατί αυτή η κιτρινίλα, αυτά τα χτυπήμα
τα κάτω από την μέση από το παντοδύνα
μο Συγκρότημα, που υποτίθεται ότι έχει

Δ

τα χθεί στην υπηρεσία της αξιοπιστία;
και της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας: 0
προβληματισμός γ ι’ αυτήν την επίθεση
γίνεται ακόμα εντονώτερος αν αναλογιστεί κανείς ότι όλα τα προγνωστικά δί
νουν άνετη νίκη στον Σημίτη. Άλλωστε γΓ
αυτό και επελέγησαν οι πρόωρες εκλο
γές.
Ό λ ες αυτές οι παρατηρήσεις μόνο σε
ένα συμπέρασμα μπορεί να καταλή
ξουν: Ό τ ι εντέλει υπάρχει κάποιο διακύβευμα ακόμα και για το παντοδύναμο
Συγκρότημα. Αλλά πώς έχει αναπτύξει
τέτοιο άγχος που να οδηγείται σε ακα
λαίσθητες -το λιγώ τερο- επιθέσεις,
όταν όλα τα προγνωστικά δείχνουν νίκη
ΠΑΣΟΚ; Μ οιραία προκύπτει ότι το διακύβευμα εκπεφρασμένο σε αριθμούς
πρ έπει να είναι εξαιρετικά μεγάλο,
αφού παραμένει σημαντικό ακόμα και
με την προσμέτρηση της απειροελάχι
στης πιθανότητας ανατροπής των πραγ
μάτων.
Σ. Καφαντάρης

ΜΑΝΟΣ: ΕΝΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΞ
εν έχω το κατάλληλο αρχείο για να
ανασύρω τα ιδρυτικά καλέσματα του
κόμματος «Φιλελεύθεροι». Το οποίο,
βεβαίως, ιδρύθηκε εν γνιόσει των συνεπειιόν του εκλογικού νόμου περί ελάχιστου
και περί συνασπισμιόν κομμάτων. Είναι
πολύ βαθιά αρχειοθετημένα. Ατυχιός, δεν
μποριό να παραπέμψιο ούτε στα εσχατιότερα σχόλια του κ. Μάνου, στο πώς και στο
γιατί η Ν.Δ. επί Κιόστα και ο Κιόστας επί
της Ν.Δ. δεν προορίζονται να διευθύνουν
τον τόπο. Είναι ακόμα στον σιυρό των αταξινομήτιον.
Πάντιυς από τη σύζευξη παρέας Μάνου
και κόμματος Ν.Δ. εξάγονται πολύτιμα
συμπεράσματα. Το πριότο και σημαντικό
τερο είναι ότι ο λύκος δεν τρώει τον οιονδήποτε έξω από το μαντρί, όπιος είχε προβλέψει ο Αβέριοφ. Άλλωστε η θεωρία εί
χε έντινι μέτριο ήδη διαψευστεί κατά την
όψιμη, δεύτερη καριέρα του Κιοστή Στεφανόπουλου. Το δεύτερο είναι η ελαστι
κότητα τιον προσιοπικιόν κομμάτιον και η
ευκολία με την οποία παρακάμπτονται τα
τυπικά ζητήματα του εκλογικού νόμου.
Αν εγιό και η παρέα μου τακτοποιήΤΤΠ

Δ
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βουλευτικά, τότε μποριό προεκλογικά
τουλάχιστον να ξεχάσω ότι έκανα κόμμα
έστιυ και αν το είχα κάνει με την ελπίδα
να καταπολεμήσιο τις οιεσδήποτε αγκύ
λο')σεις. Μάλιστα μποριό ανέτως, εάν μοι.
ζητηθεί, να συγκαλέσιο εκτελεστική επι
τροπή του κόμματός μου που να εγκρίνει
τις πράξεις μου με συντριπτική πλειοΐ|)ΐ|
φία.
Υπάρχουν και μελλοντικά συμπεράσμα
τα που θα εξαχθούν κατά τις εκλογές. Δει
εννοιό βέβαια την διαχείριση της δικαιο
σύνης από τον συνασπισμό, αλλά την μέ
τρηση της συνεισφοράς εκάστου μέρο*
και την επιβεβαίωση της εισόοχικής λο|
κής. Η στατιστική θα υπολογίσει έπακρο
βο>ς αν ο κ. Μάνος και η παρέα του έφερα),
εντέλει στην Ν.Δ. τα γλίσχρα χιλιοστάποι
έδιναν τα προγνο)στικά στους Ελελεύθε
ρους - γιατί περισσότερα αποκλείοντα
διά της κοινής λογικής. Θα είναι μάλλον
λιγότερα από τα χιλιοστά που εξανάγκασαν τον κ. Μάνο τόσο νωρίς μετά την επι
τυχία του στις ευρωεκλογές (το πανηγυρι
σμένο 1,5%), να απαρνηθεί το πολίτικε
του όραμα.
Σ. Καψαντάρηξ
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ
ραγματοποιήθηκε η Διεθνής Επι
στημονική Συνάντηση «Οι Εμφύλι
οι πόλεμοι στην Ευρώπη του 20ού
αιώνα» που οργάνωσαν τα Αρχεία
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
(I) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
inelli (Μιλάνο), το Διεθνές Ινστιτούτο
ιονικής Ιστορίας (Άμστερνταμ) και το
:« Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Ιαντείου Πανεπιστημίου,
εργασίες του Συνεδρίου έγιναν στο
ειο Πανεπιστήμιο (Αμφιθέατρο Σάκη
ίγιωργα) και διήρκεσαν από την Πέ24 ώς και το Σάββατο 26 Φεβρουαρί-
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Πέμπτη, κατά την εναρκτήρια συνεïï|, προσφώνησε τους συνέδρους ο κ.
γος Κουκουλές, Αντιπρύτανης του
είου Πανεπιστημίου, και ο κ. Αντιό.ιάκος έκανε την εισαγωγή στις εργαοιι συνεδρίου.
συνέχεια ακολούθησαν οι ομιλίες
Gabriele Ranzato, «Εμφύλιοι πόλεμοι
:πανάσταση στην σύγχρονη εποχή»
laudio Pavone, «Η ιταλική αντίσταση
,ιφυλιος πόλεμος», John Ialrides, «Οι
hoi πόλεμοι στο πλαίσιο του \|>υχρού
ιου» και Φίλιππου Ηλιού, «Εμφύλιος
ιος και παγκόσμια επανάσταση:
ιιατικότητες, μύθοι, αυταπάτες»,
επόμενη ημέρα το πρωί, Παρασκευή,
αν οι: Philip Minehan με θέμα «ΙσπαΓιουγκοσλαβία και Ελλάδα, 1936εσωτερικοί και διεθνείς παράγοντες
ίτια και τα αποτελέσματα τιυν εμφυπολέμοιν», Θανάσης Σφήκας, «‘Ό μι:ν ελληνο-ισπανικά αυτάς τας ημέιδεολογική χρήση του ισπανικού εμυ πολέμου στην Ελλάδα του 1936, Φωτεινή Κιυνσταντοπούλου, «Διε

θνής Ταξιαρχία: σώμα ξένιον εθελοντιόν
στις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού.
Εφοδιασμός με τρόφιμα και όπλα στο εξιοτερικό», Alexander Shubin, «Ο τρίτος δρό
μος στους εμφυλίους πολέμους στη Ριοσία
και την Ισπανία», Olivier Wieviorka, «Ο
εμφύλιος πόλεμος δεν θα γίνει (19341940)» και Ηλίας Νικολακόπουλος,
«Εκλογές ή Εμφύλιος; Οι πριότες μεταπο
λεμικές εκλογές στην Ευριόπη (19451947)».
Στην απογευματινή συνεδρία ομιλητές
ήταν οι: Στάθης Καλύβας, «Μεθοδολογικά
προβλήματα στη μελέτη της εμφύλιας
βίας», Τασούλα Βερβενιώτη, «Τα παιδιά
στην αυλή και ο εμφύλιος στην πόρτα: μια
συγκριτική θειυρηση της θέσης των παιδιιυν στους εμφυλίους πολέμους», Πολυμέρης Βόγλης, «Ο εμφύλιος πόλεμος ως δια
δικασία “εθνικής αναμόρφωσης”: η περίπτιοση του ελληνικού εμφυλίου», Τάσος
Σακελλαρόπουλος, «Στρατόπεδα των
εμπολέμων-στρατόπεδα των εμφύλιοιν πο
λέμων: από τη συλλογική απομόνωση στη
βίαιη αναμόρφωση» και Ρίκι Βαν Μπουσχότεν, «Εμφύλιος πόλεμος, εθνοτική σύ
γκρουση και γυναικείο σιόμα».
Στην τελευταία συνεδρία, το Σάββατο
26.2 μίλησαν οι: Philippe Bulon, «Ακραίες
πολιτικές συμπεριφορές και εμφύλιος πό
λεμος», Ιοιάννα Παπαθανασίου, «Ο πόλε
μος των λέξεων: στάση, επανάσταση, εξέ
γερση, ανταρσία», Γκόργος Μαργαρίτης,
«Ο ολοκληροιτικός πόλεμος στον σύγχρο
νο κόσμο: η εμφύλια εκδοχή», Αγγελος
Ελεφάντης, «Προσλήψεις του εμφυλίου
πολέμου μετά τον εμφύλιο».
Τα συμπεράσματα του συνεδρίου έκαναν
οι Claudio Pavone και Φίλιππος Ηλιού.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου το Α ντί διοργάνωσε έκθεση τεκμηρίων και φωτογραφιιόν στον προθάλαμο του αμ
φιθεάτρου «Σάκης Καράγιωργας»
με τίτλο «Ο εμφύλιος πόλεμος
(1946-1949)».
Την Παρασκευή 25.2, μετά το τέ
λος της απογευματινής συνεδρίας,
ακολούθησε προβολή αρχειακού
κινηματογραφικού υλικού από τον
ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, σε συ
νεργασία με την Ταινιοθήκη της
Ελλάδας και την Ταινιοθήκη της
Ισπανίας με την επιμέλεια της κ.
Μαρίας Κομνηνού.

μ ό φ ιο ν η
και μάλι
στα πάν
δημη η υπο
στήριξη
της
υποψ ηφ ιότητος του Μίκη
Θ ε ο δ ιο ρ ά κ η
για το Νόμπελ
Ειρήνης,
ο
οποίος επέτυ
χε κάτι μοναδικό: την εξ ασυμφώνων συ
γκατάθεση.
Και δεν είναι απλώς η επιζήτηση μιας εθνι
κής ικανοποίησης με έντονο συμβολικό χα
ρακτήρα που επιδιιόκεται διά του Μίκη.
Είναι το «Αν το πρόσιοπο του Μίκη, ιος
μουσουργού, ιος πολίτη, ιος αγιονιστή της
δημοκρατίας και της ειρήνης, ιος εμψυχωτή των ελληνο-τουρκικών πολιτιστικό) ν
ανταλλαγιόν, ως αυθόρμητης, εκρηκτικής,
ζεστής προσιοπικότητος, που αποκτά τη
γενική κατάφαση, και κάνει να παρουσιά
ζεται η προτεινόμενη βράβευση ιος επιστέ
γασμα μιας ζιοής γόνιμης και δημιουργι
κής, αφιεριομένης στον καλόν αγώνα.
Γ.Κ.
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«Η ΙΑΠΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ»
Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέ
σεων (ΙΔΟΣ) οργανώνει στο πλαίσιο του
Σεμιναρίου Ασιατικιόν Σπουδών συζήτη
ση αναφορικά με την Ιαπιονία, τη δεύτερη
μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, που
θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου 2000.
Το θέμα θα αναπτύξουν οι:
Καθ. Πάνος Μουρδουκούτας, Long Island
University, ΗΠΑ «Το Οικονομικό Μοντέ
λο της Ιαπωνίας στον 21ο Αιώνα»
Κ. Κωνσταντίνος Βάσσης, πρώην πρέσβης
της Ελλάδας στην Ιαπωνία «Οι Προοπτι
κές των Ελληνοϊαπωνικών Σχέσεων»
Καθ. Yoshihide Soeya, Keio University.
Ιαπωνία «Ο Ρόλος της Ιαπωνίας στον 21ο
Αιιόνα»
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Γιώργος
Μαρκάκης, δημοσιογράφος και οικονομι
κός αναλυτής.
Ό λες οι εισηγήσεις, καθιός και η συζή
τηση που θα ακολουθήσει, θα διεξα
χθούν στην αγγλική γλώσσα. Η εκδήλιυση θα λάβει χώρα στην αίθουσα διαλέ
ξεων του ΙΔΟΣ, στην οδό Πανεπιστημί
ου 16, Β* όροφος, στις 9 Μαρτίου και
(όρα 5.3Θ μ.μ.
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0 ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ
ι αποκαλύψεις για το θέμα των ηλεκτρονικοί παρακολουθή
σω μέσοι του συστήματος «Echelon» επανέφερε μνήμεςαπο τφ
περίοδο του ψυχρού πολέμου.Το «Εοΐιείοιυχιφορά τΐ]ν υπαρξν
ενός παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης πυν τηλεπιχοινικ
νιων μέσο) κατασκοπευτικοί δορυφόρο)ν , και τέθηκε σε εφαρμογι
απο τους αγγλοαμερικάνους στα χρόνια του ψυχρού πολέμου,Ακόμι
και σήμερα βρίσκεται σε λειτουργία κάτι που δικαιολογείται αποτι
γεγονός ότι το «Εε1ιο1οη»αποτελεί ασπίδα προστασίας απο τις απει
λές της νέας χιλιετίας...Οι απειλές αυτές επισήμιυς προσωποποιού
νται μεταξύ άλλιυν στα ναρκιυτικά και στην εγκληματικότητα. Όμο
η επιτροπή του κοινοβουλίου μετά την συγκέντριυση το»ν στοιχείο)
προειδοποι εί, ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούν«,
καταχρηστικά και ότι το δίκτυο καταγράφει όλες τις πολήσεις · ό)
μόνο υλικού πολέμου - αλλά και άλλιυν βιομηχανικοί δραστήριοι)
τιυν.Κατά αυτόν τον τρόπο ασκείται βιομηχανική κατασκοπείαμετ
να εφοδιάζονται οι αμερικάνικες επιχειρήσεις με τα απαραίητ
στοιχεία έτσι (άστε να εξουδετεριυνονται οι ανταγιυνιστέςτους.Τκπ
θέμα αυτό ο ευρωβουλευτής του Συνασπισμού Αλέκος Αλαβάνι
‘εδιυσε στην δημοσιότητα το ντοκουμέντο του Συμβουλίου Υπουργό
της Ευριυπαικής Ένωσηςπου καλύπτει το σύστημα «Echelon .ι
1994 ιττη Γερμανία.Το κείμενο της συμφωνίας που ήταν η κατάλης
αυτής της σύσκειμης υπογράφθηκε και απο την ελληνική κυβέρν
ση.Η ελληνική κυβέρνησή σε υπουργικό πια επίπεδο για δεύτερηφ
ρά υπογράφει την συγκαλλυμένη συμφωνία νομιμοποίησης των ι\)|
στηριοτήτιυν του Echelon.To ψήφισμα αυτό παραμένει για δυοσ/|
δόν χρόνια μυστικό και δημοσιεύεται σε ανύποπτο χρόνο στην Erf
σημη Εφημερίδα τιυν Ευριυπαικιυν Κοινοτήτων στις 4.11.19%. ^
Και ενιυ οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν ανενόχλητες την δούλε,
τους οι Η.Π.Α και η Μεγάλη Βρετανία ...σφυρίζουν αδιάφορα x
αρνούνται την ύπαρξη του «Echelon».

Α Π Ο ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΚΤΟΣ
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
«Ο Ι ΕΛΛΗΝΕΣ»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΚΤΟΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
«ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»

Η μεγαλύτερη και εγκυρότερη οειρα
οε όλο τον κόσμο

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ην παρέμβαση του ευρο)βουλευτή του Συνασπισμού Αλα
Αλαβάνου προκάλεσε το γεγονός της αποδοχής απο την ελλη
κή κυβέρνηση της σύμβασης που επιτρέπει σε ξένες υπηρεσι
να παρακολουθούν τις τηλεφιυνικές συνδιαλέξεις στην Ελλάδαχοκ
την δική μας εξουσιοδότηση.Το πιό σημαντικό σιιμείο της Σύμβαο
για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί θεμάτων Ποινικού Δικαί
εντοπίζεται στο άρθρο 18, σύμφιυνα με το οποίο επιτρέπεται σε[
στικές υπηρεσίες χιόρας μέλους να παρακολουθούν τις τηλέφωνο
συνδιαλέξεις σε άλλη χιυρα μέλος χωρίς να χρειάζονται την τεχνι
συνδρομή του ή να έχουν την πολιτική του συμφωνία. Ανοίγει λοσ
έτσι ο δρόμος για μια κατά κάποιον τρόπο ανάμειξη των ευροιπαιχ
μυστικιυν υπηρεσκυν στα ‘οσα συμβαίνουν στην ελληνική πολιτ
πραγματικό-τητα.Απο την πλευρά του το ευριυκοινοβούλιο μέσοι
εισήγησης του Ιταλού πριυην εισαγγελέα Ντι Πιέτρο καταψήφισι
άρθρο 18, το οποίο όμως δεν καταπίπτει δεδομένου ότι το ευριοπα
κοινοβούλιο έχει μόνο γνωμοδοτική αξία.Μιά σημαντικ;η όμως ει1
νη που προκύπτει για την ελληνική κυβέρνηση αφορά την έλλει
ενημέρωσης τόσο προς το σιυμα της Βουλής και τα υπόλοιπα κόμμι
αλλά και τον νομικό κόσμο της χιυρας.Ποιός θα αναλάβει να υπει
σπίσει τα δικαιιυματα τιον ευριυπαίιυν πολιτιυν απο τους σι^μερινι
«θαυμαστές» τιον μεθόδων του Λουδοβίκου ΙΕ που πριότος εισήγ<
την παρακολούθηση της αλληλογραφίας τιον υπηκόιυν του;
Σ.Λε'τΐΉ«^

Τ

Η μεγαλύτερη
και εγκυρότερη σειρά
σε όλο τον κόσμο

Πανεπιστημίου 46,106 78 Α θήνα
Τηλ.: 38.40.524 - 38.44.458, Fax: 33.03.098
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Οι δυνάμεις της Α να νέω σ η ς δεν είναι
«τα υπολείματα της Ελλάδας»
το υ Ν ίκ ο υ Κ ω νσ τα ντό π ο υ λ ο υ
π ρ οέδ ρ ο υ το υ Σ Υ Ν Α Σ Π ΙΣ Μ Ο Υ

ι μονόδρομοι του δικομματισμού, είναι, που, τελικά «έ
καναν τα σταυροδρόμια, αδιέξοδα». Για να θυμηθούμε
τον Ελΰτη. Μέσα από τις μορφές και τις φόρμες πολιτι
κής ζωής, που φτιάχνει η δικομματική εναλλαγή, μέσα
από τις μορφές και τις φόρμες πολιτικής παιδείας, που
παράγει η πόλωση των κομματικών αυτοδυναμιών, διαμορφώ
θηκε, στον δημόσιο βίο της χώρας, «ένα είδος παραμορφωτι
κής αρθρίτιδας, που εξαιτίας μιας μακράς και συνεχούς τακτι
κής, εκλαμβάνεται, ως η μόνη φυσιολογική κατάσταση». Μ πο
ρούμε δικαιολογημένα να μιλήσουμε για μια βαθμιαία έκπτω
ση και αλλοίωση της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα του 2000 που
την κατεργάστηκε το πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης, με την
κυρίαρχη επιθυμία να παραμείνει αυτό το σύστημα ως έχει.
Την ώρα που παντού κλονίζονται τα θεμέλια πολιτικιάν, κοινω
νικών και οικονομικών δεδομένων, στην Ελλάδα εξακολου
θούμε να εκθειάζουμε τις «μοναδικές αρετές του δικομματισμού». Εκεί που 0α έπρεπε, πια, να αποκαλύπτουμε τις «βλα
βερές συνέπειες του». Εκεί που 0α έπρεπε να βάλουμε σε κρί
ση τις αγκυλωμένες βεβαιότητές του και να επιτεθούμε με ριζο-

Ο

«Την ώρα που παντού
κλονίζονται τα θεμέλια
πολιτικών,

κοινωνικών

και οικονομικών
δεδομένων, στην Ελλάδα
εκθειάζουμε τις “μοναδικές
αρετές του
δικομματισμού”»
σπαστική πολιτικέ] δράση κι επιχειρηματολογία στις Οεσμοποιημένες σκοπιμότητές του. Να συγκρουστούμε, δηλαδή, με το δι
κομματικό κατεστημένο, τις δυνάμεις του και τις ιδέες του, τις
διαπλοκές του και τα κατά συνθήκη ψεύδη του, τα ιδεολογικά
του φαντάσματα και τις πολιτικές του νευρώσεις. Κι αυτό είναι
το πολιτικό πρόταγματων δυνάμειυν της σύγχρονης αριστερός,
της ριζοσπαστικής αριστερός, των κοινωνικιόν κινημάτων και
της οικολογίας, να αγωνιστούν για να προσδώσουν ζωντανό
περιεχόμενο στις μεγάλες αξίες της πολιτικής. Μιας πολιτικής,
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που δεν χάνει την αίσθηση της ιστορικότητας των καιρών κι
δεν αιχμαλωτίζεται στις λογικές μιας αναγκαστικής διαχείρ
σης. Μ πορεί να υπάρξει μια ανανεωμένη κοινωνική, πνευμιπ
κή και πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα του 21ου αιώνι
χωρίς την ισχυρή παρουσία της σύγχρονης αριστερός, που το,
μά να παρεμβαίνει, να ελέγχει και να προτείνει εναλλακτικοί
δρόμους προοδευτικών εξελίξεω ν με κοινωνική συνοχή, ισόι
ροπή ανάπτυξη και δημοκρατική διεύρυνση;
***
Οι εκλογές της 9ης Απριλίου 0α είναι μια δύσκολη αναμειρ
ση. Γίνονται με άνισους όρους, αλλά αυτό είναι μια πρόκληι
για τους προοδευτικούς κι αριστερούς πολίτες. Όπως πρύκληι
είναι και η προσπάθεια των ηγεσιών του ΠΑΣΟΚ και τη; Ν./
να λεηλατήσουν ψήφους πολιόνοντας την προεκλογική περίοδ
ιόστε να συμπιέσουν το ρόλο της ανανεωτικής αριστερά;, τι
κοινοονικιόν κινημάτων και της οικολογίας. Γιατί γνωρίζουν
ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. ότι η συνάντηση των δυνάμει
της σύγχρονης αριστερός και της οικολογίας, των κοινωνικέ
κινημάτων και κινήσεων πολιτών είναι το δημιουργικό στοίχε
ανανέωσης του δημοσίου βίου και του πολιτικού συστήματι
Θα εξακολουθήσει η πολιτική πραγματικότητα να κινείται ι
εκκρεμές, μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., παραμένοντας έτσι οτ
ίδιο αμετακίνητο άξονα ενός κυβερνητικού και κομματικούjr
ραγοντισμού, που αναδεικνύει διάφορες «φρουρές» του και
στημένου; Θα επαναλαμβάνεται η πολιτική ύβρις της αλαζονι
ας και του αμοραλισμού, που η κυβερνητική αυτοδυναμία εκη
φει και διακινεί ιος πολιτικό προϊόν της εποχής; Θα ανακυκλ
νεται η καθεστωτική νοοτροπία τιυν κυβερνητικών αυτοδυι
μκόν και των επαγγελματιών της εξουσίας, που θεωρούν ότι
πάντα μπορούν να πράττουν, γιατί όλα τούς ανήκουν και όλε
μπορούν να τους έχουν στην τσέπη της δύναμής τους;
***
Οι εκλογές της 9ης Απριλίου είναι κρίσιμες. Όμως, με δεδομι
το δικομματικό σκηνικό, το σύστημα των μονοκομματικών au
δυναμιών και τον εκλογικό νόμο που τις κατασκευάζει υποχρι
JV «
τικά, το κρίσιμο εριότημα για όλους τους πολίτες, που έχουν«
φορά στις ιδέες και τις αξίες της αριστερός, δεν πρέπει να
ποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα 0α κερδίσει. Το κρίσιμο
μα πρέπει να είναι, εάν στην επόμενη Βουλή και συνολικά
$
πολιτική ζωή του τόπου, όπιος αυτή 0α διαμορφωθεί από το εχΛ
γικό αποτέλεσμα, η σύγχρονη δημοκρατική αριστερά, οι δυνί
της ανανειυτικής αριστερός, του κοινωνικού ριζοσπαστισμού
της οικολογίας ()α έχουν ισχυρή παρουσία. Εάν θα πάψει ο κ
κερματισμός τους να λοιδιορείται από τα κυβερνητικά επιτε
και τους επικοινωνιακούς μηχανισμούς του. Η συνάσπιση των
νάμεων αυτιυν είναι το νέο στοιχείο, που μπορεί να απελεν

:ιτον δυναμισμό μιας ανανεωτικής προοπτικής. Αυτό είναι που
:λει ο ΣΥΝ. Και με αυτό το στόχο πρέπει και μετά τις εκλογές να
>ρευτεί. Γι’ αυτό, άλλωστε, για την ηγεσία του ΓΙΑΣΟΚ, ο ΣΥΝ
ιοτελεί ενόχληση. Είμαστε εδώ, και η παρουσία μας, οι προτάις μας και οι δεσμοί μας με τον κόσμο της εργασίας και του πολιιμου θυμίζουν αδιάκοπα πόσο ψεύτικες είναι οι εξαγγελίες του
λΣΟΚγια κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, σεβασμό του ποίη, ποιότητα ζωής, εθνική στρατηγική και αναζωογόνηση της
λιτικής. Την αναγκαιότητα συσπείρωσης της αριστερός, που
λμά και θέλει να ξεπεράσει τα ψευτοδιλήμματα και τις ιμευδώμες συμπεριφορές του δικομματισμού γενικά και του κυβερνή
σου του ΠΑΣΟΚ, ειδικότερα, δεν πρόκειται και δεν μπορούν
την αλλάξουν ούτε η επικοινωνιακή τακτική του ΠΑΣΟΚ ούτε
ελάχιστα πρόσωπα, που από καιρό ενέδωσαν, το καθένα για
ίφορους λόγους, να στηρίξουν την κυβερνητική πολιτική, μεταΞποντας τα προηγούμενα χρόνια τους σε μετοχή του σημερινού
βερνητικού χρηματιστηρίου.
***
[ επομένη Βουλή είναι αναθεωρητική Βουλή. Θα καθορίσει
I πολιτική και θεσμική συγκρότηση της χώρας για τις επόμε; δεκαετίες. Η επομένη Βουλή Οα βρεθεί αντιμέτωπη με τις μελες κοινωνικές εντάσεις, τα μεγάλα κοινωνικά ελλείμματα,
υ έχουν ήδη διαρρήξειτον κοινωνικό ιστό συνοχής. Η επομέΒουλή θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα ζητήματα της
κχ-ΟΝΕ εποχής, της μετα-Ελσίνκι περιόδου. Θα κληθεί να
ημετωπίσει τις μεγάλες ανεπάρκειες του πολιτικού συστήμακαθώς μεγάλο μέρος εξουσίας μεταφέρεται σε υπερεθνικά
yuvu και ολοένα και πιο ευρύ μέρος δύναμης περνάει σε νέα
χειρηματικά μορφώματα, που κάνουν καθοριστική την δύναT(i)Vεξωθεσμικιόν κέντρων σε βάρος των πολιτικιών Οεσμιυν.
[ ισχυρή παρουσία στην επομένη Βουλή, αλλά και στους κοινικούς χώρους, των δυνάμεων της αριστερός και της οικολοις, που συσπειρώνονται γύρω από το ΣΥΝ είναι αναντικατάπη, είναι αναγκαία, είναι πολύτιμη.
ιατην ευρωπαϊκή πρόκληση και την θέση της Ελλάδας, δίλημμα
τγματικό για όποιον ενδιαφέρεται να προχωρήσει η ευρωπαϊενοποίηση με κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες και όχι
νεοοριλελεύθερες επιλογές, δεν υπάρχει ανάμεσα στις κυβερ:ικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. Δίλημμα πραγματικό
άρχει ανάμεσα στην πολιτική αυτών των δύο κομμάτων από την
ι, και του ΣΥΝ από την άλλη. Αλλά και το πραγματικό δίλημμα
:την πρόκληση μιας ισόρροπης ανάπτυξης, με οικολογική ποιό« και περιβαλλοντική ευαισθησία, υπάρχει μεταξύ τιον πολιτινεπιλογών του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ., από τη μια, και του ΣΥΝ,
3την άλλη. Αφού τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Ν.Δ. έχουν απο

δείξει πιώς αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη της χώρας, με ποιον
αδιαφανή τρόπο διαχειρίζονται τους πόρους, ποια στάση κρατούν
ιττα θέματα της περιφερειακής αποκέντρωσης με αυτοδιοίκηση.
Τέλος, και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, των
εξελίξεων στα Βαλκάνια και της προοπτικής στις ελληνοτουρκι
κές σχέσεις, το δίλημμα δεν βρίσκεται ανάμεσα στις πολιτικές
των δύο μεγάλων κομμάτων. Αλλά ανάμεσα στον τρόπο που το
ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. μετατρέπουν τα ζητήματα αυτά σε εσωτερικά
πολιτικά και κομματικά θέματα, και στον τρόπο που ο ΣΥΝ επι
διώκει να αναδειχθείη συγκροτημένη ελληνική στρατηγική. Μια

Η επομένη Βουλή είναι
αναθεωρητική Βουλή,
θα καθορίσει την
πολιτική και θεσμική
συγκρότηση της χώρας για
τις επόμενες
δεκαετίες.
στρατηγική διαφορετική από αυτήν που επί δεκαετίες ακολου
θείται, και με την οποία σπεύδει να συναγιυνιστεί η νεοεθνικιστική παραφθορά και ο εναγκαλισμός τηλεοπτικών και κομματικών
νευριύσειυν της ηγεσίας της παραδοσιακής αριστερός, που δεν
έχουν καμιά σχέση με τον πατριωτισμό, την ειρηνική συνύπαρξη
των λαιόν, την αλληλεγγύη του ανθρωπισμού, του σοσιαλισμού
και της δημοκρατίας.
Γιατί είδανε πολλά τα μάτια μας κι άλλα τόσα δοκίμασαν την
ύπαρξή μας, δεν έχουμε άλλο καιρό για χάσιμο. Οι δυνάμεις της
ανανέωσης, της ριζοσπαστικής αριστερός και της οικολογίας,
των κοινωνικών κινημάτων και των κινήσεων των πολιτών δεν
είναι «τα υπολείμματα της Ελλάδας» ούτε «οι μεταλλαγμένες δυ
νάμεις», όπως αλαζονικά διακηρύσσουν οι υπουργοί της κυβέρ
νησης. Είναι οι δημιουργικές δυνάμεις, που πρέπει να ενισχύσουν την διακριτή παρουσία και δράση τους, την εναλλακτική
πρόταση και προοπτική για τον τόπο.
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«για τους συντρόφους του μέλλοντος...»
Ο βουλευτής του ΚΚΕ Μήτσος Κωστόπουλος έδωσε
την Δευτέρα 21 Φεβρουάριου 2000 στη δημοσιότητα την παρακάτω
επιστολή-δήλωση, την οποία δημοσιεύουμε ολόκληρη. Από τη μεριά
μας θέλουμε μόνο να επισημάνουμε όσα αναφέρει για τον ρόλο του
βουλευτή. Ίσως αποτελόσουν στοιχεία προβληματισμού για άλλους...
«Με αφορμή τα διάφορα δημοσιεύματα που αφορούν το πρό
σωπό μου, επιθυμώ να επισημάνω μερικά πράγματα, ώστε να μη
δημιουργούνται συγχύσεις και να μην υπάρχουν, σκόπιμες ή
όχι, παρερμηνείες:
ΠΡΩΤΟ: Στις βουλευτικές εκλογές της 9ης Απρίλη 2000, δεν
επιθυμώ να είμαι υποψήφιος. Τους λόγους τους αναλύω διεξο
δικά, σε σημείωμα που έδωσα στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ,
στις 8 Φλεβάρη 2000.
Θα ήθελα, και δημόσια, να ευχαριστήσω το κόμμα, το οποίο με
τίμησε, κατ' επανάληψη, με την πρόταση να είμαι υποψήφιος και
να εκλεγώ βουλευτής, και τους ψηφοφόρους που αποδέχτηκαν
αυτή την πρόταση, πιστεύοντας ότι μπορούσα να συμβάλω, και
από τη θέση αυτή, για την προώθηση των προβλημάτων της ερ
γατικής τάξης, των εργαζομένων, του λαού. Θεωρώ ότι έκανα ό,τι
περνούσε από το χέρι μου, να ανταποκριθώ σ’ αυτό το καθήκον.
Έχω επισημάνει πολλές φορές, και στο τελευταίο 15ο Συνέ
δριο του ΚΚΕ, ότι η ιδιότητα του κομμουνιστή βουλευτή δεν εί
ναι ιδιοκτησία, δεν είναι, ας επιτραπεί να πω, κάποια δημοσιοϋ
παλληλική ιδιότητα. Ιδιαίτερα για κόμματα, τα οποία δεν αποτε
λούν χώρους-προθαλάμους εξασφάλισης προνομίων, θα έπρε
πε, κατά τακτά χρονικά διαστήματα οι βουλευτές να αντικαθί
στανται. Οι κομμουνιστές δε γίνονται βουλευτές για να εκμεταλ
λευτούν τα όποια προνόμια από αξιώματα για ιδιοτελείς σκο
πούς, για να ικανοποιήσουν προσωπικές τους επιλογές και σκο
πιμότητες.
ΔΕΥΤΕΡΟ: Όλα τα ευεργετήματα του κάθε κοινωνικού αξιώ
ματος, που προέκυπτε από τις αποφάσεις των συλλογικών ορ
γάνων του Κόμματος, παραχωρούνταν αδιαλείπτως στο Κόμμα.
Θα ήταν ανέντιμο να επιχειρήσει ο οποιοσδήποτε να κρύψει ή να
παρερμηνεύσει αυτό το γεγονός. Επίσης, τα όποια ευεργετήμα
τα συνεχίσουν να υπάρχουν (βουλευτική σύνταξη κ.λπ.) ανή
κουν στο ΚΚΕ. Αυτό μεριμνά για τη στοιχειώδη κάλυψη των ανα
γκών των στελεχών του, σύμφωνα με συγκεκριμένες αποφάσεις
που υπάρχουν.
ΤΡΙΤΟ: Το ΚΚΕ έχει μια ιστορία, τη δική του 82χρονη ιστορία.
Μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί του για διάφορα ζητήματα. Θα
ήταν, όμως, κατάφωρη διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας,
να κατηγορηθούν οι κομμουνιστές και οι σπουδαίοι διανοητές,
που συμπορεύτηκαν μαζί τους το δύσκολο ανηφορικό δρόμο,
για εθνικισμό, σοβινισμό, εγκατάλειψη των θεμελιακών αρχών
ανθρωπιάς, που είναι η πεμπτουσία της κοσμοθεωρίας τους,
ανεξάρτητα, από τις κακοποιήσεις που δέχτηκε κατά καιρούς.
Οι κομμουνιστές συχνά, μέσα σε δύσκολες καταστάσεις, χωρίς
να αγνοούν τις νέες πραγματικότητες και τις αλλαγές που συντε
λούνταν, μπόρεσαν να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά τους,
πηγαίνοντας, αν οι συνθήκες το απαιτούσαν, κόντρα στο ρεύμα.
Αυτό είναι μια παρακαταθήκη «για τους συντρόφους του μέλλο
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ντος», όπως με τραγικό τρόπο το έγραψε ο Μαγιακόφσκι. Πλή
ρωσαν, συχνά με πανάκριβο τίμημα, τον αγνό πατριωτισμό, το
διεθνισμό, την προλεταριακή αλληλεγγύη, την αγάπη τους και
προς τους άλλους λαούς που καταπιέζονταν. Ήταν και είνα
αδιάλλακτοι πολέμιοι του φασισμού, με όποιο πρόσωπο κι αν ei
φανίζεται. Με ανοιχτή καρδιά και χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς μι
κροψυχία, έκαναν ό,τι μπορούσαν, για να συμπορευτούν με άλ
λες αριστερές, προοδευτικές, ριζοσπαστικές δυνάμεις, για την
υπεράσπιση των γενικότερων συμφερόντων του εργαζόμενοι
λαού. Πρωτοστάτησαν, όχι χωρίς δυσκολίες, αλλά με γνήσιο
ενωτική διάθεση, για την ενότητα δράσης στο εργατικό και μαζί
κό κίνημα, για τη λύση των προβλημάτων και τη βελτίωση της θέ
σης των εργαζομένων, μέσα στο εκμεταλλευτικό σύστημα, χω
ρίς ποτέ να κρύψουν και προσπαθώντας να πείσουν ότι στρατη
γικός τους στόχος είναι η αλλαγή αυτού του βάρβαρου, απάν
θρωπου και σάπιου συστήματος. Αυτή η ενότητα δράσης, γιαπ
κοινό πρόβλημα ή τα προβλήματα, είναι, σήμερα, εκατό φορά
πιο αναγκαία, αφού απειλούνται θεμελιακές κατακτήσεις και δι
καιώματα, στο όνομα της «νέας τάξης», της «παγκοσμιοποίη
σης», της ΟΝΕ και της ρεβάνς του ντόπιου, ευρωπαϊκού καιπο
λυεθνικού κεφαλαίου. Ποτέ δε θέλησαν να έρθουν σε ανοιχπ
ρήξη με το θρησκευτικό συναίσθημα του λαού μας, το σεβάστη
καν, αλλά πάντα προσπάθησαν να πείσουν, με επιχειρήματα, όι
ο άνθρωπος είναι ο δημιουργός! Όμως και ποτέ δε χαρίστηκα
στους διάφορους χρυσοστόλιστους αγύρτες, τροφίμους διάφο
ρων παραθρησκευτικών οργανώσεων και σκοτεινών «δικτύων»
αποκοιμιστές συνειδήσεων, κούφιους, φλύαρους, τηβενοφό
ρους. Αυτούς που δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο και οι οποίοι εκ
μεταλλεύονταιτο θρησκευτικό συναίσθημα, τα αγνά πατριωτικι
αισθήματα του λαού μας, για να εξυπηρετήσουν, φανερά ή κρυ
φά, τυχοδιωκτικά σχέδια και τις κάθε φορά σκοπιμότητες τη
άρχουσας τάξης και των ξένων επικυριάρχων. Ποτέ δε χαρίσπ
καν σε εκείνους, που τον δηλητηριώδη εθνικισμό, τον ανόητο μι
γαλοϊδεατισμό, την πατριδοκαπηλία τους, τα βαφτίζουν «ελλην
κό πολιτισμό», «ελληνικό πνεύμα», τον κοσμοπολιτισμό τους pc
ντέρνο «διεθνισμό» και την αγοραία θρησκοληψία τους τάχ
«προοδευτική ορθόδοξη σκέψη». Αυτοί οι οποίοι, πάντα, στις δι
σκολες περιστάσεις και προκειμένου να μη χάσουν το βόλεμ
τους, τα ξεχνούν όλα για να προσκυνήσουν τους κάθε φορ
ισχυρούς ξένους προστάτες! Ποτέ δε χαρίστηκαν σε εκείνου*
που, με διάφορες θεωρίες και τερτίπια, αρνούνται ότι η εμφάν
ση της εργατικής τάξης σήμαινε, ταυτόχρονα, και ότι αυτή ητι
ξη, εξ αντικειμένου, ενσωματώνει τις καλύτερες επαναστατικά
ανθρωπιστικές, πολιτιστικές παραδόσεις των λαών, αλλά δημ
ουργεί, το θέλουν δεν το θέλουν κάποιοι, και το δικό της, πλέσ
πολιτισμό της ανθρωπιάς, τον πολιτισμό του εξανθρωπισμό
του ανθρώπου, όπως έλεγε ο μεγάλος δάσκαλος Δημήτρης Γλι
νός! Τον πολιτισμό που αρνείταιτις ηλίθιες θεωρίες των «περιοι
σιων» και δέχεται ότι ο κάθε λαός έχει καταθέσει το δικό του οβ<
λό στο πολιτισμικό θησαυροφυλάκιο της ανθρωπότητας, αιπ
το θησαυροφυλάκιο, το οποίο επιχειρούν να λεηλατήσουν ι
σύγχρονοι βάρβαροι, για να πετύχουν τους άνομους σκοπού
τους. Με τέτοιες ιδέες και αξίες μπολιάστηκα από τότε που προ
τοργανώθηκα. Με αυτές πορεύομαι, για πάνω από 3 δεκαετίε*
Και συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν ήταν ούτε είναι λάθος!». ^
ι

Ο φ ό β ο ς του τερματοφύλακα
πριν από το πεναλτυ
του Τάσου Παππά
m αμηλοί τόνοι αισιοδοξίας ως προς την έκβαση της εκλογι[ κής μάχης, αλλά υψηλοί τόνοι στην αντιπαράθεση με τη
Ν.Δ. Αυτό είναι το επικοινωνιακό μοντέλο που καλούνται
\ να εφαρμόσουν οι πάντες στην κυβέρνηση και το κόμμα,
à Η ευφορία το)ν πρώτων ημερών -μερικοί «έβλεπαν» ακόαι περίπατο του Π Α ΣΟ Κ - δίνει τη θέση της σιγά-σιγά στον
ίληματισμό. Ή δη οι υπουργοί άρχισαν να προσαρμόζονται.
U μιλάνε για «ντέρμπυ», για «οριακή διαφορά», για «μάχη
ος με στήθος». Ο στόχος είναι προφανής: να χτυπηθεί στη
του ο εφησυχασμός και να στρατευθεί στην υπόθεση της νίίλο το κομματικό προσωπικό. Την ίδια στιγμή ο επικεφαλής
κλογικής καμπάνιας Κώστας Λαλιώτης ζήτησε από τα στε
νά σταματήσουν «να βγαίνουν στα κεραμίδια πανηγυρίζοκάθε φορά που μια δημοσκόπηση δίνει προβάδισμα στο
ΟΚ».
πιθετική πολιτική απέναντι στη Ν.Δ. Ou στηριχτεί σε τρεις
ες: Με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 9ης Απριλίου η
: θα αποκτήσει ισχυρή κυβέρνηση που θα διασφαλίζει την
ική σταθερότητα και θα εδραιώσει την παρουσία της στην
ιπαϊκή Ένωση. Το «χαρτί» της Ευρώπης θα το παίξει δυναΠΑΣΟΚ, επιστρατεύοντας ακόμη και κινδυνολογικους συ,ους. Είναι χαρακτηριστική η φράση του υπουργού Εθνικής
νομίας Γιάννου Παπαντωνίου στην Κυριακάτικη Ελευθετία (27 Φεβρουάριου): «Οι Ευρωπαίοι δεν εμπιστεύονται
Δ». Οικονομικοί παράγοντες της κυβέρνησης έφταναν μάσιο σημείο να υποστηρίζουν: «Μην αποκλείετε σε περίΐ) νίκης της Ν.Δ. οι εταίροι μας να μην μας βάλουν αμέσως
ΟΝΕ. "Ισως χρειαστεί να την δοκιμάσουν την κυβέρνηση
.Δ. για μεγάλο χρονικό διάστημα»!
ολωτική τακτική προς τη Ν.Δ. εξυπηρετεί το στόχο της συ,Ίοσηςτων οπαδών του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τις τελευταίες
τκοπήσεις, στο πεδίο αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει περιθώ ρια βελς. Εμφανίζει συσπείρωση κοντά στο 78%, ενώ η Ν.Δ. αγγίόριό της [87%]. Παράπλευρο όφελος θα είναι η ενίσχυση
κομματισμού. Στη Χαρ. Τρικούπη πιστεύουν ότι όσο μεγαο είναι το άθροισμα των ποσοστών των δύο μεγάλων κομ/, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες του ΠΑΣΟΚ να νι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο υπουργός Τύπου Δημήτρης Ρέπιε συνέντευξή του εκτίμησε ότι «ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. ίσως
άσουν το 85%». Ή τα ν μια πρόβλεψη-επιθυμία.
κίνδυνο της Δεξιάς Οα κραδαίνουν ως φόβητρο τα στελέχη
ΑΣΟΚ έναντι των οπαδών των μικρότερων κομμάτων και
ς έναντι των ψηφοφόρων του ΔΗΚΚΙ, στους οποίους το
,εξιό σύνδρομο παραμένει εν ζωή. Ο ι σφυγμομετρήσεις
ιλυπτουν ότι το ποσοστό του ΔΗΚΚΙ έχει τη «συμπεριφοανσέρ». Πότε πάνω, πότε κάτω. Φαίνεται ότι η προσπάων κορυφαίων στελεχών να πείσουν ότι «τίποτε δεν έχει
»υπακούει στη λογική που θέλει να πολεμήσει τη «χαλαρή
>. Αν προκύπτει η αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ κερδίζει σίγουτε πολλοί ψηφοφόροι Οα επιλέξουν τα μικρότερα κόμμαόμως περάσει η άποψη ότι «Οα γίνει ντέρμπυ» τότε η απει

λή της Δεξιάς Οα σπρώξει τους επαμφοτερίζοντες ψηφοφόρους,
που έλκουν την καταγωγή τους από το χώρο της λεγάμενης δημο
κρατικής παράταξης, στην κάλπη του ΠΑΣΟΚ.
Το ένα -μείζονος σημασίας- ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ είναι η
στάση του αγροτικού κόσμου αν και τα κυβερνητικά κλιμάκια
που επισκέφΟηκαν προσφάτως την επαρχία επέστρεψαν στην
πρωτεύουσα πιο αισιόδοξα. Πολλοί περιμένουν στο ΠΑΣΟΚ
από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην Ημαθία. Τούτη την
ώρα η διαφορά μεταξύ Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ είναι στις πέντε ποσο
στιαίες μονάδες.
Το άλλο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι η πορεία της Σοφοκλέους. Συσκέψεις επί συσκέψεων για να αντιμετωπιστεί το θέ
μα. Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Οι πιο
κυνικοί διαδίδουν ότι «η Ν.Δ. υπονομεύει με τους δικούς της
χρηματιστές το Χρηματιστήριο». Στους αφελείς πιάνει η κακό
βουλη φήμη. Τελευταία ελπίδα της κυβέρνησης είναι η ευδοκί
μηση του σχεδίου που προβλέπει «συντεταγμένη κίνηση των
κρατικιόν επιχειρήσεων και των τραπεζιόν που ελέγχονται από
το Δημόσιο προκειμένου να ανυψωθεί κάπως ο δείκτης».

Δ η μ ή τρ η ς Τ σ ιμ π ο υ κ ίδ η ς

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΡΗΤΟΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(Ροοική Ιστορική Σκέψ η)
Στο παρόν βιβλίο επιχειρείται να αποδοθεί συνοπτικά,
αλλά μ ε κάθε επιστημονική
πληρότητα, ο τρόπος σκέ
ψης και έρ ευ να ς των Ρώ
σων ιστορικών σχετικά μ ε
τις πιο σοβα ρές πτυχές
ανάπτυξης της αρχαίας
Κρήτης, από τη μυθολογι
κή και ιστορική παράδοση
έω ς το κοινωνικοπολιτικό
σύστημα και τη γραφή.

Σε όλα τα βιβλιοπωλεία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΝΤΟΣ» Τηλ.: 76.48.900, Fax: 76.48.901
Internet: www.defacto.gr »e-mail: entos@defacto.gr
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Μαύρα
προεκλογικά σύννεφα
του Απόστολου Διαμαντή
Η πρώτη φάση της ιδιαίτερα μεγάλης
προεκλογικής περιόδου -μ έχ ρ ι τη διάλυση
της Βουλής και την επίσημη προκήρυξη
των εκλογώ ν- λήγει σε λίγες μέρ ες με
μάλλον αρνητικό τρόπο για το κυβερνών
κόμμα. Λάθη επικοινωνιακής πολιτικής και
αποκάλυψη μόνιμων πληγών τραυμάτισαν
σοβαρά το προφίλ της κυβέρνησης και
σκόρπισαν μεγάλη ανησυχία στο εκλογικό
του επιτελείο.

ο πρώτο μεγάλο λάθος ήταν η προ
κλητική χρήση της διαφήμισης ανύ
παρκτων ή ημιτελιόν έργιυν, με πο
λυτελή φυλλάδια και πανάκριβα τη
λεοπτικά σποτ. Χρησιμοποιώντας
κοινοτικά και κρατικά λεφτά, το ΠΑΣΟΚ
«εγκαινίασε» ένα ελάχιστο τμήμα της
Εγνατίας, το ανύπαρκτο Ρίο-Αντίρριο, μα
κέτες του αεροδρομίου των Σπάτων και
της επέκτασης του Μετρά, γέφυρες και
δρόμους ανά την επικράτεια και άλλα έρ
γα. εν<ί>την ίδια στιγμή ένα τραγικά ατύχη
μα στην εθνική απεκάλυπτε την πραγματι
κή κατάσταση των εθνικών οδών.
Η αλόγιστη αυτή χρήση της διαφήμισης
αντιμετωπίστηκε απολύτως αρνητικά από
την κοινή γνώμη, ακόμη και από τις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, και είχε ιος
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός αρνητι
κού κλίματος σε μια κρίσιμη προεκλογική
περίοδο. Επιπλέον, το γεγονός αυτό ήρθε
να ενισχυσει. την εντύπιυση -που όλο και
πιο έντονα διαγράφεται πλέον- πιυς το
ΠΑΣΟΚ έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά
καθεστωτικού κόμματος. Η προκλητική
συμπεριφορά κορυφαίων στελεχιόν του
ΠΑΣΟΚ -με καλύτερο παράδειγμα τον κ.
Γιαννόπουλο και τον κ. Λαλιώτη- δημι
ουργεί αισθήματα αποστροφής, κυρίως
ιττο τμήμα εκείνο των εκλογέων το οποίο
δεν έχει ακόμη αποφασίσει και είναι ευαί
σθητο σε ζητήματα πολιτικού ύφους.
Ένας υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος μι
λάει για «καθεστιός που πρέπει να προστατευθεί», αποκαλώντας συγχρόνως
«πατσαβούρα» γνωστή δημοσιογράφο και

Τ

18

ένας άλλος, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, που
αγνοεί κοινοτικές οδηγίες και μοιράζει
πανάκριβα φυλλάδια, δεν συνιστούν
ασφαλώς το πειστικότερο προεκλογικό
ντουέτο.
Αυτό ήταν η μία πλευρά της γκρίζας κυ
βερνητικής εικόνας. Υπάρχει και μια άλ
λη, ακόμη χειρότερη: Το αδιέξοδο της
χρηματιστηριακής αγοράς. Εδώ η κυβέρ
νηση τα έκανε κυριολεκτικά μούσκεμα,
καθιός αγνόησε τον βασικό όρο λειτουρ
γίας μιας χρηματαγοράς: την αποφυγή
άνωθεν παρεμβάσεων. Η κυβέρνηση,
επενδύοντας σε μια παρά φύσιν άνοδο των
τιμών, ήλπισε πως θα αντέστρεφε το απο
τέλεσμα των ευρωεκλογιόν. Πράγματι, η
άνοδος των τιμών το περασμένο καλοκαί
ρι δημιούργησε κλίμα ευφορίας στους μικροεπενδυτές - πλην όμως η άνοδος αυτή
ήταν προϊόν κυβερνητικών επεμβάσεων
και καλλιέργειας κλίματος, το οποίο φυσι
κά ξεφούσκωσε. Αυτή τη στιγμή όλοι γνω
ρίζουν πο>ς η όποια άνοδος τιον τιμών θα
είναι αποτέλεσμα κυβερνητικής παρέμβα
σης - μέσω κυρίως των ΔΕΚΟ και κάποι
ων θεσμικιύν επενδυτιόν που θα Οελήσουν
να βοηθήσουν τον κ. Σημίτη. Αλλά και αυ
τή ακόμη η πρόσκαιρη βελτίωση καθίστα
ται εξαιρετικά δυσχερής, καθιός οι ξένοι
επενδυτές, αλλά και τα δικά μας σοβαρά
χαρτοφυλάκια, είναι απίθανο να Οελή
σουν προεκλογικούς να τοποθετηθούν. Οι
χιλιάδες εγκλωβισμένοι της Σοφοκλέους
απειλούν τον κ. Σημίτη με καταποντισμό,
καθιός του αποδίδουν την βασική ευθύνη
για τις ψευδείς προσδοκίες που τους παγίδεψαν.
Η κυβέρνηση και ο κ. Σημίτης, φροντίζο
ντας μόνον για τη βελτίωση κάποιων δεικτιόν στο δρόμο προς την ΟΝΕ, κυριολε
κτικά εγκατέλειψαν στην τύχη τους όλους
τους υπόλοιπους τομείς της κυβερνητικής
λειτουργίας. Έτσι, ο περίφημος «εκσυγ
χρονισμός» του κ. Σημίτη άφησε έξω την
εγκληματικότητα, τη Δημόσια Εκπαίδευ
ση, τη Δημόσια Υγεία, το πρόβλημα της
ανεργίας, την εγκληματικότητα, το πρό
βλημα τιον αγροτικιόν εισοδημάτιυν και
των μίσθιόν.
Η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος

πιθανόν να αποδειχτεί η μοιραία γκά!
του κ. Σημίτη, καθιός δίνει την απαραίη
άνεση χρόνου σε όλους να αποκαλύι)ι
την πληθιόρα των προβλημάτων που
βονται πίσω από την φιλτραρισμένη
τηλεοπτική εικόνα. Εάν αυτό επιβε
Οεί -κ α ι όλα δείχνουν πιυς έτσι 0« γίν*
τότε η προεκλογική κουβέντα δεν Ou
για την ΟΝΕ και το Ελσίνκι, αλλά
χρονίζοντα κοινωνικά προβλήματ
οποία η διακυβέρνηση του κ. Σημί
κατάφερε να αντιμετωπίσει.
Ο κ. Σημίτης και το ΠΑΣΟΚ στηριζι
αποκλειστικά πλέον στο σύνολο
των MME, τα οποία προσπαθούν να
ουργήσουν μια επίπλαστη εικόνα ευδαι
νιας και κοινωνικής αποδοχής, για ένα
θεστιός μάλιστα που δεν διαθέτει πλΛ
κανένα τεκμήριο δημοκρατικότητα:.
ναίσθησης του εθνικού συμφέροντα: :
κοινωνικής δικαιοσύνης. Τεράστια κοι
νικά προβλήματα αποσιωπούνται και
θέση τους προβάλλονται, ένα μήναπρυ
εκλογών, τροχαία ατυχήματα, έρωτες \
σήμων και χορευτικές επιδείξεις υπι
γιόν. Είναι μια απέλπιδα προσπάθεια ε
διαβλητού καθεστιότος να κρατηθεί c
εξουσία, για να απολαύσει έτσι και τα
ράσπα οφέλη που βασίμως πιθανολο)
νται για το άμεσο μέλλον...

Jjj

:· · r

Τα FAX/ Π ΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ κοινού

χαρτιού

BROTHER

είναι η Λ Υ Σ Η που ψάχνετε. Συνδυάζουν 0£ μία μόνο συσκευή
τις πιο προηγμένες λειτουργίες ενός FAX

Δώστε τέλος 7
►στα ρολλά που φθάνουν jjto γραφείο οας,
►στο ξεθώριασμα
%
► & στη δύσκολη αρχειοθέτηση των fax οας!

ενός φ ω το α ν τιγ ρ α φ ικ ο ύ ,
PC FAX

και τη λ εφ ω ν η τή

απλού χαρτιού,

εκτυπ ω τή, scanner,
(standard/optional ανάλογα μ£ το μοντέλο).

Ο λα α υτά σε τιμ ή έκπ ληξη
και βέβαια με τη ν εγγύηση τη ς ΝΤΑΚΟΣ Α.Ε.

mod. 9 2 0 /9 3 0

mod. 9 2 1 /9 3 1

mod. 1020

mod. M FC-9050/9650

Κορμπονοτοινίο, 20 οεΧ. μνήμη,
τηλιφωνητής 1S min (μόνο στο 930),
δυνατότητα αύνδίοης μτ Η/Υ (ομΙίοηαΙ)

Καμμπονοτοινίο, 20 O f ) μνήμη,
τηλτφωνητής 15 min (μόνο στο 931 ),
δυνατότητα ουνδεοης μτ Η/Υ (oplional)

Καρμπονοταινία, 20 οτλ. μνήμη,
δυνατότητα ούν&τοης μι Η Λ (oplionol)

Loser Fax, 6 /1 2ppm primer (parallel),

brother.

124/132 τηλ. μνήμτς, 14.400 bps modem

MFC-9050: 95 atX μνήμη, sTonner- PC FAX (oplional)
MFC-9650: 210 o(X. μνήμη, scanner- PC FAX, oplional LAN l/F

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΝΤΑΚΩΣ A Z

ΑΘΗΝΑ: Μαραθωνομάχων 2, 164 52 Αργυρούπολη Τηλ.: 99 35 512, 99 35 403, Fax: 99 35 4Θ1, Web site: www.dakos.gr
Υποκ/μα Β. Ελλάδος: Κωλέττη 25, 546 27 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 031 / 552737, Fax: 031/ 551295, E-mail: admin@dakos.gr

τ ο υ Απόστολου Διαμαντή

των 3 κομμάτων της αριστε
ρός. Οι πιέσεις προς τους
διευθυντές ειδήσεων είναι
τέτοιες, που έχουν φέρει σε
αμηχανία ακόμη και τους
φανατικούς σημιτικούς. Το
τηλεοπτικό τοπίο είναι πλέ
ον μια χοάνη δισστρέβλωσης της πραγματικότητας,
ένα οργουελικό περιβάλ
λον. Αλλά να το ξέρουν. Δεν
Οα μείνουμε με σταυριομένα
χέρια. Θα τα πούμε σε 36
μέρες.

το ρεπορτάζ, πέφτει καπά
κι ο Βενιζέλος, ο οποίος
ανακοινώνει προς τους τη
λεθεατές πως στις εκλο
γές πρόκειται να επιλέξουμε μεταξύ Σημίτη και Κα
ραμανλή. Τέτοια φαιά
προπαγάνδα, τέτοια α
προκάλυπτα μεροληπτική
χρήση του μέσου, μόνον
σε καθεστώτα μονοκομμα
τικά συναντά κανείς.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΟΥΣ

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Τι έχουμε όταν ο κ. Κοντογιαννόπουλος
πάει
στο
ΓΤΑΣΟΚ; Διεύρυνση προς
την κεντροδεξιά. Τι έχουμε
όταν ο κ. Μόνος και το κόμ
μα του συνεργάζονται με
την Νέα Δημοκρατία; Πα
ζάρι χωρίς αρχές. Αυτό λένε
οι φοβεροί πολιτικοί αναλυ
τές που παίρνουν τα fax από
του Μαξίμου κάθε πριυί. Η
ελληνική
δημοσιογραφία
ποτέ δεν είχε φτάσει σε τέ
τοιο σημείο εξάρτησης.
Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Γ Ρ Α Φ Ο Σ Τ Ο Υ 2 0 0 0

Εκπομπή ιττον ALPHA. Μιλά
ει στον κ. Μανιύλη Καψή
ένας συνταξιούχος από κά
ποιο ΚΑΠΗ και του λέει τα
προβλήματά του. Πριν καλά
καλά τελειιυσει τη φράση
του, πετάγεται ο δημοσιο
γράφος και του λέει: «Είστε
ψηφοφόρος της Νέας Δημο
κρατίας;» Πώς δεν τον συνέ
λαβε κιόλας, δηλαδή. Σημειωτέον πως οι άνΟριυποι. αυ
τοί διδάσκουν και σε σχολές
δημοσιογραφίας.
01ΤΣΑ0ΥΣΕΣΚ0Υ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις tou MEGA στις 8.
Δείχνει τον κ. Σημίτη μαζί
με τον Πορτογάλο πρωθυ
πουργό. Μόλις τελειώνει
20

Στο μεταξύ, από όλα τα δελτία
τιυν 8, από όλα τα ιδιωτικά
κανάλια, έχουν κυριολεκτι
κούς εξαφανιστεί οι αρχηγοί

ΚΑΓΚΕΛΟ
Το μόνο αξιομνημόνευτο δη
μοσιογραφικό συμβάν τιυν

τελευτακυν ημεριόν ήταν ι
κατεδάφιση του κ. Αβρά
μόπουλου από τον κ. Χα
τζηνικολάου. Ανεξαρτήτου
προθέσεων, ο δημοσιογρά
φος αποκάλυψε την κενό
τητα το^ν επιχειρημάτιυ
του αφελούς δημάρχου, ι
οποίος μάλλον πίστεψε σ
πλήρη στήριξη των MME
ιος αντάλλαγμα της μ
ένταξής του στη Ν.Δ. Φι
βούμαι πιυς ο κ. Αβραμι
πουλος χρησι μοποιήθηκι
και πυρά Οα έχει την tih
του λεμονιού που δεν εχ
πλέον ζοηιό.

ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ
Ένα μείζον θέμα προκύπτει από τη φρικτή ιδέα
των ανθρώπων του υποτιθέμενου Μ ετρό -εννοώ

»

ιυμε εοω την πρώτη ε
Κίνησης» που σογκρο
I ........ . ς μέρες. Την ανακοίνω
την έδωσε ο εμπνευστής αυτής της «Κίνησης»,
—
γνωστός συγγραφέας, ο οποίος θ έλει προς το
παρόν να κρατήσει την ανωνυμία του. Το περιεχάI—
μενο του Δελτίου Τύπου έχει ως εξής;
«0 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
NA ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ
1
Στον σταθμό του Μ ετρό της πλατείας Συντάγμα
τος και ανάμεσα στα εκτειθέμενα αρχαιολογικά
ευρήματα, υπάρχει κι ένας σκελετός ανωνύμου αθηναίου πολί
τη του 5ου π X αιώνα,
θεωρώντας ότι η πράξη αυτή δεν συνάδει με τα πατροπαράδο
τα ταφικά έθιμα του λαού μας, ζητούμενα επιστραφεί ο σ κελε-

S

ριέργειας τωνδιερχομένων του σταθμού.
Εάν οι υπεύθυνοι αδιαφορήσουν στην έκκλησή μας, τους προειδοποιούμε ότι θα επέμβουμε, προκειμένου να υπερασπι
στούμε το "δικαίωμα” του σκελετού να συνεχίσει να κοιμάται
τον αιώνιο ύπνο του, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα του
"αγριεμένου πλήθους".
Η ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ».

Ο κ. Γιάννης Τριάντης ου
Ελευθεροτυπία επισημαίν
πιυς δεν προβλήθηκε απόι.
ειδήσεις η αποχυ'ιρηση τι
Τάκη Παππά από τι
ΠΑΣΟΚ και η σύνεργα?·
του με το ΔΗΚΚΙ. Ορθή
επισήμανση, καθότι η <σ
χόίρηση αυτί] κραυγάζει π
ρί της φύσεως του πασο»
κού καΟεστιυτος.

ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΣΤΟ ΧΑΟΣ
Γιατί οι κ. Σημίτης και Λαλι
της εγκαινιάζουν νοσοκ
μεία χωρίς κτίριο, δρ
μους χωρίς τσιμέντο, c
ροδρόμια σε λιβάδια ι
γέφ υ ρ ες που δεν εφάπι
νται της στεριάς; Ε, ό
τα μεγάλα έργα έχουν ι
ποιες ελλείψεις στην c
Χή·

ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ
Ο υπουργός Παπαντωνίου ε>
λιυσε πιυς εάν κερδίσει ηIs
Δημοκρατία μπορεί και
μην μπούμε στην ΟΝΕ. Πι
τείνυ) στον κ. Παπαντων
τη μοναδική λύση: ναατα
ρεύσει την προσέλευση
πασοκικιόν ψηφοφόρων ιτ
κάλπη, οκπε να μπούμε
γουρα στην ΟΝΕ.

------------------------------------------------ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΚΚΑΛΗ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ---------------------------------------------------

Υ π ό γ € ΐ€ ς δ ικ α σ τ ικ έ ς δ ια δ ρ ο μ έ ς
του Ρεπόρτερ

άνοδος της ΙΝΤΡΑΚΟΜ και του Σωκράτη Κόκκαλη στο
γκρίζο νεφέλωμα των ελληνικών τηλεπικοινωνιών
συνοδεύτηκε εξαρχής από έντονες αντιδράσεις.
Αποκαλυπτικά δημοσιεύματα, μηνύσεις, αγωγές και
δικαστικές έρ ευνες ακολουθούσαν την υπογραφή
>δόν κάθε σύμβασης με τον ΟΤΕ ή με άλλη υπηρεσία
του δημοσίου.
πρώτη μεγάλη ποινική δίωξη ασκήθηκε το 1992, όταν
ασκήθηκε δίωξη για «κακουργηματική απιστία και κακονργηματική παράβαση καθήκοντος», με αφορμή τη
σύμβαση του 1989 για την ανάθεση της προμήθειας
470.000 ψηφιακών παροχών του Ο ΤΕ στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ.
ει να σημειωθεί ότι ο έβδομος τακτικός ανακριτής ΝεκτάΒαζαίος, ο οποίος διενήργησε τότε την ανάκριση επέβαλε
στονκ. Σ. Κόκκαλη χρηματική εγγύηση ύψους... 400 εκατομον δραχμιυν για να μη φύγει από την Ελλάδα. Ή τα ν η υψη)\] χρηματική εγγύηση που επιβλήθηκε ποτέ σε κατηγορούαπό συστάσεως ελληνικού Κράτους και όπως την χαρακτήτότε ο Ελεύθερος Τύπος «επιπέδου γκάνγκστερ». Παρ' όλα
, επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και χωρίς κανείς να μυριστεί
α, ο φάκελος της ανάκρισης έκλεισε άρον άρον και εκδόθηιαλλακτικό βούλευμα, «ελλείψει στοιχείων».
Αντί, στο προηγούμενο τεύχος του αποκάλυψε νέα στοιχεία
ην υπόθεση εκείνη και μεταξύ των άλλων στοιχεία για την
ι^οκή σε τραπέζι κές-συναλλαγές με τον Σωκράτη Κόκκαλη δύο
Jpv βασικών υποστηρικτών της ανάθεσης της σύμβασης στην
ΆΚΟΜ, του τότε γενικού διευθυντή του ΟΤΕ Θ. Τόμπρα
)υ βοηθού γ.δ. Σ. Ρίζα. Υπάρχουν κιχι άλλοι λογαριασμοί για
νλόγιο σκανδαλώδη σύμβαση και το ερώτημα που τίθεται είυιιχ μπορεί να είναι η τύχη του απαλλακτικού βουλεύματος
όσο εσπευσμένα εκδόθηκε.

I

ΥΝΑΖΟΡΜΠΑ
φθινόπωρο του 1994 ο τότε αντεισαγγελέας Εφετιόν Γιώρίορμπάς άρχισε αυτεπάγγελτα προκαταρκτική εξέταση
ην σκανδαλώδη ανάθεση των 1.000.000 ψηφιακών παρο:ου ΟΤΕ στις εταιρείες ΖΗ Μ ΕΝ Σ και ΙΝΤΡΑΚΟΜ , επί
ρνησης ΠΑΣΟΚ του 1994. Αφορμή για την έρευνα ήταν
προσφορές των δυο εταιρειών έγιναν δεκτές, παρά το γε; ότι δεν τηρούσαν τους όρους του προκηρυχΟέντος διαψου, ήταν δηλαδή τυπικά απαράδεκτες. Η έρευνα, όμως,
,χκολουΟησε έφερε στο φως συγκλονιστικά στοιχεία, με
·:λεσμα στο πόρισμά του προς τον τότε προϊστάμενο της
ρ/ελίας Εφετιόν κ. Χρ. Τζαννακάκη, ο κ. Ζορμπάς να αναεί σε στοιχεία κακουργηματικιόν πράξεω ν και νιχ ζητήσει
ενέργεια προανάκρισης ιχπό ανιχκριτή εφέτη, προκειμέχπεριβληθείη έρευνα με μείζον κύρος,
χ ακολούθησαν είναι περίπου τραγελαφικά και καταδικά

σθηκαν δεόντως ιχπό τον Τύπο της εποχής. Μόλις ο κ. Τζαννακάκης παρέλαβε τη δικογραφία που του υπέβαλε ο κ. Ζορμπάς...
εξαφανίσθηκε και λέγεται ότι, προκειμένου να ανευρεθεί, ο τό
τε Εισαγγελέας του Αρε ίου Πάγου κ. Αθ. Σιούλας αναγκάσθηκε
να στείλει... περιπολικό της αστυνομίας σπίτι του. Τελικά, δύο
ημέρες πριν συνταξιοδοτηθεί ο κ. Τζαννακάκης αφαίρεσε τη δι
κογραφία από τον κ. Ζορμπά και την ανέθεσε προκειμένου να
διεξαχθεί... εκ νέου στον εισαγγελέα εφετών κ. Λ. Καράμπελα.
Ο ίδιος ο κ. Σιούλας επεσήμανε αργότερα σε συνέντευξή του
{Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 19.5.1996) ότι η ενέργεια του κ.
Τζαννακάκη ήταν «αδιανόητη και μη σύννομη» και ότι «έπρεπε
να είχε ασκηθεί δίωξη για τα ψηφιακά» από τότε!
Η προανάκριση Καράμπελα άρχισε τον Ιούλιο του 1996 και συνεχίσθηκε με υπερβολικά βραδείς ρυθμούς. Χαρακτηριστικό
του τρόπου με τον οποίο διεξήχθη η προανάκριση Καράμπελα
είναι και το γεγονός ότι μάρτυρες που εκλήθησαν να καταθέ
σουν συγκεκριμένα στοιχεία για τη σύμβαση του 1994 ούτε καν
ερωτήΟησαν γι’ αυτήν. Δύο, όμως, εξελίξεις ανέτρεψαν την συ
νήθη οδό δικαστικής διαφυγής. Πρώτον, οι έρευνες στα αρχεία
της «Στάζι» στη Γερμανία έφεραν στο φως τους ύποπτους λογα
ριασμούς του Σ. Κόκκαλη στην Deutsche Handelsbank (DHB)
του Βερολίνου και δεύτερον, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρέδωσε
στον κ. Καράμπελα έκθεση με την οποία συντάσσονταν απολύ
τως με το πόρισμα Ζορμπά και έκρινε ότι η περιβόητη σύμβαση
των ψηφιακιόν του 1994 όχι μόνο δεν έπρεπε να κατακυρωθεί
υπέρ της ΖΗΜΕΝΣ και της ΙΝΤΡΑΚΟΜ αλλά και οι δυο εται
ρείες δεν έπρεπε καν να γίνουν δεκτές στον σχετικό διαγωνισμό.
Έ τσι, ο κ. Καράμπελας έκανε τελικά αυτό που είχε προτείνει
πριν από ένα χρόνο ο κ. Ζορμπάς: Εισηγήθηκε, δηλαδή, στην
Ολομέλεια Εφετών την άσκηση δίωξης εναντίον των εμπλεκόμε
νων στη σύμβαση του 1994 για τέσσερα κακουργήματα και τρία
πλημμελήματα (απάτη, δωροδοκία, δωροληψία, παράβαση κα
θήκοντος, απιστία, ψευδορκία, ψευδή βεβαίωση). Η Ολομέλεια
αποφάσισε τη διενέργεια τακτικής πλέον ανάκρισης, την οποία
ανέλαβαν οι «ειδικοί εφέτες-ανακριτές» κ. Ναυπλιώτης και Γεωργαντάς.
Δεν θα σταθούμε στην θύελλα των δημοσιευμάτων που προκάλεσαν εκείνες οι εξελίξεις. Οι μνήμες είναι ακόμα νωπές. Θα
επισημάνουμε μόνο ότι ύστερα από μια διετία «κάποιας» ανά
κρισης από τους ορισθέντες εφέτες-ανακριτές, η υπόθεση έληξε
με τρόπο άδοξο και περίεργο με δύο βουλεύματα του Συμβουλί
ου Εφετιόν Αθηνών, τα υπ’ αριθμ. 685/1998 και 1820/1998.
Το «περίεργο» και αξιοσημείωτο είναι ότι, ενιό η αρχική δικο
γραφία ήταν μία και ενιαία και αφορούσε πράξεις κακουργηματικιόν απατών, δωροδοκιών και παραβάσεων καθήκοντος, εισήχθη τελικά στο Συμβούλιο Εφετών από τον ίδιο τον κ. Καράμπε
λα τεμαχισμένη κατά τρόπο απαράδεκτο και αντιδικονομικό.
Συγκεκριμένα, στην πριυτη φάση προς την έκδοση απαλλακτι
κού βουλεύματος ο κ. Καράμπελας εισήγαγε στο δικαστικό συμ
βούλιο μόνο μερικές πράξεις απατών και παραβάσεως καθήκο
ντος, ενώ οι υπόλοιπες και σημαντικότερες πράξεις περί δωρο21

Ευγένιος Αρανίτσης

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΡΕΣΑΝ
ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΡΩ

δοκαυν κ.λπ., παρέμειναν στο γραφείο των κ. ειδικών ανακριτο
«για να συνεχισΟείη ανάκριση». Το Συμβούλιο Εφετο'ιν, με πρι
εδρο τον προϊστάμενο του Εφετείου κ. Σεργάκη ευλόγησε αυτί
την αυθαίρετη διάσπαση της δικογραφίας και έσπευσε να εκδ
σει τον υπ’ αριΟ. 685/1998 βούλευμά του, απαλλακτικό για όσ
πράξεις θέλησε να εισαγάγει στη δικογραφία ο κ. Καράμπελα
0 ΤΕ Μ Α ΧΙΣΜ Ο Σ ΤΗ Σ ΔΙΚΟΓΡΑΦ ΙΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΛΡΛΝΊΊ’ΚΡΣ

ΪΣΤΟΡΤΕΣ ΠΟΥ Α ΡΕ ΣΑ Ν
Σ Ε ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΠΟΥ Ξ Ε ΡΩ

Το βιβλίο αυτό είναι μια μικρή Ιστορία Της
Λογοτεχνίας Μ ε Παραδείγματα. Ας μην
πούμε όμως ότι απαρτίζεται, απλώς, από
αντίλαλους που σημάδεψαν την εμπειρία
τού συγγραφέα, διότι, στο ρεπερτόριο των
διαφορετικών διαβαθμίσεων τού ύφους,
ο τελευταίος έχει αφήσει να ριζώσει η αγάπη
του για τα μεγάλα «συγκινησιακά» και
«φιλοσοφικά» θέματα που (θα έπρεπε να)
απασχολούν τη λογοτεχνία, έτσι όπως την
αντιλαμβάνεται σήμερα. Τ ο πλήθος των
ονομάτων (Κάφκα, Μπόρχες, Ναμπόκωφ,
επιστημονική φαντασία, η καθαρεύουσα,
ο Παπαδιαμάντης...) σημαίνει το σύγχρονο
σταυροδρόμι, όπου τα κείμενα είναι πιο
ισχυρά απ’ τον συγγραφέα κι όπου,
εντούτοις, εκείνος οφείλει να επενδύσει
επάνω τους το δικό του πένθος, τη δική του
μελαγχολία, κυρίως δε την νευρική
συνείδηση ενός κωμικοτραγικού κόσμου.
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Είναι όμως γνωστό, σε όποιον έχει γνιόσεις Ποινικής Δικόν
μίας, ότι ο τρόπος περαίωσης της κύριας ανάκρισης αναφέρει
από το νόμο ειδικώς και περιοριστικούς. Ορίζεται λοιπόν ότιμ
τά την περάτωση της ανάκρισης η δικογραφία εισάγεται στο/
καστικό Συμβούλιο στο σύνολό της και όχι τεμαχισμένη. Ούτ
εισαγγελέας ούτε ο ανακριτής έχει το δικαίωμα να τεμαχά
στα δύο τη δικογραφία και να αποφασίσει μόνος να συνεχισΙ
η ανάκριση για ορισμένες μόνο πράξεις της δικογραφίας.,
ενεργήσει με αυτό τον τρόπο αυθαιρετεί και παρανομεί, επει
το μόνο αρμόδιο να διατάξει περαιτέρα) ανάκριση επί της υι
0έσεο>ς είναι το Δικαστικό Συμβούλιο (άρθρο 312 ΚΠΔ), ε
μόνο αρμόδιο να διατάξει τον χωρισμό των συναφών πράξε
της αυτής δικογραφίας είναι το Δικαστικό Συμβούλιο κατά ι
προδικασία και το Δικαστήριο στην κύρια διαδικασία (άρθ
128,129,130 ΚΠΔ).
Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι οι κ.κ. Εισαγγελείς και οι >
Εφέτες που επεξεργάσΟηκαν τη δικογραφία για τη σύμβαση ι
1994 αγνοούν αυτές τις βασικές δικονομικές διατάξεις. Διει
τώμεΟα κατά συνέπεια ποια σκοπιμότητα κάλυψε η αντιδικο
μική αυτή μεΟόδευση. Η μόνη ίσως σκοπιμότητα, η οποία Ouε
πηρετούσε πολλούς ενεχόμενους στην υπόθεση, Οα ήταν ηa
δυνάμωση της όλης δικογραφίας. Μ ιας δικογραφίας της οπο
η γενομένη ανάκριση δεν 0α πρέπει, κατά τα άλλα, να κάνει
πολύ υπερήφανους τους κ.κ. εφέτες-ανακριτές, οι οποίοι ι
διάστημα των δύο ετών που την κράτησαν ουδέν νέο στοη
προσέφεραν. Κι αυτό σε μια εποχή που ο γερμανικός και ελλι
κός Τύπος κατακλύζονταν από νέα στοιχεία για τους ύποπη
λογαριασμούς του Σ. Κόκκαλη και της ΙΝΤΡΑΚΟΜ στην Τ>
πεζά της «Στάζι», την DHI3.
Ό πω ς επισημάναμε ήδη, χαρακτηριστικό της ανάκρισης«
ότι οι κ.κ. εφέτες-ανακριτές απέφυγαν ακόμα και να ζητήσι
στοιχεία τα οποία επιθυμούσαν να προσφέρουν ουσιοώεις μ
τυρες κατηγορίας. Στο θέμα αυτό είναι πολύ αποκαλυπτική
συνέντευξη του διευθυντή της Καθημερινής Αντώνη Καρκαγι
νη στο περιοδικό Μ Ε Ν (Απρίλιος 1997), στην οποία ο γνωσ
δημοσιογράφος διατυπώνει την έκπληξή του για την απροΑυ
του κ. εφέτη-ανακριτή να δεχθεί προς έρευνα τα προσκόμιζε
να από αυτόν, ως μάρτυρα, στοιχεία για τους ύποπτους λογιιι
σμούς που δημοσίευσε προηγουμένως η εφημερίδα του. Γί
τήν τη συνέντευξη όμως, με την οποία διατυπώνεται μια τόσο
βαρή καταγγελία κατά του ανακριτή της υπόθεσης δεν ένιυχ
την ανάγκη να επιληφΟούν ούτε ο αρμόδιος υπουργός ούτε ο
μόδιος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Παρόμοια ήταν κι
εμπειρία του εκδότη του Α ντί Χρήστου ΙΙαπουτσάκη.
Ύ στερα από αυτήν την «ανάκριση», κανένας πλέον δεν ενί
φερόταν για την υπόθεση, ή μάλλον ενδιαφέρΟηκαν πολλοί
τον τρόπο που 0α «έκλεινε». Το έργο του κλεισίματος ανέλ
πριότα ο κ. Καράμπελας - ο οποίος τεμάχισε αυθαίρετα την ίΐι
γραφία και εισήγαγε την μισή στο Δικαστικό Συμβούλιο,
όσες πράξεις δεν θέλησε να βρει ενδείξεις ενοχής τοιν κατη
y -------- —

--------—

Ζ α ν Ντυβινιό
ψένων, από τους οποίους με την πρότασή του ζήτησε λίγο-ποσυγγνώμη επειδή ασκήθηκε κατ’ αυτών δίω ξη- και στη συεια το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο ευλόγησε την δικονοή παράβαση του Εισαγγελέα κι έσπευσε να εκδώσει το υπ'
Β. 685/1998 απαλλακτικό βούλευμά του.

Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΥΡΤΩ ΡΑΪΣ

ι ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜ Η ΤΟΥΣ

στερα (χπό αυτά, οι κ.κ. ειδικοί-ανακριτές αφού εκράτησαν
Ηχογραψία για ένα διάστημα, χωρίς να διενεργήσουν καμιά
ιιιτέρω έρευνα, την υπέβαλαν στον κ. Εισαγγελέα «περατωη και κατά το άλλο ήμισν», κι αυτή τη φορά ο Εισαγγελέας κ.
«ος, γνωστός «σύμβουλος» του υπουργού Δικαιοσύνης κ.
ννοπουλου, πρότεινε την απαλλαγή των κατηγορουμένων,
για τις υπόλοιπες κακουργηματικές πράξεις δωροδοκίας,
»οληψίας κ.λπ. αγνοώντας σημαντικά στοιχεία τα οποία
,ιτούσαν σοβαρή ανάκριση. Ό π ω ς το έγγραφο της «Στάζι»
την «οικονομική ενίσχυση» του ΠΑΣΟΚ με το 2% όλων των
βάσεων της ΙΝΤΡΑΚΟΜ με τον Ο ΤΕ που αποκάλυψε το
ίστο προηγούμενο τεύχος του, την εμπλοκή σε τραπεζικούς
αριασμούς του «βασικού εισηγητή υπέρ της ΙΝΤΡΑΚΟΜ»
ΟΤΕ κ. Σ. Ριζά, την εμπλοκή σε παρόμοιους λογαριασμούς
uv τριών τουλάχιστον μελών Δ.Σ. του ΟΤΕ, τις μεταβιβάσεις
ίστιων χρηματικιόν ποσών προς «άγνιυστους αποδέκτες»
τον λογαριασμό αρ. «709» του Σ. Κόκκαλη στην DHB, στις
ted Overscans Bank, Chemical Bank, Barklays Bank κ.ά. τρά;; της Ελβετίας.
λιχά, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών έσπευσε με την ίδια
Βυμίανα εκδώσει το υ π ’ αριθμ. 1820/1989 απαλλακτικό βούιαπρος μεγάλη ανακούφιση όλα)ν εκείνων που αγωνιούσαν
Γηνυπόθεση και ιδιαίτερα του κ. Σ. Κόκκαλη, ο οποίος έβλε;τσι να δικαιώνεται η άποψή του στον τόπο αυτό ότι «όλα
ιντην τιμή τους».
nu. από αυτά όμως, το 1820/1998 βούλευμα, προκειμένου
μφανίσει ως νόμιμη την εισαγωγή της μισής υπόθεσης στο
τστικό Συμβούλιο και την περαίω ση με βούλευμα και της
λοιπής δικογραφίας, αναφ έρει αναληΟώς ότι η όλη δικοφία είχε χωρισθεί στα δύο νομίμως κατά το άρθρο 130 παρ.
1Δ. Η διάταξη, όμως, ορίζει ότι: «Το δικαστήριο και το διτικό συμβούλιο, για ιδιαίτερους λόγους που αφορούν την
αλέστερη διάγνωση της αλήθειας και την ταχύτερη εκδίκαης υπόθεσης μπορούν να διατάξουν τον χωρισμό της ανάιηςήκαιτη συζήτηση στο ακροατήριο». Στη συγκεκριμένη
ς υπόθεση είναι προφανές ότι η παραπάνω αιτιολογία του
βουλίου βασισμένη στο άρθρο 130 παρ. 2 ΚΠΔ είναι παντεαβάσιμη, διότι: α) ο χωρισμός της δικογραφίας έγινε από
ιίχαιούμενο δικαστικό όργανο (εισαγγελέας, ανακριτής),
γενόμενος χωρισμός κάθε άλλο παρά διευκόλυνε τη διάιη της αλήθειας. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της σύμίςτου 1994, ούτε δικαστήριο ούτε συμβούλιο είχαν διατά(ο; μόνα αρμόδια, τον χωρισμό των συναφιόν εγκλημάτων
δίας υπόθεσης. Αυτό είχαν πράξει αυθαιρέτως μόνον ο ει'ελέας κ. Καράμπελας και οι κ.κ. ειδικοί-ανακριτές. Η δε
α'ίοαη στο βούλευμα π ερ ί νομίμου καταχ<υρισμού της δικορίας, ο>ς προς ορισμένες πράξεις, αποτελεί ψευδή βεβαίωιμωρουμιενη από το νόμο (βλ. άρθρο 242 Π. Κώδικα), την
« δυστυχώς ετέλεσαν οι εκδιόσαντες το βούλευμα δικα, προκειμένου να δικαιολογήσουν τα δικονομικώς αδικαιητα και απαράδεκτα.

ΖΑΝ Ν Τ Υ Β Ι Ν Ι Ο

0 ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Π οιοι ήταν και ποιοι είναι αυτοί που κάθε
βράδυ ενσαρκώνουν φανταστικές ιστορίες
και τις κάνουν πραγματικότητα;
Αυτοί που ζωντανεύουν τις φωνές του
παρελθόντος και τις μετατρέπουν σε μια
άμεση και συλλογική επικοινωνία του
παρόντος; Ο ηθοποιός προσωποποιεί τον
ορισμό του θεάτρου ως τέχνη του ζώντος.
Κρατά στα χέρια του αυτή τη διαχρονική
και πανανθρώπινη μορφή έκφρασης που
γεννιέται μόλις σηκωθεί η αυλαία και ζεί
ώσπου να σβήσουν τα φώτα.
Η μελέτη του Ζ αν Ντυβινιό ανασυνθέτει
την εξέλιξη της επαγγελματικής πορείας
του ηθοποιού και εξετάζει τη θέση του και
το ρόλο του θεάτρου στις ιστορικά
δοσμένες κοινωνικές δομές. Α πό τους
ερασιτεχνικούς θιάσους του Μ εσαίωνα
έως τον ηθοποιό-βεντέτα και τον ηθοποιόκαλλιτέχνη, το βιβλίο αυτό διερευνά τις
εκάστοτε σχέσεις σκηνής και πλατείας,
συνδέοντας έτσι το θέατρο με τον κόσμο.
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Πώς (και από ποιους)
δημιουργήθηκε η ΙΝΤΡΑΚΟΜ
του Ρεπόρτερ

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει στα
ίύο προηγούμενα τεύχη του Αντί, η
ιρυση της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ήταν από την
πρώτη στιγμή μια «σύλληψη» της
Στάζι, προκειμένου να διεισδύσει
η DDR (Λαϊκή Δημοκρατία της
Γερμανίας) εμπορικά και πολιτικά
στην Ελλάδα.
; 0 Κ. Μητσοτάκης, ήταν ένας από
ΐ τους στυλοβάτες του Σ. Κόκκαλη
στα «πρώτα βήματά» του.
« ο γεγονός αυτό επιβεβαιιόνει ο ίδιος
ο Σωκράτης Κάκκαλης σε μια έγ
γραφη αναφορά που υπέβαλε στην
Στάζι μετά την επίσκεψη που πραγ
ματοποίησε στην Ελλάδα, τον Φεί)υάριο του 1965. Ό πω ς ο ίδιος σημειώστην αναφορά, κύρια αποστολή του ταιού στην Ελλάδα ήταν να «εκμεταλλευ
τή σχέσεις που είχε στην Ελλάδα, χάρις
»Vπατέρα τυυ, για να ιδρύσει μια εταια φπυρίυυ που θα υποστηριζόταν από
βύτερους κύκλους της ελληνικής κοιπας».
ro πολιτικό προσκήνιο της Ελλάδας
ίνη την εποχή βρίσκονται οι δημοκραίς δυνάμεις που απελευθέρωσε η εκλοι] νίκη της «Ενιόσειυς Κέντρου» του
u Παπανδρέου και η Αποστασία που
)λουθησε. Αρκετοί από τους πολιτικούς
τες εκείνης της εποχής γνιυριζαν τον
έρατου, διακεκριμένο επιστήμονα και
;υργό της «κυβέρνησης του βουνού»
ιρο Κόκκαλη. Έτσι, μέσα στο γενικόο κλίμα δημοκρατικής ευφορίας, οι
σεις του πατέρα του ήταν το «πασπαρ»που άνοιξε τις πόρτες τής τότε κυβέρης στον Σ. Κόκκαλη. Εκείνη την εποχή
Κόκκαλης δρούσε ήδη από διετίας ως
άχτορας Roko» (στρατολογήθηκε στις
.1963- $Κ.Αντί, τχ.705) και, αφού «δοίσΟηκε και εγκρίθηκε», αυτή ήταν η

πρώτη μεγάλη αποστολή του στο εξωτερι
κό. Πολύτιμος συμπαραστάτης και «καθο
δηγητής» τιυν κινήσειον του Κόκκαλη στην
Αθήνα ήταν ο Γιάννης ΙΙαπαγεωργίου, εκ
δότης ης εφημερίδας Αθηναϊκή (στα προη
γούμενα τεύχη αναφερόταν λανθασμένα
ως Χρήστος Παπαγειυργίου) και προσω
πικότητα με ισχυρή επιρροή στην κυβέρ
νηση.
Όπιος ο ίδιος ο Κόκκαλης εξηγεί λεπτο
μερούς στην αναφορά του προς την Στάζι,
το «μεγάλο σχέδιό» τους ήταν η ίδρυση
μιας εμπορικής αντιπροσιυπείας της DDR
στην Ελλάδα, η οποία θα διεκδικούσε
κρατικά συμβόλαια με τον ΟΤΕ και άλ
λους οργανισμούς. Η ανάπτυξη αυτής της
εταιρείας (δεν είναι άλλη από την
ΙΝΤΡΑΚΟΜ) Οα βασιζόταν «στην εμπλο
κή υψηλών μελών της κυβέρνησης και βιομηχάινων που θα απολαμβάνουν από τα
κέρδη αυτής της εταιρείας και έτσι θα
έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την επιτυχία
της». Με άλλα λόγια, τα εν λόγιο πρόσωπα
θα έπαιρναν «μίξες» από όποια συμφιονία
έκλεινε η μελλοντική ανατολικογερμανική
εταιρεία με το ελληνικό δημόσιο. Επιπλέ
ον, με τον τρόπο αυτόν, η Στάζι θα εξα
σφάλιζε και «πολιτικά ανταλλάγματα»,
αφού «Οα τους είχε στο χέρι» και Οα μπο
ρούσε να υπαγορεύει άλλα επιχειρησιακά
σχέδιά της.

Αν μένουν ακόμα αμφιβολίες για την
πραγματική φύση της αποστολής του Σ.
Κόκκαλη στην Ελλάδα, συνιστούμε να
διαβαστεί προσεκτικά το ακόλουθο ση
μείο της αναφοράς του: «Τα πρόσωπα αυ
τά θα πρέπει καταρχήν να μην αναμειχθούν φανερά. Κατά την γνώμη μου θα
μπορούσε -εκτός από την επιτυχία στην
ανάπτυξη των ε/ιπορικών σχέσεων- να
αντληθεί αργότερα και σημαντικό πολιτικό
όφελος από την ιστορία αυτή. Θα μπορέ
σουν έτσι να διαπιστωθούν οι μέθοδοι με
τις οποίες η Δ υτική Γερμανία και άλλες χώ
ρες του ΝΑ ΤΟ ασκούν πιέσεις στην ελληνι
κή κυβέρνηση ώστε να εμποδισθυύν οι σχέ
σεις μ ε την DDR». Ποια, άραγε, ήταν τα
πολιτικά πρόσιυπα τα οποία ενεπλάκησαν
στο σχέδιο αυτό της Στάζι:
Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα μιας
σχετικής επίσημης έρευνας, δικαστικής,
ή άλλης. Ωστόσο γνωρίζουμε από την
αναφορά, ότι ο Γιάννης Παπαγειυργίου
συζήτησε το σχέδιο με τον Στέφανο Στεφανόπουλο, τον Κ. Μητσοτάκη, τον
Αλλαμανή και τον Τομ Πάπας, ενιυ ο
Κόκκαλης το συζήτησε με τον Η. Τσιριμώκο, τον Α. ΙΙαπασπύρου, τον υπουργό
Έξαρχο και αργότερα τον Ανδρέα ΙΙαπανδρέου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι και το σημείο
όπου ο Σ. Κόκκαλης γράφει: «Ως αποστο
λή μου θεωρώ την ανάπτυξη των επαφών
μεταξύ της ελληνικής πλευράς και της
πλευράς της DDR, ενώ θα μπορούσα πιθα
νόν να αναλάβω μια ιθύνουσα θέση με την
ίδρυση της Εταιρείας Εμπορίου». Διευκρι
νίζει, δηλαδή, ο ίδιος και πέραν πάσης αμ
φιβολίας ότι το σχέδιο για την ίδρυση της
ΙΝΤΡΑΚΟΜ δεν ήταν δική του σύλληψη,
αλλά της Στάζι και ότι κύρια αποστολή του
ίδιου ήταν να το προιυθήσει μέσα από τη
βελτίωση τιυν σχέσειυν με την ελληνική πο
λιτική ηγεσία. Παρακαλεί, ωστόσο, την
ηγεσία της Στάζι προκειμένου να αναθέ
σει στον ίδιο την διαχείριση της εταιρείας,
όπιυς και τελικά έγινε.
Αλλά ας αφήσουμε τον ίδιο να περιγρά
φει τη δράση του εκείνη την εποχή.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ:
ον Φεβρουάριο του 1965 ανέλαβα
την αντιπροσωπεία της ιταλικής
εταιρείας Interis του Μιλάνου για
την DDR, τη Ρουμανία και την Πολωνία.
Ταυτόχρονα με απασχολούσε το ερώ
τημα πώς μπορώ να συμβάλω στην ανά
πτυξη του εμπορίου μεταξύ DDR και
Ελλάδας. Ήθελα να εκμεταλλευθώ τις
σχέσεις που είχα στην Ελλάδα χάρη
στον πατέρα μου για να ιδρύσω μια εται
ρεία εμπορίου, που θα υποστηριζόταν
από υψηλότερους κύκλους της ελληνι
κής κοινωνίας. Στην ανοιξιάτικη έκθεση
της Λειψίας του 1965 συνάντησα τον κύ
ριο I. Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου ήταν παλιότερα γνωστός του πα
τέρα μου και έτσι αναπτύχθηκαν φιλικές
σχέσεις μεταξύ μας. Είναι πρώην βου
λευτής της Ενώσεως Κέντρου, εκδότης
και ιδιοκτήτης μιας από τις σημαντικότε
ρες εφημερίδες, της Λθηναϊκής, και πολ
λών περιοδικών (Θησαυρός, Αθηναία
κ.ά.). Ο κύριος Παπαγεωργίου ασκεί με
γάλη επίδραση σε πολλά μέλη της ελλη
νικής κυβέρνησης και ταυτόχρονα σε
πολλούς βιομήχανους και επιχειρημα
τίες. Πέρα από την πολιτική και δημοσιο
γραφική του δραστηριότητα έχει πολύ
συχνά ασχοληθεί και με εμπορικά ζητή
ματα. Σε μια συνάντηση που είχε με τον
αναπληρωτή υπουργό κ. Krolykowsky
στην έκθεση της Λειψίας εξέφρασε την
προθυμία του να συμβάλει στην ανάπτυ
ξη του εμπορίου μεταξύ της Ελλάδας και
της DDR. Μετά την επιστροφή του στην
Αθήνα δημοσίευσε θετικά άρθρα για την
έκθεση της Λειψίας και τη δυνατότητα να
αναπτυχθούν οι εμπορικές σχέσεις μετα
ξύ των δύο χωρών. Κατά τις πληροφο
ρίες που έχω, καθώς και από την εντύπω-
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΟΚΚΑΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΤΑΖΙ
ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΚΚΑΛΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ
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Η πρώτη σελίδα της αναφοράς Κόκκαλη
προς τη Στάζι.

ση που μου άφησε, μου φαίνεται ως το
πλέον κατάλληλο πρόσωπο που θα μπο
ρούσε να συμβάλει στην ίδρυση και την
οργάνωση της Εταιρείας Εμπορίου.
Αυτός ήταν ο κύριος λόγος της επίσκε
ψής μου τον Απρίλιο στην Ελλάδα. Ο κ.
Παπαγεωργίου συμφώνησε με την πρό
τασή μου. Καταστρώσαμε ένα σχέδιο για
την οργάνωση της εταιρείας. Τα σημα
ντικότερα σημεία του σχεδίου είναι τα
εξής:
1. Η ανάπτυξη του εμπορίου στην
Ελλάδα τείνει κανονικά όλο και περισσό
τερο στην διεύρυνση των εμπορικών
σχέσεων με τις σοσιαλιστικές χώρες. Αυ
τό οφείλεται στη δυνατότητα απορρό
φησης των ελληνικών προϊόντων στις
χώρες αυτές, σε αντίθεση με τις δυτικό-

Πρέπει να επισημάνουμε εδ(ό μερικά ση
μεία (χπό την αναφορά Κόκκαλη:
α. Γράφει: «...είναι υλωσόιόλον δυνατή η
υποστήριξη μέσω του Κοινοβουλίου και
του Τύπου της ανάπτυξης των εμπορικών
σχέσεων...» Ο Σ. Κόκκαλης γνιόριζε από
τότε τους μηχανισμούς ελέγχου της κοινής
γνώμης και γνωρίζουμε τα παραδείγματα
εφαρμογής της «μεθόδου Κόκκαλη» στις
σημερινές συνθήκες.
β. Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Η ιδέα της
ίδρυσης της Εταιρείας Εμπορίου βασίζεται
στην εμπλοκή υψηλών μελών της κυβέρνη/

ΤΗ

ευρωπαϊκές χώρες, όπου η Ελλάδα ανη
μετωπίζει τον σκληρό ανταγωνισμό τω\
Ιταλών και Ισπανών. Καταδεικνύεται ότ
παρά τη συμμετοχή της Ελλάδας στη\
ΕΟΚ ο απολογισμός των συναλλαγώ'
της θα είναι όλο και περισσότερο αρνητι
κός, αφού η Ελλάδα εισάγει περισσότε
ρα απ’ ό,τι εξάγει στις χώρες αυτές. Γκ
την εισαγωγή ειδών που σχετίζονται
π.χ., με εργοστάσια ή τον εξοπλισμότη·
βαριάς βιομηχανίας η Ελλάδα είναι une
χρεωμένη να καταβάλλει στις χώρες αι
τές συνάλλαγμα, ενώ τα συναλλαγματ
κά της αποθέματα είναι περιορισμένο
Αντίθετα, προς το είδος αυτό του εμπι
ρίου, το εμπόριο με την DDR βασίζεκ
σε εμπορική συμφωνία που εξυπηρετί
τα συμφέροντα και των δύο πλευρών.
Έτσι δίνεται στην Ελλάδα η δυνατόπ
τα να διοχετεύσει τα προϊόντα τη
ανταλλάσσοντάς τα με βιομηχανικά αγ<
θά. Εξαιτίας αυτών των ευνοϊκών γιαπ
Ελλάδα προϋποθέσεων είναι ολωσδκ
λου δυνατή η υποστήριξη μέσω του Kc
νοβουλίου και του Τύπου της ανάπτυξτ
των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλ<
δας και DDR.
2. Παρά τα προτερήματα αυτά, ι:
εμπόριο με την DDR συναντά μεγάλε
δυσκολίες. Ο λόγος είναι ότι οι δυτικοε
ρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείι
έχουν την υποστήριξη προσώπων m
αντλούν υλικά και προσωπικά οφέλη κ
που ανήκουν στους υψηλότερους κ
κλους της ελληνικής κοινωνίας. Αφι
λοιπόν είναι δύσκολο να επιτευχθούνθ
τικά αποτελέσματα με άλλο τρόπο, I;
πρέπει να διασφαλισθεί ανάλογη un
στήριξη για τις εταιρείες της DDR. Οι ο
μερινοί αντιπρόσωποι των εταιρειών τ

σης και βιομηχάνων που θα απολαμβάνιη;
από τα κέρδη αυτής της εταιρείας '/.αι in
Θα έχουν ενδιαφέρον για την επιτυχία τη;·
Ό πω ς είναι φανερό, η «μέθοδος Κόκκι
λη» στηρίζεται, όχι μόνον ιττην «εμπλοκή
του Τυπου και μελών του κοινοβουλίου ai
λά και στην «εμπλοκή» «υψηλών μελών π
κυβέρνησης και βιομηχάνων». Οι άνΟου
ποι αυτοί πρέπει να γίνουν «συνέταιροι
με κάποιο τρόπο, (όστε το ζυπικό ενδιαφι
ρον τους να εξασφαλίσει την επιτυχία τι
επιχείρησης.
γ. Τέλος, σημεκόνει αναφερόμενο; ιττι

ΡΥΣΗ ΜΙ ΑΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ Σ Τ ΗΝ Ε ΛΛ ΑΔ Α
IR, παρά τις προσπάθειες τους, συνα)ύν εμπόδια στην προώθηση μεγαλυ)ων συναλλαγών, επειδή δεν έχουν
τη την υποστήριξη.
. Η ιδέα της ίδρυσης της Εταιρείας
πορίου βασίζεται στην εμπλοκή υψην μελών της κυβέρνησης και βιομηχά\ι που θα απολαμβάνουν από τα κέραυτής της εταιρείας και έτσι θα
)υν άμεσο ενδιαφέρον για την επιτυτης. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει
αρχήν να μην αναμειχθούν φανερά,
τά τη γνώμη μου θα μπορούσε -εκτός
Dτην επιτυχία στην ανάπτυξη των
ιορικών σχέσεων- να αντληθεί αργό•ακαι σημαντικό πολιτικό όφ ελος από
ιστορία αυτή. Θα μπορέσουν έτσι να
πιστωθούν οι μέθοδοι με τις οποίες η
ηκή Γερμανία και άλλες χώ ρες του
ΤΟασκούν πιέσεις στην ελληνική κυινηση, ώστε να εμποδισθούν οι σχές με την DDR.
ιιπόχρονα θα ήταν δυνατή μια επέμη στους κυβερνητικούς κύκλους,
re να βελτιωθούν οι πολιτικές σχές μεταξύ των δύο χωρών. Είμαι πεπει:νος ότι η οργάνωση της εταιρείας
ής θα έχει για σας μεγάλο ενδιαφέj και όφελος, αφού έτσι θα μπορέjvνα αναπτυχθούν τόσο οι εμπορικές
) και οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ
Rκαι Ελλάδας.
] πρόσωπα με τα οποία ο κ. Παπαγεγίου είχε κατά την παραμονή μου
IV Αθήνα εμπιστευτικές συνομιλίες
που πρόκειται να υποστηρίξουν την
ιρεία, είναι: ο αντιπρόεδρος της κυινησης [Στέφανος] Στεφανόπουλος,
μούργος Οικονομικών [Κωνσταντί;] Μητσοτάκης, ο υπουργός Μεταφο

''.ητήσεις του με τους εμπορικούς εκπροπους της εδιύ πρεσβείας της DDR, τους
ufcr και Marlius: «Τους παρουσίασα το
όιό μας - εκτός από το σημείο 3, που
>φαίνεται άκρως απόρρητο». Ο Σ. Κόκιης αξιολογεί τις πληροφορίες που συε'ξε και αποφασίζει ο ίδιος σε ποια σηα ()α ενημερώσει ανατολικογερμανοΰς
ιλλήλους. Ενημεριόνει γ ι’ αυτές τις πληρορίες αποκλειστικούς την «ανώτατη
(ή».
εν θα επιμείνουμε άλλο, γιατί η προσε<ή ανάγνωση της «αναφοράς» αποκα

ρών [Στέλιος] Αλλαμανής και ο μεγαλοβιομήχανος Τομ Πάππας. Από την πλευ
ρά μου συνομίλησα με τον υπουργό
Εσωτερικών Τσιριμώκο, τον υπουργό
Προεδρίας Παπασπύρου και τον τέως
υπουργό Δημόσιας Τάξης Έξαρχο, που
δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να υποστη
ρίξουν την εταιρεία.
Μετά τις συνομιλίες αυτές και κατ’
εντολήν του κ. Παπαγεωργίου, που μου
φαίνεται ως το πλέον κατάλληλο πρό
σωπο να εκμεταλλευθεί την υποστήριξη
των προσώπων αυτών και να την ανα
πτύξει πρακτικά, αναζήτησα τους εμπο
ρικούς ακολούθους της DDR στην Αθή
να, κυρίους Kauter και Märtius. Τους πα
ρουσίασα το σχέδιό μας - εκτός από το
σημείο 3, που μου φαίνεται άκρως
απόρρητο. Ο κ. Παπαγεωργίου και εγώ
είχαμε πολύωρη συζήτηση με τους δύο
κυρίους στην κατοικία του κ. Παπαγεωρ
γίου. Ο κ. Kauter βρήκε τις προτάσεις
μας πολύ καλές και δήλωσε ότι είναι
έτοιμος να εργασθεί για την παγματοποίησή τους.
Η εταιρεία αυτή θα είναι μια ελληνογερμανική εταιρεία με μεικτά κεφάλαια.
Θα αναλάβει την αντιπροσωπεία μιας
DIA σχετιζόμενης με μεγάλες επιχειρή
σεις και επενδύσεις. Θα ορισθεί η ηγεσία/διεύθυνση της εταιρείας στην οποία
θα εκπροσωπούνται τόσο η ελληνική
πλευρά όσο και η πλευρά της DDR. Αυτή
θα κατοχυρωθεί μέσω της Εφημερίδας
της Κυβέρνησης. Έτσι ο γερμανός διευ
θυντής της εταιρείας θα έχει επίσημα δι
καιώματα σύμφωνα με την ελληνική νο
μοθεσία. Η λειτουργία της εταιρείας θα
αφορά ωστόσο διάφορους επιπλέον
κλάδους που προς το παρόν εκπροσω

λύπτει πλήρυις τις μεθόδους που ο Σ. Κόκκαλης χρησιμοποίησε -και εξακολουθεί
να χρησιμοποιεί- για την εξάπλωσή του σε
όλο το φάσμα της πολιτικοοικονομικής ζω
ής. Αυτή είναι η φιλοσοφία των διαπλεκομένων.
Ό πω ς είδαμε ο εκδότης της Αθηναϊκής
Γιάννης Παπαγεωργίου ήταν ο άνθριυποςκλειδί για την διασύνδεση του Κόκκαλη
στο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο
της εποχής. Μέσοι της ηθοποιού Αλίκης
Γεωργούλη (σε επόμενο τεύχος Ou μετα

πούνται από άλλους αντιπροσώπουςDIA. Σε κάθε περίπτωση που παρουσιά
ζει ενδιαφέρον για την DDR, η εταιρεία
θα ασκεί την επιρροή της προκειμένου
να επιτευχθούν συμφέρουσες συμφω
νίες. Για την υποστήριξή της στην επιτυ
χία των συναλλαγών η εταιρεία αυτή θα
λαμβάνει προμήθειες, το ύψος των οποί
ων θα εξαρτάται από την έκταση της
υποστήριξης. Η πλευρά της DDR θα
προμηθεύει το τεχνικό και μερικώς το
εμπορικό προσωπικό που είναι απαραί
τητο για τη συμμετοχή σε μεγάλους δια
γωνισμούς. Όλα αυτά καθώς και άλλα
οργανωτικά ζητήματα συζητήσαμε στην
Αθήνα με τους κ. Kauter και Märtius. Τον
Μάιο θα επισκεφθεί την Αθήνα μια εμπο
ρική ένωση της DDR. Με την ευκαιρία
αυτή μπορούμε να συζητήσουμε λεπτο
μέρειες για την πραγματοποίηση του
σχεδίου. Αυτό μας το πρότεινε ο κ.
Kauter.
Ως αποστολή μου θεωρώ την ανάπτυ
ξη των επαφών μεταξύ της ελληνικής
πλευράς και της πλευράς της DDR, ενώ
θα μπορούσα πιθανόν να αναλάβω μια
ιθύνουσα θέση με την ίδρυση της Εται
ρείας Εμπορίου. Έτσι θα μπορέσω να
έχω καλύτερη εποπτεία και να συμβάλω
σε μια επωφελή και για τις δύο πλευρές
ανάπτυξή της. Δεν θα είμαι όμως μόνιμα
εγκατεστημένος στην Αθήνα, αλλά θα
πηγαίνω όταν απαιτείται. Ο κ. Kauter
υποσχέθηκε να με ειδοποιήσει έγκαιρα
για την άφιξη της εμπορικής αντιπροσω
πείας της DDR στην Αθήνα, ώστε να εί
μαι παρών στις περαιτέρω διαπραγμα
τεύσεις. Σας παρακαλώ και εσείς από τη
μεριά σας να μου γνωστοποιήσετε την
ημερομηνία αυτή.

φέρουμε τη γραπτή μαρτυρία της) ο Κόκκαλης γνώρισε και τον Άρη Βουδουρη (μετέπειτα εκδότη του Ελεύθερου Τύπου), ο
οποίος αντιπροσοιπευε ήδη ανατολικογερμανικές εταιρείες στην Ελλάδα. Στη συνέ
χεια, ο Κόκκαλης ανέλαβε μαζί με τον Α.
Βουδούρη τις αντιπροσωπείες των εταιρειιόν Elektrotechnik και RFT. Τα γραφεία
τους ήταν τότε στην οδό Νίκης 12 (στο ίδιο
γραφείο όπου εδρεύει σήμερα το « Ιδρυμα
Τύπου», βασικός μέτοχος του Ελεύθερου
Τύπου. Το σχήμα Παπαγεωργίου-Κόκκαλης-Βουδούρης λειτούργησε καλά στην
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αρχή και σύντομα πήραν τις πρώτες δου
λείες από τον ΟΤΕ (την προμήθεια τηλεφωνικιύν συσκευών και τηλεφωνικών κέ
ντρων παλαιός τεχνολογίας) και την ΔΕΗ.
Ο Βουδούρης όμως δεν ήταν άνθρωπος
των Γερμανών και δεν μπορούσαν να του
έχουν εμπιστοσύνη για την εφαρμογή του
μεγάλου σχεδίου που θα οδηγούσε στην
ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Έτσι ο Σ. Κόκκαλης, αφού
τον χρησιμοποίησε για να «μπει» στον
ΟΤΕ, τον «πέταξε έξω» από τις ανατολικογερμανικές αντιπροσωπείες, γεγονός
που εξηγεί το μίσος που έτρεφε εναντίον
του μέχρι τον θάνατό του ο μετέπειτα εκ
δότης του Ελεύθερον Τύπον.
Ας σημειωθεί, για τη συνέχεια της ιστο
ρίας, ότι ο Βουδούρης ήταν και ο άνθρω
πος που γνώρισε τον Σ. Κόκκαλη στον μα
καρίτη Κώστα Σπυρόπουλο, τον άνθρωπο
που επηρέαζε περισσότερο από κάθε άλ
λον τον κ. Μητσοτάκη και είχε αναλάβει
τις επαφές με τους μεγαλοεπιχειρηματίες.

Στη συνέχεια ο Κ. Σπυρόπουλος σύστησε
τον Σ. Κόκκαλη στον Κ. Μητσοτάκη. Έ τσ ι
άρχισε μια ιστορία που ταλαιπωρεί ακόμα
την πολιτική σκηνή της Ελλάδας και θα πα
ρουσιάσουμε αναλυτικότερα στη συνέ
χεια.
Πρόδρομος της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ήταν η εται
ρεία INTEGRA, η οποία ιδρύθηκε το 1976
με την άμεση υποστήριξη της DDR. Στην
INTEGRA μετείχε αρχικά και ο Βουδού
ρης, αλλά όταν τον απομάκρυναν τα ποσο
στά μοιράστηκαν ως εξής: 70% Σ. Κόκκα
λης, 10% η μητέρα του, 10% η αδελφή του
και 20% ο Γ. Δημητριάδης, που παραμέ
νει και σήμερα δεξί χέρι του Κόκκαλη.
(Για τον Γ. Δημητριάδη βλέπε πληροφο
ρίες καταγεγραμένες στα αρχεία της Στάζι
στις επόμενες σελίδες).
Η INTEGRA ανέλαβε την αντιπροσώ
πευση όλων τιυν εταιρεκυν τηλεπικοινωνιακού υλικού της DDR και η πριότη σημα
ντική επιτυχία της ήρθε όταν υπογράφηκε

μεταξύ του ΟΤΕ και της εταιρεία;
Elektrotechnik η σύμβαση «161» για την
προμήθεια αυτόματων τηλεφωνικών κέ
ντρων τύπου ΑΤΖ 65. Ως αντιπρόσωπο;
της Elektrotechnik στις διαπραγματεύσεις
εμφανίστηκε ο ίδιος ο Σ. Κόκκαλης, ο
οποίος ήταν και ο διερμηνέας κατά την
υπογραφή της σύμβασης. Ακριβώς όπως
έκανε και ο στενός φίλος του Γιώργος
Λούβαρης πολύ αργότερα στη σύμβα·
για τους πυραύλους «Μάτζικ». Τι να on
κάνει κι ο «Ολυμπιακός» με δυο «μετα
φραστές» στην ηγεσία του;
Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ πήρε γρήγορα τη θέση
της IN TEG RA και από το 1989 η τελευ
ταία περιέπεοε σε αδράνεια και ο Κόκκα
λης ίδρυσε στη θέση της μια άλλη, την
IN TEG RA EX PO RT S.A. με πρόεδρο αυ
τή τη φορά τον στενό φίλο και συνεργάτη
του κ. Γεώργιο Σαλονίκη. Η νέα εταιρεία
ανέλαβε μέρος τοτν δραστηριοτήτιον τής
προηγούμενης, αλλά περιέπεσε κι αυτή σε

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Οι λόγοι για τους οποίους η DDR επέλεξε την Ελλάδα για την
εφαρμογή του «μεγάλου σχεδίου» της για τη διείσδυση στον
αντίπαλο συνασπισμό γίνονται καλύτερα κατανοητοί από τη μι
κρή σύντομη ιστορική αναδρομή στις σχέσεις της με την Ελλά
δα που ακολουθεί.
Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα και η
Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία (DDR) βρέθηκαν στα δύο
αντίθετα μπλοκ του Ψυχρού Πολέμου. Ωστόσο, παρά το γεγο
νός ότι το ΝΑΤΟ θεωρούσε τη Δυτική (Ομοσπονδιακή) Γερμανία ως «το μοναδικό κράτος τον γερμανικού Λαού» και δεν ανα
γνώριζε την DDR, η ευέλικτη ανατολικογερμανική διπλιοματία
κατόρΟυ)σε από την αρχή της ίδρυσης της DDR να αναπτύξει
ιδιαίτερα ευνοϊκές σχέσεις με την Ελλάδα.1
Το 1953 η Ελλάδα και η DDR υπέγραψαν την πριότη εμπορική
συμφωνία, η οποία αν και υπογράφηκε από εκπροσιύπους τιυν
δύο κρατικών τραπεζών και όχι από κυβερνητικές αντιπροσω
πείες. συνιοτσύσε μια ντεφάκτο διπλωματική αναγνιόριση της
DDRΑπό το 1957 η DDR έγνε ο κύριος εμπορικός εταίρος της
Ελλάδος στις ανταλλαγές της με τις χώρες του Ανατολικού
Μπλοκ. Έτσι η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα-μέλος του
ΝΑΤΟ όπου εκπροσωπήθηκε επισήμως στην Διεθνή Εμπορική
Έκθεση Λειψίας, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του ’50 ο τότε
υπουργός Εθνικής Οικονομίας Δερτιλής δήλωσε ότι η Αθήνα
επεδίωκε σταθερά την ενίσχυση του εμπορίου με τις ανατολι
κές χώρες, «προκειμένον να μειώσει την μονόπλευρη εξάρτηση
της Ελλάδας από τις δντικές αγορές».
Παρά τις πιέσεις του ΝΑΤΟ και της δυτικογερμανικής κυβέρ
νησης. πολλοί έλληνες πολιτικοί (όπως οι Μερκούρης, Τσιριμώκος, Κατσώτας και Μαρκεζίνης, πρόσωπα δηλαδή που κάθε
άλλο παρά «κομμουνιστές» μπορούν να χαρακτηριστούν) αντα-
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ποκρίνονταν στο φλερτ της DD R και πραγματοποιούσαν συχνές επισκέψεις στο Ανατολικό Βερολίνο.
§ '
Μετά το 1961, η έγερση του Τείχους οδήγησε τις διεθνείς σχέ
σεις στην ψυχροπολεμική υστερία, αλλά παρ' όλα αυτά επί κυ
βέρνησης Γεωργίου Π απανδρέου, ο τότε υπουργός Συντονι
σμού Ανδρέας Π απανδρέου και ο αναπληρωτής του Αθανάσιο;
Κανελλόπουλος υπόσχονται στην ηγεσία της DDR ότι «μπάρα,
είναι θα περάσει» και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χιοριόν <Sa
ομαλοποιηθούν σταδιακά». Μετά το πραξικόπημα του 1967, οι.-;
διπλωματικές σχέσεις του Συμφώνου Βαρσοβίας με την Ελλά
δα «πάγιοσαν» προς στιγμήν. Αλλά το ευέλικτο Ανατολικό Βε- ρολίνο κατάλαβε γρήγορα ότι «η φασιστική και στρατιωτικήί)ικτατορία των Αθηνών» δεν ήταν και τόσο κακή περίπτωση και
έτσι ο Έ ρ ιχ Χόνεκερ έσπευσε να αποκαταστήσει διπλωματικές
σχέσεις με την «χούντα» κατά τη διάρκεια μάλιστα της πιο
άγριας φάσης της εσωτερικής καταστολής (1973). Αφού βεβαί
ως «διαβυνλεύθηκε προηγουμένως με τους έλΛηνες συντρόφους
και την ηγεσία της ΕΣΣΔ». Μετά την πτιόση της δικτατορίας,οι.
διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-DDR έφτασαν στο υψηλότερο
επίπεδο τους, χάρις κυρίως στην νέα «Ανατολική Πολιτική» του
Κωνσταντίνου Καραμανλή, που ακολουθούσε κι αυτός το δρόμο που άνοιξε λίγα χρόνια νωρίτερα ο Βίλλυ Μπραντ.
|® .s
Οι λόγοι, λοιπόν, για τους οποίους η Στάζι επέλεξε την Ελλά
δα για την εφαρμογή του σχεδίου είναι περισσότερο από κατα
νοητοί. Αυτός που έμενε να κατανοήσουμε ήταν ο ρόλος του
Rocco, alias S. Kokkalis.

1. Hagen Fleishcr. «Post War Relations between Greece and the
two German States», The Southeastern European Yearbook, 1991,
2.0.π.

δράνεια τελευταία. Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ιρύθηκε το 1977 αρχικά σαν μια μικρή
ιοτεχνία ηλεκτρονικών στην Αργυρούπο1- Σύντομα όμως άρχισαν να χτίζουν το
Σγοστάσιο της Παλλήνης, εργολάβος του
τοίου ήταν ο Αντώνης Σγαρδέλλης, μείπειτα γενικός διευθυντής της Νέας Δη

μοκρατίας επί Κ. Μητσοτάκη.
Αλλά στην αναφορά αυτή προς τους
«προϊσταμένους» του ο Σωκράτης Κόκκαλης αναφέρει και πολλά άλλα ενδιαφέρο
ντα στοιχεία για το πο'ις ξεκίνησε και προωθήθηκε η ιδέα της ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Αναφέρεται, μεταξύ άλλιον, στις προσπάθειέςτου

να αδρανοποιήσει άλλες εταιρείες που εί
χαν συναλλαγές με την DDR, αλλά και
στις συνομιλίες του με τον Ανδρέα Παπανδρέου που του απεκάλυψε εμπιστευτικές
εκθέσεις εμπειρογνιομόνων.
Γι’ αυτά όμως, θα επανέλθουμε στο επό
μενο τεύχος...

Αντιδράσεις του Τύπου από μια ερώτηση στη Βουλή
τη της Στάζι, αλλά και το άτο μο
αυ τό να είναι καθορισ τικός πα
ράγοντας τω ν πολιτικών ε ξε λ ί
τεύχη για τον πρόεδρο της
ξεω ν και να δ ια τη ρ εί σ τενές
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Σ. Κόκκαλη συνά\πησαν την παγερή αδιαφορία
σ χέσ εις και ανοικτή γραμμή
από το σύνολο του ημερήσιου
επικοινω νίας μ ε τον Π ρω θυ
Τύπου και των λοιπών MME.
πουργό». Ο βουλευτής της Ν.Δ.
Τους λόγους αυτής της αποσιώ
διερωτάται επίσης «πώς δια
πησης την αφήνουμε στην κρί
σ φ αλίζεται
το
προσωπικό
ση των αναγνωστών του περιο
απ όρ ρητο τω ν πολιτών, όταν ο
δικού.
σ υγκεκριμένος επ ιχειρηματίας
Όμως αίφνης όλος ο Τύπος
έχει αναλάβει το φορολογικό
σ ύ σ τη μ α TAXIS και μ π ο ρ εί να
v των εφημερίδων του Συαντλήσει σ τοιχεία για εκπλή
τήματος Λαμπράκη, της
, ,ς και του Ριζοσπάστη- «θυ ρω ση ίδιων σκοπών».

Τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ
του ΑΝΤΙ στα δύο προηγούμενα

Ë

μήθηκε» το θέμα μετά την υπο
βολή ερωτήσεως βουλευτή της

Την ίδια ημέρα, η Ελευθεροτυ
πία αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα

Ν.Δ.
Η αναφορά στα ρεπορτάζ του
ΑΝΤΙ ως αφορμή για την ερώτη, ση επίσης «ξεχάστηκε».
Την Τετάρτη 23.2.2000 ο βου
λευτής της Νέας Δημοκρατίας
Παναγιώτης Κ ομμένος πήγε
τις σχέσεις του Σ. Κόκκαλη με
την Στάζι στη Βουλή, με ερώτη
σή του προς τους υπουργούς
Δικαιοσύνης κ. Ευ. Γιαννόπουλο, Εθνικής Άμυνας κ. Α. Τσοχατζόπουλο και Εσωτερικών κ. Β.
Παπανδρέου, στην οποία κάνει
Εκτεταμένη αναφορά στις απο

ερωτήματα που απευθύνει ο
βουλευτής προς τους αρμόδι
ους υπουργούς και συγκεκριμέ
να:

καλύψεις του περιοδικού για τις
σχέσεις του προέδρου της
ΙΝΤΡΑΚΟΜ με τη Στάζι.
Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη
22.2, σε σχετικό ρεπορτάζ, ο
Ελεύθερος Τύπος επεσήμανε
.ιεταξύ άλλων το εξής σημείο
από την ερώτηση του κ. Καμμέ/ου: «Σε περίπτωση που οι κα-

Όγγελίες είναι ακριβείς, διερωάται κανείς «πώς είναι δυνατόν
<α ανατίθενται π ρ ο μ ή θειες
ίου αφορούν την εθνική μ α ς
ίμυνα σε έναν π ληροφ οριοδό

- Α ν αληθεύουν τα δ η μ ο σ ιεύ 
μ α τα το υ Αντί κι αν προκάλεσαν το ενδιαφ έρο ν τω ν αρ μ ο 
δίων υπουργών και ανέθεσ αν
σ τις αρμ όδιες υπ ηρεσ ίες τον
έλεγχο.
- Α ν ζήτησ αν σ τοιχεία για τη
δράση το υ πληροφοριοδότη
τη ς «Στάζι» R o cco ή K askadeur
(κώ δικά ονόματα που φ έρ ετα ι
να είχε ο κ. Κόκκαλης) στην
πρώην Ανατολική Γερμανία και
Ελλάδα, από τις εισαγγελικές
αρχές της Γερμανίας.
- Π ο ι ο είναι το πλήρες π εριε
χ ό μ ενο τη ς κα τά θεσ η ς σ ε επ ι
τροπ ή του γερμανικού κοινο
βουλίου το υ π ροέδρου της
α νεξά ρ τη τη ς επ ιτροπ ής για
το ν εντοπ ισμό τω ν χαμένω ν πε
ριουσ ιακώ ν στοιχείω ν της Ανα
τολικής Γερμανίας, Γιούργκεν
Παπίερ, η οποία κα τάθεσ η
α φ ορούσ ε τις σχέσεις τη ς Ανα
τολικής Γερμανίας μ ε την επι-

χ ε ί ρ η σ η
ΙΝΤΡΑΚΟ Μ του κ.
Κόκκαλη».
Ρεπορτάζ
στην
ερώτηση Κομμένου
αφιέρωσαν την ίδια
ημέρα και οι εφημε
ρίδες Αδέσμευτος
Τύπος του Δ. Ρίζου
και Βραδυνή, ενώ η

Αυριανή πρόβαλε το
θέμα στην πρώτη
σελίδα της μετονγιγαντιαίο τίτλο Απόρ

ρητα της Στάζι στη
Βουλή και τον υπέρτιτλο Ευθεία επίθε
ση της Ν.Δ. κατά
Κόκκαλη.
Έχει ίσως ενδιαφέ
ρον η εξής επισή
μανση από το σχετι
κό ρεπορτάζ της
εφημερίδας: «Η δη
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Ευθεία επίθεση ιη ς ΝΔ κατά Κόκκαλη

ΑΠΟΡΡΗΤΑ
ΤΗΣ ΣΤΑΖΙ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ο κ α θ είς και τα όπλα του: Η ΧΩ ΡΑ του

μοσιοποίηση
των
Γιώργου Τρόγκα α να κά λυψ ε «πόλεμο με
στοιχείων
αυτών
Κ όκκαλη» και η Α Υ Ρ ΙΑ Ν Η του άλλου
από βουλευτή της Γιώργου (του Κουρή) α να κά λυψ ε την... Ν.Δ.
Ν Α προκαλεί εντύ
πωση και αυτό διότι, σύμφωνα με κλοφόρησε το δεύτερο φύλλο
πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της της με τον βαρύγδουπο τίτλο
ΙΝΤΡΑΚΟΜ απέκτησε πρόσφατα Πόλεμος με Κόκκαλη. Στο εν
διαύλους επικοινωνίας με τη Ρη- λόγω δημοσίευμα αναφερόταν
γίλλης μέσω βασικού χρηματο ότι «μια μετακίνηση του κ. Κόκ
δότη του κόμματος της αξιωματι καλη στη Ν.Δ. -αν κερδίσει τις
κής αντιπολίτευσης, με τον οποίο εκλογές- δεν θα αποτελέσει εί
μάλιστα και συνεταιρίσθηκε εξα
δηση ή έκπληξη». Για όσους
γοράζοντας ένα μεγάλο ποσο πάντως γνωρίζουν καλά τα εκ
στό από τεχνική εταιρεία η οποία δοτικά πράγματα δεν αποτέλεείναι εισηγμένη στο Χρηματιστή σε έκπληξη το γεγονός ότι πα
ριο» (/\υριανή, 24.2, σελ. 9).
ρά τον ...πολεμοχαρή τίτλο της
Να σημειωθεί ότι ανάλογη
αναφορά υπήρξε την προη
γούμενη της κατάθεσης της
επίμαχης ερώτησης από τον κ.
Καμμένο στη νέα εφημερίδα Η
Χώρα του Γ. Τράγκα, που κυ

Τρίτης 22.2 και τις εκτενείς
αναφορές περί Κόκκαλη, η Χώ
ρα του κ. Τράγκα δεν βρήκε λέ
ξη να πει για την ερώτηση Κομ
μένου, την Πέμπτη 24.2 και τις
ημέρες που ακολούθησαν.
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Το δίδυμο
ΚόκκαληςΔημητριάδης

2

Η δεύτερη σελίδα της έκθεσης
του ανθυπολοχαγού Hofmann.
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Από τα έγγραψα της Στάζι μαθαίνουμε για τις σχέσεις
όχι μόνον του Σ. Κόκκαλη αλλά και για πολλά άλλα
πρόσωπα. Όπως, λ.χ., για τον κ. Γεώργιο Δημητριάδη
και την ανάμειξή του στις δραστηριότητες που διηύθυνε
ο Κόκκαλης.
ε αναφορά που υπογράφεται από τον ανΟυπολοχαγό
Hofmann και ημερομηνία 18.11.1982 και αναφέρεται κατά
κύριο λόγο σε κάποιον Eduard Hanl [Η.], γερμανό τσεχο
σλοβακικής καταγωγής, διευθυντή του εμπορικού τμήμα
τος για εξαγωγές εγκαταστάσεων της ΑΗΒ Elektrotechnik
Export-Import, πληροφορούμαστε για τους τρόπους που χρησιμο
ποίησαν τόσο ο Σ. Κόκκαλης όσο και ο Γ. Δημητριάδης προκειμενου να προσεταιριστούν τους υπεύθυνους των εταιρειών με τις
οποίες συναλλάσσονταν.
Το έγγραφο είναι της Γενικής Διεύθυνσης XVIII/8/I και αφού
δίνει τα βιογραφικά στοιχεία του Eduard Hanl, αναφέρεται στη
συνεχεία και στον διευθυντή Εξαγωγών της Δημόσιας Επιχείρη
σης Ραδιοφωνικών και Τηλεφωνικών Εγκαταστάσεων του Βερο
λίνου (FFAB), Günter Marquordt για τους οποίους λέγει ότι:
«διατηρούν ατενές επαφές με τους διευθυντές των ελληνικών εται
ρειών Integra και Intracoin
Κόκκαλη Σωκράτη, γεν. στις 27.05.39 στην Αθήνα, κάτοικο Αθή
νας,
καταχωρημένο για την Γ.Δ. XVIII/8
και
Δημητριάδη Γεώργιο, γεν. στις 5.07.1939, κάτοικο Αθήνας.
Η εταιρεία Intracom μπορεί να θεωρηθεί θυγατρική εταιρεία της
Integra, δηλαδή ο Κόκκαλης είναι προϊστάμενος του Δημητριάδη.
Δεν υφίστανται μόνον εμπορικές σχέσεις μεταξύ τον Hanl και
του Κόκκαλη από τη μια και του Hanl και του Δ ημητριάδη από την
άλλη, αλλά προφανιίις σημαντικό ρόλο παίζουν και οι προσωπικές
σχέσεις.
Υπάρχει η σοβαρή υποψία ότι ο Hanl και ο Marquordt διαμορφώ
νουν τις εμπορικές σχέσεις με τις εταιρείες που αναφέρθηκαν προς
όφελος αυτών και ότι επομένως είναι εντελώς διεφθαρμένου
Την υποψία αυτή επιβεβαιώνουν ενδείξεις που υπήρχαν ήδη στο
παρελθόν, ότι ο Η. μπορεί να διαφθαρεί. Επιπλέον, υπάρχει η υπο
ψία ότι ο Η. κατά την οργάνωση της εργασίας του ως Διευθυντής
του εμπορικού τμήματος Εξαγωγών Εγκαταστάσεων, κατά την
πραγματοποίηση εξαγωγών NSW του ΚΝΕ παραβαίνει χονδροει
δ ιός τους απαιτούμενους όρους ασφαλείας και για την επίτευξη
τον ιδίων συμφερόντων του παραμελεί την εκτέλεση των παραγγε
λιών εξαγωγών-NSW».

Σ
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Σχετικά με τον άνθρωπο Eduard Hanl
Στη συνέχεια αναφέρονται πλήθος «πληροφορίες-σκουπίίΉα»
για τον Hanl. Πού γεννήθηκε, πού σπούδασε, τι έλεγε στις αναφο
ρές του, ποιους και υπό ποιες συνθήκες τους συναντούσε κ.λπ
Καταγράφονται λεπτομέρειες για τη διαζευγμένη σύζυγό του.τοι
πατέρα της, τον δεύτερο αδελφό της, την αδελφή της κ.ο.κ. Πληρο
φορίες του είδους που έδινε στη Στάζι και ο Σωκράτης Κόκκαλη:
όταν ενεργούσε ως πράκτωρ Roko. Πληροφορίες που δίνου>
εφιαλτική εικόνα για την D D R και θλιβερή για τους «πληροφο
ριοδότες» της Στάζι.
Σχετικά με την υπόθεση
Και η αναφορά συνεχίζει με σχετικά με τις κινήσεις το)ν γέρμα
νών «διευθυντών» στην Ελλάδα. Το κότερο του Σ. Κόκκαλι
«Γκουανταλαχάρα» έχει, όπως φαίνεται, δοξαστεί και με άλλε
προσωπικότητες εκτός του Λούβαρη, της Μιμής αλλά και
Ανδρέα Παπανδρέου. Στη συνέχεια, αναφέρεται:
toi

/. Στο πλαίσιο της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της ΑΗΙ
Elektrotechnik και της Ελλάδας δημιουργήθηκαν πολλές διασννύέ
σεις με τις εταιρείες Integra και Intracom, στις οποίες αναμείχθη
καν πολλά επιλεγμένα για ταξίδια στελέχη από το ΚΝΕ. 0 ίδιος ι
Η. διατηρεί πολύ) στενές επαφές με. τις εταιρείες αυτές όπου y.a
πάλι θα πρέπει να εμπλέκεται ο ιδιωτικός παράγων.
Τα υπηρεσιακά ταξίδια των επιλεγμένων για ταξίδια στελεχών τη,
τεχνικής της πληροφόρησης χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων χα
για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. Έτσι στην Ελλά
δα είθισται, σε τακτά χρονικά διαστήματα να οργανώνονται καινι
χρηματοδοτούνται από τον διευθυντή της εταιρείας Integra Kôxxa
λη εκδρομές με το ιστιοπλοϊκό του στο Αιγαίο, στις οποίες συμμετί
χουν και άνθρωποι από την DDR που βρίσκονται σε υπηρεσιαχι
ταξίδι. Είναι άγραφος νόμος, τα επιλεγμένα για ταξίδια στελέχη τη
NS W να μην αναφέρονται σ 'αυτές κατά τις πρώτες αναφορές το\κ
Υπάρχει υποψία ότι ο Η. μεταχειρίζεται ευνοϊκά τις εταιρείε
Integra και Intracom εις βάρος της DDR. Ενδείξεις της υπηρεσία
μέσω του Μ έτρου A στον τόπο εργασίας του Η. ενισχύουν τις νχο
ψίες αυτές.
Στο πλαίσιο παράδοσης ανταλλακτικών (Relais) μέσω τηςΑημό
σιας Επιχείρησης (VEB) Relaistechnik Grossbreitenlmch για τη
εταιρεία Intracom έγινε γνωστό ότι ο Η. παρείχε την εργασία αντί
στον Δημητριάδη (Intracom) για μια τιμή, πολύ χαμηλότερη im
ό,τι είχε προηγουμένως συμφωνήσει η Grossbreitenbach με τονΔη
μητριάδη.
Σε σχέση με τη διεκπεραίωση εργασιών σχεδιασμού μέσω τοι
F FAD στην Αθήνα έγινε γνωστό ότι οι εργασίες πραγματοχοιψη
καν από μοντέρ της Intracom. Προφανώς ο Η. το εγνώιριζε χα
αποδέχτηκε τις ενέργειες αυτές του Δημητριάδη, αν και αυτές ο

ΤΟΜΑΣ
ιγασίες σχεόιασμού σύμφωνα μ ε την προγραμματική συμφωνία
τρεπε να εκτελεστούν από την FFAB και η εταιρεία αυτή είχε ήδη
οιμάσει το δυναμικό. Ετσι ο Η. έδωσε την δυνατότητα στον
Ιημητριάδη/ να εισπράξει 157.000 $ από την DDR, που κατά τη
ιμφωνία είχαν ουσιαστικά εξασφαλιστεί για το FFAB.
3. Στις 25.9.1981 ο Η. παρακινεί τον Μ. να επηρεάσει με κάθε
ιόπο τον SGD τηςΑΗ Β, τον Heilmann, ώστε αυτός να τον πάρει
ιζί του στην Ελλάδα. Είχε μέσω του Κόκκαλη κανονίσει μια
ροναζιέρα με το καινούργιο ιστιοφόρο του τελευταίου και δεν
)ελε να απολαύσει το ταξίδι αυτό κανένα άλλο επιλεγμένο για τα'öi στέλεχος εκτός από τον ίδιο.
1 Ενδείξεις για τη φιλοχρηματία του Η. καθώς και για την όυναίτητα διαφθοράς του, δίνουν επίσης οι ΙΜ / πράκτορες] “Gustav "
V “Renate ”.
Ετσι ο IMS “Gustav” ανέφερε στις 15.11.1982 ότι ο Hanl και ο
ettrick, Διευθυντής Έργων της Δημόσιας Επιχείρησης (VEB)
tmmeldewerk Amstadt κατά το Σαββατοκύριακο 30/31.10.1982
έμειναν με έξοδα της εταιρείας Integra στο ξενοδοχείο Ά σ τή ρ
αλλάς” στην Αθήνα. Ανεξάρτητα από αυτό είχαν μια κράτηση
'.ο ξενοδοχείο “Caravel”που συμπεριλαμβανόταν στα έξοδα τον
τηρεσιακού ταξιδιού τους (η συμπεριφορά αυτή είχε διαπιστωθεί
ολλές φορές για τον Vettrich). Για τον Vettrich έγινε σε συμφωνία
- τη δική μας υπηρεσία μια έρευνα από την B V Erfurt.
Το ξενοδοχείο “Αστήρ Παλλάς ”είναι πολυτελείας. Κατά την αποόρησή τους από το ξενοδοχείο, τους δύο ( Hanl και Vettrich) π α 
λαβέ ο “Gustav”. Έ τσι ο ΙΜ διαπίστωσε ότι ο Η. υπέγραψε μια
ί όδειξη 60.000 δρχ. = περίπου 2.000 DM. Η πληρωμή της απόδει]ζ, οι 60.000 δρχ. για δύο μέρες έγινε προφανώς από την Integra,
μαδή/.../
Για αποφυγή του τελωνειακού ελέγχου ο Η. επιφόρτισε τον
Instar“να φέρει μ α ζί του στην DDR πράγματα που είχε προμηθευίστην Ελλάδα (ανταλλακτικά επιβατηγού αυτοκινήτου Mazda).
OH. καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να μεταβεί και
άλι στην Ελλάδα πριν από τα Χριστούγεννα σε υπηρεσιακό ταξίαν και ο “Gustav ” εκτιμά ότι είναι εντελώς άχρηστο.
Ο IMS “A li” επίσης επιβεβαίωσε στις 15.11.1982 ότι ο Η. καταάλλει κάθε προσπάθεια, για να μ ετα β εί πριν από τα Χριστούγεν/. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Αφγανιστάν. Το ταξίδι στο
φγανιστάν ο “Ali ” το εκτιμά επίσης ως εντελώς άχρηστο.
Τια το καινούργιο ταξίδι στην Ελλάδα ο Η. μας πληροφόρησε τη-,φωνικά ήδη από την Αθήνα. Επειδή τα δικαιολογητικά του ταξιΌν έπρεπε να έχουν ήδη παραδοθεί, έπρεπε να παρακινηθεί ο
Hi”μέσω της διευθύνουσας της ομάδας του (υφισταμένης του
'mil). Hempel, να πλαστογραφήσει.
Προτείνεται να εξετασθούν στην ΟΡΚ οι υπάρχουσες σημαντικές
a την επιχείρηση ενδείξεις.
Σημαντικά σημεία είναι:
1. Μυστική έρευνα κατοικίας
2. Εφαρμογή του Μ έτρου Β
3. Έλεγχος μέσω IM Iπρακτόρων]
Hofmann, A νθυπολοχαγός
Κατά τα άλλα οι επιχειρησιακές δραστηριότητες των κ.κ. Κόκ:ιλη, Δημητριάδη, Hanl και σία είναι μια πλήρης περιγραιρή των
Εϋόδοιν που χρησιμοποιούσαν τα πρόσωπα που εξοικονομούν
ήμερα τα μέσα για τον εκσυγχρονισμό...
X
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ΣΤΟ Χ Α ΣΜ Ο Ι ΕΝΟΣ

ΑΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΜΙΑ Α Π Ο ΤΙΣ
ΒΑΡΥΤΕΡΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
ΤΟ Υ 20ου Α ΙΩ Ν Α

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Μα ν τ ώ Π ο υ λ η

ΙΝ Λ ΙΚ Τ Ο Σ

Σελ.: 7$2 Τιμή: ιο.οοο δρχ.
Ό ΤΟΜΑΣ MANN έκδιπλώ νει μπροστά μας τή μ ε γ α 
λειώ δη εικόνα, τη ς δ υ τικ ή ς π ν ευ μ α τικ ό τη τα ς. Ή Ε υ 
ρώ πη δεν είναι ένα αδιαίρετο καί ομοιογενές σύνολο.
Είναι α ντίθετα δύο κόσμοι πού θά συγκρούονται ά κ α τά π α υ σ τα . ’Α πό τή μία πλευρά ή Ε υρ ώ π η τή ς προ
όδου καί τω ν επισ τη μ ώ ν καί από την άλλη ή Ε υρώ πη
του σταυρού, του αίμ α τος καί τή ς θυσίας. Ή Ε υρώ πη
τού υλικού πολιτισμού πού μ ετα τρ έπ ει τ α π ά ν τα σέ
εμπόρευμα καί ή Ε υρ ώ π η τή ς ψ υ χή ς, τού προορισμού
καί τή ς μ ετα φ υσικής πα ρηγοριάς. Τις παραμονές τού

21ου αιώ να τή ς παγκοσμιοποίησης καί τού ενιαίου άνθρώπου, οι Σ τοχασμοί Ε νός Απολιτικού, πού μ ετ α 
φράζονται για πρ ώ τη φορά στή γλώ σσα μας, άποκτοΰν
έτσι τεράστια σημασία, έστω καί μόνο για νά μάς θυμί
σουν τί άφήνουμε πίσω μας καί τί πάμε νά συναντήσουμε.

Ι Ν Δ Ι Κ Τ Ο Σ

\ \ η λ y μ ο ς ι·: κ λ ο ί ι κ ιι ι·: τ λ ι ι*ι: ι λ
Il AT 1*. ΙΩΛΚΚΙΜ Γ ' 45. to6?6, ΛΗΙΙ.ΝΛ ΤΙΙΛ: 72.5S.737S
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( ^ ) ΙΙατσαβοΰρα (1): από το
βενετικό spazzadura, βρόμικο
και κουρελιασμένο ύφασμα,
γυναίκα χωρίς αξιοπρέπεια ή
πολύ άσχημη, φυλλάδα (από
το λεξικό Μπαμπινιώτη).
(^ 3 ΙΙατσαβοΰρα (2): Γιαννοπουλεια έκφραση ζωντανά
στον αέρα, χαρακτηρισμός
ταυτότητας
νεοορΟόδοξου
αριστερού πολίτικου ή εΟνικόφρωνος δημοσιογράφου, γυναίκα άσχημη και κακιά, συ
νώνυμο του πελοποννησιακου
"μπιρδίλω” (από τηλεοπτικιόν
οΟονιόν).
“Κακορίζικε λαέ” έλεγε
ο Μακρυγιάννης. Το τηλεοπτι
κό αίσχος στο μεγαλείο του με
τις πατσαβουριές: ο ξεμωρα
μένος (ή φασίζων τελικά;)
υπουργός υβριστής και καταδικάζων τους πάντες βγαίνει
στο γυαλί ντροπιάζοντας τα
πολιτικά ήθη και την αισθητι
κή του τηλεθεατή - πολίτη.
Μπράβο σε εσάς κύριοι μηντιάδες που επιλέγετε τα ρα
μολιμέντο να σας ανεβάζουν
τηντηλεΟέαση!
V Γιατί κύριε Νάσο Αθανα
σίου κομπλάρατε: Αυτού του
επιπέδου είναι η εκπομπή σας,
αυτό προσφέρετε με τους προσκαλεσμένους σας, αυτές τις
επιλογές σας να μάθετε να χει
ριζόσαστε.
Μ "Βίκτωρ ή τα παιδιά
στην εξουσία”, φαίνεται, σφύ
ριξαν το θεατρικό στον Κωστάκη εκεί στη Ρηγίλλης και
έτρεξε να βαφτίσει το τετρά
ποδο. Ε. τώρα για την εξουσία,
ας τ' αφήσουμε καλύτερα...
IΑλλά για το τι θα γίνει
μετά τη 10η Απριλίου, εκεί να
δείτε πρεμούρα ο Τσιφ - Χα
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τζηνικολάου: πήρε συνέντευξη
από τον Δήμαρχο (με κεφα
λαίο) και τον τάραξε στα μύ
ρια σενάρια που ‘χε κατεβάσει
η κούτρα του. Δεν άντεξε ο
μπαγάσας ο Δήμαρχος κάποια
στιγμή, και του ‘ρίξε κάμποσες
συνεντευξιακές “τάπες” για
να ηρεμήσει το παλικάρι. Ό χι
παίζουμε, δηλαδή.
Αστε δε, τέτοια ανιαρή συ
νέντευξη πολίτικου προσώπου
καιρό είχαμε να ζήσουμε. Και
πρόσεξα ότι είχατε χωθεί στην
πολυΟρονάρα ενιό όσο πέρνα
γε η (όρα, σας κατέβαιναν και

κί έφαγα μια πατσαβουριά
στο σβέρκο...

οι ιύμοι. Γιατί; Σας υποσκέλισε
ο Αβραμόπουλος ε; Εμ, δεν εί
ναι Μητσοτάκης ή Γιαννόπουλος για να τη βγάζετε έτσι στα
εύκολα!
Ενώ ο Αβραμόπουλος αλιόνιζε ενιόπιος ενωπίι» Τσιφ,
στον ΑΝΤ-1 ο Γιιοργάκης τα
λεγε χαλαρά με τον υιό Πρετεντέρη. Γελάκια, γκλαμουριά,
νοσταλγική κουβέντα να γίνε
ται... ‘Ντάξει, “πυροβόλο” το
στοματάκι του συναδέλφου,
και κομμάτι αβανταδόρικος
προς τον εκλεκτό καλεσμένο
του. Ευχάριστη βραδιά, ευχά
ριστη. Μία ωραία αμερικάνικη
κουβεντουλα, με άλλα λόγια.

Στους σεισμόπληκτους
Αγίους Ανάργυρους πήγε να
αδράξει (και τηλεοπτικούς)
ιρήφους ο Κωστάκης αλλά δεν
του βγήκε καθόλου. Μα, τι κά
νει η Νατάσα; Δεν μπορούν να
σε σουλουπιόσουν με τίποτα
αγόρι μου μπροστά στις κάμε
ρες; Τι κακόγουστο σακάκι
ήταν αυτό που συνδύασες με
τζιν παντελόνι και κίτρινη (κα
ναρίνι) γραβάτα;! ΣτραβιόΟηκαν οι κάμερες, καημένε
μου...
Ελένη Μενεγάκη μου, εί
χα καιρό να σας παρακολουΟήσιο. Συγχαρητήρια! Δεν έχε
τε αλλάξει σε τίποτα το πρό
γραμμά σας! Κύριοι παραγιογοίτου ΑΝΤ-1, δενπιστεύο) να
μας βάζετε βίντεο αλλά παλιά
επεισόδια του “Προηνου Κα
φ έ”;! Ίδια , σας λέ<υ, ίδια κι
απαράλλακτα τα πρόσωπα, τα
αστειάκια, η αστρολόγα, οι
καλεσμένοι, το ντεκόρ, οι μοντέλες! Ανεξιχνίαστον μυστή
ριο...
Είπα να μην πω τίποτε
για τα ροζ σκάνδαλα στην TV.
Δεν κρατιέμαι, όμως, 0α σας
το ξεφουρνίσο). Στον Αλφα
τρομοκρατήθηκαν από τα
προηγούμενα με Κορκολή και
Ασλάνη, και σου λέει να τρέ
χουμε πάλι στα δικαστήρια; Κι
έτσι τον σουτάρανε τον Μάκη.
Αλλά ο Ζούγκλας, σιγά μην
κιόλιονε. Τσίσα απ’ τη χαρά
τους
κάνουν στο Σταρ για
πάρτη του. Να μου το θυμηθεί
τε, ο Μάκης φροντίζει για μας,
θα τον ξαναδούμε σύντομα
(στο κανάλι του Περισσού!).
ΙΙήγε ο Κωστάκης να
μας συγκινήσει με το σκυλάκι,
τον Βίκτορα, μπροστά στις κά
μερες, το άμοιρο το ζωντανό
το βλέπω πεταμένο στον δρό-

μο την επαυριο των εκλογών.

Â

Όταν, κυρία Τσιλιχρή
στου μου, την κοπανάγατε απι
την ΕΡΤ, πριν μερικά χρόνια
κομπιάζατε και μας το παίζατι
κάμποση. Τιόρα που γυρίαατι
στα παλιά λημέρια, άχνα k
βγάζετε για τα κρατικά κανά
λια. Αχ, και να ’μουνα γενικό
για λίγο!!!
Η Σελήνη, η μουγκιά απι
τη “Λάμψη” του Φιόσκολοι
κατεβαίνει για βουλευτίνα
Και να σου την, ξανά μπρικπι
στις κάμερες, κορδιομένη τοί
ρα, γελαστή (σαν την Ντάρα
και λαλίστατη!
Δελτία των 8.30: Δεν f)i
λουμε άλλο, χορτάσαμε! Μια
κυρά Δάφνη χορεύει αυρτ
και καλαματιανά - μας το σερ
βίρετε για ολόκληρο πεντάλε
πτο. Την άλλη τρέχει η Νατι
σούλα στα πομακοχιόρια %
πίνει καφέδες με νοικοκυρά
από πίσω κι εσείς μη χάσετε τ
μέγα γεγονός. Θα δούμε, επ
τέλους, καμιά είδηση της πρι
κοπής (που λένε και οι επικό
νιονιολόγοι):
Φ Μπράβο στα παιδιά π
εθνικής στίβου για τις επιτι
χίες τους. Αλλά είναι ανάγκ
να βλέπουμε κάθε φορά τοι
συγγενείς και συγχωριανοί
τους να χορεύουν τσάμικα κι
να ακούμε τις ακατάληπτε
γιαγιάδες τους να μιλάν
μπροστά στην κάμερα;
ΤΟ ΕΥΓΕ TOY AEKAIIEH
ΘΗΜΕΡΟΥ: στην ΕΤ-1 πο
αμέσιος μετά την είδηση γι
τον θάνατο του Χειμώνα έπα
ξε το "Μονόγραμμα" το αφιι
ρωμένο σ’ αυτόν.
Το πουλί

Επιμέλεια: Σωτήρης Ντάλης

Το «αίνιγμα» Πούτιν
ον προσεχή Ιούνιο η Ρω σία θα εκλέξει νέο
πρόεδρο. Α ρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν
ότι όποιος κερ δίσ ει αυτές τις εκλογές Οα
θελήσει να ενεργή σ ει π ιο αποφ ασιστικά.
Πιθανότατα να είνα ι περ ισ σ ό τερ ο παρεμιτικός στο εσωτερικό, π ιο α πο φ ασ ισ τικός στο
ίωτερικό, και γενικ ά π ιο δύσκολος στις διακιγματεύσεις.
Τα προβλήματα, όμω ς, της Ρ ω σίας Οα είνα ι εν
ολλοίς τα ίδια. Ε ξασθενη μ ένο σύστημα διακυφνησης, διαβρωμένη οικονομ ία και οι ένοπλες
Μχμεις στη χειρότερη κατάσταση.
Η έκπληξη ίσως έλθει στα θέμ ατα εξω τερικής
)λιτικής, όπου ο νέο ς π ρ ό εδ ρ ο ς (πιθα νότα τα ο
ούτιν) μάλλον θα θελήσει ν α πρ ο ω θή σ ει μια άλI εξωτερική πολιτική. Τ α τελευτα ία χρ ό νια η
υση είχε συνηθίσει να έχει α π ένα ντι της μια Ρωα αναξιόπιστη, «γκρινιάρα» μεν αλλά αναξιόσιη και σε μεγάλο βαθμό μη ενοχλητική.
Η στάση που θα κρατήσει ο Βλαντιμίρ Π ούτιν
α θέματα διεθνούς πολιτικής φ α ίνετα ι να απα(ολεί ιδιαίτερα την α μ ερικ ανική διπλω ματία. Η
ιερικανίδα υ πουργός Ε ξω τερικώ ν Μ αντλίν
,λμπράιτ, μετά το π ρόσ φ α το τα ξ ίδ ι της στη Μόηα και τη συνάντησή της με τον Π ούτιν, υποστήξε ότι ο ρώσος (προσ ω ρινός) π ρ ό εδ ρ ο ς εμφανίηκε διατεθειμένος να δ ια π ρ α γμ α τευ θ εί και ενχομένως να δ εχθ εί την ανάπτυξη αμερικανικού
/τιβαλλιστικού οπλοστασίου.
Σύμφωνα με την Ο λμπράιτ, ο Π ούτιν δεν αρνή-

Γ

Α να λ υ τες
υποστηρίζουν ότι
ο ν ικη τή ς τω ν
ρω σικώ ν
π ροεδρικώ ν
εκλο γώ ν
π ιθανότατα να
είναι πιο
π αρεμβατικός στο
εσ ω τερ ικό , πιο
αποφασιστικός
στο εξω τερ ικ ό
και πιο δύσκολος
στις
διαπραγματεύσεις.

Οηκε το γεγονός ότι υπάρχουν νέες απειλές και
ότι χρ ειά ζετα ι να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπι
στούν. Ως γνωστόν, π ά για θέση της Ρωσίας τα τε
λευταία χρόνια είναι ότι οι Η Π Α δεν απειλούνται
από κανέναν και ά ρα δεν χρειάζεται να αναπτύ
ξουν σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας. Ο ι ΗΠΑ,
από τη δική τους πλευρά, υποστηρίζουν τη γνωστή
θέση τους, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν κά
ποια κράτη-ταραξίες, όπω ς η Β όρεια Κορέα, που
ίσως να έχουν τη δυνατότητα να εκτοξεύσουν διη
πειρω τικούς πυραύλους εναντίον των ΗΠΑ. Γι’
αυτό το λόγο η Ο υάσιγκτον θα π ρ έπ ει να αναπτύ
ξει ένα σύστημα που θα τους καταρρίπτει. Ωστό
σο, μια τέτοια πρω τοβουλία θα έλθει σ’ αντίθεση
με την αμερικανοσοβιετική συνθήκη ΑΒΜ για
τον έλεγχο των εξοπλισμών.
Βέβαια οι Η Π Α τα τελευταία χρόνια, έχουν
πραγματοποιήσει πολλές δοκιμές αντιβαλλιστικών πυραύλων και βρίσκονται πολύ κοντά στην
ολοκλήρωση ενός προγράμματος που θα προω θεί
την ανάπτυξη ενός συστήματος αντιπυραυλικής
άμυνας. Η Ο λμπράιτ έχει υποστηρίξει ότι, ενδε
χομένως, να αποσ πάσει τη συμφωνία της Ριυσίας
προσφ έροντας ανταλλάγματα σε μια άλλη συνθή
κη ελέγχου τοον εξοπλισμών, τη START II, που
περ ιο ρ ίζει τις στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές.
Ο ι Ρώσοι, από την πλευρά τους, θα ήθελαν τον πε
ριορισμό των στρατηγικών πυρηνικών όπλων στις
1.500 κεφαλές, ενο> οι Η Π Α επιμένουν στις 2.Θ00
με 2.500 κεφαλές.
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Εύθραυστη ισορροπία
του Ευάγγελου Αρεταίου

Το χέρι του παίζει νευρικά με τις ταχύτητες και η χαρακτηριστική κούρδικη μουσική γεμίζει λυπημένα το ταξί του,
Ένα ψιλό, επίμονο χιόνι λιώνει στο παρμπρίζ και το αυτοκίνητο χάνεται στα σκοτεινά δρομάκια της
Κωνσταντινούπολης.«Δεν καταλαβαίνω γιατί συνέλαβαν τους τρ εις δημάρχους», απορεί ο οδηγός. «Το κράτος δει
θέλει ειρήνη στην νοτιοανατολική Τουρκία», εξη γεί και κορνάρει στο μπροστινό αυτοκίνητο. «Εγώ είμαι από το Σιίρι
είμαι Κούρδος και ψηφίζω το HADEP», λέει και δυσανασχετεί: «Ακόμα και το ΡΚΚ σταμάτησε τον πόλεμο,
θέλουμε πια να ζήσουμε ειρηνικά».
απλοϊκή έκπληξη και η απογοή
τευση του κούρδου οδηγού ταξί
στην Κωνσταντινούπολη αντικα
τοπτρίζει την απογοήτευση και κυρίιυς την δυσπιστία ενός μεγάλου
μέρους της τουρκικής κοινωνίας, όχι μόνο
στην νοτιοανατολική Τουρκία αλλά και
στους προοδευτικούς και διανοούμενους
κύκλους της Άγκυρας και της Κωνσταντι
νούπολης.
Η, αποτυχημένη, προσπάθεια της αντι
προσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί
ου, με επικεφαλής τον Κον Μπεντίτ, να
επισκεφΟεί την φυλακισμένη πρώην βου
λευτή Λεϋλά Ζανά, αλλά και ο «χορός των
ευρωπαίων διπλωματών», όπως η υπουρ
γός Εξωτερικιόν της Σουηδίας Άννα Άιντ,
ήταν τα προσχήματα για να εκδηλωθούν
απροκάλυπτα οι συντηρητικοί αλλά και οι
σκοτεινοί κύκλοι του τουρκικού κατεστη
μένου.
«Όταν τα πράγματα πάνε καλά ποτέ δεν
είμαι αισιόδοξος και όταν πάνε άσχημα
ποτέ δεν είμαι απαισιόδοξος», σχολίασε
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ΝΕΩΤΕΡΟΣ

ΕΥΡΩ ΠΑΪΚΟΣ

έγκυρος πολιτικός αναλυτής και πρόσθεσε
χαρακτηριστικά: «ποτέ δεν ξεχνάω ότι
στην Τουρκία όποιος τραβάει το σκοινί
δεν το τραβάει μόνος του, το σκοινί το
αφήνει ο άλλος που κρατάει την άλλη του
άκρη».
Οι συντηρητικοί κύκλοι λίγο πριν από το
Ελσίνκι είχαν αρχίσει να «αφήνουν το
σκοινί», δημιουργώντας ένα κλίμα ευφο
ρίας, μέσα στο οποίο τα πράγματα άρχι
σαν να κινούνται θετικά προς τις μεταρ
ρυθμίσεις. Η προπη αντίσταση των συντη
ρητικών, πολύ διακριτική, ήταν η διασπορά σε διάφορα κέντρα της τουρκικής κυ
βέρνησης των μηχανισμών για την προε
τοιμασία της ένταξης της Τουρκίας στην
Ε.Ε. και η απομάκρυνση του προοδευτι
κού υπουργού Επικράτειας κ. Μεχμέτ Αλί
Ιρτεμτσελίκ, ο οποίος εφέρετο ως ο πιθα
νότερος επικεφαλής ενός και μόνου συντο
νιστικού μηχανισμού για τις ευρωπαϊκές
υποθέσεις.
Αίγες εβδομάδες αργότερα, το Συμβού
λιο Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης της

ΠΟ ΛΙΤΙΣΜ Ο Σ

Ρίτσαρντ Σένετ
Ήτυραννία
τής οικειότητας

Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑΣ

Τουρκίας αποφάσισε την διακοπή, για μ
ημέρα, της μετάδοσης του τουρκικού CN
υποστηρίζοντας ότι στη διάρκεια τηλεοπ
κής εκπομπής ο Αμπντουλάχ Οτζαλανπ
ρομοιάστηκε με τον Νέλσων Μαντεία.
Με την υπόθεση όμως της σύλληψη; τι
τριών δημάρχων του (κουρδικού) Δημ
κρατικού Κόμματος του Ααού (HADE
και την καταδίκη, μία μόλις μέρα μετά, υ
προέδρου του HADEP και του προκαι
χου του σε φυλάκιση τριών ετιόν και εννι
μηνών έκαστος, με την κατηγορία ότι π
ρέχουν υποστήριξη στο Εργατικό Κόμ)
του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), οι συντηρητιχ
κύκλοι εμφανίστηκαν και πάλι στο πολι
κό προσκήνιο.
Μια εβδομάδα σχεδόν μετά την συλληι
τους, την περασμένη Δευτέρα, και πο
όλο που οι τρεις δήμαρχοι αντιμετωπίζο
σοβαρότατες κατηγορίες για «διασύνδει
με το ΡΚΚ» και για «παροχή βοήθεια; σ
ΡΚΚ και υπόθαλψη τα>ν μελών του», τοί
καστήριο ασφάλειας του Ντιγιάρμπαχ
αποφασίζει την ακύρωση της απόφασ
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Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός
χώρος στο Δυτικό Πολιτισμό
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ΤΟΥΡΚΙΑ
χτην προφυλάκισή τους. Και, ακόμα πιο
ιοσημείιυτο, ο τούρκος υπουργός Εσωκκιόν κ. Σαντατίν Ταντάν, που με απόισήτου οι τρεις δήμαρχοι είχαν εκπέσει
Üαξιοϊματός τους, δίνει την εντολή για
ν' αποκατάσταση των τριών δημάρχων
χκαθήκοντά τους.
Ανακουφιστική απόφαση», γράφει ο
.»ρκικός Τύπος και δυτικοί διπλωμάτες
ι προοδευτικοί κύκλοι χαιρετίζουν την
όφαση αυτή. «Αφού οι δήμαρχοι του
ADEP αντιμετωπίζουν κατηγορίες που
άνουν μέχρι την προδοσία, γιατί το
ορκικό κράτος τους άφησε ελεύθευς;», είναι ωστόσο η ερώτηση που απα□λεί τους πολίτικους και διπλωματικούς
κλους στην Άγκυρα.
ύτ<υ από την εύκολη απάντηση ότι «η
υρκία υποχιυρησε μπροστά στις πιέσεις
ν Ευρωπαίιυν και τιυν Αμερικανών»
ίσκεται κάτι άλλο. Βρίσκεται ο βαθύς
σμός του τουρκικού κράτους και η περγη διαδικασία ειλικρινούς μετάλλα; των θέσεων και των ταυτοτήτων στην
ιρκική πολιτική και κοινωνική σκηνή,
θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώμαδεν Οα είναι πια αυστηρά εσωτερικά Οέτα από την στιγμή που η Τουρκία εντα■ί στην Ε.Ε.», είχε δηλιύσει πριν από λίυς μήνες ο τούρκος πρόεδρος ΣουλεϊνΝτεμιρέλ, ενιυ την περασμένη εβδομά, αναφερόμενος στους τρεις δήμαρχους,
h m ότι «δεν μπορούμε να επεμβαίνουστις δικαστικές διαδικασίες της χώς».
ον περασμένο Σεπτέμβριο ο αρχηγός
J Γενικού Επιτελείου των Τουρκικών
όπλων Δυνάμειυν στρατηγός Χουσεΐν
βρίκογλου είχε μιλήσει για de facto
ιιγνιυριση πολιτιστικιύν δικαιιυμάτων
νΚουρδιυν. Την περασμένη εβδομάδα ο
αχός γραμματέας του Συμβουλίου Εθνι

κής Ασφάλειας στρατηγός Τζουμχούρ
Ασπαρούκ «ξεκαθαρίζοντας» την κατά
σταση είπε ότι «αν δεχθούμε εκπομπές
στην κουρδική γλώσσα και στα σχολεία,
αυτό θα μπορούσε να διαλύσει το μωσαϊκό
της Τουρκίας».
Σίγουρα, η σύλληψη των τριών δημάρχων
είναι μια αντεπίθεση των συντηρητικοί
κύκλων, που βλέπουν με τρόμο το ενδεχό
μενο το ΡΚΚ και το HADEP να εξελι
χθούν σε ένα Sin Fein και ο Οτζαλάν σε
έναν Jerry Adams. Σίγουρα, το συντηρητι
κό κατεστημένο, προκαλώντας κρίσεις
στην νοτιοανατολική Τουρκία, θέλει να
δώσει το μήνυμα ότι το τουρκικό κράτος εί
ναι αυτό που κατευθύνει τις εξελίξεις στην
περιοχή και όχι το HADEP και το ΡΚΚ.
Η αντεπίθεση ιυστόσο τιυν συντηρητικοί
είναι πολυδιάστατη, ιδεολογικά, πολιτικά
και οικονομικά, και αντικατοπτρίζει, για
άλλη μια φορά, τον πολύπλοκο και βαθύ
χαρακτήρα της τουρκικής πολιτείας και
το)ν αντιδράσειυν της.
«Τα προβλήματα στην νοτιοανατολική
Τουρκία υπηρετούν τα συμφέροντα πολλιυν που επιυφελούνται σημαντικά από τον
νόμο εκτάκτου ανάγκης», σχολιάζουν
εξάλλου πολιτικοί κύκλοι, αναφερόμενοι
στα σκοτεινά συμφέροντα που, κατά πολ
λούς, εμποδίζουν την επιτάχυνση διευθέ
τησης των προβλημάτων στην νοτιοανατο
λική Τουρκία.
Άλλωστε, δεν είναι η πριυτη φορά που το
συντηρητικό μέρος της Τουρκίας δημιουρ
γεί εντάσεις, «τραβιυντας το σκοινί», που
εκτονιυνονται, ιυστόσο, σχετικά γρήγορα,
με σκοπό να υπενθυμίσουν την παρουσία
του συντηρητικού κατεστημένου και την «ε
παγρύπνησή» του για την διαφύλαξη των
«βασικών αρχιυν της τουρκικής Δημοκρα
τίας». Ό πω ς η κρίση Οτζαλάν εκτονώθηκε
θετικά, και η κρίση του HADEP φαίνεται
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να εκτονώνεται με τον ίδιο ήπιο τρόπο.
Ποια Οα είναι η επόμενη κρίση; Πού θα
καταλήξει τελικά η εύθραυστη ισορροπία
μεταξύ των προοόευτικιυν και τιυν συντηρητικών δυνάμεων στη χώρα; Η λογική
«κρίση-εκτόνωση» Οα κυβερνά επ’ αόρι
στον την τουρκική πολιτική σκηνή;
Αυτά είναι τα εριυτήματα που απασχο
λούν τιυρα τους πολιτικούς και διπλωματι
κούς κύκλους στην Τουρκία, οι απαντήσεις
των οποίων Οα επηρεάσουν τόσο την εσωτε
ρική κατάσταση στη χώρα όσο και τις σχέ
σεις της Άγκυρας με την Ε.Ε. αλλά και τις
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή τιυν Βαλκανίιυν και της Μέσης Ανατολής.

Τζ. Μ. Κοΰτσυ

ΤΖ. Μ. ΚΟΥΤΪΥ
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Παιχνίδια πολέμου και πάλι στα Βαλκάνια;
του Νίκου Φίλη

Η αποτυχία της νατοϊκής επέμβασης
στο Κοσσυφοπέδιο οδηγεί τη
συμμαχία σε ενίσχυση των δυνάμεων
της, ώστε να είναι έτοιμη να
προκαλέσει ακόμη και«ελεγχόμενη
κρίση» για αλλαγή του χάρτη.
να χρόνο μετά τον πόλεμο κατά
της Γιουγκοσλαβίας πυκνιυνουν
και πάλι τα σύννεφα πολέμου στην
περιοχή. Η λύση που επιβλήθηκε
με τα όπλα συντηρείται με τη συνε
χή ενίσχυση τιυν νατοϊκιυν δυνάμεων στο
Κοσσυφοπέδιο. Στις 19 Μαρτίου θα αρχί
σει η διέλευση 2.000 στρατι'ωτών από τη
Θεσσαλονίκη προς το Κοσσυφοπέδιο με
επίσημη δικαιολογία τη διεξαγωγή προ
γραμματισμένης άσκησης. Την περασμένη
Παρασκευή (25.2.2000) στη σύσκεψη των
μονίμιον αντιπροσιύπων του ΝΑΤΟ στις
Βρυξέλλες διετυπώθη η έκκληση προς τις
κυβερνήσεις τιυν χιυρών-μελοιν να στείλουν άλλες 5.000 στρατιώτες, ιόστε η δύνα
μη της KFOR να φθάσει τις 35.000. Η Αθή
να, λόγο) και της προεκλογικής περιόδου,
ανακοίνωσε ότι δεν 0α αυξήσει τη στρατιωτική δύναμή της, ιυστόσο θεώρησε αυ
τονόητη υποχρέιυσή της τη διέλευση τυ)ν
νέων νατοϊκιυν δυνάμεων και την προώθη
ση ελληνικού λόχου στη ζώνη πυρός του Β.
Κοσσυφοπεδίου, στη Μιτροβίτσα. Τιόρα
και υπογράφουμε και συμμετέχουμε...

Ε

Η ΕΝΤΑΣΗ ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ
Η λύση που επεβλήΟη με τα όπλα και πε
ρί εβλήΟη τη νομιμότητα του ψηφίσματος
1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ πρυέβλεπε την εγκατάσταση διε
θνούς πολιτικής και στρατιιυτικής δύναμης
στο Κοσσυφοπέδιο, το οποίο τυπικώς παρέμεινε στο πλαίσιο της Γιουγκοσλαβίας,
ουσιαστικιυς όμως εγκαθιδρύθηκε ένα
ιδιόμορφο προτεκτοράτο. Το ψήφισμα
προνοούσε, στα λόγια, για την προστασία
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του πολυεθνικού χαρακτήρα της περιοχής
και οι μεγάλες δυνάμεις, αυτές που βομ
βάρδισαν ανηλειυς τη Γιουγκοσλαβία χάριν της ειρήνης, υποσχέθηκαν οικονομική
ενίσχυση για την ανάπτυξη της περιοχής.
Ειρήνη, ανάπτυξη και πολυεθνική κοινό
τητά προβλήθηκαν ως το τρίπτυχο της νέας
μεταπολεμικής τάξης.
Δεν άργησε να φανεί ότι ο πόλεμος δεν
φέρνει την ειρήνη. Τώρα ήρθε η σειρά των
Σέρβων να εκδαυχθούν από τις εστίες
τους, χιορίς η διεθνής δύναμη να κατορθώ
σει να επιβάλει, στη δική τους περίπτιυση,
τη νομιμότητα. Η τοπική οικονομία κινεί
ται γμρω από την νατοϊκή στρατιιυτική δύ
ναμη, ακόμη δεν εμφανίσθηκε η κυρίως
αναπτυξιακή βοήθεια, ο UCK μετετράπη
σε κράτος εν κράτει και η Γιουγκοσλαβία
(παρά τις πρόσφατες άνευ αντικρίσματος
κινήσεις, όπιυς η άρση του αεροπορικού
εμπάργκο) αντιμετωπίζεται από τη διεθνή
κοινότητα ιυς «μαύρη τρύπα». Ο Κουσνέρ,
ο οποίος ορίσθηκε "Υπατος Αρμοστής στο
Κοσσυφοπέδιο, κατηγορείται από δυτικές
χώρες ότι ενδιαφέρθηκε κυρίιος για τα
γαλλικά οικονομικά συμφέροντα στην πε/ ------

ριοχή και ειδικότερα για τη διείσδυσην
“Alcatel”!
Οι Ευρυιπαίοι και οι Αμερικανοί δεν ε
χαν σχεδιάσει το μέλλον του Κοσσυφοπι
δίου. Η διεθνής παρουσία αποδεικνυετι
αναποτελεσματική, ενιό ενισχύονιαι ι
αποσχιστικές τάσεις μεταξύ τιυν Αλβανέ
και ιοριμάζουν οι σκέψεις για διχοτόμηο
του Κοσσυφοπεδίου μεταξύ των Σέρβις
Στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο, στην πόλη Μν
τροβίτσα, συγκεντριύθηκαν 50.000 Σέρβις
κίνηση που επιβλήθηκε ιυς προοίμιο διχΛ
τόμησης. Εκεί μόνον θέλησε η διεθνή: δΗ
ναμη να επιβάλει τον πολυεθνικό χαΐ)(||
κτήρα. Ακολούθησαν τα αιματηρά επειαι
δια, που έκτοτε επεκτείνονται και στις γι
ρω περιοχές, εκτός του Κοσσυφοπεδίου.
Σύμφωνα με δηλιόσεις της ηγεσία: το
Αλβανίαν του Κοσσυφοπεδίου, ομάδα τι
αποσπάσθηκε από τον UCK διείσδυσε σι
νότια Σερβία και προκάλεσε αιματηρά γ·
γονότα. Ο «πρωθυπουργός» Χακίμ Θάτ<
δήλιυσε ότι αυτή η ομάδα δρα «χιορίς ι
θέληση του λαού του Κοσσυφοπεδίοι
{Καθημερινή 1.3.2000). Το Βελιγράδι απι
ντησε (επισήμιος διαψεύστηκε) με ιτυγκ
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Q0)(JT| δυνάμεων στη νότια Σερβία, που
ιυν περίπου 100.000 Αλβανοί.
1 ένταση ξεχειλίζει... Στην πρώην Γιουιοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
ινελήφθησαν Αλβανοί σε φορτία όπλων
>υ προορίζονται για το Κοσσυφοπέδιο.
:α Σκόπια ακόμη περιμένουν την υπε;ημένη οικονομική βοήθεια, ενοό οι σχέις μεταξύ Αλβανοόν και Σλαβομακεδό)V, παρά τη συγκυβέρνηση, δεν είναι
έφελες...
ΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ»

1 αποστολή και νέυιν στρατιωτικιόν δυμεων στο Κοσσυφοπέδιο αποδεικνύει
ι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τα προβλήμαν.άτω από το πρίσμα της στρατιωτικής
χύος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις κυβερνητι1ιν παραγόντων στην Αθήνα, «η Ουάσιιον αφήνει να εννοηθεί ότι το σχέδιό της
Ήτο Κόσοβο είναι μία ελεγχόμενη κρίση
διευθετήσεις και “προσθαφαιρέσεις”
'ριοχών, ιόστε να επέλθει ισορροπία και
επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση (μέρος του
εδίου δημοσιοποιήθηκε στην ΟυάσιτονΠοατ)» (Εξουσία 1.3.2000).
ί σημαίνει ελεγχόμενη κρίση; Επανάλητιυν βομβαρδισμιόν κατά της Γιουγκο«βίας; Ή θα αξιοποιηΟούν τα προγεφυιματατου ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο για
ισαίες επιχειρήσεις με πρόσχημα π.χ.
/ προστασία των Αλβανών στη νότια
ρβία ή την προάσπιση της «ανεξαρτηις» του Μαυροβούνιου; Ελεγχόμενη
ίση με στόχο προσθαφαιρέσεις περιο

χών, δηλ. αλλαγή του χάρτη...
ενισχυΟεί η θέση του Μιλόσεβιτς και, όπως
Η απόφαση δεν έχει ληφΟεί, αλλά για συνέβη πέρυσι, να τον ακολουθήσει αναπριότη, φορά συζητείται δημοσίως. Στην γκαστικώς η αντιπολίτευση. Κανείς δεν
Αθήνα επιμένουν ότι «δεν υπάρχουν σενά μπορεί να αποκλείσει μάχες και νέο αί
ρια για την περιοχή». Ίσω ς αυτό να είναι μα... Ποιο 0α είναι το «αντάλλαγμα» και η
πιο επικίνδυνο. Διότι τα πράγματα αφήνο «διέξοδος»; Η θεωρία των «προσθαφαιρέ
νται στη δική τους δυναμική και τότε, συνή σεων» ενεργοποιεί σχέδια για την κατά
θως τα σενάρια ωχριούν μπροστά στην τμηση της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας
πραγματικότητα.
και την ίδρυση στα εδάφη της Συνομο
Την προποβουλία των κινήσεων διατη σπονδίας που θα αποτελείται από θύλακες
ρούν οι ΗΠΑ. Οι Ευρωπαίοι, διατακτικοί μειονοτήτων και θραύσματα του σερβικού
αλλά αδύναμοι, το πιθανότερο είναι να κράτους χωρίς ισχυρή κυβέρνηση στο Βε
συμμορφωθούν. Αλλιυστε στο Κοσσυφο λιγράδι. Σχέδια, σενάρια επί χάρτου ακό
πέδιο εμπλέκεται και η προσπάθειά τους μη, άλλα η ζωή είναι πιο παραγωγική σε
να οργανιόσουν την ευρωπαϊκή αμυντική σύγκριση με τη φαντασία...
Προς το παρόν, ας κρατήσουμε την προ
ταυτότητα, την οποία ο mister ΚΕΠΠΑ X.
Σολάνα επιδιώκει να θέσει υπό αμερικανι τροπή αρθρογράφου του αμερικανικού
περιοδικού Time, υπό τον τίτλο «Το σενά
κή κηδεμονία.
Ο πρόεδρος Κλίντον έχει να σταθμήσει ριο θέσπισης ανεξάρτητης κυβέρνησης στο
τα δεδομένα και τα απρόοπτα της προε Κόσοβο». Ο αρθρογράφος καλεί το
κλογικής περιόδου. Αναλόγως των πρωτο- ΝΑΤΟ να χρησιμοποιήσει την τακτική του
βουλιυϊν του 0α φανεί αν επιδιώκει να κλη μαστίγιου και του καρότου. Συγκεκριμένα:
ροδοτήσει στον διάδοχό του, το πιθανότε «Το ραβδί θα είναι η απειλούμενη αποχιό
ρο Ρεπουμπλικάνο, μία «καυτή πατάτα». ρη ση του ΝΑΤΟ από το Κοσσυφοπέδιο,
Ή αν 0α επιδιώξει κινήσεις προσεταιρι- αφήνοντας τους Αλβανούς να υπερασπισμού του στρατιωτικού κατεστημένου προ- σθούν μόνοι τους τα σύνορά τους έναντι
κειμένου να ενισχυΟεί η προεκλογική θέση των Σέρβων. Το καρότο είνα το καθεστώς
του αντιπροέδρου Αλ Γκορ. Από την επι υποψήφιας χιόρας μέλους της Ε.Ε., που
λογή αυτή 0α κριθεί, σε σημαντικό βαθμό, μπορεί να δελεάσει και το Βελιγράδι».
Πόσο μακριά από την πραγματικότητα
η ένταση της επαπειλούμενης κρίσης.
Τι επιπτιόσεις 0α έχει για τη Σερβία ο πι σκέπτονται οι αρχιτέκτονες της νέας τά
θανός περαιτέρι» ακρωτηριασμός της; ξης... Πόσο μακριά, όμως, και από την αρ
Μία ανυπόληπτη αντιπολίτευση στο Βελι χή του απαραβίαστου των συνόρων, την
γράδι, ένας απαθής λαός, ένα εδραιωμένο οποία διακηρύσσουν ως θεμέλιο της διε
sa
κατεστημένο... Το πιθανότερο είναι να θνούς κοινότητας...

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΠΛΕΘΡΟΝ
η Ελληνική Αγροτική Κοινωνία
στο τέλος του Εικοστού Αιώνα

Η Ελληνική Αγροτική Κοινωνία στο τέλος του Εικοστού Αιώνα
X, ΚΛΣΙΜΗΪ-Λ ΛΟΤΛΟΤΔΗΪ
ι rmr»Kor
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Τι απέγιναν σήμερα οι εκφράσεις της συστατικής αμφισημίας της αγροτικής κοινωνίας,
όταν το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης της γεωργίας έχει αγγίξει τα όριά του. Ποια
κοινωνία θα αφομοιώσει και θα υιοθετήσει δημιουργικά τις πρακτικές και τις δράσεις που
εξαγγέλλονται, όπου παρατηρούνται, με έκδηλη αμηχανία, συνδυασμοί εξωτικών και
αναπαλχιοψιένων όρων, όπως η «αειφόρος», η «βιώσιμη», η «ολοκληρωμένη», η
«μεταπαραγουγική» (ανάπτυξη), η «διαφοροποίηση» (της εκμετάλλευσης), «η ετερογένεια»
(ταιν δομών), η «ποιότητα» και η «ονομασία προέλευσης» (της παραγωγής), η
«πολυδραστηριότητα», ο «αγροτουρισμός», ο «οικοτουρισμός» κτλ.; Στα ερωτήματα
αυτα επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα συλλογική έκδοση.
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Η νέα ένταξη στο Κόσοβο
το υ Κ. Β α λ κ α ν ικ ο ύ

Η αυξανόμενη ένταση στα σύνορα του Κοσσυφοπεδίου με τη νότια Σερβία
έχει προκαλέσει τις τελευτα ίες μέρες ιδιαίτερη ανησυχία όχι μόνο στην
ειρηνευτική δύναμη KFOR αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

ων που βρίσκονται μάλιστα στο εσωτεριχ
της ίδιας της Σερβίας, αλλά περιγραφοντι
από τους Αλβανούς ως «ανατολικό Κοσσι
φοπέδιο», υπάρχει μια αίσθηση κρίσης t
αναμονή, που θυμίζει σε μεγάλο βαθμόπ

Ο ι βίαιες ταραχ
στη ΜιτροΒίτσα
πυροδότησαν
ν έα ένταση στφ
περιοχή του
ΚοσόΒου, το
μέλλον του
οποίου παραμέν
α βέβα ιο.

ατά μήκος των συνόρων της νότιας
Σερβίας με το Κοσσυφοπέδιο, μια
περιοχή την οποία οι Αλβανοί
αποκαλούν «ανατολικό Κοσσυφο
πέδιο», τις τελευταίες εβδομάδες
κινούνται προίην αντάρτες του UCK, ενιό
παράλληλα παρατηρούνται στην ίδια περιοχή
κινήσεις του γιουγκοσλάβικου στρατού.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερί
δας Ονάσιγκτον Πυστ, οι εξελίξεις αυτές
οδήγησαν και στην απόφαση δημιουργίας
ενός μεγάλου αμερικανικού στρατοπέδου
κοντά στα σύνορα. Στόχος των Αμερικα
νών είναι να εμποδίσουν τους αλβανούς
εΟνικιστές που είναι έτοιμοι να προκαλέσουν επεισόδια στη νότια Σερβία,
ΐ'.ίναι προφανές ότι η διείσδυση ενόπλων

Κ

ού

ομάδων του UCK στην αλβανική κοινότη
τα του Πρέσεβο, στο νοτιοανατολικό άκρο
της Σερβίας, στα σύνορα με το Κοσσυφο
πέδιο, έχει σαφή στόχο την προσπάθεια
δημιουργίας μιας εστίας αναταραχής.
Οι Αλβανοί ελπίζουν ότι έτσι Οα προκαλέσουν μια νέα στρατιωτική επέμβαση του
ΝΑΤΟ.
Τελικά, η νατοϊκή επέμβαση στο Κοσσυ
φοπέδιο πριν από ένα περίπου χρόνο όχι
μόνο δεν κατάφερε να επιβάλει ένα καθεστιυς ισοτιμίας μεταξύ Αλβανιόν και Σέρβων, αντίθετα ενθάρρυνε την αλβανική
αδιαλλαξία, με αποτέλεσμα να αναγκα
στούν οι Σέρβοι να αποχωρήσουν σταδια
κά από την περιοχή.
Σήμερα σε μια σειρά αλβανόφωνιον πόλε-

κατάσταση στο ίδιο το Κοσσυφοπέδιο ji
ρυσι τέτοια εποχή.
Ό λες αυτές οι εξελίξεις αμφισβητούν άμ
σα την απόφαση 1244 του ΟΗΕ, η οπο
προβλέπει την αυτονομία μέσα στο uh
σιο της Γιουγκοσλαβίας.
Βέβαια, έχει γραφτεί πολλές φορές ότι
απόφαση 1244 του Ιουνίου του 1999 θέ)
σε να αφήσει στην άκρη το ζήτημα τουοι
στικού καθεστυπος του Κοσσυφοπεδίι
Η διεθνής κοινότητα έδοόσε τότε την ευ
πιοση ότι υπολόγιζε στην πτώση του Μύ
σεβιτς, στον εκδημοκρατισμό της Σερβί
και στον επαναπροσδιορισμό τι»ν σχέι
ιόν της με το Κοσσυφοπέδιο. Όμως τίπο
από αυτά δεν συνέβη, και το μέλλον παρ
μένει αβέβαιο.
ί

_____________________ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Με την Τουρκία ως πρότυπο
του Μάριου Λ. Ευρυβιάδη

Λίγες μόνο εβδομάδες μετά ίο
Οκτωβριανό πραξικόπημα στο
Πακιστάν, ο αρχιπραξικοπιματίας

caudillo Πέρβεζ Μουσχαράφ
επισκέφθηκε επίσημα την Άγκυρα.
Πριν από την επίσκεψη, και λίγες
μόνο μέρες μετά το πραξικόπημα,
ανακοινώθηκε στο Ισλαμαμπάντ ότι
το στρατιωτικό καθεστώς του
Μουσχαράφ θα εγκαθίδρυε ένα
ιύστημα διακυβέρνησης τη ς χώρας
που θα αντέγραφε το τουρκικό
μοντέλο διακυβέρνησης.

ο τουρκικό αυτό μοντέλο διακυβέρ
νησης δεν είναι, όπιυς προπαγανδί
ζει η Άγκυρα και οι ανά τη Δΰση
απολογητές της, το λεγόμενο κοσμι
κό και «εκδυτικισμένο» σύστημα
ωβέρνησης. Είναι το σύστημα του ΕΟνι■Συμβουλίου Ασφαλείας που εγκαθίδρυ
ε με το πραξικόπημα του 1960, το οποίο
:ρεψε την πριυτη απόπειρα, έστω και ελ. εκδημοκρατισμού της Τουρκίας. Το
ικό Συμβούλιο Ασφαλείας (Mili
eiilik Kunile-MGK) απαρτίζεται από τον
>κο πριυθυπουργό, τον αρχηγό του
ρκικού Επιτελείου, τους υπουργούς
νας, Εξιυτερικιυν και Εσιυτερικιυν, τους
ηγοός τιυν Τριών Όπλων και τον Αρχηΐς Χιυροφυλακής. Ο Γενικός Γραμματέ)ΐι Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και
λείστα μέλη του αποτελούνται επίσης
στρατιωτικούς. Το ελεγχόμενο από τον
:τό Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας είναι
1|(Γ/υρός θεσμός στην Τουρκία. Θειυρη-

Γ

ίοιος Ευρνβιάδης διδάσκει διεθνείς

τικά δεν αποφασίζει αλλά συμβουλεύει με
συγκεκριμένες εισηγήσεις την εκάστοτε κυ
βέρνηση. Καμιά όμως «εισήγηση» του Εθνι
κού Συμβουλίου Ασφαλείας προς το εκά
στοτε Υπουργικό Συμβούλιο της όποιας
τουρκικής κυβέρνησης δεν έχει μέχρι σήμε
ρα απορριφθεί. Η απόπειρα του ισλαμιστή
πριυθυπουργού Ν. Ερμπακάν να κιυλυσιεργήσει, προσπαθιυντας έτσι να μην υλοποιή
σει τις «εισηγήσεις» του Εθνικού Συμβουλί
ου Ασφαλείας της 28ης Φεβρουάριου 1997.
που αφορούσαν στα μέτρα κατά της εξάπλωσης του Ισλαμισμού, είχε ως αποτέλε
σμα τον εξαναγκασμό της κυβέρνησής του
σε παραίτηση, τη διάλυση του κόμματός του
και τον πολιτικό του αφανισμό.
Η απόφαση του πακιστανού ηγέτη να αντι
γράψει το τουρκικό μοντέλο χαιρετίστηκε
από την Άγκυρα, που επεφύλαξε θερμή υπο
δοχή στον πακιστανό caudillo. «Η Τουρκία
και το Πακιστάν», δήλιυσε στην Άγκυρα ο
Μουσχαράφ, «ταξιδεύουνμε το ίδιο καράβι
αναφορικά με το ποιος πρέπει να είναι ο ρό
λος τον στρατού». Η θέση αυτή του Πακιστανού αποτυπώνει μια πολιτική πραγματικότη
τα. Στα 52 χρόνια ύπαρξης του Πακιστάν ο
στρατός ανέλαβε πραξικοπηματικά τέσσε
ρις φορές την εξουσία.
Η Τουρκία μέχρι το 1950 βρισκόταν κάτω
από το μονοκομματικό και το ελεγχόμενο
από το στρατό καθεστιύς των Κεμαλιστιύν. Ο
πριυθυπουργός Μεντέρες, που προσπάθησε
με κάθε τρόπο να ανατρέψει πολιτικά τους
Κεμαλιστές, απαγχονίστηκε. Από το 1960
ακολούθησαν άλλα τρία πραξικοπήματα, το
τελευταίο μόλις πρόσφατα κατά του ισλαμιστή Ερμπακάν.
Μετά τη συνάντησή του με τον πριυΟυ
πουργό Μπ. Ετζεβίτ, ο πακιστανός υψηλός
επισκέπτης δήλιυσε ότι ο τούρκος πριυΟυ
πουργός έδειξε «πλήρη κατανόηση» της θέ
σης του και υπογράμμισε την ανάγκη ενί
σχυσης τιυν ήδη στενότατιυν σχέσεων ανά
μεσα στα δύο κράτη. Από πλευράς του τούρκου προέδρου Ντεμιρέλ φαίνεται να υπήρ
ξε μια ελαφρά διαφοροποίηση. Από το πε
ριβάλλον του Ντεμιρέλ, ο οποίος ανατράπη
κε δυο φορές από τους δικούς τους
caudillos, έγινε η δήλιυση ότι ο τούρκος πρό
εδρος «έδιυσε μαθήματα δημοκρατίας»

προς τον πακιστανό πραξικοπηματία!
Μέχρι και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου
οι σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και το
Πακιστάν υπήρξαν κάτι περισσότερο από
αδελφικές. Επιστέγασμα τιυν σχέσεων αυ
τών υπήρξε η τουρκο-ισπανική συνεργασία
που συνέβαλε καθοριστικά στην κατασκευή
της ισλαμικής ατομικής βόμβας από το Πα
κιστάν. Η συνεργασία αυτή άρχισε στις αρ
χές της δεκαετίας του ’70 και εντατικοποιήΟηκε την επόμενη δεκαετία. Μέσοι Τουρ
κίας, το Πακιστάν κατάφερε να υποσκελίσει
την απαγόρευση προμήθειας εξειδικευμένου υλικού για πυρηνική χρήση που του είχε
επιβάλει η Δύση και κυρίως οι ΗΠΑ. Το υλι
κό αυτό προμήθευαν στο Πακιστάν, εν γνιΰσει της τουρκικής κυβέρνησης, τουρκικές
εταιρείες που το αγόραζαν από τη Δύση. Σε
αντάλλαγμα, το Πακιστάν άρχισε να εκπαι
δεύει τούρκους πυρηνικούς επιστήμονες και
να θέτει την πυρηνική του τεχνογνωσία στη
διάθεση της Τουρκίας. Το 1984, ο τότε τούρ
κος πρωθυπουργός Τ. Οζάλ υπήρξε ο μόνος
μη-Πακιστανός που περιόδευσε στο χοίρο
κατασκευής των πακιστανικιυν πυρηνικών
κεφαλιΰν στην Καχούτα.
Η τουρκο-πακιστανική πυρηνική συνεργα
σία διακόπηκε στα μέσα της δεκαετίας του
"80, όταν η Αμερική απείλησε την Άγκυρα με
την επιβολή ενός νέου εμπάργκο όπλιυν. Η
Τουρκία όχι μόνο συμμορφώθηκε, αλλά άρ
χισε να ενημεριόνει τις αμερικανικές υπηρε
σίες αναφορικά με το πακιστανικό πρό
γραμμα. Ήταν όμως αργά, διότι στο μεσο
διάστημα το Πακιστάν είχε ήδη κατασκευά
σει την πριυτη του, μικρή σε ισχύ, ατομική
βόμβα (baby bomb).
Οι σχέσεις Άγκυρας-Ισλαμαμπάντ διασα
λεύτηκαν επίσης λόγιο τιυν συγκρούσειυν
στο Αφγανιστάν, όπου οι δύο χιόρες υποστή
ριζαν αντίπαλες φατρίες. Όμιυς, με τις πυ
ρηνικές δοκιμές του Πακιστάν, τον Μάιο
του 1998, και την εμφάνιση της ισλαμικής
βόμβας, οι μετοχές της χιυρας ανέβηκαν. Το
γεγονός αυτό, αλλά παράλληλα και η διε
θνής απομόνωση του Πακιστάν, συνέβαλαν
στην πλήρη αποκατάσταση των τουρκο-πακιστανικιύν σχέσεων, όπιυς σαφιυς καταδει
κνύεται και με την επίσκεψη του Μουσχα
ράφ στην Αγκυρα.
JgSta
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Προς ένα ανεκτικό Ιαλάμ;
το υ Σ ω τή ρ η Ν τά λη

Πριν από λίγους μήνες, τον
περασμένο Νοέμβριο, οι
συντηρητικοί μουλάδες του Ιράν
προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν
την 20ή επέτειο
της σύλληψης των αμερικανών
ομήρων στην Τεχεράνη για να
αναζωπυρώσουν το κλίμα
μισαλλοδοξίας, να αμφισβητήσουν
τους μεταρρυθμιστές πολιτικούς της
χώρας και να ειρωνευτούν το όραμα
του προέδρου Μοχάμεντ Χαταμί για
ένα πιο ανεκτικό Ισλάμ.
αίνεται όμως ότι δεν τα κατάφεραν. Αυτό τουλάχιστον το
επιβεβαίωσαν τα αποτελέσμα
τα των κοινοβουλευτικών εκλο
γών. Ό πω ς όλα δείχνουν, οι με
ταρρυθμιστές Οα επικρατήσουν στο νέο
κοινοβούλιο. Τα τελευταία χρόνια οι συ
ντηρητικοί δοκίμασαν όλα τα σενάρια
προκειμένου να οδηγήσουν σε αδιέξοδο
τον Χαταμί. Προσπάθησαν να καταπνί
ξουν τα τρία νέα κινήματα του Ιράν, των
φοιτητών, τιον γυναικών και των διανο
ουμένων. Για παράδειγμα, όταν το περα
σμένο καλοκαίρι, οι φοιτητές με τις εξε
γέρσεις τους προσπάθησαν να στηρί
ξουν τους μεταρρυθμιστές του Χαταμί,
βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους συντηρη
τικούς. Τα επεισόδια που ξέσπασαν τότε
κατέδειξαν ότι υπάρχουν τόσες πολλές
αντιφάσεις στην ιρανική κοινωνία, γιατί
οι συντηρητικοί συνεχίζουν να ελέγχουν
τους μηχανισμους-κλειδιά του κράτους.
Πόσο, όμως, οι συντηρητικοί μηχανισμοί
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Υπό το βλέμμα του θρησκευτικού ηγέτη Χαμενεΐ και του προέδρου Χαταμί, υπάλληλος του
ιρανικού υπουργείου Εσωτερικών αναγράφει τα αποτελέσματα των εκλογών.

Οα συνεχίσουν να αγνοούν ένα λαϊκό κί
νημα που επιδεικνύει εξαιρετική τόλμη
και δεν διστάζει να σπάσει τα ταμπού
ακόμη και διακινδυνεύοντας;
Ό μω ς φαίνεται ότι οι ενθαρρυντικές
εξελίξεις στο Ιράν συνδέονται και με την
αλλαγή στάσης τόσο από τις Η Π Α όσο
και από την Ευρωπαϊκή Ένω ση.
Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες αποφ άσι
σαν να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές
τους και να προχωρήσουν σε μια πολιτι
κή συνεργασίας με την Τεχεράνη.
Η πολιτική απομόνιυσης που ακολου
θήθηκε μέχρι σήμερα από τις ΗΠΑ δεν
φαίνεται να έφερε αποτελέσματα. Ούτε
όμως και η ηπιότερη πολιτική της Ευρω
παϊκής Έ νω σης απέδωσε περισσότερα.
Σήμερα, το Ιράν χρειάζεται ξένες επεν
δύσεις για να στηρίξει την καταρρέουσα
οικονομία του. Και η πλειονότητα τιον
ηγετιόν του φαίνεται να επιθυμεί την
επανασύνδεση της χώ ρας με τη Δύση.
Ο ιρανός πρόεδρος Μοχάμεντ Χαταμί

έχει αρχίσει σταδιακά να οικοδομείγι'
φυρες επαφής με τη Δύση από τότε το
ανήλΟε στην εξουσία, το 1997,
ΕπισκέφΟηκε τη Γαλλία και την Ιταλί
και βελτάοσε τις σχέσεις της Τεχεράνν
με την Βρεταννία. Η έκκληση του Χατι
μί, για έναν «Διάλογο μεταξύ τιον Πολ.
τισμιυν», έγινε δεκτή από την Ουάιν
γκτον ανοίγοντας έναν δίαυλο επικοινο
νιας.
Ό μ ω ς πόσο συμβατό είναι το Ιαλάμ [
την έννοια της δημοκρατίας; Κανείς iV
αμφισβητεί ότι οι Ιρανοί έχουν αήμεο
τη δυνατότητα να εκλέγουν τους ανι
προσώπους τους. Ωστόσο, πόση πραγμι
τική εξουσία και ελευθερία επιτρέπει ή
σύστημα σε αυτούς τους αντιπροσώπου1
Στην Ευριόπη πάντως υπάρχει η ελτίί
ότι οι πρόσφατες εκλογές Οα έχουν On
κές επιπτιόσεις στην εσωτερική όιαδικι;
σία εκδημοκρατισμού και ότι Οα κάτι
στήσουν την ιρανική πολιτική πιο ορ0>,
λογική και προβλέψιμη.
$
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ποιητής φτιάχνει το μνη
μείο του με την επονάληιμη, κι η πολιτικός με πέτρο
και μπρούντζο. Το χέρι του
λόγιου ακοιι μπιομένο ιιαντοτινά πάνω στη βιβλίο, και τα
μάτια του στοχαστή ατενί
ζουν um') το μουσαμά της
.
.. ,
MLr<4fAUI. ΛίΖ1ΚΚ\λKUt»A\in
ζωγραφικής τα ανθρωιιινα
--------------------ii|H'xM»nu μέσα αιιιν αίθουσα ο πι«ιναστάιης έχει την μυαλά
VTu ιου και το σταυρό του, τιι γιρλάντα \οιι φανατικού οικιfioii του, το στέφανο της αγχόνης. Όμ<,»ς γκι το φτπιχό και για
το γίγαντα αικ)μένει μόνο ο γυαλισαρός ξύλινος πάγκος κι
ο κουβάς στο πλάι, ιο κάνκιιμο. ο βρυοιιίμος, και τα πλεμό
νια του πεισμένα στο σωρό ιης κοπριάς έιοι γίνεται μόνο
μιιόχα οτις μύτες για μια μέρα ίι μια ιβόομά&ι. ειυι yivtuit ο
κανένας, έτοι γίνεται λάθη. Δεν ιον σώζουν οι ιστορίες.
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Η ιστορία του βιβλίου αυτού δεν είναι αληθινή, μο

λονότι βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και πρόσω
πα. Η συγγραφέας μάς μεταφέρει σχεδόν δυο αιώ
νες πίσω, στον 18ο αιώνα συγκεκριμένα, τότε που ο
Γίγαντας Τσαρλς Μπερν και οι σύντροφοί του εγκα
ταλείπουν την Ιρλανδία, και γυρεύουν να ξεφύγουν
από κάποια συγκεκριμένη καταστροφή. Προσπα
θούν να δραπετευσουν από μία εποχή πνευματικής
ένδειας, γνωσικής καταπίεσης και πολιτιστικής
παρακμής, συνθήκες στις οποίες είναι δύσκολο να
αναπτυχθεί ένας μεγάλος άντρας, όπως ο Γίγαντας...
Ένα βιβλίο εύστροφο με αφήγηση ευέλικτη, ρυθμό
γρήγορο, οξυδερκές μοντάζ της συνειδησιακής ροής
με αριστοτεχνικά δεμένα πλάνα. Εν ολίγοις, μια
πανδαισία για τους ηδονοθήρες του γραπτού λόγου.
ΗΧίλαρυ Μαντέλ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους
σημαντικότερους αγγλόφωνους συγγραφείς της
εποχής μας.
Από τις Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ κυκλοφορεί επίσης το
μυθιστόρημά της “Α λ λα γή κλίματος”.
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Οι ταξιδιωτικές αφηγήσεις δύο Εβραίων του
1 2ου αιώνα, του Βενιαμίν από την Τουδέλα και
του Πεταχιά από τη Ρατισβόνη, είναι κείμενα
που προσφέρονται για να διερευνηθεί το πολι
τισμικό σύμπαν στο οποίο εντάσσεται η γνώση
που χαρίζει το μεσαιωνικό ταξίδι. Οι αφηγη
ματικές πρακτικές μάς αποκαλύπτουν νοητικά
εργαλεία και παραστάσεις. Εξερευνώντας τη
μνήμη τους, σε τόπους μακρινούς, οι ταξιδιώτες
ανακαλύπτουν θρύλους και λείψανα από το
παρελθόν, πραγματεύονται την ιστορία τους.
Η φύση, οι πόλεις, τα μνημεία, τα θαύματα, οι
εβραϊκές κοινότητες, οι ετερόδοξοι, η κοινωνι
κή οργάνωση στους ξένους τόπους, προσφέρονται στους ταξιδιώτες για να αναγνωρίσουν και
να κατασκευάσουν με την αφήγησή τους έναν
συλλογικό εαυτό, για να μιλήσουν για ό,τι εμείς
ονομάζουμε «Διασπορά».

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν Ε Φ Ε Λ Η
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Ελέγχονται και οι διαφημίσεις
του Ρεπόρτερ

Το υπόγειο «βουητό» των αποκαλυπτικών
ρεπορτάζ του Α ν τί για τον βίο και την
πολιτεία του κ. Σωκράτη Κόκκαλη πότε θα
γίνει θέμα για τα MME;
θεωρώντας ότι το θέμα έπρεπε να
κοινοποιηθεί ευρύτερα, αφού υπήρξε μια
γενική «αγνόηση» του θέματος από τον
Τύπο, το Α ν τί δοκίμασε να διαφημιστεί και
από την τηλεόραση. Η υπόθεση, όμως,
είχε θλιβερή κατάληξη.
νδεικτική της ανησυχίας στην κυ
βερνητική παράταξη ήταν η άρνηση
της ΕΤ-1 και της NET να μεταδιάσουν διαφημιστικό μήνυμα του
προηγουμένου τευχους του περιοδι
κού. Το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν
το εξής:
«ΙΊα μια διαφορετική ενημέρωση.
Διαβάστε το Αντί που κυκλοφορεί.
Στις 18 Φεβρουάριον
και κάθε δεύτερη Παρασκευή.
Στο Α ντί που κυκλοφορεί, πλούσια ύλη
και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ.
Περιοδικό Αντί
Διαβάστε το.
Γta μια διαφορετική ενημέρωση».
Σε δελτίο Τύποι» την Δευτέρα 21.2 ο εκ
δότης του περιοδικού, αφοί» σημείωνε το
περιεχόμενο του διαφημιστικού μηνύμα
τος. συνέχιζε:
«Αυτό ήταν το διαφημιστικό μήνυμα του
ΑΝΤΙ που είχε παραλάβει την Τρίτη
15.2.2000, στο γραφείο του ο κ. Πρόεδρος
της ΕΡΤΑ.Ε. κ. Παναγιώτης Παναγιώτου.
Το μήνυμα είχαμε ζητήσει να μεταδοθεί
από την ET 1 και τη NET την Πέμπτη 17.2,
την Παρασκευή 18.2 και το Σάββατο
19.2.2000.
Όμως το μήνυμα δενμετεδόθη, παρά την
υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του εκδότη
του περιοδικού ΑΝΤΙ και του Προέδρου
της ΕΡΤ Α.Ε.
Κατιη'γέλουμε το γεγονός αλλά και τη σύμ
βαση με την ΕΡΤ. Το θέμα θα χειριστεί στο
εξής ο νομικός σύμβουλος του περιοδικού.
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Μία ερυπηση μόνον:
Μήπως απαγορεύτηκε η μετάδοση εξ αι
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τίας της “υβριστικής φράσεως ” “και ένα
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ
Φαίνεται ότι διάφορες “υπηρεσίες ” εγνώριζαν περ ί τον ρεπορτάζ και σταμάτησαν
τη μετάδοση τον διαφημιστικού μηνύμα
τος».
Την επομένη, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Α.Ε.
έστειλε προς τις εφημερίδες που δημοσί
ευσαν τη διαμαρτυρία του περιοδικοί» την
ακόλουθη επιστολή:
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝ-ΠΑΝ

Κύριε Διευθυντά,
Σε σημερινό δημοσίευ
μα της εφημερίδος σας
(σελ. 24) με τίτλο:
«Έκοψαν τη διαφήμι
ση τον Αντί» ο εκδότης
του περιοδικοί» κ.
Χρήστος Παπουτσάκης
ισχυρίζεται
ψευδώς ότι η
ΕΡΤ «έκοψε» τη
διαφήμιση
του
περιοδικοί» του.
Η αλήθεια είναι
άλλη.
Ο κ. Παπουτσάκης ζήτησε τον Σε
πτέμβριο να διαφη
μίσει ένα πανηγυρι
κό τεύχος του Α ντί
(Εθνική Αντίσταση-Εμφΐίλιος)
στην ΕΡΤ δωρεάν, έναντι αντίστοιχης δια
φήμισης της ΕΡΤ ατοΑντί. Για λόγους ευ
αισθησίας προς ένα ιστορικό περιοδικό,
παρ’ ότι η διαφήμιση της ΕΡΤ στο Α ν τί δεν
είχε ιδιαίτερη εμπορική αξία, δεχτήκαμε
τη σχετική συμφιυνία και προβάλαμε δω
ρεάν τον Σεπτέμβριο 15 μηνύματα στην
ΕΤ-1 και 15 μηνύματα στη NET. Σίίμφωνα
μάλιστα με τη σχετική συμφωνία, κάθε μέ
ρος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβάλ
λει διαφημιστικά μηνύματα του άλλου,
όταν δεν έχει ευχέρεια, λόγο) του ότι οι
σχετικές διαφημίσεις γίνονται δωρεάν.
Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι στην καθημε
ρινή πρακτική της αμοιβαίας διαφήμισης
ανάμεσα στα μέσα, δεκάδες καταχωρίσεις

από τη μια και αντίστοιχα διαφημιστικά
σποτ από την άλλη, τελικά δεν πραγματο
ποιούνται, ακριβούς επειδή έχουν πάντοτε
προτεραιότητα οι πληρωμένες διαφημί
σεις. Τιάρα πώς «κόβεται» μια τζάμπα δια
φήμιση, μόνο ένας «τζάμπα μάγκας» μπο
ρ είν α μας εξηγήσει.
Είναι σαν να καταγγέλλω ότι η [σ.σ. εφη
μερίδα σας] δολίως «κόβει» τις δωρεάν μ
αμοιβαιότητα διαφημίσεις της ΕΡΤ. ιίτα
για λόγους ΰλης ή λόγο) πληρωμένοιν δια
φημίσεων, αδυνατεί να δημοσιεύσει τ
σχετική καταχώριση. Ποτέ η ΕΡΤ δεν ιφ:
νήθηκε ή «έκοψε» πληρωμένη διαφήμιαι
εφ ’ όσον αυτή δεν έχει περιεχόμενο πυ
να είναι ηθικώς ή ποινικιάς κολάσιμο. Αι
τά τα γνωρίζει όλη η διαφημιστική αγορ
και όλοι οι ασχολούμενοι επαγγελματικ
με την έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιι
γραφία, εκτός του κ. Χρήστου Παπούτσι
κη του Αντί, που με «ρηματικό» τρόπ
αξιώνει διυρεάν διαφήμιση στην ΕΡΤ κι
επιπλέον την καταγγέλλει για «κόψιμο;
όταν έχει ήδη διαφημιστεί δωρεάν απόττ
ΕΡΤ, χωρίς να έχει αντίστοιχος διαφημ
στεί και η ΕΡΤ από το Α ντί στο πλαίσιοπ
αμοιβαίας συμφιυνίας. Ό σο για τον υπα
νιγμό του κ. Παπουτσάκη, ως προς το®,
ριεχόμενο του τευχους, αυτό αφορά τι
ίδιο και τους αναγνώστες του περιοδικι
του, όχι την ΕΡΤ.
Τελειιάνοντας, δεν μπορώ να αποκρυψ
την αυτοκριτική διάθεση που με διακιιτ
χει: «Ό ποιος ασχολείται με τα πίτουρ*
τοντριόνε οι κότες...».
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. -Δ ιευθυνών Σύμβουλοι
Παναγιώτης Παναγιώτου
Ο υπουργός κ. Δημ. Ρέππας έοπευσε να
καλύψει τον Παν-Παν όταν εμφανίστηκε
σε πρωινή -κ α ι προετοιμασμένη συνέ
ντευξη- του Νάσου Αθανασίου, όπου αν;
σύρε και διάβασε αυτό το μοναδικό «ντο
κουμέντο»!
ΕΝΑ ΕΞΩΔΙΚΟ

Ο νομικός σύμβουλος του περιοδικι
έστειλε στην ΕΡΤ το εξιάδικο που ακολο
Οεί και στο οποίο καταγράφεται το ιστοί
κό της σύμβασης με την ΕΡΤ.

Κύριοι,
Ππως γνωρίζετε με το από 12/10/1999
ωτικό συμφωνητικό τα δυο μέρη [δηλαΕΡΤ και ΑΝΤΙ] αναλάβαμε την αμοιία διαφημιστική προβολή το ένα του άλν σύμφυινα με τους ειδικότερους όρους
υ περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Η σύμβαση
τη ακολούθησε προηγούμενη συνεργαι μας τον Σεπτέμβριο του 1999, οπότε
ιη ΕΡΤ και η NET προέβαλαν 15 διαφηπικά μηνύματα ενός πανηγυρικού τεύυς του περιοδικού Α ν τί που ήταν αφιειμένο στην Εθνική Αντίσταση και τον εμλιυ. Από την ημέρα της υπογραφής της
μβασης μέχρι πρόσφατα κανένα από τα
ο μέρη δεν ζήτησε την προβολή ή καταριση διαφημιστικού μηνύματος σύμφωμε τους ειδικούς όρους του παραπάνω
μφωνητικού, παρά το γεγονός ότι το πειδικό μας επανειλημμένα είχε προσφερί να κάνει διαφημιστική καταχώριση της
Τ και της NET.
τις 15/2/2000, στο πλαίσιο της παραπάσύμβασης και ύστερα από προηγούμετηλεφωνική επικοινιονία, παραδιυσαμε
ι σύντομο διαφημιστικό μήνυμα χρονι; διάρκειας περίπου είκοσι επτά δευτελέπτοίν με το μήνυμα [Ακολουθεί το μήι«].
ήν κασέτα με το διαφημιστικό μήνυμα
παρε'λαβε η ιδιαιτέρα γραμματέας του
Προέδρου της ΕΡΤ ΑΕ με τη διαβεβαίω
ση ήταν ενήμερη, και το διαφημιστικό
νυμα Οα προβαλλόταν. όπως είχαμε ζη
τεί. την Πέμπτη 17/2, την Παρασκευή
'2 και το Σάββατο 19/2/2000. Δυστυχώς
ράτην διαβεβαίωση αυτή, το παραπάνω
ιφημιστικό μήνυμα ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΟ1ΚΕ. Επιπλέον ΟΥΔΕΙΣ αρμόδιος της
T Α.Ε. επικοινώνησε με το περιοδικό
ι να μας ενημερώσει για τους λόγους της
Πμετάδοσής του, είτε ΠΡΙΝ τις παραπάαιτηθείσες ημερομηνίες είτε έστω
ΞΤΑ από αυτές. Στις 21/2/2000 σε τηλεινική επικοινωνία του περιοδικού με την
εύθυνση ροής του προγράμματος της τηίρασης, μας δόθηκε ως εξήγηση του γε
νάτος της μη μετάδοσης του παραπάνω
κρημιστικού μηνύματος ότι δεν υπήρξε
ιπτή εντολή του κ. Προέδρου της ΕΡΤ
!μετάδοσή του.
τις 22/2/2000 το περιοδικό με Δελτίο Τύ(I διαμαρτυρήΟηκε έντονα για το γεγο; της μη μετάδοσης του παραπάνω διαμιιττικού μηνύματος, χιυρίς μάλιστα να
ς δοθεί η οποιαδήποτε, έστω και προ
φητική, εξήγηση.
τις 23/2/2000 ο Πρόεδρος της ΕΡΤ με

επιστολή του στον Τύπο απάντησε στις αι
τιάσεις μας με ένα προσβλητικό και αναλη
θές στο περιεχόμενό του κείμενο.
Μεταξύ των άλλων δεν δίστασε να χα 
ρακτηρίσει τον εκδότη του περιοδικού κ.
Παπουτσάκη ως “τζάμπα μάγκα", αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσίας
της διαμαρτυρίας μας, δηλαδή για ποιο
λόγο η τηλεόραση της ΕΡΤ και της N E T
όεν μετέδω σαν το σχετικό διαφημιστικό
μ α ς μήνυμα. Α πλά ανέφερε γενικά ότι
“ποτέ η ΕΡΤ δεν αρνήΟηκε ή έκοψε πλη
ρωμένη διαφήμιση, εφόσον αυτή δεν έχει
περιεχόμενο που είναι ηθικούς ή ποινικώς
κολάσιμο”. Επιπλέον επικαλέστηκε έναν
όρο του παραπάνω ιδιωτικού συμφορητι
κού “αμοιβαίας διαφήμισης” σύμφωνα με
τον οποίο κάθε μέρος διατηρείτο δικαίωμα να μην προβάλλει διαφημιστικά μηνύ
ματα του άλλου,.όταν δεν έχει ευχέρεια.
Το άρθρο όμως 2.3 του ανωτέριυ ιδιωτικού συμφωνητικού παρέχει τη δυνατότη
τα μη προβολής, μετάδοσης ή δημοσίευ
σης διαφημιστικού μηνύματος του αντι
συμβαλλομένου "στην από εκείνον επιθυ
μητή ζώνη ή θέση, όταν αυτή έχει κλείσει
με άλλα διαφημιστικά μηνύματα ή κ α τα 
χωρίσεις
Ούτε όμως ο κ. Παναγιώτου ούτε άλλος
αρμόδιος της ΕΡΤ ή N E T επικαλέσθηκε
παρόμοιο κώλυμα.
Αντίθετα αποφύγατε να εξηγήσετε γιατί
ΚΑΜΙΑ από τις τρεις ημέρες που σας ζητή
σαμε, χωρίς να υποδείξουμε επιθυμητή ζώ
νη τηλεθέασης, δεν προβήκατε στην προβο
λή του διαφημιστικού μηνύματος του πε
ριοδικού Αντί, χρονικής διάρκειας μόλις 27
δευτερολέπτων.
Κύριοι,
Με βάση τα παραπάνω ΔΙΑΜΑΡ
ΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την ανωτέρω
αντισυμβατική και απαράδεκτη συμπερι
φορά σας.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα και για
το περιεχόμενο της επιστολής του κ. Πρόε
δρου της ΕΡΤ κ. Παναγιώτου προς τα
MME, το οποίο απάδει προς την ιδιότητά
του και το χαρακτήρα της ΕΡΤ και της
NET.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ, τέλος, για τη
διαστρέβλωση της αλήθειας, η οποία επιχειρήΟηκε εκ μέρους σας σε βάρος του πε
ριοδικού Α ντί όπως επίσης και τους προ
σβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά του εκ
δότη του περιοδικού κ. Παπουτσάκη.
Τέλος, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ το από
12/10/1999 ιδιωτικό συμφωνητικό αμοιβαί
ας διαφήμισης του περιοδικού με την εται

ρεία σας. επιφυλασσόμενοι κάθε δικαιώ
ματος μας για προσφυγή στα αρμόδια δι
καστήρια για αποκατάσταση της ζημίας
που υποστήκαμε από την κατά τα ανωτέρω
αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφο
ρά σας».
ΚΑΙ ΑΛΛΗ «ΤΖΑΜΠΑ ΔΙΑΦ ΗΜ ΙΣΗ»

Μια και η κουβέντα για «τζάμπα διαφήμι
ση», είπαμε κι εμείς να προσφέρουμε στον
Παν-Παν ως αντιπροσφορά μια δωρεάν
καταχώριση. Αλιεύσαμε (Τετάρτη 1.3.200)
στο Δικαστικό Μέγαρο καρφωμένη σε κά
ποια πινακίδα τη διαφήμιση των Νομικών
Φροντιστηρίων ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.
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Π ρ ώ το ι σ ε επ ιτυ χ ίες

Την προσφέρουμε στους νομομαθείς ανα
γνώστες μας και τους συνιστούμε να προσφύγουν στο «ειδικό εντατικό τμήμα για
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ».
Κι αν δεν πάνε καλά με το Νομικό Συμβού
λιο Κράτους υπάρχει και η άλλη κρατική
υπηρεσία, στην Αγία Παρασκευή, η ΕΡΤ,
όπου 0α μπορούσαν να διαπρέψουν ως
υψηλόβαθμα στελέχη.
Βέβαια θυμηθήκαμε την δριμεία αντίδρα
σή του κ. Προέδρου και ΔιευΟύνοντος Συμ
βούλου της ΕΡΤ Α.Ε. τον περασμένο Σε
πτέμβριο όταν τον είχαμε καταγγείλει ότι
συντηρεί και ιδιωτικό νομικό φροντιστή
ριο.
Αλλά περισσότερα για τον κύριο Πρόε
δρο και τον τρόπο που ασκεί τα καθήκον::'
του μπορείτε να πληροφορηΟείτε στις επό
μενες σελίδες.
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Ο ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ ΕΡΤ - ΚΟΚΚΑΛΗ

Ο Αρχών της ΕΡΤ Α.Ε.
του Ρεπόρτερ
Η συμπεριφορά του προέδρου της ΕΡΤ Παν.
Παναγιώτου, όσον αφορά τη διαφήμιση του
Απί, δεν ξένισε τους παροικούντες την
Ιερουσαλήμ. Με δεδομένο ότι ο κ.
πρόεδρος -μ ε κάποιο άγνωστο έως τώρα
τρόπο- έμαθε ή, μάντεψε, ότι στο επίμαχο
τεύχος του περιοδικού υπήρχε
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις
δραστηριότητες του Σωκρ. Κόκκαλη,
έπρεπε να αναμένεται ότι η διαφήμιση του
περιοδικού δεν επρόκειτο να μεταδοθεί.
Οι δεσμοίτου Παν-Παν με το περιβάλλον
Κόκκε *η χρονολογούνται από την εποχή
κατά την οποία το πάλαι ποτέ μέλος της Β’
Πανελλαδικής είχε εκπομπή (με τον παπα
γάλο του) κάθε Σαββατοκύριακο στον ρα
διοσταθμό του Κόκκαλη Flash 9.61. Τότε
σφυρηλατήθηκαν οι δεσμοί του με τον ίδιο
τον Κόκκαλη και το στενό περιβάλλον του.
Όταν ο Παν-Παν τοποθετήθηκε στο υψη
λότερο πόστο της ΕΡΤ, ξεκίνησαν -δειλά
στην αρχή, τολμηρότερα αργότερα, ξετσί
πωτα στη συνέχεια- οι εξυπηρετήσεις
προς τον πραίην εργοδότη του. Σιγά-σιγά
άρχισαν οι τοποθετήσεις στελεχιυν του
Flash ιττην ΕΡΤ, και μάλιστα σε θέσειςκλειδιά, σε σημείο που οι δημοσιογράφοι
λένε σήμερα ότι το μέγαρο της λεωφόρου
Μεσογείων είναι παράρτημα του Flash.
Σωρεία ερωτήσεων βουλευτών απ’ όλα
τα κόμματα προς τον υπουργό Τύπου &
MME για τα τεκταινόμενα στην ΕΡΤ και
τα «κατορθώματα» του κ. προέδρου πηγαί
νουν στο βρόντο, με συνέπεια μια εφημερί
δα να αποφανθεί ότι ο Παν-Παν είναι
απρόσβλητος, γιατί προστατεύεται από
πολΰ υψηλά. Όλοι καταλαβαίνουν περί τί
νος πρόκειται.
Πρέπει να αιτιολογήσουμε τη λέξη «ξετσίποιτα» που γράψαμε παραπάνω. Και θα
την αιτιολογήσουμε, ιστορώντας τον σκανδαλώδη «διαγωνισμό», ο οποίος στήθηκε
τον Δεκέμβριο του 1998 προκειμένου να
«τακτοποιηθούν 160 συμβασιοΰχοι της
ΕΡΤ». Για την ιστορία, η υπόθεση προκλήΟηκε από τη γενικότερη κατακραυγή για
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το καθεστώς δουλείας το οποίο χαρακτη
ρίζει τις συνθήκες εργασίας των τριμηνιτών στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Να τι έγινε:
Στις εφημερίδες της 19.8.98 δημοσιεύεται
η προκήρυξη του διαγωνισμού. Παρατυ
πία πρώτη: Δεν αναφέρονται τα κριτήρια
βάσει των οποίων θα γινόταν η επιλογή.
Οριζόταν απλώς ότι οι υποψήφιοι θα κρίνονταν από κάποια επιτροπή, η οποία
έμελλε να συγκροτηθεί. Σύμφωνα με το
κείμενο της προκήρυξης, οι υποψήφιοι
έπρεπε να έχουν απολυτήριο λυκείου και
τουλάχιστον ενός έτους προϋπηρεσία στο
δημοσιογραφικό επάγγελμα.
Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει υπόνοιες για στημέ
νη απορία και καλείτους δημοσιογράφους
να μην υποβάλουν αιτήσεις. Επειδή όμιυς
οι (σε καθεστιυς γαλέρας εργαζόμενοι)
συμβασιοΰχοι τριμηνίτες φοβούνται ότι θα
χάσουν τη δουλειά τους, υποβάλλουν αίτη
ση για να μετάσχουν στο διαγωνισμό, ο
οποίος τελικούς γίνεται το φθινόπωρο.
Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Θα πα
ραθέσουμε απλώς τις μαρτυρίες διαγωνισθέντων, οι οποίοι κληθέντες να διηγηθοΰν (σε άλλους αναμένοντες έξιυ) τι ρω
τάνε μέσα -ο ι της επιτροπής- είπαν: «Μας
ρώτησαν μόνο σε ποιο τμήμα εργαζόμαστε
και επ ί πόσο χρόνο». Αυτή η κωμωδία ονο
μάστηκε «σοβαρός διαγιυνισμός» από τον
Παν-Παν (και τον υπουργό Τυπου αργότε
ρα ιπη Βουλή).
Στις 2.12.1998 ανακοινοινονται τα αποτε
λέσματα του «διαγωνισμού».
Προσλαμβάνονται στην ΕΡΤ 160 δημο
σιογράφοι, ενο) καταλαμβάνουν θέση επιλαχόντος άλλα 80 άτομα. Μεταξύ τιυν επιτυχόντων φιγουράρουν ονόματα ανθρώ
πων που εργάζονται σε Μέσα ανταγωνιστικά προς την ΕΡΤ, και μάλιστα μιας κυ
ρίας με υψηλό πόστο σε ιδιωτικό ραδιο
σταθμό. Υπάρχουν επίσης συνταξιούχοι
της ΕΡΤ (ο εκσυγχρονιστικός τρόπος για
την... καταπολέμηση της ανεργίας) και
πολλοί άγνωστοι στο δημοσιογραφικά σινάφι. Η ΕΣΗΕΑ υποστηρίζει ότι προσελήφθησαν άνθρωποι που δεν είχαν απολυτή
ριο λυκείου ή άλλοι που ήσαν μόνιμοι σε

διάφορες κρατικές υπηρεσίες και μιλά
για παρωδία, αφοϋ αποκλείστηκαν δημ<
σιογράφοι με ΙΟετή υπηρεσία στην ΕΡ
ενώ προσελήφθησαν άλλοι με υπηρεσία
μηνών.
Το πιο σπουδαίο ταιρα: Προσλαμβάνι
νται και οι τέσσερις δημοσιογράφοι τι
κοκκαλικοϋ ραδιοσταθμού Flash που νπ
βαλαν αίτηση και οι οποίοι έκτοτε εργάζ
νται και στην ΕΡΤ και στον Flash, πράγρ
που αντίκειται στις ισχϋουσες διατάξεις
αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες για τον πρ
εδρο της ΕΡΤ, αφοϋ ήδη γνωρίζει (άρακι
συγκατατίθεται) ότι στην κρατική ραδιοτ
λεόραση απασχολούνται δημοσιογράφ
οι οποίοι εργάζονται και στον Flash |
...ψευδαινυμο! Ο δημοσιογραφικός κ
σμος καγχάζει. Ο ι εφημερίδες γράφοι
ότι βολεύτηκαν οι παρέες το>ν ημετέρω
Τον γενικότερο εμετό ο κ. πρόεδρος τι
θεωρεί σιο)πηρή αποδοχή το>ν πεπραγμ
νων, ενυ) ο κ. Ρέππας μιλάει για (ii)nr
διαδικασία.
Το πιο περίεργο είναι ότι, παρά τις 0ι
μαρτυρίες της, η ΕΣΗΕΑ δεν προσφειίγ
στον εισαγγελέα, ο οποίος είναι βέβαιοι
θα τίναζε στον αέρα την παροώία του
Παναγιώτου.
Θα μπορούσαν να παρατεθούν δεκάδ
περιπτοκτεων που θέτουν εν αμφιβάλω
διαγοίγή του κ. Παν-Παν στην ηγεσία τ
ΕΡΤ. Όπο>ς η περίπτοιση τοιν δέκα μονο
τών συμβάσεων στην ΕΡΑ που «πέρασα
εν κρυπτοί τον Ιανουάριο του 2000, για '
βολευτούν τα παιδιά κάποιων τμήματα
χό)ν. Αλλά και άλλες που καταδείκνυα
ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο τ
Μεσογείων. Να μην κουράσουμε όμως τι
αναγνο')στη. Θα τελειιόσουμε (προς το π
ρόν) θυμίζοντας τον χαρακτηρισμό π<
απένειμε στον κ. πρόεδρο ο πριόην πρό
δρος της ΕΣΗ ΕΑ Αριστ. Μανωλάκος: «
κ. Παναγιώτου είναι ψεύτης» είπε. Εγράι
στις εφημερίδες, και ο Παν-Παν δεν ετιί
μησε να τον μηνύσει ούτε για την τιμή τι
όπλο>ν.
Αλλά για τον κ. Παναγιιότου 0α επ
νέλθουμε με ιυραίες ιστορίες από τόπι
ρ.ελθόν...
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Ο ικιακή βοηθός
τ η ς Ε λ έν η ς Β ε ρ υ κ ίο υ

Η χ ιλ ιε τ ία έ κ λ ε ισ ε κ α ι μ ε τ ο υ ς τ ό μ ο υ ς τη ς ε ιδ ικ ή ς
αεξολόγου, δ ό κ τ ο ρ ο ς Ρ ο υ θ . Μ ια κ α λ ο κ ά γ α θ η γ υ ν α ίκ α ,
η δόκτω ρ Ρ ο υ θ , μ ε σ τ ρ ο γ γ υ λ ά γ υ α λ ιά κ α ι κ α λ ο σ υ ν ά τ ο
χ α μ ό γ ε λ ο φ α ίν ε τ α ι σ τ ο δ ια φ η μ ισ τ ικ ό σ π ο τ σ τ η ν
τη λεόρα ση ν α μ ιλ ά γ ι α g o o d sex. Κ α ι φ α ν τ ά ζ ε ι γ λ υ κ ιά
κ α ι υ π ο μ ο ν ε τ ικ ή , σ α ν τη θ ε ία Ε υ τ έ ρ π η τ ο υ Τ ά σ ο υ
Λ ειβ α δ ίτη , ν α κ ά ν ε ι ε ν τ ρ ιβ έ ς σ τ ο π ά σ χ ο ν σ ώ μ α τ ω ν
δ ια σ τροφ ώ ν, ν α ν α ν ο υ ρ ίζ ε ι τ ις ο ρ μ έ ς π ο υ μ ε κ α ν έ ν α ν
τ ρ ό π ο δ ε ν θ έ λ ε ι ν α χ α λ ιν α γ ω γ ή σ ε ι
η Μ α ντό να , ν α ν ο υ θ ε τ ε ί τ η ν ξ ε σ τ ρ α τ ισ μ έ ν η φ ύ σ η , ν α
δίνει έ ν α τ ρ υ φ ε ρ ό φ α σ κ ό μ η λ ο σ τη γ ε ν ν η τ ικ ή ν ε ύ ρ ω σ η
που ά φ η σ ε ο 2 0 ό ς α ιώ ν α ς . Ν α π ρ ά τ τ ε ι, ό π ω ς μ π ο ρ ε ί ν α
π ρ ά τ τ ε ι η S c ie n iia Sexucilis του .

αρ' όλα αυτά τα καΟησυχαστικά της δόκτορος και της επι
στήμης της, η διχόνοια έκοψε στα δυο την χαλαρή Εκκλη
σία των Καναπέδιυν στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες
και γέμισε πάλι τα ποτήρια με αίμα. Από όλα τα τελευταία
επεισόδια για τις αποκαλύψεις γυριυ από τα κρυφά έργα
«χι τις ιδιωτικές ημέρες καλλιτεχνιυν και πολιτικιύν κανείς δεν
ιπορεί να ξεχάσει το ανεξίτηλο, το αρχικό. Το περιώνυμο επεισό
διο του σπιτικού ντοκουμέντου του οικοδεσπότη Μάκη Τριανταρυλλόπουλου στην τροπική εκπομπή του, ασυναγιυνιστο δίπλα
πο σπιτικό κέικ της δόκτορος Ρουθ. Εκεί όπου εμφανίστηκε και ο
/νωστός μας αστυνομικός συντάκτης του οποίου η κατεπείγουσα
ριονή γεμίζει με οικεία ανατριχίλα τα άδολα νοικοκυριά. Και με
χφθονες κηλίδες αίματος από το δελτίο τιυν εριυτικιυν παθών.
Οπιο; τότε που φώναζε «εριστικό πάθος, εριστικό) πάθος», τότε
ιου τα αποτρόπαια σφαγμένα μέλη της ισραίας «αγαπημένης»
ιπό την Αμερική ελεούσαν πλουσιοπάροχα την ελληνική φύση,
(di τιυρα ο ίδιος Οα έκανε αντικείμενο νεκροτομικισν τεκμηρίισν
7.είνον που Οα έκανε στο παιδί του τα ίδια, που έκανε και ο καλ
λιτέχνης. «Ναι, ναι» είχαν συγκατανεύσει με παρρησία χαμηλισΌντας τα κεφάλια στο στούντιο της άγρυπνης διαλεκτικής. Και
σουγκρισαν τα ποτήρια. Στην υγειά τους.
Καταλαβαίνει βέβαια κανείς τον πανικό. Αυτισν που άγγελοι καεβαίνουν κάθε βράδυ και ραίνουν με ροδοπέταλα τα όνειρά
ους. Το απαλό ενύπνιο των αθώων. Η «αϋισότητα» και οτιδήποτε
ιαραίνται από το κενό, τη ραθυμία των νόμων, θέλει να πάρει το
όμο στα χέρια της ή τη θυελλώδη τιμωρό κάμερα του οικοδεσπόη της. Αν υπάρχουν χλιαροί διωκτικοί θεσμοί, εισαγγελείς με
τροϊουαα υποθερμία, υπάρχει και η νόμιμος έξαψη της αυτοδιιίας. Την οποία έξαψη ανεβάζει στα ύψη -να μια ισραία ρομαντι:ij φράση- η θρυλική προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Ε φ’
ίσον η δικανική οδός, από την αρχή της κυρίως, είναι σύμφωνα με
ου; υπερασπιστές της διαφάνειας ένας εξαπατημένος μύθος, η
ιντιμαφία της πληροφόρησης μπορεί να την προσπεράσει με τον
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«αριστερό ανένταχτο» ήρωά της και να την αναπληρισσει σαν ένα
άλλο ελληνοχριστιανικό ιδειόδες.
Ο χρηστός οίστρος χρησιμοποιεί κυρίοις τη μέθοδο της αναλο
γίας, αυτό το πλούσιο ποτάμι από όπου κανείς αντλεί οτιδήποτε
διευκολύνει τις ασταθείς έννοιες και τους δίνει σάρκα και οστά
και από το σιυμα τιυν λαϊκιυν κατακτήσειυν. Η χρήση της έφερε
ακόμη και την υπόθεση Λαμπράκη στα ιδρωμένα σεντόνια της
εριστικής ιδιιοτείας Κορκολή. «Γιατί κάπιος έτσι δεν ήρθε στοφιυς
και η υπόθεση αυτή;» Δεν πρέπει ν ’ απορεί λοιπόν η καλή δόκτωρ
γιατί παιάνιζε η Τρίτη Διεθνής στην ελληνική οικογενειακή δημο
σιογραφική σειρά “Me Tarzan-You Jane?”. Στον τροπικό κόσμο
που απέδιοσε πάλι δικαιοσύνη με το οικιακό ντοκουμέντο -μόνο
οι ανώνυμοι Οα σέρνονται στις κάμερες; αλλίμονο να διευρυνθεί ο
πλουραλισμός!- η πάλη τιυν τάξειυν, η πάλη κατά του κακού περ
νάει από τη μεστή φάση της ηδονοβλεψίας. Φάση υλιστική, παγανιστική που εξαγνίζεται όμιυς γιατί προστατεύει τους κατατρεγμέ
νους και γιατί, φυσικά, οι σταυροφόροι καίγονται μέσα στην καιόμενη βάτο της πατροκτονίας που διαπράττουν: το θάνατο του καναλάρχη-πατέρα τους, που τόσο μα τόσο πολύ βροντοφώναξαν
τον τελευταίο καιρό. Ή μέσα στην ίδια πυρά που άναψε αυτές τις
μέρες, τις προεκλογικές, ο υπουργός Δικαιοσύνης. Αν ο τελευταί
ος πάλι θέλει μια ενίσχυση -κα ι όχι εφαρμογή- τιυν επαρκιύν νό
μων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικής ζιυής, εμείς σκε
φτόμαστε ανήσυχοι: τι έχουν τα έρμα και τα παχαίνει:
Πάντως ο πουριτανισμός έχει από καιρό σταματήσει να φοράει
τους στενούς, μακρείς κορσέδες του, και τα μουντά φουρά του δεν
χρησιμεύουν πια σ’ έναν κόσμο, όπου οι οικογενειάρχες και τα
νήπιά τους δεν μπορούν να κατανοήσουν την αβυσσαλέα αφηρημένη έννοια «αλλοδαπή γυναίκα εκδίδεται», αλλά Οα πρέπει να
δουν μερικά στριπτίζ ακόμη και στα δελτία της κρατικής αξιοπρέ
πειας για να την κατανοήσουν. Το φιλοθεάμον κοινό τρώει μόνο
με τα μάτια του.
Συνεπιυς το αδίκημα εδιυ είναι δίκαιον να συσταθεί απ' ευθείας
από το Δήμο, εκεί όπου αυτός συντάσσει τις σύγχρονες ετυμηγο
ρίες του λίγο μετά το δείπνο, λίγο πριν από τον ύπνο. Στην άμεση
δημοκρατία του σαλονιού η ηλεκτρονική -κυρίιυς- δημοσιογρα
φία, η νέα αξιέπαινη οικιακή βοηθός, δεν κάνει μόνο τη λάτρα.
Κανείς δεν παίρνει έπαινο και τηλεθέαση μόνο γι' αυτή. Αλλά
επιμένει να μας ευχαριστεί με Home Video -ένας κόσμος που ξέ
ρει. να τιμά τουλάχιστον τις μικροσυσκευές του, να δοξάζει την τε
χνολογία τους και να μεκυνει τα αισθήματά του- και με εριυτικό
σπιτικό κέικ ανιυτερο σίγουρα και από αυτό της γλυκιάς κυρίας
Ρουθ. Η «ελλειπτική» Δικαιοσύνη μπορεί να το δοκιμάζει και να
δίνει συγχαρητήρια.
Ό σο για τους διιυκόμενους από την τηλεθέαση «έρωτες», αυτοί
αξιολύπητοι κείτονται εκεί που δεν μπορούμε «να πιούμε να πιού
με τη βροχή». Αλλοι πάλι αναρωτιούνται: γιατί θέλει να μεγαλώ
σει η Λολίτα; Όμιυς η «απαλή ιυς μαγνόλια παις» μπορεί να ταξι
δεύει χιυρίς καμία αμυχή στην απέραντη ελευθερία της λογοτε
χνίας, που είναι ο ίλιγγος και η τρυφερότητα του ονείρου. Τα παι
διά, τουλάχιστον, δικαιούνται την αθιυότητά τους.
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Οι«θεσούλες»,
το «καρκίνωμα»,
οι «
»,
το «παιδομάζωμα»
και άλλα···
της Αργυρώς Κοκοβλή

Σ τ ο ά ρ θ ρ ο τ ο υ κ. Τ ζ ω ν Ρ ή γ α « Π ώ ς έ ζ η σ α τ ο ν
Ε μ φ ύ λ ιο » ("Αντί, τχ. 7 0 4 ) δ ι α τ υ π ώ ν ο ν τ α ι κ ά π ο ι ε ς
α π ό ψ ε ις π ο υ α π ο τ ε λ ο ύ ν ύ β ρ ι ε ν α ν τ ίο ν τ ω ν
α γ ω ν ι σ τ ώ ν τ η ς Ε θ ν ικ ή ς Α ν τ ίσ τ α σ η ς , τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν
π ο υ έδ ω σ α ν τα π ά ν τ α κ α ι π ο υ π ο λ λ ο ί α π ’ α υ τ ο ύ ς
θ υ σ ιά σ τ η κ α ν σ ’ έ ν α ν π α τ ρ ιω τ ικ ό κ α ι α ν ιδ ιο τ ε λ ή
α γώ να .

ράφει ο αρθρογράφος: τικούς και πιο σίγουρους δρό
«Το ΕΑΜ ήταν για τους μους.
περισσότερους κομμου
Σ’ ένα τέτοιο τεράστιο μαζικό
κίνημα πάντως, όπως ήταν το
νιστές ένα βήμα για την κατά
χτηση της εξουσίας και μια ΕΑΜ, υπήρχαν πράγματι και
επένδυση που θα εξαργύρωναν κάποιοι που σκέφτονταν με
με την εξασφάλιση μιας θεσού υστεροβουλία. Είναι απαράδε
λας». Και για να θεμελιυισει κτο όμως να γίνονται απλουτον ισχυρισμό του παραθέτει στευτικές γενικεύσεις και να
τα λόγια του καθοδηγητή του μεκόνεται η σημασία και η προ
στην ΕΠΟΝ, την περίοδο της σφορά του εαμικού κινήματος.
κατοχής, με το όνομα Δημήτρης αγνώστων άλλων στοιχεί- ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ
(DV, ο οποίος του είχε πει ότι
Οι εκατοντάδες χιλιάδες
«δεν με ενδιαφέρουν οι σπου ΕΑΜίτες, τα εξακόσια χιλιά
δές» κι ότι «εγώ ()α πάρω μια δες μέλη της ΕΠΟΝ, οι χιλιά
θέση στο κόμμα». ΣκοτιόΟηκε δες θρυλικοί ΕΛΑσίτες που
όμως ο Δημήτρης στα Δεκεμ πολεμούσαν με το όπλο στο
βριανά, όπως λέει ο αρΟρο χέρι τους κατακτητές, αυτοί
γράφος χωρίς να διερωτηΟεί που έπεφταν στα πεδία τοτν
αν εκείνοι που ψάχνουν για μαχιόν και στήνονταν στις
«θεσούλες» μπορούν να δί μπούκες τιυν εκτελεστικοί
νουν τη ζωή τους τόσο πρόθυ αποσπασμάτων πίστευαν και
μα και μήπως δεν Οα ήταν προ περίμεναν, βέβαια, πως μαζί
τιμότερο να επιδιιάξουν θέ με τη λευτεριά Οά 'ρΟει και μια
σω:. ακολουθώντας διαφορε ζωή καλύτερη για όλους τους
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Έλληνες, κι ανάμεσά τους Οα
ζήσουν κι αυτοί καλύτερα.
Αν τιυρα, τα πράγματα ήρθαν
διαφορετικά κι η χώρα δεν
ακολούθησε το δρόμο μιας
ομαλής δημοκρατικής πορείας,
που και το ΕΑΜ θα συμμετάσχε στην διακυβέρνηση της χύτ
ρας, φταίνε οι διεθνείς συγκυ
ρίες, το μοίρασμα του κόσμου
στα δύο, περισσότερο όμυ)ς
φταίνε οι Αγγλοαμερικανοί
που από την περίοδο ακόμα της
γερμανικής κατοχής με τους
πράκτορες τους, χίτες και λοι
πούς, αντί να πολεμούν τον κατακτητή προετοίμαζαν το έδα
φος για μετατροπή της Ελλά
δας σε προτεκτοράτο τους.
Και στη συνέχεια για τον ίδιο
λόγο αιματοκύλισαν τον Δεκέμ
βρη του 1944 το λαό της Αθή
νας. Σε τηλεγράφημά του προς
τον άγγλο αρχιστράτηγο Σκόμπυ ο Τσιόρτσιλ, στις 5.12.1944,
υποδείκνυε: «Είσθε υπεύθυνος
διά την καταστροφήν όλων των
ομάδων ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Μη διστά
σετε να ενεργήσετε ωσάν να
εβρίσκεστε εις μίαν πόλιν μόλις
καταληφθήσα υπό του στρα
τού... Πρέπει να κρατήσωμεν
τας Αθήναις και να επιβληθώft εν...»
{Απομνημονεύματα
Τσώρτσιλ, Βιβλίο Α’ σελ. 255).
Και ακολουθεί το τρομοκρατι
κό όργιο του ξενοκράτους και
παρακράτους, οι δολοφονίες, οι
διωγμοί και οι χιλιάδες συλλή
ψεις τιυν αγυινιστών της ΕΑΜικής Αντίστασης που με συνέ
πεια είχαν πολεμήσει για τη
λευτεριά της πατρίδας.
Στις παραμονές τι»ν εκλογυΥν,
στις 31 Μαρτίου 1946 ο Μιχάλης Κύρκος υποβάλλει στην
Επιτροπή Παρατηρητών του
ΟΗΕ μια έκθεση που πιστοποι
εί ότι: Από τις 12 του Φλεβάρη
του 1945, ημέρα που υπογρά
φτηκε η συμφωνία της Βάρκι
ζας ιός τις παραμονές των εκλογιυν (31 Μαρτίου 1946) είχαν
δολοφονηθεί 1.289 άτομα, εί
χαν συλληφθεί 34.931, είχαν
υποστεί βασανιστήρια 31.632,
είχαν γίνει 509 απόπειρες δολο
φονίας, 165 βιασμοί γυναικιυν,

18.767 λεηλασίες και καταστοι
φές και 677 καταστροφές γρε
φείων αριστερών οργανιόσεω’
{Ιστορία Σύγχρονης Ε)1('ώα.
σελ. 32. Τάσος Βουρνάς)
Ύ στερα απ’ αυτά, τι έπρεπ
να κάνουν τα υποψήφια θύμι
τα, οι προγραμμένοι του κρι
τους της δεξιάς και του παρι
κράτους; Να πούνε, σφάξε \\
αγά μου ν' αγιάσω; Ήτανυπι
χρειυμένοι να υπερασπιστοιή
με κάθε τρόπο την ίδια τους τ
ζωή. Κι άλλος δρόμος παρά ν
πάρουν τα βουνά δεν υπήρχ
Έ τσ ι έγινε το αντάρτικο. Σι
γκροτήθηκε ο «Δημοκρατία
Στρατός». Ή ταν λοιπόν «και
κ ίνωμα»
ο Δημοκρατία
Στρατός, που κατά τον αρθρι
γράφο «οι ηγέτες τυν ΚΚ
έπρεπε να τον αποφύγονν ι
είχαν έστω στάλα αγάπη για ι
λαό»;
Άλλες είναι οι ευθύνες και ι
μεγάλα λάθη του ΚΚΕ. Ν' αφ
σουμε όμιυς τους μελετητέ
τους ιστορικούς να διίισοι
ολοκληρωμένες και πειστικ.
απαντήσεις και εμείς ας δού|
και κάποιες άλλες απόψεις τι
αρθρογράφου.
01 ΔΥΣΚΟ ΛΙΕΣ ΣΤΟΝ Δ.Σ.

Ξέραμε ότι στις τάξεις τι
Ελληνικού Στρατού την περί
δο του Εμφυλίου υπήρχαν α
γλοαμερικανοί
αξιωματική;
και δεν περί μέναμε την επιβ
βαίωση από το συγκεκριμέ’
άρθρο. Αυτό που θα έπρεπε '
μας εξηγήσει ο κ. Τζων Ρήγ<
είναι τι γύρευε ο άγγλος ο
νταγματάρχης «Διοικητής τ
ομάδας τους» - όπως και
υπόλοιποι, άγγλοι κι αμερικ
νοί αξιωματικοί στις τάξεις τι
Ελληνικού Στρατού; Τίνος
συμφέροντα υπηρετούσαν, τ
χιόρας τους ή της Ελλάδας:
Δεν θα θέλαμε να τοποΟετ
θούμε στο αν ήταν ή όχι πιο :
στοί στον όρκο τους και ι
ποιο, εξάλλου, όρκο «οι στοι
τιώτες του Ελληνικού Στρατί
από τους στρατιώτες τονΔψ
κρατικού Στρατού». Δεν νομ
ζουμε όμιυς ότι αποτελεί απ>

Τάκης Λ α μ π ρ ία ς
Έίξη απιστίας των (χντριυν του
ιημοκρατικού Στρατού ο ισχυισμός ότι «οι στρατιώτες του
Ιημυχρατικού Στρατού, όταν
βρισκαν ευκαιρία, αυτυμουνσαν και παραόίδονταν στα
ιιήματά μας».
Πράγματι, χιλιάδες αντάρτες
αραδόθηκαν. Και χιλιάδες
ιορικούς ιδιαίτερα ανυπότατους τους εμφανίζουν σαν
ίίαρουσιασθέντες αντάρτες»,
ιατί όμως οι αντάρτες αυτομο:)υσαν και παρουσιάζονταν;
ιατί ήταν ανΟρουίίνιυς αδύνα)νν' αντέξουν τον άνισο πόλεο. την πείνα, τη δίψα, την ξυολυσιά, και τη βέβαιη ήττα.
Επιβεβαίωση ότι δεν αρνήηκαν όσα πίστευαν, αποτελεί
τι το γεγονός ότι οι περισσό■ροι οδηγούνταν στα ξερονήα για να υποστούν και κει
ισανιοτήρια, γιατί πίστευαν
ιην ιδεολογία τους. Οι άντρες
)u Εθνικού Στρατού τι ()α
/κατέλειπαν αλήθεια; Μήιΐς την χορτασιά τους, τον
νειροδιααμιί τους σε τρόφιμα,
.)ύχα, όπλα και πυρομαχικά,
/γλοαμερικάνικα, τα εξο
πλισμένα τους μετόπισθεν,
|ν υγειονομική τους περίΟαλη. και να βρουν τι στις γραμ;; του Δημοκρατικού Στρα)ύ; ΕξαΟλιϊοση και κυνηγητά
νελεητα;

) «ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ»
Οσο για το ότι η κομμουνιστιj ηγεσία κατέφυγε στο «παιιμάζιομα» για να «χρησιμοηήαει τα παιδιά σαν ομήρους
h να εξασφαλίσει την παρα>νήτων συγγενών τους στις τάι; τον Δημοκρατικού Στραύ», ούτε κι αυτός ο ισχυριιός αποτελεί επιχείρημα.
Γα περίπου 25 χιλιάδες ελληίπουλα που στάλθηκαν στις
ιρες του τότε Ανατολικού
ρατοπέδου δεν «ήταν όμηροι
ι να παραμείνυυν οι συγγε
ις τους στο Δημοκρατικό
ρατυ». Ήταν παιδιά από πεοχές που μαίνονταν οι μάχες
« στάλθηκαν τα περισσότερα
την επιμονή τον γονέιον τους

για να σωθούν από τη φωτιά
του πολέμου, την πείνα και τις
αρρυκπιες. Αλλά αν 0α ήθελε
να είναι αντικειμενικός ο αρΟρογράφος, κάτι θα έπρεπε να
μας πει και για τα «Αναμορφο>τήρια της Φρειδερίκης», για τις
υποχρεοπικές
μετακινήσε ις
ολόκληριον περιοχιόν από το\·
Εθνικό Στρατί), για τα σκληρά
μέτρα συλλογικής ευθύνης.

Η ΕΥΡΩΠΗ
ΦΑΝΤΑΣΜΑ
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
και του αμερικανικού ηγεμονισμού

«ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΕΣ»
ΚΑΙ «Ε Α Μ 0Β 0Υ Λ ΓΑ Ρ 0Ι»

Ο ι πιο πολλοί από τους στρατιχυτες που πολεμούσαν το Δη
μοκρατικό Στρατό, συμφωνού
με κι εμείς, «δεν ήταν ούτε μ ο
ναρχικοί ούτε ακροδεξιυί» και
αποτελεί πράγματι κάτι περισ
σότερο από λάθος να βαφτίζο
νται και ν' αποκαλούνται «μο
ναρχοφασίστες» , αν και οι χα
ρακτηρισμοί δεν ήταν διαφο
ρετικοί προς την αντίθετη
πλευρά, όπιυς λ.χ. «Εαμυβούλγαροι». Αυτά (»στόσο ήταν τα
επακόλουθα ενός σκληρού
αδελφοκτόνου πολέμου. Απα
ράδεκτος είναι ο ισχυρισμός
ότι εκείνοι που εθελοντικά πή
ραν μέρος ιπο κίνημα της Εθνι
κής Αντίστασης και στη συνέ
χεια κυνηγήθηκαν και εντάχτη
καν στο Δημοκρατικό Στρατό
είχαν κατά νου τίτλους κι αξιώ
ματα, ότι δεν πίστεψαν και δεν
αγωνίστηκαν για ένα παναν
θρώπινο όραμα. Κι αν διαψεύσθηκαν από τον τρόπο εφαρ
μογής τους στη ζωή, το ηθικά
μεγαλείο παραμένει, όπιυς και
η ελπίδα για μια κοινυ)νία κα
λύτερη και δικαιότερη.
Εκείνοι οι ίδιοι οι μαχητέ:
της Εθνικής Αντίστασης του
Δημοκρατικού Στρατού κατό
πιν, που αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν την πατρική
τους γη και να ζήσουν πολιτι
κοί πρόσφυγες στις Ανατολι
κές χιυρες, ήταν στην συντρι
πτική τους πλειονότητα οι
πριυτοι που καταδίκασαν τον
υπαρκτό
σοσιαλισμό
και
έγκαιρα επισήμαναν τ’ αδιέξο
δα, την αποτελμάτιυση και την
τελική του κατάρρευση.

Το βιβλίο α υ τό είν α ι ό,τι π ιο ολοκληρω μένο
κα ι ειλ ικ ρ ινές έχει γ ρ α φ τ ε ί
γ ια τ α ε υ ρ ω π α ϊκ ά π ρ ά γ μ α τ α σ ή μ ερα
Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Μ ια π ρ α γ μ α τ ικ ά σ το χα σ τικ ή κ α τά θεσ η
ΤΟ ΒΗΜΑ

Με α υ τό το βιβλίο δεν θα ξ ε μ π ε ρ δ έ ψ ο υ μ ε
εύ κ ο λ α , όλο κ α ι π ιο σ υ χνά θα μ α ς α π α σ χ ο λ ε ί.
Για την ώ ρ α θα σ η μ ειώ σ ο υ μ ε το ύ το μόνο:
Η π λ έο ν α δ ο γ μ ά τ ισ τ η και δια λεκ τικ ή
κριτική τη ς ενω μένης Ε υ ρ ώ π η ς
μ α ς ήρθε α π ό έναν « δ εξ ιό » !
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΑΠ(Ε ΤΙΣ Ε Κ Δ έΕ Σ Ε ΙΣ

ΠΟΤΑΜΟΣ

Σελίδες 672, τιμή 7.500 δρχ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ
Υψηλάντου 31. 10675 Αθήνα · Τηλ. 7231271
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του γκολκηπερ

Μύρισε... εκλογές και στον αθλητισμό. Όχι πω ς
δεν είναι αναμενόμενο κάτι τέτοιο. Εδώ
βλέπουμε στις μεγάλες αθλητικές διοργα
νώσεις, ειδικά στον κλασικό αθλητισμό,
πως οι πολιτικοί στήνουν καραούλι, έτσι
και κάποιος έλληνας αθλητής πάει καλά να
βγούνε μαζί στην τηλεόραση και στις φω
τογραφίες, στέλνουν δακρύβρεχτα σ υ γ
χαρητήρια τηλεγραφήματα, κ.λπ. κ.λπ.
Στην σαλάτα της πολιτικής προβολής μέ
σω αθλητισμού τον «τίτλο» του «Μεγάλου
Μαϊντανού» διεκδικεί με αξιώσεις ο υφυ
πουργός Αθλητισμού, Ανδρέας Φούρας.
Λογικό είναι άλλωστε, στην αρμοδιότητά
του σημειώνονται οι μεγάλες επιτυχίες και
τα χρυσά μετάλλια. Τώρα γιατί απουσιάζει
από τα δύσκολα, π.χ. πώς βρέθηκε εκτός
της υπόθεσης «κάθαρση-εκσυγχρονισμός» του ποδοσφαίρου, είναι άλλο θέμα.
Στις 29 Φεβρουάριου, τώρα, η πολιτεία (και όχι,
ας πούμε, η προεκλογική εκστρατεία του ΠΑΣΟΚ)
βράβευσε σε μία λαμπρή τελετή όλους του ς αθλη
τές που διακρίθηκαν σε διεθνείς αγώ νες το 1999. Η
εκδήλωση ονομάστηκε «Γιορτή του αθλητή» και η
ξεχωριστή ημερομηνία ερμηνεύτηκε ως ημέρα των
γενεθλίων του Γιώργου Σεφέρη (το γ εγ ο ν ό ς ότι η
29η Φεβουαρίου έρχεται κάθε τέσσ ερα χρόνια,
όπως οι εκλογές, δεν ήταν όπω ς φαίνεται η αιτία
επιλογής της ημερομηνίας). Στην διοργάνωση παρευρέθηκαν πολλοί νυν και πρώην υπουργοί της κυ
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον ίδιο τον
πρωθυπουργό, εκπρόσωποι όλων των φορέω ν του
αθλητισμού, και ο π ρ όεδ ρ ος του Ολυμπιακού Σω
κράτης Κόκκαλης. Ό σον αφορά τον αθλητισμό, ο κ.
Κόκκαλης έχει κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος,
αφού η τρέχουσα τετραετία του ΠΑΣΟΚ συνέπεσε
με την απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού στο π ο 
δόσφαιρο. Κυριαρχία που κορυφώθηκε με την από
φαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής να πα
ραχωρήσει, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις της, στον
Ολυμπιακό την ανακατασκευή και χρήση του Σταδί
ου Καράίσκάκη.
Ο κύριος Σημίτης πάντως μίλησε με τα καλύτερα λόγια για
τους έλληνες αθλητές. Είπε, για παράδειγμα: «Είναι
χρέος, είναι ανάγκη, αλλά και τιμή για μένα που π α 
ρίσταμαι σήμερα στη γιορτή του αθλητή. Είμαστε
κληρονόμοι μιας μεγάλης παράδοσης. Εδώ στην
κλασική Ελλάδα διαμορφώθηκε το αθλητικό ιδεώ
δες. Και αθλητικό ιδεώδες δεν είναι κάποια μηχανι
κή προσπάθεια. Δεν είναι κάποια σωματική αρετή.
Το αθλητικό ιδεώδες που εσείς εκπροσωπείτε επ ά 
ξια είναι μια πνευματική κατάκτηση». Βεβαίως,
όπως επισημαίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, εκτός
από την ηθική επιβράβευση των ελλήνων αθλητών,
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2 9 .2 : Η μ έρ α της εκδήλω σ η ς «Γιορτή του Α θλη τή », κατά την οποί
β ρ α β εύ τη κ α ν οι α θ λ η τ έ ς για τις δ ια κ ρ ίσ εις τους σε διεθνείς αγώνες τ
'9 9 . Το ότι η ημερ ομηνία α υ τή έρ χ ετα ι κ ά θ ε 4 χρ όνια, όπως και οι εκλογέ
μ ά λ λ ο ν τυχα ίο πρέπει να Θ εω ρηθεί

υπάρχει και η υλική, αφ ού θα μοιραστούν μαζί μ
το υ ς π ρ οπ ονη τές του ς, το π ο σ ό του 1,2 δια. δρα>
μών. Άλλωστε και στην αρχαία Ελλάδα, οι νικητέ
των αγώνων εκτός από το περίφημο, πλέον, δάφνιν
στεφάνι, αμείβονταν και με 40 αμφορείς λάδι ελιά
Άμα κάνετε καμιά βόλτα από κανένα μουσείο (κι
σταθείτε τυχεροί και είναι ανοικτό, αφού συχνά-πι
κνά τα μουσεία κλείνουν για να κάνουν συνελεύσει
οι υπάλληλοι, αλλά γενικότερα ο προϋπολογισμό
για τον πολιτισμό έχει περικοπεί λόγω ONE, KcrraAc
βαίνετε τώρα) να π ά ρ ετε μία ιδέα πόσα λίτρα ΚάΙ
έπαιρναν οι αθλητές και μετά να διαμαρτύρεστε γι
τα σημερινά πριμ.
Μην ξεχνάτε επίσης, ότι όλα αυτά τα παχυλά πριμ πολλε
φ ο ρ ές είναι υπ οσ χέσ εις, π ου όπω ς τόσες και τόσε
ά λλες που μας δίνουν οι πολιτικοί και γενικότερα c
έχο ντες εξουσία, πολύ απλά δ εν τηρούνται. ΓΓ αυτ
και την ημέρα της λαμπρής αυτής γιορτής του αθλτ
τή σ υ νέπ εσ ε να π ρ ο σ φ ύ γ ο υ ν στα δικαστήρια δύι
αθλήτριες από τη Θ εσσαλονίκη, η Βάσω Τσαβδαρι
δου της ενόρ γα νη ς γυμναστικής και η Μαρία Πάγκο
λου της ρυθμικής, διεκδικώντας από τον ΣΕΓΑΣ kc
την ελληνική γυμναστική ομοσπονδία χρήματα γι<
διακρίσεις το υ ς σε ευρωπαϊκά και βαλκανικά πρώτα
θλήματα. Ό πω ς α να φ έρ ου ν στην αγωγή που κατεθε
σαν στο Π ολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, δι
καιούνται 20.000.000 δ ρ α χμ ές σύμφωνα με τις uno
σχέσεις τη ς ΕΓΟ και του ΣΕΓΑΣ για τις διακρίσεκ
το υ ς από το 1992 έω ς το 1996.

ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ « ΑΥΓΗ»

Ό άδάμαστοςγέρων
και η ισπανική γρίππη
ά πράγματα, είνε σοβαρά. Μέ ανησυχεί πολή ή ήγεία
αφτος ο “ προσοπικος οικογενειακός γιατος” που είχε τήν
του γιατρού τοΰ Τσώρτσιλ δόκτορος Μ όραν. Τόν
παρακολούθησή του, όταν τόν άνέβαζαν μέ βαροΰλκα εις τήν
σηκόνουν 2 κα ί 10 τό προΐ, γέρον ά νθρ ο πο ν 83 ετών
“ Χ ρηστίνα” καί τόν τάϊζαν ντολμαδάκια εις τήν Γληφάδα καί
ίτόν αναγκάζουν μέσα στό κρήο τής νηκτός, νά δια βάζη τό “ντονέρ” εις τό Ταξίμ, μέ τό μικροσκοπικόν κόκινον
Ιΐίον γιά νά καθησηχάζη τά πλήθη κα ί ν ά λέγη, ότι ό Μ έγας
άφτοκίνητον πού οδηγούσε ραγδέα ό Ά ρΐστος; Γιατί δέν του
)ων πάει καλά. Μ ιά έβ δο μ ά δα νά πάη έτσι καλά ό ένας
είπε, ότι μουσακάδες καί ντολμαδάκια, είναι ένδιαφέροντα
)ων, κλάψε τόν άλλον εις τό ά νθο ς τή ς ηλικίας του. Ό
έδέσματα διά τήν ’Ο λλανδίαν, άλλά άκατάληλα διά γαστέρας
αρόσας θάχη πάρη τό μυστρί κ α ί Οάχει φ τιάξει έναν
τής Βρετανίας;
οιτης τάξεως τά φ ον εις τό ν κουρά ντε του. Π ου τόν βρήκαν
Π ώ ς δέν τόν συνεβούλεφσεν ότι ένα τέτοιο ταξίδι, έστω καί
τόν τόν νεαρόν επιστήμονα κα ί τοΰ ανέθεσαν τήν
υπό τά ς ίδεόδεις συνΟήκας μιάς Οαλαμυγοΰ είναι κίνδηνοςρακολούθησιν τής σοβα ρα ς άσΟενείας τοΰ Μ αθουσάλα,
Οάνατοςφιέ τά σηνεχή σκαμπανεβάσματα καί μάλιστα 0ι ’ένα
ε άδήνατον άφ τό να τό ένοήσω. Φ θηνότερος είναι άπό
οργανισμόν έχοντα ενα ποΰρον εις τό στόμα καί τό ενα πόδι
liç άλλους καί τόν προτιμούν; Π οΰ βασίζονται; Εις την
εις τόν τάφον; Κ αί δέν βρέθηκε έστω μία ογδοηκονταετής
ηράν του κράσιν; Θ ερμόμετρον νά τινάξη, 0ά φέρνουν
νοσοκόμος να τηλεγραφίση “ Βρέ πεδιά, μήν τόν άνεβάζετε
τεβσμένως εις τήν Ν τάουνιγκ Στρήτ “ όστεπαΟ ολόγον” τοΰ
μέ τό βίντσι. ’Ε νενήντα έτών είνε. Πέστε ότι σπάει τό σκηνί.
ινόίνου, διά νά τόν συναρμολογήση. Ε ις τήν ίσχηράν ακοήν
Εινε έφχάριστον νά μαΟεφΟή ότι ό γίγας μιας
υ; Πεθαμένος μπορεί νά είναι π ρ ό πολοΰ ό Π ατήρ τής
Ά φιτοκρατορίας πού έκυβέρνα τά κήματα, έτσακίσΟη εις τάς
ou; καί ό ιατρός 0ά διαβεβεόνει τήν σήζηγόν του
άκτάς μιας Χιόρας όπου όλοι μέσα των έχουν μίαν κλοστήν;"
Ν ά γιατί έπιμένω πάντα, ότι ένας γιατρός πρέπει νά είναι
.ημεντίνην, ότι άκούει το ύ ς χτύ π ο υ ς τής καρδιά ς του έν
μεγαλήτερος άπό τόν άσΟενή. Π ώς νά έπιβληΟή ένας γιατρός
-ει. Εις τήν έξέρετον όρασίν του; Ά π ό τά ς δημοσιεφΟέντοις
εις έναν άσΟενή, όταν ό άσΟενής γνορίζει ότι ό δόκτωρ είναι
πογραφίας, δέν δείχνει διά ά νθρ ο π ο ν πού ξεχορίζει
όκτιό χρόνια μικρότερος του; ’Εκεί νομίζω ότι είναι καί
χεριός τό κλϊσμα άπό μίαν ένεσιν. Μ ήπος τέλος έπροτιμήΟη
τόσφάλμα τής οικογένειας του. Ό Τσώρτσιλ. ίσος δέν 0ά
ί τήν έπιστημονικήν του κατάρτισιν; Μ ά α π ' ότι μέχρι
έπνεεν τά λοίσθια, εάν ό γιατρός ήταν τουλάχιστον 95-100
γμής είπεν, δέν φ ένεται κάτο χο ς καμιάς καταπληκτικής
έτών. Ά λ λ ’ όταν άναΟέτομεν τήν ήγίαν του εις μείρακας 83
ταρτίσεος. "Ο ταν τήν τρίτην ήμέραν τής άσΟενείας
έτών, είνε φησικόν καί ό βαρέως άσΟενής νά μήν τόν λαμβάνη
,ρουαιάσΟηκε μία “ α ρ ρ υ θ μ ία ” τώ ν σφιγμών, άνήγγηλε
ύ π ’όψιν. Ο ί νέοι είναι πάντοτε έπιπόλεοι καί φιλοχρήματοι,
φτό εϊνε κακό σημάδη". Ά λ λ ' άφ τό ήμποροΰσα κ ι’ έγιό νά
κι’ έν άπό τά δύο συνβένει εις τήν προκειμένην περίπτοσιν. ’Ή
πιο, χορίς νά είμε έπιστήμον, κ α θ ’ όσον ουδέποτε μία
ό γέρων τάέχη τινάξει καί ό γιατρός δέν τό άναγκέλει διά νά
υΟμία εις τούς σφιγμούς έΟεορήΟη διεθνώ ς καί άπό
δικεολογεΐ κι ’άλλες βίζιτες, ή “ ό πνέων τά λοίσθια”
χεοτάτων χρόνων “ καλό σημάδι” . Ά λ λ ο ά π ’ τό νά σβύνη
εχειάριστα εις τήν ήγείαν του καί ό γιατρός διά τής συχνής
)τα, νά άπαντά ά ποτόμω ς εις τούς άναμένοντας κ α ί νά
μεταβάσεως έκεΐ δημιουργεί έντηπόσεις, διά νά έχη αφ ορμήν
αγκέλει ότι “ ό ασθενής έπέρασεν ήρεμον ή άνήσηχον
ό Τ ύπος νά γράφη. "Ολες του οί άφίξεις άλλοστε έκεΐ (2 τό
■/.τα, δέν ξέρει ό Β ρετανός άφ τός Ά σ κ λη πιά δη ς. ’Α λλά καί
προΐ) δικεολογοΰν άφτές τις ίκασίες, δεδομένου ότι σηνήΟως
κι; καταρτίσεως νά ήτο ό δόκτω ρ άφ τός τώ ν 83 έτών, τί
άφτήν τήν ώραν εις τό Λ ονδϊνον “κλείνουν” οί προϊ,νές
τάρτισιν νά είχε πού τό δίπλομά του τό ελαβεν έπί
έφημερίδες. Έ κ εΐ διστιχώς, δέν έχουν γάμους ηθοποιών εις
κτορίας; "Ολαι-όλαι αί άσΟενεΐαι πού 0ά έγνόριζεν, 0ά
άρχεολογικούς χώ ρους ή άνακαλήψεις σπηλέων διά νά
αν ή ιλαρά, ισπανική γρίπη, φΟήσις κ α ί ήδροπικία. Ά π ό
γεμίζουν αί στήλαι τών έφημερίδων όπος έδώ καί τά μεγάλα
,ρκΐνον, ρεανιματολογίαν κ α ί άλλας άσΟενείας, Οά είχεν
συγκροτήματα τώ ν έφημερίδιον, συμβάλονται διά τεχνητά;
(ΐάνηκτα. Εις άφ τόν λοιπόν τόν λαβόντα τό δίπλομά του
είδήιτεις μέ τούς χριματιζόμενους γιατρούς. Τό κακόν μόνον
ί Μπόερς, άνέΟεσεν ή οίκογένειά του τόν άσΟενήσαντα
είναι, μήπος περάσουν δυό-τρεις μέρες άκόμα μέ “ ραγδαίαν
(ΐαρώς “διαστημικόν” γέροντα; Έ ν τώ μεταξή επί πέντε
έξασΟένησιν” καί πολοί Κ εντρώοι χρονογράφοι τής Έ λλιίδος
ρες ό κορηφέος άφ τός Οεράπιον ιατρός άγκέλει εις τό
άρχίσουν νά δυσπιστοΰν διά τήν (Σοβαρότητα τής
ερθρον ότι ό άσΟενής πνέει τά λοίσθια κα ί ή έξασΟένησις
κατάστάσεω ς τοΰ άδαμάστου γέροντος καί πιθανόν νά
0 οργανισμού επέρχεται ρα γδέα κ α ί όλοι διερω τώ νται, τί
έπισημάνουν ότι έβρισκόμεΟα πρό νέας “ύποθέσεως
ιιυνέβενεν εάν ό άιτΟενής άπεφ άσιζεν νά σβύση άργά.
Τσιρόνη” .
το; νά συνεπλήρονε τά 91 του γενέθλια σβύνων μέ μεγάλην
Π άντω ς, έτσι όπος έχουν γίνη τά πράγματα, δέν Οά
οοπάθειαν τά ισάριθμα κεράκια, ’ίσος νά έχαριεντίζετο καί
απορήσω καθόλου άβριον έάν μάθω, ότη βγήκεν ό Τσώρτσιλ
καμίαν νοσοκόμαν τοΰ συγκροτήματος Μ όραν, ή οποία
εξιο καί άνήγκειλεν στά πλήθη «ΔιαληΟήτε. Τό μηραΐον
μιικά δέν 0ά είχεν κ α ί τήν φ ρεσκάδαν μίας Ά λ ικ η ς
σηνετελέσΟη. Π έθανεν ό γιατρός.
. .
ααμιχαήλ. "Ολα ά φ τά όμος άποκ λείονται τόρα πού ό
Οενή; βαδίζει “ ρ α γ δ α ία ” πρ ό ς τό μηραΐον. Π οΰ ήταν όμος
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επισημαίνουμε
ΔΕΙ ΔΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
(Ή, τα κουκιά του πολιτισμού)
Είμαστε πολύ θυμωμένοι. Μ ε τη ν α υ θ α ιρ εσ ία κα ι μ ε τη ν ά γ ν ο ια π ου
επ ικρατεί. Μ ε τη ν κ α τά χ ρ η σ η εξ ο υ σ ία ς κα ι τις εμ β α λω μ α τικές
«π ροτεραιότητες». Μ ε το ν πολιτισμ ό τω ν επ ειγο υ σ ώ ν λ ύ σ εω ν κα ι το υ
θεαθήναι. Π ήγαμ ε τις π ρ ο ά λλες να δούμ ε μ ια ν -α ξ ιο λ ο γ ό τ α τ η -έ κ θ ε σ η
11 νέω ν εικα σ τικώ ν στην, ο ύ τω ς καλουμ ένη, «τεχνόπ ολη» το υ Γ κα ζιο ύ
και α γα να κτή σ α μ ε απ ό τη ν δημ οτική «π α ρ έμ β α σ η » : δίπ λα σ το ν κ εν τρ ικ ό
εκθ εσ ια κό θάλαμ ο έχ ει κ α τα σ κ ε υ α σ θ ε ί κ ο λ λ η τά έν α μ ετα λλικό ,
εσ τεγα σ μ ένο τερ α το ύ ρ γη μ α π ου κα λύ π τει σ χ ε δ ό ν ό λ ο το ν α ν ο ιχ τό χ ώ ρ ο
τη ς εντυπ ω σιακής α υ λή ς που υπ ή ρ χε σ το Γκάζι. Φ έρει δ ε το όνομ α
«Μ άνος Χ ατζιδάκις»! Φ αντάζομ αι ότι π ροσ ω ρινά μ εν σ τή θ η κ ε α υ τό ς ο
μπερντές, α λλά όλοι έχο υ μ ε π είρ α τη ς μ ο νιμ ό τη τα ς τω ν π ρο σ ω ρινώ ν
λύσεω ν. Και κά τι ά λλο : Το Γκάζι έχ ει υπ εύθυνο το ν α ντιδ ή μ α ρ χ ο Φ ώ τη
Π απ αθανασίου κι όχι έν α ν ειδικό για τα εικα σ τικά , τη μ ουσική, το
θέα τρ ο, το ν πολιτισμό τέ λ ο ς πάντων. Δ εν θ α π ρέπ ει -ρ ω τ ά μ ε - α υ τ ο ί οι
χώ ροι να διοικούνται απ ό επ α ίο ν τες ; Δ εν ό φ ε ιλ ε ο δ ή μ α ρ χ ο ς τη ς Α θ ή ν α ς
να σ υγκρ ο τή σ ει μ ιαν επ ιτρ οπ ή π ολιτισ τικώ ν σ υμ βούλω ν π ου να το ν
κ α θ ο δ η γ εί σ χ ετικά ; Δ εν είναι ντροπ ή να νο ικιά ζετα ι το «Γκάζι» για
εκδηλώ σ εις σ α ν να ή τα ν ιδιω τική επ ιχείρ ησ η , κα ι να μ ην π α ίζει έν α ν
γενικό τερ ο π αρεμ βατικό ρ ό λ ο ;
Α λλά έλλειψ η συμ βούλω ν έχ ει και το ΥΠΠΟ, α φ ο ύ α π ό χ ρ ό ν ια
κα τα ρ γή θ η κε η εικα σ τική γνω μ οδοτική επ ιτρ οπ ή. Έ τσ ι α κ ο ύ γ ο ν τα ι u rb i
et o rb i τα δ ιά φ ο ρ α σ χέδια , ή οι επ ινεύ σ εις ό σ ω ν β ρ ίσ κ ο ν τα ι κ ο ν τά σ το ν
εκ ά σ το τε υπουργό, σ χ ετικ ά με μ ουσεία, εκ θ έ σ ε ις κ.λπ. Ίσ ω ς γ ι’ α υ τό
το Μ ουσ είο Σ ύγχρ ο νη ς Τέχνης μια «τα πίνει » σ το υ Φιξ, ά λ λ ο τε τα ΐζ ε ι τ '
α λο γάκια σ το ν Ιππόδρομο κι ά λ λ ο τε ψ ά χνει για πιο π ο λ ύ φ ερ ν η έδ ρ α ,
φ λ ερ τά ρ ο ν τα ς το υ ς χ ρ η μ α τισ τές κα ι τις φ ο ύ σ κ ες το υ ς .
Και ρω τάμ ε: Δ εν ά ξιζε να ο ρ γ α ν ω θ εί μια α να δρομ ική το υ Γιάννη
Τσαρούχη; Είναι λύ σ η το να μ ετα φ ερ θ ο ύ ν τα έ ρ γ α το υ Ιδ ρ ύ μ α το ς α π ό το
Μ αρούσι σ τη Χ αμ οσ τέρνας για ένα μ ήνα;
—Μ ήπω ς έπ ρεπ ε κ α λά και σώ νει να «εγκα ινιά σ ο υ μ ε » το Μ ο υ σ είο Κ έντρο κ.λπ. π άση θυσ ία λόγω εκλο γώ ν; Και είνα ι δ υ ν α τό ν ν ’ α π ο τε λ ε ί το
Μ ετρ ό τη ν αφορμ ή και τη ν αιτία κ ά θ ε π ο λιτισ τική ς π ρ ω το β ο υ λ ία ς ; Είναι
επ ιτρεπ τό η π ολιτεία να τρ έχ ει α σ θ μ α ίνο υσ α πίσω α π ό ιδ ιώ τες ; Μ ή π ω ς
θα ’πρεπε να σ χεδιά σ ουμ ε τη σ τρ α τη γ ικ ή μ ας π ερ ί το υ π ολιτισ μ ού μ ’
άλλα -μ ο νιμ ό τερ α - κρ ιτή ρ ια και ε ξ α ρ χ ή ς ;
Εξάλλου, σ το κείμενο (μετά φ ω το γ ρ α φ ία ς π α ρ α κα λώ ) μ ε το οπ οίο
π ρολογίζει ο κ. δήμ αρχος τη ν α νω τέρ ω έκθ εσ η , σ το Γκάζι, υπ ογραμ μ ίζει
και τα εξή ς : «... Η Α θήνα α π ο τελ εί χώ ρ ο π λο ύ σ ια ς κα ι π ολυπ οίκιλη ς
δημ ιουργικής έκ φ ρ α σ η ς - εν ό ς κόσμου, π ου η σ ύ γ χ ρ ο ν η κο ινω νιο λο γία
ο ρ ιο θ έτη σ ε ως εξ α ιρ ετικ ά σημ αντική επ ιρ ρ ο ή το υ κοινω νικού μ α ς
γίγνεσθαι.» (sic!)
Α υ το ί κουκιά τρώ νε, κουκιά μ α ρ τυρ ά νε. Εμείς;

Μάνος Στεφανίδης
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Παρακολουθήστε: την ενδιαφέρουσα

συζήτηση με θέμα «Μία δημοκρατία,
πολλαπλές δυνατότητες» με ομιλητές
το υ ς Αριστόβουλο Μάνεση, Μιχαήλ Σακελλαρίου, Πασχάλη Κιτρομηλίδη, που
πραγματοποιείται την Παρασκευή 10
Μαρτίου 2000, 8 μ.μ., στη Στοά του Βι
βλίου (Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου) με
αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Μι
χαήλ Σακελλαρίου, Η Αθηναϊκή Δημο
κρατία από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσ ειες Κρήτης.
• Δ είτε: την ανα
δρομική έκθεσ η
γλυπτικής
της

Γαβριέλας Σίμωση (1926-1999)
στον εκθεσιακό
χώρο της Ανωτάτης Σχολής Κα
λών Τεχνών «το
εργοστάσιο», Πειραιώς 256, Ρέντης. Ηέκθεσ η εγκαινιάζεται στις 8 Μαρτίου
(καθημερινά εκτό ς Δευτέρας 10.00-"
14.00 και 18.00-21.00).
• Γιορτάστε: την «Ημέρα της γυναίκας», με τον τρόπο του Γιώργου Κιμούλη, παρακολουθώντας το έργο του Διονύση Χαριτόπουλου Λίστα Γόμου στο
θέατρο Αμιράλ (Αμερικής 10) την Τε
τάρτη 8 Μαρτίου 2000. Παράσταση
αποκλειστικά για γυναίκες. Αν μετανιώσ ετε, η ευθύνη ανήκει στην ιδέα του
αποκλεισμού των ανδρών από τον εορ
τασμό!
• Ταξιδέψτε: στη Λάρισα. Αξίζει να δεί

τε την έκθεση φωτογραφίας με θέμα
«Περιοχές/Κοινότητες» που θα διαρκέ
σει ώ ς τις 20 Απριλίου και πραγματοποι
είται στο «Εικαστικό Κέντρο. Σύγχρονης.Τέχνης» (Σωκράτους 111, Λάρισα). Πα
ράλληλα, από την Δευτέρα 6.3 ώς 11.3
συνεργάτες του φωτογραφικού κέντρου
Σκοπέλου οργανώνουν σεμινάριο για την
καλλιτεχνική χρήση της φωτογραφίας.

ΟΝικήτας Μιχάλκωφ (και οι ταινίες του) στην Αθήνα
ύστερα από τη λαμπρή επιτυχία που είαντα πρόσφατα αφιερώματα στον Ροπέρ Μπρεσόν και τον Κένζι Μιζογκού7ΐ που πρόσφερε το Φεστιβάλ Κινημα7γράφου Θεσσαλονίκης στους φίλους

αυτής της διοργάνωσης) αίθουσα του
Παλλάς οι θεατές είχαν την ευκαιρία να
δουν, ή να ξαναδούν, από την πρώτη
του ταινία Σκλάβα της αγάπης (1976)
και τα Μηχανικά πιάνα (1977) μέχρι την
Άννα (1993), τον Ψεύτη ήλιο (1994) και
την πρόσφατη Ο κουρέας της Σιβηρίας
(1998), η παρουσίαση της οποίας έγινε
από τον ίδιο το δημιουργό της. Έφτασε
στην Αθήνα συνοδευόμενος από τον δι
ευθυντή φωτογραφίας Πάβελ Λεμπέσεφ και τον παραγωγό του Ιβάν Βιρισάγκεφ, και την Τετάρτη 23 Φεβρουάριου
έδω σε συνέντευξη Τύπου στη μεγάλη
αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με λόγο γεμάτο έξαρση και δίχως καμιά
επιφύλαξη μίλησε για τα πάντα, ενώ δεν
άφησε καμιά ερώτηση αναπάντητη.
Ενήμερος πολιτικά, μίλησε για τη σημε
ρινή κατάσταση (πολιτική, κοινωνική,
πνευματική ακόμα -φυσικά- και θρη
σκευτική) υπερασπιζόμενος την πατρί

ου ποιοτικού σινεμά, σειρά είχε η Ταιοθήκη της Ελλάδος. Με τη συνεργαία της ρωσικής πρεσβείας πραγματοοίησε από τις 23 μέχρι και τις 28 Φεοουαρίου αναδρομή στο έργο του Νιr ίτα Μ ιχάλκωφ, ενός από τους σημαικότερους και με διεθνή αναγνώριση
ώσους σκηνοθέτες (επίσης σεναριο7άφο και ηθοποιό), αδελφό τού επίσης
ημαντικού σκηνοθέτη Αντρέι Μιχάλϋφ-Κοντσαλόφσκι (ο οποίος, σε αντί·,ση με τον Νικήτα, «εγκατέλειψε» τη
7β. Ένωση στις αρχές της δεκαετίας
)u ’80 και εγκαταστάθηκε μόνιμα στις
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• Από το όλον λείπει τόσος
‘/ώρας, όσος εμπεριέχεται στο
σημείο (πρόκειται για τον τίτ
λοτης -πανέξυπνης- έκθεσης
του Δημήτρη Τράγκα στην
γν,αλερί «Μέδουσα»).
• Κυκλοφόρησε το ΝΕΟ
ΕΠΙΠΕΑ Ο το ά-τακτο περιο
δικάπου εκδίδει ο ακαταπό
νητος εικαστικός Γιάννης Στεφανάκηςμε αφιερώματα στον
Πνψΐιχάάη Κατσαρό, την Κουλά
Μαραγκοπονλου και τον
Γιάννη Υφαντή.
• Ιδού ένα δείγμα γραφής
bjJlou Υφαντή:
jib Μαντάμ Ολμπράιτ, ώ Μαντάμ
Ολμπράιτ
'.gdp/vö τομπ το παχουλό αν
■έλειπε α π 'τ’όνομά σας
εοείς κι εμείς θα ήμασταν ολοάιτ!
• Και ο Κατσαρός: «... Ποιητή
τον δρόμον λέω και τονΛένιν
γιατίοΑένιν είπε το κράτος εί00 ναι βία. Εγώ έχω /ιεταφράσει,
Jft το κράτος είναι βία, δηλαδή
εις την ιταλικήν δρόμος... »
• Και μια και μιλά/ιε για τη
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βία του κράτους, τι να γίνεται
άραγε ο πορθητής του Οτσαλάν;
• Πού τον θυμηθήκαμε; Μάλ
λον εκείνος μας θυμήθηκε με
παραπομπές και πειθαρχικά.
• Γιατί άλλο S-300 και άλλο
S. S 300 κιλά αλαζονεία.
• Έ ξω τα ψευδοδιλήμματα:
τι προτιμάτε, υπουργό Δικαι
οσύνης τον Γιαννόπουλο ή τον
Μάνο;
• Τι; άντε να χαθείτε παλιοπατσαβούρες.
• Κατά τ’ άλλα μπήκαμε στη
μοντέρνα τέχνη με τα τσαρού
χια, αφού χρησιμοποιήσαμε
ακόμη και τον αθώο του Μαρουσιου για άρον-άρον προε
κλογικά εγκαίνια.
• Αποκαλώντας «Μουσείο»
ό,τι απόμεινε από το σπαραγμένο κτίριο τον Ζενέτου· το
οποίο η εταιρεία «Αττικό Με
τρά» μας το προσφέρει ως
Μουσείο ώσπου να γίνει το άλ
λο Μουσείο στην περιοχή του
Ιπποδρόμου.
• Μουσείο Υποόρόμον όπιος

δα του. δηλώνοντας ότι η Δύση -μνημό
νευσε ιδιαίτερα το CNN- παρουσιάζει
μια στρεβλή εικόνα της σημερινής Ρω
σίας. Εντούτοις δεν παρέλειψε να κριτι
κάρει -χαρακτηρίζοντάς τες κωμωδίατις εκλογές του προσεχή Μάρτη.
Βέβαια, για μας τους Έλληνες μένει πά
νω απ’ όλα το αξιόλογο έργο του, μια
σύνθεση ρωσικού ψυχισμού, σλάβικης
εσωτερικότητας, αγάπη της ρωσικής
γης, των ανοιχτών τοπίων αλλά ταυτό
χρονα με το βλέμμα του στραμμένο στα
«μηνύματα» που έρχονται από τη Δύση.
Τελικά, αυτό που αξίζει να υπογραμμι
στεί σχετικά με τα αφιερώματα αυτά εί
ναι ότι -όπω ς όλα δείχνουν, δηλαδή η
ανταπόκριση που συναντούν, κυρίως
από νέους ηλικιακά θεατές- χρησιμεύ
ουν σαν σπουδαίο ανάχωμα στην εισβο
λή του τυποποιημένου αμερικανικού θε
άματος.
Δημήτρης Χαρίτος
\

θα ’λεγε κι ο Κατσαρός.
• Κι ήταν κωμικοτραγικό να
βλέπεις πώς προχωρούσε ο
πρόεδρος της Δ ημοκρατιάς
κάτω από μαδέρια, λινάτσες
και ξεκοιλιασμένους τοίχους.
• Γεια σου, φίλε Τάσο Γουλα!
• Arte Povera στον ΦΙΞ.
• Επειδή κάποιοι νοσηροί
νόες εκλαμβάνουν ιος πολιτι
σμό τα κλειστά μουσεία και τα
γιαπιά του μοντερνισμού.
• Καιτων κομματικών αντι
παροχών.
• Τι κι αν ο Τσαρουχης έλεγε
πως στο μέλλον ευεργέτης θα
θειυρείται όχι όποιος χτίζει
αλλά όποιος γκρεμίζει.
• A propos το Ίδρυμα Τσαρούχη με τους αφανείς ήρωές
του δεν έχει λάβει την ετήσια
χορηγία του από το ΥΠΠΟ.
Και ως γνωστόν φυτοζωεί.
• Το «Φιξ» ήταν και παραμέ
νει ένα ημίμετρο που θα στοι
χίσει πολλά και θα προσφέρει
ελάχιστα.
• Πόσο μάλλον που έτσι
ακρωτηριασμένο μοιάζει με
καρικατούρα του αρχικού
σχεδίου; συμβολίζοντας, εκεί
στην είσοδο της πόλης, τη δυ
σπλασία τον αστικού τοπίου
ευρύτερα.

• Αν κάτι χαρακτηρίζει λοι
πόν τις ιδέες Λαλιώτη εί τι
άγνοια -και αγνόηση-της
ιστορίας, βραχυπρόθεσμος
-μικρόχαρος- σχεδιασμός,
έλλειψη αισθητικής.
• Ο πολιτισμός του Μέλλο
ντος τους.
• Στην προκειμένη περίπτω
ση ζητούνται συνειδήσεις που
δεν υπαλληλοποιουνται.
• Και μια και συζητάμε για
υπαλλήλους, μαθαίνουμε ότι
ως μυστικοί και φανεροί «σύμ
βουλοι» τον Κόκκαλη έχουν
διατελέσει από πρυτάνεις του
Παντείου ώς καθηγηταί του
Συνταγματικού Δικαίου, βου
λευτές της Ν.Δ., εξέχοντα πασοκικά μέλη κ.λπ.
• Για μια φούχτα (;) μάρκα
της πρώην DDR.
• Την περασμένη εβδομάδα
απεχώρησε αθόρυβα η Ζωή
Σπνροπούλου, σύζυγος του
ζωγράφου Γιάννη Σπυρόπουλου και ιδρύτρια του ομώνυ
μον Μουσείο στην Εκά)η.
• Ενός-ακόμη-Μουσείου
που προσφέρει σημαντικό έρ
γο επειδή ακριβώς ΔΕΝ είναι
κρατικοδίαιτο...
Μανωλάκης, ο βομβιστής
_____________ Δ.___________ /
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Μια vid eo-ιστορία
Έξω από τον πολιτισμό δεν υπάρχει ιστο
ρία. Αλλά κι έξω από την ιστορία και τον
χρονικό σκελετό της τα έργα της τέχνης μοι
άζουν κολοβωμένα και άλαλα. Στον Μο
ντερνισμό το χρονικό σημείο της δημιουρ
γίας. η πρωτοτυπία της μορφής, ο αιφνιδια
σμός της πληροφορίας παίζουν βαρυνοντα
ρόλο στην τελική αποτίμηση δημιουργών
και δημιουργημάτων. Σήμερα, βέβαια, η
ιδέα της διαρκούς προόδου που πίστευαν οι
ρομαντικοί διανοούμενοι σαν τον Lessing ή
τον Hegel, δεν είναι αποδεκτή. Κι όμως
στον κόσμο των μορφών η πρωτιά συχνά
αποκτά χαρακτήρα αποκάλυψης.
Το 1986 ο Κι όσιας Τσόκλης, εκπροσωπώ
ντας την Ελλάδα, θα εκθέσει τα video-πορτοαίτατου στην Biennale Βενετίας κερδίζο
ντας κυριολεκτικά ειδικούς και κοινό (αλλα όχι κι ένα βραβείο). Επρόκειτο για έναν
οξύ συνδυασμό της παραδοσιακής ζιυγραφικής και μιας video-προβολής που έδινε
στ' απεικονιζόμενα πρόσωπα την δυνατό
τητα της νησης. της δράσης και του «ιδιω
τικού» χρ όνου. Ένα, μάλιστα, από τα πρό
σωπα αυτά δραπέτευε από το κάδρο-πλαίσιό του, δραπέτευε μ' άλλα λόγια απ’ τα δε
σμό της ιστορίας και για λίγα λεπτά περι

πλανιόταν στον χιόρο. Έ πειτα, σαν να είχε
φοβηθεί από τις συνέπειες μιας τέτοιας ρή
ξης, επέστρεφε στην ασφάλεια των ζωγρα
φισμένων ορίων του αυτοπειθαρχοόντας.
Με την πρόταση εκείνη ο Τσόκλης ουσια
στικά τάραξε τον ισχυοντα προβληματισμό
της νέας αυτής έκφρασης της video art συ
ναλλάσσοντας κινηματογραφική αφήγηση,
εικαστική σύνθεση και τεχνολογία. Είναι
μάλιστα χαρακτηριστικό πως παρ’ όλες τις
μνημειώδεις για τον ευρωπαϊκό χοόρο
video-προτάσεις του (Μήδεια, Οδοιπόρος,
Άρτεμις κ.λπ.) ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό
του video καλλιτέχνη.
Και μια και μίλησα για την σημασία του
έγκαιρου στον μοντερνισμό και τις παρα
φυάδες του, να κάτι εξόχιος χαρακτηριστι
κό: το περίφημο Λεξικό της Οξφόρδης σχε
τικά με την τέχνη του XX αι., που εκδόθηκε
το 1981 από τον Harold Osborne, δεν λέει
λέξη για την video art. Κατ’ ουσίαν η video
art -και τα videos του Τσόκλη- αποτελούν
την ελέγχουσα συνείδηση της τηλεόρασης
και του εμπορικού σινεμά, γιατί αποδεικνυουν ότι μπορούν να υπάρξουν και διάρκεια
και συγκίνηση στην ηλεκτρονική εικόνα.
(Ας λάβουμε επίσης υπ’ όψιν ότι μόλις το

Κ. Τσόκλης « Π ρ ιν κ α ι Μ ετά», 1999.

1961 κυκλοφορεί στην αγορά η τρορητ
video-κάμερα). Μετά την τεράστια επιτι
χία του στην Biennale ο Τσόκλης στρέφει«
και προς άλλες μορφές έκφρασης αναιητι
ντας διαρκυϊς ό,τι τον υπερβαίνει και πρ<
σπαθιά ντας να ενσωματιόσει το μεταφυοιχ
ρίγος στη δουλειά του. Το 1989-90 ο Davi
Hockney, κάνοντας διάλειμμα απότιςρο]
ζωγραφικές του προτείνει μια σειρά viele«
πορτραίτων τα οποία γίνονται γρήγορα π«
γκοσμίως γνιοστά...
Μ ό ν ο ς Στεφανίδι

ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟ

Η Ά ννα Κ ο κκίνου στα Τρία Γράμματα
της Έμιλυ Ν τίκινσον.

«Αγαπητή μου,
Ήρθα πριν από λίγες ιιέρες στο Θέατρό
όγ . Η αλήθεια είναι ότι δύσκολ.α το αποφά
σισα. Είχα στενοχωρηθεί με ορισμένες αντιόρόσεις σου. Σε γνωρίζω από χρόνια και ύευ
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παραλείπω να σου πω ότι τον Βιζνηνό σου
τον είχα παρακολουθήσει πέντε φορές. Εξ
άλλου, αν αγαπάς το θέατρο, ξέρεις πως κά
θε βράόυ κάτι διαφορετικό συμβαίνει σε μια
ι'δια, επαναλαμβανόμενη, παράσταση.
Αλλάι είχα στενοχωρηθεί μ α ζί σου. Είσαι,
μα το Θεό, δύσκολος άνθρωπος! Και σε κά
ποια παράσταση είχα μείνει απόμακρος...
Αλλά προχθές, στην παράσταση με τα τρία
κείμενα (Κοκτώ, Ντίκινσον και Μπέκετ)
βρήκα πάλι την παλιά σχέση με την υποκρι
τική σου δύναμη».
Περίπου αυτά θα έλεγα στην Άννα Κοκκί
νου, αν την συναντούσα.
Είναι κρίμα για όσους δεν μπόρεσαν να
πάνε στο θέατρο Σφενδόνη, της οδού Μακρή, στου Μακρυγιάννη, να παρακολουθή
σουν την Αννα Κοκκίνου στην παράσταση
που, δυστυχούς, ήδη κατέβηκε.
Η Άννα Κοκκίνου, πρέπει να δεχθούμε, εί
ναι μια μεγάλη ηθοποιός. Όλοι μείναμε με
κομμένη την ανάσα τη μιάμιση «όρα της πα
ράστασης. Το κορμί της, ευλύγιστο, συστρεφόταν και η φωνή της, καθαρή, ανεβοκατέ

β α ζε σε τόνους και κατέγραφε υποόηλίόν«
ντας τις εναλλαγές του ανθρώπινου πάΟοικ
Οι παυσεις, οι συγκοπές ήταν ακριβοις μι
λετημένες. Δεν είμαι θεατρολόγος, ουτ
κριτικός του Θεάτρου. Αλλά αγαποι το Θεό
τρο και το παρακολουθιό χρόνια τιάρα.
Η Άννα Κοκκίνου ανέδειξε τα δυσκολ
κείμενα του Κοκτιό, της Ντίνκινσον και το
Μπέκετ με τρόπο μοναδικό. Την «ΑνΟριόπι
νη Φωνή» του Κοκτιό είχε ερμηνεύσει και
Έλλη Λαμπέτη. Η Αννα αναμετρήθηκε μ
τη Λαμπέτη και στάθηκε στο ύψος της.
Οι επιφυλάξεις για την Άννα Κοκκίνο
δεν έχουν σχέση με την υποκριτική της in
ναμη: Η Άννα Κοκκίνου είναι μια μεγάλι
ώριμη θεατρίνα.
«Άννα, αν δυσκολεύεσαι στις συνεργαοίει
δεν πειράζει. Συνέχισε να παίζεις, έστω ν.(
μόνη σου. Μονολόγους. Στο τέλος-τέλος γι>
τον καλλιτέχνη η μοναξιά μπορεί ναείναι <\
μιουργική».
Κάπως έτσι θα κατέληγα, αν συναντούν
πάλι την Αννα Κοκκίνου.
Χ.Γ.ΙΓ
X

ΓΙ ΩΡΓΟΣ
(ΕΙΜΩΝΑΣ
ίναι δύσκολο (πάντα ήταν δύσκολο) να μιλήσει κανείς για τον
Γιιόργο Χειμώνα: ούτε ο άνθρωπος ούτε το έργο προσφέρονχαι σε πρόχειρες αποτιμήσεις. Αλλά ο θάνατος εκβιάζει τα
γματα. Σε αναγκάζει υποχρεωτικά να εκφραστείς.
Γιώργος Χειμο)νάς ήξερε πολλά στον τομέα αυτόν: ο λόγος
I η σοβαρότερη υπόθεση της ζο)ής του. Έ τσ ι μπορείς να φαπείς και το έργο του. Σαν μια διαρκή εναλλαγή ή σύζευξη
τής και λόγου. Με χάσματα και με κενά. Με άσπρες και μαύεπιφάνειες.
ράντα ακριβιύς χρόνια πνευματικής παρουσίας (1960-2000).
ν' ακριβολογούμε: αντισυμβατικής πνευματικής παρουσίας,
ίτο μόνιμο στοιχείο εδιύ, από την εποχή του Πεισίστρατυυ
0), είναι η επιλογή ενός μοναχικού και ασύμβατου δρόμου,
ιτοπορία; Πρωτοτυπία; Θα ήταν ίσιος οι συμβατικότερες λέπου 0α μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς στην περίπτιοση
Χειμωνά. Καταλληλότερες μπορεί vit είναι άλλες λέξεις, λ.χ.
οπή, ρήξη ή ρωγμή: σήματα μιας γραφής που τροφοδοτείται
άχρονα με «ύλες ζιοής» (η έκφραση είναι δική του) και με διοτης ερευνητικής φαντασίας. Που συνδέει, τελικά, τη μοναξιά
Iμοναδικότητα.
ιιρύς, πεζογράφος και μεταφραστής, ο Γιιυργος Χειμιονάς
χΐ) χάρη του λόγου, δηλαδή την ικα νότητα-δυνατότητα μιας
ιίρεσης του όμοιου με το ανόμοιο. Βρίσκεται ανάμεσα στον
"ικαι στην ιστορία, στην τελετουργία και στο τετελεσμένο γείς, στην πεζογραφία και στην ποίηση. Έ χει κάτι το αγγελικό
ί και το δαιμονικό συνάμα. Είναι ένας εξερευνητής της αβύΈνας ονειροιδης ή ονειρικός αναχιυρητής με μαύρη μπέρτα,
ομαδοποιείται. Ούτε κατατάσσεται. Θα ήταν άχαρο να τον
:ξεις με προγόνους, κινήματα, τάσεις, επιδράσεις, σχολές.
:ορείς να τον φανταστείς και κάπως αλλιώς. Λιγότερο σαν

συγγραφέα και περισσότερο σαν μυθιστορηματικό ή τραγικό
ήρωα που του έλαχε όμως ο κλήρος να πραγματοποιήσει την τολ
μηρότερη τομή στη μεταπολεμική μας πεζογραφία* να οδηγηθεί
με στοχασμό και με όνειρο ιός τα πρόθυρα του ανείπωτου, ιός το
μη περαιτέριυ* να ξαναΟέσει, σε τελευταία ανάλυση, το πανάρχαιο εριότημα «τι είναι η λογοτεχνία», αλλά με δικούς του όρους,
ακόμα και με το δικαίωμα (προνόμιο ενός Οιδίποδα ή ενός
Αμλετ) να κατεβαίνει στον Άδη και ν' ανεβαίνει στον ουρανό.
ΙΙαν. Μουλλάς

Γ. Χειμώνα: 0 δρόμος
.Είδα χθες ένα όνειρο που ήταν αγάπη,
μα στιγμή γέμισα αγάπη και χαμογέm με δάκρυα ήταν σαν έκσταση.
ρθαν ένα σωρό πρόσωπα κι έρχονταν
άλλα φάτσες γνωστές κι άγνωστες κι
ίόόλους τους αγαπούσα και περισσότεΊ.ς ακόμα τόσο πολύ άνοιξε η καρδιά
w/Miχωρούσαν κι άλλοι πολλοί ακόμα,
ναπλήθος κρεμάστηκε α π ά τη ν σπάνια
φατή που έκλωθε εκείνη την ώρα η ψυμου κι αυτή άντεχε δεν έσπαζε. Όλα
ανμια ευτυχία πόσο σας αγαπώ φώνα:θα πεθάνω για σας. Α γαπούσα την κάμια μορφή χωριστά και μ α ζ ί όλες η
'άπη μου ήταν ένα σύννεφο που το
όρπιζε ο αέρας το χώριζε σε χίλια κο/ι-

μάτια κι νοτερά πάλι τα ένωνε η αγάπη
μου ήταν ένα σύννεφο που σκέπαζε όλο
τον ουρανό λευκό και μεγάλο σας αγαπώ,
Ξαφνικά κατάλαβα πως εγώ τους αγαπούσα κι εκείνοι με κοίταζαν μ ' ένα μικρό
χαμόγελο. Στεκόμουν με ανοιχτά χέρια κι
εκείνοι μάκραιναν και τους είπα θάρθω
μ α ζί σας. Με κοίταζαν με άδειο χαμόγελο
και προχωρούσαν κι εγώ στεκόμουν κι
έβλεπα να με προσπερνάν και να μακραίνουν. Δ εν μπορούσα να κάνω βήμα ήμουν
σαν φυτό που πάλευε να ξεκολλήσει τις ρίζες τον από το χώμα κι ήθελα να τους πάρω από πίσω. Στεκόμουν κι εκείνοι φευγαν δεν έλεγαν έλα χαμογελούσαν. Έμεινα
από τότε μονάχος κι έπαφα να κλαίω η

\

αγάιπη στέρεψε κι έπαψε να τρέχει. Ο όρα
μος γεμίζει κόσμο κάθε φορά που έχει
ματς κι όταν είναι η Έκθεση κι όταν περνάνοι κηδείες γιατί είναι κοντά στο νεκροταφείο. Η μάνα λέει να κλείνουμε τα παράθυρα όταν περνάν οι κηδείες. Τα κλείνω κι ακούω από μέσα το χαρχάλεμα της
πομπής καθώς τα ποδάρια της σέρνονται
στις πέτρες. Πριν από μέρες καθώς γνρνούσα είδα στον δρόμο έναν άνθρωπο που
έμοιαζε με μνίγα μόλις τον είδα είπα να
μια μνίγα. Το παλτό τον ήταν μακρύ κι
ανέμιζε.
---------------------- -— -----------------------Α πόσπασμα
από τον Π εισ ίσ τρ α το
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Η ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΝΑΙΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΕΛΙ ΩΔΗ

Η εαρινή σύναξις των αγροφυλάκων, τίτλος της τρίτης
μεγάλου μήκους ταινίας του Δήμου Αβδελιώδη, ο οποίος από
μόνος του θυμίζει οτίχο του Ελύτη, είναι η μεγάλη και
απροσδόκητη (όπως απροσδόκητα είναι πάντοτε τα μεγάλα
καλλιτεχνικά αποτελάσματα) προσφορά -επιτάλους!- του
ελληνικού κινηματογράφου στα σύγχρονα, πνευματικά
αποθέματα του έθ ν ο υ ς μας.

Καλλιτεχνικό αηόκτημα ες αεί
το υ Δ η μ η τρ η Χ α ρ ίτο υ

έγεται και -πρέπει να - ξαναλέγεται: Ο κινηματογράφος είναι ένα
ακόμα εργαλείο (δημιουργικής)
«γραφής». Είναι το μέσον. Και δεν
είναι διόλου υποχρεωτικό, όπως
κακώς έχει εκληφϋεί στο όνομα μιας δή
θεν (εύπεπτης) «ψυχαγωγίας», να υπάρχει
-περίπου- αποκλειστικά και μόνο για να
ικανοποιείται το ζητούμενο αυτών των περιπτιόσεωνπου είναι το οικονομικό αποτέ
λεσμα. Εντούτοις, η Έβδομη Τέχνη είναι
μια ευέλικτη και συναρπαστική δημιουργι
κή δυνατότητα αφήγησης που ικανοποιεί
αισθητικές και πνευματικές απαιτήσεις.
Και πρέπει να ειπωθεί γενναιόδωρα και
δίχως μισόλογα ότι σ' αυτές τις περιοχές
ανήκει η καινούργια ταινία του Αβδελκύδη. Πρόκειται για ένα αυθεντικό και σπά
νιο (στη συχνότητά του) έργο τέχνης που
το γέννησε η έμπνευση και η ικανότητα
του δημιουργού του να του διόσει την άριστη μορφή και ταυτόχρονα να αποδεσμεύσει το άθροισμα των εύοσμων συστατικιόν
του: ανθρωπισμός, ήθος, αρχετυπικές ανΟρώπινες σχέσεις, διάδοχα κοινωνικά
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μορφώματα («multi in parvo») της ζωής
των ξωμάχων της ελληνικής υπαίθρου. Τί
ποτα ξενόφερτο, κανένας πιθηκισμός, κα
νένα δάνειο. Και όλα εμβαπτισμένα στη
συνεχή ροή ενός ποταμού από λυρισμό.
Λέγεται ότι μια καλή ταινία, ένα καλό σε
νάριο, πρέπει να στηρίζεται σε μια, όσο γί
νεται, πρωτότυπη ιδέα. Και είναι αυτό
ακριβώς που έχει συμβεί με την Εαρινή
Σύναξη. Το βασικό της συστατικό είναι ο
χρόνος. Ο κύκλος στη φύση, ο βιολογικός
κύκλος, η ερωτική «κυοφορία» μέσα στον
ίδιο κύκλο. Έναυσμα και ρυθμική «ποδηγέτηση» (μάλλον και «γευστικό» κύτταρο
της ιδέας), οι εξαίσιες Τέσσερις εποχές του
Βιβάλντι. Ό λα σε μια εκπληκτικής εναρ
μόνισης αντίστιξη.
Εκεί, στα 1960, αναζητείται αγροφύλα
κας που θα καλύψει τις ανάγκες της κοινό
τητας Θολοποταμίου της Χίου, αφού ο
προηγούμενος πέθανε «κάτω από άγνω
στες συνθήκες» και όπου οι φήμες για...
φαντάσματα δίνουν και παίρνουν. Για δια
φορετικούς κάθε φορά λόγους οι τρεις
πριότοι αποτυγχάνουν στο έργο τους. Μέ

νει ο τέταρτος... Καλοκαίρι, φθινόπωρι
χειμιύνας. Φυσικά, ακολουθεί και κλείνι
τον κύκλο η άνοιξη. Άνθρωποι του μι
χθου, αθώοι και. αγαθοί. Η δόση της πονι
ριάς είναι έμφυτο όπλο στον χωρικό. (
αφορμές για χαρά και ξεφάντωμα ό,τιχι
όπυις το θέλει η παράδοση. Η φύση καιτ
γυρίσματα του καιρού βρίσκονται σε «(
μονία με τον καθ’ ημέραν βίον. Αχόμι
υπάρχει ένα θηλυκό αγρίμι πάνω σττ
ώρα της εφηβείας. Μποτιτσελικής ομοι
φιάς και απίστευτο εύρημα του Αβδελιι
δη. Εκπροσιυπεί τον Ίμερο και είναι ι
διεκδικούμενο «τρόπαιο» του κύκλου τι
ζιοής.
Αυτή είναι όλη κι όλη η ιστορία της το
νιας. Ό μω ς την τρίωρη(!) διάρκειατηςτι
διατρέχει ένας κυριολεκτικά «χαμίνι
παράδεισος» από τρόπους, περίστωο
και λεπτομέρειες. Η «τελειότητα που τ
αρέσει να μη φαίνεται και που μήτε το ;1
ρει» όπως γράφει ο Ζήσιμος Αορεντζάτι
Μήπιυς είναι το «στόρυ» (η «υπόθεση
που λέγανε οι παλιότεροι) π ο υ κάνει
αφηγήματα του Παπαδιαμάντη αξεπέρ
στα; Εδοη λοιπόν, βρίσκεται και η α;
ετούτων των «αγροφυλάκων»· στους /}
ρους και τους τρόπους τους παπαδιαμαν
κούς. Το ίδιο «αγίασμα» αναβλύζει «;
τις πράξεις και από το λόγο τιον ίδιων \
του σκιαθίτη πεζογράφου, του μεγαλύτ
ρου που ανέδειξε η Ελλάδα αφ' ότουξ
νάγινε ελεύθερη. Είχαμε πειτηνπερασμ
νη κινηματογραφική περίοδο, με αφορι
δύο «τολμήματα» μεταφοράς του Παπ<
διαμάντη στην οθόνη, ότι αυτό είναι (»
αποδείχτηκε) ανέφικτο. Μόνο αν είν ■
Παπαδιαμάντης ο ίδιος ο σκηνοθέτης ρ·
ρεί να «δει» τον κόσμο με τον τρόπο τι
εκείνος τον περιέγραφε με λέξεις. Ν
αποφύγουμε τις βλάσφημες και άχρηστ
συγκρίσεις. Αλλά, οπωσδήποτε, η ανέλι
στη αυτή ταινία του Αβδελκόδη στους ίδ
ους δρόμους βαδίζει, τις ίδιες ροπές ορι
ματίζεται. Στην ίδια «στενή πύλη» α
όπου «χιόρεσαν» ο Θεόφιλος, ο Maxg
γιάννης, ο Καραγκιόζης, ο Τσαρούχης.
Χατζιδάκις, ο Ερωτόκριτος, ο Πικκόνης,
Ρωμανός ο Μελιυδός, άντε και κάτι πιοI
γοι ακόμα που δεν τους κατεβάζει κάτωι
μολύβι.
Τρέχει, λένε, η φετινή συγκομιδή εισιτι
ράον από τις ελληνικές ταινίες με ρεκό
απίστευτα. Πάνα) από δύο εκατομμυοκ
Αριθμοί που θυμίζουν «οδό Σοφοκλέοικ
του περασμένου καλοκαιριού, με ταινίε
«φούσκες». Αλλά η ταινία του Αβδελιόδι
ταινία της 20ετίας, συνάντησε τη μιζέρι
αιθουσαρχιόν και διανομέων,
%

Οι εξελίξεις στην ηλεκτρονική εμπορική προώθηση προλειαίνουν
το έδαφος για την υποχώρηση της παραδοσιακής διακίνησης
μουσικών δίσκων. Δεν είναι μακριά ο χρόνος που τα cd 8α τα
ακούμε μέσω του Διαδικτύου και 8α κάνουμε τις επιλογές μας με
παραγγελία...

Μουσικόχωνεντήρι
του Βασίλη Ροϋβαλη

ROSS DALY
Συναύγεια
<: Πρόκειται αναμφισβήτητα για μία
από τις σπουδαιότερες μουσικές
χτωπικότητες που ζει και “εργάζεται”
ιηρά πάνο) στους ηχοδρόμους που περίν από την παράδοση της Ελλάδας και
εκτείνονται στα βά
θη της Ανατολής. Ο
Ιρλανδός μουσικός
είχε έξι χρόνια να
δώσει προσωπικό
δίσκο και είναι εμ
φανής η πρόθεσή
να παρεισδυσει ακόμη περισσότερο,
επέμβει ρυθμιστικά στον συγκερασμό
>υς. εκφραστικής έντασης, χαρακτήρα
εκτόνωσης παραδοσιακών μελωδικιόν
ΐμάτιον και ρυθμών. Το μεγάλο πλεονέμα του Ross Daly είναι η αδρή ικανότη:ου να κατεργάζεται και να αφομοιώνει
ιχεία από χαμένα στον χρόνο μουσικά
υρίσματα με τον δικό του τρόπο. Οι
(ζητήσεις του φθάνουν αρκετά μακριά,
/ώνιες της ανατολικής λεκάνης της Με'είου που έχουν μείνει στο περιθιόριο
μουσικολογικής αναδίφησης ή έστω
υν περιορισμένη αποδοχή στους διαυς της λεγάμενης έθνικ συνομοταξίας. Η
ειρία της “Συναύγειας” είναι καθαρτή. Η λύρα του Ross Daly εφορμάται από
φητικά βουνά, διασχίζει με τη φαντατου νέι, του ουτιου και του σάζι την
ιμανική μεθόριο για να φθάσει στη μυί Περσία με τα κρουστά ενός μέντορα
είδους, τον Djamchid Chemirani. Οι
σικοί που συνδράμουν σ’ αυτό το δίσκο
ιρετικοίκαιο συγχρονισμός τους ιδανι: εκτός του Daly και του Djamchid
imirani συμμετέχουν ο Γιώργος Συμεω)ς (υποδειγματικό νέι), ο Rufus
»padocia (με το αποκαλυπτικό του βιοισέλο) και οι δυο γιοι του Chemirani,
van και Bidjan (περσικό zarb). Με δυο
α, και χωρίς περιστροφές, πρόκειται

για δίσκο που αξίζει απόλυτα την παρου
σία του σε κάθε (αν μη τι άλλο) “ανήσυχη”
δισκοθήκη.

THE BREAK OF DAWN

από το 1990 που πρωτοεμφανίστηκαν με το
σεμνό άλμπουμ Cloiidcuckooland και κλεί
νοντας τώρα μία δεκαετία στο μουσικό κύ
κλωμα πιστοποιούν τις δυνατότητές τους
στη δημιουργία μικρών ποπ κομψοτεχνη
μάτων. Ο Ian Broudie, ψυχή του σχήματος,
επιλέγει από τα καλύτερα υλικά της βρετα
νικής ποπ παράδοσης και καταφέρνει να
κρατά το ενδιαφέρον του ακροατή έως το
τέλος του δίσκου. To Tilt δεν απέχει τελικά
από αυτά που έλεγαν οι Lightning Seeds
στο πρόσφατο παρελθόν τους, μα έχει τη
δροσερή αίσθηση του πρωτόλειου και
εμπνευσμένου. Το κομμάτι που ακούγεται
περισσότερο στο ραδιόφωνο “Life’s too
short” είναι μόνον μια ένδειξη” ακολου
θούν κι άλλα εξίσου ενδιαφέροντα και
“χορταστικά”.

The Break O f Dawn
To The Break Of
Dawn είναι απόρ
ροια της ευαισθη
%,' .
σίας μερικών αν
dm'n
θρώπων απέναντι
στους παθόντες του
πολέμου, και συ
,
γκεκριμένα του πο
λέμου της Γιουγκο
σλαβίας πριν από μερικούς μήνες. Πρόκει
ται για ένα cd-single που ευελπιστεί να ενισχύσει τον αγώνα και το πρόγραμμα τ<»ν
Ελλήνων Γιατριόν Χωρίς Σύνορα στη δοκι
μαζόμενη Σερβία. Κι αν ο πόλεμος έληξε
τυπικά, σύμφωνα με τις επιταγές του
ΝΑΤΟ, ο λαός περνάει δύσκολες στιγμές
και τούτη είναι η ελάχιστη (κι αξιέπαινη)
συνεισφορά από μια παρέα μουσικών από
τη Θεσσαλονίκη που κυκλοφορούν εδώ και
μερικές εβδομάδες αυτί) το δίσκο, τα έσο
δα του οποίου θα διατεθούν στην ενίσχυση
των προγραμμάτιον της ελληνικής ανθρω
πιστικής οργάνοισης. Ευγενής ο σκοπός,
Θεμιτή και η όποια συνεισφορά.
,
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THE LIGHTNING SEEDS
Tilt
Επειδή τα τελευ
ταία χρόνια η βρε
τανική ποπ έχει
υποχωρήσει,
(ος
προς την ανάδειξη
εμπνευσμένων
μουσικιόν σχημά
των, είναι λίγες οι
περιπτιύσεις
συ
γκροτημάτων που μας τραβούν την προσο
χή από τη Γηραιά Αλβκόνα. Οι Lightning
Seeds έχουν επιδεέξει μια σταθερή πορεία

THE CLASH
Live - From Here To Eternity
To περιιόνυμο πε
ριοδικό
Rolling
Stone τους ανακή
ρυξε “συγκρότημα
της δεκαετίας του
’80”, οι ίδιοι κινή
θηκαν στον χοίρο
του εφηβικού πανκ
της Μ. Βρετανίας
με ευφυείς δημιουργίες, οι απόγονοί τους
συνεχίζουν να τους αντιγράφουν μέχρι σή
μερα. Οι Clash είναι η “κλασική δύναμη”
του ροκ εν ρολ ττο>ν δύο τελευταίων δεκαε
τιών και αδιαμφισβήτητα οι μοναδικοί φο
ρείς του πολιτικοποιημένου πανκ που μπό
λιασαν τον ήχο τους με τη ρέγκε, τη σόουλ
και το φανκ. Η παρέα του Joe Striimmer
και του Mick Jones επέστρεψαν από το πα
ρελθόν πρόσφατα με μία αυτοβιογραφική
ταινία (“Weslway to the world”) αλλά και
τον εν λόγο) ζιοντανά ηχογραφημένο δίσκο.
To “Live - From Here To Eternity” είναι
μια σπουδαία ευκαιρία να απολαύσει κα
νείς αυτούς τους σημαντικούς Αγγλους μου
σικούς να παίζουν μπροστά στο κοινό τους
πριν από 20 περίπου χρόνια δυναμιτίζοντας
την ατμόσφαιρα θυμίζοντας (νοσταλγικά
για τους περισσοτέρους) άλλες ανεπίστρεπτες εποχές. Με τους Clash, όλοι λίγο-πολύ
έχουν χωρέψει και τραγουδήσει... Ο δίσκος
περιέχει 17 κομμάτια επιλεγμένα από δια
φορετικές συναυλιακές τους στιγμές, στο
διάστημα 1978 (με το ιστορικό “I fought the
low”) - 1982 (με κομμάτια σαν τα “London
Calling” και “Should I slay or should I go”),
οπότε και έγραψαν τις δικές τους χρυσές
σελίδες στο βινύλιο.
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Ο ΡΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΗΝ «ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»
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V

Υπάρχουν ζωγραφικές που καταπραΰνουν, που ονειρεύονται, που
περιγράφουν αναπολώντας, που απλώς αναπαριστούν, που
αναπολούν ακκιζόμενες, που ασφαλίζονται στην παράδοση, που εν
^ ;ϊ
τελεί δρουν σαν εκείνη την περίφημη πολυθρόνα του Matisse.
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Για 7;/ν όραση και ι ην νόηση
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χρησμούς κι οράματα, ζητούσα άλλο πια
να μη παρασταίνεται το δράμα. Να
τελείται...
Βύρων Λεοντάρης
πάρχουν όμιος και ζωγραφικές
που ενιό βιιόνουν την ιστορική
παράδοση και ενιό κατατρύχονται από το άγχος της συνέχειας,
εντούτοις θέλουν να ξεκαθαρί
σουν και τους λογαριασμούς τους με το
τιάρα, να είναι σύγχρονες και συνάμα
εκτός συγκυρίας ή μόδας. Δύσκολα
πράγματα. Πρόκειται για εκείνες τις ζω
γραφικές προτάσεις που παραμερίζουν
το εφήμερο προς χάριν του διαρκούς,
που δεν εντυπιοσιάζονται από τις φωνα
σκίες της αγοράς, που δεν ενδίδουν
στους φωνασκούντες αγοραίιος για ν'
αποσπάσουν εντυπιόσεις και που αντιμε
τωπίζουν την τέχνη του εικονίζειν σαν να
γεννήθηκε μόλις χτες.
Πρόκειται, τέλος, για εκείνες τις ζω
γραφικές που αντλούν υλικό και ιδέες
από το σώμα του χρόνου, που διαλέγο
νται με ό,τι σημαντικό προϋπήρξε αλλά
και εγκαταβιουν στο παρόν χωρίς να παρασυρονται από την φρενίτιδά του. Ακό
μη πιο δύσκολα πράγματα! Που σε μιαν
εποχή κρίσης της εικόνας -και ειδικότε
ρα. κρίσης της ζωγραφικής- επιμένουν να
υπηρετούν αξίες, που διώκονται και προ
πηλακίζονται. Ακόμη περισσότερο που
δεν ενδίδουν σ' ευκολίες γαρφής - ή στην
κολακεία ενός κοινού που είναι έτοιμο
να συνεπαρΟεί απ’ το αυτονόητο ή από
την απλή επίδειξη τεχνικής, αλλά που εμ
μένουν σε μιαν έκφραση που πλέον απαι
τεί αγωγή και αφοσίωση για ν ’ αποκαλυιρΟεί.

Υ
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Γυναίκα με βιβλίο,
ελαιογραφία,
123 χ ό ΐ.ό εκ.

Η ζιογραφική του Δημητρίου Ράτσικα ισορροπεί
ακριβώς στην διατύπιυση
ενός προσιοπικού, άμεσου,
άλλοτε βίαιου κι άλλοτε
εύθραυστου συναισθήμα
τος, και στην συνειδητή
αξιοποίηση όλου του ριομαλέου εκείνου υλικού που
έχει συσσωρεύσει η ζιο
γραφική διαδικασία ανά
τους αιώνες. Η εικονοποιητική παράδοση υπάρχει
μέσα στο έργο του όχι ιος
μουσειακή
πληροφορία
αλλά ιος δριον κίνητρο, ιος
συνεχής -και συχνά αλληλοαναιρούμενος- διάλο
γος, ιος πνευματική ενέρ
γεια που απαιτεί την υλική
της δικαίωση. Η ζιογραφι
κή του Ράτσικα, παρά τον
βαθύτατα προσωπικό της
χαρακτήρα, δεν αναλίσκε
ται σε υποκειμενικές ομ
φαλοσκοπήσεις, αλλά επι
χειρεί να διατυπώσει αντι
κειμενικές ουσίες προκύπτουσες από τα οπτικά δε
δομένα και την μορφοπλα
στική ανάδειξή τους. Επι
μένει στον ανθρωποκε
ντρισμό επειδή ακριβιός
πιστεύει πιος ο άνθρωπος
-ο κάθε άνθρωπος- είναι

ένας ολόκληρος κόσμος, άξιος προς με!
τη και εξερεύνηση. Το μαχαίρι μετοοπι
ανοίγει δρόμο μέσα στο δάσος, το νυστι.
με το οποίο ανατέμνει τα φαινόμενα εή
το φιος. Η λειτουργία του φωτός σταχε'(
του Ράτσικα έχει άλλοτε την δυναμική μι
αποκάλυψης και άλλοτε την ένταση ε>
δράματος. Σαν τον De Chirico, πιστέ
και ο ίδιος πως ο φόβος και το αίνιγμα ί,
κρύβονται στα σκοτάδια, αλλά κύκλοι
ρουν υπό τον κάθετο ήλιο του μεσημέρι
Στη ζιογραφική του λοιπόν το φιος εξορ
ζει τον φόβο του φιοτός με φιος.
Αναλύοντας κανείς τη ζιογραφική au
είναι εύκολο να μιλήσει για την σχε'ση ·
με τον γαλλικό φιυβισμό ή τους προ')ιμι

γερμανούς εξπρεσιονιστές. Είναι εύκολο
επίσνις να εντοπισθούν οι συνάφειες με τον
Haim Soutine ή τις ακουαρέλες του Μπουζιάνη -από πλευράς γραφ ής- ή τον
Bonnard - από πλευράς εμμονοίν.
Το δύσκολο είναι να ειπωθούν πράγματα
πέραν των ιστορικυίν γενικεύσεων και κα
τατάξεων, πράγματα που αναφέρονται
στην ανεξαρτησία και την τυραννία των
μορφοίν... «Να τελειοίνουμε πια με τα τερ
τίπια της γραφής και της ανάγνωσης. Τα
ποιήματα συμβαίνουν...», όπως λέει πάλι ο
Λεοντάρης. Ιδού το πρόβλημα: ο Ράτσικας, με πυρακτωμένη παλέτα και επιθετι
κές-εκτονωτικές χειρονομίες ζωγραφίζει
πάλι και πάλι το ίδιο πρόσωπο, το ίδιο συίμα. την ίδια φιγούρα που επανέρχεται βα
σανιστικά. Ζωγραφίζει, τέλος, το πρόσω'πΰτου, που είναι το πρόσωπό σου, το πρόtfttad μας. Συνεχούς. Κι όμως προκύπτει
φάθε τρορά ένα διαφορετικό έργο· με και
νούργιες εντάσεις, βαθύτητα, ρίσκο, αντιΒιραΟέσεις. Να γιατί μίλησα για μιαν ζω

ντανή ζιυγραφική που χειρίζεται το τιάρα
με τρόπους που δεν υπακούουν στην δε
σποτεία του. Μέσα στα πρόσωπά του
εγκλωβίζονται ποικίλες άλλες ιστορίες,
ρέουν αφηγήσεις και καθρεφτίζεται το
έτερον. Πρόκειται για μιαν ζωγραφική της
όασης αλλά και της νόησης, η οποία δεν
εξαντλείται στη λειτουργία του αμφιβλη
στροειδούς αλλά καταγράφει την υπαρκτι
κή ιδιότητα των Οεμάτιυν της. Λέει ο Μπέκετ στα Texts for Nothing (1986): «Επιτέ
λους, το τέλος της απάτης του ποιείν και η
σιωπή της σιωπής...» Για τον Ράτσικα η
σιωπή είναι (μαζί με το ρέον της γραφήςεικόνας) η τέταρτη διάσταση των συνθέσεοίν του.
Επειδή είναι η σιωπή που εξορίζει τις
μορφές (του) από τον συμβατικό χοίρο
τους και τις τοποθετεί «έγκλειστες στο εγοί
τους» όπως θα ’λεγε και ο δουβλινέζος πα
τέρας του σύγχρονου Οδυσσέα. Να ποιοι
είναι οι λόγοι που με κάνουν να θεωροί τη
δουλειά του Ράτοικα όχι μόνο μοντέρνα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο

-τι σημαίνει σήμερα μοντέρνο, όταν όλοι
συμβιβάζονται με την ακαδημία του μο
ντερνισμού-, αλλά και παρεμβατική και
ανανεοίσιμη και έξι» από κάθε φορμαλι
σμό.
Στην πραγματικότητα η ζωή βρίσκεται
πέραν ηθικοίν αφορισμοίν ή αισθητικοίν
αξιολογήσειυν. Δεν είναι ούτε απεχθής ού
τε οιραία· είναι αυτό που είναι και ως τέ
τοια περιμένεις την ερμηνεία της.
Αυτό επιχειρεί με την ανθρωπολογική
του έρευνα, με τις ψυχογραφικές καταδύ
σεις και με την διαρκή ενδοσκόπησή του
ο Δημήτριος Ράτσικας. Επειδή η τέχνη,
αντιστεκόμενη και τρυφερά βίαιη προς
ό,τι κίβδηλο και ισοπεδωτικό, κατ’ ου
σίαν εκφράζει την μυστική-σαρκική μας
σύνδεση με τον κόσμο (Μερλοί-Ποντύ),
κατατείνει σταθερά προς την φανταστική
υφή του πραγματικού. Κι ο Ράτσικας, ζω
γραφίζοντας τον εαυτό του ή τους φίλους
του, στ' αλήθεια ζωγραφίζει τη σάρκα
του κόσμου...

SCRIPTA

Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α

ΣΙΡΙ ΧΟΥΣΤΒΕΝΤ

Η ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ
«Εξαίρετο... ένα σκοτεινό, καθηλωτικό ντεμπούτο»
INDEPENDENT

OF SUNDAY

«Η Χούστβεντ έχει το χάρισμα να μπορεί να αποδίδει την κρυφή λεπτο
μέρεια, το ταλέντο να υπαινίσσεται με αξιοσημείωτη ένταση τις αποτρό
παιες ψυχολογικές περιδινήσεις των ψυχών που πνίγονται, την ικανότη
τα να δημιουργεί υποβλητική ατμόσφαιρα με ελάχιστες λέξεις».
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H σύγχρονη εμμονή στο βλέμμα και στην εικόνα μάς υποδεικνύει
ότι 8α πρέπει να εξερευνήσουμε τις πιθανές συνέπειες του
φαινομένου στον τρόπο που βλέπουμε την αρχιτεκτονική. Μια
συνιστώσα του βλέμματος είναι η θέα. Η προσεκτική παρατήρηση
του ώς τώρα τρόπου παρουσίασης της ελληνικής αρχιτεκτονικής
αποδεικνύει ότι -έστω άδηλα- η πρόσληψη και η αίσθησή της
σχετίζεται άμεσα με τη θέα. Το να περιγράφει ή να εκθειαστεί
όμως μια οποιαδήποτε θέα -όπως συνήθως γίνεται- βέβαια δεν
αρκεί. Γι' αυτό θεωρούμε χρήσιμες τις παρακάτω επισημάνσεις.

V F

%s. &

Ä■s

Τ ο β λ έ μ μ α κ α ι η β ία
σ τ η ν ε λ λ η ν ικ ή α ρ χ ιχ ε κτ ο ν ικ ή -A ’
το υ Δ η μ ή τρ η Φ ιλιπ π ίδη

Αφιερωμένο εξαιρετικά στο «ερείπιο Φιξ», που όεν βλέπεται πια, όμως μετασκευάζεται
πρόχειρα για να εκτεθεί η λαμπρή ελληνική τέχνη.
της απόστασης, που επιτρέπει την παρατή
ρηση και τον έλεγχο αλλά όχι τη συμμετο
χή. Η φανερή της, επίσης, συγγένεια με την
πολύσημη έννοια της Οειυρίας δηλώνει,
επίσης, ότι η θέαση δεν είναι ποτέ παθητι

την τυπική της μορφή, η θέα ανταποκρίνεται σε έναν ανοιχτό ορίζο
ντα, που επιτρέπει το απρόσκοπτο
βλέμμα να ταξιδέψει μακριά. Άρα
είναι συνυφασμένη με την έννοια
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κή αποδοχή αλλά δραστήρια εξέταση των
απτιυν στοιχείων του χοίρου.
Σήμερα είμαστε λιγότερο εξοικειωμένοι'
σε μεγαλόπρεπες θέες στην καθημερινή
ζωή, γιατί η πόλη γύρο) μας σπάνια επιτρέ
πει τέτοιες απρόσκοπτες φυγές. Πρέπει
κανείς να βρεθεί επίτηδες σε κάποιο ψηλό
σημείο, για να έχει ένα τέτοιο πανόραμα.
Στη βάση της η τέτοια «πανοραμική» θέα
φέρνει κοντά, με την αίσθηση της όρασης,
αντικείμενα ή στοιχεία που γεωγραφικά
απέχουν μεταξύ τους. Το μάτι τα φέρνει κο
ντά, παραλείποντας τις ενδιάμεσες απο-·
στάσεις, λες και είναι λεπτότατοι, χωρίς·
βάθος φλοιοί. Το ίδιο πετυχαίνουν άλλω
στε οι μεγεθυντικοί φακοί της φοπογραφι-.
κής μηχανής. Όμιυς αυτοί κάνουν ταυτό
χρονα κάτι άλλο - συγκολλούν αποσπά-ί
σματα της πόλης και τα «μοντάρουν» σε
ενιαία εικόνα, που δεν υπάρχει βέβιιιιΐ
στην πραγματικότητα.
Π ρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η θέα, με
τη μορφή της οπτικής επαφής, είναι ταυτό
χρονα και συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε
κτίρια διάσπαρτα στον ιστό της πόλης
Έ χ ει, για παράδειγμα, ιδιαίτερη σημασία
ότι από το ύψος της κατοικίας Παράσχη τοι
Ν. Βαλσαμάκη (1961-63) μπορεί κανείς να
δει το σπίτι διακοπούν του Α. Κωνσταντινίδη στην ακτή της Αναβύσσου (1961-62), μια
σχέση που συμπτωματικά αναπαράγεται
σε αντικριστές σελίδες του οδηγού του 0.
Δουμάνη (Μεταπολεμική Λρχιτεχτυνι/ή
στην Ελ)Αόα, 1984) (εικ. 1). Πρόκειται για
δύο έργα που χτίζονταν ταυτόχρονα, εκπροσωπόίντας αντιδιαμετρικές αντιλήψεις
για την αρχιτεκτονική. Αλλά, με κάποια
παράδοξη αντιστροφή, πάλι σε αντικριστές
σελίδες παρουσιάζονται η κατοικία Ποτάμιάνου (Δ. Πικκόνης, 1954) και η λίγο μετα
γενέστερη (1961-63) κατοικία Βαλσαμάκη
στον ίδιο δρόμο της Φιλοθέης, που στην
πραγματικότητα όμιος δεν έχουν καμιά
οπτική επαφή μεταξύ τους.
Τέτοια σύνθετα οπτικά δίκτυα συναντιό
νται σε ιστορικούς οικισμούς, που συχνά
αναπτύσσονται σε τοποθεσίες με μεγάλες
κλίσεις, άρα μπορεί κανείς να έχει εκεί συ
νολική εποπτεία τιον κτισμάτων. Αν και λι
γοστά για ευνόητους λόγους, τα αντίστοιχα
δίκτυα μέσα στους πυκνοχτισμένους πυρή
νες τιον πόλειον μπορούν να προσφέρουν,
ανάλογα με τις συνθήκες, από τις πιο απο
καρδιωτικές (το συχνότερο) ιός τις πιο εν
διαφέρουσες φυγές - γιατί ελάχιστες φο
ρές κάποιος προνόησε για τέτοιου είδους
θέες. Το σημαντικό πάντιος είναι πως ταδί
κτυα αυτά συνθέτουν έτσι σύνολα αρχιτε-

νίκης που μπορούν να γίνουν αντιλη«πό προνομιακές θέσεις ή, στη χειρόΊ] περίπτωση, από την εξέταση ενός
τη. Αν και τα ψηλότερα και τα πιο κοu χτίσματα καλύπτουν τα χαμηλότερα
πιο μακρινά, σπάνια αυτή η απόκρυψη
.»χαίνει απόλυτα. Συνήθιυς αποσπάτα από μισοκρυμμένα χτίσματα προλουν σε τυχαία κενά της πόλης, που
νε τους μονολιθικούς όγκους τυτν συνεμετώπων από οικοδομές. Για να μην
με το άλλο: σε κάποιες περιπτιόσεις
τεις από μακριά ένα μέρος από κάποιο
ιο που όταν πλησιάσεις περισσότερο
παι εντελιός.
«δίψα» για θέα μέσα στην πόλη παλιο
ί συμβάδιζε με προνομιούχες οικοδοστρατηγικά τοποθετημένες πάνω σε
:είες, κήπους ή λεωφόρους. Η τότε ιε(ηση των αξκόν στα οικόπεδα διακρίι σήμερα στις λαμπρές πολυκατοικίες
χτίζονταν με αυτή την προοπτική ώς το
-60. (Κατόπιν θα άλλαζαν οι προτετητες ριζοίά, αφού όλοι μετανάστευστους κήπους των προαστίων.) Πρόu για μια θέα του «χαμηλού ορίζο, εκεί όπου μπορείς να κρατήσεις κάαπόσταση από το κτίριο χωρίς να παάλλονται εμπόδια (δηλαδή από τον
λο ανοιχτό δημόσιο χιόρο ή έστω από
ιέναντι φαρδύ πεζοδρόμιο) - η μόνη
που κατά κανόνα επιτρέπεται στο
ερικό της πόλης.
ι τέτοια αντίληψη για τη θέα δεν θα
ύσε βέβαια. Ό που υπήρχαν ευνοϊκές
ις του εδάφους, οι οικοδομές μεταπού αγωνίζονταν να κερδίσουν ύτ|ιος

νόμιμα ή παράνο
μα,
αδιάφορο.
Από εδώ απορρέ
ουν και οι «αναμο
νές» στις ταράτσες
-δηλαδή η προσ
δοκία δυνατότη
τας
πρόσθετου
ύψους στην οικο
δομή μελλοντικάόπως και ο ρόλος
της Ακρόπολης ως
ανασταλτικού πα
ράγοντα που πε
ριορίζει τα ύψη
«λόγω σεβασμού».
Σε αναλογία, η φετιχιστική σημασία
της «θέας της
Ακρόπολης». Αυ
τή η τάση πρέπει
να έχει κάποιο πρόσθετο συμβολικό πε
ριεχόμενο, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται η τό
σο αγωνιώδης προσπάθεια υπέρβασης του
ύψους μέσα στην πόλη. Στα περιζήτητα μά
λιστα διαμερίσματα «με θέα την Ακρόπο
λη», οι ιδιοκτήτες φωτογραφίζονται κατά
κανόνα με τον Παρθενιάν« στο βάθος,
όταν δημοσιεύεται είτε η διακόσμηση του
εσωτερικού είτε μια συνέντευξή τους. Εκεί
η αίγλη του υπέρτατου μνημείου ταυτίζεται
με τη θέα του και αντανακλάται στο κύρος
του προνομιούχου ένοικου.
Αναμφισβήτητα, οι μεγάλοι κερδισμένοι
είναι εκείνοι που διέθεταν διαμέρισμα ή
γραφείο σε κάποιον «πύργο», στους αθη
ναϊκούς ουρανοξύστες που κάποιοι ορα
ματίστηκαν και επέτρεψαν να ανεγερθούν
στην Επταετία, για να τους απαγορεύσουν
άλλοι στη Μεταπολίτευση. Από εκεί ψηλά,
η θέα ταυτίζεται με εκείνη τιυν φτερωτιόν
πλασμάτιυν: ατέρμονη (εικ. 2), ιός πέρα
στον ορίζοντα, λες και είσαι κρεμασμένος
από τον ουρανό. Ό ταν σου προσφέρεται
μια τέτοια υπέρτατη απόλαυση, το αν η αρ
χιτεκτονική είναι «καλή» ή «κακή» έχει
δευτερεύουσα σημασία. Τη χαρά του
βλέμματος πάντως συμμερίζονται και όσοι
βαδίζουν μέσα στην πόλη και αντικρίζουν
ένα τέτοιο κατάφιοτο κτίριο μέσα στη νύ
χτα. Αλλωστε, περισσότερο από τη φωταγιυγημένη Ακρόπολη, αυτοί οι πύργοι αποδεικνύουν ότι είμαστε σύγχρονοι, ότι μπο
ρούμε όποτε Οελήσουμε να ανέβουμε στα
ύψη, να απογειωθούμε - όπως το Μετρό
αποδεικνύει ότι μπορούμε να καταδυθούμε περήφανα στα σπλάχνα της πόλης ως
Ευρωπαίοι.

• ΝΗΣΙΔΕΣ'·
• Ν όρ μα ν Κον
Α γώ νες για τη ν έλευσ η τη ς χιλιετού ς βασι
λεία ς το υ Θ εού: Επαναστάτες χιλιοσ τές και
μυστικιστές αναρχικοί το υ Μεσαίωνα
• Λ ιο ύ ις Μ ά μφ ο ρντ
Η ιστορία τω ν ουτοπιώ ν
Οι μετα μ ο ρ φ ώ σ εις το υ ανθρώπου
Τ έχ νη και τεχ ν ικ ή
• Μ α ρ ία Λ ο υ ίζα Μ π ερνέρι
Π εριήγησ η σ την Ουτοπία
• Μ ά ρ τιν Μ πούμπερ
Μ ονοπ άτια σ την Ουτοπία
• Γ κόγια
Οι συμφορές του πολέμου
• Γ κρος
Το πρόσωπο της άρχουσας τάξης
• Μ ά λ ε θ ιτς
Η τεμπελιά,
πραγματική αλήθεια
του ανθρώπου
• Χ άννα Ά ρ εν τ
Ανθρωποι σε ζο φ ερ ο ύ ς καιρούς
(Λ ούξεμπ ουργκ, Μ πένγιαμιν, Μ πρεχτ)
• Π ά τρικ Μ π ρ ά ντλιντζερ
Α ρτος και θεάματα: Θ εω ρίες για την μαζική
κουλτούρα ως κοινωνική παρακμή
• Ι6ά ν Ί λ λ ιτς
Για τις α νά γκ ες το υ ανθρώπου σήμερα
• Φ ρ ίν τρ ιχ Ν ίτσ ε
Ε τσ ι μ ίλ η σ ε ο Ζ α ρ α το ύ σ τρ α
Π έρ α από το κ α λό και το κα κό
• Μ α ρ κ Φ ερρό
Η ισ το ρ ία υπό επ ιτήρ ησ η
Από τα σοβιέτ στον γραφειοκρατικό κομμουνισμό

• Χ ρ ίσ το ς Τ σ ο λ ά κ η ς
Τη γλώ σσα μού έδωσαν ελληνική (δυο τομοι)

• Γ ιώ ρ γ ο ς Χ ο υ ρ μ ο υ ζιά δ η ς
Λ ό γ ια από χώ μα
• Τ ό μ α ς Μ π έρ ν χ α ρ ν τ
Οι Φ τη ν ο φ α γ ά δ ε ς
• Γ ιά ν Ν έ ρ ο υ ν τα
Ισ το ρ ίε ς από τ η ν π α λιά Π ρ ά γα
• Ά να Νόβακ
Οι α τ υ χ ίε ς τ η ς ψ υ χ ή ς
• Πιέρ-ΓΊάολο Π α ζολίνι
Μ υ θοπ λα σ ία
• Ε τέλ Α ντνά ν
Π ερ ί π ό λ εω ν και γ υ ν α ικ ώ ν
• Μ αρία Κ έντρου-Α γαθοττούλου
Δ ο κ ίμ ια και δ ο κ ιμ α σ ίες
• Α λ έξα ν δ ρ ο ς Π απ αδιαμάντης
Γ ο υ το ύ Γ ο ύ π α το ύ
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Υλικό μιας χρήσεως
για προεκλογικές παραστάσεις
το υ Σ τ έ φ α ν ο υ Μ π ε κ α τ ώ ρ ο υ

Σ τ ή ν ο ν τ α ς β ιβ λ ιο θ ή κ ε ς , σ η μ α ίν ε ι π ω ς κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο υ μ ε δ η μ ό σ ιε ς
σ ιτ α π ο θ ή κ ε ς , π ω ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο υ μ ε π ρ ο μ ή θ ε ιε ς γ ι α ν α
κ α τ α π ο λ ε μ ή σ ο υ μ ε τ ο ν χ ε ιμ ώ ν α τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς

Μ. YOURCENAR,
Αδριανού Απομνημονεύματα
Αρχισε ο καταιγισμός των προεκλογικοόν εγκαινίων-παραστάσεων. Έ ργα που «αρχίζουν», εγκαινιάζονται. Έ ρ γα που δήθεν
έχουν τελειώσει, εγκαινιάζονται. Το μέγα αλίμονο είναι ότι τίπο
τε το ο υ σ ια σ τ ικ ό , τίποτε το θ ε μ ε λ ιώ δ ε ς (που θ ε σ π ίζ ε ι κ α ι κ τ ίζ ε ι θε
μέλια) στον τόπο μας δεν ολοκληρώνεται, Έ τσι όμως τελειώνει ο
τόπος, έτσι τον τελειώνουν τον τόπο! Έ να άφωνο άθυρμα της δυ
τικής μαφιόζικης πλουτοκρατίας, χωρίς πνευματική ταυτότητα,
χωρίς π <ε υ μ α τ ικ ή π ρ ό τ α σ η β ίο υ \ Στις 16 του μηνός, 10.30 το πρωί,
ο κ. Αρσένης, υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(θα τον έλεγα υπουργό Εθνικής Καταστροφής και Θυμηδίας)
εγκαινίασε σε γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής, κοντά στα κρατι
κά MME (διόλου τυχαίο αυτό, όπως θα ιδοΰμε) την πριότη σχολι
κή βιβλιοθήκη των πρώτων 500 θεωρούμενων σχολικών βιβλιοθη
κών του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως. Μαζί του μια κου
στωδία «επιτελιόν»-καταστροφέων: τμήμα βιβλιοθηκών και άλλοι
παραστεκάμενοι και καλοπληρωμένοι από τον ελληνικό λαό για
να τον αποτυφλώσουν. Κάποιες κυρίες ο υ δ ε μ ία σ χ έ σ η έχουσες μ ε
τη β ιβ λ ιο θ η κ ο ν ο μ ία κ α ι τ ις β ιβ λ ιο θ ή κ ε ς και ο μέγας οργανικός
«διανοούμενος» της κρατικής εξουσίας, διαπλεκόμενος και φω
στήρας του κ. Λαμπράκη, μαϊντανός των πάσης φύσε ως MME. κ
Κ. Γεωργουσόπουλος, που εκφώνησε έναν δεκάρικο λόγο περί...
Μακρυγιάννη και Κολοκοτρώνη (για να «παραδειγματίσει» αποτυφλιόνοντας- τους παρόντες μεταρρυθμιζόμενους-καταστρεφόμενους μαθητές) και εξεθίασε το «σωτήριο έργο» τιον πολιτι
κών εργοδοτών του.
Η προεκλογική παράσταση μεταφέρθηκε τ α χ ύ τ α τ α στην ετοιμο
πόλεμη ΕΤ1, στις 12 το μεσημέρι, και στην τηλεοπτική σκηνή της
κυρίας Δήμητρας Γκουντούνα (βοηθούσης και της ηθοποιού κυ
ρίας Πολίτου, που εδήλιοσε... βιβλιοθηκάριος!), μεδεκαπέντε ετε
ρ ό κ λ η τ ο υ ς σ υ ν ο μ ιλ η τ έ ς (συνομιλούν ποτέ τόσα άτομα;) και με
υπόκρουση χοριυδίας (λόγο.) ομοιοκαταληξίας με την κοροϊδία),
για να συναρπάσει το ξετιναγμένο ελληναριό (με αυτή τη λέξη
πρέπει πλέον να αποδίδεται το όραμα του ΠΑΣΟΚ για τουςαρχο
ντικούς Έλληνες). Παροόν πάντα -μεταφερόμενος κήνσορας του
θυμιάματος- ο ανιυτέροι μαϊντανός, γνοόστης παντός επιστητού,
που εξέθεσε τις βιβλιοθηκονομικέςτου απόψεις όπιος ας απέκτη
σε στον ...στρατό όπου ταξινομούσε με το Dewey (είναι το Δεκα
δικό Σύστημα Ταξινομήσειυς του υλικού τιον βιβλιοθηκών)·,
στρατιωτικό υλικό! Πλάι του κάποια κυρία τον διέκοψε λέγοντας
ότι τα βιβλία χρειάζονται ταξινόμηση (σώπα!) και ο κύριος «επί
παντός» συμφώνησε μαζί της, δείχνοντας ότι δεν γνιυρίζει ότι το
60

Dewey ακριβοός είναι σύστημα ταξινομήσεως... βιβλίων! Οιπαρ
ντες εκπρόσωποι των εκδοτών μόλις κατόρθωσαν να τμελίσο1
κάποια ο ρ θ ό τ α τ α π ρ ά γ μ α τ α , διότι τους διέκοψε η πράσινησκην
Οέτιδα κυρία Γκουντούνα για να ακουστούν κάποιες ανόητεςατ
κες (κυρίως εμίλησαν με γνώση και περίσκεψη και αιδώοιο.
Χατζηιακώβου και Γ. Δαρδανός). Τέλος, ένας αντάξιοςσυνάδι
φος του κ. «επί παντός», ο χριστιανικότατος κ. I. Μ. Χατζηφώτ
μας εθύμισε με αυστηρό ύφος ότι πρώτος έστησε στην Ελλάδαο
γανωμένες (κατά την «ιδέα» που αυτός έχει) βιβλιοθήκες
Αρχών του Μεγάρου και του Πολιτισμού! Δεν μας είπεόμωςπ
βρίσκονται αυτές οι βιβλιοθήκες και μήπως είναι μιαςχρήσει
όπως οι «σχολικές» που «δημιουργεί» τώρα το υπουργείο(χω(
πολιτική και σχεδιασμό για τις βιβλιοθήκες, χωρίς ειδικευμέ
προσωπικό, δηλ. βιβλιοθηκάριους: έχουν σκοπό, για ναεξυπηρ
τήσουν φαίνεται την ΟΛΜΕ, να τοποθετήσουν ως «βιβλιοθήκη
ους», ύστερα από ολιγόωρα σεμινάρια, αδιόριστους γυμνασι
θεολόγους, κ.τ.τ., τη στιγμή που υπάρχουν άνεργοιπτυχιούχοι
βλιοθηκάριοι τιον κρατικών ΤΕΙ!).1
Ό λοι οι «αρμόδιοι» λοιπόν επί σκηνής -πλην των βιβλιοθην
ρίων! Μήτε ένας βιβλιοθηκάριος παρών στην παράσταση «Γκι
ντούνα»! Μα για βιβλιοθηκάριους θα μιλάμε τώρα! Θα υπάρ
άραγε διαμαρτυρία από τη λεγάμενη Ένωση Βιβλιοθηκαρίι
Μα όχι ασφαλώς, αφού η Γ. Γραμματέας της είναισύμβο.υλοςι
κ. Αρσένη! Μήπως μάλιστα είναι εκείνη που! τον «δασκάλεψε»
δηλώσει ότι τοόρα με τα ψηφιακά λύθηκε το πρόβλημα τωνβιβλ
θηκών στην Ελλάδα; Μα φαντασθείτε, το υπουργείο Παιδείας
στεύει ότι οι ηλεκτρονικοί διερευνητές «γεννούν» το ανυπαρι
στους εγκεφάλους των know how για τις βιβλιοθήκες! Γι’αυτό;
ονομάζει τις λεγόμενες σχολικές βιβλιοθήκες... ηλεκτρονικές:
τις εφοδιάζει με η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά π α ι χ ν ί δ ι α που «οξύνουν» τηνα
βλάκιυση και απομόνιυση των παιδιών μας!
Οφείλω να καταγγείλω όλη αυτή την κατάντια και να καλέ
όσους πονούν τον τόπο να τιμωρήσουν εκείνους που μετατρέπι
το μέγα και ιερό έργο της πληροφορήσεως και πνευματικήςι
λιέργειας των παιδιών μας και του ελληνικού λαού (τονθέλ
άκριτο, στην πολυθρόνα του, να νεκριόνετ,αι πνευματικάαπό
κρατικά και εμπορικά κανάλια) σε κακοστημένη προεκλογική
ράσταση. Προσφάτους, συνεργάσθηκα σε τομίδιο,2όπουμαζίμε
βιβλιοθηκάριους κυρίες Θανοπούλου και Παλαμιώτη (πουέχι
γράνβει ιστορία με την επιστημονική και λοιπή δράση τους)ασκ
με κριτική στα «έργα» των κυβερνήσειον (και της σημερινής)
τις βιβλιοθήκες και κ α τ α θ έ τ ο υ μ ε συγκεκριμένες προτάσεις Λ;
εκεί ότι στα πρόθυρα του 21ου αιώνα η χώρα μας βρίσκεταισ':
από τα τελευταία σκαλοπάτια στην πληροφόρηση καιτιςβιβλίο
κες, με ολέθριες συνέπειες για την εκπαίδευση, την επιμόρφο
και καλλιέργεια του λαού μας, για την ανάπτυξη τηςοικονομί
του παρανω^ΗΐυΟ ϋυνυιμι»βύι ιων snirggnojv, της έρευναςκαι

TSEVIS.

ολογίας. Προειδοποιούμε ακόμη για την καταστροφική μας
θοδρόμηση με δεδομένη την ιλιγγιώδη πρόοδο τυχν δυτικών
όλο που δοκιμάζουν μεγάλη πνευματική κρίση, κρίση πνευ<ών αξιών. Προσωπικά επισημαίνω ότι η χώρα μας οφείλει να
(λάβει τα θετικά συστατικά του πολιτισμού της Δύσεως, ώστε
)ει τον δικό της δρόμο και να καταθέσει τη δική της πνευματιοιπαση βίου. Οι κυβερνήσεις μας δεν εννόησαν (ή δεν Οέληια εννοήσουν) διόλου τη σπουδαιότητα των βιβλιοθηκχόν και
ποτέ έλαβαν σοβαρά υπ’ όψιν όσους γνωρίζουν καλά το θέμα,
α χαράξουν ορθή πολιτική. Καλούσαν τους κομματικούς των
ριχητές, τα έργα ήσαν μιας χρήσεως και έσβηναν,
ιο γίνεται τώρα με το 3ο Πλαίσιο Στηρίξεως: διασαλπίζουν
καίνια και κούφια λόγια τη δήθεν οργάνωση 2.800 σχολι.αϊκιόν βιβλιοθηκών, σε όλη τη χιυρα, δίχως να έχουν χαράξει
ν πολιτική και στρατηγική για τις βιβλιοθήκες! Διαπράττεται
κάτι δίχως καμιά προετοιμασία και επιστημονικές υποδομές
(ειιόδες πρόταγμα είναι η ελληνοποίηση των διεθνών αγγλυνιχών προτύπων). Και το πιο σπουδαίο: θεσμοθέτηση του
προγράμματος με την ίδρυση ενός βιβλιοθηκυνομικού κέπου θα στηρίξει και θα ελέγχει ένα Εθνικό Δίκτυο ΒιβλιυθηVlôvov έτσι εξασφαλίζεται η διάρκεια, η συνέχεια και ο διαρϊεγχος και η αξιολόγηση της προόδου του έργου (πράγματα
πα ή αδιάφορα για τους, πάσης πολιτικής αποχρώσεως,
γχρονιστές». Τονίζουμε ότι μόνο με τη διασύνδεση βιβλιοκαι εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν θα δημιουργούνται πα' <.οι, αλλά μαθητευόμενοι με κρίση και φαντασία που μαθαί:ρόπους και δρόμους που οδηγούν στη γνώση και την έρευι, όπως σοφά συμπεραίνει ο Στέλιος Ράμφος, «η μαθητεία
:ρευνα και τον μόχθο της πρέπει ν ’ αποτελεί πυρηνικό και
ραγματευτο αίτημα της εθνικής στρατηγικής για την παιδεί>τε η βιβλιοθήκη είναι η βασιλική οδός προς αυτή ακριβώς
θητεία.
)μόδιοι» του υπουργείου, αντί να ωρύονται κακοζήλως, καχι, έστω και την έσχατη ιυρα, να απαντήσουν καταθέτοντας
ές των προτάσεις για μια εθνική στρατηγική επί των βιβλιο'. Μα δεν πρόκειται να το κάμουν, διότι δεν έχουν προτά,ήτε πιστεύουν σε έθνος και σε πνευματική πρόοδο του λα(ουν κληθεί να υπηρετήσουν μεγάλα οικονομικά συμφέροίναι ηγέτες χώρας δορυφορικής-υπηρετικής που προορίζεκους δυτικούς για την «παραγωγή» τουρισμού και διασκες. Και πάλι, για πολλοστή φορά, οι κύριοι αυτοί θα σιωπή: θα συκοφαντήσουν ή θα εξακολουθήσουν να ανεμίζουν
ς ρητορείες, όπως κάνουν όλοι οι ένοχοι ενός εγκλήματος,
χπράττουν έγκλημα διότι αφήνουν τους Έλληνες, τιυρα που
στο τέλος του ο 20ός αιώνας, στην πνευματική καχεξία και
^μα. Τους αφήνουν ξυπόλητους να βαδίσουν στα καλοστηγκάθια των Αμερικανών, της Ευρωπαϊκής Ενιυσεως και
3ριόν που μας περιτριγυρίζουν.
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(ετική συγκεκριμένη καταγγελία του κ. Γ. Γιαννακόπουλου,
ρου της Ένωσης Ελλήνιυν Βιβλιοθηκάριων, «Βιβλιοθήκες χωρίς
θηκάριους», Το Βήμα, 28.11.1999.
ιθήκες. Γιατίδεν έχουμε; Τι πρέπει να γίνει; Εκδόσεις
ιυσία», 1999.
ο κείμενό του «Παιδεία δημιουργική και σύγχρονη», Η
ερινή, 2 0 . 2 . 2 0 0 0 . ______________
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ωκεανιδα

Ημερολόγιο:
Καραγκιόζ-μπερντέ.. !
το υ Δ ο ν Σ ά ν τσ ο υ Β ο υ λ τσ ίδ η

λλάζει το σκηνικό στην Αθήνα. Πα
ντού αστυνομικοί με αυτόματα, κά
θε τριάντα μέτρα... πάρα πολλοί μα
πάρα πολλοί, τόσο που αντί για αί
σθημα ασφάλειας, σου δημιουρ
γούν αίσθημα ανασφάλειας...
Τους παρατηρείς... πρόσωπα από την
επαρχία κάτι» από το καπέλο... που πρό
σφατα αποχαιραιτήσαν τα μπιλιάρδα και
τα καρούλια στα βαμπανοχώραφα... μάτια
περίεργα σαν ανήσυχου έφηβου... σιόματα
ακόμα λιανά... αλλά σε λίγο θα δείτε πως η
βαρεμάρα θα κατασταλάξει στα βλέφα
ρα... άντε ρε παιδιά να βοηθήσετε και σεις
λίγο να πέσει ο καπιταλισμός, να μην στέ
κεστε σαν μαντρόσκυλα να φυλάτε τις μά
ντρες των χορτάτων...
Στην τηλεόραση ο αβρός, ο Αβραμόπουλος... φωνάζει στους σκουπιδιάρηδες σε
απειλητικό τόνο, γιατί κατεβαίνουν πάλι
σε απεργία... Την άλλη μέρα είμαι στην
Πανεπιστημίου και βλέπω τους σκουπι
διάρηδες να την ανεβαίνουν διαδηλιόνοντας· μια κυράτσα, Κολωνάκι μεριά, στο
φανάρι, κοιτάζει και βρίζει «ποιος τώρα
θα μαζέψει τα σκουπίδια;..». Εσείς και ο
Δήμαρχος, κυρία μου... θα κάνατε καλό
ντουέτο... βέβαια οι Φιλιππινέζες, σας
έχουν ξεμάθει, αλλά όλα συνηθίζονται...
Ο Σκουπιδιάρης όσα και να πάρει λίγα
θά ναι... και πάντα απορούσα, γιατί παίρ
νει λιγότερα από έναν βουλευτή, ποιος
μ.....ς έκανε την κοστολόγηση...
Κι όμως!, οι έξυπνοι προσλαμβάνουν τον
σκουπιδιάρη, με σύμβαση εργασίας· να
τον έχουν και στην ανασφάλεια...
Σκουπιδιάρη, ταξικέ σύμμαχε, το πεζο
δρόμιο καθαρίζεται σχετικά εύκολα, με τις
ψυχές τις θρασείς όμως τι γίνεται;
Ο Συνασπισμός βγήκε πάλι σλογκάτος·
από το οφθαλμιατρικό «Κοίταξέ με στα
μάτια», πέρασε στο «τόλμησε μαζί μας».
Ρε παιδιά, σοβαρευτείτε, κι αφήστε τις σα
πουνόπερες...
Όσο για τον Περισσό... κάναν τον Κο)στόπουλο να φύγει και προσλάβαν την
Διάνα και τον Ζουράρι. Ό χι ότι συμπάθιό
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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πλησιάζει άνοιξη, Χατζατζάρη ι
ΧΑΤΖΑΤΖΑΡΗΣ: Ε, καιτιό
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μ ου ξύπνησε ο γάιδαρος, δεν ßXer

τον Κωστόπουλο...
Τι να περιμένεις απ’ αυτούς που ακόμα
τώρα διαφημίζουν τις «κατακτήσεις» του
ανύπαρκτου σοσιαλισμού τύπου Μπρέζνιεφ ή τα «ανδραγαθήματα» του Στάλιν!
Λες, είναι από πρακτική καθήλωση, βλέπε
βλακεία... Λες, είναι από βόλεμα -άσε τώ
ρα, αν ρωτήσουν γι’ αυτούς θα ρωτήσουν
και για μας-, λες νά ναι... Α π’ ό,τι και νά
ναι... άσχημα μυρίζουν!
Το ΠΑΣΟΚ πήρε τον Φασούλα... Η Ν.Δ.
πήρε τον Καρρά, η λογική του θεάματος, η
Οεαματικοποίηση της πολιτικής, φούσκες
αντί για πολιτική... θά ’ταν πιο... ωραίο...
αν μας λέγαν ψηφίστε μας και θα σας δώ
σουμε μια τηλεόραση δώρο ή ένα εισιτή
ριο για ένα στριπτίζ-σόου... κάτι θά ’μενε
τουλάχιστον...
Τοόρα και τ’ αστέρια των δ ια ξεποδαριά
ζονται να γυρίζουν στις φτωχογειτονιές και
να ψαρεύουν ψήφους από τους άνεργους...
Και μας, ρε παιδάκι μου, μας προσβάλλετε.
Σαν πολύ ηλίθιους δεν μας περνάτε;
— Και τι βλέπεις, φίλε, να γίνεται;
— Τι βλέπω... δυστυχώς αφού από κάτω
δεν τσιμπάει τίποτα... δεν οργανιόνεται τί

ποτα, αυτοί θα συνεχίσουν να παίζοι
χαβά τους. Θα πιάσουν πάνιο κάτω τι
σοστά τους, άλλοι σαν κυβέρνηση, ό
σαν αντιπολίτευση, θα στολίσουν πάλ
μπερντέ, το θέατρο σκιών της Βουλής.
Η οργή όσο δεν οργανιόνεται...
Οι ράφτες τα MME θα κόβουν τι
στούμι του γαμπρού ή πρωθυπουργοί
προτιμάτε.
Τα ανταλλάγματα, όπως ξέρετε, πο)
Κάποιο πάρκο για να στοιχειιόσειςκά
Μέγαρο... άχαρο επιτύμβιο κενόδι
υπάρξεων...
Κάποιες τηλεφωνίες... κάποιες εργ
βίες... τ’ ανταλλάγματα πολλά...
Τον Χριστόδουλο επί χούντας δει
θυμάμαι να λέει τίποτα... Τότε βέβακ
ήταν ο πάσης Ελλάδος. Τότε έχτιζε τη
ριέρα του, υπολογίζοντας και αιοπι
ντας, ενιό ο παπιός μου, δερνόταν και
νόταν στα Μακρόνησα...
Τα Μέσα μπορεί να έχουν τα μέσα'
ανεβάζουν, φούσκες όμως, φούσκες
Ορακας..!
Αυτά προς το παρόν!

IΚΡΙΤΙΚΗ___________________

)ιβλίου

Τη σύνοιβη των
μεγάλων φιλοσοφικών
προβλημάτων επιχειρεί
ο Nigel Warburton στο
βιβλίο του Φ ιλο σ ο φ ία Τ α β α σ ικ ά ζη τή μ α τα

«Πολέμιος δικαίου και αλήθειας»
ιςΜανν,
αομοίενόςαπολιτικού
άφραση: Μαντώ Πουλή
Ίνδικτος, Αθήναι Δεκέμβριος 1999
προβλήματα που θέτει ο Τόμας Μανν στο έρχ>Στοχασμοί ενός απολιτικού είναι αισθητικά,
ιογικά και προβλήματα ηθικής της πολιτικής.
ό:. τίθεται μέσα από τα γραφόμενα του το
ν πρόβλημα του Διαφωτισμού, αυτό του γνωυ υποκειμένου σε σχέση με θεωρήσεις που
jv να το υπερβούν, όποχς εκείνη του Νίτσε,
ρου, στη θεματική πάντα της πρώτης παγκόσυρραξης στην ιστορία του αιώνα, τίθεται το
ημα της ιδιότυπης αστικής τάξης της Γερμα
νοί της προκατόχου της αστικής κοινοχνίας,
(ιωνικής. Εκκινιυντας από την ιδιοτυπία της
(νίκης αστικής τάξης, ασκεί μια κριτική τοχν
;της αστικής τάξης εν γένει.
οορούμενος από νοσταλγία για μεσαιωνικέςγικές και παραδοσιακές αξίες και του γερμού ιος αξίας, στρέφεται ανοιχτά κατά της
ιρατιάς και υπέρ του Κάιζερ Γουλιέλμου και
ότι το ζήτημα της θεμελίωσης της δικαιοσυ:ις σύγχρονες δημοκρατίες παραπέμπει κατ’
χνστο ζήτημα της ισχύος. Για μια χοχρα όπως
,ιονία, η οποία από τη συνθήκκη ήδη της Βείος το 1648, μετά τον τριακονταετή πόλεμο,
τερείται η δυνατότητα της ιμπεριαλιστικής
ωσης, η δημοκρατία δεν φαίνεται σαν τίποτα
παρά η επικύρωση της Ματαίωσης. Ο Τόμας
στρέφεται εναντίον της δημοκρατίας και του
ιτισμού, του φωτός και της αγάπης της ζοχής
προς αυτό καταφέρεται ακόμα και εναντίον
χνυσιασμού του αγαπημένου του Νίτσε και
ου Σοπεναουρικού πεσσιμισμού. Ό πω ς διαιμεστο δοκίμιο «Περί της αρετής», στο οποίο
ην όπερα του Πφίνστερ «Παλλεστρίνα», πα:ι τα παρακάτοχ λόγια του Πφίνστερ για το
ου: «... Στον Παλλεστρίνα όλα κατατείνουν
1 περασμένα, εκεί μέσα βασιλεύει η συμπάατο θάνατο». Και καταλήγει ο Τόμας Μανν:
χει κάτι το οποίο ανέκαθεν το έλεγα μέσα
χρδιά μου “προδοσία μπροστά στο σταυρό”,
τη ακόμα η αρετή και η “δημοκρατία” ακόη ηδυπάθεια της πολιτικής υψιπέτειας σην κάποιες φορές μόνον ετούτο: την προδοκχιπά στο σταυρό».
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Βέβαια, τους στοχασμούς αυτούς τους γεμάτους
ανάταση και πόνο για τη μοίρα της Γερμανίας και
για τη μοίρα εν γένει, έφτασε στο τέλος του πολέ
μου να τους αποκηρύξει ως εν πολλοίς σκοταδιστικούς. Όμως, πόσο επίκαιρους δε θα τους βρίσκαμε
αν αναλογιζόμασταν τις πρόσφατες διακηρύξεις
περί ανθρυχπιάς κατά τους πρόσφατους βομβαρδι
σμούς τοχν Αμερικανών στη Σερβία. «Θέλω να
στοιχίσω κατά κάποιον τρόπο τη μια πλάι στην άλ
λη πέντε-έξι σκέψεις εξ αφορμής της πιο μεγάλης
κοινοτοπίας και της πιο κραυγαλέας περί αρετής
λέξης, την οποία έχει διαρκώς στα χείλη η δημο
κρατία, το σύνθημα “ανθρωπιά”». Έ τσι αρχίζει το
δοκίμιό του «Λίγα λόγια περί ανθρυχπιάς». Και συ
νεχίζει υπερασπίζοντας την άποψη ότι να σκέφτε
σαι και να θεοχρείς τα πράγματα με ανθρυχπιά ση
μαίνει να σκέφτεσαι και να θεοχρείς τα πράγματα
απολιτικά. Αυτό είναι ήδη μια πολιτική τοποθέτη
ση, όποχς πολιτικά είναι και όλα τα κείμενα τοχν
στοχασμοχν.
Στο κείμενό του «Πολέμιος δικαίου και αλήθει
ας» ασκεί κριτική στην έννοια του πολιτισμού
(Zivilisation) από τη μεριά της κουλτούρας (kul!"r).
Ασκεί κριτική όχι μόνο στον υλικό πολιτισμό αλλά
και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό εν γένει. Πολιτι
σμός δεν είναι μόνο και κάτι πνευματικό, αλλά εί
ναι μάλλον, κυρίυχς δε αυτό, το ίόιυ το πνεύμα
-πνεύμα με την έννοια της λογικής, της ευπρέπειας,
της αμφισβήτησης, του διαφωτισμού και εν τέλει
της διάλυσης-, ενώ απεναντίας η κουλτούρα σημαί
νει την αρχή εκείνη που οργανυχνει, οικοδομεί, συ
ντηρεί και λαμπρύνει τη ζοχή με την τέχνη». Και
αναφέρει αποσπάσματα από μια επιστολή του συν
θέτη της «Κάρμεν», Μπιζέ, όπου αυτός γράφει πυχς
όταν θα έλθει η κοινυχνία του Κοινωνικού Συμβο
λαίου, συνέπειά της θα είναι ότι δε θα υπάρχει πια
μουσική, Λεγευχνα της Τιμής και Τέχνη. Τέτοιες
σκέψεις είναι, από κάποια σκοπιά, προδρομικές
της κριτικής του σύγχρονου εργαλειακού λόγου και
της κριτικής του «θαύματος» του τεχνικού πολιτι
σμού. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Διαφυχτισμός έγινε,
από μιαν άλλη κατεύθυνση, αυτή τοχν δημοκρατικιίχν Οεοχρητικοχν της σχολής της Φρανκφούρτης,
αντικείμενο κριτικής, επειδή ο Αντόρνο, ο Μαρκούζε κ.ά. βλέπουν στα Θεμέλια του εργαλειακού
δυτικού λόγου την ίδια τη γέννηση του φασισμού.
Γ Γ αυτό, το έργο του Τόμας Μανν είναι δύσκολο να
αποτιμηθεί και μας φαίνεται πολύ εύκολο να το
ξορκίσουμε οχς σκοταδιστικό, δεδομένου ότι εκ-

(μετάφραση: Βίκυ
Χατζοπούλου, εκδ.
Περίπλους, 1999).
Χρήσιμο βιβλίο που
κατορθώνει το δύσκολο
αλλά αναγκαίο έργο
της «εκλαΐκευσης»,
οφείλει πολλά στη
προσεγμένη
μεταφραστική
εργασία.
Υφος απλό, όποχς
ακριβώς απλή είναι η
ζωή που καταθέτει ένας
«συνηθισμένος»
άνθροχπος· και την ίδια
ώρα μια ζωή
συγκλονιστική:
«Γεννήθηκα το 1911
Ιουλίου 20. Ο πατέρας
μου πέθανε και η Μάνα
μου το έτος 1918 το
καλοκέρη σε 40 ημέρες
και οι δύο ήμουν 7
χρονόν έμεινα
ορφανός. Μεγάλοσα
στους πέντε δρόμους.
Όσες αχηρόνες ήταν
στο χωριό σε όλες
κυμήθεικα. Ζάρκος,
δαρμένος, διοχμένος,
νηστηκός, και
ξηπόλητος
ψηριασμένος. Φούστες
φορούσα μέχρι 12
χρονόν. Τσιάντα δεν
είχα δια τα βιβλία άλα
έχατα εδώ και άλα
εκεί»: Χρηστός Αναστ.
Λώλης, Β ίος α το μ ικ ό ς
κα ι ισ το ρ ία το ν χω ρ ιο ύ
Λ ιγ κ ιά δ ω ν (εισαγωγή-

επιμέλεια: Βασίλης
Νιτσιάκος, εκδ.
Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης
Ιωαννίνοχν, Γιάννινα
1999).
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Φως μέσα στην πόλη
-από το Κέντρο
Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων
και τη «Στροφή»,
Μαγνησίας 25,11521
Αθήνα (τηλ. 88.22.122),
με το πολύ ωραίο
«ημερολόγιο 2000» με
σπουδές σε έργα
μεγάλιυν ζωγράφων και
φωτογραφίες. Όλα τα
έργα που στολίζουν τα
φύλλα του ημερολογίου
προέρχονται από τη
δουλειά των παιδιών
που συμμετέχουν στις
δημιουργικές ομάδες
της «Στροφής».
Χρήσιμο βιβλίο με
στόχο παιδαγωγικό και
διδακτικό η Ε ισ α γω γή
στην κ α θ η μ ερ ινή
δ ια π ρ ο σ ω π ικ ή
επ ικ ο ινω νία (εκδ.

Παπαζήση, 1999) του
Γιώργου Γ. Γαλανή,
περιορίζεται κυρίως
στην «ανατομία» του
διαλόγου και της
επικοινωνιακή ς σχέ σης.
Ψυχική υγεία του
παιδιού- ένα θέμα που
ενδιαφέρει όλους. Το
βιβλίο του Richard C.
Woolfson./l εξ ικ ό της
ψυχικής υ γεία ς του
π α ιδ ιο ύ (μετάφραση:

Λίζα Φεργάδη. εκδ.
Περίπλους, 1999)
περί λαμβάνει ζωτική ς
σημασίας προτάσεις, ι
ιδέες και συμβουλές όχι
μόνο για τα πρώτα
πέντε καθοριστικά
χρόνια της ζωής του
παιδιού, αλλά και για τη
μετέπειτα ,
εξέλιξή του.
Π . του μονίμου j
θαύματος της ιδιοφυίας ί
το υ Ό σκαρ Ουάιλντ,
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προσωπεί μια κατεύθυνση σκέψης που απηχούσε
την άποψη πολλών Γερμανών αλλά και ευριυπαίων
διανοουμένων στις αρχές του αιώνα. Είναι δε χα
ρακτηριστικό ότι ο Τόμας Μανν αναθεώρησε αυτό
του το έργο, παρόλο που είναι πολύ σημαντικό, και
κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και το μεσοπόλεμο
στάθηκε αναφανδόν στο πλευρό της δημοκρατίας.
Σήμερα που το απολιτικό εξυπηρετεί σαφώς την
εργαλειοποίηση του λόγου και την αποπνευμάτω
ση του πολιτισμού, το δυσοίωνο αυτό κείμενο ενός
αστού εστέτ των αρχιόν του αιώνα φαίνεται εν μέρει να δικαιώνεται ως πολιτικό κείμενο, υπό ευρείαν έννοιαν.
Στο κείμενο επισυνάπτεται ένα ενδιαφέρον χρονολόγιο, όπου συγκρίνονται τα γεγονότα της ζωής
του Τόμας Μανν με αυτά του κοντινού και ευρύτε
ρου κοινωνικού, καλλιτεχνικού και ιστορικού πλαι
σίου όπου αυτός ανδρώθηκε και δημιούργησε. Το
χρονολόγιο όμως αυτό από κάπου μεταφράστηκε,
πράγμα που δεν αναφέρεται στο βιβλίο και παρα
τηρούμε μια αδυναμία της μεταφράστριας και του
επιμελητή να το αποδιυσουν και να το παρακολου
θήσουν, από άγνοια πραγμάτιυν, ονομάτων και γεγονότοκν. Σαν παράδειγμα φέρνουμε ότι η μετα
φράστρια γράφει κάπου: «Γνωριμία με τον George
Lukas, τη νάφθα του Μαγικού Βουνού». Μήπιυς η

μεταφράστρια που καταπιάστηκε με ένα δύσκι
και επιτηδευμένο κείμενο του Τόμας Μανν,δει
χε καν ποτέ της διαβάσει το κλασικό μυθιστόρι
του Τόμας Μανν «Μαγικό Βουνό», όπου βέβ
δεν βρίσκουμε καθόλου τη «νάφθα»(!) που έχε
πρότυπό της τον G. Lukas, αλλά τον Νάφτα ί
από τους δύο δασκάλους του Χανς Κάστροπ,
φλεκτο μεν σαν τη νάφθα, αλλά κατά τα άλλαβ<
κό ήροκχ του έργου. Αυτό νομίζουμε, όπως και
λες προβληματικές στιγμές στο χρονολόγιο, ε
ένα σημαντικό ολίσθημα, διακρίνουμε όμως
μετάφραση και πολλές νοηματικές δυσκολίες
Τελειιυνοντας, θα κλείσουμε με τα λόγια πι
δοχής του πολιτικού από τον Τόμας Μανν «Ηπ
του γερμανικού αστικού κόσμου στη δυνατά
ενός ανθριόπου να είναι απολιτικός πνεύμα*
άνθρωπος υπήρξε μια πλάνη, η κουλτούρα δια
χει τον σοβαρότερο κίνδυνο όταν της λείπει π
λιτικό ένστικτο και η πολιτική βούληση, εν ολι
η δημοκρατική ομολογία και αυτό πάσχιζε να
από τα χείλη μου, ήθελε να κατατεθεί... Οι ίδι
στοχασμοί ήταν ήδη η έκφραση μιας κρίση;».
Τολμώ να πιο ότι η κρίση αυτή στο πλαίσιοτο
ρωπαϊκού πολιτισμού δεν έχει λήξει ακόμα.

Έρη Κα

Η πρόοδος ως ωραιότητα
Εύα Φοργκάς,
Bauhaus, ιδέες και πραγματικότητα,

Μετάφραση Βασίλης Ζομανάς, εκδ. Νησίδες
Το στιλ Μπάονχαονς έγινε το στιλ ενός
φιλελεύθερου τρόπου ζωής: τα κτίρια και τα
αντικείμενα παρατάσσονταν γύρω από έναν
άνθρωπο, που θεωρούνταν ελεύθερος, που
μπορούσε ν'αναδιατάξει την θέση και την
λειτουργία των αντικειμένων ανάλογα με τις
ανάγκες της στιγμής...

Εύα Φοργκάς
Το Μπάουχαους επιχείρησε και κατάφερε να
εξαλείψει το χάσμα ανάμεσα στις καλές ή ανιότερες και τις εφαρμοσμένες τέχνες.
Αρα, η επικαιρότητα του Μπάουχαους, αυτού
του γοητευτικού εκπαιδευτικού πειράματος, που
θέλησε με μεθοδικότητα αλλά και υψηλές δόσεις
ρομαντισμού να επιλύσει όλα τα ανοιχτά ζητήμα
τα της τέχνης, της παιδείας, της τεχνικής αλλά και
της εμπλοκής τους με την νέα τεχνολογία και την
βιομηχανική ανάπτυξη, είναι πέραν οποιοσδήπο
τε αμφισβήτησης. Οι ιδέες του για την «ευτυχι
σμένη ένιυση της τέχνης και της τεχνολογίας» και
για την γέννηση «τυπικιόν μορφών» που θα εκ
φράζουν τη δυναμική του νέου κόσμου παραμέ
νουν και σήμερα στην πριυτη γραμμή των καλλι
τεχνικών προβληματισμών. Επιμένοντας το Μπά

ουχαους στην ταύτιση της λειτουργική; απλ
τας και του κάλλους, κατ’ ουσίαν προσημει
τις βασικές αισθητικές προτάσεις που επρό>
να εμφανισθούν έκτοτε στον παρόντα αι Επιπλέον, επιμένοντας στην συνύπαρξη θειοι
κής και πρακτικής διδασκαλίας, τεχνικόν
καλλιτεχνιόν, εργαστηρίων και σπουδαστή
έφερε αληθινή επανάσταση στις παιδαγιο'
μεθόδους που οφείλει να ακολουθεί μια καλ
χνική σχολή σήμερα. Αλλά όλα αυτά είναι
στά και χιλιοειπωμένα. Το καινούργιο που ;
ζει, κατά τη γνιυμη μου, το βιβλίο της Φορ
σχετίζεται με την σχεδόν μυθιστορηματική
στόρηση ενός εξαντλητικά διασταυριομ
άγνοκιτου αρχειακού υλικού. Ενός υλικού
προέρχεται από το ίδιο το Μπάουχαους, w
Μουσείο Γκέττυ και κυρίως από την Γερμι
Βιβλιοθήκη της Λειψίας και τα γραπτά το1
μπατριώτη της τεχνοκριτικού Έρνο Κάλαϊ.
η ζο)ή του Μπάουχαους ξεδιπλοόνεται χρά
χρόνο με εξαιρετική επάρκεια και χωρίς ou
ποιήσεις. Συχνά οι επιστολές που αντάλλα
μεταξύ τους οι ηγήτορές του, ο Γκρόπιους, ο
ο Σλέμερ, ο Μάγυερ αλλά και οι αντίπαλοί
εκτός σχολής, π.χ. ο Βαν Νταίσμπουργκ, αν
κνύουν ανάγλυφα το νοσηρό κλίμα και τιςω
σεις της εποχής: - Ατομικότητα ή τυποπο
γραμμικότητα ή σαγήνη της μορφής, παρα
κότητα ή φαντασία; Συγχρόνους εμφανίζον1
βίαιες αντιδράσεις, πολιτικές και ιδεολο'

/ επισήμων αρχιύν της Βαϊμάρης, οι χλευαστικριτικές του Τύπου αλλά και οι αμφιβολίες
' ίδιων των δασκάλων της σχολής σε σχέση με
ορθότητα των απόψεων τους ή με την πρόσλητους από την κοινωνία ευρύτερα. Το Μπάουιυς από την προπη στιγμή της ίδρυσής του θε
ιε να εμπλακεί στην μαζική παραγωγή εφαροντας όμως τους δικούς του όρους και μετα«ντας (στην παραγωγή) τις δικές του αρχές,
ίντα αναφέρεται, με ιδεοληπτική εμμονή,
ν πρόοδο και στην ωραιότητα που προκύπτει
ίτην αναζήτησή της. Η Φοργκάς πολύ ενδειύ ονομάζει το προπο κεφάλαιο του βιβλίου
«Η ωραιότητα της προόδου». Συγχρόνως
καθιστά την ιστορική αλήθεια αντικρούοντας
αντίληψη περί παγγερμανισμού του Μπάουυς και επιμένοντας στον διεθνή του χαρακτήιαι στην σημαντική συμβολή των ούγγρων δαλων και ερευνητιόν σ’ αυτό. Παράλληλα εξεIτις σχέσεις του Μπάουχαους με τη ρωσική
τοπορία του έτερου, δηλαδή, ουτοπικού πειατος στην ιστορία του ευριοπάίκού μοντερνιό, μιλιόντας για παράλληλα πεπρωμένα (προικτιβισμός, κονστρουκτιβισμός, Ukhulemas
). Από την ίδρυσή του στη Βάίμάρη το 1919 ιός

τη χρονιά της εδραίιοσής του με την έκθεση του
1923, και από την αποχιυρηση του Γκρόπιους το
1930 ιός το οριστικό κλείσιμό του στο Ντεσσάου
από τους Ναζί, το Μπάουχαους συγκέντροισε και
ως διδάσκοντες και ως μαθητευόμενους μερικές
από τις πιο λαμπερές και ρηξικέλευθες προσωπι
κότητες της ευρωπαϊκής avant-garde. Η μελέτη
και η αξιολόγηση σήμερα αυτής της τόσο καρπο
φόρας περιόδου είναι κάτι παραπάνω από ανα
γκαία. Η παρούσα (ελληνική) έκδοση τελειοθηρικά επιμελημένη, αποτελεί ένα πριότης τάξεως
εργαλείο.
Κι ας μην ξεχνάμε ότι η Φοργκάς, που διδάσκει
από το 1992 στις ΗΠΑ, τιμήθηκε για το βιβλίο αυ
τί) με βραβείο από το υπουργείο Πολιτισμού της
Ουγγαρίας. Ο Τζ. Πάις σε κριτική του στο περιο
δικό Choice (Σεπτέμβριος 1995) έγρατβε: «Πρό
κειται για ένα βιβλίο που σε κάνει να σκεφτείς
και να καταλάβεις τη μεταμοντέρνα εποχή...» θα
συμπληροόναμε πως σε προτρέπει να αντιληφθείς
πιος το δικαίωμα στην μοντερνιστική ρήξη είναι
διαρκές και αναφαίρετο, αρκεί το κοινωνικό σιόμα να βούλεται και να αντιδρά...
Μάνος Στεφανίδης

Τα ελατήρια ενός εγκλήματος
ίκιοΜισίμα,

wçτονΧρυσόνΠεριπτέρου

,

άφραση Λήδα Παλλαντίου
Καστανιώτης, Αθήνα 1999

οτα πιο δύσκολο από το να μιλήσει κανείς
;να λογοτεχνικό έργο (και για κάθε έργο τέ) αποφεύγοντας να υποστεί τις επιπτοόσεις, ή
τέρα αποφεύγοντας να επωμισθεί τις ευθύ;ης στρεβλής, και οός ένα σημείο ταπεινωτιανχιμετιόπισης της κριτικής ως απόπειρα ερίας και μεταφοράς πληροφοριοόν που συστήένα νέο κομμάτι γνιύσης σχεδόν αυτόνομο
το αντικείμενο στο οποίο αυτή ασκήθηκε,
την άλλη δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο από
αΌαίρετη εξομοίωση τιυν συγγραφεάον, τα
:νατων οποίων καλείσαι ή επιθυμείς να σχο·:ις.
τι η ίδια η ευκολία με την οποία οι παντός είκοινοί γραφιάδες αντιλαμβάνονται τις λέξεις
ιντανούς και αυτόνομους οργανισμούς που με
ιο μεταφυσικό τρόπο επιβάλλουν αυθαίρετα
αρουσία τους στα κείμενά τους. Οι πραγματι.υγγραφείς, αντίθετα, τους φέρονται όπως ο
]; την πέτρα. Τις επιλέγουν με ένα και μονανι κριτήριο: την αρμονική συνύπαρξή τους με
προηγούνται και όσες έπονται, σκοπεύοντας
ημιουργία ενός συμπαγούς, ανθεκτικού στο
) και περιεκτικού συνόλου. Οι πριότοι υποινται ή καταφεύγουν στη λάμψη τιυν υλικών

τους, οι δεύτεροι, απλά τα επιλέγουν κατά βούλη
σή αδιαφοριόντας ουσιαστικά για την αντικειμενι
κή θέση που αυτά καταλαμβάνουν παραδοσιακά
στον πραγματικό κόσμο.
Ο Μισίμα είναι ένας απ' αυτούς τους μεγάλους
συγγραφείς που γνωρίζουν ότι η λογοτεχνική
σπουδαιότητα ενός κειμένου δεν εξαρτάται μόνο
από τις λέξεις που το συστήνουν αλλά επιπλέον
από τη σειρά με την οποία αυτές τοποθετούνται
και -κυρίω ς- από τα νοήματα που παράγουν ή
αναπαράγουν οι μεταξύ τους σχέσεις. Είναι αυτός
ο γιγάντιος αριθμός επιλογιόν του συγγραφέα που
θα τον βοηθήσει να προσεγγίσει ή αντίθετα θα
τον απομακρύνει από το μοντέλο του κειμένου
που προϋπάρχει στο μυαλό του. Και ο Μισίμα ξέ
ρει να επιλέγει τις λέξεις που του χρειάζονται χα
ρίζοντας στο λόγο του αυτό το τόσο ιδιαίτερο γνιόρισμα: Να λέει περισσότερα από εκείνα που
πραγματικά λέει.
Διαβάζοντας κανείς το μυθιστόρημά του Ο Ναός
του Χρυσόν Περιπτέρου έρχεται αντιμέτωπος από
τις πριότες μόλις σελίδες με τη φιλοδοξία ενός αν
θρώπου να συνδέσει το ασύνειδο με το συνειδητό,
να περιγράφει λεπτομερούς τις διόδους επικοινω
νίας τιυν δύο γεωμετρικά αντεστραμμένων αυτιόν
κόσμων, να κατανοήσει στο βαθμό που αυτό είναι
δυνατό τις δυνάμεις που γεννούν, διατηρούν ή
εξαλείφουν αυτές τις διόδους, παραμένοντας ταυ
τόχρονα πιστός στις ανάγκες που επιφυλάσσει η
δημιουργία ενός στιβαρού κειμένου μυθοπλα
σίας. Φυσικά πρόκειται για φιλοδοξία που δεν

που μόνος αυτός μπορεί
να δίήσει κύρος στις
παραδοξολογίες και τις
αντισυμβατικές ιδέες
που συνήθως ο ίδιος
πάλι διατυπώνει, Στο
βιβλίο του Η Π α ρ α κ μ ή
τ ο ν Ψ εύδους

(μετάφραση: Θάνος
Σακκέτας, εκδ.
Στοχαστής, 1999) ο
Όσκαρ Ουάιλντ ξεκινά
από τον Πλάτωνα και
τους σοφιστές, περνά
στον Σαίξπηρ και τον
Μπωντλαίρ και
καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι στην
τέχνη δεν υπάρχει
παγκόσμια αλήθεια. Ή
μήπως τώρα, εποχή της
παγκοσμιοποίησης,
ήρθε η ώρα να
«κατασκευαστεί» και η
παγκόσμια αλήθεια της
τέχνης;
Α υ τ ο π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ία
σε κ υ ρ τ ό κ ά τ ο π τ ρ ο
(εκδ. Νεφέλη, 1999)· η

αμφιλεγόμενη ποιητική
σύνθεση του John
Ashbery αναλαμβάνει
τον δύσκολο ρόλο να
! παρατηρήσει μέσα από
το κυρτό κάτοπτρο την
παραμόρφωση που
υφίσταται ο σημερινός
κόσμος μας. Μέσα από
το εγχείρημα αυτό
αποκαλύπτεται και η
ποιητική του. Ο ποιητής
και μεταφραστής
Χάρης Βλαβιανός
δοκιμάζει και
δοκιμάζεται μέσα από
τις αλλεπάλληλες
επανεξετάσεις της
μετάφρασής του. Το
δύσκολο ποίημα
ί αντιστέκεται, μα η
προσήλωση
στο έργο του Ashbery
προσφέρει,
1 πιστεύουμε, μια
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μοναδική εμ πειρία στον
μεταφραστή κα ι
αναπτύσσει μια
εκλεπτυσμένη
επικοινω νία με τον
αναγνώ στη που
επιμένει. Στο επίμετρο
δημοσιεύεται το δοκίμιο
του Χάρολντ Μπλουμ,
«Το σπάσιμο της
φόρμας κ α ιη
"α υ τοπρ οσ ω πο γρ α φ ία ”
του Τζων Ά σμπερυ»,
που συμπληρώνει κατά
τον καλύτερο τρόπο την
έκδοση.
Β ραχύς
βίος, πλούσιος σε
εμπειρίες και επώ δυνο
-μ α κ ρ ό σ υ ρ το - το τέλος
ενός ποιητή που
πραγματοποίησηε με
απόλυτο τρόπο την ιδέα
ότι η ποίησή μας είνα ι η
ζωή. ΟΤέο
Σαλαπασίδης «ακόμη
και χω ρίς κ ανένα
"ποίημα” θα υπήρχε ως
ποιητής». Η
παρουσίαση από τον
Κώστα Βούλγαρη (εκδ.
Γαβριηλίδη, 1999) των
λιγοστοη' διασω θέντω ν
ποιημάτων του, καθώ ς
και η ευκρινής και
ευαίσθητη παρουσίαση
του βίου κα ι της
πολιτείας του, μας
π ρ οσ φ έρ ει μια
μοναδική αναγνω στική
εμπειρία: «Σύννεφα /
όνειρο μ ε κομμένο το
λα ιμ ό /
Χ ω ρίς άνεμ ο να
dt αλέσει τον εφιάλτη»
και ένα τέλος που
συμπυκνώ νει την
απόλυτη
αυτοκατάργηση:
«Λόγω κ α κ ο κ α ιρ ία ς /
ο τελευταίος στίχος /
αναβάλλεται».

ο χαρτοκόπτης

πραγματοποιείται ποτέ, αλλά οι αποστάσεις που
διανύονται στην προσπάθεια να επιτευχθεί το
αντίθετο αρκούν για να νιώσει (αν δεν κατανοή
σει) κανείς την ένταση του στοχασμού και το εύ
ρος της αντίληψης εκείνου που τις κάλυψε.
Καταπιάνεται με ένα πρόσωπο, οι πράξεις του
οποίου μοιάζει απίθανο να μην θεωρηθούν
ακραίες και πιθανά ενδιαφέρουσες από τον οποιοδήποτε, αλλά όπως συμβαίνει σχεδόν με οτιδή
ποτε μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη λογοτε
χνία, η ίδια η υπόθεση εύκολα εκτοπίζεται σε ένα
επίπεδο μικρότερης σημασίας, παραχωρώντας
την αρχική θέση της -α ν υποτεθεί πως την κατείχε
πριν από την ανάγνωση- υπό το βάρος της περίτε
χνης δόμησης της νέας περιγραφικής διαδικασίας
και των αφηγηματικοί αποκλίσεων που αυτή εμ
φανίζει. Πρόκειται βέβαια για μια αληθινή ιστο
ρία που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο, βασί
ζεται σε αληθινά γεγονότα, με αληθινές επιδρά
σεις και επιπτιυσεις σε αληθινούς ανθριυπους και
αντικείμενα, αλλά δύσκολα μπορεί να φανταστεί
κανείς πως κάθε απόπειρα αφήγησης αυτής της
«συσσιυρευμένης» αληθινής πραγματικότητας,
εμπεριέχει ή έστο) καλλιεργεί a priori εκείνα τα
συστατικά που σηματοδοτούν την είσοδό της στο
λογοτεχνικό πεδίο. Ο Μισίμα χωρίς αμφιβολία
δεν αγνοεί τις ιδιαιτερότητες της δικής του από
πειρας να αφηγηθεί κάτι ήδη γνιοστό, σχολιασμέ
νο και πιθανότατα εγγεγραμμένο στις αντιλήψεις
τι»ν περισσοτέρου ως βδελυρό. Αντίθετα μοιάζει
να γνιορίζει καλά την δυναμική του θέματος με το
οποίο καταπιάνεται και γι’ αυτό ο>ς ένα σημείο
δείχνει πρόθυμος να παρασυρθεί απ’ αυτή, με τη

διαφορά πιυς έχει ορίσει ήδη με κάθε λεπτοί
ρεια την κατεύθυνση και τη διαδρομή στην οπι
πρόκειται να οδηγηθεί, αποφεύγοντας ουσιαε
κά κάθε πιθανή παρενέργεια μιας πρώιμη; εχ.
νωσης ή την παρεμβολή οποιουδήποτε 0ιλήμ|
τος για τις ηθικές αποστάσεις που οφείλει να ιΥ
τηρήσει από την εγκληματική ενέργεια για ■
οποία υπεύθυνος είναι ο κεντρικός του ήροια
εξάλλου θα ήταν ασύμφορο αν όχι παράλογοι
αψηφήσει τα διαμορφωμένα πλαίσια από τις;
Οε είδους φαινομενολογικές κρίσεις που έχι
προηγηθεί της δικής του.
Ωστόσο απομένει πάντα η εξέταση της αθέαι
και γ ι’ αυτό ελάχιστα γνιυστής από τους πολλτ
πλευράς, ενός τόσο πολυσχιδούς γεγονότος. Έ
δεν τοποθετεί τον ήρωά του έξω από τον χ.όο
αντίθετα, τον εκθέτει διάπλατα απέναντι και
σα του, ι»ς ένα υποκείμενο που ναι μενπροοπα
να τον αφουγκραστεί και αν είναι δυνατόν να ..
αντιληφθεί, αλλά που ταυτόχρονα επιμένει
διεκδικεί την ασφάλεια που προσφέρει ο χ.οΓ
νους και η φυσική στάση. Για τον Μισίμα ταε
τήρια που κρύβονται πίσιο από την απόφαση
ήρωά του να πυρπολήσει το ναό δεν είναι ηηί
καταδίκη της διαφθοράς ή τιυν υπολοίπων uv
μοστων συμπεριφοριυν τιυν υπευθύνιυν. Είναι
νο η ανάγκη του να αρνηθεί τη συνενοχή του
διαιώνισή τους. Και επειδή νιιόθει ανίκανος
διακόψει μια τόσο φυσική εξέλιξη για τον π(
ματικό κόσμο προτιμά να τον βγάλει από τη μι
Έ στω το μικρό τμήμα που του επιτρέπουν οι »
νάμεις του.
Κωνσταντίνος Νου

ΕΡ Μ Η Ν Ε Ι Α ΤΗΣ Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ι Κ Η Σ
Ν ικολάου Σιταρόπουλου,
in
S e a rc h o f a P rin c ip le d M e th o d o lo g y , B a s e d o n a
C ritic a l C o m p a ra tiv e A nalysis, W ith S p e c ia l
R e fe re n c e to C o n te m p o ra ry B ritish, F re n c h a n d
G e rm a n J u ris p ru d e n c e ,
Εκδόσεις A. Σάκκουλα, Αθήνα 1999
Οι μετακινήσεις προσφύγων τον 20ό αιώνα ήταν
και παραμένουν μία από τις πιεστικότερες προκλή
σεις για τα κράτη διεθνώς. Όπως φαίνεται η διαπί
στωση αυτή αναμένεται να ισχύσει και για τον 21 ό
αιώνα. Τα κράτη της Ε.Ε., μέσω των Συνθηκών του
Μάαστριχτ (1992) και του Άμστερνταμ (1997),
έχουν θέσει το ζήτημα μιας κοινής ευρωπαϊκής πο
λιτικής και πρακτικής ασύλου στις πρώτες θέσεις
της πολιτικονομικής ημερήσιας διάταξής τους.
Το βιβλίο του Νικόλαου Σιταρόπουλου εστιάζεται
στην πιο κρίσιμη και περίπλοκη πλευρά του ασύ
λου που θα αντιμετωπίσει μια μέλλουσα συντονι
σμένη σχετική πολιτική των κρατών-μελών της
Ε.Ε., και ειδικά η εσωτερική δικαστική πράξη: την
εφαρμογή/ερμηνεία των ουσιαστικών νομικών
όρων αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας.
Μέσω μιας κριτικής συγκριτικής έρευνας σύγχρο
νης προσφυγικής νομολογίας από το Ηνωμένο Βα-

Ι ΔΙ ΟΤΗΤΑΣ,

σίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ο συγγραφή
επιχειρεί να τονίσει τα δυνατά και τα αδύνατα ι
μεία της σύγχρονης προσφυγικής νομολογίας, ι
ειδικά την έλλειψη μιας στέρεας ερμηνείας ßcj,
σμένης σε δεσμευτικές γενικές αρχές και κανόΊ
του σύγχρονου διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων)
καιωμάτων. Μια τέτοια μεθοδολογία βάσει γένι
δικαίίκών αρχών είναι η πρόταση που επιχειρεί
προβάλει η μελέτη αυτή και να θέσει υπ’ όψιν
εσωτερικών δικαιοδοτικών οργανισμών, των ο
ων η σημαντικότητα στην παρούσα και μέλλοι
διαδικασία προσφυγικής προστασίας έχει εσφ
μένα, μέχρι τώρα, υποτιμηθεί. Το έργο του Ν. Σι
ρόπουλου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους ασ
λούνται με τους τομείς του δικαίου προστασ
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαίου μετά ^
στευσης, αλλοδαπών και προσφύγων, και/ήτο \
διαφέρον τους εστιάζεται στους σχεδιασμούς'
Ε.Ε. για την εναρμόνιση του ουσιαστικού προσι
γικού δικαίου και της σχετικής πράξης. 0 συγγι
φέας αυτής της μελέτης για τη Δικαστική ερμηνί
της προσφυγικής ιδιότητας είναι διδάκτωρ του fà
νεπιστημίου του Λονδίνου και πρώην συντονισι
του τμήματος Νομικής Προστασίας του Ελληνιι*
Συμβουλίου για τους πρόσφυγες.
’
Σ ω τ ή ρ η ς ΝτάΗ

ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ

CHARLES BAUDELAIRE
IΙΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ
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Η U ILIIG I σας πάει σε όλο το ν κόσμο
την ίδια στιγμή!
Τώρα "ταξιδέψτε" σε όλο τον κόσμο ακαριαία, με το πάτημα ενός πλήκτρου! Η OTEnet, πρώτη στην Ελλάδα, σας προσφέρει
όλα τα μοναδικά πλεονεκτήματα της πρόσβασης στο Internet, μέσα από ψηφιακή σύνδεση ISDN:
• εντυπωσιακά υψηλές ταχύτητες μετάδοσης, 64 ή 128 Kbps, που σας επιτρέπουν να "κατεβάζετε" αρχεία από το Internet
και να λαμβάνετε ή να αποστέλλετε δεδομένα και εικόνα, έως και τέσσερες φορές πιο γρήγορα απ’ ό,τι με μια συμβατική
σύνδεση, εξασφαλίζοντας και σημαντική μείωση του κόστους επικοινωνίας!
• υπηρεσίες και εφαρμογές μέσω Internet, που πραγματικά καταργούν τις αποστάσεις και αλλάζουν την καθημερινότητά
μας, όπως: τηλεδιάσκεψη, τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, τηλεϊατρική, τηλεαγορές και τραπεζικές συναλλαγές!
Ζείστε κι εσείς το μέλλον της επικοινωνίας τώρα.
INTERNET PROVIDER

Γιατί η OTEnet σας παρέχει τα μοναδικά πλεονεκτήματα της σύνδεσης ISDN με νέα μειωμένα τιμολόγια, που κάνουν την
απόκτησή της εφικτή για όλους!

'Internet
Κηφισίας 56 · 151 25 Μαρούσι

ME ΚΑΘΕ 12MHNH ΣΥΝΔΕΣΗ ISDN ΣΤΑ 64 Kbps,
Η 6ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ISDN ΣΤΑ 128 Kbps,

Τηλ.: 61.98.320 · Fax: 61.98.370

http://www.otenet.gr
e-mail: sales@otenet.gr
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ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΤΕ
Τ η / κέντρο 131
htlpVwwiM.ole.gr

Χαρίλαου Τρικουπη 186
145 61 Ν Κηφησια Αθήνα
ΤΗΛ 62 00 035 FAX 62 07 331
http://www.hub gr
e-mail: sales@hub.gr

Λ. Βουλιαγμένης 82,
167 77, Ελληνικό,
Τηλ 96.91 650, Fax 96.91 588
http://www.klimatair.gr
e-mail: Mimaphone@Uimatalr.gr

Β ριληοοου 80.
114 76. Πολύγωνο, Αθήνα.
Τηλ 64 59.581, Fax: 64 61 919
e-mail: mlcrolan@otenet.gr

23 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνώ ν - Λαμίας,
145 65, Αγιος Στέφανος Αττικής,
Τηλ 62 19 300, Fax: 62.19.111
http://www.multirama.com
e-mail: multiram@germanos.gr

12o χλμ. Εθν Οδού Α θηνώ ν - Λαμίας,
144 51, Μ εταμόρφω ση Αττικής,
Τηλ.: 2 8.94 .6 00 Fax: 28.94 .6 75
http://www.sanyo.gr/sanyocom
e-mail: sanyocom@sanyo.gr

Σολωμού 39,
106 82, Αθήνα,
Τηλ.: 3 8.34.760, FAX. 38.21.812
http://www.valuenel.gr
e-mail: inlo@valuenet.gr

