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Εικόνα εξωφύλλου: Μαντόνα της Βενετίας, του Πιέρ Μπλέικ

Ο! ΤΙ ΤΡΕΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ!
ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ εκλογές, οι γαλάζιοι ψηφοφόροι κραύγαζαν για να δώσουν
ελπίδα στον εαυτό τους πως «ήρθε η ώρα του Καραμανλή». (Ό π ω ς κραύγαζαν και
οι οπαδοί του Γκορ, καλή του ώρα!). Τελικά ήρθε και πάλι η ώ ρα του Σημίτη έστω
κι αν διανύει τα τελευταία του τέρμινα* έστω και αν παίζει τις «καθυστερήσεις».
ΤΟ Τ Ο Π ΙΟ κατά τ ’ άλλα είναι άνυδρο και εφιαλτικά δυσοίωνο και στο εσω τερι
κό και στο εξωτερικό. Είναι απρόβλεπτες οι εξελίξεις στις Η Π Α και η εσωτερική
ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα της υπερδύναμης, ίσως δρομολογήσει α πρό
σμενες εξελίξεις. Η Χάγη, με την αδυναμία της να πα ραγά γει περιβαλλοντική π ο 
λιτική και να προστατεύσει το μέλλον του πλανήτη, οι Βρυξέλλες με τον εφιαλτικό
αμοραλισμό τους ως προς την υγεία των πολιτών -οι τρελές αγελάδες με την βοή
θεια τρελών υπουργών τείνουν να γίνουν ένα νέο Τσέρνομπιλ- και τέλος, η χώ ρα
μας, με το χάος στο Χ.Α.Α. της Αθήνας και με τουλάχιστον τρεις υπουργούς υ π ’
ατμόν -αν και αυτό επίσης είναι πολύ αμφίβολο εξαιτίας της έλλειψης πολιτικής
υπευθυνότητας- όλα αυτά μαζί καταδεικνύουν ότι το μέγιστο ζήτημα είναι να παραχθεί επιτέλους πολιτική για τον πολίτη και όχι πολιτική υπάκουη σε ιδιοτελή
συμφέροντα.
Ο ΝΕΟΦ ΙΛ ΕΛΕΥ ΘΕΡΙΣΜ ΟΣ, η πιο ύπουλη μορφή του παλαιοκαπιταλισμού,
«υπόσχεται» ακόμη μεγαλύτερη λιτότητα, κοινωνική ανασφάλεια, συμπίεση των
κατώτερων εισοδημάτων, υπερκέρδη για τους ολίγους, ασυδοσία για τους ισχυ
ρούς, εγκληματική σπατάλη των φυσικών πόρων, απαξίωση του μέλλοντος του
πλανήτη, φαλκίδευση του μέλλοντος των ερχόμενων γενεών.
ΚΑΙ ΕΤΣΙ όλοι άρχισαν να μιλούν για επιστροφή της πολιτικής. Αλλά ποιοι «επιστρέφοντες» και με ποιά πολιτική; Μα είναι οι ίδιοι οι οποίοι την απαξίωσαν διαχειριζόμενοι απλώς τα συμφέροντα μιας νεότευκτης νομενκλατούρας και εξαπλουστεύοντας όλα τα μεγέθη ώστε ναχωρέσουν στην μικρόνοιατων MME. Είναι αυτοί
οι πολιτικοί που διαπλέκονται από τους προκειμένου να προσπορίσουν μαύρο χρή
μα από τους «παραγωγούς της οικονομίας » και κίτρινη υποστήριξη από τα MME.
ΟΙ ΩΡΕΣ έχουν γίνει ιδιαίτερα δύσκολες και οι περιστάσεις πονηρές. Στη χώρα μας
το κόμμα που κυβερνά έχει εξαντλήσει όχι απλώς την δυναμική του αλλά και την
υπομονή των πολιτών. Παίζει με το Χ.Α.Α. χωρίς κανένα δισταγμό, εξαπατά αγγίζο
ντας τα όρια βαρύτατης ποινικής ευθύνης, παίζει με το Σύνταγμα θυσιάζοντας το π ε
ριβάλλον ενώ ο συνταγματολόγοςτου αποδεικνύεται ότι ούτε νόμο σωστό για το θέ
μα της βασιλικής περιουσίας δεν ήταν ικανός να συντάξει όταν έπρεπε (ή μήπως δεν
ήθελε;), παίζει και με την υγεία των πολιτών αφού ούτε στοιχειώδεις ελεκτικούς μη
χανισμούς διαθέτει για τα εισαγόμενα κρέατα! Και ενώ καθημερινά αναδεικνύεται
η ανικανότητα ή το εσκεμμένο των ενεργειών της, η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν έχει
συνείδηση των διεργασιών που συντελούνται στην κοινή γνώμη. Τσως δεν κατανοεί,
μέσα στο γυάλινο περίβλημα του Μεγάρου Μαξίμου, ότι η συσσωρευμένη πικρή
εμπειρία των πολιτών, τούς οδηγεί να αδημονούν μήπως προβάλει επιτέλους ένα ορ
θό πρόγραμμα για την διέξοδο από την παρατεταμένη κρίση.
ΘΑ Μ ΠΟΡΟΥΣΕ κανείς να υποθέσει ότι η Αριστερά θα τολμούσε να προβάλει
μια έντονα κριτική στάση και να αναζητήσει η ίδια αυτόνομα την διέξοδο.
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ...Τρελές υποθέσεις...

αντί

ΠΟΛΙΤΙΚΟ

εκαπενθήμερο
Ό τ α ν ο χ . Σ η μ ίτ η ς α ν α π ο λ ε ί
τη ν

« κ ο ιν ω ν ία τ ω ν π ο λ ιτ ώ ν » ...

«ΜΙΑ ΠΟΛΥ μεγάλη μέρα για την Ελ
λάδα» ήταν η Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

έτη αγαστής συνεργασίας με την κυβέρ
νηση», εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ελ

2000, κατά τον χαρακτηρισμό του υ
πουργού Εθνικής Οικονομίας Γιάννου
Παπαντωνίου... Και, τη φορά αυτή, ακριβολογοΰσε, αφού, την ίδια αυτή μέ
ρα, οι αρμόδιοι κοινοτικοί επίτροποι
(Μισέλ Μπαρνιέ και Άννα Διαμαντοπούλου) υπέγραψαν το Γ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, βάσει του οποίου η
Ελλάδα -η Ελλάδα της αρετής, αλλά
και της διαπλοκής...- θα εισπράξει,
από τα κοινοτικά ταμεία, το συνολικό
ποσό των 16 τρισεκατομμυρίων δραχ
μών, για την περίοδο 2000-2006.
ΠΛΗΝ, προτού καν αρχίσει η εκταμίευση έστω μιας δραχμής, το Συμβούλιο
Κοινωνικών Υποθέσεων, που συνήλθε,
την επομένη, στις Βρυξέλλες, άρχισε
τις υπομνήσεις: Η ανεργία στη χώρα

ληνικών Βιομηχανιών χαρακτηρίζουν
την κυβερνητική οικονομική πολιτική
ως «κρατικοκεντρική» και επικρίνουν
την πολιτική ηγεσία «για έλλειψη θάρ

σας υπερβαίνει το μέσο κοινοτικό επί
πεδο... Στον τομέα της εκπαίδευσης
διαπιστώνουμε έλλειψη γενικής στρα
τηγικής... Η μεγάλη γραφειοκρατία
εμποδίζει την ανάπτυξη των επιχειρή
σεων, κ.λπ. Συνεπώς, καλείσθε να λάβε
τε τα προσήκοντα μέτρα, ούτως ώστε...
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, βέβαια, ομνύει
πως θα επισπευθούν τα επιμέρους επι
χειρησιακά προγράμματα του «πακέ
του», ώστε από το 2001 να αρχίσει η
κανονική εκταμίευση των πόρων. [Το
«πακέτο», όπως είναι γνωστό, καλύ
πτει επτά βασικούς άξονες: εκπαίδευ
ση-απασχόληση, μεταφορές, βελτίωση
ανταγωνιστικότητας, γεωργία-αλιεία,
ποιότητα ζωής, κοινωνία των πληροφο
ριών και περιφερειακή ανάπτυξη].
Αλλά τα πράγματα, εν τη Μεγάλη Ελλη
νική Αποικία του 2000 μ.Χ., δεν πάνε
κατ' ευχήν. Η ενόοκυβερνητική και ενδοκομματική βαβούρα πάει σύννεφο.
Από την άλλη, η συνεχιζόμενη πτώση
της Σοφοκλέους, ενίσχυσε τις φωνές
εκείνες που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομι
κής πολιτικής. Δεν είναι τυχαίο -σημει
ώνει η Καθημερινή- ότι, «έπειτα από

ρους και επιφυλακτικότητα προς την α
πρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς».
ΣΉ Σ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ αυτές, όχι μόνο
των βιομηχάνων, αλλά και των συντρό
φων συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ, ο
πρωθυπουργός Κ. Σημίτης απαντά σε
στυλ «και τούτο ποιείν, κακείνο μη αφιέναι»: «Υπάρχει το πλαίσιο για επεν

δύσεις τα επόμενα χρόνια... Θέλουμε να
δραστηριοποιήσουμε επιχειρήσεις και
ιδιώτες, σε ένα πλαίσιο επιτάχυνσης της
ανάπτυξης... Ελπίζουμε ότι, στην πορεία
αυτή, θα προχωρήσουμε σταθερά, με κι
νητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών».
Ερώτηση: Κάτω από ποιους συνειρ
μούς ο κ. Σημίτης θυμήθηκε τον...
Γκράμσι και την «κοινωνία των πολι

τών»;
«Αν, οπόταν, πονηρός βασιλεύς»...
ΚΑΙ, ΞΑΦΝΙΚΑ, ύστερα από την α 
πόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μας προέκυψε θέμα προσδιορισμού της κατα
βλητέας προς τον έκπτωτο Κωνσταντί
νο αποζημίωσης, για την «απαλλοτριωθείσα βασιλική περιουσία». Πρώτοι, φυ
σικά, που βγήκαν στο μεϊντάνι, έμπλεοι
οργής, για να καταγγείλουν τη θρασύτητα του Γλύξμπουργκ, ήταν «οι υπουρ

γοί μας και οι φίλοι των υπουργών μας».
Και καλά έκαναν! «Ο έκπτωτος βασι
λιάς -δήλω ναν- παραμένει υπόλογος
απέναντι στον ελληνικό λαό. Ζητάει 600
δισ., ενώ οφείλει πλείονας φόρους. Η
κυβέρνηση, επ ’ουδενί, πρόκειται να ενδώσει στις θρασύτατες αξιώσεις του ή
να έλθει σε διαπραγμάτευση μαζί του».
ΩΣΤΟΣΟ, όλοι παρέκαμπταν την ου
σία της απόφασης του δικαστηρίου:
'Οτι, ούτως ή άλλως, δηλαδή, η κυβέρνη
ση πρέπει να καταβάλει στον έκπτωτο

Γλύξμπουργκ ένα «X» ποσό δισεκατομ
μυρίων για την «απαλλοτριωθείσα βασι
λική περιουσία». Αρα, εκ των πραγ
μάτων, θα πρέπει να έλθει σε επαφή μα
ζί του (διάβαζε να «παζαρέψει» μαζί
του), για το ύψος της αποζημίωσης που
θα του καταβληθεί. Και εάν αυτό δεν γί
νει; Αν η κυβέρνηση αρνηθεί οποιαδήποτέ συνάφεια μαζί του; Στην περίπτω
ση αυτή, το δικαστήριο -κατά τη δική
του κρίση- θα ορίσει εκείνο το ύψος της
«καταβλητέας αποζημίωσης», εφόσον
δεν υπάρχει δικαίωμα εφέσεως.
ΥΠΑΡΧΕΙ «άλλη λύση» για την κυβέρ-.
νηση; Υπάρχει η λύση του παράλογου:
Να καταγγείλει την απόφαση του δικα
στηρίου, ν ’ αποφασίσει έξοδο από το
Συμβούλιο της Ευρώπης, να διατάξει.
«μέγα σημαιοστολισμό» της πραπεΰουσας -καταπώ ς είχε αντιδράσειη χούντα,
όταν το ίδιο αυτό Συμβούλιο της Ευρώ
πης την είχε αποβάλει από τους κόλπους
του! Αλλά καλύτερα να σοβαρευθουμε.
Καλά τα νταϊλίκια, αλλά και αυτά έχουν
την ώρα τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη
μπορεί να ευθύνεται για το «unfair» και
τα γνωστά «containers» (που μετέφεραν ‘
ανεκτίμητα περιουσιακά στοιχεία, από ?
το Τατόι στο Λονδίνο), αλλά η επισή- '
μανση αυτή δεν απαλείφει τις ευθύνες
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, οι οποί
ες χειρίσθηκαν το όλο θέμα με κριτήριο :
ψηφοθηρικά και «ούλτρα πατριωτικά»
[Ακόμα και ο σημερινός υπουργός Δι ’
καιοσύνης Μιχ. Σταθόπουλος, εν τη ρύ
μη του λόγου, παραδέχθηκε ότι ο νόμο:1
του Ευ. Βενιζέλου, έτους 1994, ήταν «βί·^
βιασμένος», εφόσον έδωσε στον κ. Τέως
τη λαβή που αναζητούσε, για να προ”
σφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.]
ΕΠ ΙΜ Υ Θ ΙΟ : Αντί η κυβέρνηση νατο
παίζει, τάχα μου, «ανένδοτα», αποφεΰγοντας -φ ρ α σ τικ ά - τις «κακοτοπιά·
καλύτερα να π ει στον λαό την αλήθεια: 'Οτι, αργά ή γρήγορα, θα κληθεί νακα-1
ταβάλει στον Γλύξμπουργκ (ναι, ναι. I
στον έκπτωτο και υπόλογο Γλύξμπουρι |
γκ), μερικά δισεκατομμύρια, επειδή οι^__

κυβερνήτες μας δεν έμαθαν ακόμα ότι
«κυβερνάν εστί προβλέπειν» και ότι,
σιον κόσμο που ζούμε, υπέρτατο και
ακατάλυτο αγαθό είναι η ιδιοκτησία!
Α .Α Β ΡΑ Μ 0Π 0ΥΛ0Σ: ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αθηναίων Δ. Αβρααόπουλος, λοιπόν, επανέρχεται στην κε
ντρική πολιτική σκηνή. Γιατί, όμως; Διόα το σημερινό πολιτικό σύστημα «διέρ
χεται κρίση», διότι στα πολιτικά κόμμαca «κυριαρχεί μια αναχρονιστική αντί
ληψη της εξουσίας», διότι «μια νέα πολι-

Ίκή πρόταση είναι αναμενόμενη, προσ
ηκωμένη και αναγκαία» -μικρή πα
ραλλαγή, ίσως, του «ευλογημένος ο ερ
χόμενος», εν ονόματι Αβραμοποΰλου!
ΦΥΣΙΚΑ, κατά την πάγιά του τακτική,
) νυν δήμαρχος απέφυγε λεπτομέρει
ας... Απλώς, «σύμφωνα με πληροφορίες
ιπό το περιβάλλον του», ο νέος φορέας
)α ανακοινωθεί κατά στάδια: Πρώτο
πάδιο, η ίδρυση Πολιτικού Γραφείου,
ιριν από το συνέδριο της Νέας Δημοτρατίας. Δεύτερο στάδιο, η ίδρυση κόμιατος, την άνοιξη του 2002, έξι μήνες,
ηλαδή, πριν από την ολοκλήρωση της
Ιητείας του, ως δημάρχου.
ΚΑΙ ΟΙ αμέσως ή εμμέσως ενδιαφερόιενοι ή θίγόμενοι; Προπαντός ψυχραιιία! Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημ.
’εππας το έπαιξε ολύμπιος: Η δημοκρα1ία μας, είπε, είναι ευρύχωρη, άρα, όλοι
χουν θέση στην κεντρική πολιτική σκηή, πλην «υπάρχει απόσταση μεταξύ θειρίας και πράξης». (Και ο νοών νοείω!). Όσο για τον πρόεδρο της Ν.Δ. Κ.
Καραμανλή, αισθάνθηκε την ανάγκη να
ύμίσει ότι ο κ. Αβραμόπουλος προέρ: εται από τη Νέα Δημοκρατία, «άρα η
: ίση του είναι στο κόμμα αυτό». Το πρόλημα, ωστόσο, που απασχολεί και τα

δυο αυτά κόμματα, είναι τι ποσοστό θα
μπορούσε να συγκεντρώσει το νέο κόμ
μα, στις προσεχείς εκλογές. Προγνωστι
κά, βέβαια, δεν νοούνται, όταν δεν είναι
δεδομένος ούτε ο εκλογικός νόμος, ούτε
ο χρόνος (και το «κλίμα») των προσεχών
εκλογών. Πάντως, δεν είναι λίγοι αυτοί
που πιστεύουν (ακριβέστερα ελπίζουν)
ότι το κόμμα Αβραμόπουλου θα μπορού
σε, ενδεχομένως, να «σπάσει τον δικομματισμό» και ν ’ ανοίξει τον δρόμο στον
σχηματισμό «συμμαχικών κυβερνήσε
ων», εφόσον, βέβαια, θα συγκέντρωνε,
στην πρώτη αναμέτρησή του με τα δυο
μείζονα κόμματα, ένα ποσοστό της τάξεως του 10%. Κατά τα άλλα, η πρόβλεψη
διαφέρει, ως έννοια, από τα ευχολόγια...
Δ Υ Σ Φ 0 Ρ 0 Υ Ν ΓΙΑ ΤΟΝ Ρ. ΝΤΕΝΚΤΑΣ

ΣΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜ ΕΡΟ που επι
σκοπούμε, ανακοινώθηκε, μεταξύ άλ
λων, η απόφαση του τουρκοκύπριου
ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς να μην προσέλθει στον νέο κύκλο των συνομιλιών για
το Κυπριακό. Ό π ω ς ήταν φυσικό, η
απόφασή του αυτή προκάλεσε τις έντο
νες αντιδράσεις των κομμάτων της
τουρκοκυπριακής αντιπολίτευσης, η
οποία -ε ν πλήρει γνώσει ότι, πίσω από
τον Ντενκτάς βρίσκεται η Άγκυρα,επικέντρωσε τα πυρά της στον Ετζεβίτ
και «στις συμμορίες της μαφίας, που

εξωθούν τους Τουρκοκυπρίους σε αι
ματηρές περιπέτειες», καταπώς έγρα
ψε η τουρκοκυπριακή Αβρούπα.
«ΔΥΣΦΟΡΙΑ», όμως, για την απόφα
ση του Ντενκτάς εξέφρασε και το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, εκπρόσωπος του οποίου
διαβεβαίωσε ότι η αμερικανική κυβέρ
νηση βρίσκεται σε επαφή με όλα τα εν
διαφερόμενο μέρη, «για την αντιμετώ

πιση της καταστάσεως που δημιουργήθηκε». Ό σ ο για τον ίδιο τον Μπουλέντ

Ετζεβίτ, αρκέσθηκε να δηλώσει ότι

«δεν είναι εύκολη υπόθεση η ανάκληση
της απόφασης του προέδρου Ραούφ
Ντενκτάς».
ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ, μήπως; Άγκυρα και
Ντενκτάς μας δουλεύουν «ψιλό γαζί»...
Και δεν είναι τίποτε το εκπληκτικό,
αφού επανειλημμένα, μέχρι σήμερα,
ακόμα και ελληνικές κυβερνήσεις απο
τάθηκαν στην Ουάσιγκτον, με την πα
ράκληση να παρέμβει στην Άγκυρα,
προκειμένου να πείσει (η Άγκυρα...)
τον Ντενκτάς «να βάλει νερό στην
αδιαλλαξία του»! [Η Άγκυρα, σε σχέση
με το Κυπριακό, συμεριφέρεται σαν να
μην ξέρει τίποτε για το «φόνο»].
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, όμως, έχει συνδεθεί
(μεταξύ άλλων) και με την εταιρική
σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Και, παρ’ όλα όσα λέγονται
και άδονται, υπάρχει -σαφής και κατη
γορηματική- η δήλωση του κυβερνητι
κού εκπροσώπου Δημ. Ρέππα: «Εφόσον
το κείμενο (της εταιρικής σχέσης Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας) δεν εί

ναι σε συνέχεια και σε συνέπεια με την
απόφαση κορυφής του Ελσίνκι, δεν
πρόκειται να γίνει δεκτό». Λαμπρά!
Και με τη δήλωση του υπουργού Άμυ
νας Α. Τσοχατζόπουλου ότι «υπάρχει
και δεύτερη επιστολήΛιπόνεν (του φινλανδού πρωθυπουργού) προς τον
Μπουλέντ Ετζεβίτ», τι λέμε;
Δεν λέμε τίποτε, διότι, κυρίες και κύ
ριοι, that is another story!
Είχε στοιχειοθετηθείτο κείμενο αυτό,
όταν έγινε γνωστό ότι το θέμα συζητή
θηκε στο Εκτελεστικό Γραφείο του
ΠΑΣΟΚ, παρόντος του υπουργού Άμυ
νας. Τελικά, το Εκτελεστικό απεφάνθη
ότι «δεύτερη επιστολή Λιπόνεν δεν

υπάρχει».
ΑΝΤΗΝΩΡ

ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΑΚΟΜΗ ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙ (1996)

Α’ εξά μ η ν ο 19 9 6

Είναι έτοιμοι και διατίθενται από τα γραφεία του περιοδικού(Δημοχάρους
60, Αθήνα) δυο ακόμα τόμοι του ΑΝΤΙ που συμπεριλαμβάνουν τα τεύχη
595 έως και 608 (ο 44ος) και 609 έως και 624 (ο 45ος).
Θα βρείτε επίσης τους τόμους των προηγουμένων ετών
Στους τόμους του περιοδικού ΑΝΤΙ
αποτυπώνεται η σύγχρονη ιστορία μας.

Β’ εξάμηνο 1996
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ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΟΤΙ...
•όλα τα πατσατζίδικατο
γύρισαν στην κακαβιά;
• η αγαπημένη
παραγγγελία είναι
«πιάοε ένα οαργό
φιλοκομμένο»-,
•όταν τρως τις
αγελάδες ωμές και
ολόκληρες δεν έχεις
πρόβλημα; Μια χαρά τον
βλέπω τον Καρατζαφέρη.
•ό τ ιο 'Ακης δήλωσε «να
μην βλέπουμε το μέλλον
με δίοπτρες του
παρελθόπος»;. Άμα τις
βλέπουμε με τρίοπτρες
καλά είναι;
•πάνω που είχαμε
αρχίσει να
αναπτυσσόμαστε
πολιτιστικά έδιωξαν τον
Πάγκαλο; Άντε πάλι στις
καλύβες να φτιάχνουμε
τοιχογραφίες.
•γιατί δεν βάζουν στο
υπουργείο Πολιτισμού
τον 'Ακηπου ξέρει που
ξέρει και τις δίοπτρες ,
•τώρα που γίνονται
αλλαγές στο Σύνταγμα,
θα αλλάξουν οι τιμές των
οικοπέδων στην περιοχή
ή θα μείνουν ίδιες;
•θέλω να δώσω μια ιδέα
στον Καρατζαφέρη: Για
κάθε αδίκημα που
διαπράπει έλλην
υποήκοος, να εκτελείται
ένας Αλβανός. Έτσι ο
παραδειγματισμός θα
βρεί τον πραγματικό του
χαρακτήρα και ο Έλλην
θα το ξανασκέφτεται να
διαπράξει αδίκημα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ

ΦΥΓΕ ΕΣΥ ΕΛΑ ΣΥ

Κι ενώ οι μύθοι καταρρέουν, ένας παραμένει
κυρίαρχος: ο μύθος της διαρκούς «προόδου» και
της σταθερής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους προς
τα εμπρός. Μύθος που πρωτοκαλλιεργήθηκε από
τον Διαφωτισμό, το νεοθετικισμό του Α. Κοντ και
τελικά από τον παπού Μαρξ. Μύθος που
αποθεώνει την λογική διαδικασία ακόμη και στις
πλέον εργαλειακές και ανευφάνταστες εκδοχές
της. Μύθος που ταλανίζει τη Δύση και την ωθεί με
δραματικό τρόπο στα ιδεολογικά της όρια. Λίγο πιο
πέρα το χάος.
Η παράλογη λοιπόν «λογική» των καιρών μας με
την καταστροφή του περιβάλλοντος και τις τρελές
αγελάδες αποδεικνύει πλήρως την έκπτωση ενός
ολόκληρου μοντέλου σκέψης.
Η αποτυχία της Χάγης καταδεικνύει ότι ο δυτικός
κόσμος εμπρός στα μικρόθωρα συμφέροντά του,
στην δεσποτεία της αγοράς και στον ανάλγητο
καπιταλισμό δεν αντιλαμβάνεται την επερχόμενη
καταστροφή, δεν παίρνει μέτρα για να την
αποτρέψει.
Απ’την άλλη οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε.
απαντούν με ημίμετρα στο μέγα θέμα της αλυσίδας
της διατροφής και των αποκαλουμένων «τρελών
αγελάδων» εφόσον τα οικονομικά συμφέροντα των
κρατών ή των οργανωμένων συντεχνιών είναι
υπεράνωτης
δημόσιας υγείας.
Έ τσ ι λέει η
εργαλειακή
λογική, αυτή
είναι η κυρίαρχη
αντίληψη της
προόδου με κάθε
κόστος· ακόμη και
με την βιολογική
μας μετάλλαξη.

Η παραίτηση της Αγγ. Λάιου από το
ΥΠ.Ε Ξ και η αποπομπή του Θ. Πάγκαλου
από το ΥΠ.ΠΟ δημιούργησαν ήδη έναν μίνι ανασχηματισμό όσο και μάξι τριβές στο
κυβερνών κόμμα. Έ ν α κόμμα που επτά μή
νες μετά τις εκλογές εκφράζει όλη την κό
πωση, τη φθορά και το ανέμπνευστο από
την πολύχρονη άσκηση της εξουσίας. Αλλά
και η επιστροφή του Ευ. Βενιζέλου στον
πολιτισμό, χώρο που απαξίωσε λίγο καιρό
πριν, όταν του πρότεινε το ΥΠ.ΠΟ ο πρω
θυπουργός, αποδεικνύει αφενός την λει
ψανδρία και αφετέρου την λειψυδρία (ιδε
ών). Ο κ. Σημίτης άφησε τότε εκτός κυβέρ
νησης τον κ. Βενιζέλο, κατά την κρίση μας,
για δύο λόγους: προότον ως επίδειξη πυγμής
προς κάθε κατεύθυνση και δεύτερον ως μια
προσπάθεια εκτόνωσης της λαϊκής δυσα
ρέσκειας εφόσον ο βουλευτής Θεσσαλονί
κης και βασικός δελφίνος εκπροσωπούσε
απόλυτα αυτό που λέμε «αλαζονεία της
εξουσίας». Κατ’ εκείνη την ανάληψη μάλι
στα του υπουργείου από τον Θ. Πάγκαλο
ειπώθηκαν πολλά περί κατασπατάληση;
των κρατικών πόρων σε μικρορουσφέτια,
αδιαφάνεια, έλλειψη πολιτικής, καθυστέ
ρηση περί την διοργάνωση των «Ολυμπια
κών» και της «Ολυμπιάδας» κ.λπ. Το να ξε
χνιούνται πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύ
ει ένα επικίνδυνο πολιτικό αλτσχάιμερ.
Και εμείς λοιπόν θα συμφωνούσαμε -μα
ζί με πλείστους άλλους- ότι η παρουσία
του κ. Βενιζέλου στο ΥΠ.ΠΟ ήταν άκρως
ατυχής, πλήρης μεγαλόσχημων υποσχέσε
ων αλλά στερημένη ουσίας και έργου.
Προώθησε «ημέτερους», κυνήγησε «αντίφρονούντες», έδειξε άγνοια των ιδιαιτε
ροτήτων του πολιτισμού και επισώρευσε
«έργα» βιτρίνας στην κομματική του περι
φέρεια. Επίσης βαρύνεται με ατυχείς χει
ρισμούς κατά την οργάνωση της «Θεσσα
λονίκης, Πολιτιστικής Π ρω τεύουσ ας» σε
βαθμό ώστε να μην προμηνύεται τίποτε αι
σιόδοξο από την, αιφνίδια, επιστροφή του.
Η επιλογή του κ. πρωθυπουργού οφείλε
ται μάλλον σε ο ρ γ ή ή π α ρ ο ρ μ η τισ μ ό όμως
αντί για δύναμη εκφράζει μάλλον αδυνα
μία παραγωγής πολιτικής. Πόσο μάλλον
πολιτικής για τον πολιτισμό. Ε κτός κι αν >
συνιστά πολιτισμό η «τηλεοπτική» ενέρ
γεια του «φύγε συ, έλα συ», απλώς και μό
νο για να επιβεβαιώσει πως παραμένει ο
ίδιος, ακόμη, ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.

«Τρελοί
υπουργοί
γεωργίας» έγραφε
χαρακτηριστικά ο Π.
Κοροβέσης στην Εποχή
της 26.11 καταλήγοντας πως

«αυτό που συμβαίνει στο πιάτο μας,
δηλαδή η ίδια η ζωή μας είναι μια κα τ’εξοχήν
πολιτική παρέμβαση»' και αποτελεί πρόκληση
δράσης για την Αριστερά, θα συμπλήρωνα. Κι
αφήστε την κ. Δαμανάκη και τους εκσυγχρονιστές
που δεν εκσυγχρονίζονται, να περιμένουν την
επιστροφή της πολιτικής από άλλο δρόμο.
Μάνος Στεφανμ

Στέφανος Προτεστάκιξ

ΕΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ,
TO ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
TOY ΠΑΣΟΚΙΣΜΟΥ
To 1979 ο αείμνηστος Σπύρος
Δ οξιάδης, τότε
Υπουργός
Κοινωνικών Υπηρεσιών στην τε
λευταία Κυβέρνηση Καραμανλή
1977-80, έφτιαξε ένα πρώτο νο
τοσχέδιο για το ΕΣΥ. Ατυχώς ο
Δοξιάδης πολεμήθηκε με συνέτεια και αποτελεσματικότητα,
τρώτα από το Πασόκ, το αυτειαγγέλτως και αγόνως εναντιούτενο δι’ ίδιον όφελος, αλλά τελιé η χαριστική βολή εδόθη από
:ους βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι,
τοιός ξέρει σε ποιανών μεγαλοηατροίν τα συμφέροντα υπείκο/τες, τον αντιπολιτεύτηκαν πριν
(άν φθάσει το νομοσχέδιο στην
ιρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Το ενδιαφέρον της υπόθεσης
ίναι ότι οι διαφορές του νομοτχεδίου από αυτό του ΕΣΥ του
983, του διατυμπανισμένου ως
πιτελους σοσιαλιστικού, προο
δευτικού κ.λπ. κ.λπ., δεν είναι
ιρατές δια γυμνού οφθαλμού,
:λην μιας: Του Δοξιάδη επέρεπε την πλήρη αλλά μη απο
κλειστική απασχόληση στο
ΐΣΥ, ενώ του 1983 επέβαλε
- λήρη και αποκλειστική απα
σχόληση. Ακριβώς από τότε
ρονολογείται η κατακόρυφη
τώση του επιπέδου της δημόιας νοσοκομειακής περίθαλης καθώς τα επαρκέστερα και
υπρεπέστερα στελέχη του ιαοικου δυναμικού αποχώρησαν
ρνούμενοι να κάνουν παράνο, α ιδιωτικό ιατρείο.
νυν
Υπουργός
Α.
απαδόπουλος είδε γρήγορα ότι
απόλυτη απαγόρευση της ιδιωκής άσκησης του επαγγέλματος
'χε α ρ νη τικ ά αποτελέσματα,
τότε έδωσε πρακτική λύση στο
j-οόβλημα επιτρέποντας στους
Τηλόβαθμους γιατρούς να κά"ρυν ιατρείο μέσα στο νοσοκο;ίο με ανάλογη κατανομή της
,τοιβής τους. Υπάρχει ελπίδα
ι';σι να αναστραφεί το ρεύμα φυ|ς των αρίστων από την
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ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΟΤΙ...
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• η Μιμή Ντενίση
υιοθέτησε ένα παιδάκι
για να έχει παρέα ο
Πασχάλης Τσαρούχας;
•τώ ρα που έφυγε ο
Πάγκαλος από το
υπουργείο θα
επιστρέφει και η
Άντζελα Δημητρίου από
την Κωνσταντινούπολη
όπου εκτελούσε χρέη
πολιτιστικού ακολούθου
στην εκεί πρεσβεία μας;
• ο Βενιζέλος θα
διορίσει στην θέση της
την Λίτσα Γιαγκούση για
να συνεχίσει το έργο
της πολιτιστικής
προσέγγισης των δύο
λαών;
• η νέα μόδα στα κλαμπ
είναι να φοράνε τα
κοριτσάκια το βρακί
πάνω από τη φούστα ή
εγώ δεν βλέπω καλά;

Ο ΜΛΒΑΓΟΣ, Εα Μ ΤΐΗΗΓβί MeTWΤΑΦΤΟΓΚΓΑΤοΥ
. θα M em uei €R tqh ψΑΡϋόϋta α ι^ οματατοϊ
(έφ ’ οχοΗ AMAttA<KT6 t m TO O R M ÏK éB M kW )
Δημόσια Περίθαλψη.
Καλός
καγαθός
ο
Α.
Παπαδόπουλος. Ασφαλώς θα
αφήσει την σφραγίδα του στην
περίθαλψη όπως και στα προη
γούμενα πόστα του. Άραγε αν εί
χε προηγηθεί των θερμοκέφαλων
Αυγερινού και Γεννηματά θα εί
χαμε συντομιύτερα αυτήν την διέ

ξοδο την σχεδιασμένη προ 21
ετών από την περιφέρεια της
Δεξιάς;
Και βέβαια δεν είναι η μόνη
περίπτωση παλινδρόμησης του
Πασόκ υπέρ επιλογών της
Πεφωτισμένης.
Σ. Καφαντάρης

•τώ ρα που το
σκέφτομαι οι Γερμανοί
θα πρέπει να ζητήσουν
αποζημίωση από την
Ελλάδα επειδή
καταστρέψαμε την
γέφυρα του
Γοργοπόταμου όταν
ήταν δίκιά τους.
• ότι ο Μπέκαμ της
Μάντσεστερ δήλωσε ότι
έχει σεξουαλικές
φαντασιώσεις με
άντρες; Εντάξει, μπορεί
να έχασε ο
Παναθηναϊκός, αλλά ο
Καραγκούνης πάλι
έκαψε καρδιές.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ TON
ΠΑΠΑ!
Ασφαλώς και να έρ θει ο
πάπας. Και ως
προσκυνητής και ως
αρχηγός του
Ρωμαιοκαθολικισμού
και ως χριστιανός. Και
θα πάμε και στην
υποδοχή του. Panem et
circenses έλεγαν οι
ρωμαίοι πρόγονοί του
(πολωνού) ποντίφηκα·
τουτέστιν άρτον και
θεάματα. Και μακάρι να
γίνει το ίδιο ιλαρό
πανηγύρι που γίνεται
κατά τις περιοδείες του
Χριστόδουλου ανά την
επικράτεια.
- Ποιος ζηλεύει από μια
τέτοια εκδοχή;
Μ .Σ.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Τι γίνεται με το
(δασοκτόνο) άρθρο 24
του Συντάγματος; Τι
γίνεται με το Συμβούλιο
Επικράτειας; Ποιος
πολιτικός άρχων
μετατρέπει την
(δημοκρατική) εξουσία
του σε όπλο
αυθαιρεσιών; Ποιοι
γράφουν στα παλιά τους
τα παπούτσια την κοινή
γνώμη;
Ω.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ;
Πόσο σοβαρά έχουν
απασχολήσει την
ελληνική κυβέρνηση οι
καταγγελίες του
μειονοτικού κόμματος
της Αλβανίας
«Ομόνοια», που κάνουν
λόγο για καταπάτηση
περιουσιών των μελών
του; Οι καταγγελίες
αφορούν περιστατικά
καταπατήσεων στην
κοινότητα Ζερβατίου
Ανω Δρόπολης.
ΣΩ.ΛΕ.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η υπόθεση Στεφανίδη, για το ντοκυμανταίρ
στα κατεχόμενα, (βλ. σχετικά στη σελ. 47) το
απηνές κυνηγητό του συνεργάτη μας από δυο
μεγαλόσχημους υπουργούς, τον Θ. Πάγκαλο
και τον Ευ. Βενιζέλο, η συσσώρευση ποικίλων,
βαρύτατων όσο και παράλογων κατηγοριών
-από παράβαση καθήκοντος ως διατάραξη
σχέσεων φιλιών χω ρώ ν- αλλά και η παμψηφεί
αθώωσή του από την ελληνική δικαιοσύνη,
όσο κι αν συνιστά ένα σκύβαλο μέσα στους
ογκόλιθους σκανδάλων που μας περιβάλλουν,
αποτελεί κατά τη γνώμη μας ένα σημαντικότα
το μάθημα με πολλαπλούς αποδέκτες.
Πρώτα-πρώτα τον ίδιο τον Μ. Στεφανίδη ο
οποίος πρέπει να εστιάσει την προσοχή του σε
συλλογικούς περισσότερο παρά σε ατομικούς
ηρωισμούς.
Ύ στερα τους κρατούντες πάσης φύσεως,
υπουργούς, αξιωματούχους, ανώτατους λει
τουργούς οι οποίοι αντιλαμβάνονται το κράτος
ως προσωπικό τους τιμάριο και δεν διστάζουν
ν ’ αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να «στήνουν»
κατηγορίες και να καταχρώνται της δύναμης
που τους εμπιστεύθηκαν οι δημοκρατικοί θε
σμοί και ο κυρίαρχος λαός.
Μια κυβέρνηση, κατ’ επίφαση σοσιαλιστική,
και κάποιοι εκπρόσωποί της βουτηγμένοι στις
γκάφες, τα λάθη αλλά και την αλαζονεία θεω
ρούν ότι ένας δημόσιος υπάλληλος είναι υπο
χείριό τους, μπορούν να τον θέτουν στο περι
θώριο όταν δεν γίνεται πειθήνιο όργανό τους,
έχουν το δικαίωμα να τον παραπέμπουν εξα
κολουθητικά σε δίκες ή σε πειθαρχικά μόνο
και μόνο επειδή ασκεί κριτική και διατυπώνει
αντιρρητικό, δυσάρεστο λόγο.
Τα συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη ή οι
ελευθερίες που απορρέουν από την ευρωπαϊ
κή σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι
γι’ αυτούς ψιλά γράμματα. Και κάτι τελευταίο:
η ελληνική δικαιοσύνη παρά το βαρύγδουπο
των υπουργικών κατηγοριών και των «υψη
λών» κατηγόρων δεν εκάμφθη αλλά στάθηκε
στο ύψος της. Να κάτι πολύ παρήγορο.
Χ.Γ.Π.

ΟΥΑΙΥΜΙΝ
Εύγε της κ. Βάσως που θέλοντας να εξυγιάνει
την δημόσια διοίκηση από την διαφθορά
επιβάλλει κατ’ επείγον «πόθεν έσχες» για όλους
τους δημοσίους υπαλλήλους ως το τέλος του
χρόνου. Κι ως εδώ καλά. Μόνο που ο
«αδιάφθορος» επικεφαλής της έρευνας για τη
διαφθορά στο κράτος απεδείχθη και ο ίδιος «ένας
από εμάς», ενιό η πολιτική ηγεσία και οι
τριακόσιοι της βουλής εξαιρούν προκλητικά τους

εαυτούς τους από την εξίσου επείγουσα
υποχρέωση τους για «πόθεν έσχες». Θα ήταν
λοιπόν άκρως δίκαιο να ξεκινούσε το θεάρεστο
σχέδιο της κ. Βάσως από την ίδια ή τον κ. Λαλιοπη
και μετά να εξαπλιυθεί στους υπαλλήλους της
πολεοδομίας, της αστυνομίας, των εφορκύν κ.λπ.
Πάντως στη συντριπτική πλειονότητά τους οι
δημόσιοι υπάλληλοι υποαμείβονται, ζουν στο όριο
της πενίας και αξιοποιούνται ελάχιστα ή καθόλου
από την «εποπτεύουσα αρχή». Το πρότυπο του
πειθήνιου, άνευρου και δωροδοκούμενου
υπαλλήλου είναι μια κατασκευή που βολεύει
κυρίως τους κρατούντες. Είναι το εύκολο άλλοθι
τους. Θέλετε απόδειξη; την έδωσε ο
πρωθυπουργός μέσω του πολίτη ο οποίος πήγε και
του κατήγγειλε πρόταση εξαγοράς. Τι
απαράδεκτο, παλιομοδίτικο θέατρο!
Κι εγώ κύριε πρωθυπουργέ έχω καταγγείλει
επανειλημμένα παρανομίες, διαφθορά, εξαγορές
ανωτάτιυν κρατικών στελεχοτν,
προσυμφωνημένους δημόσιους διαγωνισμούς οι
οποίοι έχουν έναν και μόνο αποδέκτη· τον κ.
Σωκράτη ας πούμε. Αλλά δεν με δείχνει η
τηλεόραση. Γιατί λοιπόν τόση υποκρισία;
Σ.Π.

ΑΛΛΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ....
Δεν ξέρω πόση ανάγκη έχουμε από εικόνες φρί
κης, ούτε τι ακριβώς εξυπηρετούν κι έτσι αδύνατο') ί
να καταλάβω το λόγο για τον οποίο ανοίγοντας το
προηγούμενο τεύχος του BHMAGAZINO έπρεπε
να συναντήσω τις τόσο φρικιαστικές ολοσέλιδες
φωτογραφίες ηρωινομανοδν που «χτυπούν» τη δό
ση τους στο λαιμό και στο μηρό τους λόγω έλλει- ;
ψης άλλων σημείων που διέθεταν φλέβες.
Ο σκοπός του περιοδικού να μετατρέψει την ;
τραγωδία σε θέαμα και η διάθεσή του απλώς και
μόνο να σοκάρει περιφρονιόντας οποιοδήποτε
ίχνος ανθροίπισμού γινόταν φανερός από τη λεζά
ντα που υπήρχε στην κορυφή των εν λόγω σελίδων
«Ρεπορτάζ Σοκ - Κρατήστε την ανάσα σας και γιι- .
ρίστε σελίδα».
Όταν η Benetton κυκλοφορούσε τη διαφημιστι
κή καμπάνια με τις φωτογραφίες των μελλοθάνα
των θανατοποινιτών όλος ο κόσμος είχε ξεσηκω
θεί. Και στον κόσμο αυτόν περιλαμβάνονταν και
έντυπα του ΔΟΛ. Τιάρα που το ΒΗΜΑ κάνει το
ίδιο με τη Benetton θεωρείται προσπάθεια επαγρύπνισης.
Εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο. 0 σκοπός
αγιάζει τα μέσα της άυξησης των πωλήσεων. Είτε
με νεκρό, είτε με γυμνό, είτε με μελλοθάνατο, οι 1
πωλήσεις να ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα είναι
ψιλά γράμματα.
Βασίλης Μαρουλάς

αιττι
01 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Τα αποτελέσματα των γενικών εκλο
γών στη Ρουμανία εξέπληξαν τόσο τους
Ρουμάνους όσο και τους ξένους. Ο
πρώην πρόεδρος και ηγέτης του Σο
σιαλδημοκρατικού Πόλου της Ρουμα
νίας Τον Ιλιέσκου ήρθε πρώτος με το
37,3% των ψήφων, ακολουθούμενος,
απροσδόκητα, από τον ηγέτη του εθνι
κιστικού κόμματος «Μεγάλη Ρουμα
νία», Κορνέλιου Βαντίμ Τουντόρ, με το
28,3% των ψήφων.
Τη μεγαλύτερη έκπληξη αποτέλεσε
το γεγονός ότι βρέθηκε εκτός μάχης ο
σ υ ν α σ π ισ μ ό ς των κομμάτων, που κυ
β ερ νο ύν την χώρα. Τρίτο ήρθε το Δη
μ ο κ ρ α τικ ό Κόμμα (7,4%) ακολουθού
μενο από το Φ ιλελεύθερο Κόμμα
(7.2%) και την Δημοκρατική Έ νω ση
Ο ύ γγρ ω ν της Ρουμανίας (6,3%). Ο συ
νασπισμός, που περιλαμβάνει και το
Αγροτικό
Χριστιανοδημοκρατικό
Εθνικό Κόμμα, δεν κατόρθωσε να συ
γκεντρώσει ούτε το ελάχιστο 10% των
ψήφων που απαιτείται για να μπεί στο
ρουμανικό Κοινοβούλιο. Με το ποσο
στό των 5,2% εγκαταλείπει την πολιτι
κή σκηνή προς έκπληξη όλων. Το βρά
δυ της 27ης Νοεμβρίου το σύνολο της
η γεσ ία ς του κόμματος παραιτήθηκε.
Το πρωί της επόμενης ημέρας οι ηγέ
τες του κόμματος που κέρδισε τις εκλογές όρισαν πρωθυπουργό τον Αντριάν
Ν α σ τά ζε, έως τώ ρα αντιπρόεδρο του
κόμματος. Κατά τη διάρκεια της συνέ
ντευξης τύπου που έδωσαν το μεσημέρι
ανακοίνωσαν ότι μέχρις ότου ο δεύτε
ρος γύρος των εκλογών ανακηρύξει
τον μελλοντικό πρόεδρο της Ρουμα
νίας, είναι έτοιμοι να σχηματίσουν μό
νοι τους την μελλοντική κυβέρνηση.
Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου
δείχνουν ότι τον Κορνέλιου Βαντίμ Του
ντόρ, ο οποίος διεξήγαγε μια σφοδρή
εκστρατεία εναντίον της φτώχειας και
της διαφθοράς, ψήφισαν κυρίως άτομα
μεταξύ 18 και 44 ετών. Η επιλογή της νέ
ας γενιάς αποτελεί μιαν ακόμη έκπληξη
για τους πολιτικούς αναλυτές, οι οποίοι
θεωρούν ότι ο Βαντίμ Τουντόρ μπορεί
να είναι για τη Ρουμανία ό,τι ο Χάϊντερ
για την Αυστρία, η οποία αντιμετώπισε
τις κυρώσεις των οργανισμών της
Ε.Ε.για περισσότερο από ένα χρόνο.
Διατυπώνονται ανησυχίες ότι ο Ιον
Ιλιέσκου, πρόεδρος της χώ ρας από το

1990 έως το 1996, αν και επικρίνεται λι
γότερο από τα δυτικά μέσα ενημέρω
σης, θα καθυστερήσει την ενσωμάτωση
της Ρουμανίας στο ευρωπαϊκό οικοδό
μημα και στο ΝΑΤΟ.
Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών
εκλογών θα διεξαχθεί μεθαύριο, Κυ
ριακή 10 Δεκεμβρίου.
Λουμινίτσα Μπορντεϊάνου

ΣΤ ΙΧ 0Ι-Τ 0ΙΧ 0Ι ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ
Το διαβάσαμε στο εξώφυλλο (Γιώργος
Παπαδομιχελάκης) του βιβλίου Η
Ανταρσία της Μουστάρδας του
Αλέξανδρου Αραμπατζή (εκδ.
Μ ανδραγόρας):
ΜΗ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΤΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ. ΑΛΛΟΙ ΣΑΣ
ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ. Και σε τοίχο των
Εξαρχείων αναγνώσαμε τον αντίλογο:
ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ ΦΟΡΤΟ
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΔΩΣΤΕ ΣΤΟ ΧΟΡΤΟ
Ευτυχώς που υπάρχει και η στιχουργία
του πεζοδρομίου για να ξεχνάμε την
σοβαροφάνεια των καθεστωτικών
ποιητών. Και τώρα ένα
παγκοσμιοποιημένο μότο:

Our World is not for sale
Put the Bankers into Jail
(Ο κόσμος μας δεν είναι για πούλημα.
Ρίχτε στη φυλακή τους τραπεζίτες).
Το διαβάσαμε Τσιμισκή και Εγνατίας
γω νία στην αντιστεκόμενη Σαλονίκη.
Μανωλάκης Romero

ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ
Π αιδιά εγώ δεν είμαι συγκοινωνιολόγος αλλά δεν είμαι και μαλάκας. Αυτή η
πόλη ασφυκτιά έως θανάτου απ’ την αγ
χόνη του κυκλοφοριακού. Και ο ρόγχος
της μεταφέρεται ακτινηδόν στην περι
φέρεια που έσπευσε και μιμήθηκε το
κεντρικό μοντέλο (Θεσσαλονίκη, Λάρι
σα, Πάτρα, Πειραιάς, Ηράκλειο, Κέρ
κυρα κ.λπ.). Κύριοι της κυβέρνησης κά
ντε κάτι! Η μποτιλιαρισμένη «κίνηση»
οποιαδήποτε ώρα και οπουδήποτε
εντός του λεκανοπεδίου είναι εφιαλτι
κά ανεξέλεγκτη.
Δισεκατομμύρια χαμένες ώρες, καθη
μερινά, εκατομμύρια εγκλωβισμένοι
οδηγοί στα όρια της παράκρουσης, απί
στευτοι αριθμοί άσκοπα σπαταλημένης
ενέργειας. Μια πόλη χωρίς ελεύθερους

χώρους ανάσας πρασίνου, πεζοδρόμια,
ορθολογικό σχεδιασμο, κυκλοφοριακή
πολιτική. Μια πόλη με τον αριθμό των
Ι.Χ. να διπλασιάζεται κατ’ έτος, με εκα
τοντάδες χιλιάδες ρυπογόνα και υστερι
κά φωνασκούντα δίτροχα, με αλητήρια
και βρώμικα ταξί, με πούλμαν που παρ
κάρουν οπουδήποτε -ιδιαίτερα τα του
ριστικά και ιδιαίτατα μετά τα έργα επί
της Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα οποία
δεν υπάρχει στοιχειώδης πρόβλεψη για
τους, εν πολλοίς υπερήλικες, τουρίστεςπροσκυνητές του Ιερού Βράχου- με
τροχονόμους ηρωικούς αλλά ανεπαρ
κείς και με τη Δημοτική Αστυνομία
αφιερωμένη -κ ι αυτή- στο να μοιράζει
κλήσεις στα σταθμευμένα οχήματα.
Ό μω ς το πρόβλημα είναι τα Ι.Χ. που κι
νούνται, που μπλοκάρουν τις αρτηρίες
της πόλης, που θανατώνουν το κέντρο
και που αποκόβουν τις περιαστικές πε
ριοχές. Σήμερα η μετακίνηση από το κέ
ντρο στην Κηφισιά είναι ένας Γολγοθάς
που μπορεί να κρατήσει ακόμα και δύο
ώρες (όσο χρειάζεται δηλαδή για να πά
ει κανείς από το Σχιστό στην Τρίπολη).
Κάντε κάτι! Το ΜΕΤΡΟ είναι μια λύ
ση αλλά παραμένει ακόμα ελλιπέστατο.
Η προέκταση των γραμμών του προς το
Περιστέρι, την Αγ. Παρασκευή ή την
Βουλιαγμένη θα ήταν σωτηρία, παρα
μένουν όμως απλώς όνειρο. Κάντε κά
τι! Η απαγόρευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων
στο Κέντρο είναι επιβεβλημένη. Ό σο
πιο γρήγορα την αντιμετωπίσετε τόσο
το καλύτερο. Αυτό θ’ αναβάθμιζε αμέ
σως τις δημόσιες συγκοινωνίες, θα επέ
τρεπε την απρόσκοπτη λειτουργία των
λεωφορειοδρόμων κ.λπ. Αποκλείστε
ακόμη τα μισά ταξί από το κέντρο
εφαρμόζοντας την εκ περιτροπής κυ
κλοφορία τους. Το είχατε εφαρμόσει
και παλιότερα μ’ επιτυχία· κάτι τέτοιο
θα οξυγόνωνε τις καρκινοπαθείς, λόγω
ίκτερου, λεωφόρους και θ’ ανακούφιζε
το υπερτασικό κυκλοφοριακό. Πάρτε
πρωτοβουλίες, κυβερνήστε, κάντε κάτι!
Μάνος Στεφανίδης

Διόρθωση
Φυσικά το Συνταγαματολόγος και όχι
Συνταγματολόγος, που διαβάσατε ίσως στο
εξώφυλλο, είναι ένα λάθος που ανιχνεύσαμε
όταν ήταν πλέον πολύ αργά. Ας ελπίζουμε
πως δεν θα επαναληφθεί.

PAXAMERICANA
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ εβδομάδες έχουν περά
σει από την Τρίτη 7 Νοεμβρίου, ημέρα των προεδρικών
εκλογών στις ΗΠΑ, αλλά κανείς ακόμη δεν μπορεί να μι
λήσει με σιγουριά για το ποιος πραγματικά είναι ο νικη
τής.
ΠΡΑΓΜΑΤΙ η διαφορά μεταξύ των δύο αντιπάλων δεν
ξεπερνά τις μερικές εκατοντάδες ψήφους. Νούμερο
εξαιρετικά μικρό αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του
εκλογικού σώματος, απολύτως αμελητέο σε σχέση με τον
πληθυσμό της χώρας και εντελώς ασήμαντο αν συγκριθεί
με τον παγκόσμιο αντίκτυπο της αναμέτρησης.
Αυτή η οριακή ισοδυναμία, εκτός από τον δικαστικό
αγώνα στον οποίο ενέπλεξε τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα
αποτέλεσε την αφορμή για την εμφάνιση πλήθους πολιτι
κών αναλύσεων και πυροδότησε την έναρξη ατελείωτων
δημόσιων συζητήσεων που κατέκλυσαν τα MME παγκοσμίως. Πολλά ακούστηκαν και ακόμη περισσότερα γρά
φτηκαν για τις ελλείψεις του εκλογικού συστήματος, τα
αποτελέσματα του οποίου αποκαλύπτουν υποτίθεται τον
σοβαρό προβληματισμό του διχασμένου αμερικανικού
λαού που επιπλέον νιώθει ανασφαλής.
ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ έρευνες ωστόσο αποδεικνύουν πως ελά
χιστοι από τους αμερικανούς ψηφοφόρους νιώθουν πως
η χώρα τους κινδυνεύει να μείνει ακέφαλη ή έστω πως
κάτι δεν πάει καλά με το πολιτικό τους σύστημα.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ φορά που ο υπόλοιπος κόσμος
αστοχεί στα συμπεράσματα του για τα αμερικανικά
πράγματα και αυτό ίσως εξηγεί ως ένα βαθμό και την ευ
κολία με την οποία δέχτηκε το ρόλο κομπάρσου που του
επιβλήθηκε. Εδώ και πολλά χρόνια ανακυκλώνουμε με
βουλιμία τα ίδια ελάχιστα κολακευτικά στερεότυπα γ ι’
αυτόν τον λαό αγνοώντας το βασικότερο: Την πραγματι
κότητα στις σωστές της διαστάσεις.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ που θα ήταν αδύνατο βέβαια να περιγραφούν σ’ αυτό το σύντομο σημείωμα. Απομένει ωστόσο να
επιχειρηθεί η σκιαγράφηση τους
• · ·
ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ α π’ όλα ποιοι είναι επιτέλους αυτοί οι
Αμερικανοί; Είναι κάποια εξωγήινα όντα με τσέπες γε
μάτες από πανίσχυρα δολάρια και μυαλό ικανό να αντιληφθεί και να εκτιμήσει μόνο τα επιτεύγματα των ηρώ 
ων του μπέιζμπολ, τους τορνευτούς μηρούς της εκάστοτε
εκλεκτής του Χόλιγουντ ή τα γραφικά της τελευταίας
έκδοσης κάποιου ψηφιακού παιχνιδιού; Ε ίναι κάποιοι
αιμοσταγείς που δεν επιθυμούν τίποτε άλλο από το να
εκλέγουν κυβερνήσεις που σκοτώνουν παιδιά και αθώ12

«
ους; Αν ναι, αν δηλαδή αποτελούν ένα συγκεκριμένο εί
δος ανθρώπων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τι έγι
ναν όλοι εκείνοι που τώ ρα ζουν ανάμεσα τους και
προήλθαν από εμάς τους υπόλοιπους; Τι απέγιναν τα
εκατομμύρια εκατομμυρίων των ευρωπαίων μετανα
στών, μεταξύ των οποίων κα ι π ά ρ α πολλοί Έλληνες,
των Ασιατών, των Α φρικανών, των Νοτιαμερικανών ή
έστω όσοι α π ’ αυτούς έπαψαν εδώ και πολύ καιρό να
ζουν ανάμεσα τους ως παρίες και ζουν πλέον ως «ίσοι
μεταξύ ίσων»;
Υποτάχθηκαν; Αφομοιώθηκαν; Ή απλά μεταλλάχθη
καν;
ΣΥΧΝΑ, τους κατηγορούν, τους κατηγορούμε καλύτερα,
πως είναι ένας λαός που μισεί κάθε τι πνευματικό, ένας
λαός που γνω ρίζει μόνον όσα του προσφέρει η αμερικα
νική τηλεόραση, ένα πλήθος μανιακών καταναλωτών και
τίποτε περισσότερο. Ως ένα βαθμό όλα ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα. Αλλά μήπως αυτά δεν είναι χαρα
κτηριστικά και του υπόλοιπου αναπτυγμένου κόσμου συμπεριλαμβανόμενης φυσικά και της γηραιός και άρα σο
φής (;) Ευρώπης στην οποία και ανήκουμε;
ΑΣΦΑΛΩΣ ΝΑΙ. Π ρόκειται για χαρακτηριστικά που
απαντιόνται σε πολύ μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες σε
ολόκληρο τον κόσμο.
ΜΙΑ Π ΡΟ ΣΕΚ ΤΙΚ Ο ΤΕΡΗ εξέταση των ερευνών σχετι
κά με αυτούς που τελικά ψήφισαν αποδεικνύει πως όχι
μόνο δεν είναι τόσο αφελείς ή ανενημέρωτοι αλλά απε-
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ναντίας γνώριζαν πολύ καλά τι έπρατ
ταν, όταν όδευαν προς τις κάλπες το
πρωινό μιας εργάσιμης ημέρας, όπως
η έβδομη του Νοέμβρη. Ο αμερικανι
κός λαός, ή μάλλον όσοι μπορούν να
αισθάνονται ισότιμα μέλη του, προνό- .
μιο απόλυτα συνδεμένο με την οικονομικοκοινωνική κατάσταση του καθενός, και κυρίως το μεγαλύτερο τμή
μα όσων άσκησαν το εκλογικό τους δι\ καίωμα αποτελούν ένα σύνολο
\ α κ ρ α ιφ νώ ς συνειδητοποιημένο. Τουν λάχιστον ως προς τις επιδιώξεις του.
Π Ο Υ ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ η εξής μία: Η
διατήρηση με κάθε τρόπο της παγκό
σμιας κυριαρχίας της χώρας τους.
ΕΧΟΝΤΑΣ να επιλέξουν μεταξύ δύο
υπ οψ η φ ίω ν που αγωνίστηκαν σκληρά
*
για ν α καταρτίσουν τα προγράμματά
τους έτσι ώστε να μην φαίνονται εντε
λώς ό μ ο ια , το δίλημμα που αντιμετω
πίζει ο μέσος αμερικανός ψηφοφόρος
(τουλάχιστο μετά την έλλειψη της
ανασφάλειας που δημιουργούσε η ψυ
χροπολεμική περίοδος), μοιάζει να αφορά περισσότερο
κάποια επουσιώδη προσωπικά χαρακτηριστικά των πρω
ταγωνιστών της εκάστοτε εκλογικής αναμέτρησης και λι
γότερο την πολιτική που αυτοί προτίθενται να ακολουθή
σουν.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για σύμπτωμα μιας
απολιτικής κοινωνίας που έχει θεοποιήσει την εικόνα;
Μάλλον όχι. Ο μέσος αμερικανός ψηφοφόρος ανήκει σε
. εκείνους που δέχονται κάθε είδους επιρροές από την πο
λιτική των πολυεθνικών επιχειρήσεων και ως εκ τούτου
είναι σε θέση να γνωρίζει αφενός τον ενεργό ρόλο τους
στην χάραξη και την εφαρμογή της αμερικανικής εξωτε
ρικής πολιτικής και αφετέρου την πάγια επιθυμία των
ίδιων των πολιτικών να συμπλεύσουν μαζί τους.
ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ ο οποιοσδήποτε πρόεδρος, ο οποιοσ
δήποτε υποψήφιος πρόεδρος, αποτελεί για τον μέσο αμερικανό ψηφοφόρο ένα πρόσωπο a priori θετικό, που έχει
ήδη εγκριθεί από το σύστημα για το ρόλο του διαχειριστή
των συμφερόντων του «έθνους», γεγονός που καθιστά
οποιαδήποτε επιλογή ελάχιστα ριψοκίνδυνη.
ΦΥΣΙΚΑ ΒΡΙΣΚΟΜ ΑΣΤΕ στη γη των μεγάλων αντιθέ
σεων, αλλά τα προβλήματα που αυτές γεννούν είναι δύ
σκολο να θεωρηθούν πως επηρεάζουν σημαντικά την συ
γκεκριμένη μερίδα των Αμερικανών.
01 ΟΠΟΙΟΙ απολαμβάνοντας εδώ και μια δεκαετία τα
πλεονεκτήματα μιας εξαιρετικά υγιούς αμερικανικής οι
κονομίας, είναι αυτοί που γνωρίζουν σήμερα καλύτερα
από κάθε άλλον τι σημαίνει να είσαι πολίτης μιας υπερδυναμης και μάλιστα της μοναδικής για την ώρα σ’ αυτόν
τον πλανήτη.
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ για παράδειγμα πως εδώ και πολλά χρό
νια (ήδη από τη δεκαετία του ’50 το Κογκρέσο είχε περι
γράφει τον επιθυμητό ρόλο του αμερικανικού «έθνους»),

ανήκουν στο «εκλεκτό» 4% του παγκόσμιου πληθυσμού
που καταναλώνει σχεδόν το 50% της παγκόσμιας παρα
γωγής.
ΤΑ ΜΙΣΑ ΝΟΜΠΕΛ κάθε χρόνο πηγαίνουν σε Αμερι
κανούς, η τεχνολογία τους στην επιστήμη των υπολογι
στών είναι αδιαμφισβήτητα η καλύτερη, η ανταγωνιστι
κότητα των κάθε είδους βιομηχανιών τους συνεχώς αυ
ξάνεται.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τα έτσι και αλλιώς υψηλά εισοδήματάτους με κερδοφόρες επενδύσεις που προσφέρουν οι
πανίσχυρες αμερικανικές πολυεθνικές.
ΜΙΛΟΥΝ ΜΙΑ γλώσσα αναγνωρίσιμη σε ολόκληρο τον
κόσμο.
ΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ φέρουν μια σφραγίδα ικανή
να τους κάνει αποδεκτούς σχεδόν παντού.
ΒΛΕΠΟΥΝ την καθημερινότητα τους να γίνεται αντικεί
μενο λατρείας σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του πλα
νήτη, τις συνήθειες τους να εκλαμβάνονται ως το απόλυτο
όνειρο κάθε «πολιτισμένου» ξένου, τα πρότυπα τους να
δημιουργούν αντίτυπα επιτυχημένα όσο και οι ίδιοι.
ΣΕ ΑΝΥΠΟΠΤΟ χρόνο, πριν τρία περίπου χρόνια, σε
μια ομιλία του ο Πρόεδρος Κλίντον είχε πει: «Ο 20ος αιώ

νας υπήρξε αναμφίβολα αμερικανικός. Ο 21ος πρώτος θα
είναι απόλυτα αμερικανικός».
Η Ο Π ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ επίπτωση σε ότι μας αφορά από την
εκλογή του Γκορ ή του Μπους πρέπει λοιπόν να αναζητη
θεί αποκλειστικά στα όρια ερμηνείας αυτής της πολύ συ
γκεκριμένης πρόβλεψης. Ίσω ς μόνο έτσι δημιουργηθούν
κάποτε οι συνθήκες που θα διαψεύσουν τον αποχωρούντα πλανητάρχη.
ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ σχόλιο ή κρίση που αγνοεί ή αποφεύγει
αυτήν την παράμετρο είναι κατάλληλο μόνο για την κάλυ
ψη σελίδων εφημερίδων και τηλεοπτικού χρόνου.

Μπροστά
στην οικολογική
ανισορροπία
Τον τελευταίο μήνα γίναμε μάρτυρες ιδιαίτερα ασυνήθιστων
κλιματικών φαινομένων. 0 φετινός Νοέμβριος ήταν ο πιο ζεστός
των τελευταίω ν 40 χρόνων. Έως τα μέσα του μήνα δεν είχε
βρέξει καθόλου, η θερμοκρασία κυμαινόταν γύρω στους 20 °C
ενώ μέσα σε 10 ημέρες πλημμύρες κατέκλυσαν την Ελλάδα με
καταστροφικές επιπτώσεις.

Ν έ φ ο ς σ τη ν Α θ ή ν α , W W F / Γ. Β α λ α ώ ρ α

αρόμοιες καταστάσεις αντιμε
τωπίζει το σύνολο του πλανήτη.
Τα τελευταία χρόνια παρατη
ρούνται από τη μια ιδιαίτερα
υψηλές θερμοκρασίες, έντονες
ξηρασίες και λειψυδρία και από την
άλλη τυφιύνες και καταρρρακτώδεις
βροχές- καταστρέφονται γεωργικές
εκτάσεις και χάνονται ανθρώπινες ζωές.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 η
αύξηση της θερμοκρασίας ήταν ιδιαί
τερα απότομη, με τα οκτώ θερμότερα
έτη να εμφανίζονται από το 1983 και
μετά (WMO 1997, CRU 1997). Το 1996

Π
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η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις
Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) κατέληγε
ότι η αύξηση της θερμοκρασίας δεν
μπορεί να οφείλεται σε φυσικά αίτια
(IPCC, 1996a).
Οι ανησυχίες της διεθνούς κοινής
γνώμης επικεντρώνονται στο φαινόμε
νο του θερμοκηπίου στο οποίο αποδί
δεται η μεταβολή του παγκόσμιου κλί
ματος. Π ρέπει να επισημανθεί ότι το
φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί
μια θετική φυσική διεργασία χωρίς την
οποία η θερμοκρασία του πλανήτη θα
κυμαινόταν σε υπερβολικά χαμηλά
επίπέδα. Το πρόβλημα γεννιέται κα

θώς η ρύπανση της ατμόσφαιρας εντεί
νει σε δραματικό βαθμό το φαινόμενο.
Τα «αέρια θερμοκηπίου» (διοξείδιο
του άνθρακα, μεθάνιο, οξείδια του
αζώτου, χλωροφθοράνθρακες) θερ
μαίνουν την κατώτατη ατμόαφαιρα
προκαλώντας όχι μόνον άνοδο της θερ
μοκρασίας αλλά και ευρύτερη διατά
ραξη του κλίματος.
Αν και τα επιστημονικά στοιχεία δεν
μπορούν να το αποδείξουν τελεσίδικα,
πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι το
φαινόμενο του θερμοκηπίου θα οδηγή
σει σε υπερθέρμανση του πλανήτη. Γε
γονός πάντως αποτελεί πως αν συνεχισθούν οι παρούσες τάσεις στις εκπο
μπές των αερίων του θερμοκηπίου, τό
τε κατά τη διάρκεια του προσεχούς αι
ώνα θα αυξηθούν γρηγορότερα οι θερ
μοκρασίες σε σύγκριση με ό,τι προηγήθηκε εδώ και 100.000 χρόνια. Η μετα
βολή θα είναι μεν σταδιακή, αλλά με
ρυθμό πρωτοφανή για τα γεωλογικά
δεδομένα.
Έ ν α σενάριο που βασίζεται στα απο
τελέσματα τεσσάρων κλιματικών μο
ντέλων προβλέπει ότι στις μεσόγειες
περιοχές οι θερμοκρασίες θα αυξη
θούν πάνω απο 4°C μέχρι το 2100, ενώ
στο θαλάσσιο χώρο οι αντίστοιχες αυ
ξήσεις θα ξεπεράσουν τους 2°C. Στο
ίδιο χρονικό διάστημα οι ετήσιες βρο
χοπτώσεις θα μειωθούν κατά 10-40%
στο μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής και
της νοτιοανατολικής Ισπανίας, ενώ σε
άλλες περιοχές της Μεσογείου θα ση
μειωθούν μικρότερες αλλά αξιοσημεί
ωτες αλλαγές (Greenpeace, Κλιματικές
Αλλαγές στη Μεσόγειο). Εκτιμάται, με
άλλα λόγια, ότι τα φαινόμενα ξηράσίας, λειψυδρίας, καυσώνων και μείω
σης των βροχοπτώσεων θα ενταθούν.
Η αύξηση της θερμοκρασίας πρόκα- |
λεί άνοδο του επιπέδου της θάλασσας,
το οποίο προβλέπεται να αγγίξει το
ένα μέτρο μέχρι το 2100. Η άνοδος της
θαλάσσιας στάθμης προξενεί πλημμύ
ρες, διάβρωση ακτών, αλάτωση ποτα
μών και υγροτόπων, καταστρέφει τε
ράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης
και δημιουργεί νέους και ευρύτατους
κινδύνους για τη δημόσια υγεία (μολυ
σματικές ασθένειες) εντείνοντας μαζι
κές μετακινήσεις γεωργικών και παρά
κτιων πληθυσμών.
Η αποδιάρθρωση τα>ν φυσικών οικο
συστημάτων του πλανήτη αποτελεί ένα

από τα μεγαλύτερα σύγχρονα περιβαλ
λοντικά προβλήματα: Τ α δασικά και θα
λάσσια οικοσυστήματα καθώς και οι
υγρότοποι τα τελευταία 30 χρόνια μειώ
θηκαν κατά 33% περίπου, κυρίως σε νό
τια κλίματα και τροπικές περιοχές.
Το δασικό οικοσύστημα περιέχει 319
είδη πληθυσμών που μειώθηκαν κατά
12% από το 1970 έως το 1999. Οι δασι
κές εκτάσεις μειώθηκαν κατά 11%. Οι
υγρότοποι περιέχουν 194 είδη πληθυ
σμών που μειώθηκαν κατά 50% το ίδιο
διάστημα ενώ το θαλάσσιο οικοσύστη
μα περιέχει 217 είδη που μειώθηκαν
κατά 35% (WWF, Living Planet Index
2000) .
Η διατήρηση της βιοποικιλότητας έχει
πολύ μεγάλη σημασία κυρίως επειδή η
εξαφάνιση ενός είδους χλωρίδας ή π α 
νίδας αποτελεί ανεπανόρθωτη περι
βαλλοντική απώλεια, δεδομένου ότι
κανένας φυσικός μηχανισμός αλλά ού
τε και η σύγχρονη τεχνολογία είναι σε
θέση να το ξαναδημιουργήσουν (Κ.
Χατζημπίρος - Α. Ανδρεάκης, Οικολο

γία για Μηχανικούς )
Η ένταση του φαινομένου του θερμο
κηπίου και η αποσταθεροποίηση του
παγκόσμιου κλίματος και των οικοσυ
στημάτων οφείλεται σε καθαρά ανθρωπογενείς παράγοντες. Ο πρόεδρος της
Διακυβερνητικής Επιτροπής για τις
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Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) κ. Ρόμπερτ Γουάτσον στα πλαίσια της 6ης
Διεθνούς Διάσκεψης για το Περιβάλ
λον στη Χάγη (13-24 Νοεμβρίου 2000)
τόνισε ότι θα χρειαστούμε όχι χρόνια ή
δεκαετίες, αλλά αιώνες μέχρι χιλιετίες
για να αντιστρέφουμε τις κλιματολογικές αλλαγές που έχει προκαλέσει ο άν
θρωπος και να μειώσουμε τις περιβαλ
λοντικές επιπτώσεις. Αυτό μας φέρνει
αντιμέτωπους με σοβαρότατα προβλή
ματα: Το σημερινό αναπτυξιακό μοντέ
λο συντελεί στην υποβάθμιση του περι
βάλλοντος, ενώ επιδεινώνεται η ήδη
επιβαρυμένη θέση των χωρών του τρί
του κόσμου. Αλλά αυτά είναι τα αποτε
λέσματα της αυξανόμενης κυριαρχίας
του ανθρώπου πάνω στη φύση.
ΑΘΗΝΑ : ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Δ ένδρα, Τ α ΰ γ ε τ ο ς '9 8 ,

Πόσες φορές Πόσες φορές
πάνω από τα πάνω από τα
όρια ήταν οι όρια ήταν οι
ρύποι στις ρύποι στις
2.7.98
3.7.98

Η κατάσταση Αθήνας ολοένα και χει
ροτερεύει. Η κυκλοφορική κίνηση και
το νέφος αυξάνονται, οι εναπομείναντες χώ ροι πρασίνου καταστρέφονται
(πάρκο Ελευθερίας, Ελαιώνας, πάρκο
Ριζάρη κ.ά.) και δρομολογούνται μεγά
λες πολεοδομικές παρεμβάσεις εν όψει
του 2004. Σε λίγα χρόνια, με τη συνέχι
ση της ίδιας περιβαλλοντοκτόνας πολι

τικής, η πόλη θα καταστεί αβίωτη.
Εύλογα, η υπάρχουσα κατάσταση
έχει τρομακτικές επιπτώσεις και στην
δημόσια υγεία.
Η Greenpeace, σε μια προσπάθεια να
καταμετρηθεί η ατμοσφαιρική ρύπαν
ση και να επισημανθούν οι επιπτώσεις
της στην υγεία, πραγματοποίησε μια
έρευνα τον Ιούνιο-Ιούλιο 1998 σε Αθή
να, Π ειραιά και Θεσσαλονίκη με τη
βοήθεια της κινητής μονάδας μέτρησης
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Airlab)
με στοχο να καταμετρήσει κυρίως ρύ
πους που προέρχονται από την κυκλο
φορία των οχημάτων και αποτελούν την
βασικότερη πηγή ρύπανσης (τουλάχι
στον στην Αθήνα). Η έρευνα πιστοποί
ησε το φωτοχημικό χαρακτήρα του νέ
φους, την παρουσία υψηλών συγκε
ντρώσεων ορισμένων ρύπων (εισπνεόμενα μικροσωματίδια, οξείδια του αζώ
του, βενζόλιο, υψηλά επίπεδα οζοντος)
και κατέδειξε πως ακόμα και οι σύντο
μες εξάρσεις του νέφους μπορεί να
έχουν οδυνηρές επιπτώσεις στην υγεία.
Άλλες επιδημιολογικές μελέτες (μελέ
τες παρατήρησης σε μεγάλους πληθυ
σμούς) έδειξαν ότι ακόμα και τα χαμη-
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λότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπαν
σης έχουν άμεσες επιδράσεις στην
υγεία, συμπεριλαμβανομένης και αύξη
σης της θνησιμότητας (Κουτσογιάννη,
1996). Στις 13/1/1998 το Υπουργείο
Υγείας της Βρετανίας πραγματοποίησε
μια έρευνα για τις μακροπρόθεσμες συ
νέπειες της ρύπανσης, κυρίως των μικροσωματιδίων, του όζοντος και του
διοξειδίου του θείου. Κατέληξε ότι κάθε
χρόνο στη Βρετανία 12.000-14.000 άτο
μα (με προδιάθεση) οδηγούνται σε πρό
ωρο θάνατο, ενώ αλλά 14.000-24.000
άτομα μεταφέρονται εκτάκτως στα νο
σοκομεία εξαιτίας της ρύπανσης. Στην
Αθήνα οι τιμές των παραπάνω ρύπων εί
ναι ιδιαίτερα υψηλές, από τις υψηλότε
ρες της Ευρώπης, ξεπερνώντας τα θε
σμοθετημένα εθνικά ή ευρωπαϊκά όρια

επιφυλακής ή και λήψης έκτακτων μέ
τρων. Ο συνδυασμός μάλιστα ιδιαίτερα
υψηλών θερμοκρασιών (καύσωνες),
άπνοιας και σημαντικών αέριων ρύπων
κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Συγκε
κριμένα, η ρύπανση μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές και καρδιαγγειακές
παθήσεις, ερεθισμούς οφθαλμών και
δέρματος, πονοκεφάλους, ιλίγγους, νευρολογικές διαταραχές και διάφορες
μορφές καρκίνου. Μερικές ομάδες του
πληθυσμού είναι πιο ευάλωτες στη ρύ
πανση όπως προεφηβικές ηλικίες, άτο
μα που πάσχουν από ασθένειες του ανα
πνευστικού, άτομα με άσθμα, άτομα με
καρδιαγγειακές παθήσεις, ηλικιωμένοι
(άνω των 65 ετών), έγκυοι και τα έμβρυά
τους.
Η πολυδιαφημισμένη αναβάθμιση της

ποιότητας ζωής στην Αθήνα δεν απα
ντά στο ουσιαστικό πρόβλημα της ατμο
σφαιρικής ρύπανσης. Απεναντίας συ
γκαλύπτει την περαιτέρω υποβάθμιση
του περιβάλλοντος για να επιδεινώσει
τελικά την ήδη επιβαρυμένη κατάστα
ση.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κίμων I. Χαιζημπίρος - Ανδρεας Δ. Ανδρεάκης,
Οικολογία για Μηχανικούς, Αθήνα 2000.
WWF, Living Planet Report 2000.
Greenpeace, Κλιματικές αλλαγές στη Μεσόγειο,
1997.
Greenpeace, Η ατμοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα
- Πειραιά - Θεσσαλονίκη, Αποτελέσματα του
προγράμματος μέτρησης της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης (Ιούνιος-Ιούλιος 1998).
$ft|

Τρόποι αντιμετώπισης
Συζητήσαμε με τον κ. Κίμωνα Χατζημπίρο, επίκουρο καθηγητή του Ε.Μ.
Πολυτεχνείου, και την κ. Αλεξάνδρα
Χαΐνη, υπέυθυνη τύπου της WWF, για
την περιβαλλοντική κρίση και τους
τρόπους αντιμετώπισής της.
Ο κ. Χατζημπίρος αρχικά σημείωσε
ότι ο όρος περιβαλλοντική κρίση είναι
ασαφής καθώς μπορούμε να διακρί
νουμε διαφορετικά επίπέδα του προ
βλήματος. Αναφέρθηκε σε φαινόμενα
που αφορούν στο σύνολο του πλανήτη
(φαινόμενο του θερμοκηπίου, μείωση
της στοιβάδας του όζοντος, ερημοποί
ηση), σ’ αυτά που εκδηλώνονται σε το
πικό επίπεδο (π.χ. νέφος της Αθήνας)
καθώς και σε προβλήματα που σχετί
ζονται με τη διατροφή (διοξίνες στα
κοτόπουλα, τρελές αγελάδες). Σύμ
φωνα με τον κ. Χατζημπίρο η μεγάλη
αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη
αναπόφευκτα ασκεί πίεση στους φυσι
κούς πόρους με αρνητικές επιπτώσεις
για το σύνολο του περιβάλλοντος.
Τόνισε, επίσης, ότι υπάρχει αντικει
μενική δυσκολία στην αντιμετώπιση
των περιβαλλοντικών προβλημάτων
εξαιτίας των εγγενών τάσεων του βιο
μηχανικού πολιτισμού για κατανάλω
ση ενέργειας.
Πρόσθεσε ότι σε ορισμένες περιπτώ
σεις, όπως της μείωσης της στοιβάδας
του όζοντος και της όξινης βροχής, η
εξεύρεση λύσεων είναι ευκολότερη
16

γιατί συνδέεται με την περικοπή συ
γκεκριμένων ρύπων. Ο ι ενέργειες που
έγιναν έχουν οδηγήσει σε ύφεση των
προβλημάτων. Αντιθέτως, το φαινόμε
νο του θερμοκηπίου είναι πολύ δύσκο
λο να αντιμετωπιστεί. Αφενός γιατί
σχετίζεται άμεσα με κάθε μορφή κα
τανάλωσης ενέργειας και αφετέρου
γιατί οι υπάρχουσες επιστημονικές
αποδείξεις δε μπορούν να επιβεβαιώ
σουν επαρκώς το βαθμό έντασης του
φαινομένου.
Σύμφωνα με τον κ. Χατζημπίρο πρέ
πει να εφαρμοστεί η «Αρχή της Π ρο
φύλαξης», μια αρχή περιβαλλοντικής
πολιτικής που συζητιέται στην Ε.Ε. και
καθιερώνει την προληπτική δράση σε
περίπτωση σοβαρών κινδύνων. Δεχό
μαστε και εφαρμόζουμε την αρχή αυτή
στην περίπτωση των τρελών αγελάδων
όταν τις θανατώνουμε χωρίς να είμα
στε σίγουροι ποιές έχουν μολυνθεί.
Σχετικά με την περίπτωση της Αθή
νας ο κ. Χατζημπίρος αναφέρθηκε στα
ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετω
πίζει η πόλη, όπως το νέφος, η ηχορύ
πανση, οι κλιματικές διαταραχές κατα
τη διάρκεια του καλοκαιριού (καύσω
νες), τα προβλήματα των αποριμμάτων και η υποβάθμιση του αστικού και
περιαστικού πρασίνου. Κατά την άπο
ψή του, πρέπει να αξιοποιηθούν τα
κονδύλια του Γ'Κ οινοτικού Πλαισίου
Στήριξης για την πριμοδότηση των συ

γκοινωνιακών μέσων και να παρθουν
μέτρα για το ζήτημα της στάθμευσης.
Η κ. Α λεξάνδρα Χαΐνη αφετέρου
παρουσίασε την πολύμορφη δραστη
ριότητα της WWF, η οποία επικεντρώ
νεται στην προστασία των τριών φυσι
κών οικοσυστημάτων (δασικό, θαλάσ
σιο και υγρότοποι) και των πληθυσμιακών ειδών τους.
Η W W F ασκεί πίεση σε πολιτικό επί
πεδο για την προστασία του περιβάλ
λοντος. Αντιτίθεται στην αναθεώρηση
του άρθρου 24 του Συντάγματος που
ουσιαστικά αναιρείτην έννοια του δά
σους και αντιπροτείνει τη διεύρυνση
της κρατικής προστασίας και για τα
τρία οικοσυστήματα.
Η κ. Χαΐνη αναφέρθηκε ακόμη στις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την
επικείμενη διεξαγωγή των Ολυμπια
κών Αγώνων στη χώρα μας και κυρίως
στην καταστροφή του μοναδικού υγρο
βιότοπου του Σχοινιά, παρά την ψευ
δεπίγραφη μετατροπή του σε «προστατευόμενο πάρκο», καθώς και στις
ενέργειες που έχουν γίνει για να ακυ
ρωθεί η συγκεκριμένη χωροθέτηση.
Μίλησε επίσης για τη συνδιάσκεψη
της Χάγης και τις ουσιαστικές αποφά
σεις που πρέπει να ληφθούν για την
περιστολή του φαινομένου του θερμο
κηπίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη
να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές
των ρύπων.
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Βία και μονοθεϊσμός
Η κατάρα του Κ άιν
Ε.Π. ΣΑΝΤΕΡΣ

Το Ιστορικό Πρόσωπο του Ιησού
ΚΑΡΕΝ ΑΡΜΣΤΡΟΝΓΚ

Η Ιστορία του Θεού
ΒΙΚΤΩΡ ΠΩΛ ΦΕΡΝΙΣ

Πώς Είδε ο Παύλος τον Ιησού
ΑΛΙΣ ΤΕΡΝΕΡ

Η Ιστορία της Κόλασης
ΚΑΡΕΝ ΑΡΜΣΤΡΟΝ ΓΚ

Εν αρχή
Μια Νέα Ερμηνεία του Βιβλίου της Γενέσεως

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙ ΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ:
Σ πυρος Μαρινης · Σ ολωνος 76 · Τ ηλ. 36.48.170

Για τις παλιές αγάπες
μη μιλάς
Και είναι πολλές. Βασιλιάδες, συνταγματάρχες, στρατηγοί,
πρωθυπουργοί, στρατηλάτες, γενικοί γραμματείς, μέλη, στελέχη,
δοσίλογοι, χαφιέδες κι αποστάτες. Άνθρωποι.

δις, αυτός ο ξεπεσμένος βασιλόγυφτος
είναι ικανός να αποκτήσει τριάντα επί
θετα, όχι ένα. Κι ύστερα να πάει να
γραφ τεί σε όλους τους καποδιστριακούς δήμους της χώρας. Κι ο Παπαδόγγονας, ο μέγας σταβλάρχης του βα
σιλικού θράσους, επιμένει να δηλώνει
αγωνιστής κατά της χούντας κάνοντας
χιλιάδες κόκαλα να τρίζουν, ενώ οι οι
κοδεσπότες των παραθύρων, αυτές οι
εκσυγχρονισμένες Κατίνες, κουνώ
ντας τα κεφάλια τους αποδέχονται
τους αγώ νες του ανδρός.
Την ίδια ώρα ο λαμπρός νέος Λοβέρδος, σύζυγος της ματαιοδοξίας και
αδελφός της ωραιοπάθειας, δηλώνει
ευθαρσώς «ε, ζήτησε όνο δραχμές, ας

τις πάρει κι ας μας αφήσει επιτέλους
ήσυχους». Από ποιον θα τις πάρει αυ

χι, δεν τους βάζω όλους στο ίδιο
τσουβάλι. Κάποιοι αξίζουν την
μνήμη. Οι περισσότεροι περισ
σεύουν. Κι αντέχουν γιατί αυ
τός ο λαός ψάχνει πάντα για
ήρωες και σωτήρες. Κρεμιέται πάνω
τους κι αρνείται να τους εγκαταλείψει
ακόμη κι όταν είναι σίγουρος πως τον
κοροΐδεψαν. Ό τι τον πούλησαν.
Αρνείται να νιώσει κορόιδο. Εξαπατημένος και εγκαταλειμμένος. Προσωπο
λάτρες που αρνούνται επίμονα να
εγκαταλείψουν τον ταγό. Πρόβατα επί
σφαγή, με δουλοπρεπείς συνειδήσεις
και μια παλικαριά που εύκολα γλι
στράει στον ψευτοτσαμπουκά.
Άξιοι συνομιλητές του Παπαδόγγονα
που τους χορεύει στο ταψί και βγάζει
λάδι τον τέως. Ομολογώ πως διασκε
δάζω όταν βλέπω τους δήθεν εκπροσιόπους της δημοκρατίας να παραδέ
χονται ότι ναι μεν ο τέως έχει δίκιο, αλ

Ο
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λά ηθικά είναι ανήθικο να ζητά την πε
ριουσία του·.
Απολαμβάνω την αδυναμία τους να
του συμπεριφερθούν όπως συμπεριφερόταν η Φρειδερίκη στους Έ λληνες.
Με κλωτσο μπουν ίδια δηλαδή. Οι νο
μοθετικές ρυθμίσεις που όλοι δέχονται
ότι μας άφησαν εκτεθειμένους. Α πέ
ναντι σε ποιους, βρε κορόιδα; Στον
Γλύξμπουργκ; Ακόμη νομίζετε ότι του
χρωστάτε χάρες; Ακόμη νιώθετε τύ
ψεις; Ακόμη πιστεύετε ότι η Δημοκρα
τία είναι όλο κι όλο μια λαμπρή δεξίω 
ση στο προεδρικό μέγαρο; Μ ια χειρα
ψία με τον πρωθυπουργό και ένα
φλας; Αυτό νομίζετε ότι είναι η δημο
κρατία; Η συζήτηση με τον Π απαδόγ
γονα και η «νίκη» μας ότι επιτέλους με
αυτή την απόφαση του δικαστηρίου λύ
νεται το πολιτειακό; Αυτή είναι η νίκη
μας; Ό τι επιτέλους ο Κωνσταντίνος θα
πρέπει να αποκτήσει επίθετο; Για 600
/

τές τις δυο δραχμές ρε όμορφε; Από
την τσέπη του μπαμπά σου; Είσαι καλά
ή να βάλω τις φωνές; Ξέρετε για ποιο
πράγμα μιλάμε, κατσαπλιάδες, ή μας
κάνετε πλάκα; Αντί να απαιτήσουμε
αποζημιώσεις για τις χαμένες στιγμές
και τις δολοφονημένες ελπίδες μας
από τους απογόνους της Φ ρ ειδερ ίκ η ς
συζητάμε να τους δώσουμε εμείς απο
ζημίωση;
Αλλά έτσι ήταν πάντα οι ά ν θ ρ ω π ο ι σ’
αυτή τη χώρα. Χαμένοι στην ομίχλη.
Προχτές τίμησαν και τον Καραμανλή.
Χωρίς κανείς να τολμήσει να αναφ έρει
όλα τα τι και τα πώς της ιστορίας τους.
Νιώθοντας υποχρεωμένοι να προστα
τεύουμε την μνήμη όσων π έ ρ α σ α ν από
το σβέρκο μας τους αγιοποιούμε ξε
χνώντας βασικές «λεπτομέρειες» που
οδήγησαν στην κατάντια μας.
Άβουλα όντα, παροπλισμένα κορμιά
καλοδεχόμαστε τη Ν έα Π ρ α γμ α τικ ό τη 
τα χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τον
εφιάλτη. Την προηγούμενη Κυριακή
συζητούσαν ο Γιάννης Τζαννετάκος με
τον «επί παντός επιστητού» Μίμη
Ανδρουλάκη. Κι ο πρώτος αναρω τιό
ταν μήπως στην εξέγερση του Π ολυτε
χνείου οφειλόταν η χούντα του Ιωαννίδη και η εισβολή στην Κύπρο. Χ λόμια
σαν οι τηλεοράσεις α π’ τα ανήκουστα.
Εσείς πόσες τρελές αγελάδες φάγατε
σήμερα; Ώ ρ α είναι τώρα να μας ζητή
σουν αποζημίωση κι οι συγγενείς του
Π απαδόπουλου για την ζημία που υπέστη από την εξέγερση, αχάριστοι. Αλλά
την εποχή που η αμφισβήτηση είνα ι της

μοδός και τα όρια της λογικής διευρύνθηκαν εις το άπειρον, γιατί να μην ανα
ρωτιέσαι αν ο Π απαδόπουλος ήταν πιο
σωστός από τον Ιωαννίδη; Ο Ανδρουλάκης, βέβαια, δήλωσε πως είτε με Παπαδόπουλο είτε με Ιωαννίδη η εισβολή
θα γινόταν, αλλά για να μην μείνει πίσω
σε εντυπώσεις δήλωσε ότι ξέρει τόσα
πολλά μυστικά για εκείνη την εποχή
που αν τα γράψ ει σε βιβλίο θα τον
βρουν ύστερα πεταμένο σε κάποιο χα 
ντάκι (γέλια) όπως θα έγραφε κι ο Θ α
νάσης Λάλας. Για τους σοφούς της
ντρέπεται ή περηφανεύεται η κάθε
εποχή. Και την δική μας την βλέπω κατακόκκινη ν ’ αντικρύζει παρελθόν, ελ
πίζω και μέλλον. Για τις παλιές αγάπες
μη μιλάς. Αριστερές μου πεποιθήσεις
ποιος να μου το ’λεγε ότι θα σας έβλεπα
να στηρίζετε τα διευθυντήρια των κομ
ματικών Α.Ε., να κλείνετε
τα μάτια στη διαπλοκή και
να καταντάτε ομοτράπεζοι
ρουφιάνων και δημιουργών
παρασκηνίων επειδή έτσι
απαιτεί η σύγχρονη πολιτι
κή συμπεριφορά;

να πεις, γιατί να μιλάς; Που είναι οι
προτάσεις, ο αγώνας και η αγωνία; Και
τι σημαίνει εξέλιξη; Η ταύτιση με το
παρόν ακόμη κι αν αυτό είναι ό,τι πιο
σάπιο ζήσαμε; Τ ι είναι η επιτυχία; Η
αποδοχή από το καθεστώς και την αντί
ληψη μιας πλανεμένης, κουρασμένης
και ανήμπορης πλειοψηφίας, όχι μόνο
να αντιδράσει αλλά ακόμη και να αντιληφθεί τι γίνεται γύρω της; Ό ποιος
νιώ θει την ανάγκη να βγει από το περι
θώριο και να τον παίξουν τα άλλα παι
δάκια στο πολιτικό παιχνίδι της λίστας,
του σταυρού και της εκλόγιμης θέσης,
ας πάρει την ευθύνη της επιλογής του κι
ας μην σέρνει το σκήνωμα της αριστε
ρός πάνω-κάτω δίνοντας το δικαίωμα
στις ύαινες να το κατασπαράζουν. Ας
μην το τρέχει δεμένο πίσω από το άρμα
του γύρω από τα τείχη των αλαλαζό-

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ίόρυμα
TsxvoRoviac
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Ένϋνμησις
ΝΙΚΟΛΑΟ!' Μ . ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Θα σας έπνιγα μόλις γεν
νιόσασταν. Γ ια να μην
ακούω τώρα ακόμη και τις,
μέχριταχτες, πιο συγκροτη
μένες φωνές, όπως αυτή της
. Μαρίας Δαμανάκη, να πα- ηρεύουν την αριστερά με
την παγκοσμιοποιήση. Να
την λουστράρουν και συμβι
βασμένη ολοκληρωτικά να
την πλασάρουν ως σύγχρο
νη λύση. Κι ύστερα, λοβοτο, μημένη να την γυρνάμε στα
εκλογικά πανηγύρια για να
μαζεύει ψήφους στο δισκάκι της μόλις τελειώνει η αρ,κούδα τον χορό της. Κι άρα’ γε το ποσοστό είναι το ζήτη
μα; Αν δεν έχεις τίποτε πια

ντων βαρβάρων του απόλυτου κενού
και της ιδεολογικής σηψαιμίας που βρί
σκει ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης
στα ατάραχα κομματικά έλη. Η σκέψη
ήταν πάντα το όπλο μας κι οι αποφά
σεις μας σημαίες. Ό ποιος θέλει ας τα
υποστείλει. Να ξέρει όμως ότι οι απέ
ναντι στο ποτάμι δύσκολα κρατούν τον
λόγο τους. Ας κάνει όποιος θέλει, ό,τι
θέλει. Ας μην προσπαθεί να μας πείσει
όμως ότι η κολοβή ουρά της αλεπούς εί
ναι η αλήθεια και το σωστό.
Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς, στα
πιο μεγάλα «θέλω» κάναν’ πίσω. Πολ
λά φιλιά σε όσους απέμειναν να διαθέ
τουν όσφρηση κι αντιλαμβάνονται την
μπόχα που βγάζει το εκσυγχρονιστικό
μαγειρείο.

Στέφανος Καχλαμάνης
Αθανάσιος Μαρκόπουλος
Γιάννης Μαυρομάτης

Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη
Ε κδοτική Ε π ιτρ ο π ή :
Στέφανος Καχλαμάνης
Αθανάσιος Μ αρκόπουλος
Γιάννης Μαυρομάτης

Ή Ένθύμησις συγκεντρώνει τεκμήρια
α γά π η ς μαθητών, συναδέλφων και φ ί
λων του Νίκου Π αναγιω τάκη, τά όποια
προέρχονται ά π ό χώ ρους πού έκεΐνος
θερά πευε. Οί πενήντα δύο σ υ γγρα φ είς
δίνουν έτσι την προσω πική τους άναφ ο ρ ά στον Δάσκαλο, στον επισ τήμονα
π ο ύ με το κύρος το υ , τη νηφαλιότητα
το υ , την ύψηλή έπισ τη μοσ ύνη το υ καί τά πολυ ά ρ ιθμ α δημοσιεύματα του
σ φ ρ ά γισ ε ά νεξίτη λα τον χώ ρο τή ς Μ εσαιωνικής Ε λληνικής Φ ιλολογίας όπω ς
κ α ί τή ς Κ ρητικής Λ ογοτεχνίας κ α τά την εποχή τής Αναγέννησης.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕ*.
Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Κ ΙΉ Τ Η Σ

Β ΙΚ Ε Λ Λ 1 Α Δ1ΙΜ Ο ΤΙΚ ΙΙ
Β1ΒΛΙΟΗΜΚΗ ΗΙ'ΑΚΛΕΙΟΓ

Ό τό μ ο ς είναι συνέκδοση τω ν Π ανεπιστη μιακώ ν Ε κ δό σ εω ν Κρήτης καί τής
Β ικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
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Το Αττικό Merpô
ος μη-τόπος
Εμπ αθείς π α ρ α τη ρ ή σ εις
για την πόλη πάνω από την
«πόλη κάτω από την πόλη»
Όποιος όεν πιστεύει πως ο κόσμος είναι έτσι,
ας τηλεσκοπήσει τα τραμ.
Ρόμπερτ Μοΰζιλ, «Τηλεσκοπικά», από τα

Κατάλοιπα ζωντανού συγγραφέα

Στον Μονόδρομο του Βάλτερ Μπένγιαμιν διαβάζουμε το
παρακάτω απόσπασμα, από την ενότητα
«Maskengarderobe»: «Ποιος δεν βγήκε έστω μια φορά
από την έξοδο του Μετρό και δεν αντίκρυσε το
εκτυφλωτικό φως του ήλιου; Κι όμως, λίγα λεπτά πριν,
όταν κατέβαινε τις σκάλες, φαινόταν ο ήλιος το ίδιο
λαμπερός. Τόσο γρήγορα ξέχασε τον καιρό στον “επάνω
κόσμο" και τόσο γρήγορα εκείνος θα τον ξεχάσει.»
Το συμπέρασμα που συνάγει ο γερμανός στοχαστής, ως
προς την θελκτικότητα, με την οποία μαγεύτηκε κάποιος
σε δυο-τρεις περιπτώσεις από τη ζωή κάποιων άλλων,
«τόσο τρυφερά και τόσο κοπά, όπως ο καιρός», θα
μπορούσε, κάλλιστα, να μεταφερθεί ανάλογα και στις
πόλεις -με μόνη, αυτονόητη εξαίρεση την Αθήνα του 2000.
«Η πόλη είναι ένας κόσμος. Είναι ένας κόσμος, με μια πρώτη
έννοια, επειδή συνιστά έναν τόπο: έναν συμβολοποιημένο χώ
ρο που διαθέτει σημεία αναφοράς, μνημεία, υποβλητική δύ
ναμη, όλα όσα μοιράζονται εκείνοι που θεωρούν εαυτούς κα
τοίκους αυτής της πόλης. Τα έργα που γίνονται για τη διάνοι
ξη νέιυν γραμμών ή για τη θεμελίωση κτιρίων φέρνουν ενίοτε
στο φως τα υλικά ίχνη των παλαιοτέρων εγκαταστάσεων. Κο
ντολογίς, η πόλη διαθέτει ιστορία και πραγματικότητα. Η
«συλλογική ταυτοποίηση», στην οποία οι «ινστρούκτορες της
λήθης» επιχειρούν να υποβάλουν τους κατοίκους της πόλης
των Αθηνών, μέσω της «προβολής ψυχολογικών γνωρισμάτων
κοινών σε όλους τους κατοίκους», προσκρούει εκεί ακριβώς,
όπου τα φιλόδοξα (και, ωστόσο, εξόχως provencielle) σχέδια
-θέλουν να- επικεντρώνουν την προσοχή, όχι το ενδιαφέρον,
του επιβάτη: τα εκθέματα, πρωτότυπα και αντίγραφα, αποτε
λούν ακριβώς τη μάσκα θανάτου μιας διπλά ενταφιασμένης
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πόλης. Η Αθήνα της άναρχης δόμησης διατηρεί το θλιβερό
προνόμιο α π ’ όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, μηδέ της Ναπολης
εξαιρουμένης, να αποδομεί οποιαδήποτε συγκροτημένη σκέ
ψη γύρω από τη φύση μιας πόλης είτε ως «πόλης του περιπα
τητή, του ποιητή και των τραγουδιών» είτε ως «λειτουργικής
πόλης», όπως την είδε από την «προοπτική του πουλιού» ο
Μισέλ ντε Σερτώ, παρατηρώντας τη Ν έα Υόρκη από την κο
ρυφή του World Trade Center. Ο ι «ρητορικές των πεζών», σε
αντίθετη περίπτωση από εκείνη που αναλύει ο γάλλος φιλό
σοφος, μετατρέπονται σε μετέωρα βήματα, άναρθρες κραυ
γές και σπασμωδικές κινήσεις ανθρώπων αποξενωμένων, εκ
τοπισμένων και εκ-πατρισμένων, χρόνια τώρα, στο αφιλόξε
νο άστυ. Η κάθοδός του στο υπόγειο «χωριό Ποτέμκιν», το
αποκαλούμενο και «πόλη κάτω από την πόλη», αποτελεί την
πρόσκαιρη, εκβιαστική παραμονή στο καταφύγιο, εν ώρα «ε
πίθεσης των οχημάτων εναντίον των ανθρώπων»: διαρκεί
όσο και ο χρόνος μετακίνησής τους με τους συρμούς τον Αττι

κού Μετρό.
Εν προκειμένω, το «πείραμα Βινώ» στο οποίο καλούνται 12
επαρχιώτες, «ξένοι στην πρωτεύουσα», κατανεμημένοι σε
τέσσερις ομάδες, να προσφύγουν στα φώτα των αυτοχθόνων,
ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους, έχει προ πολλού πα
ρουσιαστεί, άλλοτε με μπουρλέσκο κι άλλοτε με χοντροκομ
μένο τρόπο, στα ασπρόμαυρα καρρέ των ελληνικών ταινιών
της δεκαετίας ’50-’60. Τόσο τα συμπεράσματα όσο, κυρίως,
το πλούσιο υλικό που θα μπορούσε να αντλήσει ο κοινωνικός
επιστήμονας από τα πλάνα της πόλης, έχουν, προ πολλού,
ενταφιαστεί στις τηλεοπτικές επαναλήψεις και στην ψευδαί■>ν

Παναγιώτης Κονδύλης
σθηση, ότι αυτή η πόλη μπορεί να ζει από τη μνήμη των κατοί
κων της, όχι, όμως, κα ι στις αναμνήσεις τους.
Τα δύο ζεύγη εννοιών, που χρησιμοποιεί ο ερευνητής για
να προσδιορίσει και να αναλύσει το αστεακό τοπίο, τόπος/μη
τόπος καινεωτερικότητα/υπερνεωτερικότητα, δεν έχουν κα
μία ισχύ στην «ιστορία των δύο πόλεων» των Αθηνών ούτε
ταυτοποιητικά ούτε συμβολικά. Εδώ, η έννοια του μη τόπου
αποκτά την πλήρη αρνητική της διάσταση: χώρος, όπου ούτε
η ταυτότητα ούτε η σχέση ούτε η ιστορία έχουν την παραμι
κρή δυνατότητα συμβολοποίησης στις αποξενωτικές συνθή
κες, οι οποίες διαμορφώθηκαν και κυριάρχησαν τα τελευ
ταία είκοσι χρόνια. Στη συνείδηση του ταξιδιώτη-πεζού όσο
και στη συνείδηση του εργαζομένου στον μη τόπο, η Αθήνα,
«πόλη πάνω από την πόλη κάτω από την πόλη», παραμένει το
ίδιο εφιαλτική και απάνθρωπη, το ίδιο αδιάφορη και αφιλό
ξενη, στον απόλυτο βαθμό της «περιφρακτικότητάς» της για
τους αυτόχθονες και για τους μετανάστες.
Η «πόλη κάτω από την πόλη» αποτελεί το υπόγειο σκηνικό
μιας «συστοιχίας αποκλεισμών». Ο ι ένοπλοι φρουροί, που
συνοδεύουν τους ελεγκτές στις περιπτώσεις των «λαθρεπι
βατών», οι απαστράπτοντες, άσπροι διάδρομοι, η παντελής
απουσία χρωμάτων και ήχων από πλανόδιους μουσικούς, ο
^αποστειρωμένος κοινωνικά και αισθητικά χώρος, η ανυπαρ
ξία επικοινωνιακού υλικού, η μη εγκατάσταση ειδικά δια
μορφωμένων περιπτέρων, ακόμη και η τυπική, σχεδόν υπο
κριτική, ύπαρξη ανελκυστήρων για «άτομα με ειδικές ανά
γκες», χωρίς να τους εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβα
ση ήδη από την εναρκτήρια διαδρομή τους, η απαγόρευση
παραμονής οποιουδήποτε «περιθωριακού στοιχείου», πλην
της προνομιακής μεταχείρισης των πωλητών συγκεκριμένων
εντύπων, επιβεβαιώνουν την άποψη, ότι η «πόλη κάτα) από
την πόλη» αποτελεί τη ρετουσαρισμένη φωτογραφία της
Αθήνας, το αρνητικό (négatif) της οποίας, αντικρύζουμε, με
[χπάθεια, μέσα και πάνω στην πόλη, σε καθημερινή βάση.
Τα εκθέματα, τα οποία (προσ)καλούμαστέ, πομπωδώς και
εν μέσω πολλαπλών (τηλεοπτικών) εγκαινίων, να θαυμάσου. ιε, διατηρούν ακέραια την αντιφατική ιδιορρυθμία των μνηιείων, όπως την προσδιόριζε, την περίοδο της ανόδου του
εθνικοσοσιαλισμού και των Λαϊκών Μετώπων, ο Ρόμπερτ
νΐούζιλ, στα Κατάλοιπα ζωντανού συγγραφέα : «το εντυπωπακότερο γνώρισμα των μνημείων είναι ότι δεν τα προσέχει
ιανείς.» Ούτε καν αυτοί που τα εγκαινιάζουν.
ΚΩΣΤΑΣ 0 . ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥΣ
' ΑΝΑΦΟΡΕΣ
vlarc Auge, Για μία ανθρω πολογία των συγχρόνων κόσμων, εισ.:
Ελπίδα Ρίκου, μτφρ.: Δ έσποινα Σαραφίδου, Α λεξάνδρεια, Αθήνα
> 999 (orig. Paris 1994).
ά Michel de Certau, The practice o f everyday life, University of
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λ Valter Benjamin, Einbahnstrasse, Suhrkamp Bibliothek, Ffm 1997
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Παναγιώτης Κονδύλης
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ΤΗΣ Σ Κ Ε Ψ Η Σ
Α π α ν τ ή σ ε ις σ έ 2 8 ε ρ ω τ ή μ α τα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

Στο βιβλίο αυτό ο Παναγιώτης Κονδύλης εκδιπλώνει ολό
κληρο το φάσμα της σκέψης του επάνω σε θέματα προσω
πικού ενδιαφέροντος, όπως η σχέση του με το αρχαίο
κλασικό ιδεώδες, η εμβάθυνσή του στα μαρξικά κείμενα
αλλά και οι επιρροές που δέχθηκε από αυτά, τα ερεθί
σματα των ερευνητικών του κατευθύνσεων.
Περισσότερο επικριτικές και οξείς είναι οι απόψεις του
σε θέματα κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα -όπως αυτές
παρατίθενται και μέσα από τα βιβλία του- για τις αιτιώ
δεις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, για την οικουμενική δια
κήρυξη των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», για το τέλος της
Ιστορίας και το φαινόμενο Fukuyama, για την παρατήρη
ση-κατανόηση των ανθρωπίνων πράξεων μέσα από συγκε
κριμένες καταστάσεις, για την πολιτική του μέλλοντος
και το ρόλο των κυρίαρχων δυνάμεων, για τις ειρηνόφιλες
καταβολές της ανθρωπότητας, για την προάσπιση του
ελλαδικού και κυπριακού ελληνισμού, για την παρακμή
του ελληνικού κράτους, για την αντιστοιχία μεταξύ των
θεολογικών και πολιτικών εννοιών, για τη σύγκρουση
ανάμεσα σε ορθολογισμό και ανορθολογισμό και τη διά
κριση ανάμεσα σε Είναι και Δέον.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν Ε Φ Ε Λ Η
Α Σ Κ Λ Η Π ΙΟ Υ 6 · Α Θ Η Ν Α 10680 · ΤΗ Λ. 3607.744 · FAX 3623.093
E-mail: nefeli-p@otenet.gr ♦ www.nefeli-books.gr
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Εγκεφαλικός θάνατος:
Τέλος κα ι αρχή ζωής
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ

Ως γνωστόν ζούμε σε μια εποχή όχι μόνον του παραλόγου και του
ατομικισμού, αλλά και της υπερ-παραπληροφόρησης και, ως εκ τούτου, του
πλήρους αποπροσανατολισμού. Καθημερινά ενημερωνόμαστε μέσα από
έναν συνεχή καταιγισμό των πιο απιφατικώνμηνυμάτων και πληροφοριών
για οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, ιατρικά και διάφορα άλλα θέματα και
προβλήματα, που έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας και των οποίων η
απιμετώπιση θα καθορίσει το Είναι και το μέλλον μας. Ποτέ άλλοτε δεν
είχαμε τόση πρόσβαση στην πληροφορία. Οι πληροφορίες, όμως, χωρίς
υπεύθυνη διασταύρωση και συνθετική επεξεργασία τους, οδηγούν οτο
αντίθετο από αυτό στο οποίο υποτίθεται ότι αποσκοπούν.

ι μεταμοσχεύσεις αποτελούν ένα
από τα πλέον χαρακτηριστικά
παραδείγματα της σύγχυσης που
επικρατεί. Η γνώση του κόσμου
γύρω από τον ευαίσθητο αυτόν τομέα
στηρίζεται, κυρίως, σε μύθους παρά
στην πραγματικότητα. Αγνοούνται, για
παράδειγμα, βασικά πράγματα για τις
συνθήκες και τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για να γίνουμε δότες ορ
γάνων. Ταυτίζεται η έννοια του δωρη
τή με αυτήν του δότη, παρ’ ότι μπορεί ο
δωρητής να μη γίνει τελικά δότης και ο
δότης να μην υπήρξε ποτέ δωρητής.
Χάος και αμφισβήτηση επικρατεί όσον
αφορά στον καθορισμό του θανάτου
λόγω μη κατανοήσεως των κριτηρίων
πιστοποιήσεώς του.
Έ να από τα περισσότερο συζητημένα
θέματα στον χώρο της μεταμόσχευσης
είναι ο εγκεφαλικός θάνατος. Επειδή
τόσο η ιατρική, όσο και η νομική επιστή
μη έχουν καταλήξει και αποδεχθεί μια
σαφώς καθορισμένη έννοια εγκεφαλι
κού θανάτου, η οποία δεν αφήνει κανέ
να περιθώριο παρερμηνείας, η διευκρί
νιση του θέματος είναι απαραίτητη,
πριν από κάθε συζήτηση για τα οποια

Ο

0 Ανιώνης Λαγγουράνης είναι
Παθολόγος - Νεφρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”
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δήποτε άλλα προβλήματα των μεταμο
σχεύσεων. Πριν από μερικές δεκαετίες
ο θάνατος του ανθρώπου διαπιστωνό
ταν εύκολα και συνέπιπτε με τη μη ανα
στρέψιμη διακοπή των ζωτικών λει
τουργιών της αναπνοής και της κυκλο
φορίας. Σε λίγα λεπτά επακολουθούσε
η οριστική νέκρωση του εγκεφάλου (σημειωτέον ότι και παλαιότερα, όπως και
τώρα, ιατρικά, ο θάνατος ταυτιζόταν
πάντοτε με τη νέκρωση του εγκεφάλου).
Ο θάνατος ήταν ξεκάθαρος στο μυαλό
των ανθρώπων και δεν άφηνε περιθώ
ρια αμφιβολιών, εν αντιθέσει με τη σύγ
χυση που δημιουργούν σήμερα διάφο
ροι δυσνόητοι όροι, όπως κλινικός θά
νατος, εγκεφαλικός θάνατος, εγκεφαλι
κό στέλεχος, φλοιώδης θάνατος ή “φυ
τό”, καρδιακός και βιολογικός θάνατος.
Το παρόν άρθρο πιστεύω, ότι θα συμβάλει στην αποσαφήνιση αυτών των εν
νοιών. Ε πί διακοπής της καρδιακής λει
τουργίας (ανακοπή) από έμφραγμα του
μυοκαρδίου, από μεγάλο φόβο, από
έντονο πόνο, κ.τ.λ., το άτομο δίνει την
εντύπωση του νεκρού (κλινικός θάνα
τος), διότι δεν κτυπά η καρδιά του, δεν
αναπνέει και χάνει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση που αυτομάτως (σπα
νίους) ή, πιο συχνά, με ιατρική βοήθεια
(μαλάξεις, ηλεκτρική απινίδωση, ενδοκάρδια έγχυση αδρεναλίνης κ.τ.λ.)
αποκατασταθεί η καρδιακή λειτουργία
εντός 4 λεπτών, ο ασθενής συνέρχεται

χωρίς κανένα αξιόλογο κλινικό κατά
λοιπο εγκεφαλικής βλάβης (διότι μέχρι
4 λεπτά, μπορεί, χωρίς οξυγόνο, ο φλοι
ός των εγκεφαλικών ημισφαιρίων να
διατηρήσει τη λειτουργία του, χωρίς να
πάθει μη αναστρέψιμες αλλοιώσεις, αν
και αυτό δεν είναι απόλυτο. Μερικές
καταστάσεις όπως η υποθερμία, πυρε
τός κ.ά, μπορεί για λίγο να αυξήσουν ή
να μειώσουν αυτό το χρονικό διάστημα.
Στον φλοιό του εγκεφάλου ευρίσκονται
τα κέντρα μνήμης, κρίσης και γενικά οι
“ανώτερες” εγκεφαλικές λειτουργίες).
Εάν αποκατασταθεί η καρδιακή λει
τουργία μετά το πέρας του διαστήματος
τούτου, αλλά σε χρόνο όχι περισσότερο
από 6-7 λεπτά, από την αρχή της διακοπής της, τότε ο ασθενής επανέρχεται
μεν, υπό την έννοια ότι μπορεί να ανα
πνέει και πάλι από μόνος του, αλλά με
κατεστραμμένο τον φλοιό του εγκεφά
λου και επομένως χωρίς συνείδηση
(φλοιώδης θάνατος ή “φυτό”).
Εάν δεν επιτευχθεί η επάνοδος της
καρδιακής λειτουργίας μέσα στο ανω
τέρω χρονικό διάστημα, τότε καταστρέφεται ολόκληρος ο εγκέφαλος (εγκε
φαλικά ημισφαίρια, εγκεφαλικό στέλε
χος και παρεγκεφαλίδα) και οι γιατροί
εγκαταλείπουν κάθε περαιτέρω προ
σπάθεια ανάνηψης, διότι το άτομο εί
ναι πλέον οριστικώς και αμετακλήτως
νεκρό (εγκεφαλικός θάνατος). Αμέσως
μετά τον εγκεφαλικό θάνατο επακο
λουθεί, λόγω μη οξυγονώσεως, και η
νέκρωση των υπολοίπων οργάνων του
σώματος, με την εξής σειρά, λόγω δια
φορετικής ευαισθησίας τους στην έλ
λειψη οξυγόνου: Καρδιά, νεφροί, πνεύ
μονες, ήπαρ, υπόλοιπα όργανα και τε
λικά το δέρμα (βιολογικός θάνατος).!’

αυτήν την περίπτωση εγκεφαλικού θα
νάτου και πολύ περισσότερο επί βιολο
γικού θανάτου, που επήλθε από προηγηθείσα διακοπή της καρδιακής και
αναπνευστικής λειτουργίας δεν μπορεί
να γίνει μεταμόσχευση ζωτικών (συ
μπαγών) οργάνων (καρδιά, πνεύμονες,
ήπαρ, κ. τ. λ.). Για τον κλινικά νεκρό
και το “φυτό” δεν τίθεται θέμα προς συ
ζήτηση, αφού είναι εν ζωή.
Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να
συμβεί το αντίστροφο, να προηγηθεί,
δηλαδή, η νέκρωση του εγκ εφ ά λ ο υ και
να επακολουθήσει η διακοπή της ανα
πνευστικής και καρδιακής λειτουρ
γίας, όπως συμβαίνει σε β α ρ ιές κρα-
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νιο-εγκεφαλικές κακώσεις από τρο
χαία ατυχήματα, αυτόματη εγκεφαλική
αιμορραγία κ.τ.λ. Εάν ο θάνατος του
ατόμου από αυτές τις αιτίες επέλθει
ακαριαίως ή πριν προλάβουν να τον
μεταφέρουν σε Μ ονάδα Εντατικής
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και πάλι δεν

προϋπόθεση, ότι θα τηρηθούν με σχο
λαστική ακρίβεια οι διαδικασίες που
απαιτούνται για να διεκπεραιωθούν.
Ο ι εργαστηριακές δεν είναι απαραίτη
τες. Οι δοκιμασίες αυτές επιτελούνται
τουλάχιστον 24 ώρες μετά την έναρξη
του κώματος και μάλιστα δύο φορές
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υπάρχει θέμα δωρεάς ζωτικών οργά
νων, διότι τα όργανα αυτά, εφόσον δεν
αιματώνονται (οξυγονώνονται), καταστρέφονται σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα, και, ως εκ τούτου, είναι ακα
τάλληλα προς μεταμόσχευση. Σε πολ
λές περιπτώσεις, όμως, ο ασθενής μεταφέρεται σε ΜΕΘ, ναι μεν σε κώμα,
αλλά ζωντανός ακόμα. Εν τω μεταξύ, η
εγκεφαλική αιμορραγία συνεχίζεται,
το εγκεφαλικό οίδημα επιδεινώνεται
και συχνά, τελικά, επέρχεται η κατα
στροφή ολοκλήρου του εγκεφάλου, με
επακόλουθο τη διακοπή αναπνοής και
κυκλοφορίας. Στα άτομα αυτά παρέχε
σ α ι σήμερα η δυνατότητα διατήρησης
' της αναπνοής και κυκλοφορίας, για λί
γες ώρες ή μερικά 24ωρα, με τεχνητά
μέσα (αναπνευστήρας, οροί, φάρμα/ κα). Αφού αποκλεισθούν άλλες συνυπάρχουσες αναστρέψιμες καταστά. σεις, που μπορούν να δημιουργήσουν
άπνοια, όπως δηλητηρίαση από βαρβιν τουρικά φάρμακα, υποθερμία, υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος
κ.τ.λ., υπάρχει απόλυτη ένδειξη εγκεφαλικού θανάτου και ακολουθούν ει( δικές κλινικές και εργαστηριακές δο'ρ/,.κιμασίες για την επιβεβαίωσή του. Οι
(f/ κλινικές δοκιμασίες είναι απόλυτα
^ασφαλείς και επαρκείς στη διάγνωση
^ του εγκεφαλικού θανάτου, υπό την

για να αποκλεισθεί και η παραμικρή
πιθανότητα λάθους και το χρονικό διά
στημα μεταξύ των δύο ελέγχων δεν εί
ναι μικρότερο των 8 ωρών.

Η διάγνωση του εγκεφαλικού θανά
του τίθεται από τρεις γιατρούς ειδικούς
και έμπειρους σ ’αυτό το θέμα, οι οποί
οι δεν ανήκουν σε καμιά μεταμοσχευτική ομάδα και οι οποίοι είναι: α) Ο θε
ράπων γιατρός του “ασθενούς”, β)
ένας νευρολόγος, ή νευροχειρουργός
και γ) ένας αναισθησιολόγος. Η ομό
φωνη γνώμη των γιατρών αυτών στη
διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου
είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η διάγνωση
του εγκεφαλικού θανάτου ταυτίζεται
με τη διάγνωση του θανάτου του εγκε
φαλικού στελέχους και γι’ αυτό οι κλι
νικό- εργαστηριακές δοκιμασίες ελέγ
χουν ακριβώς τη λειτουργικότητα αυ
τού του καθοριστικής σημασίας τμήμα
τος του κεντρικού νευρικού συστήμα
τος. Το εγκεφαλικό στέλεχος, στο
οποίο μεταξύ άλλων έχει την έδρα του
και το κέντρο της αναπνοής, βρίσκεται
μεταξύ του προσθίου εγκεφάλου και
του νωτιαίου μυελού. Το εγκεφαλικό
στέλεχος αποτελείται από α) τον μέσο
εγκέφαλο, β) τη γέφυρα και γ) τον προμήκη μυελό (βλ. Ε ικόναΐ).

Η ανεπανόρθωτη καταστροφή του
εγκεφαλικού στελέχους συνεπάγεται α)

την απώλεια της ικανότητας για αυτό
νομη αναπνοή και β) την αποδιοργά
νωση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων,
με συνέπεια την απώλεια της δυνατό
τητας των διανοητικών και συναισθη
ματικών λειτουργιών. “Ο θάνατος του

εγκεφαλικού στελέχους είναι συνθήκη
επαρκής και αναγκαία, για να χαρακτηρισθεί ολόκληρος ο εγκέφαλος νε
κρός ”, όπως καθορίζει η απόφαση 9
της 21ης Ολομέλειας του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), που συ
νήλθε την 20/3/85 και η οποία καθόρισε
σαφώς τα κριτήρια ελέγχου του εγκε
φαλικού στελέχους (βλ. Πίνακα 1.).
Επομένως ο θάνατος του εγκεφαλι
κού στελέχους δεν πρέπει να συγχέεται
με την προαναφερθείσα “φυτική” κα
τάσταση (φλοιώδης θάνατος), κατά την
οποία ναι μεν υπάρχει απώλεια των
“υψηλότερων” εγκεφαλικών λειτουρ
γιών, λόγω μαζικής καταστροφής των
εγκεφαλικών ημισφαιρίων, αλλά το
εγκεφαλικό στέλεχος εξακολουθεί να
λειτουργεί και να συντηρεί την ανα
πνοή και την κυκλοφορία. Το άτομο
“φυτό”, εφόσον μπορεί να αναπνέει
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
1. Αντανακλαστικά εγκεφαλικού
στελέχους
α) Οφθαλμο-κεφαλικό (κινήσεις
οφθαλμών κούκλας)
β) Φωτοκινητικό
γ) Του κερατοειδούς
δ) Αιθουσο-οφθαλμικό
ε) Αντανακλαστικές κινήσεις των
μυών του προσώπου στον ισχυρό
ερεθισμό οποιουδήποτε σημείου
του σώματος
ζ) Φαρυγγολαρυγγικά
2. Δοκιμασία της άπνοιας
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1) Εκτίμηση αιματικής ροής
εγκεφ’άλου (με αγγειογραφία ή
ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές)
2) Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
3) Προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού
στελέχους.
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από μόνο του, δεν θεωρείται νεκρό και
οι γιατροί θα προσπαθήσουν νατό κρα
τήσουν στη ζωή όσο είναι το δυνατόν με
όλα τα μέσα που διαθέτουν. Βεβαίως,
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο
ασθενής θα καταλήξει από πνευμονική
εμβολή, υποστατική πνευμονία και
πλήθος άλλων επιπλοκών, στις οποίες
προδιαθέτει η “φυτική” κατάσταση.
Ενώ, λοιπόν, για την ιατρική και νομι
κή επιστήμη, ο θάνατος είναι ένας και
ορίζεται ως “η ανεπανόρθωτη απώ
λεια της ικανότητας για συνείδηση, σε
συνδυασμό με την ανεπανόρθωτη
απώλεια της ικανότητας για αυτόμα
τη αναπνοή”, για τον περισσότερο κό
σμο υπάρχουν αμφιβολίες διότι, η δυ
νατότητα, σε μερικές περιπτώσεις, τε
χνητής υποστήριξης αναπνοής και κυ
κλοφορίας δημιουργεί την ψευδαίσθη
ση ότι ο άνθρωπος εξακολουθεί να ζει.
Η σύνδεση του ήδη φορτισμένου συ
ναισθηματικά όρου “ εγκεφαλικός θά
νατος” με τις μεταμοσχεύσεις δημιούρ
γησε νέες αμφιβολίες και προσέθεσε
νέα ερωτηματικά.
Στα ιατρικά χρονικά, δεν υπάρχει ού
τε μία περίπτωση επανόδου στη ζωή
ατόμου που χαρακτηρίστηκε εγκεφα
λικά νεκρό. Εφόσον τεθεί η διάγνωση
του εγκεφαλικού θανάτου, δεν έχει κα
νένα νόημα η περαιτέρω σύνδεση του
νεκρού με τον αναπνευστήρα, εκτός
από την περίπτωση που υπάρχει συναί
νεση των συγγενών για δωρεά οργά
νων του θανόντος, οπότε η αποσύνδεση μπορεί να καθυστερήσει, για λίγες
ώρες ακόμα, έως ότου γίνει η αφαίρε
ση οργάνων. Πρέπει να τονιστεί ότι εί
ναι καθοριστικής σημασίας η συγκατά
θεση να ζητηθεί και να δοθεί από τους
συγγενείς το συντομότερο δυνατόν, με
τά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θα
νάτου. Ό σο περνούν οι ώρες, παρά την
τεχνητή διατήρηση της αναπνοής - κυ
κλοφορίας, δεν επιτυγχάνεται επαρ
κής οξυγόνωση των ιστών με αρνητικές
επιπτώσεις στην ποιότητα και, άρα, στη
βιωσιμότητα των προσφερομένων ορ
γάνων και τελικώς, σε σύντομο χρονι
κό διάστημα, επέρχεται και η οριστική
διακοπή της καρδιακής λειτουργίας
(καρδιακός θάνατος), την οποία ο πε
ρισσότερος κόσμος, από άγνοια, θεω
ρεί ως ώρα του πραγματικού θανάτου
του ατόμου.
Συμπερασματικά, δυνητικός δότης
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ιστών και συμπαγών οργάνων είναι
μόνο το άτομο που απεβίωσε από
εγκεφαλική βλάβη και την ώρα του θα
νάτου του βρισκόταν σε ΜΕΘ (δηλα
δή το νεκρό άτομο, του οποίου τα υπό
λοιπα όργανα, πλην του εγκεφάλου,
εξακολουθούν), για λίγο χρονικό διά
στημα, να ζουν, διότι αιματώνονται
(οξυγονώνονται) με τεχνητά μέσα. Σε
όλες τις άλλες περιπτώσεις θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και σε οποιονδήποτε άλλον, πλην της ΜΕΘ, χώρο δεν τίθεται θέμα δωρεάς οργάνων, πα
ρά μόνο ιστών, οι οποίοι όμως πρέπει
να αφαιρεθούν εντός 8-10 ωρών, αν
και τούτο, πρακτικώς, είναι ανέφικτο
για διάφορους λόγους.
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση
του δυνητικού δότη θα γίνει κλινικός
και εργαστηριακός έλεγχος για να
αποκλεισθούν τυχόν άλλες συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις,
όπως νεοπλάσματα, AIDS και διάφο
ρα άλλα μεταδοτικά και μη νοσήματα,
που αποτελούν απόλυτη αντένδειξη
για δωρεά οργάνων και ιστών.
Επίσης από τις μεταμοσχευτικές ομά
δες θα κριθεί βάσει παρακλινικών εξε
τάσεων, η καταλληλότητα των προσφε
ρομένων οργάνων. Έ ν α ς βαρύς καπνι
στής, 50 ετών, π.χ., μπορεί να είναι ακα
τάλληλος δότης καρδιάς και πνευμό
νων, αλλά κατάλληλος για δωρεά ήπατος, παγκρέατος, νεφρών και ιστών.
Τα συμπαγή όργανα μετά την αφαί
ρεσή τους, μεταφέρονται υπό συνθή
κες ασηψίας και κατάλληλης θερμο
κρασίας και μεταμοσχεύονται εντός
καθορισμένου χρονικού διαστήματος,
διαφορετικά αφενός δεν πρόκειται να
λειτουργήσουν και αφετέρου θα οδη
γήσουν στον θάνατο τους λήπτες καρ
διάς, ήπατος, πνευμόνων και ήπατος ή
θα θέσουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο τη
ζωή των ληπτών νεφρού ή παγκρέατος.
Συγκεκριμένα η καρδιά ή οι πνεύμονες
μεταμοσχεύονται εντός 2-5 ωρών, το
ήπαρ μέχρι 8-10 ώρες και οι νεφροί μέ
χρι 48 ώρες το ανώτερο. Πάντως όσο
πιο γρήγορα γίνει η μεταμόσχευση τό
σο καλύτερη είναι η ποιότητα του μο
σχεύματος. Ό σον αφορά στα ιστικά
μοσχεύματα (δερματικά, οστικά, κερατοειδείς), μετά από κατάλληλη επεξερ
γασία τους, μπορούν να συντηρηθούν
επ’ αόριστον, μέχρι να βρεθεί ο κατάλ
ληλος λήπτης.

Κατά καιρούς έρχονται στο φως της
δημοσιότητας διάφορα απίθανα και
ανατριχιαστικά πράγματα για εγκλη
ματικές ενέργειες εναντίον ατόμων σε
ερημικές τοποθεσίες και άλλα πολλά,
για αφαίρεση οργάνων, τα οποία εν
συνεχεία διατηρούνται σε ειδικούς
“καταψύκτες” για να πουληθούν και
μεταμοσχευθούν.
Ό π ο ιο ς γνωρίζει τις ανωτέρω προϋ- '
ποθέσεις, που απαιτούνται για να γίνει \
μια μεταμόσχευση, απορρίπτει τέτοιοι)
είδους ανεύθυνες καταγγελίες, οι οποί
ες π α ρ ’ ότι εξαφανίζονται, ως ανυπό
στατες, μετά από 1-2 ημέρες, τόσο πιο
αθόρυβα, όσο πιο κραυγαλέα εισήλθαν
στο προσκήνιο, έχουν ολέθριες επιπτώ- 1
σεις στη δωρεά οργάνων. Η γνώση εώ|
ναι δύναμη και γ ι’ αυτό απαιτείται συ|
νεχής ενημέρωση, μέσα από υπεύθυνα!
συστηματικά και όχι αποσπασματικά,
σε όλα τα επίπεδα, εκπαιδευτικά προ- !
γράμματα, τα οποία θα διαλύσουντους |
μύθους γύρω από τις μεταμοσχεύσεις
και θα ευαισθητοποιήσουν το ευρύ κοι- j
νό για την αξία της προσφοράς ιστών^
και οργάνων. Εκατοντάδες άτομα πε·ϊ
θαίνουν κάθε χρόνο σε ΜΕΘ, από βα- '
ριά εγκεφαλική βλάβη, των οποίων τα
όργανα θα μπορούσαν να σώσουν πολ
λούς από βέβαιο θάνατο και άλλους να
βελτιώσουν κατά πολύ την ποιότητα
ζωής τους. Η έκκληση για προσφορά
δεν προκαλεί πρόσθετο πόνο στους
συγγενείς. Εκτεταμένες έρευνες έχουν
αποδείξει, ότι ισχύει, τουλάχιστον μα
κροπρόθεσμα, το αντίθετο. Η αίσθηση
ότι τα όργανα του αγαπημένου τους
προσώπου, που απεβίωσε, δίνουν δυ
νατότητα ζωής στον πάσχοντα συνάνθρωπο απαλύνει τον πόνο τους.
Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη ■
σε ανθρωποθυσία στον Μολώχ της
ασφάλτου, με 2-2 1/2 χιλιάδες νεκρού;
κάθε χρόνο, από τροχαία δυστύχημα- ;
τα, και οι τελευταίοι στις μεταμοσχεύ
σεις. Η ακατανόητη αυτή απώλεια,
ιδίως, νέων ατόμων, θα ήταν λιγότερο
άσκοπη αν ξεπερνούσαμε τις προκατα
λήψεις μας και δίναμε τη συγκατάθεση
μας για δω ρεά ιστών και οργάνων (203 0 % αυτών των νεκρών πληρούν τα
κριτήρια του δυνητικού δότη και θα
υπερκάλυπταν τις μεταμοσχευτικέζ
ανάγκες της χώρας). Για το μεταμοσχευτικό πρόβλημα της Ελλάδας θα G
επανέλθουμε σε επόμενο τεύχος.
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Τα €πώνυμα
του Βασιλέως
ως κοινωνικό όφελος
εγεται οτι μπορεί να χάσουμε
εν δυνάμει ψηφοφόροι του Πασόκ θα
μερικές δεκάδες δισεκατομμυ
πρέπει να είναι πολύ λιγότεροι από της
ρίων λόγω κακών χειρισμών της
ΝΔ βγαίνει αβίαστα και το συμπέρα
Πολιτείας επί του ζητήματος της
σμα περί ευαισθησίας του Πασόκ ως
τέως βασιλικής περιουσίας. Οι προς το πολιτικό κόστος, ή, το συμπλη
κακοί χειρισμοί βεβαίως δεν είναι μό
ρωματικό του, περί αναισθησίας του ώς
νον απόρροια ανικανότητας των χειρι
προς οιοδήστών από την πλευρά του Ελληνικού
ποτε άλλο
Δημοσίου, αλλά ανάγονται κυρίως
στην συνειδητή επιλογή των δια
δοχικών κυβερνήσεων να μην
/M ÎUTO M A O ;
αναλάβουν το πολιτικό κόστος
ÔA ΧΑΜΙΟνΠΕ
δραστικών λύσεων όπως είναι
ΤΙΧ KAPAIC1 H A I
αυτή της δήμευσης της περιου
για αυο - τ ρ ια
σίας.
Ας είναι, έχουμε ως προφανές
όφελος ότι μπορούμε για πρώτη
φορά να αποτιμήσουμε απτά,
σε χρήμα, το περίφημο πολιτικό
κόστος, και μάλιστα όχι ως συ
νολικό και ακαθόριστο μέγε
θος, αλλά μετρημένο ανά εκλο
γέα. Από την μία πλευρά γνωρί
ζουμε πόσο θα ζημιωθούμε και
από την άλλη γνωρίζουμε πόσοι
είναι εν δυνάμει οι εκλογείς
που θα επηρεάζονταν αρνητικά
από τη σκληρή στάση της Πολι
τείας.
Συμπληρωματικά, από μιαν
άποψη ποιοτικής εκτίμησης του
πολιτικού κόστους, κρίνεται ότι το Πατου λαού, αρκεί ο λαός να μην το κατα
σόκ είναι πολύ πιο ευαίσθητο σ’ αυτό το
λαβαίνει άμεσα.
κόστος απ’ όσο είναι η ΝΔ. Η απόδειξη
Τέλος, προβάλλεται ως παράλληλο
είναι εύκολη: Και τα δύο κόμματα,
όφελος του λαού από την δικαστική δι
όταν ήταν στην εξουσία μέσα στην δε
καίωση του βασιλιά, έστω δευτερογε
καετία του ’90, ομόθυμα, ως εάν επρόνές, ότι η πλήρης συνθηκολόγησή του
κειτο περί συμπαιγνίας, δεν θέλησαν
με τις κρατούσες πολιτειακές συνθήκες
τις ακραίες αρνητικές για τον βασιλιά
επιβάλλει την επιλογή επωνύμου. Ο
λύσεις.
θόρυβος γύρω από το μελλούμενο επώ
Άρα, συμπεραίνουμε ότι και τα δύο
νυμο έχει αναδείξει την κακεντρέχεια
διαφόρων σχολιαστών που εν τη ρύμη
μεγάλα κόμματα είχαν την ίδια προτί
του λόγου τους απαιτούν να επιλέξει το
μηση προς την διασπάθιση των δημο
όνομα Παπαδόπουλος.
σίων κεφαλαίων υπέρ του βασιλιά. Δε
Η επιλογή αυτή ίσως θα είχε κάποιο
δομένου δε ότι μέσα από το βασιλικό
νόημα, καθότι το επώνυμο αυτό ως το
30% του δημοψηφίσματος του 1974 οι
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πλέον κοινότυπο είναι ως εκ τούτου και
το ελληνικότερο. Ωστόσο, κατ’ ουσίαν,
οι προτείνοντες με αυτόν τον τρόπο πα
ραπέμπουν στην αρχική ανοχή του βα
σιλιά προς τη χούντα. Ό σο και αν ελπίζεται ότι κάτι διδάχτηκε ο βασιλιάς
από τις εξελίξεις, είναι π ρ ο φ α ν ές ότι
δεν θα δεχτεί να συνοδεύεται η προσω
πικότητά του, όπως θα κ α θ ο ρ ίζε τα ι με
το επώνυμο, από το ιστορικό του λά
θος.
Π αρακάτω προτείνονται ορισμένες
εναλλακτικές που διευκολύνουν τον
βασιλιά στις επιλογές του που θέλει να
είναι αντάξιες του τίτλου του και πα
ράλληλα του επαγγέλματος που διατεί
νεται ότι είναι το μόνο που έμαθε να
κάνει, ενώ τηρείται πάντοτε ο κανόνας
της Ελληνικότητας των επωνύμων. Μά
λιστα τα επώνυμα αυτά είναι Ελληνικά
με την στενή έννοια, όλα έχουν ελεγ
χθεί ότι βρίσκονται στον τηλεφωνικό
κατάλογο της Τέως Διοικήσεακ Πρωτεύουσης.
Η πρώτη προφανής επιλογή είναι
το Βασιλιάς, αλλά και το Βασιληάς. Τα Ρήγας και Καίσαρ, αν και
αναχρονιστικά, είναι μια δεύτε
ρη επιλογή. Το Δεσπότης δυστυ
χώς πλέον είναι παρεξηγήσιμο ^
αλλά το Ηγεμόνας στέκει. Επει
τα έρχονται τα ποιοτικά επώνυ
μα: Αφέντης, Αφεντίόης. Αυθεντόπουλος. Το Τύραννος δεν
υπάρχει και το Τυράννης δεν
αποδίδει πλήρως την έννοια.
Αντίστοιχα, ούτε το Σουλτάνης
την αποδίδει, άλλωστε δεν θα
επέτρεπε να πάρει το ρίσκο τέ
τοιου επωνύμου ο Γ. Παπανόρέου, ίσως ούτε κάν ο Πάγκαλος.
Το Τσάρος είναι ανάλογης αδε
ξιότητας, αλλά ξαναζα^ντανεύει μαζί με
τον ρα)σικό εθνικισμό και τουλάχιστον
παραπέμπει στην καταγωγή της προ
μάμμης του, Βασίλισσας Όλγας.
Τέλος, μια έσχατη καταφυγή είναι το
Δούκας. Έ τσ ι αφενός μεν δημιουργεί- ■
ται ισχυρή συνωνυμία με βυζαντινό αυ- ;
τοκράτορα, έστω αδύναμο, αλλά, επι
πλέον, ας μην λησμονείται ότι ο βασι
λιάς υπήρξε κατά την τρυφερή εφηβεία
του και Δουξ της Σπάρτης, π ρ ά γμ α που
όπως φαίνεται, έχει λάβει σ ο β α ρ ά υπόψιν του το Λακωνικό Πασόκ.

pi

Σ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Επιμβλεια: Σωτήρης Ντάλης

Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων
τη Σύνοδο Κ ορυφής της Ε υρω παϊκής
Έ νω σ ης που θα πρ α γμ ατοποιη θεί στη
Ν ίκαια στις 7 Δ εκεμβρίου αναμένεται
να υ πάρξει συνολική συμφω νία για τη
Διακυβερνητική Δ ιάσκεψη που εργάσθηκε για τη θεσμική μεταρρύθμιση της ΕΕ,
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμ μα που ορίσθηκε
στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Κ ολωνίας και
του Ελσίνκι.
Για τη Διακυβερνητική Δ ιάσκεψ η έχουν γ ρ α 
φεί πάρα πολλά. Α ντιθέτω ς ο Χ άρτης Θ εμ ε
λιωδών Δικαιωμάτω ν της Ε υρω παϊκής Έ ν ω 
σης, ο σχεδιασμός του οποίου ορίσθηκε με
εντολή του Ε υρω παϊκού Συμβουλίου της Κ ο
λωνίας (3-4 Ιουνίου 1999) έμεινε αδίκω ς στη
σκιά όλων των συζητήσεων γ ια το μέλλον της
Ε.Ε.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τ άμπερε (15-16
Οκτωβρίου 1999) αποφ άσισε την οριστική δ ια 
δικασία για την εκπόνηση του Χ άρτη Θ εμ ε
λιωδών Δικαιωμάτων.
Έτσι ορίσθηκε μια Συνέλευση (convention)
Αντιπροσώπων των κυβερνήσεοτν που εργάσθηκε σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα
της Ε.Ε. Στη Συνέλευση (την Ελλάδα εκπρο
σώπησε ο καθηγητής Γιώ ργος Π απαδημητρίου), είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις
απόψεις τους τα υ ποψ ή φ ια πρ ο ς ένταξη κράτη
καθώς και π ά ρ α πολλοί Μη Κ υβερνητικοί Ο ρ
γανισμοί.
0 Χάρτης Θ εμελιω δώ ν Δ ικαιω μάτω ν απευθύ
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ο Χάρτης
θεμελιωδών
Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έμεινε
αδίκως στη σκιά
όλων των
συζητήσεων για
το μέλλον της
Ε.Ε.

νεται στους θεσμούς της Ε.Ε., μέσα στο πλαί
σιο των αρμοδιοτήτων τους και όχι στα κράτημέλη.
Στο πρώτο άρθρο του ο Χάρτης επαναδιακηρύσσει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι
απαραβίαστη, καθώς δεν είναι μόνο θεμελιώ
δες δικαίωμα, αλλά αποτελεί την ίδια βάση
των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Στο άρθρο 10 υπογραμμίζεται η θεμελιώδης
σημασία της Ε λευθερίας σκέψης, συνείδησης
και θρησκείας. «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα
στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρη
σκείας. Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την
ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποι
θήσεων, καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης
του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών του,
ατομικά ή συλλογικά, δημοσία ή κατ’ ιδίαν, με
τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των
θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές».
Στο προοίμιο του Χάρτη τονίζεται ότι είναι
ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία των θεμε
λιωδών δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα των κοι
νωνικών αλλαγών, της κοινωνικής προόδου
και των επιστημονικών και τεχνολογικών εξε
λίξεων.
Το τελικό κείμενο του Χάρτη έχει γίνει απο
δεκτό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο
Μ πίαριτζ (13-14 Οκτωβρίου 2000). Απομένει
να δούμε αν το κείμενο του Χάρτη θα έχει νο
μικό χαρακτήρα, κάτι που υποστήριξε και η
Ελλάδα.
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Για μια κοινή βάση
συζήτησης
Πολλές οι προτάσεις για την αρχιτεκτονική της
μελλοντικής Ευρώπης

κές αναμετρήσεις και ιδιαίτερα για τις βουλευτικές εκλογές
του 2002», εκτιμούσε στις 17 Ιουλίου στην La Tribune. Την
ίδια μέρα, ο υπουργός εξωτερικών Υμπέρ Βεντρίν, διευκρί
νιζε κι αυτός τη θέση του σε μια συνέντευξη στο γερμανικό
περιοδικό Der Spiegel. «Όλοι πρέπει να παραμείνουν ελεύθε
ροι να εκψράσουν τη γνώμη τους», εξηγεί και λυπάται για το
γεγονός ότι στα ερωτήματα που έθεσε ο ίδιος στη Le Monde
ως απάντηση στον Γιόσκα Φίσερ δεν πήρε ακόμα καμία απά
ντηση «ούτε στη Γερμανία ούτε πουθενά αλλού, εκτός από το

κλασικό ομοσπονδιακό σχήμα που δεν μπορεί να λειτουργή
σει».
Ο αρχηγός της γαλλικής διπλωματίας σχολίασε προσεκτικά
τις προτάσεις του Ζακ Σιράκ,
στο τέλος Ιουνίου, στο λόγο του
ενώπιον της Μπούντεσταγκ. Πα
ρατήρησε ότι οι έννοιες του
σκληρού πυρήνα, της ομοσπον
δίας των Κρατών-Εθνών, του κέ
ντρου βαρύτητας δεν συμπί
πτουν και ότι η ομάδα των πρω
τοπόρων που υπαινίχθηκε ο πρό
εδρος της Δημοκρατίας προκάλεσε «αντιδράσεις που δείχνουν

ότι πολλοί από τους εταίρους
βλέπουν σ ’αυτό μια Ευρώπη δύο
ταχυτήτων ». Διαχώρισε τη θέση
του από την ιδέα ν ’ αρχίσει αμέ
σως, μετά τη διάσκεψη Κορυφής
στη Ν ίκαια, το Δεκέμβρη, μια
διαδικασία που να οδηγήσει σ’
ένα σύνταγμα. «Ο ίδιος ο πρόε

συζήτηση για το μέλλον του ευρωπαϊκού σχεδίου
σε μία διευρυμένη Ευρώπη, που άνοιξε το Μάιο
του 2000 ο Γερμανός υπουργός των Εξωτερικών
Γιάσκα Φίσερ, 0α συνοδεύει την γαλλική προε
δρεία της Ένωσης, παράλληλα με τις εν εξελίξει
διαπραγματεύσεις μεταξύ των Δεκαπέντε για τη βελτίωση
της λειτουργίας των θεσμών τους. Σ ’ αυτό το στάδιο των συ
ζητήσεων, οι πλέον ανοιχτοί ιθύνοντες παραμένουν πολύ
προσεκτικοί. Ο καγκελάριος Σρέντερ και ο ιταλός πρωθυ
πουργός Τζουλιάνο Αμάτο, που συναντήθηκαν στην Φλωρε
ντία στις 8 Ιουλίου, μίλησαν και πάλι για μία Ευρώπη περισ
σότερο πολιτική. Ο Σρέντερ αναγνώρισε ότι μια τέτοια δια
δικασία «θα χρειαστεί συνταγματικά στοιχεία που να απορ
ρέουν από τη χάρτα και τα βασικά δικαιώματα». Δεν πήγε
όμως παραπέρα και χαρακτήρισε μάλλον καθαρή «αυταπά
τη» την ιδέα ενός προέδρου της Ευρώπης.
Στη Γαλλία, ο υπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί εκτιμά (υστόσο ότι το θέμα του μέλλοντος της Ευρώ
πης θα γίνει κατ’ ανάγκη αντικείμενο συζήτησης, όταν έρθει
η στιγμή, σε εθνικό επίπεδο. «Είμαι πεπεισμένος ότι η Ευρώ
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πη θα είναι ένα καθοριστικό θέμα για τις επερχόμενες εκλογι

δρος είχε την ευκαιρία να επαναλάβει πολλές φορές έκτοτε ότι
αυτό το μέρος της ομιλίας του
ήταν το αποτέλεσμα προσωπικών σκέψεων. Είναι ένα θέμα
που πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά, πριν εμπλακούμε πραγματικά στη διαδικασία», εκτιμά ο Υμπέρ Βε
ντρίν. «Υπάρχει πληθώρα λύσεων και προτάσεων που, διαφέ
ρουν πολύ μεταξύ τους».
Στην πραγματικότητα, οι προτάσεις για αναθεώρηση των
ευρωπαϊκών θεσμών που διατυπώθηκαν από διάφορες προ
σωπικότητες καλύπτουν το σύνολο του φάσματος, από την
υπερεθνική ομοσπονδία μέχρι τη συνεργασία την αυστηρά
περιορισμένη στο διακυβερνητικό επίπεδο. Διαφαίνονται
ωστόσο οι δρόμοι που αξίζει να διερευνηθούν για να βρεθεί
τουλάχιστον μια κοινή βάση συζήτησης.
Π οια κυβέρνηση για την Έ νω ση; Ορισμένες προτάσεις
στηρίζονται στην τωρινή αναθεωρημένη Επιτροπή (Φρανσουά Μ παϊρού), άλλες προτείνουν μια κυβέρνηση στη θέση
της Επιτροπής (Αλαίν Ζ ιππέ). Ο Γιόσκα Φίσερ άφησε ανοι
χτό αυτό το θέμα. Ο ι διαφορές προκύπτουν από τις σχέσεις
αυτού του μέρους της εκτελεστικής εξουσίας μ' ένα άλλο
εκτελεστικό όργανο (πρόεδρος και/ή ευρωπαϊκό Συμβού
λιο) και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ποιος πρόεδρος; Δύο επιλογές υπάρχουν: είτε διορισμός

Αντώνης Μανιτάκης
Ε.Ε.

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που αντιπροσωπεύει τις εθνι
κές κυβερνήσεις (Ζιππέ) είτε με άμεση και καθολική ψηφο
φορία (Μπαϊρού - Ζεράμ Μονό) είτε εμμέσως μετά και πάλι
από καθολική ψηφοφορία. Στην πρώτη περίπτωση θα είναι
μάλλον ένας εκπρόσωπος της Ένω σης... στη δεύτερη, θα εί
ναι ο πραγματικός αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας και
θα έχει ενδεχομένως τη δυνατότητα να διαλύσει το Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο.
Π οιο Κοινοβούλιο; Μ ια γενική συναίνεση διαφαίνεται ως
προς την αναγκαιότητα ενός κοινοβουλίου που να περιλαμ
βάνει δύο κοινοβούλια στο ένα να εκπροσωπούνται οι πολί
τες και στο άλλο τα κράτη. Διαφορές εμφανίζονται στον κα
θορισμό τους. Η πρώτη -η βουλή των πολιτών- θα πρέπει να
εκλέγεται απευθείας με καθολική ψηφοφορία (σε πρώτη φά
ση, ο Φίσερ φαινόταν να πιστεύει ότι θα μπορούσε να ήταν
α πόρ ρ οια των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά κάτι τέτοιο θα
αποτελούσε οπισθοδρόμηση σε σχέση με το παρόν Κοινο
βούλιο του Στρασβούργου). Η δεύτερη θα είναι ένα μια βου
λή των εθνών ή των κρατών όπου θα εκπροσωπούνται είτε τα
εθνικά κοινοβούλια (Φίσερ - Ζιππέ) είτε τα κράτη, με μερι
κούς αντιπροσώπους από κάθε χώρα μέλος, κι α υ τ ό με δύο
πιθανούς τρόπους: ίσος αριθμός αντιπροσώπων άσχετα με
το μέγεθος του κράτους (σύστημα της αμερικανικής Γερουσιάς) είτε ανάλογα με τη σπουδαιότητα του κράτους μέλους
(γερμανική Μπούντεσρατ). Ανάλογα με τη λύση που θα επιλεχθεί, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου συναντιόνται τώρα οι
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, θα έχανε ή όχι το λόγο
ύπαρξής του. Θ α μπορούσε απλώς να καταργηθεί ή να διατη
ρηθεί εν είδει συλλογικής προεδρίας (Ζιππέ), ακόμα και με
την τωρινή διττή του λειτουργία, την εκτελεστική και τη νομο
θετική (Μπαϊρού).
Τ ρία ερωτήματα ωστόσο παραμένουν αναπάντητα: πρώ
τον, α υ τές οι σκέψεις αφορούν το σύνολο της Έ νω σης ή ορι
σμένους πρωτοπόρους που θέλουν να προχωρήσουν ακόμα
π ερ ισ σ ότερ ο στην ενοποίηση; Δεύτερον, πώς μπορούν να
διατυπω θούν; με μία νέα διακυβερνητική διάσκεψη; με μία
ομάδα σοφών; με μία συνταγματική βουλή; Τέλος, ποια θα
είναι τα διάφορα επίπεδα αρμοδιοτήτων και ποια θα είναι η
κατανομή των εξουσιών ανάμεσα στην Ευρώπη, τα κράτη, τις
π ερ ιφ έ ρ ε ιες κ.λπ.; Αυτό το τελευταίο ερώτημα, που μέχριτώρατο μασκάρευαν (παρά ασχολήθηκαν μαζί του) με τον όρο
επικουρικό, είναι σίγουρα το πλέον περίπλοκο -κ α ι ενδεχο
μένως το πλέον εκρηκτικό. Π ροϋποθέτει δύσκολες μεταρ
ρυθμίσεις, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην κά
θε χώ ρα. Στην Γερμανία είναι μόνιμη η αντιπαλότητα ανάμε
σα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα Länder για τις αντί
στοιχες αρμοδιότητές τους. Και οι γάλλοι πολιτικοί ιθύνο
ντες έχο υ ν συνειδητοποιήσει και αυτοί την αναγκαιότητα για
ένα νέο μοίρασμα των εξουσιιόν, άσχετα αν δεν έχουν το
κουράγιο να τό αντιμετωπίσουν.
HENRI DE BRESSON - DANIEL VERNET

- Οι Henri de Bresson και Daniel Vernet είναι διπλωματικοί συντάκτες της
εφημερίδας Le Monde όπου δημοσιεύθηκε και το κείμενο αυτό.
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οι Σχεςεις της Εκκλησίας
με το Κράτος-Εθνος
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ’ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
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Στο βιβλίο αυτό διερευνώνται μέσα από μια ιστορική
προοπτική οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας και διατυ
πώνεται η υπόθεση εργασίας ότι, οι σκοποί και οι επι
διώξεις του εθνικού κράτους καθόρισαν τη θέση και την
αποστολή της Εκκλησίας στην ελληνική κοινωνία. Η
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος δομήθηκε κατ’ εικόνα
και ομοίωση δημόσιας αρχής και ενστερνίστηκε, ως θε
σμός του κράτους, τους εθνικούς στόχους του. Μετατρά
πηκε αμέσως σε Εκκλησία εθνική. Εγκολπώθηκε την ε
θνική ιδέα, την οποία ταύτισε με την «Ορθοδοξία». Και
τώρα ζούμε το εξής οξύμωρο σχήμα: ενώ η Πολιτεία
αποεθνικοποιείται σταδιακά, η Ορθόδοξη Εκκλησία της
Ελλάδος από φόβο και άμυνα απέναντι στις προκλήσεις
και αισθανόμενη να απειλείται η «εθνοκρατική» ταυτό
τητά της αγωνίζεται απεγνωσμένα να απεθνικοποιηθεί
στην παρωχημένη όμως βάση μιας εθναρχικής και π α 
τριαρχικής ιδεολογίας.
Διερευνάται επίσης ένα δύσκολο και πολυσύνθετο ε
ρώτημα: αν είναι δυνατός και αναγκαίος ο μετασχηματι
σμός της Εκκλησίας από θεσμό του κράτους και του έ
θνους σε θεσμό της κοινωνίας, από Εκκλησία, αποκλει
στικά, των Ελλήνων σε Εκκλησία των ορθόδοξων πιστών,
που κατοικούν στην Ελληνική επικράτεια.
Έ ν α βιβλίο, που με μοναδική γνώση και ευθύνη,
μελετά το πελώριο θέμα των σχέσεων εκκλησίας και
κράτους.
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Η Ελλάδα έναντι
των ευρωπαϊκών σχεδιασμών
Το παρόν κείμενο γράφτηκε ενώ πλησίαζε στο τέλος η
διαπραγμάτευση για την αναθεώρηση της Συνθήκης της Ε.Ε. που
πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2000 στη γαλλική
Νίκαια. Η διαπραγμάτευση αυτή είναι μέρος μια ευρΰτερης
διαδικασίας μετασχηματισμού τόσο των θεσμών συνεργασίας που
δημιουργήθηκαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και
(συναφώς) των «υποκείμενων» οικονομικών καθεστώτων στην
Ευρώπη, που συντελούνται από την εποχή του Μάαστριχτ. Έ χει
σημασία ότι η Διακυβερνητική του 2000 δεν θα είναι η τελευταία
διάσκεψη για την αλλαγή της Ε.Ε. Η επόμενη προβλέπεται ήδη για
το 2004 (περίπου). Στο τέλος της διαδικασίας πιθανόν θα
βρίσκεται μια διαφορετική Ευρώπη, που θα τροποποιεί πολλά
κεκτημένα της Ελλάδας και άλλων χωρών.

Π ο λ λ έ ς κ α ι σ υχνά α ν τιφ α τικ έ ς είναι οι
δ ιά φ ο ρ ε ς π ρ ο τά σ εις που ακούγονται για
το α ύ ρ ιο τη ς Ε.Ε. ε ν ό ψ ε ι τη ς διεύρυνσής
τη ς. Ο γ ε ρ μ α ν ό ς Υ Π Ε Ξ Γ. Φ ίσ ερ έθεσε
ζ η τή μ α τα ομοσ π ονδιοπ οίησ ης και άνοιξε
τη σ υ ζή τη σ η ...

τρέχουσα
διαπραγμάτευση
(ΔΣΔ 2000) είναι κατά κύριο
λόγο αφιερωμένη στα «θεσμι
κά» ζητήματα που οι «15» δεν
κατάφεραν να ρυθμίσουν στο
Αμστερνταμ το 1997. Με την εξαίρεση
της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιω
μάτων, φαινομενικά εξαντλείται σε ζη
τήματα διαδικασιών αποφάσεων στα
όργανα της Ε.Ε. - αν θα επεκταθεί η ει
δική πλεισψηφία και σε ποιους τομείς,
αν και πώς θα γίνει ανακατανομή των
ψήφων κ.λπ. Δεν δείχνει εκ πρώτης
όψεως να σχετίζεται με ουσιαστικά και
συγκεκριμένα πολιτικά ή οικονομικά
σχέδια δράσης ή στόχους. Δεν συνέβη
το ίδιο με τις προηγούμενες. Η ΕΕΠ

Η

0 Πόνος Κοζάκος είναι καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το άρθρο αυτό είναι
απόσπασμα κειμένου που περιλαμβάνεται
σε συλλογικό έργο για την ευρωπαϊκή Ένωση
και την Ελλάδα, το οποίο πρόκειται να
κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο από τις
εκδόσεις Κριτική.
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(1985-6) είχε συνδεθεί πανηγυρικά
τρόπον τινά με το μεγάλο πρόγραμμα
ελευθέρωσης των ευρωπαϊκών αγορών
(«εσωτερική αγορά», ή πρόγραμμα
1992) και η αναθεώρηση του Μ άαστρι
χτ (1991-92) -ανάμεσα σε άλλα με την
Ο Ν Ε - ένα συγκεκριμένο σχέδιο ου
σιαστικής πολιτικής. Ακόμη και στη
διαπραγμάτευση του Άμστερνταμ, το
1997, ετέθησαν ζητήματα ουσιαστικής
πολιτικής μαζί με τα θεσμικά. Οι θεσμι
κές αλλαγές του Μάαστριχτ, ειδικότε
ρα, συνδέθηκαν με έναν δραστικό αναπροσανατολισμό στη φιλοσοφία της οι
κονομικής και κοινωνικής πολιτικής (ή
εμπέδωσαν τη στροφή που άρχισε με
την ΕΕΠ!). Π.χ., η ανεξαρτησία της
ΕΚΤ είναι μέρος μιας μονεταριστικής
προγραμματικής, που απαιτεί τον μι
κρότερο δυνατό κρατικό ακτιβισμό σε
θέματα χρήματος. Η δημοσιονομική
πειθαρχία ανταποκρίνεται επίσης στη
νεοκλασική κατά βάση δυσπιστία ένα
ντι της πολιτικής. Οι θεσμικές εξελίξεις
σε επίπεδο Ε.Ε. συμβάδισαν και σχετί-

Ο π ρ ό εδ ρ ο ς τη ς Κ ο μ ισ ιό ν Ρομάνο Πρόντι
ζή τη σ ε α ν α β ά θ μ ισ η τη ς «κοινοτικής
μ ε θ ό δ ο υ » , που θ ε ω ρ ε ί ότι διαβρώνεται.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

13 Ο κτω β ρ ίο υ 2 0 0 0 , Μ π ια ρ ίτς : Ένας α κ ό μ η σ τ α θ μ ό ς στη μ α κ ρ ά δ ια π ρ α γμ α τευ τικ ή π ορεία που ο δ η γ εί στην Ν ίκ α ια , τον Δ εκ έμ β ρ ιο .

ζονταν με επιδιωκόμενες αλλαγές του
οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου.
Με άλλα λόγια, τα κράτη-μέλη δέχο
νταν περιορισμούς της κυριαρχίας τους
για να μπορέσουν να ρυθμίσουν ουσια
στικά ζητήματα, επί των οποίων είχε
προηγηθεί σύγκλιση της φιλοσοφίας
τους. Αυτό σήμαινε παραίτηση από
αποφάσεις υπό τους όρους του βέτο. Οι
νέοι περιορισμοί πήραν τη μορφή είτε
την μεταβίβασης εξουσιών σε υπερεθνι
κά όργανα (όπως συνέβη φ ερ’ ειπείν με
την ΕΚΤ στο Μάαστριχτ) ή από κοινού
άσκησης και μοιράσματος της εξουσίας
μέσω της πλειοψηφικής αρχής. Ακόμη
και στη διαπραγμάτευση της Συνθήκης
του Άμστερνταμ αναδείχθηκαν μερικά
λιγότερο φιλόδοξα μεν, όμως πραγματι
κά ουσιαστικά θέματα (απασχόληση,
κοινωνική πολιτική, εσωτερική τάξη και
ασφάλεια στην Ε.Ε. κ.λπ).
Αντίθετα, στην ΔΣΔ 2000 τα θεσμικά
εμφανίζονται αυτονομημένα από κάθε
ουσία και, ως εκ τούτου, ως μια απόπει
ρα αναδιάταξης των ισορροπιών δύναμης χωρίς πρόγραμμα.
Στον βαθμό που αυτό συμβαίνει, ότι
δηλαδή το ζητούμενο στη Νίκαια είναι η
ανακατανομή επιρροής στο θεσμικό οι
κοδόμημα της Ε.Ε., τότε η διαπραγμά
τευση αυτή υποδηλώνει περισσότερο
από τις προηγούμενες την παράδοξη άν
θηση της λογικής της ισχύος σε έναν κό

σμο όμως γεμάτο θεσμούς και αλληλε
ξαρτήσεις. Πράγματι, ο στόχος για μερι
κές κυβερνήσεις δεν φαίνεται να είναι η
εμβάθυνση της συνεργασίας, η δημο
κρατική συμμαχία όλων των κρατών-μελών είτε για την αντιμετώπιση κάποιας
εξωτερικής απειλής είτε για την εξισορρόπηση έναντι των ΗΠΑ. Ο στόχος εί
ναι η συνέργεια ή συμμαχία ανάμεσα σε
μερικά κράτη-μέλη, προκειμένου να
αποκτήσει ηγεσία η Ευρώπη.
0 ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ωστόσο υπάρχουν δυό σοβαροί πε
ριορισμοί στο παίγνιο ισορροπιών δύ
ναμης. Πρώτον, όπως έδειξε η ώς τώρα
εμπειρία, η προηγηθείσα εξέλιξη δο
μών και η συσσώρευση θεσμικών διευ
θετήσεων, που αποφέρει αναγνωρίσι
μα οφέλη σε όλους, θέτει όρια στις δυ
νατές αλλαγές. Υπάρχει ένα έντονο
στοιχείο εξάρτησης από το ιστορικό
μονοπάτι της ευρωπαϊκής ενοποίησης,
όπως και να το εξειδικεύσουμε.
Τις αναδυόμενες τάσεις του θεσμικού
μετασχηματισμού μπορούμε να τις συ
νοψίσουμε ως εξής. Αποδυνάμωση του
πολιτικού ρόλου της Επιτροπής, ενδυ
νάμωση της διακυβερνητικής συνεργα
σίας, δημιουργία ηγετικού πυρήνα ή
πυρήνων για την άσκηση πολιτικής σε
διαφόρους τομείς, ανακατανομή τυπι

X

κής διαπραγματευτικής δύναμης στο
Συμβούλιο.
Δεύτερον, εξελίξεις υπάρχουν όχι μό
νο στο «θεσμικό», αλλά και στο οικονο
μικό επίπεδο, όπου είναι πιο δραματι
κές, αφού οι ευρωπαϊκές οικονομίες
-είτε από κοινού στο υπερεθνικό πλαί
σιο της Ε.Ε. είτε μόνες τους- αναμορ
φώνουν βαθμιαία το πρότυπο μεικτής
οικονομίας που είχαν αναπτύξει μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε άλλη
διατύπωση, η τρέχουσα διαπραγμάτευ
ση υποκρύπτει υπαρκτές και διαφορε
τικές αντιλήψεις σε κρίσιμα ζητήματα
που αφορούν το οικονομικό και κοινω
νικό πρότυπο.
Μπροστά στις οικονομικές, τεχνολο
γικές και άλλες αλλαγές, είναι φυσικό
να επανεξετάζεται η φιλοσοφία και ο
ρόλος των διαφόρων παικτών-οργάνων
της Ε.Ε., εθνικών κυβερνήσεων, οργα
νώσεων συμφερόντων κ.λπ. και, ταυτό
χρονα, να τίθεται το ερώτημα ποια εκ
δοχή του καπιταλισμού θα έχουμε αύ
ριο στην Ευρώπη και στους εθνικούς
χώρους.
Η θεσμική συζήτηση για τη νέα μεταρ
ρύθμιση της Ε.Ε. στη ΔΣΔ 2000 εμφανί
ζεται μεν, αλλά δεν είναι «αποπολιτικοποιημένη». Εκ πρώτης όψεως μόνον,
επικεντρώνεται στις αρμοδιότητες των
θεσμών και στις διαδικασίες αποφάσε
ων και όχι σε περιεχόμενα της πολιτικής.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ___________________
Ε κ δ ό σ ε ις Π ο ιό τ η τ α ς
JACQUELINE DE ROMILLY
της Γαλλικής Ακαδημίας

0 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
ΚΑΙ Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ
Το πρώτο έργο
της συγγραφέας

JACQUELINE DE ROMILLY

0 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
KAI 0 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ

Μετάφραση
Λύντια Στεφάνου

«Η ζωή και η ιστορία δεν
κάνουν τίποτε άλλο παρά να
επιβεβαιώνουν καθημερινά
τον Θουκυδίδη»
Ανδρέας Παναγόπουλος
Καθημερινή 1/8/2000
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ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Προσφορά στον Πολιτισμό
Ιπποκράτους 8 Α θήνα
Τ η λ .: 3 6 .2 7 .3 1 8

Γενικά, υπάρχει στενή συνάφεια ανά
μεσα σε θεσμοΰς-διαδικασίες από τη
μια μεριά και οικονομικούς και πολίτι
κους προσανατολισμούς από την άλλη.
Οι διαδικασίες κάνουν δυνατές ορι
σμένες πολιτικές, αποκλείουν άλλες.
Στην ακαδημαϊκή συζήτηση τη σημασία
των θεσμικών μεταρρυθμίσεων για συ
γκεκριμένες πολιτικές επιλογές έχει
υποδείξει από καιρό ο Ντάγκλας Νορθ
(1991) και ο ινστιτουσιοναλισμός (ειδι
κότερα οι ομοσπονδιακές θεωρίες της
δεύτερης γενιάς). Οι θεσμοί και οι
εντός αυτών διαδικασίες αποφάσεων
μπορεί να διευκολύνουν ορισμένες επι
λογές και πολιτικά προγράμματα και
να καθιστούν αδύνατες άλλες.
Οι θεσμικές συζητήσεις δεν είναι, λοι
πόν, πολιτικά αθώες. Αυτό δεν έχει γί
νει κατανοητό εδώ. Στο ελληνικό υπό
μνημα για τη ΔΣΔ 2000 και, κυρίως, στη
δημόσια πολιτική συζήτηση, οι πολιτι
κοί μας δείχνουν να πιστεύουν ότι δεν
υπάρχει πρόβλημα μελλοντικών επιλο
γών πολιτικής, εκτός ίσως από μερικά
«εθνικά ζητήματα».
Στην Ε.Ε. οι κυβερνήσεις διαπραγμα
τεύονται θεσμικές αλλαγές υπολογίζο
ντας πρώτα ποιες από αυτές θα διευκο
λύνουν τις δικές τους επιλογές ουσια
στικής πολιτικής. Συχνά, τις επιλογές
αυτές συνοψίζουμε κάτω από το βολικό
μα διόλου σαφή πλέον διαχωρισμό «α
ριστερές» και «δεξιές» οικονομικές και
κοινωνικές πολιτικές, νεοφιλελεύθερες
και κοινωνικής οικονομίας της αγοράς
ή ρυθμιζόμενο καπιταλισμό κ.λπ. Έ τσ ι
το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης
δεν αντιπροσωπεύει απλά και μόνο ένα
βήμα προς περισσότερη ή λιγότερη ευ
ρωπαϊκή ενοποίηση, περισσότερη ή λιγότερη υπερεθνικότητα, αλλά αλλάζει
και τις προοπτικές ή πιθανότητες να
ακολουθηθεί ο ένας ή άλλος δρόμος.
Έ ν α επίκαιρο παράδειγμα πρόσφερε
η συζήτηση για τη φορολογική εναρμό
νιση στην Ε.Ε. Το θέμα εδώ δεν είναι
απλά αν πρέπει να καταργηθεί η ομο
φωνία για να παρθούν οποιεσδήποτε
αποφάσεις, αλλά ποιες ακριβώς απο
φάσεις θα παρθούν αν αρθεί η ομοφω
νία. Ή αν δεν καταργηθεί. Έ τσι, η συ
ζήτηση για την προτιμούμενη διαδικα
σία υποκρύπτει διαφορετικές αντιλή
ψεις (ή εκ διαμέτρου αντίθετες) για τη
φορολογική πολιτική, τον ρόλο των

κρατών κατ’ επέκταση, τον ρόλο των
αγορών. Εδώ συγκρούονται νεοφιλε
λεύθερες αντιλήψεις για τον θεσμικό
ανταγωνισμό (ή ανταγωνισμό μοντέ
λων δημόσιας πολιτικής) με αντιλήψεις
για ρύθμιση του καπιταλισμού στο επί
πεδο της Ε.Ε.
Έ ν α δεύτερο παράδειγμα είναι οι
διαρθρωτικές πολιτικές. Αυτές είναι
μέρος της διάστασης του «ρυθμιζόμενου καπιταλισμού» . Και αποκτά νέα
σημασία ενόψει της διεύρυνσης προς
Ανατολάς.
Συνοψίζουμε: Η τρέχουσα διαπραγ
μάτευση για τη θεσμική μεταρρύθμιση
στην Ε.Ε. πρέπει να ειδωθεί όχι μόνον
σε όρους θεσμικούς (κατανομή αρμο
διοτήτων ανάμεσα σε υπερεθνικούς θε
σμούς και εθνικές κυβερνήσεις, μετα
βλητή γεωμετρία, κατανομή ψήφων,
εσωτερική ισορροπία των κοινοτικών
οργάνων κ.λπ.), ούτε σε όρους ισορρο
πίας ισχύος (μεγάλα και μικρά κράτη),
αλλά και σε όρους ουσιαστικής πολιτι
κής, δηλαδή τι είδους πολιτικές θα εί
ναι δυνατόν να αναπτυχθούν στο ενωσιακό επίπεδο, σε ποια κλίμακα, με
ποια κατεύθυνση και με ποιους (διαρ
θρωτική πολιτική, άμυνα και σχετική
βιομηχανική συνεργασία, εξωτερική
βοήθεια, εξωτερικές παρεμβάσεις
κ.λπ.). Τίθενται εκ νέου, αν και έμμεσα,
ερωτήματα όπως τα εξής : Πόσο παρεμ
βατική θα πρέπει να είναι η Ε.Ε.; Σε
ποιους τομείς; Τι, ειδικότερα, θα πρέ
πει ν ’ αλλάξει στις διαρθρωτικές πολι
τικές και στην Κοινή Αγροτική Πολιτι
κή, όπου δεν αποτυπώνονται οι αρχές
του ανταγωνισμού και της αγοράς,
όπως θέλει ο διεθνής οργανισμός εμπο
ρίου; Π οια μεταβιβαστική (αναδιανε
μητική) πολιτική είναι αποδεκτή για τα
πλούσια κράτη-μέλη;
Αλλά υποίρχει μια ουσιώδης διαφορά
ανάμεσα στις προηγούμενες μεταρρυθ
μίσεις (κυρίως του 1985-86 και 1991) και
στη σημερινή: 'Οτι η τελευταία βαρύνεται με αβεβαιότητες για τον μελλοντικό
δρόμο. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, οι
μεγάλοι θέλουν να κρατήσουν τον έλεγ
χο του παιγνιδιού, περιθώρια για επιλε
κτική δράση, διακριτική ευχέρεια στις
επιλογές. Έ τσ ι ευνοείται η διακυβερνη
τική μέθοδος, όχι η υπερεθνικότητα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ

_______ ο
32

Ο νέος κρίσιμος γύρος
του Μεσανατολικού
Η τιροαναγγελθείσα άδοξη έκβαση της ισραηλοπαλαιστινιακής συνάντησης του Καμπ
Ντέιβιντ του Ιουλίου 2000 σηματοδότησε μια νέα φάση της αντιπαράθεσης στη Μέση
Ανατολή, η οποία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά όπλων στον πλανήτη. Σημειωτέον
ότι ο Γιάσερ Αραφάτ, κατά την επιστροφή του τότε στη Γάζα, είχε γίνει δεκτός από
μεγάλο μέρος των αραβικών μαζών ως νέος Σαλαντίν (σ.σ. ο αγιουμπίδης σουλτάνος
της Αιγύπτου και Συρίας που είχε νικήσει τους Σταυροφόρους τον 12ο αιώνα).

α τέσσερα ακανθώδη ζητήματα
αφορούν στο έδαφος του μελ
λοντικού
Παλαιστινιακού
Κράτους, τα θέματα ασφαλεί
ας, την Ιερουσαλήμ και τους
πρόσφυγες. Κεντρικό ζήτημα του «εκατονταετούς πολέμου» -η έκφραση είναι
του Μ παρόκ- αποτελεί το ζήτημα της
Ιερουσαλήμ, μια φράση που από μόνη
της λέει πολλά. Ε ίναι η ιερή πόλη-σύμβολο για τους πιστούς των τριών μονο
θεϊστικών θρησκειών της ανατολικής
Μεσογείου. Και στον πυρήνα του ζητή
ματος της Ιερουσαλήμ βρίσκεται το
πρόβλημα της κυριαρχίας σε ένα πολύ
μικρό τμήμα της -μ ια έκταση περίπου
500 στρεμμάτων-το οποίο αποκαλείται
«Παλιά Πόλη». Στην Π αλιά Πόλη η κύ
ρια διαφωνία εστιάζεται στο ποιος θα
έχειτην κυριαρχία στο Ό ρ ο ς του Ναού.
Πρόκειται για τον χώρο του αρχαίου
Ναού των Εβραίων του οποίου οι πρόποδες, ο «Δυτικός Τοίχος», είναι τόπος
αφιερωμένος στην ιουδαϊκή λατρεία,
ενώ η κορυφή, ο «Θόλος του Βράχου»,
στη μουσουλμανική.
Στο ζήτημα του νέου κράτους, η αφετηριακή βάση των Παλαιστινίων είναι
ότι η έκτασή του πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στο σύνολο εδαφών που
κατέλαβαν οι Ισραηλινοί το 1967, δη
λαδή την Υ περιορδανία (ό,τι αποκαλείται σήμερα «κατεχόμενα»), την ανα
τολική Ιερουσαλήμ και τη λωρίδα της
Γάζας. Οι Παλαιστίνιοι επικαλούνται
πάντοτε, για την υποστήριξη των δικαί
ων τους, την απόφαση 242 του Συμβου
λίου Ασφαλείας του ΟΗ Ε, αμέσως με
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τά τον πόλεμο του 1967. Ωστόσο το κεί
μενο αυτής της απόφασης διαφέρει
στην γαλλική από την αγγλική του μετά
φραση. Στην αγγλική αναφέρεται η
αποχώρηση από «κατεχόμενα εδάφη»,
ενώ στη γαλλική η αποχώρηση από «τα
κατεχόμενα εδάφη». Στην περίπτωση
που το Παλαιστινιακό Κράτος κηρυ
χθεί χωρίς την συναίνεση του Ισραήλ,
θα περιλάβει το πολύ το 40% των εδα
φών που του ανήκουν, εκτός κι αν οι
Παλαιστίνιοι νικούσαν σε μια ένοπλη
αναμέτρηση τον αντίπαλό τους. Το τε
λευταίο σενάριο είναι πολύ δύσκολο να
πραγματοποιηθεί, αν οι Παλαιστίνιοι
παραμείνουν χωρίς μια σημαντική υπο
στήριξη από τον αραβικό κόσμο.
Το Ισραήλ δείχνει την αδιαλλαξία του
μέσω του εποικισμού (είναι αξιοσημεί
ωτη η ομοιότητα της μεθόδου με την τα
κτική που εφαρμόζει η Τουρκία στην
κατεχόμενη Κύπρο). Η πολιτική αυτή
συνεχίζεται αδιαλείπτως τα τελευταία
χρόνια, εναντίον του πνεύματος του
Ό σλο. Ενδεικτικό για το πώς ζουν οι
Παλαιστίνιοι είναι ότι στην αυτόνομη
λωρίδα της Γάζας οι 5000 Ισραηλινοί
-το 4% του πληθυσμού- ελέγχουν το
35% της γης και χρησιμοποιούν το 80%
των υδάτινων πόρων.
Από τις 28 Σεπτεμβρίου ένας νέος πό
λεμος με πέτρες ξέσπασε στο Ισραήλ.
Ο ι βίαιες και πολύνεκρες συγκρούσεις
μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων
στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη
ήταν έκφραση του αδιεξόδου της ειρη
νευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατο
λή. Οι περισσότεροι νεκροί ήταν Ά ρα

βες που ζουν μέσα στα σύνορα του
Ισραήλ. Πόσοι είναι σήμερα οι Άραβες
που έχουν την Ισραηλινή ιθαγένεια και
κατοικούν στο Ισραήλ; Τουλάχιστον
ένας στους έξι πολίτες αυτού του κρά
τους. Τα μέλη της σιωπηλής μέχρι τώρα
αραβικής κοινότητας του εβραϊκού
κράτους, απόγονοι των 160.000 περί
που Αράβων που έμειναν στα σπίτια
τους μετά τον πόλεμο του 1948, αποφά
σισαν να αγωνιστούν όπως οι ασθενείς
των κατεχομένων μετά τον πόλεμο των
Έ ξ ι Ημερών εδαφών. Παλαιστινιακές
σημαίες υψώθηκαν παντού στις στέγες
των σπιτιών, όπου συγκεντρώθηκαν
συγγενείς και φίλοι των θυμάτων. Το
ίδιο έγινε και στους δρόμους που οδη
γούν στο κέντρο της πόλης Ου μ ΕλΦαχμ στη Γαλιλαίο. «Σήμερα, δεν

υπάρχει πια εσωτερική Ιορδανία, Γάζα,
Γαλιλαία. Είμαστε όλοι ένας λαός», έλε
γε ο Μοχάμεντ, ένας άραβας υαλοτε
χνίτης. Τα γεγονότα αυτά δείχνουν ότι
μεταξύ Ισραηλινών και αραβικού πλη
θυσμού το χάσμα βαθαίνει.
Ύ στερα από έκκληση διαφόρων πα
λαιστινιακών κινημάτων, μεταξύ των
οποίων και η Χαμάς, διοργανώθηκε
την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, μετά τη
μουσουλμανική προσευχή, μία «ημέρα
οργής». Κατά την διάρκειά της σημει
ώθηκαν νέες συγκρούσεις και διαδη
λώσεις, ακόμα και σε τζαμιά της Δυτικής όχθης, της Γάζας και των ενσιυματωμένων στο Ισραήλ εδαφών. Το
έναυσμα για την τελευταία έκρηξη
βίας στα κατεχόμενα δόθηκε από την
επιδεικτική επίσκεψη του Αριέλ Σαρόν -αρχηγού του αντιπολιτευόμενου
δεξιού κόμματος Αικούντ-, υπό την
προστασία της παραπαίουσας κυβέρ
νησης Μπαρόκ, στη μεγάλη αυλή των
μουσουλμανικών τεμενών, στην Ιερου
σαλήμ. Η ένταση αυτή προκάλεσε δι
πλωματικό συναγερμό στη Δύση, οι
κυβερνήσεις της οποίας κινητοποιήθη
καν με σκοπό τον κατευναυσμό, καλώντας τα μέρη να επαναλάβουν τις συ
νομιλίες. Ευρωπαίοι διπλωμάτες κα
ταλόγισαν την ευθύνη στον Σαρόν, την
ενέργεια του οποίου το Παρίσι χαρα
κτήρισε «προκλητική » και η Μαντλίν
Ωλμπράιτ «αληθινά αντιπαραγωγική».
Ο Σαρόν προσπαθεί να εξασφαλίσει
την υποστήριξη των ορθοδόξων και
υπερσυντηρητικών στοιχείων της ισ-
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ραηλινής κοινωνίας, ώστε να παραμείνει στην ηγεσία του κόμματός του, απέ
ναντι στην άνοδο της δημοτικότητας
του πρώθην πρωθυπουργού Μπενγιαμίν Νετανιάχου. Αν πέσει η κυβέρνηση
Μπαρόκ, ενισχΰεται η θέση του σε εν
δεχόμενες διαπραγματεύσεις για σύ
σταση νέου κυβερνητικού συνασπι
σμού. Ο πρόεδρος του ισραηλινού κοι
νοβουλίου απέδωσε την ευθύνη για την
έναρξη των επεισοδίων στην επίσκεψη
Σαρόν. Ο Μπαρόκ αναφέρθηκε στο εν
δεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης
εθνικής ενότητας. Ωστόσο, η πρωτο
βουλία του Σαρόν είναι δυνατό να ερμηνευθεί ως σαφής δήλωση ισραηλινής
κυριαρχίας στον ανατολικό τομέα της
Ιερουσαλήμ, τον οποίο διεκδικούν ως
πρωτεύουσα οι Παλαιστίνιοι. Και ίσως
να μην είναι τυχαίο το ότι η επίσκεψη
του Σαρόν στο προαύλιο του τεμένους
Αλ Ακσό -τρίτου ιερότερου τόπου του
Ισλάμ- πραγματοποιήθκε ενώ ως υπο
ψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατι
κών, στις επικείμενες προεδρικές εκλο
γές στις ΗΠΑ, έχει αναδειχθεί «ένας

συντηρητικός θρησκευόμενος Εβραίος,
ο οποίος για πρώτη φορά χτυπάει Λ ευ
κό Οίκο» (κατά τις αμερικανικές εφη
μερίδες).
'Υστερα από προσωπική παρέμβαση
του Μπιλ Κλίντον, ο ισραηλινός πρωθυ
πουργός Γιεχούντ Μπαρόκ και ο παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ πήγαν
στο Παρίσι. Στον νέο γύρο των συνομι
λιών συμμετείχαν ο γενικός γραμματέ
ας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, ο γάλλος Πρό
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εδρος Ζακ Σιράκ και η πανταχού π α 
ρούσα Μ. Ωλμπράιτ. Ο ι διαπραγματεύ
σεις δεν είχαν θετική εξέλιξη, καθώς ο
Αραφάτ δεν δέχτηκε να υπογράψει τις
προτεινόμενες συμφωνίες. Εξοργισμέ
νος από την στάση του παλαιστίνιου
ηγέτη, ο Μπαράκ αναχώρησε για το
Ισραήλ και οι ειρηνευτικές συνομιλίες
ναυάγησαν για άλλη μια φορά. Αμέσως
μετά, ο Αραφάτ και η Ωλμπράιτ αναχώ
ρησαν για την Αίγυπτο όπου είχαν συ
νομιλίες με τον Πρόεδρο Χόσνι Μουμπάρακ. Μετά τη συνάντηση, ο αιγύπτιος Πρόεδρος ζήτησε, στις 5 Οκτω
βρίου, την επείγουσα διεξαγωγή μιας
αραβικής διάσκεψης κορυφής πριν από
το τέλος Οκτωβρίου, ώστε να αντιμετω
πιστεί «η κατάσταση που βαίνει προς

επιδείνωση στα παλαιστινιακά εδάφη».
Ο λίβυος ηγέτης Μουαμμάρ Καντάφι
-που πραγματοποίησε περιοδεία σε μια
σειρά χωρών της περιοχής- δήλωσε ότι
μια τέτοια διάσκεψη θα ήταν σκόπιμη
αν συζητούσε και αποφάσιζε την επιβο
λή από τα συμμετέχοντα κράτη ενός
εμπορικού εμπάργκο στο Ισραήλ. Στο
μεταξύ ο Αραφάτ έκανε εκκλήσεις για
την διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για τα
αιματηρά επεισόδια στα παλαιστινιακά
εδάφη. Οι Ισραηλινοί θέλουν η προε
δρία της σχετικής επιτροπής να ανήκει
σε Αμερικανούς, ενώ η Παλαιστιανική
Αρχή προτιμά να εποπτεύεται από Ευ
ρωπαίους.
Πολιτικοί και διπλωμάτες εκφράζο
νταν με πολύ συγκρατημένο τρόπο για
το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει η ειρη

νευτική διαδικασία. Έ ν α ς άραβας πρέ
σβης στο Π αρίσι δήλωνε χαρακτηριστι
κά ότι μενουν τέσσερις εβδομάδες
«χρήσιμου χρόνον» στον Μπιλ Κλίντον
πριν από τις προεδρικές εκλογές στις
ΗΠΑ, καθώς και στον Μπαράκ, πριν
από την προσεχή σύνοδο της Κνέσσετ
(ισραηλινή Βουλή), όπου ήταν ορατός ο
κίνδυνος να χάσει την πλειοψηφία. 0
Α ραφάτ φαινόταν να διαθέτει περισ
σότερο χρόνο. Αλλά θα πρέπει να ανακηρύξει το Παλαιστινιακό Κράτος στο
τέλος του έτους ή στις αρχές του 2001.
Και θεωρείται αρκετά πιθανό να επα
νεμφανιστούν τότε τα ίδια προβλήμα
τα, σύμφωνα και με την εκτίμηση του
Τάχερ ελ-Μάσρι, πρώην πρωθυπουρ
γού της Ιορδανίας. Ο ίδιος άραβας πρέ
σβης που προαναφέραμε διατύπωνε
αμφιβολίες όσον αφορά στην επιστρο
φή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
«πριν από έξι ή εννέα μήνες»... και με
την προϋπόθεση βεβαίως, να «αποφευ

χθεί κάθε επανάληψη των βίαιων συ
γκρούσεων». Και η απόπειρα του Μπα
ράκ να δικαιολογήσει την προβοκάτσια
του Σαρόν ανησύχησε ιδιαίτερα ορι
σμένους διπλωμάτες αραβικών κρα
τών.
Στο ζήτημα του καθεστώτος της Ιε
ρουσαλήμ είναι δύσκολο, υπό τις πα
ρούσες συνθήκες, να γίνει λόγος, ακό
μα και για ένα είδος συμφωνίας προθέ
σεων. Ο ι συμφωνίες για την εκτόνωση
της κρίσης μεταξύ στρατιωτικών αξιωματούχων του Ισραήλ και της Παλαι
στίνης και οι εκκλήσεις για αυτοσυ
γκράτηση που απηύθυναν στις δυο
πλευρές οι δυτικές πρωτεύουσες απο
δείχθηκαν εξαιρετικά ανεπαρκείς για
να αποτρέψουν την όξυνση της αντιπα
ράθεσης. Από την έναρξη των συ
γκρούσεων μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, πε
ρισσότεροι από 140 άνθρωποι είχαν
χάσει τη ζωή τους, από τους οποίους οι
συντριπτικά περισσότεροι ήταν Άρα
βες. Εξαιρετικά φορτισμένο ήταν το
κλίμα στις κηδείες των νεκρών από τις
συγκρούσεις Παλαιστινίων. Μεγάλες
αντιισραηλινές διαδηλώσεις έχουν γί
νει σε πόλεις της Μέσης Ανατολής και
της Ευρώπης. Κατά την έκφραση του
Ιμπέρ Βεντρίν, η Μέση Ανατολή βρί
σκεται στο «χείλος της αβύσσου». Μετά
τη λήξη του τελεσίγραφου που είχε
απευθύνει τα ξημερώματα της Κυρια-
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κής ο Μ παρόκ στον Αραφάτ -σύμφωνα με το οποίο
αν δεν τερματιστεί η βία
στην Παλαιστίνη μέχρι τα
ξημερώματα της Τρίτης, το
Ισραήλ θα καταφύγει στα
όπλα- έσπευσαν στην π ε
ριοχή ο Κόφι Ανάν, ο Χαβιε Σολάνα και ο Ρόμπιν
Κουκ. Ο Μ παρόκ κατηγό
ρησε, στις 10 Οκτωβρίου,
τον Αραφάτ για «προμελε

τημένη εγκατάλειψη της ει
ρηνευτικής διαδικασίας»,
αλλά συμφώνησε να δώσει
νεο τελεσίγραφο στους
Παλαιστίνιους, ενώ συνε
χιζόταν ο διπλωματικός
μαραθώνιος για την εξεύρεση διεξό
δου από την κρίση. Ωστόσο, αν υποτε
θεί ότι ο Μ παρόκ ήθελε την ειρήνη, πό
σο θα μπορούσε να ελέγξει τις αντισιωνιστικές και αντιαμερικανικές διαθέ
σεις του λαού του ο Αραφάτ - του οποί
ου μάλιστα το καθεστώς βαλλόταν ως
αυταρχικό και διεφθαρμένο; Και στις
δύο πλευρές, ισραηλινή και παλαιστιανική, ο άνεμος γινόταν όλο και περισ
σότερο ούριος για τους λεγομένους
«ριζοσπάστες» ή «αδιάλλακτους». Με
τά την ενέργεια του Σαρόν, ο εκπρόσω
πος της ισλαμιστικής Χαμός ζήτησε την
: παραίτηση του Α ραφάτ και την ανάδει
ξη νέας παλαιστινιακής ηγεσίας.
Η συμφωνία του Ό σλο γινόταν έτσι
κάθε μέρα και δυσκολότερο να εφαρ
μοστεί. Ενώ οι ένοπλες συγκρούσεις
• συνεχίζονταν στη Δυτική Ό χθη (Ραμάλλα), οι ΗΠΑ, η Ρωσία, ο Ο Η Ε και η
. Ε.Ε. ασκούσαν πιέσεις στους ηγέτες
: των δύο πλευρών για να ξαναρχίσουν
τις διαπραγματεύσεις. Οι προσπάθειες

αυτές, οι οποίες κορυφώθηκαν με την
πολυμερή συνάντηση κορυφής στο Σαρελ-Σεΐχ, έχουν επισήμως διακηρυγμέ
νο στόχο την κατάπαυση των εχθροπρα
ξιών Ισραηλινών-Παλαιστινίων. Ο
Μπιλ Κλίντον ανέλαβε προσωπικά την
υπόθεση επαναπροσέγγισης, προσδο
κώντας ότι θα αποσπάσει υπέρ του Δη
μοκρατικού υποψηφίου Αλ Γκορ τη συ
ντριπτική πλειονότητα των αμερικανοεβραϊκών ψήφων. Η δημοτικότητα του
Μ παρόκ εκτοξεύτηκε από το 20% στο
55% και ο κλυδωνιζόμενος πρωθυ
πουργός δρομολόγησε τον σχηματισμό
κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Ο Μουμπάρακ και ο ιορδανός μονάρχης
Αμπντάλα, οι οποίοι πολύ δύσκολα κα
τόρθωναν να ελέγχουν την ισχυρότατη
ισλαμική αντιπολίτευση στα κράτη τους,
αισθάνθηκαν ανακουφισμένοι. Η ρα
γδαία ριζοσπαστικοποίηση των αραβι
κών πληθυσμών που συμβάδιζε με το τε
ράστιο κύμα συμπαράστασης προς τους
Παλαιστίνιους απειλούσε με εσωτερι

Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών
και Πολιτισμού
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κές αναστατώσεις και κιν
δύνους ανατροπών εκτός
από τα δύο αυτά κράτη και
άλλες αραβικές χώρες με
μετριοπαθή
φιλοδυτικά
καθεστώτα. Από την άλλη
πλευρά, ένα σοβαρό ερώ
τημα είναι πόσο έτοιμος
και ικανός είναι ο αραβι
κός κόσμος να στηρίξει
μια νέα Ιντιφάντα. Και βε
βαίως, χρειάζεται η ανά
πτυξη ενός μαζικού και
ισχυρού κινήματος αλλη
λεγγύης στον εξεγερμένο
λαό της Παλαιστίνης, με
κύριο στόχο την ίδρυση
ενός ανεξάρτητου και
ελεύθερου παλαιστινιακού κράτους.
Ακόμα, είναι ενδεχόμενο να χρειασθεί
να οργανωθούν αποστολές τροφίμων
και φαρμάκων.
Ό πω ς κι αν είναι, παρά την αλλαγή
φρουράς στο Βελιγράδι -στην οποιά
συνέβαλαν αποφασιστικά με σύντονες
προσπάθειες οι ΗΠΑ και... ο ΥΠΕΞ
της Ελλάδας Γ. Παπανδρέου-, η επιβο
λή και σταθεροποίηση της τόσο παλιάς
«Νέας Τάξης» στη Μέση Ανατολή, η
οποία είχε αρχίσει με τον πόλεμο του
Κόλπου, φαίνεται να προσκρούει σε
σοβαρότατες δυσχέρειες. Κι αυτό δεν
μπορεί παρά να έχει επιπτώσεις και
στην πολύ κρίσιμη φάση που διανύουν
αυτήν την περίοδο το Κυπριακό και οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις.

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ
ΠΟΤ το
ΕΛΕΓΑΝ ΧΕΝΡΙ
[ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ]

ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ ΝΕΦ ΕΛΗ

Η Δύση
και τα Πετρέλαια
της Κασπίας
Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου τους τελευταίους μήνες έχει
προκαλέσει σοβαρή κοινωνική αναταραχή στις περισσότερες
αναπτυγμένες χώρες, καθώς δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις
και επιβραδύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης των δυτικών
οικονομιών. Η υψηλή τιμή του μαύρου χρυσού δεν οφείλεται
μόνο στην αυξημένη ζήτηση που προκαλεί η επανάκαμψη των
ασιατικών οικονομιών σε συνδυασμό με την επερχόμενη
βαρυχειμωνιά στο βόρειο ημισφαίρειο και τη μείωση των
παγκόσμιων αποθεμάτων, αλλά και στην πολιτική αστάθεια που
επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη Μέση Ανατολή.

κατάρρευση της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ
του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, οι συ
γκρούσεις στις ημιαυτόνομες παλαιστινιακές περιο
χές και η έξαρση της ισλαμικής τρομοκρατίας ενα
ντίον δυτικών στόχων είναι παράγοντες που επηρεά
ζουν αρνητικά την τιμή του πετρελαίου, αφού δημιουργείται
ανασφάλεια στις διεθνείς αγορές και αυξάνονται οι φόβοι
των αναπτυγμένων χωρών για μια νέα ενεργειακή κρίση.
Πρέπει να θεωρηθεί, λοιπόν, πιθανόν η τιμή του πετρελαίου
να παραμείνει για τους επόμενους έξι με εννιά μήνες υψηλή,
γύρω στα $30 ή και παραπάνω, με αρνητικές συνέπειες για
την παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα τις δυτικές χώρες
π ο υ εισάγουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου.
Το ενδεχόμενο αυτό έχει εντείνει το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για τα πλούσια κοιτάσματα της ανεκμετάλλευτης πε
ριοχής της Κασπίας Θάλασσας. Η αμερικανική διπλωματία
έχει επικεντρώσει τα τελευταία χρόνια τις προσπάθειές της
στην οικονομική και κυρίως πολιτική στήριξη του αγωγού
Μπακού-Τσεϋχάν που θα μεταφέρει, μέσω Τουρκίας και Γεωργίας, το πετρέλαιο της Κασπίας στις αγορές της Δύσης. Το
φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλλά και οι αμερικα
νικές εταιρείες δημοσίων σχέσεων που ανάλαβαν να προω
θήσουν το έργο, έχουν κατορθώσει να πείσουν τόσο το Στέητ

Η

0 Μάνος Καραγιάννης είναι Διδάκτωρ
Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών Πανεπιστημίου
Hull της Μεγάλης Βρετανίας.
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Ντηπάρτμεντ όσο και τον πρόεδρο Κλίντον ότι η κατασκευή
του αγωγού θα συμβάλλει τα μέγιστα στην εξασφάλιση νέων
ενεργειακών πόρων που θα καλύψουν την αυξημένη ζήτηση
πετρελαίου και θα υποβαθμίσουν, ως ένα βαθμό, το ρόλο του
ΟΠ ΕΚ στη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου.
Α ξίζει να σημειωθεί ότι όποιο και αν είναι τελικά το αποτέ
λεσμα των προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες,
εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στον τουρκικό αγωγό, καθώς είναι καθολική
η αποδοχή της Τουρκίας στην αμερικανική πρωτεύουσα ως
τοποτηρητή των δυτικών ενεργειακών σ υ μ φ ε ρ ό ν τω ν στην
Κασπία Θάλασσα. Αλλά και η υψηλή τιμή του π ετρ ελ α ίο υ ευ
νοεί στην παρούσα φάση την προώθηση του α γιυ γο ύ Μπα
κού-Τσεϋχάν και συμβάλλει στην άρση των επιφυλάξεω ν
που έχουν διατυπώσει δυτικές πετρελαϊκές ε τ α ιρ ε ίε ς για την
οικονομικότητα του έργου. Έ ν α ς άλλος π α ρ ά γ ο ν τ α ς που
επιτρέπει την κατασκευή του τουρκικού αγωγού ε ίν α ι η σύλ
ληψη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν τον Φεβρουάριο του 1999
στο Ναϊρόμπι από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες κ α ι η ήτ
τα του κουρδικού αντάρτικου στην νοτιοανατολική Τουρκία.
Η κατασκευή του αγωγού Μπακού-Τσεϋχάν μεγιστοποιεί
τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας ως κόμβου διοχέτευσης
του πετρελαίου της Κασπίας στις δυτικές αγορές και επηρε
άζει σημαντικά την διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερι
κής πολιτικής απέναντι στην Άγκυρα. Δεν είναι τυχαίο, εξάλ
λου, το γεγονός ότι η επιρροή του ισχυρού α ρ μ ενο α μ ερ ικ ά νικου λόμπι έχει μειωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα
στην Ουάσιγκτον, όπως απέδειξε και η καταψήφιση του νο
μοσχεδίου για την αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας
από την αμερικανική βουλή.
Η διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου, μέσω τουρ
κικού εδάφους, θα έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στη στά
ση που κρατούν δυτικοευρωπαϊκές χώρες απέναντι στην
υποψηφιότητα της Τουρκίας να γίνει πλήρες μέλος της Ευ
ρωπαϊκής Έ νωσης. Η ανάδειξη της Ελλάδος, μετά την κρίση
στο Κόσοβο, ως πόλου σταθερότητας στα Βαλκάνια δεν φαί
νεται να γέρνει την πλάστιγγα των ελληνοτουρκικών διαφο
ρών υπέρ της Αθήνας, καθώς οι περισσότερες χώρες της ΕΕ
εισάγουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου από τον Περσικό
Κόλπο και βλέπουν θετικά την εκμετάλλευση νέων κοιτα
σμάτων στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η κατα
σκευή του αγωγού Μ πακού-Τσεϋχάν εγγυάται, τουλάχιστον
στη θεωρία, την απρόσκοπτη διακόμιση του π ετρ ελ α ίο υ τη;
Κασπίας στις ευρωπαϊκές αγορές, αφού η Τουρκία είνα ι χώρα-μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας και διατηρεί στενού;
δεσμούς με την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να ανα
μένεται εκ μέρους της Ε Ε ουσιαστική πίεση στην Άγκυρα για
δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό και παραπομπή των
ελληνοτουρκικών διαφορών στο Διεθνές Δικαστήριο τη;
Χάγης, παρά τη συμφωνία του Ελσίνκι και τις κατά καιρού;
δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων.
Βάσει αυτών των δεδομένων λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να
διεκδικήσει ένα πιο αποφασιστικό ρόλο στις ενεργειακέ;
εξελίξεις που σημεκύνονται στην περιοχή της νοτιοανατοικής Ευραίπης και του Εύξεινου Πόντου, που θα την αναδεί

ΤΟΥΡΚΙΑ

Λεωνίδας Λουλούδης
Βασιλική Γεωργιάδου
Γιάννης Σταυρακάκης

ΦΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΝ “ΤΡΕΛΩΝ ΑΓΕΛΜΑΝ"
Διακινδύνευση και Αβεβαιότητα

Η κα τα σ κευή το υ α γω γο ύ Μ π α κ ο ύ -Τ σ εϋ χ ά ν είν α ι β έ β α ιο πως θ α
ισχυροποιήσει σ η μ α ν τικ ά τη ν θ έ σ η της Τ ο υ ρ κ ία ς δ ιεθ ν ώ ς κα ι θ α
της δώ σει την ε υ κ α ιρ ία ν α δ ιεκ δ ικ ίσ ε ι π ερ ισ σ ό τερ α από τις
δ υ τ ικ έ ς κ υ β ερ ν ή σ εις .

ξουν σε σύνδεσμο μεταξύ των παραγωγών ενεργειακών
πρώτων υλών και των καταναλωτών ενέργειας. Είναι επιτα
κτική ανάγκη, η Αθήνα να προωθήσει όσο γίνεται πιο γρήγο
ρα την κατασκευή του αγωγού Πύργου-Αλεξανδρούπολης
σε συνεννόηση με τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Βουλ
γαρίας. Η χρησιμοποίηση του ελληνοβουλγαρικού αγωγού
για τη μεταφορά του μαύρου χρυσού της Κασπίας είναι πιθα
νόν να εξισορροπήσει, ως ένα βαθμό, τη στρατηγική ανα
βάθμιση της Τουρκίας και να αποτρέψει δυσμενείς εξελίξεις
στα εθνικά ζητήματα της Κύπρου και του Αιγαίου. Επίσης η
κατασκευή και λειτουργία ενός τέτοιου αγωγού στη Θράκη
θα τονώσει την τοπική οικονομία, και, το σημαντικότερο, θα
αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για τις τουρκικές επι
διώξεις στην περιοχή. Δίχως αμφιβολία, η διακόμιση ενερ
γειακών πόρων διαδραματίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στην
διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή
της ανατολικής Μ εσογείου και επιβάλλει την ανάπτυξη μιας
εθνικής ενεργειακής πολιτικής που θα αναβαθμίζει το γεω 
πολιτικό ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή.
ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Έ ν α α π ο κ α λυ πτικό βιβλίο -μ ο να δικ ό στην
Ε λ λ ά δ α - π ο υ εξετάζει το πρόβλημα της
ΝΟΣΟΤ ΤΩΝ ΤΡΕΛΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ και τις
επ ιπ τώ σ εις του στην καθημερινή ζωή των
ανθρώ πω ν, αλλά και την κρίση που επιφ έρει
στους Ε υρω παϊκούς θεσμούς.
Σ τα τρ ία κείμενα και το επίμετρο του βιβλίου,
επ ιχειρ είτα ι μια διεπιστημονική προσέγγιση της
κρίσης, ώ στε να κατανοηθούν ορισμένες
παραγνω ρισμένες, αν όχι αγνοημένες πτυχές της
βαθύτερης πολιτικής και κοινωνικής σημασίας της
και να γίνουν προσιτά στον αναγνώ στη μια σειρά
α π ό αναλυτικά εργαλεία, π ο υ φωτίζουν τις
σημαντικότερες ίσως δια σ τά σ εις της.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΝΕΦΕΛΗ
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Και εκείνοι τον... χαβά τους
(η η μετακεμαλικη πρόκληση)
Μ ε εκφράσεις όπως: «Ευχαριστούμε Μπίλ», «θρίαμβος της κοινής λογικής»,
«Αυτή η ιστορία αποδεικνύει την ισχύ της Τουρκίας και τη σημασία που έχ ε ι
για τους Αμερικάνους η χώρα μας», «Η Τουρκία δεν κηλιδώ θηκε από το
αρμενικό ψ εύδος», αντέδρασε ο τουρκικός τύπος όταν αποτράπηκε, κυρίως
χάριν στις πιέσεις του αμερικανού προέδρου, η επικύρωση από την Επιτροπή
Διεθνώ ν Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της αναγνώρισης της
γενοκτονίας των Αρμενίων, που είχ ε προτείνει η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Ωστόσο, το ότι χρειάστηκε να π εράσει ένα ς μήνας γ ι’αυτό,
θεω ρήθηκε ως απόδειξη της εξασ θένησ ης της τουρκικής επιρροής στην
Ουάσιγκτον, δεδομένου ότι άλλοτε θα είχ ε ξεμπ ερ δέψ ει στο άψ ε-σβήσε.
Ίσως. Πάντως για μία ακόμα φορά η Τουρκία π έτυχε τον στόχο της μ ε την
προσφιλή της μέθοδο: την απειλή κυρώσεων.

ριν δε καταλαγιάσει ο απόηχος,
υποτροπίασε με την χωρίς προ
σχήματα απειλή του τοΰρκου
πρωθυπουργού για το ενδεχό
μενο να μην ανταποκρίνεται
στις τουρκικές προσδοκίες το κείμενο
της εταιρικής σχέσης Ευρώπης-Τουρκίας: «Εάν οι προσδοκίες της Α γκυρας
σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και το Κυπρια
κό δεν τύχουν της πρέπουσας Χύσεως, η
αντίδραση της Τουρκίας πιθανόν να
μην περιοριστεί σε λό για ... ».
Η μέθοδος των απειλών δεν είναι νέο
όπλο. Προ τριετίας μάλιστα είχε την τι
μητική της εξαιτίας μιάς σειράς αφορ
μών μέσα σε ένα μόλις δωδεκάμηνο:
από την αναγνώριση της γενοκτονίας
των Αρμενίων (πάλι!) από τη γαλλική
Βουλή τότε -η οποία σκάλωσε με άνω
θεν παρέμβαση καθ’οδόν προς τη γαλ
λική Γερουσία, αν και η τελευταία την
αναγνώρισε με δική της πρωτοβουλία,
συμπτωματικά (;) την επαύριο της αμε
ρικανικής υπαναχώρησης, χωρίς να εί
ναι δυνατόν να προδικασθεί η τύχη της
αντίστροφης πορείας πλέον- ως την
παραμονή του Αμπντουλάχ Οτσαλάν
στην ιταλική πρωτεύουσα και την μετέπειτα «οδύσσειά» του, με ενδιάμεσα

Π
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επεισόδια την επιλογή της διαδρομής
του αγωγού μεταφοράς του πετρελαίου
της Κασπίας και την ενεργοποίηση των
χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων της τελωνειακής ένωσης της Τουρκίας με την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αν ζούσε σήμερα η βασίλισσα Χριστί
να της Σουηδίας, που είχε γράψει, με
βάση τις εμπειρίες του 17ου αιώνα: «Η
πολιτική των Τούρκων δεν είναι ανόη
τη, είναι βίαιη»', μάλλον θα είχε αποφανθεί ότι «Η πολιτική των Τούρκων
δεν είναι προκλητική, είναι εκβιαστι
κή». Ό που ο εκβιασμός συνίσταται εί
τε, στη μορφή που τον βιώνουν οι άμε
σοι γείτονες -Έ λληνες, Αρμένιοι, Σύροι-, σε απειλή χρήσης βίας, είτε, στη
μορφή που τον βιώνουν οι δυτικές δυ
νάμεις, σε απειλή οικονομικών κυρώ
σεων. Η συσσωρευμένη δε εμπειρία
δείχνει ότι μάταια θα ευελπιστούσε κα
νείς ότι ηθικοί και ανθρωπιστικοί κα
νόνες ή υποχρεώσεις λόγω διεθνών δε
σμεύσεων θα αποτελούσαν τροχοπέδη
στο πέρασμα από την απειλή στην
άσκηση της βίας ή στην εφαρμογή των
κυρώσεων, αν δοθεί η ευκαιρία ή παραστεί ανάγκη.
Ό χ ι ότι είναι το μοναδικό κράτος που

χρησιμοποιεί τον εκβιασμό, πουλώντας
ακριβά την (οικονομική, στρατηγική,
γεωπολιτική) πραμάτεια του, ως μέσο
για να επιτύχει μία ευνοϊκή ή να απο
τρέψ ει μία δυσμενή τροπή αυτών που
θεω ρεί σοβαρά εθνικά θέματα. Αλλα
καταφεύγουν σ’αυτόν ακόμα κ α ι σε πε
ριπτώσεις που προκαλούν την ιλαρότητα και, σε τελευταία ανάλυση, στρέφο
νται εναντίον τους. Ας θυμηθεί κανείς
τις απειλητικές επιστολές Ελληνοαμερικανών, που αποθάρρυναν τον ηθο
ποιό Αντόνιο Μ παντέρας να υποδυθεί
σε ταινία τον ρόλο του Κεμάλ! Αυτό
που το ξεχω ρίζει είναι η απροκάλυπτη,
ωμή και χωρίς περιστροφές διατύπωση
των απειλών, όπως η ακύρωση σημαντι
κών στρατιωτικών παραγγελιών (αρ
μάτων και ελικοπτέρων) σε αμερικανι
κές επιχειρήσεις, η αναστολή διευκο
λύνσεων στην αμερικανική αεροπορία
α π ό τη βάση του Ιντζιρλίκ, η αναβάθμι
ση των σχέσεων με το Ιράκ, ο αποκλει
σμός γαλλικών επιχειρήσεων από δια
γωνισμούς προμηθειών, η απειλή αύξη
σης των τελών διέλευσης των πετρελαι
οφόρων από τα Στενά εξαιτίας μιας δή
θεν κορεσμένης ναυσιπλοΐας, το γύρι
σμα της πλάτης στις σχέσεις με την Ευ
ρώπη και το μποϊκοτάζ των ιταλικών
προϊόντων. Ο ι οποίες, όμως, πιάνουν
τόπο και μετατρέπουν -με την μερολη
πτική και αμέριστη συμπαράσταση της
ηγεσίας της μοναδικής σημερινής
υπερδύναμης- ακόμα και την ίδια την
υπερδύναμη, αλλά κυρίως «κραταιές»
ευρωπαϊκές δυνάμεις -κ α ι όχι μόνο την
ελλαδική απόφυση της ηπείρου- σε χώ
ρες «περιορισμένης κυριαρχίας», όπως
αποδεικνύει η μικροψυχία και η υποτα
γή τους στις τουρκικές επιταγές και τα
«στραβά μάτια» που κάνουν άλλοτε για
το παρελθόν και άλλοτε για το παρόν.
Από μία άποψη, η προβληματική
(όπως βαυκαλίζονται να πιστεύουν
ακόμα οι Έ λληνες) διάδοχος της οθω-
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μανικής αυτοκρατορίας επιτυγχάνει ως
ένα βαθμό ό,τι επεδίωκε -χω ρ ίς τελικά
να το πετύχει καθώς προηγήθηκε η δι
κή της κατάρρευση- η πάλαι ποτέ
«κραταιά» αυτοκρατορία των σοβιέτ:
τη «φιλανδοποίηση» της Δυτικής Ευ
ρώπης, δηλαδή την εξουδετέρωση των
αντιδράσεων της σε βάρος της συμπε
ριφοράς της είτε στο εσωτερικό της είτε
στις διεθνείς σχέσεις της, όπως αποδεικνΰουν η ουσιαστική άρνηση επίδειξης
αλληλεγγύης εκ μέρους της κατ’ όνομα
«Ενωμένης Ευρώπης» προς ένα μέλος
της, την Ελλάδα, στις απειλές για
«casus belli» σε περίπτωση άσκησης
του δικαιώματος επέκτασης των χω ρι
κών υδάτων του ή η σιωπή μπρος στο
σχεδόν ολοκληρωτικό τουρκικό «ε
μπάργκο» σε βάρος της Αρμενίας, που
προηγήθηκε του ελληνικού σε βάρος
της ΠΓΔΜ, χωρίς να επικριθεί ανάλο
γα και να αρθεί έκτοτε, ή, τέλος, η συ
μπαράταξη τους στην αμφισβήτηση του
δικαιώματος ενός ανεξάρτητου κρά
τους, της Κύπρου, να εξοπλίζεται όπως
αυτό κρίνει σκόπιμο.
Τηρουμένων των αναλογιών, ένα νέο
«πνεύμα Μονάχου» των παραμονών
του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου πλανάται
πάνω από την γηραιά ήπειρο, καθώς οι
δυνάμεις της ευρωπαϊκής δύσης ανέχο
νται, θέλοντας και μη, τον πιό δύστροπο
και απαιτητικό παράγοντα στην περιο
χή, άλλοτε για να μην διαρραγεί η ενό
τητα του αντισοβιετικού μετώπου, αρ
γότερα δε και κατά περίπτωση για να
, μειωθούν οι πιθανότητες αποσταθερο
ποίησης στις «πυριτιδαποθήκες» της
Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου,
για μην χαθούν μερίδια από μία αγορά
που υπόσχεται πολλά, λόγω αταβιστι
κών συνενοχών και, κυρίως, για να μην
έρθουν σε σύγκρουση με τον υπερατλα
ντικό σύμμαχο-προστάτη της γείτονος
χώρας. Όμως, δεν μπορούν να ισχυρισθούν ούτε ότι αγνοούν την κατάσταση
ούτε ότι αυτή δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί.
Δεν μπορούν να ισχυρισθούν ότι αγνο
ί ούν το παρελθόν και το παρόν γιατί τα
προσχήματα ελάχιστα τηρούνται και οι
■ δυτικοί, διπλωμάτες και μη, ταξιδεύουν
: λίγο-πολύ ανεμπόδιστα στη χώρα. Και
1 δεν είναι δυνατόν να μην υποπίπτει
:■ στην αντίληψή τους «ο βίος και η πολιν τεία» του τουρκικού καθεστώτος, παρά

το «φύλλον συκής» της κατ’επίφασιν δη
μοκρατίας, γιατί, όπως παρατηρούσε
πριν από μερικά χρόνια ο Ζαν-Κλωντ
Γκιγιεμπώ στο οδοιπορικό του στα χνά
ρια των σταυροφόρων, μετά την περι
γραφή μιας διαδήλωσης χωρίς παρα
τράγουδα -αλλά με άμετρα έντονη
αστυνομική παρουσία- στην Κωνστα
ντινούπολη: «Λυτή η μικρή σκηνή τον
δρόμου έρχεται να υπενθυμίσει την κ α 
τάλληλη στιγμή ότι η τάξη βασιλεύει
στην Τουρκία. Μία τάξη που δεν είναι
ακριβώς αυτή της Ευρώπης και των δι
καιωμάτων του ανθρώπου. Δ εκαπέντε

Αν ζούσε σήμερα η
βασίλισσα Χριστίνα της
Σουηδίας, που είχε
γράψει, με βάση τις
εμπειρίες του 17ου
αιώνα: «Η πολιτική των
Τούρκων δεν είναι
ανόητη, είναι βίαιη»1,
μάλλον θα είχε
αποφανθεί ότι «Η
πολιτική των Τούρκων
δεν είναι προκλητική,
είναι εκβιαστική»

δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν εδώ,
μόνο μέσα στο 1992. Κάμποσοι άλλοι
κτυπήθηκαν και φυλακίστηκαν. Η κα 
ταστολή εναντίον των Κούρδων, μπρος
στην οποία η Ευρώπη κλείνει αιδημόνως
τα μάτια, είναι θηριώδης. Πίσω από το
τόσο γοητευτικό χαμόγελο της Κυρίας
Τανσού Τσιλλέρ, της νέας πρωθυπουρ
γού, διαιωνίζεται μία κατάσταση, η
οποία δεν είναι γοητευτική. Δ εν είναι β έ
βαια αυτό το θέμα μου! Αλλά ταξιδεύει
κανείς ποτέ με κλειστά τα μάτια;»2.
Δεν μπορούσαν δε να μην προβλέ
πουν τις εξελίξεις γιατί είχαν προειδο
ποιηθεί από δικούς τους, ιστορικούς
και μη, για τη φυσική απόρροια της δια
χρονικής πορείας του μετακεμαλικού

καθεστώτος, το οποίο καραδοκεί και
εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και
αφορμές που του προσφέρουν οι εκάστοτε αντίπαλες πλευρές -όπως και η
Ελλάδα- με τα (συχνά παιδαριώδη) λά
θη τους και τις αδυναμίες τους, καθώς
πορεύεται αταλάντευτα και χωρίς εν
δοιασμούς ως προς τα μέσα προς τον
στόχο που του έχει θέσει ο πρώιμος κεμαλισμός: τη δημιουργία ενός ισχυρού
και ομογενούς κράτους. Μετά την ου
σιαστική απαλλαγή του από τις ισχυρό
τερες μειονότητες (Έλληνες, Αρμένι
οι), που θα μπορούσαν να ευαισθητο
ποιήσουν τη Δύση, καιτην εξουδετέρω
ση των ασθενεστέρων (Λάζοι κ.λπ.), η
πολιτική της εθνοκάθαρσης έφθασε
στο κουρδικό αδιέξοδο, που δεν μπο
ρούσε να τακτοποιηθεί με τις γνωστές
συνταγές λόγω αδυναμίας α) φυσικής
εξόντωσης εξαιτίας της πληθυσμιακής
ισχύος της μειονότητας, β) εξαναγκα
σμού σε μαζική φυγή εξαιτίας της μη
ύπαρξης χώρου υποδοχής σε συγγενές
ανεξάρτητο κράτος και γ) αφομοίωσης
εξαιτίας της προσκόλλησης των Κούρ
δων στην ταυτότητά τους, παρά την κοι
νή θρησκεία.
Παράλληλα, η ενίσχυση του στρατιω
τικού παράγοντα και η καλλιέργεια
ενός απροκάλυπτου εθνικισμού, απα
ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυ
χημένη εφαρμογή της κεμαλικής ιδεο
ληψίας, ανέπτυξαν δυνάμεις και εντά
σεις που αναπόφευκτα θα αναζητού
σαν κάποτε διέξοδο σε εξωτερικές πε
ριπέτειες, μία πρώτη γεύση από τις
οποίες έμελλε φυσικά να πάρει σε στιγ
μές αδυναμίας του ο πιο αδύναμος κρί
κος της περιφέρειας, δηλαδή εκείνος
που δεν διέθετε την προστατευτική
ομπρέλλα ενός αντίπαλου συνασπι
σμού και είχε μία συγκριτικά μειωμένη
γεωστρατηγική σημασία -κ α ι συνεπακόλουθα επιρροή- στο εσωτερικό του
συνασπισμού που ανήκε: η Ελλάδα.
Περιπέτειες στα πλαίσια μιας πολιτι
κής «μικρών βημάτων» μεν, για να μην
προκαλέσουν αντιδράσεις, αλλά με
«χωρίς οριοθέτηση» στόχους, γιατί
«τρώγωντας έρχεται η όρεξη».
Το στίγμα του κεμαλικού καθεστώτος
δίνεται με ακρίβεια και σαφήνεια σε
σωρεία αναφορών, οι οποίες αποκτούν
ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή προέρχο
νται κυρίως από έργα που δεν είναι
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αφιερωμένα αποκλειστικά στο θέμα,
ώστε να θεωρηθούν κατευθυνόμενες,
και από το ότι δεν αποτυπώνουν πολιτι
κοοικονομικές σκοπιμότητες ή τη φόρ
τιση της στιγμής, όπως κείμενα του διε
θνούς τύπου, χωρίς να μειώνεται η αξία
των τελευταίων. Έ τσι, για παράδειγμα,
ο Ερίκ Φαί, στη μελέτη του για τον ολο
κληρωτισμό, όπως αναδύεται από λο
γοτεχνικά κείμενα, στο σημείο, όπου
αναφέρεται στην ανάγκη ορισμένων
καθεστώτων να αντικαταστήσουν τον
μύθο του παρελθόντος με μία ουτοπία
(=όραμα) για το παρόν και το μέλλον,
γράψει: «Σε γενικές γραμμές ο πολιτι

ιδεολογία, γέννησε μερικές από τις πιό
ακραίες αρχές του «σύγχρονου» εθνικι
σμού, οι οποίες είχαν πέραση στην Ευ
ρώπη του τέλους του δέκατου ένατου
και των αρχών του εικοστού αιώνα. Η
ομοιογένεια -μία γλώσσα, μία θρη
σκεία, ένας Volk*- θεωρήθηκε ως η
αναγκαία προϋπόθεση για ένα ισχυρό
και ανεξάρτητο κράτος. Ή ταν επόμενο
ότι τίποτε δεν μπορούσε να είναι πιό
προσβλητικό σε αυτό το επιστημονικό
πνεύμα, με την τυφλή ροπή του να δια
χωρίζει σε κατηγορίες και να εφαρμό
ζει πολιτική διακρίσεων, όσο η πολυε
θνική, αποκεντρωμένη και σε ορισμένα
σημεία ανεκτική Οθωμανική Αυτοκρα
τορία »4.

κός προσανατολισμός τον Κεμάλ Ατα
τούρκ μετά την κατάρρευση της Οθω
Ο Υβ Τερνόν, εξάλλου, στη μελέτη
μανικής Αυτοκρατορίας υπήρξε: απο
τη μία να κοπούν οι γέφυρες με το πα του για τις γενοκτονίες του 20ου αιώνα,
ρελθόν, να δοθεί στη χώρα μία νέα πρω ανάγει τον χαρακτήρα του καθεστώτος
τεύουσα και να προταθεί στην Τουρκία ακόμα πιό πίσω: στην επανάσταση των
μία ουτοπία, δηλαδή η μετατροπή της Νεοτούρκων και στο κόμμα που τους
σε ένα σύγχρονο δυτικοποιημένο κρά εξέφρασε: «Αλλά το κόμμα Ένωση και
τος. Προς τούτο προχωρά σε μεταρρυθ Πρόοδος μετατράπηκε σε ένα κίνημα
μίσεις σε βάθος ώστε να στραφεί [η χώ αποκλειστικά εθνικιστικό, του οποίου ο
ρα] στο παρόν και να μην βλέπει παρά λόγος ύπαρξης συνοψίζεται σε μία πρό
αυτό: υιοθέτηση του λατινικού αλφαβή ταση: “Οι Τούρκοι είναι ένας λαός που
του, του ντυσίματος της Δυτικής Ευρώ μιλάει τουρκικά και κατοικεί στην
πης, επιβολή του πατρωνύμου, υιοθέτη Τουρκία ”. Η ιδεολογία των Νεοτούρ
ση του δυτικού αστικού δικαίου και κυ κων είναι ένα κακοχωνεμένο μίγμα
ρίως διαχωρισμός ανάμεσα στην αλυτρωτικού εθνικισμού -του παντουρΕκκλησία και το Κράτος. Παράλληλα ο κισμού- και ρατσισμού -του τουρανιΚεμάλ Ατατούρκ επιβάλλει μία τυραν σμού. Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι
νία και δεν ανέχεται καμμία απόκλιση. όλοι οι τουρκόφωνοι λαοί πρέπει να
Οι μειονότητες καταπιέζονται, οι ηγέ ενωθούν σε ένα ενιαίο σύνολο που θα
τες της αντιπολίτευσης εκτελούνται, εκτείνεται από την κεντρική Ασία ως τη
εγκαθιδρύεται ο μονοκομματισμός. Μεσόγειο και τότε θα επανέλθει ο χρυ
Από πολλές απόψεις το καθεστώς που σούς αιώνας κατά τον οποίο ο Τουράν,
επέβαλε ο Ατατούρκ είναι εκείνο που, ο πρόγονος των Τούρκων, αγωνιζόταν
σε σχέση με τον χρόνο και τον μύθο, πα εναντίον του Αρια, του προγόνου των
ρουσιάζει τις περισσότερες αναλογίες Αρε ίων, και επεξέτεινε την εξουσία του
με τον ολοκληρωτισμό που περιγράφει σε όλη την Ασία. Η σύζευξη αυτών των
η λογοτεχνία, περισσότερο ακόμα και δύο μύθων -αυτού της αποστολής της
από τον σταλινισμό ή τον ναζισμό. » \
εθνικής ανεξαρτησίας και αυτού της
Κάτι που επιβεβαιώνει και ο βραβευ αποκατάστασης της αρχέγονης εθνικής
μένος δημοσιογράφος Νηλ Άσσερσον καθαρότητας των τουρανικών λαώνστην -βραβευμένη- μελέτη του για τους όξυνε περισσότερο μία κατάσταση που
λαούς της Μαύρης Θάλασσας και τον ήδη προδιέθετε πολύ προς τη γενοκτο
πολιτισμό τους, ο οποίος γράφει, σχο νία. » \ θεωρώντας μάλιστα πως απετέλιάζοντας την προνοητικότητα των Λά
ζων (και των συγγενικών τους Χεμσινλί) να κρατάνε για τον εαυτό τους ό,τι
είναι δηλωτικό της ιδιαιτερότητάς τους:

«Με δεδομένη την παράνοια του τουρ
κικού κράτους σχετικά με τις διαφορές,
αυτό είναι φρόνιμο. Ο Κεμαλισμός, ως
40

λεσε και το πρότυπο για άλλα καθεστώ
τα: «Οι Νεότουρκοι προσέφεραν στα

ολοκληρωτικά Κράτη, των οποίων η
ιδεολογία είναι περισσότερο ένας εθνι
κός σωβινισμός παρά ένας ρατσισμός,
ένα μοντέλο προς το οποίο μόλις και
πλησίασαν»\

Βέβαια, δεν λείπουν και εκείνοι που
βλέπουν με άλλο μάτι την κατάσταση.
Ό π ω ς ο Π ιέρ Μ πεάρ, κ α θ η γ η τή ς του
Πανεπιστημίου της Σαρ κ α ι του Ινστι
τούτου Ευρωπάίκα)ν Σπουδών στο Π α
νεπιστήμιο Π αρίσι VIII, ο ο π ο ίο ς, στην
ιστορική ανασκόπηση που επ ιδίδετα ι
για να καταλήξει στην α να γκ α ιό τη τα
επανασύστασης της Α υ σ τρ ο -Ο υ γγα ρίας (!), βλέπει στην Τουρκία του Ατα
τούρκ «μία κοσμική δ η μ ο κ ρ α τία βασι

σμένη στο δυτικό πρότυπο, όπ ου η κοι
νωνία έχει διαμορφωθεί κατά το πρότυ
πο του ελβετικού αστικού κ ώ δ ικ α » , θε
ωρώντας ότι με την μ ικ ρ α σ ια τ ικ ή κατα
στροφή και την είσοδο του τουρκικού
στρατού στην Κωνσταντινούπολη το
1923 «ο πρώτος αντιαποικιακός πόλε
μος πήρε τέλος»1', σ υ ν η γ ο ρ ώ ν τ α ς ανεπι
φύλακτα στο ότι «η Τουρκία πρέπει να

αποτελέσει μία από τις απόλυτες προ
τεραιότητες της Ευρώπης» και υποστη
ρίζοντας αναφανδόν αναδιοργανώσεις
κρατών σε νέα σύνολα, όπως μεταξύ
Τουρκίας, Ελλάδας και Αλβανίας" (!),
αδιαφοραχντας για την άποψη των λαών
τους. Ωστόσο προδίδει ο ίδιος τη μεροληπτικότητά του επαναλαμβάνοντας
πολλές από τις απόψεις του σε κείμενό
του σε πληρωμένο ένθετο μεγάλης εφη
μερίδας7για την γείτονα χώρα!
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
* λαός, γερμανικά στο κείμενο.
(1) Christine de Suède, Maximes, εκδ. Payot
& Rivages, 1996, σελ. 41.
(2) Jean-Claude Guillebaud, Sur la route d e s
Croisades, εκδ. Arlea, 1993, σελ. 144-145.
(3) Éric Faye, Dans les laboratoires du pire.
Totalitarisme et fiction littéraire au XXe
siècle, εκδ. Jose Corti, 1993, σελ. 233.
(4) Neal Ascherson, Black Sea. The
Birthplace o f Civilisation and Barbarism,
ey.b. Vintage, 1996, σελ. 197.
(5) Yves Ternon, L ’État criminel. Les
Génocides au XXe siècle, εκδ. Seuil, 1995.
σελ. 183-184 και 203 κατά σειρά.
(6) Pierre Béhar, L ’A utriche-Hongrie idée
d ’avenir, εκδ. Desjonqueres, 1991, σελ
168,168,145 και 174 κατά σειρά.
(7) Pierre Béhar, «75 années de République:
un jeune État pour un vieux peuple», σε
ένθετο της εφημερίδας Le Monde της
23ης Ιουλίου 1998.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ:

B. JACQUEMART - Β. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΜΕΤΡΟ:

Β. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Π ραγματεία για τη διόρθωση τού νου, πρώιμο έργο του Σπινόζα, εκδόθηκε
για πρώτη φορά το 1677, μετά τον θάνατο του φιλοσόφου. Η κύρια μέριμνα του
Σπινόζα σε αυτό το έργο φαίνεται να είναι η χάραξη μιας νέας οδού, μιας νέας
μεθόδου, της πιο πρόσφορης προκειμένου να οδηγηθεί ο νους στην αληθή, ή πραγ
ματική, γνώση, δηλαδή στην τελειοποίησή του. Το βιβλίο θεωρείται ως μία ει
σαγω γή στη φιλοσοφία, με έμφαση σε ζητήματα μεθοδολογίας, ενώ ταυτόχρο
να μας βοηθάει να κατανοήσουμε πώς γεννήθηκε το φιλοσοφικό σύστημα του Σπινόζα που προαναγγέλει τον Διαφωτισμό και το σύγχρονο δημοκρατικό κράτος.

εκδόσει ς Π Ο Λ Ι Σ
^ Ο Μ Η Ρ Ο Υ 32. ΤΗΛ. 36 43 382, F A X 36 36 501 « e - m a i l : p o l i s @ a t h . f o r t h n e t . g r

«Ο ι κρεμαστοί κήποι
της Βαβυλώνας»
« Α ρ ι σ τ ε ρ ι σ μ ο ί » με σ φ ε τ ε ρ ι σ μ ο ύ ς
α κ ό μ α και ε κ φ ρ ά σ ε ω ν

Ένιωσα κάποια έκπληξη, όταν είδα να μιλάει ο κ. Τσοχατζόπουλος στη
συνέντευξή του για «κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας». Δ ε μας έ χ ε ι
συνηθίσει η σκέψη του υπουργού Άμυνας σε εκφραστικά «π ετάγματα», γιατί
η σύλληψη τέτοιω ν εκφράσεων προϋπ οθέτει ε ίτ ε έντονη τη βίωση της
καταπίεσης, που έχ ει πηγή της ανάλογα ισχυρό αίσθημα ελ ε υ θ ε ρ ία ς ε ίτ ε
ιδιαίτερες εκφραστικές ικανότητες.

πρώτη προϋπόθεση δεν μπορεί
να έχει ισχΰ στην περίπτωση του
υπουργού Άμυνας, γιατί επί
ηγεμονίας του Ανδρέα Παπανδρέου όχι απλώς δεν εκδήλωσε
ποτέ την παραμικρή δυσφορία απέναντι
στην ανυπαρξία εσωκομματικής δημο
κρατίας, αλλά αντίθετα συμπεριφερότανε ωσάν ο πιο «σκυφτός» απ’ όλους
στο ΕΓ του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που του
απέφερε τη μέγιστη κάρπωση της εσω
κομματικής ανελευθερίας. Η δεύτερη
προϋπόθεση επίσης δεν μπορεί να έχει
κάποια ισχύ, δεδομένου ότι τα ελληνικά
με τα οποία επενδύει τη σκέψη του ο κ.
Τσοχατζόπουλος είναι τις περισσότερες
φορές προβληματικά. Αν προσωπικά
χρησιμοποίησα πολύ προγενέστερα αυ
τή την έκφραση, που είχε ως σημείο
αναφοράς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αυ
τό δεν οφείλεται σε δική μου αισθητοποιητική ικανότητα αλλά στην οργή που
ένιωθα τότε ως μέλος του ΠΑΣΟΚ για
την ανυπαρξία δημοκρατίας μέσα στο
κόμμα. Ας μου επιτρέψει ο πάλαι ποτέ
σύντροφος να διεκδικήσω την πατρότη
τα της έκφρασης αλλά και να υπενθυμί
σω τα σημαινόμενά της, παραθέτοντας
το σχετικό απόσπασμα από το κείμενο
της αποχώρησής μου, το οποίο δείχνει
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και το βαθμό «αριστεροφροσύνης» των
φαινομενικά μεταλλαγμένων «αριστε
ρών». Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε
στην εφημερίδα Πρώτη στις 8.1.87 ως
ένθετο ευρύτερου κειμένου, που το υπέ
γραφα με το ψευδώνυμο «Σίμος Γαρεφιόπουλος».

«Είμαι από την αρχή στο ΠΑΣΟΚ, δώ
δεκα ολόκληρα σχεδόν χρόνια, και πα
ρακολουθώ τη φθίνονσα ποιοτικά πο
ρεία τον, που σήμερα βρίσκεται στα
έσχατά της όρια. Αγωνιούσα γι’αυτή την
πορεία και πάντα εξέφραζα την αγωνία
μου. Περισσότερο αγωνιούσα, μια απο
τυχία τον ΠΑΣΟΚ θα δικαίωνε θριαμ
βευτικά τη δεξιά και με πονούσε και με
πονάει πάντα αυτή η δικαίωση...».
«Θα υπήρχε λύση σε όλα αυτά τα αδιέ
ξοδα, η καταφυγή στην Οργάνωση. Όλοι
μας όμως -και είναι η πρώτη φορά που
υπάρχει τόσο πλατιά ομοφωνία- έχο
ντας συνείδηση της κατάστασης της
Οργάνωσης θρηνολογούσε το κατάντη
μά της. Και αυτό γιατί δεν υπήρξε ποτέ
Οργάνωση και δεν υπήρξε ποτέ Οργά
νωση, γιατί δεν υπήρξε ποτέ εσωκομμα
τικός διάλογος και δημοκρατία, και αυ
τό γιατί το ΠΑΣΟΚ εξυπαρχής είναι α
πόλυτα προσωποπαγές, μοναρχικό κόμ
μα, με ανάλογη δομή και λειτουργία.

Μου θυμίζει τους κρεμαστούς κήπους
της Βαβυλώνας ή κρεμαστή πυραμίδα,
γι ’ αυτό πηγαινοέρχεται ιδεολογικά σαν
εκκρεμές).
Γι’αυτό επίσης, παρά την αναίρεση των
θέσεών του και την κρίση που το μαστίζει
από χρόνια, δεν έπεσε ούτε έσπασε έστω
ένα κεφάλι των υψηλών κλιμακίων. 77εσαν βέβαια κεφάλια, όμως όχι από κάτω
αλλά από πάνω, όπως στις Φιλιππίνες,
γεγονός που επιμαρτυρεί την ανυπαρξία
δημοκρατίας. Η ευθύνη, σύντροφοι του
ΕΓ, τωρινού και προηγούμενων, δεν εί
ναι στο σύντροφο πρόεδρο μόνο, μεγαλύ
τερη ευθύνη έχετε εσείς που αποδεχθή
κατε την αυτοκατάργησή σας. Και το
τραγελαφικό, υπεύθυνοι γι ’αυτή την κα
τάσταση (Λαλιώτης) ν ’ αποχωρούν... με
την ανίερη μάλιστα συμφωνία να μην
εκτοξευτούν αλληλοκατηγορίες, αλλά
αντίθετα ν ’ ανταλλαγούν φιλοφρονήσεις
και δηλώσεις αμοιβαίας πίστης και αφο
σίωσης. Και οι βραχίονες του αποχωρούντος, που παρέμειναν μέσα, άγνωστο
γιατί, να μας γίνονται επιτιμητές, κήνσο
ρες και να παρασταίνουν τώρα τους
αντιστασιακούς, όπως έκανε η δεξιά της
μεταπολίτευσης που ήθελε σώνει και κα
λά να βγει αντιστασιακή.
Κι έρχεται τώρα η καθοδήγηση, τοπι
κή και κεντρική, οι νεόκοποι τεχνικοί
της εξουσίας, πανομοιότυποι με τους
παλαιόκοπους, για να μας πουν πως η
πολιτική των ρήξεων είναι πολιτική αυ
τοκτονίας (το ’πε ο σύντροφος Παπου
τσής στην εισήγησή του) -και επαγγελ
λόμασταν, σύντροφε, την πολιτική της
αυτοκτονίας μας μέχρι τώρα;- και για
να μας εξηγήσουν με την ανενδοίαστη
και «κορακίστικη» διαλεκτική τους ε-

ξαιτίας ποιων συγκυριών δεν μπορούσε
το ΠΑΣΟΚ να παραμείνει ΠΑΣΟΚ ή
γιατί το ΠΑΣΟΚ, ενώ δεν είναι ΠΑΣΟΚ,
είναι τελικά ΠΑΣΟΚ, γιατί με άλλα λό
για έπρεπε ν ’ απεμπολήσει μία μία τις
αρχές του και τις θέσεις του, και να μας
πουν ακόμα πως αυτή εδώ η διαδικασία
της NE είναι κορυφαία πολιτική διαδι
κασία (Παπουτσής έφα) και παράδειγ
μα διαλόγου (ο Γραμματέας της NE
έφα), ενώ δεν είναι παρά διαδικασία
στοίχισης κουκιών προς αδιέξοδες κα
τευθύνσεις.
Φοβάμαι, σύντροφοι, πως η ιστορία
ΠΑΣΟΚ ήταν μια καλοστημένη υπόθε
ση, που περιβλήθηκε σοσιαλιστικό μαν
δύα, για ν ’ απορροφήσει σαν αλεξικέ
ραυνο την οργή του λαού κατά την ε
φαρμογή δεξιάς πολιτικής, μια που η δε
ξιά δεν ήταν σε θέση να την εφαρμόσει.
Σημασία όμως ίσως δεν έχει αν πράγμα
τι υπάρχει προκατασκευή ή από τα δικά
του αλλεπάλληλα λάθη οδηγήθηκε εδώ
το ΠΑΣΟΚ, σημασία έχει ότι έχουμε αυ
τό το αποτέλεσμα.
Εξαιτίας λοιπόν όλων αυτών των εκτι

μήσεων δεν μπορώ να μένω άλλο στο
ΠΑΣΟΚ... Αποχωρώ, για να μην είμαι
πλέον συνεργός -και συνυπεύθυνοςστη νέα προδοσία του λαού».
Με τις θέσεις και εκφράσεις μου αυ
τές κατήγγειλα τότε, το Μάη του 1986
στη NE της Θεσ/νίκης, τόσο την πολιτι
κή που εφάρμοζε ως Κυβέρνηση επί
πέντε περίπου χρόνια το ΠΑΣΟΚ όσο
και την εσωκομματική λειτουργία της
ηγεσίας του.
Το ανενδοίαστο ωστόσο σ’ αυτές τις
περιπτώσεις χρησιμοποίησης τέτοιων
εκφράσεων από αλλότριους δεν είναι
απλώς ο σφετερισμός τους, ούτε η καπήλευση ιδεών αντίθετων από αυτές
που καθημερινά βιώνουν, το ανενδοία
στο έγκειται προπάντων στον εξοστρα
κισμό της φοράς της έκφρασης και στην
απόπειρα απόσεισης της ευθύνης, η
οποία παρ’ όλα αυτά δεν αποκλείεται
καθόλου να δημιουργήσει την εντύπω
ση ότι όχι μόνο δεν υπάρχει ενοχή αλλά
αντίθετα υπάρχει και πίστη στις καπη
λευμένες ιδέες. Επιβεβαίωση της τε
λευταίας πιθανής συνεπαγωγής περιέ

χει η ομολογία βουλευτή «συντρόφου»
του υπουργού Άμυνας: «Μίλησε στην
ψυχή μου» ο κ. Τσοχατζόπουλος, θα
διαλαλήσει λυτρωτικά, και αυτό σημαί
νει ότι η χρήση του πολιτικού κυνισμού
εκ μέρους του υπουργού δεν ήταν μά
ταιη, έπιασε αμέσως τόπο και άγγιξε
«ευαίσθητες χορδές» συντρόφων που
λόγω αλλαγών και συναλλαγών έχουν
απωθήσει στα έγκατα της ψυχής τους τη
σοσιαλιστική ιδεολογία.
Τέτοιοι σφετερισμοί πάντως και κυνι
σμοί έχουν ήδη ενσκύψει και θα ενσκύ
ψουν ακόμη πολλοί. Η πολιτική διάσω
ση, κομματική και ατομική, το επιτάσ
σει. Επειδή όμως υπάρχει κίνδυνος κα
θολικής φανέρωσης του χάους που
«διέπει» τη ζωή μας, έχει ληφθεί κιόλας
το μέτρο της καρατόμησης που σκοπό
έχει όχι το σωφρονισμό του καρατομημένου αλλά τον παραδειγματισμό των
υπολοίπων. Ο καρατομηθείς εξάλλου,
όπως συγκυριακά βρισκόταν εκεί ψηλά,
έτσι και συγκυριακά καρατομήθηκε.
ΑΛΕΚΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ

Γνωρίστε τον Ελληνικό Πολιτισμό με τις Εκδόσεις Ποιότητας

ΠΑ1ΙΑΔΗΜΑ

που τιμούν τα ελληνικά γράμματα
και συμβάλλουν στην ανάπτυξη
των κλασικών σπουδών και της παιδείας
στην πατρίδα μας

Κ άθε βιβλίο μας αποτελεί πολύτιμο απόκτημα για τον βιβλιόφιλο και για κάθε βιβλιοθήκη
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

8 ΑΘΗΝΑ

10 6 79 Τ Η Λ .
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επισημαίνουμε
Τρελή αποκριά*!
Καλή Χρονιά! Ευτυχές το νέο έτο ς 2 00 0!
Πρώτη Ιανουάριου του 2 00 0 σύμφωνα μ ε όλες τις επ ίσημες κυβερνητικές ανακοινώ σ εις θ α εγ κ α ιν ια ζό τα ν η πρώτη
εκδήλωση της περιβόητης «Πολιτιστικής Ολυμπιάδας». Ενός π ακέτου(;) εκδηλώ σεω ν που ενώ ακόμη δεν έχει βρει
ραχοκοκαλιά, ιδεολογική συνοχή, άποψη κ.λπ., πρόλαβε να φ ά ει σύμφω να μ ε δήλω ση το υ ίδιου το υ υπουργού
Πολιτισμού 40 δις. Π ράγμα που σημαίνει ότι για κάποιους ο π ολιτισμός είναι απ οκλεισ τικά οικονομικό μέγεθος,
μετρούμενο κατά προτίμηση σε δισεκατομμύρια και υπ οτασσόμενο σ τις λο γικές το υ θ ε ά μ α το ς και σ την πολιτική της
show biz.
Τι είναι λοιπόν η «Πολιτιστική Ολυμπιάδα»; Τι είναι η π ατρίδα μ α ς ; Μ α κά ρ ι να ’ξέρ α ν. Μ α κ ά ρ ι να συνειδητοποιούσαν
την άγνοιά τους. Μ ακάρι να περιόριζαν την αλαζονεία τους. Την π ερασμένη Δ ε υ τέ ρ α 2 7 Ν ο εμ β ρ ίο υ η Ν έα Δημοκρατία
ανέλαβε την αξιέπαινη πρωτοβουλία να συγκαλέσει ημερίδα μ ε π ροσκεκλημένους κ ό μ μ α τα και δημιουργούς για να
συζητήσουν το νεφελώ δες ερώ τημα: Τι, διάβολο, είναι η Π ολιτιστική Ο λυμπιάδα, ποια η χ ρ η σ ιμ ό τη τά της, τι έχει γίνει
μέχρι τώρα, ποια ποσά προβλέπονται και ποια έχουν δαπανηθεί, τι σημαίνει η επ α να δρ α σ τηρ ιοπ οίη σ η το υ επ ί διετία
ανενεργού «Διεθνούς Ιδρύματος Πολιτιστικής Ολυμπιάδας», ποιοι το στελεχώ νουν, π οια είναι τα π ροσ όντα και το
background τους, γ ια τί έφ υ γε ο Κακογιάννης, τι μ π ο ρ εί να κάνει ο Π α τρ ίκιο ς π έρ α ν το υ να π ρ ο σ φ έρ ει ένα άλλοθι
διανοουμένου στην κυβέρνηση και να εισπ ράττει π ερί τα 2,4 εκατ. το μήνα -είπ α μ ε , για το Π Α Σ Ο Κ ο πολιτισμός είναι
αριθμητικό μ έ γ ε θ ο ς - πώς θα επ ιτευ χθεί πανεθνική συναίνεση, π ότε θα α ξιο π ο ιηθο ύν οι δ η μ ιο υ ρ γ ο ί π έραν των
managers και των καλλιτεχνικών γραφείω ν κ.λπ. κ.λπ.;
Το συμπέρασμα, δυστυχώς, από τη συνάντηση ήτα ν απ ογοητευτικό. Οι π ρω ταγω νισ τές τη ς εκδήλω σ ης αναμάσησαν
κοινοτοπίες και τετριμμένες γενικότητες, οι νεοδημοκράτες α να φ έρ θη κ α ν σω βινιστικά σ τη ν α ρ χ α ία ελληνική τέχνη
ενώπιον συνδαιτημόνων όπως η Σούλι7Σαμπ άχ ή η Β έτα Π ροέδρο υ και οι Π ασ όκοι διεπ ίσ τω σ α ν μ ε τρ ό μ ο ότι δεν έχει
γίνει τίποτε κοιτώ ντας στα μ ά τια τον βλοσυρό κ. Ευ. Βενιζέλο ο οποίος πάντω ς δ εν έχ α σ ε την ευ κ α ιρ ία για να
εκφωνήσει έναν ακόμη προεκλογικό λόγο. Έλα όμω ς που οι εκλογές π έρ α σ α ν και σ ε λ ίγ ες μ έ ρ ε ς θα έπ ρεπ ε να
εγκαινιασθούν, έστω και μ ε καθυστέρηση ενός έτο υ ς,τα όσα υπ οσχέθηκε σ ε ανύποπτο χρ ό νο ο νυν -π ο υ συμβαίνει να
είναι και τέ ω ς - υπουργός Πολιτισμού, που σημαίνει ότι η έλλειψη άποψ ης για τον π ολιτισμό διαπ ο τίζει καίρια και τον
νεότευκτο θεσμό της «Πολιτιστικής Ο λυμπιάδας» που ψάχνει να βρ ει ένα πρόσωπο π έραν τω ν κομματικώ ν προσώπων
με τα οποία τον έχουν φορτώ σει. Α π ’ την άλλη η αποπομπή του Π άγκαλου σημαίνει τη ν πλήρη εγκα τά λειψ η των δικών
του σχεδιασμών και την υιοθέτηση των έω ς π ρόσ φ ατα εγκ α τα λειφ θέντω ν το υ τέω ς και νυν κ. Βενιζέλου. Τουτέστιν
μύλος, σύγχυση και πρόκληση του κοινού νου (όχι του Β Η Μ Α ΤΟ Σ, το υ δικού μ α ς )... Επιπλέον ακούσ τη καν στην
ημερίδα απ ίστευτες π ροτάσεις: λ.χ. να στηθούν α γά λμ α τα α π ’ όλες τις χ ώ ρ ες σ τη δια δ ρ ο μ ή από το Παναθηναϊκό στο
Ολυμπιακό Στάδιο, να ξανακαθιερω θούν τα Επιδαύρια (sic), να, να, να... Π ο λιτικ ο ί που φ λυ α ρ ο ύ σ α ν ανέξο δ α και
μερικοί γραφικοί από κάτω που νόμιζαν ότι σ υ μμετείχαν στην παραγω γή πολιτικής. Και η κορω νίδα: Ο κ. Βενιζέλος
επιστρέφει στους 4 θεματικούς ά ξονες που υπ οτίθεται ότι θα ά ρ χ ιζα ν από την 1η Ιανουάριου το υ 2 0 0 0 και θα
τελείωναν την 1.1.2004. Σ ' αυτούς μ ετα ξύ των άλλων δια βά σ α με για το «κοινό πεδίο π α ρ ά δ ο σ η ς και νεοτερικότητας»
(sic). Όμως, μ ε το συμπάθειο, «νεω τερικότητα» ή αλλιώς «μ οντερνισ μό ς» είναι συγκεκριμένη χρονική περίοδος του
δυτικού πολιτισμού που αρχίζει από το τέλος του 19ου αι. και φ τά νει ως τον Μ εσ ο π όλεμο. Π ο λλο ί μ ελ ετη τές
διαβλέπουν έναν ύστερο μοντερνισμό στην τέχνη του ’60 και έπ ειτα πάπαλα. Έ π ειτα α ρ χ ίζει το προβληματικό
μεταμοντέρνο. Άρα τι δουλειά έχει η «νεω τερικότητα» στον 21ο αι.; Είναι μ ά λλον προσωπική έμπ νευση του ευφυούς
υπουργού.
Ύστατο συμπέρασμα: α) Οι αγώ νες και το show που συνεπάγονται, δεν μπ ορούν να σ υνυπ άρξουν μ ε πραγματικά
πνευματικά γεγονότα, β) οι πολιτικοί είναι, φευ, άμοιροι κά θε π ολιτιστικής π ρω τοβουλίας και θ α έπ ρ επ ε να
αποσυρθούν καθαρά σε οργανωτικό ρόλο, γ) επ ίκειται νέα διεθνής διαπόμπευση αν δεν σ ο β α ρ ευ το ύ μ ε. Συνεπώς ή
σταματήστε αυτή την «τρελή αποκριά» εγκαίρω ς ή α ν α θέσ τε την σε π ραγματικούς δη μιουργούς σαλπ ίζοντας
πανεθνικό προσκλητήριο. Και κυρίως συμμορφ ω θείτε μ ε την α ρ χ α ία έννοια το υ μ έτρ ο υ και μ ε την διαχρονική αξία της
διαφάνειας. Αυτά, και θα επανέλθουμε.
*Όπως λέμε: Τρελή, Πολιτιστική Ολυμπιάδα.
ΑΝΤΙ
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Το 3ο Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους
πό το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου μέ
χρι και τις 9 του ίδιου μήνα, πραγ
ματοποιείται στον Πύργο η 3η
διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας για Π αιδιά
και Νέους.
Για οκτώ μέρες θα προβάλλονται τα ι
νίες μεγάλου και μικρού μήκους από 22
χώρες. Οι επίσημες προβολές θα γίνο
νται στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων
του Πύργου, όπου θα διεξαχθούν και οι
τελετές έναρξης και λήξης του Φεστι
βάλ.
Σ’ αυτή την κατά γενική ομολογία επι
τυχημένη διοργάνωση ο κόσμος παρου
σιάζεται -επιτέλους!- μέσα από την
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• Ευχαριστούμε τον κ. Βενιζέλο γιατί με την επιστροφή
του και με την ανανέωση του
κυνηγητού των «αντιφρονούντων»: α) οξύνει το αγω 
νιστικό μας φρόνημα β) επι
βεβαιώνει τη δυναμική της
αριστεροσύνης μας.
• Ελπίζουμε, επίσης ν'

απασχολείται τόσο πολύ στο
ΥΠ.ΠΟ ώστε να μην δώσει
όλο το βάρος του στην
αναθεώρηση του
Συντάγματος.
• Μπας και γλυτώσουν τί
ποτε δεντράκια.
• Συμμεριζόμαστε, τέλος,

την ανυπόκριτη χαρά του
για την παμψηφεί αθώωση
του υφισταμένου του,
ιστορικού τέχνης Μάνου
Στεφανίόη από το τριμελές
πλημμελειοδικείο για την
υπόθεση του ντοκυμανταίρ
στα κατεχόμενα.
• Τόση χαρά ώστε να επιτα
χύνει την πειθαρχική δίωξή
του για την άλλη όζουσα
υπόθεση των Christie’s.
• Υπόθεση πάντως για την

οποία πανηγυρικά έχει
αθωωθεί και ο Α.
y
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« Π ο ιο ς ά λ λ ο ς α ν όχι ε μ ε ίς »
Β α λ ε ρ ί Π ρ ιμ α κ ό φ , Ρω σία.

οπτική των παιδιών, σίγουρα διαφορε
τικός από αυτόν που έχουμε συνηθίσει.
Πέρσι ο αριθμός των παιδιών που πα
ρακολούθησε τις προβολές ξεπέρασε
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Καρκαγιάννης με την
Καθημερινή από την
ελληνική δικαιοσύνη.
• Αλλά για την ελληνική δι
καιοσύνη θα μιλάμε τώρα;
• Ή για την εισαγγελική πα

ρέμβαση στο «Σάμινα»;
• Που θάλεγε και ο κ.
Ρέππας.
• (Οι άνθρωποι αυτοί

καταρρέουν αλλά δεν
υποστέλλουν διόλου την
αλαζονεία τους).
• Πρώτα σου βγαίνει το μά
τι και μετά το χούι.
• Που έλεγε και

ο Ε. Βενιζέλος.
• Ό χ ι ο Ευάγγελος, ο Ελευ
θέριος...
• Ο οποίος Ευάγγελος θα

κάνει, ως εικός, θαύματα με
την «Πολιτιστική Ολυμπιά
δα» και με τους τέσσερις
άξονές της που έμειναν μόνο
τρεις.
• Θαύματα ανάλογα της
Θεσσαλονίκης - Πολιτιστι
κής Πρωτεύουσας, του «Πολυνόμου» για τον πολιτισμό
κ.λπ.
• Μπράβο στην ευθυκρισία

και την τόλμη του

τις 8500. Το ιδιαίτερα σημαντικό είναι
ότι οι προβολές γίνονται επίσης με κέ
ντρο τον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στην
Α ρχαία Ολυμπίά και την Πάτρα. Ό πω ς
είναι φυσικό, σ’ αυτές τις περιπτώσεις
τις προβολές τις πλαισιώνουν παράλλη
λες εκδηλώσεις όπως αφιερώματα, εκ
θέσεις, καλλιτεχνικό εργαστήρι για
παιδιά.
Ψυχή του Φεστιβάλ ο γνωστός σκηνο
θέτης Δημήτρης Σπύρου και οργανω
τικός διευθυντής ο δημοσιογράφος
Χρηστός Κωνσταντόπουλος. Ό σ οι τυ
χεροί εκείνων των περιοχών σπεύσατε,
εσείς και τα παιδιά σας.
Δ.Χ.

κ. πρωθυπουργού.

Γιαννακόπουλος τέως -κ α ι
νυν;- Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ την
ιδιαιτέρα του στο Φεστιβάλ
Αθηνών.
• Χώρο όπου μεγαλούργησε

• Το ακούσαμε από την δη
μοσιογράφο του 9,84 Αία
Παπαδάκη: «Ποιο είναι το
κινητό του ζωγράφου Θεό
φιλου και του Άλεξ Παπαδιαμάντη;».
• Άσχετο: Τι ταλεντάρα η

ο ίδιος και η κ. Βαρβάρα
Μπελεζίνη.
• Παράδε ιγμα: το φεστι

Βάνα Μπάρμπα στον
συνταρακτικό ρόλο
ανήλικης μαθήτριας
Γυμνασίου!

βάλ, παρότι επιδοτούμενο,
επιδοτεί από μόνο του κι άλ
λους δύο φορείς.
• Όπερ παράνομο και

• Αθάνατη ελληνική τηλεό
ραση με την αισθητική σου!
• Το καλό, πάντως, να

σκανδαλάρα!

λέγεται: Σάββατο απόγευμα
και το Tempo μετέδιδε μιαν
εξαιρετική παράσταση της
όπερας Φιντέλιο του
Μπετόβεν.
• Επιπλέον μη χάσετε την
έκθεση του Peter Joel
Witkin στο «Εργοστάσιο»
της Σχολής Καλών Τεχνών.
• Του μεγαλύτερου

φωτογράφου στη γη και του
πιο αντιπροσωπευτικού
στην Κόλαση!
• Βλέπετε και το νοσηρό
μπορεί να είναι ωραίο.
• Επίσης ακούστε το νέο

πρόγραμμα του Γ', την όαση
δηλαδή του Ραδιοφώνου.
• Και τώρα τα ευχάριστα:
Παντρεύεται η πρώην σύμ
βουλος του ΥΠ.ΠΟ κ. Χηνιάδου τον πρέσβη μας στο
Μαρόκο όπως επίσης πα
ντρεύεται και ο Ευγένιος

• Οι πασόκοι, πάντως, κα
λύτερα να παντρεύονται πα
ρά να κάνουν πολιτισμό,
• Αν μάλιστα παντρεύονται

και αναμεταξύ τους ακόμη
καλύτερα.
• Για να μην εξαπλώνεται
το «μικρόβιο».
• (Ο κ. Βενιζέλος, δυστυ

χώς, είναι ήδη παντρεμένος),
• Γιατί τότε ονειρεύονται
τη βίλα της Αγράμπελης ως
Μουσείο, λέμε τώρα.

• Μουσείο για μουσίτσες
(θε μου συγχώρα με) μετά
παρεκκλησίου,
αρχιμανδρίτου και πισίνας.
• Μουσείο δηλαδή πολιτι
κής και πισινών.
• Ευτυχώς πάντως που πάει

καλά το χρηματιστήριο.
• Αλλο «μουσείο» αυτό.

Μανωλάκης (Ρομέρο) ο
Βομβιστής
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Μ άρε Λούκρου*
Τι παριστά η διπλανή φωτογραφία;
1) Την είσοδον φωλέας γιγαντιαίας αλώπεκος;
(Είναι πιθανόν αλώπηξ τις μετά από βρώσιν και πόσιν φυτοφαρμάκων, ζωοφαρμά
κων, ραδιοϊσοτόπων να υπεστη γιγάντωσιν).
2) Την είσοδον φωλέας τεραστίου ερπε
τού;
(Είναι πιθανόν μία συνήθης σαύρα, γου
στέρα, να υπέστη αθέλητον «γονιδίωσιν»
με την μέθοδον του «επιστημονικού» κανι
βαλισμού και να αυξήθηκε υπερβαλλό
ντως καταφεύγουσα εις την φωλέαν της
φωτογραφίας.
3) Ημιτελές έργον των γκαμηλονίων;
γκαμηλόνια = σύνθετος λέξις εκ του
γκαμήλα,
καμήλα, κάμηλος = μεγαλόσωμον μηρυκαστικόν φέρον επί της ράχεως έναν ή
δύο ήβους και όνος = ζώον των Ιππουριδών, γάιδαρος. Η κάμηλος είναι γνωστή
* βλαχοελληνιστί σημαίνει μεγάλη δου
λειά ειρωνικά.

υτό τον καιρό πολύς λόγος γίνεται
για πολυτελή ακίνητα... Άλλοι διεκδικοΰν κι άλλοι προσπαθούν να
πουλήσουν... Μιλάμε βεβαίως για την
λεγάμενη «βασιλική περιουσία» («Δι
κά σου όλα τα κινητά και βίλλες κι αυ
τοκίνητα») και την περίφημη σωμόν
βίλλα της Εκάλης, που επειδή πια δεν
μπορεί να συντηρηθεί, πουλιέται,
γκρεμίζοντας τα όνειρα του κοριτσιού
που την κατοίκησε... Αφού έχασε τον
άνθρωπό της, το στήριγμα, την κολόνα
της, χάνει τώρα, τρόπος του λέγειν, και
το σπίτι... Πώς τα φέρνει η ζωή...

Α

λα αυτά βεβαίως υπό τον όρο ότι η
πρώην σύζυγος και δεύτερη σχε
δόν χήρα του Αείμνηστου, θα ξεχάσει την «εγκατάλειψή» της και θα
αφήσει την νεότερη και -κανονικήχήρα να «πορευθεί εν ειρήνη» από ’δω
και στο εξής, και να κάνει ό,τι θέλει την
περιουσία που της άφησε ο σύζυγός
της. (Σαν τις τρεις χήρες του Χιώτη εί
ναι και οι χήρες του Ανδρέα Παπανδρέου, αν θυμηθούμε και την άλλη, πιο
σικ, λόγω ελευθεριότητας, σχέση της
Σουηδίας...)

Ο

ο κέρατο λοιπόν, μάλλον δεν ξε
χνιέται όταν δημοσιοποιείται, απ’
ό,τι φαίνεται όμως εξαγοράζεται.

Τ
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Εγκαταλελλειμένη σ ύρ α γγα εδώ και τρ ία
χρόνια της Εθνικής Ο δ ο ύ Τρικάλω νΆ ρ τα ς παρά την θέσ ιν Κ όκκινος Μ ύ λ ο ς .

και από την διαφήμιση των τσιγάρων
Camel (η διαφήμιση έγινε χωρίς να τη ρω
τήσουν ούτε ένα ποσόν χρημάτων δόθηκε
δια την προστασία της).
Εκ της γονιδιακής λοιπόν ταύτης συννενώσεως προήλθον τα γκαμηλόνια. Ταύτα
ευδοκιμούν και αναπτύσσονται εις εργο
λαβικόν χώρον, τον παραεξουσιαστικόν
και παρατρεχάμενον χώρον των ζώων. Εί
ναι όντα απυρόβλητα (δεν είναι βλήτα δη
λαδή), προστατευμένα και ελεύθερα. Το
ημιτελές αυτό έργον ευρίσκεται εις του
διαόλου τη μάνα, σ’ ένα βράχο δηλ. κα-

Αυτό που δεν εξαγοράζεται, είναι η
μήνις προς την θηλυκή «πέτρα του
σκανδάλου».
υτυχώς για τη νόμιμη χήρα, τα καλά
μεσιτικά γραφεία δεν χάθηκαν απ’
την Αθήνα και ελπίδες υπάρχουν
ότι θα βρει την τιμή που θέλει, ώστε να
κλείσει μια συμφέρουσα συμφωνία,
γιατί τέτοια (καρακιτσάτα και μπανάλ)
σπίτια σαν σκηνικό σαπουνόπερας,
δεν βρίσκονται, είναι η αλήθεια, εύκο
λα...

Ε

ώρα λοιπόν που η έντιμος πενία
υποχρεώνει την κ. Παπανδρέου σε
αναχώρηση, το μεσιτικό γραφείο
«Η Ωραία Τηλεόραση» φροντίζει να
της βρει αγοραστή για το σπίτι της
Εκάλης, που «διαθέτει όλες τις ανέσεις

Τ

και τις σύγχρονες οικιακές συσκευές»,
όπως μάθαμε από τα κεντρικά δελτία
ειδήσεων. Μάθαμε λοιπόν σε έναν
άγονο αγώνα, που θα τον έλεγε και ο
Σαίξπηρ, ανάμεσα σε γνωστό δικηγό
ρο και γνωστό παρουσιαστή, ότι το σπί
τι είναι ελεύθερο από βάρη, (υποθή
κες, φόρους κ.λπ.), και προσφέρεται
κομπλέ, πλην του αρχείου και άλλων
μερών της οικοσκευής που θα πάρει
μαζί της η τωρινή ιδιοκτήτρια... Δ ιαθέ
τει δε εκκλησάκι, ωραία μπαμπού στον

τσάβραχον άνευ τουριστικού ενδιαφέρο
ντος εις την Άνωθεν του Δομοκού Ελλάδα.
Τι δέον γενέσθαι λοιπόν;
Ίσως θα πρέπει να ικετεύσωμεν γονυπε
τείς τους πάσης φύσεως σαλταδορο-εκσυγχρονιστές, τον αρμόδιον υπεχωδούλην
και την κ. ΓΙΑΝΝΑΝ Υπερυπουργόν επί των
Ολυμπιακών Έργων, να «κόψουν κάτι» από
τα έργα του αδηφάγου Λεκανοπεδίου Αττι
κής και να ενδιαφερθούν κομμάτι και δια
την Άνωθεν του Δομοκού Ελλάδα, η οποία
ανελλιπώς χρηματοδοτεί, ψηφοδοτεί και
ανθρωποδοτεί το κράτος του Λεκανοπεδί
ου Αττικής. Άλλωστε δεν ζητάμε πολλά
απλώς την λειτουργικήν σύνδεσιν Θεσσαλίας-Ηπείρου δηλ. Ανατολικής-Δυτικής
Στερεάς Ελλάδος, ένα όνειρο απατηλό, ένα
έργο ημιτελές εδώ και (100) εκατό χρόνια.
Κουτσι μπελάς Ευάγγελος

Τρίκαλα Θεσσαλίας 7.8.2000 μ .X.
Συμπλήρωμα: το παρόν κείμενο δεν έχει
σκοπό να διαταράξει τον ύπνον κανενός
αρμοδίου παράγοντος- απλώς να ρίξει
«μια τουφεκιά στα γαλάζια νερά του
Άσπρου».
Άσπρος = Ασπροπόταμος, ο Αχελώος.

κήπο, πολλά δωμάτια, και διατίθεται
στην τιμή των 2 δισ. περίπου.
Κάτι σαν τις δημοπρασίες Μοιραράκη
δηλαδή, αλλά στο πιο κυριλέ...
αι κάτι ακόμη... Συμφωνώ να μην
τα πά ρ ει ο Κωνσταντίνος τα ακί
νητα... Τ ι ακριβώς όμως σκοπεύει
να τα κάνει το ελληνικό δημόσιο, και
πώς θα τα αξιοποιήσει ώστε να βρουν
την πρέπουσα θέση τους ως σημεία
αναφοράς της ιστορίας της Ελλάδας;
Γιατί δεν θέλουμε να δούμε να πραγ
ματοποιείται αυτό που υποψιαζόμα
στε. Ό τ ι δηλαδή στο όνομα μιας τάχα
μου «εκδίκησης» (Δύο έργα - Η αί
θουσα κλιματίζεται: Ο αποκεφαλι
σμός που δεν έγινε ή Η χαμένη τιμή

Κ

των επαναστάτημένων μπολσεβικοεκσυγχρονιστών) θα αφεθούν να ρη
μάξουν ή, στην καλύτερη περίπτωση,
τοπικά σωματεία ή τίποτε αδιευκρίνι
στοι σύλλογοι ψηφοφόρων κάποιου
βουλευτή θα τα εκμεταλλευθούν μεταφέροντας στα κτίρια την καταστροφι
κή τους αισθητική, με τη δικαιολογία
ότι εκφράζουν την «αντίθεση τον ελλη

νικού λαού στον θεσμό της μοναρ
χίας». Οπότε μήπως, λέω μήπως, να τα
πάρει τελικά ο τέως;
.________________ Ν α τ ά σ σ α Χασιώτη

ΜΙΑ ΔΙΚΗ, MIA ΑΘΩΩΣΗ...
Την περασμένη Δ ευτέρα 20.11
εκδικάστηκε στο 10ο Τριμελές
: Πλημμελειοδικείο η μήνυση που
κατέθεσε εις βάρος του συνεργάτη
• του περιοδικού Μ άνου Σ τεφ α νίδη ο
; υπουργός Πολιτισμού Ευ. Βενιζέλος
κατά την προηγούμενη φάση της
; υπουργίας του. Τ υχερός ο υπουργός
: που είχε επανέλθει στο μεταξύ στον
: υπουργικό του θώκο την
προηγούμενη ημέρα
: αντικαθιστώντας τον αποπεμφ θέντα
Θ. Πάγκαλο που τον είχε, τότε,
αντικαταστήσει (και δεόντως και
πασοκικά στολίσει), αλλά την ίδια
I· στιγμή και άτυχος ο νέος υπουργός
• Πολιτισμού: Ο Μ άνος Στεφανίδης
αθώθηκε παμψ ηφεί από το τριμελές
Πλημμελειοδικείο!
Η κατηγορία με την οποία είχε
παραπεμφθεί ο Μ. Στεφ ανίδης ήταν

«ότι όιετάρραξε τις σχέσεις Ελλάόας
και Κύπρον επειδή είχε παρανόμως
εισέλθει στα κατεχόμενα»
προκειμένου ως επιστημονικός
σύμβουλος τηλεοπτικού συνεργείου
να καταγράψ ει τις καταστροφές που
οι δυνάμεις του Αττίλα έχουν
επιφ έρει στα βυζαντινά μνημεία!
Π ρέπει να σημειώσουμε ότι από την
πενταμελή ομάδα του συνεργείου
μόνον εναντίον του Μ. Στεφανίδη
ασκήθηκε δίωξη. Ό π ω ς είπε όμως ο
Ν. Κ ωνσταντάπουλος, που κατάθεσε
ως μάρτυρας υπερασπίσεως, η
Ελλάδα είναι χώ ρα του παραλόγου
αφού διώ κει επιλεκτικά και μάλιστα
εκείνους οι οποίοι παράγουν έργο το
οποίο εν συνεχεία χρησιμοποιεί για
να καταγγείλει τις βαρβαρότητες που
έχουν διαπράξει οι Τούρκοι στα
κατεχόμενα!
Χ.Ν.

ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ
Κατηγορείσαι για την εθνική σου προσφορά...

Μαύρη σελίδα για τον Πολιτισμό μας
Λευκή για την Δικαιοσύνη
Όσοι παρακολούθησαν στις 20 Νοεμβρίου τη δίκη
Στεφανίδη, ένιωσαν σίγουρα πικρία, ενώ η πρόκλη
ση της κοινής λογικής ήταν έω ς απαράδεκτη.
Συλλογισμός: Δικάζεται ένας πνευματικός άν
θρωπος, ο ιστορικός τέχνης Μάνος Στεφανίδης,
γιατί δεν λειτούργησε ως μικρόψυχο δημοσιοϋπαλληλάκι, προκειμένου να καταφέρει το σημαντικότα
το εθνικά. Να καταγράψει με τηλεοπτικό συνεργείο
την σύληση, την καταστροφή ελληνικών θησαυρών
στα Κατεχόμενα της Κύπρου. Και μόνο έτσι έγινε
δυνατό να δημοσιοποιηθεί διεθνώς το «έγκλημα
a m κατά της Ανθρωπότητας» -όπ ω ς είπε ο μάρτυς υπεράσπισης και πρόεδρος του Συνασπισμού
Ν.Κωνσταντόπουλος.
Απορία: Το θέατρο του παράλογου, πραγματικό
τητα στην Ελλάδα του 2000; Αντί να δούμε τον Σ τε
φανίδη καθισμένο σε τιμητική θέση να δέχεται εύ
σημα και συγχαρητήρια για την εθνική και πολιτιστι
κή συνεισφορά του, τον βλέπουμε καθισμένο στη
θέση του κατηγορουμένου;
Συνειρμός: Φυσικό επόμενο να συμπαρασταθούν
στον Στεφανίδη, πνευματικοί άνθρωποι, ομότεχνοί
του και η φύσει και θέσει προίσταμένη του Αρχή, η
Εθνική Πινακοθήκη, στην οποία ο κατηγορούμενος
είναι επιμελητής. Πώς; Δια της διεύθυντριάς του
κυρίας Πλάκα φυσικά.
Πραγματικότητα: Υπάλληλος του υπουργείου Πο
λιτισμού, αρχαιολόγος μάλιστα, και η κυρία Πλάκα,

ήρθαν ως μάρτυρες κατηγορίας! Τον εγκαλούσαν
γιατί στο χαρτάκι της αίτησής του για άδεια ταξειδίου στην Κύπρο, δεν ήταν τυπικά εντάξει. Και μάλι
στα κάνει (ο Στεφανίδης) το έγκλημα να μεταδίδει
γνώσεις στους νεώτερους, διδάσκοντας σε σχολές
Ιστορία της Τέχνης...
Καταγραφή: Η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθή
κης, ε ξ ορισμού πνευματικός άνθρωπος, ωρυομένη
υποδεικνύει στο δικαστήριο πώς θα ενοχοποιηθεί ο
και υφιστάμενός της Στεφανίδης, λέγοντας: «να ζη

τήσετε την φορολογική του δήλωση, να δείτε πόσα
βγάζει, να αποδειχθεί ότι πληρώνεται για να διδά
σκει...». Υψηλότατο επίπεδο, ανάλογο πνευματι
κών ανθρώπων δηλαδή.
Κατάληξη: 0 Στεφανίδης αθωώνεται. Η μικροψυ
χία, τα φέροντα αυτήν δηλητηριώδη ανθρωπάκια κα
τατροπώνονται.
Συμπέρασμα: Και βέβαια υπάρχουν δικαστές που
μπορούν να δουν την μικροψυχία και την εμπάθεια
να στρεβλώνουν αξίες, αρχές, εθνική συνείδηση
και τόσα άλλα. Υπάρχουν δικαστές που αντιστέκο
νται σε υπουργούς της εκσυγχρονιστικής Ελλάδας
του 2000, οι οποίοι παρασύρονται από μικρόψυχες
σειρήνες και εντέλλονται την δικαστική δίωξη ενός
ανθρώπου που τιμά τη χώρα και τον πολιτισμό, τον
Μάνο Στεφανίδη.
Σημείωση: Μετά την αποτυχία -δια της αθώωσ ης- της απόπειρας δικαστικής δίωξης του Στεφα
νίδη, άμεσα κινήθηκε πειθαρχική δίωξη από την δι
οίκηση της Εθνικής Πινακοθήκης, ως απόδειξη ότι
δεν υπάρχει εμπάθεια, ούτε μικροψυχία σ τους... εξ
ορισμού πνευματικούς ανθρώπους.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

• Ε π ισ κεφ τείτε την έκθεση
του
Ανδρέα
Βούσουρα
«Ουδέτερη
Ζώνη/Αναλώ
σιμα»
που
εγκα ινιά ζετα ι
την Τρίτη 5
Δεκεμβρίου
2000 στην αίθ ο υ σ α
STIGMA. Η έκ
θεση θα διαρ
κέσει έως τις 24 Ιανουάριου.
• Ε π ισ κεφ τείτε την έκθεση ζω
γραφικής της Γεωργίας Μπλιάτσου «Οπτικά Παιχνίδια» στην
αίθουσα ARTOWER AGORA /
OURANJA ARTNET GALLERIES
(Αρμοδίου 10/Βαρβάκειος Πλα
τεία) που θα διαρκέσει έως τις
10 Ιανουάριου.
• Π α ρ α κο λο υθή σ τε την βρα
διά που αφιερώνουν στον σπου
δαίο Σερ Στήβεν Ράνσιμαν, που
έφυγε πρόσφατα, η Γεννάδειος
Βιβλιοθήκη, η Αμερικανική Σχο
λή Κλασσικών Σπουδών και η
Βρετανική Σχολή Αθηνών. Η εκ
δήλωση θα γίνει την Τρίτη 12
Δεκεμβρίου στην Βρετανική
Σχολή. Το πρόγραμμα περιλαμ
βάνει ομιλίες αρκετών ειδικών,
ενώ πρόκειται να προβληθεί και
η ταινία για τον Ράνσιμαν της
Λυδίας Καρρά και του Channel
4 TV A Bridge to the East.
• Τ α ξιδ έ ψ τε μέχρι τη Λάρισα
για να δείτε
στις αίθουσες
του Κέντρου
Σύγχρονης
Τέχνης
σε
πρώτη παρου
σίαση τα ακρι
βή αντίγραφα
των τοιχογρα
φιών της προϊ
στορικής πό
λης του Ακρω
τηρίου
της
Θήρας. Η έκ
θεση θα διαρκέσει έως τις 10
Φεβρουάριου.

Γ. Δουατζής
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ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

0Τ*ι

Είναι το κλασικό
πρωτοποριακό;

Λ

Το Μουσείο Φρυσίρα ανοίγει τις πύλες του στο κοινό από
τις 6 Δεκεμβρίου στην καρδιά της Αθήνας στην Πλάκα
«

i

Ο Μ ο ν τερ ν ισ μ ό ς , η ωστική δύναμη το υ π ρο ηγο ύμ ενου αιώνα, ά ρ χ ισ ε να
ξεθ υ μ α ίνει, ό τα ν α π ο δ ύ θ η κ ε το ν «συνωμοτικό» και α ρ ισ το κ ρ α τικ ό το υ
3ακτήρα που το ν π ερ ιό ρ ιζε σ ε μια μικρή ο μ ά δ α ε κ λ ε κ τώ ν και δ ιε κ δ ίκ η σ ε
κόσμια επ ιβολή. Ή δη μ ετά το ν Β' Π α γκό σ μιο Π ό λ ε μ ο - κ α ι μ ε κο ρ ύ φ ω σ η

fff ,

την δ ε κ α ε τία το υ ' 7 0 - οι κατά τόπ ου ιδ ια ιτε ρ ό τη τε ς α μ φ ισ β ή τη σ α ν την
μ ονολιθ ικό τη τα τω ν νεω τερ ισ τικώ ν σ τερ εο τύ π ω ν. Το ν έ ο «δόγμα » έ λ ε γ ε
περίπου τα ε ξή ς : Σ ε δ ια φ ο ρ ετικ ά χρονικά ή τοπικά σ ημ εία δ ε ν μ π ο ρ εί να

π αραχθούν ίδ ιες και α π α ρ ά λ λ α χ τες μ ο ρ φ έ ς τέχνης. Κι α ν π αράγονται, τ ό τ ε το
φ α ινόμενο δ έ ο ν να ε ρ μ η ν ε υ θ ε ί με εξω κ α λ λιτεχν ικά κριτήρια και να α ν α χ θ ε ί σ ε
δ ια δ ικα σ ίες μητροπ ολιτικής ηγεμονίας. Η μ ετα π ο λεμ ική ευρ ω π α ϊκή σκηνή

Το Μουσείο Φρυσίρα στην οδό Μονής
Αστεριού

λοιπόν βιώνει α φ ε ν ό ς την ε ξά ρ τη σ ή τη ς από την υπ ερα τλα ντική μ η τρ ό π ο λη και
α φ ε τέ ρ ο υ επ ιδιώ κει μ ε το π ικές « σ χολές» να δ ιεκ δ ικ ή σ ει το ύ φ ο ς μιας

0 ψόβος
και η αγάπη
των εικόνων

π α ρ ά δ ο σ η ς που α να νεώ ν ετα ι και α ντισ τέκετα ι. Ο γ ερ μ α ν ικ ό ς
ν εο εξπ ρ εσ σ ιο ν ισ μ ό ς ε κ φ ρ ά ζ ε ι μια τέ το ια ρομα ντική σ τρ ο φ ή σ την ιθ α γ έν εια ,
στην H eim at, ενώ ο α π ο μ ο ν ω μ έν ο ς και α ρ χ α ϊκ ό ς S ta n le y S p e n c e r μ π ο ρ εί να
ιδ ω θ εί ω ς ο π ρ ό δ ρ ο μ ο ς τω ν αγγλικών τά σ εω ν π ρ ο ς « α νεξα ρ τη σ ία » α π ένα ντι
σ ε οπ ο ιο δή π ο τε μ οντερ νισ τικό πρότυπο. Το 1 9 7 6 ο R. Β. K itaj ο ρ γ ά ν ω σ ε την
έ κ θ ε σ η Hum an C la y στην H a y w a rd G a lle ry π ρ ω το δ ια τυ π ώ νο ντα ς την έν ν ο ια
της «Σχολής το υ Λονδίνου». Ο ι B acon, A u e rb a c h , Freud, H o c k n e y και K itaj
δ ιεκδικού ν ένα ν ρ εα λ ισ μ ό π λήρω ς α ν τ ίθ ε το π ρ ο ς την λυρική α φ α ίρ ε σ η το υ
Soullages, το υ M a th ie u x ή το υ H artung. Η α νθ ρ ω π ο μ ο ρ φ ική «συντήρηση» τη ς
Σχολής το υ Λ ονδ ίνου θ α δ ικ α ιω θ εί π λήρω ς ε κ π ο ρ θ ώ ν τα ς το 1 9 8 7 το
α μερικάνικο Hirshhorn M u se u m στην Ο υ ά σ ιγ κ το ν το ο π ο ίο φ ιλ ο ξέ ν η σ ε μ ε
τερ ά σ τια επιτυχία α να δρ ο μική το υ Lucien Freud ( 1 9 2 2 ). To 1 9 8 1 σ την Royal
A c a d e m y φ ιλ ο ξεν είτα ι η ο μα δική έ κ θ ε σ η «Ένα Ν έ ο Π ν εύ μ α στην
Ζωγραφική» (N e w S pirit in Painting) με έ ρ γ α τω ν John Kirby, Steven C a m p e il,
Peter H ow so n, Bruce M c Lean, A lis o n W a tt κ.ά., η οπ οία α π ο τε λ ε ί σ α φ ή
δήλω σ η της ζω γρ α φ ικής αφήγησ ης που επ ισ τρ έφ ει σ το νησί και μ ά λισ τα ε ις
πείσμα τω ν εννοιολογικώ ν εμ μ ο νώ ν τη ς υπόλοιπης Η π είρ ο υ (C ontinent). Την
έ κ θ ε σ η ο ργά νω σ α ν ο Χρ. Ιω ακειμίδης, ο N o rm a n Rosenthal και ο N . S e rota. Ο
Μ . A rch e r α ρ γ ό τερ α , όπ ω ς και ο A. Β. O liv a , σ υγκρίνει την έ κ θ ε σ η «Ένα Ν έ ο
Π νεύμα στη Ζω γραφική» μ ε το επ ιθ ετικ ό Z e itg e is t που ο ρ γ ά ν ω σ α ν επ ίσ ης ο
Χρ. Ιω ακειμίδης και ο N o rm a n Rosenthal λίγο α ρ γ ό τ ε ρ α σ το Β ερ ο λ ίν ο . Στην
ίδια α σ φ α λώ ς ζω γραφ ική αντίληψ η α νήκουν ο C le m e n te , ο P a la d in o , ο
G arouste,.o C o m b a t, ο Le Brun, η R ego κ.ά., μια αντίληψ η που γονιμοπ οιοί
εντυπω σιακά τις δ ύ ο τ ε λ ε υ τ α ίε ς δ ε κ α ε τ ίε ς το υ εικ ο σ το ύ αιώ να.

Μ.Σ.
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ο Μουσείο Φρυσίρα, με πίνα
κες, σχέδια (και δευτερευόντως
γλυπτά) της μεταπολεμικής ευ
ρωπαϊκής τέχνης, επιδιώκει να
καλύψει ένα κενό για τον τόπο
και να παρέμβει δραστικά στην ελληνι
κή καλλιτεχνική ζωή. Κατ' αρχήν είναι
ένα Μουσείο, δηλαδή ένας χώρος πε
ρισυλλογής, γνώσης, αλλά και ψυχαγω
γίας, ένας «τόπος» που θα λυτρώνει
τον επισκέπτη από την «φρίκη» της κοι
νότοπης καθημερινότητας. Στη συνέ
χεια θέλει να επιχειρηματολογεί με
επάρκεια ως προς τη δυναμική της εγ
χώριας ζωγραφικής παράδοσης σε
σχέση με τη λοιπή ευρωπαϊκή, και να
επιμένει στην επικαιρότητα και τη ση
μασία της ζωγραφισμένης εικόνας της ζωγραφικής που επιστρέφει ως
αντίσταση προς την δεσποτεία της
ανόητης, ηλεκτρονικής εικονοπαραφοράς. Υπό την έννοια αυτή, το Μουσείο
Φρυσίρα είναι ένα από άποψη κλασικό
-κ α ι γι αυτό ριζοσπαστικό- εγχείρημα.

Τ

Δεν υποστηρίζει ότι καλύπτει κάθε ει
καστική δραστηριότητα, κάθε καλλιτε
χνικό πειραματισμό. Αντίθετα, το ίδιο
θέλει να λειτουργεί ως πείραμα σε έναν
τόπο που συχνά μπερδεύει το εθνικό με
το μισαλλόδοξο και το διεθνές με το ενδοτικό. Το Μουσείο Φρυσίρα παρου
σιάζει ισότιμα και με επιστημονικό μό
χθο σύγχρονους Έ λληνες εικαστικούς
Iδημιουργούς με σημαντικά ονόματα της
ευρωπαϊκής σκηνής, αποπειρώμενο με
ρικές νέες ερμηνείες και μιαν άλλη ανά
γνωση των ήδη γνωστών ιστορικών
στοιχείων.
Αλήθεια, πόσο και πώς εντάσσεται η
εντόπια καλλιτεχνική παραγωγή στην
ευρωπαϊκή ιστορία της τέχνης; Πόσο
Ευρωπαίος είναι, λ.χ. ο Μόραλης ή ο
Μαυρο'ίδης και που εγγράφεται η προ
σφορά τους στο κοινό «ταμείο» του ευ
ρωπαϊκού πολιτισμού; Το Μουσείο
Φρυσίρα λειτουργεί ως ένας τέτοιος
προωθητικός μηχανισμός της ιστορικής
μνήμης και της αξιολογικής κρίσης. Οι
δραστηριότητές του εντός και εκτός της
Ελλάδας φιλοδοξούν να το καταστή
σουν ένα παράθυρο, αλλά και μια γέφυ
ρα πληροφοριών, εμπειριών, ατομικών
περιπτώσεων ένθεν κακείθεν. Έ ν α
!όπλο πολιτισμού για ενημερωμένους
και ευφυείς χρήστες. Έ ν α ς μοχλός ώστε
να επανεκτιμηθούν κάποια στοιχεία και
να επανεξετασθεί η επίσημη ιστορία.
Μια ευκαιρία για να δούμε πάλι και τα
δικά μας καλλιτεχνικά γεγονότα και τα
αλλότρια. Τα πράγματα του τόπου μας
και του κόσμου.
Το Μουσείο Φρυσίρα είναι αφοσιωμένο στον ανθρωποκεντρισμό. Αυτό εί
ναι η βαθύτερη επιθυμία του συλλέκτη.
Η φιγούρα λοιπόν επανακάμπτει στην
ευρωπαϊκή οπτική κουλτούρα και μαζί
, της επιστρέφει η ζωγραφική με τις «αγιοποιητικές» της δυνατότητες. Ο τρό
πος παρουσίασης των εκθεμάτων, ως εκ
τούτου, παραμένει εργοκεντρικός. Επιλέξαμε περί τα 200 σημαντικότερα έργα
με εξαντλητικές προσθαφαιρέσεις και
επιμείναμε στις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσά τους. Ο ένας πίνακας
ανακαλούσε τον άλλον και ένα οπτικοποιημένο παραμύθι άρχισε να αφηγείται τον τρόμο, το πάθος, την ερήμωση,
την δικαίωση, την απόρριψη, τον έρωτα,
τον τρόμο των μ ο ρ φ ώ ν -το μεγαλείο και

τη φρίκη της ύπαρξής τους. Έ τσι, ο δρα
ματικά παστόζικος και εκρηκτικός Fr.
Auerbach συναντά τον επίσης παθια
σμένο Μ. Θεοφυλακτόπουλο, ενώ ο Ν.
Μπάικας συντροφεύει τον Szafran ή τον
Pat Andrea στα «γλωσσικά» τους αινίγ
ματα και στον «πανικό» των τέλεια επε
ξεργασμένων συνθέσεών τους. Ο Γ.
Μόραλης γεωμετρεί το συναίσθημα με
τον ίδιο τρόπο που ο Ed. Arroyo πειθαρ
χεί το υποδόριο χιούμορ του, ενώ ο J.
Rustin καθαγιάζει τη νοσηρότητα ή
αντιδρά στην απόρριψη των ανθρωπο
ειδών που ιστορεί όμοια όπως συμβαί
νει και στη ζωγραφική του Εδ. Σακαγιάν. Ο Μπότσογλου και ο Beuyonnes, ο
Μαυροίδης, ο Χριστάκης, ο Velickovic
ή ο Χουλιαράς, ο Blake και ο Διαμαντόπουλος, ο Kitaj και ο Τσόκλης, ο Κεσσανλής και ο Μπάικας ή ο Pat Andrea, ο
Segui και ο Παυλόπουλος, ο Adami και
ο Chambers, η Paula Rego και ο
Martinelli, ο Μισούρας και ο Le Brun, ο
Λάππας και ο Paladino κ.ά., ένα ολό
κληρο συναξάρι ονομάτων και σωμά
των που ζητούν την δικαίωση και την ερ
μηνεία τους μέσα από το βλέμμα του θε
ατή, μέσα από τη διεκδίκηση του προ
σωπικού του χρόνου.
Ο Μοντερνισμός των αρχών του 20ου
αιώνα, με την αλαζονεία των αξιωματι
κών του αρχών, εξόρισε το σώμα από την
Ν

χνη, ως φορέα αφενός αδυναμίας -η
οποία εθεωρείτο αδιανόητη- και αφετέ
ρου ακαδημαϊσμού -λόγω νεοκλασικών
μνημών- για να αποθεώσει στη συνέχεια
τη μηχανή. Σήμερα το σώμα γίνεται στην
τέχνη πάλι ένα είδος κιβωτού που θα διαφυλάξει τα πιο πολύτιμα και τα πιο μυ
στικά υλικά των ανθρώπων.
Συχνά, σε παραφορά. Με εκρήξεις θυ
μού ή τρέλας, με βλέννες και εκκρίσεις.
Το σώμα, φθαρτό κι όμως ιερό, επιστρέ
φει για να μας υποδείξει τα συστατικά
της ανθρώπινης ιδιότητας, για να ψηλαφίσει, σαν την γλώσσα των τυφλών, τα
ίχνη της βαθύτερης μοίρας μας με ταπει
νότητα αλλά και κύρος.
Στο Μουσείο Φρυσίρα αυτές οι σχέ
σεις των εικόνων ή ο υπόγειος διάλογος
των καλλιτεχνών είναι πιο σημαντικά
από τις a priori θεωρίες ή τις προκατασκευασμένες ιστορικές απόψεις. Τα
πράγματα είναι ακόμα αρκετά ρευστά
ώστε να δεσμευτούμε με αφοριστικές
θέσεις. Έτσι, προτού «περι-γράψουμε»
τα πράγματα, ας φροντίσουμε πρώτα να
τα αγαπήσουμε. Ιδού η αλάνθαστη μέ
θοδος που θα μας οδηγήσει κάποτε και
στην βαθύτερη ερμηνεία τους. Κι ας μην
ξεχνάμε τον λόγο του Χειμωνά: πως το
γελοίο είναι η φοβερότερη ιδιότητα του
τρομακτικού.
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
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Το θύμα τον ήταν ο χάρτης τον
ν δεχθούμε ότι ένας από τους
σκοπούς των έργων τέχνης είναι
να καλύψουν την ανάγκη των
θεατών για συγκίνηση, διεγείροντας τεχνητά συναισθήματα
μέσω της εικονικής αναπαραγωγής
αντικειμένων ικανών να προκαλέσουν
αληθινά συναισθήματα, τότε το ανθρώ
πινο σώμα είναι ένα από τα «αντικείμε
να» που κατ’ εξοχήν αποτελούν το
έναυσμα για την εκδήλωση τέτοιων συ
ναισθημάτων. Διότι το σώμα αφενός
βαρύνεται με την ευθύνη να είναι φορέ
ας του πνευματικού ή «κατοικία της ψυ
χής», με την οποία οφείλει να αποτελεί
μία ενότητα. Κάτι το οποίο προκύπτει
από τη θέση ότι οι μορφές του ανθρώπι
νου σώματος, το οποίο δεν είναι απλώς
σύμβολο ή σημείο, αλλά η ίδια η πραγ
μάτωση της ψυχής, δεν έχουν αξία πα
ρά μόνον ως ύπαρξη και φυσική μορφή
του πνεύματος, ενώ η ανθρώπινη μορ
φή είναι το μοναδικό αισθητό φαινόμε
νο ανάλογο του πνεύματος, και γι’ αυτό
η ουσία της συνίσταται στην έκφραση
του πνευματικού1. Από αυτή την άπο
ψη, ο άνθρωπος είναι μία έλλογη, ενερ
γή, ελεύθερη και αθάνατη πνευματική
ουσία, η οποία με έναν μυστικό και
δυσνόητο τρόπο συνδέεται με ένα σώ
μα και με τον υλικό κόσμο (Descartes).
Και από την άλλη πλευρά, το σώμα
φέρει την ευθύνη να είναι φορέας του
εαυτού του, δηλαδή να διατηρεί το δι
καίωμα να είναι φθαρτό, θνητό, υπο
κείμενο στην ασθένεια, δέσμιο των πα
θών του, ανελεύθερο, και κυρίως να
μην είναι υποχρεωμένο να σημαίνει
κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι.
Σε αυτή την περίπτωση προέχει η υλική
υπόσταση του σώματος, το οποίο κατέ
χει μία θέση στον χώρο, υπόκειται σε
μηχανικούς νόμους, έχει οργανικές λει
τουργίες, έχει διαστάσεις και σχήμα,
έχει επιφάνειες, μπορούμε να το αγγί
ξουμε, να συγκρουστούμε μαζί του, να
παρατηρήσουμε αυτά που του συμβαί
νουν...
Ο Kenneth Clark αναρωτιόταν στο βι
βλίο του για το γυμνό αν η χαρά που νοι
ώθουμε βλέποντας ένα σώμα είναι απο
τέλεσμα της τέχνης, και έκλινε τη μελέ
τη του διατεινόμενος ότι μέσω του σώ

Α
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ματός μας νομίζουμε ότι αντιλαμ
βανόμαστε μία παγκόσμια τάξη2.
Το σώμα βαρύνεται, λοιπόν, και
από ένα στερεότυπο: από την υπο
χρέωση να είναι αρεστό, αλλά και
επιθυμητό, υποκείμενο σε εύ-μορφα, κοινώς αποδεκτά πρότυπα, και
κατ’ επέκταση να αποτελεί την ιδα
νική ενσάρκωση του ωραίου, ελα
χιστοποιώντας τα μέσα της επιρ
ροής του στη σαγήνη. Το αφηρημένο αυτό σώμα δεν προσφέρεται π α 
ρά σε μία αρχετυπική, αλλά ανυπό
στατη ταύτιση, αφού στην πραγμα
τικότητα δεν ανήκει σε κανέναν,
αλλά αποτελεί μία απόλυτη φόρμα.
Στον αντίποδα αυτού του σώμα
τος βρίσκεται το απειλητικό, επιθε
τικό, απωθητικό δύσ-μορφο σώμα,
του οποίου η ασχήμια είναι καθαρά
μορφολογική. Πρόκειται για το «παρα
μορφωμένο» σώμα, το οποίο παραπέ
μπει σε μία μορφολογική γενικότητα,
για το απόλυτο σώμα, για το σώμα-δομή σχετικά με το οποίο μιλά ο Roland
Barthes, είναι το σώμα στα έργα του
Jean Rustin. Πρόκειται για μία θεαμα

P e te r B la k e : Κ ά ρ μ εν Μ π α ζίλιο, 1993

τικά εμπειρική εκδοχή του σώματος,
όπως αυτό διυλίζεται μέσα από τις κα
ταστάσεις. Ο Barthes γράφει3 ότι το
συμβάν απειλεί όλο και περισσότερο τη
δομή, εδώ οι ψυχικές καταστάσεις επι
βάλλονται και ως εκ τούτου «απειλούν»
όλο και περισσότερο το σώμα. Ένα
σώμα που στέκει ενοχικό απέναντι σε

P at A n d re a : Ο ίσ κιο ς το υ Π α τέρ α , 1996.

ένα δ ρ ά μ α που είναι αυστηρά προσω
πικό, α π έ ν α ν τ ι σε έναν ερωτισμό γεμά
το μ ο ν α ξ ιά , σιωπή, απόγνωση και τρό
μο α π έ ν α ν τ ι σε αυτό που δεν μπορεί να
π ρ ο σ εγγίσ ει, είτε αυτό είναι ο θάνατος,
ή ο π ο ια δ ή π ο τ ε άλλη μορφή λύτρωσης.
Κι όμ ω ς αυτό το σώμα, που είναι πέρα
από την ηθική και τη θρησκεία, δεν έχει
χάσει την αξιοπρέπεια του, την ιερότη
τα του, την πολυπλοκότητά του, τη μοναδικότη τά του, και ο δρόμος μέσα από
τον ο π ο ίο διατηρεί όλες τις παραπάνω
ιδιότητες περνά μέσα από την ακρότη
τα, την αυτοτιμωρία και τη γύμνια...
Π ρ ό κ ειτα ι για ένα απόσπασμα από το
εισ α γω γικ ό κείμενο του νέου, μικρότε
ρου και πιο εύχρηστου (από τα ήδη
υπάρχοντα λευκώματα) καταλόγου με
έργα από τις συλλογές του μουσείου,
που πρόκειται να εκδοθεί πολύ σύντο
μα, και ο οποίος θα διατίθεται στο πω,λητηριο. Το κείμενο αυτό απηχεί, ως
έναν βαθμό, τον τρόπο με τον οποίον
αντιληφθήκαμε την οργάνωση των αι
θουσών του μουσείου, εκεί όπου η επι
λογή των έργων έγινε με γνώμονα τις
ανάγκες που δημιουργούσαν τα παρα
πλήσια έργα. Έ τσ ι, οι «επιβεβλημέ
νες», κατά κάποιον τρόπο, συνυπάρ' ξεις που προέκυψαν, αποκάλυψαν μυ
στικούς συνδέσμους, μεταξύ των έρ
γων, πολύ ισχυρότερους από προκαθο
ρισμένες θεματικές, ιστορικές, ερμη
νευτικές, ή άλλες προσεγγίσεις... Γι’
"αυτό, ίσως, η «Αγορίστικη αποδοκιμα
σία» της Rebecca Driffield ένωσε, μέ
σω του «Αστού του Καλαί» του Γιώρ
γου Λ ά π π α , τη φωνή της και την απάθειά της με το «Αόρατο μουγγρητό» του
Stephen Chambers, όπως και η ταλαι
πωρημένη μορφή του πυγμάχου
Carmen Basilio του Peter Blake συμπά
σχει με την διαφορετικά «μωλωπισμέ
νη» μ ορφ ή του David Landau του Frank
iuerbach... Αυτό δεν σημαίνει, βέαια, ότι τα ίδια αυτά έργα, μαζί με άλ
α από τις συλλογές του μουσείου, δεν
α υποστηρίξουν στο μέλλον θεωρητιές ή θεματικές προτάσεις. Σ ’ αυτό
γκειται η πρόκληση και το ενδιαφέ] )ον...
ΜΑΡΙΛΕΝΑ KAPPA

f

/ϊΗ Μ ΕΙΩ ΣΕ ΙΣ
. Hegel, Esthétique, Παρίσι, Le livre de
poche, 1997.
l. Kenneth Clark, Le nu, Παρίσι, Hachette,
τ. II, σσ. 142 και 236.
Ai Roland Barthes, Système de la mode, Πα^ ρίσι, Seuil, 1967, σ. 289.

Συνεχίζεται ως τις 29 Οκτωβρίου η . αναδρομική έκθεση
Witkin στο «Εργοστάσιο» της ΑΣΚΤ
Ο Καλύτερος φωτογράφος της Κόλασης!

-Τι θα γεννούσε η συνεύρεση Ρομαντισμού και Μοντερνισμού, Νοσηρότη
τας και Αισθητικής, Τρόμου και Τρυφερότητας; -Ποιό υβρίδιο, ποιο τέρας,
ποιόν αποκάλυψη;
-Μα τις φωτογραφίες του Peter Joel Witkin και της ιδιότυπης τέχνης του, η
οπόια επιχειτηματολογεί πάνω στις δυνατότητες ανανέωσης όχι μόνο της
φωτογραφίας αλλά και της ζωγραφικής- που αναμοχλεύει τις εικόνες της
νεωτερικότητας και που καταδεικνύει τα ίχνη του μοντέρνου σε κάποια
κλασικά έργα της παράδοσης (όπως λ.χ. στις Meninas του Βελάσκεθ)· που
γεμίζει με φιγούρες τις αφηρημένες συνθέσεις του Miro και που ψαρεύει
πτώματα από τα νεκροτομεία ή φρικαλέες εικόνες από τις εσχατιές του κό
σμου σαν τον Da Vinci ή τον Bosch.
Ο Witkin συνδυάζει το ιερόσυλο και το μακάβριο με την ιερότητα του σώ
ματος και με την ποίηση που κρύβεται στον φόβο. Επίσης πειραματίζεται
πάνω στη σχέση ζωγραφικής, φωτογραφίας και κινηματογράφου επιμένοντας στους ψυχολογικούς αναβαθμούς του οπτικού σοκ. Η παρούσα ερμη
νεία του Βελάσκεθ μ’ όλον τον εξαντλητικό σχεδίασμά και με την ιδιοφυή
χρήση του collage ή του fiction μπορεί να σταθεί, νομίζουμε, ισότιμα προς
τις παραλλαγές του ίδιου θέματος που φιλιτέχνησε ο Picasso. Ο Picasso
που εξάλλου παρευρίσκεται ως θέμα στις Meninas πιστοποιώντας πόση
αξία μπορεί να έχει η παράδοση αν την προσεγγίσει κανείς με ενεργητική
σκέψη και ανατρεπτική «αθωότητα».
Μ.Σ.
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Σύγχρονη Τέχνη
σε σύγχρονους χώρους

πήγαν καλύτερα και πιο εντυπωσιακό
απ’ όλα το πλήθος των επισκεπτών στο
οποίο κυριαρχούσαν οι νέες ηλικίες,
αλλά και η διαφαινόμενη στο βλέμμα
τους περισσότερο ώριμη οικείωση με τα
εκθέματα. Η εικόνα εκείνη του υποβόσκοντος χαχανητού λόγω ακατανοη
σίας ανήκει (ευτυχώς) στο παρελθόν.
Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η
βαθμιαία οικείωση δεν προέκυψε λόγω
παιδείας. Στην προκειμένη περίπτωση
είναι σίγουρο ότι (και) η αθηναϊκή φουάρ έχει τη θετική της μερίδα. Συχνά,
από άλλους προορισμούς προκύπτουν
άλλα, εξίσου σημαντικά κέρδη. Γι’ αυτό
λέμε μήπως το ΥΠ.ΠΟ συνδράμει ώστε
η διάρκεια να επεκταθεί τουλάχιστον
σε μια πλήρη εβδομάδα. Έ τσ ι κι αλλιώς
αυτή είναι η πιο σημαντική εικαστική
εκδήλωση της χρονιάς. Μιλάμε για το
ζωντανό εικαστικό παρόν. Οι μουσεια
κού χαρακτήρα εκδηλώσεις της Ε θνι
κής Πινακοθήκης, ασφαλώς ενδιαφέ
ρουσες αλλά διαφορετικό
πράγμα. Και αν ακόμα η
foire δεν προσφέρει την πλη
ρότητα, εντούτοις το δείγμα
είναι ευρύ και πολυσχιδές.
Προσφέρεται για συγκρίσεις
ακόμα και διαχρονικές, άλ
λοτε, φυσικά «σιτοδείας» και
άλλοτε πιο εύφορες.
Και φέτος, το παλαιό, κου
ρασμένο από την επανάλη
ψη, μάτι δεν ήταν εύκολο να
εντυπωσιασθεί τουλάχιστον
από τις προτάσεις που έδει
χναν ότι διεκδικούν την ανα
νέωση, το επόμενο βήμα. Κυ
ρίαρχη -κ α ι πληθωρικήήταν η παρουσία του ντιζάιν
και της φωτογραφίας, επε
ξεργασμένης και μη. Σε κά
Τάσος Παυλόπουλος, No Parking ποιες άλλες περιπτώσεις η

σως, το πιο σημαντικό γεγονός της
φετινής 8ης διοργάνωσης «Art
Athina» είναι η μεταστέγασή της
στους χώρους της Helexpo στο Μα
ρούσι. Οι φιλόδοξες διαθέσεις του
ΠΣΑΤ, όπως αυτές προβάλλονται αλλά
και σε σημαντικό βαθμό υλοποιούνται,
έπρεπε να βρουν αν όχι τον οριστικό
-αυτό αποτελεί ευχή μας- πάντως έναν
αξιοπρεπέστερο, περισσότερο άνετο
και εγκάρδιο χώρο. Σύγχρονη τέχνη σε
πιο σύγχρονους χώρους. Το ότι, όμως, ο
συντελεστής επάρκεια δεν ικανοποιή
θηκε στην ιδανική απαίτησή του φάνη
κε από τις προσπάθειες της Μαρίας
Παναγίδου για την αρχιτεκτονική χωροθέτηση της αίθουσας προκειμένου η
πρόσβαση στα περίπου 70 stands (αί
θουσες τέχνης, video art, περιοδικά,
εκδόσεις τέχνης κ.λπ.) να είναι περισ
σότερο ευέλικτη και ανοικτά επικοινωνιακή.
Τέλος πάντως, πολλά είναι αυτά που
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Γιώ ργος Ρ ό ρης, Αύγουστος-Σεπτέμβριος
2 0 0 0 , Λ ά δ ι σε μουσαμά.

λιτότητα και η ευκολία προσπαθούσε
να καλυφθεί πίσω από το εύρημα. Ο κό
πος και η δεξιοτεχνία που ενσωματώ
νονται στο τελικό αποτέλεσμα δεν
έχουν πλέον πολλούς θιασώτες μεταξύ
των συγχρόνων δημιουργών.
Η κοινωνική αναφορά ή και η καταγ
γελία σε αρκετές περιπτώσεις μοιάζουν
με πρόσχημα ή και αμηχανία. Εν πάσει
περιπτώσει το συνολικό θέαμα, ως μέ
σος όρος, έχει ποιότητα, ξαφνιάσματα j
και κάποτε (όχι και τόσο σ πά νια ) την
ευχάριστη έκπληξη και την αποδοχή.
Αρκετές αίθουσες σ υ ν ισ το ύ σ α ν με την
όλη τους εικόνα δυναμική και αισθητική
πρόταση, όπως π.χ. «Sadie C oles HQ»,
«Γκαλερί 3», «Michael Janssen», «Foka
Forum of Keen Art», «Παρατηρητής»,
«Γκαλερί 7», «Christian Nagel», |
«Valois», «Il Giornale dell’ arte»,
«Ileana Tounta», «Denise René», έτσι
ενδεικτικά. Με πολλή χαρά σταματήσα
με μπροστά στη ζωγραφική του Γιώργου
Ρόρρη, του Σταύρου Κοτσιρέα ή του
Παύλου Σάμιου, τρόποι οικείοι. Ακόμα:
πλούσιος και ζωγραφικά σαρκασμός '
του Τάσου Παυλόπουλου. Κι ακόμα οι
παρουσίες του Δημήτρη Ζουρούδη, της ΐ
Δάφνης Αγγελίδου, του Αχιλλέα Χρη- '
στίδη, της Σοφίας Κοσμάογλου, της Θά- ί
λείας Χιώτη, της Κατερίνας Χρηστίδου,
του Νίκου Ναυρίδη, της Δήμητρας Λαζαρίδου ή του Tom Friedman. Αυτά ;
(επιτρέπει ο χώρος) για φέτος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΙΤΟΣ !

Το πρώτο δ εκα π ενθ ή μ ερ ο του Δ εκέμ β ρ η σ ημα τοδοτεί η
άφιξη των Διάφανω ν Κρίνων στη σκηνή του Αν Club στις 1, 2
και 3 του μηνάς και η έλευσ η των W a ïe rb o ys στο Ρόδον στις 7.

Ατμοσφαιρικά ακούσματα
σε ποτάμια ηον γύρισαν
mâ

THE DOORS

DELUXE 18 EASY PIECES

The Best o f

Μία easy listening συλλογή που συγκεντρώ νει
κομμάτια
από δια
φ ο ρ ε τ ι
κές επο
χές, δίνο
ντας ένα
μίγμα
από καλόγουστη σύγ
χρονη pop και soul jazz δεκαετίας ’60,
ενώ δεν λείπουν και οι (απαραίτητες)
latin στιγμές. Αυτό που τα συνδέει είναι
ότι είναι ευχάριστα και ανάλογα με την
ένταση χορεύονται ή απλώς ακούγονται. Κομμάτια από Barry Adamson,
Helena Noguerra, Morcheeba, Victoria
Abril και Kid Loco δίνουν το σύγχρονο
στίγμα. Από το παρελθόν οι Perry
Como (Glendora), 5th Dimension
(Aquarius), Bar Kays, Glenn Miller,
Lavern Baker, Skeeter Davis (καταπλη
κτική ερμηνεία στο I Say a Little
Prayer). Oi latin στιγμές που λέγαμε με
Perez Prado (Mambo), Los Zafiros
(Bossa Cubana) και άλλους. Lounge
ήχος και πολύ ωραία επιλογή κομματιών.

Μία συλλογή για ένα από τα
πιο σπουδαία rock συγκροτή
ματα. Με δεμένες συνθέσεις
-γραμμένες συνήθως από όλα
τα μέλη- και rock ποίηση οι
Doors αρέσανε με την απλότητα της
μουσικής τους, που στηριζότανε στο όρ
γανο του Ray M anzarek και φυσικά στη
φωνή του Jim Morrison.
Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα
τα media επιμένουν να δίνουνε βάρος
στο επαναστατικό μήνυμα των τραγουδιών τους αλλά αυτό είναι σχετικό. Τα
μηνύματα βρίσκονται σε άμεση συνάρ
τηση με τον χρόνο. Δεν είναι διαχρονι
κά, δεν είναι κοσμοθεωρίες που άλλω
στε και αυτές ανατρέπονται. Αυτό που
σήμερα είναι προοδευτικό ή επαναστα
τικό, αύ
ριο μπο
ρεί
να
θ ε ω ρ ε ί
ται λά
θος ή ξεπερασμένο.
Τα τραγ ο ύ δ ια
όμως, το ύφος, ο ρυθμός, οι μελωδίες,
αυτά όλα μπορούν να είναι διαχρονικά
- όταν είναι όμορφα όπως στην περίπτω
σητων Doors.
Αυτή η συλλογή περιέχει τα πιο γνω
στάκομμάτια τους: Riders on the Storm,
Light my Fire, Roadhouse Blues (από
live), Break on Through, Touch me,
Love her Madly, LA Woman, The End
και πολλά άλλα, δεκαεπτά το σύνολο.
Η εταιρία τους έχει κυκλοφορήσει σε
περιορισμένα αντίτυπα και μία ακόμη
πληρέστερη διπλή συλλογή με τριανταέξι κομμάτια- ανάμεσά τους και το No
"Me Moleste Mosquito των Manzarek,
Densmore και Krieger, ακυκλοφόρητο
μέχρι τώρα. Διαλέγετε και παίρνετε.

WYCLEF JEAN
The Ecleftic: 2 Sides II a Book
Μ ε τ ά
τους Fugees, hits,
β ρ α β εία ,
παραγω 
γές
και
σ υνεργα 
σίες
ο
W y c 1e f
Jean επα
νέρχεται με το Ecleftic, δεύτερο προ
σωπικό του album (μετά το καταπληκτι
κό Carnival), που το σημαδεύουν πολλά

samples, πολύ πλάκα και πολλοί ετε
ρόκλητοι καλεσμένοι: ο Kenny Royers
(ναι, ο θρύλος της country), η Whitney
Houston (ο Jean έχει γράψει επιτυχίες
γι’ αυτήν όπως και για τον Carlos
Santana άλλωστε) ο Youssou ’Ν’
Dour, η Mary J. Blige και οι Earth,
Wind and Fire συμμετέχουν με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο στο album
όπως και ο άσσος της... ελευθέρας πά
λης The Rock TM.
Σαν φυσικό επακόλουθο λοιπόν το
hip-hop, η reggae και το funk συνα
ντούν την τρέλλα, το χιούμορ και τον
ρυθμό παρασύροντάς μας σε μία τρελλή, ελεύθερη πτώση.

BEBEL GILBERTO
Tanto Tempo
Κόρη του
πνευματι
κού πατέ
ρα
της
b o s s a
nova, κιθ α ρ ίσ τ α
και συν
θέτη Joao
G ilb e rto
και μιας από τις μεγαλύτερες βραζι
λιάνες τραγουδίστριες, της Miucha, η
Bebel Gilberto ήταν μοιραίο να γίνει
μουσικός. Τραγουδίστρια και συνθέ
της με πολύ ταλέντο (πρώτο ΕΡ το
1986 με Cazuza) συμμετείχε σε ηχο
γραφήσεις πολλών καλλιτεχνών: Joao
Gilberto, Caetano Veloso, Nana
Vasconcelos, Arto Lindsay, David
Byrne, Kenny G, Toma Tei. Εδώ, στο
πρώτο της album, έχει γράψει τις πε
ρισσότερες συνθέσεις, τραγουδάει και
προβάλλει μία μοντέρνα -ελαφρά
electronica- έκδοση της βραζιλιάνικης
μουσικής. Νωχελικές bossa novas,
ήπιες sambas με τη βοήθεια των
Thievery Corporation, Smoke City,
Corlinhos Brown, Mario C (από
Beastie Boys μεριά) και Amon Tobin
της Ninja Tunes. Οι δύο τελευταίοι
στις δύο διασκευές του album Samba
De Bencao (Baden Powell) και
Summer Samba (Marco Valle) αντί
στοιχα. Έ ν α ατμοσφαιρικό album με
τραγούδια που η φωνή της Bebel
Gilberto βαθειά, αισθησιακή, βελού
δινη αναδεικνύει στο ύψος που πρέ
πει.
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Ιδιαίτερα φιλόδοξοι οι στόχοι του φετινού 41 ου
Φ εσ τιβά λ Κινηματογράφου της Συμπρω τεύουσας,
Και 8α ήταν άδικο να μην π αραδεχτεί κανείς ότι σ ε
σημαντικό β α θ μ ό επιτεύχθηκαν.

e
O

An όλα

συνολική εικόνα της διοργά
νωσης τουλάχιστον στα βασικά
της σημεία υπήρξε και φέτος
εντυπωσιακή. Δεν είναι δε
υπερβολή η διαπίστωση ότι
πρόκειται για την πιο σημαντική φεστιβαλική εκδήλωση, με πολλαπλό ενδια
φέρον και πολιτιστικό αποτέλεσμα,
που πραγματοποιείται στη χώρα μας.
Και αυτό φαίνεται όχι μόνο από το γε
γονός ότι πέρασε στην πέμπτη δεκαε
τία της δίχως ίχνη κόπωσης αλλά αντί
θετα με διαρκώς αυξανόμενη ζωτικό
τητα και εμπλουτισμό.
Αμφίδρομη η σημασία και το κέρδος
της διοργάνωσης τόσο για το ίδιο το
Φεστιβάλ όσο και για τον ελληνικό κι
νηματογράφο, για να μείνουμε σ’ αυτή
την αυτονόητα ενδιαφέρουσα περιοχή.
Η ζωντάνια του πρώτου «σιγοντάρει»
τη διαφαινόμενη άνθηση του δεύτερου
-άσχετα από το είδος των «ανθέων»ενώ και αυτό ανταποδίδει με ανάλογο
τρόπο αφού η εθνική μας παραγωγή
εξακολουθεί, όπως είναι φυσικό, να
διατηρεί ψηλά τη θερμοκρασία του
Φεστιβάλ. Αυτό δεν θέλουμε να πούμε
ότι μειώνει την αξία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, ούτε των Νέων
Οριζόντων, παρ’ όλο που φέτος αρκε
τοί ήταν αυτοί που βρήκαν αδύναμες
αρκετές από τις επιλογές, του έτσι κι
αλλιώς πλέον δημοφιλούς προγράμμα
τος που χρόνια τώρα μας προσφέρει ο
Δημήτρης Εϊπίδης, σε αντίθεση με το
Διαγωνιστικό το οποίο εντυπώσιασε
ιδιαίτερα με τις σημαντικές και ελπιδοφόρες ταινίες που επέλεξε και πρό
βαλε.
Κοντά εκατόν εξήντα, συνολικά, ται
νίες προβλήθηκαν (και επαναπροβλήθηκαν) στο διάστημα από 10 μέχρι και
19 Νοεμβρίου σε επτά αίθουσες. Στο
Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα 19 (δύο
από αυτές, ελληνικές συμμετοχές). Στο
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λου» και περιλάμβαναν: Έκθεση φω
τογραφίας των Ν. Παναγιωτόπουλου
και Δ . Σοφικίτη, Έ κθεση Σκηνογρα
φίας και Κοστουμιών των Μικέ Καραπιπέρη, Γιώργου Ζ ιάκα και Γιώργου
Πάτσα, Έ κθεσ η Αφίσας των ταινιών
του και μία συναυλία της Ελένης Καράίνδρου από τις ταινίες του. Εντού
τοις, το αφιέρωμα στον μεγάλο έλληνα
δημιουργό την ουσιαστική του ολοκλή
ρωση τη βρήκε στο διήμερο Διεθνές
Συμπόσιο με τους αντίστοιχους τίτλους:
«Από το μύθο στην ιστορία» και «Το
τέλος των ιδεολογιών και η ανίχνευση
μιας νέας ουτοπίας». Έλαβε μέρος
ένας σημαντικός αριθμός από πανεπι
στημιακούς και κριτικούς του διεθνούς
και του ελληνικού χώρου. Και βέβαια,
όλη αυτή η ...αγγελοπουλική «ολυμπιά
δα» στέφθηκε από ένα επιβλητικό τόμο
330 σελίδων σε συνέκδοση του Φεστι
βάλ και των Εκδόσεων Καστανιώτη.
Πίσω από όλη αυτή την πρωτοφανή για
τα μεγέθη του Φεστιβάλ εκδήλωση βρί
σκεται το όνομα της Ειρήνης Στάθη, ,
που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης
του συμποσίου και της έκδοσης του τό- .
μου. Έ χ ε ι τα συγχαρητήρια και ετούτης της στήλης.
Αλλά και ο αντίλογος: χρήσιμο πολ
λαπλά αυτό το μεγάλο (και κοστοβόρο) αφιέρωμα. Και το άξιζε ο Αγγελόπου
λος. Αλλά και για να συνειδητοποιή
σουν τα ρέστα των ημεδαπών μεμψί
μοιρών το μέγεθος του μεγάλου καιπά
■·
ντα δραστήριου αυτού κινη ματογραφ ι
κού στοχαστή. Εντούτοις, δύσκολα ^

είχεο μηαξές

Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογρά
φου 23, μαζί δε με τις δύο του Διεθνούς
η ελληνική παραγωγή ανέβηκε στη
Θεσσαλονίκη με 25 ταινίες, μία περισ
σότερες από την περσινή διοργάνωση.
Στους Νέους Ορίζοντες 33. Στις Μ α
τιές στα Βαλκάνια 12. Στο αφιέρωμα
στον Νέο Ρωσικό Κινηματογράφο
(1989-1999) 12. Το συνολικό, μέχρι σή
μερα, έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, 15 ταινίες αλλά και 9 ντοκιμαντέρ
που γυρίστηκαν από τρίτους στα παρα
σκήνια των γυρισμάτων των δικών του
ταινιών. Το συνολικό έργο του Γ. Σκολιμόφσκι 22 ταινίες. Αφιερώματα στον
Χάρβεϋ Κάίτέλ 4 ταινίες, στην Ανιές
Βαρντά 4. Ειδικές προβολές 10 και τα
4 βραβεία του φετινού φεστιβάλ της
Δράμας. Τέλος, με αφορμή του (εντυ
πωσιακού είναι αλήθεια) αφιερώμα
τος στον Θ. Αγγελόπουλο πραγματο
ποιήθηκε μια σειρά παράλληλων εκδη
λώσεων με τον γενικό τίτλο: «Ταξίδια
και Τοπία του Θόδωρου Αγγελόπου-

Ν ίκ ο υ Ζα π α τίν α , Ένας κι Ενας ^

μπορούσε να απαντηθεί το δύσκολο
σχόλιο· καλά ο Π ρόεδρος του Δ.Σ. του
Φεστιβάλ ενέκρινε αφιέρωμα για τον
ίδιο τον εαυτό του, και μάλιστα ένα τέ
τοιων διαστάσεων αφιέρωμα; Τουλάχι
στον δεν θα είχε διευκολύνει τα πράγ
ματα αν προηγουμένως είχε παραιτη
θεί από το αξίωμα, σε τελευταία ανάλυ
ση άχρηστο γ ι’ αυτόν; Τέλος πάντων,
που λένε.
***
Τούτη η στήλη, χρόνια τώρα, στρέφει
την αποκλειστική της προσοχή στις ελ
ληνικές ταινίες. Οι ενδιαφέρουσες, των
διεθνών τμημάτων, θα συναντήσουν
κάποια στιγμή και το ενδιαφέρος της
εγχώριας διανομής, οπότε θα κάνουμε
και μεις εκτενέστερη αναφορά. Η δική
μας, όμως, παραγωγή έτσι όπως κάθε
χρόνο στοιχίζεται για να αναμετρηθεί
με τα (χρυσοφόρα) Κρατικά Βραβεία
Ποιότητας εύλογο είναι να μας συγκινεί ιδιαίτερα. Και όσο να ’ναι, αυτό το
δικό μας κινηματογραφικό τοπίο, έτσι
όπως αγκομαχώντας προσπαθεί να
αναδυθεί από το ακύμαντο τέλμα μιας
μακρόχρονης αφάνειας, μας ενδιαφέ
ρει. Και όπως όλα δείχνουν, κάτι επιτέ
λους συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι φ έ
τος στην αναμέτρηση με τα βραβεία πή

ρανε μέρος και οι ταινίες που επίσης
αναμετρήθηκαν με την εμπορική δια
νομή, π.χ. «Safe Sex,», «Polaroid», «Η
αγάπη είναι ελέφαντας», «Βίτσια Γυ
ναικών», «Πίσω Πόρτα», «Αυτή η νύ
χτα μένει» και «Θηλυκή Εταιρεία».
Αλλά και από τα 4 ντοκιμαντέρ που
προβλήθηκαν τα δύο, «Μ’ αρέσουν οι
καρδιές σαν τη δική μου - Μάρκος Βαμβακάρης» του Γ. Ζέρβα και το «Είδαν
τα μάτια μας γιορτές» του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου με διάφορες αφορμές
συναντήθηκαν με το κοινό, αλλά και με
την ευκαιρία του «Φεστιβάλ Ντοκιμα
ντέρ της Θεσσαλονίκης» γράφτηκαν γι’
αυτά σχετικώς.
Μένουν δεκαπέντε ταινίες ακόμα για
να δοκιμάσουν την τύχη τους στη διανο
μή, εφόσον φυσικά αυτή τις καταδεχτεί
όλες, πράγμα που το ευχόμαστε αλλά
και το ελπίζουμε. Αυτό είναι το ένα, το
άλλο είναι τι μετράει αυτό το συνολικό
προϊόν, ανεξάρτητα από την τύχη που
είχαν οι πρώτες και αυτή που θα έχουν
οι υπόλοιπες. Κανένας δεν θέλει, ούτε
το σκέπτεται, να ατυχήσουν εμπορικά
οι ταινίες της χώρας του για να δικαιω
θεί η δική του κριτική εκτίμηση. Στο σύ
νολό τους, λοιπόν, οιταινίεςπου είδαμε
μαζί κι αυτές που ξαναείδαμε αποτε

Π Α Ρ Α ΛΕΙΠ Ο Μ ΕΝ Α ΤΗ Σ ΤΕΛΕΤΗ Σ Α Π Ο Ν Ο Μ Η Σ
ΤΩ Ν ΚΡΑΤΙΚΩ Ν ΒΡΑΒΕΙΩ Ν
• Η απλή λογική λ έ ε ι ό τι δ εξίω σ η δ εν γ ίνετα ι τις μ ετα μ εσ ο ν ύ κ τιες ώ ρες.
Αν την π ρ ο β λέπ εις και π ρ ο β λέπ εις δ ιά ρ κ εια π έρ α ν το υ διώ ρου, φ ρ ο ντί
ζεις να μην α ρ χ ίζεις σ τις 1 0 .1 5 'τη νύχτα! Δ η λα δ ή , άλλο π ράγμα είν α ι το
πάρτι και άλλο η δ εξίω σ η . Ά λλ ο το φ α γά κ ι κι άλλο το π οτάκι.
• Καταπίνεται π άρα πολύ δύσ κολα η α π ρ έπ εια να μην α ν εβ ο ύ ν οι β ρ α 
βευμένοι «μ ικ ρ ο μ η κ ά δ ες» στη σ κηνή και να το υ ς α π ο ν εμ η θ εί α υτό που
προβλέφθηκε κα ι για το ν τ ε λ ε υ τα ίο σ υ ντελεσ τή τω ν μ εγά λου μ ή κο υ ς
βραβείων. Έ τσ ι α γα π ά ει η Ε Ρ Τ το ν Ελληνικό Κ ινη μ α το γρ ά φ ο ;
• Αφού, λοιπ όν, σ ώ νει και καλά το εο ρ τα σ τικ ό π ρ όγρ α μμα ή θ ε λ ε κρ α τι
κή ορχήστρα, δ εν γ ιν ό τα ν να β ρ ε θ ο ύ ν πιο σ υ μ β α τά κ ο μ μ ά τια , μια ς και θα
! ακολουθούσαν κολλητά τα μ ελ ά τα και τα ρ ο κ ά δ ικ α τω ν χο ρ ο γρ α φ ιώ ν
του κ. Μ α ντα φ ο ύ νη ; Ε ίτα ν ε α νά γκη ο λ ό κ λ η ρ ο ς Σ κα λκώ τα ς να ευ τε λ ίζε - ται, σ υνο δεύο ντα ς τα δ ια φ η μ ισ τικ ά δ ια λείμ μ α τα τη ς ΕΡΤ και τη θο ρ υ β ώ ^ δη έξοδο τω ν καπ νιστώ ν;
• Ό ταν γ ρ ά φ εις σ τις π ρ ο σ κ λ ή σ εις (μ ε γ κ ο φ ρ έ το σ ήμα τη ς Ελληνικής
Δημοκρατίας) ότι α π α ιτείτα ι: Έ ν δ υ μ α Επ ίσημο, φ ρ ο ν τίζεις σ την είσ ο δ ο
να το εφ α ρ μ ό ζεις , και όχι να δ έχ εσ α ι π.χ. το ν κα τά π άντα σ υ μ π α θέσ τα το
κ. Τσάκωνα με π ο υ κά μ ισ ο τη ς φ ω τιά ς και τιρ ά ν τες χ ρ ω μ α τισ τές. Επ ιμέ
νεις στην α ν α β ά θ μ ισ η , το μ εν για να τιμ ή σ εις το υ ς κ α ν ό ν ες που θ έ τ ε ις ,
το δε για να, επ ίσ η ς, τιμ ή σ ε ις τη μεγά λη π λ ειο ψ η φ ία α υτώ ν που σ υ μ μ ο ρ 
φώθηκαν. Δ ια φ ο ρ ετικ ά ή δ ε ν το ζη τά ς ή ό π ο ιο ς το π α ίζει α υ το α να ρ χ ο ύ μενη κουλτούρα, α ς μ η ν έ ρ θ ε ι σ τη ν τελ ετή .
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Φίλιππα Κ ουτσ ά φ τη, Α γέλασ τος πέτρα.

λούν ένα αξιοπρόσεκτο άθροισμα που
το, κατά μονάδα, περιεχόμενο αποτε
λεί τη δυναμική μιας μελλοντικής υπό
σχεσης. Εφόσον το Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου, η ιδιωτική παραγω
γή (μαζί και τα τηλεοπτικά κανάλια),
αλλά και το κοινό συνεχίσουν με αυξη
τικό τρόπο να εμπιστεύονται (αναλογι
κά) όλη την κλίμακα των τάσεων των
Ελλήνων σκηνοθετών, δεν μπορεί πα
ρά κάποια κοντινή χρονική στιγμή, η
«σοδειά» να είναι από κάθε άποψη
ικανοποιητική.
Το χαρμόσυνο γεγονός ετούτης της
χρονιάς ήταν η επανάκαμψη του ντοκι
μαντέρ έστω και μόνο με τέσσερις ται
νίες. Αρκετοί ήταν αυτοί στη Θεσσαλο
νίκη που υποστήριζαν ότι φέτος αυτό το
αξιόλογο (και από τη φύση του χρήσι
μο) είδος κινηματογράφου υπερίσχυσε
των ταινιών μυθοπλασίας. Βέβαια, η
ταινία του Φίλιππα Κουτσαφτή «Αγέ
λαστος πέτρα» κέρδισε επάξια την
προτίμηση του κοινού και την εκτίμηση
της κριτικής στη Θεσσαλονίκη. Επί δέ
κα χρόνια ο Κουτσαφτής κινηματογραφεί τις ανασκαφές και την ανασκαμμέ
νη Ελευσίνα, κινηματογραφείτους επιζώντες πρόσφυγες του ’22 που ρίζωσαν
εκεί και στοίχειωσαν στη χαμοζωή
τους, κινηματογραφεί τον θαυμαστό
και ανεξήγητο τρόπο με τον οποίο η
Ορθοδοξία κατοχύρωσε τίτλους διαδο
χής από τη Δήμητρα στην Παναγία και
πώς όλα αυτά τα κατάλοιπα αμύνονται
ενάντια στον ανελέητο τρόπο της σύγ55

Ρένος Χαραλαμπίδης, Φτηνά τσιγάρα.
χρονης ζωής. Πλούσια και πολύτιμη η
προσφορά του. Μέγιστο μάθημα εθνι
κής αυτογνωσίας. Μας μίλησε η εσωτε
ρική φωνή της Ελλάδας. Σε άλλες κλί
μακες, χαμηλότερες, τα άλλα τρία ντο
κιμαντέρ, αλλά από αυτά το πιο αξιόλο
γο αυτό του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου «Είδαν τα μάτια μας γιορτές». Εξα
κολουθούμε -το ξαναγράψαμε άλλω
στε- ότι το αδικεί το υπέρμετρα φορτι
σμένο φιλολογικό του σχόλιο. Με εκτί
μηση αντιμετωπίζουμε την προσεγμένη
δουλειά τόσο του Χρήστου Καρακέπελη «Το σπίτι του Κάιν» όσο και του
Γιώργου Ζέρβα για τον Μάρκο Βαμβακάρη. Αυτά για τα ντοκιμαντέρ. Από τις
ταινίες μυθοπλασίας εκείνη που πι
στεύουμε ότι σημάδεψε αυτή τη χρονιά
ήταν αυτή του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Αυτή η νύχτα μένει», κυρίως γιατί
εσήμαινε την αναγέννηση αυτού του τό
σο αξιόλογου έλληνα σκηνοθέτη. Χαι
ρετίσαμε τις ολοφάνερες -γεμάτες
καλλιτεχνική υγεία- κινηματογραφικές
αρετές της ταινίας του. Ευχόμαστε να
συνεχίσει πάνω σ’ αυτόν τον δρόμο.
Από όλες τις άλλες ταινίες που προβλή
θηκαν στη Θεσσαλονίκη η μοναδική
σοβαρή πρόταση -ό χι προς χρήσιν ευ
τελούς ψυχαγωγίας- στάθηκε αυτή του
Σταύρου Ιωάννου «Κλειστοί δρόμοι».
Έ να έντιμο χρονικό των παθών, εν
Ελλάδι, το>ν Κούρδων πολιτικών προ
σφύγων, έτσι όπως όλοι μας, και με την
ντροπή που ο καθένας μας αναδέχτηκε,
τους ζήσαμε στην Πλ. Κουμουνδούρου.
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Μια αξιοθαύμαστη ισορροπία κινημα
τογραφικής αφήγησης ανάμεσα στο
ντοκιμαντέρ και την μυθοπλασία, προί
κα διαχρονική του κινηματογράφου
μας κοινωνικοπολιτικής αναφοράς.
Πολλοί είναι αυτοί που εθαύμασαν
υπέρμετρα την ταινία του Γιώργου Ζαφείρη. Και μεις την περιμέναμε, ύστε
ρα από τον εντυπωσιακό, μικρού μή
κους, «Ισμαήλ» που είχαμε χειροκρο
τήσει στη Δράμα πριν πέντε χρόνια.
Δεν κρύβουμε την απογοήτευσή μας. Η
«Εφήμερη πόλη» δεν είναι παρά μια,

ξανά, μικρού μήκους ταινία «τεντωμέ
νη» στα 90 λεπτά της ώρας. Δραματουργικά τελείως ισχνή, δεν πρότεινε
παρά μια, εντυπωσιακή είναι αλήθεια,
βιρτουοζιτέ επιμελημένων αλά Κιαροστάμι, Αγγελόπουλο και ολίγον από
Ταρκόφσκι (καθόλου κακό αυτό, δεδο
μένου ότι στην τέχνη δεν υπάρχει παρ
θενογένεση) με γνώση και ευρηματικότητα σκηνοθετικών τερτιπιών, αλλά κα
θώς πλουμίσματα πάνω σε ανύπαρκτο
ρούχο.
Αντίθετα, σαν δείγματα φρέσκιας κι
νηματογραφικής γραφής, είδαμε -δί
χως να παραβλέπουμε τις αδυναμίες;
τους- τις ταινίες του Ρένου Αποστολίδη
«Φτηνά τσιγάρα» και του Δημήτρη
Αθανίτη «2000+1 στιγμές». Επιχει
ρούν δίχως την αναδοχή υποχρεώσεων
από το παρελθόν (πρόσφατο και απώ
τερο) του ελληνικού κινηματογράφου.
Αυτό, δηλαδή, που κάνανε τόσο ο Νί
κος Ζαπατίνας με το «Ένας κι ένας»
όσο και ο Αντώνης Κόκκινος με την
«Α.Ε. Πάμπτωχοι». Πιθανότατα να
αρέσουν στο κοινό, είθε. Οι ταινίες
όμως και των δύο επιχειρούν -με ανα
νεωμένους βέβαια τρόπους-να επανα
φέρουν τον αείμνηστο καλό ελληνικό
εμπορικό κινηματογράφο. Και αν ακό
μα δεχτούμε ότι η συνταγή ήταν σωστή,
το γλυκό δεν φούσκωσε. Επειδή η περί
πτωση παρουσιάζει εύλογο ενδιαφέ
ρον θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όταν θα βγούνε στις αίθουσες.

Γιώ ργου Ζ α φ ε ίρ η , Εφήμερη πόλη

Παρ' όλο ότι προσπάθησε να συνδυά
ζει ηθογράφημα και ψυχογράφημα σε
ιναγνωρίσιμους σύγχρονους χαρακτή
ρες «Το φως που σβήνει» του Βασίλη
Ντούρου κατόρθωσε να κρατήσει απο
βάσεις από ελληνικούς κινηματογρα
φικούς προγόνους. Δεν πέταξε μεν ψη\ά, μας χάρισε όμως -στους χαμηλούς
;ης τόνους- ένα πανέμορφο βλέμμα
πο Αιγαίο και έναν υπέροχο Αλέκο
Λλεξανδράκη, ασφαλώς μόνον άξιο
fia το πρώτο βραβείο αντρικής ερμη■ιζίας που όμως του το στέρησαν.
Η «Βασίλισσα μαϊμού» του Χριστόρορου Χριστοφή και το «Κανείς δεν
- άνει σε όλα» του Διονύση Γρηγοράτου
ιας φέρανε σε δύσκολη θέση, πρώτον
αατί προέρχονται από δόκιμους (και
ιοκιμασμένους) δημιουργούς και δεύερον γιατί και των δύο οι καινούργιες
ους ταινίες αποτελέσαν (νόμιμη μεν)
ινατροπή του κινηματογραφικού τους
;αρελθόντος αλλά με φανερά αρνητικό
έστω, μη επιτυχημένο) αποτέλεσμα.
Ιερίπλοκη αισθητική (στα όρια της εκήτησης) γραφή που καταντούσε αυτοκοπός. Και είναι κρίμα γιατί πίσω από
,τι είδαμε υπήρχε πολλή δουλειά. Το
ωστό είναι στις ελπιδοφόρες προτάεις «γραφής» να προσθέσουμε και την
ταινία « P o la ro id » του Αγγέλου Φρατζή. Τον παρακολουθούμε με ενδιαέρον από τις επιδόσεις του ως «μικροηκά» στη Δράμα. Για την «Πίσω Πόρχ» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου
ράψαμε πρόσφατα από τις στήλες του
ντί, τα θετικά και τα (κατά τη γνώμη
ας) αρνητικά πολύ πρόσφατα. Το
Φοβού τους Έλληνες» των Τζον Τα-

ί
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Σταύρου Ιωάννου, Κλειστοί δρόμοι.
τούλις και Λάκη Λαζόπουλου ανήκει
στην κατηγορία: κινηματογράφος χα 
βαλέ. Ευπρεπής μεν αλλά αναγορεύει
την αφέλεια σε σοβαρό (σεναριακό και

ΤΑ

σκηνοθετικό) συστατικό. Πασατέμπος
για να περνάει η ώρα.
Οι ταινίες «Safe Sex», «Βίτσια γυναι
κών», «Η αγάπη είναι ελέφαντας»,
«Θηλυκή εταιρεία» και -για τί όχι- «Το
μήλο της έριδος» ανήκουν στην ίδια συ
νομοταξία προθέσεω ν της «ψυχαγω
γίας» του κάτω μισού του κορμιού μας.
Στο μέτρο που το πετυχαίνουν, πέτυχαν
και στο ταμείο. Την τελευταία ταινία
την συνοδεύει η πεποίθησή μας. Ατυχώς. Τρεις, τέλος, ταινίες: «17 στα 18»,
«Η εποχή των ασεβών» και «Χαμένος
παράδεισος» δεν μας προκαλεσαν κα
μιά εντύπωση. Είναι σαν να μην τις εί
δαμε.
Και όμως -συμπερασματικά- σ’ αυτό
το ανάκατο υλικό υπάρχει ζωή. Ακόμα
και σ’ αυτό που, απλουστευτικά, «δεν
μας άρεσε». Ο ελληνικός κινηματογρά
φος κινείται. Επίταση χρειάζεται πε
ρισσότερη.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Β Ρ Α Β Ε Ι Α

Ταινίες μεγάλου μήκους

Πρώτο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας: «Ένας κι ένας».
Δεύτερο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας: «Αυτή η νύχτα μένει».
Τρίτο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας: «Εφήμερη πόλη».
Πρώτο βραβείο ταινίας τεκμηρίωσης: «Αγέλαστος πέτρα».
Δεύτερο βραβείο ταινίας τεκμηρίωσης: «Είδαν τα μάτια μας γιορτές».
Επί μέρους δημιουργίες

Βραβείο σκηνοθεσίας: Νίκος Ζαπατίνας («Ένας κι ένας»).
Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη: Γιώργος Ζαφείρης («Εφήμερη
πόλη»).
Βραβείο σεναρίου: Νίκος Ζαπατίνας («Ένας κι ένας»).
Βραβείο ερμηνείας πρώτου ανδρικού ρόλου: Νίκος Καλογερόπουλος
(«Ένας κι ένας»).
Βραβείο ερμηνείας πρώτου γυναικείου ρόλου: Αθηνά Μαξίμου («Αυτή η νύ
χτα μένει»).
Βραβείο ερμηνείας δεύτερου ανδρικού ρόλου: Ιεροκλής Μιχαηλίδης («Πίσω
πόρτα»).
Βραβείο ερμηνείας δεύτερου γυναικείου ρόλου: Ζωή Ναλμπάντη («Αυτή η
νύχτα μένει»).
Βραβείο φωτογραφίας: Σταμάτης Γιαννούλης («Εφήμερη πόλη»).
Βραβείο σκηνογραφίας: Γιώργος Ανδριτσόγιαννης («Αυτή η νύχτα μένει»).
Βραβείο μουσικής: Σταμάτη Κραουνάκης («Αυτή η νύχτα μένει»).
Βραβείο μοντάζ: Γιώργος Τριανταφύλλου («Εφήμερη πόλη»).
Ταινίες μικρού μήκους

Πρώτο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας: «Έλα να σου πω» της Αικατερίνης Φιλιώτου.
Δεύτερο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας: «Ένας λαμπερός ήλιος» του Βασίλη
Λουλέ.
Τρίτο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας: «Η κυρία των σκύλων» της Εύης Καραμπάτσου.

ΤΟ ΣΤΡΙΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΣΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΡΕ

« L·

Η νουβέλα του Henry James Το στρίψιμο της β ίδ α ς ( 1898),
έρ γο ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό, έχει απασχολήσει πολύ
με τα προβλήματα ερμηνείας που παρουσιάζει, τό σ ο τους
ειδικούς όσο και τους απλούς αναγνώ στες.

Η αλήθεια της σηείρας

Αννα Μόσχα
και Αργυρής
Ξάφης

έσα από τις πολλές τηλεοπτικές
και κινηματογραφικές μεταφο
ρές του, αλλά και από το ομώνυμο
θεατρικό έργο του Jeffrey Hatcher (το
οποίο έχει παιχθεί κατ’ επανάληψη
στην Αμερική και την Αγγλία) έγινε ευ
ρέως γνωστό. Αυτό επέλεξε να μας πα
ρουσιάσει και ο Θ. Μοσχόπουλος στον
Εξώστη του Αμόρε.
Πρόκειται για ένα έργο δομημένο με
τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την ταυ
τόχρονη ύπαρξη δύο νοημάτων με την
ίδια συνέπεια και ολοκλήρωση. Στην
προσπάθεια να ερμηνευθεί και να αποκαλυφθεί το μυστήριο που το περιβάλ
λει (εάν δεχθούμε ότι υπάρχει μυστή
ριο και ότι δεν πρόκειται για μια απλή
ιστορία φαντασμάτων) υποβλήθηκε σε
δεκάδες μορφές ανάγνωσης : ψυχολο
γικές, μαρξιστικές, φεμινιστικές, σεξοκοινωνιολογικές, φροϋδικές.
Ταυτόχρονα θίγει σημαντικά προβλή
ματα και αγωνίες της ανθρώπινης
ύπαρξης: φύση και μεταφυσικό, σεξου
αλικότητα, ψύχωση, πίστη, αθωότητα
και ενοχή, αλήθεια και φαντασίωση,
παιδικότητα και ωριμότητα.
Μια νεαρή γυναίκα, που έζησε κατα
πιεσμένα και μοναχικά παιδικά χρόνια
ως κόρη κληρικού, προσλαμβάνεται
από ένα νέο και μυστηριώδη άντρα ως

Μ

γκουβερνάντα για τα δύο ορφανά ανήψια του, τον δεκάχρονο Μάιλς και τη
μικρή Φλόρα. Η νέα μετακομίζει στο
Μπλάι, μία απομονωμένη έπαυλη κο
ντά στη λίμνη, όπου θα έρθει αντιμέτω
πη με δύο ασυνήθιστα παιδιά αλλά και
τα φαντάσματα των προηγουμένων δα
σκάλων τους.
Ό ταν η παράσταση τελειώνει δεν ξέ
ρουμε αν όλα όσα μας διηγήθηκε η
γκουβερνάντα είναι πραγματικότητα
ή αν πρόκειται για αποκυήματα της
φαντασίας της και αυτή είναι μια π α 
θολογική ψεύτρα. Την αμφιβολία αυ
τή ενισχύει και ο αινιγματικός θάνα
τος του Μάιλς, η αφήγηση του Ντάγκλας που μας έχει υποδεχθεί στην
αρχή και που τα στοιχεία που μας δί
νει για τον εαυτό του ταιριάζουν με τα
στοιχεία του Μάιλς, ακόμα και ο ίδιος
ο τίτλος. Αυτή αποτελεί εξάλλου μία
από τις επιδιώξεις του συγγραφέα, την
οποία ο σκηνοθέτης της παράστασης
Θωμάς Μ οσχόπουλος τήρησε με συνέ
πεια.
Η παράσταση που έστησε ήταν φρο
ντισμένη, συνεπής και αξιόλογη. Με λι
τά μέσα, τόσο όσον αφορά στην υπο
κριτική όσο και στην αισθητική της πα
ράστασης, κατάφερε να μας συνεπάρει, να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέ

ρον μας και να μας προβληματίσει. Στο
ευτυχές αυτό αποτέλεσμα συνέβαλαν
ιδιαίτερα οι δύο ηθοποιοί του, η Άννα
Μάσχα και ο Αργυρής Ξάφης, που
αποδείχθηκαν ιδανικές επιλογές.
Η Ά ννα Μ άσχα είναι πάντα μια θετι
κή παρουσία στην σκηνή. Με ευκρί
νεια, αρμονία και πάθος κ α τά φ ερ ε να
μας οδηγήσει στα μονοπάτια του μυα
λού της, να δώ σει το στίγμα της και το
παρόν της και να μας πείσει σχεδόν,
πως αυτή είναι απόλυτα λογική και
πως όλα συμβαίνουν σ τη ν πραγματι
κότητα. Μ όνο στο τέλος με τη στάση
και το βλέμμα της δημιουργεί αμφιβο
λίες.
Πολλά συγχαρητήρια όμως αξίζουν
και στον Αργύρη Ξάφη που ανταποκρίθηκε πολύ καλά σε ένα δύσκολο εγ
χείρημα όπως είναι αυτό του να μετά-'
πηδά από ρόλο σε ρόλο. Με σχετική '’
ευκολία, μας υποδέχεται στην αρχή
γίνεται αφηγητής, εργοδότης, οικονόμος, αλλά και ο Μάιλς.
Το μεγάλο ατού της παράστασης:
όμως, είναι το σκηνικό του Αντώνη
Δαγκλίδη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε $
ευφυέστατα τον μικρό αλλά συμπαθή^
τικό χώρο του Εξώστη. Στο κέντρο τηςγ?
σκηνής μια μικρή νησίδα, τόσο μικρέ [
που να χω ράει ίσα-ίσα έναν άνθρωπο
και ολόγυρα νερό. Υποδηλώνεται τς^
απομονωμένο σπίτι στο Μπλάι, η λί
μνη αλλά και ο αποκλεισμός και η απο Λ
μόνωση της γκουβερνάντας. Κ αθρέ.,
πτες γύρω-γύρω συμβάλλουν στη δημι
ουργία της υποβλητικής και μυστήρια ,·
κής ατμόσφαιρας.
L
Ο Λεύτερης Παυλόπουλος με τους
ατμοσφαιρικούς φωτισμούς του κατά
φερε να επιτείνει αυτήν την αίσθηση
μυστηρίου.
Οφείλω να αναφερθώ και στο καλό 1
γούστο και αξιόλογο, τόσο από πλευ
ράς εμφάνισης (θυμίζει ευαγγέλιο
όσο και περιεχομένου, πρόγραμμα
την επιμέλεια του οποίου είχε ο Mo
σχόπουλος και η θεατρολόγος Βάσΐ '
Βασιλάτου.
Μ ια παράσταση που μας προκαλε
να αφεθούμε στην ακριβή πτήση τη y
διαδρομής της ανάμεσα στην πραγμα ’'
τικότητα και τον εφιάλτη, την επιθυμίι
και την καταστολή της και που οι συ'1!
ντελεστές της έχουν δουλέψει πολύ κα ^
με σοβαρότητα. Κ αι μόνο γι’ αυτό αξί Τ
ζει να τη δει κανείς.
'ι
ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΝΤΡΑΚΙ'κ

ΝΤΟΝ ΖΟΥΑΝ ΤΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥ, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Το Εθνικό μας Θ έ α τ ρ ο παρουσιάζει φ έτο ς, σ ε σκηνοθεσ ία
του σ έρ θ ο υ Νικίτα Μ ιλιβ ό γιεβ ιτς, τον Ν το ν Ζ ο υ ά ν του
Μ ο λ ιέ ρ ο υ . Η παράσταση δ έχ τη κε αντιφατικές κριτικές.
Έχουν α κουσ τεί γνώ μες που κυμαίνονται από την πλήρη
απόρριψή της, ω ς μιας α φ όρητα πληκτικής βρα διά ς, ω ς την
θρ ια μβευτική ανακύρηξή της σ το καλλιτεχνικό γεγο νό ς της
χρονιάς, τουλάχισ τον όσ ον α φ ο ρ ά το εικαστικό της μέρος.

Ακαδημαϊσμοί

πως σχε
δόν πάντα
ό τ α ν
ακούγονται τόσο
αντίθετες
από
ψεις, η πραγματι
κότητα βρίσκεται
στη μέση. Π ράγ
ματι ο Ντον Ζουάν του Εθνικού
είναι ένα σπου
δαίο καλλιτεχνι
κό γεγονός ως
Μ α ρ ία Ν α υ π λιώ το υ , Λ ά ζ α ρ ο ς Γεω ργακόπ ουλος
προς τα μέρη που
το
αποτελούν:
είναι λίγο βαρετή. Και για να περνά
Ερμηνείες του Λάζαρου Γεωργακόκαλά ακριβώς αυτός ο θεατής έχει
πουλου (Ντον Ζουάν), του Τάσου Πεγραφ τεί το έργο του Μολιέρου. Π ιθα
ξιρκιανίδη (Σγκαναρέλ) και τον υπο
νόν να είναι σωστή η περιγραφή «τρα
λοίπων του θιάσρυ, καθοδήγηση των
γική φάρσα που έχει ρίζες στο μετα
ηθοποιών, γνώση από τον σκηνοθέτη
φυσικό», που κάνουν οι μελετητές του
της θεατρικής υφολογίας και επίδειξη
έργου του Μολιέρου. Στο μεδούλι
από αυτόν ευελιξίας κατά τη μετάβαση
όμως του έργου αυτού, μην το ξεχνού
από το ένα ύφος στο άλλο (πράγματι ο
με, ρέουν οι χυμοί της κωμωδίας και
Ντον Ζουάν αποτελεί αμάλγαμα ύφους
στο πρόσωπό του γυαλίζουν οι εκκρίαπό τη αναγεννησιακή κομέντια μέχρι
σεις του γέλιου. Είναι πριν και πάνω
την κωμωδία ηθών), εξαίρετη αισθητι
από όλα ένα έργο για να «διασκεδά
κή και καλό γούστο, κόπος και ταλέ
ζει κανείς μαζί του» (και είναι σημα
ντο, εξαίσια σκηνικά και κοστούμια (ο
ντικό ότι στον Ντον Ζουάν του Μ ολιέ
Γιώργος Πάτσας στις καλύτερες ώρες
ρου, «μετρονόμος» είναι ο Σγκαναρέλ
του), θαυμάσιοι φωτισμοί (ειδικά αυ
τοί! από τον Λεύτερη Παπαδόπουλο),
και όχι ο ίδιος ο Ντον Ζουάν, η παρά
μελετημένη μουσική (από τον Δημήσταση κτίζεται από τον Πεζιρκιανίδη
τρη Καμαρωτό). Και τι ξιφομαχίες! Σε
προς τον Γεωργακόπουλο και όχι το
όλα αυτά δέκα με τόνο. Μ ια παράστα
αντίθετο). Ε ίναι όμως φανερό πως ο
ση άξια ενός Εθνικού, θαυμάσια πρό
Μ ιλιβόγιεβιτς το λησμόνησε αυτό,
ταση για τους φίλους ίσως.
-ό χ ι βέβαια από άγνοια, ούτε από έλ
Καλά μεν όλα αυτά, αλλά για το μέ
λειψη ένστικτου- και με τον πολύ στο
σο θεατή του Εθνικού Θ εάτρου η π α 
χασμό στέρησε από το έργο κάτι από
ράσταση του Ντον Ζουάν μπορεί να
τη φρεσκάδα και τη χάρη του.

Ο

Πιθανόν έχουμε και εδώ εκείνο το
τυπικό φαινόμενο όπου η πολύ θεω
ρία διαστρέφει την τέχνη όταν τοπο
θετείται σε σημαντικότερη θέση από
την μαγεία των πραγμάτων. Διάβαζα,
μετά το τέλος της παράστασης, το
ωραιότατο πρόγραμμά της. Υ πάρχει
πράγματι ανάμεσα στις βαθυστόχα
στες (a posteriori!) αναλύσεις των με
λετητών, που περιέχονται σ’ αυτό, και
στην παράσταση που είδα πάνω στο
σανίδι μια υπόπτως αμοιβαία και τέ
λεια επιβεβαίωση: σαν η παράσταση
να έθεσε το κάρο πριν από άλογο και
να σεβάστηκε περισσότερο από την
ίδια την κωμωδία την αγέλαστη θεω
ρία που την συνοδεύει. Δεν λέω πως
κάτι τέτοιο έγινε. Λέω πως κάτι τέ
τοιο μοιάζει να έγινε. Κι αυτό είναι
αρκετό.
Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης και μαζί
του οι ηθοποιοί μοιάζουν να βάλθηκαν να αποδείξουν επί σκηνής ένα
θεώρημα που τέθηκε εκτός σκηνής
μέσα στα όσα σοφά είπαν οι γραφιά
δες από τα γραφεία τους. Το αποτέ
λεσμα μπορεί να είναι η αφορμή για
ένα άκρως ενδιαφέρον ακαδημαϊκό
σεμινάριο αλλά οδηγεί σίγουρα σε
ένα βαρετό θέατρο.
Ας μη γελιόμαστε. Τα προγράμματα
και οι μελέτες των θεατρικών έργων
μοιάζουν με τους καλούς προλόγους
των βιβλίων. Προτάσσονται του «κει
μένου», αλλά στην πραγματικότητα
διαβάζονται και γράφονται μετά από
αυτό.
Αυτός μοιάζει να είναι ο λόγος που
στο Εθνικό υπάρχει ο κίνδυνος, το κοι
νό να φύγει με την εντύπωση πως πα
ρακολούθησε μια σπουδαία παράστα
ση ενός «βαρετού» έργου. Μέσα στα
ποικίλα διαβάσματά μας έχουμε συ
χνά την τάση να ξεχνούμε το εξής: ο
Ντον Ζουάν γράφτηκε από τον Μολιέρο, όχι από τον Ζαν Μασσέν.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Διόρθωση
Στην κριτική του έργου Λεόντιος
και Λένα που δημοσιεύτηκε στο
προηγούμενο τεύχος αναφέρθηκε
λανθασμένα ότι ο ηθοποιός που
υποδύεται τον Βαλέριο είναι ο Λου
κάς Ζήκος αντί του Αγγέλου Μπούρα. Έ ν α μεγάλο συγγνώμη στον νέο
και καλό αυτό ηθοποιό.
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To 4o Συμπόσιο Μ εσογειακής Ποίησης στην Καβάλα
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 8 περίπου χρόνια, στις 68.12.1993, το Μορφωτικό Τμήμα του
ιστορικού πολιτιστικού συλλόγου της
Καβάλας, ο Σύνδεσμος Φίλων Γραμμά
των και Τεχνών, οργάνωνε στην έδρα
του, με τη συνδρομή τοπικών και κρατι
κών φορέων, ένα τριήμερο Συμπόσιο
Μεσογειακής Ποίησης. Ποιητές από
όλες σχεδόν τις χώρες που βρέχονται
από τη Μεσόγειο είχαν προσκληθεί,
ενώ καταξιωμένοι ερευνητές ανακοί
νωναν τις απόψεις τους για την ποίηση.
Η επιτυχία εκείνης της ποιητικής συνά
ντησης στάθηκε αφορμή να επαναληφθεί το εγχείρημα άλλες 3 φορές: τον
Μάιο του 1996 και του 1998 και πρό
σφατα, τον Ιούλιο του 2000, καθιστώ
ντας τη συνάντηση αυτή θεσμό πλέον
για το ιστορικό Σωματείο, για την πόλη
της Καβάλας, αλλά και για την ευρύτε
ρη βορειοελλαδική περιοχή.
Στο ανακαινισμένο επιβλητικό μου
σουλμανικό μοναστήρι Ιμαρέτ, που δε
σπόζει του επιβατικού λιμένα της Κα
βάλας, στους πρόποδες του βράχου
όπου υψώνεται το μεσαιωνικό της κά
στρο, στο ιστορικό καλντερίμι που οδη
γεί προς το σπίτι του Μοχάμετ Άλι και
την Παναγιά, φιλοξενήθηκε η φετινή
επιτυχημένη συνάντηση των ποιητών
της Μεσογείου, αφιερωμένη στον πρό
ωρα χαμένο έλληνα στοχαστή Κωστή
Μοσκώφ καθώς και στα 100 χρόνια
από τη γέννηση του Γ. Σεφέρη. Στη
σκιά ενός αιωνόβιου κυπαρισσιού που
η γλισίνα και το γιασεμί είχαν σφιχτά
αγκαλιάσει, με συνοδεία τους διακριτι
κούς ήχους του αξιοπρόσεκτου μουσι
κού σχήματος του Συνδέσμου Φίλων
Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας,
«Αίολος», ποιητές από δώδεκα χώρες
απήγγειλαν ποιήματά τους.
Το κοινό, πολυάριθμο κι όλων των
ηλικιών, είχε την ευκαιρία να απολαύ
σει τον ονειροπόλο ποιητικό λόγο του
Αιγύπτιου Αμπντ Ελ Γουάχαμπ, την
έντονη αναζήτηση προσωπικής ταυτό
τητας του Τουρκοκύπριου Μεχμέτ Γιασίν, την ευαίσθητη αγωνία για τον σύγ
χρονο άνθρωπο του Σύριου Αντέλ
Μαχμούντ, την θαρραλέα στάση ζωής
της Ιταλίδας Ντονατέλα Μπιζούτι, την
αισιοδοξία του Καταλανού Χουάν
Μαργκαρίτ, τον προβληματισμό για τα
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σύγχρονα πολιτικο-κοινωνικά προβλή
ματα του Γάλλου Σερζ Ρίτμαν, την οργή
και την αγανάκτηση για τον εμφύλιο
σπαραγμό του Αλγερινού Αμπντελμετζίν Καουάχ, τον διάχυτο ερωτισμό της
Λιβανέζας Ινάγια Ζαμπέρ, την νοσταλ
γία για την ειρήνη του Τούρκου Σινά
Ακιόλ, απογόνου μιας μουσουλμάνος
από τη Λήμνο, που γεννήθηκε στο χω
ριό όπου πριν από 100 χρόνια αντίκρι
σε το φως ο Γ. Σεφέρης.
Στην άρτια αυτή οργανωμένη συνά
ντηση ακούστηκε και η φεμινιστική
φωνή της Τυνήσιας Ντορά Σαμάμ, ο
φιλοσοφικός στοχασμός μπρος στο αρ
χαίο δέος του Ιταλού Λούτσιο Μαρίνι,
το ειρωνικό μειδίαμα του Μαροκινού
Χασάν Ναζμί απέναντι στα κοινωνικά
προβλήματα, ο φλογερός πόθος για
ελεύθερη ζωή του Παλαιστίνιου Ζουχέρ Αμπού Σαίμπ . Ό λ ες αυτές οι φω
νές αποδόθηκαν στη γλώσσα μας χάρη
στη μεταφραστική απόδοση της Μάρως Ορφανίδου-Φρέρη, του Άσσου
Ευθύμιου, του Αλέξη Σολά, της Κατε
ρίνας Ρεγγούζα και της Βικτώριας Καρύδη καθώς και στη θαυμάσια α παγγε
λία, στα ελληνικά, των διακεκριμένων
ηθοποιών Εύας Κοταμανίδου και Κώ
στα Καστανά. Φυσικά από την εκδή
λωση δεν έλειψαν και οι έλληνες ποιη
τές, όπως ο Κλείτος Κύρου, ο Δημήτρης Δημητριάδης, από τη Θεσσαλονί
κη, ο Γιώργος Χρονάς, η Βερονίκη Δαλακούρα, ο Τάσος Δενέγρης και η
Παυλίνα Παμπούδη από την Αθήνα, ο
Μίμης Σουλιώτης από τη Φλώρινα, ο
Ελληνοκύπριος Πολύβιος Νικολάου, ο
Κώστας Καναβούρης, η Μ αρία Κομνηνή και η Δανάη Οτατζή από την
Καβάλα καθώς κι ο τουρκόφωνος έλληνας ποιητής Ιμπράμ Ονσούνογλου.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν και πολύ
ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις όπως η
εναρκτήρια διάλεξη του ποιητή-δοκιμιογράφου και πανεπιστημιακού καθη
γητή Γιάννη Δάλλα, που ανέπτυξε το
θέμα: «Η χρονική διάσταση του χώρου
στον Γ. Σεφέρη», θέτοντας μιαν άλλη
προοπτική στην ανάγνωση του σεφερικού λόγου, ενώ οι δύο παρεμβάσεις του
ποιητή Γιάννη Υφαντή με θέμα: «Σεφέ
ρης, απών παρών 30 χρόνια» και «Ο
Φίλος μου ο Κωστής Μοσκώφ» εντυ

πώσιασαν με τον άρτιο λ υ ρ ικ ό κριτικό
λόγο του ομιλητή.
Στο έργο, στη δράση και στην προσω
πικότητα του Κ. Μοσκώφ αναφέρθη
καν και οι Θωμάς Τρικούκης και Σα
μουήλ Μ πισσάρα. Ο μεν πρώτος ανέ
πτυξε το θέμα: «Οι αντιθετικοί άξονες
στο έργο του Κ. Μοσκώφ» τονίζοντας
την επιτυχημένη προσπάθεια του έλλη
να οραματιστή να εξισορροπήσει κοι
νωνικές και ιδεολογικές αντιξοότητες,
ο δε δεύτερος μίλησε με θέμα: «Κ. Μο
σκώφ, ένας οραματιστής στην καθ’
ημάς Ανατολή», υπογραμμίζοντας πως
ο έλληνας στοχαστής αντιλαμβανόταν
τις σχέσεις Ελλάδας-Ανατολής. Επί
σης, ο καθηγητής Π ροϊστορικής
Α ρχαιολογίας στο Α.Π.Θί, Γιώργος
Χουρμουζιάδης με την εισ ή γη σ ή του
« Έ να ς ποιητικός μ ο ν ό λ ο γ ο ς για την
ιστορία» συνέδεσε την Ποίηση όχι μό
νο με την Ιστορία, αλλά και με την κα
θημερινή ιστορία που ο ά ν θ ρ ω π ο ς ζει,
συνειδητοποιεί, γράφ ει και διαμορφώ 
νει, ενώ ο γνωστός ποιητής και πεζογράφος, Π ρόδρομος Μάρκογλου, με
την ανακοίνωσή του: «Ο Ποιητής Γ.Ξ.
Στογιαννίδης. Από το παραδείσιο φως
στην τέφρα των ημερών» αναφ έρθηκε
στην προσωπικότητα και στο σημαντι
κό ποιητικό έργο του γνωστού καβαλιώτη δημιουργού.
Τέλος, ο παλαιστίνιος κριτικός Σουμπι Χαντίντι με την ενδιαφέρουσα ει
σήγησή του: «Ο Μαχμούτ Νταρουίςκαι
το δίδυμο αγάπη και ιστορία» ταύτισε
την πολιτική ένταξη με το ερωτικό πά
θος, αναφερόμενος στο έργο του συ
μπατριώτη του ποιητή, ενώ ο καθηγη
τής Συγκριτικής Γραμματολογίας στο
Α.Π.Θ., Γιώργος Φρέρης, στην ομιλία
του: «Έ ρω τας και ποίηση: μια διαχρο
νική περιδιάβαση», αφού αναφέρθηκε
στην πορεία μέσα στο χρόνο του θέμα
τος του έρωτα στην Ποίηση και στο πά
θος του δημιουργού προς το έρ γο του,
έφερε στο φως τέσσερις ά γ ν ω σ τες μέ
χρι σήμερα μεταφράσεις του Γ. Σεφέ
ρη, σε ισάριθμα ποιήματα της πρώτης
ποιητικής συλλογής, με τίτλο: Η Τέταρ
τη διάσταση της ύλης (1966) του γάλλου
ποιητή, ουγγρικής καταγωγής, Δοράν
Γκασπάρ.
Μ.Ο.-Φ

Ή ήλεκτρονική έπίσκεψ η σέ ενα
χώρο -σ την ήλεκτρονική εκδοχή
του δηλα δή- μ πορεί με τό ν τρ ό π ο
της νά είναι τόσο ένδια φ έρ ο υ σ α
δσο καί -π ώ ς ν ά τήν π ώ - ή
καθημερινή, ή φυσική, ή με τά
μάτια, τά πό δια , τά α υ τιά μας, τό
μυαλό μας επίσκεψη στόν ϊδιο
χώρο, στήν π ρα γμ ατική δηλαδή
πραγματικότητα του ίδιου χώ ρου.
πως ή διευθέτηση, ή ύποδοχή, ή τηρούμενη καθαριό■ Ι τ η τ α , ή διακόσμηση τοΰ
■ μ πραγματικού χώρου τραβάει τήν προσοχή μας
-έστω καί αν δλα αυτά τά προσπεράσουμε άφηρημένοι- μέ παρόμοιο τρόπο
τά ηλεκτρονικά άντίστοιχά τους δημι
ουργούν μιά έντύπωση γιά τήν ήλεκτρο
νική εκδοχή τοΰ χώρου πού έπισκεπτόμαστε. "Ισως μάλιστα περισσότερο
αφού είμαστε περισσότερο συνηθισμέ
νοι, υπό κανονικές συνθήκες, νά κινού
μαστε σχεδόν αυτόματα άκόμα καί
άφηρημένοι στόν πραγματικό χώ ρο ένώ
χρειάζεται κάποια ποσότητα προσοχής
γιά νά κινηθούμε από οθόνη σέ οθόνη
δταν βρισκόμαστε μπροστά στόν υπο
λογιστή.
Έπισκέφτηκα, λοιπόν, ήλεκτρονικά
τη Βουλή μας στήν ήλεκτρονική διεύ
θυνση: http://www.parliament.gr καί
άρχισα νά περιδιαβαίνω τίς οθόνες. Ή
πρώτη οθόνη δείχνει τό κτίριο τής
Βουλής- άπό πάνω γράφει: Ελληνικό
Κοινοβούλιο - άπό κάτω: Greek
Parliament. Οί δύο έγγραφές λειτουρ
γούν σάν ήλεκτρονικά κουμπιά: Π α
τάω τό έλληνικά γραμμένο κουμπί,
άρχίζει ή ξενάγησή μου σέ έλληνική
γλώσσα, πατάω τό άγγλικά γραμμένο
κουμπί καί συνεχίζω τήν έπίσκεψη σέ
αγγλική γλώσσα. Ή έπόμενη οθόνη πε
ριέχει εννιά είκόνες-ήλεκτρονικά κου
μπιά πού θά μέ μεταφέρουν σέ πηγές
πληροφοριών γιά τά θέματα: ΕΡΓΑ 
ΣΙΕΣ (τής Βουλής), ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΤΙΡΙΟ, Η ΣΥ Ν ΕΔΡΙ
ΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Π Α ΡΑ ΔΟ 
ΣΗ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ.
Διαλέγω Η συνεδρίαση της Βουλής
στο δίκτυο καί έμφανίζεται ή οθόνη:

“Ως έδώ ή έπίσκεψη δέν μού έδωσε
λαβή γιά παρατηρήσεις. Ή αισθητική
τού ήλεκτρονικοΰ χώρου είναι (γιά μέ
να) ικανοποιητική ή αρκετά ουδέτερη
ώστε νά μήν σταματήσω γιά νά κάνω
(στόν έαυτό μου) κάποιο σχόλιο - προ
χωρούσα μόνο στήν άναζήτηση πληρο
φοριών γιά τήν ένημέρωσή μου. Αύτή
έδώ ή οθόνη μέ σταμάτησε. Γιατί μέ
σταμάτησε; ’Ά ς δούμε ένα ένα μερικά
άπό τά χαρακτηριστικά της. Ή οθόνη
-ό π ω ς όλες οί οθόνες στό δίκτυο- έχει
τίτλο. Έ δώ ό τίτλος είναι «Hellenic
Parliament-Sessions live broadcasting».
Υ πενθυμίζω πώς στήν άρχή διάλεξα
τήν έλληνόγλωσση έπίσκεψη. Πάνω
στήν οθόνη έμφανίζονται δύο άναγραφές: Βουλή των Ελλήνων, Η συνεδρία
ση της Ολομέλειας θα μεταδίδεται
σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη»
(τό «ημερήσια διάταξη» είναι ήλεκτρονικό κουμπί πού μέ μεταφέρει σέ άναγραφή τής ήμερήσιας διάταξης των
κοινοβουλευτικών έργασιών). Δεύτερη
άναγραφή: Μπορείτε να κατεβάσετε
τον media player από εδώ καί ακολου
θεί πλαίσιο μέ ένα (σχεδόν) σήμα κατατεθέν Get Windows Media Player - πλαί
σιο τό όποιο λειτουργεί σάν ήλεκτρονικό κουμπί. Στήν οθόνη υπάρχουν άκό
μα δύο ήλεκτρονικά κουμπιά, τό ένα μέ
μορφή εικόνας τεμαχίου φιλμ τό όποιο
παραπέμπει στό άρχεΐο βίντεο καί τό
δεύτερο μέ μορφή εικόνας μεγαφώνου

(τό όποιο υποθέτω ένεργοποιεΐ τήν
αναμετάδοση τής συνεδρίασης τής
ολομέλειας, όταν γίνεται αναμετάδο
ση). Τό φόντο τής οθόνης είναι φωτο
γραφία τής αίθουσας συνεδριάσεων
τής Βουλής, φωτογραφία παρμένη σέ
toga συνεδρίασης.
Νομίζω πώς αύτό τό φόντο είναι πού
μέ σταμάτησε, ό συνδυασμός αύτού
τοΰ φόντου μέ μερικά άπό τά χαρακτη
ριστικά αύτής τής οθόνης. Δέν μέ πα
ραξενεύει ό συνδυασμός μέ τόν άγγλι
κά γραμμένο τίτλο, μολονότι διάλεξα
τήν έπίσκεψη σέ έλληνική γλώσσα, νο
μίζω πώς καταλαβαίνω τούς τεχνικούς
λόγους πού σχεδόν έπιβάλουν τόν τίτ
λο γραμμένο έτσι (αύτή είναι μία ένδια
φέρουσα συζήτηση στήν όποια έλπίζω
να έπανέλθω σέ άλλη εύκαιρία). Δέν μέ
παραξενεύει ή, άς πούμε, μιξοβάρβαρη
διατύπωση: Μπορείτε να κατεβάσετε
τον media player από εδώ. Μέ παραξε
νεύει όμως πώς αύτό τό εδώ μέ μεταφέ
ρει κατευθείαν άπό τή συνεδρίαση τής
Βουλής των Ελλήνων -έστω σέ φωτο
γραφ ία- στήν ιστοσελίδα τής έταιρείας
πού κατασκευάζει καί διακινεί διε
θνώς τό πρόγραμμα πού χρειάζεται γιά
νά παρακολουθήσω, άν θέλω, τήν ανα
μετάδοση μιας συνεδρίας τής Βουλής.
Θά έπρεπε, νομίζω, νά έχει γίνει ένας
διαχωρισμός καί νά δίνονται σέ μία ξε
χωριστή οθόνη, οί τεχνικές πληροφο
ρίες σχετικά μέ τά τεχνικά χρειαζούμε
να γιά τήν άκρόαση τής άναμετάδοσης
καί όχι νά εντάσσονται στήν οθόνη πού
θέμα της είναι ή άναμετάδοση των συ
νεδριάσεων τής ολομέλειας τής
Βουλής. ’Έτσι όπως είναι τώρα δια
μορφωμένη αύτή ή οθόνη τής ιστοσελί
δας είναι δυνατό νά διόσει, μέ τόν ένα ή
μέ τόν άλλον τρόπο, μιά έντύπωση λα
θεμένη -κ α ί χωρίς συζήτηση έξω άπό
τίς προθέσεις των σχεδιαστών τής ιστο
σελίδας- έντύπωση πώς ή «παγκοσμιο
ποίηση» έχει τόσο καί μέ τέτοιο τρόπο
προχωρήσει ώστε έθνικά κοινοβούλια
καί διεθνείς εταιρείες πληροφορικής (ή
άλλου τομέα) μπορούν νά θεωρούνται
χώροι άλληλοδιασυνδεόμενοι.

ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ
--------------------------------------------- n
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Α ρ α για διάβασμα =
ξαφνικός χειμώνας και
όλα ευνοούν ένα
«ταξίδι» στις πέντε
ηπείρους, εκεί όπου οι
συγγραφείς
εξαναγκάζονται στη
σιωπή εξαιτίας της
λογοκρισίας, της
φυλακής ή των απειλώ ν
αλλά και εκεί -δηλαδή
παντού- όπου η δράση
των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας δρα ως
επικυρίαρχος της
λογοτεχνικής
επικοινωνίας. Πέντε
εκδοτικοί οίκοι (Άγρα
στην Αθήνα, Anagram a
στη Βαρκελώνη,
Feltrinelli στο Μιλάνο,
Seven Stories στη Νέα
Υόρκη και Denoel στο
Παρίσι) σε συνεργασία
με το Διεθνές
Κοινοβούλιο των
Συγγραφέων θα
εκδίδουν δύο φορές το
χρόνο το περιοδικό
Αοντονταφέ σε πέντε
γλώσσες. Το πρώτο
τεύχος (Φθινόπωρο
2000) είναι ήδη γεγονός
με κείμενα α π’τα
πέρατα της οικουμένης
για τις απαγορεύσεις,
τις εξορίες, τον πόλεμο
και τον έρωτα, τη
μοναξιά και το
περιθώριο. Μια
πλούσια συναγωγή της
θλιβερής εμπειρίας του
αποκλεισμού αλλά και
της ελπίδας είναι πάντα
η επικοινωνία των
ανθρώ πω ν η
λογοτεχνία.
Αριστοτέλης, Ηθικά
Νικομάχεια (εκδ.
Ζήτρος, 2000)· μια
έκδοση καμωμένη με
ιδιαίτερη φροντίδα και
γνώση περισσή. Έ ν α
α π ’ τα δυσκολότερα
έργα του Αριστοτέλη
που μαζί με τα Πολιτικά
του αποτελούν το τμήμα
εκείνο του έργου του
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Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ
Ε.Τ. Α. Χοφμαν
Εκδόσεις Ποταμός
Β α θ ιά χρ ώ μ α τα ,
μεθυστικές μυρω
διές, μυστηριώδη
πρόσωπα, μαγεία,
α γά π η κ α ι α υ το 
θυσία υφάνθηκαν
από τον Γερμανό
ρ ο μ α ν τικ ό σ υ γ 
γ ρ α φ έ α Ε .Τ .Α .
Χ ό φ μ α ν σ ’ έν α
π α ρ α μ ύ θι που
εδώ κα ι 180 χ ρ ό 
ν ια π α ρ α μ έ ν ε ι
μ ια α π ό τ ις π ιο
α γ α π η μ έν ες χ ρ ι
στουγεννιάτικες ιστορίες. Η ζωγραφική του
Ρώσου Γκενάντι Σπίριν, διακεκριμένου εικονογράφου συμβάλει αφενός στην ανάδει
ξη της γοητείας που δια θέτει η ιστορία και
αφετέρου προσθέτει πολλά στην έτσι και αλ
λιώς πολύ προσεγμένη αυτή έκδοση.
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

Κείμενο: Μενέλαος Στεφανίδης
Εικονογράφηση: Γιάννης Στεφανίδης
Εκδόσεις ΣΙΓΜΑ
Τ ιμημ ένο με δύο
π α ν ε υ ρ ω π α ϊκ έ ς
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ τιμητικές δ ια κ ρ ί
σεις (Πιέρ Πάολο
Β ε ρ τ ζ έ ρ ιο του
π α ν ε π ισ τ η μ ίο υ
της Π άντοβα), το
βιβλίο αυτό α π ο 
τ ε λ ε ί μ έρος μιας
αξιόλογης σειράς
των αδελφών Στεφ α ν ίδ η με τίτλο
«Ή ρω ες». Κ αλο
γραμμένο και διακοσμημένο με όμορφες ει
κόνες το Αργοναύτες διη γείτα ι με όμορφο
τρόπο την πασίγνωστη ιστορία της αργοναυτικής εκστρατείας.
Η ΚΥΡΑΝΗ ΤΟ Υ ΔΑΣΟ ΥΣ

Κείμενο: Φωτεινή Φραγκούλη
Εικονογράφηση: Νίκος Αγγελίδης
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

Μ ια πολύ τρυφε
ρή ιστορία πλημ
μυρισμένη από
ρομαντισ μό και
ευαισθησία είναι
η Κυράνη του Δά
σ ου ς. Η μικρή
ηρ ω ίδα περιπλανάται προσπαθώ
ντας να βρει το π α λ ικ ά ρ ι που αγαπά, μπλέκει σε απίσ τευτες π ερ ιπ έτειες αλλά τελικά
όλα εξελίσσονται με τον καλύτερο τρόπο και
το παραμύθι καταλήγει όπως πρέπει να κα
ταλήγουν τα παραμύθια. Η εικονογράφηση
του Αγγελίδη είναι εξαιρετική.
Ε Π ΙΣΚ Ε Ψ Η Σ Τ Ο Ν Π Λ Α Ν Η Τ Η ΟΛΑΓΙΝΟΝΤΑΙ

Έ λλη Παιονίδου
Εκδόσεις Ιωλκός
Έ ν α ς καθηγητής
που ξεπετάγεται
από την οθόνη της
τηλεόρασης ταξι
δεύ ει με τους δύο
μ ικρ ού ς ήρωες
στον
πλανήτη
Ο λαγίνονται ζώντας πρωτόγνωρες
εμ π ειρ ίες. Χιού
μορ, ενδιαφέρου
σα πλοκή και
γλώ σ σ α σε ένα
ολοζώ ντανο βι
βλίο απ’ αυτά που αρέσουν πάντα στα παιδιά.
Μ Ε Λ Ο Μ Υ Θ ΙΑ

Κείμενο: Μυρσίνη Αενουδία-Σακελλαρίδου,
Γιώργος Σακελλαρίδης
Εικονογράφηση: Υβέτ Παπαδοπούλου
Εκδόσεις Σπουδή
Τ ο περιεχόμενο
αυτού του βιβλίου
βασίζεται στη σύ
μπραξη τριών με
γά λ ω ν αγαπημέ
νων των παιδιών:
της μουσικής, του
π α ρ α μ υ θ ιο ύ και
του παιχνιδιού. Η
μουσική «παίζει»
_____ με παραμύθια, μύ-

θους και ιστορίες που αλληλοσυμπληρώνονται και μετουσιώ νονται σε μουσικοδραμαχικά παιχνίδια.
ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ Α ϊ-Β Α Σ ΙΛ Η ;

Κείμενο: Γιώργος Βλάχος
Εικονογράφηση: Μιχάλης Βενετοΰλιας
Εκδόσεις Σμηρνιωτάκη
Π ρ οσ α ρμ οσ μ ένο
στην σ η μ ερ ιν ή
1 π ρ α γ μ α τικ ό τ η τα
αυτό το παλιό π α 
ραμύθι εξελίσ σ ε
τ α ι λ ίγ ε ς μ έ ρ ε ς
π ρ ιν τη ν π ρ ω τ ο 
χρονιά όταν ο ΑϊΒ α σίλη ς εν ο χλ η 
μ έ ν ο ς α π ό τα
M M E εξαφ α νίζε
τα ι α π ο φ α σ ισ μ έ 
νος να αποσυρθεί
κ α ι ν α μην ξ α ν α 
μοιράσει ποτέ πια
δώρα. Έ ν α τρυφερό e-mail όμως θα σταθεί
αρκετό για να τον μεταπείσει κάνοντας για
μια ακόμη χρονιά ευτυχισμένα τα παιδιά του
κόσμου.
Η ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ ΚΑΙ Η Π Ο Λ ΙΤΙΚ Η

Κείμενο: Βιρτζινί Λου
Εικονογράφηση: Φρανκ Μπόγιερ
Εκδόσεις Νεφέλη
Ο ι ά νθρ ω π ο ι περιφρονούν τα ζώ
α - ακόμα, τα χτυ
π ά ν ε κ α ι τα τρ ώ 
νε κ α ι αυτό είναι
ανυπόφορο! Η
Μ αργκερίτ, η μι
κρή μας πο ντικ ίν α , α ρ χ ίζ ε ι μ ια
ε κ σ τ ρ α τ ε ία γ ια
να σ ταματήσει
επιτέλους αυτή η
αδικία! Τ ι μπορεί
ό μ ω ς ν α κ ά ν ε ι,
έ τ σ ι μ ικ ρ ο ύ λ α
που είνα ι, για να
ακούσουν οι ά ν
θ ρ ω π ο ι τη φω νή
της και να τη σεβαστούν;
Πανέξυπνο φ ιλοσοφ ικό π α ρ α μ ύ θ ι που θ έ 
τει ερωτήματα κατάλλη λα γ ια μελλοντικό
ενήλικα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑ ΡΟ ΥΧΗΣ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ Τ Η Σ Π ΕΤΑ ΛΟ ΥΔ Α Σ
ΜΕ ΤΙΣ Μ ΠΛΕ Β Ο ΥΛΕΣ

ΔώραΟρόντη
, Εκδόσεις Σπουδή
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τες ιστορίες, «πα
ραμύθια» που ψυ
χα γω γούν κα ι δ ι
δάσκουν, συνυ
π ά ρ χ ο υ ν με μια
πανδαισία χρωμά
τω ν, σ χη μ ά τω ν
κ α ι εικόνω ν, που
πηγαίνουν το π α ι
δί «ένα βήμα π α 
ραπέρα» στη σχέση του με το διάβασμα και
επιπλέον μια γόνιμη επαφή με το έργο ενός
μεγά λο υ έλλη να ζω γρ ά φ ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι η
δ ο υ λ ε ιά τη ς ζ ω γ ρ ά φ ο υ Δ ώ ρ α ς Ο ρ όντη .
Εκτός από το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφο
ρούν ακόμη τρεις τόμοι στην ίδια σειρά με
τους εξής ζωγράφους: Μποστ, Κάνθος, Κισσονέργης.
Α Ρ Χ ΙΖΩ ΚΑΙ Μ Α Θ Α ΙΝ Ω

Μαριάννα Λαγουμίδη
Εκδόσεις I. Σιδέρης
Τ ο « Α ρ χ ίζω ν α
Μ α θ α ίνω » ε ίν α ι
έ ν α β ιβ λ ίο π ο υ
εκπαιδεύει τα νή
π ια ενώ παίζουν.
Μ ε τη β ο ή θ ε ια
των γονιών του το
π α ιδ ί 3-6 ετώ ν
μαθαίνει προγρα
φή, προ-ανά γνω ση, προαρίθμηση,
θέση και τα βασι
κ ά χ ρ ώ μ α τ α με
τρόπο όχι συνηθι
σ μ ένο . Η ιδ ιό τ η τ ε ς τη ς ν η π ια γ ω γ ο ύ κ α ι
συμβούλου παιδιού που έχει η συγγραφέας
εγγυώνται την αποτελεσματικότητά του.
Τ Ο ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΡΚΟ ΥΔΑ

Χάρης Σακελλαρίου
Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή
Κ αλογραμμ ένο
Το παιδί και η αρκούδα
ιστορικό μυθίστόρη μα γ ια π α ιδ ιά
κ α ι νέο υ ς που
α ν α φ έρ ετα ι στην
επ ο χ ή τη ς π ο 
λ ιο ρ κ ία ς
της
Τ ρ ο ία ς . Ο σ υ γ 
γρ α φ έα ς κινείτα ι
ανάμεσα
στο
θ ρ ύ λ ο κ α ι την
ιστορία κατορθώ
ν ο ν τ α ς ν α δ η μ ι
ουργή σ ει μια π ο 
λύ ενδιαφ έρουσα ιστορία που μοιάζει ικα
νή ν α υ π ο β ά λ ε ι ερ ω τή μ α τα α λλά κ α ι να

Σταγειρίτη φιλοσόφου
που πραγματεύεται
θέματα της κοινωνικής
συμβίωσης των
ανθρώπων. Ο ομότιμος
καθηγητής του
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,
γνωστός
Αριστοτελιστής,
Δημήτρης Λυπουρλής,
μεταφράζει και
σχολιάζει το έργο,
καθώ ς επίσης και το
εισηγείται με τρόπο
αναλυτικό επεξηγώντας
έννοιες, έτσι ώστε να
καταστεί προσιτό στον
κάθε αναγνώστη, από
τον μαθητή ως τον
αμύητο γενικό
αναγνώστη. Ε ίνα ι μια
στάση παιδαγω γική
αξιομνημόνευτη που
διαμορφώ νει τις
προϋποθέσεις για να
μπορέσει ένα ευρύτερο
κοινό να γνω ρίσει
σημαντικά φιλοσοφικά
έργα, καθιστώντας τα
οικείο τμήμα της
πνευματικής τους
ωρίμανσης.
Β λέπουμε καθημερινά
τις ελιές, τα υπέροχα
αυτά δέντρα που
ταυτίζονται με τον τόπο
μας, που πλουτίζουν με
τον καρπό τους το
τραπέζι μας, και ίσως
δεν τα παρατηρούμε ή,
τουλάχιστον, δεν τα
παρατηρούμε με τον
ξεχω ριστό και
μοναδικό τρόπο που η
Ανδριέττα ΣτάθηΣχωρέλ μας π εριγράφ ει
στο βιβλίο της Η ελιά, η

τρελλή, η ιερή. Η εικόνα
της στην ελληνική <
ποίηση (Β 'έκ δ ., 2000).
Με φωτογραφίες του
Πΰρρου Στάθη και
σχέδια των Φαέθοντα
Στάθη και Παναγιώτη
Ρόβολη η αποκάλυψη
συντελείται.
Η δίγλωσση έκδοση
παρουσιάζει την
63

«ποιητική» της ελιάς,
μέσα α π ’ την ιερή
τρέλλα που τη
χαρακτηρίζει και
συνδέει το «σώμα» της
με το πνεύμα της
ελληνικής ποιητικής
παράδοσης.
Γ ια την ευαίσθητη
έρευνα που
συνδυάζεται με την
ευφάνταστη
επινοητικότητα έχουμε
συχνά την ευκαιρία να
μνημονεύσουμε το
όνομα του Τάκη Δ.
Ψαράκη -κάθε φορά
που ένα καινούργιο του
βιβλίο προκαλεί
ευχάριστα με την
πρωτοτυπία του: Θέλεις

να σου χαρίσω τοΑ;
(εκδ. Οδυσσέας, 2000)·
μια καταπληκτική
«διαδρομή» στους
δαιδάλους του
γράμματος «α», στα
ονόματα και τις
πράξεις. Δάνεια
κείμενα-σήματα
ανθρώπων και
καταστάσεων: από την
Αχμάτοβα στην Αξιώτη,
από τους Αλκοολικούς
και τον Απότσο ως τις
Ανθολογίες και τους
Αποστολίδηδες. Πού να
πρωτοσημειώσει κανείς
ονόματα και συμβάντα.
Μόνο ένα αρχείο και
μια ματιά αισθαντική
θα μπορούσε να
συνθέσει αυτό το
ελκυστικό μωσαϊκό.
Δ ιαβάζοντας το βιβλίο
που επιμελήθηκε ο
αείμνηστος καθηγητής
της Νομικής
Θεσσαλονίκης Παύλος
Π ετρίδης, Ε.Ο.Ν. Η

φασιστική Νεολαία
Μεταξά (εκδ.
University Studio Press,
Θεσσαλονίκη 2000)
αντιλαμβάνεται κανείς,
για μια ακόμη φορά, τη
σημασία που έχει για
64

δώσει έμμεσα απαντήσεις ιδιαίτερα χρήσι
μες γ ια ένα νέο άνθρω πο που α γα πά την
ιστορία μας.
Μ Ε Κ ΥΜ ΙΝ Ο ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

Λένα Μερικά
Εκδόσεις Κέδρος
Σ ύ γ χ ρ ο νο μ υ θ ι
στόρημα
που
εκτυλίσσεται
στην
Α θή να .
Αφηγήτρια είναι
η δ ω δ εκ ά χρ ονη
Ν τόρα η ο π ο ία
κατασκοπεύει
τους γ ο ν ε ίς και
τα α δ έλ φ ια της,
βοηθούμενη από
τον φίλο της τον
Μ ίλτο. Η άφ ιξη
του ενό ς εκ των
αδερφ ώ ν της κα ι της φίλης του Νικέτ που
τυ γχά νει να είνα ι Τ ουρκάλα αρχικά α να 
στατώνει την οικογένεια αλλά γρήγορα όλα
αλλάζουν και η ηρεμία επανέρχεται.
Έ τσ ι λοιπόν, το βιβλίο εκτός από μία δρο
σερή άποψη των συνηθειών των νέω ν στις
μέρες μας προσφέρει και ένα αντιρατσιστικό μήνυμα.
Λ> >.
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΗΧΩΝ

Μια περιήγηση στο κόσμο της μουσικής
Claudio Abbado
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Αυτό το βιβλίο
ανοίγει μια πόρ
τα στον κόσμο
της μουσικής για
κάθε π α ιδ ί. Ο
παγκοσμίως γνω
στός Διευθυντής
Ορχήστρας
Claudio Abbado
δ ιη γ ε ίτ α ι πώ ς
γεννήθηκε «μέσα
στην μουσική»
και από παιδί την
αγάπησε πολύ. Τι αισθάνθηκε όταν πήγε
πρώτη φορά στην Σκάλα του Μιλάνου, και
όταν διηύθυνε ο ίδιος για πρώτη φορά ένα
κουαρτέτο. Π εριγράφει ακόμη με κατανοη
τό τρόπο τις διάφορες οικογένειες οργάνων,
πώς σχηματίζεται μια ορχήστρα, ποιες είναι
οι διάφορες μουσικές φόρμες από το ντουέ
το μέχρι την συμφωνία και την Όπερα.
ΤΟ ΑΓΟ ΡΙ ΠΟ Υ ΖΩ ΓΡΑΦ ΙΖΕ Τ ΙΣ ΓΑΤΕΣ

Λευκάδιος Χερν
Μετάφραση: Δώρα Βουκελάτου
Εικονογράφηση: Μελίνα Δεσφινιώτου

Έ ξι
παιδικές
ιστορίες περιλαμβ ά ν ει η συλλογή
αυτή του μεγάλου
Λευκάδιου Χερν.
Ε νδεικτικά στο
«Η πηγή της ΝιόΛ ΕΥ Κ Α ΔΙΟ Σ ΧΕΡΝ
της» περιγράφει
τ ο λγορι
τις συνέπειες της
ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕ ΓΑΤΕΣ
roi άλλες ιστορίες
αμετροέπειας
μιας ηλικιωμένης
γυναίκας όταν της
δ ίνετα ι η ευκαι
ρία να πιει από
την πηγή της νεότητας, ενώ στο «Αγόρι που
ζωγράφιζε γάτες», ένα μικρό παιδί κατορ
θώνει με τις ζωγραφιές του να σκοτώσει ένα
τρομερό δαιμόνιο που στοιχειώνει έναν με
γάλο να ό και τελικά γίνεται διάσημος ζω
γράφος.
CoaiAATfrr
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Λέλα Παταλά-Παπαδοπούλου
Εκδόσεις Όμβρος
Την συμβίωση με
την κατά δεκατέσσ ερ α χρόνια μι
κρότερη της αδερ
φή περιγράφει η
αφηγήτρια σε αυ
τό το μυθιστόρημα-ημερολόγιο.
Ευθύς και περιε
κτικός λόγος, σύ
ντομα καθημερινά
γεγονότα και πο
λύ τρυφερότητα
καλύπτουν τις σε
λίδες αυτού του βιβλίου που τελικά δεν μιλά
παρά για αγάπη.
ΓΕΛΑ, Μ ΙΚ Ρ Ε Κ ΛΟ Ο ΥΝ !

Jacques Duquennoy
Μετάφραση: Αλόη Σιδέρη
Εκδόσεις ΑΓΡΑ
/ -w—ι
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Ενας μικρός κλοΓ€ΛΑ.ΑΙΚ.Ρ€ ΚΛΟΟΥΝ / ουν, ένα λουλού
δι, ένα πατίνι, 3
πρόσωπα σχεδιά
ζουν, με 3 χρώμα
τα, 3 ιστορίες γε
μάτες εκπλήξεις
και τρυφερότητα.
Για παιδάκια από
2-3 χρόνω ν και
πάνω, ένα αληθι
νά χοντρό βιβλίο,
με μια σειρά από
εικόνες απλές στο σχολιασμό και φράσεις
γλυκές στο άκουσμα.

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ

Κώστας Μακρυγιάννης
Εικονογράφηση: Μ. Βενετοΰλιας
Εκδόσεις I. Σιδέρης

ΦΗΡΑΚΛΗ*

Τ ο β ιβ λ ίο π ε ρ ι 
γ ρ ά φ ε ι τους δ ώ 
δ εκ α ά θλο υ ς του
Η ρ α κ λ ή με ε ύ 
στοχη εικονογρά
φηση του Μ. Βενετούλια.
Α π ό σ π α σ μ α : «Η

β α σ ίλισσ α του
Ο λυμπον, σκέφ τηκε ένα πονη
ρό σχέδιο για να
εκδικηθεί κι έστη
σε μια παγίδα στον άντρα της. Πρώτα-πρώ
τα με τη θεϊκή της δύνα μη ήξερε πως το
πρώτο παιδί που θα γεννιόταν εκείνη τη νύ
χτα θα ήταν ο Ηρακλής, που έπρεπε να ήταν
γιος τον Αμφιτρύωνα και εγγονός του Περσέα».

Τα τέσσερα φαν τ α σ μ α τ ά κ ια
τα ξ ιδ εύ ο υ ν μ έ
χ ρ ι τη Σ κ ο τ ία
γ ια ν α δ ο υ ν το
τ έ ρ α ς του Λ ο χ
Ν ες. Στην α ν α 
ζήτησή τους θα
έχ ο υ ν τη ν σ υ 
μπαράσταση ενός άλλου ντόπιου φαντάσμα
τος. Π α ρ ά τις επίμ ο νες π ρ ο σ π ά θ ειέ ς τους
όμως δεν θα καταφέρουν τίποτα. Η εμφάνι
ση των φιλμ όταν έχουν επιστρέφει στην πα
τρίδα τους, τους επιφυλάσσει μια μεγάλη έκ
πληξη...
ΤΟ Σ Κ Ο Υ Ρ ΙΑ ΣΜ Ε Ν Ο Ε Λ Κ Η Θ ΡΟ ΤΗ Σ
Π Ρ Ω ΤΟ Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Σ

Ζωή Σκαλίδη - Φωτεινή Τσαμπρα
Ζωγραφιές: Erja Kuusela - Alexopoulou
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
Το έλ κ η θ ρ ο του
Ά ι-Β α σ ίλ η ε ίν α ι
Το σκοιφιασμ/.νο έλκηθρο
σ κ ο υ ρ ια σ μ έ ν ο .
ΙΙρζύτοχρονίάς
Πως θα μ οιράσ ει
'Ζ κ'μ λη ο·.;
τό σ α δ ώ ρ α στα
πα ιδιά ; Μ α φ υσι
κά χρ η σ ιμ ο π ο ιώ 
ντας οποιοδήποτε
άλλο μέσο που
χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν
και οι κοινοί θνη
τοί. Χωρίς να γνωρίζει βέβαια τις περιπέτει
ες που έχ ει να αντιμ ετω πίσει. Τ ελικά όλα
πηγαίνουν καλά κα ι τα π α ιδ ιά του κόσμου
θα λάβουν τα δώρα τους.
/ t i l ! Ζ.ΚΛ'ΧΙ VII ·· <Ι·ΙΜ I. IN I!
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ΗΤΑΓΑΡΟΥ

Άννα Ιακώβου
Εικονογράφηση: Νικόλας Ανδρικόπουλος
Ε κδόσ εις Π απαδόπουλος
Η Τ α γα ρ ο ΰ είνα ι
το γέρικο λεω φ ο
Η Τθ//Ό ψΟ Ό ρείο που καθη με
ρ ιν ά κ ά ν ε ι το
δ ρ ο μ ο λ ό γ ιο από
έν α μ ικρό χω ρ ιό
σ τη ν πόλη τη ς
Τρίπολης. Με την
Τ αγαροΰ κάθε
μ έρ α ο ι μ α νά δ ες
στέλνουν στα π α ι
δ ιά το υ ς (π ο υ
α ν α γκ α σ τικ ά μ έ
νουν στην Τ ρ ίπ ο 
λη γιατί το χω ριό δεν έχει σχολείο) φαγητό
μέσα σε υφαντά ταγάρια, βάζοντας μαζί και
λίγη από τη μυρω διά του σπιτιού τους, που
τόσο νοσταλγούν. Έ ν α τρ υ φ ερ ό διήγημα,
που μας μ ετα φ έρει λίγη από την ανθρω πιά
της ελληνικής επ α ρχία ς, εικονογραφ ημένο
θαυμάσια από τον Ν ικόλα Α νδρικόπουλο.
Ένα βιβλίο που κ α θ ρ ε φ τ ίζ ε ι τα υ τό χρ ο ν α
μια πραγματική Ελλάδα με πραγματικά προ
βλήματα που π ρ έπ ει να γνω ρίσουν οπω σδή
ποτε οι επόμενες γενιές.
ΛΜΝΑ WXüßOV

ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ Λ Ο Χ Ν Ε Σ

Jacques Duquennoy
Μετάφραση: Αλόη Σιδέρη
Εκδόσεις ΑΓΡΑ

την ιστοριογραφία η
παρουσίαση του
πρω τογενούς υλικού. Ο
Π αύλος Π ετρίδης στην
κατατοπιστική
εισαγωγή του αναλύει
τις αρνητικές εξελίξεις
για την προοπτική της
εύθραυστης
Δημοκρατίας του 1924,
που σηματοδότησε
μοιραία το αποτυχόν
βενιζελικό κίνημα της
1ης Μ αρτίου 1935. Στον
τόμο περιλαμβάνονται:
1. Ο «Ο ργανισμός
Εσωτερικής Υ πηρεσίας
Ε.Ο .Ν.», 2. Η έκδοση
της Γ ενικής Διεύθυνσης
Συντονισμού
Ε κπαίδευσης της
Κεντρικής Διοίκησης
της Ε.Ο.Ν.: «Π ερί της
ύλης της
Εκπαιδεύσεω ςΑπασχολήσεως», 3.
Α ποσπάσματα από το
πρώτο τεύχος της
«Φ αλαγγίτικης
Επιθεώρησης»,
τριμηνιαίου επίσημου
οργάνου των στελεχών
της Ε.Ο.Ν. κα ι 4. Την
αυτοτελή έκδοση της
Ε.Ο.Ν. Σπαθί και Λύρα

- Εθνικά ποιήματα της
Νεολαίας, 1941.

ΤΟ Δ Ε Ν ΤΡΟ Π Ο Υ ΕΔ ΙΝΕ

Σελ Σιλβερστάιν
X. Σκαπεντζή

Εκδόσεις Δωρικός
Έ ν α όμορφο π α 
ραμύθι που το διά
βασμά του αφήνει
τη γεύση μιας αξέ
χα σ τη ς ε υ α ισ θ η 
σ ίας. Κ άθε μ έρα
το αγό ρ ι π ή γα ινε
στη μηλιά κ α ι
έτρω γε τα μήλα
της, έκανε κούνια
απ’ τα κλαδιά της,
σκαρφάλωνε στον
κορμό τη ς... κι η
μηλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα όσο το αγόρι με
γάλωνε, τόσο περισσότερα ζητούσε απ’ το δέ
ντρο και το δέντρο έδινε, αδιάκοπα. Γραμμέ
νο κι εικονογραφημένο α π ’ τον προικισμένο
Σιλβερστάιν. Πολυσύνθετο παραμύθι κατα
φέρνει να συγκινήσει τους αναγνώστες του.

Ε γκόλπιο Ερωτικού
Λόγου. Α νθολόγιο
ξένης ερωτικής ποίησης
του 20ου αιώ να
(επιλογή-επιμέλεια:
Γιώργος Κ.
Καραβασίλης, εκδ.
Γαβριηλίδης, 2000). «...
Δύο εραστές που
αγαπιούνται δεν τους
φ οβίζει ο χάρος, /
γεννιούνται και
πεθαίνουν πολλές
φορές στη ζωή τους, /
έχουν την αιωνιότητα
της φύσης»: από τα
εκατό ερωτικά σονέτα
του Pablo Neruda
(μετάφραση: Ηλία
Ματθαίου).
ο χαρτοκόπτης
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Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Νούλας
70 ΕΡΩΤΙΚΑ
W.B. Yeats
Εκδόσεις ΕΣΤΙΑ
Αθήνα 2000, σελ 294

70 ερω τικά π ο ιή μ α τα κ α ι
πενήντα χρόνια δημιουργίας
ενός από τους μεγαλύτερους
αγγλόφωνους ποιητές περι
λαμβάνει αυτή η ανθολογία.
Οι οχτώ μεταφραστές κατάφ εραν να διατηρήσουν το
ιδιαίτερο ύφος του Yeats αποδίδοντάς το με το μικρό
τερο δυνατό κόστος που επι
βάλει έτσι κι αλλιώς η κάθε
μετάφραση. Ό σ ο ι γ ν ω ρ ί
ζουν αγγλικά μπορούν να το
διαπιστώσουν αυτό πολύ εύ
κολα.

Ο Κ ομφ ορμισ τή ς ε ίν α ι η
π ρ ο σ ω π ο γρ α φ ία ενός α ν 
θρώπου ταυτισμένου απόλυ
τα με την ηθική της εποχής
μας: τον κομφ ορμισμό, τη
συμμόρφωση με τις ποταπές
μικροαστικές αξίες, ενάντια
στις οποίες όχι μόνο δεν εξεγείρ ετα ι, αλλά αντίθετα
φ ρ ο ντίζει επιμελώ ς να τις
ενστερνιστεί.
Π έρα από το πολιτικό νόη
μα, το μυθιστόρημα εστιάζει
στο διχασμό μιας κοινωνίας
της λογικής όπου κυριαρχεί
ωστόσο η ηθική αταξία. Θ έ
ματα α γ α π η μ έν α γ ια τον
Μ οράβια που τα τελευταία
χρόνια απασχολεί δυστυχώς
όλο κ α ι λιγότερο τους α ν 
θ ρ ώ π ο υ ς τω ν γρ α μ μ ά τω ν
και το αναγνωστικό κοινό.

ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΕΝΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑ
Δύο συνομιλίες
με τον Γιώργο Χειμωνά
Κωνσταντίνου Αν. Θέμελη
Εκδόσεις Τνδικτος
Αθήνα 2000, σελ. 96

κ α μ ιά σκοπιμότητα η γρα
φή γ ια ν α ε ίν α ι ο ωφελισμός αυτή η σκοπιμότητα.
Δ εν έ χ ε ις κ α ν έ ν α όφελος
γράφοντας...»
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Από τον Καντ έως τον Μαρξ
Μ περνάρ Μπουρζουά
Μετάφραση:
Γιώργος Φαράκλας
Εκδόσεις ΕΣΤΙΑ
Α θήνα 2000, σελ. 172
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
(1940-1944)
Μενέλαος Β. Δαλιάνης
Εκδόσεις Ιωλκός
Αθήνα 2000, σελ. 264

Ο Μ ενέλαος Δ α λ ιά νη ς υ 
πήρξε ένας από τους χιλ ιά 
δες αγω νιστές της Εθνικής
Αντίστασης της Ελληνικής
Μειονότητας στην Αλβανία.
Η ιδιότητά του αυτή του δ ί
νει λοιπόν ένα ακόμη σημα
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Ο ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΤΗΣ
Alberto Moravia
Μετάφραση:
Φωτεινή Ζερβού
Εκδόσεις Πατάκη
Αθήνα 2000, σελ. 496
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ντικό πλεονέκτημα στην όσο
το δυνατόν πληρέστερη κ α 
ταγραφή μιας άγνωστης πτυ
χής της σύγχρονης ελληνικής
ιστορίας που επιχειρεί.
Με άλλα λόγια μας π α ρ ο υ 
σιάζει ένα πολύ ενδιαφέρον
βιβλίο με πλούσιο φωτογρα
φικό υλικό, αυθεντικές μαρ
τυρίες και ντουκουμέντα.
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Έ ν α ψυχολογικό πορτραίτο
του Γιώργου Χειμωνά φτιαγ
μένο μέσω ερωτήσεων από
τον ίδιο. Α ποστάγματα για
την επιστήμη κα ι την τέχνη
του, μια ρητή διαβεβαίω ση
για τον μοναδικό τρόπο που
είχε να υπάρξει, νύξεις για
δεισιδαιμονίες, παραδείγμα
τα αληθινού π ένθους, ολο
κληρωτική απόρριψη της έν
νοιας του «λάθους» και η σι
γο υ ριά ότι ο χρ ό νο ς δεν υ 
πάρχει, ότι είμαστε α θ ά ν α 
τοι.
Ε νδεικτικά: «...Κ αμία σ χέ
ση δεν έχει η δημιουργία με
τη λύτρωση. Αυτά είναι σαχλαμάρες, φιλολογίες, είναι
συναισθηματισμοί. Δεν έχει
/----------------

Ο Μπ. Μπουρζουά μεγάλος
σύγχρονος ειδικός της νεώτερ η ς γερ μ α νική ς φιλ'οσοφίας, θεω ρεί πως η φιλοσο
φ ία του γερμανικού ιδεαλισμού κ α ι του Μ αρξ μπο
ρούν να βοηθήσουν τον συγχρ ο ν ο προβληματισμό για
τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ο Μ π ο υ ρ ζ ο υ ά αναλύει
π ρ ώ τα λεπ τομ ερώ ς τα με
γά λ α συστήματα του Καντ,
του Φίχτε, του Έγελου.
Τ α φιλοσοφικά δικαιώματα
ε μ φ α ν ίζ ο ν τ α ι όλο και πιο
κοινωνικά από τον ένα στον
άλλο φιλόσοφο: περιορίζε
τα ι όλο κα ι περισσότερο η
ιδιοκτησία προς όφελος της
ελευθερίας, που τη θεωρούν
κ α ι οι τ ρ ε ις θεμέλιο όλων
τω ν δ ικ α ιω μ ά τω ν του αν
θρώπου.
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ε . δαγδελενη ς

ΜΙΚΡΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
I1 P O U F Γ ίιΠ ΙΛ Λ

Θ

ο δω ρης

ΛΛΡΞΛΝαΡΟΥ

ILA P H

Γκονης

ΤΑ Π Ο ΡΤΟ Κ Α Λ ΙΑ
ΤΗ Σ ΠΑΛΑΙ ΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ

CHARLES BAUDELAIRE
ΠΕΡΙ Τ Η Σ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ
Λ ιζυ Τ ςιριμ ο κ ο υ

ΕΣΩ ΤΕΡΙΚ Η
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΓΕΝΙΚΑ 11ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ
ΣΤΙΣ Ι1ΛΑΣΤΙΚΕΙ ΤΕΧΝΕΣ
Λ(/Υ ί Σ ΙΠ Μ Ο Κ Ω Υ

ΔΟΚΙΜΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ

PATRICIA

HIGHSMIT Η

*
ΞΕΝΟΦΟΝ

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΙ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΉ ΖΩΗ Ή Ο ΨΑΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΙII
LEO STRAUSS

ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ Ή ΥΠΕΡΝΕΦΕΛΟΙ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΑΛΟΗ 11ΛΕΡΗ

Ο ΡΙΙΙΛΕΥ
ΣΕ ΒΑΘΙΑ
ΝΕΡΑ

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ Ν1ΓΡΙΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
CIO R CIO ACAMBEV · |O f l C.AYRAL'D
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΑΛΟΗ 1ΙΔΕΡΗ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ ΑΓΡΑ
ΣΕΙΡΑ ΜΕΛΛΙΝΑ ΧΟΛΗ

ΕΚ Δ Ο Σ Ε ΙΣ ΑΓΡΑ
ΣΕΙΡΑ ΜΕΛΑΙΝΑ ΧΟΛΗ
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Ε κδόσεις Κάκτος
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ! 46, 106 78 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 38.44.458-38
e-mail: kaktos@otenetgr http://www.kaktow
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