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ΕΥΡΟΠΗ: ΦΑΡΜΑ ΤΕΤΡΑΣ
ΕΜ Π Ο ΡΟ Υ Σ ΧΑΛΙΩΝ χαρακτήρισε βελγική εφ ημερίδα τους ηγέτες της Ε υ 
ρωπαϊκής Έ νω σης, περιγράφ οντας τις συμπεριφορές τους κατά το τετραήμερο
της συνάντησης στη Ν ίκαια της Γαλλίας. Εμπόρους χαλιών συναντάς στα π α ζ ά 
ρια της Ανατολής, εξαντλητικούς στα παζαρέματά τους προκειμένου να σου
πουλήσουν τα χαλιά τους, υποχωρητικούς κάποτε και πεισματάρηδες σε λίγο.
Ό λ ο το μυστικό είναι η διαπραγματευτική μέθοδος που αποσ κοπεί στην εξ ό 
ντωση της υπομονής του πελάτη! (Εμποράκοι της ψυχής και της α ξιο π ρ έπ εια ς.)
ΑΥΤΑ συνέβησαν πάνω-κάτω και στη Ν ίκαια. Η ουσία, δηλαδή το αποτέλεσμα
των συζητήσεων, όπως όλοι -πλην των «ηγετώ ν»- συμφωνούν με πρώ το και κ α 
λύτερο τον κ. Ρομάνο Πρόντι, πρόεδρο της Ευρω παϊκής Επιτροπής, είναι μια
τεράστια αποτυχία εκείνου που απεκαλείτο «ευρωπαϊκό όραμα». Μ ια άτακτη
υποχώρηση εμπρός στις απαιτήσεις της ιστορίας και στην ευθύνη της.
ΤΟ Μ Ο Ν ΤΕΛ Ο που τελικώς επελέγη είναι μια Ευρώπη τριών ταχυτήτων.
Τριών ταχυτήτων διακεκριμένων κατά έθνη ή ορθότερα κατά κρατικές οντότη
τες. Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία είναι οι έχουσες την πρω τοκαθεδρία χώ 
ρες, οι οποίες και θα συγκεντρώνουν την αποφασιστική γνώμη για το μέλλον
του συνόλου των χωρών που θα ονομάζεται Ευρωπαϊκή Έ νω ση.
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, οι λοιπές χώ ρες θα συνωθούνται πίσω από τις τροχιές των
«τεσσάρων ισχυρών» για να συνδιαμορφώνουν τις «δυναμικές» πλειοψ ηφίες, οι
οποίες θα αποφασίζουν, ό,τι αποφασίζουν, για κάθε βήμα που θα α φ ορ ά όλους.
Όλους· άσχετα με τις ιδιαιτερότητες κάθε χοόρας ή τον βαθμό ανάπτυξής της.
ΟΙ ΕΝ Ν Ο ΙΕ Σ της πρόνοιας και της αλληλεγγύης παραμερίζονται και αναδεικνύεται η ανταγωνιστικότητα ως το υπέρτατο αγαθό πίσω από το οποίο όλοι θα
τρέχουν. Αυτήν την εικόνα για την Ευρώπη προέβαλαν μέχρι σήμερα μόνον οι
ευρωσκεπτικιστές. Φοβούμαστε ότι αυτό το μέλλον μάς επιφυλάσσεται μετά τη
σύνοδο της Νίκαιας. Μήπως θα έχει πια ουσιαστική σημασία μόνον η υπηκοό
τητα των πολιτών; Η Ελλάς, πάλι, δεν είχε καν το θάρρος να π ά ει με το μέρος
των «ριγμένων» και των μικρών, πιστεύοντας ότι η ψ οφ οδεής στάση της θα εκτιμηθεί.
ΟΣΑ Λ Ο ΙΠ Ο Ν πρασπαθούν να μας πουν οι «ηγέτες» της δικής μας χώ ρας, ότι
δηλαδή «πετύχαμε πολλά κ.λπ., κ.λπ.» δεν είναι πα ρ ά μια επανάληψη των ψευδολογιοόν που εκστομούν κάθε τόσο. Μ όνον που τώ ρα πια είναι πασιφανή τα
ψεύδη. Το ξέρουν όλοι και στην... Ευρώπη. Εμείς φαντασιωνόμασταν το μαγαζί
τους σαν πολυτελές superm arket κι αυτοί το υποβίβασαν σε μπακάλικο.
Π Ο ΙΑ ΕΛΠΙΔΑ, λοιπόν, μπορούν να έχουν οι πολίτες που δεν προτάσσουν ως
αρχή την ανταγωνιστικότητα; Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που θα ανακύψουν τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί, θα οδηγήσουν σε νέες περ ιπέτειες τους ευ
ρωπαϊκούς λαούς. Και οι «συνταγματικές ρυθμίσεις» της «νέας Ευρώπης» φ ο 
βούμαστε ότι θα καταλήξουν σε τραγέλαφους ανάλογους με αυτόν που π α ρ α κ ο 
λουθούμε εδώ και έναν μήνα: εκείνον των Η Π Α συγκεκριμένα.
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, αναστάτωση, εξοντωτικό ανταγωνισμό μας πρ οσ έφ ερα ν οι
μικροί «ηγέτες» που κυβερνούν σήμερα στην Ευρώπη. Τα μεγάλα προβλήματα
προδιαγράφουν ένα μέλλον δύσκολο και δύσπεπτο. Αυτό είναι όλο. Κ αι τώ ρα
πια το γνωρίζουμε καθαρά.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ________________________ __________

δεκαπενθήμερο

Τα γκάλοπ, ο δήμαρχος και το «μήνυμα» της Νίκαιας
ΟΚΤΩ ΜΟΛΙΣ μήνες, λοιπόν, μετά τις
τελευταίες εκλογές (της 9ης Απριλίου),
ένα κύμα δημοσκοπήσεων κατακλύζει
τη χώρα, «ωσάν να επρόκειτο να ξανάχουμε εκλογές σε δυο μήνες»... Ποιοι,
όμως, επιδιώκουν -ποιοι έχουν συμφέ
ρον- από ένα τέτοιο κλίμα «τεχνητής
πολιτικής αναστάτωσης»; Η Καθημερι
νή, που καταγγέλλει τα παραπάνω, δεν
δίδει ονόματα... Μιλά απλώς για παρά
γοντες που, μέσω της «γκαλοπολογίας», επιδιώκουν να στηρίξουν «αμφι
λεγόμενα
ευρήματα
δημοσκοπή
σεων»... Είναι προφανές, ωστόσο, ότι το
δημοσίευμα της Καθημερινής αναφέρεται και στον Δημοσιογραφικό Οργανι
σμό Λαμπράκη (ΔΟΛ), ορισμένα «γκά
λοπ» του οποίου -αφήνεται να υπονοη
θεί- εξυπηρετούν συγκεκριμένες πολι
τικές σκοπιμότητες. Το Βήμα, επίπαραδείγματι, αισθάνθηκε την ανάγκη, να
«υποβάλει» -μέσω της εταιρείας Κάπα
Research- ότι η «εποχή των ηγετών μακράς πνοής» παρήλθε και ότι δεν απο
κλείεται αλλαγή στην ηγεσία των δύο
μεγάλων κομμάτων «πριν από την επό
μενη εκλογική αναμέτρηση»...
ΩΣΤΟΣΟ, και πολύ πέραν από τα «ειδι
κά» αυτά γκάλοπ του ΔΟΛ, η τελευταία
εξαμηνιαία πανελλαδική δημοσκόπηση
«Τάσεις» της MRB, που πραγματοποιή
θηκε από τις 22 Νοεμβρίου μέχρι τις 5
Δεκεμβρίου, ήλθε να επιβεβαιώσει τη
φθορά του κυβερνώντος κόμματος. Το
ΠΑΣΟΚ φέρεται ν' απέχει περίπου
τρεις ποσοστιαίες μονάδες από τη Νέα
Δημοκρατία, η οποία, όμως, δεν κατα
φέρνει ν' απορροφήσει μεγαλύτερα
κέρδη και να πάρει σαφές προβάδισμα.
[Ο κ. Σημίτης, πάντως, εξακολουθεί να
θεωρείται καταλληλότερος πρωθυ
πουργός με ποσοστό 39,7%, έναντι
31,2% του κ. Καραμανλή].
ΕΑΝ 0 Κ. ΔΗ Μ. ΑΒΡΑΜ ΟΠΟ ΥΛΟΣ...

ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ, όμως, οι ερωτηθέντες,
στην περίπτωση που ο δήμαρχος Δημ.
Αβραμόπουλος προχωρούσε στη δημι
ουργία κόμματος; Τα στοιχεία έχουν

ήδη δημοσιευθεί: Το 21,1% των ερωτηθέντων απαντά: «Σίγουρα θα τον ψήφι
ζα» , το 21,0% «Μάλλον θα τον ψήφιζα»,
το 13,5% «μάλλον δεν θα τον ψήφιζα»,
το 37,2% (Σίγουρα δεν θα τον ψήφιζα»,
ενώ το 7,1% δεν απαντά/δεν γνωρίζει...
Τα ποσοστά αυτά είναι φυσικό ν ’ ανη
συχούν τα δυο μεγάλα κόμματα, αφού ο
νυν δήμαρχος όχι μόνο συνεχίζει τον
κύκλο των επαφών του, για την προώ 
θηση του πολιτικού του εγχειρήματος,
αλλά φέρεται ν ’ αντλεί ψηφοφόρους σε
ποσοστά 1,5% προς 1% από τη Νέα Δη
μοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα,
ωστόσο, που απασχολεί τους περισσό
τερους αναλυτές, είναι εάν και κατά πό
σον ο κ. Αβραμόπουλος θα μπορέσει,
τελικά, να σπάσει τον δικομματισμό,
ανοίγοντας, ίσως, την εποχή των «συμ
μαχικών κυβερνήσεων». Η προοπτική
αυτή, όμως, δεν φαίνεται τόσο εύκολη,
αν ληφθούν υπ’ όψιν η «φύση» του
ισχύοντος εκλογικού νόμου, αλλά και
το ότι ο δικομματισμός, για μια άλλη
φορά, προβάλλει κυρίαρχος, σε ποσο
στό 61,3%, κατά την «Κάπα», και
69,5% κατά την MRB.
ΟΛΑ ΤΑ παραπάνω δεν αναιρούν,
ωστόσο, την προϊούσα απαισιοδοξία
που κατέχει τους ερωτηθέντες (στην
έρευνα της MRB) - απογοήτευση τόσο
για τη λειτουργία και τις επιδόσεις της
κυβέρνησης Σημίτη, όσο και για τον
ρόλο ή την «εικόνα» του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.
ΠΟΣΟ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ Η ΝΙΚΑΙΑ;

ΤΕΛΙΚΑ, φαίνεται ότι η νέα ευρωπαϊκή
συνθήκη της Νίκαιας απογοήτευσε πολ
λούς... Ακόμα και τον πρόεδρο της ευ
ρωπαϊκής επιτροπής Ρομάνο Πρόντι, ο
οποίος, αν και κατέγραψε τις ανεπάρ
κειες, τις αδυναμίες και τις ελλείψεις της
συνθήκης, τόνισε την ανάγκη κύρωσής
της, τόσο από το Ευρωκοινοβούλιο, όσο
και από τα εθνικά κοινοβούλια. Επικριτικοί, όμως, έναντι της συνθήκης, ήταν
και αρκετοί βουλευτές του Ευρωκοινο
βουλίου, με την έννοια ότι, ως αποτέλε

σμα της συνθήκης, «μεγάλωσε η διαφορά
ανάμεσα στα μεγάλα και τα μικρά χράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Χαρακτηριστικά, όμως, ήταν και τα
σχόλια του ευρωπαϊκού Τύπου. Εγκυ
ρότατες εφημερίδες βρέθηκαν να συμ
φωνούν ότι «τα εθνικά συμφέροντα θα
εξακολουθήσουν να υπερισχύουν, εηι
πολλά χρόνια, και να υπονομεύουν το
όραμα της Ενωμένης Ευρώπης». Ατό
την άλλη, ανάλογα με την εθνικότητά
τους, οι ίδιες αυτές εφημερίδες επικέ
ντρωναν τα πυρά τους σε διαφορετι
κούς στόχους. Η γερμανική Frankfurter
Allgemeine Zeitung, λόγου χάρη, επι
κρίνει τον γάλλο πρόεδρο Ζακ Σιράκ

επί του ότι «έπαιξε περισσότερο το γα λ
λικό παρά το ευρω παϊκό χαρτί», σε
αντίθεση με την ιταλική II giornale, η
οποία αποφαίνεται ότι, την επομένη
'| της Ν ίκ α ια ς, «η Ευρώ πη ξύπνησε π ε
ρισσότερο γερμανική»!
ΩΣΤΟΣΟ, κοινή είναι η πεποίθηση ότι
στη Νίκαια, παρά τα όποια αρνητικά
της, έγινε το πρώτο βήμα για την ομοσπονύιοποίηση της Ευρώπης. Ο ι μηχα
νισμοί της Ευρωπαϊκής Έ νω σης μπο
ρεί να μην είναι ευέλικτοι και οι απο
φάσεις να λαμβάνονται με πολύπλοκα
συστήματα ψηφοφοριών, όμως κανείς
' δεν αμφισβητεί, τώρα, ότι, παρά τις
προφητείες των ευρωσκεπτικιστών
(και τα αναθέματα του δικού μας Χ ρι
στόδουλου!), η Ευρωπαϊκή Έ νω ση
υπάρχει και κινείται!
ΠΑΝΤΩΣ και σε ό,τι αφ ορά τα
«καθ’ημάς», δεν μπορεί να μη σημειώ
σει κανείς την εκτίμηση του πρώην
προέδρου της Κυπριακής Δημοκρα
τίας Γ. Βασιλείου, σύμφωνα με την
οποία η Νίκαια έδωσε καθαρό μήνυμα
για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρω
παϊκή Ένωση, «αφού αποφασίσθηκε
πόσους ψήφους θα διαθέτει η Κύπρος
και πόσους ευρωβουλευτές». Άρα, θα
πρέπει -κατά τον Γ. Βασιλείου, πάντο
τε-να ενταθούν οι προσπάθειες όλων,
«ώστε να ολοκληρωθεί ουσιαστικά ο
κύκλος των ενταξιακώ ν δια π ρ α γμ α 
τεύσεων ως το τέλος του 2001 ή αρχές
του 2002».
ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΤΟΚΙΩ Ν, Κ.ΛΠ.

, ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, η κυβέρνηση βεβαιώ
ν ε ι ότι ώς τον Ιούλιο θα είναι έτοιμος ο
ί νέος νόμος για το Ασφαλιστικό και ότι
οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις «δεν θα θί
ξουν ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα».
Ωραία! Μέχρι στιγμής, πάντως, ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Α σφαλίσεω ν Τ. Γιαννίτσης αποφεύγει
να π ά ρ ει θέση σε καίρια ζητήματα του
ασφαλιστικού, όπως είναι τα όρια ηλι
κίας συνταξιοδότησης. Ταυτόχρονα, η
Αυγή επισημαίνει ότι, προτού καν κα
θαρογράφει η απόφαση του Συμβουλί
ου Κ ορυφ ής της Νίκαιας, η κυβέρνηση
ε'σπευσε ν’ αναδείξει το «σημείο 21»,
βάσει του οποίου τα «κράτη-μέλη κ α 
λούνται, σε συνεργασία με την Κ ομι
σιόν, ν’ ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους
και να παρουσιάσουν τη στρατηγική
τους στο θέμα των συνταξιοδοτικών συ

στημάτων».
ΤΙ ΣΗΜ ΑΙΝΟΥΝ τα παραπάνω; Ση
μαίνουν ότι στη σύνοδο κορυφής της
Στοκχόλμης, τέλη Μαρτίου (στην
οποία θα πάρουν μέρος οι υπουργοί
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι
σης), θα πρέπει να παρουσιάσουμε το
δικό μας «ασφαλιστικό μοντέλο». Δοθέντος, όμως, ότι η μελέτη του βρετανικού
οίκου Government Actuary’s για το
ασφαλιστικό θα ολοκληρωθεί τέλη Ια
νουάριου, έπεται ότι ο διάλογος με τα
συνδικάτα και τους ασφαλιστικούς φο
ρείς πρέπει να κρατήσει το πολύ σαρά
ντα μέρες, εφόσον, βέβαια, η κυβέρνη
ση υιοθετήσει, πάραυτα, τη μελέτη του
βρετανικού οίκου. Αυτή η σπουδή,
όμως, αυτή η «πρεμούρα» της κυβερνη
τικής πλευράς, είναι φυσικό ν ’ ανησυ
χεί τους ασφαλισμένους...
ΑΠΟ ΤΗ Ν ΑΛΛΗ, γεγονός παραμέ
νει ότι, σχεδόν 15 μέρες πριν από την
επίσημη ένταξή μας στην Ευρωζώνη,
τα επιτόκια της δραχμής καταρρέουν
και τα εσοδήματα από τόκους (κατα
θέσεων) σχεδόν εκμηδενίζονται. Ή δη
οι τράπεζες ανήγγειλαν, την εβδομάδα
αυτή, ότι μειώνουν τα επιτόκια ταμιευ
τηρίου σε 3,75%, τα οποία, μετά την
αφαίρεση της φορολογίας, μειώνο
νται, εν τη πράξει, στο 3,18%. Αλλά
και πάλι το ποσοστό αυτό θα μειωθεί
στο 2,5% περίπου, όταν, στο τέλος του
τρέχοντος μηνός Δεκεμβρίου, η Τρά
πεζα της Ελλάδας εξομοιώσει τα δια
τραπεζικά επιτόκια της δραχμής με
εκείνα του ευρώ.
ΑΛΛΑ ΟΥ ΤΕ η κυβέρνηση ούτε η
Τ ράπεζα της Ελλάδας φαίνονται να
συγκινούνται από την αναντιστοιχία
που προκύπτει σε ό,τι αφορά τη μείωση
των επιτοκίων καταθέσεων και επιτο
κίων δανείων, αφού η απόσταση μετα
ξύ των δύο αυτών επιτοκίων κυμαίνε
ται σε επτά έως οκτώ ποσοστιαίες μο
νάδες. Με άλλα λόγια: Οι τράπεζες δί
δουν τόκους καταθέσεων μικρότερες
του τιμαρίθμου (που σήμερα κινείται
σε επίπεδο ανώτερο του 4%), ενώ προ
σαυξάνουν τα κέρδη τους, κρατώντας
τα επιτόκια δανεισμού σε υψηλά επίπε
δα. Αλλά όλα αυτά είναι, φαίνεται, παρονυχίδος ζητήματα, για μια κυβέρνη
ση που επιμένει ότι βασικός στόχος της
είναι η «ισχυρή Ελλάδα»...
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΙΝΧΑΟΥΕΡ
Αρχαιολόγος

0 ΠΟΛΕΜΟΣ
ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Με 397 σελίδες και 240 σχέδια,
εικόνες και χάρτες
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(αντηΤΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΟΤΙ...
•πατέρα, έμαθες τα
νέα;
• η μητέρα πάσχει
από Αλτσχάιμερ και
νομίζει ότι ο
Γιωργάκης πάει ακόμα
στο Δημοτικό;
• κάθε πρωί που
ξεκινάει για το
Υπουργείο, του δίνει
μια τσαντούλα με
γαριδάκια και kinder;
• κι ένα σημείωμα που
λεει με ποια παιδάκια
να κάνει παρέα και με
ποια όχι;
• αυτή την εβδομάδα
λεει αλήτη και
ναρκομανή τον
Σουλαδάκη;
• επίσης, νομίζει ότι ο
Γιωργάκης όταν
μεγαλώσει θα γίνει
Πρωθυπουργός...
των ΗΠΑ.
• αλλά τι σου τα λέω,
πατέρα, όλα αυτά τα
νέα; Εσύ ευτυχώς
πέθανες νωρίς.
• κι έτσι δεν
πρόλαβες να δεις τον
Τσουκάτο δελφίνο.
• τι είπες, πατέρα;
Ποιος είναι ο
Τσουκάτος;
• μια νυφίτσα που
ξέφυγε από το δάσος
και ήρθε στο ΠΑΣΟΚ.
• να φανταστείς ότι
ήταν δεξί χέρι του
Σημίτη και τώρα ο
πρωθυπουργός είναι
εξοργισμένος μαζί του.
θ

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΣ

ΑΧ, Ν Ι0 Ν Ι0

ο ομοσπον
διακό δικα
στήριο των
ΗΠΑ με ψήφους
5 έναντι 4 άνοιξε
διάπλατα την πύ
λη του Λευκού
Οίκου για τον
Μπους τζούνιορ.
Παρότι με την
«απόφαση αυτή
τελειώνει το σί
ριαλ των προε
δρικών εκλογών,
πολλοί (ανάμεσά τους και τα
εγκυρότερα αμερικανικά περιοδικά που κυκλοφό
ρησαν συγχρονισμένα με τον τίτλο «Χάος») προ
βλέπουν ότι οι επιπτώσεις της «ισοπαλίας» θα
αποδειχθούν μακροπρόθεσμα σημαντικότερες.
Ή δη μιλούν για «συνταγματική κρίση».
Δεν είναι εύκολο στον Μπους να εξηγήσει ότι κέρ
δισε την προεδρία με 500 ψήφος στη Φλόριντα,
όταν ο Γκορ υπερέχει 300.000 τμήφους σε εθνικό
επίπεδο. Ακόμη και η πιο ακραία λογική της ομο
σπονδίας πρέπει να εξυπηρετεί τον κανόνα της
πλειοψηφίας. Ό μω ς ο Μπους εξελέγη τελικά, όχι
από το λαό, αλλά από τους δικαστές. Μάλιστα
ένας απ’ αυτούς -ο κρίσιμος- είχε επιλεγεί από τον
πατέρα του, όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Η π ε
ριβόητη «Δημοκρατία στις ΗΠΑ», για την οποία
έχουν γραφεί τόσα εγκωμιαστικά βιβλία (ποιος
δεν θυμάται τον θαυμασμό του Αλέξις ντε Τοκβίλ;)
συρρικνώνεται σε ένα «αριστοκρατικό πολίτευμα»
και η εκλογή του ισχυρού προέδρου μετατρέπεται
σε θέμα κληρονομικής διαδοχής. Είναι μεγάλη και
σύνθετη χώρα οι ΗΠΑ για να αποδεχθούν μία τό
σο μικρής κλίμακας διαδικασία, για να κυβερνιό
νται οικογενειακώ δικαίω. Δεν παραγνωρίζουμε
ότι πίσω από την οικογενειακή ψήφο συγκροτού
νται τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αυτά που,
τελικώς, στήριξαν την επιλογή των δικαστών.
Ποιο θα είναι το πρώτο δείγμα γραφής του νέου
προέδρου; Θα πολιτευθεί με προσοχή, επιδιώκο
ντας να ανασυστήσει κλονισμένες ισορροπίες, δί
νοντας σε πρώτη φάση την εντύπωση ότι τελεί υπό
καθεστώς ιδιόρρυθμης αστάθειας και αμηχανίας;
Θα αναζητήσει τη νομιμοποίησή του σε πρωτοβου
λίες εσωτερικής πολιτικής; Ή θα ακολουθήσει την
τακτική της φυγής προς τα μπρος, θα ακούσει τις
σειρήνες του τυχοδιωκτισμού, που καλούν τον αυτοκράτορα να δείξει τη δύναμή του στους «βαρβά
ρους» προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη
των υπηκόων του;
Νίκος Φίλης

ας θυμάμαι, κύριε Διονύση, να κάνετε
με τα τραγούδια σας την ηχητική
επένδυση των συζητήσεών μας. Των
ελπίδων και των κόλπων μας απέναντι στο
σύστημα. «Ν ατόχτυπήσουμε από μέσα».
Αχ, κύριε Διονύση, εσείς, τι καλά, μπήκατε
μέσα στο σύστημα και το χτυπήσατε.
Αλύπητα. Σας έβλεπα στο Μέγαρο με την
κιθαρούλα σας, τις κόκκινες τιραντούλες
σας και το μικρόφωνο της Μαντόνα να
τραγουδάτε τα όνειρά μας, τα λόγια μας
και τις νύχτες μας ολόκληρες εκεί στα
φοιτητικά της Θεσσαλονίκης. Σας έβλεπα
και δάκρυζα. Ό χ ι, όχι από νοσταλγία, μη
φοβάστε. Δεν θα σας χρεώσω τα δικά μου
λάθη για δικά σας. Εσείς μια χαρά τα
πήγατε. Και με τον Μητσοτάκη και με τον
Τσοχατζόπουλο και με τον Λαμπράκη και
με το παρελθόν σας και το μέλλον σας.
Π αράδειγμα κανονικό για τις γενιές που
ακολουθούν. Να μάθουν κι αυτές να
χτυπάνε το σύστημα από μέσα. Με τις
γούνινες παντοφλίτσες τους σαν
κατσαρίδα που τρέχει στο αναμμένο
χριστουγεννιάτικο τζάκι. Ανταλλακτήρια
συνειδήσεων. Κι ο αγώνας έχει το
αντίτιμό του. Ε ιδικά όταν καταναλώνεται
στο επίπεδο της στιχουργικής έμπνευσης.
Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα εμείς με τα
όνειρα που μας περίσσεψαν. Με τα
οράματα. Λέτε να τα βαφτίσουμε κι εμείς
Σαββοράματα; Ή σκέτα ράμματα; Μπας
και ράψουμε τα ξεσκισμένα κόκκινα
πανιά;
Βασίλης Μαρουλάς
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BACK TO SIXTIES
το Μ έγαρο έχουμε Σαββόραμα με τις
αφετηρίες του Νιόνιου και με το «φορ
τηγό» του ’60, αλλά στην TV δεν στα
ματάει το Σαββουρόραμα. Κάθε βράδυ πα
ρελαύνουν ατέλειωτα οι σταρ του '60 σε
ανατοκιζόμενα δράματα και σε περίπλο
κες προσωπικές ιστορίες: ο Μπάρκουλης,
ο Ηλιόπουλος, ο Χατζηχρήστος, η Αλίκη
-μέσω συγγενών και φίλων-, η Κάλας -μέ
σω δημοπρασιών-, ο Καζαντζίδης, κ.λπ. Οι
τηλεαθεόφοβοι δεν σέβονται ούτε νεκρούς
ούτε ζωντανούς, όπως δεν σέβονται και τη
νοημοσύνη μας. Ή , μ’ άλλα λόγια, το παλιό
λαϊκό σινεμά είναι εδώ ενωμένο δυνατό
για ν' αποδείξει τους αδιέξοδους δρόμους
της τηλεόρασης. Κύριε Νίκο μου.
Σ.Π.

Σ

αντί
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΟΤΙ...

ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ!
Στον X. K.

ας π ρ ο σ ά π το υ ν σ υχνά
μεμψ ιμοιρία σ ’ εμάς
που γράφουμε στο Αντί.
«Είστε μια διαρκής κινδυνο
λογία, ένας πεσ ιμισμός, μια
άρνηση των όσω ν θετικώ ν
συμβαίνουν»
μας
λένε.
«Συμβαίνουν πράγματα στον
τόπο και σεις τα ισοπεδώνετε»
μας αντιτείνουν. «Κάτι αλλά
ζει στον τόπο κ α ι σ εις το
παραβλέπετε» μας κ α τη γ ο 
ρούν.
Ασφαλώς και κάτι αλλάζει.
Ολα αλλάζουν! Με ποιες συνέ
πειες, όμα)ς, και τι θα συμβεί
στο μέλλον που επέρχεται; Πό
σο θα μας βρει το «καινούργιο»
συνειδητοποιημένους κι έτοι
μους; Αυτή είναι η αγωνία μας.
Αυτοί κι λόγοι της «μεμψιμοιρίας» μας. Η Ελλάδα την τελευ
ταία εικοσαετία έχει αλλάξει σαρκός από την κατακερματι
ποικιλότροπα: νεοπλουτισμός σμένη Σοβιετία δεν μιλάω καν.
αλλά και κρατισμός, επίδειξη
Ράμπο επίσης χρειάζονται για
αλλά και εξαθλίωση, δύναμη να επιτηρούν τους Ράμπο της
αλλά και αδυναμία, ενημέρωση
Εφορίας ή του ΣΔΟΕ.
αλλά και αμάθεια, εκσυγχρονι
Έ ν α ολόκληρο (π α ρ α κ ρ ά 
σμός αλλά και «εκσυγχρονι τος έχει στηθεί να προσέχει το
σμός», παγκοσμιοποίηση αλλά
επίσημο κράτος. Η αστυνό
ζαι αφελής εθνικισμός, ευρω μευση της αστυνόμευσης, ω
παϊκή προοπτική αλλά και εκσυγχρονισμέ, ω σημιτική
απαράδεκτη καθεστωτική νοο αθωότητα, ω γιατροί του ΕΣΥ
τροπία. Διαλέγετε και παίρνε που κάνετε χειρουργεία-σφατε. Ο τόπος εξακολουθεί να γεία με βιομηχανικούς ρυθ
λειτουργεί ως εργοστάσιο εκ μούς, γιατί εκεί είναι τα φρά
πλήξεων για ταχυδακτυλουρ γκα και τα φάκελα του εκβια
γούς με γερά νεύρα και για μα- σμού, κι ας σχεδιάζει όσες ια
τρικές αστυνομίες θέλει ο
θητευόμενους μάγους.
Στο ΧΑΑ χάθηκαν 40 τρισ. αδιάφθορος κ. Παπαδόπουχωρίς ν’ ανοίξει ρουθούνι. Μέ- λος. Ο εκσυγχρονισμός για να
περπατήσει, μας λένε λοιπόν,
γα θαύμα! Ο πληθωρισμός,
αφοί' κλειδώθηκε η ΟΝΕ, μπο έχει ανάγκη ενός καινούργιου
«αστυνομικού κράτους», ενός
ρεί να σκαρφαλώνει στο 4,5%,
το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Ο παρακράτους μπάτσων των
μπάτσων! Κι ας γράφουνε οι
Γιάννος βαρέθηκε. Ο Γιωργάτων
κης όχι α κ ό μ η . Ειδικό σώμα πεζοδρομιοφιλόσοφοι
αστυνομικώ ν χρειάζεται για ν ’ Εξαρχείων «σκότωσε τον μπάαστυνομεύει τους συνήθεις τσο που ’χεις μέσα σου». Στην
αστυνομικούς ώστε να μην κυρίαρχη αντίληψη των κραχρηματίζονται σε κάθε τους τούντων ο μπάτσος είναι η
συναλλαγή με τους πολίτες. Για ανωτάτη αρχή (το ’πε ο Μητο ανθούν εμπόριο λευκής τσοτάκης, το επιβεβαιώνει και

• ναι, πατέρα,
συμφωνώ. Όλα εδώ
πληρώνονται.
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• και το αστείο είναι
ότι ο Σημίτης δεν ήταν
καν άρρωστος. Ένα
απλό ταξίδι στο
εξωτερικό πήγε.
• Ρώμη το
καταντήσαμε, πατέρα.
Τι Βρούτος, τι
Σημίτης, τι
Τσουκάτος.

ο Σημίτης). Πραγματικό ψευ
δοκράτος δηλαδή, που ρουφιανεύει, απειλεί, εμπορεύε
ται ό,τι δεν κατανοεί, φαλκι
δεύει, πουλάει προστασία,
πουλάει ιερά και όσια, πουλά
ει κρατισμό, πουλάει, τέλος,
εταιρείες του Δημοσίου που
δεν αγοράζει κανείς.
Στοίχημα πως αν ρωτήσω
τους 300 της Βουλής ποιος εί
ναι ο Καρούζος, οι 280 θα μου
πουν «κατάστημα ανδρικών
ειδών»; Και οι 20 πονηρεμένοι
δεν αρκούν. Είναι δραματικά
λίγοι. Τις προάλλες ο φίλος
και συνάδελφος Χ.Κ. μου έλε
γε ότι από την εποχή της Βαυα
ροκρατίας ώς σήμερα οι ίδιοι
τύποι με τις απαράλλακτες
εξαρτήσεις διοικούν το ψευδο
κράτος των Αθηνών. Χωρίς
βαθύτερη γνώση ή σχέση με
την ιστορία και τους καημούς
αυτού του τόπου. Με έξωθεν
εντολές για τον αυτόματο πι
λότο. Μην σας παρασύρει ότι
μιλάνε ελληνικά (όπως τα μι
λάνε). Πρόκειται για προβο
κάτσια!
Στέφανος Προτεστάκις

• κι όσο για τη
μεγάλη γυναίκα που
κρύβεται πίσω από
κάθε μεγάλο άντρα,
μπορεί η ρήση να μη
μιλάει για τη γυναίκα
του, αλλά για τη
μητέρα του.
• άλλωστε, η γυναίκα
του Καίσαρα μπορεί
και να είναι τίμια. Η
μητέρα του όμως;
Β.Μ.

ΜΟΝΑΞΙΕΣ...
Οι έλληνες πολίτες,
λέει η έρευνα του
ΕΚΚΕ, εμπιστεύονται
κυρίως την εκκλησία
και τον στρατό και κα
θόλου τα κόμματα.
Έτσι είναι όμως, οι
πρωτοπορίες πάντα
ήταν μοναχικές: Μπίστης, Σημίτης, Σασάκης και Σωμερίτης
νιώθουν τώρα την μο
ναξιά του επαναστάτη.
Α.Δ.
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ΘΕΣΒΣ

ΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ - ΤΙ ΑΤΥΧΙΑ
Πήραμε την επιστολή που ακολουθεί:
Αγαπητό αντί,
ιάβασα στο τεύχος 726 κα ι στη
στήλη αντίΘΕΣΕΙΣ το χαριτωμένο
κα ι με τίτλο «ΣΤΙΧΟΙ-ΤΟΙΧΟΙ
ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ» κείμενο του Μανωλάκη
R om ero και γέλασ α με την κ α ρ δ ιά
μου με το στιχάκι
Our World is not for sale
Put the Bankers into Jail
το οποίο πιθανόν στον ύπνο του θα εί
δε στην πόλη μου, στην αντιστεκόμενη,
όπως την αποκαλεί Σαλονίκη, στη γω
νία των οδών Τσιμισκή και Εγνατίας.
Με δεδομένο ότι η Τσιμισκή και η
Εγνατία ως παράλληλοι δεν τέμνονται,
να τον στείλω εις το άπειρο, όπου θα
τμηθούν ως ασύμπτωτοι, για να μου
υποδείξει τη γωνία, στην οποία το είδε
-εάν πραγματικά το είδε στον ξύπνιο
του- ή να αρκεστώ απλώς να του στεί
λω έναν χάρτη της Θεσσαλονίκης, μή
πως και καταφέρει να το εντοπίσει σ’
αυτόν και ορθώς εν συνεχεία να μου το
υποδείξει;
Ό σο για το πόσο αντιστεκόμενη μπο
ρεί να είναι η Θεσσαλονίκη, με μερικά
στιχάκια στους τοίχους, όταν κατά τα
άλλα με τις πολιτικές, δημοτικές και νο
μαρχιακές δυνάμεις της, τις κοπτόμενες
για το «καλό» της, ακολουθεί κατά πόδας στην «ανάπτυξη» την Αθήνα, ας το
αφήσουμε νατό κρίνει το εφιαλτικό πα
ρόν και το εφιαλτικό μέλλον. Ο κύριος
Μάνος Στεφανίδης, ας πούμε, ο οποίος
κατά τη γνώμη μου έχει αντιληφθεί κα
λύτερα από πολλούς συγκοινωνιολόγους, ακόμη και υποψηφίους δημάρ
χους της πόλης μου ή ήδη βουλευτές
Επικράτειας, την ουσία του κυκλοφοριακού προβλήματος της πρωτεύουσας,
αλλά και εν γένει, θα είχε πολλά ανάλο
γα να πει και για τα μέρη μου, εάν κά
ναμε μια βόλτα.

Δ

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Κρίτων Σαλπιγκτής
Θεσσαλονίκη
• Ο Μανωλάκης Romero απαντά:
Αγαπητέ κύριε Κρίτων,
Ασφαλώς ΚΑΙ δεν είδα στον ύπνο μου
το στιχάκι που σας διασκέδασε, αλλά
στην οδό Τσιμισκή, δίπλα σε μια Τρά
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πεζα και κοντά στο (τέως) Βελλίδειο.
Α π’την άλλη πλευρά, βλέπω όντως στον
ύπνο μου οράματα και οπτασίες -για τί
να το κρύψωμεν άλλωστε;- σαν την Ζαν
ντ’ Αρκ και εμπνέομαι ώστε ν ’ αντέχω
την υφέρπουσα μιζέρια.
Κατά τ’ άλλα, εστέ βέβαιος ότι ο εκ
συγχρονισμός που διάγομεν είναι ικα
νός να συγκεράσει ασύμπτωτες ευθείες
και να φέρει σ’ επαφή παραλλήλους. Το
υποσχόμεθα στον ελληνικόν λαόν! Αν
μάλιστα μου έδινε ο κ. διευθυντής τα
χρειαζούμενα για ένα σύντομο ταξιδάκι στην (συν)πρωτεύουσα των Βαλκα
νίων θα σας απεδείκνυα του λόγου
(μου) το αληθές (;). Τώρα γιατί ανακα
τεύετε, αγαπητέ κ. Κρίτωνα, τον μισητό
μου κ. Στεφανίδη στην κουβέντα, ο
οποίος ως γνωστόν μου κλέβει τα
αστεία και με μιμείται ασύστολα, αλη
θινά δεν το κατάλαβα.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
από την αντιστεκόμενη Αθήνα

ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ

κ.

Μου άρεσε η ερώτηση του κ.
Γιακουμάτου στη Βουλή για την
πακιστανοποίηση του Πεδίου του
Άρεως. Πράγματι, δεν είναι
επιτρεπτό το Π εδίο να παρουσιάζει
εικόνα Ισλαμαμπάντ, όπως λέει κι ο
συμπαθής Μάκης.
Φ αίνεται όμως ότι ο Γιακουμάτος
δεν πήγε παραμέσα στο Πεδίο. Εκεί
θα έβλεπε ότι μεγάλο μέρος του έχει
καταπατηθεί από τον Πανελλήνιο
Γ.Σ., πρόεδρος του οποίου είναι
(συμπτωματικώς) ο άρχων του
A ntenna κ. Μ. Κυριάκού.
Ιδού, λοιπόν,... πεδίον δόξης
λαμπρόν. Να μπει ο Γ ιακουμάτος στα
εσώτερα, να διαπιστώσει την
καταπάτηση και να κάνει τη σχετική
ερώτηση.
Ή μήπως ζητάω πολλά;
Γ.Γ.

Μανωλάκης Romero

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Με συγκινεί
βαθύτατα ότι
και εσείς
διαβάζετε
«Μικρή
Λουλού».
(Ελπίζω, μετά
τις παρτίτες του
Bach). Κι εγώ
την διαβάζω
από παιδί και
παιδιόθεν. Έ π α θ α μάλιστα τέτοια
ταύτιση που την έχω μεταφέρει και εις
τον τόπο εργασίας μου. Μια φοβερή,
μικρομέγαλη Λουλού, εκδικητική πλην
αξιαγάπητη, που της τα συγχωρώ όλα.
Ξέρω μάλιστα ότι κι εσείς την
συγχωρείτε μετά απ’ όσα εκστομίζει
κατά καιρούς στο «Έγκυρον» της
αυτοκρατορίας σας. Σε λίγο θα
τραγουδήσει και στο Μέγαρον! Το παν
είναι πάντως οι άνθρωποι ν ’ αγαπούν
τας τέχνας. Ό πω ς επαναλαμβάνει
συχνά η (μικρή) Ασυλού στον Τάμπυ.
Εσείς με ποιον ήρωα της σειράς
ταυτίζεσθε;
Μανωλάκης Ρομέρο

ΚΟΥΚΛΑΚΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΟΥ ΑΒΑΔΙΣΤΑ
εν περνά μέρα που να μην έρχεται
στο φως ένα ροζ σκάνδαλο που να
εμ π λέκ ει αστυνομικούς, σ κλάβες
από την Α νατολική Ευρώπη κ α ι τους
φ ιλ έο ρ το υ ς σ υ μ π α τρ ιώ τες μ α ς που
βρήκαν ανέλπιστα φθηνό sex υψηλού
επιπέδου. Π ρόκειται για ένα επαίσχυ
ντο δουλεμπόριο που ανθεί σ' όλη την
ευρω παϊκή ένωση, τζιράροντας δισ ε
κατομμύρια ευρώ, ξεπλένοντας βρώμι
κο χρήμα κα ι κάνοντας μερικούς βα
θύπλουτους ακόμη πιο πλούσιους και
πάμπολλους άθλιους ακόμη αθλιω δέστερους. Σ ’ αυτό το χυδαίο γα ϊτα νά κ ι
δεν υ πάρχει εμπλεκόμενος που να εί
ν α ι αθώ ος. Α πό τους νταλκαδιασμένους αρσενικούς της απέθαντης ελλη
νικής επαρχίας ώς τους δ ια σ κ εδ ά σ τε;
των strip bars κ α θ’ άπασα την επικρά
τεια και από τους «σοβαρούς» εκδότες
που πλουτίζουν από τις ροζ α γγελίες
ώς τους υ π εύ θ υ ν ο υ ς πολιτικούς που
δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν απαντούν.
Εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα
και την Κύπρο έχει μεταλλαχθεί δρα
ματικά το κοινωνιολογικό τ ο π ίο , ώστε
να θ ε ω ρ ε ίτ α ι σ χ εδ ό ν φ υ σ ικ ό να
«παίζει» ένα πορνοστάσιο με αλλοδα-

Δ

πες σε κάθε χω ριό κ α ι ευυπόληπτοι
συμπολίτες μας να διασκεδάζουν κα
τά το δοκούν. Η αλβανική, βουλγαρι
κή, ρωσική κ α ι ελληνική μ α φ ία να
’ναι καλά και οι λεβέντες της ΕΛΑΣ
που μας κρατουν ψ ηλά το φρόνημα.
Όσο για τις εξίσου ευυπόληπτες εφη
μερίδες
«ΝΕΑ»,
«ΕΘΝΟΣ»,
«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ», κ.λπ. πειρά ζει που τονώνουν
τα οικονομικά τους αλλά κ α ι τον εγ
χώριο τζίρο του μαύρου χρήματος με
εκατοντάδες α γ γ ε λ ίε ς του τύπου
«Κουκλάκι στο χώ ρο σου»; Αν μάλι
στα αυτό το «κουκλάκι» είναι και δαρμένο, βιασμένο κι αλυσόδετο χω ρ ίς
γνώση της γλώσσας κα ι χω ρίς πολιτι
κά δικαιώματα, ακόμη καλύτερα. Κάτι
τέτοιες μπίζνες είναι που κάνουν ευ
τυχείς τους πορνοβοσκούς και τονώ 
νουν το κρατικό έλλειμμα. Α π ’ την άλ
λη πλευρά, έχουν δο υλειά οι ράμπο
και οι αδιάφθοροι που επιτηρούν τους
αστυνομικούς που με τη σ ειρ ά τους
συλλαμβάνουν άλλους εγκληματίες, κι
έτσι όλο το σύστημα λ ειτο υ ρ γεί. Τ ι
είν’ η πατρίδα μας, λοιπόν; Μην είναι
πορνοστάσιο;
Μ .Σ .

ΥΠΟΥΡΓΕ ΥΓΕΙΑΣ,
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ
ε σύνθημα «Δημόσια, δωρεάν, ισότι
μη υγεία για όλους δουλειά για
όλους, ειδικότητα για όλους (το πλακάτ περιείχε και παραφρασμένη, επί τιο
θρασύτερο), εκδοχή συνθήματος του Μάη
’68, «Δε ζητάμε πολλά. Τα Θέλουμε όλα»)
έχουν κινήσει καταλήψεις οι φοιτητές
Ιατρικής Αθηνιόν και Πατριόν. Το αίτημά
τους είναι απλό: Ζητούν να μην υπάρ
ξουν εισαγωγικές εξετάσεις για την άσκη
ση στην ειδικότητα.
Οι εξετάσεις είναι ένας νεωτερισμός που
αποπειράται να περάσει μέσα στο νέο νο
μοσχέδιο για την αναμόρφωση του ΕΣΥ ο
υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος. Μέχρι
τώρα υπήρχε επετηρίδα για την ειδικότητα
στην οποία γραφόταν όποιος τελείιονε την
Ιατρική ανεξαρτήτως επίδοσης.
Είναι ενδιαφέρον αλλά και πολύ ενδει
κτικό της παρακμής των σπουδιόν εν γένει
ότι οι φοιτητές δέχονται αγόγγυστα να πα
ρασιτούν δύο και τρία χρόνια περιμένο-
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ντας να αρχίσουν την άσκηση στην ειδικό
τητα βάσει της επετηρίδας, αλλά δεν δέχο
νται τις εξετάσεις.
Βεβαίως κατανοητό, κατανοητότατο το
αίτημα των φοιτητών μέσα στην γενική ευ
δαιμονική κατάσταση των ημεριόν, της ήσσονος προσπάθειας, της μέχρι μωρίας απο
στήθισης, της διατήρησης του περσινού ή
προπέρσινου βαθμού στις εισαγωγικές και
της μεταφοράς μεταφερομένιον μαθημά
των από το προπο έτος στο πτυχίο.
Κατανοητή και η υποστήριξη των
Πρυτανικοίν αρχιόν (πρυτανεύοντος
Μπαμπινκότη) που βέβαια χρειάζονται
ακόμα και τους φοιτητές για την εκλογή
τους. Αλλά, περιέργως, και κλάσμα της
κυβέρνησης διά του Ευθυμίου αποδεικνύεται φοιτητοπατερικό, προφανώς για τους
ίδιους ψηφοθηρικούς λόγους.
Μα δεν αντιλαμβάνονται οι εκκολαπτό
μενοι ασκληπιάδηδες ή έστω οι πρυτάνεις τους ότι κάποιο ξεκαθάρισμα γίνεται
πλέον απαραίτητο; Από την μανία μας
για τα ανιότερα των ανωτέρων επιπέσαμε
επί των Ιατρικών σχολιόν με έμφαση και
συστηματικότητα κατά τα τελευταία είκο
σι πέντε χρόνια. Η ανόητη Πολιτεία, πά
ντα υποχρεωτική σε κάθε αίτημα που της
μυρίζει ψήφους χωρίς να σχετίζεται άμε
σα με οικονομικές θυσίες, έφτιαξε κατ’
όνομα ιατρικές σχολές εική και ως έτυχε,
συνολικής δυναμικότητας ικανής να πνί
ξει με γιατρούς όλην την νοσούσα και μη
Ευρωένωση. Αλλά και όσοι δεν τα κατάφερναν με την τρίτη προσπάθεια να
μπουν στις σχολές, πάλι έβρισκαν την
θαλπωρή της ιατρικής εκπαίδευσης σε
φιλόξενα κέντρα που για τους δικούς
τους λόγους -συναλλαγματικούς κυρίωςζητούσαν μόνο το πτυχίο λυκείου χωρίς
άλλες διατυπώσεις, στα Βαλκάνια,
Ιταλία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία.
Τουλάχιστον το ένα τρίτο της ετήσιας
ροής γιατριόν στο κατιόφλι της άσκησης
προς ειδικότητα προέρχεται απ’ αυτές τις
περιπτιόσεις. Ακόμα και στο Βελιγράδι
είχαμε φοιτητές ικανού αριθμού (όστε να
συγκροτήσουν συλλαλητήριο στην Αθήνα.
Οι προθέσεις του Παπαδόπουλου είναι
ομοίως απλές και αγαθές: Αποβλέπει
στην βελτίωση του επιπέδου των ειδικευομένιον και κατ’ επέκταση στην άνοδο
της ποιότητας τιον παρεχομένων ιατρικιόν
υπηρεσιιόν για την περίθαλψη του πληθυ

σμού. Η ανεμπόδιστη ροή προς την ειδι
κότητα οδηγεί τον πληθυσμό γιατριόν σε
παγκόσμιο ρεκόρ.
Είναι φανερό διαισθητικά, αλλά αποδεικνύεται και στατιστικά, ότι ο υπερπληθυ
σμός γιατρών μειιόνει το επίπεδο περίθαλ
ψης όχι μόνο λόγω χαμηλής ποιότητας των
υπηρεσιοίν, αλλά δημιουργώντας ακόμα
και αρριόστιες, ή λαθεμένες, ή έστω άστο
χες παρεμβάσεις, τις λεγάμενες ιατρογενε
τικές (ή ιατρογενείς) ασθένειες.
Μακάρι να αντισταθεί μέχρι τέλους ο
υπουργός Υγείας και να προστατέψει τους
εκκολαπτόμενους γιατρούς από τους χειρό
τερους εαυτούς τους και εμάς απ’ αυτούς.
Σ. Καφαντάρης

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ
ακριά από μας η υπεράσπιση
των μπράβων του ποδοσφαίρου
και των (έξω) (έσω) γηπεδικών
δραστηριοτήτων του Κόκκαλη. Ό χ ι
όμως και δικαστικό πραξικόπημα
όταν δεν μας συμφέρει η απόφαση
ενός δικαστή! Σιγά-σιγά οι αστέρες
της κυβέρνησης στήνουν την
Δικαιοσύνη στον τοίχο, ψαλιδίζοντας
μεθοδικά τις αρμοδιότητες και το
κύρος της· φαλκιδεύοντας την
ανεξαρτησία της. Από την μια η
μείωση του Συμβουλίου Επικράτειας,
α π ’ την άλλη οι ποικίλες καθεστωτικές
δηλώσεις υπουργών και υφυπουργών
εναντίον συγκεκριμένων
εισαγγελικών ετυμηγοριών, έχουν
διαμορφώσει ένα status το οποίο
αμφισβητεί υπόγεια την ουσία της
δημοκρατίας. Ούτε πάλι κ. Φλωρίδη
θεραπεύεται μια παρανομία με μια
άλλη παρανομία. Εισαγάγατε στη
Βουλή μια φωτογραφική διάταξη
εναντίον του συγκεκριμένου
ποδοσφαιρικού νονού. Η αντίδραση
της δικαιοσύνης ήταν, περίπου,
αναμενόμενη. Ό πω ς επίσης σύνηθες
είναι το κυβερνητικό μπάχαλο ως
προς την ακολουθητέα πολιτική. Εσείς
κυνηγάτε τους ανθρώπους εκείνους
του μεγαλοεπιχειρηματίατον οποίο
στηρίζει όλη η κυβέρνηση. Γιατί
βέβαια ΠΑΣΟΚ και Κόκκαλης
συνιστούν πλέον ομοούσιο δυάδα.
Ό π ερ το δικό σας νομοθετικό
«πραξικόπημα», άτοπον
Σ.Π.

Μ
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Α κ μ ή και π α ρ α κμ ή
τ ο ν δρακόντω ν
Κανείς δεν μπορεί να πει τελικά ότι δεν υπάρχει «θεία δίκη», ότι «όλα εδώ
πληρώνονται». Οι Μινωικές Γραμμές ήταν στην πραγματικότητα
χαρακτηριστικό δείγμα νεοελληνικού «επιχειρηματικού εκσυγχρονισμού»,
έκφραση που υπονοεί την αγαστή συνεργασία όλων των «δαιμόνων» της
σημερινής ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας: κυβερνητικός
φαβοριτισμός, πρωθυπουργική ευνοιοκρατία, μεγαλοκομπιναδόροι του
Χρηματιστηρίου, σαλταδόροι της ναυτιλίας, παρ’ ολίγον τρόφιμοι του
Κορυδαλλού και νυν στυλοβάτες του οικονομικού «εκσυγχρονισμού». Είναι
βέβαιο ότι όλα αυτά θα τροφοδοτήσουν για πολύ καιρόν ακόμα τα μέσα
πληροφόρησης, όπως είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και πολιτικές επιπτώσεις.
Τίποτα, όμως, από όλα αυτά δεν θα έβγαινε πιθανότατα στο φως, αν δεν
έβρισκαν τραγικό θάνατο 82 άτομα στο ναυάγιο της Πάρου και ένα ακόμα στον
Πειραιά, ο Παντελής Σφηνιάς. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση Σημίτη, η πολιτική
προικοδότησης της Minoan Flying Dolfins, κατατάσσει την περίπτωση σε
κλίμακες πολύ υψηλότερες του «φτωχικού», με τα σημερινά δεδομένα,
«σκανδάλου Κοσκωτά», εφάμιλλης ίσως της περίπτωσης Κόκκαλη και άλλων,
που θα αποκαλυφθούν λίαν συντόμως όπως φαίνεται. Γιατί η κυβέρνηση
Σημίτη συνέπραξε στην προσπάθεια των Μινωικών Γραμμών να αποκτήσουν
μέσω της MDF τον πλήρη έλεγχο του Αιγαίου. Ο κ. Σουμάκης δεν ενεργούσε
αυτόνομα, αλλά στήριζε σχέδια της κυβέρνησης, εν γνώσει του
πρωθυπουργού Κ. Σημίτη. Η επιτροπή ανταγωνισμού παρακολουθούσε χωρίς
να παρεμβαίνει, ενώ ο αναπληρωτής αντιπρόεδρος της επιτροπής ήταν
νομικός σύμβουλος m v Μινωικών.
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χε σχέσεις με τους ταμίες του ΠΑΣΟΚ ο
Παντελής Σφηνιάς, ο αθέατος
Π. Σφηνιάς. Εκτός του ότι με τα πλοία
υπερκυβερνήτης το)ν Μινωικών
του, δηλαδή τα καράβια των Μινωικιύν
Γραμμών -«αθέατος» επειδή
Γραμμιόν, μετέφερε δωρεάν τους ψηφο
δεν συμμετείχε ο ίδιος στο Δ.Σ.
φόρους του κόμματος στην Κρήτη σε
της ηρακλειώτικης ακτοπλοϊκής
κάθε εκλογική αναμέτρηση, λέγεται ότι
εταιρείας και«υπερκυβερνήτης» επειδή
αυτός διοικούσε στην πραγματικότητα
μία φορά τουλάχιστον έχει διαθέσει στο
την εταιρεία μέσω των «αχυράνθρω
ΠΑΣΟΚ πολλά εκατομμύρια δραχμές
μέσοι του κ. Αντώνη Αιβάνη.)
πων» του στο Δ.Σ., τους ίδιους εδιό και
μια εικοσαετία- είχε συλλάβει την ιδέα
Έτσι, με τις πλάτες του Σουμάκη, ο
της κυριαρχίας σε όλες τις θαλάσσιες
Σφηνιάς πήρε το μονοπιόλιο τιον ακτοπλοϊκιύν γραμμιόν στο Αιγαίο, με αποτέ
γραμμές. Το εγχείρημα δεν ήταν και τό
λεσμα να δημιουργησο δύσκολο, δεδομένης της ελληνικής
θεί η εξής κατάσταση:
πραγματικότητας και κυρίως της υπο
Εκείνος είχε άδειες,
στήριξης που απολάμβανε από την κυ
αλλά
δεν
είχε...
βέρνηση. Υπουργός Εμπορικής Ναυτι
πλοία. Οι άλλοι, οι
λίας ήταν ο μαιευτήρας Σταύρος Σου
αυτοαποκαλούμενοι
μάκης, προσιοπική επιλογή του πριυΟυ«π α ρ α δ ο σ ια κ ο ί »
πουργού και πρόεδρος της Οικονομικής
εφοπλιστές,
είχαν
Επιτροπής του κόμματος, με άλλα λόγια
πλοία αλλά δεν εί
«ο ταμίας του ΠΑΣΟΚ». (Ανέκαθεν εί

χαν... άδειες! Στην κόντρα που επακο
λούθησε κέρδισε φυσικά ο Σφηνιάς,
αφού είχε πίσω του την κυβέρνηση.
Τους αγόρασε όλους -77 ακριβώ ς
πλοία-, φτιάχνοντας τον μεγαλύτερο
ακτοπλοϊκό στόλο στην Ευριόπη.
Στις αγοραπωλησίες αυτών τω ν πλοίων
εφαρμόστηκε κυρίως η μέθοδος της τε
ρατογένεσης. Όπα>ς λέγεται, ο Σφηνιάς
συμφωνούσε με τους πλοιοκτήτες να
πουλήσουν το τάδε σκάφος για
5.000. 000$, αλλά τους ζητούσε να υπο
γράψουν σε διπλάσια τιμή, για
10.000.000$ παραδείγματος χάριν.
Έτσι, η MFD έπαιρνε ένα πλοίο και ο
πριόην ιδιοκτήτης του ένα πακέτο μετοχιόν, που υποτίθεται ότι θα του έδινε μυ
θώδη πλούτη όταν η εταιρεία θα έμπαινε
στο Χρηματιστήριο. Από την πρακτική
αυτή έσπευσαν να επωφεληθούν πολλοί
και κυρίως οι μητρικές Μινιυικές Γραμ
μές, οι οποίες ξεφορτώθηκαν όσ α πλοία
ήθελαν στις τιμές που ήθελαν, πουλιόντας τα στην MFD!
Αναφέρεται, επίσης, η περίπτωση του
εφοπλιστή κ. Πήτερ Λιβανού, των ιπτά
μενων δελφινιών, ο οποίος, προτού διαπραγματευθεί με την MFD, είχε στη διά
θεσή του έναν στόλο αξίας περίπου 1,5
δισεκατομμυρίου δραχμιόν, αλλά με...
ισόποσες λογιστικές ζημίες ετησίως. Με
τά τις διαπραγματεύσεις με τον κ. Σφηνιά, ο αγορασθείς στόλος απέκτησε στα
βιβλία της MFD πενταπλάσια αξία (πε
ρίπου 7 δισεκατομμύρια δραχμές) και ο
εν λόγω εφοπλιστής μια αμύθητη περιου
σία, στα χαρτιά, όμο)ς, όπως αποδείχθη
κε τελικά.
Μέχρι τον Νοέμβριο του 1999 ο Σφηνιάς είχε μαζέψει πάνο) από 70 πλοία.
Ό λοι σχεδόν -πλην του Π α να γόπουλου
που δούλευε κυρίως στο Ιόνιο και την
Ιταλία- του είχαν πουλήσει τα πλοία
τους: ο Αγαπητός, ο Νομικός, ο Βεντούρης, ο Σταθάκης, ο Γούτος, ο Μουλόπουλος, ο Πήτερ Αιβανός κ.ά. Τελευ
ταίος μπήκε ο Γεράσιμος Αγούδημος
(αυτός είχε αναπτυχθεί επί υπουργίας
Κατσιφάρα), παρά το γεγονός ότι είχε
αρχίσει πρώτος τις συζητήσεις.
«01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ
ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ»

Τότε μπήκαν στο παιχνίδι και οι αποκαλούμενοι «μεγαλοεπενδυτές», οι οποίοι
αν και παντελιός άσχετοι περί τα ναυιι-
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λιακά προσελκύστηκαν από τα μυθώδη
κέρδη που υποσχόταν το εγχείρημα Σφηνιά. Πρόκειται κυρίως για μεγαλοεπιχειρηματίες που στήριξαν και στηρίζονται
από το ΠΑΣΟΚ, όπως: ο πανταχοΰ πα
ρών Σωκράτης Κόκκαλης, ο Μιχάλης
Γουλανδρής (της Π&Κ Χρηματιστηρια
κής, μνηστήρας της Ό λγας Τρέμη), η οι■κογένεια «καζινάδων»
Λασκαρίδη
(Hyatt, Cronus κ.λπ.), ο κύπριος εφοπλισιής Δάκης Ιωάννου (πιο γνωστός από το
ξενοδοχείο Intercontinental, την κατα
σκευαστική εταιρεία Άβαξ και την επι
χειρηματική σχέση του με τον Πέτρο Κωστόπουλο και το Nitro), ο Θ. Βασιλάκης
(Aegean Airlines, Auto Hellas, SAAB), o
Δ. Πολίτης (κατασκευαστική Γνώμων), ο
Μάκης Μάτσας (της δισκογραφικής
Minos EMI), ο Σφακιανάκης (της
Suzuki),
ο
Δ.
Κοντομηνάς
(Interamerican) ο Φιλ. Βρυώνης (κατα
σκευαστική Ατέρμων, πόστερ στους δρό
μους). Μαζί με αυτούς και άλλοι γνωστοί
παράγοντες της ναυτιλίας, όπως ο Γου
λανδρής, ο Γούτος, ο Αγούδημος, ο Αγα
πητός, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης κ.ά.
Όλοι αυτοί μαζί αγόρασαν τελικά ένα
πολύ μεγάλο πακέτο μετοχών, επειδή,
όπως είχε δηλιίκτει κάποτε ο ίδιος ο
Σφηνιάς, «οι μεγάλοι όεν μπαίνουν ποτέ
με μικρά ποσοστά». Επισήμως, οι προ
εγγραφές έγιναν στο μεγάλο μέρος τους
προς 3.000 δρχ./μετοχή. Ανεπισήμου
όμιος φαίνεται ότι εφαρμόστηκαν ευρέ
ως τα λεγάμενα «συμβόλαια θανάτου»,
μια πρακτική, δηλαδή, ανάλογη με εκεί
νη που εφαρμόστηκε στις αγορές των
πλοίων. Η ονομαστική τιμή των μετοχιύν
ήταν διαφορετική από εκείνη που πλή
ρωναν οι«μεγαλοεπενδυτές» για να την
αποκτήσουν. Ό λοι έσπευδαν να αγορά
σουν επειδή ο Σφηνιάς και οι άλλοι τους
είχαν κάνει να πιστέψουν ότι όταν η τιμή
της μετοχής της MFD θα ξεπερνούσε τις
' 4.000 και θα έφτανε ίσιος τις 8.000 δραχ
μές. Οι επιφυλακτικοί έπαιρναν την δια
βεβαίωση ότι, αν το επιθυμούσαν, θα
έπαιρναν π ίσιο τα χρήματά τους από
1.1.2001, μετά την είσοδο, δηλαδή, της
MFD στο ΧΑΑ, η οποία αναμενόταν για
αυτά τα Χριστούγεννα.
Όπως εκτιμάται, το ποσό που συγκε
ντρώθηκε από τις προεγγραφές έφτασε
τελικά τα 162 δισ. Έ τσι, στις αρχές του
φθινοπιόρου του 2000 και μέσα σε δύο
μόνο χρόνια από την ίδρυσή της η

Minoan Flying Dolphins αρμένιζε πλησίστια για το Χρηματιστήριο με 77 πλοία
και υποσχέσεις αμύθητων κερδών
στους«επενδυτές», μεγάλους και μη. Η
πίεση που δέχονταν τα οικονομικά δε
δομένα της εταιρείας από την απογείωσει των τιμών των καύσιμων και της τι
μής του δολαρίου δεν έδειχνε να ανησυ
χεί κανέναν. Η αναμενόμενη είσοδος
στο Χρηματιστήριο ήταν το κουτί της
Πανδώρας που με την λάμψη του θα κά
λυπτε όλες τις απίστευτες κομπίνες, όλα
τα κενά και ερωτηματικά της υπόθεσης.
ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΩΡΑ, 0 ΑΙΟΛΟΣ

Μετά το ναυάγιο της Πάρου, αντί για
το κουτί της Πανδώρας άνοιξαν οι
ασκοί του Αιόλου. Η αίτηση εισαγωγής
στο Χρηματιστήριο «πάγωσε» και μαζί
της οι ελπίδες για θησαυρισμό πολλών.
Έ τσι, το ενδεχόμενο πληρωμής αποζη
μιώσεων ύψους 20 δισεκατομμυρίων
στα θύματα του ναυαγίου, σε συνδυα
σμό με την παρατεινόμενη κρίση του
Χρηματιστηρίου και την φυσιολογική,
την χειμερινή περίοδο, έλλειψη κερδών,
οδήγησαν στην άσκηση πιέσεων προς το
πρόσωπο του Σφηνιά, που έγινε το
«μαύρο πρόβατο» της υπόθεσης.
Σε συνέντευξή του προς την Ελεύθερο-

τυπία της περασμένης Κυριακής, ο πρό
εδρος των Μινωίκών Γραμμιύν και πρώ
ην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Κ.
Κληρονόμος επιχείρησε όπως-όπως να
βάλει τέρμα στις έντονες φημολογίες
περί πιέσειυν που προκάλεσαν την αυτο
κτονία Σφηνιά λέγοντας, χιυρίς να γελά
σει κανείς: «Εάν ασκούνταν πιέσεις από
τους /ιεγαλομετόχους, θα έπρεπε να το
γνωρίζω... όεν είχα την παραμικρή ένόειξη».
Δηλαδή τι πιστεύει; Ό τι όσα διαδραματί
σθηκαν στα γραφεία της Interamerican
την παραμονή της αυτο-εκπαραθυρωσης
του Π. Σφηνιά περιορίσθηκαν στο πλαίσιο
μιας «φιλικής συνάντησης» με «κτυπήματα
στην πλάτη» και «ευχαριστώ» που «χάσαμε
τα δισεκατομμύριά μας»; Εκείνο το βρά
δυ ο κ. Κοντομηνάς τηλεφώνησε στον
Σφηνιά και του ζήτησε να συναντηθούν
μαζί με άλλους τρεις μέτοχους, τους κ. Λα
σκαρίδη, Ιωάννου και Βασιλάκη , προκειμένου «να συζητήσουν για την εταιρεία».
Την επομένη της αυτοκτονίας, ο κ. Κοντο
μηνάς δήλωσε στα «μίντια» κάτι ανάλογο
αυτού που δήλωσε πρόσφατα ο κ. Κληρο
νόμος, ότι δηλαδή δεν ασκήθηκε καμία
πίεση στον κουμπάρο του Π. Σφηνιά, ο
οποίος μάλιστα κατά τη διάρκεια της σύI σκεψης... «χαριεντίζονταν φιλικά».
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Η αλήθεια είναι φυσικά εντελώς δια
φορετική. Η συνάντηση έγινε για να πιε
στεί ο Σφηνιάς «να φύγει, γιατί η παρου
σία τον έβλαπτε την εικόνα της εταιρεί
ας» και επειδή είχαν δρομολογηθεί εξε
λίξεις στις οποίες θα ήταν εμπόδιο.
Ό πως η μετονομασία των MFD που
αποκάλυψε ο κ. Κληρονόμος στην ίδια
συνέντευξη προς την «Ε». Δεν πείθουν
κανέναν τα περί «μη πιέσεων» όταν εί
ναι γνωστό, παραδείγματος χάριν, ότι ο
κ. Κοντομηνάς περιήλθε σε πολύ δύσκο
λη θέση από τις εξελίξεις μετά το ναυά
γιο, επειδή για να αγοράσει μετοχές των
MFD πήρε λεφτά από τα αμοιβαία κε
φάλαια, κάτι που δεν είχε κανένα δικαί
ωμα να κάνει.
Άλλοι μεγαλοεπιχειρηματίες βρέθη
καν σε πολύ πιο δύσκολη θέση και ήταν
αναμενόμενο να ασκήσουν αφόρητες
πιέσεις στον Π. Σφηνιά. Όπως ο κ. Φιλ.
Βρυώνης της «Ατέρμων» ο οποίος λέγε
ται ότι προκειμένου να αγοράσει ένα
πακέτο μετοχών της MFD, αξίας 20 δισ.,
αναγκάσθηκε να συνάψει τραπεζικό δά
νειο με εγγύηση τις μετοχές άλλης εται
ρείας που καταποντίσθηκε κι αυτή τε
λευταία. Έτσι η Τράπεζα πίεζε αφόρητα
τον κ. Βρυιόνη, ο οποίος με την σειρά του
έκανε το ίδιο στον Σφηνιά. Πόσες άλλες
ανάλογες περιπτιόσεις αντιμετώπισε ο
αυτόχειρας;
Τα συμφέροντα που εμπλέκονται στην
υπόθεση είναι πολύ μεγάλα, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι δύο εκ
τιυν μεγαλομετόχων που πήραν μέρος
στη συνάντηση της προηγουμένης, οι κ.
Κοντομηνάς και Βασιλάκης, διεκδικούν
μαζί με έναν τρίτο, τον κ. Λασκαρίδη,
την Ολυμπιακή Αεροπορία. (Οι άλλοι
δύο όμιλοι που την διεκδικούν ελέγχο
νται από την οικογένεια Βαρδινογιάννη
και τον επιχειρημα
τία Σ. Ρέστη).
Αλλά δεν υπήρξαν
μόνο οι «επιχειρημα
τικές» πιέσεις. Ή ταν
σαφέστατες και οι
κυβερνητικές.
Η
απροκάλυπτη υπο
στήριξη του Σφηνιά
και της MFD από την κυβέρνηση Σημίτη
προ του ναυαγίου, έδιυσε τη θέση της σε
αδίστακτες προειδοποιήσεις, όπως «να
αντέξει σε μια μικρή δικαστική ταλαιπωρία χωρίς να ανοίξει το στόμα του».

14

Προφανώς, ο Π. Σφηνιάς δεν συμμορ έδωσε αθρόες άδειες σκοπιμότητας...».
φώθηκε τελικά προς τας υποδείξεις. Τα
Ο άτυχος Σφηνιάς δεν μπορούσε ποτέ
όρια αντοχής είναι διαφορετικά για τον να φανταστεί ότι εκείνοι που μέχρι πριν
από λίγο καιρό ευλογούσαν το δρόμο
καθένα.
Κάποιοι συνάδελφοι συνέκριναν το τέ του, όπως η κυβέρνηση και οι γνωστοί
λος του με εκείνο του Μένιου Κουτσό- «μεγαλοπαράγοντες» του Χρηματιστηρί
γιωργα, «του άλλοτε παντοδύναμου αν ου, θα του ζητούσαν στο τέλος να «φύγει
θρώπου του ΓΊΑΣΟΚ που πέθανε μόνος από την μέση», επειδή η παρουσία του
και αβοήθητος από τους συντρόφους στεκόταν εμπόδιο στις πιθανότητες ανά
του». Φαίνεται ότι ο ανθρωπισμός είναι καμψης της εταιρείας και μαζί της των ελ
άγνωστη έννοια στους εγχώριους εκσυγ πίδων διάσωσης των επενδυθέντων πολι-1
χρονιστές του σοσιαλισμού. Ο ίδιος ο τικοόν και κερδοσκοπικών ελπίδω ν τους.1
πρωθυπουργός ήταν εκείνος που ζήτησε Αποφάσισε, λοιπόν, κι αυτός να «φύγει», f
από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να κόψουν αλλά από το παράθυρο.
κάθε σχέση με τον Σφηνιά (για να μην
συνδέεται η κυβέρνηση με το ναυάγιο
ΠΟΙΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
της Πάρου) και απαίτησε από τον Χρ.
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
Ροκόφυλλο να μην του σταθεί ως συνή
Πώς
διαγράφεται
γορος υπεράσπισης. Γράφτηκε μάλιστα
σήμερα η κατάσταση
ότι ο κ. Σημίτης έφτασε μέχρι το σημείο
της MFD; Στα ταμεία
να ζητήσει από τον υπουργό Εμπορικής
της εταιρείας υπάρ
Ναυτιλίας Χρηστό Παπουτσή να μην
χουν 20 δισ. Όμως τα
παραστεί στην κηδεία. Και όλα αυτά για
χρέη της είναι 12 δισ.
έναν άνθρωπο που μετέφερε δωρεάν
και επιπλέον το ύψος
300.000 ετεροδημότες του ΠΑΣΟΚ στις των άμεσων υποχρεώσεων που θα προ
κάλπες της πρόσφατης εκλογικής νίκης κόψουν για τις αποζημιώσεις των θυμά
και έδωσε εκατοντάδες εκατομμυρίων των του Σάμινα και είναι ακόμη άγνω
στα ταμεία και τους ταμίες του κυβερνώ- στο.
ντος κόμματος.
Η εταιρεία έχει 90 άδειες σκοπιμότη
Χαρακτηριστικά για το σκηνικό στις τας, αλλά είναι άγνωστο πόσες τελικά
σχέσεις κυβέρνησης - ναυτιλίας είναι τα θα παραμείνουν ενεργές μετά τα προ
όσα είπε στους δημοσιογράφους ο εφο βλήματα που έχουν προκόψει.
πλιστής Γερ. Αγούδημος, λίγες ώρες με
Υπάρχουν βεβαίως και τα 162 δισ. που τά την αυτοκτονία: «Τον είχα προειδο μαζεύθηκαν από τις προεγγραφές που ;
ποιήσει (τον Σφηνιά) ότι δεν θα είναι στη
είχε διενεργήσει ο Π. Σφηνιάς. Όμως
νέα Γιάλτα της ακτοπλοΐας και του είπα
είναι άγνωστο πού βρίσκονται αυτή τη
να κοιτάξει να ανοίξει τα μάτια του παρ ’ στιγμή αυτά τα χρήματα. Κύκλοι προ
όλο που τους έκανε κυβέρνηση. Γιατί η σκείμενοι στην εταιτεία θερούν ότι ο Π.
κυβέρνηση αυτή του κυρίου Σημίτη βγή Σφηνιάς τα είχε φυγαδεύσει στην Ελβε
κε μόνο από τον Σφηνιά και τα βαπόρια
τία ή τα είχε επενδύσει αλλού.
του που μετέφεραν 300.000 ετεροδημό
Μια κίνηση διάσωσης της εταιρείας
επιχείρησαν οι Μινωικές Γραμμές με
τες δωρεάν - και αυτό το ξέρετε καλά. Η
εξοντωτική πολιτική που έκανε ο κ. Π α την εκλογή τού μέχρι σήμερα αντιπροέ
πουτσής και η "παρέα” του... (που),
δρου των Μιναηκιόν κ. Μανώλη Κουλέέφθασε να μην τον δέχεται... Φεύγοντας ντάκη ως διευθύνοντα συμβούλου της
από το γραφείο του Παντελή Σφηνιά εί εταιρείας MFD (συμμετείχε οίς τώρα
πα στους συνεργάτες μου ότι έχει μία β α  στην εταιρεία ως απλό μέλος του Δ.Σ.).
θιά κατάθλιψη αυτός ο άνθρωπος. Ένιω Αυτή η εκλογή προκάλεσε στην αρχή
θε απομονωμένος, ένιωθε κυνηγημένος απορία και στη συνέχεια α μ η χ α ν ία και.
από όλους και φυσικά από την εξοντωτι θυμηδία. Γιατί η εμπειρία του στα ναυτι
κή πολιτική αυτού που λέγεται υπουργός λιακά είναι ευκαιριακή- ο ά νθ ρ ω π ο ς εί
Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο κύριος Π απου ναι χρυσοχόος στις Μοίρες Ηρακλείου!
τσής να σταματήσει τη σκανδαλώδη εύ
Ας γράφουν κονδυλοφόροι ότι εξασφανοια που δείχνει αυτή τη στιγμή, εδώ και
λίσθηκε «η ήρεμη συνέχεια στην MFD...
δυο-τρεις μήνες προς τον νέο ευνοούμε
νο του τον κύριο Παναγόπουλο, που του
ΡΕΠΟΡΤΕΡ

Από την εφημερίδα του Ηρακλείου «Η ΤΟΛΜΗ» της 30.9.2000 αναδημοσιεύουμε
ολοκληρο το άρθρο του ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΡΕΛΛΗ, πρώην Δημάρχου Ηρακλείου. Το άρθρο
γράφτηκε λίγες ημέρες μετά το ναυάγιο του Σάμινα και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον
ύστερα από την αυτοκτονία του Π. Σφηνιά. Έχει ενδιαφέρον γιατί καταγράφει πώς
ένα μέρος της κοινής γνώμης στην Κρήτη αντιμετώπισε τα συμβαίνοντα αλλά δίνει
και πληροφορίες για την προϊστορία της εταιρείας.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ Ω ΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Του πλούτου η αχορταγιά
του Μανόλη Καρέλλη
τότε λιμενάρχης Ηρακλείου Ορέστης
Ποιμενίδης - η ιστορία είναι παλιά,
ανάγεται στο 1 9 6 6 - ήταν κατηγορη
ματικός: το οχηματαγωγό «Ηράκλει
ον», ιδιοκτησίας των Τυπαλδαίων, που
κάνει τη γραμμή Ηρακλείου - Πειραιά, θα βου
λιάξει.
Μπορεί σε δυο βδομάδες, μπορεί σε δυο
χρόνια, αυτό που είναι όμως σίγουρο είναι ότι
θα βουλιάξει. Τα λέω στο υπουργείο όλ’ αυτά
αλλά δεν με ακούει κανένας. Ο λόγος; Μα βέ
βαια η κουμπαριά που έχ ει ο Τυπάλδος με τον
υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας (Είχαμε τότε κυ
βερνήσεις της καλουμένης «αποστασίας»). 0
νεαρός τότε δημοσιογράφος έκρινε ότι το θέμα
δεν ήταν από εκείνα που «καταχωνιάζονται».
Το έκανε πρώτο θέμα για πολλές ημέρες, κάτι
που είχε ως αποτέλεσμα να εξοργισθούν οι
πλοιοκτήτες, να κόψουν τις διαφημίσεις από
την «Αλλαγή», να απειλήσουν με μηνύσεις, να
πέσει, όμως κατακόρυφα και η ζήτηση των υπη
ρεσιών του πλοίου των, να μειωθούν δραματικά
τα εισιτήριά του. Αναγκάστηκαν έτσι να προβούν σε μια αμοιβαία μετάθεση: μας έφεραν
στο Ηράκλειο το οχηματαγωγό «Χανιά» που μέ
χρι τότε έκανε τη γραμμή Σούδα - Πειραιάς και
έστειλαν το «Ηράκλειον» στα Χανιά. Μ ετά λί
γες μέρες ή λίγες εβδομάδες, δεν έχει σημα
σία, στις 8 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, η προφη
τεία του Ορέστη Ποιμενίδη επραγματοποιείτο:
Το «Ηράκλειον» βούλιαξε κοντά στη βραχονη
σίδα Φαλκονέρα, παρασύροντας στο βυθό εκα
τοντάδες Χανιώτες και σκορπώντας την οδύνη
σχεδόν σε κάθε οικογένεια του νομού.
Την επομένη ή τη μεθεπομένη του ναυαγίου
δημοσίευσα άρθρο στην «Αλλαγή», το κύριο
νόημα του οποίου ήταν το παρακάτω: μέχρι τώ
ρα οι εφοπλιστές ξεζούμιζαν π] «βασιλική
γραμμή» της Ελλάδας -έ τ σ ι αποκαλείται λόγω
της πληρότητάς της η γραμμή Κρήτη - Πειραι
άς. Τώρα μας πνίγουν κιόλας. Καιρός να στα
ματήσει αυτή η κατάσταση.
Και κατέληγα προτείνοντας να ενώσουν οι
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Κρητικοί τις δυνάμεις των για να αποκτήσουν
δικά των, από κατασκευής, οχηματαγωγά, που
θα εξασφαλίζουν άνετες και ασφαλείς μεταφο
ρές. Το γραφτό βρήκε πρόσφορο έδαφος (το
ναυάγιο του «Ηράκλειον» αλίμονο). Το πήραν
οι Χανιώτες και το έκαναν πρώτοι πράξη, οργα
νώνοντας την πρώτη επιτροπή για το δικό των
πλοίο - ήταν ο ιδρυτικός πυρήνας της ΑΝΕΚ.
Ακολούθησαν οι Ηρακλειώτες που άρχισαν
λίγους μήνες αργότερα - η καθυστέρηση οφείλετο στη διστακτικότητα του τότε δημάρχου
Ανδρέα Καλοκαιρινού, που έπρεπε να κάμψουν
οι υπερμάχοι της ιδέας, ο τότε πρόεδρος του
Δημοτικούς Συμβουλίου Γιάννης Χρονάκης και
ο προϊστάμενος της ΥΠΑΚ Χρυσόστομος Κασσ έρ η ς- να μαζεύουν χρήματα για τη δίκιά των
εταιρεία. Η 21η Απριλίου μάς βρήκε με τα χρή
ματα που χρειαζόμαστε σχεδόν ε ξ ολοκλήρου
συγκεντρωμένα. Δ εν άρεσε, όμως, η ιδέα για
την ηρακλειώτικη ναυτιλιακή εταιρεία, στον Πατακό. (Ή κάποιοι του υπέβαλαν την ιδέα). Και
διέλυσε την επιτροπή που είχε συσταθεί, υποχρεώνοντάς την να «γυρίσει» τα χρήματα
στους καταθέτες. Χρειάστηκε έτσι να περά
σουν δυο-τρία χρόνια μέχρις ότου προσπαθή
σουν ξανά μερικοί Ηρακλειώτες να ξαναστήσουν την εταιρεία - τις σημερινές «Μινωικές
Γραμμές».
Κι η ιδέα ήταν καλή και η πραγματοποίησή της
ήταν περισσότερο καλή. Τα πλοία μας ήταν σω
στά, οι μέτοχοι κατέβαιναν κάθε πρωί στο λιμά
νι να τα καμαρώσουν καθώς έμπαιναν καμαρω
τά και έδιδαν όσα τους ζητούσαν για τα ανα
γκαία «ανοίγματα».
...Η εταιρεία, η εταιρεία μας, ήταν το καμάρι
μας, η τιμή κι η υπόληψή μας. Και μια ωραία
στιγμή άρχισαν τα παρατράγουδα. Ήταν πρώτα
το μεγάλο αφεντικό, ο αφανής αυτοκράτορας
της εταιρείας, που υποδείκνυε τα διοικητικά
συμβούλια -σ χεδόν πάντα τα ίδ ια - και που
έπαιρνε πάνω του όλες τις πρωτοβουλίες και
όλες τις αποφάσεις. Δίκιά του ιδέα ήταν και αυ
τή η μονοπώληση ή έστω η ολιγοπώληση των

θαλασσίων μεταφορών στην Ελλάδα. Μια μονο
πώληση ή μια ολιγοπώληση για την οποία εισπράξαμε ουκ ολίγη κατακραυγή που έπιανε
και τις «Μινωικές Γραμμές» και την Κρήτη και
τους Κρητικούς. Και όχι άδικα, μια και τα μονο
πώλια, τα ολιγοπώλια έστω, δεν είναι κάτι κα
λό, δεν τα θέλουν ούτε ο θεό ς ούτε ο διάβο
λος, ούτε οι «σοσιαλιστικές»... οικονομίες ού
τε ο πιο άκαμπτος καπιταλισμός. Και εδέχοντο
οι διοικούντες την εταιρεία -σ ε όποιον βαθμό,
τέλος πάντων, ήσαν διοικούντες- την εταιρεία
αυτά τα ανοίγματα του μεγάλου αφεντικού -το
όνομά του, βέβαια, Παντελής Σφηνιάς- και τις
αγορές όλων των «σαπιοκάραβων» που κυκλο
φορούσαν στις ελληνικές θάλασσες, στο όνο
μα του κέρδους. Του κέρδους που δεν το απο
διώχνω προσωπικά, που το θεωρώ σαν το «αγώι που ξυπνάει τον αγωγιάτη» αλλά την ίδια
ώρα, δεν το πιστεύω στην απόλυτη μορφή του,
την άκριτη, όταν παραμερίζει καθετί άλλο, την
τιμή, την υπόληψη, την αρχοντιά, την αξιοπρέ
πεια, τη φροντίδα για τον άνθρωπο. Είναι το
ίδιο κέρδος, στην απόλυτη μορφή του, που φτά
νει στη μανία, για την οποία μας τραγουδά ο
Χορτάτσης στην Ερωφύλη του, καταγγέλλοντάς την, βέβαια, με στίχους εξαίσιας ομορ
φιάς. «Του πλούτου η αχορταγιά της δόξας πεί
να μανία του χρυσαφιού καταραμένη, πόσα
κορμιά για σας νεκρά πομείνα πόσοι ειδικοί πό
λεμοι σηκωμένοι (...) γρικούν τ ’ ολημερνίς συνάφορμά σας. Στον Άδη να βουλήσει τ ’ όνομά
σας!
Για το ίδιο άκριτο κέρδος κάνει λόγο και ο
Λογγίνος στο σπουδαίο βιβλίο του Περί ύψους,
το οποίο εξέδω σε πριν από χρόνια η Βικελαία
Δημοτική Βιβλιοθήκη με (έξοχη) επιμέλεια του
Μιχάλη Κοπιδάκη.
Γράφει ο Λογγίνος: «...Η γαρ φιλοχρηματία,
προς ην άπαντες απλήστως ήδη νοσούμεν...»
«Γιατί, η φιλοχρηματία από την οποία όλοι μας
-άπληστοι καθώς είμα σ τε- πάσχουμε, και η φιληδονία είναι εκείνες που μας υποδουλώνουν
- θα ήταν ακριβέστερο να έλεγα πως καταπο
ντίζουν το πλοίο της ζωής μας αύτανδρο, μια
και η φιλαργυρία είναι νόσημα που μας εξευ τε
λίζει»...
Τι πρέπει, όμως να κάνουμε τώρα που οι πανέλληνες μας βρίζουν για το τραγικό ναυάγιο
και για την ιμπεριαλιστική διάθεση που μας κα
ταλογίζουν - μεταξύ μας, όχι εντελώς άδικα.
Μα να συγκαλέσουμε μια γενική συνέλευση
της εταιρείας. Και να κουβεντιάσουμε ψύχραι
μα για το μέλλον της. Και να επιτραπεί, επιτέ
λους, να μιλήσουν κατά τη διάρκεια αυτής της
συνέλευσης και οι άνθρωποι και όχι, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, οι αριθμοί και τα πακέτα
(των μετοχών). Και να υποβληθούν και μερικές
παραιτήσεις. (Στην Ιαπωνία θα πληροφορούμα
στε για πολύ πιο θεαματικές επιδείξεις ευαι
σθησίας).

______________________________ Ί ϊ
15

Μ ια α υ το κτο νία

0

ρεί να έχουν ενοχές. Απλώς, το θύμα
νεκρός δικαιώνεται. Το κατά
τους θα πρέπει να είναι επώνυμο.
δύναμιν. Είναι, όμως, τόσο
άνανδρο να καπηλεύονται πολ
«0 ΣΦΗΝΙΑΣ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΗΡΩΑΣ
λοί άλλοι τον θάνατό του για να
ΚΑΙ ΠΑΛΙΚΑΡΙ», «0 ΣΦΗΝΙΑΣ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ
δικαιωθούν κι αυτοί. Είναι
ΗΤΑΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ»
πρόστυχο να χρησιμοποιούν ένα πτώ
Σας το είπα, το οξύμωρο φυγείν αδύ
μα για να καταφέρουν την δική τους
νατον. Ή ο Σφηνιάς ήταν ήρωας και
κάθαρση. Να αγγίζουν τον νεκρό με
παλικάρι, οπότε ανέλαβε τις ευθύνες
την ελπίδα του θαύματος για την απαλ
του και αυτοτιμωρήθηκε, ή ο Σφηνιάς
λαγή τους από όλες τις ευθύνες που
ήταν ευαίσθητος και δεν άντεξε την
ίσως οδήγησαν τον αυτόχειρα στην
αδικία. Αποκλείεται, πάντως, να ήταν
απόφασή του. Εν πάση περιπτώσει,
και τα δύο. Και, κυρίως, είναι παράλο
ακόμη κι αν δεχτούμε ότι κανένα φυσι
γο να λένε και τα δύο οι ίδιοι άνθρω
κό πρόσωπο δεν ευθύνεται άμεσα για
ποι. Κι όμως τα λένε. Σε μια προσπάτην αυτοκτονία του Σφηνιά, αλλά μόνο
θειά τους να δικαιώσουν τον Σφηνιά.
κάποιες συνθήκες, γεγονός είναι ότι η
αυτοκτονία του βόλεψε πάρα πολλούς.
Με οποιοδήποτε τρόπο και πάντως νε
κρό. Γιατί ζωντανό, οι ίδιοι αυτοί άν
Και πιο συγκεκριμένα όλους αυτούς
θρωποι, απέδειξαν ότι το μόνο που
τους συνεργάτες και φίλους του που
τον είχαν εγκαταλείψει μετά το ναυά
τους ένοιαζε ήταν τα κέρδη της εταιρεί
γιο του «Σάμινα». Κι ο Σφηνιάς με τον
ας. Γι’ αυτό και τον απομόνωσαν. Γι’
θάνατό του κατάφερε να αποκτήσει τό
αυτό και τον ξήλωσαν από αντιπρόε
δρο της εταιρείας του την επομένη του
σους «φίλους» όσους ποτέ δεν είχε
ναυαγίου. Γι’ αυτό τον είπαν και παλι
στην ζωή του. Κι άκουσε τόσο καλά λό
για που γίνεται φανερό ότι αποτελούν
κάρι και ευαίσθητο την ώρα που σκού
ένα μεγάλο ευχαριστώ απ’ όσους ανα
πιζαν το φτύσιμο που τους είχε ρίξει
κούφισε με τον θάνατό του.
στο πρόσωπο με την αυτοκτονία του.
Ας δούμε όμως αναλυτικά και εν περιλήψει -το οξύμωρο φυγείν αδύνατοΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΕΣ
μερικές από τις παραμέτρους που δημι
ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ «ΣΑΜΙΝΑ»
ούργησε το απονενοημένο διάβημα
Άλλη μια φοβερή ατάκα του συνηγό
-όπως λατρεύουν τα κανάλια να το
ρου του Σφηνιά, κυρίου Ηρειώτη. Δηλα
αποκαλούν- του πρώην ισχυρού άνδρα
δή, τι θα έπρεπε να γίνει, ω επιτυχημένε
της ελληνικής ναυτιλίας.
συνήγορε; Μια από τα ίδια με το «Δύστος»; Κι αν εσείς, κύριε Ηρειώτη, βγαί
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΦΗΝΙΑ
νετε και κατηγορείτε τους πολίτες και
τον Τύπο με τόση ευκολία, και ώρες μό
ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ «ΚΑΝΑΛΙΑ»
νο μετά την αυτοκτονία, ότι οι κραυγές
Ναι, μπορεί. Αλλά, αυτά είναι τα κα
νάλια. Τα ίδια που χρησιμοποιούσε η
τους ευθύνονταν για τον χαμό του ΣφηMFD για να καλύπτουν τα εγκαίνια
νιά, γιατί κατηγορείτε την ευκολία με
των πλοίων της. Τα ίδια που χρησιμο
την οποία ο Τύπος έριξε όλες τις ευθύνες
ποιούσαν τα στελέχη της για τις κοσμι
για το ναυάγιο στον Σφηνιά; Επιτέλους,
κές τους εκδηλώσεις. Τα ίδια που
κύριε συνήγορε, πείτε καθαρά αυτό που
«σκοτώνουν» ή σκοτώνουν δεκάδες
λέτε με υπονοούμενα. Ό τι, δηλαδή, δεν
ανώνυμους χωρίς εκείνοι να έχουν το
μπορούν να συγκριθούν 82 νεκροί ανώ
δικαίωμα να απολογηθούν. Ενώ ο Σφηνυμοι με τον θάνατο ενός επώνυμου. Η
νιάς είχε. Και ο ίδιος βγήκε σε παράθυ
ανάλωση των ανωνύμων και θεμιτή είναι
ρο και ο δικηγόρος του ήταν μονίμως
και συνηθισμένη. Ενώ η απώλεια ενός
καλεσμένος σε όλες τις εκπομπές. Κι
επωνύμου θλιβερό γεγονός.
όμως, πρώτη φορά ξεσηκώθηκε τέτοια
θύελλα διαμαρτυρίαν εναντίον των
ΑΛΛΑΓΕΣ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
«τηλεοπτικών εισαγγελέων». Και τα
Κι όμως ο θάνατος του Σφηνιά έφερε
κανάλια πρώτη φορά έδειξαν ότι μπο
τα πάνω κάτω. Το γεγονός πλέον που
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πρωταγωνιστούσε στα π ρ ω τοσ έλιδα
ήταν οι έρευνες για την αυτοκτονία. Ο
θάνατος των 82 πέρασε σε δεύτερο
πλάνο. Από γεγονός μεταβλήθηκε σε
πιθανό αίτιο. Σε συνιστώσα, σε πα ρ ά 
γοντα. Ο ι έρευνες για το ναυάγιο πέ
ρασαν σε δεύτερη μοίρα. Η πίεση για
την ανακάλυψη των αιτιών του ναυαγί
ου μειώθηκε. Και είναι λογικό ο θάνα
τος ενός ανθρώπου να ξεπεραστεί πιο
εύκολα από τον θάνατο 82. Κι αυτό εί
ναι τ ο επιδιωκόμενο. Κι αυτό θα γίνει.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ό λω ν όσων διευκολύνουν το προαναφερθέν επιδιωκόμενο. Καταστροφή
στοιχείων που «περνάει» σαν δεδομέ
νο και άνευ ενόχου. Ευθύνες που πή
γαν στον πάτο. Κι ένας πραγματογνώμονας τρελός. Ναι, έτσι τον ήθελαν.
Χωρίς κανείς να σκεφτεί τις επιπτώ
σεις για την ζωή του από δω και πέρα.
Χωρίς κανείς να σεβαστεί το ιατρικό
απόρρητο. Κι όμως, ήταν όχι μόνο πα
ράνομο, αλλά έγκλημα κανονικό η επι
βεβαίωση μέσω των καναλιών από τον
πρόεδρο της δευτεροβάθμιας υγειονο
μικής επιτροπής ότι ο Στεφανάκος έπασχε από ψυχικό νόσημα. Σε οποιοδήποτε άλλο κράτος θα τον είχαν κρεμά
σει ανάποδα γ ι’ αυτό που έκανε, κι ο
οποιοσδήποτε Σταθόπουλος θα έπρεπε
να παρέμβει άμεσα. Αλλά, προφανώ ς
οι Δαφέρμοι εξάντλησαν την ευαισθη
σία τους για τα προσωπικά δεδομένα
στα περ ί θρησκεύματος. Τσως να απα
σχολούνται στην κυβέρνηση με σύμβα
ση έργου το οποίο και ολοκλήρω σαν.
Μα κανείς δεν σκέφτηκε ότι δεν πεθαί
νεις μόνο όταν πέφτεις από τον έκτο
όροφο, αλλά κι όταν πέφτεις στα χέρια
συμφερόντων που τους βολεύεις τρε
λός και όχι νεκρός; Ούτα>ς ή άλλως,
όμως, έχει αποδειχτεί και σ το πρόσφα
το παρελθόν ότι οι παριίπλευρες απώ
λειες είναι δεδομένες και χρ ή σ ιμ ες σε
έναν πόλεμο που εκ των π ρ ο τέ ρ ω ν εί
ναι γνωστός ο νικητής. Αυτός που τον
ξεκίνησε. Είναι οι απώλειες που θα συ
νετίσουν όλους τους άλλους. Ε σ ένα κι
εμένα, δηλαδή.
ΒΑΣΙΛΗ Σ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΑ
78 μέρες

«στόχος»του ΝΑΤΟ

ΛΡΙΣΤΟΣ Κ.ΑΜ.ΑΡΙΝΟΣ

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
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Αρ. Καμαρινός

Ν. Μπογιόπουλος

Τρ. Γεροζήσης

Ο Εμφύλιος Πόλεμος
στην Πελοπόννησο. 1946*1949
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Κ. Τουμασάτος

Σύμβαση Σένγχεν

Εξελίξεις, τάσεις,
προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας

Κ. Μαρξ

Κ. Μαρξ

Ο εμφύλιος πόλεμος
στη Γαλλία

Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία,
Από το 1848 ως το 1850

Σ ταμλτης Βμ ς α μ ο ϊ

καιελπίδα

Μ. Κορνήλιος

Σ. Βαλσάμος

Α. Λάμπρου

Ο άλλος δραπέτης

Δάκρυ και ελπίδα

Χρωματιστοί κύκλοι
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Η κεντροα ριστερά
πάει Εκ ά λη
Κοινωνιολογικές περιπτώσεις και αναισθητικές
συμπεριφορές στην σημερινή πολιτικοοικονομική
συγκυρία.

βλεπα την έπαυλη του αυτόχειρα
εφοπλιστή στην Εκάλη. Βαριές
εξώθυρες, ψηλοί περίβολοι, σπί
τι εσωστρεφέζ, φοβισμένο, ανα
σφαλές μέσα στην σεκιουριτάδικη υπεροψία του. Η Εκάλη, τις τελευ
ταίες δεκατίες, έχει μετατραπεί σ’ ένα
ιδιόρρυθμο αρχιτεκτονικό γκέτο νεό
πλουτων. Καμία έννοια επικοινωνιακοΰ ιστού ή ανθρώπινης συνύπαρξης·
μόνο υπερκατασκευές άπειρων τετρα
γωνικών, απόλυτα απομονωμένες, που
μετεωρίζονται ανάμεσα σε μπετονένια
τούρτα και σε φυλακή υψίστης ασφα
λείας. Όλο το ναυτιλιακό city του Πει
ραιά αργά το απόγευμα μετακομίζει
στις ξεκοιλιασμένες υπώρειες της Πε
ντέλης.
Οι ηγέτες της οικονομικής ζωής του
τόπου, που είναι συγχρόνως οι πολλα
πλοί τροφοδότες και της πολιτικής,
αποσύρονται στη μόνωση των ανακτό
ρων τους. Αυτοδημιούργητοι, ως επί το
πλείστον, ρισκαδόροι και «γάτες» κα
τά τη λαϊκή έκφραση, επωφελήθηκαν
από τον απίστευτο κρατικοδίαιτο κα
πιταλισμό που εφάρμοσε το ΠΑΣΟΚ,
διεπλάκησαν με το κόμμα και τους εκ
προσώπους του, έδωσαν και πήραν και
αυτοαναγορεύθηκαν «νέα τζάκια».
Χωρίς καμία αστική προπαιδεία παρέμειναν λούμπεν που μεταμφιέσθηκαν
σε μπουρζουάδες. Απαίδευτοι, αχόρ
ταγοι, συχνά γραφικοί, συχνότερα επι
κίνδυνοι, πήραν στον έλεγχό τους τη
χυ'χρα με τις ευλογίες της πολιτικής
ηγεσίας.
Το «μαύρο '89» είχαμε το σκάνδαλο
Κοσκιυτά, τον υπόδικο Ανδρέα και το

Ε
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ΠΑΣΟΚ να χρησιμοποιεί έναν αχυ
ράνθρωπο για να λεηλατεί υπέρ ατομι
κών περιπτώσεων το δημόσιο χρήμα.
Ή ταν η εποχή που δημιούργησε εκατο
ντάδες
κρατικοσυντήρητους
“managers” με πράσινη κονκάρδα, που
ανακάτεψε τον κοινωνικό χυλό από το
ίζημα του πυθμένα ώς την ασπαίρουσα
επιφάνεια και που τεκμηρίωσε σχεδόν
συνταγματικά την ιδιοκτησιακή περί
κράτους αντίληψη.
Το ΠΑΣΟΚ ήταν εδώ τόσο δυνατό

ώστε ν ’ αλλάξει συλλογικά ήθη και
ατομικές συμπεριφορές και να δημι
ουργήσει τον ισχυρότερο σύνδεσμο
ανάμεσα στον οπαδό και το (κυβερ
νούν) κόμμα που γνώρισε ο τόπος από
την εποχή της Επαράτου.
Το σκάνδαλο Κοσκωτά αποκάλυψε
δομές εξουσίας και κυβερνητικές νοο
τροπίες εκθέτοντας ανεπανόρθωτα το
εκδοτικό και δημοσιογραφικό κατε
στημένο, το οποίο έκτοτε θα εναλλάσ
σει τις (θεατρικές) μάσκες του αφεντι
κού κα ι του υπαλλήλου. Ο θάνατος του
Κουτσόγιωργα έδωσε τότε ένα θεατρι
κό τέλος στο δράμα, αλλά δεν εξασφά-.
λισε καμία κάθαρση. Το βιολογικό τέ- *
λος του Α νδρέα έφερε τον υπομονετικό
και «μεθοδιστή» Σημίτη στο προσκή
νιο, ενώ παράλληλα η διεθνής οικονομικοπιστωτική συγκυρία και οι ευρώ- ■
παϊκές υποχρεώσεις της χώρας επέβα-,
λαν νοικοκύρεμα.
Ο Σημίτης υπήρξε ο νοικοκύρης ενός
κόμματος που ποτέ δεν απηλλάγη από .
τα σκάνδαλα, τους σκανδαλοποιούς ή ,
τους «ράμπο» που θα εξυγίαιναν τάχα
τ’ αποστήματα στη δημόσια διοίκηση,
στην αστυνομία, στην ιατροφαρμακευ- _
τική περίθαλψη κ.λπ. Ακόμη και σήμε
ρα η χώ ρα πληρώνει βαρύτατα πρό
στιμα επιβεβλημένα από την Ε.Ε. λό
γω των υψηλών χρηματοδοτήσεων
που χορηγήθηκαν παράνομα στους
περιώνυμους αγροτικούς συνεταιρι
σμούς. Π ρόκειται για εκείνη την «μη
χανή» που κυριολεκτικά διέλυσε την
κοινωνική διάρθρωση της επαρχίας.
Ή τα ν η Κίρκη που μεταμόρφωσε
τους παραγω γούς σε κ α φ ενό 
βιους παράγοντες. Οι ΕΑΔΕ
στα χω ριά θα έπονταν αργό
τερα σαν το κερασάκι στην τούρ
τα. Σαράντα τρισεκατομμύρια φαγώ 
θηκαν στο ΧΑΑ από τους λίγους εις
βάρος των πολλών. Και δεν άνοιξε
ρουθούνι! Τ α εύκολα χρήματα, εύκο
λα καίγονται.
Το σκάνδαλο των Μινωικών Γραμ
μών είναι τα κοσκωτικά του 2000. Είναι
το γέρας της νοικοκυροσύνης του κ.
Σημίτη. Είναι ο άθλος του «ταμία» κ.
Σουμάκη. Είναι το καθεστω τικό
ΠΑΣΟΚ που ευνοεί τους «ημετέρους»,
που κουρδίζει εταιρείες λαϊκής βάσης
και ατομικών ωφελειαύν και που ανα
κυκλώνει τα κομματικά στελέχη σε αρ

μοδιότητες πάντοτε χρυσοφόρες.
Οι άνθρωποι αυτοί είναι χαρακτηρι
στικοί και λόγω της αισθητικής τους.
Παρακολουθήστε τους όταν μιλάνε, σε
nota ελληνικά και πώς ποζάρουν στα
παράθυρα. Ανήκεστες περιπτώσεις
ανήκουστης περιπέτειας και νεοβαρβαρισμού. Το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος
τους. Ο Κ. Σημίτης πάντως ελέγχει ακό
μη το παιχνίδι. Με τον Πάγκαλο και τον
Αρσένη εκτός κυβέρνησης, με τον Άκη
να «ηγείται» του γραφικού ΠΑΣΟΚ, με
τους Παπαντωνίου και Γ. Παπανδρέου
σαφώς στραπατσαρισμένους, με τον
Λαλιώτη και την Βάσω νομιμόφρονες
και τον Σκανδαλίδη εγγύηση του κομ
ματικού μηχανισμού, ο πρωθυπουργός,
παρά τα συνεχή πλήγματα του εκσυγ
χρονισμού, παρουσιάζεται ως η μόνη
εγγύηση της πασοκικής συνοχής. Προς
το παρόν τουλάχιστον. Τ α προβλήματα
όμως περιμένουν στη γωνία. Με μεγα
λύτερο και επικινδυνέστερο το εξακο
λουθητικό τραύμα του 2004 με τις συνε
χείς και πολυεπίπεδες αιμορραγίες του.
Αυτόν τον καιρό στις βίλες-φρούρια
της Εκάλης οι «σοσιαλιστές» συγκυ-

βερνήτες του πρωθυπουργού συσκέ
πτονται εναγώνια. Τ α υπερκέρδη και
οι έκνομες δραστηριότητες απαιτούν
εγρήγορση και επαγρύπνηση, έτσι
ώστε η όποια αλλαγή ή ο τυχόν απρό
βλεπτος παράγοντας να πλήξουν μόνο
ένιους παίκτες αλλά όχι το παιχνίδι
και τους κανόνες του. Προπάντων αυ
τούς. Ο ΔΟ Λιος άρχων τούτες τις μέ
ρες φουσκώνει τον αδηφάγο όσο και
ετοιμοπόλεμο Αβραμόπουλο ώστε να
πλήξουν τω καιρώ τω δέοντι τα δύο
κόμματα εξουσίας και τους ηγέτες
τους και ώστε, ανακατεύοντας την
τράπουλα, να προκαλέσει «γεγονότα»
και «κρίσεις» βούτυρο στο ψωμί του
ημερήσιου, περιοδικού ή ηλεκτρονι
κού Τύπου του.
Έ τσ ι για να ’χει να γράφει ο κ. Πρετεντέρης νέες βαθυστόχαστες αναλύσεις
ή για να παρουσιάζει καινούργιες εκπομπές-γροθιά στο στομάχι (λέμε τώρα).
Α π’ την άλλη πλευρά, εν όψει του «α
πολιτικού» νεοφιλελεύθερου Αβραμόπουλου, οι «πολιτικοί» ιεροφάντες της
κεντροαριστεράς θα καταλάβουν πάλι

ΑΠΟ ΤΟ

τα μετερίζια για να διασαλπίζουν τους
ενδεχόμενους κινδύνους: πως, δηλαδή,
θα χαθούν οι κατακτήσεις του σοσιαλι
σμού (sic) και πως ο τόπος θα αντιμετω
πίσει κινδύνους αν απομακρυνθεί το
αριστερό ΠΑΣΟΚ από την εξουσία
κ.ο.κ. Προπάντως πως θα φαλκιδευθούν οι λαϊκές κατακτήσεις και η κοι
νωνική συναίνεση. Τέλος, πως θα πλη
γούν βαρύτατα τα εισοδήματα της Εκά
λης, τα οποία και συντηρούν την οικο
νομική ζωή της χώρας. Κυρίως αυτά.
Σύντροφοι της κεντροαριστεράς χάρι
σμά σας και το στιγμιαίο σκάνδαλο των
Μινωικών και το στιγμιαίο του ΧΑΑ,
δώρο και η ροζ αστυνομία με τους μαφιόζους της ή η φιλεργατική κυβερνητι
κή πολιτική. Δωράκι, τέλος, και ο κ. Ση
μίτης με τις εκσυγχρονιστικές εμμονές
του ή οι νεόπλουτοι φίλοι του με την
κομματική κονκάρδα και τις κατοικίεςφυλακές υψίστης ασφαλείας. Μόνο
που όλα αυτά ούτε με την Αριστερά
έχουν σχέση ούτε με τον σοσιαλισμό.
Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

1960 ΣΤΗΝ ΟΔΟ

για το βιβλίο, την παιδεία και τον πολιτισμό

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑ

Φιλοσοφία - Ιστορία - Πολιτική Οικονομία - Κοινωνιολογία - Ψυχολογία -Λογοτεχνία
Ελληνική και Ξένη Φιλολογία - Τέχνες - Παιδαγωγικά - Κλασικές Εκδόσεις
Φροντιστηριακά - Σχολικά

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο - Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
Δ ΗΜ.
Ν.
Π Α Π Α Δ Η Μ Α
Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ 8 ΑΘΗΝΑ 10 6 7 9 Τ Η Λ .
36 27 3 18 - 36 42 692
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Εθνική οικονομία
και κοινωνική αδικία
Η συζήτηση του προϋπολογισμού του προσεχούς έτο υς στη Βουλή ήταν
μια καλή ευκαιρία να ασχοληθούν τα μέλη της με ένα πολύ πιο σοβαρό
πρόβλημα. Το πρόβλημα της εθνική ς οικονομίας, η οποία επ η ρ εά ζετα ι
με όλο και πιο αρνητικό τρόπο, σε όλους τους τομείς, από τις α λλα γές
που επιβάλλονται από τις δ ιεθ ν είς , τις ιστορικές ε ξ ε λ ίξ ε ις . Ο κρατικός
προϋπολογισμός, αδιαφ ανές προϊόν της περιώνυμης «δημιουργικής
λογιστικής» -τ η ς ταχυδακτυλουργικής, δηλαδή, παραποίησης της
α λ ή θ ε ια ς - π ειθαρχεί, πλέον, σε εξω εθ ν ικ ές σκοπιμότητες, ενώ
επαφίενται στην εθνική οικονομία ό λ ες οι υποχρεώ σεις για κοινωνική
και πολιτισμική επιβίωση της χώ ρας.
κυβέρνηση του κ. Κ. Σημίτη συ
νοδέυσε την κατάθεση στη Βου
λή του προϋπολογισμού με την
καθησυχαστική διευκρίνιση ότι
την διαμόρφωση των εσόδων
και των δαπανών του την υπαγόρευσε η
κοινωνική μέριμνα και η ανάπτυξη:
Δυο στόχοι, προορισμένοι να οδηγή
σουν στην πραγματική σύγκλιση της οι
κονομίας μας με τις οικονομίες των κοι
νοτικών μας εταίρων, θεραπεύοντας λι
τότητες και καθυστερήσεις που επέβα
λε η προσπάθεια ένταξης στη «ζώνη»
του ευρώ. Η απλή ανάγνωση, ωστόσο,
των κονδυλίων τού ύψους δεκατεσσά
ρων, σχεδόν, τρισεκατομμυρίων δραχ
μών, προϋπολογισμού, πείθει ότι σε τί
ποτε απολύτως δεν διαφέρει από τους
προηγούμενους
προϋπολογισμούς,
απρόσφορους ό-λους για κοινωνική μέ
ριμνα και αναπτυξιακή πρόοδο. Ό σο
για την «πλεονασματική» διαχείρισή
του. για την οποία καυχάται ο κ. Γ. Παπαντιυνίου, το «επίτευγμα» θυμίζει
εκείνο του κ. Δημ. Αβραμόπουλου, ο
οποίος, ανήγγειλε πλεόνασμα πέντε δι
σεκατομμυρίων δραχμών στα οικονομι
κά του Δήμου, ως αντιστάθμισμα των
σκουπιδκυν που πνίγουν την Αθήνα,
και την εξέλιξή της σε αβίωτη πόλη!

Η

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οργανικό μέ
λος του διεθνούς χρηματοπιστωτικού
κεφαλαίου και των ανταγιυνιστικών
αρχυϊν του, έχει θέσει υπό τον πλήρη
έλεγχό της τις νομισματικές και δημο
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σιονομικές λειτουργίες των κρατώνμελών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πρωτο
βουλία εθνικής κυβέρνησης για λήψη
μέτρων κοινωνικής προστασίας ή
πλουτοπαραγωγικής ανάπτυξης, τα
οποία θα δημιουργούσαν δημοσιονομι
κά ελλείμματα ή νομισματικές διατα
ραχές στο σύστημα, απαγορεύεται
απολύτως. Η διαχείριση των δημόσιων
οικονομικών, επομένως, όπως αναγνω
ριζόταν παραδοσιακά ως ο κύριος πα
ράγων για την προώθηση της ανάπτυ
ξης και την κάλυψη των κοινωνικών
αναγκών, απογυμνώνεται, ουσιαστικά,
αυτών των δυνατοτήτων. Ο πολίτης βαρύνεται ο ίδιος, πλέον, με την κάλυψη
του κόστους των αναγκών του ατομι
κού ή του οικογενειακού του βίου, μέ
σω ενός εισοδήματος, η εξασφάλιση
του οποίου δεν εξαρτάται, πια, από
προσόντα και ατομικές προσπάθειες,
αλλά από τις εθνικά ανεξέλεγκτες κερ
δοσκοπικές μεθοδεύσεις ενός δήθεν
επενδυτικού κεφαλαίου. Το συνταγμα
τικά κατοχυρωμένο -υποτίθεται- δι
καίωμα στην εργασία τού κάθε ικανού
για εργασία πολίτη έχει ακυρωθεί,
αφού η απασχόληση, με την επίσημη
συγκατάθεση, έχει εναποτεθεί στις κοστολογικές αποτιμήσεις της προβαδίζουσας υποχρέωσης ανταγωνισμού!
Ακόμα και η πρόθεση υποκατάστασης
εισαγομένων προϊόντων από την εγχώ
ρια παραγωγή τους, με αυξημένο έστω
κόστος, ώστε να καταπολεμηθεί η
ανεργία, απαγορεύεται και αυτή. Αντιστρατεύεται -όπω ς επισημαίνει ο πα-

γκοσμιοποιη μένος «εκσυγχρονισμός»στην ελεύθερη διακίνηση εμπορευμά
των και υπηρεσιών.
Δεν χρειάζονται, λοιπόν, ειδικές γνώ
σεις για να γίνει πλήρως αντιληπτή η
αντίθεση μεταξύ δημόσιων οικονομι
κών -π ο υ μπορούν να προσφέρουν πο
λύτιμη βοήθεια στην ανάπτυξη, αλλά
ελέγχονται από τις Βρυξέλλες- και της
άσκησης κοινωνικής πολιτικής, τα κε
φάλαια της οποίας προϋποθέτουν ανα
πτυγμένη οικονομία, χρηματοδοτικά
αδιάφορη, σε λίγο, για τα κοινοτικά τα
μεία. Ε ίναι χρήσιμο να διατηρείται νω
πό στη σκέψη όλων το ιστορικά ανεπα
νάληπτο γεγονός, η ελληνική οικονο
μία να συντηρεί την τρέχουσα κατανα
λωτική της ικανότητα με τη συνδρομή
δύο άκρως αντιθετικών μεταξύ τους
συνεισφορών: Των δωρεάν κεφαλαίων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ροή των
οποίων θα τερματιστεί σε λίγα χρόνια,
και της πάμφθηνης εργασίας των οικο
νομικών μεταναστών, η οποία συμβάλ
λει στην συγκράτηση του πληθωρισμού.
Το φαινόμενο δεν θα μ α κ ρ ο η μ ερ εύσ ει.
Η ευθύνη της εθνικής εξουσίας, όμως,
για κοινωνική δικαιοσύνη είναι αμετα
κίνητη. Πώς θα γεφυρω θείη διάσταση:
Πώς θα ενταθεί η πλουτοπαραγωγική
δραστηριότητα της χώρας, ώστε το ελ
ληνικό κράτος να προα)θεί με θετικά
αποτελέσματα τη δίκαιη ανακατανομή
του εθνικού προϊόντος υπέρ των ασθε
νέστερων τμημάτων τ ο υ πλη θυσ μ ού, δι
καιολογώντας έτσι την ύπαρξή του;
Το άπαντο του ενδιαφέροντος για την
πορεία της εθνικής οικονομίας σε αυτό,
ακριβώς, το σημείο οφείλει να συγκε
ντρωθεί. Πολύ επιτακτικότερη προβάλ
λει η ανάγκη, αφού η ασκούμενη οικο
νομική πολιτική προς την εντελώς αντί
θετη κατεύθυνση κινείται. Το ενδιαφέ
ρον αυτής της πολιτικής εξαντλείται
στην εξασφάλιση φθηνών κεφαλαίων
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις με το σκε
πτικό ότι διευκολύνεται έτσι η ανταγω
νιστικότητα της παραγωγής τους. 0
ανάπηρος προϋπολογισμός των 13,9
τρισεκατομμυρίων εσόδων, ο οποίος
δαπανά τα 11,6 τρισεκατομμύρια μόνο
για τις αποδοχές απασχολούμενου προ
σωπικού, χρεωλύσια και τόκους του δη
μόσιου χρέους, καλύπτει από τον ετή
σιο δανεισμό περισσότερα από 7,5 τρισ.
δραχμές, όλες τις άλλες δαπάνες του.
εκπαίδευση, υγεία, κατασκευές εθνι-

κής ευθύνης κ.λπ. Ακόμα και από τα
έσοδά του κάνει παραχωρήσεις υπέρ
των επιχειρηματικών κερδών, μειώνο
ντας την φορολόγηση των χρηματιστη
ριακών συναλλαγών. Και χωρίς διόλου
να έχει σωφρονίσει τους κυβερνητικούς
υπεύθυνους η καταλήστευση τρισεκα
τομμυρίων λαϊκών αποταμιεύσεων και
περιουσιώ ν από το Χρηματιστήριο,
προτρέπουν τους απομείναντες αποτα
μιευτές να επιστρέφουν στην οδό Σ ο
φοκλείους, έστω και αν αυτό σημαίνει
πρόσθετη απώλεια κρατικών εσόδων.
Αυτών που αποδίδει η φορολόγηση με
15% των τόκων, των κατατεθειμένων
στις Τράπεζες κεφαλαίων.

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΩΝ
Τ α υ τό χρ ο να , το φορολογικό σύστη
μα, τόσο δίκαιο υπέρ των ασθενέστε
ρων εισοδηματικά οικογενειών ώστε
να επιβάλλει φόρο εισοδήματος επί
του αθροίσματος, π.χ., της υποχρεωτι
κής εισφοράς στην ΕΡΤ συν το ποσο
στό του ΦΠΑ που της αναλογεί (;),
οδηγεί σε ακρωτηριασμό της κατανα
λωτικής, με τα σημερινά δεδομένα, δύ
ναμης μισθωτών και συνταξιούχων. Ε ί
ναι χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ό , για το βαθμό «κοι
νω νικότητας» του φορολογικού μας
συστήματος, το γεγονός ότι μεταξύ
1994 κ α ι 1999, ενώ το κατά κεφαλή φο
ρολογητέο εισόδημα αυξήθηκε κατά
50% (από 2.310.000 δραχμές, σε
3.487.000), ο κατά κεφαλήν φόρος ει
σοδήματος αυξήθηκε κατά 157% (από
113.000 δραχμές σε 291.000)! Και αν
επαίρονται οι εκπρόσωποι του επιχει
ρηματικού κόσμου ότι το μερίδιο των
επιχειρ ή σ εω ν στον συνολικό φόρο ει
σοδήματος καλύπτει, τώρα, το 40%
έναντι 28% του 1995, αυτό δεν οφείλε
ται στην αύξηση κερδών που προϋπο
θέτει λόγω αναλογικά αυξημένης π α 
ραγω γικής επίδοσης, αλλά στην ενθυλάκωση μεγαλύτερου τμήματος ενός
καθηλω μένου εθνικού εισοδήματος.
Αν ε π ρ ό κ ε ιτ ο για φορολόγηση κερδών
αυξημένης παραγωγής, η άνοδος του
γενικού δείκτη της μεταποίησης, π.χ.,
δεν θα είχε περιοριστεί στο ασήμαντο
ποσοστό του 7,4% μεταξύ 1993 και
1999, στη μέση, δηλαδή, ετήσια αύξηση
1,2% στη διάρκεια της κρίσιμης εξαε
τίας για την οικονομική μας σύγκλιση
με τις οικονομίες της Ε.Ε. Και οι εξα
γωγές μας στην «Ένωση» έναντι των

εισαγωγών μας από αυτήν δεν θα αντι
προσώπευαν το 1999 ποσοστό 26,4%
έναντι ποσοστού 44% το 1992.
Οι επίσημοι στατιστικοί αριθμοί δεν
επιχειρηματολογούν δικαιότερη φορο
λογική επιβάρυνση μεταξύ επιχειρη
ματικών κερδών και διαθέσιμου εισο
δήματος εργαζομένων και συνταξιού
χων. Απεικονίζουν, απλώς, με άλλους
όρους, την συνοδεία της επιχειρηματι
κής ευδίας από την ανυπαρξία κοινωνι
κής δικαιοσύνης, εξαιτίαςτης απίσχνασης της εθνικής πλουτοπαραγωγικής
δραστηριότητας. Με ιατρικούς όρους,
η οικονομία μας, πάσχει από προχωρη
μένη... οστεοπόρωση. Ο παραγωγικός
«σκελετός» της κινδυνεύει ανά πάσα
στιγμή να καταρρεύσει, ενώ, το ψιμυθιωμένο πρόσωπό της χρησιμεύει για
ψηφοθηρικούς κομπασμούς, όπως η
δυνατότητα ανάληψης των δραχμοβόρων Ολυμπιακών αγώνων!
Ο απομένων -λόγω της ένταξής μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ανα
λίσκεται, πλέον, στο ποιος θα έχει το
«πάνω χέρι» στην αξιοποίηση των κερ
δοσκοπικών ευκαιριών της παγκοσμιο
ποίησης- ρόλος του εθνικού κράτους ως
αποκλειστικού διαχειριστή της κοινωνι
κής δικαιοσύνης στα όρια της κυριαρ
χίας του, προβάλλει, αδιαμφισβήτητα,
ως το προβαδίζον καθήκον ολόκληρης
της κοινωνίας μας. Για να υπάρξει,
όμως, αποφασιστική εκπλήρωση αυτού

του καθήκοντος πρέπει να επιτευχθεί η
παραγωγική αξιοποίηση όσων συγκρι
τικών πλεονεκτημάτων διαθέτουμε στα
πλαίσια των συντελούμενων ιστορικών
αλλαγών. Ό ,τι ώς τώρα συμβαίνει είναι
η υπόθεση πως με εργαλεία της λίθινης
εποχής μπορούν να κατασκευαστούν
κομπιούτερ. Και κάτι ακόμα χειρότερο:
ότι η κοινωνική δικαιοσύνη δεν πειρά
ζει αν εγκαταλειφθεί υπέρ των συμφε
ρόντων της οικονομίας της αγοράς, αντί
η οικονομία της αγοράς να ενθαρρύνεται, αλλά και να ελέγχεται, ώστε να υπη
ρετεί τα συμφέροντα ολόκληρης της
εθνικής κοινωνίας. Ο πολιτικός λόγος,
περί του ποιος είναι ο καλύτερος διαχει
ριστής ενός δεδομένου κοινωνικού και
οικονομικού συστήματος, δεν ισχύει
πια. Και δεν ισχύει, γιατί τα πολιτικοοι
κονομικά οικοδομήματα του παρελθό
ντος είναι, πλέον, «ακατοίκητα». Αν
έχει, επομένως, ουσιαστικό λόγο η συ
ζήτηση για το μέλλον της εθνικής μας οι
κονομίας από τους εκπροσώπους των
κοινοβουλευτικών κομμάτων, ο λόγος
αυτός δεν μπορεί να αφορά σε τίποτε
άλλο, εκτός από την επεξεργασία, με τη
συνεργασία ΟΛΩΝ, των προσφορότε
ρων σχεδίων για την οικοδόμηση των
«κτισμάτων» που θα στεγάσουν, στο
μέλλον, τα ηθικότερα συμφέροντα της
ελληνικής κοινωνίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛ0ΓΛ0Υ
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A b ra m o p o u lo s
u n te r p y la s
(δεν θυμάμαι καλά λατινικά)
Αν κρίνουμε από τα δημοσιεύματα και τις δημοσκοπήσεις που κατακλύζουν τελευταία
τον Τύπο, αλλά και τις αντιδράσεις που προκαλούν, η ίδρυση ενός νέου πολιτικού
κόμματος από τον δήμαρχο Αθηναίων Δημήτρη Αβραμόπουλο πρέπει να θεωρείται
βέβαια. Περί αυτού δεν φαίνεται να αμφιβάλλει κανείς, εφόσον οι διαφωνίες περί το
νέο κόμμα έχουν επικεντρωθεί τελευταία στο ερώτημα «από ποιο κόμμα θα πάρει
περισσότερους ψήφους, από το ΠΑΣΟΚ ή από τη Νέα Δημοκρατία;».
ν κρίνουμε πάντως από τις επί
σημες αντιδράσεις, το ΠΑΣΟΚ
μόνο που δεν χειροκροτεί το εγ
χείρημα Αβραμόπουλου, καθώς
όλοι αντιλαμβάνονται ότι απο
τελεί ίσως τη μοναδική σανίδα σωτη
ρίας του κυβερνώντος κόμματος στις
επόμενες εκλογές. Έ τσι ο ασκών χρέη
κυβερνητικού εκπροσώπου Τηλέμαχος
Χυτήρης έσπευσε πρόσφατα να ανα
φωνήσει ότι «το κόμμα του κ. Α βραμό
πουλου είναι προ των πυλών» και να
διαβεβαιώσει τους απογοητευμένους
από την σκανδαλολογία και την διαπλο
κή οπαδούς του κόμματός του ότι το νέο
κόμμα «θα προκαλέσει προβλήματα
στη Ν.Δ. και όχι στο ΠΑΣΟΚ». Η αξία
των απειλών Αβραμόπουλου στο πολι
τικό χρηματιστήριο επιβεβαιώνεται και
από τις πληροφορίες της εφημερίδας
Εξουσία, σύμφωνα με την οποία «ο
πρωθυπουργός συναρτά ευθέως την
απόφαση για τροποποίηση ή μη του
εκλογικού νόμου με τη χρονική περίοδο
που ο δήμαρχος Αθηναίων θα ξεκαθαρί
σει δημοσίως εάν θα ιδρύσει πολιτικό
φορέα ή όχι». Έτσι, στην περίπτωση
που ο Δ. Αβραμόπουλος εξαγγείλει τη
δημιουργία νέου κόμματος έως τις αρ
χές Απριλίου, ο κ. Σημίτης θα διατηρή
σει το ισχύον εκλογικό σύστημα, επειδή
ευνοεί το πρώτο κόμμα. Εάν, όμως, ο κ.
δήμαρχος δεν δημοσιοποιήσει τα σχέ
διά του έως το Πάσχα, ή αλλάξει γνώμη
και δεν δημιουργήσει τελικά κόμμα
(ομολογουμένως μας έχει ζαλίσει τελι
κά), ο κ. Σημίτης, απολαμβάνοντας μια
σπάνια γι’ αυτόν περίπτωση πολιτικής
πριυτοβουλίας, θα προιυθήσει την ψή
φιση νέου εκλογικού νόμου.

Α

Οι διαρροές περί εκλογικού νόμου
συνδέονται με τα διάφορα σενάρια που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας για
τα ποσοστά που θα πάρει το νέο κόμμα.
Το ένα από τα σενάρια αυτά, δεν θα
αναδειχθεί αυτοδύναμη κυβέρνηση σε
ενδεχόμενες εκλογές και τα ποσοστά
θα μοιραστούν ως εξής: ΠΑΣΟΚ ποσο
στό 39,5% και 147 έδρες, Ν.Δ. ποσοστό
38,5% και 112 έδρες, το νέο κόμμα
12% και 25 έδρες, το ΚΚΕ 5,0% με 10
έδρες και το πέμπτο κόμμα 3,0% με 6
έδρες. Στην περίπτωση που το νέο κόμ
μα πετύχει ποσοστό 15%, τότε δεν αρκούν για την αυτοδυναμία ούτε οι τέσ
σερις μονάδες διαφορά ανάμεσα στα
δύο πρώτα κόμματα. Έ τσι, εάν το νέο
κόμμα λάβει 15% και 31 έδρες, η Ν.Δ.
ποσοστό 35,5% και 103 έδρες, το ΚΚΕ
5,0% (10 έδρες) και το πέμπτο κόμμα
3,0% (6 έδρες), τότε το ΠΑΣΟΚ θα λά
βει 39,5% και 150 έδρες.
Στο μεταξύ δίνουν και παίρνουν τα γκά
λοπ, μυστικά και φανερά. Σύμφωνα με
την εξαμηνιαία δημοσκόπηση της MRB,
που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη,
το 21 % των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σί
γουρα θα ψήφιζε ένα υποτιθέμενο κόμ
μα Αβραμόπουλου, ενώ ο δήμαρχος
Αθηναίων φέρεται να αφαιρεί ψήφους
από το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 16,3% και
από τη Ν.Δ. σε ποσοστό 20,4%.
Την προηγούμενη ημέρα, Δευτέρα, σε
δημοσκόπηση της εταιρείας V-PRC,
που δημοσίευσε η Ημερήσια, επτά
στους δέκα ερωτηθέντες είχαν θετική
γνώμη για τον κ. δήμαρχο, ενώ το
19,4% των πολιτών εξέταζε ως πιθανό
το ενδεχόμενο να ψηφίσει το φημολογούμενο κόμμα Αβραμόπουλου, κι ένα

55,3% εκφραζόταν αρνητικά σε ένα τέ
τοιο ενδεχόμενο. Σε μια άμεση όμως
εκλογική αναμέτρηση, το ποσοστό των
πολιτών που θα ψήφιζε το κόμμα του
ανέρχεται στο 9%.
Σύμφωνα με μυστικό γκαλόπ της κυ
βέρνησης, που αποκάλυψε το Έθνος σας
4.12, το κόμμα Αβραμόπουλου θα ψήφι
ζε σήμερα ποσοστό μεγαλύτερο του 10%
του εκλογικού σώματος, που θα μπορού
σε να φτάσει ακόμη και στο 19%. Από
την άλλη μεριά, Το Βήμα επικαλείται δή
λωση του Κ. Σημίτη στο Εκτελεστικό
Γραφείο του ΠΑΣΟΚ ότι «ο Αβραμό
πουλος μ π ο ρ εί να πάρει 20%».
Σύμφωνα, τέλος, με έρευνα της A L C O .
που δημοσίευσε ο Ελεύθερος Τύπος στις
3.12, ποσοστό 52,4% των ερωτηθέντων
εκφράζει θετική άποψη για το ενδεχό
μενο δημιουργίας πολιτικής κίνησης
από τον Δ. Αβραμόπουλο, ενώ ποσοστό
31,7% έχει αρνητική γνώμη.
Δεν γνωρίζουμε αν έβγαλε κανείς
άκρη από τα γκάλοπ και τα σενάρια,
γιατί εμείς δεν βγάλαμε. Η ίδια και με
γαλύτερη ασάφεια υπάρχει και αναφο-ρικά με τις ιδεολογικές και πολιτικές
συντεταγμένες του νέου κόμματος. Συ
ντεταγμένες που είναι προφανές ότι δεν
τις έχει βρει ακόμα ούτε και ο κ. Αβρα
μόπουλος, ο οποίος σε εκδήλωση για βι
βλίο με τον τίτλο Ε κ εί γύρω στα 40, δή
λωσε, μεταξύ άλλων, ότι «όλο και περισ
σότερο διαμορφώνονται οι συνθήκες
που επιτρέπουν και ενθαρρύνουν μία
νέα πολιτική πρόταση» και πρόσθεσε:
«Η δική μας γενιά δεν μίλησε ακόμα».
Την σαφήνεια των πολιτικών και ιδεο-λογικών προσανατολισμών του κ.
Αβραμόπουλου «κάρφωσε» εύστοχα ο
πρόεδρος του Συνασπισμού Νίκος Κων- !
σταντόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Πολ-'
λοί και πολλές περιφέρονται χωρίς συλ
λογικές δεσμεύσεις, χωρίς συγκεκριμέ
νες απόψεις για τα προβλήματα, χωρίς
οράματα, χωρίς ιδεολογίες, αλλά με
πλούσια γκαρνταρόμπα εμφανίσεων».I
Εκτός του κ. Αβραμόπουλου, αποδέ
κτης των επικρίσεων του κ. Κωνσταντόπουλου ήταν, όπως φαίνεται, και η κ.
Δαμανάκη, η οποία, ανταποκρινόμενη
προφανώς στην life-style πολιτική επικαιρότητα θεωρεί ότι υπάρχει... «πρό
βλημα πολιτικής εμφάνισης του ΣΥΝ».
«Τα κόμματα δεν είναι γλάστρες που
καλλιεργούνται στα θερμοκήπια, <5εν
γεννιούνται έτσι τα κόμματα, και η ανα-
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νέωση της πολιτικής ζωής επίσης δεν γί
νεται στις θερμοκοιτίδες της π α ραπολι
τικής» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΝ
και για μια σπάνια φορά θα συμφωνή
σω απολύτως μαζί του. Ο κ. Αβραμόπουλος είναι, σχετικά, νέος, ωραίος και
γνωρίζει επιπλέον να δένει σωστά την
γραβάτα του. Από εκεί και πέρα, όμως,
τι; Ποιο είναι το ιδεολογικό του «πι
στεύω»; Ποια είναι η πολιτική πλατ
φόρμα την οποία δεν διαθέτουν τα άλ
λα κόμματα και ως τούτου αν έλαβε ο
ίδιος να προωθήσει; Τι πιστεύει για την
Ευρω παϊκή Κοινότητα, το ΝΑΤΟ, τις
ΗΠΑ, το γιουγκοσλαβικό; Θ α βάλει
περισσότερους ή λιγότερους φόρους;
Θα συμπλεύσει ή θα καταδιώ ξει την
διαπλοκή; Κανείς δεν γνω ρίζει τίποτα
περί αυτών των ερωτημάτων και υπο
ψιάζομαι ότι ούτε και ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος γνωρίζει σαφώς τι θα κάνει.
Τα μόνα που γνωρίζουμε είναι η εκ
πληκτική, για τα ελληνικά δεδομένα,
προώθηση του κ. Αβραμόπουλου από
ταΜΜΕ.
Παρακολουθήστε την πορεία του στον
δημόσιο βίο για να αντιληφθείτε τι εν
νοούμε: Λίγο πριν από τις εκλογές του
1981 η Ντόρα Μ πακογιάννη ανακαλύ
πτει τον κ. Αβραμόπουλο στους απο
φοίτους της Σχολής Διπλωματών και
τον προωθεί στο ιδιαίτερο διπλωματικό
γραφείο του πατέρα της και υπουργού
Εξωτερικών -τό τε- στην κυβέρνηση
Ράλλη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Με
τά τις εκλογές του 1981 και την άνοδο
του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, ήταν η σει
ρά του διευθυντή του διπλωματικού
γραφείου του Α. Π απανδρέου, του
Χρήστου Μαχαιρίτσα, να ανακαλύψει
τα άγνωστα μέχρι τότε προσόντα του κ.
Αβραμόπουλου και να τον προωθήσει
στο διπλωματικό γραφείο του νέου
πρωθυπουργού. Το 1989, όμως, λίγο

πριν ηττηθεί εκλογικά το ΠΑΣΟΚ, η κ.
Μπακογιάννη ανακαλύπτει ξανά τον κ.
Αβραμόπουλο και επί πρωθυπουργίας
Μητσοτάκη τον ξαναβρίσκουμε στο δι
πλωματικό του γραφείο. Αρμόδιο κυ
ρίως για θέματα εθιμοτυπίας, να κλεί
νει δηλαδή ξενοδοχεία, να κανονίζει το
«μενού», να πληρώνει λογαριασμούς
και τα π α ρ ό μ ο ια . Η εκδίωξη του Αντώνη Σαμαρά από το υπουργείο Εξωτερι
κών ήταν ίσως η «χρυσή ευκαιρία» του
Δ. Αβραμόπουλου, επειδή ο Μητσοτάκης τον διόρισε αμέσως εκπρόσωπο
Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, δί
νοντας στα MME την ευκαιρία να ανακαλύψουντην φωτογένεια του κ. Αβραμοπουλου. Από εκεί και πέρα η άνοδός
του ήταν κατακόρυφη. Δήμαρχος Αθη
ναίων πρώτα και φέρελπις πολιτικός
αρχηγός σήμερα.
Από τότε μέχρι σήμερα ο κ. Αβραμόπουλος δεν εξέφρασε ποτέ και καμία
απολύτως πολιτική, ιδεολογική ή οικο
νομική άποψη που να δικαιολογεί την
κατακόρυφη άνοδό του στο πολιτικό
στερέωμα. Δεν πήρε ποτέ θέση για τί
ποτα και για κανέναν. Και όμως σήμε
ρα διεκδικεί την πιθανότητα να γίνει ο
αρχηγός του τρίτου μεγαλύτερου πολι
τικού κόμματος. Το μεγάλο ερώτημα εί
ναι γιατί; Πού, σε ποιον ή σε ποιους
οφείλεται η κατακόρυφη άνοδός του;
Ο πρώτος που προκύπτει ευκρινώς
στον ορίζοντα ως απάντηση στα ερωτή
ματα αυτά είναι ο Κ. Μητσοτάκης, ο άν
θρωπος άλλωστε που ευθύνεται για την
ανάδειξη του Δ. Αβραμόπουλου στο πο
λιτικό στερέωμα. Για παράδειγμα, σε
πρόσφατη δεξίωση, γνωστός δημοσιο
γράφος, εκδότης και παρακοιμώμενος
του Μητσοτάκη έλεγε σε ομάδα πρώην
και νυν βουλευτών της Ν.Δ. ότι η «ρή
ξη» στην τελευταία πρέπει να γίνει «με
το βαμβάκι», χωρίς δηλαδή περιττές

εντάσεις και ύβρεις, ώστε να μην απο
κλεισθεί η δυνατότητα κυβερνητικής
συνεργασίας στο μέλλον. Από την άλλη,
οι πληροφορίες από τις προετοιμασίες
για το νέο κόμμα οδηγούν στο αδιαμφι
σβήτητο συμπέρασμα ότι πρωτοστα
τούν σε αυτές στελέχη της Ν.Δ. που πρόσκεινται στον Μητσοτάκη. Για παρά
δειγμα, σε εκλογική περιφέρεια που
αναδεικνύει πέντε εθνοπατέρες, στην
προετοιμασία του νέου κόμματος πρω
τοστατεί πρώην υπουργός Επικοινω
νιών της Ν.Δ. που πρόσκειται απολύτως
στον Μητσοτάκη και ο οποίος συζητά
αυτές τις ημέρες το ενδεχόμενο προσεταιρισμού και ενός πρώην δημάρχου
του ΣΥΝ. Δίνουμε περισσότερη βάση
σε αυτές τις πληροφορίες από τα συμπε
ράσματα των υποτιθέμενων γκάλοπ.
Ο ρόλος του Μητσοτάκη ως «αρχιτέ
κτονα του παρασκηνίου» αναδεικνύεται κατά τη γνώμη μας και από τις δη
λώσεις της κόρης του Ντόρας Μπακογιάννη. Για παράδειγμα, σε μια τελευ
ταία της συνέντευξη στο ένθετο περιο
δικό της εφημερίδας Το Βήμα δήλωσε
ότι πρωταρχικός στόχος της είναι «Μία
ενιαία και ισχυρή Κεντροόεξιά που να
ασκήσει κυβερνητική εξουσία» και πρό
σθεσε ότι «αναμένει με ενδιαφέρον τις
αποφάσεις του δημάρχου Αθηναίων». Η
απάντηση στο αίνιγμα Αβραμόπουλος
είναι στην φράση «ενιαία και ισχυρή
Κεντροδεξιά». Γιατί, αν δεν κάνουμε
λάθος, η Ν.Δ. είναι μέχρι σήμερα ο κύ
ριος εκφραστής της κεντροδεξιάς. Και
για όσους δεν κατάλαβαν ακόμα προ
σθέτουμε το εξής ερώτημα: Για φαντα
στείτε τι θα γινόταν αν στη θέση της κ.
Ντόρας ήταν ο Κ. Λαλιώτης που θα δή
λωνε ότι στόχος του είναι μια «ενιαία
και ισχυρή Κεντροαριστερά»;
Π. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

Μ άρκος Μέσκος

Νέστωρ Ταίηλορ

Ψ ΙΛΟΒΡΟΧΟ

Η ΑΡΜΟΝΙΑ
ΤΩΝ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ

[ ΠΟΙΗΣΗ ]

Μ όλις κυκλοφ όρησε

Μόλις κυκλοφόρησε

Ε Κ Δ Ο ΣΕ ΙΣ Ν Ε Φ Ε Λ Η

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

23

Πού το πάει
ο Τσουκάτος;
Οι περί την πολιτική τυρβάζοντες ασχολήθηκαν τελ ευ τα ία επ αρκώ ς
με την κίνηση του 0 . Τσουκάτου, ο οποίος -δ ίκ η ν κεραυνού εν αιθρία—
ξεφούρνισε στη Βουλή μια πρόταση νόμου, διά της οποίας θα έπ ρεπ ε
να ληφ θεί κρατική πρόνοια για τους π ολίτες που έχουν ετήσιο
εισόδημα κάτω των 6 0 0 .0 0 0 δρχ. Τα ρεπορτάζ στα M M E πήραν
κι έδωσαν. Π εριγραφ ές επί περιγραφών, απόψεις επ ί απόψεων,
απόπειρες ερμηνειώ ν τής εν λόγω εν έρ γ εια ς και πάμπολλα άρθρα,
μερικά εκ των οποίων κατέτειναν στην αγιοποίηση του αιρετικού
«στρατηγού».

Ο

Θ. Τσουκάτος χτύπησε τον Ση
(ήταν στη Νίκαια).
μίτη εκεί που τον πονούσε:
Το ότι η κίνηση Τσουκάτου ήταν «μα
Στην (δήθεν) απόδοση δικαιο γειρεμένη» από καιρό είναι αυταπό
σύνης προς τους... πενομένους
δεικτο από τη μακροχρόνια συλλογή
και μη δυναμένους να έχουν
υπογραφών. Ξεκίνησε να μαζεύει υπο
στον ήλιο μοίρα. Έτσι, ετέθη επικεφα
γραφές από τις αρχές Οκτωβρίου, την
λής «πρωτοβουλίας» πλειάδας βουλευ
εποχή, δηλαδή, που άρχισε να εκδηλώ
τών, τους οποίους παραμΰθιασε με τον
νεται η πρωθυπουργική δυσαρέσκεια
δικό του τρόπο («... είναι εν γνώσει τον
προς το πρόσωπό του. Χρειάστηκε 2
πρωθυπουργού και άλλωστε η προστα
περίπου μήνες για να ετοιμάσει το
«χαρτί» του. Ό ταν το κατέθεσε, άφησε
σία των φτωχών εντάσσεται στο πρό
τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους.
γραμμά μας») και όλα αυτά τη στιγμή
Άμεση συνέπεια: Τις αμέσως επόμεπου ο Σημίτης έλειπε από την Ελλάδα
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ν ες3 η μέρες από την κατάθεση της πρό
τασης νόμου (δηλαδή Σάββατο, Κυρια
κή και Δευτέρα, 9, 10 και 11 Δεκεμβρί
ου) στα ημερήσια πολιτικά φύλλα της
Αθήνας δημοσιεύθηκαν 68 παραπολιτι
κά σχόλια για τον «στρατηγό», ενώ τις
σελίδες τους κόσμησαν 88 φωτογρα
φίες του. [Αξίζει να σημειωθεί ότι το
Σάββατο, μόνον η Εξουσία, στη σελίδα
των παραπολιτικών, του αφιέρωσε 6
-ναι, έ ξ ι- σχόλια!]. Αν επρόκειτο για
πληρωμένες καταχωρίσεις, ο φιλόδο
ξος βουλευτής θα έπρεπε να καταβάλει
περί τα 150 εκατ. δρχ. Με τον τρόπο
του, το έκανε δωρεάν. Βοηθούσης -φυ
σικά- και της ομάδας τα)ν παραδοσια
κών «βιογράφων» του, οι οποίοι στο
παρελθόν συνέγραφαν παραπολιτικά
σχόλια ακόμη και επί τη... ουρήσει του
«στρατηγού».
Αμέσως μετά την εκδήλωση του «προνουντσιαμέντου», ετέθη σε λειτουργία
ο μηχανισμός στήριξής του. Το Καρφί
του Ν. Κακαουνάκη, σε αλλεπάλληλα
δισέλιδά του, επιχείρησε να χρυσώσει
το χάπι της τσουκατικής ανταρσίας,
υποστηρίζοντας στα σοβαρά ότι τα υπό
του Τσουκάτου προταθέντα τα είχε ζη
τήσει και η... Κομισιόν. Κάπως, δηλαδή,
σαν να του τηλεφώνησε ο Ρομάνο Πρόντι και να του είπε: «Ρε Τσουκάτε, όεν ζ
ετοιμάζετε εκείνο το χα ρ τί για τους πεινώντες και διψώντες ;». Και ο Τσουκά- ι
τος, ο άγρυπνος αυτός κ ο ιν ο τικ ό ς θέμα- :
τοφύλαξ, έβαλε λυτούς και δεμένους j
και του έφεραν το χαρτί με τις υπογρα
φές. Από κοντά και ο Antenna, ο οποί
ο ς... έσπευσε δύο ημέρες μετά (κυρια
κάτικα) να συνεντευξιασθεί με τον a
«στρατηγό», μην τυχόν και δεν αντιλη-1
φθήκαμε καλά το θεάρεστον της πρώτο- 1
βουλίας του. [Το ότι το κανάλι του Κ υ -1
ριακού συμπαρίσταται στον Τσουκάτο .
είναι γνωστό από την εποχή του Χ α λ -.
κού, οπότε ο Τσουκάτος ήταν ακόμη ο f
εξ απορρήτων του πρωθυπουργού και J
αυτός που φαινόταν στο γυαλί του
Antenna ενώ συνόδευε τον Σημίτη που
περιόδευε την ύπαιθρο χώρα. Γνωστό
το γιατί].
Μ α για την προβολή τον έκανε ό,τι
έκανε ο Τσουκάτος; θα ρωτήσετε. Και
δικαίως.
Απάντηση: Το έκανε βεβαίως κα ι για |
την προβολή του. Σε τρόπο όμως που η
προβολή να αποτελέσει όχημα εντυπώ
σεων στον απλό πολίτη γι' αυτό που θα

ακολουθήσει. Που πάει να πει ότι σιγά
σιγά ο Τσουκάτος θα αναλαμβάνει όλο
και περισσότερες πρωτοβουλίες τέτοι
ου στυλ. Φαινομενικά προστάτης των
συμφερόντων του φτωχού λαού, θα αρ
χίσει σε λίγο τις ερωτήσεις και επερωτησεις για τη φορολογία, τις κρατικές
δαπάνες, τα εξωτερικά θέματα, τις μει
ονότητες, τους λογαριασμούς των
ΔΕΚΟ, το Χρηματιστήριο κ.λπ. Με τη
βοήθεια των «Τσουκατογράφων» θα
εμφανίζεται στα M M E ως ο Γιαγκούλας που τα παίρνει από τους πλούσιους
και τα δίνει στους φτωχούς. Κάτι σαν
λαϊκός ήρωας δηλαδή. Θ α περιμένει
-θα καιροφυλακτεί πιο σωστά- την κα
τάλληλη στιγμή για να εξαπολύσει την
επίθεσή του. Εν τω μεταξύ, θα οικοδομεί συμμαχίες. Ή δη υπάρχει ένα π ά 
ντρεμα με τον Τσοχατζόπουλο, που έχει
ηλικία μερικών μηνών. Ο ι προσεκτικοί
παρατηρητές έχουν επισημάνει τη θεα
ματική στροφή του φιλοτσουκατικού
Καρφιού απέναντι στον υπουργό Άμυ

νας, τον οποίο ενώ έως πρότινος εντα
φίαζε στην 28η σελίδα, τώρα τον εμφα
νίζει και προβάλλει από την 3η. Θες λί
γο η υπόθεση της ΕΑΒ, θες λίγο η αγο
ρά των πολεμικών αεροσκαφών, ο Τσοχατζόπουλος έγινε ξαφνικά αρεστός
στο Καρφί. (Μμμμ, που λέει κι ο Κακαουνάκης). Ο Τσοχατζόπουλος, λοιπόν,
αμέσως μετά την εκδήλωση Τσουκάτου,
έσπευσε να συμπαραταχθεί με τον
«στρατηγό», άσε που η συνυπογραφή
του τσουκατικού χαρτιού από τον τσοχατζοπουλικό βουλευτή X. Τσιόκα μας
είχε προϊδεάσει για τη στάση που θα
κρατούσε ο υπουργός Άμυνας.
Ο Τσουκάτος, με άλλα λόγια, θέλει να
αναλάβει τον ρόλο του αντίπαλου δέ
ους μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ώστε να θεω
ρείται δυνάμει ως το γερό χαρτί που θα
μπορούσε να ηγηθεί ακόμη και του
κόμματος. Γιατί όχι; Τζάμπα νομίζετε
έχτισε ολόκληρο πλέγμα φανερών και
αφανών δεσμών στο χώρο των MME;
Ξέρετε πόσον καιρό ασχολήθηκε με

Ε Κ Δ 0 ΣΕΙΣ
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την οικοδόμηση αυτών των σχέσεων
και σε τι θυσίες υποβλήθηκε;
Έ χ ε ι προϊστορία ο Τσουκάτος στην
ίντριγκα και την αφανή δράση. Φοιτήσας στην ακροαριστερή πτέρυγα της
πολιτικής, έμαθε να περιμένει, εργαζό
μενος όμως αόκνως. Τώρα πιστεύει ότι
ήλθε το πλήρωμα του χρόνου για να
εξωτερικεύσει τις φιλοδοξίες του.
Αλλά όχι με τον τρόπο Αβραμόπουλου
(ναι μεν, αλλά να, ακόμη λίγο...). Κινού
μενος μέσα στο πολιτικό γίγνεσθαι,
μπορεί και κοινοβουλευτική δράση να
έχει, αλλά και τις διαπλοκές του να
δια-συν-τηρεί. Εφημερίδες τού συμπαρίστανται, τηλεοπτικά κανάλια τον πά
νε, ραδιόφωνα φιλικά διαθέτει, «πλά
τες» γερές έχει, τι άλλο θέλει;
Εν αναμονή, λοιπόν, ενδοπασοκικών
εξελίξεων. Για να δούμε τώρα τι θα
πράξει ο Σημίτης. Θα σηκώσει το γάντι
ή θα κάνει πως δεν κατάλαβε τίποτε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ

ΑΓΚΥΡΑ»
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:
ΝΑΝΙΝΑ ΣΑΚΚΑ-ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΦΕΙΑ0ΗΣ ΤΣΑΚΑΑΠΤΟΣ
Η χαροφίο των δύο μεγάλων αντιπάλων
του Εμφυλίου, που ζεσπκωος θύελλες

0 «Κάπταιν Νικ», ο άνθρωπος που
δημιούργησε το μύθο και το τραγούδι
για το «Βαπόρι απ' την Περσία··,
βρήκε ως μοναδικό τρόπο
αυτοκάθαρσης την εξομολόγηση
στον Κώστα Τσαρουχά.

Μιο εύχρηστη εγκυκλοπαίδεια -σ ’ έναν τόμοπου ζωντανεύει το μεγαλείο του αρχαίου
ελληνικού κοσμου. Αυθεντικές φωτογραφίες,
πλούσια εικονογράφηση,
συμπληρώνουν ένα μοναδικό έργο.
ISBN 960-234-744-9
Σχήμα: 23x29. Σελίδες 144

ISBN 960-234-715-5

< ΑΧ»

! ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ
Α Π ’ Τ Η Ν Π Ε Ρ Σ ΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
:ϊ0 έργο, απαραίτητο για τη διάπλαση ιστορικής
συνείδησης, αλλα και ευθυνης, σε μια
κοινωνία, που μεθοδικά χειραγωγείται προς
την εξαφάνιση της αγωνιστικής
και πολιτιστικής ταυτότητάς της.
ISBN 960 234 747-3
Σχήμα: 16x24, Σελίδες 336

ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ
Σε κείμενα του δημοσιογράφου
Πάνου Γεραμάνη, γύρω από τη ζωή
και την καλλιτεχνική διαδρομή
του μεγάλου τραγουδιστή με
σπάνιο φωτογραφικό υλικό - ντοκουμέντο.
Περιέχει CD με 12 επιτυχίες του.

ΕΛΛΑ Δ.
ΑΓΚΥΡΑ

ISBN 960-234-749 X
Σχήμα: 19x26. Σελίδες 176

Δ. Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. · Λ. Κηφισού 85,122 41 Αιγάλεω, Τηλ.: 3478044,3459321 Fax 3474732 · Κατάστημο: Πεσμαζόγλου 5 (Στοά Ορφέως) Τπλ.: 3213507 · Ε mail: agyra@agyra.gr · www.agyra.gr
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Η πολιτική π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή κ α ι
«το ν ε κ ρ ο τ α φ ε ίο της Ισ το ρ ία ς»
Η ομιλία του πρωθυπουργού στην πρόσφατη
συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ είναι ίσως μοναδικό κείμενο
στην πολιτική φιλολογία που αναγορεύει χωρίς
περιστροφές την πολιτική του κυνισμού σε φιλοσοφία.
Ώς τώρα δεν υπήρξε πολιτικός ή πρωθυπουργός, είτε
δημοκρατικών είτε ολιγαρχικών αντιλήψεων, που να μην
έχει χρησιμοποιήσει τις αξίες ως προκάλυμμα σε
δημόσιες αγορεύσεις του.
0 Μακιαβέλλι, που τόλμησε να το κάνει, δεν μιλούσε
ως πολιτικός αλλά ως συγγραφέας. Ο κ. Σημίτης
«πρωτοπορεί», νομίζω, ως πολιτικός, όταν διακηρύττει
δημόσια και απερίφραστα τις αρχές του συγγραφέα της
Αναγέννησης.

ο θέμα που προκύπτει από τον αφορισμό του πρωθυ
πουργού ότι «το νεκροταφείο της Ιστορίας είναι γε
μάτο από κόμματα που δεν προσαρμόστηκαν» δεν
έγκειται στην πολλαπλή αντίφαση ανάμεσα στο πε
ριεχόμενο αυτού του αφορισμού και στο περιεχόμενο
ενός άλλου πάλι δικού του, μόλις προγενέστερου, «είμαστε
η Αριστερά που ανοίγει νέους δρόμους» ή στο περιεχόμενο
των αρχικών διακηρύξεων του κόμματός του και του ίδιου.

Τ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Βεβαίως σε τέτοιες αντιφάσεις μάς είχε συνηθίσει και ο
προκάτοχός του, αλλά εκείνος είχε το χάρισμα να
τις επενδύει με «ποιητικό», τουτέστιν δημαγωγι
κό, λόγο, και να «σκιάζει» με αυτό τον τρόπο
την ύπαρξή τους. Ξεστόμιζε, λόγου χάρη, τον
αντιφατικό αφορισμό «η Οργάνωση εκφρά
ζει το επιθυμητό, ενώ η Κυβέρνηση το εφι
κτό» κι ένιωθαν όλοι οι εντός του
ΠΑΣΟΚ να έχουν αποστολή, και οι καιροσκόποι και οι «αιθεροβάμονες». Οι
πρώτοι την αποστολή να κυβερνούν και οι
δεύτεροι να σκιαμαχούν ώς την εξάντληση
των δυνάμεών τους και ώς τη συνακόλουθη με
τατροπή και των ίδιων σε καιροσκόπους. Εκεί
νος, δηλαδή, είχε το χάρισμα να μας στρέφει επιδέ
ξια προς τα δεξιά. Ο διάδοχός του όμως μας ωθεί
άγαρμπα κατά κει, γιατί πέρα από την επινόηση μακά
βριων εικόνων γίνεται και ο ίδιος μακάβριος ενσαρκωτής
του κυνισμού. Μπορεί επομένως να διατυπώνει αντιφάσεις
όπως και ο προκάτοχός του, αλλά, συνδυασμένη αυτή η διατύπωση με περιορισμένες εκφραστικές δυνατότητες ή με
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στενούς πνευματικούς ορίζοντες, γίνεται ο φιλόσοφος της
πολιτικής του κυνισμού. Τ έτοια εγχειρήματα του μου επανα
φέρουν έντονα στη μνήμη εκείνη τη θλιβερή εικόνα που μου
δημιούργησε η εμφάνισή του στο προεκλογικό Debate. Σε
μια ερώτηση, που έδειξε ότι την ξέρει, «έσκασε» χαμόγελο,
μόλις όμως θυμήθηκε την σύσταση των σκηνοθετών του να
μη χαμογελάει, αμέσως το ’πνίξε. Πόσο τον λυπήθηκε η ψυ
χή μου! Τσως η τόση λύπηση να οφείλεται και στην εκπαι
δευτική μου ιδιότητα. Δεν χρειάζεται, όμως, πιστεύω, για να
επιμαρτυρηθούν οι περιορισμένες διαστάσεις της πνευματικότητάς του, να θυμίσω και τη φιλοσοφία κατά του διαλόγου
που είχε αναπτύξει τότε στην ίδια εκπομπή με περισσή αυ
τοπεποίθηση.
Κατανοούμε την ανάγκη του να ομολογήσει και να δικαιο
λογήσει τη μεταστροφή την προσωπική και του πολιτικού φο
ρέα που ηγείται. Ή τα νε πλέον καιρός. Ώ ς τώρα το κάμνανε
χωρίς να τολμούν να το ομολογήσουν, π α ρ ’ όλα αυτά δεν επι
τεύχθηκε η αποτελεσματική απόκρυψή της. Γιατί και οι δικοί
του ήδη του ασκούν κριτική, προσποιητή φυσικά, εξ αριστε
ρών. Κι αν εκείνος αντιδρά με άλλους, πιο αριστερούς, αφορισμούς, το πρόβλημα παραμένει, γιατί με τέτοιους αφορισμούς μπορεί να εξακολουθεί να ξεγελάει μεγάλο πλήθος
μαζών -έχουν ξεγελάσει τη συντριπτική πλειοψηφία των
ηγετικών στελεχών της Αριστεράς, δεν θα ξεγελάσουν τις
απολιτικές μάζες που τώρα τις έχουν εθίσει και στην καραδοκία του κέρδους;-, αλλά δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις
«ποινικές» του αντιδράσεις απέναντι στους δικούς του προ
σποιητούς πάντα «αριστεριστές». Κ αι φαίνεται πως αποφά
σισε πλέον να αντιμετωπίζει το πρόβλημα με τη γλώσσα της
γυμνής αλήθειας.
Η ΠΡΟΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Το θέμα δεν είναι επίσης η έμπρακτη αναγόρευ
ση της προσαρμογής σε πρώτη αναγκαιότητα και
η καθυπόταξη σ’ αυτή κάθε άλλης αναγκαιότη
τας και αξίας. Βεβαίως μια τέτοια πρόταξη της
προσαρμογής ανατρέπει θεμελιακούς κανόνες
του συλλογικού βίου και διαβρώνει τους ιστούς
της συνοχής του. Γιατί αυτή η προσαρμογή ση
μαίνει αλλαγή δίχως αρχές, και μια τέτοια αλ
λαγή ισοδυναμεί με συναλλαγή. Μπορεί να εί
ναι ειρωνικά τυχαία η θεματική συγγένεια των
δύο λέξεων, δεν είναι όμως καθόλου τυχαία η αιτιατή τους σχέση. Γιατί πίσω από κάθε απροσ
δόκητη αλλαγή κρύβεται μια συναλλαγή και
πίσω από κάθε συναλλαγή κρύβεται μια αθέ
μιτη αλλαγή. Και η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, που εν
σαρκώνει την πιο καθαρή έκφραση της διττής αυτής συγγέ
νειας, μας διδάσκει επίσης με το παράδειγμά της ότι δεν
υπάρχει καμιά σταθερά στη ρύθμιση των ανθρώπινων σχέ

σεων και στην πολιτική οργάνωση του κοινωνικού βίου παρά
μόνο το βαθύτερο βιολογικό υπόστρωμα του ανθρώπου και η
φυσική του απόληξη, ο ατομοκεντρισμός, που κάτω από συν
θήκες ανέλεγκτης λειτουργίας τους κάνουν ώστε να μένουν
ανάλλαχτες εσαεί και αναλλοίωτες οι εξωτερικές καταστά
σεις που προσδιορίζουν τον ανθρώπινο βίο, οι κοινωνικές.
Έτσι οι νέοι δρόμοι που ανοίγει η «Αριστερά» του κ. Σημίτη
δεν είναι παρά οι παμπάλαιοι δρόμοι της δεξιάς, που ακο
λουθώντας τους κατά κανόνα οι πολιτικοί όλων των εποχών
εξευτέλισαν την τέχνη της οργάνωσης του κοινωνικού βίου
και προσέδωσαν στην έννοια της πολιτικής όλα τα αρνητικά
της συνδηλωτικά, της ασυνέπειας, του καιροσκοπισμού, της
δημαγωγίας, της ιμευδολογίας, της αυτοαναίρεσης, της συ
ναλλαγής και της διαφθοράς. Αν τα φαινόμενα αυτά είναι
τόσο ορατά στον σημερινό κοινωνικό μας βίο είναι γιατί
αποτελούν τα φυσικά επακόλουθα της πολιτικής της προσαρ
μογής που ακολουθείται δύο δεκαετίες τώρα από την κυβέρ
νηση του ΠΑΣΟΚ.
0 ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το θέμα λοιπόν που προκύπτει από τον αφορισμό του πρω 
θυπουργού για την τύχη των απροσάρμοστων κομμάτων δεν
είναι τόσο στη μυα)πικότητα των πολιτικών του θεωρήσεων
όσο στον κυνισμό της ομολογίας και της αναγόρευσης των
διαπιστώσεών τους σε κανόνες δεοντολογικούς της πολιτι
κής συμπεριφοράς. Με τον αφορισμό του αυτό μας λέει ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάτι το εντελώς καινούργιο και πολύ
σημαντικό: ότι όλες οι σταθερές του κοινωνικού βίου (αξίες,
κόμματα και άνθρω ποι που τις εναρκώνουν) βρίσκονται στα
νεκροταφεία της ιστορίας και πως μόνες ζωντανές και αναλ
λοίωτες αξίες μέσα στο χρόνο είναι οι συναλλακτικές αξίες,
αυτές που περιέχονται στην πολιτική της προσαρμογής και
που υλοποιούνται από το κόμμα του.
Δεν έχει καθόλου άδικο ως προς αυτό. Αν είχε άδικο, δεν
θα είχε καθόλου δίκαιο ο Μαρξ. Οι οικονομικά ισχυρές τά
ξεις είναι πάντα κυρίαρχες και συνεπώς πολιτικά αέναα ζω
ντανές. Οι πολέμιοί τους, οι υπερασπιστές των κοινωνικών
αξιών, βεβαίως καταλήγουν με τη Ουσία τους στα νεκροτα
φεία της Ιστορίας. Γνωρίζουμε λοιπόν το δράμα του ανθρώ
που και την τραγική εξέλιξη της ιστορίας του. Χ ρειάζεται να
χυθεί πολύ αίμα κάθε φορά, για να συντελεστεί η παραμικρή
κοινωνική αλλαγή. Και η δική μας εθνική ελευθερία από το
νεκροταφείο της ιστορίας βγήκε, κ. Σημίτη, «απ’ τα κόκαλα
βγαλμένη» είναι, για ν ’ αναφέρω το πιο κοντινό παράδειγμα
για σκέψη ανάλογης εμβέλειας.
Μια σταγόνα αίμα από τα δισεκατομμύρια των θυσιασμέ
νων αν σεβόταν ο πρωθυπουργός μας, δεν θα έκαμνε ούτε τη
μεταστροφή ούτε θα διακήρυττε με τρόπο μακάβριο την πο
λιτική φιλοσοφία του κυνισμού. Δεν γαλουχούνε τους λαούς
οι «ταγοί» τους με τέτοια κυνικά νάματα. Το υποκείμενο και
αντικείμενο της συναλλαγής του αν ρωτούσε, που ξέρει απ'
αυτά, θα του 'λεγε πως «δεν βγαίνουμε ποτέ προς τα έξω με
πρόσωπο ηθικά απογυμνοομένο αλλά με το τετράστιχο του
Σεφέρη, όπως έκανε κι εκείνος: είτε βραδυάζει είτε φέγγει
μένει λευκό το γιασεμί».

Ω Κ Ε Α Ν ΙΑ Α

Το ειόύλλιο του πρίγκιπα Αλέξανόρου,
δευτερότοκου γιου του βαοιλιά Κωνσταντίνου,
ρε την Αθηναίο καλλονή Αοπαοία Μάνου.
Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία,
στη όραρατική πενταετία 1915-1920.

ΑΛΕΚΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ
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Οι προοπτικές
του ευρωπαϊκού
νησιωτικού χώρου
α τελευταία χρόνια η συζήτηση στην Ευρώπη περι
στρέφεται γύρω από την κατανόηση και ερμηνεία
του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι και των διλημμάτων συ
γκρότησης του νέου ευρωπαϊκού χώρου, όπως αυτός
διαμορφώνεται σε σχέση με τις προοπτικές εμβά
θυνσης και διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει μια νέα
Ατζέντα, βάσει της οποίας καλείται να χειριστεί τις τρεις βα
σικές πολιτικές συνιστώσες τής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.1
Η πρώτη συνιστώσα είναι η διαδικασία της παγκοσμιοποίη
σης, η οποία θέτει κρίσιμα ζητήματα για τις επιμέρους πολι
τικές επιλογές και προτεραιότητες. Η δεύτερη αφορά την
αναδιανομή και τις διαρθρωτικές πολιτικές που, καθώς προ
σανατολίζονται στον περιορισμό των ανισοτήτων ανάμεσα
στις χώρες και περιφέρειες της Ε.Ε., αφήνουν τις κοινωνικές
ανισότητες ως πρόβλημα εθνικού επιπέδου. Η διαδικασία
προσαρμογής των κανόνων αναδιανομής μοιάζει με άσκηση
συμβιβασμού των συμφερόντων του Βορρά, του Νότου και
της Ανατολής, η έκβαση της οποίας θα έχει σημαντικές συνέ
πειες για το ρυθμό της διεύρυνσης και την ανασυγκρότηση
του ευρωπαϊκού χώρου.
Τέλος, η τρίτη συνιστώσα αφορά στο ζήτημα της νομιμοποί
ησης, το οποίο προκύπτει ουσιαστικά από τη διαφορά της οι
κονομικής από την πολιτική ολοκλήρωση.
Μπροστά στις πιεστικές δεσμεύσεις που απορρέουν από
την επικείμενη διεύρυνσή της, η Ε.Ε. θα βρεθεί προσεχώς
αντιμέτωπη με ουσιαστικά προβλήματα εξασφάλισης συνο
χής στο χωροταξικό και πληθυσμιακό επίπεδο.
Τα 13 περίπου εκατομμύρια κατοίκων των νησιωτικών πε
ριφερειών της Ε.Ε. (δηλαδή, το 3,5% του συνολικού πληθυ
σμού της) μπορεί να μοιάζουν περιθωριακά. Δεν είναι όμως
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Η Kapaße, το φυσικό λιμάνι της Γαύδου. Το ελληνικό ακριτικό
νησί, όπως και κάδε άλλος, το ίδιο ξεχασμένος, τόπος, πρέπει να
συμπεριληφθουν στα σχέδια ανάπτυξης της ΕΕ.

αυτή η πραγματικότητα. Με τη στάση της απέναντι στις νη
σιωτικές περιοχές της η Ε.Ε. θα δείξει και την ικανότητά της
να αποτιμά τις ειδικές καταστάσεις.2
Ας μην ξεχνάμε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα ευ
ρωπαϊκά κράτη που ασκούν κυριαρχία σε νησιωτικές περιο
χές έχουν ήδη αναγνωρίσει κατά το παρελθόν ότι η διοίκηση
των περιοχών αυτών απαιτεί διαφορετικές οργανοπικές δο
μές και κατάλληλα προσαρμοσμένες πολιτικές.
Εξάλλου, δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι, κατά τις εργασίες
της προηγούμενης Διακυβερνητικής Διάσκεψης (1996-97), η
Ελλάδα επιδίωξε να περιληφθεί στη Συνθήκη του Αμστερ
νταμ σαφής διάταξη με την οποία να προβλέπεται η λήψη μέ
τρων και ανάλητμη δράσεων υπέρ των νησιωτικών περιοχών.
Πράγματι, στη νέα Συνθήκη, το άρθρο 158 διατυποϊθηκε έτσι
ώστε να περιλαμβάνει και αναφορά στα νησιά. Όμως, η
ύπαρξη γλωσσικαϊν διαφοροποιήσεων στο άρθρο 158 β' εδά
φιο της Συνθήκης του Αμστερνταμ καθιστούσε προβληματι
κή την εφαρμογή του παραπάνω άρθρου. Ειδικότερα, ενώ σε
ορισμένες γλωσσικές αποδόσεις ο νησιαπικός και μόνο χα
ρακτήρας φαίνεται να δικαιολογεί την ύπαρξη ειδικού καθεστώστος για τις νήσους, σε άλλες το καθεστάίς αυτό προβλέπεται μόνο για τις «μειονεκτικές νήσους». Το καθεστώς των
νησιωτικών περιοχών απασχόλησε και την Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απαντα)ντας σε ερώτημα του
προέδρου της Επιτροπής θεσμικών θεμάτα)ν κ. Ναπολιτάνο
στις 26 Οκτωβρίου, ο προεδρεύα)ν του Συμβουλίου κ. Μοσκοβισί επισήμανε ότι η απόδοση του άρθρου 158, παρ. 2 των
Συνθηκών της Ε.Ε. και η σχετική προσαρτημένη Δήλωση υπ'
αρ. 30, αναφέρεται σε εφαρμογή της πολιτικής συνοχής στις
μειονεκτούσες νησιωτικές περιοχές.
Αυτό ισχύει για την απόδοση τα)ν παραπάνο) διατάξεων
στην πλειοτμηφία των επίσημων γλωσσαϊν της Ε.Ε. και μόνο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
στην ιταλική γλώσσα αναφέρεται στις νήσους γενικώς.
Για το ζήτημα αυτό η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου υιοθέτησε ομόφωνα σχέδιο ψηφίσματος του κ. Ν α
πολιτάνο με το οποίο ζητείται από τη Διακυβερνητική Διά
σκεψη ν α υποκαταστήσει τη διαφορά που υπάρχει στη γλωσ
σική ε ρ μ η ν ε ία του άρθρου 158 της Συνθήκης της Ε.Ε.
Στο ίδ ιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αρμόδιος για την π ε
ριφ ερειακή πολιτική Επίτροπος κ. Μισέλ Μπαρνιέ. Μιλώ
ντας στην ίδια Ο λομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
α ναγνώ ρισε ότι, παρά τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 158
της Σ υ ν θ ή κ η ς, αλλά και της συμπερίληψης της «δήλωσης 30»
για το ε ιδ ικ ό καθεστώς των νησιωτικών περιοχών, η Κ ο μ ι
σιόν δ εν έχει ακόμα υιοθετήσει σχετικά μέτρα, διότι μεταξύ
των άλλω ν εμποδίζεται από τις δύο διαφορετικές μεταφρα
στικές ε κ δ ο χ έ ς του άρθρου 158.
Όπως επισήμανε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Π εριφε
ρειακής Πολιτικής του Ε.Κ., ευρωβουλευτής Κωστής Χατζήδάκης, «σ την πρώτη εκδοχή από τη διατύπωση καλύπτονται
όλα τα ν η σ ιά , ενώ στη δεύτερη μόνο τα προβληματικά», με
αποτέλεσμα να εμποδίζεται η υιοθέτηση ολοκληρωμένης πο
λιτικής της Ε.Ε. για τα νησιά.
Όσον αφορά στον ελληνικό νησιωτικό χώρο, πέρα από τα
βασικά αναπτυξιακά προβλήματα που οφείλονται στον χω 
ρικό κατακερματισμό, την πολυδιάσπαση, τη γεωγραφική
διασπορά και την απομόνωση από τα μεγάλα οικονομικά κέ
ντρα και τις κύριες αγορές προϊόντων, παρουσιάζει και μια
έντονη ποικιλομορφία, καθώς το κάθε νησί συνιστά μια ξε
χωριστή ενότητα.' Αυτή είναι απόρροια της πολυδιάσπασης
του γεωγραφικού χώρου και των διαφορετικών τοπικών συν
θηκών, των κοινωνικών και οικονομικών επιδράσεων και
εξελίξεων. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στις πρό
σφατες δεκαετίες ο ελληνικός νησιωτικός χώρος αντιμετώπι
σε σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης είτε από γεωπολι
τικές ανακατατάξεις, είτε από τεχνολογικές καινοτομίες,
που επηρέασαν τις μεταφορές και τις τοπικές οικονομίες, εί
τε από έντονη μετανάστευση από τον αγροτικό χώρο στα
αστικά κέντρα της χώρας.

Ό π ω ς επισημαίνει εύστοχα και πρόσφατη γνωμοδότηση
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, υπό τον τίτλο
«κατευθυντήριες γραμμές για ολοκληρωμένες ενέργειες
υπέρ των νησιωτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ», η βελτίωση και η ανάπτυξη
των νησιωτικών περιοχών θα πρέπει να συνδυαστεί με την
οικονομική και κοινωνική συνοχή. Προτείνει δε την υλοποί
ηση της κοινωνικής συνοχής και στις νησιωτικές περιοχές πέ
ραν της ηπειρωτικής χώρας, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των νησιών.
Η σημερινή κατάσταση της οικονομικής υστέρησης που επι
κρατεί στον ελληνικό νησιωτικό χώρο μπορεί να αντιστραφεί. Η σύγκλιση με τις μεσογειακές περιοχές της Κοινοτικής
Ευρώπης είναι εφικτή, αρκεί ν ’ αντληθούν τα απαραίτητα
συμπεράσματα από την εφαρμογή των προηγούμενων Περι
φερειακών Προγραμμάτων.4
Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία
και την αποτελεσματικότητα της διαρθρωτικής δράσης που
θα προκύτβει μετά το 2000.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΑΛΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Βλ. αναλυτικά την πολύ ενδιαφ έρουσα ανάλυση του καθηγητή
Λουκά Τσουκαλη: «Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα: Παγκοσμιοποίηση,
συνοχή και νομιμοποίηση», στο συλλογικό έργο

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος. Η Διεύρυνση και η Γεωγραφία της
Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (επιμ. Ε. Ανδρικοπούλου, Γρ.
Κ αυκάλας), εκδόσεις Θ εμέλιο 2000, σελ. 43-69.
2. Τελική Διακήρυξη Χχ'|: Συνέλευσης της Επιτροπής των Νησιών,
11-12 Μ αίου 2000, Κως.
3. Γ ια τη ν περίπτωση των ελληνικιυν νησιόιν βλέπε αναλυτικά τη
μελέτη του Χάρη Κοκκώση: «Τα ελληνικά νησιά στο νέο
ευρω παϊκό χώρο», στον τόμο, Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χοίρος. Η
Διεύρυνση και η Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης, σελ.
425-443.
4. Στ. Τσέτσχ\ζ, Αναπτυξιακές Πολιτικές. Μεθοριακές Περιφέρειες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης , εκδόσεις Παπαζήση 2000, σελ. 20-21.

Π ρ α κ τικ ο ί Λ ό γο ι-Γ ια τη θεωρία της όρασης
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την ανΟρωπολογική θεωρία που ο Γ Bourdieu θεώρησε αναγκαίο να
συγκροτήσει για να θεμελιώσει την επιστημονική του έρευνα. Ε ίτε αντιστρέφει, έτσι ώστε να
(ί

λύσει ή να διαλύσει τελείω ς τα ερω τήματα που έθεσαν στον εαυτό τους οι «οομιστές» φιλόσοφοι,
όπω ς είναι λόγου χάριν το πρόβλημα του «υποκειμένου» της πράξης, είτε θέτει σε δοκιμασία τις
αναλύσεις τω ν Straw son. A ustin. W ittgenstein. K ripke — ή φιλοσόφων, κλασικών, που εσκεμμένα
στρατολόγησαν για ιδιοτελή χρήση— ο κοινωνιολόγος Η Bourdieu, παρόλο που αρνείται ότι
«παριστάνει τον φιλόσοφο», χειρίζεται με έναν εντελώς νέο τρόπο ορισμένα ουσιώδη φιλοσοφικά
ερω τήματα. Κ αι το εννοιολογικό διάγραμμα που αναδύεται από το αναδρομικό αυτό σχόλιο
εμφανίζει, κάτω από μία εντελώς νέα οπτική, ένα από τα σημαντικότερα έργα του καιρού μας.

4
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Αμφιβάλλοντας για την
ομοσπονδία
Ο διπλός μετασχηματισμός στην Ευρώπη σε θεσμούς και οικονομία οφείλεται
σε μια ολόκληρη σειρά παραγόντων όπως ο διεθνής ανταγωνισμός, η
ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, οι νέες τεχνολογίες που δρουν σε παγκόσμια
σχεδόν κλίμακα. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, τρόπον τινά ως δίαυλοι της
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, λειτουργούν η διεύρυνση και η ΟΝΕ.

αι οι δυο είναι πηγές πιέσεοτν
πάνο) στην ευρωπαϊκή οργάνω
ση και στο σύστημα σχέσειυν
κράτους και οικονομίας. Ας προ
σθέσουμε, συναφοός, ότι πολλά
προβλήματα έχουν πλέον αποκτήσει τέ
τοια κλίμακα που κανένα κράτος δεν
μπορεί μόνο του να τα αντιμετωπίσει π.χ., το περιβάλλον, οι μεταναστεύσεις,
η εγκληματικότητα. Τα μεγάλα και μι
κρά ευριυπαϊκά κράτη αδυνατούν μόνα
τους, δεν έχουν το πολιτικό βάρος που
χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις. Τα
μεγέθη στον κόσμο άλλαξαν. Έτσι, τα
εθνικά κράτη ταλαντεύονται ανάμεσα
στην επιθυμία για αυτονομία και στην
ανάγκη συνεργασίας, ανάμεσα στην πα
ράδοση της πολιτικής του εθνικού κρά
τους και στην υπερεΟνικότητα. Αυτό εί
ναι το υπόβαθρο του ευρωπαϊκού δρά
ματος που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η ΟΝΕ με την εισαγωγή του ευροό, τη
δημιουργία νέιυν υπερεθνικοόν θεσμών
(ΕΚΤ, ΕΣΚΤ) και την καθιέρωση αυστηροόν κανόνων στη δημοσιονομική πο
λιτική αποτέλεσε μια νέα κορύφιυση της
ευρωπαϊκής ολοκλήριυσης.
Ορισμένα κράτη-μέλη είχαν συνδέσει
από καιρό την οικονομική-νομισματική
με την πολιτική ένωση (ΠΕ), που παρα
μένει ένας όρος με ασαφές περιεχόμε
νο. Η συζήτηση που ακολούθησε σε ολό-

Κ

0 Πάνος Κοζάκος είναι καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνώ ν.
Το κείμενο αυτό περιλαμβάνεται στο συλλογικό
έργο: «Από το Αμστερνταμ στη Νίκαια» που
πρόκειται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο μήνα
από τις εκδόσεις Κριτική.
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κληρη τη δεκαετία του ?90 έδειξε ότι οι
προσδοκίες που επενδύθηκαν στην Πο
λιτική Ένωση δεν ήταν ρεαλιστικές,
ακόμη και αν θεωρηθούν αναγκαίες
από πολιτική άποψη και αποδεκτές από
οικονομική άποψη - πράγμα για το
οποίο δεν υπάρχει συμφωνία. Διάφορα
στοιχεία που συνδέθηκαν με την έννοια
μιας αυθεντικής Πολιτικής Ένωσης δεν
είναι πραγματοποιήσιμα, π.χ. η «κοινω
νική ένωση» κατά το πρότυπο ομοσπον
διακών κρατών, ο δημοσιονομικός ομοσπονδισμός με ενισχυμένο κεντρικό
προϋπολογισμό επίσης κατά το πρότυπο
ομοσπονδιακών κρατών, με θεσμούς
«οικονομικής διακυβέρνησης», δηλαδή
ένα πολιτικό όργανο που είναι υπεύθυ
νο για τη μακροοικονομική σταθερότη
τα κ.λπ. Και φυσικά δεν γίνεται δεκτή η
επέκταση των αρμοδιοτήτων των υπερεθνικοόν θεσμών που θα συνόδευε τέτοια
μέτρα. Ο κεντρικός προϋπολογισμός της
ΕΈ . μπορεί να μείνει ως έχει.
Δεν υπάρχει αυτοματισμός στην εξέλι
ξη. Η ΟΝΕ δεν προκαλεί αυτόματα
πρωτοβουλίες για την Πολιτική Ένωση.
Όμως ενθαρρύνει μικρά θεσμικά βήμα
τα, π.χ. την αναβάθμιση του «Συμβουλί
ου Ε-11», την ενίσχυση των μηχανισμών
επιτήρησης του ανταγωνισμού, οριοθέτηση τιον εθνικοόν αρμοδιοτήτων κ.ά.
Ενδυναμοόνοντας τις δυνάμεις του ανταγιυνισμού (π.χ., στις αγορές εργασίας),
επιβάλλει δραστικές προσαρμογές στο
εσωτερικό το>ν κρατών-μελών που ναι
μεν έχουν αρχίσει, αλλά δεν έχουν ολο
κληρωθεί. Αυτό γίνεται φανερό στα
επίσημα κείμενα, σε συμπεράσματα του
Ευριυπαϊκού Συμβουλίου, σε αποφά

σεις του Συμβουλίου, σε γνώμες της Επι
τροπής, στις οποίες περιέχεται μια συ
γκεκριμένη αντίληψη για τις λεγάμενες
διαρθρωτικές αλλαγές στα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι ο πολι
τικός λόγος της κυβέρνησης μεταφράζει
όλα αυτά στο εσωτερικό με τρόπο που
αντιβαίνει στο πνεύμα τους, καλλιεργώ
ντας σε πολλούς ελπίδες για διατήρηση
του status quo. Η ΟΝΕ επενεργεί κυ
ρίως στο πεδίο της οικονομικής και κοινιυνικής πολιτικής, υποδεικνύοντας επι
τακτικά τουλάχιστον έναν μετριοπαθή
φιλελευθερισμό.
Αναμφίβολα, όμως, καταλύτης των
επιδιωκόμενων αλλαγιόν σήμερα (όπως
και στο Άμστερνταμ) είναι η επικείμενη
διεύρυνση προς Ανατολάς και προς τον
Νότο (την Κύπρο, όπιυς ελπίζουμε). Η
διεύρυνση επενεργεί τόσο στο θεσμικό
όσο και στο επίπεδο της οικονομικής
και κοινωνικής πολιτικής.
Η διεύρυνση εμφανίζεται ιος ένα ανα
πόδραστο φαινόμενο, συνεπώς εξιυγενές. Κανένα κράτος-μέλος δεν προβάλ
λει σε επίπεδο αρχής αντιρρήσεις ή επι
φυλάξεις, αν και μερικά δείχνουν να
υπομένουν μάλλον την εξέλιξη παρά να
τη διαμορφώνουν πριυτοβουλιακά και
ενεργά. Η ιστορία παίζει ρόλο στην
αποδοχή της διεύρυνσης, όπιυς επίσης
και. οι ορισμοί εθνικιόν συμφερόντων σε
ισχυρές κυβερνήσεις της Ε.Ε., όπιυς το
Ηνιυμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Η
διεύρυνση συμπίπτει με τον μετασχημα
τισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, εντεί
νει τα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα
και τροφοδοτεί νέες συζητήσεις για το
οικονομικό μοντέλο.
Η διεύρυνση επηρεάζει τις εσωτερικές
ισορροπίες της Ε.Ε. Χωρίς οποιεσδήποτε αλλαγές τιυν σημερινών ρυθμίσεων
(κατανομή ψήφιυν, ειδική πλειοψηφία)
και με οποιοδήποτε υπολογισμό, μειώ
νει την τυπική διαπραγματευτική δύνα
μη κάθε κράτους-μέλους -και οπουδή
ποτε τιυν σημερινιόν- όπιυς μετράται με
τον αριθμό των ψήφων στο Συμβούλιο
κ.λπ., ενοό ενισχύει τη θέση τιυν μικριόν
κρατοόν έναντι τιυν μεγάλιυν και των
φτιυχιόν έναντι τιυν πλουσίιυν.
Οι πολιτικές συνέπειες τιυν αλλαγιόν
αυτοόν θα μπορούσαν με το σημερινό σύ
στημα να αποδειχθούν σημαντικές.
Μπορούμε ρεαλιστικά να υποθέσουμε
ότι με τους τιυρινούς κανόνες του παιχνι-
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διού και παρά το γεγονός ότι σε σειρά
τομέων, ιδίως στην ΚΕΠΠΑ, οι μεγάλοι
τείνουν να παρακάμψουν την Ε.Ε. και να
συνεννοούνται μεταξύ τους, επιλέγοντας
συμπληρωματικά τα μικρά κράτη, τα
οποία εκάστοτε χρειάζονται, η διεύρυν
ση συνεπάγεται περαιτέρω διάχυση της
δύναμης και των δυνατοτήτων επιρροής
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Ση
μειώνουμε ότι γενικά οι σημερινοί κανό
νες ευνοούν τα μικρά κράτη-μέλη, πράγ
μα που οφείλεται στις εμπειρίες των με
γάλων πολέμων και, γενικά, χαρακτηρί
ζει τα ομοσπονδιακά καθεστώτα.
Με τη διεύρυνση αυξάνεται ο αριθμός
των μικρών και φτωχών χωριυν και η
διαπραγματευτική τους δύναμη. Οι
πλούσιοι θα βρεθούν, αν οι θεσμικές
ρυθμίσεις δεν αλλάξουν, μπροστά σε
ένα ισχυροποιημένο μέτωπο, που θα
έχει εκ των πραγμάτων τις δικές του
απαιτήσεις για πολιτική σε επίπεδο Ε.Ε.
Με δεδομένες τις επιλογές μερικιόν από
τα σημερινά κράτη-μέλη, είναι αναπό
φευκτο να προκύψουν μεγαλύτερες
δυσλειτουργίες και εμπλοκές στα όργα
να της Ε.Ε., δηλαδή αργόσυρτες και με
αβέβαιη έκβαση διαδικασίες ανεύρεσης
συμβιβαστικιύν λύσεων.
Παράδειγμα: Οι μεταβιβάσεις πόρων
στο πλαίσιο της διαρθρωτικής πολιτικής
ανήκουν θειυρητικά στην αντίληψη του
ρυθμιζόμενου καπιταλισμού. Στη διευρυμένη Ευριόπη μεγαλιόνει το μέτωπο
των υποστηρικτοΥν της ακριβιός επειδή
αυξάνεται ο αριθμός τιυν φτιυχών χω
ρούν με ασθενείς υποδομές. Ό πω ς στο
εσωτερικό έτσι και στο ευρωπαϊκό επί
πεδο και παρά τις προσπάθειες συσκό
τισης, αναθερμαίνονται οι διαφορετικές
αντιλήψεις για την Ευρώπη και κυρίως
η νεοφιλελεύθερη και η του ρυθμιζόμενου καπιταλισμού. Ανάλογες εντάσεις
σημειώνονται στον τομέα της αγροτικής
πολιτικής. Τέλος, η πίεση για αλλαγή της
ΚΑΠ μεγαλώνει. Μέρος τής ήδη επιδιωκόμενης αναμόρφωσης θα είναι η βαθ
μιαία μείιοση τιυν βοηθειών στον αγρο
τικό τομέα (Ολλανδία, Ηνωμένο Βασί
λειο), που πρέπει να γίνει σύμφωνα με
τις δύο αυτές χιύρες, πριν από τη νέα δι
εύρυνση. Το 2002 η ΚΑΠ θα επανεξετασθεί. Σύμφωνα με ανεπίσημο έγγραφο
που κυκλοφορεί σε κύκλους της γαλλι
κής και γερμανικής κυβέρνησης, η ΚΑΠ
πρέπει να διόσει βάρος στην ενίσχυση

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόσκα Φίσερ που τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα των Βρυξελλών με τις
προτάσεις του για ομοσπονδιακή προοπτική της ΕΕ.

της περιφερειακής ανάπτυξης και στη
διεκπεραίωση περιβαλλοντικοί πληριομιόν. Μια ριζική μεταρρύθμιση προς την
κατεύθυνση αυτή θα ικανοποιούσε και
τον ΔΟΕ, όπου η πίεση πάνω στην Κοι
νότητα να περικόψει τις αγροτικές επι
δοτήσεις είναι αισθητή.
Η μεταρρύθμιση των Οεσμιόν και διαδικασιιόν αποφάσεων από τη μια μεριά,
τοιν συγκεκριμένων πολιτικιύν της Ε.Ε.
από την άλλη πριν από τη διεύρυνση έγι
νε αναπόφευκτη. Συνεπούς, στη δια
πραγμάτευση που τρέχει στο πλαίσιο
της ΔΣΔ 2000 και στον περίγυρό της
(αναθεο'ιρηση ΚΑΠ, επανεξέταση διαρΟρωτικιόν πολιτικών κ.ά.) διακυβεύονται μερικοί παραδοσιακοί ελληνικοί
ορισμοί εθνικών συμφερόντων, που
μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: Πε
ρισσότερες μεταβιβάσεις πόρων, ανα
βολές διαρθρω τικοί προσαρμογιόν,
εξωτερική πολιτική βάσει τοιν αρχιύν
του διεθνούς δικαίου όπο)ς τις αντιλαμ
βανόμαστε και βέτο για ζητήματα που
άπτονται «ζιοτικιόν συμφερόντων».
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΑΜΑ

Οι επερχόμενες αλλαγές καθορίζουν
το σκηνικό, στο οποίο εκτυλίσσεται ένα
μικρό νεοελληνικό δράμα, που άλλωστε
μας είναι γνώριμο από την εποχή που οι
πολιτικές ηγεσίες επέλεξαν τον δρόμο
για την Ευριόπη: Σε κάθε στάδιο, μόλις
πλησιάζουμε τον στόχο, αυτός μετακι

νείται. Το τοπίο που νομίζαμε οριστικά
διαμορφωμένο, αλλάζει πάλι. Αυτό συ
νέβη στη δεκαετία του ’60 με τη Σύνδε
ση, στη δεκαετία του ’80 με την ένταξη,
στη δεκαετία του ’90 με την ΟΝΕ και το
ίδιο θα συμβεί πιθανόν στην επόμενη
δεκαετία.
Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΑΕΝΑΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι συχνά
μας λείπει η μακροχρόνια οπτική -μια
σταθερή αντίληψη για το π ιός θα είναι ο
κόσμος και η Ευριόπη, ας πούμε το 2010,
και πιός θα μπορεί να είναι ρεαλιστικά η
Ελλάδα σε αυτόν. Τρέχουμε να φθάσουμε σ’ ένα στόχο χωρίς συγκεκριμένη ει
κόνα του και τού τι ακριβιός συνεπάγε
ται για τη χιόρα.
Συστηματοποιώντας κάπιυς τις ανα
γκαίες προσαρμογές (μερικές από τις
οποίες έχουν αρχίσει διατακτικά), ξε
χωρίζω κατ’ αρχάς τρεις μεγάλες κατη
γορίες:
Εσωτερικές κυρίως διαρθρωτικές αλλα
γές
Αποσαφήνιση της δικής μας ευρωπαϊ
κής πολιτικής (όπου το ναι στην Ομο
σπονδία δεν αρκεί) και
Αναθεώρηση της ελληνικής εξοιτερικής πολιτικής συνολικά.
Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν
προσφέρουν τις αναγκαίες αποσαφηνί
σεις.
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Οι διαρθρωτικές αλλαγές επιβάλλο
νται από την ΟΝΕ και τη διεύρυνση. Και
οι δύο έχουν ήδη ως σημαντική συνέ
πεια ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη αντιμέ
τωπη με ισχυρότερο ανταγωνισμό που
θα αυξάνεται στο μέλλον, ενώ πιθανόν
θα δει τους πόρους από τα διαρθρωτικά
ταμεία να μειοίνονται.
Ουσιαστικά, μια κοινωνία οργανωμέ
νη «πολιτικά» γύρω από ένα προστατευ
τικό, πολυάσχολο και διεισδυτικό κρά
τος, που εξασφάλιζε ράντες και δεν
μπορούσε να αντιμετωπίσει στοιχειώδη
προβλήματα παραβίασης των κανόνων,
κ.λπ. οφείλει να γίνει κράτος του αντα
γωνισμού.
Ουδέποτε έγινε κατανοητή η βαθιά ση
μασία της δικής μας επιστροφής στην
Ευρώπη μετά τη δικτατορία. Ό τι δεν
ήταν μια τυπική πράξη προσχώρησης
που έφερνε μερικούς πόρους και ότι όλα
τα άλλα θα άλλαζαν τόσο ώστε να μέ
νουν τα ίδια. Ό τι στην Ε.Ε. η Ελλάδα
δεν θα μπορούσε να είναι μια τριτοκο
σμική δημοκρατία, με κυρίαρχα τα εθνικολαϊκιστικά ιδεολογήματα. Ακόμη ώς
σήμερα η έμφαση είναι στη «μακροοι
κονομική σύγκλιση» που αποφεύγει τη
σύγκρουση με κατεστημένες συμπερι
φορές και οργανωμένα συμφέροντα. Η
πολιτική που εφαρμόσθηκε για την εί
σοδο στην ΟΝΕ στόχευε στην πράξη σε
μια σταθεροποίηση χωρίς μεταρρύθμι
ση. Χαρακτηριστικά της ήταν «αποκρα
τικοποιήσεις» που δεν άλλαζαν παρα
δοσιακούς μηχανισμούς πολιτικού ελέγ
χου, στασιμότητα στους μεγάλους φακέ
λους των κοινωνικών ασφαλίσεων και
των εργασιακών σχέσεων και μάλιστα
την ώρα που κατέκλυζε τη χιυρα ένα τε
ράστιο κύμα οικονομικιυν προσφύγων,
ενθάρρυνση μονοπωλιακοί δομαίν, συ
νεχής αύξηση του δημόσιου χρέους
(εκτός ορισμού Μάαστριχτ), κακοδια
χείριση και διαφθορά.
Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική
της χιόρας, σημεκυνουμε ότι η τρέχουσα
συζήτηση για το μέλλον της Ε.Ε. με την
χαρακτηριστική ανάσυρση μοντέλιυν,
που είχαν ατυχήσει στο παρελθόν, δίνει
τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσουμε πε
ρισσότερο τις δικές μας σχέσεις με την
Ευρυίπη, τη θέση μας εκεί, την ταυτότη
τά μας. Οι επερχόμενες διαφοροποιή
σεις κάνουν για άλλη μια φορά επίκαιρο
το τρύπημα αν ανήκουμε στον πυρήνα
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της Ευρώπης ή στο περιθώριο λόγω
ιστορίας και αξιών (κουλτούρας), θε
σμών και οικονομικών δομώ ν.
Αλλά και για πρακτικούς λόγους επείγει η αποσαφήνιση των ελληνικών ορα
μάτων.
Ενδιαφέρον στοιχείο της τρέχουσας
συζήτησης είναι ότι δεν περιορίζεται σε
τεχνικές πτυχές του ευρωπαϊκού οικο
δομήματος, αλλά έχει επεκταθεί σε ζη
τήματα που αναφέρονται στον τελικό
στόχο της ολοκλήρωσης, στο μακροχρό
νιο όραμα. Αναμφίβολα, ένας ξεκαθα
ρισμένος στόχος συνιστά ένα πολιτικό
αίτημα πρώτης τάξης σήμερα, ιδίως αν
ληφθεί υπ’ όψιν η κοινή γνώμη. Αυτή,
παρά τις τοπικές διαφοροποιήσεις, θέ
λει να γνωρίζει προς τα πού πηγαίνει το
όχημα της Ε.Ε., με ποιους θα συνταξι
δεύει και με ποιους όρους. Ο πολιτικός
στόχος θέτει συνεπώς προβλήματα εμ
βάθυνσης, γεωγραφικών ορίων, ταυτό
τητας.
Έ ν α πολιτικό όραμα ενυπήρχε εξ αρ
χής στη σκέψη μερικών τουλάχιστον
από τους πρωταγωνιστές της ευρωπαϊ
κής ενοποίησης, ενώ επίσης προηγού
μενα βήματα ολοκλήρωσης συνδέθη
καν ή σημαδεύθηκαν από μακρόπνοες
αναζητήσεις για τον τελικό στόχο της.
Αυτό συνέβη, π.χ., το 1984 πριν από το
άλμα προς την ΕΕΠ και την «εσωτερι
κή αγορά» και επαναλήφθηκε στο Μ ά
αστριχτ το 1989-91, όταν ετέθη θέμα
παράλληλης πορείας προς την Πολιτική
Ένωση.
Η ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ

Ειδικότερα, η ιδέα της Ομοσπονδίας
των ευρωπαϊκών κρατών (ΗΠΕ) δεν εμ
φανίζεται για πρώτη φορά. Ωστόσο, οι
αντιρρήσεις είναι υπαρκτές και βαθιά
ριζωμένες σε εθνικές παραδόσεις. Στο
Ηνωμένο Βασίλειο, π.χ., η έννοια σημα
τοδοτεί απλά μια απειλή της εθνικής κυ
ριαρχίας, η οποία ασκείται μέσω ιστορι
κ ο ί θεσμών όπως το Κοινοβούλιο και η
εκλεγμένη κυβέρνηση. Επίσης, στη Γαλ
λία ο όρος Ομοσπονδία χρησιμοποιεί
ται μόνο στις παρυφές της πολιτικής
(π.χ. από τον Ντελόρ) και εκεί με εξειδικεύσεις που αφήνουν πολλά ζητήματα
αδιευκρίνιστα.
Ποια ευρωπαϊκά οράματα προτείνονται
στη χώρα;
Τόσο στον πολιτικό όσο και στον ακα

δημαϊκό χώρο έχει επικρατήσει μια
ιδιότυπη κλίση προς κάποιο πρότυπο
Ομοσπονδίας για την Ευρώπη. Οι σχετι
κές αντιλήψεις στα πολιτικά κείμενα πα
ραμένουν αρκετά ασαφείς, ανεπεξέρ
γαστες. Εκτός τούτου, η προτίμηση αυτή
είναι παράδοξη, αν σκεφθεί κανείς ότι
λείπει κάθε εμπειρία με ομοσπονδιακές
δομές, ότι το ελληνικό κράτος ήταν και
παραμένει συγκεντρωτικό και ότι ο ρό
λος του ξένου παράγοντα στις εσοπερικές υποθέσεις, με πρόσφατες μάλιστα
οδυνηρές εμπειρίες, μάλλον τροφοδότη
σε μια ρητορική υπέρ της υπεράσπισης
της εθνικής κυριαρχίας, όπως αυτή ορι
ζόταν παραδοσιακά. Η ρητορική αυτή
λογικά διαμόρφωσε ένα κλίμα που δεν
ευνοεί ομοσπονδιακές φαντασκύσεις.
Στον ακαδημαϊκό χώρο επίσης υπάρ
χουν πολλοί υποστηρικτές του ομοσπον
διακού οράματος. Σε αυτούς ανήκουν οι
Κ. Στεφάνου και Π. Ιωακειμίδης. Άλλοι,
όπως ο Γ. Παπαδημητριού, υπερθεματί
ζουν, υποστηρίζοντας, κάπως νωρίς βέ
βαια, ότι η Ομοσπονδία έχει ήδη πραγ
ματοποιηθεί.
Γεγονός είναι πάντως ότι τον τελευ
ταίο καιρό η επίσημη πολιτική μας ξεπέρασε τη σχιζοφρένεια προηγούμενων
φάσεων, χαρακτηριστικό της οποίας
ήταν ότι από τη μια υποστηρίζαμε προω
θημένες μορφές ευρωπαϊκής ενοποίη
σης (από το 1989 την Ομοσπονδία) και
από την άλλη ακραία εθνικιστικά-λαϊκιστικές εθνικές φαντασιοίσεις. Υποστη
ρίζω λοιπόν ότι, γενικά, οι ελληνικές
αντιφάσεις με τη μείωση της ανεδαφικότητας από τα μέσα περίπου του 1999 στα
λεγόμενα «εθνικά θέματα» ήλθαν στα
ευρωπαϊκά μέτρα.
ΑΛΛΑ ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ;

Η συζήτηση για την Ομοσπονδία δύ
σκολα υποκρύπτει την πεποίθηση ότι το
«μέγεθος μετρά». Τα πλεονεκτήματα
του μεγέθους τα δείχνουν οι ΗΠΑ. Η
χώρα ανακατεύεται ενεργά στις υποθέ
σεις της Νικαράγουα ή του Μεξικού. Γε
νικά, μια κυρίαρχη δύναμη διαθέτει
πολλούς τρόπους να ασκεί πιέσεις σε μι
κρές χώρες στη γειτονιά της ή πιο πέρα.
Σε οικονομικά ζητήματα η Ε.Ε. εκμεταλλεύθηκε συχνά τα πλεονεκτήματα
του μεγέθους, π.χ. στις διαπραγματεύ
σεις με το Μαρόκο για τα αλιευτικά

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τα χαμόγελα των « 15» είναι από την υπογραφή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη
Νίκαια. Λίγο αργότερα όταν θ' αρχίσει το σκληρό παζάρι τα χαμόγελα θα παγώσουν.

διχαιιόματα ή εξάγοντας αγροτικά προϊ
όντα με τη βοήθεια επιδοτήσεων που
διαστρέφουν κάθε έννοια έντιμου αντα
γωνισμού σε βάρος ασθενέστερων (π.χ.
της Πολωνίας!).
Τι θα γίνει σε θέματα εξωτερικής πολι
τικής και ασφαλείας, αν η Ε.Ε. αποκτή
σει, οδεΰοντας προς την πολιτική ένωση
ή ως συστατικό στοιχείο της τελευταίας,
ισχυρή και πραγματικά
«κοινή»
ΚΕΠΠΑ; Η επίσημη ρητορική προέρχε
ται από την παράδοση της ιδεαλιστικής
επικάλυψης. Τονίζει ότι η Ε.Ε., έχοντας
κοινές αξίες να προστατεύσει, θα παίξει
τον ειρηνικό της ρόλο στον κόσμο. Έ χ ει
άλλωστε τις μεγαλύτερες ευαισθησίες
για τα κοινωνικά και οικονομικά προ
βλήματα, ιδίιυς των αναπτυσσόμενων
χωριόν. Υπερασπίζεται τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Και έτσι συμπληρώνει την
άλλη μεγάλη δύναμη, τις ΗΠΑ, που έχει
κοινές αξίες με αυτή και δεν μπορεί μό
νη της να τις υπερασπίσει στον κόσμο. Η
ευρωπαϊκή ενότητα και κοινή δράση εί
ναι ένας αναγκαίος πυλοίνας του δυτι
κού συστήματος ασφαλείας.
Πρόκειται για καρικατούρα, που ελά
χιστα πείθει, ιδίιυς μετά την ιρακινή και
γιουγκοσλαβική κρίση.
Ας θέσουμε το εροπημα πιο ρεαλιστι

κά: Θα οδηγούσε σε μια έντιμη πολιτική
έναντι των μικρότερων και φτωχότερων
χωριυν εκτός Ε.Ε. στον άμεσο ή ευρύτε
ρο περίγυρο; Ή θα είχε ως κύριο στόχο
τη σταθεροποίηση μιας ηγεμονικής τά
ξης, φερ’ ειπείν συντηρώντας αρεστά
πολιτικά καθεστώτα και καθορίζοντας
μονόπλευρα τους όρους των συναλλα
γών; Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί και
μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα
στην Ελλάδα και σε άλλες μικρές χώρες,
αν η Ε.Ε. στο μέλλον είναι σε θέση να
ασκεί ρόλο υπερδύναμης έναντι χωρών
με τις οποίες θα θέλαμε να έχουμε σχέ
σεις ισοτιμίας, π.χ. έναντι των αραβικιόν
χωριύν ή έναντι χωρών της ΝΑ Ευρώ
πης. Ακολουθώντας παιχνίδι ηγεμονι
σμού (των μεγάλων) μπορεί να προκαλέσουμε τριβές σε έναν χιύρο ασταθή
και γειτονικό μας.
ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ

Σε αυτά μπορούμε να προσθέσουμε
και άλλα παρακολουθιόντας τον υπο
ψιασμένο Werner Karppenter: Αν δε
χθούμε ότι η Ε.Ε. θα ασκεί μια διόλου
καλοπροαίρετη ηγεμονία, τι συνέπειες
θα έχει αυτή για τις σχέσεις μεταξύ των
ίδιαιν των κρατών-μελιόν της Ένωσης;
Μήπως, υπό τις συνθήκες αυτές, οι με

γάλοι, που θα έχουν και το «βάρος της
ευθύνης», για να παραφράσουμε μια
ρήση του Κίπλιν, θα ασκούν αυξημένη
πίεση στα μικρότερα κράτη-μέλη,
εκβιάζοντας εσωτερικούς συμβιβα
σμούς; Ή , σε άλλη διατύπωση, θα ενδυ
ναμωθούν οι τάσεις συγκέντρωσης «ευθυνιόν» γύριο από έναν πυρήνα; Στην
περίπτωση αυτή θα περιορίζονταν τα
περιθώρια χειρισμών τιυν μικριύν κρατιόν-μελών.
Υπό τις συνθήκες αυτές το δίλημμα της
Ε.Ε. είναι: Θέλοντας να αντλήσει τα
οφέλη του μεγέθους θέτει σε κίνηση ή
επιταχύνει έναν φαύλο κύκλο αμοιβαί
ας δυσπιστίας, συγκρούσεων και επανεξοπλισμών. Αν παραιτηθεί από τον στό
χο αυτό κινδυνεύει να παραμείνει ένας
πολιτικός νάνος, που αδυνατεί να υπε
ρασπίσει τα συμφέροντά του.
Το ερώτημα είναι βέβαια αν πράγματι
οι Ευρωπαίοι πηγαίνουν προς τα εκεί,
προς τη λογική της «μεγάλης δύναμης».
Κατά την εκτίμησή μου, η τάση αυτή εί
ναι υπαρκτή σε σημαντικά τμήματα των
ηγεσιών και μάλιστα για τον λόγο που
αναφέραμε: Αξιοποίηση των ωφελεκύν
του μεγέθους για την προάσπιση των
ιδίων συμφερόντων. Από την άλλη με
ριά όμως υπάρχει και το κόστος της ηγε
μονίας. Το αμερικανικό μοντέλο μεγέ
θους, δύναμης και ηγεμονίας στηρίζεται
σε μια πολυδάπανη στρατιωτική μηχα
νή. Η τελευταία «κινεί» την τεχνολογική
πρόοδο, αλλά ταυτόχρονα δεσμεύει πό
ρους - υλικούςκαι ανθρώπινους.
Η σημερινή ΚΕΠΠΑ κάνει τη ζωή μιας
μικρής χώρας όπως η Ελλάδα εν πολλοίς πιο άνετη. Η Ελλάδα απολαμβάνει
τα ίδια τυπικά δικαιώματα όπιυς οι με
γάλοι και μπορεί να υπερασπισθεί τα
συμφέροντά της (κατάλληλα οριζόμενα
ωστόσο) απέναντι των εταίρουν στην
Ε.Ε. Μας επιτρέπει ρόλο διαμεσολαβη
τή τρίτων μικριόν χωρών και, με λίγη τύ
χη, να μετριάζουμε τα παιχνίδια δύνα
μης των μεγάλων. Αυτές είναι πραγματι
κές δυνατότητες. Άλλο θέμα αν τις αξιοποιούμε. Και άλλο, γιατί πολλοί πολιτι
κοί μας δεν τις βλέπουν, ονειρευόμενοι
να γίνουν συστατικό στοιχείο μιας μεγά
λης δύναμης, παραβλέποντας ότι σ’ ένα
τέτοιο πλαίσιο η κατανομή δύναμης δεν
μας ευνοεί.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ
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Η ράβδος και το καρότο

Ταϊβάν παύει να εκπροσωπείται στον
διεθνή οργανισμό.
Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την παράδοση, όταν το 1590 ένα πορτογαλικό πλοίο πέρασε δίπλα από
τη σημερινή Ταϊβάν, ο Ολλανδός πλοηγός Jan Huygen van Linschoten αναφώνησε
“llha Formosa" (τι ωραίο νησί!) και με αυτόν τον τρόπο «βάπτισε» τη νήσο για περίπου
τέσσερις αιώνες. Καταπράσινη, με έντονα τροπικό κλίμα και κατοικούμενη από φυλές
μαλαϊκής/πολυνησιακής καταγωγής, η Φορμόζα θα ήταν πράγματι ένα εξωτικό μέρος
στην απώτατη άκρη της Ασίας. Ωστόσο, στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, εκείνο το
ειδυλλιακό τοπίο ελάχιστη σχέση έχει με τους σημερινούς ιλιγγιώδεις ρυθμούς
οικονομικής ανάπτυξης, όπως και με το μέγεθος των πολιτικών προκλήσεων στην
περιοχή.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Το όνομα Ταϊβάν προέρχεται από τη
λέξη Tayouan («εξέδρα πάνω από τον
κολπίσκο”), όπως ήταν γνωστή μετά
τον 17ο αιώνα η χερσόνησος στα νοτιο
δυτικά του νησιού. Παρά την κυριαρχία
τιον Ολλανδών στη Φορμόζα (16241662) και την επίμονη γαλλική παρου
σία τούς επόμενους δύο αιώνες, το νησί
εντάχΟηκε φυσιολογικά στο γαλαξία
του κινεζικού πολιτισμού, αν και διατή
ρησε τη σχετική πολιτική αυτονομία
του από την ηπειριοτική Κίνα έως και
τα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1887 η Φορ
μόζα υπήχΟη διοικητικά στην μαντσουρική αυτοκρατορία, αλλά μετά την ήττα
την Κίνας από την Ιαπωνία, μόλις οκτώ
χρόνια αργότερα, ακολούθησε η παρά
δοση του νησιού στο Τόκιο επ’ άπειρον
- κι όχι για διάστημα 99 ετών, όπως συ
νέβη με την παραχώρηση του Χονγκ
Κονγκστη Βρετανία την ίδια περίοδο.
Η πεντηκονταετής κυριαρχία του Τό
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κιο λήγει απότομα στο τέλος του Δ ευ
τέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο
βρίσκει την Ιαπωνία ισοπεδωμένη και
την Ταϊβάν... ημιελεύθερη. Στην η πει
ρωτική Κίνα ήδη μαίνεται ο εμφύλιος
πόλεμος, και το 1949 ο ηττημένος
Chan Kai-shek και τα στρατεύματά του
αποσύρονται στο νησί, εγκαθιδρύο
ντας καθεστώς μονοκομματικό, αλλά
με πολλά από τα χαρακτηριστικά της
οικονομίας της αγοράς και με υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης. Ό ντας κάτω από
την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας,
η Ταϊβάν γίνεται γνωστή ως Δημοκρα
τία της Κίνας και για ένα χρονικό δ ιά 
στημα κατέχει την έδρα της Κίνας στον
ΟΗΕ. Το 1972, σε μια θεαματική
στροφή στην αμερικανική εξωτερική
πολιτική, ο πρόεδρος Richard Nixon
αποκαθιστά τις διπλωματικές σχέσεις
των ΗΠΑ με το Πεκίνο και η έδρα της
Κίνας στον Ο Η Ε παραχω ρείται στη
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ενώ η

Εάν η αντιπαράθεση του Πεκίνου και
του Τ αϊπέι κατά τη διάρκεια του Ψυ
χρού Πολέμου είχε κατ’ εξοχήν ιδεολο
γική χροιά, σήμερα οι επιδιώξεις του
Πεκίνου εκπηγάζουν από την ξεκάθα
ρη στρατηγική της εθνικής ολοκλήρω
σης. Έ χο ντα ς ανακτήσει την απαραίτη
τη αυτοπεποίθηση, η Κίνα θεωρεί ως
αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο στόχο
την προσάρτηση της Ταϊβάν στην επικράτειά της, όπως έπραξε πρόσφατα
με το Χονγκ Κονγκ (1997) και το Μα
κάο (1999). Κι εδώ ακριβώς αρχίζουν
οι δυσκολίες.
Για το Πεκίνο, το μόνο στοιχείο ανοι
κτό σε διαπραγμάτευση είναι η ακρι
βής διαδικασία για την επίτευξη αυτού
του στόχου. Αντίθετα, η Ταϊβάν αρνείται να ενσωματωθεί στην Κίνα για του
λάχιστον τρεις λόγους. Πρώτον, είναι
ευδιάκριτος ο φόβος στην Ταϊβάν πως
ο κινεζικός τρόπος διαχείρισης της οι
κονομίας αντενδείκνυται για τις δομές
και το δυναμισμό της οικονομίας του
νησιού. Δεύτερον, η μεταπολεμική πε
ρίοδος οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης του νησιού είχε α)ς αποτέλε
σμα, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση
μιας ισχυρής πολιτικής ελίτ, η οποία
δεν δέχεται να υπαχθεί στις δικαιοδο
σίες του Πεκίνου. Τρίτον, ενισχύεται
συνεχώς η τάση οι κάτοικοι της Ταϊβάν*
να θεωρούν εαυτούς ξεχωριστό έθνος|
κι όχι απαραίτητα Κινέζους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενοότο 1991
μόνο το 16,5% των κατοίκων του νησι
ού θεωρούσαν εαυτούς «Ταϊβανέζους»
με την έννοια της εθνικής ταυτότητας,
το 1996 το αντίστοιχο ποσοστό διπλα
σιάστηκε στο 33,1%. Οι δε κάτοικοι
που αποκαλούσαν τον εαυτό τους «Κι
νέζους» μειώθηκαν κατά το ήμισυ: από
32,5% το 1991 σε 16,6% το 1996.'
ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Η κατάσταση έχει περιπλακεί ιδιαίτε
ρα τους τελευταίους μήνες, εξαιτίαςτης
αλλαγής φρουράς στο Τ αϊπέι τον Μάιο
2000. Με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο
Chen Shui-bian να προέρχεται από το
μέχρι πρόσφατα αντιπολιτευόμενο Δη
μοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (DPP)

ΚΙΝΑ-ΤΑΪΒΑΝ
- τ ο οποίο αντιτάσσεται σθεναρά στην
προοπτική ένωσης της Ταϊβάν με την
ηπειρωτική Κ ίνα- το Πεκίνο έχει να
αντιμετωπίσει ένα ιδιόρρυθμο δίλημ
μα. Αφενός μεν καλείται να σκληρΰνει
τη στάση του απέναντι στις προκλητι
κές δηλώσεις της νέας ηγεσίας στο Ταϊπέι. Αφετέρου δε αποφ εύγει την ανεξέ
λεγκτη κλιμάκωση της έντασης, δεδο
μένου ότι η Ταϊβάν είναι αξιόλογη οι
κονομική δύναμη και αποτελεί την «πύ
λη» κεφαλαίων και τεχνολογιών για
την ηπειρωτική Κίνα.
Σήμερα, το 40% περίπου των επενδυ
τικών κεφαλαίων που εκρέουν από την
Ταϊβάν κατευθύνονται στην Κίνα. Το
1999 το 11,1% του εξωτερικού εμπορί
ου της Ταϊβάν διεξαγόταν με την Κίνα,
σε σύγκριση με μόλις 1,7% το 1987.2 Η
δυναμική αυτής της συνεργασίας είναι
τόσο προφανής που η νέα ηγεσία της
Ταϊβάν έχει εκφράσει ορισμένες εν
στάσεις: το Τ αϊπέι αντιλαμβάνεται ότι
ο αυξανόμενος όγκος αυτών των συ
ναλλαγών με την ηπειρωτική Κίνα συνιστά μια μορφή οικονομικής εξάρτη
σης από το Πεκίνο και έχει κατά και
ρούς προσπαθήσει να ασκήσει περιο
ριστική πολιτική, αλλά συναντά τις

αντιδράσεις των επιχειρηματικών κύ
κλων του νησιού.
Με αυτά τα δεδομένα, είναι ίσως λογι
κό ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, το
Πεκίνο φαίνεται να επιλέγει τον δεύτε
ρο δρόμο και την προσέγγιση πολιτικών
κύκλων της Ταϊβάν, χωρίς βέβαια να
εγκαταλείπει τους προειδοποιητικούς
«βρυχηθμούς». Να σημειωθεί ότι μόνο
φέτος το ένα τρίτον των βουλευτών του
νησιού έχουν επισκεφθεί την Κίνα με
επίσημη πρόσκληση του Πεκίνου. Αυτό,
ωστόσο, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως
αλλαγή πλεύσης. Το πιθανότερο είναι
στο ορατό μέλλον η Κίνα να διατηρήσει
μια πολιτική «ράβδου και καρότου»,
αποφεύγοντας μεν την πολεμική σύρρα
ξη με το νησί, αλλά συνάμα υπαγορεύο
ντας με τη στάση της τις βασικές πολιτι
κές επιλογές του Ταϊπέι.
Μέχρι σήμερα, η Κίνα έχει κατασκευά
σει περισσότερα από 15 στρατιωτικά αε
ροδρόμια σε ακτίνα 300 μιλίων από την
Ταϊβάν, καθώς και τουλάχιστον τρεις
βάσεις εκτόξευσης πυραύλων που στο
χεύουν στο νησί.1Η Ταϊβάν, με τη σειρά
της, διαθέτει υπολογίσιμη αποτρεπτική
ικανότητα -κυρίως χάρη στις Η Π Α - και
δεν θα είναι εύκολο θύμα σε περίπτωση

πολεμικής σύρραξης. Συνεπώς, η ισορ
ροπία τρόμου μεταξύ των δύο εμπλεκό
μενων μερών, δεδομένων και των πολύ
πλοκων συσχετισμιόν δυνάμεο)ν στην ευ
ρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ασίας,
ενδέχεται να διατηρηθεί... μέχρι νεωτέρας. Εν τω μεταξύ, είναι αρκετά πιθανό
το Πεκίνο και το Ταϊπέι να αναπτύξουν
διάφορες μορφές «χαμηλής πολιτικής»
-όπως είναι οι συνεχώς εντεινόμενες οι
κονομικές σχέσεις τους- και να αναζητή
σουν την επίλυση του πολιτικού προβλή
ματος τους εν ευθέτω χρόνω.
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Σε δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά) παρουσιάζεται για πρώτη
φ ορά το έργο του ζωγράφου και επιχειρείται μια ολοκληρωμένη
αποτίμηση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας του Στέλιου Αναστασιάδη (1926-1995). Ο περιθωριακός αυτός ζωγράφος, που μό
νο μια φ ορά στη ζωή του δέχθηκε να εκθέσει έργα του και ουδέ
ποτε συμβιβάστηκε με το υ ς κανόνες της αγοράς τέχνης, παρου
σ ιά ζετα ι σ το βιβλίο α υ τό με εκτενή εισαγωγή του Νίκου Χατζηνικολάου. Ο συγγραφέας παρακολουθεί την οδύσσεια αυτού του
μποέμ και αντικομματικού αριστερού, από την Αλεξάνδρεια στις
ευρωπαϊκές πόλεις και από εκεί στην Αθήνα. Το έργο του Αναστασιάδη χωρίζεται σε δύο μέρη: τα πορτραίτα που ζωγράφισε στην
Ευρώπη και την Ε λλά δα , και τα τοπία που φιλοτέχνησε μετά την
οριστική το υ εγκατά σ τα σ η στην Α θήνα το 1964. Την έκδοση συ
μπληρώνουν με κ είμ εν ά το υ ς ο Δ ημήτρης Τζώ ρτζης, η Ν ατάσσ α
Δ ομνάκη και η Ρ εγ γ ίν α Γκοντιέ.

168 σελίδες, 34 x 24 cm, πανόδετο, 194 έγχρ. εικόνες. Τιμή: 15.000 δρχ.
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Δ ια π λ ο κ ή
και νοθευμένος εκ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ό ς
του Αλέξανδρου Καζαμία

Τίποτα ουσιαστικά το σκανδαλώδες δεν υφίσταται στη διαπλοκή του κράτους
με τα συμφέροντα των εξωθεσμικών κέντρων επιρροής και εξουσίας.
Πρόκειται, άλλωστε, για ένα φαινόμενο τόσο διαδεδομένο και παλιό, ώστε
εκείνο που πραγματικά εκπλήσσει είναι η εμμονή όσων ακόμα συνεχίζουν να
τη μάχονται με στόχο να την εξαλείψουν. Η εξουσία ανέκαθεν απεχθανόταν
το διαχωρισμό της, γιατί είναι από την ίδια της τη φύση συγκεντρωτική.
Κι η διαπλοκή, δεν είναι παρά η φυσιολογική αντίστασή της στο δόγμα της
«διάκρισης των εξουσιών» που γέννησε η διαδικασία του δημοκρατικού
εκσυγχρονισμού πριν από δυόμισι περίπου αιώνες.

άποψη άτι η διαπλοκή είναι ένα
«πανάρχαιο φαινόμενο» που
αφορά τις πολιτικές και οικονο
μικές σχέσεις μέσα στον καπι
ταλισμό, είναι ένας μύθος που
καλλιέργησε κι ακόμα καλλιεργεί η θυ
μοσοφία του εκχυδαϊσμένου μαρξι
σμού. Σύμφωνα με τον κύριο εκπρόσω
πό της στην Ελλάδα, τον Κωνσταντίνο
Τσουκαλά, η «διαπλοκή υποδηλώνει
απλώς το αυτονόητο πρόβλημα που τί
θεται σε όλες τις καπιταλιστικές κοινω
νίες ως προς τις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στις οικονομικές και
στις πολιτικές εξουσίες». Οι σχέσεις
αυτές, προσθέτει ο Τσουκαλάς, «διαπλέκονται... εξ αντικειμένου», διότι,
καθώς, λέει, υποστήριζε ο Νίκος Πουλαντζάς «ένα “σχετικά αυτόνομο” κα
πιταλιστικό κράτος συναρθρώνεται εξ
ορισμού με όλους εκείνους που έχουν
συμφέρον τη συντήρηση του συστήμα
τος»1.
Ο λαϊκισμός της άποψης αυτής είναι
ουσιαστικά εξίσου χοντροκομμένος κι
υστερόβουλος μ’ εκείνον του εκχυδαϊσμένου φιλελευθερισμού, που αποδί
δει τη διαπλοκή, όχι βεβαίως στον καπι
ταλισμό, αλλά στην ίδια την ύπαρξη του
κράτους, το οποίο -υποτίθεται- εξανα
γκάζει την ιδιωτική πρωτοβουλία στο
να θέλει διαρκώς να το εξαγοράσει.
Όμως, είτε ως προϊόν της ζούγκλας του
καπιταλισμού είτε ως φυσιολογική
αντίδραση της αγοράς απέναντι στην
τυραννία του κρατικού νεοκορπορατι-

Η

36

σμού, τόσο ο εκχυδαϊσμένος μαρξισμός
όσο και ο εκχυδαϊσμένος φιλελευθερι
σμός πλένουν τα χέρια μοιρολατρικά
απέναντι στις ευθύνες όσων την καλ
λιεργούν. Αποδίδοντάς την ολοκληρω
τικά στις λειτουργίες ενός ευρύτερου
συστήματος που θέλουν να ανατρέ
ψουν, αρνούνται πεισματικά να δουν τη
διαπλοκή γι’ αυτό που στην πραγματι
κότητα είναι: ένα οργανωμένο έγκλημα
εκ μέρους συγκεκριμένων ομάδων που
δεν έχουν καν το ελαφρυντικό της στέ
ρησης ή της ανάγκης - ο συστηματικός
βιασμός της κοινωνίας από τις ίδιες τις
εξουσίες που αποκρυσταλλώνονται
στην κορυφή1)της για να της δώσουν κα
θοδήγηση και προοπτική.
Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

Αντίθετα με όσα πρεσβεύει ο Τσου
καλάς, η διαπλοκή δεν είναι ούτε «ένα
πανάρχαιο φαινόμενο» ούτε «εξ αντι
κειμένου» παράγωγο της «σχετικής αυ
τονομίας» του καπιταλιστικού κρά
τους». Πρώτον, όπως σωστά τονίζει ο
Μουζέλης2 η διαπλοκή είναι ένα σύγ
χρονο φαινόμενο, το οποίο χρονολο
γείται από την εποχή που η πολιτική
και η οικονομική (ή, μάλλον, πιο σωστά
και η ιδεολογική) εξουσία άρχισαν να
διαχωρίζονται θεσμικά, δηλαδή από
τις απαρχές της διαδικασίας του δημο
κρατικού εκσυγχρονισμού. Στις παρα
δοσιακές κοινωνίες, η τριαρχία Θρόνου-Εκκλησίας-Ευγενών μοιράζονταν
ανοιχτά όλη την εξουσία -πολιτική, οι

κονομική και ιδεολογική-η οποία ήταν
αδιαχώριστη και ενιαία. Γι’ αυτό, στην
παραδοσιακή κοινωνία, δεν ήταν δυ
νατό να υπάρξουν σχέσεις διαπλοκής,
αφού οι εξουσίες ήταν εξ αρχής συγκε
ντρωμένες.
Δεύτερον, όταν ο Τσουκαλάς επιστρα
τεύει τη μαρξιστική θεωρία του Πουλαντζά, γνωρίζει άριστα’ ότι η θεωρία αυ
τή πρεσβεύει τα ακριβώς αντίθετα από
εκείνα που με το ζόρι τη βάζει να μας
πει. Π αρά τις συνεχείς προσαρμογές
του προβληματισμού του, ο Πουλαντζάς, που απεχθανόταν τον εκχυδαϊσμένο μαρξισμό, ποτέ δεν έπαψε να
πρεσβεύει ότι, στον σύγχρονο καπιταλι
σμό, το κράτος εξαρτάται από το κεφά
λαιο με τρόπο δομικό ή, αλλιώς, χωρίς
να χρειάζεται να διαπλακεί με αυτό.
Ο ρθά ή εσφαλμένα, ο Πουλαντζάς ανέ
καθεν θεωρούσε ότι το σύγχρονο καπι
ταλιστικό κράτος, σε τελευταία ανάλυ
ση, υποστηρίζει τα συμφέροντα του κεφαλάιου μέσα από το Δίκαιο και όχι εις
βάρος αυτού. Τόσο, ώστε στην π ερ ιβ ό η 
τη αντιπαράθεσή του με τον βρετανό
μαρξιστή Ralph Miliband π α ρ έμ εινε
αμετακίνητος στην άποψη ότι α φ ’ ης
στιγμής η καπιταλιστική τάξη η γεμ ο νεύ 
ει την κοινωνία στο οικονομικό και ιδε
ολογικό πεδίο, το κράτος θα π α ρ α μ είν ει
καπιταλιστικό, ακόμα κι αν η κ υβ έρ νη 
ση και όλοι οι αξιωματούχοι του π ρ ο έρ 
χονταν από την εργατική τάξη. Διότι,
ακριβώς, ο Πουλαντζάς θεωρούσε όχι
το κράτος εξαρτάται από την κυρίαρχη
κοινωνική τάξη ασχέτως από τα άτομα
που το επανδρώνουν ή το επηρεάζουν.
Μ πορεί βεβαίως ο Τσουκαλάς να έχει
δίκιο ή άδικο όταν μας λέει πως «τα
ίχνη» της διαπλοκής του κεφαλαίου με
την πολιτική εξουσία πάντοτε είναι «α
ποτελεσματικά συγκαλυμένα» - αν και,
για να το λέει τόσο κατηγορηματικά,
ίσως γνωρίζει κάτι παραπάνω για τού
τη τη συγκάλυψη, αφού μες στην πλη
θώρα των αδιάτμευστων κ α τα γ γ ε λ ιώ ν ,
η διαπλοκή δείχνει τελείως α π ο γ υ μ ν ω 
μένη. Ό π ω ς και να έχει, όμα)ς, τ α ίχνη
της διαπλοκής τα)ν σοφισμάτων του με

τον παλαιοπασοκικό λαϊκισμό, κάθε
άλλο παρά «αποτελεσματικά συγκα
λυμμένα» είναι. Ο διαφανής σκοπός
τους είναι αυτός: να πνίξουν την κριτι
κή κατά της διαπλοκής εκ μέρους της
αριστερός, μέσα από μια συλλογιστική
που θέλει να παρουσιαστεί ως πλέον
αριστερότερη αυτής. Π ρόκειται ουσια
στικά για μια θεωρητικοποιημένη εκ
δοχή του εξής επιχειρήματος από τον
Ιούνιο του «βρώμικου ’89»: «Αυτή είναι
μια απόφαση... που υπαγορεύεται από
το ιδεολογικό και κοινωνικό υπόβαθρο
του σοσιαλιστικού μας Κινήματος. Το
κόμμα της Δεξιάς χρησιμοποιούσε
υποκριτικά την κάθαρση, προ των
εκλογών, για να παραπλανήσει το
λαό... για να υποκλέψει δημοκρατικέςπροοδευτικές ψήφους... Εμείς ξεκινή
σαμε τη διαδικασία για την κάθαρση
και εμείς πρέπει να την ολοκληρώσου
με, σε συνεργασία με τις άλλες δημο
κρατικές προοδευτικές δυνάμεις».4
Ανέκαθεν, ο εκχυδαϊσμένος μαρξι
σμός έπασχε από την αγωνία να αυτοπαρουσιάζεται ως αριστερότερος της
αριστερός. Από την εποχή που ο ιδρυ
τής του ΠΑΣΟΚ προσδιόριζε το κόμμα
του ως « η αριστερά της αριστερός» μέ
χρι και την φαντασίωση των σημερινών
λαϊκιστών οπαδών του πως ταυτίζονται
με έναν δήθεν γνησιότερο σοσιαλισμό
από εκείνον των εκσυγχρονιστών, ο εκχυδαϊσμένος
μαρξισμός
διαρκώς
εμπαίζει έννοιες βασικές, στρεβλώνο
ντας θεμελιακές διακρίσεις. Στην κονσερβοποιημένη λογική του, ο εκχυδαϊσμένοςμαρξισμός πο τέ δεν αποδέχτηκε
ότι η διαφθορά είναι πρω ταρχικά μια
απάνθρωπη πράξη άκρατου κυνισμού,
η οποία δεν γνωρίζει ιδέες και π α ρ α τά 
ξεις. Γι ’ αυτόν, η διαπλοκή είναι εξ ορι
σμού «Δεξιά», τόσο, ώστε μες στην εκ 
φυλισμένη αντίληψή του, κάθε Δεξιός
να είναι ήδη ύποπτος διαπλοκής μόνο
και μόνο για τα φρονήματά του, ενώ,
συνάμα, όταν κάποιοι σοσιαλιστές είναι
πνιγμένοι ώς το λαιμό μέσα στη διαφθο
ρά, είναι για τί προσβλήθηκαν σε μια
στιγμή αδυναμίας από τον ιό του κ α π ι
ταλισμού και έγιναν Δεξιοί.
ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΝΟΘΕΥΜΕΝΟΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ό σα προβλήματα κι αν έχει η θεωρία
του Πουλαντζά, ποτέ κανείς δεν θα
μπορέσει να εξαγάγει από αυτήν τέτοι
ες ανοησίες σαν τον ισχυρισμό ότι η

διαπλοκή είναι εξ αντικειμένου παράγωγο του καπιταλισμού. Ορθά, η θεω
ρία αυτή κατανοεί ότι το σύγχρονο κα
πιταλιστικό κράτος θέλει να είναι κρά
τος δικαίου που αυτοελέγχεται από τη
δικαιοσύνη, και πως όταν δεν αυτοελέγχεται αποτελεσματικά από αυτήν, είναι
γιατί ο καπιταλισμός δεν λειτουργεί σω
στά ή, αλλιώς, περνάει κρίση. Διότι η
απάνθρωπη εκμετάλλευση του καπιτα
λισμού δεν χρειάζεται παρανομίες για
να πραγματοποιηθεί, δεν συντελείται
από έναν καπιταλισμό που δεν είναι ο
καλός εαυτός του, μα απεναντιάς, λαμ
βάνει χώρα καθημερινά μέσα από τις

Στην κονσερβοποιημένη
λογική του,
ο εκχυδαϊσ μένος
μαρξισμός ποτέ δεν
απ οδέχτηκε ότι η
διαφθορά είναι
πρωταρχικά μια
απάνθρωπη πράξη
άκρατου κυνισμού η
οποία δεν γνω ρίζει ιδ έες
και π αρατάξεις.

ίδιες τις διαφανείς του λειτουργίες,
όταν δεσπόζει ακριβώς το γράμμα και
το πνεύμα της τάξης και του νόμου.
Αλλιώς, αν παίρναμε στα σοβαρά όσα
πρεσβεύει ο εκχυδαϊσμένος μαρξισμός
του Τσουκαλά, θα έπρεπε να καταλή
ξουμε στο παράλογο συμπέρασμα ότι
όταν το καπιταλιστικό κράτος απαλλα
γεί από τη διαπλοκή κι αρχίσει να τηρεί
απόλυτα τους ίδιους του τους νόμους, θα
πάψει πλέον να είναι καπιταλιστικό!
Εκείνο που παραγνωρίζεται συχνά,
είναι το γεγονός ότι η θεωρία του Που
λαντζά αφορούσε το κράτος μέσα στον
σύγχρονο καπιταλισμό. Ο αποτελεσμα

τικός διαχωρισμός των εξουσιών και η
έννομη εδραίωση της φιλελεύθερης δη
μοκρατίας είναι φαινόμενα που απαι
τούν μια πετυχημένη διαδικασία εκσυγχρονισμού του καπιταλισμού. Η
διαπλοκή των εξουσιών, με άλλα λόγια,
υποδηλώνει αποτυχίες στη διαδικασία
του εκσυγχρονισμού ή, αλλιώς, την
αντοχή των παραδοσιακών δομών της
εξουσίας μέσα σε μια διαδικασία νο
θευμένου εκσυγχρονισμού. Στον νο
θευμένο εκσυγχρονισμό, μονίμως, συ
νυπάρχει ένας παροξυσμός ραγδαίας
επιδρομής στο μέλλον, μέσω της εισα
γωγής νέων τεχνολογικοόν και θεσμι
κών αλλαγών, ο οποίος συνυπάρχει με
τη διατήρηση των παραδοσιακών δο
μών που αντιστέκονται καχύποπτα και
πεισματικά στις αλλαγές του.
Ό πω ς μας έχει δείξει παλαιότερα ο
Μουζέλης5, στη νεότερη Ελλάδα, οι πα
ραδοσιακές πολιτικές δομές είχαν ανέ
καθεν δύο τύπους: τις τοπικιστικές πε
λατειακές σχέσεις και το λαϊκισμό.
Και στις δύο περιπτώσεις, η εξουσία
αντιστέκεται πετυχημένα στο διαχωρι
σμό της. Στις πελατειακές σχέσεις, συ
γκεντρώνεται σε τοπικό επίπεδο, στα
χέρια του πολιτικού/πάτρωνα, ενώ στο
εθνικό επίπεδο, η εξουσία συγκεντρώ
νεται στα χέρια ενός λαϊκιστή ηγέτη
που, με «σουλτανικό τρόπο», αρθρώνει
μια εθνικιστική ρητορεία που τον τοπο
θετεί πάνω από τους θεσμούς. Είτε
στον ένα είτε στον άλλο τύπο, μα και
στο συνδυασμό τους, η συγκεντρωτική/παραδοσιακή εξουσία είναι προσω
ποπαγής και συνεπώς διαφέρει ριζικά
από τη δομική εξουσία που έχει το κρά
τος ως θεσμός στον εκσυγχρονισμένο
καπιταλισμό.
Τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, λοι
πόν, προϋποθέτουν μια προσωποπαγή/παραδοσιακή μορφή πολιτικής εξου
σίας, γιατί είναι σχέσεις διαπροσωπι
κές ανάμεσα σε συγκεκριμένα άτομα
και ομάδες, και όχι σχέσεις ανάμεσα
στο κράτος ως θεσμό και στους κεφα
λαιούχους ως μια απρόσωπη τάξη. Συ
γκεκριμένα, η διαπλοκή υφίσταται ως
υπεξαίρεση κάποιων μελών της καπιτα
λιστικής τάξης από συγκεκριμένα άτομα
που διαθέτουν πολιτική εξουσία, με
αντάλλαγμα την υπεξαίρεση των τελευ
ταίων ως πατρώνων από την υπόλοιπη
ελίτ των συναδέλφων τους πολιτικών. Ο
λόγος γι’ αυτό είναι απλός: η διαπλοκή
δεν έχει σκοπό την εκμετάλλευση των
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κατώτερων στρωμάτων της κοινωνίας,
αλλά την επικυρι αρχία της μιας ή της άλ
λης κλίκας ατόμων από την πολιτική, οι
κονομική και πνευματική ελίτ, εις βάρος
τιον συναδέλφων τους μέσα στην ελίτ
του καΟενός. Η εκμετάλλευση τιυν κατώτεριυν τάξευ>ντης κοινωνίας είναι μο
νάχα η τελική επίπτιοση της διαπλοκής,
όχι όμως το πραγματικό της κίνητρο.
Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

Ορθά παρατηρεί ο Μουζέλης ότι στις
μέρες μας η διαπλοκή δεν περιορίζεται
μόνο στις σχέσεις ανάμεσα στην οικο
νομική και την πολιτική εξουσία, αλλά
έχει αποκτήσει μια νέα διάσταση, βάση
της οποίας το οικονομικό κεφάλαιο «α
γοράζει... όχι μόνο πολιτικό αλλά και
πολιτιστικό κεφάλαιο». «Πρόκειται»,
εξηγεί, «για την παγκοσμίως εντεινόμενη τάση των οικονομικά ισχυρών να
αγοράζουν MME... με σκοπό να δια
μορφώσουν την κοινή γνώμη... και να
επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τις πολιτι
κές ελίτ»/’Αν και στη σωστή κατεύθυν
ση, η ανάλυση του Μουζέλη είναι σο
βαρά ελλειπτική: δεν είναι μόνο το οι
κονομικό κεφάλαιο που αγοράζει το
πολιτιστικό, αλλά συχνά-πυκνά το
πράττει σε συνεργασία και για λογα
ριασμό της πολιτικής εξουσίας. Έτσι,
στο χτυπητό παράδειγμα του Μέρντοχ,
που ο ίδιος ο Μουζέλης αναφέρει, ξε
χνά να σημειώσει πως οι τεράστιας κυ
κλοφορίας εφημερίδες του έχουν χρη
σιμοποιηθεί με τρόπο συστηματικό σαν
όργανο προπαγάνδας του ίδιου του
Μπλερ, ιδιαίτερα δε η σοβινιστική δε
ξιά The Sun, στην οποία ο βρετανός
πρωθυπουργός έχει δημοσιεύσει κατ’
επανάληψη άρθρα του.
Ο Μουζέλης αφήνει επίσης τελείως
άθικτο το φαινόμενο της εκμετάλλευ
σης του πολιτικού και οικονομικού κε
φαλαίου από το πολιτιστικό. Η συστη
ματική εξαγορό* τιυν διανοουμένων,
καλλιτεχνών και αθλητών από κόμματα
και συγκροτήματα, δεν είναι μονόπλευ
ρη όπως διατείνεται. Όλο και περισσό
τεροι από αυτούς στηρίζουν σήμερα την
προβολή τους σε θεμελιωμένα πολιτικο-οικονομικά κυκλιύματα διαπλοκής:
αν δεν το πράξουν, δύσκολα θα αποκτή
σουν το «κοινό» τους, και την εύνοια της
«κριτικής» που χρειάζονται για να
εδραιωθούν. Για αντάλλαγμα, προσφέ
ρουν τις ιδέες τους ως εργαλεία νομιμο
ποίησης και εξωραϊσμού τιυν εξουσιών
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που τους στηρίζουν ή, ακόμα, καμιά φο
ρά, απλώς, σωπαίνουν. Η «προδοσία
των διανοουμένων», για την οποία κά
ποτε διαμαρτυρήθηκε ο Julien Benda με
τόσο πάθος, φαντάζει σήμερα αστεία
μπροστά στην έκταση της διαπλοκής
που διέπει την τρέχουσα διανόηση. Κι
εδώ, πρόκειται για κρίση εκσυγχρονι
σμού. Η επίδραση του μάρκετινγκ στην
πολιτιστική παραγωγή προδίδει ένα
κοινό με μειωμένη κρίση, ανήμπορο να
διαχωρίσει τις ιδέες, ή την αισθητική,
από τη φαντασμαγορία της προβολής
τους: όπως στη μοναρχία των Βουρβώνων, ό,τι παράγεται από το μέγαρο και
την αυλή του, αυτόματα ομορφαίνει.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Βεβαίως, η διαπλοκή είναι ένα φαινό
μενο που υπάρχει σε όλες τις κοινω
νίες, ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες.
Ο νοθευμένος εκσυγχρονισμός δεν εί
ναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο.
Μονάχα οι διαστάσεις του είναι πιο διευρυμένες στις ημιπεριφερειακές και
περιφερειακές κοινωνίες του παγκό
σμιου καπιταλισμού, όπου συχνά τείνει
να γίνεται κυρίαρχο μοντέλο. Συνάμα,
με τη διαδικασία της παγκοσμιοποίη
σης, η διαπλοκή παίρνει σαφώς ευρύτε
ρες κι ακόμα πιο ανεξέλεγκτες διαστά
σεις. Ή δη, μέσα από τη χώρα μας, αρ
χίζουν τώρα να εδραιώνονται τα πρώτα
μετακομμουνιστικά της δίκτυα σε διαβαλκανικό επίπεδο.
Αναζητώντας δρόμους προάσπισης
της κοινωνίας από τη διαπλοκή, ο Νί
κος Μουζέλης έρχεται να προτείνει ως
λύση την ενίσχυση της κοινωνίας των
πολιτών. Αν και αναγνωρίζει ότι η πρό
τασή του μπορεί να θεωρηθεί ουτοπική,
ταυτόχρονα απορρίπτει αποιαδήποτε
μοντέλα άμεσου ελέγχου των MME
από την κοινωνία και εμμένει στην πε
ποίθηση ότι οι ομάδες πολιτών πρέπει
να ελέγχουν από έξω τους ιδιωτικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς. Βεβαίως, αυτή
η πρόταση αφορά μόνο τον έλεγχο μιας
ότρης της διαπλοκής, κι όχι ολόκληρο το
φαινόμενο από τη βάση του.
Επειδή στη βάση της, ωστόσο, η δια
πλοκή είναι ένα φαινόμενο βαθύ και
διευρυμένο, τέτοιου είδους τοπικοί κι
επιδερμικοί έλεγχοι, όπως εκείνους
που προτείνει ο Μουζέλης, είναι σα
φώς ανεπαρκείς. Εκείνο που πρωταρ
χικά απαιτείται είναι η γενική κατα

κραυγή της κοινωνίας ενάντια στα συ
γκεκριμένα κυκλώματα που καλλιερ
γούν τη διαπλοκή, μια μαζική συστράτευση όλων των δυνάμεων της, η οποία
ν ’ αφήνει κατά μέρος τις βυζαντινολο
γίες για τις μεθόδους θεσμικού ελέγ
χου, και να εστιάζει όλη της την ορμή σε
έναν και μόνο στόχο: στην αδιάκοπη
ώθηση κάθε ευσυνείδητου εκπρόσω
που των εισαγγελικών αρχών της χώ
ρας να διατελέσει με θάρρος το καθή
κον του, ασκώντας άμεση δίωξη ενά
ντια σε κάθε υπόθεση που παρουσιάζει
στοιχεία διαπλοκής, όποιοι κι αν είναι
οι εμπλεκόμενοι ένοχοι σε αυτήν.
Διότι, αν και τα ευρύτερα αίτιά της εί
ναι πολιτικά, η διαπλοκή δεν είναι ούτε
θέμα ύφους της εξουσίας ούτε αναπό
φευκτη συνέπεια του καπιταλισμού. Εί
ναι ένα αδιάκοπο και προμελετημένο
έγκλημα, που δεν αξίζει τίποτα απολύ
τως λιγότερο από τη μηδενική ανοχή
όλης της κοινωνίας και των δικαστικών
αρχών.
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Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος, περιλαμβάνονται δύο συνεντεύξεις
του Καστοριάδη. Στο δεύτερο, ακολουθεί μια ενότητα με κείμενα, παρεμβάσεις, ομιλίες
του. Στο τρίτο μέρος, γράφουν για τον Κορνήλιο Καστοριάδη άνθρωποι που από χρόνια
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συνδέονταν μαζί του με σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και φιλίας.
Ο αναγνώστης θα βρει κριτικές επισημάνσεις του Καστοριάδη που αφορούν τη νεότερη
και σύγχρονη Ελλάδα: την «αντιφατική και φυχοπαθολογική σχέση μας με τον δυτικο
ευρωπαϊκό πολιτισμό» ή τη «θεμελιώδη αντινομία της ταυτόχρονης αναφοράς στην
Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, δύο παραδόσεις τελείως ασυμβίβαστες μεταξύ τους».
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T ο αντιχουντικό παρασκήνιο
στην Αμερική (Ρ)
Τα Ημερολόγιαt o u JimPyrros

Ο Μ ίκης Θεοδώρακης πάει στην Ουάσινγκτον το 1974
του Jim Pyrros

Σ ’ αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε το τρίτο και τελευ τα ίο μέρος των
ημερολογίων του Jim Pyrros που αναφέρονται στην εκρηκτική
παρουσία του Μίκη θεοδω ράκη στην Αμερική τον Οκτώβριο του 1 9 7 3
και τον Απρίλιο του 1974.

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ,
ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1974

όταν ήταν έτοιμος, ίσως και πρόθυμος,
να επιστρέφει στην Ελλάδα υπό το κα
θεστώς της «λύσης Μαρκεζίνη». Πέρα
πότ|)ε η Μπέττυ και εγώ είχαμε
όμως από αυτά, ο άνθρωπος αυτός εί
σπίτι μία βεγγέρα που θα μπο
ρούσε να αποκληθεί «Μια βρα
ναι μια προσωπικότητα διεθνούς εμβέ
λειας τόσο στην μουσική όσο και στην
διά με τον Μίκη Θεοδωράκη» ή
πολιτική.
«Μια πολιτική συζήτηση με τον Μίκη
Θεοδωράκη».
Μαζευτήκαμε γύρω στις 9 μ.μ. Και
Ποιος ήταν ο λόγος που έγινε;
διαλυθήκαμε στις 2 π.μ. Παρόντες ήταν
Υπάρχουν πολλοί. Πρώτον, ο Μίκης
οι: Φιλ Στόνταρντ, Ουιόλτερ Σίλβα και
είπε και στον Γιάννη Νικολόπουλο, την
Τζων Νταίη, όλοι του Σταίητ Ντηπάρ
περασμένη βδομάδα στη Ν. Υόρκη, ότι
τμεντ και ειδικοί σε ελληνικά θέματα.
θα ήθελε να ξαναμαζέτ^ουμε την πα
Ή ταν ακόμη και ο Χαρίλαος «Τσάρρέα που είχαμε καλέσει τον περασμένο
λυ»Λαγουδάκης, παλαιό στέλεχος του
Οκτώβριο. Συμφωνήσαμε αμέσως γνω
Σταίητ Ντηπάρτμεντ και τώρα συνταξι
ρίζοντας ότι με μεγαλύερα περιθώρια
ούχος. Ο Λαγουδάκης, που γεννήθηκε
χρόνου θα μπορούσαμε να συναθροίστην Κρήτη, δεν είχε ποτέ του συναντή
σουμε περισσότερο κόσμο διαφόρων
σει τον Μίκη, που ήταν συμπατριώτης
του.
πεποιθήσεων. Δεύτερον, για να μπορέ
σουμε να κάνουμε μια εκτίμηση του αν
Μετά είχαμε τον Πητ και την Ειρήνη
θρώπου που, κατά τη γνώμη μου, έχει
Μαρούδα, τον Γιώργο και την Στέλλα
να παίξει πολιτικό ρόλο στην Ελλάδα
Σεμερλή (τον αδελφό τής Ειρήνης και
στο άμεσο, το προσεχές και το απώτε
την γυναίκα του που έρχονται επίσκερο μέλλον. Τρίτον, να του προσφέρου
φη από το Λάνσινγκ), τον Νικ Σταύ
με μια ευκαιρία να μιλήσει απ’ ευθείας
ρου, τον Τεντ και την Ζωή Κουλουμπή,
σε μέλη του Στέητ Ντηπάρτμεντ χωρίς
την μητέρα του Τεντ, μια χήρα γύρω
τις γνωστές διαστρεβλώσεις. Τέταρτον,
στα 60 της συγκινημένη σαν μαθήτρια,
για τον Τεντ Κουλουμπή, τον Νικ Σταύ
τον Γ ιάννη Νικολόπουλο, τον Τζακ και
ρου, τον Γιάννη Νικολόπουλο και μένα
τον Λουβέρν Κόνγουαίη, την Σύνθια
ήταν μια ευκαιρία να συγκρίνουμε την
Ζάντυ (που ανήκει στο επιτελείο του
τωρινή του στάση με τις θέσεις που
μέλους του Κογκρέσσου Λούσισεν Νέυποστήριζε τον περασμένο Οκτώβριο,
τζι), την Μ άρθα και τον Τέλη Σισμαρνίδη. Παρόντες, βέβαια, η Μπέττυ κι
εγώ. Ή μασταν συνολικά 21 άτομα συ
μπεριλαμβανομένων και των καλεσμέ
Η μετάφραση του κειμένου από το αγγλικό
πρωτότυπο έγινε από την κ. Γιούλα Γουλιμή.
νο)ν μας.
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Ο πρώτος που κατέφτασε ήταν ο κα
λοσυνάτος και κάπως γερασμένος
Τσάρλυ Λαγουδάκης. Του κάναμε το
αστείο ότι είχε έρθει λάθος βράδυ. Χα
μογελώντας είπε «Φταίει η ηλικία μου,
όλο ξεχνώ». Κ αι ετοιμαζόταν να φύγει
όταν τον καθησυχάσαμε.
Ο Τσάρλυ είναι φίλος, μια πηγή πλη
ροφοριών, ένα αρχείο θεσμικής και
ιστορικής μνήμης. Έ δ ρ α σ ε στο αμερι
κάνικο OSS, την οργάνωση που προηγήθηκε της CIA, στην Μ. Ανατολή και
την Ελλάδα κατά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Αργότερα, με βάση την ευχέρειά του στα ελληνικά και στα τουρκι
κά, εργάστηκε επί δεκαετίες στην υπη
ρεσία πληροφοριών και έρευνας του
Σταίητ Ντηπάρτμεντ, η οποία όμως δεν
έχει επιχειρησιακή ευθύνη.
Το 1951, νομίζω, συνοδέυσε τον
Α ρχιεπίσκοπο Α θηναγόρα στην Κων
σταντινούπολη όταν ο τελευταίος έγινε
Πατριάρχης, πετώντας με το αεροπλά
νο του πρόεδρου Τρούμαν. Είχε απο
φοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Κλαρκ
του Μασαχουσέτης αλλά αργότερα,
στην δεκαετία του 1930, άρχισε να δι
δάσκει στο Κολλέγιο Αθηνών. Μεταξύ
των μαθητών του ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γεώργιος Μυλωνάς και
πιθανώς και ο Γιώργος Σκιαδαρέσης.
Το 1939, ο Τσάρλυ βοήθησε τον
Α νδρέα Π απανδρέου, τον οποίο αποκαλούσε «ο λαμπρότερος μαθητής
μου», να γίνει δεκτός στο Χάρβαρντ.
Μ ερικά λεπτά αργότερα, εμφανίστη
κε και ο Θ. Υψηλός, φιλικός, άνετος
συνοδευόμενος από τον Γιάννη Νικολόπουλο.
Σερβιρίστηκαν ποτά και επικρατούσε
πολύ καλή διάθεση. Αν δεν το σκέφτηκα τότε, η σκέιρη μου ήρθε αργότερα
ότι όλοι αυτοί οι διαφορετικοί άνθρω
ποι που ήταν εδώ) με εμπιστεύθηκαν.

Όλοι αισθάνονταν ευχάριστα, ξεκινώ
ντας από τον Μίκη της ελληνικής Αρι
στερός μέχρι τους επιφυλακτικούς
αξιωματούχους εξωτερικών υποθέσε
ων του Σταίητ Ντηπάρτμεντ.
Ύστερα από λίγο, περίπου στις 9.45
μ.μ., ζήτησα από όλους να καθήσουν
άνετα τριγύρω και να χαλαρώσουν και
παρακάλεσατον Μίκη, με τον οποίο εί
χα μια σύντομη συνεννόηση για το πώς
θα διεξαγόταν η συζήτηση, να μιλήσει
πρώτος για λίγο γενικά για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και μετά να αρχί
σει να απαντά σε ερωτήσεις. Έ τσ ι και
έγινε ώς τις 11.15, όποτε
κάναμε ένα διάλειμμα
για καφέ και γλυκά.
Ο Τεντ Κουλουμπής,
αντικαθιστάμενος πότε
πότε από τον Γιάννη,
αποδείχθηκε
άριστος
στην ταυτόχρονη διερμηνεία γι’ αυτούς που δεν
ήξεραν ελληνικά.
Ορισμένα στιγμιότυπα:
Ο Μίκης, που φαίνεται
πιο αδύνατος από τον πε
ρασμένο Οκτώβριο, είπε
μπαίνοντας ότι δεν είχε
κοιμηθεί επί δύο νύχτες.
Είχε δώσει μια φιλαν
θρωπική
παράσταση
στην Αστόρια της Ν.
Υόρκης το βράδυ της Κυ
ριακής «και γλεντήσαμε
μέχρι τις έξι το πρωί. Στο
τέλος, χορεύανε οι χα 
νούμισσες στο τραπέζι».
Και ακολούθησε η
κουβέντα. Ορισμένες στιγμές ο Μίκης
φαινόταν να μιλούσε στην παρέα αλλά
να στόχευε στα στελέχη του Σταίητ
Ντηπάρτμεντ. Ό π ω ς λέει και η ελληνι
κή παροιμία «Πες τα στην πεθερά να τ’
ακούσει η νύφη».
Ήταν φανερό πως ο Μίκης τώρα ακο
λουθούσε μια πιο σκληρή γραμμή από
αυτή που υποστήριζε εκείνη την αξέχα
στη βραδιά τον περασμένο Οκτώβριο.
Παρ’ όλα αυτά, μας δήλωσε ότι ο ίδιος
είναι υπέρ της «λύσης Καραμανλή».
«Είμαι ο εχθρός σας», είπε στους
αξιωματούχους. «Μπορώ όμως να σας
πω ότι η πολιτική σας ήταν ανόητη. Ε ί
χατε τον βασιλιά, τον χάσατε. Είχατε
τον ελληνικό στρατό, διαλύθηκε. Σχε
δόν το σύνολο των ελλήνων πολιτικών

ήταν φιλοαμερικάνοι.
»Τώρα όλοι είναι έξαλλοι εναντίον
σας. Ο Παπαδόπουλος βοήθησε την
Αριστερά καταστρέφοντας ή προκαλώντας φθορά σε όλους τους παραδοσια
κούς θεσμούς της εξουσίας. Και τον
υποστηρίζατε. Ή σασταν ανόητοι».
Ποιος μπορούσε να αμφισβητήσει
όλα αυτά; Η κριτική ήταν εν πολλοίς
σωστή και δικαιολογημένη. Ορισμένοι
κουνούσαν τα κεφάλια τους συμφωνώ
ντας. Οι άνθρωποι του Σταίητ Ντηπάρ
τμεντ φαινόταν σαν παιδιά που είχαν
κάνει αταξίες και τώρα τα μάλωναν.

Η πολιτική σκέψη του Μίκη δεν είναι
απολύτως ξεκάθαρη και επηρεάζεται
από συγκινήσεις, μνήμες πικρών ή φαι
δ ρ ο ί γεγονότων, τον μαρξισμό που υι
οθέτησε και/ή εγκατέλειψε καθώς και
στιγμιαίες εντυπώσεις.
Αυτά ήταν και οι λόγοι για τις ανοη
σίες που είπε σχετικά με τις «είκοσι οι
κογένειες» και τις «είκοσι επιχειρή
σεις», δεν θυμούμαι καλά, «που διευθύ
νουν την Αμερική». Μίλησε και για τον
σοσιαλισμό που, όπως ο ίδιος παραδέ
χθηκε, «δεν λειτούργησε ποτέ». Απα
ντώντας όμως σε ερώτηση της Λουβέρν, είπε ότι θα λειτουργήσει στην
Ελλάδα γιατί «λειτούργησε στα βουνά
της Ελλάδας το 1943-44».
Υπογράμμισε πολλές φορές ότι ήταν

υπέρ της «λύσης Καραμανλή». «Μόνο
τρεις βγήκαμε να τον υποστηρίξουμε
ανοιχτά», αναφέροντας τον εαυτό του
και τον Μητσοτάκη μεταξύ των τριών.
«Και οι υπόλοιποι πολιτικοί πρέπει να
το κάνουν ανοιχτά. Γιατί ο Καραμαν
λής είναι ο μόνος άνθρωπος που διαθέ
τει τα τρία πράγματα που τώρα χρειά
ζονται: 1) τους έλληνες πολιτικούς, 2)
την υποστήριξη του στρατού και 3) φι
λία με τους Αμερικανούς. Μόνο αυτός
μπορεί να συγκεντρώσει και τα τρία».
«Γιατί θα έπρεπε η Αριστερά να είναι
υπέρ; Βέβαια, βοηθά την Αριστερά. Το
παραδέχομαι... Αλλά εί
ναι και προς το δικό σας
συμφέρον. Εντάξει, 60%
για σας και 40% για μας»
(γέλια).
«Γιατί οι Αμερικανοί βα
σίζονται σε τέτοιους αν
θρώπους;» ρώτησε σχετι
κά με την νυν ηγεσία της
ελληνικής χούντας. «Η
Ελλάδα τώρα διοικείται
από δύο πούστηδες - έναν
παθητικό και έναν ενερ
γητικό».
Αναφερόταν
στον Ιωαννίδη και τον
Ανδρουτσόπουλο. «Δεν
μπορούν οι Ηνωμένες Πο
λιτείες να βρουν τουλάχι
στον σεξουαλικά ακέραι
ους ανθρώπους;» (γέλια)
Θα τους δανείσουμε εμείς
(γέλια). Έ χουμε πολ
λούς!» (γέλια).
Ή ταν ιδιαίτερα επικριτικός προς τον Ανδρέα
Παπανδρέου.
«Αν μελετήσεις το ποιόν του από το
1961, θα διαπιστώσεις ότι σε οτιδήποτε
εντάχθηκε το διέλυσε. Ή τρελός είναι
ή πράκτορας» (γέλια).
Νομίζω ότι παραέδωσε σημασία στην
πρόσφατη πρωτοβουλία του στην Ν.
Υόρκη, όπου, καθώς είπε, συμφιλίωσε
πέντε ομάδες, οι οποίες δεν μιλούσαν
μεταξύ τους από μία φατρία Κολιγιάννη μέχρι μια κεντρο-αριστερά. Είπε ότι
απέδειξε την ειλικρίνεια του δίνοντάς
τους όλα τα χρήματα, 12.000$, από μια
φιλανθρωπική
συναυλία για να
εμπλουτίσουν ένα πολιτιστικό κέντρο.
«Υπήρξαν και απειλές κατά της ζωής
μου. To FBI ήρθε και μου το πε, κι εγώ
τους απάντησα: “Ο κόσμος είναι η προ
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στασία μου”. Το έμαθα εκ πείρας άλ
λου. Οι δεξιοί έκοψαν μερικά σύρματα
αλλά η συναυλία έγινε».
Ο Μίκης εκπέμπει μεγάλο ενθουσια
σμό για την πολιτιστική ανάπτυξη. Φω
νάζει «κουλτούρα» και ονειρεύεται να
ψέρει τη μουσική και την αγάπη για τις
τέχνες κοντά στο λαό. Μοιάζει σε αυτό
με τον συχωρεμένο Ουώλτερ Ρούθερ,
τον μυθικό πρόεδρο της Ένωσης Εργα
ζομένων στις Αυτοκινητοβιομηχανίες,
ο οποίος ονειρευόταν για την κουλτού
ρα και την ίδρυση θερινών κατασκηνώσειυν για τους εργάτες και τις οικογέ
νειες τους. Το ίδιο διάστημα όμως εκεί
νο που επιθυμούσαν οι εργάτες ήταν
σάντουιτς, μπόουλινγκ, μπέιζμπολ, μπί
ρα και ψάρεμα. Δεν παρέλειψα να το
αναφέρω απόψε προς μεγάλη διασκέ
δαση του Τζον Κόνγουαίη, ο οποίος
υπήρξε το δεξί χέρι του Ρούθερ επί 15
χρόνια.
Απόψε ο Μίκης τηρούσε μια σκληρό
τερη γραμμή σε σύγκριση με την προη
γούμενη συνάντησή μας, τον περασμέ
νο Οκτώβριο. Έ νας λόγος ήταν το
ακροατήριο ενώπιον του οποίου έπρε
πε να διατηρήσει την «αριστερίστικη»
φήμη του.
Έ νας άλλος λόγος ήταν τα γεγονότα,
οι αιματηρές δολοφονίες του Πολυτε
χνείου τον περασμένο Νοέμβριο. «Αί
μα» είπε. «Αυτό έκανε τα πράγματα τε
λείως διαφορετικά».
Ζήτησε να «φύγουν όλες οι αμερικά
νικες βάσεις από την Ελλάδα». Το εν
νοούσε ή ήταν για τους τύπους; Ή το
θεωρούσε αντικείμενο διαπραγματεύ
σεων; Νομίζω το τελευταίο.
Είπε ότι η ομάδα του (η Αριστερά)
δεν πρόκειται να αναλάβειτην εξουσία
για 20 χρόνια. Επί του παρόντος, η «λύ
ση Καραμανλή» είναι ό,τι πρέπει.
Ο Μίκης ήταν συμβιβαστικός. Τίθεται
το ερώτημα: Η αριστερίστικη ρητορική
του αποτελεί κάλυμμα για τον ίσως με
τριοπαθή πραγματικό του εαυτό ή πα
ριστάνει τον μετριοπαθή για να καλύ
ψει τα αριστερίστικα σχέδιά του; Ίσω ς
και ο ίδιος να μην γνωρίζει. Ίσω ς ταλα
ντεύεται ανάμεσα στα δύο.
Ο Μίκης είπε ότι το όραμά του για την
νέα ελληνική Αριστερά είναι να μην
έχει δεσμούς με ξένες χώρες και πρόσθεσε ότι ο Μπρέζνιεφ «είναι ο πρώτος
αντικομμουνιστής».
Η πολιτιστική του κίνηση φαίνεται ρο
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μαντική, εθνικιστική, ελεύθερη. Τι εί
δος, όμως, οικονομίας ονειρεύεται; Σ ’
αυτό το θέμα είναι απολύτως ασαφής.
Λόγω της ηλικίας του, περίπου 74, αλ
λά και της κρητικής του προέλευσης, ο
Τσάρλυ Λαγουδάκης έθεσε το πρώτο
ερώτημα. Μπλέχθηκε σε σημασιολογία
υποστηρίζοντας ότι ο Μίκης μιλά για
«μια νέα Αριστερά» στην Ελλάδα, αλ
λά τα πρότυπα που αναφέρει, Ρήγας
Φεραίος, Σολωμός, Δραγούμης, ανή
καν όλοι στη φιλελεύθερη παράδοση.
Έ τσ ι ρώτησε: «Κατά συνέπεια το κίνη
μά σας δεν ανήκει περισσότερο σ’ αυτή
την παράδοση παρά στην Αριστερά;»
Αυτό οδήγησε και σε περισσότερα σημασιολογικά μπλεξίματα, αλλά ίσως ο
Τσάρλυ να έχει δίκιο. Ο Μίκης είναι
περισσότερο «Έλληνας» από οποιονδήποτε άλλον.
Χαμογελώντας, ο Στόνταρντ ρώτησε:
«Δεν είναι μάλλον περίεργο ότι η πραγ
ματοποίηση αυτού του ρομαντικού σου
οράματος εξαρτάται από την καλή θέ
ληση των Ηνωμένων Πολιτειών;».
Ο Μίκης απέφυγε να δώσει σαφή
απάντηση, αλλά εξήγησε πως δεν ζητεί
μια ξεκάθαρη επέμβαση αλλά την επα
νόρθωση προηγούμενων ατοπημάτων,
την διόρθωση λαθών, τον εξιλασμό των
αμαρτημάτων.
Ή ρθε η σειρά του Τζων Νταίη. Ρώτη
σε τι ιδέα είχε ο Μίκης για τον Ανδρέα
Παπανδρέου και πήρε ως απάντηση
ορισμένα καυστικά, αντι-ανδρεϊκά
σχόλια.
Αργότερα ο Μίκης είπε: «Ο Ανδρέας
με φλερτάρει πολιτικά».
Ο Ουώλτερ Σίλβα, ο οποίος με τα ελ
ληνικά του και τις χειρονομίες του φαί
νεται πιο Έλληνας από τους Έλληνες,
στεκόταν πίσω μουρμουρίζοντας κα
κίες. Ό ταν όμως ο Νταίη και ο Στό
νταρντ έφυγαν, ο Σίλβα άλλαξε κατεύ
θυνση. Κάθησε επί μία ώρα με τον Λαγουδάκη και τον Μίκη και μίλησε ανοι
χτά, αν και με ορισμένες διαφωνίες, για
την προέλευση του Κόμματος της Ενώσεως Κέντρου και τον ρόλο των ΗΠΑ
στην ίδρυσή του.
Ο Σταύρου ρώτησε τον Μίκη αν έβλε
πε μια σύντομη έγερση των δυνάμεων
εκείνιυν που συμβόλιζε το σύνθημα
«Λαός και στρατός». Κάτι που τον τε
λευταίο καιρό προβάλλει ο Σταύρου.
Ο Μίκης φάνηκε να ακούει για πρώτη
φορά μια τέτοια πιθανότητα. Είπε ότι

ίσως εδώ έβλεπε να συμβαίνει κάτι τέ
τοιο.
Ο Πητ Μ αρούδας και οι δικοί του
φαίνονταν ενθουσιασμένοι από την
βραδιά. Η καταγωγή του από την πλευ
ρά της μητέρας του ήταν η Ζάτουνα,
«το ανεμοδαρμένο ορεινό χωριό» στην
επαρχία της Α ρκαδίας, όπου είχε εξο
ριστεί από την Χούντα ο Μίκης και
έμεινε εκεί δύο χειμώνες. Ο Πήτερ εί
χε πάει. Α ργότερα, όταν πίναμε τον
καφέ μας, αυτός και ο Μίκης είχαν μία
ζωηρή συζήτηση για τους γνωστούς
τους στη Ζάτουνα, τον δάσκαλο, τον
συνταξιούχο αστυφύλακα, τον μεγαλέμπορο και άλλους. Ο Μίκης μάς είπε
ένα ανέκδοτο σχετικά με την αυξανό
μενη συμπάθεια που του έδειχναν οι
κάτοικοι. Είπε ότι η «φρουρά» αποτελούμενη από περίπου δώδεκα ανθρώ
πους, ήρθε με το μέρος του και οι άνδρες της ήθελαν να τον αφήσουν ελεύ
θερο και να ξεσηκώσουν την περιοχή
εναντίον της χούντας. Ο Μίκης το απέ
κλεισε. «Θα μας σφάξουνε» τους είπε
σε μια νέα εκδήλωση όπου ο κοινός
νους επικράτησε.
Αργότερα, μετά τα μεσάνυχτα, όταν
ορισμένοι από τους καλεσμένους μας
είχαν αποχα>ρήσει, ο Μίκης ζήτησε τη
γνώμη μου πώς πήγε η βραδιά. «Ήταν
χρήσιμη» του είπα χαμογελώντας, χρη
σιμοποιώντας τη συνήθη διπλωματική
φράση. Ή τα ν ευχαριστημένος όπως
και εγώ. Του υπενθύμισα ότι, εκτός από
τον Λαγουδάκη, ήταν παρόντα και άλ
λα τρία στελέχη από το Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Ή τα ν άλλωστε η πρώτη τέτοια
συνάντηση του Μίκη και τανάπαλιν.
Επιπλέον, είχαμε ανθρώπους που ερ
γάζονται για το Κογκρέσσο, πανεπι
στημιακούς, εξόριστους και δύο παρά
γοντες με ισχυρούς δεσμούς στα εργα
τικά σωματεία.
Ακόμη αργότερα, όταν η παρέα είχε
περιοριστεί στον Τεντ και τη Ζωή, τη
μητέρα του Τεντ, τον Γιάννη, τον Μίκη,
την Μπέττυ και μένα, ο Μίκης ξεπέρασε τη κούραση και τη βραχνάδα του και
άρχισε να μας περιγράφει το νέο φιλμ
του Ζυλ Ντασσέν. Είναι ντοκιμαντέρ
κατά κάποιο τρόπο, ένα έργο μέσα σε
ένα έργο. Ο Ζυλ του έδωσε τον τίτλο
«Η πρόβα». Ο Μίκης διατείνεται πως
θα είναι πολύ καλό.
Πρόσθεσε με ικανοποίηση πως και ο
ίδιος έχει να απαγγείλει μια-δύο αρά-

δες στην ταινία. Στα αγγλικά, παρακα
λώ. Άρχισε να απαγγέλλει κατά χωλαίνοντα τρόπο και φαινόταν ιδιαίτερα
ικανοποιημένος με τον εαυτό του.
Κατά τη διάρκεια των ερωταποκρίσε
ων, ο Μίκης ανταπάντησε λέγοντας για
τον Ανδρέα Π απανδρέου «Είναι ο Χατζιδάκις της ελληνικής πολιτικής». Α υ
τό προκάλεσε τα γέλια όλων μας αλλά
και του ίδιου. Τ ι εννοούσε; Ε, λοιπόν, ο
συνθέτης Χατζιδάκις θεωρείται ελα
φρός και πολιτικά αφελής, καθώς και
άλλα πράγματα.
«Χατζιδακισμός», γέλασε ο Μίκης
και προκάλεσε ιλαρότητα.
Ως οικοδεσπότης έκλεισα τις ερωτα
ποκρίσεις θέτοντας την τελευταία ερώ
τηση: «Τι γνώμη θα ήθελες να έχουν οι
Αμερικάνοι για σένα εν όψει όλων αυ
τών που συνέβησαν μέχρι τώρα, την
ηλικία σου και την παρούσα σου θέ
ση;».
Αυτό προκάλεσε ορισμένα χαμόγελα
και κάτι μουρμουρητά: «Ο Τζίμυ κάνει
τον έξυπνο πολιτικάντη». Η ερώτηση,
προφανώς, άρεσε στον Μίκη, ο οποίος
παραδέχθηκε ότι ήταν έξυπνη και μετά
προχώρησε παρακάμπτοντάς την.
Τα μεσάνυχτα ακούσαμε τα νέα ότι ο
Δημοκρατικός Ράξλερ είχε νικήσει τον
Ρεπουμπλικάνο Σπάρλιγκ σε μια ένθε
τη εκλογή για τη κάλυψη κενής θέσης
στην αγροτική 18η περιοχή του Μίσιγκαν, όπου στο παρελθόν επικρατού
σαν οι Ρεπουμπλικάνοι. Η εκλογή είχε
πάρει τελικά τη μορφή ενός δημοψηφί
σματος για το Νίξον και θα θεωρηθεί
ως μία επιπλέον ένδειξη ότι ο Νίξον
βρίσκεται σε πολύ δυσχερή θέση.
Ο Μίκης θα επιστρέψει στο προσωρι
νό του σπίτι στο Π αρίσι την Π αρα
σκευή. «Θα σε δούμε στην Ελλάδα εφέ
τος» του είπα αποχαιρετώντας τον, για
να προσθέσω μια αισιόδοξη νότα.
«Θα πας στην Ελλάδα τούτο το χρό
νο;» ρώτησε ξαφνιασμένος.
«Ναι» του είπα.
«Θα πάω και εγώ παράνομος. Θα έρ
θω να σε δω».
Αντιστροφή των ρόλων. Διασημότητα
προς μη διασημότητα.
Αργά τη νύχτα, του τέθηκε μια ημιφιλοσοφική ερώτηση: «Υ πάρχει κάτι βα
θύ στον ελληνικό χαρακτήρα που κάνει
έναν Έλληνα να βασανίζει έναν άλλο;»
«Όχι» είπε. «Η σημερινή ομάδα βα
σανιστών αποτελείται μόνο από δέκα ή

δώδεκα άτομα. Ό σ ο για τον εμφύλιο,
ήταν εμφύλιος και είχε όλες τις ακρότη
τες του πολέμου».
Ό π ω ς μας είπε, είδε τον Ιωαννίδη για
πρώτη φορά το 1949. Στην Μακρόνησο,
το διάσημο αυτό νησί-φυλακή. «Ή ταν
βασανιστής».
«Πώς συμπεριφερόταν τότε;» ρώτησε
ο Τεντ.
«Έ νας αλήτης ήτανε, με μικρό μου
στάκι».
Ό π ω ς και εμείς άλλωστε, ο Μίκης
συμπαθεί τον Μητσοτάκη, αλλά ισχυ
ρίζεται πως δεν είναι χαρισματικός
ούτε και πρόκειται να ξαναγίνει. «Ο
κόσμος ποτέ δεν του συγχώρεσε το λά
θος του του 1965... Τότε, υπήρχαν 112
βουλευτές που του ζήτησαν να αναλάβει τα ηνία. Ό ταν όμως ο λαός δεν το
ενέκρινε, ο αριθμός αυτός εξανεμί
σθηκε. Το ίδιο, όταν ο Λαός έκανε φα
νερό πως δεν ενέκρινε τη «λύση Μαρκεζίνη».
Μου ομολόγησε ιδιαιτέρως ότι όταν
πέρυσι έλεγε πως θα επέστρεφε στην
Ελλάδα για καλλιτεχνικούς λόγους, ο
κύριος λόγος ήταν ότι θα έχανε την
επαφή του με τους υποστηρικτές του αν
καθυστερούσε πολύ.

Αρχίσαμε τα αστεία και τα πολιτικά
πειράγματα. Παρατήρησα ότι είχε αρ
χίσει λέγοντας «Είμαι ο εχθρός σας»,
μια έξυπνη κίνηση. «Δεν θα σε πίστευ
αν», είπα, «αν είχες αρχίσει με το “εί
μαι ο φίλος σας”». Αυτό του άρεσε.
Ο Μίκης είναι υπερήφανος για τη συ
νεχιζόμενη ζωτικότητα των οπαδών του
στην Ελλάδα. «Πώς γίνεται», έθεσε την
ρητορική ερώτηση, «από τους δέκα που
συλλαμβάνονται στην Πλάκα, οι επτά
να είναι τραγουδιστές μου;»
Ή ταν μια ακόμα ευχάριστη βραδιά
με τον Μίκη. Τσως μια ιστορική βρα
διά.
Πριν από τρεις βδομάδες είχαμε δε
ξίωση σπίτι για τον Γιάννη Ζίγδη. Λίγο
πριν, ανταποκρινόμενος σε παράκληση
του φίλου μας δημοσιογράφου των
Τάιμς της Ν. Υόρκης Σήμυρ Χερς, ορ
γανώσαμε εδώ ένα «σεμινάριο» για τον
Στηβ Ρόμπερτς και την γυναίκα του
Κόρκυ την παραμονή της αναχωρήσεώς τους για την Ελλάδα. Ο Στηβ πήγαι
νε στην Αθήνα για να ξανανθίζει το
γραφείο της εφημερίδας Τάιμς Ν. Υόρ
κης. Πέρυσι, είχαμε μια μικρή συγκέντρο>ση για τον Γεώργο Ράλλη και τον
Δημήτριο Παπασπύρου μετά την κατά-

θέση τους στο Κογκρέσσο.
Δεν είχαμε ησυχία όλον αυτό τον και
ρό. Το 1967-68 είχα βοηθήσει με διά
φορους τρόπους τον Ανδρέα και την
Μαργαρίτα Παπανδρέου. Το 1969 φι
λοξενήσαμε τον Κωνσταντίνο και την
Μαρίκα Μητσοτάκη και τον έφερα σε
επαφή με το Κογκρεσσο. Συνεργασθήκαμε και φιλοξενήσαμε την Ελένη
Βλάχου, τον Ορέστη Βιδάλη, τον Γιώρ
γο Πλυτά, τον Γιώργο Μυλωνά, τον Νί
κο Δεληπέτρο, την Αμαλία Φλέμινγκ
και τον Μανώλη Κοθρή.
Έ τσι είχαμε μια συνεχή και πολύτιμη
παιδεία στα ελληνικά πράγματα. Χαρήκαμε που τους γνωρίσαμε και, στ’
αλήθεια, τους συμπαθήσαμε όλους. Πι
θανότατα όμως κανείς δε μπορεί να συ
ναγωνιστεί τον Μίκη Θεοδωράκη στο
απίστευτο κέφι που μας πρόσφερε.
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ,
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1974

Επιστρέψαμε σε μια νέα ζωή, στην
πραγματικότητα την αληθινή μας ζωή.
Δουλειά στο Κογκρέσσο, επαφή με την
πολιτική, και επιστροφή στο Μίσιγκαν.
Και βέβαια, στην καθημερινή ιδιωτική
μας ζωή.
Παρ’ όλα αυτά, σε όλο το διάστημα
της μέρας λάμβανα τηλεφωνήματα σχε
τικά με την χθεσινοβραδινή μας βεγγέρα με τον Θεοδωράκη.
Μεταξύ άλλων και η Λουβέρν Κόνγουαίη μου είπε για τον Μίκη; «Είναι
σαγηνευτικός. Δεν μπορούσα να γυρί
σω τα μάτια μου άλλου. Αλλά πρόκειται
περί ρομαντικού. Ό ταν υποστηρίζει ότι
ο κομμουνισμός είναι εφικτός επειδή
λειτούργησε στα βουνά στην Ελλάδα το
1943, το μόνο μέρος όπου λειτούργησε,
αυτό είναι ανοησία και ανεύθυνο».
«Είναι συναρπαστικό να βλέπει κα
νείς τον καλλιτέχνη στην πολιτική»
πρόσθεσε. «Έκανε όμως κάτι σχόλια
για τον Ανδρέα που δεν μου άρεσαν».
Η Λουβέρν συμπαθεί τον Ανδρέα. Δεν
πρέπει να ξεχνιέται ότι αυτή κανόνισε
την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στην
Αμερική μόλις απολύθηκε από την φυ
λακή. Είχε μιλήσει στο γεύμα της οργά
νωσης των Αμερικανών για Δημοκρα
τική Δράση στην Ουάσινγκτον τον Φε
βρουάριο του 1968. Είχαν γίνει επίσης
φίλες με την Μελίνα Μερκούρη.
Έ να από αυτά που δεν άρεσαν στην
Λουβέρν ήταν και το επικριτικό σχόλιο
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του Μίκη για το ότι την νύχτα της 21ης
Απριλίου 1967 ο Ανδρέας ανέβηκε στη
στέγη του σπιτιού του. Η Λουβέρν δεν
είχε και άδικο. Τι μπορούσε να κάνει
κανείς;
«Ακούς εκεί!» είχε πει ο Μίκης. «Θέ
λει να πολεμήσει και μόλις τον αρπάξα
νε πήγε στο ρουφ του σπιτιού. Τι εξυ
πνάδα ήταν και αυτή; Να τον σκοτώσει
ένας φαντάρος!» (γέλια) «Έ πρεπε να
παραδοθεί σε αξιωματικό».
Το δεύτερο που την ενόχλησε ήταν
«Ό ταν κατηγόρησε τον Ανδρέα που εί
πε το 1964 ότι θα ήθελε να ανέβει στα
βουνά να πολεμήσει. Αυτό εύκολα λέ
γεται όταν είναι κανείς συγκινημένος.
Και η Μελίνα έλεγε συνεχώς στον Πωλ
Σραίηντ: “Θα έρθεις μαζί μου στο βου
νό να πολεμήσουμε;”».
Παρεμπιπτόντως, αναφερόμενη στον
Σραίηντ που παντρεύτηκε μια νεαρή
φοιτήτρια της νομικής στον Άγιο Φρα
γκίσκο: «Είναι αφελής και υπεραπλου
στεύει το ελληνικό πρόβλημα καθώς
και άλλα προβλήματα, αλλά έχει γενι
κά καλά ένστικτα».
(Ο Σραίηντ, συνδικαλιστής της Έ ν ω 
σης Εργατών Αυτοκινητοβιομηχανίας,
πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε στην
ίδια επίθεση που σκοτώθηκε ο Ρόμπερτ
Κέννεντυ στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο
του 1968. Οι Κόνγουαίη τον γνώριζαν
καλά και η Λουβέρν τον είχε παρακαλέσει να συνοδεύσει την Μελίνα σε κά
ποια εκδήλωση στο Λος Άντζελες.
Έ τσι και άρχισε μια στενή σχέση Μελίνας-Σραίηντ που κράτησε για περίπου
τέσσερα χρόνια.)
Ο Μίκης είχε πει «Το ’64 μου λέει ο
Ανδρέας “Μίκη να πάμε στα βουνά να
πολεμήσουμε!”. Του λέω “Τι λες; Τ ρε
λός είσαι; Έ χουν αλλάξει τα πράγμα
τα. Τούτη τη φορά ας πάνε οι άλλοι στα
βουνά!”» (γέλια).
Ο Πήτερ εξεπλάγη για τις επιθέσεις
του Μίκη στον Ανδρέα. Αντιλαμβάνε
ται όμως πως αυτά αποτελούν μέρος
του διαξιφισμού τους για το ποιος θα
έχει τον έλεγχο της ελληνικής Αριστεράς. Του άρεσε πολύ η παρατήρηση του
Μίκη ότι «Ό λοι οι άλλοι κάνανε δηλώ
σεις στο Πολυτεχνείο. Εγώ δεν είχα
ανάγκη να κάνω δηλώσεις. Τα παιδιά
τραγουδάγανε τα τραγούδια μου!».
Ο Τσάρλυ Λαγουδάκης παρατήρησε
μετά: «Το ίδιο με τον Ανδρέα, και αυ
τός υπερτιμά την αμερικάνικη ανάμει

ξη στην Ελλάδα. Ενώ έχουν αναμειχθεί, οι Η νωμένες Πολιτείες δεν έχουν
αναμειχθεί άμεσα». Και συνέχισε:
«Αποκαλεί την κίνησή του “Νέα Ελλη
νική Α ριστερά”, αλλά την έθεσε μέσα
στα πλαίσια του παραδοσιακού ελληνι
κού φιλελευθερισμού. Στην πραγματι
κότητα, για φιλελευθερισμό μιλάει
όταν αναφέρεται στον Ρήγα Φεραίο,
τον Κάλβο, τον Σολωμό κ.ά.».
Και μετά ο Τσάρλυ μου ψιθύρισε ένα
«μυστικό». Δεν ήθελε να μου πει ποια
ήταν η πηγή του. «Ό χι από το τηλέφω
νο. Ό τα ν θα σε δω θα στο πω».
Είπε ότι πολύ ευχαριστήθηκε τις βρα
διές μας με τον Ζίγδη και τον Θεοδω
ράκη. «Γρήγορα θα έχουμε και τον
Γιώργο Μ αύρο» πρόσθεσε.
«Μα βρίσκεται στη Γυάρο», είπα.
«Γρήγορα θα το σκάσει ή θα σταλεί σε
αναγκαστική εξορία» είπε ο Τσάρλυ,
και αυτό ήταν το «μυστικό» του.
Κατά τη γνώμη μου σε περίπτωση που
ο Μαύρος αφεθεί ελεύθερος, σίγουρα
δεν θα φύγει με τη θέλησή του από την
Ελλάδα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο
της πολιτικής της ιστορίας.
Θ α έπρεπε να προσθέσω ότι εχτές το
βράδυ, τις τελευταίες στιγμές όταν η
συζήτηση εστράφη στα πολιτικά βασα
νιστήρια στην Ελλάδα, ο Μίκης άρχισε
να μιλά για την Μακρόνησο όπως ήταν
το 1949. Άρχισε να ιδρώνει και να φέρ
νει στο νου του σκοτεινές, ζωντανές,
φρικτές αναμνήσεις. Σωπάσαμε όλοι.
Ορισμένοι απάνθρωποι βασανισμοί εί
χαν συμβεί και κατά τον εμφύλιο και
μετά. Ο ίδιος είχε βασανισθεί, του εί
χαν διαστρέφει και σπάσει το γόνατό
του και πολλοί από τους συγκρατούμενούς τους είχαν εκτελεσθεί, πυροβοληθεί και στερηθεί την ανθρώπινη αξιοπρέπειάτους.
Λίγο μετά το μεσημέρι, τηλεφώνησα
στον Τεντ Κουλουμπή σπίτι του. Ο Μί
κης είχε μείνει εκεί τη νύχτα και καθυ
στερούσε την αναχώρησή του μέχρι την
απογευματινή πτήση. Είχαν όλοι τους
κοιμηθεί μέχρι τις 11.30 π.μ. και μόλις
έπαιρναν το πρωινό τους.
Η μητέρα τού Τεντ, που θαμπώθηκε
από τον Μίκη, ξεπέρασε εαυτόν ετοι
μάζοντας ένα τεράστιο πρωινό. Η μη
τρική της στοργή έφερε δάκρυα στα μά
τια του Μίκη. Θυμήθηκε τη δική του μά
να που έχει πολύ καιρό να δει. «Θα
γράψω ένα τραγούδι γι' αυτήν» είπε...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
«Αυτό το παραμύθι, που δε μοιάζει μ ε κανένα άλλο, αρχίζει
από μια εποχή τόσο παλιά, που κανένα παραμύθι και καμιά
ιστορία δεν άρχισε ποτέ. Για να ξεκινήσουμε την ιστορία μας
απ' την αρχή, πρέπει να γυρίσουμε πίσω αμέτρητα χρόνια κι
αμέτρητους αιώ νες κι όλο να προχωρούμε μέσα στο χρόνο,
ψάχνοντας να βρούμε την αρχή, την αρχή του χρόνου που δεν
υπάρχει...»
(από την αρχή της « Τιτανομαχίας»)
Η σ ειρ ά π ο υ . . .
έδ ω σ ε σ ε όλη τη ς τη ν έκ τα σ η τη ν Ε λ λ η ν ικ ή Μ υ θ ο λ ο γ ία και
α π έφ υ γ ε τις μ ε τα γ ε ν έ σ τε ρ ε ς ρ ω μ α ϊκ ές α λ λ α γ ές,
π ο υ α ν έ δ ε ιξ ε τη ν ο μ ο ρ φ ιά και τις α ξ ίε ς του π ο λιτισ μ ο ύ μ α ς
ό π ω ς μ α ς τις π α ρ έ δ ω σ α ν μ έσ α α π ό τα έρ γ α το υ ς ο
Ό μ η ρ ο ς , ο Η σ ίο δ ο ς, ο Π ίν δ α ρ ο ς , ο Η ρ ό δ ο το ς, οι τρ αγικο ί
π ο ιη τές, ο Π λ ο ύ τα ρ χ ο ς , ο Α π ο λ λ ό δ ω ρ ο ς και τόσ οι άλλοι,
π ο υ κ α τέ τα ξε το υ ς μ ύ θ ο υ ς μ ε β ά σ η τη χ ρ ο ν ο λο γική το υ ς
σ ειρ ά και π α ρ ο υ σ ία σ ε τη μ υ θ ο λ ο γ ία ο λ ο κ λ η ρ ω μ έν η με α ρ χ ή ,
μ έσ η και τέλ ο ς .
Έ ρ γ ο ζω ή ς δ ύ ο δ ια κ εκ ρ ιμ έ ν ω ν Ε λ λ ή ν ω ν δ η μ ιο υ ρ γ ώ ν
(Μ ε ν έ λ α ο ς Σ τεφ α ν ίδ η ς κ είμ εν ο , Γ ιά νν η ς Σ τεφ α ν ίδ η ς
εικ ο ν ο γ ρ ά φ η σ η ) π ο υ σ υ ν τρ ό φ ε ψ ε δ ύ ο γ εν ιές , δ ια β ά σ τη κ ε α 
π ό το υ ς δ α σ κ ά λ ο υ ς μ έσ α σ τις σ χ ο λ ικ ές τά ξε ις και β ο ή θ η σ ε
χ ιλ ιά δ ες π α ιδ ιά να α γ α π ή σ ο υ ν το δ ιά β α σ μ α και τη γν ώ σ η .
18 α υ το τελ ή εικ ο ν ο γ ρ α φ η μ έν α β ιβ λία μ εγ ά λ ο υ σ χ ή μ α το ς για
τα π α ιδ ιά το υ δ η μ ο τικ ο ύ και το υ γ υ μ ν α σ ίο υ ,
με 4 0 έ ω ς 1 5 0 σ ε λ ίδ ε ς το κ α θ έν α .

Ευρετήριο 800 ονομάτων
• Τιμητικές διακρίσεις 11 ευρωπαϊκών
πανεπιστημίων (RRVergerio) στους τομείς
της εκλαϊκευμένης ιστορίας και της
εικονογράφησης
• Μεταφρασμένα σε 10 γλώσσες και σε
περισσότερες από 30 χώρες σε όλες τις
ηπείρους
• Εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας
σαν ελεύθερο ανάγνωσμα
• Εγκεκριμένα για τις σχολικές βιβλιοθήκες
•

Τα παραμύθια του τόπου μας
Βραβείο εικονογράφησης
του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

στη ζωγράφο Φωτεινή Στεφανίδου
Δ έ κ α α π ό τα ω ρ α ιό τ ε ρ α π α ρ α δ ο σ ια κ ά μ α ς π α ρ α μ ύ θ ια
ξ α ν α γ ρ α μ μ έ ν α α π ό το ν Μ ε ν έ λ α ο Σ τεφ α ν ίδ η
για π α ιδ ιά 4 - 9 χ ρ ο ν ώ ν
α λ λ ά και γ ια τ ο υ ς γ ο ν ε ίς το υ ς.
Τα β ιβ λ ία είναι 3 2 ή 6 4 σ ελ ίδ ω ν , μ ε γ ά λ ο υ σ χ ή μ α τ ο ς μ ε
ο λ ο σ έλ ιδ ε ς π ο λ ύ χ ρ ω μ ε ς εικ ό ν ες

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΙΓΜΑ
Μαυρομιχάλη 20, Αθήνα 106 80 * Τηλ: 3607667 Fax: 3638941 * e-mail: sigma@compulink.gr

Η ΔΙΑΡΠΑΓΗ
ΤΗΣ Π ΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΕΛΕΤΕ!
Κύριε Διευθυντά,
Ιδού που φθάσαμε: το ίδιο
το κράτος να απειλεί να «φά
ει» τις ίδιες του τις σάρκες!
Το ίδιο το υπουργείο Παι
δείας να απειλεί να «κατα
βροχθίσει» τις σχολές τις
οποίες υποτίθεται ότι προ
στατεύει! Η περιουσία της
ΣΕΛΕΤΕ (Σχολή Εκπαιδεύσεως Λειτουργών Επαγγελ
ματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως), η οποία ευρίσκεται στο Μαρούσι, απειλείται
με διαρπαγή! Το συνολικό
εμβαδόν του οικοπέδου της
είναι περίπου 235 στρέμμα
τα, οι κτιριακές εγκαταστά
σεις της είναι περίπου 25.000
τ.μ., οι υπό ανέγερσιν εγκα
ταστάσεις θα είναι περίπου
11.000 τ.μ., ο υπάρχων εργα
στηριακός εξοπλισμός της
δεν έχει επακριβώς υπολογισθεί, ενώ ο προγραμματιζόμενος εξοπλισμός υπερβαί
νει τα 2,5 δισ.! Αυτή δεν εί
ναι «προίκα» ευκαταφρόνη
τη, ευρισκόμενη μάλιστα
απέναντι από το Ολυμπιακό
Στάδιο! Δεν ενδιαφέρει η
ιστορία της, δεν συγκινεί η
προσφορά της, μετρούν μό
νον τα προκιάτης...
Η ΣΕΛΕΤΕ ιδρύθηκε το
1959 (Ν.Δ. 3971). Εκπαιδεύ
ει τους μελλοντικούς τεχνο
λόγους εκπαιδευτικούς οι
οποίοι στελεχώνουν τα Γυ
μνάσια, τα Λύκεια και τις τε
χνικές σχολές. Η σχολή αυτή
κινδυνεύει να κλείσει, διότι
σύμφωνα με τον Ν. 2525/97,
όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει
να έχουν πανεπιστημιακό
πτυχίο. Όμως ούτε ο κ.
Αρσένης έκανε την σχολή
πανεπιστημιακή ούτε ο κ.
Ευθυμίου φαίνεται να επιθυ
μεί κάτι τέτοιο! Κι ας έχει η
σχολή αυτή τεσσαροκονταε
τή προσφορά πολύτιμη...

Μία άλλη, δηλαδή, νεοελλη
νική τρέλα!
Η ΣΕΛΕΤΕ είναι το μονα
δικό τριτοβάθμιο ίδρυμα
εκτός των διατάξεων του Ν.
1268/82 για τα ΑΕΙ και του
Ν. 1404/83 για τα TEL Είναι
ένα ίδρυμα ιδιόμορφου «υπουργειακού δικαίου», ένα
Υ.Ε.Ι. (Υπουργειακό Εκπαι
δευτικό Τδρυμα) αδιαβάθμητο, αφού δεν αυτονομείται, και παραμένει «φέου
δο» του ΥΠΕΠΘ! Ο υπουρ
γός έχει το δικαίωμα να διο
ρίζει τον πρόεδρο και το
Δ.Σ., να εγκρίνει τις πιστώ
σεις και συνεπώς αυτός ορί
ζει τον τρόπο λειτουργίας
της σχολής. Είναι κάτι σαν
ιδιωτική σχολή την οποία
μπορούν να διαφεντεύουν
και να νέμονται οι παρατρεχάμενοι του υπουργικού κυ
κλώματος...
Ερωτούμε τον υπουργό
παιδείας κ. Ευθυμίου:
1. Αφού έγιναν πανεπιστη
μιακές σχολές οι Παιδαγω
γικές Ακαδημίες, οι Σχολές
Νηπιαγωγών, οι Γυμναστι
κές Ακαδημίες και η Σχολή
Οικιακής Οικονομίας, γιατί
δεν γίνεται και η ΣΕΛΕΤΕ
πανεπιστημιακή σχολή, μια
κι αυτή εκπαιδεύει εκπαι
δευτικούς για την δευτερο
βάθμια εκπαίδευση; Γιατί η
εξαίρεση;
2. Την 25.9.2000 το Οικο
νομικό Πανεπιστήμιο Αθη
νών (Ο.Π.Α.), διά του πρυτάνεως κ. Α. Κιντή, ζήτησε
από τον υπουργό Παιδείας
την ένταξη των εκπαιδευτι
κών δραστηριοτήτων της
ΣΕΛΕΤΕ και την παραχώ
ρηση του χώρου και των
εγκαταστάσεών της στο
ίδρυμα αυτό. Εσείς, κ.
υπουργέ, αντί να παραχωρή
σετε την ΣΕΛΕΤΕ στο
Ο.Π.Α., για να επεκταθεί
και να αναπτυχθεί κι αυτό σε
νέα αντικείμενα όπως το
έχει ανάγκη, αλλά να ανα-

βαθμηθεί και η ΣΕΛ ΕΤΕ σε προς χάριν των αγώνων!
Διαπιστώνουμε μετά λύ
πανεπιστημιακό
ίδρυμα,
όπως επιβάλλεται από τις πης ότι, προκειμένου να ικα
εξελίξεις στους τεχνολογι νοποιηθούν εφήμερες ανά
κούς κλάδους και τις εκπαι γκες, υποθηκεύουμε το μέλ
λον της παιδείας της χώρας!
δευτικές ανάγκες, αρνείσθε
Θ εοί και δαίμονες έχουν
να ικανοποιήσετε το αίτημα
βαλθεί να υποτιμήσουν, να
αυτό. Γιατί άραγε;
3.
Πληροφορούμεθα ότι απαξιώσουν και τελικώς να
κλείσουν τη μόνη σχολή στη
σχεδιάζετε την παραχώρηση
του κτήματος Μακρυκώστα, χώ ρα μας η οποία εκπαιδεύ
ει τεχνολόγους εκπαιδευτι
εκτάσεως 235 στρεμμάτων
στο οποίο ευρίσκεται η κούς. Ο πρώην και ο νυν
ΣΕΛΕΤΕ, στον Οργανισμό υπουργός Παιδείας, ομού
Αθήνα 2004 για την στέγαση
μετά του νυν/πρώην ειδικού
των δημοσιογράφων, κατά γραμματέα δήθεν καινοτο
την περίοδο των Ολυμπια μιών του ΥΠΕΠΘ, ευθύνοκών αγώνων, και κατόπιν νται για την διατήρηση της
την παραχώρησή του στο σημερινής ανωμάλου και
Υπουργείο σας, το οποίο θα σκανδαλώδους καταστάσεκτίσει νέο κτίριο για να ως της ΣΕΛΕΤΕ. Έ ν α δείγ
εγκατασταθούν οι υπηρε μα: Η θητεία του σημερινού
σίες του. Στους ίδιους χώ  προέδρου και του Δ.Σ. της
ρους προγραμματίζετε την σχολής έχει λήξει από τον
ίδρυση Οργανισμού ΕπιμορΜ άιο του 1999 και όμως εξα
φώσεως Εκπαιδευτικών, ένα κολουθεί να διοικεί την σχο
«πολυμάγαζο» δηλαδή του λή με προφορική εντολή του
ΥΠΕΠΘ, εκτός του πανεπι πρώην και του νυν υπουρ
στημιακού συστήματος, το γού! Ούτε μπανανία να ήμα
οποίο θα εκμεταλλεύονται οι σταν...!
διάφοροι επιτήδ^βι ανεξέ
Ε, ΟΧΙ, αυτό το «ακαδη
λεγκτα! Προγραμματίζετε
μαϊκό έγκλημα» δεν πρέπει
με άλλα λόγια την «έξωση» να γίνει! Ό χ ι άλλη Ολυμπια
της ΣΕΛΕΤΕ. Πώς μπορεί κή! Π ρέπει να αντισταθούμε
να γίνει αυτό, αφού η έκταση στους «πολιτικούς προικο
δεν είναι ιδιοκτησία του θήρες» και να περιφρουρήΥΠΕΠΘ; Με ποιο νομικό σουμε την περιουσία της
πραξικόπημα θα το κάνετε ΣΕΛΕΤΕ! Π ρέπει να απαι
αυτό; Και τι θα τα κάνετε τα τήσουμε από την κυβέρνηση
αναβαθμίσει
την
εργαστήρια, θα τα πωλήσετε να
για παλιοσίδερα; Και την ΣΕΛ ΕΤΕ, να την καταστή
ιστορία της σχολής πώς θα σει ίδρυμα πανεπιστημιακό
αυτοτελές (Αττικό Πανεπι
την εξαφανίσετε;
Να που αρχίσανε και οι στήμιο) ή να την εντάξει σε
ένα υπάρχον πανεπιστήμιο,
«θυσίες» για την διεξαγωγή
π.χ. στο Οικονομικό Πανεπι
των Ολυμπιακών αγώνων!
Γνωρίζει, άραγε, η κ. Γιάννα στήμιο Αθηνών το οποίο έχει
Αγγελοπούλου ότι προγραμ δείξει σχετικό ενδιαφέρον,
ματίζεται από την νέα ηγε ως Π αιδαγωγική Σχολή Τε
σία του υπουργείου Π αιδεί χνολογίας.
ας η διαρπαγή του οικοπέ
Η διαπλοκή δεν είναι μία
δου της ΣΕΛΕΤΕ; Συμφωνεί λέξη κενή περιεχομένου. Εί
με αυτό; Είπαμε να διοργα- ναι το συνταίριασμα ανόμων
νώσουμε τους Ολυμπιακούς συμφερόντων και η συγκρό
αγώνες, όχι όμως να κλεί- τηση ομάδος για την ικανο
σουμε και τα σχολεία μας ποίησή των εις βάρος άλλων.

Η διαπλοκή οδηγεί στην
«δια-κλοπή». Να είναι, άρα
γε, αυτό το καινούργιο «ά
θλημα» για τους Ολυμπια
κούς Αγώνες του 2004;
Εκ μέρους της Ε πιτροπής
Πρωτοβουλίας
για την Πανεπιστημιοποιήση τηςΣΕΛΕΤΕ,
Πόνος Πολυχρονόπουλος

καθηγητής του Π ανεπιστη
μίου Π ατρών

ΓΙΑ ΤΟΝ κ .
ΧΡΙΣΤΟ ΔΟ ΥΛΟ
Σχετικά με τις
δραστηριότητες τον
Αρχιεπισκόπου, οι
επιστολές που ακολουθούν:
Κύριε Διευθυντά,
Αφότου ηγέρθη το περιλά
λητο θέμα των ταυτοτήτων
από την κυβέρνηση, όπως
ήταν φυσικό, προέβαλε (κι
εξακολουθεί να προβάλλει)
αντίσταση ο φυσικός Ηγέτης
της Ελλαδικής Εκκλησίας, ο
Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστό
δουλος.
Από τότε έως σήμερα
εγράφησαν και ελέγχθησαν
τόσα, όσα για κανένα άλλο
θέμα!
Κι αν υπάρχει κάποιος, ο
οποίος «εισέπραξε» τόση
λάσπη και τόση ειρωνεία,
αυτός είναι ο Α ρχιεπίσκο
πος. Μ ’ ελάχιστες εξαιρέ
σεις, ο Τύπος (ημερήσιος
και περιοδικός) σφυροκο-

πά ει ανηλεώς τον κ. Χριστό

τεία με αποξενώνει από την
θρησκεία μου; Και γιατί δεν
δέχεται την προαιρετική
αναγραφή του θρησκεύμα
τος στις ταυτότητές μας; Να
μη θίγουν οι εν Ελλάδι Μ ει
ονότητες; Αλλ’ εγώ ΔΕΝ θί
γομαι από την νέα αυτή ρύθ
μιση;
Κύριε Διευθυντά, π α ρ ’ όσα
περιπαικτικά λέει ο κ. Ναπ.
Παπαδόπουλος, ΔΕΝ φταίει
ο Μακαριώτατος για την
άσχημη τροπή που πήραν τα
πράγματα! Αλλοι φταίνε που
δεν «βάζουν νερό στο κρασί
τους»! Να δεχτούν, έστω, την
προαιρετική αναγραφή του
θρησκεύματος! Γιατί αρνούνται;
Τέλος, με φόβο να παρεξη
γηθώ και να «εισπράξω» τις
λοιδωρίες του κ. Ναπ. Παπαδόπουλου, θα πω και τού
το: λίγος σεβασμός στο Πρό
σωπο του Αρχιεπισκόπου
μας δεν βλάπτει! Ό π ω ς δεν
βλάπτει και η υπογραφή (με
ή χωρίς κάμερες!) του Δελτί
ου της Εκκλησίας, αρκεί να
φανεί η αντίδραση της μεγί
στης πλειοψηφίας του Ελλη
νικού Λαού, που πιστεύει
στην Ορθοδοξίαν!

δουλο με λοιδωρίες, με γ ε
λοιογραφίες - με κάθε μέ
σον! πράγμα απαράδεκτο,
που, ωστόσο, συνεχίζεται με
αμείωτη ένταση!
Ο καθείς, εν ονόματι της
Δημοκρατίας και της Ελευ
θερίας, λέει και γράφει ό,τι
θέλει!
Το ίδιο έκανε και ο κ. Ναπ.
Π απαδόπουλος (Αντί, τχ.
725/17.11.2000): απηύθυνε
Ανοιχτή Επιστολή στον Μακαριώτατο και με διάφορα
παραδείγματα (υποθετικά,
αλλ’ εντούτοις πραγματι
κ ά ^ ) προσπαθεί να πείσει
ότι είμαστε κακοί Χριστια
νοί, υποκριτές, βασανιστές
κ.λπ. κ.λπ. Βέβαια τέτοιοι
υπάρχουν σε ΟΛΑ τα θρη
σκευτικά
Δόγματα,
σε
ΟΛΟΝ τον πλανήτη ! Ας εί
ναι!...
Αλλά επειδή υπάρχουν τέ
τοιοι Χριστιανοί και πα ρ ’
ημίν, μας φταίει η θρησκεία
μας; Και δεν μας φταίνε αυ
τοί που δημιούργησαν το
πρόβλημα; Εγώ, χωρίς να εί
μαι θρησκόληπτος, χωρίς να
έχω ουδεμία σχέση με τις λεγόμενες παρεκκλησιαστικές
οργανώσεις, και χωρίς να
Μ ετά τιμής
έχω καμία ιδιότητα, πλην αυ
τής του Πολιτικού Συνταξι
Ανδρέας Ελ. Ταταρίδης
πολιτικός συνταξιούχος
ούχου, θέλω να βλέπω στην
ταυτότητά μου το Χ.Ο. - και
•
το Υπηκοότης Ελληνική, εν
Α πό τον κ. Χρίστο Αλιφέρη
νοείται!
Με ποιο δικαίωμα η πολι ετέρα επιστολή :

Τάσος Καλούτσας
Τ Α Σ Ο Σ

Κ Α Λ Ο Υ Τ Σ Λ Σ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΣΕΙΡΗΝΩΝ

το ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ανήμερα του Αγ. Νικολάου
στις 6.12.2000, μάθαμε από
τις εφημερίδες ότι ο κ. Χρι
στόδουλος ανακήρυξε τον
Αγ. Νέστορα Π ΡΟΣΤΑΤΗ
ΤΩΝ

Π Ο ΔΟ ΣΦ Α ΙΡΙΣΤΩ Ν

(ελπίζω όχι και των χούλι
γκαν). Ελπίζω ο Αγ. Νικόλα
ος να κάνει το θαύμα του, και
η απόφασή του αυτή να μην
τα κάνει θάλασσα στους κόλ
πους της Εκκλησίας.
Αν η απόφασή του αυτή τυγ
χάνει της ομοφωνίας και των
λοιπών μελών της Ιεράς Συ
νόδου, όπως τότε που ’χε
παρθεί Ο Μ Ο Φ Ω Ν Η Α Π Ο ΦΑ 
ΣΗ της Ιεράς Συνόδου για
την Α Π Ο ΦΥ Λ Α Κ ΙΣΗ των
ΧΟΥΝΤΙΚΩΝ πραξικοπημα
τιών στις 2.12.1992, επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, τότε
σίγουρα στους Κόλπους της
Εκκλησίας δεν θα τα ’χει κά
νει θάλασσα.
Τιυρα αν «πέρα βρέχει», όχι
πέτρες και καρεκλοπόδαρα,
όπως συμβαίνει ενίοτε στα
γήπεδα από τους χούλιγκαν,
αλλά όπως λέει ο λαός μας,
αυτό είναι μια άλλη ιστορία,
αρκεί εμείς να μην τα ’χουμε
κάνει θάλασσα, μεταξύ ημών
και υμών.
Υπ’ όψιν ότι ο Αγ. Νέστορας ήταν ένας παλαιστής που
είχε σκοτώσει έναν άλλο πα
λαιστή που ήταν ειδωλολά
τρης, σε ένα από τα γήπεδα
της εποχής εκείνης.
Χρίστος Αλιφέρης

Αντώνης Μανιτάκης
οι Σχ εςεις της Ε κκλησίας
μ ε το Κ ράτος-Εθνος

[ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1995-2000 ]

01 Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ ΤΗ Σ
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Μόλις κυκλοφόρησε

Στη σκιά τω ν ταυτοτήτων
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επισημαίνουμε
To U nfair μ ια ς δημοσ ιογραφ ικής α σ το χία ς
Β γ α ίν ο ν τα ς απ ό τη ν α ρ ισ το υ ρ γ η μ α τικ ή τα ιν ία τ ο υ Λ α ρ ς φ ο ν Τρίερ Χορεύοντας στο σκοτάδι, π ο υ
σ υνέπ εσ ε μ ε τ α π ρ ω το β ρ ό χ ια εν ό ς α φ α ν έ ρ ω το υ φ θινο π ώ ρ ο υ , γ υ ρ ό φ ερ ν α ν σ τ ο μ υ α λ ό μ ο υ τ ρ ία
π ρ ά γ μ α τα . Π ρ ώ τον, η π άνω α π ό κ ά θ ε π ρ οσ δοκία , υ π α ρ ξια κ ή θ α έ λ εγ α , σ ε π ε ίσ μ α το υ α ν ίε ρ ο υ
κ α ιρ ο ύ ε ρ μ η ν εία τη ς Μ π γιο ρ κ. Δ εύ τερ ο ν , το π ώ ς ο χ α ρ ισ μ α τικ ό ς σ κ η ν ο θ έ τη ς ξ ε π έ ρ α σ ε το
μ ελ ο δ ρ α μ α τικ ό ε ίν ' α λ ή θ ε ια σ ενά ρ ιο , α π ο γ ειώ ν ο ν τα ς κ α τα κ ό ρ υ φ α τη ν γ ρ α φ ή έ ξ ω α π ’ το ν
ρ εα λ ισ μ ό , το κύ ρ ιο γ ν ώ ρ ισ μ α α υ τή ς τη ς λ α ϊκ ή ς α λ λ ά κ α ι έ ξ ο χ α , ό τα ν το ε π ιχ ειρ εί,
α ρ ισ το κ ρ α τικ ή ς τέχ νη ς. Τ ρ ίτ ο ν -δ ιά β α ζ α ό τι η τα ιν ία έ κ ο ψ ε π ο λ ύ λ ιγ ό τε ρ α α π ό τ α α ν α μ ε ν ό μ ε ν α
εισ ιτή ρ ια ε ξ α ιτ ία ς τη ς α ν ω ρ ιμ ό τη τα ς το υ κοινού ή κ α λ ύ τε ρ α τη ς α δ υ ν α μ ία ς το υ να α ν τιμ ε τω π ίσ ει
ο ρ ια κ ές κ α τα σ τά σ ε ις -, η κ α θ 'η μ ά ς μ ιζ έ ρ ια σ ' ό λ α τ α π λάνα, η επ α ρ χ ιω τικ ή ς κ α τ η γ ο ρ ία ς
αντίληψ η, μ ε το σ τα ν ιό να θ εσ π ίζο υ μ ε π ο σ ο τικ ές και ά λ λ ε ς ιε ρ α ρ χ ίε ς , ε κ ε ί ό π ο υ α ν τ ί να
σ κύψ ουμε και να σ το χ α σ το ύ μ ε , φ λυ α ρ ο ύ μ ε α κ α τά σ χ ε τ α να ρ κ ισ σ ευ ό μ εν ο ι μ ε ό ρ ο υ ς π ο υ
α ν τισ τρ α τεύ ο ν τα ι κ ά θ ε έννο ια α υ το σ υ ν ειδ η σ ία ς και μ νή μ η ς. Είναι γ ν ω σ τό ό τι σ α ν κοινω νία
ε ξο ρ ίσ α μ ε το ν πόνο και π ρ ο φ α νώ ς τη ν π ρ α γ μ α τικ ή χ α ρ ά α π ό τη ζωή μ α ς , α ρ ν ο ύ μ εν ο ι να
φ ρ ο ν τίσ ο υ μ ε γ ια την β α θ ύ τε ρ η κ α τα ν ό η σ ή το υ ς, μ ε ό ,τι α υ τό σ υ ν επ ά γ ετα ι κ α ι σ το μ ε γ ά λ ο θ έ μ α
τη ς Τέχνης.
Π ε ρ ί το υ π ο ιοτικού και π ο σ ο τικο ύ σ τη ν π ολύπ αθη εν τό π ια ζω γ ρ α φ ικ ή θ α ή θ ε λ α ε ν τά χ ε ι να
α να φ ερ θ ώ , μ ε α φ ο ρ μ ή το π ερ ισ π ο ύ δ α σ το δ η μ ο σ ίευ μ α το υ κ. X. Κ α μ π ο υ ρ ίδ η σ τα «Π ρ ό σ ω π α » τη ς
ε φ η μ ερ ίδ α ς «Τα ΝΕΑ», τη ς 11ης Ν ο εμ β ρ ίο υ 2 0 0 0 .
Η ν εό τερ η εικ α σ τικ ή μ α ς π α ρ ά δ ο σ η , α ς μ η γ ελ ιό μ α σ τε, π α τά ε ι ε ξ α ρ χ ή ς σ τη ν Ε υρ ώ π η. Μ ε τ ά τη ν
δ ημ ιο υρ γία το υ ελληνικού κ ρ ά το υ ς και τη ν ο λ οκληρ ω τική π α ρ α κ μ ή τη ς μ ε τα β υ ζ α ν τιν ή ς σ χ ο λ ή ς,
η ζω γρα φ ική δ α ν είζετα ι γ ρ α φ ή και ιδ εο λ ο γ ία π ρ ώ τα α π ό τη Γ ερ μ ανία , ύ σ τε ρ α α π ό τη Γ α λλ ία κα ι
α κο λο ύ θω ς α π ’ όπ ου φ υ σ ά ει ο ά νεμ ος, α ν ά λ ο γ α μ ε το ρ ε ύ μ α τη ς επ ο χ ή ς. Ο ι λ ίγ ο ι π ο υ
π ρ ο σ π ά θη σ α ν να α ρ θ ρ ώ σ ο υ ν ο υ σ ια σ τικ ά π ροσω π ική γ λ ώ σ σ α , ά φ η σ α ν μ ο ν α δ ικ ό κα ι μ ο ν α χ ικ ό
έρ γο , γι ' α υ τό και δ εν έ τυ χ α ν ά ξιω ν σ υνεχιστώ ν. Τι α π ο γ ό ν ο υ ς θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε να έ χ ε ι έ ν α ς
Χ α λ επ ό ς π.χ., έ ν α ς Μ π ο υ ζιά ν η ς ή, για να έ ρ θ ο υ μ ε πιο κ ο ν τά σ το παρόν, έ ν α ς Σ κ λ ά β ο ς , ό τα ν
ξό δ εψ α ν τη ζω ή το υ ς σ τη ν π α ρ ά φ ο ρ η α ν α ζή τη σ η τη ς μ ο ρ φ ή ς , α δ ια φ ο ρ ώ ν τα ς γ ια κ ά θ ε ε ίδ ο υ ς
π ρ όσ καιρη κοσ μική κ α τα ξίω σ η ;
Σ τις σ υλλογικές ε π ο χ ές το υ π ο λιτισ μ ού η τέχ νη μ α ς δ εν χ ρ ε ια ζ ό τα ν δ ια μ ε σ ο λ ά β η σ η , το ν ό η μ ά
τη ς ή τα ν κοινόκτητο, κ α θ έν α ς , α ν ά λ ο γ α μ ε τις δ υ ν ά μ εις του , π ρ ο σ έ φ ε ρ ε σ το β ω μ ό τη ς α λ ή θ ε ια ς .
Α ρ γ ό τερ α , ό τα ν σ ε σ χ ιζο φ ρ εν ικ ο ύ ς κ α ιρ ο ύ ς έγ ιν α ν α π α ρ α ίτη το ι οι μ ε σ ά ζ ο ν τε ς , ο ρ ό λ ο ς τη ς
κριτικής ή τα ν π α ρ ’ ό λ α α υ τά και ου σ ιώ δ η ς και χ ρ ή σ ιμ ο ς. Ή τα ν το εμ π ν ευ σ μ έν ο δ ιά μ ε σ ο
α ν ά μ εσ α σ το υπ οκειμενικό ε κ μ α γ είο το υ κα λλ ιτέχ ν η και το νο ή μ ο ν κοινό, α υ τό π ο υ μ ε τ ε ίχ ε τη ς
σ ημ α ίνο υ σ α ς κα λλ ιτεχν ική ς π ρ ά ξεω ς, όχι α υ τό π ου σ υ γ κ υ ρ ια κ ά κ α τα ν α λ ώ ν ει τ α π ρ ο ϊό ν τα τη ς
ε κ ά σ το τε ευ κ α ιρ ια κ ή ς επ ιπ ο λ α ιό τη τα ς.
Δ ε ν είμ α ι β έ β α ια ο κ α τά λ λ η λ ο ς να μιλήσ ω , ό μ ω ς κά π ο ιο ς π ρ έπ ει ν ’ α κ ο υ σ τεί. Κ α ι η κ α θ ' ό λ α
α θ έμ ιτη , μ ε ό ρ ο υ ς χ ρ η μ α τισ τη ρ ια κ ή ς δ εο ν το λ ο γ ία ς , α ν α φ ο ρ ά σ τα π ρ ω το κ λ α σ ά τα - υ π ο τ ίθ ε τ α ιά λο γ α κ ο ύ ρ σ α ς τη ς εγ χ ώ ρ ια ς π α ρ α γ ω γ ή ς ξεχ υ λ ίζει το π ο τή ρ ι τη ς ύ β ρ εω ς. Μ ό ν ο κ ά π ο ιο ι π ο υ
αρνούνται να κα τα ν ο ή σ ο υ ν τη ν α γω νία και τη ν α γρ ύ π νια τ η ς έ κ φ ρ α σ η ς θ α μ π ο ρ ο ύ σ α ν
α νενδ ο ία σ τα να τιτλ ο φ ο ρ ο ύ ν : «Ζ η το ύ ντα ι επ ειγ ό ν τω ς 1 0 .0 0 0 .0 0 0 π ίνακες» ή «Ο ι ισ χ υ ρ έ ς
μ ε το χ έ ς σ το χ ρ η μ α τισ τή ρ ιο τη ς Τέχνης» ή «Από το ν ζω γ ρ ά φ ο -π ω λ η τή σ τα A rt A d v iso ry S e rv ic e s
τω ν τραπ εζώ ν» ή «Λ α ϊκότητα: η χ ρ υ σ ή σ υ ντα γή» ή να β α θ μ ο λ ο γ ο ύ ν τη ν « σ υ μ β α τό τη τα τω ν έ ρ γ ω ν
μ ε κανονικούς εσ ω τερ ικ ο ύ ς χ ώ ρ ο υ ς κ α το ικ ία ς ή γρ α φ είο υ » , τεκ μ η ρ ιώ ν ο ν τα ς τη ν
επ ισ τημ ονικοφ α νή έρ ευ ν ά το υ ς μ έσ ω εν ό ς α π ο σ π α σ μ α τικ ο ύ «χ α ρ το φ υ λ α κ ίο υ » ό π ω ς η
Π ινακοθήκη τη ς Ρόδου, α λλ ά π α ρ α β λ έπ ο ν τα ς σ τη ν ο υ σ ία το κ υ ρ ιό τε ρ ο : Π ω ς το ε ικ α σ τικ ό έ ρ γ ο
δ εν είναι α π α ρ α ίτη τα ε ίδ ο ς π ρ ο ς κα τα νά λω σ η , κι ό τα ν ε ν έ χ ε ι μ ια τ έ τ ο ια δ ιά σ τα σ η , α ρ κ ο ύ ν οι
όπ οιες σ τα τισ τικ ές μ ε λ έ τε ς σ ε ειδ ικά π ρ ο ς το ύ το π ερ ιο δικά , όχι οι δ η μ ό σ ιε ς α ισ θ η τικ ο οικο νομίσ τικες π ρ ο σ εγ γ ίσ εις π ου ε ίδ α μ ε να φ ιγ ο υ ρ ά ρ ο υ ν α υ τά ρ ε σ κ α , σ το π ο λ ύ χ ρ ω μ ο έ ν τυ π ο
ευ ρ εία ς κυκλο φ ορ ία ς.
Έ τσι θεω ρ ο ύ ν ορ ισ μ ένο ι κ ρ ιτικ ο ί ό τι σ υ μ β άλλου ν σ τη δ ιεύ ρ υ νσ η κα ι τη ν α ισ θ η τικ ή κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια
το υ φ ιλ ό τεχν ο υ κοινού (εκ τό ς α ν εκ τελ ο ύ ν π λέο ν π ο λιτισ τικό m a n a g e m e n t), ή μ ή π ω ς
π ρ ο σ θέτο υ ν άλλο έ ν α λ ιθ ά ρ ι σ τη ν π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο υ σ α σ ύ γ χ υ σ η ; Ο χ ώ ρ ο ς χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι γ ό ν ιμ ε ς και
ο υ σ ια σ τικ ές π α ρ εμ β ά σ εις, όχι π ρ ιμ ο δ ο τή σ εις και λ ίσ τε ς π ου το μ ό ν ο π ο υ κ α τα φ έ ρ ν ο υ ν ε ίν α ι να
κολακεύουν τις νεόπ λου τες μ α τα ιο δ ο ξ ίε ς τη ς α γ ο ρ ά ς .
Και έν α τελ ευ τα ίο ερ ώ τη μ α . Δ ικ α ιο ύ μ α σ τε, ά ρ α γ ε, να ε ξ ά γ ο υ μ ε π ρ ό ω ρ α σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τα γ ια μ ια
υπ όθεση όπω ς η Τέχνη, που π ά ν το τε μ έσ α σ το χ ρ ό ν ο π ισ το π ο ιο ύ σ ε το α υ θ ε ν τικ ό τ η ς γ ν ώ ρ ισ μ α ;
Ίσω ς α ν τη ν υ π ο β ιβ ά σ ο υ μ ε d e facto σ το επ ίπ εδ ο τη ς σ υ ν α λ λ α γ ή ς, σ τρ ε β λ ώ ν ο ν τα ς β ά ν α υ σ α τη ν
νοηματική τη ς εικόνα.

Χρηστός Μαρκίδης
ΥΓ.: Ε υτυχώ ς ή δ υ σ τυ χώ ς δ εν π ερ ιλ α μ β ά ν ο μ α ι σ τη ν λ ίσ τα τω ν δ ώ δ εκ α ε μ π ο ρ ικ ό τε ρ ω ν
ζω γρ ά φ ω ν το υ κ. Χ.Κ. Θ α α ισ θ α ν ό μ ο υ ν ό μ ω ς ε ξίσ ο υ θ λ ιβ ερ ά α ν σ υ μ π ερ ιλ α μ β α ν ό μ ο υ ν . Το ίδιο
μ ο υ εξο μ ο λ ο γ ή θ η κ α ν φ ίλοι κ α λ λ ιτέχ ν ες που ε ίτε α νήκο υ ν ε ίτ ε ό χ ι σ το υ ς «ε μ π ο ρ ικ ο ύ ς » - ε ύ χ ο μ α ι
να δ ια μ α ρ τυ ρ η θ ο ύ ν μ ε το ν τρ ό π ο τους. Ά λλο τα κ α λλ ισ τεία , ά λλ ο ο α γ ώ ν α ς κα ι η α γ ω ν ία τη ς
έκ φ ρ α σ η ς.
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Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

• Ε π ι σ κ ε φ τ ε ί τ ε το σπουδαίο
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Φρυσίρα στη Πλάκα (Κυδαθηναίων & Μονής Αστεριού) που
έρχεται να καλύψει ένα τερά
στιο κενό στα πολιτιστικά
πράγματα του τόπου. Επι
τρέψτε μας λοιπόν να νιώθου
με υπερήφανοι για το γεγο
νός πως για τη δημιουργία
του ευθύνεται ένας δικός μας
συνεργάτης και φίλος, ο Μ ό 
νος Στεφανίδης.
• Ε π ι σ κ ε φ τ ε ίτ ε την νέα ατομι
κή έκθεση του
Ανδρέα
Βούσουρα
στην
Γ κ α λ ε ρ ί
Stig m a (Aγ .
Αναργύρων 2022
Ψυρρή).
Πρόκειται για
μια εγκατάστα
ση πολλαπλών μέσων με τίτλο
«Ουδέτερη
ζώνη/Αναλώσιμα», με την οποία ο καλλιτέ
χνης επιχειρεί ένα σχόλιο
στην Ελλάδα του ’50, ’60, 70.
• Ε π ι σ κ ε φ τ ε ίτ ε την ατομική
έκθεση ζωγρα
φικής του Albert
Oehlen
που
ε γ κ α ιν ιά ζ ε τ α ι
την Τρίτη 19 Δε
κεμβρίου στην
γκαλερί Bemier/Eliades. Ο
Γερμανός Albert Oehlen είναι
ένας από τους σημαντικότε
ρους καλλιτέχνες της γενιάς
του.
• Ε π ι σ κ ε φ τ ε ίτ ε την Αίθουσα
Τέχνης Τερρακόττα μέχρι τις
13 Ιανουάριου και κάντε ένα
διασκεδασπκό περίπατο ανά
μεσα σε φωτεινά κουτιά, μι
κρές ζωγραφιές και χαρακτι
κά, πολύχρωμες λιβελούλες,
πουλιά και ψάρια από σύρμα,
κεραμικές πιατέλες και ζω
γραφισμένα μπωλ, φτεροα
τούς χαλίφηδες, γλυπτά και
παιχνίδια από papier mâché
και ζωγραφισμένες τσάντες
που... ψιθυρίζουν.

Φ Ω ΤΙΣΟ Ν !
Ενώπιον ενός κοινού 900 ανθρώπων πριν
από δύο εβδομάδες ο οικουμενικός πα
τριάρχης κ. Βαρθολομαίος κήρυξε τη λή
ξη της κληρικολαϊκής Σύναξης της Κων
σταντινούπολης ενώ η Ορχήστρα Δωμα
τίου του Δήμου Αθηναίων με σολίστ τη
σοπράνο Μάρθα Αράπη και διευθυντή
τον Γιώργο Τσαγκάρη έπαιξαν το «Τη
Υπερμάχω» σε διασκευή του τελευταίου.
Η πολύ επιτυχής αυτή σύναξη εξέφρασε
με τον καλύτερο τρόπο το δημοκρατικό
και φιλόκαλο πνεύμα της ανατολικής,
ορθόδοξης παράδοσης και απέδειξε τον

ενωτικό-παραμυθητικό ρόλο που δια
δραματίζει στην Πόλη η Μητέρα Εκκλη
σία του Οικουμενικού Θρόνου- είναι
πάντως λυπηρό ότι πάλι η Εκκλησία της
Ελλάδος συμπεριφέρθηκε μικρόψυχα
και ανταγωνιστικά λειτουργώντας, δεν
φοβόμαστε τη λέξη, αντεθνικά, κατά
βάθος.
Μακάρι η αναγκαστική δίαιτα στην
οποία υποβάλλεται αυτόν τον καιρό
όπως διαβάσαμε στο Έθνος της Κυρια
κής 10.12, ο κ. Χριστόδουλος γιατί υπερέβη τα 100 κιλά, να τον επαναφέρει
στο ασκητικό και φιλάλληλο πνεύμα των
Κολλυβάδων και της μοναστικής παρά-

LIFE and style

0

«φαντομάς» της πολιτικής μας σκη
νής, ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος,
γνωστός και ως «το πιο μπλαζέ
βλέμμα της Ελλάδας», «χτυπά» και
«ξα να χτυπ ά » με δημοσκοπήσεις που
τον φέρνουν θριαμβευτή, πρώτο, και
καλύτερο. Σκεφθείτε, δηλαδή, πού
φτάσαμε... Να εναποτίθενται οι ελπί
δες στον κ. Δήμαρχο (με το μεγαλύτερο
δέντρο της Ευρώπης). Δηλαδή, το αί
τημα για αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό
έφτασε να αναζητά τη λύση στο κατεξοχήν icon της νεόπλουτης και σε σύγ
χυση ευρισκόμενης ελληνικής κοινω
νίας.
πολιτικός κόσμος βεβαίως, και δη
ο «δεξιός», που λέγανε παλιά, ελ
πίζει ότι ο κ. Δήμαρχος, θα είναι
ένας ακόμη ευκαιριακός μνηστήρας
που θα αποσπάσει λίγες ψήφους, όπως
συνέβη με τον άλλο Δημήτριο, τον Τσοβόλα (πού τον θυμηθήκαμε τώρα κι αυ
τόν)... Οι δύο πολιτικοί άνδρες, Τσοβόλας και Αβραμόπουλος, είναι βεβαίως
; πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, αυτό
: δεν συζητείται, κι από άλλους χώρους
:! ο καθένας.
■ 0 πρώτος παρήγαγε έργο και πρόσφε,. ρε ανεκτίμητες υπηρεσίες στην κυβέρνηση του Αείμνηστου... Έ ρ γ ο και ιδέες
λ που αποτυπώθηκαν με τον καλύτερο
' τρόπο στα αθάνατα συνθήματα που
y όλοι μας γνωρίζουμε, «Τσοβόλα δώσ’
τα όλα!» επί παραδείγματι (όπερ και
εγένετο με τα γνα)στά σε όλους μας
£ αποτελέσματα).
4
f A δεύτερος, δηλαδή ο κ. Αβραμό11 πουλος, έχει κάνει μια προστατευV μένη, in vitro καριέρα μέχρι στιγy

Κωνσταντινούπολη: Ορχήστρα Δωματί
ου του Δήμου Αθηναίω ν. «Τη Υπερμά
χω», διασκευή-διευθυνση Γ. Τσαγκάρης,
σολίστ Μ ά ρ θ α Αράπη.

δόσης- μέσα κι έξιυ. Γένοιτο.
Μάνος Στεφανίδης

(Ό,τιβλέπετε και ό,τι διαβάζετε δεν είναι χρυσ
μής, στο υπουργείο Εξωτερικών κα
θώς και στο Δημαρχείο, και δεν έχει
παράγει έργο άλλο από τον γνωστό
αρχοντοχωριάτικο στολισμό της πρω
τεύουσας (και με το μεγαλύτερο δέ
ντρο της Ευρώπης), που τη γέμισε κά
γκελα και σιντριβάνια, καθώς και λά
μπες ρετρό (ιμιτασιόν), δίνοντας έτσι
ώθηση στην αφύπνιση του ρομαντικού
πνεύματος και της αισθαντικότητας
των πολιτών, που μπορούν πλέον να
ρεμβάζουν προς τη γραμμή του ορίζο
ντα, στο σημείο ακριβώς που συναντιό
νται οι φιλύρες...

Γιώργος Μεσσάλας με τις φωτογρα
φίες του με τον Μινωτή), από άλλες
φωτογραφίες του με σημαντικούς αν
θρώπους που έχει συναντήσει, και
-β α σ ικ ό - με υπότιτλο που να λέει
«Ζωντανή σύνδεση με το σπίτι του Δη
μάρχου στην Εκάλη»... Επίσης, δέχε
ται να κάνει προσχεδιασμένες βόλτες
στα «μονοπάτια των παιδικών του
χρόνων» σε κυριακάτικες εκπομπές
που τον λιβανίζουν, και όχι μόνον αυ
τόν, λέγε με Γιάννη Πολίτη - «σας πα
ρουσιάζω τα άγνωστα προφίλ των πο
λιτικών μας».

ποπειρώμενοι να ψυχαναλύσουμε
τον Δήμαρχο, θα λέγαμε ότι ίσως
τα σιντριβάνια να αποτελούν μια
αναδιαμορφωμένη -βεβα ίω ς- έκφρα
ση της ανάμνησης της «βρύσης του χω 
ριού», καθώς αυτή πέρασε στην πράξη,
πολλαπλασιασμένη κιόλας, μια και κά
θε γειτονιά κατάντησε να έχει το δικό
της σιντριβάνι...

ώρα βεβαίως, όσον αφορά τις συζύ
γους, εκεί και μοιάζουν και διαφέ
ρουν οι δύο άνδρες. Διαφέρουν,
γιατί βεβαίως άλλο πράγμα η φιλολαϊ
κή (a la folie) αγωνίστρια του ενός κι
άλλο το παιδί των βορείων προαστίων
του άλλου! Και οι δύο όμως είναι σχε
δόν αόρατες και εκπληρώνουν τον
προορισμό τους ως «στηρίγματα του
συζύγου» και μητέρες...
Πολύ παραδοσιακοί μου φαίνονται οι
δύο Μήτσοι της πολιτικής μας ζωής. Αν
πάρουν δε και τα ίδια ποσοστά...

Α

ι διαφορές, όμως, των δύο ανδρών
δεν σταματούν εκεί. Ο κ. Τσοβόλας παρέμεινε γνήσιος λαϊκιστής
που υπερτόνισε την καταγωγή του από
την επαρχία, με αποτέλσμα αυτή να
χρησιμοποιείται και στους πηχυαίους
τίτλους άρθρων των εφημερίδων ενα
ντίον του, για παράδειγμα «Ο Μήτσος
του φτωχο-Τάδε απ’τη Σαμαρίνα».

Ο

ντίθετα, ο κ. Αβραμόπουλος δεν
έκρυψε μεν, αλλά και δεν θέλει να
θυμάται την καταγωγή του, παρά
μόνο όταν είναι ασφαλώς περιστοιχι
σμένος από φωτογραφίες του Κων
σταντίνου Καραμανλή senior (όπως ο

Α

Τ

ια και μιλάμε περί μικροπολιτι
κών, ας αποδεσμεύσει κάποιος τη
συντρόφισσα Μαρία από τις ενο
χές της, να τελειώνουμε απ’ τις περαντζάδες και τις δηλώσεις της στα κανά
λια και τα έντυπα. Να της δώσουν μια
θέση να ησυχάσουμε όλοι μας, γιατί
καταντάνε
και
κουραστικά
τα
“Highlights from Hamlet”, «να είναι
κανείς αριστερός; Ιδού η απορία»...

Μ

Νατάσσα Χασιώτη
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Στεγάσθηκε το αρχείο του Νικηφόρου Βρεττάκου
ο καλοκαίρι του 1991, δέκα μέρες
πριν από το θάνατό του, ο Νικηφό
ρος Βρεττάκος εξεδήλωσε την επι
θυμία του, με επίσκεψη που πραγματο
ποίησε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιο
θήκη Σπάρτης, να φιλοξενηθεί το προσιυπικό του αρχείο, σε χώρο της Βιβλιο
θήκης που ο ίδιος επέλεξε.
Η σύζυγος και τα παιδιά του, θέλο
ντας να εκπληρώσουν την επιθυμία του
ποιητή, γνωστοποίησαν στη Βιβλιοθή
κη ότι είναι έτοιμοι να παραδώσουν,
όταν ο χρόνος το επέτρεπε, τόσο το αρ
χείο όσο και τα προσωπικά αντικείμε
να του ποιητή, με τον μοναδικό όρο το
αρχείο να τοποθετηθεί σε χώρο άνετο,
ανεξάρτητο, προσεκτικά ασφαλισμένο
και επισκέψιμο.
Έγιναν οι αναγκαίες μελέτες εξασφαλίσθηκαν οι απαιτοΰμενες πιστώσεις
από τα υπουργεία Πολιτισμού και Παι
δείας και τα έργα διαμόρφωσης και εξο
πλισμού ολοκληρώθηκαν πριν από λί
γους μήνες. Στο αρχείο, εκτός από χερόγραφα του ποιητή, περιλαμβάνονται η
οικογενειακή αλληλογραφία καθώς και
επιστολές από την προσιυπική του αλλη

Τ

λογραφία με επώνυμους και ανώνυμους
αποδέκτες της ποίησής του. Μέρος επί
σης του αρχείου αποτελούν φωτογρα
φίες, τιμητικές διακρίσεις και προσωπι
κά του αντικείμενα, το μεγαλύτερο τμή
μα της βιβλιοθήκης του, το γραφείο του
καθώς και μία σειρά φωτογραφιών που
καλύπτουν μεγάλο μέρος της ζωής του.
Ή δη στη διεύθυνση www.nikiforos.
edu.gr οι χρήστες του Διαδικτύου μπο
ρούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφο

ρίες που αφορούν το αρχείο και σε κατά
λογο των έργων του ποιητή.
Τα εγκαίνια του χώρου του Αρχείου
πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 9 Δε
κεμβρίου στη Δημόσια Κεντρική Βι
βλιοθήκη Σπάρτης μέσα σε εντυπωσια
κά μεγάλο αριθμό φίλων, συγγενών και
θαυμαστών του μεγάλου ποιητή, ενώ σε
ιδιαίτερα φορτισμένη από συγκίνηση
ατμόσφαιρα μίλησαν ο δήμαρχος
Σπάρτης κ. Μάταλος, ο γιος του ποιητή
Κώστας Βρεττάκος και η φιλόλογος Γε
ωργία Κακούρου-Χρόνη (που επιμελήθηκε την καταγραφή του αρχείου). |
Εντούτοις ήταν ο Βιτσέντσο Ρότολο, j
καθηγητής της νεοελληνικής φιλολο- ;
γίας στο πανεπιστήμιο του Παλέρμο
και πρόεδρος του Σικελικού Ινστιτού-1
του Βυζαντινών και Νεοελληνικών
Σπουδών που «έκλεψε» τη βραδιά με
την άμεση και από καρδιάς εξιστόρηση
της στενής φιλίας του με τον ποιητή και
τις καίριες επισημάνσεις για το έργο
του. Και όλα αυτά σε άψογα από στή
θους ελληνικά. Τα καλύτερα που ακού- .
σαμε ποτέ από μη Έλληνα.
Δ.Χ.

Φουρτούνες στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών
κρίση στο ιστορικότερο λογοτε
χνικό σωματείο δεν λέει να κο
πάσει. Η αρχή έγινε πριν από αρ
κετά χρόνια, όταν, με τη συμμετοχή
πολλών συγγραφέων, ιδρύθηκε η
Εταιρεία Συγγραφέων, που συγκέ
ντρωσε στις τάξεις της τους περισσότε
ρους επώνυμους λογοτέχνες, «αποψιλο'ινοντας» δραματικά την ΕΕΛ, στην
οποία απέμειναν λογοτέχνες που στον
έναν ή στον άλλο βαθμό ήταν της επιρ
ροής του ΚΚΕ και οι οποίοι είναι κυρίως μεγάλης ηλικίας. Όμως το πρό
βλημα δεν ήταν μόνο αυτό. Στην ΕΕΛ
υπήρχε και δρούσε εκτός της ΑΠΕΛΣ
(συνδικαλιστική παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ) και η Ενωτική
Έκφραση Λογοτεχνών, την οποία συναποτελούν κυρίοος ανένταχτοι αρι
στεροί, που ήταν μέχρι τις τελευταίες
εκλογές η αντιπολίτευση στο Δ.Σ. της
εταιρείας. Και γράφουμε ήταν, γιατί
στις πρόσφατες εκλογές απείχαν από
τις εκλογικές διαδικασίες και, μ’ ένα
κείμενο που συνυπέγραφαν 27 από (χυ
τούς, κατήγγειλαν τα «κακώς κείμενα»

Η

της ΕΕΛ και καλούσαν τους συναδέλ
φους τους σε αποχή μέχρι ν ’ αλλάξει η
κατάσταση. Το κείμενο αυτό υπέγρα
φαν μεταξύ άλλων και λογοτέχνες με
ευρύτερο κύρος και ιστορικά μέλη της
εταιρείας, όπως η Ελένη Βοΐσκου, η
Φαίδρα Ζαμπαθά, ο Βαγγέλης Σακκάτος, ο Γιώργος Πετρόπουλος και η
Ελένη Αργέστη. Ανάμεσα στα άλλα
έκαναν λόγο για παράνομες εγγραφές
νέων μελών, περίεργη εκκαθάριση π α 
λιών μελών, παρατυπίες στα πρακτικά
κ.ά., καταλήγοντας ότι, με όλα αυτά, το
κύρος της εταιρείας ολισθαίνει καθη
μερινά με απρόβλεπτες συνέπειες για
το μέλλον της. Τόνισαν επίσης την
αδρανοποίηση σημαντικών λογοτε
χνών που ανήκουν ακόμα στην εται
ρεία αλλά δεν θέλουν να ασχοληθούν
λόγω του κλίματος που υπάρχει και
άλλων, που θα μπορούσαν να ήταν μέ
λη αλλά δεν το επιχειρούν για τον ίδιο
λόγο. Το ενδιαφέρον είναι ότι από το
προηγούμενο Δ.Σ. είχε παραιτηθεί ο
πρόεδρός του Γ. Κάρτερ και αποχώρη
σε μαζί με άλλα μέλη καταγγέλλοντας

παρεμβάσεις ανεπίτρεπτες. Κι ενώ πε
ρίπου έτσι είχε η κατάσταση και οι
εκλογές έγιναν ουσιαστικά με ενιαίο
ψηφοδέλτιο, η ΕΕΛ μπήκε σε νέες πε
ριπέτειες. Ο λόγος; Έ σ πα σ ε η σταυρο
δότη ση, με αποτέλεσμα να τεθούν
εκτός οργάνων γνωστά στελέχη της
Α Π ΕΛ Σ και να εκλεγούν άλλα (και
εκτός παράταξης), φέρνοντας τα πάνω
κάτω. Κ άποιοι αρνήθηκαν να πάρουν
μέρος στο προεδρείο και κάποιοι άλ
λοι βρέθηκαν ξαφνικά σε θέσεις έχο
ντας τώ ρα δύο μέτωπα: τον βασικό πυ
ρήνα της ΑΠΕΛ Σ και την ούτως ή άλ
λως
αντιπολιτευόμενη
Ενωτική
Έ κφ ρασ η (που είχε σαν στόχο την
Α Π ΕΛ Σ). Φαύλος (λογοτεχνικός) κύ
κλος. Ακούστηκε ότι κάποια μέλη
(δύο) του ΚΚΕ διαγράφηκαν για φρα
ξιονισμό με συνοπτικές διαδικασίες.
Και μέσα σ’ αυτό το ζοφερό τοπίο η
ΕΕΛ προσπαθεί (;) να βρει το χαμένο
της κύρος και την όποια αξιοπιστία της
στον πνευματικό κόσμο. Θ α τα κατα 9
φέρει;
Ρ.Ν.
I
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ΓΕΡΝΑΩ ΕΠΙΤΥΧΩΣ
Γιώργος
Σκαμπαρδώνης
Μ ια κ α θ η μ ερ ιν ή ,
α ν ώ ν υ μ η γ υ ν α ίκ α
μ ο ν ο λ ο γεί,
α φ η γ ε ίτ α ι,
π α ρ α λ η ρ ε ί. Για τ ις
φ ο β ίε ς , τ ις εμ μ ο ν ές
τ η ς , τ ο ν κ λεμ μ έν ο
έ ρ ω τ α , τ ις φ ο β ε ρ έ ς
γ έ ν ν ες τ η ς , τ ις εν ο χ ές
τη ς, το π εθα μ ένο τη ς
μω ρό. Μ ε ρ ευσ τό
υ π ό β α θ ρ ο τη ν
ισ το ρ ία τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ίω ν δ ε κ α ε τ ιώ ν , και τ η ν Θ ρ ά κ η
και τ η ν Μ α κ ε δ ο ν ία ω ς α υ θ α ίρ ε τ η γ ε ω γ ρ α φ ία , η
γ υ ν α ίκ α α υ τ ή ο υ ρ λ ιά ζ ε ι, β ρ υ χ ά τ α ι γ ια ν α α κ ο υ σ τ ε ί
π έ ρ α α π ό τ α μ π ε τ ά , τ α γ κ ρ έ ιν τ ε ρ π ο υ ο δ η γ εί ο
ά ν τ ρ α ς τ η ς , π έ ρ α α π ό τ η φ α γ ά ν α τ ω ν ημερ ώ ν.
Δ ια σ χ ίζ ο ν τ α ς τ η ν τ ρ α γ ω δ ία , τ η ν ε ιρ ω ν ε ία τω ν
π ρ α γ μ ά τ ω ν , η γ υ ν α ίκ α α υ τ ή με τ η ν εμ π ειρ ικ ή
σ ο φ ία και τ ο ζ ω ικ ό π ά θ ο ς , τ σ α κ ισ μ έ ν η έ σ τ ω , μόνη,
με κ έρ δ ο ς τ η ν α π ώ λ ε ια , μ π ο ρ ε ί κι επ ιβ ιώ ν ει.

ΜΠΛΕ ΚΑΡΔΙΑ
Κώστας Ζάπας
Τ έλο ς τ ο υ α ιώ ν α .
Α θή ν α . Μ ια ολόκληρη
γ εν ιά χ α μ έν η ψ ά χ ν ει
π ρ ο σ α ν α το λ ισ μ ό ,
ζ η τ ά ε ι τ ο μ α ν ιφ έ σ το
τη ς . Η Λ υ δ ία ,
ο Φ ώ τη ς, ο
Π ο σ ειδ ώ ν α ς, τ ρ ε ις
έφ η β ο ι, μ α ζί. Ο ι
Ο λ υ μ π ια κ ο ί α γ ώ ν ες
π λ η σ ιά ζο υ ν , θ α
σ τή σ ο υ ν μια δ ο υ λειά
γ ια ν α επ ιβ ιώ σ ο υ ν ,
π έ ρ α α π ' τ ο υ ς κ α νό ν ες, θ α επ ιβ ά λ λ ο υ ν το ν τρ ό π ο
το υ ς . Ή ρ ω ε ς ω μ ο ί, δε δ ισ τά ζο υ ν , ξ ε χ ύ ν ο τα ι. Η ζω ή
κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι, ό π ω ς είνα ι, α σ τε ία , τρ α γ ικ ή . Η
Μ π λ ε Κ α ρ δ ιά είν α ι μ ια κρ α υ γή , σ α ν έν α ά γρ ιο
π α ρ α μ ύ θ ι, δε ν ο ιά ζ ε τ α ι γ ια τ ις ευ θ ύ ν ε ς , β ο υ τά ε ι
σ το ρ εα λισ μ ό . Ο τρ ό π ο ς ζω ή ς είν α ι η α φ ο ρ μ ή , η
ίδια η ζω ή είνα ι η α ιτ ία .

Σ Π Α Σ Μ Ε Ν Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Θανάσης
Χαμονάς

ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
Κοστής
Γ κ ιμ ο σ ο ύ λ η ς
Ο Μ α ύ ρ ο ς Χ ρ υσ ό ς
ξε π ή δ η σ ε σ α ν
ο ρ υ κ τ ό κι
εκ π λ ή ρ ω σ ε έν α
π α λ ιό , γ λ υ κ ό μ ο υ
ό νειρ ο : ισ το ρ ίες +■
π ο ιή μ α τ α + μ ικ ρ ές
ε π ιγ ρ α φ έ ς N E O N φ ρ ά σ ε ις , γ ρ α μ μ έν ε ς
σ ε ξ ε χ α σ μ έ ν α μ έσ α
σε κω λό τσ επ ες
χ α ρ τ ιά +
χ ρ ω μ α τ ισ τ έ ς
ζ ω γ ρ α φ ιέ ς σ τ ο π ίσ ω μ έρ ο ς α π ό π α κ έ τ α τσ ιγ ά ρ ω ν
(Δ Ε Λ Φ Ο Ι Φ ΙΛ Τ Ρ Α , δεν ξ έ ρ ω α ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν π ια ),
κι ό λ α α υ τ ά τ ο υ ρ λ ο ύ , δ η λ α δ ή μ α γ ε ιρ ε μ έ ν α μ α ζ ί!

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ * «

Το τ η λ ε φ ώ ν η μ α ενός
φ ίλ ο υ και η
α π ρ ο σ δ ό κ η τη
σ υ ν ά ν τη σ η με μια
α ιν ιγ μ α τικ ή γ υ ν α ίκ α
σ το α ερ ο δ ρ ό μ ιο
έ φ τ α σ α ν να τ ιν ά ξο υ ν
σ το ν α έ ρ α τη ν
ε ύ θ ρ α υ σ τ η ισ ο ρρ οπ ία
π ο υ με τό σ ο κόπ ο
έχει ε π ιτύ χ ει το ν
τ ε λ ε υ τ α ίο κα ιρ ό ο Μ ιχ ά λ η ς . Τ α Σ π α σ μ έν α ελλη νικά
είν α ι η α φ ή γ η σ η ενός π α θ ια σ μ έ ν α ερ ω τευ μ έν ο υ
νέο υ . Α λλά και ό λ α α ν ε ξ α ιρ έ τ ω ς τ α υ π ό λ ο ιπ α
π ρ ό σ ω π α τ η ς ισ το ρ ία ς είναι τ ο ίδιο μ' εκείνον
π α θ ια σ μ έ ν α , για το ν δικό τ ο υ ς λόγο, όμω ς, τ ο
κ α θ έν α .

Ε Δ

Ρ Ο

Σ

ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΦΤΟΥΡΑ

Έ ν α ς κόσμος ρο ζ
Έχουν ήδη ξεκινήσει οι παραστάσεις του νέου έργου της Ομάδας «Δράοις»
που τα τελευταία δύο χρόνια «έσκισε» εισπρακτικά και πρόλαβε να
αποκτήσει τους fans της με το «Μόλις Χώρισα». Μ ε σταθερή έδρα το Θέατρο
Μελίνα ανεβάζει φέτος τον «Κόσμο της Πάττυ». Έργο βασισμένο στο
ομώνυμο κόμικ του ΊΟ, που κυκλοφορούσε στην Ελλάδα στα περιοδικά
«Μανίνα» και «Πάττυ». Χρήσιμες πληροφορίες: Παράσταση ροζ-ροζ-ροζ!
Χαρακτηριστικό δείγμα του ρεύματος που έχει αρχίσει να καλείται «young
theatre». Σαν παρωδία του «Grease». Πολύ μακριά από το καθιερωμένο
«σοβαρό» θέατρο. Και εγχείρημα διόλου ευκαταφρόνητο. Η ηθοποιός Μαρία
Σκαφτούρα, σταθερό πλέον στέλεχος της Ομάδας, θα μας μιλήσει για τον
«Κόσμο της Πάττυ» αλλά και για την παράλληλη δράση της σε έναν κόσμο
κατά πολύ λιγότερο ροζ... αυτόν της συγγραφής θεατρικών έργων. Γιατί η
Μαρία πήρε το πρώτο βραβείο για το «Καληνύχτα» στο διαγωνισμό νέων
θεατρικών συγγραφέων που πριν μερικούς μήνες διοργά νωσε το Θέατρο
Αμόρε με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
την συνέντευξη πήρε η Ιλειάνα Δημάδη

• Π ιός ξι κίνησε η Ομάδα «Δράοις» και
πότε εντάχθηκες στους κόλπους της;
—Ό λα ξεκίνησαν πριν από τρία χρό
νια, όταν οι μετέπειτα συντελεστές
βρεθήκαμε στις παραστάσεις του Ονεί
ρου Καλοκαιρινής Νυκτος (σκηνοθε
σία Κ. Αρζόγλου) με το ΔΗΠΕΘΕ Βο
ρείου Αιγαίου. Περάσαμε μια πολύ δύ
σκολη χρονιά στη Χίο και στην περιο
δεία. με απίστευτες οικονομικές δυ
σκολίες και σκάνδαλα για τα λεφτά
που φαγώθηκαν και τους ηθοποιούς
που έμειναν απλήρωτοι, που αναπό
φευκτα μας έδεσαν. Η Βίλια Χατζοπούλου, που έπαιζε στην παράσταση,
εκείνη την εποχή δούλευε πάνω σε μια
διασκευή δυο μονόπρακτων του Μαρκ
Τουαίην: Το ημερολόγιο της Εύας και
Το ημερολόγιο τουΑδά/ι. Κατέληξε σε
ένα θεατρικό έργο που ονομάστηκε
Αδάμ + Ευα Forever. Με το σκηνοθέτη
μας Βασίλη Μυριανθύπουλο, που συμ
μετείχε ως χορογράφος και ηθοποιός
στην ίδια παράσταση, δημιούργησαν
μια εταιρεία με τη συμμετοχή ηθοποι
ών. χορογράφων κ.ά. κι έκαναν μια
καταπληκτική οντισιόν διάρκειας μιας
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εβδομάδας, κατά την οποία δουλεύα
με επί πέντε ώρες καθημερινά. Μ είνα
με τελικά 14 άτομα για το Α όάμ + Ενα
Forever, μια παράσταση που αγαπήσα
με πολύ παρόλη την περιορισμένη επι
τυχία της. Ακολούθησε το γνωστό

«σουξέ» με το Μόλις Χώρισα...
• Πώς εμπνευστήκατε τη διασκευή τον
κόμικ της «Πάττυ» και καταλήξατε
στην τωρινή παράσταση;
—Η ιδέα ήταν του Βασίλη Μυριανθόπουλου, που όταν ήταν μικρός έπαιρνε
κρυφά και διάβαζε τις Μανίνες και τις
Π άττυ της μικρότερης αδερφής του.
Εδώ και δέκα χρόνια του είχε γεννηθεί
η επιθυμία να κάνει ένα μιούζικαλ που
να είναι όμως off. Να είναι ένα cult μι
ούζικαλ, στα όρια του κιτς, ροζ και μι
κρό σε διάρκεια. Με τα χρήματα που
έμειναν από το Μόλις Χώρισα, η ιδέα
μπήκε σε δράση και τον Ιούλιο ξεκίνη
σαν οι πρόβες. Έ φ υ γα ν κάποιοι παλιοί
συντελεστές, έγιναν νέες οντισιόν και
ήρθαν 8 καινούριοι ηθοποιοί στην
Ομάδα. Προκειμένου πάντως να χωρέσουμε 14 άτομα επί σκηνής αρχίσαμε
να γκρεμίζουμε τοίχους στο Μελίνα !
• Πώς νιώθεις που ανήκεις στον «Κό
σμο της Πάττυ»;
—Μόλις πρόσφατα άρχισα να νιώθο)
άνετα, γιατί κατά τη διάρκεια της παρά
στασης της Π άττυ συμβαίνει και μια
«δεύτερη παράσταση» στα παρασκή
νια... Μια παράσταση πολύ γρήγορη,
δύσκολή, απαιτητική, σε περιορισμένο
χώρο και χρόνο, στην οποία «παίζουμε»
συνέχεια επί δυο ώρες για να βγαίνου
με κάθε τόσο για σκηνές των 2 λεπτών!
• Είχες ποτέ αμφιβολίες για το εγχείρη
μα της «Πάττυ»; Η Ομάδα έχει ήδη δε-

Από αριστερά: Δέσποινα Παπαγιάννη - Μ α ρ ία Σκαφτούρα - Άννα Κουτσαφτίκη

χτεί για τις προηγούμενες απόπειρες
της τα βέλη της κριτικής...
- Η αλήθεια είναι πως είχα πολλές
αμφιβολίες. Ό τα ν ήμουν μικρή ντρε
πόμουν που διάβαζα Π άττυ. Μου φ α ι
νόταν πολύ ροζ και κοριτσίστικο! Σιγά-σιγά αποενοχοποιήθηκα από αυτό
το συναίσθημα των πρώτων εφηβικών
μου χρόνων. Αλλά είχα την απορία:
ποιόν αφορά τελικά η Πάττυ·, Μόνο τις
γυναίκες που μικρές διάβαζαν αυτά τα
περιοδικά; Τ ελικά όμως η παράσταση
είναι η «εκδίκηση των 70ς», όπως την
έχει αποκαλέσει ο Βασίλης Μυριανθόπουλος. Ε ίναι η εφηβεία μας, η α ρ 
χή της ερωτικής μας ζωής, που καλού
μαστε να θυμηθούμε εκεί γύρω στα 3Θ
μας και... να την αποχαιρετίσουμε. Ε ί
ναι μια αφορμή για να δούμε ποιοι
ήμασταν, πώς γίναμε και πού μπορεί
να φτάσουμε. Ταυτόχρονα είναι η
αναβίωση μιας εποχής, στην οποία οι
άνθρωποι πίστευαν πως ο κόσμος μπο
ρεί να γίνει καλύτερος. Στην Ελλάδα
αυτή η περίοδος-διέξοδος από τη χού
ντα σημαδεύτηκε από την ελαφράδα
μιας γενιάς που κουβαλούσε αυτήν την
ελπίδα. Δεν νομίζω πως η σημερινή
νέα γενιά ασχολείται με το να αλλάξει
τον κόσμο. Κ ινείται δίχως διάθεση
ανατροπής. Μάλλον κοιτάζει πώς να
προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομέ
να και κάτι να κάνει μέσα σ’ αυτά τα
αυμφραζόμενα.
• Παράλληλα μ ε τις παραστάσεις, φ α 
ντάζομαι πως ετοιμάζεσαι και για το
ανέβασμα τον βραβευμένου έργου σου.
Μίλησε μας για το «Καληνύχτα».
- Τ ο Καληνύχτα είναι μια ερωτική
ιστορία που έχω ζήσει. Κι ένας χω ρ ι
σμός. Ακριβώς λοιπόν επειδή η ιστο
ρία αυτή καταλάμβανε πολύ χώρο στο
μυαλό μου και δεν ήξερα πώς να την
εκτονώσω, άρχισα να τη γράφω, για
να συμμαζέψω τις σκέψεις μου και κ ά 
πως να την ξορκίσω. Ό τα ν πια άρχισε
να ξεφουσκώνει μέσα μου, έδειξα τις
σκόρπιες σελίδες που είχα γράψ ει στο
ιρίλυ μου τον Τάκη Σακελλαρίου (που
συμμετέχει και στον Κόσμο της Π ά τ
τυ), ο οποίος έναυσε πως άθελα μου εί
χα φτιάξει ένα θεατρικό έργο, που
έπρεπε να ολοκληρώσω. Κάναμε λοι
πόν μαζί έναν σκελετό, προκειμένου
να αποκτήσει δομή με αναγνωστικό
και θεατρικό ενδιαφέρον. Πάνω σ ’ αυ

Από αριστερά: Αλίκη ΑΒδελοπούλου - Μ αρία Σκαφτούρα - Αννα Κουτσαφτίκη,
στο βάθος: Μ αρία Κουκούλά

τόν τον σκελετό ξαναέγραψα και τέλειωσα το έργο, έχοντας μάλιστα στο
μυαλό μου ακόμα και τους ηθοποιούς
που θα ήθελα να παίξουν σ’ αυτό. Κά
ποια στιγμή οι φίλοι μου με παρότρυ
ναν να το στείλω στο διαγωνισμό,
απρόσμενα ήρθε το βραβείο και οι π α 
ραστάσεις του Καληνύχτα στο Α μύρε
έχουν προγραμματιστεί για την Ά νοι
ξη του 2001.
• Πώς νιώθεις ως ηθοποιός που εισχω
ρ εί ξαφνικά στους χώρους της συγγρα
φής;
—Ομολογώ πως δεν αισθάνομαι συγ
γραφέας. Περισσότερο και πάντα νιώ
θω πως είμαι ηθοποιός. Η αλήθεια εί
ναι βέβαια πως τώρα τελευταία έχω αρ
χίσει να μπαίνω στο trip του να γίνω
συγγραφέας. Αρχισε να με έλκει αυτή η
πλευρά του κόσμου που δεν είχα σκεφτείποτέ για τον εαυτό μου. Σ' αυτό συντέλεσε και η συμμετοχή μου στο εργα
στήρι που οργάνωσε το Α μύρε για τους
βραβευμένους νέους συγγραφείς. Είχα
να γνώρισα) τόσο ενδιαφέροντες αν
θρώπους μαζεμένους από τα χρόνια της
Σχολής. Και πραγματικά οι ώρες της
εβδομάδας που περνάα) εκεί, συζητώντας και γράφοντας, είναι οι πιο όμορ
φες. Θέλα) πολύ να ξαναγράψα) και πιστεύα) πως η δουλειά που γίνεται στο
εργαστήριο θα με οδηγήσει κάπου... Ως
ηθοποιός πάντα)ς νιώθω πολύ τυχερή

που κάνα) αυτή τη δουλειά. Είναι από
τις ελάχιστες δουλειές που προσιρέρουν τόση ευχαρίστηση και μέσω των
οποίων εισπράττεις τόσο άμεσα και
έντονα την ηθική ανταμοιβή - γιατί την
υλική δεν την εισπράττεις! Ως ηθοποιός
γνωρίζεις ανθρώπους και νοοτροπίες,
μέρη και εποχές που διαφορετικά δεν
θα ερχόσουν ποτέ σε επαφή μαζί τους.
Είναι σαν να βρίσκεσαι στο λούναπαρκ!
• Η τελευταία ερώτηση είναι σαν αυτές
που κάναμε στα εφηβικά μας «αφιεριυσολόγια της τάξης»: τί θα έλεγε η Μαρία
αν συναντούσε την Πάττυ;
—Θα τη ρωτούσε πως κατάφερε να τα
βγάλει πέρα ως σήμερα, με όλον αυτί)
τον ρομαντισμό, την ονειροπόλα διάθε
ση, την απόλυτη εντιμότητα και αφέ
λεια που τη διακατείχε. Φαντάζομαι
πιος θα είχε να μου πει πολύ ενδιαφέ
ρουσες ιστορίες...
Πιστεύουμε πως και η Μαρία Σκα
φτούρα θα έχει στο μέλλον να μας πει
πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες είτε ως
ηθοποιός είτε ιος συγγραφέας. Προς το
παρόν μπορούμε να απολαύσουμε τη
φρεσκάδα, της στο μαγικό Κόσμο της
Πάττυ. Απαραίτητη προϋπόθεση: διά
θεση εφηβική!

ΙΛΕΙΑΝΑ Δ Η Μ Α Δ Η .
______________________________________________________
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Κινηματογράφος
για παιδιά και νέους
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στερα από ένα χρόνο απουσίας,
και παρ’ όλο το νεαρό της ηλι
κίας του, το 3ο Διεθνές Φεστι
βάλ Ολυμπίας, που πραγματο
ποιήθηκε από τις 2 έως τις 9 Δε
κεμβρίου στον Πύργο της Ηλείας, ση
μείωσε μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται
για ένα φεστιβάλ που δημιουργήθηκε
το 1997 κι έχει διαγωνιστικό χαρακτή
ρα. Έ νας από τους κύριους στόχους
του είναι η προβολή ενός ποιοτικού κι
νηματογράφου μέσα από ταινίες που
αφορούν τα παιδιά και τους νέους, χω
ρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ενήλικες
δεν έχουν τίποτα να δουν. Είναι το μο
ναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και
αποτελεί μέλος των δύο σημαντικότε
ρων διεθνών φορέων του Κινηματο
γράφου για Παιδιά και Νέους, του
CIFEJ (Centre International du Film
pour Γ Enfance et la Jeunesse) και της

Υ

ECFA (European Children’s Film
Association).
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ προ
βλήθηκαν 15 ταινίες μεγάλου μήκους
και 15 μικρού που εκπροσωπούσαν
συνολικά 22 χώρες από όλο τον κό
σμο.
Εκτός από τις επίσημες προβολές,
που γίνονταν καθημερινά στο Δημοτι
κό Θέατρο «Απόλλων» του Πύργου,
διοργανώθηκαν ειδικές προβολές για
τους μαθητές των σχολείων της περιο
χής στον Πύργο, την Αμαλιάδα και την
Πάτρα. Το νεαρό κινηματογραφόφιλο
κοινό δήλωσε δυναμικά την παρουσία
του όχι μόνο με τη συμμετοχή του, που
ξεπέρασε τις 10.000 εισόδους, αλλά
και με την ώριμη κριτική αξιολόγηση
των ταινιών, μέσα από την εφημερίδα
Ζιζάνιο, που εξέδιδε καθ’ όλη τη διάρ
κεια του Φεστιβάλ, και με τα βραβεία

Η ρωσική ταινία Αν όχι εμείς, τότε ποιος; του Valery Priemykhov
απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας.
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Η ταινία του Ιρανού Kamal Tabrizi
Μητρική αγάπη απέσπασε το Βραβείο
καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους.

που απένειμε η παιδική κριτική επιτρο
πή στις ταινίες.
Οι ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους
που έλαβαν μέρος στον φετινό διαγω
νισμό ήταν Το καναρίνι ποδήλατο του
Δημήτρη Σταύρακα, που μέσα από ένα
έξυπνο και ευαίσθητο σενάριο έθιγε
ένα μεγάλο πρόβλημα της εκπαίδευ
σης, εκείνο της αδιαφορίας -δυστυχώς,
κατά τη γνώμη μας, δεν απέσπασε κα
νένα βραβείο, ούτε καν μία από τις ει
δικές μνείες που δόθηκαν και τελικά
ήταν πολλές- καθώς και Το φως που
σβήνει του Βασίλη Ντούρου, που απέ
σπασε το βραβείο Μουσικής για την
πρωτότυπη δημιουργία του συνθέτη
Δημήτρη Π απαδη μητριού.
Εκτός από τις ελληνικές ταινίες, διαγωνιζόντουσαν και ταινίες που προέρ
χονταν από την Γερμανία, τη Δανία, τη
Γιουγκοσλαβία, τη Νορβηγία, τον Κα
ναδά, την Ολλανδία, το Ιράν, την Ινδία,
τη Ρωσία και την Σουηδία.
Η αλήθεια είναι ότι στο εμπορικό κύ
κλωμα διανομής δεν συναντάμε συχνά
ταινίες που έχουν ως θέμα τους τα παι
διά και τους νέους, αν και υπάρχουν
χώρες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην
Αμερική ή την Ασία (κυρίως η Ινδία)
που ειδικεύονται στην αντίστοιχη θε
ματολογία. Το φετινό Φεστιβάλ Κινη
ματογράφου Ολυμπίας στάθηκε αφορ
μή, σύμφωνα με την επίσημη δήλωση

του προέδρου του ΕΚΚ, για την δημι
ουργία ενός προγράμματος παραγωγής
ταινιών για παιδιά και νέους, με το όνο
μα ΖΙΖΑΝΙΟ, στο οποίο θα συμμετέχει
και η ΕΡΤ.
Το βραβείο Καλύτερης Τ αινίας Μ ε
γάλου Μήκους δόθηκε στον ιρανό σκη
νοθέτη Kamal Tabrizi για την ταινία
του Μ ητρική Α γά πη , που περιγράφει
σε μια άρτια κινηματογραφική γλώσ
σα, χωρίς περιττούς λυρισμούς, την πε
ριπέτεια ενός αγοριού που το σκάει
από το αναμορφωτήριο για να βρει τη
μητέρα του στο πρόσωπο μιας άλλης
γυναίκας.
Η ρωσική ταινία Α ν όχι εμείς, τότε
ποιος; του Valery Priemykhov, που δυ
στυχώς ήταν και η τελευταία του, αφού
απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο,
τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης
Σκηνοθεσίας. Η ταινία βασίζεται σε
μια αληθινή ιστορία δύο ανηλίκων που
πηγαίνουν στη Μ όσχα για να κερδί
σουν χρήματα. Η ταινία, στην οποία
πρωταγωνιστεί και ο ίδιος ο σκηνοθέ
της, ξεχωρίζει όχι μόνο για την σκηνοθετική της αντίληψη αλλά και για την
ερμηνεία του σκηνοθέτη όσο και του μι
κρότερου πρωταγωνιστή της, του
Evgeny Krainov, που τιμήθηκε με το
Βραβείο Καλύτερης Παιδικής Ερμη
νείας.
Οι Σουηδοί είναι εξοικειωμένοι με
την προβολή θεμάτων που αφορούν τον
κόσμο των παιδιών είτε μέσα από το σινεμά είτε από κάποιο άλλο μέσο. Έ τσι,
δεν αποτέλεσε έκπληξη η ταινία Ο Τζα
τζίκι, η μαμά κι ο αστυνομικός, της νεα
ρής σουηδέζας σκηνοθέτιδος Ella
Lemhagen, που τιμήθηκε με το Βρα
βείο Σεναρίου. Μ ια γραφή έξυπνη,
πρωτότυπη και χιουμοριστική που γρή
γορα σε κατακτάει με την αφηγηματική
της λιτότητα και ευστοχία.
Εκτός από τα βραβεία της 5μελούς
διεθνούς κριτικής επιτροπής, απένειμαν βραβεία (το Χρυσό Κότινο) και τα
παιδιά. Το βραβείο Καλύτερης Ταινίας
Μεγάλου Μήκους δόθηκε στη νορβηγι
κή ταινία Μόνο τα σύννεφα κινούν τ'
αστέρια της Torun Lian, που διαπραγ
ματεύεται, με δεξιοτεχνία, ένα δύσκο
λο θέμα όπως είναι αυτό του θανάτου,
για να περάσει το μήνυμα της αγάπης
μεταξύ ενός αγοριού και ενός κοριτσι
ού. Τα παιδιά λάτρεψαν τόσο την ται
νία όσο και την πανέμορφη μικρή πρω 
ταγωνίστρια που ήταν παρούσα και

τους μάγεψε σαν από παραμύθι.
Ειδικές μνείες δόθηκαν στις παρακά
τω ταινίες μεγάλου μήκους:
-Στην σουηδική υπερπαραγωγή Ο κό
σμος της Σοφίας, ταινία βασισμένη στο
ομώνυμο βιβλίο, για την καλύτερη δια
σκευή, που όμως ο ρυθμός της δύσκολα
γινόταν κατανοητός, όχι μόνο από τα
παιδιά αλλά και από τους μεγάλους.
-Στην ταινία του γιουγκοσλάβου σκη
νοθέτη Petar Lalovic, Τα πουλιά που
όεν πετούσαν, για την ιδέα της δημιουρ
γικής δύναμης της φύσης πάνω στον άν
θρωπο, βασισμένη σε μια αληθινή ιστο
ρία ενός κοριτσιού που πάσχει από
λευχαιμία και ο παππούς του αναλαμ
βάνει να το σώσει με τη δύναμη της φύ
σης, όπου όμως το ντοκιμενταρίστικο
ύφος του σκηνοθέτη αποδυναμώνει το
μήνυμά της.
-Σε μια άλλη καλογυρισμένη ιρανική
ταινία, Το κορίτσι με τα λευκά πα πού
τσια, για την απεικόνιση των προβλη
μάτων στο Ιράν
-Και, τέλος, σε μια πολύ ενδιαφέρου
σα ολλανδική ταινία, της Ineke
Houtman, Γρατσουνιές στο τραπέζι,
για την πολυπλοκότητα των σχέσεων
μέσα στην οικογένεια, με μια πολύ
ακριβή και διαυγή πρόθεση της σκηνοθέτιδας να αποδώσει ένα τόσο «πολύ
πλοκο» θέμα.
Ό σ ο για τις διαγωνιζόμενες ταινίες
μικρού μήκους (15 συνολικά), κάλυ-

Στην ταινία του Βασίλη Ντούρου Το φως
που σβήνει απονεμήθηκε το βραβείο
μουσικής.

Ο Τζατζίκι, η μαμά κι ο αστυνομικός της
Ella Lemhagen, από τη Σουηδία, τιμήθηκε
με το βραβείο σεναρίου.

πταν όλη την γκάμα της κινηματογρα
φικής δημιουργίας. Από κινούμενο
σχέδιο, κωμωδία, δράμα, περιπέτεια,
ντοκιμαντέρ. Ανάμεσά τους ξεχώριζε
μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία του
Βαγγέλη Μαδεράκη Ghobi and God,
αναφερόμενη στην πολυχρωμία μιας
γειτονιάς του Λος Άντζελες, με μια πο
λύ αισιόδοξη και ευαίσθητη προσέγγι
ση. Η ταινία απέσπασε το βραβείο για
την Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους.
Έ ν α μικρό αριστούργημα ήταν η γαλ
λική ταινία Στα πέρατα της γης, που τι
μήθηκε με ειδική μνεία. Η βελγική ται
νία No Stress τιμήθηκε από την κριτική
επιτροπή των παιδιών με το βραβείο
Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους,
για το έξυπνο και καυστικό σενάριο
της, και οφείλουμε να πούμε ότι δεν εί
χαν άδικο.
Ευχόμαστε στις ταινίες να βρουν γρή
γορα το δρόμο τους προς τις σάλες και
στο ίδιο το Φεστιβάλ να συνεχίσει δυ
ναμικά την ανοδική του πορεία, γιατί
έχει όλες τις προδιαγραφές.
Να σημειώσουμε ότι οι ταινίες του
διαγωνιστικού τμήματος προβάλλο
νται, από τις 12 έως 17 Δεκεμβρίου
στην Αθήνα, στο ΦΙΛΙΠ, σε συνεργα
σία με το ΕΚΚ.
ΝΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Β.
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Κάπου σε μια πόλη στον μακρινό βορρά, στην εκπνοή της
χιλιετίας, μια σειρά από συμβάντα, με χαλαρή έω ς
ασύνδετη μεταξύ τους σχέση, περιγράφουν αλλά και
καταγράφουν, ολιστικά, τα συμπτώματα μιας κοινωνίας
-κ α ι των αξιών τ η ς - 8νήσκουσας.
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Ταηαγερά «τραγούδια»
ηριν από το «τέλος»

νας υπάλ
ληλος απολύεται,
ύστερα από
τριάντα
χρόνια υπηρεσίας,
με εξευτελιστικό
τρόπο. Έ νας μετα
νάστης, που ψά
χνει να βρει κά
ποια
διεύθυνση,
αντιμετωπίζεται με άγριο ξυλοδαρμό
σε έναν πολυσύχναστο δρόμο. Έ να ς
μάγος ταχυδακτυλουργός κάνει λάθος
σε ένα «κόλπο» ακρωτηριασμού και
τραυματίζει σοβαρά έναν εθελοντή θε
ατή. Έ νας -στα πρόθυρα της χρεοκο
πίας- επιχειρηματίας πυρπολεί το κα
τάστημά του προκειμένου να εισπράξει
την ασφαλιστική αποζημίωση ενώ ο με
γαλύτερος από τους δυο του γιους νο
σηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική. Ο
πατέρας του ισχυρίζεται ότι τρελάθηκε
επειδή έγραφε... ποιήματα! Εκείνη τη
νύχτα, κανένας κάτοικος της πόλης δεν
έχει εύκολο ύπνο από το φοβερό κυκλοφοριακό χάος. Οι επιβάτες ενός
τρόλεϊ τραγουδούν πομπώδεις θρη
σκευτικούς ύμνους, δημιουργώντας την
αίσθηση ότι ολόκληρη η πόλη πράττει
το ίδιο, ενώ οι εμπορευματικού προο
ρισμού «εσταυρο>μένοι» , ξύλινοι ή και
πλαστικοί, δεν έχουν πλέον ζήτηση για
τί ένας «καλός άνθριυπος» (όπως ήταν
ο Χριστός) δεν αξίζει τίποτα αφού κά
θισε και τον σταύρωσαν. Έ ν α κοριτσά
κι με δεμένα μάτια ρίχνεται από τη δα
σκάλα του σε ένα βάραθρο επί παρου

Ε
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σία πλήθους επισήμων. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μεγάλης εταιρείας την ώρα
που συνεδριάζει κενολογώντας, πανικοβάλλεται παραδεχόμενο ότι ένα
απέναντι κτίριο... μετακινείται εξαιτίας της κυκλοφοριακής ασφυξίας. Στο
αεροδρόμιο, οι ομοιόμορφοι επιβάτες
αδυνατούν να μετακινήσουν τα βαρυφορτωμένα από καταναλωτικές αγο
ρές καροτσάκια τους. Τελικά, ο Καρλ,
ο άνθρωπος που έκαψε το μαγαζί του
θα συνειδητοποιήσει το πόσο δύσκολο
είναι να είσαι άνθρωπος.
Η ταινία δεν είναι μεν εύπεπτη αλλά
και καθετί μη εύκολο δεν στοιχειοθετεί
εξ ορισμού και ποιοτική υπεροχή. Η
αλήθεια είναι ότι εθισμένοι, χρόνια τώ
ρα, στην κυριαρχία του αναμηρυκασμού τιον αμερικανικών ταινιών, η
οποία μας έχει επιβληθεί, όσο να ’ναι
αιφνιδιαστήκαμε από ετούτη την, έτσι
κι αλλιώς, ανορθόδοξη (αλλά οπωσδή
ποτε χρήσιμη) χρήση του κινηματογρα
φικού μέσου. Στην προκειμένη περί
πτωση δεν υπάρχει τίποτε το εύπεπτο
και βέβαια τίποτε το αισιόδοξο. Ακόμα
και το υποτιθέμενο μαύρο χιούμορ που

κάποιες στιγμές κάνει την εμφάνισή
του, στην πραγματικότητα δεν είναι πα
ρά παγερός σαρκασμός. Το ίδιο και τα
σουρεαλιστικού χαρακτήρα στιγμιότυ
πα* δεν πρόκειται παρά για συμβολοποιημένες εκδοχές ενός καθολικού παραλογισμού που συνέχει την ευημερούσα κοινωνία μας. Δηλαδή, πρόκειται
για μια εντυπωσιακή φορμαλιστική
αποστασιοποίηση που πραγματώνεται
μέσα σε αυστηρώς περίκλειστα και πα
γερά κάδρα (υποφωτισμένα τα παστέλ
γκριζομελανιά χρώματα) απ’ όπου δεν
χω ράει να περάσει ούτε η παρελάχιστη
αχτίδα αισιοδοξίας. Το σύνολο της ται
νίας αποτελεί (οπωσδήποτε στη καφκική υπερβολή του) ένα συνειρμικό
άθροισμα περιστατικών, τα οποία υλο
ποιούν την ολιστική καταγγελία -πρα
κτικών και ιδεώ ν- χρεοκοπίας του αιώ
να που γνώρισε τη μεγαλύτερη οικονο
μική ανάπτυξη, του κοινωνικού μας συ
στήματος που οδεύει προς το σημείο
μηδέν. Βέβαια, θα μπορούσε να ισχυρι
στεί κανείς ότι η εσωστρεφής σουηδική
πραγματικότητα (γενικότερα, η σκαν
διναβική οικονομική πλησμονή) δεν
αποτελεί «εφαρμοστό γάντι» π.χ. για
τις κοινωνίες των χωρών του ευρωπαϊ
κού νότου, εισέτι παραδομένες στην
αλλόφρονα και ηλιοβόρα αισιοδοξία
τους. Στην ταινία ένας από τους ήρωες
ξεφορτώνει το γεμάτο με εσταυρωμέ
νους φορτηγάκι του και τους πετάει ως
άχρηστους στα σκουπίδια, ενώ παρ'
ημίν ο Α ρχιεπίσκοπος κοντεύει να μα
ζέψ ει τρία εκατομμύρια υπογραφές
για την αναγραφή του θρησκεύματος
στις αστυνομικές ταυτότητες. Παρά
τούτα δεν χω ρεί αμφιβολία ότι τα μη
νύματα της ταινίας μάς αφορούν* λιγό
τερο ή περισσότερο, μας αφορούν
όλους.
Οι κινηματογραφικές αρετές των
Τραγουόιών από τον όεντερο όροφο
προδίδουν έναν κάτοχο αυτής της τέ
χνης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ό ,τι θέλη
σε ο Ρόι Αντερσον να μεταδώσει στο
θεατή δεν φαντάζεται κανείς ότι θα
μπορούσε να γίνει με άλλους τρόπους,
άλλο μετιέ. Ν α πούμε, τέλος, πως παρ’
ότι πρόκειται για την πρώτη μεγάλου
μήκους ταινία τού ήδη 57χρονου δημι
ουργού, ο ίδιος είναι πολυβραβευμέ
νος ως σκηνοθέτης διαφημιστικών
σποτς, σε μεγάλα του είδους φεστιβάλ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Ο ι Φ οιτητο !το υ Γρηγορίου Ξ ενόπ ουλου σ το Θ έ α τ ρ ο Ρ εξ

Η Σκηνή Κοτοπούλη του Εθνικού παρουσιάζει φ έτο ς με
επιτυχία σ το Θ έ α τ ρ ο Ρεξ τους Φοιτητόςτοιι Γρηγορίου
Ξενόπουλου. Αν και το έρ γο , του 1 9 1 9 , δ εν εμφανίζει πλέον
από μόνο του κάποιο ιδια ίτερ ο ενδ ια φ έρ ο ν για το θ έα τρ ο , η
περίπτωση γενικό τερ α του Γρηγορίου Ξενόπουλου απ οτελεί
α σ φ α λώ ς σπουδαίο παράδειγμα για τους νεό τερ ο υ ς.

Αροσιά και Φως
Ο ι Φ ο ιτ η τ α ί

του Γρ.
Ξενόπουλου

y

από τη Σκηνή
Κοτοπούλη
του Εθνικού.

υτός, ένας α 
πό τους ειση
γητές στην
ελληνική σκέψη και σκηνή του
Ρεαλισμού, του Ίψ εν και του
Στρίντμπεργκ, του Θεάτρου των Ιδειυν
χαίτου αστικού δράματος, ο κριτικός με
μερικές (χπό τις διεισδυτικότερες ματιές
πάνω στα «αινίγματα» (σε ποιον, άραγε,
ανάμεσα σε άλλους, οφείλουμε τον Γουζέλη. τον Μάτεση, τον Καβάφη;), ο δάαχαλος της Διάπλασης των Παίόων και
της Νέας Εστίας, ο επαληΟευμένος δη
μοτικιστής της «μέσης οδού», ένα από τα
παραγωγικότερα, φωτεινότερα και κομ
ψότερα πνεύματα που γέννησε το ελληνικό fin du siede και ασφαλώς μία από
τις αρτιότερες και πλέον ευφάνταστες
πένες των ελληνικών γραμμάτων εν γένει, αυτός αποφάσισε, από πολύ νωρίς,
να ακολουθήσει στα έργα του μια ολοέ
να και περισσότερο «κοινώς αποδεκτή»
ιττάση, και. στην περίπτωση του θεάτρου
που μας αφορά, γρήγορα να θέσει το τα
λέντο του στην υπηρεσία μιας (κακώς
εννοούμενης) επιτυχίας μέσα στη γλυκιά
αγκαλιά του βεντετισμού της εποχής του.
Το θέατρο αγάπησε τον Ξενόπουλο
γιατί ο Ξενόπουλος πρόσφερε ένα
σπουδαίο άλλοθι. Κάτω από τη δικαιο
λογία της common sense στη γραφή και
της ενάργειας στη σύλληψη και διατύ
πωση των ιδειόν του, ο Ξενόπουλος
έγραφε, το ένα μετά το άλλο, έργα σχε
δόν τολμηρά, σχεδόν πρωτότυπα, σχε
δόν με άποψη, τα οποία πάντως άφη

Α

ναν ανάμεσα σε ιδέες και απόψεις -κα ι
πάντα με άρτια τεχνική- αρκετό χώρο
στη σκηνή για να κινηθούν με χάρη οι
κυρίες του θεάτρου. Ο Γρηγόριος Ξε
νόπουλος, ένας από τους λίγους που εί
χαν όλα τα χαρίσματα του Θεού για να
αφήσουν έργο κλασικό, προτίμησε να
γράψει στη θέση του δεκάδες «σχεδόν»
κλασικά έργα που λυπηρά το θυμίζουν.
ΙΥ αυτό σήμερα τα περισσότερα έργα
του, τουλάχιστον όσα ξεφεύγουν από
την κουραστική (Αισθηματολογία, μπο
ρούν να σταθούν αξιοπρεπούς στη σκη
νή όταν παίζονται είτε ως κομψές απει
κονίσεις μιας άλλης εποχής (ένα είδος
θεατρικής ρετρό καρτ-ποστάλ) είτε ο)ς
διασκευές.
Οι Φοιτηταί, που (Ανέβηκαν φέτος στο
Εθνικό, σε σκηνοθεσία του Κώστα
Τσιάνου, κινήθηκαν προς τη δεύτερη
περίπτωση, στο είδος της μουσικής κω
μωδίας. Παρατήρηση: Ο Κώστας Τσιάνος δεν έκανε εδιό μια απλή «διασκευ
ή» του έργου. Του άλλαξε, κυριολεκτι
κά, τα φώτα, για να του δώσει νέο φως.
Το γεγονός ότι (Αυτί) κανέναν δεν ξένι
σε δείχνει, νομίζω, καθαρά πού βρίσκε
ται σήμερα στην εκτίμησή μας το συγκε
κριμένο έργο του Ξενόπουλου.
Ο Τσιάνος, όπως και παλιότερα, το
1993, με το ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας, βρήκε
ότι ο ρυθμός του έργου (και το βάθος της
πλοκής του) ταιριάζει περισσότερο σε

φανταχτερό μιούζικαλ παρά σε «κομ
μάτι ζωής», όπως ήθελε ο Ξενόπουλος
(οποία κατάπτωσις του Ρεαλισμού!).
Και δίκιο είχε ο Τσιάνος. Αυτοί οι φοι
τητές του 1903, εποχή εθνικής ταπείνω
σης, εξαθλίωσης, γλωσσικής έριδας μέ
χρι φανατισμού, μας μοιάζουν σήμερα
τόσο μα τόσο χαρούμενοι, τόσο βαθιά
ανίδεοι για τα γύρω τους και τόσο μα τό
σο (Α-πολιτικοποιημένοι, που μόνο όταν
τραγουδούν και χορεύουν (δηλαδή μό
νο όταν Οεατρινίζονται) μπορούν να
τραβήξουν το ενδιαφέρον μας.
Τα συγχαρητήρια αξίζουν όμως στον
Τσιάνο όχι μόνο για την ιδέα του. αλλά
και γιατί η ιδέα (Αυτή είναι άκρως επι
κίνδυνη στην πράξη. Ζητεί εμπειρία,
ζητεί ταλέντο, άψογο στήσιμο πάνω
στη σκηνή και χάρη πάνω στο σανίδι,
θέλει ικανούς συνεργάτες και ασφα
λώς πολλή τεχνική και υλική υποστήρι
ξη. Το μιούζικαλ δεν σηκώνει μιζέριες
ούτε προχειρότητες. Ή θα είναι καλό
ή δεν θα υπάρχει.
Ο Τσιάνος ευτύχησε να έχει όλα τα
παραπάνω στη διάθεσή του γενναιόδω
ρα. Ο μουσικοσυνθέτης ΓιούριΣτούπελ
έγραψε μουσική που κολλάει στο στόμα
μιας εποχής όταν τραγουδιέται (Από μια
(Αλλη. Ο χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός πήρε τη μουσική και έβαλε τη φα
ντασία του να μετατρέψει πριότα την κί
νηση σε χορό και ύστερα το χορό σε χα
ρά. Η σκηνογράφος Ρένα Γεωογιάδου
έντυσε (Απλόχερα την παράσταση ως
λαμπερό μιούζικαλ, ως θα έπρεπε, και
όχι ως αισθηματική κωμωδία.
Ό μω ς κακά τα ψέματα. Η ουσία του
μιούζικαλ βρίσκεται στους ηθοποιούς
που το υποστηρίζουν. Και ιδού το θαύ
μα. Ό ποιος πιστεύει πως στην Ελλάδα
απουσιάζουν τα νέα ταλέντα, προικι
σμένα με τεχνική κατάρτιση και πλού
σια χαρίσματα, ας πάει να δει την πα
ράσταση. Δίπλα στους τυπίστες Γιάννη
Βογιατζή, Σοφία Ολυμπίου και Γιιόργο Τσιτσόπουλο, που κράτησαν με πε
ρίφημη σεμνότητα όπου χρειάστηκε το
μέτρο και το ίσο, εμφανίζονται, σε δύο
διανομές, 28 νέοι ηθοποιοί, όλο δρο
σιά και φως, που χορεύουν, τραγου
δούν. ερωτεύονται και γκρινιάζουν.
συμμετέχουν και διακρίνονται.
Χρονιάρες μέρες έρχονται, η καλύτε
ρη ώρα για θέατρο. Το Εθνικό, οτη
σκηνή Κοτοπούλη, έχει να κάνει μια
(Από τις καλύτερες φετινές προτάσεις.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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Ο Μ ιχαήλ Μ α ρ μά ρινος παρουσιάζει σ το δ ε α τρ ο Θ η σ είο
το έρ γο του Γιώργου Μ π ακόλα Μ έρες κοόοριότητας. Ένα
έρ γο που αναφ έρεται στη σύγχρονη εκδοχή της πάλης και
των συνειδησιακών συγκρούσεων των ατόμω ν του
περιθωρίου και στην προσπάδειά τους να ξεφύγουν.

Νύχτες αθλιότητας
Θ. Τζήμα - Έ. Δεμέντη
στις Μέρες

Καθαριότητας στο
Θέατρο Θησείο.

/■ ■ ν α συνηθισμένο ζευγάρι
I · γιορτάζει την επέτειο του
k γάμου του. Μια κλοπή
όμως και η εισβολή ενός τρί
του ανθρώπου στη ζωή τους θα
ανατρέψει τα όνειρα και την
λεπτή, όπως αποδεικνύεται,
ισορροπία του κόσμου τους
και θα τους οδηγήσει σε πρά
ξεις που ποτέ δεν είχαν διανοηθεί και, τέλος, στην κατα
στροφή.
Το έργο του Μπακόλα δεν
μπορεί να θεωρηθεί αντιπρο
σωπευτικό της νεοελληνικής
δραματουργίας.
Πρόκειται
για ένα μέτριο και αδύνατο
κείμενο που χρειάζεται ιδιαί
τερη φροντίδα από έναν σκη
νοθέτη ώστε να καταστεί εν
διαφέρον. Στην προκειμένη, όμως,
περίπτιυση η σκηνοθεσία του Μαρμά
ρινου όχι μόνο δεν το ενίσχυσε, αλλά,
αντιθέτως, τόνισε τις αδυναμίες του,
καθιστώντας το ρηχό και ανιαρό.
Η αγωνία, η απελπισία, οι σπασμωδικές κινήσεις των ανθρώπων να ξε
φύγουν από το περιθώριο και να βελ
τιώσουν τη ζωή τους περιορίζονται σε
φωνές και ουρλιαχτά χωρίς κανένα
συναίσθημα, κανένα υπόβαθρο. Ουρ
λιαχτά τόσο ενοχλητικά που εμποδί
ζουν τον θεατή να παρακολουθήσει,
προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια
και εκνευρισμό.
Ο πειραματισμός δεν έγκειται σε εύ
κολα και ανούσια κόλπα όπως στο να
βάλεις τον θεατή να παρακολουθήσει
ένα ανιαρότατο βίντεο, ούτε στο να τον
βάλεις να καθήσει πρώτα στο πάτωμα
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και μετά στην θέση του. Δεν μεταβάλ
λεται έτσι ο θεατρικός χώρος σε ειδικό
τοπίο όπου ο θεατής αισθάνεται ενερ
γός. Το πείραμα απαιτεί δουλειά έντο
νη και επίπονη και φυσικά την ύπαρξη
ενός οράματος, ενός στόχου. Ό λ α όσα
κάνει κανείς πρέπει να έχουν ένα λόγο
που να τα αιτιολογεί και να τα υποστη
ρίζει. Δυστυχώς, στην προκειμένη πε
ρίπτωση, ο Μαρμάρινος φαίνεται ότι
στερείται
οποιασδήποτε
μορφής
έμπνευσης.
Ό σο για την ταυτόχρονη κινηματο
γραφική προβολή, το έχουμε δει κατ'
επανάληψη τον τελευταίο καιρό έτσι
κι αλλιώς. Η ταινία μικρού μήκους που
σκηνοθέτησε ο Μ αρμάρινος και η
Νάνσυ Μπινιαδάκη δεν προσέφερε τί
ποτα απολύτως στην ανύπαρκτη θεα
τρική δράση. Η συνδιαλλαγή της με το

κ α θ ’ αυτό θεατρικό υλικό ήταν ανού
σια και τουλάχιστον εδώ υπήρξε συ
νεπής ο σκηνοθέτης.
Η επιλογή, δε, των ηθοποιών που
κλήθηκαν να ερμηνεύσουν τους τρεις
ήρωες του έργου, ήταν τουλάχιστον
απογοητευτική. Ο Νίκος Κατής αδού
λευτος, ανέκφραστος, ρηχός και απω
θητικός. Ας μην αναφερθούμε στην
άρθρωσή του και στην δυσκολία να τον
κατανοήσει κανείς. Εάν αυτή ήταν η
σκηνοθετική άποψη και έγινε σκοπί
μως, είναι τουλάχιστον απαράδεκτο.
Δίπλα του, η Θεοδιόρα Τζήμα, άχρωμη
και άτονη, δίχως ίχνος υποκριτικής κα
τάρτισης. Η Έ φ η Δεμέντη στο ρόλο
της Αίνας, μονοσήμαντη και επιφανειάκη, με μια υστερία που περιοριζόταν
μόνο στην ένταση της φωνής της. Η με
γαλύτερη ευθύνη, βέβαια, βαραίνει
τον σκηνοθέτη, που τους άφησε αδού
λευτους και απροστάτευτους σαν να
κάνουν απλώς ένα πέρασμα στα λόγια
τους φιυνάζοντας.
Το μόνο πράγμα που πραγματικά
ήταν εξαιρετικό, είναι η απολαυστική
μουσική των Rolling Stones και του
Craig Armstrong που διατρέχει όλη
την παράσταση.
Επίσης τα σκηνικά και τα κοστούμια
της Ντόρας Λελούδα είναι από τα θε
τικά στοιχεία της παράστασης. Λιτά
και λειτουργικά, με ύφος και συνοχή.
Η παράσταση δεν πραγματοποιεί κα
ν έναν από τους στόχους της· δεν υπάρ
χει άποψη και δεν ψηλαφίζει καμιά
καινούργια κοινωνικότερη φόρμα της
θεατρικής γλώσσας. Παραστάσεις σαν
αυτή όχι μόνο δεν καθιστούν κοινωνι
κότερη τη θεατρική τέχνη, αλλά συναινούν στην απομάκρυνση του κοινού
από τις θεατρικές αίθουσες. Και αυτό
θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη
του ο δραματουργός Νίκος Φλέσσα;
που, σε σημείωμα για την παράσταση,
υποστηρίζει πως επιζητούν να αποφύ
γουν το γενικευμένο σύνδρομο της πο
λιτικής ναρκισσιστικής απεικόνισης
που έχει σημαδέψει τη σύγχρονη θεα
τρολογία και ευνουχίσει κοινό και κρι
τικούς. Δυστυχίας για αυτούς, το κοινό
και οι κριτικοί αγαπούν την αλήθεια
και την αυθεντικότητα στην τέχνη και
είναι σε θέση να την διακρίνουν. Είναι
απογοητευτικό και λυπηρό να βγαίνεις
από μια παράσταση με την βεβαιότητα
πως σε έχουν κοροϊδέιμει.

ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ

Ροκ επ ισ τροφ ές, τζ α ζ εκπ λήξεις και τα Χριστούγεννα
φτάνουν τραγουδώ ντας.

Υπάρχουν και άλλα όργανα στο μου
σικό οπλοστάσιο, όπως τσέλα, τρομπέ
τες, βιολιά και το αγνώστου ταυτότη
τας theremin. Συμμετέχουν κι αυτά
στο αισθητικό αποτέλεσμα.
C h ic C o r e a

Κάτω αηό λάμψεις
άλλων αστερίων
T h e W a te rb o y s

A Rock In the Weary L and (BM G )
Επτά χρόνια είχαμε να ακούσουμε
νέα τους. Ή ρ θ α ν με ένα album και δύο
καταπληκτ ικ έ ς
συ ν α υ λίες σε
Αθήνα
και Θεσσ α λ ο ν ίκη. Μόνο
που τώρα
έχει μεί
νει μόνος
του ο Mike Scott να κουβαλάει ακόμα
(επάξια όμως) το όνομα Waterboys.
Όπως λέει και ο ίδιος, το όνομα του συ
γκροτήματος είναι πολύ γνωστότερο
από το δικό του. Από τους μουσικούς
που τον συνοδεύουν στο album μόνο ο
Anthony Thistlethwaite, που παίζει
ηλεκτρικό slide μαντολίνο, έχει παρελ
θόν με τους W aterboys και συμμετοχή
στα όμορφα Crown και We are Jonah.
Ανάμεσα στους (πολλούς) υπόλοιπους,
οι Thighpaulsandra, στο μέλλοτρον και
παρεμφερή, και Jeremy Stacey, στα τύ
μπανα, συμμετέχουν στα περισσότερα
κομμάτια. Γραμμένα όλα από τον Mike
Scott που τραγουδάει, παίζει κιθάρα,
μπουζούκι, πιάνο, όργανο, συνθεσάι
ζερ. Η αίσθηση της μελωδίας διάχυτη
παντού και οι όμορφες στιγμές πολύ π ε
ρισσότερες από τις μια-δυο μέτριες. My
Love is my Rock In the Weary Land, Is
She Conscious, His W ord is not his
Bond, The Wind in the Wires και τόσα
άλλα διαμάντια ατόφια που λάμπουν. Ο
λυρισμός των Waterboys είναι και πάλι
εδώ, κουβαλώντας κομμάτια που λες

και γράφτηκαν για soundtrack της γα
λήνης που προηγείται της καταιγίδας.
H o o v e r p h o n ic

The Magnificent Tree (Sony)
Τελευταία δουλειά τού τρίο από το
Βέλγιο που αρχικά έγινε γνωστό σαν
H o o v er.
To phonic
προσ τέ
θηκε όταν
α να κ ά λ υ 
ψαν κι άλ
λα
συ
γκροτή 
ματα με το
ίδιο όνο
μα. Το 2
Wicky, τραγούδι με ύφος Portishead,
και κιθαριστικά samples από το Walk
on By του Isaak Hayes, ήταν αυτό που
τους έκανε γνωστούς. Αυτό το album
περιέχει το Mad about you από τα κα
λύτερα τραγούδια που μπορεί κάποιος
να ακούσει σε ραδιόφωνα και τηλεορά
σεις αυτή την εποχή. Επίσης τα Vinegar
& Salt και Everytime we Live Together
we Die a Bit More. Η μουσική τους, άλ
λοτε ανάλαφρη άλλοτε επιβλητική,
φλερτάρει με την ποπ και το trip hop
καθοδηγούμενη από τα κιθαριστικά
riffs του Raymond Gearts, ενώ ο Alex
Callier συνθέτει, προγραμματίζει και
συνοδεύει με τα keyboards ή το μπάσο
την απαλή φωνή της Geike Amaert.
Αλλη μια τραγουδίστρια επηρεασμένη,
όπως και αυτές των Portishead και
Morcheeba, από τις ιέρειες του παλιο
μοδίτικου βρετανικού τραγουδιστικού
στυλ της δεκαετίας του ’60 Dusty
Springfield και Shirley Bassey.

Solo Piano Originals (A + N )
Solo Piano Standards (A + N )
Εκτός από σημαντικός συνθέτης και
υπεύθυνος της fusion ζεύξης jazz με
latin,
ο
C h i c
Corea θε
ωρείται ο
ρ υ θ μ ικ ό τ ε ρ ο ς
πιανίστας
της σύγχρονη ς
jazz. Εδώ
σε αποσπάσματα από κονσέρτα του
για solo piano σε Ευρώπη και Ιαπω
νία. Το πρώτο μέρος κάθε εμφάνισης
ήταν αφιερωμένο σε κλασικές jazz
συνθέσεις και περιέχεται στο album
Standards: Yesterdays, Blue Monk,
Round Midnight κ.ά. Το δεύτερο μέρος
ήταν πάντα αφιερωμένο σε δικά του
κομμάτια πλην δυο πρελουδίων του
Alexander Scriabin που περιλαμβάνο
νται στο album Originals όπως και το
θρυλικό Spain, το Brasilia, το
Children’s song #6, #10, #12 και πολ
λά άλλα. Τα δύο CDs διατίθενται χω
ριστά.
T h e T h re e T e n o rs

Christmas (Sony)
Οι τρεις διασημότεροι σύγχρονοι ερ
μηνευτές της όπερας Jose Carreras,
Placido Domingo, Luciano Pavarotti
σε χριστουγεννιάτικες μελωδίες και
τρ α γ ο ύ 
δια από
δ ιά φ ο 
ρες χώ
ρες. Συ
νοδεύει
η ορχή
στρα της
Βιέννης.
Ατμόσφαίρα λαμπρότητας, υτβηλής ραπτι
κής, κυριλέ service, πολυέλαιοι, κεριά,
γιορτές. Ψάχνει κανείς μουσική κάλυ
ψη για χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν;

Α Ν ΔΡΕΑΣ Π ΑΠ ΑΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Υ
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Η τέχνη του design

η

·,

Μ*».::

Ia

ο Α ντί μπορεί
να αισθάνεται
δ ικ α ιω μ έ ν ο .

Τ

Επανειλημμέ
να δημοσιεύ
ματα του που ζητού
σαν την επανέκθεση
των μονίμων συλλο
γών της Εθνικής Πι
νακοθήκης, εισακούσθηκαν, έστω και καθυστερημένα, και
το Μουσείο, ανακαινισμένο, δέχεται
από σήμερα το κοινό για να του παρου
σιάσει την ιστορία της νεοελληνικής τέ
χνης μέσα από πίνακες, γλυπτά ή εικό
νες. Η δουλειά που έχει γίνει είναι
όντως πολύ σοβαρή, το ποσό που δαπανήθηκε ξεπέρασε το 1,5 δισ. και το απο
τέλεσμα ανεπιφύλακτα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επιτυχές. Επιτέλους, δι
καιούμαστε να έχουμε και «Πινακοθή
κη» και «Εθνική». Κάτι τέτοιο είναι
υποχρέωση της πολιτείας και όχι βέ
βαια ευγενής προσφορά ενός χορηγού
ή μεγαλόψυχη παραχώρηση κάποιου
διευθυντηρίου.
Και σ’ αυτή πάντως την περίπτωση
δεν έλειψαν τα παρατράγουδα. Την γε
νική ευθύνη της ανακαίνισης των χώ
ρων αλλά και της ανάρτησης είχε ο κα
θηγητής Π. Τζυϊνος και το γραφείο του,
ενώ απ’ όλους τους επιμελητές μόνο η
Ό λγα Μετζαφού χρησιμοποιήθηκε για
να οργανώσει τις ενότητες του 19ου και
του 20ού αι. Και για τα μεν επιστημονι
60κά ζητήματα θα έχουμε την ευκαιρία να

μιλάμε ώρες. Αλίμονο εξάλλου αν δεν
προσδοκάται διάλογος για τα θέματα
επιστήμης και τέχνης. Είναι ευτυχές γε
γονός, λοιπόν, ότι έχουμε τα έργα για
να κονταροχτυπηθούμε. Η παρέμβαση
όμως του αρχιτέκτονα φοβάμαι ότι
υπερέβη τα εσκαμμένα. Μ ετέτρεψε το
αρχικό εσωτερικό σχέδιο των Φατούρου-Μυλωνά-Αντωνακάκη σε ένα post
design πεδίο στηριγμένο σε δρομικούς
άξονες που αποσυντόνιζαν τις ενότητες
και που αποφόρτιζαν τα έργα α π’ το
δράμα τους. Η επιθυμία του αρχιτέκτο
να να πει «είμαι εδώ» και η αδυναμία
της επιμελήτριας να ελέγξει το αποτέ
λεσμα είχαν ως συνέπεια να δημιουργηθεί ένας περίπλοκος λαβύρινθος με
μικρά ξέφωτα που επ’ ουδενί αναδεικνύουν τους βαρύτιμους ογκώδεις πί
νακες. Πυκνή ανάρτηση, ισοπεδωτικοί
φωτισμοί, άστοχα χρωματικά φόντα
(π.χ. φυστικί!) και οι απίστευτες επεν
δύσεις των αρχικών μεταλλικών στοι
χείων με λευκή μπουασερί, μετέτρεψαν
τους αυστηρούς μοντερνιστικούς χώ 
ρους της Πινακοθήκης σε σαλόνι νεο-

πλουτίστικου κότερου. Και ως συ
μπλήρωμα της ατυχούς εικόνας τοπο
θετήθηκαν στατήρες που θύμιζαν μολυβένια βαρύδια ψαρέματος. Δηλα
δή: Έ χ ω και κότερο. Πάμε για ψάρε
μα;
Αντίθετα, αν είχαν επιλεγεί εγκάρσι
οι τοίχοι, ώστε να σπάσουν τις επιμήκεις αίθουσες, θα είχαμε αρτιότερες
ενότητες και περισσότερο... μυστήριο.
Το ξεγύμνωμα του γραμμικού άξονα
ανέτρεψε ισορροπίες και παρεμπόδι
σε πρόσφορες -κα τά τ ’ άλλα- εποπτι
κές λύσεις. Έ ξυπνη, πάντως, η συνύ
παρξη πινάκων και γλυπτών και επιτυ
χής η παρουσίαση του Γύζη ως κρίκου
ανάμεσα στον 19ο και τον 20ό αι. Αμή
χανες οι λίγες αλλά εξαιρετικές εικό
νες της Εθνικής Πινακοθήκης (Παβίας, Τζαγκαρόλας) δίπλα στον
Greco(;) και την Επτανησιακή Σχολή.
Γιατί, άραγε, να συνεχίζεται αυτή η
εσφαλμένη ιδεοληψία; Δεν είναι ο γενάρχης της Εθνικής μας σχολής ο
Greco αλλά της ισπανικής. Άραη θέση
του είναι στη δυτικοευρωπαϊκή πτέρυ
γα. Σοβινισμός, λαϊκισμός και επιστη
μοσύνη δεν συνυπάρχουν. —Πώς, πό
τε κι από ποιους όμως αρχίζει η νεοελ
ληνική τέχνη; Δυστυχώς ούτε η Πινα
κοθήκη έχει απάντηση, όπως δεν είχε
και το πρόσφατο συνέδριο Ιστορίας
της τέχνης που οργανώθηκε στο Ρέθυ
μνο. Η πολιτική της Διεύθυνσης της
ΕΠΜΑΣ, με το να διαιρεί αντί να πολ
λαπλασιάζει, οδηγεί μοιραία στην
αφαίρεση δυνατοτήτων και στην πρό
σθεση αδυναμιών. Αφήστε που εξακο
λουθεί ν ’ αγνοεί τα έργα! Στον β’ όρο
φο και στον 20ό αιώνα τα πράγματα
ή σαν σαφώς καλύτερα. Ενα) η κατά
σταση μπερδεύεται πάλι ανάμεσα σε
συμβιβασμούς και προσωπικές χάρες,
όταν φθάνουμε στη γενιά του ’60,
όπου ο Χρ. Καράς, λ.χ. έχει δύο έργα
και ο Γ. Γάίτης κανένα. Επιμέρους
προβλήματα πάμπολλα: φερ’ ειπείν
πότε αρχίζει η Αφαίρεση κι από ποι
ους; Π οια η προσφορά, λ.χ., του Γ.
Μαλτέζου ή της Σελέστ Πολυχρονιάδη; Π οια η σημασία της πρώτης ατομι
κής έκθεσης informel ζωγραφικής που
οργανώθηκε ποτέ στην Ελλάδα και
την πραγματοποίησε ο ,Βλ. Κανιάρης
το 1958; Είπαμε: Θ α ’χουμε να μιλάμε
για καιρό. Και θα επανέλθουμε!
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙ ΠΡΕΚΑ

•3k. .Λ,

'&κ &··.

Από τον Ν ο έ μ β ρ ιο του 1 9 9 9 ξέρ ο υ μ ε ότι ο Π άρις Π ρ έκα ς
8 α «απουσιάζει». Εντούτοις, οτιδήπ οτε έχει σχέση με αυτόν
και κυρίως το πλούσιο ό σ ο και σημαντικό εικαστικό του έρ γ ο
(λάδια, α κ ο υ α ρ έλ ες, γλυπτική) δα εξα κο λο υ θ ο ύ ν να
κρατούν σ ε συναισθηματική «σύγχυση» τη μνήμη μας.
Θ α α ν α φ ερ ό μ α σ τε σ' αυτόν «ωσεί» παρόντα. Διόλου
παράξενο.

Περιδιαβάζοντας
μ ε χρώματα και αγάηη

αραμένουν νω πά πάρα πολλά
από αυτόν ήθος, έμφυτη ευγέ
νεια, εύφορο ταλέντο. Σπου
δαίος και ατόφιος -α π ό τις «ρί
ζες» μέχρι και το πιο ακρινό του
«κλαδί»- Έλληνας. Έ κ α νε τα χρώματα
γλώσσα ζωντανή προκειμένου να μυθιγραφήσει με στοργή και αγάπη τους τό
πους και τις γωνιές της πατρίδας μας.
Τούτο τον καιρό η σύντροφος της ζω
ής του (επίσης γνωστή ζωγράφος) Μερόπη Πρέκα παρουσίασε μιαν επιλογή,
που έκανε η ίδια, 138 υδατογραφιών
του από κοντά 80 περιοχές της Ελλά
δος και τις συγκέντρωσε σε έναν βαρύ
τιμο τόμο με τον γενικό τίτλο: «Η Ελλά
δα του Π άρι Πρέκα» (204 σελίδες,
28x28 εκ., χαρτί Torras Papel, Cremoz
Star 170 γραμ., Εκδόσεις «Τοπίο»).
Πρόκειται για μια σειρά (όπως μας
αποκαλύπτονται) συναρπαστικών δια
δρομών σε περισσότερο ή λιγότερο
γνωστά οικιστικά τοπία από τα βόρεια
σύνορα μέχρι την Κρήτη. Από το Διδυ
μότειχο μέχρι το Καστελόριζο κι από
το Μέτσοβο μέχρι το Ζάκρο. Και
άφθονο Αιγαίο. Λυρικό και δραματι
κό. Μνήμες από διαβάσματα και συνεί
δηση του παρόντος. Π άθος με την ιστο
ρική διαχρονικότητα και παρόρμηση
αποτύπωσης του ακαριαίου του βλέμ
ματος και της επίσης ακαριαίας συναι
σθηματικής ζύμωσης: η ώρα, το φως, η
φύση, η εποχή. Και ακόμα, οι φόρμες,
οι όγκοι, τα έργα-χειρονομίες του αν
θρώπου, δίχως, όμως, την παρουσία της
δικής του φιγούρας σ’ αυτά. Σπάνιας
αξίας αποθησαύρισμα δημιουργικά
επεξεργασμένης ματιάς και «σύλλη

Π

κατάληξη το καλοκαίρι του 1999 («Κα
στελόριζο»), λίγους, δηλαδή, μήνες
πριν «φύγει» απρόσμενα. Ό πω ς γρά
φει ο ίδιος σε ένα από τα πιο βραχύλο
γα σχόλιά του που βρίσκονται διά
σπαρτα στο λεύκιυμα: «Η ακουαρέλα
είναι η τέχη τον νερού. Η προσπάθεια
του καλλιτέχνη να συγκροτήσει την
πρώτη εντύπωση ή μια ιδέα που φοβά
ται μη χαθεί». Ακριβώς, αυτό που δια
σώζεται με τις ακουαρέλες του Πάρι
Πρέκα δεν είναι η φωτογραφική πι
στότητα των χώρων, δεν ήταν αυτό που
τον ενδιέφερε, αλλά η ιδέα, η εντύπω
ση, το αίσθημα. Αυτή η μικρο-κοσμολογική ατμόσφαιρα που τα περιέχει
όλα αυτά και που χάνονται αν δεν τα
οριστικοποιήσει ο καλλιτέχης στο...

Η ΕΛΛΑΔΑ
του Πάρι Πρέκα

ψης» της πλούσιας ποικιλίας (ιστορι
κής και αισθητικής) του εθνικού μας οι
κιστικού τοπίου, όπως το διαμόρφωσαν
διαχρονικά οι χρηστικές ανάγκες ή και
αντίστροφα, όπως ο φυσικός χώρος
επιβλήθηκε στις χρήσεις.
Ό λ α αυτά τα έργα, έργα απαράμιλ
λης δεξιοτεχνίας αλλά και οριακής επί
δοσης των δυνατοτήτων της ακουαρέλας στην ελληνική εικαστική ιστορία,
δημιουργήθηκαν κυρίως στη δεκαετία
του ’80 αλλά με αφετηρία το 1958 και

«άψε σβήσε» που απαιτούν οι τρόποι
της υδατογραφίας.
Το λεύκωμα προλογίζουν ο Στέλιος
Λυδάκης, καθηγητής της Ιστορίας της
Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο
Κώστας Γεωργουσόπουλος, φιλόλο
γος και κριτικός θεάτρου, και με ένα
σοφό, εκτεταμένο κείμενό του, ο ιστο
ρικός τέχνης και ακαδημαϊκός Χρύ
σανθος Χρήστου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
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Ζήτρος· ένας εκδοτικός
οίκος από τη
Θεσσαλονίκη με
εξαιρετικά υψηλό
επίπεδο. Η σειρά
«Αρχαίοι Συγγραφείς»
μετρά ήδη 13 τόμους.
Οι δυο τόμοι που
κυκλοφόρησαν πρόσφατα
έχουν αντικείμενό τους το
ιπποκρατικό ε'ργο:
1. Ιπποκράτης = Ιατρική
θεωρία και πράξη, 2.
Ιπποκράτης = Ιατρικά

θέματα. Θα εκδοθούν,

επίσης, και άλλοι τρεις
τόμοι με ειδικότερα της
ιπποκρατικής σκέψης.
Ο ομότιμος καθηγητής
του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Λυπουρλής
ανέλαβε το σύνθετο έργο
της επιμέλειας όλων
αυτιόν των τόμων, με
εκτενείς εισαγωγές,
μετάφραση και σχόλια.
Ο πρώτος τόμος
πραγματεύεται ζητήματα
θεωρητικά: το πέρασμα
από τη θεοκρατική
αντίληψη στην
επιστημονική
αποσαφήνιση των
βασικών εννοιών της
ιατρικής. Ο δεύτερος
τόμος περιλαμβάνει
σημαντικά ιπποκρατικά
κείμενα που ασχολούνται
με τα θεωρητικά εφόδια
του γιατρού, καθιύς και
την πρακτική εφαρμογή
τους. Και έπεται η
συνέχεια...
Ημερολόγιο 2001 της
σειράς «Συγγραφείς στο
χρόνο»: Καβάφης
(επιμέλεια Κατερίνα
Κωστίου, καλλιτεχνική
επιμέλεια: Βάσω
Αβραμοπούλου* μια
ακόμη θαυμάσια
προσφορά από τις
Εκδόσεις «Διάμετρος»
που έχουν εκδιόσει ώς
το'ιρα τα ημερολόγια για
τον Σκαρίμπα, τον
Παπαόιαμάντη, τον
Γκάτσο και τον Σεφέρη.
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Κινούμενα σχέδια
Δημοσθένης Κούρτοβικ,
Η νοσταλγία των δράκων,
Μυθιστόρημα,
εκδόσεις Εστία,
Αθήνα 2000, σελ. 420
Πώς είναι, άραγε, δυνατόν ένα οιονεί θρίλερ να αποτελεί συγχρόνως και ένα ευχάρι
στο ανάγνωσμα, θέλω να πω πέραν της από
λαυσης, που παρέχει αυτό το είδος στους θια
σώτες του; Αυτό το ερώτημα μπορεί ν ’ α πα 
ντηθεί κατά πολλούς τρόπους. Το βιβλίο του
Δ. Κούρτοβικ διαθέτει πλούσια ελληνικά που
καλύπτουν μια μεγάλη γλωσσική γκάμα, κά
ποια υποφώσκουσα ερωτική ιστορία, τη δ ι
καίωση επίσης της ζωής του Τωνος Δρακά,
μαχητή της αντίστασης και παραγκωνισμένου
αρχαιολόγου, happy end που τονίζεται από τη
διάσωση και της Ιρίνας, της προστατευόμενης
του Δρακά. (Δεν ξέρουμε αν αυτό χρ εια ζό 
ταν, εμείς όμως, συμμετέχοντας συγκινησια
κά στην ανάγνωση θρίλερ, το χαρήκαμε.)
Το μυθιστόρημα αυτό π λ έ κ ετα ι σ ’ έναν
καμβά που έλκει την καταγωγή του ίσως από
τον Έ κ ο , ίσω ς α πό π ιο ε ιδ ικ ά π ρ ό τυ π α ,
όμως, εκτυλισσόμενο στον σύγχρονο κόσμο
της δεκαετίας του ’90 και ειδικά στις πα ρυ
φές του κόσμου που προήλθε από την κατά
ληξη του υπαρκτού σοσιαλισμού, εμάς μας
πα ρα π έμ π ει σε τοπία του Πωλ Ώ σ τερ , την
επόμενη μέρα μιας ανεπανόρθω τη ς κ α τα 
στροφής, όπως στην «Χ ώρα τω ν Ε σχάτω ν
Πραγμάτων». Αντλεί βέβαια από μια επιστή
μη συγγενή προς αυτήν που σπούδασε ο συγ
γραφέας, την ανθρω πολογία (ο Κούρτοβικ
σπούδασε βιολογία), αλλά το βιβλίο χρωστά
και στη διαμονή του στην Κεντρική Ευρώπη
(Στουτγάρδη αλλά κα ι Π ολω νία), η ο π ο ία
καθιστά τον συγγραφέα αρμόδιο να μιλήσει
και για τη δυτική μεταμοντέρνα κοινωνία και
για τη διαφθορά των χωρών του ανατολικού
μπλοκ μετά την κατάρρευσή του.
Η πλοκή αυτού του μυθιστορήματος εκτυ
λίσσεται σ ’ έναν χαώδη περίγυρο· μυστικι
στικά τάγματα που διεκδικούν μια μούμια,
είτε προς το συμφέρον της Α ριας καταγωγής

τους είτε πρ ο ς το σ υμφ έρον της «πληβειακής» νεατερντάλειας καταγω γής τους. (Και
γ ι’ αυτό το τελ ευ τα ίο ε ίν α ι πρ ο ς τιμήν του
Κ ούρτοβικ ότι γνω ρ ίζει ακόμα και έρευνες
του τελευταίου χρόνου πάνω στο DNA των
Ν εατερνταλίων που αποκλείουν την οποια
δ ή π ο τε ε π ιμ ε ιξ ία το υ ς με τον Homo
Sapiens).
Άλλη αίρεση επ ιτά σ σ ει τις μαζικές αυτο
κτονίες των μελών της, κι όλα αυτά χωρίς να
φ α ίν ετα ι να υ π ά ρ χο υ ν σύνορα μ’ εθνικούς
περιορισμούς στην εξάπλωση της τελευταίας
αιρέσεως. Αυτό μας θυμίζει ακόμα μια φορά
Αμερική.
Υ π ά ρ χει κ α ι ο πόλεμ ος στη Γιουγκοσλα
βία. Η π ο ρ ν ε ία τω ν Τ σ εχ ίδ ω ν , Ρωσίδων,
Α να το λικ ο γερ μ α νίδω ν, το σκλαβοπάζαρο
παντού. Έ ν α ς κ α ιν ο ύ ρ γ ιο ς μεσαίωνας με
όλο τον ανορθολογισμό κάτω από την επικυ
ρια ρχία του εργαλειακού λόγου που αντλεί
μεταξύ τω ν εφ η σ υ χα σ μ ένω ν δασών, ένας
ανορθολογισμός και μια λήθη του διαφωτιστικού π α ρ ελθόντος της Ευρώπης. Η μέρα
πριν από την καταστροφή καθίσταται ζοφε
ρότερη από την επόμενη μέρα.
Ωστόσο, όλ’ αυτά δεν αγγίζουν πολύ τους
ή ρ ω ε ς π ο υ ζ ο υ ν τη ν π ε ρ ιπ έ τ ε ια , αν και
επ α γ γε λ μ α τίες, σ αν ερ α σ ιτέχν ες. Ο Δρακ ά ς, π α ρ α τ η μ έ ν α α π ό κ α ιρ ό εξηντάρης,
αντλεί ξανά κ α ι βγαίνει νικητής, σχεδόν «αβρόχοις ποσί», από μια ιστορία όπου πτώ
ματα τον πολιορκούν σε κάθε βήμα του. Πι
στεύουμε ότι το «ευχάριστο» στοιχείο στην
ιστορία, που όπως είπαμε τη διατρέχει, βα
σ ίζετα ι σε μια π α ιδ ικ ό τη τα των δύο βασι
κών ηρώων, οι ο π ο ίο ι σκιαγραφούνται μεν
π εισ τικ ά ως χα ρ α κ τή ρ ες, αλλά η ανάλυσή
τους δεν τους κάνει να χάσουν τη διάσταση
του κ α ρ το ύ ν που δ ια θ έτο υ ν , μη παθαίνοντας τίποτα σ’ αυτή τη διαδρομή και να φα
ντάζουν έτσι σαν να μην παρεμβαίνουν κα
ταλυτικά μέσα τους τα γεγονότα. Αυτό άλ
λωστε είν α ι ένα χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ό του σύγ
χρ ο νο υ μ υ θισ τορ ή μ α τος που κ ιν είτα ι στο
χώ ρο π έρ α ν του βιω μ ατικού κ α ι αποτελεί
τον αντίποδα αυτού του τελευταίου.
Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι το τελευταίο

μυθιστόρημα του Κοΰρτοβικ είναι ισχυρότε
ρο από τη Σκόνη του Γαλαξία, το προηγού
μενό του. Δ ια θ έ τ ε ι ένα είδ ο ς χιο ύ μ ο ρ , το
οποίο, παρά το εφιαλτικό του σκηνικό, συν
δυάζεται με μια νότα ευγενούς αισιοδοξίας,
για το ακατάβλητο της ανθρώπινης ατομικό

τητας, στην κλασικότητα της οποίας επιστρέ
φουμε σαν σε σανίδα σωτηρίας μετά την κα
τάργηση των κάθε λογής ιδεολογιών που κά
ποτε μας έτρεφαν.
Έρη Κασίμη

Άνθρωποι χωρίς πατρίδα
Γασσάν Καναφάνι,
Άνθρωποι στον ήλιο,

εκδόσεις Καστανιώτ η,
Μετάφραση: Νασίμ Αλατράς
σελ. 170
Η ανακήρυξη του ισραηλινοΰ κράτους το
1948 σ ή μ α νε την π ρ ο σ φ υ γ ιά π ε ρ ίπ ο υ
700.000 Παλαιστινίων, οι οποίοι βρήκαν κα
ταφύγιο σε γειτονικές χώ ρες. Έ ν α ς από αυ
τούς ήταν ο δω δεκάχρονος τότε Γασσάν Κα
ναφάνι. Ε γκαταλείποντας τα πάτρια παλαι
στινιακά εδάφη το 1948, έζησε στον Λίβανο,
στη Δ αμασκό, στη Σ υ ρ ία κ α ι στο Κ ουβέιτ
και εργάστηκε ως δημ οσιογράφ ος, δάσκα
λος και συγγραφέας. Η έντονη πολιτικοποί
ηση και μαχητικότητά του του στοίχισαν τη
ζωή: Το 1972, σε ηλικία 36 χρόνων, δολοφο
νήθηκε από τις ισραηλινές μυστικές υπηρε
σίες στον Λίβανο.
Το βιβλίο π ε ρ ιέ χ ε ι το πρώ το του μυθιστό
ρημα Ανθρωποι στον ήλιο -το οποίο έχει σαν
φόντο την έρημο κ α ι την εξοντωτική ζέστη,
σύμβολα της δυσ χερ ο ύς θέσης των Π α λ α ι
στινίων- κ α ι το δ ιή γη μ α «Ο τυφ λός κ α ι ο
κουφός». Π ρόκειται για την πρώτη του δου
λειά που μ ε τα φ ρ ά ζ ετα ι στην Ε λ λ ά δα από
τον συμπατριώτη του Νασίμ Α λατρά που ζει
στη χώρα μας. Ο ι «άνθρω ποι στον ήλιο» εί
ναι τρ εις - α ρ χ ικ ά ά γνω σ το ι μεταξύ τ ο υ ς άντρες που αναζητούν τον τρόπο να φύγουν
λαθραία από τα κατεχόμενα εδάφη με προο
ρισμό το Κ ουβέιτ, σε αναζήτηση οικ ο νο μ ι
κών πόρω ν γ ια ν α ζήσουν τις ο ικ ο γ έ ν ε ιέ ς
τους. Ο κοινός στόχος τούς ο δ η γεί σε έναν
λαθρέμπορο οδη γό που π ρ ο θ υ μ ο π ο ιείτα ι,
έναντι αμοιβής, να τους μεταφ έρει στην ξέ
νη γη. Το εγχείρημα δύσκολο, καθώ ς ο οδη
γός δεν μπορεί να τους εγγυηθεί την ασφαλή
μεταφορά τους. Μ έσα στο καζάνι του βυτιο
φόρου του οδηγού κ α ι κάτω από τον καυτό
ήλιο, η ζέστη είν α ι ανυπό φ ο ρ η . Λ ίγο πρ ιν
φτάσουν στον προορισμό τους, οι τρεις Π α
λαιστίνιοι πεθ α ίνο υ ν από ασφ υξία. Π ροτί
μησαν το θάνατο από το να τους βρουν και
να τους φυλακίσουν.

«Ο τυφλός κα ι ο κουφός» είναι δυο α πελ
πισμένοι άνθρωποι που αναζητούν το θαύμα
που θα τους απαλλάξει από τις φυσικές τους
αδυναμίες. Γνωρίζονται στον τάφο ενός άγι
ου ανθρώπου, ο οποίος, σύμφωνα με τα λε
γάμενα, κάνει θαύματα. Σύντομα συνειδητο
ποιούν ότι το ομοίωμα του ευσεβούς Αμπντ
Ελ-Άτι, στον οποίο προσεύχονταν, δεν είναι
π α ρ ά ένα πελώ ριο μανιτάρι που φύτρωσε
τυχαία πάνω από τον τάφο του. Ε ξοργισμέ
νοι και προδομένοι, βρίσκονται σε δίλημμα
αν θα το κόψουν, προκειμένου να μην στηρί
ζονται σε αυταπάτες όσοι είναι απελπισμέ
νοι. Στο τέλος, συμβιβάζονται με την υπάρχουσα κατάσταση.
Το διήγημα είναι αλληγορικό: Ο Καναφάνι
επιχειρεί μέσα από τον συμβολισμό του Θ ε
ού με μ α ν ιτά ρ ι, ν α δ ε ίξ ε ι τη δύναμη τω ν
π ρ ο κ α τ α λ ή ψ ε ω ν κ α ι τη ς θ ρ η σ κ ε ία ς που
υ π νω τίζο υ ν κ α ι χ ε ιρ α γ ω γ ο ύ ν το λαό στα
αραβικά κράτη. Δεν είναι τυχαίο που επιλέ
γ ε ι έν α ν κ ο υ φ ό κ α ι έν α ν τυ φ λό γ ια να
«δουν» ότι μπροστά τους βρίσκεται ένα μα
νιτάρι κι όχι ένας Θ εός που κάνει θαύματα.
Ό μ ω ς, οι προκαταλήψ εις είναι τόσο βαθιά
ριζω μένες στις ζω ές των ανθρώ πω ν που οι
ίδ ιο ι το βρίσκουν δύσκολο να τις ξ ερ ιζώ 
σουν. Ω στόσο, δίνουν μια π ρ οοπτική , ότι
πρέπει να τις αφήσουν πίσω προκειμένου να
συνεχίσουν.
Είκοσι οκτώ χρόνια μετά τον θάνατό του,
τα κείμ ενα του Κ αναφάνι παραμένουν εξί
σου επ ίκ α ιρ α όπω ς κα ι στην εποχή που τα
έγραψε. Η κρίση στην Μέση Ανατολή παρα
μένει, και ο ίδιος λαός εξακολουθεί να διεκδικεί πατρίδα. Ο θρησκευτικός φανατισμός
π α ίζει το ρόλο του σ’ αυτό το χρονικό ενός
άλυτου ακόμα μεσανατολικού ζητήματος. Το
Άνθρωποι στον ήλιο έχει αποτελέσει αντικεί
μενο μελέτης κ α ι ανάλυσης δ ιεθνώ ς, ενώ
έχ ει μ ετα φ ερ θ εί κα ι στον κινημ ατογράφ ο
από τον αιγύπτιο σκηνοθέτη Τ αφ ίκ Σαλίμ.
Στον Λίβανο, τη χώρα που δολοφονήθηκε ο
Καναφάνι, ένα σχολείο για τα παιδιά που οι
γονείς τους χάθηκαν στον αγώνα έχει ανεγερθεί από την σύζυγό του, προς τιμήν του.
Χαρίκλεια Μπουργάνη

Οι επιλογές του
«Ημερολογίου 2001»,
εξαιρετικές, μας
προσφέρουν ένα
απάνθισμα της βασικής
καβαφικής
βιβλιογραφίας,
χαρακτηριστική επιλογή
ποιημάτων και πλούσιο
εικονογραφικό υλικό φωτογραφίες και σχέδια.
θ έ α τρ ο και Ελληνική
Θεατρική Επιθείόρηση
1894-1926 (εκδ. Ελληνικά
Γράμματα, 2000) είναι το
αντικείμενο που
πραγματεύεται η
θεατρολόγος Λίλα
Μαράκα: τ. Α ’ «Αι
υπαίθριοι Αθήναι» των
Η. Καπετανάκη - Ν.
Λάσκαρη» και «Έξω
φρενιυν» των Π.
Δημητρακοπουλου - Κ.Γ.
Μακρίδου. Μια
ενδιαφέρουσα εργασία
που φέρνει στην
επιφάνεια έργα, που δεν
είχαν δει ποτέ το φως της
δημοσιότητας, καθώς δεν
είχαν ποτέ εκδοθεί. Από
τα χειρόγραφα, συχνά
βιαστικά και
προχειρογραμμένα, ο
επιμελητής πρέπει να
βρει τη χρυσή τομή και να
μας αποδιόσει ένα
ευανάγνωστο κείμενο,
χωρίς όμως και να
αλλοιώσει το χαρακτήρα
του. Η Λίλα Μαράκα
επέλεξε -και πολύ
σωστά- να μην
προχωρήσει σε μια
γλωσσική ενοποίηση που
θα ήταν ισοδύναμη της
παραποίησης του ύφους
που χαρακτηρίζει
το είδος και τη
συγκεκριμένη ιστορική
στιγμή της παραγωγής
του.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει το βιβλίο της
Ρετζίνα Σβαρτς, Βία και
Μονοθεϊσμός. Η κατάρα
του Κάιν (μετάφραση:
Φώτης Τερζάκης, εκδ.
Φιλίστωρ, 2000): Έ να
63

βιβλίο ερεθιστικό, καθιύς
προσπαθεί να
διερευνήσει εκείνη την
πλευρά της βιβλικής
παράδοσης που
διαμόρφωσε τις
χωριστικές αντιλήψεις
μέσα στον κόσμο μας·
ό,τι, δηλαδή, κάνει
«εμάς» εναντίον
«αυτιόν», με φυλετικούς,
θρησκευτικούς ή
σεξιστικούς όρους.
Η λογική του
αποκλεισμού,
εγκατεστημένη στη
Βίβλο, φτάνει ώς εμάς με
τις αρνητικές συνέπειες
των ποικίλων ρατσισμών.
Κάθε προσπάθεια για τη
μελέτη της νεοελληνικής
μετρικής παρουσιάζει
ενδιαφέρον, καθιύς
αναδεικνύει ένα θέμα
που παρουσίασε -για
μεγάλη περίοδο- μια
ανησυχητική υποβάθμιση.
Η Βιβλιογραφία
Νεοελληνικής Μετρικής
(έλεγχος και επιμέλεια:
Ευριπίδης Γαραντούδης,
Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης, 2000)
είναι ένα κορυφαίο έργο,
που πραγματοποιήθηκε
χάρη στο ερευνητικό
πρόγραμμα «Αρχείο
Νεοελληνικής Μετρικής»
υπό τη διεύθυνση του
Νόσου Βαγενά και
εκπονήθηκε από το
Ινστιτούτο Μεσογειακιυν
Σπουδών. Τα εύσημα
ανήκουν σε όλους όσοι
εργάστηκαν για την
πραγματοποίησή του.
Κυρίως στην εργώδη
δράση του Ευριπίδη
Γαραντούδη, αλλά και
την φιλόπονη
προσπάθεια των
ερευνητιόν που δούλεψαν
σ’ αυτό το πρόγραμμα:
Άννα Κατσιγιόννη, Δώρα
Μέντη, Αφροδίτη
Αθανασοπούλου, Κίρκη
Κεφελέα, Αγορή Γκρέκου,
Αθηνά Βογιατξόγλου και
Κατερίνα Κωστίου.
ο χαρτοκόπτης

Για το οξύμωρο σχήμα μ ια ς σχέσης
Αντώνης Μανιτάκης,
Οι σχέσεις Εκκλησίας με το Κράτος-Έθνος,
στη σκιά των ταυτοτήτων,

εκδόσεις Νεφέλη 2000, σελ. 200
Ο καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης στο νέο
του βιβλίο διερευνά μέσα από μια ιστορική
προοπτική τις σχέσεις Κράτους και Εκκλη
σίας και διατυπώνει την υπόθεση εργασίας
ότι οι σκοποί και οι επιδιώ ξεις του εθνικού
κράτους καθόρισαν τη θέση και την αποστο
λή της Εκκλησίας στην ελληνική κοινωνία.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος δομή
θηκε κατ' εικόνα και ομοίωση δημόσιας αρ
χής και ενστερνίστηκε, ως θεσμός του κρ ά 
τους, τους εθνικούς στόχους του. Μ ετατρά
πηκε αμέσως σε Εκκλησία εθνική. Εγκολπώθηκε την εθνική ιδέα, την οποία ταύτισε
με την « Ο ρ θο δο ξία » . Κ αι τώ ρα ζούμ ε το
εξής οξύμωρο σχήμα: ενώ η Πολιτεία αποεθ ν ικ ο π ο ιε ίτ α ι σ τα δ ια κ ά , η Ο ρ θ ό δ ο ξ η
Εκκλησία της Ελλάδος από φόβο και άμυνα
απέναντι στις προκλήσεις και αισθανόμενη
να α πειλείτα ι η «εθνοκρατική» ταυτότητά
της αγωνίζεται απεγνωσμένα να επανεθνικ ο π ο ιη θ εί στην παρω χημένη, όμω ς, βάση
μιας εθναρχικής ή εθνογενετική ς ιδ ε ο λ ο 
γίας, σημειώνει ο Α. Μανιτάκης.
Α π’ την όλη συζήτηση σχετικά με την ανα 
γραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές
ταυτότητες, που δ ιεξ ά γετα ι, ως συνήθω ς,
αποσπασματικά, χρ ειά ζετα ι να α πο μ ο νώ 
σουμε μια θεμελιώδη αρχή: στις δημοκρατι
κές κοινωνίες η πολιτική ταυτότητα ενός λα
ού δια κρίνεται και π ρ έπ ει να μην α ν α μ ει
γνύεται με τις διάφορες πολιτιστικές ή εθνο
γενετικές ή θρησκευτικές συλλογικές ταυτότηες, που ανιχνεύονται στην ίδια ε π ικ ρ ά 

τεια. Η Δ ημ οκρα τία α ν έχετα ι κα ι προστα
τεύει την πίστη, την οποιαδήποτε πίστη, ως
πίστη. Δεν επιτρέπει, όμως, την αναγωγή της
σε πολιτικό ή εθνικό φρόνημα, ούτε την προ
σχηματική χρησιμοποίησή της σε συνιστώσα
πολιτικής ιδεολογίας με σκοπό την επιβολή
στο σύνολο της κοινω νίας των θρησκευτικοπολιτικών αντιλήψεων ορισμένων εκκλησια
στικών αρχών.
Στην πρώτη μελέτη του τόμου, ο συγγραφέ
ας διερευνά τις σχέσεις Εκκλησίας και Κρά
τους και δια τυπώ νει την υπόθεση εργασίας
ότι οι σκοποί κ α ι οι επιδιώ ξεις του εθνικού
κράτους καθόρισαν τη θέση και την αποστο
λή της Ε κκλησίας στην ελληνική κοινωνία.
Στη δεύτερη μελέτη, διερευνάται ένα δύσκο
λο και σύνθετο ερώτημα: Αν είναι δυνατός
κ α ι α ν α γ κ α ίο ς ο μ ε τα σ χ η μ α τισ μ ό ς της
Ο ρθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας από θε
σμός του κράτους κ α ι του έθνους σε θεσμό
της κοινω νίας, από Ε κκλησία της Ελλάδος
και των Ελλήνων σε Εκκλησία των ορθοδό
ξων πιστώ ν που κ α το ικ ο ύ ν στην ελληνική
επικράτεια.
Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, αναδημοσιεύ
ονται τέσσερα ά ρ θρα του Α. Μανιτάκη που
είδ α ν το φ ω ς της δημ οσ ιότητας πολύ πριν
ξεσπάσει η κρίση. Δίχω ς αμφιβολία οι σκέ
ψ εις που καταθέτει εδώ ο καθηγητής Μανιτάκης εμπλουτίζουν το διάλογο για τις σχέ
σεις Ε κκλησίας κ α ι Κ ράτους. Κι όπως ση
μ ειώ νει ο ίδιος, θέλουν, τέλος, να δείξουν
ότι η ταυτότητα ενός λαού, είτε εθνική είτε
πολιτιστική, δεν επιβάλλεται με νόμους και
κρατικές αποφάσεις ή δημοψηφίσματα, πλά
θετα ι π η γα ία , αυθόρμ ητα κα ι αενάως από
συντελεσ τές α π ρ ο σ διό ρ ισ το υ ς, κρατικούς
και μη.
Σωτήρης Ντάλης

Η Μεγάλη μας παράδοση
Ληστρικά Τραγούδια
Επ ιμέλεια: Δ ημήτρης Χ α λ α τσ ά ς
Ε κδόσ εις Ε ΣΤΙΑ
Χ ώ ρ α που γ ν ώ ρ ισ ε τ η ν π ε ρ ίο δ ο 1 8 3 6 - 1 9 3 5
έ ν τ ο ν α το φ α ιν ό μ ε ν ο τ η ς λ η σ τ ο κ ρ α τ ε ία ς , η
Ε λ λά δ α δ εν μπορεί παρά να π α ρ ο υ σ ιά ζει και μια
π λο ύ σ ια π αράδοσ η σ το κ λ έ φ τ ικ ο τ ρ α γ ο ύ δ ι. Τ ο
οπ οίο και α π ο τ ε λ ε ί έ ν α π ολύ σ η μ α ν τικ ό κ λ ά δ ο
το υ Δ ημοτικού τρ α γουδ ιού. Μ ε τα τρ α γ ο ύ δ ια α υ 
τή ς τη ς εκ α το ν τα ετία ς , τα οποία είνα ι α θη σ α ύ ρ ι
στα, α σ χολήθη κε ο Δ η μ ή τρ η ς Χ α λ α τσ ά ς , ο οποί
ο ς έ κ α ν ε επ ιλο γή με σ η μ ειώ σ εις και σ χ ό λ ια και
η ό λ η ε ρ γ α σ ία σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ θ η κ ε σ τη ν π α ρ ο ύ σ α
έ κ δ ο σ η . Ε κ τό ς τ ο υ π ολύ μ ε γ ά λ ο υ ε ν δ ια φ έ ρ ο 
ντο ς που π αρουσιάζουν τ α ίδια τ α τρ α γ ο ύ δ ια , τ α
σ χ ό λ ια το υ σ υ γ γ ρ α φ έ α γ ια τ ο υ ς λ η σ τ έ ς , τη λ η 

σ το κ ρ α τία , τ η ν π ρ ο σ ω π ο γρ α φ ία τω ν ληστώ ν, τα
κ ίν η τρ α κα ι τ η ν ψ υ χ ο λ ο γ ία τ ο υ ς , π α ρ έχουν πλη
ρ ο φ ο ρ ίε ς π ου δ ύ σ κ ο λ α θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α συνα
ν τή σ ει κ α ν είς χ ω ρ ίς ν α α ν α τ ρ έ ξ ε ι σ ε μια μεγάλη
βιβ λιο γρ α φ ία .
Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν μ ε ρ ικ έ ς π α ρ α τη ρ ή σ εις γ ια τη γέν 
νη σ η τ ο υ λ η σ τ ρ ικ ο ύ τ ρ α γ ο υ δ ιο ύ , τ ις α ν τισ το ι
χ ίε ς μ ε τ α ξ ύ λ η σ τρ ικ ο ύ κα ι δ η μ ο τικ ο ύ τρ α γουδ ι
ο ύ , τη δ ο μ ή κ α ι έ κ φ ρ α σ η τω ν π ρώ τω ν α λλ ά και
τη ν ε ξ έ λ ιξ ή τ ο υ ς κ α θ ώ ς και το σ βήσ ιμό τους. Ας
σ η μ ειω θ εί πως οι ή ρ ω ες α υ τώ ν τω ν τραγουδιώ ν
δ ε ν α π ο τέλ εσ α ν μόνο φ ό β η τρ ο γ ια τ ο ν ελληνικό
λ α ό , α λ λ ά σ ε α ρ κ ε τ έ ς π ερ ιπ τώ σ εις θεω ρήθηκαν
π ρότυπ α α ν ε ξ α ρ τ η σ ία ς και π α λικα ρ ιά ς, γεγονός
που ω ς έ ν α σ η μ είο ε ξ η γ ε ί κ α ι τ η ν σ υ χ ν ό τη τα με
τη ν οποία τρ α γ ο υ δ ή θ η κ α ν .

Κ.Ν.

Ε π ιμέλεια: Κω νσταντίνος Ν ο ό λα ς

ΦΛΑΝΔΡΑ
ΦΛΑΜΑΝΔΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ
Γιολάντα Χατζή
Εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ
Αθήνα 2000

νο η τικ ές π α ρ α σ τά σ εις, τις
π ρ ο τά σ εις κ α ι τις θ εω ρ ίες
μας, ο Engel προ σ πα θεί να
αποκαταστήσει το ρόλο της
ως κανονιστικής αρχής και
ιδεώ δο υ ς. Με άλλα λόγια,
π ρ ο σ π α θ εί να δομήσει μια
ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ο λ ο γ ία που
απορρίπτει την παραδοσια
κή ιδ έ α κ α τ ά την ο π ο ία η
α λ ή θ εια σ υ ν δ έετα ι με την
μεταφυσική και ταυτόχρονα
ασκεί κριτική σε όσους επι
θυμούν ν α την εγκ α τα λ είψουν «υπό τις περισσότερο

η αλήθεια
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π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς σ υ λ λ ο γές
που αποτυπώνουν, όπως εύ
στοχα παρατηρεί ο Π ασχά
λης, τον διχασμό που βιώνει
ως πρόσω πο κα ι δημιουρ-
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Ένα π λο ύ σ ια ε ικ ο ν ο γ ρ α 
φημένο βιβλίο που φ ιλοδο
ξεί να απαντήσει σε πλήθος
ερωτήσεων σ χετικ ά με την
Φλάνδρα. Α π ευ θύ νετα ι σε
παιδιά, αν και θα μπορούσε
να π ει κ α ν ε ίς π ω ς έ ν α ς
ανήλικος θα έδειχνε το ίδιο
ενδιαφέρον αν ά ν ο ιγ ε τις
σελίδες του, αφού βοηθά να
πλουτίσει κ α ν ε ίς τ ις γ ν ώ 
σεις του για την φ λαμανδική τέχνη και τους σ πουδα ί
ους ζωγράφους της.
ΗΑΛΗΘΕΙΑ
Στοχασμοί πάνω σε μερι
κές προφανείς αλήθειες
Pascal Engel
Εκδόσεις Scripta
Αθήνα 2000, σελ.122
Τι είναι η αλήθεια; Η συμ
φωνία τω ν π α ρ α σ τ ά σ ε ω ν
μας με την πραγματικότητα;
η απλή συνοχή μεταξύ τους,
ή η ένδειξη της ορθής θεμελίωσης τω ν π ε π ο ιθ ή σ ε ω ν
μας;
Α ντίθετα α π ό α ρ κ ε τ ο ύ ς
σύγχρονους φ ιλ ο σ ό φ ο υ ς
που υ π ο σ τ η ρ ίζ ο υ ν ό τι η
αλήθεια α φ ο ρ ά μ ό νο τ ις
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γός ο συγγραφέας: «Ο Κ α
ραγάτσης είναι ένας δ ιχ α 
σμένος. Κ αι σαν δ ιχ α σ μ έ
νος σκύβει, αρπάζει και φ ι
λά το κανελί πανωφόρι. Αυ
τό το ύφασμα που α π ορ ρ ο
φ ά κ α ι μ ετα μ ο ρφ ώ νει την
αντίφαση της ζωής...»

επεξεργασμένες φιλοσοφι
κές, κα θώ ς κ α ι υπό τις π ε 
ρισσότερο κοινές, καθημε
ρινές της μορφές».
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΣΥΝΗΣ
Μ. Καραγάτσης
Επιλογή-εισαγωγή :
Στρατής Πασχάλης
Εκδόσεις ΕΣΤΙΑ
Αθήνα 2000, σελ. 482
Δώ δεκα διηγήματα, κάποια
εκ τω ν ο π ο ίω ν τε ίν ο υ ν ,
εξ α ιτία ς του μεγέθους κ α ι
τη ς α φ η γ η μ α τικ ή ς δο μ ή ς
τους, να μοιάζουν με νουβέ
λες ή προσχέδια μυθιστορη
μάτων, περιλαμ βάνει ο συγκεκριμμένος τόμος. Δ ώ δε
κα αφηγήσεις που γράφ τη
καν την περίοδο 1928-1945
δ η μ ο σ ιε υ μ έ ν ε ς ήδη σε

πρώ της γραμμής. Α υτός ο
τόμος μας το αποδεικνύει.
Με μια σειρά κειμένων που
συγκεντρώνουν σχεδόν όλα
τα θέμ α τα που αποτελούν
τον κύριο κορμό των π ρ ο 
βληματισμών του (η α μ φ ι
σβήτηση της «τεχνολατρεί
ας» των δυτικών κοινωνιών,
η δύναμη της επιστήμης, η
ιδεο λο γία της βαρβαρότη
τας, η αγωνιώδης αναζήτη
ση του α π ό λ υ το υ κ .ά .), ο
Σ ά μ π α το κ α θ η λ ώ ν ε ι κ α ι
εντυπωσιάζει.
ΠΟΙΑ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ;
Patrice Caminez
Μετάφραση: Λουκία
Σκουρολιάκου
Εκδόσεις Scripta
Αθήνα 2000, σελ. 194

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ
ΓΡΑΝΑΖΙΑ
Ερνέστο Σάμπατο
Μετάφραση: Αγγελική
Αλεξοπούλου
Εκδόσεις Καστανιώτη
Αθήνα 2000, σελ. 370

Ο Σ ά μ π α το , εκ τό ς από
σπουδαίος μυθιστοριογράφος, είναι ένας στοχαστής

Ε ξαιρετικά επίκαιρο δοκί
μιο γ ια το σ χέδιο α γω γής
του πολίτη, το οποίο αποτε
λ εί ορ γα νικ ό στοιχείο της
ίδ ια ς της ιδ έ α ς της δ η μ ο 
κρατικής πολιτείας. Η ου
σιαστική συμμετοχή όλων
στη δ η μ ό σ ια συζήτηση, η
κοινή βούληση ειρ η νικ ή ς
επίλυσης των συγκρούσεων,
η δυνατότητα προσω πικής
καλλιέργειας, δηλαδή αλη
θινού εξανθρωπισμού, του
καθενός, συνδέονται όντως
άρρηκτα με μια αυθεντικά
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δημοκρατική αντίληψη για
την αγωγή.
Ο ΝΕΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
Μαθήματα από
το Κοσσυφοπέδιο
Νόαμ Τσόμσκι
Μετάφραση: Αθηνά
Δημητριάδου
Εκδόσεις Scripta
Αθήνα 2000, σελ. 320

Ό Ν έος Σ τ ρ α τιω τ ικ ό ς
Α νθ ρ ω π ισ μ ό ς α π ο κ α λ ύ 
π τει έναν κόσμο όπου τα
θύματα των παραβιάσεω ν
των α νθρω πίνω ν δ ικ α ιω 
μάτω ν δ ια κ ρ ίν ο ν τ α ι σε
άξια και ανάξια λόγου. Ο
Τσόμσκι ε π ιχ ε ιρ ε ί να ξεπεράσει την εκ μέρους των
διανοουμένων υπόγεια και
σε μεγάλο ποσοστό εθελο
ντική λ ο γ ο κ ρ ισ ία , όπω ς
την χαρακτήριζε ο Ό ργουελ, με βάση την οποία συμφ ω ν ε ίτα ι ότι «δεν ε ίν α ι
π ρέπον» να θ ίγ ο ν τα ι συγ κ ε κ ρ ιμ μ έ ν α α κ α ν θ ώ δ η
ζητήματα.
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Γεώργιος Σταϊνχάουερ
Εκδόσεις Παπαδήμα
Αθήνα 2000, σελ. 397
Η μελέτη των πολύπλοκων
θεσμικίύν και τεχνικ ώ ν
πλευρώ ν του φ αινομ ένου
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του με τέτοιον τρόπο, ώστε
αυτός ο τρόπος ζωής να μοι
ά ζ ει το ίδιο ή περισσότερο
φυσιολογικός με αυτόν των
« κ α ν ο ν ικ ώ ν » ανθρώπω ν.
Π α ρ α μ ύ θ ι γ ια ενήλικες με
αρκετό σαρκασμό και αλληγορικά στοιχεία για τη σύγ
χρονη ζωή από τον μεγάλο
συγγραφέα.

του πολέμου α πο τελεί μια
από τις βασικές προϋποθέ
σεις για την κατανόηση της
α ρ χ α ία ς ισ το ρ ία ς κ α ι του
αρχαίου βίου γενικ ό τερ α .
Ο σ υγγρα φ έας, βασιζόμ ε

νος σε μια πλούσια διεθνή
βιβλιογραφία και τα κείμε
να α ρ χα ίω ν σ υ γγρα φ έω ν,
προσφέρει ένα χρήσιμο βι
βλίο για μία από τις πλέον
γόνιμες εποχές της ανθρω 
πότητας που ωστόσο διέθε
τε κ α ι την σ κ ο τεινή της
π λ ευ ρ ά . Ο Π ό λ ε μ ο ς στην
Α ρ χ α ί α Ε λ λ ά δ α α π ο τελ εί
τελικά μια σημαντική εργα
σία για ένα φαινόμενο τόσο
παλιό όσο και οι ανθρώ πι
νες κοινωνίες.
ΚΑΡΜΕΝ
Πρόσπερ Μεριμέ
Μετάφραση: Δημήτρης
Στεφανάκης
Εκδόσεις Καστανιώτη
Αθήνα 2000, σελ. 146
Το π ά θ ο ς γ ια α ναζή τη σ η
κ α ι η έλξη π ρ ο ς το π α ρ ά 
νομο π ά θ ο ς του Μ ερ ιμ έ
αποτυπώνονται απόλυτα σ’
αυτή την ιστορία της ω ραί
ας κ α ι άστατης τσ ιγγά να ς
που ερ ω τεύ ετα ι πολύ κ α ι
τελικά βρίσκει έναν βίαιο
θάνατο. Ιστορία που έγινε
διάσημη μόνο αφού ο Μπιζέ έ γ ρ α ψ ε την ομώ νυμη

όπερα, δημιουργώντας έτσι
τις συνθήκες για την καλλι
τεχνική αθανασία της ηρωίδας. Γεγονός είναι πάντως
πως η νουβέλα του Μ εριμέ
π α ρ α μ έ ν ε ι έν α ιδ ια ίτ ε ρ α
σ η μ α ν τ ικ ό λ ο γ ο τ ε χ ν ικ ό
κ είμ ενο , ίσω ς μεταξύ τω ν
σημαντικότερων της γαλλι
κής λ ο γ ο τεχν ία ς του 19ου
αιώνα.

Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ
George Steiner A ntoine Spire
Μετάφραση: Σεραφείμ
Βελέντζας
Εκδόσεις Scripta
Α θήνα 2000, σελ. 110

G e o rg e S teiner
A n to in e Spire
Η β α ο β α ο ό τπ τα τη ς άγνοιας

Ο ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟΣ
ΒΑΡΟΝΟΣ
Τταλο Καλβίνο
Μετάφραση: Ανταίος
Χρυσοστομίδης
Εκδόσεις Καστανιώτη
Αθήνα 2000, σελ. 354

Έ ν α α γ ό ρ ι κ α β γ α δ ίζ ε ι με
τους δικούς του, α νεβ α ίνει
σ’ ένα δέντρο κι αποφασίζει
να μην ξανακατέβει για όλη
του τη ζωή. Π άνω στα δ έ 
ντρα θα οργανώ σει τη ζωή

Τ ο περ ιεχό μ ενο του βιβλί
ου α π ο τ ε λ ε ίτ α ι από την
α π ο μ α γνη το φ ώ νη σ η μιας
ρ α δ ιο φ ω ν ικ ή ς εκπομπής
στην ο π ο ία συ μετείχαν ως
συζητητές οι G eorge Stei
n e r κ α ι A n to in e Spire. Ο
πρώτος, διάσημος διανοού
μενος και ο δεύτερος δημο
φ ιλ ή ς ρ α δ ιο τη λ εο π τικ ό ς
π α ρ α γ ω γ ό ς κ α ι δο κ ιμ ιο 
γρ ά φ ο ς στήνουν μια συζή
τηση που δ ίν ε ι την ευκαι
ρ ία σ τον S te in e r να ανα
πτύ ξει τις α πόψ εις του για
τη θέσ η π ο υ κ α τ έ χ ε ι η
κουλτούρα κ α ι η διανόηση
στην κ ο ινω νία μας. Τα συ
μ π ε ρ ά σ μ α τ α δ εν είναι
ακριβώς αισιόδοξα...
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