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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Άρθρο του Γιώργου Κουρή
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• ΑΝΤΗΝΩΡ: Άλλο «συμμετοχική δημοκρατία» και άλλο
συμμετοχή της Αριστερας!
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ΚΑΙ Π Ο Λ ΙΤΙΣΤΙΚ Η ΕΠΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΗ
Δημοχάρους 60,115 21 Α8ήνα
Τηλ.210 7 2 3 2 7 1 3 -2 1 0 7232819
Fax: 210 7226107
ANTI ON-LINE: http://www.anti.gr
e-mail: chpapou@otenet.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ: Χρήστος Γ. Παπουτσάκης
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Τσάρας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Νεφέλη Παπουτσάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Αντυ Αγιώτη
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ.
Λεύκης 134, Κρυονέρι, τηλ. 210 6297600
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Ετήσια συνδρομή: 2 6 τεύχη, Εξάμηνη: 13 τεύχη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εξαμ. 39 ευρώ, Ετήσια 78 ευρώ,
Οργανισμών, Τραπεζών, κ.λπ.: 200 ευρώ
Φοιτητική ετήσια: 70 ευρώ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ - ΜΕΣΟΓ. ΧΩΡΕΣ:
Εξαμ.: 74 ευρώ, Ετήσια: 148 ευρώ,
ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ - ΑΣΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:
Εξαμ. 80 δολ ΗΠΑ, Ετήσια 160 δολ ΗΠΑ
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Χρήστος Παπουτσάκης
Δημοχάρους 60,115 21 Αθήνα
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ: 6 ευρώ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας: Περιοδικό ΑΝΤΙ,
για τα βιβλιοπωλεία της Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου - Α. Πουλουκτσή και Σία Ε.Ε.
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• Βασίλης Ζήσης: Όταν η Στάζι ενδιαφερόταν για τον Κ. Σημίτη
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• Στρατής Μοσχονήσιος: Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων
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• Μάνος Στεφανίδης: Η Κύπρος και οι ευθύνες μας
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• Σάββας Παύλου: Οι ματαιώσεις της ελληνοτουρκικής ομοκλινίας
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• Όλγα I. Φωτακοπούλου: Μια «ψαλίδα» κρέμεται επί των κεφαλών μας
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• Άιάνα Κανέλλη: Heil! Homo Pasokus-Εξουσίας
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• Πάνος Ερωτικός: Τι συνδέει τους Μάνο, Ανδριανόπουλο και Ανδρουλάκη
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• Χρήστος Γούδης: Μια «αστρολογική» ή «αστερόεσσα» πρόβλεψη
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• E-mail από τον Απόστολο Διαμαντή
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• Αλέκος Τζιόλας: Το τέλος της πολιτικής μασκοφορίας
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•ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
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• Εφημερολάγια από την Εφήμερη (Όλγα I. Φωτακοπούλου)
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• Εκλογές και Καρναβάλι
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• Η Εφημερίδα των Αντιθέσεων
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• Απόστολος Διαμαντής: Συνέντευξη του Γιωργάκη στον Παπουτσάκη
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• Μένης Ξένος: Ο Γιωργάκης... Τσε Γκεβάρα
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• Κώστας Κολιγιώργος: Το χρονικό μιας τιτανομαχίας: Μέρος ΣΤ '
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• Ρεπόρτερ: Πάλι τα ίδια και τα ίδια...
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• Αρχισαν τα ματς από τον Νίκο Πρωινό
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•ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
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• Απόστολος Διαμαντής: Οι σημερινοί κομματάρχες
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• Δημήτρης Φιλιππίδης: Ζητώ την ψήφο σας
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• Κ. Καλφόπουλος: Από τον Τσιρώνη στον Πόλε
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•ΒΙΒΛΙΟ
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Σκίτσο εξω φύλλου: Τάσος Αναστασίου

ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΕΡΓΑΡΕΩΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ,
ΑΡΘΡΟΤΟΥΓΙΟΡΓΟΥΚΟΥΡΗ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ βρομοκαραγκιόζηδες που τρέχανε πίσω από τον
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ στην αρχή, το ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΡΕΑ στη συνέχεια, για να
τον φτύσουνε κι αυτόν δημοσιεύοντας μερικές από τις πιο περίεργες(!)
φωτογραφίες της τσίτσιδης ΜΙΜΗΣ, στο τέλος κατάληξαν πρώτα να
προσκυνούν και ύστερα να γράφουν για τις βρομιές που έκαναν μερικοί
ΚΛΕΦΤΕΣ και ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗΔΕΣ που κόλλησαν από δίπλα στην
κουφαλίτσα τον ΣΗΜΙΤΗ.
ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ που κανονικά έπρεπε να λουφάζουν και να βγάζουνε τον
ΣΚΑΣΜΟ, βγήκανε σήμερα και χειροκροτούνε το ΓΙΩΡΓΑΚΗ, αυτό το
αθώο παιδί του ΑΝΤΡΕΑ μας και της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ του, και τον ακο
λουθούνε μέσα στο χιονιά και το κρύο και με ένα μαρκούτσι στο χέρι πά
νε να το τρελάνουνε το παιδί με τα παινέματα και τις μαντινάδες. Και
δώστου αυτό να τους λέει σας αγαπάμε, θα σας βάλουμε στην αγκαλιά
μας, όλοι χωράτε, ελάτε κι άλλοι - και νάσου:

ΞΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Αποδείχθηκε ανίκανη να αντιμετωπίσει μία έντονη κακοκαιρία
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ΜΑΘΑΝΕ πως... μοιράζουμε κουραμπιέδες και πλακώσανε κι οι γύφτοι. Το πήρανε χαμπάρι και κάτι ξεφτέρια ΑΝΔΡΟΥΛΟΜΑΝΟΙ και
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΔΑΜΑΝΑΚΗΔΕΣ και τρέξανε τα ΛΑΜΟΓΙΑ
που έτρεφαν μέχρι χτες οι ΛΑΤΣΟΚΟΚΚΑΛΑΙΟΙ να δούνε πώς θα μα
σήσουνε και από την άλλη μασέλα.
ΑΛΛΑ τους πήραμε χαμπάρι! ΠΙΣΤΕΨΑΝΕ πως κι αύριο θα παίρνει ο
Γιώργος το καλό παιδί και τ’ άξιο παλληκάρι τις μίζες για τα έργα της
πυρκαγιάς και της τρομάρας και τρέξανε κατά Καστρί μεριά.
ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ, τα ΛΑΜΟΓΙΑ του ΣΗΜΙΤΗ ρήμαξαν τον τόπο με την
αντιλαϊκή πολιτική που ακολούθησαν και δεν κοντοσταθήκανε ένα δευ
τερόλεφτο, να κοιτάξουνε πίσω τους, οι κόρες του ΛΩΤ, να δούνε την
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ που ερχότανε σαν σίφουνας και να φωνάξουνε στο
ΣΗΜΙΤΗ, κάτσε κάτω ρε, που το πας το καράβι, δεν βλέπεις που το πας
για φούντο; Κι έρχεται σήμερα αυτό το ΑΘΩΟ και ΠΡΩΤΟΒΓΑΛΤΟ
και ΑΠΟΝΗΡΕΥΤΟ παιδί, το Γιωργάκι, να βγάλει τα κάστανα από την
τρύπα! Φτου σας ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΟΙ!
Α, ρε ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΑΔΕΣ που τρέχετε τώρα να αρπάξετε τις ψήφους με
ρικών αφελών ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΙΑΡΗΔΩΝ αλλά δεν ξέρατε να βάλετε
τις φωνές την ώρα που έπρεπε, την εποχή που η κυβέρνηση εφάρμοζε τη
γνωστή ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ της πολιτική, να πείτε ρε που πάμε ΞΥΠΟΛΥΤΟΙ
στ’ αγκάθια!
ΑΓΑΠΑΜΕ, ΑΓΑΠΑΜΕ, ΑΓΑΠΑΜΕ, σφυρίζει κλέφτικα το
ΓΙΩΡΓΑΚΙ, αλλά που να τον ακουμπίσεις κι αυτόνε! Εμείς βέβαια πι
στοί κολαούζοι της ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ θα
τρέχουμε από πίσω του μπας και σώσουμε τίποτα από το ΡΗΜΑΔΙΟ που
άφησε ο ΣΗΜΙΤΗΣ. Τέτοιες ώρες και την κοπάνησε κοτζαμάν πρωθυ
πουργός. Που είναι ο Σημίτης, του φωνάζαμε πρωτοσέλιδα από την εφη
μερίδα μας που ξεβρόμισε τον τόπο. Γιατί εξαφανίστηκε; Γιατί δεν ανέ
λαβε αυτός τις ευθύνες για τα καινούργια λάθη, παραλείψεις και τα προ
βλήματα που δημιούργησε ο κακός μας ο ΚΑΙΡΟΣ, αλλά τα φόρτωσε
όλαστο ΓΙΩΡΓΑΚΙ;

Πρωτοσέλιδα μας εποχής.
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/ Δ εν χο βλέπετε; Κάντε κάτι...
N o t u m iw o w ia t t L .
Ο κόσμος ακούει από τον Γιώργο ( s p o t t e u w κ ρ ψ έ ν β υ ν
* β ίρ β ε ι ο K a p w r t n t ι » I
για ··· νέο ΠΑΣΟΚ, αλλά στις
I ν ο t o w .. . S in f to o e o t i t c w J
τηλεοράσεις βλέπει κάθε μέρα
μιοβούςmaτκσνντάΕεκΐόλο τις ίδιες... παλιόφατσες

Id 300 εκ. ευρώ
™
οι ζημιές
ψ στους αγρότες

ΛΑΜΟΠΑ ΠΟΥ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΣΚΑΣΜΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΩΡΕΣ!

1

*
I

ί
ί:
m
»<
Ί

Ρ

ρ

ΕΜ ΕΙΣ ξέρουμε τώρα κατά πού θα γύρει η πλάστιγγα. Από τις 8 του Μάρ
τη θα κάνουμε κανονικό εισοδισμό στη ΡΗΓΙΑΛΗΣ και να δείτε τι κοπριά
θα βγάλουμε στη φόρα. Αρχίσαμε κιόλας τη δουλειά. Η ΝΤΟΡΟΥΛΑ που
μας ξέρει καλά και μας εκτιμά έδωσε κιόλας την πρώτη συνέντευξη στην
εφημερίδα του λαουτζίκου. Εμείς ρίξαμε τον πρώτο καραμανλισμό, να θυ
μηθείτε θα ρήξουμε και τον δεύτερο.
ΟΣΟ ΓΙΑ τους δήθεν αριστερούς ξέρουμε εμείς τι κουμάσια είναι κι αυτοί.
Αντί να ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΟΥΝΕ, να παραδειγματιστούν από τη Μαρία τη
Δαμανάκη και το Μίμη τον κουζουλό, που
καθόλου κουζουλός δεν είναι αλλά πολύ
ξύπνιος και ξέρει κάθε φορά πού πάει,
αντί να δούνε το συμφέρον τους και το συμ
φέρον της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑ
ΞΗΣ και πιο πέρα το συμφέρον του τόπου
(όλα αυτά είναι ένα) και να βοηθήσουνε κι
αυτοί από λιγάκι, κάθονται και σαχλαμα
ρίζουν για νέα οράματα και άλλες σάχλες.
ΠΟΙΑ ΟΡΑΜΑΤΑ βρε καρπαζοεισπράχτορες; Δεν το πήρατε πρέφα που δεν
υπάρχουν τέτοια ζαρζαβατικά στην αγορά;
Τα οράματα και όλα τα σχετικά κουραφέ
ξαλα τα λέγανε για τα ΧΑΪΒΑΝΙΑ που δεν
κατεβήκανε ποτέ στις λαϊκές και στις λα
χαναγορές. Βρε πάρτε το χαμπάρι. Δεν
υπάρχουν οράματα. Υπάρχει ο Κίμωνας,
καλή του ώρα, που στέκεται, εξηγεί, ανα
λύει και άμα δεν τα παίρνεις τα γράμματα
αυτός τα παίρνει και τότε σου γυρίζει και
μια ΧΡΙΣΤΟΠΑΝΑΓΙΑ και καταλαβαί
νεις.
ΠΑΡΤΕ παράδειγμα τι έγινε με τα χιόνια
που πλάκωσαν στα καλά καθούμενα. Τι
οράματα και ιδανικά μού τσαμπουνάτε.
Εδώ χρειαζόταν να πάρεις το φτυάρι να
ξεχιονίσεις την αυλή σου. Να τι έκαναν τα
παιδιά της ΑΛΛΑΓΗΣ. Ο Σημίτης ως πρω
θυπουργός ήτανε στο γραφείο στο σπίτι
του και επέβλεπε, ο Γιωργάκης ως μελλο
ντικός πρωθυπουργός πήγε στα χιόνια
-καθότι και νεότερος κι αντέχει- και μοίρασε κουραμπιέδες στους απο
κλεισμένους, κι ο Νικολάκης ο Μπίστης βγήκε στα κανάλια και τάψαλε για
καλά στους ανεύθυνους που κυκλοφορούν τέτοιες ώρες στους
δρόμους.Γιατί, κύριοι, δεν παίρνετε το παράδειγμα του πρωθυπουργού και
δεν κάθεστε και σεις στο σπιτάκι σας, να παραγγείλετε να σας φέρει ξύλα
ο ξυλάς της γειτονιάς σας, να ανάψετε το τζάκι σας και να πιείτε και το τσαγάκι σας;
ΠΟΥ ΝΑ ΧΑΘΕΙΤΕ! Ό λ α πρέπει να σας τα ετοιμάζουν από το υπουργικό
Συμβούλιο; Κάντε και σεις κάτι. Πηγαίνετε τουλάχιστο να ψηφίσετε!

το υ Κ. Κουφογιώ ργου

ΠΟΛΙΤΙΚΟ (Αποκριάτικο...)

πταήμερο

Άλλο «συμμετοχική δημοκρατία»
και άλλο συμμετοχή της Αριστερας!
«Δεν σηκώνεις με νερομπογιές μιαν
επανάσταση...
- Πίσω μου έκλεισε με πάταγο η πόρτα».
(Έκτω ρ Κακναβάτος: Ένσταση
γλωσσολόγον)
ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ όχι οι ρήξεις, οι επανα
στάσεις, οι νεωτερικότητες δεν ,γ ί ν ο 
νται με νερομπογιές; Γίνονται και πα
ραγίνονται... Φτάνει οι επαναστάτες
να έχουν γνώθιτ σαυτόν και να μην
αξιώνουν
«πράγματα
που
δεν
γίνονται», όπως, λόγου χάρη, «στοιχει
ώδη ισοτιμία στους όρους διεξαγωγής
του εκλογικού αγώνα» ή -άκουσον!
άκουσον!- «συμμετοχή της αριστερός
στις τηλεοπτικές αναμετρήσεις». Αλλά
τα πράγματα έχουν διευκρινισθεί -με
κρυστάλλινη σαφήνεια- από τους αν
θρώπους του νέου αρχηγού: Άλλο
.«συμμετοχική δημοκρατία», και άλλο
«διάλογος με όλους τους πολιτικούς α ρ
χηγούς». Άλλωστε -όπω ς εξήγησε ο κ.
Ν. Αθανασάκης, εκπρόσωπος του προ
έδρου Γ.Α. Π απανδρέου- «είτε αρέσει,
είτε όχι, οι υποψήφιοι πρωθυπουργοί εί
ναι δύο: ο κ. Παπανδρέου, που πιστεύ
ουμε ότι θα κερδίσει τις εκλογές, και ο
κ. Καραμανλής, επικεφαλής της Ν.Δ.».
Συνεπώς, σε ένα «ντιμπέιτ» δεν μπο
ρούν να έχουν θέση μη «υποψήφιοι
πρωθυπουργοί», όπως η κα Αλέκα Παπαρήγα ή ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ή
ο Δη μ. Τσοβόλας.
ΦΥΣΙΚΑ, υπό άλλες συνθήκες, το κυβερνών κόμμα θα μπορούσε να «επι
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τρέψει» τη συμμετοχή της αριστεράς
στο «ντιμπέιτ»... Τα πράγματα, όμως,
στη Μεγάλη Ελληνική Πολιτεία του
200 π.Χ., δεν πάνε -φ ευ !- κατ’ ευχήν.
Και, καθώς μας χωρίζουν 14 μόλις μέ
ρες από τις εκλογές, όλα κανείς πρέπει
να τα υπολογίζει, να τα σταθμίζει! Δεν
λείπουν, άλλωστε, οι σταθμίσεις, ανασταθμίσεις (ή «προειδοποιήσεις» - επί
το πρακτικότερο) από μέρους επιφα
νών εκλογολόγων ή/και columnists:
Μετά την καταραμένη υπόθεση Πόρτο
Καρράς-Πάχτα, αλλά και την (που να
μην έσωνε!) «διεύρυνση», τα κόμματα
της αριστερός πάνε καλύτερα, αφού,
με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις,
το άθροισμα του ΚΚΕ, του Συνασπι
σμού και του ΔΗΚΚΙ προσεγγίζει ή ξε
περνά το 10%. «Αυτό, όμως, σημαίνει
λιγότερους ψήφους για το ΠΑΣΟΚ»,
ακριβέστερα ότι το ΠΑΣΟΚ χάνει τις
εκλογές. Και ένας τρόπος «για να μην
τις χάσει», είναι να κάνει το παν ώστε
να κατεβάσει τη δύναμη των κομμάτων
της αριστερός κάτω από το 8%-8,5%
του εκλογικού σώματος.
ΤΟΥΤΩΝ ΔΟΘΕΝΤΩΝ, δεν πρέπει
να παρεξηγεί κανείς τον νέο αρχηγό
της «μεγάλης δημοκρατικής παράτα
ξης», ο οποίος έκρινε ότι η αριστερά
δεν πρέπει να μετάσχει στο «ντιμπέιτ».
Άλλωστε, Αποκριές έχουμε, ο πάσα
ένας μπορεί να επισκεφθεί έναν νοικιαστή κοστουμιών και να ντυθεί όπως
θέλει: ρεπουμπλικανός, δημοκρατικός,
φιλελεύθερος, νεοφιλελεύθερος, προ

οδευτικός, κεντροαριστερός - και βά
λε! (Η λέξη «σοσιαλισμός», πάντως,
έχει απαλειφθεί από το λεξιλόγιο του
νέου ΠΑΣΟΚ).
NT. ΤΟΥΤΟΥ: Μ Π Ο Υ Σ - Μ ΠΛΕΡ
ΝΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΛΟ ΓΙΑ...

ΚΑΙ ΕΝΩ εμείς ασχολούμαστε με τα
προεκλογικά μας, ο νοτιοαφρικανός
αρχιεπίσκοπος
Ντέσμοντ Τούτου
(βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης) κάλεσε τους Τζορτζ Μπους και Τόνι
μπλερ ν ’ απολογηθούν δημόσια για τον
«ανήθικο πόλεμο που εξαπέλυσαν κατά
του Ιράκ»... Φαίνεται, ατυχώς, ότι ο νοτιοαφρικανός ιερωμένος δεν διαβάζει
κάποιους δικούς μας αρθρογράφους ή
πολιτικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι
δεν πρέπει («επ’ ουδενί») να στενοχω
ρούμε τη μεγάλη υπερδύναμη, με δηλώ
σεις, ψηφίσματα ή πορείες... Άλλωστε,
«ενίοτε οι βομβαρδισμοί κάνουν καλό»,
άρα ο Ντέσμοντ Τούτου μάλλον δεν
ακριβόλογεί, όταν αποφαίνεται ότι «η
βία και η βαρβαρότητα δεν φέρουν πε
ρισσότερη ασφάλεια». [Ένιοι, από τους
πολιτικούς αυτούς, βρίσκονται σήμερα
στις γραμμές του «νέου ΠΑΣΟΚ», ύστε
ρα από πρόσκληση του Γ.Α. Παπανδρέου, αλλά ονόματα -λόγω «Καθαρός
Δ ευτέρας»-δεν λέμε!]
«ΙΣΩ Σ 0 ΠΙΟ Μ ΕΓΑΛΟΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ;
ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜ Α ΤΗ Σ ΕΥΡΩΠΗΣ»

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, κι ενώ συνδικαλι
στές του ΠΑΣΟΚ αντιδρούν στην εκλο-
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γική συνεργασία με Μάνο-Ανδριανόπουλο, οι διεργασίες για την ίδρυση
του Ευρωπαϊκού Κόμματος της Α ρι
στερας προχωρούν - και προχωρούν!
Ήδη, στη συνάντηση της Αθήνας (πα
ρά τον «χιονιά» και το κλείσιμο του α ε
ροδρομίου των Σπάτων), αποφασίσθηκε η ίδρυση του νέου κόμματος να «κυ
ρωθεί» στη Ρώμη, στις 8 και 9 Μάίου,
λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του Ιου
νίου. Ό πω ς είναι γνωστό, πρωταγωνι
στικό ρόλο, στην ίδρυση του νέου αυ
τού ευρωπαϊκού κόμματος, διαδραμά
τισε ο Συνασπισμός. «Δεν πρόκειται
για επανάληψη προτύπω ν τον πα ρελ
θόντος ή για αντιγραφή μοντέλων που
λειτουργούν σήμερα, ως ευρω παϊκά
κόμματα», διευκρίνισε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, για να προσθέσει: «Επι
διώκουμε έναν αποκεντρωμένο και ευ
έλικτο πολιτικό σχηματισμό, που συν
δυάζει την ενωτική δράση των κομμά
των μας και, ταυτόχρονα, αναβαθμίζει
τον πολιτικό προβληματισμό μας, τόσο
σε εθνικό, όσο και σε ευρω παϊκό επ ίπ ε
δο».
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, ενδεικτική των
στόχων του νέου αυτού ευρωπαϊκού
κόμματος είναι η δήλωση του Τζενάρο
Μιλιόρε, υπευθύνου Διεθνών Σχέσεων
της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης: «Η
ευρωπαϊκή αριστερά είναι πιθανόν ο
πιο μεγάλος νεωτερισμός στο πολιτικό
πανόραμα των τελευταίων χρόνων».
ΚΥΠΡΙΑΚΟ: ΠΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΛΥΣΗ;
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ΟΙ ΝΕΕΣ συνομιλίες, που άρχισαν
χθες Πέμπτη, στη Λευκωσία, ξεκίνησαν
με μια «πρωτοφανή, για τα κυπριακά
δεδομένα, πολιτική ενότητα των ελληνο
κυπριακών κομμάτων». Στο στοιχείο
αυτό έδιναν ιδιαίτερο βάρος όλοι οι
απεσταλμένοι του ελλαδικού Τύπου
στην κυπριακή πρωτεύουσα, 48 ώρες
μετά την εκεί επίσκεψη του Γ.Α. Παπανδρέου, ο οποίος διαβεβαίωσε τους
συνομιλητές του, ότι «η λύση είναι κοντά
και θα είναι ευρωπαϊκή». Το ερώτημα,
ωστόσο, που φαίνεται ν ’ απασχολεί, για
μια ακόμα φορά, Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους είναι: Σε τι βαθμό η
Άγκυρα και ο Ντενκτάς είναι διατεθει
μένοι, τη φορά αυτή, να συμπράξουν σε
μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

ΠΑΝΤΩΣ, μέχρι στιγμής, τις συνομι
λίες φαίνεται να χρωματίζουν: α) Η
ηγεσία της τουρκικής αξιωματικής
αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί
τον τούρκο πρωθυπουργό Ερντογάν
για «πρόθεση παραχωρήσεων», β) Η
δήλωση του ίδιου του Ερντογάν, σύμ
φωνα με την οποία «η Ενωμένη Κυ
πρια κή Δ ημοκρατία θα σχηματισθεί
από δύο ιδρυτικά κράτη», γ) Η θέληση
της Ευρωπαϊκής Έ νω σης να παίξει
ενεργό ρόλο στην επίλυση του Κυ

πριακού (και ειδικότερα στην «προά
σπιση τον κοινοτικού κεκτημένου»)
και δ) Η πρόθεση του Κόφι Ανάν να
περιορίσει τον ρόλο του στο ελάχιστο.
Στα παραπάνω αυτά, πρέπει να προ
σθέσει κανείς τη θέση της Λευκωσίας,
σύμφωνα με την οποία «λύση σημαίνει
βελτίωση του σχεδίου Ανάν, για το κ α 
λό όλων - Ελληνοκυπρίων και Τουρκο
κυπρίων».
ΑΝΤΗΝΩΡ
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Όταν η Στάζι ενδιαφερόταν για τον Κ. Σημίτη
του Βασίλη Ζήση

Η σημερινή αποκάλυψη του Αντί θέτει ένα σημαντικό θέμα για την
απερχόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά για τον
Πρωθυπουργό. Πόσο στενές και ποιες ακριβώς ήταν οι σχέσεις του
Κώστα Σημίτη με τον μεγαλοεπιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη; Το
ερώτημα αποκτά καίρια σημασία, επειδή κατά τη διάρκεια των οκτώ
τελευταίων χρόνων η στάση της κυβέρνησης απέναντι στις έρευνες
που αποτόλμησε η ελληνική δικαιοσύνη για το αμαρτωλό παρελθόν του
εν λόγω επιχειρηματία ήταν σαφώς αρνητική. Η κυβέρνηση δεν
διευκόλυνε το έργο της δικαιοσύνης, αλλά την αποθάρρυνε - για να το
διατυπώσουμε κομψά και να μη μιλήσουμε για παρεμπόδιση.
Το έγγραφο που φέρνουμε σήμερα στη δημοσιότητα πιστοποιεί ότι η
Στάζι είχε ενδιαφερθεί από το 1986 για τον Κ. Σημίτη και ελάμβανε
κρυπτογραφημένες αναφορές του Σ. Κόκκαλη για τον σημερινό
πρωθυπουργό. Κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:
• Για ποιο λόγο έχει παραμείνει το θέμα τόσα χρόνια στην αφάνεια;
• Γιατί οι υπηρεσίες της σημερινής ενοποιημένης Γερμανίας αφήνουν
να διαρρεύσει το όνομα του Κώστα Σημίτη στις αναφορές του
διαβόητου Ρόκκο;

α περιοριστούμε σε μία μόνο,
πολύ χαρακτηριστική, από τις
πράξεις που θεμελιώνουν τις
παραπάνω εκτιμήσεις. Πριν από
λίγον καιρό και σε μια στιγμή
που η δικαιοσύνη ερευνούσε βαρύτα
τες κατηγορίες εναντίον του Σ. Κόκκα
λη, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο κ. Κ.
Σημίτης έσπευσε όχι μόνο να τον δε
χθεί ως πρωθυπουργός κατ’ ιδίαν, αλλά
και να δημοσιοποιήσει το γεγονός, δίνοντάς του έτσι κατ’ ουσίαν το «απαλ
λακτικό βούλευμα» που τόσο επιθυμεί
ο κ. Κόκκαλης για να συνεχίσει τις προ
σοδοφόρες μπίζνες του με το ελληνικό
δημόσιο. Η συνάντηση πραγματοποιή
θηκε ενώ η δικαιοσύνη ερευνούσε βα

0

ρύτατες κατηγορίες (όπως κατασκο
πία, δωροδοκία κ.λπ.) εναντίον του Σ.
Κόκκαλη. Αλλά ας προχωρήσουμε στην
ουσία:
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΣΗΜΙΤΗ

Στη διάθεση του Α ντί βρίσκεται ένα
έγγραφο από τα αρχεία της Στάζι, το
οποίο αποκαλύπτει όχι μόνον ότι ο Σ.
Κόκκαλης ενημέρωνε τακτικά την ανατολικογερμανική μυστική υπηρεσία για
τον Κώστα Σημίτη, αλλά και ότι η τε
λευταία κρατούσε και ιδιαίτερο φάκε
λο για τον σημερινό έλληνα πρωθυ
πουργό με τον κωδικό χαρακτηρισμό
«2ΜΑ 354».
Το έγγραφο που αποκαλύπτει το Α ν τί

είναι η αποκωδικοποίηση ενός μηνύ
ματος που μετέδωσε σε κώδικα ο τότε
χειριστής (επιβλέπων) του Κόκκαλη,
που εμφανίζεται στα έγγραφο με το
ψευδώνυμο « G u stav » και ήταν στην
«κανονική ζωή» ο αξιωματικός της
Στάζι H o ffm an . Στην τελευταία σελίδα
του εγγράφου αυτού και με υπότιτλο
«Π ροσω πικότητες τον ΠΑΣΟΚ» ο
«Γκούσταβ»/Χόφμαν αναφέρεται συ
γκεκριμένα στον Κ. Σημίτη και στον
αδελφό του Σ π ύ ρ ο , γνωστό επίσης για
τις σχέσεις του στην Γερμανία πριν και
μετά την ενοποίηση των δύο Γερμα
νιών. Στο ίδιο έγγραφο αποκαλύπτε
ται και η τακτική πληροφόρηση της
Στάζι για τον Σημίτη από τον Κόκκα
λη: «Σε εμ πιστευτική συνομιλία μας ο
Κ όκκαλης μ α ς είπε για τον Σημίτη...».
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος,
πριν προχωρήσουμε στη σημερινή δη
μοσίευση, ζητήσαμε να μας επιβεβαιώ
σει το έγγραφο και το περιεχόμενό του
η αρμόδια γερμανική αρχή, η γνωστή
BStU (Die Bundesbeauftragte für die
U n te rla g e n des S taatssich erh eits
dienstes
der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik), η οποία
ασχολείται με τη συντήρηση και διαχεί
ριση των αρχείων της Στάζι.
Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της
αρχής
αυτής,
της
(RegierungsReferatsleiter Abteilung Auskünfte)
επιβεβαίωσε στο Α ν τί και την ύπαρξη
του φακέλου και τη γνησιότητα του εγγράφου που αποκαλύπτουμε σήμερα.
Οπότε κανείς δεν μπορεί να αναμασήσει τα τετριμμένα περί «πλαστών
εγγράφων» κ.λπ. Η σημαντικότερη
όμως «είδηση» ήρθε στη συνέχεια της
συνομιλίας μας με τον εκπρόσωπο της
BStU.
Για λόγους που αφορούν τη νομοθε---------------------------------------------------

s
ι
*
<
'
\
:
;·:

■'(
ν
\

Ö

m

8stu
p 00(16

•Μι***»

of/.
7/**> \& *f*r(f L^ ***,7

fmwKt«·

* /
ko/tcC&tf
i' :

I

e

:

I

j

!

;

i

j

/
; ; '

j

c/iJ,
I I;

Ä **» ;
: : I j

j

c *< -r > 7 <«·< ·» I h / ^

Λ * > /ί* 4 « .7 j 7 7 ^ ù^ U
I j J. i : ί

(l I. Inn *.»iu
***·»»«·>

'

I

Sl4 / rt«,

j ^

■ ( ÿ e ÿ i* ,

·

\?«.y

'
j .£rr
i I

i.

!

j
I !. i I r ! : . ;

^ Γ ) ^

I
’

/I jù
?uut &6e»+* λ
ßshuft?] <t£. \ -/<t ;
/"
t
(**?** <*«£--·<

! .
ί · ; ■

■ ί

//£ {'/ h>?

< ■ . ·

*.b < /

/'ίν Α'ιχ,,.,ο—ί £tru*, aj< ίν/ νίλ*?·T v ■
té•t/Vï'tl’c(
' /£" I !i
: j r /
JÜ
0Λ.< &-*άέ,Ί^/Λ./>

·'»*· ■££/ Λ 'νϋ: -K Άν*i ; ; :
/L' ÿh-t'
ύ· c^j (s>u- ~/<./
-; ^ r /^ u i
,
&.'u.

1;

t, : 04/
fl

;

I i ■
j-dcr

*

’«··/

H πρώτη και η τε λ ευ τα ία σ ελ ίδ α τη ς -α ρ χ ικ ά κ ρ υ π το γ ρ α φ η μ έν η ς - α να φ ο ρ ά ς το υ G ustav. Στην τελ ευ τα ία σ ελίδα υπάρχει η
υπογραφή το υ «ενδ ιά μ εσ ου » το υ Σ. Κ ό κκα λη.

σία περί προστασίας των ατομικών δε
δομένων, η BStU σβήνει τα ονόματα
τρίτων προσώπων από τα έγγραφα που
δίνει προς δημοσιοποίηση. Έ τσι, στο
έγγραφο που αποκαλύπτουμε σήμερα,
όπως άλλωστε και σε όλα τα έγγραφα
σχετικά με τον Κόκκαλη που έχει στη
διάθεση του τ ο ^ ν π , έχουν σβηστεί τα
ονόματα τρίτων προσώπων είτε επειδή
είναι «αθώοι», είτε επειδή θέλουν να
τους προφυλάξουν. Ό π ω ς όμως διαπι

στώσαμε έκπληκτοι όταν πρωτοδιαβάσαμε το σχετικό έγγραφο, το μοναδικό
όνομα που δεν είχε σβηστεί ήταν αυτό
του Κ. Σημίτη.
Ό τα ν ρωτήσαμε τον εκπρόσωπο της
BStU γιατί συμβαίνει αυτό, η απάντησή
του μας άφησε άναυδους: «Επειδή ο κ.
Σημίτης είναι δημόσιο πρόσωπο».
Ο καθένας μπορεί να βγάλει τώρα
άνετα τα συμπεράσματά του και να συ
γκρίνει επίσης τη στάση της απαράμιλ

λης γερμανικής γραφειοκρατίας με
εκείνη των δυσκοίλιων ελλήνων συνα
δέλφων τους.
Θα ήταν άραγε ματαιοπονία να περι
μέναμε μια επίσημη απάντηση για όσα
αποκαλύπτει, αλλά κυρίως υποκρύπτει
το συγκεκριμένο έγγραφο της Στάζι;
Γιατί η Στάζι και ο Κόκκαλης ενδιαφέ
ρονταν τόσο πολύ για τον Κ. Σημίτη;
Εκείνη την περίοδο ούτε καν πρωθυ
πουργός ήταν, για να έχουν τη δίκαιο-

Δεν υπάρχουν π α ρ ε μ β ά σ ε ις στο έργο της δικαιοσύνης;
Γράψαμε τον περασμένο Νοέμβριο και υπενθυμίζουμε σήμε
ρα: Λίγα μόνο εικοσιτετράωρα μετά τη συνάντηση ΚόκκαληΣημίτη, την Πέμπτη 25.9.2003, ο 4ος Ειδικός Ανακριτής Γε
ώργιος Πουρνάρας επέστρεψε και πάλι τη δικογραφία Κόκ
καλη, ζητώντας να μπει η υπόθεση στο αρχείο. Στα αζήτητα
της Ευελπίδων το αίτημα του Εισαγγελέα Εφετών να ανοί
ξουν οι σκοτεινοί λογαριασμοί στην Ελβετία.
Έχει σημασία να πούμε και τούτο: Από την 1η Οκτωβρίου
Προϊστάμενος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών αναλαμβάνει ο

κ. Δ. Παπαπαγγελόπουλος εκλεγείς προ ολίγων ημερών στη
θέση αυτή με συντριπτική πλειοψηφία, γεγονός το οποίο
αποτελεί αναμφίβολα δικαίωση από τους συναδέλφους του
του μέχρι σήμερα έργου του, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται
φυσικά το πόρισμα-καταπέλτης για τον Κόκκαλη.
Ο κ. Πουρνάρας όμως δεν είχε την κομψότητα να περιμένει
να αναλάβει ο κ. Παπαγγελόπουλος τα καθήκοντά του, αλ
λά έστειλε άρον-άρον την απόφασή του στον εισαγγελέα κ.
Κολιούση.
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λογία να μας πουν ότι επρόκειτο για
μια συνήθη κατασκοπευτική τακτική,
«μια ξένη μυστική υπηρεσία ενδιαφε
ρόταν για τον πρωθυπουργό μιας
άλλης».
ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986

Το 1985 όμως ήταν η χρονιά που ο
Κόκκαλης άρχισε την επιχείρηση άλω
σης του ΟΤΕ και των ελληνικών τηλε
πικοινωνιών κι αυτό εξηγεί πολλά από
όσα υποκρύπτει το έγγραφο, που φέρει
ημερομηνία 25.2.1985 (την ίδια χρονιά
ο κ. Σημίτης ανέλαβε υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας, όπου παρέμεινε μέχρι
τον Δεκέμβριο του 1987). Τα υπόλοιπα
εξηγούνται ίσως από ένα γεγονός καί
ριας σημασίας για τον Κόκκαλη που
συνέβη στις 16 Σεπτεμβρίου 1986.
Την ημέρα εκείνη συνεδρίασε το τότε
Κυβερνητικό Συμβούλιο (ΚΥΣΥΜ)
και οι αποφάσεις που ακολούθησαν
καθιέρωσαν αμετάκλητα τον Κόκκαλη
ως «εθνικό προμηθευτή» των τηλεπι

κοινωνιών και του Ο ΤΕ αρχικά, των
υπολοίπων στη συνέχεια. Το θέμα που
συζήτησε το ΚΥΣΥΜ και πίσω από το
οποίο καλύφθηκε η πριμοδότηση του
Κόκκαλη ήταν η ανάθεση της προμή
θειας των πρώτων ψηφιακών παροχών
του ΟΤΕ, στην οποία είχαν προκριθεί
η SIEMENS και ERICSSON. Το π α 
ράθυρο το οποίο η εισηγήτρια Βάσω
Παπανδρέου χρησιμοποίησε για να
βάλει μέσα τον Κόκκαλη ήταν η περί
φημη «ελληνοποίηση των προμηθειών»
και προκειμένου να καθησυχάσει τις
αντιδράσεις των άλλων είπε σχετικά:
«Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συ
νεργαστούν μ ε αντίστοιχες ελληνικές.
Η SIEM ENS έχει εργοστάσιο στην
Ελλάδα, ενώ η ERIC SSO N είναι σχε
δόν βέβαιο ότι θα συνεργαστεί μ ε την
ΙΝΤΡΑΚΟΜ που έχει το μεγαλύτερο
εργοστάσιο και την πιο άρτια
υποδομή». Η «άρτια υποδομή» ης
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ήταν τότε μια βιοτεχνία
με δέκα άτομα στην Αργυρούπολη. Τοσο αντικειμενική στις εκτιμήσεις της

ήταν η κυρία Παπανδρέου!
Από τα άλλα μέλη του ΚΥΣΥΜ, στην
«ελληνοποίηση» του Κόκκαλη αντέδρασαν έντονα ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο Μ ένιος Κουτσόγιωργας και ο
Δημήτρης Τσοβόλας. Οι κ.κ. Παπαντωνιου και Τζουμάκας εσιώπησαν.
Έ τσ ι εκτός της Β. Παπανδρέου, υπέρ
της απόφασης εκφράστηκε μόνο ο τότε
υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ση
μερινός πρωθυπουργός Κ. Σημίτης- ο
οποίος γνώριζε φυσικά και την ανυ
παρξία υποδομής της Ιντρακόμ και το
γεγονός ότι η «ελληνικότητα» των
προϊόντων της ήταν προελεύσεως
Ανατολικής Γερμανίας. Τελικά την
ψηφοφορία έκρινε το ειδικό βάρος της
ψήφου του Ανδρέα Παπανδρέου, ο
οποίος έσπευσε να καθησυχάσει τους
άλλους, λέγοντας ότι «η επιλογή των
δυο τεχνολογιών δεν συνεπάγεται και
την οριστική υπογραφ ή συμβολαίων,
αλλά την έναρξη της διαδικασίας για
την τελική συμφωνία». Τη συνεχεία τη
γνωρίζουμε.

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ
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ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
Το αρχαίο κείμενο και μεταφραστικές και ερημνευτικές προσεγγίσεις από τον Τζίμη Παπανικολόπουλο

ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ
ΚΑΙ ΊΟ ΊΚ Λ Ο Ϊ ΜΙΑΣ Κ ΙΙΟ Χ ΙΙΣ
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Ο Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς -άγνωστος στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό και του
οποίου «το ποιητικό κύρος έφτασε στο απόγειό του μετά το β 'παγκόσμιο πόλεμο» (J.
Irmscher)- έζησε στο β 'μισό του Δ 'α ιώ να και το έργο του βρίσκεται διασκορπισμέ
νο στα οχτώ από τα δεκαέξι βιβλία της Παλατινής Ανθολογίας. Την εποχή αυτή ο χρι
στιανισμός εδραιώνεται και ανακηρύσσεται επίσημη θρησκεία του κράτους, ενώ τα
αλλεπάλληλα διατάγματα του Θεοδοσίου νομιμοποιούν τους νέους διωγμούς που
αναλαμβάνουν τώρα οι χθεσινοί διωκόμενοι.
Ο Παλλαδάς, συγκλονισμένος από τα τραγικά γεγονότα, θα διατυπώσει επιγραμ
ματικά την πικρία του:
Είμαστε αλήθεια ζωντανοί, ω Έλληνες
καθώς μας πήρε τώρα η συμφορά
κι έγινε η ζωή μας εφιάλτης;
Ή μήπως ζούμε εμείς κι έχει η ζωή πεθάνει;
Για όσους εξακολουθούν να αναζητούν μέσα από τα ερείπια της Ιστορίας το πνεύ
μα των Ελλήνων που χάθηκε, οι στίχοι αυτοί θα αναδύονται από τα βάθη του χρόνου
ανέπαφοι καθώς συνοψίζουν επίκαιρες απορίες.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΥΠΟ

Δημοχάρους 60, Αθήνα 115 21 ·τηλ: 210-7232819, φαξ: 210-7226107,
e-mail: chpapou@otenet.gr
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Η Ιστορία τω ν Επιστημώ ν είναι η ιστορία τω ν ανθρώπων που π ρ ο 
σπάθησαν να διερευνήσουν και να κατανοήσουν τη δομή και τη
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λειτουργία τη ς φύσης. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ορισμένα
από τα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα που απαντούν στην
Ιστορία τω ν Επιστημών, όπω ς το είδος των ερωτημάτων που τί
θενται, τα είδη τω ν τεκμηρίων και ο χαρακτήρας του αρχειακού
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υλικού που χρησιμοποιείται προκειμένου να δοθούν απαντήσεις,
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το τ ί συνιστά ιστορικό πρόβλημα πρ ο ς επίλυσιν, το τί συνιστά ερ
μηνεία και πώ ς κρίνεται η εγκυρότητά της, οι διαφορετικοί τρόποι
με τους οποίους επινοούνται λύσεις στα προβλήματα, η νομιμο
ποίηση τω ν επιστημονικώ ν ιδεών και η συναίνεση τω ν μελών μιας
επιστημονικής κοινότητας κ.ά. Με πολλά παραδείγματα από την
Ιστορία τω ν Επιστημών εξετάζονται πολλές π τυ χές τη ς επισ τη 
μονικής επανάστασης του 16ου και 17ου αιώνα. Η έκδοση συνο
δεύεται από εκτενή βιβλιογραφία.

DRAKE STILLMAN
WESTFALL R.S.
GRANT EDWARD
HARMAN PETER
I

DEBUS ALLEN

Γαλιλαίος
Η συγκρότηση της σύγχρονης επιστήμης
Οι Φυσικές Επιστήμες τον Μεσαίωνα
Ενέργεια, Δύναμη και Ύλη
Ανθρωπος και Φύση στην Αναγέννηση

HANKINS T.L.

Επιστήμη και Διαφωτισμός

WESTFALL R.S.

Η ζωή του Ισαάκ Νεύτωνα

JAMMER M.
VAN DER WAERDEN B.L.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ:

Έννοιες του χώρου
Η αφύπνιση της επιστήμης. Αρχαία ελληνικά,
αιγυπτιακά και βαβυλωνιακά μαθηματικά
Θέματα από την Ιστορία των Μαθηματικών

Θολό τοπίο παραμένουν οι διαπραγματεύσας
του Στρατη Μοσχονησιου

Κανονικά χτες, Πέμπτη 19 Φεβρουάριου, επρόκειτο να αρχίσουν στη
Λευκωσία οι διμερείς συνομιλίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων που ζουν
στην Κύπρο, με τη διαμεσολάβηση του ειδικού εκπρόσωπου του ΟΗΕ
Αλβάρο ντε Σότο, όπως συμφωνήθηκε στο τέλος της περασμένης
εβδομάδας, μετά από μια σκληρή -και κάτω από ασφυκτικές πιέσεις
Αμερικανών και Βρετανών- διαπραγμάτευση των εκπροσώπων των δύο
πλευρών, Τάσου Παπαδοπούλου και Ραούφ Ντενκτάς, με τον γ.γ. του
ΟΗΕ Κόφι Ανάν στη Νέα Υόρκη. Η εξέλιξη αυτή όμως προκαλεί πολλά
ερωτηματικά, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστο τι έδωσε και τι πήρε -ή τι
δεν πήρε- η ελληνικοκυπριακή πλευρά, η οποία πολύ λίγες
δυνατότητες ελιγμών είχε κάτω από την ασφυκτική πίεση της
Ουάσιγκτον και του Λονδίνου, με την βοήθεια φυσικά του γ.γ. του ΟΗΕ,
αλλά και της Αθήνας που σκόπιμα ή όχι την άφησε μόνη της να βγάλει
το φίδι από την τρύπα.

συμφωνία της Νέας Υόρκης,
θέτει κατ’ αρχήν μία προϋπόθε
ση την οποία εδώ και πολΰ και
ρό ζητούσε η τουρκική πλευρά
αλλά αρνιόταν επίμονα η ελλη
νική, την προσφυγή δηλαδή σε τετρα
μερή διαπραγμάτευση -μεταξύ των
δύο κοινοτήτων συν την Τουρκία και
την Ελλάδα- ανεξάρτητα αν η τετραμε
ρής θα έχει επιβοηθητικό χαρακτήρα
και θα συγκληθεί μόνο σε περίπτωση
που αποτΰχει η πρώτη φάση των διμε
ρών συνομιλιών που διεξάγονται στη
Λευκωσία.
Την αρνητική αυτή για την ελληνική
πλευρά πτυχή της απόφασης πάντως
μετριάζει κάπως η αποδοχή της πρότα
σης που τέθηκε την τελευταία μόλις
στιγμή από τον πρόεδρο Τάσο Παπαδόπουλο, για ενεργό συμμετοχή στις
διαπραγματεύσεις και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ανεξάρτητα αν η συμμετο
χή αυτή περιορίστηκε τελικά στην
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«προσφορά τεχνικής βοήθειας» στις
συνομιλίες, για θέματα που αφορούν
στην εφαρμογή των νόμων και των κα
νονισμών της Ευρωπαϊκής Έ νωσης
στο υπό διαμόρφωση νέο κράτος.
Μια συμμετοχή βεβαίως αρκούντως
εποικοδομητική, ακόμα και στην πε
ριορισμένη μορφή της, ιδιαίτερα κα
θώς η Ουάσιγκτον, αλλά και ο ίδιος ο
Κόφι Ανάν, δεν την ήθελαν καθόλου,
γεγονός που φαίνεται και από το σχέ
διο που έχει καταθέσει ο γ.γ. και στο
οποίο σκόπιμα αγνοείται εντελώς η πα 
ράμετρος της συμφωνίας ένταξης της
Κυπριακής Δημοκρατίας, αντίθετα το
νίζεται ως μόνη επιδίωξη η ένταξη μιας
ενωμένης Κύπρου.
Ti (ΔΕΝ) ΕΚΑΝΕ Η ΑΘΗΝΑ

Το θέμα είναι όμως ότι η ελληνική
πλευρά και ιδιαίτερα η Αθήνα δεν εί
χε θέσει από την αρχή ως βάση οποι
οσδήποτε διαπραγμάτευσης τουλάχι

στον το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημο
κρατία ουσιαστικά πλέον είχε γίνει
δεκτή ως μέλος της Ευρωπαϊκής Έ νω 
σης και άρα έπρεπε να καλύπτεται
απόλυτα από τους κοινοτικούς νόμους
και κανόνες. Α ντίθετα επέμενε στο
-θολό όπως αποδεικνύεται- επιχείρη
μα ότι η ένταξη της Κυπριακής Δημο
κρατίας θα επικυρωνόταν έτσι κι αλ
λιώς, ανεξάρτητα από τη λύση του
προβλήματος, θέτοντας έτσι όλες τις
άλλες παραμέτρους στο περιθώριο
και καλλιεργώντας έναν επικίνδυνο
εφησυχασμό.
Η Λευκωσία βεβαίως δεν συμμερί
σθηκε ποτέ αυτόν τον εφησυχασμό,
αντίθετα παρέμεινε αρκετά σκεπτική
και προβληματισμένη, πράγμα που
φάνηκε στη στάση που υιοθέτησε στις
διαπραγματεύσεις της περασμένης
εβδομάδας στη Νέα Υόρκη ο Τάσος
Π απαδόπουλος, έχοντας τη συμπαρά
σταση όλων σχεδόν των πολιτικών αρ
χηγών της ελληνοκυπριακής πλευράς.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι η Λευκω
σία στηρίζεται στην Αθήνα, η οποία
από την πλευρά της αδυνατεί να παρά
σχει την αποφασιστική βοήθεια που θα
μπορούσε, αφενός λόγω των επικείμε
νων εκλογών και αφετέρου λόγω των
επιλογών της παρούσας κυβέρνησης
σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι
οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν και
τα χαρακτηριζόμενα ως εθνικά μας θέ
ματα.
Επιλογές μάλιστα, που δεν εμπόδισαν
τόσο την Ουάσιγκτον όσο και ευρωπαϊ
κούς παράγοντες να δώσουν εύσημα
στην τουρκική πλευρά και κυρίως στον
πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
στον οποίο, όπως είναι γνωστό, ο αμε
ρικανικός παράγοντας στηρίζεται για
το αυριανό σκηνικό που προετοιμάζει
στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης
Ανατολής.
Γεγονός είναι όμως ότι, παραβλέπο-
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ντας την παράμετρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ο Κόφι Ανάν στο σχέδιό του
αναγνωρίζει ντεφάκτο ότι στο νησί
υπάρχουν δύο διαφορετικές κρατικές
-και όχι απλώς εθνικές- οντότητες, και
«μοιράζει» εδάφη, παραβλέποντας το
γεγονός ότι το νησί εξακολουθεί εδώ
και 30 χρόνια να υφίσταται τις επιπτώ
σεις μιας εισβολής, από δυνάμεις που
συνεχίζουν να κρατούν υπό κατοχή ένα
μεγάλο μέρος του εδάφους του, όπως
> και ότι το παράνομο καθεστώς που επέβάλε η εισβολή προκάλεσε τον βίαιο
ξεριζωμό από τις εστίες τους χιλιάδων
κατοίκων του νησιού, τους οποίους
αντικατέστησε με εποίκους από την
Τουρκία.
Ταυτόχρονα το σχέδιο επιβάλλει στο
υπό διαμόρφωση νέο κράτος ένα πολι; : τειακό τερατούργημα, καταργώντας τη
λαϊκή κυριαρχία και καθιερώνοντας
δαιδαλώδης διαδικασίες, με μια διοί
κηση αποικιακού χαρακτήρα, που θέτει
εν τέλει το νέο κράτος υπό την αίρεση
γ’ της πολιτικής βούλησης τριών άλλων
■ κρατών.
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ΑΡΧΗ ΜΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ

Ήδη πάντως ο πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος, επιστρέφοντας από τη
Νέα Υόρκη, επεσήμανε ότι «τίποτε δεν
έχει τελειώσει ακόμα» και ότι ο δρόμος
προς τη λύση θα είναι μακρύς και δύ
σκολος, για να διευκρινίσει ότι στόχος
του στις διεξαγόμενες διαπραγματεύ
σεις είναι να βελτιώσει ορισμένα βασι
κά σημεία του σχεδίου Ανάν, αν και,
όπως είπε, αυτό θα εξαρτηθεί και από
το πόσο η τουρκική πλευρά έχει αλλά
ξει πραγματικά τη στάση της στο ζήτη
μα αυτό.
Αντίθετα ο Ραούφ Ντενκτάς, ο οποί
ος από τη Νέα Υόρκη μετέβη πρώτα
στην Κωνσταντινούπολη, βιάστηκε να
υπαινιχθεί τη δυνατότητα που έχει ο
τουρκοκυπριακός λαός, στο δημοψή
φισμα που προβλέπεται, να απορρίψει τη συμφωνία που θα προκύψει
από τον νέο γύρο των διαπραγματεύ
σεων, κυρίως όμως αναφέρθηκε στην
«ασφαλιστική δικλείδα» της τουρκι
κής εθνοσυνέλευσης, η οποία επίσης
μπορεί να απορρίψ ει συμφωνίες που
δεν θα είναι επω φελείς για την τουρ
κική πλευρά.
<$^|

Η Κύπρος και οι eudùvcç μας
Με την εικόνα ο κόσμος επιβάλλει την
ασννέχειά του, τον τεμαχισμό τον, το
τεχνητό τον στιγμιαίο.

Κύπρου στην Ε.Ε. Επανερχόμενος ο
Κόφι Ανάν, υποχείριο πραγματικό της
αμερικανικής διπλωματίας, στο δια
βόητο σχέδιο του 2002 αγνοεί τα διαρρεύσαντα γεγονότα από το φιάσκο της
Όχι οι κοινωνίες αλλά τα άτομα.
Χάγης (2003) και μετά. Δηλαδή την
Μ. Θάτσερ ελεύθερη διακίνηση από και προς τα
Κατεχόμενα, τις εκλογές στο ψευδο
ι γίνεται με την Κύπρο; Πόσα κράτος και την διαπρύσια βούληση των
πράγματα βυσσοδομούνται και Τουρκοκυπρίων να καταστούν, μαζί με
μας αποκρύπτονται την ίδια στιγ τους Ελληνοκύπριους, ισότιμοι ευρωμή που η χαζοχαρούμενη τηλεό παίοι πολίτες. Άρα η βασική ιδεοληψία
ραση τρέχει στα χιόνια πίσω από του σχεδίου Ανάν ότι Έλληνες και
τον Γιωργάκη; (Παρένθεση: τηλεόραση Τούρκοι δεν μπορούν να συνυπάρξουν
είναι το μέσο που κρύβει δείχνοντας). και γι’ αυτό επιβάλλεται χωριστή κυ
Πόσο έτοιμη είναι η ελληνική πολιτική ριαρχία στο νησί, όπως είναι η πάγια
ηγεσία για να βοηθήσει ουσιαστικά και πολιτική Ντενκτάς, δεν ισχύει. Απ’ την
όχι διεκπεραιωτικά την μαρτυρική Κύ άλλη πλευρά πώς μπορεί να είναι εγπρο; Ποιος τελικά θα ωφεληθεί από την γυήτρια δύναμη η Τουρκία, ο εισβολέ
εκβιαστική αποδοχή του σχεδίου Ανάν ας του 1974 και η μιλιταριστική μηχανή
που καλείται πιεστικά ν ’ αποδεχτεί η που διατηρεί τον Αττίλα στο διχοτομη
ελληνοκυπριακή ηγεσία, για να μην κα- μένο νησί; Το παιχνίδι παίζεται έτσι
τηγορηθεί ότι παρακωλύει τις διαδικα ώστε να βοηθηθεί η είσοδος της Τουρ
σίες; Με την Ελλάδα σε παλαβό προε κίας στην Ευρώπη με την απόσπαση
κλογικό κλίμα πόσο ρεαλιστικά μπορεί ενταξιακής ημερομηνίας - γεγονός που
να βοηθηθεί η Μεγαλόνησος; Πόσο υποχρεωτικά περνάει απ’ τη λύση του
μάλλον που η γενική αίσθηση μας πεί Κυπριακού. Άρα η όποια πρεμούρα ευ
θει ότι βρισκόμαστε προ ειλημμένων νοεί τον Ερντογάν απέναντι στο κεμααποφάσεων που εξυπηρετούν αναφαν λικό κατεστημένο κι όχι τα συμφέροντα
δόν τα συμφέροντα Η.Π.Α., Τουρκίας της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία
με το σχέδιο Ανάν παύει υφισταμένη
και Βρετανίας.
Διερωτώμαι γιατί πρέπει να βιαστού (sic). Διερωτώμαι, δεν είναι προτιμότε
με ειδικά τώρα, που βρισκόμαστε δύο ρη η διατήρηση του status quo από μία
μήνες πριν τη λειτουργική ένταξη της αγχωτική λύση η οποία θα επισωρεύσει
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καινούργια δεινά; Όταν η ιστορική
εμπειρία ανοίγει δρόμους, όπως συνέ
βη πρόσφατα με το σμίξιμο Ελληνοκυ
πρίων και Τουρκοκυπρίων, γιατί πρέ
πει να εμπιστευόμαστε υβριδικά νεο
πλάσματα που επιβάλλουν διάτρητες
σκοπιμότητες; Πόσο μάλλον που το
μόρφωμα Ανάν πόρρω απέχει από τις
αρχές του ΟΗΕ και τη νομοθεσία της
Ε.Ε., εφόσον θέτει απροκάλυπτα σε
ομηρία την πλειονότητα στη μειοψηφία
και εφόσον νομιμοποιεί τα διά της βίας
τετελεσμένα.
Αυτό είναι το μέγιστο θέμα που απα
σχολεί σήμερα την πατρίδα, έστω κι αν
δεν το δείτε να πρωταγωνιστεί στα δελ
τία των τηλεοπτικών ειδήσεων τα γεμά
τα καρναβαλικά σόου, δηλαδή τσιμοπρετεντέρηδες και χατζηχατζιαβάτηδες
σε διατεταγμένη δημοσιογραφική υπη
ρεσία (Να μην ξεχάσω και τους «έγκυ
ρους» φακέλους που παραπέμπουν
στην αλήστου μνήμης -κ ι όχι «αλησμονήτου» που είπε ο κ. Έ βερτ στον Αντέννα - εποχή των φακελωμάτων). Για να
είμαι όμως δίκαιος, οφείλω να πω ότι
την Παρασκευή του παγετού, από την
ΕΤ3(!), είδα μεταμεσονύκτια ενημερω
τική εκπομπή άκρως διαφωτιστική με
Βάσο Λυσσαρίδη, Γιαλουρίδη κ.λπ.
Αρκεί όμως τόσο; Έχουμε μετατραπεί
σε μια κοινωνία που καταναλώνει άκρι
τα εικόνες, που αντικαθιστά τις έννοιες
με μηνύματα SMS και που ταυτίζει το
αγελαίο με το δημοκρατικό, ξεχνώντας
δολοφονικά το παρελθόν και παρατείνοντας εικονικά το παρόν μυθοποιώ
ντας δηλαδή το τώρα λες και είναι η αι
ωνιότητα και όχι η πυροτέχνηματική
καρικατούρα της.
Ρε παιδιά, τι έγινε ο κ. Σημίτης; Παρα
μένει ο κ. Γιαννίτσης υπουργός Εξωτε
ρικών; Είναι σε θέση να περάσει τα
καυδιανά δίκρανα του Κυπριακού; Ο κ.
Γιώργος Παπανδρέου, επί έτη υπουρ
γός Εξωτερικών, δεν ανησυχεί για τις
πιέσεις που δέχεται η διπλωματία μας
ως προς την άμεση και όπως-όπως τα
κτοποίηση του εθνικού μας θέματος;
Τον βλέπω να χαμογελά στο γυαλί πολύ
ικανοποιημένος από τ’ ανοίγματά του,
τον Μάνο και την Δαμανάκη, που δεν
θα πολιτεύονταν αλλά πολιτεύονται
γιατί δεν μπορούν ν’ αντισταθούν στο
όραμα και την κοσμογονία, και με ζώ

νουν τα μαύρα φίδια.
Αδέλφια, με το Κυπριακό τι γίνεται;
Το συμπεριλάβατε στο όραμά σας ή μή
πως το λησμονήσατε μέσα στη χαρά του
«καινούργιου», του «ωραίου», του «α
ληθινού» κ.λπ.; Απ’ την άλλη, ποιος κυ
βερνάει αυτόν τον τόπο; Οι αρχηγοί λεί
πουν σε περιοδείες, ο κ. πρωθυπουργός
είναι υπηρεσιακός, ο κ. Λαμπράκης δεν
ακούγεται στα λαγούμια της Ό περάς
του, ο κ. Κακουνάκης δεν είναι πλέον
νηφάλιος, ο κ. Χατζηνικολάου ετοιμάζε
ται να παντρευτεί, η εξαδέλφη Τατιάνα
ετοιμάζεται να γεννήσει... Ο τόπος πλέ
ει ακυβέρνητος! Εκτός κι αν τον πιλοτά
ρει ο κ. Αλιβιζάτος. Ο κ. Μάνος πάντως,
άκρως συμπαθής καθότι συνονόματος,
απεφάσισε να παίζει με τα playmobile
του από τηλοψίας, δίνοντας στο κοινό
του ένα μάθημα πολιτικής σοβαρότητας
και κυβερνητικής σοφίας.
Άντε να βγάλουν τα playmobile τους
και οι κ.κ. Τάσσος Παπαδόπουλος,
Γλαύκος Κληρίδης και σία (εννοώ Κόφι
Ανάν και το coffee table του, Αλβάρο),
μήπως και λυθούν τα εθνικά μας ζητή
ματα. Είπα «εθνικά» και με ’πιασε μιρμιρία. Σε εποχές κρίσης οι λέξεις «εθνι
κός», «ιστορία», «πατριώτης», «πατρί
δα» θεωρούνται σοβινιστικές, αναχρο
νιστικές και άρα εξοβελιστέες. Ρωτήστε
και τον κ. Ανδριανόπουλο, θιασώτη του
πολέμου στο Ιράκ. Έλληνες -κ α ι όχι
Ελληναράδες ή γραικύλοι- γρήγορε ίτε!
Σημείωση: Στις 2 Νοεμβρίου 1974 μια
ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούσε την αποχώ
ρηση των ξένων στρατευμάτων, τον σεβα
σμό της ανεξαρτησίας της χώρας και την
επιστροφή των προσφύγων στις εστίες
τους. Στα τέλη του 1975 λιγότεροι από 400
Τούρκοι είχαν αποφασίσει να παραμεί
νουν στην ελληνοκυπριακή ζώνη και το
1978 υπήρχαν λιγότεροι από 2000 Έλλη
νες στην κατεχόμενη. Αυτή η ζώνη αντι
προσώπευε το 65% της καλλιεργήσιμης
γης, το 40% της αγροτικής παραγωγής, το
80% των εσπεριδοειδών, το 60% των δια
θέσιμων πηγών για την άρδευση, το 50%
της μεταλλευτικής παραγωγής. Alain
Blondy, Η Κύπρος, σειρά Que sais-je, εκδ.
Δαίδαλος/Ζαχαρόπουλος, σελ. 159.
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

F.mSoouc, Νηοίδις, 37003 Ικόικλος,,
ιΐ|λ.: 2424-023277, 023283,
231-0263363, 6‘>3774S432

www.nissides.gr
• Τα έργα του Φρίντριχ Νίτσε σε καινούργιες
μεταφράσεις του Ζήση Σαρίκα:
- Ετσι μίλησε ο Ζαρατούοτρα
- Πέρα από το καλό και το κακό
- Το λυκόφως των ειδώλων-Αντίχριστος
■Ιδέ ο άνθρωπος (Ecce homo)
- Η θέληση για δύναμη
- Γενεαλογία της ηθικής
- Η γέννηση της τραγωδίας
-Κείμενα για την Ελλάδα
- Το όραμα του υπεράνθρωπου. Μία ερμηνεία του
έργου του Νίτσε «Ετσι μίλησε ο Ζαρατούοτρα»
- 0 Νίτσε και η πολιτική (συλλογή δοκιμίων)
• Πετρ Κροπότκιν, Αναμνήσεις ενός επαναστάτη
• Ζιλ Λιποβετσκί, Η εποχή του κενού
• Πωλ Βιριλιό, Η πληροφορική βόμβα
-Η διαδικασία της σιωπής
- Καθαρός πόλεμος
- Αυτό που έρχεται
• Μπωντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία
- Συνθήματα
• Μαρκ Φερό, Από τα σοβιέτ στον
γραφειοκρατικό κομμουνισμό
- Η ιστορία υπό επιτήρηση
• Νικόλαος Μουτσόπουλος, Άγνωστα βυζαντινά
κάστρα της Μακεδονίας

Λογοτεχνία *•
•
•
•
•
•
•

Άλντους Χάξλεϋ, Θαυμαστός καιι
Φιυντορ Ντοστογιέφσκι, 0 σωοίας
Άρθουρ Καίσλερ, Τομηδέν και
Πιέρ-Πόολο Παζολίνι,
Τομάς Μπέρνχαρντ, Οι Φτηνοφαγάδες
Φουλο Λαμπελέ, Ίο (διηγήματα)
- Διακοπή ταξιδιού (διηγήματα)
- Τρεις νουβέλες
• Ζήσης Σαρίκας, Ψίχουλα (μικρά πεζά)
• Απόστολος Λυκεσός, Διηγήσεις
ανθρώπων (μικρά πεζά)

• Στέφανος Μπαλής, Mai
• Χριστίνα Φλόκο,
του Οδυσσέα Ελάτη

- Εγώ, ο Αμάραντος (ίαβόταναστα
• Τα μυθιστορήματα του Αργύρη
- Ολέθριος δεσμός
- 0 φόνος θέλει τέχνη
- Το δίχτυ
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Οι ματαιώσεις
της ελληνοτουρκικής ομοκλινίας
του Σάββα Παύλου

ν τέλει δεν έσμιξαν ερωτικώς, ο
Έλλην μετά της Τουρκίσσης, εις
την πολύ καλή ταινία «Πολίτικη
Κουζίνα» του Τάσου Μπουλμέτη. Ο πρωταγωνιστής, απελαθείς
(μαζί με την οικογένειά του) από την
Τουρκία τα χρόνια του ’60, όταν ήτο
παιδί, επιστρέφει, σαραντάρης περίπου, εις την Κωνσταντινούπολιν, τον
γενέθλιο τόπο, για να επισκεφθεί τον
άρρωστο παππού του, ο οποίος πα ρέ
μενε με εμμονή εκεί. Μετά την κηδεία
του παππού και την κατίσχυσιν γενικώς
του θανάτου, η ερωτική μείξις θα ανασπείρωνε την ιστορία ως τροπαιοφόρος
επέλασιςτου έρωτος εις το αντιστικτικό
ζεύγμα «Θάνατος-Έρως». Η ευειδής,
ευπλόκαμος και τανύσφυρος Τούρκισσα εφαίνετο τα μάλα δεκτική και η μεί
ξις επικειμένη. Πλην την τελευταία
στιγμή αφικνείται ο εν στολή Τούρκος
σύζυγος (στρατιωτικός ιατρός), το ανα
μενόμενον αποτρέπεται και η Τούρκισσα επιστρέφει εις την συζυγική παστά
δα άνευ οιουδήποτε σπίλου, μώμου ή
± ψόγου.
*
Η ερωτική επιλογή, η ολοκλήρωσις ή
η ματαίωσίς της, δεν περιορίζεται εις
1
την ερωτικήν έλξιν και μόνον, το πλέγI μα των επενδύσεων, συμβολισμών, φ α
ντασιώσεων και των κοινωνικών, εθνι
κών και, κάποτε, πολιτικών, αξιολογή
σεων αποκτά τεράστιο βάρος, ενίοτε
Μ καθίσταται κύρίαρχο. Θ α ήτο πολύ ενI δεικτική μία έρευνα διά το πώς προ-J σλαμβάνουν τας ελληνοτουρκικός ερω: τικάς σχέσεις οι διάφοροι εμπλεκόμε
νοι. Εκτός των εθνικών αντιθέσεων και
των ιστορικών φορτίσεων, αι οποίαι
διαπλέκονται με τας παραδοσιακός
, φορτίσεις των ερωτικών ρόλων (κυ
ρίαρχος ανήρ, υποτελής γυνή), υπάρ
χουν και διάφοροι άλλαι επενδύσεις:
λάγνα ανατολή, πριμιτιβισμός, καταF ξίωσις κοινωνική, επιτυχία εις το γήπεδον ευρωπαϊκού έθνους, πρόκλησις
κοινωνική, εθνοερωτική κυριαρχία και
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άλλα πολλά. Είναι χαρακτηριστικόν ότι
εις τας ερωτικός αγγελίας, τας δημοσιευομένας εις εφημερίδας και άλλα
έντυπα των Αθηνών, τονίζεται, εις μερικάς περιπτώσεις, ότι η επ’ αμοιβή κα
λουμένη τηλεφωνικώς γυνή διά ερωτι
κός συνευρέσεις είναι Τουρκάλα, εν δε
τη πραγματικότητι έλκει την καταγωγή
ενίοτε εκ Πελοποννήσου, εξ Ηπείρου ή
εξ άλλων μερών της Ελλάδος ή εκ τινός
άλλης χώρας των Βαλκανίων. Διατί
υποδύονται τον ρόλο αυτόν αι περί ων ο

ί

λόγος γυναίκες και διατί οι Έλληνες
προτιμώσι να καλούν αυτάς, τι φαντασιώνονται εν τη μετ’ αυτών ερωτική συ
ναλλαγή;
Είναι χαρακτηριστική η υπόδειξις του
οτρηρού τουρκολόγου Νεοκλέους Σαρ
ρή ότι εις τας διακηρύξεις των περί ελ
ληνοτουρκικής φιλίας οι Τούρκοι υπο
νοούν κάτι πολύ σημαντικό: ότι η Τουρ
κία και η Ελλάς θα συμπορευθούν ως
ζεύγος με τας παραδοσιακός όμως
αξίας και ότι τον ρόλο του άρρενος συ

ζύγου θα κατέχουν οι Τούρκοι και της
γυναικός οι Έλληνες. Σεξουαλικά στε
ρεότυπα λοιπόν παγιωμένα και πανί
σχυρα φυγείν αδύνατον. Οι συμβολοποιήσεις είναι τω όντι κυρίαρχοι και
ευρίσκονται πέραν του σεβαστού της
ερωτικής έλξεως και επιλογής, η οποία
ευκταίον όπως ποιείται ελευθέρως.
Έ τσι λοιπόν η επίτευξις της ερωτικής
μείξεως μετά της εκ Κωνσταντινουπό
λεως Τουρκίσσης άπετράπη εις την ται
νία. Ποία όμως θα ήτο η τύχη της «Πο
λίτικης κουζίνας» κατά την προβολή
της εις Τουρκίαν εάν σημειωνόταν η
επίτευξις του ερωτικού πάθους και,
σύμφωνα με τα ανδρικά στερεότυπα, ο
Έλλην επέβαινε της Τουρκίσσης, της
συζύγου μάλιστα ανδρός αξιωματικού
του τουρκικού στρατού; Πιστεύω από
άρνησιν έως μένος εναντίον της ται
νίας. Η ταινία έχει λοιπόν την πλέον εύπεπτη κατάληξιν και διά την υποδοχή
της εις την τουρκική αγοράν. Ολίγην
κριτική [=δεν φύγαμε από την Πόλη,
μας απέλασαν, π.χ.], η οποία είναι ανε
κτή κατά την τρέχουσα συγκυρία των
ευρωπαϊκών προσανατολισμών της γείτονος χώρας, όμως εις το θεμελιώδες
θέμα των ερωτικών στερεοτύπων δεν
σημειώνεται τέρμα (ήγουν συνουσία)
εκ μέρους των Ελλήνων. Ο Έλλην ερα
στής επιδαψιλεύει μεν τας φροντίδας
του, υποκλίνεται εις την Τούρκισσα και
υποβάλλει τα σέβη του, χωρίς όμως
απώλειας διά την τουρκική τιμή - η
τουρκική κλίνη παραμένει αλώβητος. Η
Τούρκισσα εισπράττει ενδιαφέρον, κατάθεσιν συναισθημάτων, φιλοφρονημάτων και φροντίδας, διά των οποίων
εναβρύνεται η τουρκική εγωπάθεια /
ματαιοδοξία / φιλότιμο / αυταρέσκεια
και αποχωρεί, χωρίς να «σπιλώσει». Η
ταινία αφήνει μίαν προοπτική διά την
εις το απώτερον μέλλον επίτευξιν τοι
ούτων στόχων με τα μέλη των νεωτέρων
γενεών - η θυγάτηρ στρέφει, εν τέλει,
το πρόσωπον.
m
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--------------- Η ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ ---------------

Μια ανοιχτή «ψαλι'δα»
κρέμεται επί των κεφαλών μας
Της Ό λγας I. Φωτακοπούλου

Όσο κόμματα, στατιστικολόγοι και εκλογολόγοι ασχολούνται εν όψει
των εκλογών με το κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη
Νέα Δημοκρατία, μια άλλη ψαλίδα, πραγματικά επικίνδυνη, κρέμεται
ανοιχτή επί των κεφαλών μας: Αύτη της έγκαιρης ή μη ολοκλήρωσης
των ολυμπιακών έργων, για τα οποία ήδη έχουμε τόσα πολλά θυσιάσει
ως χώρα. Η προβολή αυτής της ψαλίδας, το ολόγραμμά της -για να
μιλήσουμε με όρους επικοινωνιακούς- είναι με σαφήνεια το στέγαστρο
Καλατράβα, πάνω στο οποίο αναμένεται να «κρεμαστούν», εκτός από
τον φωτισμό, οι τελετές έναρξης και λήξης με τα συνακόλουθα λέιζερ
και το εθνικό μας φιλότιμο, δηλαδή η εικόνα μας διεθνώς.

ιατί κινδυνεύουμε να δούμε κρε
μασμένες κορδέλες και μπαλόνια
να «διακοσμούν» το ημιτελές, σε
δύο κομμάτια, στέγαστρο, μέσα
σε έναν απερίγραπτο περιβάλλο
ντα χώρο, ο οποίος προς το παρόν είναι
μια λασπουριά, μαζί βεβαίως με την
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πάντα «κρεμασμένη» εικόνα μας διε
θνώς.
Μετά και την επίσημη δήλωση του
Ντένις Όσβαλντ, που φιλοξένησε πολύ
πρόσφατα η βρετανική εφημερίδα
Daily Telegraph, ότι «οι Αγώνες μπο
ρούν να γίνουν και χωρίς τη στέγη», ξε

καθαρίζεται πλέον το μετεκλογικό
σκηνικό σχετικά με τα ολυμπιακά έργα.
Στο ΟΑΚΑ, που «θα κτυπά η καρδιά
των Ολυμπιακών Αγώνων», τεχνικά οι
αγώνες πιθανόν και να μπορούν να γί
νουν χωρίς την ολοκλήρωση «του -χα
ρακτηρισμένου από τον υπουργό Πολι
τισμού- μεγάλου αρχιτεκτονικού μνη
μείου». Όσον αφορά όμως το κύρος
και την επικοινωνιακή εμβέλεια των
Αγώνων, όχι. Σε συνδυασμό δε και με
τις άλλες καθυστερήσεις ή «εκπτώ
σεις» -σχετικά με το σχεδιαζόμενο
αποτέλεσμα- και σε άλλα ολυμπιακά
έργα, η κατάσταση είναι ήδη πολύ δύ
σκολη.
Η ολίσθηση (στην τελική του θέση) εί
ναι η λέξη κλειδί για το μέλλον του στε
γάστρου. Το στέγαστρο κατασκευάζε
ται σε δύο τμήματα τα οποία θα πρέπει
να συρθούν, όταν ολοκληρωθούν, το
καθένα 70 μέτρα, για να τοποθετηθούν
στη θέση τους. Διαδικασία η οποία θα
μπορούσε να έχει και πολύ μεγάλο τε
χνικό ενδιαφέρον αλλά και επικοινωνιακό, αφού κάτι τέτοιο θα γινόταν για
πρώτη φορά σε τέτοια έκταση. Θα μπο
ρούσε... αν υπήρχαν χρονικά περιθώ
ρια.
Ο χρόνος δεν είναι όμως ο μόνος
εχθρός της ολίσθησης. Εχθρός μεγά
λος για ένα τέτοιο εγχείρημα αποδεικνύεται και το υπέδαφος, στο οποίο
υπάρχουν στοές από ανθρακωρυχεία
που λειτούργησαν εκεί.
Ας φανταστούμε 5.000 τόνους για κά
θε πόδι, επί τέσσερα πόδια, επιμερι
σμένους σε πολύ μικρή έκταση, να πέ
φτουν σε υπόγεια στοά. Ένας τρομα
κτικός όγκος τσιμέντου που θα πρέπει
να γεμίσει αυτές τις «μαύρες» για το
έργο τρύπες, δεν είναι αρκετός για να
εξασφαλίσει την επιτυχία του. Φτάνει '

να σκεφτούμε ότι δεν έχουν γίνει ακό
μα οι απαιτούμενες γεωλογικές μελέ
τες που θα προσδιόριζαν τα σημεία π α 
γίδες.
Το στέγαστρο είναι ένα έργο που από
τον σχεδίασμά του ήδη δημιούργησε
προβληματισμό όσον αφορά τη δυνα
τότητα πραγματοποίησης του. Στο Α ν τ ί
ήδη από τον Μάιο του 2002 (τχ. 762)
φιλοξενήθηκαν τέτοιοι προβληματι
σμοί, ενώ από τον προηγούμενο Οκτώ
βριο, όταν η πρόεδρος του Ο ργανι
σμού Αθήνα 2004 «κατέθετε την αγω 
νία της» στον πρωθυπουργό, σε ρεπορ
τάζ καταγράφαμε (Α ντί, τχ. 798) τις αμ
φιβολίες που διατυπώνονταν στην έκ
θεση του τεχνικού συμβούλου της ΔΟ Ε
Φιλίπ Μποβί για τον κίνδυνο «να μην
ολοκληρωθεί έγκαιρα η ανέγερση του
στεγάστρου», και τις τεχνικές λεπτομέ
ρειες στις οποίες στηρίζονταν αυτές οι
αμφιβολίες. Και δεν ήταν καν γνωστές
τότε οι στοές του ανθρακωρυχείου ως
βασικό πρόβλημα.
Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να
διαψευσθούν αυτές οι προβλέψεις, αν
και η στάση μας απέναντι στην τεχνητή
«αναγκαιότητα» της ανάληψης των
Ολυμπιακών Αγώνων υπήρξε σταθερά
επικριτική. Αν καταρρεύσει το «εγχεί
ρημα Καλατράβα», όπως και αν δεν
ολοκληρωθούν εγκαίρως και επαρκώς

Ο υπουργός και ο δημιουργός

και τα υπόλοιπα ολυμπιακά έργα, θα
καταρρεύσει μαζί του και η εικόνα της
χώ ρας διεθνώς, το μόνο θετικό που θα
μπορούσαμε ίσως να περιμένουμε ως
αποτέλεσμα από τη διεξαγωγή αυτών
των αγώνων.
Στην εποχή που με διάφορα επικοινωνιακά τερτίπια το μαύρο εύκολα και
εν μια νυκτί γίνεται άσπρο, όποια κι αν

είναι η κυβέρνηση που θα προκύψει
από τις εκλογές, βρίσκεται μπροστά σε
μια επικοινωνιακή παγίδα: Να πληρώ
σει ξανά τα χρυσοπληρωμένα, και σε
χρήμα και σε περιβαλλοντικές επιπτώ
σεις, σπασμένα της προηγούμενης, κα
θώς θα χρεωθεί το μπάχαλο -το όποιο
και όσο μεγάλο μπάχαλο- και τις μέχρι
σήμερα ολιγωρίες.
< |^

ΤΑ « Κ Ο Ν Ε » ΤΟΥ Κ Α Λ Α Τ Ρ Α Β Α
Ώστε έτσι λοιπόν! Το στέγαστρο Καλατράβα έχει
προβλήματα αξεπέραστα και αν στηθεί, θα μπει την
τελευταία -κυριολεκτικά- στιγμή. Και να σκεφθεί κανείς
πως στο όνομα του ισπανού μαιτρ απαξιώθηκε όλη η
σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική, εφόσον του
ανατέθηκαν εν λευκώ και αποκλειστικά τα σημαντικότερα
ολυμπιακά έργα. Σήμερα λοιπόν φοβούνται οι υπεύθυνοι
ότι δεν θα παραδοθεί ούτε ένα εξ αυτών! Μ ακάρι πάντως
να βγούμε ψεύτες, γιατί το ρεζιλίκι θα έχει αντανάκλαση
σ’ όλους μας. Ας θυμηθούμε όμως την προϊστορία του
φαινομένου αυτού. Τον Καλατράβα εισάγουν στο ΥΠΠΟ
και τον Βενιζέλο η Ειρήνη Π απά και η Μ αρίνα
Λαμπράκη-Πλάκα (ξέρετε, η διευθύντρια της
Πινακοθήκης, που περίμενε τη Μιμή με τριαντάφυλλα στα
σκαλιά και πρόσφατα ξενάγησε τον Κώστα Καραμανλή,
αφού ο καλός ο μύλος όλα τ’ αλέθει ως γνωστόν).
Έπεταιη έκθεση Καλατράβα στην Πινακοθήκη και τα
«γλυπτά» του που ακόμη εκτίθενται πλάι στα μόνιμα

εκθέματα του Μουσείου. Έ κτοτε ο Καλατράβα
λειτούργησε ως υπερθεσμός πάνω από νόμους,
διαγωνισμούς και ελέγχους. Ό ,τι είπε ή σχεδίασε, έστω
και ανέφικτο κατασκευαστικά, αποτέλεσε θέσφατο για
τους ιθύνοντες. Και φτάσαμε αισίως στο παραπέντε με τον
2004 να τρέχει και να μη φτάνει. Ο Καλατράβα νίπτει τας
χείρας του, η χήρα του Ανδρέα δεν είναι πια φίλη της κ.
Λαμπράκη, και οι αρμόδιοι αισθάνονται φωτιές στα
μπατζάκια τους και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Να
πω και το πιο τραγικό; Ό ,τι και να γίνει, είτε ημιτελές είτε
ολοκληρωμένο, το στέγαστρο Καλατράβα ΔΕΝ θα το
εγκαινιάσει ο κ. Βενιζέλος αλλά ο διάδοχός του!
Ενδεχομένως μάλιστα ο κ. Βενιζέλος να μην παρίσταται
ούτε στην τελετή, κυνηγημένος από τις Ερινύες ή κάποιον
εισαγγελέα υπηρεσίας. Αυτό για μας τους υπηκόους του
αποτελεί ένα είδος πικρής παρηγοριάς.
Στέφανος Προτεστάκις

Heil! Homo Pasokus-Εξουοίας
της Λιανός Κανέλλη

Όσοι προέβλεπον ή υπέθεταν ότι η χρονική σύμπτωση εκλογών και
καρνάβαλου (βασιλέως των απωθημένων) θα συντελούσε στον
εξευρωπαϊσμό των προεκλογικών μας συνηθειών, ίσως δε να
μετέτρεπε σε βενετσιάνικες μάσκες τον «αήθη αγροίκο τόνο» που
τόσο ενοχλεί τους αστούς, πλανήθηκαν πλάνην οικτράν.

ο αμερικάνικο σεράι που κινεί τις
συμμετοχικές μαριονέτες, έβαλε
στον υπερυπολογιστή των αναί
μακτων επεμβάσεων σε χώρες
όπου ανθούν USA συμφέροντα,
δυο σκληρές καπιταλιστικές μουτσού
νες όπως ο Ανδριανόπουλος κι ο Μ ό
νος, δυο χαμογελαστές μάσκες με παλιοκαιρισμένη κόκκινη-ροζ πατίνα
όπως ο Ανδρουλάκης και η Δαμανάκη,
έριξε τόνους «επιρροής» στις εταιρείες
δημοσκοπήσεων και τα κανάλια, κι
έστειλε ευτυχισμένο το Γιωργάκη να
πιει το τσάι του στον «Άλφα» μετά από
φιλανθρωπική βόλτα στο χιονιά.
Το εικονικής πραγματικότητας σίριαλ
των εκλογών «Ελλάς 2004», υπό τον
υπότιτλο «Τόλμη και γοητεία», δικαιώ
νει ταυτόχρονα τον Λένιν και τον Λαζόπουλο. Ο Βλαδίμηρος επέμενε πως οι
αστοί είναι αντικειμενικοί μόνον με
τους αντιπάλους τους, όσο αντικειμενι
κός είναι ένας Μ. Ανδρουλάκης όταν
υπερασπίζεται το... κοκκαλάκι της νυ
χτερίδας που φύλαξε στον κόρφο του
εδ(ό και 13 χρόνια. Με γερές φλασιές
φωτίζει το μεγαλείο της δημοκρατικής
παράταξης ανάγοντας τη συμμετοχή σε
συνέργεια. Πολιτικόν το έγκλημα, προ
μελέτη μένο, με άξιους επικοινωνιακούς
και χορηγικούς εκπαιδευτικούς σκο
πούς. Το μ εις την ν αποδεικνύεται εξαι
ρετικός μαθηματικός τύπος survivor σε
μια κοινωνία που της αλλάζουν τα φώτα
εξέχοντες πεφωτισμένοι (illuminati) με
το εξουσιαστικό αζημίωτο. Αν είχε προ
λάβει η Ν.Δ., δεν θα είχε χάσει τέτοιο
μεταγραφικό τεφαρίκι, αλλά η αντικει
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μενική κριτική των καθυστερήσεών της
στο δρόμο προς τη νεοφιλελεύθερη
ολοκλήρωση, είναι μιμικώς σκληρή!
Ο Λαζόπουλος δικαιώθηκε αναφωνών ως Μήτσος-γύφτος-παρουσιαστής
ειδήσεων, αφού διορθώνει την ιστορι
κή αδικία να θεωρείται μεταπολιτευτι
κούς και όχι μόνον, ως μακροβιότερος
πρωθυπουργός της χώρας οποιοσδήπο

τε πλην του πραγματικού, δηλαδή της
Μαργαρίτας
Τσαντ Παπανδρέου.
Άλλωστε ο Λάκης δικαιώνεται με μια
απλή παραπομπή στο πόνημα της ιστο
σελίδας του νέου Ανδρέα Ανδριανόπουλου, υπότροφου του ιδρύματος
Wilson, ο οποίος στις 9/6/1997 γράφει
υπό τον τίτλο «Διαφθορά και πολιτικό
σύστημα»:
«...Διαφθορά είναι ο συνολικός εθισμός της κοινωνικής, πνευματικής και
πολιτικής ζωής στην υποκρισία, την
ψευτιά καιτην παραπληροφόρηση...

...Διαφθορά είναι να υποστηρίζουν
κάποιοι διαφορετικά πράγματα σαν
πολιτικά πρόσωπα ή σαν εκπρόσωποι
πολιτικών κομμάτων και ακριβώς τα
αντίθετα, στον ίδιο ακριβώς χρόνο,
σαν αμειβόμενοι επαγγελματίες. Αποδεικνύοντας έτσι πως είτε υποκριτικά
τοποθετούνται σαν πολιτικοί υπέρ
υποθέσεων τις οποίες δεν πιστεύουν,
είτε πωλούν σαν απλοί έμποροι την
επιστήμη τους χωρίς ηθική βάση, στον
πρώτο πλειοδότη...
...Διαφθορά είναι να κατηγορείται η
κυβέρνηση της ΝΔ για τη δήθεν “κλο
πή” των πινάκων της ΑΓΕΤ και τώρα οι
ίδιοι πίνακες να περιφέρονται υπερή
φανα ανά την επικράτεια σε εκθέσεις
που οργανώνουν από κοινού οι Ιταλοί
-τώ ρα πια όχι “κλέφτες” αλλά ευεργέ
τε ς- ιδιοκτήτες της ΑΓΕΤ, μαζί με το
ίδρυμα Μ ελίνα Μ ερκούρη!!...»
Αντικειμενική η κριτική σε διεφθαρ
μένους αντιπάλους, δε λέω, για κάποι
ον νυν ΠΑΣΟΚ που στο ίδιο πόνημα
αναφωνεί «χωρίς αστική ηθική δεν
υπάρχει κοινωνική ισορροπία», ελπί
ζοντας «...να αρχίσει η ισοβαρή οικο
δόμηση ενός στιβαρού και βιώσιμου
πολιτικού συστήματος». Ο Γιώργος ήρ
θε κι ο Α νδρέας αναχώρησε πλέον ως
επικράτειας για την ιδεολογική
Disneyland, μαζί με άλλα παιδιά αλλα
γής της αλλαγής. Έ τσ ι τώρα ο Μίμης
θα εκπαιδεύει το Μάνο σε ζητήματα
καταμερισμού εργασίας, ο Μάνος τη
Μ αρία στο δόγμα του «Οι σοσιαλιστές
δεν είναι πια εδώ. Ο ι φιλελεύθερες ιδέ
ες στην Ελλάδα έχουν βαθιές ρίζες».
(Ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ σε εκ
δήλωση της 14/1/1997 του Ε 21(!), πα
ρούσης σύσσωμης της Ν.Δ.). Με ταχύρυθμα μαθήματα σύγχρονου αμερικά
νικου πολιτικού λόγου, η Μεγάλη Μη
τέρα στο προσκήνιο πλέον, πείθει καλοδουλεμένους μαθητές-ψαράδες των
λόμπι, όπως ο Κόντος, ο Ρόντος, ο Παμπούκης, ο Λαμπρινίδης, η Κόναλη, η

Κουτσιμπού κι ο Συναδινός, να εκπαι
δεύσουν με τη σειρά τους «το κοτέτσι
του ΠΑΣΟΚ και τα άθλια πασοκάκια»
(Νέμεσις 12/2000,1/2001) στην κατανά
λωση του ιδεολογικού εδέσματος «ρο
λό κιμά». Που μάκρυνε τόσο ώστε να
εκτείνεται: Από τη Μ αρία ως τον Παναγιωτακόπουλο κι από τον Ανδριανόπουλο ως τη Διαμαντοπούλου και τη
Φώφη Γεννηματά. Αμερικανιστί ο νέος
προτεινόμενος τίτλος του Γεωργοπασόκ θα είναι πιθανόν meat loaf. Η έκ
πληξη είναι ότι στην καρδιά του, σ’ όλο
του το μήκος, το meat loaf φέρει σκλη
ρά βραστά χρυσά αβγά καμωμένα από
ολόχρυσες κότες κι έναν κόκκορα-εκατομμυριούχο σε fans-οπαδούς.
Για να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως
ψηφοφόροι-μπουρμπούλια του πατρινού καρναβαλιού την εικονική ρητορι
κή αλλά και πρακτική των ημερών που
έρχονται για να μείνουν και μετά τις
εκλογές, αρκούν ο Γιάννης ή Ι.Κ. Πρετεντέρης του Βήματος (όση η δρασκε
λιά του τόσο και το εύρος της δημοκρα
τικής παράταξης) και ένας βασικός χολιγουντιανός κανόνας της σημειωτικής
των χρωμάτων στα θρίλερ από καταβο
λής εγχρώμων ταινιών.
Άμα τις Homo Pasokus χάσει δικαστι
κή αγωγή περί την ελευθερία του δημο
σιογραφικού ή βουλευτικού λόγου, κατέχων τις δύο άλλες αστικώς διαχωρι
σμένες εξουσίες, δρα κατά Πρετεντέρη
ευθέως ανάλογα με το ρητό που κοσμεί
την αίθουσα συγκεντρώσεων της
ΕΣΗΕΑ. «Διαφωνώ με ό,τι λες αλλά θα
υπερασπιστώ έως θανάτου το δικαίωμά
σου να το λες». Ο Ι.Κ.Π., Παρασκευή
και 13/2/2004, «απειλεί» αστικώς, ευπρεπώς και ηθικώς ως εξής: «...Για τις
ρητορικές επιδόσεις της βουλευτού Κα
νέλλη δεν χρειάζεται ειδική μνεία. Αν ο
Γιώργος Παπανδρέου δεν είχε με τίπο
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τε σοβαρότερο να ασχοληθεί, θα μπο
ρούσε ανέτως να της κάνει γύρω στις
πενήντα αγωγές για όσα λέει εναντίον
του κάθε φορά που εμφανίζεται στην
τηλεόραση.»
Και ανέτως και καμιά πενηνταριά, λέ
ει ο Γ ιάννης στην ίδια, απελπιστικά πά
ντα ίδια στάση και φωτογραφία του
σκεπτόμενου του Ροντέν που πλασάρει
εδώ και μιάμιση δεκαετία (από τότε
που του μάθαινα να παρουσιάζει εκλο
γές στην τηλεόραση, τότε, το βρόμικο
’89-’90), μήπως και υπάρξει και κανείς
ν ’ αναλογισθεί αν το... παλληκάρι
εκτός των άλλων που ξεχνάει, ξεχνάει
και να σκέφτεται.
Οι homo pasokus-εξουσίας με ελάχι
στη αντανάκλαση ανθρωπότυπου στη
βάση του κόμματος αλλά εξαιρετικές

του Χρ. Παπανίκου

κλωνοποιητικές προοπτικές, είναι μά
γοι κεκαλυμμένης ειλικρίνειας. Ωσάν
σεναριογράφοι του Χόλιγουντ. Σε κά
θε μεταλλακτική τους εμφάνιση ματώ
νουν. Αιμοδοτούν ενίοτε. Αλλά όπως
στα θρίλερ τέταρτης κατηγορίας, τα εύπεπτα κι εμπορικά, το αίμα της πληγής
τους είναι πάντοτε πράσινο, κίτρινο, ή
λασπί. Οι άνθρωποι έχουν πάντα κόκ
κινο αίμα στα εργαστήρια του Δος
Άντζελες. Τα ανθρωποειδή, ακόμη και
τα τελειότερα, κάτι υγρό, κάτι σαν αί
μα, κάτι σα ζωή-κίνηση, αλλά ποτέ ερυ
θρόν. Γι’ αυτό κι όταν ακροβατούν,
προδίδουν, κοροϊδεύουν, δεν έχουν δυ
νατότητα να κοκκινήσουν εξ αιδούς. Η
αιδώς είναι κριτήριο αριστερής ψήφου.
Και σκέψης. Και πράξης. Και ζωής. Κυ
ρίως δε τίμιου θανάτου.

X
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ X.
<·
Μ ΑΡΚΟΓΛΟΥ LU
Λ
θ
LU
Δ ιέ φ υ γ ε
Ζ

τ ο μ ο ιρ α ίο ν

Τι κοινό συνδέει τους κ.κ. Μόνο,
Ανδριανόπουλο και Ανδρουλάκη;
ναγνώστης μας που επιθυμεί να
σεβαστούμε την ανωνυμία του
μας ζήτησε να απαντήσουμε στο
ερώτημα «τι κοινό συνδέει τους
κ.κ. Μόνο και Ανδριανόπουλο».
Έχουμε και λέμε λοιπόν:
Πρώτον: Κάποιες άρες μόρες κουκου
νάρες περί «νεοφιλελευθερισμού».
Δεύτερον: Έ νας μεγάλος και αναλ
λοίωτος από τον χρόνο έρωτας για τις
υπόγειες πολιτικές μεθοδεύσεις του
αρχιερέα της διαπλοκής, γνωστού και
με το ψευδώνυμο Κ. Μητσοτάκης. Και
ιδιαίτερα οι απόκρυφες επιθυμίες του
τελευταίου για την Προεδρία της Δημο
κρατίας. Λογοτεχνική αδεία, παρου
σιάζουμε το εξής σενάριο επιστημονι
κής φαντασίας: Φανταστείτε ότι φτά
νουμε στην εκλογή του νέου Προέδρου
Δημοκρατίας (του χρόνου τέτοιο καιρό
περίπου) και οι κ.κ. Μόνος και Ανδριανόπουλος είναι φυσικά βουλευτές επι
κράτειας του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα είναι τό
τε απολύτως φυσικό να προτείνουν τον
Κ. Μητσοτάκη για το θώκο του Προέ
δρου; Με την ευκαιρία διαψεύδονται
ως απολύτως αναληθείς οι πληροφο
ρίες του πολιτικού ρεπορτάζ ότι ο Κ.
Μητσοτάκης θα έστελνε ακόμα και την
Ντόρα στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να
επιτύχει τον διακαή του αυτό πόθο.
Διαφωνεί κανείς; Η Ντόρα ήταν η μόνη
από τα στελέχη της ΝΔ που με αφορμή
την μεταλλαγή Μάνου-Ανδριανόπουλου υπαινίχθηκε λάθη της ηγεσίας.
Τρίτον: Πριν τους ανακαλύψουν ο Γ.
Παπανδρέου και ο υπερατλαντικός πα
ράγων, βρίσκονταν στα αζήτητατης πο
λιτικής ζωής.
Τέταρτον: Η πολιτική τους σταδιοδρο
μία σημαδεύεται από τις σχέσεις τους
με έναν άλλο «υπερατλαντικό παράγο
ντα», πρώην ανατολικό, που λέγεται
Σωκράτης Κόκκαλης.
Για παράδειγμα, όπως επισημάναμε

Α
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στο τχ. 807, ο Α. Ανδριανόπουλος είναι
εκ των μονίμων αρθρογράφων του μη
νιαίου περιοδικού Κράμα, εκδόσεων
Κόκκαλη - μαζί με άλλους οπαδούς του
Ολυμπιακού, όπως οι κ.κ. Πάγκαλος,
Κύρτσος κ.ά. (Σημείωση: με την ευκαι
ρία, για τον τελευταίο λέγεται ότι προτάθηκε στον Γ. Παπανδρέου να αναλάβει εκπρόσωπός του, αλλά μάλλον σκέφθηκαν καλύτερα και αποφάσισαν τε
λικά ότι μια τέτοια ενέργεια θα ήταν οι
κονομικά ασύμφορη, επειδή θα χρειά
ζονταν τουλάχιστον μια κάσα ουίσκι
ημερησίως).
Είναι βεβαίως γεγονός ότι το 1994 με
μηνυτήρια αναφορά του προς τον τότε
Εισαγγελέα Εφετών Γ. Ζορμπά ο Α.
Ανδριανόπουλος ζήτησε να διερευνη
θεί το σκάνδαλο των ψηφιακών παρο
χών του ΟΤΕ προς τον Κόκκαλη. Τι με
σολάβησε όμως από τότε μέχρι του ση
μείου να αρθρογραφεί σήμερα ο κ.
Ανδριανόπουλος στο Κράμα και να
εκτίθεται με το ΠΑΣΟΚ, μόνον ο θεω
ρητικός των νόμων της αγοράς, δηλαδή
της προσφοράς και της ζήτησης, το γνωρίζει.
Για τις σχέσεις Μάνου-Κόκκαλη θα
μπορούσαμε να γράψουμε πολλά. Σή
μερα αναδημοσιεύουμε μόνο όσα έχου
με γράψει παλαιότερα και δεν διαψεύστηκαν ποτέ:
Τη Δευτέρα 9 Αυγούστου 1993 ο Σω
κράτης Κόκκαλης επισκέφθηκε τον τό
τε πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη και
απαίτησε να κατακυρωθεί υπέρ της
Siemens και της ΙΝΤΡΑΚΟΜ η προμή
θεια του ενός εκατομμυρίου παροχών
πριν εγκατασταθεί ο περίφημος τότε
«στρατηγικός επενδυτής». Ύ στερα
από έντονη συζήτηση ο Κ. Μητσοτάκης
δέχτηκε τελικά να ανατεθεί στον Σ.
Κόκκαλη η νέα παρτίδα ψηφιακών πριν
την εγκατάσταση του στρατηγικού
επενδυτή και παρέπεμψε τον Κόκκαλη

του Τάσου Αναστασίου

του Πάνου Ερωτικού

στον υπουργό Στ. Μάνο για την υλοποί
ηση της απόφασής του.
Απόλυτα ικανοποιημένος από την
απάντηση του Κ. Μητσοτάκη, ο Σ. Κόκ
καλης επισκέφθηκε στη συνέχεια τον
υπουργό Εθνικής Οικονομίας, για να
συζητήσουν την ανάθεση της προμήθει
ας. Έ κπληκτος όμως άκουσε τον Στ.
Μάνο να του λέει ότι η προμήθεια αυτή
είναι θέμα του «στρατηγικού επενδυ
τή» και ότι ο ίδιος είναι κατηγορηματι
κά αντίθετος στην απόφαση του πρωθυ
πουργού (φυσικά ο Μάνος ήταν συνεννοημένος με τον Μητσοτάκη).
Έ ξαλλος ο Σωκράτης Κόκκαλης πη
γαίνει πίσω στον Μητσοτάκη, τον
οποίο ακούει να λέει: «Δυστυχώς δεν
μπορώ να επιμείνω περισσότερο, διότι
ο Μάνος είναι έτοιμος να παραιτηθεί.
Φρόντισε να τον πείσεις εσύ», (βλ. Ελεύ
θερος της 13/5/96). Στην πραγματικότη
τα, όπως γράψαμε και άλλοτε, οι Μητσοτάκης-Μάνος «έπαιζαν» παράλλη
λα και με τους Ιάπωνες.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες συνέβησαν τα εξής καταπληκτικά: Ο πρόεδρος
του Δ.Σ. του Ο ΤΕ κ. Νίκος Θέμελης
επισκέφτηκε το Υπουργείο Συγκοινω
νιών και Επικοινωνιών και συνεργαζό-

... δεν π α ρ α ιτο ύ μ α ι από το δικαίω μα μου να παλεύω
γ ι il μ ια Λ ρ ιο ίε μ ά Ευριοπιιϊκή, Σύγχρονη, Α νανεω τική

ταν με τον υπουργό Θ. Αναγνωστόπουλο, άλλον οπαδό της Ντόρας, όταν εμ
φανίστηκε απρόσκλητος ο γενικός
γραμματέας του Υπουργείου Δημητροκάλλης, στενότατος φίλος τότε της Ντό
ρας και συνεργάτης του Κ. Μητσοτάκη.
«Αποφασίσαμε, λέει στον έκπληκτο
Θέμελη, να αυξήσουμε την αμοιβή σου
από πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές που
είναι σήμερα σε ένα εκατομμύριο τρια
κόσιες χιλιάδες το μήνα.» Ο Θέμελης
εξοργίζεται. «Για ποιο λόγο μου δίνετε
τέτοια αύξηση, αυτές τις πονηρές ημέ
ρες» τους ρωτά και φεύγει έξαλλος από
το γραφείο του υπουργού. Επικοινωνεί
αμέσως με τον πρωθυπουργό Μητσο
τάκη, υπογραμμίζει ότι θεωρεί υποτι
μητική και προσβλητική την αντιμετώ
πισή του μ’ αυτόν τον τρόπο και υπο
βάλλει την παραίτησή του. Στις 28 Αυ
γούστου ο Μητσοτάκης κάνει δεκτή την
παραίτηση Θέμελη.
Στις 31 Αυγούστου είχε προγραμματισθεί συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΤΕ με
αποκλειστικό θέμα την προμήθεια του
ενός εκατομμυρίου παροχών, αλλά η
συζήτηση αναβάλλεται με εντολή Μη
τσοτάκη.
Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Κόκκαλης επι
σκέπτεται πάλι τον Μάνο, συνοδευόμενος αυτή τη φορά από τον εκδότη τότε
τ\\ς Απογευματινής Πάνο Καραγιάννη,
ο οποίος είπε το εξής καταπληκτικό
στον Μάνο: «Εμείς σε βοηθήσαμε να
εκλεγείς, εμείς σε φέραμε σε αυτή τη θέ
ση. Πρέπει να δώσεις τη συγκατάθεσή
σου...»\
Αργότερα, κατά τη διάρκεια της σχε
τικής δικαστικής έρευνας, ο τότε διοι
κητής του ΟΤΕ Πέτρος Λάμπρου ισχυρίσθηκε στον ανακριτή ότι για το σκάν
δαλο δεν ευθυνόταν η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ αλλά η κυβέρνηση Μητσοτά
κη, η οποία είχε ήδη αναθέσει την παραγγελιά του ενός εκατομμυρίου ψη
φιακών παροχών.
Η προηγούμενη στιχομυθία δεν διαψεύστηκε ποτέ από τον κ. Μάνο, ούτε
από τους άλλους. Τους δίνεται λοιπόν η
ευκαιρία να απαντήσουν σήμερα, ιδι
αίτερα ο κ. Μάνος: Ποιοι ήταν οι «ε
μείς» που τον «εξέλεξαν» και τον «έφε
ραν» μέχρι εκεί που βρίσκεται; Εμείς
πάντως καταλάβαμε.
Απομένει να απαντήσουμε στην επι-
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στολή ενός άλλου αναγνώστη
μας, ο οποίος ζητά να πληροφορηθεί για το «τι κοινό
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K. Κουφ ογιώ ργου

Μια «αστρολογική» ή «αστερόεσσα» πρόβλεψη
(αλλιώς: Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are!)
Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα.
Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί,
πλήρεις και μόνοι κάτοχοι των φώτων.
Εκ των μελλόντων οι σοφοί
τα προσερχόμενα
αντιλαμβάνονται. Ενώ εις την οδόν
έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί.
ΣΟΦΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΙΟΝΤΩΝ

Κωνσταντίνος Καβάφης
μεθοδευμένη αλλαγή του πολίτι
κου χάρτη της χώρας μετά τις
επικείμενες εκλογές, θα σημάνει την έλευση του νέου αθόρυ
βου τροχιόδρομου (τραμ) επί
του οποίου θα πρέπει εφεξής να πορευ
όμαστε, για την επόμενη εικοσαετία
τουλάχιστον. Γιατί αμέσως μετά την
αναμενόμενη επικράτηση της κε
ντροδεξιάς Ν.Δ., τα γεγονότα θα εξε
λιχθούν ραγδαία και το σχέδιο ανα
τροπής του πολιτικού σκηνικού θα γί
νει ορατό και ευανάγνωστο. Έ ν α
σχέδιο κοινωνικής μηχανικής (ή υψη
λής κοπτικής-ραπτικής) το οποίο θα
τεθεί σε εφαρμογή, εν μέρει υπαγο
ρευόμενο από μια διαμορφούμενη
εγχώρια πραγματικότητα και εν μέρει εισαγόμενο ή καθοδηγούμενο
από την αναγκαιότητα της «αστερόεσσας νέας τάξης» πραγμάτων.
Ο κεντροδεξιός χώρος της Ν.Δ. θα
παραμείνει ως έχει, ενσυνείδητα
φραγμένος ιδεολογικά στην εθνικι
στική δεξιά (η οποία θα φθίνει συνε
χώς μέσα στα περίκλειστα όρια μιας
γραφικής μειονότητας) αλλά και στην
νεοφιλελεύθερη κοσμοπολίτικη δεξιά,
της οποίας η κοινωνική αναισθησία δεν
απηχεί την λαϊκότητα της βάσης της.
Θα συνεχίσει να εκφράζει μια δυναμι
κή προόδου βασισμένη και εν μέρει βεβαρυμένη από μια μακρά και συντηρη
τική παράδοση (πατρίδα, σημαία, χρι

Η

στιανική ορθοδοξία, νόμος και τάξη)
με φιλελέυθερες επιλογές, όταν οι τε
λευταίες δεν υπερβαίνουν τους προα
ναφερθεντες οδοδείκτες του χώρου.
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Στην άλλη όχθη, η ηλικιακή γήρανση
θα αποστεώνει συνεχώς το ΚΚΕ μέχρι
να εξαλειφθεί αριθμητικά, περιοριζόμενο στους νοσταλγούς της παλινόρθω
σης μιας ουτοπίας που δεν υπάρχει πια
στα πολιτικά δρώμενα του πλανήτη. Θα
παραμείνει σαν κόμμα-λείψανο, κάτι
παρόμοιο με το κόμμα της παλινόρθω
σης του Βασιλείου της Γαλλίας.
Οι καταλυτικές εξελίξεις θα επισυμβούν μέσα από την προσχεδιασμένη
«αποδόμηση» και την συνακόλουθη «α
ναδόμηση» του χώρου που, πρίν από
τον πρόσφατα προαναγγελθέντα θάνα
τό του, κάλυπτε το μακαριστό πλέον
ΓΙΑΣΟΚ. Το γκρέμισμα του Ναού και η
σε τρεις μέρες ανοικοδόμηση ενός νεω 
τερικού ουρανοξύστη, θα αναδείξειτην

«μεγάλη απαστράπτουσα παράταξη»
της (εικονικής) νεωτερικότητας (κάτω
από κάποιο γλαφυρό όνομα όπως π.χ.
«το μήλο» στη Ρωσία ή «η ελιά» στην
Ιταλία, κάτι σαν «μαργαρίτα», «βερί
κοκο» ή άλλο φρούτο εποχής). Εκεί νε
οφιλελεύθεροι γκουρού και αμερικανοτραφείς σέκτες θα προσφέρουν μέσα
από hi-tech social engineering το «με
γάλο όνειρο», με ή χωρίς τη νομότυπη
χρήση μαλακών ναρκωτικών ουσιών.
Και το ένα τουλάχιστον εκατομμύριο
των προσκυνητών θα εκστασιασθεί εκ

νέου, όταν στο όνομα της προοδευτικής
κουλτούρας της παγκοσμιοποίησης θα
ακουσθεί, μεταφρασμένο σε άπταιστα
ή σπασμένα ελληνικά, το «I have a
dream, the American dream» (συμμε
τοχή, συναναστροφή, συναπόφαση, πο
ρευόμαστε σε όλα μαζί - πλην της εξου
σίας φυσικά, αυτή τη θέλουμε για τον
εαυτό μας).
Στο μεγάλο αρχιτεκτονικό σχέδιο της
νέας εποχής δεν φαίνεται να προβλέπε
ται χώρος για την ελληνική αριστερά.
Ή δη , mutatis mutandis, ο ελληνικός
«σοσιαλισμός» ζειτην περεστρόικα του
Γκορμπατσόφ, ή, τηρουμένων πάντα
των αναλογιών, την εποχή που η Σβετλάνα Στάλιν αποκήρυσσε από την Αμε
ρική τον πατέρα της. Γ ιατί το ΠΑΣΟΚ,
στη μακρόχρονη και καταθλυΐτική
πορεία του, συνέθλιψε και απαξίωάέ
τον ελληνικό σοσιαλισμό, μετατρέποντας τους καλοπροαίρετους οπα
δούς του σ’ αυτό που έλεγε ο Στρατής
Μυριβήλης, σε «ένα φρούριο πολιορκημένο που μέσα του αλωνίζει
ελεύθερος ο εχθρός» - η απορροφη
τική μαύρη (ή πράσινη;) τρύπα του
ΠΑΣΟΚ που τους καταβροχθίζει.
Ο απεγκλωβισμός των προοδευτι
κών αριστερών δυνάμεων από τα «α
δειανά πουκάμισα» των παρατρεχάμενων της εξουσίας, από μιαν Ελένη,
μια Μαρία, έναν Μίμη και τους συν
αυτώ, εναπόκειται στις προσπάθειες
της ζωντανής αριστερής διανόή'σής
και στις δικές της αντοχές για αγώνα
μαζικής πολιτικής παρουσίας. Αν το
επιτύχει, η σούπα της μαμάς ή το πιλάφι
του Μ πάρμπα Μπεν δεν αποκλείεται
να χαλάσουν, προτού δέσει το γλυκό
που κάποιοι ετοιμάζονται να μας σερ
βίρουν. Το «ευχαριστώ, δεν θα πάρω»
απαιτεί διαρκή εγρήγορση, συνειδητο
ποιημένη αντίδραση και άμεση δράση,
γιατί «οι καιροί ου μενετοί (εν πόλε- |
μω)».
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Τρομερή ιδέα του μακρύτερου για το ντιμπέιτ: Να
συζητήσουν με τον Κα
ραμανλή για το ίντερνετ !
Γιατί δεν προτείνει και το
ζήτημα της μεσογειακής
φώκιας; Τι φοβάται;
Εμείς μόνον να τον
ακούμε θέλουμε. Ό,τι
και να πει μέσα θα είναι.
Είτε καλό αγώνα πει, είτε
κακό αγώνα πει, λάθος
δεν θα κάνει.
ΠΛΙΖ
Μου άρεσε η άμεση αντί
δραση του γιωργάκη με
τα χιόνια. Μόλις αποκλε ίστηκαν οι οδηγοί πήγε
και τους έκανε χειραψία!
(
Τι κάνετε; Καλά; Μια χα 
ρά; Πώς είναι η μαντάμ;
Τα παιδιά;
Α ΣΧ Ε ΤΟ

Έδωσε δε αμέσως τη λύση
για να ανοίξουν οι δρό
μοι: Να δώσουμε ένα
πιάτο φαΐ στον γείτονά

μας, εάν έχει πρόβλημα!
Εγώ έδωσα στη γιαγιά
που μένει απέναντι, αλλά
δεν είδα να ανοίγει η
Αττική Οδός. Νομίζω
πως η πρότασή του ήταν
επιπόλαιη. Αιφνιδιάστηκε φαίνεται. Αλλά ως
πρωθυπουργός από τις
7 του Μάρτη, όπως λέει,
θα πρέπει να προετοιμα
στεί καλύτερα. Από τώ
ρα, που λέει ο λόγος.
Ώστε μετά να είναι έτοι
μος. Και μόλις κλείσει
και πάλι η Εθνική από κα
νένα χαλάζι, να δράσει
ακαριαία. Να στείλει τον
Μπίστη με σάντουιτς να
τα μοιράζει στους οδη
γούς.
ΥΠ ΕΡΒΑΣΗ
Πιο ωραίος α π ’ όλους ήταν ο
Αλιβιζάτος. Μια χαρά τα
βρήκε όλα. Φταίνε, είπε,
τα κόμματα που μας αδι
κούν και δεν βλέπουν τις
προσπάθειές μας. Αυτός
λέγεται
υπηρεσιακός
υπουργός; Δηλαδή ο κα
νονικός Πασόκος τι θα
έλεγε περισσότερο από
τον Αλιβιζάτο; Ό τι δεν
χιόνισε καν και ότι όλα εί
ναι στο μυαλό μας;
Ο Ρ ΤΣΑ

Ο γιωργάκης πήγε στη
Γερμανία στους μετανά
στες και είπε το εξής: Θα
κάνω επίθεση στο μέλ
λον! Στο μέλλον ας κάνει
όση επίθεση θέλει. Ου
δέν πρόβλημα. Τώρα να
κάτσει ήσυχος.
ΟΞΩ
Εκτός κι αν εννοεί κάτι άλλο
και δεν το λέει σωστά.

Ό τ ι θα επιτεθεί στο ίδιο
το μέλλον. Αν εννοεί αυτό
-δεν μπορώ να το ξέρω
άκριβώς· άμα τον συνα
ντήσω, θα τον ρωτήσω
σχετικώς-, ας επιτεθεί
εναντίον του μέλλοντος
ελεύθερα. Κατά δω να
μην κάνει μόνον.
ΕΞ ΙΔ ΙΩ Ν

Πρέπει να ομολογήσω πως
αρχίζει να μου αρέσει
πολύ η μητέρα του γιωργάκη, η Μαργαρίτα. Έχει
έναν άλλο αέρα, είναι
πολύ στιλ φλορεάλ που
λέμε, ανάλαφρο. Το
ανέκδοτο με την «λυπη
μένη φάτσα της Πανα
γίας επειδή έκανε αγό
ρι», ήταν έξοχο. Πάντως
πρέπει να της πω ότι
υπάρχουν και εξαιρέ
σεις. Και η δική μου μη
τέρα αγόρι έκανε και
όλοι στην οικογένεια χο
ροπηδούσαν από τη χα
ρά τους μόλις με είδαν.
Δεν πρέπει λοιπόν να
επηρεάζεται από τη δική
της εμπειρία και να γενι
κεύει το θέμα. Είναι λά
θος αυτό.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Υποθέτω πως ο νέος υπουρ
γός
Πολιτισμού
του
ΠΑΣΟΚ Ανδρουλάκης
θα με πάρει ως σύμβου
λο. Έ χ ε ι κανέναν καλύ
τερο; Είμαι πρώην αρι
στερός, λεφτά πολλά δεν
έχω και θέλω να επιτεθώ
και στο μέλλον, αφού με
το παρόν δυσκολεύομαι.
Ας με πάρει και δεν θα
χάσει. Ό λο ι έκλεισαν.
Μόνον εγώ είμαι εύκαιρος.

ΚΑΘΑΡΟΣ

Στον Καραμανλή δεν πάω,
διότι ξέρω ότι θα βάλει
τον Αβραμόπουλο. Αυ
τός έχει δικούς του από
την Αρκαδία, δεν με έχει
ανάγκη. Πελοποννήσιος
εγώ δεν γίνομαι που να
με βάλουν στον τόρνο.
Από τους Πελοποννήσιους μόνον οι Λάκωνες
μου αρέσουν. Επειδή εί
ναι κολλημένοι στο πα
ρελθόν και αφήνουν το
μέλλον στους άλλους.
Διότι, για να έχεις τέτοια
μανία με το μέλλον, πάει
να πει ότι το παρελθόν
σου είναι σκέτη νούλα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Λοιπόν, ας συνοψίσουμε. Ο
γιωργάκης, για να κερδί
σει αυτές τις εκλογές, δύο
τινά πρέπει να συμβούν:
Ή το μέλλον να γίνει πα
ρόν, πράγμα αδύνατον λογικώς, ή το παρόν να εξα
φανιστεί εντελώς και όλοι
μαζί οι κάτοικοι της Ελλά
δος να μεταφερθούμε δια
μιας στο απώτερο μέλλον.
Πράγμα επίσης πολύ δύ
σκολο, καθότι χρειάζεται
ειδικό μηχάνημα λοβοτο
μής. Οπότε ο γιωργάκης
θα χάσει τις εκλογές. Στο
μέλλον βλέπουμε.
ΑΜΗΝ

Μην ακούτε μέλλον και χαί
ρεστε. Δεν εννοώ μήνες.
Εννοώ έτη. Έτη και έτη
εν ειρήνη του κυρίου δεηθώμεν. Δεν μπορεί. Και
πανάγαθος είναι και πα
ντοδύναμος και πανταχού παρών. Θα μας σώ
σει μέχρι τότε.
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Το τέλος της πολιτικής μαοκοφορίας
του Α λεκου Τζιόλα

υχνά γίνεται συσχέτιση της πολι
τικής με το καρναβάλι λόγω της
κοινής τους επίδοσης σε μεταμ
φιέσεις. Όμως το καρναβάλι με
ταμφιέζεται μεν εξ ολοκλήρου,
φορώντας μάσκα και φορεσιά σπάνιας
πολυχρωμίας, αλλά προσωρινά και εν
γνώσει του θεατή του, πράγμα που δε
συνιστά καν ενός είδους απάτη, καθώς
πρόκειται για αθώα πρόθεση κωμικότητας. Ενώ η πολιτική χρησιμοποιεί μεν
τη μεταμφίεση διαβαθμισμένη, άλλοτε
δηλαδή περισσότερο, άλλοτε λιγότερο,
ανάλογα με τις εκάστοτε διαθέσεις του
πολιτικού υποκειμένου και τις συνθή
κες που επικρατούν στην κοινωνία, αλ
λά διαχρονικά και χωρίς να γνωρίζει ο
πολίτης αν πρόκειται για κανονική αμ
φίεση ή για μεταμφίεση, οπότε, όταν
πρόκειται για το δεύτερο, πέφτει θύμα
της από άγνοια. Πότε λέμε ότι η πολιτι
κή ή, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι,
ένα κόμμα είναι καρναβαλικά ντυμένο
ή μεταμφιεσμένο; Ό ταν η αμφίεσή του
δεν έχει σχέση με αυτό που περιβάλλει
και υπάρχει μόνο και μόνο για να κρύ
βει το εσωτερικό της περιεχόμενο, το
«πρόσωπο», όπως λέμε, του φορέα της.
Όσο δε μεγαλύτερη είναι η αναντιστοιχία μεταξύ μεταμφίεσης και του περιε
χομένου της τόσο αυτή ενισχύεται με
φανταχτερούς και αταίριαχτους χρω
ματισμούς, ώστε να μένει κανείς μόνο
στη δική της θέαση. Αν μια τέτοια με
ταμφίεση μας πηγαίνει με αυτόματους
συνειρμούς στο διαχρονικό ΠΑΣΟΚ
αλλά και στων ημερών μας προπάντων,
είναι γιατί αυτή τη στιγμή η ετερόκλητη
πολυχρωμία της μεταμφίεσής του βρέ
θηκε στο υψηλότερο σημείο ενίσχυσής
της. Από τις προηγούμενες ήδη εκλο
γές, σαν έβλεπα τους ηγετίσκους του
κόμματος αυτού να περιφέρονται από
κανάλι σε κανάλι με την άνεση γεννη
μένων δεξιοάν, τους είχα ονομάσει κουκουλοφόρους δεξιούς. Βέβαια, αν πρέ
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πει να τους ονομάζει κανείς έτσι ή μασκοφόρους, είναι ένα σοβαρό θέμα κυ
ριολεξίας. Εξετάζοντας κανείς την
πρώτη ονομασία, βλέπει να τους ται
ριάζει περισσότερο, γιατί έχει διαχρο
νικό χαρακτήρα, όχι μόνο προσωρινό
όπως η μάσκα, και παραπέμπει ευθέως
σε ληστρικές διαθέσεις, όπως και εδώ,
ψήφων ή χρημάτων αδιάκριτα, εξού και
η απόκρυψη του προσώπου. Εξετάζο
ντας όμως κανείς και τη δεύτερη ονο
μασία βρίσκει πάλι να τους ταιριάζει
περισσότερο, γιατί με αυτή δεν έχουμε
μόνο απόκρυψη προσώπου αλλά και
εμφάνιση ενός άλλου τελείως διαφορε
τικού. Η απόκρυψη μάλιστα εδώ γίνε
ται με την προβολή του άλλου προσώ
που. Επίσης τους ταιριάζει γιατί εδώ
έχουμε και την αταίριαχτη πολυχρωμία
που δείχνει το μέγεθος της αναντιστοιχίας ανάμεσα στο πραγματικό πρόσω
πο και στο προβαλλόμενο. Μας παρα
πέμπει όμως ευθέως στο καρναβάλι και
θαρρεί κανείς πως έχει να κάνει με
αθώες μεταμφιέσεις, πράγμα που δεν
ευσταθεί -ο σκοπός είπαμε ποιος εί
ν α ι- και γι’ αυτό μας είναι αταίριαχτη.
Αλλά, για να μη βυζαντινολογούμε για
την κυριολεξία των δύο ονομασιών,
εγώ θέλω απλώς να πω ότι οι άνθρωποι
αυτοί κρύβουν το πρόσωπό τους και
εξαπατούν. Ο αναγνώστης ας επιλέξει
τον όρο που τους ταιριάζει καλύτερα.
Ό τι αλλάξανε και αλλάζουνε δεν το
αμφισβητούνε ούτε οι ίδιοι. Περηφα
νεύονται μάλιστα γ ι’ αυτό ομολογώντας
την αλλαγή τους έτσι περίτρανα. Κι ούτε
εμείς μπορούμε να την αμφισβητήσου
με. Εφόσον κάποιος αλλάζει, αλλάζει.
Δε μένει αυτό που ήτανε πριν και, εφό
σον μιλούμε για πολιτική αλλαγή, γίνε
ται κάτι δεξιότερο ή κάτι αριστερότερο.
Αν η αλλαγή δεν είναι προς την κατεύ
θυνση της Αριστερός -κ α ι εδώ δεν εί
ναι, αλλιώς θα το λέγανε και οι ίδιοι, θα
το βλέπαμε κι εμείς-, τότε η αλλαγή εί

ναι προς τα δεξιά. Κι αν αλλάζει κάποι
ος συνέχεια και ριζικά, όπως καυχώνται, τότε και το αποτέλεσμα της αλλα
γής είναι η ριζική διαφοροποίηση από
το αρχικό του μόρφωμα και η μετάπτωσή του στο δεξιό, που καλύπτει την άκρη
αυτής της κατεύθυνσης.
Ά ρα μετά από τόσες και βαθιές αλλα
γές ήταν επόμενο να έρθει το ΠΑΣΟΚ
και να συμπέσει με το παραδοσιακό δε
ξιό κομματικό μόρφωμα. Για να μπορεί
δε ο υπάρχων σ’ αυτό το χώρο δεξιός
σχηματισμός να βγαίνει από αριστερά
του και ως προς τις θέσεις αλλά προπά
ντων ως προς το ήθος, αυτό δείχνει ότι
έχει υπερκεραστεί από το ΠΑΣΟΚ.
Επειδή όμως αυτό δεν πρέπει να φαίνε
ται, γιατί αλλιώς ακυρώνεται ο λόγος
ύπαρξής του, που ήτανε πάντα η εξουδετέρωση της δεξιάς ιδεολογίας και
πολιτικής, αναγκάζεται, από την ίδρυ
σή του οπότε άρχισε η μεταστροφή έως
και σήμερα που βρίσκεται στην απόλη
ξή της, να κρύβει μόνιμα το «πρόσωπό»
του, φορώντας μάσκα αντιδεξιού πολι
τικού σχηματισμού, για να ξεγελά το
λαό και να ξαναψηφίζεται.
Και μπορεί μεν τις προηγούμενες
εκλογές να τις έχει κερδίσει -μόλις και
μετά βίας βέβαια- γιατί δεν είχε ολο
κληρώσει την πορεία του ακόμη προς
την αναίρεση κάθε ηθικής. Ετούτες
όμως τις έχει χαμένες προκαταβολικά.
Τι κι αν φορέσανε όλων των χρωμάτων
τις μάσκες του κόσμου, μεσσιανικές σε
χρώμα έντονο δημοκρατικό και πρωτο
γονικές με λαμπερές φουτουριστικές
ανταύγειες, δεν τα κατάφεραν. Το εγ
χείρημά τους να κατασκευάσουνε μεσσία που θα τους σώσει έγινε αμέσως
αντιληπτό πως ήτανε απλώς μια χρονι
κή υπερδιεύρυνση της καρναβαλικής
περιόδου, με αποτέλεσμα η Αριστερά,
που ήταν ο στόχος τους, να δυναμώνει
και όχι να μαδιέται. Αυτό το είδανε και
οι ίδιοι και αμέσως αλλάξανε την πολι-

τική τους. Επειδή δε έπρεπε τώρα να
προσβλέπουνε μόνο σε δεξιές ψήφους,
πήραν την απόφαση να πετάξουνε την
κάθε μάσκα του αντιδεξιού και να εμ
φανίσουν το πραγματικό τους πρόσω
πο, το πιο καθαρόαιμο δεξιό, όπως αυ
τό αναδύεται μέσα από τη συγχώνευσή
τους με τον κ. Ανδριανόπουλο.
Έ νας θεωρητικός του πολέμου ήταν
πράγματι αυτό που τους έλειπε. Ό χ ι
πως δε στήριξαν τους πολέμους οι ίδιοι.
Τους στήριξαν όλους και με έργα· δεν
τολμούσαν όμως να διαλαλήσουν τη
στήριξη αυτή. Τώρα με την ένταξη στο
κομματικό τους σώμα και αυτού του αν
θρώπου
ολοκληρώθηκαν
και αυτονομήθηκαν. Γιατί
είναι άλλο πράγμα από άλ
λο πολιτικό μετερίζι να σου
υπαγορεύει κάποιος και συ
να υπογράφεις και άλλο
πράγμα να τον έχεις στο δι
κό σου πολιτικό μετερίζι και
να υπογράφεις τις υπαγο
ρεύσεις του. Υ πάρχει εσωγενής θεωρητική στήριξη
και δεν μπορεί να σε κατη
γορήσει κανείς για ετερο
νομία. (Έ τσι γίνεται τώρα
ολότελα φανερό ότι και ο
ορισμός ειδικής μέρας για
την ειρήνη έχει καπηλευτική σκοπιμότητα μόνο). Η
κοινωνία δε, που παρατίμη
σε με την ψήφο της στις
προηγούμενες εκλογές τους
δύο πολεμοκάπηλους δίνοντάς τους το 90%, ευελπιστούν ότι θα ξανατιμήσει ιδιαίτερα αυ
τούς, που τώρα γίνανε αυτάρκεις και
στο θέμα των πολέμων.
Οι διαχειριστές όμως του ΠΑΣΟΚ
αγνοούνε ένα βασικό κανόνα της ιστο
ρίας, που μπορεί να ισχύει σε μακροδιαστήματα, πάντως ισχύει απαρέγκλι
τα. Ό ποιος δεν έχει την ηθική με το μέ
ρος του, χάνει τελικά. Τους το υπενθύ
μισε και δικός τους υπουργός: «όποιος
δεν έχει περιεχόμενο, αργά ή γρήγορα
χάνει τις εκλογές».
Σ’ αυτό πάντως το ιστορικό χρονικό
σημείο, που το ΠΑΣΟΚ πετάει την
αντιδεξιά μάσκα, κλείνει ταυτόχρονα
και ο κύκλος της μεταπολίτευσης. Γιατί
οι όροι του πολιτικού παιχνιδιού απο
σαφηνίζονται πλέον και ο καθένας θα

έχει την πολιτική δύναμη που του ανα
λογεί. Τώρα πράγματι έχουμε νέα επο
χή για τα πολιτικά μας πράγματα. Και
τώρα πράγματι ανοίγει η προοπτική
ανατροπής του πολιτικού σκηνικού.
Αν η κάθε περίοδος κρίνεται με βάση
την πολιτική κατάσταση που επιβάλλει
σ’ αυτή η κυρίαρχη πολιτική δύναμη,
εγώ προσωπικά διήνυσα στη ζωή μου
τρεις περιόδους: Την περίοδο των ρο
παλοφόρων, την περίοδο των οπλοφό
ρων και την τελευταία των κουκουλοφόρων. Ως αυτή τη στιγμή έτσι κατάλα
βα ότι διεξάγεται η πολιτική στον τόπο
μου, ή με τη βία ή με την απάτη. Τώρα,

που έπεσε η μάσκα, κλείνει, πιστεύω,
και αυτή η περίοδος, για να αρχίσει να
πορεύεται ομαλά από δω και πέρα η
δημοκρατία μας και ομαλές να είναι
στο εξής και οι πολιτικές εξελίξεις στη
χώρα μας. Γ ιατί το ΠΑΣΟΚ με τη δια
χρονική κουκουλοφορία του είχε
εκτρέψει την πολιτική μας ζωή σε παθογενέστατες ατραπούς. Μετά τριάντα
χρόνια ηγεμονίας του διανοίγονται μό
λις τώρα προοπτικές επανόδου της πο
λιτικής στη φυσιολογική της κοίτη,
στους διαφανείς όρους λειτουργίας της
δημοκρατίας.
Η Αριστερά θα μπορούσε από καιρό
να επωφεληθεί τα μέγιστα από την ιδε
ολογική μεταστροφή του ΠΑΣΟΚ. Δεν
επωφελήθηκε όμως, γιατί δεν ήταν σε

θέση με τις δικές της δυνάμεις να πεί
σει για τη μασκοφορία του. Έ πρεπε να
πετάξει μόνο του τη μάσκα, για να κα
ταλάβει ο κόσμος ότι αυτό ήτανε το
πραγματικό του πρόσωπο. Αλλά και
αυτή τη στιγμή η Αριστερά δεν είναι σε
θέση ν ’ ασκήσει ευθεία προσέλκυση
αριστερών οπαδών του ΠΑΣΟΚ, που ο
αριθμός τους είναι άπειρος, παρά μόνο
μέσα από το αίσθημα αηδίας προς αυ
τό. Ο κυριότερος λόγος της αναξιοπιστίας της είναι ο διαμελισμός της κι
όσο δε θα θέλει ν ’ αντικρύσει την πα
ραλυσία της, που οφείλεται στο διαμελισμό της, τόσο θα μένει ανίκανη να
πείθει για την αρτιμέλειά
της. Εξαιτίας μάλιστα αυτής της κατάστασης εξώθη
σε στρατιές οπαδών της
προς
το
κόμμα
του
ΠΑΣΟΚ. Ό μω ς η μαζική
επίσης φυγή στελεχών της
προς τις τάξεις του ίδιου
κόμματος δεν εμπίπτει σε
παρόμοιες εξηγήσεις, γιατί
αυτά ήτανε ηγετικά στελέ
χη κι έχουν πλήρη συνευθύνη για την κατάσταση της
Αριστερός, όπως και πλή
ρη συνευθύνη για την πρώ
τη μαζική φυγή. Επομένως
η εγκατάλειψή της εκ μέ
ρους τους και η ταυτόχρονη
προσχώρησή τους σε άλλης
ιδεολογίας κόμμα με πα
ράλληλη πολιτική ανταμοι
βή τους μόνο καιροσκοπικά μπορεί να ερμηνευτεί.
Π ρέπει πάντως να τους αναγνωριστεί
οπωσδήποτε μια ικανότητα: Να συναλ
λάσσουν την πολιτική τους ανικανότη
τα με πολιτικά υπερκέρδη.
Ό μω ς παρά τις αδεξιότητες ή και τις
προδοσίες της ηγεσίας της η Αριστερά
έχει πάντα κάτι γνήσιο και ανεκτίμητο
να επιδείξει, την ιδεολογία της και τους
οπαδούς της. Ό χ ι την ηγεσία της που
δεν μπόρεσε τόσες δεκαετίες να φανεί
αντάξιά τους. Αν και μετά τις εκλογές,
από τις οποίες είναι βέβαιο ότι θα βγει
ενισχυμένη, δεν θέσει αμέσως ως πρώ
τη προτεραιότητα την ανασυγκρότησή
της στη βάση του ανασχηματισμού της,
θα φέρει τότε η ίδια αποκλειστικά την
ευθύνη για την παράταση λήξης της με
ταπολιτευτικής περιόδου.
£3|
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ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
ΙΡΑΚ

ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Κορυφώνεται συνεχώς η βία στο
Ιράκ, καθώς αυξάνονται οι πολύνεκρες
επιθέσεις εναντίον όχι μόνο των δυνά
μεων κατοχής, αλλά και των Ιρακινών
που συνεργάζονται μαζί τους, είτε στην
αστυνομία είτε στον νέο υπό δημιουρ
γία στρατό, με τραγικότερο ωστόσο
αποτέλεσμα στις επιθέσεις αυτές να
σημειώνεται ένας μεγάλος αριθμός θυ
μάτων και μεταξύ των αμάχων πολιτών,
κυρίως γυναικών και παιδιών.
Οι επιθέσεις αυτές όμως δεν προέρ
χονται μόνο από ομάδες που μάχονται
εναντίον των ξένων δυνάμεων που ει
σέβαλαν και επέβαλαν καθεστώς κατοχής της χώρας. Προέρχονται και από τη
διαμάχη των διαφόρων εθνικών ομά
δων που συνιστούν τον πληθυσμό του
Ιράκ -όπως κυρίως οι Κούρδοι, οι Σιίτες και οι φανατικοί Σουνίτες, αλλά και
μικρότερες ομάδες, όπως οι Τουρκμένοι και οι Ασσυριοι- η οποία απειλεί
όλο και περισσότερο με το ξέσπασμα
μιας ανοιχτής ένοπλης σύγκρουσης, με
απρόβλεπτες συνέπειες.
Οι ομάδες αυτές προωθούν η κάθε
μία τις δικές της επιδιώξεις -που ποι
κίλλουν από τις εθνοκεντρικές, όπως
κυρίως των Κούρδων, μέχρι τις πολιτικοθρησκευτικές, όπως των Σιιτών- εκ
μεταλλευόμενες το κλίμα που έχει δημι
ουργηθεί από τις συζητήσεις για τη διε
ξαγωγή γενικών εκλογών και την πα
ράδοση της εξουσίας της χώρας στους
ίδιους τους Ιρακινούς, ένα θέμα γύρω
από το οποίο παίζονται διάφορα παι
χνίδια εκ μέρους του διεθνούς παράγο
ντα αλλά και ντόπιων πολιτικών ηγε
τών.
Και όλα αυτά ενώ ο πρόεδρος Τζορτζ
Μπους έχει αρχίσει να αναζητεί τρό
πους για την απόσυρση του μεγαλύτε
ρου μέρους των αμερικανικών δυνάμε
ων από το Ιράκ. Για τον λόγο αυτό και
έχει ξεκινήσει εκστρατεία για την ανα
θέρμανση των σχέσεών του με τον
ΟΗΕ, στον οποίο σκοπεύει -τώ ρα!- να
μεταφέρει την ευθύνη της ανασυγκρό
τησης της χώρας.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΚΑΒΓΑΣ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ»

Ψυχρό κλίμα έχει δημιουργηθεί ανά
μεσα στην Ουάσιγκτον και το Λονδίνο,
με αφορμή τις αναθέσεις συμβολαίων
για την ανασυγκρότηση του Ιράκ, από
τις οποίες όμως απουσιάζουν οι βρετα
νικές εταιρείες, καθώς οι Αμερικανοί
προτιμούν αποκλειστικά τις δικές τους,
προσθέτοντας σαν... τσόντα εταιρείες
άλλων χωρών που η Ουάσιγκτον επιθυ
μεί να ικανοποιήσει.
Το θέμα αυτό μάλιστα επρόκειτο να
θέσει απευθείας στην αμερικανική κυ
βέρνηση απεσταλμένος του πρωθυ
πουργού Τόνι Μπλερ, ο οποίος, εξαιτίας ακριβώς του «πολέμου» στο Ιράκ,
αντιμετωπίζει διαρκώς αυξανόμενα
προβλήματα που κατεβάζουν επικίνδυ
να τη δημοτικότητάτου.

ΡΩΣΙΑ ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΡΓΑ
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Την σοβιετική επέμβαση στο Αφγανι
στάν εδώ και 25 περίπου χρόνια θυμή
θηκε ο τελευταίος πρόεδρος της άλλοτε
κραταιάς Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ
Γκορμπατσόφ, ο οποίος χαρακτήρισε
την ενέργεια αυτή «πολιτικό λάθος»
που, όπως είπε, οφειλόταν στην λάθος
προσέγγιση της τότε διεθνούς πολιτικής
της ΕΣΣΔ.
Τα παραπάνω ο Γκορμπατσόφ δήλοοσε
με αφορμή την 15η επέτειο από την απο
χώρηση των Σοβιετικών από το Αφγανι
στάν, για να προσθέσει ωστόσο, υπαινισσόμενος τη σημερινή διεθνή κατά
σταση, ότι «κάθε προσπάθεια που απο
σκοπεί στην επιβολή, σε μια χώρα με
παμπάλαιες παραδόσεις, ενός ξένου
κοινωνικού μοντέλου, είναι καταδικα
σμένη να αποτύχει».

ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Να σταματήσουν τα «παιχνίδια» και να πά 
ρουν στα χέρια τους το μέλλον της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, ως πλουσιότερες και ισχυρότε
ρες χώρες, θέλουν Γερμανία-Γαλλία-Βρετανία, οι αρχηγοί των οποίων (Γκέρχαρντ Σρέντερ, Ζακ Σιράκ και Τόνι Μπλερ) συναντήθη
καν προχτές στο Βερολίνο, προκειμένου να
πάρουν αποφάσεις αναφορικά με τους στό
χους της πρωτοβουλίας τους και τον συντονι
σμό της δράσης τους. Αντικείμενο της συνάντησης οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει
να γίνουν στην Έ νω ση και οι τρόποι αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημά
των στον κοινωνικό και τον οικονομικό τομέα. Ή δ η οι τρεις έχουν συμφωνήσει
στην προώθηση μιας στρατιωτικής συνεργασίας των χωρών τους, με τον σχηματι
σμό μιας δύναμης που θα υποκαταστήσει την θεωρούμενη πλέον ως αποτυχημένη
ιδέα του περίφημου «ευρωστρατού».
Η προσπάθεια δημιουργίας του τριμερούς αυτού διευθυντηρίου έχει όμως προ
καλέσει ήδη έντονες αντιδράσεις σε ορισμένες χώρες, παλιά και νέα μέλη της
Έ νωσης, που εκφράζουν βάσιμους φόβους ότι θα πληγούν άμεσα τα συμφέροντα
τους από την επιβολή μιας Ευρώπης των δύο -τουλάχιστον- ταχυτήτων που μεθο
δεύεται.

ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
ΗΠΑ

ΚΕΡΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΠΟΥΣ

Δύσκολους καιρούς περνά ο πρόεδρος
Τζορτζ Μπους, ο οποίος δεν φτάνει που
βλέπει συνεχώς τη δημοτικότητά του να
μειώνεται όλο και περισσότερο Εξαιτίας
του «πολέμου» στο Ιράκ και των «όπλων
μαζικής καταστροφής» του Σαντάμ Χουσεΐν που δεν βρέθηκαν ποτέ, έχει τώρα
να αντιμετωπίσει και την ορατή απειλή
μιας ήττας του στις εκλογές που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Νοέμβριο.
Η απειλή προέρχεται από τον μέχρι τη
στιγμή αυτή εκλεκτό των οπαδών του
Δημοκρατικού Κόμματος Τζον Κέρι, ο
οποίος σαρώνει την μία μετά την άλλη
τις πολιτείες, κερδίζοντας συνεχώς πό
ντους για το χρίσμα του υποψήφιου
προέδρου και ξεπερνώντας ήδη αρκετά
τον Μπους σε δημοτικότητα.
Πολλοί Αμερικανοί παρομοιάζουν
τον Κέρι με τον αείμνηστο Τζον Κένεντι και τον προβάλλουν ως το «αντίπα
λο δέος» στον ακροδεξιό και φιλοπόλε
μο Μπους. Και σαν μια πρώτη γεύση
της μάχης που θα ακολουθήσει, ο Κέρι
από την πλευρά του δημιούργησε τερά
στιο θέμα σχετικά με τη στρατιωτική
θητεία του Μπους, αποδεικνύοντας ότι
στην περίοδο του πολέμου του Βιετνάμ,
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Εν μέσω διαμαρτυριών, καταγ
γελιών, αλλά και επιθέσεων βρί
σκεται ο ισραηλινός πρωθυπουρ
γός Αριέλ Σαρόν, ο οποίος αυτές
τις ημέρες αντιμετωπίζει την οργή
ενός μεγάλου αριθμού εβραίων
εποίκων της περιοχής της Γάζας
που ξεκίνησαν πορεία προς το...
σπίτι του, διαμαρτυρόμενοι για
την μονομερή απόφασή του να
διαλύσει τους οικισμούς που
έχουν δημιουργήσει στην περιοχή
αυτή.
Από την άλλη ωστόσο η απόφασή
του για τους οικισμούς εντείνει την
πάντα εκρηκτική κατάσταση σε
σχέση με τους Παλαιστίνιους, κα
θώς συνεχίζονται οι επιθέσεις του
στρατού εναντίον τους, προκαλώντας και νέες επιθέσεις εκ μέρους
τους, αποκλείοντας έτσι κάθε σκέ
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πίσει και την προσφυγή του ΟΗΕ
στο Διεθνές Δικαστήριο, αναφορι
κά με το περίφημο «τείχος» που
κατασκευάζει για να χωρίσει τις
περιοχές των Παλαιστινίων και
για το οποίο οποιαδήποτε απόφα
ση του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν
έχει μεν δεσμευτικό χαρακτήρα,
οπωσδήποτε όμως δημιουργεί αρ
νητικές εντυπώσεις στη διεθνή κοι
νότητα.

όπου ο ίδιος ο Κέριπαρασημοφορήθηκε για ανδραγαθία, ο «άκαπνος»
Μπους, ο σημερινός «πρόεδρος του
πολέμου», έκανε «λούφα και παραλ
λαγή» σε ένα στρατόπεδο της εθνο
φρουράς, στο οποίο μάλιστα σπάνια
εμφανιζόταν.

ΙΡΑΝ ΕΠΙΦΑΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τελικά διεξάγονται σήμερα οι εκλογές στο
Ιράν, μόνο που από αυτές λείπουν ουσιαστικά
τα ψηφοδέλτια των μεταρρυθμιστών, καθώς από
το κόμμα του Ρεζά Χαταμί θα συμμετέχουν μόνο
230 υποψήφιοι σε σύνολο 5.000 που κατεβαί
νουν στις εκλογές, διεκδικώντας τις 290 έδρες
του κοινοβουλίου της χώρας.
Ό πω ς είναι γνωστό, πριν από λίγο καιρό το
Συμβούλιο των Φρουρών της Επανάστασης
απέκλεισε 3.500 μεταρρυθμιστές υποψήφιους
από τα ψηφοδέλτια, γεγονός που υποχρέωσε το
κόμμα τους να διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει
άρση του αποκλεισμού και αναβολή των εκλο
γών, απειλώντας σε αντίθετη περίπτωση να
μποϊκοτάρει τις εκλογές. Τελικά όμως επικρά
τησε για άλλη μια φορά η θέληση της θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας, που επέμεινε στη διεξα
γωγή των εκλογών, οι οποίες ωστόσο είναι βέ
βαιο ότι με τον αναμενόμενο καταποντισμό των
μεταρρυθμιστών θα δρομολογήσουν νέες δρα
ματικές εξελίξεις στη χώρα.
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Πέμπτη 12 Φ εβρουάριου
• Πληροφορούμαι ότι το τεύ
χος θα έχει χαρακτήρα καρναβαλικό· και πιο συγκεκριμένα
πολιτικού καρναβαλιού. Εκ
Πατρών ορμώμενη, ξέρω από
καλά καρναβάλια. Έτσι πι
στεύω ότι ειδικά σ’ αυτή την
εκλογική αναμέτρηση κάτι τέ
τοιο είναι περιττό. Πρόκειται
για μια από τις περιπτώσεις
που η ζωή ξεπερνά ακόμα και
το Φώσκολο (πολύ δε περισ
σότερο ένα απλό καρναβάλι).
Ως εκ τούτου, η αντικειμενική
καταγραφή της πολιτικής
πραγματικότητας από μόνη
της βγάζει άφθονο καρναβαλικό γέλιο, μέχρι δακρύων
ενίοτε.
• Σοκ στο Πα-Σοκ: Διαβάζω
στον αντιπολιτευόμενο Τύπο :
«Οι δεδηλωμένοι ψηφοφόροι
και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ» εί
ναι «ζαλισμένοι και μπερδεμέ
νοι» από την προσχώρηση των
νεοφιλελεύθερων Μάνου και
Ανδριανόπουλου. Διότι, λέει,
τώρα έρχονται αντιμέτωποι με
τη συμφιλίωση με το «απόλυ
το ιδεολογικό κακό». Θεωρώ
την άποψη αυτή πολύ πολύ
καρναβαλική, γιατί ήδη από
τον προ τετραετίας καρνάβα
λο, όταν ο υπουργός Κοντογιαννόπουλος εστέφετο βου
λευτής του ΠΑΣΟΚ, τέτοια
προβλήματα στους ψηφοφό
ρους του αποδείχθηκε ότι δεν
υφίστανται.
• Επηρεασμένος ίσως από
την προηγούμενη «Κυριακή
του Ασώτου», οπότε ο ομώνυ
μος άσωτος επιστρέφει καταταλαιπωρημένος, πλην όμως
μετανιωμένος, στην πατρική
αγκαλιά, ο Αντώνης Σαμαράς
επιχειρεί να επιστρέφει στο
παλιό κόμμα του. Αν και έκανε
δήλωση στήριξης προς τη
Ν Α , αργεί ακόμα η σφαγή
του μόσχου του σιτευτού- συ
γκεκριμένα τοποθετείται μετά
τις εκλογές. Στο ρόλο του δυσαρεστημένου μεγάλου αδελ
φού που αντιδρά και στη συ
γκεκριμένη περίπτωση πρόλα
βε να μπλοκάρει τις διαδικα
σίες σφαγής του μόσχου, ο
πολύ γνωστός μας Επίτιμος.
• Μπήκα στον Ηλεκτρικό με
ξαστεριά και βγήκα μέσα σε
χιονοθύελλα, στο κέντρο της
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Αθήνας. Με το ζόρι έφτασα
στον προορισμό μου πριν
κλείσουν οι δρόμοι. Η χώρα
αντιμετωπίζει από απόψε δριμεία κακοκαιρία. Ωχ!
Παρασκευή 13 Φ εβρουάριου
• Ημέρα των ερωτευμένων
σήμερα και εικάζω ότι οι δυο
υποψήφιες πρώ τες κυρίες τη ς
χώ ρας είχαν την ίδια ιδέα.
Μάλλον τραγιάσκες έκαναν
δώρο στους δύο υποψήφιους
πρώτους κυρίους. Αυτές που
όλοι είδαμε να φοράνε όταν
επιθεωρούσαν την κακοκαι
ρία. Δίπλα στο ζεστό καλορι
φέρ νιώθω ευτυχής για δυο
λόγους. Πρώτον, δεν είμαι
εκεί έξω. Δεύτερον, δεν είμαι
εκεί έξω αναγκασμένη να δεί
ξω αυτοσυγκράτηση και πιθα
νότατα ανταποδώσω τη χειρα
ψία στον Γ.Α. Παπανδρέουβερσιόν 3.0, που ανήσυχος θα
ρωτούσε για την υγεία μου και
θα περίμενε να τον πιστέψω
ότι τώρα μόλις ανακάλυψε τις
ελλείψεις του κρατικού μηχα
νισμού για την αντιμετώπιση
της κακοκαιρίας...
• Ό μως για τη μέρα του Αγίου
Βαλεντίνου, αλλά και τον καρναβαλικό χαρακτήρα του τεύ
χους (δύο σε ένα) με αποζη
μιώνει ο πρόεδρος Μπους, ο
οποίος προσπαθεί να βάλει
φρένο στη σεξουαλική δρα 
στηριότητα των εφήβων, επι
δοτώντας μέσω προγραμμά
των την αποχή από το σεξ!
Ωστόσο έρευνα που πραγμα
τοποιήθηκε στη Μινεσότα,
έδειξε ότι η σεξουαλική δρα 
στηριότητα των μαθητών γυ 
μνασίου που συμμετείχαν σε
προγράμματα αποχής, διπλα
σιάστηκε! Τι σας έλεγα; Η
απλή καταγραφή της πραγμα
τικότητας ξεπερνά και το πιο
ευφάνταστο καρναβάλι!
• Και μέσα στον πανικό, κακο
καιρίας, εκλογών και καρνα
βαλιού, θεωρώ τουλάχιστον
ύποπτη την πρεμούρα που
δείχνουν στη Νέα Υόρκη να
κλείσει τώρα, μεσούσης της
προεκλογικής περιόδου στην
Ελλάδα και όπως-όπως, το
Κυπριακό.
Σάββατο 14 Φ εβρουάριου
• Ο μαραθώνιος δρόμος σ’

αυτή την Ολυμπιάδα ίσως να
είναι ρεαλιστικότερος από π ο 
τέ. Μέσα απ’ τα χωράφια βλέ
πω να «το κόβουν» οι μαραθω 
νοδρόμοι, όπω ς ο Φειδιππί
δης, ο Αθηναίος εκείνος που
έκανε πρ ώ τος τη διαδρομή
και ανήγγειλε τη νίκη των Αθη
ναίων στη μάχη του Μαραθώ
να. Το έργο τη ς μαραθώνιας
διαδρομής σταμάτησε και η
ανάδοχος «Ευρωπαϊκή Τεχνι
κή» αναμένεται να κηρυχθεί
έκπτωτη. Μας βαράνε καρναβαλικά ντέφια.
• Τα έκτακτα δελτία σήμερα
είχαν ν’ ασχοληθούν με σοβα
ρά θέματα -ω ς συνήθω ς εξάλ
λ ο υ - όπω ς αυτά τω ν αποκλει
σμένων πολιτών μέσα στα αυ
τοκίνητά τους, τω ν αποκλει
σμένων πολιτών μέσα στα σπί
τια το υ ς και των αποκλεισμέ
νων Ελλήνων στη «μέρα τη ς
μαρμίτας» (όπου επί είκοσι και
πλέον έτη ζούμε μέσα στο
τούνελ από το οποίο όχι μόνο
δεν λέμε να βγούμε, αλλά εί
μαστε πάντα στο ίδιο σημείο).
• Ο απολογισμός του σφ ο
δρότατου κύματος χιονοπτώ
σεων στην Αττική: Οι συγκοι
νωνίες παρέλυσαν, το Ελ. Βενιζέλος, η εθνική οδός, ακόμη
και η νεότευκτη και πανάκριβη
Αττική Ο δός έκλεισαν, καθώς
οι αρμόδιοι δεν είχαν την πρ ό 
νοια να αντιμετωπίσουν την
επέλαση του χιονιά.
Κ υριακή 15 Φ εβ ρο υά ρ ιο υ
• Σταχυολογώ τα καλύτερα
που διάβασα σε σχέση με την
προσχώρηση Μάνου-Ανδριανόπουλου στη μεγάλη δημο
κρατική παράταξη: πρώ το και
καλύτερο το «Ψηφίζω Νέα Δη
μοκρατία για να μην έρθει η
Δεξιά στην εξουσία»! Ακόμα:
«Το παιδί τη ς αλλαγής και το
ΠΑΣΟΚ του Μάνου», «Φιλε
λευθερισμός: ανώτατο στάδιο
του σοσιαλισμού»! «Βρήκε ο
γύ φ τος τη γενιά του» (αυτό το
είπε η γραμματέας Αλέκα για
τους άλλους δύο συντρόφους
τους, τη συντρόφισσα Μαρία
και το σύντροφο Μίμη, αλλά
θεωρώ ότι δια τη ς μεταθετικής μεθόδου κολλάει μια χα 
ρά!), «Το τέλος τη ς πολιτικής»
και «Γεννούν οι παραλογισμοί
προσδοκίες;». Έλα μου ντε!

• Διαβάζω τη συνέντευξη του
πρ ο έδρ ο υ Καραμανλή στην
Απογευματινή και τις αναφο
ρ ές του στη «Νέα Διακυβέρνη
ση» και στο μυαλό μου ολο
κληρώνεται, ονοματολογικά
τουλάχιστον, το μετα-μεταπολιτευτικό σκηνικό. Αντί για
ΠΑΣΟΚ εναντίον ΝΔ θα έχου
με «Μεγάλη Δημοκρατική Πα
ράταξη» εναντίον «Νέας Δια
κυβέρνησης»! Πώς λέμε Ρεπουμπλικάνοι εναντίον Δημο
κρατικών; (Ποιος είναι τι, θα
το μάθουμε προσεχώ ς, αν και
έχει ελάχιστη σημασία).
Δ ευ τέρ α 16 Φ εβρουάριου
• Η Αρχή Προσωπικών Δεδο
μένων έδω σε το πράσινο φως
για τη διαβίβαση προσωπικών
δεδομένω ν επιβατών της Ολυ
μπιακής στις ΗΠΑ. Αλίμονο,
ποιος τολμά να αντισταθεί
στην Αυτοκρατορία;
• Η καρδιά του ιδεολογικού
προβλήματος τη ς Αριστερός
αυτή την περίοδο: «Η διάβαση
του ιδεολογικού Ρουβίκωνα
και ο παραγοντισμός των
πρώ ην στελεχών που προ
σχώρησαν στο ΠΑΣΟΚ». Τάδε
έφη π ρ ό εδ ρ ο ς Κωνσταντόπουλος. Άνευ σχολίων...
Τρ ίτη 17 Φ εβρουάριου
• Για «πολιτική ακινησία» κα
τηγόρησε σήμερα τον βασικό
του αντίπαλο, ο αεικίνητος και
πάντα σε κατάσταση τζόγκινγκ Γ.Α. Παπανδρέου-βερσιόν 3.0. Ο 54χρονος Γ.Α.-3.0,
κατέταξε τον 47χρονο Καρα
μανλή στην «παλία γενιά πολι
τικών». Ενώ είναι γνωστό ότι
είναι λυκόπουλα και οι δύο...
Τ ετά ρ τη 18 Φ εβρουάριου
• Ο π ρ ό εδρ ο ς Τσοβόλας έκα
νε σήμερα μια επαναστατική
πράξη: μήνυσε τις εταιρείες
δημοσκοπήσεων επειδή «είναι
πληρωμένες» και όχι επφδή
δίνουν στο κόμμα του χαμηλά
ποσοστά...
• Τον Συνασπισμό επέκρινε
σήμερα η γραμματέας Αλέκα
διότι λέει προσπαθεί «να τε
τραγωνίσει τον κύκλο»! Μαθη
ματικό είναι λοιπόν το πρό
βλημα τη ς Αριστερός...
Η ! φήμ5ρΤ)
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ΑΛΛΑ Α...
-Συνοδινός; - Όχι, όχι.
Συναδινόςμεάλφα,
φώναξαν όλοι μαζί, όταν
ρώτησα πώς γράφεται
το όνομα. Διότι ένα άλφα
δημιουργεί
παρεξηγήσεις. -Είναι ο
φιλαράκος του
Γιωργάκη από Κοσκίύτό.
Ο Πέτρος Συναδινός.
Δεν θυμάσαι τα «κονέ»
της εποχής; Ησύχασα.
Γιατί εγώ θυμόμουν
μόνον ότι είχε σπάσει το
ποδάρι του ο Γιωργάκης,
όπως μου είχε
εκμυστηρευτεί ο κύριος
Αντώνης Λιβάνης, όταν
κατρακύλισε από τη
σκάλα επειδή επετιμήθη
για τα πάρε-δώσε με τον
Κοσκωτά. Τότε που ο
απατεώνας έγραφε στον
Αντρέα: «Ήταν από ώρα
στο Καστρί ο Γιώργοςαυτός θα σας
ενημέρωσε». Και γύρισα
και διάβασα οτο Αντί (τχ.
393 της 27.1.1989) την
επιστολή του δρ.
Κοσκωτά στον Ανδρέα
γραμμένη στις 11 μ.μ.
της 5.11.88! Τέτοια
ακρίβεια στην ώρα!
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ö a p s n ia
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ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟ Υ
ΤΥΠΟΥ.

ΚΟ Μ ΠΑ ΡΣΟΣ.
Φ Ι Λ Ι Κ Ο Υ ΤΥΠΟΤ.

Εκλογές-Καρνάβαλος...
τον μασκαρότοπό μας τα όρια της πλάκας
πάνε να σπάσουν νέα ρεκόρ. Τα ξέρετε τώ
ρα. Να μην τα ματαλέμε. Εκλογές και καρ
νάβαλος. Τι ευτυχία!
Σπάμε λιγουλάκι τα δεσμάτης ευπρέπειας, της
τάξης, της σειράς. Το Α ν τί μάς βγήκε λίγο κου
νημένο, λίγο μεθυσμένο, λίγο με γεύση από σή
μερα, χτες, αύριο, μεθαύριο,..
Και τη Δευτέρα έρχεται ο καθαρμός. Τι λέω;
Τη Δευτέρα, ναι, αλλά όχι ετούτη τη Δευτέρα.
Την παράλλη, στις 8 Μαρτίου, γνωστή και ως
«ημέρα της Γυναίκας».
Τότε λοιπόν, στις 8 του Μάρτη, θα ξυπνήσουμε
μαχμουρλήδες, θα κάνουμε την πλάκα μας με
τους γείτονες -όσους εμφανιστούν- και θα
έχουμε να αντιμετωπίσουμε την άλλη δεξιά, τη
δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Τα στοιχήματα
έχουν πέσει και περιμένουμε να ξεδώσουμε στις
ταβέρνες. Νέοι αγώνες. Το κακό είναι ότι τώρα

Σ

_

Σάν τέτοιαις ’μ έ ρ α ΐζ ’ς χ ή ς
ζωής
Τό λιγοστό κυνήγι
Τό χρόνο μόνε μιά φορά
Ό κυνηγός σκοτώνει...
Ά πόκρηα!... ’ςτό διάολο
Ά ς πά’ ή φρονιμάδα...
Ζητώ ή τρέλλα! μοναχά
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Ή τρέλλ’ άς βασιλεύη
Ά π ’ άκρη σ’ άκρη τό μυαλό
Ά ς στρήψη ’ςτήν Έ λλαδα
Ειν’ ό τρελλός ελεύθερος!...
Μ

Και νά τρελλάνη τό ντουνιά
Ή τόση φρονιμάδα!...
(Από τον Ρ αμπαγά,
5/2/1884)

θα έρθουν και οι πασοκτζήδες και θα θέλουν να
διαδηλώνουν μαζί μας. Αλλά ο Μάνος και ο
Ανδριανόπουλος μαζί με τον Μιμάκο του Κόκκαλη και τη Μ αρία που «άνοιξε» ως μία καλο
συνάτη μικροαστή θα φωνάζουν: Παιδιά, καθί
στε ήσυχα. Έ τσ ι όπως φώναζαν οι μαμάδες την
εποχή του 1-1-4.
Αλλά ας αφήσω τις φλυαρίες. Ακολουθούν γε
λαστικές αλλά και πικρές σελίδες. Ξεφυλλίστε,
περιδιαβείτε. Εμείς ξεκινάμε αποτονΡαμπαγά,
το Μη Χάνεσαι, το Ά σ τυ και δια της Ελεύθερης
Ελλάδας καταλήγουμε στα σημερινά, γνωστά.
Τ α πράγματα κάπου αλλάζουν και κάπου είναι
όμοια. Η γλώσσα σίγουρα αλλάζει. Αλλά είναι η
γλώσσα η ελληνική.
Διασκεδάστε και ηρεμήστε: Στις μικρές οθό
νες θα ακούτε κάθε μέρα τις αγριοφωνάρες του
Κακαουνάκη και των λοιπών παραθυράκηδων.

Ηρεμήστε...
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Τί μασκαράδες σήμερα!
01 πιό ’πιτυχημένοι
Οί πιό μεγάλοι καί τρανοί
Δέ βάζουν π ρ ο σ ω π ίδ α ...
Είναι σωστοί, πολύ σωστοί
Κ αι ξεμασκαρω μένοι
Ε κείνοι πού μασκάρεψ αν
’Στούς ξένους την πα τρ ίδα !...
Ό σ ω ’ψηλά πετάξετε,
Ό σ ω ’ψηλά κυττάτε,
Ό σ ω σάς παίρνει δυνατό
Ά πόκρη ας άγέρι
Και ’ςτ άλαφ ρά τής τρέλλας σας
Φτερά λαφροπετάτε,
Τόσω καθάριο θά φανή
Τής μάσκας τό ξηφ τέρι!...
Τόσω τή μάσκα θά ’βρετε
Π αντού νά βασιλεύη !...
Τή μάσκα τήν άληθινή,
Τή φυσικιά τήν όψ ι
Πού τόσα χρόνια τό λαό
Γελά καί μασκαρεύει...
Πού τόσα «κόφ’ το!» ακούσε
Μέ δίχως νά τό κόψ η !...,
Τί μασκαράδες!... Έ ν α ν ε
’Στην τύχη νά τσακώσης,
Θά σύρης χίλιους δυο μαζί
Μ ασκαρομπερδεμένους!...
Μιά άλυσίδα όλοι τ ο υ ς ...

Τούς έχεις κρεμασμένους!...
’Έ τσ ι κεράσια μέ τσαμπιά,
Κ οφινοστοιβαγμένα,
Τό ’να μέ τ ’ άλλο δένονται,
Μ περδεύονται, κολλιούνται...
'Απλώνεις μιά τό χέρι σου,
Κ υττάς ν ’ άδράξης ένα
Κ αι αλυσίδες κερασιών
’Στά χέρια σου κρεμιούνται!...
’Ρίξε τό χέρι σου, λαέ,
Σέ τέτοιο ’να κοφίνι
Και άρπα έναν ά π ’ αυτούς
Ν ά τούς άρπάξης όλους!...
Νά τούς ρουφήξης όλους τω ν!...
Ρουθούνι νά μη μείνη!...
Α λλιώ ς σ’ έρρούφηξαν, λαέ,
Μά όλους τούς διαβόλους!...
Τί μασκαράδες σήμερα!...
Ο ί πιό ’πιτυχημένοι.
Οί πιό μεγάλοι καί τρανοί
Δέ βάζουν προσω πίδα.
Ε ίναι σωστοί, πολύ σωστοί
-Κ α ι ξεμασκαρω μένοιΈ κεΐνοι πού ’ντροπιάζουνε
’Στούς ξένους τήν π α τρ ίδα !...
(Α πό τον Ρ α μ π α γά , 3/2/1885)

Π ροσω πίδες
Παραπονιόμαστε
για τον Υπουργό
μας επί των
Εξωτερικών.
Δηλαδή, τώρα που
τη σκαπούλαρε από
το Υπουργείο,
έφτασε μέχρι και να
είναι... αισιόδοξος
για τη λύση του
Κ υπριακού λ.χ.
Αλλά από πάντα
υπήρχαν τέτοιοι
Υπουργοί. Τ ο Ά σ τν
της 28ης
Φεβρουάριου 1888
έγραφε για τον
Υπουργό της
κυβέρνησης
Θεόδωρου
Δηλιγιάννη, τον
Παπαμιχαλόπουλο:
« ...κ α ίό
Π απαμιχαλόπουλος
Θά γίνη κλέφ της της
Ε λληνικής
Επαναστάσεω ς.
Π ίστενεται, δτι τοϋ
τελευταίου ή
έπιτυχία εΐνε εκ των
προτέρω ν
εξησφαλισμένη».

Μασκαράδες
[■;·]
Είδα ’ςτή Δύσι
καλογραίς
καί ’ςτό βορριά
άρκούδαις,
Και είδα ’ςτήν
’Ανατολή
καμήλες, μαϊμούδες
[..\]
(Από τον Ρ αμπαγά,
11/2/1879)

Ειδυλλιακή κι αυτή η
φ ω τογραφ ία του Χανς
Λ αϊσ μύλερ από την
Ά νδρο : Ο ά νδ ρα ς με το
γα ϊδουράκι ανηφ ορίζει
προς το σπίτι του, που
προφανώς είναι εκείνο
το λ ευ κ ό σπιτάκι στο
ύψωμα... Α, ξέχασ α!
Υπάρχει και μια
επιγραφή κρεμασ μένη
στην πλαγιά του
δρόμου. Δ ια κρίνεται;
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Ό υποψήφιος
βουλευτής
Ό πολιτικός μας
ç
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• Ο Στέφανος Μ όνος
σε ένα παλαιών ημερών
τρικ -τη ν εποχή που
μόστραρε ως
καθαρόαιμος
νεοδημοκρά της- και
κυκλοφορούσε τα
φυλλαδιάκια με το
αμείλικτο ερώτημα:
«Ποιος είναι ο Στέφανος
Μόνος;».
Πέρασαν χρόνια και
καιροί. Και τώρα μάθαμε
ποιος είναι ο Στέφανος
Μόνος. Μπήκε κι αυτός
στο σοσιαλιστικό
στρατόπεδο!
Κάτω: Από την Ελεύθερη
Ελλάδα (1.3.1946). Ο
Θεμ. Σοφούλης οδεύει
προς τις εκλογές, με το
γαϊδουράκι του να τρέχει
αποφεύγοντας τις εκφ ο
βιστικές βολές του χίτη
οπλοφόρου και του
Εγγλέζου που του προ
τείνει να φάει το καρότο.

πολιτικός μας διαφέρει κάπως άπό τόν
I I πολιτικόν των Μεγάλων Ε θνώ ν τής
V / Ευρώπης. Ό δικός μας πολιτικός δέν
έχει να γνοιασθή οΰτε διά την Ευρωπαϊκήν
’Ισορροπίαν, οΰτε διά άλλα διεθνή μεγάλα
σχέδια καί συμφέροντα. Τά μικρά εσωτερικά
τοΰ ’Έθνους μας ήθελ’ είναι τό φορτεΐον του.
’Ήθελ’ είναι... επειδή ό πολιτικός μας είναι
άνίκανος καί διά τούτα.
Εις τά μεγάλα έξευγενισμένα ’Έθνη, ό πολιτι
κός τους άνδρας άναθράφηκε εκ νεότητός του
εις τές πολιτικές έπιστήμες, κ’ έπρογυμνάσθηκε
στά πολιτικά πράμματα. 'Ώστε, όταν άναβαίνη
στην κυβέρνησην τοΰ Κράτους του, έφαρμόζει
εκεί τές γνώσες του καί πεποίθησές του.
’Αλλά, ό ’δικός μας πολιτικός, ώς έπί τό
πλείστον, γεννηέται στήν άράδα των πειναλέ
ων άμαθών θεσοθήρων οπού, άπό προσπά
θεια σέ προσπάθεια φθάνει καί στήν κυβέρ
νηση τού μικρού μας Κράτους. Άλλος πάλε
φθάνει στό ίδιο μέρος άπό λαοπλανικά έκπαγλα κατορθώματά του, άμαθής καί τούτος
παρομοίως καί κοινός άνθρωπος. Και άλλος
άπό άλλες όχι εύγενέστερες πηγές. Οί όποιοι
τούτοι όλοι λέγονται πολιτικοί!...
Τί ’μπορείς νά προσμείνης άπό πολιτικούς
τέτοιους;
Εννοείται οθεν δτι τό στάδιον τού άνθρώπου τούτου, τού λεγομένου πολιτικού, συνίσταται στήν επικαρπίαν τής εξουσίας. Νά
χαρή τήν ’Εξουσία! ’Ιδού τό στάδιον του!...
Και πραγματικώς τή χαίρεται με άπληστίαν,
καθένας τή φορά του, ’σάν κόρακας άπάνου
σέ ψόφιο· καί μεταχειριζόμενος κάθε άνόσιο
διά νά βασταχθή στή θέση του, καί κάθε άνοσιώτερο γιά νά ’ξαναπάη.
Α νδ ρ έα ς Λ ασκαράτος

Κυβερνητικός καρνάβαλος

υποψήφιος τούτος, πολύν καιρόν πρί\
■ 1τή ς ψηφοφορίας άρχίζει νά χαιρετά
ν έ τ ο υ ς μέν έ γ κ α ρ δ ί ω ς , τ ο ύ ς δέ βαθύσ ε β ά σ τ ω ς , ολους οσους έχουνε ψήφο.
Κάποτε βάνει άπάνου κ ’ έφημερίδα, μέ τή\
όποια κατακρένει αύστηρώς τάς πράξεις τής
Κυβερνήσεως, ώς άσύμφερες διά τόν λαόν.
Ά ν ήμπορέση καί άτομικώς νά χτυπήση
υπαλλήλους τής Κυβερνήσεως, θάν ήναι μία
τύχη δι’ αυτόν. Α φού έξεσπάθωσε υπέρ τού
λαού, οσους περισσότερους υπέρ τού λαού
θανατώση, τόση περισσότερη ή άξιομισθία
του.
Πηαίνει στά χωριά καί γλυκομιλεΐ τοΰ χωριάτωνε· «άδελφάκια μου καί άϊτεράκια
μου...!»
Τές ύστερες ημέρες ’βγάνει καί Πρόγραμμα.
Στό πρόγραμμά του υπόσχεται οσα και ό
Πρωθυπουργός υπόσχεται στόν Βασιλικόν
Λόγον· καί, έννοεΐται, μέ τήν ίδιαν ιδέαν εκτε
λέσεως.
Ά ν ήναι πλούσιος, ή άν έχη πλούσιους ύποστηριχτάς, οί φτωχοί ψηφοφόροι έκεΐνες τές
ήμέρες οίκονομοϋνται μέ 5—10—
15 φράνκα ό
καθένας διά τήν ψήφον του. Επειδή ό Υπο
ψήφιος άγοράζει, πότε ’φθηνά, καί πότε
άκριβά, κατά τούς άνθρώπους, καί κατά τήν
ώρα.
Τελειωμένο έτσι καί ’πιτυχημένο τό έργον
του εις τόν τόπο του, φεύγει τότε διά τάς ’Αθή
νας. (ώ Αθήνα μου Βουλευτάδες οπού σού
στέλνουμε!...) Στάς Αθήνας, ό εις τόν τόπο
του μεγαλέμπορος έκλογικών ψήφων, παρου
σιάζεται μεταπράτης, άλλά θησαυρού μετα
πράτης, έπειδή φέρνει χιλιάδες ψήφους συμπυκνομένες εις μίαν μόνην άλλά πολύτιμην
ψήφον, δυναμένην νά συντελέση εις τήν στε
ρέωσην, ή εις τήν φτώσην τού Υπουργείου.
Μία τέτοια ψήφος, ένας τέτοιος πολύτιμος
άδάμας, δέν άγοράζεται μέ 5-10-15 φράνκα·
άλλά μέ δημόσιες θέσες τού υιού, τού άδελφού, τοΰ ’ξαδέλφου· μέ μετάθεσες μή εύνοουμένων υπαλλήλων, μέ παύσες, μέ διορισμούς,
μέ ρουσφέτια άλλα. Και έτσι, τελειωμένη και
τούτη ή δεύτερη πράξη, τελειώνει μαζύ της
καί όλο τό βουλευτικό στάδιο τού Βουλευτή
μας.
Ό π οιο κατόρθωμα διά τόν τόπο, καί διά τό
’Έθνος!
ç

Α ν δ ρ έ α ς Λασκαράτος
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!!! Ζήτω ή τρέλλα !! !
[■»]
Ό π ο υ κι’ άν ήναι σήμερα
’Στον άνθρω πο ίσότης
Κι’ άν άγκαλιάζη λευ θεριά
Τόν κόσμο κι’ άδελφότης,
Τής τρέλλας χά ρι νάχωμε,
Εΐν’ οί τρελλοί σωτήρες,
Ά νάργι’ άνάργια βγαίνουνε
Μά βγαίνουνε φ ω σ τή ρες...

ç

ψ ηφ οφ όρος τούτος έκλογεύς, έχτός σπανίων εξαιρέσεων, είναι
1
1
ον όλοκλήρως άνίδεον των ήθικο-πολιτικο-κοινωνικών συμφεV -r ρόντων τής άνθρωπότητος, τού ’Έ θνους του, ή τού Τόπου του.
’Α λλά καί άν τόν έκανες νάν τά καταλάβη, έμενε παντελώς άδιάφορος
δ ι’ αυτά. Α ντί τούτων, έχτιμά καί γυρεύει τό ιδιαίτερον άτομικόν του
συμφέρον.
Εις την ψ ήφον όπού τού έδωσεν ό μεγαλόδωρος νομοθέτης, αύτός
έχει ένα πίστωμα. Πίστωμα χωρίς προσδιορισμένο π ο σ ό ν άλλ’ όπού,
στην περίσταση, διά συμβιβασμού, ορίζεται τό ποσόν καί πληρώνεται,
πέντε φράνκα, δέκα φράνκα, περισσότερο ή ’λιγώτερο. «Πώς θά ’πάη
κ ’ έκεινος αύριο στάς Α θήνας νά λάβη τόσα;...»
Π ληρώνεται άκόμη τό πίστωμά του καί μέ υπόσχεση θέσεως. Υ π ά λ 
ληλος εις τά Δικαστήρια, δασοφύλακας, τελόνης, άρχαιοφύλακας...
κλ.
Π ληρώνεται καί μέ υπόσχεση μεσιτείας διά την υπόθεσή του... Είναι
τόσος καιρός όπού γυρεύει νάν τού παραχωρηθή τό δείνα, ή τό δείνα
άλλο* καί ό ύποστηριζόμενός του θά ’μιλήση μ έ τ ό φ ί λ ο τ ο υ τόν
Υ πουργό, καί θάν τού κατορθώση δ,τι θέλει, κλ. κλ. κλ.
Τέτοια είναι τά δάχτυλα πού ρίχνουνε ψήφους μέσα στές Κάλπες!
Α νο ίγο υ ντ’ έπειτα ή Κ άλπες τούτες, κηρύττονται οί μείναντες Βουλευταί, καί σημαίνουνε ή καμπάνες χαρά μεγάλη!...
Έ τ σ ι ό ψ ηφοφόρος τούτος έκλογεύς δεν είναι π ο λ ί τ η ς γ ν ω μ ο 
δ ο τ ώ ν δ ι ά τ ή ς ψ ή φ ο υ τ ο υ εις τ ά σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α τή ς κ ο ι 
ν ω ν ί α ς · άλλ’ απλώ ς μόνον είναι κάτοχος πιστώματος ποσού, καί
είδους άορίστου συναλλαττομένου κ α τ’ άρέσκειαν, μέ χρήματα, ή μέ
ύπόσχεσες.
’Α λλά έμεΐς οί άνατολίτες, άντιγράφουμε τούς πολιτικούς θεσμούς
άπό τούς Κ ώδικας τών Ε υρω παίων, καθώς άντιγράφουμε καί τές μόδες άπό τά φ ιγουρίνια τους.

Ανδρέας Λασκαράτος

Α2 ΐ ’ Τ Α Ο Λ Α Μ Ε Γ Α Λ Ε Λ
Π Α Ρ ’ ΤΑ A P P S ÎT E i.

[···]
Ποιό ήσυχο κεφάλι
Μπορούσε κόσμ’ ολάκερο
’Α π’ τό μυαλό νά βγάλη;...
Γιορτή τής τρέλλας σήμερα!...
Ζήτω ή τρέλλα! ζήτω!
Ή τρέλλ’ άν έλειπ’ ά π ’ τή γή
Ή γή δέν έκινεΐτο !...
[···]
(Α πό τον Ρ α μ π α γά , 12/2/1884)
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Εκλογική άνάμνησις
όσοι παρήλθον έκτοτε χρόνοι! - Π αιδίον
ημην και είμαι γέρ ω ν, άνακράζει που μετά
θλιβερός περιπαθείας κάποιος τώ ν π α 
λαιών ήμερων νεοέλλην ποιητής.
’Α πό τήν θλιβερόν αυτήν περιπάθειαν αισθά
νομαι σήμερον νά γεμίζη τήν ψ υχήν μου ή άνάμνησις ένός επεισοδίου παλαιώ ν ήμερών. Ά λ λ ’
αί ήμέραι αυταί, όσον καί άν είναι παλαιαί, δέν
εξαφανίζονται όλότελα· τά ίχνη τής διαβάσεώς
των παραμένουν, κατά τάς περιστάσεις, άμυδρότερον ή ζωηρότερον. Κ αι μάλιστα ήμέραι
άναφερόμεναι εις δ,τι διακρίνει κ α τ’ έξοχήν τόν
νεοελληνικόν β ίο ν τό πάθος τής πολιτικής μέ
όλα του τά παρεπόμενα.
Τώ καιρώ έκείνω ή μικρά έπαρχιακή πόλις, εις
τήν όποιαν ηυτύχησα νά διέλθω τά παιδικά μου
έτη, συνεκλονίζετο καί άνετινάσσετο άπό τούς
σεισμούς καί τάς εκρήξεις τοΰ κομματικού φ α 
νατισμού. Π αραμοναί εκλογών. Ή πόλις άνέμενεν έν αγωνία τήν έξ ’Α θηνών έπάνοδον τών
υποψηφίων, οί όποιοι θά ήγω νίζοντο τόν φ ο 
βερόν άγώνα διά τήν τιμήν τής άντιπροσω πείας
της μέσα εις τήν Βουλήν. Δύο ήσαν οί υποψ ή φ ι
οι, δύο οί άντίπαλοι, άδιάλλακτοι, πολέμιοι. Κ αι
έφερον τά ένδοξότερα ονόματα. Κ αι ήσαν
άρχηγοί εκ τών κορυφαίων* τού κοινοβουλευτι
κού Βήματος άδάμαστοι άθληταί* πολιτευταί
καί κυβερνήται. Ό ’Ε παμεινώ νδας Δεληγιώργης καί ό Χ αρίλαος Τρικούπης.
Ή μικρά πόλις, καλώς εχόντων τώ ν πρ αγμ ά
των, έσεμνύνετο διά τά δύο υπέροχα τέκνα της.
Και έχρειάζετο έπιτηδείως καί βαθμηδόν καί
άπό καιρού ύποβαλλομένη εις δόσεις άδρά π ο 
σότης φανατισμού, διά νά είναι τόσον έξημμένα
τά κόμματα, εις παραμονάς εκλογών, και νά π ο 

Π

ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΑ
• Από την
Καθαρή Δευτέρα
αρχίζει η
Σαρακοστή ή
αλλιώς
Τεσσαρακοστή
ημέρα προ του
Πάσχα, οπότε θα
γλεντοκοπήσουμε
με το σουβλιστό
αρνάκι και τα
λοιπά εδέσματα.
Την Καθαρή
Δευτέρα όμως θα
γευθοΰμε
αποκλειστικά τα
σαρακοστιανά.
Λαγάνες, ψαρικά,
στρείδια,
ραπανάκια,
σαλάτες... Στην
Ελεύθερη Ελλάδα
της 5ης Μαρτίου
1946 μια σειρά
από σκίτσα του
Καστανάκη
συνοδευόταν με
σύντομους
στίχους.

Ν ά ή Δ α μ α σ κ η νή ...
Σ ου π ια
πού πρώτη καμαρώ νει.
Σ υχνά μελάνι ά μ ολά
και τ ά ... νερ ά θολώ νει.
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Ό ΣΑΝ χταπόδι
πού ζητεί
παντού νά βάλει πόδι,
μ’ άπ’ τό λαό θά χτυπηθεί
σκληρά σάν τό... χταπόδι.

Τό Στέμμα έγινε μέ
μιά κουμπούρα...
αυγοτάραχο
ώσπου νά πάθει άπ* τό λαό
και τών... παθών τόν
τάραχο!

λεμούν μεταξύ τω ν μέ τόσην λύσσαν* τόσ
ώστε οί Τρικουπικοί νά θεω ρούν τόν Δεληγκ
γην άξιον διά κρέμασμα καί οί Δεληγιωργι
τόν Τ ρικούπην ώς άνθρ ω πον διά δέσιμον.
Ό τ ε , άπροσδοκήτω ς όλως, κα ί ώς θεόπν
στος προφήτης τώ ν νέων καιρών, προέβη εις
μέσον ό έξάδελφός μου. Κ ατά δέκα έτη πρεσ|
τερος έμού. Κ αταφρονητής τού όχλου μέ ι
προλήψεις κα ι τά ς άδυναμίας του, ρηξικέλευί
ίδεολόγος, άνέλαβε νά προσδώση εις τόν πεί
έκλογικόν άγώ να κάποιαν ευγένειαν ποιήσει
Τολμηρότατα, ύψω σε εις τό μέσον τών άγωνιΐ
μένων τήν λευκήν σημαίαν τού έ κ λ ε κ τ ι σ μ ε
Ό χ ι τυφ λα ί ψ ήφ οι εις τούτον ή εις έκεΐνον,
τήν άγέλην του. Ψ ηφίσατε κα ί τούς δύο. Και
δύο υπέροχοι κα ί άξιοι τιμής. Ά διάφορον
είναι άντίπαλοι. Ά ς δείξωμεν ότι ζώσι και μει
ξύ μας ά νθρω ποι σκεπτόμενοι σοβαρώτες
καί βλέποντες τά π ρ ά γμ α τα όχι μέ τά καπνισι
να ματογυάλια τώ ν άλλων. ’Ά ς σχηματισθή >
άς δράση έν μέσω τών δαιμονισμένων κομμ
των ή ανεξάρτητος σεμνή όμάς τώ ν έκλεκτικό
Ό περιώ νυμος γάλλος φιλόσοφος Κουζέν
ιδρυτής τής έκλεκτικής φιλοσοφίας καί ό μ
θητής αυτού, ό ήμέτερος Π αύλος Βράϊλ
Ά ρμένης μέ ολιγώτερον ζήλον καί όχι μέ τόσ
επισημότητα έθεσαν καί υπεστήριξαν τ
αρχάς των. Ό ρέκτης έξάδελφός μου, χωρίς
χάση καιρόν, ετέθη εις ένέργειαν διά τήν πρε
ματοποίησιν τού ονείρου του.
Συνέθεσε πρός τιμήν καί τών δύο πολιτικι
άρχηγών καί άντιπάλων ποίημα ιδεώδους με*)
ληγορίας* έκάστη λέξις του έστάλαζε τό βάλε
μον τής συνδιαλλαγής καί τήν γλύκαν τής εις
νης. Τό ποίημα έτυπώθη μέ χρυσά γράμματα I

Ό Καφαντάρης
άχινός,
πού πάντα θέλει ϊαση.
Θά πάθεις, άν
τυχόν τόν φας,
ευθύς... δηλητηρίαση,

Νά και τά σ τ ρ ε ί δ ι α
οί Λαϊκοί,
πού θέλουν καί λεμόνι.
Τά στρείδια ποΰχουν
στοϋ λαού
κ ο λ λ ή σ ε ι τό πλεμόνι.

Ό βενιζέλοςό..
χαλβάς πρώι
πού
ό Παπατζής μέ

τρασίνου χάρτου. Δυστυχώς δέν διετήρησεν ή μνήμη μου
κανέναν στίχον του, έκτός ένός, τόσον αιθέριου, όσον καί χα 
ρακτηριστικοί) του υπερουσίου λυρισμού τοϋ ποιήματος«Μειδιά ό ουρανός!» ελεγεν ό στίχος.
% Κατώρθωσε και εΰρε πέντε κορίτσια άπό τοϋ κύκλου των
ιόν ίυγγενών. Τά ενδυσεν εις τά άσπρα, έξέπλεξε γραφικώ ς τά
^»μαλλιά των καί μέ ροδίνους ταινίας έστεψάνωσεν τάς κεραλάς των. Τ ά έτοποθέτησεν είς έναν εξώστην οικίας, άπό
ΐι^ής όποιας θά διήρχετο ή συνοδεία τοϋ ένός τώ ν ύποψη)ίων. Μόλις έπλησίασεν ή συνοδεία, ή μία τών νεανίδων
. ,ατέρχεται πεταχτή είς τόν δρόμον, σταματά τόν υ πο ψ ή 
φ ιον, τόν προσφωνεί (ή προσφώ νησις εκ τώ ν προτέρω ν
φ ,αλλιτεχνικώς συντεταγμένη άπό τόν έξάδελφον) καί τού
ψ, γχειρίζει τό ποίημα. Α ι νεάνιδες τόν ραντίζουν μέ άνθη.
^ Dυποψήφιος συγκινεΐται καί άπα ντά εύγλώττως είς τήν
Λ1. ροσφώνησιν.
. Έως εδώ τά πράγματα βαίνουν κ α τ’ ευχήν. ’Α λλά τό σκάν• I. αλον τοϋ έκλεκτισμοϋ άρχίζει νά έκδηλώνεται μετά τήν πάοδον τής συνοδείας. Τά κορίτσια ποδοτσακίζονται διά νά
ici;
ροφθάσουν είς τόν έξώστην μιας άλλης οικίας, άπό τήν
ποιαν θά διέβαινεν ό άλλος υποψήφιος. Έ δ ώ ή προσφώνηις δέν ήτο δυνατόν νά έπαναληφθή. Μόλις δίδεται καιρός
31 _ ιά νά σπαρώσι μαζί μέ τά ροδοπέταλα και τά λοιπά λου[ ' £ 1 ούδια τών κανίστρων, καί τά χρυσοπράσινα φύλλα τοϋ
μειδιώντος ουρανού» τοϋ ποιήματος, επάνω είς τά κεφάλια
* ’■)ΰ δευτέρου διερχομένου υποψηφίου καί τών φίλων του.
w Άλλ’ έδώ τά τραγούδια καί τά άνθορραντίσματα γίνονται
εκτά μέ ψυχρότητα καί μέ άδιαφ ορίαν, σχεδόν μέ κατα,0ϊι(1: ρόνησιν. Ό υποψ ήφιος παρήλθεν απαθής, ξένος, καί κα^ ?';'>:ίς άπό τούς έκλογεΐς του δέν έσκέφθη νά περισυλλέξη
m no τόν βόρβορον τοϋ δρόμου τά σκόρπια λουλούδια καί
Λώιήματα. Α λλά καί τό κόμμα τοϋ πρώ του υποψ ηφίου, μόέγνώσθη ο τιτά αυτά δείγματα τιμής άπενεμήθησαν καί
lavôw'ς τόν πολέμιον, άπεκήρυξε σκαιώς τόν έξάδελφον μέ τάς
ροσφωνήσεις του, τά κορίτσια του, τά όνειρα τοϋ έκλεκτιjvto'ibû καί τά μειδιάματα τοϋ ουρανού του. Ή λευκή σημαία
φ ·':τχίσθη. Ά λλ’ ό έξάδελφός μου δέν υπήρξε διά τούτο όλιjiciil· ίπερον μεγαλεπήβολος.
^915
, π
.
Κωστης Π αλαμας
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ήΣαμιώτισσα
Ό νήλαγάνα
καθώς ξέρετε
... μαλαγάνα.
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Ο ί Τ σ ά τσ οι
σ α ρ α κ ο σ τια ν ές
σ ω λ ή ν ε ς , τύ π ο υ
ώ ρα ίου!
Σ ω λή νες π ο ύ ...
σ υ ν δ έο υ ν ε
π α π π ά μέ Π α π α ν δ ρ έ ο υ .

Καβούρι
ό Κ ανελλόπουλος.
ν ά σ ά ς εξη γή σω .
Π ρ ο ό δ εψ ε
σ ά ν κ ά β ο υ ρ α ς.
Μ ιά μ π ρ ο ς
κ α ί... δ ύ ο πίσω !

Πώς

Και
ο Γεώργιος Μιστριώτης
υποψ ήφιος βουλευτής
Κατέρχομαι είς
τόν βαρύν
έκλογικόν άγώνα,
όπως σώσω τήν
έθνικήν γλώσσαν,
έξ ής έξαρτάται ή
διαιώνισις τής
φυλής καί ή
άξιοπρέπεια τής
Εκκλησίας. Δέν
έπιθυμώ νά λάβω
λευκήν ψήφον
παρά τών
στεργόντων νά
έκβαρβαρώσωσι
τον μυστικόν
δειπνον είς κρυφό
τσιμπούσι.
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Γ. Μ Ι Σ Τ Ρ Ι Ω Τ Η Σ
> |ή α ; ΛιΛιιιικαλο: ιί·ν 'K U .,»,««.» YV«.«>«ir...v >'|, |»γή>.0-- 'Κκκ'-'ιοίο^
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Ό Τύπος-μαρουλ ό φ υ λ λ απ ο ύ λίρες π ά ν τ α βγά νει.
Ά φ οΰναι φ ύ λ λ α
μ α ρου λιού
π ε ρ ν ο ύ ν ε κ α ί... κ οτσάνι.

Τόρεπανάκι
ό Π α π α τζή ς,
π ο ύ όρεξη άνοιγει.
’Ό ρ εξ η γ ιά ...
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γό ς.
’Ά σ τ ε τον. Θ ά τού φύγει!

Γ. Μ ΙΣΤΡΙΩΤΗΣ
Μέγας
διδάσκαλος τών
Ελληνικών
γραμμάτων τής
μεγάλης
Εκκλησίας καί
επίτιμος
καθηγητής τοϋ
Πανεπιστημίου.

Και τώ ρα, α φ ο ύ φ άγαμ ε
σ ουπιά , χτα π όδ ι, στρείδια,
πετάχτε Ζ έρ β α Γ ονατά
καί τ ’ άλλα
τ ά ... σ κουπ ίδια
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ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ, ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΟΡΘΙΟ

Κ αρναβαλίσματα
Γνωρίζετε τό όνομα
τοϋ μεγάλου
σατυρικού τής
άνθρωπότητος;
’Ονομάζεται
πρσωπεΐον.
Μ’ εν προσωπείον
γίνεσθε ο,τι θέλετε·
πρίγκιψ, καλόγηρος ή
βασιλεύς.
Μ’ εν προσωπείον
άλλάζετε αυτό τό
φύλόν σας. Σατυρίζετε
αυτήν τήν σεβασμίαν
τάξιν τής δημιουργίας.
'
[...]
(Ραμπαγάς, 4/2/1879)
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

κτός από τα κομματικά κατεστημένα που
δηλώνει ότι θέλει να ανατρέψει ο Γιωργάκης, «φαίνεται ότι ανατρέπει και επικοινωνιακά στερεότυπα». Έ τσι, στη γνωστή συνέ
ντευξή του ενώπιον πέντε διευθυντών εφημερί
δων στη NET, «ήταν έκπληξη για όσους τον θε
ωρούσαν τηλεοπτικά αδύναμο και τον είδαν να
στέκεται με αξιώσεις απέναντι σε ένα απαιτητι
κό κοινό, όπως και για όσους θεωρούν ότι ο πο
λιτικός λόγος, για να είναι αποτελεσματικός,
πρέπει να παραμένει δέσμιος μιας αντίληψης
που θέλει τον πολιτικό ηγεμονικά αυτάρκη, λε
κτικά αποστομωτικό και προγραμματικά αδια
πραγμάτευτο».
Ποιος τα λέει αυτά; Ο Γιώργος Σεφερτζής, πο
λιτικός επιστήμονας και αυτή την περίοδο επικοινωνιολόγος παρά τω Γιωργάκη, σε σημείω
μά του στην Ελευθεροτυπία την επομένη της πα 
ραπάνω συνέντευξης, στην οποία, όπως αναφέ

Ε

ρει το Παρόν, ο ίδιος ο Σεφερτζής ήταν «στα μέ
σα και στα έξω», παρακολουθώντας την πορεία
της από το «κοντρόλ» ή τρέχοντας στη διάρκεια
των διαλειμμάτων στο στούντιο για να δώσει
συμβουλές στο Γιωργάκη, για τις κινήσεις του,
για τον τρόπο ομιλίας του κ.λπ.
Και βεβαίως ο Γιωργάκης εξέπληξε εκείνο το
βράδι στη NET, αλλά για την αδυναμία του -για
να μην πούμε ανικανότητα-να αρθρώσει ουσια
στικό πολιτικό λόγο, πράγμα που επεσήμανανκι
εκείνοι που του πήραν τη συνέντευξη. Ωστόσο ο
πολιτικός επιστήμονας και κατά περίπτωση επικοινωνιολόγος θέλησε -μ ε το ανάλογο... επιστη
μονικό ύ φ ος- να κάνει τη δική του ανατροπή,
εμφανίζοντας το μαύρο σαν άσπρο. Άραγε δι
κής του έμπνευσης είναι κι εκείνο το μόνιμο χα
μόγελο επιτυχίας που μοστράρει σε κάθε ευκαι
ρία ο Γιωργάκης;
Τ.Κ.Δ.

• Από το ^άτος-ι/στος ο
πρωθυπουργός φτάσαμε
στο ΝΑΤΟς-ΝΑΤΟς ο
πρωθυπουργός. Αυτό
όντως είναι
εκσυγχρονισμός.
• 0 πρωταγωνιστής της
οδοντόκρεμας AIM,
θερμός υποστηρικτής
του τ. καταλληλότερου,
ανταμείφθηκε με τη
διευθυντική θέση στο
Εθνικό. 0
πρωταγωνιστής του
Γερμανού, ιεροκήρυκας
του εκατομμυριούχου, για
πια θέση προαλείφεται;
• Αληθεύει ότι με
τροπολογία που δεν
πρόκανε να καταθέσει ο
κ. Γείτονας ήθελε να
νικανοποίητους «βλέπει»
μετονομάσει τα ΚΕΠ
η αμερικανική εφημερίδε
(Κέντρα Εξυπηρέτησης
Νιου Γιορκ Τ άιμςτονς
Πολιτών) σε ΚΕΟΠ
(Κέντρα Εξυπηρέτησης έλληνες ψηφοφόρους, για
Οπαδών του ΠΑΣΟΚ); τους οποίους γράφ ει ότι
«φαίνονται αποφασισμένοι
• Κωλέτση-Ράγιου, να διώξουν το ΠΑΣΟΚ από
Καϊλή-Ράπτη, Ανουσάκη- την εξουσία».
Παπακώστα, ΔαμανάκηΗ εφημερίδα αναφέρεται
Παπαδημητρίου. Η
μεταξύ άλλων στα
φεμινιστική οπτική του
δικομματισμού. επιτεύγματα της κυβέρνησης
• Γρανίτσας. Οπιο καλτ Σημίτη, προσθέτει όμως και
νεοπασόκος. ότι η ελληνική οικονομία έχει

Α

ένα από τα χαμηλότερα
ποσοστά του κατά κεφαλή
ΑΕΠ στην Ευρώπη, μικρή
απορρόφηση ξένων
επενδύσεων, ενώ οι έλληνες
πολίτες διαμαρτύρονται για
μείωση της αγοραστικής τους
δύναμης.
Βέβαια η εφημερίδα
προσπαθεί να «χαϊδέψει» τον
Γιωργάκη, τον οποίο
χαρακτηρίζει «ανεπιτήδευτο»
και «ορμητικό», τονίζει

ωστόσο ότι «το κύριο
πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι
η διαφθορά, τα σκάνδαλα και
οι αποκαλύψεις για
κατάφωρη ευνοιοκρατία,
φαινόμενα που έχουν
αμαυρώσει την εικόνα του
κόμματος μεταξύ των
ψηφοφόρων».
Ε τώρα, όταν τα λένε οι...
φίλοι, εμείς τι μένει να πούμε;
Τ.Κ.Δ.

H ΜΑΡΙΑ ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ
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ί εν την πήγα ποτέ. Για τον ναρ\ κισσισμό και το δήθεν της. Γιατί
Llcoç πρόεδρος του ΣΥΝ διέλυσε
το κόμμα και επέτρεψε στους κουναλάκηδες να «διαφωνούν» προς
χάριν της «διαφωνίας». Γ ιατί κόλλη
σε σ’ όλους εμάς τη στάμπα της ου
ράς των Πασόκων και των Φιλιππινέζωντης κυβέρνησης όπως έλεγε κι
η Μαλβίνα. Έ π ειτα θυμάμαι το φ ιά
σκο με τις δημοτικές εκλογές και τα
τανγκό με τον Σημίτη και τη Δάφνη.
Η Δαμανάκη, πάντα μειοψηφία στο
κόμμα, απαιτούσε να περάσει το δικό
της μ’ ένα υστερικό πείσμα που παρό
μοιο συνάντησα μόνο στην Άννα Καφέτση και τη Μαρίνα Λαμπράκη.
Τώρα, αφού μας δήλωσε πως παραιτείται απ’ το κόμμα που την εξέ
λεξε και δεν θα πολιτευθεί, πριν αλέ
κτωρ κ.λπ. συστρατεΰθηκε στο όρα
μα του αμήχανου από μηχανής Θεού
μιας αμαρτωλής παράταξης. Ιδού
λοιπόν οι συνεπείς αμνοί οι αίροντες
τας αμαρτίας των νεονάκηδων και
του Πάχτα: Μάνος, Ανδριανόπουλος, Δαμανάκη, Ανδρουλάκης.
Αρκεί να μην αποδειχτούν στην
πορεία τ’ αρνιά μοσχάρια ή χοίροι
κατά περίσταση.
Μ.Σ.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Λ α έ -

Β α σ ιλ ιά

Λαέ, σέ κλέβουν, σέ γελούν μεγάλοι τσαρλατάνοι!
πριν φ ας εσύ την κότα σου, την τρώει ή άλεπού!
Τό βιος σου ξένοι χαίρονται καί μοιάζεις τόν τσοπάνη
πού μές στη βαρυχειμωνιά δέν ξέρει άπό πού
στού λύκου τόν αγριεμό θά πρω τοτρέμ’ ή στάνη !...
Λαέ, μεγάλε βασιλιά, πού παίζεις μέ τό θρόνο,
πού μία σκούφια νυχτικιά γιά στέμμα τού περνά ςπού τού φ ω νάζεις άξαφνα: «Γκρεμίσου! σέ σαρώνω!».
Τί μαύρο μαύρο μήνυμα γιά μερικούς μηνάς
καί τί καινούριο μούντζωμα μέ τόν καινούριο χρόνο;
Ά ! μούντζω μα μουντζούρωμα δέν έδωκες άκόμα
σ’ εκείνους όπού σ’ έχουνε μουντζουροβουτηχτό...
Μ ά τά ’χάσες καί σύ, λαέ! ειν’ ή πατρίδα κόμμα,
σέ ζώ νει μέ συνδυασμό άδιάντροπο, φριχτό,
καί σέ ζ α λ ίζ’ ή φοβερή τής ρουσφετίλας βρώμα!

λ;

-Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο;
Μήπως ο Γιωργάκης;
/Λ -Όχι βέβαια! Όταν κουράζεται ο κυρ
••V Χρήστος και βλέπει ποδόσφαιρο ο
κυρ Σωκράτης, το τιμόνι αναλαμβάνει
ο κυρ Μπόμπολας. Και τότε γίνεται το
έλα να δεις. Τη μια απολύει τον Αιμί
λιο Λιάτσο γιατί τόλμησε να υποβάλει
ερωτήσεις στον Πάγκαλο και την άλ
λη λογόκρινει τον αρθρογράφο της
ο* 1 εφημερίδας του Έ θ ν ο ς επειδή υπο
στήριξε απόψεις που ενοχλούν την
#
καμόρα (μπαρδόν, το σύστημα
ΠΑΣΟΚ ήθελα να πω). Ακούς εκεί ο
πρώτος Αιμίλιος και ο έσχατος Τσαγκρής να πηγαίνουνε κόντρα στα
συμφέροντα του Μαγαζιού. Βλέπετε
illif οι ανόητοι πίστευαν ότι δουλεύουν σε
|> <5" κανάλι και εφημερίδα, ενώ κατ’ ου
σίαν είχαν προσληφθεί στον Ακτορα.
Τώρα θα πάρουν μετεγγραφή για τα
Actors Studios.
Τζιμ Μ πούκης

lé /

• Η δυστυχία του να
είσαι Πάγκαλος. Να
αναγκάζεσαι να
υποστηρίζεις αυτόν που
αποκαλούσες υπάλληλο
των ΗΠΑ.

Λαέ, σέ κλέβουν, σέ γελούν μεγάλοι τσαρλατάνοι!
πριν φάς εσύ την κότα σου, την τρώει ή άλεπού !
Τό βιός σου ξένοι χαίρονται καί μοιάζεις τόν τσοπάνη
πού μές στη βαρυχειμωνιά δέν ξέρει άπό πού
στού λύκου τόν αγριεμό θά πρω τοτρέμ’ ή στάνη!...
(Τα τρ α γο ύ δ ια το ϋ Ρ α μ πα γά )
Κ λεάνθης Τ ριαντάφυλλο;
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• Μάθαμε ότι εκπονείται
στο Πάντειο διδακτορική
διατριβή με θέμα αν οι
Αυλωνίτης, Σταυρίδης,
Ρίζος, Μανόλης και
Βασιλειάδου ή οι
Κουναλάκης, Μπίοτης,
Ανδρουλάκης,
Ανδριανόπουλος και
Δαμανάκη βγάζουν
περισσότερο γέλιο και
επειδή τα αποτελέσματα
δεν είναι αρεστά στους
Βέλτσους καθυστερεί η
υποστήριξή της.

• Κύριε Χρυσοχόίδη μας,
αντί να αποκαλείτε τους
μετόχους της εταιρείας
σας συντρόφους, μήπως
θα ήταν κομψότερο το
συνάδελφος, συνεταίρος
ή τέλος πάντων
συμμέτοχος;
• Όχι άλλον Κύρτσο,
παιδιά! Το εμπεδώσαμε
ότι έχει προσχωρήσει κι
αυτός στην εταιρεία σας.
• Κουίζ: Ποιος είναι
πιότερο
πασοκοσυμμετοχικός; Ο
Α. Παπαχελάς, ο I.
Πρετεντέρης,η Ε. Στάη,
ο Σ. Λιαρέλης, ο Στ.
θεοδωράκηςήηδρ.
Παναγιωταρέα;
• Και ο Πασβαντίδης
υποψήφιος με το νέο
ΠΑΣΟΚ. Εδώ, θα μου
πείτε, είναι ο Μπίστης
και η γραφική παρέα του.
• Μάνος,
Ανδριανόπουλος,
Δαμανάκη, Ανδρουλάκης.
Ρόμπες που περνιούνται
για ταγέρ.
Ν.Μολ.
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ
Μ ικρά Πολιτικά
Αινίγματα
—Τι κάνουν
πρόσφατα ορισμένοι
«αριστεροί» μετά
μανίας;
• Αυτό που άλλοτε
λέγαμε: «Δήλωση
Μετάνοιας».
—Τι όφελος θα
έχουν απ’ αυτή την
πρακτική;
• Να πάρουν βίζα
για την Αμερική.
—Τι είναι «αλλάζω
πίστη;»
•Η εμφάνιση
Αρμάνι του Ν.
Μπίστη.
—Τι είναι
«γκλαμουριάτης
εξουσίας»;
•Ύ στερα από φλερτ
δεκαετίας, το «ναι»
στο ΠΑΣΟΚτης
Μαρίας.
Νίκη Φόρουμ

αθήτριες, αρχές της δεκαετίας του ’60,
κάναμε αντιπερισπασμό στην «Κύρου
Ανάβαση» του Ξενοφώντα, με την «κη
ρού ανάβαση». Σχεδιάζαμε σκάλες και πάνω σ’
ένα σκαλοπάτι ένα... κερί που... ανέβαινε.
Ή ταν αθώοι εκείνοι οι καιροί, όταν λίγο αργό
τερα ενέσκηψε η δικτατορία; Τότε που σπιού
νοι καιροφυλακτοΰσαν παντού και η ελευθερία
κινήσεων και ιδεών ήταν έγκλημα;
Αλίμονο, ναι, φαίνονται αθώες εκείνες οι επο
χές, μπροστά στην τεχνολογικά εξελιγμένη σπι
ουνιά του σήμερα, που χαλκεύει αόρατα δεσμά
για τον ανυποψίαστο πολίτη, εισβάλλοντας στις
κινήσεις του και το ατομικό του πεδίο δράσης.
Ο λόγος για τις 220 κολόνες-ηλεκτρονικά μάτια
που η Τεχνική Εταιρεία «Ανάβασις» ανέλαβε
να
τοποθετήσει
για
λογαριασμό
του
ΥΠΕΧΩΔΕ σε 220 νευραλγικά σημεία της
πρωτεύουσας, για να διασφαλίζεται η τάξη,
να... προλαμβάνονται τρομοκρατικά χτυπήμα
τα, να... ελέγχονται οι διαδηλώσεις, κατά της...
παγκοσμιοποίησης λόγου χάρη, και να διασφα
λίζεται η ομαλή καθημερινή καταναλωτική
δραστηριότητα των πολιτών που είναι και το κυ
ρίαρχο μέλημα της πολιτείας. Της όποιας πολι
τείας δυστυχώς, ανεξαρτήτως κυβερνώντος
κόμματος.
(Τι εύστοχο, εν όψει και του μεγάλου οικονο
μικού χαμού που θα ακολουθήσει την Ολυμπιά
δα, εκείνο το κόμικ, όπου η ίδια η κρατική εξου
σία κατασκευάζει κλωνοποιημένα ανθρωποει-

Μ

δή, για να...κινούνται τα δάνεια και οι τράπε
ζες, και να μην βραχυκυκλώνει το σύστημα!)
Έ τ σ ι λοιπόν 220 μεγάλοι αδελφοί θα είναι
σύντομα κοντά μας. Ν α ένας, στη νησίδα της
οδού Α καδημίας στην αρχή της Ασκληπιού. 0
πανύψηλος ατσάλινος(;) οβελίσκος υψώνεται
σαν κακός οιω νός -μ ε... πόσα τερατώδη μά
τια ά ρ α γ ε;- πάνω μας καθώ ς περιμένουμε το
λεω φορείο. Να καταγράφ ουν άραγε τις τσά
ντες που κρατάω ; Το ύφος μου; Μήπως είμαι
πολύ δύσθυμη; Ν αι, είμαι, δεν τη θέλω, δεν τη
θέλω την Ο λυμπιάδα, και δεν θέλω άλλο κα
θεστώς Π Α ΣΟ Κ. Κακό είναι; Ή μήπως γε
λάω πολύ; Θ α είναι επειδή παρακολούθησα
μερικές προεκλογικές δηλώσεις για το τίποτα
και σχόλια πάλι για το τίποτα, ενώ βέβαια
όλοι ξέρουμε ότι τα πραγματικά προβλήματα
δεν τα πρ ο σ εγγίζει κανείς. Τσως γ ι’ αυτό η
α δια φ ορ ία πολλών εν όψ ει του ασφυκτικού
διπολικού σχήματος να συνοψ ίζει τελικά μια
πολιτική θέση...
Έ τσι, αν και άνεργος, με ψωραλέες κοινωνι
κές παροχές, με τα σκέλη της κοινωνικο-οικο- it!
νομικής ψαλίδας να διανοίγονται όλο και πιο
πολύ, ο καλός και ανεκτικός Αθηναίος πολίτης
ας κοιμάται ήσυχος στην αγκαλιά του Μορφε- ïjlli!
ως: 2 2 0 αδέρφια του ξαγρυπνούν στο προκεφά- ίίίί
λι του. Α ραγε θα σταματήσει εκεί το ενδιαφέ
ρον τους ή θα θελήσουν να μπουν και μέσα στο ΙΣί
σπίτι του κάποια στιγμή;
*1 }
Μαρία Τσότσου

0 Φ ΙΛΟ Σ ΜΟΥ 0 ΝΙΚΟΣ

του Χρ. Παπανίκου

ΔΕΝ EEPQ .
Π AEON ΕΙΝΑΙ
ΠΙΘΑΝΗ
AAI Η
"ΤΟ ΜΕϊ ΑνΟ ΓΚΑΛΑ
ΤΟΝ ΠFTΣ&ν".

38

ίι

ίμαι Κωνσταντοπουλικός. Προσέξτε, όχι προεδρικός. Κωνσταντοπουλικός. Γιατί ο άνθρω πος αυτός υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια της
Αριστεράς, έστω με τον δικό του λίγο μονοκόμματο αλλά άκρως συνε
πή τρόπο. Με το εισαγγελικό του ύφ ος αλλά και την εντιμότητά του. Με
την ικανότητά του να οργανώνει τα γκρουπούσκουλα και τους καρεκλά
δες της πλατείας Κουμουνδούρου. Και για το πείσμα του να συνενώσει τα
κομμάτια της Αριστερός και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Για τον δικανικό λόγο, τέλος, που αρθρώνει στο κοινοβούλιο. Και που είναι ο επαρκέ
στερος. Είμαι Κωνσταντοπουλικός γιατί ο Νίκος ένωσε τους εφτά και πα
ρουσίασε έγκαιρα τον Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστερός, μια ελ
πίδα για την πρόοδο τη ς Αριστερός στον τόπο. Επίσης με την πράξη ίου
Ζαππείου την περασμένη Κυριακή και το καταστατικό του Ευρω παϊκού
Αριστερού Κόμματος το οποίο υπερψήφισαν προσωπικότητες όπως ο Φάουστο Μπερτινότι τη ς Ιταλικής Επανίδρυσης, ο Λόταρ Μπίσκι, π ρ ό εδρ ο ς
του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού στη Γερμανία, ο Πάκο Φρούτος, γ.γ. ίου
Κ.Κ. Ισπανίας, κ.λπ., δίνει μια νέα προοπτική στην Αριστερά των κοινωνι
κών κινημάτων και των αγώνων των νέων σε παγκόσμιο επίπεδο. Να μην
ξεχάσω και την ενεργό παρουσία του στο Παγκόσμιο Φόρουμ από το Πόρ
το Αλέγκρε ω ς τη Γένοβα και το Παρίσι και τέλος την αγωνία του για τη δι- Κ
καίωση του ΣΥΝ και σ ’ αυτές τις εκλογές. Ο π ρ ό εδ ρ ο ς του κόμματος που
φιλάει σταυρωτά φίλους και εχθρούς, γνω στούς κι αγνώστους, δικαιούται .
να πρωταγωνιστήσει πάλι και στην προσεχή, κρίσιμη βουλή.
Μ.Σ. ^

Ε

Σκουζές-Λαός
j — σπουδάσατέ ποτέ κ ερ α τσ ίτσ α ν περιποι■ J ουμένην άνθρωπόν τινα; Μόλις εκείνος
ίδέν είναι παρών, άμέσως λέγει:
Τόνκαϋμένο... το ν β ο η θ ο ύ μ ε λ ίγο ... ερχετα ι
κάποτε τρ ώ γει... τ ί να σο ϋ κάμη - εϊνε π τω 
χός- τ

Και είναι'ψεύδος.
Τόν περιποιείται, διότι έχει άνάγκην αυτού.
Τόν περιποιείται, διότι γνωρίζει τό μυστικόν
της

Τόν περιποιείται, διότι εις εκείνον οφείλει την
ύπόληψίν της.
Ή κερατσίτσα τόν έκδικεΐται, ταπεινώνουσα
αυτόν, όταν λείπη, δταν δέν έχει τήν άνάγκην
του.
Εκείνος όμως είναι πάντοτε παντοδύναμος.
Ή κερατσίτσα είναι πάντοτε ψοφοδεής.
***

Συ, κ. Σκουζέ, τί άλλο έκαμες;
Ό ΛΑΟΣ ήτο παρών κατά τάς έκλογάς.
Σύ είχες τήν άνάγκην του, διότι προσεπάθεις
άπ’ αυτού νά ύψωθής.
Τόν έπεριποιήθης. Τόν έτράταρες μάλιστα

Είσήλθες εις χήν βουλήν, άνήλθες τό βήμα,
τον εξύβρισες και τόν έξηυτελιοας.
Τω είπες ότι σέ εξέλεξε διότι τρώγει τό ψωμί
σου, τω είπες:
Τόν κ α ϋμ ένο ... τόν βοηθούμε λ ίγο ... ερχεται
κ ά π ο τε τρ ώ γ ει... τ ί νά σο ύ κ ά μ η ... είναι π τω 
χός***

Την έπομένην ήσθάνθης τό λάθος, ήθέλησες
νά τό διορθώσης και έδιόρθωσες τά πρακτικά
με τό δικαίωμα όπερ έχει πας βουλευτής νά
διορθώνη τούς λόγους του.
Άλλ’ όταν τούς έπρόφερες είμεθα εκεί καί σέ
ήκούσαμεν μ ε τ ’ α υτιά μας.
***

Άλλ’ όταν έχης τό θάρρος νά λέγης άπό τού
βήματος τής βουλής, οτι αι χιλιάδες τών ψή
φων, αίτινες σέ έξέλεξαν άποζούν άπό τήν
οίκογένειάν σου, δέν κάμνεις άλλο παρά νά
συνεχίζης τό έργον σου.
Σύ καί όταν έξετέθης, ως βουλευτής έξύβρισας τούς μέλλοντας νά σ’ έκλέξουν.
***

και μπίρα.

Τότε έγραφες οτι α νεξά ρ τη το ς όιατελώ ν έν

Σύ τού έσφιγγες τό χέρι- εκείνος έλεγε: τί λα
μπρός νέος!
Ή πατρική σου οικία ή όποια ποτέ δέν είχεν
άνοιχθή εις αυτόν ήτο τότε όρθάνοικτη.

τω ιδιωτικω βίω θά είσαι και εν τω πολιτικά).

***

Ό ΛΑΟΣ έφυγε, αι έκλογαί έτελείωσαν.
Σύ τόν έξεδικήθης.
Ήθέλησες νά τόν ταπεινώσης.

Και έξύβριζες τόν ΛΑΟΝ.
Τψ έλεγες, έχω π α ρ ά δ ες καί είμαι τίμιος. Σύ
πτωχέ έκλογεΰ, ό όποιος δέν έχεις είσαι άτι
μος, έξαρτάσαι, σέ κάμνω όπως θέλω μέ τόν
π α ρ ά μου.
(Από τον Ρ α μ π α γά , 17/2/1880)

AM &R 1 C A H E M B A S S Y ?
H A I/..A M EW C A H
ΕΜ Π Α ’ ΐυ ...Ε Β Γ Α ’ Ι ύ ί .

Μ ικρά
Πολιτικά Αινίγματα
—Ποιος ήταν όλ’
αυτά τα χρόνια του
ΠΑΣΟΚτο δουλάκι;
•T o alter ego του
Μίμη Ανδρουλάκη.
—Τι είναι «σ’
έφτυσα σαν
πασατέμπο»;
• Η περιφρόνηση
στην Κ.Ε. του ΣΥΝ
από τον πρέσβυ ε.τ.
κ. Ζέππο.
—Τι είναι «μια θέση
στο παραθυράκι»;
• Η φιλοδοξία ζωής
του Π. Κουναλάκη.
—Τι είναι
«αριστερός με
φορεσιά
καινούργια»;
• Η περίπτωση του
Σπύρου Βούγια.
—Τι είναι «στο ψωμί
τους βούτυρο και
μέλι»;
• Το παράδειγμα
του Σ. Δανέλη.
—Τι είναι
«προδομένη νιότη»;
• Η περίπτωση του
Πάνου Σκοτινιώτη.
—Τι είναι «ο
θάνατός σου η ζωή
μου»;
•Τ ο επίμονο ματάκι
του ΠΑΣΟΚ στους
αριστερούς: «Παιδί
μου! Έ λ α μαζί μου!»
—Πότε μπορεί να
γίνει κάπως πιστευτή
μια τέτοια «ερωτική»
πολιτική;
• Μα, μόνο αν
ψηφιστεί η Απλή
Αναλογική!

Νίκη Φόρουμ

4

ΑΝΔΡΕΑΣ, 0 ΑΛΛΟΣ

Μικρά

Πολιτικά Αινίγματα
—Σε τι μπορούν
ωστόσο να
εμπιστεύονται το
ΠΑΣΟΚοι
κεντροαριστεροί
«ιδεαλιστές»;
• 'Οτι πληρώνει πάντα
τις «κρυφές»
επιταγές.
—Τι θα ήταν μια
κίνηση απίστευτης
τόλμης;
• Να προσχωρήσει
στο Συνασπισμό ο
Κώστας Λαλιώτης!
—Τι έκανε την
κυβέρνηση να βράζει
στο καζάνι;
• Οι επερωτήσεις του
συντρόφου
Ααφαζάνη.
—Πώς έβλεπε και
βλέπει το ΠΑΣΟΚ το
Συνασπισμό;
• Σα σφαχτάρι γι’
αποκεφαλισμό.
—Τι είναι
«Συμμετοχική
Δημοκρατία»;
• Με την ψήφο του
λαού να καταργούνται
τα Ασφαλιστικά
Ταμεία.
—Τι θα
αντιπροσωπεύουν στη
Βουλή οι
Ανδρουλάκης,
Ανδριανόπουλος,
Μάνος και
Δαμανάκη;
• Του καρνάβαλου το
γαϊτανάκι.
—Τι είναι
«Ριζοσπαστική
Αριστερά»;
• Μια φωνή και μια
γροθιά!
Νίκη Φόρουμ
(Διά της αντιγραφής:
Τζίνα Πολίτη)
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υτόν τον άνθρωπο δεν τον του, Κωνσταντίνου Καραμαν
εκτίμησα ποτέ και τον θε λή, του αρχιτέκτονα της Μετα
ώρησα μεγάλη φούσκα πολίτευσης: «Εγώ δεν έχω
από την εποχή ακόμη που υπο ανάγκη τον Καραμανλή, εμένα
δεχόταν με τον Κοσκωτά τον με βγάζει ο Ολυμπιακός». Να
Ντέταρι στο λιμάνι του Πει που τώρα θα τον βγάζει το ψη
ραιά. Θυμάμαι ακόμη με απέ φοδέλτιο επικράτειας του
χθεια τη «φοβερή» ατάκα που Γιωργάκη. Εκτός κι αν από τό
εκστόμισε ως υπουργός Πολι τε ο ευφυής Ανδρέας είχε προτισμού -πέρασε κι από αυτό το βλέψει τη σχέση Γιωργάκηπόστο- σε βάρος του ευεργέτη Κόκκαλη και έκανε, ο προνοη

Α

τικός ανήρ, τα κουμάντα του.
Κατά τ’ άλλα ο πολέμαρχος
του Βελιγραδιού και ο πορθη
τής της Βαγδάτης, ο τενίστας
-έτσι είχε φωτογραφηθεί κά
ποτε για το Έ ν α του Κοσκωτά,
φροντίδα της Άννας Μιχαλιτσιάνου- που τα βράδια φορά
ει το ταγιεράκι της Θάτσερ,
μου προκαλεί απλώς αηδία.
Μ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΟΝΟΜΑΤΟΣ
μένα ο Μόνος, καθότι συ
νονόματος μου, μου είναι
συμπαθής και θεωρώ πως
έκανε τεράστιο σφάλμα η ΝΑ
να μην εξαντλήσει όλα τα περι
θώρια ώστε να τον εντάξει στις
δυνάμεις της. Μεγαλύτερο λά
θος έκανε όμως ο νεόκοπος,
αμήχανος αρχηγός ο οποίος
υπείκοντας στην πλέον αγε
λαία μεταμοντέρνα συνθήκη
του «όλα πάνε με όλα», σαρώ
νει εσχάτως ό,τι πετάει κι ό,τι
κολυμπάει. Έτσι όμως δεν

Ε

Τ ’ εχει νά γένη
Λαέ, πού μουντζουρώνεσαι
Γιά την Άπόκρηά σου,
Λυπήσου τά τηγάνια σου,
Λυπήσου τήν καπνιά σου,
Και ’ςτή μουντζούρα σου, λαέ
Οικονομία κάνε,
Γιατί μουντζούραις, γύρω σου,
Οί φόροι θά σ ε φάνε!...
Τ’ έχει νά γένη σήμερα!...
Μπροβάλετε νά δήτε,
Εσείς πού όλο τό λαό
’Σάν όρνιθα μαδεΐτε!
Δική σας μάσκ’ άπάνω του
Άνίσως βασιλεύη
'Όλο τό χρόνο... σήμερα
Αυτός σάς μασκαρεύει!...
Τ’ έχει νά γένη σήμερα!...
Μά ό,τι καί νά γένη,
Τόσο πολύ μασκάρεμα
Μιά ’μέρα δ ε ν τό βγαίνει!...
(Από τον Ρ α μ π α γ ά , 27/1/1885)

φτιάχνεις κόμμα, αλλά τον
«Βασιλόπουλο» στο Ψυχικό
(όπου εξάλλου ψωνίζει και η
νομενκλατούρα του ΠΑΣΟΚ).
Ο Μάνος, ως εκφραστής ενός
πρακτικού πνεύματος, λά
μπρυνε με τον αιρετικό του λό
γο και τις ρηξικέλευθες επιλο
γές του την αρκετά γηραλέα
και συντηρητική αξιωματική
αντιπολίτευση. Τώρα στο
ΠΑΣΟΚ μάλλον τον οδήγησαν
η πικρία και η απελπισία του.
Δηλαδή οι χειρότεροι σύμβου

λοι για έναν πολιτικό. Ο ίδιος
μάλιστα προδίκασε έτσι και το
μέλλον του. Στα έδρανα της
μελλούσης βουλής, πάλι ως συνεργαζόμενος με την Αντιπολί
τευση, θα παίζει, φευ, με τα
playmobile του όπως στην εκ
πομπή της Στάη. Να ρίξουμε
τους τοίχους, αγαπητέ Στέφα
νε, σύμφωνοι. Αλλά όχι με τηλετρικάκια και λεκτικές τρα
κατρούκες! Κατά τ’ άλλα σου
καταθέτω τη θλίψη μου.
Μανωλάκης Βομβιστής

«ΔΙΛΗΜΜΑΤΙΣΜΟΙ»
φίλος και συνεργάτης Πέτρος
Μαρτινίδης μάς κάνει άγρια κριτική.
Σιγά-σιγά Πέτρο. Μην τρελαθούμε
κιόλας! Προσχώρησες στον «διλημματισμό»;
Ή δημοκρατία της διαφθοράς ή
ολοκληρωτισμός διεφθαρμένος; Εμείς
έχουμε προσχωρήσει στην άποψη Small is
beautiful. Και πάντως καμιά εξουσία δεν μας
αρέσει. Ακούγεται λίγο αναρχικό; Με τα
μαύρα χάλια που περνά ο τόπος, με την
κοροϊδία που πέφτει σε βάρος όλων μας, τι
περιμένεις; Άντε, γράψε κάτι τις.
Περιμένουμε.

Ο

Αγαπητό μου Αντί,
Φοβάμαι ότι στη δίκαιη εναντίωσή σου, ως αρι
στερού περιοδικού, σ ’ ένα ΠΑΣΟΚ διεφθαρμέ
νο, προσαρμοσμένο στον καπιταλισμό, συχνά
αργυρώνητο και μονίμως βολεμένο, έχεις αρχί
σει να ξεχνάς πως είσαι αριστερό περιοδικό.
Στα εβδομαδιαία τεύχη σου, της προεκλογικής
περιόδου, δεν είδα ούτε μία επικριτική κουβέ
ντα για τις χουντοθεούσες της Ν.Δ., που επελαύνονν κραδαίνοντας ως υπέρτατο τεκμήριο του
δημοκρατικού τους φρονήματος τον σεβασμό
τους προς τις 3.500.000 υπογραφές του κ. Χ ρ ι
στόδουλου. (Που σημαίνει ότι αν μαζέψουν σε λί*γο 4 ή 5.000.000 υπογραφομένων, θα ασκήσουν
το «δημοκρατικό» δικαίωμά τους να καίνε τους
άθεους στις πλατείες, να εκτοπίζουν τους αλλό
δοξους ή να επιβάλλουν στους εβραίους να φο

Η Κυριακή μας

ρουν το κίτρινο άστρο. Α υτό το τελευταίο μάλι
στα, ίσως το προτείνει η αρθρογράφος προηγού
μενου τεύχους σου Αιάνα Κανέλλη η οποία κατήγγελλε τον νέο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ως «αγαπη
μένο παιδί» όχι απλώς των Αμερικανών αλλά
των «Αμερικανοεβραίων», καταγγελία που θα
προσυπέγραφε υποθέτω, μεταξύ άλλων, και ο κ.
Πλεύρης).
Ό πως επισημαίνει ένας σοφά ισχυρογνώμων
κομμουνιστής, στην πρόσφατη Αυτοβιογραφία
του: «Ο κίνδυνος σήμερα προέρχεται από τους
πολέμιους του λόγου: από τους θρησκευτικούς
και τους εθνοφυλετικούς φονταμενταλισμούς,
από τους ξενόφοβους, στους οποίους σ ι^ π ε ρ ι
λαμβάνονται οι κληρονόμοι του φασισμού ή
κόμματα εμπνευσμένα από το φασισμό, που
έχουν καταλάβει την εξουσία στην Ινδία, στο
Ισραήλ και στην Ιταλία.» (Eric Hobsbawm, 2003)
Με τριάντα και πλέον χρόνια ισχυρογνώμονος
αριστεροσύνης στο παρελθόν σου, αγαπητό μου
Αντί, κι ολοφάνερο το ότι δεν έχεις ενδώσει στην
αναπόφευκτη από το 1848 μέχρι σήμερα διολί
σθηση κάθε επαναστατικής γενιάς από τον ριζο
σπαστισμό στη μετριοπάθεια, δε χρειάζεσαι εμέ
να να σου θυμίσω πως ακόμα και μια δημοκρα
τία της διαφθοράς είναι λιγότερο ειδεχθής από
έναν ολοκληρωτισμό (από τον οποίο άλλωστε δε
λείπει η διαφθορά, απλώς απαγορεύεται να κα 
ταγγελθεί). Σου το θυμίζω, πάντως,
πολύ φιλικά,
Πέτρος Μ αρτινίδης

[...]
Έ ν Μεσολογγίψ
είναι εις δήμαρχος
όστις έχων δεινόν
έρωτα π ρ όςτού ς
χοίρους, έχει ώς
ιδεώδες του νά
κάμη τούς δρόμους
κήπους οπού νά
βόσκωσι χοίροι.
Προκαλούμενος νά
δώση έξηγήσεις
περί τοΰ έρωτός του
αυτού, λέγει:
-Π ώ ς; Δεν βλέπετε
πώς παχύνουν οί
χοίροι εντός τής
βρώμας; Ή θέλετε
νά σάς κάμω
λιγνούς σάν
μπαστούνια;
[...]
(Α πό τον Ρ α μ π α γά ,
8/2/1879)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«Βάσει της μακράς παράδοσης συμμετοχικής δημο
κρατίας που έχει, η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στο στό
χο της ανάπτυξης νέων δημοκρατικών πρακτικών ώστε
να ανταποκριθεί σ' αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις».
Το παραπάνω αποτελεί απόσπασμα από την ομιλία
του Γιώργου Παπανδρέου στη Γενεύη και στην Παγκό
σμια Σύνοδο για την Κοινωνία της Πληροφορίας στις
11/12/2003, δηλαδή ένα περίπου μήνα πριν πάρει το
«χρίσμα» και αρχίσει να πλασάρει και στην «εσωτερική
πολπική αγορά» τα περί «συμμετοχικής δημοκρατίας».
Νομίζω ότι τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι εύ
λογα: Αφού η Ελλάδα «έχει μακρά παράδοση συμμε
τοχικής δημοκρατίας», τότε γιατί αυτή (η «συμμετοχι! κή δημοκρατία») αποτελεί πρόταση και σημαία του νέ^ου ΠΑΣΟΚ ως ζητούμενο;
Να υποθέσουμε τις απαντήσεις; α) Γιατί άρεσε στο
επιτελείο του νέου ηγέτη όταν έψαχνε να βρει και
νούργιες προτάσεις; β) Γιατί πάντα ήταν ζητούμενο,
'αλλά στους Ελβετούς μπορούμε να λέμε και κανένα
ψεματάκι; γ) Λέμε και καμιά εξυπνάδα για να περνάει η
1 ώρα; δ) Συμπληρώστε ό,τι θέλετε.
Σιούτ
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ΚΜΜΑβΕ.,

ΠΙΣΤΕΥΕ...
Πανικός έχει προκληθεί
στην Χαριλάου Τρικούπη
από την αρνητική εικόνα
που δημιούργησε για το
ΠΑΣΟΚ η προσχώρηση
των Μάνου και
Ανδριανόπουλου. Και
ποιος ανέλαβε να βγάλει
τα κάστανα απ’ τη φωτιά;
Ο πρώην γραμματέας
του ΠΑΣΟΚ Κώστας
Λαλιώτης, ο οποίος με
το γνωστό
απλουστευτικό ύφος του
κάλεσετους
ψηφοφόρους του
κόμματος να μείνουν με
το ΠΑΣΟΚ... χωρίς να
ρωτάνε.
Τ.Κ.Δ.

§
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Μεγάλη Δημοκρατική
Παράταξη: Ό,τι πετάεικι
ό,τι κολυμπάει στου
Βασιλόπουλου. Τα
μυαλά στα κάγκελα και
τα κασκόλ στα χέρια.

ΕΑΙΠΕλΟΤΙ.

Ti ΙΚΜΜΜΕ\

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ (!)

- ΚΕ1ΑΜ1 νιι

γινε κι αυτό. Δώσαμε δηλαδή, ως
χώρα, στους «προστάτες» των λα
ών, τους Αμερικανούς, το δικαίωμα
να συγκεντρώνουν και να αποθηκεύουν
για δική τους χρήση τα προσωπικά δε
δομένα των ελλήνων πολιτών που για
οποιοδήποτε λόγο θα αποφασίζουν να
μπουν σε αεροπλάνο -προς το παρόνγια να ταξιδέψουν, όχι μόνο στις ΗΠΑ
ασφαλώς, αλλά σχεδόν οπουδήποτε γης.
Και ποιος παραχώρησε το δικαίωμα
αυτό; Μα, η πλέον αρμόδια Ανεξάρτητη
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσω
πικού Χαρακτήρα, η οποία μάλιστα μας
«χρυσώνει το χάπι», εξηγώντας ότι απο
φάσισε την παραχώρηση αυτή για να
ικανοποιήσει τις αμερικανικές απαιτή
σεις, αλλά... μόνο για τρεις μήνες.
Και βεβαίως το θέμα δεν βρίσκεται μό
νο στην κοροϊδία -ενός κακού μύρια
έπονται-που γίνεται, αφού είναι βέβαιο
ότι η παραχώρηση θα εξακολουθήσει να
ισχύει και μετά το τρίμηνο. Είναι κυρίως
η πλήρης υποταγή στον εκβιασμό που
ασκεί σε βάρος μας άλλη χώρα -έστω κι
αν είναι υπερδύναμη- και μάλιστα από
μια... ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει ως
πρώτιστο καθήκον την προστασία των
συμφερόντων των ελλήνων πολιτών.
Τ.Κ.Δ.
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«ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ» DEBATE
υόμιση ώρες(!) συζη
τούσαν οι κύριοι Αθανασάκης και Γερουλάνος, εκ μέρους του Γ.Α. Παπανδρέου, και Ρουσόπουλος και Αδριανός εκ μέρους
του Κ. Καραμανλή. Το παζά
ρι (σύνθεση απόψεων το
ονόμασαν) ήταν το δεύτερο
και αφορούσε τις τηλεοπτι
κές αντιπαραθέσεις -ντιμπέιτ επί το αμερικανικότερον-των δύο αρχηγών.

Δ

Απορούμε που η είδηση
είναι ότι κατέληξαν σε συμ
φωνία! Άμα ο άνθρωπος και
δη ο πολιτικός είναι σίγουρος για τις απόψεις του και
κυρίως για τα πεπραγμένα
του, δεν φοβάται το διάλο
γο. (Διάλογος: Δύο πα ρ ά λ
ληλοι μονόλογοι τη λ εο π ιικά «αυτιστικών», που απευ
θύνονται στην κ ά μ ε ρ α και
όχι ο ένας στον άλλο).
Φ.ΛΟΓΑ

Απόκρηα
Α π ’ άκρη, σ’ άκρη, σήμερα,
Ή μάσκα βασιλεύει!...
Μικροί, μεγάλοι, θηλυκοί
Κι’ άρσενικοί τή βάζουν...
[...]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

s

Συμμετοχική
Δημοκρατία: Οι
ανεύθυνοι στην εξουσία,
οι ευθύνες στους
πολίτες, το έμβασμα
στον Καλατράβα, η
λυπητερή στον κάθε
φορολογούμενο.
Μ.Σ.

Εμείς εδώ γινόμαστε
Τής μασκαράτας κόμμα!...
Νηστεύομε τή δόξα μας,
Τή φήμη, τήν τιμή μας
[...]

Μά πάλι γιά μασκάρεμα
Ξοδεύομ’ οσα οσα!...
Δεξά, ζερβά καί άψηλά
Και χαμηλά κυττάτε,
Κυττάτε τί μασκάρεμα
Και τί μουντζουρωμένοι!...
Μάς πιάνει τό μασκάρεμα

’Ώ! μήν τό ξεκολλάτε!...
Γιατ’ είναι καί ή μούρη μας
’Στη μάσκα κολλημένη!...
Δεξά, ζερβά καί άψηλά
Και χαμηλά κυττάτε,
Κυττάτε τί μασκάρεμα
Και τί μουντζουρωμένοι!...
[...]

Κ’ ή μασκαροκυβέρνησι
Ά ρπάχνει τό τηγάνι
Κι’ οπού άσπρίσωμε, κολλά
Τήν άτιμη μαυρίλα!...
’Α π’ άκρη, σ’ άκρη, σήμερα,
Ή μάσκα βασιλεύει
[...]
(Α πό τον Ρ α μ π α γά , 31/1/1882)

-------------------------------------- \
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01 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
το απόγειο ο πολιτικός αμοραλι
σμός, στο ζενίθ η νέα προσπάθεια
εξαθλίωσης ψυχών και συνειδήσε
ων, εν σωτηρία» έτει 2004.
• Η αλήστου μνήμης του τότε «χαρι
σματικού»
γεννήτορος
μακαρίτη
Ανδρέα Παπανδρέου παροιμιώδης
φράση «ο λαός είναι θεσμός», βρήκε
την υπερβατική εφαρμογή της στον τω 
ρινό «χαρισματικό» γιο του με τη νεολογική εκδοχή της «ο λαός είναι κόμ
μα». Εννοώντας προφανώς τους συ
μπαθείς υπέργηρους των 94 και 99 χρό
νων και τους χαβαλέ Ιόάρηδες που
άφησαν τους... καναπέδες τους οι μεν
και τις καφετέριες οι δε, για να φέρουν
το νέο είδος της... συμμετοχικής δημο
κρατίας που μόνο ο Καντάφι προ
40ετίας εμπνεΰστηκε στη Τζαμαχιρία.
• Οι εξωνημένοι και καρατομημένοι
«χάριν παιδιάς» της πρόσφατης Παχτικής δημοκρατίας (πλαστογράφοι του
κοινού ποινικού δικαίου και εκφραστές
της «ντροπολογικής» εκσυγχρονιστικής
Σημιτείου πολιτικής) προσήλθαν την
περασμένη Κυριακή και ψήφισαν τον
δήμιό τους Γεώργιο Π απανδρέου, όπως
ακριβώς το 1938 οι καταδικασμένοι σε

δρεϊκής καταιγίδας.
Κι εμείς που φτιάξαμε το ΠΑΣΟΚ και
οραματιστήκαμε μια «Ελλάδα στους
Έλληνες», που πρωτοήπιαμε το πικρό
γάλα του συνθήματος «στις 18 Σοσιαλι
σμό» και στη συνέχεια ζήσαμε το κολα
στήριο της «Αλλαγής» αλλά προκάναμε
να το σκάσουμε νωρίς για να γλυτώσου
με το φρενοκομείο, τώρα ως εκ θαύματος
χαλυβδώνουμε τη θέλησή μας, όχι μόνο
για να διώξουμε την φαιοπράσινη λαίλα
πα, αλλά και να στηρίξουμε τα μικρά
κόμματα να μπούνε στην αυριανή Βουλή
των Ελλήνων και όχι των ανθελλήνων.

θάνατο από τον πατερούλη Στάλιν έπε
φταν μπροστά στο εκτελεστικάΤαπόσπασμα φωνάζοντας «ζήτω ο Στάλιν».
• Έ ν α ς ένας, μία μία από τους πρω
ταγωνιστές του ηρωικού Πολυτεχνείου,
αναγνωρισμένοι πλέον πρωταθλητές
της πολιτικής τούμπας (Ανδρουλάκης,
Δαμανάκη και Σία), τρέχουν να εξαρ
γυρώσουν τα ληξιπρόθεσμα γραμμάτια
της προδοσίας της αριστερής τους ιδεο
λογίας για να πάρουν και αυτοί το κάτι
τι τους από την πίτα της αρπαχτής και
να νομιμοποιήσουν το Θατσερικό
άνοιγμα του Giorgos στους ΜανοΑνδριανοπουλαίους.
• Ο ι σαρδονίως χαμογελαστοί των τη
λεοπτικών παραθύρων της μέχρι χτες
βαριοσοσιαλιστικής
αυτοκρατορίας
(Πάγκαλος, Ααλιώτης, Τσοχατζόπουλος, Β. Παπανδρέου κ.ά.) επιδίδονται
τώρα στο λίαν προσφιλές άθλημα της
βαρβαρικής (βαρ, βαρ παρ’ αρχαίοις...) γαργάρας, ώστε να είναι έτοιμοι
για παν ενδεχόμενο: ή να μοιραστούν
μετά τις 7 Μαρτίου το τρόπαιο της νεοσοσιαλφιλελεύθερης κουτάλας ή (το πι
θανότερο) να πάρουν κάτι από τα ενα
πομείναντα ιμάτιατης Giorgio-Παπαν-
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Σωτήρης X. Σωτηρόπουλος, γιατρός
Υ.Γ. Κατ’ ανάγκη θα αυτοσυστηθώ για το
ασφαλές του πολιτικού μου λόγου: Ιδρυτικό
μέλος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευ
τής Β 'Πειραιά το 1974, Γραμματέας του Το
μέα Υγείας μέχρι το 1980, απεχώρησα το
1983. Μέλος της Κεντρ. Πολ. Επιτροπής του
ΣΥΝ και υποψήφιος βουλευτής A 'Πειραιά
το 1989. Απεχώρησα με τη διάσπαση του
ενιαίου ΣΥΝ το 1991. Έκτοτε ανένταχτος
της ριζοσπαστικής ανανεωτικής Αριστερός.
Ελεύθερος κάθε προσμίξεως...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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«Ειχαμί μια Kußcpvnon iiou Oev nrciv oui πάνω ιης»

«Έκανα ό,τι μου efleye ο Σημίτης»

Μ•J
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J. ilft.tî». ν/Λ·.
ί
p-j ιι,ί .11. U<mOu.ji .. :■ Α><5*. b

, „

, ) ΙΕ Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ
πιτέλους ο Π ρω τόπ απ ας λύ νει τη σιωπή το υ σ την εφ η μ ερ ίδ α
)ο/7) Times ( 16 .2 .0 4 ) και ε ξο μ ο λ ο γ ε ίτα ι: «Έκανα ό,τι μου έ λ ε γ ε
'Σημίτης». Και σ υνεχίζει ο μ ά ρ τυ ρ α ς το υ εκσ υ γχρ ο νισ μο ύ,
ί ύνοντας, όπως προείπα, τη σιωπή το υ δ ιεκ τρ α γ ω δ ώ ν τα ς τα
σα τρ ά β η ξε στη Ζ α λ ο κ ώ σ τα : «Είχαμε μια κυ β έρ ν η σ η που δ ε ν
τανστα "πάνω " της». Α μ ίλ η το ς ο πρώην κ υ β ερ ν η τικ ό ς
κπρόσωπος. Εδώ παπάς ε κ ε ί παπάς, που β ρ ίσ κετα ι τώ ρ α ο
Ιρωτόπαπας;
Τ ζ ιμ Μ π ο ύ κ η ς

τροπολογία Πάχτα πάει να ξεχαστεί. Βέβαια έχουν επισυμβεί δεκάδες γεγονότα έκτοτε. Συνέδριο με την διά
βοής ανάδειξη του κληρονόμου Παπανδρέου, εκλογή
του Γιωργάκη με το απίθανο εκείνο δημοψήφισμα, οι περιο
δείες του στην Μαγκουφάνα και άλλα πολλά. Αλλά έχουν ξε
χαστεί και πολλά άλλα. Περνούν τα χρόνια, κατασταλάζουν
κάποια από τα περασμένα γεγονότα στη μνήμη μας, άλλα ξε
χνιούνται. Ποιος θυμάται λ.χ. ότι ο Μένιος είχε επιμείνει και
ψηφίστηκε τελικώς στη Βουλή μια τροπολογία -την είχαν συντάξει ο Γιάννης Ματζουράνης μαζί με τον Θανάση Βαρλάμη
στα γραφεία της Τράπεζας Κρήτης- που έδινε χρόνο στον Κοσκωτά να μαγειρέψει τα λογιστικά του και να αποφύγει «δια
νόμου» τον ουσιαστικό έλεγχο. Από το τχ. 388 του ΐντ/' αναδη
μ οσ ιεύουμ ε
. !>. Τα
' ν ο / ι ; ^ ί r p o c o n c now a v c ^ c p o v r a i otrçv νομ&τμασ« 2
φ ω τ ο τ υ π ί α avtoC< i f v
n v c ' X o u v wr. vr eß& ). oY» > c c a oc ΓΡ ο Ο ς σμ ία ?^ ι
ηηνόν
του δακτυλό- u r 6 t r n ’. o o ; cv'o?! a . ' î o û t o i v c l CV ί > ί| \ υ θ ΐ γ ι α
rpoeV euo^
χΡΤ·
γραφου των l « o i m 6 v fj 6AÀUW O i 'i o v o U i^ u v μ ς ί ν ι ν , uc o r o i a c τΕχφ υv ce c ' i t o t‘. ' « i ' i u t i i i f t ί ί ρ ^ η της ».ΓΡαγρ&ψον 1,
£e * c p i «twon
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ΟΥΤΕ ΘΕΑΤΗΣ
ΟΥΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
ΤΟΥ ΔΕΘΕΛ0ΝΤΙΣΜ0Υ
Το παγκόσμιο κίνημα του
Δεθελοντισμοΰ
εμπνέεται
από τις πανανθρώπινες
αξίες των θερινών διακοπών
και της αμειβόμενης εργα
σίας. Τζάμπα αυγουστιάτικα
δεν δουλεύει.
Ο δεθελοντής δεν ρωτήθη
κε αν θέλει να έρθουν οι
Ολυμπιακοί στην Αθήνα. Οι
Ολυμπιακοί που είναι στον
Πειραιά του φαίνονται ήδη
πάρα πολλοί.
Ο δεθελοντής έχει παρατη
ρήσει ότι καμία χώρα των 1 0
εκατομμυρίων κατοίκων δεν
έχει διεκδικήσει ποτέ μια τό
σο μεγάλη διοργάνωση.
Αβίαστα έρχεται στο μυαλό
του ότι οι Ολλανδοί, οι Βέλ
γοι, οι Σκανδιναβοί είναι μαλάκες και εμείς εδώ οι έξυ
πνοι. Η Ολυμπιάδα δεν είναι
η νέα μεγάλη ιδέα. Είναι η
μεγάλη ιδέα που έχουμε για
τον εαυτό μας.
Ο δεθελοντής γνωρίζει ότι
στους Ολυμπιακούς Αγώνες
χρειάζονται 2,5 εθελοντές
ανά αθλητή και προειδοποι
εί ότι κάποιοι εθελοντές
μπορεί να βρεθούν κομμένοι
στη μέση.

Ο δεθελοντής γνωρίζει ότι
για κάθε εθελοντή που κρα
τάει τα καλάθια με τις φόρ
μες των αθλητών στον στίβο
αντιστοιχούν 1 0 εθελοντές
παρκαδόροι στις εγκαταστά
σεις του μοντέρνου τρίαθλου. Επίσης δεν συγχέει
τους εθελοντές με τους κρι
τές οι οποίοι επίσης τριγυρνάνε στους αθλητικούς χώ
ρους αλλά κάνουν κυριλέ
δουλειές.
Ο δεθελοντής συμμετέχει
στην ολυμπιακή προετοιμα
σία κάθε μέρα οδηγώντας
ανάποδα σε μονόδρομους,
υπερπηδώντας
χαντάκια,
αποφεύγοντας φορτηγά και
μπουλντόζες, χωρίς αναβο
λικά και χωρίς να αμείβεται
με τον βαθμό του υπολοχαγού.
Ο δεθελοντής δεν βλέπει
τον λόγο για τον οποίο θα
πρέπει να δαπανήσουμε 4
ετήσιους προϋπολογισμούς
της μέσης εκπαίδευσης για
την ασφάλεια 2 0 ημερών
αγώνων, πολλώ μάλλον που
για να αποσβεστεί το ποσόν
πρέπει να παρακολουθούνται και να δέρνονται συστη-

ματικά οι πολίτες της χώρας
για τα επόμενα 78 χρόνια.
Ο δεθελοντής έχει προσέ
ξει ότι έχουν εξαφανιστεί τα
αδέσποτα από την Αθήνα.
Στην πιο αισιόδοξη περίπτω
ση, έχουνε πάει εθελοντές.
Το ίδιο ισχύει και με τα δέ
ντρα για τα οποία έχουν π α 
ραγγελθεί εθελοντές σε φυ
τώρια της Ισπανίας.
Ο δεθελοντής γνωρίζει ότι
η αφιλοκερδής ενίσχυση
μιας κερδοσκοπικής επιχεί
ρησης δικαιολογείται μόνον
αν είναι η δουλειά του μπα
τζανάκη του και πρόκειται
να ανταμειφθεί με πλουσιο
πάροχο γεύμα και αιώνια
υποχρέωση.
Ο δεθελοντής γνωρίζει ότι
αυτό που του ζητάνε τζάμπα,
κάποιος άλλος το πληρώνε
ται ως οφσόρ εταιρεία συμ
βούλων που είχε την ιδέα.
Ο δεθελοντής δεν δελεάζε
ται με συλλεκτικές καρφί
τσες, τιμητικά διπλώματα ού
τε με παντούφλες με τον Φ οί
βο και την Αθηνά. Αμα είναι
να του νομιμοποιήσουνε το
αυθαίρετο ή να του βάλουνε
το παιδί του στο Δημόσιο το

ΤΩΡΑ ΚΑΙ 01 ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥΣ
αρά τις αντιδράσεις των
κατοίκων πέριξ της Αμερι
κανικής Πρεσβείας και του
Μεγάρου Μουσικής, στις κατά
καιρούς προσπάθειες κατάργη
σης της οδού «Πέτρου Κόκκαλη», φαίνεται ότι το θέμα θα λυ
θεί νομοθετικά: υπέρ της πρε
σβείας βεβαίως και του Μεγά
ρου. Πληροφορίες θέλουν μια
από τις τροπολογίες που όλοι
«αγαπήσαμε» -και ιδίως ορι
σμένοι εκ των βουλευτών- να
παίξει στο άμεσο μέλλον τον από
μηχανής θεό. Τόσο άμεσο, που
καταβάλλεται προσπάθεια να
προλάβει τις εκλογές.
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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέ
ρουν ότι ο δρόμος σχεδιάζεται
να μετατραπεί σε ιδιότυπο πεζόδρομο, στον οποίο θα επιτρέπε
ται η διέλευση οχημάτων που
εξυπηρετούν την αμερικανική
πρεσβεία και τους επισκέπτες
του Μεγάρου Μουσικής. Ό ,τι
συμβαίνει ατύπως και σήμερα
δηλαδή.
Στο θέμα εμπλέκεται και ο Δή
μος Αθηναίων ο οποίος, ανα
γκαστικά και εξ αντικειμένου,
θα πάρει θέση και θα πρέπει να
την εξηγήσει και στους δημότες.
ΟΦΙς

ΣΤΗΝ Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Δ Α
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
Από φυλλάδιο αναρχικών.

συζητάει. Αλλά και πάλι
γνω ρίζει ότι γι’ αυτές τις
δουλειές υπάρχουνε οι εκλογές.
Ο δεθελοντής δεν ανησυ
χεί για την επιτυχή έκβαση
των αγώνων. Την εγγυάταιη
παρουσία στις τάξεις των
εθελοντών του συνόλου των
γνωστών προσωπικοτήτων
της πολιτικής, κοινωνικής
και καλλιτεχνικής ζωής.
Ο δεθελοντής έχει ήδη
βγάλει εισιτήρια για τους
Ολυμπιακούς. Κατάστρωμα
για Ικαρία.
[Το κείμενο κυκλοφορεί
στο’Ιντερνετ].

Γλεντάτε
Τής Ά ποκρηας έπρόβαλλε ή ύστερη ημέρα,
Λοιπόν γλεντάτε σήμερα και πίνετε κρασίΘά ξημερώση αύριο ή καθαρή Δ ευτέρα
Μέ προσευχαΐς, μέ χά βαρα, μ’ έληαΐς, κουκιά,
τουρσί.
Γλέντι και άγιος ό θ εό ς... γενήτε ντίπ κουτοΰκι
Εμπρός νταούλι κ α ί βιολί, σουραύλι κα ί μπου
ζούκι.
Έ ξω κ α ρ διά ... μέ τό πιοτό κ α ί μέ τό γλέντι μόνο
Θά ξεχασθοϋν τά Γιάννινα καί ή πολιτική’Στή λύπη μην ξοδεύετε τής Ά π ο κ ρ η α ς τό χρόνο,
Μέσα ’στά στήθεια τού ‘Ρωμηού χα ρ ά άς κατοική.
Φάτε καί πιήτε, βρέ παιδιά, ’στά σπήτια σας μ’
ειρήνη,
Κι’ Α λλάχ κερήμ, φ ω νάζετε, κ ι’ άς γίνη ο,τι γίνη.
Λοιπόν θά λησμονήσουμε τό γλέντι όλως διόλου
Γι’ αυτά τά παληο-Γιάννινα, καί μέ τη συλλογή
Θάτρώγωνται τά νειάτα μ α ς;... άς π α ν κατά
διαβόλου!
Μή δέν μάς φθάνη τά χα τε ή κλασική μας γη;
Άς συλλογίζωνται γι’ αυ τά έκεΐνοι π ο ύ να ι
δούλοι,
Εμείς εί'μαστ’ ελεύθεροι... κ τύ π α λοιπόν, ντα. ούλι.
Τό ρετσινάτο ’στονομα τής ’λευθεριάς άς τρέξη,
Άφήσετε τόν πόλεμο, τό τόσο σοβαρό,
: Φωνάξετε τό Ά ϊν τ έ μ α ς κα ί τό Χ ρ ισ τέ κ ι’ α ς
λΚαι μέ μουντζούραις όλοι σας πηδάτε ’στό χορό.
’Στόν Γκόσσεν πέντε φ άσκελα, ’στόν Χ άτσφελδ
άλλα τόσα,
Κι’ άς κόβη θέματ’ άρρητα ή κοφτερή σας
γλώσσα.
Λφού έμεΐς τά ’φέραμε ά ν ά π ο δ α ως τώ ρα,
Η λύπη καί ό μαρασμός εις τί μάς ωφελεί;
Μπορούμε να δοξάσουμε τη ζηλευτή μας χώρα;
Μπορούμε νά μην έχουμε Κυβέρνησι, Βουλή;
Λν είμπορούμε, ό καϋμός κι’ ή συλλογή άς
—νείπη,
Ci’ αν δέν ’μπορούμε, τίπ ο τα δέν βγαίνει μέ τη
ύπη.
ίαί νά λυπόμαστε έμεΐς!... μά τούτο είναι φρί:η!

Εμείς πού ’συνειθίσαμε κ α ί ξέρουμε καλά,
λ Ιώς δλα καταντούν εδώ εις τό μασκαραλήκι;...
λεντάτε, φ ίλοι‘Έ λληνες, άν έχετε μυαλά.
f Ιερνρ γοργή τής Ά π ο κ ρ η α ς ή ύστερη ή μ έρ α ...
7] (λεντάτε καί ’ξημέρωσε ή καθα ρ ή Δευτέρα.
Souris
(Μ η χά νεσα ι, 22/2/1881)
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ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
αρανομίας -ου μην αλλά
και αλαζονείας- συνέχεια
εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και
στην προκειμένη περίπτωση του
νέου εκλεκτού του κόμματος, ο
οποίος σνομπάρισε ακόμα και το
διάταγμα για τη διάλυση της
Βουλής και την προκήρυξη
εκλογών, αρνοΰμενος να την
υπογράφει όπως ήταν
υποχρεωμένος ως υπουργός της
κυβέρνησης. Για το θέμα αυτό
μάλιστα, ο δικηγόρος Πρόδρομος
Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει ήδη
προσφύγει στη δικαιοσύνη, θέτει
επί τάπητος και την πολιτική
διάσταση αναφέροντας:
«Από το διάταγμα της 11-2-04,
για την διάλυση της Βουλής, την
προκήρυξη
εκλογών
κ.λπ.,
ΛΕΙΠΕΙ, εντελώς προκλητικά,
από κάθε άποψη, η υπογραφή του
κ. GAP, ως ΥΠΕΞ, μέλους του
Υπουργικού Συμβουλίου, μη δυ
νάμενα να καλυφθεί από την υπο
γραφή του, τότε, ΑΝ ΥΠ ΕΞ κ. Αν.
Γιαννίτση, που έχει τεθεί.
Για την ερμηνεία, από νομική-συνταγματική άποψη, του πρωτοφα
νούς τετελεσμένου και για τις έννομες συνέπειές του αρμόδια είναι τα
Δικαστήρια, αλλά για την πολιτι
κήν ερμηνεία της σκόπιμης, κατά
την γνώμη μου, παράλειψης υπο
γραφής, αρμόδια είναι προεχόντως τα κόμματα και, φυσικά, κά 
θε ψηφοφόρος, ιδίως εν όψει της
αντιμετώπισης, με ανανέωση της
λαϊκής εντολής, του εξαιρετικής
σημασίας εθνικού θέματος, τον χει
ρισμό του οποίου είχε, μέχρι και
την Δευτέρα 16η Φεβρ. 2004, ως
ΥΠΕΞ, ο κ. Παπανδρέου, που θα
μπορούσε να έχει και την πρωθυ
πουργία, νόμιμα, είτε από της 121-04 και οπωσδήποτε από της 9-204, αλλά προτιμά να μην την έχει,
λέει, πριν την 8-3-04.
Τέλος, ο κ. Σωκρ. Κοσμίδης,
Γ.Γρ. του ΥΣ και έκτος του ψηφο
δελτίου Επικράτειας του ΠΑΣΟΚ
του κ. GAP, οφείλει να εξηγήσει

Π

αμέσως στο εκλογικό σώμα την
υπηρεσιακή του δραστηριότητα
π ερ ί την έκδοση του επίμαχου
διατάγματος 48/11-2-04, (Φ Ε Κ Α '
40/11-2-04), ελλιπούς, κατά τα
προπεριγραφόμενα, αλλά και τα
π ερ ί την έκδοση της Πράξης με
αριθμό 4/5-2-04 του Υπουργικού
Συμβουλίου, βάσει της οποίας εκδόθηκε το επίμαχο διάταγμα, με
το περιεχόμενο του οποίου, ο κ.
GAP, που δεν το υπογράφει, δια
φωνεί, πρόδηλα: Ούτε διάλυση
Βουλής, ούτε εκλογές θέλει. Για
ποιον, τότε, τρέχει;»
Να σημειωθεί πάντως ότι ο
Γ ιωργάκης εξακολουθούσε
τυπικά να είναι υπουργός μέχρι
την περασμένη Δευτέρα, οπότε
παρέδωσε στον αντικαταστάτη
του Τάσο Γιαννίτση - που
σημαίνει, εκτός των άλλων, ότι
θεωρητικά είχε την ευθύνη της
εξωτερικής πολιτικής της χώρας
σε όλο το διάστημα που στη Νέα
Υόρκη ο Κύπριος πρόεδρος
Τάσος Παπαδόπουλος
αγωνιζόταν μάταια να ξεπεράσει
τις αφόρητες πιέσεις που δεχόταν
για μια εδώ και τώρα συμφωνία
με τον Ραούφ Ντενκτάς
Για να μη ξεχνιόμαστε.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΙΟ ΡΓΑΚΗΣ
Ή μάσκαις
Ή μάσκαις ήρθαν,
μά σαστίζουν
Ποιους άπό μάς νά
μασκαρέψουν,
Γιά μασκαράδες μάς
γνωρίζουν,
Δέ Οέν τή δόξα μας
νά κλέψουν.
(Από τον Ραμπαγά,
2 6 /1 /1 8 8 0 )

στε έτσι λοιπόν! Οι image makers του κόμ
ματος αποφάσισαν μετά λύπης τους ότι ο
αρχηγός είναι δυσλεκτικός, δεν τραβάει
στο parler, τα ελληνικά του μέτρια έως αμήχανα,
άρα δεν μπορεί ν ’ αναμετρηθεί σε debate με τον
Καραμανλή. Εμάς επί του προκειμένου σκασίλα
μας. Διερωτώμαι όμως έχοντας και τον Wittgen
stein κατά νου που λέει ότι ο λόγος είναι σκέψη
και η σκέψη γλώσσα, επί τόσα χρόνια υπεράσπι
ζε τα εθνικά μας θέματα ένας άνθρωπος με προ
βληματική έκφραση-σκέψη;
Αν όλα του τα επιχειρήματα εξαντλούνται στο
«όνειρο», το «όραμα», το «χάραμα», την «α
στροφεγγιά» και το κασκόλ, φοβάμαι ότι το Α ι
γαίο, τα ψάρια του και οι αδελφοί μας στη Μεγαλόνησο πρέπει ν ’ ανησυχουν, ειδικά τώρα
που η Ελλάς κυβερνάται με τον αυτόματο πιλό
το. Ή έστω να μην εφησυχάζουν. Θα μου πείτε
βέβαια πως την εξωτερική πολιτική την προ
γραμμάτιζε ο πρωθυπουργός -θυμίστε μου τ’

Ω
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ΑΝΑΚΡΙΣΗ
Ο Κακαουνάκης δ εν
ασ τειεύται.Την
Κυριακή 1 5 .2 .2 0 0 4
πήρε σ υνέντευξη κι
από τους τέσσ ερις
καμπαλέρος. Και τους
ρώτησε με τη σειρά:
Τη Μ αρία (τη
Δαμανάκη, καλέ) «για
το βρόμικο '89», το
σύντροφο Μίμη «για
το όχι στον Σημίτη»,
τον Α νδρ έα (τον
Ανδριανόπουλο) «για
τον Μ ητσοτάκη» και
τον Στέφ ανο «για τον
Καραμανλή». Και
πάνω-πάνω τίτλος:
ΑΝΑΚΡΙΣΗ. Ό χι που
νόμιζαν ότι θα
περάσουν έτσι εύκολα
στην Δημοκρατική
Π αράταξη. Υπάρχουν
και θεμα το φ ύ λα κες,
βρε ρετάλια! Ο Ν ίκος
σάς περιμένει στη
γωνία. Τώρα να σας
πούμε και τι
απάντησαν; Ε καλά,
μετά την «ΑΝΑΚΡΙΣΗ»,
όλοι οι παλιότεροι
γνω ρίζουμε ότι
α κολουθ ού ν
ομολογίες...

όνομά του, θα με διευκολύνετε- την επεκΰρωνε
το υπουργικό Συμβούλιο και τα τεχνικά θέματα
τα διεκπεραίωναν οι σύμβουλοι, οι επιτετραμ
μένοι διπλωμάτες κ.λπ. Και ξαναρωτώ: Και τον
Γιωργάκη τι τον θέλαμε; Εκτός κι αν η περίπτω
σή του συγκροτεί την μυστική εκδίκηση του Ση
μίτη και προς τους πολίτες που ποτέ δεν τον
αγάπησαν πραγματικά και προς τον μακαριστό
Ανδρέα εναντίον του οποίου τρέφει ως φαίνεται
αρκετά απωθη μένα. Και ας έρθουμε τώρα στις 8
Μαρτίου. Ο Γιωργάκης δεν θα είναι πρωθυ
πουργός και τίθεται το ερώτημα αν είναι έστω
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ή
πόσο θα κρατήσει ως τέτοιος με τους δελφίνους
έτοιμους να τον κατασπαράξουν, τον Λαλιώτη
και τη Βασούλα να του ετοιμάζουν την αποκα
θήλωση και τον Ανδρουλάκη να το παίζει Τζιοβάνι! Θ α μου πείτε βέβαια πως ο Αρχηγός θα
τους κατατροπώσει με τα επιχειρήματά του και
θα συμφωνήσω ασμένως!
Μ.Σ.
ΙΙΙ^ π ιη Ι> tiiiiiiiit· IVM4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΑΤΤΡΙΚΗ

Άποκρηάτικο

ΑΝΑΚΡΙΣΗ

οελ. 14-17

Για τον Μητσοτάκη

Για τον Καραμανλή

Μ ουγκρίζει άγριος βορριας
Μ άς εζωσε τό χιόνι,
Την έρημη ’λιακάδα μας*
Ή συννεφιά πλακώ νει...
Ή μύτη μας έπάγωσε,
Τ ’ άχείλι μας άχνίζει,
Μ ά ή τρελλή άπόκρηα
Μέ θάρρος ζεμυτίζει
Κ αι μας κολλςί ’ςτό πρόσω πο
Τή μάσκα της μέ μ ία ...
Δέν την τρομάζει του βορριά
Ή μαύρη τρικυμία,
Δέν την τρομάζουν τά βουνά
Κ ι’ αν ήναι χιονισμένα,
Δέν την τρομάζουν τ ’ ουρανού
Τ ά μούτρα κρεμασμένα...
"Ο,τι καιρός κι’ άν μάς φυσά
Ε κ είν η άρμενίζει...
Κ αί κάθε χρόνο, ή τρελλή,
Μ προστά μας ξεμυτίζει!...
"Ενα μονάχ’ άληθινά,
Ή φτώχεια, τήν τρομάζει!...
[...]
(Α πό τον Ρ α μ π α γά , 9/2/1884) ^
______
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Απόκρηα
Χρόνο, τό χρόνο, σβύνεται,
Χαλιέται μιά γιορτή σου,
Ή πιό ρωμέϊκη γιορτή,
Ή πιό ξετρελλαμένη,
Ό σο σοϋ στύβουν οί τρανοί
Τό έρημο πουγγί σου,
Τόσο ή φτώχεια σου, λαέ,
Τή μάσκα δέν π ροφ ταίνει!...
Και φεύγει, φ εύγ’ ή τρέλλα σ ου...
Σέ πιάνει φρονιμάδα,
Οικονομία σ’ όλα σου
Και ’ςτό μασκάρεμά σου...
Λές και πιστεύεις πώ ς μπορείς,
Λαέ, σέ μιά ’βδομάδα
Να βγάλης δ,τι σοΰ ’βγαλαν
’Α πό τόν κουμπαρά σου !...
Να βγάλης δ,τι σοϋ ’βαλαν
Παληαίς σου άμαρτίαις,
. Νά βγάλης δ,τι σοΰ ’βαλαν
Χρόνων στραβαίς ίδέαις
Νά βγάλης τό κακό χωρίς
Νά βγάλης τής αίτίαις!...
Χωρίς ά π ’ τά κοντάρια σου
Ν’ άλλάξης τής σημαίαις...
Λαέ, σέ καβαλίκεψαν
Μεγάλοι μασκαράδες,
1; £οΰ βύζαξαν τό αιμά σου,
Με λόγια, λόγια, λόγια
Τούς γκάστρωσες τήν κάσσα τους,
Λαέ, άπό π α ρ ά δ ες...
I Αυτοί ’ςτό γλέντι πνίγονται
Και σύ... ’ςτά μοιρολόγια!
Όλο τό χρόνο χαίρονται
Τόν άγιό σου κόπο,
Όλο τό χρόνο σέ τρυγούν,
ί.
Σέ γδέρνουν, σέ βυζαίνουν,
Δέν έχεις τόπο νά σταθής,
Α ν δέ σοΰ δώσουν τόπο,
Και γύρω σου άχόρταγα
Τά δόκανά τους σταίνουν!...
. Τό χρόνο μόνε μιά φορά,
Σά σπίθ’ άπό τή στάχτη,
. Πετιόσουν καί τούς έμπαινες
Μέ τό μασκαραλήκι...
Μέ λόγια καν ξεθύμαινες,
Α ν ξεθυμαίνη τ ’ άχτι
1(
1 Π’ άνοιώθουνε τά πρόβατα
'Όσο τά τρων οί λύκοι!...
,ιί'ί Γώρα κι’ αυτό σοΰ κόπηκε
■jç
Τό θάρρος, καί δειλιάζεις,
Δειλιάζεις νά μασκαρευθής,
I
Γιά νά τούς μασκαρέψης,
. Εάν φοβητσιάρικο πα ιδί
Τή μάσκα σου κυττάζεις...
Ιαντοΰ μπαμπούλας!... Π οΰ κοτςίς,
f
Έφέτο ν ’ ά πο κ ρέψ η ς!...
(Α πό τον Ρ α μ π α γά , 24/2/1883)
irtHl'BIBBa

ΚΑΛΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ
πό την Καθαρά Δευτέρα
θα μπούμε στο τελικό
φίνις για τις εκλογές της
7ης Μαρτίου.
Η, και μετά θα αρχίσουν να
βαράνε τα πραγματικά
όργανα. Τι νταούλια και
βιολιά που θα μας πάρουν τ’
αφτιά.
Εμείς, κλείνοντας τις
σελίδες αυτές, θέλουμε να
ευχαριστήσουμε όλους όσους
βοήθησαν στην ολοκλήρωσή
τους. Η Εφημερίδα των
Αντιθέσεων χρωστά πολλά
σε πολλούς. Ιδιαίτερη μνεία
θέλουμε να κάνουμε στις
κυρίες Ιωάννα
Παπαθανασίου και Λίνα
Λούβη και τον Ό θω να
Τσουνάκο που μας έδωσαν
αρκετό υλικό από τα αρχεία
που διαχειρίζονται.

J ®
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Α π ο χ λ ε ιο τ ιχ ή σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η τ ο υ
σ το ν Π α ιιο υ τ ο ά χ η
Μ ας δέχ θη κε οτο γραφείο του στην οδό Μ αυρομιχάλη. Δ ίπ λα του
καθόταν ο κ.Γ ερ ο υλά νο ς, ενώ στο βάθος, σ ε μια ά λλη αίθουσα
καθόταν μπροστά στο οβάλ γραφ είο της η Μ ά ρ γ κ α ρ ετ Π απανδρέου.
Αρχίσαμε χωρίς π εριστροφ ές τη συζήτηση, καθώ ς ο Π ρ όεδρος
έπ ρεπ ε να φύγει για την ομιλία του στο Η ράκλειο.

Την απομαγνητοφώνηση έκανε ο Απόστολος Διαμαντής

• Θα θέλαμε, κύριε Πρόεδρε, να μας
πείτε πώς βλέπετε την προεκλογική σας
δραστηριότητα. Είστε αισιόδοξος;
—Πράγματι. Είμαι αισιόδοξος. Η ιδέα
της συμμετοχικής δημοκρατίας έχει
αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες. Π α 
λεύουμε για ένα νέο μέλλον, όπου ο κα
θένας θα συμμετέχει στις διαδικασίες.
Δεν θα υπάρχουν αποκλεισμοί. Αυτό
ενδιαφέρει σήμερα τους πολίτες.
• Δεν τους ενδιαφέρουν τα
προβλήματα της καθημερινότητας; Της
οικονομίας; Της παιδείας;
-Π ράγματι, τους ενδιαφέρουν. Είναι
αδιαμφισβήτητο αυτό. Αλλά τους εν
διαφέρουν εφόσον συμμετέχουν και οι
ίδιοι. Δεν θέλουν να τους λύνουν τα
προβλήματα απρόσωποι μηχανισμοί,
όπως το κράτος, οι δήμοι, οι νομαρχίες,
που είναι μακριά από τον πολίτη. Τα
προβλήματα θέλουν να τα λύνουν μόνοι
τους.
• Ένα παράδειγμα;
—Πράγματι. Θα σας δώσω ένα παρά
δειγμα. Ας υποθέσουμε ότι κλείνει η
Αττική Οδός από τα χιόνια. Δεν είναι
δημοκρατικό να πάει η νομαρχία με το
μηχάνημα να ανοίξει το δρόμο. Πρέπει
οι ίδιοι οι πολίτες να πάρουν την πρω
τοβουλία, να συμμετέχουν στη διαδικα
σία αυτή και είτε να έχουν φτυάρια μα
ζί τους, είτε να τηλεφωνήσουν οι ίδιοι
να έρθει το μηχάνημα και να το οδηγή
σει κάποιος από τους αποκλεισμένους.
Διότι τι να το κάνεις να σου ανοίξει ο
άλλος το δρόμο; Αυτή είναι μια συντη
ρητική πρακτική.
• Πώς όμως θα συμμετέχει ο πολίτης
στο ζήτημα της ανεργίας; Γίνεται αυτό;
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—Πράγματι. Ό λ α γίνονται, αρκεί να
το πιστέψουμε. Κανείς δεν περίμενε
ότι θα με ψήφιζε 1 εκατομμύριο κό
σμος, αλλάτελικώς έγινε. Με την ανερ
γία, που λέτε, μπορούν οι πολίτες να
συμμετέχουν δημοκρατικά στη λύση
του προβλήματος. Αν ο καθένας από
μας βρει μια δουλειά, αμέσως το ποσο
στό της ανεργίας θα μειωθεί. Δεν είναι
σωστό στη νέα εποχή που ξούμε να πε
ριμένουμε από το κράτος και τα ξεπε
ρασμένα κόμματα να μας βρούν δου
λειά.
• Θα επιμείνω όμως, κύριε Πρόεδρε,
στο ερώτημα. Πώς να βρουν δουλειά,
εάν όεν υπάρχουν θέσεις εργασίας;
—Πράγματι. Αυτό είναι ένα πρόβλη
μα. Διότι ο επιχειρηματίας δυσκολεύε
ται να προσλάβει υπαλλήλους επειδή
έχει το πρόβλημα του μισθού, πρέπει
να τους πληρώνει. Αλλά υπάρχει λύση.
Ας δουλεύουν σε πρώτη φάση χωρίς μι
σθό. Έ τσ ι θα μπορέσουν οι επιχειρή
σεις να προσλάβουν κόσμο.
• Χωρίς μισθό; Ποιος σας το πρότεινε
αυτό; Ο κ. Γερουλάνος;
—Πράγματι. Δεν μου το πρότεινε ο κύ
ριος Γερουλάνος. Μου το πρότεινε ο
κύριος Ανδριανόπουλος. Ρώτησα και
τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος πρέ
πει να σας πω ότι μου απάντησε κάπως
συμβολικά. Μυ εις την νυ, μου είπε. Π ι
στεύω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ενδο
συνεννόησης μεταξύ τους, αλλά θα λυ
θεί, είμαι βέβαιος.
• Και τι θα τρώει ο εργαζόμενος, εάν
δεν παίρνει μισθό;
—Κύριε Παπουτσάκη, σας παρακαλώ,
μην με διακόπτετε. Θα απαντούσα αμέ

σως. Γιατί να τρώει τόσο πολύ; Βλέπετε
πόσο αυξήθηκε η παιδική παχυσαρκία
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, λό*
γω της αύξησης του βιοτικού επιπέδου;
Με βλέπετε εμένα που είμαι αδύνατος
σαν ζαργάνα; Δεν τρώγω πολύ. Τρώγω
λίγο και γυμνάζομαι. Έ τσ ι και ο εργα
ζόμενος. Σε καλό θα του βγει, εάν για
ένα μικρό διάστημα δεν παίρνει μισθό.
Είναι και θέμα υγείας.
-ν
• Κύριε Πρόεδρε, ας πάμε σε θέματα
πολιτισμού. Ποιο είναι το πρόγραμμά
σας;
—Πράγματι. Θα διώξω αμέσως τον Βενιζέλο. Αυτός δεν κάνει. Κανένας
υπουργός μου δεν θα ζυγίζει πάνω από ,
70 κιλά. Πρώτα θα τους ζυγίζω. Στον
τομέα του πολιτισμού θα κάνω συμμε
τοχικές διαδικασίες. Δηλαδή οι ίδιοι οι
πολίτες θα οργανώνουν τις συναυλίες
του Νταλάρα. Αυτός δεν χρειάζεται να
κάνει τίποτα πλέον. Θα φτιάξω λαϊκές
επιτροπές πολιτισμού, όπου οι πολίτες
θα συναποφασίζουν για το πρόγραμμα
σε κάθε δήμο. Ας πάρουμε τα Λιόσια
για παράδειγμα. Θ α μαζευτούνε οι κά· !
τοικοι και θα καλέσουνε τον Μιχαήλ
Μ αρμάρινο -λέω ένα όνομα στην τυ-

χη-να παίξει^μλετ. Ο Μαρμάρινος θα
πληρώνεται από τους πολίτες αμέσως.
Ούτε φόροι, ούτε επιχορηγήσεις.
• Και είστε βέβαιος ότι οι πολίτες των
Λιοσίων θα καλέσουν τον Μ αρμάρινο;

-Πράγματι. Είμαι αισιόδοξος. Αυτόν
θα καλέσουν, γιατί τους αρέσουν πολύ
τα δράματα. Μαζί με τον Θεόδωρο
Αγγελόπουλο. Να βλέπουν ταινίες που
να μην τελειώνουν ποτέ. Πληρώνεις μία
σε συσκευασία 10 0 και ξεχειμωνιάζεις.
• Κύριε Πρόεδρε, θα σας δνσαρεστήσω
λίγο. Το πρόγραμμά σας στον
\ πολιτισμό μου φαίνεται ασαφές.

I -Πράγματι. Δεν είναι καθόλου ασα
φές. Έχω γράψει πρόσφατα τις σκέ\ ψεις μου επ’ αυτού στο έργο μου Το Δ έ 
ντρο και το Δάσος. Εκεί λέω σαφώς:
«Η Ελλάδα είναι χώρα με μια οικουμε
νική πολιτιστική παράδοση. Ανοιχτός
! προς τα εξω ο Έλληνας ήταν πάντα σε
επικοινωνία με τον άλλο».
• Συγγνώμη, κε Πρόεδρε. «Ανοιχτός
προς τα έξω» είπατε; Εμ τι θα ’ταν;
Ανοιχτός προς τα μέσα;

-Πράγματι. Προς τα μέσα δεν γίνεται.
[ Γι’αυτό τονίζω πως είναι προς τα έξω,
ώστε να γίνει σαφές.
... · Και ποιος είναι ο άλλος που λέτε ότι
.έχει επικοινωνία ο Έλληνας;
-Μ α τίποτα δεν καταλαβαίνετε, κύριε
Παπουτσάκη; Ο άλλος είναι αυτός που
δεν είναι ο ίδιος. Α υτός ο άλλος που σε
\ πήρε από μένα, αυτός ο άλλος, αυτός ο
; άλλος, είναι ευεργέτης μου μεγάλος.

D Σας απαντώ με στίχους του Νίκου Γού■ ναρη.
·’ · Κατάλαβα. Λ έτε όμως στο ίδιο
σημείο πως η «αρχαία αλλά και η
$ σύγχρονη παράδοσή μ α ς -τη ς
μετανάστευσης- είναι ανεξάντλητη
τηγή γνώσης για τη δημιουργία μιας
τολνπολιτισμικής Ελλάδας». Τι
* -ννοείτε ακριβώς;

είναι μια συμμετοχική επανάσταση.
• Θέλω να μου εξηγήσετε λίγο το θέμα
της ενοποίησης του Υπουργείου
Παιδείας μ ε το Εργασίας.

—Πράγματι. Αυτό θέλει εξήγηση. Ο
πολίτης δεν ενδιαφέρεται πλέον για
μια γνώση χωρίς ανταλλακτική αξία.
Πες ότι γνωρίζεις το έργο του Διονυσί
ου Σολωμού. Ακόυσα χθες αυτό το όνο
μα, μου το είπε ο Ανδρουλάκης στην
Αθηναϊκή Λέσχη. Αλλά τι να το κάνεις;
Πρόκειται ποτέ κανένας να σε πληρώ
σει για την «Γυναίκα της Ζακύνθου»;
Εξάλλου δεν είναι μόνον η Ζάκυνθος.
Και η Κέρκυρα βγάζει ωραίες γυναί
κες. Πάρτε παράδειγμα την Γκερέκου.
Οπότε η παιδεία πρέπει να είναι εμπορεύσιμη, να φέρνει χρήματα, επενδύ
σεις. Εμείς στην Αμερική σκεφτόμαστε
πρακτικά. Η εκπαίδευση θα φύγει πλέ
ον από τους κλασικούς δασκάλους. Θα
πάει στους μάνατζερ.
• Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, αλλά ο
ελληνικός πολιτισμός έχει ιστορία.
Έ χουμε μια γλώσσα, μια τέχνη...

—Πράγματι. Έχουμε. Άντε φάε εσύ
τέχνη και γλώσσα. Τρώγονται; Ό χι βε
βαίως. Εγώ είμαι μεταμοντέρνος πολι
τικός. Θα τα αποδομήσω όλα. Θα τα ξε
τινάξω. Θα απαγορεύσω τα ελληνικά.
Μόνον αγγλικά, που λέει και η Διαμα
ντοπούλου. Θα σας αλλάξω τα βιβλία
ιστορίας, θα σας αλλάξω τα θρησκευτι
κά, τη λογοτεχνία, θα σας αλλάξω τα
φώτα.
•Σιγά, Πρόεδρε, μην εκνευρίζεστε

—Πράγματι. Εκνευρίστηκα. Διότι δεν
έχετε διαβάσει το βιβλίο μου. Τι λέω
εκεί για την παιδεία, κύριε
Παπουτσάκη; Το
γνωρίζετε;
Λέω: «Ο

άνθρωπος είναι ικανός κακών πράξε
ων εναντίον των συναθρώπων του».
Γιατί χαμογελάτε κύριε Παπουτσάκη,
άδικο έχω;
• Όχι, κύριε Πρόεδρε. Βουνό το δίκιο
σας. Αλλά υπάρχουν και καλές πράξεις
του ανθρώπου. Α ς αρχίσουμε από τις
καλές.

—Πράγματι. Συνεχίζω από το βιβλίο
μου: «Εάν σταματήσουμε να διαχωρί
ζουμε τους εαυτούς μας σε “αυτούς”
και “εμάς”, τότε μπορούμε να πούμε
όπως η Hannah Senesh: Θα είναι ιδιαί
τερα φωτεινό όταν η νύχτα είναι σκο
τεινή και θα φωτίζει το μέλλον της αν
θρωπότητας».
• Έ τσι λέει;
—Έτσι βέβαια.
• Σας ακούω εμβρόντητος, κύριε
Πρόεδρε. Α υτά ούτε ο Βέλτσος δεν θα
μπορούσε να τα πει. Είστε γίγας.

—Πράγματι. Είμαι. Και πού είστε ακό
μα. Δεν έχετε δει τίποτα.
• Εγώ ήδη διαχώρισα τον εαυτό μου
από τους αυτούς και τους εμάς. Είμαι
πλέον ένας άλλος. Δ εν είμαι εγώ.

—Μπράβο, κύριε Παπουτσάκη. Μή
πως εγώ είμαι ο ίδιος; Άλλος είμαι.
Ποιος είμαι αλήθεια; Μια στιγμή να
ρωτήσω τη μαμά.

Τότε ήταν που μπήκε η κυρία
Μαργαρίτα, κρατώντας ένα ποτήρι
μπέρμπον. «Τελείωνε παιδί μου», του
είπε. «Θα είναι κουρασμένος ο κύριος
Παπουτσάκης. Τι θα κάνω μ’ αυτό το
παιδί, Θεέ μου; Τι θα το κάνω μετά τις
εκλογές; Πώς θα του το πω; Αυτή η
ιδέα με τρομάζει».

Γ. -Μα δεν θυμάστε ότι οι Έλληνες πήίύ; 'αιναν μετανάστες τον 5ο αιώνα προ
Αρίστου και έκαναν αποικίες; Οι μετα: ύστες του Τάραντα, της Μασσαλίας
ν^αλπ. Πηγαίνανε εκεί, τους βάζανε σε
ίί ,ώρους υποδοχής μεταναστών και
0(ΐ ιφού έκαναν δουλειές του ποδαριού,
, .· :ροκόβανε. Έτσι θέλω να κάνω και τη
ν.,ι(ΐ! ύγχρονη Ελλάδα. Μια χώρα όπου
λοι θα είμαστε μετανάστες. Μπορούβ ε να πάμε όλοι στη Μασσαλία και πά, ^'ι και να έρθουν εδώ βιετναμέζοι. Αυτό
f'vfl1
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ΑΠΟ ΤΟ «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Ο Γιωργάκης... Toc Γκεβάρα
Αποκριάτικα μασκαρέματα

εν είναι μόνο η προσχώρηση του
Μίμη Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ
που εμπνέει το Γιωργάκη «δια
λεκτικά», όπως είπε ο ίδιος την
περασμένη Κυριακή σε συγκέ
ντρωση στη Γερμανία. Είναι καιταημε
ρολόγια εκστρατείας του Γκεβάρα που
τον εμπνέουν! Γι’ αυτό, Καρναβάλι που
’ναι, το ’βάλε σκοπό να ντυθεί Τσε και
να συγγράψει το δικό του «Ημερολόγιο
εκστρατείας» αρχίζοντας ως εξής:
«Η ιστοσελίδα αυτή είναι το προσωπι
κό μου ηλεκτρονικό ημερολόγιο για τη
μεγάλη προσπάθεια που αναλαμβάνου
με στη νέα πορεία αλλαγής και ανανέω
σης της ελληνικής κοινωνίας. Για τη
συμμετοχική δημοκρατία. Για τη νίκη
του ΠΑΣΟΚ, της μεγάλης δημοκρατι
κής παράταξης. Είναι ένα ημερολόγιο
εκστρατείας. Θέλω να το ενημερώνω
συχνά, με εικόνες και εμπειρίες που συ
ναντώ σε όλη την Ελλάδα. Με απόψεις
και ιδέες που γεννάει η καθημερινή μου
επικοινωνία με τους ενεργούς πολίτες.
Γιώργος Α. Παπανδρέου».
Εντάξει τώρα, θα πείτε, αλλά όποιος
γράψει «ημερολόγιο εκστρατείας» γί
νεται δα και Τσε; Κατ’ αρχήν, θα ρωτή
σετε, που πήγε η Επανάσταση; Σωστά.
Όμως ο Γιωργάκης των «ριζοσπαστι
κών τομών» δεν τα παραμελεί αυτά:
«Κυριακή 8 Φεβρουάριου. Η ημέρα
της ψηφοφορίας, η ημέρα της συμμετο
χής, η ημέρα που αρχίζει με ένα νέο τρό
πο πολιτικής λειτουργίας. Αρχίζουμε
μια μικρή επανάσταση, που δεν αφορά
μόνο το δικό μας κόμμα».
Τα βλέπετε; Ό χι, γιατί κάποιοι αφε
λείς στην Ουάσιγκτον τον έχουν για δι
κό τους! Σας δουλεύει, βρεεεέ! Προ
σθέτει ένα «μικρή» μπρος απ’ το «επα
νάσταση», βάζει δύο νεοφιλελεύθε
ρους στο κόμμα και τους αποστομώνει.
Όσο για το σοσιαλισμό, ούτε που να το

Δ

συζητάμε. Εδώ ο αρχηγός μιλάει ανοι
χτά για «κοινωνική αλληλεγγύη» και
«συνεισφορά»\ Σε ρεφορμιστικά ψευ
τοσυνθήματα θα κολλάμε τώρα;
«Τετάρτη 28 Ιανουαρίου. Η πρόκληση
είναι αυτή: να μπορέσουμε να αναδεί
ξουμε αυτά τα υπέροχα στοιχεία που
υπάρχουν στον Έλληνα. Η συντηρητική
παράταξη δεν το έχει συνειδητοποιήσει,
ούτε έχει ποτέ αντλήσει δύναμη από α υ 
τά. Δ εν έχει καταλάβει ότι στον ελληνι
κό λαό είναι βαθιά ριζωμένο το αίσθημα
της κοινωνικής αλληλεγγύης».
Και αλλού: <Σάββατο, 7 Φεβρουάριου.
Σάββατο αφιερωμένο στους συνανθρώ
πους μας με άλλα προβλήματα, σε
όλους αυτούς που συμβολίζουν την
Ελλάδα που θέλουμε, την Ελλάδα της
συνεισφοράς και της προσφοράς».
<Συνάνθρωποι με άλλα προβλήματα»·,
Χμ... μάλλον είναι politically correct, a
little too far! O.k. Του ξέφυγε του Koμαντάντε. «Άτομα με ειδικές ανάγκες»
ήθελε να πει, αλλά αυτό δε στερεί διό
λου απ’ το απόσπασμα τον σοσιαλιστι-

κό του χαρακτήρα. Αλλωστε, για του
λόγου το αληθές, υπάρχουν άπειρα
εδάφια που φανερώνουν την Γκεβαρική συμβολή του Γιώργου στην τελική νί
κη των εθνικοαπελευθερωτικών κινη
μάτων του Κινήματος των Αδεσμεύτων.
Ορίστε:
«Παρασκευή, 13 και Σάββατο, 14 Φε
βρουάριου 2004. Στη Νέα Υόρκη, το ίδιο
διήμερο το Κ υπριακό αντιμέτωπο με
την ιστορία του... Σ ’ αυτή την τελευταία
και πιο δύσκολη φάση του Κυπριακού
προβλήματος, το διήμερο αυτό είχαμε
μια σημαντική εξέλιξη. Η προοπτική
οριστικής λύσης είναι πλέον ορατή».
Και για να μην υπάρχουν αμφιβολίες
για το ποιος έλυσε (σχεδόν) το Κυπρια
κό, μας εξηγεί:
«Π έμπτη 12 Φεβρουάριου. Είναι μία
κρίσιμη φάση διαβουλεύσεων. Είναι
όμως και η φάση όπου αναδεικνύονται
τα διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα
που αποκτήσαμε τα τελευταία χρόνια
μέσα από την υπεύθυνη διαπραγμάτευ
ση, τη συνέπεια και σταθερότητα οτις
θέσεις μας».
Αν θυμάστε, στην περίφημη εισαγωγή
του στο Ημερολόγιο της Βολιβίας, ο Φι·
ντέλ Κάστρο μιλάει για τη «διεισδυτική
ανάλυση» των ημερολογιακών σημειώ
σεων του Τσε. Διαβάζοντας όμως το
παρακάτω απόσπασμα, είναι σχεδόν
βέβαιο ότι το ίδιο θα έγραφε για το
«Ελληνικό ημερολόγιο» του Γιώργου
και ο σύντροφος Λαλιώτης:
«Παρασκευή, 6 Φεβρουάριου. Ημέρα
Συνεδρίου. Μια μεγάλη μέρα μετά από
μια μ α κριά νύχτα προετοιμασίας. Νί
καια, στο κέντρο Ά ρσης Βαρών. Με το
βάρος της ευθύνης, της ιστορίας, της συ
γκίνησης. Α λλά μ ε τη δύναμη του ορά
ματος, τη δύναμη της νεολαίας. Πέντε
χιλιάδες φίλοι και φίλες, τριάντα χρό
νια α π ’την ζωή μας. Μ ε την σ κέψ η στον
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Ανδρέα. Συγκίνηση και παλμός. Τιμή
και σεβασμός για τον Κώστα Σημίτη».
Κάπου μας τα χαλάει βεβαία ο Σημί
της, αλλά στον πρόλογό του ο Κάστρο
κάπου εξαιρεί την «ανθρω πιά» του
Τσε. Ε, τώρα, αστεία πράγματα! Στο
ημερολόγιο του Γιώργου να δείτε αν
θρωπιά.
Χύμα
οτο συναίσθημα
«το παιδί της
Αλλαγής», χύμα
που δε μαζεύε
ται:
«Ήταν ένα διή
μερο σκληρής δο
κιμασίας με θετι
κή
κατάληξη.
' Όπως αρμόζει σε
μια μέρα σαν τη
f σημερινή, την 14η
'■ Φεβρουάριου. Με
;ν· τις ευχές μου...».
ν· «Δευτέρα, 9 Φεν: βροναρίου 2004.
Στο γραφείο του
h προέδρου
μια
ί : ημίωρη συνομιλία
"y- με τον Κώστα Σηϋ1 μίτη χωρίς την
παρουσία συνερp γατών... Ο Κώστας Σημίτης έκανε πολji· λά για να νιώθουμε περήφανοι για την
φ πατρίδα μας. Σαν Υπουργός ΕξωτεριΦ κών ένιωθα συχνά αυτό το συναίσθηρμα·»·
φ: «Τετάρτη 4 Φεβρουάριου. Η συνέντευ,φ ξη στο Esquire κυκλοφορεί σήμερα. Μια
μεγάλη συνέντευξη ε φ ’ όλης της ύλης.
μ )Από τον απόηχο της τροπολογίας, τους
,ί. συγγραφείς και στοχαστές που έχουν
„ επηρεάσει την σκέψη μου, αλλά και τον
' , τρόπο που ελέγχω το “εγώ μ ο υ ”, τον ρατσισμό και την ομοφυλοφιλοφοβία, το
U1’1
ιιέσο ενημέρωσης που προτιμάω».
Δ Για αποφυγή παρεξηγήσεων: δεν ενI#
$

1

νοεί εδώ ότι η ομοφυλοφιλοφυλοφιλο...
(αυτό τέλος πάντων!) είναιτο μέσο ενη
μέρωσης που προτιμάει. Το MME που
προτιμάει είναι το ραδιόφωνο, ενώ η
ομοφοβία (αγγλιστί homophobia) ήταν
ένα από τα «ανθρώπινα» θέματα της
συνέντευξης. Τα σχόλια να λείπουν.

Άλλωστε κι ο Τσε σπούδασε αλλού, κι
έκανε τους πολιτικούς αγώνες του αλ
λού. Απλώς ήταν τυχερός που έπεσε σε
χώρες όπου μιλούσαν όλοι Ισπανικά
και δε «χανόταν στη μετάφραση» όπως
ο Μπιλ Μάρεύ στην ταινία.
Προτού ρίξουμε όμως τις μάσκες, θα
ήταν μάλλον παράλειψη να μην ανα
φερθούμε στην πνευματική οφειλή που
αναγνωρίζει το «Ημερολόγιο εκστρα
τείας» σ’ έναν από τους συνθέτες που
τραγούδησαν τον Τσε.
«Τρίτη 20 Ιανουαρίου. Λαύριο. Κάπο
τε πόλη σύμβολο της ανεργίας.
“Δ εν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά στην

αγορά στο Λ α ύριο”, τραγουδούσε ο
Σαββόπουλος. Πόσοι άραγε νέοι ακούνε σήμερα Σαββόπουλο; Εγώ πάντως
συνεχίζω...».
Πολύ κολλημένος. Αλλά αν αναρωτιέ
στε γιατί, ιδού η αφοπλιστική απάντη
ση: «Αισθάνομαι ευθύνη απέναντι
στους νέους που
δεν βρίσκουν δου
λειά. Τι να τους
πεις; Έχουν δί
κιο». Ο αρχηγός
ακούει και Φοίβο
Καρζή. Απλώς για
τα μασκαριλίκια
στο Λαύριο ταίρια
ζε περισσότερο ο
συνθέτης
του
«Μπάλλου».
ΥΓ. Για όσους πι
στεύουν πως τα
Καρναβάλια τε
λείωσαν, ολόκλη
ρο το «Ημερολό
γιο εκστρατείας»
μπορεί να βρεθεί
σ
τ
ο
papandreou.gr.
Αλλά κι αυτοί που
δε διαθέτουν σύνδεση ή δεν τα πάνε
καλά με τους υπολογιστές, ας μην ανη
συχούν. ΤοΛ νπ προβλέπει ότι ολόκλη
ρο το «Ελληνικό ημερολόγιο» του Γ.
Παπανδρέόυ-θα δημοσιευτεί σε βιβλίο
από τις εκδόσεις Λιβάνη μετά τις 7
Μαρτίου. Άλλωστε και του Τσε τα ημε
ρολόγια για αποτυχημένες εκστρατεί
ες ήταν. Ό σο για το εξώφυλλο, προτεί
νουμε πορτρέτο του συγγραφέα με
πούρο Αβάνας και μπερέ, και φόντο το
«Ο κίνδυνος του ισλαμικού φανατι
σμού» του Ανδρέα Ανδριανόπουλου.
ΜΕΝΗΣΞΕΝΟΣ

Γραφτείτε συνδρομητές οτο Αντί___________________

ΊοΑντί κυκλοφορεί από τη Μεταπολίτευση, συνεχίζοντας μιαν ιστορία που άρχισε μέσα
στη δικτατορία. Στα τεύχη του καταγράφεται η πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.
0
■/

Γραφτείτε συνδρομητές οτοΑντί
για να εξασφαλίσετε τη συνεχή και αντικειμενική ενημέρωσή σας.
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Το χρονικό
α
μιας τιτανομαχίας
Πχιοτική Δγιέβρυνση (2)

Πχιοτική Δγιέβρυνση (1 )
Η διεύρυνση της Μεγάλης Δημοκρατι
κής Παράταξης με τους Μάνο, Ανδριανόπουλο, Ανδρουλάκη και Δαμανάκη,
έδωσε νέο αέρα στο ΠΑΣΟΚ, που γίνε
ται πλέον χώρος σύγκλισης ποικίλων
ιδεολογικών και πολιτικών ρευμάτων.
Συγκεκριμένα ο Ανδρουλάκης και η Δα
μανάκη εκφράζουν το ιδεολογικό ρεύμα
του Κυβερνητικού Παραγοντισμού και
του Ευκαιριακού Καιροσκοπισμού, ενώ
ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος την
τάση του Νεοφιλελευθερισμού Χω
ρίς Ό ρια και Χωρίς Αρχές. Η πα
ρουσία των δύο τελευταίων δημι
ούργησε ένα ελαφρύ μούδιασμα
στις τάξεις των ακραιφνών
ΠΑΣΟΚτζήδων, που όμως ξεπεράστηκε γρήγορα, μετά τις δημόσιες
τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών
της παράταξης, του τύπου «συνα
ντιόμαστε γι’ αυτά που μας ενώ
νουν και όχι γι’ αυτά που μας χωρί
ζουν». Για παράδειγμα η Άννα Δια
μαντοπούλου έλεγε στα κανάλια
ότι αυτά που τους ενώνουν με τον
Ανδριανόπουλο και το Μάνο είναι
ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρ
νησης, δια βίου εκπαίδευσης, επανακατάρτισης και πιστοποίησης δομών,
ενώ αυτά που τους χωρίζουν είναι μόνο
το ζήτημα του λυσσαλέου νεοφιλελευθε
ρισμού, που αυτοί είναι αναφανδόν
υπέρ, ενώ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το
προσεγγίζει κάπως ασαφώς, με την
αγρότισσα στην πρώτη γραμμή και τέ
τοια. Έχουν συναντηθεί επίσης στα μα
ζικά κινήματα, αφού ο Ανδριανόπουλος
είναι πρόεδρος της Πανελλαδικής Επι
τροπής Πρωτοβουλίας για την Ισοπέδω
ση του Αφγανιστάν και μαζί με τον Μά
νο αποτελούν συνιδρυτικά μέλη του Πα
γκόσμιου Φόρουμ για την αντιμετώπιση
της παιδικής ανεργίας.
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Συγκλόνισε η Μαρία Δαμανάκη με
την ειλικρινή και τίμια αυτοκριτική της
στο θέμα της βρόμικης συγκυβέρνησης
του ’89. Σε συνέντευξή της στο Κ αρφί
της Κυριακής, κατηγόρησε τους ανι
στόρητους Κυρκοφλωράκηδες ότι ξε
πούλησαν τους αγώνες του κινήματος
και κάλεσε κάθε αγνό δημοκράτη και
δημοκράτισσα να στηρίξει το κόμμα
που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου
και έδωσε ψωμάκι στο λαουτζίκο. Χ α
ρακτήρισε επίσης τους Μάνο και
Ανδριανόπουλο αγνούς αγωνιστές της
συντηρητικής παράταξης, που σιχάθηκαν τις ψευτιές και τις συκοφαντίες της

Δεξιάς και στηρίζουν το μεγάλο κοινω
νικό έργο του ΠΑΣΟΚ. Υπενθύμισε δε
ότι τόσο η ίδια, όσο και ο Ανδρουλάκης
με τον Μπίστη, είχαν εναντιωθεί σθε
ναρά στην παραπομπή Παπανδρέου
και στη συγκυβέρνηση με το Κάθαρμα
του ’65 και ιδιοκτήτη της βίλας με τους
εφτά καμπινέδες. Με ιδιαίτερο ενδια
φέρον αναμένεται η συνέντευξη
Ανδριανόπουλου στην Αυριανή, με θέ
μα την υπεράσπιση του κοινωνικού
κράτους από τη λαίλαπα του νεοφιλε
λευθερισμού, ενώ ο Μάνος θα περιο
δεύσει στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώ
νη που μαστίζεται από την ανεργία. Ο

A

Μίμης Ανδρουλάκης ξεκινά την προε
κλογική του εκστρατεία από το Κιλελέρ, όπου θα μιλήσει με θέμα «ο αρι
στερός νεοφιλελευθερισμός και η
υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών
με την αγρότισσα στην πρώτη γραμμή»
και θα εξαγγείλει το όραμά του για με
τατροπή του Θεσσαλικού κάμπου σε
ένα σύγχρονο Χονγκ-Κονγκ.

Λ 1€τά σ' c μουά
Καβάλα σε ένα εκχιονιστικό μηχάνη
μα και ακολουθούμενος από δεκαπέντε
τηλεοπτικά συνεργεία, ο Γιώργος Πα
πανδρέου έφτασε κοντά στους εγκλω
βισμένους από την κακοκαιρία, προ
κειμένου να τους μεταφέρει το
μήνυμα ότι μπορεί ο κρατικός μη
χανισμός να πιάστηκε στον ύπνο,
αλλά το Κόμμα και ο Πρόεδρος
βρίσκονται πάντοτε στο πλευρό
του πολίτη. Μέσα σε ένα ενθου
σιώδες κλίμα βεβαιότητας για τη
νίκη, ο Γιώργος Παπανδρέου μοί
ρασε στους αποκλεισμένους γα
λέτες, αποκριάτικες στολές και
κομφετί, ενώ δεν παρέλειψε να
εκφράσει την αισιοδοξία του,
όσον αφορά την έκβαση των συ
νομιλιών για το Κυπριακό. Επί
σης φίλησε ένα παιδάκι και
έφτιαξε έναν χιονάνθρωπο για τις
ανάγκες της τηλεοπτικής κάλυ
ψης. Τέλος επικοινώνησε μέσω
τηλεδιάσκεψης με το Υπουργείο Μετα
φορών, από όπου ενημερώθηκε ότι το
πάρκινγκ του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος είχε παραμείνει ανοιχτό με τιτάνιες
προσπάθειες, προκειμένου να μην
υπάρξει απώλεια εισπράξεων από αυ
τούς που είχαν μεταβεί εκεί, με την
εσφαλμένη εντύπωση ότι πετάνε τα αε
ροπλάνα. Ο Γιώργος Παπανδρέου συνεχάρη θερμά τον υφυπουργό Εσωτε
ρικών Νίκο Μπίστη για την ετοιμότητα
του να ζητήσει άρση του περιορισμού
προεκλογικών τηλεοπτικών εμφανίσε
ων, ώστε να υποστηρίζει απρόσκοπτα
στα κανάλια την έγκαιρη και αποτελε-

σματική κρατική παρέμβαση στα προ
βλήματα που δημιούργησε η πρωτοφα
νής κακοκαιρία.

Δίκαιη και ισότιμη προβολή

ποινές, που ξεκινούν από δίλεπτη αυ
στηρή επίπληξη, μέχρι υποβιβασμό δύο
θέσεων στη σειρά πλυσίματος του υπη
ρεσιακού αυτοκινήτου, εκτός αν προ
έρχονται από την ΑΕΚΑ.

Στα πλαίσια των κανόνων αντικειμε
νικής και ισότιμης τηλεοπτικής προβο Δημοσκοπήσος τέλος
λής των κομμάτων, η εκπομπή «7 ημέ
Σταματάνε επιτέλους οι δημοσκοπή
ρες» της NET είχε στρογγυλό τραπέζι
σεις, όπως συνηθίζεται στα πολιτισμέ
με καλεσμένους τον Ανδριανόπουλο,
να κράτη δεκαπέντε ημέρες πριν από
τον Κοντογιαννόπουλο και τη Δαμανά- τις εκλογές. Στην πράξη αυτό σημαίνει
κη, ώστε να εκπροσωπούνται όλες οι
ότι θα σταματήσουν όλα ανεξαιρέτως
φιλοπασόκ τάσεις του πολιτικού σκηνι τα MME να πανηγυρίζουν ότι η αναμέκού. Ο Μίμης Ανδουλάκης δεν παρέτρηση γίνεται ντέρμπι κάθε φορά που
στη, διότι εκείνη την ώρα μιλούσε σε το ΠΑΣΟΚ μειώνει τη διαφορά κατά
άλλη τηλεοπτική εκπομπή, παρέστη
0,2 μονάδες. Επίσης σημαίνει ότι θα
όμως ο υπηρεσιακός υπουργός Τύπου
σταματήσει να αγχώνεται ο Συνασπι
κ. Ρωμαίος, που παρουσίασε τις ισχύσμός, που κινείται σταθερά μεταξύ
ουσες προεκλογικές ρυθ
μίσεις, διότι η κρατική τη
λεόραση είναι σοβαρό
/v jA T A irA , Τ Α ΔΓΔΥ^ΑΛ
μαγαζί και δεν παίζει με
y^A I T A M ATfA Σ Ο Υ
αυτά τα πράγματα. Αυτό
Τ Ο ΤΤΑΣΟΚ M A Z £ Y E f
που ισχύει γενικά είναι
Ο Λ Α Τ Α Π Α /Δ 'Α Τ Η Σ
ότι σε κάθε τηλεοπτική
ν
ΛΕΠΑΙ,
^
εκπομπή πρέπει να παρί
στανται
υποχρεωτικά
ένας από το ΠΑΣΟΚ,
ένας από την ΑΕΚΑ,
ένας αποχωρήσας του Συ
νασπισμού, ένας εκ των
Ανδριανόπουλου-Μάνου
και ο Καφετζόπουλος,
ενώ προαιρετικά είναι
δυνατόν να παρέμβουν
και ένας έως δύο εκπρό
σωποι της αντιπολίτευ
σης, κατά την κρίση του
δημοσιογράφου.
Κάθε
υποψήφιος έχει δυνατό„τητα μιας εμφάνισης ανα
το υ Χρ. Παπανίκου
κανάλι πανελλαδικής εμ
βέλειας και δύο εμφανίσεων ανά κανά 2,98 και 3,02%, και εξετάζει το ενδε
λι τοπικής εμβέλειας, με εξαίρεση τους
χόμενο να χτυπήσει το Λιτόχωρο και
να μαζευτεί στο Γράμμο, προκειμένου
υποψήφιους επικράτειας που δεν υπόνα συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του
!>ι κεινται σε περιορισμούς και τους υποW ψηφιους της άριστερας που υποκεινται και τους ανένταχτους αριστερούς. Το
κενό στις δημοσκοπήσεις θα καλυφθεί
1 σε αυστηρότερους, διότι έχουν υποστεί
φ· νεοκομμουνιστική μετάλλαξη και βρί με διαρροές και φημολογίες που θα λέ
isli
νε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα είναι
σκονται προσκολλημένοι σε αναχρονιπλέον τσίμα τσίμα και κάθε αναποφά
ΰί πικές και επικίνδυνες κρατικιστικές
σιστος πατριώτης οφείλει να αναλάβει
Ρ αντιλήψεις. Στις ρυθμίσεις δεν περιτις ευθύνες του. Μια άλλη δέσμη διαρ
ύ Λαμβάνονται το ιντερνέτ, η παρουσία
ροών θα φροντίζει να μας ενημερώνει
ιί^ σε μουσικούς ραδιοσταθμούς, και οι
# Εκπομπές στα βραχέα από Σιβηρία, τακτικά ότι ο Γιώργος Παπανδρέου
ι#1'Πράγα, «Φωνή της Αλήθειας» κ.λπ. Οι προηγείται στην καταλληλότητα για
πρωθυπουργός, στο παράστημα, στις
Γιί11 χαραβάτες τιμωρούνται με αυστηρές

αθλητικές επιδόσεις, στις ξένες γλώσ
σες και στις νέες τεχνολογίες με την
αγρότισσα στην πρώτη γραμμή. Τέλος,
μάλλον θα επιτραπεί η δημοσίευση δη
μοσκοπήσεων με ερωτήματα «τι πι
στεύετε ότι λένε οι αδημοσίευτες δη
μοσκοπήσεις», εφόσον το αποτέλεσμά
τους εξυπηρετεί τον θρίαμβο της δημο
κρατικής παράταξης.

Ντημπέητ
Απαντώντας στην πρόταση Καραμαν
λή για δύο τηλεοπτικές αναμετρήσεις
εφ’ όλης της ύλης και μία με τους υπό
λοιπους αρχηγούς κομμάτων, ο Γιώρ
γος Παπανδρέου υπέβαλλε εναλλακτι
κό σχέδιο, που ανταποκρίνεται καλύτε
ρα στο σκεπτικό της συμμετοχικής δη
μοκρατίας. Συγκεκριμέ
να ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ προτείνει τη
διεξαγωγή τεσσάρων τη
λεοπτικών αντιπαραθέ
σεων, με αυστηρά καθο
ρισμένη
θεματολογία:
μία για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και τις μη
κυβερνητικές
οργανώ
σεις, μία για την δια βίου
κατάρτιση και τις προ
κλήσεις του 2 1 ου αιώνα,
μία για την αγρότισσα
στην πρώτη γραμμή και
μία για τον εθελοντισμό
και τις νέες τεχνολογίες.
Επιλεγμένοι θα είναι και
οι πρώην αριστεροί δη
μοσιογράφοι που θα υπο
βάλλουν τις ερωτήσεις, οι
οποίες θα είναι επίσης
επιλεγμένες από μια
κλειστή λίστα, που έχει
συγκροτήσει η εταιρεία επικοινωνιακών συμβούλων του Γιωργάκη, και που
ήδη μεταφράζεται στα ελληνικά. Για
την ευρεία συζήτηση μεταξύ όλων των
κομμάτων, ο Γιώργος Παπανδρέου
προτείνει να διεξαχθεί μεταξύ των επι
κεφαλής των ψηφοδελτίων Επικράτει
ας, ποντάροντας στο γεγονός ότι η
Αννα Διαμαντοπούλου είναι τηλεοπτικότερη από τους κ.κ. Έβερτ, Καζάκο
και Μανώλη Γλέζο, βάσει του επιτυχη
μένου πολιτικού παραδείγματος της
Φώφης, που υπήρξε τηλεοπτικότερη
του Τζαννετάκου.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΙΓΙΩΡΓΟΣ
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ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΣΟΚ

Πάλι τα ίδια και τα ίδια

···

του Ρεπόρτερ

Πρώτο το Αντί δημοσιεύει σήμερα το κείμενο
και μερικά από τα πρώτα ονόματα του νέου
κύματος αριστερών διανοουμένων που
δηλώνουν στήριξη στο ΠΑΣΟΚ ή την
αποκαλούμενη προσωρινά «Δημοκρατική
Παράταξη».
Η προσχώρηση των Δαμανάκη, Κουναλάκη,
Σκοτεινιώτη και Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ του
Γ.Α. Παπανδρέου έκανε όπως φαίνεται
τεράστια εντύπωση στον κόσμο των
διανοουμένων της Αριστερός. Διανοούμενοι
είναι οι άνθρωποι, αυστηροί και
αδωρόληπτοι, εντυπωσιάστηκαν! Αυτό
φαίνεται και από το κείμενο στήριξης και τα
πρώτα ονόματα των αριστερών που το
υπέγραψαν και δημοσιεύουμε στη συνέχεια:
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη
εκλογική αναμέτρηση, από την έκβαση
της οποίας θα κριθοννπολλά για τ<>σέλ
λαν της Ελλάδας, της Κύπρον, u >\Βαλκανίων και της Δημοκρατικής
Παράταξης. Εμείς από την πρώτη
στιγμή, παρότι αριστεροί, στηρίξαμε,
χωρίς καμιά ιδιοτελή σκέψη, την εκ
συγχρονιστική προσπάθεια του Κώ
στα Σημίτη. Σήμερα συνεχίζουμε να
έχουμε την ίδια ανιδιοτελή σκέψη.
Και παρότι παραμένουμε ακόμη αρι
στεροί, αισθανόμαστε την ανάγκη να
στηρίξουμε και τον νέο αρχηγό της
Δημοκρατικής Παράταξης,
τον
Γιώργο Ανδρέα Παπανδρέου, ώστε
και αυτός να γίνει πρωθυπουργός και
εμείς να συνεχίσουμε να προσφέρου
με ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες μας
στους οργανισμούς όπου έχουμε ως
αριστεροί τοποθετηθεί. Δηλώνουμε
ότι στηρίζουμε τον Γιώργο Παπαν
δρέου σε όλες τις κινήσεις του, ώστε να
διαλύσει το ΠΑΣΟΚ και να δημιουργή
σει τη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη.
Το ίδιο προσπαθήσαμε εξάλλου και
εμείς στο παρελθόν, να διαλύσουμε την
Αριστερή Παράταξη, αλλά λόγοι ιστορι
κής συγκυρίας δεν μας επέτρεψαν να
ολοκληρώσουμε το έργο μας. Και αρκε-
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στήκαμε απλώς σε μια απλή θέση π ρ ο έ
δρου. Ζήτω ο Γιώργος Παπανδρέου.
Ζήτω η Μ αργαρίτα Παπανδρέου. Ζήτω
όλοι γενικώς οι Παπανδρέου. Ζήτω η
Άντα. Ζήτω η μεγάλη Δ ημοκρατική Π α
ράταξη.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Ε μείς οι α ριστεροί πρόεδροι, εκφρά
ζουμε την βαθιά μ α ς ανησυχία για τα
φαινόμενα ρεβανσισμού που παρατη
ρούνται τις τελευταίες ημέρες στον ευ
ρύτερο δημόσιο τομέα. Η νέα κυβέρνη
ση του κ. Καραμανλή -παρότι προε
Ακολουθούν οι υπογραφές κατ’ αλφα κλογικά μ α ς έδωσε όλες τις διαβεβαιώ
βητική σειρά:
σεις ότι δεν θα εξαπολύσει διώξεις πο
Γιώργος Βέλτσος, καθηγητής Π α ντείο ν
λιτικών της αντιπάλων, μ ε αποτέλεσμα
Χρήστος Λάζος, συγγραφέας· Ν ικήτας μάλιστα πολλοί απ ό μ α ς τους αριστε
Αιοναράκης, δημοσιογράφος· Τίτος ρούς προέδρους να πειστούν και να
Πατρίκιος, ποιητής: Κωνσταντίνος στηρίξουν έμμεσα την. προεκλογική
Τσουκαλάς, καθηγητής Πανεπιστημίου
προσπάθεια του κ. Καραμανλή, χωρίς
Α θηνώ ν Μίκα Φατοήρου, καθηγήτρια
κανένα απολύτω ς προσωπικό όφελος
ΑΠΘ· Μίμης Φατούρος, καθηγητής
και βάζοντας σε κίνδυνο μάλιστα την
ΑΠΘ.
προσω πική τους αριστερή θέση προέ
δ ρ ο υ- εξαπολύει σήμερα πογκρόμ αλ
Στο μεταξύ έπεσε στα χέρια των ρε λαγών. Α υ τό όμως δεν πρόκειται να πε
πόρτερ μας το προσχέδιο άλλου κειμέ ράσει. Θα αντισταθούμε. Ε κ τό ς και
νου μαζί με τα ονόματα εκείνων που το μ α ς διαβεβαιώσει γραπτώ ς ο κ. πρωθυ
υπογράφουν. Το κείμενο συντάχθηκε πουργός ότι ειδικά οι θέσεις των αρι
από τώρα,χ αλλά πρόκειται να δημοσι- στερών προέδρω ν δεν 'θα πειραχτουν.
Τότε είμαστε έτοιμοι να συνεργα
στούμε για το νέο ξεκίνημα. Σε κάθε
K.AVME.NH Μ Α ΡΙΑ .
περίπτω ση όλα θα κριθούν α πό την
€ Φ Υ Γ £ Σ ΑΠΟ Τ Ο Ν
ικανοποίηση του ανιδιοτελούς αιτή
ΣΝΝΑΣΠΙΣ-ΑΛΟ
μ α τος μας. Ν α παραμείνουμε στις
επ e x -e x στο ν
θέσεις μας, ώστε να α λλά ξο υ μ ε το
κράτος, να αλλάξουμε νοοτροπία,
να αλλάξουμε την Ελλάδα. Μόνον
εμείς να μην αλλάξουμε. Να< παρα
μείνουμε αριστεροί και πρόεδροι.
Ό χι στον ρεβανσισμό. Ζήτω η αλλα
γή. Ζήτω ο Κ. Καραμανλής και η σύ
ζυγός του.

ευτεί μετά τις εκλογές. Θεωρήθηκε η
υπογραφή του κειμένου σκόπιμη από
σήμερα, διότι ως την ημέρα της δημοσι
εύσεως του -προγραμματίζεται η 25η
Μαρτίου- ποιος ζει ποιος πεθαίνει.
Ακολουθείτο άλλο αυτό κείμενο με τα
ονόματα των διανοουμένων που το
υπογράφουν:

Γιώργος Βέλτσος, Πρόεδρος Επι
τροπής Κρατικώ ν βραβείων Χρή
στος Λάζος, Διευθυντής ΕΚΕΒΙ και
Γραμματέας ΑΣΚ Τ· Νικήτας Λιοναράκης, Σύμβουλος ΥΠΕΞ αρμό
διος για τις ΜΚΟ· Τίτος Πατρίκιος, τ.
Π ρόεδρος της Πολιτιστικής Ολυμπιά
δας· Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, καθη
γητής Π ανεπιστημίου Αθηνών, Πρόε
δρος του Εθελοντισμού· Μίκα Φατούρου, Π ρόεδρος Επιτροπώ ν και Προ
γρ α μ μ ά τω ν Μ ίμης Φατούρος, Πρόε
δρος Εγνατίας.

Αρχισαν τ α μ α τ ς

Η μπροσούρα του κ. Κρόκου
και οι οπερετικές μεταγραφές του George
Του Νίκου Πρωινού
β® Αφοΰ ταλαιπώρησαν

ποδόσφαιρο και φιλάθλους, οι γνω
στοί και μη εξαιρετέοι τρόφιμοι της Π αράγκας του κ. Κρό
κου Ευθυμιάδης και Σπυρόπουλος καθαιρέθηκαν από την
αμαρτωλή ΚΕΔ, που δε μπορούσε να πράξει διαφορετικά.
β® Αιτία τα φαλτσοσφυρίγματά τους στα παιχνίδια ΑΕΚΠανιώνιου και Ολυμπιακοΰ-Πανιώνιου (και όχι μόνο).
β® Τα άλλα δυο μπουμπούκια, Κασναφέρης και Ζωγράφος,
τη γλύτωσαν με δυο αγωνιστικές και κρατήθηκαν μάλλον ως
χρυσές εφεδρείες, για να καθαρίσουν ό,τι απόμεινε από τη
μπουγάδα. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, έχουμε άλλες οχτώ αγωνι
στικές ακόμα και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
β® Κάτι ο εξοστρακισμός των «δικών μας παιδιών», κάτι τα
δημοσιεύματα από το σύνολο του πολιτικού τύπου για τις
στημένες διαιτησίες κι ο συμμετοχικοδημοκρατικός κύριος
r Κρόκο άστραψε και βρόντησε με μια ανακοίνωση που χαρα
κτηρίζει πλήρως την ποιότητα και το ιδεολογικοπολιτικό
υπόβαθρο του ανδρός και το πώς αυτός αντιμετωπίζει γενι
κώς τα πράγματα.
β®* Την παραθέτουμε έτσι ώστε να μην αμφιβάλλει κανείς
γιατί μιλάμε: «Ό πως συμβαίνει πάντα πριν από τις κρίσιμες
αναμετρήσεις μαζί μας, εμφανείς και αφανείς παράγοντες
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενορχηστρωμένα πυροδοτούν την
ένταση και τον τυφλό φανατισμό. Το ίδιο έργο παρακολου
θούμε αυτές τις ημέρες με τους ίδιους πρωταγωνιστές και με
διπλό μάλιστα στόχο. Αφενός για να συσκοτίσουν την πραγ
ματικότητα για το θέμα του γηπέδου στο Γουδί, αφετέρου να
διαμορφώσουν κλίμα τρομοκρατίας εν όψει της συνάντησης
των ομάδων μας. Οι έλληνες φίλαθλοι γνωρίζουν ότι η ισοτι
μία σημαίνει 1= 1. Εκτός αν οι παράγοντες του Π αναθηναϊ
κού έχουν σπουδάσει σε άλλα σχολεία και ξέρουν άλλη
αριθμητική. Καλούμε λοιπόν την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να
αποδείξει στην πράξη τις προθέσεις της και να ζητήσει για
την κατασκευή γηπέδου ρύθμιση ακριβώς ίδια με εκείνη που
υπογράφηκε ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΓΓΑ για το
Καραϊσκάκη και να μη ρίχνει στάχτη στα μάτια των φιλά
θλων περί δήθεν ευθύνης τρίτων. Το τζάμπα και τα κορόιδα
έχουν πεθάνει, κύριε Βαρδινογιάννη. Αυτά προς το παρόν
και χαιρετίσματα στο παράρτημα».
: Αυτά έγραψε ο κ. Κρόκο (ή του έγραψαν, μια και στην
I αυλή του τρωγοπίνουν δεκάδες αστέρες της «δημοσιογραφίας»). Έχουμε και λέμε λοιπόν:
- ^ Ο πρόεδρος κάνει λόγο και για «αφανείς παράγοντες»,
f μια εμμονή από το κατασκοπικό του παρελθόν, από το οποίο
f αδυνατεί να απαλλαγεί, παρά την πάροδο τουλάχιστον μιας
δεκαπενταετίας νομιμότητας.
f
Ομιλεί για καλλιέργεια «τυφλού φανατισμού» ο πρύταf νης του χουλιγκανισμού. Αυτός δεν καθιέρωσε στο κανάλι
Wτου τις εκπομπές του Τάκη και των άλλων αναλυτών που κα-

θημερινά βρίζουν και προκαλούν τους πάντες; Ξέχασε τα
περί «κοτών» και λοιπών κοσμητικών επιθέτων πέρυσι;
Αλλά και τους μηχανοκίνητους μπράβους του, που όπου πά
νε τα κάνουν λαμπόγυαλο; Μήπως ανησυχεί αυτός ο παντο
δύναμος που η διαιτητοπαρέα του υπέστη κάποιο πλήγμα
και υπάρχει η ρεβάνς στη Λεωφόρο, όπου θα ξυπνήσουν οι
μνήμες της Ριζούπολης;
•S* «1 = 1 λένε τα μαθηματικά». Σωστά. Ό πω ς και 11 = 11,
που είναι οι παίχτες των ομάδων στο γήπεδο. Εσείς, κύριε
Κρόκο, μας παίζετε με 11 + 1 (διαιτητής) + 2 (επόπτες) + 1
(παρατηρητής διαιτησίας) = 14 και η αντίπαλη ομάδα με 11
και συχνά με 10 ή 9 παίχτες, όταν ζορίζεται το μαγαζί σας και
οι «φίλοι σας» τους αποβάλλουν.
β®" Το «τζάμπα έχει πεθάνει», ισχυρίζεται ο κ. πρόεδρος. Και
σ’ αυτό θα συμφωνήσουμε, αν πάρουμε σα δεδομένο τις μίζες
και τα δώρα που παρέχονται αφειδώς όπου δει, στο πλαίσιο
της οικονομίας της αγοράς και του εκσυγχρονιστικού ή συμ
μετοχικού μοντέλου του καθεστώτος που βιώνουμε.
β®* «Χαιρετίσματα στο παράρτημα». Εδώ μας μπέρδεψε.
Ποιο από τα παραρτήματά του εννοεί; Την ΕΠΑΕ, την ΕΠΟ,
την ΚΕΔ ή τη ΓΓΑ;
β® 5 Τελευταίο σχόλιο η υπεράσπιση του ΠΑΣΟΚ «περί μη
ευθύνης τρίτων», δηλαδή του φίλτατου Βενιζέλου, της συ
μπαθούς Βάσως και του χαλκέντερου Αιάνη, που διαχειρί
στηκαν την υπόθεση-εξαπάτησης του γηπεδικού του Πανα
θηναϊκού και τη σκανδαλώδη παραχώρηση του Καραϊσκάκη
στον εθνικό μας προμηθευτή.
β®* Κι όλα αυτά τη στιγμή που και οι πέτρες γνωρίζουν τη
διαπλοκή του κ. προέδρου με τους καθεστωτικούς συνεταί
ρους του. Αν υπήρχε περίπτωση ανατροπής των νόμων της
βαρύτητας, είναι βέβαιο ότι οι πέτρες θα σηκώνονταν και θα
έπιπταν στην κεφαλή όχι μόνο του αμετροεπούς μαγαζάτο
ρα, αλλά και των υποστηρικτών του στο χώρο της πολιτικής
και των MME.
β®* Παίχτες ψυγείου που δε βγάζουν όχι ημίχρονο, αλλά ούτε
δεκάλεπτο μεταγράφηκαν την τελευταία στιγμή στο New
PASOK. Δηλαδή τι μπορεί να αναμένει ο George από τους
Δαμανοανδρουλάκηδες και τους Μανοανδριανόπουλους;
Ούτε ο Μπατατούδης δεν έκανε τέτοιες πατατιές.
BS* Οι πράσινοι (Πασόκοι) οπαδοί αγρίεψαν για την απάτη
και μάλλον ο εκατομμυριούχος President δεν θα αβγατίσει
από την επένδυσή του. Μάλλον σε (άλλο ένα) φιάσκο θα
οδηγηθεί.
β® 3 Δυστυχώς στα αζήτητα έμεινε ο μονίμως αναπληρωματι
κός Π. Κουναλάκης παρά τη σκληρή προπόνηση που έκανε
τόσο διάστημα στα παράθυρα και τα τραπέζια. Θα περιμένει
την επόμενη μεταγραφική περίοδο για να αποκτήσει δελτίο
στην ΠΑΕ «Συμμετοχική Δημοκρατία». Αν αποκτήσει. m
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επισημαίνουμε
Λαϊκότητα και ψευδοεκσυγχρονισμός
Η κάθε αυθεντική πρωτοτυπία έχει πάντα τις ρίζες της σ ε κάποια παράδοση ■κι
αυτές τις ρίζες η πρωτοτυπία τις ξαναϋφαίνει έτσι όπως ποτέ η παράδοση δεν
θα μπορούσε.
Φ ερ ν ά ν το Π εσ ό α

Αναρωτιέμαι συχνά τι είναι αυτό που μ’ ενοχλεί σήμερα στην πολιτιστική μας
ζωή. Υποχρεωτικά θα είμαι σύντομος: α) Πρώτα απ’ όλα αυτός ο διαχωρισμός,
πολιτιστική ζωή και καθημερινότητα, αριστοκράτες του πνεύματος και
πληβείοι, καλλιτέχνες και λοιποί. Λες και η πηγή δεν είναι μία, λες και η ανάγκη
της έκφρασης και της συγκίνησης δεν είναι κοινή. Λες και δεν ήταν ανέκαθεν η
ανώνυμη δημιουργία, από το δημοτικό τραγούδι ως τα γκράφιτι των
Εξαρχείων, η αισθητική μαγκιά αυτού του τόπου, η απόδειξη ότι είμαστε ακόμη
ζωντανοί, β) Η απεμπόληση ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής, ενός modus
vivendi που χαρακτήριζε τη γενιά του πατέρα μου αλλά όχι και τη δική μου, εν
ονόματι του πλέον ψευδεπίγραφου εκσυγχρονισμού ο οποίος αποθεώνει ό,τι
το εισαγόμενο καιπεριφρονείτο εγχώριο (εφάμιλλον των ευρωπαϊκών,
επαίρονταν οι παλιές διαφημίσεις), γ) Θα ονόμαζα αυτό το ήθος ανθρώπων και
συμπεριφορών «λαϊκό», γνωρίζοντας ωστόσο τους κινδύνους που περικλείει η
ονοματοθεσία κυρίως από την καταλήστευση του όρου εκ μέρους των πιο
αδίστακτων λαϊκιστών και της πλέον χαμερπούς διείσδυσης της νεολαϊκήςαγοραίας κουλτούρας τους στην καθόλου ζωή του τόπου, δ) Απόρροια αυτών
των δύο φαινομένων είναι από τη μια να κυριαρχείτο δήθεν, ο πνευματικός
σνομπισμός, η έλλειψη οποιουδήποτε βαθύτερου συγκλονισμού ως προς την
εκκόλαψη και την πρόσληψη του αισθητικού γεγονότος και από την άλλη να
εξισώνεται η καλλιτεχνική εμπειρία με τη διατεταγμένη, μαζική διασκέδαση, ε)
Η σταδιακή εξαφάνιση του λαϊκού ήθους από τη χούντα ακόμη -ο Στέλιος
Καζαντζίδης αρνήθηκε όλο το χρυσάφι των εταιρειών δίσκων για να διατηρήσει
την ελευθερία του και να ψαρεύει στον Άγιο Κωνσταντίνο καταγγέλλοντας
τους «Εβραίους»- επέφερε τη γιγάντωση μιας λογικής της αγοράς, της
ποσότητας, της μαζικής εκτόνωσης, των αριθμών που ευημερούν (ξανά) σε
βάρος της ουσίας, στ) Εντέλει αστό που με μελαγχολεί «έως θανάτου» είναι
πως η υπόθεση του πολιτισμού έχει καταστεί «επένδυση» εκ μέρους
αετονύχηδων τεχνοκρατών και cultural managers, αποκομμένη πλήρως από
την περιρρέουσά της ατμόσφαιρα, από τα υποκείμενα και την κοινωνία
συλλογικά. Όλο και περισσότεροι ημιμαθείς νεόπλουτοι και πολιτικάντηδες
αριβίστες ακκίζονται με τα οθόνια της τέχνης -αγνοώντας πως πρόκειται
ουσιαστικά για το σάβανό της- χωρίς καμία γνώση του παρελθόντος ως πικρά
πληρωμένης αξίας, χωρίς καμία συνείδηση και κανένα τρόμο της ιστορίας. Οι
σημερινοί ταγοί είναι κάποιοι χαζοχαρούμενοι εστέτ που είδαν τον
εκσυγχρονισμό στα μιξοβάρβαρα ελληνικά του Σημίτη και παράλληλα
αποσκοράκισαν κάθε λαϊκό ως απάδον προς την παγκοσμιοποίηση που το
μέλλον μάς προσφέρει ως γέρας της αμηχανίας μας.
Γράφει ο Διονύσης Χαριτόπουλος και προσυπογράφω και με τα δύο χέρια:
«Ελλείψει αντιλόγου οι νεόπλουτοι στη χώρα μας διεκδικούν τον ρόλο της
ηγέτιδας αστικής τάξης με μόνη ιδιότητα την οικονομική δύναμη που
απόκτησαν. Αλλά ούτε την προμηθεϊκή διάσταση του δυτικού αστού διαθέτουν
που μεταβόλιζε την πρόοδο της επιστήμης σε κοινό κτήμα, ούτε και τον
πολιτισμό του... Ο κυρίως ειπείν μικροαστός είναι ο κομπάρσος της ιστορίας·
κοιτάει μόνο τη "δουλίτσα” του και είναι πρόθυμη κολόνα αυταρχικών
καθεστώτων. Δεν συνδιαλέγται με ιδεολογικά ρεύματα, ούτε παράγει
πολιτισμό...» Παράγει όμως μεγαλοπρεπή θεάματα τύπου Outlook και θηριώδη
έργα σαν το στέγαστρο Καλατράβα. Το αν βέβαια το τελευταίο δεν είναι
πρακτικά κατασκευάσιμο, αποτελεί λεπτομέρεια για τον πολιτισμό τους.
Μ ό ν ο ς ^ τ ε φ α ν ίδ η ς

Π ΡΟ ΤΕΙΝ Ο ΥΜ Ε
• «Αλλη όχθη» είναι
θνούς έκθεσης που
εγκαινιάζεται αύριο
Σάββατο, 21 Φ εβρου
άριου, στη Δημοτική
Πινακοθήκη Αθηναί
ων (Πειραιώς 51). Εί
ναι αφιερωμένη στην
«τέχνη του Άλλου»,
γνωστή και ω ς «τέχνη
του περιθωρίου» ή «α
κατέργαστη τέχνη».
Παρουσιάζονται έργα
ιστορικής αξίας από ιδρύματα και μου
σεία τη ς Ελλάδας και του εξωτερικού,
έρ γα «αιρετικών» καλλιτεχνών του 20ού
αι., που σηματοδοτούν τις αναζητήσεις
και τη φυσιογνωμία τη ς σύγχρονης τέ
χνης και συνδέονται ειδικότερα με την
εμπειρία του ψυχιατρικού εγκλεισμού.
Πλάι στα έρ γα καταξιωμένων ξένων δη
μιουργών, εκτίθενται για πρώτη φορά και
έρ γα άγνωστων ελλήνων δημιουργών
τη ς «άλλης όχθης». Διάρκεια έως 31/3.
• Σ τ ο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης τη ς Θεσσαλονίκης εγκαινιάζεται
σήμερα η έκθεση του γνωστού εννοιολογικού καλλιτέχνη Γιάννη Μπουτέα με τίτ
λο «Ρέουσες Καταστάσεις». Στις γλυπτι
κές του εγκαταστάσεις, που απηχούν
το υ ς προβληματισμούς τη ς arte povera,
ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί ποικιλία υλι
κών, όπω ς σωλήνες νέον, σχοινιά, σπά
γκους κ.ά., σε απροσδόκητες χρήσεις.
• Στη Θεσσαλονίκη, στη γκαλερί TinT
(Χρυσ. Σμύρνης 13), εγκαινιάσθηκε χθες
η έκθεση με φ ω τογραφ ίες, βιντεοπροβολές, κατασκευές και εγκαταστάσεις του
Τάκη Ζερδεβά. Με τη νέα του δουλειά,
υπό τον τίτλο «Curriculum Vitae», με χιου
μοριστική διάθεση ο Ζερδεβάς προβλη
ματίζεται για το πώ ς αντιλαμβανόμαστε
την ύπαρξή μας, για την προσπάθειά μας
για επιτυχία και τη σημασία που δίνουμε
στον εαυτό μας. Διάρκεια ως 13/3.
• Στις 24 Φεβρουάριου, στις 8 το βράδι,
εγκαινιάζεται η έκθεση ζωγραφικής του
Γ ιάννη Καστρίτση στη γκαλερί «3» (Φωκυλίδου 3, Δεξαμενή), που θα διαρκέσει
μέχρι 13/3. Ο
οικείος χώ 
ρος τω ν βιωμένων παιδι
κών χρόνων,
οι απλοί κα
θημερινοί άν
θρωποι,
οι
αγαπημένες
του εικόνες
τη ς υπαίθρου
γίνονται για τον ζω γράφο αφορμή να με
λετήσει και να αναδείξει έναν περιφερει
ακό και σιωπηλό κόσμο.
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Μουσικές
• Αύριο το βράδι, Σάββατο 21/2, στο
Gagarin 250 (Λιοσίων 250) εμφανίζο
νται οι Χειμερινοί Κολυμβητές. Τίτλος
της παράστασής τους: «Καίτη πάρε το
παιδί και πάμε!».
• Οι «Ενδελέχεια», επίσης αύριο βρά
δι, στις 11, εμφανίζονται στη μουσική
σκηνή «Στον Αέρα» (κεντρική πλατεία
Πετρούπολης), όπου θα παρουσιάσουν
[ το καινούργιο τους άλμπουμ «Μια πε\ ταλούδα που ξεφεύγει».
• Οι Misfits, το γνωστό ροκ συγκρότη

μα από το Νιου Τζέρσεϋ, εμφανίζονται
απόψε (20/2) στο Μύλο, στη Θεσσαλο
νίκη, και αύριο βράδι (Σάββατο 21/2)
στο Ρόδον, στην Αθήνα (Μάρνη 24).
Είσοδος 25 ευρώ.
• Στο Half Note Jazz Club από σήμερα
και για μια εβδομάδα μπορείτε να
απολαύσετε τον κουβανό μουσικό
Χούλιο Μ παρέτο με το συγκρότημά
του, σε αφροκουβανέζικες και λάτιν
τζαζ μελωδίες.
• Οι προγραμματισμένες για το περα

σμένο Σαββατοκύριακο εμφανίσεις
των Χαΐνιδων στη μουσική σκηνή «Δί
πλα στο Ποτάμι» (Λάμπρου Κατσώνη
189, Άγ. Ανάργυροι), λόγω κακοκαι
ρίας αναβλήθηκαν για την επόμενη
Παρασκευή και Σάββατο (27 και
28/2).
• Για τους ίδιους λόγους αναβλήθηκε
για την Παρασκευή 27/2 και η μουσικοχορευτική συναυλία των MO στη
σκηνή foyer του Θεάτρου επί Κολωνώ
(Ναυπλίου 12, αρχές Λένορμαν).
\
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Ολυμπιακού που φόρεσε,
για να γελάσουμε, το
ταγεράκιτης Θάτσερ·
Μπίστης, ο κνίτης που
ντύθηκε υπουργός· και
Βούγιας, ο υπουργός που
ντύθηκε μουστάρδα. Και
πάει λέγοντας.
• Γέλια ακράτητα που θα
έλεγε κι ο Καραγκιόζης (ή ο
Λ άλας).
• Πα-πα-θε-με-λή, Πα-παθε-με-λή, στεί-λτε -τον -τονπαί-δα-ρο και πά-λι στη
βου-λή!
• Άσχετο: Έ χετε δει τον
Λ άλα μ ε παπιγιόν; Είναι
σαν τον Θέμο στο πιο
χοντρό του (γέλια).
• Άσχετος: Ο Βενιζέλος
που κάθε Σαββατοκύριακο
πηγαίνει στο
Φρυσιρομάγαζο της
Πλάκας και εγκαινιάζει
εκδηλώσεις.
• Α ν μη τι άλλο, ο
άνθρωπος αυτός έχει
συνέπεια και ήθος.
• Σχετικός: Ο Φρυσίρας
που χρηματοδοτείται από
το ΠΑΣΟΚ
χρηματοδοτώντας τους
υποψηφίους του (π.χ. τον
Σκανδαλίδη), ενώ
παράλληλα περιμένει την
ΝΔ για να υποβάλει
καινούργια αιτήματα.
• Πώς λεγότανε η παλιά
καλή ταινία;Άνθρωποι για
όλες τις εποχές
[αφιερωμένη στον Θωμά
Μώρο (Thomas Moore)].
• Ή , καλύτερα, το σουξέ
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• Ποιος νατό ’λεγε! Πως
θα περιμέναμε τη Δεξιά για
να μας σώσει απ’ τους
Αμερικάνους!
• Καλά, ε! Μεγάλη πλάκα.
Πήραμε τα παιδιά και
πήγαμε να δούμε στη
Μαλακάσα τους
εγκλωβισμένους. Είδαμε
και τους αρχηγούς εκ εί να
παίζουνε χιονοπόλεμο.
• Ερώτηση: ψηφίζουνε οι
χιονάνθρωποι;
• Έπειτα πήγαμε στου
P Βασιλόπουλου και
ifc χαζέψαμε μουστάρδες.
\φ • Απάντηση: Οι
tfî μουστάρδες πάντως δεν
ψηφίζουνε.
• (Μεταξύ μας μερικές
μουστάρδες ψηφίζονται...
.: Ή πηγαίνουν απευθείας στο
β Επικράτειας),
y · Ρε παιδιά, ξέρετε ποιος
κυβερνάει τον τόπο; Ο
Αλιβιζάτος!
• Αυτές είναι εκλογές!
Καρνάβαλος, μασκαράδες,
, playmobile και παιχνιδάκια
στην τηλεόραση. Η χαρά του
παιδιού!
• Πάνε εκείνες οι βαρετές
εποχές με τους λόγους, τους
^ αντίλογους, τα σχόλια, τους
^ σχολιαστές και τα debates.
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• Τώρα ο κάθε πολιτικός
παίρνει το κουβαδάκι του,
τη σβούρα του, το παιχνίδι
του τέλος πάντων, και πάει
είτε στηςΣτάη είτε στου
Τσίμα και εκθέτει το
πρόγραμμά του.
• Θέλετε προεκλογικό
πρόγραμμα για τα δημόσια
έργα;
• Ο αρμόδιος πολιτικός
έρχεται μ ε το ανατρεπόμενο
φορτηγάκι που του ’φερε ο
Ά η Βασίλης...
• Και μας εξηγεί πώς θα
φέρει άμμο απ’τη
Βουλιαγμένης.
• Τίθεται θέμα
στρατιωτικών εξοπλισμών;
• Εμφανίζεται ο
Παπαντωνίου υπηρεσίας με
τα στρατιωτάκια και τα
τανκς του από πλαστικό...
• Χ άρμα αυτές οι εκλογές,
θα μ α ς μείνουν αξέχαστες.
• Αν πείτε για μασκαράδες
και για ντόμινα...
Μετρήστε: Δαμανάκη, η
φωνή του Πολυτεχνείου
που ντύθηκε American
Embassy Ανδρουλάκης,
ένας κνίτης που ντύθηκε
νεοφιλελευθερισμόςΑνδριανόπουλος, ένα παιδί
του Π ειραιά και του

του ΒέγγουΆνθρωπος για
όλες τις δουλειές.
• Γιατί τι νομίζετε,
φίλτατοι, πως είναι ο
πολιτισμός; Μια μπίζνα
είναι. Ρωτήστε και τον κ.
Γιαννακόπουλο (για ν ’
απαντήσει ο κ. Βενιζέλος, η
πρώτη μούρη της
πολιτιστικής διαπλοκής).
• Με την καλή έννοια.
• Κα-τα-πλη-κτι-κό: Δύο
πρωινοί τύποι στη N ET
διαβάζουνε εφημερίδες...
• «Πέθανε ο Ζήσιμος
Λορεντζάτος», συλλαβίζει
ο ένας.
• «Ποιος είναι αυτός;»
αναρωτιέται ο άλλος.
• «Πάμε παρακάτω»,
συμπληρώνει ο
συλλαβιστός.
• Κύριε πρόεδρε, να τους
χαίρεστε (ώσπου να
παραιτηθείτε ή να σας
παραιτήσουνε)!
• Και να πάμε παρακάτω.
• Ρε παιδιά, με το
συμπάθιο, το όνομα
«Σημίτης» σάς θυμίζει
τίποτε;
• Ό λα κι όλα**στο ΠΑΣΟΚ
τα διαθέτουμε όλα μεγάλα
(από καρδιές έως τσέπες),
πλην της μνήμης.
• Εμένα πάλι το όνομα
«Σημίτης» με παραπέμπει
στη συμπαθεστάτη
Αφροδίτη που ατύχησε στο
Olympic Trophy.
• (Μεταξύ μας, εμείς
ατυχήσαμε, που θα
πληρώσουμε και το
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Η δίκη της μεγάλης δίκης

Ενθύμιον εξορίας

ην Παρασκευή 27 Φεβρουάριου, στις 7.30 μ.μ.,
στην ΕΣΗΕΑ, (Ακαδημίας 60), οι εκδόσεις
«Νεφέλη» οργανώνουν συζήτηση επ’ ευκαιρία της
πρόσφατης δημοσίευσης του βιβλίου του Κώστα
Μποτόπουλου Η δίκη της μεγάλης δίκης. Θα μιλήσουν
οι : Αντώνης Καρκαγιάννης, δημοσιογράφος, Γιάννης
Καψής, τ. διευθυντής της εφημερίδας Τα Νέα, Ιωάννα
Κοΰρτοβικ, δικηγόρος και Αλέξανδρος Λυκουρέζος,
δικηγόρος. Την συζήτηση θα συντονίσει ο συγγραφέας
Χάρης Βλαβιανός.
Μ.Τ.

νας διαφορετικός ρόλος της φωτογραφίας και του
φωτογράφου στην καταγραφή της Ιστορίας
αποκαλύπτεται σε μια έκθεση με τον τίτλο
Ενθύμιον Εξορίας που θα λειτουργήσει από τις 24
Φεβρουάριου μέχρι 5 Μαρτίου στο χώρο του Εργατικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνιστή έναν πρώην
εκτοπισμένο σε διάφορους τόπους εξορίας, τον Στέλιο
Κασιμάτη, ο οποίος, με τις φωτογραφίες που τραβούσε
παράνομα τότε, ξεδιπλώνει βήμα-βήμα την πιο μαύρη
περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
Τ.Κ.

( ----------------------------------μάρμαρο.)
• Αλλά είπαμε: χρήμα
υπάρχει, που θα ’λ εγε και η
μαντάμ Σονσού.
• (Ό χι η κ. Γιάννα, η άλλη,
η παλιότερη).
• Είπα ΕΡΤ και σκέφτηκα
πως εκεί μόνο κάτι
μεγαλοκοπέλες υπηρετούνε
χρόνια τώρα, αμετακίνητες
και αμετανόητες στη
βαρεμάρα που
αναπαράγουν.
• Και να σκεφτεί κανείς
πως στην ΕΡΤ θα μπορούσε
να πραγματοποιηθεί
αληθινή πολιτιστική
επανάσταση.
• Παιδαγωγική,
καλλιτεχνική και
ψυχαγωγική μαζί.
• Αρκεί βέβαια να μην
έκαναν αποκλειστικό
παιχνίδι αποκλειστικά οι
ημέτεροιτου κόμματος.
• Και τα μαγαζάκια τους
στο Ραδιομέγαρο.
• Το είπαμε και το
ξαναλέμε: Η νέα
κυβέρνηση θα
κληρονομήσει ως μείζον
πρόβλημα τους 15.000
διορισμένους και παχυλά
αμειβόμενους συμβούλους
που έχει εξαπολύσει το
σύστημα ΠΑΣΟΚ στην
ευρύτερη δημόσια
διοίκηση.
• Α υτοί υπήρξαν η
τροχοπέδη στην
οποιαδήποτε ορθολογική
ανάπτυξη του κράτους.
• Παρα-κράτος με παρα-
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πράσινη βούλα και κόκκινο,
τάχα μου, περιεχόμενο (σαν
το καρπούζι του Τότσικα).
• Τουτέστ ιν πράσινες
τηγανιτές ντομάτες, αν
θυμάστε την άλλη σχετική
ταινία.
• Ή , όπως θα ’λεγε ο νέος
αρχηγός, «έχουμε ένα νέο
όραμα», «συναπόφαση»,
«ειρήνη στη γειτονιά μας».
• Ο Πάπας το λέει αλλιώς:
«Pax vobis».
• Και ο Χριστόδουλος: «Να
πάρουμε την Πόλη και την
Αγιασοφιά» (τα πάντα
είναι θέμα οπτικής γωνίας).
• Επίσης ο νέος Αρχηγός, ο
Μ ακρύτερος που λέει κι ο
Διαμαντής, πρότεινε τη
ρηξικέλευθη ένωση
Υπουργείου Παιδείας και
Υπουργείου Εργασίας.
• Δυνατές παραλλαγές που
εισηγείταιη στήλη:
συγχώνευση του
Υπουργείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και
Συντάξεων με την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(για να συνηθίζουν τα νήπια
στην ανεργία, την
υποαπασχόληση και τη
σύνταξη στα εβδομήντα).
• Συγχώνευση του
Υπουργείου Τύπου με το
Υπουργείο Δ ημοσίων
Έργων (την σκοπιμότητα
του μέτρου θα την
σκεφτούμε εν καιρώ. Το
παν είναι οι νέες ιδέες).
• Συγχώνευση του
Υπουργείου Αιγαίου με το

Χρηματιστήριο Αθηνών
(Αφού δεν «ξελασπώνεις»
ούτε σήμερα, δύστυχε
εγκλωβισμένε, δεν πας για
ψάρεμα;)
• Συγχώνευση του
Υπουργείου Υγείας μ ε τον
Οργανισμό Αθήνα 2004 (την
εξαιρετική σημασία του
μέτρου θα
συνειδητοποιήσετε μ ετά τον
προσεχή A ύγουστο).
• Ξέχασε ο Ν. Μολ. στους
ευρωκομμουνιστογιάπηδες
του περασμένου τεύχους
τους διανοουμένους της
πασοκοκεντροαριστεράς
που λέγεται πλέον «Μεγάλη
Δημοκρατική Παράταξη
του Νεοφιλελευθερισμού».
• Α έμε λοιπόν: Δ ιονύσης
Καψάλης, Χρόνης
Μπότσογλου, Σάββας
Κονταράτος, Μάνθος
Σαντοριναίος, Α ργύρης
Φατούρος (plus Μίμης),
Αιμίλιος Μεταξόπουλος,
Φωτεινή Τσαλίκογλου, Α.
Κούρκουλας, Γιώργος
Χατζημιχάλης, Ν.
Αλιβιζάτος και λοιποί
γιαλαντζίαριστοκράτες σε
τιμή ευκαιρίας.
• Σ ’ αυτό το χαρμάνι των
μετριοτήτων πόσο μας
λείπουν αυθεντικές φωνές
σαν εκείνη του Μποστ, του
Χατζιδάκι ή και της
Μαλβίνας...
• Φαντάζεσθε τι γέλια θα
έκαναν και θα κάναμε;
• Ακόμη λείπει και το
μέγεθος του Στέλιου

Καζαντζίδη, του τελευταίου
εκπροσώπου του λαϊκού
ήθους και της λαϊκής
αιξοπρέπειας...
• Του ανθρώπου που όπως
θα ’λ εγε ο Δ ιονύσης
Χαριτόπουλος: «Γεννήθηκε
με το παράπονο και ούτε η
επιτυχία, τα χρήματα και η
λατρεία των θαυμαστών του
κατόρθωσαν να τον
παρηγορήσουν. Η
κοντόφθαλμη Αριστερά <5εν
είδε πως ήταν το πιο ατόφιο,
δικό της παιδί· οι
διανοούμενοι
περιφρονούσαν και
απέρριπταν τα τραγούδια
του. Δ εν κατάλαβαν ότι ο
Στέλιος Καζαντζίδης δεν
ήταν απλώς ο κορυφαίος
έλληνας τραγουδιστής, αλλά
ένα κοινωνικό φαινόμενο...»
(Ημών των ιδίων, σελ. 153).
• Θα μου πείτε, οι
διανοούμενοι μπορεί να
μην κατάλαβαν τον
Στελάρα, αλλά
συγκινήθηκαν όμως με τον
Γιωργάκη.
• Α ίγο είναι αυτό;
• Εξάλλου μεθαύριο
βγαίνει στην Πάτρα ο
βασιλιάς καρνάβαλος!
• Μην είμαστε και
πλεονέκτες που θα ’λεγε και
ο Ηλίας του 16ου!
• Ευχές για μια τρελή
Αποκριά!

Μανωλάκη;
ο Καρναβαλιστής
______________________________)
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«Τιμητικές συντάξεις», σ κίτσ ο το υ ζω γρά φ ο υ
Πέτρου Ζουμπουλάκη

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝ ΤΑ ΞΕΙΣ:
ΊΑ ΚΛΑΜΑΤΑ Κ Α Ι ΓΕΛΙΑ
ο Ε.Ε.Τ.Ε., δ η λ α δ ή το Ε π ιμ ελ η τή ρ ιο
δικαστικόν Τεχνώ ν Ε λ λ ά δ ο ς σ υ ν εχ ίζει ν α
: ιάχεται για το α υ τ ο ν ό η τ ο που σ η μ α ίν ε ι
ιυντάξεις γ ια το υ ς ε ικ α σ τ ικ ο ύ ς
δημιουργούς. Το Υ Π Π Ο δ ιά τ ο υ
υτραφούς υπ ο υ ρ γο ύ α ρ ν ε ίτ α ι κ α ι ιδ ο ύ τ '
ιποτελεσματα κ α ι με γ ε λ ο ιο γ ρ α φ ικ ά
ιυχεφήματα όπως τα α ν θ ο λ ό γ η σ ε η
»άννα Ράπτη.

Μ ια
γελοιογραφ ία
του Π έτρου
Ζουμπουλάκη

Σκηνές από τη Biennale Βενετίας 2003

Το σ κίτσο του γλύπ τη Μ ιχά λη
Παπαδάκη, π ρ οέδρου του ΕΕΤΕ

Ï.U·1·'·

Στο Ιράν ανακαλύπτουν την προσωπογραφία και τα γκράφιτι. Μια τέτοια
άποψη είναι εκτός δυτικής παιδιάς. Η Ανατολή δεν υπάρχει αλλιώς για την
Δύση παρά ως ethnic ή παράδοξο. Σ ’ ολόκληρη την Biennale δεν είδα κα
μία σοβαρή νύξη για τον πόλεμο στο Ιράκ. Κι ας προσφερόταν ως κατεξοχήν «δικτατορία ονείρων». Μόνος και έρημος, χωρίς περίπτερο, περιφερόταν ο ιρακινός καλλιτέχνης Abbas Μ. φορώντας T-shirt με την εξής επιγρα
φή: I am the Iraqui Pavillion. Δεν πήρε βέβαια κανένα βραβείο.

Οι οημΐρινοί κομματάρχες
του Απόστολου Διαμαντή

Η θεατρική παράσταση του έργου των Κεχαΐδη-Χαβιαρά^σ<ρι/ες και
Πικροδάφνες, που παίζεται αυτόν τον καιρό στο θέατρο Καρέζη είναι
προκλητικά επίκαιρη. Πρωταγωνιστές τέσσερις κομματάρχες της
Αρκαδίας, λίγο πριν ανακοινωθούν οι συνδυασμοί του κόμματος στο
νομό ενόψει εκλογών. Ποιοι είναι οι κομματάρχες; Ο Κώστας (Κώστας
Κοζάκος), που υποστηρίζει την υποψηφιότητα του γέρου στρατηγού. Ο
Αλέκος (Γιάννης Καρατζογιάννης), φίλος του Κώστα, ταβερνιάρης, που
τον βοηθάει να σταυρώνει ψηφοδέλτια. 0 Βασίλης (θάνος Καληώρας)
που υποστήριζε μέχρι πρότινος τον κομμένο από τα ψηφοδέλτια
πολιτευτή Χατζημέμο και τώρα άλλαξε αμέσως πορεία υποστηρίζοντας
τον νεαρό πολιτευτή Σάκη Δροσόπουλο που υπόσχεται νέο ξεκίνημα.
Και τέλος ο Τάσος (Γιάννης Μόρτζος) που υποστηρίζει τον βουλευτή
Καραμήτσο, χαρτόμουτρο πρώτης γραμμής.
υτοί οι τέσσερις είναι συγκε
ντρωμένοι μια χειμωνιάτικη χιο
νισμένη νύχτα στο σπίτι του Κώ
στα. Και συζητάνε για τις πολιτι
κές εξελίξεις. Θα είναι ο δικός
τους πολιτευτής στα ψηφοδέλτια; Και
αν δεν είναι, τι θα απογίνει η καριέρα
τους ως κομματαρχών; Με τι μούτρα
μετά θα βγούνε στην κοινωνία της Τρί
πολης; Γιατί απ’ ό,τι φαίνεται, αυτοί εί
ναι οι πραγματικοί πολιτικοί, αυτοί
κρατάνε στα χέρια τους τα πράγματα,
αυτοί συνδέουν τον κόσμο με τον βου
λευτή και το κόμμα. Αυτοί είναιτο Τρα
στ, όπως λένε στο τέλος.
Αλλά θα μπούνε στα ψηφοδέλτια; Θα
μπει ο γερο-στρατηγός του Κώστα ή θα
μπει ο νεαρός Σάκης, γόνος πολιτικής
οικογένειας; Τι θα γίνει με τον ξοφλημένο πολιτευτή Χατζημέμο που μάλλον
κόβεται, με αποτέλεσμα ο κομματάρ
χης Βασίλης Μουτζιθρόπουλος να
στραφεί πάραυτα από τον Χατζημέμο
στον Σάκη; Τι θα γίνει ο χαρτοπαίχτης
βουλευτής Καραμήτσος; Θα μπει στον
συνδυασμό; Μεγάλη αγωνία, θανάσιμη
αγωνία έχει καταλάβει τους τέσσερις
απολαυστικούς κομματάρχες. Τότε ο
Βασίλης αρχίζει να εξιστορεί την μετα
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στροφή του από τον Χατζημέμο στον
νεαρό αστέρα Σάκη.
Βασίλης: Διότι εγώ πώς πήγα στον
Σάκη; Έ τσ ι πήγα στον Σάκη; Ξύπνησα
ένα πρωί και πήγα στον Σάκη;
Τάσος: Αλήθεια, πώς πήγες στον Σ ά
κη;
Βασίλης: Π αιδί μου, περνάω προχτές
από το γραφείο του Χατζημέμου. Ό λο ι
εκεί χαρούμενοι, φωτεινοί και ωραίοι πορτοκαλάδες με το κασόνι, αισιοδο
ξία στο έπακρον. Του λέω του Χατζη
μέμου: Αφεντικό, τι γίνεται; Πώς τα πά
με; Λέει: Ουδέν πρόβλημα. Ό λ α θα π ά 
νε καλά. Λέω μέσα μου: Αυτό να το
δούμε. Να το εξακριβώσουμε. Νταν,
παίρνω τηλέφωνο στην Αθήνα το παι
δάκι.
Τάσος: Ποιο παιδάκι;
Βασίλης: Απάνω στο κόμμα δεν έχω
ένα παιδάκι;
Τάσος: Εκείνο πούλεγες κάποτε; Το
ξανθό;
Βασίλης: Εκείνο. Που τόχω εξυπηρε
τήσει και μούχει υποχρέωση.
Τάσος: Υπάρχει ακόμα αυτός;
Βασίλης: Ό χ ι μόνο υπάρχει, αλλά
προήχθη. Στο γραφείο του αρχηγού.
Τάσος: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.

Βασίλης: Και ξέρεις, αυτός ό,τι πλτ
ροφορία δώσει, τετέλεσται.
Τάσος: Και σου ’πε πληροφορίες;
Βασίλης: Άκρως απόρρητες!
Τάσος: Τι λες!
Βασίλης: Του λέω: Τι γίνεται; Mo
λέει: Τι να σου πω; Φοβερές ανακατο
τάξεις. Μ εταγγίσεις αίματος. Επικρο
τεί μια αβεβαιότης που μας έχειτσακί
σει όλους τα νεύρα.
Τάσος: Ρε Βασίλη, τι μου λες τώρα;
Βασίλης: Διακυβεύονται καριέρες σ
δευτερόλεφτα!
Τάσος: Με τρομάζεις!
Βασίλης: Σεισμός μέσα στο κόμμα.
Τάσος: Συγκεκριμένα. Σου ’πε συγκε
κριμένα;
Βασίλης: Η παλιά φρουρά αντικαθί
σταται υπό νέας.
Τάσος: Π αναγία μου!
Βασίλης: Ο αρχηγός, λέει, προχωρε
από αιφνιδιασμό σε αιφνιδιασμό. Πας
λέει, να κατουρήσεις και στο τρίλεπτι
που λείπεις βυθίζεσαι.
Τάσος: Ωχ, θεέ μου!
Βασίλης: Μου κόπηκαν τα γόνατα. Τ
να σας πω! Μου κόπηκαν τα γόνατα!
Τάσος: Για τον Καραμήτσο; Ρώτησε!
για τον Καραμήτσο;
Βασίλης: Ακου να δεις ντε. Κάνα
κουράγιο λοιπόν και ρωτάω. Χατζημέ
μος; Λέει: Θ α σε απογοητεύσω.
Τάσος: Ωχ!
Βασίλης: Πάγωσα. Λέει: Αυτόν ξέχα
σέ τον. Και ετοιμάζεται να το κλείσει.
Τάσος: Για τον Καραμήτσο, παιδ
μου, δε ρώτησες;
Βασίλης: Περίμενε ντε να δεις. Καλή
νύχτα, μου λέει. Παπ, πετάγομαι εγώ
Καραμήτσος; Πριν κλείσει, κατάλαβες
Τάσος: Τι σου είπε;
Βασίλης: Να τον προλάβω, κατάλα
βες;
Τάσος: Τι σου είπε;
Βασίλης: Λέω: Καραμήτσος; Λέει
Καραμήτσοςελίσσεται.
Τάσος: Ελίσσεται; Δηλαδή;
Βασίλης: Δηλαδή το παλεύει. Μ’ αι
-

60

\

τόν, λέει, συμβαίνουν περίεργα πράγ
ματα. Σήμερα σβήνεται απ’ τον κατάλο
γο των υποψηφίων και αύριο εμφανίζε
ται πάλι. Αξιοθαύμαστος. Και ξαναρω 
τώ: Εσύ πώς τον βλέπεις;
Τάσος: Λοιπόν;
Βασίλης: Ακολουθεί μια σιγή στο τη
λέφωνο. Γιατί σκεφτόταν αυτός, κατά
λαβες; Συν-πλην, συν-πλην και τελικά
λέει: Είναι δΰναμις και θα επιβιώσει!
Τάσος: Αυτός είναι!
Βασίλης: Μέσα ο δικός σου! Μέσαααα!
Τάσος: Είσαι φίλος, ρε πούστη!
Αλέκος: Για τον στρατηγό ρώτησες;
Βασίλης: Συνεχίζω λοιπόν και ρω
τάω: Στρατηγός; Στρατηγός, λέει, έδυ
σε. Τώρα ανατέλλει Δροσόπουλος!
Τάσος: Φάτηνε τώρα! Φάτηνε!
Βασίλης: Τόπε καθαρά το
παιδάκι. Τώρα ανατέλλει
Δροσόπουλος. Η σκυτάλη
ανήκει στους νέους!
Οι φιγούρες αυτές είναι
σχεδόν αιώνιες για μας.
Διότι εκλογές στην Ελλάδα
και κομματάρχης είναι δύο
έννοιες σχεδόν ταυτόσημες.
Η μία δεν υπάρχει δίχως την
άλλη. «Είναι μια επιβίωση
της εποχής του κοτζαμπασι* ομού», μας λέει ο Κώστας
Καζάκος που δίνει ανθρώ
πινο βάθος στον ήρωά του.
«Από κει προέρχεται αυτή η πραγματι5 'κότητα της συναλλαγής και φτάνει μέ
χρι και σήμερα. Ό μω ς υπάρχει και ο
ανθρώπινος παράγοντας, η πίκρα των
ανθρώπων αυτών. Θέλουνε να υπάρι.' ξουνε κι αυτοί σαν πρόσωπα. Αυτό δί0!
■νει και τον διαχρονικό χαρακτήρα του
ν. έργου. Η ανθρώπινη ανάγκη να υπάρ
ξουνε. Και προσπαθούνε από άλλους
ν[,:ί να πάρουνε αυτό το φως. Και λιώνουνε
γ;1ίΐέσα σ’ αυτόν τον ανελέητο μηχανινν ^ό».
£. «-Αυτή η μικρή κλίμακα, η προσιτή
’ jjjÿjrov άνθρωπο, δεν είναι προτιμότερη
τπό έναν απρόσωπο θεσμό; Συνήθως
κατακρίνουμε το ρουσφέτι και το τάξιft
ιο, αλλά αυτό δεν κατεβάζει την πολιτιιή σε ένα μέγεθος ποιο οικείο;
-Εμένα ο ρόλος του βουλευτή που
αΐ^

ασχολείται με τα προβλήματα της περι
φέρειάς του μ’ αρέσει. Θυμάμαι τον γερο-Παπασπύρου, πήγαινε στους ψηφο
φόρους του με τις τσέπες γεμάτες πεντακοσάρικα. Τότε, τη δεκαετία του 60.
Οι άνθρωποι είχανε ανάγκες. Έ π ρεπε
να φάνε. Ή τα ν σαν πατέρας τους.
Αλλά να μην χαθούμε στο ρουσφέτι και
στην συναλλαγή.
—Αλλά αφού δεν υπάρχει έντιμο κρά
τος, τι να κάνει και ο άνθρωπος;
—Εφόσον το κράτος παραμένει μια
εχθρική υπόθεση, είναι υποχρεωμένος
ο πολίτης να επιβιώσει. Και πουλάει
την ψήφο του.
—Άρα, κε Καληώρα, πραγματικός
πολιτικός δεν είναι ο βουλευτής. Είναι
ο κομματάρχης.

—Βέβαια. Η συναλλαγή μετράει. Να
προωθηθώ στη δουλειά μου και να τον
προωθήσω κι αυτόν όπως του αξίζει.
Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Προσπαθούν
να επιβιώσουν. Να είναι κάποιοι. Και
σήμερα τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το
κλίμα είναι ίδιο ακόμα και όχι μόνον
στην επαρχία. Εκεί βέβαια είναι σαν
γκέτο οι κομματάρχες.
—Γι’ αυτό και δεν αλλάζει εύκολα το
ποθέτηση ο ψηφοφόρος. Λειτουργεί
εντελώς μέσα από αυτή τη συναλλαγή.
—(Καληώρας) Βέβαια. Αυτό που λέ
νε με τα προγράμματα, ότι θα διαβάσει
ο κόσμος τα προγράμματα και θα απο
φασίσει είναι αστείο. Ποιος τα διαβά
ζει και ποιος ασχολείται. Θα αργήσει
πολύ να εκλείψει το είδος των κομμα
ταρχών».

Ο Γιάννης Μόρτζος που σκηνοθετεί
ταυτόχρονα και έπαιζε επίσης στην
πρώτη παράσταση του έργου από τον
Κάρολο Κουν το 1979 προσθέτει: «Ο
Κώστας βγάζει την εσωτερικότητα
του ρόλου. Δεν κάνει κωμωδία. Είναι
κωμωδία που βγαίνει μέσα από τις κα
ταστάσεις. Είναι δραματικός και ταυ
τόχρονα ο κόσμος γελάει. Ό πω ς εκεί
που λέει ότι προσπάθησε να κάνει
έρωτα με τη Νόρα και δεν τα κατάφερε. Γι’ αυτό βλέπουμε περισσότερο
τον άνθρωπο που γίνεται θύμα, τον
κομματάρχη. Θύμα κι αυτός.»
« —Υ πάρχει και σήμερα αυτό το κλί
μα στην επαρχία, κε Μόρτζο.
—Αν πας στην επαρχία σήμερα είναι
φοβερή η κατάσταση. Ο καθένας κομ
ματάρχης να δεις πώς
υποστηρίζει το δικό του
το μετερίζι! Ό χ ι του κόμ
ματος, το δικό του! Ακό
μα και με εκβιασμούς.
Κάνουνε βεγγέρες στα
σπίτια κάθε βράδι. Αυτό
θα κάνεις, εκείνο θα κά
νεις, αλλιώς θα πάθεις
αυτό κι αυτό - τέτοια!».
Η μικρή ανθρώπινη κλί
μακα της πολιτικής, η ελ
ληνική κλίμακα, σώζει τα
πράγματα μέσα από τις
προσωπικές
σχέσεις.
Αρχές αφηρημένες, αιώ
νιες σκέψεις φαίνεται
σαν να μην υπάρχουν. Οι
Έλληνες ζυγό δεν υποφέρουν. Δεν
συγκινούνται από τα ψέματα της ιδεο
λογίας, θέλουν μάλλον την προσωπική
σχέση με την πολιτική. Θέλουν να
έχουνε ένα «παιδάκι στο γραφείο του
αρχηγού», να το πάρουνε τηλέφωνο
το παιδάκι και να διορίσει το ανεψάκι
τους. Αυτό θέλουν. Διότι αλλιώς το
ανεψάκι τους θα μείνει άνεργο.
Θέλουν να γνωρίζουν τους βουλευ
τές του νομού τους, τις μικροαπατεωνιές τους. Και θέλουν επίσης να μην
τους χαλάνε αυτή την ελληνική ομορ
φιά σχέσεων. Και θα παρακαλάνε, εί
ναι βέβαιον, να σωθεί αυτή η αμιγώς
ελληνική πολιτική παράδοση, να σω
θούν τα «παιδάκια» που πάντα θα
απαντάνε γ ι’ αυτούς σε κάποιο τηλέ
φωνο.
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Η έντονη σε συγκινήσεις προεκλογική π ερ ίοδ ο ς που
διανύουμε μπορεί να αυξάνει ώ ρ ες-ώ ρ ες το υ ς χτύπους της
καρδιάς μας, αλλά κατά β ά θ ο ς δ εν είναι τίποτε ά λλο παρά
μια ψεύτικη επιτάχυνση. Σε δυο β δ ο μ ά δ ες όλα τελειώ νουν
και ξαναγυρίζουμε σ το μαγγανοπήγαδο. Σαν καλοί
τζογαδόροι, ποντάραμε όπου ποντάραμε, ξο δ έψ α μ ε όσα
ξοδέψ αμε, θα κλαίμε ή (αν και κάπως δύσκολο) θ α γελά με.
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ς μιλήσουμε
λοιπόν για
την
προε
κλογική πε
ρίοδο
ως
ψευδαίσθηση. Ει
δικά φέτος, απόλυ
τα σε αρμονία με
την καρναβαλίστικη ατμόσφαιρα, με
την ουσία της απε
λευθερωτικής ανα
τροπής των καθιε
ρωμένων, για την οποία τόσο διψά ο
άνθρωπος. Ντυνόμαστε λοιπόν τζου
τζέδες και παρελαύνουμε είτε δημόσια
είτε μπροστά στον καθρέφτη, όχι ανα
γκαστικά εύθυμοι αλλά ως άλλοι. Η με
ταμφίεση είναι υποχρεωτική: μπορού
με λοιπόν να βγούμε και να υποσχεθούμε τα ωραιότερα παραμύθια του
κόσμου κι από κάτω να χάσκουν. Οτι
δήποτε, φτάνει να είναι παραμύθι.
Το τραμ ίσως να είναι το καλύτερο
όχημα της νεοελληνικής φαντασίας,
ένα άψογα καλοστημένο παραμύθι: θα
μας απαλλάξει από τις άσκοπες κινή
σεις με ιδιωτικό αυτοκίνητο, θα τονώ
σει την κοινωνικότητα, θα ενθαρρύνει
τη νοσταλγία. Οι κεντρικοί πεζοδρό
μοι: θα μας μεταδώσουν το σεβασμό
στην ιστορία, θα μας γαργαλήσουν τις
πατούσες με παραδοσιακές υφές και
ακούσματα (τα τιτιβίσματα της αττικής
φύσης). Τα βροντερά ποτάμια μας:
αναβίωση του Ηριδανού (θα τρέχει
ένα καζανάκι στο νέο σταθμό Μοναστηρακίου και θα ποτίζει τον Κεραμει
κόν εξυγίανση του Κηφισού (μόνιμα
πλημμυρισμένος, θα διοχετεύει με κα
νάλια νερό στο αναβαθμισμένο Μο
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σχάτο), και ανασύσταση του Ιλισού
(πλατωνικά πλατάνια και πέστροφες
πλάι στην Καλλιθέα!).
Το θαλάσσιο μέτωπο: η πόλη επιτέ
λους θα ξανοιχτεί στον προσφιλή της
Σαρωνικό, με εγκαταστάσεις λαϊκής
αναψυχής από τον Π ειραιά ως το Σού
νιο, σπάζοντας τα μονοπώλια των νο
νών της νύχτας και των βλαχοδημάρ
χων. Το παλιό αεροδρόμιο, μια ειδυλ
λιακή όαση με χαρουπιές, μπανανιές,
και φοινικιές κομπλέ με τις καμήλες
του Πανσέληνου, όπου το συνεδριακό
κέντρο θα μοιάζει με ανάκτορο της Χαλιμάς.
Τα θαυμαστά νέα κτήρια που θα φαι
δρύνουν από αύριο τις σινιέ λεωφό
ρους: θα μας κερδίσουν με την τεχνο
λογική τους πρωτοπορία, αραχνοΰφα
ντα, απόκοσμα σύμβολα τελειότητας
(για να ανθήσουν όχι μόνο ένας Βωβός
αλλά χίλιοι Βωβοί). Αμ οι πλατείες
μας; Εκεί θα δουλέψει το νέο ελληνικό
θαύμα: θα βγάλει η γης χορτάρι στην
Ομόνοια, θα συνεδριάζει η Βουλή κο
ντά στο λαό στη νέα πλατεία Συντάγμα
τος, θα γεμίσει η πλατεία Κοτζιά με
προτομές Νεοελλήνων (με συμβολική

εισφορά) που ψήφισαν στις 8 Φεβρο
αρίου την αλλαγή.
Για τον Φιξ, πες κάτι για τον Φιξ!
λοιπόν κι ο Φιξ, αναγεννημένος απόι
στάχτες του, θα αποκτήσει νέα, κάθε
προέκταση πάνω από τη Συγγρού ή τ
Καλλιρρόης (το θέμα παίζεται ακόμο
ώστε να ξεπεράσει το Νέο Μουσε
Μ πενάκη στην Πειραιώς. Στην είσοί
του θα σε υποδέχεται ομοίωμα του Ζ
νέτου που θα χορεύει όπως ο Άγιος Β
σίλης στις Γιορτές.
Να υποσχεθούμε και κάτι για τι
επαρχία: πλήρη αναβάθμιση σε όλα·
επίπεδα που χω ράει ο νους του ανθρ<
που- παντού μετρό, περιφερειακοί
άξονες, αεροδρόμια, νέα πανεπιστ
μια, επιδοτήσεις σε όσους παραμένοι
ζωντανοί αλλά και σε όσους πεθο
νουν, ενίσχυση του τουρισμού και π<
τάξη της λαθρομετανάστευσης. Ειδι*
στη Θεσσαλονίκη, να πραγματοποι:
θεί επιτέλους το όραμα μερικών πο
θέλουν ένα νέο (υπόγειο) παραλία*
άξονα πλασαρισμένο μαζί με μια γε·
ναία επέκταση της παραλίας πήχτρ
στην κουλτούρα: ζωολογικοί κήπο
αναπαραστάσεις παραδοσιακής αρχ
τεκτονικής, και παιδικές κούνιες.
Λάθος εποχή διάλεξαν για τη διεξε
γωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Προ
θεού, γιατί ντάλα καλοκαίρι; Τώρ
ήταν η πιο κατάλληλη περίοδος, αντο
μα με τα πολιτικά ντιμπέιτ, τα πορτοπο
ράθυρα με τους γραφικούς καβγάδει
τις δημοσκοπήσεις και τις μεταγράφει
Τι πιο ωραίο, να έχεις, επιτέλους, κο
μια δυνατότητα επιλογής; Αν θες πολ
τικά σπορ, ανοίγεις και μαθαίνεις 1
ακριβώς είπε ο Γιωργάκης για τον και
ρό σήμερα. Αν θες σπορ κλασικού τί
που, ανοίγεις και βλέπεις live τις προ
πονήσεις των εθελοντών και των σε
κουριτάδων. Αν δεν θες τίποτε από αι
τά, ανοίγεις τότε στον Μάκη και χος
ταίνεις θηριομαχίες με ζωντανές κατο
σπαράζεις αγρίων θηρίων από μανιο
κούς κομματάρχες.
Η ζωή ε ίναι καρναβάλι για τους λωτ(
φάγους. Η προεκλογική περίοδος είνο
λαϊκό καρναβάλι για όλους, χορτάτοι
και πεινασμένους. Φτάνει να μη
έχουν χάσει την ικανότητα να ονειρει
ονται ξύπνιοι. Μήπως έπρεπε να συ|
βαίνει πιο συχνά;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

Από τον Τσιρώνη στον Πόλ€
Στο νεκροταφείο Ζωγράφου, την περασμένη Τρίτη, υπό τους ήχους
κλασικής μουσικής και με τους στίχους από το τραγούδι «Το όνομά μου
είναι άνθρωπος» (Mein Name ist Mensch) του γερμανικού ροκ
συγκροτήματος Ton Steine Scherben, η πάλαι ποτέ ελαφρά «Απική γη»
(υπο)δέχτηκε τον Ρολφ Λούντβιχ Πόλε, εκ Μονάχου ορμώμενο,
δραστήριο στη Szene του Μονάχου, μέλος του «Κομμάντο 2 Ιούνη», που
είχε πρωτοστατήσει στη νομική στήριξη στους κρατούμενους της RAF,
και ίο 1976 εκδόθηκε από την Ελλάδα στη Δυτική Γερμανία.

αζί του (καθώς ο «κόκκινος
κύκλος» της RA F είχε κλείσει
οριστικά) χανόταν οριστικά
και εκείνο το κομμάτι της
Μεταπολίτευσης που
υνδέθηκε με τους αγώνες κατά του
>;ιδιώνυμου», τις κινητοποιήσεις κατά
ης απέλασης του Ρολφ Πόλε, και τις
αρουσίες σε κηδείες αγωνιστών,
αχητών και «ανταρτών», όπως ό
. ιατρός Βασίλης Τσιρώνης, ο Γιώργος
ιδερής (KO Μαχητής), ο Χρήστος
Ιάσιμης.
, Τα κιτρινισμένα, ασπρόμαυρα
άντα, χαρτιά από τα χρόνια εκείνα,
οοκηρύξεις, μπροσούρες,
■ ωτοτυπίες, αποκόμματα τύπου έχουν
• |ν ίδια απόχρωση από το κίτρινο της
ι ;,κοτίνης στα δάχτυλα, αλλά δεν έχουν
a (πώς αλλιώς θα μπορούσε να
!ί'"' ,νόταν;) το πάθος, τον παλμό και την
' τάση των νεανικών χρόνων όσων
λ' ,ησαντη Μεταπολίτευση «μες σε
ιπνογόνα, σε περίπολα και αύρες»
fWu όσων είχαν τη θλιβερή «τύχη» να
: ^ευρεθούν στις κηδείες όσων
καναν προς τα κει για κείνο το
Ι0Ρ|άμα>>, για να θυμηθούμε τον Γιάννη
ιαρίμπα.
r;. #πο Νεκροταφείο Ζωγράφου, ο
κ^'κλοςτης «άλλης μεταπολίτευσης»
^ί} λεινε αντιστρόφως ανάλογα όπως
(ε ξεκινήσει: από τις «χοντρές
—
------------------———

Μ

γραμμές της Ιστορίας» (όπως
αναλογιζόταν ο Κώστας Λιβιεράτος)
που χάραζαν, συχνά ισοπεδωτικά, τα
σημεία εκείνα που απέχουν σε ίση
απόσταση από το κέντρο που
πολιορκούν, στις διακεκομμένες,
ολοένα και πιο αδύναμες γραμμές,
που από κοντά διέκρινες ότι ήταν
στίγματα και κουκίδες από ένα χέρι
τρεμάμενο. Με φόντο τα
απορριματοφόρα του Δήμου, τα
πρόσωπα κοντά και γύρω από το
σκαμμένο χώμα, σπασμένα από τον
χρόνο ή σαν είδωλα μπροστά σε
σπασμένο καθρέφτη, σκεπτικά,
κουρασμένα, σχεδόν ανέκφραστα.
Λίγα νέα παιδιά, δύο μαυροκόκκινες
σημαίες, ένα σύνθημα σαν εκφώνηση
(«το κράτος είναι ο μόνος
τρομοκράτης και όχι της πόλης ο
αντάρτης»), μια «μεγάλη παρέα» από
στενούς φίλους του Ρολφ κι από
κάποιους που «έζησαν» τις
κινητοποιήσεις της εποχής, τον Χρ.
Κωνσταντινίδη διαμαρτυρόμενο
μπροστά στον Αρειο Πάγο, τον
Ευάγγελο Γιαννόπουλο και τον
Γιώργο Στεφανάκη αγορεύοντες, τα
άρθρα του Γιώργου Βότση («Να
σώσουμε τον Ρολφ Πόλε», «Η έκδοση
του Ρολφ Πόλε σημαίνει εξόντωσή
του», «Δείξτε μας την αληθινή
Γ ερμανία»), και τα κείμενα στο Α ντί

και την (παλιά) Ελευθεροτυπία (όχι τη
σημερινή αγνώριστη) σε «μαύρο
φόντο», που σήμερα γκριζάρισε μαζί
με τους κροτάφους των περισσοτέρων
που συνόδεψαν τον Ρολφ Λούντβιχ
Πόλε στην τελευταία του κατοικία,
περίπου «τρεις χιλιάδες χιλιόμετρα»
μακριά από το Dornhaldenfriedhof της
Στουτγάρδης και το
Dreifaltigkeitsfriedhof στο Βερολίνο,
όπου είναι θαμμένοι οι Μπάαντερ,
Ένσλιν, Ράσπε και η Μάινχοφ.
Μία από τις τελευταίες του δημόσιες
εμφανίσεις ήταν στις 31 Γενάρη του
1996, όπου στην κατάμεστη αίθουσα
του Ινστιτούτου Goethe σχολίασε την
ταινία του Τ. Κουλμάση για την
Ουλρίκε Μαρί Μάινχοφ «Μέσα από
τον πόνο και από μακρυά».
Η Welt της Δευτέρας, η taz και η
Berliner Morgenpost της επόμενης
μέρας ήταν από τις λίγες γερμανικές
εφημερίδες που αναφέρθηκαν στον
θάνατό του (από πνευμονία;). Στις 25
Φεβρουάριου και τις 2 Ιούνη θα
παρουσιαστεί στο Μόναχο η
γερμανική έκδοση του βιβλίου του Το
όνομά μου είναι άνθρωπος, μαζί με την
ταινία της Στέφι Μπλακ για τον Πόλε
με τίτλο «Δεν έχουμε ανάγκη από
ήρωες».
ΚΩΣΤΑΣ 0. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ
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Για τη δολοφονία του
ΓΤολκ έχουν ειπωθεί,
γραφτεί και σχολιαστεί
κατά καιρούς πολλά. Ο

Ελευθέριος Αγγ.
Βούρβαχης με το βιβλίο
του Ποιος σκότωσε τον
Πολκ; Μια πολιτική
δολοφονία και δικαστική
πλάνη (πρόλογος:

Ο

Αντώνης Ρουπακιώτης,
εκδ. Προσκήνιο, 2003)
επιχειρεί να
παρουσιάσει, με τρόπο
που θα μπορούσαμε να
χαρακτηρίσουμε
ολοκληρωμένο, τη
συνθέτη αυτή η υπόθεση.
Η άδικη καταδίκη του
Γρηγ.Στακτόπουλου
φανερώνει τη
σχετικότητα του κύρους
των θεσμών της
κοινωνίας και της
δικαστικής εξουσίας και
επιβεβαιώνει τα λόγια
του Παναγιώτη
Κανελλοπούλου: «Η
ιστορία είναι γεμάτη από
νόμιμες αδικίες.
Υπάρχουν όμως και
αδικίες που, αν και
φέρουν τη σφραγίδα της
Δικαιοσύνης, είναι
άνομες. Ό ταν η
Δικαιοσύνη
κατασκευάζει ενόχους
υπακούοντας σε
σκοπιμότητες, που είτε η
ίδια είτε η πολιτική
εξουσία τις έχει
τοποθετήσει παραπάνω
από την αλήθεια,
διαπράττει βαρύτατο
αδίκημα».
Δ ύο ήταν τα μεγαλύτερα
πάθη στην Αθήνα των
κλασικών χρόνων: οι
εταίρες και τα ψάρια,
μας λέει ο συγγραφέας
του βιβλίου Αρχαίοι
Αθηναίοι. Ηδονές,
καταχρήσεις και πάθη

Τξέιμς Ντέιβιντσον
(μετάφραση: Χίλντα
Παπαδημητρίου, εκδ.
Περίπλους, 2003). Η
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α

ρ χ ε τ ν π ι κ ό ς

Άρης Μαραγκόπουλος,
Γ λ υ κ ιά ε π ισ τ ρ ο φ ή ,

εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003.
Οι μυθικές διηγήσεις για δελφίνια που δια 
σώζουν ανθρώπους γίνονται εδώ έναυσμα για
μεταφορικές προσεγγίσεις. Μ ερικά από τα
διηγήματα του τόμου έχουν ως επίκεντρο την
εικόνα του αναγεννώ μενου από την κοιλιά
του κήτους και πιθανώ ς αντιπροσω πεύουν
ένα ευδιάκριτο ορόσημο, ριζωμένα καθώς εί
ναι στο έδαφος της νεοελληνικής παράδοσης.
Ο συγγραφ έας χρ η σ ιμ ο πο ιεί το «υπό τον
δελφίνα ταξίδι» (σ. 33) ως ρητορικό σχήμα
για το νόστο του Έλληνα (ή του ελληνισμού):
(«η απροσδόκητη τροπή της μοίρας τον είχε
π ε ρ άσ ε ι στην α ν τίπ ε ρ α όχθη, εκείνη που
ονειρευόταν από παιδί: είχε γίνει, ό,τι δεν
ήταν όλοι. Είχε γίνει εξαιρετικά μοναδικός.
Μία ημέρα των ημερών θα επέστρεφε πανέ
τοιμος στη μάνα γη, όπως το είχε τάξει στον
εαυτό του, τότε μικρός, όταν κάποια στιγμή
ολοκληρώθηκε το ρήγμα ανάμεσα στον εαυ
τό του και στον υπόλοιπο κόσμο», Έ λληνος
Δ ικ εφ ά λο υ Ισ το ρ ία , σ. 103-104). Υ π ά ρ χ ε ι
εδώ μια ολόκληρη θάλασσα συσχετισμών και
προβληματισμού μέσα στα οποία εντάσσεται
το συγκεκριμένο διήγημα. Συμβολίζει το τέ
λος ενός τρόπου ζωής και την προαναγγελία
μιας καινούργιας περιόδου. Το θέμα δεν εί
ναι απλώς η τοποθέτηση ενός ήρωα σε ένα
φυσικό χώ ρο αλλά η τοποθέτησή του στην
ιστορία που ενσωματώθηκε σε ένα σύμβολο.
Αλλού η ανάσταση από την κοιλιά του ψ α 
ριού γίνεται σημείο αναφοράς που ενώνει το
παρελθόν με το παρόν , τη β ι ο γ ρ α φ ί α του
ήρωα με τη βιογραφία των προγόνων του και
με την εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας («ο γέρο-Εύμαιος κι ο Προφήτης Ηλίας κουβεντιά
ζανε καθι σμένοι στο μαντρί ενός που τον
φωνάζανε Γιάννη του Βλογημένου. Ο Άγιος
Π έτρος βόλευε τα δίχτυα μαζί με το γέροΝηρέα στο νάρθηκα του Άη Νικόλα. Μ ακα
ριότητα είχε απλωθεί σ’ όλη την πλάση. Απο
κοιμήθηκα», σ. 29).
Εντοπίζοντας τις περιγραφές των παραθα
λάσσιω ν τόπω ν, π α ρ α τη ρ ο ύμ ε τη στροφή

ν ό σ τ ο ς

από την κυριολεξία στη σύγκριση και στη μ
ταφορά («Με όλα αυτά βεβαίως επιμένω·
π ερ ιγρ ά φ ω τη ζωή αποκλειστικώς σ’ αυτ
εδώ τον ενάλιο τόπο. Εξυπακούεται ότικ
τα χθεσινά θαύματα μόνον εντός της Νήσι
μ π ο ρ ο ύ ν ν α σ υ να ντή σ ο υ ν την αιτία τοι
Αλλιώτικα, όπως και αν τα περιγράφω εγ
ποτέ δεν θα γίνουν πιστευτά», σ. 67). Έτ
π ερ ιο ρ ίζο ντα ι οι αντικειμενικές απεικο\
σεις, ενώ οι π ερ ιγ ρ α φ ές επικεντρώνοντ
στη ρητορική στρατηγική.
Παρόλο που ο συγγραφέας δίνει τα κλειδί
για να κατανοήσουμε τις συμβολικές ανιιπι
ρ α θ έσ εις που επικρατούν στα κείμεναι
βιβλίου του, ωστόσο δεν είναι εύκολο ναι
εντάξουμε σε ένα ευρύτερα ιστορικό και π<
λιτισμικό πλαίσιο. Η εξέταση και άλλων cru·
χρόνων κειμένων θα δείξει πιθανώς τη σημι
σία των συμβολισμών για τον πολιτισμό στη
Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη.
Τα κείμενα καταγράφουν μια σειρά κίνησε
ων. Ο ι μεταμ ορφ ώ σεις των προσώπων xc
των τόπων («από τη μέση και κάτω είχε μετο
μορφω θεί σε ψάρι! Το Θ είο εισάκουσε τη
ενδόμυχη επιθυμία του!», σ. 25) καθώς και c
συνεχείς αλλαγές της προοπτικής στα κείμεν
υπογραμμ ίζουν τον πολύσημο συμβολισμ
τους. Κ αθώς οι τόπ οι αλλάζουν μορφή («ι
σόι τόπος είναι αυτός, αναρωτήθηκα δυνατά»
σ. 19) έτσι και η έννοια του συμβόλου εξαρτό
ται εν μέρει από τη θέση του ανθρώπου στ
χώρο και στο χρόνο. Τα κείμενα δραματοποι
ούν τις προσπάθειες των ηρώων να προσδιτ
ρίσουν τον εαυτό τους σε σχέση με την κοινά
νία που εγκαταλείπουν. Δεν έχουν ως επίκι
ντρο μόνο την πράξη του εστιασμού αλλά κι
την έννοια του προσδιορισμού του ατόμου σι
περιβάλλον του. Ο όρος τοποθέτηση έχει χρ(
νικές καθώς και τοπικές διαστάσεις. Η ακι
λουθη παρατήρηση είναι διαφωτιστική: <
ήρωες βρί σκονται σε ένα πολιτισμικό κι
ιστορικό τοπίο στο οποίο κυρίως εστιάζεπ
ενδιαφέρον του ο συγγραφέας.
Το βιβλίο ε μ π ε ρ ι έχ ε ι ευδιάκριτα μοτίβ
αναγνώρισης και αποξένωσης τα οποία ανι
λύονται σε τοπικά πλαίσια μέσω των μετ<
βαλλόμενων σχέσεων της πόλης και της εξ
χήζ, του ορατού και του αόρατου, της μονή

ξιάς και του συλλογικού. Ο συγγραφέας μάς
δείχνει ότι ο άνθρωπος μένει αποξενωμένος
από τα σύμβολα ενώ την ίδια στιγμή αντλεί
δύναμη από αυτά.
Γενικά θα χαρακτηρίζαμε την αφήγηση ως
«περιπέτεια της μνήμης». Ο συγγραφέας
εμπνέεται δημιουργικά από την παλαιότερη
λογοτεχνία. Χρησιμοποιεί τίτλους, φράσεις
και αποσπάσματα από λογοτεχνικά έργα.
Ενδεικτικό από την άποψη αυτή είναι το
κεφ. Μνήμες (σ. 31-34). Υπάρχει εδώ ένα
πνευματικό ανάβρυσμα που δεν στομώνει με
τίποτε. Η αφθονία των αναφορών δεν βλά
φτει και μέσα στο πλήθος των δεδομένων
που μας προσφέρονται, η λογοτεχνία παρου
σιάζεται ως αντικείμενο αγάπης και θρη
σκευτικής λατρείας.
Ορισμένες φορές θα έλεγε κανείς πως ο
αφηγητής δεν μπορεί να αντέξει τον ίδιο τον
αποκαλυπτικό του λόγο. Το λόγο αυτό είναι ο
μόνος που τον στηρίζει και ο πειρασμός να
παραιτηθεί απ’ αυτόν γίνεται ακατανίκητος.
Κάπου κάπου υποκύπτει στον πειρασμό. Πιο
πιθανό φαίνεται ο εν λόγω αφηγητής να βρί
σκεται σε μια κατάσταση συμβολικά ανάλογη
ιιε εκείνη που σκηνοθετεί στα διηγήματά του,
πράγμα που τον κάνει να επαναστατεί και να
ψάχνει να βρει κάτι άλλο, π.χ. την ανάσταση
σ. 28), χωρίς να καταφέρει να ελέγξει πλή
ρως το σχέδιό του. Νομίζω ότι πρέπει να δε
θούμε αυτή την υπόθεση. Όλα μέσα στο βι
βλίο την υποδηλώνουν, αλλά τίποτε δεν την
πιβεβαιώνει πραγματικά. Στην πραγματικό* ητα, αυτό που φαίνεται ακατανόητο τα εξηεί όλα (βλ. το διήγημα Το Α κατανόητο μ ε το
:,ί νάρι: «Τα ανοίκεια απόκτησαν πάλι την ανΐρωπινή τους όψη· τόσο εύλογο το Ακατα'· όητο - σαν αυτή η Μεταμόρφωση να ήταν το
υσιολογικότερο πράγμα στον κόσμο» σ. 30).
Iυπόθεση του αρχετυπικού νόστου (σ. 33)
άνει να προβάλλουν τα κείμενα του τόμου
άνω από τη σιωπή που τα περιβάλλει και τα
πελευθερώνει από τη μεταφυσική παγίδα
Ί ουυπονομεύει την ανάγνωσή τους. Η αναjit: ωγική μέθοδος εδώ είναι ευεργετική γιατί
τρέφεται ενάντια σ’ αυτή την παγίδα: η αρχή

της τάξης στην οποία υποτάσσει ο συγγραφέ
ας το σημαντικό αυτό σύνολο δεδομένων, κά
νει αυτά τα τελευταία αναγνώσιμα και ευδιά
κριτα, ανεξάρτητα από το περιοριστικό σύ
στημα όπου εντάσσονται.
Τα κείμενα του τόμου παρουσιάζουν κάτι
εξαιρετικά αποδεικτικό, κάτω από τη σχέση
των αρχών που καθορίζουν τη μεταμόρφωση
του αναγεννώμενου από την κοιλιά του κή
τους σε πλάσμα ιερό (βλ. τη μεταμόρφωση
του έφηβου σε γοργόνα, στο διήγημα Το
Α κατα νόητο μ ε το Ψ άρι , σελ. 22- 30. Συγκε
κριμένα, βλ. τα ακόλουθα αποσπάσματα:
«λησμόνησε την περίεργη θέση του και άρχι
σε να απολαμβάνει το ταξίδι. Αφέθηκε στο
μοιραίο. Αυτό που τώρα τον συγκλόνιζε ήταν
ένας ενδόμυχος πόθος να σωθεί, για να αποδειχθεί ότι τον αγαπούσαν οι θεοί κι ότι κα
ταλάβαινε καλά το θέλημά τους», σ. 24). Η
διαδικασία του νόστου διαγράφεται εδώ κα
θαρά μέσα από την ιεροποίηση.
Η έννοια του αρχετυπικού νόστου πάντως
δεν είναι αληθινά αποδεικτική, γιατί δεν είναι
ποτέ άμεσα ευδιάκριτη σε ένα κείμενο. Περι
γράφει μια διαδικασία δόμησης και δεν μπο
ρεί να προκύψει συμπερασματικά από ένα μό
νο κείμενο. Είναι από τη (ρύση της συγκριτική
και υποθετική. Πραγματικά, με βάση τη διαδι
κασία αυτή, τα κείμενα φαίνονται να ανήκουν
σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
1) Στους μύθους, στους οποίους ο μηχανι
σμός του νόστου δεν φαίνεται πουθενά, εφό
σον έχουν δομηθεί από αυτόν.
2) Στα κείμενα, όπου ο ίδιος μηχανισμός
φαίνεται ολοκάθαρα. Αποκαλύπτεται δηλα
δή το αποτέλεσμα που η διαδικασία δόμησης
ασκεί πάνω στο λεξιλόγιό τους, στην οπτική
τους γωνία. Πράγμα δύσκολο, να συλλάβει
κανείς εν λειτουργία στο κείμενο ένα μηχα
νισμό δόμησης.
Συμπερασματικά: υπάρχει μια σφιχτή δέ
σμη που συγκεντρώνει όλες τις κλωστές μιας
κατασκευής, οι οποίες αλλιώς θα ήταν χαλα
ρές και διασκορπισμένες.
Σωτηρία Σταυρακοπούλου

Λ ,

Καρναβαλικό
άννηςΚιουρτσάκης,
y ψλή οοφία ή τ’ανίερα ιερά,
ι- οκίμιο για το καρναβάλι
£V ιι τη γλώσσα του),
lO' *
([ι: I Ν εφ έλ η , Αθήνα 2003, σελ. 70.1
Λ

1

1 Αστείρευτη θα είναι πάντα για την ανθρωπητα η γοητεία του καρναβαλιού, του μα.αρεματος, του προσωπείου. Εγκλωβισμέ-

νοι μέσα στη χρονικότητα και τη σχετικότητα
του εγώ και της λογικής μας, της κοινωνικής
μας θέσης και του φύλου μας, αναζητάμε μία
έξοδο προς την ελευθερία, η οποία ταυτό
χρονα θα είναι και πρόκληση κατά του Με
γάλου Κωμωδοποιού που έστησε ερήμην μας
αυτό το σκηνικό. Ξεφάντωμα και γέλιο, αλλά
και ερωτική πανδαισία και αθυρόστομα ξε
σπάσματα μέχρι ιεροσυλίας συνοδεύουν πά
ντα από τα πανάρχαιο χρόνια το καρναβάλι,

περιπλάνηση του
συγγραφέα στην αρχαία
Αθήνα σχετίζεται με
συμπόσια, για να
περιγράφει φαγητά και
ποτά, αλλά και με
χώρους ερωτικών
συνευρέσεων. Το
ενδιαφέρον έγκειται
στην ανοιχτή συζήτηση
ζητημάτων που συχνά
αποσιωπούνται, και στην
απομυθοποίησή τους.
Είναι ένα βιβλίο που
επαναφέρει το χρώμα
στα αγάλματα και στους
δημόσιους και ιδιωτικούς
χώρους της αρχαίας
Αθήνας* το χρώμα που
έσβησε ο χρόνος και η
νέα θρησκεία.
Ενα σημαντικό έργο για
το θέατρο στην εποχή της
Res publica, στην αρχαία
Ρώμη είναι η μελέτη της
F lo ren ce D u p o n t, Η

αυτοκρατορία του
ηθοποιού. Το θέατρο
ατην αρχαία Ρώμη

(μετάφραση: Σοφία
Γεωργακοπούλου, εκδ.
Μορφωτικό Τδρυμα
Εθνικής Τραπέζης,
2003). Σημαντικό και
μοναδικό στην
πληρότητάτου στην
ελληνόγλωσση
βιβλιογραφία, φωτίζει
πλευρές άγνωστες και
παρουσιάζει ένα πλούσιο
υλικό και μια ερμηνεία
για τον πολιτισμό του
θεάματος στην αρχαία
Ρώμη. Η τραγωδία, η
κωμωδία, η Ατελλανή
φάρσα, ο μίμος, η
παντομίμα είναι μερικά
μόνο από τα θέματα που
θίγει, ενώ παράλληλα
ανακαλύπτουμε το χώρο
του θεάτρου, την
αρχιτεκτονική, τη
σκηνογραφία, τη
μουσική και τον ηθοποιό.
Η μελέτη αυτή
ολοκληρώνεται με τη
διερεύνηση της

X

κοινωνίας που κινείται
γύρω από το θέατρο, που
συχνάζει και
ψυχαγωγείται, που
εργάζεται και
πολιτεύεται μέσα από το
έργο και τη σκηνική του
παρουσία.
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από την αρχαία Ελλάδα και τα ρωμαϊκά Σατουρνάλια, μέχρι τα εορταστικά Δωδεκαήμερα της Δύσης, τις Καλάνδες των Βυζαντι
νών και τις δικές μας Αποκριές.
Μέσα στην καρδιά του χειμώνα, όταν η
προσδοκία της άνοιξης και της αναγέννησης
της φύσης κυριαρχούν, το Καρναβάλι έρχε
ται να θυμίσει ότι ο κύκλος της ζωής και του
θανάτου είναι ένας, ότι η τρέλα μπορεί να εί
ναι και σοφία, η λογική τρέλα, το θείο δαιμο
νικό, το ιερό ανίερο, κι ότι τελικά όπου η
γλώσσα από αδυναμία σωπαίνει, παίρνουν
τη σκυτάλη οι αλαλαγμοί τών μαινάδων, και
ο λήρος της μέθης. Για να πουν, όχι με λέξεις
αλλά μέσα από αρχετυπικά ορμέμφυτα, ότι η
ζωή είναι ένα όνειρο, ή όνειρο ονείρου.
Αυτό το γόνιμο και πλούσιο θέμα πραγμα
τεύεται ο στοχαστής και δοκιμιογράφος
Γιάννης Κιουρτσάκης στο σύντομο αλλά πυ
κνό βιβλιαράκι του, το οποίο εκτός από γνώ
ση, είναι πηγή ευδαιμονίας για τον αναγνώ
στη χάρις στην ποιητική του γραφή.
Είναι οντολογική ανάγκη των ανθρώπων να
αναποδογυρίσουν την τάξη του κόσμου έστω
και για λίγο, να δανειστούν μία άλλη περσόνα, και μέσα από αυτήν να βιώσουν το διαφο
ρετικό, το Αλλο που φοβούνται και ταυτόχρο
να ποθούν. Η τρελή μασκαράτα του Θεού
Καρνάβαλου με τον έντονα θεατρικό και ει-

Ζώντας στην εποχή της
εικόνας -από τη
φωτογραφία, στον
κινηματογράφο, στην
τηλεόραση-το βιβλίο της
Susan Sontag,
Παρατηρώντας τον πόνο
των άλλων (μετάφραση:
Σεραφείμ Βελέντζας,
εκδ. Scripta, 2003)
σχολιάζει και ερμηνεύει
το ρόλο της εικόνας μέσα
από την καταγραφή του
πόνου που προκαλεί ο
πόλεμος. Η
ιδιαιτερότητα του
βιβλίου βρίσκεται στον
τρόπο που διαχειρίζεται
την εικόνα και την
απατηλή αντίληψη που
την συνδέει με την
πραγματικότητα. Η
χρήση της εικόνας και
ειδικά της φωτογραφίας
που αποκρυσταλλώνει
τον ανθρώπινο πόνο
αυτόνομείται από τις
προθέσεις του
καταγραφέα και αποκτά
κάθε φορά το επιλεκτικό
νόημα που της
προσδίδουν οι εκάστοτε
χρήστες της. Η
συγγραφέας αναζητά την
πραγματικότητα πέρα
από την εικονική της
αποτύπωση και
διαπιστώνει ότι καμιά
αυταπάτη συμμετοχής
στον πόνο των άλλων δεν
αληθεύει στο βαθμό που
δεν μοιράζεται κανείς το
αντίστοιχο βίωμα. Η
αναπαράσταση του
πόνου δεν μπορεί να
πλησιάσει το συναίσθημα
του αληθινού πόνου.

Γ.Π. Σαββίδη είναι μια φροντισμένη εργα
σία συγκέντρωσης των διάσπαρτων μελετημάτων του Σαββίδη για τον Σικελιανό, μελέ
τημάτων που σχετίζονται με το τιτάνιο εκδο
τικό έργο που ανέλαβε ο αείμνηστος φιλόλο
γος και ολοκλήρωσε με την έκδοση των δε
κατεσσάρων τόμων του συγγραφικού έργου
του Σικελιανού· εργασία που διάρκεσε μια
μακρά περίοδο: από το 1965 έως το 1991. Η
κατατοπιστική εισαγωγή και η επιμέλεια του
τόμου, καθώς και τα σχετικά εύσημα ανή
κουν σε μια νεότερη μελετήτριατου Σικελια
νού, την Αθηνά Βογιατζόγλου (εκδ. Ερμής,
2003).

ο χαρτοκόπτης

•fr Μια επιστολική νουβέλα του ποιητή

δωλολατρικό χαρακτήρα της ικανοποιεί
ανάγκη αυτή, την οποία έχει αποδεχθεί κε
χριστιανισμός. Τα αποκριάτικα έθιμα σε ο
κληρη την Ελλάδα, όπως της μπάμπως, με·
αθώα ανίερο χαρακτήρα τους είναι πληρ
εντεταγμένα στην ορθόδοξη παράδοση.
Σχοινοβατώντας ανάμεσα στο είναι και
μη είναι, την τρέλα και τον ορθό λόγο, ι
ηθική τάξη και την ασυδοσία, οι άνθρω:
τυλιγμένοι από το σκοτάδι του ασυνειδήι
τους και το συμπαντικό άχρονο σκότος
καιούνται να καταφύγουν στην παρηγο(
της ξέφρενης ηδονής και την παρωδία ι
λογικής τους με την ελπίδα να τα εξορ
σουν. Όταν «επιστρέφουν», γιατί πάντα ε
στρέφουν, η συνέχεια του ακατανόητου )
κλου είναι λιγότερο οδυνηρή.
«Το πλοίο των τρελών» του μεγάλου Ιερ
νυμου Μπος με τις εωσφωρικές σκηνές τ
που προκαλούν τρόμο και μαζί θυμηδία
ναι μια κλασική έκφραση του ανθρώπιν
τραγέλαφου, ενώ τα λόγια του Άμλετ, «μέ<
από τα αστεία λέγονται τα σοβαρότει
πράγματα» δεν θα χάσουν ποτέ την επικι
ρότητά τους σ’ έναν κόσμο, όπου όλοι μ
σκαράδες και τρελοί, ταξιδεύουμε χωρίς ji
ξίδα για το άγνωστο...
Μαρία Τσάτσι

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
•fr Η υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου μέ
σα στο οριοθετημένο κοινωνικό πλαίσιο, η
προσπάθεια για απελευθέρωση από τα συμ
βατικά δεσμά, αλλά και ο φόβος που συνε
πάγεται είναι η ψυχή του μυθιστορήματος
του Σταύρου Λαγκαδιανού, Τσαλακωμένο
φουστάνι (εκδ. Κέδρος, 2003)· η καρδιά του
όμως χτυπά στο όνομα της Ελευθερίας, μιας
όμορφης κοπέλας το ’37, με το τσαλακωμένο
φουστάνι ως τίτλο της ζωής της.

Γιώργου Βέη δεν μπορεί παρά να διαθέτ
τα χαρίσματα του λογοτεχνικού του ύφοι
και το διαβατάρικο χαρακτήρα που τι
προσδίδει ο βίος του. Περιπλάνηση σετ
πους, συνομιλίες με ανώνυμους και επών
μους, στοχασμοί μέσα στη νύχτα και ανι
δρομές είναι βέβαιο ότι θα βρουν πρόσφο(
έδαφος στους αποδέκτες Γλαύκη και Μαι
κέλλα: Πιο μακριά δεν γίνεται (εκδ. Ελλην
κά Γράμματα, 2003).

•fr Ο Λυχνοστάτης για τον Σικελιανό τον

•fr Από την ευφάνταστη ποίητρια Παυλή
Παμπούδη ένα καινούργιο βιβλίο της είνι
πάντα μια έκπληξη. Η Πρώτη 'Υλη (εκδ. Ρ<
ές, 2003) περιλαμβάνει 82 μικρά κείμεν
που θα μπορούσαν να προσδιοριστούν σο
ένα μικρό προσωπικό λημματολόγιο1 αλλ
αυτά επιμένουν να μην προσδιοριστούν!
Συνειρμικοί, φωνητικοί και συναφείς συσχι
τισμοί, όπως, λ.χ., όταν γράφει για το χιοι
μορ: «Θεωρώ το χιούμορ βασικό καρύκευμ
της οποιοσδήποτε πνευματικής τροφής, cm
τα πιο δυσκολοχώνευτα βιβλία μέχρι τοφ<
στ-φουντ των κόμικς και των καρτούν. Κι
της ζωής, γενικά. Το χιούμορ είναι αυτόπι
προσφέρει στον οργανισμό μας αντισώμω
και μας κάνει να μπορούμε ν’ αντε'ξοιη
σχεδόν τα πάντα».
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Η τρελή σοφία
τα ανίερα Ιερά
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