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Η Ισ τ ο ρ ία τ ο υ Μ ε σ ο γ ε ια κ ο ύ Κόσμο
σ τ α τ έ λ η τ ο υ 13ου Αιών
Στις 30 Μαρτίου 1282, την ώρα που οι καμπάνες του Παλέρμο κι
λούσαν τους πιστούς στον Εσπερινό, οι Σικελοί πολίτες κατέσφι
ξαν τη φρουρά και την Κυβέρνηση του Βασιλιά τους. 0 Runcima
θεω ρ εί το περιστατικό αυτό σαν το αποκορύφωμα της γλαφυρή
όπως πάντα διήγησής του, που καλύπτει όλη τη Μεσόγειο του 13ο
αιώνα και τονίζει το σημαντικό ρόλο που το επεισόδιο αυτό έπαιζ
στην Ιστορία του Βυζαντίου.

Oscar W i

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
[...]

Οχι, ία συναισθήματα δε θα μας κάνουν πολίτες του κόσμον,
όπως δε θα μπορούσε να μας κάνει πολίτες του κόσμου π απληστίαβ
το κέρδος. Μόνο καλλιεργώντας τη συνήθεια της διανοητικής κριτική
θα μπορέσουμε να υπερβούμε τις φ υ λετικές προκαταλήψεις. [...]
Α π ό το «Ο κ ρ ιτικ ό ς ως καλλιτέχνης
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Antony Beevor
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Μ Α Χ Η KAJ H A M T ir i'/U r l
Ενα σημαντικό και συναρπαστικό βιβλίο
Patrick Leigh Fermer

Anchee Min

ΑΓΡΙΑ

Π ΙΠ Ε Ρ Ο Ρ ΙΖ Α

Οπως και στα τρία προηγούμενα βιβλία της, η Anchee Min μιλά και n i
για τις δραματικές εμπειρίες της από τπν Πολιτιστική Επανάσταση που ση
μάδεψαν τα νιάτα της. Σε τούτο το βιβλίο, ένα λεπτό και δυνατό μυθι
στόρημα, μάς διηγείται μια συγκινητική ιστορία που βρίσκεται πολύ πιο
κοντά σε αυτές τις τραγικές εμπειρίες από οτιδήποτε έχει γράψει μέχρι
σήμερα, παρουσιάζοντας με ειλικρίνεια και δεξιοτεχνία τις ψυχολογικές
και σεξουαλικές διαστροφές εκείνης της εποχής.

Antony

Beevor

BCPOMNO Η Π Τ Ω Σ Η 1945
0 Antony Beevor, χρησιμοποιώντας καινούργιο υλικό από τα πρώην σο
βιετικά αρχεία, καθώς επίσης και από τα αντίστοιχα αμερικανικά, βρετονικό,
γαλλικά και σουηδικά, έχει αναπαραστήσει τις εμπειρίες όλων εκείνων που
εγκλωβίστηκαν στον εφιάλτη της τελικής πτώσης του Τρίτου Ράιχ. Μια ιστορία
περηφάνιας, ηλιθιότητας, φανατισμού, εκδίκησης και αγριότητας, αλλά και εκ
πληκτικής υπομονής, αυτοθυσίας και επιβίωσης κάτω από αντίξοες συνθήκες

—
' <— Antony Beevor
ΚΡΗΤΗ Η ΜΑΧΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Εχουν γραφτεί άριστα βιβλία για τη μάχη της Κρήτης, αλλά κα
νένα δε θεω ρώ τόσο ζωντανό, ξεκάθαρο και ouvapnomé
όσο το «Κρήτη: Η Μάχη και η Αντίσταση» του Antony Beam.
Το αλάθητο αισθητήριο για το όλο κλίμα και την αίσθηση της συρράξεως, η διορατικότητα και η αντίληψή του κά
νουν αυτά τα γεγονότα να μοιάζουν λες και έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα.
Patrick Leigh Fermor,

Dally Telspifi
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Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η Α Ν Α Λ ΓΗ Σ ΙΑ των Α μερικανώ ν και των «συμμάχων» τους περισ σεύει στο Ιράκ, όπου, μετά την παρα
νομία της εισβολής και της κατοχής, έχουμε τώρα τις αποκαλύψ εις για τα εξευτελιστικά βασανιστήρια
και τις δολοφ ονίες κρατουμένων, ή για φονικές επιθέσεις εναντίον αμάχω ν με δεκ ά δες νεκρούς -άνδρες, γυναίκες και π α ιδ ιά - κάθε φορά. Π ληροφορίες που πα ρα πέμ πουν σε ναζιστικές μ εθόδους και συ
μπεριφορές και επιβεβαιώ νουν απλώς αυτά που όλοι γνώ ριζαν από την έναρξη του «πολέμου κατά της
διεθνούς τρομοκρατίας», αλλά για λόγους σκοπιμότητας διέψ ευδε πεισματικά η κυβέρνηση του Τζορτζ
Μπους, συνεπικουρούμενη από την προπαγάνδα που ασκούσαν ελεγχόμ ενα μέσα ενημέρωσης.
Η ΤΡΟΜ ΟΚΡΑΤΙΑ που επικαλείται όμως ο Μ πους ως «κίνδυνο κατά της ανθρωπότητας», υπήρξε
απλώς μια βολική δικαιολογία για την ανάληψη της γνωστής «σταυροφορίας», όπω ς την αποκάλεσε ο
ίδιος, πραγματικός στόχος της οποίας είναι ωστόσο η επιβολή, με κάθε μέσο και με κάθε κόστος, της
αμερικανικής κυριαρχίας στον κόσμο, χάριν της οποίας μάλιστα προβάλλει τη δική του τρομοκρατία, την
οποία χρησιμοποιεί, χωρίς καμία διάκριση, εναντίον λαών και κρατών, εναντίον εχθρώ ν αλλά και φί
λων, εναντίον ενόπλω ν αλλά και αμάχων. Μ ια τρομοκρατία όπως την βλέπουμε στο Ά μπου Γράιμπ, στο
Ραμάντι, στη Φαλούτζα, στη Νατζάφ, στη Μ οσούλη και στην ίδια την Βαγδάτη.
Η ΒΙΑ και ο τρόμος που ασκεί ο Μ πους στην ευρύτερη περιοχή της Μ έσης Α νατολής -κ α ι μέσα από αυ
τή σε ολόκληρο τον πλανήτη- βρίσκουν ταυτόχρονα έδαφος και στην Παλαιστίνη, όπου ο ισραηλινός
στρατός, με διαταγές του «χασάπη» Σαρόν, αφ ανίζει απροκάλυπτα και απροσχημάτιστα τους Παλαιστι
νίους, πραγματοποιώντας καθημερινά επιθέσεις, σε μια φανερή π ρ οσ π ά θεια ν α τους καταστήσει αδύ
ναμους για οποιαδήποτε αντίσταση ή να τους εξοντώσει.
Η ΤΡΑ ΓΩ ΔΙΑ σε όλα αυτά είναι ότι τόσο ο Σ αρόν, όσο κυρίως ο Μ πους, δ εν αντιμετωπίζουν καμία σο
βαρή αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα από την ευρωπαϊκή, η οποία, σε κραυγαλέες μό
νο περιπτώσεις, περιορίζεται σε κάποιες χλια ρές διαμαρτυρίες, ποτέ όμως σε ουσιαστική καταγγελία ή
καταδίκη γεγονότω ν που πα ραβιά ζουν κατάφωρα τους διεθνείς νόμ ους και κ α νόνες, προσβάλλοντας
ταυτόχρονα τη νοημοσύνη και το αίσθημα ηθικής και δικαίου των πολιτών όλου του πλανήτη.
Η Κ ΥΝΙΚΟΤΗΤΑ του Μ πους φτάνει μέχρι του σημείου ν α μεθοδεύει τις η μέρες αυτές τη συνέχιση της
κατοχής και παραμονής των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ, επιδιώκοντας -μ ε τη συνεργασία του
«φίλου» του Τ όνι Μ π λερ -τη ν κάλυψη της ενέρ γεια ς αυτής με βολικές α π οφ ά σεις που π ρ οσπ α θεί να επι
βάλει στο Συμβούλιο Α σφαλείας, ενώ ταυτόχρονα προτίθεται να ασκήσει πιέσ εις για τη συμμετοχή και
του ΝΑΤΟ. Π αρ’ όλα αυτά, μέχρι τώρα, με εξαίρεση κάποια δείγματα επιφύλαξης εκ μέρους της Γαλ
λίας, καμία φωνή διαμαρτυρίας δεν έχει ακουστεί από την πλευρά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τα συμφέροντα της οποίας είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα θιγούν άμεσα από μια τέτοια σύμπραξη, καθώς
οι Α μερικανοί, κατά την πάγια τακτική τους, όχι μόνο φροντίζουν ν α παίρνουν πάντα περισσότερα από
όσα δίνουν, αλλά και είναι γνωστό ότι σε κάθε ευκαιρία τορπιλίζουν οποιαδήποτε π ρ οσ π ά θεια για χει
ραφέτηση της Ευρώπης και κυρίως για την ευρωπαϊκή ενοποίηση.
ΣΕ 15 ΜΕΡΕΣ θα έχουμε εκλογές για το ευρω κοινοβούλιο και όλα τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη
σημασία, καθώς μας αφ ορούν όλους άμεσα. Ωστόσο μέχρι τη στιγμή αυτή δεν ακούστηκε καμία συζήτη
ση, όχι μόνο γι’ αυτά τα ζωτικής σημασίας ζητήματα, αλλά και για τα άλλα, τα καθημερινά, εκείνα που
αφορούν στην πορεία της Ευρώπης και τον ρόλο της στην εξέλιξη της ζωής μας. Α ντίθετα βλέπουμε τα
κόμματα, μικρά και μεγάλα, να αντιμετωπίζουν το θέμα χα ζοχα ρούμενα, ν α αναλώ νουν χρ όνο για την
εξεύρεση εντυπωσιακών ονομάτων, στο πλαίσιο του μεταξύ τους ανταγωνισμού, να «τακτοποιούν» ημετέρους, ή να ψ άχνουν πώς θα απαλλαγούν από ενοχλητικά στελέχη. Και ας πούμε ότι η Ν Δ και το
Π ΑΣΟΚ είναι λιγότερο ή περισσότερο ενταγμένα στη ν έ α τάξη της παγκοσμιοποίησης και του νεοφιλε
λευθερισμού. Α λλά η Αριστερά; Και το μεν ΚΚΕ έχει τη γνωστή και π ά για διαμορφω μένη θέση του, με
την οποία βολεύεται. Ο ΣΥ Ν όμως, έχοντας βγει από ένα πρόω ρο και γ ι’ αυτό οδυνηρό διαζύγιο, προ
σπαθεί ακόμα να βρει ένα μόντους βιβέντι που θα διασφαλίσει κάποια ισορροπία ανά μ εσ α στις απόψεις
που ταλανίζουν τις διάφορες ομάδες και τάσεις.
«n rvf

ΠΟΛΙΤΙΚΟ_______

εκαπενθήμερο

Μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή
ΥΠ ΑΡΧΕΙ η Ευρώπη της ειρήνης,
που εναντιώνεται στη βία του Μ πους
στο Ιράκ ή του Σ αρόν στην Παλαιστί
νη... Ό π ω ς υπάρχει η Ευρώπη της συ
ναλλαγής, που γέρνει προς τον συμβι
βασμό με την Ουάσιγκτον... Υ πάρχουν
τα σοσιαλιστικά, και γενικότερα αρι
στερά, κόμματα της κοινοτικής Ευρώ
πης, που φαίνεται ότι πάνε - ε ν όψει
των ευρωεκλογών της 13ης Ιου νίουκαλά... Ό πω ς υπάρχουν τα κόμματα
της δεξιάς (λέγε με Forza Italia του
Μ περλουσκόνι ή το γαλλικό U M O )
που πέφτουν πολύ χαμηλά.
ΚΑΙ Μ Ε τα δικά μας (ελληνικά)
κόμματα τι γίνεται; Μ ε βάση μια πρώ 
τη πανευρω παϊκή σφυγμομέτρηση
που οργάνω σε το ινστιτούτο EO S
Gallup Belgium , το Π Α ΣΟ Κ (α ν και
«σοσιαλιστικό», στον βαθμό που ο
π ρ όεδ ρ ός του δέχεται την «ταξινόμη
ση» αυτή...) φ αίνεται ν α πέφ τει χαμη
λά. Έ τσ ι, στην πρόθεση ψήφου, η Ν έα
Δημοκρατία φ έρεται ν α συγκεντρώ 
νει το 49% των ερωτηθέντων, το
Π ΑΣΟ Κ 32%, το ΚΚΕ 6% και ο Συ
νασπισμός 4%. [Η σφυγμομέτρηση
έγινε τηλεφωνικά, πριν από δυο εβ δ ο
μάδες περίπου, με δείγμα 500 ατόμων
στην Ελλάδα.]

ΓΙΑ Μ ΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ,
ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΚΗ, Π Ο Λ Υ Π Ο Λ ΙΤΙΣΜ ΙΚ Η ...
ΟΡΙΣΜ ΕΝΟΙ παρατηρητές υποστη
ρίζουν ότι η ευρωπαϊκή κάλπη της 13ης
Ιουνίου θεωρείται, τόσο από τη Ν Δ ,
όσο και από το ΠΑΣΟ Κ ως «υστερό
γραφο των εθνικών εκλογών». Οι γενι
κεύσεις συνήθως δεν ευτυχούν, πλην
πολλά στοιχεία επιβεβαιώ νουν ότι η
«συνάφεια» μεταξύ 7ης Μαρτίου και
13ης Ιουνίου είναι άμεση. Η Ν έα Δ η
μοκρατία πηγαίνει στις ευρω εκλογές
με κεντρικό σύνθημα «Δίπλα στον πολί
τη» και με βασικό ά ξονα της εκστρατεί
ας την προβολή του κυβερνητικού έρ
γου τις πρώτες εκατό ημέρες διακυβέρ
νησης. Ό σ ο για το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται
ότι το ζητούμενο (μετά την ήττα των
βουλευτικών εκλογών) είναι η «ανανέ
ωση του κόμματος», έστω και αν αυτό
σήμαινε εξοβελισμό, από το ευρωψηφοδέλτιο, όλων των νυν ευρωβουλευ
τών του ΠΑΣΟ Κ ή οποιωνδήποτε άλ
λων προβεβλημένω ν κομματικών στε
λεχών... Η επιλογή αυτή του Γ.Α. Παπανδρέου (καθόλου «συμμετοχική»...)
προκάλεσε, όπως αναμενόταν, σειρά
εσωκομματικών αντιδράσεων, αλλά
και επικριτικών σχολίων από φίλιες
στήλες: «Το ΠΑΣΟΚ -ση μειώ νει ο Ι.Κ.

Π ρετεντέρης, στο Βήμα- προς το πα
ρόν αλλάζει πρόσωπα. Χρήσιμο, oUd

ανεπαρκές. Δ εν υπεραμύνεται της πο
λιτικής του, όεν αναδεικνύει τα πε
πραγμένα του, όεν μάχεται για τη φυ
σιογνωμία του, όεν δίνει το στίγμα του
προγράμματος του, δεν διατυπώνει
πειστικό λόγο εξουσίας. Δεν έχει τόσο
πρόβλημα προσώπων, όσο προσώπου».
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ευρωπαϊκός, σε σύ
γκριση με άλλα κόμματα, εμφανίζεται,
φυσικά, ο Συνασπισμός, ο οποίος πι
στεύει ότι μια δυναμική, ανανεωτική
αριστερά μπορεί, μέσα από το Ευρω
παϊκό Κοινωνικό Φόρουμ και το νε'ο
Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστερός, να
παίξει αποφασιστικό ρόλο και να αρ
θρώσει ένα ν ελκυστικό λόγο για μια Ευ
ρώπη των λαών και όχι των κρατών, για
μια Ευρώπη κοινωνική, δημοκρατική
και πολυπολιτισμική. Ό σ ο για το ΚΚΕ,
έκρινε πως, μεσούσης της προεκλογικής
εκστρατείας, είναι προτιμότερο να μην
επαναλάβει τα συνθήματά του περί
ηρωικής εξόδου από την... Ευρωπαϊκή
Έ νω ση, αλλά ν α αρκεσθεί στην μετριο
παθή δήλωση ότι, επιτέλους, η Ευρώπη
δεν είναι μονόδρομος! [Όπως είναι
γνωστό, ακόμα και η Αλβανία, της άλλο
τε «λαμπρής απομόνωσης», ζητεί σήμε-

Ε Τ Ο ΙΜ Α Σ Τ Η Κ Α Ν Α ΚΟ Μ Η ΔΥΟ Τ Ο Μ Ο Ι ΤΟ Υ Α Ν Τ Ι (2 0 0 2 )
Είναι έτο ιμ ο ι και δ ια τίθ εν τα ι από τα γρ α φ εία του π εριοδικού
(Δ ημοχάρους 6 0 , Α θήνα 1 1 5 2 1 )
δυο ακόμα τόμοι του ΑΝΤΙ που συμπ εριλαμβάνουν τα τεύ χ η
7 5 4 έω ς και 7 6 6 (ο 5 6 ο ς )
και 7 6 7 έω ς και 7 7 8 (ο 5 7 ο ς ).
Θα β ρ είτε επίσης τους τόμους τω ν π ροηγουμένω ν ετώ ν
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0 ΜΠΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ Μ ΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΙΡΑΚ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ Μ ΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΦΕΡΕΙ «Α Μ ΠΟ Υ ΓΡ Α ΪΜ Π »
ΤΕΛΙΚΑ, ο Τζορτζ Μ πους έκρινε πως
είναι καιρός το Ιράκ ν α καταστεί «κρά
τος ανεξάρτητο και δημοκρατικό»... Ε ξ
ου και το σχέδιο που κατέθεσε στο Συμ
βούλιο Ασφαλείας του Ο Η Ε. Πώς,
όμως, ένα κράτος γίνεται ανεξάρτητο,
όταν οι εισβολείς δεν ορίζουν ημερομη
νία αποχώρησης τους και δ εν διευκρινί
ζουν «ποιος θα ελέγχει τις ένοπλες δυνά
μεις και το πετρέλαιο της χώρας» ;
Π Α ΤΟ σχέδιο διατύπωσαν επιφυλά
ξεις τρία μόνιμα μέλη του Συμβουλίου
Ασφαλείας (Γαλλία, Ρωσία, Κίνα), συν
Γερμανία. Και οι τέσσερις αυτές χώ ρες
ζήτησαν να πληροφορηθούν «ποιος θα
διαχειρίζεται», επί παραδείγματι, τα π ε 
τρελαϊκά έσοδα ή «ποιος θα έχει την ευ
θύνη» για θέματα ασφαλείας ή «πόσο
πραγματική» θα είναι η μεταβίβαση της
εξουσίας στους Ιρακινούς... Οι Ρώσοι,
πάντως, καλού-κακού, έσπευσαν να
διαμηνύσουν στον Μ πους ότι θα εξετά
σουν το αμερικανικό σχέδιο και θα
αποφανθούν επ’ αυτού «μόνο μετά τον

σχηματισμό μιας μεταβατικής ιρακινής
κυβέρνησης», η οποία π ρ έπ ει ν α θεω
ρείται «νόμιμη» και από την ιρακινή
κοινωνία και από τις γειτονικές χώρες.
0 ΜΠΟΥΣ Κ ΑΤΑΝ Ο ΕΙ ότι τα πρ ά γ
ματα δεν θα είναι εύκολα, ούτε γι’ αυ
τόν, ούτε για τους στενούς συνεργάτες
του, Τσένι, Ράμσφελντ, Ράις, Π άουελ
και Γούλφοβιτς. Μ ετρά τις μέρες που
τον χωρίζουν από τις προεδρικές εκλο
γές (μόλις 158) και σ η μ ειώ νει-έμ π λεος
ανησυχίας- την πτωτική π ορ εία της δημοτικότητάς του, η οποία, αυτή τη στιγ
μή βρίσκεται στο 42%, με το 61% των
Αμερικανών να του προσάπτει «λαθε
μένη πολιτική στο Ιράκ». Ο Μ πους, μι
λώντας, την περασμένη Δ ευτέρα, στο
στρατιωτικό κολέγιο της Π ενσιλβάνια,
μίλησε για «πολύ σκληρότερες μέρες
που είναι ίσως μπροστά μας...». Στο με
ταξύ, αμερικανοί εκλογολόγοι πιστεύ
ουν ότι και αν ακόμη επιβιώ σει ο
Μπους εκλογικά, θα χά σ ει τον έλεγχο

,
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ρα να ενταχθεί στην Ευρώπη των «25»,
ίσως γιατί οι σημερινοί ιθύνοντες της,
αλλά και ο λαός της, πιστεύουν ότι «μια
Ιάλλη Ευρώπη είναι εφικτή».]
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της Γερουσίας και θα υποχρεω θεί ν ’
αλλάξει τους στενούς συνεργάτες του.
ΣΤΟ Μ ΕΤΑΞΥ, η δήλωση του Μπους
ότι θα γκρεμίσει τη φυλακή του Άμπου
Γράιμπ, δεν φαίνεται να συγκίνησε, ιδι
αίτερα, τους Ιρακινούς, οι οποίοι, όπως
είναι φυσικό, περισσότερο ενδιαφέρονται για το πότε θα φύγουν οι ξένοι ει
σβολείς και λιγότερο για την κατεδάφι
ση μιας φυλακής. [Άλλωστε, η φυλακή,
κατά δήλωση του αμερικανού πρ οέ
δρου, πρόκειται να ξανακτισθεί, για
να... εκσυγχρονισθεί!] Η φυλακή του
Άμπου Γράιμπ έχει συνδεθεί, όπως εί
να ι γνωστό, με μια προσπάθεια «ταπεί
νωσης του ανθρώπινου όντος», με βασα
νιστές άνδρες ή γυναίκες του αμερικα
νικού στρατού κατοχής. Και, όμως, ο
Μ πους δεν μπόρεσε να απομνημονεύσει το όνομα της φυλακής, με αποτέλε
σμα ν α προφ έρει το όνομά της -κ α ι τις
τρεις φ ορές που το α νέ φ ε ρ ε - λανθα
σμένα. Θ α πείτε: Μπροστά στη φρίκη
που σηματοδότησε η φυλακή αυτή, ποια
σημασία μπορεί να έχουν τα «σαρδάμ»
ενός όχι και τόσο ευφυούς προέδρου...
Και, όμως, εγκυρότατοι σχολιαστές αισθάνθηκαν την ανάγκη να τονίσουν ότι,
ακριβώς γι’ αυτό, ακριβώς επειδή η φυ
λακή του Άμπου Γράιμπ συμβόλιζε την

απανθρωπιά, το αντιανθρώπινο, την «ε
πέλαση των Νεάντερταλ», ο Μπους εί
χε υποχρέωση να μάθει το ακριβές ό νο 
μα του κολαστηρίου αυτού.
Β. ΚΟΣΤΟΥΝΙΤΣΑ: ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ
ΝΕΑ ΜΟΝΟΕΘΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ...
ΑΙΣΘΗΣΗ προκάλεσε η δήλωση του
πρωθυπουργού της Σερβίας Βόισλαβ
Κοστούνιτσα (στο 10ο Φόρουμ της
Θεσσαλονίκης), ότι είναι βαθιά αντιευρωπαϊκή η προσπάθεια να στηθούν νέα
σύνορα και «νέα αυστηρά μονοεθνικά
κράτη στα Βαλκάνια». Ο Κοστούνιτσα
αναφερόταν στο επικείμενο δημοψήφι
σμα και στο ενδεχόμενο οι Μαυροβούνιόι να γυρίσουν την πλάτη στο Βελι
γράδι. Για τον Βόισλαβ Κοστούνιτσα το
ζητούμενο είναι ο εξευρωπαϊσμός της
περιοχής και η «περαιτέρω βαλκανοποίηση της». Τη δήλωση Κοστούνιτσα,
ορισμένοι αναλυτές συσχέτιζαν με την
προσπάθεια Άγγλων και Αμερικανών
να δημιουργήσουν «νέο μονοεθνικό
κράτος» και στην Κύπρο - προσπάθεια
την οποία θα φορτώσουν, τελικά, στο
«'Οχι» των Ελληνοκυπρίων...
ΑΝΤΗΝΩΡ

Ο ΦΙΛΟΣ ΑΠΟ TA ΠΑΛΙΑ

• Χάσαμε την Καραμάνου
STOP. Από το
ευρωψηφοδέλτιο του
ΠΑΣΟΚ. Και μαζί μ’ αυτήν
τον Κουναλάκηκαιτον
Μπίστη. Αισχότατον
αίσχος!
• Όχι πως τα νέα ταλέντα
που εμφάνισε
συλλαβίζοντας στο
Ζάππειο ο George δεν θα
μας διασκεδάσουν, αλλά ο
παλιός είν’ αλλιώς.
• Μέχρι και φαν κλαμπ
είχαμε φτιάξει στη
γειτονιά μου για τους
τρεις τους. Γέλιο χωρίς
εισιτήριο.
• Δεν είναι και μικρό
πράγμα στις δύσκολες
μέρες που διανύουμε.
• Κι ούτε Πρωτόπαπα και
Κουλούρη καθημερινά στα
κανάλια! Βλέπω σύντομα
να γίνομαι πελάτης του
Στεφάνή.
• Όμως ευτυχώς υπάρχει
ο Ανδρουλάκης. Καλά να
’ναι το παλληκάρι, κάνει
ό,τι μπορεί. Πότε με τους
τεμενάδες του στον
Κόκκαλη και πότε με όσα
λέει για το τσιγάρο και τα
συναφή.
• Αξιος, πανάξιος ο
μισθός του.
• Είδατε το άλλο
παλληκάρι που
παραιτήθηκε από το
ΥΠΕΧΩΔΕενώτα
ολυμπιακά έργα
βρίσκονταν στην κόψη του
ξυραφιού; Ανταμείφθηκε
με εκλόγιμη θέση στο
ψηφοδέλτιο. Το ΠΑΣΟΚ
πάντα εκτιμούσε τους
αγωνιστές.
• Όπως αυτόν με το
χουντικό παρελθόν (να
’ταν ο μόνος!) στην
Πάτρα, που παραμένει
υπεύθυνος για τη
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και
ταλαιπωρεί όσους
πιστεύουν, οι αφελείς, ότι
έχουμε δημοκρατία.

8

πορεί τα μέλη, οι οπαδοί και οι φίλοι του
ΠΑΣΟ Κ ν α μην έμειναν τελείως ικανο
ποιημένοι από το ξενέρωτο ευρωψηφοδέλτιο που παρουσίασε, αφού το... κλώσησε επί
αρκετό καιρό, ο αρχηγός του κόμματος. Μ πορεί
άλλοι να χαμογέλασαν ειρωνικά, άλλοι να το
σχολίασαν απλώς αρνητικά και άλλοι ν α θύμω
σαν με τα καμώματα του Γιωργάκη, ο οποίος
αγνόησε τους πάντες και τα πάντα στο κόμμα,
περιλαμβανομένης και της δικής του εξαγγελίας

Μ

π ερ ί «συμμετοχικής δημοκρατίας», για να προ
ωθήσει κ α θα ρ ά δικούς του ανθρώπους, με βάση
τα προσω πικά του κριτήρια.
Π α ρ’ όλα αυτά, βρέθηκε και κάποιος να πει
ένα καλό λόγο για το ΠΑΣΟΚικό ευρωψηφοδέλτιο και ν α φ τιάξει το κέφ ι του Γιωργάκη, ο
οποίος, αγνοώ ντας την πραγματικότητα, επιμένει ότι «το ΠΑΣΟΚ προχωρεί δυναμικά» κ.λπ.
κ.λπ. Π οιος ήταν ο αναπάντεχος «φίλος»; Μα, ο
Κ ωνσταντίνος Μ ητσοτάκης, ο οποίος βρήκε το
ψηφοδέλτιο του Π Α ΣΟ Κ καλύτερο από το «ά
νευρο», όπω ς το χαρακτήρισε, που παρουσίασε
ο Π ρω θυπουργός Κ. Καραμανλής για λογαρια
σμό της Ν Δ .
Β έβαια ο επίτιμος ήθελε, με τον τρόπο αυτό, να
δώσει ένα ακόμα «μάθημα» στον πρόεδρο της
Ν Δ , με αφορμή και την πανηγυρική επιστροφή
του Αντώνη Σ αμαρά στους κόλπους του κόμμα
τος.
Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μη
τσοτάκης μεταχειρίζεται αυτό το κόλπο - πολλές
φ ορές στο πα ρ ελθ όν είχε κατηγορηθεί ότι έκανε
πλάτες στην κυβέρνηση Σημίτη. Λες και τώρα;
Ο πότε, ποιος τον π ιά νει τον Γιωργάκη...
Τ.Κ.Δ.

ΦΛΕΒΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ!
εν πιστεύαμε στα μάτια μας όταν είδαμε να
«σκάει» μπροστά στα πόδια μας και να
διοχετεύεται σε υπόνομο της οδού Μικρός
Ασίας στους Αμπελόκηπους, μεγάλη ποσότητα
ολοκάθαρου νερού από πιθανή «φλέβα» που
βρέθηκε στο χώρο που χτίζεται το πάρκινγκ
απέναντι από το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.
Το συγκεκριμένο... «πάρκο» πάρκινγκ έχει
απασχολήσει επανειλημμένα κατοίκους και
περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα δύο τελευταία
χρόνια τουλάχιστον.
Για να κατασκευαστεί χρειάστηκε να κοπούν
δέντρα και να εξαφανιστεί ένα μικρό πάρκο. Στη
θέση του χτίζεται ένα πολυόροφο πάρκινγκ,
μέρος της αλυσίδας POLIS PARK, με
κατασκευάστριες εταιρείες τις J&P ΑΒΑΧ, ΑΕΓΕΚ,

Δ

ΑΚΤΩΡ, ΒΙΟΤΕΡ και ΤΕΡΝΑ Α.Ε και με φορέα
υλοποίησης το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Θεωρητικά, εκεί θα αποκατασταθεί το πράσινο,
αλλά, όπως σημειώνουν και σε διαμαρτυρία τους
οι κάτοικοι της περιοχής, «θα αναζητά κανείς το
πράσινο, πιθανόν σε γλάστρες».
Επίσης θεωρητικά, από τη στιγμή που κατά τη
διάρκεια των εργασιών βρέθηκε νερό, θα έπρεπε
αυτές οι εργασίες να σταματήσουν. Αντ’ αυτού
όμως το «εύρημα» είναι μυστικό και το νερό
«εγκιβωτίζεται» και διοχετεύεται με αντλία σε
διπλανό υπόνομο. Στην προσπάθειάτουςνα
«βγάλουν άκρη» τι νερό είναι αυτό που
διοχετεύεται στον υπόνομο, κάτοικοι της
περιοχής απευθύνθηκαν σε υδρογεωλόγους. Οι
υδρογεωλόγοι εικάζουν ότι πρόκειται για
«φλέβα» που περνά από το άλσος του Γουδιού
και καταλήγει λίγα μέτρα πιο κάτω από το
πάρκινγκ, στην πλατεία του Αγίου Θωμά. Εκεί
βρίσκεται και γεώτρηση από την οποία
υδροδοτείται και ο Εθνικός Κήπος. Στην
περίπτωση αυτή ο Εθνικός Κήπος ήδη θα πρέπει
να έχει πρόβλημα.
Αλλά και αυτό να μη συμβαίνει, δεν είναι σύνηθες
φαινόμενο (sic), τόσο μεγάλες ποσότητες νερού,
που ενδεχομένως μπορούν να αξιοποιηθούν, να
καταλήγουν τελικά στον υπόνομο... Πού να έρθει
και λειψυδρία!
ΦλΟγα

ί

ηΒΙΤΤΊΤT il

PASO Kl ES

r_

PAS0KIES
• 0 Στάγκος βέβαια, της
κρατικής τηλεόρασης,
που δε λέει να το
κουνήσει από την
πολυθρόνα του, δεν έχει
καμία τύχη.
• Και πολλούς επαίνους
ο George για την
επαγγελματική
σταδιοδρομία της
ευρωομάδας που
επέλεξε.
• 0 ίδιος όμως και το
σύνολο των υπουργών
του ΠΑΣΟΚ πόσα ένσημα
έχουν; Όλα μαζί να τα
βάλεις, μια σύνταξη
σωστή δε βγάζουν. Εκτός
κι αν υπαχθούν στις
ειδικές περιπτώσεις των
ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΑΝΟΣ
γενικώς
ο δελτίο τύπου που έστειλε το ΠΑΣΟΚ σχετικά
χ, ωχ, τι ήταν αυτό που πέταξε ο εκ Λαμίας αναξιοπαθούντων.
με το ευρωψηφοδέλτιο τελείωνε ως εξής: «Ση
υφυπουργός Υγείας κ. Αθ. Γιαννόπουλος; • Λέμε τώρα.
μειώνεται ότι η επικεφαλής του ευρωψηφοΠρότεινε τη δημιουργία ειδικού λογαρια • Ηπασοκιάτου
δελτίου του ΠΑΣΟΚ είναι 33 ετών ενώ ο μέσος σμού με σκοπό την κατάργηση των παράνομων Τσοβόλα να κλείσει το
όρος ηλικίας των υποψηφίων φτάνει μόλις τα 39 δοσοληψιών. Με λίγα λόγια, να θεσμοθετηθεί επί μαγαζί χωρίς να ρωτήσει
έτη». Η λογιστική υπηρεσία του Αντί σε συνεργα σημα το «φακελάκι», προκειμένου να μην διακιν κανένα δεν έπιασε, κι
σία μετά ληξιαρχεία του κράτους και μετά από κο δυνεύουν να χάσουν την υπόληψή τους οι γιατροί έτσι οι εναπομείναντες
πιώδεις πράξεις αριθμητικής -προστέθηκαν και και να πάψουν οι ασθενείς να αναρωτιούνται αν συνεχίζουν.
διαιρέθηκαν οι ηλικίες των 24 υποψηφίων- κατέ πρέπει να το προσφέρουν ως ένδειξη ευγνωμο • Το ζήτημα είναι αν θα
ληξαν ότι ο μέσος όρος είναι 45 έτη! Σιγά τα λάχα σύνης. Έτσι θα μπορούν οι ασθενείς να καταθέ τους δώσει τα αρχεία του
να, θα μου πείτε. Όπως λέει κι ο φίλος μου ο Γιάν- τουν όποιο ποσό επιθυμούν σε τραπεζικό λογα κόμματος και τα κλειδιά
νης, έτσι είναι το ΠΑΣΟΚ: διπλό κόμμα, διπλός ριασμό. Α, ρε αθάνατη Φρειδερίκη! Ξαναγυρνάμε των γραφείων!
προϋπολογισμός, διπλά βιβλία, διπλές ηλικίες. στην εποχή όπου η άνασσα είχε προνοήσει για τα • Ίδωμεν.
Εξάλλου ο Γιωργάκης διετέλεσε υπουργός Εξω μείο ενίσχυσης των άπορων κορασίδων. (Άραγε • Από την άλλη ο ΣΥΝ σε
τερικών κι όχι Οικονομίας. Άρα τα μαθηματικά του στο ειδικό αυτό ταμείο θα μπορούμε να καταθέ
μια αλά ΠΑΣΟΚ κίνηση
δεν είναι και τα καλύτερα...
τουμε και κανένα τενεκέ λάδι;)
τούς πήρε τη
ΣΩ.ΛΕ
Τζιμ Μπούκης
Φραγκιαδάκη. Τότε γιατί
φώναζαν-και με το δίκιο
τους-για το παιχνίδι με
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
τη Δαμανάκη, που στο
οπ οία συντήρησαν ολόκληρο
Παράλληλα γίνεται πανικός με κάτω-κάτω της γραφής
ρε πολιτικό παιχνίδι που
γίνεται με τα αθηναϊκά π ε  κόμμα, το ΚΕΠ ντε, και στρώ τον λεωφορειόδρομο που επι πόντους τούς έδωσε η
ζοδρόμια! Κάθε διετία τα ν ε ι τα δικά της. Ο μολογουμέ- τρέπει μόνο μια λωρίδα κυκλο φυγή της;
νω ς καλύτερα και ανθεκτικό φορίας στα IX, λωρίδα η οποία
ξηλώνουν, τα ξεστρώ νουν, τα
ούτως ή άλλως είναι σκαμμένη. ΣΑΜΑΡΑΣ
τερα. Λέτε πάντως να προμηξαναστρώνουν, έτσι ώστε να
Α ν υπολογίσετε και τα παρκαπαράγεται έργο ορατό και νύ ει η κίνηση αυτή κάνα νέο
Δεν έτυχε της
ρισμένα στα πεζοδρόμια αυτο
κόμμα;
ενοχλητικά «χειροπιαστό» από
επιδοκιμασίας Μητσοτάκη
Μικρή λεπτομέρεια που αφ ο κίνητα, καταλαβαίνετε την ποι
τον κάθε πολίτη και να δικαιο
και Ντόρας η επιστροφή
λογούνται οι δαπάνες. «Π ολ ρά το Υ πουργείο Συγκοινω ότητα του συγκεκριμένου αστι Σαμαρά στη Ρηγίλλης.
κού τοπίου. Δ εν βαριέστε πά  Άραγε ποιες θα είναι οι
νιών και το ΥΠ ΕΧΩ ΔΕ: Την
λές δαπάνες». Π όσοι εξάλλου
μόλις στρωμένη με νέο ασφαλ ντως! Έ ρ γ α να γίνονται και να αντιδράσεις του επιτίμου
δεν έχουμε στραβοπατήσει και
παράγεται πολιτικό μήνυμα. στην περίπτωση που ο
γκρεμοτσακιστεί α π ’ τα α να  τοτάπητα Χ αριλάου Τρικούπη
χώματα, τις τρύπες, ή το ανώ  την (ξανα)διατρυπά το α θά να  Εξάλλου λεφτά υπάρχουν. Σαμαράς κριθεί σκόπιμο
το ελληνικό φωταέριο και βέ Στην οργάνωση τα χαλάμε λί να αφήσει την ευρωβουλή
μαλο έδαφος τους; Η Ν τόρα
γο.
για να αναλάβει
βαια πα ρ ενοχλεί βάναυσα τα
λοιπόν καταστρέφει τα π εζο 
νέ α πεζοδρόμια της Ντόρας.
Στέφανος Προτεστάκις υπουργείο στο μέλλον;
δρόμια του Α βραμόπουλου, τα
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TO ΝΕΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ

PASOKIES

• Μεγάλη σχολή αυτό το
δαλιστεί προκειμ ένου ν α προχωρήσουν έργα
υπουργός κ. Τατοΰλης κάτι ψυθίρισε για το
ΠΑΣΟΚ, στο οποίο
που α φ ορούν το Μ έγαρο Μουσικής.
Μ έγαρο Μουσικής, ότι δηλαδή ανήκει σε
θήτευσαν αρκετοί του
• Έ χ ε ι αλλοιω θεί η μορφολογία του περιβάλ
όλους του Έ λληνες· φαντάζομαι ότι αυτό
ΣΥΝ.
λοντος χώ ρου με τεχνητές υπερυψώσεις «λό
σημαίνει πως δεν είναι αποκλειστική περιουσία
• Και μια και η κουβέντα
φου», ώστε ν α μην φ αίνονται τα παράνομα ύψη
του κ. Χρήστου Λαμπράκη.
για τον ΣΥΝ, αφού τα
του νέου Μ εγάρου.
Ό μ ω ς με το Μ έγαρο Μ ουσικής πρέπ ει να
έκανε μπάχαλο με τον
• Ν α πούμε κ α ι το άλλο; Καλά, αυτό δεν είναι
ΣΥΡΙΖΑ στο βωμό του ασχοληθεί προσωπικά ο υπουργός Πολιτισμού
μικροκομματισμού, γιατί (και Π ρωθυπουργός) κ. Κ. Καραμανλής. Διότι παρανομία, είνα ι απλώ ς ένα ψεματάκι του κυρί
δεν έκανε την υπέρβαση αυτά τα χρόνια έχουν γίνει τόσες ανομίες από ου Χρήστου, που δ είχνει πόσο χοντρά μας δου
της πεπατημένης και δεν όλους τους προηγουμένους υπουργούς Πολιτι λεύουν: Ό τ α ν ά ρχισαν τα έργα, ξεπατώθηκαν
προέκρινε άτομα όπως ο σμού (και Π ρωθυπουργούς) που μόνον κάποιος κάποια από τα δέντρα της λεωφόρου Βασ. Σο
Σταθάκης κι ο που έχει εξουσία μερικές βαθμίδες ανώτερη φίας. Τότε έγινε μια πολυδιαφημισμένη εκστρα
Στεφανίδης; Λίγοι τους από τον κ. Τατούλη θα μπορούσε ν α αντιμετωπί τεία με κανάλια κ.λπ. όπου μας έδειξαν ότι αιπά
έπεφταν; σει τα προβλήματα. Εμείς έχουμε κουραστεί να τα δέντρα μεταφυτεύθηκαν σε ειδικό σημείο και
• Ως πότε νομίζει ο γράφουμε και ν α επαναλαμβάνουμε μονότονα τα ίδια επρόκειτο ν α μεταφερθούν όταν το έργο
θλιβερός μηχανισμός του τα ίδια και τα ίδια. Μήπως δεν έτυχε να τα γνω  τελειώσει (δηλαδή τις ημέρες αυτές) και να φυότι θα έχει άλλοθι από ρίζει; Ας μας ειδοποιήσει να του στείλουμε τα τευθούν στις ίδιες θέσεις! Π ερνούσα προχθές
άτομα καταξιωμένα και
σχετικά δημοσιεύματα, στα οποία περιλαμβά και είδα κάτι ω ραία φ ρέσκα φιντανάκια που
ανιδιοτελή;
• Η ενότητα της νονται και τα ψεύδη που ο ίδιος ο κ. Χρ. Λα- υψώνονταν στις θέσεις των παλαιών εκείνων δέ
Αριστερός πάντως -κι όχι μπράκης είχε δηλώσει σε γραπτή συνέντευξη ντρων. Ψεματάκι, θα μου πείτε. Βεβαίως. Αλλά
ψεματάκι-ψεματάκι στο τέλος δεν καταλάβαμε
της κεντροαριστεράς- δε που είχε παραχωρήσει στο Αντί.
πώς το «γκαράζ 700 αυτοκινήτων» μετατράπηκε
Υ πενθυμίζουμε μόνον δυο-τρεις πρόσφατες
θα υπηρετηθεί με τέτοιες
πρακτικές και κυρίως ανομίες με τις οποίες δεν έχει ασχοληθεί ούτε η στο μαυσωλείο των χιλιάδω ν τετραγωνικών μέ
λογικές. πολεοδομία ούτε ουδείς άλλος. (Π οιος τολμά τρων το ο π οίο στέρησε α πό την πρωτεύουσα με
• Εκτός κι αν άλλες είναι άλλωστε να τα βάλει με τον κ. Χρ. Λαμπράκη;) ρικές δεκάδες κτηρίων για πολιτιστικές παρεμ
οι στοχεύσεις της Έ χουμ ε και λέμε λοιπόν:
βάσεις. Αυτά έχουν ειπω θεί από επίσημα χείλη.
ηγετικής ομάδας.
• Ο χώρος του μνημείου Βενιζέλου έχει βανΝ α επανέλθουμε;
Χ.Ν.
• Κοντός ψαλμός
αλληλούια.
ΑΒΥΣΣΟΣ
BUSH MUSCLE
• Πρέπει όμως να
ντως έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση ο
έρετε τι με φτιάχνει περισσότερο απ’ όλα; Η Δααπογαλακτισθούν
Πρόεδρος Μπους. Δεν είναι αρκετή η
κάποτε. Οριστικά και Μ μανάκη όταν λέει με πάθος «εμείς στο ΠΑΣΟΚ
επίδειξη τη ς στρατιωτικής πυγμής των
αμετάκλητα. Διαφορετικά ■ ■ πιστεύουμε...». Ξέρετε ποια Δαμανάκη βέβαια.
ΗΠΑ στο Ιράκ και επιστρατεύθηκε για το λόγο
έρχεται βροχή, έρχεται Η παλαιό πρόεδρος του ΣΥΝ και η θρυλική εκφωνήαυτό
έως και η σύζυγος Μπους: Για να επιδείξει
μπόρα, που τραγουδούσε τρια του Πολυτεχνείου. Αλλες εποχές, θα μου πείτε.
η κυρία Λόρα τα «ποντίκια» της σε τηλεοπτική
κι ο πασόκος Ομως η ιστορία είναι η πιο αμείλικτη θεά: Εκεί Πολυ
συνέντευξη, μπας και φοβηθούν οι Ιρακινοί και
Σαββόπουλος όταν δεν τεχνείο, εδώ ΠΑΣΟΚ και πιο πέρα άβυσσος... Μ.Σ.
συνετισθούν επιτέλους! (Πάντως σε μας θα
είχε ζαβλακωθεί ακόμα
στείλουντον πατέρα Μπους. Καλού κακού ας
από τη λάμψη του
έχει κάνει πρώτα μερικές ασκήσεις με βάρη, για
πράσινου ήλιου.
να αισθανόμαστε κάπως ασφαλείς τις ημέρες
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Ν. Μολ.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
Δεν μπορεί να χωνέψει
ακόμη ο Γ. Καρατζαφέρης
ότι δεν είναι πλέον
βουλευτής. Για να
κρατήσει εαυτόν σε
αγωνιστική εγρήγορση
απευθύνεται καθημερινά
στο κοινό του μιλώντας
όρθιος έμπροσθεν ενός
βήματος με μικρόφωνο!
Σως
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ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ
ιαβάσαμε στον τύπο ότι ο καθηγητής κ.
Γιάννης Κολιόπουλος διέψευσε ότι ανήκει
στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο μάλιστα αποκήρυξε
μετά βδελυγμίας. Μα εμείς τον γνω ρ ίζο υ μ ε χρό
νια τώρα. Ο γιατρός ήταν κάποτε στο ΚΚΕ εσ.
μετά προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ, ανεδείχθη, έγινε
καθηγητής, έφτασε ο άνθρωπος ψηλά. Και τώρα
που κατακρημνίστηκε το ΠΑΣΟΚ, του γύ ρ ισ ε την
πλάτη· πρέπει και να προσχώρησε στη ΝΔ μάλ
λον.
Τέτοιους άνδρες βγάζει ο τόπος μας, περήφα
νη Ελλάδα!
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Χ.Ν.
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ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΣ!

ι διαπιστεύσεις φυσικών προσώ πω ν στην
Ολυμπιάδα 2004, καθώς και οι ενδιάμε
σες διαπιστεύσεις (έω ς την διεξαγω γή)
γίνονται ψηφιακά και εκδίδονται από τις Η Π Α
(εκεί είναι η έδρα της εταιρείας που έχει αναλάβειτην έκδοση των διαπιστεύσεω ν).
Το διαβάσαμε στον τύπο και το π α ρ α θ έτο υ 
με άνευ σχολίων. Τ ρεις κ ουβέντες, αλλά εδώ
κρύβεται όλο το ζουμί για την μεγάλη π α ν α ν 
θρώπινη, φιλειρηνική γιορτή -π ο υ θα ’λεγε
και ο Β ενιζέλος ο Β ο υ -, που ονομ ά ζετα ι
«Ολυμπιακοί Α γώ νες». Εγώ πάντω ς τους
ονομάζω η «χαρά του ασφαλίτη» κ αι το «π α 
νηγύρι της υπερδύναμης».
Σία Τ σαχπίνογλου
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0 ΕΠΟΜΕΝΟΣ
πόλαυση ο Ε υά γγελος Β ε
νιζέλος στη συνέντευξη που
έδωσε π ρόσφατα στην
Όλγα Τρέμη. Θα έχετε καταλά
βει, φαντάζομαι, διορατικοί ανα
γνώστες του Αντί, πως ο
Ευάγγελος, ο πιο προικισμένος
εγγονός του Ελευθερίου -όπως
απέδειξαν πρόσφατες ιστορικές
έρευνες- π ρ οετοιμά ζετα ι οσ ο
νούπω για «γιω ργάκης» στη
θέση του Γιωργάκη.
Δήλωσε λοιπόν ο απ ίστευτος
αυτός ανήρ από τηλοψίας: «Με
την παραίτησή του δύο μ ήνες
πριν από τις εκ λ ο γές τι άλλο
ήθελε να δηλώσει ο κ. Σημίτης,
παρά την ανάληψη της προσω
πικής του ευθύνης;». Έμεινα κά
γκελο ακούγοντας α υτή τη ν
καταπληκτικής ω μ ό τη τα ς και
αντισυντροφικότητας άποψη, η
οποία καταδεικνύει β έβ α ια ότι
στον αγγελικό κόσμο το υ
ΠΑΣΟΚ αλληλοτρώγονται όπως

Α

Πάνω στον νεανικό της
ενθουσιασμό η πρώτη
κυρία του
ευρωψηφοδελτίου του
ΠΑΣΟΚ κ. Μαίρη
Ματσούκα παραδέχθηκε
ότι «την ιστορία την
γράφουν οι παρέες». Και
ευτυχείς λοιπόν όσοι
στην καίρια στιγμή
συντάσσονταιμετις

ΦΟΥΝΤΕΣ!
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ακάριοι οι αφελείς που πιστεύουνε τον Μακαριώτατο. Εμείς πάντως σας τα είπαμε
εγκαίρως. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
δεν θα υποχωρήσει, γιατί δεν κάνει μικροπολιτι
κή, ούτε και χω ράνε τακτικισμοί στους Ιερούς Κα
νόνες. Αντίθετα ο Αρχιεπίσκοπος έκανε στροφή
180 μοιρών (σαν να πήγε δηλαδή Κωνσταντινού
πολη μέσω... Ζακύνθου). Συνέβαλε σ ’ αυτό και η
αποτελεσματική Μ αριέτα Γιαννάκου, μια γυναί
κα σε μια θάλασσα, και δη φουρτουνιασμένη, από
ράσα. Τώ ρα ο Μακαριώτατος θα στρέψει αλλού
τις ηγετικές του φιλοδοξίες. Πού; Θ α το μάθουμε
οσονούπω από τον προσφιλή του παντελονάρχη,
τον μπούλη επικοινω νιολόγο του ντε!
Μ άλλον Στεφ.

«ΑΧΤΥΠΗΤΗ
ΠΑΡΕΑ»

Φτάνει, λέει, στον Πειραιά
την άλλη εβδομάδα ένα καρά
βι με 1.000.000 δενδρύλλια,
που θα φυτευτούν άρον-άρον
στα ολυμπιακά έργα για να
γεμίσουμε πράσινο μέσα στο
κατακαλόκαιρο. Αλλέως πώς
το «καράβι απ’ την Περσία,
πιάστηκε στην Κορινθία, γε
μάτο ήταν δενδρύλλια, για
πάρκα και αλσύλλια».
Πάντως προμηνύονται δου
λειές με φούντες και «ά
σπρες» μέρες για τους εισα
γωγείς καλλωπιστικών φυτών
και όλους όσους καταπιάνο
νται με δουλειές του ποδαρι
ού. «Μαύρη» Ολυμπιάδα!
Μάλλον Στεφ.

«σωστές» παρέες. Εδώ
που τα λέμε, ο Γιώργος
φρόντισε να
αποκαταστήσειταδικά
του «παιδιά»
καθιστώντας την
αναμέτρηση του Ιουνίου
σε οικογενειακή
υπόθεση! Να δούμε κατά
πόσο συμφωνούν με
αυτές τις επιλογές και οι
ψηφοφόροι.
Σως

στη ζούγκλα τα θηρία και ότι οι
ύαινες καταβροχθίζονται τελ ευ 
ταίες. Εκτός όμως από την επι
σήμανση, την πλήρη πολιτικών
συμπαραδηλώσεων της «ανάλη
Η ΜΠΑΝΑΝΙΑ
ψης της ευθύνης» του λαοπρό
ο ξέραμε από καιρό, τώρα όμως επιβεβαιώθηκε
βλη το υ ,
κ α τα λ λη λ ό τερ ο υ ,
και επίσημα από τον υφυπουργό Οικονομικών Α.
α δ ια φ ιλ ο ν ίκ η το υ , κα ρ α εκσ υγΡεγκούζα, ο οποίος, απαντώντας σε σχετική ερώ
χρ ονισ τή κ.λπ. πρώην Πρω 
θυ π ο υ ρ γο ύ ,
ο
μέλλων τηση του βουλευτή του ΣΥΝ Αλέκου Αλαβάνου, διευ
π ρ ό εδ ρ ο ς και π ρω θυπ ουργός κρίνισε ότι σύντομα, αν δεν έχει αρχίσει ήδη, θα εφαρεν αναμονή έκ α ν ε και κυρίω ς μοσθεί μια συμφωνία που υπογράφηκε τον περασμένο
είπ ε και ά λλα θα υ μ α σ τά και μήνα από την ελληνική κυβέρνηση και η οποία επιτρέ
αποκαλυπτικά. Όταν φ ερ ’ ειπείν πει σε αμερικανούς τελωνειακούς υπαλλήλους να
η Τρέμη τού ζητάει να σχολιά εγκατασταθούν σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να
σ ει το ό τι έρ ευ ν α δημοσκόπη ελέγχουν πλοία που αναχωρούν για τις ΗΠΑ.
σ ης το ν φ έ ρ ε ι με 29% ως
Μ ια δικαιολογία που πρόβαλε μάλιστα ο υφυπουρ
επόμενο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ο γός ήταν ότι το ίδιο γίνεται και με λιμάνια επτά χωρών
ίδιος ντροπαλά και αισχυντηλά
μελών της Ευρωπαϊκής Έ νω σης (Γαλλία, Βρετανία,
απαντά «ουδέν σχόλιον». Ε λοι
πόν, μά γκες, το ιο ύ το ς έξεσ τιν Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία).
Ό λη η Ευρώπη δηλαδή μια μπανανία, ή, όπως σχολία
ημίν αρχιερεύς. Και βεβαίως να
το ν χ α ίρ ετα ι ο λ ά κ ερ ο το σε ο ίδιος ο Αλ. Αλαβάνος, μια Ευρώπη τμήμα της αμερι
κανικής αυτοκρατορίας. Έτσι, για να ξέρουμε τι σημαί
Πασοκιστάν.
ΤΚΔ
Στ.Πρ. νει ισότιμος σύμμαχος και αξιόπιστος εταίρος...

Τ
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Πέμπτη 13 Μαΐου

• «Ευτυχές τέλος», κατά τον
πρόεδρο του ΣΕΒ, έλαβαν οι
διαπραγματεύσεις για τη νέα
Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας. Οι διαπραγματεύ
σεις για την «προίκα» κράτη
σαν πολύ, αλλά κατέληξαν σε
13,1% αυξήσεις στους χαμη
λόμισθους. Κορόιδα μας πιάσανε...
• Στο Ισραήλ ανενόχλητοι
ασχολούνται με την εκκαθάρι
ση του παλαιστινιακού προ
βλήματος. Ένοπλοι Παλαιστίνοι ανατίναξαν τεθωρακισμένο
όχημα στο οποίο επέβαιναν
πέντε ισραηλινοί στρατιώτες.
Η ισραηλινή κυβέρνηση βρήκε
την «εύκολη» λύση και ενέκρινε σε αντίποινα σχέδιο που
προβλέπει την κατεδάφιση
όλων των κτηρίων που βρίσκο
νται κατά μήκος της οδικής αρ
τηρίας στα περίχωρα της Ράφα, όπου έγινε και ανατίναξη,
για να διευκολύνουν έτσι την
κίνηση των στρατευμάτων
τους. «Θεωρητικώς» στο σχέ
διο, αντέδρασε και ο ΟΗΕ.

[σ.σ. στο Ιράκ]. Δεν υπάρχει
απολύτως καμιά δικαιολογία
και δεν αρκεί η συγγνώμη που
ζήτησε η κυβέρνησή μας».
Κυριακή 16 Μαΐου

• Ξεπέρασε τα 41 δολάρια το
βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα
στη Νέα Υόρκη, σημειώνο
ντας ρεκόρ εικοσιενός ετών.
Και στην Ε.Ε. αρχίζουν να μην
αισθάνονται και πολύ καλά τε
λευταία.

• «Το άγος της Δύσης» σκέ
πτομαι ότι είναι πολύ πετυχη
μένος τίτλος για όσα γίνονται
στο Ιράκ. Τον βλέπω στη ση
μερινή Καθημερινή, όπου ση
μειώνεται επίσης -σχετικά με
αυτό το σκηνικό ανέμελης
αγριότητας, όπως περίπου το
παρουσιάζουν οι δράστεςότι οι πολίτες των χωρών της
Δύσης αδυνατούν να αντιληφθούν «ποιοι μηχανισμοί στις
ΗΠΑ μετατρέπουν σε βασανι
στές ανθρώπους της διπλα
νής πόρτας».
• Ιδού και το άγος, ένα από τα
πολλά, των Αγώνων (των Ολυ
μπιακών εννοείται): διαβάζω
στον τύπο ότι οι ελληνικές αρ
χές ασφαλείας εκφράζουν
«φόβους ότι η εμπορία λευ
κής σαρκός στην Ελλάδα θα
σημειώσει έξαρση κατά την
περίοδο των ολυμπιακών
αγώνων». Συγκεκριμένα εικά
ζουν ότι οι ιερόδουλες θα έρ
θουν ως κανονικές τουρίστριες και τα κυκλώματα θα
τις διοχετεύσουν καταλλήλως
προς όλους εκείνους που πι
στεύουν σε ανώτερες ιδέες
όπως είναι «το μεγάλο το
ωραίο και το ιδανικό».

Σάββατο 15 Μαΐου

Δευτέρα 17 Μαΐου

• «Το Γκουαντανάμο είναι
πραγματικό αίσχος για τη χώ
ρα μου. Γενικότερα, η λογική
των προληπτικών πολέμων
και της αλλαγής καθεστώτων
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει
τα πραγματικά προβλήματα
ασφάλειας του 21ου αιώνα».
Τάδε έφη Ρόμπερτ Μακναμάρα, πρώην υπουργός Άμυνας
της Αυτοκρατορίας, ο οποίος
παραιτήθηκε το 1967 για το
αδιέξοδο του πολέμου στο
Βιετνάμ. Έχει και καλύτερο
όμως. Μιλώντας στο Παγκό
σμιο Φόρουμ των Πολιτισμών
της Βαρκελώνης, είπε ακόμα
ότι «ως Αμερικανός» αισθάνε
ται «ειλικρινά ντροπή για όσα
έχουμε διαπράξει εκεί κάτω

• Με τον πρέποντα τρόπο,
δηλαδή με διαδηλώσεις και με
συνθήματα «δεν θέλουμε στη
χώρα μας τον Μπλερ που ευθύνεται για τους βασανισμούς και τις σφαγές στο
Ιράκ», υποδέχθηκαν τον Τόνι
στην Τουρκία.
• «Υπάρχουν δικασταί εις τας
Αθήνας»: Το Συμβούλιο της
Επικράτειας κλείνει 75 έτη
λειτουργίας και πολλοί θεω
ρούν ότι η φράση του Ελευθε
ρίου Βενιζέλου χαρακτηρίζει
την πληθώρα των αποφάσεών
του και το χρίζει «εγγυητή της
νομιμότητας στη δημόσια δι
οίκηση και ύπατη αρχή προ
στασίας του πολίτη έναντι της
κρατικής εξουσίας», όπως

Παρασκευή 14 Μαΐου

ανέφερε ο υπουργός Δικαιο
σύνης. Πιο «πρόχειρες» στο
νου μου έχω τις πρόσφατες
αποφάσεις του ΣτΕ, που
μπλόκαραν δημόσια έργα,
προς όφελος του περιβάλλο
ντος και της ποιότητας ζωής
των πολιτών.
• Στις ΗΠΑ έφτασε σήμερα ο
Πρωθυπουργός Καραμανλής,
για να έχει σειρά επαφών με
αξιωματούχους αλλά και με
τον πλανητάρχη Μπους. Αν
και υπάρχει ατζέντα θεμάτων,
το ταξίδι είναι μάλλον εφ ’
όλης της ύλης.
• Ο Εζεντίν Σαλίμ ήταν μέχρι
σήμερα επικεφαλής του Προ
σωρινού Συμβουλίου του
Ιράκ. Δολοφονήθηκε σε επί
θεση με παγιδευμένο αυτοκί
νητο στη Βαγδάτη. Τις «συ
νεργασίες» πολλοί αγάπησαν,
τους «συνεργάτες» ουδείς.
Τρίτη 18 Μαΐου

• Το ρόλο που διαδραμάτισε
η ΔΕΚΑ Α.Ε., ως πιθανό εργα
λείο για τη στήριξη του Γενι
κού Δείκτη του Χρηματιστηρί
ου Αθηνών, μεσούσης της
προεκλογικής περιόδου του
2000, ερευνά από σήμερα η
Εισαγγελία Αθηνών, μετά από
παρέμβαση του προϊσταμέ
νου της Δημ. Παπαγγελόπουλο. Η εισαγγελέας Αικ. Πιστόλη άσκησε ποινική δίωξη κατά
παντός υπευθύνου για τα αδι
κήματα της απιστίας σε βά
ρος του δημοσίου σε βαθμό
κακουργήματος.
Τετάρτη 19 Μαΐου

• Ένα σκάνδαλο με πλαστά
τιμολόγια ύψους 40 δισ. -μ ε
την πιθανότητα το ποσό να εί
ναι πολύ μεγαλύτερο- «έσκα
σε» σήμερα: Τεχνικές κατα
σκευαστικές εταιρείες που
μετέχουν σε δημόσια έργα,
Νομικά Πρόσωπα, ξενοδοχει
ακά συγκροτήματα και διαφη
μιστικές εταιρείες φαίνεται,
κατ’ αρχήν, να είναι αναμεμειγμένες. Να δούμε και το
μέγεθος του κρατήρα που τε 
λικά θα δημιουργηθεί, ειδικά
από τις πιθανές δοσοληψίες
με δημόσιους οργανισμούς.
• Η στήλη λατρεύει τις αυτο------------------ L---------------------------------------------
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κριτικές! «Το δις εξαμαρτείν
ουκ ανδρός σοφού» φαίνεται
πως είχε κατά νου ο πρώην
πρόεδρος της ΝΔ Μ. Έβερτ,
όταν σήμερα στο Ραδιοτηλεο
πτικό Συμβούλιο δήλωσε:
«Ντροπή. Προμηθευτές και
εργολάβοι ελέγχουν τα ρα
διοτηλεοπτικά μέσα. 'Οταν
άνοιγα τον 98,4, δεν φανταζό
μουν το χάος που θα επακο
λουθούσε. Αν με ρωτούσαν τι
θα έκανα σήμερα, θα έλεγα
ότι δεν θα ξανάκανα το
“έγκλημα"».
Πέμπτη 20 Μαΐου
• Τελικά, όπως συνέβαινε πά
ντα με τις κρίσεις στην Ορθο
δοξία, οι πρωτοβουλίες της
πολιτικής ηγεσίας οδήγησαν
στην εκτόνωση της διαμάχης
μεταξύ Πατριαρχείου και
Εκκλησίας της Ελλάδος.
• Καλή η «δημιουργική λογι
στική», που πρωτολανσάρισε
το «εκσυγχρονιστικό» δίδυμο
Σημίτη-Χριστοδουλάκη, αλλά
δημιουργεί «ορφανά χρέη».
Στο δρόμο της ανακάλυψής
τους δε, φέρεται να είναι ο
υπουργός
Αλογοσκούφης.
Και χωρίς αυτά όμως, ήδη το
δημόσιο χρέος διαμορφώνε
ται απειλητικά πάνω από τον
ετήσιο στόχο των 183 δισ. ευ
ρώ. Φανταστείτε να αναγνω
ριστούν και από «οικογένεια».
Παρασκευή 21 Μαΐου
• Αρχίζω να αμφιβάλλω για τα
καλά πια για την ασφάλεια των
Ολυμπιακών Αγώνων, μετά τη
σημερινή «υπόσχεση» του
πλανητάρχη Μπους στον
Πρωθυπουργό Καραμανλή ότι
θα μας στείλει τον μπαμπάτου
ως επικεφαλής της αμερικανι
κής αποστολής. Όσο νατό κά
νεις, είναι μια «πρόκληση».
Σάββατο 22 Μαΐου
• Όλοι σχολιάζουν το αποτέ
λεσμα της συνάντησης του
Πρωθυπουργού Καραμανλή
με τον πλανητάρχη Μπους. 0
ίδιος ο Πρωθυπουργός χαρα
κτήρισε «ψήφο εμπιστοσύ
νης» την προγραμματισμένη
επίσκεψη του μπαμπά και
πρώην πλανητάρχη Μπους

■

. στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια
' των Αγώνων. Το «περιβάλλον»
του Πρωθυπουργού θεώρησε
; απλά και γενικόλογα ότι «ήταν
μια καλή επίσκεψη». Έτσι, τα
' άλλα και σοβαρότερα που σί
γουρα συζητήθηκαν, έμειναν
σε δεύτερο πλάνο.

Εξωτερικών με αντικείμενο τη
Διακυβερνητική, τόνισε ότι η
Ελλάδα έχει καταθέσει προ
τάσεις για αναγνώριση της
«νησιωτικότητάς» της. Τι κά
νει ο διπλωμάτης για να εξα
σφαλίσει πρόσθετα κονδύ
λια...
• Το «ουράνιο τόξο» -έτσ ι
ονόμασαν οι Ισραηλινοίτις εκ
καθαρίσεις στη Ράφ α- έλαβε
τέλος σήμερα αφήνοντας πί
σω του 42 νεκρούς και πολλά
κατεδαφισμένα σπίτια.
• Σκέφτομαι ότι από τις 30
Μαρτίου του 1889 μέχρι σή
μερα έχουν περάσει 115 χρό
νια. Τόσα χρειάστηκαν ώστε
να γίνει πραγματικότητα η
ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου: από τη
στιγμή που πρωτοαναφέρθηκε στη Βουλή σχετικά ο Χαρί
λαος Τρικούπης μέχρι σήμε
ρα που ολοκληρώθηκε ουσια
στικά το έργο. Φοβερές ταχύ
τητες υλοποίησης οραμάτων

Κυριακή 23 Μ αΐου

• Διαβάζω στον τύπο για τρία
κύματα αποκρατικοποιήσεων
■«νέας γενιάς», που αναμένε
ται να έρθουν κατά πάνω μας
λίαν συντόμως. Ας αποχαιρε
τίσουμε λοιπόν λιμάνια, αερο1 δρόμια, μεταφορές και ενέρ' γεια, που ιδιωτικοποιούνται.
. Δευτέρα 24 Μ αΐου

:
'
:
:
;
,

· Ο όρος «νησιωτικότητα»
που χρησιμοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Μολυβιάτης
μού «χτύπησε» ιδιαίτερα.
Αναφερόμενος στις εργασίες
του Συμβουλίου Υπουργών

&

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

(έχουν πάψει να υπάρχουν κι
αυτά). Εξάλλου τι είναι 115
χρόνια μπροστά στην αιωνιό
τητα!
Τρίτη 25 Μαΐου

• Δύο «κύματα» απασχολούν
σήμερα τους πολίτες. Το κύ
μα «ψύχους» (απότομη πτώ
ση της θερμοκρασίας κατά
10 βαθμούς) και το κύμα
ακρίβειας. Το μεν πρώτο ανα
μένεται να είναι 24ωρης διάρ
κειας. Το δεύτερο όμως είναι
αστό που κάνει την κυβέρνη
ση «να ανησυχεί». Πετρέλαιο
και Ολυμπιακοί Αγώνες είναι
οι βασικές αιτίες της απειλής,
δηλαδή των πληθωριστικών
πιέσεων.
Τετάρτη 26 Μαΐου

• Μια είδηση μου έκανε εξαι
ρετική εντύπωση σήμερα.
Διαβάζω στον ηλεκτρονικό
τύπο ότι «η ρύπανση φέρνει

την Αλβανία στα πρόθυρα
“ανθρωπιστικής καταστρο
φής"»! Δεν ξέρω πώς, αλλά
αφελώς πίστευα μέχρι σήμε
ρα ότι εκεί δεν θα πρέπει να
είχαν τέτοιου είδους προβλή
ματα. Όμως τα Τίρανα θεω
ρούνται η τρίτη πιο μολυσμένη πόλη του κόσμου μετά το
Νέο Δελχί και το Πεκίνο. Οι
θάνατοι από διαταραχές σχε
τικές με τη ρύπανση έχουν
αυξηθεί κατά 20% μόνο τα τε
λευταία δύο χρόνια.
• Εν αναμονή του τριημέρου
του Αγίου Πνεύματος, να ευ
χηθώ καλή φώτιση στους πο
λιτικούς αρχηγούς για τα ευpoodebate· και ιδιαίτερη φώτι
ση φαντάζεστε σε ποιον, που
είναι και ο πιο αδύνατος και
στο προηγούμενο πήγε με
«σκονάκι»!
φήμ€ρ1)
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Αλλαγή χωρίς αλλαγές;
ή περί του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
και φρούδων ελπίδων
του Πάνου Κοζάκου

Η πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής για την
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ελληνική οικονομία και το δράμα της

'

«δημοσιονομικής απογραφής», που ανέδειξε σε
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όλη τους την έκταση τις λαθροχειρίες της
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κυβέρνησης Κ. Σημίτη για την περίοδο 1999-
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2004, επανέφερε και στην ελληνική δημόσια
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συζήτηση το ζήτημα του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Η
δημοσιονομική πολιτική «εκτροχιάσθηκε»,
βεβαιώνει η Επιτροπή, και, προσθέτουμε,
ωραιοποιήθηκε όσο δεν έπαιρνεΜλλο.
υνολικά, η κυβέρνηση
της περιόδου εκείνης
δεν πήρε στα σοβαρά
ούτε το ΣΣΑ ούτε όσα
συζητούνται για τις
μεταρρυθμίσεις στις διάφο
ρες ευρωπαϊκές διαδικα
σίες. Και δεν κατάφερε να
νοικοκυρέψει τα δημόσια οι
κονομικά, παρά την εύνοια
των υψηλών ρυθμών ανάπτυ
ξης και των αφειδώς εισερ
χομένων κοινοτικών πόρων.
Προτίμησε αντί του νοικοκυρέματος τη λαϊκιστική χαλαρότητα και τη συγκάλυψή της
με τη «δημιουργική λογιστι
κή». Για να μην ξεχνιώμαστε: Τον Δεκέμβριο 2002 για

Σ

0 Πάνος Καζάκος είναι Καθηγητής
Διεθνών Οικονομικών και
Ευρωπαϊκών Σχέσεων
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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πρώτη φ ορά αναγκάσθηκε
να προσαρμόσει επίσημα τα
στοιχεία στην πραγματικό
τητα μετά από παρέμβαση
των κοινοτικών. Ενώ το δη
μόσιο χρέος θα έπρεπε να εί
χε μειωθεί στο 98 % ΑΕΠ ,
βρέθηκε το 2001 στο 107%
του ΑΕΠ . Σήμερα το έργο
επαναλαμβάνεται.
Ό μω ς πρέπει να υπογραμ
μίσουμε ότι πρόκειται για ένα
θέμα που απασχολεί τις πε
ρισσότερες πρωτεύουσες της
ΕΕ, εν μέρει για τους ίδιους
λόγους: Ό τι με ή χωρίς λα
θροχειρίες των πολιτικών που ·
κυβερνούν, τουλάχιστον έξι
χώρες παραβίασαν τους στό
χους του Συμφώνου εκτοξεύ
οντας τα ελλείμματα στα ύψη.
Υπενθυμίζω ότι το ΣΣΑ
εξέφρασε αρχικά την κοινή
πεποίθηση (και του πρώην

• η έμφαση πρέπει να με
τατεθεί στη μείωση του χρέ
ους ή στη συγκράτηση ορι
σμένω ν κατηγοριών κρατι
κών δαπανών.
Μ πορούμε να δεχθούμε
ότι ορισμένες τουλάχιστον
ιδέες για τεχνικές βελτιώ
σεις του Συμφώνου αξίζει
τον κόπο ν α συζητηθούν, αρ
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ
κεί ν α μη λειτουργήσουν ως
«ΤΕΧΝΙΚΟ»
ν
Η συζήτηση για το Σύμφω \ |λ λ ο θ ι για μια πολιτική που
επ α να φ έρ ει αποτυχημένες
νο έχει «τεχνικές» και πολιπολιτικέςΛ Π.χ. κατά τον
τικο-οικονομικές πτυχές. Οι
υπολογισμό του υπερβολι
τεχνικές πτυχές, τις οποίες
κού ελλείμματος θα μπορουανέδειξε η κριτική, συνοψ ί
άε να μη λαμβάνονται υπόζονται ως εξής:
ψιν οι δαπάνες για επενδύ
• Το ΣΣΑ προκαλεί ύ φ ε
σεις ή ορισμένες δαπάνες
ση ή πάντως φ ρ ενά ρ ει την
ευρωπαϊκή οικονομία·
(παιδεία κ.ά.) που είναι κρί
• οι συγκεκριμένοι στόχοι
σιμες για το μέλλον.
του (μεσοχρόνια πλεονασμαΌ μ ω ς η συνολική θεώρηση
τικοί προϋπολογισμοί) είναι
των πραγμάτων δείχνει ότι
αυθαίρετοι και άκαμπτοι·
υ π ά ρχει ένα βαθύτερο πολι-

υπουργού Ν. Χριστοδουλάκη) ότι έπρεπε να τεθούν υπό
έλεγχο οι δημόσιες οικονο
μίες των κρατών μελών, για
να αποκαταστεθεί η σταθε
ρότητα και για να ενισχυθεί
μακροχρόνια ο δυναμισμός
της ευρωπαϊκής οικονομίας.

τικό-οικονομικό πρόβλημα,
που πολλές παρεμβάσεις,
όπως του Γιάννη Στουρνά[ ρα (Τα Νέα, 8-9.5.04), συ
γκαλύπτουν, υποσχόμ ενες
τρόπον τινα «αλλαγή χωρίς
αλλαγές».
Υπενθυμίζω κατ’ αρχάς ότι
το ΣΣΑ προ έκυψε από την
αποτυχία επεκτατικών δημο
σιονομικών πολιτικών. Επί, σης, το ΣΣΑ δεν ήταν μόνον
ν ένα μέσο για τη συλλογική
! αυτοπειθάρχηση των κυβερ, νήσεων στη δημοσιονομική
: τους πολιτική (όχι ελλείμματα), αλλά, έμμεσα, και μια
; μέθοδος για να προχωρή' σουν σε δραστικές μεταρρυμίσεις στην οικονομική και
: κοινωνική τους πολιτική:
Από την ώρα που δεν θα
μπορούσαν να χρησιμοποι
ούν απλόχερα και αδιαφο
ρώντας για το μέλλον δαπά
νες, φόρους και δανεισμό,
θα ήταν υποχρεωμένες να
εφαρμόσουν τολμηρές με
ταρρυθμίσεις. Οι τελευταίες
' με τη σειρά τους θα έκαναν
τις οικονομίες πιο ευέλικτες,
ώστε να ανταπεξέλθουν στον
διεθνή ανταγωνισμό και στις
απαιτήσεις της τεχνολογικής
' εξέλιξης, και θα μείωναν το
κόστος της κρατικής αναπο
τελεσματικότητας και τις πη„ γές αβεβαιοτήτων για το μέλ
λον. Ο κατάλογος είναι γνω 
στός και επαναλαμβάνεται
’ τελετουργικά κάθε χρόνο
κατά τη «διαδικασία της Λι; σαβώνας».
Για τον λόγο αυτό δ εν κα
θιερώθηκαν μόνον ο ι «πε
ριορισμοί» του ΣΣΑ, αλλά
και ποικίλες μορφές σ υνερ
γασίας μεταξύ των κυβερνή
σεων για την προώθηση των
αναγκαίων αλλαγών. Η π ε 
ποίθηση ήταν ότι περισσότε
ρη συνεργασία συνεπάγεται
περισσότερες ή ταχύτερες
και συνεπέστερες μεταρ
ρυθμίσεις.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ο ι προσδοκίες δεν εκπλη
ρώθηκαν. Στην πραγματικό
τητα ο ι μεταρρυθμίσεις σε
πολλές χώ ρες προσκρόυσαν
σε εσωτερικές αντιστάσεις σε οργανω μένα συμφ έρο
ντα και σε μια αρνητική
ακόμη κοινή γνώμη, στην
οποία λίγοι εξηγούν πειστι
κά τι γίνεται. Μ εταρρυθμί
σεις δεν έγιναν ούτε την
εποχή που η συγκυρία ήταν
ευνοϊκή. Τώρα βέβαια τα
πράγματα έχουν δυσκολέ
ψει: Σε συνθήκες επίμονα
υψηλής ανεργίας ποιος θ έ
λει ν α ακούσει για μεταρ
ρυθμίσεις;
Έ τσ ι εκ των πραγμάτων οι
κυβερνήσεις
καταλήγουν
σήμερα σε μια ήπια πολιτική
περιορισμένω ν και συχνά
νοθευμένω ν αλλαγών στα
ασφαλιστικά
συστήματα,
στις κρατικές επιχειρήσεις,
στη γραφειοκρατική παρεμ

βολή κ.α. και αύξησης των
δαπανώ ν (ή των ελλειμμά
των). Π αραβιάζουν δηλαδή
ό,τι έχουν συμφωνήσει.
Έ χ ε ι σημασία να ξέρουμε
γιατί συμβαίνει αυτό. Και η
απάντηση είναι ότι οι μεταρ
ρυθμίσεις που συχνά-πυκνά
οι πολιτικοί εξήγγειλλαν για
να πετύχουν «την πιο αντα
γωνιστική οικονομία στον
κόσμο» απλά δεν πραγματο
ποιήθηκαν έγκαιρα ή δεν
έγιναν στην κλίμακα και
ποιότητα που οι ίδιες οι κυ
βερνήσεις τυπικά αναγνώ 
ριζαν ως αναγκαίες.
Η ελληνική περίπτωση εί
ναι ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί
συνδυάζει:
• κίβδηλη δημοσιονομική
εξυγίανση (δηλαδή συγκά
λυψη της κατάστασης)·
• μεταρρυθμιστική υστέ
ρηση·
• απειλούμενη ανταγωνι
στικότητα· και, φυσικά,
• αυξανόμενα χρέη.
Αυτός είναι ο οικονομικός

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

απολογισμός της κυβέρνη
σης Κ. Σημίτη 1999-2004,
όπως επιβεβαίωσε η πρό
σφατη έκθεση της Επιτρο
πής (19.5.04). Συνοδεύθηκε
από ένα διαχεόμενο κλίμα
λεηλασίας ή έστω σπατάλης
των πόρων του έθνους και
κακοδιαχείρισης. Ας το ονο
μάσουμε «σύνδρομο Καλατράβα».
Η δημοσιονομική χαλά
ρωση δεν θα λύσει τα π ρ ο
βλήματα ανταγωνιστικότη
τας της ελληνικής οικονο
μίας, ούτε τις αγκυλώσεις
του κρατικοκεντρικού προ
σανατολισμού της. Συνεπώς
οι προσδοκίες που επ εν
δύονται σε μια αλλαγή του
ΣΣΑ (συνοπτικά και σε
απλά ελληνικά: αφήστε μας

να δαπανήσουμε περισσό
τερα) είναι και ανώ φελες
και ανεδαφικές, μολονότι
ηχούν γλυκά στο πλαίσιο
μιας διαδεδομένης πλέον
ψευδοπροοδευτικής ρητο-

ρ^κής-

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

A N N IE BÉLIS
Ιστορικός - Μουσικός

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η ΖΩΗ ΤΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Μετάφραση: Σταύρος Βλοντάκης, φιλόλογος - συγγραφέας
Με 360' σελίδες και 19 εικόνες, 1 χάρτη και 1 σχέδιο
Στη σειρά των εκδόσεων μας ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
προστίθεται και το έργο της Annie Bélis Η καθημερινή ζωή

των Μουσικών στην Αρχαιότητα.
Στον αιώνα του Περικλή για να μη θεωρείται αμαθής ο
Αθηναίος πολίτης έπρεπε να τραγουδά και να παίζει λύρα.
Οι μουσικοί χωρίζονταν σε πλανόδιους και στους δεξιοτέχνες
που έπαιζαν για τις ανώτερες τάξεις της κοινωνίας.
Για πρώτη φορά περιγράφονται παραστατικότατα η ζωή των μουσικών, ο χειρισμός των
μουσικών οργάνων, οι κατασκευαστές τους, οι τεχνικές του τραγουδιού, η μουσική εκ
παίδευση, οι μουσικοί διαγωνισμοί, οι μουσικές τελετές της εποχής, οι αυλητές των τριήρων, το μουσικό προλεταριάτο... Έ να έργο που για πρώτη φορά κυκλοφορεί στην ελ
ληνική βιβλιογραφία.

ΕΚ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Παπαδημα

Προσφορά στον Πολιτισμό και στην Παιδεία
Ιπποκράτους 8 Αθήνα Τηλ.: 210.36.27.318
www.papadimasbooks.gr · e-mail: papadimas@atp.gr
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΙΊΟΑΝΤΙ

Λοντσάνα
Καστελίνα:
«Αεν ξέρω η να ψηφίσω στις ευρωεκλογές»
«Δεν ξέρω τι να ψηφίσω στις ευρωεκλογές»:
Εντυπωσιακή ορολογία εκ μέρους τηςΑουτσάνα
Καστελίνα, πρώην βουλευτή, ευρωβουλευτή,
προέδρου της επιτροπής Πολιτισμού της
Ευρωβουλής και, προπαπός, ιδρυτικού στελέχους
της «αιρετικής» κομμουνιστικής ομάδας Μανιφέστο,
που διαγράφηκε από το Ιταλικό ΚΚ το 1969.
Αυτός ο αρχαίος αριστερισμός (η ίδια προτιμά να τον
αποκαλεί «κριτικό κομμουνισμό») χαρακτηρίζει έως
σήμερα την Καστελίνα. Τόσο που δυσανασχετεί
ακόμη και για τη μ ετεξέλιξη του Κόμματος της
Κομμουνιστικής Επανίδρυσης του Φάουστο
Μπερτινότι, ό,τι αριστερότερο, με άλλα λόγια, έχει
να προσφέρει η ιταλική πολιτική. Στις αρχές ΜαΤου
πράγματι ο Μπερτινότι φιλοξένησε στη Ρώμη το
ιδρυτικό συνέδριο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής
Αριστερός, που περιλαμβάνει τον δικό μας
Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστερός και άλλα
14 κομμουνιστικά και αριστερά κόμματα της γηραιός

ηπείρου. Στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου
ευρωπαϊκού κόμματος γίνεται ρητή και σαφέστατη
καταδίκη του Σταλινισμού, πράγμα που ερμηνεύτηκε
στην Ιταλία ως όψιμη «αποκομμουνιστοποίηση» της
άκρας αριστερός, με πολλά χρόνια καθυστέρηση οε
σχέση με την ανάλογη διαδικασία που ακολούθησε
το Ιταλικό ΚΚ το 1991, όταν μετατράπηκε σε
Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστερός.
Η Καστελίνα όμως δεν συμφωνεί με αυτή την
ερμηνεία: «Πρώτα απ’ όλα δεν αντιπροσωπεύουν
τίποτα το καινούργιο, αφού τα κόμματα αυτά ήδη
είχαν συγκροτήσει κοινή κοινοβουλευτική ομάδα
στην ευρωβουλή. Ύστερα, διαφωνώ με αυτή την
καταδίκη του Σταλινισμού που περιλαμβάνεται
μάλιστα και στο καταστατικό. Ο Σταλινισμός υπήρξε
μια θλιβερή περίοδος του κομμουνιστικού κινήματος
που αφορά το παρελθόν, δεν βλέπω το λόγο γιατί
πρέπει ακόμη να μας απασχολεί»...

Τη συνέντευξη πήρε ο Δημητρης Δεληολάνης
• ...Μήπως όμως θέλησαν να κόψουν

τους δεσμούς τους με ένα αυταρχικό
πρότυπο που έκανε μεγάλη ζημιά στην
ευρωπαϊκή αριστερά;
—Δ εν νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός
δρόμος. Κάθε επαναστατική διαδικα
σία μπορεί να οδηγήσει σε εκφυλισμό,
λάθη, εγκλήματα. Μήπως δεν συνέβη
το ίδιο με τη Γαλλική Επανάσταση;
Αυτό μειώνει την ιστορική σημασία
της; Υποπτεύομαι ότι πίσω από την κα
ταδίκη του Σταλινισμού κρύβεται μια
προσπάθεια να υποβαθμιστεί η ιστορι
κή σημασία της Οκτωβριανής Ε π ανά
στασης, άρα και η αναζήτηση ενός ν έ 
ου προτύπου κοινωνίας. Την περασ μ έ
νη Κυριακή η εφημερίδα της Κομμου
νιστικής Επανίδρυσης Liberazione φι
λοξένησε δυο παρεμβάσεις πάνω σ’
αυτό το θέμα: η μια ήταν άρθρο του

16

πρώην χριστιανοδημοκράτη Π ρ ο έ
δρου της Δημοκρατίας Φ ραντσέσκο
Κ οσίγκα και η άλλη άρθρο του γραμ 
ματέα του Κομμουνιστικής Ε πανίδρυ

σης Φ άουστο Μ περτινότι. Θα διαπι
στώσετε λοιπ όν ότι ο Κοσίγκα υπερα
σπίζεται τις κατακτήσεις της Ρωσικής
Ε πανάστασης, ακόμη και την εσπευ
σμένη και συχνά βίαιη ανοικοδόμηση
της σταλινικής περιόδου, ενώ ο κομ
μουνιστής Μ περτινότι κρατά μια πολύ
πιο κριτική στάση. Ιδού λοιπόν που
φτάσαμε: οι δ εξιο ί ν α διεκδικουν την
α ξία της ιστορίας μας με μεγαλύτερη
αποφασιστικότητα α π ’ ό,τι εμείς οι ίδι
οι.
• Σε τι οφείλεται αυτό;
—Στο ότι ακόμη βιώνουμε τα επακό
λουθα μιας ιστορικής ήττας του εργατι
κού κινήματος στη Δύση.
• Αναφέρεστε στη διάλυση της ΕΣΣΑ;
—Ό χ ι, καθόλου. Η διάλυση της ΕΣΣΔ
ελάχιστο ρόλο έπα ιξε στα συμβάντα
του εργατικού κινήματος στη δυτική

N

Ευρώπη και στην Αμερική. Στην Ιτα
λία το εργατικό κίνημα ηττήθηκε το
1981 με την πορεία των 40 χιλιάδω ν
υπαλλήλων της Φίατ. Κ ατέβηκαν μαζι
κά στους δρόμους εναντίον της κατά
ληψης του εργοστασίου Μ ιραφιόρι
που είχαν κάνει οι εργάτες. Α π ό εκεί
ξεκίνησε αυτή η νεοφ ιλελεύθερη επί...θεση εναντίον του κοινωνικού κράτους
" και των κατακτήσεων των εργαζομέ* νων που ακόμη βιώ νουμε.
; · Η κατάρρευση των καθεστώτων
- «υπαρκτού κομμουνισμού» δεν

βοήθησε στη νεοφιλελεύθερη επίθεση;
- Ό χ ι . Ή τα ν ένα πρόβλημα που εδώ
στην Ιταλία είχε ήδη αντιμετωπιστεί
και λυθεί ήδη από τη λήξη του Δ ευτέ. ρου Παγκοσμίου Π ολέμου, όταν ο
Παλμίρο Τολιάτι εξήγγειλε τον ιταλι: κό δρόμο προς τον σοσιαλισμό. Ή τ α ν
• μια ριζική διαφοροποίηση απέναντι
στο σταλινικό πρότυπο και απέναντι
στις υποδείξεις που έρχονταν από το
σοβιετικό μπλοκ.
:; · Ο Τολιάτι όμως συνεργάστηκε με τον

■■■Στάλιν...
- Ο Τολιάτι και το Ιταλικό ΚΚ ήταν
I κάτι το εντελώς διαφορετικό σε σχέση
!. . με τα σοβιετικά πρότυπα. Τους λογα 
ριασμούς μας με αυτούς τους ξεκ α θ α 
ρίσαμε ήδη το 1945. Δ εν νομίζω ότι
υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες. Γι’ αυ
τό και δεν θεωρώ την κατάρρευση του
υπαρκτού σοσιαλισμού σημαντικό
στοιχείο στο συσχετισμό δυνάμεω ν
στις χώρες της Δύσης.
, . · Τι πρέπει να κρατήσουμε και τι να
. αποβάλουμε από αυτή την

, αμφιλεγόμενη κομμουνιστική
, παράδοση;
' - Ν α κρατήσουμε αυτή την ιδεώδη
ώθηση προς ένα νέ ο κοινω νικό πρότυ
πο. Αυτό δεν πρέπει ν α χαθεί. Ε ίναι η
" βάση πάνω στην οποία γεννηθήκαμε
; ως Μανιφέστο πριν α πό πολλές δεκαετίες και παραμένει ακόμη επίκαιρη.
' · Δεν φαίνεται όμως να σνγκινεί

ακόμη όπως συγκινούσε κάποτε...
-Αντιθέτως, έχουμε στα τελευταία
χρόνια την ανάπτυξη μεγάλω ν λαϊκών
I κινημάτων εναντίον της παγκοσμιο*/ ποίησης και εναντίον του πολέμου. Ε ί
ναι κινήματα με έντονη αντικαπιταλι!■·στική διάθεση. Βεβαίω ς δ εν βρήκαν
1 εκπροσώπηση σε πολιτικό επίπεδο,
ί αλλά σίγουρα αποτελούν μια βάση από

την οποία μπορεί να ξεκινήσει η αντικαπιταλιστική [σ.σ. «ανταγωνιστική»
στην ιταλική ορολογία] αριστερά.
• Έχουμε και την πλειοψηφική

αριστερά, εκείνη που εκπροσωπείται
από το Δ ημοκρατικό Κόμμα της
Αριστερός. Α ν κρατάτε κριτική στάση
απέναντι στον Μπερτινότι,
φαντάζομαι τι θα σκέφτεστε για τον
γραμματέα αυτού του κόμματος Πιέρο
Φασίνο...
—Ε ίναι ένα κόμμα που κινδυνεύει να
χ ά σ ει την ψυχή του. Ταλαντεύεται συ
νεχώ ς α νά μ εσ α σε κεντρώ ες και ρ ε
φορμιστικές θέσεις και δεν καταφ έρ
ν ε ι ν α είνα ι ούτε κεντρώ ο, ούτε ρε
φορμιστικό. Φ τάνει ν α δ ει κανείς όλη
αυτή τη συζήτηση που διεξάγεται σε
σχέση με τον πόλεμο στο Ιράκ: να φύ
γο υ ν οι ιταλοί στρατιώτες, ν α μην φύ
γουν, ν α α να λά βει ο Ο Η Ε , να μην
αναλάβει. Χ ά ος και σύγχυση, που επι
δεινώ νεται από το γ εγ ο νό ς ότι το ΔΚ Α
ακολούθησε τις υ π οδ είξεις του Πρόντι
και θα κατέβει στις ευρω εκλογές σε
ενια ίο ψ ηφοδέλτιο μαζί με τους κε
ντροαριστερούς Σοσιαλιστές και με
τους Κ αθολικούς της Μ αργαρίτας. Εί
να ι το περίφ ημο «τρίκυκλο», όπως το
βάφτισαν οι ιταλοί δημοσιογράφοι.
Δ εν νομίζω ν α υπάρχει κάποια κοινή
αντίληψη σε οτιδήποτε ανάμεσα στα
τρία αυτά κόμματα του «τρίκυκλου»
π έρ α α πό τον στόχο, που συμμερίζο
μαι πλήρως, ν α ανατρέψουμε τον
Μ περλουσκόνι. Προτιμώ ν α συνομιλώ
με την εσωκομματική αντιπολίτευση
του Δ Κ Α , κυριότερος εκπρόσω πος της
οποία ς είναι ο Τ ζοβάνι Μ περλινγκουέρ. Τ ο ειδικό βάρος όμως του αριστε
ρού ρεύματος του Δ Κ Α είναι περιορι
σμένο.
• Η εφημερίδα Μ ανιφέστο είχε

προτείνει τη διάσπαση του ΔΚΑ, ώστε
η αριστερή πτέρυγα να ενωθείμε τα
υπόλοιπα κομμάτια της αριστερός και
η δεξιά πτέρυγα να κάνει ένα ενιαίο
κόμμα μ α ζί με τους υπόλοιπους της
Ελιάς. Ένα κεντροαριστερό κι ένα
αριστερό κόμμα που να συμμαχήσουν
στις εκλογές.
—Ν αι, αλλά αυτή η υπόθεση τελικά
ναυάγησε, διότι όλοι φοβούνται τον
κίνδυνο του κατακερματισμού. Ή δη
σήμερα έχουμε το ΔΚ Α , την Επανίδρυ
ση του Μ πετινότι, το Κόμμα των Ιτα

λών Κομμουνιστών των Κοσούτα και
Ντιλιμπέρτο, τους Π ράσινους. Η ιταλι
κή πολιτική ακολουθεί άλλους δρό
μους και άλλες λογικές. Τώρα το ζη
τούμενο είναι να νικήσουμε τον Μ περ
λουσκόνι, να γίνουμε κυβέρνηση και
ν α κάνουμε τα απαραίτητα πέντε
πράγματα που πρέπει να γίνουν. Σε
αντίθεση με ο,τι συνέβη το 1998, όταν
προκάλεσε την πτώση της κυβέρνησης
Πρόντι, ο Μ περτινότι τώρα φαίνεται
να κατάλαβε το λάθος του και είναι
έτοιμος γι’ αυτή τη συνεργασία.
• Η κυβέρνηση του Μάσιμο Ν τ’

Αλέμα, η πρώτη που ανέλαβε ένας
«μετακομμουνιστής», ήταν πλήρης
αποτυχία;
—Σ ίγουρα ήταν απογοητευτική. Δ εν
είμαι βέβαιη ότι μπορούσε να κάνει
και πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα
προτίμησε να δώσει εξετάσεις νομιμο
φροσύνης προς την Ο υάσιγκτον να
διαβεβαιώ σει εντός κι εκτός Ιταλίας
ότι τίποτα δεν άλλαξε.
• Η εμμονή του Μπερλουσκόνι να

κατακεραυνώνει τους «κομμουνιστές»
αντιπάλους του δυσκόλεψε την ιταλική
αριστερά να ξεκαθαρίσει με
μεγαλύτερη ηρεμία τους λογαριασμούς
με το παρελθόν της;
—Νομίζω ότι οι αριστεροί έπρεπε να
αντιμετωπίσουν αυτά τα αντικομμουνιστικά κηρύγματα του Μ περλουσκόνι
με το ίδιο μειδίαμα με το οποίο αντιμε
τωπίζουν τα ανέκδοτά του. Ο Μ περ
λουσκόνι όμως ενισχύθηκε σε αυτή την
εκστρατεία του από όλους εκείνους
που θεωρούν την ιστορία του κομμου
νισμού ως ιστορία γεμάτη ήττες και λά
θη. Λ ες και ο 20ός αιώνας δεν άφησε
πίσω του παρά μόνο συντρίμμια. Βλέ
πεις έτσι ανθρώπους σοβαρούς, που
εκτιμώ, όπως ο δήμαρχος της Ρώμης
Βάλτερ Βελτρόνι, να αναγκάζονται να
αποκηρύξουν την ιστορία τους μέσα
στις τάξεις του Ιταλικού ΚΚ, λέγοντας
ότι δεν υπήρξαν ποτέ κομμουνιστές,
ότι ήταν μεν στελέχη του κόμματος, αλ
λά θαύμαζαν τον Τζον Κένεντυ. Δ εν
είναι αυτή η σωστή αντιμετώπιση: ο αι
ώνας που πέρασε δεν μας άφησε μόνο
χαλάσματα, μας άφησε και θεμελιώ
δεις κατακτήσεις.
• Τελικά τι θα ψηφίσετε;
—Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα
ψηφίσω το «τρίκυκλο».
<$!^
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Μ α ά την κατάρρευση της συνεργασίας:
Ένα νέο ταξίδι για την Αριστερά;
του Γιώργου Παπασπυρόπουλου

Η κουλτούρα των συνεργασιών στην αριστερά ήταν ούτως ή άλλως ισχνή.
Το πείραμα του ΣΥΡΙΖΑ την απίσχνανε ακόμη περισσότερο. Και μάλιστα
ενώ διέθετε τη στήριξη και τον ενθουσιασμό της μεγάλης πλειοψηφίας των
παραμενόντων στην αριστερά, και διεισδυτικότητα στο μονολιθικό ΚΚΕ.
Τι συμβαίνει τελικά και οι ηγεσίες της αριστερός αποδεικνύονται
κατώτερες των απαιτήσεων της κοινωνίας; Πέραν των προθέσεων της
εκάστοτε νομενκλατούρας, γιατί η συναίνεση στη βάση της κοινωνικής
αριστερός δεν καταφέρνει να διαπεράσει ως την κορυφή τα σχήματα και
τις ηγεσίες της;

Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΩΣ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑ ΟΜΙΚΡΟΜΕΓΑΛΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η επιδίωξη της συναίνεσης πάση θυ
σία φαίνεται ότι απέκοψε την αριστερά
από την ριζοσπαστική βάση της. Κι ενώ
γεννήθηκε σαν προσπάθεια απεγκλωβισμού από τον δογματισμό (σταλινι
σμό) και σαν τρόπος ανανέωσης της
σκέψης και της δράσης της, ώθησε την
αριστερά στο άλλο άκρο. Αντικατέστη
σε κάθε είδους ιδεολογική αναζήτηση
με τον λεγόμενο ρεαλισμό, βυθίστηκε
σε έναν άνευ προηγουμένου πραγματι
σμό που θα ζήλευε και το πολιτικό κέ
ντρο, την ώρα που το ζητούμενο δεν
ήταν να απεκδυθεί την ιδεολογία της
αλλά να βρει τη σωστή αναλογία ρήξε
ων και ρεφορμισμού, τα επιδέξια μέσα
πολιτικής δηλαδή για κατάργηση της
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρω
πο. Να ανοίξει π.χ. διαύλους επικοινω
νίας με τα κάθε λογής κοινωνικά κινή
ματα που απαιτούν ανθρώπινο πρόσω
πο από τον καπιταλισμό και να τα εντά
ξει στην οπτική της για σοσιαλισμό με
ανθρώπινο πρόσωπο. Ν α τοποθετηθεί
στο ζήτημα της αντίθεσης μεταξύ ανα
σφάλειας στον ιδιωτικό τομέα και μονι
μότητας στον δημόσιο, που κόβει την
κοινωνία στα δύο. Ν α αξιολογήσει την
οικολογική κρίση όχι επικουρικά στο
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πρόγραμμά της αλλά κυριαρχικά, όπως
της αξίζει, και να επαναπροσδιορίσει
αποφασιστικά τις προτεραιότητές της.
Αντί για τα παραπάνω, η αριστερά κατατρύχεται από αγωνία για μεγάλες
συμμαχίες στην κοινωνία προς μια ασα
φή πρόοδο και καταλήγει συνέχεια να
παγιδεύεται από τις ίδιες της τις επιδιώ
ξεις. Π άσχει από μικρομεγαλισμό,
αφού μη μπορώντας να μεταφράσει το
βαρύ ιστορικό της φορτίο αγώνων και
θυσιών σε σημερινούς όρους άσκησης
πολιτικής, μιλάει για όλα και δεν λέει
τελικά τίποτα.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
ΟΧΙ ΣΑΝ ΑΓΩΝΑΣ ΑΛΛΑ ΣΑΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Στην προσπάθειά της να είναι αυτή
που συναινεί πάντα, το αποτέλεσμα
ήταν να χάσει η ίδια η αριστερά την
οπτική της και να παγιδευτεί στην πάλη
για μια απλώς ανθρωπινότερη καθημε
ρινότητα, και στο πολιτικό ατόπημα ότι
παντού και πάντοτε μια οποιαδήποτε
λύση ή συμφωνία είναι καλύτερη από
καθόλου συμφωνία, αφήνοντας στην
άκρη το πληγωμένο αλλά ισχυρό σοσια
λιστικό της όραμα. Έ χα σ ε την ριζοσπαστικότητά της, έπαψε να αμφισβητεί την
ουσία του κρατούντος οικονομικού συ
στήματος, εξιδανίκευσε την κοινοβου

λευτική δημοκρατία και την αλλοτριωτι
κή του δύναμη και υποτάχτηκε στη λει
τουργία των M M E ως δεδομένης δικτα
τορίας του λόγου και της εικόνας. Δου
λεύει απλά κι αυτή σαν λόμπυ αλληλσϋποστήριξης μέσα στη διαμορφωμένη
πραγματικότητα, την οποία δεν αμφι
σβητεί ούτε με καταστασιακές δράσεις
ούτε καν με ανατρεπτικές προτάσεις.
Δικαιώθηκαν έτσι κι ανασυντάχθηκαν
τα δογματικά της υπόλοιπα και τα προς
διάλυση σχήματά τους, που αντιδρώντας στο καινούργιο, μπετοναρίστηκαν
στο αποτυχημένο αλλά υπαρκτό -έστω
σαν ανά μ νη ση - παλιό, σε μια παλαιοημερολογίτικη, σχεδόν μυστικιστική πα·
ρουσία-απουσία.
Τ αυτόχρονα εμφανίστηκε η ακροδε
ξιά σαν υπερασπιστής των αδικημένων
της κοινω νίας συνδυάζοντας τον εθνικι
σμό (υπεράσπιση του καταπιεσμένου
έθνους από τους ισχυρούς του κόσμου)
με το λαϊκισμό (υπεράσπιση της κατα- *;■
πιεσμένης κοινωνίας από τους ισχυ
ρούς του έθνους), ωθώντας έτσι και το
αντίστοιχα δογματικό μέρος της αρι
στερός σε εθνικιστικές θέσεις.
ΣΤΟ ΒΑΛΤΟ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Η αριστερά προσάραξε για τα καλά
στα ύφαλα της συναίνεσης. Επιδιώκοντάς την πάση θυσία, σχεδόν από ένοχη
γι’ αυτά που δεν έκανε παλιά επί σταλι
νισμού (ή δεν πρόλαβε να κάνει), έχασε
το στίγμα και την πορεία της στον κοι
νωνικό χάρτη. Α δυνατεί να ξεκινησειτο
νέο της ταξίδι αν δεν απαλλαγεί, πρώτα
ιδεολογικά, από τα συναινετικά της
αποστήματα που την καθηλώνουν σε μια
ρηχή ενασχόληση με βελτιώσεις της κα
θημερινότητας συνεργαζόμενη με οποίονδήποτε ψελλίσει τη λέξη δικαιώματα.
Μ ε την προσήλωση στη συναίνεση, αφο
πλίστηκε ιδεολογικά και ξέχασε τον
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[εαυτό της, ξέχασε σιγά-σιγά ότι ειδικά
'αυτή οφείλει να προτείνει όραμα δίκαι
ης κοινωνίας (προσοχή εδώ: και όχι νεφελωδώς «δικαιότερης», που οδηγεί
στη σοσιαλδημοκρατία, τη συνδιαχείριση του συστήματος, τον Ντ’Αλέμα, τον
Γιόσκα Φίσερ και τους Σημίτη-Μπλερ)
και να εντάξει ολόκληρη την κοινωνική
της δράση στην υπηρεσία του. Κι όχι να
συρρικνωθεί σε κόμμα του καπιταλι
σμού με ανθρώπινο πρόσωπο.
Χωρίς πλοηγό-όραμα και με
τρΰπες-συναίνεσης στο σκαρί
του, το πλήρωμα του πλοίου
της αριστερός κατατρύχεται
από φιλονικίες και έριδες και
άγονες εκκλήσεις ενότηταςσυναίνεσης, λες και ενωμένοι
οι τυφλοί μπορούν να βρουν
καλύτερα το δρόμο α π ’ ό,τι ο
καθένας μόνος του.
Δεν αρκεί η συναίνεση φαί
νεται, χρειάζεται και κάποιος
σκοπός* και μάλιστα πρώτα
έρχεται ο σκοπός κι ύστερα η
προσπάθεια συναίνεσης γύρω
του, κι όχι να θυσιάζεται και ο
ίδιος ο σκοπός χάριν της συ
ναίνεσης!
Η συναίνεση για την συναίνεση απο
δείχθηκε ο βάλτος της αριστερός.
01 ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ποια είναι η σωστή σειρά των πραγμά
των εντέλει; Υπάρχει κοινή λογική στην
αριστερά ή έχει δίκιο η Π απαρήγα που
λέει ότι την επαύριο κάθε ενωτικής προ
σπάθειας στην αριστερά έχουμε δια
σπάσεις και διάλυση; Οπότε κι η καλύ
τερη μέθοδος είναι να κυριαρχήσει μία
συνιστώσα της αριστερός και μόνο τότε
θα υπάρξει ενότητα (όπως παλιά).
Αν ενωθούν π.χ. οι κομμουνιστές (ή
νεοκομμουνιστές, αν προτιμάτε) μεταξύ
τους χάρις στη σαφή ιδεολογική τους
συνάφεια, το ίδιο οι σοσιαλιστές, οι κε
ντροαριστεροί κ.λπ., σε ομογενή σύνο
λα, για να μην κρύβεται ο ένας πίσω από
τον άλλο και ο αρχηγός πίσω α π ’ όλους,
και χωρίς καθημερινή «πάλη των τάσε
ων» δουν ποιοι πραγματικά είναι και τι
πρεσβεύουν, δεν θα είναι μετά πιο εύ
κολο να μιλήσουν μεταξύ τους για συνα
σπισμούς, ενότητες, μέτωπα κ.λπ.;

Πρώτα δεν απαιτείται καθαρή ταυτό
τητα στο τραπέζι κι έπειτα συνεργασία
μεταξύ των συγγενώ ν ταυτοτήτων;
Αλλά, για να γίνει αυτό, πρέπει να
υπάρχει ταυτότητα.
Τι θα σήμαινε αυτό για τον ΣΥ Ν π.χ.;
Ό τι οι τάσεις, πριν καταρρακώσουν
εντελώς τα νεύρα του κόσμου με τις καρεκλομαχίες τους, οφείλουν να συ
γκροτηθούν πραγματικά ιδεολογικά,

να αποσαφηνίσουν την πολιτική τους
ταυτότητα και σκοπό, κι ύστερα να
αποφασίσουν με ποιους θα παν και ποι
ους θ’ αφήσουν, αν η καλύτερη συνερ
γασία με άλλες τάσεις και σχήματα
μπορεί να γίνει στα πλαίσια του υπάρχοντος ΣΥ Ν (δεν είναι και ταμπού),
στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ , του ΕΚΦ ή
οποιουδήποτε άλλου τωρινού ή μελλο
ντικού σχήματος, και όχι όπως γινόταν
μέχρι τώρα, δηλαδή στα πλαίσια του
«3%»! Το τελευταίο κακώς κυκλοφορεί
σαν σχήμα συνεργασίας, είναι απλά
ένας κωδικός κρατικής επιχορήγησης
κόμματος.
0 ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ 01 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ
Ίσ ω ς η αιτία είναι ότι τα πράγματα
έγιναν εξ αρχής ανάποδα και υπό πίε
ση. Αποχώρησε το μισό ΚΚΕ από τον
τότε ΣΥ Ν και βρέθηκαν κομμάτια αρι
στερός, ανομοιογενή και με ιστορικό
έλλειψης συγχρωτισμού, αιφνιδιαστικά
και πριν καλά-καλά το καταλάβουν, μέ
σα σε ένα σχήμα που έπρεπε επειγό
ντως από ομόσπονδη αριστερά να γίνει

με το ζόρι κόμμα και μάλιστα αντίπαλο
δέος που να αντέξει την επερχόμενη
κόντρα κυριαρχίας στον χώρο της αρι
στερός με το ΚΚΕ. Μ α ό,τι γίνεται μόνο
για τη σημερινή μάχη διαλύεται την
επομένη (ξέρει η Παπαρήγα!).
Για να τα βρουν και να συγκατοική
σουν στο διαμέρισμα όπου υποχρεωτικά
βρέθηκαν όλοι μαζί, άρχισαν τις ευγέ
νειες και τα συγγνώμη και σύντομα ξέχασαν ποιος είναι τι και γιατί εί
ναι ο ένας δίπλα στον άλλο. Με
αποτέλεσμα να πάρουν φυσιο
λογικά την αρχηγία αυτοί που
ήξεραν να βρίσκουν τις συμβι
βαστικές λύσεις (δηλαδή τα
σύμβολα και οι δικηγόροι...) και
που δεν ήταν και υποχρεωτικό
να διαθέτουν και αριστερό όρα
μα: αρκσύσαν σαν μεσολαβητές!
Ο μεσολαβητισμός έγινε αυ
τός καθεαυτός η νέα ιδεολογία
που ήρθε να καλύψει το κενό
ιδεολογίας στον ΣΥΝ και μόλυνε το σώμα πρώτα και την ψυχή
του αργότερα. Έ στειλε τον κό
σμο στον καναπέ του σπιτιού
του και τους ικανούς στο άθλη
μα του μεσολαβητισμού στις στελεχιακές θέσεις του κόμματος και τον κρατι
κό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ, μέχρις ότου
η κοινωνία, μετά από πολλές είναι αλή
θεια προειδοποιήσεις, βαρέθηκε την
απραξία και την αποϊδεολογικοποίηση
και τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια
τους με τον εξής καταπληκτικό τρόπο:
ρίχνοντας το ΠΑΣΟΚ!
Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμέυσε τελικά -εξα ιτίας της κυριαρχίας των ίδιων ακριβώς
φαινομένων και στη δική του ύπαρξησαν ο επιθανάτιος τελευταίος σπασμός
του κάποτε ακμαίου μεσολαβητισμού
ως υψίστης και απόλυτης ιδεολογίας
της αριστερός και ταυτόχρονως ως θα
νατηφόρου αυτοχειριασμού της.
Γιατί οι μάσκες έπεσαν και ο βασιλιάς
ΣΥΝ (και κύριος φορέας αυτού του θα
νατηφόρου ιού) αποδείχθηκε γυμνός.
Απλά μόλυνε τον ΣΥΡΙΖΑ, διέσπασε
την ΚΕΔΑ, εξόργισε τον Γλέζο και όποι
ον αριστερό τόλμησε να ελπίσει ξανά.
Το πλοίο τώρα θα ελαφρύνει και ίσως
μπορέσει να αποκολληθεί από τα ύφαλα και να αποπλεύσει ξανά. Στην περί
πτωση αυτή καλό του ταξίδι!
<$ί^

ΚΚΕ ΕΣ., ΕΑΡ. ΣΥΝ, ΣΥΡΙΖΑ Κ.ΛΠ.

Το κόμμα της ραιστότητας
Κούραση: Η λέξη που χαρακτηρίζει την κατάσταση στον ΣΥΝ, το κόμμα
της Ανανεωτικής Αριστερός. Ίσως κάποιος να αντιτάξει ότι δεν αφορά
την ηγεσία, ούτε τη στάση των ενεργών μελώ ν σίγουρα όμως αφορά τη
διάθεση πολλών από τους οπαδούς που χρόνια τώρα παρακολουθούν
τις παλινδρομήσεις του κόμματος και καλούνται να ψηφίσουν ακόμα μια
φορά, «για να μην χαθεί η ελπίδα».
Ο ΣΥΝ κατατρύχεται από εσωστρέφεια, που συνδυάζεται με
εφησυχασμό για το 3,26% των βουλευτικών εκλογών, το «ικανοποιητικό
ποοοοτό» όπως το αποκάλεσαν σε σύσκεψη της ΚΠΕ. Μαζί και οι
φραξιονισμοί, η έλλειψη πολιτικού σχεδιασμού μετά τα νέα μετεκλογικά
δεδομένα, η χρόνια απουσία ιδεολογικής κατεύθυνσης και η άθλια
κατάσταση στο οργανωτικό είναι μερικά από τα αρνητικά που
χαρακτηρίζουν το κόμμα.

ο κύριο τμήμα των τάσεων της
Ανανεωτικής Α ριστερός, με τα
ονόματα που κατά εποχές ελάμβανε (ΚΚΕ Εσ., ΕΑΡ, «Συνα
σπισμός της Α ριστερός και της
Προόδου», όπου προστέθηκε το «και
της Οικολογίας και των Κοινωνικών
Κινημάτων», για να αλλάξει πάλι για
ένα τρίμηνο σε «Συνασπισμό της Ρ ιζο
σπαστικής
Α ριστερός»
ή
«ΣΥ.ΡΙΖ.Α.»), βρίσκεται τώρα πια σε
μια οριακή στιγμή. Τα επιχειρήματα
των στελεχών της Κ ουμουνδούρου για
να αναπνεύσει το κόμμα και να
εμπνεύσουν τους οπαδούς, φ αίνεται
πως εξαντλούνται.
Βαδίζουμε προς τις ευρωεκλογές της
13ης Ιουνίου, με τον ΣΥΝ να προσπα
θεί να αρθρώσει ένα προγραμματικό
λόγο που δύσκολα θα περάσει στους
αριστερούς ψηφοφόρους. Το κλίμα ευ
φορίας που είχε δημιουργηθεί πριν
από τις βουλευτικές εκλογές της 7ης
Μαρτίου διαλύθηκε την επομένη ημέ
ρα. Οι «γκρίνιες» άρχισαν από το πρωί
της επομένης, της Δευτέρας 8 Μαρτίου.
Το «μεγάλο δίλημμα» ήταν: Φιλίνη ή
Μπανιάς;

Τ
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ΤΟ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΙ
Το κόμμα όμως έχει μάθει να ζει με τα
διλήμματά του. Ακολούθησε το δημο
ψήφισμα στην Κύπρο. Έ ν α ν έ ο δίλημ
μα δεν έχει μόνο θεωρητικό χαρακτή
ρα· το συγκεκριμένο εξελίχθηκε σε
έντονη αντιπαράθεση μέσα στους κόλ
πους του κόμματος.
Ενώ κυκλοφορούσε η άποψη ότι «ακο
λουθούμε την γραμμή τονΑΚΕΛ», ο πρό
εδρος του ΣΥΝ, όταν πήγε στη συνάντη
ση των πολιτικών αρχηγών, ακολούθησε
γραμμή υπεράσπισης του ΝΑΙ στο σχέ
διο Ανάν. Παράλληλα πολλά στελέχη
του ΣΥΝ συνυπέγραψαν κείμενο υπε
ράσπισης του ΝΑΙ μαζί με πολλούς άλ
λους που έρχονταν είτε από την κεντρο
αριστερά του ΠΑΣΟΚ είτε από χώρους
αδιευκρίνιστης απόχρωσης. Ο γράφων
δεν πιστεύει ότι ήταν σωστή η άποψη για
τη στήριξη του ΝΑΙ. Και κυρίως ότι δεν
έπρεπε να εμπλακούν τα στελέχη σ ’ αυ
τή τη συζήτηση με διακηρύξεις όπως
εκείνο το κείμενο που συνυπογράφηκε
με όσους συνυπογράφηκε. Στο τέλος,
όταν μπλέκεις σε ιστορίες όπως αυτή, το
μόνο που καταφέρνεις είναι να ενσπεί
ρεις περισσότερη σύγχυση.

Ο ι ο π α δ οί έφτασαν να χωριστούν οτα
δύο: στους οπαδούς του ΝΑΙ και στους
οπα δούς του Ο ΧΙ. Ν α αιωρούνται
υπαινιγμ οί και να εκτοξεύονται χαρα
κτηρισμοί. Σ πάνια η Αριστερά έχει
φτάσει σε τέτοιας μορφής, υπόγειας εί
να ι αλήθεια, αντιπαραθέσεις. Αντιπα
ρα θέσεις που δεν άφησαν βεβαίως
αλώβητα και τα άλλα κόμματα απ’ όλο
το πολιτικό φάσμα.
Ό μ ω ς στον Σ Υ Ν η αντιπαράθεση
οξύνθηκε π έρ α ν του δέοντος. Συγκρούστηκαν η «αντι-ιμπεριαλιστική» με την
«διεθνιστική» τάση, αφήνοντας ρωγμές
οι οπ οίες δεν πρόκειται σύντομα να γεφυρωθούν. Και οι δύο στάσεις είναι
υπερβολικές. Στην πραγματικότητα
έχουμε ν α κάνουμε με μια διαφοροποί
ηση α νά μ εσα στην «αντι-ιμπεριαλιστική άμυνα» μιας πτέρυγας και στη «φι
λειρηνική» στάση μιας άλλης. Πρέπει
να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα
κίνητρα της κάθε πλευράς, για να κλεί
σ ει επιτέλους αυτή η ρωγμή.
ΜΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΠΟΡΕΙΑ
Α ν παρακολουθήσουμε τη διαδρομή
του «κόμματος της Ανανεωτικής Αρι
στερός», θα καταγράψουμε μια σειρά
από άστοχες πολιτικά ενέργειες που
επαναλαμβάνονται με περιοδικότητα
και σε κανονικούς ρυθμούς. Από την
άλλη, η ρευστότητα σέρνει το κόμμα
και το οδηγεί πότε εδώ, πότε εκεί.
Η ιστορία του ΣΥ Ν και των σχημάτων
που προηγήθηκαν είναι η ιστορία ενός
κόμματος με χαμένες ευκαιρίες. Δεν θα
τις αραδιάσω τώρα. Αλλά σκέπτομαι
απλά πόσες ακόμα δυνατότητες πρωτο
βουλιών ανοίγονται για την Αριστερά
καθώς αυτή γυρίζει τις πλάτες της και
επιστρέφει στα ίδια. Στην Ελλάδα που
παρακολουθεί μελαγχολική τον Σάκη
Ρουβά και που ταυτίζει το βηματισμό
της με εκείνον του στεγάστρου Καλατράβα, υπάρχει μια δυναμική ατελείω
των παρεμβάσεω ν για την Αριστερά.
Α ρχίσαμε το σημείωμα αυτό με τη λέ·

s

ίηκούραση. Λ άθος. Θ α μπορούσαμε ν ’
ιρχίσουμε με κάποιο διαφορετικό ρηορικό σχήμα* που να δήλωνε αρχή και
ίεκίνημα.
Γιατί η αριστερή οπτική πάντοτε προοεί και πάντοτε ξεκινά α πό τις ελλεί
πεις του συστήματος. Δ ε ν είναι των βοχμενων και των εφησυχασμένω ν η
ν >πτική, δεν είναι η στάση του «δε βα•:ηέσαι, το αφήνω για αύριο». Στη χώ ρα
ιας, με το πλήθος των προβλημάτων
ιλλά και το πλήθος των δυνατοτήτων,
. :ίναι κρίμα -η λέξη κρίμα είναι λίγη j a παρακολουθείς τον Σ Υ Ν ν α βυθίζε:αισε «παρεϊσμό» και χαύνωση.
Η Αριστερά, μάθαμε, βλέπει τη ζωή
. ;αν μια ατελείωτη αλυσίδα ερωτημά
των και προτάσεων. Ό μ ω ς ο Σ Υ Ν έχει
•επέσει σήμερα, ύστερα από μια επίιης ατελείωτη αλυσίδα σφαλμάτων και
τυνεχών αμφιταλαντεύσεων που χα ρ α 
κτηρίστηκε ως Δαμανακισμός, σε ένα
τυνολο από παρέες που αλληλοϋποΤλέπονται και αλληλοαμφισβητούνται.
ίαι γιατί παρακαλώ; Για ένα άδειο
τουκάμισο, για τη διεκδίκηση μιας αμ
φίβολης στερεότητας καρέκλας, α π ’
όπου κάποια στελέχη θα εποπτεύουν
<αι θα ασκούν προσωπικές πολιτικές
:<αι όχι κριτική στις όποιες εξουσίες.
ΙΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΣΜΟΣ
Το μεγάλο ζήτημα που εκύκλωνε τον
/ΣΥΝ τα τελευταία χρόνια ήταν η αμφι
σημία που διαχεόταν παντού. Ο κό
σμος αναρωτιόταν: Γιατί να ακολουθη:7(ι) τον ΣΥΝ και να μην ψηφίσω απευ
θείας το ΠΑΣΟΚ; Ό λη αυτή η καχυπο
ψία ήταν δικαιολογημένη, καθώς το
κόμμα ανεχόταν τη στάση και τις συ
μπεριφορές μερικών στελεχών όπω ς ο
Μπίστης, ο Κουναλάκης, η Δαμανάκη.
Όλα τα περασμένα χρόνια κυκλοφο
ρούσε ο ψίθυρος: Μην τους προκαλείτε, θα φύγουν! Καμιά φωνή δ εν υψω νό
ταν, η κριτική ήταν ψιθυριστή. Ή τ α ν
.αξιοπαρατήρητη η συνεχής παρουσία
όλων αυτών -π ο υ δήλωναν συγχρόνω ς
στον υποτιτλισμό «στελέχη του Σ Υ Ν » σε δημόσιες εκδηλώσεις (οι οπ οίες β ε
βαίως κανοναρχούνταν από τα π α π α 
γαλάκια που κυκλοφορούν στα M M E)
και η αιδήμων σιωπή της Κ ουμουνδούρου που πίστευε ότι έτσι υπηρετείται η
έννοια της Δημοκρατίας! Λ ες και η

του Τάσου Αναστασίου

ανοιχτή κριτική και ο αντίλογος δεν εί
να ι στοιχείο της Δημοκρατίας.
Συγχρόνω ς δεν είχαν φαίνεται αντιληφθεί το μέγεθος της απόστασης που
χώ ριζε τους πολίτες από τα στελέχη του
πρώην κυβερνητικού κόμματος, τα «λαμσγια» όπως πολύ προσφυώς τα χα ρα 
κτήρισε ο σύντροφός τους εν αμαρτίαις
Γ. Κουρής. Έ π ρ επ ε να συντελεσθεί η
κατατρακύλα του ΠΑΣΟ Κ για να αντιληφθούν -κ α ι αν το αντιλήφθηκαν τελι
κ ά - πόσο επικίνδυνα είναι τα παιχνί
δια με τους ανθρώπους της εξουσίας.
Ν α καταγράψουμε ονόματα, ημερομη
νίες, συμπεριφορές;
Το μόνο για το οποίο είναι βέβαιο ότι
πρωτίστως ενδιαφέρονται οι εξουσίες
είναι η διατήρηση και η συνέχισή τους.
Α λίμονο σε όποιον σαγηνεύθηκε ή κο
λακεύτηκε από την εξουσία. Οι αριστε
ρ οί τουλάχιστον θα έπρεπε ν α τ ό έχουν
κατανοήσει. Οι εξουσίες ενδιαφέρονται ν α απορροφ ούν και να αφομοιώ
νουν. Κ οινοτοπίες, θα πείτε. Και όμως
υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί, οι
οποίοι πιστεύουν ότι -έξ υ π ν ο ι αυτοίθα «πάρουν από τα μέσα τα κάστρα».
Εμείς δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι.
Απλώς πιστεύουμε ότι η Αριστερά μπο
ρ εί ν α πορευτεί χωρίς να μπερδεύεται
με την εξουσία* και να ασκεί την επιτιμητική της κριτική έξω από το ασφαλές

στέγαστρο. Υπάρχουν τόσα πολλά που
καθημερινά μας σκανδαλίζουν, που θα
πρέπει εξαιτίας τους να σταθούμε στα
θερά απέναντι στην εξουσία - για να
μην καταντήσουμε κι εμείς όπως κά
ποιοι που παλιότερα τους προσφωνού
σαμε «συντρόφους».
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ
Θα περίμενε κανείς από τις παρέες
που συγκροτούν τον ΣΥΝ κάποιες
στοιχειώδεις επεξεργασίες για να
αντιμετωπίσουν υποτυπώδη προβλή
ματα, όπως η οργανωτική συγκρότηση
του κόμματος, η λειτουργία και η οργά
νωση της καθημερινής εφημερίδας
-της οποίας στο κάτω-κάτω ο ΣΥΝ κα
τέχει το 51% των μετοχών-, η επεξερ
γασία μελετών από επιστημονικές ομά
δες και εξειδικευμένες επιτροπές οι
οποίες θα παρείχαν την πρώτη ύλη
στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμ
ματος. Αντ’ αυτού έχουν αφεθεί όλα
στο φιλότιμο του καθενός από τα μέλη
της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ό μω ς ο ΣΥΝ έχει προσχωρήσει στο
νέο στιλ πολιτικής: στο « επικοινωνικακό παιχνίδι», όπως λέγεται σήμερα η
παρέλαση από τα τηλεοπτικά παράθυ
ρα των πιο απίθανων και ανυπόληπτων
εκπομπών. Εκεί το κάθε στέλεχος - ε ί 
ναι αλήθεια ότι όλα κι όλα είναι γύρω
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• Ν η ς ιδ ε Σ ·
Εκδόσεις Νησίδες, 37003 Σκόπελος,
τηλ.: 2424-023277, 023283,
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Χρίστος Τσολόκης, Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική
Τρίτος τόμος
- 0 Νίτοε και η πολιτική. Ολοκληρωτισμός ή δημοκρατία;
• Το όραμα του υπεράνθρωπου. Μία ερμηνεία του
έργου του Νίτοε «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα»
• Τα έργα του Φρίντριχ Νίτσε σε καινούργιες
μεταφράσεις του Ζήση Σαρίκα:
- Χαραυγή
■Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα
- Πέρα από το καλό και το κακό
■Το λυκόφως των ειδώλων-Αντίχριστος
■Ίδε ο άνθρωπος (Ecce homo)
■Η θέληση για δύναμη
■Γενεαλογία της ηθικής
■Η γέννηση της τραγωδίας
■Κείμενα για την Ελλάδα
• Πετρ Κροπότκιν, Αναμνήσεις ενός επαναστάτη
• Ζιλ Λιποβετσκί, Η εποχή του κενού
• ΠωΑ Βιριλιό, Αυτό που έρχεται
- Η πληροφορική βόμβα
- Η διαδικασία της σιωπής
■Καθαρός πόλεμος
• Ζαν Μπωντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία
■Συνθήματα
• Μαρκ Φερό, Η ιστορία υπό επιτήρηση
• Κρίστοφερ Λος, Η κουλτούρα του ναρκισσισμού
• Νικόλαος Μουτσόπουλος, Άγνωστα βυζαντινά
κάστρα της Μακεδονίας
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Άλυτους Χάξλεϋ, Θαυμαστός καινούργιος κόσμος
Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Ο σωσίας
Αρθουρ Κοίσλερ, Το μηδέν και το άπειρο
Πιέρ-Πάολο Παζολίνι, Μυθοπλασία
Τόμος Μπέρνχαρντ, Οι Φτηνοφαγάδες
Φούλο Λομπελέ, Το άλλο ανάστημα
- Ίο (διηγήματα)
- Διακοπή ταξιδιού (διηγήματα)
Ζήσης Σαρίκος, Ψίχουλα (μικρά πεζά)
- Μισές δουλειές
Απόστολος Λυκεσάς, Διηγήσεις ευχαριστημένων
ανθρώπων (μικρά πεζά)
Στέφανος Μπαλής, Μαθηματικά και ποίηση
■Λυρικά ουρανογραφήματα
Χριστίνα Φλόκο, Η φαρμακογνωσία
του Οδυσσέα Ελύτη
■Εγώ, ο Αμάραπος (ία βότανα στο δημοτικό τραγούδι)
Τα μυθιστορήματα του Αργύρη Πουλιώτη
- Ολέθριος δεσμός
- Ο φόνος θέλει τέχνη
■Το δίχτυ

• Χάννο Άρεντ, Ανθρωποι σε ζοφερούς καιρούς
(Λούξεμπουργκ, Μπένγιαμιν, Μπρεχτ)
•
•
•
•
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Κώστας Τομονάς, Χρονικό της Θεσσαλονίκης
Τσβετάν Τόντοροφ, Απέναντι στο ακραίο
Ντοίηβιντ Ρήσμαν, Το μοναχικό πλήθος
Εύα Φοργκάς, Μπάουχαους: Ιδέες και πραγματικότητα

στα δ έκ α - προσπαθεί ν α αναπτύξει τις
«θέσεις του κόμματος», που ούτε θέ
σεις είναι, ούτε τον ΣΥ Ν εκφράζουν τον ΣΥ Ν δηλαδή που νομίζουν ότι ψη
φίζουν τα μέλη και οι οπαδοί.
Ενδεχομένω ς βέβαια κάποιοι ν α α να 
ρωτιούνται μήπως και ο ι σκέψ εις που
διατυπώνονται εδώ δεν είναι μια επ α 
νάληψη της τιποτολογίας για την οποία
κατηγορείται ο ΣΥΝ. Θ α έπρεπε να
πούμε ονόματα, ν α αναφ ερθούμε σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις; Ό λ ο ι όσοι
είχαμε την τύχη ή την ατυχία ν α συνα
ντήσουμε συγκεκριμένα στελέχη του
κόμματος, πού τους συναντήσαμε; Είτε
στην παρουσίαση ενός βιβλίου κάποιου
γνωστού δημοσιογράφου ή πολιτικού
από τον οποιοδήποτε πολιτικό χώ ρο,
είτε σε μια επείγουσα συγκέντρωση
«διανοουμένων» ή επαγγελματιών πριν
από τις εκλογές του σωματείου - α ν και
αυτές οι συναντήσεις γίνονται όλο και
πιο αραιά, αφού τις αποφ άσεις σ υνερ
γασιώ ν τις παίρνουν ά λ λ ο ι- και σε άλ
λο επίπεδο, σε συγκεντρώ σεις διαμαρ
τυρίας μπροστά στη Βουλή.
Τι συμβαίνει σ’ αυτές τις συναντήσεις;
Ακούμε κάθε τόσο τα σκωπτικά σχόλια
όσων παρέστησαν. Το πολιτικό αποτέ
λεσμα; Μήπως μπορεί κάποιος από
όσους διαβάζουν αυτές τις αράδες να
μας το θυμίσει;

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Σε δεκαπέντε ημέρες, τόσο σύντομα,
θα οδηγηθούμε και πάλι στην κάλπη. Ο
καθένας από μας θα κουβαλήσει εκεί
μαζί του τις αγω νίες του αλλά και την
προσωπική του ιστορία. Π αρακολου
θούμε τις διάφορες «συνιστώσες» του
τέως ΣΥ ΡΙΖ Α να καλούν ώστε να π έ 
σουν οι τόνοι. Φ αίνεται ότι όλοι επιθυ
μούν να ξεχαστούν οι αντιπαραθέσεις
και να πάμε στις ευρω εκλογές σαν να
μην έχει συμβεί τίποτα. Φ οβάμαι ότι εί
να ι η τακτική της στρουθοκαμήλου. Δ εν
είναι η ορθή τακτική. Γιατί η αποσιώ 
πηση δεν είναι πάντοτε η σωστή δ ιέξο 
δος. Έ τσ ι κι αλλιώς τα καρφιά πετάχτηκαν. Διαβάσαμε σ τψ Α νγή λ.χ. δια
τυπώσεις από τις διάφ ορες «συνιστώ
σες» όπως: «Η υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ
[τώρα έγινε υπόθεση ο ΣΥΡΙΖΑ] πολύ

τιμη εμπειρία και πολύ ενδιαφέρον εγ
χείρημα», «εγγενείς αντιφάσεις του

εγχειρήματος», «διάλυση ουσιαστικά
του ΣΥΡΙΖΑ, εξέλιξη αναμενόμενη σύμ
φωνα με εκτιμήσεις» κ.λπ., κ.λπ.
Α ς σκεφθούμε καλά και ας συνειδητο
ποιήσουμε ότι να ι μεν η ελπίδα πεθαί
ν ε ι τελευταία, αλλά κάποτε θα τελειω- ||
σ ει κι αυτή η ελπίδα.
Η ανάγκη για τη συγκρότηση του «τρί
του πόλου» παραμένει σταθερή και μα
κροχρόνια στρατηγική προς την οποία
θα π ρ έπ ει κάθε αριστερός να εργάζε
ται. Γιατί είναι αδύνατο η Αριστερά να
επηρεάσει τις εξελίξεις του σήμερα και
του αύριο όσο παραμένει διχασμένη. Η
συγκρότηση ενός τέτοιου πόλου θα απα
ντήσει και στην κρίση εκπροσώπηση;
που αντιμετωπίζουν χρόνια τώρα οι ψη
φ οφ όροι του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακαλύ
πτουν πλέον το φιλελεύθερο πρόσωπο
της παράταξης στην οποία είχαν εναποθέσει τα σοσιαλιστικά οράματά τους.
Ο τρίτος πόλος είναι ένα αίτημα για
μια Α ριστερά πραγματικά ριζοσπαστι
κή, η οποία , μέσα από τους δημοκρατι
κούς θεσμούς, την κοινωνική δικαιοσύ
νη και την κοινω νία των πολιτών, θα
επιδιώ κει τη συγκρότηση μιας εναλλα
κτικής ευρωπαϊκής προοπτικής, ενός
αληθινού εκσυγχρονισμού για όσους
μάχονται κατά της ση μερινής επανόδου
της Δ εξιά ς και, πριν απ’ αυτήν, κατά
της παλινόρθω σης του φιλελευθερι
σμού της Σημιτικής περιόδου. Οι νέοι
ψ ηφ οφ όροι αλλά και το σύνολο των πο
λιτών έχουν προχωρήσει σε θέσεις πο
λύ πιο ριζοσπαστικές απ’ όσο πιστεύ
ουν στην Κ ουμουνδούρου.
Α λλά υπά ρχει κάτι γενικότερο που
π ρ έπ ει ν α μας αφ ορά όλους: Πρέπει
π έρ α από το κυνήγι της επικαιρότητας
ν α σκεφτούμε με όρους στρατηγικούς.
Οι Α μερικάνοι θα παραμένουν παγιδευμένοι στο Ιράκ, το Κυπριακό θασυνεχίσ ει ν α εκκρεμεί, η Ν Δ θα προχωρά
μπουσουλώντας και το ΠΑΣΟΚ οδη
γείται στο άγνωστο. Έ χ ε ι βεβαίως ση
μασία το πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά
στο επόμ ενο εξάμηνο. Όμως η επι
στροφή της Α ριστερός στο πολιτικό
παιχνίδι είνα ι το βασικό ζητούμενο που
τελικά επείγει. Διότι το πρόβλημα είναι
πολύ σοβαρότερο από το μοίρασμα
μιας καρέκλας και τη σειρά προτεραιό
τητας σε μια φαντασιακή ιεραρχία.

Χ.Γ.Π.
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Αριστερή ευρωπαϊκή
επιλογή στις ευρωεκλογές
του Ιουνίου
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ε λίγες ημέρες θα στηθούν και πάλι κάλπες. Αυτή τη
φορά για την εκλογή των νέω ν ελλήνων ευρω βουλευ
τών. Οι ευρω εκλογές του Ιουνίου έχουν τη δική τους
πολιτική σημασία και τα δικά τους χαρακτηριστικά.
Θα διεξαχθούν στις 25 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής
■δνωσης και θα διαμορφω θούν οι πολιτικοί συσχετισμοί
τον πιο δημοκρατικό θεσμό της Έ νω σης. Ταυτόχρονα θα
•ώσουν σοβαρά πολιτικά μηνύματα για το πώς βλέπουν οι
υρωπαίοι πολίτες τη σημερινή ενοποιητική πορεία και πώς
α ήθελαν το περιεχόμενο και την προοπτική της.
-Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Έ νω ση κυριαρχούν οι νεοφ ιλεεύθερες πολιτικές, με σ υνέπ εια ν α αποδομείται το κοινωνι,ό κράτος και να υπονομεύονται τα κοινωνικά δικαιώματα
,αι οι κατακτήσεις των εργαζομένω ν.
Στο όνομα της λεγάμενης παγκόσμιας αντιτρομοκρατικής
κστρατείας περιορίζονται τα δημοκρατικά δικαιώματα των
;ολιτών με χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα την π α 
ράδοση με απόφαση της Κομισιόν στις αμερικανικές υπηρε
σίες των προσωπικών δεδομένω ν αυτών που ταξιδεύουν αε»οπορικώς από την Ευρώπη στις Η Π Α.
Γενικότερα η Ευρωπαϊκή Έ νω ση είναι δεμένη με ισχυρά
•εσμά στο άρμα του ευρωατλαντισμού και του Ν Α ΤΟ και
πην υποστήριξη των αυτοκρατορικών σχεδίω ν της κυβέρνη
σης Μπους.
. Απέναντι σ’ αυτή την πορεία υπάρχει η φιλειρηνική, σχεδόν
:αθολική αντίδραση των ευρωπαίων πολιτών ενάντια στη
συμμετοχή των χωρών τους στις στρατιωτικές επεμβάσεις,
έπαρχουν οι κοινωνικοί αγώ νες και τα κινήματα κατά της ν ε 
οφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης που διεκδικούν μια Ευρώιη της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγύης. Μια Ευρώπη που θα σέβεται και θα διευρύνει τις δημο
κρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των μεταναστών.
Οι ευρωεκλογές του Ιουνίου είναι λοιπόν μια ευκαιρία για
ους λαούς της Ευρώπης να εκφράσουν και στο πολιτικό επίιεδο την αντίθεσή τους στις κυρίαρχες πολιτικές στη σημεριή εικόνα της Ευρωπαϊκής Έ νω σης.
Ήδη οι ισπανοί ψ ηφ οφ όροι στις πρόσφ ατες βουλευτικές
:κλογές τιμώρησαν τον πρώην πρω θυπουργό τους Α θνάρ για
ην «πρόθυμη» στάση του στην αμερικανοβρετανική εισβολή
ιαικατοχή του Ιράκ. Α π έδ ειξα ν ότι οι αντιπολεμικές κινητοτοιήσεις και οι κοινω νικοί αγώ νες έχουν και πολιτικά αποτε
λέσματα.
Χωρίς να παραγνω ρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κ οινοβούλιο
:χει περιορισμένες αρμοδιότητες, ο έλεγχος που ασκεί στις
τολιτικές που αποφασίζονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και
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του Δημήτρη Πετσετίδη

•ου Νίκου Χουντή Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ

εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) και
οι θέσεις του για τα προβλήματα των ευρωπαίων πολιτών δεν
στερούνται πολιτικής ουσίας.
Οι έλληνες ψηφοφόροι χωρίς τα ασφυκτικά δικομματικά
κυβερνητικά διλήμματα, χωρίς τις ταχυδακτυλουργίες των
καλπονοθευτικών εκλογικών νόμων μπορούν με την ψήφο
τους να συμβάλουν στην αλλαγή των συσχετισμών στο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο, μπορούν να στείλουν πολιτικά μηνύματα
και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
Έ χ ο υ ν τη δυνατότητα να στηρίξουν αριστερή ευρωπαϊκή
επιλογή υποστηρίζοντας το ευρωψηφοδέλτιο του Συνασπι
σμού της Αριστερός των Κινημάτων και της Οικολογίας.
Ο ΣΥ Ν και αυτή την πενταετία επέδειξε θετική αγωνιστική
στάση και θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Έ χ ει με σαφήνεια
τοποθετηθεί με τις δυνάμεις που αγωνίζονται για να απο
κρουστούν οι νεοφ ιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται
με συναίνεση από συντηρητικές και σοσιαλδημοκρατικές κυ
βερνήσεις και πολιτικές δυνάμεις. Συμμετείχε από την πρώ
τη στιγμή στο κίνημα κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιο
ποίησης και συνδιαμόρφωσε με άλλες πολιτικές και κοινωνι
κές δυνάμεις το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Κοινωνικό Φό
ρουμ.
Σ ’ αυτές τις ευρωεκλογές συμμετέχει με την πολιτική
ομπρέλα του νεοϊδρυθέντος Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αρι
στερός, για τη διαμόρφωση του οποίου έπαιξε πρωταγωνι
στικό ρόλο.
Α πέναντι στις προσαρμογές της Νέας Δημοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, ειδικά όταν είναι στην κυβέρνηση, σε ό,τι νεοφ ιλε
λεύθερο προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Έ νωση, και στην εύ
κολη καταγγελτική στάση του ΚΚΕ που αρνείται με κάθε
τρόπο τη συνεργασία με τις άλλες αριστερές δυνάμεις της
Ευρώπης, η ψήφος στον ΣΥΝ αποτελεί επιλογή αντίστασης,
αμφισβήτησης, αλλά και δυνατότητας για εναλλακτική στρα
τηγική.
Η ενίσχυση του Συνασπισμού θα δώσει δύναμη στην υπόθε
ση της συνεργασίας των αριστερών δυνάμεων της Ευρώπης,
στην συμπόρευσή τους με τα κινήματα, θα κάνει πιο εφικτή
την Ευρώπη της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής, της
οικολογικής προστασίας και της ειρήνης.
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Για τον ΣΥΝ και την Ευρώπη
του Μάνου Στεφανίδη

0 υττογραφόμενος είναι υποψήφιος στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΝ για τις
εκλογές του Ιουνίου, αποδεχόμενος την ούτως ή άλλως πολύ τιμητική
πρόσκληση του Προέδρου του κόμματος. Με δεδομένες τις κατά καιρούς
διαφωνίες του, ιδού οι λόγοι που τον οδήγησαν σ’ αυτή τη συμβολική
έκθεση, η οποία τίθεται στην υπηρεσία του κόμματος, καταγγέλλοντας
συνάμα την όποια κομματική γραφειοκρατία ή αγκύλωση.

ΣΥΝ πέρασε πρόσφατα μιαν
εσωτερική κρίση με την υπόθεση
της Κύπρου. Η επίσημη γραμμή
του κόμματος βρέθηκε κατά την
εκτίμησή μου σε καταφανή αναντιστοιχία με το λαϊκό αίσθημα· όμως η
θέση της ηγεσίας επέμεινε ότι το εθνικά
ωφέλιμο συχνά έχει κόστος και δυσαρεστεί τη μάζα. Η άποψή μου πάλι συνίσταται με δύο λόγια στο ότι η όλη ακολουθηθείσα διαδικασία ως προς το σχέ
διο Ανάν, ένα ανεφάρμοστο υβρίδιο κα
τά τη διατύπωση του ίδιου του Ν. Κωνσταντόπουλου, θα οδηγούσε σε αδιέξο
δο· όπως και οδήγησε.
Δ εν είμαι πολιτικός για να γνωρίζω
τους μυστικούς χειρισμούς ή τα δια
πραγματευτικά δούναι και λαβείν. Α να
γνωρίζω πάντως ότι στην συγκεκριμένη
συγκυρία η θέση της Κύπρου είναι δυ
σχερής και ότι εισήλθε στην Ε.Ε. με μει
ωμένη την αξιοπιστία της. Ας όψονται
όμως οι πολιτικές ηγεσίες που οδήγη
σαν εκεί τα πράγματα. Ως ελεύθερος
πολίτης και υποστηρικτής της Αριστε
ρός δεν θα κουραστώ να επαναλαμβά
νω ότι οι δύο κοινότητες μπορούν να
βρουν τρόπους δημιουργικής συμβίω
σης εκτός πατρονίας των υπαλληλοποιημένων του ΟΗΕ και της βούλησης της
υπερδύναμης. Κι ίσως εδώ που φτάσαμε
ως τώρα, όπου φαίνεται στασιμότητα ή
αδιέξοδο, μπορεί να προκύψουν αύριο
εξελίξεις και εντός της Ε.Ε. αλλά και
στις ΗΠΑ (ιδιαίτερα μετά τις εκλογές
του Νοέμβρη).
Θεώρησα απαραίτητη αυτή την εισα
γωγή, γιατί το Κυπριακό αποτελεί το «α
γκάθι» διαφωνίας μου με πολλούς συ

Ο

ντρόφους που υποστηρίζουν ότι χάθηκε
η τελευταία ευκαιρία για την Κύπρο και
ότι στο μέλλον οι συνθήκες θα είναι
ακόμη δυσχερέστερες. Ό π ερ έδει δείξαι. Κι έτσι όμως να έχουν τα πράγματα
και να είναι όντως στη γωνία της διε
θνούς απομόνωσης η κυπριακή ηγεσία,
η μάχη μπορεί και πρέπει να δοθεί
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, εφόσον
ποτέ δεν τελειώνει η ιστορία και δεν
ολοκληρώνεται η δράση της. Άρα χρεια
ζόμαστε έναν ισχυρό ΣΥΝ στο Ευρω
κοινοβούλιο, για να επαναδιαπραγμα
τευτούμε με όρους Αριστερός την -ε π ι
σφαλή- ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Και
εν πάση περιπτώσει οι διαφωνίες πρέ
πει να αντιμετωπίζονται εντός κι όχι
σαν ανέξοδη «γκρίνια» εκτός.
Βρίσκομαι λοιπόν στο ψηφοδέλτιο του
ΣΥΝ με όλες τις ενστάσεις, διαφωνίες ή
και πικρίες, επειδή πιστεύω ότι οφ εί
λουμε να διεκδικήσουμε πάλι τη χαμένη
μας συλλογικότητα και να υπερασπι
στούμε τις διαφορές μας, υπερασπιζό
μενοι το κόμμα που μας συνέχει όλα αυ
τά τα χρόνια. Εκτός κι αν οι μόνοι «αρ
μόδιοι» για να μιλούν εξ ονόματος του,
είναι οι εκπρόσωποι αυτής της ιδιότυ
πης νομενκλατούρας που έχει αναλάβει
με σχεδόν επαγγελματικό ζήλο την επικοινωνιακή πολιτική του ΣΥΝ, χωρίς
ωστόσο θεαματικά αποτελέσματα όπως
όλοι γνωρίζουμε. Το δίλημμα λοιπόν τί
θεται ως εξής: Αφήνουμε τον ΣΥΝ να
βουλιάζει στη διαχειριστική του κρίση ή
υπερασπιζόμαστε το κόμμα που υπηρε
τεί, η αλήθεια να λέγεται, την πιο ξεκά
θαρα δημοκρατική άποψη και στην ελ
ληνική και την ευρωπαϊκή βουλή;

Ασχέτως προσώπων, ο ΣΥΝ όλα αυτά
τα χρόνια επέδειξε και συνέπεια και πο
λιτική πυγμή. Σ ’ αυτή δε τη φάση πρέπει
να μετεξελιχθεί, να ανανεωθεί, για ν’
ανταποκρθεί στις νέες συνθήκες. Η φυ
γομαχία είναι είτε αδιανόητος πολιτι
κός σνομπισμός είτε ρηχός βερμπαλι
σμός χωρίς κόστος. Μένουμε λοιπόν
στον ΣΥ Ν προσπαθώντας ν ’ αλλάξουμε
ό,τι πρέπει ν ’ αλλαχθεί. Παράλληλα
προσωπικά αναγνωρίζω την απόλυτα
θετική παρουσία του ΣΥΝ στα έδρανα
των Βρυξελλών αλλά και την άκρως αι
σιόδοξη προοπτική της Ευρωπαϊκής
Αριστερός, που μόλις συγκροτήθηκε
και στην οποία είχαμε πρωταγωνιστικό
ρόλο χάρις στον Ν. Κωνσταντόπουλο.
Α π ’ την άλλη με καταθλίβει η εκλογική
κι όχι η κοινωνική λογική που κυριαρχεί
στα ηγετικά στελέχη του κόμματος, και η
ανυπαρξία πολιτικής ιδεολογίας και θέ
σεων σε θέματα πιο σύνθετα, όπως είναι
ο πολιτισμός, η κρίση του αριστερού μο
ντέλου, η μανιχαϊστική αντιμετώπιση της
παγκοσμιοποίησης, η αδυναμία επικοι
νωνίας με τους νέους, και τέλος η «απο
ρία» μας σχετικά με τον μαρξισμό και τις
μετανεωτερικές του αναγνώσεις· μ’άλλα
λόγια το πασιφανές έλλειμμα θεωρίας
σήμερα. Επειδή όμως για όλα αυτά θεω
ρώ και τον εαυτό μου υπεύθυνο, αλλά
και όλους όσους χαρήκαμε κάποτε τη δη
μιουργική τρέλα του Κ.Κ. «Εσωτερι
κού», βρίσκομαι συμβολικά στις ευρωλίστες του κόμματος. Πιο απλά, είχα να
επιλέξω: τα διαμαρτυρόμενα γκρουπού
σκουλα, τη βολική ιδιώτευση και την αφ’
υψηλού κριτική, ή τη δράση μέσα στο
κόμμα με όλες μου τις διαφωνίες και τις
ενστάσεις. Ε πέλεξα το τρίτο. Μήπως και
η θλίψη από την αποτυχία των ευκαιρια
κών συμμαχιών, η μελαγχολία από τον
αντιαισθητικό διαγκωνισμό προσώπων,
την καρεκλολαγνία και την «θεσμοθετη
μένη» ασυνεννοησία της Αριστερός, μας
οδηγήσουν σε μιαν αληθινή κοινωνική
συναίνεση και διεκδικήσουμε πάλι μια
νέα επαναστατική προοπτική σύμφωνη
προς τις συνθήκες της νέας εποχής.

Ze τόνο προσωπικό
Αφιερωμένο στον φίλο μου Γιάννη Μπουτάρη
m i εκ δευτέρου στον Νίκο Σηφουνάκη

0 άνθρωπος είναι θεσμός. Π οια είναι τα πρόσω πα που εκ
προσωπούν τους θεσμούς στη χώ ρα μας; Α πό τα πολιτικά
πρόσωπα είναι ο Π ρόεδρος της Δημοκρατίας, η Π ρόεδρος
της Βουλής, ο Π ρω θυπουργός, ο Π ρόεδρος του κόμματος της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Τ ους θεσμούς δεν τους κοροϊ
δεύουμε και τα πρόσω πα που εκπροσω πούν τους θεσμούς τα
σεβόμαστε. Μ πορούμε να λοιδορούμε ες α εί τον Χρήστο
Πάχτα λ.χ., αλλά δεν επιτρέπεται ν α αναφ ερθούμε άκομψα
για τα προαναφερθέντα πρόσω πα.
Πολλοί παραπονύθηκαν στο περιοδικό ότι δεν είναι σωστό
να αναφέρουμε σ υνέχεια τον Π ρόεδρο του κόμματος της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ως Γιωργάκη* το σωστό είναι
να γράφουμε Γεώργιο ή Γιώργο.
Κι όμως, ο Π ρόεδρος του κόμματος της Αξιωματικής Αντι
πολίτευσης καλώς προσφω νείται Γιωργάκης· δεν είναι
απλώς αφελής ο άνθρω πος όπω ς τόσον καιρό επιμένουμε. Ο
άνθρωπος είναι, όπω ς λέμε στην Κρήτη, κουζουλός - που
στην περίπτωση εξειδικεύεται σκέτα σε: ψώνιο.
Για το ΠΑΣΟΚ δεν τρέφω ιδιαίτερα φιλικά αισθήματα: αιτία
οι τόσες πολλές αμαρτίες του και οι διαψεύσεις που προκάλεσε. Αλλά έχει οπαδούς με α γνά αισθήματα, έχει και στελέχη
έξυπνα, μερικά από τα οποία είναι και έντιμα. Αλλά όπως πα
ρατηρώ τώρα την κατατρακύλα του κόμματος, με πιάνει ένα
περίεργο αίσθημα. Ψ υχοπονώ τους φίλους μου που η μοίρα
τους έριξε να ψηφίζουν Π ΑΣΟ Κ και οικτίρω εκείνους που
έχουν τόσο θερμά εκφραστεί για τον Γιωργάκη τους τελευταί
ους τρεις-τέσσερεις μήνες. Έ ξυ π νο ι άνθρωποι αυτοί, πώς πα
ρασύρθηκαν και ξοδεύτηκαν σε τέτοιους επαίνους; Ο ι πολλοί
δεν συγχωρούνται. Τον ήξεραν καλά. Είχαν συναναστραφεί
μαζί του στις κομματικές φιέστες και τις συναντήσεις.
Επιπλέον πιστεύω ότι κάποτε π ρ έπ ει να λογοδοτήσει ο Κ.
Σημίτης που τον όρισε Υ πουργό Εξωτερικών. Καλά, σ ’ αυτόν
τον άνθρωπο είχαν εμπιστευθείτο ευαίσθητο Υ πουργείο των
Εξωτερικών; Δ εν είναι τώρα ο λόγος για τους κύκλους του
ζεϊμπέκικου που έφερε μπροστά στον φίλο του τον Ισμαήλ
Τζεμ. Μιλώ για τους χειρισμούς των εθνικών θεμάτων.
Αλλά εκτός του καθηγητή Κ. Σημίτη οικτίρω και λυπάμαι
και μερικούς (άλλους ανθρώ πους. Π ροσπερνώ τώρα τον
Γιάννη Μπουτάρη ή τον Ν ίκο Σηφουνάκη. Ά ρ α γε όλοι εκεί
νοι των οποίων οι ρήσεις είναι καταγεγραμμένες και νω πές
πη μνήμη μας -διότι πρόκειται π ερ ί μικρής χρονικής αποπάσεω ς-τι λένε σήμερα; Δ εν ντρέπονται λιγάκι; Έ γρ α ψ α ν
τροχθές λ.χ. οι εφημερίδες ότι ο κ. Β ενιζέλος «υπαινικτικά»
ιποστασιοποιήθηκε από τον Γιωργάκη. Ή ότι άλλοι σιωτούν. Καλά, δεν βλέπουν τα χάλια του παιδιού;

Γράφονται αυτές οι αράδες σήμερα, Κυριακή 23 Μαΐου,
αφού ο «Π ρόεδρος του Κινήματος» ανακοίνωσε το ευρωψηφοδέλτιο· δεν μπορώ να το πιστέψω. Τόση ηλιθιότητα έχει
πλακώσει στο ΠΑΣΟΚ;
Και εμείς, οι εκτός ΠΑΣΟΚ, τι φταίμε; Γιατί θα π ρέπει να
προσέχουμε τις λέξεις μας όταν μιλούμε για τον αρχηγό του;
Επειδή είναι θεσμός; Αφήστε μας ήσυχους.
Στις 23 Ιανουάριου κυκλοφορούσε το τχ. 806 τ ο υ ΐν τ /κ α ι το
γλεντήσαμε αρκούντως με τα συνθήματα του Γιωργάκη της
πρώτης εβδομάδας. Σας τα θυμίζω. Είναι αυτούσια, ακριβώς
μεταγραμμένα. Ιδού μερικά δείγματα:

Ξεκινάμε, ξεκινάμε από τη Θράκη που αγαπάμε.
Καλημέρα από τοΛαύριο, για ένα καλύτερο αύριο.
Το Λαύριο μπορεί, οι Έλληνες μπορούν, η Ελλάδα μπορεί.
Ήμουν εδώ, είμαι εδώ και θα είμαι εδώ. —Και άλλα.
Αναρωτιόμαστε: Ό τ α ν τα άκουσαν αυτά τα συνθήματα οι
άνθρω ποι του ΠΑΣΟΚ πώς αντέδρασαν; Καλά, δεν κατάλα
βαν τίποτε, όπως όλοι μας δεν καταλάβαμε, αλλά δεν αναρω
τήθηκαν ποιος ηλίθιος μπορεί να εκστομίζει αυτές τις ανοη
σίες; Α ντ’ αυτού πήγαν στην κάλπη και σε μια πάνδημη τελε
τή τον ανακήρυξαν αρχηγό «που θα είναι και αύριο εδώ».
Πού να φανταστούν βέβαια οι άνθρωποι τι τους περίμενε.
Α ς τον λούζονται τώρα.
Χ.Γ.Π.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Το χρήμα πολλοί «μίσησαν, τη δόξα ουδβς
του Α. Πολιτικού

ταν οι Καίσαρες εισέρχονταν
στη Ρώμη για το θρίαμβο, υστέ
ρα από μια νικηφόρα εκστρα
τεία, είχαν δίπλα τους και έναν
δούλο που τους έλεγε συνεχώς
στο αφτί: «Η δόξα είναι εφήμερη, η δό
ξα είναι εφήμερη». Στη συνέχεια, μόλις
ο νέος αυτοκράτορας αναλάμβανε τα
καθήκοντα του, το πρώτο που έκανε
ήταν να απομακρύνει από κοντά του
τους συμβούλους του προηγουμένου
και να θανατώσει πολλούς α π ’ αυτούς.
Τι σχέση έχουν αυτά τα ιστορικά πα
ραδείγματα με τη σημερινή νεοελληνι
κή πραγματικότητα; Μεγάλη, όπως θα
αντιληφθείτε στη συνέχεια. Καταρχήν,
επειδή, όπως φαίνεται, αρκετοί από
τους νέους υπουργούς όχι μόνον δεν
έχουν μελετήσει αρχαία ιστορία, αλλά
ούτε καν την ιστορία της Νεότερης
Ελλάδας. Α ν το είχαν κάνει, θα είχαν
αντιληφθεί ασφαλώς ότι την αλαζονεία
που απέκτησαν οι ίδιοι μέσα σε δύο μό
νο μήνες, το ΠΑΣΟΚ χρειάστηκε 20
χρόνια για να την αποκτήσει.
Πόσο κακή είναι η εικόνα της νέας
κυβέρνησης; - στο θέμα αυτό αρκεί ένα
και μόνο παράδειγμα: Η θύελλα αντι
δράσεων από νεοεκλεγέντες βουλευ
τές της Ν Δ, που προκλήθηκε την π ερα 
σμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια ενός
σεμιναρίου επιμόρφωσης για τα κοινο
βουλευτικά πράγματα στο «Ινστιτούτο
Καραμανλής» από τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Κ ανονικά οι νεοεκλεγέντες
βουλευτές θα έπρεπε να είχαν ξεσηκω
θεί από το όνομα του εισηγητή και μό
νον. Α ν είναι δυνατόν να διδάσκει κοι
νοβουλευτική ηθική ο κατεξοχήν εκ
πρόσωπος του παλαιοκομματισμού με
τά τον Επίτιμο! Οι νεοεκλεγέντες «τα
πήραν στο κρανίο», όταν ο κ. Βαρβιτσιώτης τούς επέκρινε για αλαζονεία,
επειδή κάποιοι τόλμησαν να καταλά
βουν τα πρώτα έδρανα, λόγω του «.άγ
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χους τους για την επανεκλογή » όπως
ανέφερε.

«Δεν έχουμε άγχος», απάντησε ο Γιάννης Ιωαννίδης, για να προσθέσει ο
Γιώργος Βασιλείου: «Εμείς έχουμε δου

λειά, ακόμη και αν φύγουμε από εδώ».
«Τι είμαστε, παιδάκια, και το λέτε αυ
τό;» ρώτησε ο Άρης Σταθάκης, ενώ ο
προπονητής του μπάσκετ Γιάννης Ιω
αννίδης έδωσε με μια φράση το στίγμα
της νέα ς κυβέρνησης αναφορικά με την
αλαζονεία: «Οι βουλευτές καταλήγουν

σαν τα παιδιά των φαναριών και ζητια
νεύουν για να προωθήσουν ένα θέμα της
περιφέρειάς τους». Και έφερε σαν π α 
ράδειγμα την περίπτωση βουλευτή της
επαρχίας ο οποίος «δεν μπορούσε να

μιλήσει στο τηλέφωνο με γενικό γραμ
ματέα υπουργείου, αφού η ιδιαιτέρα
του γενικού ήθελε να αξιολογήσει εάν το
θέμα ήταν σοβαρό».
Ή ταν τόση η αγανάκτηση των βου
λευτών, που ο γραμματέας του κόμμα
τος Β. Μ εϊμαράκης έδιωξε τα τηλεοπτι
κά συνεργεία από την αίθουσα, για να
μην ακουστούν και τα υπόλοιπα· αν και
μάλλον θα επικροτούσε από μέσα του,
επειδή η αλαζονεία που επιδεικνύουν
αρκετοί υπουργοί είναι το κύριο θέμα
της γκρίνιας της Ρηγίλλης προς το Μαξίμου.
Επί κυβερνήσεων Σημίτη και ΠΑΣΟΚ
το πλέον εύκολο πράγμα στο πολιτικό
ρεπορτάζ ήταν να βρεις κάποιο στέλε
χος της Ν Δ να σου κάνει δηλώσεις επί
παντός του επιστητού - ή για να υποσχεθεί επίσης τα πάντα, στην περίπτω
ση της κομματικής πελατείας. Σήμερα
το πλέον δύσκολο στην Αθήνα είναι να
πετύχεις κάποιον υπουργό της Ν Δ στο
τηλέφωνο. Έ χουν παραδώσει όλοι τους
τα «κινητά» στην ιδιαιτέρα, η οποία σου
απαντά με άνεση κάθε φορά: «Ο κ.
υπουργός <5εν μπορεί, βρίσκεται σε σύ
σκεψη στο Μαξίμου». Π έρα από τον

κίνδυνο ν α εξοντώσουν τον Πρωθυ
πουργό στις «συσκέψεις», οι υπουργοί
δεν έχουν ν α καταγράψουν και πολλά
στο ενεργητικό τους στους τρεις μήνες
που πέρα σ α ν από τις εκλογές. Εκτός
φυσικά των τηλεοπτικών επιδόσεων
ορισμένω ν. Αλλωστε οι μόνοι στους
οποίους καταδέχονται να μιλήσουν οι
υπουργοί είναι οι κ.κ. Ευαγγελάτοςκαι
Χατζηνικολάου, επειδή πέραν του Κα
ραμανλή τρέμουν και την TV.
Α λλά η α λα ζονεία είναι ένα μόνο από
τα θέματα που δημιουργούν κακή εικό
ν α για την κυβέρνηση της ΝΔ, και σε
κάθε περίπτωση όχι το σοβαρότερο. Το
μεγάλο ζητούμενο είναι ακόμα η αποδόμηση του «πράσινου κράτους», η κα
τάργηση του «συστήματος ΠΑΣΟΚ»,
την οποία επαγγέλθηκε προεκλογικά ο
σημερινός Πρωθυπουργός. Κανείς δεν
π ρ έπ ει ν α ξεχν ά στην κυβέρνηση ότι
στις π ερα σ μ ένες εκλογές το ΠΑΣΟΚ
ηττήθηκε κατά κράτος κυρίως επειδή ο
κόσμος κουράστηκε από τη διαπλοκή,
το «σύστημα ΠΑΣΟΚ».
Η δικαιολογία που έδιναν μέχρι πρό
σφατα γ ι’ αυτήν την απροθυμία της κυ
βέρνησης ορισμένοι ηγετικοί κύκλοι
της είνα ι γνωστή: «Περιμένετε μέχρι

τον Οκτώβριο, να τελειώσουν πρώτα οι
Ολυμπιακοί Αγώνες». Και προέβαλαν
ως κύριο επιχείρημα την ανάγκη να
λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός
αδιατάρακτος μέχρι τους Αγώνες. Αι
σ θα νόμ ενος προφανώ ς την ανάγκη να
δώσει τη δική του ερμηνεία, ο Πρωθυ
πουργός δήλωσε τη Δευτέρα σε ομιλία
του προς τους υποψήφιους ευρωβου
λευτές: «Σε αυτή τη διαδρομή βαδίζου

με με την πεποίθηση ότι οι σύγχρονες
προκλήσεις της κοινωνίας και της επο
χής μας απαιτούν μεταρρυθμίσεις με
κοινωνική συναίνεση, ενώ η σύγχρονη
διακυβέρνηση στηρίζεται στην αξιο
πρέπεια, το ήθος, τη ρεαλιστική προ-

ίσεγγιση και στην αντιμετώπιση
των μεγάλων καθημερινών
προβλημάτων».
Κανείς δεν αντιλέγει, το αντί
θετο μάλιστα, ότι ο ρεαλισμός
του Κώστα Καραμανλή είναι
το μεγάλο ατού της κυβέρνη
σης και η μοναδική εγγύηση
ou «η χώρα θα απαλλαγεί από
τη διαφθορά». Κανείς δ εν μπο
ρεί να διαφωνήσει επίσης με
την ανάγκη κοινωνικής συναί
νεσης, προκειμένου να επιτευ
χθούν οι όποιες αλλαγές.
Όμως η κυβέρνηση και ο Π ρω
θυπουργός έχουν ήδη εξασ φ α 
λίσει τη συναίνεση όχι μόνο με
το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά
και με τη δημοτικότητα που
. συνεχίζουν να απολαμβάνουν.
Ωστόσο αυτό που θα κρίνει τε
λικά και την κυβέρνηση και τον
Πρωθυπουργό είναι οι ρήξεις
που θα κάνουν με το π αρελ
θόν, το κουράγιο που θα δεί
ξουν στις «ανατροπές».
Τα μεγάλα περιθώ ρια χρ ό 
νου που δίνουν στο Μ αξίμου
ως προς το θέμα αυτό, αιτιολο
γούνται μεταξύ των άλλων και
από την καταφανή αδυναμία
του ΠΑΣΟΚ και του Γ. Π απανδρέου
να αρθρώσουν έναν πειστικό αντιπολι
τευτικό λόγο. Αυτό όμως που δεν φ αί
νεται να έχουν αντιληφθεί είναι ότι το
ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί σήμερα να ανασυ
γκροτηθεί, επειδή συνεχίζει ν α στηρί
ζεται απόλυτα στο σύστημα της διαπλο
κής, το οποίο με τη σειρά του περιμένει
να δει τι θα γίνει τελικά. Το ζητούμενο
δεν είναι η κυριαρχία της Ν Δ έναντι
του ΠΑΣΟΚ, αλλά η εξυγίανση της χώ 
ρας. Ποιον θα ευνοήσει τελικά αυτό το
χρονικό κενό;
Για παράδειγμα, δεν ενδιαφ έρει κανέναν μικρομεσαίο εργολάβο ποιο εί
ναι το όνομα του υπουργού που δίνει
όλες τις δουλειές στο γνωστό τραστ των
«14» μεγαλοεργολάβων (Μ πόμπολας
κ.λπ.) που λυμαίνεται ακόμα και σήμε
ρα τις αναθέσεις. Αυτό που ενδιαφ έρει
όλους εκείνους που έχουν υποστεί την
διαπλοκή είναι η κατάργηση του π ερι
βόητου «μαθηματικού τύπου», του κόλ
που δηλαδή που ανακάλυψε η διαπλο

S’

κή για να δώσει στον εαυτό της τα με
γάλα έργα. Ο «μαθηματικός τύπος» συ
νεχίζει ν α ισχύει και επι υπουργίας Γ.
Σουφλιά στο Υ Π ΕΧ Ω ΔΕ.

«Αντιστέκεται το λόμπι των εργολά
βων», γράφει για το θέμα αυτό η Καθη
μερινή της Κυριακής, αποκαλύπτοντας
σειρά εργολαβιών που διεκδικούνται
ακόμη και σήμερα από τους γνωστούς
διαπλεκόμενους. Στη θέση της θα προτι
μούσαμε τη διατύπωση: «Συνεχίζει να
βασιλεύει το λόμπι των εργολάβων». Εί
να ι τυχαίο άραγε ότι οι κύριοι εκπρόσω
ποι αυτού του λόμπι, είναι επίσης μεγαλοεκδότες και μεγαλομέτοχοι καναλιων; Η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέ
πει μόνο να είναι τίμια, αλλά και να φαί
νεται, θα υπενθυμίσουμε προς το παρόν.
Α λλά το Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε δεν είναι το μο
ναδικό κακό παράδειγμα:
• Π οια μεγαλοσυμφέροντα συνεχί
ζουν, χάρις ακριβώς στην ανεκτικό
τητα της κυβέρνησης, να βυσσοδομούν για τη μεγάλη πίτα των επερχό-

μενων ιδιωτικοποιήσεων;
• Τι μέτρα έχουν ληφθεί ώστε
μερικοί μεγάλοι οργανισμοί,
όπως ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ, να
μην πέσουν πάλι στα χέρια
αυτών που τους λεηλατούσαν
μέχρι σήμερα, με το πρόσχη
μα των νέω ν ιδιωτικοποιήσεων μέσω του Χρηματιστηρί
ου;
• Γιατί αντί του νέου αίματος,
σε μερικούς από τους οργα
νισμούς αυτούς που έχουν
πολύ μεγάλη σημασία προτι
μήθηκαν κάποιοι ασθμαίνοντες, της ηλικίας των «ήντα»;
• Με τους διάφορους μεγαλόμισθους συμβούλους και «ε
πιτρόπους» τι θα γίνει (π.χ.
στο Υπουργείο
Εθνικής
Άμυνας με τις τεράστιες προ
μήθειες);
• Και με τις Τράπεζες; - τι γί
νεται με τις Τράπεζες;
Ό λ ο ι κατανοούν την ανάγκη
χρόνου που έχει η νέα κυβέρ
νηση και τις πιέσεις που ασκεί
σε βάρος της ο διεθνής παρά
γοντας με αφορμή τους Ολυ
μπιακούς. Η προοπτική των
Αγώνω ν εγκλωβίζει κυριολεκτικά τον
Κ. Καραμανλή σε ηλεκτρική καρέκλα.
Και είναι αλήθεια ότι όποιος κάθεται
σε μια τέτοια καρέκλα πρέπει να κά
νει προσεκτικές, όχι επικίνδυνες κινή
σεις, για να μην παραπατήσει και π ιέ
σει το μοχλό που διοχετεύει το ρεύμα.
Και είναι επίσης προφ ανές ότι γι’ αυ
τό ακριβώς το λόγο επέλεξε να είναι η
κυβέρνησή του μια «κυβέρνηση ισορ
ροπιών», μια κυβέρνηση «συναίνε
σης» που θα καθησυχάζει τους αντι
πάλους και θα περιορίζει τις επιδιώ
ξεις της κομματικής βάσης και των «α
συμβίβαστων». ΓΓ αυτό το λόγο το
Μ αξίμου απαντά στην καθημερινή
εσωκομματική γκρίνια με το επα να 
λαμβανόμενο «μοτίβο»: «Περιμένετε

μέχρι τους Ολυμπιακούς, μέχρι τον
Οκτώβριο».
Ο αντίλογος είναι ότι μέχρι τότε το
«σύστημα» ίσως να έχει σταθεροποιή
σει πάλι τις θέσεις και τις σχέσεις του.
Και να έχει διαφθείρει και άλλους.
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Ο επιχειρηματίας Θ. Νάνος
είναι μόνον ένας παλιός φίλος της οικογένειας Παπανδρέου;
της Αγαθής Κριστίν

ε μια αποφασιστική καμπή φαίνεται ότι εισέρχεται,
επιτέλους, η δικαστική διερεΰνηση της διαπλοκής: Με
καθυστέρηση δεκαετίας η ελληνική δικαιοσύνη ζήτη
σε επισήμως το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών
του επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στη Γερμανία
και την Ελβετία, για την κατηγορία της δωροδοκίας.
Η ενέργεια αυτή είναι δρόμος χωρίς επιστροφή και για τον
Σ. Κόκκαλη και για τη δικαιοσύνη, επειδή από όσα α ναμ ένε
ται να έρθουν στο φως όχι μόνο θα ανατραπούν πολλά σκηνι
κά στον ευρύτερο δημόσιο βίο, αλλά θα θεμελιωθούν και οι
υπόλοιπες κατηγορίες σε βάρος του Σ. Κόκκαλη (όπως κατα
σκοπία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος). Η διερεύνηση των
κατηγοριών αυτών παραμένει σε εκκρεμότητα.
Ό σ α θα αποκαλυφθούν με το άνοιγμα των λογαριασμών,
τα περιέγραψε πρόσφατα σε ανώτερο δικαστικό λειτουργό,
που επικοινώνησε μαζί του γι’ αυτό το λόγο, γερμανός βου
λευτής και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της Bundestag,
η οποία διερεύνησε τα εγκλήματα της Στάζι στο εξωτερικό:

Σ

«■Ξέρουμε ότι χρήματα από το λογαριασμό του Κόκκαλη πή
γαν σε κόμματα, στο ΠΑΣΟΚ Έχουμε λίστες με ονόματα, αλ
λά εμείς δεν γνωρίζουμε αυτά τα πρόσωπα. Μπορείτε όμως
να τα ελέγξετε εσείς».
ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΜΑΥΛΙΣΜΟΣ
Ό πω ς έχουμε επισημάνει επανειλημμένα, στο βούλευμα
13/10900 της Εξεταστικής Επιτροπής της γερμανικής Βουλής
αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής, για την εξαγορά και τις
δωροδοκίες με σκοπό την άλωση του ΟΤΕ από τον Κόκκαλη:

«Ο έλεγχος του λογαριασμού 709 του Σ. Κόκκαλη στη DHB
[Γερμανική Εμπορική Τράπεζα] από την UKPV [Επιτροπή
του Υπουργείου Εσωτερικών] απέδειξε ότι κατά τα έτη 1986
έως 1991 εισέπραξε προμήθειες, χρήματα από υπερτιμολογήσεις και πριμ επιτυχίας ύψους 1,7 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων και 11 εκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων. Το
μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσού -δηλαδή 1,7 εκατομ
μύρια μάρκα και 10,7 εκατομμύρια δολάρια- διέρρευσε ακο
λούθως σε λογαριασμούς στην Ελβετία. Δεν προορίζονταν
όλα αυτά τα χρήματα για τον ίδιο τον Κόκκαλη. Κατά ένα μέ
ρος χρησιμοποιήθηκαν και ως μέσα φροντίδας της αγοράς,
για να επηρεάσουν δηλαδή θετικά την προσκύρωση δημοσίων
παραγγελιών στην Ελλάδα, επειδή η πεπαλαιωμένη επικοινωνιακή τεχνολογία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας
δεν θα ανταποκρινόταν στον συναγωνισμό κάτω από κανονι
κούς όρους αγοράς σε μία δυτική χώρα».
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Το ανωτέρω πόρισμα ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε στις
2 8 /5 /1 9 9 8 , αλλά για να φτάσει στα χέρ ια της ελληνικής δίκαιοσύνης χρειάστηκαν τέσσερα ολόκληρα χρόνια (ανάκριση
Π απαγγελόπουλου, Φ εβρουάριος 2002). Στη σ υ ν έ χ ε ια χρειά
στηκαν άλλα δύο χρόνια προκειμένου να π ε ρ ιπ λ α ν η θ ε ίτο εν
λόγω έγγραφο, μαζί με πολλά παρόμοια, σε εισ α γγελικά χαι
ανακριτικά γραφεία, ν α υποβληθεί σε αλλεπάλληλες μετα
φράσεις, ενστάσεις και αναιρέσεις, να γίνει αντικείμενο
χλευασμού, εγκωμίων και περιφρόνησης και τελικά να υπο
βληθεί αυτή την εβδομάδα το αίτημα για άνοιγμα των λογα
ριασμών. Π οιος θυμάται όσα εξω φρενικά συνέβησαν στο πα
ρασκήνιο εκείνης της Ο λομέλειας του Συμβουλίου Εφετων
του περασμένου καλοκαιριού, που έκρινε ότι δεν υφίσταιαι
λόγος συνέχισης της ανάκρισης εναντίον του Σ. Κόκκαλη;
ΚΑΣΚΑΝΤΕΡ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
Οι καθυστερήσεις δεν ήταν φυσικά άσκοπες. Κ ύριος στό
χος του Σ. Κόκκαλη και των συνηγόρω ν υ π ερ ά σ π ισ ή ς m
ήταν να τρέξει ο χρ ό νο ς παραγραφ ής, εφόσον δεν μπορού
σαν να κάνουν διαφορετικά. Π αράδειγμα η «καραμπινάτη»
περίπτωση δωροδοκίας του μακαρίτη Θ εοφάνη Τόμπρα, γε
νικού διοικητή του Ο ΤΕ στη διάρκεια της πρώτης οκταετία;
του ΠΑΣΟΚ: Ο Θ. Τ όμπρας έλαβε πολλές εκατοντάδες χι
λιάδες δολάρια ως ανταμοιβή των υπηρεσιών του, για να επι
τρέψει δηλαδή στον Σ. Κόκκαλη να αλώσει τον ΟΤΕ.
Ε ίναι βέβαιο ότι όταν υ π ά ρξει απάντηση στο αίτημα για
άνοιγμα των λογαριασμώ ν και έρθουν στην Ε λ λ ά δ α τα έγ
γραφα, οι συνήγοροι του Σ. Κόκκαλη θα θέσουν αίτημα πα
ραγραφής (για δω ροδοκία σε βαθμό πλημμελήματος η παρα
γραφή είναι 5 χρόνια , για κακούργημα 1 5 ). Ε ν δ έ χ ετα ι λοι
πόν ν α απαλλαγεί γ ι’ αυτή την πράξη ο Σ. Κ όκκαλης, όχι
επειδή δεν δωροδόκησε, αλλά επειδή κάποιοι δεν επιτέλεσαν το καθήκον τους και π ερ ιέφ ερ α ν τα έγγραφα από γρα
φείο σε γραφ είο για πολλά χρόνια.
0Α0ΥΒΑΡΗΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
Π ού πήγαν τα χρήματα για τη «φροντίδα» των ημετέρων,
ποιοι εισ έπ ρ α ξα ντα αμαρτωλά εμβάσματα που είναι τοαντικείμενο του αιτήματος για άνοιγμ α των λογαριασμών του Σ.
Κόκκαλη; Π οια είναι τα ονόματα που θα α π ο κ α λ υ φ θ ο ύ ν με
το άνοιγμα των λογαριασμών; Π οιοι «λαδώθηκαν» από τον
Σ. Κόκκαλη;
Ό π ω ς έχουμε γράψ ει κι άλλη φορά, στους α π ο δ έ κ τ ε ς εμβα
σμάτων περιλαμβάνονται πολιτικοί, στελέχη του κρατικού
μηχανισμού, μεγαλοεκδότες, δημοσιογράφοι κ.ά. Πρώτο

μως φιγουράρει στη σχετική λίστα ένα όνομ α που αποκαλύτουμε σήμερα: Π ρωταγωνιστεί σε ένα φ αινόμενο της επο•ής, σε όσους υπηρέτησαν τον Κόκκαλη και έδω σαν γη και
(οωρ στη διαπλοκή, αλλά σήμερα, μετά την άνοδ ο Κ αραμανή στην εξουσία και την έναρξη του κατήφορου του Σ. Κόκαλη οτα αζήτητα της επιχειρηματικής ζωής, παριστάνουν
3υς ανήξερους και προσφ έρονται μάλιστα ν α συμβάλουν
την κάθαρση.
Πρόκειται για τον επιχειρηματία Θ εόδω ρο Ν άνο, αποδέτη εμβασμάτων από τον λογαριασμό με αριθμό 709 του Σ.
Κόκκαλη στην Τ ράπ εζα της Στάζι, την D eutsche
landelsbank, όπως στην περίπτωση των 29.000 δολαρίων
συ μεταβιβάσθηκαν στον λογαριασμό του με αριθμό
57357600 στην Dresdner Bank του Μ ονάχου στις 21/4/1987.
»εν έχει διευκρινιστεί ακόμα α ν το ανωτέρω π οσ ό αποτελεί
δωράκι» του Κόκκαλη προς το στέλεχος τότε του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Θ. Νάνος, παιδικός φίλος του Νίκου Π απανδρέου και
άνθρωπος της οικογένειας», υπήρξε κάποτε στενός συνεράτης του Γεράσιμου Α ρσένη αλλά και της Βάσως Π απανρέου, η οποία ως γνω στόν πρωταγωνίστησε τότε στην άλωη του ΟΤΕ από τον Κόκκαλη. Ό τ α ν όμως διαψεΰστηκαν τα
οσιαλιστικά οράματα του κ. Α ρσένη, ο Θ. Ν ά νος ακολούησε κι αυτός την οδό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και έγινε
πιο στενός συνεργάτης του Σ. Κόκκαλη, ο άνθρω πος που
ον γνώρισε στην ο ικ ογένεια Π απανδρέου και τον δικτυωσε
τα κυκλώματα του ΠΑΣΟΚ. «Ο Νάνος έβαλε τον Σωκράτη
τα κόλπο», «χωρίς αυτόν, ο Κόκκαλης δεν θα ήταν τίποτα»,
εγεται.
Λέγεται επίσης ότι τελευταία ο κ. Ν άνος διαχώρισε την τύη του από εκείνη του Σ. Κόκκαλη, λόγω κυρίως της έντονης
ιαφωνίας τους σχετικά με ένα πακέτο μετοχών του ομίλου,
•ιλλά και εξαιτίας κάποιω ν πρωτοβουλιών του πρώτου στον
)ΤΕ. Έκτοτε ο κ. Ν άνος έγινε επίσης εκδότης εβδομαδιαί
αςοικονομικής εφημερίδας, στην οποία δημοσιεύει από καιού εις καιρόν και κάποιο «παραπολιτικό» εναντίον του Σ.
ωκκαλη, ως ένδειξη της απόλυτης συστράτευσής του πλέον
,ε το στρατόπεδο της διαφάνειας. Δ ρυός πεσούσης...
Εκείνο όμως που προκαλεί εντύπωση στην εν λόγω εφημε
ρίδα είναι ότι στους μόνιμους ορθογράφ ους της συμπεριλαμάνονται δυο ονόματα του δημόσιου βίου με διαφορετική
:ορεία, ένα που ενδεχομένω ς ν α π α ίξει σημαντικό ρόλο στο
έλλον και ένα άλλο που έπαιξε τέτοιο ρόλο στο παρελθόν.
) πρώτος είναι ο Νίκος Π απανδρέου, αδελφ ός του Π ροέρου του ΠΑΣΟΚ και παιδικός φίλος του κ. Ν άνου. Ο άλλος
ίναι ο κ. Β. Κόκκινος, πρώην πρ όεδρος του Α ρε ίου Π άγου
αι του Ειδικού Δικαστηρίου που δίκασε και απάλλαξε τον
ινδρέα Π απανδρέου για το σκάνδαλο Κοσκωτά. Πώς συνέονται όλα αυτά μεταξύ τους; Α πευθυνθείτε στον... Α ρχάγελο της Κάθαρσης. Κατά τα άλλα η «κοινωνική συναίνεση»
αιη «πολιτική λήθη» λάμπουν σε όλο τους το μεγαλείο.
Είναι βέβαιο ότι όσο θα προχω ρούν οι έρευνες της δικαιούνης, φαινόμενα όπω ς αυτό του κ. Θ. Ν άνου θα πολλαπλααάζονται. Και σύντομα θα ανακαλύψουμε και άλλους που
■ρωταγωνίστησαν στο σύστημα Κόκκαλη, στο «σύστημα
ΙΑΣΟΚ» δηλαδή, που θα παριστάνουν τον ανήξερο και αντί
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«Πληροφορίες για τον Dr. Winckler», τιτλοφορείται το κείμενο
που υπογράφει ο Σ. Κόκκαλης και αναφέρει ότι δόθηκαν
500.000 δολάρια στην εταιρεία LIBERTA tou υποδιοικητή του
ΟΤΕ Θεοφάνη Τόμπρα. Το έγγραφο για τονΤόμπρα, που
δημοσιεύουμε σήμερα, υπήρχε πάντοτε στα αρχεία της
Αλεξαντερπλάτς και περίμενε νατό ανακαλύψει κάποιος
έλληνας ανακριτής, μαζί με τους επίμαχους λογαριασμούς,
τέσσερα χρόνια μετά την πτώση του Τείχους. Η υπόθεση
χρηματοδότησης του Τόμπρα έχει τώρα πια μόνον ιστορική
σημασία (χρονολογείται από τις 22.4.1985) αλλά είναι
ενδεικτική για τις μεθόδους που χρησιμοποίησε ο Σ.
Κόκκαλης.
της λεοντήςτης διαφθοράς θα ενδυθούντο λευκό ένδυμα της
αγνότητας.
Αλλά ας σοβαρευτούμε. Π οιες είναι, με την ευκαιρία, οι
πραγματικές σχέσεις του σημερινού Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
με τον κ. Νάνο; Ρωτάμε, επειδή όπως διαδίδουν οι κακές
γλώσσες, όλες οι μυστικές συσκέψεις που προηγήθηκαν της
απομάκρυνσης Σημίτη έλαβαν χώρα στο σπίτι του κ. Νάνου
στην Εκάλη. Εκεί ακριβώς που την ίδια εποχή έσκασε και
μια χειροβομβίδα, προκαλώντας αναταραχή στα κανάλια.
Μήπως έχει και ο Γιώργος το Λούβαρή του;
<$<^|
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Μεταλλαγμένα; Όχι, ευχαριστώ!
του δρ. Νικολάου Θ. Αναστασάτου

Η γενετική μηχανική και οι εφαρμογές της στη γεωργία και στη
βιομηχανία τροφίμων δεν είναι ένα ζήτημα εντελώς νέο, ούτε όμως και
πολύ παλιό. Την τελευταία εικοσαετία συχνές ήταν οι αναφορές τόσο
στον τύπο, όσο και σε πολλά επιστημονικά περιοδικά. Το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον της συζήτησης, πέρα από τις υπάρχουσες δυνατότητες,
στρεφόταν στις πιθανές επιπτώσεις των εφαρμογών της. Όταν
αναφερόμαστε στους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς
(Γ.Τ.Ο.) ουσιαστικά εννοούμε τη δυνατότητα να εξαγάγουμε γονίδια
από τα κύπαρα ενός οργανισμού και να τα μεταφέρουμε σε έναν άλλον
οργανισμό (-ους) για να παράξουμε γενετικά μεταλλαγμένους
οργανισμούς με νέα χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Δηλαδή
οργανισμούς θεωρητικά ανθεκτικότερους στα αγροχημικά, στα
διάφορα έντομα, σε βακτήρια και ιούς. Επίσης σε φυτικά προϊόντα που
θα ωριμάζουν πιο αργά και σε ζώα που θα αναπτύσσονται σε μικρούς
χρόνους, με προφανή οικονομικά πλεονεκτήματα.

επονομαζόμενη Ο μάδα του
Μ άίάμι, Κ αναδάς, Η Π Α , Α υ
στραλία, Χιλή, Α ργεντινή και
Ο υρουγουάη, συστηματικά και
για μεγάλο διάστημα προω 
θούν την ελεύθερη και χωρίς κ α νένα ν
περιορισμό χρήση, εισαγωγή και εξ α 

Η
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γωγή των Γ.Τ.Ο. - οι ίδιες δηλαδή χώ 
ρες που πρωταγωνιστούν στη μη λήψη
μέτρων για το φ α ινόμενο του θερμ ο
κηπίου, την επέκταση των εργοστα
σίων πυρηνικής ενέργειας, την α π α γό 
ρευση της εμπορίας ειδών που κινδυ
νεύου ν με εξαφάνιση κ.λπ.

Ο ι «πλασιέ» των αμερικάνικων πο
λυεθνικώ ν, με πρωταγωνιστικό τον
ρόλο του Π αγκόσμιου Οργανισμού
Ε μπορίου, βρήκαν, μετά από κάποιες
προσχηματικές(;)
αντιρρήσεις(;),
ανοικτή και την αγκάλη και των Βρυξελώ ν, ο ι ο π ο ίες για άλλη μια φορά
έ δ ειξα ν τα πραγματικά περιθώρια
αντίστασής τους έναντι της «αυτοκρα
τορίας». Σε συστοίχιση με τα εν πολλοίς ελ εγχ ό μ ενα και καθοδηγούμενα
M M E, π ρ ο σ π α θ ο ύ ν όχι απλά να καθη
σ υχά σου ν τους καταναλωτές για τις πι
θ α νές επιπτώ σεις των προϊόντων αυ
τών, αλλά και ν α τους πείσουν για τα
τεράστια πλεονεκτήματα των μεταλ
λαγμένω ν!
Τ ο 1989 για πρώτη φ ορά επίσημα κα
τα γρά φ οντα ι 37 νεκ ρ ο ί και μεγάλος
αριθμός α σ θ ενώ ν στις ΗΠΑ (πολλοί
τους εκτιμούν σε χιλιάδες), που οφεί
λονται σε Γ.Τ. βακτήρια τα οποία εί
χα ν π α ρ α χ θ εί στην Ιαπωνία. Επρόκειτο για διατροφικό συμπλήρωμα αμινοξέο ς που δόθηκε σε ανυποψίαστους
καταναλωτές! Ο ι τοξικές επιπτώσεις
στον α νθρ ώ π ινο οργανισμό ήταν το
πρώτο καμ πανάκι που χτύπησε, χωρίς
φυσικά ν α ιδρώ σει το αφτί κανενός
υπευθύνου. Την ίδια περίπου χρονική
π ερ ίο δ ο στο π α ρ ά πέντε αποσύρθηκε
σ όγια στην οπ οία είχαν μεταφερθεί
γονίδια α π ό ένα φυτό του Αμαζόνιου,
για την πιθανότητα πρόκλησης σοβα
ρών αλλεργιώ ν.
Έ ν α ζήτημα π ου απασχολεί την
επιστημονική κοινότητα είναι η αύ
ξηση της ανθεκτικότητας στα αντι
βιοτικά, α σ θ εν ειώ ν οι οποίες οφεί
λ ο ντα ι σ ε δ ιά φ ο ρ α βακτήρια και
ιούς. Α ιτία , η ύ π α ρ ξη αντιβιοτικών
σ τους Γ .Τ .Ο . π ο υ βεβαίω ς θα βρί
σ κ ο ντα ι (ή βρ ίσ κ ο ντα ι ήδη) στο πιά
το μας, τα ο π ο ία ακυρώνουν την
ο π ο ια δ ή π ο τ ε ιατρική αγωγή με πα
ρ ό μ ο ια αντιβιοτικά .

V

Φυσικά ανοιχτό π α ρ α μ ένει το ζήτη
μα με τις μεταλλάξεις στον α νθρώ π ινο
οργανισμό από την κατανάλω ση π ρ ο ϊ
όντων με Γ.Τ.Ο. Ί σ ω ς εργαστηριακά
να μην έχει ακόμα καταδειχτεί, αλλά
υπάρχει πλήθος ενδείξεω ν για έ να τέ
τοιο ενδεχόμενο και π ολλοί επιστήμο
νες ήδη το έχουν επισημάνει. Ε ίναι
απλά θέμα χρόνου. Π όσ α θύματα
όμως θα υπάρξουν μέχρι τότε, θυσία
στα κέρδη των πολυεθνικώ ν; Ν α ση
μειώσουμε επίσης, ότι οι Γ.Τ.Ο. ακυ
ρώνουν πολλά θρεπτικά συστατικά
στα προϊόντα που βρίσκονται, όπω ς
λ.χ. στη σόγια, πράγμα που έχει πιστο
ποιηθεί και επιστημονικά!
Αν για κάτι δ εν υ π ά ρ χο υ ν ερω τημα
τικά, αλλά βεβαιότητα, π α ρ ά τις α ντί
θετες επιχειρηματολογίες, είνα ι οι
. περιβαλλοντικές επιπτώ σεις οι ο π ο ί
ες δυνάμει θα π ρ ο κ α λ έσ ο υ ν α π ρ ο σ . διόριστες α να τροπ ές στη φύση. Ο ι
. «εραστές του θα νάτου», όπω ς α π ο, καλούνται σε π ολλά κ είμ ενα οι υ π έρ μαχοι των Γ.Τ.Ο., π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν α
αντιτάξουν στα π α ρ α π ά νω , επ ιχειρ ή 
ματα όπως ότι έχο υ ν γ ίν ε ι δοκιμαστικες καλλιέργειες χω ρίς π α ρ ε ν έ ρ γ ε ιες στο φυσικό π ερ ιβ ά λ λ ον. Μ ιλάμε
όμως για έρ ευ νες σ ε μικρή κλίμακα,
περιορισμένο χ ρ ό ν ο , σ τ εγ α νο π ο ιη 
μένες περιοχές, ο ι ο π ο ίε ς εμ π ο δ ί
ζουν την περίπτωση διαφ υγής, και
κυρίως για α νυ π α ρ ξία σ τοιχείω ν ως
προς τις επιπτώ σεις στα ζώ α κ α ι τα
πτηνά που εκτρέφ ονται με π ρ ο ϊό ντα
" τα οποία θα π ερ ιέχ ο υ ν π α ρ ό μ ο ιο υ ς
: οργανισμούς. Α ς εξετά σ ο υ μ ε ο ρ ι
σμένα παραδείγματα γ ια ν α κατανοήσουμε όλες τις διαστάσεις. Η δια: σπορά των επικ ίνδυνω ν γο νιδ ίω ν
: έχει εντοπιστεί σε απόσταση μ έχρι
: και 2000 μέτρα α π ό κ α λ λ ιέρ γ ειες με
Γ.Τ.Ο., ενώ σήμερα συζητείται ως
«απόσταση α σ φ α λεία ς» τα 100 μέ: τρα! Και μόνο με τη μ ετα φ ορ ά της
γύρης μπορεί ν α έχο υ μ ε επιμόλυνση
ακόμα και βιολογικώ ν κα λ λ ιερ γειώ ν,
εκτός από τις π α ρ α δ ο σ ια κ ές, χω ρίς
να υπάρχουν μέτρα π ρ ο φ ύ λ α ξη ς. Η
, χρήση των αγροχημικώ ν θ α α υ ξη θ εί,
, γιατί απλά οι ετα ιρ είες π ο υ π ρ ο ω 
θούν τους Γ.Τ.Ο. εμ φ α ν ίζο υ ν φυτά
πολύ ανθεκτικά στα α γρ οχη μ ικ ά.

Ενώ δηλαδή π α λ ιότερ α ένα ς αγρότης
ράντιζε με ζιζα νιο κ τό να τα φυτά που
ε ίχ α ν πρ όβλη μ α , τώ ρα θα χρ ειά ζετα ι
ν α ρ α ντίζει όλ α τα φ υτά και με μ εγά 
λες ποσότητες. Π άνω α π ό 50% ζιζα νιοκ τόνω ν ισ χυρότερω ν α π ό τα συνη
θ ισ μ ένα χ ρ ε ιά ζε τ α ι λ.χ. η Γ.Τ. σ όγια
της M osanto. Μ ια τόσ ο γενικ ευ μ ένη
όμω ς χρήση μ π ο ρ εί ν α π ρ ο κ α λ έσ ει
πολύ α νθεκ τικ ά ζιζά νια . Έ τ σ ι θα κυ
ρ ια ρ χή σ ου ν ν έ α είδη σε βάρος άλλων
και θα α να τρ α π ο ύ ν φυσικά συστήμα
τα αιώ νω ν.
Ο δηγούμαστε λοιπόν σε μια μονοπω 
λιακή κυριαρχία στην α γορ ά από μια
χούφ τα πολυεθνικές σε βάρος των
αγροτώ ν, αλλά και των καταναλωτών,
οι οπ οίοι θα είναι εντελώς ανίσχυροι
ν α αντιδράσουν. Ο ι σημαιοφόροι των
μεταλλαγμένω ν έχουν ονοματεπώ νυ
μο:
M osanto, Zeneca, Novartis,
A ventis κ.ά. Η πολιτική τους, πέρα
α π ό τα πειράματα και την προετοιμα
σία της κοινής γνώμης για τη ν έ α επ ο 
χή, την προηγούμενη δεκαετία, ήταν
ν α εξα γορ ά σ ου ν μεγάλο αριθμό μι
κρώ ν εταιρειώ ν βιοτεχνολογίας, να
ελ έγξο υ ν πληθώ ρα ερευνητικών π ρ ο
γραμμάτω ν σε πανεπιστήμια και ινστι
τούτα, στρέφ οντας την έρ ευνα εκεί
π ου ήθελαν, για π ρ οφ α νείς λόγους. Οι
μετοχές τους έχου ν εκτοξευτεί στα
ύφη, αφ ού καλλιεργήθηκαν, με συστη
ματικό τρόπ ο και με τις πλάτες των κυ
βερνήσεω ν των Η Π Α , προσδοκίες για
υψηλά κέρδη. Έ τσ ι μπήκαν στο απυ
ρόβλητο, επειδή μια τυχόν κατάρρευ
σή τους θα π ρ ο ξενο ύ σ ε τεράστια π ρ ο
βλήματα στην οικονομία της αυτοκρα
τορίας.
Ό π ω ς έ χ ε ι επ ισ η μ α νθεί, το όλο
σκηνικό έ χ ε ι στηθεί ό χ ι α π λά γ ια την
ανάπτυξη των εταιρειώ ν αυτών, αλλά
γ ια την πλήρη κ υ ρια ρχία τους π αγκοσμίω ς, μέσω του ελέγχο υ σπόρω ν,
ποικιλιώ ν, αγροχημικ ώ ν κ.λπ. Ο κίν
δ υ νο ς γ ια την εξα φ ά νισ η των τοπ ι
κώ ν ποικιλιώ ν δ εν είνα ι απλά π ιθ α 
ν ό ς, α λλά π ρ ο τω ν πυλώ ν. Μ ια νέο υ
τύπου φ εο υ δ α ρ χ ία με πα γκ όσμ ια χ α 
ρακτηριστικά μ π ο ρ εί ν α επιβληθεί,
α ν δ εν υ π ά ρ ξ ε ι μαζική αντίδραση.
Α ν π ρ ιν δεκ α ετίες οι ελπ ίδ ες για την
Π ράσινη Ε πανάσταση διαψεύστη-

καν, σήμερα η προοπτική της Μ αύ
ρης «Ε πανάστασης» μ πορεί ν α αποτελ έσ ει την ταφ όπλακα για το αύριο
του πλανήτη.
Η Ευρωπαϊκή Έ νω ση ά νοιξε δυστυ
χώς την κερκόπορτα των μεταλλαγμέ
νων, χωρίς τα περισσότερα κράτη μέ
λη ν α έχουν στοιχειώδεις μηχανισμούς
ελέγχου στα εισαγόμενα φορτία
αγροτικών προϊόντων και τυποποιη
μένων τροφίμων. Ειδικότερα στη χώ
ρα μας κανείς δεν κάνει λόγο για το
ποιος θα είναι αυτός που θα εντοπίζει
τις περιπτώσεις ανάμιξης φυσικών
προϊόντω ν με Γ.Τ.Ο., θα παρακολου
θεί την ύπαρξη των τελευταίων στις
ζω οτροφές (γιατί το κρέας δεν θα έχει
τη σχετική σήμανση) και κυρίως τη
βιομηχανία τροφίμων.
Οι καταναλωτές είναι ανήμποροι να
αντιδράσουν ουσιαστικά, όντας χ α 
μένοι σε δυσδιάκριτες επισημάνσεις
και εν πλήρει συγχύσει για όλα όσα
συμβαίνουν. Α γορά ζοντα ς π λέον διά
φ ορα τυποποιημένα τρόφιμα και
αγροτικά προϊόντα από τα πολυκατα
στήματα, είναι σαν να παίζουν ρώσικη ρουλέτα. Ως πότε όμως η τύχη θα
είνα ι με το μέρος τους;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στο διαδίκτυο υπάρχουν δυο πολύ
ενδιαφέροντα και εκλαϊκευμένα
κείμενα για τα μεταλλαγμένα, από την
Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης και
την Greenpeace, από τα οποία
αντλήσαμε πολλές πληροφορίες, όπως
και από την Οργάνωση «Φίλοι της
Γης».

/
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Η ελληνική χωροταξία στην ανυποληψία
Μια πρόσθετη κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ
της Ράνιας Κλουτσινιώτη

Τον Νοέμβριο του 1982 συνυπογράφαμε με ιη Λίλα Λεοντίδου και την
Τούλα Σιετή ένα κείμενο, που δημοσιεύτηκε σ τ ο Α η ί και είχε τίτλο «Η
ελληνική πολεοδομία στο σφυρί». Το άρθρο αμφισβητούσε, πιστεύω με
στερεά επιχειρήματα, τόσο τα ευεργετικά αποτελέσματα που
αναμενόταν να έχει η πολυδιαφημισμένη, από τον εμπνευστή της και
Υπουργό Χωροταξίας Αντώνη Τρίτση, Επιχείρηση Πολεοδομική
Ανασυγκρότηση, όσο και τον ιδεολογικό μανδύα με τον οποίο ο ίδιος
επιχειρούσε να την προβάλει. Την εποχή εκείνη δεχτήκαμε μεγάλη
επίθεση, γραπτά και προφορικά, κυρίως από δικούς μας, αριστερούς
φίλους και συναδέλφους αρχιτέκτονες-πολεοδόμους, που είχαν
πεισθεί ότι η Επιχείρηση εντασσόταν στις θετικές μεταρρυθμιστικές
προτάσεις, αν όχι και στη σοσιαλιστική προοπτική, του νεαρού ακόμη
ΠΑΣΟΚ και ότι ως εκ τούτου οφείλαμε να τη στηρίξουμε.
αναψυχής (ΦΕΚ 378Β , 2 5 /2 /0 4 ).
1. Το σημερινό λιμανάκι.
2. Το έργο όπως 8 α κατασκευασθεί.
Α ρκεί να παρατηρήσει κανείς την αλλαγή
κλίμακας, που επιφέρουν οι υπερμεγεθεις
κατασ κευές στις πόλεις και τα τοπία μας.

Σ

ήμερα λοιπόν, είκοσι χρόνια αρ
γότερα, δεν υπάρχει ούτε ένας
που να ισχυρίζεται ότι είχε ιδιαι
τέρως ευεργετικά αποτελέσματα

«η σταυροφορία για να κατανικηθεί το προγραμματισμένο [σ.σ. εννο
είται από τη δεξιά] καθεστώς υποανάπτυξης της ελληνικής επαρχίας και η

32

εκμετάλλευση του εργαζομένου των πό
λεων», κατά τις ρητορικές διατυπώσεις
της πομπώδους διακήρυξης με την
οποία η Επιχείρηση δημοσιοποιήθηκε.
Εκ των υστέρων, εκτιμώντας με αντι
κειμενική κρίση όσα έγιναν και όσα
δεν έγιναν, φ ανερώ νεται πλέον σε
όλους ότι η αναμενόμενη αναβάθμιση

της ποιότητας του χώρου στα αστικά
κέντρα και τους οικισμούς της χώρας
δεν επετεύχθη και ότι είναι πενιχρότα
τα τα σημάδια υπέρβασης της μίζερης
πραγματικότητας, που άφησε στον
αστικό χώ ρο η Επιχείρηση.
Υπενθυμίζω ότι πα ρ’ όλα τα ηχηρά
που ακούγονταν τότε, και για αρκετά
χρόνια στη συνέχεια -κ α ι από σοβα
ρούς επιστήμονες ερευνητές-, το κάθε
άλλο π αρά ευεργετικό για τον ελληνικό
χώ ρο αποτέλεσμα είχε ευεργετικότατα
αποτελέσματα για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.
Με την ένταξη εκτεταμένων περιοχών
στο σχέδιο πόλεως, που επετεύχθη χά
ρις στην Επιχείρηση, και με την συνεπα
γόμενη μεγάλης κλίμακας νομιμοποίη
ση αυθαιρέτων οικοδομών, όχι μόνον

ΐ|διατηρηθηκε ικανοποιητικό ποσοστό
(ψηφοφόρων για το Κίνημα, αλλά ασφ α
λώς θα εξασφαλίστηκε και πρόσθετο.
Γο πόσο αποδοτική αποδείχθηκε αυτή
ηπολιτική, η οποία ασκήθηκε σε ευθεία
συνάρτηση με τον θεμελιώδη στόχο της
διατήρησης της εξουσίας με όλα τα μέ
σα, προκύπτει από το γεγονός ότι η συ
γκεκριμένη πρακτική συνεχίστηκε έως
χθες, ένα μόλις μήνα πριν από την τε
λευταία εκλογική αναμέτρηση, π α ρ ’
σλο που τα περισσότερα κυβερνητικά
'στελέχη του ΙΙΑΣΟΚ θα ντρεπόντου
σ α ν για το κατάντημα των πολιτικών
/ιούς επιλογών, υποθέτω μη εξαιρουμένης και της Βάσως Π απανδρέου.
Τ ην τελευταία δεκαετία, περίπου από
to 1995 και εντεύθεν, εξελίσσεται μια
νέα σημαντικής κλίμακας Επιχείρηση,
ίδια της οποίας γίνεται προσπάθεια να
.αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του
|εξωαστικού χώρου (του μη αστικού χώ=ρου δηλαδή), η οποία αποκαλείται Ε πι
χείρηση Χωροταξική Ανασυγκρότηση.
Δεν προτίθεμαι ασφαλώς να αναλώσω
^ιελάνη για να υποστηρίξω τα απολύτως
^αυτονόητα, περί της αναγκαιότητας να
υπάρχει θεσμοθετημένος δημοκρατι
κός χωροταξικός προγραμματισμός και
σχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα διοίκη
σης του χώρου και να διασφαλίζονται
οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του.
Αυτό άλλωστε επιτάσσουν και οι και
ροί, που απαιτούν την κατάλληλη εξειδίκευση του Σχεδίου Ανάπτυξης του
Κοινοτικού Χώρου, όπως αυτό υιοθετή
θηκε στο Πότσνταμ τον Μ άιο του ’99,
στην άτυπη συνάντηση των αρμοδίων
για τη Χωροταξία Υπουργώ ν της Ε υ
ρωπαϊκής Ένωσης. Θ α επιχειρήσω να
καταγράψω τις ελληνικές ιδιοτυπίες,
ιδιαίτερα τις σχετιζόμενες με τις ήδη
υπάρχουσες αλλά και τις επερχόμενες
χωρικές απειλές. Οφείλω πάντως να
σημειώσω πως οι απειλές προέρχονται
και από τον καταμερισμό των ρόλων
ανά υποπεριοχή του ευρωπαϊκού εδά 
φους, ο οποίος εμπεριέχεται σ ’ αυτό το
Σχέδιο, που επί το φιλικότερο αποκαλείται ενρωχωροταξικό.
Η νέα προσπάθεια, ενώ εμφανίζεται
να έχει διαφορετικά εξωτερικά χα ρ α 
κτηριστικά από την προηγούμενή της,
κυρίως οφειλόμενα στην έλλειψη ηχη
ρών ρητορικών τυμπανοκρουσιών, π α 

ρουσιάζει εντούτοις σοβαρές εσωτερι
κές δομικές ομοιότητες με αυτήν, κυ
ρίως σχετιζόμενες με την εξ αντικειμέ
νου αδυναμία πραγματοποίησης των
οραμάτων και των διακηρύξεων που
την συνοδεύουν προγραμματικά. Διότι
τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί
και στα οποία οφείλονται απαντήσεις
δεν προϋποθέτουν αναγκαστικά την
«προστασία και αειφ όρο ανάπτυξη του
ελληνικού χώρου», όροι που η τήρησή
τους αποτελεί τον στρατηγικό στόχο
της χωροταξίας.
Την πρόσφατη Επιχείρηση έκαναν
αναγκαία α φ ενός οι σημαντικές εμπλο
κές, με τις συνεπαγόμενες χρονοβόρες
διαδικασίες, που παρατηρήθηκαν στην
εκταμίευση και την απορρόφηση σημα
ντικών κονδυλίων από τα τρία κοινοτι
κά πλαίσια στήριξης και αφετέρου το
πλήθος των αιτήσεων για προεγκρίσεις
χωροθέτησης δραστηριοτήτων και έρ
γω ν μεγάλης κλίμακας, που κατατίθε
νται στις υπηρεσίες από διάφορους
αξιόπιστους και αναξιόπιστους επεν
δυτές. Ε ίναι φ ανερό ότι και οι δύο π α 
ράγοντες αποκτούν μεγάλη βαρύτητα
στο καθημερινό πολιτικό και κοινωνι
κό σκηνικό, διότι οι βραδείς ρυθμοί
διεκπεραίωσης των αιτημάτων λει
τουργούν ως τροχοπέδη στην ικανοποί
ηση θεμιτών και αθέμιτων στόχων.
Σημειώνω πως η πρώτη ομάδα εμπλο
κών αναφ έρεται σε έργα και δραστη

ριότητες που προγραμματίζονται από
τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα. Επειδή δεν υπήρχαν θεσμοθε
τημένα χωροταξικά σχέδια, που να τα
περιλαμβάνουν ρητά, κανένα τους δεν
μπορούσε να χρηματοδοτηθεί αυτομά
τως. Απαιτείτο για ένα έκαστο η εκπό
νηση και η υποβολή ειδικής μελέτης π ε
ριβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία
θα αιτιολογούσε στα μάτια της Διεύ
θυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Επιτροπής την ανάγκη πραγματοποίη
σης του έργου και άρα θα υποστήριζε
το αίτημα για τη χρηματοδότησή του.
Το ότι επρόκειτο και εξακολουθεί να
πρόκειται μόνον για γραφειοκρατικού
χαρακτήρα εμπλοκές, από τις οποίες
δεν τίθενται κατά κανέναν τρόπο ζητή
ματα ουσίας, δεν χρήζει αμφιβολίας.
Στη χώρα μας οι μελέτες περιβαλλοντι
κών επιπτώσεων των έργων εκπονού
νται πάντοτε εκ των υστέρων, έχοντας
μοναδική μέριμνα να αιτιολογήσουν
όπως-όπως προειλημμένες αποφάσεις.
Οι «συνήθεις» πρακτικές δεν επιτρέ
πουν να τεθεί ποτέ ερώτημα του τύπου
«πρέπει να γίνει αυτό το έργο ή μήπως
δεν πρέπει, γιατί η δημιουργία του εν
δέχεται να προκαλέσει ανεπίστρεπτες
επιπτώσεις στο περιβάλλον;». Ό λ α εί
να ι στη σφαίρα του «τάχα μου», προ
σχηματικά. Ας μη νομιστεί όμως ότι,
από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή ενδιαφέρεται για την ουσία.
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θησε η ψήφιση του Νόμου για τη Χωρο
ταξία το 1999, και το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την έγκριση και τη δημοσίευ
ση σε ΦΕΚ τον Οκτώβριο 2003 των Χω
ροταξικών Πλαισίων των Περιφερειών,
όσο και του Γενικού Πλαισίου της Χώ
ρας, το οποίο είχε κατατεθεί στην αρμό
δια Κυβερνητική Επιτροπή το καλοκαί
ρι του 2003, αφού είχε πρώτα εγκριθεί
από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας.
Τ ο τελευταίο βήμα των θεσμικών με
ταρρυθμίσεω ν, που προβάλλεται ότι
έχει «ως στρατηγικό στόχο τη διαμόρ

φωση ενός αποκεντρωμένου και περι
φερειακά συγκροτημένου μοντέλου χω
ρικής ανάπτυξης», άρχισε στην ουσία

Απλά επιθυμεί να είναι τακτικά συ
μπληρωμένα τα κουτάκια στα τεχνικά
δελτία των έργων τα οποία της υποβάλ
λονται για έγκριση χρηματοδότησης.
Η δεύτερη ομάδα περιπτώσεων σχετί
ζεται με ιδιωτικά συμφέροντα που πι
στεύεται ότι απαιτούν μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα. Διεθνείς μεσά
ζοντες αναλαμβάνουν -κ α ι ενίοτε διεκπεραιώ νουν- να διερευνήσουν τις δυ
νατότητες για επενδύσεις από το χρη
ματιστηριακό κεφάλαιο στον τομέα κυ
ρίως του τουρισμού (ξενοδοχειακά συ
γκροτήματα, τούριστικά χωριά, καζίνα,
γήπεδα γκολφ κ.ά.), αλλά και της λεγά
μενης υψηλής τεχνολογίας. Οι αιτιολογικές εκθέσεις που υποβάλλονται στις
αρμόδιες υπηρεσίες, συνήθως περιέ
χουν προτάσεις για δημιουργία μονά
δων με υπερβολικά μεγάλα μεγέθη για
την κλίμακα του ελληνικού τοπίου, με
την αιτιολογία πως οι μικρότερες δεν
είναι οικονομικά συμφέρουσες. Άλλες
φορές πάλι η προσδοκώμενη οικονομι
κή βιωσιμότητα των μονάδων εγκαθιστά τις απαιτήσεις των επενδυτών σε
τόπους και τοπία ιδιαιτέρου κάλλους
και εύθραυστα, με τελικό αποτέλεσμα
η προς χωροθέτηση δραστηριότητα να
αντιστρατεύεται προγραμματικά το
φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον
των επιλεγμένων περιοχών.

Π ρέπει μάλιστα ν α ληφθεί υπόψ ιν ότι
πρόκειται για προσπάθειες που κλώθο
νται εδώ και αρκετά χρ όνια και δυσκο
λεύονται να φτάσουν σε αίσιο τέλος,
δεδομένου ότι στις τοποθεσίες που
έχουν π ροεπ ιλεγεί δεν προβλέπονται
τέτοιου είδους χρήσεις, αφού δεν
υπάρχουν εγκεκριμένα χω ροταξικά
σχέδια. Επομένω ς, για ν α γίνουν δε
κτές, οι αιτήσεις για εγκρίσεις χω ρ οθέ
τηση ς θα έπρεπε ν α συνοδεύονται από
ουσιαστικές περιβαλλοντικές μελέτες,
από τις οποίες όμως θα προέκυπταν
μονάδες πολύ μικρότερης κλίμακας.
Τελικώς οι υπερβολικές προγραμματι
κές απαιτήσεις των επενδυτών οδηγού
σαν στη συστηματική απόρριψη των
πολεοδομικών μελετών από το Συμ
βούλιο της Επικράτειας.
Για την υπέρβαση των παραπάνω δο
μικών αδυναμιών όφειλε επομένως να
προετοιμαστεί το κατάλληλο θεσμικό
πλαίσιο, δια του οποίου, μεταξύ άλλων,
θα δίδεται η δυνατότητα λήψης ταχύρυθμων αποφάσεων. Αρκετά θεσμικά
βήματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ο λε
γόμενος νόμος Καποδίστρια, με τον
οποίον ανασυγκροτήθηκε η πρωτοβάθ
μια τοπική αυτοδιοίκηση, από πέντε χι
λιάδες διοικητικές μονάδες σε χίλιες,
ψηφίστηκε το 1997 και αποτελεί συστα
τικό στοιχείο της Επιχείρησης. Ακολού

το 2003 και είνα ι σε εξέλιξη. Με ιδεο
λογικό εργα λείο την Τοπική Αυτοδιοί
κηση και σύνθημα την αποκέντρωση,
ανατέθηκε στους Δήμους να διεκπε*
ραιώ σουν το φ ιλόδοξο πρόγραμμα της
χωρικής οργάνω σης τοον διευρυμένων
διοικητικών περιοχώ ν τους. Ο παράγο
ντας που επέτρεψ ε την συνταγματική
αποκέντρωση κυβερνητικών αρμοδιο
τήτων σε αυτούς ήταν η -πραγματική ή
φ αντασιακή- ενδυνάμωσή τους που εί
χε προηγηθεί.
Ό π ω ς ήταν αναμενόμενο, το όλο εγ
χείρημα εμφ ανίζει σοβαρές παρενέργειες. Κατ’ αρχήν, δεν πρόκειται για
πραγματική αποκέντρωση. Το ότι με
γάλω σαν πληθυσμιακά και εκτατικά οι
Δήμοι δ εν σημαίνει από μόνο του πολ
λά πράγματα. Ο ι νέο ι Δήμοι δεν απέ
κτησαν συγχρόνω ς θεσμικούς συμπλη
ρωματικούς πόρους, ώστε να μπορέσουν ν α στελεχω θούν με κατάλληλο
επιστημονικό δυναμικό και να δημι
ουργήσουν την αναγκαία υλική και τε
χνική υποδομή. Προκειμένου να ανιε*
π εξέλθ ουν στις ν έ ε ς αυξημένες ανά
γκες, δανείστηκαν χρήματα με αποτέ
λεσμα σήμερα ν α είναι όλοι υπερχρεω
μένοι. Μ ην έχοντας -κ α ι σε αδυναμία
να αποκτήσουν- χρήματα, όποια ποσά
τούς δίδονται, όσο μικρά και να είναι
αυτά, τα διαχειρίζονται με τον χειρότε
ρο τρόπο, διότι προσπαθούν να κλείσουν τρύπες.
Τ α χρήματα των μελετών δεν θα ξέ·
φ ευγαν από τον κανόνα. Η χρηματοδό
τηση για την εκπόνηση της μελέτης χω
ρικής οργάνω σης της διοικητικής πε
ριοχής του Δήμου προβλέπεται από το

Επιχειρησιακό Π ρόγραμμα Π εριβάλ
λον του Γ'Κοινοτικού Π λαισίου Στήρι
ξης, μετά από αίτημα που υποβάλλεται
; από κάθε ενδιαφερόμενο ξεχωριστά.
Γίνεται δημόσια πρόσκληση και εκδη
λώνουν ενδιαφέρον να εκπονήσουν τη
ουγκεκριμένη μελέτη διάφορα γραφ εία
μελετών που διαθέτουν τα τυπικά π ρ ο
σόντα. Λόγω της πλήρους αποκέντρω
σης, η οποία δεν υποστηρίζεται από τί
ποτα και από κανέναν, στις περισσότε
ρες περιπτώσεις τα καθήκοντα της επι
λογής του κατάλληλου γραφείου και
στη συνέχεια της παρακολούθησης της
μελέτης, ασκούνται από μηχανικούς γ ε 
νικής χρήσεως, άσχετους με το γνωστι■κό αντικείμενο της χωροταξίας και επ ο 
μένως δίχως επιστημονική επάρκεια.
' Όμως με τη συστηματική έλλειψη επι
στημονικού δυναμικού της ειδικότητας
εκείνων που κατά τεκμήριο σπούδασαν
να υπερασπίζονται την συνετή χρήση
: και την ήπια εκμετάλλευση του χώρου,
•οι ημινόμιμες ή και άνομες συναλλαγές
γίνονται ευκολότερες. Κομματικοί φί
λοι ή και μηχανικοί διαφόρων ειδικοτή
των αναλαμβάνουν να συνάψουν συμ
φωνίες για τη μεταφορά ποσοστού από
τις αμοιβές των μελετών σε άλλες τσέ
πες ή και άλλες ανάγκες. Είναι, πι
στεύω, σαφές ότι τέτοιου είδους συναλ
λαγή αποτελεί το πρώτο βήμα για την
μετέπειτα συνέχιση της «συνεργασίας»
μελετητών, δημάρχων και μεσολαβη
τών σε διάφορα επίπεδα, ακόμη και σε
αυτό των συναλλαγών για τη μελλοντι
κή χρήση του χώρου σε ζωτικές περιο
χές του Δήμου.
Σε όλα τα προηγούμενα π ρ έπ ει ν α συ
νυπολογιστεί ότι τα θεσμοθετημένα
πλέον περιφερειακά χω ροταξικά α πο
τελούν προγράμματα και σχέδια στρα
τηγικής χωροταξίας και δεν περιέχουν
εξειδικευμένες οδηγίες για τα υποκεί
μενα χωρικά επίπεδα. Ε πομένω ς το ότι
«αποκεντρώθηκε» υπό αυτές τις προϋ
ποθέσεις -δίχω ς πόρους και υποδομές,
ούτε συντονισμό και κατευθύνσεις,
έστω από τις Π εριφ ερειακές Α ρ χ έ ς - η
αρμοδιότητα της ανάθεσης και της εκ
πόνησης των μελετών στους Δήμους,
μάλλον θα έχει αποτέλεσμα την π ερ α ι
τέρω καταστροφή του χώρου.
Το πόσο στραμμένη είναι αυτή η Ε πι
χείρηση στο να επιλύσει τοπικού χα ρ α 

κτήρα ζητήματα και όχι στο να βελτιώ
σ ει τις συνθήκες προστασίας του χώ 
ρου, προκύπτει και από το γεγονός ότι
δεν υφίσταται καμία προγραμματική
πρόθεση για ιεράρχηση των επιλογών
ανάλογα με τα προβλήματα -π ολεοδομικού, κοινωνικού ή οικονομικού χα 
ρακτήρα- που παρουσιάζει κάθε χώ
ρος. Οι προς μελέτη περιοχές δηλαδή
επιλέχθηκαν μεταξύ αυτών που υπέβα
λαν αιτήσεις, εντελώς τυχαία στην καλλύτερη περίπτωση, ενώ στη χειρότερη
επειδή οι δήμαρχοι ήταν δικά μας παι
διά. Ε ίναι χαρακτηριστικό ότι οι μελέ
τες των σημαντικών αστικών κέντρων
της χώ ρας, που η άμεση περιφέρειά
τους χρήζει εξ αντικειμένου ειδικής
προστασίας, ενώ συγχρόνως οι υπηρε
σίες τους είναι οι μόνες που διαθέτουν
τις υποδομές να διεκπεραιώσουν τέτοι
ου είδους εγχείρημα, δεν είχαν χρημα
τοδοτηθεί έως πρόσφατα. Σημειώνω
πως έχει δρομολογηθεί σημαντικό πο
σοστό του προγράμματος.
Α ς μην νομιστεί όμως ότι, μέχρι να έλ
θει σε πέρας αυτή η Επιχείρηση, μέ
νουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Με συ
μπληρωματικές νομοθετικές ρυθμίσεις
της τελευταίας διετίας, μεταφέρθηκαν
αρμοδιότητες από την Π ροεδρία της
Δημοκρατίας στους εκάστοτε Υ πουρ
γούς, ανάλογα τους Χωροταξίας ή

Ανάπτυξης, καθώς και τους Π εριφε
ρειάρχες, ώστε να διευκολύνονται δια
δικασίες εγκριτικών αποφάσεων. Οι
πολεοδομικές μελέτες δεν είναι πλέον
προεδρικά διατάγματα, ενώ οι χωροθετήσεις σημαντικότατων αναπτύξεων
εγκρίνονται μέσω μελετών περιβαλλο
ντικών επιπτώσεων, διότι αντιμετωπί
ζονται ως «έργα». Αρκετά χρονίζοντα
αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί, που
δεν έχουμε δει ακόμη τα αποτελέσματά
τους στο χώρο, αλλά θα τα συναντή
σουμε μπροστά μας προσεχώς.
Τελειώνοντας θέλω να σημειώσω πως
πάντοτε η προσπάθεια για εκ των προτέρων κριτική αποτίμηση δράσεων που
βρίσκονται σε εξέλιξη αποδεικνύεται
επιεικέστερη, συγκρινόμενη με την
πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται
στη συνέχεια. Ίσω ς το χαρακτηριστι
κότερο παράδειγμα να αποτελεί η
Ολυμπιάδα. Αρκετοί πολίτες της χώ
ρας είχαν αρθρογραφήσει, υπογράψει
κείμενα, λάβει μέρος σε συγκεντρώ
σεις ή οργάνωσει πορείες και ημερίδες
εναντίον της τέλεσής της. Κανείς μας
όμως δεν είχε προβλέψει, σε αντίθεση
με την εκπεφρασμένη γνώμη του ποιη
τή ότι «πολλοί προβλέπουν», τις τόσης
έκτασης καταστροφικές συνέπειες που
θα είχε αυτή η ανάληψη στη συγκεκρι
μένη χρονική συγκυρία.
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Η Φόφη δεν είναι «μόνη»...
α αποπέμψει άραγε ο
Γιωργάκης τη Φώφη
Γεννηματά;, αναρωτιό
μασταν στο τχ. 811 της
27ης
Φεβρουάριου,
όταν αποκαλύπταμε τη φωτο
γραφική διάταξη του άρθρου
11 του Ν.3146/2003, με την
οποία η Υπερνομάρχης επω
φελείται και έχει δικαίωμα να
εισπράξει «ειδική άδεια μετ’
αποδοχών, για όλο το διάστη
μα που ασκεί (σ.σ. τα πολιτικά
της) καθήκοντα», από τη δη
μόσια υπηρεσία στην οποία
εργάζεται.
Το ερώτημά μας ήταν βεβαί
ως ρητορικό καθώς προεξο
φλούσαμε ότι «μέσα στην
προεκλογική βαβούρα τα
στοιχεία αυτού του άρθρου
ίσως λησμονηθούν και είναι
βέβαιο ότι κάποιοι θα τα προσπεράσουν σκόπιμα».
Έτσι επανερχόμαστε σήμε
ρα με την ενδιαφέρουσα συ

Θ

νέχεια: Η περίπτωση της
Υπερνομάρχη Αθηνών δεν εί
ναι η μοναδική. Υπάρχει και
προηγούμενη σχετική διάτα
ξη, η οποία σκανδαλωδώς
εξακολουθεί να ευνοεί ορι
σμένους Δημάρχους, που
πριν είχαν σχέση εργασίας με
φορείς του Δημοσίου.
Πρόκειται για το άρθρο 298
του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα και χρονολογείται
από το 1995. Μάλιστα η συ
γκεκριμένη διάταξη δύο φο
ρές είχε επιχειρηθεί να καταργηθεί και δυο φορές ανεστάλη η κατάργηση. Η Βάσω Παπανδρέου είχε προτείνει τη
δυνατότητα επιλογής μεταξύ
του μισθού ή των εξόδων πα
ράστασης (όπως ονομάζεται
η αμοιβή του Δημάρχου). Μά
λιστα είχε δώσει και χρονική
παράταση στους Δημάρχους
και Νομάρχες προκειμένου να
κάνουν τις επιλογές τους. Η

παράταση αυτή εξέπνεε το
2003, πλην όμως μέχρι και σή
μερα παραμένει ο διπλός μι
σθός, αυτός του Δημάρχου
και αυτός της προηγούμενης
εργασίας σε φορέα του Δημο
σίου Τομέα.
Τι αναφέρει η παράγραφος
7 του άρθρου 298 του Δημοτι
κού και Κοινοτικού Κώδικα;
«Στους δημάρχους όλων των
δήμων, στους προέδρους των
κοινοτήτων άνω των δύο χιλιά
δων κατοίκων, καθώς και
στους αντιδημάρχους δήμων
άνω των ογδόντα χιλιάδων κα
τοίκων, που είναι δημόσιοι
υπάλληλοι ή υπάλληλοι φορέ
ων του δημόσιου τομέα, όπως
αυτός είχε οριοθετηθεί με το
άρθρο
1 παρ. 6 του
ν.125611982, χορηγείται από
την υπηρεσία τους η παραπά
νω ειδική άδεια του άρθρου αυ
τού για όλο τα διάστημα που
ασκούν τα καθήκοντα τους».

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
^

:®

C H R IST O P H E R A. F A R A O N E
Καθηγητής Κλασικών Σπουδών

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ
■

Μετάφραση: Μανόλης Παπαθωμόπουλος
Μ ε 358 σελίδες

Ποια ήταν τα μαγικά ξόρκια στα οποία κατέφευγαν οι
αρχαίοι Έλληνες -ά ντρ ες και γυ να ίκ ες- για να κρατήÄ
σουν, οι γυναίκες τους εραστές, οι άντρες τις ερωμένες
τους, ή για να τους εμπνεύσουν το ερωτικό πάθος μέΡ
χ
ρ
1 να τους σαγηνεύσουν και να τους αναγκάσουν να
τους π αραδοθούν ερωτικά; Μ αγικά βότανα, φίλτρα,
κατάδεσμοι, ξόρκια, κατάρες, φυλαχτά, κούκλες και άλλα μαγικά
μικροαντικείμενα, είχαν αναλάβει σπουδαίο ρόλο.
Ο Christopher Faraone μας ξεναγεί σ’ αυτόν τον ασυνήθιστο και παράξενο κόσμο των
μαγικών πρακτικών και των επιπτώσεών τους σχετικά με την ανδρική και γυναικεία
σεξουαλικότητα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Παπαδημα
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Και ποια είναι η «παραπάνω ι
ειδική άδεια»·, Το περιγράφει
η παράγραφος 3 του ίδιου άρ
θρου: «η ειδική άδεια του άρ
θρου αυτού χορηγείται με
πλήρεις αποδοχές και θεωρεί
ται χρόνος πραγματικής υπη
ρεσίας για όλα τα δικαιώματα
που απορρέουν από την υπαλ
ληλική, εργασιακή και ασφαλι
στική τους σχέση».
Η διάταξη αυτή αφορά αρ
κετούς Δημάρχους, όπως για
παράδειγμα τον Πρόεδρο της
ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ένωση Δή
μων και Κοινοτήτων Ελλά
δος), Πάρι Κουκουλόπουλο,
αλλά και τον Δήμαρχο Ηρα
κλείου και μέλος του Δ.Σ. της
ΚΕΔΚΕ, Γιάννη Κουράκη. Και
οι δυο εργάζονταν στην ΔΕΗ.
Η σκανδαλώδης αυτή ρύθμι
ση υπήρξε η βάση για τον νό
μο του 1999 που αφορά και
τους Νομάρχες, αφού βάση
του Συντάγματος περί ισότη
τας (!) και ισονομίας «διεκδίκησαν» ό,τι εισέπρατταν και οι
Δήμαρχοι από το 1995. Για
τους υπόλοιπους εργαζόμε
νους έλληνες πολίτες μπορεί
να ισχύσει άραγε η ίδια συ
νταγματική ρύθμιση, ώστε να
παίρνουν άδεια μετ’ αποδο
χών από μια υπηρεσία για μακρά χρονικά διαστήματα για :
να εργάζονται και να αμείβο
νται από μια δεύτερη;
Τι θα κάνει γι’ αυτό το ζήτη
μα ο νέος υπουργός Εσωτερι
κών Πρ. Παυλόπουλος; Θα
κουκουλώσει κι αυτός το θέμα
ακολουθώντας την πρακτική
των προηγουμένων υπουρ
γών ή θα καταργήσουν αμέ
σως -όπως επιβάλλεται- τη
σκανδαλώδη αυτή ρύθμιση;
Μήπως ο κυβερνητικός θώ
κος μετέβαλε τις απόψεις της
Ν.Δ.; Διότι στη συζήτηση στη
Βουλή στις 18.4.2003 άλλα
υποστήριζε το -τό τε- κόμμα
της «αξιωματικής αντιπολί
τευσης»...
Ο.Φ.

Δεν μπορώ σημαίνει δεν θέλω
του Μ α ν ό λ η Κ αρέλλη

ε χαρακτηριστική συχνότητα επα
νέρχεται η φράση «δεν μπορούμε
να χάνουμε τίποτα» (ή κάποια π α 
ραλλαγή της).
Εκφωνείται από άτομα που κρατούν
κάποια ουσιαστική ή τυπική δύναμη
στα χέρια τους, όταν αντιμετωπίζουν
κριτική για την ένοχη σιωπή των μετά
από κάποια επίθεση των ισραηλινών
στρατιωτικών δυνάμεων σε παλαιστι
νιακούς καταυλισμούς ή Α μερικανώ ν
και Βρετανών σε κάποια ιρακινή φυλα
κή με στόχο τους προστατευμένους από
διεθνείς συνθήκες φυλακισμένους και
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Και σημαίνει, κατ’ αυτούς, ότι είμαστε
υποχρεωμένοι οι πολίτες του κόσμου,
περίπου από κάποια ειμαρμένη ή από
κάποια θεότητα που ευλογεί το αμερκανικό έθνος, να δοξάζουμε τη βαρβα
ρότητα και την ταπείνωση των θεσμών
που έχουν θεσπισθεί από τη διεθνή κοι
νότητα ή να την ανεχόμαστε στην πιο
ήπια εκδοχή.
Και όμως, τα πράγματα δ εν είναι
ακριβώς έτσι όπως μας τα περιγράφ ουν
οι τρομοκρατημένοι εθελόδουλοι και
όσοι εκτελούν πρακτορικούς ρόλους
και είναι γραμμένοι σε κάποιες μισθοδοτικές καταστάσεις εκτός της π ερ ιο
χής
ελέγχου
κάποιου
διεθνούς
Σ.Δ.Ο.Ε.

Μ

Γιατί και πολλά πράγματα μπορούν
να γίνουν και οι κυρώσεις που επαπειλούνται, εναντίον των μη πειθήνιων, εκ
μέρους της πρωτογενούς επίσημης τρο
μοκρατίας, δεν έχουν ουσιαστικό αντί
κρισμα και τα περιθώρια της αντίστα
σης δεν έχουν εξαντληθεί.
Υπενθυμίζω ορισμένα σχετικώς π ρ ό
σφατα παραδείγματα εναντίωσης στα
κελεύσματα της υπερδύναμης και μη
συμμόρφωσης στις επιταγές της που
έμειναν «ατιμώρητα»· κάτι που αποδεικνυειτην αλήθεια των ισχυρισμών μου.
Ήταν το εξάμηνο εκείνο που η Δανία,
μια μικρή χώρα της Ευρώπης, είχε την
προεδρία της Ευρωπαϊκής Έ νω σης. Ο
Πρόεδρος των Η νωμένω ν Πολιτειών

της Αμερικής επίεζε τον προεδρεύοντα
του Συμβουλίου Π ρω θυπουργό της να
εγγρ άφ ει ά ρον-άρον την Τουρκία για
ημερομηνία σύνδεσης. (Είναι συγκινη
τικό το ενδιαφ έρον της μιας και μόνης
υπερδύναμης υπέρ της προστατευομένης της Τουρκίας και η προσπάθειά της
ν α επιρρίψει το κόστος της οικονομικής
αναβάθμισής της στις πλάτες της Ευρώ
πης.) Ο Δ α νός Π ρω θυπουργός αντέκρουε τα αμερικανικά διαβήματα. Στο
τέλος, όταν ο Π ρόεδρος Μ πους έγινε
ιδιαίτερα φορτικός, ο Δ α νός Πρωθυ
πουργός έδωσε εντολή στους γραμμα
τείς του ν α μην τον συνδέουν με τον
αμερικανό Π ρόεδρο. Π αρ’ όλ’ αυτά
δεν επακολούθησε εισβολή των αμερικανώ ν πεζοναυτώ ν για να ξεπλύνουν
τη δανική αμφισβήτηση του κύρους του
αμερικανού Π ροέδρου.
Έ ν α άλλο παράδειγμα αντίστασης
εναντίον της υπερδύναμης που πέρασε
κι αυτό χωρίς μοιραίες συνέπειες:
Ή τ α ν τότε που οι Η Π Α συνεπικουρούμενες από τον υπηρέτη των στην
Ευρώπη, τη Βρετανία και την Ισπανία,
θέλησαν ν α περάσουν ένα ψήφισμα
στο Συμβούλιο Α σφαλείας των Η νωμέ
νω ν Εθνώ ν που θα έδινε έναν αέρα διε
θνούς νομιμότητας στον κυοφορούμενο
πόλεμο εναντίον του Ιράκ. Το Συμβού
λιο Α σφ αλείας όμως δεν ενέδιδε. Πρώ
τη η Γαλλία, με εκφραστή μια σπουδαία
ευρωπαϊκή μορφή, τον τότε υπουργό
των Εξωτερικών, απειλούσε με βέτο.
Για λόγους εντυπώσεων οι Η Π Α επέ
μεναν στο ψήφισμα, προκειμένου να
πάρουν έστω μια σχετική πλειοψηφία
στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και ήσαν
ορισμένες μικρές χώ ρες ή άλλες κατα
χρεω μένες και υποχείριες του Δ ιε
θνούς Νομισματικού Ταμείου και άλ
λων παρόμοιω ν φιλανθρωπικών οργα
νώ σεων, μέλη του 15μελούς Συμβουλί
ου Α σφ αλείας, που είπαν «όχι» στις
πιέσεις και που περιφρόνησαν τις κρυ
φ ές ή και φ α νερ ές απειλές, με αποτέλε
σμα την απόσυρση του αμερικανοβρετανικού σχεδίου ψηφίσματος για τον

πόλεμο. Α π’ ότι γνωρίζω, δεν επακο
λούθησε εισβολή εναντίον των μη συ(νεργάσιμων χωρών.
ΥνΊια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, η Ισπα
νία και μια μικρή, η Ο νδούρα, την ακρι
βή θέση της οποίας στον παγκόσμιο
χάρτη απλώς υποπτευόμαστε, αποχώ
ρησαν από την επιχείρηση του Ιράκ.
Ούτε και τη φορά αυτή επακολούθησε
κάποια εισβολή ή έστω κάποιος απο
κλεισμός σε βάρος των.
Και το τελευταίο παράδειγμα που μας
μεταφέρει το μήνυμα ότι υπάρχουν πο
λύ μεγάλα περιθώρια αντίστασης ενα
ντίον της αυθαιρεσίας και της διακρα
τικής τρομοκρατίας το δίδει η Κύπρος
μας. Π ρέπει να ψηφίσετε το «ναι», έλε
γαν σε όλους τους τόνους, με αποδέκτη
τους Κυπρίους, οι Αμερικανοί και οι
απανταχού της υφηλίου άνθρωποί των.
Οι Κύπριοι όμως υπεστήριξαν ότι ένα
δημοψήφισμα απαντιέται και μ’ ένα
«ναι» αλλά και μ’ ένα «όχι». Και προτί
μησαν το «όχι», για τους δικούς των, σε
βαστούς λόγους. Δ εν θέλησαν, είπαν με
τον τρόπο των, να μοιάσουν μ’ εκείνη
την κυράτσα που «με το να μην μπορεί
να πει όχι στον ένα και με το να μη χ α 
λάει χατίρι στον άλλο δεν έκανε παιδιά
με τον άντρα της». Κι εδώ, στην Κύπρο
μας, δεν αντιληφθήκαμε κάποια νέα ει
σβολή στο ελεύθερο κομμάτι της, ούτε
προβλέπεται να συμβεί κάτι τέτοιο στο
προβλέψιμο μέλλον.
Το τελικό επιμύθιο:
Ό σ ο ι λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν
τίποτα εναντίον της παγκόσμιας αυθαι
ρεσίας ή να προβάλουν κάποια αντί
σταση στη διεθνή τρομοκρατία, εκείνη
βέβαια που ασκείται ως κρατική πολιτι
κή με στόχο τη διεθνή νομιμότητα και
τους θεσμούς του ελεύθερου κόσμου,
κάτι άλλο εννοούν: ότι δεν θέλουν να

κάνουν τίποτα.
Και προσπαθούν, όπως η κολοβή αλε
πού του μύθου του καλού μπαρμπα-Αίσωπου, να μας κάνουν κι εμάς «ίσους και
όμοιούς» των, συμμέτοχους στην ατολμία και στην εθελοδουλεία των.
<$^|
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Το συλλογικό έγκλημα συνεχίζεται μέχρι τέλους
Στη δίνη των παρανομιών, των
ψεμάτων, της τρομοϋστερίας και των
εγκλημάτων που έχει προκαλέσει,
παρασυρμένος από τη συμμορία των
ακροδεξιών συνεργατών που τον
περιβάλλουν και με τη συνεργασία του
στενού συμμάχου του Τόνι Μπλερ, ο
αμερικανός Πρόεδρος Τζορτζ Μπους
κινείται αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε
δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι
να δικαιώσει και να συνεχίσει την
άφρονα και επικίνδυνα βάρβαρη
πολιτική που αποφάσισε να εφαρμόσει
την επομένη της «βολικής»
τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης
Σεπτεμβρίου 2001, και ο δεύτερος να
δημιουργήσει τις κατάλληλες
συνθήκες που θα αναστρέψουν το
αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί
σε βάρος του στο εσωτερικό των ΗΠΑ,
ενόψειτων επικείμενων εκλογών στη
χώρα του. Δύο άξονες που δεν
αποκλείεται να σταθούν αφορμή για
νέες και μεγαλύτερες αναταράξεις,
καθώς ο Μπους αντιμετωπίζει μια
πραγματική χιονοστιβάδα καθημερινών
κατηγοριών και στοιχείων που
αποκαλύπτουν το μέγεθος της
καταστροφικής πολιτικής του.

Lτελευταίες πληροφορίες που είστην αμερικανική κυβέρνηση, περιλαμδαν εδώ και μερικές ημέρες το
βανομένου και του ίδιου του Π ροέδρου
φως της δημοσιότητας, δεν ξένι Τζορτζ Μ πους, πολύ πριν επισυμβούν
σαν τελικά κανένα. Κι αυτό διότι,
μάλιστα, καθώς περιλαμβάνονται στα
όσοι δεν το γνώριζαν, τουλάχιμέσα και τους τρόπους «ανάκρισης»
οτον το υποπτεύονταν: τα εγκλήματα
ατόμων που «θεωρούνται ότι έχουν
στην ιρακινή φυλακή Άμπου Γράιμπ,
ανάμιξη με την τρομοκρατία», όπως
που προκάλεσαν σοκ στη διεθνή κοινή
αναφ έρεται σε εγχειρίδια και εγκυκλί
γνώμη, δεν ήταν «μεμονωμένα» περι ους που κυκλοφορούν μεταξύ αξιωματούχων του Π ενταγώ νου, της CIA, του
στατικά και, κυρίως, δεν ήταν άγνωστα
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FBI και άλλων μυστικών υπηρεσιών.
Σ αν ν α μην έφτανε όμως η φρίκη και
η δυσωδία των «ανδραγαθημάτων»
αμερικανώ ν και βρετανών αξιωματι
κών, στρατιωτών, φυλάκων και μυστι
κών πρακτόρω ν στο Άμπου Γράιμπ,
ήλθε και η επίθεση της αμερικανικής
α ερ οπ ορ ία ς στο Ραμάντι του δυτικού
Ιράκ, όπου την περασμένη εβδομάδα
έπ νιξα ν στο αίμα μια γαμήλια τελετή,
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ικοτώνοντας περισσότερα από 40 άτοχα, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά,
ιε το πρόσχημα ότι «δέχτηκαν πυρά».
Το φαινόμενο αυτό, γ ια το οποίο οι
Αμερικανοί ζήτησαν συγγνώμη, δεν
ίταν βεβαίως άγνωστο στην κοινή γνώχη. Ε ίχ ε εμφ ανισθεί κ α τά κόρον στο
Α φ γ α νισ τά ν κ α ι πιο πριν στους βομ
β α ρ δ ισ μ ο ύ ς του 1999 κ α τά της Γιου
γκ ο σ λ α β ία ς, όπου κ ά θ ε φ ορά ο ι Α μ ε 
ρικανοί -ή το Ν Α Τ Ο - σκότωναν
χθρό α αμάχους, για να ζητήσουν κατόιιν με την ίδια υποκριτικότητα συγ
γνώμη.
Σ το Ι ρ ά κ όμως η κατάσταση π αίρνει
ιλ έο ν τη μορφή γενοκτονίας, όσο πε
ρισ σ ό τερο ο ιρακινός λαός σ τρέφ εται
<αχά τω ν Αμερικανώ ν κ α ι των συμμά(ων τ ο υ ς , διαπιστώνοντας ότι η εισ βο

λή κ α ι η κατοχή της χώρας του δεν ε ί
χαν κ α μ ία σχέση με την ανατροπή του
Σ α ν τά μ Χ ουσ εΐν, την «απελευθέρω 
ση» του λαού κ α ι τη δημιουργία συν
θηκών που θ α επέτρεπαν την αποκα
τάσταση της δημοκρατίας κ α ι την ο ι
κονομική ανάπτυξη της χώρας. Έ τσ ι
το περιστατικό του Ραμάντι φ α ίνεται
σαν ένα μικρό μόνο κομμάτι της δολο
φονικής δράσης των αμερικανοβρετανικώ ν κ α ι των άλλων κατοχικώ ν δυνά
μεων σε όλη σχεδόν την ιρακινή επι
κρ ά τεια , όπου δυναμώνει συνεχώς η
ήδη σθεναρή αντίσταση του λαού της
χώρας.
Ο ρισ μένοι αναλυτές προσπαθούν να
πείσουν την κοινή γνώμη ότι η Ουάσιγκτον κ α ι το Λονδίνο, βρισκόμενες σε
πολύ δύσκολη θέση κ α ι σπρωγμένες

από τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό νε
κρών στρατιωτών τους, αλλά κ α ι τα
υπέρογκα ποσά που πρέπει να διαθέ
τουν για τη διατήρηση της κατοχής, κα
θώς κ α ι από την εντελώς αρνητική ει
κόνα που δημιούργησε στη διεθνή κοι
νή γνώμη η ιστορία των βασανιστηρίων
σε βάρος κρατουμένων, μελετούν τον
τρόπο της αποχώρησής τους από το
Ιρ άκ, αμέσως μόλις παραδοθεί η εξου
σία της χώρας στη νέα ιρακινή κυβέρ
νηση που θα επιλεγεί στις 30 του ερχό
μενου Ιουνίου.
Π α ρ ’ όλα αυτά, εδώ κ α ι δυο μόλις
ημέρες υποβλήθηκε στο Συμβούλιο
Ασφαλείας του Ο Η Ε ένα κοινό αμερικανοβρετανικό σχέδιο ψηφίσματος, με
το οποίο ζητείται η επίσημη αναγνώρι
ση της νέας κυβέρνησης του Ιρ ά κ κα ι

Η (παρα) οικονομία του πόνου
ε απρόσμενα θεαματικό τρόπο αυξάνονται οι φωτογρα
φίες από τα βασανιστήρια στο Ιράκ. Η απρόσκοπτη εμφά
νιση ενός τέτοιου ερεθιστικού υλικού νομίζει κανείς ότι
πρωτίστως εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας ευρύτερης κατανάλω
σης από ένα κοινό που δεν συμμερίζεται απαραίτητα την ιδιο
μορφία και τις γεωπολιτικές στρατηγικές μιας επιχείρησης, αλ
λά είναι λογικά εξοικειωμένο με την πρόσληψη της βίας και του
πόνου.
Δεν είναι μόνο ορατές από τις τηλεοπτικές οθόνες οι εικόνες
των βασανιστηρίων. Τις κρατάμε και στα χέρια μας, μέσα από
τις μικρές ή μεγάλες φωτογραφίες των εφημερίδων και περιο
δικών. Την αρχή έκαναν οι βρετανικές «λαϊκές» εφημερίδες και
μέσω αυτών έκαναν τον γύρο του κόσμου. Μπορεί να εκληφθεί
σαν μια άτεγκτη οδηγία έτοιμη να λάβει ένα παγκοσμιοποιητικό
χαρακτήρα.
Εξαρτάται από τα κίνητρα του φωτογράφου: Φρόντισε απλά
να «αποθανατίσει» τις στιγμές ικανοποιώντας μερικώς μόνο την
προσωπική του φιλοδοξία; Ενήργησε βάσει ενός σχεδίου σύμ
φωνα με το οποίο παρόμοιας μεταχείρισης θατύχουν όσοι στο
μέλλον προβάλλουν αντίσταση στα στρατεύματα της δυτικής
συμμαχίας;
Μια φωτογραφία αποκτά και αλληγορική σημασία. Δεν πέρα
σε απαρατήρητο και από τους συντάκτες του TIME. Γι’ αστό με
τέτρεψαν το γυμνό σώμα ενφς φυλακισμένου σε πίνακα ζωγρα
φικής για να κοσμήσει το εξώφυλλο. Χωρίς να είναι στις προθέ
σεις του, παρουσίασαν την μορφή ενός αγιοποιημένου μάρτυ
ρα: Μια νέα εκδοχή του αναγεννησιακού έργου «Τα μαρτύρια
του Αγίου Σεβαστιανού». Δεν είναι εύκολο να γίνει πιστευτό ότι
κατ’ αστόν τον τρόπο αναλαμβάνουν ν’ αποσείσουν τις ευθύνες
τηςπλειοψηφίαςτης αμερικανικής κοινωνίας για το συμβάν; Τα
MME παίρνουν τις αποστάσεις τους αναλαμβάνοντας να χύ
σουν «κροκοδείλια δάκρυα» για λογαριασμό ενός έθνους που
δεν γνώριζε; Θα μπορούσε να είναι και έτσι.
Άμεσα τα MME αντιλήφθηκαν ότι η φαντασία της κοινής γνώ
μης παραμένει άπληστη, έτοιμη να ρουφήξει την μια εικόνα με
τά την άλλη, χωρίς να παρεμβληθεί ο οποιοσδήποτε λογοκρι
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τής. Ακόμη και εάν αφυπνισθούντα αντανακλαστικά της δημο
κρατικής συνείδησης των πολιτών, θα έχει προηγηθεί η αρχική
επαγγελματική «διαστροφή» μιας στενής συντεχνίας: Το πώς ο
κόσμος παρ’ όλη την αποστροφή του θα αποζητά όλο και πε
ρισσότερο υλικό βίας και πόνου, επιτρέποντας στα MME να
καυχώνται ότι για άλλη μια φορά μερίμνησαν για την έγκαιρη
και αποκαλυπτική ενημέρωση.
Το κοινό έχει ανάγκη να τα βλέπει, είτε αποφασίσει να τα κα
ταδικάσει είτε όχι. Οι «ακατάλληλες φωτογραφίες» όμως δύ
σκολα αποτελούν αφορμή για να προβληματισθείς σχετικά με
το πώς δημιουργείται ένας συνειδητός(;) βασανιστής. Για λο
γαριασμό μας το έπραξε ο Αλμπέρ Καμύ: « Πίσω από τα πιο ει
ρηνικά πρόσωπα, τα πιο οικεία, λαγοκοιμάται το ένστικτο του
βασανιστή και του φονιά». Αυτά τα ανυποψίαστα, «αθώα» πρό
σωπα τα γνώρισε πολύ καλά η ιστορία από την αρχαιότητα έως
σήμερα. Στη Γαλλική Επανάσταση αμέτρητοι ήταν αυτοί που
προθυμοποιήθηκαν να παίξουν το ρόλο του δήμιου στη γκιλοτίνα εντελώς δωρεάν. Στη ναζιστική Γερμανία ένα έθνος είχε γαλουχηθεί για να θεωρεί την κατάδοση μια φυσική και νόμιμη
πράξη, έτσι ώστε να απολαμβάνει σιωπηλά την τιμωρία του
εβραϊκού πληθυσμού.
Μια κοινωνία μπορεί να διευρύνει τον κύκλο των δημοκρατι
κών κατακτήσεων, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι αυξάνει η
κοινωνική ευαισθησία για τις περιπτώσεις καταπάτησης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης
ανέχεται παθητικά βασανισμούς που αφορούν περιπτώσεις
εγκλημάτων του κοινού ποινικού δικαίου. Προέχει η διασφάλι
ση του ομαλού κοινωνικού βίου. Εφόσον εμείς υπηρετούμε την
«φυσιολογική ομαλότητα», δικαιούμαστε να έχουμε την ακλό
νητη νομική αιτιολόγηση που επιτρέπει την όποια παρεκτροπή.
Στα όρια του δικού μας πολιτισμού και ή όποια διαστροφή είναι
σε θέση να ωφελήσει τους πρωταγωνιστές της: Ακόμη και εάν
τους αποτάξουν από το στράτευμα, όλο και κάποιους θα βρού
νε για να τους μοσχοπουλήσουν το λαχταριστό τους εμπόρευ
μα. Φωτογραφίες, βίντεο και άλλα σουβενίρς.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ
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ταυτόχρονα η υιοθέτηση απόφασης για
την παραμονή στη χώρα μιας «ειρηνευ
τικής δύναμης» η οποία θα τελεί υπό
αμερικανική διοίκηση.
Στην πραγματικότητα οι Μπους και
Μ πλερ κάθε άλλο παρά σκοπεύουν να
αποσύρουν τις δυνάμεις τους από το
Ιράκ. Αντίθετα -όπ ω ς είχε δηλώσει άλ
λωστε ο ίδιος ο Μ πους κατά την έναρξη
της εισβολής- σκοπεύουν να παραμεί
νουν εκεί για αρκετά χρόνια ακόμα,
καθώς θέλουν να διατηρήσουν ολόκλη
ρη την ευρύτερη περιοχή υπό τον α πό
λυτο έλεγχό τους, γιατί αυτό επιβάλ
λουν τα ζωτικά οικονομικά και γεω πο
λιτικά τους συμφέροντα - και όχι βε
βαίως η πρόθεση εκδημοκρατισμού
των χωρών που την περιβάλλουν.
Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, σκοπεύουν
να εγκαταστήσουν μια ν έ α -τ ο ίδιο και
περισσότερο υπάκουη από την προη
γούμ ενη- κυβέρνηση, στην οποία θα
παραδώσουν την εξουσία στις 30 Ιουνί
ου, ενώ στη συνέχεια, καλυπτόμενοι
από την απόφαση που επιδιώκουν να
υιοθετηθεί στον Ο Η Ε για μια ειρηνευ
τική δύναμη, θα προσπαθήσουν να πείσουν τις χώρες του ΝΑΤΟ να αναλάβει
αυτό την ευθύνη -α λ λ ά και το κόστοςτης διατήρησης της ασφάλειας στο
Ιράκ, υπό αμερικανική διοίκηση όμως,
για την οποία μάλιστα, σύμφωνα με δη
λώσεις αμερικανών κυβερνητικών
αξιωματούχων, θα υπάρξει και σχετικό
«αίτημα» της νέα ς ιρακινής κυβέρνη
σης.
Για τον λόγο αυτό εξάλλου, σε ομιλία
του την περασμένη Δευτέρα, ο Π ρόε
δρος Μπους, σε μια προσπάθεια να κα
τευνάσει τα πνεύματα, δήλωσε ότι πρό
κειται να κατεδαφιστεί η αμαρτωλή φυ
λακή του Άμπου Γράιμπ, στη θέση της
οποίας θα κατασκευασθεί μια καινούρ
για φυλακή σύγχρονων προδιαγρα
φών. Παράλληλα υποσχέθηκε ότι θα
διαλύσει τους αντάρτες που μάχονται
κατά των συμμαχικών δυνάμεων.
Ή δη όμως η προσωρινή -κατοχική διοίκηση του Ιράκ αντιμετωπίζει τερά
στια προβλήματα στον σχηματισμό της
νέας κυβέρνησης, κυρίως αναφορικά
με τα άτομα που θα την αποτελούν, αλ
λά και με τις δικαιοδοσίες που θα της
δοθούν, καθώς οι Αμερικανοί επιμέ
νουν να θέλουν να διατηρήσουν τον
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έλεγχο σε ορισμένους καίριους τομείς
της εξουσίας, εντείνοντας τη μαχητικό
τητα διαφόρων ομάδων αντίστασης, με
πρώτες τις δυνάμεις του Σιίτη ηγέτη
Μοκτάντ ας-Σαντρ.
Έ τσι μέχρι στιγμής είναι αμφίβολο αν
τελικά οι Μ πους και Μ πλερ θα κατα
φέρουν να εφαρμόσουν απόλυτα τα
σχέδια τους, πα ρ’ όλο που το επιθυμούν
διακαώς, καθώς η δημοτικότητα και
των δύο βρίσκεται στο ναδίρ, ενόψ ει
και των εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις Η Π Α τον ερχόμενο Ν ο 
έμβριο και στη Βρετανία τον ερχόμενο
χρόνο.
Στο πλαίσιο των δυο βασικών αξόνω ν
που κινείται ο Π ρόεδρος Μπους εντάσ
σεται άλλωστε η πρόσφατη απόφασή
του να εντείνει τις κυρώσεις σε βάρος
της Συρίας, αλλά και της Κούβας, σε
βαθμό μάλιστα που ν α προκαλέσει την
αντίδραση των ίδιων των κουβανών
αντικαθεστωτικών που συνωστίζονται
στις γειτονιές της Φλόριντα.
Στο ίδιο πλαίσιο εξάλλου εντάσσεται
και η σκανδαλώδης υποστήριξη που

π ρ οσφ έρει στον ισραηλινό πρωθυπουργό Α ρ ιέλ Σαρόν, ο οποίος, εκμεταλλευόμ ενος την περίσταση, πράγματοποιεί τη δική του γενοκτονία σε βά
ρος των Παλαιστινίων, αποφασισμένος
να τελειώ νει μια και καλή μαζί τους.
Την περασμένη Δευτέρα ο ισραηλινός
στρατός αποχώ ρησε από την περιοχή
της πόλης Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας, αφού προηγουμένως και επί μία
ολόκληρη εβδομάδα με περισσή αναλ
γησία γκρέμιζε σπίτια σε δυο καταυλι
σμούς, σκοτώνοντας ή τραυματίζοντας
δεκάδες άμαχους και δημιουργώντας
νέο κύμα προσφύγω ν. Σε βαθμό που να
προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση
του υπουργού Δικαιοσύνης Γιοσέφ Λαπίντ, ο οποίος, συγκλονισμένος από την
εικόνα μιας ηλικιωμένης Παλαιστίνιας
που έψ αχνε ν α βρει τα φάρμακά της
στα ερείπια του σπιτιού της και η οποία
του θύμισε, όπω ς είπε, τη γιαγιά του
που χάθηκε στο Ολοκαύτωμα, δήλωσε:
«Φ αντάζουμε σαν τέρατα στα μάτια
του κόσμου». Ο ίδιος επέκρινε δριμΰτατα την κυβέρνηση για τις κατεδαφί-
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τεις, τις οποίες χαρακτήρισε απάνθρω πες
<αι προειδοποίησε για το ενδεχόμ ενο επι3ολής κυρώσεων εκ μέρους της διεθνούς
ωινότητας.
Για τη δραστηριότητα αυτή του στρατού,
του τερματίσθηκε εσπ ευσμ ένα εξαιτίας
Γης διεθνούς κατακραυγής και για την
3ποία ο υπουργός Ά μυνας Σ αούλ Μ οφ ά ζ
έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη, η δικαιολο
γία ήταν ότι αναζητούσαν μυστικές διό
δους από τις οπ οίες οι Π αλαιστίνιοι εφ ο
διάζονται με όπλα από την Α ίγυπτο. Ό π ω ς
ανακοινώθηκε μάλιστα, βρέθηκαν ορισμέ
νες από τις διόδους αυτές και κατασχέθη
καν όπλα και πυρομαχικά. Τ όσ ο η δικαιο
λογία όμως, όσο και η τελική ανακοίνω ση,
δείχνουν ότι ο στρατός θα επιστρέφ ει με
την πρώτη ευκαιρία.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΣ

Η κριτική δεν είναι αντισημιτισμός
Του Άνταμ Κέλερ

Νέιθαν Σαράνσκι -πρώην σοβιετικός αντιφρονών και «υ
πουργός για την εβραϊκή διασπορά» στην κυβέρνηση του
Αριέλ Σαρόν- περιόδευσε πρόσφατα σε διάφορα κέντρα
των ΗΠΑ και σε πρωτεύουσες της Ευρώπης, στο πλαίσιο μιας
εκστρατείας «εναντίον του νέου αντισημιτισμού». Ένα από τα
επιχειρήματα του μάλιστα αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Συγκε
κριμένα ο Σαράνσκι υποστήριξε ότι, ακόμα και όταν οι επικρί
σεις κατά της πολιτικής του Ισραήλ δείχνουν ότι είναι σωστές, η
δημόσια διατύπωσή τους μπορεί να θεωρηθεί ως πράξη αντι
σημιτισμού, εκτός αν οι επικριτές αφιερώνουν ίσο χρόνο και
ένταση σε επικρίσεις και κατηγορίες έναντι οποιουδήποτε άλ
λου στον κόσμο πρέπει επίσης να επικριθεί. Τόσο απλά και κα
θαρά. Μπορούν όμως να είναι έτσι τα πράγματα;
[...] Σε καιρούς όπως οι σημερινοί, κυρίαρχο θέμα είναι ότι οι
πολιτικές του Ισραήλ αντιμετωπίζονται με έντονες επικρίσεις
σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως και ότι πολλές από
τις επικρίσεις αυτές δίνουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε
ενέργειες του Ισραήλ, σχετικά με πράξεις καταπίεσης ή παρα
βίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από όση δίνουν σε ανά
λογες ενέργειες άλλων καθεστώτων στον κόσμο. Παρ’ όλα αυ
τά, είναι όλες αυτές οι επικρίσεις πράξεις αντισημιτισμού; Όχι
κατ’ ανάγκη. Αντίθετα, μπορεί να βρεθεί μια μεγάλη σειρά άλ
λων εξηγήσεων στο φαινόμενο αυτό:
• Κανένα κράτος, το οποίο ασκεί καταπίεση, αξιώνει να θεω
ρείται ότι είναι μια δυτική δημοκρατία, στην πραγματικότητα «η
μόνη δημοκρατία» στην περιοχή του, ζητώντας μάλιστα τη διε
θνή υποστήριξη σ’ αυτή τη θέση του. Δεν είναι λοιπόν φυσικό οι
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0 Άνταμ Κέλερ είναι ισραηλινός δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης ενός
ενημερωτικού δελτίου με τον τίτλο Το άλλο Ισραήλ. Τα παραπάνω είναι
αποσπάσματα ενός σχολίου που έγραψε ο ίδιος στο τελευταίο τεύχος του
δελτίου.

πολίτες των άλλων δυτικών δημοκρατιών να παρακολουθούν
πιο στενά τη συμπεριφορά ενός κράτους που ανήκει στην «οι
κογένεια»;
• Κανένα κράτος, που ασκεί καταπίεση, δεν δημιουργήθηκε
από ένα λαό ο οποίος υπήρξε θύμα της πιο σκληρής καταπίε
σης, γι’ αυτό και ζήτησε από τον κόσμο νατού προσφέρει υπο
στήριξη και συμπάθεια, διακηρύσσοντας ότι το κράτος που δη
μιούργησε δεν θα είναι συνηθισμένο κράτος αλλά «ένα φωτει
νό παράδειγμα». Δεν είναι λοιπόν φυσικό οι ξένοι να κρίνουν το
Ισραήλ με τα κριτήρια που έθεσαν οι ιδρυτές του;
• Κανένα άλλο κράτος, που ασκεί καταπίεση, δεν έχει δημιουργηθεί από μια εθνότητα η οποία αξίωσε το αποκλειστικό
προνόμιο να πάρει πίσω τη γη όπου έζησαν οι πατέρες του πριν
από 2.000 χρόνια και του αναγνωρίστηκε αυτό το προνόμιο, αρ
χικά από την Κοινωνία των Εθνών και αργότερα από τον ΟΗΕ,
με την απαραίτητη προϋπόθεση όμως ότι αυτό δεν θα γινόταν
σε βάρος του λαού που ζούσε τότε στη γη αυτή. Δεν είναι λοι
πόν φυσικό για τους ξένους να παρακολουθούν αν η προϋπό
θεση αυτή τηρείται;
• Κανένα κράτος, που ασκεί καταπίεση, δεν είναι αποδέκτης
τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο, ούτε απολαμβά
νει μια σχεδόν αυτόματη άσκηση αμερικανικού «βέτο» στο Συμ
βούλιο Ασφαλείας, όποτε αυτό χρειασθεί. Ούτε κανένα άλλο
κράτος, που ασκεί καταπίεση, έχει τη δυνατότητα να ασκεί άμε
ση επιρροή στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα των ΗΠΑ, όσο
έχει το Ισραήλ. Δεν είναι λοιπόν φυσικό για τους Αμερικανούς
πολίτες να αναρωτιούνται για τα τεκτενόμενα σ’ αυτό το κρά
τος - και για τον ίδιο λόγο δεν είναι φυσικό να αναρωτιούνται
και οι πολίτες άλλων κρατών σε έναν κόσμο τόσο κυριαρχούμε
νο από τις ΗΠΑ;
• Κανένα κράτος, που ασκεί καταπίεση, δεν διαθέτει ένα αξιο
σημείωτο οπλοστάσιο με πυρηνικές κεφαλές και πυραύλους,
αρνούμενο ωστόσο να υποστεί οποιονδήποτε διεθνή έλεγχο.
Δεν είναι λοιπόν φυσικό οι ξένοι να παρακολουθούν στενά τις
δραστηριότητες ενός τέτοιου κράτους;
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Ιράκ και νίοσυντηρητικίς
ακροβασίες
(Σε μνήμη Γρηγόρη Γιάνναρου)
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του Μόνου Σταυρουλάκη
αρά τη συνθηματολογική χρήση
του όρου από μια μικρή μερίδα
της Αριστερός και τη συχνή δια
στρέβλωσή του από τον δημο
σιογραφικό λόγο, είναι γεγονός
ότι ο σύγχρονος φιλελευθερισμός συνιστά ένα διακριτό ρεύμα σκέψης στον
χώρο των κοινωνικών και πολιτικών
επιστημών. Ταυτόχρονα αποτελεί και
την κυρίαρχη πολιτική σε σημαντικό
αριθμό κρατών.
Με αφορμή την προαποφασισμένη ει
σβολή και κατοχή του Ιράκ από τις
Η ΠΑ, οι εκπρόσωποι της νεοφ ιλελεύ
θερης αντι-μεταρρύθμισης, αυτού του
εκτός ελέγχου καπιταλισμού, επιχει
ρούν για μία ακόμη φορά επιστημονι
κές αυθαιρεσίες.
Πιο συγκεκριμένα, νεοφ ιλελεύθεροι
αναλυτές περιορίζονται στην πρόταση
ότι «δεν μπορούν να αντιληφθούν τη
λογική του George Bush». Αυτή η «βα
θυστόχαστη» ανάλυση αναφέρεται
ακροθιγώς στη διάκριση στο εσωτερι
κό της αμερικανικής Δ εξιά ς μεταξύ
θρησκόληπτων και φιλελεύθερων Ρεπουμπλικανών. Συνεπώς η εισβολή και
οι θηριωδίες των αμερικανικών στρα
τιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ δεν είναι
παρά μια «παιδική ασθένεια» του Bush
του Νεότερου, μια παροδική «δυσλει
τουργία» του αμερικανικού πολιτικού
συστήματος, ένα «παράδοξο» της εξω
τερικής πολιτικής των ΗΠΑ.
Οι θιασώτες του νεοσυντηρητισμού
εμφανίζονταν «κατά σύστημα» απαι
σιόδοξοι για το πολιτικό και οικονομι
κό μέλλον της Ευρωπαϊκής Έ νω σης,
κυρίως σε σχέση με εκείνο των Η νωμέ
νων Πολιτειών. Αυτή η υπολανθάνουσα και ιδιότυπη «ευρωαπαισιοδοξία»
συνοδευόταν αρχικά και από την εξή
γηση της σθεναρής αντίστασης του γαλλογερμανικού ά ξονα της Ευρώπης μέ
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σα από τις εμπορικές συναλλαγές της
Γαλλίας και της Γερμανίας με το Ιράκ,
αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο την
αντίδραση των δύο ιστορικών χωρών
σε υστεροβουλίες οικονομικού χα ρα 
κτήρα. Ο στόχος ήταν και παραμένει
διττός: η ανεπιτυχής προσπάθεια μετα
τόπισης του κέντρου βάρους του δημο
σίου διαλόγου γύρω από την αμερικα
νική εισβολή από τη σφαίρα της υπεύ
θυνης πολιτικής απόφασης στο πεδίο
των διακρατικών εμπορικών σχέσεω ν
και, κυρίως, η υποβάθμιση του ενδια
φέροντος για το δημόσιο διεθνές δί
καιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους
δημοκρατικούς θεσμούς, δηλαδή για
τους βασικούς πυλώνες του σύγχρονου
δυτικού πολιτικού πολιτισμού.
Αυτές οι ιδεολογικές αυτο-ακυρώσεις
και πολιτικές αγκυλώσεις δεν επιτρέ
πουν στους θεωρητικούς της Ν έας Δ ε 
ξιάς να αντιληφθούν την τριπλή π ρ ο
σβολή κατά του διεθνούς δικαίου, των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημο
κρατίας.
Ως προς το διεθνές δίκαιο, είναι κα
ταφανές ότι παρακάμπτεται κατά τρό
πο εξακολουθητικό. Δ εν υπάρχει βέ
βαια η παραμικρή αμφιβολία ότι ο Σαντάμ Χ ουσεΐν ήταν ένας αδίστακτος δι
κτάτορας. Ωστόσο η επίκληση της «δη
μοκρατικής επέμβασης» στο εσωτερι

κό του Ιράκ προσέκρουε εξαρχής στις
επιταγές των κανόνω ν του διεθνούς δι
καίου. Μ έσα στο πλαίσιο μιας μονό
πλευρης και αυθαίρετης ερ μ η ν εία ς παλαιότερων αποφ άσεω ν των Η νωμένων
Εθνών, οι συστηματικές αμ ερικάνικες
και βρετανικές επιθέσεις πραγματο
ποιήθηκαν χωρίς την εξ α σ φ ά λ ισ η της
σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου
Α σφ αλείας του Ο ΗΕ. Σε αυτό το ση
μείο είναι απαραίτητο να προστεθεί ότι
δεν έχει α π οδειχθεί καμία ανάμιξη του
πρώην ιρακινού ολοκληρωτικού καθε
στώτος στο τρομοκρατικό κτύπημα της
11ης Σεπτεμβρίου 2001 και ότι θεμε
λιώδης νομική προϋπόθεση οποιοσδή
ποτε στρατιωτικής επέμβασης ήταν και
εξακολουθεί να είναι η προηγούμενη
έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ακόμη, τα δικαιώματα του ανθρώπου
και των λαών γελοιοποιούνται καθημε
ρινά. Η σημερινή ηγετική ομάδα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος επιμένει να
αυτοαναγορεύεται σε απελευθερωτή
του ιρακινού λαού. Είναι ασφαλώς ση
μαντικό ότι μεγάλο μέρος του ιρακινού
πληθυσμού διαφαίνεται να επιθυμούσε
την ανατροπή του αυταρχικού καθεστώ
τος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επεδίωκε και τη μετεξέλιξη του ιρ α κ ιν ο ύ κρό
τους σε ένα νέου τύπου αμερικανικό
«προτεκτοράτο». Τ ο άρθρο 2 του K ara-
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πατικού Χάρτη των Η νωμένω ν Εθνών
ίναι σαφές: «Ο Ο ργανισμός βασίζεται
ιτην αρχή της κυρίαρχης ισότητας όλων
ων Μελών του». Καταδικάζει μάλιστα
ην απειλή χρήσης βίας. Η παράγραφ ος
ίτου ίδιου άρθρου προβλέπει: « Ό λ α τα
Λέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέ;ουν από την απειλή ή τη χρήση βίας,
ίου εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής
ικεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρησίας οποιουδήποτε κράτους, είτε με
ιποιαδήποτε άλλη ενέργεια ασυμβίβαπη προς τους Σκοπούς των Η νωμένων
ιθνών».
Τελευταία, αλλά όχι στερνή παρατή
ρηση: η δημοκρατία υπέστη ένα σοβα)ό πλήγμα. Η πληροφόρηση ήταν επι,εκτική. Καταβλήθηκαν προσπ ά θειες
'α συγκαλυφθούν τα πραγματικά διαιυβεύματα αυτής της ανθρώ πινης κτη'ωδίας. Πίσω από τον πλουμιστό «αν

θρωπιστικό» μανδύα, υπήρχε και
υπά ρχει μία διπλή στρατηγική στόχευση: η ιδιοποίηση του πετρελαίου και η
πολιτική ηγεμονία στην ευρύτερη π ε
ριοχή της Μ έσης Ανατολής. Ό μ ω ς η
δημοκρατία είναι ένας διαρκής διάλο
γος στηριγμένος στην πληρέστερη δυ
νατή πληροφόρηση. Δυστυχώς φ αίνε
ται ότι αυτό το θεμελιώδες αξίωμα υποτιμάται από τη σημερινή αγγλοσαξωνική πολιτικοδιοικητική ελίτ.
Συμπερασματικά, ο σύγχρονος φιλε
λευθερισμός αρέσκεται ν α παρουσιά
ζεται ως μία συνολική πολιτική και κοι
νωνική θεω ρία βασισμένη κυρίως στον
πλήρη σεβασμό των ατομικών δικαιω
μάτων. Η εισβολή και η κατοχή στο
Ιράκ αναδεικνύει με τρόπο ανάγλυφο
τις εσωτερικές αντινομίες και τον πολι
τικό κυνισμό του νεοσυντηρητισμού. Οι
εκπρόσω ποι της λεγάμενης «σύγχρονης

Δεξιάς» δεν θίγουν μόνον τον σκληρό
πυρήνα του διεθνούς δικαίου, των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρα
τίας. Προσβάλλουν πρωτίστως το αυτο
νόητο και τη νοημοσύνη των πολιτών.
Ή , όπως προειδοποιούσε από το 1990
το ιστορικό στέλεχος της Ανανεωτικής
Αριστερός Γρηγόρης Γιάνναρος, αναφερόμενος στον θεωρητικό της νεοφ ι
λελεύθερης σχολής Friedrich A. Hayek:
«εισάγει τη θεωρία της περιορισμένης
δημοκρατίας, έναντι της σημερινής την
οποία χαρακτηρίζει δημοκρατία δίχως
όρια, και προτείνει σοβαρές αλλαγές
στη λειτουργία του δημοκρατικού πολι
τεύματος, που τείνουν να περιορίσουν
τα δικαιώματα της πλειοψηφίας στις ση
μερινές δημοκρατίες» (Γ. Γιάνναρος:

Α πό τις αυταπάτες στην πραγματικότη
τα - η Αριστερά μετά το ’89, εκδ. Θ εμέ
λιο, Αθήνα 1990, σελ. 26).

Με τρύπια βάρκα και ναυτία, βγαίνω λοιπόν στην πειρατεία
ην έκκληση αυτή την υπογράφω μαζί με τον Σόλο - δεν τον
βρήκα στο τηλέφωνο, αλλά σίγουρα θα υπέγραφε’ πάντως
αν διαφωνήσει, να μη θεωρηθεί έγκυρη η υπογραφή του.
Παίρνω το θάρρος όμως γιατί το συζητάμε και κατέληξα στο
συμπέρασμα ότι καθένας πρέπει να προσπαθήσει, και γενικά
να τεθεί ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα σε όλες τις χώρες για το τι
πρέπει να γίνει για να σταματήσει ο πόλεμος του Μπους.
Ευτυχώς, πιστεύω το ίδιο και για κάποιους ακόμα και αυτό εί
ναι τουλάχιστον μια παρηγοριά. Αλλά σίγουρα η έκκληση αυτή
θα είναι ο καταπέλτης της νίκης του καλού και όλοι οι κάποιοι
θα μπορέσουμε να ζήσουμε την ομορφιά της ανθρώπινης ζω
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Καθώς λοιπόν είναι πρόσφατες οι εξελίξεις με την επίθεση στο
γαμήλιο γλέντι και την ειρηνική διαδήλωση με τα γυναικόπαιδα,
νομίζω ότι είναι για όλους πλέον εύκολη η απάντηση γιατί πρέπει
να δράσουμε: υπάρχει μια ξέφρενη αδικία εις βάρος κάποιου
από κάποιον άλλο και αυτός τυχαίνει να είναι και ο πανίσχυρος
εξουσιαστής όλου του συστήματος. Αν μη τι άλλο, κάθε χώρα
που στηρίζει τον πόλεμο μπορεί, αφού με κάποιον τόσο άδικο
συμπράττει, να πέσει και η ίδια θύμα. Και δεν θα είναι κάποιου
άλλου, αλλά του εαυτού της.
Το ίδιο το αίτημα του πολέμου είναι η αποκατάσταση της δι
καιοσύνης και της ειρήνης, και έχει βρει ένα όνομα που όλες οι
πεποιθήσεις οφείλουν να έχουν σα βάση, το καλό δηλαδή,
πρωταρχικό συστατικό της κάθε είδους επιβίωσης των συνό
λων. Η κατεξοχήν, πλέον, ιδέα προς διακύβευση.
Το γεγονός ότι πλέον η κορυφή της εξουσίας είναι στα χέρια
κάποιων εγκληματιών-κυβερνώντων, στα χέρια μισθοφόρων
κάτω του ανθρώπινου επιπέδου, και οδηγεί σε τέτοιες αντιδρά
σεις την πλευρά του αδικημένου, το γεγονός του κακού, πρέπει
να μας βρει όλους δυναμικά ενάντιους.
Το δικό μας αίτημα είναι το τέλος της αδικίας, η αληθινή ζωή,
η προσπάθεια ενός συνολικού κόσμου να φυλάξει το δώρο της
ζωής και των αξιών που έχουμε κληρονομήσει από άλλου εί

δους αίματα. Ωραία αρχή δηλαδή η μάχη εναντίον μιας τόσο
καταφανούς αδικίας και που τώρα που το σκέφτομαι θυμίζει
Βιετνάμ και καθόλου δε θα με πείραζε να ήμουνα μια σύγχρονη
χίπισσα και η Μελίνα Κανά να γίνει Τζάνις Τζόπλιν, εγώ και ο Σό
λο να ζήσουμε την απατηλή επανάστασή μας και να λέμε μετά
ιστορίες στα παιδιά μας.
Ή μήπως ούτε αυτό έχει κάποιο νόημα;
Όχι βέβαια, πρέπει να αρθρώσουμε στη δική τους βρόμικη
γλώσσα την κατάρριψη και του τελευταίου άλλοθι που η κορύ
φωση της απληστίας προφέρει για κάθε εγκληματία πολέμου,
να μιλήσουμε συνολικά, μέσα από μια γενική στάση αντίστασης
και να εκθέσουμε την αδράνεια των φορέων της παγκόσμιας δι
καιοσύνης που δεν υπάρχουν πια, απειλώντας τους με την κα
τάργησή τους, αφού η συνέχειά τους θα είναι η θέσπιση πια της
προσβολής στο δικαίωμα του σεβασμού και της ασφάλειας του
ατόμου. Μια πολύ σοβαρή προσβολή. Τότε βέβαια, απροκάλυ
πτα, το σκυλολόι (συγγνώμη σκυλιά μου) θα δρα με πεταμένη τη
μάσκα, μιας και τόσο φτηνά την είχαν αγοράσει.
Πάλι ένα είναι το συμπέρασμα: πρέπει να απολύσουμε τον
ισχυρό και, αν τον χρειαζόμαστε τόσο πολύ, να βάλουμε στη
θέση του κάποιον άλλο. Τέρμα οι Αμερικάνοι. Τα κάναν σαν τα
μούτρα τους!
Μιλήσαμε τελικά με τον Σόλο και εγκρίνει το κείμενο, αν και εί
πε ότι αυτό το τελευταίο είναι πολύ παιδικό. Το αφήνω όμως,
γιατί είναι μια τόσο απλή αλήθεια.
Με τιμή στους καλούς και παγκόσμια έκκληση στους τελευ
ταίους τιτάνες να βγουν από τα μπουντρούμια της κόλασης και
να προσπαθήσουν να χωρέσουν την τόσο τεράστια αρρώστιά
τους σ’ έναν -επιτέλους- καλό κόσμο.
'Αλμα Μία - Σόλο Κανένας

Και για την ευθύνη της έκκλησης ειρήνης και διατύπωσης χα
ρακτηρισμών εναντίων των χειριστών, Δάφνη Μικιρντισιάν με
προσωπικό διερμηνέα κύρους τη Μαφάλντα.

I

43

m

F

Ο Πάπας απελευθερώνει χόριά της Κύπρου f
του Σάββα Παύλου

η δεκαετία του ’40, με αφορμή κά
ποια ένσταση-διαπλοκή του με
τον Πάπα, ο Στάλιν, εκφράζοντας
την αντίθεση και την υποτίμησή
του για τον αρχηγό της Ρωμαιοκα
θολικής Εκκλησίας, αλλά και την αυτο
πεποίθησή του στη στρατιωτική υπερο
χή της Σοβιετικής Έ νωσης, ρώτησε
σαρκαστικά και κυνικά: Πόσες τεθωρα

Τ

κισμένες μεραρχίες διαθέτει ο Πάπας;
Ή ταν η εποχή που με τις τεθωρακι
σμένες μεραρχίες του ο Στάλιν άρχισε
να αποτελεί φόβητρο για φίλους και
εχθρούς. Ο Πάπας δεν είχε έστω και μια
τεθωρακισμένη μεραρχία, όμως σήμερα
ζει και βασιλεύει, ενώ ο Στάλιν και το
σοβιετικό του καθεστώς έχουν καταρρεύσει και βρίσκονται στα αζήτητα της
ιστορίας. Αν ο Ιωσήφ είχε διαβάσει κα
λύτερα τον Μαρξ, θα μάθαινε ότι οι ιδέ
ες αποκτούν υλική δύναμη όταν αγκα
λιάζονται από τις μάζες. Ο καθολικι
σμός λοιπόν εκφράζεται σήμερα από
εκατοντάδες εκατομμύρια πιστούς και
δίνει μεγάλης εμβέλειας δύναμη στον
Πάπα, που συνεπικουρείται από τη δια
πλοκή του Βατικανού με τους πολιτι
κούς και οικονομικούς κύκλους της Ευ
ρώπης και της Αμερικής.
Το θέμα έχει και άλλες προεκτάσεις.
Στην Κύπρο υπάρχει μια μικρή μαρωνίτικη μειονότητα (Vi% περίπου του πλη
θυσμού του νησιού) που ανήκει σήμερα
στη δύναμη του ρωμαιοκαθολικισμού
(προσχώρησε επίσημα σ ’ αυτόν το 1736).
Τα τέσσερα μαρωνίτικα χωριά της Κύ
πρου (ο Κορμακίτης, ο Ασώματος, η
Αγία Μαρίνα, τα Καρπάσια, σύνολο
2.447 κάτοικοι το 1974) σκλαβώθηκαν
όλα στην εισβολή του Αττίλα και οι κά
τοικοί τους έγιναν πρόσφυγες, εκτός
από λίγους που παρέμειναν εκεί. Λοι
πόν, στο περιβόητο σχέδιο Ανάν υπάρ
χει και μια άλλη πρόνοια, ενδεικτική των
διαβουλεύσεων και πιέσεων που έγιναν
πριν υποβληθεί: με τη λύση επιστρέφονται στην περιοχή της ελληνοκυπριακής
διοίκησης και τα τέσσερα μαρωνιτικά

χωριά της Κύπρου. Έ τσι αποκτούν τα
σπίτια και τις περιουσίες τους και επι
στρέφουν όλοι οι Μαρωνίτες της Κύ
πρου. Και στους δύο χάρτες που ενσω
ματώθηκαν στο σχέδιο Ανάν, τα μαρωνί
τικα χωριά περνούν στις περιοχές που
δεν θα ελέγχονται από τους Τούρκους.
Ό πω ς οι ίδιοι οι Μαρωνίτες δήλωσαν, η
επιτυχία τους οφείλεται στην παρέμβα
ση και τις πιέσεις του Βατικανού και του
Πάπα.
Αν η πορεία της γραμμής του σχεδίου
Α νάν προχωρούσε προς τα ανατολικά
της Λευκωσίας, καλύπτοντας ακόμη
1,2% του ανατολικού εδάφους και αφή
νοντας έξω 1,2 % του εδάφους δυτικά
της Λευκωσίας, δηλαδή αφήνοντας έξω
δύο από τα μαρωνίτικα χωριά, που κα
τά την εισβολή του ’74 κατοικούνταν
από 663 κατοίκους, τότε θα επέστρεφαν
18.000 ελληνοκύπριοι πρόσφυγες της
ευρύτερης περιοχής Κυθρέας, (Μια
Μηλιά, Νέο Χωριό, Τραχώνι, Βώνη,
Μετόχι, Παλαίκυθρο και φυσικά το κε
φαλοχώρι Κυθρέα)* όμως για χατίρι του
Πάπα η γραμμή που ορίζει τις περιοχές
υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση πήγε βο
ρειοδυτικά. Εντέλει, με βάση το σχέδιο
Ανάν, ο Πάπας ικανοποίησε το 100%
των θελήσεων και επιθυμιών της ρωμαι
οκαθολικής μειονότητας των Μαρωνιτών του νησιού. Ο Στάλιν μπορεί να
αναλογιζόταν πόσες μεραρχίες τεθωρα
κισμένων διέθετε ο Πάπας, όμως σήμε
ρα, αν ζούσε, θα διαπίστωνε ότι η δύνα
μη που έχει ο Ποντίφικας μπορεί να
απελευθερώσει χωριά της Κύπρου.
Δ εν μπαίνω φυσικά στη λογική γιατί τα
μαρωνίτικα χωριά κι όχι άλλα, γιατί έτσι
ακολουθώ τη λογική του αποτρόπαιου
σχεδίου Ανάν. Χαίρομαι γιατί τα μαρω
νίτικα χωριά, έστω και με βάση το σχέ
διο Ανάν, θα απελευθερώνονταν από
την τουρκική κυριαρχία* ζητώ όμως να
λυτρωθούν και τα ελληνικά χωριά και οι
πόλεις. Ωστόσο η αναφορά σ ’ αυτό το
γεγονός αποδεικνύει περίτρανα ότι το
Κυπριακό ήταν πάντα θέμα πιέσεων και

συσχετισμού δυνάμεων και όχι αρχών
και προταγμάτων. Εντέλει οι Άγγλοι, οι
Α μερικανοί και ο Πάπας πήραν το
100% των απαιτήσεών τους, οι Τούρκοι
το 98%, και οι Έ λληνες της Κύπρου τα
υπολείμματα και ξεφτίδια, ό,τι περίσσε
ψε και γ ι’ αυτούς.
Α ς δούμε και μια άλλη πλευρά. Όταν η
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου
διακήρυξε την αντίθεσή της στο σχέδιο
Α νάν, «προοδευτικιά» δημοσιογράφος
αθηναϊκού καναλιού αναρωτήθηκε: «μα
έχουμε θεοκρατικό καθεστώς στην Κύ
προ;», συνδηλώνοντας ότι θεωρεί ανεπί
τρεπτη την ανάμιξη της κυπριακής
Εκκλησίας στην πολιτική και το Κυπρια
κό. Αμφιβάλλω αν θα τολμήσει να κρίνει
την ενέργεια του Πόστα. Αν όμως είναι
επιτρεπτό να αναμειγνύεται ο Πάπα;
στα του Κυπριακού, για να επιστρέφουν
όλοι οι πρόσφυγες του καθολικού δόγμα
τος στα σπίτια τους, γιατί η ενέργεια της
Ιεράς Συνόδου να αγωνιστεί για την επι
στροφή όλων των μελών της Ορθόδοξης
Κυπριακής Εκκλησίας είναι κακή ή ανε
πίτρεπτη; Γιατί αυτή πρέπει να αδιαφο
ρεί όταν τα μέλη της αδικούνται και στε
ρούνται των στοιχειωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων τους; Κέσιου πάσχει ο αθη
ναϊκός προοδευτισμός, ή δεν έχει κατα
λάβει τις βαθύτερες συνιστώσες του Κυ
πριακού και βολεύεται με διάφορα ιδεο
λογήματα και σιροπιαστές ντιρεκτίβες;
Ό λ α αυτά επανέρχονται στη μνήμη με
αφορμή το άρθρο της κ. Τζίνας Πολίτη
στο Αντί* για όσους υπέγραψαν υπέρ
του «ναι» στο σχέδιο Ανάν. Γιατί πολύ
ορθά τους υποδεικνύει ότι α γνοούν στο
σκεπτικό τους τα συμφέροντα άλλων
ισχυρών εμπλεκομένων που τακτοποι
ούνται με το σχέδιο Ανάν. Το παρόν αρ
θρίδιο ας θ ε ω ρ η θ ε ί μ ικ ρ ή συμβολή στην
επισήμανση μ ία ς (χλλης π ερ ιφ ερ εια κ ή ;
ε μπλοκής, της παπικής.
\

* Τζίνα Πολίτη, «Παρατηρήσεις επί του
κειμένου υπογραφών υπέρ του “ναι”»,Λνπ,
16/4/04, τχ. 815, σελ. 24-25.

Κρατάμε ζωντανό το πνεύμα της Αντίστασης
του Γιάννη Δ. Στρ ατη1

Μονόφθαλμη περίπολος στη θάλασσα τρυγά
Γύρω και πίσω στις σκηνές ουρλιάζουν οι σειρήνες
ΤηΛέρο, τη Μακρόνησο, τα Κύθηρα, τη Τζια
1ες μου ποιες τάχα σφράγισαν μισόν αιώνα μνήμες.2
Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2003 στο Κέντρο Τεχνών
τον Δήμου Αθηναίων (πάρκο Ελευθερίας-πρώην στρατό
πεδο ΕΑΤ-ΕΣΑ) πραγματοποιήθηκε ημερίδα, όπου πα
ρουσιάστηκε η μελέτη ομάδας ερευνητών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου με επικεφαλής την καθηγήτρια
Άννη Βρυχέα, για την προστασία και την ανάδειξη τον
ιστορικού χώρον των στρατοπέδων πολιτικών κρατονμένων της Γνάρον.
Η εμπειρία ήταν μοναδική. Ο ι εισηγητές έβγα ζα ν μια συανητική αγάπη και φροντίδα απέναντι στο έργο που ανέλααν οικειοθελώς και με ανιδιοτέλεια. Π αρακολουθήσαμε
α σπάνια συνάντηση της επιστημονικής δεοντολογίας με το
Εβασμό στην Ιστορία και τον Ά νθρω πο.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα α π ’ την αρχή.
Στις 23 Ιουλίου 2001, με το τέλος της γιορτής για την πτώση
)υ δικτατορικού καθεστώτος, το Διοικητικό Συμβούλιο του
.Φ.Ε.Α. βρέθηκε μπροστά σε ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτηα. Μας καλούσε ο τότε Π ρω θυπουργός Κ. Σημίτης να τον
ιινοδεύσουμε στη Γυάρο, όπου επρόκειτο ν α εντοιχίσει
ναμνηστική πλακέτα προς τιμήν «όσων αγωνίστηκαν κατά
ΐς χούντας και υπερασπίστηκαν τη Δημοκρατία».
Διχαστήκαμε, αν και συμφωνούσαμε όλοι ότι δεν είναι χωίς σημασία το γεγονός ν α σε καλεί ο Π ρω θυπουργός σε μία
ώήλωση όπου έμπρακτα αναγνω ρίζεται ο Αντιδικτατοριός Αγώνας. Ωστόσο αρκετοί εξέφ ρασαν επιφυλάξεις· κυίως διότι η πρόσκληση δεν απευθυνόταν και προς τους φοείς της Εθνικής Αντίστασης.
Εξάλλου από καιρό ο Σύνδεσμός μας είχε προτείνει στον
πουργό Πολιτισμού Ε υάγγελο Β ενιζέλο να α να δ ειχθ είολοληρο to νησί σε χώρο Ιστορικής Μνήμης και Πολιτισμού,
αι, φυσικά, να γίνει προσπελάσιμο με την κατασκευή προλήτας και γενικότερα λιμενικών εγκαταστάσεων.
Απαντήσαμε λοιπόν ότι δε μπορούμε ν α συμμετάσχουμε στη
υγκεκριμένη εκδήλωση, αλλά θα συμβάλλουμε ουσιαστικά
ε μια ενωτική διαδικασία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι
ορείς θα συνδιαμορφώσουν συγκεκριμένη πρόταση προς
ΐν Πολιτεία. Έ τσι και έγινε. Ο υπουργός Α ιγαίου Ν. Σηφουάκης, με εντολή του Π ρωθυπουργού, συγκρότησε μια εντε. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων-Εξορισθέντων
Αντιστασιακών 1967-1974.
. Από «Τα νησιά μας» της Στ. Χρυσουλάκη, που τραγουδάει η Νένα
Βενετσάνου στο δίσκο «Το κουτί της Πανδώρας».

καμελή εισηγητική επιτροπή με πρόεδρο τον συναγωνιστή
Μιχάλη Βαρδάνη, πρόεδρο του Σ.Φ.Ε.Α, η οποία εργάστηκε
με σύμπνοια επί 3 μήνες συνεχώς κι έδωσε σημαντικό έργο.
Με βάση την πρόταση που διατύπωσε η επιτροπή, οι αρμό
διοι υπουργοί υπέγραψ αν Υπουργική Απόφαση που καταχωρείται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 772/Δ/199-2001). Στην απόφαση αυτή, όλα τα κτήρια της Γυάρου χα 
ρακτηρίζονται διατηρητέα και εκδηλώνεται το ενδιαφέρον
της Π ολιτείας για «δημιουργία διαδρομών ιστορικής μνήμης
στο χώ ρο των στρατοπέδων της νήσου Γυάρου».
Ή δη έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση του κτηρίου της
φυλακής με «ήπιας μορφής επεμβάσεις στο εσωτερικό, που
δεν θα αλλοιώνουν τον αρχιτεκτονικό και ιστορικό χαρακτή
ρα, ούτε βέβαια και την εικόνα που σχετίζεται με την καθημε
ρινή ζωή των κρατουμένων». Επίσης έχουν διατυπωθεί οι τε
χνικές προδιαγραφές υλοποίησης της πρότασης των ερευνη
τών του Ε.Μ.Π, προκειμένου να γίνει η προκήρυξη του έργου.
Α ν και υπάρχει υπουργική δέσμευση ότι το έργο θα γίνει,
και πράγματι γίνονται θετικά βήματα, είναι απαραίτητο, λό
γω και της κυβερνητικής αλλαγής της 7ης Μαρτίου, να συντο
νίσουμε τις προσπάθειές μας όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί το
έργο μέσα στο 2004.
^

Στο τελευταίο τριήμερο (29-30-31) του περασμένου Αυγούστου ζήσαμε στο ανεμοδαρμένο νησί του διαβόλου, το
Μακρονήσι, μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη μυσταγω
γία. Ο Μίκης Θεοδωράκης και η ορχήστρα του -όλοι νέα
παιδιά, «που ξέραν πού πατούν και πού απευθύνονται»έδωσαν ονειρική συναυλία τιμής και μνήμης με αξέχαστα
τραγούδια, διανθισμένα με εξαίρετες απαγγελίες μεγά
λων ποιητών της ρωμιοσύνης.
Χ ιλιάδες κόσμος, πάρα πολλοί νέοι· ήλθαν με δέος και σ ε
βασμό να αποτίσουν φόρο τιμής στον τόπο του μαρτυρίου,
στο κολαστήριο της νεότερης ιστορίας. Να μάθουν, να στο
χαστούν και να αναστοχαστούν.
Δυστυχώς η μεγάλη σκηνή, που χρησίμευε ως χώρος υποδο
χής και εισαγωγής στο κλίμα που έζησαν -κατά τους πιο με
τριοπαθείς υπολογισμούς- τουλάχιστον 100.000 αγωνιστές
της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης και γενικότερα του λαϊ
κού κινήματος, ήταν φτωχή σε εκθεσιακό υλικό, που προερ
χόταν κυρίως α π ’ τις κρατικές υπηρεσίες και την τότε διοίκη
ση του στρατοπέδου.
Το μετεμφυλιακό κράτος ονόμασε τη Μ ακρόνησο «Παρθε
νώνα» και μπορεί να είχε δίκιο! Σ’ αυτά τα βράχια η Ελλάδα
των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» στάθηκε όρθια απέναντι
στη βαρβαρότητα, τη βία, το μίσος του δοσίλογου απέναντι
στον πατριώτη.
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Ωστόσο σε πληγώνει να βλέπεις την εγκατάλειψη. Οι πλιν
θόκτιστες κατασκευές καταρρέουν. Θ α έλεγε κανείς ότι κά
ποιοι θέλουν, έστω και ασύνειδα, να ξεχαστεί ο ρόλος του
νησιού στα νεότερα χρόνια. Συχνά-πυκνά δημοσιοποιούνται
προβληματισμοί «αξιοποίησης» του νησιού. Πότε θέλουν να
κτιστούν ξενοδοχεία. Πότε πάλι κάποιοι άλλοι(;) προτεί
νουν να χρησιμοποιηθεί ως σκουπιδότοπος.
Το Μακρονήσι, με την ανοχή του κράτους, παραμένει έρ
μαιο των καταπατητών, οι οποίοι βεβηλώνουν χώρους μονα
δικής ιστορικής αξίας και μνήμης για λόγους καθαρά κερδο
σκοπικούς. Έ χο υ ν περάσει 15 χρόνια από τότε που η υπουρ
γός Πολιτισμού, η αείμνηστη Μ ελίνα Μ ερκούρη, αναγνώ ρι
σε τη Μ ακρόνησο ως τόπο ιστορικής μνήμης και χαρακτήρι
σε τα κτίσματα διατηρητέα. Κι ακόμα, έχουν συμπληρωθεί 9
χρόνια από τότε που ο Π ρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής
Στεφανόπουλος υπέγραψε το Π ροεδρικό Διάταγμα με το
οποίο ορίζεται σαφώς η χρήση γης και απαγορεύεται ρητά
κάθε μορφής εκμετάλλευση του νησιού.
Έ χουμε λοιπόν χρέος, κυρίως απέναντι στις νέες γενιές, να
υπερασπιστούμε την ιστορικότητα του νησιού, να συνδρά
μουμε το έργο της Π ανελλήνιας Έ νω σης Κρατουμένων
Αγωνιστών Μ ακρονήσου (ΠΕΚΑΜ ) και ν α συμβάλουμε με
όλες μας τις δυνάμεις στη σύσταση του Ιδρύματος Μ ακρονή
σου και στην ανάδειξή του σε μία σύγχρονη Πνύκα πνευμα
τικής και ανθρωπιστικής καλλιέργειας, σε Δ ιεθνές Παρατη
ρητήριο για τα Ανθρώ πινα Δικαιώματα.
*

*

*

Εδώ και 4 χρόνια (απ'το 1999), μέσα στο πρώτο δεκαή
μερο του Ιούλη, διοργανώνονται στη Λ έρο, υπό την αιγί
δα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δ ωδεκανήσου και
τις άοκνες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, οι εκδη
λώσεις «Μέρεςμνήμης και Δημοκρατίας».
Με τις εκδηλώσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα στους κρα
τούμενους της χούντας, που «φιλοξενήθηκαν» στα δύο στρα
τόπεδα του νησιού (Λακκί - Π αρθένι) να χαρούν τις εκπλη
κτικές ομορφιές του τόπου εξορίας και να γνωριστούν με
τους καλοσυνάτους Λ εριανούς, οι οποίοι, μέσα σε συνθήκες
γενικευμένου φόβου και ανασφάλειας που συνεπάγεται η
κατάργηση των ατομικών δικαιωμάτων, κράτησαν «ζωντανό
το όραμα της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας».
Στις περσινές εκδηλώσεις ανακοινώθηκε η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου να απονείμει στους πολιτικούς κρα
τούμενους της χούντας τον τίτλο του επίτιμου δημότη, ενώ την
προηγούμενη χρονιά ο δρόμος που περνάει δίπλα απ’ το
στρατόπεδο στο Π αρθένι και οδηγεί στην Αγιά Κιουρά ονο
μάστηκε «Οδός Πολιτικών Κρατουμένων 1967-74». Το εκκλη
σάκι έχει αναγνωριστεί επίσημα ως διατηρητέο μνημείο του
νεότερου πολιτισμού [τις τοιχογραφίες έχουν φιλοτεχνήσει ο
Κ. Τσακίρης, ο Α. Καραγιάννης και ο Τ. Τζανετέας. Τα μοντέ
λα ήταν κρατούμενοι, χωροφύλακες και η θυγατέρα του βιο
παλαιστή που διατηρούσε τότε μια καντίνα στο στρατόπεδο].
Μ αθαίνουμε ότι η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να τιμήσει

3. Γιώργος Σταματόπουλος, εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 03/04/2004.

ακόμη μια φ ορά τους πολιτικούς κρατούμενους της περιόδου
1967-74. Θ α δώσει σχετικό όνομ α σε πλατεία του Λακκιού.
Στο Π αρθένι σήμερα στρατωνίζεται μια μονάδα του ελλη
νικού στρατού και το μόνο που θυμίζει το παλιό στρατόπεδο
συγκέντρωσης είναι τα δύο κτήρια των αποθηκών. Μέσασιο
στρατόπεδο έχει κατασκευαστεί ηρώο, αφιερωμένο στον

ανώνυμο αγωνιστή.
Το κτήριο στο Λακκί, όπου κρατήθηκαν χιλιάδες αγωνι
στές, είναι ετοιμόρροπο, μη επισκέψιμο. Η τοπική αυτοδιοί
κηση θα το κατεδαφίσει και στη θέση του θα φτιάξει Πολιτι
στικό Κέντρο, στο οποίο θα στεγαστεί το «Δίκτυο Λερού»,
που αποφασίστηκε στις αντίστοιχες εκδηλώσεις του 2001 και
θα αποτελέσει οργανισμό «συγκέντρωσης καταγγελιών βίας
οπουδήποτε συντελούνται και θ α προβαίνει σε ενέργειες
προστασίας στα θύματα βασανισμώ ν και κακοποίησης σε
συνεργασία με αντίστοιχες συλλογικότητες στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό». Ως Σ ύνδεσμος προτείναμε να υπάρξει
αναπαλαιω μένο ένα κομμάτι του κτηρίου και να εντοιχιστεί
αναμνηστική πλάκα.
Κάθε χρόνο με τις εκδηλώσεις επιβεβαιώνεται η ύπαρξη
αμοιβαίων αισθημάτων αγάπης και αλληλοσεβασμού κρα
τουμένων, πολιτών, τοπικών αρχώ ν. Αποκαθίσταται η δήμο- κρατική υπόληψη των Λ εριανώ ν, που είχαν την ατυχία να ζήσουν, χωρίς ν α το θέλουν, την κράτηση στο νησί τους επί 7 .
συναπτά χρόνια χιλιάδω ν αγωνιστών τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς και
της Εθνικής Αντίστασης.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων διοργανώνονται συμπόσια
όπου προσκαλούνται σημαντικοί άνθρω ποι και συζητούν ζητή ματα εξαιρετικού ενδιαφ έροντος γ ια τ ο ν Ά ν θ ρ ω π ο m i τον ~
Πολιτισμό. Φέτος η συζήτηση θα έχει θέμα την αντιστασιακή
λογοτεχνία, ενώ πέρυσι είχε τον γενικό τίτλο «Πόλεμος m „

Ειρήνη: Το πρόβλημα της διακυβέρνησης του πλανήτη τον 21ο
αιώνα». Εγκρίθηκε μάλιστα ομόφ ω να η Διακήρυξη της Λε'
ρου για την Ειρήνη, που συνέταξαν με συντονιστή τον Μα
νώλη Γλέζο οι εκπρόσω ποι των κινήσεων ειρήνης (ΑΚΕ,
Ε Ε ΔΥ Ε , Κ ΕΑ ΔΕ Α , «Πολίτες του Κόσμου για τη ν Ειρήνη, το

Περιβάλλον και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»).
ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
«... Μ πορεί ν α έχει π α ρ έλθ ει ο καιρός των επαναστάσεων,
όμως αρχίζει σιγά-σιγά η ώρα των εξεγέρσεω ν υπό οποιαδή
ποτε μορφή (διεκδίκηση δικαιωμάτων μέσω δημοψήφισμά- f
των, πολιτική ανυπακοή, αντιπολεμικά συλλαλητήρια, εμφά- ν
νιση κινημάτων κοινωνικής αμφισβήτησης,...)»3

Η «Νέα Τάξη Πραγμάτων» με σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό βραχίονα τη
συμμαχία Η.ΠΑ.-Βρετανίας, με κάποιους πρόθυμους
καλοθελητές, παρακάμπτοντας πλήρως τον Ο.Η.Ε. και
περιφρονώντας το Διεθνές Δίκαιο, μετατρέπει ολόκλη
ρες περιοχές σε πεδία βολής και δοκιμής οπλικών συστη
μάτων, βομβαρδίζει ανηλεώς αμάχους, καταστρέφω
μνημεία πολιτισμού μεγάλης ιστορικής αξίας, οδηγεί
στην πείνα και την εξαθλίωση εκατομμύρια ανθρώπους.
Με πρόσχημα τη καταπολέμηση της τρ ο μ ο κ ρ α τία ς, που
εξυφαίνεται στα «εργαστήρια» των μυστικών υπηρεσιών

της Υπερδύναμης, έχει εξαπολυθεί ένας «προληπτικός
πόλεμος» που σπέρνει τον τρόμο σε πολλά σημεία της
υφηλίου και προκαλεί την οδύνη σε χιλιάδες ανθρώπους,
ανήμπορους να αντιδράσουν.
Απ’ τη δεκαετία του ’90 μια δράκα φασιστοειδώ ν επ εξερ 
γάστηκε ένα σχέδιο αναδιοργάνω σης των ενόπλω ν δυνάμεü v των Η.Π. Α., για ν α μπορούν ν α δ ιεξάγουν πόλεμο σε πολιά μέτωπα ταυτόχρονα.
Συμπληρώθηκε κιόλας ένας χρ όνος από τότε που εξαπολύ
θηκε ο πόλεμος κατά του Ιράκ και, πα ρ ά το ότι η χώ ρα βρί
ζετα ι υπό κατοχή, όπλα μαζικής καταστροφής -π ο υ ήταν το
ϊασικό επιχείρημα του Υ πουργείου Εξωτερικών των Η .Π.Α.
μα την εισβολή- δεν βρέθηκαν. Ε πιβεβαιώ νεται έτσι έμπρα
κτα ο επιθεωρητής του Ο .Η .Ε. Χ α νς Μ πλιξ, που α π ’ την πρώ
τηστιγμή υποστήριζε ότι δεν υπάρχουν. Ωστόσο καθημερινά
πο Ιράκ σκοτώνονται άνθρω ποι, γίνεται μακελειό. Ο φ όβος
κυριαρχεί σ ’ όλη τη χώρα* κυρίως μεταξύ των αμάχων.
Πρόσφατα στο Κ οσσυφοπέδιο απειλήθηκε σύρραξη μετα•ν Αλβανών-Κοσοβάρων και Σέρβων. Ξαναθυμηθήκαμε την
■θνοκάθαρση και τις τραγικές συνέπειές της. Π οια σχέση
ιπορείνα έχει η αναταραχή αυτή με την πολιτική αλλαγή που
Επήλθε στην Ισπανία, εξαιτίας κυρίως του πολύνεκρου δολο
φονικού χτυπήματος της αλ-Κάιντα στο σιδηροδρομικό
παθμό της Μαδρίτης;
Πριν συνέλθουμε από το σοκ του σύγχρονου πολέμου υψη
λής τεχνολογίας που έγινε στον Κόλπο, στο Α φγανιστάν, τη
Σερβία, εκτοξεύονται απειλές προς το Ιράν, τη Συρία, την
Κορέα. Δολοφονείται ο Γιασίν, θρησκευτικός ηγέτης της
Χαμός στην Παλαιστίνη και προαναγγέλλεται α π ’ τον ίδιο
cov πρωθυπουργό του Ισραήλ Α ρ ιέλ Σ αρόν η δολοφ ονία του
αντικαταστάτη του (το έγκλημα έχει ήδη διαπραχθεί). Π ροε
τοιμάζεται έτσι η διεθνής κοινή γνώμη για τον επόμενο π α 
γκόσμιο πόλεμο, που θα είναι, όπω ς όλα δείχνουν, πολύ πιο
καταστροφικός α π ’ τον προηγούμενο. Δυστυχώς 59 χρόνια
μετά τη λήξη του Β 'Παγκόσμιου Π ολέμου και την ίδρυση του
Ο.Η.Ε., ξαναγυρίζουμε στην εποχή που ένας μικρός αριθμός
«ιθυνόντων», όχι μόνο στρατιωτικών, χωρίς νομιμοποίηση,
αποφι σίζει για τις τύχες λαών και κρατών.
Η ουσία, κατά τον έγκυρο αναλυτή Ιγνάσιο Ραμόνε, είναι
ότι πρώην διευθυντικά στελέχη και νυν μεγάλο μέτοχοι, όπως
ο Αντιπρόεδρος Ντικ Τσένι, των πολεμικών εταιριών Λοκχιντ, Μάρτιν, Ν όρθροπ, Γκρούμαν, Ραίη-Θ έον και άλλων,
ασκούν πολιτική άμεσα στα πλαίσια της νεοφ ιλελεύθερης
παγκοσμιοκρατίας.
Η εγκληματική ενέρ γεια της 11/09/2001 εναντίον του εμπο
ρικού κέντρου της Ν έα ς Υόρκης, έδωσε το πρόσχημα στους
Μπους-Μπλερ να θέσουν σε εφαρμογή τα σχέδια παγκό
σμιας κυριαρχίας του G7 και ολοκληρωτικής επιβολής της
Pax Americana. Δ εν έχουν μάλιστα τον παραμικρό δισταγμό
να χρησιμοποιήσουν χημικά όπλα για την εξουδετέρωση
ακόμα και των ειρηνικών λαϊκών κινητοποιήσεων, π αρά τη
σχετική απαγόρευση του Ο Η Ε. Την ίδια στιγμή επα να φ έ
ρουν στην ανθρωπότητα τον εφιάλτη του πυρηνικού ολέθρου
με την ευρεία χρήση όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου.
Πολλοί πολιτικοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι η ίδια η Ευρώ

πη αποτελεί στόχο- μακροπρόθεσμα μπορεί να αμφισβητή
σει την πλανητική ηγεμονία των Η.Π.Α. Εντούτοις οι ηγεσίες
των χωρών της Ευρωπαϊκής Έ νωσης, που έχουν αναμφισβή
τητα ειδικό βάρος στην παγκόσμια σκηνή, δεν τολμούν να
αντιδράσουν αποφασιστικά [ίσως να αποτελεί εξαίρεση ο
νέο ς πρωθυπουργός της Ισπανίας Θαπατέρο].
Η μόνη, λοιπόν, ελπίδα είναι τα εκατομμύρια των πολιτών
-κυρίω ς ν έ ο ι- που έδωσαν αγωνιστικό και ενωτικό «παρών»
σε περισσότερες από 600 πόλεις σ’ όλο τον κόσμο [Ενδεικτι
κά: 2 εκ. στη Βαρκελώνη, 1 εκ. στο Λ ονδίνο, 2.5 εκ. στη Ρώμη,
500.000 στην Αθήνα]. Ξεδιπλώθηκε ένα τεράστιο κίνημα
ενάντια στον πόλεμο, το ρατσισμό, τη φτώχεια. Δυστυχώς
δεν υπήρξε συνέχεια, αν και οι αιτίες που προκάλεσαν τις κι
νητοποιήσεις διογκώνονται καθημερινά.
Σ ’ όλες τις χώρες, ακόμη και στις πιο αναπτυγμένες, παρατηρείται έλλειμμα δημοκρατίας. Περιορίζεται και περιθω
ριοποιείται ο δημόσιος χώρος της πολιτικής, η κοινωνική ν ο 
μιμοποίησή της, η θεσμική αξιοπιστία της.
Σήμερα, με τις ανακατατάξεις που συντελούνται στην ευρύ
τερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μ εσογείου, περνάμε και
πάλι δύσκολες στιγμές. Ο αμερικανοβρετανικός άξονας,
εκτιμώντας τη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου, απαιτεί, μέ
σω της διπλωματίας των εκφοβισμών και της κινδυνολογίας,
ν α γίνει τελικά αποδεκτό το Σχέδιο Ανάν-Χ άνεϊ, παρά το
ηχηρό «όχι» που εξέπεμψε το 65% του ελληνικού κυπριακού
λαού. Ελπίζει έτσι να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Έ νω 
ση- να μη μπορεί δηλαδή να δώσει λύση στο κυπριακό ζήτη
μα, σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές που διέπουν το ευ
ρωπαϊκό κεκτημένο.
Τριάντα χρόνια μετά την εισβολή, τους εκατοντάδες ν ε 
κρούς και τους πλέον από χίλιους πεντακόσιους αγνοούμε
νους, τον ξεριζωμό διακοσίων και πλέον χιλιάδων Κυπρίων
απ’ τις εστίες τους, τη στρατιωτική κατοχή μεγάλου τμήματος
του νησιού και την εγκατάσταση χιλιάδων εποίκων απ’ την
Τουρκία -π α ρ ά τα αλλεπάλληλα ψηφίσματα των Γενικών
Συνελεύσεω ν του Ο .Η .Ε .- επιχειρείται η νομιμοποίηση της
διχοτόμησης (τριχοτόμησης). Κατασκευάζεται ένα κρατικό
μόρφωμα-προτεκτοράτο τύπου ομοσπονδίας, αποσαθρωμένο, δηλαδή αδύνατο να πραγματώσει μια πολιτική που να
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Κυπρίων και να ανταποκρίνεται στις ειρηνικές διαθέσεις των λαών της περιοχής.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να συνεργαστούμε στενά όλοι οι
φορείς της Αντίστασης. Ν α βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας,
ιδιαίτερα τη νεολαία, να συνειδητοποιήσουν ότι η οικοδόμηση
ενός άλλου, πιο δίκαιου και πιο ανθρωποκεντρικού κόσμου
περνάει μέσα απ’ τη ριζική αντίθεση στις στρατηγικές επιλο
γές του Καπιταλισμού και των δυναμικών ερεισμάτων του.
Δ εν μας διαφεύγουν βέβαια οι σοβαρές αμφιβολίες που
υπάρχουν γενικά για την δυνατότητα εφαρμογής μιας τέτοιας
συνεργασίας. Μ πορούμε ωστόσο να ξεκινήσουμε από απλές
και άμεσα υλοποιήσιμες δράσεις. Για παράδειγμα στις ετή
σιες εκδηλώσεις της Λέρου κατατίθεται από αντιπροσωπεία
όλων των φορέω ν ένα μόνο στεφάνι εκ μέρους «των αγωνι
στριών και των αγωνιστών της Εθνικής μας Αντίστασης».

Αθήνα, 04/05/2004
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Για το ΙΜ Ο Π
Από τον Ν. Χριστοδονλάκη
πήραμε την επιστολή που
ακολουθεί:
Αγαπητό Αντί,
Με ε'κπληξη και λΰπη διάβα
σα
στο
τεύχος
817
(14.05.2004) ένα γεμάτο υπο
νοούμενα άρθρο της κυρίας
Φωκατοπούλου για το Ινστι
τούτο Μελετών Οικονομικής
Πολιτικής και την δική μου
συμμετοχή. Θέλω να γνωρί
ζετε ορισμένα πράγματα που
ίσως φανούν πιο χρήσιμα
από την εύκολη συκοφάντηση:
1. Από το ΙΜΟΠ αποχώρησα
πλήρως και οριστικά πριν 11
χρόνια, με επιστολή που απέστειλα προτού αναλάβω Γε
νικός Γραμματέας, ακριβώς
για να μην υπάρξει ούτε μία
ημέρα επικάλυψης. Από την
ίδρυσή του, αλλά όσο γνωρί
ζω και στη συνέχεια, ουδέπο
τε το ΙΜΟΠ είχε την οποια
δήποτε σχέση με κόμματα,
ούτε έκανε ποτέ παροχή υπη
ρεσιών
σε
επιχειρήσεις.
Ασχολήθηκε μόνο με προ
γράμματα Ακαδημαϊκής Συ
νεργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και εκδόσεις.
2. Το άρθρο συκοφαντικά
αναφέρει ότι το ΙΜΟΠ πήρε
πρόγραμμα 700 εκατ. δρχ.
από την Γενική Γραμματεία
Έ ρευνας, διαστρεβλώνοντας
ακόμα και τους ισχυρισμούς
του δημοσιεύματος που επι
καλείται. Σας πληροφορώ ότι
δεν πήρε ούτε μία δραχμή και
κανένα απολύτως πρόγραμ
μα, όχι μόνο από την ΓΓΕΤ,
αλλά και από καμία άλλη πη
γή έμμεσα ή άμεσα σχετιζόμενη με οποιαδήποτε θέση
και αρμοδιότητα είχα.
3. Το ΙΜΟΠ είναι πλήρως
ενταγμένο στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και
φυσικά έχει ελεγχθεί όπως
48

ορίζει ο νόμος για ανάλογες
περιπτώσεις. Στο ΙΜΟΠ έχει
κατά καιρούς συμμετάσχει
πλήθος καθηγητών από την
Ελλάδα και το εξωτερικό και
με τις δραστηριότητες συνε
δρίων, περιοδικών και έκδο
σης βιβλίων έγινε και προ
βλήθηκε ένα σημαντικό ερευ
νητικό έργο στα οικονομικά.
Αυτά όλα είναι πασίγνωστα
και διαθέσιμα στο site του
Ινστιτούτου,
αγνοούνται
όμως από όσους θέλουν
απλώς να συκοφαντήσουν
πολιτικά πρόσωπα.
4. Τα παλιότερα χρόνια που
δούλευα και εγώ στο Αντί ως
τακτικός συνεργάτης, θυμά
μαι ότι για να δημοσιευτεί
ένα άρθρο γινόταν εξονυχι
στικός έλεγχος και διασταύ
ρωση της ακρίβειας των αναγραφομένων. Τώρα φαίνεται
ότι άλλαξαν πολλά και όπου
γυρίσει ο ανεμιστήρας.
Με πολλούς χαιρετισμούς

Νίκος Χριστοδουλάκης
Αθήνα, 19 Μαΐου 2004

Η συνεργάτιδα Ό λγα
Φωτακοποϋλου απαντά:
Στη Σουηδία, π.χ., μία χώρα
ανεπτυγμένη, ο κάθε πολίτης
έχει πρόσβαση σε φορολογι
κές δηλώσεις ή αναλυτικά δη
μόσια οικονομικά στοιχεία
ακόμα και του ίδιου του πρω
θυπουργού. Στη χώρα μας,
μάλιστα μετά και την εικοσα
ετή σοσιαλιστική διακυβέρ
νησή της, ακόμα κι ένα απλό
δημοσιογραφικό αίτημα χο
ρήγησης τέτοιων στοιχείων
χαρακτηρίζεται
«συκοφα
ντία» ή «υπονοούμενο».
1. Στο ρεπορτάζ αναφερθή
καμε στην επιστολή παραίτη
σης του πρώην Υπουργού Ν.
Χριστοδουλάκη με ημερομη
νία 26/10/93. Παράλληλα επισημάναμε το γεγονός ότι «η
έκτακτη γενική συνέλευση

της εταιρείας έκανε ομόφω 
να αποδεκτή την παραίτηση»
στις 6/5/94, δηλαδή 7 μήνες
μετά. Επίσης τονίσαμε ότι η
αίτηση κατάθεσης του α να θ ε
ωρημένου αυτού καταστατι
κού της εταιρείας προς το
Πρωτοδικείο Αθηνών έγινε
στις 21/3/95, δηλαδή 10 μήνες
και 15 μέρες μετά την έκτα
κτη γενική συνέλευση και 17
μήνες μετά την επιστολή π α 
ραίτησης του κ. Χριστοδουλάκη. Τυπικά και σύμφωνα
με το νόμο ήταν μέτοχος μέ
χρι αυτή την ημερομηνία, δη
λαδή τις 21/3/95.
Στο ρεπορτάζ δεν ασχοληθή
καμε αναλυτικά με τις συνο
λικές δραστηριότητες του
ΙΜΟΠ. Ασχοληθήκαμε μόνο
με τα πολιτικά -κ α ι όχι κομ
ματικά- συμπεράσματα από
τη συνύπαρξη των δύο μετέπειτα Υπουργών Οικονομι
κών, οι οποίοι ανήκουν σε
διαφορετικά κόμματα εξου
σίας.
2. Δ εν αναφέρουμε πουθενά
και δεν υιοθετούμε, απλώς
παραθέτουμε, το δημοσίευμα
του Αδέσμευτου Τύπου στις
28/12/94 (διάστημα που τυπι
κά υφίστατο ακόμα η παρου
σία του κ. Χριστοδουλάκη
στο ΙΜΟΠ). Αναφερόμαστε
επίσης εκτενώς στην απάντη
ση του κ. Χριστοδουλάκη
προς την εφημερίδα, όπως
ορίζει η δεοντολογία. Ίσω ς ο
κύριος Υπουργός θα έπρεπε
να ξαναδιαβάσει το κείμενό
μας πιο προσεκτικά.
3. Το ΙΜΟΠ είναι «αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία» και
υπόκειται σε συγκεκριμένο
καθεστώς ελέγχου. Εμείς ζη
τήσαμε τα αποτελέσματα αυ
τών των ελέγχων, και όχι τους
συνεργάτες του ΙΜ ΟΠ, ή πού
είναι ενταγμένο, ή την ηλε
κτρονική του διεύθυνση.
Δ εν κατανοούμε σε ποιους
αναφέρεται ο κ. Υ πουργός

όταν λέει ότι « θ έλ ο υ ν απλώς
να σ υ κ ο φ α ν τ ή σ ο υ ν πολιτικά
πρόσωπα» και π ο ιες είναι
αυτές οι « σ υ κ ο φ α ν τίες» .
Στο κείμενό μας θέταμε τρία
σαφή ερωτήματα για τα
οποία δεν έχουμε λάβει ακό
μη απάντηση. Να τα επανα
λάβουμε:
• Είναι ή δεν είναι στα χέρια
της Δικαιοσύνης η υπόθεση
αυτή από το 1999;
• Περιγράφεται όντως η
υπόθεση στο κεφ. «XIV» συ
γκεκριμένης
δικογραφίας
και ειδικότερα στη σελ. 87;
• Π οια είναι τα πορίσματα
ελέγχου της ε τα ιρ εία ς από
δημόσια έγγραφα που έχουν
συνταχθεί;

Για το Πανόραμα
Ο Χρίστος Καλλίτσης από τη
Θεσσαλονίκη γράφει για
την κατατασκευή υπογείου
πάρκινγκ στο
δενδροφυτεμένο προαύλιο
του παλιού Δημοτικού
Πανοράματος:
Κληρονομήσαμε από τους
προγόνους μας ένα Σχολείο
με τη δενδροφυτεμένη αυλή
του, αφήνουμε στους επόμε
νους στη θέση του κτήρια κι
ένα υπόγειο πάρκινγκ. Πεύ
κο που κόβεται πώς ξαναφυτρώνει; Άνθρωπος που σκο
τώνεται πως ξαναζεί; Ο Δή
μος Πανοράματος ενδιαφέρεται για την π ρ ο σ τα σ ία του
περιβάλλοντος, ωστόσο κό
βει 2 2 δένδρα (13 πεύκα κι 9
κυπαρίσσια, ηλικίας 30-60
ετών, ύψους έως 11 μέτρα)
για να φτιάξει υ π ό γειο γκα·
ράζ, στην αυλή του παλιού
Δημοτικού Σχολείου. Το πέ
τρινο κτήριο κτισ μ ένο από
επαναπατρισθέντες πρόσφυ
γες στα 1927 π ερ ιή λ θε στα
χέρια του Δήμου μετά: από
πρόταση να μ ετα τρ α π εί από
σχολείο σε χώρο πολιτιστι-

ών λειτουργιών τον περαμενο Ιούλιο.
ικτοτε και σε σύντομο χρόDεκδόθηκε από την πολεοομία Θεσσαλονίκης άδεια
ατασκευής υπογείου γκαάζ και κοπής των δέντρων,
ο έργο δαπάνης περί τα 2,5
κατομμυρία ευρώ χρηματοοτείται κατά το πλείστον
πό τα Ολυμπιακά Προράμματα του ΥΠ ΕΧΩ ΔΕ.
I κατασκευή του υπογείου
καράζ θα προσφέρει 132
εσείς και θα βοηθήσει στη
υση του προβλήματος πάρινγκ που αντιμετωπίζουν οι
πισκέπτες της περιοχής!
ό πρώην Δημοτικό Σχολείο
ρίσκεται στο κέντρο του παιού χωριού Πανόραμα. Η
:υλή του, έκτασης περίπου 3
τρεμμάτων, είναι το μοναδι,ό κοινόχρηστο μέρος του οι,ισμού που έχει μείνει άχτιηο και δίνει ζωή σε 37 δέτρα. Μαζί με τα 22 που ανα)έρθηκαν υπάρχουν άλλα 15
πεύκα, κυπαρίσσια, ακα;ίες, δάφνη). Με την κατα
σκευή του υπογείου πάρκινκ επιδεινώνονται οι όροι
ιιαβίωσης της περιοχής και
ιποβαθμίζεται η αισθητική
ιξία του κτηρίου. Αλλοιώνεαι ανεπανόρθωτα το φυσικό
ιεριβάλλον. Σε ποια περίπωση επιτρέπεται ένα κοι'ωφελές έργο να προκαλεί
ιαταστροφές στην ατμόσφαι
ρα; Πόσο ξεκάθαρο είναι ότι
ο εν λόγω έργο είναι κοινωρελές; Τα περισσότερα σπίια του χωριού, λόγω του χαιηλού συντελεστή δόμησης,
ίχουν δικό τους χώρο στάθιευσης. Πρόκειται για μια
ιημόσια δαπάνη που θα γίνει
ιε σκοπό να ανακουφίσει το
[ρόβλημα πάρκινγκ που
ινιιμετωπίζουν οι επισκέπες του κέντρου του χωριού.
Ετσι θ’ αυξηθεί η κίνηση των
ιυτοκινήτων στο κέντρο και
ιαζί με την απώλεια των δέ

ντρων θα πολλαπλασιαστούν
οι ρύποι της ατμόσφαιρας. Η
κυκλοφοριακή συμφόρηση
που υπάρχει στην κεντρική
οδό του Π ανοράματος κατά
τις ώρες αιχμής θα επεκταθεί
και στην περιοχή του πάρκινγκ.
Κόβω δέντρα είναι σα να κό
βω ανάσες. Η αντικατάστασή
τους είναι αδύνατη, καθώς
δεν μπορούμε να γυρίσουμε
τον χρόνο πίσω. Οι ρίζες
ενός πεύκου ύψους 12 μέ
τρων μπορούν να φτάσουν σε
αντίστοιχο βάθος ενώ απλώ
νονται σε επιφάνεια παρό
μοια με της κόμης τους. Για
την κατασκευή του πάρκινγκ
θα γεμίσει τσιμέντο σε βάθος
8 μέτρων μια επιφάνεια 2000
τ.μ. Το γεγονός κάνει τη φύ
τευση οποιουδήποτε δέντρου
που να ταιριάζει με ή να προ
έρχεται από το φυσικό περι
βάλλον της περιοχής αδύνα
τη. Α ναπνέουμε από τα τσι
μέντα, τις εξατμίσεις ή από
τα δέντρα;

Χρίστος Καλλίτσης
ΥΓ. Ομάδα πολιτών ενεργεί
προς την κατεύθυνση σωτη
ρίας των δέντρων.

Επισήμανση
Α π ό την artlook:
Αγαπητό Αντί,
Θ α θέλαμε να κάνουμε μια
επισήμανση, για τις σελίδες
48 και 55, τχ. 817 (14/5/04),
όπου αναφέρεται ότι τρεις
καλλιτέχνες προσέφυγαν στο
Συνήγορο του Πολίτη για
την υπόθεση της λογοκρισίας
του Outlook. Οι καλλιτέχνες
που προσέφυγαν στο Συνή
γορο του Πολίτη είναι τέσ
σερις· οι Βασίλης Βλασταράς, Γιάννης Ζιώγας, Λεω νί
δας Καραμπίνης και Γ ιάννης
Σκαλτσάς.

Με εκτίμηση
artlook.gr

Α ττικό McTpô
Α πό την Αττικό Μετρά η
επιστολή που ακολουθεί:
Αγαπητέ κ. Παποντσάκη,
Στην στήλη του περιοδικού
σας με τίτλο «Βομβίδια πολιτι
στικής αφασίας» αναφέρεται
ότι «το Αττικό Μετρό εγκαλεί,

ζητώντας υψηλή αποζημίωση,
εικαστικό που χρησιμοποίησε
τα έργα τηςΧρύσας, του Παύ
λου και του Τσόκλη από τους
σταθμούς του για να φτιάξει
παιδικά βιβλία». Επειδή το
σχόλιο αυτό είναι παντελώς
ανακριβές και προκειμένου
να αποκατασταθεί αλήθεια
σας γνωρίζουμε ότι:
• Η Αττικό Μετρό, ύστερα
από αίτημα των εκδόσεων
«Μικρή Μίλητος» παρέδωσε
τις φωτογραφίες των έργων
που κοσμούν σήμερα τους
σταθμούς του Μετρό, με την
σύμφωνη γνώμη και άδεια
των δημιουργών του αντί
στοιχου καλλιτεχνικού έρ
γου, καθώς και την σχετική
άδεια του φωτογράφου-συνεργάτη της εταιρείας μας κ.
Α νδρέα Σμαραγδή.
• Στις 23 Απριλίου 2004, με
μεγάλη μας έκπληξη, παραλά
βαμε εξώδικο του κ. Κωνστα
ντίνου Ακριτίδη, ο οποίος δια
μαρτύρεται εντονότατα διότι
«στο βιβλίο με τον τίτλο Τσόκλης των εκδόσεων Μικρή Μί
λητος δημοσιεύεται φωτογρα

φία η οποία αποτελεί δικό μου
έργο, καθόσον έχει ληφθεί και
επεξεργασθεί από εμένα, η
οποία απεικονίζει το έργο του
ζωγράφου Κ Τσόκλη...»
• Καθώς ο κ. Κωνσταντίνος
Ακριτίδης ουδέποτε υπήρξε
φωτογράφος ή συνεργάτης
της Αττικό Μετρό Α.Ε., ουδέ
ποτε έχει λάβει άδεια φωτο
γράφησης οποιουδήποτε καλ
λιτεχνικού έργου που εκθέτει
η εταιρεία μας στους σταθ
μούς του Μετρό και οι συγκε
κριμένες φωτογραφίες του έρ

γου του κ. Τσόκλη ανήκουν
στον φωτογράφο-συνεργάτη
μας κ. Ανδρέα Σμαραγδή, η
Αττικό Μετρό Α.Ε. απάντησε
(03.05.04) σχετικά στον κ.
Κωνσταντίνο Ακριτίδη ζητώ
ντας του να προβεί σε «όλες τις

απαραίτητες ενέργειες για την
αποκατάσταση του ονόματος
και της φήμης της εταιρείας
μας, τα οποία βάναυσα προ
σβάλλατε», εφόσον με το από
23.04.2004 εξώδικό του κατη
γορούσε την εταιρεία μας ότι
πρόσβαλε τα ανύπαρκτα
πνευματικά του δικαιώματα.
Ως εκ τούτου, το ανωτέρω
σχόλιο στο έγκριτο περιοδικό
σας ουδόλως ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα και
στην αλήθεια, καθώς μάλιστα
η Αττικό Μετρό πάντα και
πάντοτε προσπαθεί (μέσω του
προγράμματος
αισθητικής
πλαισίωσης των σταθμών, των
εκθέσεων, των ξεναγήσεων
ειδικών ομάδων κοινού, φοι
τητών, των εκδόσεων, κ.λπ.)
να συμβάλει στην προβολή τό
σο της πολιτιστικής μας κλη
ρονομιάς, όσο και στην ανά
δειξη των έργων των Ελλήνων
καλλιτεχνών.

Δ ημόσιες Σχέσεις
Αττικό Μετρό Α.Ε.
Απάντηση:
Η αλήθεια έχει ως εξής: ο εκ
δότης της «Μικρής Μιλήτου»
μας ενημέρωσε εξοργισμένος
ότι το Αττικό Μετρό ζητά ν ’
αποσυρθούν τα τρία βιβλία
που «έγραψε» η εν λόγω εικα
στικός επειδή δεν είχαν ζητη
θεί τα πνευματικά δικαιώμα
τα. Ο ίδιος απείλησε τη «συγ
γραφέα» με δικαστική αγωγή
20.000.000 δρχ. ως αποζημίω
ση. Στη συνέχεια Αττικό Με
τρό και Μίλητος τα βρήκαν και
η «συγγραφεύς» μπορεί να
διαθέτει ακινδύνως τα βιβλία
της, ενώ η αγωγή τελικά έγινε
εναντίον του φωτογράφου.

Αντί
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Αρχίοαν τα ματς

Μετά τις εκλογές και νέο χαστούκι στο «σύστημα ΠΑΣΟΚ»
του Νίκου Πρωινού

Το προηγούμενο Σαββάτο στον Π ύργο, μετά από έναν
αγώνα-θρίλερ, ο Π αναθηναϊκός στέφτηκε πρωταθλητής για
πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια (όσα κράτησε και η
Κοκκαλική επικυριαρχία): Έ ν α σενάριο που φάνταζε πολύ
μακρινό στην έναρξη του επαγγελματικού πρωταθλήματος.
Ό λ α ήταν εναντίον του.
I®* Το καθεστώς Σημίτη, αν και έτριζε επικίνδυνα, ήταν ακό
μα στην εξουσία - και οι διαπλοκές του με τον πολυπράγμονα πρόεδρο του λιμανιού γνωστές, για να μην πούμε κραγμέ
νες, σ’ όλη την πιάτσα. Ό χ ι, που θα χάλαγε χατίρι ο κ. «κα
ταλληλότερος» του φίλου και υποστηρικτή του για μικρο
πράγματα όπως το ποδόσφαιρο!
β® Από την άλλη, η διαιτησία ελεγχόταν πλήρως, όπως και η
ΕΠΟ με τον γνωστό και μη εξαιρετέο αξιότιμο κ. Γκαγκάτση, αλλά και η ΕΠ ΑΕ με τον Θανασάκη τον (κατά φαντα
σίαν) πολιτευόμενο.
•®* Να μην ξεχάσουμε και τα «κονέ» με διάφορες ομάδες
που θα ήταν πρόθυμες να δώσουν χείρα βοήθειας, αν χρ ειά 
ζονταν, όπως φάνηκε στα δυο τελευταία ματς.
β®* Άλλωστε οι πράσινοι, σε μόνιμη κόντρα με τον Λιάνη που
τους δούλεψε ψιλό γαζί με το γηπεδικό (και όχι μόνο) και με
κακή ψυχολογία από τις περσινές αθλιότητες στη Ριζούπολη,
που ξεχάστηκαν από τους πάντες, έμοιαζαν με εταιρεία που
κανείς δεν θα επένδυε ούτε ένα ευρώ για να αβγατίσει τα
χρήματά του.
b® Αλλες όμως οι βουλές και οι σχεδιασμοί του συστήματος
κι άλλες οι εξελίξεις που ακολούθησαν.
b® Η κατάρρευση του πασοκικού καθεστώτος, αν μη τι άλλο,
«πάγωσε» τα μαύρα κοράκια της διαιτησίας και έβαλε φ ρέ
νο στους «τσαμπουκάδες» των Γκαγκατσοκανελλοπουλέων.
Ό χ ι πως οι άνθρωποι δεν έκαναν το χρέος τους στον κ. Κ ρό
κο. Αλλά με ημερομηνία λήξεως και οι δυο. Κ ανείς δεν τους
έπαιρνε στα σοβαρά!
Β® Εξάλλου και το τόπι έχει τους κανόνες του· κι όταν τα κο
ράκια δείχνουν τη στοιχειώδη αυτοσυγκράτηση, τα αποτελέ
σματα δεν μπορούν να είναι πάντα σύμφωνα με τις επιθυμίες
της κάθε παράγκας.
Β3* Ο κυρ-Κρόκος απεγνω σμένα άλλαζε προπονητές σαν τα
πουκάμισα, για να καταλήξει στον Α λέφαντο, ενώ οι Βαρδινογιάννηδες κράτησαν τον αμφιλεγόμενο^) Σουμ μέχρι το
τέλος. Ο Π αναθηναϊκός ευτύχησε να πάρει τον Π απαδόπουλο, τον Μινχ και τον Μορίς, ενώ στο λιμάνι πήγαν διάφοροι
απίθανοι. Κάθε τους εμφάνιση κι ένα δράμα!
β®* Τι έμενε στον Π ρόεδρο λοιπόν; Το παραμύθιασμα των
οπαδών του, οι οποίοι, όπως όλα δείχνουν, (τουλάχιστον οι
περισσότεροι από αυτούς) τον ακούν ως τον σύγχρονο (ή κα
λύτερα εκσυγχρονιστή) Μωυσή. Ε ναπόθεσαν τις ελπίδες
τους στα τυχόν κακά αποτελέσματα του αντιπάλου στα εκτός
έδρας παιχνίδια του κι έφαγαν χώμα. Σε πρωτάθλημα, κύ
πελλο, βόλεϊ και μπάσκετ.
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■s* Α ς πρόσεχαν!
Β3* Οι Τ σουκαλάδες του Κ ροκοκάναλου ακούν Ολιζαντέμπε
και παθαίνουν υστερία. Κάτι σαν τον Giorgos όταν του λένε
το όνομα Σημίτης, ή τον Κ ωνσταντόπουλο όταν ακούειτηλέ
ξη Δαμανάκη.
Β® Ό χ ι, τους Μ πισακοκουναλάκηδες κανείς δεν τους υπο
λογίζει. Γιατί άλλωστε; Μ ικρομάγαζα και μάλιστα υποθη
κευμένα.
β®* Λ υκουρέζος και Π απουτσής μες την καλή χαρά. Ειδικά ο
δεύτερος το ’χ ε ανάγκη. Δ ε ν αφήνεις, Χρήστο μου, το προ
βληματικό σου μαγαζί, ν α πά ρεις καμιά θέση στην ΠΑΕ;
Έ τσ ι κι αλλιώς στους σχεδιασμούς του συμμετοχικοδημοκρατικού δεν έχεις τύχη.
b® Στην Α Ε Κ τώρα, η κατάσταση πά ει από το κακό σεοχει
ρότερο. Οι δηλώσεις του Νικολαΐδη είχαν σαν αποτέλεσμα
200 χουλιγκάνοι ν α τα κά νουν λαμπόγυαλο στους Θρακομακεδόνες και ν α ρίξουν και κάτι ψ ιλές σε όσους δεν πρόλαβαν
να κρυφτούν στα υπόγεια. Η ομάδα κινδυνεύει να μην παίξει
στο Ο Υ ΕΦ Α και να π ά ει στη Δ 'Εθνική. Εκτός κι αν βρεθεί ο
από μηχανής θεός (επενδυτής).
BS* Πολύ καλή η π ο ρ εία των Π ΑΟ Κ , Πανιώνιου, Αιγάλεω
και Χ αλκηδόνας.
Β®* Μ ετρίως μέτριοι η Ξάνθη και ο Ηρακλής.
■** Μ εταξύ φ θοράς και αφ θαρσίας ο ΟΦΗ, η Καλλιθέα και
ο Αρης.
Β® Πλώρη για τη Β 'Εθνική η Προοδευτική και ο Πανηλειακός.
β®* Στα μπαράζ (με τον Εργοτέλη) ο Ακράτητος.
*** Στα σαλόνια της A 'Εθνικής η Καλαμαριά, η οποία επα
νέρχεται μετά από πολλά χρόνια, και η νεοφώτιστη Κέρκυρα.
β® Κι ο αγώ νας συνεχίζεται...
JS|

επισημαίνουμε
'ράμμα στον Πρωθυπουργό
γαπητέ κ. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου κατ’ αρχήν μια γενική παρατήρηση: Είναι
υσικό οι εκάστοτε νέοι ένοικοι της εξουσίας να αισθάνονται αρκετά πελαγωμένοι
ις προς το δέον γενέσθαι. Εδώ ακριβώς έγκειται και ο μεγάλος κίνδυνος να γίνουν,
ι αυτοί, ένα γρανάζι της κυρίαρχης γραφειοκρατίας και να διεκπεραιώνουν
κόντες-άκοντες τις ξεθυμασμένες και διαβλητές πολιτικές των προκατόχων τους.
I όσμωση θα έχει πλέον επιτευχθεί- η καθημερινή ανάγκη θα έχει καταβροχθίσει το
ποιο πρόγραμμα, την όποια οραματική διαδικασία. Ό ταν μάλιστα μιλάμε για τον
ολιτισμό, τότε η αμηχανία περισσεύει και η ανάγκη παρουσίασης «έργου»
περισχύειτων όποιων δεσμεύσεων ή ευαισθησιών. Τότε οι πολιτικοί
ετατρέπονται σε πρόβατα εμπρός στην «αυθεντία» του κρατικού υπαλλήλου που
ξέρει». Αυτού που γνωρίζει τα «πώς» και τα «γιατί» του κάθε ΚΠΣ και που έχει ένα
πρόγραμμα» για να προσφέρει στον πολιτικό του προϊστάμενο. Έτσι βλέπουμε
ήμερα η ΝΔ να είναι στην κυβέρνηση αλλά το ΠΑΣΟΚ δια των μανδαρίνων του να
αραμένει στην εξουσία, καθώς οι τελευταίοι έχουν ήδη πιάσει κολεγιές με τους
ρκετά σαστισμένους νέους ιδιοκτήτες των κυβερνητικών θώκων,
παναλαμβάνουμε πάλι πως στον πολιτισμό η πασοκική νομενκλατούρα ζει και
ασιλεύει, ενώ οι πολιτικοί υπεύθυνοι της οδού Μπουμπουλίνας κολακεύονται να
ίλάνε με τον δείνα σταρ ή τον χι παράγοντα που πουλάει «τεχνογνωσία». Κι ας
ρόκειται γι’ αυτούς που έχουν γλείψει εμετικά και εκμεταλλευτεί στο έπακρον την
ροηγούμενη κυβέρνηση έχοντας τεράστιο μερίδιο ευθύνης στην πολιτισμική
πανάπτυξη του τόπου και στην παραγωγή ανώφελων, πλην άκρως επικερδών
έργων». Το ότι διατηρείται και δεν καταγγέλλεται φερ’ ειπείν η αμαρτωλή
Πολιτιστική Ολυμπιάδα» δείχνει πνεύμα συμβιβασμού και όχι διάθεση για ριζικές
ύσεις και ανατροπές. Ο τόπος όμως χρειάζεται ρήξεις ΤΩΡΑ1διαφορετικά η κρίση
α συνεχιστεί με επιτάχυνση προς τα κάτω.
πάρχουν επίσης ανοιχτά θέματα που καίνε, όπως είναι η στελέχωση και η πολιτική
ου Εθνικού Θεάτρου, το Κέντρο Δελφών που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
αι οι εκσυγχρονιστές το κατάντησαν θέρετρο για την κομματική νομενκλατούρα,
ο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού ή Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ή Βενιζέλειον
γος, το οποίο απομυζά δισ. για να προσφέρει διακοπές πολυτελείας στους
μετέρους στη Νέα Υόρκη ή το Βερολίνο. Κι απ’ την άλλη εσφράγισε το παράρτημα
ης Νέας Υόρκης λόγω έλλειψης χρημάτων υπέρ του Ωνασείου Ιδρύματος,
ροασπίζοντας σοσιαλιστικά την ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπάρχει, τέλος, η Εθνική
Ιινακοθήκη που εδώ και μια δεκαετία υπήρξε προβεβλημένος χώρος της
ιασοκικής πολιτιστικής προπαγάνδας με κάθε τρόπο. Η Εθνική Πινακοθήκη που
εν είναι πια ούτε Εθνική, ούτε Πινακοθήκη, αλλά που διασπαθίζειτο δημόσιο
ρήμα ασυλλόγιστα και που γράφει στα παλαιότερατων υποδημάτων της κάθε
ιΐαφωνία. Πρόσφατο «επίτευγμα» το παράρτημα στο Ναύπλιο. Μια καμαρούλα μια
πταλιά, που χωράει 40 πίνακες, μια μικρογκαλερί που παρ’ όλα αυτά φορτώθηκε
να βαρύ τίτλο και που φόρτωσε μ’ έναν ακόμη βαρύτερο το δημόσιο λογιστικό:
>ύλακες, έξοδα λειτουργίας, εκθέσεις. Κι όλα αυτά για να γίνουν τα πολυτελή
γκαίνια και το γνωστό marketing υπέρ της διευθύνσεως. Την επόμενη μέρα το...
;αράρτημα θα έχει την τύχη των υπολοίπων με κορυφαία την Κέρκυρα... Δηλαδή
γκατάλειψη και αδράνεια. Έχουμε κατ’ επανάληψη υποστηρίξει, γνωρίζοντας το
έμα εκ των ενόντων, ότι η πολιτική των παραρτημάτων είναι τελείως λανθασμένη,
αθώς δεν αξιοποιείτις τοπικές κοινωνίες. Απ’ την άλλη είναι αντισυνταγματικό η
Ιινακοθήκη ν’ αποψιλώνειτις συλλογές της με διαρκή δάνεια τηδε κακείσε. Μόνο
την Προεδρία της Δημοκρατίας έχουν δανειστεί 70 πίνακες! Η διεύθυνση της
ίΠΜΑΣ καταγγέλλοντας (sic) τον προηγούμενο υπουργό Πολιτισμού (ξανά sic)
ήτησε από τον Πρωθυπουργό στήριξη για την κτηριακή αποκατάσταση του
5ρύματος. Μιαν αποκατάσταση που συνεχώς η ίδια ανέβαλε για λόγους
ιυτονόητους. Μιαν αποκατάσταση που πάντως δεν διεκδίκησε από την τόσο φιλική
ης ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επί δεκαπέντε συναπτά έτη... Φοβάμαι πως κάποιοι
συνεχίζουν να παίζουν ανεπίτρεπτα προσωπικά παιχνίδια στο όνομα της
Ιινακοθήκης και της πολιτιστικής καλλιέργειας του λαού.
Μόνος Στεφανίδης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
• Εγκαινιάσθηκε την
περασμένη Δευτέρα η
έκθεση «Αυτοκρατορικοί θησαυροί από την
Κίνα» στην Εθνική Πι
νακοθήκη: Περισσότε
ρα από 200 αριστουργηματικά έργα που
μπορείτε να θαυμάσε
τε μέχρι και τις 10
Οκτωβρίου.
• Όσοι βρίσκεστε ή θα βρεθείτε στη
Θεσσαλονίκη, μην παραλείψετε να δείτε
την έκθεση που έστησε στην Αποθήκη
Β1, στο λιμάνι, το Κρατικό Μουσείο Σύγ
χρονης Τέχνης της πόλης, με τίτλο
«Όταν ο Σαγκάλ έμαθε να πετάει. Από
την Εικόνα στην Πρωτοπορία». Κεντρι
κό έκθεμά της η περίφημη, μεγάλων δια
στάσεων
σύνθεση
του
Σαγκάλ
Commedia d e ll’ Arte, που για πρώτη φο
ρά βγαίνει από την Όπερα της Φραγκφούρτης, για την οποία και δημιουργήθηκε.
• Την Τρίτη 1/6, μετά τις 7 το απόγευμα,
στη γκαλερί Νέες Μορφές (Βαλαωρίτου
9α), εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση των
εικαστικών Α. Βασιλικού, em.kei, Γ. Θεοδωρίδη, Α. Θεοδώρου, Α. Παπαγεωργίου και Π. Γερμίδη, με τίτλο και θέμα
«Σενάρια Χώρου». Διαρκεί ως 20/6.
• Στον «Αστρολάβο» της Δεξαμενής
(Ξανθίππου 11, Κολωνάκι) εγκαινιάσθηκε την περασμένη εβδομάδα η ωραία έκ
θεση φωτογραφίας του Γιώργου Παπαδόπουλου-Τετράδη, του γνωστού δημο
σιογράφου της Ελευθεροτυπίας (Και
ρός). Διαρκεί έως 12/6.
•
Επισκεφθείτε
την έκθεση ζωγρα
φικής του Χρή
στου Αντωναρόπουλου, με τίτλο
«Ου Τόπος - Κατά
Έλληνας
Ατλαντίς», που εγκαι
νιάστηκε την περα
σμένη
Δευτέρα,
24/5, στη γκαλερί
T i t a ni umYiayiannos (Βασ.
Κωνσταντίνου 44,
απέναντι από το
άγαλμα του Τρούμαν). Διαρκεί μέχρι
14/6.
• Δείτε επίσης την έκθεση της Μυρτώς
Σταμπουλού με τίτλο «Εσωτερική Θέα»,
που γίνεται στην ίδια γειτονιά, στον χώ
ρο τέχνης «το Μήλο» (Αμύντα 11, Πλ.
Προσκόπων, Παγκράτι). Με έντονο το
στοιχείο του αυτοσαρκασμού και μο
ντέρνα μανιέρα, η εικαστικός σχολιάζει
την σύγχρονη πραγματικότητα. Διαρκεί
μέχρι 12/6.
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Life style περιοδικά: Και μη χειρότερα
ίναι άσβεστο το πάθος, γιατί είναι
μια μάχη χωρίς μάχη. Εμάς δε μας
αφορούν αυτά, τα πετάμε αμέσως
στα σκουπίδια: Περιοδικά τύπον life,
life χωρίς style, δηλαδή αληθινή πέρα
για πέρα ζωή.
Τύπου, στ’ αλήθεια, όμως η ζωή, τύπου
και τα περιοδικά, ολόκληρη κατηγορία
και όχι πάντα δωρεάν. Γιατί ειλικρινά
τόσα χρόνια δεν έχω καταλάβει ποιοι
-κ α ι αν είναι κιόλας «ποιες»- διαβά
ζουν με σοβαρότητα, τύπον ταύτιση, αυ
τά τα πράγματα.

Ε

Ό λ ο ι ξέρουμε ότι αυτά τα περιοδικά
καλύπτονται από τις διαφημίσεις μόδας
και καλλυντικών, άρα δικαιολογούμε
την αυτοαναφορικότητα που διακρίνει
κανείς αμέσως, αφού τα άρθρα τοποθε
τούν σαφώς γράφοντα και αναγνώστη
σε μία τάξη που στην αληθινή ζωή απέχει
πολύ από τη φαντασίωση της στιγμής.
Π αρ’ ολ’ αυτά επιβιώνει η ψευδαίσθη
ση της (απροκάλυπτα υλικής) ταξικής
διαφοράς -π ρ ο ς τα πάνω πάντα-, και
βρίθουν οι ανάλογες περιπτώσεις που
αρθρογράφοι και διαφημιστές συμβου

λεύουν με τη μυστική συνταγή της επιτυ
χίας για τη ν έα χρονιά, οι όμορφες φίλες
ν α βγάλουν φωτογραφία το Gucci φόρε
μα πριν το αγοράσουν, και να το στείλουν φωτογραφία με το κινητό, μητυχόν
και φ ορέσουν το ίδιο τη φοβερή βραδιά.
Δ ω ρεά ν περιοδικό με το Βήμα, όνομα
life, τεύχος 2. Σελίδα 10: glam είναι να

δώσεις τις οικονομίες μιας ζωής για ένα
sur mesure (τι είναι πάλι αυτό;) ταγιέρ
Chanel· το έκανε κάποτε μια γαλλίάα
καθαρίστρια, υπογραφή. Παρ’ όλο που
στην ίδια σελίδα επιχειρείται να υφαν-
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• Bush, shake it! Ράφα,
Ραμάλα, Νατζάφ, Βαγδάτη,
Καμπούλ, Ιερουσαλήμ,
Γάζα, Λευκωσία.
Ταρακούνησέ τα όλα.
• Shake it! Πρώτος στην

τούμπα, τρίτος στο
τραγούδι ο Sakis, επειδή
είμαστε έθνος ανάδελφον,
ενώ τη Ρουσλάνα, βλέπετε,
την υποστήριξε όλο το
σλαβικό λόμπυ της
Ευρώπης.
• (Τέτοια τούμπα πάντως
ούτε κι ο Ζουγανέλης.)
• Διερωτώμαι: πέρσι τη

Σερντάμπ ποιοι την
πριμοδότησαν; Οι
Μουσουλμάνοι του
Λονδίνου και οι Τούρκοι
της Κοπεγχάγης; Μας
δουλεύουνε ρε!
• Γ ι ’ αυτό shake καμιά
βρεγμένη σανίδα προς
όλους αυτούς τους
γιαλαντζί θριαμβευτές και
τους Τζονκαληνύχτηδες.
• Έσπευσε μάλιστα στην

Πόλη και ο υπουργός
Τουρισμού κ.
Λβραμόπουλος, για να μην
χάσει το πατιρντίκαι τα
μεγαλεία.
• Η Ντόρα πάλι, στο ύψος
V ____________ ________________
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της. Δέχτηκε ερμηνευτή,
συνθέτη και στιχουργό στο
δημαρχιακό υπεργραφείο
της και σύμφωνα με το
πρωτόκολλο
φωτογραφήθηκε αρχηγικά
με το καλλιτεχνικό πόπολο.
• Επικοινωνιακή πολιτική

του πολύ πρωτοκόλλου.
• Με τούτα και με τ’ άλλα
πέρασε στα ψιλά η είδηση
της απώλειας ενός πολύ
σημαντικού μουσικού
ερευνητή του τόπου: Του
Στέφανου Βασιλειάδη, της
ψυχής του Κέντρου
Μουσικής Έ ρ ευ να ς και
συνεχιστή της προσπάθειας
του Γιάννη Χρήστου και
του Γιάννη Π απαϊω άννου.
Έ φ υ γε την περασμένη
Κυριακή και τάφηκε την
Τρίτη στο νεκροταφείο
Ζωγράφου.
• Θυμάμαι με συγκίνηση

την πρόσφατη εκπληκτική
συνεργασία του Στέφανου
Βασιλειάδη με τον Σπύρο
Βραχωρίτη και τον
Γρηγόρη Σεμιτέκολο στη
Ρόδο.
• Η σοβαρή ελληνική
μουσική, που δεν έχει
καμία σχέση με τους

FLASH IT, BABY!
Ο απόλυτος ορισμός
της ευτυχίας! Και της
επιτυχίας μαζί! Τα
πολιτικά και τα
καλλιτεχνικά χαρίσματα
σ' ένα μπουκέτο από
χαμόγελα.
Απαστράπτων Sakis,
απαστράπτουσα Ντάρα
και πίσω οι
«δημιουργοί»: ο
μουσικοσυνθέτης και ο
μούσι κοστιχουργός. Και
γαμώ τις εθνικές
επιτυχίες δηλαδή!
Shake it baby, κι ας τον
Αμβρόσιο να φωνάζει. Τέλος, ειδική μνεία οφείλουμε στην
μεγαλοκοπέλα από την Μ ποκοτά της Κολομβίας και
βεβαίω ς στον άψογο τρόπο με τον οποίο παρουσίασε το
σόου του Τζον-Τζον. Παιδιά, πάντα τέτοια! Και του χρόνου!
Ό σ ο για τη Δήμαρχο, εμπράκτως αποδεικνύεται ότι είναι
δίπλα στην τέχνη. Η σοβαρότητα πέφτει μόνο λίγο μακριά.
σοβαροφ ανείς
παραποιητές του Λ όρκα
στο πιο καραγκούνικο και
της Μ περνάρντα στο πιο
αραποσέρβικο, έχασε ένα ν
στυλοβάτη της.
• Μουσικοί πίθηκοι α π ’την

άλλη, σε μια χώρα
καλλιτεχνικής τύφλωσης
και απίστευτου αισθητικού
δήθεν, μας ταλαιπωρούν
ακόμη.
• Λ έγεται αλλιώς και
Coca-Cola Art με artists
διάφ ορες κουνημένες

φ ελάχες (shake it), που
βολοδέρνουν το κόμπλεξ
τους ανάμεσα θεατρικής
παντομίμας και
μο ιρολογοτράγουδων.
Ε ίναι αυτοί, ξέρετε, που
διασταυρώνονται αλλά δεν
αναπαράγονται.
• Είπα «Μπερνάρντα» και

το θυμήθηκα: Τελικά ο
μόνος υποψήφιος
ευρωβουλευτής από την
Εθνική Πινακοθήκη είναι ο
Μάνος Στεφανίδης που
κατεβαίνει με τον ΣΥΝ.

■ί ένα κακόγουστο άλλοθι για την
ταρξη του περιοδικού, γιατί δα το ξέ)υνε πως δεν είμαστε τελείως ζώα, η
νάκα καταλήγει ότι όπου πάρτι και πα>ίς. Μέσα είμαστε!
Ετσι λοιπόν καταντάμε στο εξοργιστι5 κείμενο, παρόλη την κραυγαλέα γεϊΐότητα του, όπου -τ ι θεατρικά!/νωστο ποιος και για ποιο λόγο υποΙεται το ρόλο της, και... η Αδριανή

'πέρταχα συγχρωτίζεται πληβείους
τι λιποθυμάει από την εσάνς του χορ
ού τους. Θα πάθει και άλλα τέτοια
ία επόμενα τεύχη άραγε;
Μάταιο και εξαιρετικό χάσιμο πολύτιΐς ύλης, να σχολιάσω τα γραφόμενα·

συνθέτω όμως κάποια κομμάτια από αυ
τά, όπως: τις συνθήκες που επιβάλλουν

τον συναγελασμό με άπλυτους συμπα
τριώτες, που λυμαίνονται το κέντρο της
Αθήνας, με πολυκαιρισμένο ιδρώτα πά
νω σε φθηνά συνθετικά υφάσματα (οι χο 
ντρές των περιχώρων που είχαν συνω
στιστεί στο ντελικατέσσεν με την έκπτω
ση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και
οδήγησαν την ταλαιπώρια της να ζητήσει

ξέπνοη μισό κιλό μπρι και λίγο σεβρ, για
το μπριτζ, αφού ηΑουντμίλα είχε άδεια).
Π αθαίνει πολλά, μέχρι να φτάσει σπί
τι, αλλά τελικά, εξαντλημένη και στα
πρόθυρα λυγμών, διανυκτερεύει στο
Saint George, αφού -μ ετά τον υπερβο

λικό συγχρωτισμό με πληβείους και φυ

τικά σαπούνια της δεκάρας πάνω σε μισοπλυμένους λαιμούς και λιπαρά δέρ
ματα- άφησε το σπίτι να ξεμυρίσει.
Ό σ ο για τον αχρείο υπαλληλίσκο που
έκανε λάθος την παραγγελία, μάλλον
την έχει βαμμένη...
Ο υδέν σ χό λ ιο ν κι εμείς αρρωστήσαμε, αλλά θα μείνουμε στο κρεβάτι.

ΥΓ. Παρόλο που το ίδιο τεύχος φιλοξε
νεί μια ωραία συνέντευξη της κ. Νίκης
Γουλανδρή, στο εξώφυλλο θα δούμε τα
απολύτως σημαντικότερα πρόσωπα, πριγκίπισσα του Μονακό και κόρη.
Δάφνη Μ ικιρντισιάν
\

• Η κ. Πλάκα, αφού έβαλε
κατά το συνήθιό της όλα τα
MME να προαναγγέλλουν
τη συμμετοχή της στο
ψηφοδέλτιο της Ν Δ, τελικά
πήρε τον... Σόρογκα.
• Δεν μ ’ενοχλεί που είναι

δημιουργική μουσική και
να δείτε τις πιο
συμπαθητικές φατσούλες
Αθηνών και περιχώρων.

δεξιοί, μ ’ενοχλεί που είναι
αδέξιοι.
• Ιδιοφυής επικοινωνιακή

φωτογραφία του Μίκη με
τον Πέτρο Φιλιππίδη και
τον Αντώνη Ρέμο ενόψει της
κοινής τους συναυλίας (sic)
στο Ηρώδειο.

τακτική πάντως, αντάξια
της Ντάρας: Λ ες πρώτα ότι
σε εκλιπαρούν να
συμμετάσχεις και, όταν σε
αγνοήσουν, βγαίνεις και
λες ότι αντιστάθηκες στις
πιέσεις!
• Η θητεία πλάι στον

Ευάγγελο Βενιζέλο τώρα
δικαιώνεται. (Αλλά και
πλάι στη Δήμητρα Αιάνη.)
• Shake it, babies! Α ν μη τι
άλλο, στον τόπο αυτό δεν
θα πάψουμε ποτέ να
ξεκαρδιζόμαστε.
" · Κι άλλη καλή μουσική:

Στο Γκάζι από 1ης Ιουνίου
και για μια εβδομάδα η
αφρόκρεμα της
ευρωπαϊκής τζαζ.
• Και οι Mode Plagal
βεβαίως-βεβαίως.
• Και ελεύθερη η είσοδος

και πολλές εκπλήξεις και
φθηνή μπίρα.
• Κάτι σαν το αναβληθέν
φεστιβάλ του Αντί, ή σαν
ένα πάρτυ της Α ριστερός
χωρίς κομματική
διοργάνωση.
• Ελάτε ν'ακούσετε

• Τις φατσούλες που μας
κάνουν να αισιοδοξούμε.
• Επίσης με τρελαίνει η

• Sancta Simplicitas και
Jan Huss (Χ ους, όχι ουστ).
• Επίσης ετοιμάζομαι για

την άλλη μεγάλη συναυλία:
στους στύλους του
Ολυμπίου Δ ιός με Μίκη,
Vangelis και Vicky
Αέανδρος.
• Θ α στέλνανε αντ’ αυτών
τον Στέφανο Βασιλειάδη,
αλλά τους πρόλαβε ο πιο
μεγάλος
Μ ουσικοκριτικός...
• Να δείτε την Αποστολία

Παπαδαμάκη και την
πρωτοποριακή της
πρόταση σχετικά με μια
χορογραφία του σώματος,
που ξεθεμελιώνει τις
συμβάσεις και ενοποιεί τις
τέχνες με κοινό άξονα την
ψηλάφηση του αρχέγονου.
• (Τι γράφω ο
ευρωβομβιστής, όταν έχω
έμπνευση!)
• Τύφλα να ’χει ο

Τσέκερης! Ο μακράν
αμεσότερος κειμενογράφος
στην Αυγή και ο καλύτερος

συνεργάτης μας.
• ...Ό τα ν δεν μας ξεχνάει.
• Άλα της, και με
Μπερλινγκουέρ ο ΣΥΝ στις
ευρωεκλογές!
• Κάτι τέτοια βλέπει ο
Κόκκαλης και ονειρεύεται
Ρονάλντο για τον
Ολυμπιακό.
• Αλλά και το

ευρωψηφοδέλτιο του
ΠΑΣΟΚμια χαρά είναι:
πολυφασικό, αταξικό, light,
αυτοδύναμο,
αποκεντρωμένο,
πλουραλιστικό,
επιπεδόμορφο,
ανταποδοτικό,
προσωπομορφικό,
διεσταλμένο, αμφίπλευρο
-πήγα να πω ευρύπρωκτο,
αλλά συγκρατήθηκα-,
συμμετοχικό, φιλελεύθερο,
δημοκρατικό,
σοσιαλβιομηχανικό και
μεταβιομηχα νοποι ημ ένο.
• Με λίγα λόγια
postmodern και
μεταμοντέρνο και
χαριτωμένα αλλού ντ’
αλλού (σαν το στιλ του νέου
αρχηγού).
• Ασχετο: Ξέρετε πού

έμαθε ελληνικά ο
Γιωργάκης; Στου
Στρατηγάκη.
• Ατάκα του φοβερού
Παύλου Μάτεσι...
• Ο οποίος διέπρεψε στο

Τορίνο ανάμεσα στους
αποσταλέντες έλληνες

σκριτορίνους, κατά την
Corriere della Sera, και τον
οποίο ο εκδότης Κροτσέτι
αναφέρει ως τον συνεχιστή
της μεγάλης ευρωπαϊκής
αφηγηματικής παράδοσης.
• Σας μίλησα για την
Παπαδαμάκη, σας έχω
μιλήσει για τον Ρήγο, ε, σας
λέω τώρα ότι το πολύ
επιτυχές φεστιβάλ χορού
στην Καλαμάτα χρωστάει
ακόμη στους συντελεστές
της περσινής εκδήλωσης.
Αυτός ο πολύ σοβαρός
θεσμός χρηματοδοτείται
από το ΥΠΠΟ και τον
Δήμο Καλαμάτας, που προς
το παρόν χορεύουν
κλέφτικα ή την Λίμνη της
Πάπιας...
• Και να πεις πως

πρόκειται για πολλά;
100.000.000 δρχ. στοιχίζει
ολόκληρο. Κι αυτό χάρις
στις άοκνες προσπάθειες
της Βίκυς Μαραγκοπούλου,
της ψυχής του φεστιβάλ.
• Αφήστε που και η
Παπαδαμάκη παραμένει
απλήρωτη.
• Α π ’την άλλη το ΥΠΠΟ

έδωσε 45.000.000 δρχ.
χορηγία στην Εταιρεία
Ελλήνων Συγγραφέων και
οφείλει ακόμη 5.000.000
àQX• Σε απόγνωση ο
Γραμματέας της Εταιρείας
απειλεί ότι θα πουλήσει σε
δημοπρασία τα ιερά και τα
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Χαράς ευαγγέλια για τους οπαδούς του πολυτονικού!
νδια φ έρ ουσ α όσο και π α ρ ά δοξη
η άποψη που ανέπτυξε ο κλινικός
ψ υχολόγος και ψ υχοθεραπευτής
Θαλής Π απαδάκης στην ομιλία του
στο Ινστιτούτο Διαγνω στικής Ψ υ χο 
λογίας του Ανοικτού Ψ υ χοθερ α π ευτι
κού Κέντρου τη Δ ευτέρα 17 Μ αΐου.
Π αρουσίασε τα αποτελέσματα μιας
συνεχιζόμενης έρευνας σύμφω να με
την οποία η εκμάθηση της ιστορικής
ορθογραφ ίας και των αρχαίω ν ελλη

Ε

νικώ ν επ ιδ ρά στην ψ υχοεκπαιδευτική
ανάπτυξη του παιδιού. Σ υγκρίθηκαν
η ομάδα των «αρχαίω ν» με την ομά δα
των «μονοτονικώ ν» (25 π α ιδιά με κ ο ι
ν έ ς όλες τις μεταβλητές πλην μιας)
κ αι βρέθηκε ότι η πρώτη π α ρ ο υ σ ία ζε
α νοδ ικ ές δ ια φ ο ρ ές σε σχέση με τη
δεύτερη ό σ ο ν α φ ο ρ ά τις οπτικές και
αντιληπτικές ικανότητες. Μ ε άλλα λ ό 
για καλύτερες επ ιδ όσ εις στη γραφή
και την ανάγνω ση και λιγότερ ες π ιθ α 

νότη τες ν α γ ίν ε ι ένα παιδί δυσλεκτι
κό. Μ π ο ρ εί κ α νείς, έστω και μη ειδι
κός, ν α συμ φ ω νήσει ή όχι με τα συ
μ π ερ ά σ μ α τα αυτά, αλλά δεν υπάρχει
α μ φ ιβ ο λία ότι το ίδιο καλά περνού
σαμ ε ως μαθητές και την εποχή της
ιστορικής ορ θ ο γρ α φ ία ς, αν όχι καλύ
τερ α . Κ αι αισθανόμασταν και την αί
γλη ότι δια φ υλά σσουμ ε κάτι ιστορικό
κ α ι σ πουδα ίο!
Μ α ρ ία Τσάτσου

---------------------------------------------------------

όσια, δηλαδή τα
χειρόγραφα των μελών του
Δ.Σ. και λοιπών.
• Αναμένονται

------------------------------------------------ .

αστρονομικές τιμές για ένα
manuscript τονΧωμενίδη.
• Παράλληλα 29 σοβαροί

μεταφραστές του
καταλόγου Φως του
Απόλλωνα, οι οποίοι και
τιμολόγιο εξέδω σαν και το
ΦΠΑ απέδω σαν και
χρήματα δεν πήραν.
• Ε, μην είμαστε και

bookmakers ποντάρουν
στους συγγραφείς του
«Μεταιχμίου». Αυτοί
ξέρουν.
• Άσχετο. Α ντό το ρημάδι

πλεονέκτες. Ούτε η κ.
Λ α μ π ρ ά κ η μ π ή κ ε στο
ευρωψηφοδέλτιο, παρότι
θα το ήθελε ο κ.
Λ αμπράκης.

το Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού δεν γράφεται
«Μείζωνος», όπως το
βλέπουμε συνέχεια *εκτός
κι αν πρόκειται για την οδό
Μαιζώνος.
• Πήγαμε και στο

• Θα μου πείτε, ούτε και η
κ. Π αναγιω ταρέα μπήκε.
Και θα σας απαντήσω,
προτού με προλάβει ο
αθυρόστομος Τάσος
Γούλας από τη Γερμανία:
• Ο τόπος μ α ς ανέκαθεν

παράρτημα -τρόπος του
λ έγειν- της Εθνικής
Πινακοθήκης στο Ναύπλιο
όπου φιλοξενούνται 45
-ολογράφως:
σαρανταπέντε- πίνακες
και γι’ αυτό το λόγο
στήθηκε ολόκληρη
εμποροπανήγυρις.
• Ενώ πρόκειται για έναν

τιμωρεί τις αξίες.
• Δ εν πειράζει, Μαρινάκι·

χώρο, που μόλις μπαίνεις,
βγαίνεις. Καμαρούλα μια .
σταλιά!
• Παράρτημα ΕΒΓΑ
δηλαδή!
• Αλλά τα εγκαίνια ήσαν

λαμπρά. Ξοδεύτηκε
άφθονο δημόσιο χρήμα’
γιατί έτσι είναι οι δημόσιες
σχέσεις, κοστίζουν.
• Επίσης ατακτοποίητοι
παραμένουν ακόμη οι

την επόμενη φορά. Οι
αγωνίστριες ποτέ δεν
χάνονται. Ούτε και όι
στυλοβάτεςτου ΟΦΑ.
• Μοναδική εξαίρεση ο κ.

Ελληνιάδης,
μουσικοπαραγωγός ο
οποίος παραμένει
πρόεδρος του ΣΕΒΑ,
δηλαδή του Συνδέσμου
Ελλήνων Βιβλιοπωλών.
• Τι σχέση έχει με το
βιβλίο; Ή ξ ε ρ ε τον κ.
Τατούλη από το ΕΚΚΕ!
Επίσης εκδίδει το
περιοδικό Ντέφι.
• Α ν θυμόμαστε καλά,

ενεπλέκετο και στα
τραγούδια της Βίκυς
Λέανδρος.

• Φως φ ανάρι ότι
βρίσκεται στα χαρακώ ματα
του πολιτισμού.
• Και άλλα ευχάριστα νέα:

Ο Π ρετεντέρης τα ρίχνει
στον Γιωργάκη σε
πρόσφατο κείμενό του
όπου η ειρωνεία πάει
σύννεφο.
• Ο Ταγματάρχης της
Nova συνεργάζεται με τη
Λαμπράκη της
Πινακοθήκης που
προλόγισε την έκθεση του
Λ άλα που έκανε την
εκπομπή «Τα κακά παιδιά»
με τον Ταγματάρχη.
• Τα παιδιά μεγαλώνουν,

τα κακά τους μένουν.
• A propos, ολόκληρη η
έκθεση της Κ ίνας στην
Εθνική Πινακοθήκη είναι
πληρωμένη από την
κινεζική κυβέρνηση ως
διαφήμιση της Ο λυμπιάδας
του Π εκίνου το 2008.
• Α υτό θα πει οργάνωση.
• Μ ’ αυτά και με τ’ άλλα
και παρά τη συνεχιζόμενη
πολιτιστική ανομβρία, το
θαύμα της Α κρόπολης
συντελείται σιωπηλά και
αθόρυβα.
• Το κορυφαίο μνημείο

αποκαθίσταταί’ και αυτό
δεν έχει σχέση μ ε τις
πτωχαλαζονικές πολιτικές
π ερ ί επιστροφής των
Μ αρμάρων που δεν
επιστρέφονται και το
ασανσέρ που

αποφασίστηκε να τρυπήσει
τον Ιερό Βράχο.
• Μ ια απόφαση που μας
προβληματίζει και επειδή
ελήφθει υπό την πίεση του
σόου των Ολυμπιακών
Αγώνων.
• Για τον ίδιο λόγο που δεν

μ α ς πείθει η όλη σπουδή και
η ρητορική περί του Νέου
Μουσείου της Ακρόπολης,
γιατίστηρίχθηκε κυρίως
στο μάρκετινγκ της
Ο λυμπιάδας και στην
«προβολή» της αρχαίας
ημών κληρονομιάς.
Τρομάρα μας.
• Και γιατί το επιλεγέν
κτίσμα υπακούει σε μια
τουριστική λογική που
προσγειώ νει τα εκθέματα
για ν ’ απογειώσει τον
μπετονένιο εαυτό του και
όχι για να υπηρετήσει
ερμηνευτικές ανάγκες.
• Ε κ των ενόντων λύσεις-

αρχιτεκτονικές τρύπες, που
προσβάλλουν το ιστορικό
τοπίο σε μιαν Αθήνα
κορεσμένη από
παρεμβάσεις και ιδέες.
• Πώς το ’λεγε ο
Τσαρούχης; Στο μέλλον
εθνικός ευεργέτης θα
ονομάζεται αυτός που
γκρεμίζει κι όχι αυτός που
χτίζει.
• Α νοιχτέ χώρο, ρε!

Π ήξαμε!
Μ ανω λάκη;
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Πώς άραγε πραγματοποιείται η εισαγωγή, σ' ένα εικαστικό
πεδίο, του γράμματος, της γραφής; Γιατί μια πλαστική
επιφάνεια, όπου μέχρι πρότινος υπήρχαν μορφές
χαραγμένες ή χρωματισμένες με πινέλο, αναγνωρίσιμες
-π εδ ιά δ ες, λόφοι, σύννεφα, απόψεις φωτεινές και
μελωδικές ενός κόσμου πραγματικού- γεμίζει ξαφνικά με
μυστηριώδη σημάδια,αρχαϊκά, που ο αλλόκοτος
χαρακτήρας τους προκαλεί ένα αίσθημα ανησυχίας; Ποια
είναι η βαθύτερη παρόρμηση που ω θεί μία καλλιτέχνίδα σαν
την Μ αίρη Σχοινά να υποκύπτει ξαφνικά στη γοητεία
κωδικοποιημένων συμβόλων που μοιάζουν, θα 'λεγε
κανείς, με δημιουργήματα των ονείρων μας;

Η Α ιγα ιίς της Μ αίρης Σχοινά
ράγματι, οι πα ρ ά 
δοξες και ρυθμι
κές επιγραφές που
ρυθμοδοτούν ως
οιονεί ήχοι τον χώ)0 των πινάκων οι οποίοι
•κτίθενται εδώ, δεν είναι
ιονάχα μορφές ή ιδεο
γράμματα. Δ εν ανήκουν
ττην κατηγορία της αυτόιατης γραφής, της γραφής
;ων χειρονομιών, κατά τα
ιρότυπα πολλών τάσεων
ίαι αισθητικών κινημά
των της τέχνης τον 20ό αι
ώνα, από την εποχή των
^τανταϊστών και των
Υπερρεαλιστών μέχρι τις
ιέρες μας. Α ν όντως υπάρχει μια σχέτη με το παρελθόν, θα ήταν ενδεχομέ/ως η συγγένεια με το πνεύμα των Σου
ρεαλιστών και την επιθυμία τους ν α ξερυγουν από την κατεστημένη γλώσσα
<αι να υπογραμμίσουν τη διαφ ορά που
(ωρίζει τους «μοντέρνους καιρούς»
-ωμούς, πολεμοχαρείς, μισαλλόδοξους
:όσο κατά τις αρχές του αιώ να όσο και
τημερα- από έναν ορισμένο «πρωτο
γονισμό», που τον φαντάζονταν πλήρη
/οήματος, ανθρωπιάς, πολιτισμού.
Οι επιγραφές που βρίθουν στο έργο
ης Μαίρης Σχοινά είναι αληθινές, έρ
χονται από τα βάθη του καιρού, από τα

Π

βάθη της θάλασσας και του Αιγαίου
Π ελάγους. Εξ ου και ο τίτλος: Αιγαιίς.
Π έρα από τη «γεωγραφική», τοπολο
γική έννοια του όρου, η επανάληψη του
ευμετάβλητου γαλάζιου βάθους πεδίου
αυτής της σειράς των πινάκων, μοιάζει
ν ’ ανακαλεί σιη μνήμη την έννοια της
θάλασσας μήτρας των πολιτισμικών
παραδόσεω ν για τις οποίες μιλά συχνά
η καλλιτέχνις, φόντο των καταπληκτι
κών πολιτισμών που είδαν το φως στο
χώ ρο της ανατολικής Μ εσογείου των
αρχαίων χρόνων, εποχή κατά την
οποία τα πλοία αυλάκωναν το Αιγαίο
πέλαγος χαράζοντας νέους δρόμους,

ευνοώντας τις ανταλλαγές και τις επι
μειξίες, διευρύνοντας τις ανθρώπινες
εμπειρίες. Την ίδια στιγμή τα ίδια αυτά
πλοία έφ ερναν μαζί τους τις πρώτες
γραφ ές που οι λαοί της περιοχής της
Μ εσογείου είχαν επινοήσει για να επι
κοινωνούν: την αρχαία μινωική, την
κυπριακή μινωική, την ακκαδική, τη
φοινικική, κι άλλες πολλές - μέχρι και
τις γραμμικές A και Β.
Μ έσα λοιπόν στα βιβλία της ιστορίας
και της αρχαιολογίας τις βρίσκει η
Μαίρη Σ χοινά και από εκεί αντλεί τις
προσω πικές της εμπνεύσεις. Οι δικές
της γραφ ές -κοσμ ογονικά απόκρυφα,
μεταφορές, ονειροκρίτες- ζω ντανεύ
ουν μια σειρά παραδόσεω ν και αρχαί
ων κειμένων, αναπαραστάσεις και
θρύλους χαμένους κατά τη μακραίωνη
διάρκεια του ανθρώπινου πολιτισμού,
που επανεμφανίζονται χάρη στην ο ρ 
μή της δημιουργικής φαντασίας. Η
αναπαραγω γή τους υπό μορφή εικό
νας δεν είναι «αντιγραφή». Πρόκειται
για την κατάληξη μιας πλούσιας ψυχι
κής διεργασίας, σύνθετης και ζωντα
νής, όπως είναι πάντα άλλωστε μια ερμηνεία/παραλλαγή ενός πρωταρχικού
μουσικού θέματος περίπλοκη, του
οποίου η επανάληψη σημαίνει ταυτό
χρονα θάνατο και ανάσταση, όνειρο
και πραγματικότητα, απουσία ζωής
και ζωή. Π όθος πνευματικότητας εν
τέλει, και νοσταλγία για μια εποχή
που την φαντασιώνουμε ως καταπλη
κτική, την εποχή του αιγαιοπελαγίτικου κόσμου, δημιουργού μοναδικών
αισθητικών, φιλοσοφικών ή λογοτε
χνικών έργων, του οποίου τα ίχνη, από
τον ένα πίνακα στον άλλο -κ α ι από τη
μία ακτή στην άλλη του Α ιγα ίο υ - λει
τουργούν ως δυνάμεις ενάντια στη λή
θη. Ως εκφάνσεις της σκέψης επίσης,
που εκφράζουν σε μια ανώτερη σφαί
ρα επιθυμίες διανοητικές και αισθητι
κές. Μ α πάνω α π’ όλα, τα γράμματα
και τα σημάδια τούτα που τα λούζει το
υδάτινο στοιχείο, είναι γεγονότα πλα
στικά χαρακτηριστικά της δημιουργι
κής εργασίας της Μαίρης Σχοινά, μιας
εργασίας όπου η Ε ννοια και η Ιδέα
συναντιόνται με την πρωτότυπη αισθη
τική έκφραση της καλλιτέχνιδος.
ΒΑΣΙΑ ΚΑΡΚΑΠΑΝΝΗ-ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

Παρίσι, Απρίλιος 2004
55

5 7 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Κ Α Ν Ν Ω Ν : Φ Α Ρ Ε Ν Α ΪΤ 9 / 1 1

-tv

Το σημαντικό δεν είναι ότι στα 5 7 χρόνια της μέχρι σήμερα
ζωής του το σημαντικότερο -απ ό κάδε άποψη- φεστιβάλ
κινηματογράφου του κόσμου, δηλαδή αυτό των Καννών, δίνει
για πρώτη φορά το Χρυσό Φοίνικα σε ένα ντοκιμαντέρ, ούτε
ότι το ντοκιμαντέρ είναι πολιτικό. Το σημαντικό είναι ότι το
ντοκιμαντέρ είναι αμερικανικό και στρέφεται απροκάλυπτα
και με οξύτητα κατά του προέδρου Μπους, καταγγέλλοντας
τις οικονομικές διασυνδέσεις, τόσο τις δικές του όσο και των
στενών συνεργατών του στην κυβέρνηση, με τον Μπιν Λάντεν
και τους σαουδάραβες Κροίσους του πετρελαίου.

Μονρ εναντίον Μηονς,
σημειώσατε ένα
Ο εκπρόσωπος
τύπου του
Λευκού Οίκου
δήλωσε πως,
παρότι το

Φαρενάιτ 9/11
του Μ ουρ είναι

«ανάξιο λόγου»,
το Χόλιγουντ
επανεξετάζει το
θέμα της
απρόσκοπτης
διανομής του
στις ΗΠΑ.
πασίγνωστος πλέον
Μάικλ
Μουρ είναι ο μεγάλος νικητής
της φετινής διοργάνωσης, με το
ντοκιμαντέρ του Φαρενάιτ 9111.
Αξιοσημείωτο είναι ότι Π ρόε
δρος της φετινής Κριτικής Επιτροπής
ήταν ο πολύς Κουεντίν Ταραντίνο, του
οποίου οι ταινίες, όσο αξιόλογες και
αν είναι, δεν έχουν ποτέ αποτυπώσει
πολιτικές ή κοινωνικές θέσεις. Αλλά
και η πλειοψηφία των μελών της ίδιας
επιτροπής ήταν Α μερικανοί και
Άγγλοι. Εν καιρώ θα πληροφορηθούμε πώς συνέβη αυτή η όσο ποτέ επίκαι
ρη υπέρβαση με το ολοφ άνερο πολιτι
κό νόημα. Ό τα ν με το καλό βγει η ται
νία στη διανομή, θα δούμε πόσο και αν
βάρυναν τα όποια καλλιτεχνικά της

Ο
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προσόντα στην αξιολογική κρίση και
πόσο η - ε π ί γαλλικού εδ ά φ ο υ ς- κριτι
κή επιτροπή, εναρμονισμένη με το διε
θνές κλίμα, θέλησε ν α δώ σει -κ α ι το
έ π ρ α ξ ε - ένα «ηχηρό χαστούκι» στην
όπως την αποκ α λείη Σ ούζαν Σόντανγκ
«επιλεγμένη» και όχι «εκλεγμένη» κυ
βέρνηση του χρεοκοπημένου Τζορτζ
Μ πους.
Ο Μάικλ Μ ουρ δεν είναι άγνωστος
στο ελληνικό κοινό. Γ εννημένος στο
Φληντ του Μ ίσιγκαν μπήκε στον κινη
ματογράφο πριν 15 χρόνια με το ντοκι
μαντέρ Ο Ρότζερ κι εγώ, μια ακτιβιστική ταινία κατά των απολύσεω ν που
έκανε η Τ ζένεραλ Μ ότορς στη γενέτει
ρά του. Το 1995 κάνει την πρώτη του
γνωριμία με το Φεστιβάλ των Καννών,

όταν στο τμήμα του «Έ να κάποιο βλέμ
μα» προβάλλεται το ντοκιμαντέρ του
Canadian Bacon. Θ α ακολουθήσει το
ντοκιμαντέρ Ο μεγάλος, που στοχεύει
στο μαλακό υπογάστριο της αποκαλοΰμενης στην Αμερική «οικονομικής ανά
καμψης» μέσω των απολύσεων, και το
2002 θα παρουσιαστεί ο Ακήρυχτος
Πόλεμος, μια ιλαροτραγική παρουσία
ση του προβλήματος της ελεύθερης κα
τοχής όπλω ν από τους αμερικανούς πο
λίτες. Η ταινία κέρδισε το Ειδικό Βρα
βείο στις Κ άννες και το Όσκαρ καλυ
τέρου ντοκιμαντέρ. Αλησμόνητη 0α
μείνει η βροντερή καταγγελία του μέσα
στην κατάμεστη αίθουσα κατά τη διάρ
κεια της τελετής της απονομής των βρα
βείων: «Ντροπή σας, κύριε Μπους!».
Τότε προετοιμαζόταν η εισβολή στο
Ιράκ. Α λλά και στη χώρα μας η προβο
λή του Ακήρυχτου πολέμου κράτησε
κάπου μισό χρόνο.
Πληθωρικός ο Μουρ, σαρκαστικός
και με ευθύβολο μαύρο χιούμορ, δεν
«μασάει» τα λόγια του, ούτε δείχνει να
φ οβάται σε μια χώ ρα με βαθύτατες δη
μοκρατικές ρίζες, από τη μια μεριά, αλ
λά και την ολοσκότεινη, αθέατη (στη
συγκρότησή της) πλευρά, που δεν δι
στάζει ν α βγάλει από τη μέση τους «ε
νοχλητικούς». Και ο Μάικλ Μουρ πα
ρ α είνα ι τέτοιος. Μ ε την πληθωρική εμ
φάνισή του, την δήθεν αφελή, αλλά
ταυτόχρονα «μαιευτική» διαλεκτική
του, και κυρίως το εκπληκτικά πλού
σιο, αποκαλυπτικό του υλικό, στριμώ
χ νει ασφυκτικά τον αντίπαλό του. Θέ
λει ν α γίνει η «φωνή» της άλλης, της δί
καιης και δημοκρατικής Αμερικής. Δεν
λείπουν όμως και οι σκεπτικιστές, που
έμμεσα τον κατηγορούν ότι με τις
(οπω σδήποτε) υπερβολές του επιδιώ
κει την αυτοπροβολή του και τα οικο
νομικά οφέλη που του εξασφαλίζουν οι
ταινίες και τα βιβλία του. Ο ίδιος ο Τα
ραντίνο, σε συνέντευξή του, την επομέ
νη της προβολής του Φαρενάιτ 9111, εί
πε ότι έμμεσα βγαίνει ωφελημένος ο
Μ πους. Π α ρ’ όλα αυτά, ετούτη την ώρα
που έρχεται στο φως η ταινία του
Μ ουρ, είνα ι μια ακόμα υπηρεσία στην
παγκόσμια κοινή προσπάθεια να χάσει
ο Μ πους τις εκλογές. Θα είναι από τις
σ πά νιες φ ορές που η κινηματογραφική
τέχνη γίνεται πράξη και όπλο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΙΤΟΣ
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Η στήλη ετούτη δεν έστρεψε ποτέ το ενδιαφέρον της ούτε στη
σειρά των M atrix (και τις ε ξ αυτών κινηματογραφικές
κλωνοποιήσεις), ούτε στους αλλεπάλληλους Χάρυ Πότερ, ούτε
στους γοτθικούς Άρχοντες των δαχτυλιδιών, κάτι που ασφαλώς
8α έκανε αν το αναγνωστικό κοινό του Αντί ήταν κάτω των
δεκαέξι ετών. Η εξαίρεση για την αμερικανική Τροία του
γερμανού σκηνοθέτη Βόλφανγκ Πέτερσεν γίνεται ε ξ οικείου και
ευλόγου ενδιαφέροντος: «εμπνευσμένη» (όχι «βασισμένη»)
δηλώνεται στα «γράμματα» της ταινίας από την ομηρική Ιλιάδο.
Πρόνοια που όμως δεν απαλλάσσει...

Ε, όχι και «εμηνενσμένη»
από
Ομηρο!
αι μεν η ται
νία ονομά
ζεται Τροία
και όχι Ιλιάδα,
αλλά
)οία δίχως τον
μηρό δεν υπάρι. Έτσι, καθορί
σω έρχεται το
'ώτημα τι ο σεναογράφος ΝτέιβιΜπένιοφ και ο
ίτερσεν, τι «inired»
(εμπνεύηκαν) από αυτή
ν παγκόσμια ποιητική προίκα: Τίπο. Μοναχά τα ονόματα (δανείστηκαν),
ύνδετα περιστατικά και αρκετά αφεή σκόπιμα λάθη (π.χ. ξαδέλφ ια ο
μλλέας με τον Πάτροκλο, η Σπάρτη
>αι λιμάνι, τον Α γαμέμνονα τον σκονει η Βρισηίδα, εκεί στην Τροία -κ α ι
ι η Κλυταιμνήστρα στις Μ υκήνεςπ., κ.λπ.). Κάποιοι ισχυρίζονται ότι
τή η επιστροφή (της αμερικανικής
>μηχανίας) στην αρχαία Ελλάδα έχει
κάνει με τους επερχόμενους Ολυιακούς Αγώνες στην Α θήνα (άλλω: ακολουθούν σε λίγο οι διάφοροι
Ιεγάλοι Αλέξανδροι»). Χλωμό φαί:αι. Το πιο πιθανό είνα το «αδιέξο·>της βιομηχανίας της κινούμενης ειmç (κυρίως της αμερικανικής) στην
ϊζήτηση σεναριακού υλικού για
ckbuster και το προσδοκώ μενο boxice σύμφωνα με το main stream που

σε συντριπτικό ποσοστό το αποτελεί η
πιτσιρικαρία των πολυ-αιθουσών. Σκό
πιμη και η παράθεση της αμερικανικής
ορολογίας που προηγήθηκε, αφού αυτή
είναι που αντιπροσωπεύει και το κίνη
τρο της «κατασκευής» αυτών των πλη
θωρικών γιγαντοθεαμάτων: «Μ εγάλο
θέαμα» ίσον «Μ εγάλο ταμείο».
Δ εν είναι ότι στέρεψαν τα σενάρια με
πρωτότυπες ιστορίες. Είναι ότι αυτές δεν
φέρνουν μεγάλα κέρδη, αφού δεν προ
σελκύουν τις μικρές ηλικίες που είναι
(ιδίως στις ΗΠΑ) το 80% των εισιτηρίων.
Δ εν ενδιαφέρουν οι σύγχρονοι χαρακτή
ρες αλλά οι μυθικές, οι εξωπραγματικές
διαστάσεις, το μεγάλο θέαμα. Αυτό που
υπερισχύει δεν είναι το τι συμβαίνει αλ
λά το πώς συμβαίνει. Στην προκειμένη
περίπτωση δεν είναι ο Ό μηρος και η
Ιλιάδα ο κράχτης -όπω ς δεν ήταν (στο
εμπορικό τους αποτέλεσμα) ο Λμλετ του

Λώρενς Ολιβιέ, ούτε του Γκρικόρι Κόζιντσεφ, ούτε του Φράνκο Τζεφιρέλι, ούτε
του Κένεθ Μ πράνα- αλλά ο αλογομού
ρης Αχιλλέας, γιατί τέτοιο τον κατάντησε
ο Μπράντ Πιτ που λες και βγήκε από ται
νία του Κουεντίν Ταραντίνο, και πιο πο
λύ οι απίστευτες στη θεαματική τους
υπερβολή ψηφιακές τεχνικές. Ξαφνιάζε
ται ο θεατής (ανεξάρτητα από ηλικία) με
την εικόνα των αμέτρητων (των 1000, λέ
ει ο Αγαμέμνονας) καραβιών του στόλου
των Ελλήνων. Χάσκει, με το στόμα ανοι
χτό, μπρος στις μυριάδες μυριάδων του
στρατού στις αμμουδερές παραλίες του
Τλιου. Τύφλα να ’χουν οι στρατιές των
Συμμάχων στην απόβαση της Νορμανδίας. Η αποθέωση της οφθαλμαπάτης
του (ανύπαρκτου και τελικά κουραστι
κού στις κοντά 3 ώρες επαναλήψεις του)
μεγάλου θεάματος. Ό μως δραματούργημα μηδέν. Ό λοι, μα όλοι οι ήρωες, κατα
σκευές κομπάζουσες, νευρόσπαστα.
Σύγχρονοι τύποι -σ ε κάθε τους κίνηση,
σε κάθε τους μορφασμό, στο ηχόχρωμα
της φωνής- που μετακόμισαν από πολε
μικές συρράξεις διαφόρων εποχών και
ντύθηκαν τα βάρβαρα σχεδιασμένα ρού
χα τους μέσα σ’ ένα τρισβάρβαρο σκηνι
κό. Μα χρειαζόταν ο Ό μηρος για τέτοια
ταινία; Ας διαβάσουν π.χ. τον Θουκυδίδη
και θα έχουν για μια ζωή ταινίες υπερθε
άματα, δίχως την ανάγκη να τσαλαβουτούν μέσα σε πανανθρώπινες λογοτεχνι
κές κληρονομιές όπως είναι ο Όμηρος.
Γιατί, αν αφαιρέσεις από αυτά τα αρι
στουργήματα το ψυχικό και το αισθημα
τικό μεγαλείο με το οποίο η ποίηση ντύ
νει τις ανθρώπινες πράξεις, τότε αυτό
που απομένει (όπως στην εν λόγω ται
νία) είναι το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Και
επειδή η δράση στην Τροία αναπαριστά
το μυθοποιημένο παρελθόν, ούτε το σοκ
του τηλεοπτικού συμβαίνοντος, σε ακα
ριαίο χρόνο, διαθέτει. Ακόμα και ο ακα
τάλυτος ερωτικός μύθος του ζεύγους Πάριδος-Ελένης αποδόθηκε άνευρος και
κρύος. Ανύπαρκτος. Έ να ς άχρωμος και
αμήχανος Πάρις (Ορλάντο Μπλουμ) και
μια εξίσου αμήχανη και χωρίς καμιά
λάμψη Ελένη (Σαφρόν Μπάροουζ). Ο
τσακισμένος απ’ το αλκοόλ Πήτερ Ο ’
Τουλ μόνο γι’ αυτό το λόγο προκαλούσε
τη λύπηση και όχι ως Πρίαμος. Ας είναι
ήσυχος ο μεγάλος ραψωδός, ούτε καν
συμπτωματική δεν είναι η σχέση της ται
νίας μαζί του.
ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΙΤΟΣ
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Από την ίδρυση του Θεάτρου Στοά, ο Θανάσης Παπαγεωργίου
και η Λήδα Πρωτοψάλτη στράφηκαν κυρίως στη σύγχρονη
νεοελληνική δραματουργία, τη στήριξαν όσο λίγοι και ανέβασαν
στη σκηνή έως σήμερα πενήντα έργα της σύγχρονης παραγωγής!
Μ ε συνέπεια που ανάλογή της δεν διαθέτει κανένα άλλο
αθηναϊκό θέατρο, εδώ και 33 χρόνια η σκηνή της αποτελεί βήμα
και χώρο έκφρασης για νέους συγγραφείς, που η επιλογή τους
έχει δικαιώσει τη Στοά στο πέρασμα του χρόνου. Μ ελετώντας
κανείς το ρεπερτόριο της Στοάς θα διαπιστώσει πως ταυτόχρονα
μελετά τη νεοελληνική δραματουργία. Από τον Ιάκωβο
Καμπανέλλη, τον Μάριο Ποντικά, τονΛάκη Κουρετζή, τον Πέτρο
Μάρκαρη, τον Γιάννη Χρυσούλη, τον Γιώργο Μανιώτη, τον Κώστα
Μουρσελά, τον Μποστ, τον Μπάμπη Τσικλιρόπουλο, τον Γιάννη
Ξανθούλη, τον Ανδρέα Στάικο έως τον Βασίλη Ραΐση
και τον Παναγιώτη Μέντη.

Εντελώς Αξιοπρεπές!\
ο Εντελώς Αναξιοπρεπές του Β α
σίλη Κατσικονοΰρη βραβεύτηκε
το 2001 με έπαινο θεατρικού συγγραφέως στον δεύτερο Διεθνή
Διαγωνισμό για τη συγγραφή
πρωτότυπου θεατρικού έργου, που
διοργανώνει το Ίδρυμα Ωνάση. Τρία
χρόνια αργότερα η Στοά είναι εκείνη
που θα το παρουσιάσει πρώτη στο ελ
ληνικό κοινό. Ωστόσο το έργο έχειυποστεί σημαντικές αλλαγές σε σχέση με
την αρχική του μορφή. Ο συγγραφέας,
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες του
θεάτρου και του σκηνοθέτη, προχώρη
σε σε ουσιαστικές αλλαγές, όπως η
αφαίρεση προσώπων, ακόμα και η αλ
λαγή της λύσης του δράματος.
Το έργο έχει έντονο Πιραντελλικό
χαρακτήρα, κυρίως λόγω της εκτετα
μένης χρήσης του παιχνιδιού των ρό
λων. Σε μία ψυχιατρική κλινική οι
ασθενείς καλούνται να δώσουν μια πα
ράσταση για χάρη μιας ψυχολόγου που
έρχεται να ελέγξει τα αποτελέσματα
της μεθόδου που εισηγείται ο γιατρόςιδιοκτήτης της κλινικής. Στην παρά
σταση οι ασθενείς-ηθοποιοί αναπαριστούν τον χαμένο από τη μνήμη τους
παλιό εαυτό τους. Ο Γιατρός, σε ρόλο
δημιουργού, κάτι μεταξύ θεατρικού
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συγγραφ έα και θεού, α ναλαμβάνει να
διαμορφώ σει εκ νέου τους χαρακτήρες
των ασθενώ ν του οδηγούμενος στην
απόλυτη επιτυχία της Μ εθόδου του,
που είναι η Τελειοποίησή τους. Τ ελειο
ποίηση που έγκειται στη μερική επ α να 
φ ορά της συνείδησης και στην άμβλυν
ση της μνήμης όπου ελλοχεύει ο «κίν
δυνος». Σκοπός η ταύτιση ρόλου και
ασθ ε νούς-η θοπο ιού.
Χαρακτηριστικό της σκηνοθεσίας του
Γιάννη Αναστασάκη υπήρξε η συγκα
τάβαση: Προχώρησε σε ένα άτολμο και
συγκαταβατικό ανέβασμα του έργου,
χωρίς να εκμεταλλευτεί το άνοιγμα της
φαντασίας και του πειραματισμού που
επιτρέπει το ίδιο το έργο. Μ πορεί να
σεβάστηκε το σώμα και το γράμμα του
κειμένου, αλλά δ εν φάνηκε ν α αντιμε
τωπίζει ισάξια και το πνεύμα του. Έ τσ ι
το αποτέλεσμα είναι μια α ξιοπ ρεπ έ
στατη παράσταση, με πολύ καλές ερμη
νείες, που δυστυχώς όμως αδυνατεί ν α
κάνει την υπέρβαση και να α νοίξει
στον θεατή παραπάνω ορίζοντες από
ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης. Ε κεί
που ευτύχησε το εγχείρημα είναι στις
ερμηνείες. Άλλωστε η παρουσία του
Θανάση Π απαγεω ργίου στη διανομή
είναι αρκετή από μόνη της για να εγ-

γυηθεί ένα εξαιρετικό επίπεδο.
Πολύ μεστές και άρτιες ερμηνείες εί
χαμε τη δυνατότητα να δούμε και από
τον Π αύλο Ο ρκόπουλο, στο ρόλο του
Γιατρού, που απέδωσε με ενάργειατη
διαστροφή του χαρακτήρα του· ατό
την Ε ύα Καμινάρη ως ψυχολόγο-ακαδημαϊκό που μετατρέπεται από παρα
τηρητής σε θύμα της παράνοιας του
αδίστακτου θεράποντα ιατρού· και '
από την Ευδοκία Σουβατζή στο ρόλο
της συμπλεγματικής συλλέκτριας Ζε·
τας. Στους υπόλοιπους ρόλους ο Α λι
κος Κ ούρος (Βικέντιος), ο Δημήτρης
Θ εοδώ ρου (Μ άριος), ο Πολύκαρπος
Π ολυκάρπου (Παρασκευάς), η Ειρήνη
Χ έλιου (Ν ατάσα) και ο Ηλίας Κατεβας (Κ ος Λ ιγνός) α ντα π ο χρ ίθ η κ α ν με
σ υνέπεια στο κλίμα της παράστασης,
όπω ς αντίστοιχα και η Λέα Κούση με
τα σκηνικά και τα κοστούμια της. Πιο
ατμοσφαιρικοί υπήρξαν οι φωτισμοί
που επιμελήθηκε ο Θανάσης Παπαγε
ωργίου.
Σε κάθε περίπτωση, και παρά τις
ό π οιες αντιρρήσεις, πρόκειται για μια
παράσταση και ένα κείμενο που αξί
ζουν την προσοχή του κοινού.

ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ

Μ ΠΡΑίΑΝ ΦΡΙΕΛ: ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΠΑΙΚΤΕΣ», ΘΕΑΤΡΟ «ΘΗΣΕΙΟΝ»

Δύο μονόπρακτα του Ιρλανδού συγγραφέα Μπράιαν Φρίελ,
εμπνευσμένα από το σώμα και το ύφος του Τσεχωφικού έργου,
έδωσαν στο θέατρό μας μια από τις φετινές αποκαλύψεις του. Η
θεατρική ομάδα «Παίκτες» χάρισε μια αξέχαστη σε όσους την
παρακολούθησαν απόδοση του Τσεχωφικού κλίματος, γλυκιά και
συγκλονιστική σαν μουσική μακρινή που σβήνει.

Φρίελ όπως Τσέχνψ
■ ο πρώτο μονόπρακτο του Φρίελ,
Το παιχνίδι της Γιάλτας, στηρίζε
ται στο γνωστό διήγημα του Τσέχωφ «Η κυρία με το σκυλάκι». Το
δεύτερο, Μετά το έργο, είναι ένα
,χνίδι του Ιρλανδού δραματουργού
/ω σας Τρεις αδελφές και στο Θείο
via, μια προέκταση στη Μ όσχα του
10της Σόνιας και του Αντρέι, στο μέλ’ που τους επιφυλάσσει ο δικός τους
ιμος (δε γίνεται καμιά αναφ ορά στην
ανάσταση που έχει μεσολαβήσει),
ι τα δύο παιχνίδια είναι το ίδιο παραδυνευμένα από την άποψη του δια:υαστή: αποτελούν μια προσπάθεια
να συμπληρωθεί η χαμένη παρτιτούαλλά να ερμηνευθεί η μουσική ενός
ιπρού συνθέτη από έναν έξοχο ερμηιτη. Η σχέση αυτή τη φορά δεν έχει να
/ειτόσο με κείμενα και διακειμενικόες, όσο με ψυχικές συγγένειες ανάια σε διαφορετικούς συγγραφείς, με
ειλικρινή πρόθεση του ενός να μα:εύσει στο εργαστήρι του άλλου. Γι’
;ό η σύνθεση των μονόπρακτων φανενει μια από τις ελάχιστες περιπτώς κατανόησης από το μαθητή της ου:ς στο έργο του διδασκάλου του, μια
jia η οποία μπορεί πλέον να μεταδοκαι στο δικό του έργο, χωρίς αυτό να
ιαίνει κατ’ ανάγκην μίμηση, υποδούτη ή αντιγραφή. Έ ν α δημιούργημα
) είναι τόσο του Τσέχωφ, παραμένει
ίδια στιγμή και τόσο του Φρίελ.
3 παστίς του Ιρλανδού συγγραφέα είθαυμάσιο, η γραφή του γεμάτη χιού) και τρυφερότητα και ο διάλογος του
το έργο του Τσέχωφ χωρίς συμπλέγ;α μοντερνιστικής κατωτερότητας και
αμοντέρνας ανωτερότητας. Ωστόσο
είναι αυτό καθαυτό το έργο του το
ιαντικότερο στοιχείο στην παράστα
του «Θησείου». Είναι η σκηνοθεσία
οι ερμηνείες της. Μπορώ να το πω

απερίφραστα, πως σπάνια «Τσεχωφική»
ατμόσφαιρα, «Τσεχωφικό» ήθος και
ύφος αποδόθηκαν τόσο ολοκληρωμένα,
τόσο σεμνά και μεγαλόπρεπα στην ελλη
νική σκηνή, όσο στη περιστασιακή αυτή
σκηνή του «Θησείου». Το επίτευγμα της
σκηνοθέτιδας Μαρίας Σάββα είναι με
γάλο. Έ στησε μια παράσταση ηθοποι
ών, πάει να πει: μια παράσταση διδα
σκαλίας. Μετέτρεψε το σκηνικό ήθος
των ηθοποιών της σε σκηνική εικόνα, σε
ατμόσφαιρα μιας εποχής, σε ιστορικό
πλαίσιο. Και, σαν να ήταν το φυσικότερο
πράγμα στον κόσμο, πάτησε πάνω στην
ανθρώπινη ικμάδα, στη φευγαλέα σκέψη
και στη σιωπή που σκεπάζεται από τα
πολλά λόγια, για να μεταφέρει τους ηθο
ποιούς και τα πρόσωπά της από το χώρο
του επίπλαστου δράματος στον αληθινό
κόσμο του ανθρώπου.
Οι τρεις ηθοποιοί της παράστασης
έδειξαν πως εντέλει αρκεί κάτι τόσο
απλό για να αποδοθεί ο κόσμος του
Φρίελ και του Τσέχωφ: ψυχική ευγένεια.
Με ψυχική ευγένεια έχουν μπολιαστεί
τα κείμενα και οι άνθρωποί τους, με ψυ
χική ευγένεια ξαναβλασταίνουν. Η αν
θρωπιά και η ευγένεια είναι το μόνο
πλαφόν, η ελάχιστη αλλά τόσο πολύτιμη
συνεισφορά του ηθοποιού στο θέατρό
τους. Η Μαρία Σάββα απέδωσε θαυμά
σια τις δυο λεπτές γυναικείες φιγούρες
των μονόπρακτων, άλλες φορές εύθραυ
στες σαν το παλιό χαρτί που θρύβεται
στο χέρι, άλλες φορές δυνατές σαν τη γη
που περιμένουμε να φέρει νέο καρπό.
Δίπλα της δύο θαυμάσιοι ηθοποιοί, ο
Μανώλης Δραγάτσης και ο Γιώργος
Γκάτζιος, απέδωσαν τον «Τσεχωφικό»
κόσμο του κατά συνθήκην ψεύδους σαν
καταφύγιο λησμονιάς και λύτρωσης.
Στην περίπτωση του Μανώλη Δραγάτση,
συμβαίνει ένα θεατρικό «θαύμα», που
συμβαίνει μόνο στους πολύ ικανούς ηθο

ποιούς: Δ εν είναι ο ηθοποιός που μπαί
νει στο καλούπι του ρόλου, αλλά ο ρό
λος που προσαρμόζεται στον ηθοποιό.
Η αντίφαση ανάμεσα στην ηλικία του
νεαρού ηθοποιού και στην ηλικία του
προσώπου που υποδύεται - ο ήρωάς του
έχει σχεδόν τα διπλά του χρόνια - εξα
φανίζεται έτσι με ένα μαγικό τρόπο.
Πραγματική ηλικία του προσώπου γίνε
ται πλέον η ηλικία του ηθοποιού του και
το πρόσχημα της θεατρικής σύμβασης
μετατρέπεται σε θεατρική αλήθεια.
Στον Γιώργο Γκάτζιο οφείλεται ίσως η
σεμνότερη ερμηνεία της παράστασης.
Το πρόσωπό του είναι φτιαγμένο από τη
θολή ανάμνηση που αφήνει στο νου το
βιαστικό πέρασμα μιας «δευτερεύουσας» ανθρώπινης περίπτωσης. Το ότι
ένα τέτοιο πρόσωπο, φτιαγμένο από το
πιο λεπτό και εύθραυστο υλικό, γίνεται
πηγή ευαισθησίας και δύναμης για τους
θεατές του, δείχνει τη στόφα και τις δυ
νατότητες του ηθοποιού.
Τα σκηνικά του Κωστή Δάβαρη πρέ
πει, μέσα στην απλότητά τους, να μελε
τηθούν σαν υπόδειγμα σκηνογραφίας
«αντικειμένων», εμπνευσμένης ώστε να
προβάλλει το κείμενο και τους ηθοποι
ούς. Ασφαλώς η σύνθεση μουσικών
αποσπασμάτων του Νίκου Κυπουργού
υπήρξε ο κρυφός συντελεστής μέθεξης
του θεατή σε μια ατμόσφαιρα, σε μια
διάθεση και σε μια ύπαρξη, στις οποίες
η μουσική δίνει ίσως το μόνο κατανοητό
λεξιλόγιο.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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Τον τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλη (σχετικά πάντα) συζήτηση
για το χρώμα στην αθηναϊκή αρχιτεκτονική, κάτι που οφείλεται
βέβαια στις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Δήμου να
χρωματίσει προσόψεις στη βιτρίνα της πόλης, πάντα για χάρη
των Ολυμπιακών Αγώνων. Στον πυρετό της δόξας λοιπόν, η
Αθήνα άπλυτη, αξύριστη και κακοσουλουπωμένη,
μακιγιάρεται στα γρήγορα, μήπως κι αφήσει καλές
εντυπώσεις στους μυθικούς της ερα σ τές της μιας νύχτας.

Ζεστό
ην ίδια στιγμή, όπως λένε στα
αστυνομικά δελτία, σε μια άσημη
τάξη του Πολυτεχνείου φιλοξε
νείται αθόρυβα για ένα απόγευ
μα ο Μπάμπης Ιωάννου, εκπρό
σωπος του αρχιτεκτονικού γραφείου
ISV (Ιωάννου - Σωτηρόπουλος - βαν
Γκίλντερ). Του έχουν ζητήσει να μιλή
σει για τη δουλειά του πετυχημένου
γραφείου τους, και να δείξει αντιπρο
σωπευτικά τους έργα. Πρόκειται για
μια νεανική ομάδα, που κατόρθωσε σε
σύντομο σχετικά διάστημα να επιβλη
θεί σε μια εξαιρετικά απαιτητική α γο
ρά (τους επαγγελματικούς χώρους)
ακολουθώντας μια κρίσιμη βασική επι
λογή : να αναλαμβάνει και το κατασκευ
αστικό μέρος της κάθε μελέτης που επε
ξεργάζεται σχεδιαστικά. Ελέγχοντας
τα συνεργεία και επιβλέποντας βήμαβήμα την κατασκευή, μπόρεσαν να πετύχουν ασυνήθιστα (για τα κακομαθημένα ελληνικά δεδομένα) επίπεδα τε
χνικής αρτιότητας και να προωθήσουν
σύγχρονες, τολμηρές τεχνολογικές επι
λύσεις που οδήγησαν σε μια αρχιτεκτο
νική με πολλούς σήμερα μιμητές.
Αλλά δουλειά μου δεν είναι να εκθειά
σω τις αρετές του συγκεκριμένου γρα
φείου, κάτι που έχει ήδη γίνει άλλωστε
με διάφορα δημοσιεύματα, ούτε να εκτι
μήσω την έκταση της επίδρασής τους
στη σημερινή αρχιτεκτονική, που κι αυ
τή φαίνεται με γυμνό μάτι. Θα μείνω
στον τρόπο που άρχισε να μιλά για τη
δουλειά τους ο Μπάμπης Ιωάννου, και
σε κάποιες εξομολογητικές φράσεις με
τις οποίες τέλειωσε την ομιλία του.

Τ
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σηίτι χρώμ
Η παρουσίαση λοιπόν ξεκίνησε με μια
(αναγκαστικά) ειρωνική υπενθύμιση
των δυσκολιών συνεννόησης με κάποι
ες πελάτισσές του, που από την πρώτη
στιγμή ζητούσαν επίμονα «ένα ζεστό
σπίτι σε χρώμα σωμόν». Χρώμα και
θαλπωρή σε ασφυκτικό, θανάσιμο ενα 
γκαλισμό. Βέβαια εκείνο το «σωμόν»
δεν ήταν τυχαίο: ατέλειωτες σειρές ει
κόνων από τέτοια ονειρικά σπίτια βομ
βαρδίζουν εδώ κι αρκετά χρόνια το π α 
νελλήνιο, μέσα από περιοδικά «ποικί
λης ύλης» και «διακόσμησης» - αλλά
και από συγγενικές εκπομπές (θυμη
θείτε όλα εκείνα τα Life Style Shows, ή
εκείνο το διάσημο X-treme Design της
ΕΤ3!). «Σωμόν» λοιπόν, καθιερώθηκε.
Έ τσι πλημμύρισε η Ελλάδα, πόλεις και
ύπαιθρος, με «το» χρώμα.
Η ζεστασιά; Α, αυτή είναι άλλη υ π ό 
θεση. Α ν το λευκό θυμίζει την ψυχρότη
τα νοσοκομείου (και αποστείρωση), η
επιζητούμενη ζεστασιά θα πρέπ ει να
αναζητηθεί σε αντίστοιχα ζεστά χρώ 
ματα, όπερ έδει δείξαι. Ο Μ πάμπης Ιω
άννου όμως κατάφερε να πείσει αυτές
τις «κολλημένες» κυρίες ότι ένα σπίτι
μπορεί να είναι «ζεστό» και την ίδια
στιγμή λευκό, με τεράστια παράθυρα
και σύγχρονα υλικά, χάρις στην π ο ιό 
τητα των χώρων του και στην προσεκτι
κή αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού.
Τ όσο απλά και τόσο καίρια. Κι αν η λ έ
ξη «ποιότητα» ακούγεται πολύ θολή,
τότε, μας εξήγησε, ας την εικονογρα
φήσουμε με κάτι πιο απτό: το ν α π ερ 
νά ς καλά, ν α νιώ θεις όμορφα, καθισμέ
νο ς έτσι, όπως το είχε αρχικά φαντα

στεί π ριν αρχίσει να σχεδιάζει, με ένα
ποτήρι κρασί στο χέρι και μια καλή πα
ρ έα γύρω σου.
Η συζήτηση κυλάει ανάμεσα σε διά
φ ορες αποχρώ σεις επεξηγήσ εω ν, περίγραφώ ν, εξομολογήσεων. Το Θέμα,
προς το τέλος, είναι η έντονη παρουσία
του νερού στα κτήρια που σχεδιάζει η
ομάδα ISV. Ο Μπάμπης Ιωάννου τονί
ζει πως το νερ ό είναι δεμένο με την ελ
ληνική παράδοση και θυμάται την αι
σθηση από τη δροσιά του νερού που τον
γέμιζε όταν ποτιζόταν ο κήπος τους στο
πατρικό του φαληριώτικο σπίτι. Τώρα,
χάρις στην τεχνολογία, εκείνο το λιγο
στό νερ ό με το λάστιχο που ξυπνούσε
τις μυρωδιές του χώματος έχει αντικατασταθεί από τολμηρές πισίνες, αυλάκια με νερ ό που τρέχουν μέσα στο σπίτι
κάτω από το διαφανές δάπεδο, καταρράκτες που γλείφουν όρθιες επιφάνειε:
- η μορφή έχει αλλάξει αλλά η αίσθηση
της απόλαυσης μένει η ίδια. Είμαστε,
καταλήγει, σήμερα αναγκασμένοι να
ζούμε σε πολυκατοικίες, αλλά αυτό δεν
σημαίνει πως έχουμε χάσει το δεσμό
μας με τη γη, κι αυτό μια εξίσου ισχυρή
παράδοση. Χαμογελώντας μας λέει πό
σα κιλά ελιές έβγαλε από το δέντρο που
έχει φυτέψει στην ταράτσα του - η σύγ
χρονη τεχνολογία σήμερα μπορεί να
προσφ έρει τέτοιες λύσεις, φτάνει να ξέ
ρουμε πώς ν α τη μεταχειριστούμε.
Κ αημένες κυρίες (και όχι μόνο) με τα
«σωμόν» σας α νά το Πανελλήνιον, πό
σο βαθιά νυχτω μένες είστε!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ!
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iurovision: Ο καθρέφτης της ιδεολογίας μας
του Αλέκου Τζιόλα

άθε χρόνο τέτοια επο
χή παρακολουθούμε
τον καθιερωμένο δια
γωνισμό τραγουδιού
μεταξύ των ευρωπαϊI χωρών, που λογίζονται
(χρονες χώρες, επειδή
σκονται σε οικονομική
ιπτυξη ή στο δρόμο προς
ήν και ζουν κάτω από σύγ)νες συνθήκες ζωής,
ενώ οι ευρωπαίοι ηγέτες
ιίρονται για την πρόθεσή
ις να διαφυλάξουν αλλά
να προωθήσουν την πολυϊιτισμικότητα της ΕΕ, θεdî όπως αυτός της Γιουροιον έρχονται να τους διαίισουν οικτρά, επιβεβαιώπας ότι η ζωή έχει τους διίς της νόμους, που επιϊλουν οι συνθήκες της με
)πο καθολικό και απαρέατο. Τριανταπέντε διαφο:ικές χώρες, που παρακάΓουν αβασάνιστα τη δική
ις ξεχωριστή παράδοση η
ΐεμιά, διαγκωνίζονται ποια
υπερτερήσει έναντι των
\.ων σε μιμητισμό και πολι
τική υποτέλεια, για να
όυσκώσουν τα
στήθη
Jς» κατόπιν από εθνική
ΐρηφάνεια. Το πρότυπο μί]ης είναι δεδομένο: η
ιλτούρα της χώρας εκεί; που χάρις στην οικονομιτης υπεροχή κατόρθωσε
επιβάλει και στους άλλους
ίθυσμούς του πλανήτη το
ότης πολιτιστικό μοντέλο,
άγμα που συμβαίνει πάι: Η οικονομική κυριαρχία
/οδεύεται και από κάθε
νη, ιδεολογική, πολιτική,
Αιτιατική. Έτσι η επιβολή
j αμερικάνικου οικονομι) συστήματος σε όλο τον
τμο συνοδεύτηκε και από
' επιβολή της ανάλογης φιχχρίας, ιδεολογίας, τρόj ζωής και πολιτιστικής έκ

[

φρασης. Σύμφωνα λοιπόν με
τη φιλοσοφία και ιδεολογία
αυτού του συστήματος η διά
κριση ή κοινώς «πρωτιά»,
στην κυριολεξία επιβολή,
αποτελεί όχι απλώς μοναδικό
μοχλό ανάπτυξης της κοινω
νικής ομάδας αλλά και το μο
ναδικό σκοπό του ανθρώπου
είτε σε ατομικό επίπεδο είτε
σε εθνικό. Ο ανταγωνισμός,
που συνιστά την αναγκαία
αλλά και ικανή συνθήκη για
την ανάδειξη και κατάκτηση
της «πρωτιάς», είναι η βασική
αρχή του συστήματος, που
αποτελεί και την πεμπτουσία
του. Επειδή όμως τόσο ο
σκοπός όσο και η αρχή που
τον υπηρετεί έχουν ατομοκε
ντρική διάσταση πάντα, εννο
ούνται δηλαδή ως υπεροχή
του ενός (ατόμου ή έθνους)
έναντι κάποιου άλλου, κάθε
έννοια συλλογικότητας συνθλίβεται και οι κοινωνικές
αξίες -ω ς τέτοιες νοούνται
και οι πολιτιστικές-που συνέ
χουν τις κοινωνικές ομάδες,
συρρικνώνονται ή περιθωριο
ποιούνται.
Οι ευρωπαϊκές λοιπόν χώ
ρες στο πλαίσιο του θεσμού
της Γιουροβίζιον επιζητούν τη
διάκριση υπηρετώντας συγχρόνως και την ύπατη αξία
του συστήματος. Για να είναι
όμως δυνατή η επίτευξη της
διάκρισης, πρέπει και το πρότύπο μίμησης (πολιτιστικό
εδώ), να είναι το κυρίαρχο,
αυτό που αναγνωρίζεται, βιώνεται και έχει γίνει αποδεκτό
από τους πάντες, και οι τρό
ποι να είναι οι δοκιμασμένοι.
Έτσι η απομίμηση αυτού του
προτύπου αποτελεί βασικό
«αβαντάζ» για τη διάκριση. Γι’
αυτό και όλες σχεδόν οι χώ
ρες από την αρχή του θεσμού
κάθε χρόνο διαγωνίζονται με
αμερικανότροπα τραγούδια.

Τα δοκιμασμένα μέσα είναι
αυτά που προσφέρει η τεχνο
λογία μέσω της τηλεόρασης
κυρίως και που έχουν σχέση
με την αύξηση της θεαματικό
τητας.
Είναι πάντως θλιβερό φαινό
μενο πολιτιστικής κατάντιας
να διαγκωνίζονται πολιτισμέ
νες χώρες για διάκριση και να
την επιζητούν όχι στη βάση
αυτού που τις ξεχωρίζει αλλά
στη βάση αυτού που τις εξο
μοιώνει. Δεν έχω τίποτα με
την αμερικάνικη μουσική, τη
θεωρώ αξιολογότατη. Η ολο
κληρωτική της επιβολή είναι
που με ανησυχεί. Τις ίδιες θλι
βερές επισημάνσεις θα έκα
να, εάν έβλεπα να κυριαρχεί
παγκόσμια η δική μας μουσι
κή και να τη μιμούνται με αυτό
τον πιθηκισμό όλοι οι άλλοι
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

λαοί. Πάντως τέτοια συμπτώ
ματα εμφανίζουν οι χώρες
που είτε είναι ανύπαρκτες
εθνικά, είτε δεν έχουν εμπι
στοσύνη στην παράδοσή
τους, είτε πάσχουν από μεγα
λομανία εξαιτίας της απώλει
ας «περασμένων μεγαλείων».
Και τελειώνω με μια μικρή
προέκταση. Όταν συμμερίζε
σαι την ιδεολογία του συστή
ματος και όταν τραγουδάς με
τον ίδιο τρόπο που τραγουδά
ο κύριος εκπρόσωπός του,
όσες βαρβαρότητες και αν
επιδείξει αυτός, δεν εναντιώ
νεσαι. Ο πολιτιστικά υπόδου
λος δένεται και συναισθημα
τικά με τον πολιτιστικό κατακτητή του. Κι όταν αυτός εξε
λίσσεται και σε πολεμικό κατακτητή, δύσκολα δυσφορείς
μαζί του.
<£|
ΤΕΥΧΟΣ 47
Ιούνιος 2004
ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΦΩΣ
ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

κρατικά, πολιτισμικά αιτήματα. Γράφουν οι
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Ν. Βαγενάς, X. Ιακώβου, Κ. Καροϊσκος, Γ.
Καραμπελιάς, Χρ. Κληρίδης, 0 . Μάλινσον,
Αρ. Μιχαηλίδης, θ . Ντρίνιας, Μ. Παπακυριακού, Σ. Παύλου, Γ. Ρακκάς, Ρ. Ρινάλντι,
Β. Φτωχόπουλος, Κ Χατζηαντωνίου.
Στο 2ο αφιέρωμα, περιλαμβάνονται κεί
μενα του Αρ. Τερζη, για τις ΗΠΑ και το
Ισραήλ και των Εβραίων αντισιωνιστών, Τ.
Γουάιζ και Μ. Βαρσάφσκι.
Το 3ο αφιέρωμα αναφέρεται στη με

ταβολή της ήπας -του εμφυλίου, και της
εισβολής του 1 9 7 4 -σε ποίηση. Για τους
Κλ. Κύρου, Α. Αλεξάνδρου, Μ. Κατσαρό, Κ.
Μόντη και Π. Μηχανικό, γραφουν οι Γ. Καραμπελιάς, Χρ.Μέμος και Χρ. Αλεξάνδρου.
Στο τεύχος περιλαμβάνονται επίσης
κείμενα για τα μεταλλαγμένα, την Αλβανία
και τις ελληνοαλβανικές σχέσεις,το Φανά
ρι, την παγκοσμιοποίηση, τη σύγχρονη τέ
χνη,το πολυτονικό, την αρχαιολογία, κλπ.
των Γ. Κολέμπα, Φ. Μαλκίδη, Κ.Μοράρου,

Το τεύχος περιλαμβάνει τρία αφιερώμα
τα: το 1ο στο Όχι και το ρήγμα που προκάλεσε, το 2ο στο Ιράκ και τον σιωνισμό, το
3ο στην μεταβολή της ήπας σε ποίηση.
Την 24η Απριλίου, το Κυπριακό ΟΧΙ πυ
ροδοτεί ένα νέο κύκλο όπου, επί τέλους,
μπορεί να επουλωθεί το τραύμα της ει
σβολής του 1974, κύκλο που συνδυάζει Γρ. Σουλτάνη, Κ. Βλασιάδη, Β. Λαδοπούλου,
κοινωνικά, πατριωτικά, οικολογικά, δήμο- Α. Δοντά, Γ. Παλαιολόγου, κ.ά.
0ΕΜΙΣΤ0ΚΛΕ0ΥΣ 37, 106 77 Α0ΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 3826319. FAX: 210 3839930, email: ardin@hol.gr, www.ardin.gr
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Στοχαστής που έθετε
πάντα στο επίκεντρο της
σκέψης του τον άνθρωπο,
ο Καρλ Π όππερ άφησε
μια πλούσια
παρακαταθήκη
κειμένων, από την οποία
έγινε η επιλογή στον
τόμο Όλοι οι άνθρωποι

είναι φιλόσοφοι
(επιμέλεια ύλης και
πρόλογος: Χάιντι
Μ πόνετ & Κλάους
Στάντλερ, μετάφραση:
Μ ιχάλης
Παπανικολάου, εκδ.
Μελάνι, 2004). Έ ν α
βιβλίο όπου
αναπτύσσονται οι
βασικοί άξονες της
σκέψης του με διαυγή
τρόπο, όπως ο
συγγραφέας πάντα
προσπαθούσε:
«Συνείδηση και
ανθρώπινη
αυτοσυνείδηση»,
«Γνώση-Μάθηση»,
«Πολιτική και Ιστορία».
Τ ο έργο του Καβάφη
έχει απασχολήσει τους
μελετητές με
συστηματικό τρόπο·

ωστόσο Η μορφή τον
Κ.Π. Καβάφη παραμένει
ένα διαρκές
ερωτηματικό για τους
αναγνώστες. Το βιβλίο
της Ασπασίας
Παπαδοπεράκη
παρουσιάζει ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
καθώς συνδυάζει το
απαραίτητο
πληροφοριακό υλικό για
τη ζωή και το έργο του
(εισαγωγή: Γιώργος
Ιωάννου, χρονολόγιο:
Μαρία Στασινοπούλου,
εργογραφία: Δημήτρης
Δασκαλόπουλος, εκδ.
Παπασωτηρίου, 2003)
και συγχρόνως δίνει
έμφαση στη μορφή με
πλήθος φωτογραφικών
και εικαστικών
αποδόσεων του
προσώπου του ποιητή.
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Το ιερό και το ανίερο
Βάλτερ Ποΰχνερ,
0 Μαγικός Κόσμος του Υπερλογικον
στα Θεατρικοί Έργα τον Παύλον Μάτεσι,
Ερμηνευτικό Δοκίμιο,
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 296.
Ο Herr, gib jedem seinem eigenem Tod!
R.M . Rilke
Ο Μ άτεσις, π α ρ ότι « ά θ εο ς η ρ έμ α », εμ π ι
σ τεύ ετα ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο το α ό ρ α τ ο π α ρ ά το
ορατό. Το άδηλο, που όμως υπά ρχει και που
εντέλει εκδικείται. Ό λ η η ποιητική του, και
στο θέα τρ ο κ αι στην π ρ ό ζα , σ τη ρ ίζετα ι σε
μιαν αμείλικτη κατάδυση σ ε ό,τι θ ε ω ρ εί ο
αστικός πολιτισμός sacrum et profanum . To
ίδιο του το ανθρω πολογικό υλικό τον κ α θ ο 
δηγεί ώστε ν α π ρ οδια γρ ά φ ετα ι νομ οτελεια 
κά το τ ρ ο μ ερ ό π ο υ θ α έ ρ θ ε ι « α φ εύ κ τω ς».
Έ τσ ι, όσ ο π ε ζο λ ο γ ικ έ ς κι α ν είν α ι ο ι ιστο
ρίες του -π ο υ δεν είνα ι-, όσο λαϊκοί -μ ε την
πιο σπαρακτική κα ι συμβολική έ ν ν ο ια του
ό ρ ο υ - κι αν είνα ι οι ήρω ές του, στο τέλος η
κάθαρση επέρχεται με τη σκοτεινή χάρη της
. Ειμαρμένης και το πρόσω πο της Μ έδουσας.
Ε ίναι τότε που το θεατρικό εύρημα α να τρέ
π ε ι την ό π ο ια π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο υ σ α ο ρ θ ο λ ο γ ικ ή
κατασκευή κ α ι τα υ λικ ά της ποιητική ς του
μεταμορφ ώ νονται σε ατόφ ια ποιητική ύλη.
Ε ίνα ι τότε που τα κ οινω νιολογικ ά συμφ ραζό μ ενα κ αι ο ι υ φ έρ π ο υ σ ες κ ειμ ενικ ές α ν α 
φ ο ρ έ ς α π ό όλο το σώ μα του θ εά τρ ου ή της
λογοτεχνίας (π.χ. η σχέση του Προς Ελευσί
να με το A s I lay dying του Φ ώ κ νερ , ή της
Βουής με την Ορέστεια ) γίνονται ένα θεατρι
κό γ ε γ ο ν ό ς υψηλής αισθητικής. Ε ίν α ι τότε
που το γ ε λ ο ίο γ ε λ ο ιο π ο ιε ίτ α ι με τα ίδια τα
γελ ο ία χαρακτηριστικά της κ α θη μ ερ ινότη 
τας.
Ο Π αύλος Μ άτεσις ως θεατρικός σ υ γγ ρ α 
φ έα ς, α π ό την επ ο χή της Τελετής του 1966
ως τον Φύλακα Ά γγελο που α νεβ ά σ τη κ ε το
2002, χρ η σ ιμ ο π ο ιεί μ’ έ ν α ν τρ όπ ο α πόλυτα
π ρ οσ ω π ικ ό τη φ ό ρ μ α του «μ α γικ ού ρ ε α λ ι
σμού» συνυφασμένη μ’ ένα καταλυτικά α π ο 
μ υθοποιη τικ ό χ ιο ύ μ ο ρ . Ο Μ άτεσις σ τή νει
ανθρώ πους, ανθρω πάκους και σύμβολα α ν
θρώπων και τους φ έ ρ ν ε ι σε α ντιπ α ρ ά θεσ η

με την α π ω θη μ ένη τους επιθυμία για κατί
σχυση της φ θορά ς κ α ι του θανάτου· καταντικρύς με το δια βουκολημ ένο τους όνειρο για
α θ α ν α σ ία . Γ ίνετα ι δηλαδή αυτό που λέει ο
Π ιραντέλο στο διήγημά του «La Veglia» (To
Ξ ύ π ν η μ α ): «Δ εν υποφ έρω εξαιτίας μονή

εξαιτίας σου. Υποφέρω γιατί η ζωή είναι αντή που είναι». Ο Μ άτεσις ξεντύνει τους ήρω
ές του α π ό κ ά θ ε μεταφυσική απαντοχή και
σ αρκάζει τις θρησκευτικές τους οφθαλμαπά
τ ες ώ στε, σ α ρ κ ά ζο ντα ς πάντα, να γεμίζει η
σκηνή μ’ ένα Νιτσεϊκής προέλευσης λείψανο
του Θ εού.
Τ ι μ έ ν ε ι λ ο ιπ ό ν; Μ α η τέχνη βέβαια. Όχι
όμ ω ς γ ια ν α μας σώ σ ει, αλλά για να κατα
στήσει πιο υποφ ερτή την ομηρία μας στο τί
π οτε. Σ α ν το μ ονα δ ικ ό γέρα ς του ανθρώπι
ν ο υ π ε ρ ά σ μ α τ ο ς α π ό την Ιστορία. Σαν το
επιπολής συμπίλημα της ύπαρξης όσων έζησ α ν κι όσω ν θα ζήσουν. Ά ρα έχο υ μ ε ένα θέ
ατρο «οντολογικό» και υ π α ρ ξ ια κ ό που χρησ ιμ ο π ο ιε ί την η θ ο γ ρ α φ ία μόνο ως προκά
λυμ μ α , ε φ ό σ ο ν σ τ ό χ ο ς του είναι η μαγεία
και το τρομερό.
Ο Βάλτερ Π ούχνερ προσεγγίζει το θεατρι
κό σ ύμ π α ν αυτού του ιδιότυπου και όχι εύ
κολου σ υ γγρ α φ έα με υποδειγματική επιστη
μονική μ έθ ο δ ο . Στηρίζεται στα κείμενα, τα
ο π ο ία δ ια β ά ζ ε ι κ α ι per se και σε σχέση με
το ευρω παϊκό θέατρο γενικότερα, αλλά και
τον Καμπανέλλη, τον Ζιώγα ή τους έμβληματικούς μυθιστορηματικούς ήρωεςτου ίδιου
του Μ ά τ εσ ι. Η σ υ λ λ ο γή διηγημάτων Ύλη
Δάσους νομίζω ότι σταθερά τροφοδοτεί την
προσω πική μ υ θολογία του συγγραφέα. Στη
σ υ ν έ χ ε ια η Ρ α ρ α ο ύ , ο Ελισαίος και όλοι οι
κ εκοιμ η μ ένοι ν ε κ ρ ο ί του επανέρχονται από
την α νυ π α ρ ξ ία στην ύπαρξη και αντιθέτως,
σ α ν μια φ ο ύ γ κ α π ο υ κυνηγάει τον μουσικό
εα υ τό της. Ο λ ό κ λ η ρ ο το έργο του Μάτεσι
εξάλλου δεν είνα ι τίποτε άλλο παρά μια αρι
στοτεχνικά δομημένη σπουδή θανάτου. Ακό
μη κα λύτερα έ να στήριγμα, μια μύηση στον
επ ερχόμ ενο, δικό μας θάνατο. Μας προσφέ
ρει ε π ’ αυτού ο ίδιος φτερά αγγέλου, δανει
κά όμως. Τ σ α -ίσ α για το ταξίδι. Ο Πούχνερ
σ τέκ ετα ι με πολλή ευαισθησία απέναντι σ’
αυτόν τον υπερλογικό κόσμο και αφουγκράζ ε τ α ι τ ο ν κ ρ α δ α σ μ ό του, ο οποίος άλλοτε

3βει απελπισία στο γ έλ ιο κι άλλοτε α π οΜπτει μέσα α π ’ τον ζό φ ο έ να φως α ίσ ιο 
υ ς μελαγχολίας: «Ο θάνατος είπατε; Α ν

τα έργα. Στα τελευταία παίζουν καταλυτικό
ρόλο και δίνουν στο σύγχρονο νεοελληνικό
θέατρο νέες διαστάσεις». Ο ι κειμενικές οδη

ήρχε ο θάνατος - γ ια τ ίΔ Ε Ν υπ ά ρ χει...
άρχει μόνο ένα “στοπ” και μετά τίποτε...»
οχημεία, 1970).

γ ίε ς του σ υ γ γ ρ α φ έα π ου σ υ νο δ εύ ο υ ν έρ γα
ό π ω ς π .χ . το Π ρος Ε λευσ ίνα , σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ ν
ένα παράλληλο text προς τον θεατρικό λόγο.
Ιδ ού π ώ ς σ χ ο λ ιά ζ ε ι ο Μ ά τεσ ις την στάση
του Π ατέρα: «Η πανσέληνος που κάλεσε στο

Ποΰχνερ χω ρίζει το έρ γο σε πρώ ιμο και
ιμο, εσ τιά ζο ντα ς την π ρ ο σ ο χ ή του στα
μένα της τελευτα ίας δ εκ α ετία ς. Ε π ίσ η ς
ιειώνει εύστοχα (σελ. 26-27): «Έχει πολύ

ιαφέρον ότι τα στοιχεία της όψης που με■ρέπουν τα όψιμα έργα και σε σημαντικά
ιματα -ο Μάτεσις είναι α π ό τους λίγους
ιτρικούς συγγραφείς που μεταφέρουν κάες αντανακλάσεις των τάσεων οπτικοποί]ζ και θεαματικοποίησης του συγχρόνου
ϊτρου με τις performances και τη χρήση
χρονης τεχνολογίας- υπάρχουν εν ό π ε ρ 
α και σε εμβρυακές μορφές και στα πρώ

ταξίδι της Επιστροφής, τώρα είναι στη χάση.
Οι νεκ ρ ο ί δεν οσφραίνονται καλά. Τελικά
μόνο ο Πατέρας μυρίζει τη θάλασσα». Α λλά
και ο ι θεατές, θα συμπληρώ ναμε, το άρωμα
της μυστικής τέχνης.
Ο τόμος περιλαμβάνει, τέλος, πλήρη παρασ τα σ ιο γρ α φ ία του Μ άτεσι α πό την Ειρήνη
Μ ου ντρ ά κ η , σ χετ ικ ά με τα 11 πρω τότυπ α
έργα του και τις 115(!) μεταφράσεις.
Μ όνος Στεφανίδης

0 ακαταπόνητος Ε. Κριαράς
Κριαράς,
ι Γράμματα Ψνχάρη
)ζΝικόλαο Γ. Πολίτη,
ντρο Ελληνικής Γλώσσας,
σσαλονίκη 2004, σ. 88.
[ εργασία της έκδοσης των γραμμάτων του
ιχάρη προς τον Ν.Γ. Π ολίτη σ υ ν ε χ ίζε τ α ι
τη δημοσίευση του δ ε ύ τ ε ρ ο υ τ ό μ ο υ . Ο
ώτος τόμος {Γράμματα Ψυχάρη προς Νι\αο Γ. Πολίτη , Κ έντρο Ε λληνικής Γλώσ;, Θεσσαλονίκη 2003) περιλάμβανε γράμτατων ετών 1884-1915, ο δεύτερος γράμτατων ετών 1 8 8 3 -1 9 0 5 . Α ν ά μ ε σ α σ τα
ανταδύο εκδιδόμενα γράμματα του δεύ>ου τόμου παρεισφ ρέουν και δύο αχρονο/ητ '. Ο τόμος αυτός, ο ο π ο ίο ς π ε ρ ιέ χ ε ι,
ως δηλώνεται ήδη στον πρόλογο της έκδοένα σημαντικό τμήμα τω ν σ ω ζο μ ένω ν
ιμμάτων, αναφέρεται σε μια π ερ ίοδ ο ιδιερα σημαντική για την ιστορία της νεοελ πκής λογοτεχνίας, αφ ού συμπίπτει με την
ϊζωπύρωση του γλωσσικού ζητήματος καιη δεκαετία 1880-90.
ιον πρόλογο του τόμ ου , τ ο ν ο π ο ίο υ π ο ίφει ο επιμελητής της έκ δοσ η ς, καθηγηΕ. Κριαράς, διατυπώ νονται ευχαριστίες
πρόσωπα και φ ο ρ ε ίς π ου υ π ο σ τ ή ρ ιξ α ν
1έκδοση. Δ ιευκρινίζεται ακόμη ότι η μέ5ος που α κολουθή θη κε σ τη ρ ίζετ α ι στις
ες εκδοτικές α ρ χ ές π ου εφ α ρ μ ό σ τ η κ α ν
, στον προηγούμενο τόμο και κατέστησαν
εργασία αυτή τόσο αξιόλογη,
α γράμματα και των δύο σειρώ ν αφ ορούν
:φορα θέματα: αποστολή βιβλίω ν και π ε 

ρ ιο δ ικ ώ ν , ενη μ έρ ω σ η γ ια τη σ υ γγ ρ α φ ικ ή
δραστηριότητα των αντιπάλων του δημοτικι
σ μ ού, επ ισ κ έψ εις ξ έ ν ω ν προσω πικοτήτω ν
στην Ελλάδα, υποψηφιότητες σε πανεπιστη
μιακές έδρ ες κ.ά. Μ έσα από τα ποικίλα α υ 
τά γράμματα γίνετα ι πάντοτε φ α νερ ή η θ έ
ληση του Ψ υχάρη ν α πληροφορείται για την
πνευματική δραστηριότητα των ελλήνων λο
γιώ ν. Τ ο ενδ ια φ έρ ο ν του για γεγ ο νό τ α που
συμβαίνουν στην Ελλάδα δεσπόζει σε πολλά
από τα γράμματα και των δύο περιόδω ν, πα 
ράλληλα όμως π ρ οβ ά λ λ ει και η αγω νία του
γ ια το γλω σ σ ικ ό ζήτημα ή γ ια μ ερ ικ ότερ α
γλωσσικά θέματα.
Ό λ α τα εκ δ ιδ ό μ ενα γράμματα σ υ νο δ εύ ο 
ντα ι α π ό σ χό λ ια , στα ο π ο ία π α ρ α τίθετα ι η
σχετική βιβλιογραφ ία, καθώ ς και χρήσιμες
ε π ε ξ η γ ή σ ε ις γ ια το π ε ρ ιε χ ό μ ε ν ο κ ά θε σ υ 
γκεκριμένου γράμματος. Π αρέχονται ακόμη
πίνακες των γραμμάτων με χρονολογική κ α 
τάταξη, βελτιω μ ένοι σε σχέση με εκ είνου ς
της παλαιότερης δημοσίευσης. Ο τελευταίος
π ίνα κ α ς α να φ έρ ετ α ι κ αι στους δύο τόμους
των γραμμάτων που έχουν εκδοθεί, περιλαμ
βάνει δηλαδή όλα τα γράμματα από το 18831915, αντικαθιστώ ντας τον πίνακα που είχε
π ε ρ ιλ η φ θ ε ί σ τον πρώ το τόμο του 2003 κ α ι
διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τον μελε
τητή. Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν α υ το τελ είς π ρ ο σ θ ή κ ες
π ου α φ ο ρ ο ύ ν δ ιορ θ ώ σ εις ή συμπληρώ σεις
του πρώ του τόμου. Στο «Επίμετρο» εκδίδεται απαντητικό γράμμα του Πολίτη στον Ψ υ
χάρη. Ο τόμος κλείνει με ευρετήριο προσώ 
πω ν (ελληνικώ ν και ξένω ν, σ. 77-79), ευ ρ ε
τήριο πραγμάτω ν (ελληνικώ ν και ξένω ν, σ.
80-82) και λέξεω ν (σ. 84).

Υ ποθέτουμε πως η
πρόθεση του ποιητή Ηλία
Γκρη να δημιουργήσει
μια ανθολογία και
μάλιστα δίγλωσση, στην
οποία η νεοελληνική
ποίηση στρέφεται προς
την ελληνική αρχαιότητα
και το Ολυμπιακό
Ιδεώδες, ακολουθείτο
κλίμα των καιρών, το
«2004», και ό,τι αυτό
σημαίνει για τον καθένα.
Ωστόσο ο επικαιρικός
χαρακτήρας της έκδοσης
και η αίσθηση πως για
μια ακόμη φορά
υποτασσόμαστε στο
ευκαιριακό, δεν
ακυρώνει το καλό και
χρήσιμο αποτέλεσμα της
ανθολογίας Η αρχαία

πατρίδα των ποιημάτων.
Νεοέλληνες ποιητές για
την αρχαία Ελλάδα
(μετάφραση: Κατερίνα
Αγγελάκη-Ρουκ Γιάννης Γκούμας, εκδ.
Μεταίχμιο, 2004).
Φ ω τεινό μυαλό ο Τέρυ
Τγκλετον, καθηγητής της
αγγλικής φιλολογίας
στην Οξφόρδη, έχει
θερμούς οπαδούς και
ισχυρούς εχθρούς. Η
σκέψη του, ερεθιστική
και με κοινωνικό
προσανατολισμό,
προσφέρει σταθερή
υποστήριξη σε όσους δεν
βλέπουν το λογοτεχνικό
φαινόμενο έξω από την
κοινωνία και την
ιδεολογία: Οι αυταπάτες

της μετανεωτερικότητας
(πρόλογος: Νίκος
Κοτζιάς, μετάφραση:
Γιώργος Η. Σ πανός, εκδ.
Καστανιώτη, 2003). Στο
δοκίμιό του αυτό ο
συγγραφέας, αν και σε
γενικές γραμμές θεωρεί
ότι ο μεταμοντερνισμός
είναι ένα αρνητικό
ρεύμα, επιχειρεί να
α να δ είξεικ α ιτα
προτερήματά του.
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Η διαχείριση του
θέματός του γίνεται με
γλαφυρό και συχνά
σατιρικό τόνο και
αναδεικνύειτην
προσήλωση του στο
όραμα μιας ηθικής και
δίκαιης κοινωνίας.
Χ ώ ρ α φανταστική, που
όμως θυμίζει τη δική μας,
και πόλη στην οποία
διεξάγονται οι
«Υφηλιακοί Αγώνες του
2004» και είναι
προφανώς η Αθήνα,
είναι ο τόπος όπου
εκτυλίσσεται η αφήγηση
του αστυνομικού
μυθιστορήματος του
Τάσου Κοντέλη,

Σφαίρες, Σωκράτη, όχι
κώνειο (εκδ. Κέδρος,
2004)· αστυνομικό και
συγχρόνως ιδιότυπα
κριτικό, με χιούμορ και
δράση, με παράδοξα
γεγονότα που
φανερώ νουν την
καθημερινή τρέλα.

Ψιμυθιωμένη /Μ ε κενές
περιεχομένου
στατιστικές / Φτάνει ώς
εμάς / Η πραγματικότητα
/ Της ανείπωτης
ανθρωπιάς / Τόσοι
ζωντανοί τόσες
εκτελέσεις / Τόσα
βραβεία τόσες
πυρπολήσεις / Παστρικά
και τέλεια / Έως θανάτου
τέλεια : Πέτρου Στράνη,
(δια)σπαρτα 1999-2003,
(εκδ. Libro, 2003).
ο χαρτοκόπτης
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Π ροϊόντα μιας εξαίρετη ς δ ο υ λ ειά ς του Ε.
Κ ριαρά είνα ι και οι δύο τόμοι της έκδοσης
των γραμμάτω ν του Ψ υχάρη, τα ο π ο ία β ρ ί
σκονται σήμερα στο Μ ουσείο Μ πενάκη (για
την ιστορία των γραμμάτω ν αυτών βλ. τους
π ρ ο λ ό γ ο υ ς των β ιβ λ ίω ν). Η έκ δοσ η ε ίν α ι
υποδειγματική και τα σ χόλια με τις π λ η ρ ο 
φ ορίες και τις βιβλιογραφ ικές π α ρ α π ομ π ές
για π ρ ό σ ω π α κ αι γ ε γ ο ν ό τ α π ου α ν α φ έ ρ ο νται στα γράμματα, πρ οσφ έρουν στον μ ελε
τητή την απαραίτητη βοή θεια για την κατα
νόηση των κειμένων.

I. Ν. Καζάζης και T. Α. Καραναστάσης
(σε συνεργασία με τους: Ε. Ζερβού, Μ.
Κεσογλου, Χρ. Πασσαλή, Π.
Μαυρομματίδου, Α. Δεληγιαννοπούλου),
Επιτομή τον Λεξικού της Μεσαιωνικής
Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας
1100-1669 τον Εμμανουήλ Κριαρά,
τόμ. 2ος (λ- παραθήκη),
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
Θεσσαλονίκη 2003.
Τ ο πρώτο τεύ χο ς του λεξικ ού π ε ρ ιέ χ ε ι τα
λήμματα α πό το Α έως το Κ. Ο χαρακτήρας
και το περ ιεχόμ ενο του έργου καθορίζονται
με σαφήνεια στην εισαγωγή (Π ρολογικά και
Εισαγωγικά, o.VII-XV) την οποία υπογράφει
ο καθηγητής Ι.Ν. Καζάζης. Για περισσότερες
πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στις κριτικές παρουσιάσεις των Τριαντα-

φ υλλόπουλου, Κακουλίδη, Μπασέα, Μοσχονά και Trapp, στις οποίες γίνεται διεξοδικότερη α να φ ο ρ ά στο κρινόμενο έργο. Ο βασικός
στόχος του λεξικού, το οποίο προορίζεται για
το ευρύ κ ο ινό κ α ι την Εκπαίδευση, είναι να
συμπτύξει και ν α α να νεώ σει την ύλη του με
γάλου λεξικού του Κριαρά, που απευθυνόταν
κυρίως στο επιστημονικό κοινό. Όπως πληρο
φ ο ρ ο ύ μ α σ τε α π ό την Εισαγωγή, υπάρχει η
π ρ ό σ β α σ η κ α ι σ ε ηλεκτρονική μορφή, ενώ
πρόθεση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας εί
ν α ι ν α δη μ ιου ργή σ ει ένα σύνολο ασκήσεων
για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του έργου.
Θ α π ρ έπ ει ν α σημειώσουμε ότι η ποιότητα
και των δύο τευχών (ημιτόμων) μαρτυρεί μια
ερ γα σ ία υψηλού επιπέδου. Η ύλη του μεγά-.
λου λεξικ ού π ο υ α ποτελεί την α φ ετη ρία για .
το κα ινούρ γιο, αναθεω ρείται και εκσυγχρο
νίζετα ι. Δηλαδή λαμβάνονται υπόψη νεότε
ρες εκδόσεις, νεό τερ α μελετήματα, νεότερες
π ρ ο τ ά σ εις της έρ ευ να ς. Πρόκειται για ένα
ουσιαστικά ανανεω μ ένο προϊόν.
Τ ελ ειώ νο ντ α ς θα ή θ ελ α να επισημά νω τη ...
συμβολή του Τ. Καραναστάση, παλαιότερου
συνεργάτη του λεξικού, στη σ ύ ντα ξη , τη θε- ^
ώρηση και τη βιβλιογραφική ενημέρω ση του ■
πρώτου τεύχους καθώς και ενός μεγάλου μέ
ρους του δευτέρου. Στους εκδότες και στους
συντάκτες ευχόμαστε ν α ο λ ο κ λη ρ ώ σ ο υ ν στο
χρ ο νικ ό διάστημα που έχουν προγραμματί
σ ει το λ εξ ικ ο γ ρ α φ ικ ό έργο του Ε. Κριαρά,
μια εργασία ιδιαίτερα επίμοχθη.
Σωτηρία Σταυρακοπουλου

Ανάμεσα στα νφαλα της ποίησης
Γιώργος Αίλλης,
Στο Σκοτάδι Μετέωρος,
εκδ. Μελάνι, Αθήνα 2003, σ. 38.
Α νάμ εσα στη φιλοσοφημένη αποδοχή μιας
σκοτεινής μοίρας και την ποίηση μιας καθη
μερινότητας που ερωτοτροπεί με τον χρόνο,
την μνήμη και το αναπάντητο, στήνει ο Γιώρ
γ ο ς Α ίλ λ η ς το σ κ η νικ ό των φ α ιν ο μ ε ν ικ ά
απλών, αφηγηματικών, ποιητικών ενοτήτων
του. Κάτω όμως από τις λιτές του π ε ρ ιγ ρ α 
φ ές και τους διαλόγους υφ έρπει ένα ελεγει
ακό σ τ ο ιχε ίο π ου π ρ ο σ δ ίδ ε ι επισημότητα
στα σ υ μ β α ίνο ντα και λ ειτ ο υ ρ γ εί σ α ν υ π ό 
κρουση στο ξετύλιγμα του προσω πικού του
μίτου.
Και αναρωτιέται κανείς: θα π έσ ει στην π ε 
ζ ο λ ο γ ία αυτή η εσω τερική ψ ηλάφ ηση, στο
μελόδραμα, θα δανειστεί εξωτερικά στοιχεία
και τρόπ ους για ν α λ ά β ει «ύψος», θα κυλι
στεί στην υπαρξιακή μεμψιμοιρία, θα κατα-

φύγει στις λέξεις υποκύπτοντας από απόγνω
ση,ή και τέχνασμα, στη γοητευτική λΰση που
τόσο εύκολα προσφέρουν; Το εκπληκτικό με
τη μικρή αυτή σ υλλο γή , την τρίτη του νέου
ποιητή Γ ιώ ργου Λ ίλλη που ζει μ ό νιμ α στη
Γερμανία, είνα ι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν
συμβαίνει. Η ποιητική του α π ο κ α λ ύ π τε ι μία
ικανότητα βα δίσμ α τος ανάμεσα στα ύφ αλα.
της σύγχρονης ποίησης που θα μπορούσε να
την π ει κα νείς σπάνια. Και ίσως να είναι πιο
άξιος γ ι’ αυτά που με πείσμα δεν θέλει εύκο
λα να επιτύχει, π α ρά για τα όσα εντέλει απο
καλύπτονται στο χαρτί. Ό χ ι ότι και αυτά εί
ναι λίγα. Τ α «εις σεαυτόν» του ε ίν α ι γραμμέ
να μ’ ένα ύφος κομψό και ρυθμικό, ένα αφη
γηματικό ποιητικό staccato που παρασύρει
στους α ρμ ονικούς κ ύ κ λ ο υ ς τ ο υ το ν αναγνώ
στη, μέσα σε μια αταραξία π ο υ θ α μπορούσε
ν α την π ει κ α νείς αρχετυπική, μια παλαιότητα π ο υ θ υ μ ίζει ανατολίτικη σ ο φ ία , και μια
κ ρ υμ μ ένη π ρ ο σ μ ο νή π ου δεν είναι άσχετη

ος την πίστη στην αέναη ανακύκλωση των κοσμικών ρυθιν. Αποπνέουν μία σεμνότητα αυτοί ο ι χαμ η λοί ποιητικοί
νοι, και προς τη ζωή κ α ι π ρ ο ς το ν θ ά να το κ α ι π ρ ο ς την
ίηση. Δηλώνεται ενσυνείδητα μια μαθητεία, κι αυτό ήδη,
\ΐ εποχή της μεγάλης έπαρσης, είναι κατόρθωμα.
’ρεις ενότητες δια κρίνονται στην ποιητική αυτή δουλειά
ü Γιώργου Λίλλη: η Φωτιά, ο ι Στάχτες, η Μ νήμη. Κ αι τές,η «Κατακερματισμένη α πολογία μες στο σκοτάδι», που
κχι ένα χρονολόγιο της μοναξιάς και της απορίας, μια καΥραφή με τρυφερή εφηβική ακρίβεια, δίχως όμως το φότρο της απόγνωσης: «Στο σκοτάδι μετέω ρος. Μ ’ ό λ α τα
γαλεία της γραφής/ βαθιά μου μπηγμένα. Ν α βλέπουν τα
οχερά μου/ μονοπάτια ως τα κάτω».
'ίναι όλα εκεί. Η μοναξιά του ποιητή, ο μετεωρισμός στην
υσσο, η μέχρι την αυτοκαταστροφή κ ά θ οδ ος στο εσωτεκό είναι, η λέξη, π οινή κα ι μ α ζί κ ά θ α ρ σ η , η φύση στην
ληγορική της διάσταση, ενεργή όμως πάντα στην εικονοιία του ποιητή. Ο νυχτερινός εφιάλτης σ χεδια σμ ένος στις

λεπτομέρειές του, ο μικρόκοσμος της λεπτομέρειας των υλι
κών πραγμάτω ν, από όπου ρίχνει ματιές κανείς σ ’ ολόκλη
ρο το σύμπαν. Αλλά ίσως σε κανένα άλλο σημείο ο Γιώργος
Λ ίλλης ν α μην έφ θ α σ ε σε τόση στιλπνή αμεσότητα σημα
σ ίας και άφεση λόγου όσο στη «Φωτιά» - την καταστροφή
από το πυρ του αγαπημένου πατρικού σπιτιού που σαν μνη
μείο της μνήμης δεσπόζει με λυρική φωτογραφική ακρίβεια
γεμάτη «ραφιναρισμένη» συγκίνηση αλλά και βάθος: «Και
η μικρότερη κόρη να π α ίζει στο πίσω μέρος του κήπου/ με
τις λεπτές φωτοσκιάσεις και τα μυστήρια αρώματα/ των π ε 
θαμένω ν φρούτω ν/ τον ά νεμ ο ν α π ρ ο σ π ερ νά τα ξα νθ ά της
μαλλιά και ν α χ ά νετα ι στις φυλλωσιές*/ ένα ς αλλοιώτικος
κόσμος τόσο κοντά στην πραγματικότητα.»
Ποίηση συγγενής που κατακτάται χωρίς τεχνητά κοπιώδεις
ανασασμούς, στην οποία επιστρέφει κανείς με ένθερμη οι
κειότητα, η ποίηση του Γιώργου Λίλλη υπόσχεται πολλά.
Μαρία Τσάτσου

Ο Μανρογιαλονρος ζεί
θωνΤσουνάκος,
ίανρο στον Μανρογιαλονρο!»,
5. Ηλιοτρόπιο, Αθήνα 2004.
Ερχονται και πά λι εκ λ ο γές. Σε έ ν α δ εκ α π εν θ ή μ ε ρ ο θα
ιεθούμε ξανά μπροστά στην κάλπη. Κι ένα βιβλίο που κυ
οφόρησε τις η μ έρ ες των βουλευτικώ ν εκ λ ογώ ν, ν α κ αι
ίλι στην επικαιρότητα: Ε ίναι το βιβλίο «Μαύρο στον Μαυ'γιαλούρο!», του Ό θ ω ν α Τ σ ο υ νά κ ο υ με την σ υ νερ γ α σ ία
ιι την επιμέλεια του Νίκου Ο ικονόμου.
) Μαυρογιαλούρος ήταν το πρόσω πο ενός
ίλλον αφελούς πολιτευτή που έπλασε ο Αλ.
ικελλάριος. Η ταινία «Υ πάρχει κ αι φιλότιι» γυρίστηκε το 1964-65 και τη χρ ο νιά που
ήκε στους κινηματογράφους δεν σημείωσε
ιαίτερη εισπρακτική ε π ιτ υ χία . Ή τ α ν η
ονιά με τα Ιουλιανά και η πολιτική ένταση
ν σήκωνε ίσως και π ο λ λ ά κ α λα μ π ούρ ια ,
ωλούθησε η Δ ικ τα τορ ία . Ο Μ α υ ρ ο γ ια ύρος έγινε ιδ ια ίτερ α δ η μ οφ ιλ ή ς με την
ιοβολή της ταινίας από την τηλεόραση. Και
χνά-πυκνά το όνομα επανέρχεται.
’ο βιβλίο του Ό θ ω ν α Τ σ ο υ νά κ ο υ -ό π ω ς
ιιτα άλλα πέντε που έ χε ι εκ δ ό σ ει α π ό το
01 έως σήμερα- ξεκ ινά με μια σκωπτική
ü ανάλαφρη διάθεση. Β α σ ίζετα ι κυρίω ς
η συλλογή του σ υ γ γ ρ α φ έ α με τεκ μ ή ρ ια
ας εξηκονταετίας (από το 1946 έως σήμερα). Κ άθε λογής
ικό από χαρτάκια, σημειώ ματα, τρυκ, π ρ οκ η ρ ύξεις, ψηιδέλτια, αφίσες, εφ η μερίδες, φ ω τογραφ ίες ανασ ταίνουν
οχές -όχι απλώς μιαν ε π ο χ ή - και μνήμες, που για όσους
ησαν αυτήν την π ε ρ ίο δ ο έ χ ο υ ν μια ιδ ια ίτερ η α ξ ία . Το
ιοεκλογικό κλίμα, οι α π ίθ α νο ι συνδυασ μ οί και συγκεραοί πολιτικών, η φτηνή συνθηματολογία αλλά και οι βιαιότες και το κλίμα του φ όβου που κ υριαρχούσαν στην π ρ ο 
πατορική κυρίως π ερ ίο δ ο δίνοντα ι με π ολλά σπαρταριά ντοκουμέντα. Τ α σημειώ ματα υ π ου ρ γώ ν π ρ ο ς υ π ο υ ρ 

γούς για ένα «ρουσφετάκι» οπαδού, οι δηλώσεις μετανοίας
ή τα πιστοποιητικά ότι «ο φ έρω ν το π α ρόν είναι μέλος της
Έ νω σ η ς Β ασιλοφρόνω ν» φ αντάζουν σήμερα σαν να έρ χο 
νται από το πουθενά . Υ π ά ρχει όμως ως δείγμα της εποχής
και το απίθανο έγγραφ ο της Α σφάλειας που παρακολουθεί
την προεκλογική συγκέντρωση της Ε Δ Α και σημειώ νει ότι
«είς των παρευρεθέντω ν διατηρεί μικρόν επιδιορθωτήριον
υ π οδ η μ ά τω ν ε π ί της ο δ ο ύ Τ ιμ ο θ έο υ αρ. 1 Π α γκ ρ ά τι και
ονομ ά ζετα ι Α νδ ρ έα ς» ή ότι άλλος «είνα ι έγγα μ ος και π α 
τήρ δύο τέκνω ν, κατοικεί πλησίον της Λ α ϊ
κή ς Α γ ο ρ ά ς Β ύ ρ ω ν ο ς (ο δ ό ς Φ ιλ ο λ ά ο υ ),
πλην όμω ς δ εν γνω ρίζω την ακριβήν διεύθυνσιν της κατοικίας του». Και δίπλα οι δη
λώσεις μετανοίας.
Ή τα ν εποχές που δοκιμάστηκε σκληρά όχι
μ ό νο ν το φ ρ ό νη μ α , αλλά και η ζωή (κ α ι η
καθημερινή βεβαίως) ενός ολόκληρου λαού.
Οι «εκλογικές αναμετρήσεις» κατά την π ε
ρίοδο της Χούντας (δημοψήφισμα λ.χ.) προσ π ερ νο ύ ντ α ι κ α ι η αποσιώ πηση σ κ επ ά ζει
την Επταετία. Επανερχόμαστε στη Μ εταπο
λίτευση κ α ι τα ό σ α ευ τρ ά π ελ α π ερ ικ λ είει
και αυτή η περίοδος.
Σε δεκαπέντε ημέρες λοιπόν μπροστά στην
ευρωκάλπη: «Για νέα ξεκινήματα». Αλλά με
το βιβλίο του Ό θ ω ν α Τ σ ουνά κ ου καταλα
β α ίν ο υ μ ε « λ ίγο κ α λ ύ τερ α » τι σ η μ α ίνο υ ν
εκλογές. Και πόσο τα παραπλανητικά λόγια, οι υποσχέσεις,
τα μ εγα λόπνοα σ χέδια για το μέλλον είναι τις περισότερες
φ ο ρ ές φ ενακ ισ μ οί και ψεύδη. Η παράσταση των εκλογών
στην πολιτική σκηνή φαντάζει κάπως σαν από θεατρική επι
θεώρηση. Α λλά η χρονική απόσταση απαλύνει το θυμό και
το έρ γο ξετυλίγεται σαν φαρσοκω μω δία. Ή τ α ν ή όχι στις
προθέσεις του συγγραφέα-συλλέκτη είναι αναπόδεικτο, αλ
λά αυτή η ειρωνική ματιά μάς έχει στο τέλος κάνει πιο στο
χαστικούς.
Χρηστός Νησιώτης
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
•fr Η Βιβλιοθήκη Κ.Π. Καβάφη (εκ δ. Ε ρμής, 2003) είνα ι
ένα πολύτιμο βιβλίο για τη μέλι τη του Κ αβαφικού έργου,
καθώς αποκαλύπτει τα διαβάσματα και το εύρος των ενδια
φερόντων του Καβάφη. Η ποίησή του προϋποθέτει τον Καβάφη αναγνώστη και υ π ’ αυτή την έννοια η εργασ ία κατα
γραφής και επιμέλειας αυτής της έκδοσης από την Μ ιχαήλα Κ αραμπίνη-Ιατρού, η οποία υπογράφ ει και την εισαγω 
γή, μας προσφ έρει ένα πλούσιο υλικό για σκέψη και α ξιο 
ποίηση.
•fr Η Νύχτα, Το Νύχι, Η Αμυχή (εκδ. Ελληνικά Γράμματα,
2003)· τρία διηγήματα όπου το οικείο της μεγαλούπολης μετατρέπεται σε παράδοξα απειλητικό, μια νουβέλα που καλ
λιεργεί μια ιδιότυπη διαλογικότητα, τρία διηγήματα συνειρ
μικής γραφής συνθέτουν το ενδιαφέρον τρίπτυχο του Δημήτρη Τσατσούλη.
•fr Ο κόσμος του Φ ελισμ π έρτο Ε ρ νά ντες ε ίνα ι ο κόσμος
που αντιστοιχεί στη Λατινική Αμερική του «φανταστικού
διηγήματος». Ιστορίες που ενώ φ αίνονται αυθαίρετες δημι
ουργούν μια αίσθηση ότι δεν θα μπορούσαν ν α συμβαίνουν
και διαφορετικά* μια ευφυής διασταύρωση της καθημερινό
τητας με την εξαίρεση: Κανείς δεν άναβε τα φώτα (εκδ. Μ ε
ταίχμιο, 2003).
«Σού ’φτιαξα ένα ν κήπο / να σ τολίζει τις μ έρ ες σου. / Ν ά
’ρχονται τα πουλιά να χτίζουν τις φω λιές τους. / Ν α σε κ α 
λημερίζουν με δοξαστικά κελαηδίσματα. / Ό μ ω ς εσ ένα δεν
σε γεμίζουν τα ρόδα του. / Δ εν σε καλύπτουν ο ι φυλλωσιές
του. / Εσύ έχεις στον νου τον Π α ρά δ εισ ο.» (...): Θ α νά σ η ς
Κ. Κ ωσταβάρας, Οι μεταμορφώσεις των κήπων (εκδ. Μ ε
ταίχμιο, 2003).
•fr «Γκρι χιούμορ» μας χρ ειά ζετα ι, καθώ ς σ υ μ β α δ ίζει κι
αντιστέκεται στο γκρίζο του καιρού μας. Η Π α υλίνα Π αμπούδη με το Σκυλολόγιο, το οπ οίο γρ ά φ ει και εικ ονογρα 
φ εί (εκδ. Ροές, 2003), μας π ρ οσ φ έρ ει σε συσκευασία ενό ς
βιβλίου τα εξής: μικρή εισαγω γή στην κυνική φ ιλοσ οφ ία ,
κυνικούς διαλόγους, κυνικές σ κέψ εις και η μ ερ ολ όγιο της
καθημερινότητάς μας, με λευκ ό γ ια συμπλήρω μα. Ό π ω ς
πάντα με το ιδιότυπο, ελαφρά σαρκαστικό και τρυφερό συ
νάμα χιούμορ της.
•fr Μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ένας άνθρω πος με
κοινωνική ευαισθησία και ανάλογη πολιτική δραστηριότη
τα, ο Τάκης Γ. Ρούβαλης (1919-1984), νομικός και αγω νι
στής στην Α ντίσταση, πή ρε μ έρ ο ς στη μάχη της Κ ρήτης,
συμμετείχε στην Α θήνα στην Ε Π Ο Ν και στον Ε Λ Α Σ , δ ρα 
στηριοποιήθηκε δυναμικά στο Ν α ύ π λιο κ α ι πολιτεύτηκε
στη δεκαετία του ’60 στο χώ ρο της Α ριστερός ως μέλος του
Εθνικού Αγροτικού Κόμματος. Εξέδωσε μια ενδιαφέρουσα
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα στο Ναύπλιο, τη Μάχη , από
το 1962 έως το 1963. Έ ν α βιβλίο έ ρ χ ετ α ι ν α τιμ ή σ ει την
π ρ οσφ ορ ά του και να α να σ ύρ ει από τη λήθη σ τοιχεία για
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μια π λού σ ια σε α γ ώ νες ζωή:Άρθρα και Χρονογραφήματα
στη Μάχη (Ν αύπλιο, 2003).
•fr Ο σημαντικός μελετητής της Νεοελληνικής Λογοτεχνία:
Αλέξανδρος Αργυρίου συγκ εντρώ νει ορισμένα από τα κρι
τικά του κ είμ ενα γ ια τον Μ α νόλη Αναγνωστάκη, που συ
μπυκνώ νουν τις κ ρ ίσ εις του και τη δική του οπτική. Ενδια
φ έρ ουσ α συναγω γή π ο υ α να δ εικ νύ ει τη σύζευξη του ποιη
τή-στοχαστή με την πολιτική κ α ι κοινωνική διάστασή του:

Μανόλης Αναγνωστάκης. Νοούμενα και υπονοούμενα τη:
ποίησής του (εκδ. Γαβριηλίδης, 2004).
•fr Μ ε κ εντρικ ό θ έμ α «Θ ρ η σ κ εία κ α ι λογοτεχνία» η Mo
Εστία (τχ. 1765, Μ ά ρ τ ιο ς 2 0 0 4 ) π α ρ ο υ σ ιά ζε ι μια σειρά
αξιόλογω ν συμβολών για ένα θέμα άκρως και κακώ ς υποτιμημένο. Α π ό το μηνολόγιο προτείνω ν α διαβάσετε την κρι
τική του Ν .Δ . Τ ριανταφ υλλόπουλου για ένα βιβλίο μνήμης,
όπου συγκεντρώ νονται κ είμ ενα του Ν ίκου X. Γιανναδάκη,
τα ο π ο ία επιμελήθηκε με π ερισ σ ή φροντίδα ο Μ .Ζ. Κοπιδάκης (εκδ. Β ικελαία Βιβλιοθήκη Η ρακλείου, 2003), αλλά
κ α ι την εξαντλη τική ό σ ο κ α ι υπ οδ ειγμ α τικ ή κριτική που
α σ κ ε ί ο Ν ίκ ο ς Γ ο υ λ α ν δ ρ ή ς στη μ ετά φ ρα σ η των Michel
V olkovitch κα ι Patricia P ontier του διηγήματος του Δημήτρη Χατζή «Η διαθήκη του καθηγητή».
•fr Έ ν α βιβλίο που έλειπε α πό τη βιβλιογραφία είναι η μο
νογρ α φ ία του Γιώργου X. Ρεπούση: Μάριος Χάκκας. Προ
σεγγίσεις στο πεζογραφικό του έργο (εκδ. Μ ετα ίχ μ ιο , 2004)
κι αυτό γιατί είνα ι σ α ν ν α έλειπε από το οπτικό πεδίο μας η
ίδια η εμπειρία της εποχής και της ιδεολογικής περιπέτειας
της γ ε ν ιά ς του. Η Κ α ισ α ρ ια νή κι ο Β ύρω νας, η φυλάκισή
του, αλλά και η Α ρ ισ τερά μ έσ α α π ό την ένταξή του και την
ιδεολογική κρίση την ο π ο ία β ιώ νειτ η δύσκολη εποχή της
δ εκ α ετ ία ς του ’50 κ α ι του ’60 δ ια μ ο ρ φ ώ νο υ ν το πλαίσιο
αφήγησής του. Δ ε θα ήταν, νομίζω, υπερβολή αν διατύπωνα
την άποψη ότι ο Μ ιχάλης Κ ατσαρός και ο Μάριος Χάκκας
(193 1 -1 9 7 2 ) σ η μ ά δ εψ α ν α π ο φ α σ ισ τικ ά τη νέα γενιά που
ωρίμασε μέσα στο κλίμα της Α πριλιανής δικτατορίας.
•fr Η ιστορία της Θ εολογικής Σχολής της Χάλκης, που ιδρύ
θηκε το 1844, έ χ ε ι ως τώ ρα μ ελετη θεί από τους Απ. Μέξη
Βασ. Θ. Σταυρίδη και Α ρ. Π ασαδαίο. Ωστόσο μέρος του αρ
χείου της Σχολής, που αναφ έρεται στην περίοδο του πρώτου
σχολάρχη της, Μητροπολίτη Κωνσταντίνου Τυπάλδου, μετα
φέρθηκε στη γενέτειρ ά του, το Λ ηξούρι της Κεφαλλονιάς. 0
πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Δ. Μεταλληνός και η Βαρβάρα
Καλογεροπούλου-Μεταλληνού εργάστηκαν για την παρου
σίαση του πολύτιμου αυτού α ρχείου και ευτύχησαν να δουν
την οριστική έκδοση του A 'τόμου που περιέχει «Γράμματα
Π ατριαρχικά και απαντήσεις της Σχολαρχίας»: Αργείον της

Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Θεολογικής Σχολής της
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Σχολαρχία Μητροπολίτον
Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου-Ιακωβάτου) 18441864 (εκδ. Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, 2003).
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