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Μαζί με το έκτακτο αυτό τεύχος του Αντί, αφιε
ρωμένο στην Ολυμπιάδα ειδωμένη με τα μάτια
του Καραγκιόζη, διανέμεται και ένα CD με μου
σική από παράσταση του καραγκιοζοπαίχτη
Γιάννη Βουλτσίδη.
άΕΚΑΠΕΝΟΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

0 Καραγκιόζης

πάει στους
Ολυμπιακούς Αγώνος
Μ ' έχει προπονήσει
η ελληνική αστυνομία,
δεν μ ' έχει αφήσει σε
χλωρό κλαρί' με την
τρομαλαγνία που μας
δέρνει σήμερα, αν
ξυστέ ίς στο ίδιο
σι\μείο σε δημόσιο
χώρο πάνω α π ό ιρία
δευτερόλεπτα,
τα παιδιά
της αντιτρομοκρατικής
το παίρνουν σαν
οινιάλογκι
ι * πυρσοκρότηση !
Και at nave
αυτόφωρό...
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Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ βράδι, το πρόβλημα που κυριαρχεί στη χώρα, δηλαδή στα κανάλια και τα ραδιόφ ω να, είναι η εξεύρεση αεροπορικών εισητηρίων και η εξασφάλιση εισόδου στο γήπεδο Ν τραγκάου του Π όρτο γ ια τον προημιτε
λικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Δυστυχώς δεν μπορούμε από την προηγούμενη, την ώρα
δηλαδή που γράφονται αυτές οι γραμμές, να ρισκάρουμε να προβλέπουμε το αποτέλεσμα του αγώ να με τους
Τσέχους και δεν θα θριαμβολογήσουμε για τα γκολ που θα βάλει η εθνική μας ομάδα. Ο ύτε κ α ι θα αναλύσουμε
με τεχνικούς όρους τον αγώ να στην περίπτωση ατυχούς έκβασης.
ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ έμεινε να μας δέρνει η μοίρα μας στα τόσα και τόσα που καθημερινά ταλαιπω ρούν όσους διαβιούν στην Αθήνα. Βεβαίως Ελλάδα δεν είναι μόνον η Α θήνα, αλλά όλοι οι Έ λ λ η νες ευτυχούν ή δυστυχούν με
όσα συμβαίνουν στην πρωτεύουσα. Από την Π αρασκευή το πρω ί λοιπόν, όλοι οι συνέλληνες, όσο πλησιάζει το
«όνειρο» της 13ης Αυγούστου, της ημέρας που αρχίζουν οι Ο λυμπιακοί, θα καταπιαστούμε με άλλους αγώνες.
Νέες αγωνίες θα μας καταπλακώσουν.
ΚΑΘΩΣ έφτασε η ώρα, καιρός είναι να αναθυμηθούμε όλη αυτήν την ιστορία του «χρίσματος», της ανάληψης
και της προετοιμασίας. Ε ίναι μια ιστορία που ξεκίνησε από παλιά. Ν ονός της μεγάλης ιδέας είναι βέβαια ο
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Απέτυχε ο άνθρω πος στην πρώτη του προσπάθεια, αλλά συνέχισε ο Α νδρέας, ανα
κατεύτηκαν όλοι οι εκλεκτοί Έ λληνες, όλα τα κόμματα (υπερασπιστές της ιδέας βρέθηκαν και κάποιοι μειοψηφούντες ακόμα και στον ΣΥΝ).
Ο Κ. ΣΗ Μ ΙΤΗ Σ ανακάλυψε έναν ικανότατο μανατζερ, του οποίου το όνομα μας δια φ εύ γει τώ ρα, τον μετεκάλεσε από την Ελβετία, έφαγαν τρία χρόνια με τον Λαλιώτη ο οποίος έλυνε μαθηματικούς τύπους με τους εργο
λάβους, στρίμωξαν τα πράγματα και εκλιπαρώντας περίπου μετεκλήθη η Γιάννα Α γγελοπούλου κα ι διάφοροι
άλλοι μάνατζερ, ώσπου φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ο ρόλος της Δ Ο Ε και των Σ άμαρανκ ή Ρογκ ας μείνει ασχο
λίαστος. Θ α θυμίσουμε μόνον τα περ ί ελληνικής μεγαλομανίας (είναι άραγε μόνον αυτό;) που ψέλλισε πρόσφα
τα ο πρόεδρος της ΔΟΕ.
ΤΕΛΟΣ Αυγούστου θα έρθουμε όλοι στα λόγια του Σουφλιά, που διατακτικά κι αυτός ψέλλισε ότι πάντοτε αμ
φέβαλλε για τη σκοπιμότητα ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων. Κ αι θα ’ρθουν τα πρω τοβρόχια και τότε θα
κλαίμε και θα πιαστούμε από τα μαλλιά για το ποιος φταίει για τις αβλεψ ίες στα έργα, την έλλειψη προνοητικότητας και προγραμματισμού και όλα τα συναφή.
ΤΑ ΕΡΓΑ που τελειώνουν, όπως τελειώνουν, είναι αμφιβόλου ποιότητας και τα αποτελέσματα θα φανούν μετά
την απομάκρυνση των εργολάβων και των μιζαδόρων από τα ταμεία. Η άποψη που κυρια ρχεί αυτήν την ώρα εί
ναι να τελειώνουμε όπως-όπως. Φ τάνει να τελειώνουμε. Κ ανείς δεν μιλά για τις προετοιμασίες των αθλητών
όλοι νοιάζονται τώρα για τα έργα. Αυτά μας φάγανε! Τι να πρωτοθυμίσουμε; Τ α εκατομμύρια δέντρα που θα
φύτευε ο Ααλιώτης; Ό π ω ς πάνε, θα στρώσουν στο τέλος τον περιβάλλοντα χώ ρο με πλαστικό γκαζόν! Και για
τη θέσπιση της άλλης ιδέας (του Ευάγγελου Βενιζέλου) π ερ ί Πολιτιστικής Ο λυμπιάδας, που κατέληξε στις αρκουδιές της Μόσχας, τι να πούμε;
Ο ΤΡΟΜ ΟΝΟΜ ΟΣ, η επέλαση του ΝΑΤΟ, οι κάμερες του Βουλγαράκη, οι τόσες απα γορεύσεις που μεταβάλ
λουν τους ρυθμούς της καθημερινής ζωής μάς κάνουν να αναρωτιόμαστε σοβαρά αν άξιζε να ικανοποιηθεί η με
γαλομανία του Μητσοτακέικου ή της Γιάννας. Τα εξω φρενικά ποσά που δαπανήθηκαν για τα μέτρα ασφάλειας
και οι μίζες που εισπράχθηκαν έσπασαν όλες τις μέχρι τούδε επιδόσεις. Διότι δυστυχώς εκεί ξέπεσε το Ολυ
μπιακό ιδεώδες. Γ ενικά και παντού η μόνη έννοια που κυριάρχησε είναι η έκπτωση.
ΟΙ ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΟΙ αυτοί είναι των χορηγών και των πολυεθνικών. Η περιήγηση της φλόγας είναι το γεγονός
που δίνει την ευκαιρία στην Coca-Cola να διαφημιστεί σε όλη τη γή. Π αρομοίως και στα Μ ακντόναλντς, στην
Kodak, αλλά και στη δική μας Alpha-Bank - να κυριαρχήσει στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα. Και από δίπλα
να διαφημίζουν το ευγενές άθλημα του εθελοντισμού (ίσως όχι και τόσο ανιδιοτελές, αφού για τους άνεργους
νέους ανοίγει ενδεχομένως μια πορτούλα εισόδου σε κάποια μελλοντική δουλειά).
ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ μαγειρευτεί με τα σχέδια μιας ηγεμονίας που βρίσκεται πάνω από κυβερνήσεις, αθλητές, θεα
τές· αυτό που σκέφτεσαι είναι το μέγεθος της αφ έλειας που έχει πλακώσει όλους μας. Τ ελικά η επιλογή του πε
ριοδικού να επιλέξει τον Μ έγα Μ άγειρο της μικροκομπίνας Κ αραγκιόζη ως σύμβολο των Ο λυμπιακών Αγώ
ν gjv θα αποδειχθεί καίρια.
ΜΕΓΑΣ ΘΡΙΑΜ ΒΕΥ ΤΗΣ θα αναγορευτεί στο τέλος ο Κ αραγκιόζης. Ας τον τιμήσουμε λοιπόν και ας γελάσου
με μαζί του για τα εν γένει καραγκιοζιλίκια...
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ____________________________________

πταήμερο
Ένας πρώην Μαοϊκός στο τιμόνι της ΕΈ,
Ο ΙΟΥΝΙΟΣ μάς τελείωσε... Αλλά η
εκπνοή του έμελλε να συμπέσει με ορι
σμένα σημαντικά (ή ολιγότερο σημαντι
κά) γεγονότα, όπως, λόγου χάρη: α) Με
τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Κωνσταντι
νούπολη, και την «ειδικά θερμή» υποδο
χή που επεφύλαξαν στον Μπους χιλιά
δες τοΰρκοι διαδηλωτές· β) με την απο
χώρηση του Πολ Μπρέμερ, ύπατου κα
τοχικού διοικητή, από το Ιράκ και την
«παράδοση της εξουσίας» στη νέα διο
ρισμένη κυβέρνηση του πρωθυπουργού
Ιγιάντ Αλάουι· γ) με την ανάδειξη του
Ντουράο Μπαρόζο, πρωθυπουργού της
Πορτογαλίας, στη θέση του νέου προέ
δρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· δ) με
τις «εθιμοτυπικές» συναντήσεις Καρα
μανλή-Ερντογάν, στα πλαίσια του
ΝΑΤΟ, οι οποίες, όμως, δεν οδήγησαν
σε μια επίσημη (ουσιαστική) συνάντη
ση.
ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ αυτά γεγονότα θα
μπορούσε να προσθέσει κανείς τις εξε
λίξεις στα εσωτερικά των (ελληνικών)
πολιτικών κομμάτων, στον Συνασπισμό,
αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και, δευτερευόντως, στη Νέα Δημοκρατία - στην
ΟΝΝΕΔ, ειδικότερα. Η «είδηση», πά
ντως, για τους κομματικούς της ΝΔ ήταν
η εκλογή του 27χρονου Γιώργου Παπανικολάου, δικηγόρου, στη θέση του νέου
προέδρου της ΟΝΝΕΔ, με ποσοστό...
96,08% - ποσοστό που επιτεύχθηκε
ύστερα από πίεση που ασκήθηκε στους
Ν. Λιακόπουλο και Α. Γεωργακέλλο για
ν’ αποσύρουν την υποψηφιότητά τους.
[Πάντως, από πλευράς ΟΝΝΕΔ ή ΝΔ,
δεν δόθηκαν εξηγήσεις για την «ανα
γκαιότητα» ή «ωφελιμότητα» της διαδι
κασίας αυτής.]
0 ΜΠΡΕΜΕΡ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΥΓΕ - ΑΛΛΑ
0 ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜ ΕΝΕΙ...

ΤΥΠΟΙΣ, η (ιρακινή) κυβέρνηση του
Ιγιάντ Αλάουι διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει την απομάκρυνση των «ξένων

6

δυνάμεων» από το ιρακινό έδαφος...
Αλλά κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθετα ινα το κάνει... Άλλωστε, πώς να ζη·ο^
σει την απομάκρυνση των 160.000 αμερικανών και άλλων στρατιωτών, όταν
το Πεντάγωνο ανακοίνωνε -την ώρα
που ο Μπρέμερ «παρέδιδε την εξουσία
στους Ιρακινούς»...- την αποστολή άλ
λων 25.000 αμερικανών στρατιωτών!
Κατά τα άλλα, ο πρώτος που έσπευσε
να εκφράσει τη χαρά του για την εξέλι
ξη αυτή, ήταν ο ίδιος ο Μπους... Αν ήξε
ρε Καβάφη, θα απάγγελνε ίσως κάποιο
στίχο από την Μεγάλη Εορτή του Σωσι
βίου·. «Να βλέπουμε κι αθώα κάποτε τα
πράγματα, κι ήπια»... Αλλά επειδή πα
ραμένει απαίδευτος και προπέτης, κάλεσε τις αραβικές χώρες να... εμπνευσθούν από το «ζωντανό παράδειγμα
του Ιράκ», το οποίο ναι μεν ισοπεδώθη
κε από τα αμερικανικά βομβαρδιστικά,
με εκατόμβες θυμάτων και άλλα δεινά,
πλην αξιώθηκε «να καταλύσει τη δικτα
τορία»'.
ΝΑΤΟ: ΚΟΥΒΕΝΤΟΛΟΙ ΣΤΟ «ΝΤΟΛΜ Α
ΜΠΑΧΤΣΕ» ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ 2 6 .0 0 0
(ΚΑΙ ΒΑΛΕ!) ΑΣΦΑΛΙΤΕΣ

ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ στο Ντολμά Μ παχτσέ
ήταν πλουσιότατα... Αλλά ούτε η Γαλ
λία, ούτε η Γερμανία έδειξαν προθυμία
ν ’ αποστείλουν στρατεύματα στο Ιράκ.
Και ενώ ο αμερικανός πρόεδρος «διευ
κρίνιζε» ότι οι αμερικανικές δυνάμεις
θα παραμείνουν στο Ιράκ «για όσο χρό
νο χρειάζεται», ο γάλλος ομόλογός του
υπογράμμιζε με έμφαση ότι «δεν είναι
δουλειά της Συμμαχίας να παρεμβαίνει
στο Ιράκ»! Πλην, και επειδή η κυβέρνη
ση Αλάουι ζήτησε τη βοήθεια της Συμ
μαχίας, για την εκπαίδευση «ένστολων
ιρακινών δυνάμεων» (στρατού ή αστυ
νομίας), αποφασίσθηκε η εκπαίδευση
αυτή να γίνει είτε με την αποστολή εκ
παιδευτών στο Ιράκ, είτε με την αποστο
λή των προς εκπαίδευση Ιρακινών στις

χώρες της Συμμαχίας. Πάντως, q: ιίνετο
ότι όλοι, πλην των Αμερικανών, προτι
μούν το δεύτερο! Ό σ ο για τη στο τη τη
ελληνικής πλευράς, ο πρωθυπο >ργό
φαίνεται να το παίζει, μέχρι στιγμι «η
ξεις-αφήξεις»: Ξέρετε, η Ελλάδα 'χε
μεταξύ άλλων, τον νταλγκά των ι λι
μπιακώ ν Αγώνων... Άλλωστε, και σε ,ι
αφορά τη συμμαχική παρουσία <■
Αφγανιστάν, η ελληνική πλευρά συ///.
τέχει με 148 άνδρες... Όσο για το «μετά
μετά τους Ολυμπιακούς, ο Θεός είνο
μεγάλος, ο κόσμος μπορεί ν ’ αλλάξει, c
κακοί ν ’ ανανήψουν, κ.λπ.
ΟΛΑ ΤΑ παραπάνω λέγονταν ή άδο■
νταν αγκαλιά με 26.000 ασφαλίτες πσ
φρουρούσαν το συνεδριακό κέντρο, ενι
μαχητικά F-16 και αναγνωριστικά έγκαι
ρης προειδοποίησης (Awacs) περίπολοί
σαν πάνω από την πόλη. Πάντως, ένα cot
τα χαρακτηριστικά της συνόδου ήταν
οργίλη απάντηση του γάλλου προεδρο~
Ζακ Σιράκ στην προτροπή Μπους, προ
την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ορίσει ήμερο
μηνία για την έναρξη ενταξιακών δια
πραγματεύσεων με την Τουρκία: «(
Μπους το έχει παρακάνει... ΟΜπον
μπαίνει (μπήκε) σε ξένα χωράφια».
ΚΑΤΑ ΤΑ άλλα, η σύνοδος της Κων>
σταντινούπολης αποφάσισε τη «συσφιγ
ξη» των σχέσεων του ΝΑΤΟ με επτά με
σογειακές χώρες και, πιο συγκεκριμέά
να, με την Ιορδανία, τη Μαυριτανία, τη
Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία, τη
Αίγυπτο και το Ισραήλ. Ό λα δείχνον
ότι η «σύσφιγξη» (λέγεται και «εμβάθυν^
ση του μεσογειακού διαλόγου») είνα
ιδέα αμερικανική, αλλά οι Γάλλοι, προά
το παρόν, δεν φαίνεται ν’ ανησυχούν·.
«Πρόκειται για ένα περίγραμμα —
δηλώ ς
νουν- πολύ αόριστο».
ΕΝΑΣ ΠΡΩΗΝ Μ ΑΟ ΪΚΟ Σ, ΑΤΛΑΝΤΙΣΤΗΣ
ΣΤΟ Τ ΙΜ Ο Ν Ι ΤΗ Σ Ε.Ε.

ΤΕΛΙΚΑ, και ύστερα απο έντονο πα
ρασκήνιο, η ιρλανδική προεδρία κατά

pt ιε να προωθήσει, στη θέση του προ•'δ(. ιυ της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροτής, τον σημερινό πρωθυπουργό της
Πορ ογαλίας, πρώην μαρξιστή-λενινιπη, αοϊκό, και νυν κεντροδεξιό, Ζο38 I ανουέλ Ντουράο Μ παρόζο, ο
3ποί» ; και θα αναλάβει τα νέα καθή<οντ< του από την 1η προσεχούς Νοεμβρ ου.
ΗI ΠΙΛΟΓΗ του Μ παρόζο (με τη
ούμι ωνη γνώμη και των «25») θεωρήθηκ από ορισμένους κύκλους ως «νίκη
των ιτλαντιστών», σε βάρος των «ευρωm πών». Ορισμένοι, μάλιστα, δικοί
μα (=Έλληνες) σχολιογράφοι επεH ρησαν να φορτώσουν την εξέλιξη
α τή στη σημερινή κυβέρνηση ΚαραI ανλή, διότι, αντί να υποστηρίξει, κατά
ην πρώτη ψηφοφορία, την υποψηφιόεητα του «ευρωπαϊστή Γκυ Φερχόφσταντ», έσπευσε να συμπαραταχθεί με
τα... «αμερικανάκια», που είναι ιδιαί
τερα αγαπητά στον Ντόναλντ Ράμσφελντ! [Σε άλλες περιπτώσεις, οι
Αμερικανοί, με τον Μπους, τον Ράμσφελντ, τον Πάουελ, τον Τσένι, την Κοντολίζα Ράις, κ.ά., προβάλλονται ως
υψηλά πρότυπα!] Ό λα, πάντως, δεί
χνουν ότι η συμφωνία στο πρόσωπο του
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Σοφιανός Χρυσοοιομιδης

Ταξιδιωτικά
ούτως ειπείν

Μπαρόζο, έγινε με ανταλλάγματα
προς τον γαλλογερμανικό άξονα. Και
επειδή η Ευρωπαϊκή Έ νωση δεν είναι
κοινωνία αγγέλων (αλλ’ ούτε και «λάκ
κος λεόντων», καταπώς έλεγαν οι ρη
τορικοί εκείνοι πρώτοι αντίπαλοι της
ΕΟΚ...), οι πληροφορίες λέγουν ότι, με
τη νέα σύνθεση της Κομισιόν, οι Γερ
μανοί θα ελέγχουν το κρισιμότερο τμή
μα του οικονομικού τομέα της Ένωσης,
με αντιπρόεδρο για τις νομισματικέςοικονομικές υποθέσεις τον Γκίντερ
Φερχόιγκεν, ενώ οι Γάλλοι θα εξακο
λουθήσουν να κατέχουν τη θέση-κλειδί
του αναπληρωτή γενικού γραμματέα
του Συμβουλίου των Υπουργών.
Μερικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι
αν υπάρχουν κάποιοι που θα «αναπνεύσουν» από τη μετακίνηση του επιτρόπου
Γκίντερ Φερχόιγκεν, αυτοί θα είναι οι
Ελληνοκύπριοι και, ειδικότερα, ο Τ.
Παπαδόπουλος και τα μέλη του κυπρια
κού υπουργικού συμβουλίου. Αλλά αυτό
απομένει να αποδειχθεί, καθώς ο «κα
λός» ή ο «φίλος» μπορεί να γίνει, ξαφνι
κά, «κακός» ή «αντίπαλος» αλλά και
τούμπαλιν. Αλλωστε, πάντοτε βολεύει
να φορτώνουμε «το κακό το ριζικό μας»
στους άλλους.

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Μ Α Σ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Μ ΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔ ΙΑ ...

Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ βαδίζει προς το
συνέδριό του, τον Νοέμβριο, μέσα σε κλί
μα ενωτικό... Αυτό, τουλάχιστο, προκύ
πτει από τη σύνοδο της Κεντρικής Πολιτι
κής Επιτροπής του Σαββάτου, η οποία
επηρεάσθηκε και από τη νίκη της Εθνικής
επί της Γαλλίας. Ή ταν μια ωραία σύνο
δος, με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο σε με
ρικές από τις καλύτερές του ώρες: Στο συ
νέδριο του Νοεμβρίου, είπε, ο ΣΥΝ πρέ
πει να πάει με αισιοδοξία, αυτογνωσία,
αυτοπεποίθηση... Όσο για την απόφασή
του να μη διεκδικήσει, ξανά, την ηγεσία
του κόμματος, ο πρόεδρος του ΣΥΝ εξή
γησε: Θέλησα εγκαίρως ν ’ αποσαφηνίσω
την προσωπική μον στάση. Ήθελα να ξέ
ρουν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές
μον, με τους οποίους μοιραστήκαμε βιώ
ματα ζωής, πώς πάμε στο συνέδριο - όχι
με μένα απέξω, αλλά όλοι μαζί... Αλλά και
τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτρο
πής, με τις παρεμβάσεις τους, έδειξαν πως
θέλουν ένα συνέδριο που να μην είναι
«μια από τα ίδια». Ό σο για τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, η προσφορά του σ’ αυτά τα
έντεκα χρόνια, υπήρξε αδιάλειπτη. Και,
φυσικά, πολύτιμη.
ΑΝΤΗΝΩΡ

Σοφιανός Χρυσοστομίδης:

Ταξιδιωτικά, ούτως ειπείν
Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ, σειρά «μαρτυρίες»

Οι πόλεις, έλεγε ο Ίταλο Καλβίνο, είναι τόποι ανταλλαγών όχι μόνον εμπο
ρευμάτων, αλλά και λέξεων, αναμνήσεων, επιθυμιών, διαδρομών. 0 Σοφια
νός Χρυσοστομίδης, ο δικός μας Αντήνωρ, πολύπειρος δημοσιογράφος και
αναλυτής, συγκεντρώνει στο βιβλίο αυτό τις δικές του λέξεις από τα πολλα
πλά ταξίδια του στο εξωτερικό: Βρυξέλλες, Κάιρο, Πόλη του Μεξικού, Ουάσιγκτον, Πεκίνο, Τόκιο, Μελβούρνη, Λευκωσία, Κωνσταντινούπολη, αλλά και
στο εσωτερικό της χώρας: Μονεμβασιά, Άγιο Όρος, Πύλος, Έβρος - το με
γάλο ποτάμι.
0 συγγραφέας διατείνεται ότι δεν κατέχει τη μεταφυσική των ταξιδιών. Από
τα κείμενά του όμως προκύπτει ότι ξέρει να συνδυάζει την πολιτική ανάλυση
με τη φαντασίωση του τοπίου, και τον παρελθόντα χρόνο με τα πάθη και τις
προσδοκίες του σημερινού ανθρώπου.
Το Ταξιδιωτικά, ούτως ειπείν περιλαμβάνει κείμενα που γράφτηκαν μέσα στο κλίμα της τελευταίας πολυκύμα
ντης εικοσαετίας, πριν και μετά την κατάρρευση των τειχών - κείμενα εντυπώσεων αλλά και αναζητήσεων.

Η «ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜ ΥΝΑΣ

Ο Ν ΕΟ Σ Ο 0 Ω Ν
Και το όνομα αυτού:
Γιώργος Ρεχάγκελ
Παπανδρέου. Ακούγεται
ολίγον αδόκιμο, αλλά έναν
τέτοιο παραλληλισμό
επιχειρεί η κ. Άννα
Διαμαντοπούλου λέγοντας
ότι «ο Γ. Παπανδρέου
είναι σαν τον Ρεχάγκελ.
Είναι στην πρώτη φάση της
πορείας του να φτιάξει την
ομάδα και να βρει τους
όρους του παιχνιδιού». Ας
μην ξεχνάνε όμως και ποιο
τέλος επιφύλαξε ο
ελληνικός λαός σε έναν
άλλο Όθωνα, Βαυαρό
μονάρχη, πριν από πολλά
χρόνια.
Ο Δ Η Γ ΙΕ Σ
Πάντως επί του θέματος
Ρεχάγκελ αναμένουμε να
αποφανθεί ο Μίμης
Ανδρουλάκης, γνωστός
θεωρητικός περί της
ποδοσφαιροποίησης της
πολιτικής και άλλων
συμβολισμών. Εγκρίνει τη
γερμανική σχολή
ποδοσφαίρου, ώστε να την
ασπασθεί κατόπιν και ο
Γιώργος;
Σως

υο πράγματα μπορεί τελι
κά να συμβαίνουν αναφο
ρικά με την περίφημη συνέ
ντευξη του υπουργού Αμυνας
Σπ. Σπηλιωτόπουλου στην τουρ
κική εφημερίδα Χουριέτ: Είτε ο
υπουργός, θέλοντας να υπερτο
νίσει τις καλές σχέσεις που
έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα
στην ελληνική και την τουρκική
κυβέρνηση (για να μην κορδώ
νεται και ο Γ. Παπανδρέου),
υπερέβαλε, με κάποια δόση
ελαφρότητας, σε υποχωρητικότητα, ελπίζοντας ίσως και σε
ανάλογη κίνηση της τουρκικής
πλευράς,
είτε
εξεδήλωνε
απλώς, αν και λίγο «άγαρμπα»
και -ίσως σκόπιμα- πρόωρα,
κάποιες ειλημμένες αποφάσεις
της κυβέρνησης Καραμανλή.
Βεβαίως ο κ. υπουργός μπο
ρεί να μην χαρακτηρίζεται για
τη διπλωματικότητά του, ως
πρώην στρατιωτικός ωστόσο
θεωρείται σοβαρός άνθρωπος
και λίγο... βαρύς, οπότε δεν
κολλάει η ελαφρότητα. Αλλω
στε, τα δήθεν φιλικά χαμόγελα
και τα αστειάκια δεν βοήθησαν
ποτέ, σε όλο το διάστημα των
τελευταίων χρόνων, στην αλλα
γή στάσης εκ μέρους της Άγκυ

Δ

ρας και κυρίως από την πλευρά
του στρατιωτικού κατεστημέ
νου, το οποίο επέμενε στις π α 
ραβιάσεις του εναέριου χώρου
μας ακόμα και όταν εκδηλώνο
νταν οι καλύτερες προθέσεις
από την Αθήνα.
Άρα κάτι άλλο είχε στο μυαλό

του ο κ. Σπηλιωτόπουλος. Κάτι
συγκεκριμένο, που θα πρέπει,
χωρίς αμφιβολία, να τό έχει συ
ζητήσει τουλάχιστον με τον
υπουργό Εξωτερικών και βε
βαίως με τον ίδιο τον πρωθυ
πουργό, και για το οποίο ο
υπουργός Άμυνας ήθελε να
«μετρήσει» αντιδράσεις και
από τις δύο πλευρές του Α ιγαί
ου (τα περί ενόχλησης του κ.
Καραμανλή μάλλον δεν ισχύ
ουν, εκτός αν όντως πρόκειται
για γκάφα, οπότε λογικά θα

πρέπει ο υπουργός να απομα
κρυνθεί αμέσως από την κυ
βέρνηση).
Έ τσ ι κι αλλιώς πάντως, ο κ.
Σπηλιωτόπουλος κατάφερε να
προκαλέσει πραγματική ανα
ταραχή, τουλάχιστον στην
Ελλάδα, αποκαλύπτοντας, εμ
μέσως πλην σαφώς, σκέψεις
και διαθέσεις της κυβέρνησης
Καραμανλή για θέματα που
απασχολούν για πάνω από 30
χρόνια τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, για τα οποία μάλιστα
για δυο χρόνια γίνονται εντατι
κές -υποτίθεται- διαπραγμα
τεύσεις. Τώρα όμως η κυβέρνη
ση πιέζεται ασφυκτικά για λύ-,
σεις, πριν από το τέλος αυτού
του χρόνου, ενόψει και της δια- ?
δικασίας ορισμού ημερομηνίας
για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας
με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέματα, στα οποία γίνεται φα- .
νερό ότι η Αθήνα αλλάζει τώρα
γραμμή πλεύσης, εκτός και αν η
αλλαγή έχει συντελεσθεί ήδη
πολύ νωρίτερα, οπότε και qt
αντιδράσεις της αξιωματικής
αντιπολίτευσης μάλλον έχουν
στόχο να θολώσουν τα νερά.
Τ.Κ.Δ.

ΣΤΟ ΓΥΨΟ
οια θα είναι η μετα-Ολυμπιακή προίκα του Μ εγά
λου Αδελφού για τους
Ελληνες; Η αμερικανική εται
ρεία SAIC, που έχει αναλάβει
την ηλεκτρονική παρακολούθη
ση των Ολυμπιακών (γι’ αυτήν
γράφαμε στο περασμένο τεύ
χος), έχει δηλώσει ότι το συμβό
λαιο συντήρησης των ηλεκτρονι
κών συστημάτων που εγκαθιστά
είναι για δέκα χρόνια. Στην ίδια
συμφωνία αναφέρεται ότι θα
«ξηλωθούν» μόνον τα συστήμα
τα παρακολούθησης στις ολυ
μπιακές
εγκαταστάσεις, τα
οποία, όπως ισχυρίζονται οι αρ
μόδιοι, θα τοποθετηθούν σε
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αποθήκες.
Τα υπόλοιπα, ως είναι φυσικόν,
θα μείνουν. Ουσιαστικά δηλαδή
η Αθήνα θα μετατραπεί σε Λον
δίνο: εκεί όπου, ως γνωστόν, δεν
υπάρχει χώρος δίχως κάμερα.
Κι όμως, Αθήνα και Λονδίνο ουδεμία σχέση μεταξύ τους έχουν.
Π αρ’ όλα αυτά οι κάθε λογής
ντόπιοι πολιτικοί ατζέντηδες
των μεγάλων συμφερόντων έκα
ναν τους Ελληνες να πιστέψουν
ότι πρέπει να μπουν στο «γύψο»
και να δεχτούν να πληρώσουν
υπέρογκα ποσά στις πολυεθνι
κές εταιρείες ασφαλείας.
Θ.Γ.

X

ΦΥΛΑΚΕΣ-ΑΓΓΕΛΟΙ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΦΑΟΥΛ
πιχειρεί η κυβέρνηση την
εισαγωγή χουντικών από
το παράθυρο; Φαίνεται
πως δεν υπάρχει καπνός χωρίς
φωτιά, εάν λάβουμε υπ’ όψιν
την ερώτηση που κατέθεσε η
Μαρία Δαμανάκη προς τον

Ε

Πρωθυπουργό και Υπουργό
Πολιτισμού. Σύμφωνα με αυτή
ο σημερινός πρόεδρος του Κέ
ντρου Εκπαίδευσης Ιππασίας
Θεόδωρος Ανδρεάκος είχε διορισθεί από την Χούντα κυβερ
νητικός επίτροπος στην τότε

Τον θεσμό του
αγροφύλακα ετοιμάζεται
να επαναφέρει η ΝΔ,
σύμφωνα με τα όσα
σχεδιάζει το Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης. Οι
γνωστοί από το παρελθόν
δηλαδή «σερίφηδες» των
αγρών έτοιμοι να
εφορμήσουν για νέα
ανδραγαθήματα. Τώρα
έχουν ένα λόγο
περισσότερο: Να
προστατεύσουν τις
αγροτικές περιουσίες όχι
από τα πτηνά αλλά από το
πλιάτσικο των Αλβανών...
Πράγμα που σημαίνει ότι
μπορεί να τους ξεφεύγει
και από καμιά αδέσποτη.
Ποιος θα τους
εκπαιδεύσει αλλά και
ποιες ακριβώς θα είναι οι
αρμοδιότητές τους, κύριε
Βουλγαράκη; Διότι
γνωρίζουμε δυστυχώς
τον εθνικά
Ομοσπονδία Αθλοπαιδιών και «διαπαιδαγωγικό» ρόλο
σε άλλα αθλητικά σωματεία. που επιτελούσαν στο
Δια των «αλμάτων» επιχειρεί- παρελθόν,όταν
ται η υπερπήδηση των εμπο συνεπικουρούσαν την
δίων της νομιμότητας. Αυτό το ασφάλεια στη
προνόμιο έχουν όσοι εντρύφη- «συγκομιδή»
σαν στον αθλητισμό.
Σ ω ς πληροφοριών για τους εν
τη υπαίθρω κομμουνιστάς

Ο Ι Ε Π Ο Μ Ε Ν Ε Σ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Α Ν ΤΙ
ο τεύχος που κρατατε
στα χέρια σας είναι μια
ειδική έκδοση του Α ν τί
για τους Ολυμπιακούς Α γώ 
νες· ή μάλλον για τα καρα
γκιοζιλίκια που προηγήθηκαν
και για όσα έπονται. Το τεύ
χος συνοδεύει ένα CD με
μουσική από μια παλιά π α ρ ά 
σταση Καραγκιόζη που δόθη
κε στο τρίτο Αντιφεστιβάλ
πριν οχτώ χρόνια, και άλλη
καραγκιόζικη μουσική.
• Δεκαπέντε μέρες μετά,
την Παρασκευή 16 Ιουλίου,
θα κυκλοφορήσει ειδικό τεύχος με αφορμή την
30η επέτειο της εισβολής στην Κύπρο.

Τ

• Την Παρασκευή 30
Ιουλίου θα κυκλοφορή
σει το διπλό τεύχος για
τις διακοπές. Θ α είναι
ένα μεγάλο αφιέρωμα
στον Ζήσιμο Λορεντζάτο.
Μετά θα πάμε διακοπές
-θ α
απομακρυνθούμε
από την Αθήνα των Ολυ
μπιακών- και θα αρχίσει
ξανά το Α ν τί να κυκλοφο
ρεί κανονικά ανά δεκα
πενθήμερο το Σεπτέμ
βρη:
• Το πρώτο τεύχος μετά τις διακοπές θα εκδοθείτην Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου.

Σως

ΜΠΑΧΑΛΟ
Άρχισαν τα όργανα στο
ΠΑΣΟΚ μετά τα
αποτελέσματα στις
ευρωεκλογές. Από την
μια ο Καστανίδης να
συνιστά σε μερικούς
«αντί να κρίνουν, να
σιωπούν επειδή έχουν
μεγάλο μερίδιο ευθύνης
στην ήττα» και από την
άλλη ο Αλ.
Παπαδόπουλος που
σπάει την «απομόνωσή»
του δηλώνοντας «ότι δεν
συμφωνεί με την
αντίληψη εδώ και τώρα
ξανάοτηνεξουοία». Μ’
αυτά και μ’ αυτά πώς δεν
ζαλίζεται ο Γιώργος, ν’
αρχίσει να αισθάνεται
πως είναι «μια
παρένθεση και μόνο»;

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΥΝ ΙΣΜ Ο Υ

Αθήνα ευπρεπίζεται και
ετοιμάζεται να φορέσει
το ένδυμα του λαμπερού
νεοπλουτισμού, σαρώνοντας
κάθε τι ενοχλητικό για την
κρατούσα «αισθητική» της
εξουσίας. Ο ι Ολυμπιακοί
πρέπει να διεξαχθούν αφού
θα έχει διασφαλισθεί η ευτα
ξία και η απαρέγκλιτη τήρηση
της νομιμότητας.
Διέψευσε μεν ο υπουργός
Δημόσιας Τάξης ότι ο χώρος
της παλαιός αμερικανικής
βάσης κοντά στο Θ ριάσιο Ν ο
σοκομείο πρόκειται να χρησι
μοποιηθεί ως αποθήκη για το
ξικομανείς, λαθρομετανάστες
και αστέγους κατά την διά ρ
κεια των Α γώ νω ν δήλωσε
όμως ο υφυπουργός Δημόσιας
Τάξης κ. Χρήστος ΜαρκοΣως γιαννάκης ότι δεν χρειάζεται

Η

να προβληματιζόμαστε για
την τύχη των τοξικομανών,
δεδομένου ότι αυτοί όπου και
να τους μεταφέρεις δεν θα
αποφύγουν το μοιραίο. Είτε
στο Π αγκράτι, είτε στην
Ελευσίνα, λίγα είναι τα ψ ω 
μιά τους κοντολογίς. Ο ι θ ά να 
τοι τοξικομανών αυξάνονται
καθημερινά σε ολόκληρη τη
χώρα. Αφού κάποια στιγμή
θα πεθάνουν γιατί να τους π α 
ρατείνουμε το μαρτύριο; Ε ί
ναι επομένως μέρος υποκριτι
κών ελιγμών τα όσα δήλωνε ο
Κώστας Καραμανλής περ ί ει
λικρινούς ενδιαφέροντος για
τα προβλήματα των ναρκομα
νών προεκλογικά ή απλά αδυ
νατεί να εμφυσήσει την κ οι
νωνική ευαισθησία στα στε
λέχη του; Οι τοξικομανείς, οι
άστεγοι και οι ζητιάνοι είναι

εμφανές ότι είναι ανεπιθύμη
τοι και πρ έπει να εξαφανισθούν.
Δεν είναι τυχαίο ότι, όπως
αναφ έρει το Κέντρο Θερα
π εία ς Εξαρτημένων Ατόμων,
πληθαίνουν τα παράπονα
όσων τούς ασκείται βάναυση
πίεση από την αστυνομία για
να απομακρυνθούν από το κέντρο της Αθήνας. Αυτό μάλι
στα ενισχύεται και από την
μείωση του αριθμού των χρη
στών που το προσωπικό του
κέντρου παρατηρεί μέσα από
τις καθημερινές παρεμβάσεις
του στις πιάτσες της πόλης.
Επόμενο στάδιο ο εξοστρακι
σμός τους -μ ε πρόσχημα τους
α γώ νες- από τα όρια της πό
λης. Μ ακριά από τα μάτια θε
ών και ανθρώπων.

Σ . Λέτσιος

ΣΗΜ Α ΙΑ ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΝ
όσο απέχει ο συναισθηματικός
παροξυσμός από την εδραίωση
ενός
ακραίου
εθνικιστικού
πνεύματος; Η εθνική ομάδα ποδο
σφαίρου κερδίζει και τα πλήθη ξεχύ
νονται στους δρόμους κραδαίνοντας
τη γαλανόλευκη. Να ένας λόγος για
να τονωθεί η εθνική συνείδηση. Ή

Π

ακόμη για να δια νθισ θεί ένας ενδο
γενής φανατισμός με ένα διεγερτικό
άλλοθι. Η συμπόρευση στο δρόμο της
γιορτής αποκαλύπτει συχνά την α δυ 
ναμία να καταπολεμηθεί η αίσθηση
της μοναξιάς έξω από τα συλλογικά
πλαίσια.
Αναμεμειγμένος με το πλήθος ο καθέ

νας ξεχνά τον εαυτό του, αποκτά την
ταυτότητα του συνόλου. Φωνάζει, χαί
ρεται και ασχημονεί θαρρώντας ότι
αναβαπτίζεται στα ιδεώδη μιας εθνι
κής συνείδησης. Πόσο «πατριώτης»
μπορεί να είσαι όταν στρέφεσαι ενα
ντίον άλλων εθνοτήτων ή όταν βρίζεις
ρυθμικά τις μειονότητες που μένουν
στο ελληνικό έδαφος; Τα συνήθη θύ
ματα Α λβανοί και Τούρκοι.
Ο χουλιγκανισμός των γηπέδων σκε
πασμένος από τη σημαία συμπαρασύρει στο «γλέντι» του όσους είναι
επ ιρ ρ επ είς σε τέτοιες συμπεριφορές.
Η σημαία υποθά λπει μια ηδονική
υπερβολή.
Αυτή σπεύδουν να εκμεταλλευτούν οι
ανά την επικράτεια επιτήδειοι για να
πάρει το σχήμα μιας γυναικείας τσά
ντας, να τυπω θεί σε μπλουζάκι, σε ρο
λόι, ή σε ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών. Μ έσα από το διυλιστήριο της
μόδας αναθερμαίνονται οι ξεχασμέ
νες αρετές του έθνους. Μήπως ετοιμα
ζόμαστε για μια νέα εποχή κατακτήσεων και δεν το πήραμε χαμπάρι;
Σ. Λέτσιος
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Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ 0... ΚΑΙΣΑΡ
α χατάφερε πάλι να «βγάλει γέλιο» ο πρόε
δρος Τζορτζ Μπους, καθώς, ατη διάρκεια
της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Κων
σταντινούπολη, επέμενε, κάθε φορά που απευ
θυνόταν στον πρόεδρο της Τουρκίας Σεζέρ, να
τον αποκαλεί «Σέζαρ» (στα αγγλικά Καίσαρ).
Πέρα από το γέλιο ωστόσο, είναι βέβαιο ότι τε
λικά η σύνοδος αυτή δεν θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί πετυχημένη, καθώς ο καουμπόι από
το Τέξας κατάφερε επίσης να εξοργίσει κάποι
ους από τους ηγέτες των χωρών της «γηραιός
Ευρώπης», ιδιαίτερα μάλιστα όταν κατά τη συ
νηθισμένη τακτική του προσπάθησε να «περά
σει γραμμή» στην Ευρωπαϊκή Ένω ση, αναφορι
κά με τη συζητούμενη ένταξη της Τουρκίας.

Χαρακτηριστική μάλιστα ήταν η αντίδραση
τρυ γάλλου προέδρου Ζακ Σιράκ, ο οποίος φα
νερά ενοχλημένος δήλωσε ότι ο Μπους «το πή
γε πολύ μακρυά» και ότι οι Ευρωπαίοι είναι φί
λοι και σύμμαχοι των Αμερικανών και όχι υπη
ρέτες τους, για να προσθέσει: «Θα ήταν σαν να
πω εγώ στον αμερικανό πρόεδρο πώς να χειρι
στεί τις σχέσεις της χώρας του με το Μεξικό».
'Οχι βέβαια ότι ίδρωσε το αφτί του Μπους.
Άλλωστε ένας αυτοκράτορας δικαιούται να είναι
γελοίος και να το δείχνει, χωρίς να σκιάζεται,
αφού εκείνο που μετράει είναι η δύναμη. Και από
αυτή έχει μπόλικη όπως φάνηκε και από το γεγο
νός ότι οι «εταίροι» δέχτηκαν -έστω και με μισή
καρδιά- όλα σχεδόν όσα τους ζήτησε.
Τ.Κ.Δ.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ
ι

ΟΥΔΕΝ ΜΟΝΙΜΟΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ;

Τ

Επιτέλους, έξι μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας
του ΠΑΣΟΚ ο Γ. Παπανδρέου παρουσίασε την πλατ
φόρμα ανανέω σ ης και ανασυγκρότησης του κόμμα
τος στην πολυσυζητημένη πορεία του π ρ ο ς τη «νέα
εποχή». Μια πλατφόρμα που στο ιδεολογικό μ έρος
δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτα νέο· αντίθετα π ολ
λές ιδέες παρουσιάσθηκαν στον τομέα της οργάνω 
σης, όπως και πολλά νέα πρόσω πα εμφανίσθηκαν
στο στελεχιακό δυναμικό των νέω ν οργάνω ν που δημιουργήθηκαν ενόψ ειτου συνεδρίου του κόμματος.
Αναφορικά με τον ιδεολογικό τομέα, ο ίδιος ο Γιωργάκης δήλωσε προ ημερών ότι το κόμμα του ανήκει
στην «προοδευτική αριστερά». Η δήλωση αυτή ωστό
σο, πέρα από τα ερωτήματα που αφήνει σχετικά με το
τι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θεωρεί «προοδευτικό» και
ιδιαίτερα «αριστερό», απηχεί την άποψη που είχε δια
τυπώσει προηγουμένω ς ο πρώην υπ ουργός Παιδείας
Πέτρος Ευθυμίου, ότι δηλαδή στην πορεία του
ΠΑΣΟΚ σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι εξελίξεις
που θα δ ρ ο μ ο λο γη θ ο ύ ν στον... Συνασπισμό !
Τ.Ιλ.Δ.

ΑΝΕΡΓΙΑ
Τι ακριβώς συμβαίνει με
τις εξαγγελίες περί νέων
θέσεων εργασίας; Εαν
πιστέψουμε τα
πρωτοσέλιδα, κάθε μέρα
έχουμε και από μια
εξαγγελία για πολλούς
ενδιαφερόμενους. θα
χάσουμε τον μπούσουλα.
Το ωραίο είναι ότι
συναγωνίζονται σε
αναγγελίες και
αντιπολιτευόμενες
εφημερίδες. Και ύστερα
σου λένε η ανεργία
γιγαντώνεται...

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γ. Βουλγαράκης σε ΙΚΑ
συνέντευξή του στη NET ανέφ ερε ότι οι κάμερες
ασφαλείας, δηλαδή παρακολούθησης, που έχουν το Άλλο το όνομα και άλλο η
ποθετηθεί για τους Αγώνες, κόστισαν 85 δισ. δρχ. «Η χάρη! Τσιγγούνης,
τεχνολογία αυτή πρέπει να μπει στην υπηρεσία της πό ονομάζεται ο ιατρός από
λης» μετάτην Ολυμπιάδα, π ρ ό σ θ εσ ε-π ρ ο φ α νώ ς σκετην Πάτρα που
πτόμενος: «αφού δώσαμε που δώσαμε τόσα λεφτά,
προφυλακίσθηκε με την
δεν πάνε στα κομμάτια τα ανθρώπινα δικαιώματα;».
Να δούμ ε α φ ενό ς αν θα τα καταφέρει και α φ ετέ κατηγορία της συγγραφής
ρου π ό σ ο υ ς θα χρειαστεί να πληρώ σει για να παρα  πλαστών συνταγών του σε
κολουθούν ό λ ες αυτές τις κάμερες.
ΦλΟγα
ασθενείς του ΙΚΑ.

ΠΕΡΙ «ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΩΝ»
ντιγράφουμε από το «Indymedia», που
αντιγράφει το Π αρόν: «Σκάνδαλο στο
υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον δημο
σιογράφο της εφημερίδας Το Βήμα Νίκο Χασαπόπουλο (αυτόν που κάνει την εκπομπή “7
ημέρες” στην NET κάθε Κυριακή πρωί).
Ό πω ς δημοσίευσε το Π αρόν:
Την περασμένη Τετάρτη το Βήμα δημοσίευσε
ένα άρθρο μισής σελίδας, που μιλούσε για “γα 
λάζια ρουσφέτια ” και γενικά κατάσταση χάους
στο υπουργείο Άμυνας.
Εκρηκτική δεν ήταν η απάντηση του υπουρ
γείου, αλλά το υστερόγραφο επιστολής που
απέστειλε στον διευθυντή του Βήματος. Ε κ εί ο
κ. Ψυχάρης ενημερώθηκε ότι το υπουργείο δεν
μ π ο ρ εί να καταβάλει τα 2.000.000 ευρώ που ζη
τούσε ο Χασαπόπουλος, για να αναλάβει την
προβολή του υπουργείου, μέσω κάποιας εται
ρείας επικοινωνίας.
Αποτέλεσμα: ο Χασαπόπουλος ΑΠ Ο Μ Α
ΚΡΥΝΘΗΚΕ από το στρατιωτικό ρεπορτάζ και
ο Ψυχάρης ψάχνεται.
Αρχίζει και σπάει το Σημιτικό απόστημα».
ΦλΟγα

Α

Μπράβο του όμως, καθώς
δεν τσιγγουνεύτηκε
καθόλου να δείξει την
γενναιοδωρία του
μοιράζοντας παντού
συνταγογραφήσεις.

Σως

Συνέδριο τομής
και ριζοσπαστικής αριστερής πορείας
του Παναγιώτη Λαφαζανη, μέλους της Π.Γ. του ΣΥΝ

ι ευρωεκλογές έστειλαν στον
ΣΥΝ ένα κρίσιμο μήνυμα για
την περαιτέρω πορεία μας, το
οποίο κανένας από όσους αγωνιοΰν για την προσπάθεια μας
δεν μπορεί να παρακάμψει και πολύ
περισσότερο να αγνοήσει.
Γιατί λοιπόν αυτό το ισχνό 4,16% , το
μικρότερο ποσοστό που συγκέντρωσε
ο ΣΥΝ σε όλες τις ευρωεκλογικές
αναμετρήσεις και σε μια συγκυρία
ιδιαίτερα ευνοϊκή για το εγχείρημά

Ο

μας;
Είναι γνωστό ότι στην αναζήτηση
των αιτιών του εκλογικού αποτελέ
σματος δεν υπάρχει ομοφωνία στον
ΣΥΝ. Οι απόψεις ποικίλλουν και ποι
κίλλουν εξαιρετικά, υποδηλώνοντας
διαφορετικές εκδοχές για το μέλλον
του ΣΥΝ.
Κατά τη γνώμη μου, μας κόστισε και
μας κόστισε πολύ το γεγονός ότι δεν
έγινε δυνατόν να συνεχισθεί στις ευ
ρωεκλογές (και με δική μας ευθύνη)
το ενωτικό εγχείρημα του Συνασπι
σμού της Ριζοσπαστικής Αριστερός,
που τόσες ελπίδες γέννησε στον αρι
στερό κόσμο. Ό πω ς μας στοίχισε και
το εύκολο «ΝΑΙ» στο σχέδιο Ανάν για
την Κύπρο, το οποίο, πέραν του ότι ως
θέση δεν ήταν σωστή, μας έφερε σε
αντίθεση με τη θέληση της πλειοψηφίας του κόσμου της Αριστερός. Π έ
ραν αυτών, σε μια περίοδο που η Ευ
ρωπαϊκή Ένωση σύρεται, σχεδόν,
όμηρη πίσω από τις ΗΠΑ και ακολου
θεί όλο και πιο σκληρές νεοφιλελεύ
θερες πολιτικές, με συνέπεια να μεγε
θύνεται η δυσαρέσκεια των λαών για
την πορεία της, ο ΣΥΝ, με τις θέσεις
και το λόγο του, δεν σηματοδοτούσε
ότι είναι η κατεξοχήν δύναμη αντίθε
σης στις κυρίαρχες ευρωπαϊκές επιλο
γές και ο κατεξοχήν φορέας μιας ριζι

κά εναλλακτικής προοπτικής για την
Ευρώπη.
Μετά τις ευρωεκλογές και την εκ
φρασμένη βούληση του Ν. Κωνσταντόπουλου να μην θέσει ξανά υποψ η
φιότητα για την Π ροεδρία του κόμμα
τος, οδεύουμε προς ένα κρίσιμο Σ υνέ
δριο του ΣΥΝ το Νοέμβρη, το πλέον
κρίσιμο για την προοπτική του.
Το ερώτημα είναι καίριο: Μ πορεί ο
ΣΥΝ με το Συνέδριό του να χαρά ξει
μια νέα πορεία που θα του επιτρέψ ει
να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, να
ξεφύγει από το άγχος της κοινοβου
λευτικής επιβίωσης και να περάσει
στην αντεπίθεση;
Απαντήσεις ακλόνητης αισιοδοξίας,
που συνηθίζονται σ’ αυτές τις π ερ ι
στάσεις, μάλλον δεν μπορούν να δο
θούν. Η λέξη κλειδί στην προκειμένη
περίπτωση είναι «εξαρτάται». Εξαρτάται από τα στελέχη, τα μέλη αλλά
και τους φίλους του ΣΥΝ. Πεποίθησή
μου είναι ότι μπορούμε να το καταφ έ
ρουμε υπό προϋποθέσεις.
Η πιο ουσιώδης εξ αυτών μπορεί να
συνοψισθεί ως εξής: χρειαζόμαστε
ένα ουσιαστικό ριζοσπαστικό αριστε
ρό ιδεολογικοπολιτικό επαναπροσανατολισμό τη ς πορείας μας, μια ρ ιζι
κή συλλογική και δημοκρατική κομ
ματική ανασυγκρότηση, μαζί με μια
νέα ηγεσία που θα τα υπηρετήσει με
συνέπεια.
Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δά 
κτυλό μας. Ο ΣΥΝ δεν μπορεί να ανα 
κάμψει αν συνεχίσει να πορεύεται
όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Δεν υποβαθμίζω ούτε μηδενίζω προ
σπάθειες και συνεισφορές, αλλά π ρ έ
πει να βάλουμε το δάκτυλο στον τύπο
των ήλων. Δεν είναι πλέον δυνατόν να
έχουμε μέλλον όσο σε κρίσιμες σ τιγ
μές δεν αντιστεκόμεθα ή και το χει-

ροτερο υποκύπτουμε στις σειρήνες
των κεντροαριστερών σεναρίων και
της συνεργασιολογίας με το μεταλ
.V
λαγμένο ΠΑΣΟΚ. Ό πω ς δεν μπορού
με να ανοίξουμε δρόμους όσο ewié·^
μπούμε μια αμφίσημη, επιδεκτικτ <Γ:
πολλών ερμηνειών ταυτότητα, και
την ώρα που επιχειρούμε να κάνουμι
ένα βήμα μπροστά, αυτοακυρωνόμε
θα με δύο βήματα πίσω.
Ε ίναι φανερό ότι χρειαζόμαστε μιε
μεγάλη ρήξη με αυτές τις επιλογές
πρακτικές και αντιλήψεις. Μια ουσία
στική επαναθεμελίωση της προοπτικής μας.
Δεν σκοπεύω να κάνω αναλύσεις. Εί
ναι σαφές όμως ότι ζούμε σε έναν πλα
νήτη και μια εποχή όπου κυρίαρχε
ένα καταθλιπτικό παγκόσμιο δόγμα: (
«μονόδρομος» της αμερικάνικης νεο
φιλελεύθερης, καπιταλιστικής (ψευ
δο)-παγκοσμιοποίησης. Δυστυχώς αυ·
τό το δόγμα που επιβάλλεται με προ
ληπτικούς πολέμους, την τρομοϋστερία, την περιστολή ελευθεριών, τη\
απεριόριστη εκμετάλλευση, τη νεο
φτώχεια, την περιβαλλοντική κατα
στροφή και τη διάλυση εργασιακώ\
σχέσεων και κατακτήσεων, υπηρετοώ
οι εθνικές συναινετικές ελίτ, σχεδό\
σε κάθε χώρα, το ακολουθεί η Ευρω
παϊκή Έ νω ση και το έχουν ενστερνι
στεί η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατίο
μαζί με τα συντηρητικά κόμματα.
Α πέναντι σε αυτήν την κατάσταση,
που στη χώ ρα μας εκφράζουν από κοι
νού η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί
παρά να υπάρξει από την Αριστερά
μια ασυμφιλίωτη σύγκρουση στο φως
μιας εναλλακτικής προοπτικής.
Ασφαλώς, η σύγχρονη δημοκρατική '
Αριστερά, που φιλοδοξεί να εκφράσει 11
ο ΣΥΝ, δεν μπορεί να πάει μπροστά ^
προσκολλημένη σε δόγματα και στε- 1

■ότυπα του παρελθόντος, που δοκιχστηκαν και απέτυχαν, ή επιχειρώας να καρπωθεί ετερόκλητες δυσαίσκειες. Δεν μπορούμε όμως να συγ:ουμε το σύγχρονο και το δημοκρατι5 με το λιγότερο ριζοσπαστικό και
«χτρεπτικό ή ακόμα χειρότερα με το
ψβιβασμένο και τους μέσους όρους,
σύγχρονη Αριστερά, για να είναι
όγχρονη, οφείλει επί της ουσίας να
ναι πολύ πιο επαναστατική, πολύ
ίο καινοτόμα και διεισδυτική στην
ριτική της, πολύ πιο ρηκτική και
/αλλακτική στις προτάσεις και την
ροοπτική της.
Σήμερα ως ΣΥΝ έχουμε μόνο έναν
ρόμο. Κανέναν άλλο! Ν α επιχειρήουμε μια μεγάλη τομή.

Να αναδείξουμε μια ισχυρή ριζο
σπαστική αριστερή και οικολογική
ταυτότητα σε πλήρη αντίθεση με τη
σοσιαλδημοκρατία και τα συντηρητι
κά κόμματα.
Ν α προωθήσουμε μια νέα λαϊκή φυ
σιογνωμία και μια νέα τοξικότητα,
ικανή να εκφράσει τις ασθενέστερες
λαϊκές τάξεις.
Να αναπτύξουμε μια εναλλακτική
πολιτική σε πλήρη ρήξη με τη συναίνε
ση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Χρειαζόμαστε έναν ΣΥΝ, που αντί
να ισορροπεί τις αντίρροπες δυνάμεις
στο εσωτερικό του, θα βρίσκεται στην
καρδιά των κοινωνικών σκιρτημάτων,
των κοινωνικών αγώνων και κινημά
των και πρώτα α π ’ όλα στην πρωτοπο

ρία του παγκόσμιου κινήματος κατά
της αμερικανοκατευθυνόμενης νεοφι
λελεύθερης παγκοσμιοποίησης.
Έ χουμε ανάγκη από έναν ΣΥΝ που
θα πρωτοστατεί σε αριστερές ενωτικές πρωτοβουλίες.
Ενωτικές πρωτοβουλίες για την ανα
ζωογόνηση, σε νέες βάσεις, του Συνα
σπισμού Ριζοσπαστικής Αριστερός.
Ενωτικές πρωτοβουλίες σε όλες τις
δυνάμεις που κινούνται πέραν του
ΚΚΕ και απομακρύνονται από το
ΠΑΣΟΚ. Ενωτικές πρωτοβουλίες
διαλόγου και κοινής δράσης σε όλο το
χώρο της Αριστερός.
Δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες μάς μένουν
για να αλλάξουμε. Τελικά το Συνέδριό
μας ε ίναι ίσως η μοναδική !
<$^

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
χ ιλ ια ε ν ν κ χ κ ο ο ια ε ικ ο α ιδ υ ο
\ O k t M l O Π Λ X I I Ν Χ Ο Ι Ι Λ Λ Ι Ι Μ Κ Ι Ι H L O .W I ΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ Π ΑΠ ΑΪΩ ΑΝΝΟ Υ
Μ Α ΖΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ένα άγνωστο κείμενο του συγγραφέα που εκδίδεται για πρώτη φο
ρά. Πρόκειται για τη σχέση των μαζών με την ιστορία, για το ρόλο
της «επαναστατικής μάζας» στην ιστορική διαδρομή. Έ να από τα
πιο φιλόδοξα εγχειρήματα του Κ. Παπαϊωάννου το οποίο παραμένει
επίκαιρο και θα ήθελε να αποτελέσει έναν αντίποδα στην αντίληψη
περί «μαζικής κοινωνίας» και «εξέγερσης των μαζών» του Γουστάβου Λε Μ πον και του Ορτέγα Y Γκασέτ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ
ΧΙΑΙΑΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑΕΙΚΟΣΙΔΥΟ

ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΙΙΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
Το 1922 αποτελεί μια τομή χωρίς ιστορικό προηγούμενο1την
τραγική ολοκλήρωση τριών ή τεσσάρων χιλιάδων χρόνων ισ
τορίας. Έλαβε τέλος μια διαδρομή, εξέλιπε οριστικά μια συγκε
κριμένη μορφή του ελληνισμού στη Μεσόγειο, το Αιγαίο, τη
Μαύρη Θάλασσα. Εκείνον τον Αύγουστο του 1922 ο ελληνι
σμός μπήκε στη θανάσιμη αγωνία του...

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 37, 106 77 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 210 38 26 319, FAX: 210 38 39 930 EMAIL: ENAL@HOL.GR
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ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Ένα σκυλί του πολέμου
κερδίζει το χρυσό στην Ολυμπιάδα
του Peter Lagerquist

Στη δεκαετία του 1980 η εταιρεία International Security and Defense
Systems (ISDS) προμήθευε με όπλα στρατιωτικές δικτατορίες και
δεξιούς αντάρτες, εκπαίδευε εκτελεστικά αποσπάσματα για λογαριασμό
της CIA και οργάνωνε εκπαιδευτικά προγράμματα «επιλεκτικής
τρομοκρατίας» στην Κεντρική Αμερική. Αυτό το καλοκαίρι βοηθά στη
διαφύλαξη της ασφάλειας του Ολυμπιακού πνεύματος στην Αθήνα και
«αντιτρομοκρατία» είναι το νέο όνομα του εμπορεύματος που πουλάει. Η
παρούσα έρευνα του Αντί αφηγείται την ιστορία της κατασκευής και
φαλκίδευσης επιχειρηματικών διαπιστευτηρίων μιας
παγκοσμιοποιημένης εταιρείας ασφαλείας με ευδιάκριτη ανυπαρξία
προδιαγραφών, στη μεγαλύτερη συνάντηση ειρήνης και φιλίας στον
κόσμο.
πό το παρατηρητήριό του στον
Πύργο Αθηνών, ο Κάρολος Κιοσέογλου, Διευθύνων Διοίκησης
της ISDS-Hellas, διαθέτει μια
στρατηγική θέα της πόλης που
στολίζεται με... ανασφάλεια για το με
γάλο θέαμα. Αεικίνητες αστυνομικές
περιπολίες και ογκώδεις κλούβες για
την καταστολή ταραχών -μία απ’ αυτές
τοποθετημένη πίσω από την παραπλή
σια αμερικανική πρεσβεία- στήνουν
ένα μπλε κορδόνι γύρω από γερανούς
και περάσματα στη μέση του πεζοδρο
μίου. Για να θυμίζει το λόγο ύπαρξής
της, ένας ανιχνευτής μετάλλων στην εί
σοδο των γραφείων της ISDS-Hellas
οδηγεί σε έναν πίνακα που προβάλλει
«Το χρονοδιάγραμμα της τρομοκρα
τίας» με επίκεντρο την 11η Σεπτεμβρί
ου, και σε αφίσες από κομάντος πνιγ
μένους στα πολυβόλα.
Για την παρέα των αναδοχών της διε
θνούς ασφάλειας που συγκεντρώνο-
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0 συνεργάτης τουΛντί Peter Lagerquist είναι
σουηδός δημοσιογράφος που ζει και εργάζεται
στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

νται στην Αθήνα αυτό το καλοκαίρι
-μεταξύ των οποίων και η ISDS ως μι
κρός αλλά φιλόδοξος παίκτης- υπάρ
χουν 1,2 δισεκατομμύρια λόγοι για να
βρίσκονται εκεί: όσα δηλαδή είναι και
τα δολάρια που υπολογίζονται για τον
διαρκώς διογκούμενο προϋπολογισμό
της Ολυμπιακής ασφάλειας. «Μιλάμε
για τριπλάσιο του ποσού που ξοδεύτηκε
στο Σίδνεϋ», λέει ο Κιοσέογλου με μια
δόση δέους.
Από τότε που η ISDS άνοιξε για πρώ 
τη φορά το μαγαζί της στην Αθήνα το
2001, ο ευπροσήγορος αυτός Έλληνας
υπήρξε ο τοπικός άνδρας του ισραηλινού ιδιοκτήτη της εταιρείας, Λεο Γκλέσερ, μαζί με τον Εκτελεστικό Διευθυ
ντή Αριέ Αβνάτ, που πηγαινοέρχεται
ανάμεσα στην Αθήνα και στα κεντρικά
γραφεία της ISDS στο προάστιο Νιρ
Σβι του Τελ Αβίβ. Ο ίδιος ο Κιοσέογλου δεν έχει παρελθόν στον κλάδο της
ασφάλειας· πριν αναλάβειτη σημερινή
του θέση, βοηθούσε την οικογένειάτου
στη διοίκηση μιας από τις μεγαλύτερες
βιομηχανίες τσιμέντων. Από τα μέσα
του 2002 όμως βοήθησε την ισραηλινή

ISDS να εξασφαλίσει περί τα 2,5 εκα
τομμύρια δολάρια για μία σειρά μελε
τών ανάλυσης γενικών κινδύνων ασφα
λείας και αποτίμησης της τρωτότητας
των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
«Βοηθούμε επίσης στην παροχή πληρο
φοριών από ανοιχτές πηγές», προσθέ
τει.
Αν πιστέψουμε τον Κιοσέογλου, η σε
βαστού μεγέθους ισραηλινή σημαία
που βρίσκεται παραπλεύρως του γρα
φείου του, ευθύνεται για ένα μεγάλο
μέρος της επιτυχίας αυτής. «Το Ισραήλ
κατά τη γνώμη μου έχει αναγάγει την
ασφάλεια στα πιο επιστημονικά επίπε
δα. Είναι ο ιθύνων νους της ασφάλειας», '
αποφαίνεται. Στον ίδιο τόνο, η ιστοσε
λίδα της ISDS διαφημίζει σε περίοπτη
θέση την καθαρόαιμη ράτσα του προ- :
σωπικού της από τις Ένοπλες Δυνά
μεις του Ισραήλ και τη Μοσάντ-την κα
κόφημη υπηρεσία πληροφοριών της :
χώ ρας-, επιβεβαιώνοντας επιπλέον άτι
η εταιρεία «χαίρει της έγκρισης τον %
υπουργείου Α μύνης του Ισραήλ να
εμπλέκεται σε υψηλού επιπέδου επιχει
ρήσεις άμυνας και ασφάλειας».
«ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΠΟ Τ 0 1982»

Η παραπάνω φράση, το μότο της εται
ρείας, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός
μάρκετινγκ που βροντοφωνάζει «ψη- ;
μένοι»· και στη βιομηχανία ασφαλείας ,,
τέτοια μότο πουλούν όσο ποτέ άλλοτε
μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι, παρότι και άλλες ισραηλινές εταιρείες ήλπι- ά
ζαν ότι τέτοια μότο θα άνοιγαν και γί
αυτές το δρόμο προς το μεγάλο πουγκί
των φετινών Ολυμπιακών, μόνο δύο-η
Eibit και η M E R - φέρονται να έχουν
μοιραστεί την ίδια καλή τύχη με την
ISDS.
\

Η διεθνής αγορά ασφαλείας είναι
:νταγωνιστική κι ελάχιστες πολυεθνιες εταιρείες διαθέτουν την απαιτού,ενη πείρα για μεγάλες διοργανώσεις
πως οι Ολυμπιακοί. Λιγότερες ακόμη
χουν τη δυνατότητα να ισχυριστούν
τι έχουν «πραγματοποιήσει παρόμοιο
ργο για λογαριασμό των Οργανωτικών
Ιπιτροπών των Ολυμπιακών Αγώνων
ης Βαρκελώνης (1992) και τον Σίδνεϋ
2000)», κάτι που αποδίδεται στην
SDS από ειδησεογραφικές πηγές
ίπως η γνωστή ισραηλινή εφημερίδα
laaretz, που το 2003 απέσπασε από τον
διοκτήτη της εταιρείας Λέο Γκλέσερ
ιια σπάνια συνέντευξη.
Εντούτοις, ένας από τους λόγους για
ους οποίους επεδίωξα αυτή τη συνάτηση με τον Κιοσέογλου στην Αθήνα,
ιε πρόσχημα τη συγγραφή ενός «γενιιοΰ ενημερωτικού άρθρου για την
ισφάλεια. των Ολυμπιακών», ήταν
ικριβώς το γεγονός ότι η ιστορία αυτή
ίναι απατηλή. «Λεν εργάστηκαν στους
Ολυμπιακούς τον Σίόνεϋ: ούτε για την
Οργανωτική Ε πιτροπή ούτε για την κ υ 
βέρνηση», διαβεβαιώνει ο Νηλ Φέρ'κους, πρώην αρχηγός της υπηρεσίας
ιληροφοριών της Αυστραλίας, και δεύερο υψηλότερα ιστάμενο στέλεχος της
)μοσπονδιακής Ασφάλειας στους
λγώνες του 2000. Ο αυστραλός αξιωιατούχος διοικεί σήμερα μια ιδιωτική
συμβουλευτική εταιρεία ασφάλειας,
ην Intelligent Risks, η οποία, παρεμπιπόντως, ανέλαβε μια τετράμηνη υπερ
γολαβία για λογαριασμό της ISDS το
►002.

Στην πραγματικότητα, η ιστορία της
SDS περιβάλλεταϊ από μια ομίχλη
σχυρισμών, οι οποίοι, σχεδόν πάντα,
:ίναι εξίσου δύσκολο να επιβεβαιω
θούν όσο και να διαψευστούν. Αλλά
ιαι στους φετινούς Αγώνες, κανείς δε
ραίνεται να μπήκε ποτέ στον κόπο να
«στήσει. Με την κάλυψη της ασφάλειις των Ολυμπιακών από τα διεθνή
4ΜΕ να εστιάζεται κυρίως στην εξα
κρίβωση της αξιοπιστίας της ελληνικής
ιυβέρνησης, η παρέα που ανέλαβε τις
διωτικές εργολαβίες ξέφυγε εν πολjoîç από κάθε έλεγχο. Σε άλλο άρθρο
ης, η ισραηλινή Haaretz παρέχει μόνο
ην πληροφορία ότι η ISDS «τα τελευαία 20 χρόνια δραστήριοποιήθηκε

στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας
στην Ευρώπη και κυρίως στη Λατινική
Αμερική».
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΣΚΥΛΟΥΣ

Στην Ονδούρα το όνομα της ISDS
ακούστηκε για τελευταία φορά στις δι
καστικές ακροάσεις της δεκαετίας του
1990 όπου άρχισε να ξετυλίγεται το
κουβάρι της πικρής ιστορίας της χώρας
αυτής στα χρόνια του Ψυχρού Πολέ
μου. Την προηγούμενη δεκαετία η
Ονδούρα υπήρξε σημαντικό εφαλτήριο
των προσπαθειών της κυβέρνησης Ρήγκαν για την ανατροπή της αριστερής
κυβέρνησης των Σαντινίστας στη γειτο
νική Νικαράγκουα και για την πάταξη
της αριστερής εξέγερσης στο Ελ-Σαλβαντόρ. Το στρατιωτικό κατεστημένο
της Ονδούρας, που κυβέρνησε τη χώρα
από το 1963 ως το 1981, και έκτοτε δια
τήρησε μεγάλη αυτονομία υπό την επί
βλεψη του στρατηγού Αλβαρέζ Μαρτίνεθ, υπήρξε ο πρόθυμος εκτελεστής
των αμερικανικών αυτών επιχειρήσε
ων. Καθώς οι πόλεμοι από το 1981 ως
το 1985 γίνονταν όλο και πιο βρόμικοι,
η μυστική στρατιωτική βοήθεια των
ΗΠΑ προς την Ονδούρα εκτινάχθηκε
από το φερόμενο ποσό των 4 εκ. στα 77
εκ. δολάρια. Μ αζί μ’ αυτήν κατέφθασαν και οι πανταχού παρόντες «τεχνι
κοί σύμβουλοι», μεταξύ των οποίων και
αυτοί της ISDS.
Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980,
ο πρώην ΓΕΣ της Ονδούρας, στρατη
γός Βάλτερ Λοπέζ Ρέγιες, ο οποίος
ανέλαβε τη θέση αυτή το 1984, αποκά
λυψε ότι η ISDS βοήθησε τη CIA να συ
γκροτήσει και να εκπαιδεύσει μια κα
κόφημη ειδική ομάδα με την ονομασία
«Τάγμα 316», η οποία εξελίχθηκε σε
ομάδα εκτέλεσης αριστερών, και ευθύνεται -σύμφωνα με τους δημόσιους κα
τήγορους της Ο νδούρας- για την εξα
φάνιση 180 περίπου ατόμων. Κατά τους
New York Times, η ομάδα αυτή «έδρασε
μ ε βάση το αργεντίνικο μοντέλο, απάγοντας αντιφρονούντες αμάχους, τους
οποίους πετούσε ζωντανούς από ελικό
πτερα». Πολύ προτού γραφτούν οκτά
στηλα για τους στρατιωτικούς συμβασιούχους των ΗΠΑ στο Αμπου Γράιμπ, ο
ρόλος της ISDS στη βιομηχανία αυτή
ήδη τροφοδοτούσε διαμαρτυρίες περί
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σκόπιμων δραστηριοτήτων μιας υπερ
γολαβίας εγκλημάτων πολέμου. Σύμ
φωνα με μια έρευνα του 1990, του συγ
γραφέα και συνεργάτη σήμερα του
New Yorker Τζον Λη Άντερσον, ο ιδιο
κτήτης της εταιρείας Λέο Γκλέσερ δεν
ήταν παρά ένας από τους πολλούς
Ισραηλινούς που δρούσαν ως περίβλη
μα για τις μυστικές δραστηριότητες κα
ταστολής των ΗΠΑ στη Λατινική Αμε
ρική κατά τη δεκαετία του 1980, με
άμεση έγκριση από την κυβέρνηση του
Ισραήλ. Σύμφωνα άλλωστε με το στρα
τηγό Ρέγιες, οι εκπαιδευτές της ISDS
ήταν άμεσα αποσπασμένοι από το
Υπουργείο Αμύνης του Ισραήλ προς το
«Τάγμα 316».
Η Ονδούρα δεν υπήρξε η μοναδική
αγορά της ISDS. Ως τις αρχές της δεκα
ετίας του 1990, ειδησεογραφικές πηγές
της περιοχής συνέχιζαν να συνδέουν
την εταιρεία με συμφωνίες πώλησης
όπλων και προγράμματα «αντιτρομοκρατικής» εκπαίδευσης στο Περού,
στην Κολομβία, στη Βενεζουέλα και
στο Εκουαντόρ, χώρες των οποίων οι
κυβερνήσεις κατηγορούνταν, μεταξύ
άλλων, και για ευρείες παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ό μω ς
οι υπηρεσίες της ISDS κάλυπταν ολό
κληρο το φάσμα: Το 1987 στρατιωτικές
πηγές βεβαίωναν ότι κάποιος Γιεχούντα Λέιτνερ, εκπρόσωπος της ISDS και
πρώην αξιωματικός των Ενόπλων Δυ
νάμεων του Ισραήλ, είχε δράσει ως με
σάζων σε μεταφορές όπλων προς τους
δεξιούς αντάρτες Κόντρας στη Νικαράγκουα από το 1984. Το 1989 η βρετα
νική εφημερίδα Observer έγραφε ότι εί
χε στην κατοχή της αντίγραφο επιστο
λής του 1985 από την υπηρεσία εξαγω
γών του Υπουργείου Αμύνης του
Ισραήλ, που ενέκρινε τις επιχειρήσεις
της ISDS στην Κεντρική Αμερική. Ο
στρατηγός Ρέγιες ισχυρίζεται επίσης
ότι μέλη των Κόντρας εκπαιδεύτηκαν
από την ISDS στο κεντρικό επιτελείο
του «Τάγματος 316» στην Ονδούρα. Τι
ακριβώς μάθαιναν εκεί, κανείς δεν
μπόρεσε να φέρει στη δημοσιότητα·
όμως από το ευρύτερο πεδίο επιχειρή
σεων της ISDS κάποια ανησυχητικά
στοιχεία βγήκαν στην επιφάνεια: συ
γκεκριμένα, μια επιστολή σταλμένη
από την εταιρεία προς το στρατό της
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Γουατεμάλα, που αποκάλυψε ο Άντερσον, και στην οποία η ISDS διαφήμιζε
μαθήματα «επιλεκτικής τρομοκρα
τίας».
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΥ ΨΥΧΟΣ

Τα νέα της ISDS από τη Λατινική
Αμερική αραιώνουν κατά τα μέσα της
δεκαετίας του 1990. Όμως, μολονότι το
τέλος του Ψυχρού Πολέμου τής υπονό
μευσε τις «δουλειές», σύντομα άρχισε
πάλι να απλώνει τα πλοκάμια της στις
διαλυμένες από τους πολέμους παρυ
φές της παγκόσμιας οικονομίας: στη
Νότια και Κεντρική Αμερική και στην
Αφρική. Σε μια σύντομη συνέντευξη
που παραχώρησε το 1995 προς το ισραηλινό περιοδικό Jerusalem Report, ο
Γκλέσερ αναφερόταν σε νέες δουλειές
γύρω από διυλιστήρια, φορτώσεις και
αγωγούς πετρελαίου -σύμφωνα με κα
τοπινές πληροφορίες, η εταιρεία δρούσε στη Νιγηρία και στην Αγκόλα-, κα
θώς και σε εργοστάσια πυρηνικής
ενέργειας στη Λατινική Αμερική και σε
«απροσδιόριστα» αραβικά κράτη, ιδι
αίτερα δε μετά το τέλος του πρώτου πο
λέμου στον Περσικό. Στο μεταξύ η
εταιρεία άρχισε επίσης να διαφημίζει
την παροχή σωματοφυλάκων σε γνω
στές προσωπικότητες όπως είναι ο Πά
πας, η Μαντόνα και ο Χένρυ Κίσιγκερ.
Στην ίδια συνέντευξη διαβάζουμε επί
σης για ένα δίπλωμα από τους Ολυ
μπιακούς της Βαρκελώνης που κρεμό

ταν στο γραφείο του Γκλέσερ, ένα «πι
στοποιητικό γνησιότητας», η δημοσιο
ποίηση του οποίου άρχισε έκτοτε να
αξιοποιείται από την ISDS. Το 2002 ο
Γκλέσερ εμφανίζεται ξανά σε μία σύ
ντομη συνέντευξη, με τη συνοδευτική
λεζάντα «σύμβουλος των Αγώνων της
Αυστραλίας». Μαζί με τις εντεινόμενες
δημόσιες εμφανίσεις του σε εμπορικά
φόρα και σε συνέδρια για την ασφά
λεια, η νέα εικόνα υπήρξε πράγματι μια
έξυπνη αλλαγή από την εποχή που ο
Αριέ Αβνάτ έλεγε στον Λη Άντερσον
ότι «όσοι μας χρειάζονται ξέρουν πώς
να μας βρουν, κι εμείς ξέρουμε πώς να
βρίσκουμε τους πελάτες μας. Δ εν έχου
μ ε ανάγκη από διαφήμιση».
Ό μως, παρότι η νέα εικόνα της ISDS
αποδεικνύεται αποτελεσματική, φαίνε
ται τελικά πως εύκολα ξεβάφει. Ο Κιοσέογλου αποφεύγει λεπτομέρειες σχε
τικά με τη συμμετοχή της εταιρείας του
στους Ολυμπιακούς της Αυστραλίας,
αρκού μένος στη φράση «Συμμετείχαν
μέχρις ενός βαθμού στους Αγώ νες του
Σίδνεϋ». Ό τα ν του ζητήθηκε να προσ
διορίσει τι έκαναν στη Βαρκελώνη, ο
Αριέ Αβνάτ, σε μια σύντομη και διατα
κτική τηλεφωνική συνδιάλεξη, απάντη
σε μονάχα: «Είμασταν εκεί». Ό πω ς
φαίνεται τελικά, ο Νηλ Φέργκους δεν
είναι ο μόνος που ανασκευάζει τους
ισχυρισμούς της εταιρείας όταν διαβεβαιώνει πως «δεν εργάστηκαν στους
Ολυμπιακούς του Σίδνεϋ».

Βεβαίως η ιστορία της Ολυμπιακής ·
συμμετοχής της ISDS αφήνει γύρω της
πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Τα πιο
άμεσα από αυτά αφορούν τον Οργανι- 7
σμό «Αθήνα 2004», καθώς και τις προη- γούμενες ελληνικές κυβερνήσεις και βέ· ;
βαια και τη σημερινή. Υπήρξαν άραγε :
μηχανισμοί για τον έλεγχο των αρωγών
ασφαλείας; Ενδιαφέρθηκε ποτέ κανείς:
να εξακριβώσει τα διαπιστευτήρια της
ISDS ή εκείνα των υπολοίπων συμβασι- 1
ούχων στον τομέα της ασφάλειας; Κι αν λ·
ναι, άραγε θεωρούν πράγματι οι αρμόδιοι πως δικαιολογείται μία εταιρεία με τις -;
δραστηριότητες της ISDS ή με την απει- '·
ρία της από προηγούμενες Ολυμπιακές διοργανώσεις, να μετέχει στην ασφάλεια ;;
της μεγαλύτερης συνάντησης φιλίας και
καλής θέλησης στον κόσμο;
Εκείνο όμως που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι το πόσο λίγη έρευνα χρείαζόταν για να γεννηθούν αυτά τα ερωτη- :::
ματα: για την ακρίβεια, πέντε μόνο λεπτά στο διαδίκτυο και δύο σύντομα τηλεφω- :
νήματα στην κατεύθυνση της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών του Σίν- 7
δνεϋ!
Ό σ ο για τον Κιοσέογλου, όταν ρωτήθη- κε για τις δραστηριότητες της ISDS στην :Κεντρική Αμερική και για το κατά πόσο ·
είναι αποδεκτό για μια εταιρεία όπως η ■·“
δική του να εργάζεται στη μεγαλύτερη
διοργάνωση καλής θέλησης στον κόσμο, ;
απάντησε λέγοντας: «Η εταιρεία ήταν mi
συνεχίζει να είναι αναμεμειγμένη στην , :
Κεντρική Αμερική, όμως αυτό δεν έχει ;
καμία σχέση μ ε την ISDS-Hellas που είναι
ελληνική εταιρεία. Θα πρέπει να έρθετε
σε επαφή μ ε την ISDS στο Ισραήλ Κανείς
από τους ανθρώπους που συμμετέχουν ; '
εδώ δεν έχει σχέση μ ε όσα συνέβησανσψ λ.
Κεντρική Αμερική». Ό ταν του τέθηκε
υπόψη πως ο εκτελεστικός διευθυντής ^
της ISDS-Hellas Αριέ Αβνάτ έδωσε συ
νέντευξη στον Άντερσον για τη «δουλει- ■:
ά» της ISDS στην Κεντρική Αμερική και :
ότι αναμφίβολα ήταν αναμεμειγμένος
στη διεύθυνση της «δουλειάς» αυτής, ο /
Κιοσέογλου λέει: «Δε γνώριζα πως είχε 7
οποιαδήποτε ανάμειξη. Να ρωτήσετε τον [■:
ίδιο». Κι όσο για το αν γνώριζε ο ίδιος τι
έκανε η ISDS στην Κεντρική Αμερική, η
καταληκτική απάντησή του είναι: «Δε
γνωρίζω τίποτα».
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Ιέμτττη 24 Ιουνίου
►Π α ρα τείνετα ι και εντείνεται
ίλο και πιο πολύ, όλο και πιο
:πικίνδυνα, η ομηρία των
ϊλλήνων στις τρ ά π εζες. Σύμρωνα με στοιχεία π ου έδω σ ε
ιτη δημοσιότητα η Τ ράπεζα
ης Ελλάδος, αυξάνονται με
αχείς ρυθμούς τα προσω πικά
ίάνεια. Θεωρούνται η εύκολη
αίση στην οποία καταφ εύγουν
α ελληνικά νοικοκυριά για να
ιαλύψουν π άγιες καταναλωτι
κές ανάγκες. Έτσι ο ρ υθ μ ός
ινόδου των προσω πικών δ α 
νείων τον Απρίλιο του 2 0 0 4
ινήλθε στο 5 3 ,7 % σ ε ετήσια
ϊάση, με τα υπόλοιπα των
διών δανείων να βρίσκονται
πα 4,86 δισ. ευρώ . Αντίστοιχα
:ον Φεβρουάριο και το ν Μάρ
ιο οι ρυθμοί α νόδ ου ήταν
13,2% και 4 9 ,4 % . Ό σ ο για τα
πεγαστικά και τα καταναλωτι
κά δάνεια, α νέρχοντα ν στο τ έ 
ως του Απριλίου στα 4 3 ,6 δισ.
:υρώ. Οι συνολικές οφ ειλές
:πιχειρήσεων και νοικοκυριών
τρος τις εμπορικές τρ ά π εζες
ιντιστοιχούν στο 6 5 % του
\ΕΠ. Τα πράγματα «φωνά;ουν» από μόνα του ς. Μέχρι
ιαι ο διοικητής Γκαργκάνας
ανησυχεί και προειδοποιεί ότι
■μπορεί τα επιτόκια τα επ ό μ εraχρόνια να μην είναι τ ό σ ο χαιηλά». Οι μ όνες π ο υ δ εν φω 
νάζουν είναι οι τρ ά π εζες.
Εχουν το όπλο των επιτοκίων
ιελλοντικά με το μ έρ ο ς του ς.
} καλός ο «τοκογλύφος» π ά 
πα μουλωχτά και ήρεμα δούιευε.

Ιαρασκευή 25 Ιουνίου
» 0 εκρηκτικός χαρακτήρας
:ου Ότο Ρεχάγκελ -α σ υνή θ ιττη εικόνα για Γερμανό, σύμρωνα με την «π ροπ α γά νδα »ραίνεται ότι βρήκε το ν τρ όπ ο
ό εκφραστεί με μια ομ ά δα νοΐων. Έτσι χρίστηκε «αρχιτέιτονας του ελληνικού θαύμαος»>. Αν και εντελώ ς άσχετη
ιε το σπορ, ήταν α δύνα το να
ιην παρακολουθήσω -α φ ο ύ
ίλη η Ελλάδα αυτό έκ α ν ε- τον
ιγώνα της Εθνικής Ε λλάδος
ιε την Εθνική Γαλλίας και την
περήφανη νίκη» μας. Τώρα,
■εει ο ειδήμων διπ λα νός μου,
όλα είναι ανοιχτά». Εικάζω
ίτι αναφέρεται σ τον τελικό.
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Σ ά β β α το 2 6 Ιουνίου
• Παγκόσμια Ημέρα κατά των
Ν αρκωτικών μέσα στην ε β δ ο 
μάδα δόθηκαν στη δημοσιότη
τα και τα αποτελέσμ α τα έ ρ ε υ 
ν α ς του Κέντρου Θ εραπείας
Εξαρτημένων
Ατόμων
(ΚΕΘΕΑ): σύμφ ω να με αυτά, ο
μ έσ ο ς έλλη να ς χρή σ τη ς ξεκι
νά στα δεκ α π έντε του με χασίς, στα δεκαέξι εγκαταλείπει
το σ χολείο, στα δεκαοχτώ
παίρνει χάπια και στα είκοσι
κάνει ένεσ η ηρωίνης. Συμπέ
ρασμα: Δ εν είναι μ όνο η ηρωί
νη «κακό» και επικίνδυνο να ρ 
κωτικό. Δ εν υ π ά ρ χο υ ν λιγότε
ρο επικίνδυνα, δηλαδή «μαλα
κά», ναρκωτικά. Ούτε υπ ά ρ 
χ ο υ ν «καλά» χάπια, για την
αντιμετώπιση το υ σ τρ ες ή για
κ α λύτερες επ ιδόσεις, χω ρίς
π α ρ ενέρ γ ειες.
Ο
εθ ισ μ ός
πρω τίστω ς είναι εθισ μ ός ψυ
χ ή ς ή, κατ’ ά λλους, εγκ εφ ά 
λου. Και ω ς τέτο ιο ς π ρέπ ει να
ερμηνεύεται και να αντιμετω
πίζεται.

θεια της μαμμής και «ο Θ εός να
βάλει το χέρι του». Το ίδιο κα
λείται να πράξει ο Θ εός και για
οποιοδήποτε άλλο έκτακτο π ε
ριστατικό υγείας. Έ χουν ήδη
σημειωθεί θάνατοι από τροχαία
διότι η διαμετακόμιση στην
Α λεξανδρούπολη ήταν μοιραία
χρονοβόρα.

Δ ευ τέρ α 28 Ιουνίου
Κ υριακή 27 Ιουνίου
• Βρίσκομαι στη Σαμοθράκη
και συμμετέχω σε δημοσιογρα
φικό συνέδριο που γίνεται κάθε
χρόνο. Ενώ βλέπω γύρω μου
π ολλούς σ υνα δέλφ ους μου να
κυκλοφορούν με τον τύπο ανά
χείρας, εγώ προτιμώ να α σχο
ληθώ με την ντόπια επικαιρότητα και να σνομπάρω την «κε
ντρική». Λοιπόν οι άνθρωποι
εδώ θεω ρούν μείζον ζήτημα
την ανάπτυξη του τουρισμού
και για τον λόγο αυτό ζητούν
την κατασκευή αεροδρομίου.
Κάποιοι που είναι ρομαντικοί
και ζουν σ ε μεγάλα αστικά κέ
ντρα, λένε ότι αυτό θα είναι κα
ταστροφικό για την -α γνή ακό
μ α - Σαμοθράκη. Ο ντόπιος ξε
να γό ς μου όμω ς μου περιέγραψε πώ ς γεννούν οι γυναίκες εν
έτει 2004 στη Σαμοθράκη - γ ε 
γ ο ν ό ς άρρηκτα συνδεδεμένο
με την κατασκευή του α ερ ο 
δρομίου: Για να μην τους «κλεί
σει ο καιρός», μετακομίζουν
τον τελευταίο μήνα της εγκυμο
σύνης του ς στην Α λεξανδρού
πολη και εκεί εγκαθίστανται σε
ξενοδοχείο περιμένοντας τον
πελαργό. Ό σ ες δεν το πράξουν
κινδυνεύουν να γεννήσουν, κα
θόλου ρομαντικά, με τη βοή

• Οι κορυφαίοι του ΝΑΤΟ σ υ 
νεδριά ζουν στην Κωνσταντι
νούπολη. Αντικείμενο; Το γνω 
στό του ΝΑΤΟ: η επέκταση
της αμερικανικής επιρροή ς
και επικυριαρχίας ό λ ο και πιο
π ολύ στον κόσμο. Αυτό που
συζητιέται στη χώ ρα μας
όμω ς είναι οι ατυχείς ή π α ρ α 
ποιη μένες
δηλώ σεις
του
υπ ουρ γού
Σπηλιωτόπουλου
στην Χουριέτ, που φ έρ νουν
πάλι στην επικαιρότητα το θ έ
μα τη ς υφαλοκρηπίδας και τα
όρια του εναέριου χώ ρου.
• «Ουδέν μονιμότερον του
προσωρινού»: σε συνέντευξή
του ο υ π ο υ ρ γ ό ς Βουλγαράκης είπε π ω ς μετά το υ ς Ολυ
μπιακούς «η τεχνολογία αυτή»
-δη λα δή οι κάμερες π αρακο
λούθη σ η ς των πολιτώ ν- επι
θυμεί «να μπει στην υπηρεσία
τη ς πόλης». Αφού του το επι
τρέψ ει όμω ς ο άτεγκτος Δαφ έρ μ ος. Μ πορούμε να ηρεμή
σ ουμ ε λοιπόν.

Τρίτη 29 Ιουνίου
• Στο Ιράκ ά ρον-ά ρον και στα
κρυφά οι Αμερικανοί π α ρ έδω 
σαν την εξουσία σ τους Ιρακινο ύ ς τη ς αρεσκείας το υ ς. Οι
135.000 αμερικανοί στρατιώ

τ ε ς ω στόσο «θα μείνουν στο
Ιράκ ό σ ο αυτό είναι αναγκαί
ο», όπ ω ς α νέφ ερ ε και ο πλανητάρχης.
• Στο Ιράκ οι όμηροι που απει
λούνται με «τη δίκαιη τιμωρία
του αποκεφαλισμού» από το υ ς
άντρες του Ζαρκάουι αυτή την
εβδομάδα είναι τρεις Τούρκοι.
Οι αφελείς και φανατισμένοι
άντρες του Ζαρκάουι πιστεύ
ουν ότι αυτό θα μ πορούσε να
σταματήσει τις τουρκικές εται
ρείες να κάνουν μπίζνες με
το υ ς Αμερικάνους. Ό ταν αυτοί
οι τελευταίοι ω ς γνω στόν δεν
φείδονται ανθρωπίνων ζωών
και ειδικά όταν αυτές δεν είναι
αμερικανικές.

Τετάρτη 30 Ιουνίου
• Σήμερα δεν έχω μάτια για άλ
λη είδηση. Ο π ρ ό εδ ρ ο ς Παπανδρέου ανακοινώνει το πακέτο
για την ανασυγκρότηση του
ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες λένε
πω ς οι οπαδοί του πάλαι ποτέ
κυβερνώντος κόμματος θα
πρέπει να ξεχάσουν -ό σ ο ι την
θυμούνται ακόμα- τη Διακήρυ
ξη «της 3ης του Σεπτέμβρη»
του 1974. Αντικαθίσταται. Με τι;
Μα με ό,τι αποφασίσει το Συνέ
δριο φυσικά. Ή είναι δημοκρα
τική παράταξη ή δεν είναι. Πά
ντως ο π ρ ό εδ ρ ο ς Παπανδρέου, λένε οι πληροφορίες, θα
προτείνει έναν νέο τύπο κόμμα
τος, στο οποίο θα δίνεται έμφα
ση στη συμμετοχή και στην
αξιοποίηση των νέων τεχνολο
γιών! Την έφ α γε το ίντερνετ τη
Διακήρυξη!

φήμερΐ)

φ

Στην τούρλα του Σαββάτου, οι €πιμηθ(ίς·..
του Δημήτρη Χαρίτου

υο η ώρα το πρωί, διασχίζοντας
τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Σε
τρεις ώρες θα ξημερώσει Κυ
ριακή. Το εργοτάξιο της μαρα
θώνιας διαδρομής κοιμάται μα
καρίως. Ατέλειωτα χιλιόμετρα από έρ
γα μισοτελειωμένα ή και ανέγγιχτα,
στο έλεος του πότε; Λιγότερες από 45
μέρες απομένουν· κι έτσι και κάνεις
πως το παίρνεις πατριωτικά, κινδυνεύ
εις από το άγχος που θα σε πιάσει να
σου φύγει το τιμόνι από το χέρι. Φ α
ντάζεσαι την ώρα που πραματοποιείταιτο αγώνισμα: Τηλεοπτικές κάμερες
πάνω σε αυτοκίνητα και ελικόπτερο να
ακολουθούν τους δρομείς και να στέλ
νουν εικόνες στην υφήλιο. Το είδαμε
-και θυμόμαστε τι είδαμε- και στο
Ντάλλας, και στη Βαρκελώνη, και στο
Σίδνεϋ.
Μα καλά, αυτή τη διαδρομή την κάνει
πρωί και βράδι, κάθε μέρα, ο πρωθυ
πουργός (και υπουργός Πολιτισμού).
Και το βλέπει αυτό το εξουθενωτικό
γιαβάς-γιαβάς. Αυτό το... όχι «Εκτελούνται έργα» αλλά «Σούρνονται έρ
γα». Και δεν...; Ε, λοιπόν, και δεν...
Και σκέφτεσαι: Μ παίνει Ιούλιος και το
θερμόμετρο θα μένει ακατέβατο ανά
μεσα στους 36 και 40 βαθμούς. Πόσο
παραγωγική μπορεί να είναι μια 8ωρη
βάρδια, όσο Πακιστανός και να ’σαι;
Με τη θηλιά του χρόνου στο λαιμό του
ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, πώς δεν σκύ
φτηκε ότι οι 45 μέρες που απομένουν,
επί 3 βάρδιες το 24ωρο μπορούν να γί
νουν 135 (!). Και όχι μόνον αυτό: από
τις 9 το βράδι, εκεί στον ανοιχτό χώρο,
ο καιρός δροσίζει - η δουλειά θα τρέ
χει πιο γρήγορα.
Ξαφνικά, εκεί λίγο πιο δω απ’ την
Παλλήνη, νάσου δύο προβολείς επάνω
σε ένα φορτηγό καταυγάζουν την πε
ριοχή. Δυο εργάτες -εργάτες φαντάζο
μαι ήταν, κι όχι υψηλόβαθμοι συνεργά
τες της Προέδρου του Αθήνα 2004- τυ
λίγουν πλαστικό πλέγμα από ένα ση
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μείο της διαχωριστικής νησίδας. Λίγα
μέτρα πιο κει ο οδηγός μιας μπουλντό
ζας έχει στήσει ψιλοκουβέντα με δυο
άλλους εργάτες, ενώ ένας μικρός οδο
στρωτήρας πηγαινοέρχεται σε μια λω
ρίδα ασφάλτου 40-50 μέτρων.
Αυτό ήταν όλο κι όλο. Σχεδόν σουρρεαλιστικό. Δεκάδες χιλιόμετρα από
την αφετηρία του Μ αραθώνα τα δια
τρέχουν απίστευτα κενά μέχρι την ολο
κλήρωση. Κατατεμαχισμένο το έργο,
με συνεχείς παρακάμψεις, μισοτελειω
μένα τμήματα ή τμήματα που δεν έχουν
αρχίσει καν. Αλλά και η εικόνα αυτών
που τελείωσαν είναι της βιασύνης, της
προχειρότητας και του κακού φινιρίσματος. Πιο απελπιστική είναι η εικό
να ένθεν και ένθεν του δρόμου, με
μπάζα, σκουπίδια κ.λπ. Η θέα μιας χυ
δαίας αισθητικής.
Ο καγχασμός είχε αρχίσει από το
απόγευμα με την λεμφατική εικόνα της
«χθεσινής» ή έστω «προχθεσινής»
δενδροφύτευσης. Δεδομένου ότι το
φάρδος του δρόμου ήταν γνωστό, δεν
μπορούσε αυτή (η δενδροφύτευση) να

είχε προηγηθεί ένα, δυο χρόνια;
Ασφαλώς μπορούσε, όπως μπορούσαν
και τόσα άλλα κραυγαλέα να είχαν
έγκαιρα γίνει, αν δεν μας κυριαρχού
σε η κατεστημένη κοινωνία των επιμη
θέων.
Τα δυο πεζοδρόμια της Πλ. Συντάγματος π.χ. (μπροστά στο Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας και στα «ταχυφαγεία», που δέχονται πάντοτε σε τέτοιες
εκδηλώσεις μεγάλα φορτία επισκε
πτών) παραμένουν ως έχουν, ο ορι
σμός της απόλυτης ρυπαρότητας και
της λεχριτοσύνης, ενώ η γωνία αυτού
του δεύτερου πεζοδρόμιου στην Καραγεώργη Σερβίας (που ορίζει το μέγαρο
α π ’ όπου ο παππούς Παπανδρέου εδήλωνε το 1944 ότι πιστεύει και στη λαο
κρατία) έχει μετατραπεί σε όζουσα
εθνική μας κατρουλιέρα. Λίγα μέτρα
πιο κει βρίσκονται τα τρία πιο ακριβά
ξενοδοχεία της Αθήνας.
Αλλά μια και μιλάμε για τον Μαρα
θώνιο, πριν δυο ή τρεις μήνες το γνω
στό ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο) βρήκε χρόνο να εγκρίνει
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την πλακόστρωση στην πλατεία μπρος
από την είσοδο του Καλλιμάρμαρου.
Εκεί, όπως είναι γνωστό, θα διεξαχθεί το αγώνισμα της τοξοβολίας αλλά
και θα καταλήξουν οι μαραθω νοδρό
μοι. Με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα στο
κέντρο αυτού του εκτεταμένου δ α π έ
δου, η πλακόστρωση είναι καταθρυμματισμένη από τα πούλμαν που χρ ό 
νια ολόκληρα στο παρελθόν στάθμευ
αν επάνω. Ντροπή, ρε π α ιδ ιά 1 στρώ
νετε τον παράδρομο της Κατακουζηνού ή την Χ ρεμωνίδου χαραμίζοντας
χρόνο πολύτιμο στην τούρλα του Σ α β
βάτου.
Αμ εκείνο το άλλο «εργοτάξιο» που
μήνες ατέλειωτους σέρνει την εγκατά
σταση της γραμμής του τραμ από το
ύψος του σταθμού αυτοκινήτων της
Βουλής (Ό θω νος και Αμαλίας) μέχρι
τη στροφή της Βασ. Ό λ γα ς, στο Γυμνα
στήριο του Εθνικού! Κ αμιά δεκαριά,
όλοι κι όλοι, εργαζόμενοι πιλατεύουν
το έργο, με μπαλώματα, προχειρότη
τες, και ποτέ δεν λένε να τελειώσουν.
Η εικόνα είναι μελαγχολική. Κατα
στρέψανε, με αβέβαιο το όφελος, μια
από τις ευπρεπέστερες περιοχές της
Αθήνας. «Και ο μήνας έχει εννιά...»
***

Θα την πληρώσουμε με πολλούς τρό
πους και για πολλές αιτίες αυτή την
εθνική περιπέτεια που λέγεται «ανά
ληψη των Ολυμπιακών Αγώνων». Ό σ ο
πλησιάζει ο «ζεστός» μήνας Αύγου
στος τόσο πιο φανερό και αποκαλυπτι
κό θα γίνεται. Και αυτό ανεξάρτητα
από τα πιθανολογούμενα θετικά
-όποια κι αν θα είναι α υ τά - ήθελε προ
κόψουν. Άλλωστε, εδώ που έχει φτάσει
η όλη ιστορία, κανένας δεν θα ευχόταν,
είτε ενδόμυχα, είτε φανερά, την αποτυ
χία. Σε τελευταία ανάλυση ούτε μας
συμφέρει, ούτε ο πατριωτισμός είναι
μονοπώλιο π.χ. της κ. Γιάννας Αγγελοπούλου. Ευτυχώς οι συμπατριώτες μας
έχουν την αίσθηση του αστείου. Δυστυ
χώς της υπερβολής δεν την έχουν.
Όλο ετούτο τον καιρό δεν κάνουμε
τίποτε άλλο από το να στροβιλιζόμα
στε στη δίνη ηλίθιας υπερβολής. Η χει
ρότερη μικροαστική μεγαλομανία
(εδώ που τα λέμε, σωστά το διαπίστω
σε ο «γνωστός» κ. Ρόγκ) στις ακριβο
πληρωμένες κατασκευές του Καλα-

τράβα (ποιος έχει δει, τώρα που ετοι
μάζεται να τελειώσει, την άχρηστη
-να ι, άχρηστη- γέφυρα που έστησε ο
Ισπανός στην Μ εσογείων και Κατεχάκη;). Εκστασιαζόμαστε μπροστά σ’ αυ
τά που τελειώνουν σαν κεχηνότες της
επαρχίας (του Μεσοπολέμου), ενώ
ταυτόχρονα στρουθοκαμηλίζουμε σ’
αυτά τα κραυγαλέα που δεν θα γίνουν.
Και είναι αυτά που γίνανε που θα κά
νουν εμφατικότερα τα κενά, τα κατά
λοιπα μιας μίζερης, αναρχομορφικής
πόλης. Το δυνατό φως κάνει πιο έντο
νες τις σκιές. Πολλά από τα αναρίθμη
τα εργοτάξια που καθυστερημένα πνί
γουν τη μείζονα περιοχή του λεκανο
πεδίου θα φτάσουν στους Αγώνες ατε
λείωτα ή με πρόχειρα κουκουλώματα,
ενώ κάποια από αυτά θα χάσκουν σαν
ασφράγιστα χαλασμένα δόντια. Πολ
λοί ζουν με την παραίσθηση ότι οι
Ο λυμπιακοί θα γίνουν μετά δύο χρό
νια.
Ό χ ι αδικαιολότητα, όλοι ως προεξάρχον σκάνδαλο δείχνουν το οικονο
μικό. Τα απίστευτα ποσά που σπαταλήθηκαν (έστω, ξοδεύτηκαν), ενώ μία
κρίσιμη λίστα άλλων -εθνικώ ν και κοι
νω νικώ ν- προτεραιοτήτων περιμένει
μάταια. Να ξοδευόντουσαν, εντάξει
(κι ακόμα περισσότερα, που λέει ο λό
γος), φτάνει το συνολικό έργο να ολο
κληρωνόταν, άρτιο και στην ώρα του.
Είναι η περίπτωση που το ρωμαίικο

ψωροφιλότιμο θα έλεγε: χαλάλι! Γι’
αυτό δεν καταπίνεται με τίποτα ότι και
ξοδεύτηκαν και η δουλειά κουτσαίνει,
σε μεγάλο δε μέρος μυρίζει προχειράντζα. Τέτοιοι είμαστε, θα πείτε, τέτοιος
αρχιερέας μάς αρμόζει.
Δεν μπορεί, θα το είδατε και σε εφη
μερίδες και στην τηλεόραση: οι αλαλάζοντες «φίλαθλοι» για την πρόκριση
της Ελλάδας στην Πορτογαλία στην
Ομόνοια είχαν σκαρφαλώσει(ί) πάνω
στη μεταλλική, εικαστική κατασκευή
του μακαρίτη του Ζογγολόπουλου και
ούτε αυτών ίδρωνε το αφτί τους, ούτε
της αστυνομίας. Θα τη θεώρησαν ποιος
ξέρει ποιας χρήσης εγκατάσταση του
Μετρό. Πάντως θα είναι οι ίδιοι που
θα στραβολαιμιάσουν χαζεύοντας τους
8.500 τόνους του Καλατράβιου «θαύ
ματος». Ό λ α τα ’χε η Μαριωρή, οι
Ολυμπιακοί τής λείπανε.
Και βέβαια θα διπλωθούμε στα γέλια
όταν ο «Τζέγκις Χαν», στυλοβάτης του
μουσικού μας πολιτισμού, δεν θα προ
λάβει να τελειώσει την θρασύτατη επέ
κταση του Μεγάρου που πραγματοποι
εί μέχρι την άλλη άκρη του πάρκου
ΕΑΤ-ΕΣΑ. Αναρωτιόμαστε τι θα σκέ
φτεται ο ανδριάντας του Ελευθέριου
Βενιζέλου. Και ζωντανός να ήταν, θα
μαρμάρωνε. Είναι η μόνη περίπτωση
που θα «ευχόμασταν» να μην προλάβει
(το έργο) να τελειώσει. Ό χ ι τίποτε άλ
λο - για να γελάσουμε.
«ΐ^|

Η Ολυμπιακή «ανάπλαση» στο Μαρούσι
Οι δρόμοι και το αυθαίρετο Εμποροψυχαγωγικό
Κέντρο της LAMDA
Α. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με την «ανάπλαση» ανασκάπτονται
και «αναπλάθονται» ταυτόχρονα οι πε
ρισσότεροι δρόμοι του κέντρου του
Αμαρουσίου παράνομα, χωρίς να
υπάρχουν οι απαιτοΰμενες μελέτες, δη
λαδή: σκοπιμότητας, πολεοδομική, κυκλοφοριακή, περιβαλλοντική (για ενη
μέρωση των κατοίκων ούτε λόγος να γί
νεται)· και φυσικά δεν υπάρχει εγκε
κριμένη τροποποίηση του Ρυμοτομικού
Σχεδίου, που θα έπρεπε, πριν ανατεθεί
η υλοποίησή της σε εργολάβο, να έχει
δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ. Ο σύμβουλος
του δημάρχου Ν. Κονδυλάτος δήλωσε
ότι αντί όλων αυτών των προϋποθέσε
ων αρκεί μια διάταξη του Κώδικα Οδι
κής Κυκλοφορίας που δίνει δικαίωμα
παρεμβάσεων στον οδικό ιστό! Μπορεί
να λέγονται σοβαρά αυτά από έναν πο
λεοδόμο;
Οι αυθαίρετες παρεμβάσεις που γίνο
νται, με αποτέλεσμα το Μαρούσι να ζει
σε «εμπόλεμη κατάσταση», είναι: διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, πεζοδρομή
σεις κεντρικών δρόμων που συνδέουν
τις διάφορες περιοχές του δήμου με το
κέντρο, ανύψωση των οδοστρωμάτων
στο ύψος των πεζοδρομίων και σε πολ
λές περιπτώσεις πάνω απ’ αυτό, με συ
νέπεια την εισροή των όμβριων στις πα
ρακείμενες ιδιοκτησίες, αντιεπιστημο
νικές και κακότεχνες εργασίες απαγω
γής όμβριων, ανισοσταθμίες (ουσιαστι
κά «σαμαράκια») σε όλα τα σημεία
όπου η «ανάπλαση» συναντά την περιβάλλουσα περιοχή, και κακότεχνη διά
στρωση με ακανόνιστους κυβόλιθους
που δυσχεραίνει το βάδισμα, εάν δεν
είναι επικίνδυνη για τους πεζούς, ενώ
θα αυξήσει κατά πολύ την ηχορύπανση
από την κίνηση των αυτοκινήτων στο
ανιυμαλης επιφάνειας καλντερίμι. Αυ
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τά αναφέρονται ενδεικτικά, διότι με
μία πραγματογνωμοσύνη θα αναδεικνυόταν όλο το εύρος των πραγματο
ποιούμενων κακοτεχνιών.
Β. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

Αποτέλεσμα των άνευ οιασδήποτε με
λέτης παρεμβάσεων θα είναι:
α) η υποβάθμιση των παραδοσιακών
λειτουργιών του κέντρου (κοινωνικών,
πολιτιστικών, οικονομικών, εμπορι
κών), συνεπώς και της ποιότητας της
καθημερινής ζωής των κατοίκων
β) η κατασπατάληση του δημοσίου
χρήματος σε πρόχειρα έργα αμφίβολης
βιωσιμότητας, που θα απαιτήσουν στο
άμεσο μέλλον νέα κονδύλια για την κα
λή λειτουργία της πόλης, και η υπερ
χρέωση των δημοτών,
γ) Χάνονται πάνω από 1.000 θέσεις
σταθμεύσεως παρά τις οδούς του κέ
ντρου του Αμαρουσίου, χωρίς να ανα
πληρώνονται.
δ) Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων
και η στάθμευση των χρηστών του κέ
ντρου της πόλης ευνόητο είναι ότι θα
επιβαρύνει τις περιοχές κατοικίας που
βρίσκονται γύρω από το -ουσιαστικά
αποκλεισμένο στα αυτοκίνητα- κέντρο.
ε) Είναι άγνωστο αν έχει ακολουθη
θεί η νόμιμη διαδικασία ανάθεσης του
«έργου» στον εργολάβο, ο οποίος έχει
ευθύνες, εφόσον εγκαταστάθηκε σε μη
νόμιμο έργο.
Γ. ΤΙ ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ 0 ΔΗΜΟΣ
01 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Σε μια πόλη αναγκαίος όρος είναι η
απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών,
με τη δημιουργία επαρκών πεζοδρο
μίων και πεζοδρόμων, με την προϋπό
θεση όμως της τήρησης των όρων και
κανόνων της νομιμότητας, της επιστή
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μης και της κοινωνικής συμμετοχής.
Ο ι παρεμβάσεις στην πόλη πρέπει να
είναι πολύπλευρα μελετημένες και όχι
μονομερείς και αποσπασματικές. Για
να πετύχουν μάλιστα τα μέτρα αυτά και
να γίνουν αποδεκτά, έπρεπε να έχει
προηγηθεί έντονη προπαγάνδισή τους ;
από τα πλούσια μέσα επικοινωνίας (τύ
πος, περιοδικά ραδιόφωνα κ.λπ.) που
διαθέτει ο δήμος.
Οι εξής ενέργειες έπρεπε να έχουν
προηγηθεί, για να γίνει η ανάπλαση με
τους κανόνες της επιστήμης αλλά και
βάσει των οδηγιών της ΕΕ:
1. Να έχουν ενημερωθεί και συμμετάσχει οι κάτοικοι μέσω των φορέων τους
στη διαμόρφωση των παραδοχών του
έργου.
2. Να έχουν εκπονηθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες: σκοπιμότητας, πολε
οδομική, κυκλοφοριακή, περιβαλλοντι
κή και εφαρμογής, πριν δημοπρατηθεί
το έργο.
3. Να έχει προβλεφθεί ο τρόπος κίνη
σης των κατοίκων του Αμαρουσίου και
των γύρω δήμων προς το κέντρο με δέ
σμη τρόπων προσέγγισής του, π.χ. σε
μικρά λεωφορεία με πυκνά δρομολό
για, ενθάρρυνση της χρήσης του ποδη
λάτου με τη δημιουργία ποδηλατοδρό
μων για την ασφαλή χρήση του σε όλη
την πόλη.
^
4. Να έχουν δημιουργηθεί εγκαίρως
θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στα
κατάλληλα σημεία. Κατάλληλο και
απαραίτητο να απαλλοτριωθεί είναι το
οικόπεδο επί της οδού Χατζηαντωνίου
ως το μόνο μεγάλο οικόπεδο στις παρυ
φές του κέντρου.
Είναι εντελώς απαράδεκτο όμως να
καταργηθεί το γυμναστήριο «Σπύρος
Αούης» για να δημιουργηθή εκεί χώρος
σταύθμευσης, για τους εξής λόγους: Οι-
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χώροι σταΰθμευσης πρέπει να τοποθε
τούνται στην περιφέρεια του κέντρου
και όχι στο κέντρο. Το «Σπΰρος Λούης» είναι χαρακτηριστικό σημείο του
Μαρουσιοΰ (τοπόσημο) και αποτελεί
σημαντικό στοιχείο της πολιτιστική μας
κληρονομιάς. Δωρήθηκε στην πόλη για
αθλητικούς σκοπούς το 1897, και αυ
τούς τους σκοπούς πρέπει να έχει και
στο μέλλον. Πολύς λόγος γίνεται για
τον πολιτισμό τελευταία. Για ποιο πολι
τισμό μιλάμε, αν καταργηθεί το «Σπύρος Λούης»;
5. Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου
στην Κηφισίας για πεζούς και αυτοκί
νητα στο ύψος της λ. Πεντέλης.

Δ. ΤΟ ΕΜΠΟΡΟΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ LAMDA
Τη στιγμή που το εμπορικό κέντρο εί
ναι απροσπέλαστο στα αυτοκίνητα, κο
ντεύει να τελειώσει και να μπεί σε λει
τουργία το εμπορικό κέντρο του λεγά
μενου «χωριού τύπου».
Καμία κοινωνική, πολεοδομική ή
εμπορική ανάγκη του Μαρουσιού δεν
υπήρχε ώστε να κατασκευαστεί εκεί το
τεράστιο εμπορικό κέντρο της Λάμντα
(παράταύτα ο δήμαρχος μέχρι σήμερα
δηλώνει υπερήφανος για την πρωτο
βουλία του!). Το εμπορικό κέντρο των
100 χιλ. τελικά τ.μ. (διότι τα σχέδια που
εκπονήθηκαν, βάσει των οποίων το
εμπορικό κέντρο με συντελεστή δόμη
σης 2 θα ήταν 70.000 τ.μ., δεν τηρούνται
και ο εργολάβος χτίζει κατά το δοκούν), που δεν υπάρχει όμοιο του σε
έκταση στην Ελλάδα, έχει σαν συνέ
πεια την ακραία περιβαλλοντική υποβάθμιση της πόλης, επειδή:
α. δομούνται κατά παράβαση του
Γ.Π.Σ., του Ρ.Σ.Α. και του Συντάγματος
τεράστια επαγγελματικά και εμπορικά
κτήρια. Από και προς τα κτήρια αυτά
θα κινούνται ημερησίως πάνω από
60.000 άτομα είτε με αυτοκίνητο, είτε
με τον ΗΣΑΠ. Και στις δύο περιπτώ
σεις το αποτέλεσμα θα είναι τραγικό
για το Μαρούσι. Η προσέλευση χιλιά
δων αυτοκινήτων από τους όμορους δή
μους θα γίνεται μέσα από τον οδικό
ιστό της πόλης και όχι από την Αττική
οδό. Απ’ όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει
κυκλοφοριακή μελέτη για την εγκατά
σταση του εμποροψυχαγωγικού κέ

ντρου όπως απαιτείται. Αν υπήρχε, δεν
θα ήταν δυνατόν να κατασκευάζονται
γύρω από την έκταση των 43 στρεμμά
των του πεζόδρομοι πλάτους 3 μ.! Πού
θα κινούνται τα αυτοκίνητα όταν υπάρ
χει προσπέλαση μόνο από τον παράδρομο της Αττικής οδού; Ό σον αφορά
τον ΗΣΑΠ, η ταλαιπωρία των κατοί
κων που τον χρησιμοποιούν θα τον κα
ταστήσει απωθητικό λόγω της διακίνη
σης των χιλιάδων επισκεπτών των νέων
εμπορικών εγκαταστάσεων (εμποροψυχαγωγικό κέντρο Αάτση, ΣΕΛΕΤΕ,
Ολυμπιακό Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης,
Ολυμπιακό Κέντρο Τύπου) και ο φαύ
λος κύκλος της ενίσχυσης της χρήσης
του Ι.Χ. αυτοκινήτου θα συνεχιστεί.
β. μεταθέτει το εμπορικό κέντρο του
Μαρουσιού
στην
περιοχή
της
ΣΕΑ ΕΤΕ με κράχτη έναν δωρεάν (για
πόσο καιρό;) χώρο στάθμευσης. Τι πο
σοστό κατοίκων, λαμβάνοντας υπόψιν
την εξάρτηση του Έ λληνα από το αυτο
κίνητο, δεν θα δελεασθεί; Ποιον θα
πείσει η διοίκηση ότι με την ανάπλαση
ευνοεί το εμπορικό κέντρο της πόλης,
όταν ο κόσμος θα πηγαίνει στο κέντρο
του Λάτση;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΕΥΘΥΝΕΣ

Με τον τρόπο αυτό αλλάζει βίαια η
λειτουργία της πόλης και αυθαίρετα
μεταλλάσσεται από προάστιο σε μητροπολιτικό κέντρο.
Οι αυθαιρεσίες της δημοτικής αρχής
έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Οι επιπτώ
σεις τους είναι ήδη εμφανείς στην πό
λη, ενώ σε λίγους μήνες θα έχει ολο
κληρωθεί η αρνητική εικόνα από τα
νέα κτήρια και τις αναπλάσεις. Κανείς
δεν έχει «λευκή επιταγή» να παραβαί
νει τους νόμους, να πλήττει τα συμφέ
ροντα και την ποιότητα ζωής των κατοί
κων, και θα πρέπει να αποδοθούν ευ
θύνες.
Είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι είναι
αναστρέψιμο από αυτά που έγιναν. Το
βέβαιο είναι ότι όσο οι κάτοικοι παρα
μένουν αδρανείς (με την παθητικότητά
τους έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης), η
κατάσταση θα χειροτερεύει συνεχώς,
αφού τα μεγάλα συμφέροντα θα εξα
κολουθούν απρόσκοπτα να λυμαίνο
νται τον τόπο.
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ
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Εκδόσεις Νησίδες, 37003 Σκόπελος,
τηλ: 2424-023277, 023283,
231-0263363, 6937745452
w w w .n is s id e s .g r
Χρίστος Τσολάκης, Τη γλώσσα μού έδωσαν ελληνική
Τρίτος τόμος_______________ ____________
- 0 Νίτσε και η πολιτική. Ολοκληρωτισμός ή δημοκρατία;
- Το όραμα του υπεράνθρωπου. Μία ερμηνεία του
έργου του Νίτσε «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα»
• Το 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
• Πωλ Βιριλιό, Αυτό που έρχεται
- Η πληροφορική βόμβα
- Η διαδικασία της σιωπής
- Καθαρός πόλεμος
• Ζον Μπωντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία
- Συνθήματα
• Μαρκ Φερό, Η ιστορία υπό επιτήρηση
• Κρίστοφερ Λας, Η κουλτούρα του ναρκισσισμού
• Νικόλαος Μουτσόπουλος, Άγνωστα βυζαντινά
κάστρα της Μακεδονίας
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Άλντους Χόξλεϋ, Θαυμαστός καινούργιος κόσμος
Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, 0 σωσίας
Αρθουρ Καίσλερ, Το μηδέν και το άπειρο
Πιέρ-Πάολο Παζολίνι, Μυθοπλασία
Τόμος Μπέρνχαρντ, Οι Φτηνοφαγάδες
Φούλα Λαμπελέ, Το άλλο ανάστημα
- Ίο (διηγήματα)
- Διακοπή ταξιδιού (διηγήματα)
Ζήσης Σαρίκας, Ψίχουλα (μικρά πεζά)
- Μισές δουλειές
Απόστολος Λυκεσός, Διηγήσεις ευχαριστημένων
ανθρώπων (μικρά πεζά)
Στέφανος Μπαλής, Μαθηματικά και ποίηση
■Λυρικά ουρανογραφήματα
Χριστίνα Φλόκο, Η φαρμακογνωσία
του Οδυοσέα Ελύτη
- Εγώ, ο Αμάραντος (ία βότανα στο δημοτικό τραγούδι)
Το μυθιστορήματα του Αργύρη Παυλιώτη
- Ολέθριος δεσμός
- 0 φόνος θέλει τέχνη
- Το δίχτυ

• Χάννο Άρεντ, Άνθρωποι σε ζοφερούς καιρούς
(Λούξεμπουργκ, Μπένγιαμιν, Μπρεχτ)
•
•
•
•

Κώστας Τομανάς, Χρονικό της Θεσσαλονίκης
Τσβετάν Τόντοροφ, Απέναντι στο ακραίο
Ντοίηβιντ Ρήσμαν, Το μοναχικό πλήθος
Εύα Φοργκός, Μπάουχαους: Ιδέες και πραγματικότητα

Τα «φτιασιδώματα» της «μαϊμούς»
της Ό λγας I. Φωτακοπούλου

Αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί όλα αυτά τα «τελετουργικά» των
Ολυμπιακών Αγώνων δημιουργούν τέτοιο κλαυσίγελο; Όλα αυτά
περί «Απολλώνιου φωτός», οι χλαμύδες και οι φλόγες, οι
κραυγές και οι ύμνοι, οι Φοίβοι και οι Αθηνές, αλλά κυρίως οι
«εμπνευσμένες» ομιλίες περί «ωραίων, μεγάλων και
ιδανικών»;
Διότι έστω και υποσυνείδητα, όσοι δεν το κάνουμε συνειδητά,
αντιλαμβανόμαστε την μαϊμού που έχει ενδυθεί τα ρούχα της
κυράς της και φτιασιδώνεται με τις πούδρες της.
Εν προκειμένω, η «μαϊμού» συμβολίζει όλη αυτή την ομάδα των
ανθρώπων, αρχής γενομένης από τα μέλη της ΔΟΕ, που
ανάλογα με τη θέση της διεκδικεί, «χαρίζει» και πραγματοποιεί
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επ’ αμοιβή, κάθε τέσσερα χρόνια
και ειδικά μετά τη δεκαετία του 1970, όταν το παιχνίδι σταδιακά
πέρασε στα χέρια των μεγάλων χορηγών.
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Adidas ήταν η πρώτη που συν
δέθηκε με τα κορυφαία στελέχη
των Ολυμπιακών Επιτροπών
ανά τον κόσμο - ανάμεσα τους
και ο Χουάν Αντόνιο Σάμαραγκ. Ο θεσμός της χορηγίας είχε ξε
κινήσει και στην πορεία δημιούργησε
μια σχέση αλληλεξάρτησης των εται
ρειών με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επι
τροπή, με αποτέλεσμα να μην διακρί
νεις στις μέρες μας εύκολα το «αφεντι
κό»: Οι εταιρείες ή η ΔΟΕ;
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει
σήμερα ότι οι «αθάνατοι» ζουν σαν
Κροίσοι - όπως όλοι οι μεγαλομέτοχοι
μιας πολυεθνικής εταιρείας που σέβο
νται τον εαυτό τους. Απολαμβάνοντας
εκτός της οικονομικής και πολιτική
ισχύ, η οποία πολλάκις έχει επιβεβαι
ωθεί και στην περίπτωση των Ολυ
μπιακών της Αθήνας. Αρκοΰσε μια
απλή δήλωση του κ. Ρογκ παραμονές
εκλογών για να διαμορφώσει «κλίμα».
Αυτό συνέβη και το 2000, αλλά και κα
τά τις πρόσφατες εκλογές του Μαρτί
ου. Αυτό συνέβη, όλα αυτά τα χρόνια,
και με το θρίλερ για την πορεία των έρ
γων και την ασφάλεια των Αγώνων: Η
εκάστοτε εκλεγμένη κυβέρνηση «όμη
ρος» των δηλώσεων του εκάστοτε διο
ρισμένου «αθανάτου».
Να υπενθυμίσουμε ότι η λειτουργία
της ΔΟ Ε δεν ελέγχεται από κανέναν.
Δημιουργεί μόνη της τους κανονισμούς
και τα συμφέροντά της. Αυτή η ΔΟ£
δεν είναι κάτι απρόσωπο: πρόκειται
για μια κλειστή ομάδα, με τους «αθά
νατους» από κάθε χώρα, 111 τον αριθ
μό (46 Ευρώπη, 21 Αμερική, 20 Αφρι
κή, 19 Ασία, 5 Ωκεανία). Πολλά από τα
μέλη της έχουν πολιτικό ρόλο (μέλη
βασιλικών οικογενειών εν ενεργεία ή
μη, και στρατιωτικούς προερχόμενους
από στρατιωτικοφασιστικά καθεστώ
τα). Ο ίδιος ο πρόεδρος επί χρόνια της
ΔΟΕ, ο κ. Σάμαραγκ, υπηρέτησε επί
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20 χρόνια το καθεστώς του Φράνκο
(μέλος του φασιστικού κόμματος,
έφτασε μέχρι υπουργός Αθλητισμού).
Ό,τι έχει σχέση με τους Ολυμπιακούς
αποτελεί πλήρη ιδιοκτησία της ΔΟΕ,
την οποία παραχω ρεί κάθε φορά στην
αντίστοιχη Ολυμπιακή Επιτροπή - με
δικαίωμα βέτο όμως στα περισσότερα
ζητήματα. Η παραχώρηση γίνεται κα
τοχυρώνοντας με προκαταβολή τα οι
κονομικά της συμφέροντα. Σε οποια
δήποτε εμπορική συμφωνία γίνεται,
έχει το ποσοστό της κατοχυρωμένο,
όπως επίσης και το ποσοστό της επί
των κερδών. Φ ροντίζει να υπάρχει
όρος που να απαγορεύει οποιαδήποτε
κρατική παρέμβαση στις οικονομικές
της συναλλαγές, οι οποίες ορίζει να εί
ναι αφορολόγητες. Δεν αφήνει κανένα
περιθώριο εκμετάλλευσης στο κράτοςκυβέρνηση ή την πόλη-δήμο, παρά μό
νο στην Ολυμπιακή Επιτροπή ή την
Οργανωτική Επιτροπή. Ο ι ντόπιοι χο
ρηγοί δεν μπορούν να παρενοχλήσουν
στο ελάχιστο τα συμφέροντα των διε
θνών χορηγών-εταιρειών. Ο ι περισσό
τερες από αυτές τις εταιρείες και όσες
κρύβονται πίσω τους είναι αρκετά χρό
νια διεθνείς χορηγοί, π.χ. η Coca-Cola,
η Kodak, η Mac D onald’s κ.λπ. Μάλι
στα γι’ αυτή την τελευταία βοά η ελλη
νική αγορά ότι την «έσωσαν» -όσον
αφορά την παρουσία της στη χώ ρα
μας- οι Ολυμπιακοί Αγώνες, καθώς
της έδωσαν ανάσα έναντι του βασικού
της αντιπάλου, της Goodies.
Η ΟΕ του Αθήνα 2004 αποτελείται
από 16 μέλη διορισμένα, εκ των οποί
ων οι 5 είναι πιο ίσοι από τους υπόλοι
πους. Φυσικά είναι της απόλυτης εμπι
στοσύνης της Γιάννας Αγγελοπούλου.
Μέσα στους 16 είναι ο πρόεδρος της
ΓΣΕΕ και 2 Δήμαρχοι: της Αθήνας και
ίου Αμαρουσίου.
Σύμφωνα με την αυτοαποκαλούμενη
«Ομάδα Ανένταχτων Αριστερών Βο
ρείων Προαστείων», κείμενο της οποί
ας υπάρχει στο διαδίκτυο, «εξ αυτών οι
5 έχουν θέσεις διευθυντών σε πολυε
θνικές εταιρείες ή τράπεζες ή και κρα
τικές θέσεις α π’ όπου πέρασαν ή είναι
ακόμα. Ο ένας υποδιευθυντής της Τ ρά
πεζας Ελλάδος, πρόεδρος ασφαλιστι
κής εταιρείας, διευθύνων σύμβουλος
θυγατρικών εταιρειών του τραπεζικού
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ομίλου Λάτση και αντιπρόεδρος βουλ
γαρικής τραπεζικής εταιρείας. Ο άλ
λος, διευθυντής σε εμπορικές και
ασφαλιστικές πολυεθνικές εταιρείες
ταυτόχρονα. Ο άλλος, γενικός διευθυντής της DOW, πολυεθνικής χημικής
εταιρείας με έδρα τη Ζυρίχη και σύμ
βουλος του Υπουργείου Βιομηχανίας
παράλληλα».
Ακόμα κι αν αυτά δεν είναι πλήρως
εξακριβωμένα, είναι γεγονός ωστόσο
ότι δεν έχουν αρκούντως σχολιασθεί
ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί και ελεγ
χθεί αρμοδίως οι αμοιβές όλων αυτών
των στελεχών, που αν μη τι άλλο προά
γουν και την ιδέα του εθελοντισμού
(των υπολοίπων όμως).
Η ΔΟΕ λοιπόν δεν χάνει από τους
Αγώνες. Το έχει εκ των προτέρων αυτό
εξασφαλίσει. Οι εταιρείες που συνδέ
ονται με τους Ολυμπιακούς επίσης δεν
χάνουν. Ό χ ι μόνο τα κέρδη τους αυξά
νονται, αλλά κερδίζουν έμμεσα από
την επέκτασή τους στην αγορά. Για πα
ράδειγμα, η Adidas, η πρώτη εταιρεία
οργανωτής της χρηματοδότησης της
ΔΟΕ, έφτασε το 1987 σε παγκόσμιο
τζίρο 2,2 δισ. δολάρια και πουλούσε
250.000 ζευγάρια παπούτσια τη βδομά
δα. Η θυγατρική της (δημ. σχέσεων)
ISL έχει αποκλειστικά δικαιώματα σε
διοργανώσεις και τον αιώνα που δια
νύουμε. Μια πρόσφατη εταίρεία-χορηγός (από το 1997), η Samsung, μετά
τους Ολυμπιακούς του Σίδνεϋ αύξησε
τις πωλήσεις της (μόνο στις Η.Π.Α.)
κατά 311%.
Τότε ποιος χάνει; Σαφέστατα η εκάστοτε διοργανώτρια χώρα. Την υποδο
μή για όλα αυτά αναλαμβάνει ο κρατι
κός προϋπολογισμός σε τριπλάσιο του
λάχιστον αριθμό από αυτά που βάζει η
ΟΕ μέσω των εταιρειών (1,5 τρισ. από
τον κρατικό προϋπολογισμό, 650 δισ. η
ΟΕ).
Εκτιμάται ότι οι αγώνες στο Σίδνεϋ
στοίχισαν 5,9 δισ. δολάρια (περίπου 5
δισ. ευρώ). Από αυτά, τα δύο δισ. εκτιμάται ότι δόθηκαν για Ολυμπιακά έρ
γα. Τα υπόλοιπα διατέθηκαν σε υπο
δομή. Ο κρατικός προϋπολογισμός
επιδότησε τα 2,7 δισ. δολάρια.
Για τους Ολυμπιακούς της Αθήνας τα
-εκτιμώμενα πάντα- ποσά κυμαίνο
νται. Οι μετριοπαθείς εκτιμήσεις ανε-

βάζουν το κόστος στα 7 δισ. δολάρια. Ο
αρχικός προϋπολογισμός προέβλεπε
4,6 δισ. δολάρια - κατά δήλωση Αλογοσκούφη. Άλλες εκτιμήσεις ανεβά
ζουν το κόστος των Αγώνων στα 10 δισ.
ευρώ.
Οι εκτιμήσεις για τους Ολυμπιακούς
στο Πεκίνο το 2008 ανέρχονται στα 5
δισ. δολάρια εκ των οποίων το 1,5 δισ.
θα διατεθεί σε έργα και τα υπόλοιπα
σε υποδομές. Η εκτίμηση ανά τετραε
τία από Ολυμπιάδα σε Ολυμπιάδα έχει
απόκλιση της τάξης του 30-50%.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η «τρύπα»
στον προϋπολογισμό των χειμερινών
αγώνων στο Σωλτ Λέικ το 2002. Εκτιμάται στα 1,5 δισ. δολάρια.
Να επισημάνουμε εδώ ότι ποτέ δεν
έχουν επισήμως δημοσιοποιηθεί οι
απολογισμοί των εσόδων των Αγώνων.
Δημοσιοποιούνται μόνο εκτιμήσεις:
Έ σ οδα τα οποία κυρίως προέρχονται
από τους χορηγούς, από τα τηλεοπτικά
δικαιώματα και σε μικρό μέρος από τα
εισιτήρια. Η μη δημοσιοποίηση απολο
γισμών φυσικά μπορεί να αναλυθεί ή
ερμηνευθεί κατά το δοκούν.
Οι εκτιμήσεις τώρα για την αύξηση
του τουρισμού στην Ελλάδα εξαιτίας
των αγώνων -κάτι που προβαλλόταν
ως μεγάλο όφελος για τη χώ ρα - ανέρ
χεται στα 100-150.000 άτομα, που πο
σοστιαία εκφράζεται σε 1%...
Στο Σίδνεϋ, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα των Αγώνων, κατέφυ
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γαν ακόμα και σε επιβολή φόρου 38
δολαρίων στα εισιτήρια των αεροπλά
νων προς την Αυστραλία. Εδώ δεν έχει
ανακοινωθεί κάτι αντίστοιχο. Α ξίζει
να σημειώσουμε όμως ότι ο φόρος αυ
τός ακόμα δεν έχει καταργηθεί.
Αν μπει κανείς στις ιστοσελίδες του
«Αθήνα 2004» βέβαια, δεν πρόκειται
να δει στοιχεία σαν τα παραπάνω, που
είναι και η «ταμπακιέρα». Αντίθετα θα
δει εικόνες και κείμενα «για τα μεγά
λα, τα ωραία και τα ιδανικά», διανθι
σμένα με μπόλικες χλαμύδες και επι
κλήσεις στον Απόλλωνα, που λέγαμε
και στην αρχή αυτού του κειμένου.
Τα τεράστια οικονομικά κόστη δεν
είναι και τα μοναδικά για τη χώρα και
τους πολίτες, που «πληρώνουν και το
μάρμαρο», Ολυμπιακών προδιαγρα
φών όντως κι αυτό. Σημαντική παράμε
τρος είναι το κόστος που σχετίζεται με
το περιβάλλον. Τα περισσότερα έργα,
στο όνομα των Αγώνων και της ταχύτη
τας υλοποίησής τους, πραγματοποιή
θηκαν παραβαίνοντας τους περιβαλ
λοντικούς νόμους, με πιο τρανταχτό το
παράδειγμα του Μαραθώνα. Ό μω ς
και στο όνομα των Αγώνων δόθηκαν οι
ευκαιρίες να γίνουν πράγματα εις βά
ρος του περιβάλλοντος και της ποιότη
τας ζωής, που προδιαγράφουν άσχη
μες εξελίξεις μετά την Ολυμπιάδα.
Τρανταχτά παραδείγματα η έκταση
στο Γουδή, αλλά και αυτή στο πρώην
αεροδρόμιο Ελληνικού.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η
Οργανωτική Επιτροπή έχει το θράσος
να προβάλλει τις «περιβαλλοντικές»
της «ευαισθησίες». Και πώς αντιλαμβάνεται αυτές τις «ευαισθησίες»; Μα
με την ίδρυση ενός ακόμα Ιδρύματος,
του Athens Environmetal Foundation:
«Στις 30 Απριλίου 2004, μία καινούργια σελίδα Ολυμπιακής Ιστορίας γρά
φτηκε. Ό χ ι από μια ομάδα ή μια χώρα,
άλλα από Ολυμπιονίκες όλου του κό
σμου σε συνεργασία με μαθητές. Σκο
πός τους; Να φυτέψουν δέντρα σε όλο
τον πλανήτη, για να τιμήσουν τον ερχομό των Ολυμπιακών στην Ελλάδα αυτό
το χρόνο και να μεταδώσουν μήνυμα
ειρήνης και καλής θελήσεως.
“Ολυμπιονίκες από όλο τον κόσμο
εξέφρασαν την επιθυμία τους να συ
νεργαστούν για την προστασία του πε
ριβάλλοντος”, είπε ο Ολυμπιονίκης
Δρ. Liston Bochette, Γενικός Γραμματέας της Π αγκόσμιας Έ νωσης Ολυμπιονικών. “Το Παγκόσμιο Στεφάνι
Ελιάς προσφέρει στις κοινότητες την
ευκαιρία να ακολουθήσουν τους Ολυμπιονίκες με την ελπίδα ότι το αύριο θα
είναι μια καλύτερη ημέρα για όλους
μας”».
Έ τσ ι με ένα Παγκόσμιο Στεφάνι
Ελιάς «καθαρίζουν» με τους περιβαλλοντικούς «Μ αραθώνες» που δημιούρ
γησαν.
Ό λ α αυτά για τα «στεφάνια» και τις
«περιβαλλοντικές ευαισθησίες», κα
θώς και για «τα ωραία, τα μεγάλα και
τα ιδανικά», όπως προαναφέραμε
προκαλούν κλαυσίγελο, ακριβώς διότι
είναι τόσο προφανή ψεύδη. Είναι οι
«πούδρες» της «μαϊμούς». Η κάλυψη
των μεγάλων κερδών των χορηγών και
της Δ Ο Ε σε βάρος των πολιτών των
εκάστοτε διοργανωτρίων χωρών που
καλούνται και να τα πληρώσουν. ^

ι
1
|
l

ip
"

·

:
:::
-

...
:·
:·
::

^
-

'

's

Π(ζογ€φυρα
οδού
Καλατράβα
αλαιότερα πίστευα για την ανω ρι
μότητα μου ότι είναι αυτή π ου με
οδηγεί πάντα στην απέναντι όχθη
από το υ ς π ο λ λ ο ύ ς και στέκω μόνη
να παίζω με τα χάρτινα καραβάκια
μου στο ίδιο για ό λ ο υ ς, κατά τ ’ άλλα, π ο 
τάμι.
Μαζί και ’γω, ζω στην Αθήνα και θα γ ε υ 
τώ την αναβάθμιση π ου, με όπ οιον τρ ό π ο
και αν συμβαίνει, θα έχει τελικά καταφέρει
να διώξει τις μνήμες α πό τα τελευταία
απομεινάρια τη ς λογικής τη ς ενδ ο χ ώ ρ α ς
πριν παραδοθεί στα χέρια τω ν ειδικών του
πολιτισμού και του κάλλους.
Δε μας έχει απασχολήσει καθόλου πώ ς
γίνεται τα κρατικά κονδύλια π οτέ να μην
αντέχουν να δώ σουν στα παιδιά του ς, και
εγχώριες μελέτες για σημαντικά έρ γα να
μένουν σχέδια που κάπου σκοντάφτουν,
ενώ τώ ρα που τίθεται ζήτημα δ ιεθνούς διασυρμού, αφειδώς παρέχονται ενισχύσεις
όσο το ένα τρίτο του προϋπολογισμ ού.
Έτσι θα προφτάσει σ τους Ολυμπιακούς
να έχει συντελεστεί η δημιουργία της Αθή
νας. Με αρχή το λόγο του Καλατράβα και
δια χειρός όλων των «άθλιων και σιχαμερών
φυλών», που αν, όπω ς ευχόμαστε, είχαν
φύγει ή δεν ερχόντουσαν ποτέ, είναι απίθα
νη η περίπτωση να βρισκόταν εργατικό δυ 
ναμικό πρόθυμο να υποστεί τις συνθήκες
που υπάρχουν στα εργοτάξια τόσ ο καιρό.
Και το παγκόσμιο ρεζιλίκι μεταμορφώθηκε
σε πολύτιμα αποκτήματα δομημένης έπ α ρ 
σης και τοπικό καμάρι, που το χρω στάμε
στους «κατώτερούς» μας ξένου ς και κυ
ρίως στη βολική σιωπή του πολίτη που, γι’
αυτή τη φορά, μπορεί εξ ανάγκης.
Το φαινόμενο είναι αντανάκλαση της
υπάρχουσας πίστης στο σινιέ φορεματάκι
-αρκετά πιο αποτελεσματικό από το να φ ο 
ράς κάποιο κοτλέ παντελονάκι-, στο φτια
σίδωμα που υπάρχει σ ε κάθε κοινωνική
γκλαμουριά όπου το μόνο που α π α γορ εύ ε
ται είναι να δείξουμε το πραγματικό μας
πρόσωπο. Ίσως έτσι εξηγείται ότι δ εν αξιοποιήθηκε το δυναμικό των πολλώ ν σ π ου 
δαίων ελλήνων αρχιτεκτόνων, αλλά και δεν
στόχευσε κανείς στη διατήρηση των ελλη
νικών πραγμάτων, της αισθητικής, που π ε 
ριφέρει, πλάι στα μεγαλεία, το μέτρο αλλά
και την ταπεινότητα. Αλλά μήτε ο «μπο-
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ρών», μηδέ ο πιστεύων τα γνω ρίζουν αυτά.
Ο δ ε ποιώ ν εμφανίστηκε λίγο πριν το τέ
λ ο ς στο πεδίο να κάνει επίβλεψη στα τελειω μένα και να υποστηρίξει την αξιέπαι
νη οικιακή οικονομία, π ου πια επιβάλλει
την αντικατάσταση του εκατόμετρου εις
ύ ψ ο ς μ π ό νο υ ς μνημείο του με ένα ακόμα
σιντριβάνι, και τις λο ιπ ές εκπτώσεις που
υπέστη σαν οι αρχικές μελέτες.
Και η απάντηση π ο υ δόθηκε από το ν ίδιο
για την ιστορία τη ς ανακήρυξής του σ ε
αρχιδημιουργό π ου κάνει τη διαφορά,
ήταν ότι, κατά τη διάρκεια της έκθεσης
των έρ γω ν του στην Εθνική Πινακοθήκη,
το ν πλησίασαν οι αρμόδιοι που σιγομαγείρευαν, χω ρίς να έχ ο υ ν πάει βέβαια πριν
στο σουπερ-μάρκετ, εκείνη την εποχή την
πραγματοποίηση
του
τραπεζώ ματος
«Αθήνα 2004».
Εντυπωσιασμένοι από τον πλούτο των
ιδεών και την ιδιορρυθμία τη ς φ όρμ α ς
του, του ζήτησαν ε υ θ ύ ς να κάνει κάποια
π ρότασ η για το επ ερ χ ό μ ενο γ ε γ ο ν ό ς , που
ω ς εκείνη τη στιγμή δεν είχε προχω ρήσει
με υποβολή άλλων μελετών.
Εδώ, σα φ ό ρ ο τιμής και ω ς ένα σοβαρό
π αρά δειγμ α θα ήθελα να αναφέρω το
όνομ α του Δημήτρη Ανδρικόπουλου, ενό ς
αρχιτέκτονα που π έθα νε πριν από ένα
χρ ό νο , και ο οπ ο ίο ς συμμετείχε στο σ χε
δίασμά και το χτίσιμο του Ολυμπιακού
Σταδίου. Ενώ ω ς το τέλ ο ς έζη σε αφιερω 
μ ένο ς στην τέχνη του, κανείς δεν τον θυ
μήθηκε όταν χρειάστηκε η ολοκλήρωση
του δη μιουργήματος του. Και για σκεφτείτε π ό σ ο ωραίο θα ήτανε.
Ο Καλατράβα τραβά καλύτερα. Την ανη
φ όρα . Ή μήπως αυτό το παιδί πάει μόνο
στον ίσιο δρόμο; Η πρόταση του φ οβ ερ ού
παιδιού δόθηκε, ά ρ εσ ε και π έρ α σ ε. Σαν
κ ερ α υνο β ό λο ς έρω τας. Και σα γνήσιο π ά 
θ ος, παρέκαμψ ε τα π ρέποντα. Ούτε δια
γωνισμοί, ούτε ά λλες μελέτες. Κανένας
έλλη νας αρχιτέκτονας π ου τον ανάγκασε
η ζωή να χτίζει αντί να εκθέτει τις καλύτε
ρ ες μακέτες του στα μουσεία, μ πόρ εσ ε

ποτέ να πείσει τό σ ο εύκολα, αν δεχτούμε
την αστεία ιστοριούλα - η οποία θυμίζει
Ά ρ λ ε κ ιν και πάσχει σ ε αξιοπιστία.
Η υπερβολική αυτή καλή διάθεση στο
πρόσω πο του Καλατράβα τότε, ίσως υπήρ
χε από πριν, και από μόνη της η διοργάνω
ση της περίφημης έκθεσης το μαρτυρά.
Και ίσως, η μοιραία σύμπτωση τόπου και
χρόνου, που τώρα δίνει τις εξηγήσεις, δεν
ήταν στην πραγματικότητα η αρχή αλλά το
τέλο ς μιας συμφωνίας που προηγήθηκε.
Έτσι σημειώθηκε η αισθητική απώλεια
του δικού μας λό γο υ στο δικό μας σπίτι και η έλλειψη των ελληνικών έργω ν, τα
οποία πολύ απέχουν από το να τιμώνται
με εκθέσεις, είτε στο εξωτερικό, είτε στον
τόπ ο το υ ς (βλέπω παρολαυτά όμω ς τον
babis vovos σύντομα με εκδοτική μονο
γραφία, π ρ ο ς γνώση και συμμόρφωση).
Οι έλληνες αρχιτέκτονες αντιμετωπίστη
καν ως ανύπαρκτοι, για να ελαφ ρύνουμε
λίγο το «ανίκανοι», και προέκυψ ε η μονο
μανία, αδελφάκι της υστερίας, στο έρ γ ο
του διεθνούς, αναγνω ρισμένου και ανα
γνωρίσιμου Καλατράβα. Σα να υπάρχει
μόνον α υτός και να αποζητάμε την υφολογική επανάληψη της αισθητικής του για να
δώσει συνέχεια στην ασυναρτησία της
επαρχίας που έχουμ ε για πρω τεύουσα.
Τέλος, είναι αστείο να φανεί ότι αυτός
που καλείται να λογοδοτήσει είναι ο ίδιος
ο Καλατράβα· ούτε είναι σωστό να μην
αναγνωριστεί η χάρη των έργω ν του - που
γιατί άλλωστε να μην υπήρχε; Αυτή η επα 
νάληψη όμω ς κινδυνεύει τελικά ή να α ρ έ
σει επειδή μπορεί, ή επειδή μπορεί και ξαναμπορεί, να μη μπορεί ν’ αρέσει.
Έτσι λοιπόν, σ χεδ ό ν ώριμη με τις χάρτι
ν ες βαρκούλες μου, μονάχη κοιτάζω την
απόσταση με την αντίπερα όχθη και τ ο υ ς
π ο λ λ ο ύ ς να περνάνε περήφανοι τη γ έ φ υ 
ρα, για να θαυμάσουν όλοι μαζί την όψη
της με καμάρι, τόσ ο που ίσως ξεχάσ ουν
να ρίξουν τη ματιά το υ ς και στο ποτάμι
που κυλά...

ΔΑΦΝΗ ΜΙΚΙΡΝΤΙΣΙΑΝ
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Ολυμβιονικοί Αγονες 2004
(Ειρωνεία ή ρεαλισμός;)
του Χρήστου Γούδη

τον αστερισμό των Ολυμπιακών
Αγώνων η Ελλάδα αγχώνεται
καθημερινά. Κρύος ιδρώτας μάς
περιλούζει για το πότε θα ολισθήσει το στέγαστρο του Καλατράβα, για το αν θα μας βαρέσει η αλΚάιντα ή ο Ου-Τσε-Κα, για το αν θα
φανούμε αντάξιοι ξενοδόχοι της μεγά
λης τιμής που μας έγινε, να φιλοξενή
σουμε όλους εκείνους που θα συρρέουν
μαζικά στη χώρα μας καλοκαιριάτικα,
για να παρακολουθήσουν τις προσπά
θειες του ανθρώπινου είδους να προω
θηθεί «πιο "ψηλά, πιο γρήγορα, πιο δυ
νατά». Του μεταλλαγμένου ανθρώπι
νου είδους που, για να επιτύχει τον
σκοπό του, καταπίνει όλων των ειδών
τα σκευάσματα των μεγάλων φαρμα
κευτικών εταιρειών, οι οποίες με τη
σειρά τους καταβάλλουν προσπάθειες
ώστε να μην είναι ανιχνεύσιμα από τις
όποιες χημικές αναλύσεις των σύγχρο
νων Ελλανοδικών. Του «βιονικού» αν
θρώπου που υπερβαίνει τον εαυτόν
του, όχι μέσα από τον ασκητισμό του
πνεύματος και την άσκηση του σώματος
της κλασικής Σπαρτιάτικης ηθικής
(νους υγιείς εν σώματι υγιή - mens sana
in corpore sano), αλλά μέσα από την αλ
λαγή της χημείας του, προσωρινής ή μό
νιμης, υγιεινής ή βλαβερής -δεν έχει
σημασία- που του προσφέρεται από
την προχωρημένη μετα-ανθρώπινη επι
στημονική ηθική, την «πέραν του καλού
και του κακού» (πάντα πρέπει να βά
ζουμε και λίγο Νίτσε, γιατί είναι πολύ
μοδάτος τελευταία).
Υπάρχουν αντιρρήσεις; Ναι. Ό χ ι για
τη χρήση των διεγερτικών ουσιών per
se, αλλά για την υποκριτική εμμονή της
απαγόρευσής τους. Γιατί δηλαδή ο άν
θρωπος θα πρέπει να μετέχει σε αγώ
νες με τους ίδιους όρους και τις ίδιες
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συνθήκες που μετείχε στην Ολυμπία;
Με την ίδια λογική δεν θα ’πρεπε όταν
αρρωσταίνει να θεραπεύεται με τις με
θόδους και τα γιατροσόφια του Ιππο
κράτη και να μην καταπίνει αφειδώς
αντιβιοτικά, αντιισταμινικά, αντιφλεγμονώδη και όλα τα χημικά αντι-σκευάσματατου σύγχρονου τεχνολογικού πο
λιτισμού μας; Γιατί να είναι αποδεκτό
να καταπίνει viagra για να βελτιώνει τις
σεξουαλικές του επιδόσεις στο «πήδη
μα», και να μην του επιτρέπεται να αυ
ξάνει με αντίστοιχο χημικό σκεύασμα
τις υψιπετείς προσδοκίες του στο «πή
δημα» του πήχυ; Είναι δυνατόν σήμερα
να οργανώνονται αυτοκινητοδρομίες
χωρίς αυτοκίνητα; Γιατί λοιπόν αυτή η
φαρισαϊκή απαξίωση απέναντι στη
χρήση των χημικών ουσιών; Και γιατί
αυτή η υποκρισία της προβολής του κά
θε εθνικού κράτους μέσα από τις επιδό
σεις των αθλητών του; Σε τι διαφορο
ποιείται ο έλληνας αθλητής που χρησι
μοποιεί για παράδειγμα σκευάσματα
της όποιας μεγάλης φαρμακοβιομηχα
νίας, σε σχέση με τον γάλλο συναθλητή
του που κάνει το ίδιο; Γ ιατί το ανθρώπι
νο είδος εμμένει στο αναχωρητισμό
μιας ευδαίμονος Αρκαδίας (ή Ολυ
μπίας εν προκειμένω) και δεν αναγνω
ρίζει ότι σήμερα οι εντυπωσιακότεροι
παίκτες του πλανήτη στην Ολυμπιακή
διοργάνωση είναι οι μεγάλες προστάτιδες δυνάμεις της, οι πολυεθνικές φαρ
μακευτικές εταιρείες; Και γιατί αποδε
χόμαστε την πραγματικότητα της Φόρ
μουλα 1 με τα προσδιοριστικάτης δίδυ
μα ανθρώπου και μηχανής, ας πούμε
Ραϊκόνεν-Φεράρι ή Φιτιπάλντι-Πόρσε
ή όποιον ανάλογο συνδυασμό, ενώ δεν
είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε κάτι
παρόμοιο, με τους αθλητές του στίβου
να προσδιορίζονται από την φαρμα

κευτική εταιρεία της οποίας το σκεύα
σμα χρησιμοποιούν; Προς τι όλη αυτή η
αιδημοσύνη έναντι ενός κυρίαρχου χη
μικού πολιτισμού που μας θεραπεύει,
μας ομορφαίνει, μας αρωματίζει, μας
κατευνάζει ή μας διεγείρει; Δεν τον θέ
λουμε; Τον θέλουμε. Δεν τον κατανα
λώνουμε; Τον καταναλώνουμε. Τότε
γιατί όλα αυτά τα σύνδρομα της επαρ
χιακής αγροτοποιμενικής ψυχολογίας
προσδιορίζουν ακόμη τους κανόνες
μιας πλανητικής διοργάνωσης σ’ έναν
κόσμο που έχει οριστικά αλλάξει;
Μήπως θα ’πρεπε εμείς οι Έλληνες,
που πρώτοι καθιερώσαμε τους Ολυ
μπιακούς Αγώνες, να βρούμε ξαφνικά
το θάρρος, πρώτοι ξανά, να τους μετο
νομάσουμε σε αυτό που πραγματικά εί
ναι, σε Ολυμ-βιονικούς; Για σκεφτείτε
το. Έ σ τω κι έτσι μπορεί να γράψουμε
ιστορία. Έ ν α νέο ελληνικό θαύμα, που
παράλληλα θα ανορθώσει και την εθνι
κή μας οικονομία, λόγω του πακτωλού
χρημάτων που θα εισρεύσουν στα κρα
τικά ταμεία από τις εισφορές των φαρ
μακευτικών εταιρειών, σε ένδειξη ευ
γνωμοσύνης για την ιδιοφυή σύλληψη
των επιγόνων του αρχαίου ελληνικού
πνεύματος, να καταξιώσουν και να
αναγνωρίσουν επιτέλους τις προσπάθειές τους για την προώθηση της στοχοθεσίας του ανθρώπινου είδους, για όλ,ο
«πιο ψηλά, πιο γρήγορα, πιο δυνατά».
Ή για να το εκφράσουμε με προσήκο
ντα glamour: altius, citius, fortius. Άλλω
στε λίγα λατινικά δεν βλάπτουν. Αντί
θετα θυμίζουν παλιές ιατρικές συντα
γές με λέξεις δόκιμες για την ονοματο
θεσία των φαρμακευτικών σκευασμά
των -«άμα τη άρσει» της ποτοαπαγό
ρευσής τους-, των τόσο αναγκαίων
πλέον για την ανάδειξη και προαγωγή
των αθλητικών ιδεωδών.

Ο Καραγκιόζης πόα στους Ολυμπιακούς
Κέντησε πάλι ο μπερντέςμας
πάνω στην βελούδινη σιωπή σου,
σεβαστό ακροατήριο τον Αντζ
το κανάτι της ψυχής μας γιόμισε ευχαρίστηση.

ΝΕΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τον Μάρτιο του 1 9 9 6 είχ ε γίνει στο υπό εγκαινίαση Γκάζι το 3ο
Αντιφεστιβάλ. Ανάμεσα στις π ολιτιστικές εκδηλώ σ εις περιλαμβανόταν και η παράσταση του καραγκιοζοπαίχτη Γιάννη Βουλτσίδη «Ο Καραγκιόζης πανκ». Ο Γιάννης Βουλτσίδης έφ ερ ε από τη
Θράκη τον Δημήτρη Λύρατζη με το συγκρότημά του, που συνο
δέυσε με ζωντανή μουσική την παράσταση. Γράψαμε τό τε για την
παράσταση:

«Ο Καραγκιόζης δεν πρέπει να είναι φολκλόρ. Η κριτική που
ασκεί ο Γιάννης Βουλτσίδης δεν αφορά παλιά και ξεχασμένα
πράγματα, αλλά καταστάσεις και ζητήματα σημερινά. Έπιασε
στο οτόμα του, και τις περιποιήθηκε για τα καλά, λέξεις και έν
νοιες για τις οποίες αλλού βάζουν “πιπέρι στο στόμα”».
Είναι τέτοια η αναστάτωση που έφ ερ ε η διοργάνωση των Ολυ
μπιακών Αγώνων, με όλα τα συμπαρομαρτούντα σκάνδαλα και τις
ανομίες, που μόνον η συνδρομή τη ς πρότασης του Γ ιάννη Βουλτσίδη για τον Καραγκιόζη, να α να δ ειχθεί πρωταγωνιστής στους
Ολυμπιακούς, φάνηκε ως διέξο δ ο ς από το Ολυμπιακό χάος.
Έτσι λοιπόν κρατάτε στα χέρια σας το ειδικό αυτό έκτακτο τ ε ύ 
χος. Ο «φάκελος» που ακολο υθεί π εριλαμβάνει το έργο «Ο Καρα
γκιόζης Ολυμπιομπινελίκης» και άλλα κείμενα και ατάκες του
Γιάννη Βουλτσίδη. Στο τέλ ο ς υπάρχουν δύο ακόμη κείμενα: ένα
της Ελένης Μ π ενέκου και ένα τη ς Μ αρίας Τσάτσου.
Σε δεκαπέντε μ έρ ες, την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Ιου
λίου, ο Γιάννης Βουλτσίδης θα δώ σει παραστάσεις στην Κομοτη
νή και την Αλεξανδρούπολη. 0 α είμασ τε εκ εί. Ό σοι φίλοι β ρ εθ εί
τε στη Θράκη τις η μ έρ ες εκ είν ες , ελ ά τε, θ α διασκεδάσετε με την
ψυχή σας.

Μ ου ’λεγε πάντα ο Δημητρός: «Δεν θα τα ιρ ιά ζει
καμ ιά φ ορά Γ ιάννη ν α παίξουμε στην Αθήνα;», και
τα ίρια ζε, πριν κ ά π οια χρονιά μάς φώ ναζε ο Χρηστός
ο Π απουτσάκης στο φεστιβάλ του Αντί στο Γκάζι.
Α ισθανόμουν ότι δεν είχε ’ρ θ εί ο Δημητρός
Λ ΰρατζης με το βιολί στην Α θήνα αλλά όλη η
Θ ράκη... Μ ια Θ ράκη όμως υ πόγεια σαν φλέβα νερού,
όχι βιτρινάτη αλλά μήτε και φολκλορίστικη...
Κ αι παίζαμ ε, κ α ι ευχαριστήθηκε ο κόσμος κι είχε
τόσο μένος κείνη τη βραδιά ο Δημητρός που αν το
ταζίμ ι με το τραγούδι του Μ παρμπαγιώ ργου στην
παράσταση έπρεπε να πιά νει από δραματική
οικονομία γύρω στο ενάμισι λεπτό, αυτός το βάραγε
γύρω στα πέντε! Αλλά δεν με πείραζε, ά σ’τονα έλεγα
από μέσα μου, να ζεχαρμ ανιά σ ει και να τους κάνει
παράλληλα κ α ι μασάζ στα αφτιά! Το ’χω
παρατηρήσει, το καλύτερο το κάνει η συμφωνική τζαζ
ορχήστρα των βατράχω ν της λίμνης Ιμέρου -α ρ κ ε ί να
μην έχει κ ά νει ζηρασία κα ι τους θ ερ ίσ ει!- κα ι το βιολί
του Δημητρού!...
Το βράδι αργά που επιστρέφαμε από την γιορτή
γυρίζει ο Δημητρός κατά την φωτισμένη Ακρόπολη και
μου λέει: «Είδες, μας έκλεισε το μάτι, μας
αναγνώρισε!». Ό χ ι αυτό δεν μου το είπε ο Δημητρός,
δικό μου είναι, αλλά έτσι το αισθάνθηκα να βγαίνει α π ’
όλη την ύπαρζή του... Σαν τάμα το ’χε να παίζει γύρω
από την Ακρόπολη και θέλει να το επαναλάβει
επειγόντως!
Ό σ ο για σένα, ψυλλιασμένε αναγνώστη, θέλαμε με
την συνεργασία τον Αντί να δώσουμε ένα
μπινελικοπαιχνιδιάρικο τόνο σ’ αυτό το τεύχος ένεκα
καλοκαιριού κα ι της ακατονόμαστης του 2004!
Μ ε τι γράφ εται, ρω τάει ο Κ αραγκιόζης το
Κολλητήρι, το η στη λέζη ψύλλος. Με ύψιλον, απαντά
ο Κολλητήρης. Κ αι με τι γράφ εται η Ο λυμπιάδα,
Σβούρα; Μ ε δανεικά!, απαντά ο Σβούρας.
Καλή σας χώ νεψη, αν κα ι περαστικά δεν βλέπω·
είναι τόσες οι ασχήμιες που θα ’χουν αφήσει πίσω
τους...
Α έρααα! λοιπόν, θα μας χρειασθεί.
Δον Σάντ σο VRIZQ Γ ιακαμπόσο
Παύλα Βουλτσίδης
Θρακικό Θέατρο Σκιών
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Ο Καραγκιόζης στις μέρες μας

χουμε στην αρχή τον ανατολίτικο
Καραγκιόζη. Τον Καραγκιόζη με
τους ήρωες και τα γενούμενα στο
μαχαλά. Περιπέτειες για το ψωμί
που βασίζονται στο γενετικό δί
δυμο του Καραγκιόζη και του Χατζηαβάτη. Πολλά θέματά του είναι κοντά
στο λαϊκό παραμύθι και στη Ναστραντζίδικη σοφία του ευτράπελου χωρα
τού. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί στα 1800
αυτό το πρόσωπο παρελαύνει και αυτο
προσώπως από τον μπερντέ...
'Οταν η Ελλάδα μετά το ’21 αποχτάει
την ελευθερία της, και ο Καραγκιόζης
γίνεται πιο αψύς! Αρχίζει να κοπανάει
τον Χατζατζάρη στα ηρωικά έργα γιατί
δεν συμμετέχει στα κοινά...
Ο Μίμαρος στην Πάτρα, εκεί στις αρ
χές του 19ου αιώνα αναλαμβάνει να
γειώσει το δραματολόγιο του Καρα
γκιόζη στα καινούργια δεδομένα.
Εμφανίζεται η φιγούρα του Μπάρμπα
Γιώργου, του Νιόνιου και ο Καραγκιό
ζης γίνεται πιο πολιτικός πια. Η ίδια η
Πάτρα είναι μια πόλη με δυνατό λιμάνι
και εμπόριο, αστική ζωή, βιοτεχνίες
επεξεργασίας σύκων, καπνών κ.λπ.
Υπάρχει κόσμος για να δώσει βάση σ’
ένα Καραγκιόζη που δίνει βάση στο τι
συμβαίνει γύρω του.
Αμέσως η επόμενη μεγάλη σχολή
στον Καραγκιόζη είναι η γενιά του
Μόλλα, Μανωλόπουλου. Θέλω να το
νίσω, γιατί συνήθως δίνεται η εικόνα

Ε

προς τα έξω του αγράμματου, «πρωτό
λειου» καραγκιοζοπαίχτη, πως, για την
εποχή τους οι τρεις καραγκιοζοπαίχτες
που ανέφερα ως τώρα ήταν αρκετά
μορφωμένοι. Ό σ ο τώρα απομακρυνόμασταν από το ’21 και τις νίκες των ευζώνων του 1914 κι ερχόμασταν στα
λουσάτα χρόνια της μπελ επόκ, τόσο
και τα θεάματα γύρω πλήθαιναν - ε ρ 
χομός σινεμά και άλλα είδη θεάτρουκαι ο Καραγκιόζης έπρεπε να αυξήσει
την γκαρνταρόμπα του... Κι άρχισε να
παίρνει από παντού, θέματα από ρομάντσα ευρωπαϊκά, ρομάντσα ληστρικά,
διακωμώδηση της αστικής ζωής κ.λπ.
Τότε ο Μόλλας εμφανίζει τον Ομορφονιό, γόνο της αστικής τάξης που πα
θιάζεται με οτιδήποτε ευρωπαϊκό και
συγχύζεται με οτιδήποτε ανατολίτικο
και ιδίως με τον Καραγκιόζη.
Αυτό το άνοιγμα που ’κάνε ο Καρα
γκιόζης αυτής της εποχής έφερε και πή
ρε. Έ φ ερε μια καυστική σάτιρα της κα
θημερινής ζωής και των ηρώων της,
ηρώων πολύ καθαρά και ταξικά προ
διαγεγραμμένων, αλλά έχασε σε δομή,
σε αυστηρότητα, σε τραγική οικονομία!
Έ γειρεν το όλον κομμάτι προς την επι
θεώρηση... Ή δη ο Τζούλιο Καΐμι είχε
αρχίσει να χτυπάει το κουδούνι του,
ψυλλιαζόμενος την έκπτωση... Εκεί π ά 
νω που ο Καραγκιόζης άρχισε να γέρ
νει, ήρθε η Γερμανική Κατοχή· ο Κ αρα
γκιόζης με τα φτωχά του μέσα, παίζο
ντας ηρωικά κλέφτικα έργα, συνεισέφερε με τον τρόπο του στον αντικατοχικό αγώνα. Μετά ο Εμφύλιος, έχουμε
καραγκιοζοπαίχτες που κάνουν βασιλι
κό κήρυγμα από τον μπερντέ σαν τον
Βασίλαρο στην Πάτρα, και άλλους, που
όντως αντάρτες, παίζουν για τους
αντάρτες πάνω στο βουνό όπως ο Ορέστης.
...Και σιγά σιγά φτάνουμε στην εποχή
της αντιπαροχής και του άκρατου μι
κροαστισμού. Ο Φίνος Φιλμ βασιλεύει
φίνα πάνω στο συνειδητό και ασυνεί
δητο των υπηρετριών, των λαϊκών, των
χαμάληδων, των μικροαστών... Η επο
χή της Μπουγιουκλάκ έρχεται... Σ ’ αυ
τό το κλίμα ο Καραγκιόζης έχει κάτι

φωτεινές αναλαμπές, αλλά γενικότερα
αρχίζει να παίζει όλο και περισσότερο
για τα παιδιά των μικροαστών... Ξεπέ
φτει σιγά σιγά ο Καραγκιόζης σ’ ένα
μπέιμπι-πάρκινγκ. Ό λ ο ι θέλουν να
τρέξουν ν ’ αγοράσουν γρήγορα το και
νούργιο πλυντήριο και ν ’ ακούσουν
στις έντεκα τον Λαμπίρη με τις σαπου
νόπερες...
Και ερχόμαστε στο τώρα. Τι παιχνίδι
μπορεί να κάνει σήμερα ο Καραγκιό
ζης; Κάνει παιχνίδι. Θα μιλήσουμε από
την δική μας εμπειρία, μιας και τον ζούμε από μέσα. Ας βάλουμε όμως κι ένα
άλλο ερώτημα. Υ πάρχει κόσμος σήμε
ρα που να βρίσκει ενδιαφέρον στον
Καραγκιόζη; Ποιος κόσμος είναι αυτός
και ποιος Καραγκιόζης; Ε ναι, όταν
υπάρχει ποιητής πίσω από τον μπερντέ
να δώσει ψυχή στις φιγούρες, τότε το
σύμπαν επανασυντίθεται. Πριν δυό μέ
ρες έπαιζα Καραγκιόζη -στις 27 του
Μάρτη 2004- στο Καφωδείο της Λεβαδιάς. Τι έργο έπαιζα; Το Χρυσόμαλλο
Πετρέλαιο! Τι κόσμος ήρθε: Ένας
φούρναρης με την οικογένειάτου. Μία
φωτογράφος με τα ανίψια της. Μια με
γάλη παρέα μουσικών. Μία οικογένεια
εργαζομένων μαζί με τα παιδιά τους
που ’ταν πάνω από δεκαπέντε χρόνων.
Υπάλληλοι, κάτι καθηγητές, κ.λπ. Θέ
λω να πω πως τα εκατό άτομα που μαζεύτηκαν στο Καφωδείο δεν ήταν ένα
καλούπι, είχαν όμως κάτι κοινό. Ήταν
όλοι τους, με τον τρόπο τους, ανήσυχα
και φιλομαθή υποκείμενα!... Αυτό φάνηκε από το πρώτο πεντάλεπτο του Κα
ραγκιόζη. Ψυλλιάσθηκαν ότι, πρώτον

Ο Μ όλλα ς την ώρα της παράστασης.
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Συλλογή Ε.Α.Ι.Α.

θα απολαύσουν αυτά που βλέπουν και
το σπουδαιότερο χωρίς καμιά έκπτωση
προς την ευτέλεια... Ο Καραγκιόζης
τους μίλαγε κι αυτοί τον απολάμβαναν
διότι επιτέλους τον ξανα-αναγνώρισαν.
Ένα τσακ χρειάζεται, χαρακτήρας και
άσκηση από την μεριά του καραγκιοζο
παίχτη, και ο κόσμος είναι πάλι παρών.
Όταν βέβαια τον Καραγκιόζη τον συ
νοδεύεις και με ζωντανή μουσική κι όχι

κονσέρβα. Εγώ είχα την Γεωργία Γιαννοπούλου με το σαντούρι της. Ο φυσι
κός χώρος σήμερα του Καραγκιόζη εί
ναι τα café, τα σύγχρονα καφενεία. Και
υπάρχουν μερικά απ’ αυτά που μαζεύ
ουν πολύ ψυλλιασμένο κόσμο, που
όπως λέγαν οι παλιοί αριστεροί «γίνο
νται ζυμώσεις», αυτός είναι ο φυσικός
χώρος του Καραγκιόζη. Γιατί εκεί, μ’
αυτόν τον κόσμο κι απ’ αυτόν τον κό
σμο ο Καραγκιόζης ανανεώνεται. Συ
νήθως τα φεστιβάλ που οργανώνουν οι
ομαδάρχες του φολκλορισμού τύπου
Λιάβα του Μεγάρου και Ιερωνυμίδη,
αυτά είναι για ένα Καραγκιόζη λάιτ, να
χω ράει παντού και σ’ όλα τα γούστα.
Τυποποιημένο προϊόν.
Ο Καραγκιόζης όμως είναι πολύ σο
βαρή δουλειά για να αφήνεται όπου νάναι!
Κάποτε ένας απ’ αυτούς τόλμησε να
μου πει γιατί βάζω τον Καραγκιόζη και
κλέβει. Ο Καραγκιόζης, του είπα, έχει
φιλότιμο, κλέβει από βεζίρη και πάνω,
από κάτι μπινέδες σαν και σένα! Ό σο
για τον άλλον, έβαλε πάνω στη σιδερώ
στρα καμιά σαρανταριά δημοτικές
στολές από τον Έ β ρ ο (γιατί φορεσιές
δεν είναι) και τις ξεφόρτωσε στο Μέ
γαρο να χορέψουν ζωναράδικο. Σ’ αυ
τούς είναι να λύσεις το ζωνάρι σου και

Δημήτρης Σαρντούρης ή Μίμαρος
(1 8 6 1 - 1 9 1 8 ) , ο θεμελιωτής του
ελληνικού Καραγκιόζη.

να τους χορέψεις τσάμικο, έτσι που κά
ναν το Πάρκο Ελευθερίας! Ούτε πάρ
κο έμεινε, ούτε ελευθερία, μόνο η
ύβρις του Μεγάρου για να δείχνει ες
αεί, σ’ αυτούς που κρατάν τεφτέρι, το
κιότεμα των πολιτικών ΜητσοτάκηΠαπανδρέου και λοιπών. Ό ,τι θέλουν
οι μπέηδες των MME! Κόζα Μόστρα
λοιπόν! Στα καναλάκια με τα πολλά
παράθυρα!

Α ρχείο Ε.Α.Ι.Α.

Τοδέατρο του Βασίλαρου με τους σ υντελεσ τές του επί σκηνής, Μ εσολόγγι 1 9 3 3 .
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• Περί αειράς στην οινοπνευματική
τέχνη'. «Τώρα έριξα το μούστο
ατο βαρέλι, θα τ’ αφήοω να βράσουν
και μετά θα κλείσω την τάπα.
0α τ’ αφήσω ναγίνει, κι άμα θα τ’
ανοίξω, κι αν είναι καλό, θα δώσω
και στον κόσμο.» Περιττό να πω
ότι αυτή είναι και η σειρά
οποιοσδήποτε σοβαρής
άλλης τέχνης.

Για το Μουσείο
κάτω από την Ακρόπολη
οιος ομιλεί; Ο Πάγκαλος! Και
ποιος άλλος; Ο Βενιζέλος! Τι
πολιτισμό κάναν οι εν λόγω κύ
ριοι για την Ελλάδα; Ο πρώτος
διόρισε τον υπασπιστή του Λαμπράκη διοικητή του Αγίου Ό ρους με
ψεύτικα δικαιολογητικά (τίτλος Πάντειου Πανεπιστήμιου, εξάλλου ούτε
γυμνάσιο είχε τελειώσει ο κύριος)· όσο
για τον δεύτερο, ας δούμε μόνο πόσο
φρόντισε να ’ναι έτοιμο το Αρχαιολο
γικό Μουσείο της Πατησίων. Ό λο ι τον
κράξανε - εννοείται όσοι έχουν ψυχή
μέσα τους.
Φωνάζει λοιπόν ο Πάγκαλος, γιατί η
κυβέρνηση αντιλήφθηκε, έστω και αρ
γά, ότι το τέρας μουσείο που πάει να
υψωθεί κάτω ακριβώς απ’ την Ακρόπο
λη θα την σκεπάσει. Το νέο Μουσείο
θα ’ναι οχτώ φορές ο όγκος του Π αρθε
νώνα, από εκτυφλωτικό γυαλί και μπετό, ό,τι πρέπει για να «βελτιώσει» το
κλασικό τοπίο! Και ήδη σε μια επιβα
ρυμένη περιοχή. Καλά κάνει το
Υπουργείο Πολιτισμού και τους στα

Π

ματά. Και μάλιστα, για κάτι ατασθα
λίες που έγιναν, τους πάει και στο Ε πι
κράτειας. Κανένας δεν είναι πάνω από
τους νόμους.
Σαν δεν ντρέπονται, οι λίγοι ελεύθε
ροι χώροι που υπάρχουν -γ ια τους δη
μόσιους μιλάμε- τους φέρονται λες κι
είναι οικόπεδο του μπαμπά τους.
-Π ού ήσουν Βενιζέλε στην καταπάτη
ση του Πάρκου Ελευθερίας από τον
Λαμπράκη; Εδώ λέει ετοιμάζονται τα
αρχαιολογικά συμβούλια να βάλουν
εισιτήριο και στον λόφο του Φιλοπάππου· ευτυχώς αντιδρούν οι περίοικοι
και ξηλώθηκαν τα κάγκελα. Την καλύ
τερη παρομοίωση για το υπό ανέγερσιν Μουσείο την έκανε ο Αντώνης
Καρκαγιάννης. «Το τερατώδες γυάλι
νο νέο Μουσείο θα φαντάζει περίπου
σαν “Γιάννα Αγγελοπούλου” δίπλα
στις Καρυάτιδες!».
Και μία λεπτομέρεια: Στις μακέτες
που δίνουν οι εργολάβοι για το νέο
Μουσείο της Ακρόπολης -π ο υ η κυ
βέρνηση να βάλει το χέρι της και το

7SN À 0 H N 2 W

9ΡΑ
9

£ Ρ Γ ο Θ Α Τ ΙΊΑ

ψψψ

Wjpm
'

30

■Km i

πόδι της να μην χτιστεί ποτέ- φωτο
γραφίζουν το Μ ουσείο από πάνω
(ώστε ελαχιστοποιείται ο τερατώδης
όγκος του)· και δεύτερον, το πραγμα
τικό φόντο που ’να ι ο βράχος της
Ακρόπολης, τον σβήνουν με μαύρη
κόλλα χαρτί! για να μην μας τσιγλίσει
το ασυνταίριαστο.
Π αιδιά, μην μας κοροϊδεύετε, έχουμε
σπουδάσει κινηματογράφο και ξέρου
με πώς αλλάζει η εντύπωση ενός θέμα
τος ανάλογα με την γωνία λήψης! Δεν
απευθύνεστε μόνο σε ψηφοφόρους.
Και ύστερα έχουμε άδικο που φωνά
ζουμε;
Το Π άρκο Ελευθερίας που δροσίζονταν ο κοσμάκης το «δώρισαν» στον
Λαμπράκη να τους φτιάχνει το τέμπλο
με τα MME.
Το Π άρκο Ριζάρη είναι έτοιμοι να το
δώσουν στην Γουλανδρήδαινα. Την
Πλατεία Ομονοίας την κάναν σαν τα
μούτρα τους! Τώρα θέλουν να βρομί
σουν και το μέρος κάτω απ’ την Ακρό
πολη. Ως εκεί! Αυτή η λαίλαπα του εξυπνακίστικου «αναπτυξιακού» πρακτικισμού προσπαθεί να καταστρέψει και
τις όποιες διαχρονικές αξίες απομεί
νανε. Με πρώτη και καλύτερη την στοι
χειώδη άπλα μέσα στο πνιγμένο και
υποβαθμισμένο αττικό τοπίο. Αέρααα!... Πνιγόμαστε!...
Ο ι τελευταίες εξελίξεις μάς απογοη
τεύουν. Τελικά η Ν.Δ. δεν μπορεί να
ξεφύγει από το σύμπλεγμα της «νουδούλας». Ό π ω ς κάλεσε τους χασάπη
δες του ΝΑΤΟ να προσφέρουν «ολυ
μπιακή προστασία»! (ποιος είναι άρα
γε ο πρώτος στόχος των Γενίτσαρων
του Μπιν Λάντεν;), έτσι τα μάζεψαν
τώρα Καραμανλής και Τατούλης και
λένε να χτιστεί το Μουσείο Ακρόπο
λης. Τους έπεισε ο... Ζυλ Ντασέν! $3)

• Πατώντας πάνω στις νότες,
το δρόμοτον βρίσκει,
ο τυφλός λαουτιέρης.

Η μουσική

• Μου λέει, «κλείσε τα μάτια,
κι άκουσε αυτό το κομμάτι».
Μα τα ’χω ανοίξει καμιά φορά!;

• Πρέπει να ’χουμε πάντα
τα μάτια ανοιχτά,
ιδίως όταν κοιμόμαστε!
• Το κακό είναι ότι η καλή μουσική
θέλει και καλά αφτιά!

Γεωργία Γιαννοπούλου, Μιχαήλ Α νέστης (γκάιντα), Δημητρός Λύρατζης, Γιάννης
Βουλτσίδης. Φωτό: Ελένη Μ πενέκου.

Πες μου σοφέ πες μου καλέ
τι τον ζήλεψαν τον Γιάννη.
Πες μου καλέ πες μου σοφέ
τον Πρόδρομου του Ιωάννη.
Σαν σπόρος κειτονταν μ ες το σκοτάδι
η κεφαλή του Ιωάννη.
Το προηγούμενο βράδυ στην πλατεία
της Ξάνθης τραγούδαγα αυτό το τρα
γουδάκι, μουσική-στίχοι δικοί μου, στο
βιολί είχα τον Δημητρό...
Έπαιζα το έργο «Ο Καραγκιόζης και
ο Γιαννάκης ο Πρόδρομος»! Κάτι θε
ούσες με το τέλος της παράστασης έρ
χονται αναψοκοκκινισμένες και μου
λένε: «Δεν ντρέπεσαι να παίζεις τέτοια
έργα και να βάζεις τον Καραγκιόζη να
πουλάει ρινίσματα από το τίμιο ξύλο
και δάκρυα της Π αναγίας σε συσκευασιεςτων εκατό!». Μαντάμ, της λέω, δεν
έδωσα εγώ «τα άγια τοις κυσί», οι δε
σποτάδες τα εμπορεύονται!
Την άλλη μέρα χτυπάει το πρωί το τη
λέφωνο στο καφενείο του χωριού που
το ’χε ο πατέρας μου. Μια μελίρρυτη
φωνή από την άλλη άκρη του τηλεφώ
νου μού λέει: «Είσθε ο καραγκιοζοπαί
χτης Γιάννης Βουλτσίδης;». «Ναι»,
απαντώ. «Ομιλείτε με τον Πανοσιώτατο
Μητροπολίτη Ξάνθης», μου λέει. Μ εσο

λαβεί ένα κενό και να ο Μητροπολίτης
στο τηλέφωνο. «Είσθε -μου λέει- ο κα
ραγκιοζοπαίχτης που ’παίξε τον Χορό
της Σαλώμης χθες;». «Ναι, -του λ έω -τι
θέλεις;» (επίτηδες στον ένικό: όταν ομι
λώ με τις εξουσίες, σαν τον Καραγκιόζη
με πιάνει το νταβατζίδικο!).
«Μου επαραπονέθησαν κάτι πιστοί
-μου λέει (αυτό το ε στο επαραπονέθη
σαν με ξελιγώνει- εγώ συνήθως μ’ αυτές
τις αποχρώσεις κάνω τον Βεζίρη στον
Κ αραγκιόζη)- μου επαραπονέθησαν
ότι προσβάλατε τον Ιωάννη τον Πρό
δρομο».
« —Τι του ’κανα; - του λέω.
—Μα τον είπατε Γιαννάκη.
—Παπαδιαμάντη έχεις διαβάσει;
—Γιατί με το ρωτάς;
—Γιατί αν διάβαζες θα καταλάβαινες
πως ο λαός αυτά που εσείς έχετε απένα
ντι τα νιώθει δίπλα του, και την Παναγία
την λέει Παναγίτσα μου και τον Γιαννάκη Γιαννάκη μου... Αλλά εσείς όλα τα
τοποθετήσατε απέναντι, συμφέρει!
—Μα πώς μου μιλάτε έτσι, τον προ
σβάλατε τελεία και παύλα και να μην
ξαναπαίξετε αυτό το έργο.
—Κοίταξε -του λέω - ως τα τώρα κρα
τιόμουνα, αλλά τώρα θα αμολήσω τον
γάιδαρο μου ίσα πάνω σου. Πρώτα
πρώτα, δεν είδες το έργο. Εγώ μέχρι

τραγούδι του ’γραψα του Προφήτη!
Δεύτερον, με καταγγέλλουν σε σένα
κάτι ακέφαλοι, διότι δεν μου δίνεις τα
ονόματά τους. Κουκουλοφόροι! Τρί
τον, δεν θέλεις να κόψεις μόνο το ψωμί
μου αλλά και την φωνή μου. Γι’ αυτό
όπου σε βρίσκω θα σε βαράω!»
Του κλεισα, ναι, μα την Παναγιά, το
τηλέφωνο και επειδή ήξερα ότι θα πά
ρει στους υψηλά ιστάμενους για να με
κλείσουν τις πόρτες σε διάφορες δου
λειές με δήμους κ.λπ., πρώτος κάλεσα
πρενς-κομφετί! Και μίλησα στους δη
μοσιογράφους. Στη Θράκη για μέρες
ήταν πρώτο θέμα, με κείμενα συμπαρά
στασης και αναθέματος, πότε στον μη
τροπολίτη πότε σε μένα, αναλόγως τα
γούστα του κοινού! Μέχρι ο Βότσης
έγραψε στην Αθήνα.
Τώρα θα μου πείτε, τι σχέση έχουν όλα
αυτά με τον τίτλο του άρθρου που ’ταν «η
μουσική». Έ χουν και παραέχουν και ο
σωστός αγώνας έχει ρυθμό μέσα, είναι
μουσική! Πώς γράφονται τα τραγούδια;

Ο Δημητρός Λύρατζης: Ταξρμια από το π.Χ.!...
Εδώ και χρόνια στον Καραγκιοζάκο έχω μόνιμο συνεργάτη τον βιολιτζή
Δημητρό Λύρατζη. Είμαστε κοντοχωριανοί κι από παιδί τον θυμάμαι να
παίζει σε γάμους και πανηγύρια...
Μετά και πριν από κάθε παράσταση πιάνουμε την φιλοσοφία... Πριν με
τον καφέ και μετά με το κρασί... Κι όταν επιστρέφουμε αργά το βράδυ
με το φορτηγό ο Δημητρός συνήθως πιάνει τον μονόλογο...

JJ

γώ τότε είχα ένα χωριανό, έπαιζε
λίγο βιολί, ερασιτεχνικά... Μια
μέρα με βλέπει: «έλα δω ρε, σένα
σ’ ακόυσα ότι παίζεις βιολί, έχεις
δικό σου βιολί;», «δεν έχω» τούπα, «εγώ έχω ένα, έλα να σου δώσω για
να μάθεις» και μου το έδωσε. Ε, μουτόδώσε, το είχα εγώ κάνα χρόνο, δυο, ξέ
ρω ’γω, αρκετό καιρό το είχα, έμαθα να
παίζω καλά... Ε, αφού δεν ήταν δικό
μου, επόμενο ήταν κάποτε να μου το ζη
τήσει πίσω και μια μέρα μούπε: «κείνο
το βιολί να μου το φέρεις, φτάνει τό
σο...». Μόλις μου τόπε, αισθάνθηκα
σαν να με καθάρισε σαν αβγό.
Πήγα στο σπίτι, πρώτα το έπαιξα, για
τί τώρα πότε θα ξανάπαιζα, ε τόβαλα
μες στη βαλίτσα, το πήγα στον άνθρω
πο... Ό τα ν γύρισα, βλέπω το σπίτι
άδειο. Πω, πω, ένιωθα ένα πράμα, αν
και ήμουνα μικρός τα ένιωθα, δεν μπο
ρούσα να το πω. Αλλά... ένιωθα πως
λείπει από τον πλανήτη ένα πράμα·
δυο, τρεις, ένας μήνας εγώ δεν έχω να
παίξω τίποτα, μένα το μυαλό εκεί ήταν
κολλημένο. Ξυπνούσα, το μυαλό μου
στο βιολί ήταν, το βιολί μού τόχε πά
ρει... Και πέφτω στην αρρώστια κι αρ
ρώστια ήταν να βγάλει όλο το κορμί
κόκκινες φουσκάλες, είχα γεμίσει από
τα πόδια κάτω μέχρι πάνω, κόκκινα...
Ε, τότε πού να πάω στο γιατρό, φτώ
χεια, δεν ήξεραν, θυμάμαι η γιαγιά μου
έφτιαξε μια κόκκινη αλοιφή για να πε
ράσει αυτό το πράμα... Αλλά ο πατέρας
μου βλέποντας πως δεν γινόμουν καλά
ζεύει τα βόδια και πάμε με την βοϊδά
μαξα στο γιατρό στην Κομοτηνή. Φτά
σαμε, ξεπεζέψαμε, ρίξαμε στα βόδια
λίγα καλαμπόφυλλα να τρώνε, και μεις
πήγαμε για εξετάσεις. Τότε δεν είχε
ούτε αυτοκίνητα, ούτε ποδήλατο δεν εί
χε, άλλες εποχές, άλλα χρόνια, άλλα πι
στεύω... Μ παίνουμε στο γιατρό μέσα, ο
γιατρός αφού με ’ξέτασε λέει στον πατέραμ’: «αυτά που έβγαλε ο μικρός, αυ
τές τις κόκκινες φουσκάλες, αυτά βγαί
νουν μόνο από στεναχώρια, αλλά αυτό,
παιδί είναι ακόμα...». Τ ’ ακούω κι εγώ

Ε
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όμως αυτό που λέει ο γιατρός στον πατέραμ’ -αυτή η δουλειά γίνονταν το ’47
με ’48, εγώ είμαι γεννημένος το 1940-,
κίν’σα λοιπόν του γιατρού την περιέρ
γεια: «μικρό παιδί τι στενοχώριες νάχει». Ο πατέρας μου του λέει: «αυτός
είναι και οργανοπαίχτης». «Τι όργανο
παίζει;» ρωτάει ο γιατρός. «Αυτός πα ί
ζει βιολί, αλλά δεν έχει δικό του, τούδωσε ένας χωριανός το δικό του βιολί
και τώρα του το πήρε πίσω». Ο γιατρός
μόλις άκουσε αυτό το πράγμα -ε, για 
τρός ήταν-, κατάλαβε. «Δεν ξέρω τι θα
κάνεις, θα πα να του πάρεις τον γιο σου
ένα βιολί γιατί τον έχασες, κι ούτε φάρ
μακα θέλει ούτε τίποτα». Ε, αφού ήρ
θαμε στο χωριό, αφού άκουσα κι εγώ
την ιστορία, ότι θα μου πάρει βιολί, άρ
χισαν τα σημάδια, οι φουσκάλες να
φεύγουν κιόλας... Και πάμε μετά από
δυο μέρες στην Κομοτηνή, πουλάμε
ένα αμάξ’ στάρι και μου αγοράζει ένα
βιολί 675 δραχμές. Εγώ πήρα το βιολί
κι από κει μέχρι ναρθούμε στο Αϊθόδωρο έπαιζα πάνω στο κάρο. Αφού
μπήκαμε στο χωριό, με βλέπουν τ’
αδέλφια μ’: «παίξε αυτό, παίξε και κεί
νο» γύρευαν. Μ ’ αυτό το βιολί έπαιζα
μέρα νύχτα, φυσικά μόνο όταν κοιμό
μουν δεν έπαιζα, κι έπαιζα τα πάντα,
ό,τι μελωδίες άκουγα εκείνη την εποχή
τις έπαιζα όλες.
Αλλά ένας φίλος του πατέραμ’ πούταν
μαζί στο Αλβανικό μέτωπο, αφού τέλειωσε ο πόλεμος, από κουβέντα σε
κουβέντα ο μπαμπάς μου του λέει: «έ
χω κι ένα γιο που παίζει βιολί». Αυτός

Ο Δ η μ η τρ ό ς Λ ύ ρ α τζ η ς με κομπανία.

τώρα μες στην πόλη ήταν πιο εξελιγμέ
νος. Λ έει στουν πατέραμ’: «Στείλτον να
μάθ’ να παίζ’ με νότες, γιατί θα τον
χρειασθούν αργότερα...». Έ τσ ι κι έγι
νε. Μια μέρα πάμε στο Ωδείο και με
γράφει. Τότε ήμουν 13 χρόνων, αυτή η
δουλειά γινόταν το ’53. Για εφτά χρό
νια παρακολούθησα κλασικό βιολί και
πήγαινα με τα πόδια, έβρεχε δεν έβρε
χε, δυο φορές την εβδομάδα από το χω
ριό στην πόλη, οχτώ χιλιόμετρα δρό
μος. Πέρασα στην ανωτέρα τάξη... αλ
λά δεν με βοήθαγε κι ο δάσκαλος ιδιαί
τερα... μόνο όταν έδινα εξετάσεις ο
αείμνηστος Βύρων Κολάσσης -με δύο
σίγμα κι αυτός- συγκεκριμένα έδωσε
συγχαρητήρια δια χειραψίας μόνο εμέ
να... και σε κανέναν άλλον. Δηλαδή
εγώ είχα αξία και δεν γνώριζα τίποτα...
Έ π ειτα εγώ τέλειωσα, λεφτά από την
μουσική δεν βλέπαμε... Κι έπειτα είπα
θα τ’ αφήσω όλα ν ’ ασχοληθώ με τους
γάμους και τα πανηγύρια... Από τότε
μέχρι τώρα... η ζωή μου, το βιολί μου!

Έ χ ω δυο γιους μουσικούς, διπλωμα
τούχους κλασικής μουσικής, τον Τάσο
και τον Χάρη, ένας είναι κιθαρίστας ο
άλλος πιανίστας, διδάσκουν, κάνουν
κονσέρτα και παράλληλα ασχολούνται
κι αυτά με την πανελλήνια μουσική.
Ό σ ο για μένα, μούχει μείνει από την
κλασική μόνο η τεχνική του βιολιού.
Την τέχνη του λαϊκού βιολιού την έκλε
ψα από τον τσιγγάνο ονόματι Ηλία
Μαβέλη, πρόσφυγας κι αυτός Ανατολικοθρακιώτης... Αυτά τα δύο είδη μου
σικής έκανα μίξη κι έχω αυτό, αυτό που
βγάζω σήμερα... Μ πορεί οι παλιοί να
δείχναν δύσκολα, αλλά μόνο που έπαι
ζε μπροστά σου, τελείωσε...

πας to λόγιο.
f /ίζονταιτα βλέμμα™·
__ λ „πΩιιπτεοηση·

Π ε ρ ί «μεταφυσικής» στη μουσική τέχνη
α. Η μουσική παραμένει η ίδια, αλ
λά οι άνθρωποι την χαλνάνε.
Γιατί ασχολούνται μαζί της άνθρω 
ποι που δεν είναι γεννημένοι για μου
σικοί... Κι αυτοί που γεννήθηκαν για
μουσική ξεχωρίζουν κι είναι πολύ λί
γοι, είτε τραγουδάνε, είτε παίζουν
μουσικά όργανα...
β. Ο μουσικός, για νάνα ι μουσικός,
πρέπει να γεννηθεί μουσικός, για νάχει απόδοση, για να δώσει αυτό που
πρέπει να δώσει· αυτός που δεν γεν
νήθηκε μουσικός θα λέγεται μόνο

μουσικός, χω ρίς κανένα νόημα γύρω
από το θέμα της μουσικής. Μουσικός
δεν είναι να μάθεις να παίζεις ένα
κομμάτι, να το παίζεις σωστά, αλλά
το θέμα τηΓ μουσικής είναι πέραν αυ
τού.

κός ο πραγματικός. Π ρέπει νάχεις
μεγάλη ευαισθησία, μεγάλη φαντα
σία, νάναι πεντακάθαρη η ψυχή σου,
νάχεις δύναμη να βλέπεις πέρα από
το χάος, πέρα από το σύμπαν... Αν
δεν έχεις αυτή τη δύναμη, σε παρατάε ικ ιο Θεός...

γ. Πρώτα πρώτα δεν τον ενδιαφέρει
το χρήμα, γιατί άμα σε ενδιαφέρει το
χρήμα δεν θα μάθεις να παίζεις κα
μιά φορά, είσαι καθαρισμένος από
πρώτο χέρι.

Κλείσιμο
Αυτά τα θέματα δεν έχουν κλείσιμο.
Αρχίζουν και τελειώνουν με τον κό
σμο.

δ. Με τα ταξίμια ξεχω ρίζει ο μουσι

Δον Σάντσο Βουλτσίδης

33

Ο Καραγκιόζης μάγαρας
στην Αργό του Ιάσονα
Άλλος για το χρυσόμαλλο πετρέλαιο ΜΜ
(Συνάντηση Καραγκιόζη-Ιάσονα στο λιμάνι)
Ιάσονας: Άντε επιτέλους, ήρθες, εσύ είσαι ο μάγειρας;
Καραγκιόζης: Γιαχί, δεν φαίνεται;
Ιάσονας: Γιατί είσαι ξυπόλυτος;
Καραγκιόζης: Εγώ είμαι μοντέρνος μάγειρας, μαγειρεύω με
τα ποδαράκια, γι’ αυτό!...
Ιάσονας: Έ χεις ξαναδουλέψει μάγειρας;
Καραγκιόζης: Ναι, σε μια οικογενειακή ταβέρνα στην Κομο
τηνή.
Ιάσονας: Και πώς τα πήγες;
Καραγκιόζης: Δεν τα πήγα, τους πήγαιναν, το κέντρο δηλητη
ριάσεων ήταν δίπλα...
Ιάσονας: Χα, χα, είσαι καλαμπουρτζής, ξέρεις από πολλές
κουζίνες;
Καραγκιόζης: Ό λες τις κουζίνες της γειτονιάς μου τις ξέρω,
απ’ όλες έχω βουτήξει και κάτι!...
Ιάσονας: Δεν εννοούσα αυτά, λέω αν ξέρεις από ευρωπαϊκή,
ασιατική κουζίνα.
Καραγκιόζης: Ρε κι ογρωπαϊκή ξέρω και την Κασιανή επίσης
παλιά την είχα γκόμενα!...
Ιάσονας: Λοιπόν Καραγκιόζη, θα εργάζεσαι, θα πληρώνεσαι,
θα τρως και θα κοιμάσαι στο καράβι.
Καραγκιόζης: Άμα κοιμάμαι απ’ έξω, γίνεται να μου δίνεις τα
λεφτά;
Ιάσονας: Πάψε Καραγκιόζη, το πρόγραμμα είναι σοβαρό.
Καραγκιόζης: Ναι, να κάνουμε πλιάτσικο όπου γης με το στα
νιό!...
Ιάσονας: Εμπρός λοιπόν για νέα κατορθώματα.
Καραγκιόζης: (τραγουδώντας)
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα
μου τα ’πες με το πρώτο μου το γάλα!
Αχ βρε παιδιά, τι κακό πράγμα, να σε γεννάει η μάνα σου με
τόσα βάσανα, για να σε παραδώσει ο πατέρας σου στον Μπους
στον Βους στον Αθνάρ (ευτυχώς αυτόν τον ψόφησαν στις εκλο
γές, έπεται συνέχεια!... ) να σε ρίξουν στην πρώτη γραμμή για τα
πετρέλαια!... Άλλος για το χρυσόμαλλο πετρέλαιο!...
(Ο Καραγκιόζης εισέρχεται μέσα σ’ ένα σκυλοπνίχτη του
έκτου στόλου, πιάνει το τραγούδι).
Βλέπω, μέσα στο γυαλό, να ’ναι το νερό θολό
τα ψάρια σιωπηλά, με δόντια μακρουλά
τώρα, στον πόλεμο θα πάμε
και θα μας φαν αν δεν τους φάμε!...
Καραγκιόζης: Δεν μου λες ρε Σταύρο, γιατί την Μαύρη Θ ά

λασσα την λένε μαύρη;
• Λάσπη και πέτρες μάς πέταξαν
Σταύρακας: Μαύρισε απ’ το
πατέρα!
κακό της, απ’ τα απόβλητα που
- Τσάμπα σπίτι χτίσαμε παιδί μου!
ρίχνουνε.
•Τ ο κακό δεν είναι να πας να
Καραγκιόζης: Τι, έτσι θα πάει
παίξεις Καραγκιόζη στο Μέγαρο.
ο κόσμος μπροστά, πρέπει να
Το κακό είναι που θέλουν να σου
βρομίσει πρώτα! Για να κατέβω
κρατήσουν τα δόντια στην είσοδο!
τώρα κάτω στο αμπάρι να τους
μαγειρέψω καμιά φασουλάδα με
προπέρσινα φασόλια! Άντε κυρά φασουλάδα, γιατί δεν βράζεις, θέλεις καλό ζέσταμα! Να σου πω ένα τραγούδι; Αμέ!
Τ ικ τακ, τίκι τίκι τακ
κάνει η καρδιά μου, σαν σε βλέπω, να αφρίζεις,
φα-σου-λάδααα!
Τ ικ τακ, τίκι τίκι τακ,
την ψυχή μου, την ευφραίνεις, γριά
νταρντάνααα!
Θέλω φραντζόλα μου, να σ’ αρωτήσω,
σαν δεν σε βλέπω, θα αρρωστήσω,
γιατί, όταν σε κοιτώ,
γυρίζει η κοιλία μου,
στο γουρ, γουργουργουρδιστάν !...
Καραγκιόζης: Τι, δεν έβρασες ακόμα, θέλεις και ποίημα από
πάνω. Θα στο πω!
Σιγόβραζε φασουλάδα μου, σιγόβραζε.
Το καζάνι σου, μια θάλασσα πλατιά,
ο φλοίσβος του ζουμιού σου μες τ’ αφτιά
μου φέρνει στο μυαλό ζαλάδα.
Χαίρε, ω χαίρε φασουλάδα,
που όποιος σε τρώει ακούγεται
σε όλη την Ελλάδα!...
(Εμφανίζεται ξαφνικά ο Ιάσονας).
Ιάσονας: Τι κάνεις εκεί βρε;
Καραγκιόζης: Τραγουδάω της φασουλάδας για να βράσει
όμορφα.
Ιάσονας: Της φασουλάδας;
Καραγκιόζης: Να δεις όταν έχω κεφτέδες, τι τραγούδια τους
ρίχνω!
Ιάσονας: Βρε είσαι τρελός, ξέρεις από μαγειρική εσύ;
Καραγκιόζης: Γιατί, ξέρεις εσύ, που τα βρίσκεις όλα έτοιμα!...
(Η συνέχεια επί του μπερντέ. Ο Καραγκιόζης του Δον Σάντσο
VRIZQ δεν σερβίρει κονσέρβα!)
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Στο τετρασέλιδο που
ακολουθεί βάλαμε
μερικές χρωματιστές
φιγούρες του Θρακικού
Θεάτρου Σκιών,
φτιαγμένες από την
Γεωργία Γιαννοπούλου.
Έτσι και οι πιτσιρίκοι
θάχουν δουλειά για τους
καλοκαιρινούς μήνες των
διακοπών.
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Ο Σάντσο Πάντσα

Οι φιγούρες στον Καραγκιόζη
ταν βγάζεις μια φι
γούρα πάνω στο πανί,
πρέπει πρώτα πρώτα
να την τραγουδήσεις,
«ν’ αδειάσει το στή
θος τής», έλεγε ένας παλιός
καραγκιοζοπαίχτης. Αλλά,
για να την βγάλεις την φιγού
ρα, να την χορέψεις και να
την τραγουδήσεις, πρέπει να
είναι φιγούρα!, να μιλάει τον
τύπο που παριστάνει. Πριν
πει οτιδήποτε, να τα ’χει πει
όλα της με το «φιζίκ». Άρα ο
ζωγράφος, αν δεν είναι κο
ντά στον δραματουργό, αν
δεν καταλάβει τι τον πονάει
στην κάθε φιγούρα, τι στοι
χεία πρέπει να ’χει για να εκφράσει τα στοιχειά που έχει
μεσάτης, αν δεν... τότε μιλά
με για προδοσία! Εσύ πας
από δω και η φιγούρα απ’ την
αντίθετη.
Παραδείγματος
χάριν, τώρα ετοιμάζω ένα
καινούργιο έργο: «ο Καρα-

Ο

γκιόζης στο λαβύρινθο του
Μη-νοά!...». Κάτω στον λα
βύρινθο όμως η Πασιφάη
έχει χώσει το προϊόν του άνο
μου έρωτά της, τον Μινώταυ
ρο, για να τον κρύψει από την
κοινή θέα των υποτακτικών
της... Πώς θα ’ναι αυτός ο
Μινώταυρος ζωγραφικά; Θα
’ναι ο Μινώταυρος ο τρομε
ρός, κοντά στο θηρίο που τα
βάζει σ’ ένα δραματικό αγώ
να με τον Θησέα, θα ’ναι ο
Μινώταυρος του Πικασό, το
σύμβολο της αρχέγονης σε

ξουαλικότητας ή... Εγώ ήθε
λα ο Μινώταυρος να φαίνε
ται ένα κακομοίρικο παιδάκι
με κοτσίδα, κερατάκια και
σκουλαρίκι, με την μεταξωτή
πορφυρή τήβεννο στην πλά
τη, με το φροντισμένο σανδαλάκι, που τον έχει χώσει η μα
μά εκεί μέσα για ν’ αποφύγει
το σκανδαλάκι! Έ τσι αυτή η
μορφή εξυπηρετούσε τη δί
κιά μου δραματουργία... Αν
ο ζωγράφος δεν ψυλλιάζεται

όλα αυτά και βαδίζει με το
στερεότυπο, είναι καλύτερα
να παίξεις με τα χέρια!
Εγώ ευτυχώς έχω την Γεωργία Γιαννοπούλου που ξεκί
νησε αυτοδίδακτη την ζω
γραφική σ’ ένα χωριό στην
Καλαμάτα, στο Διαβολίτσι,
μπερδεύτηκε μετά σ’ ένα ερ
γαστήρι βυζαντινής αγιογρα
φίας στην Αθήνα, για να καταλήξει στα χέρια του... Κα
ραγκιόζη. Ό λες οι φιγούρες
που βλέπετε εδώ στο αφιέ
ρωμα είναι δικό της έργο.

Ο Καραγκιόζης ΟλυμπιομπίΥβλίκης!..·
Καραγκιόζης: Για έβγα Κολλητήρι να
δεις, μαζεύτηκε ο κόσμος ν ’ αρχίσουμε
την παράσταση.
Κολλητήρις: Μαζεύτηκε, μαζεύτηκε.
Κα: Να δεις κι εγώ τι έχω μαζέψει!
Ko: Τι έργο θα παίξουμε σήμερα πατέλα, τον Καραγκιόζη Ολυμπιονίκη;
Κα: Τον Ολυμπιομπινελίκη θα παί
ξουμε παιδί μου, που δεν μας τον παρήγγειλε κανένας, μόνο η συνείδησή
μας!...
Ko: Κι όμως ρε πατέλα, εσύ είσαι κα
λός· αν έτρεχες στους Ολυμπιακούς
Αγώνες στο τρέξιμο, θα ’βγαινες πρώ
τος.
Κα: Ναι, μ’ έχει προπονήσει η ελληνι
κή αστυνομία, δεν μ’ έχει αφήσει σε
χλωρό κλαρί1 με την τρομολαγνία που
μας δέρνει σήμερα, αν ξυστείς στο ίδιο
σημείο σε δημόσιο χώρο πάνω από
τρία δευτερόλεπτα, τα παιδιά της αντιτρομοκρατικής το παίρνουν σαν σινιάλο για εκπυρσοκρότηση! και σε πάνε
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αυτόφωρο.
Ko: Ρε πατέλα, και ο πασάς Καραμάν-Αλής έχει άδικο, που φώναξε το
ΝΑΤΟ να μας φυλάξει από τον Λάντεν.
Κα: Σοβαροί κι αυτοί, φώναξαν τον
αρχιτρομοκράτη να μας φυλάξει απ’
τους τρομοκράτες!
Ko: Και τι θα κάνουμε τις μέρες των
Ολυμπιακών;
Κα: Θα πάμε για ψάρεμα, ας την φάνε
την βόμπα μόνοι τους!
Ko: Λες να βρέξει!;
Κα: Γιατί όχι; Από την Σούδα δεν
απογειώνονταν τα Αμερικανάκια να
αδειάσουν τις βόμπες τους στην Βα
γδάτη; Μπρος, πήγαινε μέσα τώρα,
γιατί θα σηκώσω ακόμα βαρύτερες φ ι
γούρες!
(Από απέναντι εμφανίζεται ο Χατζατζάρης.)
Χατζατζάρης: Καραγκιόζη μου, και

σε γύρευα!
Καραγκιόζης: Είσαι σε ενδιαφέρου
σα!
Χα: Είμαι ευτυχισμένος σήμερα, γιατί
μετά από δεκαοχτώ χρόνια γνωριμίας
με την Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη -δ εν την γνωρίζω τώρα, ήμουν
όπως ξέρεις ψηφοφόρος της- μπόρεσα
επιτέλους, μου είπε η ίδια να της μιλάω
στον ενικό..! Κι εγώ, παρότι δυσκολεύ
τηκα, νιώθω πολύ ευτυχισμένος...
Κα: Που της μιλάς στον ενικό;
Χα: Ναι.
Κα: Γιατί πόσες Γιάννες είναι, σε πό
σες Γιάννες μιλάς όταν της μιλάς;
Χα: Σε μία.
Κα: Ε λοιπόν...
Χα: Έ ...
Κα: Αάβε να ’χεις! (αρχίζει να τον βα
ράει).
Χα: Στάσου, το σπουδαιότερο δεν σου
το ’πα.
Κα: Για λέγε.

Χα: Με διόρισε διευθυντή της Πολιτι
στικής Ολυμπιάδας! Θέλεις να σε χώσουμε κάπου;
Κα: Ναι, μες στο μνήμα!
Χα: Βρε έλα, χαζέ!
Κα: Άσε ρε Χατζατζάρη, δεν γίνεται.
Χα: Γιατί ρε, τι παραπάνω έχει ο Θεοδωράκης που ’γράψε το κάντος ολύμπικος, ή ο Σαββόπουλος που μάζευε εθε
λοντές με την Γιάννα, τι παραπάνω
έχουν αυτοί από σένα;
Κα: Λεφτά!... Σ ’ όλα τ’ άλλα, τους έχω
από κάτω!
Χα: Εγώ λέω να ’ρθεις και να γράψεις
και τον Σβούρα εθελοντή.
Κα:Τι ακριβώς θα κάνει το παιδί;
Χα: Θα τρέχει να τους μαζεύει το
μπαλάκι από το τένις, θα γίνει οδηγός
διασημοτήτων και άλλα.
Κα: Και τι θα παίρνε ι;
Χα: Τίποτα, εθελοντής είπαμε..!
Απλά η προσφορά του θα αναγνωρισθεί έγγραφα...
Κα:Σώπα...
Χα: ...έτσι όταν θα πάει να ζητήσει
δουλειά αλλού...
Κα: ...να ξεσκατίζει χονδρότερους
κώλους, να προτιμάται, γιατί θα ’χει
μπόνους από προϋπηρεσία το καλό
μου! Άσε ρε Χατζατζάρη, η δίκιά μας
μπαράγκα βγάζει αντάρτες- μπάτλερ,
και απλήρωτους μάλιστα, στον Χατζηχαβιάρη, απέναντι! Και γιατί όλα αυτά
ρε Λεβιέ; Για να μπορέσει η αντίντας
και η πούμα -που ’χουν τα κρεματόρια
εργοστάσια στον τρίτο κόσμο με μι
σθούς πείνας για τα ανήλικα που δου
λεύουν εκεί μέσα- να τα οικονομάνε
περισσότερο!... Βγήκαν όλα αυτά τα
μελιστάλαχτα κιλοτάκια οι πρωθιέρειες της Ολυμπιακής Coca-Colas να κά
νουν καμιά ένσταση για όλα αυτά; - ή
μας το παίζουν θυγατέρες του Απόλλω
να οι ανέραστες! με τα γαϊδουρινά κελεύσματα στον ήλιο!... Εκεί στην Ολυ
μπία κοντά στα βαθιά μεσάνυχτα ντε!
Συγκράτα με, γιατί θα μιλώ ως αύριο
πανάθεμά με, βάραγε ρε γρουσούζη να
σταματήσω, δεν βλέπεις πως μου ’ρθε
ντελίριο μ’ αυτά που βλέπω να συμβαί
νουν... Καλά, αφού δεν με βαράς εσύ,
να σε βαρέσω εγώ που φταις κιόλας
(τον βαράει). Να, να, να. Και το καλό
που σε θέλω κάν’τηνα το γρηγορότερο.
Κι εγώ τις μέρες των Ολυμπιακών Ά γο

νων θα πάρω την πιο άγονη γραμμή, με
το καράβι να πιάσω κάνα νησάκι που
να μην έχει πάει το ρεύμα ακόμα, ούτε
να σας βλέπω ούτε να σας ακούω! Δεν
ήθελα και να σας πληρώνω βέβαια, αλ
λά..! (ο Χ ατζατζάρης φεύγει σαν βρεγ
μένη γάτα). Άσε ρε παιδιά, το καλύτε
ρο το ’πε ο Πίνδαρος για τους Ολυμπια
κούς και να σκεφτείτε τότε γινόταν και
με κάποιο μέτρο, να τι έλεγε: Σ ’ αυτού
του είδους αγώνες πηγαίνουν τριών ει
δών άνθρωποι. Αυτοί που σηκώνουν
σκόνη με το πέλμα τους τρέχοντας ποι
ος θα βγει πρώτος, οι αθλητές! Αυτοί
που ’ναι κάτω κάτω στις κερκίδες και
παθιάζονται με το ποιος θα βγει πρώ
τος, και τέλος αυτοί που κάθονται πάνω
πάνω, θεωρούν τους μεν και τους δε
και γελάνε!

μιλάμε την ίδια γλώσσα.
Α: Έ ι, εγώ δώσει εσένα πολλά λεφτά
κολλήσει σήμα...
Ο: Κύριε, εγώ δεν παίζω για τα λεφτά.
Καραγκιόζης (που κρυφοκοιτάζει τη
σκηνή μέσα από την μπαράγκα): Κύριε
Ο ρφέα μου, μην του λες τέτοια πράγ
ματα και πάθει ο χαζοαμερικάνος κα
νένα έμφραγμα, γιατί αυτοί δεν κάνουν
τίποτα που να μην είναι για τα λεφτά!
Α: Έ ι, εγώ πληρώσει εσένα καλά.
Καραγκιόζης (βγαίνοντας νευριασμέ
νος από την μπαράγκα): Κι εγώ θα σε
πληρώσω! Άρχισε να λαμβάνεις (τον
βαράει δυνατά).
A: Please, stopping, please, please, oh
my God! (πέφτει ξερός!).
Καραγκιόζης: Ρε, δεν σου ’λεγα να
του δίνεις και να μην τον ζαλίζεις, ο άν
θρωπος είναι από άλλη εποχή, με άλλα
γούστα! Να τώρα λιποθύμησες. Ρε, πω
πω, αμάν, τον σκότωσα! Μπράβο μου!
Ρε παιδιά, μήπως σας βρίσκεται εδώ
κοντά και κάνας αθάνατος της Ολυ
μπιακής Επιτροπής, να τεστάρω το
προϊόν, έχω ρέντα! Ορφέα, πού ’ναι ο
Ορφέας, έφυγε, δεν πειράζει. Αυτός
θα συνεχίσει την αδιατάρακτη πορεία
του κι ας μην τον αντιλαμβάνονται οι
οικότροφοι των σύγχρονων μπορδέλων
της δόξας, οι χουλιγκάνοι των γηπέδων
που παθιάζονται με τα ρεκόρ των υπερεκπαιδευμένων ντομπαρισμένων μαϊ
μούδων που υποδύονται υπερ-ήρωες!
Αυτός θα συνεχίσει, άλλοι έχουνε καθήσει!

(Ο ποιητής Ο ρφέας εμφανίζεται πάνω
στο μ π ερ ντέ και μόλις τελειώνει τον
Ο ρφικό ύμνο εμφανίζεται από απένα
ντι ο ατζέντης της Coca-colas!)
Ατζέντης: Έ ι γιου, ιγκώ ατζέντης, μάνατζερ της Coca-Cola.
Ορφέας: Δεν σας εννοώ.
A: Do you speak English?
Ο: Μήπως εσείς γνωρίζετε αρχαία ελ
ληνικά;
A: Do you know Coca-Cola?
Ο: Ξέρετε κύριε ποιος είμαι;
Α: Ω, γιες! You Ορφέας, θεός της
μουσικής- ψάχναμε τον Ευριπίδη, αλλά
καλύτερα που πέσαμε πάνω σας. Εμείς
θέλουμε κολλήσει σήμα Coca-Cola κι
θάρα σου για ολυμπιάνικους!
Ο: Κύριε, δεν σας καταλαβαίνω, δεν

(Μέγαρο Καραμάν-Αλή Πασά, συζητά
ει με τον υπασπιστή του, Αρήφ Ρονσίτ.)
Ρουσίτ: Τι σ’ έκανε πασά μου και με
κάλεσες τόσο πρωί στο σεράι;
Κ α ρ α μ ά ν -Α λ ή ς:
Κύριε Ρουσίτ υπασπιστά μου, γνωρί
ζετε ότι τώρα με
την
διοργάνωση
των Ολυμπιακών
Αγώνων έχω πολ
λές ευθύνες, να πά
νε όλα καλά. Διότι
όπως γνωρίζεις οι
Αμερικάνοι και οι
πολυεθνικές που
κρύβονται
πίσω

cm’ αυτοΰς, δεν πρέπει να στενοχωρη
θούνε καθόλου.
Ρουσίτ: Μα τι σας προβληματίζει, θα
’χουμε διακόσιες χιλιάδες αστυνομι
κούς, πενήντα χιλιάδες μυστικούς,
τριανταδύο χιλιάδες κάμερες, ελικό
πτερα, σκυλιά, αεροπλανοφόρα, τα πά
ντα!
Καραμάν-Αλής: Δεν φοβάμαι τους
τρομοκράτες, μόνο ένας με προβλημα
τίζει.
Ρουσίτ: Ποιος;
Καραμάν-Αλής: Γνωρίζεις κάποιον
Καραγκιόζη;
Ρουσίτ: Ναι, μα αυτός είναι ακίνδυ
νος, μόνο κάτι καλαμπούρια λέει.
Καραμάν-Αλής: Τα καλαμπούρια του
φοβάμαι γιατί είναι τσουχτερά. Την άλ
λη φορά δεν θυμάσαι που πετάχτηκε σ’
ένα συνέδριο ακάλεστος και ενώ εγώ
εκείνη την ώρα μιλούσα για αναμόρ
φωση αυτός πέταξε: «Αμνόρφωση εί
ναι πασάμ’ αυτό που πάτε να κάνετε,
όχι αναμόρφωση» και λύθηκε όλη η αί
θουσα στα γέλια... Είναι πολύ καίριος
και διαολεμένος, μεταμορφώνεται συ
νεχώς. Αμ’ το άλλο, στους πανευρωπαϊ
κούς αγώνες, που ρεζίλεψε την τουρι
στική αστυνομία της χώρας νοικιάζο
ντας την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα για μπαγκαλόους σε γερμανούς
τουρίστες!
Ρουσίτ: Και τι προστάζετε λοιπόν;
Καραμάν-Αλής: Ό λη η αστυνομία,
εκτός από κείνο τον βλάκα τον χωρο
φύλακα που ’κάνε σκοποβολή την ώρα
της τελετής ανάματος της φλόγας στην
Ολυμπία και τρομοκρατηθήκαμε νομί
ζοντας ότι μας την πέσανε τα ογλάνια
του Λάντεν, εκτός λοιπόν απ’ αυτόν,
όλη η αστυνομία να φυλάει την μπαράγκα του Καραγκιόζη, να μην μπορέσει
να βγει καθόλου έξω καθ’ όλην την
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ρουσίτ: Μα αυτό είναι εύκολο.
Καραμάν-Αλής: Για να δούμε..! Έ λα,
ας πάμε μέσα, και ξέρεις κάτι, στην
ανάγκη, αν τον δείτε να αγριεύει,
στείλτε μια μπουλντόζα και σωριάστε
του την μπαράγκα να γλυτώσουμε κι
απ’ αυτόνα κι cm’ αυτήνα* εξάλλου αυ
τό το οίκημα προσβάλλει την αισθητική
μας. Μπαράγκα δίπλα στον Π αρθενώ
να δεν στέκει!
Ρουσίτ: Καλά, θα στείλω τον αρχιτέ

κτονα του σεραγιού, τον Νιόνιο...
Καραμάν-Αλής: Αυτός που σχεδίασε
το σύγχρονο Μουσείο Ακρόπολης δεν
είναι; Βρε παιδί μου, εδώ που τα λέμε,
πώς το σχεδίασε έτσι; Δίπλα στην
Ακρόπολη να ’ναι οχτώ φορές ο όγκος
της Ακρόπολης από γυαλί και τσιμέντο,
θα την καταπιεί την καημενούλα. Ε ί
δες, οι ευρωπαϊκές εφημερίδες μάς πή
ραν ήδη στο ψιλό, να σκεφτείς κι εγώ ο
ίδιος εύχομαι κρυφά από μέσα μου να
σταματήσει το έργο!
(Έξω από την μπα ρά γκα μια
μπουλντόζα «εν ενεργεία»! Έ τοιμη να
την κατεδαφίσει υπό την διεύθυνσιν του
σιόρ Νιόνιου του μεγαλόσταυρου!
αρχιτέκτονος του σεραγιού!)
Νιόνιος: Σιορ εντζινιέρε! Αυτή είναι
η μπαράγκα του Καραγκιόζου, άρχισε
εργασία... (Η μπουλντόζα ταρακουνάει την μπαράγκα.)

Κολλητήρις (απόμέσα): Πατέλα!
Καραγκιόζης: Έ λ α ρε!
Ko: Μας βαράνε!
Κα: Γύρνα κι απ’ την άλλη μεριά, μην
πάει το ξύλο όλο από το ένα μέρος και
βαρυστομαχιάσεις!
Ko: Μας βαράνε με μπουλντόζα.
Κα: Έ χ ε ι φαντασία η εξουσία τελικά.
Κόρνι Μπιθ, όχι, Κον Μπεντίτ!
Ko: Θ α μας ρίξουν την μπαράγκα.
Κα: Ο νειρεύεσαι Κολλητήρι, ονειρεύ
εσαι...
Ko: Τι ονειρεύομαι ρε πατέρα; Βαρά
νε με την φαγάνα.
Κα: Αστούς να βαράνε, κοιμήσου εσύ

ήσυχος, έτσι κι αλλιώς αύριο θα τα δού
με και στην τηλεόραση !
Ko: Ρε πατέρα ρίχνουνε!
Κα: Ρε μπας και το παιδί έχει δίκιο
(εξέρχεται). Επ, καλώς τον αρχιτέκτο
να της διάπλασης των παίδων! Τι έγινε
ρε Νιόνιο, καμιά ροζ βίλα παραλιακή
δεν πάτε να ρίξετε; Ό λ α στην καμπού
ρα του Καραγκιόζη !
Νιόνιος: Έ χ ω ένταλμα.
Κα: Για φέρε να το δω, αυτό είναι;
Νιόνιος: Ναίσκε.
Κα: Και τι γράφει;
Νιόνιος: Να σου ρίξουμε την μπαρά
γκα διότι ενοχλεί τον Παρθενώνα.
Κα: Κύριε Π αρθενώνα ενοχλείσαι;
Είδες, δεν μιλάει. Αν ενοχλιότανε, κάτι
θα έλεγε!
Νιόνιος: Έ χ ω εντολή να ρίξω αυτό το
φτωχοκάλυβο.
Κα: Κι εγώ θέλω να το ρίξω να χτίσω
ένα σπιτάκι σωστό, αλλά δεν έχω τα λε
φτά. Μου τα δίνετε;
Νιόνιος: Ε;
Κα: Δηλαδή μου ρίχνετε την μπαρά
γκα και μου δίνετε ευχή να μείνω στο
δρόμο! Ε, να, να (αρχίζει να τον βαρά
ει).
Νιόνιος: Ω, μούργκο, με τρέλανες στις
παπαλίες!
Κα: Ό χ ι θα σ’ άφηνα, παπατζή!
(Νύχτα. Δ ύο μ υσ τικ ο ί αστυνομικοί
περιπολούν έξω α π ό την μπαράγκα του
Καραγκιόζη.)
Σβούρας: Πατέρα, είναι έξω δύο.
Καραγκιόζης: Τι δύο; Γαϊδούρια;
Σ: Ό χι, ένας είναι.
Κα: Ρε, με κοροϊδεύεις;
Σ: Είναι δύο αλλά όμοιοι.
Κα: Θα ’βγάλε βόλτα το αντίγραφό
του. Για δάγκωσέ τα να δούμε ποιο εί
ναι το πρωτότυπο !
Σ: Απορώ ρε πατέρα, στέρεψε η φα
ντασία από τον κόσμο και τους βγάζοϊλ
όλους όμοιους;
Κα: Τ ’ αφεντικά δεν θέλουν φαντα
σία, θέλουν υπερεσία! Γ Γ αυτό ντύνουν
τα γκαρσόνια τους όλα με όμοιες στο
λές τύπου στρατάρχη Λουδουβίκου
ΙΔ ', να αισθάνεται το υπερετικό μες τα
φανταχτερά λιλιά κάποιος! Για δες ρε
Σβούρα, ακόμα έξω είναι.
Σ: Γιατί ρε πατέρα μάς προσέχουν τό
σο;

Κα: Είναι που αρχίζουν οι Ολυμπια
κοί Αγώνες αύριο και φοβούνται μην
βγούμε έξω. Είσαι να τους κάνουμε μια
πλάκα;
Σ: Είμαι.
Κα: Εσύ θα πάρεις την μηχανή και θα
συναντηθούμε απ’ αυτήν την ώρα σε
μία ώρα στο Παναθηναϊκό Γήπεδο.
Εκεί θα σου πω τι θα γίνει. Έ λ α , καβά
λα την. (Ο Σβούρας βγαίνει μ ε την μ η 
χανή και γίνεται άφαντος μπροστά από
τους μυστικούς.)
Α'Μ πάτσος: Είδες τίποτα;
Β'Μπάτσος: Ό χι.
Α'Μ πάτσος: Ούτε ’γω!
(Ο Καραγκιόζης βγαίνει μ ετα μ φ ιε
σμένος σε γριούλα έξω.)
Καραγκιόζης: Αχ παλλικαράκια μου,
να σας συγχωρεθούν τα
ζωντανά σας και να σας
αναστηθούν τ’
αποθαμένα σας, ο
θεός να σας
παίρνει χρόνια
και να μου δίνει
μέρες, ελεήστε
με τη φτώχειά.
Α ' Μπάτσος:
Άντε να χαθείς
π α λ ιο ζ η τ ιά να, που μας
χαλνάς και
την εικόνα
των Ολυ
μ π ια κ ώ ν
Αγώνων!
Κ α ρ α 
γκιόζης: Να
χαθώ; Ακούς
εκεί να χαθώ!
Για κοίταξε τους λεβέντες, αντί να θέ
λουν να καταργήσουν την ζητιανιά θέ
λουν να καταργήσουν τους ζητιάνους!
Ώ ρα είναι να ανακηρύξει ο ΟΑΕΔ επι
δοτούμενο πρόγραμμα ευθανασίας
ανέργων και αστέγων Νομού Αττικής
και περιχώρων!
(Παναθηναϊκό Στάδιο. Ε κ εί σε μια
στοά μέσα ο Στέλιος ο κλοσάρ των Α θη
νών κοιμάται πάνω σε κάτι χαρτόκου
τα. Εμφανίζεται ο αστυνόμος Π επο
νιάς.)
Πεπονιάς: Έ ι, σήκω από δω!

Στέλιος: Και πού να πάω να κοιμηθώ;
Π: Εδώ γίνεται αύριο η έναρξη της
Ολυμπιάδας και ο τελικός του Μ αρα
θωνίου, απαγορεύεται πλέον εδώ.
Σ: Ε, να πάω να κοιμηθώ στο Θησείο.
Π: Εκεί έχει εκδηλώσεις η Πολιτιστι
κή Ολυμπιάδα.
Σ: Ε να πάω στο Ζάπειο στο πάρκο.
Π: Εκεί δίνονται οι πρενς κόμφερανς!
Σ: Ε να πάω στην Ιωνία τότε, που ’ναι
μακριά.
Π: Εκεί είναι το στρατηγείο της Γιάννας.
Σ: Δεν μου λες, μπορώ να πάω στο
διάολο, έχω ελευθέρας ή και κει απα
γορεύεται;
Π: Επ; με ειρωνεύεσαι;
Σ: Και πού να πάω να κοιμηθώ;
Π: Εμένα ρωτάς;
Σ: Μα αφού παντού απαγορεύεται.
Π: Ε, κρατήσου όρθιος για δεκαπέντε
μέρες καημένε!
Σ: Κύριε πόλιτσμαν, έχω μια ιδέα:
μπορώ να πάω να κοιμηθώ στο νεκρο
ταφείο, έστω κι ας είναι Γ'κατηγορίας.
Π: Εκεί είναι που κλειδώνουμε νωρίς,
γιατί φοβόμαστε τους σατανιστές.
Σ: Έ χ ω και μια άλλη ιδέα.
Π: Π έσ’τηνα αλλά γρήγορα!
Σ: Α νπέθαινα!;
Π :Τ ια νπ έθ α ινες;
Σ: Θ α με πηγαίνατε στο νεκροταφείο;
Π: Ε, αυτό είναι σίγουρο.
Σ: Κατάλαβα, μόνο σαν νεκρός ένας
άστεγος έχει εξασφαλισμένη στέγη
στην γκλαμουράτη Αθήνα. Εντάξει κύ
ριε πόλιτσμαν, καλή αντάμωση!
Π: Πού;
Σ: Στην κόλαση! καριόλη!
Π: Επ, Θάσε πάω για εξύβριση...
Σ: ...Και γρήγορα, γιατί εκεί τουλάχι
στον και θα βρω να φάω και να κοιμη
θώ!

κουκουρευεται;
"%». ^ Στέλιος
Π: Σκασμός!
Λέγε πώς
ονομάζεσαι.
Κα: Ντοπαρίδης
Αμφιταμίνογλου
μογγόλος ομογενής
από το Τακτζακιστάν,
πρωταθλητής άρσης
βαρών επτάκις!
Π: Σηκώνεις πολλά βάρη;
Κα: Εσένα, την εφορία, την
μαζική κουλτούρα, την
ανεργία, τα πάντα.
Π: Και γιατί κυκλοφορείς
τέτοια ώρα;
Κα: Έ χετε βάλει περιορι
σμό και στα δίποδα;
Π: Κυκλοφόρα αλλά πρό
σεχε.
Κα: Κυρίως εσένα!
Π: Είπες τίποτα;
Κα: Τι να πω εγώ; Εγώ είμαι μόνο για
να πληρώνω. Ο ι Δημοκράτες της μπανανίας μας δεν μας είπαν ούτε καν πό
σα δανείστηκαν και με τι τόκο. Γίναμε
όμηροι τρεις τέσσερις γενεές να ξεχρε
ώνουμε! Ο προϋπολογισμός ξεκίνησε
750 χιλιάδες δισ. και κατέληξε τέσσερα
εκατομμύρια δισ. λόγω του επείγοντος!
Χαρά των εργολάβων και της μίζας!
Άσε τα τσιμεντένια καρκινώματα που
προσθέσαν στο αττικό τοπίο. Θέλεις κι
άλλα, άκου κι αυτό που είπε ένας συγ
γραφέας: Ό λη αυτή η ιστορία με το
2004 για μένα διέπεται από μια δουλοφροσύνη. Μου θυμίζει ένα φτωχό νοι
κοκυριό που θέλει να κάνει δεξίωση
και δανείζεται μαχαιροπήρουνα απ’ τη
γειτονιά!
Π: Καλά καλά...
Κα: Τι καλά; Κατέστρεψα την θεατρι
κή οικονομία για σένα!

(Ο Στέλιος φεύγει και εμφανίζεται
από το βάθος ο Καραγκιόζης.)
Πεπονιάς: Ε π,τι ει;
Καραγκιόζης: Κόκκινο και βυσσινί.
Πεπονιάς: Τα στοιχεία σου βρε!
Κα: Γιατί, αλληλογραφία θ’ ανοίξου
με;
Π: Μην ειρωνεύεσαι εμένα, γιατί έχω
πέντε άστρα στον ώμο μου!
Κα: Ξέρεις πόσα άστρα έχει ο
ουρανός στην πλάτη του και δεν

(Ο Πεπονιάς απομακρύνεται και εμεφανίζεται από το βάθος ο Σβούρας μ ε
την μηχανή.)
Σβούρας: Έ λ α πατέρα, λέγε το σχέ
διο.
Καραγκιόζης: Τη βλέπεις αυτή την πι
νακίδα; (κάτι βγάζει μέσα από την
μπλούζα του).
Σ: Τη βλέπω.
Κ: Ξέρεις τι γράφει;
Σ: Τι γράφει;
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Κ: Δεν ξέρεις να διαβάζεις;
Σ: Εμείς είμαστε τα παιδάκια των φαναριών πατέρα, δεν υπαγόμαστε στο
Υπουργείο Παιδείας!
Κ: Αυτή η ταμπέλα γράφει «Προς Π α
ναθηναϊκό Στάδιο». Θα πας να βγάλεις
την ταμπέλα πιο πέρα που γράφει
«Προς A ' Νεκροταφείο Αθηνών» και
θα βάλεις αυτή στη θέση της· έτσι αύριο
που θα τρέχουν οι αθλητές του Μ αρα
θώνιου να λαθέψουν στο δρόμο και να
τερματίσουν εν τόπω χλοερώ εν τόπω
αναπάψεως..!
Σβούρας: Τόμπολα!... Ε ρε γλέντια,
και ποιος θα τερματίσει πρώτος και
τελευταίος εδώ πέρα;
Κ: Ποιος άλλος!
Σ: Γεια σου ρε πατέρα
Μαραθωνομάχε, εδώ θα μου πεις
ξεπάστρεψες πριν δύο χιλιάδες χρόνια
μόνος σου ένα τάγμα
περσικό, μια φουρνιά
σημερινούς βλάκες
δεν θα
καταφέρεις..!
^
Κ: Έ λα ,' πήγαιjp* νε κόλλα την τα
μπέλα τώρα, απ’
αυτήν κρέμεται
το
μέλλον
μας..!
(Μεσημέρι της
άλλης μέρας. Το
Παναθηναϊκό Σ τά
διο γεμάτο κόσμο,
όλοι περιμέ. ,
~
νουν
τους
J '^
V αθλητές του
Μ αραθω νί
ου δρόμου να
εισέλθουν στο γήπεδο, αλλά αργούν,
αργούν πολύ!... Μέχρι που... από το β ά 
θος διακρίνεται ο πρώτος αθλητής να
μπαίνει στο γήπεδο, που φυσικά δεν εί
ναι άλλος από τον Καραγκιόζη.)
Θεατές (φωνάζουν): Καραγκιόζης,
Καραγκιόζης, Καραγκιόζης!
Καραγκιόζης: Δεν έχω και τίποτα να
τους ρίξω! (ο Καραγκιόζης τερματίζει,
οι δημοσιογράφοι πέφτουν πάνω του).
Δημοσιογράφος: Κύριε Καραγκιόζη,
κάντε μας μια δήλωση.
Καραγκιόζης: Δεν έχω περιουσιακά
στοιχεία κόρη μου, τι δήλωση να κάνω!
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Δημοσιογράφος: Δήλωση για την νίκη
σας, κουρασθήκατε πολύ.
Κα: Μπα, ήταν περισσότερο εύκολη η
νίκη μου απ’ ό,τι φανταζόμουν!
Δ: Τους άλλους τους αθλητές, τους
αφήσατε πολύ πίσω;
Κα: Κάνα δυο μέρες!
(Από τα μεγάφωνα του Σταδίου αναγ
γέλλεται επείγουσα ανακοίνωση.)
Ανακοίνωση: Προσοχή, προσοχή κα
τά διαταγήν του πολυχρονεμένου μας
πασά να συλληφθεί πάραυτα ο απατεών Καραγκιόζης. Μπέρδεψε τους
πραγματικούς αθλητάς και τερμάτισαν
αντί του γηπέδου εις το Α ' Νεκροτα
φείο Αθηνών!...
Καραγκιόζης: Γιατί ρε φίλε, εκεί δεν
τερματίζουν όλα, σε λάθος μέρος τούς
έστειλα; (εμφανίζεται πάνοπλος ο Βεληγκέκας που συλλαμβάνει τον Καρα
γκιόζη βαρώντας τον ταυτόχρονα).
Βεληγκέκας: Πω για, πω για, να, να,
να!
Καραγκιόζης: Αφρικάνικο ταμπούρ
λο παίζεις στο κεφάλι μου κυρ Βεληγκέκα, για πού το βάλαμε;
Β: Στην φυλακή, στην γκισδάνη!
Κα: Ρε τα τσογλάνια, ούτε από μια
πλάκα σηκώνουν!
Β: Πω, σουζ μπρε, να, να, να, να! (τον
βαράει ατέλειωτα).
Κ: Δεν πα να βαράς. Και στον σταυρό
τώρα να μ’ ανεβάσετε εγώ θα γελάω!
Μια φορά σάς την έφερα!
(Ο Βεληγκέκας οδηγεί στην υπόγεια
φυλακή που 'ναι κάτω ακριβώς από το
σαράι και τον Σταύρο τον Κούτσαβο!)
Σταύρακας: Αμάν κύριε αδελφάκι
μου Βεληγκέκα, για πέντε τρακατρού
κες και τρία ψευδεπίγραφα φανελάκια του 2004 που πούλαγα έξω με κλεί
νετε στην στενή; Αυπήσου τα παιδιά
μου!
Βεληγκέκας: Αφού δεν έχεις, ουρέ
γκιαούρ!
Σταύρακας: Αν είχα! (Ο Βεληγκέκας
τον ρίχνει στο ίδιο κελί με τον Καραγκιόζη.)
Καραγκιόζης: Ω, καλώς τον Σταύρο,
σε φέρανε για παρέα, και συ αντιστα
σιακός! Να δούμε μετά από καμιά τρακοσαριά χρόνια θ’ αναγνωρίσουν τον
αγώνα μας να μας κόψουν καμιά σύ

νταξη!;
Σταύρος: Και συ ρε μάπα εδώ;
Κα: Ό λ ο ι οι οικότροφοι των ιδρυμά
των τέτοιες μεγάλες μέρες δεν πρέπει
να απουσιάζουν από τα λαϊκά θέρετρα!
Έ λ α τώρα, σε βλέπω κουρασμένο, πιάσε μια γωνία κι άρχισε να παριστάνεις
το παυσίπονο! Εδώ είναι έδρα πάσης
θλίψεως, λύπης, ψείρας και στεναγμού.
Αμήν! (Ο Σ ταύρος ροχαλίζει). Τον πα
ραδέχομαι, το πήρε αψήφιστα το πρά
μα, ξάπλωσε σαν στο σπίτι του, σάμπως
έχει και δικό του!
(Η Βεζιροπούλα στην αυλή του σέραγιού μονολογεί.)
Βεζιροπούλα: Αχ, τον είδα που τον
συλλαμβάναν οι αστυνόμοι του μπαμπά
μου κι αυτός γέλαγε λες και συλλαμβά
ναν κανέναν άλλον. Τόσο περήφανο
άνθρωπο, τόσο ελευθερόστομο, πρώτη
φορά βλέπω. Τον ερωτεύτηκα από την
πρώτη στιγμή. Δεν μπορώ να πω ότι εί

ναι όμορφος αλλά έχει κάτι το τραβη
χτικό πάνω του. Ναι, θα πάω να τον
ελευθερώσω, ήδη έχω κλέψει τα κλει
διά.
(Η Βεζιροπούλα κατεβαίνει και ανοί
γει μ ε τα κλειδιά το κ ελί του Καραγκιό
ζη·)
Καραγκιόζης: Ρε, όνειρο βλέπω;
Ποια είναι αυτή η οπτασία που έρχεται
να με απελευθερώσει; Μπας κι είναι ο
άγγελος του θανάτου; Μα τόσο γλυκύς
θα ’τανε, θα ’κάνε κι ο χάρος ανακαίνι
ση, μ’ αυτόν τον ανταγωνισμό έξω!
Βεζιροπούλα: Μην τρομοκρατείστε
καλέ, είμαι η κόρη του πασά.
Κα: Και τι ζητάτε εδώ μέσα, για γυ
μνάσιο θηλέων το περάσατε;

Α ρ χ ε ίο Ε .Λ .Ι.Α .

Β: Ή ρ θα να σας ελευθερώσω...
Κα: ...Ιερουσαλήμ..! Μπα, πώς κι
έτσι;
Β: Σας είδα στην τηλεόραση!
Κα: Είδες ο φτωχός, μόλις παραβιά
σει καμιά τράπεζα και τον συλλάβουν
και τον δείξουν τ’ αστυνομικά δελτία,
διάσημος γίνεται, όλα τα κοριτσόπουλα τρέχουν από πίσω του !
Β: Καλέ σας είδα που σας συνέλαβαν
για την φάρσα.
Κα: Βρε φάρσα είναι αυτοί, εγώ ήξε
ρα τι έκανα!
Β: Λοιπόν ελάτε τώ ρα να βγούμε έξω.
Κα: Συγγνώμη, μήπως μου δίνετε ρα
ντεβού;
Β: Κάπως έτσι.
Κα: Μ’ αρέσουν τα σημερινά κορί
τσια, παίρνουν την πρωτοβουλία από
μόνα τους!
Β: Λοιπόν πώς σας φαίνεται ο έξω α έ
ρας;···
Κα: Λ, αρχίζει να με πειράζει στα
νεύρα. Δεν μου λες, στην φυλακή πρω ι
νό τι ώρα παίρνουν;
Β: Σε μία ώρα.
Κα: Ε, φέρε τα κλειδιά, τρώω και
βγαίνω μόνος μου!
Β: Παράξενος άνθρωπος είσαι.
Κα: Δεν είμαι παράξενος, πεινασμένος είμαι!
Βεζιροπούλα: Αλιβερντέρτσι!
Καραγκιόζης: Με γιουβέτσι!
(Δεν προλαβαίνει να ξανακαθίσει

στον πά γκο της υπομονής ο Καραγκιό
ζης και να εμφανίζεται από το βάθος η
Γιάννα
Αγγελοπούλου-Α ασκαλάκη,
αναψοκοκκινισμένη και γεμάτη λύσ
σα.)
Καραγκιόζης: Ρε τι γίνεται σήμερα!
Μετά την ανφάν γκατέ αριστοκρατία
με επισκέπτεται και η γιαλαντζί! Ή
μπας και είναι η μέρα της επισκέψεως
των ψυχών, ψυχοσάββατο έχουμε πανάθεμά με!;
Γιάννα: Σκύλε, με κατέστρεψες την
φιέστα!
Καραγκιόζης: Έ λ α ρε Γιάννα, πιάσε
αυτό το ξύλο και βάλτο ανάμεσα στα
δόντια, μην τα σπάσεις από την λύσσα!
Γιάννα: Σκύλε, σκύλε!
Καραγκιόζης: Ρε αυτή με γουστάρει!
Αχ ρε Γιάννα, θυμάσαι τότε που ’μασταν παιδιά και τρέχαμε για μούρα...
Εσύ α π ’ το γυμνάσιο άρχισες να χαλάς,
τότε άρχισαν να σε
γοητεύουν τα υψηλά
και μεγάλα καπέλα!
Στην
επταήμερη
φόραγες το μεγαλύ
τερο καπέλο, φ αι
νόταν το πράμα!
Γιάννα: Αλήτη.
Κ α ρ α γ κ ιό ζ η ς :
_
Αλή τις; Το
καλό με σας
τους
ατάλα
ντους είναι ότι είστε
μεθοδικοί.
Βάζετε
ένα στόχο και τον χτί
ζετε πετραδάκι πετραδάκι σαν τάφο!
Στην αρχή έπιασες
δουλειά
γραμματέως
σ’
έναν υπερήλικα βουλευτή, μετά έγινες
βουλευτίνα η ίδια, κατόπιν χώρισες τον
άνδρα σου και ερωτεύτηκες τον βαθύ
πλουτο εφοπλιστή... Από κει και πέρα
αν έχεις λεφτά αγοράζεις όσους τίτ
λους θέλεις!
Γιάννα: Ποιος κακός άνεμος σ’ έστει
λε μπροστά μου;
Καραγκιόζης: Ο πλούτος και η φτώ
χεια είναι μάνα και κόρη, Γιαννούλα.
Ό σ ο ο κόσμος είναι έτσι ανισόρροπος,
κάποιοι να μην ξέρουν τι έχουν κι από
ανία να δημιουργούν από φιλανθρωπι
κά γκαλά μέχρι Ολυμπιάδες και πάλι

κάποιοι άλλοι να ψάχνουν τα σκουπίδια
για να γεμίσουν την κοιλίτσα ή μια δου
λίτσα για να τάίσουν τα παιδιά τους, πά
ντα μπροστά σου θα με βρίσκεις!...
Γιάννα: Σκύλε, θα σε σκοτώσω!
Καραγκιόζης: Είμαι πνεύμα, δεν μπο
ρείς! Ενώ εσένα, επειδής είσαι απνευμάτιστη συμβολικά με την ανάλυση σε
κάνω σκόνη ό,τι ώρα γουστάρεις! Το
ψέμα μπορεί να ’ναι γκλαμουράτο αλ
λά δεν έχει γερά θεμέλια!
Γ ιάννα: Σκύλε σκάσε!
Καραγκιόζης: Αγάπη μου! (η Γιάννα
απομακρύνεται νευριασμένη).
(Έξω από το σεράι ακούγεται να φω
νάζει και να βρίζει ο Μπαρμπαγιώργος,
ο θείος του Καραγκιόζη.)
Μπαρμπαγιώργος: Ακούς εκεί οι μασκαράδες να φλακίσουν τον πδι τ’ ανίψιμ’ τουν Καραγκιόζ για μια πλάκα.
Ιμένα τόσις μεχ’ σκαρώσει, κι ακόμας
ζουντανό το ’χω αφήσ’. Πούνι, πούντους ο τρανός που τον φυλάκισι να
τουν κουντίνον κουμμάτι! πούντους!
(Τραντάζει δυνατά την εξώπορτα του
σεραγιού. Α π ό μέσα πετιέται ο Βεληγκέκας).
Μπαρμπαγιώργος: Α, έστειλαν τουν
γουρουνουμύτ’ πρώτας!
Βεληγκέκας: Άντες γκιτ ωρέ βλάχο!
Μ: Θα φύγου αλλά να σι μαρκάρω
πρώτα. Ε να, να, να, να! (ο Μ παρμπα
γιώργος βαράει κάτι αθε
ράπευτες κατραπακιές
τον Βεληγκέκα που το
βάζει στα πόδια. Α πό
μέσα από το σεράι
ακούγεται η φωνή του
Καραμάν-Αλή Πα
σά).
Κ α ρ α μ ά ν - iffy
Αλής: Ποιος ενο
χλεί το σεκέρ ραχάτ
του σεραγιού!;
Μπαρμπαγιώργος
Έ β γα όξου να σι κιράσω
σαραγλί κι σένα!
Καραμάν-Αλής (εξέρ
χεται): Τι συμβαίνει περικαλώ;
Μ π α ρ μ π α γιώ ρ γο ς:
Τίπτας, ούλα τώρα θα
γίνουν (αρχίζει και
βαράει μ ε δαιμονικό
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ρυθμό και τον πασά που εξαφανίζεται
κατατρομαγμένος. Ο Καραγκιόζης τώ
ρα εμφανίζεται στην έξοδο της φυλάκής).
Μπαρμπαγιώργος: Βγήκις μουνάχους; Κι εγώ είπα να μπω στον κόπου
να σι ξιλιφθιρώσου!
Καραγκιόζης: Άστα αυτά μπάρμπα,
πιάσκις στο καφενείο του χωρίου κι εί
πες να ’ρθεις στην πόλη να δείρεις κανέναν να ξεπιασθείς. Ωστόσο εκτιμώ
ντας την καλή σου προαίρεση σε απο
κηρύσσω μπάρμπα δεσμώτη της φυλα
κής ταΰτης και σου παραδίδω τα κλει
διά της αυτοστιγμής! (Βγάζει από την
τσέπη του τα κλειδιά της φυλακής και
τα παραδίδει στον Μπαρμπαγιώργο).
Μπάρμπα Γιώργος: Τι να τα κάνω
πδιμ’;
Κα: Πέταξέ τα στη θάλασσα!
Μ: Ελευθερία Καραγκιόζη, ελευθε
ρία.
Κα: Ελευθερία γιατί υπάρχει θάνατος
γαμώτο!
ΤΕΛΟΣ

Και τι είναι το φολκλόρ;
Το φολκλόρ έχει σύμμαχους
• όσους έχουν «καθίσει»,
• την τουριστική βιομηχανία,
• τις «εθνεγέρτιες» τελετές,
• τις αφέςψώλας!
• τους πανεπιστημιακούς κ.λπ.
Για τους δικούς του λόγους ο καθέ
νας, το χρησιμοποιεί σαν χαλαρωτικό
της δικιάς του απραξίας.
* * *
Για τον Καραγκιόζη, τον πεθαμένο,
γράφονται διάφορα από τις πανεπι
στημιακές έδρες... Ό τα ν όμως κάτι
έχει δοντάκια και παίζεται σήμερα,
πώς να το ανακαλύψουν οι πεθαμέ
νοι, πώς να σηκωθούν από τις έδρες
τους, από τις βεβαιότητες, την αδρά
νεια που φέρνει η απόκτηση μιας κα
λοπληρωμένης έδρας και το γόητρο.
Γράφουν λοιπόν ακόμα για τον πε
θαμένο Καραγκιόζη (εννοώ αυτόν
που παίζεται σήμερα πεθαμένα)· ενώ
ο ζωντανός στήνει τους δικούς του
μπερντέδες με ευθύβολα μπερντάχτια που ανταποκρίνονται οι σημερι
νοί ανήσυχοι άνθρωποι.
Αν θέλετε τη δική μου εμπειρία, σας
την εξομολογούμαι: Για δεκαπέντε
βράδια, αυτές τις μέρες, έπαιζα Κα
ραγκιόζη σ’ ένα ζωντανό καφέ στα
Γιάννενα, στο «Θυμωμένο Πορτραίτο». Τα βλέμματα «συνένοχα», ιδίως
μετά την παράσταση. «Τα ’ριξες με
γάλε, κι αφού τα ζύγιασες πρώτα»! Τι
κόσμος ήταν αυτός; Ό σ ο ι ψάχνονται
- μικροί, μεγάλοι, αδιάφορο. Κι α π ’
όλες τις τάξεις, όσοι βαρέθηκαν την
μαζική κουλτούρα του καναπέ και
ψάχνουν καινούργια ξανοίγματα. Η
λειτουργία του Καραγκιόζη εξακο
λουθεί να γίνεται όταν υπάρχει ζω
ντανός καραγκιοζοπαίχτης πίσω από
τον μπερντέ και ζωντανός κόσμος. Ε
ναι, εξακολουθούν να υπάρχουν και
τα δύο, με άλλο τρόπο από τον παλιό
βέβαια, γιατί τίποτε δεν μπορεί να
κρατηθεί.
* * *
Από την λαϊκή τέχνη, όταν της αφαιρείται ο χρόνος (η αγωνία), παθαίνει
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έκπτωση, μετατρέπεται σε φολ
κλόρ. Πιο βαριά
από την πτώση η έκ
πτωση! Πιστέψτε
με!
* * *
Σύμπτωμα
όλων των ομα
δαρχών
του
«λαϊκού» πολι
τισμού είναι η καθαρολογία. Το παί
ζουν στρατηγοί στο κάθε τι, μέχρι
πού και τι. Βρίσκουν βέβαια έτοιμα
πεινασμένα δειλά παιδάκια να τους
βαρέσουν τα όργανα μέσα στα μέτρα
που θέλουν. Η εμμονή στο παλιό προ
δίδει τον φόβο για το άνοιγμα στο
καινούργιο.
* * *
Με τα ξερά φύλλα της παράδοσης
έπαψα πια να βγάζω χειμώνες
τον παππού μου τον σέβομαι
αλλά δεν τον κάνω καπέλο.
* * *
Το φολκλόρ λοιπόν είναι ανώδυνο,
ούτε τσιγκλάει, ούτε πονάει· άιντες
να γαργαλάει, και κείνο ανόρεχτα.
Ο Καραγκιόζης, όταν γίνεται φολ
κλόρ, απο το να ’ναι απέναντι από το
Μέγαρο, ενσωματώνεται σε αυτό. Η
αντίθεση πλούτος-φτώχεια αποκρύβεται, άρα καταργείται ο πρώτος και τε
λευταίος όρος της ύπαρξης του Καρα
γκιόζη: η πάλη των αντιθέτων, το χά
λασμα της σύμβασης, η ανατροπή!

•Τ ο κύμα στρογγυλεύει τις γωνίες.
• Δεν είναι δίκαιο, να πεθαίνει
το πνεύμα πρώτο.
Για δες κάτι πρώην αριστεροί
πώς περιφέρουν το κουφάρι τους
από κανάλι οε κανάλι. Ούτε οίκτο
καταφέρνουν να σε γεννήσουν'.
• Από το χάσμα γενεών περάσαμε
στο χασμουρητό!

\

Ένα δεατράκι γινόταν« ολόκληρος ο δρόμος
να θέατρο σκιών η ζωή μας κι ο
Καραγκιόζης αδελφός μας...
1951, 1952, 1953 η εποχή, Τσιμισκή ο δρόμος, στο Λυκαβηττό,
τον μαγικό και κατάφυτο, στα
σκαλάκια, κατά τον Άγιο Ισίδωρο με
πετρούλες, γυαλάκια διάφορα, πράσι
να γυαλιστερά χάμω, κομμάτια από κα
νάτια σπασμένα, χαρτάκια για τη συλ
λογή μου... Νέα η θεία Ό λγα, να τη
φλερτάρουνε τίποτα φοιτηταρούδια
που ξεπέφτανε στο λόφο τα πρωινά,
όταν ανεβαίναμε καθημερινά για να
φάω το αυγό μου από τη γειτονική κότα,
κι η ζωή στη μεταπολεμική Αθήνα μια
γερά φυτεμένη ελπίδα, σαν ποίηση π α 
ντού, καθώς η άνοιξη ξεπετιόταν και ξεπετιόταν, χειμώνες δε θυμάμαι ποτέ...
Και τ’ απογέματα, τ’ απογέματα, ο γεί
τονας απέναντι, ή κι ο παρακάτω, τε
ντώνανε το σεντόνι και παίζαμε τον Κα
ραγκιόζη, όλοι μαζί, παιδιά και μεγά
λοι, και βγάζαμε καρέκλες στα βεραντάκια, κι άλλοι από τα παράθυρα, κι
από τα πάνω πατώματα των μικρών
διώροφων σπιτιών, ένα θεατράκι γινό
τανε ολόκληρος ο δρόμος. Μπαρμπαγιώργηδες, Χατζατζάρηδες, Κολλητή
ρια, Μορφονιοί, Βεζιροπούλες, Πασά
δες, Πασαδόπουλα, περνάγανε σαν το
περνά περνά η μέλισσα όλοι. Κι εμείς
μπουρδουκλωνόμασταν στα παρασκή
νια να πιάσουμε τις μαγικές φιγούρες,
να κουνήσουμε τα θεία ξυλάκια, να λά
βουμε μέρος στη μυσταγωγία, να χα 
θούμε και να ξαναβρεθούμε ψυχή και
σώμα πίσω απ’το μυστικό πανί που έκα
νε μπορετό το αμπόρετο* αλλά το φως
πώς το κάνανε έτσι αλλόκοσμο να φ έγ
γει, μυστήριο. Και μαζί η τηγανίλα από
πολλές τηγανητές πατάτες και καμιά
φορά και τσίρους για το βραδινό, και
πάντα τ’ αγαπημένα μας γλειφιτζούρια,
τα κοκοράκια και οι μπαζούκες με τις
σημαιούλες και τους ηθοποιούς.
Άλλες φορές, μεγαλύτεροι, τρέχαμε
-, να δούμε Καραγκιόζη στην Πλάκα,
κλαίγαμε από τα γέλια, κι ας ξέραμε τις
ατάκες, κι ας ήτανε πια όλα αναμενόμε
να. Και δεν ήτανε μόνο η παράσταση,
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αλλά κι ο κόσμος, η ουρά, η αναμονή, το γική μέσα στις άλλες φιγούρες...
παίξιμο, η ζήλεια γιατί να μην είμαι ’γώ
Καραγκιόζης και πνοή Μεγάλης Π α
το τυχερό παπαδάκι πίσω απ’το Ιερό...
ρασκευής, όπου ζωή και θάνατος συναΑυτά τότε, και η συνέχεια σταθερή, ντώνται σε μια ταπεινή, απλή ιερουρ
εσωτερική, αναλλοίωτη, κράτησε χρό γία, είναι μια άλλη πατρίδα, θερμή,
νια και χρόνια κάτω απ’ όλη την ευρω- αναφαίρετη, οριστική. Ας έχει λίγο
παΐλα. Στην Αγγλία φεύγοντας για γκρίζο στον περίγυρο η εικόνα, τα χρώ
σπουδές, έχω μαζί μου τον Καραγκιόζη ματά της μένουν άθικτα. Σαν τα παιδικά
του «Ερμή», τον «Τρελλαντώνη» της μας χρόνια, σαν την καλή τέχνη των αν
Εστίας και δυο γαλλικά μυθιστορήματα θρώπων, σαν ό,τι τολμάμε πια να πούμε,
της μπελ επόκ από συγγραφείς ξεχα
κάτω από τα δανεικά ψιμύθια, ότι μπο
σμένους. Η απόλυτη φυγή προς τα πίσω,
ρεί και να ’ναι η Ελλάδα.
όταν το μέλλον είναι future άδηλο κι η
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΣΟΥ
απειλή του αυτοεξορισμού δαγκώνει.
Έ τσ ι με τον Καραγκιόζη πλανεύω τις
ξένες μοναχικές, ας είμαι μαζί
•Τ ο απόγευμα βλέπω στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ το
του, βραδιές, με τον Καρα
γκιόζη αποφασίζω να μεγαλώ
Λαμπράκη να «εξηγεί» στους μανδαρίνους της
σω. Με τον Καραγκιόζη γελάω
Μάνδρας του (βλ. Μέγαρο) την Τραβιάτα του Βέρντι!
τα χρόνια της Δικτατορίας,
Αμέσως μετά, στο πολιτικό ρεπορτάζ, βλέπω ένα
άπατρις και σκοτεινή, μ’ ένα άλ
δυστυχή ψαρά να πετάει από απελπισία στο λιμάνι τα
λο παιδί δίπλα μου που ήδη το
λιγοστά ψάρια που έπιασε, διότι οι μεγαλέμποροι
τρώει η σύγχυση της ψυχής του.
κάνουν εισαγωγές απ’ αλλού και ο ίδιος δεν μπορεί να
Γίνονται φύλλο και φτερό τα βι
τα πουλήσει σε μια συμφέρουσατιμή.
βλία μέχρι να ξαναγυρίσω με τη
Δυο σκέψεις κάνω αστραπιαία. Άλλος λέω ρίχνει τα
Μεταπολίτευση στην Ελλάδα, να
δίχτυα του στη θάλασσα να πιάσει δυο ψάρια να ταίσει
βγω στο δρόμο με όλον τον κόσμο
τα παιδιά του κι άλλος τα ρίχνει στην στεριά και
με τα κεριά, φιγούρα κωμικοτρα
σκλαβώνει ανθρώπους'.

Έλα να στήσουμε μπερντε
σ' αυτόν εδώ τον καφενέ!

•Τ ο ν αργό έρωτα να φοβάσαι.
0 άλλος, εύκολα έρχεται,
εύκολα φεύγει!
• Σαν την βεργούλα του τυφλού,
όλο κάτι ψάχνει,
ψάχνει αυτό που θέλει ν’ αποφυγει.
Έτσι κι ο έρωτός μου για οένα.
• Γ αυτή την πόλη
μόνο οι ζητιάνοι σού ζητάνε κάτι,
οι άλλοι τα ’χουνεόλα!

«Ο Χ ορός της Σαλώμης»: φιγούρα της Γεωργίας Γιαννοπούλου.

την παράγκα του Καραγκιόζη
νιώθω ότι κατοικεί η ελληνική
μου ψυχή, η βαλκάνιά μου φύτρα.
Σ’ αυτό το ξύλινο παράπηγμα φω
λιάζουν, κρύβονται αλλά και με
ταλλάσσονται οι πίκρες και οι στερή
σεις, οι αδικίες και οι απογοητεύσεις της
ζωής. Ό σο για τις προκλήσεις, τις δοκι
μασίες και τις περιπέτειες, αυτές έχουν
βρει το χώρο τους στην άλλη άκρη του
μπερντέ, στο σεράι, στη μακρινή θάλασ
σα, στις δύσβατες πλαγιές. Ό σ α χρόνια
και να πέρασαν όμως, ο μικρός μου μαυ
ρομάτης ήρωας (Καραγκιόζης= μαυρο
μάτης) όσες περιπλανήσεις και μακρινά
ταξίδια κι αν επιχείρησε, πάντοτε επέ
στρεφε στη φτωχική αλλά αγαπημένη
του παράγκα. Πόσο αλήθεια μοιάζουμε!
Κύλησε τόσος καιρός κι η Αγλαΐα περι
μένει καρτερικά στην πόρτα βαστώντας
το άδειο κατσαρόλι της, τα κολλητήρια
δε μεγάλωσαν ακόμα... Ίδιο ς παρέμεινε ο Μπαρμπαγιώργος, κι ο Χατζηαβάτης συνεχίζει να σκαρφίζεται ίντριγκες
και δολοπλοκίες στην άκρη του πουθε
νά. Κάτι όμως συνέχεια αλλάζει... Ο πο
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νηρός καρπαζοεισπράχτοράς μας δεν
φαίνεται να χρειάζεται ούτε την περι
φρόνηση ούτε την ελεημοσύνη κανενός.
Αυθεντικός, αξιοπρεπής και αγέρωχος
καταφέρνει να μας ξαφνιάζει, γιατί εί
ναι ο προσωπικός μας καθρέφτης στις
αντιδράσεις, στις χειρονομίες, στην
αθυροστομία, στις αισθήσεις που μας
συνδέουν με το χώμα. Δεν κλαίει, δε μιζεριάζει ο Καραγκιόζης' μόνο γκρινιάζει, παραπονιέται, κοροϊδεύει κι αυτοσαρκάζεται. Ούτε πάλι σφύζει από τρε
λή χαρά και υπέρμετρο ενθουσιασμό.
Αυτή η φιγούρα με τη φαλάκρα, τη με
γάλη μύτη, το ξεβιδωμένο χέρι και τα
κουρελιασμένα ρούχα έχει δημιουργή
σει γύρω της έναν κόσμο μαγικό, γιατί
έχει δική της αίσθηση του μέτρου· με
τράει τα πράγματα αλλιώς και τα ζυγί
ζει, διότι τα μετράει σε όνειρα.
Φαντάζεται άραγε κανείς έναν Καρα
γκιόζη τεχνοκράτη, με λεπτεπίλεπτους
τρόπους, δυτική κουλτούρα και φινέτσα αριστοκράτη; Μάλλον θα ήταν γ ε
λοίο το θέαμα. Έ π ειτα εδώ μιλάμε για
τέχνη σοβαρή, για Θέατρο Σκιών.

Μόλις ανάψουν τα φώτα στον μπερ
ντέ κάνει παιχνίδι ο Καραγκιόζης· όχι
σικέ. Ο χώρος και ο χρόνος καταργούνται, για να ξυπνήσουν συναισθήματα
που μοιάζουν βαθιά και αιώνια. Εξάλ
λου, όταν ο καραγκιοζοπαίχτης έχει
κατακτήσει τη γνώση, ξερνάει ο Καρα
γκιόζης αλήθειες και το κοινό νιώθει τη
δύναμή του. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι
όταν παρακολουθήσει κανείς τέτοιου
είδους καραγκιοζοπαίχτες σε ώρα πα
ράστασης, νιώ θει πως η φωνή και το
σώμα, το μυαλό και η ψυχή ανήκουν
στο μικρό, μαυρομάτη ήρωα. Κι είναι
πράγμα σπουδαίο, δύσκολο και μεγα
λειώδες αυτό. Ακροβασία επικίνδυνη
ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, στο
πραγματικό και το ονειρικό, στο καλό
και στο κακό αλλά και στο εγώ και το
εμείς· στην αντίθεση και την αμοιβαιό
τητα. Έ τσ ι θέλει γερό στομάχι ο καρα
γκιοζοπαίχτης, γιατί κατά βάθος ένας
Καραγκιόζης ήρωας είναι κι εκείνος,
που ξεγελάει όσους τον ταπεινώνουν
και ομολογεί αλήθειες σε όσους είναι j
έτοιμοι να τις δεχτούν. Κι αυτός, αν θέ- 3
λετε, είναι κι ο πιο σημαντικός λόγος
που ο Καραγκιόζης ήταν και συνεχίζει
να είναι αγαπητός στα παιδιά και σε
όσους αισθάνονται παιδιά.
Συνδιαλλαγή ωραία να βλέπεις του
καραγκιόζ-μπερντέ τα πάθη να ξετυλί
γονται. Μ οιάζει με συζήτηση στο καφε
νείο. Λόγια απλά, λαϊκά, μισά ψέματα,
μισά αλήθειες, γέλια, ειρωνεία, προ- .
βληματισμός... Δεν είναι απίθανο
ασφαλώς να θεωρείται το καφενείο ο
φυσικός χώρος του Καραγκιόζη. Επει
τα οι παραστάσεις Καραγκιόζη γεννή- ■
θηκαν και ανδρώθηκαν στα καφενεία,
στα μεζεδοπωλεία, στα καφωδεία. Εκεί ·
από όπου περνάει άγραφη η ελληνική ;
ιστορία, οι αναμνήσεις και τα βιώματα
των ανθρώπων, η νοσταλγία, εκεί όπου 0

σβήνεται ο πόνος πάνω στο ποτήρι, οι
πίκρες και τα παράπονα συζητιούνται
στο τραπέζι μέσα στον καπνό και την
οχλαγωγία. Ανάμεσα στους θαμώνες
των καφενείων ανέκαθεν υπήρχαν φυ
σιογνωμίες σαν τον Καραγκιόζη που
διακωμωδούσαν καταστάσεις, εναντιώ
νονταν στο κατεστημένο που δημιουρ
γεί ανικανοποίητους και μουρτζούφλη
δες τους ανθρώπους. Παρηγοριά αλλά
και δύναμη μπορεί να δώσει μια παρά
σταση Καραγκιόζη στους ταλαίπωρους,
στους άπορους, στους ξάγρυπνους,
στους απομονωμένους. Έ ν α ς Κ αρα
γκιόζης στο πνεύμα της σύγχρονης επο
χής μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο
του. Άνετα φαντάζεται κανείς τον Κα
ραγκιόζη στις σκάλες, στην ουρά του
ΙΚΑ να βλαστημά
ει, την Αγλαΐα να
υπολογίζει την
τιμή των φασο
λιών ακόμη σε
δραχμές,
τα
κολλητήρια να
φεύγουν εργα
τικοί μετανά
στες για τη Ζι
μπάμπουε, ο
Μπαρμπαγιώργος
να ψάχ ν ε ι
αλλοδαπή
καλλο
νή που
να φτιάχνει μυζή
θρες κι ο Χατζηαβάτης έχοντας πάντο
τε αγαθές σχέσεις με τα σεράγια ν ’ ανα
ζητά μανιωδώς εισιτήριο για την τελετή
έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ανήκοντας στη γενιά που πρωτοείδε
καραγκιόζ-μπερντέ στην κρατική τηλε
όραση και στα σχολεία που ’χουν στα
παράθυρα κάγκελα, αισθάνομαι ότι ο
Καραγκιόζης ανήκει στα καφενεία
μας, σε τόπους όπου το όνειρο και η μα
γεία ξέρουν να στήνουν βαρύ ζεϊμπέκι
κο και οι αλήθειες δε γεμίζουν το στό
μα τους με γλυκερά χαλίκια. Έ λ α να
στήσουμε μπερντέ σ’ αυτόν εδώ τον καφενέ σελίδες γράφοντας του αύριο και
του τώρα!
ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΕΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ. ΒΟΥΑΤΣΙΑΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
Το επ όμενο δεκα π ενθή μ ερ ο ο
Γιάννης Β ουλτσίδης θα π αίξει
το ν Καραγκιόζη
Ολυμπιομπινελίκη σε δυο
π αραστάσεις:
• Η πρώτη θα γίνει στην
Κομοτηνή την Πέμπτη 15 Ιουλίου
στις 9 .00 το βράδι στον
«Ό μορφ ο Χώρο τη ς Πολιτιστικής
Κίνησης».
• Η δ εύ τερ η θα γίνει στην
Α λεξανδρούπ ολη, στο
Κ ηπ οθέατρο τη ς πόλης, την

Π αρασκευή 16 Ιουλίου, στις 9.00
το βράδι.
Χορηγοί είναι η ΔΕΠΑΚ και η
Πολιτιστική Κίνηση τη ς
Κ ομοτηνής, η Νομαρχιακή
Επιχείρηση του Δήμου
Α λεξανδρούπ ολης και η
Πολιτιστική Επιχείρηση του
Δήμου Αλεξανδρούπ ολης.
Χορηγός Επικοινωνίας
είναι ο Ραδιο-Χρόνος.
Π εριμ ένο υμε του φίλους μας.

Β ιβ λ ία τον Γιάννη Βονλτσίδη:
«Το εγκώμιο της μεταφοράς και ο
Κ αραγκιόζης και ο γέρο πλάτανος».
Έ κδοση:
Ίδ ρ υ μ α Θ ρακικής Τέχνης
και Π αράδοσης
Φ ιγούρες:
Γεω ργία Γιαννοπούλου
Δεν είναι απλά βιβλίο, είναι η κασε
τίνα του Κ αραγκιόζη, διότι πέρα από
μια καινούργια ιστορία Καραγκιόζη,
παραμύθια, δημοτικοί στίχοι και
ιστορίες που στηρίζονται στο μοτίβο
της μεταφοράς-μεταμορφώσεις, πε
ριλαμβάνει και δεκαέξι έγχρωμες φι
γούρες, διαφ άνειες και χαρτόνια για
να κατασκευάσετε τις δικές σας. Ε ί
ναι εν ολίγοις ένα βιβλίο εργαλείο
για να στηθούν μικροί μπερντέδες
παντού. Έ τσ ι κι αλλιώς ο Κ αραγκιό
ζης διαχρονικά ήταν το θέατρο της
ουσιαστικής αποκέντρωσης και εί
ναι...
Παλιά, ο αγροτικός πολιτισμός, βύ
ζαινε από πολλές μάνες, γ ι’ αυτό είχε
πλούσια μεταφορά. Ο αγρότης
έπαιρνε εικόνες από παντού, είχε ου
ρανό πάνω α π ’ το κεφάλι του, ορίζο
ντα, και οι δραστηριότητές του ήταν
πολυμερείς· τώ ρα με τις μονοκαλ
λιέργειες σαν να στένεψε και ο
ίδιος...
Π αλιά η ίδια η ζωή του τον οδηγού
σε στην πλούσια μεταφορά, κλάδευε
ας πούμε τ’ αμπελάκι του και κείνο

πάνω στο κλάδεμα «δάκρυζε σαν κο
πέλα». Πλούσια μεταφορά σημαίνει
πλούσια ζωή, με την έννοια της ποιό
τητας και όχι της συσσώρευσης...
Το συγκεκριμένο βιβλίο, όπως και ο
σωστός Καραγκιόζης, δεν απευθύνε
ται μόνο σε παιδιά. Κυκλοφορεί σε
κεντρικά βιβλιοπωλεία. Αν δεν το
βρείτε,
τηλεφωνήστε
μας
στο
6932594979.
Τα άλλα βιβλία του Γιάννη Βουλτσίδη που κυκλοφορούν είναι:
• Ο Καραγκιόζης Ταυρομάχος, εκδ.
Γραφές.
•
Τζαμάλα
(Λαϊκό Θ έα
τρο της Θράκης).
• Ο Κ αραγκιό
ζης
απουσία
μεγάλου Αλε
ξάνδρου βγάζει
μόνος του τον
φίδι από την
τρύπα.
• Ο ρφέας από την
Γη του ίσκιου
στη Γη της Θράκης (μυθολογία και
Καραγκιόζης). Συνεργασία Στέλι
ου Πελασγού.
• Ο Σίμος ο Χιώτης (η ζωή ενός π α 
λαίμαχου Χιώτη Κ αραγκιοζοπαί
χτη). εκδ. ΤΕΔΚΕ Χίου.

Greek Μπάχαλο
του Δημητρη Ποπανικολάου

0 σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος με μία και μοναδική
φράση χαρακτήρισε τη μέθοδο που χρησιμοποιούν οι Έλληνες για να
κατασκευάζουν έργα: greekμπάχαλο, και επαίνεσε την
αποτελεσματικότητα, εξηγώντας πώς με τον ανορθόδοξο αυτό τρόπο
που οργανώνονται τα έργα, τελικά ως εκ θαύματος είναι στημένα
έγκαιρα στη θέση τους.
Στο κείμενο που ακολουθεί θα εξηγήσω τι σημαίνει greek μπάχαλο, και
γιατί οι Έλληνες χρησιμοποιούν διαφορετικά προγράμματα από τους
υπόλοιπους Ευρωπαίους για να εκτελούν τα έργα τους.

η κατάληξη του δυϊκού αριθμού στα
αραβικά: μπαχρέιν είναι ο δυϊκός του
μ παχρ).
Τα μπαχάρια (κανέλα, πιπέρι, μοσχο*
κάρυδο) προφανώς τα ονόμασαν έτσι
οι κάτοικοι του Περσικού, Άραβες και
Πέρσες, γιατί μεταφέρονταν διά θα
λάσσης και δεν έπεφταν ως μάννα εξ
ουρανού. Ο ι Τούρκοι παρέλαβαν τη λέ
ξη από τους Π έρσες και την κληροδότη
σαν στους Έλληνες. Θ α μπορούσε εν
δεχομένως κανείς να υποθέσει πως
στην έκφραση «τα ’κάνε θάλασσα»,
ενίοτε αντί της λέξης θάλασσα, προφερόταν η αραβική μετάφρασή της: μπα
χρ, και για λόγους ευφωνίας κατέληξε
οζ μπάχαλο.
ΜΠΑΧΑΡΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΠΟΤΑΜΙΑ...

Το μονασ τήρι της Σιμω νόπ ετρας.

ια τη λέξη μπάχαλο δεν μας δίνει
καμία ετυμολογική εξήγηση ο
Μπαμπινιώτης (αγνώστου ετυμο
λογίας). Οι Άραβες του Περσι
κού Κόλπου έχουν την ίδια με
τους Έ λληνες έκφραση: «τα ’κάνε θά
λασσα», όταν κάτι ξεφεύγει από τις
γνωστές διαδικασίες ή συμπεριφορές.
Μ παχρ
στα
αραβικά
σημαίνει
θάλασσα. Η λέξη μπαχρέιν, που είναι
και η ονομασία του κράτους στον Π ερ
σικό, σημαίνει δύο θάλασσες (-έιν είναι
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Συνήθως άνθρωποι της θάλασσας,
όπως οι Έ λληνες ή οι Άραβες του Περ
σικού και της Ερυθρός, χαράζουν την
πορεία τους με διαφορετικό τρόπο από
εκείνους τους Ευρωπαίους που κινού
νται στα ποτάμια. Το ποτάμι έχει συ
γκεκριμένη ροή, κι όταν κινείται κανείς
με ποταμόπλοιο, γνωρίζει με ακρίβεια
λεπτού την ώρα άφιξης στον προορισμό
του. Αυτό δεν είναι εφικτό στη θάλασ
σα, γιατί η πορεία σου εξαρτάται από
τη φορά του ανέμου (όπως φυσήξει ο
άνεμος).
Οι άνθρωποι του ποταμού εξελίσσουν
διαφορετικά προγράμματα από τους
θαλασσινούς. Οι πρώτοι αναπτύσσουν
το γραμμικό πρόγραμμα, τη γραμμική
ανάλυση, το πρόγραμμα PERT και
KANT, όπου όμως εφόσον αυτά εφαρ
μόζονται στη δόμηση περνάνε από κρί
σιμες διαδρομές (Critical Paths). Όταν
θέλεις να φτάσεις στο Rotterdam με
ποταμόπλοιο του Ρήνου, πρέπει να πε
ράσεις πρώτα απ την Κολωνία, δεν
μπορείς να την παρακάμψεις. Στις ευ
ρωπαϊκές γλώσσες δεν υπάρχει η έκ
φραση «το καλό το παλληκάρι ξέρει κι
άλλο μονοπάτι». Αυτή τη δυνατότητα
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δεν την έχεις όταν κινείσαι στο ποτάμι.
Λαοί που ζουν σε διαφορετικές χώ 
ρες, έχουν τελείως διαφορετική αντίλη
ψη για τη δόμηση, και εφαρμόζουν
προγράμματα φιλικά προς την αντίλη
ψή τους για τον κόσμο. Αυτή η διαφορά
στη δόμηση που θα μπορούσε να γίνει
αντιληπτή; Το Άγιο Ό ρ ο ς είναι ένας
χώρος έκθεσης των διαφορετικών τρό
πων δόμησης. Ε κεί έχουν κτίσει Έ λλη 
νες, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρώσοι. Που
θενά σ’ όλο τον κόσμο δεν θα βρει κα
νείς τη μια δίπλα στην άλλη τόσες κατα
σκευές χτισμένες από διαφορετικούς
λαούς. Ας πάρουμε δύο χαρακτηριστι
κά μοναστήρια. Το Ρώσικο Μοναστήρι
και τη Σιμωνόπετρα.
ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

Οι Ρώσοι όπως και πολλοί άλλοι Ευ
ρωπαίοι μεταφέρουν με ποταμόπλοια
τα υλικά στον τόπο του έργου. Είναι
αδιανόητο γ ι’ αυτούς να προσαρμο
στούν σ’ έναν τόπο που δεν διασχίζεται
από ποτάμια. Ό τα ν ήρθαν στο Άγιο
Όρος, διάλεξαν ένα επίπεδο μέρος για
να χτίσουν το μοναστήρι τους, ακριβώς
δίπλα στη θάλασσα. Αφού έσκαψαν τα
θεμέλια για το κάθε κτήριο ξεχωριστά,
άρχισαν να μεταφέρουν τις πέτρες από
παραθαλάσσια λατομεία, για να μπο
ρούν να τις ξεφορτώνουν στην προβλή
τα που είχαν κατασκευάσει πριν από
την έναρξη του έργου. Για την κατα
σκευή των πολυώροφων κτισμάτων
έπρεπε με πολύ μεγάλη ενεργεία να
ανεβάζουν τις πέτρες από το έδαφος
στο ύφος των ορόφων. Η κατασκευή
του έργου χρειάστηκε 50 χρόνια για να
ολοκληρωθεί και απασχολήθηκαν σ’
αυτήν εκατοντάδες τεχνίτες.
ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑΣ

Αυτοί που έχτισαν την Σίμωνος Πέτρα
διάλεξαν ένα βελόνι, έναν πυραμιδοει
δή βράχο. Ο βράχος ήταν συγχρόνως
και το λατομείο απ’ όπου έπαιρναν τα
υλικά για το χτίσιμο. Η εκσκαφή γινό
ταν σε σκαλοπάτια των τεσσάρων μέ
τρων. Δεν χρειαζόταν να κατασκευά
σουν θεμέλια. Αυτό το ρόλο τον παίζει ο
ίδιος ο βράχος. Τις πέτρες από την εκ
σκαφή τις μετακινούσαν οριζόντια
στους εξωτερικούς τοίχους. Οι εσωτερι
κοί τοίχοι είναι ο ίδιος ο βράχος. Αφού
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Το ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Π αντελεήμονα σ ε σ χέδιο Toußarski.

τελείωσαν το πρώτο επίπεδο, τοποθέτη
σαν κορμούς δέντρων σχηματίζοντας
την οροφή του πρώτου ορόφου, και από
το δεύτερο σκαλοπάτι μετακίνησαν τις
πέτρες οριζόντια, προς τους τοίχους του
επομένου ορόφου. Μ ’ αυτό τον τρόπο
δεν μετέφεραν πέτρες, και δεν τις ανύ
ψωναν όπως οι Ρώσοι. Τις μετακινού
σαν οριζόντια μέχρι να ολοκληρώσουν
όλους τους ορόφους. Στο έργο αυτό
απασχολήθηκε μια μικρή ομάδα από
χτίστες, κι η διάρκεια κατασκευής του
ήταν δύο χρόνια. Το πρόγραμμα που
εφαρμόστηκε σ’ αυτό το έργο δεν έχει
σχέση με γραμμικότητες. Θα μπορούσε
να το ονομάσει κανείς παράλληλο πρό
γραμμα (parallel processing) και.αποτελεί σήμερα αντικείμενο πανεπιστημια
κής έρευνας αιχμής.
Αν υπολογίσει κανείς το έργο που
αναλώθηκε για την κατασκευή της Σί
μωνος Πέτρας σε σύγκριση με το Ρώσι
κο Μοναστήρι, θα διαπιστώσει με έκ
πληξη πως η ενέργεια, για ίδιο όγκο
κατασκευής, είναι χίλιες φορές λιγότερη. Οι μοναχοί αποδίδουν το μικρό
χρόνο και τα λίγα άτομα που χρειάστη
καν για την ολοκλήρωση του έργου σε
θαύμα της Παναγίας.
ΠΕΛΑΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ

Πριν λίγο καιρό μια ομάδα ερευνη
τών, υποψιασμένη για τον διαφορετι

κό τρόπο οργάνωσης των έργων που
εκτελούσαν Έ λληνες, επισκέφτηκαν
τη Σιμωνόπετρα και το Ρώσικο Μ ονα
στήρι για να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασιτη διαφορά.
Ο επικεφαλής της ομάδας παρακάλεσε τους υπολοίπους ερευνητές να
μην αναφέρουν στους μοναχούς τις
υποψίες τους για τη διαφορετική ορ
γάνωση στην εκτέλεση των έργων,
ώστε να μη δημιουργηθεί αμφιβολία
για την π ερ ί θαύματος πίστη τους,
εξηγώντας πως στους ανθρώπους, στη
βιολογική μεταξύ τους διαφοροποίη
ση, μεγάλο ρόλο παίξουν οι ιδέες που
έχουν για τα πράγματα, και πως αυτές
στις μέρες μας αυξάνουν τη βιοποικιλότητα την οποία θα πρέπει να σεβό
μαστε.
To greek μπάχαλο του Αρχιεπισκόπου
είναι μια διαπίστωση που αποδίδει
στους Έλληνες μαγικές ιδιότητες στην
οργάνωση και κατασκευή των έργων
τους. Μερικοί που σκαλίζουν λίγο πε
ρισσότερο τα πράγματα, αποδίδουν
αυτού του είδους την οργάνωση στην
ιδιαιτερότητα του τόπου, όπου εξελίσ
σεται κι ένα διαφορετικό κάθε φορά
πρόγραμμα. Τις εξαιρετικά σπάνιες
φορές που οι Έλληνες αντιλαμβάνο
νται αυτή την ιδιαιτερότητα του τόπου
που τους εμπεριέχει, πλέουν σε πελάγη
ευτυχίας.

PAX A M E R I C A N A

Αυτές τις ημέρες η διεθνής κοινότητα ζει μια σειρά
σημαντικών εξελίξεων, η προέλευση των οποίων
είναι γνωστή, δεν είναι όμως γνωστό πώς θα
καταλήξουν, εκτός από τη γενική αίσθηση ότι την
σύμπασα ανθρωπότητα περιμένουν πολλά δεινά
τους σχεδιασμοΰς της Ουάσιγκτον βασικό ρόλο έπαιζε πάντα
η επέκταση των ορίων δράσης
του ΝΑΤΟ, που είχε αρχίσει ήδη
να καλλιεργείται από την περίο
δο μετά τον τερματισμό του Ψυχρού
Πολέμου και την αναπόφευκτη διάλυ
ση του Συμφώνου της Βαρσοβίας και
της αντίπαλης υπερδύναμης, της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, με ό,τι αυτή συνε
παγόταν. Μια πρώτη εφαρμογή της
ιδέας αυτής μάλιστα υπήρξε η δραστηριοποίηση του ΝΑΤΟ -έστω υπό την
αιγίδα του Ο H E - στον πόλεμο της
Βοσνίας στα μέσα της περασμένης δε
καετίας. Θεσμοθετήθηκε όμως ως επί
σημο δόγμα της Συμμαχίας από τον τό
τε πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, αμέσως με
τά τον τερματισμό των «ανθρωπιστι-
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ακόμα, στο βωμό της επιβαλλόμενης «νέας τάξης
πραγμάτων», που θέλει ολόκληρο τον πλανήτη μια
τεράστια αγορά υπό την επίβλεψη και τον πλήρη
έλεγχο των ΗΠΑ, με την Ευρώπη να ακολουθεί
μοιρολατρικά, αδύναμη να αντιδράσει.

κών» βομβαρδισμών κατά της Σερβίας
και του Μαυροβούνιου το 1999.
Το περασμένο Κυριακοδεύτερο η συ
νάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ στην
Κωνσταντινούπολη, υπό την καθοδήγη
ση του προέδρου Μπους, έθεσε τις βά
σεις ενός νέου άτυπου δόγματος, βάσει
του οποίου η Βορειοατλαντική Συμμαχία επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη
δράση της εκτός των ορίων της Ευρώ
πης, αυξάνοντας τις δυνάμεις που έχει
αναπτύξει ήδη στο Αφγανιστάν και κυ
ρίως αναλαμβάνοντας ενεργό συμμε
τοχή και στο Ιράκ, έστω με πρόσχημα
την εκπαίδευση των νεοσύστατων ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας -αστυνο
μίας και στρατού- που αριθμούν περί
που 215.000 άνδρες.
Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι ειδικά
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ο πρόεδρος Μπους κατάφερε α) να
βγει -μ α ζί με το τσιράκι του, τον Τόνι
Μ πλερ- εντελώς αλώβητος από το
σκάνδαλο των παρανομιών, των αυθαι
ρεσιών, της εξαπάτησης, των εκβια
σμών σε διεθνή κλίμακα, και των
εγκλημάτων πολέμου που βαρύνουν
την αμερικανική πλευρά σε σχέση με
την εισβολή και κατοχή του Ιράκ, β) να
«στρογγυλέψει» τις διαφορές που εί
χαν δημιουργηθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την «γηραιό -κατά Ντόναλντ Ράμσφελντ- Ευρώπη», οι οποίες
πέρυσι την άνοιξη απείλησαν προς
στιγμήν να δυναμιτίσουν τη Βορειοατ
λαντική Συμμαχία και γ) να τορπιλίσει
για άλλη μια φορά κάθε σκέψη για χει
ραφέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έναντι της υπερατλαντικής υπερδύνα-

μης και να την καταστήσει υπηρέτη των
αμερικανικών συμφερόντων, με αντάλ
λαγμα μια αμφισβητούμενη συμμετοχή
στη μοιρασιά των κερδών του «πολέ
μου». Έ τσ ι ο Τζορτζ Μπους έπεισε
τους ευρωπαίους ηγέτες, ακόμα και
εκείνους που είχαν αντιταχθεί σφόδρα
στην εισβολή, να αναλάβουν οι χώρες
τους ενεργότερο ρόλο στο Ιράκ.
Προφανώς, πίσω από τις κλειστές
πόρτες της συνόδου, πάρθηκαν και άλ
λες αποφάσεις, το περιεχόμενο και κυ
ρίως οι επιπτώσεις των οποίων θα γνω
στοποιηθούν αργότερα. Η έμφαση
όμως, όπως είναι φυσικό για λόγους
πρακτικούς, αλλά και επικοινωνιακούς, δόθηκε στο θέμα του Ιράκ, το
οποίο είναι ολοφάνερο ότι «καίει» την
κυβέρνηση Μπους, ιδιαίτερα καθώς
πλησιάζει η ημέρα των εκλογών στις
ΗΠΑ (είναι γνωστό ότι οι αμερικανοί
πρόεδροι φροντίζουν πάντα να ικανο
ποιούν την κοινή γνώμη της χώρας
τους, ιδιαίτερα ενόψει εκλογώ ν έτσι
και τώρα ο Τζορτζ Μπους χρειαζόταν
επειγόντως μια «ευτυχή» κατάληξη
στην περιπέτεια του Ιράκ, η οποία έχει
ρίξει τη δημοτικότητά του στο χαμηλό
τερο σημείο της).
ΤΟ «ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ»

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα εντάσσεται
και η επίσπευση κατά δύο ημέρες (στις
28 Ιουνίου, αντί στις 30 που είχε προγραμματισθεί) της παράδοσης της
εξουσίας του Ιράκ στη νέα, προσωρινή
πάντως, πολιτική ηγεσία που σχηματίσθηκε στη χώρα: Μια ενέργεια με σκο
πό να προληφθούν ενδεχόμενες επιθέ
σεις της ιρακινής αντίστασης εναντίον
της νέας ηγεσίας ή του προσωρινού κυ
βερνήτη Πολ Μ πρέμερ - ο οποίος
εσπευσε να αποχωρήσει από τη Βα
γδάτη λίγο μετά την «τελετή» της παρά
δοσης-, αλλά και να συμπέσει το γεγο
νός με τη διεξαγόμενη σύνοδο κορυ
φής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπο
λη, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλλη
λο κλίμα που θα έκαμπτε -κ α ι τελικά
έκαμψε- τις όποιες αντιρρήσεις εκ μέ
ρους κάποιων Ευρωπαίων σε όσα τους
ζητούσε ο Μπους.
Το τι θα ακολουθήσει μετά την παρά
δοση της εξουσίας στο προβαλλόμενο
πλέον ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο»
Ιράκ, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει.

Οι Αμερικανοί πάντως θα συνεχίσουν
να διατηρούν στη χώρα τη στρατιωτική
δύναμή τους, αποτελούμενη από
140.000 άτομα, αλλά και τους συμβού
λους που έχουν τοποθετήσει σε νευ
ραλγικά υπουργεία και διοικητικές
υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα οι διάφο
ρες αμερικανικές εταιρείες που έχουν
αναλάβει την ανασυγκρότηση της χώ
ρας θα συνεχίσουν να απομυζούν τα
τεράστια κονδύλια που έχουν προγραμματισθεί και φυσικά καλύπτονται
από τους φυσικούς πόρους του ίδιου
του Ιράκ.
Από την άλλη πλευρά όμως, η ιρακινή
αντίσταση θα συνεχίζει τη δράση της,
με περισσότερη μάλιστα επιθετικότη
τα, καθώς ο σχηματισμός της νέας πο
λιτικής ηγεσίας δεν πείθει ένα μεγάλο
μέρος Ιρακινών που αντιτίθενται στην
έμμεση κατοχή της χώρας τους που με
θοδεύουν οι Αμερικανοί, ενώ άλλοι
δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από
τη σύσταση της νέας αυτής ηγεσίας.
Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, οι νατοϊκές
πλέον δυνάμεις που θα σταλούν στο
Ιράκ θα έχουν κατά κύριο λόγο την ευ
θύνη της ασφάλειας, ιδιαίτερα ενόψει
των γενικών εκλογών που προγραμμα
τίζεται να διεξαχθούν στη χώρα τον ερ
χόμενο Ιανουάριο - συμπτωματικά, οι
εκλογές που πρόκειται να γίνουν στο
Αφγανιστάν αποτέλεσαν την κύρια δι
καιολογία για την αύξηση των νατοϊκών δυνάμεων και στη χώρα αυτή.
Η «βολική» αυτή για τις ανάγκες του
Μπους εξέλιξη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ,
συνοδεύτηκε και από μια άλλη απόφα
ση, στην οποία βεβαίως δεν δόθηκε με
γάλη δημοσιότητα, ωστόσο πρόκειται
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο
μέλλον, καθώς «λύνει τα χέρια» όχι μό
νον του ίδιου του Μπους, αλλά οποιουδήποτε αμερικανού προέδρου, ώστε να
αποφασίζει και να επιβάλλει την κάθε
στιγμή την εισβολή σε οποιαδήποτε
χώρα, στο πλαίσιο του προληπτικού
πολέμου, με την πλήρη κάλυψη και
συμμετοχή του ΝΑΤΟ.
Πρόκειται για μια συμφωνία με την
οποία οι χώρες-μέλη της Συμμαχίας δέ
χονται το 40% των εθνικών δυνάμεών
τους να ενταχθεί στις νατοϊκές δυνά
μεις ταχείας επέμβασης σε όποια γωνιά
του πλανήτη παρουσιάζεται ανάγκη και
μάλιστα το 5% αυτού του ποσοστού να

βρίσκεται μόνιμα στο εξωτερικό. Η
συμφωνία αυτή εντάσσεται βεβαίως
στο κλίμα της τρομολαγνίας που καλ
λιεργεί η Ουάσιγκτον και στην οποία οι
ευρωπαίοι ηγέτες, κάνοντας την ανά
γκη φιλοτιμία, ενέδωσαν όχι με μεγάλη
δυσκολία, γεγονός που δείχνει το μέγε
θος της παγίδας-ιστού της αράχνης, που
υφαίνεται με στόχο την αποτροπή της
πολλά υποσχόμενης ευρωπαϊκής ολο
κλήρωσης και χειραφέτησης.
Η ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ

Κατά μία περίεργη σύμπτωση, η σύ
νοδος του ΝΑΤΟ συνέπεσε με το σί
ριαλ των προσπαθειών των ηγετών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνή
σουν στην εκλογή του ανθρώπου που
θα αντικαταστήσει τον απερχόμενο
Πρόεδρο της Κομισιόν Ρομάνο Πρόντι. Μια δυσκολία που θεωρητικά
οφείλεται στον συσχετισμό δυνάμεων
μεταξύ των συντηρητικών και σοσιαλ
δημοκρατικών κομμάτων, όπως έδει
ξαν όμως τα πράγματα οφείλεται πρα
κτικά στην άποψη μιας μερίδας Ευρω
παίων ότι ο νέος Πρόεδρος δεν πρέπει
να είναι αντίθετος με τον ατλαντικό
προσανατολισμό της γηραιάς ηπείρου.
Έ τσ ι δεν είναι τυχαίο ότι για τη θέση
του Προέδρου της Κομισιόν επελέγη
-κ α ι μάλιστα μετά από πρόταση της
Βρετανίας(!)- ο συντηρητικός, πρώην
μαοϊκός, πορτογάλος πρωθυπουργός
Ζοζέ Μανουέλ Ντουράο Μπαρόζο, ο
άνθρωπος που τον περασμένο χρόνο
προτίμησε να ακολουθήσει το φιλοαμερικανικό ρεύμα της Ευρώπης και να
οργανώσει στις Αζόρες την καθαρά
επικοινωνιακού χαρακτήρα συνάντη
ση των Τζορτζ Μπους, Τόνι Μπλερ και
Χοσέ Μαρία Αθνάρ, προκειμένου να
οργανώσουν την εισβολή στο Ιράκ.
Ό πω ς δεν είναι τυχαίο ότι ως πρώτος
υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, μετά την επικύρωση του
ευρωσυντάγματος, προαλείφεται ο μέ
χρι τώρα ύπατος εκπρόσωπος σε θέμα
τα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας
Χαβιέ Σολάνα, για τον οποίο είναι
γνωστό ότι εκφράζει την αμερικανική
πολιτική, όπως απέδειξε τόσο από τη
θέση του ευρωπαίου αξιωματούχου,
όσο και από τη θέση που είχε πριν ως
γ.γ. του ΝΑΤΟ.
Τ.Κ.Δ.

Μία ημέρα από τη ζωή στον 21ο αιώνα
(1 6 /1 2 /0 3 )
του Κωνσταντίνου θανόπουλου

Η φασαρία δεν είχε καταλαγιάσει ακόμα από την σύλληψη του Σαντάμ
και το θέμα κυριαρχούσε στα πρακτορεία ειδήσεων και στις
τηλεοράσεις ανά τον κόσμο. Οι Αμερικανοί και πολλοί άλλοι
-ενδεχόμενα και Ευρωπαίοι- θεωρούσαν, σε μία υπεραισιόδοξη
έξαρση, προσεκτικά διατυπωμένη ωστόσο, ότι ο πόλεμος λίγο-πολύ
τελείωσε. Μ ε τον Σαντάμ στην φυλακή, πίστευαν, ήταν ζήτημα χρόνου η
πλειοψηφία του κόσμου στο Ιράκ να δει το επιχείρημα και να μπει στο
νόημα: ο δικτάτορας στην φυλακή -α ν όχι στο χώμα-, νέα τάξη
πραγμάτων εμπεδωμένη με τα όπλα των δυνάμεων κατοχής, σταδιακή
ανάπτυξη πολιτεύματος και κυρίως οικονομικές ευκαιρίες για τον
καθένα, για ένα πιο πλούσιο μέλλον που θα προσέγγιζε τους υλικούς
παραδείσους και απολαύσεις των δυτικών χωρών.

κοπεύω να υποστηρίξω αφενός
ότι αυτή η στιγμή ήταν το σημείο
καμπής για την παρουσία των
Αμερικανών στο Ιράκ και αφε
τέρου ότι μετά από αυτήν όλες οι
αδυναμίες αντίληψης της ευρύτερης
πραγματικότητας και των συνεπειών
του εγχειρήματος ήρθαν πλέον στο
προσκήνιο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει
επιστροφή στον τύπο του παγκοσμίου
συστήματος αμερικανικής παντοδυνα
μίας που υπήρχε προ του πολέμου.
Από την πτώση των Δίδυμων Πύργων
το 2001 και την εκστρατεία ενάντια στο
Αφγανιστάν, οι Αμερικανοί ανακήρυ
ξαν την διαμάχη -κατά της τρομοκρα
τία ς- ως κυρίως ιδεολογική και συχνά
ηθική. Υπέπεσαν με αυτόν τον τρόπο
στο σφάλμα να πιστέψουν τελικά οι ίδι
οι τους μύθους που κατασκεύασαν και
μετά να επιχειρήσουν να εξαγάγουν
αυτήν την αντίληψη εκβιάζοντας, με
την ισχύ των όπλων, τους υπολοίπους
να την αποδεχθούν σαν κορωνίδα της
νίκης που διεκδικούν.
Αυτό είναι κακό για εμάς τους υπό
λοιπους και όχι για τους Αμερικάνους,
θα απαντήσει ένας υποψιασμένος πα

Σ

ρατηρητής. Στις συγκεκριμένες συνθή
κες ισχύει το αντίθετο όμως, εφόσον η
η απόσταση μεταξύ ιδεολογικής αντί
ληψης των Αμερικανών και πραγματι
κότητας είναι όση μεταξύ ουρανού και
γης και το ένα πλέον κινείται ανεξάρ
τητα από το άλλο. Οι Αμερικανοί απλά
«έχουν ξεφύγει» αυτή τη φορά, αν και
ίσως για πολύ κόσμο αυτό δεν είναι
ακόμα οφθαλμοφανές. Η πραγματικό
τητα όμως εν μέρει είναι.
Κατ’ αρχάς φάνηκε γρήγορα, όπως
και με τα όπλα μαζικής καταστροφής,
ότι δεν υπήρχε πιθανότατα ποτέ σύνδε
ση μεταξύ του Σαντάμ και της ιρακινής
αντίστασης, εκτός κι αν μιλάμε για ένα
επίπεδο καθαρά συμβολικό και για
ορισμένες ομάδες. Ό λ α αυτά ανήκουν
στον ίδιο τρόπο σκέψης και αποτελούν
ένα κράμα κυνικών υπολογισμών και
απλουστευτικών υποθέσεων.
Εκεί ακριβώς έγκειται το λάθος των
Αμερικανών: στο ότι επαναπαύτηκαν
να αναπαράγουν μια σειρά από απλοϊ
κά ιδεολογήματα περί ελευθερίας, δη
μοκρατίας και τρομοκρατίας τα οποία
ούτε περιγράφουν την πραγματικότητα
της σημερινής αμερικανικής κοινωνίας

αλλά ούτε και θα μπορούσαν να «δου
λέψουν» στο Ιράκ.
Τα συνθήματα της Αμερικής του τέλους του πολέμου το ’45 περί ελευθε
ρίας, δημοκρατίας και ευμάρειας δεν
έχουν καμία σχέση με την αμερικανική
κοινωνία και δημοκρατία του τέλους
του ’90. Με τη σειρά της αυτή δεν μπο
ρεί να έχει καμία σχέση με το σημερινό
αίτημα στο Ιράκ αλλά και σε όλον τον
πλανήτη, της εγκατάστασης ενός ατομι
κού μοντέλου διακυβέρνησης που θα
βασίζεται σε μια ανάμιξη δυτικών χα
ρακτηριστικών και επιμέρους πολιτι
σμικών στοιχείων υπό την εξουσία και
τους ορισμούς των τοπικών κοινωνιών.
Το πόσο αυτό θα είναι δημοκρατικό ή
όχι με την σημερινή έννοια του όρου θα
είναι θέμα επανακαθορισμού και δια
πραγμάτευσης μέσα από τις φόρμες
που προσφέρουν αυτές οι κοινωνίες
και προτάσσουν ως τα ακατάλυτα πολι
τισμικά στοιχεία τους.
Αυτό ακριβώς είναι το πλέον χαρα
κτηριστικό της κατάστασης στο Ιράκ
και το συστατικό που τελικά συνομαδώνει τον πληθυσμό. Ταυτόχρονα οι
Α μερικανοί υποτίμησαν πλήρως την
ικανότητα ενός τέτοιου αιτήματος να
λειτουργήσει σαν πόλος ιδεολογικής
συσπείρωσης, έστω και για μεμονωμένες ομάδες, και να οργανώσει αποτελε
σματική αντίσταση σε βάθος χρόνου,
την οποία οι ίδιοι αδυνατούν να εξηγή
σουν αλλιώς. Γιατί τελικά είναι ένας
τρόπος ιδεολογικής ερμηνείας και σκέ
ψης, έστω και ακραίος, αυτός που κά
νει ανθρώπους στο Ιράκ και αλλού να
ανατινάζονται, να αποφασίζουν να πεθάνουν και να κρατάνε το νου τους
σταθερά προσανατολισμένο σε ένα
σκοπό ανεξάρτητα από τις δοκιμασίες.
Στο ακόμα σημαντικότερο επίπεδο
της κατάστασης μέσα στο Ιράκ, οι νεο
φώτιστες δυνάμεις κατοχής εξαρχής
έμοιαζε, και μοιάζει, να μην γνωρίζουν

και να μην κατανοούν τις εσωτερικές
ισορροπίες και την τοπική κοινωνία.
Μακροχρόνια ποιοι θα είναι οι όροι
εξουσίας και κοινωνικής οργάνωσης
οτο Ιράκ; Η επιβολή αμερικανικών συ
νταγών στην πιο απλουστευτική τους
μορφή μάλλον θα αποτελέσει το άλλο
άκρο σε ένα Ιράκ φλέγόμενο για αυτοκαθορισμό και αυτοδιάθεση.
Εξίσου σημαντικά είναι τα επίμαχα
θέματα των αμερικανικών συμφερό
ντων που θα μοιάζουν να υπονομεύουν
ολοένα και περισσότερο οποιαδήποτε
επίφαση ανεξαρτησίας μετά τον Ιούνιο
του 2004: οι αμερικάνικες βάσεις και ο
στρατός, αλλά και οι πολυεθνικές εται
ρίες, δεν θα παίρνουν βέβαια εντολές
από οποιαδήποτε ιρακινή κυβέρνηση ή
προσωρινό σύνταγμα. Πόσο είναι δια
τεθειμένοι να το αποδεχτούν αυτό μα
κροπρόθεσμα οι νέοι κυβερνήτες του
Ιράκ σαν το αντίτιμο για την ελευθερία
τους;
Η ασφάλεια, τέλος, μάλλον θα παραμείνει το μεγαλύτερο πρόβλημα στο
Ιράκ για πολύ καιρό ακόμα. Γιατί βέ
βαια η αμερικανική κατοχή παρέχει
πλέον τις προϋποθέσεις, την κόλλα, για
να συνενωθούν και να έρθουν σε συμ
φωνία μία πλειάδα εσωτερικών στοι
χείων που έως τώρα ήταν αντιμαχόμενα. Είναι περίεργο αλλά φαίνεται ότι
μέχρι πρόσφατα οι επαφές μεταξύ της
αλ-Κάιντα και των Σουνιτών ήταν ελά
χιστες (γράμμα αλ-Ζαρκάουι, Φεβρου
άριος 2004) και με τους Σιιτες σχεδόν
μηδενικές. Λίγους μήνες μετά οι δίδυ
μες εξεγέρσεις στη Φαλούτζα και τη
Νατζάφ, αν και υποκινούμενες για δια
φορετικούς λόγους, μοιάζουν να παίρ
νουν ζωή και ν ’ αλληλοβοηθούν η μία
την άλλη.
Αν και είναι σίγουρο ότι κάθε ομάδα
ακολουθεί και θα ακολουθεί τη δική
της ατζέντα και προτεραιότητες, φ αί
νεται ότι πλέον υπάρχουν οι προϋποθέ
σεις για την υπέρβαση των εσωτερικών
διαφορών και τη συνεργασία μεταξύ
τους στην οργάνωση ενός ενιαίου με
τώπου αντίστασης που θα κάνει τα
πράγματα ακόμα πιο δύσκολα τους
επόμενους μήνες. Αυτό είναι που θα
καθορίσει και τις εξελίξεις πια και όχι
η εικονική διαδικασία της μεταβίβασης
εξουσίας μετά τον Ιούνιο του 2004, η
οποία θα βουλιάζει διαρκώς στην κι

Ο Πολ Μ πρέμερ έφ υγε ά ρ ο ν-ά ρ ο ν από τη Βαγδάτη, στη 8έσ η του όμως έσ π ευσ ε ο
π ρεσβευτής Ν εγρεπόντε, που δίνει τα διαπιστευτήριά του στη νέα ιρακινή ηγεσία.

νούμενη άμμο του μεταπολεμικού
Ιράκ.
Σε ένα ακόμα βαθύτερο επίπεδο
όμως, ο πόλεμος στο Ιράκ μαρτυρεί
απλά για άλλη μια φορά τον δυτικό
τρόπο σκέψης για τον κόσμο: οι Αμερι
κανοί και Ευρωπαίοι συμπεριφέρονται
ακόμα σαν να είναι το κέντρο του κό
σμου, όταν στην πραγματικότητα ίσως
δεν είναι πια. Η ευρύτερη πραγματικό
τητα των τελευταίων δεκαπέντε ετών
-μ ε δεδομένη την αμερικανική ηγεμο
νία σε σημαντικό βαθμό- παραπέμπει
σε έναν κόσμο όχι μόνο παγκοσμιοποιημένο αλλά και αυξανόμενα πολύ-πολικό. Η υπερεθνική και παγκόσμια ροή
αγαθών, υπηρεσιών και κυρίως ιδεών,
δεν οδηγεί μόνο σε παγκοσμιοποιημένες λύσεις για προβλήματα που δεν
επαρκούν μόνα τους πλέον να επιλύ
σουν τα εθνικά κράτη (οργανωμένο
έγκλημα, μεταδοτικές ασθένειες, αν
θρωπιστικές και χρηματοοικονομικές
κρίσεις)* οδηγεί επίσης, ολοένα και πε
ρισσότερο, στο πού και με ποιον τρόπο
θα γίνεται η διαιτησία (arbitration) των
προβλημάτων αυτών. Αυτό παραπέ
μπει στο αυξανόμενα πολυπολικό αίτη
μα κάθε περιοχής και μεγάλου μπλοκ
κρατικών οντοτήτων να καθορίσουν
και να λύσουν τα προβλήματα χρησιμο
ποιώντας σε σημαντικό βαθμό, αν όχι
και καθολικά, το δικό τους λεξιλόγιο
πλάι στο δυτικό.
Ταυτόχρονα οι οικονομίες κλίμακας
εξακολουθούν να ευνοούν τις μεγάλες
μονάδες και κράτη παρ’ όλα τα προ
βλήματα οργάνωσης. Σ ’ αυτό το σημείο
δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη η
ευλαβική τήρηση των δυτικών συντα
γών από μια εντέλει κρατική διοίκηση
που θα θέλει μακροπρόθεσμα να κάνει

τη ζωή της εύκολη. Η εισαγωγή στο διε
θνές επίπεδο των εννοιών του κράτους
δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμά
των και γενικά των κοινωνικών ελευ
θεριών, είναι πρόσφατο «φρούτο» που
ο δυτικός κόσμος θεωρεί εσφαλμένα
ως μια κατάκτηση μη αναστρέψιμη.
Αντιθέτως η πρακτική εφαρμογή και
επιβίωσή τους θα αρχίσει να δοκιμάζε
ται από δω και μπρος σε παγκόσμια
κλίμακα, μαζί με το αναπόφευκτο πα
ζάρι και τοπικούς μετασχηματισμούς
που θα προκύψουν: για παράδειγμα,
πολλοί πληθυσμοί στον πλανήτη, αν όχι
και στην περιοχή μας -βλέπε Ρωσίαθα αντάλλασσαν ευχαρίστως τις πολι
τικές ελευθερίες τους με περισσότερο
πλούτο. Αυτή άλλωστε μοιάζει να είναι
και η περίπτωση του θαύματος των
ασιατικών οικονομιών (Ταϋλάνδη,
Ινδονησία, Μαλαισία), ενώ το δεσπόζον κράτος εδώ είναι η Κίνα: η ανάδει
ξή της σε κράτος-μοντέλο για τα υπό
λοιπα ασιατικά καθεστώτα εμπεριέχει
ακριβώς αυτές τις έννοιες της ταχύρ
ρυθμης ανάπτυξης και του περιορι
σμού των ατομικών ελευθεριών. Άλλω
στε η διάδοση των αξιών και της πάντο
τε ουδέτερης τεχνολογίας ενός ηγεμο
νικού πολιτισμού οδηγεί σε ένα σύν
δρομο παρόμοιο με κείνο της εποχής
της ανακάλυψης του χαλκού: ο καθέ
νας θα τον χρησιμοποιήσει και θα ερ
μηνεύσει τις αξίες του όπως αυτός θέ
λει και θεωρεί ότι χρειάζεται, όταν η
παντοδυναμία του ισχυρού δεν θα εί
ναι τόσο σίγουρη. Το παζάρι των αξιών
έχει ήδη ξεκινήσει π.χ. στο Ιράκ από
την σύλληψη του Σαντάμ με αφορμή το
μέγεθος της ποινής του, και θα συνεχι
στεί με τις συζητήσεις για την ψήφιση
ενός νέου συντάγματος, στο οποίο η

αναλογία κοσμικών και θρησκευτικών
εξουσιών θα είναι καθαρά θέμα δια
πραγμάτευσης.
Η οικουμενικοποίηση όμως αυτών
των στοιχείων και αξιών του χθεσινού
νικητή του Ψυχρού Πολέμου, προϋπο
θέτει το μετριασμό και την τοπική πα
ραλλαγή τους στην μεγάλη ποσότητα
του υπόλοιπου κόσμου. Ο ίδιος όμως
θα επιχειρήσει να ερμηνεύσει δεσμευ
τικά και στο μέλλον όσα πρωτοεισήγαγε και θεωρεί είτε ότι είναι τέλεια και
απαράλλακτα στο χρόνο, είτε, εξίσου
αυτάρεσκα, ότι θα συνεχίσουν να είναι
υπό την εξουσία του εφόσον εκείνος τα
όρισε αρχικά.
Έ τσι θα προσπαθήσει να φτιάξει μο
ντέλα και κοινωνίες κατ’ εικόνα και
καθ’ ομοίωση των ιδεών και αξιών που
έχει στο μυαλό του, μακριά από την
πραγματικότητα και τις πιεστικές της
ανάγκες, ενδεχόμενα ακόμα και τις δι
κές του. Αυτό γίνεται τώρα στο Ιράκ,
όπου οι Αμερικάνοι με την ισχύ των
όπλων επιχειρούν να φτιάξουν μία
πραγματικότητα εξίσου απατηλή με
την εικονική: Αφενός με την αναγόρευ
ση του Σαντάμ σε αρχή και τέλος των
δεινών του Ιράκ, προς αποφυγήν των
μακροπρόθεσμων ιστορικών ευθυνών
τους για την κατάντια του ιρακινού
κράτους και πληθυσμού. Αφετέρου με
την επαγγελία ενός ουτοπικού παρα
δείσου της ελεύθερης οικονομίας της
αγοράς, που αυτόματα και νομοτελεια
κά θα ρυθμίσει τα πάντα, και που δεν
έχει σχέση ούτε με την πραγματικότητα
στο Ιράκ -όπου οι αμερικανικές εται
ρείες κάνουν ό,τι θέλουν σε ένα πολε
μοπληγές περιβάλλον υπό πλήρη απου
σία ρυθμιστικών κανόνων-, ούτε όμως
και στην Αμερική, όπου υπάρχει ένα
πολύ πιο σφιχτό νομοθετικό πλαίσιο
ρυθμιστικών κανόνων από αυτό που
εξάγουν μέσω του ΔΝΤ και της ΠΤ στις
χώρες της Λ. Αμερικής και του υπόλοι
που αναπτυσσόμενου κόσμου.
Σε αυτό το τελευταίο στάδιο ο εκάστοτε κυρίαρχος και οι προσκείμενες
παρατάξεις (Αμερική και Ευρώπη) συμπεριφέρονται σαν να είναι ακόμα το
κέντρο του κόσμου και οι ερμηνευτές
της αλήθειας και της πραγματικότητας,
όταν κατ’ ουσίαν δεν είναι. Αυτό φανε
ρώνεται όταν οι λύσεις που προσπα
θούν να δώσουν και οι εξηγήσεις που
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έχουν για την πραγματικότητα δεν
«δουλεύουν» και διαψεύδονται σε βά
θος χρόνου, και όταν αιφνιδιαστικά
και απότομα η ισχύς τους αμφισβητεί
ται και πλήγεται σημαντικά, τόσο ώστε
να δουν οι υπόλοιποι ότι είναι δυνατό
να γίνει. Και τα δύο αυτά ξεκίνησαν με
τους Δίδυμους Πύργους, συνεχίζονται
στο Ιράκ και ενδεχομένως θα καταδειχθούν τελειωτικά και ανεπιστρεπτί με
τρομοκρατικά χτυπήματα στο Λονδίνο
και την Ουάσινγκτον, που οι ατομικιστικές και φιλήδονες κοινωνίες μας
δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Οι
προσεκτικοί παρατηρητές θα είναι ο
υπόλοιπος κόσμος, σήμερα λεγόμενος
αναπτυσσόμενος, αύριο ίσως παγκό
σμιος συνέταιρος σε έναν de facto και
δραματικά πλέον πολυπολικό κόσμο.
Συνεπώς η κατοχή του Ιράκ και τα
επακόλουθά της θα μας οδηγήσουν σε
έναν κόσμο πολυπολικό και άναρχο.
Σ ’ αυτόν τον κόσμο η αμερικανική
ισχύς και δυτική πρωτοκαθεδρία θα
έχουν πληγεί σημαντικά, ενώ ταυτό
χρονα νέοι παίκτες όπως η Κίνα και η
Ινδία, αλλά ενδεχομένως και η Ρωσία,
θα σπρωχτούν -έκπληκτοι και οι ίδι
ο ι- αναπάντεχα στο προσκήνιο, για να
αναλάβουν δράση και αυξημένους ρό
λους στη ζωτική περιοχή τους. Το ση
μαντικό γνώρισμα μιας τέτοιας επο
χής θα ήταν το αιφνίδιο και η ταχύτη
τα των εξελίξεων, ακόμη και για τους
ίδιους τους πρωταγωνιστές της. Κα
νείς από τους νέους διεθνείς πρωτα
γωνιστές δεν θα ακολουθήσει ίσως
την ευθύγραμμη λογική της δυτικής
ιστορικής εξέλιξης όπως επέβαλλε μέ
χρι τώρα ο κανόνας - ούτε καν οι ίδιες
οι δυτικές χώρες. Αντίθετα ο καθένας
θα προσαρμόσει όσα μέχρι τώρα κή
ρυττε η δυτική ορθοδοξία -είτε οικο
νομικά, είτε πολιτικά, είτε και πολιτι
σμικά- στα δικά του χαρακτηριστικά
και θα τα μετασχηματίσει σε κάτι και
νούργιο: σ’ αυτό το παιχνίδι η ευθύ
γραμμη εξέλιξη προς τον ανθρωπισμό
και τις ατομικές ελευθερίες π.χ., δεν
θα είναι ο κανόνας όπως βαυκαλίζονται να πιστεύουν και εύχονται οι χορτασμένοι ευρωπαϊκοί κύκλοι. Ό π ω ς
τώρα de facto τα ανθρώπινα δικαιώ 
ματα δεν είναι τα ίδια από χώρα σε
χώρα, έτσι και τότε ακόμα και η ερμη
νεία τους θα διαφ έρει από περιοχή σε

περιοχή όταν κάθε κυρίαρχος παίκτης
θα επιχειρήσει να τα επανερμηνεύσει
και να τα ορίσει εξαρχής στη σφαίρα
επιρροής του.
Η επιλογή των χαρακτηριστικών της
εξέλιξης θα είναι επίσης βασικό γνώρι
σμα της πορείας του κάθε πρωταγωνι
στή, όταν τα αμερικανικά όπλα δεν θα
είναι αρκετά για να επιβάλουν όλους
τους όρους του παιχνιδιού όπως μέχρι
τώρα. Η Κίνα για παράδειγμα ίσως να
μην γίνει ποτέ μια δημοκρατία και να
παραμείνει ένα απολυταρχικό καθε
στώς με την πρωτοκαθεδρία στις δημό
σιες εκτελέσεις για πολύ καιρό ακόμα.
Οικονομικά επίσης είναι σίγουρο ότι ο
δυτικός καπιταλισμός θα υποστεί τέ
τοιους μετασχηματισμούς εκεί, όπου
σε λίγα χρόνια θα μιλάμε για το κινέζι
κο μοντέλο, το οποίο μάλιστα, φευ,
μπορεί πλέον να είναι πιο επιτυχημένο
από το δυτικό.
Το σίγουρο είναι ότι η Ταϊβάν θα εί
ναι το πρώτο κομμάτι που θα φύγει από
τη σφαίρα της δυτικής φιλολογίας περί
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εθνικής
ανεξαρτησίας, για να προσαρτηθεί βί
αια από την Κίνα, μόλις φανεί ότι η
αμερικανική ισχύς δεν επαρκεί ή είναι
απρόθυμη να εγγυηθεί την προστασία
της. Και η αμερικανική ισχύς και προσοχή έχει μετατοπιστεί σε έναν δύσκο
λο πόλεμο στο Ιράκ, που δεν μπορεί να
κερδίσει, χάνοντας πολύτιμο έδαφος
στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνι
κού που θα έπρεπε να είναι το κύριο
σημείο της προσοχής της για το μέλλον.
Η Κορέα, η Ταϊβάν και η Ιαπωνία θα
έπρεπε να είναι τα κύρια μελήματα και
οι προμαχώνες της υπερδύναμης στο
παιχνίδι της εμπλοκής με την Κίνα: αντ’
αυτού και μέσω του Ιράκ όλοι οι παί
κτες στην Ασία, αλλά και γενικότερα
στον κόσμο, θα αφεθούν ξαφνικά πολύ
περισσότερο στην τύχη τους και στις
επιλογές τους, με απρόσμενους και εν
γένει άναρχους συνδυασμούς και απο
τελέσματα, αν και όταν ο μεγάλος
αδελφός πληγεί στην ίδια του τη χώρα
αποφασιστικά.
Εάν λοιπόν μιλάγαμε μόνο για θρη
σκεία και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
ενώ η τσέπη όλων ήταν γεμάτη και οι
προσδοκίες σε σημαντικό βαθμό εκ
πληρωμένες (πράγμα αδύνατο για με
γάλα σύνολα), δεν θα υπήρχε πρόβλη-

μα. Ωστόσο τώρα μιλάμε ξανά για
πρωταρχικές καταστάσεις κατανομής
πόρων, επιβίωσης και ταυτόχρονης
ικανοποίησης δικαιωμάτων για όλους.
Τα τελευταία αυτά δεν ήταν καθόλου
αυτονόητα για την πλειονότητα του
πλανήτη έως ότου έρθουν οι νέες ιδεο
λογίες και τα ιδανικά που ευαγγελίζο
νταν την άμεση και νομοτελειακή δι
καίωση των αναφαίρετων πλέον δικαι
ωμάτων. Αυτό για τους νεοφώτιστους
θα έχει σημαντικές επιπτώσεις από δω
και μπρος, στο μέτρο που ένας ανυπό
μονος πλανήτης θα διεκδικεί στο σύνο
λό του δικαιώματα και πόρους, τα
οποία υπό το βάρος του υπερπληθυ
σμού θα κάνουν τα κομμάτια του να συ
γκρούονται διαρκώς το ένα με το άλλο.
Κανείς δεν θέλει να μείνει έξω από την
νέα εποχή των επιθυμιών και των απαι
τήσεων και κάθε περιοχή και πολιτι
σμικό σύστημα σκέψης ψάχνει τους δι
κούς του τρόπους προσαρμογής σε αυ
τήν, για να διεκδικήσει όσον το δυνα
τόν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Η
λεγόμενη σύγκρουση των πολιτισμών
δεν είναι τίποτα παραπάνω από την
επικάλυψη αυτής της βαθύτερης πραγ
ματικότητας.
Η σύλληψη του Σαντάμ λοιπόν στις
14/12/03 καθόλου δεν σήμανε το τέλος
του πολέμου στο Ιράκ· ήταν ένας απλός
καταλύτης των γεγονότων που θ’ ακο
λουθούσαν. Η απομάκρυνση ενός φ α
ντάσματος ουσιαστικά, άφησε ένα κε
νό και οι μάσκες έπεσαν για τους Ά ρα
βες αλλά και για τους Αμερικάνους,
που πόνταραν τον πόλεμο σ’ αυτό το
ψυχολογικό άλλοθι που ποτέ δεν υπήρ
χε·
Η συνεχής κυνική διάψευση των ιδεο
λογιών του δυτικού κόσμου, με τους
Αμερικάνους επικεφαλής, προς υπε
ράσπιση στενών εθνικών συμφερό
ντων, κάνει ακόμα πιο δύσκολη την
ανάσχεση του ποταμού της αμφισβήτη
σης και της οργής του αραβικού πληθυ
σμού εναντίον των κυβερνήσεών του
και των δυνάμεων κατοχής στο Ιράκ
και αλλού. Οι κυβερνήσεις αυτές εδώ
και καιρό βρίσκονται μεταξύ σφύρας
και άκμονος, καθώς προσπαθούν να
εξισορροπήσουν την πίεση που δέχο
νται από τους Αμερικάνους με την πίε
ση από την οργή και την αμφισβήτηση
που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις
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χώρες τους. Η παρουσία μιας νέας συσπειρωτικής ιδεολογίας είναι ακόμα
και πολύ μακριά και πολύ επικίνδυνη,
μεσούσης της αμερικανικής κατοχής,
για το επίσημο επίπεδο του κράτους.
Ό μω ς τώρα σε επίπεδο κοινωνίας
σφυρήλατείται μια νέα πολιτισμική
ιδέα για την αραβική ταυτότητα, η
οποία θα περιλαμβάνει περισσότερη
πολιτική ενότητα απ’ ό,τι στο παρελ
θόν.
Έ τσ ι η ανατροπή του Σαντάμ και η
κατοχή του Ιράκ προσκρούει τελικά
στο ευρύτερο αίτημα του αραβικού κό
σμου για εθνική υπερηφάνεια, ηθική
δικαίωση και κυρίως οικονομική και
πολιτική αυτοδιαχείριση, όπως αυτοί
την ορίζουν, μακριά από ξενόφερτες
επιρροές, για τη διεκδίκηση του πα
γκοσμίου μεριδίου του πλούτου: και
τώρα η σύνδεση της νέας πολιτισμικής
ιδεολογίας με το πετρέλαιο θα γίνει
ακόμα ισχυρότερη. Ακόμα λοιπόν και
αν ο Μπιν Λάντεν θεωρηθεί περιθω
ριακός από την πλειοψηφίατου αραβι
κού κόσμου, θα έχει περάσει ωστόσο
το μήνυμά του: Ό τ ι εμείς από αυτή την
πλευρά της θάλασσας έχουμε και την
ιδεολογία, και την ηθική δικαίωση, και
τον πλούτο με το μέρος μας* τα όπλα
και οι τρόποι θα βρεθούν. Τα πρώτα
ωστόσο είναι αναφαίρετα δικαιώματα
είτε με βάση το ισχύον διεθνές δίκαιο
είτε με βάση τον ισλαμικό νόμο: οι όροι
δηλαδή συζητιούνται.
Και όλα αυτά χωρίς να μιλάμε για πι
θανά τρομοκρατικά χτυπήματα που θα
βγάλουν ανεπιστρεπτί πλέον τον δυτι
κό κόσμο από το τιμόνι της παγκό
σμιας ιστορίας, που ήδη άρχισε να μην
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ελέγχει.
Ό πω ς ανακαλύπτουν δε τώρα πλέον
στο Ιράκ, δεν θα υπάρξουν άλλες ευχα
ριστίες και ευγνωμοσύνη για τον Σα
ντάμ σε αντάλλαγμα για το πετρέλαιο
και την οικονομική εκμετάλλευση της
χώρας από τους Αμερικάνους. Ο ι Βρε
τανοί τουλάχιστον θα έπρεπε να το ξέ
ρουν αυτό. Αντιθέτους, όσο περνάει ο
καιρός, οι κραυγές για αποχώρηση και
αυτοδιαχείριση θα πληθαίνουν από
όλες τις παρατάξεις. Και τα δύο εξίσου
δύσκολα, εφόσον έτσι το Ιράκ θα βυθι
στεί στο πολιτικό χάος και τον εσωτερι
κό εμφύλιο και οι Αμερικάνοι θα χά
σουν το πάτημά τους στην Μέση Ανα
τολή και την ασφάλεια των οικονομι
κών συμφερόντων τους.
Αυτήν την εσωτερική αστάθεια προ
σπαθεί επίσης να εκμεταλλευτεί η αλΚάιντα και να την στρέψει εναντίον
του κατακτητή, για να επιβάλει τη δική
της καθολική ιδεολογία του πολέμου
σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα βήμα πιο
πέρα από τις εσωτερικές συγκρούσεις
στο Ιράκ, εφόσον εκείνος μοιάζει όλο
και πιο ανίκανος να εκπληρώσει τις ου
τοπικές του εξαγγελίες.
Η κατοχή του Ιράκ τώρα πλέον έχει τε
θεί στις πραγματικές της βάσεις και μα
ζί της ένα επόμενο στάδιο του πολέμου,
που θα επιστρέφει στην Ευρώπη και την
Αμερική. Και ενώ θα στοχεύονται ιδεο
λογίες και τρόποι σκέψης -όντας αυτό
το γνώρισμα της εποχής μας-, που στο
κάτω-κάτω θα έχουν επιτελέσει τον
ιστορικό τους ρόλο, τελικά θα πληγούν
άνθρωποι, όπως πάντοτε, για να ανοί
ξει ένα νέο κεφάλαιο στην ανθρώπινη
αντίληψη του κόσμου.
<$^|

Για ένα νέο πρόγραμμα σπουδών
Τα ελληνόγλωσσα Τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών
του Χ.Λ. Καράογλου

Οτι βρισκόμαστε σε μια καμπή, σε μια πράγματι κρίσιμη περίοδο για το
μέλλον των πανεπιστημίων είναι αναμφισβήτητο· το αποδεικνύει,
μεταξύ πολλών άλλων, και η κινητικότητα για τη ριζική αναμόρφωση του
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και οργάνωσής τους με τις αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Μπολόνια και στην Πράγα, την (κατ’
όνομα) ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. και την (προ των πυλών) ίδρυση μη
κρατικών πανεπιστημίων. Αναμφίβολα το πανεπιστήμιο πρέπει να
προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, ώστε ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες
της σύγχρονης κοινωνίας της «μεταβιομηχανικής» εποχής, της εποχής
της επανάστασης της πληροφορικής. Ενδεχομένως οι προκλήσεις της
νέας εποχής που διανύουμε ν’ απαιτούν προσαρμογές που θ ’ αλλάξουν
τον παραδοσιακό χαρακτήρα του πανεπιστημίου.

π ’ αυτών ουδεμία αντίρρηση.
Ό μω ς το ερώτημα είναι άλλο: Τι
ακριβώς εννοούμε όταν λέμε
προσαρμογή του πανεπιστημίου;
Πρόκειται για μια προσαρμογή
που απορρέει από την ίδια την επιστη
μονική εξέλιξη και που συνεπάγεται τη
δημιουργία νέων επιστημών και επι
στημονικών κλάδων (άρα και νέων πα
νεπιστημιακών Τομέων και Τμημά
των), αποσκοπώντας πάντοτε στην
αποτελεσματικότερη επ’ ωφελεία του
ανθρώπου χρήση της γνώσης, ή για μια
προσαρμογή κατευθυνόμενη από τις
ανάγκες της ιδιωτικής οικονομίας, που
οδηγεί σ’ ένα πανεπιστήμιο των επιχει
ρήσεων και στην άνευ όρων και ορίων
εμπορευματοποίηση της γνώσης;
Αν λοιπόν αλλαγή του παραδοσιακού
χαρακτήρα του πανεπιστημίου σημαί
νει μετάλλαξή του από κέντρο επιστή
μης και έρευνας σε απλό κέντρο παρα
γωγής ανώτερων στελεχών και εξειδι
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κευμένου εργατικού δυναμικού, τότε
σε μια τέτοια αλλαγή είμαστε κατηγο
ρηματικά αντίθετοι. Γιατί, όσο κι αν ο
Ερμής είναι κερδώος, άλλο τόσο οφεί
λει να είναι και λόγιος. Ουτοπικός ρο
μαντισμός; Ίσω ς.
Πάντως, μπροστά σε αυτά τα μείζονα
προβλήματα (στα οποία θα μπορούσαν
να προστεθούν τα προβλήματα της ελ
λιπούς χρηματοδότησης των πανεπι
στημίων, της ανεργίας των πτυχιούχων
και πολλά άλλα), μια συζήτηση για το
περιεχόμενο των σπουδών των Φιλοσο
φικών Σχολών φαίνεται ίσως παρωνυ
χίδα και αποσπασματική, όταν δεν εί
ναι ενταγμένη σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο,
σε μια γενικότερη φιλοσοφία της εκ
παίδευσης και ειδικότερα των ανθρω
πιστικών σπουδών - το μέλλον των
οποίων δεν διαγράφεται και τόσο ευοί
ωνο, ακριβώς διότι η εκπαιδευτική πο
λιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
δέσμια των κανόνων της αγοράς. Εν

πάση περιπτώσει, τα μείζονα αυτά θέ
ματα, μολονότι βρίσκονται στο επίκε
ντρο του προβληματισμού του γράφοντος, δεν μπορεί ν ’ αναλυθούν στο
πλαίσιο του παρόντος άρθρου.
* * *

Ως γνωστόν, οι ενιαίες Φιλοσοφικές
Σχολές τριχοτομήθηκαν το 1982 σε τρία
ανεξάρτητα Τμήματα (Φιλολογίας,
Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής), καθένα από τα
οποία διαμόρφωσε το δικό του πρό
γραμμα σπουδών.
Σε γενικές γραμμές τα προγράμματα
των τριών Τμημάτων χωρίζονται σε δύο
ζώνες. Η πρώτη περιλαμβάνει υποχρε
ωτικά μαθήματα (ή μαθήματα «κορ
μού») που παρακολουθούν όλοι οι φοι
τητές του Τμήματος κατά τα πρώτα
εξάμηνα των σπουδών τους· μαθήματα
γενικά, από όλους τους επιστημονικούς
κλάδους και τους Τομείς που συναποτελούν ένα Τμήμα: λ.χ., στη ζώνη «κορ
μού» του Τμήματος Φιλολογίας του
Α.Π.Θ. περιλαμβάνονται μαθήματα
κλασικής φιλολογίας (αρχαίας ελληνι
κής και λατινικής), μεσαιωνικής και νέ
ας ελληνικής φιλολογίας, συγκριτικής
γραμματολογίας, θεωρίας της λογοτε
χνίας και γλωσσολογίας.
Αντιθέτως προς την πρώτη ζώνη, τα
μαθήματα της δεύτερης ζώνης δεν είναι
κοινά για όλους τους φοιτητές του Τμή
ματος· είναι μαθήματα ειδίκευσης
(«κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά») τα
οποία παρακολουθούν οι φοιτητές που
έχουν επιλέξει έναν από τους Τομείς
του Τμήματος. Για παράδειγμα, στο
Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. το πρό
γραμμα της δεύτερης ζώνης χωρίζεται
σε μαθήματα τριών ειδικεύσεων, που

αντιστοιχούν στους τρεις Τομείς του:
Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής
και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας,
Γλωσσολογίας.
Κατά λογική συνέπεια των προγραμ
μάτων σπουδών, χορηγούνται τρία δια
φορετικά πτυχία με μία ειδίκευση: πτυ
χίο Φιλολογίας (με ειδίκευση την Κλα
σική Φιλολογία, ή τη Μ εσαιωνική και
Νέα Ελληνική Φιλολογία ή τη Γλωσσο
λογία), πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολο
γίας (με ειδίκευση την Ιστορία ή την
Αρχαιολογία) και πτυχίο Φιλοσοφίας
και Παιδαγωγικής (με ειδίκευση τη Φ ι
λοσοφία ή την Παιδαγωγική).
Βασικό επιχείρημα των υποστηρικτών της ισχύουσας τριχοτόμησης των
Φιλοσοφικών Σχολών ήταν ότι έτσι θα
εξυπηρετούνταν καλύτερα οι ανάγκες
της Μέσης Εκπαίδευσης· γ ι’ αυτό και η
πρότασή τους έθετε ως απαραίτητον
όρο τη θεσμοθέτηση τριών χωριστών
επετηρίδων διορισμού, ώστε οι πτυχιούχοι κάθε Τμήματος να διδάσκουν
μαθήματα της ειδικότητάς τους. Ωστό
σο τούτος ο αυτονόητα αναγκαίος
όρος, παρά τη ρητή δέσμευση του τότε
υπουργού Π αιδείας κ. Απ. Κακλαμάνη, ουδέποτε υλοποιήθηκε, με συνέ
πεια οι πτυχιούχοι των τριών Τμημά
των, ως καθηγητές της Μέσης Εκπαί
δευσης, να διδάσκουν μαθήματα για τα
οποία είναι λίγο-πολύ ή απολύτως
αναρμόδιοι - με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την ποιότητα της δημόσιας Ε κπαί
δευσης, αφού ο πτυχιούχος του Τμήμα
τος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής είναι
ανεπαρκής να διδάξει αρχαία ελληνι
κά και λατινικά, ο πτυχιούχος της Φιλο
λογίας ιστορία κ.λπ.
Συμπέρασμα: Είκοσι δύο χρόνια με
τά, κοινή είναι η διαπίστωση ότι η τριχοτόμηση των Φιλοσοφικών Σχολών
ουδόλως (εξ)υπηρετεί τις ανάγκες της
Μέσης Εκπαίδευσης. Συνεπώς δεν
εχει λόγο ύπαρξης.
Σημειωτέον ότι κανένα άλλο πανεπι
στημιακό Τμήμα, από όσα τροφοδο
τούν τη Μέση Εκπαίδευση με διδακτι
κό προσωπικό (Φυσικό, Μαθηματικό,
Χημικό κ.ά.), δεν προσαρμόζει το πρό
γραμμά του στις διδακτικές ανάγκες
της Μ.Ε., αλλά αποβλέπει στην επιστη
μονική κατάρτιση των φοιτητών του.
Το ίδιο οφείλουν να πράξουν και τα
Τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών:
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να διαμορφώσουν προγράμματα σπου
δών που να ανταποκρίνονται στον
αποκλειστικό (ή τουλάχιστον στον κύ
ριο) σκοπό της ύπαρξής τους, δηλαδή
στη διαμόρφωση καταρτισμένων επι
στημόνων και ερευνητών. Το πρώτο
και κύριο μέλημα του πανεπιστημίου
είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσε
ων για απρόσκοπτη φοίτηση και την
κατάρτιση των φοιτητών του. Από εδώ
και πέρα είναι ευθύνη του κράτους πώς
θα αξιοποιήσει τους πτυχιούχους των
Φιλοσοφικών Σχολών, αν τους προσλάβει ως «ηλεκτρολόγους» ή «υδραυ
λικούς». Ο ι ιθύνοντες, έχοντας μια ρο
πή προς τον εντυπωσιασμό, μιλούν για
ανοιχτά πανεπιστήμια, για εξ αποστάσεως διδασκαλία, διά βίου εκπαίδευση
και άλλα ηχηρά παρόμοια, αλλά ξε
χνούν κάτι πολύ απλό: ότι παιδεία χω 
ρίς ικανό και επαρκή δάσκαλο δεν γί
νεται, ακόμη κι αν τον εξοπλίσεις με
την πιο προηγμένη τεχνολογία.
***
Η πρόταση που ακολουθεί αποτελεί
εφαρμογή της πρότασης που το 1982 εί
χε μειοψηφήσει και που προέβλεπε,
αντί της «κάθετης» ισχύουσας σήμερα
τριχοτόμησης, την «οριζόντια» χρονική
διαίρεση των Φιλοσοφικών Σχολών:
αρχαιότητα, μεσαίωνας, νεότεροι χρό
νοι. Εδώ ακριβώς, δηλαδή στη βασική
αρχή του, καλούνται να κρίνουν οι συ
νάδελφοι το προτεινόμενο πρόγραμμα,
όχι ως προς τα αριθμητικά ή άλλα επιμέρους στοιχεία του, τα οποία βεβαίως
μπορούν να τροποποιηθούν.
Η ανάγκη για ένα νέο, διαφορετικό
πρόγραμμα σπουδών, βασισμένο όχι
στη διαχρονία αλλά στη συγχρονία, πη
γάζει από καθαρά επιστημολογικούς
λόγους. Αν, από τη μια, η πρόοδος των
επιστημών καθιστά αναγκαία τη δημι
ουργία νέων κλάδων και ειδικοτήτων,
αν δηλαδή αναπτύσσονται «διασπαστι
κές» τάσεις που οδηγούν σε διαρκώς
μεγαλύτερη εξειδίκευση, από την άλλη,
το πολυδιάστατο των επιστημονικών
θεμάτων (ιδίως των ιστορικοκοινωνικών επιστημών, στις οποίες ανήκουν οι
επιστήμες των Φιλοσοφικών Σχολών)
υπαγορεύει μια σφαιρική, δηλαδή διε
πιστημονική, προσέγγιση. Προς αυτήν
ακριβώς την κατεύθυνση πρέπει να κι
νείται ένα πρόγραμμα σπουδών: στην
κατάρτιση νέων επιστημόνων που θα

διαθέτουν τα βασικά εφόδια μιας ειδι
κής επιστημονικής περιοχής, πλαισιω
μένα από γνώσεις άλλων συναφών επι
στημών. Είναι αυτονόητο ότι ο κλασι
κός φιλόλογος, για παράδειγμα, απαι
τείται να έχει παρακολουθήσει μαθή
ματα αρχαίας ιστορίας, αρχαίας φιλο
σοφίας, κλασικής αρχαιολογίας κ.ά.π.
Ασφαλώς η εφαρμογή ενός κοινού
ενιαίου προγράμματος σπουδών, όπως
το προτεινόμενο, για τους φοιτητές και
των τριών ελληνόγλωσσων Τμημάτων
θα αντιμετωπίσει αρκετές πρακτικές
και άλλες δυσκολίες, η σημαντικότερη
από τις οποίες είναι η απροθυμία μερι
κών ή πολλών να λειτουργήσουν συλ
λογικά. Δυστυχώς, εικοσιδύο χρόνια
μετά την κατάργηση της «έδρας» και τη
θεσμοθέτηση των Τομέων, η συλλογικότητα παραμένει στα αζήτητα. Πά
ντως πιστεύω ότι η εφαρμογή του (του
λάχιστον σε μια πρώτη φάση) δεν προ
ϋποθέτει την κατάργηση της σημερινής
διαίρεσης της Σχολής· απεναντίας τα
Τμήματα μπορούν να διατηρήσουν τη
διοικητική και άλλη αυτοτέλειά τους.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις ζώ
νες: Σύνολο μαθημάτων: 53-54.
ΠΡΩΤΗ ΖΩΝΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

(2 εξάμηνα: Σύνολο μαθημάτων: 13)
Διευκρίνιση: Το «προκαταρκτικό»
έτος δεν έχει κατ’ ανάγκην χαρακτήρα
«εισαγωγικών εξετάσεων» στο πανεπι
στήμιο. Περιλαμβάνει εισαγω γικά/γε
νικά μαθήματα που είναι αναγκαία για
την παρακολούθηση των μαθημάτων
της επόμενης ζώνης· συγχρόνως τα δι
δασκόμενα στο προκαταρκτικό έτος
μαθήματα αποτελούν υπόβαθρο της
παιδείας του καθηγητή της Μέσης
Εκπαίδευσης. Ο φοιτητής περνά στην
επόμενη ζώνη, όταν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα [αυτό είναι ίσως συζητήσι
μο] τα μαθήματα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής
οκτώ αντικείμενα (12μαθήματα):
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Γλωσ
σικές ασκήσεις και Ιστορία της αρ
χαίας ελληνικής γραμματείας): 2
εξάμηνα.
2. Λατινική Φιλολογία (Γλωσσικές
ασκήσεις και Ιστορία της λατινικής
γραμματείας): 2 εξάμηνα
3. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία
(Εισαγωγή στη ΜΕΦ και Συνοπτική
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ιστορία της μεσαιωνικής γραμματεί
ας): 1 εξάμηνο
4. Νεοελληνική Φιλολογία (Εισαγωγή
στη ΝΕΦ / Ιστορία της νεοελληνικής
λογοτεχνίας): 2 εξάμηνα
5. Θεωρία Λογοτεχνίας / Γενική και
Συγκριτική Γραμματολογία: (Εισα
γωγή στη ΓΣΓ): 1 εξάμηνο
6. Γλωσσολογία (Ιστορία της ελληνι
κής γλώσσας και Γ ενική Γλωσσολο
γία): 2 εξάμηνα
7. Ιστορία (Εισαγωγή στην επιστήμη
της Ιστορίας): 1 εξάμηνο
8. Αρχαιολογία (Εισαγωγή στην επι
στήμη της Αρχαιολογίας): 1 εξάμηνο
Στα παραπάνω 12 μαθήματα προστί
θενται: α) Η ξένη γλώσσα (2 εξάμηνα).
Ο φοιτητής μπορεί ν’ απαλλαχθεί από
το μάθημα ύστερα από εξετάσεις, στις
οποίες πιστοποιείται η επαρκής γλωσ
σομάθειά του. β) Ασκήσεις και σεμινά
ρια χρήσης νέων τεχνολογιών (1 εξά
μηνο). Δεν διενεργούνται προαγωγικές εξετάσεις· χορηγείται βεβαίωση
παρακολούθησης. Οι φοιτητές που
γνωρίζουν ήδη τη χρήση τους απαλλάσ
σονται από την παρακολούθηση.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ (ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

(4 εξάμηνα: Σύνολο μαθημάτων: 2426)
Ο φοιτητής επιλέγει: ί) είτε μία από
τις τρεις επόμενες ευρείες χρονικές πε
ριόδους: αρχαιότητα, μεσαίωνας, νεό
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ΑΛΛΟΙ Λ1ΌΜ0Σ ΛΕΝ ΤΠΒΡΧΕ
V tzu n a n t j - Εμφύλιος * ΠρόοφυγιΑ

τεροι χρόνοι· είτε ii) μία από τις δύο
«ά-χρονες» κατευθύνσεις της Γλωσσο
λογίας ή της Παιδαγωγικής.
Στην πρώτη περίπτωση:
α) Το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε
χρονικής περιόδου περιλαμβάνει
αντικείμενα από όλες τις
επιστημονικές περιοχές (Φιλολογία,
Ιστορία, Φιλοσοφία κ.λπ.).
β) Ο φοιτητής, μετά την επιλογή της
χρονικής περιόδου, παρακολουθεί
μαθήματα από όλες τις επιστήμες
αυτής της χρονικής περιόδου, σε
ποσοστό περίπου 75-80% (18-20
μαθήματα).
γ) Το υπόλοιπο 20-25% (4-6
μαθήματα) μπορεί να το επιλέξει
είτε ϊ) από τα μαθήματα της ίδιας
πάντοτε χρονικής περιόδου (της
αρχαιότητας ή του μεσαίωνα ή των
νεότερων χρόνων), τα οποία
ανήκουν σε μία μόνο επιστήμη ή σε
περισσότερες (λ.χ. μόνο κλασική
φιλολογία ή και αρχαία φιλοσοφία
κ.λπ.) είτε και, ii) από το πρόγραμμα
της Γλωσσολογίας ή της
Παιδαγωγικής.
Στη δεύτερη περίπτωση:
α) Το πρόγραμμα μαθημάτων
περιλαμβάνει βασικά αντικείμενα
από τους κύριους κλάδους της
Γλωσσολογίας ή της Παιδαγωγικής
σε ποσοστό 65-70%.
β) Το υπόλοιπο 30-35% επιλέγεται

Η ιστορία του Νίκου και της Αργυρούς Κοκοβλή
όπως την ζωντανεύουν οι ίδιοι.
Ξεκινά από την προσφυγιά της Μικράς Ασίας και
συνεχίζει στα χρόνια της Κατοχής και της
Αντίστασης στην Κρήτη. Αρχίζουν οι διώξεις, ο
Εμφύλιος, το κυνηγητό των διαλυμένων τμημάτων
του Δ.Σ. με τη δεκαεξάχρονη παρανομία σε
σπηλιές και κρύπτες στα βουνά των Λευκών
Ορέων, η δραματική απόδραση στην Ιταλία. Το
περιπετειώδες ταξίδι μέσω Ελβετίας, Αυστρίας
και Ουγγαρίας μέχρι την ΕΣΣΔ. Η άφιξη στην
Τασκένδη. Η αποκάλυψη της σοβιετικής
πραγματικότητας. Οι περιορισμοί. Επιστροφή
στην πατρίδα ύστερα από 14 χρόνια.

Νίκος και Αργυρώ Κοκοβλή:

ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ
Αντίσταση - Εμφύλιος - Προσφυγιά
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ΤΡΙΤΗ ΖΩΝΗ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)

(2 εξάμηνα. Σύνολο μαθημάτων: 12)
Περιλαμβάνει μαθήματα από μία μόνο
επιστήμη της χρονικής περιόδου που έχει
παρακολουθήσει προηγουμένως (π.χ.
κλασική φιλολογία ή φιλοσοφία κ.λπ.) ή
της Γλωσσολογίας ή της Παιδαγωγικής.
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Το πρόγραμμα σπουδών κάθε φοιτητή
συμπληρώνεται με 2-3 μαθήματα ελεύ
θερης επιλογής, τα οποία, μετά το προ
καταρκτικό έτος, μπορεί να τα επιλέξει
είτε από όσα προσφέρονται στο πρό
γραμμα των άλλων χρονικών περιόδων,
είτε από άλλα Τμήματα ή Σχολές του
Πανεπιστημίου. Καλό όμως είναι να μη
πρόκειται για απολύτως ελεύθερες επι
λογές αλλά σχετικές με την ειδίκευση
του: λ.χ. ο φοιτητής που ακολουθεί τη
μεσαιωνική περίοδο καλό θα είναι να
επιλέξει, για παράδειγμα, μαθήματα
της θεολογικής ή της νομικής (λ.χ. βυζα
ντινό δίκαιο)· ο φοιτητής που έχει επιλέξει τη νεότερη τέχνη να επιλέξει μαθή
ματα της Αρχιτεκτονικής κ.λπ. Ωστόσο,
αν ο φοιτητής το επιθυμεί, μπορεί να
επιλέξει μαθήματα από το πρόγραμμα
της ίδιας χρονικής περιόδου.
Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2004

0 Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς -άγνωστος στο ευρύτερο αναγνω
στικό κοινό και του οποίου «το ποιητικό κύρος έφτασε στο από
γειό του μετά το β' παγκόσμιο πόλεμο» (J. Irmscher)— έζησε στο
β' μισό του Δ ’ αιώνα και το έργο του βρίσκεται διασκορπισμένο
στα οχτώ από τα δεκαέξι βιβλία της Παλατινής Ανθολογίας. Την
εποχή αυτή ο χριστιανισμός εδραιώνεται και ανακηρύσσεται επί
σημη θρησκεία του κράτους, ενώ τα αλλεπάλληλα διατάγματα του
Θεοδοσίου νομιμοποιούν τους νέους διωγμούς που αναλαμβά
νουν τώρα οι χθεσινοί διωκόμενοι. 0 Παλλαδάς, συγκλονισμένος
από τα τραγικά γεγονότα, θα διατυπώσει επιγραμματικά την πικρία του:
ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο

λ λ ιξ λ ν δ γε υ ς

Είμαστε αλήθεια ζωντανοί, ω Έλληνες
καθώς μας πήρε τώρα η συμφορά
κι έγινε η ζωή μας εφιάλτης:
Ή μήπως ζούμε εμείς κι έχει η ζωή πεθάνει;

ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ
ΚΑΙ ΤΟ Τ ΕΛ Ο Σ Μ ΙΑ Σ Ε Π Ο Χ Η Σ
Το αρχαίο κείμενο και μεταφραστικές και ερημνευτικές
προσεγγίσεις από τον Τξίμη Παπανικολόπουλο

ΠΟΛΥΤΥΠΟ

Δημοχάρους 60, Αθήνα 115 21
τηλ: 210-7232819, φαξ: 210-7226107, e-mail:
chpapou@ otenet.gr

από το πρόγραμμα της πρώτης
περίπτωσης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
m

ΠΟΛΥΤΥΠΟ

Δ η μ οχά ρ ους 60, Αθήνα 115 21
τηλ: 210-7232819, φαξ: 210-7226107, e-mail:
chpapou@ otenet.gr

επισημαίνουμε
Σεβίλλη ’92, Αθήνα ’04
Λούζεται η α γ ά π η μ ο υ σ τ ο ν Γ κουα ντα λκ ιβίρ και έπ ε ιτ α γ ε μ ί
ζει φ λύκτα ινες: Η μ ό λ υ ν σ η β λ έ π ε τ ε , τ ο α π α ρ α ίτη τ ο τίμημα
της ό π ο ια ς α ν ά π τ υ ξ η ς . Σ ή μ ερ α Τρίτη τ ο θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο δ ε ίχ νει
43 β α θ μ ο ύ ς και η μ ό νη κ α τα φ υ γή μ α ς είνα ι τ ο οικ ο δ ο μ ικ ό σ ύ 
μπλεγμα τ ο υ A lcazar, μ ε τη γοτθ ικ ή μ η τ ρ ό π ο λ η α π έν α ν τι το υ ,
όπου χ ά ρ ις σ τη ν β ιοα ρ χιτεκ τονικ ή τ ο υ 1 4 ο υ αι. δ η μ ιο υ ρ γ είται ένα μικροκλίμα μ ε θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία μ έ χ ρ ι και δ έκ α β α θ μ ο ύ ς
χαμ ηλότερη! Π ερ π α τ ώ ν τ α ς σ τ ο εβ ρ α ϊκ ό γ κ έ τ ο και π α ρ α τ η 
ρώ ντας τ α ρ ομ α ντικ ά κτίσματα σ τ ο π ά ρ κ ο Μ αρίας Λ ουίζα ς,
που υψ ώ θη κα ν γ ια τ ις α ν ά γ κ ε ς τ η ς ισ π α νο -α μ ερ ικ α νικ ή ς έκ 
θ εσ η ς τ ο υ 1929, α λ λ ά και τ α μ ο ν τ έ ρ ν α δ η μ ιο υ ρ γ ή μ α τ α τ η ς
EXPO ’9 2 (π α τ α γ ώ δ η ς τ ό τ ε η α π ο τ υ χ ία τ ο υ ελλ η νικ ο ύ π ε ρ ι
πτέρου με τη σ υ λ λ ο γ ή Λ α λ α ο ύ νη ), σ κ έφ το μ α ι ότι Σ εβίλλη και
Ολυμπιακή Α θή να έ χ ο υ ν π ο λ λ ά κοινά: κατ’ α ρ χ ά ς η Σ εβίλλη
ακόμη α π ο π λ η ρ ώ ν ει τ α « έρ γ α » π ο υ έ γ ιν α ν σ τ ο νη σ ά κ ι Cartuja
δίπλα σ τ ο γ υ να ικ είο μ ο να σ τ ή ρ ι τ η ς S a n ta Maria d e las
Cueras. Τα εντ υ π ω σ ια κ ά κτήρια, π ο υ σ υ ν δ υ ά ζ ο υ ν μια φ ο ρ 
μαλιστική εμ μ ο ν ή και έ ν α ν επιδεικτικό φ ο ν ξ ιο ν α λ ισ μ ό , σ ή μ ε 
ρα χ ά σ κ ο υ ν έρ η μ α , κ α θ ώ ς δ ε ν έ χ ε ι ε ξ α σ φ α λ ισ τ ε ί η μ ετέπ ειτα
χρήση τ ο υ ς . Τ ρ ιγ υ ρ ίζο υ μ ε τ ο υ π ο φ ω τ ισ μ έ ν ο μ έ ρ ο ς α μ ή χ α νο ι
και φ ω τ ο γ ρ α φ ίζ ο υ μ ε τ ις τ ρ ε ις (3) γ έ φ υ ρ ε ς C alatrava π ο υ
ενώ νουν τ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς τ η ς EXPO μ ε τ η ν υ π ό λ ο ιπ η π ό λ η . Το
προσω πικό ύ φ ο ς τ ο υ α ρ χιτ έκ το ν α είναι π λ έ ο ν α να γ νω ρ ίσ ιμ ο
και α π ό τ ο ν τ ε λ ε υ τ α ίο φ οιτητή τ η ς ο μ ά δ α ς , κ α θ ώ ς οι ο ρ γ α ν ι
κές φ ό ρ μ ε ς και οι δομ ικ οί «σ κελετοί» επ ιβ ά λ λ ο ντα ι δ η μ ιο υ ρ 
γώ ντας σ υ ν θ έ σ ε ις π ο υ θ υ μ ίζο υ ν λ ύ ρ α ή μ π α λ έ ν ε ς φ α λα ινώ ν.
Σίγουρα ό μ ω ς α π ο τ ε λ ο ύ ν σ η μ εία α ν α φ ο ρ ά ς σ ε μια π ό λ η
υπ έρ φ ορ τη α π ό ισ τορικά μ νη μ εία , π ο υ π α ν τ ρ ε ύ ο υ ν δ ια φ ο ρ ε 
τικούς π ο λ ιτ ισ μ ο ύ ς και κ υ ρ ίω ς τ ο ν α ρ α β ικ ό μ ε τ ο ν χρισ τια νι
κό (Mudejar).
Η Σεβίλλη ’9 2 γ ιό ρ τ α ζ ε ε π ίσ η ς τ η ν 5η εκ α το ν τα ετη ρ ίδ α α π ό
την α να κά λυψ η τ η ς Α μ ερικ ή ς (1492) και ή τα ν β έβ α ια μια ε υ 
καιρία για ν α τ ο ν ισ θ ο ύ ν οι ισ τορ ικ ές, έσ τω και π ο λιτικ ές π α 
ράμετροι ε ν ό ς οικ ονομ ικ ού γ ε γ ο ν ό τ ο ς π α γ κ ό σ μ ια ς ε μ β έ λ ε ι
ας. Ό π ω ς σ ’ ε μ ά ς οι Α γ ώ ν ε ς είναι μια ευκ α ιρ ία γ ια ν α μιλή
σουμε, επ ιπ ό λ α ια π ά ν τ ω ς και μ ε κ α τα σ κ ευ α σ μ έν η σ υγκ ίνη σ η
-σ ε μικτό σ τιλ Κ α λ α τ ρ ά β α -Β εν ιζέλ ο υ -, γ ια τ ο α ρ χ α ίο η μ ώ ν
π α ρ ελθ όν, για τ η ν κοιτίδα τ ο υ Ο λ υ μ π ισ μ ο ύ μ πλα , μπλα,
μπλα. Ή, ό π ω ς λ έ ν ε ε υ φ υ ώ ς π λ η ν μ α κ ά β ρ ια οι α να ρχικ οί, ε υ 
καιρία οι Α γ ώ ν ε ς ν α π ε θ ά ν ο υ ν σ τ ο ν τ ό π ο π ο υ γ εννή θ η κ α ν.
Και β έβα ια τ ο θ έ μ α δ ε ν είνα ι α ν κ α νείς σ υγκ ινείτα ι α π ό τις
φ λ ό γ ες π ο υ τ α ξ ιδ ε ύ ο υ ν , τ ο μ ε γ α λ ε ίο τ η ς ελ λ η νικ ή ς ψ υ χ ή ς
και τη ς Γ ιά ννας, ή τ α ρ ε κ ό ρ π ο υ θ α ε π ιτ ύ χ ο υ ν οι φ α ρ μ α κ ο 
βιομ ηχα νίες και τ α τ ρ α σ τ ε μ π ο ρ ία ς ό π λ ω ν (ρ εκ ό ρ σ ε πω λήσεις ενν ο ώ ), ό σ ο α ν ό λ η α υτή η επ ικ ίνδ υνη φ ιέσ τ α θ α ω φ ε λ ή 
σει έστω και λ ίγ ο τ ο ν τ ό π ο . Α υτό π ο υ έ χ ο υ ν ω ς ε ύ κ ο λ ο επ ιχεί
ρημα είναι π ω ς μ ε α φ ο ρ μ ή τ ο 2 0 0 4 έ γ ιν α ν « έρ γα » υ π ο δ ο μ ή ς
για τη ν π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α . Έ σ τ ω κι α ν τ α ση μ α ντικ ά έ ρ γ α ό π ω ς εί
ναι η γ έ φ υ ρ α Ρ ίου-Α ντιρρίου και η Αττική Ο δ ό ς δ ε ν έ χ ο υ ν
σχέση με τ ο υ ς Α γ ώ ν ε ς α λ λ ά μ ά λ λ ο ν μ ε τ α ευ ρ ω π α ϊκ ά π ρ ο 
γρ ά μ μ α τα και τ η ν σ υ ν ετ ή α υ τ ο χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η . Α π ’ τ η ν ά λλη
τα «έργα» τω ν Α γώ νω ν και υ π ε ρ φ ία λ α και υ π ε ρ κ ο σ τ ο λ ο γ η μ έ να και κ α τα σ τρ ο φ ικ ά γ ια τ ο π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν - π ρ β λ . τ η ν « α ξιοπ οί
ηση» τ η ς π α ρ α λ ια κ ή ς ζ ώ ν η ς - α π ο δ εικ νύ ο ν τα ι. Στη Σ εβίλλη
και η Isla M agica τ ο υ ’9 2 και τ ο π ά ρ κ ο τ ο υ 1929 είναι π νιγ μ ένα

σ τ ο π ρ ά σ ιν ο , μ ε ε υ φ υ ε ίς π ρ ο β λ έ ψ ε ις π ο υ ν ’ α ντισ τα θμ ίζουν
τ ο υ ς ο ικ ο δ ο μ ικ ο ύ ς ό γ κ ο υ ς μ ε ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς χα ρ ιτω 
μ έ ν α ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο υ ς . Κάτι π ο υ μ α ς έ τ α ξ ε και ο Σημίτης και ο
C alatrava α λ λ ά δ ε ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ίη σ α ν . Η α π ό καιρό κ ο ρ ε σ μ έ 
νη Αττική δ έχ τη κ ε μ ε τ ο 2 0 0 4 τη χαριστική β ο λ ή τ η ς τσ ιμ ε
ν τ ο π ο ίη σ η ς και β έβ α ια α π ο δ είχτ η κ ε για μια ακόμη φ ο ρ ά π ω ς
τ η ν Ε λ λ ά δ α τ η ν διο ικ ο ύ ν 4 -5 ε ρ γ ο λ ά β ο ι.
Δ ε ν θ α α π ο κ ρ ύ ψ ω π ω ς τ α ξ ιδ ε ύ ο ν τ α ς σ τη ν Ε υρώ πη τ ο ν τ ε 
λ ευ τ α ίο μ ή να δ ια π ίσ τω σ α π ω ς και ο δ ιε θ ν ή ς Τ ύ π ο ς και η τη 
λ ε ό ρ α σ η α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι κατά κ ό ρ ο ν μ ε τ η ν Ε λλά δα , ό π ω ς κατά
κ ό ρ ο ν π α ίζο ντα ι και οι - π λ η ρ ω μ έ ν ε ς - ά κ ρ ω ς μ ελ ο δ ρ α μ α τι
κ έ ς δ ια φ η μ ίσ εις. Ά ρ α ο σ τ ό χ ο ς τ ο υ ν ’ α κ ο υ σ τ ο ύ μ ε δ ιεθ νώ ς,
ε π ε τ ε ύ χ θ η . Αν ό μ ω ς α υ τ ό και μ ό ν ο φ τά νει, π ώ ς ά ρ α γ ε ε ξ η 
γείτα ι ότι ο τ ο υ ρ ισ μ ό ς μ α ς γ ια φ έ τ ο ς έ χ ε ι κάμψη 15%, ενώ
σ τ ε ν ά ζ ο υ ν α π ό κ ό σ μ ο οι α π ένα ντι τ ο υ ρ κ ικ ές α κ τές; Ν α σ α ς
τ ο ε ξ η γ ή σ ω απλά : σ τη ν υ π ερ α ξιο π ο ιη μ ένη του ρ ισ τικ ά Σ εβίλ
λη μια μ π ύ ρ α μ ε ta p a s (μ εζέ) σ ε κεντρικό π ιά νο -μ π α ρ τ η ς π ό 
λ η ς κοστίζει 2 ευ ρ ώ . Α υτά β λ έ π ο υ ν οι ξένο ι και μ α ς έ χ ο υ ν π ά 
ρ ει σ το μ εζέ, π α ίρ ν ο ν τ ά ς μ α ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ ο ν μ εζέ α π ό τ ο
σ τό μ α .
Ε μείς σ το Αντί, έγ κ α ιρ α δ ια τ υ π ώ σ α μ ε τη ν α ντίθ εσή μ α ς π ρ ο ς
α υ τ ο ύ ς τ ο υ ς ύ π ο π τ ο υ ς , τ ο υ ς α σ φ α λ ίτικ ο υ ς και τ ο υ ς α π ρ ό 
σ ω π ο υ ς α γ ώ ν ε ς π ο υ μ ε τ ό σ ο ε λ α φ ρ ά κ α ρ δία διεκ δίκ η σ αν
ε λ α φ ρ έ ς , κατά τ ο μ ά λ λ ο ν ή ή ττον, π ο λιτικ ές η γ ε σ ίε ς . Ό π ω ς
ε π ίσ η ς α ντιλ α μ β α νό μ α σ τ ε π ω ς α υτή τη στιγμή δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν
π ερ ιθ ώ ρ ια ο ύ τ ε ε π ισ τ ρ ο φ ή ς σ τη ν π ρ ο τ έ ρ α κ α τά σ τα σ η α λ λ ά
ο ύ τ ε και α π ο τ υ χ ία ς. Η κ υ β έρ νη σ η ο φ είλ ει ν α δ ιεκ π ερ α ιώ σ ει
τ ο υ ς Α γ ώ νες, γιατί έσ τω και μια μικρή α π ο τυ χία θ α β λά ψ ει τη
χ ώ ρ α α ν ε π α ν ό ρ θ ω τ α . Το π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν και οι π ο λ ίτ ε ς α υ τ ή ς
τ η ς χ ώ ρ α ς έ χ ο υ ν ή δη β λ α φ θ ε ί σ ε μ ε γ ά λ α π ο σ ο σ τ ά , α ν και
α υ τ ό δ ε ν φ α ίνετα ι να μ ετρ ά ει σ το πολιτικό π ό κ ε ρ π ο υ π α ίζε 
ται αυτή τη στιγμή. Ό σ ο για τ ο ν λ ο γ α ρ ια σ μ ό , θ α τ ο ν χ ρ ε ω 
θ ο ύ μ ε δη μ οκρατικά ό λ ο ι ε μ ε ίς οι ε υ τ υ χ ε ίς υπ ή κ οοι τ η ς κυ
ρ ία ς Γιά νν α ς και τω ν κ α ρ α γκ ιόζη δω ν π ο υ σ υ γ κ ρ ό τ η σ α ν τη ν
α υλή τ η ς . Ό σ ο π άλι για τ ο «ελληνικό χρώ μ α », τη ν «αίσθηση
τ ο υ μ έτρ ο υ » και δ ιά φ ο ρ α ά λ λ α ποιητικά φ λ η να φ ή μ α τα , αυτή
τη στιγμή κ υ ρ ια ρ χεί τ ο «ο σ ώ ζω ν ε α υ τ ό ν σω θείτω » και τ ο «Η
Α σ φ ά λ εια über a lle s κι α ς μ α ς στοιχίσ ει τ ρ ε ις π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι
σ μ ο ύ ς» .
Θ έλω να τελ ειώ σ ω μ ε μια δ υ σ ά ρ ε σ τ η και μια ευ χά ρ ισ τη εικ ό
να . Α ρχίζω α π ό τ η ν ευ χά ρ ισ τη : Α δέλφ ια, τ ο ν Σ επ τέμ β ρ η θ α
’χ ο υ ν τελ ειώ σ ει ό λ α και η ε σ θ ή τ α τ η ς κ. Γ ιά ννας μαζί μ ε τη ν
γ ρ α β ά τ α τ η ς τ ε λ ε τ ή ς έ ν α ρ ξ η ς τ ο υ κ. Α β ρ α μ ό π ο υ λ ο υ θ α εκτί
θεντα ι ω ς κειμήλια σ το μ ο υ σ ε ίο Λ α λα ούνη κάτω α π ’ τη ν
Α κ ρ όπολη . Η δ υ σ ά ρ ε σ τ η τώ ρα : Φ αντάζομαι τ ο υ ς δ ρ ο μ ε ίς
τ ο υ Μ αρα θώ νιου ν α τ ρ έ χ ο υ ν σ τη ν μ ισ οτελειω μ ένη λ ε ω φ ό ρ ο
ε μ π ρ ό ς σ ε κ α κ ά σ χη μ ες δια φ η μ ίσ εις, α ν α μ ο ν έ ς α υθ α ίρ ετω ν,
τη ν ξεκ οιλια σ μ ένη Π εντέλη σ τ ο β ά θ ο ς , τ ο κ ο μ μ ένο Πικέρμι
π ρ ώ τ ο π λ ά ν ο και τ ις μ ά ν τ ρ ε ς π ο υ π ο υ λ ά ν ε γύ ψ ινα α γ ά λ μ α τα
και ν ε ρ ά ιδ ε ς για τις ε π α ύ λ ε ις τω ν μ ερα κ λή δ ω ν. Η εικ όνα α π ό
τ ο ελ ικ ό π τερ ο θ α εσ τιά ζει μια σ τ ο ν Π α ρ θ ενώ να και μια στη
Β ω β ό π ο λ η σ το Μ αρούσι. Ό λ ο ς ο κ ό σ μ ο ς β ω β ό ς α π ό θ α υ μ α 
σ μ ό , κι εγ ώ θ ’ αναφ ω νώ : Ε, ρ ε Κ αλατράβα π ο υ μ α ς χ ρ ε ιά ζ ε 
ται!

Μάνος Στεφανίδης

Γερμανοί ακροατές!
O l ραδιοφωνικές

εκπομπές τον ΤόμαςΜαν την περίοδο της εξορίας
του Θοδωρη Δασκαρόλη

ον Μάρτιο 1933, ο Τόμας Μαν,
μετά από μία περίοδο παραμο
νής στο εξωτερικό, όπου είχε
μεταβεί για να δώσει διαλέξεις
με θέμα «Μεγαλείο και πάθος
στον Ριχάρδο Βάγκνερ», δεν επέστρε
ψε στη Γερμανία. Η επελθοΰσα άνοδος
του εθνικοσοσιαλιστικου κόμματος
στην εξουσία τον ανάγκασε να μείνει
στην Ελβετία, πρώτο σταθμό της εξο
ρίας του, που συνεχίστηκε με τη μετοι
κεσία του, τον Σεπτέμβριο 1938, στις
Ηνωμένες Πολιτείες, αφού προηγουμέ
νως το 1936 του είχε αφαιρεθεί η γερ
μανική ιθαγένεια.
Το φθινόπωρο του 1940, το BBC του
ζήτησε να πραγματοποιήσει εκπομπές,
στις οποίες, απευθυνόμενος προς τους
συμπατριώτες του, να σχολιάζει τις εξε
λίξεις του πολέμου. Οι εκπομπές ξεκί
νησαν τον Οκτώβριο 1940. «Γερμανοί
ακροατές! Σας μιλάει ένας γερμανός
συγγραφέας, που το έργο και η προσω
πικότητά του έχουν εξοριστεί από τους Ο Τόμας Μ αν το 1 9 3 9 μετά την
μετανάστευσή του στις ΗΠΑ, μπροστά
εξουσιαστές τους και τα βιβλία του,
ακόμη και όταν πραγματεύονται ό,τι στο σπίτι του στο Πρίνστον.
γερμανικότερο, τον Γκαίτε λόγου χάρη,
μπορούν να απευθύνονται μόνον σε ξέ σω τηλεφώνου, ηχογραφούνταν σε μία
νους, ελεύθερους λαούς, στη δική τους
άλλη πλάκα στο Λονδίνο, την οποία με
γλώσσα, όταν σε σας πρέπει να μένουν τά άφηναν να παίζει σε ένα γραμμόφω
βουβά και άγνωστα...»
νο μπροστά στο μικρόφωνο της εκπο
Ενώ αρχικά ο συγγραφέας τηλεγρα μπής. Η ασυνήθιστη, ιδιότροπη αυτή μέ
φούσε τα κείμενα των εκπομπών του θοδος εξασφάλιζε στον εξόριστο συγ
από την Καλιφόρνια στο Λονδίνο, όπου γραφέα την προσδοκία μιας άμεσης φω
ένας γερμανομαθής εκφωνητής τα διά νητικής επαφής με τους συμπατριώτες
βαζε στο μικρόφωνο, λίγο αργότερα του. «.. .Αυτή τη φορά ακούτε τη δική μου
επέτυχε να πείσει τους ιθύνοντες του φωνή. Είναι η φωνή ενός φίλου, είναι μια
BBC να ακολουθήσουν μία άλλη μέθο γερμανική φωνή; - η φωνή μιας Γερμα
δο, που συνίστατο στο να ηχογραφεί ο νίας, που έδειξε και θα δείξει ξανά στον
ίδιος το κείμενο κάθε εκπομπής σε μία κόσμο, ένα διαφορετικό πρόσωπο α π ’
πλάκα γραμμοφώνου στα εργαστήρια την απαίσια μάσκα που της χάραξε ο χιτ
ηχοληψίας του NBC στο Λος Αντζελες, λερισμός. Είναι μια φωνή προειδοποίη
η οποία εν συνεχεία μεταφερόταν αερο σης - το να σας προειδοποιήσει, είναι η
πορικώς στη Νέα Υόρκη. Από εκεί, μέ- μοναδική υπηρεσία που μπορεί ένας
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Γερμανός σαν και μένα να προσφέρει
σήμερα...» (εκπομπή Μαρτίου 1941).
Είναι δύσκολο να αποτιμηθούν με
ακρίβεια τα απτά αποτελέσματα των
εκπομπών «Γ ερμανοί ακροατές!» στους
άμεσους αποδέκτες των - ούτως ή άλ
λως η παρακολούθηση ξένων ραδιοφω
νικών σταθμών στη Γερμανία και στην
κατεχόμενη Ευρώπη ήταν απαγορευμέ
νη. Τ α κείμενα των εκπομπών υπολεί
πονται ίσως σε λογοτεχνική αξία, συγκρινόμενα με το κυρίως συγγραφικό
έργο του Τόμας Μαν, εκφεύγουν όμως
κατά πολύ των σκοπιμοτήτων της προ
παγάνδας του συμμαχικού αγώνα. Σε
αυτά συναντώνται, μεταξύ άλλων, καί
ριες αναλύσεις του κοινωνικού και πο
λιτισμικού προσώπου του εθνικοσοσια
λισμού, πρωτοποριακές απόψεις για το
μέλλον της Ευρώπης, που σήμερα βρί
σκουν τη δικαίωσή τους, στοχασμοί πά
νω στη μοίρα των εθνών και του ανθρώ
πινου πνεύματος. Αν ο εικοστός αιώνας
μάς παρέχει μία διαβεβαίωση -θ α σχο
λίαζε ίσως σήμερα ο Τόμας Μ αν- είναι
αυτή: την τελική συντριβή των πανίσχυ
ρων ολοκληρωτισμών.
Ό λ ες οι εκπομπές, από την πρώτη έως
την τελευταία της 8ης Νοεμβρίου 1945,
περιστρέφονται σαν «λάιτ μοτίβ» γύρω
από το ζήτημα της γερμανικής ταυτότη
τας. Ό σ ο οι εκπομπές είναι μία εκδή
λωση παθιασμένου μίσους εναντίον του
εθνικοσοσιαλισμού, άλλο τόσο είναι
μία σθεναρή υπεράσπιση του γερμανι
κού πνεύματος. Ο Τόμας Μαν ουδέπο
τε αρνήθηκε την εθνική καταγωγή του
και δεν δέχθηκε τον διαχωρισμό της
προσωπικής του μοίρας από τη μοίρα
που επεφύλαξε το ειδεχθές πρόσωπο
του εθνικοσοσιαλισμού στο έθνος του.
Χαρακτηριστική είναι η αποστροφή
του λόγου του στην εκπομπή της 9ης
Μαΐου 1945, ημερομηνία συνθηκολό

γησης της Γερμανίας, ημέρα που τη χα 
ρακτήρισε ως την ώρα επιστροφής της
Γερμανίας στον πολιτισμένο κόσμο:

«Όμως η ισχύς δεν είναι το παν, δεν εί
ναι καν το όντως ζητούμενο, και ποτέ το
γερμανικό κύρος δεν ήταν απλώς μια
υπόθεση της ισχύος. Ήταν γερμανικό
κάποτε, και γερμανικό μέλλει ξανά να
γίνει, το να επανακτήσει η ισχύς σεβα
σμό και υπόληψη, μέσα από την ανθρώ
πινη συμβολή, το ελεύθερο πνεύμα».
Η περίπτωση του Τόμας Μαν έχει μία
μοναδικότητα και διαφοροποιείται από
τους λοιπούς γερμανούς εξόριστους της
εποχής (τον Μπρεχτ, τον Ντέμπλιν και
τον αδερφό του Χάινριχ Μαν, που οι ιδε
ολογικές επιλογές τους ταυτίζονταν, λί
γο έως πολύ, με την αποποίηση της εθνι
κής ταυτότητας). Ως συνεχιστής των πα
ραδόσεων του γερμανικού κλασικού ουμανισμού, ως Dichterfürst, όπως του
άρεσε να λογίζεται, ο Τόμας Μαν δεν θα
μπορούσε παρά να είναι αυτός που θα
επωμισθεί το βάρος της διασώσεως του
γερμανικού κύρους - σε ένα περιβάλλον
εναγώνιας μοναξιάς, αν αναλογισθεί
κανείς την ολοκληρωτική σχεδόν υποτα
γή στα κελεύσματα του ολοκληρωτι
σμού, λαών και διανοουμένων στην Ευ
ρώπη των δεκαετιών ’30 και ’40. Αξίζει
να ανατρέξει κανείς σε κάποιο κείμενό
του, γραμμένο τον Αύγουστο του 1945,
όταν αναφερόμενος στις πολλές επιστο
λές συγχαρητηρίων που ελάμβανε εκ
των υστέρων για τις εκπομπές του, ση
μειώνει: «είναι τόση η συγκίνησήμου από

αυτές τις εκδηλώσεις, ώστε να έχει τη δύ
ναμη να σβήνει τη σκέψη πως, αν νικούσε
οΧίτλερ, ούτε ένα γράμμα δεν επρόκειτο
να λάβω από Γερμανούς» [το σώζει στο
εξαίρετο κείμενο της εισαγωγής του
στην ελληνική έκδοση του βιβλίου του
Βίλλυ Μπραντ Μια ζωή αγώνες (εκδό
σεις Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, Αθήνα 1989) ο Βάσος Μαθιόπουλος, που, ας το θυμόμαστε, αγωνίσθηκε γενναία από μικροφώνου της
Deutsche Welle στα χρόνια 1967-1974].
Οι εκπομπές «Γερμανοί ακροατές!»
είναι η οργισμένη αντίδραση διαμαρτυ
ρίας ενός υπερασπιστή του γερμανικού
ονόματος από τον ελεεινό διασυρμό
που του επεφύλαξαν συμπατριώτες
του. Ο Τόμας Μαν μεταβάλλεται σε τι
μητή του έθνους του, υπενθυμίζοντάς

του τις αληθινές αξίες του, εκείνες που
δικαίωσαν την παρουσία του στην πα
γκόσμια ιστορία. Εμπλουτίζει αδιάλει
πτα τον σχολιασμό του για τα γεγονότα
του πολέμου με τις αναφορές στην ύβρι
που επιχειρεί η χιτλερική Γερμανία και
στην υπόμνηση της αναπόδραστης Νέ
μεσης. Πρόκειται για μία διακήρυξη
αταλάντευτης πίστης στους μηχανι
σμούς της δικαιοσύνης, χάρις στην
οποία αντιμετώπισε με εγκαρτέρηση
ακόμη και την καταστροφή του σπιτιού
των προγόνων του, του «BuddenbrookHaus», στη γενέτειρά του Λυβέκη, από
τις βόμβες της RA F (εκπομπή Απριλίου
1942). Το εθνικοσοσιαλιστικό βίωμα
εδίδαξε στον Τόμας Μαν το μίσος, αλ
λά και επιβεβαίωσε σε αυτόν, που τόσο
θελγόταν, εκ νεότητάς του, από τους
πλοκάμους της παρακμής, την αξία του
πολιτισμού, την κατακύρωση του αν
θρωπισμού, την άρνηση της υποταγής
στην αυθαιρεσία και στον μηδενισμό.
Το κείμενο της εκπομπής του Απριλί
ου 1941 -πρόκειται για τη δεύτερη εκ
πομπή στην οποία ο ίδιος εκφωνεί τον
λόγο του προς τους συμπατριώτες τουπαρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον,
όχι μόνον επειδή αναφέρεται στην ελ
ληνική περίπτωση (αξίζει να συγκρατη
θεί ότι οι αναφορές στην Ελλάδα στο
συνολικό έργο του Τόμας Μαν είναι
μάλλον περιορισμένες, απότοκο ίσως
του αισθήματος της συγκρατημένης δυ
σπιστίας με την οποία η βορειογερμανική, αυτάρκης ιδιοσυγκρασία του
αντιμετώπιζε κάθε τι το μεσογειακό),
όσο κυρίως επειδή στην ελληνική αντί
σταση το 1941, ο Τόμας Μαν αισθάνε
ται ενσαρκωμένη με ενάργειατην αξιο
πρέπεια της ελευθερίας των εθνών,
ώστε να διατυπώσει με τόση αποφασι
στική δύναμη τη βεβαιότητά του στη δι
καιοσύνη, την πίστη του στην ανθρωπό
τητα και στο αναπότρεπτο της συντρι
βής των σιδηρόφρακτων τετελεσμένων.
Εδώ, ξανά, το «λάιτ μοτίβ» της εθνικής
ταυτότητας, όταν αντιπαραβάλλοντας
την αυθόρμητη ετοιμότητα των Ελλή
νων να ανταποκριθούν και πάλι στις
επιταγές των νέων Θερμοπυλών, πιστοί
στον εαυτό τους, διερωτάται τι εκπρο
σωπούν πλέον οι Γερμανοί.
Η εκπομπή της 8ης Νοεμβρίου 1945
είναι ένας προσωπικός απολογισμός

Χειρόγραφο του Τόμας Μαν.
της στράτευσης του Τόμας Μαν στην
αντιφασιστική υπόθεση. Πρόκειται για
μία ανακεφαλαίωση των όσων είχε ήδη
πει, μία κατάθεση αποχαιρετιστήριων
στοχασμών στη γερμανική μοίρα. Ολο
κληρώνεται και πάλι με αναφορές στο
ζήτημα της εθνικής ταυτότητας, στο
προσωπικό του Deutschtum («γέρμα*
νοσύνη»), που ο Τόμας Μαν ως φορτίο
πολιτιστικής κληρονομιάς διακηρύσσει
ότι θα συνεχίσει στα χρόνια ζωής που
του απομένουν να υπερασπίζεται με
αξιοπρέπεια, και το ενσωματώνει
αβίαστα σε αυτό που κηρύσσει ως επί
σης προσωπικό του Weltdeutschtum
(«οικουμενική γερμανοσύνη»).
Ίσω ς οι δισταγμοί του Τόμας Μαν για
την παλιννόστησή του, καθώς δεν είναι
συμβατοί με την αίσθηση της χθονιότητος με την οποία ταυτίζουμε τον ελληνικό
μας εαυτό, ή ορισμένα συμπεράσματά
του για το αίσθημα της εξορίας, να μας
ξενίζουν. Κι αυτή ακόμη η μαχητική
αντίληψή του περί προκεχωρημένου
προπυργίου του γερμανικού πολιτισμού,
να μη μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους,
καθώς εδώ εξακολουθούμε να αντιλαμ
βανόμαστε τη λειτουργία του πολιτισμού
μάλλον σαν παιχνίδι, παρά ως χαράκω
μα. Χρήσιμο είναι να κάνουμε, εν προκειμένω, τις αναγκαίες αναγωγές στον
τόπο και στον χρόνο για να κατανοήσου
με πληρέστερα τον λόγο του.
Ούτως ή άλλως στις εκπομπές του,
που αποτελούν ίσως ένα ξεστράτισμα
από το λογοτεχνικό του έργο, αλλά κα
τακυρώνονται ως συνειδητή προέκτα
ση της προσφοράς του, ο Τόμας Μαν
καταξιώνεται πανηγυρικά γι’ αυτό το
οποίο ήταν: ένας μεγάλος Γερμανός
(οπωσδήποτε) και ένας μαχητής του
ανθρωπισμού (εν τελεί).
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Ο Τόμας Μ α ν
στην α ίθουσ α
Beethovensaal
του Βερολίνου,
στις 17
Ο κτω βρίου
1 9 3 0 . Κατά τη
διάρκεια της
ομιλίας του,
στην αίθουσ α
εισ έβ α λε μια
ομάδα
ταραχοποιών
Ν αζί. Το κοινό
είναι στραμμένο
προς αυτούς και
τους παρατηρεί.

Απρίλιος 1941
Γερμανοί ακροατές!
Γνωρίζω, βεβαίως, πόσο είναι δύσκο
λο, την σήμερον ημέρα, να συνομιλεί
κανείς μαζί σας. Νικηφόρες ειδήσεις
σάς σφυροκοπούν, όπως οι βόμβες των
βασανιστών της ανθρωπότητας που σας
κυβερνούν, σφυροκοπούν το Λονδίνο
και γεμίζουν το φρόνημά σας -τουλάχι
στον όσων από εσάς είσθε αδύναμοι,
ανόητοι και άξεστοι- με διάπυρο,
απρόσιτο σε κάθε νουθεσία, ενθουσια
σμό. Εικόνες κινούνται εμπρός στα με
θυσμένα σας μάτια, εικόνες που για
όποιον έχει ακόμη νόημα η ανθρώπινη
τιμή, είναι εικόνες φρίκης και αποτρο
πιασμού: η βλακώδης και απαίσια εικό
να του λάβαρου του αγκυλωτού σταυ
ρού στο βουνό του Ολύμπου. Θα κυμα
τίζει και στην Ακρόπολη όπου να ’ναι είναι αναπόφευκτο. Με σύνεση, για
παν ενδεχόμενο, σας έδωσαν να κατα
λάβετε πως τούτη τη φορά το πεδίο δεν
θα ’ναι πρόσφορο για Blitzkrieg [«πό
λε μος-αστραπή»] - τη μεγάλη ανακά
λυψη. Ας μην περιμένει κανείς γρήγο
ρα αποτελέσματα, όπως στο Δυτικό
Μέτωπο. Περιττή πρόνοια. Τα πάντα
εξελίσσονται με ρυθμούς πιο γρήγο
ρους ακόμη απ’ όσο κανείς θα ήλπιζε
και απ’ όσο μερικοί από σας θα φοβόνταν. Η γερμανική μηχανή του πολέ
μου, ένα τεχνολογικό τέρας, δουλεύει
με ακαταμάχητη ακρίβεια και ταχύτη-

τα. Απέναντι της δεν ωφελεί κανένα
ηρωικό θάρρος* ανελέητα, σαν σε μη
χανοποιημένο θρίαμβο, κατασυντρίβει
το φρόνημα, την πίστη στο δίκαιο, την
ελευθερία του -κ α ι ’γω δεν ξέρω πια
ποιανού ακόμη- λαού.
Φουσκώνει το στήθος σας από υπερη
φάνεια; Υπερηφάνεια ως προς τι;
Έ νας Έλληνας στέκεται αντιμέτωπος
με έξι ή επτά από σας. Το ότι εκείνος
τολμά, το ότι εκείνος καλύπτει με το
ίδιο του το σώμα τη στενωπό της ελευ
θερίας - αυτό είναι που καταπλήσσει
και όχι το ότι εσείς θα νικήσετε. Αισθά
νεστε άνετα, αλήθεια, στον ρόλο που
σας ω θείτο παιχνίδι της ιστορίας, τώρα
που το πανανθρώπινο σύμβολο των
Θερμοπυλών επαναλαμβάνεται επί τό
που; Οι Έλληνες εδώ θα είναι, πάλι και σεις, ποιοι είσθε;
Ο ι εξουσιαστές σας, σας έχουν κάνει,
διά πυρός και σιδήρου, θεωρία πως η
ελευθερία είναι ένα απαρχαιωμένο
ρετάλι. Πιστέψτε με, η ελευθερία είναι
ακόμη -κ α ι θα είναι-, ανέγγιχτη α π ’
όλα τα φληναφήματα των αμπελοφιλοσόφων και τις ιδιοτροπίες της ιστορίας
του πνεύματος, αιώνια αυτό που ήταν
πριν δύο χιλιάδες και περισσότερα
χρόνια: το φως και η ψυχή του δυτικού
κόσμου - και η αγάπη, το κλέος της
ιστορίας θα ανήκει σε εκείνους που πέθαναν γ ι’ αυτήν, όχι σε εκείνους που τη
συνέθλιψαν με τις ερπύστριές τους.

Θ ’ απαρνηθείτε την αγάπη και τη δό
ξα μόνον όταν θα έχετε επιτύχει εκείνο
που όλα θα τα υποκαταστήσει; Ας θυ
μηθούν τουλάχιστον οι καλύτεροι ανάμεσά σας την ύπαρξη μιας φαλκιδευμένης και κενής, μάταιης και καταστρο
φικής επιτυχίας, σε αντιδιαστολή με
την ύπαρξη μιας επιτυχίας αληθινής
και αυθεντικής, εκείνης που κερδίζε
ται στην υπηρεσία της ανθρωπότητας,
εκείνης που η ανθρωπότητα αναγνωρί
ζει. Πολύ μεγάλη η πίστη σας στη γυ
μνή κι ανυπόδητη επιτυχία, στη βία,
στον πόλεμο. Ό τα ν ένας λαός, όπως ο
γερμανικός, παραιτείται, επί επτά χρό
νια, από κάθε άλλη σκέψη, παρ’ εκτός
α π’ αυτήν του πολέμου και της προπαρασκευής του πολέμου* όταν κάθε τι
που θα μπορούσε να τον απομακρύνει
από αυτήν τη σκέψη, την ελευθερία,
την αλήθεια, την ανθρωπιά, τη χαρά
της ζωής, το πετάει σαν σαβούρα* όταν
εγκαθιδρύει ένα ολοκληρωτικό κράτος
πολέμου και συγκεντρώνει όλες τις
ικανότητές του σε αυτό το σημείο, στην
ψυχική και φυσική προετοιμασία του
για πόλεμο -κ α ι όλα αυτά κατεναντιόν
ενός κόσμου που δεν είναι προετοιμα
σμένος για πόλεμο, που τον αποστρέφεται, που δεν πιστεύει πια σ’ αυτόν,
που ευγενικά και πολιτισμένα έχει
επενδύσει στην ειρήνη- πώς άραγε να
μην προκύψει, όταν επιτέλους ο πόλε
μος εκβιασθεί, κάτι που θα φαντάζει
μεγαλούργημα της ιστορίας, κατάχτη
ση του κόσμου; Δεν χρειάζεται μεγάλη
φιλοσοφία, τίποτα το εκπληκτικό σε
αυτό, τίποτα καν το αξιοθαύμαστο. Εί
ναι αναπόφευκτο. Και είναι απογυ
μνωμένο από κάθε κύρος και δεν είναι
παρά ένας αφρός από αίμα και σπα
ραγμό.
Σας το λέγω τη στιγμή της κορύφωσης
-ή μήπως δεν ήρθε ακόμη η ώρα της;της υπεροψίας σας, ότι αυτό δεν θα γί
νει αποδεκτό, δεν θα γίνει παραδεκτό.
Μην πιστέψετε ότι το μόνο που μετράει
είναι η κατασκευή σιδηρών γεγονότων,
μπροστά στα οποία η ανθρωπότης θα
καμφθεί. Δεν πρόκειται να καμφθεί,
γιατί δεν μπορεί να καμφθεί. Κι ας κά
νει κανείς, φορές-φορές, τις πιο χλευα
στικές, τόσο γεμάτες πικρή αμφιβολία,
σκέψεις για την ανθρωπότητα - υπάρ
χει, κάτω και από τη μεγαλύτερη εξα-

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ

ΕΚΠΟ Μ ΠΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΑΣ

θλίωση, αδιάψευστη και άσβεστη μια
θεϊκή σπίθα μέσα της, η σπίθα του
πνεύματος και του αγαθού. Τον τελειω
τικό θρίαμβο του κακού, του ψεύδους
και της βίας δεν μπορεί να τον παραδε
χθεί - δεν μπορεί, απλά, να ζήσει μ’ αυ
τόν. Ο κόσμος που θα προέκυπτε από
τη νίκη του Χίτλερ, δεν θα ήταν απλώς
ένας κόσμος καθολικής υποδούλωσης,
θα ήταν και ένας κόσμος απόλυτου κυ
νισμού, ένας κόσμος πλήρως ανίκανος
να πιστέψει ακόμη στο αγαθό, στην
ανωτερότητα του ανθρώπου, ένας κό
σμος που θα ανήκε α π’ άκρη σ’ άκρη
στο κακό, ένας κόσμος υποτελής στο
κακό. Αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν πρό
κειται να γίνει ανεκτό. Η εξέγερση της
οικουμένης εναντίον του κόσμου του
Χίτλερ, μια απεγνωσμένη εξέγερση
του πνεύματος και του αγαθού, τούτη η
εξέγερση είναι η πλέον βέβαιη α π’ όλες
τις βεβαιότητες· θα είναι μια θυελλώ
δης εξέγερση που απέναντι της τα «σι
δηρά γεγονότα» θα θρυμματιστούν σαν
προσάναμμα.
Η απεγνωσμένη εξέγερση της οικουμέ
νης εναντίον της γερμανοσύνης - είναι
ανάγκη να φτάσουμε ως εκεί; Γερμανικέ
λαέ, πόσο πιο πολύ από την ήττα των ηγε
τών σου έχεις να φοβάσαι τη νίκη τους!
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8 Νοεμβρίου 1945
Γερμανοί ακροατές!
To BBC μού εζήτησε να σας μιλήσω
μία ακόμη φορά και να επαναλάβω,
από ραδιοφώνου, τους λόγους, που έχω
αναφέρει στην Ανοικτή Επιστολή μου,
για τους οποίους δεν μου επιτρέπεται
να σκεφθώ την επιστροφή μου στη Γερμανία. Εδίστασα πολύ να ανταποκριθώ
στο αίτημα, συναισθανόμενος ότι το
εξαιρετικά ασήμαντο αυτό θέμα, που
έχει ήδη τόσο πολύ συζητηθεί, επ’ ουδενί δικαιολογεί την επανάληψη των γερ
μανικών μου εκπομπών. Ακόμη και οι
ανόητες επιθέσεις, που από διάφορες
πλευρές κατευθύνθηκαν εναντίον της
απάντησής μου, δεν θα πρέπει να μου
αλλάξουν τη γνώμη. Είναι τόσον κατα
φανής στις επιθέσεις αυτές η πρόθεση
της αυτοπροβολής, της αυτο-δοξολογίας και της αυτο-ηρωοποίησης, ώστε
να με αγγίξουν βαθύτερα. Έ χω μιλήσει
με εντιμότητα και καλή πίστη και δεν
είμαι σε θέση να εμποδίσω την κακοήθεια και τη βλακεία να καταχρώνται,
να ακρωτηριάζουν τα λόγια μου και να
τα παρουσιάζουν ως τεκμήριο εγωι
σμού, θρηνωδίας, αποστασίας και ακα
τάδεκτης έπαρσης. Είμαι βαθύτατα πε
πεισμένος ότι θα επρόκειτο για τη με
γαλύτερη και έσχατη ανοησία της ζωής
μου, εάν έκανα αυτό που ορισμένοι

ΟΤόμας Μ αν (αριστερά) με τον α δ ε λ φ ό του Χάινριχ.

στον τόπο μας κηρύσσουν ως χρέος
μου· και αυτό είναι να πετάξω στα πό
δια της Αμερικής -όπου επιτέλους έδω
σα τον όρκο μου- την υπηκοότητά της,
να συντρίψω τον τρόπο ζωής που κο
πιαστικά κατέκτησα στην ηλικία μου,
να εγκαταλείψω παιδιά και εγγόνια, να
παρατήσω την εργασία μου και να
σπεύσω στη ρημαγμένη Γερμανία.
Προς τι; Για να αφεθώ να ρημαχτώ κι ο
ίδιος - θέλω να πω, για να τιμηθώ αρχι
κά με μία πανηγυρική επιστροφή στο
καθήκον, ως κάποιος που αποδείχθηκε
πως είχε δίκιο, κάτι που δεν είναι ευχά
ριστο σαν ρόλος. Ύ στερα, να αυτοχειροτονηθώ σε εξιλαστήριο θύμα κάποι
ου ανεξιχνίαστου ακόμη -στα μάτια
μου τουλάχιστον- νεογερμανικού
πνευματικού κινήματος, ν ’ αφιερωθώ,
και μάλιστα με ζήλο, στην πολιτική, και
πολύ σύντομα, καταβεβλημένος, φθαρ
μένος, ύποπτος για όλους, τόσον για τη
γερμανοσύνη, όσον και για τις δυνά
μεις Κατοχής, με τα λόγια του κάθε
ανόητου: «μα είχα καλές προθέσεις»
να επαληθεύονται, να βρω ένα θλιβε
ρό, ανόητο τέλος. Ποια πανουργία,
ποια μύχια ευχαρίστηση καταστροφής
κρύβεται πίσω από αυτήν την κομψή
πρόταση, δεν θέλω να εξιχνιάσω.
Στην άρνηση αυτής της πρότασης,
ιδού ο εγωισμός μου. Ενώπιον του Θ ε
ού θα τον υπερασπισθώ και οι επερχόμενες γενιές σύνεση θα τον χαρακτηρί
σουν. Εγωισμό, μου φαίνεται, θα έδει
χνε κανείς εξίσου, είτε έμενε στη Γερ
μανία, είτε έφευγε. Μου ήταν τελείως
ξένη η μνημειώδης παχυδερμία ενός
Ρίχαρντ Στράους, όπως την φανέρωσε
σε μια συνομιλία του με αμερικανούς
δημοσιογράφους, προκαλώντας τη
χλεύη όλου του κόσμου. Εμένα το πε
ρίττωμα του Σατανά που ονομάζεται
Εθνικοσοσιαλισμός μού εδίδαξε το μί
σος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, το
αληθινό, βαθύ, αξεδιάλυτο, θανάσιμο
μίσος, ένα μίσος για το οποίο κρυφά
μέσα μου επαίρομαι ότι δεν άφησε ανε
πηρέαστες τις εξελίξεις. Για τον αφανισμό αυτής της επονείδιστης για τους
ανθρώπους παρεκτροπής, εργάστηκα
με όλη μου την ψυχή, από την πρώτη μέ
ρα κιόλας. Ό χ ι μόνον με τις ραδιοφω
νικές εκπομπές μου προς τη Γερμανία,
που ήσαν μία μοναδική, εκ βαθέων έκ

61

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΑΣ

MAN ΤΗΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο

κληση προς τον γερμανικό λαό ν ’ απαλ Γερμανία, θέλουν να με υποχρεώσουν
λαγεί απ’ την παρεκτροπή. Και για τι να γυρίσω εκεί. Παρέστησες τον πνευ
άλλο λοιπόν νομίζετε ότι το έκανα; Μα ματικό ηγέτη του λαού, ζήσε λοιπόν τώ
ακριβώς γι’ αυτό το οποίο τώρα, που εί ρα ανάμεσα σ’ αυτόν τον λαό και μη
ναι πια αργά, ζητουν από εμένα: Για μοιράζεσαι μαζί του μόνο τα βάσανά
του, αλλά καταπράυνέ τα. Αντιτάξου
την επιστροφή μου.
Πόσο πολύ ήλπιζα, πόσο πολύ ονει στους ξένους που του τα προξενούν.
ρεύτηκα, χρόνια ολόκληρα, φιλοξενού Και πού είναι η Γερμανία; Πού ανευρί
μενος στην Ελβετία, με τι λαχτάρα υπο σκεται, ακόμη και στη γεωγραφία;
δεχόμουν κάθε ένδειξη ότι η Γερμανία Πώς επιστρέφει κανείς στην πατρίδα
έχει κορεσθεί από τον εξευτελισμό της. του που δεν υφίσταται ως ενότης; Μια
Πόσο διαφορετικά θα ήσαν όλα, αν η πατρίδα χωρισμένη σε ζώνες κατοχής,
Γερμανία ήταν να απελευθερωθεί από που μεταξύ τους δεν αναγνωρίζονται
μόνη της. Αν είχε ξεσπάσει, ανάμεσα καν; Να πάω στους Ρώσους, να πάω
στο 1933 και στο 1939, σε σας η λυτρω στους Γάλλους, στους Άγγλους, ή στους
μου
συμπατριώτες,
τική επανάσταση, νομίζετε ότι θα περί- καινούργιους
μενα το μεθεπόμενο τρένο; Και πως στους Αμερικανούς, για να προστατευδεν θα έπαιρνα το αμέσως επόμενο για θώ από τις λόγχες του κάθε άλλο παρά
να γυρίσω πίσω; Δεν έγινε και δεν μπο νεκρού και ενταφιασμένου Εθνικοσο
ρούσε να γίνει. Ή ταν αδύνατον. Κάθε σιαλισμού, που δεν κουράζεται να
Γερμανός αυτό λέει* θα πρέπει λοιπόν προσπαθεί να διαφθείρει τους στρα
κανείς να το πιστέψει. Πρέπει να το πι τιώτες μας; Θ α πρέπει, με τόση αναί
στέψει, πως, υπό ορισμένες συνθήκες, δεια, να θεωρήσω αυτά τα βάσανα
ένας ανεπτυγμένος λαός εβδομήντα ακατανόητα ενθαρρυντικά, θα πρέπει
εκατομμυρίων, δεν μπορεί να κάνει τί- να διαμαρτυρηθώ για τα βάσανα της
ποτ’ άλλο παρά να υπομείνει επί έξι Γερμανίας, να υποδείξω στις Δυνάμεις
χρόνια ένα καθεστώς αιμοβόρων απα Κατοχής τα λάθη που κάνουν, καθώς
τεώνων, που στα εσώψυχά του το ενα διοικούν τη χώρα; Ό χι, αυτό ακριβώς
ντιώνεται, ότι ηγήθηκε ενός πολέμου, είναι που δεν μπορώ να κάνω. Μ πόρε
τον οποίο ανεγνώριζε ως αληθινή πα σα να μιλήσω ως Γερμανός προς Γερ
ραφροσύνη, και ότι για άλλα έξι χρόνια μανούς, να τους προειδοποιήσω για τη
πρέπει να θέσει το σθένος του, όλη του Νέμεση που πλησίαζε. Ό μω ς, ως Γερ
την ευρηματικότητα, τη γενναιότητα, μανός που βαθιά μέσα του αισθάνεται
την ευφυΐα, την αγάπη στην υπακοή, τη ότι το κάθε τι που ονομάζεται γερμανι
στρατιωτική του ακρίβεια, με δύο λόγια κό εμπεριέχει την τρομαχτική εθνική
όλη του τη δύναμη, στο να βοηθήσει αυ συλλογική ενοχή, δεν μπορώ να επι
τό το καθεστώς στη νίκη και έτσι στη δι τρέψω στον εαυτό μου να ασκήσω στην
αιώνιση.
πολιτική των Νικητών μία κριτική, που
Έ τσι έπρεπε να γίνει, και εξορκισμοί μονον ως εγωκεντρικός πατριωτισμός
όπως οι δικοί μου ήσαν παντελώς πε και αναισθησία θα ερμηνευόταν, για
ριττοί. Αφού οι τυφλοί, έλεγε ο συγ όλα όσα υπέστησαν άλλοι λαοί επί
γραφέας Frank Thiess, ένα στέλεχος χρόνια από τη Γερμανία. Ό π ο ιο ς ανα
της εσωτερικής εμιγκράτσιας, δεν τρίχιασε θεωρώντας τα βουνά από μί
άκουγαν, και κείνοι που γνώριζαν σος, που υψώθηκαν τριγύρω από τη
ήσαν πάντα πιο μπροστά από τα λεγό Γ ερμανία, όποιος από καιρό, τις νύχτες
μενό μου, τουλάχιστον όταν το τέλος αγρυπνίας, διαισθάνθηκε πόσο φρικτά
βρισκόταν πολύ κοντά. Έ τσ ι συνέβη, η απάνθρωπη δράση των Ναζί αναπό
σύμφωνα με τον Frank Thiess, στη Γερ- δραστα θ’ αντιστρεφόταν, αυτός, με αί
μανία. Στην υποδουλωμένη Ευρώπη σθημα οίκτου γ ι’ αυτό που συμβαίνει
και στον υπόλοιπο κόσμο κάποιες βα τώρα στους Γερμανούς από Ρώσους,
σανισμένες ψυχές αφουγκράστηκαν Πολωνούς και Τσέχους, τίποτ’ άλλο
αυτήν την περιττή πολυλογία. ΓΓ αυτό δεν μπορεί να δει, παρά μόνο τη μηχα
και ’γω δεν το μετανιώνω. Τώρα όμως, νική και αναπότρεπτη αντίδραση για
κι ας εξέπεμπαν αυτές οι εκκλήσεις τα εγκλήματα που ένας λαός στο σύνο
ασυναίσθητα μια αγάπη χαμένη για τη λό του διαπράττει - και εδώ, δυστυχώς,
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δεν πρόκειται π ερ ί του προσωπικού αι
σθήματος δικαιοσύνης, ενοχής, ή αθω
ότητας του κάθε ατόμου. Καλύτερα
λοιπόν από εδώ έξω να ασκήσω την
επιρροή μου για την βοήθεια της Ευ
ρώπης, να σωθούν τα γερμανόπαιδα
από λιμοκτονία, παρά να ηγηθώ εκεί
πέρα μιας εκστρατείας καταπράυνσης,
η οποία, κανείς δεν μπορεί να ξέρει
μην δεν υπηρετεί τον γερμανικό Εθνι
κοσοσιαλισμό. Γιατί δεν είμαι εθνικιστής. Συγχωρήστε μου το ή όχι. Όμως
από την εξαθλίωση των εθνών που ποδοπατήθηκαν από τη Γερμανία υπέφε
ρα το ίδιο, όπως υπέφερα να βλέπω
τους Γερμανούς και τη Γερμανία να
βασανίζονται, δυστυχώς· και εις ό,τι
αφορά το γεγονός ότι παραμένω έξω, ο
χρόνος, που μου εξασφάλισε η χώρα
μου, μου δίδαξε όχι μόνον τη συνήθεια
της εγκαρτέρησης, αλλά και να επιδο
κιμάζω σωστά την προσφορά της μοίρας.
Την επιστροφή μου περίμενα, όμως
τώρα μόλις ήρθε στο νου μου ολοκάθα
ρο ένα γράμμα, που αρχές κιόλας του
1941 είχα στείλει σ’ έναν ούγγρο φίλο,
και λέει: Η εξορία έχει γίνει κάτι άλλο
απ’ αυτό που ήταν σε παλαιότερες επο
χές. Δεν είναι πια μια κατάσταση ανα
μονής που τη διακόπτει ο επαναπατρι
σμός, αλλά υπαινίσσεται μία διάλυση
των εθνών και μία ενοποίηση του κό
σμου. Ό ,τι εθνικό, έχει από καιρό τώρα
γίνει επαρχιώτικο. Αερολογίες ενός
εγκάθειρκτου - μου προσάπτουν εκεί
νοι που, επειδή ποτέ τους δεν ξεστόμι
σαν λέξη εναντίον της επερχομένης
συμφοράς, το 1933 προτίμησαν να μεί
νουν σπίτι τους. Είναι λάθος όμως.
Εμένα μου έκανε καλό η ξενιτειά. Τη
γερμανική κληρονομιά μου την πήρά
μαζί. Τίποτα όμως δεν μου διέφυγέ,
αληθινά, κι από τη γερμανική εξαθλίω
ση αυτών των χρόνων, ακόμη κι αν δεν
ήμουνα μπροστά όταν ρημάχτηκε το
σπίτι μου στο Μόναχο. Α ς μου συγχώρεθούν η οικουμενική γερμανοσύνή
μου, αυτή που, όσο βρισκόμουν στον τό
πο μου ακόμη, μου είχε χαρισθεί στην
ψυχή φυσικά, καθώς και το προκεχωρημένο μου φυλάκιο στον γερμανικό
πολιτισμό, που μ ε αξιοπρέπεια θα ανα
ζητώ να υπερασπίζομαι, μερικά χρόνιά
ζωής ακόμη.
^
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Το ελληνικό θέατρο, όπως φαίνεται, δεν υποφέρει τόσο από τις
κακές παραστάσεις του· υποφέρει κυρίως από τις «ορθές».
Από τις παραστάσεις εκείνες που γίνονται για να αρέσουν σε
όλους, και μάλιστα για να αρέσουν σε όλους ταυτόχρονα: σε
κοινό, σε ηθοποιούς και κριτικούς, σε φίλους και εχθρούς, σε
τουρίστες, σε οπαδούς της λαϊκής, της παραδοσιακής και της
ανατρεπτικής Επιδαύρου. Οι περισσότερες από αυτές τις
παραστάσεις έχουν ένα κοινό: αρέσουν μεν σε όλους, αλλά
δεν τις θυμάται συγκεκριμένα κανείς.

Θεατρικό κατενάτσιο
ι να γράψει λοιπόν κανείς για μία
ακόμη παράσταση των Τρωάδων
όπως αυτή; Ποιο άραγε νέο νόημα
και τι το καινοφανές έδωσαν στην
όλη προσπάθεια; Τι τάχα συζήτη
ση προκάλεσαν στο βάθος; Τι ζητήματα
ανακίνησαν; Επιβεβαίωσαν βέβαια ότι
κάποιοι καλλιτέχνες, όπως λ.χ. ο Διαγό
ρας Χρονόπουλος, είναι τόσο καλοί όσο
τους περιμέναμε. Ό τι υπάρχουν ηθοποι
οί που μπορούν, μπορούν να παίξουν σε
αρχαία τραγωδία. Και ότι αυτές οι ίδιες
οι Τρωάδες παραμένουν πάντα στο ύψος
τους. Το λένε εξάλλου και οι φιλόλογοι
με'σα στα γυαλιστερά προγράμματα της
παράστασης. Έ στω κι αν δεν υπάρχει
στην ίδια την παράσταση ούτε ένα έστω
ίχνος από αυτή την τολμηρή επικαιρότητα,τη ριψοκίνδυνη ανατρεπτικότητα,την
πολεμική του ίδιου του έργου.
Κάθε χρόνο παρακολουθούμε σταθε
ρά στην Επίδαυρο το ίδιο θαύμα: το
θαύμα του να κερδίζουμε έναν αγώνα,
παίζοντας κακό ποδόσφαιρο. Μόνο που
στο θέατρο και σε αντίθεση με υ,τι συμ
βαίνει στα πορτογαλέζικα τερέν, δεν εί
ναι το αποτέλεσμα που με »ράε 1 . 1 ■·λά το
παιχνίδι. Οι καλλιτέχνες ; - . στόσο
παραμένουν προσκολλημι ν« i tο μηδέν-μηδέν, που όπως φαίνεται ικανο
ποιεί τους πάντες.
Παράδειγμα χαρακτηριστικό, η σκη
νοθεσία της παράστασης από τον Δια
γόρα Χρονόπουλο. Ή θελε να επιδείξει
κάποια σοβαρότητα, αλλά δεν μπόρεσε
από την άλλη και να αποφύγει τον μεγά
λο πειρασμό. Γιατί μπορεί οι Τρωάδες
Va ανήκουν στο δύσκολο είδος της τρα

Τ

γωδίας, μπορεί να αποπνέουν το ανα
τρεπτικό πνεύμα των σοφιστών, δεν
παύουν ωστόσο να είναι έργο «σουξέ».
Κακά τα ψέματα, πρόκειται για αβαντα
δόρικο έργο, με τρεις σπουδαίους γυ
ναικείους ρόλους (τριών διαφορετικών,
παρακαλώ, ηλικιών), με ωραιότατο
αντιπολεμικό μήνυμα και με -όρεξη να
’χει κανείς- πολύ κλάμα στο τέλος. Βέ
βαια, θα αντιδρούσε κάποιος, μια βασί
λισσα γιαγιά που κλαίει μπροστά στο
κορμάκι του εγγονού της δεν είναι το
συνηθισμένο θέμα των μελό. Εντούτοις,
όπως όλοι ξέρουμε, οι αντιλήψεις μας
δεν ξεκινούν από αυτό που βλέπουμε,
αλλά από αυτό που γνωρίζουμε. Εφό
σον αυτό που γενικά βλέπουμε γύρω
μας και στην τηλεόρασή μας είναι μελό
και αφού αυτή η παράσταση προβάλλε
ται «σαν μελό», μελό θα αντιληφθεί και
ο θεατής. Μάταια η Άννα Βαγενά πολε
μούσε να νικήσει τον τόνο του μελό, με
σταματήματα και ανάσες, επικού θα
έλεγε κανείς θεάτρου. Η φωνή της, το
παρουσιαστικό της, παρέπεμπαν στη
χαροκαμένη μάνα, πράγμα συγκινητικό
μεν, ουδόλως διδακτικό δε.
Ό σον αφορά την Τάνια Τρύπη - φταίω
εγώ που έχω τόσο πολύ συνδέσει τη φω
νή και το ηχόχρωμά της με θεάματα τύ
που μιούζικαλ, ώστε τώρα να επιμένω
να «βλέπω» μια ηθοποιό του καμπαρέ
να παίζει την Ανδρομάχη; Γενναία βέ
βαια η προσπάθειά της, αλλά προσπά
θεια μόνο. Η Πέγκυ Τρικαλιώτη μάζεψε
χειροκρότημα από αυτούς που είναι πά
ντα έτοιμοι να την χειροκροτήσουν. Δεν
ανήκω στην ομάδα τους. Πιστεύω ότι εί

ναι μια καλή ηθοποιός, ωστόσο για μια
ακόμη φορά η βιαστική υπερεκτίμησή
μας για μια νέα ηθοποιό την οδήγησε σε
αυτό το ύπουλο είδος βεντετισμού, τύ
που Κιμούλη, που κατατρώγει το ποιο
τικό μας θέατρο. Ο συμπαθέστατος
Γιάννης Βούρος έπαιξε έναν συμπαθέ
στατο Ταλθύβιο. Ό πω ς και αλλού έτσι
και εδώ, δεν υπάρχει στην παρουσία
του κανένα μεμπτό από μόνο του. Απλά
ο πήχης είναι βαλμένος χαμηλά...
Ξέρετε ποια ήταν η έκπληξη της βρα
διάς; Η Κατερίνα Λέχου στο ρόλο -φ υ 
σικά- της Ελένης. Δημιούργησε μια
άγρια Ελένη, με επιχειρήματα διόλου
πιο ασήμαντα από εκείνα που έκαναν
το μύθο του Τρωικού Πολέμου. Καλή
φωνή, παράστημα και υποκριτική πα
ρουσία. Μαζί με τον Δημήτρη Λιγνάδη
το πιο ευχάριστο σημείο της παράστασης..
Ό πω ς και η μουσική του Σταύρου
Ξαρχάκου. Η παρουσία όμως των χορι
κών αποσπασμάτων στην αρχαία ελλη
νική, αλήθεια σε τι αποσκοπεί; Στο να
θαυμάσουμε τι ωραία που τα λέγανε οι
θαυμαστοί μας πρόγονοι; Με κάτι τέ
τοια βέβαια γεμίζει το θέατρο της Επιδαύρου και διαχωρίζει και τη θέση του
ο πραγματικός καλλιτέχνης -που, όπως
είναι γνωστό, πριν κοιμηθεί διαβάζει
κάποιες σελίδες Loeb- από το υπόλοι
πο, συμπαθές βέβαια, μα και κάπως
απαίδευτο κοινό. Είπαμε: το μελό, με
λό, αλλά και η αρχαία μας κληρονομιά
στο ύψος της.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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Αν συχνά χρειάζεται να γίνει επιλογή ανάμεσα σε πολλά
ενδιαφέροντα γεγονότα αντλημένα από το παρόν, αυτή τη
φορά δεν υπήρχε πρόβλημα. Ένα ήταν το αρχιτεκτονικό (και όχι
μόνο) συμβάν που δίκαια μονοπωλούσε τη σκηνή: τα εγκαίνια
της έκθεσης «Πτυχώσεις» στο (νέο) Μουσείο Μπενάκη στην
οδό Πειραιώς στις 22 Ιουνίου. Ήταν τρία σε ένα, όπως
διαφημίζουν τα προϊόντα: η έκθεση αυτή, με μια άλλη, του
πρακτορείου Magnum με φωτογραφίες εκπροσώπων του από
την Ελλάδα (που είχε εγκαινιαστεί πριν λίγες μέρες), ήταν μια
πρώτη ουσιαστική γεύση του λαμπερού νέου κτηρίου του
Μουσείου Μπενάκη, έργου των αρχιτεκτόνων Μαρίας
Κοκκίνου και Ανδρέα Κούρκουλα (2001-2004).

Νύχτα γιορτής
α πρώιμα εγκαίνια, που είχαν μό
λις δείξει τις δυνατότητες του νέ
ου κτηρίου, είχαν γίνει το χειμώ
να με τμήμα της έκθεσης
«Outlook». Τότε είχε χρησιμο
ποιηθεί μέρος του ισογείου γιατί το
υπόλοιπο ήταν γιαπί. Τώρα, χωρίς ακό
μα να έχουν όλες οι δουλειές κλείσει
στο εργοτάξιο, το κτήριο κυριολεκτικά
έλαμπε. Επιτέλους μπορούσαμε να
δούμε την εσωτερική αυλή με τις εντυ
πωσιακές ξύλινες (κινητές) περσίδες
στις τρεις πλευρές, και στην τέταρτη το
μεγάλο υαλοστάσιο όπου πίσω του
αναπτύσσεται η ράμπα ως τον τελευ
ταίο όροφο. Μπορούσαμε να περιηγηθούμε το πωλητήριο και το διπλανό του
αναψυκτήριο ή τη θαυμάσια αίθουσα
εκθέσεων με την καμπυλωμένη στέγη.
Κυρίως, να νιώσουμε την άμεση επαφή
με τα τόσο προσεγμένα υλικά: τα συ
μπαγή τούβλα στο δάπεδο της αυλής, το
ξύλινο δάπεδο με τις εγκοπές στο δά
πεδο της ράμπας, με τις συχνά εκπλη
κτικές λεπτομέρειες των μεταλλικών
κατασκευών και τη συνδεσμολογία
τους, με τις εναλλαγές του φωτισμού
στο ύπαιθρο καθώς έπεφτε η νύχτα, κι
ίσως το πιο σημαντικό, να αντιληφθούμε την απρόσκοπτη ροή του εσωτερι
κού χώρου προς το προστατευμένο αί
θριο, καρδιά και κεντρικό σημείο ανα
φοράς του κτηρίου.
Παντού διέκρινες μια έμφαση στην
αδρότητα και στο ειδικό βάρος των υλι

Τ

κών, χωρίς να κρύβεται ο ιδιαίτερος
χαρακτήρας του καθενός τους. Η ισορ
ροπία τελικά ήταν αποτέλεσμα μιας
συνδιαλλαγής ανάμεσα σε θερμά και
ψυχρά υλικά: οι μεγάλες επιφάνειες
γυαλιού με τον βαρύ μεταλλικό σκελε
τό πλάι στις ξύλινες κατασκευές (σκού
ροι τόνοι σε κουπαστές, ξανθές επιφά
νειες στους εκθεσιακούς χώρους).
Πουθενά εκείνο το (δήθεν) ραφινάρισμα, η εξαφάνιση του χειροποίητου,
που τόσο μετρά σήμερα στην αρχιτε
κτονική.
Θα μπορούσε τότε να μιλήσει κανείς
για μια ρομαντική αρχιτεκτονική, που
δίνει έμφαση στην έκφραση έντονων
εναλλαγών και αντιθέσεων ως εκδήλω
ση υψηλού πάθους. Έ ν α τέτοιο κτήριο,
με την πολυτιμότητα των εξωτερικών
του επιφανειών, ντυμένων με μάρμαρο
Περσίας, μας μεταδίδει μια ξεχασμένη
ανατολίτικη γοητεία. Είναι μεταφορι
κά τα δώρα των τριών μάγων που προσφέρονται ως περίβλημα κρυμμένου
θησαυρού, δηλαδή της ζωής γύρω από
το αίθριο του μουσείου.
Εκείνο το βράδι των εγκαινίων, ο κό
σμος βούιζε μέσα στην αυλή, περιφερόταν ακούγοντας τη μουσική συνο
δεία, μπαινόβγαινε στις αίθουσες κι
έμοιαζε να μην χορταίνει την ποικιλία
των θεαμάτων. Οι ίδιες οι εκθέσεις (σε
αυτές θα προστεθεί σύντομα και τρί
τη!) δεν ήταν απλά συμπληρώματα αλ
λά σημαντικά γεγονότα από μόνα τους.

Η έκθεση «Πτυχώσεις», ιδιαίτερα πε
τυχημένη στο στήσιμο στο πρώτο της
μέρος, έδειχνε τις δυνατότητες που
έχουν τέτοια θέματα να τραβήξουν το
ενδιαφέρον του θεατή με πρωτότυπες
κατασκευές και συνδυασμούς στοιχεί
ων. Η στατική παράταξη των ενδυμα
σιών σε αρχαία αγάλματα στην αρχή σε
συνδυασμό με τις αεικίνητες ενδυμα
σίες του Miyake στο τέλος άρχιζε να
απαντά σωστά σε καίρια ερωτήματα
γύρω από το σώμα και το ένδυμα σήμε
ρα (νάναι καλά το Πελοποννησιακό
Λ αογραφικό Ίδρυμα). Ανάλογα, τα
επιβλητικά φωτογραφημένα τοπία αρ
χαιολογικών χώρων του Γκουντέλκα
στην έκθεση του Magnum διέλυαν όλα
εκείνα τα δακρύβρεχτα περί αρχαιότη
τας που συνήθως σερβίρονται, για να
τα καταστήσουν εξίσου σπαρακτικά
σαν οποιοδήποτε σύγχρονο βιομηχανι
κό τοπίο.
Δεν μας δίνονται συχνά ευκαιρίες για
τέτοιες γιορτές, όπου η αρχιτεκτονική
πλαισιώνει αντάξια τη ζωή και τις εκ
δηλώσεις της. Μ πορεί ακόμα να μην
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σωστά
το γρίφο της πλατείας Ομόνοιας, αλλά
τουλάχιστον εδώ, κάτω από ελεγχόμε
νες και σίγουρα πιο ευνοϊκές συνθή
κες, η (τόσο αναξιοποίητη, συκοφαντημένη) ελληνική αρχιτεκτονική δεί
χνει πως είναι ικανή να τα βγάλει επά
ξια πέρα με σύγχρονες προκλήσεις και
απαιτήσεις. Ο ι αρχιτέκτονες του έρ
γου πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι
γιατί εκτός από την μεγάλη τους προ
σωπική επιτυχία πρόσφεραν ένα χει
ροπιαστό δείγμα πετυχημένης αρχιτε
κτονικής ικανό να αποστομώσει κάθε
άδικο κριτή.
ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Lies of Our Times ή ψευδή των καιρών μας
Νο'αμ Τσόμσκυ,

Γράμματα από το Λέξινγκτον,
Σκέψεις σχετικά με την προπαγάνδα,
εκδ. Παρατηρητής, Αθήνα 2004, σελ. 350.
Το καλοκαίρι του 1989 η E llen Ray κα ι ο
William Schaap άρχισαν να συζητούν για τη
δυνατότητα έκδοσης ενός π ερ ιο δ ικ ο ύ που
θα είχε στόχο τον έλεγχο της αλήθειας στον
αμερικανικό Τύπο (το θέμα συζητήθηκε και
με τον γ ρ ά φ ο ν τ α εδώ στο Χ α λ ά ν δ ρ ι κ α ι
υπήρξε συμφω νία γ ια ένα τέτο ιο εγ χ ε ίρ η 
μα). Η Ray κ α ι ο S ch aap ήδη έβ γ α ζ α ν το
εξαιρετικό π ε ρ ιο δ ικ ό C overt A c tio n
Information Bulletin, που ήταν η διάδοχη έκ
δοση του Counter-Spy, γνωστού από την υπό
θεση Welch.
Πράγματι, τον Ιανουάριο του 1990 εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη το πρώτο τεύχος ενός π ε
ριοδικού με τίτλο «Lies O f O ur Times» (α ρ
χικά: LOOT, που σημαίνει «λεηλατώ»). Στο
πρώτο αυτό τεύχος οι Ray κα ι Schaap έγρα
φαν προς τους αναγνώστες:
«Καλώς ήρθατε στο Lies O f Our Times, ένα
μηνιαίο περιοδικό κριτικής των μέσων επ ι
κοινωνίας. T o “ O u r T im e s” α ν α φ έ ρ ε τ α ι
στους καιρούς που ζούμε, αλλά όμως είναι
και τα λόγια τω ν Τ ά ιμ ς τη ς Ν έ α ς Υ ό ρκ η ς,
του πιο συχνά μνημονευόμενου μέσου στις
Ηνωμένες Π ολιτείες, της εφ η μ ερ ίδ α ς μας
του ιστορικού αρχείου. Τ α δικά μας “L ies”
(ψέματα) αποτελούν κ ά τι π α ρ α π ά ν ω από
απλά ψ έματα. Π ερ ιλ α μ β ά νο υ ν θ έμ α τα τα
οποία έχουν αγνοηθεί, υποκριτικές (συμπε
ριφορές), παραπειστικές υπογραμμίσεις, και
κρυμμένες πα ρ α δο χές - δηλαδή τις π ρ ο κ α 
ταλήψεις που διαμορφ ώ νουν σε σημαντικό
βαθμό την πληροφόρηση».
Στο πρώτο αυτό τεύχος του «LOOT» υπήρ
χε ένα άρθρο του Τσόμσκυ με τίτλο «Το Ψ έ
μα της Μέσης Α νατολής» (σελ. 49 στην ελ
ληνική μετάφραση του «Παρατηρητή»). Στο
δεύτερο τεύχος υπήρχε πάλι ένα άρθρο του
Τσόμσκυ με τίτλο «Η Εισβολή στον Π α ν α 
μά» (το οποίο δεν περιλαμ βάνεται στο π α 
ρόν βιβλίο). Στο τρίτο τεύχος του «LOOT»,
του Μαρτίου 1990, υπάρχει το εξής επεξηγη

ματικό κείμενο από τους εκδότες:
«Ο Ν όαμ Τσόμσκυ διδάσ κει στο M IT και
ζει στο Λέξινγκτον της Μασαχουσέτης, όπου
άρχισε η πρώτη Αμερικανική Επανάσταση.
Κατά περιόδους μάς στέλνει τις σκέψεις του
πάνω σε πολλά θέματα που είναι σημαντικά
για τους αναγνώ στες του LOOT. Ό τα ν μας
στέλνει, θα παρουσιάζουμε αυτή τη στήλη
(με τίτλο) Γράμματα από το Λέξινγκτον».
Το πρώτο γράμμα έχει ημερομηνία 11 Φ ε
βρουάριου 1990 (στην ίδια σελίδα υ πάρχει
κ α ι ένα σύντομο γρ ά μ μ α από τον μεγάλο
συγγραφέα Γκρέιχαμ Γκρην που αναφέρεται
σε ένα άρθρο της Ellen Ray για τον Νορίεγκα, τον Παναμά και την CIA). Ακολουθούν
ά λλα 18 γ ρ ά μ μ α τα μέσα σε 45 τεύχη του
«LOOT». Το τεύχος αρ. 45, του Δεκεμβρίου
1994, είναι το τελευταίο. To «LOOT» κλεί
νει. Ο ι άνθρωποι του «LOOT» γράφουν στο
τελικό κείμενό τους προς τους αναγνώστες:
«Σ ή μ ερα, πέντε χρ ό ν ια μετά, με μεγάλη
μας λύπη ανακοινώ νουμε ότι αυτό είναι το
τελευταίο μας τεύχος... στο τέλος υποκύψα
με στις οικονομικές πιέσεις...»
[Για την ιστορία: Σε συζήτηση του γράφοντος με την Ray και τον Schaap, πριν από το
κλείσιμο του «LOOT», ειπώθηκε από αυτούς
ότι εάν βρίσκονταν χίλιοι ακόμη συνδρομη
τ έ ς θ α σ ω ζό τα ν το π ε ρ ιο δ ικ ό . Ο γρ ά φ ω ν
πρότεινε να βρεθούν χίλιοι έλληνες συνδρο
μητές μέσω μιας καμπάνιας από το Α ντί. Η
πρόταση θεωρήθηκε «ουτοπική» κι έτσι δεν
πραγματοποιήθηκε ποτέ από το Αντί.]
Τ α γράμματα του Τσόμσκυ από το Λ έξιν
γκτον προς το «LOOT» είναι από τα καλύτε
ρα κείμενά του. Η εξήγηση που δίνουμε είναι
ότι, επειδή γράφονται με «οργή» αμέσως με
τά την ανάγνω ση του καθημερινού Τύπου
(κυρίως των Τάιμς της Ν έας Υόρκης), έχουν
μια ξεχωριστή ζωντάνια και «επιθετικότητα».
Ε ντο ύ το ις, π α ρ ά το ότι τα κ είμ ενα αυτά
έχουν ως α φ ετη ρ ία τρ έχο ντα γεγο νό τα , η
ανάλυση των γεγο νό τω ν κα ι τα σ υ μ π ερ ά 
σματα που προκύπτουν από αυτήν έχουν γ ε 
νική («θεωρητική») ισχύ. Για παράδειγμα,
αναφερόμενος στα γεγονότα της Αϊτής, του
1994, ο Τσόμσκυ καταγράφει την πραγματι
κότητα που λέει ότι «έστω ένα τηλεφώνημα

Μ εσημεριανό Άγγιγμα:
Ακούμπησα το μέτωπό
μου / στα στήθια σου / για
να βρω λίγη σκιά · / στη
ζωή μου ανέβαινε το
μεσημέρι. / Άγγιξες το χέρι
μου I κι ένιωσες στην
παλάμη το αλάτι, /
βάλθηκεςν’αναζητάς την
ψυχή μου. / Σ ’ένιωθα τόσο
καθαρά, / όπως σε
ταξίδευα μέσα σ ’αυτόν το
γαλήνιο ύπνο, /π ο υ το
αίμα σου μου φαινόταν /
δικό μου. / Η άμμος
έκαιγε τη θάλασσα / κι
έσβηνε σ ’αυτήν / τότε που
άρχιζε η ζωή. :
Παναγιώτης Κατσαρός,
Χειμερινό ηλιοστάσιο
(εκδ. Γαβριηλίδης, 2003).
Ν α βλέπει κανείς με
ψυχραιμία τη ζωή των
εξόριστων δεν είναι
εύκολη υπόθεση, να μιλά
γι’ αυτούς τους
κομμουνιστές και
συνδικαλιστές που
οδηγήθηκαν στην εξορία
από το δικτατορικό
καθεστώς του Μεταξά
είναι ακόμη πιο δύσκολη
υπόθεση, καθώς
μεσολαβεί ο χρόνος και
οι αλλαγές που
συντελέστηκαν στο
μεταξύ. Ωστόσο το
πλούσιο φωτογραφικό
υλικό που κινητοποίησε
την ανθρωπολόγο
M argaret Ε. Kenna και η
συστηματική προσήλωσή
της σε δημοσιευμένα και
αδημοσίευτα
απομνημονεύματα
εξόριστων, καθώς και σε
προφορικές αφηγήσεις
πρώην εξόριστων, της
έδωσε τη δυνατότητα να
αναπλάσσειτην πορεία
και τις δοκιμασίες της
ομάδας συμβίωσης της
Ανάφης μέχρι τη διάλυσή
της στη διάρκεια της
Κατοχής: Η κοινωνική
οργάνωση της εξορίας.
Πολιτικοί κρατούμενοι
στον Μεσοπόλεμο,
(μετάφραση: Γιάννης

Καστανάρας, εκδ.
Αλεξάνδρεια, 2004).
—εχωριστή η
φωτογραφική αποτύπωση
της Ελλάδας στο βιβλίο
του φωτογράφου Γιάννη
Χαλβατζή, Η Ελλάδα από
ψηλά (κείμενα-επιμέλεια:
Ελένη Μητροπούλου,
εκδ. Κέρκυρα, 2004). Η
ματιά του φωτογράφου
«από ψηλά» επιστρατεύει
τη χάρη και τη γοητεία
του τόπου μας και την
αναδεικνυει με τρόπο
μοναδικό. Έ τσι άραγε
μας βλέπουν τα πουλιά;

Ο Luc Brisson,
διευθυντής ερευνών στο
γαλλικό Εθνικό Κέντρο
Επιστημονικών Ερευνών,
γράφει για Το αμφίβολο
φύλο (μετάφραση: Νάσος
Κυριαζόπουλος, εκδ.
ΜΙΕΤ, 2003), ένα βιβλίο
για την ανδρογυνία και
τον ερμαφροδιτισμό στην
ελληνορωμαϊκή
αρχαιότητα. Η μελέτη
στηρίζεται στην άποψη
ότι η αμφιφυλία
χαρακτηρίζει τα
πρωταρχικά πλάσματα
και η ανάμνηση αυτή
ξυπνά μια μορφή
νοσταλγίας, η οποία
εκφράζεται στο μύθο που
αφηγείται ο Αριστοφάνης
αχο Συμπόσιο του
Πλάτωνα. Αντλεί
παραδείγματα από το
μυθικό υπόστρωμα της
αρχαιότητας και η
παρουσίαση τεκμηρίων
δημιουργεί ένα βιβλίο
διαφωτιστικό, καθώς
αναδεικνυει τις βασικές
αντιθέσεις γύρω από τις
οποίες αρθρώνεται η
πραγματικότητα, και
συγχρόνως τη βαθύτερη
ανάγκη του ανθρώπου να
υπερβεί την κορυφαία
αντίθεση που εκφράζεται
στο σχήμα άντραςγυναίκα.
ο χαρτοκόπτης

από την Ουάσιγκτον... θα “ήταν αρκετό” για
να στείλει τους κυβερνώντες στρατηγούς π ί
σω στους στρατώνες τους...» (σελ. 321 στην
ελληνική έκδοση).
Αυτή η πραγματικότητα του «τηλεφωνήμα
τος» είναι μέρος της σύγχρονης πολιτικής
ιστορίας της Ελλάδας. Ποιος μπορεί να αμ
φισβητήσει ότι οι τελευταίες «εξελίξεις» στο
Κ υπριακό δεν είχαν την αφ ετη ρία τους σε
ένα «τηλεφώνημα» (ή μάλλον σε δύο «τηλε
φωνήματα», ένα στην Ελλάδα και ένα στην
Τ ουρκία) από την Ο υά σ ιγκ τον; Τ ο ό τι τα
«τηλεφωνήματα» από την Ουάσιγκτον μπο
ρεί να προέρχονται και από πιέσεις (δευτερευό ντω ν) π α ρ α γ ό ν τω ν δ εν α ν α ιρ ε ί την
πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είνα ι
ότι το «τηλεφώνημα» από την Ο υάσιγκτον
αποφασίζει την τύχη ολόκληρων λαών.
Επίσης με αυτό το παράδειγμα γίνεται κ α 
ταφανής μια από τις πιο «χρήσιμες» ικανό
τητες του Τσόμσκυ, που είναι η «τέχνη» στην
επιλογή από τα λ εγά μ ενα τω ν πολιτικ ώ ν,
των δια νο ο υ μ ένω ν, τω ν δ η μ ο σ ιο γρ ά φ ω ν
κ.λπ., λέξεις και φράσεις τις οποίες χρησιμο
π ο ιεί για να υποσ τη ρίξει θέσ εις κατά των
ίδιων των ομιλούντων, αλλά κυρίως κατά της
αμερικανικής ελίτ. Τ α π ερ ί «τηλεφωνήμα
τος» είναι λόγια του Howard French, ανταποκριτού των Τάιμς στην Αϊτή.
Τέλος, θα προτείναμε στους αναγνώ στες
να προσέξουν (και να συζητήσουν με τους
φίλους τους) τα α να φ ερ ό μ ενα στη σ ελίδα
156 του βιβλίου σε σχέση με τον «διανοού
μενο» Αμερικάνο Daniel Patrick Moynihan
(το πρωτοπαλλήκαρο του Κένεντυ).
Νίκος Ράπτης
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Premier Issue

$2.50

Chomsky and Cockburn Take On Λ.Μ. Rosenthal
Herman and Andersen un Kl Salvador and Lindsey Cruson
The Real War in Colombia Isn't About Drugs
llans Rolling Follows Bush in Europe
AIDS, Pro-Choice, Chile, Secret Report on PnnAm Flight 10J
Η φωτογραφία δείχνει τον αντιπρόεδρο των
Η Π Α Q u a y le «να δίνει έμφαση στα ανθρώπινα
δικαιώ ματα», όπως λέει το «LOOT». Η σκηνή
είναι στο Ελ-ΣαλΒαδόρ το 1 9 8 9 . Ο ι
συνοδεύοντες στρατιωτικοί είναι οι «συνήθεις
δολοφόνοι» στην υπηρεσία των ΗΠΑ.
Τα δικαιώ ματα της φ ω τογραφίας α νήκαν στην
«A gence France-Presse», η οποία α ρνήθηκε να
δώσει ά δ εια στο «LOOT» για ανατύπωσή της,
αφού έψ α ξε να δει τι ήταν το «LOOT» και
«ποιες ήταν οι π ροθέσεις του»! Και προσθέτει
το «LOOT»: «Φ αίνεται πως οι Η Π Α δ εν έχουν
το μονοπώλιο στη λογοκρισία».

ΝΕΕΣ Ε Κ Δ Ο ΣΕ ΙΣ
•fr Η συγγραφέας του γνωστού
μυθιστορήματος Μ αντάμ Μάο (εκδ.
Γκοβόστη) Anchee Min επανέρχεται με ένα
ακόμη μυθιστόρημα που κινείται στην ίδια
ιστορική περίοδο, την Πολιτιστική
Επανάσταση στην Κίνα: ΥΙΆγρια
Πιπερόριζα (μετάφραση: Γ.Α. Γεωργίου,
εκδ. Γκοβόστη, 2004).
•fr Χρονικό των διώξεων του Εμφυλίου
Πολέμου, το βιβλίο του Παναγιώτη Δ.
Οικονομόπουλου, Οι εξόριστοι, (εκδ. Αρδην,
2004) παρακολουθεί τις ιστορίες εξόριστων,
οι οποίοι έζησαν διωγμένοι πρώτα στον
γενέθλιο τόπο τους, μετά εκτοπίστηκαν για
να οδηγηθούν τελικά στα ειδικά στρατόπεδα.
•fr Τα παιδιά της παγκοσμιοποίησης»:
τρομοκρατία και φασισμός (στη δίνη του Τ '
Παγκοσμίου Πολέμου)■ ένα βιβλίο της
Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη (εκδ.

Παπαζήση, 2004) με το οποίο επιχειρεί να
τεκμηριώσει τη διασύνδεση ανάμεσα στην
παγκοσμιοποίηση και την έξαρση της
τρομοκρατίας, καθώς και τον περιορισμό
των ατομικών δικαιωμάτων. Η
ενδιαφέρουσα αυτή εργασία, συνέχεια του
προηγούμενου βιβλίου της Η συνωμοτική
παγκοσμιοποίηση, προχω ρά την ανάλυση
αναδεικνύοντας το θέμα από τη σκοπιά του
παγκοσμιοποιημένου πολέμου κατά της
τρομοκρατίας και του τρόπου με τον οποίο
επενεργεί στον πολλαπλασιασμό της
τρομοκρατίας και του φασισμού.
•fr Μία σημαντική έκδοση που συμπυκνώνει
τα επιτεύγματα της θεατρικής ζωής στη
Θεσσαλονίκη και μας προσφέρει ένα
πλούσιο υλικό αναφοράς είναι ο τόμος Το
θέατρο στη Θεσσαλονίκη. 50 χρόνια 19532003 (εκδ. Ο ι φίλοι του ιδρύματος Μελίνα
Μερκούρη, Θεσσαλονίκη 2003).

Κάτι το «ωραίον»

Λεύκωμα με άρθρα, μελέτες και πάνω από χίλιες τετράχρωμες
φωτογραφίες, που αποτυπώνειτη σύγχρονη νεοελληνική κακογουστιά.
Αναλύει το κιτς, αναζητά τις ρίζες του και σχολιάζει με χιούμορ
τις χιλιάδες περιπτώσεις του φαινομένου.
Για την πολιτική, την κοινωνική συμπεριφορά, τη διακόσμηση, το σινεμά,
το θέατρο, την τηλεόραση, το αυτοκίνητο, το σπίτι, το γραφείο...

ΚΙΤΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Σας τσούζουνε τα μάτια, βουίζουνε τ’ αφτιά σας,
νιώθετε ναυτία, δύσπνοια, άγχος και από την πο
λιτική μόλυνση. Το νέφος: μεγάφωνα, αφίσες, δη
μόσια μνημεία, γκράφιτι, πανό, φάτσες υποψη
φίων στους τοίχους, τίτλοι εφημερίδων, δελτία ει
δήσεων, πυραμίδες ορκωμοσίας, μυστικοί δείπνοι
υπουργικών συμβουλίων, παράσημα, τελετές, δε
ξιώσεις, υποδοχές, λόγοι, συνθήματα, σλόγκαν,
αίθουσες συνεδρίων, γραφεία και κέντρα κομμά
των, δημόσιες υπηρεσίες, έντυπο υλικό... Η αι
σθητική δεν είναι -αλίμονο- η πιο καίρια πλευρά
όλων αυτών. Είναι όμως σημαντική, αλλιώς απο
καλυπτική. Γιατί η πολιτική είναι κακόγουστη και
γιατί υιοθετεί την κακογουστιά; Γιατί πλέει σ’ αυ
τήν σαν το ψάρι στο νερό; Γιατί της πάει τόσο πο
λύ το κιτς; Δημαγωγία και λαϊκισμός είναι γνω
στές και σίγουρες απαντήσεις. Τόσο είναι αλή
θεια αυτό, που μια διαβαθμισμένη κλίμακα του
πολιτικού κιτς θα μπορούσε ν’ αποτελέσει ένα φασιστόμετρο για κάθε εξουσία, για κάθε πολιτική.»
ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ Ρ Α Υ Τ0Π 0ΥΛ0Σ

Εκδόσεις Πολότυπο. Κεντρική διάθεση: Δημοχάρους 60,115 21 Αθήνα, τηλ.: 210-72.32.819
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Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΟ ΕΑΛΑΛΑΣ (ΑΣΕ)

TO ΣΥΝΤΑΓΜ Α
K A I T O Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α
Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ
ΤΗΣ Κ Ο Υ Β Α Σ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Η ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ν. Τερζόγλου
Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ ΔΣΕ

Δ. Σέρβος
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Θ. Πολιτόπουλος
Η ΕΝΕΑΡΑ

Κ. Αυγηιίδης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΣΚΙΝ
ο φιλέλληνας βάρδος του Εικοσιένα

Τ. Αυγερινός
ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΤΩΝ ΓΥΜΝΩΝ

Τ. Ζόμπολας
ΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ

Δ. Κατσαμάκη
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΕΤΟΥΣΑΝ
01 ΑΕΤΟΙ

Μ. Κορνήλιος

Θ. Μπαλοδήμας
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ
01 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ

. lg . Α. Γεοοζήσης
ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
1ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΣΕ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΡΒΟΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
απ’ τις φυλακές και τις εξορίες
αφιερώνεται στα 85χρονα
του
Κομμουνιστικού
Κόμματος
Ελλάδας

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΒΑΡΚΟΥΛΕΣ
ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ
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