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ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΤΟ Μ Ε Γ Ε Θ Ο Σ της διαπλοκής, και της διαφθοράς που προεκυψε εν συνεχεία, επ ί των πασοκικών
κυβερνήσεων, ήταν γνωστό. Τώρα όμως έρχονται και επίσημα στοιχεία που το επιβεβαιώνουν, δ ι
καιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την απόφαση του λαού να καταψηφίσει το Π Α ΣΟ Κ στις εκλο
γές του περσινού Μαρτίου. Ο κ. Αθανασάκης και οι λοιποί της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακούγονται ως κύμβαλα αλαλάζοντα όταν περιφέρονται σε κανάλια κι όταν αρθρογραφούν καταγγέλλοντες την Ν Δ για φαινόμενα διαφθοράς. Ε ίνα ι οι τελευταίοι που «δικαιούνται δια να ομιλούν».
Αυτό είνα ι το ένα, «το κρατούμενο».
Η ΙΣΤΟ ΡΙΑ αυτή βεβαίως δεν εξαντλείται με την καταψήφιση ενός κόμματος στις εκλογές. Όπως
αποδεικνύεται και επίσημα, εδώ έχουμε να κάνουμε με καθαρά εγκληματικές πράξεις, ορισμένες
από τις οποίες πλήρωσε ήδη ακριβά ο ελληνικός λαός· γ ι’ αυτό και δικαίως έχ ει επ ιληφ θεί η δικα ι
οσύνη, ώστε οι ένοχοι να έχουν -α ν θα έχουν φυσικά, για τί στην Ελλάδα ζούμε- και την τιμωρία
του νόμου.
Η Δ ΙΑ Φ Θ Ο ΡΑ και η διαπλοκή είχαν αποτελέσει εξάλλου και την αιχμή του δόρατος της Ν Δ και
κυρίως του αρχηγού της Κ. Καραμανλή, ο οποίος από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντι
πολίτευσης εξαπέλυε συχνά μύδρους κατά της τότε κυβέρνησης, πράγμα που συνέχισε μετά την
ανάληψη της εξουσίας και συνεχίζει μέχρι και σήμερα.
Η Π ΡΑ ΓΜ Α ΤΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ όμως αποδεικνύει αυτό που και ο τελευταίος πολίτης ετούτης της χώρας
γνω ρίζει πολύ καλά: ότι δηλαδή η διαφθορά και η διαπλοκή αποτελούν τις σύγχρονες σειρήνες
που εκμαυλίζουν τους πάντες, ότι αποτελούν τη σύγχρονη Αερναία Ύ δ ρ α που πολλαπλασιάζεται
συνεχώς, όσα χτυπήματα και αν δεχτεί. Α ποδεικνύει δηλαδή ότι οι μηχανισμοί της διαφθοράς και
της διαπλοκής βρίσκονται πάνω από κόμματα και κυβερνήσεις, πάνω από τους μηχανισμούς της
εξουσίας, με τους οποίους φροντίζουν κάθε φορά να περπατούν χεράκι-χεράκι, κ ι αλίμονο σε
όποιον αντιστέκεται.
Τ Ο Β Λ Ε Π Ο Υ Μ Ε στα... κόλπα και τις μεθοδεύσεις των γνωστών και μη εξαιρετέω ν βαρόνων της
διαπλοκής, το βλέπουμε στην εμπλοκή κρατικών λειτουργών διαφόρων βαθμιδών, το βλέπουμε
στο μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί ασύδοτα και στην πλαστή εικόνα της ευμάρειας που προκλητι
κά κα λλιεργείτα ι από τα τηλεοπτικά κανάλια, ακόμα και όταν κλαίνε, τάχα, για την ανεργία και τη
φτώχεια που μαστίζουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Το βλέπουμε ακόμα στις μετρήσεις δ ιε
θνών οργανισμών, οι οποίες φέρουν την Ελλάδα ως τη χειρότερη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής
Έ νωσης, που βρίσκεται πίσω ακόμη και από πολλές τριτοκοσμικές χώρες.
ΟΙ Δ ΙΑ Π ΙΣ Τ Ω Σ Ε ΙΣ αυτές δεν ευνοούν βεβαίως το Π Α ΣΟ Κ να εμφανίζεται τιμητής της ΝΔ.
Άλλο τόσο όμως δεν ευνοούν τις κορόνες και τις διακηρύξεις πρωθυπουργού, υπουργών της κυ
βέρνησης, βουλευτών της Ν Δ -αλλά και των δημοσιογράφων που, για λόγους συμφερόντων των
εργοδοτών τους, φλερτάρουν σήμερα με τους «γαλάζιους» όπως έκαναν πριν με τους «πράσι
νους»- να περιορίζονται σε καταγγελίες του παλαιού καθεστώτος και να κλείνουν τα μάτια στα
σημερινά.
ΤΟ Ζ Η ΤΗ Μ Α είναι ωστόσο ότι οι όποιες κορόνες και διακηρύξεις, είτε από την κυβέρνηση είτε
από την αξιωματική αντιπολίτευση, δεν απαντούν στα προβλήματα και τα αιτήματα που δικαιολο
γημένα εγείρουν οι πολίτες, οι οποίοι βλέπουν το μέλλον της χώρας και το δικό τους να διαγράφε
ται με τα μελανότερα χρώματα. Αντίθετα αποτελούν το λάδι στη φωτιά που αναζωπυρώνει τη λαϊ
κή δυσαρέσκεια.
ΕΠ ΙΚ Α ΙΡΗ όσο ποτέ ήταν λοιπόν η ερώτηση που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή
ο βουλευτής και πρώην πρόεδρος του Σ Υ Ν Ν. Κωνσταντόπουλος προς τον πρωθυπουργό. Ο οποί
ος περιορίστηκε στις γνωστές διακηρύξεις του π ερ ί μηδενικής ανοχής και στην προβολή του έρ 
γου της κυβέρνησής του, στην ουσία όμως απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα συ
γκεκριμένα θέματα που του έθεσε ο Ν. Κωνσταντόπουλος.

Ο Δ ΙΑ Λ Ο ΓΟ Σ Καραμανλή-Κωνσταντόπουλου υπήρξε μάλιστα πολύ έντονος και έδειξε την δεινή
θέση στην οποία βρίσκεται ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, η οποία εκτός από τη διαφθορά
και τη διαπλοκή έχει να αντιμετωπίσει επίσης τα τεράστια και πιεστικά προβλήματα της οικονο
μίας. Προβλήματα που προσπαθεί να λύσει με τις γνωστές νεοφ ιλελεύθερες επιλογές και με κύριο
στόχο να εξυπηρετήσει το επιχειρηματικό κεφάλαιο, σε βάρος, βεβαίως, των εργαζομένων, με
αποτέλεσμα να οδηγεί τον τόπο από το κακό στο χειρότερο.
ΟΜ Ω Σ ΤΟ Ζ Η ΤΗ Μ Α της διαπλοκής παραμένει καίριο για την πολιτική τάξη. Δ εν πρόκειται να
λυθεί με τους διαπληκτισμούς των δύο μονομάχων. Αποτέλεσμα των φωνασκιών είνα ι στο τέλος ο
συμψηφισμός και η συγκάλυψη των αμαρτιών. Δ εν π είθ ει ο Γιάννος για το σκάνδαλο των φρεγα
τών λέγοντας ότι «προσφεύγει στην γαλλική δικαιοσύνη»· ούτε ο Κ. Σκαναδαλίδης με τις «εξηγή
σεις και τις αιτιολογήσεις» του. Η λύση είνα ι η δικαστική έρευνα και διεκπεραίωση μέχρι τέλους
των σκανδάλων και των λαθροχειριών. Η διερεύνηση και η συνακόλουθη τιμωρία εκείνων που ευθύνονται για τις αθλιότητες που διαπράχθηκαν και εκείνων που συνεχίζουν να διαπράττονται δεν
παίρνουν άλλη αναβολή.
ΙΣΩ Σ ΝΑ Μ ΗΝ το
έχει κατανοήσει ο
πρωθυπουργός και
οι συν αυτώ. Ίσως
νομίζουν ότι θα ουμψ ηφ ισ θεί η αποσιώ
πηση με την ανοχή
«για τα δικά τους»
και ότι η ζωή θα συ
νεχίσει να προχωρεί
με αυτούς τους βημα
τισμούς. Ο κρίσιμος
χρόνος έχει κυλήσει.
Τις ανομίες του Λαμπράκη, του Μπόμπολα, του Κόκκαλη
δεν μπορεί να τις
σκεπάσει η αποσιώ
πηση. Η αποσιώπη
ση απλώς γεννά ν έ
ους συνενόχους. Τα
γεγονότα είνα ι γνω
στά, οι καταγγελίες
έχουν γίνει, τα ονό
ματα έχουν εκφωνη
θεί. Εάν οι ιστορίες
αυτές μείνουν να κα
ταγράφονται απλώς
από τους χρονικο
γράφους, να είναι
βέβα ιοι οι πολιτικοί
ότι
συμπράττουν
στην γενική απαξίω
ση της πολιτικής με
ό,τι αυτό συνεπάγε
ται.
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ΜΟΛΥΒΙΕΣ
• Κι όμως δεν υπάρχει
κρίση στο θέατρο παρά
τα όσα καταμαρτυρούν
οι θεατρικοί παραγωγοί
και πιθανώς το ΣΕΗ.
• Αυτά που συμβαίνουν
στη Βουλή και κυρίως
στα MME αποδεικνύουν
ότι το θέατρο όχι μόνο
επιβιώνει, αλλά ανθεί κι
ας απέχει η άνοιξη
κάμποσους μήνες.
• Βέβαια σκηνοθέτες,
θεατρικοί συγγραφείς
και ηθοποιοί δίνουν τα
ρέστα τους σε ένα και
μοναδικό είδος.
• Την κωμωδία!
• Ίσως διέκριναν ότι
αυτό έχει ανάγκη ο
λαός.
• Και δεν έχουν άδικο
αν σκεφτεί κανείς την
τραγική οικονομική
κατάσταση των
περισσότερων
νοικοκυριών και την
ανεργία που μαστίζει
συγκεκριμένες περιοχές
της χώρας και ιδιαίτερα
τμήματα του πληθυσμού.
• Μόνο φάρμακο λοιπόν
το γέλιο, που δεν
κοστίζει και τίποτα
στους αλογοσκουφιδοχριστοδουλάκηδες.
• Σε ελεύθερη αγορά
ζούμε και οι θίασοι
πολλοί.
• Εκεί που σπάνε τα
ταμεία όμως είναι οι
συμπαραγωγές της X.
Τρικούπη και των
μεγ(κ)άλων καναλιών.
• Παχύσαρκοι πολιτικοί
και γιαπάτοι (ελέω
ΕΣΗΕΑ) δημοσιογράφοι
ανακαλύπτουν
καταστάσεις και
γεγονότα που επί είκοσι
χρόνια αδυνατούσαν να
αντιληφθούν.
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ΤΗΛΕ-ΑΝΑΣΧΗΜ ΑΤΙΣΤΕ ΤΟΥΣ!
λο και περισσότεροι παρατηρητές των πο
λιτικών μας πραγμάτων αποδίδουν στον Κ.
Καραμανλή οκνηρία περί την έγκαιρη λή
ψη αποφάσεων αλλά και την αναβλητικότητα
που χρακτήριζε και τον Κ. Σημίτη. Έ τσι, αντί
να προβεί ο ίδιος στον αναγκαίο ανασχηματι
σμό που θα επανενεργοποιήσει το πανθομολογούμενο κυβερνητικό τέλμα, αφήνει στην φυλή
των Κιμάκη ν’ «αναδομεί» την κυβέρνησή του
ανάλογα με τις τηλεθεάσεις και τα συμφέροντα
των καναλαρχών. Επιτρέποντας επίσης στον
φύλαρχο των Κιμάκη να ποζάρει ως υπερπρωθυπουργός και απόλυτος νομεύς μιας πίτας
ισορροπιών, εκβιασμών και βιομηχανίας καρ
φωμάτων την οποία κάποτε ήλεγχαν τόποι σαν
τον Κακαουφωνίξ, τους αυριανιστές και τα
λοιπά λαμπρά φιντάνια της δημοσιογραφικής
καμάρας. (Αυτοί ντε που θέλουν ν’ αγοράσουν
και τον Flash αλλά και όποιον τηλεδίαυλο έχει
πρόβλημα!)
Αρα η ευθύνη εδώ του κ. Καραμανλή είναι δι
πλή. Και δεν προχωρεί στον απαραίτητο ανα
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σχηματισμό αφήνοντας το κράτος κατ’ ουσίαν
ακυβέρνητο και δεν ξεκαθαρίζει τον μιντιακό
βούρκο. Απ’ την άλλη οι πάντες είναι έτοιμοι να
πηδήσουν απ’ το καράβι. Λ.χ. ο κ. Ν. Κακλαμάνης, ο οποίος ορέγεται τη δημαρχία έχοντας
προφανώς κλείσει όλα τα κρίσιμα θέματα του
Υπουργείου Υγείας. Τέτοια φυγομαχία!
Και κάτι για να ευθυμήσουμε, όπως θα ’λεγε
και ο κ. Λάλας, συνομιλητής πλέον με κορυφαί
ους υπουργούς της κυβέρνησης (γέλια): Ο κ.
Καμμένος καταφθάνει Δευτέρα πρωί καθυστε
ρημένος στην πρωινή εκπομπή της N ET των
-εξαιρετικών- Λυριτζή-Οικονόμου. «Γιατί αρ
γήσατε;», ρωτάνε οι παρουσιαστές. «Κοιμήθη
κα αργά χτες γιατί έβλεπα Ζούγκλα. Μη γίνει
ανασχηματισμός και δεν το μάθω έγκαιρα»,
απάντησε ο Οως* του τρέχοντος κοινοβουλευτι
σμού μας.

Τζιμ Μπούκης
* ϋως, θωός = τσακάλι, μεταφορικά: πανέξυπνος,
πονηρός τύπος.

ΟΔΗΓΙΑ ΜΠΟΛΚΕΝΣΤΑΙΝ-Φ ΡΑΝΚΕΝΣΤΑΙΝ

ΧΑ Φ ΙΕΔΙΣΜ Ο Σ ΚΑΙ ΕΕ

ελευταία η Ε Ε γέρνει επικίνδυνα προς νεοφιλελεύθερες
πρακτικές. Πρόσφατο κρούσμα η διαβόητη Οδηγία
Μπολκενστάιν, που έχει ξεσηκώσει από το λήθαργο τα
ευρωπαϊκά συνδικάτα. Πρόκειται για ένα προκλητικό
κείμενο που μοιάζει να έχει υπαγορευτεί κατά γράμμα από
ευρωπαίους τεχνοκράτες του μεγάλου κεφαλαίου. Τ ι λέει η
οδηγία; Μια επιχείρηση, σε όποια χώρα της ΕΕ και αν
δραστηριοποιείται, θα υπάγεται αποκλειστικά στο νομικό
καθεστώς της χώρας στην οποία διατηρεί την έδρα της. Για
παράδειγμα, μια ρουμανική επιχείρηση στην Ελλάδα από το
2007 θα μπορεί να απασχολεί ρουμάνους εργαζομένους με
αμοιβή, ασφάλιση και εργασιακές σχέσεις που ισχύουν στη
Ρουμανία και όχι στην Ελλάδα. Τ ι σημαίνει αυτό; Δίνεται
ένα ισχυρό κίνητρο σε διάφορες επιχειρήσεις να
μεταναστεύσουν σε χώρες που φορολογικά, ασφαλιστικά και
εργασιακά θα έχουν λιγότερες απαιτήσεις και η νομοθεσία
τους ευκολύνει τα
αδηφάγα επιχειρηματικά
τους σχέδια.
-2Γ
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πεμπτουσία της
διαδικασίας
διεύρυνσης της
ΕΕ, που
ανοίγει την
όρεξη στους
καρχαρίες του
κεφαλαίου!

ταν στην ΕΕ δεν ασχολούνται
με τους τρόπους αντιμετώπι
0 σης της γρίπης των πουλερι
κών, καταστρώνουν σχέδια για
να κατεδαφίσουν ολόκληρο το οι
κοδόμημα του νομικού πολιτι
σμού της Δύσης. Με τις ευλογίες
της αγγλικής προεδρίας λοιπόν,
έκδοση υπόπτων σε άλλες χώρες
απευθείας από τις Αστυνομίες δί
χως μεσολάβηση της Δικαιοσύ
νης. Αλλά και ανταλλαγή ευαί
σθητων προσωπικών δεδομένων
χωρίς εισαγγελική άδεια. Την μέ
χρι σήμερα επικρατούσα νομική
κατοχύρωση του τεκμηρίου της
αθωότητας μέχρις αποδείξεως
του αντιθέτου ξεχάστε την. Στο
εξής όλοι ύποπτοι μέχρις αποδεί
ξεως του αντιθέτου. Ολοκληρωτι
σμός δηλαδή, και μάλιστα πιο
επικίνδυνος από τους παραδο
σιακούς, διότι επιβάλλεται νομικίστικα, θεσμοποιεί αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και καλύ
πτεται από την αδιαφορία των
πολιτών. Μήπως ζούμε το τέλος
της ευρωπαϊκής ιδέας;

Κ. Καραβίδας

Κ. Καραβίδας
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ΕΧΕΙ Τ Α OPΙΑ TOW!

ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΑΝΕΜΟΜ ΥΛΩΝ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ

αραμενει ακόμα αναπάντητο το
ερώτημα ποιος θ’ ανταποκριθεί
στην ε'κκληση που απηύθυνε από
το βήμα της Βουλής ο Κ. Καραμανλής
για συστράτευση των πάντων στον
αγώνα κατά της διαπλοκής και της
διαφθοράς. Αν υπάρχει κάποιος που
θα μπορούσε άνετα να συστρατευθεί
μαζί του, αυτός είναι ο Γ. Παπανδρέου. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες
που συνηγορούν σ’ αυτό: Τα κτυπήμα
τα κάτω και πάνω από τη ζώνη που δέχονται και οι δύο από τη διαπλοκή, το
γεγονός ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος
ελέγχουν το κόμμα τους και τη βάση
και γενικότερα η παράλληλη πορεία
τους στο μεταβατικό πολιτικό σκηνι
κό που εγκαινιάστηκε με την αποκα
θήλωση του ΠΑΣΟΚ από την εξου-

πρόταση με οκτώ σημεία που αναμενόταν να παρουσιάσει
την Τετάρτη ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος σχετικά με το
χωρισμό εκκλησίας-κράτους, έβαλε φωτιά στα μικρόφωνα
του Αρχιεπισκόπου εκ των προτέρων.
Έτσι μια μέρα πριν την παρουσίαση της πρότασης Αλιβιζάτου, μίλησε για «κλίμα προκαταλήψεων κατά της εκκλησίας..,
για «μητροκτόνους.. και «πστροκτόνους.. και για «προοδευτι-

σια· 'ΔιΥ 0 Παπανδρεου όμως υποκυΨει στι5 πιέσεις των βαρόνων της δια
πλοκής, τότε ο Καραμανλής μάλλον
θα βρεθεί σε ρόλο Δον Κιχώτη να
Εφορμά σε ανεμόμυλους. Εάν συμβεί
κύτι ΧέΧ01ϋ) χο πιθανότερο είναι να
έ
^μ μα χό του, σε ρόλο Σάντσο
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αποτέφρωση, για νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη διαχείριση
της εκκλησιαστικής περιουσίας και τον προσηλυτισμό και για τη
νομική προσωπικότητα των θρησκευτικών κοινοτήτων.
Άρξατεπυρ...
ΦλΟγα

ΤΟ
επιβολή προστίμου 32 εκα
τομμυρίων
ευρώ στην
Ιντρακόμ επειδή παρέδω
σε ατελές και με τετραετή κα
θυστέρηση το «Εθνικό Πληρο
φοριακό Σύστημα Διαχείρισης
Κυκλοφορίας Πλοίων» στο
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτι
λίας, έχει ασφαλώς βαρύνουσα
πολιτική σημασία. Διότι έρχε
ται ύστερα από μήνες κυβερνη
τικών αμφιταλαντεύσεων στο
θέμα της διαπλοκής και ακρι
βώς αμέσως μετά τις αναταρά
ξεις που προκάλεσαν στο κυ
βερνητικό
στρατόπεδο το
«Στοίχημα» και ο Flash. Αν δεν
κάνουμε λάθος όμως, το σύστη
μα έπρεπε να είχε παραδοθεί

Η

πβ
τι^
τ,ου Αλαβανο. Αλλα
ειναι αμφίβολο πόσο θ αντέχει κι αυτόξ οτις επιθέσεις των «εκσυγχρονιστών» του Συνασπισμού.
II.II.

ΜΟΛΥΒΙΕΣ
• Μιλούν για διαφθορά
σε όλους τους τόνους
άτομα διαπλεκόμενα και
βουτηγμένα μέχρι το
μεδούλι στις συναλλαγές
και τις συνδιαλλαγές.
• Οι ίδιοι που πλούτισαν
από το χρηματιστήριο, τις
μίζες και τα μυστικά
κονδύλια.
• Κάτοχοι πολυτελών
βιλών στα βόρεια
προάστια, με εξοχικά στα
¡π νησιά του Αιγαίου,
κοτεράτοι και με
λογαριασμούς σε
ελβετικές τράπεζες
πασχίζουν για τη
διαφάνεια και τον ιδρώτα
του λαού.
• Μιλάμε για τέτοια
πλάκα.
• Κι από κοντά οι
εντολοδόχοι των ΗΠΑ
σηκώνουν παντιέρα για το
Κυπριακό και τα Σκόπια.
• Φουντάρισαν την
Ολυμπιακή και ζητούν τα
ρέστα.

• Ξιφουλκούν για τα
ιδιωτικά πανεπιστήμια
εξυπηρετώντας
κολλητούς εκδότες και
ΠΡΟΣΤΙΜ Ο ΣΤΗΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ
επιχειρηματίες και ζητούν
από τις 29 Δεκεμβρίου 2001 και μένων το πρόστιμο δεν έπεφτε να παραμείνει ο δημόσιος
η ΝΔ ανέλαβε τη διακυβέρνη τρεις μόνο ημέρες μετά τη δή χαρακτήρας των
ση της χώρας στις 7 Μαρτίου λωση Κωνσταντόπουλου στη ελληνικών
2004. Χρειάστηκε δηλαδή ο Βουλή ότι η κυβέρνηση τα βρή πανεπιστημίων.

υπουργός Εμπορικής Ναυτι
λίας 18 μήνες για να αντιληφθεί την ασυνέπεια της Ιντρακόμ; Μάλιστα, από την παρά
δοση του συστήματος (1/9/05)
μέχρι την επιβολή του προστί
μου μεσολάβησε άλλος ενάμι
σης μήνας. Αν και οι άλλοι
υπουργοί είναι τόσο γρήγοροι
στην καταπολέμηση της δια
πλοκής, ζήτω που καήκαμε.
Κατά τα άλλα θα θριαμβολο
γούσαμε κι εμείς με τους άλ
λους αγωνιστές κατά της δια
πλοκής αν εκτός των προηγου

κε με τη διαπλοκή και την
επαύριο της δήλωσης Ρουσόπουλου ότι η «εμείς δεν ξεχω
ρίζουμε τους επιχειρηματίες».
Ισορροπίες δηλαδή και πάλι
ισορροπίες. Όσο για τις επιθέ
σεις που απηύθυναν τηλεοπτι
κοί «αστέρες» εναντίον της κυ
βέρνησης για το ίδιο θέμα, δεν
μας εκπλήσσουν καθόλου. Το
Μαξίμου είναι εκείνο που πρέ
πει να προβληματιστεί για τα
επιτελεία και τα στελέχη της
παράταξης που συναγελάζο
νται μαζί τους.
II.II.

• Μιλούν για τα γαλάζια
παιδιά όταν για δυο
δεκαετίες φρόντισαν να
διορίσουν στο δημόσιο
μέχρι συγγενείς τρίτου
βαθμού.
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ΜΟΛΥΒΙΕΣ
• Κι από κοντά οι
κομπάρσοι τους, σε
ρόλο εργατικών
στελεχών.
• Όταν δε φορούν την
πανεπιστημιακή τήβεννο
διδάσκοντας στη ΓΣΕΕ,
θυμούνται πως
υπάρχουν εργαζόμενοι
και θέλουν να
υπερασπιστούν τις
χαμένες θέσεις
εργασίας και το
μεροκάματο.
• Αυτοί που βάραγαν
προσοχές στο απεχθές
σημιτικό καθεστώς,
σήμερα αναγγέλλουν
απεργιακές
κινητοποιήσεις!
• θέλουν να πάρουν και
τον ραδιοσταθμό του
Κόκκαλη και να το
παίξουν
ραδιοφωνάρχες.
• Ερεγλέντια...
• Μ'αυτά και μ’ αυτά ο
Καραμανλής παρά την
πλήρη αναπηρία της
κυβέρνησής του
παραμένει σε όλες τις
δημοσκοπήσεις πρώτος
- όπως και η ΝΔ στην
πρόθεση ψήφου.
• Εντεταλμένες
οικιακές βοηθοί του
συστήματος ΠΑΣΟΚ
βγήκαν παγανιά και
ψάχνουν στοιχεία σε
βάρος στελεχών της
κυβέρνησης.
• Σκοντάφτουν όμως
στα δικά τους συντρόφια
και προσπαθούν να τα
μαζέψουν.
• Στο βίντεο με τον
απιθανοαπίθανο
Ρεγκούζα εμφανιζόταν
και τ. υπουργάρα του
ΠΑΣΟΚ.
• Ποτέ δεν τον είδαμε.

Ο Κ Α(Η )Μ Μ ΕΝΟ Σ κ. Μ ΠΕΡΝΣ
ανθύπατος που έγινε υφυπουργός ξαναχτύ κάνουν παιχνίδι, αδιαφορώντας για τ’ αυτονόη
πησε. Με το γνωστό ξερολικό ύφος που είχε τα. Ότι δηλαδή κανένα σοβαρό κράτος δεν απεκαι στην Αθήνα τότε που πολιτικοί και δη μπολεί τον υλικό ή τον άυλο πολιτισμό του (σύμ
μοσιογράφοι ξεροστάλιαζαν για ένα χαμόγελοφωνα με την ωραία έκφραση του Ααοκράτη
ευνοίας του- με το ιταμό χαμόγελο του παντο Βάσση). Ούτε κάνει μικροπολιτική με ό,τι δεν
κράτορα που πράττει χωρίς να δίνει λογαρια τίθεται σε διαπραγμάτευση.
Η κυβέρνηση πάλι, ακολουθώντας μιαν ολέ
σμό σε κανέναν. Είπε λοιπόν πως είναι ντροπή
για την Ελλάδα να εμποδίζει την είσοδο της θρια παράδοση στον χώρο της εξωτερικής πο
FYROM στην ΕΕ. Την άλλη μέρα όχι το State λιτικής, έχασε πολύτιμο χρόνο αφήνοντας τους
Department, όχι η American Embassy (η epem- ποικίλους καμμενογραφικούς να την εκθέτουν
bassy του Καλαϊτζή), αλλά ο κυβερνητικός βου και κυρίως μη ενημερώνοντας τους πάντες και
λευτής κ. Καμμένος, ο Φόρεστ Γκαμπ της ΝΔ, πρωτίστως την ΕΕ πως το «ως εδώ και μη παρέ
έσπευσε να δηλώσει από τηλοψίας -ε κ ε ί δηλα χει» απευθύνεται και σε ευήκοα ή μη ώτα του
δή που κατ’ ουσίαν βρίσκεται το κοινοβουλευτι εξωτερικού. Εδώ μάλιστα που φτάσαμε, μια
κό του έδρανο- ότι οι απόψεις Μπερνς δεν απο ακόμη διπλωματική ήττα σ’ ένα εθνικό θέμα θα
δόθηκαν σωστά και ότι στη μετάφραση το «τι λειτουργήσει οωρευτικά στην απαξίωση της
κρίμα» έγινε «ντροπή». Αες και η ΝΔ είναι το χώρας.
Το πρόβλημα παραμένει στο ακέραιο: Η
γραφείο τύπου του ατλαντικού μας προστάτη
και οφείλει να στρογγυλεύει τις αγαρμποσύνες
FYROM παρά τις οδηγίες του ΟΗΕ οικειοποιτου! Α, ο κ. Νίκολας Μπερνς -και όχι Τομ ήθηκε ένα όνομα και κυρίως μιαν ιστορία που
Παιρν’ς- απεκάλεσε τους γείτονές μας Μακε δεν της ανήκει, επωφελούμενη από το προ μι
δονία εις ένδειξιν αβροφροσύνης και εις επίδει- σού αιώνα βαλκανικό παιχνίδι των Τίτο-Στάλιν.
ξιν των ιστορικών του γνώσεων.
Επίσης συνεχίζει να αξιοποιεί ένα αλυτρωτικό
Αλλά δεν μου φταίει κατά βάθος ο κ. Καμμέ έκτρωμα που της δίνει δικαιώματα ως τον Ό λυ
νος, τον οποίο πάντως προχτές στο Alter επέ- μπο και όχι μόνο. Στηρίζει δηλαδή την πολιτική
πληξε ο επίσης νεοδημοκράτης κ. Γερμίδης και και κρατικέ] της υπόσταση σ’ ένα ιστορικό ψ εύ
απαξίωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Σούρ- δος· γιατί δεν χρησιμοποιεί απλώς έναν γεω
λας αρνούμενος να συνομιλήσει μαζί του. Μου γραφικό όρο αλλά υφαρπάζει και την ιστορία
φταίει το ΥΠ ΕΞ που δεν εξέφρασε αμέσως την του. Θα μου πείτε, στη σημερινή συγκυρία και
σφοδρή του όχληση για τις δηλιόσεις του Κοκο- την μεταμοντέρνα κατάσταση των πραγμάτων
ρίκου απ’ την Ουάσιγκτον. Αλλά μου φταίει και -ήγουν την υπέρβαση των εθνικών κρατών- επι
η Αριστερά που φοβάται να προβεί σε τέτοιου τρέπεται να φοβάται η Ελλάδα το γειτονικό
είδους καυτηριάσεις και καταγγελίες, για να κρατίδιο; Κατηγορηματικά ΟΧΙ. Πρέπει όμως
μην της χρεω θεί εθνικισμός από τους κουφιοκε- να φοβάται τον κ. Μπερνς και το εθνικό του
φαλάκηδες. Μου φταίνε τέλος όλοι αυτοί οι τε- κράτος, το οποίο δεν εμπίπτει όπως φαίνεται
χνοκράτες αφασικοί πολιτικοί που αφήνουν μό στις ανωτέρω θεωρίες περί υπέρβασης.
νους τους τον Καρατζαφέρη και τον Ανθιμο να
Μ. Στεφ.
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ΧΕΙΜ ΕΡΙΝΗ «ΕΦΟΔΟΣ»
τσι ξαφνικά, και
προκειμένου να
προετοιμάσει το δρόμο, την
προηγούμενη εβδομάδα η
κυβέρνηση αποφάσισε να
ξεκινήσει μια έφοδο κατά των
MME που της ασκούσαν
κριτική για ενδονεοδημοκρατικές κόντρες,
διαφθορά κυβερνητικών
στελεχών, προσλήψεις στον
ευρύτερο δημόσια τομέα,
κ.ο.κ. Με αυτό το στόχο,
επιστρατεύθηκαν ο

Ε

γραμματέας της ΝΔ Β.
Μεϊμαράκης, ο γραμματέας
πολιτικού σχεδιασμού του
κόμματος Ν. Καραχάλιος και
άλλοι. Αναμφισβήτητα το
νομοσχέδιο για τα MME θα
«στριμώξει» πολλούς
διαπλεκόμενους και θα τους
αναγκάσει σε αναδίπλωση,
εφόσον η κυβέρνηση
ακολουθήσει σωστή τακτική
και δεν χειριστεί το θέμα όπως
τον «βασικό μέτοχο».
Το κυριότερο είναι όμως, τη

λυβέρνηση να διαλέγεται
πολιτικά και να μην δίνει
έδαφος για επικρίσεις. Να
μην καλύπτει τις ακαθαρσίες
της κάτω από το χαλί, αλλά
πραγματικά να μπει τάξη στο
κυβερνητικό μπάχαλο και
φραγμός στα λαμόγια της ΝΔ,
τα οποία μέσα σε ενάμιση
χρόνο διακυβέρνησης τείνουν
να συναγωνίζονται σε μίζες
τους Πασόκους μιας
εικοσαετίας.

Π.Π.

αντί
ΑΙΣΙΟ ΔΟ ΞΙΑ

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ

χουμε και λέμε: αν δεν πάμε από κοτόπουλα
και την πανδημία της γρίπης τους, θα την πάθουμε από το σμήνος σεισμών που μας έρχε
ται από την Ανατολία. Αλλά κι αν γλυτώσουμε
απ’ αυτό, δεν θ’ αποφύγουμε τη μόλυνση του
κυανίου που επιφέρουν στο περιβάλλον τα χρυ
σωρυχεία του Παγγαίου. Οι ανθεκτικότεροι πά
λι, θα υποκύψουν σε αργό-βασανιστικό θάνατο
από τα μέτρα των κ.κ. Αλμούνια, Γκαργκάνα,
Αλογοσκούφη ή Οδ. Κυριακόπουλου, προέ
δρου του ΣΕΒ, ο οποίος ζητεί -ο αθεόφοβος- να
εξισωθούν οι μισθοί της βόρειας Ελλάδα μ’
εκείνους των Βαλκανίων. Όπως βλέπετε, αγα
πητοί, είμαστε όλοι μια χαρούμενη ατμόσφαιρα,
είμαστε, που έλεγε και ο αποδημήσας Ηλιόπουλος. Καλή ψυχή σύντροφοι!

ποτελεί κατά τη γνώμη μας θράσος απροσμέ
τρητο να βγαίνει και να καταφέρεται εναντίον
της διαπλοκής ο εκπρόσωπος μιας πολιτικής
οικογένειας που διατηρεί προνομιούχες σχέσεις
μαζί της από χρόνια. Ο λόγος για τον βουλευτή
της ΝΔ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που εξελέγη χάρις
στις πιέσεις του μπαμπά του και βγήκε τις προάλλες στον ΣΚΑΙ να μας μιλήσει για τη διαπλοκή και
τον Κόκκαλη.
Και τι δεν μας είπε για τους «εθνικούς προμηθευ
τές, που έπαιρναν όλες τις δουλειές του Δημοσίου
από το 1996 και μετά»! Καλά, τώρα το ανακάλυψε ο
Μιλτιάδης; Πού βρισκόταν τόσα χρόνια; Στη Μύκο
νο; Και γιατί οι δύο καλοί συνάδελφοι που συνεντευξιάστηκαν μαζί του δεν τον ρώτησαν για τις σχέσεις
της οικογένειάς τους με τη διαπλοκή; Για τη γνωστή
εταιρεία ν+Ο παραδείγματος χάριν, του αδελφού
του Θωμά, που έκλεινε όπως λέγεται πολλά συμβό
λαια με την Ιντρακόμ και άλλους εκπροσώπους του
«συστήματος ΠΑΣΟΚ» στα χρόνια που πέρασαν. Ή
για τον Ελεύθερο Τύπο, που άλλοι συνεργάτες της
οικογένειας του μαζί με τον πάτερ-φαμίλια τον βύθι
σαν πλησίστιο στη διαπλοκή. Ποιος άραγε είχε προ
τείνει να πάρει ο Λιακουνάκος το 10% της εφημερί
δας; Μήπως ο μπαμπάς Βαρβιτσιώτης; Και καλά ο
Μιλτιάδης να έχει μικρή μνήμη. Μικρός είναι ακόμα,
θα μάθει. Αλλά και ο ΣΚΑΪ;
Π.Π.

Ε

ΥΓ.: Έ χ ε ι γούστο να βγει στις προβλε'ψεις, τα οικονομικολογιστικά τσαλίμια και το πρόγραμμα ο Χριστοδουλάκης καλύτερος του Αλογοσκούφαρου, του
πρωταθλητή των προϋπολογισμών που επιστρέφονται! Έ χ ει δηλαδή γούστο να εξασφαλίζουμε με τον
πρώην τσάρο του εκσυγχρονισμού μεγαλύτερο προσ
δόκιμο όριο ζωής ως προς τον εξ ασιτίας θάνατο. Γαμώ την ατυχία μου, γαμώ!
Χζιμ. Μπούκης

Α

ΟΙ Μ Η Ν Υ ΣΕ ΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦ ΟΙ
φόσον υπάρχει ισονομία, θα
πρέπει ο κάθε έλληνας πολί
της, άρα και ο κάθε υπουργός,
να μπορεί να πηγαίνει στα δικα
στήρια και να καταθέτει μηνύσεις
κατά οιουδήποτε.
Πρόβλημα προκύπτει όταν αυτό
γίνεται γραμμή και ιδιόμορφο πο
λιτικό όπλο στα χέρια μιας κυ
βέρνησης η οποία, στερούμενη
άλλων πολιτικών επιχειρημάτων,

Ε

φτάνει να κεπαλήγει σε τέτοιου
είδους πρακτικές μαζικών μηνύ
σεων προκειμένου να αποφύγει
την κριτική στα κακώς πεπραγμέ
να της.
Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι
νομικής φύσης, όπως υπονόησε
ευθέως ο κ. Ρουσόπουλος. Το
πρόβλημα είναι πρωτίστως πολι
τικό και αφορά τα όποια κυβερ
νητικά αδιέξοδα. Ελλείψει επιχει

ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ

ρημάτων το λόγο έχει ο εισαγγε
λέας. Μπορεί δηλαδή ο εισαγγε
λέας να υποκαταστήσει τον πολι
τικό διάλογο;
Άσε που αν κάποιος υπουργός
θα πρέπει όντως να καταφύγει
στα δικαστήρια για να αντιμετω
πίσει τη λάσπη, τώρα με αυτή την
πολιτική πρακτική ελέγχονται πια
και οι προθέσεις του.
ΦλΟγα

ΜΟΛΥΒΙΕΣ
• Η ΕΣΗΕΑ μπορεί να
συνήλθε σε σώμα
(ασώματο) και η μόνη
της έγνοια είναι ο Φλας.
• Αλήθεια, γιατί δεν τον
αγοράζει το ΠΑΣΟΚ;
• Όπως και να χει,
πράσινος είναι και το
κομπόδεμά τους το
έχουν φτιάξει μετά από
τόσα χρόνια φαγοπότι.
• Η ντροπή ντροπή δεν
έχει...
• 0 αποτυχημένος
υποψήφιος της
υπερνομαρχίας
πολυπολιτισμικός κ.
Τζανετάκος πήρε κι
αυτός μια εκπομπή στην
κρατική τηλεόραση.
• 0α λέγαμε μάλιστα ότι
άργησε.
• Πρεμιέρα λοιπόν την
προηγούμενη βδομάδα
με θέμα τον
«αντιαμερικανισμό»!
• Παντειακός
φιλοξενούμενος
κατέθεσε τις απόψεις
του και μας φώτισε για
να καταλάβουμε και μεις
οι αδαείς πού οφείλεται
ο αντιαμερικανισμός
στην Ελλάδα.
• Τι είπε ο μεγάλος;
• Κρατηθείτε.

μείς τον είχαμε αντιπαθήσει από την πρώτη
στιγμή της σημιτικής του βασιλείας και στη συ
νέχεια τον ξανααντιπαθήσαμε ως νεοδημοκράτη τεχνοκράτη. Γενικά αντιπαθούμε όλους
αυτούς τους μάγους της οικονομίας οι οποίοι
εξαγγέλλουν αιβυλλικούς χρησμούς, εισηγούνται
πάντοτε περισσότερα μέτρα και μεγαλύτερη λιτό
τητα και αντιμετωπίζουν τον κόσμο όπως οι Ρω
μαίοι τους κωπηλάτες στις γαλέρες τους. Και ήρ
θε το κερασάκι στην τούρτα. Ο κύριος διοικητής
της Τραπέζης της Ελλάδος, ο σοφός οικονομικός
εγκέφαλος, απεφάσισε να αυξήσει τον μισθό του
κατά 18%. Δηλαδή, να πάρει περί το 1.000.000
παλαιάς δραχμάς επιπλέον. Αξιος! Κατά τα άλλα
οι υπόλοιποι ας σφίξουμε περαιτέρω το ζωνάρι.

Ε

Τζιμ Μπούκης

• Τους μισούμε γιατί
τους θαυμάζουμε!
• 0 αντιαμερικανισμός
σήμερα είναι
εθνικισμός!!
• 0 αντιαμερικανισμός
υποκρύπτει
αντισημιτισμό!
• Έτερος
πανεπιστημιακός, του
Καποδιστριακού,
εδήλωσε ότι
στρεφόμαστε εναντίον
τους γιατί δεν τους
κατανοούμε.
9
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ΜΟΛΥΒΙΕΣ
• Κι ο οικοδεσπότης
Τζονετάκος
συμπλήρωσε ότι τους
κατηγορούμε ότι είχαν
συμπράξει με τη
δικτατορία.
• Δηλαδή δεν είχαν
σχεδιάσει αυτοί το
πραξικόπημα;
• Κι από κοντά ακόμα
ένας Καποδιστριακός
υπομειδιώννα δηλώνει
ότι σκεφτόμαστε για
τους Αμερικανούς
στερεοτυπικά και
επιλεκτικά...
• Το κερασάκι στην
τούρτα της «πολιτικής»
σούπας συμπλήρωσε ο
παντός καιρού και
εποχών κ.
Σαββόπουλος,
κατακεραυνώνοντας από
το φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης το
Αθηνοκεντρικό κράτος.

ΕΥΠ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΦΑΓΗ

ρε σεβντά που έχουν ορισμένοι στο ΠΑΣΟΚ
με τουςυπηρετούντες στην ΕΥΠ! Με ερώτη
ση που κατέθεσε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στη Βουλή, ζητά να μάθει εάν θα δωθεί επίδομα
επικινόυνότητας στο μόνιμο προσωπικό της
ΕΥΠ. Γ ιατί νατό λαμβάνουν μόνον τα υπόλοιπα
οώματα ασφαλείας από τη στιγμή που και το
προσωπικό της ΕΥΠ «εκτελεί τα ίδια αλλά και
δυσκολότερα καθήκοντα»; Μήπως πρέπει να
ρωτήσουμε κι εμείς πόσα δικά του παιδιά διόρι
σε το ΠΑΣΟΚ στη μεγάλη των πρακτόρων σχο
λή, εφόσον τόσο έντονα εκδηλώνει την ανησυ
χία του;
Σως

πό τους σεισμούς επιβιώσαμε και θα
επιβιώσουμε. Από νόσο των πουλερικών
δεν μασάμε. Φέρτε μας όσες τρελές
αγελάδες θέλετε. Δ εν θα πάθουμε τίποτα.
Εκεί που δεν μας βλέπω καλά ως έθνος και ως
λαό είναι με όσα 0α συμβούν στην επόμενη
φάση του πολέμου κατά της διαπλοκής. Όταν
θα πρέπει να αποφασισθεί δηλαδή σε ποιους
0α πάνε οι μεγάλες μπίζνες για τον
εκσυγχρονισμό του ΟΠΑΠ,το «Πάμε
Στοίχημα» και τα μεγάλα συμβόλαια για τη
σταθερή και κινητή τηλεφωνία και την
ενέργεια. Έχουμε λοιπόν αρκετό χρόνο
μπροστά μας για \ < καταλήξουμε αν η
κυβέρνηση τα βρήκε με τη διαπλοκή. Το πρώτο
τεστ θα γίνει τον ερχόμενο Ιανουάριο στο
διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό του
ΟΠΑΠ.

Β

ΣΠΑΤΑΛΕΣ
ε τον Σάκη Ρουβά ετοιμάζεται να συνεργασθεί η ΕΤ προκειμένου να ετοιμαοΟεί μια
εκπομπή-αφιέρωμα στα 50 χρόνια της Γιουροβίζιον. Αγνοούμε το ποσό με το οποίο θα
επισφραγισθεί αυτή η συνεργασία. Δεν πειράζει
όμως. Έκαναν και ένα ψυχικό στην ΕΤ. Περίσ
σεψαν κάποια εκατομμύρια από τις εκπομπές
της Δρούζα και σκέφτηκαν να τα δώσουν στο
παλληκάρι που τίμησε το έθνος. (Αλήθεια πόσο
θα αυξηθεί τον επόμενο μήνα το χαράτσι στην
ΕΤ που καταβάλλουμε μέσω ΔΕΗ ;)
Σως

Μ

GRAFFITI

• Ζητείται ψυχίατρος

Ν.Μολ.

ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ
Σε ανεξέλεγκτα όρια
κινούνται οι τιμές στις
λαϊκές αγορές και
καθημερινά
διαπιστώνονται πολλά
κρούσματα παραβάσεων
από ελέγχους των
αρμοδίων οργάνων.
Μόλις μέσα σε ένα
τρίμηνο καταγράφηκαν
354 παραβάσεις. Έτσι
είναι! Όταν λείπει ο
Κουλούρης, χορεύουν τα
ποντίκια...

α διαβάσαμε στα Εξάρχεια και μας άρεσαν:
«Αν το νόημα της ζωής είναι η διεκδίκησή
της, ο καθημερινός αγώνας ενάντια σε κάθε
εξουσιαστική δομή είναι αγώνας ενάντια στο
θάνατο». «Μετανάστες, μην μας αφήνετε μό
νους με τους Έλληνες». «Φτου ξελεφτερία σε
όλους». Αμήν.
Σ.ΙΙ.
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Π.Π

ΕΜΒΟΛΙΑ
ας χαρακτηρίζει ως λαό η υπερβολή, που
αγγίζει τα όρια του πανικού, καθώς
πέσαμε με τα μούτρα στην αγορά
εμβολίων τα οποία δεν προστατεύουν από μια
πιθανή εμφάνιση της γρίπης των πτηνών. Αφού
δεν μπορούμε ν’ αόειάσουμε τα ράφια των
σούπερ-μάρκετ, ας καταναλώσουμε όσα
περισσότερα εμβόλια μπορούμε! Το αστείο
βέβαια είναι ότι τα μεγάλα νοσοκομεία δεν
διαθέτουν αντιγριπικά εμβόλια για το
προσωπικό τους. Για σοβαρευτείτε ρε παιδιά!
Στην εποχή της ιδιωτικοποίησης ας ψάξουν να
βρουν και κάτι μόνοι τους, στο πλαίσιο της
ελεύθερης αγοράς...
Σως

Μ

ΤΟ ΕΛΛΕΙΜ Μ Α

ΠΡΟΕΔΡΕ,

ΠΡΕΠΕΙ ΜΑ ANEBASCWE
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Α

Καρατζαφέρης έβαλε πλώρη
για να σώσει την ελληνική
οικονομία. Πώς αλλιώς; Αφού
διαπίστωσε ότι η αιτία για το
υψηλό έλλειμμα είναι η εκροή
συναλλάγματος από τους αλβανούς
μετανάστες! Σε 15 εκατ. ευρώ
υπολογίζει μάλιστα το ποσό που
καθημερινά διαρρέει προς το
εξωτερικό ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
Βρε, πόσο απλά είναι τα
πράγματα! Κι είχαμε τόσον καιρό
τον Ρεγκούζα για να βγάλει το φίδι
απ’ την τρύπα...

Ο

Σως

του Απόστολου Διαμαντή

δου, τον Νικολόπουλο
και την Μαριώ. Όπως
στρώσαμε θα κοιμηθού
με.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΚΟΤΕΣ

Η ΕΡΤ πρόβαλε και πάλι
τον Θίασο. Μάλιστα κά
νουν και εκδηλώσεις σε
όλη την Ελλάδα, διότι, λέ
ει, έχουμε επέτειο της ται
νίας! Ήμαρτον βρε παι
διά. Αμα κάνει επέτειο ο
Αγγελόπουλος που γύρι
σε μία ταινία, τότε τι πρέ
πει να κάνουν ο Μπέργκμαν στη Σουηδία και ο
Γκοντάρ στη Γαλλία; Να
στήσουνε το άγαλμά τους
στις πλατείες;

Δεν με χτυπάει ο ιός. Δεν
κάνω παρέα με κότες.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Είδατε το φεστιβάλ τραγου
διού Θεσσαλονίκης; Κα
τάντια. Αυτά είναι τα
αποτελέσματα 30 χρόνων
«ποιοτικής»
ελληνικής
μουσικής. Το σκυλάδικο,
το δήθεν ροκάδικο της
συμφοράς, από πενηντά
ρηδες δηλαδή που παρι
στάνουν τον επαναστάτη
της δεκάρας, τα σεξουα
λικά υπονοούμενα που
είναι για λύπηση, και γ ε
νικώς το κλίμα αυτό της
μιζέριας και της παρακ
μής. Μουσική δεν υπάρ
χει. Ο στίχος είναι αλαμπουρνέζικος. Και το μό
νο που επικρατεί φυσικά
τελικώς είναι το σκυλάδικο-μπουζούκι. Αυτό είναι
το θλιβερό συμπέρασμα.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Και τι είναι δηλαδή ο Θία
σος; Μια προπαγανδιστι
κή, χοντροκομμένη εκ
δοχή του Εμφυλίου, ένα
κάκιστο δείγμα σοσιαλι
στικού ρεαλισμού σταλι
νικού τύπου. Ποιος την
είδε την ταινία, εκτός
από τα μέλη των κομμά
των και μερικούς «λόγι
ους»; Κανένας φυσικά.
Το σενάριο είναι παιδα
ριώ δες και η αντιμετώπι
ση των χαρακτήρων και
των ιστορικών γεγονό
των εντελώς σχηματική.
Μαύρο-άσπρο. Οι ται
νίες του Ξανθόπουλου,
Ξ εριζω μένη Γενιά κ.λπ.,
είναι πολύ πιο έντιμες
και καλλιτεχνικά πολύ
πιο δυνατές.

ΒΑΛΣ
ΜΑΡΙΟ
Στη δεκαετία του '50 και
του '60 είχαμε τον Ζαμπέτα, τον Πλέσσα και
τον Γούναρη. Και τώρα
έχουμε την Τσανακλί-

Θυμάμαι μια γελοία σκηνή,
όπου χορεύουν βαλς οι
χαφιέδες μέσα σε ένα κέ
ντρο. Χορεύουν μόνοι
τους δηλαδή, χωρίς γυναί
κες. Τάχαμου ότι τώρα
κάνουμε ποίηση, ότι δη

λαδή δείχνουμε καλλιτεχνικώς τους αποκρουστικούς χαφιέδες, ως γελοία
άτομα που καμιά γυναίκα
δεν καταδέχεται να χορέ
ψει μαζί τους. Και ότι γ ε
νικώς το κλίμα στην
Ελλάδα είναι μάύρο! Τ έ
τοιες δηλαδή χοντράδες,
που ούτε στις σχολικές
γιορτές του δημοτικού
δεν βλέπεις.

ΚΑΝΝΕΣ
Βέβαια στο εξωτερικό την
θεωρούν μερικοί κριτικοί
σπουδαίο φιλμ. Και τα
υπόλοιπα του Αγγελόπουλου επίσης. Γούστα
όμως είναι αυτά. Και τον
Μίκλος Γιάντσο τον θεω
ρούσανε κάποτε σπου
δαίο και τώρα πάει. Αλλά
έτσι είναι οι ευρωπαίοι
κριτικοί, κυρίως ιταλοί
και γάλλοι. Ολίγον δή
θεν. Δεν θυμάστε τι είπε
ο Μπίλι Γουάιλντερ;
«Παιδιά, αυτό το πλάνο
να το κάνετε φλου. Σκο
πεύω να πάρω βραβείο
στις Κάννες»!

ΔΑΝΙΚΑΣ
Εσείς μην ακούτε τι λένε οι
κριτικοί. Εμένα θα ακού
τε. Και τη συνείδησή σας
την ελληνική. Ό ,τι σας
αρέσει, αυτό είναι το κα
λό. Ό χι ό,τι αρέσει στον
Δανίκα.

ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
Αυτά με τον Θίασο. Τον εί
δα πέντε λεπτά και έφριξα. Ευτυχώς που είχε το
άλλο κανάλι μια ταινία με
τον Κωσταντάρα και έτσι
γλύτωσα και είδα κανονι
κό κινηματογράφο. Ό
που οι άντρες χορεύουν
κρατώντας μια γυναίκα

στην αγκαλιά τους και
όχι τον θείο τους.

ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Ο γιωργάκης θα βάλει σε
διάλογο τον χωρισμό
Εκκλησίας και κράτους.
Να αποτεφρώνουμε τους
νεκρούς μας, να βγάλουμε
τα θρησκευτικά από το
σχολείο, να κάνουμε ίδρυ
μα όλων των εκκλησιών,
να βγάλουμε τους σταυ
ρούς, να σταματήσουμε
τις καμπάνες και γενικώς
να γίνουμε ένα κράτος
χωρίς θρησκεία αλλά με
όλες τις θρησκείες.

ΣΧΕΔΙΑ
Δηλαδή να παραδώσουμε
έναν πληθυσμό που είναι
98 τα 100 ορθόδοξος σε
ένα κράτος ουσιαστικά
ξένο και εχθρικό απένα
ντι του. Τα πράγματα εί
ναι σοβαρά, αγαπητοί
μου, και αυτό δεν έχει
σχέση μόνον με την
Εκκλησία. Η πολιτική
μας εξουσία, ειδικώς ο
γιωργάκης, αλλά όχι μό
νον, είναι παραδομένοι
στα σχέδια αυτών που
τους έχουν στήσει.

ΜΗΧΑΝΕΣ
Και το σχέδιο είναι να χτυ
πηθεί αλύπητα κάθε εθνι
κή και θρησκευτική ιδιο
τυπία. Αυτό λοιπόν είναι
ζήτημα δημοκρατίας, ζή
τημα ζωής και θανάτου
για μας. Να ορθώσουμε
το ανάστημά μας και να
προστατέψουμε τους εαυ
τούς μας, τη ζωή μας και
τις
παραδόσεις
μας.
Αλλιώς πάμε χαμένοι, φί
λοι μου. Θα παραδοθού
με χωρίς αντίσταση στις
μηχανές του παγκόσμιου
κέρδους.
<^)
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Και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτόν στο σκάνδαλο «090»
του 0 . Τυχερού

Μια από τις εταιρείες τηλεηχογράφησης που ασχολείται με τηλέφωνα τύπου
090 έχει αναλάβει και τη σύμβαση για τη μηχανοργάνωση στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Έτσι, η ίδια εταιρεία διαχειρίζεται τα
προσωπικά στοιχεία περίπου έξι χιλιάδων πολιτών που συναλλάσσονται
καθημερινά με τα ΚΕΠ.
Η δημοσιοποίηση πριν από λίγες ημέρες του πορίσματος του Σώματος
Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για όσες παρατυπίες και
παρανομίες διαπράχθηκαν με την κακοδιαχείρηση του προγράμματος
«Πολιτεία» επί υπουργίας Κ. Σκανδαλίδη, έδωσαν την αφορμή για νέες
αντιπαραθέσεις του τέως υπουργού του ΠΑΣΟΚ με τον σημερινό υπουργό
Πρ. Παυλόπουλο. Η ουσία της όλης ιστορίας είναι ότι επί υπουργίας
Σκανδαλίδη και στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Πολιτεία» υλοποιήθηκαν και
οι αποκαλυπτόμενες σήμερα από το Αντί «φάμπρικες» με τις εταιρείες που
οργανώνουν τα τηλεπαιχνίδια και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
ολύς λόγος έγινε το τελευταίο
διάστημα για τον «κουλοχέρη
090». Βεβαίως, αν δεν υπήρχε η
εμπλοκή του Α. Ρεγκούζα στην
υπόθεση Χρηστίδη, που τελικώς
απεδείχθη το κερασάκι στην τούρτα
των καταγγελιών σε βάρος του, δεν θα
είχε ανοίξει μύτη. Κι όμως, το πρόβλη
μα με το 090 δεν είναι καινούργιο. Κατ’
επανάληψη έχουν γίνει βαρύτατες κα
ταγγελίες για ωμή κλοπή όσων τηλεφω
νούν στις τηλεοπτικές εκπομπές που
χρησιμοποιούν τις λεγάμενες «γραμμές
υψηλής χρέωσης». Ωστόσο ουδέποτε
ελήψθη κάποιο σοβαρό μέτρο. Στο με
ταξύ οι εταιρείες που προσφέρουν τέ
τοιου είδους «υπηρεσίες», καιτα κανά
λια, συνεχίζουν να αποκομίζουν τερά
στια κέρδη.
Οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθε
ση Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη, αποτε
λούν απλώς την κορυφή του παγόβου
νου. Αλλωστε, ουδέν νεότερο προσέθε
σαν στα ήδη γνωστά εδώ και αρκετά
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χρόνια στη συμπρωτεύουσα. Απλώς
επανέφεραν στην επιφάνεια τις ανεξέ
λεγκτες διαστάσεις που έχει λάβει το
φαινόμενο των τηλεπαιχνιδιών, των τηλεαπατών, των τσοντο-προγραμμάτων,
των ροζ αγγελιών, των αγγελιών για
εξεύρεση ερωτικού συντρόφου και των
συμβουλών μέντιουμ. Φαινόμενο που
κυριαρχεί στις μεταμεσονύκτιες εκπο
μπές της τηλεόρασης και σίγουρα δεν
περιορίζεται στη Θεσσαλονίκη και σε
κάποιους άλλους νομούς της επαρχίας.
Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι έχει στηθεί
ένα μεγάλο δίκτυο τηλεοπτικών σταθ
μών που μεταδίδει τέτοια προγράμμα
τα σε όλη την Ελλάδα.
ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

Η αλυσίδα των 090 αποτελείται από
τους εξής κρίκους: Εταιρείες τηλεηχοπληροφόρησης που μισθώνουν γραμ
μές 090 από τον OTE και στη συνέχεια
αποδίδουν στον Οργανισμό μερίδιο
από τα κέρδη, «εταιρείες παραγωγής»

που πωλούν στα κανάλια προγράμματα
τηλεπαιχνιδιών και τσόντας, καθώς και
τους ίδιους τους τηλεοππικούς σταθ
μούς που τα προβάλλουν. Εκτιμάται ότι
στον OTE περιέρχεται έως και το 50%
των εσόδων, και το άλλο 50% μοιράζο
νται οι υπόλοιποι.
Τα κέρδη των εταιρειών από τα τηλέ
φωνα τύπου 090, με προεξάρχοντα τον
OTE, ανέρχονται το λιγότερο σε 50-60
δισ. δραχμές ετησίως. Ενδεικτική είναι
η περίπτωση Χρηστίδη, όπου, σύμφωνα
με τα στοιχεία του Εθνικού Ραδιοτηλε
οπτικού Συμβουλίου και τα όσα προέκυψαν από τις έρευνες της Δικαιοσύ
νης, ο τζίρος από τηλεαπάτες ξεπερνούσε τα 10 εκ. ευρώ. Μεγάλο μέρος
των χρημάτων αυτών, ιδιοκτήτες καναλιών και «εταιρείες παραγωγής» τηλεπαιχνιδιών, το ξεπλένουν μέσω off
shore εταιρειών. Αυτά τα τεράστια
κέρδη βεβαίως οφείλονται στον μεγά
λο αριθμό τηλεφωνημάτων που κάνουν
οι τηλεθεατές, κυρίως όμως στον υπερ
βολικό χρόνο αναμονής που οι διοργα
νωτές των τηλεπαιχνιδιών υποβάλλουν
τους τηλεθεατές μέχρι να «εξυπηρετη
θούν».
Το πόσο μεγάλα είναι τα κέρδη φαίνε
ται και από σειρά μηνυμάτων που
ανταλλάσσουν στο Διαδίκτυο οι «πα
θιασμένοι» με τα τηλεπαιχνίδια θεατές.
Ιδού ένα από αυτά, που αναφέρεται σε
«παίκτη» ο οποίος «κέρδισε» 150.000
ευρώ σε τηλεοπτικό πρόγραμμα 090.
«Με εντυπώσιασε -γράφει ένας τηλεθε
ατής- το γεγονός ότι συνολικά καταγρά
φηκαν 1.883.591 ψήφοι σε διάστημα μ ι
κρότερο των 7 ημερών. Αν και δεν έχουν
γίνει γνωστά ακόμη τα ακριβή στατιστι
κά της ψηφοφορίας, μπορούμε να υπο
θέσουμε ότι κάθε συνδρομητής σταθε
ρής ή κινητής τηλεφωνίας που αποφάσι-

σε να πληρώσει, κατέβαλε κατά μέσο
όρο 0,425 ευρώ, λίρα, οι διοργανωτές
του παιχνιδιού και τα τηλεφωνικά δ ί
κτυα κέρδισαν SÜ0.526,17ευρώ, δηλαδή
272.779.294 δραχμές! Αρκετά μεγάλα
κέρδη, δεν συμφωνείτε;». Αυτές οι χρεώαεις ίοχυαν πριν από τρία χρόνια. Σή
μερα οι χρεώσεις είναι υπερδιπλάσιες που σημαίνει ότι και τα κέρδη είναι με
γαλύτερα. Ειδικότερα, η χρέωση για
ένα απλό μήνυμα κειμένου για ψηφο
φορία ή την κατάθεση κάποιας άποψης
αρχίζει από το 1 ευρώ συν ΦΠΑ και
μπορεί να φτάσει σε αρκετά υψηλά πο
σά, όταν πρόκειται για μεγάλης διάρ
κειας τηλεφωνικές κλήσεις.
Η απάτη όμως δεν βρίσκεται μόνον
στους διοργανωτές των παιχνιδιών, αλ
λά και στις «εταιρείες παραγωγούς».
Αυτές απευθύνονται στις καθ’ όλα νό
μιμες εταιρείες τηλεηχοπληροφόρησης
και κλείνουν συμφωνίες μαζί τους, προκειμένου οι τελευταίες να τους διαθέ
τουν γραμμές τύπου 090. Σε αυτές τις
«εταιρείες παραγωγής» μετέχουν αρ
κετοί καναλάρχες της επαρχίας, αχυ
ράνθρωποι' τους «δημοσιογράφοι»,
διοργανωτές τηλεπωλήσεων και «δια
φημιστές». Στη συνέχεια, διαπραγμα
τεύονται δήθεν με τους τηλεοπτικούς
σταθμούς και κατόπιν, στη συμφωνία
που υπογράφεται, προβλέπεται ότι αυ
τές οι εταιρείες θα φέρουν και την ευ
θύνη, εφόσον σημειωθεί κάποια παρα
νομία κατά την εκπομπή. Έ τσ ι οι εται
ρείες τηλεηχοπληροφόρησης δεν φέ
ρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμ
βεί. Ούτε όμως και το κανάλι το οποίο
προβάλλει την εκπομπή. Εάν για κά
ποια παρανομία παρέμβει η Δικαιοσύ
νη, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί η
«εταιρεία παραγωγής». Στο μεταξύ
όμως αυτή έχει διαλυθεί, για να ξαναεμφανιστεί αργότερα με νέα ονομασία.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ

Βεβαίως, ούτε στον O TE ούτε και στις
εταιρείες τηλεηχογράφησης έχουν
επιρριφθεί ευθύνες γ ι’ αυτή την κατά
σταση. Άλλωστε, η μίσθωση γραμμών
τύπου 090 θεωρείται νόμιμη δραστη
ριότητα. Το γεγονός όμως ότι κάποιες
εταιρείες κερδίζουν τεράστια ποσά
«νόμιμα», δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέ
πει να ελέγχονται για το πού και πώς

προσφέρουν τα «προϊόντα» τους. Πολύ
περισσότερο, όταν είναι γνωστές οι
απάτες μέσω αυτών των γραμμών. Να
σημειωθεί πάντως ότι σήμερα τρεις ε ί
ναι οι μεγαλύτερες εταιρείες που δρα
στηριοποιούνται στα τηλέφωνα τύπου
090. Η Audiotcxt του Ομίλου Antenna,
η Mediatext της Χ.Κ. Τεγόπουλος, και η
Ncwsphonc Hellas εισηγμένης στο
Χρηματιστήριο εταιρείας συμφερό
ντων Γ. Θεοδόση, που μέχρι πρότινος
κατείχε το Smart TV.
To 2002, επί ΠΑΣΟΚ, το Υπουργείο
Εσωτερικών είχε υπογράψει σύμβαση
για τη μηχανοργάνωση στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών με μια από τις
εταιρείες τηλεηχογράφησης που ασχολείται και με τηλέφωνα τύπου 090. Η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το
2005 ανανέωσε τη σύμβαση. Το άκρως
ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρεία που
έχειαναλάβειτα ΚΕΠ, διαχειρίζεται τα
προσωπικά στοιχεία περίπου έξι χιλιά
δων πολιτών που συναλλάσσονται κα
θημερινά με τα Κέντρα. Το θέμα της
ηλεκτρονικής διαχείρισης αυτών των
δεδομένων από ιδιωτική εταιρεία και
όχι από τις υπηρεσίες του δημοσίου που
είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιες, απασχόλη
σε κατ’ επανάληψη το Υπουργείο Εσω
τερικών. Κι αυτό διότι, αν και στη σύμ
βαση υπήρχε η «νομική δέσμευση» ότι
τα στοιχεία των πολιτών θα πρέπει να
είναι απόρρητα, εν τούτοις δεν προβλεπόταν η δημιουργία της αναγκαίας τε
χνικής υποδομής ώστε τα στοιχεία που
αναγράφονται στις αιτήσεις των συναλλασσομένων με τα ΚΕΠ να καθίστανται
και να παραμένουν περιουσία του Δ η
μοσίου. Ωστόσο, με το σκεπτικό ότι
«αυτή την κατάσταση παραλάβαμε από
το ΠΑΣΟΚ» και ότι «ο χρόνος που
απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός ν έ
ου διαγωνισμού είναι ελάχιστος», η κυ
βέρνηση της ΝΔ ανανέωσε τη σύμβαση.
Από το περιβάλλον του υπουργού
Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλου λέγε
ται πάντως ότι ο ίδιος, στο πλαίσιό της
επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης,
πέρυσι, είχε ζητήσει από την ιδιωτική
εταιρεία να παραδώσει στο Υπουργείο
το λογισμικό του όλου συστήματος, διό
τι αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του
Δημοσίου. Αγνωστο παραμένει αν έγι
νε κάτι τέτοιο. Πάντως η απαίτηση του

Υπουργείου πρακτικά σημαίνει ότι το
Δημόσιο δεν διεκόικεί απλά να του πα
ραδοθούν μόνον τα στοιχεία που κρατάει η εταιρεία, δηλαδή να υπάρχει η
δυνατότητα τα στοιχεία αυτά να τα δια
χειρίζονται αποκλειστικά στελέχη του
Δημοσίου, αλλά και ο «πηγαίος κώδι
κας συν την ανάλυση πώς συγκροτείται
ο κώδικας», λένε στελέχη του Υπουρ
γείου.
Η πρώτη σύμβαση υπογράφτηκε το
2002 από την πρώην υπουργό Εσωτερικών κ. Βάσω Παπανδρέου, μετά από
σχετικό διαγωνισμό. Η ιδιωτική εται
ρεία που ανέλαβε το έργο δραοτηριοποιειούνταν στον «κλάδο της τηλεηχο
πληροφόρησης», και, μεταξύ τυιν άλ
λων, στα 090. Το ύψος της σύμβασης
για την τεχνική υποστήριξη του προ
γράμματος ήταν 8.470.606 ευρώ. Όταν
υπουργός Εσωτερικών ήταν ο κ. Κ.
Σκανδαλίδης, το σύστημα ηλεκτρονι
κής διαχείρισης των ΚΕΠ εντάχθηκε
ως ξεχωριστό έργο στο πρόγραμμα
«Κοινωνία της Πληροφορίας».
£8

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ένας συλλογικός τόμος που αναδεικνύειτη μοναδική προσωπικό
τητα του Αλέξανδρου Παπανα
στασίου.
Κεντρική διάθεση, τηλ.: 210-72.32.819
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Το λαθρεμπόριο πετρελαίου
και οι κυβερνητικές ανεπάρκειες στη δίωξή του
του Ρεπόρτερ

Οι πασίγνωστοι στις διωκτικές αρχές και τους δημοσιογραφικούς χώρους αλλά
άγνωστοι μέχρι πρότινος στα αρμόδια κυβερνητικά γραφεία λαθρέμποροι
πετρελαίου διακινούν ετησίως 3,5 εκ. τόνους λαθραίου πετρελαίου, από το
οποίο κάνουν ετήσιο τζίρο 3 δισ. ευρώ, ενώ το Δημόσιο χάνει αντιστοίχως
έσοδα 3-5 δισ. ευρώ. Τα τεράστια αυτά νούμερα εξηγούν πολλά, αν όχι τα
περισσότερα, για τον «πόλεμο των τελωνείων και του λαθρεμπορίου» που
ξέσπαοε πρόσφατα ως άμεση συνέπεια της κατακόρυφης αύξησης των τιμών
του μαύρου χρυσού, προκαλώντας ισχυρές αναταράξεις στο κυβερνητικό
στρατόπεδο, όπου ένα από τα θύματα ήταν, όπως λέγεται, και ο αποπεμφθείς
υφυπουργός Οικονομικών Αδάμ Ρεγκούζας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι
αμέοως μετά την απομάκρυνση του Αδάμ Ρεγκούζα -κα ι μαζί ορισμένων
συμβούλων του- από τον «παράδεισο των τελωνείων» επικράτησε πανικός στην
επαγγελματική τάξη των λαθρεμπόρων πετρελαίου. Οπλισμένοι μπράβοι έχουν
αρχίσει να φυλάνε ύποπτες εγκαταστάσεις και δεξαμενές, τα καρφώματα δια
του Τύπου και μέσω επιστολών πάνε κι έρχονται, και οι αρμόδιες διωκτικές
αρχές ετοιμάζονται να «κάνουν ντου».
ουλάχιστον τριάμισι εκατομμύρια
τόνοι λαθραίου πετρελαίου διοχε
τεύονται κάθε χρόνο στην ελληνι
κή αγορά, επισημαίνουν σε πρό
σφατη επιστολή τους προς τον
υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Αλογοσκούφη επιχειρηματίες που δραστηριο
ποιούνται στο χώρο του εμπορίου καυσί
μων και γνωρίζουν άριστα τον τομέα
τους. Οι ίδιοι τονίζουν ότι, μόνον από αυ
τές τις λαθραίες ποσότητες, το ελληνικό
Δημόσιο χάνει ετησίως έσοδα ύψους
τριών έως πέντε δισ. ευρώ, ενώ τα κυκλώ
ματα των λαθρεμπόρων κάνουν ετήσιο
τζίρο τουλάχιστον τριών δισ. ευρώ.
Το εντυπωσιακό είναι μάλιστα, όπως
σημειώνουν οι ίδιοι επιχειρηματίες, ότι το
ελληνικό Δημόσιο είναι ένας από τους με
γαλύτερους αγοραστές λαθραίου πετρε
λαίου. «Ο καλύτερος πελάτης των λαθρε
μπόρων είναι το Δημόσιο σε όλες τις μορ
φές του. Οι δε λαθρέμποροι έχουν εισχω
ρήσει μέχρι και στο Υπουργείο Αμύνης».
Από την πλευρά τους, στελέχη των μηχα
νισμών δίωξης οικονομικού εγκλήματος
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επιβεβαιώνουν αυτή τη διαπίστωση, αναφέροντας μάλιστα ότι μεγάλες μονάδες,
όπως νοσοκομεία και στρατιωτικές μονά
δες που καταναλώνουν σημαντικές πο
σότητες καυσίμων, είναι... καλοί πελάτες
εκείνων που πωλούν λαθραίο πετρέλαιο.
Εξίσου καλοί πελάτες ωστόσο, σημειώ
νουν τα ίδια στελέχη, είναι και οι ιδιώτες,
ιδιαιτέρως οι μεγάλες βιομηχανίες και
βιοτεχνίες.
Το ήδη ανεξέλεγκτο λαθρεμπόριο ανα
μένεται να λάβει ακόμα μεγαλύτερες δια
στάσεις φέτος, λόγω των υψηλών τιμών
του πετρελαίου διεθνώς, καθώς «η ανοδι
κή έκρηξη των τιμών έχει εκτινάξει στα
ύψη και τα έσοδα των λαθρεμπόρων, οι
οποίοι πωλούν σε τρέχουσες τιμές μέσω
πρατηρίων και βυτίων». Πρόσωπα που
γνωρίζουν καλά το θέμα υποστηρίζουν
επίσης ότι «κάποιοι σύμβουλοι, αν δεν πα
ραπληροφορούν τους αρμοδίους υπουρ
γούς, τουλάχιστον δεν τους πληροφο
ρούν σωστά σχετικά με το λαθρεμπόριο»
και συνεχίζουν: «Η λαθρεμπορία διαθέτει
ένα τεράστιο μηχανισμό λειτουργίας, ο

οποίος έχει αλώσει τα πάντα. Δεν υπάρχει
κανένας κρατικός μηχανισμός για να την
σταματήσει. Το αξιοπερίεργο είναι ότι οι
υπουργοί πάντα είναι λάθος πληροφορημένοι και διαρκώς καλούνται να διαχειρι
στούν λανθασμένες και αδύναμες εισηγή
σεις». Για παράδειγμα, πρόσφατα ο αρ
μόδιος υπουργός δήλωσε ότι: «Τα έσοδα
από τα καύσιμα μειώθηκαν διότι μειώθη
καν οι καταναλώσεις». Κανείς όμως δεν
είπε στον κ. υπουργό ότι μειώθηκαν οι
επίσημες καταναλώσεις διότι οι λαθρέ
μποροι αντικατέστησαν τις πωλήσεις
τους με περισσότερο λαθρεμπορικό καύ
σιμο, λόγω της μεγάλης αύξησης στις
τρέχουσες τιμές.
Εξαιρετικά σημαντική είναι και η επισή
μανση των επιχειρηματιών του χώρου
πως τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί για
την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και
την ομαλή ροή καυσίμων στην αγορά φέ
τος, όχι μόνον δεν θα καταπολεμήσουν
το φαινόμενο αλλά αντίθετα θα είναι ανα
ποτελεσματικά και θα «φεσώσουν» το
κράτος με μεγάλα ποσά. «Παραδόξως
-αναφέρουν οι επιχειρηματίες- αντί της
σίγουρης οδού, έχουν ανακοινωθεί απί
θανες λύσεις, όπως δακτύλιοι, βρε, ηλε
κτρονικές κάρτες, κ.λπ., με κόστη που κι
νούνται σε αστρονομικά επίπεδα, 250-300
εκατομμυρίων ευρώ, που σημειωτέον ως
μέθοδοι είναι ανίκανες να διασφαλίσουν
το αποτέλεσμα».
Ειδικότερα για τη μέθοδο των δακτυ
λίων που εξαγγέλθηκε, τονίζουν ότι «δια
σφαλίζει τη ροή και τη μεταφορά, αλλά
δεν ξεχωρίζει αν το καύσιμο που μεταφέρεται είναι νόμιμο προϊόν ή προϊόν λαθρε
μπορίας ή κλεμμένο ή άλλο. Εν ολίγοις
-καταλήγουν- οι δακτύλιοι είναι ένα τυ
φλό σύστημα που δεν έχει καμία σχέση με
το πρόβλημα της λαθρεμπορίας και της
παράνομης διακίνησης και πουθενά δεν
εφαρμόζεται για το σκοπό αυτό». Κατόπιν
τούτου, προειδοποιούν: «Κινδυνεύετε, κύ
ριε Υπουργέ, στην προσπάθειά σας να λύ
σετε το πρόβλημα, να εφαρμόσετε μία τέ-

τοια μέθοδο, για την οποία θα χρεώσετε
το ελληνικό Δημόσιο με πολλά εκατομμύ
ρια ευρώ. Η μέθοδος αυτή βέβαια θα θω
ρακίσει και φυσικά θα εξυπηρετήσει τα
μέγιστα τις εταιρείες καυσίμων από τους
κινδύνους απωλειών και νοθειών από τους
υπαλλήλους και τους μεταφορείς τους.
Θα προσφέρετε στις εταιρείες καυσίμων
τη δυνατότητα να διακινούν το λαθραίο,
κλεμμένο ή νοθευμένο καύσιμο χωρίς
απώλειες (και βέβαια αναφερόμαστε μό
νον σε όσες εταιρείες κάνουν λαθρεμπο
ρία)».
Όσον αφορά στον μύθο των κρατικών
ελέγχων, που καλλιεργήθηκε ιδιαιτέρως
επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και τώρα αρχί
ζει να τον επικαλείται και η ΝΔ, τα πράγ
ματα, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε
στη διάθεσή μας, είναι απογοητευτικά.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία για τους
ελέγχους που ανακοινώθηκαν το 2003
προκύπτει ότι η συχνότητα των ελέγχων
σε εισαγωγείς καυσίμων, βυτία και πρατηριούχους ήταν ένας ανά τριάμισι χρό
νια. Ακόμη χειρότερα, από τα στοιχεία για
το 2004 και το 2005, φαίνεται ότι γίνεται
ένας έλεγχος ανά έξι(!) χρόνια. Να σημει
ωθεί πως οι υποκείμενοι σε έλεγχο επαγγελματίες και επιχειρηματίες στο χώρο
των καυσίμων υπολογίζονται στους
15.700. Αναλυτικά:
• 500 εισαγωγείς, έμποροι, έμποροι με
νομαρχιακές άδειες, εταιρείες διανομής
και έμποροι μεταπράτες·
• 7.000 βυτία παντός τύπου, IX, ΔΧ·
• 8.200 πρατήρια εταιρειών ή ανεξάρ
τητα.
Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός
ότι μόνον το 0,042% των μεταφορέων
καυσίμων ελέγχεται. Αλλά το πλέον συ
γκλονιστικό είναι ότι, ενώ υπάρχουν του
λάχιστον 2.000 παράνομες εγκαταστά
σεις μόνον στην Αττική, από το 2003 έως
το 2005 ανακαλύφθηκαν μόνον επτά. Και
δεν είναι μόνον αυτά τα στοιχεία που δεί
χνουν, αν όχι την ανοχή και συνέργια του
κράτους στο λαθρεμπόριο, τουλάχιστον
την ανικανότητά του να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα.
«Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καμία
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
λαθρεμπορία έστω και σε βαθμό πλημμε
λήματος. Επίσης, τα διοικητικά πρόστιμα
που επιβάλλονται, αφορούν μόνον 30-40
πρατήρια ετησίως, δηλαδή ποσοστό
0,4%. Όμως, και αυτά δεν εισπράττονται,
αφού οι διαδικασίες των προσφυγών
διαρκούν αρκετά χρόνια».
Σχετικά με το μέγεθος του λαθρεμπορί
ου, τα στοιχεία που παραθέτουν είναι
άκρως κατατοπιστικά. «Η λαθρεμπορία

0 ΜΥ0ΟΣ ΠΑΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Οι εμπλεκόμενοι στην εμπορία και διακίνηση των καυσίμων αποτελούν ένα σύ
νολο 15.700 «υποκείμενων σε ελέγχους» και αναλύονται ως εξής:
• Εισαγωγείς / έμποροι / εγκαταστάσεις, έμποροι με νομαρχιακές άδειες, εται
ρείες διανομής, έμποροι μεταπράτες (συνολικά 500)
• Βυτία παντός τύπου, Ι.Χ., Δ.Χ., περίπου 7.000 και
• Πρατήρια εταιρειών ή ανεξάρτητα (περίπου 8.200)
Ελεγχόμενοι

Έ τος

Έ λεγχοι

Συχνότητα ελέγχων

Υποκείμενοι

2003

4.746

1 κάθε 3,5 έτη

2.551

1 κάθε 6 έτη

Σε ελέγχους

Από 03-2004

15.700

Έως 02-2005

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Σ.Δ.Ο.Ε.

Ελεγχόμενοι

Έ λεγχοι

Μεταφορές καυσίμων

Μέσος Όρος
0,042%

Δρομολόγια
περίπου 3.500.000 ανά έτος

Συχνότητα ελέγχων

1.500 ανά έτος

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Σ.Δ.Ο.Ε.

Παράνομες εγκαταστάσεις και χώροι αποχρωματισμού ναυτιλιακού καυσίμου
Έ τος

Έ λεγχοι - Εντοπισμοί

2.000 παράνομες

2003

3

εγκαταστάσεις εντός

2004

2

Αττικής

2005

2

Πηγή: Πολυτεχνείο, Σ.Δ.Ο.Ε.
-λέγ ο υν- δίνει καθημερινά το παρόν, δυ
νατότερη από κάθε άλλη φορά. Ένα στα
τρία γεμίσματα είναι παράνομο και το
40% του πετρελαίου κίνησης είναι πετρέ
λαιο θέρμανσης ή λαθρεμπορικό καύσι
μο». Οι ίδιοι υπολογίζουν ότι οι 1.200.000
καυστήρες που υπάρχουν στη χώρα
(400.000 στην Αθήνα), καταναλώνουν
ετησίως 7.000.000 μετρικούς τόνους
καυσίμου. «Το οξύμωρο -σημειώνουν- εί
ναι ότι το υπουργείο ανακοινώνει ετήσιες
ποσότητες για την οικιακή χρήση, 3,6 εκα
τομμύρια (στοιχεία εκτελωνισμένων πο
σοτήτων) και 1,2 εκ. για αγροτική χρήση.
Είναι σαφές λοιπόν, ότι στην αγορά μπαί
νουν 3,4 εκατομμύρια τόνοι λαθρεμπορι
κά καύσιμα ετησίως. Αυτό σημαίνει\ έναν
τζίρο πάνω από 3 δισ. ευρώ ετησίως».
Όσον αφορά πάλι τα μέτρα που εξήγ
γειλε η κυβέρνηση, οι επιχειρηματίες εί
ναι απαισιόδοξοι: «Λύσεις όπως η φορο
λογική εξίσωση είναι εκ των προτέρων κα
ταδικασμένες σε αποτυχία», λέγουν. Και
προσθέτουν: «Ο λόγος είναι απλός και

αφορά την έλλειψη μηχανισμού κατά της
λαθρεμπορίας. Είναι κανόνας ότι, όταν
δεν υπάρχει αποτελεσματικός μηχανι
σμός, οι φορολογικές διαφορές καυσίμων
ή οι εξισώσεις λειτουργούν υπέρ των λα
θρεμπόρων. Η φορολογική εξίσωση δεν
είναι εργαλείο κατά της λαθρεμπορίας και
δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ από κανό
ναν. Το δε γαϊτανάκι των δηλώσεων με τις
επιστροφές φόρου μέσω ΔΕΗ, ΚΕΠ, κου
πόνια, φορολογικές μηχανές, ανάμειξη
της ΓΓΠΣ και των ΔΟΥ, ΑΦΜ πολυκατοι
κιών, ετήσιες συγκεντρωτικές καταστά
σεις, μηχανισμούς δεδομένων, κ.λπ., είναι
μέτρα, τα οποία αυτο-αναιρούν το ένα το
άλλο και συνολικά εκθέτουν αυτούς που
τα εξαγγέλλουν. Τα παραπάνω πετυχαί
νουν μόνο να δημιουργήσουν σύγχυση
στον κόσμο, πρόσθετη γραφειοκρατία και
πρόσθετο κόστος, αλλά κανένα αποτέλε
σμα κατά της λαθρεμπορίας».
Να περιμένουμε μιαν απάντηση από
τους αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους;
£5
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Μια Ν.Δ. που ήρθε απ' τα παλιά

Στα μισά, σχεδόν, της κοινοβουλευτικής της θητείας η
ΝΔ, ένα κόμμα που επί χρόνια ονειρευόταν την εξουσία
και, υποτίθεται, προετοιμαζόταν γι’ αυτήν, σήμερα
αποδεικνύεται θλιβερά προβλέψιμη και πεπαλαιωμένη.
Έχοντας ζήσει και στηλιτεύσει — όπως κι εμείς εξάλλου—
με καυστικότητα το «σύστημα ΠΑΣΟΚ», έρχεται τώρα είτε
να το μιμηθεί άτσαλα -π ρβ λ. τα «κόλπα» Αλογοσκούφη
για εικονικούς προϋπολογισμούς στην ΕΕ- είτε ν ’
αποδειχθεί κατώτερή του στη διαχείριση του υφισταμένου
τέλματος που σιγά σιγά γίνεται βούρκος. Τα όσα
συμβαίνουν στα υπουργεία Πολιτισμού, Εργασίας,
Παιδείας, Εσωτερικών κ.λπ. είναι ηχηρά παραδείγματα.

ΝΔ εμφανίζεται ως εικονικός τιμωράς της διαφθοράς,
όμως την σπάθη της κάθαρσης κραδαίνουν τα ίδια,
φθαρμένα από την πολυετή, άγονη αντιπολίτευση
πρόσωπα. Τα οποία οσονούπω υιοθέτησαν τις πόζες,
τις μούτες και το ύφος των προηγουμένων, αλλά και
συνεργάστηκαν μαζί τους όπου ήταν επιβεβλημένο. Αν σήμε
ρα η ΝΔ δεν καταβαραθρώνεται -ακόμη- στις δημοσκοπή
σεις, οφείλεται στους δύο προφανείς λόγους που γνωρίζουν
ακόμη και τα νήπια. Πρώτον, ο πρωθυπουργός επικοινωνιακά είναι πολύ επαρκής και διατυπώνει με πειστικότητα αυτά
που το ακροατήριό του περιμένει ν’ ακούσει και, δεύτερον, ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει καταφέρει
να πείσει ούτε τους εντός ούτε τους εκτός ΠΑΣΟΚ ότι αποτε
λεί υπολογίσιμη εναλλακτική λύση.
Μόνο που τα πράγματα στην τηλε-δημοκρατία μας δεν πα
ραμένουν στάσιμα. Ο Κ. Καραμανλής δεν έχει πολλά περι
θώρια πλέον να επιρρίπτει στο παρελθόν τα χάλια του παρό
ντος ούτε και να αντιμετωπίζει με φραστικές ωραιοποιήσεις
την οδυνηρή πραγματικότητα λ.χ. στο εργασιακό, τις συντά
ξεις των χαμηλόμισθων ή την ανεργία. Από την άλλη ο κ. Παπανδρέου σταθερά βελτιώνει την προς τα έξω εικόνα του συ
νηθίζοντας να μιλάει ελληνικά από στήθους και ν’ απευθύνε
ται σ’ ένα μεγάλο κοινό χωρίς να κομπιάζει. Θα μου πείτε:
Είναι αρκετό αυτό; Και θα σας απαντήσω ειλικρινά: Εδώ
που φτάσαμε είναι αρκετό. Που σημαίνει ότι το υφιστάμενο
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σύστημα πλέον ολοκλήρωσε τον χρόνο ζωής που του έδιδαν
και οι πιο αισιόδοξοι κατασκευαστές του. Αν επιβιώνει ακό
μη, αυτό ας αποδοθεί στην υποπληροφόρηση, την αμάθεια
και την Γ^νΗέ της συντηρητικής κατά βάθος και πλάτος κοι
νωνίας μας, που όσο κι αν νιώθει την αναγκαιότητα των ρή
ξεων άλλο τόσο τις φοβάται κυτταρικά, επειδή έχουν κατα
γραφεί φοβερά πράγματα στη συλλογική της μνήμη.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων, φτάσαμε να έχουμε ως πο
λιτικούς τους Ρεγκούζες, Γιακουμάτους, Κουλούρηδες, Πάχτες, Βερελήδες, Κόκκινους Πάνους, Πάνους Καμένους, Τατούληδες κ.ά., δηλαδή μεγέθη που σε άλλες, όχι πολύ παρω
χημένες εποχές δεν θα βρίσκονταν στο κοινοβούλιο ούτε σαν
στενογράφοι. Αλλά δεν είναι μόνο η σπάνις ή η ακαταλληλότητα των προσώπων. Είναι κυρίως η εργαλειοποίηση των
κομμάτων εξουσίας προς την κατεύθυνση νομής και εκμε
τάλλευσης του κράτους. Γ ι’ αυτό τον λόγο υφίστανται και εξ
αυτού του λόγου αντλούν τη δύναμή τους. Κάποτε τα λαϊκά,
αγροτικά εν πολλοίς, στρώματα της δεξιάς δονούσε το συγκι
νησιακό και αφελές «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια», ενώ
την κεντροαριστερά το «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» που
απέρρεε από τα ποικίλα στερητικά της σύνδρομα. Στην επο
χή του μεταμοντέρνου, όπου οι τρέχοντες πολιτικοί όροι ε ί
ναι «μπαϊρακτάρης», «λαμόγιο», «γρηγορόσημο» ή «αλμού-

του Τάσου Αναστασίου

Ένας φίλος ήρθε απόψε απ ’ τα παλιά
φορτωμένος μ ε χιλιάδες αναμνήσεις.
Γ. Μουζάκης - Σ. Παναγόπουλος
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νια», η οποία ιδεολογία σχετίζεται με τη δυνατότητα επαγ
γελματικής αποκατάστασης, ήγουν θέσης στο δημόσιο, αλλά
και την πρόσβαση στον κρατικό κορβανά με χαριστικούς
όρους (ηγουν εργολαβίες ημετέρων). Κι εδώ ϋα πρέπει ν’
αναφερθεί ο διαχρονικός υπερκομματικός πολιτικός όρος
που ίσχυε και θα ισχύει: ρουσφέτι.
Τ ι κι αν ο πρωθυπουργός διέρρηξε τα ιμάτιά του στη Βουλή,
απαντώντας σε επερώτηση του Νίκου Κωνσταντόπουλου,
πως αυτοί είναι διαφορετικοί και ότι δεν υποστέλλουν τη ση
μαία εναντίον της διαπλοκής; Φοβάμαι πως δεν έπεισε ούτε
κι όσους θα ήθελαν να πειστούν. Ο Κ. Καραμανλής έχασε τη
στρατηγική ευκαιρία να καταφέρει καίρια πλήγματα ενα
ντίον της διαφθοράς την επαύριο των εκλογών. Αναβλητικός
και αναποφάσιστος, άφησε τους αντιπάλους του να τον κατα
στήσουν μέρος του γενικότερου προβλήματος. Ή μήπως αυ
τό, κατά βάθος, επεδίωκε;
Αυτό που καταλογίζω στον Κ. Σημίτη αλλά και στους τρέχο
ντες ηγέτες όλης της Δύσης οι οποίοι εμπνέονται από τον νε
οφιλελευθερισμό έστω κι αν φέρουν σοσιαλδημοκρατικό
πρόσημο, είναι ότι στερούνται συνείδησης της ιστορίας. Δη
λαδή αδυνατούν να συλλάβουν το μέλλον του τόπου τους και
της ανθρωπότητας μετά από 50 ή 100 χρόνια και προς τα εκεί
να κατευθύνουν τα οράματά τους κι αυτόν τον καταπτοημένο
λαό. Αρνούνται να ονειρευτούν πρώτα κι έπειτα να χαρά
ξουν πολιτικές που θα προλάβουν τις δυσοίωνες εξελίξεις
του μέλλοντος, εγκλωβισμένοι στη διαχείριση του τώρα... Το
ενεργειακό, η αγορά του αυτοκινήτου και η βιομηχανία του
σε σχέση με την ραγδαία οικολογική επιδείνωση του πλανή
τη θα είναι οι βραχνάδες του αύριο.
Στη γειτονιά μας τώρα, καμιά μακρόπνοη πολιτική που δεν
επιδιώκει απλώς να μπαλώσει προβλήματα δεν θα έπρεπε να
συναινέσει στο άθλιο σχέδιο Ανάν. Κι όμως τα κόμματα
εξουσίας grosso modo, ακολουθώντας άβουλα τις εντολές
των Αμερικανών, δρουν χωρίς κανένα φόβο ιστορίας. Και
χωρίς να σκέφτονται ότι και οι ΗΠΑ, όσο παντοδύναμες κι
αν φαίνονται, θα πληρώσουν κι αυτές το ιστορικό τους τίμη
μα. Το μάθημα της Ε Σ Σ Δ δεν φαίνεται να συνετίζει κανέναν.
Η ΝΔ ήρθε απ’ τα παλιά για να καταργήσει το οκτάωρο, την
ελαστικότητα του οποίου είχε προετοιμάσει το ΠΑΣΟΚ,
όπως επίσης και το νομοσχέδιο για τις ανώτατες εκκλησια
στικές σχολές που όμως θέλει να υλοποιήσει η κ. Γιαννάκου.
Αλλάζουν μόνο τα ονόματα- και σε κάποιες περιπτώσεις ού
τε κι αυτά: Π.χ. ο κ. Μάνος ή ο κ. Ανδριανόπουλος συνεργαζόμενοι πλέον με την αντιπολίτευση. Κάποιος νέος αέρας;
Κάποια ελπίδα ανανέωσης από κάπου; Οι υπομονετικοί πε
ριμένουν να υπουργοποιηθεί ο κ. Πολύδωρας, που είναι και
διανοούμενος. Ο ι ανυπόμονοι, αναλαμβάνοντας τις προσω
πικές τους ευθύνες, στρέφονται προς την Αριστερά και την
πιέζουν να αναλάβει τις δικές της ευθύνες, βγαίνοντας έξω
από τις νοοτροπίες της αντιρρητικής διαχείρισης και παρά
γοντας νέα θεωρία ικανή να στηρίξει τα όνειρα ουσιαστικής
ρήξης. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Η ιστορία περιμένει...

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.

Κ εντρ ικ ή διά θεση, τη λ.: 210-72.32.819

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο Μ ΑΔΙΚΗ Σ ΑΝ ΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ THE ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

• Ε ίσ η γή σ εις
• Σ υ ζ η τή σ εις Σ τρ ο γ γυ λή ς Τ ρ α π ίζη ς

Σάββαχο, 26 Νοεμβρίου 2005
Αθήνα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ε. Χαραλάμπη 1 & Μ αυρομιχάλη, 114 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 6447 533, F « i 6445 140, e-m ail ; igaa-opc @ otenet. gr

ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
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Η αβάσταχτη μοναξιά του Καραμανλή
στον αγώνα κατά της διαπλοκής
του Βασίλη Ζήση

«Τα βρήκε ή δεν τα βρήκε ο Καραμανλής με τον Κόκκαλη;» είναι το ερώτημα
που πλανάται απειλητικά τις τελευταίες ημέρες πάνω από την πολιτική μας ζωή
με αφορμή την απόφαση του Σ. Κόκκαλη να κλείσει τον ραδιοφωνικό σταθμό
Flash. Η κίνηση αυτή προκάλεσε ορυμαγδό αντιδράσεων και στάθηκε αφορμή
για να διατυπωθεί δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση από τον Ν.
Κωνσταντόπουλο, ο οποίος την κατηγόρησε ότι «τα βρήκε» με τη διαπλοκή. 0
πρωθυπουργός απάντησε ότι «δεν τα βρήκαν» και κάλεσε τους πάντες σε
συστράτευση εναντίον της διαφθοράς. Το ερώτημα όμως είναι ποιους μπορεί
πλέον να συστρατεύσει, όταν το ίδιο του το κόμμα και τα μέσα ενημέρωσης που
πρόσκεινται σε αυτό είναι βαθύτατα διαπλεγμένα και δεν ενδιαφέρονται για την
καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά μόνο για το πώς θα της αλλάξουν χρώμα.
Σωκράτης Κόκκαλης επίσκιασε για
μια ακόμη φορά όλους τους αστέ
ρες και τα προβλήματα του δημο
σίου βίου, όταν ανακοίνωσε μέ
σω... Κακαουνάκη ότι κλείνει τον
ραδιοφωνικό σταθμό Flash, με αποτέλε
σμα να ξεσπάσει μια αντιπαράθεση στην
οποία ενεπλάκησαν οι πάντες, από την
αντιπολίτευση και τη συμπολίτευση μέχρι
την ΓΣΣΕ και την ΕΣΗΕΑ, τις συνήθεις δη
μοκρατικές δυνάμεις και τους τηλεοπτι
κούς μάίνδανούς. «Ο Flash παραδόθηκε
στη Δεξιά από την εργοδοσία», «ο Κόκκα
λης δεν είναι σωστός», «παίζει παιχνίδια
με την εκάστοτε κυβέρνηση», διαμαρτύ
ρονταν ολοφυρόμενοι από τα κανάλια
πολιτικοί και δημοσιογράφοι των οποίων
η βασική αγωνία τόσα χρόνια σχετικά με
τη διαπλοκή ήταν να φωτογραφηθούν
όσο πιο κοντά γινόταν στον Σωκράτη. Το
θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή, όπου την
περασμένη Παρασκευή ο Ν. Κωνσταντόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι
«τα βρήκε» με τη διαπλοκή. Απαντώντας
ο Κ. Καραμανλής δήλωσε ότι δεν τα βρή
κε με κανέναν και κάλεσε τους πάντες σε
συστράτευση κατά της διαφθοράς και
της διαπλοκής.
Ωραία τα λόγια του πρωθυπουργού,
αλλά προφανώς ξεχνά ότι, για να συστρατευθεί κάποιος, πρέπει να υπάρχει
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και ένας στρατός στις γραμμές του οποί
ου θα στοιχηθεί. Όταν όμως αυτός ο
στρατός δεν υπάρχει, τότε ο βασιλιάςστρατηγός κινδυνεύει να μείνει μονάχος.
Ενάμιση χρόνο μετά την άνοδο της ΝΔ
στην κυβέρνηση, το κατεστημένο που
δημιουργήθηκε και ανδρώθηκε επί «συ
στήματος ΠΑΣΟΚ» εξακολουθεί να ζει
και να βασιλεύει και να κυριαρχεί στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την πολιτι
κή, την οικονομία, τις δημόσιες προμή
θειες, παντού. Από την άλλη μεριά, στο
κυβερνητικό στρατόπεδο επικρατεί πλή
ρης αναρχία και ο καθένας ανοίγει το δι
κό του μαγαζάκι.

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ»
Ύστερα από μια σύντομη περίοδο ανο
χής -λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων- και
σύγχυσης -λόγω του βασικού μετόχουτο «σύστημα ΠΑΣΟΚ» είναι σήμερα σε
θέση να εξαπολύει με το παραμικρό λυσ
σαλέες επιθέσεις ενάντια στην κυβέρνη
ση, η οποία δείχνει ανίκανη να τις απο
κρούσει. Όχι επειδή είναι τάχα πανίσχυ
ρο και ο αγώνας για την εξάρθρωση του
«βαθέως κράτους» πολύ δύσκολος,
όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρωθυπουρ
γός. Αλλά επειδή ούτε καν το άγγιξε η
κυβέρνηση στου.ς μήνες που πέρασαν
από τότε που ανέλαβε.

Συμβαίνει μάλιστα το αντίθετο. Οι ενέρ
γειες σειράς υπουργών και αξιωματούχων της κυβέρνησης οδηγούν στο συ
μπέρασμα ότι στόχος τους δεν είναι η
διάλυση του παλαιού συστήματος, αλλά
η αφομοίωσή του προκειμένου να δουλέ
ψει, υποτίθεται, για τη «νέα διακυβέρνη
ση». Ένα και μόνο παράδειγμα αρκεί για
να αντιληφθούν όλοι τι γίνεται. Νομίζει
κανείς ότι η περίφημη «οικονομική απογραφή» του Γ. Αλογοσκούφη δεν συνο
δεύτηκε και από πλήρη και αναλυτική
«απογραφή» των σκανδάλων επί ΠΑΣΟΚ,
ακόμα και σε επίπεδο μικρομεσαίων στε
λεχών; Εμείς πάντως γνωρίζουμε ότι
έχουν συγκεντρωθεί ακόμα και φάκελοι
με φωτογραφίες των διόλου ευκαταφρό
νητων ακινήτων που κατάφεραν να αγο
ράσουν τα τελευταία χρόνια αξιωματούχοι του πράσινου κρατικού μηχανισμού,
πολλοί εκ των οποίων σήμερα αναζητούν
καταφύγιο στη Χαριλάου Τρικούπη.
Εύλογα προκύπτει βέβαια το ερώτημα
γιατί όλα αυτά δεν δίδονται στη δημοσιό
τητα, αλλά αντιθέτως αφήνουν τα αντιπο
λιτευόμενα MME να δημιουργούν κατα
στάσεις για ψύλλου πήδημα. Η απάντηση
είναι μία και μοναδική. Για να υποταχθούν
τα λαμόγια του συστήματος ΠΑΣΟΚ και
να στρωθούν στη δουλειά υπέρ της νέας
κατάστασης.
Ως παλαιός αριστερός, ο κ. Ρουσόπουλος γνωρίζει πολύ καλά τη «λενινιστική
τακτική» που λέει ότι «ποτέ δεν ξηλώνου
με όλο το παλιό σύστημα, αλλά το βά
ζουμε να δουλέψει για μας». Όμως το
ερώτημα είναι για ποιον θα δουλέψουν
τα λαμόγια: Για το Μαξίμου ή για τα παραμάγαζα του καθενός υπουργού και
υφυπουργού που λειτουργεί ανεξέλε
γκτος από το πρωθυπουργικό περιβάλ
λον; Και πού είναι το «νέο σύστημα» για
το οποίο υποτίθεται ότι θα δουλέψει το
«παλαιό»; Έχει περάσει ενάμισης χρό
νος διακυβέρνησης ΝΔ και κάτι τέτοιο
δεν υπάρχει ακόμα, ενώ πολλοί αμφιβάλ
λουν εάν θα προλάβει καν ο Κ. Καραμαν-

λής να το δημιουργήσει.
Οι παλαιές ισορροπίες διαταράχθηκαν
αποφασιστικά, αλλά δεν αντικαταστάθηκαν ακόμα με νέες κι αυτό εξηγεί κατά τη
γνώμη μας τα όσα απίστευτα ζούμε τις
τελευταίες ημέρες. Η αποφασιστικότητα
έδωσε τη θέση της στις ταλαντεύσεις και
την αναποφασιστικότητα και αυτό απο
θράσυνε τους πάντες. Αυτός είναι και ο
λόγος που η κυβέρνηση και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός βάλλονται τον τελευταίο
καιρό όχι μόνο από τους αντιπάλους τους
αλλά και από παραδοσιακούς συμμάχους
τους. Για παράδειγμα, η κίνηση Κωνσταντόπουλου υποστηρίχθηκε εμφανώς και
παντοιοτρόπως από το συγκρότημα Αλαφούζου, το οποίο δεν κρύβει τον τελευ
ταίο καιρό τη δυσαρέσκειά του για «την
κυβερνητική αναδίπλωση σε θέματα δια
πλοκής και διαφάνειας». Η ίδια εικόνα δυ
σαρέσκειας εκπέμπεται και από άλλους
παραδοσιακούς συμμάχους της κυβέρ
νησης Καραμανλή.

Ο λοφυρμοί
Πολύ γέλιο έπεσε όταν γνωστοί θαμώνες της διαπλοκής άρχισαν να
ολοφύρονται, ως αιφνιδιασθείσες παρθένες, για την αλλαγή των κανόνων του
παιχνιδιού, και να κατηγορούν τον Σ. Κόκκαλη ότι χάρισε τον Flash στην
κυβέρνηση Καραμανλή. «Ποιος είσαι εσύ που κλείνεις τον Φλας, μήπως αύριο θα
κλείσεις και τον Ολυμπιακό;», άρχισε να φωνάζει ο Ανδρουλάκης και
ακολούθησαν ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο Κίμων Κουλούρης και άλλοι γνωστοί
αντιδιαπλεκόμενοι. Μέχρι και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Ν. Αθανασάκης
τα έβαλε με τον πρώην στυλοβάτη της πράσινης διαπλοκής επειδή υποτίθεται ότι
αποστάτησε προς τη ΝΔ. Τον Μητσοτάκη δεν είχε δάσκαλο; Δεν τους ρώτησε
όμως κανείς, για να καταλάβουμε κι εμείς, γιατί ακριβώς διαμαρτύρονται. Επειδή
τάχατες ο Καραμανλής εγκατέλειψε τον αγώνα κατά της διαπλοκής, ή μήπως
επειδή τους εγκατέλειψε ο Σωκράτης και θα μείνουν ορφανοί;

ΕΛΛΑ Η ΠΟΛΙΣ

Όσο για το ερώτημα ποιοι από το κόμμα
του Κ. Καραμανλή μπορούν να συστρατευθούν μαζί του εναντίον της διαπλοκής,
η απάντηση επαφίεται σε σεναριογρά
φους επιστημονικής φαντασίας. Ποιο από
τα κορυφαία στελέχη του κόμματός του
μπορεί άραγε να επιστρατεύσει ο Κ. Κα
ραμανλής κατά της διαπλοκής; Τον κ. Μη
τσοτάκη; Ή μήπως τους κ.κ. Έβερτ, Βαρβιτσιώτη, Μπακογιάννη κ.λπ.; Τον κορυ
φαίο γκαφατζή υπουργό που συνέτασσε
υπερασπιστικά υπομνήματα για τον εθνι
κό προμηθευτή; Ή τον αρμόδιο για συμ
βάσεις δισεκατομμυρίων που ευνοεί τους
άλλους εθνικούς προμηθευτές; Τους
«τρεις υπουργούς» που διατηρούν «πολύ
καλές σχέσεις» με τον Σ. Κόκκαλη, εκ των
οποίων σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία
«οι δύο έχουν τοποθετηθεί σε υπουργεία
πρώτης γραμμής»; Ή μήπως τους διοικη
τές του ΟΠΑΠ, του OTE και της ΔΕΗ;
Είναι άτοπη λοιπόν η διαπίστωση του κ.
Κωνσταντόπουλου ότι η ΝΔ τα βρήκε τον
Κόκκαλη. Διότι η ΝΔ τα βρίσκει, τα χάνει,
και τα ξαναβρίσκει με τον Σωκράτη κατά
το δοκούν και ανάλογα με τις διακυμάν
σεις του δούναι και λαβείν εδώ και πολλά
χρόνια, αν κρίνουμε τουλάχιστον από τη
συμπεριφορά της βαρονίας, των MME και
των παραγόντων που παίζουν μπάλα στο
γήπεδό της. Ούτε καν τον δεξιό Τύπο δεν
μπορεί να επιστρατεύσει το Μαξίμου ενα
ντίον της διαπλοκής, γιατί η συντριπτική
πλειοψηφία του, εάν δεν πάρει χορηγίες
ή διαφήμιση, είναι ικανή να αλλάξει στρα
τόπεδο. Όσον αφορά την τηλεόραση, κα-

λύτερα να μην το συζητάμε. Είναι αμφί
βολο εάν υπάρχει έστω και ένα κανάλι
που να στηρίζει τον Κ. Καραμανλή.
Η προφανής αδυναμία της κυβέρνησης
απέναντι στις εντεινόμενες επιθέσεις του
αντιπολιτευόμενου Τύπου έχει φυσικά κι
αυτή την εξήγησή της. Το Μαξίμου εφη
σύχασε για μεγάλο διάστημα, νομίζοντας
ότι έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων,
αφού «ο Λαμπράκης ασχολείται μόνο με
το Μέγαρο, ο Τεγόπουλος δεν ασχολείται
με τίποτε και στον όμιλο Μπόμπολα επι
κρατεί μπάχαλο ». Όμως, όπως δείχνει η

ίδια η πραγματικότητα, αυτό δεν αρκούσε. Πολύ περισσότερο όταν το σύστημα
έχει επιδείξει μία καταπληκτική προσαρ
μογή στις αλλαγές και τις νέες συνθήκες.
Γεγονός που, μεταξύ άλλων, αποδειΚνύει
η άνοδος Ψυχάρη και η εμφάνιση νέων
και επιτυχημένων εφημερίδων μεγάλης
κυκλοφορίας που αντιπολιτεύονται την
κυβέρνηση. Όσο για τις επιλεκτικές συμμαχίες που είχε ενεργοποιήσει το Μαξί

μου με εκπροσώπους του «αντιπολιτευό
μενου» Τύπου, πέρασαν κι αυτές μαζί με
τη «συναινετική πολιτική» στα αζήτητα,
αν μη τι άλλο λόγω του εντεινόμενου
ανταγωνισμού για το ποιος θα βγάλει
πρωτοσέλιδο το πιο κραυγαλέο σκάνδα
λο. Όλοι μαζί εξαπολύουν πλέον καθημε
ρινώς τη μια επίθεση μετά την άλλη ενα
ντίον του Μαξίμου.
Μέχρι στιγμής το Μαξίμου σώζεται
επειδή ο κόσμος εξακολουθεί να δείχνει
ανοχή στην κυβέρνηση, ενώ ο Γ. Παπανδρέου δεν έχει καταφέρει να συγυρίσει
το ΠΑΣΟΚ. Αυτά όμως σύντομα θα τελει
ώσουν. Και εάν δεν γίνει κάτι, τότε το μό
νο που θα μείνει στο Μαξίμου είναι να πε
ριμένει ότι ο φόβος των εκλογών θα συ
σπειρώσει τους Νεοδημοκράτες ώστε να
καταφέρει να τους «μαντρώσει». Μέχρι
τότε ωστόσο θα έχει χάσει το παιχνίδι, αν
εξακολουθήσει να πορεύεται με αυτή τη
λογική και κυρίως με τη λογική των δημο
σκοπήσεων.
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ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
ΙΡΑΚ

ΔΙΚΗ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων του δη
μοψηφίσματος του περασμένου Σαββάτου στο Ιράκ και με
αυξανόμενες ενδείξεις για «μαγειρέματα» που θα εξασφα
λίσουν ένα θετικό αποτέλεσμα, οι Αμερικανοί έσπευσαν να
δηλώσουν ικανοποιημένοι που κατάφεραν να «περάσουν»
το νέο Σύνταγμα της χώρας. Με τη γνωστή βιασύνη τους, άρ
χισαν μάλιστα να διαφημίζουν την πρόοδο που συντελείται
στον εκδημοκρατισμό του Ιράκ, ο οποίος θα ολοκληρωθεί,
όπως ισχυρίζονται, με τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε δυο μήνες περίπου.
Στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη Τετάρτη άρχισε στη Βα
γδάτη η αναμενόμενη πολύκροτη δίκη εναντίον του πρώην
ηγέτη της χώρας Σαντάμ Χουσεΐν και κάποιων στενών συ
νεργατών του.
Η διαδικασία της δίκης άρχισε όμως κάτω από τις συνθήκες
τρόμου που επικρατούν σε ολόκληρο το Ιράκ, καθώς οι διά
φορες ομάδες ενόπλων έχουν εντείνει τη δράση τους, με συ
νεχείς επιθέσεις εναντίον τόσο των κατοχικών δυνάμεων
όσο και των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας, ενώ από την άλ
λη πλευρά τις επιθέσεις τους έχουν εντείνει και οι κατοχικές
δυνάμεις, οι οποίες επιδίδονται σε άγριο κυνηγητό ανταρ
τών με αποτέλεσμα να προκαλούν νέο λουτρό αίματος κυ
ρίως αμάχων.
Στο μεταξύ, αναφορικά με την δίκη Σαντάμ, διάφορες διε
θνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αρχίσει
εδώ και αρκετό καιρό να την χαρακτηρίζουν προκαταβολικά
παρωδία, καθώς, όπως λένε, οι συνθήκες κάτω από τις οποί
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Την έντονη ανησυχία των ΗΠΑ για
ορισμένες εξελίξεις που σημειώνονται
στην Ασία εκφράζει η επίσκεψη που
πραγματοποίησε πρόσφατα στο Πεκί
νο ο αμερικανός υπουργός Αμυνας
Ντόναλντ Ράμσφελντ, καθώς το αμερι
κανικό Πεντάγωνο προβληματίζεται με
την αύξηση των κινεζικών εξοπλισμών.
Στις συνομιλίες που είχε με τους κινέζους ηγέτες, ο Ράμσφελντ προειδοποίησε
ότι η Κίνα «θα πρέπει να επιλέξει ανάμε
σα στην επιθυμία της να συνεχίσει την οι
κονομική της ανάπτυξη και τις προσπάθειές της να ελέγξει τις εξωτερικές επιρ
ροές, αλλά και την πρόσβασή της στην
πληροφόρηση», ενώ δεν ξέχασε να ανα
φέρει την πάγια θέση των ΗΠΑ για τον
εκδημοκρατισμό της Κίνας.
Η επίσκεψη Ράμσφελντ έχει να κάνει
με την κακή κατάσταση που επικρατεί

ες θα εκδικαστεί η υπόθεση συνηγορούν υπέρ της άποψης
ότι η δίκη κάθε άλλο παρά δίκαιη θα είναι.
Όπως αναφέρουν, οι Αμερικανοί πρωτοστάτησαν στην
επιλογή και «εκπαίδευση» των δικαστών και ακάματων μαρ
τύρων της δίκης, η οποία θα όιεξαχθεί με αμερικανική χρη
ματοδότηση.
Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, οι οργανώσεις τάσσονται κατά
μιας θανατικής καταδίκης του Σαντάμ, πράγμα που θεωρούν
σχεδόν δεδομένο, και βεβαίως κατά της εκτέλεσης μιας τέ
τοιας καταδίκης.

στις αμερικανοκινεζικές σχέσεις, με
αφορμή τις συζητήσεις για μια αγορά
αμερικανικών όπλων από την Ταϊβάν,
ύψους 10 δισ. δολαρίων, στην οποία
αντιδρά έντονα η Κίνα.
Παράλληλα με αυτό όμως, τις ΗΠΑ
ανησυχεί η ανάπτυξη της στρατιωτικής
συνεργασίας της Κίνας με τη Ρωσία στο
πλαίσιο της Συνθήκης της Σαγκάης.
Ο λόγος αυτός ήταν άλλωστε η αιτία
και για μια άλλη επίσκεψη που πραγ
ματοποίησε μια εβδομάδα νωρίτερα η
υπουργός Εξωτερικών Κοντολίζα Ράις
ιπο Καζακστάν και το Τατζικιστάν
-δεν επιοκέφτηκε το Ουζμπεκιστάν,
παρόλο που είχε περιληφθεί στο πρό
γραμμα- όπου οι ΗΠΑ διαθέτουν
στρατιωτικές βάσεις, τις οποίες όμως
τώρα οι χώρες αυτές, που επίσης έχουν
ενταχθεί στη Συνθήκη της Σαγκάης, ζη
τούν από τους Αμερικανούς να τις απο
σύρουν.

ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Οι γιορτές και τα πανηγύρια στη Γερμανία για τον σχηματι
σμό κυβέρνησης από τον «μεγάλο συνασπισμό», όπως αποκαλείται η συνεργασία Σοσιαλδημοκρατών και Χριστιανο
δημοκρατών, τέλειωσαν. Οι δυο «μεγάλοι» μοιράστηκαν τα
υπουργεία (οκτώ οι Σοσιαλδημοκράτες και έξι οι Χριστιανο
δημοκράτες, οι οποίοι επιπροσθέτως υπολογίζουν τη θέση
του καγκελαρίου που πήρε η Ανγκελα Μέρκελ συν μια θέση
υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου), ενώ την περασμένη Τρίτη
συγκροτήθηκε σε σώμα και η Βουλή της χώρας, εκλέγοντας
με μεγάλη πλειοψηφία πρόεδρό της τον Χριστιανοδημοκρά
τη Νόρμπερτ Λάμερτ.
Πριν όμως αρχίσει καλά καλά να λειτουργεί το νέο υπουρ
γικό συμβούλιο της κ. Μέρκελ, εμφανίστηκαν και οι πρώτες
εκτιμήσεις αναλυτών οι οποίοι αμφισβητούν τη δυνατότητα
της κυβέρνησης να πετύχει στο έργο της και ιδιαίτερα στο
κυρίως ζητούμενο, που είναι η ανάκαμψη της οικονομίας της
χώρας. Όπως υποστηρίζουν, η σύνθεση της κυβέρνησης από
στελέχη δυο παρατάξεων με διαφορετικούς προσανατολι
σμούς, καθώς και η συμμετοχή σ’ αυτήν πολλών εσωκομματι
κών αντιπάλων της ίδιας της Μέρκελ, ενδέχεται να δημιουρ
γήσουν σοβαρά εμπόδια στο έργο της.
Κατά τους αναλυτές, το πρόβλημα έγκειται κυρίως στο γε-
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Στο ναδίρ έφτασε η δημοτικότητα
του προέδρου των ΗΠΑ Τζορτζ
Μπους του «μικρού», σύμφωνα με τις
τελευταίες σφυγμομετρήσεις, οι
οποίες δείχνουν ότι τον υποστηρίζει
μόλις το 39% των αμερικανών πολι
τών, ποσοστό που είναι το χαμηλότε
ρο από την άνοδό του στην εξουσία
το 2001.
Να σημειωθεί ότι λίγο μετά την επα
νεκλογή του τον περασμένο Νοέμ
βριο, η δημοτικότητά του βρισκόταν

γονός ότι η νέα καγκελάριος υποχρεώθηκε να κάνει πολλές
υποχωρήσεις από το πρόγραμμά της, προκειμένου να επιτευ
χθεί η αναγκαία συναίνεση, με αποτέλεσμα η νέα κυβέρνηση
να θεωρείται «υπερβολικά σοσιαλδημοκρατική». Και μπο
ρεί οι παραπάνω αναλύσεις να προέρχονται από ερευνητικά
κέντρα που έχουν σχέση με τον επιχειρηματικό κόσμο της
Γερμανίας, ωστόσο δεν παύουν να εκφράζουν μιαν άποψη
που είχε αρχίσει ήδη να διατυπώνεται πολύ πριν από την επί
τευξη συμφωνίας των δυο κομμάτων.

στο 55%, ενώ κατά την έναρξη της ε ι
σβολής των αμερικανοβρετανικών
δυνάμεων στο Ιράκ την άνοιξη του
2003 ήταν άνω του 70%.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της δη
μοσκόπησης, ο Μπους χάνει εξαιτίας της εισβολής στο Ιράκ, της αύ
ξησης των τιμών του πετρελαίου, του
σκανδάλου της αποκάλυψης της
ταυτότητας μιας πράκτορος της
CIA, καθώς και της ευνοιοκρατίας
που επιδεικνύει ο πρόεδρος στην το
ποθέτηση δικών του ανθρώπων σε
θέσεις κλειδιά.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Αποκαλυπτική είναι μια έκθεση της μη κυβερνητικής οργά
νωσης «Διεθνής Διαφάνεια» που παρουσιάστηκε τις ημέρες
αυτές στο Λονδίνο και η οποία επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι
«η διαφθορά δεν είναι μόνο ένα από τα κυριότερα αίτια της
φτώχειας, αλλά και ένα σημαντικό εμπόδιο για την καταπο
λέμησή της».
Στην ίδια έκθεση αναφέρεται επίσης ότι δύο στις τρεις χώ
ρες του πλανήτη, ιδιαίτερα οι φτωχότερες, μαστίζονται σήμε
ρα από τη διαφθορά. Η έκθεση προσθέτει ότι, όπως αποδει

κνύεται, η φτώχεια και η διαφθορά αλληλοτροφοδοτούνται.
Συνολικά, σύμφωνα με την έκθεση, σε 70 χώρες σε όλο τον
πλανήτη εμφανίζεται διαφθορά σε μεγάλη έκταση, αποτελώ
ντας μια σημαντική απειλή κατά της ανάπτυξης.
Αναφορικά'με την Ελλάδα πάντως, η έκθεση την κατατάσ
σει στην 49η θέση, ενώ η Βουλγαρία, η Τουρκία και η Κροα
τία βρίσκονταλστην 55η, 65η και 70η θέση αντίστοιχα, με την
Αλβανία να προβάλει ως η χώρα με το υψηλότερο επίπεδο
διαφθοράς στην Ευρώπη, αντίθετα με τη Φινλανδία, η οποία
μαζί με την Ισλανδία και τη Νέα Ζηλανδία είναι οι «καθαρό
τερες» χώρες του κόσμου.
$^|
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Σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων για ΠΓΔΜ
το υ Τ ά κ η Διαμαντή

Η φάρσα, όπως έχει εξελιχθεί εδώ και αρκετά χρόνια το θέμα της επίσημης
ονομασίας της ΠΓΔΜ, συνεχίζεται, συνοδευόμενη από την ίδια σειρά των
γνωστών σημαντικών παραμέτρων, πέρα από τις σχέσεις Αθήνας-Σκοπίων, οι
οποίες από την αρχή σχεδόν έχουν επισύρει το άμεσο ενδιαφέρον κυρίως των
ΗΠΑ αλλά και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών. Ένα ενδιαφέρον που, είτε το
θέλουμε είτε όχι, γέρνει την πλάστιγγα περισσότερο υπέρ των Σκοπιών και
άρα σε βάρος της Αθήνας.
κήρυξη ανεξαρτησίας, το 1991,
της πρώην Ομόσπονδης Σοσιαλι
στικής Δημοκρατίας της Μακεδο
νίας -όπω ς ήταν γνωστή για πάνω
από 45 χρόνια με την πλήρη ανοχή
και της Ελλάδας- από την πρώην Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία, έγινε με πρω 
τοβουλία του τότε προέδρου Κίρο Γκλιγκόροφ, ο οποίος πολύ σύντομα πέτυχε
να εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη
του διεθνούς παράγοντα, προβάλλοντας
τη χώρα του ως νησίδα σταθερότητας και
ασφάλειας στην δοκιμαζόμενη από σκλη
ρές πολεμικές συγκρούσεις περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, οι ξένοι πα
ράγοντες -Αμερικανοί και Ευρωπαίοιστήριξαντη χώρα του Γκλιγκόροφ με όλα
τα μέσα, παρέχοντας οικονομική βοήθεια
και με αποστολές συμβούλων, στις οποί
ες αργότερα, λόγω και των ειδικών ανα
γκών που διαμορφώθηκαν, προστέθηκαν
και στρατιωτικές δυνάμεις· παράλληλα
έσπευδαν να ικανοποιούν κάθε επιθυμία
του Γκλιγκόροφ, περιλαμβανομένης κυ
ρίως της αξίωσής του να αναγνωρισθεί
επίσημα το νέο κράτος με τη συνταγματι
κή του ονομασία.
Την εξέλιξη αυτή κατάφερνε να εμποδί
ζει η Ελλάδα με τις συνεχείς διαμαρτυ
ρίες της, μέχρι που, κάτω από αμερικανι
κή πίεση (ποιος ξεχνά τον «καουμπόι» Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ), οδηγήθηκε το 1996
στην υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφω
νίας και στην αποδοχή της προσωρινής
ονομασίας FYROM (Πρώην Γιουγκοσλα
βική Δημοκρατία της Μακεδονίας), βάσει
της οποίας οι δυο χώρες ξεκίνησαν έναν
ατέρμονα διμερή διάλογο που τυπικά συ
νεχιζόταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, αν
και, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώ
σεις ελλήνων αξιωματούχων για επικείμε
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νη λύση του ζητήματος, στην ουσία είχε
περιέλθει σε αδιέξοδο σχεδόν από τις
πρώτες συναντήσεις των αρμόδιων αντι
προσώπων.
Ένα κύριο συμπέρασμα που προκύπτει
ωστόσο από όλες τις εξελίξεις που ση
μειώθηκαν στα 15 χρόνια από την κήρυ
ξη της ανεξαρτησίας της ΠΓΔΜ μέχρι
σήμερα, είναι ότι ο ξένος παράγοντας
ούτε μια στιγμή δεν άλλαξε τη στάση
του έναντι των Σκοπιών, όπως και έναντι
της Αθήνας, τις ανησυχίες και ευαισθη
σίες της οποίας ουσιαστικά ποτέ δεν κα
τανόησε και δεν συμμερίσθηκε, αντίθε
τα προσπαθεί με κάθε τρόπο -άλλοτε
ευγενικό και άλλοτε επιθετικό- να υπο
βαθμίζει.
Η στάση αυτή των ξένων παραγόντων
αποτέλεσε μάλιστα μια από τις κινητή
ριες δυνάμεις που ατσάλωναν την επιμο
νή και την αδιαλλαξία του Κίρο Γκλιγκόροφ και των επιγόνων του έναντι των -όχι
πάντα καθαρών- ελληνικών εκκλήσεων
για μια συμβιβαστική λύση, τις οποίες πά
ντως η Ελλάδα για ένα μεγάλο διάστημα
συνόδευε με την αξίωση η λύση να μην
περιλαμβάνει «τον όρο Μακεδονία ή παράγωγα του». Αξίωση που ενίσχυε περισ
σότερο την αδιαλλαξία των Σκοπιών και
παράλληλα προκαλούσε αμηχανία στους
ξένους παράγοντες.
Το θέμα λοιπόν δεν είναι τόσο η επίσημη
αναγνώριση της «Μακεδονίας», τον περ
σινό Νοέμβριο, από την Ουάσιγκτον, ού
τε οι αντιφατικές και πάντως μονόπλευ
ρες προτάσεις του Μάθιου Νίμιτς, ούτε
ακόμα -όσ ο επικίνδυνες και αν είναι- οι
πρόσφατες δηλώσεις του έτσι κι αλλιώς
αναιδή και υπερφίαλου Νίκολας Μπερνς.
Όλα αυτά εντάσσονται σε μια γενικότερη
πολιτική άποψη, η οποία, ανεξάρτητα

από το ύφος και τους τρόπους που εκ
φράζεται, θέλει την Ελλάδα στη γωνία,
αδύναμη, να δημιουργεί προβλήματα.
Μια στάση την οποία ωστόσο η Αθήνα θα
έπρεπε να περιμένει, κυρίως από τη στιγ
μή που δέχτηκε να παραπέμψει σε διεθνή
διαπραγμάτευση ένα υποτίθεται αδια
πραγμάτευτο εθνικό της θέμα, απεμπο
λώντας έτσι και κάθε έννοια εθνικής κυ
ριαρχίας και υπερηφάνειας.
Και το τραγικό είναι ότι την ίδια άποψη
με τους Αμερικανούς έχουν και οι ευρωπαίοι εταίροι μας, ανεξάρτητα από τις
διατυπώσεις που χρησιμοποιούν στο
πλαίσιο της υποτιθέμενης αλληλεγγύης
μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένω
σης. Η άποψη αυτή μάλιστα αναμένεται
να φανεί λίαν συντόμως, με αφορμή και
τη συζήτηση που θα αρχίσει το επόμενο
διάστημα για την εκκρεμότητα του Κοσ
συφοπεδίου, την οποία Αμερικανοί και
Ευρωπαίοι θέλουν να λύσουν το συντο
μότερο.
Μπροστά σ ’ αυτό το ενδεχόμενο και
ενόψει της επικείμενης συζήτησης για τη
διαδικασία ένταξης της ΠΓΔΜ στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση, μια απόφαση για άσκη
ση «βέτο» εκ μέρους της Ελλάδας θα εί
ναι μάλλον «γροθιά στο μαχαίρι», καθώς
θεωρείται σίγουρο ότι θα φέρει τη χώρα
μας -κα ι όχι την ΠΓΔΜ- σε δύσκολη θέση
έναντι των υπολοίπων Ευρωπαίων, πράγ
μα ολέθριο για την «ισχυρή Ελλάδα» μετά
και τις πρόσφατες επιδόσεις μας στο θέ
μα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας,
ενώ η άλλη πρόταση, για τη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος, φαίνεται μάλλον σαν
ένα παιχνίδι, που δεν αντέχει σε καμία σο
βαρή πολιτική συζήτηση.
Μέχρι τώρα, η Αθήνα είχε μερικές καλές
ευκαιρίες για μια αξιοπρεπή και έντιμη
συμβιβαστική λύση με τα Σκόπια, τις
οποίες όμως άφησε να πάνε χαμένες. Τώ
ρα παρουσιάζεται μια νέα ευκαιρία, αυτή
τη φορά βεβαίως όχι τόσο για μια αξιο
πρεπή και έντιμη λύση, όσο για μια λύση
που θα τηρεί τα προσχήματα και θα περι
σώζει όση μπορεί από τήν αξιοπρέπειά
μας. Και είναι βέβαιο ότι η ευκαιρία αυτή
είναι η τελευταία, γι’ αυτό και χρειάζονται
αποφασιστικές πρωτοβουλίες, πριν να εί
ναι αργά!
^

Tpeiç λαλούν και δυο χορεύουν
της Μ αρίνας Βηχου

ην προσφιλή λαϊκή έκφραση
«τρεις λαλούν και δυο χορεύουν»
θύμιζε την περασμένη Τρίτη το
Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτι
κής, που συνεδρίασε με επικεφα
λής τον υπουργό Εξωτερικών Πέτρο
Μολυβιάτη και τη συμμετοχή εκπρο
σώπων των κοινοβουλευτικών -πλην
του Κ Κ Ε- κομμάτων, για το θέμα της
επίσημης ονομασίας της ΠΓΔΜ.
Και ενώ ο διαμεσολαβητής Μάθιου
Νίμιτς διατυπώνει προτάσεις για το
πώς θα ονομάζεται μεταξύ άλλων και η
δική μας Μακεδονία (του το αναθέσα
με κι αυτό άραγε;) και ο βαλκανιάρχης
Νίκολας Μπερνς ανακαλύπτει ότι κα
ταπιέζεται η αλβανική μειονότητα στην
Ελλάδα, ο μεν Χρ. Παπουτσής διαπί
στωνε το έλλειμμα στρατηγικής στην
εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης,
κρατώντας ωστόσο κρυφό το πλεόνα
σμα στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ, ο δε
υπΕΞ Π. Μολυβιάτης διαπίστωνε περι
χαρής την «γενική συναίνεση και από
λυτη ομοφωνία στους χειρισμούς, τις
επιλογές και τη στρατηγική της κυβέρ
νησης», που εξάλλου «συνιστούν προέ
κταση της πολιτικής της προηγούμενης
κυβέρνησΐ]ς».
Στο περιθώριο των δυο μονομάχων
της πολιτικής μας σκηνής -Π Α ΣΟ Κ και
Ν Δ- ο Συνασπισμός, δια του εκπροσώ
που του Ν. Κωναταντόπουλου, διαπί
στωσε την «ανάγκη για εγρήγορση και
ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς στην
ευρύτερη περιοχή υπάρχει μια ρευστό
τητα που έχει την τάση να θέλει να βρα
χυκυκλώσει την εξωτερική πολιτική της
χώρας μας». Μόνο που ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν διευκρίνισε τι είδους πρω
τοβουλίες προτείνει.
Και τα τρία κόμματα εξάλλου συμφώ
νησαν στην κοινή πλέον καραμέλα ότι
«οι διαπραγματεύσεις πρέπει να συνε
χιστούν στο πλαίσιο του ΟΗΕ, στη βά
ση της ενδιάμεσης συμφωνίας για μια
αμοιβαίως αποδεκτή λύση». Ο κ. Κων-

Τ

σταντόπουλος μάλιστα πρόσθεσε ότι η
πορεία της ΠΓΔΜ στην Ευρώπη προϋ
ποθέτει αποδοχή του ευρωπαϊκού
πλαισίου, που συνίσταται στη μη αμφι
σβήτηση των συνόρων και της κρατι
κής οντότητας των υπαρχόντων κρα
τών.
Κανείς άραγε δεν είδε ότι οι τελευταί
ες προτάσεις Νίμιτς είναι η μια χειρό
τερη απ’ την άλλη, για όσους έχουν κά
νει σημαία τους το θέμα της ονομασίας,
και ότι πλέον τίθεται σε διαπραγμάτευ
ση το πώς θα ονομάζεται η δική μας
Μακεδονία, ότι η ΠΓΔΜ κοντεύει να
εξασφαλίσει στον ΟΗΕ τέτοια πλειοψηφία που θα της επιτρέψει να κατοχυ
ρώσει -και με τη «βούλα»- την συνταγ
ματική της ονομασία; Κανείς δεν βλέ
πει το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούμα
στε με μαθηματική ακρίβεια, με την πε
ραιτέρω υποβάθμιση του διεθνούς μας
κύρους, εν πολλοίς από δικές μας ευθύ
νες, αλλά χάρη και στον «στρατηγικό»
μας εταίρο, τις ΗΠΑ;
Όσον αφορά εξάλλου τις προτάσεις
για «βέτο» και για δημοψήφισμα, ο Ν.
Κωνσταντόπουλος τις χαρακτήρισε
«άστοχες». Αντίθετα, ο Χρ. Παπουτσής
περιορίστηκε να πει ότι «δεν έχουν σχέ
ση με την σημερινή πραγματικότητα, εί
ναι σκέψεις που αφορούν το μέλλον και
αν τις συζητάς σήμερα αποτελούν ανεύ
θυνες σκέψεις και ομολογία αδυναμίας
για τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτι
κής», αν και, σύμφωνα με πληροφορίες,
κατά τη συζήτηση που έγινε πρότεινε
την σκληρή στάση της Αθήνας έναντι
των Σκοπιών πριν ακόμα από την αρχή
της ενταξιακής τους πορείας π'ρος την
Ευρωπαϊκή Ένωση που αναμένεται
πριν από το τέλος αυτού του χρόνου.
Που σημαίνει ότι, όπως φαίνεταιλτο
ΠΑΣΟΚ «τα μασάει» τόσο στο θε\ια
του «βέτο» όσο και του δημοψηφίσμα
τος, περιοριζόμενο στην εκτίμηση ότι
αυτά δεν είναι της στιγμής.
Ε κεί που μάλλον έδειξαν να συγκλί

νουν και οι τρεις πλευρές ήταν σε ό,τι
αφορούσε την ενταξιακή διαδικασία
της Τουρκίας στην ΕΕ: Ο Χρ. Παπου
τσής επεσήμανε ότι «πρέπει να προβά
λουμε πολιτικά κριτήρια που απαιτού
νται για την ευρωπαϊκή πορεία των
κρατών της περιοχής, όπως οι σχέσεις
καλής γειτονίας, φιλίας και συνεργα
σίας», ενώ ο Ν. Κωνσταντόπουλος δή
λωσε ότι «το διαπραγματευτικό πλαί
σιο και η αντί δήλωση δίνουν τη δυνατό
τητα στην εξωτερική πολιτική της χώ
ρας να υπερασπιστεί μ ε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τα αυμφέροντά μας, κά
τω από τη στέγη του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο πλαίσιο της πορείας της
Τουρκίας προς την Ευρώπη».
Το γεγονός όμως ότι τόσο οι ελληνο
τουρκικές σχέσεις όσο και η επίλυση
του Κυπριακού δεν συνδέθηκαν με τις
ενταξιακές διαδικασίες στο τελικό κ εί
μενο, αν και αφορούν ακριβώς τις σχέ
σεις φιλίας και καλής γειτονίας με δυο
κράτη μέλη της Ένωσης, δεν επισημάνθηκε από κανέναν εκπρόσωπο. Ακρα
του τάφου σιωπή.
Αν η ίδια άκρα του τάφου σιωπή επι
κρατήσει και στο θέμα της ΠΓΔΜ, τότε
μετά από μερικά χρόνια η χώρα αυτή
θα γίνει μέλος της ΕΕ, με ή χωρίς το συ
νταγματικό της όνομα, που έτσι κι αλ
λιώς μικρό ρόλο θα παίζει, αφού όλοι
σχεδόν θα την αποκαλούν «Μακεδο
νία»· δεν θα έχει επιλυθεί όμως κανένα
από τα ουσιαστικά προβλήματα στις
σχέσεις της Ελλάδας μαζί της, όπως για
παράδειγμα η αλυτρωτική προπαγάν
δα που εμφυλλοχωρεί σε πολλά από τα
σχολικά της βιβλία.
Τότε ίσως συνειδητοποιήσουμε ότι
κοιτάζοντας το δέντρο χάσαμε το δά
σος. Μόνο που τότε θα είναι αργά. Ο
απεγκλωβισμός του θέματος από το
αδιέξοδο του ΟΗΕ και η εμπλοκή της
ΕΕ στην ουσία των προβλημάτων μοιά
ζει η μόνη διέξοδος. Μόνο που θέλει
«αρετή και τόλμη»!
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Περί Τσίπρα και τσίπας

π’ αυτές εδώ τις σελίδες συχνάπυκνά και έμμεσα η άμεσα χλευ
άσαμε κατά καιρούς την κατε
στημένη τάξη των πατρικίων και
των βαρόνων του ΣΥΝ -αλλά
και του Σ ΥΡΙΖΑ - για την εμμονή τους
να πλαισιώνουν τα όργανα και τις λοι
πές θέσεις του κόμματος με τα ίδια και
τα ίδια πρόσωπα -τους εαυτούς τους
δηλαδή- που είτε σαν «ομάδες» είτε
οαν ιστορικά «ονόματα» επιμένουν
στην αδιαπραγμάτευτη μονιμότητα του
«εγώ» τους.
Οι καιροί αλλάζουν, κρίσεις δημιουργοΰνται και αμβλύνονται, πρόεδροι έρ
χονται και παρέρχονται, εκλογικές μά
χες δίνονται ή χάνονται, αλλά δύο
πράγματα δεν αλλάζουν στην Κουμουνδούρου: πρώτον, το ποσοστό μας,
που πάντα θα είναι γύρω στο 3%, και
δεύτερον, τα ίδια και απαράλλαχτα
«προβεβλημένα» στελέχη. Θα μου πεί
τε πως είναι εκλεγμένα και θα συμφω
νήσω, αλλά και θα καγχάσω. Στην γκρί
ζα παράδοση της Αριστερός, από την
εποχή των κομσομόλων της Ε ΣΣΔ ακό
μη, ανήκει αυτή η αντίληψη των «στρα
τηγικών» εκλογής και των εκλογών μέ
σα από «διαδικασίες» που οι ίδιοι βγά
ζουν τους ίδιους εν ονόματι της δημο
κρατίας αλλά και του συγκεντρωτι
σμού.
Γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά τα θλι
βερά; Μα για την υπόθεση του Αλέξη
Τσίπρα, του νεολαίου που ανδρώθηκε
και ιθ κόμμα τον προτείνει για Δήμαρ
χο της Αθήνας. Περίσσεψε η πίκρα ως
εκ περισσού, όχι στον Περισσό αλλά
στην Κουμουνδούρου, αδέλφια. Οι
επαγγελματίες του κόμματος από
Ομόνοια ως Βρυξέλλες διέρρηξαν τα
ιμάτιά τους βλέποντας ότι δεν είναι
αυτοί υποψήφιοι για τον φανταοιακό
θώκο της Δημαρχίας. Αλλά και άλλοι
έβαλαν κάτω τα γνωστά «στρατηγικά»
σχέδια της κατάκτησης του Δήμου μέ

Α

24

σω συμμαχιών και ξίνισαν τα μούτρα
για την επιλογή του Αλέξη. Όλα αυτά
τα εντόνως πολιτικά πνεύματα με την
υψηλή θεωρητική συγκρότηση αλλά
και την κομματική συνείδηση ψάχνουν
να βρουν πάλι μια Δαμανάκη για να
επιτύχουμε ξανά την περιφανή νίκη
των «δημοκρατικών» δυνάμεων του
1998.
Σ ’ αυτό το μικρό άρθρο φοβάμαι πως
τα εισαγωγικά είναι περισσότερο από
απαραίτητα για να υπογραμμίζουν την
τυπολατρία απέναντι στην ουσία. Σ ε
νάρια ακούγονται πως το ΠΑΣΟΚ θα
προτείνει Παπαγιαννάκη, ενώ ο ίδιος ο
Μιχάλης δηλώνει στην Κ υρ ια κά τικη
Ελευθεροτυπία ότι παραμένει υποψή
φιος περιμένοντας τις διαδικασίες.
Έλεος, σύντροφοι και καθοδηγητές
ημών των ψηφοφόρων συντρόφων!
Ο πρόεδρος του ΣΥΝ έπραξε πολύ
καλά ανακοινώνοντας έγκαιρα το όνο
μα του Τοίπρα και δίνοντας τέλος στις
μεμψιμοιρίες αλλά και όλον τον χρόνο
ο’ αυτή την υποψηφιότητα να εδραιω
θ εί στη συνείδηση του κόσμου. Επίσης
έπραξε άριστα προτείνοντας έναν χα
ρισματικό εκπρόσωπο της νεολαίας,
ικανό να συσπειρώσει αυτό το κομμάτι
στο οποίο οφείλει αναφανδόν και στα
θερά ν’ απευθύνεται ο ΣΥΝ αλλά δεν
σημειώνει προσέτι ικανοποιητικές επι
δράσεις: τους νέους. Εκείνο για το
οποίο θα τον μεμφθεί ίσως κανείς, ε ί
ναι στο θέμα των διαδικασιών και της
τήρησης κάποιων εσωκομματικών
ισορροπιών. Θα ήταν όμως μεγαλύτερο
λάθος μια υπόθεση πολιτικής να συ
σκοτιστεί από εγωκεντρικές μικροπο
λιτικές.
Χρόνια τώρα στον ΣΥΝ τα ίδια πρό
σωπα νέμονται τα όποια οφίτοια του
κόμματος λες και αυτός ο πολιτικός
σχηματισμός δεν έχει βάθος, δεν δια
θέτει στελέχη, δεν μπορεί να προτείνει
κι άλλες περιπτώσεις αντί των γνωστών

και μη εξαιρετέων. Εντάξει, να μην εισηγούμαστε νέες θεωρίες, να μην α να 
νεώνουμε ιδεολογικά το κάπως παρω
χημένο οπλοστάσιό μας. Αλλά να μην
τολμούμε στο πλαίσιο μιας ανανέωσης
και μιας αληθινά αριστερής αντίληψης
να εμπιστευόμαστε το μέλλον, πάει πο
λύ.
Λογική γκρουπούσκουλων έχουν
όσοι φοβούνται το ίδιο το κόμμα και
την δυναμική του και στραβοκοιτάζουν
προς την αρωγή των «μεγάλων», υπο
στηρίζοντας κατ’ ουσίαν την λογική του
δικομματισμού. Χρόνια τώρα οι ψηφο
φόροι του ΣΥΝ βοούν πως θέλουν το
κόμμα ανεξάρτητο, αυτεξούσιο και αυ
τοτελές. Και πως οι όποιες του συμμαχίες να είναι προγραμματικές και συμ
βατές με την ιδεολογία και την ηθική
του υπόσταση κι όχι ευκαιριακές και
μικροπολιτικές.
Ο ΣΥΝ έχει μιαν ευρύτατη γκάμα
ψηφοφόρων για ν ’ απευθυνθεί: τα
πληττόμενα λαϊκά στρώματα, τις λογής
μειονότητες, τους άνεργους, τους απο
λυμένους, τους παρίες, τους μετανά
στες, τους νέους που αποθέτουν τα
όνειρα και την αξιοπρέπειά τους
στους διαδρόμους των κομματικών
γραφείων, αλλά και όλους όσους βλέ
πουν πως η λαίλαπα του νεοφιλελευ
θερισμού που από κοινού ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ επισείουν ως αδήριτη ιστορι
κή αναγκαιότητα, δεν είναι ούτε μονό
δρομος ούτε ακατανίκητη. Αν ο Μιχά
λης έχει παράπονα από το κόμμα, εγώ)
έχω περισσότερα- κι αν ο Παπαδημούλης ή ο Χατζησωκράτης είναι εκνευρι
σμένοι, εγώ έχω οργισθεί βαθύτατα.
Αλήθεια, στο πλαίσιο της διαδικασίας
των δημοκρατικών θεσμών τι λέει,
άραγε, για την υποψηφιότητα Τσίπρα
και ο σύντροφος Κουναλάκης; Ίνα μη
τι χείρον είπω.
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανατομία ενός «διαρκούς εγκλήματος»
του Ιάκω βου Προκοπίου

Με το κείμενο που ακολουθεί κλείνει η σειρά των άρθρων του Ιάκωβου
Προκοπίου που ξεκίνησε από το τχ. 850. Με τα άρθρα αυτά επιχειρήθηκε η
αναλυτική παρουσίαση δομικών θεμάτων των πανεπιστημίων μας. Η σημερινή
διοικητική διάρθρωση και το πλέγμα των σχέσων που έχουν κυριαρχήσει στα
ανώτατα ιδρύματα της χώρας μετά από σειρά «μεταρρυθμίσεων και
ανακαινίσεων» -α π ό τις οποίες οι περισσότερες ήταν τουλάχιστον άστοχεςέχουν δημιουργήσει αδιέξοδα. Οι αδιέξοδες αυτές συνθήκες είναι γνωστές,
αλλά μόνον στον περιορισμένο κύκλο των πανεπιστημιακών. Ο διάλογος για
την Παιδεία έχει πολλά θέματα για να αντιμετωπίσει. Όσα εθίγησαν στα
τέσσερα αυτά άρθρα σίγουρα πρέπει να αποτελέσουν σημείο
προβληματισμού.

10. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

Από την περιγραφή που προηγήθηκε
προκύπτει η αναγκαιότητα αλλαγής
του θεσμικού πλαισίου της πανεπιστη
μιακής εκπαίδευσης. Για το θέμα αυτό
έχει ξεκινήσει σχετικός διάλογος και
έχουν διατυπωθεί ποικίλες προτάσεις.
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί
μία συμβολή στη διαδικασία του διαλό
γου και περιλαμβάνει ορισμένες σκέψεις-προτάσεις σχετικά με την κατεύ
θυνση που πρέπει να λάβουν οι αναμε
νόμενες αλλαγές. Διευκρινίζεται ότι οι
προτάσεις αυτές δεν είναι επεξεργα
σμένες και δεν καλύπτουν το σύνολο
των θεμάτων της τριτοβάθμιας εκπαί
δευσης. Απλά επιχειρούν να δώσουν
λύσεις στα αρνητικά φαινόμενα που
περιγράψαμε στα προηγούμενα άρθρα
μας.
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμιδών
επιβάλλεται να αποκτήσουν ισότιμο
εργασιακό καθεστώς. Ο λόγος εκδήλω
σης των φαινομένων αυθαιρεσίας και
ανομίας που περιγράψαμε στα προη
γούμενα άρθρα μας οφείλεται κυρίως

στην καθιέρωση βαθμιδών ΔΕΠ δύο
ταχυτήτων, εκ των οποίων οι δύο πρώ
τες (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγη
τές) απολαμβάνουν μονιμότητα, ενώ οι
δύο επόμενες (επίκουροι καθηγητές,
λέκτορες) όχι. Η κατάσταση αυτή μπο
ρ εί και πρέπει ν’ αλλάξει. Δεν θα επι
χειρηματολογήσουμε υπέρ ή κατά της
καθιέρωσης μονιμότητας σε όλες τις
βαθμίδες. Αν και θεωρούμε ότι η μονι
μότητα προστατεύει το μέλος ΔΕΠ και
απελευθερώνει τις κρυμμένες σε αυτό
θετικές δυνάμεις, ωστόσο πιστεύουμε
ότι αυτό που προέχει είναι να επικρα
τήσουν ίδια μέτρα και σταθμά για όλες
τις βαθμίδες ΔΕΠ. Ή θα πρέπει λοιπόν
όλες οι βαθμίδες να απολαμβάνουν μο
νιμότητα ή καμία βαθμίδα να μη έχει
αυτό το προνόμιο. Στην πρώτη περί
πτωση τα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμι
δών θα είναι μόνιμα από τον δίςρισμό
τους, ενώ παράλληλα θα μποροήν να
διεκδικήσουν κατάληψη ανώτερης
βαθμίδας μετά την πλήρωση ορισμένου
χρόνου υπηρεσίας στην προηγούμενη.
Η αποτυχία τους κατά τη διεκδίκηση
ανώτερης βαθμίδας θα σημαίνει ότι
διατηρούνται στη βαθμίδα την οποία
κατέχουν. Εάν όμως δεν μπορεί να κα

θιερω θεί η μονιμότητα σε όλες τις βαθ
μίδες, τότε είναι προτιμότερο να καταργηθεί συνολικά και όλα τα μέλη
ΔΕΠ να διορίζονται με θητεία η οποία
θα ανανεώνεται κατόπιν κρίσης. Και
αυτό γιατί το κατεξοχήν όπλο δουλείας
που έχουν οι κατεστημένες δυνάμεις
των πανεπιστημίων είναι εκείνο της
απόλυσης ή «καθήλωσης» στην ίδια
βαθμίδα των χαμηλόβαθμών μελών
ΔΕΠ. Το όπλο αυτό θα εκλείψ ει είτε
εάν αποκτήσουν και οι κατώτερες βαθ
μίδες μονιμότητα, είτε εάν απολέσουν
τη μονιμότητα οι ανώτερες βαθμίδες.
Στην τελευταία περίπτωση οι κατέχοντες υψηλές βαθμίδες θα εστιάσουν το
ενδιαφέρον τους στην κατοχύρωση της
θέσης τους και όχι στην καταστροφή
και εκβίαση των χαμηλόβαθμων συνα
δέλφων τους.
Β. ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Από όσα αναφέρθηκαν προκύπτει ότι
μία από τις κύριες πηγές της κακοδαι
μονίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
είναι η σχεδόν αποκλειστική αρμοδιό
τητα του τμήματος να εκλέγει τα μέλη
του ΔΕΠ. Όπως αναπτύχθηκε, τις πε
ρισσότερες φορές οι εσωτερικοί εκλέ
κτορες (αυτοί δηλαδή που ανήκουν στο
τμήμα που έχει προκηρύξει την κρινόμενη θέση) δεν διαθέτουν την ανάλογη
επιστημονική εξειδίκευση με εκείνη
της κρινόμενης θέσης, ενώ παράλληλα
είναι ενδεχόμενο η κρίση τους να επη
ρεαστεί από παράγοντες που δεν συν
δέονται με την επιστημονική επάρκεια
του υποψηφίου. Για τον λόγο αυτό προ
τείνουμε τα εκλεκτορικά σώματα να
συγκροτούνται αποκλειστικά από εξω
τερικούς εκλέκτορες, δηλαδή από μέλη
ΔΕΠ της αντίστοιχης ειδικότητας που
υπηρετούν σε άλλα πανεπιστήμια της
χώρας. Αλλά πώς θα προκύψουν αυτοί
οι εκλέκτορες; Πρότασή μας είναι να
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συγκροτηθεί στο Υπουργείο Παιδείας
ε'να Μητρώο μελών ΔΕΠ, το οποίο θα
περιλαμβάνει το σύνολο των μελών
ΔΕΠ που υπηρετούν στη χώρα. Στο
Μητρώο αυτό οι επιστημονικε'ς ειδι
κεύσεις θα είναι δομημε'νες με βάση
διεθνή επιστημονικά πρότυπα, σε κα
τηγορίες και υποκατηγορίες ε'τσι ώστε
να μην υπάρχουν περιθώρια αμφισβη
τήσεων και παρερμηνειών για την επι
στημονική κατηγορία από την οποία θα
επιλέγονται κάθε φορά οι εκλέκτορες.
Προϋπόθεση για να αποκτήσει ρεαλι
στικό χαρακτήρα η πρότασή μας είναι
τα γνωστικά αντικείμενα που προκη
ρύσσονται να μην έχουν υψηλό βαθμό
εξειδίκευσης. Κατά συνέπεια η Γενική
Συνέλευση του τμήματος θα είναι υπο
χρεωμένη να επιλέξει τους υποψήφι
ους εκλέκτορες για τη συγκρότηση των
εκλεκτορικών σωμάτων από την αντί
στοιχη με την κρινόμενη θέση επιστη
μονική κατηγορία του Μητρώου μελών
ΔΕΠ. Αυτοί θα πρέπει στο σύνολό τους
να υπηρετούν σε άλλα πανεπιστήμια.
Από το σύνολο αυτών των μελών ΔΕΠ
θα κληρώνεται ο προβλεπόμενος αριθ
μός εκλεκτόρων.
Όσον αφορά στη λειτουργία των
εκλεκτορικών σωμάτων που θα συ
γκροτούνται με τον προαναφερθέντα
τρόπο η πρότασή μας είναι να στηρίζε
ται στον συνδυασμό αντικειμενικών
κριτηρίων και επιστημονικής κρίσης
των εκλεκτόρων. Προτείνεται δηλαδή
ένα αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης με βάση την επιστημονική δραστη
ριότητα του υποψηφίου (π.χ. δημοσιεύ
σεις, ανακοινώσεις, βιβλία, λοιπές
ακαδημαϊκές δραστηριότητες κ.λπ.).
Το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύπτει
από αυτή την αντικειμενική μέτρηση θα
συνδυάζεται με το αποτέλεσμα.που θα
προκύπτει από την επιστημονική κρίση
των εκλεκτόρων. Με τον τρόπο αυτό θα
εξασφαλιστεί η αντικειμενική αποτίμη
ση του επιστημονικού έργου των υπο
ψηφίων αλλά και θα αξιοποιηθεί η
εξειδικευμένη επιστημονική κρίση των
εκλεκτόρων.
Τέλος, θεωρούμε απαραίτητη την
ύπαρξη ενός δευτεροβάθμιου οργάνου
κρίσης, στο οποίο θα μπορούν να προ
σφεύγουν οι αποτυχόντες υποψήφιοι.
Το όργανο αυτό θα μπορούσε να συ-
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σταθεί -με τη διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω- με ευθύνη της ανε
ξάρτητης αρχής διασφάλισης της ποιό
τητας. Με τον τρόπο αυτό θα αποσυμφορηθούν τα διοικητικά δικαστήρια,
ενώ παράλληλα θα εκλείψει ο «υποκρι
τικός» χαρακτήρας των ποικίλων προ
σφυγών, αφού, όπως εξηγήσαμε, οι θ ί
γόμενοι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη
επειδή δεν μπορούν να αντισταθούν
διαφορετικά στις -ενδεχομένως- αυ
θαίρετες και μεροληπτικές επιστημονι
κές κρίσεις των εκλεκτόρων τους.

Η ευαισθητοποίηση της
ακαδημαϊκής κοινότητας και
η μαζική συμμετοχή της σε
έναν διάλογο αποτελεί
εγγύηση ότι ορισμένες
τουλάχιστον από τις
κακοδαιμονίες θα
εξαλειφθούν στο μέλλον...

Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι Γενικές Συνελεύσεις των τμημά
των διαχειρίζονται μια σειρά ακαδη
μαϊκών θεμάτων. Αναφέρουμε χαρα
κτηριστικά την εκπόνηση των προ
γραμμάτων σπουδών, την ανάθεση δι
δασκαλίας, τη συγκρότηση εκλεκτορι
κών σωμάτων, την προκήρυξη θέσεων
ΔΕΠ, την υλοποίηση επιστημονικών
ημερίδων και συνεδρίων, την ανάθεση
διοικητικού και επιστημονικού έργου
μέσα από τη συγκρότηση επιτροπών
κ.λπ. Επίσης αποφασίζουν για ατομικά
αιτήματα μελών του ΔΕΠ, όπως την χο
ρήγηση εκπαιδευτικών αδειών και
αδειών απουσίας, την έγκριση διενέρ
γειας διδακτορικών διατριβών κ.λπ.
Κατά τη λήψη των αντίστοιχων αποφά
σεων είναι απαραίτητο για την προστα

σία των ατομικών συμφερόντων των
μελών ΔΕΠ, την τήρηση της ακαδημαϊ
κής δεοντολογίας και τη διασφάλιση
της ακαδημαϊκής ποιότητας να υφίοταται ένα ουδέτερο και αμερόληπτο δευ
τεροβάθμιο όργανο κρίσης. Να υφίσταται δηλαδή ένας μηχανισμός που να
αντιπαραθέτει στη «δημοκρατία» των
αριθμών την ακαδημαϊκή δεοντολογία
και ποιότητα. Προτείνεται λοιπόν να
συσταθεί ανεξάρτητη αρχή διασφάλι
σης της ποιότητας όπου να μπορούν να
προσφεύγουν τα μέλη ΔΕΠ που θεω
ρούν ότι είτε δεν κρίθηκαν δίκαια τα
ατομικά αιτήματά τους, είτε δεν τηρή
θηκε η ακαδημαϊκή δεοντολογία κατά
τη συζήτηση και λήψη των σχετικών
αποφάσεων. Επιπλέον θεωρούμε σκό
πιμο η παραπάνω αρχή να γνωμοδοτεί
για τα προγράμματα σπουδών και τον
προγραμματισμό θέσεων ΔΕΠ πριν
από την αποστολή τους για έγκριση στο
Υπουργείο Παιδείας.
Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ κάθε τμήματος είναι λο
γικό να εμφανίζουν διαφοροποιήσεις
όσον αφορά τις επιστημονικές δραστη
ριότητες που αναπτύσσουν. Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα υγιής επιστημο
νικός ανταγωνισμός επιβάλλεται να
υπάρξουν και κίνητρα. Τα κίνητρα αυ
τά δεν χρειάζεται να είναι κατ’ ανάγκη
οικονομικά. Επιβάλλεται όμως να είναι
ηθικά. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η
αξιολόγηση με ένα αντικειμενικό σύ
στημα μοριοδότησης της διδακτικής
και επιστημονικής δράσης των μελών
ΔΕΠ κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέ
λευση του τμήματος και η έκδοση πίνα
κα αξιολογικής κατάταξης. Κατά τη
διαδικασία αυτή θα συνεκτιμάται και η
γνιόμη των φοιτητών. Τα αποτελέσματα
αυτής της κατάταξης θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τα μέλη ΔΕΠ
κατά την εξέλιξή τους ή κατά την υπο
βολή υποψηφιότητάς τους σε άλλη θέ
ση.
Ε. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Από όσα αναπτύχθηκαν στα προηγού
μενα άρθρα μας προκύπτει ότι πρέπει
να αποδυναμωθούν τα «οχυρά» των
τμημάτων, και να απελευθερωθεί η κι
νητικότητα των διδασκόντων. Για τον

λόγο αυτό προτείνουμε την υποχρεωτι
κή μετακίνηοη των μελών ΔΕΠ μεταξύ
ομοειδών τμημάτων κάθε φορά που αλ
λάζουν βαθμίδα. Ο χαρακτηρισμός των
ομοειδών τμημάτων μπορεί να προκύτβει από την ταξινόμηση όλων των πανε
πιστημιακών τμημάτων με κριτήριο τους
επιστημονικούς κλάδους που υπηρε
τούν. Έ να παρόμοιο μέτρο θα συμβάλ
λει και στον εξορθολογισμό των γνωστι
κών αντικειμένων, αφού με τον τρόπο
αυτό θα δοκιμαστεί η ικανότητα των
τμημάτων να προκηρύσσουν θέσεις που
αντιστοιχούν στον επιστημονικό κλάδο
που τα τμήματα αυτά διατείνονται ότι
υπηρετούν με βάση τον τίτλο τους.
ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Από τα όσα αναπτύξαμε προκύπτει
ότι η αυτοτέλεια των ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων πρέπει να περιοριστεί στην
ακαδημαϊκή πτυχή της και να μην απο
τελεί την προστατευτική ασπίδα της
ανομίας. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η καθιέρωση ενός ελεγκτικού μη
χανισμού στο πλαίσιο της ανεξάρτητης
αρχής διασφάλισης της ποιότητας,
σύμφωνα με τον οποίο θα ελέγχεται η
τήρηση των προθεσμιών που προβλέ
πει η νομοθεσία για το σύνολο των
ακαδημαϊκών θεμάτων, ιδιαίτερα των
προθεσμιών που αφορούν στην κρίση
και εξέλιξη μελών ΔΕΠ . Στην περί
πτωση που διαπιστώνεται παραβίαση
των προβλεπόμενων προθεσμιών, η
αρχή θα έχει δικαίωμα επιβολής κυρώ
σεων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
θα δημοσιοποιούνται στην ακαδημαϊ
κή κοινότητα κάθε χρόνο, προκειμένου αυτή να γνωρίζει τη διοικητική
επάρκεια των ακαδημαϊκών οργάνων
που έχει εκλέξει.
Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων διαχείρι
σης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που
ασκούν τα μέλη ΔΕΠ, κυρίαρχη θέση
κατέχουν οι οικονομικές αρμοδιότητες.
Έ τσι ο επιστημονικός υπεύθυνος κάθε
προγράμματος είναι αρμόδιος για την
έκδοση ενταλμάτων πληρωμών, ενώ
παράλληλα συμβάλλεται κατά τη σύνα
ψη των σχετικών συμβάσεων έργου. Το
φαινόμενο αυτό πρέπει να εξαλειφθεί.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος ενός έρ

γου όπως άλλωστε δηλώνει και η λέξη
πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά με
την επιστημονική και όχι την οικονομι
κή διαχείριση του έργου. Για τον λόγο
αυτό πρέπει να αφαιρεθούν από τους
επιστημονικούς υπεύθυνους των έργων
οι οικονομικές αρμοδιότητες. Ο λόγος
είναι προφανής. Η ανάπτυξη οικονομι
κών εξαρτήσεων μεταξύ των μελών
ΔΕΠ είναι πολύ λογικό να οδηγήσει
και στην ανάπτυξη ποικίλων «δουλει
ών». Με τον τρόπο αυτό τυχόν οικονο
μικές εξαρτήσεις ενδέχεται να μετα
βάλλουν τα συλλογικά όργανα σε ολο
κληρωτικά συστήματα όπου θα ισχύει η
του «ενός ανδρός αρχή».
Στην οικονομική εξυγίανση των ακα
δημαϊκών ιδρυμάτων εκτιμούμε ότι θα
συμβάλει αποφασιστικά η υπαγωγή της
οικονομικής διαχείρισης των κοινοτι
κών προγραμμάτων στο δημόσιο λογι
στικό. Είναι γνωστές οι ποικίλες δικα
στικές υποθέσεις που αφορούν σε κα
κοδιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων.
Τα φαινόμενα αυτά εκδηλώθηκαν λό
γω του ασαφούς θεσμικού πλαϊα(ου
των Επιτροπών Ερευνών και της έλλίειψης ελέγχου τους από το Ελεγκτικό Συ
νέδριο. Προκειμένου λοιπόν να μην εκ
δηλωθούν και στο μέλλον παρόμοια^
φαινόμενα, επιβάλλεται αφενός ο δια
χειριστικός έλεγχος των Επιτροπών
Ερευνών όλων των πανεπιστημίων από
το Ελεγκτικό Συνέδριο και αφετέρου η

υπαγωγή της διαχείρισης'των κοινοτι
κών κονδυλίων στους κανόνες του δη
μόσιου λογιστικού.
Η. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όπως αναφέρθηκε, τα διοικητικά
στελέχη των πανεπιστημίων λειτουρ
γούν περισσότερο ως εκτελεστές της
βούλησης των ακαδημαϊκών προϊστα
μένων τους παρά ως ουδέτεροι και αμε
ρόληπτοι δημόσιοι λειτουργοί. Για τον
λόγο αυτό επιβάλλεται να διαμορφω
θ εί ένα θεσμικό πλαίσιο που να θωρα
κίζει το διοικητικό προσωπικό των πα
νεπιστημίων από τις επιρροές των ακα
δημαϊκών οργάνων διοίκησης. Έ να μέ
τρο που θα συμβάλει προς αυτή την κα
τεύθυνση είναι η μη συμμετοχή του δι
οικητικού προσωπικού στην εκλογή
των πρυτανικών αρχών.
Από όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι
η θεσμική αλλαγή θα αποτελέσει μία
επίπονη διαδικασία, τόσο εξαιτίας της
κληρονομιάς του παρελθόντος όσο και
γιατί το νέο περιβάλλον που διαμορφώ
νεται στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαί
δευσης δεν έχει ακόμη σταθεροποιη
θεί. Η ευαισθητοποίηση ωστόσο της
ακαδημαϊκής κοινότητας και η μαζική
συμμετοχή της σε έναν διάλογο αποτε
λεί εγγύηση ότι ορισμένες τουλάχιστον
από τις κακοδαιμονίες που περιγράψαμε θα εξαλειφθούν στο μέλλον.

27

6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ (22-25/9/2005)

Μια πρωτοβουλία και ένας χαιρετισμός
της Α ικατερίνης Χριστοφιλοπούλου

Στην 6η Συνάντηση των Βυζαντινολόγων Ελλάδας και Κύπρου, η ομότιμη καθηγήτρια
της Βυζαντινής Ιστορίας κ. Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, πέρα από κάποιες καίριες
επισημάνσεις για την προβολή παρόμοιων πνευματικών εκδηλώσεων από τα MME,
μίλησε και για τα δικά της φοιτητικά χρόνια, για τα ιδανικά και τις α ξίες που θα πρέπει
να φυλάξουμε.
ριν προχωρήσω στον ιδιότυπο
χαιρετισμό μου, θα μου επιτραπεί
να διατυπώσω κάποιες σύντομες
σκέψεις εκτός συνεδρίου, για την
στάση των μέσων μαζικής ενημερώσεως, περιλαμβανομένων και των
κρατικών, ως προς την προβολή που δί
νουν σε πνευματικά γεγονότα σε αντίθε
ση με τα διαρκώς προβαλλόμενα αθλη
τικά, και τις καθαρά προσωπικές λεπτο
μέρειες για τον κάθε ποδοσφαιριστή,
παίκτη του μπάσκετ κ.λπ. (Πόσο τον
αγόρασαν, πότε θα γιάνει το τραυματι
σμένο μέλος του, πόσο θα πληρωθεί ο
θεράπων ορθοπεδικός κ.λπ.) Σ' εμάς ευ
τυχώς, στα πολιτιστικά γεγονότα και τις
πνευματικές συναντήσεις, δεν υπάρ
χουν τραυματισμοί και τα όμοια, αλλά
και εδώ υπάρχουν νέοι και μεγαλύτεροι,
που καταβάλλουν πολύ κόπο και χρόνο
για να επιτύχουν τον σκοπό τους, να δια
βάσουν τα αρχαία χειρόγραφα, να αναδιφήσουν τις παλαιές εκδόσεις, να μά
θουν καλά ξένες γλώσσες για να παρα
κολουθήσουν την βιβλιογραφία, και κα
νείς δεν ασχολείται να καταστήσει γνω
στό στο μεγάλο κοινό όλον αυτό τον κό
πο και την μεγάλη επιμέλεια που χρειά
ζεται.
Για το συνέδριο είχε σταλεί εγκαίρως
το πρόγραμμα και δυο-τρεις ημερήσιες
εφημερίδες το δημοσίευσαν. Αλλά για
τις εργασίες του συνεδρίου μόνον η
Ελευθεροτυπία έκανε μια αναφορά
(26.9.2005). Βέβαια θα δημοσιευθούν
προσεχώς τα πρακτικά του συνεδρίου
με τις ανακοινώσεις και τις σχετικές συ
ζητήσεις, αλλά αυτά θα μείνουν για τους
ειδικούς ερευνητές και επιστήμονες, ση
μερινούς και μεταγενέστερους, χωρίς
κανείς από τους εκτός να μάθει καν την

Π
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πραγματοποίησή του.
Τώρα η πρωτοβουλία της Πολιτείας,
για πρώτη φορά, με την ίδια ευκαιρία: Η
δήμαρχος Αθηναίων κ. Ντόρα Μπακογιάννη ετίμησε με το μετάλλιο της πόλεως των Αθηνών τους ομότιμους καθηγη
τές Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου (της
Φιλοσοφικής Αθηνών), Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου (της Φιλοσοφικής Ιωαννίνων) και Σπύρο Τρωιάνο (της Νομι
κής Αθηνών).
Η τελετή διεξήχθη στις μεγαλοπρεπείς
αίθουσες του Δημαρχείου της πόλεως
των Αθηνών, όπου η αντιδήμαρχος, αναπλ. καθηγήτρια κ. Κέλλυ Μπουρδάρα,
σε μιαν ατμόσφαιρα καλής προετοιμα
σίας και ανταποκρίσεως συνέδρων, πρε
σβυτέρων, μεταπτυχιακών και νέων φοι
τητών, μας έδωκε την ευκαιρία να ανα
στραφούμε, να δεχθούμε ερωτήσεις, να
συζητήσομε, με μια λέξη να γνωρίσομε
κάτι από τον άνθρωπο της κάθε πλευ
ράς.
Η κ. αντιδήμαρχος, δραστήρια και ερ
γατική, με πολύ καλές σπουδές και στο
Παρίσι για τον βυζαντινό κόσμο, εκτός
από τις παραδόσεις της στην Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, δια
τηρεί μερικές εβδομάδες κάθε χρόνο μια
εβδομαδιαία εκπομπή στον ραδιοφωνικό
σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος,
όπου με τον τίτλο «Βυζαντινοί διάλογοι»
συνομιλεί με κάποιον από μας για θέμα
τα εκκλησιαστικής ιστορίας, αγιογρα
φίας, κρατικών θεσμών, μετακινήσεως
ξένων λαών στην Βαλκανική και τη Νο
τιοανατολική Μεσόγειο, εκπομπή με
απήχηση σε αστικές αθηναϊκές γειτο
νιές, που μαρτυρεί και το γενικότερο εν
διαφέρον για το Βυζάντιο.
Και τώρα ας περάσομε στον ιδιότυπο

χαιρετισμό μου, όπως τον χαρακτήρισα
στην συνεδρίαση το μεσημέρι της Κυ
ριακής στην Aula της Φιλοσοφικής στου
Ζωγράφου, για να δούμε σύντομα την
διαφορά του σήμερα από το χθες, όταν
τον Σεπτέμβριο 1934 πέρασα πρωτοε
τής φοιτήτρια στην Φιλοσοφική Αθηνών.
Τότε υπήρχε μόνο και η Φιλοσοφική
Θεσσαλονίκης - από το 1926 αν θυμάμαι
καλά.
Μόλις είχαν περάσει 12 χρόνια από την
Μικρασιατική καταστροφή και τον ξερι
ζωμό των Ελλήνων από τις προγονικές
μικρασιατικές εστίες τους. Το κράτος
μας ήταν φτωχό και μεις οι πολίτες του
φτωχοί, με μεγάλη αγροτική τάξη, χωρίς
ειδικές γνώσεις για καλλιέργειες και
ρύθμιση υδατίνων πόρων, μόλις σχηματιζόμενη μεσαία αστική τάξη, κι αυτή με
χαμηλά εισοδήματα. Υπήρχε και ανωτέρατάξη, περιορισμένη και με οικονομική
διασύνδεση με ελληνικές παροικίες του
εξωτερικού, ως εκ τούτου πλούσια οικο
νομικά. Για την διδασκαλία μας υπήρχαν
(1934) δύο αίθουσες στο κεντρικό κτίριο
του πανεπιστημίου: στο ισόγειο η μεγά
λη αίθουσα, που τα ψηλά παράθυρά της
έβλεπαν στο χαρωπό ανατολικό προαύ
λιο (σημερινή αίθουσα Προπυλαιών,
ανακαινισμένη από το κληροδότημα Στ.
Νιάρχου), και η μικρή αίθουσα με τα π α 
ράθυρα προς την Ακαδημίας. Συνήθως
γινόταν συνδιδασκαλία δύο ετών σε κά
θε αίθουσα, ανάλογα με τον αριθμό των
υποχρέων στην παρακολούθηση φοιτη
τών. Σπουδαστήρια δεν υπήρχαν, εκτός
από ένα στο βάθος της αυλής στο ανα
τολικό προαύλιο, το σκοτεινό Φιλολογι
κό, όπου δεν θυμάμαι να είχαμε πρό
σβαση.
Το 1936 τέλειωσε ο Α 'ό ρ ο φ ο ς του Με
γάρου Θεωρητικών Επιστημών στην οδό
Σόλωνος και απλώθηκε η Φιλοσοφική
Σχολή σ ’ ένα ευρύχωρο κεντρικό αμφι
θέατρο και σε μικρότερες πλαϊνές αίθου
σες με πρόσοψη στην Σόλωνος. Αλλά τα
παράθυρα, κακοφτιαγμένα, χωρίς ξύλι
να παντζούρια, κακοσχεδιασμένα, άφ η

ναν να σχηματίζεται ρεύμα μόλις άνοιγε
η πόρτα και να μπάζει το κρύο. Στην με
γάλη παλαιά αίθουσα, οι ψηλοί φεγγίτες
άνοιγαν μονάχα και αεριζόταν η αίθουσα
χωρίς να ενοχλείται κανείς.
Νομίζω ότι πρέπει να προσέχομε την
αρχιτεκτονική διαρρύθμιση των κτιρίων,
όταν έχουμε να παραλάβομε σχολεία
στην υπηρεσιακή μας σταδιοδρομία.
Τα πράγματα βελτιώθηκαν και στο θέ
μα των Σπουδαστηρίων. Στην οδό Μασ
σαλίας 4, μεταξύ του νέου μεγάρου και
του απέναντι κτιρίου της οδού Ακαδη
μίας, υπήρχε ταπεινό ημιόροφο κτίσμα,
το οποίο δόθηκε ως Βιβλιοθήκη του
Ιστορικού Σπουδαστήριου, όπου απλώ
θηκαν τα ιστορικά βιβλία που είχαν συσσωρευθεί ιδίως για την ελληνορωμαϊκή
αρχαιότητα, το Βυζάντιο κυρίως, οι ιστο
ρικές πηγές στην έκδοση της Βόννης, οι
εκδόσεις στην Βιβλιοθήκη Μαρασλή
(π.χ. η μετάφραση της Βυζαντινής Λογο
τεχνίας του Κ. ΚΐΌπηόεοΙίΘΓ από τον Γ.
Σωτηριάδη), βιβλία για την μεταβυζαντι
νή περίοδο.
Τα δύο μικρότερα δωμάτια, στο ίδιο
ισόγειο κτίριο, δόθηκαν ως γραφεία
στους ιστορικούς καθηγητές και το τε
λευταίο στον καθηγητή της Βυζαντινής
και Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Βιβλία δεν είχαμε1 πανεπιστημιακά
συγγράμματα δεν υπήρχαν ακόμη,
εκτός από τα δύο αρχαιολογικά του
Παν. Καββαδία και του Χρ. Τσούντα. Το
1930 δημοσιεύθηκε η Εισαγωγή εις την
Βυζαντινήν Ιστορίαν. Το τέλος του αρχαί
ου κόσμου και η αρχή του Μεσαίωνος
του Κωνσταντίνου Αμάντου.
Καθώς δεν είχαμε διδακτικά βιβλία, π α 
ρακολουθούσαμε συστηματικά τις π α 
ραδόσεις κρατώντας σημειώσεις, που
έφερε αναπάντεχα αποτελέσματα, την
καθημερινή εξοικείωση στα έδρανα και
τις βόλτες στα διαλείμματα στο ηλιόλου
στο ανατολικό προαύλιο, συντροφιέςσυντροφιές, όπου ανακαλύπταμε τον άλ
λο, τον κόσμο, την συντροφικότητα, τον
έρωτα, την πολιτική - πότε με τις ζωηρές
συζητήσεις και τα σχόλια της καθημερι
νότητας, και πότε με τις σκοτεινές ειδή
σεις των πολιτικών εξελίξεων, που με το
πέρασμα των ημερών ο ορίζοντας διαρ
κώς σκοτείνιαζε. Τον Ιούλιο του 1936 ξε
κίνησε ο πόλεμος στην Ισπανία με τα
πρώτα σημάδια για την αναμέτρηση των
φασιστικών καθεστώτων με τις ευρωπαϊ
κές δυτικές δυνάμεις, που κράτησε ως

την συντριβή των πρώτων (8 Μαΐου
1945). Έκτοτε άρχισε η νέα εποχή, η πιο
φιλελεύθερη και ευτυχής στην Δυτική
Ευρώπη (1950-1999 περίπου), και τα οι
κονομικά του πανεπιστημίου βελτιώθη
καν ώστε στις τελευταίες δεκαετίες να
υπάρχουν φοιτιτικές εστίες και δελτία σί
τισης για τους φοιτητές - πράγματα
αδιανόητα και ανύπαρκτα στα δικά μου
φοιτητικά χρόνια που φυσικά βάραιναν
στην διαβίωση των επαρχιωτών φοιτη
τών που προσπαθούσαν με οιαδήποτε
απασχόληση να τα βγάλουν πέρα.
Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί
στην πανεπιστημιακή φοίτηση είναι μια
εγχώρια δικτατορία. Έχω ζήσει δύο δι
κτατορίες: μια εκείνη της 4ης Αυγούστου του Ιωάννη Μεταξά ως φοιτήτρια
(1936) και μια την Χούντα (1967-1974)
ως υφηγήτρια και καθηγήτρια. Είναι τα
νέα παιδιά, συγκεντρωμένα σε χώρους
πανεπιστημιακούς περιορισμένους, με
ενθουσιασμούς και λαχτάρα για ιδανικά,
δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία, έτοιμα
να αγωνισθούν γι' αυτά την ώρα που άλ
λοι απ’ έξω τα θεωρούν ευκαιρία να πε
ράσουν στην πρώτη γραμμή, χωρίς μόρ
φωση, χωρίς γνώσεις ή πολιτισμικό πε
ρίβλημα, προβάλλοντας συνήθως έναν
κακοσχεδιασμένο κίνδυνο για κίνδυνο
του έθνους, της πατρίδος, να συνδρά
μουν την σχεδιαζομένη ή αρχομένη δι
κτατορία. Έτσι πράκτορες και άλλοι
ανάλογοι τύποι προβάλλουν στους πα
νεπιστημιακούς χώρους ως σωτήρες.
Πάντως τότε, στα 1936, όλοι γνώριζαν
ποιος ήταν ο διοικητής της Ειδικής
Ασφαλείας και ποιος ο επικεφαλής της
παρακολουθήσεως των φοιτητών, περιποιημένος και καλοντυμένος νέος, που
οι έξω πράκτορές τους έρχονταν στις αί
θουσες να παρακαθίσουν στα έδρανα.
Στο τέλος της δικτατορίας της Χού
ντας η αναστάτωση μέσα και έξω από
τους πανεπιστημιακούς χώρους ήταν
πολύ χειρότερη, καθώς και οι μετέχοντες κάθε πλευράς περισσότεροι και βι
αιότεροι, τα δε συμφέροντα αναμφιβόλως μεγαλύτερα.
Ας φύγομε τώρα από τα παλιά και ας
μεταφερθούμε στα σημερινά, που οικο
νομικά και κοινωνικά η ζωή έχει αλλάξει,
αλλά όχι και ο τόπος σ ’ αυτήν την γωνιά
της Οικουμένης, όπου στα 3.500-4.000
περίπου χρόνια διαφορετικοί λαοί έχουν
περάσει. Μένομε εμείς οι Έλληνες και οι

Πέρσες, κρατώντας την ίδια γλώ σσα ο
καθένας, αλλά χάσαμε τη θρησκεία, και
τρίτοι οι Εβραίοι που διατήρησαν τη
θρησκεία τους αλλά με την διασπορά
έχασαν την γλώ σσα τους. Απίστευτα αν
θεκτικοί και επίμονοι οι Εβραίοι ξαναανέστησαν πάλι σήμερα την γλώ σσα
τους. Ποιοι άλλοι λαοί της Ευρώπης
έχουν τέτοια ιστορική συνέχεια! Ας ξαναδούμε την γειτονιά μας από την αρχή,
ξεκινώντας στου Μακρυγιάννη, γωνία
Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Βύρωνος,
φθάνοντας στην πλατεία Μνησικλέους
όπου το χορηγικό μνημείο, γνωστό ως
Φανάρι του Διογένους. Από εκεί ανεβαί
νομε τα σκαλιά ως τον Άγιο Νικόλα τον
Ραγκαβά (12ος αι.), μέχρι την Εξαρχία
του Παναγίου Τάφου, απ' όπου ρίχνομε
τα μάτια μας στο βορεινό τείχος της
Ακροπόλεως και βλέπομε ευλαβικά
εντοιχισμένους τους σπονδύλους από
τις κολόνες του αρχαίου ναού της Αθηνάς που κατέστρεψαν οι Πέρσες (τι σύ
μπτωση από λαό της Ανατολής!) για να
θυμούνται οι Αθηναίοι τους αγώνες τους
και να αγρυπνούν. Προχωρώντας στον
ωραίο περίβολο γύρω από το τείχος και
με θέα την κοιλάδα προς τα κάτω, περ
νάμε δίπλα από το Παληό Πανεπιστήμιο
και με τα πρώτα φώτα στο σούρουπο ξε
χωρίζει φωτισμένο το Θησείο και στον
αριστερό λόφο το Αστεροσκοπείο. Όλα
φωτισμένα, όλα στη θέση τους, να μας
θυμίζουν την ιστορία μας, τις παραδό
σεις μας, τον πολιτισμό μας, που μας δί
νουν το δικαίωμα να αισθανόμαστε πε
ρήφανοι ως λαός. Να αγαπήσετε και
σεις αυτόν τον λαό και τον τόπο.
Ας ξεκινήσουμε από το ζευγάρι τα χελι
δόνια στις τοιχογραφίες της Θήρας, να
θυμηθούμε τους στίχους του Κωνστα
ντίνου Πορφυρογεννήτου (10ος αι.) Ίδε
το έαρ το γλυκύ πάλιν επανατέλλει, φέρον υγείαν και χαράν και την ευημερίαν,
για να φθάσουμε στο σημερινό πανηγυ
ρικό άσμα Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη
ακριβή, ως να γυρίσει ο ήλιος θέλει δου
λειά πολλή...
Δεν μπορούν να καυχηθούν πολλοί ση
μερινοί λαοί της Ευρώπης για τέτοια
ιστορική παράδοση και πολιτισμική συ
νέχεια.
Να νιώσετε κι εσείς ότι έχετε χρέος να
συνεχίσετε τα ίδια ιδανικά, με τον ίδιο
ζήλο και την ίδια πεποίθηση όπου και αν
ταχθείτε.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 20 05
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Παράδοξα αλλά και λογικά μέσα στον παραλογισμά τους
(«Τι έχεις Γιάννη, τι είχα πάντα»)
του Αλέκου Τζιόλα

ενικό παράδοξο είναι να υπάρχουν
στη χώρα μας πανεπιστημιακές θεολογικές σχολές και να θέλει το
κράτος να δημιουργήσει
νέες
«Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», πα
νεπιστημιακού επιπέδου και αυτές, υπό
τη διοίκηση της Εκκλησίας, επειδή δεν
τις ελέγχει πια η Αρχιεπισκοπή. Πολλα
πλά παράδοξο είναι σε δύσκολους οικο
νομικά καιρούς, όπου το κράτος αδυνα
τεί να φέρει στην πλάτη του το βάρος
της δημόσιας περιουσίας και εξαιτίας
αυτού έχει αποδυθεί σε αγώνα ξεπουλή
ματος της, να αναλαμβάνει αυτό τις δα
πάνες ίδρυσης και λειτουργίας των νέων
εκκλησιαστικών σχολών, τη στιγμή που η
Εκκλησία διαθέτει τεράστια περιουσία
και δείχνει να ξέρει να τη σέβεται, να τη
διατηρεί αμύθητη πάντα και να την αυξά
νει σταθερά. Λογικά παράδοξο είναι επί
σης να ιδρύει η Πολιτεία σχολές πανεπι
στημιακού χαρακτήρα χωρίς τις σύμφυ
τες προδιαγραφές των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων. Πολιτικά παράδοξο είναι
ακόμη σε περίοδο που ο Αρχιεπίσκοπος
από δική του υπαιτιότητα απώλεσε το
κύρος του και παραπαίει ηθικά να θέλει η
κυβέρνηση να του προσφέρει ως δώρο
προσωπικό πανεπιστήμιο, για να τον
αναστηλώσει.
Λογικό όμως είναι από την άλλη να θέλει
η κυβέρνηση ειρηνική συνύπαρξη με την
υπερκόσμια εξουσία, που στη χώρα μας
είναι περισσότερο κοσμική παρά υπερκό
σμια. Δρέπει ψήφους από αυτό. Λογικό
επίσης είναι, αν υπάρχει προπάντων και
σχετική συμφωνία, να κάνει χαρίσματα
προς την Εκκλησία, για να μην εγείρει η
τελευταία το θέμα των ταυτοτήτων. Τη
βοήθησε τότε ο πρωθυπουργός να το
προβάλει, για λόγους βέβαια ευνόητους,
ευκαιριακούς δηλαδή, μα καθώς οι καιροί
δεν ευνοούν την επαναφορά του θέμα
τος, κάνει αυτό το δώρο προς την Εκκλη
σία, για να την κρατά σε ήμερη κατάστα
ση. Λογικό επίσης είναι, αφού η Εκκλησία
είναι κράτος εν κράτει, να έχει και δικό
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της πανεπιστήμιο. Λογική πρέπει να θεω
ρηθεί ακόμη η υλοποίηση εκ μέρους της
κυβέρνησης των προνομιών που παρέχει
το Σύνταγμά μας προς την ορθόδοξη
Εκκλησία. Βαθιά λογική είναι προπάντων
η υποχρέωση της κυβέρνησης ν’ ανταπο
δώσει την οφειλή της απέναντι στην
Εκκλησία για τις υπηρεσίες που προσφέ
ρει πάντα τόσο στο σύστημα που υπηρε
τεί το κυβερνών κόμμα όσο και στο ίδιο,
καθώς δεν υπάρχει ιδεολογικός διαχωρι
σμός ανάμεσά τους. Και όπως τα οικονο
μικά μέτρα που παίρνει ως κυβέρνηση το
κόμμα αυτό δε θίγουν την άρχουσατάξη,
αντίθετα την ευνοούν, έτσι δε θίγουν και
την Εκκλησία που ανήκει στην άρχουσα
τάξη. Αυτό, θα μου πείτε, γινόταν και με
την προηγούμενη κυβέρνηση, του
ΠΑΣΟΚ, και προοριζόταν μάλιστα βάσει
του δικού του σχεδίου πρύτανις ο Αρχιε
πίσκοπος. Όμως δεν είπα ποτέ εγώ ότι
πρόκειται για άλλο ιδεολογικό κόμμα. Μα
πιο λογικό απ' όλα είναι, αφ' ής στιγμής
στη μακραίωνη παράδοσή μας η Εκκλη
σία μοιραζόταν την κοσμική εξουσία με
τους εκάστοτε φορείς της, αν δε νεμόταν
το μεγαλύτερο μέρος της, να διατηρεί
και σήμερα την ίδια σχέση με αυτήν.
Αλλ' όμως τι πρέπει να θεωρείται παρά
δοξο και τι λογικό και ποια η διαφορά
τους;
Αν πάρουμε ως ενσαρκωτή του λόγου
τον αρχαίο μας πολιτισμό, την αρχαία ελ
ληνική παράδοση -αυτό δε νομίζω πως
τολμά, τουλάχιστον θεωρητικά, νατό αμ
φισβητήσει κάποιος, είτε Έλληνας είτε
ξένος- γιατί εκεί παρατηρούμε να γεν
νιέται ο λόγος, να ανδρώνεται και να
παίρνει τη θέση του κέντρου της ζωής,
τότε η μείξη του με το εξωλογικό στοι
χείο της χριστιανικής πίστης και η υποτα
γή του σ ’ αυτή συνιστά την αναίρεσή του
και την αφάνειά του από το γεωγραφικό
χώρο που τον ανέδειξε. Έκτοτε η κοσμι
κή εξουσία, που δεν ήταν γηγενής αρχι
κά κι ούτε διατηρούσε συγγένεια ως
προς τα βασικά χαρακτηριστικά της με

την αρχαία εξουσία, μοιράζεται μισή μισή περίπου ανάμεσα σε βυζαντινούς αυτοκράτορες και Εκκλησία, ενώ στην πε
ρίοδο της Τουρκοκρατίας άμεσα ασκεί
ται αποκλειστικά από αυτή και έμμεσα
και από το Σουλτάνο. Κατά τον αγώνα
της απελευθέρωσης και στην προσπά
θεια να ανασυγκροτηθούμε ως κράτος
έχει μεγάλη νομή κοσμικής εξουσίας και
γ ι’ αυτό παρεμποδίζει με κάθε τρόπο την
εκλογίκευσή της, που προωθούνταν από
εκφραστές του ευρωπαϊκού Διαφωτι
σμού, με αποτέλεσμα ως και σήμερα να
παραμένει ανολοκλήρωτη η εκλογίκευση
του κράτους και να εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό η άσκηση της κοσμικής εξουσίας
από την Εκκλησία. Η παράταιρη σύζευξη
χριστιανικής πίστης και αρχαίου λόγου,
που επέφερε τον εξοβελισμό του δεύτε
ρου, μας κληροδότησε αυτή την εξάρτη
ση του κράτους από την Εκκλησία και κά
θε εγχείρημα απαλλαγής από αυτή προ
σκρούει στην άρνηση της δεύτερης να
παραιτηθεί από δικαιοδοσίες κοσμικού
χαρακτήρα. Ένα είδος μερικού χομεϊνισμού χαρακτηρίζει και αυτή τη στιγμή
την άσκηση της κρατικής εξουσίας. Γιατί
τα συμπτώματα της παρά φύση σύζευ
ξης είναι διαρκή. Γι’ αυτό και είμαστε
υποχρεωμένοι
ως
νεοέλληνες
να
αντλούμε στοιχεία του αρχαίου λόγου
μέσω της Δύσης, όπως ακριβώς γίνεται
με τα γλωσσικά αντιδάνεια, προκειμένου
να θεμελιώσουμε στις δικές του βάσεις
την οργάνωση του συλλογικού μας βίου
και να πραγματώσουμε την ολοκλήρωση
του εξορθολογισμού του κράτους.
Όσο το ελληνόπουλο, που στενάζει
ασύνειδα μέσα μας, θα επικαλύπτεται
εξαιτίας μεταφυσικών φοβιών από το
χριστιανόπουλο, η αναίρεση του λόγου
των προγόνων μας θα παραμένει σταθε
ρή και η πρωταρχική μας ιδιότητα στη
βαθύτερη ουσία της θα μένει πάντα νε
κρή. Έως τότε το παράδοξο με το λογικό
θα στήσουνε μαζί χορό τρελό στα αλώ
νια του παράλογου.
,ε&|

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠΩΣ ΤΟ... «ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Στο τεύχος αυτό του Αντί αναδημοσιεύεται, ολόκληρο
σχεδόν, ένα μικρό τεύχος που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο
μοναχός Νικόλαος, από το κελί του Σταυρού της μονής
Καρακάλλου του Αγίου Όρους. Σκοπός του κειμένου είναι
να καταδείξει την απαράδεκτη, όπως ισχυρίζεται,
κατάσταση που επικρατεί στο Άγιον Όρος. Κατάσταση,
στην οποία, παρ' όλο που δεν αναφέρεται ρητά, όπως
αποκάλυψε ο ίδιος στο Αντί, περιλαμβάνονται ίντριγκες,
με βρόμικα «κόλπα» και ακόμα, όπως φαίνεται, μέχρι και
ανθρώπινα θύματα, αλλά και με δραστηριότητες που
έχουν να κάνουν με χρήματα, εξαπάτηση ανυποψίαστων,
καθώς και με «παιχνίδια» που στρέφονται κατά του
ελληνικού κράτους.

Για τις δραστηριότητες αυτές μάλιστα, αλλά και
γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί στο Άγιον
Όρος, ο μοναχός Νικόλαος έχει ενημερώσει, όπως μας
είπε, την τοπική ιερά κοινότητα, τον υποδιοικητή του
Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς
και την πρόεδρο της Βουλής κ. Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη,
ενώ για δυο περιπτώσεις ανθρώπων που έχασαν τη ζωή
τους κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες και για τις
οποίες διαπίστωσε ότι γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης,
ενήμεροι είναι η Αστυνομία των Καρυών και η Εισαγγελία
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που διεξάγει σχετική έρευνα.
Στο κείμενό του ο μοναχός Νικόλαος αναφέρει:

Θρησκευτικές οργανώσεις και Άγιον Όρος
έλοντας οι πιστοί να συναντή
σουμε τον Αλλο, θυσιάζουμε
εκούσια τον παλαιό μας εαυτό,
τα πάθη μας. Έ τσι μπορούμε να
ε'χουμε όλοι την λεγάμενη γενι
κή ιερτυσύνη. Οι Ορησκευτικε'ς οργα
νώσεις κατανοούν την γενική ιερτυσύνη
με δικό τους τρόπο (ως συστράτευση
και doping) και την απε'διδαν αποκλει
στικά στους εαυτούς τους. Διαίρεσαν
την Εκκλησία σε χριστιανούς πρώτης
και δεύτερης κατηγορίας, στους ενσυ
νείδητους (πβ. το ρωμαιοκαθολικό, και
προτεσταντικό, pratiquants) και τους
χλιαρούς. Στους «εμείς» και τους «άλ
λους»! Βλε'ποντας τε'τοια ο πιστός λαός,
και για να συνεχίσει να φυλάει στην
ψυχή του τα σωστά κριτήρια, στην πλειοψηφία του «ξέκοψε από την Εκκλη
σία».
Και σήμερα «μέσα στην Εκκλησία»,
πολλοί ορθόδοξοι κατ’ όνομα χριστια
νοί και πλήθος ελληνικών μονών, με
αρχηγό το Αγιο Όρος, αντιγράφουμε
πιστά τις Ορησκευτικε'ς οργανιόσεις.
Πριν από 30 περίπου χρόνια άρχισαν
κάποιοι να ξεχωρίζουν τα μοναστήρια
σε οργανωσιακά και παραδοσιακά.
Ονόμασαν οργανωσιακά αυτά των
οποίων οι ηγούμενοι κατά τη νεότητά
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τους συνδεόντουσαν περισσότερο ή λι
γότερο με κάποια θρησκευτική οργά
νωση, κατά βάση τη «ΖΩΗ». Πρόκει
ται για εντελώς απλοϊκό διαχωρισμό,
που κατά πάσα πιθανότητα τον επινόη
σαν οι «παραδοσιακές» μονές, σ’ αυ
τών πάντως των μονών τους κόλπους ο
διαχωρισμός αυτός θεωρείται έγκυρος
και αναπαράγεται. Το κυριότερο όμως
είναι ότι αντιστρέφει την πραγματικό
τητα...
Μετά τη διαίρεση που έφεραν οι ορ
γανώσεις στην Εκκλησία, έφιτασαν επί
Χούντας να θεωρούνται αυτές ως Εκ
κλησία από τους περισσότερους, από
τους περισσότερους «της Εκκλησίας»
και από τους «εκτός Εκκλησίας». Και
μετά το ’74, πολλοί που προερχόντουσαν από κάποια θρησκευτική οργάνω
ση ή απλά κουβαλούσαν στην ψυχή
τους τέτοιες επιδράσεις και ήθελαν να
γίνουν μοναχοί επέλεγαν «παραδο
σιακό» μοναστήρι. Για τούτο ακριβώς
τα χαρακτηριστικά των οργανιόσεών,
με κυριότερα τις ενέργειες που απο
σκοπούν στην προσέλκυση κόσμου
στη μονή και την αποκοπή της διοίκηΛ
σης από το σώμα, προϊόντα της μεγά
λης περί εαυτών ιδέας και της δουλοπρέπειάς τους αντίστοιχα, τα εφάρμο

σαν συστηματικά και τελικά τα κατέ
στησαν κυρίαρχο(;) τρόπο στο Όρος
οι «παραδοσιακές» μονές. Κάποιες
απ’ αυτές έφτασαν να καπηλευτούν
για τους ηγουμένους τους και το κατη
γόρημα «άγιος», με τις ευλογίες β ε
βαίως των ίδιων των «αγίων»(!...) βασικό μέσο αύξησης της επιρροής
τους...
Αφήστε
τις
προφητείες
«αγίων» γερόντων για τον Αντίχριστο,
την επικείμενη(...) συντέλεια του κό
σμου, πολέμους κ.λπ. Οι συνέπειες αυ
τών είναι εξαιρετικά οδυνηρές, έως

και φρικιαστικές.
Δεν έχω υπ’ όψιν μου κάποια ενέρ
γεια για τον έλεγχο της κατάστασης.
Αντίθετα μάλιστα, το όλο φαινόμενο
και ιδιαίτερα τα πιο θλιβερά περιστατικά-συμπτώματά του αποκρύπτονται
συστηματικά, συνεργία των συναφών
πολιτειακών θεσμών. Μέχρι και τα
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’90 η
νοοτροπία αυτή, ο καισαροπαπισμός,
προκαλούσε αρκετή ένταση στο Όρος.
Τότε όμως η ένταση αμβλύνθηκε.
Για να μπορέσει ο διάβολος να κάνει
το παιχνίδι του και στο Όρος, μέσω της
χορήγησης σ’ αυτό συγκεντρωμένου
χρήματος, φρόντισε πρώτα να κατασι
γάσει τις εσωτερικές εντάσεις. Για τον
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σκοπό αυτό -και όχι μόνο- απομάκρυ
νε από το Αγιο Όρος το Οικουμενικό
Πατριαρχείο. Το Οικουμενικό Πα
τριαρχείο ήταν με'χρι το ’92 κεντρικό
σημείο τριβής στο Όρος, διότι ήταν το
κατ’ εξοχήν εμπόδιο στις φαντασιώσεις
των «παραδοσιακών». Ως εστία ενότη
τας απεκάλυπτε τον ιδεοληπτικό τους
χαρακτήρα.
Τότε η πλειοψηφία των μονών του
Όρους κουβαλώντας τον αυτοπροσδιορισμό «παραδοσιακή» ήθελε να κό
ψ ει τους δεσμούς Οικουμενικού Πα
τριαρχείου - Αγίου Όρους. Το σχετικό
όμως προεδρικό διάταγμα υπογράφε
ται 20/7/98 (Φ.Ε.Κ. 2δ/7/98). Πρόκειται
για διάταγμα που ορίζει τρόπο διοίκη
σης του Όρους επί τη βάσει του σχιζογενούς διαχωρισμού «πνευματικό» «διοικητικό». Αποσιωπά το Οικουμε
νικό Πατριαρχείο εντελώς.
Ο σκοπός του διατάγματος καταγρά
φεται στο άρθρο 1, αλλά τον δηλώνει
και ο τίτλος του: «Π ερί του Οργανι
σμού της Διοικήσεως του Αγίου
Όρους». «Οργανισμός της Διοικήσεως», όχιπλε'ον ε'νατο σώμα... «Αυτοτε
λής δημόσια αρχή» μεταξύ Οικουμενι
κού Πατριαρχείου και μοναχών του
Όρους...
Και το Πατριαρχείο «απομακρύνθη
κε» από το Όρος, όπως κάθε αληθινός
πατέρας όταν δεν τον θέλει το παιδί
του.
Είναι χαρακτηριστική η στάση των
«παραδοσιακών» απέναντι στο συγκε
ντρωμένο χρήμα. Αξίζει να αντιπαραβάλει κανείς την αρνητική προς τα ευ
ρωπαϊκά χρήματα δήλωση που εξέδω
σαν, μάλιστα ως ι. Κοινότητα, με την
κατοπινή «αντίστοιχη» μυστικοπαθή
τους πρακτική. Είναι στάση που ενερ
γ εί παραπλανητικά, πρωτίστως προς
τους ίδιους τους εαυτούς τους και τα
καλογέρια τους. Καθώς αποκαλύπτε
ται, φανερώνει την ανωριμότητά τους το αν πρόκειται μόνο για ανωριμότητα
θα το δείξει ο χρόνος.
Κατ’ αυτούς, ο βασικός χρηματοδότης
του Αγίου Όρους δεν γνωρίζει ποιο
Όρος χρηματοδοτεί και γιατί. Λέτε να
μη γνωρίζει; Ή ίσως θεωρούν τους
εαυτούς τους πιο ικανούς διπλωμάτες
απ’ αυτόν; Ταυτόχρονα θεωρούν ότι η
Παναγία θα εξακολουθεί πάντα να φυ
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λάει το Αγιο Όρος, ό,τι κι αν διενερ
γούν σ’ αυτό.
Αλλά μήπως αυτά είναι οι τελευταίες
εκδηλώσεις της άμυνάς τους και τις
ακολουθήσει μετάνοια; Και θα συνο
δεύεται άραγε αυτή από ανάλογα έρ
γα;
Η περιθωριοποίηση του Οικουμενι
κού Πατριαρχείου από το Άγιο Όρος,
ο στροβιλισμός έκτοτε των προεστώτων
του Όρους γύρω από τις χρηματοδοτή
σεις και τους επισκέπτες και η συστη
ματική συγκάλυψη των προβλημάτων
του τι εξυπηρετούν; Συνδυαζόμενα μά
λιστα με το διάχυτο κατά τα δέκα τε
λευταία χρόνια αίσθημα ευφορίας περί
τα εκκλησιαστικά; Στο οποίο πρωτο
στατεί το Άγιο Όρος...
Το Αγιο Όρος μπορεί να ξαναλειτουργήσει ως σώμα. Μόνο έτσι μπορεί
να αναστηθεί, να μην εξελιχθεί σε μού
μια. Προς τούτο δεν απαιτείται μόνο η
σχετική βούληση των μοναχών του.
Απαιτείται και να πάψουν να προσβάλονται οι θεσμοί που το διέπουν, αντί
θετα, να ενισχυθούν. Εκκλησιαστικοί
και πολιτειακοί, στη βάση του «ασυγχύτως και αδιαιρέτως»:
• Νομοθετική αποκατάσταση της
σχέσης Οικουμενικού Πατριαρχείου Αγίου Όρους. Αντικατάσταση του δια
τάγματος 227/98.
• Συνεργατική μόνο παρουσία της
Πολιτείας στο Όρος.
• Επαναφορά του θεσμού του «πρώ
του».
• Βαθμιαία ενεργοποίηση των μονα
χών για την ανάδειξη διοικήσεων (μο
νών και Όρους) που θα εκφράζουν τη
βούλησή τους. Μεταξύ των άλλων αυτό
σημαίνει ότι οι αντιπρόσωποι των μο
νών θα αναζητούν αυτήν τη βούληση·
απροσωπόληπτα, άίδεόληπτα.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

1. Δ έμε ότι οι θρησκευτικές οργανώ
σεις είναι ένας συνδυασμός προτεστα
ντισμού και παπισμού, αλλά πόσοι ανα
λογικά χριστιανοί εννοούμε σαφώς τι
σημαίνει αυτό; Οι περισσότεροι φαίνε
ται να νομίζουμε ότι μπορούν να υπάρ
χουν και ορθόδοξες θρησκευτικές ορ
γανώσεις και ότι είναι αρκετό να κρίνονται επιφανειακά, δηλαδή απλώς
από το τι λένε και το τι φαίνεται ότι κά

νουν. Ό τι η προέλευση και η ιδιαίτερη
ποιότητά τους είναι άνευ σημασίας.
Και το χειρότερο είναι το ότι σήμερα οι
θρησκευτικές οργανώσεις και οι τρό
ποι που αυτές εισήγαγαν στην Εκκλη
σία αντιμετωπίζονται με αυτή την αφέ
λεια και από την πλειοψηφία του κλή
ρου.
Είναι λοιπόν ανάγκη να γίνει ευρύτε
ρα γνωστό ότι οι επιτελείς των θρη
σκευτικών οργανώσεων ισχυρίζονται
ότι οι οργανώσεις τους υφίστανται δι
καίως, διότι, όταν πρωτοεμφανίστηκαν, η Εκκλησία ήταν ανεπαρκής!
Πρόκειται για την βασική αντίληψημοχλό μετατροπής και της ανατολικής
Εκκλησίας από σώμα σε αέρα. Από αυ
τή την πεποίθηση των θρησκευτικών
οργανώσεων απορρέουν τα προτεοταντικά χαρακτηριστικά τους, όπως π.χ. η
κατ’ όψιν κριτική, δηλαδή ο πουριτανι
σμός. Τα παπικά τους στοιχεία (π.χ. η
στρατιωτική τους αντίληψη για τη ζωή)
απορρέουν από το σκεπτικό που τους
κατέστησε αυτόκλητους σωτήρες...
Από το: «ιδού λοιπόν, υπάρχουμε
εμείς»! Δεν πρόκειται για εγγενές
ιδίωμα της Εκκλησίας της Ρώμης, αλλά
των έξωθεν επιδράσεώντης, επίκεντρο
των οποίων ήταν ένας όρος που έθεταν
στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας οι
Φράγκοι αυτοκράτορες στους νέους
πάπες, προκειμένου να τους αποδέχο
νται ως τέτοιους. Ο όρος αυτός ήταν η
αποδοχή και διάδοση του ΕίΠοςυε.
2. Μερικές μονές στο Άγιο Όρος, που
αυτοαποκαλούνται
παραδοσιακές,
προσπαθούσαν μέχρι προ τινών ετών
να πείσουν εαυτούς και αλλήλους ότι
είναι οι μοναδικοί φύλακες της νηπτι
κής παραδόσεως στην εποχή μας και οι
εκφραστές του σωστού μοναχισμού.
Ορισμένοι μοναχοί μέσα σ’ αυτές και
άτομα γύρω απ’ αυτές το προσπαθούν
αυτό ακόμα. Δεν πρόκειται μόνο για
απλούς μοναχούς, αλλά και για πυρή
νες, των οποίων ο λόγος έχει αντίκτυπο
σε πολλές ψυχές. Σπάνια βεβαίως εκ
φράζονται ευθέως.
Πολλοί αγιορείτες εκτιμούμε ότι ως
προς τον τρόπο που εκδηλώνεται όλο
αυτό δεν είναι παρά ένα θέατρο, για
εσωτερική και εξωτερική κατανάλωση,
ότι πρόκειται για συμπεριφορά σαν αυ
τήν που έχει το παιδί-υπόδειγμα μέσα

στην οικογένεια. Δηλαδή, για ψυχολο
γία κατά βάση ανταγωνιστική και, αν ο
άλλος «δεν μασάει», της σιγανοπαπαδιάς. Εν συνόλω: του μεγάλου αδελ
φού.
3. Ενώ από το ’92 και δώθε οι «παρα
δοσιακοί» κρατούν το μνημόσυνο του
οικουμενικού πατριάρχη ως αρχιεπι
σκόπου μας στην καλύτερη περίπτωση
τυπικά, προς όσους δεν τους γνωρίζουν
καλά κηρύττουν ως ύψιστη αρετή την
υπακοή(!). Και την επιβάλλουν έντεχνα
σε όσους απ’ αυτούς τους προσεγγίζουν
περισσότερο. Στην πραγματικότητα
απαιτούν πειθαρχία. Άλλωστε την αμε
σότητα στις σχέσεις την τρέμουν όσο τί
ποτε άλλο. Η μεγάλη τέχνη τους είναι
το κρυφτό.
4. Αρκετές ενέργειες κλήρου και λαού
έχουν συντελέσει ώστε πολλοί σήμερα
να μιλάμε για παράδοση εννοώντας ότι
στην πράξη την διαφυλάσσουμε μόνο
ως μία σειρά από λεπτομέρειες που
αναφέρονται σε λειτουργικούς τύπους
και τρόπους συμπεριφοράς. Και πράγ
ματι, έτσι φαίνεται. Είναι όμως τα
πράγματα πάντα όπως δείχνουν; Π ε
ριορίζομαι να αποκριϋώ ότι αρκετοί
μοναχοί αποφεύγουμε ακόμα και την
εκφορά της λέξης «παράδοση», καθώς
γνωρίζουμε την σχετική αλλοίωση. Ό τι
δηλαδή πρότυπά μας σήμερα, κατά κα
νόνα, εκούσια ή ακούσια, είναι οι θρη
σκευτικές οργανώσεις.
5. Μεταξύ των άλλων ενεργειών μας
συνεχίζουμε «ανυποψίαστοι» και το
έργο της διάλυσης του θεσμού της ενο
ρίας, που το άρχισαν ακριβώς οι θρη
σκευτικές οργανώσεις. Κύριοι μοχλοί
μας σ’ αυτό είναι η φιλαρέσκεια και η
προχειρότητα που μας διακρίνουν - το
δεύτερο είναι είδος αμέλειας. Μήπως
δεν φτάσαμε να έχουμε ο κάθε γέρο
ντας και μονή τον δικό τους κύκλο σε
κάθε πόλη; Ανθρώπους που διακατέχο
νται από την αίσθηση ότι έχουν «τον δι
κό τους άνθρωπο» σε κάποιο Θιβέτ ή
Βατικανό... Που τελικά η ψυχή τους δεν
είναι μέσα τους, όπως ακριβώς και στα
μέλη των θρησκευτικών οργανώσεων
και των αιρέσεων... Ή που συνήθισαν
πια να «πληρώνουν» το κενό της ζωής
τους με ποικίλες «εκκλησιαστικές» φυγές...
6. Περνώντας ο καιρός η υπερηφά-

νειά μας γίνεται όλο και πιο δυσδιάκρι
τη. Ένας από τους λόγους είναι ότι όλο
και περισσότερο μας εξυπηρετούν
επαγγελματίες, οπότε και οι συναλλα
γές όλο και πιο τυπικές γίνονται. Ταυ
τόχρονα όλο και περισσότερες ανά
γκες έχουμε, όλο και πιο ανεκτικοί στις
εφήμερες επαφές γινόμαστε. Αναρω
τιέμαι πόση παράκληση στις καρδιές
μπορεί να φέρνει η τυποποίηση, το μα
ζικό, το απρόσωπο, ένα Αγιο Όρος καταναλωτικό είδος.
Εδώ και πολλά χρόνια ζητείται συστη
ματικά από τις μονές του Όρους κοινή
στάση έναντι των επισκεπτών, ενώ τε
λευταία η «σχέση» με τον βασικό χρη
ματοδότη του Όρους -η ένταξη στο
πρόγραμμα Αθως- επαφίετο στη βού
ληση εκάστης μονής. Με τον συνδυα
σμό αυτό, μέσα σε λίγα χρόνια εντά
χθηκαν σιωπηρά στο πρόγραμμα όλες
σχεδόν οι μονές.
Η κυριότερη συνέπεια της αλυσίδας
των αδιαφανών διεργασιών στο Άγιο
Όρος δεν είναι η ανεμπόδιστη είσοδος
του συγκεντρωμένου χρήματος σ’ αυτό.
Αλλά το ότι έτσι το Αγιο Όρος έχασε τη
δύναμη -μήπως και τη όυνατότητα;του λόγου που είχε. Δεν πρόκειται
όμως κατ’ ουσίαν για απώλεια. Και
ίσως να είναι αναγκαία αυτή η «απώ
λεια» τούτα τα χρόνια, ως συντελεστής
για το θεμελιώδες μάθημα, ότι από ένα
σημείο και μετά η μετάνοια είναι υπό
θεση της βουλήσεως ενός εκάστου.
7. Δεν είναι του παρόντος να αναπτύ
ξω ότι ο διορθωτικός του γενικότερου
αποπροσανατολισμού τρόπος κοινω
νίας (για τους μη μοναχούς) είναι η εν
ορία. Καθένας μας όμως μπορεί να δει
τα πράγματα από κάποια απόσταση και
νομίζω ότι οι άγιοι και τα άγια δεν μας
παραδόθηκαν για να τα αντιμετωπίζου
με με άξονα τις ιδέες που τρέφουμε για
τους εαυτούς μας. Τα όρια σχέσης-χρήσης ποτέ δεν ήταν τόσο ευκρινή όσο σή
μερα.
8. Οι σχέσεις μας σήμερα, βεβαίως
και των ρασοφόρων, όχι απλώς επηρε
άζονται σε κάποιον βαθμό, αλλά και
καθορίζονται, συχνά μάλιστα αποκλειΥ
στικά, από τους κοινωνικούς τύπους, υ ι\
οποίοι δεν είναι παρά ο απόηχος τυπι
κών που αναπτύχθηκαν στη Δύση τον
Μεσαίωνα για τη χειραγώγηση της ζω

ής. Εκ τούτου και τα κριτήρια στην Εκ
κλησία σήμερα ορίζονται εν πολλοίς
συμβατικά και έξωθεν.
Στο πλαίσιο αυτό, η ευχή του Ιησού,
από κραυγή καρδιών που αισθάνονται
τη στενότητά τους, κατάντησε τύπος
που παρέχει τη δικαίωση του παραδο
σιακού χριστιανού ή μοναχού, ένα ε ί
δος σφραγίδας, όπως οι γνωστές μπλε
στα ελεγμένα κρέατα. Και η νήψη, από
εμβαπτισμός του νου στην καρδιά, κα
τάντησε φροντίδα επί των τύπων και
μελέτη υπονόμευσης του πλησίον. Μία
τέτοια νήψη και ευχή καθώς και η υπακοή κατάντησαν, από σημαντικά μέσα
τελείωσης, αυτοσκοπός, από οδοί μα
θητείας για την κατά πρόσωπο συνά
ντηση με τον πλησίον, μηχανή παραγω
γής δουλοπρέπειας. Οι κορυφαίες
αρετές διάκριση, ευθύνη και αγάπη
κατάν-τησαν να θεωρούνται υποδεέ
στερες και ο διάλογος, ορισμένες φο
ρές και η απλή εξομολόγηση, απειλή
κατά της «ειρήνης», της επίφασης της
ειρήνης.
9. Αλλά και οι συζητήσεις που διοργανώνονται επιτελικά, κυρίως αυτές που
έχουν ως θέμα τους το πρόσωπο και την
ενορία, δεν ενεργούν κατ’ ουσίαν ενα
ντίον του προσώπου και της ενορίας, τη
στιγμή που ακριβώς τα σχετικώς λεγά
μενα, όσο σωστά κι αν φαίνονται, δεν
μπορούν να είναι κάτι διαφορετικό από
περιγραφές; Οπότε και περιορίζουν το
πρόσωπο και την ενορία σε αντί-κείμενα συζητήσεων και πεδία εφαρμογής
πορισμάτων; Ή μήπως και ο Χριστός
ενήργησε από πάνω ή απ’ έναντι;
Ας μην Τον προδίδουμε άλλο με τους
μεγαλοϊδεατισμούς μας και τις συνακό
λουθες μεθόδους των οργανώσεων.
Και το άγχος μας να Τον βγάλουμε
«στους άλλους» ασπροπρόσωπο σύ
μπλεγμα των θρησκευτικών οργανώσε
ων δεν είναι κι αυτό; Να βγάλει ασπρο
πρόσωπο ποιος; Ποιον;
10. Το «να κοιτάς μόνο την ψυχή σου»
και γενικώς οι νεοπλατωνικές επιδρά
σεις στον Χριστιανισμό ενέχουν σαφή
χαρακτήρα άμυνας. Ας μη λησμονούμε,
κυρίως ας μη λησμονούν οι «παραδο
σιακοί», τη θεολογική σημασία του δι
κέφαλου και τη σχέση των δύο φύσεων
του Χριστού.
ΜΟΝΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Ευρωπαϊκή ταυτότητα
τοΰ Ά νδρέα Παναγόπονλου*

Τ

Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Βα λερί Ζισκάρ ν τ’
αυτότητα δεν είναι μόνο τό δελτίο άστυνομικής ταυ
τότητας, αλλά κάθε μέσο διαπίστωσης μιας οντότη Έ στέν, έδωσε τό προβάδισμα στό πολίτευμα καί μάλιστα
μέ τόν πιό κλασικό ελληνοκεντρικό τρόπο μέ τήν α ν α φ ο 
τας, άτομικής ή ομαδικής. Ειδικά έμεις οί "Ελληνες,
ρά του στό 2,37.1 τοΰ Θουκυδίδη άπό τόν «Ε π ιτά φ ιο τοΰ
άπό καταβολής τοΰ γένους μας άναζητοΰμε τήν ταυ
τότητά μας υπό μορφή ιστορικών ριζών καί φυλε
Περικλέους» (χρώμεθα γά ρ...). Καί, όπως ό Περικλής,
χωρίς νά τό λέει ρητά εννοεί τήν άθηναϊκή πολιτεία καί τό
τικής ίδιοπροσωπίας.
καθεστώς της άντιθετικά πρός τή Σπάρτη, έτσι καί ό γάλΟ ί άρχαίοι 'Έ λληνες, τής κλασικής τουλάχιστον εποχής,
λος ηγέτης εγείρει υπαινικτικά θέμα κρατικής ίδιοπροσω
άντιμετώπισαν τό πρόβλημα τής ταυτότητάς μας ώς
πίας καί μάλιστα άντιθετικά πρός άλλες ύπάρχουσες
φυλής, γένους, έθνους καί λαοΰ υπό δύο εντελώς διαφο
ύπερδυνάμεις καί δέν μπορεί κανείς
ρετικές μεταξύ τους οπτικές: α) τήν
νά άποφύγει νά σκεφτει καί τήν ’Α με
άγέρωχη, τής άρχαϊκής ήδη εποχής,
ρική, ειδικά μέ τό «τούς τών πέλας νό
«πάς μή 'Έ λλην βάρβαρος» μέ κύριο
Λ
μους». Αυτή είναι, θαρρώ, ή πρώτη
κριτήριο τή γλώ σ σ α , καθώς ή ίδια ή
σθεναρή δήλωση έπίγνωσης τής
λέξη είναι όνοματοποιημένη, άπό
ευρωπαϊκής υπεροχής καί στηρίζεται
τόν ήχο τοΰ άκατανόητου δήθεν
άκριβώς έκεϊ πού θά έπρεπε, στήν
«βάρ-βάρ». β) τήν πιό «πολιτισμέ
άρχαία Ε λλά δα , καί μάλιστα στήν
νη» οπτική τοΰ Ισοκράτη {Π α ν η γ υ 
Περίκλειο δημοκρατία δπως τήν έξειρ ικό ς ), «'Έ λληνες καλοΰνται οί τής
κόνισε ό Θουκυδίδης, καί προέρχεται
παιδεύσεως τής ήμετέρας ή τοΰ γέ
άπό διαπρεπή δημόσιο άνδρα καί μά
νους μετέχοντες», μέ κύριο κριτήριο
λιστα συμπατριώτη τοΰ Ά λμ π έρ Κατήν π α ιδ ε ία , δηλαδή τόν πνευματικό
μύ, ό όποιος άπό τό 1957 ήδη στό δο
πολιτισμό. Μέ τή δεύτερη οπτική δί
κίμιό του Ή εξ ο ρ ία τής Ε λ έ ν η ς είχε
νεται γιά πρώτη φορά στήν ιστορία
διαπιστώσει καί κακίσει τήν τότε άνατοΰ δυτικοΰ ημισφαιρίου ή, τρόπον
φαινόμενη υποταγή, άνεπίτρεπτη γιά
τινά, μέ σημερινούς ορούς «πολιτήν Ευρώπη, σέ ξένους άντιπνευματιτικώς ορθή», έκδοχή τής άνοχής τής
ετερότητας.
κούς τρόπους τών ίδιω ν «πέλας».
Α ντίστοιχο πρόβλημα άποτελεΐ
Τό δεύτερο κριτήριο, τό πολιτικό, μέ
τώρα ή άναζήτηση τής πραγματικής,
έμφαση στήν άνάγκη συγκρότησης
άν υπάρχει τέτοια, ταυτότητας τής
κοινοΰ Συντάγματος, μέ ενιαία άμυνα
m
m
l
διευρυνόμενης Ευρωπαϊκής "Ενω 
καί εξωτερική πολιτική, προβλήθηκε
I! μΜ
σης. Έ δώ τά κριτήρια είναι πολλά
πολύ επίκαιρα άπό τήν ελληνική προ
καί κάποτε άλληλοσυγκρουόμενα.
εδρία στό Ιο εξάμηνο τοΰ 2003 καί ό
Μ£
Γιά λόγους μεθοδολογίας θά εντοπί
λόγος τής ίδιάζουσας έπικαιρότητας
σουμε καί θά άναπτύξουμε τά κυριώτερα άπό αυτά. Μέ γιά τήν Ευρώπη καί τήν Ε λ λ ά δ α είνα ι ευνόητος γιά
χρι τώρα έχουν διαφανεΐ τά εξής προέχοντα καί πιό χα
όποιονδήποτε σκεπτόμενο πολίτη τής ύπερκείμενης πα
ρακτηριστικά κριτήρια: α) πολιτειακό, β) πολιτικό, γ) πο τρίδας.
λιτισμικό, δ) θρησκευτικό καί ε) οικονομικό. Τό α. ομοιά
Τό τρίτο κριτήριο, τό πολιτισμικό, προβάλλεται άπό
ζει πρός τό β., άλλά δέν ταυτίζεται μαζί του, καθώς τό
τούς φιλοσοφημένους άρχοντες ή/καί άπό τούς κυπρώτο άναφέρεται στό καθεστώς, τό πολίτευμα, καί τό
βερνώντες φιλοσόφους τής εύρωπαϊκής σκηνής καί μάλι
δεύτερο στήν πολιτική, ιδιαίτερα άμυνας καί εξωτερικών
στα μέσψ μιας διαφαινόμενης καί σιωπηρά ύποδηλούμευποθέσεων. ’Ακούστηκαν ήδη οί πρώτες έγκυρες φωνές.
νης σύγκλισης τής Γαλλίας καί τής Ε λλά δα ς. Π ράγματι ό
'Ο έκ τών πρωτεργατών τής Ευρωπαϊκής "Ενωσης, τέως
’ίδιος ό Ζισκάρ ντ’ Έ στέν, στον μνημειώδη λόγο του στή
Χαλκιδική, υπέδειξε ώς ένα άλλο βασικό κριτήριο τής
εύρωπαϊκής ταυτότητας τόν πολιτισμό καί μάλιστα μέ
* Ό Ά νδρέας Παναγόπουλος είναι συγγραφέας καί καθηγητής
τής Κλασικής Φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο Πατρών.
ιεραρχημένη τή σειρά: α) τοΰ κλασικοΰ έλληνικοΰ πνεύ
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΙΝ ΜΑΡΤΕΝ
Λαμπράκηδες. Ιστορία μιας γενιάς
ματος (επιστήμες, γράμματα καί τέχνες), β) των δικανικών αρχών πού άπορρέουν άπό τό ρωμαϊκό δίκαιο καί
γ) τού Χριστιανισμού.
’Α ντίθετα, πρίν άπό πάνω άπό μισό αιώνα ό νομπελί
στας T.S. Eliot, ’Αμερικανός στήν καταγωγή καί πολιτογραφημένος Βρετανός, είχε υποστηρίξει σ’ ένα βαρυσή
μαντο άρθρο δτι τό μόνο κριτήριο τής ευρωπαϊκής ταυτό
τητας είναι ή χριστιανική ομοιογένεια καί εξηγούσε τούς
λόγους, προβάλλοντας πολλά συνακόλουθα καί συμπαρομαρτούντα (δυτική παράδοση, κλασικές άξιες, άνΟρωπισμός μέ βάση τόν Χριστιανισμό). Καί αύτή ή εκδοχή
άποκλείει σιωπηρώς, άλλά πολύ εύγλωττα κάποιες επ ί
δοξες υποψηφιότητες πρός ένταξη, πού είναι γειτονικές
μέν πρός τήν Εύρώπη γεωγραψικώς (’Ασία, ’Α φρική),
άλλά ξένες πολιτισμικώς, πολιτικώς, πολιτειακώς καί
Ορησκευτικώς.
Τέλος, τήν πέμπτη οπτική, τήν οικονομική, εκφράζει ή
έδρα, πρωτεύουσα τρόπον τινά τής Ευρωπαϊκής "Ενω 
σης, οί Βρυξέλλες, κατ’ επίδραση κυρίως τού πνεύματος
τού οικονομικού ταγού τής Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, δηλα
δή τής Γερμανίας. 'Η έμφαση έδώ δίνεται στήν Ο.Ν.Ε.,
δηλαδή τήν Οικονομική καί Νομισματική 'Ένωση, πού μέ
χτυπητή εξαίρεση τήν αγγλική στερλίνα 0ά ολοκληρωθεί
μέ τήν καθιέρωση τού εύρώ. Βέβαια, ή πραγματική σύ
γκλιση είναι μακρυά άκόμα καί αυτό είναι ιδιαίτερα οδυ
νηρό γιά τούς "Ελληνες, άφοΰ εισπράττουμε ώς Βαλκάνιοι καί πληρώνουμε ώς Δυτικοευρωπαΐοι.
Καί μέ τό τελευταίο, λοιπόν, κριτήριο, τό οίκονομο-νομισματικό, οί προοπτικές τών ώς άνω υποψηφιοτήτων είναι
επίσης δυσοίωνες, σέ πείσμα τής Διεθνούς τού Κεφαλαί
ου, πού επιτάσσει επίμονα τήν ένταξή τους γιά νά αύτοδιαλυΟεϊ έκ τών έσω ή Ευρωπαϊκή 'Ένωση, μέ αιχμή τού
δόρατος τό μακρύ χέρι τής ’Αμερικής, τή Βρετανία. ’Έ τσι
έχουν τά πράγματα ώς πρός τό θέμα τής εύρωπαϊκής ταυ
τότητας τό γέ νΰν έχον.

Το βιβλίο που συ
γκεντρώνει το υλι
κό πρωτογενούς
έρευνας για μια
κρίσιμη περίοδο
της νεότερης
ιστορίας.
Άγνωστα στοιχεία
που καταγράφουν
την οργανωτική
δομή της Νεολαί
ας Λαμπράκη, τις
αδυναμίες αλλά
και το νεό πνεύμα
που έφερε αυτό
το κίνημα.

Εκδόσεις Πολύτυπο
Κεντρική διάθεση: τηλ.: 210-72.32.819

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΝ Σ Τ ΙΤ Ο Υ Τ Ο Ο Μ Α Δ ΙΚ Η Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλη: τής Ε ύ ρ ω π α ϊκ ή ς Έ ν ω σ η ς

Ιν σ τ ιτ ο ύ τ ω ν "Ομαδικής Α νά λ υσ η ς (Ε Χ ΙΛ Τ .Ι.Ν .),
τή ς Ε ύ ρ ω π α ϊκ ή ς Ο μ ο σ π ο ν δ ία ς Ψ υ χα να λ υ τικ ή ς Ψ υ χο θ ε ρ α π ε ία ς (Εί-ΡΡ) κ α ί
τή ς Ε θ ν ικ ή ς Ε τ α ιρ ε ία ς ψ υ χ ο θ ερ α π ε ία ς Ε λ λ ά δ ο ς (Ε Ε Ψ Ε ) (Μ έλος τή ς ΕΑ Ρ)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1 ) Κατά τόν Ζισκάρ ν τ’ Έστέν:
α) Ή άρχαία έλληνική κληρονομιά (μέ συγκεκριμένη
αναφορά μ ό ν ο οτόν Θ ο υ κ υ δ ίδ η ).
β) Τό ρωμαϊκό δίκαιο.
γ) Ό Χριστιανισμός.
2 ) Κατά τόν T.S. Eliot: μόνο ό Χριστιανισμός.
3) Κατά τις Βρυξέλλες: τό κοινό νόμισμα καί ή κοινή οικο
νομία.
4) Κατά τόν άξονα Παρίσι - Βερολίνο: κοινές τέχνες,
γράμματα, επιστήμες, μόδα.
5) Κατά τήν έλληνική προεδρία τού 2003: κοινό Σύνταγμα
καί κοινή έξωτερική πολιτική.
6) Κατά τόν άξονα ιστορίας ’Αθήνα - Ρώμη: πολιτισμός,
κλασικισμός, ολυμπισμός.
N. Β. Τ ί δέν ά π ο τελεϊ ε υ ρ ω π α ϊκ ή ταυτότητα: ή μή ένιαία

γλώσσα καί ή εξ αυτής άπορρέουσα νοοτροπία καί ψυχο
σύνθεση.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
'Ο μαδική Ψ υχοθεραπεία - Ψ υχόδραμα
Ψ υχολογική Α ξιο λό γηση
Κ ο ινω νικ ή Ψ υχια τρική - Κ ο ιν ω ν ιο θ ε ρ α π ε ία
Δ υ να μ ικ ή τής Ο Ικογένεια ς

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
Ο Μ Α Δ ΙΚ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο ΓΙΚ Η Α Ξ ΙΟ Λ Ο ΓΗ ΣΗ
Ψ Υ Χ Ο Δ Ρ Α Μ Α - Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΟ Θ Ε Ρ Α Π Ε ΙΑ
Θ Ε Ρ Α Π Ε ΙΑ Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ Σ
Α Θ Η Ν Α , ΙΩ Α Ν Ν Ι Ν Α , Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
Πληροφορίες - Ε γ γρ α φ ές
ΑθήναΛ
Ιωάννινα:
Θεσσαλονίκη:
Κατερίνη:
Λάρισα:

Βάλος

Γραμματτία του Α.Ψ.Κ. 9.00π μ . - 9-00 μ#Γϊω ςγία Μοιροπούλβν 0651 75487, Τ ζίνη Τάλη 0651 21782,
Φραντζίσνα Μπασιάλα 031/451331, Τρίτη - Τετάρτη 100 -1 0 0 μμ.
Α σπασία Παπαδοπούλαν 031 / 435.919, Δ ενιίρα & Τ πά ρ τη : ά.00-800 μ_μ.
Λάμιτης Σιδηράηαυλος 0351/38461 Τρίτη 10.00 -Ι.ΟΟκμ. Λ Τ πά ρ τη 5.00-8.00 μμ.
Ι ι Ο α 1. Λάμπρο ύλη 041 / Ζ53108
Μαρία Α ποσιολΟου 0421 / 5034.9
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Η Μάχη της Πύλης Δερβενοχωρι
και το Μνημείο της
του Οάνου Κωνσταντινίδη

Τ

ο καλοκαίρι του 1943, οι δυνάμεις
του 34ου Συντάγματος ΕΛΑΣ
Αττικοβοιωτίας ενεργούν επίθεση
εναντίον γερμανο-ιταλικής φά
λαγγας. Στις 13 Αυγοΰστου, στην
Κάζα, στη Θε'ση Σαλίγκαρος, με τις πολλές στροφές του δρόμου προς τη Θήβα,
πλάι στο αρχαίο φρούριο των Ελεύθε
ρων. Η επιθετική ενε'δρα εξελίχθηκε σε
«μάχη εκ του συστάδην». Απώλειες των
Γερμανο-Ιταλών 80 νεκροί, 10 αιχμάλω
τοι. Ανάμεσά τους και ο Ταγματάρχης
διοικητής Καραμπινιέρων της Θήβας
Ολίβιο Ντούτσε. Από τον ΕΑΑΣ δύο νε
κροί. Η επιχείρηση έγινε από δυνάμεις
I Τάγματος 34 Συντάγματος με επικεφα
λής τους Ταγματάρχη Λακκιώτη, Νική
τα, Θεοχάρη και Γαβριώτη.
Η είδηση για τη Μάχη της Κάζας μα
θεύτηκε γρήγορα στην Αθήνα που απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα. Με ξεχωριστή
χαρά τη δέχτηκαν όχι μόνο οι οργανωμε'νοι αντιστασιακοί που έτσι εξασφαλί
ζουν καλύτερη επικοινωνία των οργα
νώσεων με το Γενικό Στρατηγείο και τα
τμήματα του ΕΑΑΣ. Αλλά και όλοι οι
Αθηναίοι που υποφέρουν από τις συνέ
πειες μιας βάρβαρης κατοχής. Όπως
και οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών.
Ενώ αντίθετα αναστάτωσε και προ
βλημάτισε τους κατακτητές. Πρέπει τώ
ρα να παίρνουν ιδιαίτερα μέτρα ασφα
λείας στις μετακινήσεις τους. Τη νύχτα
να μην κυκλοφορούν στην αρτηρία Αθήνα-Θήβα. Τη μέρα, μόνο με συνοδεία
θωρακισμένων. Και θα θελήσουν να
δράσουν στην ίδια περιοχή...
* * *
Τη νύχτα 15 προς 16 Οκτωβρίου 1943
ένας επίλεκτος γερμανικός λόχος της
φρουράς Ελευσίνας φτάνει στο Μάζι,
κοντά στην Κάζα. Με ολονύχτια πορεία

36

ανηφορίζουν στις Πόρτες, έξω από το
χωριό Πύλη, στα Δερβενοχώρια. Ένα
τσοπανόπουλο, ο Περικλής Αύγκος,
τους βλέπει και τρέχει στο χωριό να ει
δοποιήσει τον επικεφαλής του εφεδρι
κού ΕΛΑΣ Στέφα Μαλλιάτση. Ο Στέφας, παίρνοντας το όπλο του, φωνάζει
στο χωριό «Έρχονται Γερμανοί», καλώντας στα όπλα. Αμέσως συγκεντρώ
νονται οι άνδρες της Μαχητικής Ομά
δας, πιάνουν θέσεις, ενώ ο Στέφας τους
λέει: «Δε θα πυροβολήσει κανένας, αν
εγώ δε δώσω το σύνθημα».
Σε λίγο οι Πυλιώτες πίσω από τα βρά
χια διακρίνουν τους Γερμανούς να προ
χωρούν προς το χωριό και ετοιμάζονται
να τους χτυπήσουν. Είναι όμως απίστευ
το! Μπροστά από τους Γερμανούς, με
δεμένα τα χέρια, βαδίζουν τρία τσοπα
νόπουλα. Το ένα, ο γιος του Στέφα
Μαλλιάτση Γιώργος. Το άλλο, ο Σωτή
ρης Μαλλιάτσης, γιος του πρωτοξάδερφου του Στέφα Στάθη. Και το τρίτο, ο
Περικλής Αύγκος, που στο μεταξύ τον
έχουν συλλάβει κι αυτόν. Οι Γερμανοί
συνέλαβαν τα παιδιά και τα χρησιμο
ποιούν ως προκάλυμμά τους. Όντας βέ
βαιοι πως έτσι δε θα τους χτυπήσουν οι.
Πυλιώτες.
Οι Πυλιώτες, και ξεχωριστά ο Στέφας
Μαλλιάτσης ζούνε δραματικές στιγμές.
Με το τραγικό δίλημμα: Τι θα αποφασί
σει ο Στέφας. Στον οποίον η μοίρα έχει
αναθέσει πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτί]
την τραγική στιγμή. Καθένας φαντάζεται
τις γεμάτες ευθύνη για την απόφαση, τα
χύτατα εναλλασσόμενες σκέψεις του, που
τον βασανίζουν: Είναι, βέβαια, ο Πατέ
ρας. Είναι, η Πατρίδα. Είναι το χωριό
του. Είναι η τιμή των όπλων των ιερών,
των οποίων ορίστηκε να είναι ο αρχηγός.
Η Ιστορία. Οι Σουλιώτισσες στο Ζάλογ
γο. Ο Σαμουήλ. Η παράδοση του ’21.

Και ο Στέφας Μαλλιάτσης αποφασί
ζει: «Φωτιά»! Και πυροβολεί. Οι Πυλιιότες, γύρω στους εκατό, αμέσως εξα
κοντίζουν τα πυρά τους. Σκοτιύνονται οι
πρώτοι Γερμανοί. Γρήγορα όμως αμύ
νονται. Ο Στέφας δίνει τις σχετικές δια
ταγές και αναόείχνεται ικανός αρχηγός
εν ώρα μάχης. Αμύνεσθαι περί πάτρης.
Σ ’ αυτή την ηρωική ώρα για την Ελληνι
κή Αντίσταση στα Δερβενοχώρια.
Οι Γερμανοί, υποτιμώντας τον εχθρό
τους, εγκαταλείπουν το ύψωμα που κα
τείχαν πάνω από τις Πόρτες και εισβάλ
λουν στο χωριό. Οι Πυλιώτες πολεμούν
με πείσμα, γνωρίζοντας καλά το έδα
φος.
Ο Στρατιωτικός Διοικητής του 34ου
Συντάγματος ΕΛΑΣ Αττικοβοιωτίας
Γεώργιος Ρήγος, που μόλις το πρωί της
ίδιας μέρας έχει αναλάβει τη διοίκηση,
ενημερώνεται στο χωριό Καβάσαλατων
Δερβενοχωριών, από Πυλιώτη έφιππο
σύνδεσμο, για την επίθεση των Γερμα
νών. Δ ίνει διαταγή να κινηθεί αμέσως
για ενίσχυση των Πυλιωτιόν ο 3ος Λόχος
του 5ου Τάγματος που βρίσκεται στο
γειτονικό χωριό Πάνακτο, με τους Τη
λέμαχο και Ανάποδο.
Με την άφιξη του Λόχου αρχίζει η
κάμψη των Γερμανών. Επιχειρούν υπο
χώρηση προς το Μάζι. Όμως μία διμοι
ρία με τον ταγματάρχη Δαλιάνη έχει

αποκλείσει τη διάβαση. Έτσι, κατά τις
τρεις το απόγευμα, υψώνοντας ε'να μα
τωμένο λευκό πουκάμισο, οι Γερμανοί
παραδίνονται. Απώλειε'ς τους 80 νεκροί,
42 αιχμάλωτοι. 3-4 μόνο κατάφεραν να
διαφύγουν. Ας σημειωθεί πως ανάμεσα
στους αιχμαλώτους, κανε'νας βαθμοφό
ρος. Έχουν όλοι σκοτωθεί πριν παρα
δοθούν οι στρατιώτες.
Αργότερα οι Πυλιώτες έφεραν τους
νεκρούς τους στο χωριό. Συνολικά δε
κατέσσερις. Ο Στέφας Μαλλιάτσης βρή
κε τον γιο του Γιώργο. Τον πήρε στην
αγκαλιά του, μαζί με τον πατέρα Χρυσό
στομο, τον αντάρτη παπά του Συντάγμα
τος. Και θα φροντίσουν για τον ενταφια
σμό του παιδιού, θρηνώντας με τη μητέ
ρα του. «Πώς κλείσαν τα ματάκια σου
και δε θωρείς που κλαίω και δε σαλεύ
εις, δε γροικάς τα που πικρά σου λέω;»,
όπως στον Επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου.
Μαζί με τον Γιώργο και ο Σωτήρης και
ο Περικλής.
Την επομένη, 17, οι Γερμανοί θα επιτε
θούν από τρεις πλευρές. Στα Κρώρα,
στην Πάνακτο και στην Πύλη. Τέσσερα
φορτηγά με 20 άνδρες το καθένα ανηφορίζουν από Ελευσίνα προς Κρώρα.
Προωθημένες δυνάμεις των ανταρτών
με τον Αριστείδη χτυπούν τα αυτοκίνητα
με πολυβόλα και όλμους. Ένα βλήμα
όλμου πέφτει στο πρώτο αυτοκίνητο σε
κιβώτιο πυρομαχικών. Έκρηξη, φωτιά
στη μηχανή του αυτοκινήτου, ενώ τα άλ
λα πέφτουν πάνω σ’ αυτό. Οι αντάρτες
εξακολουθούν να βάλλουν. Νεκροί 75
Γερμανοί. Γρήγορα έρχονται ενισχύ
σεις των Γερμανών που με τα καταιγι
στικά τους πυρά φέρνουν τους αντάρτες
σε δύσκολη θέση. Η οποία βελτιώνεται
όταν φτάνουν ενισχύσεις με τους Βερμαίο, Διαμαντή και Δυοβουνιώτη και τη
Διμοιρία 45 έμπειρων πολεμιστών Ρώ
σων, πρώην αιχμαλώτων, που ξέφυγαν
και ήρθαν στον ΕΛΑΣ.
Στην Πάνακτο οι Γ ερμανοί είναι καθη
λωμένοι, παρά τη δράση του πυροβολι
κού τους.
Στην Πύλη φτάνει ένα γερμανικό τάγ
μα από τη Θήβα. Η διοίκηση του Συ
ντάγματος, Ρήγος, Βερμαίος, Ορέστης,
στέλνει αμέσως δύναμη με τον Θεοχά
ρη. Όμως οι Γερμανοί, επηρεασμένοι
και από τις μακάβριες εικόνες των σκο
τωμένων χτες συναδέλφων τους, έχουν

ήδη αποχωρήσει.
Την επομένη, 18 Οκτωβρίου, η Διοίκη
ση επιχειρεί αντεπίθεση στην περιοχή
των Κρώρων η οποία δεν πετυχαίνει. Οι
Γερμανοί έχουν φέρει ενισχύσεις και
διαθέτουν μεγάλη υπεροχή, αριθμητική
και στον οπλισμό.
Ο αγώνας είναι άνισος. Με κίνδυνο
αποκοπής και εγκλωβισμού τμημάτων
του ΕΛΑΣ. Έτσι, αποφασίζεται η σύ
μπτυξη. Στα προληπτικά μέτρα για επιτυ
χημένη αποχώρηση από όλο το οροπέδιο
Δερβενοχωριών, ο Ρήγος διατάσσει τον
Αλέξανδρο να καταλάβει με τριάντα
αντάρτες το ύψωμα Πέτρα της Συκιάς,
ανάμεσα Πύλη και Πάνακτο, στο πιο κο
ντινό σημείο στις θέσεις των Γερμανών.
Και να τους παρενοχλούν αδιάκοπα με
ριπές αυτομάτων και ατομικές βολές. Και
να μη φύγουν χωρίς γραπτή διαταγή. Το
τμήμα δέχεται καταιγιστικά πυρά με πυ
ροβόλα και όλμους. Με τέσσερις τραυμα
τίες. Τους φροντίζει ο αντιφασίστας ιταλός γιατρός από την Πάρμα Νίνο Μπραντολίνι, που έχει έρθει στον ΕΑΑΣ.
Ο Αλέξανδρος δέχεται να αποχωρή
σει με τους άνδρες του μόνο με τη γρα
πτή διαταγή του Ρήγου που φέρνει έφιπ
πος ο Θεοχάρης, ενώ έχει ήδη νυχτώσει.
Τελικά ολοκληρώνεται με επιτυχία η
αποχώρηση από τα Δερβενοχώρια. Οι
μονάδες επιστρέφουν στις περιοχές
τους. Το I Τάγμα του 34ου Συντάγματος,
με 250 αντάρτες σε μικρές ομάδες, κα
ταφεύγει προσωρινά στις δασωμένες
περιοχές της Πάρνηθας.
Οι Γ ερμανοί, διαπιστώνοντας την απο
χώρηση των ανταρτών, μπαίνουν στα
χωριά και τα καίνε. Την Πύλη, την Πά
νακτο, τα Κρώρα και τα Σκούρτα. Τα
Καβάσαλα όχι. Αφού δεν τα ανάφερε η
εμπρηστική διαταγή στον κατάλογο που
πήραν στη Θήβα ως ξεχωριστή κοινότη
τα, αλλά ως οικισμό της Πανάκτου.
Έτσι, με μικρονοϊκούς ναζιστικούς συλ
λογισμούς, τα Καβάσαλα γλύτωσαν την
πυρά.
Χ ,
Η Διοίκηση του Συντάγματος, από την
πρώτη μέρα μετά τη Μάχη της Πύλης,
έχει συντάξει και στείλει στον γεριιανό
Διοικητή Ελευσίνας έγγραφο στο οποίο
ενημερώνουν πως έχουν 42 αιχμαλώ
τους Γερμανούς που δέχονται να ανταλ
λάξουν με ομήρους, με τη διαβεβαίωση
πως δε θα καούν τα Δερβενοχώρια.

Αλλιώς, οι αιχμάλωτοι θα εκτελούνταν.
Και ήταν γραμμένα τα 42 ονόματα με τις
υπογραφές των αιχμαλώτων που βεβαί
ωναν έτσι ότι ζούνε.
Το κάψιμο των χωριών ήταν η έμπρα
κτη απάντηση του γερμανού Διοικητή.
Έτσι, και η τύχη των 42 αιχμαλώτων ε ί
χε κριθεί. Κυρίως για ευνόητους λόγους
ασφαλείας.
Απολογισμός τριήμερης Μάχης Δ ερ
βενοχωριών: Βεβαιωμένοι 300 Γερμα
νοί νεκροί. Αντάρτες: Ένας νεκρός και
δύο ιταλοί αντιφασίστες χειριστές μυ
δράλιου στα Κρώρα. 25 τραυματίες.
Και, βέβαια, οι 14 νεκροί της Πύλης.
Οι επιτυχίες του ΕΛΑΣ στα Δερβενο
χώρια σκορπίζουν εθνική περηφάνια
και ενθουσιασμό στην Αθήνα και Αττικοβοιωτία. Ξεχωριστά συγκινεί η τραγι
κή περίπτωση Μαλλιάτση. Με την πα
τριωτική έξαρσή της.
*

*

*

Οι νικηφόροι αγώνες του ΕΛΑΣ συνε
χίζονται από τότε σ’ όλη τη χώρα. Ένα
χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο 1944, οι
Γερμανοί θα φύγουν. Θα έρθουν οι
Αγγλοι. Και, μετά την αναμέτρηση, τον
Δεκέμβριο ’44, και την αποχώρηση από
την Αθήνα, οι δυνάμεις των ανταρτών
του παλαιού 34ου Συντάγματος, που στο
μεταξύ έχει αναπτυχθεί ως II Μεραρ
χία, βρίσκονται πάλι στα Δερβενοχώ
ρια. Στα Σκούρτα.
Εκεί φτιάνουν οδοιπορώντας από την
Αθήνα και πολλές προσωπικότητες των
γραμμάτων και των τεχνών που έχουν
ενταχθεί στο ΕΑΜ. Ό χι μόνο για να
αποφύγουν τις διώξεις, αλλά και για να
συνεχίσουν από εκεί την προσφορά τους
σε διάφορες περιοχές. Ανάμεσά τους ο
Αιμίλιος Βεάκης με τη γυναίκα του Σμαράγδω, ο Σπύρος και η Λέλα Πατρικίου,
γονείς του ποιητή Τίτου Πατρικίου, ο
χορογράφος Αγγελος Γριμάνης. Γνωρί
ζονται και συνδέονται με την ηγεσία και
τους αντάρτες. Γνωρίζουν τη ζωή και την
ιστορία τους. Και ο Βεάκης εμπνέεται
το ποίημα «Αντάρτες» που το αφιερώ
νει: «Στη δοξασμένη II Μεραρχία του
ΕΑΑΣ χαρίζω τους Αντάρτες μου φτω
χό δείγμα πλούσιου θαυμασμού»...
Ο Αιμίλιος Βεάκης εμπνέεται και από
τη Μάχη της Πύλης με τον Στέφα Μαλ
λιάτση:
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«Με τα μάτια του ορθάνοιχτα,
τεντωμένα α πό φρίκη,
το π α ιδ ί του θωρεί, σαστισμένος για λίγο.
Σκάφτει κάτου στερνά το κεφάλι
κ α ι τα φρύδια σουφρώνει,
λες κ α ι μάλω μα στήνει με την καρδιά
του,
Μ α η φάλαγγα ως τόσο ζυγώνει.

[...]
Τι να γίνεται τάχα στην ψυχή του πατέ
ρα;
Ποιος μ π ο ρ ε ί τη φουρτούνα να νιώσει
που τα στήθια του σκίζει; Κανένας!
Γιατίψύχραιμα, δες, χωρίς βιάση,
λες γιομάτος γαλήνη,
σιωπηλά το ντουφέκι σηκώνει,
σταθερά σημαδεύει κ α ι ρίχνει!
Ν α ! Το σύνθημα το ‘δώσε! Αυτό ήταν.
Τι άλλο χρέος μπορούν τώρα π ια να ζη
τήσουν;
[...]
Μ έσ ’ το σούρουπο τώρα που απλώνετ'
αγάλια
να σκεπάσει σαν πέπλος γαλήνης κ α ι λή
θης
ζωντανούς κ α ι νεκρούς, δώθε κείθε π λ α 
νιέται
βουβά κ α ι στα πτώματα γέρνει ένας
άντρας.
Στέκει ξάφνου κ α ι αργά γονατίζει.
Α π ’ το χώμα σηκώνει ένα νιο παλληκάρι.
Μέσα σ ' α ίμα πηχτό τα φτωχά τα σκουτιά του.
Με αβησμένη τη φλόγα της ζωής, τα μ α 
τάκια
μνέσκουν έτσι ανοιχτά, ξαφνιασμένα,
‘Σ υ πατέρα με σκότωσες;" σα να ρωτά
νε.
Το ρώτημα λες κ α ι αφουγκριέται ο πατέρας.
Σκύβει ακόμα κοντά του, μ άτια με μ ά 
τια,
κ ι ήρεμα, πνίγοντας το σπαραγμό του,
σιγαλά κ ι έτσι απλά του απαντάει:
"Ναι π α ιδ ί μου, για την πατρίδα ”».

Τα ποιήματα δημοσιεύονται στο βιβλίο
του Αιμίλιου Βεάκη Αερβενοχώρια,
1945.
** *
Ο Θέμος Κορνάρος, σε κείμενό του το
1958, αποκαλεί τον Στέφα Μαλλιάτση
«τον Έλληνα Γουλιέλμο Τέλλο ήΑεωνίόα
των νέων καιρών, που τρέξανε α π ό τα
βάθη της ιστορίας για να πολεμήσουνε
ξανά στην πόρτα των Δερβενοχωριών...
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Δεκαπέντε χρόνια έχουν περάσει από
τότε, με τις φούχτες μοιράζονται τα π α 
ράσημα, μνημόσυνα μίσους οργανώνο
νται, τιμές απονέμονται σε ξένες αοημαντότητες κ α ι σε δημίους. Σκέφτηκε κ α 
νείς τον Καπετάν Στέφο, τον αρχηγό; Ή
μήπω ς είναι ντροπή να τον θυμούμαστε
επειδή έγινε σύμβολο της Ιερής Εθνικής
Αντίστασης των Ελλήνων; Ή μήπως εί
ναι φυλακή με τους άλλους ήρωες κα ι
μάρτυρες της Μάχης του Έθνους; Πού
είναι λοιπόν ο καπετάνιος κ ι ο ασύγκρι
τος που δώσανε τα Δερβενοχώρια στην
παγκόσμια παλαίστρα της μεγάλης θυ
σίας για τη Αευτεριά;», καταλήγει ο Θέ

μος Κορνάρος.
Ο Σωτήρης Πατατζής γράφει το 1965:
«Γύρισε κ α ι τον κοίταξε ο δόλιος πατέ
ρας. Τα μάτια είχαν γίνει κα τα κό κκινα
κ ι η ανάσα του λαχανιαστή. Σηκώθηκε κ ι
έμεινε α κόμα μ ια στιγμή ασάλευτος. Δεν
ξανακοίταξε κατά τους Γερμανούς.
Αφουγκράστηκεγια λίγο κείνο το κυχλαστό βουητό που έκαναν οι αρβύλες τους.
Ήτανε σαν να έβραζε σε κ ά π ο ιο φοβερό
καζάνι α ίμ α !
- Φ ωτιά! τους είπε, σιγανά σχεδόν.
Αμέσως ύστερα όμως, τίναξε το κ ο ρ μ ί
του κατά πάνω, πήρε μ ια μεγάλη ανάσα
κ α ι ξανάπε, ουρλιάζοντας τώρα: -Φ ω 
τιά!»
* **

Και ο γλύπτης Κώστας Κλουβάτος
εμπνέεται από τη Μάχη της Πύλης και
ξεχωριστά από το τραγικό δράμα Μαλ
λιάτση. Θα φιλοτεχνήσει την ωραία ει
καστική του έκφραση με μία σύνθεση
από ορείχαλκο σε υπερφυσικό μέγεθος,
ύφους 2,30 μ.
Ο πατέρας Στέφας αγκαλιάζει τον γιο
του Γιώργο με το αριστερό του χέρι.
Έργο παραστατικό με τις δύο φιγούρες
τη μία πλάι στην άλλη: Τα μάτια του
Γιιόργου σαν να ρωτάνε το σοβαρό και
λυπημένο πρόσωπο του πατέρα. Ο οποί
ος, συγκροτώντας την οδύνη του, υψώ
νει σε μια κίνηση ανάτασης το δεξί του
χέρι. Ζωσμένος το τουφέκι και τα φυσε
κλίκια. Ενώ υψώνεται θριαμβευτικά η
γκλίτσα στο δεξί χέρι του τσοπανόπου
λου παιδιού του, σαν σύμβολο ειρήνης
και ελευθερίας. Ενώ είναι διάτρητη από
σφαίρες η βιτσέλα που κρατά το παιδί
με το αριστερό του χέρι.
Το γλυπτό, με την απλότητά του, εικο-

νίζει ανθρωπομορφικά την τραγωδία
πατέρα και γιου. Η σύνθεση προσωπο
ποιεί την τραγωδία της Πύλης. Με την
ανθρωποθυσία στο όνομα της πατρίδας
και της ελευθερίας. «Ελευθερία και Θά
νατος», θα έλεγε ο Νίκος Καζαντζάκης.
'Γο πανάκριβο για το παιδί, αλλά και τον
ίδιο τον πατέρα και την οικογένειά του,
μα και για τους συμπολεμιστές του και
όλη την Πύλη που την υπεράσπισαν, τί
μημα θα τους συντροφεύει ισοβίως.
Το έργο έχει στηθεί στην Πύλη και τα
αποκαλυπτήρια γίνονται τις επόμενες
ημέρες. Για το στήσιμο έχει από χρό
νια προσπαθήσει ο πρώην βουλευτής
και Νομάρχης Βοιωτίας Ιωάννης Σταμούλης. Ευρύτερα γνωστός από τις δ ί
καιες απαιτήσεις του, προς τους σημε
ρινούς απογόνους των, για επανορθώ
σεις θηριωδιών των τότε Ναζήδων.
Τώρα το μνημείο έχει στηθεί, με τις
φροντίδες της Νομαρχίας Βοιωτίας και
του σημερινού Νομάρχη Κλέαρχου
Περγαντά. Με τη θερμή συμπαράστα
ση του Δήμου Δερβενοχωρίων με έδρα
την Πύλη και προσωπικά του Δημάρ
χου Βαγγέλη Αγαθή και του Αντιδήμαρχου Δημήτρη Καλμπένη. Και του
ακαταπόνητου Γιώργου Κλουβάτου,
γιου του γλύπτη.
Ο ανταρτοεπονίτης της Υποδειγματι
κής Διμοιρίας ΕΠΟΝ-ΕΑΑΣ I Τάγμα
τος 34ου Συντάγματος Κώστας Μανωλκίδης είχε φροντίσει το 1979 και στήθη
κε μαρμάρινη αναθηματική στήλη με τα
ονόματα των 14 νεκρών. Και το ακόλου
θο κείμενο: «Σ' αυτό τον τόπο οι ΓΙυλιώτες πολεμώντας τους Γερμανούς έγρα
ψαν μ ία α πό τις π ιο ένδοξες σελίδες της
Κατοχής. Στις 16 του Οκτώβρη 1943
σύσσωμοι οι Πυλιώτες με επικεφαλής
τον Στέφα Μαλλιάτση εξόντωσαν ένα αιδερόφρακτο Αόχο της ΰέρμαχτ που ερ
χόταν να κά,ψει το χω ριό μας».
Ο γλύπτης Κώστας Κλουβάτος έχει φι

λοτεχνήσει και άλλες συνθέσεις από την
Αντίσταση του ελληνικού λαού. Όπως
το μνημείο Νίκου Πλουμπίδη. Το μνη
μείο Ιωαννίδη, πατέρα του πολιτικού
Φοίβου Ιωαννίδη, στις Αιθίνες Λασηθίου Κρήτης. Το μνημείο Ποντίων στην
Ηλιούπολη.
Και, τελευταία, το μνημείο Μάχης της
Πύλης των Δερβενοχωριών. Του Στέφα
και του Γ ιώργου Μαλλιάτση.

Αρχοσαν τα ματς

Τέλος εποχής
του Νίκου Πρωινού

Β3’ Τέλος εποχής για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στο νι
κηφόρο αγώνα της με τη Γεωργία.
^ Η ομάδα που χάρισε τον μεγαλύτερο τίτλο στην ιστορία
του ελληνικού ποδοσφαίρου έκλεισε τον κύκλο της.
Βδ> Το χειροκρότημα ήταν θερμό και οι ευχαριστίες του κό
σμου για τα παιδιά αυτά και τον προπονητή ειλικρινείς.
Ούτε ένα ου δεν ακούστηκε για τον αποκλεισμό.
Κι αυτό είναι το μεγάλο συν.
Οι περισσότεροι παίκτες είναι, αλήθεια, μεγάλης ηλικίας
και απαιτείται ανανέωση.
•®· Αν μείνει ο Ρεχάγκελ είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να υπάρ
ξει ο αναγκαίος επανασχεδιασμός.
Ίδωμεν.
■ ®· Πάντως τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια άρχισαν τη
μουρμούρα και έριξαν την ιδέα για τον άνεργο κ. Μπάγιεβιτς.
Β3> Η δημοσκόπηση όμως για λογαριασμό ιδιωτικού καναλιού
τούς έκλεισε προσωρινά το στόμα.
Οι κανιβαλισμοί των γηπέδων του ποδοσφαίρου μεταφέρ
θηκαν στον αγώνα του κυπέλλου μπάσκετ μεταξύ Ολυμπια
κού και Παναθηναϊκού.
03=1 Το πανηγύρι άρχισε με την υποτιθέμενη βόμβα στις γραμ
μές του τρένου που θα μετέφερε τους οπαδούς του Παναθη
ναϊκού.
Συνεχίστηκε στα μπλόκα που έστησαν οι κόκκινοι επιστή
μονες στις εισόδους του γηπέδου. Δεν ήθελε και πολύ ν’ αρχί
σει ο πόλεμος.
Β®' Ευτυχώς οι πράσινοι πήραν τον αγώνα με 30 πόντους δια
φορά και δεν υπήρξαν παρατράγουδα.
Σημειώθηκαν πάντως πάνω από πενήντα τραυματισμοί
οπαδών, με την αστυνομία σε ρόλο κομπάρσου - αυτή που θα
μας έσωζε από τους «τρομοκράτες» στους Ολυμπιακούς, κύ
ριε Βουλγαράκη μας.
Η αθλητική «δικαιοσύνη» τιμώρησε τις δυο ομάδες με δυο
αγωνιστικές και η αθλητική ζωή -συγγνώμη, η ζούγκλα- συνε
χίζεται...
Και μιας και περί ζούγκλας ο λόγος, ο πρόεδρος της
ΕΠΑΕ κ. Λυκουρέζος επιβεβαίωσε στον αθλητικό δικαστή
ότι ο «φίλαθλος» κ. Μπέος και έβρισε και ξάπλωσε στο πάτω
μα τον αθλητικό παράγοντα κ. Κούγια.
Ο οποίος πήγε να τα κουκουλώσει για να μη χάσει και το
προφίλ του τσαμπουκά που δέρνει (βλ. Βαλιανάτος), αλλά δεν
τα κατάφερε.
Οπότε τώρα απειλεί με μηνύσεις τον Μπέο.
■ ®· Βάσανα που ’χει η ζωή!
Έγραφα βάσανα και σκέφτηκα τον κ. Κρόκο που είδε την
«αναγεννημένη» ομάδα του να χάνει με τριάντα πόντους στην
έδρα της.

Σκίτσο του Στάθη απο την Ελευθεροτυπία (1 7 /1 0 /0 5 ) .

Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι υπάλληλοί του στη Ριζούπολη στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό πριν από δύο χρό
νια δεν είχε επιτυχία, οπότε πρέπει να σκεφτείκάτι καλύτερο.
"3· Κύριε Κρόκο μας, όπως λέει κι ο ϋ ίο ^ ο ε οι εποχές αλλά
ζουν και δεν μπορούμε να παραμένουμε με τις παλιές συντα
γές.
■ ®· Βέβαια έγινε η μαϊμουδιά με τη «βόμβα» στο τρένο, αλλά
δεν έπιασε.
Μια άλλη φορά ίσως...
■ ®· 1.600.000 ζητά από τον Ολυμπιακό ο βουλευτής Γιάννης
Ιωαννίδης, βάσει του συμβολαίου που είχε, και δεν του τα δί
νουν από τότε που τον απέλυσαν.
Ο Κρόκο αρνείται να τον πληρώσει, όπως και τους δημο
σιογράφους στον Φλας.
Κεσάτια το μαγαζί.
Β3’ Το σύστημα ΠΑΣΟΚ ήταν η κότα με το χρυσό αβγό.
■ β? Όχι πως τώρα δεν παίρνει δουλειές.
Αλλά κάτι η οικονομική κρίση, κάτι οι νταβατζήδες με τα
σουβλάκια, κάτι τα προσχήματα από την κυβέρνηση έβγαλαν
από τη ρότα τον πρόεδρο.
^ Πάντως ο ξανθός αποκλείεται να τα χάσει τα λεφτά.
Όσο για τους δημοσιογράφους του ραδιοσταθμού, φρο
ντίζει ο πρύτανης της ΓΣΕΕ και η πράσινη ΟΤΟΕ.
Μήπως κι ο Χριστόδουλος να έδινε ένα χεράκι βοήθειας;
■ ®· Εξάλλου οσονούπω πρύτανης θα γίνει κι αυτός.
^ Απορία:
Ο Φιλίππου άφησε το μπάσκετ στην ΑΕΚ ή όχι;
ι®’ Ξεφτιλίκια στον Παναθηναϊκό.
Οι γιάπηδες που κάνουν κουμάντο έχασαν εκατομμύρια
και τον Κυρϊάκο και το ίδιο έκαναν και με τον Μπασινά.
•Φ" Δικό τους βέβαια είναι το μαγαζί και κάνουν ό,τι θέλουν.
•δΡ Όμως κάποιον που έχει ματώσει με την πράσινη φανέλα
δεν τον αποκλείεις από τις προπονήσεις αφήνοντας υπονοού
μενα ότι μπορούν να διαρρεύσουν τα σχέδια στην αντίπαλη
ομάδα.
■ ®· Είναι ντροπή.
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Α ν α το μ ία των σπορ
κ α ι π ο δ ό σ φ α ιρ ο
του Νίκου Ράπτη

01 «ΡΙΖΕΣ»

Στο προηγούμενό μας άρθρο (Αντί, τχ.
852) αναφερθήκαμε στο ιστορικό απο
κορύφωμα των σπορ, στους Ολυμπια
κούς του Χίτλερτου 1936. Μια σύντομη
αναδρομή στις ιστορικές ρίζες των
σπορ είναι αρκετά χρήσιμη.
Τα «σπορ» από τη γέννα τους ήταν
συνδεδεμένα με τη θρησκεία! Από χι
λιάδες χρόνια όταν γινόταν κάποια
θρησκευτική γιορτή ήταν απαραίτητο
να υπάρχει και «θέαμα». Το θέαμα αυ
τό προσφερόταν μέσω των σπορ. Είχε
ήδη γίνει κατανοητό από τους αρχαίους
ιερείς ότι το θέαμα των σπορ προσελ
κύει τους «πιστούς».
Οι Αγγλοσάξονες χωρίζουν τα σπορ
σε «σπορ ανταγωνισμού» (competitive
sports) και σε «σπορ θεάματος» (spe
ctator sports), στηριζόμενοι στους
«πνευματικούς» τους προγόνους- τους
αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους.
Οι αρχαίοι Έλληνες προσπαθούσαν να
παρουσιάσουν τα σπορ ως έναν προ
σωπικό ανταγωνισμό που στηρίζεται
στην «ευγενή άμιλλα». Οι Ρωμαίοι (πιο
ρεαλιστές) ήθελαν μόνο θέαμα (μέχρι
θανάτου) και πού και πού «άρτον» για
τις μάζες.
Υπήρχε όμως διαφορά μεταξύ αρχαί
ων Ελλήνων και Ρωμαίων; Ή , ακόμη,
υπάρχει «ευγενής άμιλλα»; Και για
τους αρχαίους ιερείς και για τους αρ
χαίους Έλληνες και για τους Ρωμαί
ους, ο σημαντικότερος παράγοντας
στα σπορ ήταν οι θεατές. Οι ελίτ -α ρ
χαίοι και σύγχρονοι- που βρίσκονται
πίσω από τα σπορ στόχο είχαν -και
έχουν- τον έλεγχο του αρσενικού πλη
θυσμού. Οι γυναίκες δημοσίως δεν με
τρούσαν -ούτε μετράνε-, γ ι’ αυτό μπο
ρούσαν να αποκλειστούν ή να αγνοη
θούν ως θεατές.
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Όσο για την έννοια της «ευγενούς
αμίλλης», από τους αρχαίους Έλληνες
γίνονταν προσπάθεια να θεσμοθετηθεί
αυτή με κανόνες, π.χ. στο «παγκράτιο»
(είδος πάλης συν πυγμαχία) απαγορευ
όταν το «δάγκωμα» και η «εξόρυξη των
οφθαλμών»! Η αρχαία «άμιλλα» ανυ
ψώθηκε στο ζενίθ από τους Αγγλους

μέσα από τα πανεπιστήμια της Οξφόρ
δης και του Κέμπριτζ με την έννοια της
«sportsmanship», που σημαίνει ότι,
αφού σου σπάσω ή μου σπάσεις τα μού
τρα (κατά προτίμηση μέσα σε μια τα
βέρνα), δίνουμε τα χέρια και μετά δεν
τρέχει τίποτα.
Το πόση μπορεί να είναι η υποκρισία
γύρω από την έννοια της «spoi lsmanship» φαίνεται από το γεγονός ότι στη
Δίκη της Νυρεμβέργης οι Βρετανοί
«εγνώριζαν πολύ λίγα για τα α π ο δ εικτι
κ ά στοιχεία (των εγκλημάτων) κ α ι τους
ενδιέφερε μόνον η “sportsmanship"».
(Airey Neavc, Nuremberg, Hodcler and

Stoughton, 1978, σ. 198). Ένας άγγλος
αρχιστράτηγος είπε: «Να ευχαριστούμε
το Θεό που κερδίσαμε τον πόλεμο,
Neave. Είναι ντροπή να δικάζουμε αν
θρώπους όπως ο Κάιτελ κ α ι ο Γιοντλ

(κορυφαίοι στρατιωτικοί του Χίτλερ)
επειδή έχασαν στον πόλεμο».

Για τον Αγγλο αυτόν ο πόλεμος κατά
του Χίτλερ ήταν ένα είδος «σπορ». Β έ
βαια, κάποιοι άλλοι -μη «sportsm en»κρέμασαν και τους δύο γερμανούς
εγκληματίες πολέμου.
Εάν λοιπόν δεχτούμε ότι τα σπορ ε ί
ναι μόνο θέαμα ή φιέστα, ας προσπα
θήσουμε να ακολουθήσουμε τη διαδρο
μή τους μέσα στην ιστορία.
Είναι γενικώς παραδεκτό ότι με αυτή
την έννοια του οργανωμένου θεάμα
τος, τα σπορ ξεκίνησαν στην αρχαία
Ελλάδα πριν από 3.000 περίπου χρό
νια. Ο κύριος «φορέας» αυτής της δρα
στηριότητας ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώ
νες. Υπάρχουν στοιχεία για τους Ολυ
μπιακούς που χρονολογούνται από το
776 π.Χ. Όμως ο Θεοδόσιος ο πρώτος,
ρωμαιο-βυζαντινός αυτοκράτορας, κατήργησε τους Ολυμπιακούς γιατί ήταν
ειδωλολατρικοί. (Που σημαίνει ότι η
«ευλογία» από τον δούλο του Θεού
Παρασκευαΐδη είναι ειδωλολατρική
πράξη!)
Οι αρχαίοι έλληνες αθλητές ήταν σκέ
τοι επαγγελματίες με μεγάλες οικονο
μικές απολαβές και φρόντιζαν επιμελώς την καριέρα τους. Η έννοια του
«ερασιτεχνισμού» αναπτύχθηκε στην
Αγγλία τον 19ο αιώνα όταν το ποδό
σφαιρο μπήκε στην εργατική τάξη,
όπως θα δούμε. Ένας εργάτης δεν μπο
ρεί ποτέ να έχει τον χρόνο να ασκηθεί
ώστε να γίνει ένας πολύ καλός αθλητής
ή ποδοσφαιριστής, συνεπώς μένει ερα
σιτέχνης.

Στην αρχή το μόνο άθλημα ήταν το
τρέξιμο. Οι αρχαίοι έλληνες δρομείς
έτρεχαν γυμνοί. Αντίθετα, οι Ρωμαίοι
θεωρούσαν υποτιμητικό να τρέχουν γυ
μνοί και να διαγωνίζονται δημοσίως!
Τους έθελγε όμως το θέαμα της μέχρι
θανάτου σύγκρουσης ανθρώπων και
ζώων. Ο μεγαλύτερος θαυμαστής των
σπορ ήταν ο Νέρωνας. Πράγμα που
πρέπει να εκτιμηθεί προσεκτικά.
Τέλος, οι αρχαίοι Ολυμπιακοί περιελάμβαναν και διαγωνισμούς στη μουσι
κή, την απαγγελία, κ.λπ. Πράγμα που οι
Αγγλοι της Οξφόρφδης και του Κέμπριτζ περιφρόνησαν και διάλεξαν
την... πυγμαχία!
Οι Ολυμπιακοί, μετά την κατάργησή
τους από τους Χριστιανούς, έμειναν
θαμμένοι για 15 αιώνες, μέχρις ότου
τους ξέθαψε ο ντε Κουμπερτέν το 1896,
ως κοσμικό πια θέαμα στην Αθήνα.
(Χρειάστηκαν επτά χρόνια έντονης
προπαγάνδας για να μπορέσει ο ντε
Κουμπερτέν να πείσει τον κόσμο ότι
πρέπει να ξαναζωντανέψουν οι Ολυ
μπιακοί).
Για όλους αυτούς τους αιώνες που οι
Ολυμπιακοί ήταν θαμμένοι δεν υπάρ
χουν πολλές πληροφορίες για τα σπορ.
Φαίνεται όμως ότι το κύριο «σπορ» αυ
τής της περιόδου -με ρίζες στα βάθη
της ιστορίας- ήταν το κλώτσιμα ενός
σφαιρικού αντικειμένου που συνήθως
ήταν η φούσκα των ούρων ενός μεγά
λου ζώου εν είδ ει «σαμπρέλας» με το
δέρμα του ζώου ως «κάλυμμα». Δηλαδή
το ποδόσφαιρο.

παιδί της στο δάπεδο του βαγονιού με
τα περιττώματα. «Ένας φύλακας των
SS, Γερμανός γεννημένος στη Ρουμα
νία, ο Stefan Baretzki, ανεβαίνει πάνω
στο βαγόνι... και κλωτσάει το βρέφος
έξω από το βαγόνι σαν μια μπάλα
football» (Robert Ε. Conot, Justice at
Nuremberg, 1983, σ. 7).
Στην αρχαία Ελλάδα το ποδόσφαιρο
λεγόταν «αρπαστόν». Ο όρος μεταφέρ
θηκε και στους Ρωμαίους, σχεδόν ατό
φιος. Από τη μακρινή ιστορία του ποδο
σφαίρου ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πε
ρίοδος να είναι εκείνη του Μεσαίωνα
και μετά, όταν το «ποδόσφαιρο» με τη
φούσκα των ούρων παιζόταν σχεδόν σε
όλες τις πόλεις και τα χωριά της Ευρώ
πης ως εξής: Συμμετείχαν εκατοντάδες
παίκτες (απλοί πολίτες) οι οποίοι συγ
χρόνως ήταν και θεατές. Οι εστίες
(όπου έμπαινε το γκολ) βρίσκονταν σε
απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου η
μία από την άλλη. Στόχος ήταν να
«σπρωχτεί» η μπάλα-φούσκα προς την
εστία του ενός χωριού ή πόλης. Κανό
νες δεν υπήρχαν και η προσπάθεια για
προώθηση της μπάλας συνίστατο σε
ανελέητο ξύλο μεταξύ των πολιτώνπαικτών. Όπως ήταν επόμενο, η βία
ήταν αφάνταστη, πράγμα που τρόμαζε
τους παντός είδους άρχοντες, γιατί εύ
κολα η βία των «φιλάθλων» μπορούσε
να ξεστρατίσει και να σαρώσει τους
άρχοντες. Αυτές οι δυνάμει μικροεπαναστάσεις διήρκεσαν επί αιώνες. Οι
άρχοντες προσπάθησαν να απαγορεύ
σουν αυτό το «ποδόσφαιρο», όπως δεί
χνουν τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία.

Η επομένη ιστορική περίοδος της
εξέλιξης του ποδοσφαίρου ήταν ο 19ος
αιώνας. Όπως το ξέρουμε σήμερα, το
ποδόσφαιρο είναι «πνευματικό» τέκνο
των πανεπιστημίων της Οξφόρδης και
του Κέμπριτζ. Στο πρώτο μισό του 19ου
αιώνα ξεφύτρωσε σ’ αυτά τα πανεπι
στήμια η μόδα του «μυώδους Χριστια
νισμού» (muscular Christianity). Δηλα
δή κρύα ντους(!), μέγιστη πειθαρχία
και ευγενής άμιλλα. Ο «μυώδης Χ ρ ι
στιανισμός» ήταν προάγγελος της Ναζιοτικής Νεολαίας του Χίτλερ. [σ.σ.:
Ελπίζουμε το παρόν άρθρο να μην
φτάσει στα χέρια του κυρίου Παρασκευαΐδη στην Αρχιεπισκοπή, καθώς
υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε την ελ
ληνορθόδοξη εκδοχή του «μυώδους
Χριστιανισμού»!]
Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα
το ποδόσφαιρο οργανώθηκε σε θέαμα
από τη μεσαία τάξη της Βρετανίας με
κανόνες, λεξιλόγιο, κ.λπ.- το ιδιοποιή
θηκε το κράτος και η μεγάλη εμπορική
επιχείρηση (corporation) και έγινε μια
από τις σημαντικότερες εξαγωγές της
Μεγάλης Βρετανίας. Οι φορείς των
εξαγωγών προς τις άλλες χώρες, που
πήραν τη μορφή πλημμύρας, ήταν οι
βρετανοί στρατιώτες, οι ναύτες, οι μη
χανικοί, οι έμποροι, οι παππάδες, κ.λπ.
Από τη μεσαία τάξη το ποδόσφαιρο
κατέβηκε στην εργατική τάξη της Β ρε
τανίας ως σπορ-θέαμα και από τότε
αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της
κουλτούρας του προλεταριάτου.
Οκτώβριος 2005

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιό
τητα πότε άρχισαν οι άνθρωποι να παί
ζουν ποδόσφαιρο. Ίσως ο άνθρωπος
έχει μια εγγενή τάση να χρησιμοποιεί
τα πόδια του με επιδεξιότητα.
Η φήμη ή μύθος ότι όλα άρχισαν όταν
κάποιοι έπαιξαν ποδόσφαιρο με το κε
φάλι ενός εχθρού στρατιώτη δεν είναι
απίθανη, όμως δεν παύει να είναι ένας
αμφισβητούμενος μύθος. Αντίθετα η
ενστικτώδης τάση για κλωτσιά βρήκε
το αποκορύφωμά της στις μέρες μας
στην ακόλουθη πραγματική (και όχι
φημολογούμενη) σκηνή: Γερμανία,
1943, σε ένα βαγόνι με Εβραίους. Μια
νέα γυναίκα μόλις έχει γεννήσει το
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επισημαίνουμε
Ψυχαρισμός και Kitsch
Τέτοιο μαύρο χρήμα αίμα ξέπλυνα / για να σε επιμηκύνω ω στιγμή.
Κ. Δημουλά

Το είπε πολύ εύστοχα την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή ο Ν. Κωνσταντόπουλος: Ο
ψυχαρισμός και η ομάδα του συγκροτούν επί χρόνια το πολιτικό και πολιτιστικό kitsch
του τόπου. Και καλά το πολιτικό, το πολιτιστικό γιατί όμως; Είναι νομίζω η πρώτη φορά
που έλληνας πολιτικός τόσο ωμά και πικρά θέτει τον δάκτυλον επί τον τύπο των ήλων
και με δύο φράσεις ξετινάζει την νεοελληνική μας κακοδαιμονία. Οι πολιτικοί
υποχείρια των MME, τα MME να διαπλέκονται με την κορυφή της εξουσίας και
αμφότεροι μεθοδικά και συνειδητά να βυθίζουν τους πολίτες στον πνευματικό
εξανδραποδισμό, στον εθισμό της χυδαιότητας και του βάρβαρου και, τέλος, στην
καθυποταγή τους στα τηλεοπτικά πρότυπα. Και η ΝΔ, ακολουθώντας την πεπατημένη
των προηγούμενων κυβερνήσεων και πιστή στην πρωτοκαθεδρία της αγοράς απέναντι
στην όποια πνευματική αξία και στις πρακτικές του νεοφιλελευθερισμού, μετά την
κατάργηση του οκταώρου προχωρεί στην ιδιωτικοποίηση των μουσείων και στην
απαξίωση όσων θεσμών αντιμάχονται την αυτοκρατορία Λαμπράκη, ενώ ήδη ανάμεσα
στην κυβέρνηση και το Συγκρότημα έχει επισυναφθεί ένας ιστορικός συμβιβασμός.
Σήμερα το Μέγαρο είναι η Όπερα, η Κρατική Ορχήστρα, το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, το κύριο σημείο παραγωγής κάθε μικρής ή μεγάλης πολιτιστικής
δραστηριότητας που συλλαμβάνεται από τους κλειδούχους αυτού του Palais de la
Culture και χρηματοδοτείται από το Palais du Maximou. Βλέπετε, η παράδοση του να
μπλέκονται αξεδιάλυτα τα δύο μέγαρα, το πολιτικό και το πολιτιστικό, συνεχίζεται.
Πρόκειται για το απίστευτο εθνικό μας κιτσαρίο, όπως είπε ο Ν. Κωνσταντόπουλος.
Βέβαια ο πρωθυπουργός πάλι επανέλαβε τα γνωστά περί αταλάντευτης βούλησης
εναντίον των διαπλεκομένων κ.λπ., όμως στην πράξη άλλα συμβαίνουν. Ο κ. Λάλας
κομίζει αιτήματα υπό τύπον εντολών ή το αντίθετο προς την υπουργό Παιδείας
-παραπονείται η ίδια ότι δεν δημοσιεύονται οι απαντήσεις της· τις αναμένουμε
εκθύμως!- ενώ ο κ. Τατούλης ευτυχής διαφημίζει τις εκδηλώσεις του Megaronplus.
Υπάρχει κάτι μεμπτό σ' αυτό; Το μεμπτό είναι ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες του
ΔΟΛ συγκαλύπτουν τις απροκάλυπτα άτσαλες πολιτικές και οικονομικές του
δραστηριότητες, απομυζώντας συγχρόνως τη μερίδα του λέοντος των κρατικών
κονδυλίων για ίδιους σκοπούς. Στην προκειμένη περίπτωση ο πολιτισμός και οι τομείς
του δεν αντιμετωπίζονται ορθολογικά βάσει των προτεραιοτήτων και των υφισταμένων
αναγκών δεν καθοδηγούνται από μια συγκεκριμένη πολιτική που απορρέει από το
κράτος το ίδιο και τις υποχρεώσεις του προς τον τόπο αλλά από τα βίτσια ή τις
μονομανίες ενός ιδιώτη. Μια άλλη έκδοση του ψυχαρισμού και του kitsch. Όταν
δημοσιεύτηκε το Ταξίδι του Γιάννη Ψυχάρη το 1θθθ, ο όρος ψυχαρισμός αναφερόταν
στους ασυμβίβαστους δημοτικιστές σαν τον Αλ. Πάλλη, τους λεγάμενους και
«μαλλιαρούς*· επειδή μάλλιασε η γλώσσα τους ή επειδή ήταν ακούρευτοι και αγροίκοι
στην όψη σε αντίθεση με τους ντιλετάντες καθαρευουσιάνους. Ο όρος δηλαδή
αναφερόταν σ' ένα μαχητικό ιδεολογικό κίνημα με φλογερό ενδιαφέρον για την εθνική
γλώσσα. Σήμερα ο ψυχαρισμός είναι μια οικονομικοπολιτική ελίτ, ένα κονκλάβιο
μιντιοκρατών που κάνουν μπίζνες με το δημόσιο παρεμβαίνοντας ωμά στους
δημοκρατικούς θεσμούς και στην κοινοβουλευτική πρακτική και χρησιμοποιώντας τον
πολιτισμό ως κοινωνική ασπίδα και άλλοθι. Άξεστοι κατά βάθος και σκοτεινοί ως προς
τις επιλογές και τις μεθόδους, γι’ αυτό εξάλλου τους αρέσουν τα λαγούμια και τα
υπόγεια, οχυρώνονται πίσω από τη Μουσική για να προχωρήσουν στην πολιτική και
πολιτιστική άλωση του τόπου. Ο δικομματισμός τούς φοβάται και τους λείχει. Η μόνη
δύναμη που μπορεί να τους ταρακουνήσει είναι η Αριστερά. Αρκεί να συναινέσουν
αφυπνιζόμενοι και οι ψηφοφόροι της.
ΥΓ. : Ο Δημήτρης Αρβανίτης, ο πρύτανις των ελλήνων γραφιστών, δήλωνε πρόσφατα στο
Seven πως δεν υπάρχουν πιο kitsch γιγαντοπανό απ' αυτά που κρέμονται στο Μέγαρο.
Κυρίως γιατί ο χορηγός, η Intracom ας πούμε, παρουσιάζεται με γράμματα πιο μεγάλα
από τον Mozart. Μεγάλε Σωκράτη I Μέγιστε ΧρήστοΙ 11
Στέφανος Προτεστάκις
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ΠΡΟ ΤΕΙΝΟ ΥΜ Ε

• Α ύριο Σάββατο, 22/10, εγκαινιά
ζεται στην Εθνική Γλυπτοθήκη στο
Γουδί η έκθεση-αφιέρωμα στον με
γάλο ισπανό γλύπτη Χούλιο Γκονζάλες, από τους εκπροσώπους της
σύγχρονης γλυπτικής που δούλεψε
πρωτίστως το σίδερο, αναδεικνύοντας τις εκφραστικές δυνατότητες
του υλικού (διάρκεια έως τα τέλη Ια
νουάριου).
• Σ το Πολιτιστικό Κέντρο του ΜΙΕΤ
στη Θεσσαλονίκη (Βασ. Όλγας 108)
μεταφέρθηκε η ωραία έκθεση αφιε
ρωμένη στον αιγυπτιώτη ζωγράφο
και χαράκτη Γιώργη Δήμου, που
πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αθήνα.
Θα παραμείνει ανοικτή έως 6/1/06.
• Το Ινστιτούτο της Δανίας στην
Αθήνα (Χαιρεφώντος 14, Πλάκα)
παρουσιάζει, έως 28/10, την έκθεση
φωτογραφίας «Sun Pictures - Ένα
φωτογραφικό ταξίδι με τον Κρίσ π α ν Άντερσεν από τη Ρώμη στην
Κωνσταντινούπολη». Εκτός από τα
πρώιμα δείγματα της φωτογραφι
κής τέχνης από το ταξίδι του Άντερ
σεν στην «Ανατολή» (1840-41), περι
λαμβάνει σύγχρονες φωτογραφίες
με τα ίδια θέματα της Δανής φωτο
γράφου Mette Perregaard.
• Σ το Κ ολωνάκι; Δείτε
την έκθεση με ζωφραφική, ξυλοκατασκευές και
σχέδια του Αλέξη Ακριθάκη, που γίνεται στη
γκαλερί Καλφαγιάν (Καψάλη 6). Διαρκεί μέχρι
3/12. Μην παραλείψετε
επίσης να επισκεφθείτε
την έκθεση ζωγραφικής
του ταλαντούχου Σάββα
Γεωργιάδη στην Αίθουσα
Τέχνης Αθηνών (Γλύκωνος 4, Δεξαμενή· διάρκεια
μέχρι 19/11).
• Στο Παγκράτι να δείτε
την έκθεση της Βίκυς
Μπέτσου που γίνεται στη
γκαλερί «Το Μήλο» (Αμύντα 11, Πλ. Προσκόπων).
Παρουσιάζει μια βιντεοεγκατάσταση με παράλλη
λες προβολές από την ενότητα
«ανελκυστήρες-διάδρομοι», για τους
ρυθμούς και τους τρόπους της σύγ
χρονης ζωής (διάρκεια έως 4/11).
• Στον εκθ εσ ιακό χώρο της Ένω
σης Ελλήνων Χαρακτών (Λεμπέση 4
& Μακρυγιάννη) παρουσιάζεται,
έως και το Σάββατο 5/11, έκθεση με
χαρακτικά του Γιώργου Κεφαλληνού.

Ο Νομπελίστας «Πολίτης του Κόσμου»

Η

Σουηδική
Ακαδημία
απένειμε το βραβείο
Νόμπελ
Λογοτεχνίας
για το 2005 στον «πιο προβε
βλημένο εκπρόσωπο της αγ
γλικής δραματουργίας του
δευτέρου μισού του 20ού αιώ
να», στον Χάρολντ Πίντερ. Ο
ίδιος όμως αυτοπροσδιορίζεται ως «πολιτικός ακτιβιστής»
και «όχι ως Βρετανός, αλλά
ως Πολίτης του Κόσμου».
Η απονομή του βραβείου
χαρακτηρίστηκε από τον διε
θνή Τύπο και σαν «δώρο γ ε
νεθλίων», αψού ο Πίντερ
γιόρτασε τα 75α γενε'Ολιά
του στις 10 Οκτωβρίου. Έ χ ει
γράψει περισσότερα από 30
θεατρικά ε'ργα, ενώ από τη
δεκαετία του ’80 επικεντρώ
νεται σε πολιτικούς προβλη
ματισμούς, καταγγέλλοντας
τους μηχανισμούς συλλογι
κής καταπίεσης και ατομι
κού βασανισμού των ολο
κληρωτικών καθεστώτων.
Στο σκεπτικό της απονομής
αυτής της τιμητικής διάκρι

σης στο χοίρο της Λογοτε
χνίας, η οποία συνοδεύεται
από χρηματικό ε'παθλο 1,1
εκ. ευρώ, η Ακαδημία ανα
φέρει ότι με'σα από τα ε'ργα
του ο Πίντερ «αποκαλύπτει
το βάραθρο μέσα από τη μω
ρολογία της καθημερινότη
τας και παραβιάζει τις πύλες
για να ειοέλθει στους κλει
στούς θαλάμους της κατα
πίεσης». «Ο Πίντερ -εξηγεί
σε άλλο σημείο- αποκατέ
στησε το θέατρο στα βασικά
του στοιχεία: Ένα περίκλει
στο χώρο και έναν αναπά
ντεχο διάλογο, όπου οι άν
θρωποι είναι ο ένας στο έλε
ος του άλλου και η υποκρι
σία καταρρέει».
Είναι γνωστός για την πολύ
ιδιαίτερη χρήση λόγου και
σιωπής επί σκηνής, σε ση
μείο που πολλοί χρησιμοποι
ούν την λέξη ‘Πιντερσκιέ’
για να περιγράψουν το είδος
της δραματουργίας που τον
χαρακτηρίζει.
Ο πολιτικός προβληματι

σμός και ακτιβισμός αποτε
λούν αναπόσπαστα στοιχεία
της προσωπικότητας του Πί
ντερ. Ήταν από τους λίγους
συγγραφείς που τάχθηκαν
κατά του πολέμου εναντίον
της Γιουγκοσλαβίας και του
πολέμου εναντίον του Ιράκ.
Τον Ιούνιο του 2003 μάλιστα
χαρακτήρισε την Αμερική
«ναζιστική» και τον Μπλερ
«παραπλανημένο
ηλίθιο»,
ενώ στηλίτευσε την τακτική
της κυβέρνησής του δηλώνο
ντας: «Και στην βρετανική
κοινωνία, όπου οι πολίτες ενθαρρύνονται όλο και πιο πο
λύ να μην χρησιμοποιούν τον
εγκέφαλό τους, ο μόνος τρό
πος διαμαρτυρίας είναι η
σκέψη, η διανόηση και η αλληλεγγύη».
Στην Ελλάδα έχουν ανεβεί
πολλά θεατρικά έργα του
Πίντερ. Το Απλό Θέατρο,
που παρουσίασε έργα του,
τον είχε καλέσει και είχε
επισκεφϋεί την Ελλάδα,
όπου παρακολούθησε παρα

στάσεις του Θεάτρου.
Το 1996, αναφερόμενος
στον τίτλο του ιππότη που
του προσφέρθηκε, δήλωνε
«αδυνατώ να δεχτώ μια τέ
τοια τιμή από μια συντηρητι
κή κυβέρνηση».
Λίγες ώρες μετά την αναγ
γελία της βράβευσής του
από τη Σουηδική Ακαδημία,
ο Χάρολντ Πίντερ δήλωσε
έκπληκτος: «Μένω άφωνος.
Μάλλον όμως πρέπει να βρω
τη φωνή μου, γιατί στην απο
νομή του βραβείου στη Στοκ
χόλμη πρέπει να μιλήσω. Θα
χρειαστώ πολύ κουράγιο».
Δ.Ι.

60 χρόνια μετά...

Η

επέτειος των 60 χρόνων από τη λήξη του Β ' Παγκοσμίου Πο
λέμου τιμάται φέτος σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευ
ρώπη, σε ανάμνηση όλων των θυμάτων της ναζιστικής θη
ριωδίας, για να υψωθεί η κραυγή της αντίθεσης των λαών ενά
ντια στον πόλεμο και το φασισμό.
Το Τμήμα Πολιτισμού του Συνασπισμού, θέλοντας να συμβάλει
στη ζωντανή έκφραση αυτής της δημιουργικής ανάγκης των
καλλιτεχνών της χώρας μας, ώστε να μη γίνει αποδεκτή η λογική
της «λήθης», οργανώνει από 20 Δεκεμβρίου 2005 έως θ Ιανουά
ριου 2006 σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με κεντρικό τίτλο
«60 χρόνια από το τέλος του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου».
Στις εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνονται:
• Έκθεση νέων εικαστικών καλλιτεχνών μέχρι 40 ετών στο Κέ
ντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας
• Προκήρυξη διαγωνισμού αφίσας
Το Α ' βραβείο του διαγωνισμού θα γίνει η αφίσα της έκθεσης,
ενώ οι καλύτερες 30 συμμετοχές θα εκτεθούν. Γι’ αυτό το σκοπό
έχουν κληθεί να μετάσχουν στο διαγωνισμό αφίσας σπουδαστές
σχολών Καλών Τεχνών και γραφιστικής. Για την επιλογή των έρ
γων της έκθεσης και για το διαγωνισμό της αφίσας έχει συγκρο
τηθεί Επιτροπή από καθηγητές εικαστικών τεχνών, ιστορικούς
τέχνης και εικαστικούς καλλιτέχνες:
Αβραμοπούλου Βάσω, ζωγράφος-γραφίστας · Αρβανίτης Δημήτρης, γραφίστας, καθηγητής ΤΕΙ · Βαλαβανίδης Γιάννης, ζω
γράφος, καθηγητής ΑΣΚΤ · Κυριαζή Νέλλυ, διευθύντρια Πινα
κοθήκης Δήμου Αθηναίων · Σεβαστάκης Δημήτρης, ζωγράφος,
λέκτορας αρχιτεκτ. ΕΜΠ · Σπηλιόπουλος Μάριος, ζωγράφος,
αναπλ. καθηγητής ΑΣΚΤ · Στεφόπουλος Θανάσης, ζωγράφος ·

Φιλίνη Άννα, αρχιτέκτων, ζωγράφος · Φραγκόπουλος Μίλτος,
ιστορικός τέχνης, καθηγητής Σχολής ΒΑΚΑΛΟ.
Προδιαγραφές
α. Για την έκθεση: Τα έργα μπορεί να είναι ζωγραφικά, χαρακτι
κά, γλυπτά, μικτής τεχνικής, κατασκευές, video art κ.λπ., και θα
πρέπει να μην ξεπερνούν το 1 μέτρο σε κάθε διάσταση (μήκοςπλάτος-ύψος). Θα παραδοθούν δε, έτοιμα προς έκθεση (δηλ.
κορνιζαρισμένα ή συνοδευόμενα από όλο τον αναγκαίο εξοπλι
σμό αν πρόκειται για video, νέες τεχνολογίες κ.λπ.).
β. Για την αφίσα: Θα πρέπει να αναγράφονται: ο γενικός τίτλος
των εκδηλώσεων [1945-2005, 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ], η ειδική εκδή
λωση [ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ], ο φορέας
διοργάνωσης [ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και το
λογότυπο του ΣΥΝ], ο τόπος [ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗ
ΝΑΙΩΝ, ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ], και ο χρόνος [20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2005 ΕΩΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006], Οι διαστάσεις της αφίσας θα εί
ναι A3, με πασπαρτού πλάτους 10 εκ.
Πρόθεση είναι η έκδοση καταλόγου της έκθεσης. Γι’ αυτό μαζί
με το έργο, κάθε καλλιτέχνης παρακαλείται να προσκομίσει σύ
ντομο βιογραφικό και φωτογραφία του έργου (σε slide 6x6 ή σε
ψηφιακή μορφή) με τα στοιχεία του (τίτλος, έτος φιλοτέχνησης,
υλικά, διαστάσεις). Παρακαλούνται οι καλλιτέχνες να φροντίσουν
για την ασφαλή συσκευασία των έργων και για την ασφάλισή
τους. Τα έργα για την έκθεση και το διαγωνισμό θα παραδίνονται
έως 10 Νοεμβρίου 2005, από 10.00 π.μ. έως 2.30 μ.μ., στα γρα
φεία του Συνασπισμού, Πλατεία Ελευθερίας 1 (Κουμουνδούρου).
Πληροφορίες: Έφη Εμμανουηλίδου,
τηλ. 210-3378400 - 6932922785, στο διαδίκυο: www.syn.gr
.43

Αποχαιρετισμός στον Ηλία Λόγιο

Στις 8 Οκτωβρίου έγινε στο κοιμητήριο του Δήμου Ζωγράφου η κηδεία του
Ηλία Λάγιου, που έφυγε από τη ζωή στις 5 του μηνάς. Τον ποιητή συνοδέυσαν
στην τελευταία κατοικία του πλήθος φίλοι. Δημοσιεύουμε τον τελευταίο
χαιρετισμό που του απηύθυναν μετά το τέλος της επικήδειας τελετής
ο Αλέξ. Αργυρίου και ο Νάσος Βαγενάς.

Τ

ο να ξεπροβοδίσω τον πολυαγάπη
το Ηλία, ως ένας από τους πρεσβύτερους φίλους του, φαίνεται -όπως
και να το δεις- παράταιρο. Ωστό
σο, αν υπολογιστούν οι διαφορές
εμπειριών μας, ίσως, κατ’ αντίστροφη
μέτρηση, επιτρέπει να δοθεί μια διαφο
ρετική κατάθεση, απαλλαγμένη από
ποικίλες επιβαρύνσεις. Και επειδή δεν
είναι ο χρόνος και ο τόπος πρόσφορος
για απολογισμούς, ο οικείος λόγος μου
οφείλει να είναι συνοπτικός.
Το ποιητικό έργο Ηλία Λάγιου, ανα
γνωρισμένο από την συντεχνία ανεπι
φύλακτα -κρίσιμο κριτήριο και αδιά
ψευστο, μέσα στη διαδοχή και μετεξέ
λιξη των γενεών- για την αίσθηση της
γλώσσας, που αποδίδονταν αξιόπιστα
σ’ αυτό, το πηγαίο στοιχείο της εκφο
ράς του, την ανιδιοτέλεια του, τον
πλούτο του που εκόμιζε από ένα ακέ
νωτο ποιητικό ταμείο, φορτωμένο με
ευλαβή κοιτάσματα, έχει τη σφραγίδα
της δωρεάς.
Με το εύρος της παιδείας του -εντυ
πωσιακά τερατώδους, που πάντοτε βρι
σκόταν σε ετοιμότητα- η επαναξιολό
γηση του λογοτεχνικού μας παρελθό
ντος που επιχειρούσε, καμωμένη με
γνώση της βιβλιογραφίας, με διαγρα
φές των περιττών, και χωρίς ίχνος
ανταγωνισμού, έχει το νόημα μιας νέας
ανάγνωσης και φρέσκιας αποτίμησης
της ποιητικής μας ιστορίας, εύστοχης,
οξυδερκούς και αδιάφθορης. Είναι
πολλού λόγου άξιο. Μοναδικό.
Τιόρα δεν είναι μόνο πως ο Ηλίας
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σταματά να δίνει τα καθαρά γεννήματα
της ιδιοφυίας του, που -αναντίλεκτατον διαιωνίζουν.
Μένομε απαρηγόρητοι, που χάσαμε
το πιο τίμιο: τη μορφή του, την ετοιμό
τητα του πνεύματός του, τη ζεστασιά
της παρουσίας του, την τρυφερότητά
του.
ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

★ ★ ★

Γ

ράφτηκε χθες σε μιαν εφημερίδα
ότι ο Ηλίας Λάγιος, μετά από πο
λυήμερη μάχη στην εντατική, νική
θηκε από τον θάνατο. Θα ήταν
ακριβέστερο να λέγαμε ότι ο Ηλίας Λά
γιος δεν έχασε τη μάχη του με τον θάνα
το αλλά ότι κέρδισε τη μάχη του με τη
ζωή- ότι νίκησε τη ζωή με τον θάνατό
του. Πράγμα που πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί ο Λάγιος ήθελε να του το
αναγνωρίσουμε αυτό. Ο Λάγιος νίκησε
τη ζωή με τον θάνατό του - και βέβαια
όχι μόνο με αυτόν. Τη νίκησε κυρίως με
το έργο του. Γιατί κατόρθωσε να τη συλλάβει και να την κρατήσει υποταγμένη
μέσα στην ποίησή του, που η πραγματι
κή της διάρκεια τώρα αρχίζει.
Ο Ηλίας Λάγιος είναι ένας σπουδαίος
ποιητής, που τίμησε την τέχνη του- από
τους λίγους γνήσιους ποιητές που υπάρ
χουν σήμερα- που υπάρχουν σε κάθε
εποχή, και που τα ποιήματά τους δεν χά
νονται μαζί με αυτούς, δεν σβήνουν μαζί
με το φθαρτό τους σώμα, γιατί οι ποιη
τές αυτοί, έχοντας κατορθώσει να δαμά

σουν με την τέχνη τους τη ζωή, κρατούν
μέσα στους στίχους τους ζωντανό αυτό
που εκείνη τους στέρησε όσο ζούσαν.
Τα ποιήματα του Ηλία Λάγιου το κρα
τούν αυτό ζωντανό όχι μόνο χάρη στο
φυσικό του ταλέντο αλλά και χάρη σε
μιαν ιδιότητά του όχι συνήθη: στην ιδιο
φυή του διάνοια. Είναι δύσκολο να
βρούμε, απ’ όσους γράφουν πραγματι
κή ποίηση σήμερα, άνθρωπο που να συ
ναιρεί τόσο καίρια όσο αυτός το αυ
θόρμητο με την οξύνοια, την πρωτογε
νή ένταση του συναισθήματος με την
κοφτερή σκέψη. Και αυτό το δραστικό
κράμα της ευαισθησίας του είναι εκ εί
νο που τον καθοδηγεί και στα δοκίμιά
του, δοκίμια λεπτά και διεισδυτικά,
που συνθέτουν την άλλη όψη του ποιη
τικού του προσώπου.
Ηλία, σε βλέπουμε στην άλλη άκρη της
σήραγγας να μας χαμογελάς λυτρωμέ
νος, και σε χαιρετάμε. Δέξου αυτόν τον
χαιρετισμό, όχι ως αποχαιρετισμό αλλά
ως μιαν επιβεβαίωση της αγάπης μας
για σένα, τώρα που θα συναντιόμαστε
μόνο με τους στίχους σου, μόνο με τον
βαθύτερο εαυτό σου.
ΝΑΣΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

Τεχνοσφαίρα
Σφήνα ή ψυχή μας στό μπετόν μέσ’ στή σκουριά καί βρώμα
τά μάτια χύνουν δάκρυα πετρέλαιου κι’ ή καρδιά μας
μπενζινοΟήκη τών μοτέρ στάζει γοργά τό πιόμα
τής αγωνίας, του σπαραγμού στά ώχρα αίσΟήματά μας.
Σάπια ατούς δρόμους ερπετά λυωμένα στήν τοξίνη
τής μόνωσης, τής κούρασης χωρίς σταθμούς καί τέρμα
σκορπά σάν ούρα στις γωνιές τής ανθρωπιάς τό σπέρμα
καί βιαστικοί κυλιόμαστε, αυτόματοι, αρλεκίνου
Πάμε σκυφτοί πρύς τούς σωρούς πρωτόγονων σταθμών
τυχαίων κι' ανώνυμων, κρυφτοί, μονήρεις τρωγλοδύτες
φεύγουν τά τραίνα αγύριστα στόν ίλιγγο αριθμών
καί νέους, δειλούς αιχμάλωτους μάς πιάνουν οί μπαντίτες.
Οικοδομές γκρεμίζονται καί σπούν τήν αγωνία
μέσ’ στή στερνή κατάρρευση οργή μεσουρανεί
λίγες δεκάρες στή μικρή τσέπη μας κι’ ή μανία
μάς ξεστηθώνει κιεί ρουφά τή σάρκα τή φτηνή.
Ή λαστιχένια μας καρδιά, καουτσούκ άπό φυτείες
πού μέρα νύχτα ίδρωκοπούν σκέλεθρα ωραία οί κουλοί
πνευμόνια ωχρά, βαμβακερά, μπρουζένιες άρτηρίες
στού Λάνκασάϊρ τ' άργαλιά καί στή Σαγκάη οί δούλοι.

Ζήσης Οικονόμου
(Απρίλιος 1911 - Αύγουστος 2005)
Ζήσης Οικονόμου, πού γεννήθηκε λίγους μήνες ύστε
ρα άπό τήν έκδημία τού Παπαδιαμάντη καί ζοΰσε
οτήν πατρίδα του Σκιάθο «σάν έρημίτης» κατά τή
μαρτυρία τού άείμνηστου Ίω. Ν. Ψραγκούλα, άναπαύΟηκε τόν φετινό Αύγουστο.
Ποιητής, δοκιμιογράφος καί θεατρικός συγγραφέας, από τήν
πρώτη στιγμή άρνήΟηκε μέ δλη του τή θέρμη, πού έγινε στό τέ
λος έμμονος υψηλός πυρετός, ν’ άκολουΟήσει τή ρότα μέ τήν
όποια πορευόταν ό εικοστός αιώνας. "Εμεινε άνένδοτος σ’
αυτή τήν άρνηση. Τά τελευταία του βιβλία, έκδεδομένα άπό τό
«Πολύτυπο», δέν έπαψαν, κάποτε μέ σχοινοτενείς στίχους, νά
καταγγέλλουν δτι σέ στραβούς γιαλούς αρμενίζουμε.
"Εχω τήν εντύπωση πώς ποτέ δέν παίχτηκε κανένα άπό τά θε
ατρικά έργα του πού βγήκαν άπό τόν Γκοβόοτη (τά δύο άκόμη
ψάχνω νά τά βρώ). Καί θαρρώ πώς ό "Αλκής Θρύλος, δέν τούς
άναγνώρισε καμιά σκηνική άξια. ‘Ενδέχεται νά τούς λείπει,
ώστόσο ή άνάγνωσή τους είναι οδυνηρή καί άξίζει, άκριβώς γιά
τούτο, νά τήν επιχειρήσει κανείς. Στό «Μακρινό ταξίδι» ό Οικο
νόμου ψηλαφεί τό κουφάρι τού Ψληβά τού Φοίνικα καί μέ τόν
«Φτωχό "Αγιο» περπατάει στά δύσκολα μονοπάτια τής αγιότη
τας των «μωρών καί τών έξουΟενημένων».
Ό Ζήσης Οικονόμου άνήκει στην ευάριθμη ομάδα τών ποι
ητών πού δέν κατάχωσαν τό τάλαντό τους άλλα έ’0αι|ιαν τή δί
ψα τής δόξας καί τής υστεροφημίας. Τήρησε, μέ όση συνέπεια
είναι δυνατή σέ λαϊκόν τού καιρού μας, έκεΐνα πού άπό τήν
πρώτη του κιόλας ποιητική συλλογή διακήρυξε. Παραιτήθηκε
άπό τή μαγγανεία τού πλουτισμού καί τις θελκτικές στρεβλώ
σεις τής ζωής. ΤΗταν, μέ τόν τρόπο του, ό ύποταχτικός τού Παπαδιαμάντη, γιά τόν όποιο έγραψε κι ένα βιβλίο. (Ό Π απαόιαμάντης κα ί τό νηοί του , γ ’ έκδοση «Πολύτυπο», 1995). Μέ την
έκδημία του ή Σκιάθος χάνει τόν τελευταίο της σαλό, παναπεΐ
εκείνον πού, άκόμη κι δταν όέ μιλάει, μάς άναγκάζει ν’ άνηουχούμε πότε πότε.
Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος

Ο

Τρέχει τό σΐμα, ό ίδρωτας: πετρέλαιο στις τουρμπίνες
καί τή χρυσή ποτίζουμε τής STANDARD OIL καρδιά
παίρνουν τά όπλα άπ’ τούς ρομπότ καί δίνουν τις άξίνες
τ' άχυρα ν’ άνεμίζουνε τ’ άντρείκελα, μέ βιά.
Δέν μένουν δάκρυα πιά καυτά μά εξάτμιση μπενζίνας
ρόδες, μοτέρ γυρνούν στής τροχιάς τή γύρα
αυτόματα εφευρέσεων κι’ εφαρμογών πλημμύρα
όμως καμμιά άναχαίτιση στών πλαστουργών τή μοίρα.
Πέτρινος κόσμος καί πικρός, στιγμές θλιμμένες κρύες
καί βιαστικές σάν τό μοτέρ τού Ford καί Cilrocn
τό ταξιμέτρ χτυπά πνιχτά καί μόνο οί ώρες κλαίν
γιά τή ληστεία τής ζωής, γιά μύθους κ ι’ ιστορίες.
Φελλός τών άνακλάαεων ό νους σ' αιχμαλωσία
μεθά σ’ ενός άκάΟαρτου πετρελαίου ντεπό
καί στόν άφρύ σαπίζουνε: «λογίζομαι, άγαπώ»
λέξεις φτηνές στή βάρβαρη τού Τώρα εξουσία.

’Ελεγείο
Φθινόπωρο εΐταν πού ο’ άντίκρυσα;
Νέφη άραιά πάνω άπ’ τόν κάβο, στήν άγκάλη
λόφου κι’ αμμουδιάς. Χαρά στό σούρουπο.
’Ακούσαμε τις Νύμφες τού μικρού
τού ελληνικού, τ’ άνΟρωπισμένου δάσους, τις ψυχές
παιδούλες μέ κόρφο άνΟηρύ καί κοτσίδες
όπως έού, φθινόπωρο ειταν πού σ' άντίκρυσα;
"Ανοιξη, τά ούννεφ’ άριιιά τά δέντρα πρόθυμα
χυμοί παντού καί Σύ δέ ζεϊς.
Τό φώς, τά σύννεφα, ή άγκάλη καί τό άπόγευμα
χαΟήκαν στό βυθό.
ΓΙώς νά ΰπόμείνω έγώ πού άπόμεινα
νά βλέπω τήν ¿iiumu Σου μορφή
σέ κάθε ωραίοι
"Απιαστα ειναι^ά νέη η. φυσά ό άγέρας παντού
καί τή φωνή τού Τρίτωνα θλιμμένη άφουγκράζομαι
πάνω άπ’ τό κύμα; πάρε με ού νερό
τής Μεσογείου, μεθυσμένος απ’ τήν όψη Της
ζωντανός άπ' τήν uiu'ivia παρουσία Της
άς ευρώ στό βυθό σου τή γαλήνη.

Ζήσης Οικονόμου
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ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΙ ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΥΡΙΚΗ

Από τον πακτωλό επιχορηγήσεων
προς την όπερα Λαμπράκη,
στο «ουκ αν λάβεις» για την Εθνική Λυρική Σκηνή
Η επόμενη Τρίτη, 25.10.2005, αναμέ
νεται να είναι μ ία κρίσιμη μέρα για το
μέλλον της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: σε
Γενική Συνέλευση, την ημέρα αυτή, οι
εργαζόμενοι στην Ε Λ Σ θα αποφασίσουν
για τις επόμενες κινήσεις τους. Το Αντί
έλαβε εν τω μεταξύ και δημοσιεύει την
ακόλουθη επιστολή της κ. Βάσως Παπαντωνίου:

Με αφορμή το άρθρο του κ. Δημ. Πά
νου με τίτλο «Πριν από το Ρε'κβιεμ της
Ε.Λ.Σ.» (Αντί, 23 Σεπτ. 2005), θα παρακαλοΰσα να παρουσιαστούν κάποιες
προσωπικές παρατηρήσεις που έχουν
άμεση σχέση με το πεπρωμένο, θα έλε
γα, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μας,
για την οποία γνωρίζετε την τεράστια
προσπάθειά μου καθώς και το ανιδιο
τελές αυτού του αγώνα.
Σας ευχαριστώ λοιπόν που αναφέρεσθε σε αυτήν την προσπάθεια, και
αφού όπως έχω κατ’ επανάληψη δηλώ
σει δεν διεκδικώ τίποτα, ας μου επιτραπεί να παραθέσω κάποια στοιχεία που
πιστεύω ότι θα βοηθήσουν στο να γ ί
νουν σαφείς κάποιες αναστολές της πο
ρείας προς την πραγμάτωση του εθνι
κού αιτήματος να αποκτήσει η Ελλάδα
το κτήριο της Εθνικής της Όπερας.
Δυστυχώς αυτές οι αναστολές, εκτός
από τις προθέσεις του πρώην Υπ.ΠΟ κ.
Ευ. Βενιζέλου, οφείλονται και στην έλ
λειψη αντίστασης -στην οποία άλλωστε
βασίστηκε ο κ. Υπουργός- από τους
επικεφαλείς του φορέα, τους θεσμικά
υπεύθυνους δηλαδή του Λυρικού μας
Θεάτρου.
Απόρροια μιας πολύ καλά οργανωμέ
νης ομάδας δημοσίων σχέσεων του κ.
Λουκά Καρυτινού, η υποστήριξη του
οποίου από τα MME έφτασε το Ave
στο απόγειό του με το άρθρο του κ. Γεωργίου Λεωτσάκου -τον οποίο εκτιμώ
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ιδιαίτερα- (Εξπρές , 10 Ιουλ. 2005), απ’
όπου ο συνεργάτης σας άντλησε πληρο
φορίες σχετικά με τα επιτεύγματα της
εξαετούς θητείας του κ. Καρυτινού:
Λυπήθηκα βαθύτατα που στον ενθου
σιασμό του ο κ. Πάνου τοποθετεί τον
παραιτηθέντα Καλλιτεχνικό Διευθυντή
της ΕΛΣ κ. Καρυτινό στο ίδιο επίπεδο
προσφοράς με μια χαρισματική προ
σωπικότητα όπως υπήρξε ο ιδρυτής της
ΕΛΣ Κωστής Μπαστιάς - και όχι μό
νον γιατί κάλεσε την Maria Callas όπως
αναφέρει ο κ. Πάνου. Ο κ. Καρυτινός,
με μια θητεία μακρύτερη από τους προκατόχους του- και ακριβώς επί της δεύ
τερης τριετίας της θητείας του, προτάθηκαν παραστάσεις που ανήκουν σε
διαφορετικές περιόδους της Μουσι
κής, όπως π.χ. Μπαρόκ. Τα έργα αυτά
παίχτηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία, και
στηρίχτηκαν από νέους ταλαντούχους
καλλιτέχνες, που όμως δεν ανήκουν
στο μόνιμο δυναμικό της ΕΛΣ. Επίσης,
ο κ. Καρυτινός εγκαινίασε σαιζόν Οπερέττας (δεν θα υπεισέλθω στον τρόπο
και τις αισθητικές αντιλήψεις των ανεβασμάτων τους), το studio Πειραματι
κή Σκηνή του Θόδωρου Αντωνίου (δι
κή του πρόταση), και την Παιδική Σκη
νή. Αυτά τα θετικά.
Έρχομαι λοιπόν στην δική μου σοβα
ρή ένσταση για τον κ. Καρυτινό, που
αφορά στο ρόλο που έπαιξε και εξακο
λουθεί να παίζει «συνεργαζόμενος»
απόλυτα με τους εκάστοτε επικεφαλείς
του ΥΠΠΟ στο θέμα του Κτηρίου της
Λυρικής Σκηνής και του πεπρωμένου
της.
Ο κ. Καρυτινός, που είχα την αφέλεια
να τον δω και να τον προειδοποιήσω
για κάποιες προθέσεις που είχαν υποπέσει στην αντίληψή μου από τις κατά
καιρούς επισκέψεις μου στον πρώην
Υπουργό Πολιτισμού, δεν έκανε κανε-

νός είδους αντίσταση σαν επικεφαλής
ενός θεσμού όταν θα μπορούσε να είχε
τη στήριξη όλων των ομάδων -Ο ρχή
στρα, Μπαλέτο, Μονωδοί, Χορωδοί,
Τεχνικοί- εάν ήθελε να ασκήσει πίεση
και να ευαισθητοποιήσει την κοινή
γνώμη για το άθλιο του κτηρίου και για
την προκλητική απόφαση του κ. Ευ. Β ε
νιζέλου, που χαρακτήρισε το θέατρο
ΟΛΥΜΠΙΑ διατηρητέο και που ήθελε
την «ανάπλασή» του σε ανύπαρκτο οι
κοδομήσιμο χώρο - φυσικά για να το
κλείσει.
Η απόφαση εκείνη του Υπουργού
ανακοινώθηκε στους δημοσιογράφους
απόντοςτου κ. Καρυτινού και του Προ
έδρου της ΕΛΣ, αλλά και του Διοικητι
κού Συμβουλίου. Ο κ. Καρυτινός, όταν
ρωτήθηκε από την εφημερίδα Το Β ήμα,
ενώ ήταν στο εξωτερικό, είχε δηλώσει
χαρακτηριστικά ότι η ανάπλαση του
ΟΛΥΜΠΙΑ ήταν η «ιδανική λύση»,
παρόλο που το κόστος της θα ήταν ισο
δύναμο με την δημιουργία του νέου
κτηρίου και οι θέσεις για το κοινό θα
αυξάνονταν μόλις κατά εννέα (9!).
Απίστευτη αδιαφορία και ελαφρότητα
για το τι επακόλουθα θα είχε αυτή η
απόφαση για τους εργαζόμενους εάν
επρόκειτο να υλοποιηθεί, αφού θα
έπρεπε για να... ανακατασκευαστεί το
ΟΛΥΜΠΙΑ να κλείσει επ’ αορίστω.
Για να επανέλθω στο θέμα ΜπαστιάΚαρυτινού, ενώ ο πρώτος ήταν ο ιδρυτής-θεμελιωτής του Λυρικού μας Θεά
τρου, φοβούμαι ότι ο κ. Καρυτινός θα
περάσει στην ιστορία ως αυτός που
έπαιξε ρόλο, ως ένα βαθμό, στην διάλυ
σή της.
Σ ας ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Βάσω Παπαντωνίου,
Αθήνα, Δευτέρα 17 Ο κτωβρίου 2005

Εκτός α πό την σοβαρή έν
σταση της κ. Παπαντωνίου
για την φ ιλοσοφία της δ ιοι
κητικής δράσης τον κ. Λουκά
Καρυτινού, ορισμένα ενδια
φέροντα συμπεράσματα προ
κύπτουν κα ι α πό την επίσιμιη
άποψη του Σωματείου Εργα
ζομένων Χορωδών Εθνικής
Λ υρικής Σκηνής, όπως αυτή
διατυπώθηκε τον περασμένο
Ιούλιο.
Γ ια του λόγου το αληθές,
αλλά κ α ι για την πληρέστερη
ενημέρωση των αναγνωστών,
παραθέτουμε ολόκληρο το
κείμενο του δελτίου τύπου
που εκδόθηκε στις 14 Ιουλίου
2005:

Σχετικά με την παραίτηση
του κ. Λουκά Καρυτινού από
τη θέση του καλλιτεχνικού
διευθυντή της ΕΛΣ και τα
όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν τις τε
λευταίες μέρες, αισθανόμαστε την ανά
γκη να καταθέσουμε τις απόψεις μας,
προς ενημέρωση του κοινού όσο και
για να απαντήσουμε στην απροκάλυ
πτη επίθεση που δέχεται το σώμα των
χορωδών.
Σε δηλώσεις του ο κ. Καρυτινός ανα
φ έρει ότι «βολεύει πολλούς να κλεί
νουν πολιτιστικοί οργανισμοί». Δηλαδή
λίγο πολύ υπονοεί πως η μοίρα της μο
ναδικής όπερας της Ελλάδας είναι να
κλείσει, αφού αυτός φεύγει. Βαριά
κουβέντα και η μετριοφροσύνη πάει
περίπατο. Και ποιοι είναι αυτοί που βο
λεύονται από ένα ενδεχόμενο κλείσι
μο; Ας μας τους κατονομάσει. Από κιν
δυνολογία έχουμε χορτάσει και ειδικά
το τελευταίο διάστημα. Ή μήπως αι
σθάνεται ανασφάλεια τώρα που επι
στρέφει στη θέση του αρχιμουσικού της
ορχήστρας της ΕΑΣ (κάτι που ήταν και
προϋπόθεση για να αναλάβει καλλιτε
χνικός διευθυντής);
Κάποιοι σπεύδουν να χαρακτηρί
σουν το σωματείο μας προσκείμενο
στη Νέα Δημοκρατία. Πραγματικά
ατυχής χαρακτηρισμός και σαφέστατη
προσπάθεια
αποπροσανατολισμού
και απαξίωσης των εργαζομένων και
του αγώνα τους. Το Δ.Σ. των χορωδών

έχει να καυχιέται πως διαθέτει μέλη
από όλο το πολιτικό φάσμα που τους
ενώνει μια ιδέα. Η έξοδος από την οι
κονομική, εργασιακή και καλλιτεχνι
κή εξαθλίωση στην οποία έχουν περιέλθει.
Στις πλάτες μας έχει στηριχθεί η δή
θεν πετυχημένη θητεία του κ. Καρυτινού. Η αύξηση των παραγωγών σε μας
φορτώθηκε. Μόνο στην κεντρική σκη
νή φτάσαμε να κάνουμε πρεμιέρα κάθε
15 μέρες. Σαββατοκύριακο κάναμε να
δούμε 5 μήνες (από Νοέμβριο μέχρι
Πάσχα). Ούτε τα παιδιά μας δεν προ
λαβαίνουμε να δούμε.
Αλλά πώς να τα δει ο κ. Καρυτινός αυ
τά όταν τον περισσότερο καιρό είναι
απών;
Το Δεκέμβριο δε, που έληξαν οι συλ
λογικές συμβάσεις και αφού είχε προσυμφωνηθεί η φτώχεια μας, έκανε το
μοιραίο λάθος. Με μια κίνηση πρωτο
φανή και πρωτότυπη παγκοσμίως, κάλεσε να τον στηρίξουν και, αφού μας εί
χε «κλειδώσει» για δύο χρόνια, 0α\ζητούσαμε όλοι μαζί από τον υπουργό,
αύξηση της χρηματοδότησης της ΕΛΣ.
Βλέπετε, ο τακτικός προϋπολογισμός
ύψους 11.550.000 ευρώ μαζί με το έκτα
κτο των 1.900.000 δεν φτάνει. Αυτή η
κίνηση όμως ξεχείλισε το ποτήρι της

οργής και της αγανάκτησης.
Πώς να την εξηγήσεις άρα
γε; Μήπως επειδή έφτανε το
τέλος της θητείας και ήθελε
να κάνει επίδειξη δύναμης
και διευθυντικών ικανοτήτων
στην νέα κυβέρνηση;
Το 1999, μόλις ανέλαβε
καλλιτεχνικός
διευθυντής,
έσπευσε να δηλώσει στα σω
ματεία πως «μια απεργία να
γίνει, εγώ έφυγα από δω». Το
2005 δηλώνει έντεχνα ότι
έχουν δίκιο οι χορωδοί, αλλά
«ουκ αν λάβεις παρά του μη
έχοντος». Ξέχασε όμως ότι
στις διαπραγματεύσεις είπε
επί λέξει «Δ εν υπάρχουν
χρήματα, αλλά και να υπήρ
χαν δεν θα σας έδινα».
Νομίζουμε πως τα σχόλια
περιττεύουν. Αυτί) είναι η
απαξίωση που βιώνουμε,
όπως βιώνουμε την αναξιοκρατία στην ΕΛΣ και στρατιωτικές
συνθήκες εργασίας. Μόνο που ο στρα
τός είναι πολύ πιο εκσυγχρονισμένος.
Ας μην ψάχνουν κάποιοι λοιπόν για
απολυταρχικούς στο σωματείο των χο
ρωδών. Και ας σταματήσει ο κ. Καρυτινός να λέει ότι οι κινητοποιήσεις μας
έχουν σαν στόχο τον ίδιο προσωπικά.
Ήταν ή δεν ήταν διευθυντής στις δια
πραγματεύσεις;
Φτάσαμε λοιπόν τώρα στην «ηρωική»
έξοδό του, χρεώνοντας αυτή του την
απόφαση στους χορωδούς. Και να σκεφτεί κανείς ότι απεργία τελικά δεν έγι
νε (2 στάσεις εργασίας γίνανε). Ό χι
Λουκά. Και αν ματαίωσες τελικώς τον
«Οθέλλο», γιατί περί αυτού πρόκειται,
υπάρχει και η «Όπερα της πεντάρας»
που παίζεται ανελλιπώς τα τελευταία
έξι χρόνια στην ΕΛΣ.
Κλείνοντας αναφέρουμε ότι αναστέλ
λουμε προσωρινά τις κινητοποιήσεις
μας ώστε να παρουσιαστεί απρόσκο
πτα η παραγωγή Canto General στις 21
και 22 Ιουλίου στο Ηρώδειο, χάριν της
πραγματικά πολύ κοπιαστικής προετοι
μασίας που έχει γίνει από τους συμμετέχοντες χορωδούς, χορευτές καιτεχνικό/βοηθητικό προσωπικό και δίνουμε
όλοι μαζί πλέον αγωνιστικό ραντεβού
τον Σεπτέμβρη.

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
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Ο ζω ντανός θά να το ς στοιχίζει στους εναπομείναντες π ερισσ ότερο από
όσ ο ο αληθινός. Στοιχειώνει μέσα τους και επ ηρεάζει κ ά θ ε τους πράξη,
όνειρο ή απόφαση. Ο ι ήρω ες του Γυάλινου Κόσμου έχουν μάθει να ζουν μ'
έναν τέτο ιο θάνατο. Το π ορτρέτο του πατέρα - μ ' ένο ανοιχτόκαρδο,
ακαταμάχητο χα μ ό γ ελ ο -, που έφ υγε κυνηγώντας τις μακρινές αποστάσεις,
δεσ π όζει στο σαλόνι τους. Π αρά τη φυσική του απουσία είναι πάντα παρών.
Είναι εκεί, υπεύθυνος για τη μιζέρια στην οποία καταδίκασε με τη φυγή του
την οικογένεια, προκαλώντας τους ταυτόχρονα να σπάσουν τα δεσ μό τους
και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους ακολουθώ ντας το παράδειγμά του. Ν α
ξεφύγουν από έναν κόσμο που κλυδωνίζεται έτοιμος να καταρρεύσει.

Εύθραυστες παραστάσεις

οικογένεια Γουίνγκφιλντ δεν είναι
παρά το είδωλο της οικογένειας
Ουίλλιαμς. Η Μητέρα, ο Πατέρας,
ο Τομ (αυτό ήταν και το πραγματικό
όνομα του Τενεσσή) και η Λάουρα
είναι δημιουργήματα καθ' εικόνα και ομοί
ωση της οικογένειας και του περιβάλλο
ντος του συγγραφέα. Η Μητέρα αριστο
κρατικής καταγωγής, γεμάτη αναμνήσεις
της παλιάς ευτυχίας, στηρίζεται στον γιο
της προκειμένου να επιβιώσουν μετά τη
φυγή του Πατέρα. Αντίστοιχα προβλήμα
τα είχε και ο συγγραφέας, αφού ο πατέ
ρας του μπορεί να μην είχε φύγει οριστικά
αλλά έλειπε για μεγάλα διαστήματα δου
λεύοντας ως πλασιέ σε ένα εργοστάσιο
παπουτσιών, εξαρτημένος από το ποτό.
Το επάγγελμα αστό είναι το καθημερινό
μαρτύριο του ήρωα Τομ καθώς αναγκάζε
ται να θάβει τα όνειρά του κάτω από στοί
βες κουτιών σε μια αποθήκη παπουτσιών
για μερικά δολάρια το μήνα (αυτή είναι και
η πρώτη δουλειά που έκανε στη ζωή του ο
Τενεσσή Ουίλλιαμς). Ο κινηματογράφος
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αποτελεί τη μόνη του διέξοδο, τη φυγή
του από την καθημερινότητα. Στις σκοτει
νές αίθουσες κάθε βράδυ ζει την περιπέ
τεια που ποθεί μα δεν τολμά να διεκδικήσει. Η Λάουρα, η αδελφή του, έχοντας με
γεθύνει την μικρή αναπηρία της ζει φοβι
σμένη, αποφεύγοντας τους ανθρώπους
και προτιμώντας την ασφάλεια που της
παρέχει η φροντίδα της συλλογής της:
του γυάλινου (και για τον λόγο αυτό εύ
θραυστου) κόσμου της. Ο Τομ είναι προ
στατευτικός μαζί της (όπως προσκολλημένος υπήρξε και ο συγγραφέας στην
αδελφή του Ρόουζ που κατέληξε σε ψυ
χιατρείο). Ακόμα και όταν τις εγκαταλείπει
εκείνη θεριεύει μέσα του: Και τότε ξαφνι
κά μ ’ αγγίζει στον ώμο η αδερφή μου. Γορί
ζω και την κοιτάω κατάματα... Πολέμησα
να σ ' αφήσω πίσω μου, μα είμαι πιο πιστός
α π ’ ό,τι είχα σκοπό να ήμουν!
Ο Γυάλινος Κόσμος, το έργο που έφερε
την επιτυχία στον, συγγραφέα του χαλα
ρώνοντας αλλά όχι καταλύοντας τα δεσμάτου με το παρελθόν, σκιαγραφεί έναν

κόσμο που καταρρέει και από τα ερείπια
του οποίου ένας νέος κόσμος ετοιμάζε
ται ν' αναδυθεί. Η έντονη αυτοβιογραφικότητα, ο λυρισμός, η συμπυκνωμένη
αγωνία των προσώπων, η ακαθόριστη
απειλή που αιωρείται γύρω τους, ο φό
βος αλλά και η γλυκιά προσμονή για το
αύριο συνθέτουν την ατμόσφαιρα του
έργου.
Η Άννα Βαγενά προτίμησε να εμπιστευθεί τη σκηνοθεσία της παράστασης σε
έναν γιουγκοσλάβο σκηνοθέτη, με αξιό
λογη πορεία σε κρατικά θέατρα της πα
τρίδας του, τον Νθόοίεα ΒΓ8άίο. Η σκηνο
θεσία του προσπάθησε να στηριχθεί στο
δέσιμο του λυρικού και του ρεαλιστικού
στοιχείου αλλά δεν μπόρεσε να δώσει
ασφαλή διέξοδο στη συσσώρευση συναι
σθήματος που υπάρχει στο έργο ούτε
στην εναγώνια προσπάθεια άρθρωσης
ενός ποιητικού λόγου.
Σε μια τρακαρισμένη πρεμιέρα, η Άννα
Βαγενά δικαίως επιχείρησε να προσεγγί
σει τον ρόλο της Μητέρας, έχοντας δου
λέψει κυρίως το συναίσθημα παραμελώ
ντας όμως ατυχώς την κινησιολογία και
το κοινωνικό υπόβαθρο της γυναίκας αυ
τής, επιτυγχάνοντας ωστόσο στιγμές λυ
ρικής έκφρασης. Η Γιασεμί Κηλαηδόνη
στα προσεκτικά ως σήμερα βήματά της
επιδεικνύει μια εκφραστική λιτότητα που
προσδίδει ποιότητα στην υποκριτική της
τεχνική. Η Λάουρά της όμως παρά την
προκλητική σύνθεσή της με στοιχεία δυ
ναμισμού κάτω από την αδυναμία και τον
πανικό παρέμεινε ανολοκλήρωτη. Ο Τομ
του Αλμπέρτο Φάις, χρειάζεται χρόνο για
να δουλευτεί σε μια κατεύθυνση βαθύτε
ρη και πιο ουσιαστική. Ο Γιώργος Χρυσο
στόμου στον ρόλο του εισβολέα δραστι
κός.
Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης που επιμελήθηκε τον σκηνικό χώρο προσπάθησε να
μείνει πιστός στην περιγραφή του συγ
γραφέα και να δημιουργήσει έναν ρεαλι
στικό χώρο καθωσπρέπει μιζέριας. Αυτό
όμως που δυστυχώς δεν υπολογίστηκε
ήταν πως η συγκεκριμένη σκηνική δια
μόρφωση του χώρου και η χρήση του
από τον σκηνοθέτη δεν επέτρεπε σε
όλους τους θεατές την παρακολούθηση
της δράσης.
;

I

Ο Γυάλινος Κόσμος ανέβηκε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα από το Θέατρο Τέ
χνης το 1946, μόλις ένα χρόνο μετά το
ανέβασμά του στη Νέα Υόρκη, σε σ κηνο-;
θεσία Κάρολου Κουν και με τον ίδιο στον ,
ρόλο του Τομ. Η Έλλη Λαμπέτη είχε εκεί
νον της Λάουρα, η Μαρία Γιαννακοπού-:
λου της Αμάντα και ο Λυκούργος Καλ-.:
λέργης του Τζιμ.

ΕΙΡΗΝΗ Μ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ,

Η ΓΛΩΣΣΟΚΟΠΑΝΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΒΟ - ΘΕΑΤΡΟ «ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ»
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Ένα πολύ ενδιαφέρον δείγμα του δεάτρου του Μ α ρ ιβ ώ -άγνω στο

ν

σχεδόν παγκοσμίω ς- μας προσέφ ερε ήδη από πέρυσι ο «Τόπος
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αλλού» και ο σκηνοθέτης Νίκος Καμτσής. Η Γλωσσοκοπάνα, σε
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μια ακόμη σπουδαία μετάφραση του ειδικού στον Μ α ρ ιβ ώ και το
μαριβωντάζΑνδρέα Στάικου, διασώ θηκε σχεδόν τυχαία, και κατά
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τύχη αγαθή ανακαλύφτηκε μόλις τη δεκαετία του '60 . Η
παρουσίασή της επομένως στην Ελλάδα κίνησε σχεδόν αυτόματα

~

το ενδιαφέρον θεατών και κριτικών.

0 γύψινος κόσμος

Τ

ο
ενδιαφέρον
όμως στράφηκε
και στην απόδοση
της Γλωσσοκοπάνας από τον Νίκο
Καμτσή, απόδοση που
στηρίχτηκε λιγότερο
στο παιγνιώδες «μαριβωντάζ» και περισσότε
ρο στη μπρεχπκή δή
λωση των όρων του κοι
νωνικού
παιχνιδιού,
στους οποίους εντάσ
σεται το θέατρο του
Μαριβώ. Αυτή η μετα
τόπιση του ενδιαφέρο
ντος ξεκινάει πιθανόν
από τη διαπίστωση ότι
μια πλήρης σκηνική
απόδοση του μαριβωντάζ υπερβαίνει πράγ
ματι κατά πολύ την απλή αποτύπωση του
ιδιαίτερου λογοτεχνικού «ύφους» του
Μαριβώ. Στο θέατρο το μαριβωντάζ απο
τελεί την εικόνα ενός ολόκληρου κόσμου
λόγου και στυλ, που περιστρέφεται γύ
ρω από την εκπλήρωση ή την αναστολή
και μετάθεση της ερωτικής (κυρίως, αλ
λά όχι μόνο) επιθυμίας. Διόλου εύκολο
να παρασταθεί ένας τέτοιος κόσμος από
όσους δε διαθέτουν μια αντίστοιχη πα
ράδοση και μια έτοιμη τυπολογία ανάλο
γων τρόπων, ήθους και συμπεριφορών.
Φέτος κιόλας το καλοκαίρι είχα την τύχη
περιοδεύοντας στη νότια Γαλλία να πα
ρακολουθήσω κάποιους ντόπιους ηθο
ποιούς να παίζουν τον «πραγματικό» Μα
ριβώ. Η υποκριτική χάρη τους και ευχέ
ρεια, καθώς μάλιστα εμπλουτίζονταν
από την ηχώ του πρωτότυπου τόνου και
από τα μέτρα της φυσικής του γλώσσας,
αποκάλυπταν σε όλους μας το μέτρο της
δικής μας παρερμηνείας: εμείς διατρέ
χουμε πάντα τον κίνδυνο να καμωθούμε

αντί να αποδώσουμε τα «γαλλικά» του
Μαριβώ, να κατεβάσουμε το ύφος της
σάτιράς του και να ανεβάσουμε στη θέ
ση της μια αμήχανη και παράταιρη πα
ρωδία. Κινδυνεύουμε πάντα να γελοιο
ποιήσουμε την αληθινή χάρη των προσώ
πων του και να κοροϊδέψουμε όσα θα
έπρεπε να πλησιάζουμε με θαυμασμό.
Ανοίγεται ωστόσο ακόμη ένας δρόμος:
Μπορούμε τουλάχιστον να στραφούμε
προς το ίδιο το νόημα του έργου του και
να προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από
τα γύψινα στολίδια και τους αφρίζαντες
κυματισμούς του μαριβωντάζ την καταγ
γελία ενός κόσμου που αρωματίζετα^για
να μην αντιληφθεί τη δυσοσμία της εσω
τερικής του σήψης. Υπάρχει ωστόσο και
εδώ ο κίνδυνος της υπερβολής. Κάθε κω
μικός συγγραφέας εμπνέεται λιγότερο ή
περισσότερο πετυχημένα από την ίδια
σήψη, την παρακμή και έκπτωση της
εποχής του. Και από την άλλη, πάντα
ανάμεσα στο κλασικό θέατρο της κωμω

δίας και στον κόσμο μεσολαβεί ένα χο
ντρό στρώμα από κλισέ, μοτίβα και πρό
τυπα, που άλλοτε απομονώνει και άλλο
τε προστατεύει τον δραματουργό από
τα γύρω κοινωνικά και ιστορικά διαδρα
ματιζόμενα. Ο διδακτικός ιστορικισμός
του Μπρεχτ δεν είναι πάντα ο καλύτε
ρος οδηγός για να μας κατευθύνει στη
δημιουργία κάθε κλασικού συγγραφέα,
ειδικά όταν αποδίνει προθέσεις και πο
λεμικές δικές του, που θα ευχόταν να
υπάρχουν σε κάθε εποχή. Τίποτα από
αυτή την άποψη δεν είναι ορθότερο από
την παρατήρηση του Αντουάν Βιτέζ που
περιέχεται στο πρόγραμμα της Γλωσσοκοπάνας: «Ήταν συντηρητικός ή ανα
μορφωτής (ενν. ο Μαριβώ); Το ερώτημα
δεν είναι στείρο, όμως δεν έχω απάντη
ση... Όσο για μένα, αρνούμαι να ανεβά
σω το έργο του βασισμένο σ’ ένα τέλος,
που το ίδιο δεν αναγγέλλει». Η Γλωσσο
κοπάνα λοιπόν και η υπόθεσή της -που
δεν είναι άλλη από την τυπική στον Μα
ριβώ, όσο και στο θέατρο της εποχής
του, διεκδίκηση του ερωτικού οφέλους
με κάθε τρόπο και μέσο- μπορεί να απο
τελεί την εικόνα μιας εποχής, χωρίς κατ’
ανάγκην να προβαίνει και σε μια ενα
ντίον της καταγγελία. Το ηθολογικό σχό
λιο του Μαριβώ για το κουτσομπολιό και
τις συνέπειές του, όπως και το γαϊτανάκι
των γυναικών κάθε ηλικίας στο έργο
του, γύρω από το ερωτικό αντικείμενο
του πόθου τους, δεν αποτελούν δα και
κανένα ιδιαίτερα σημαντικό τόπο για να
στηλιτεύσει κανείς τη διαφθορά της
εποχής του.
Από εκεί και πέρα η παράσταση του
«Τόπου Αλλού» κινήθηκε στο πλαίσιο
μιας ευπρεπούς απόδοσης του γαλλι
κού σκηνικού παιχνιδιού, με ερμηνείες
όμως που υπήρξαν αρκετά άνισες. Η Μί
να Αδαμάκη και η Μιράντα Ζαφειροπούλου υπήρξαν τα ισχυρά χαρτιά της πα
ράστασης, κυρίως γιατί σε αυτές ύφος
και στυλ ανάβλυζαν από εσωτερικές
υποκριτικές πηγές. Στους υπόλοιπους
εμφανιζόταν συχνά ένα ενοχλητικά εξω
τερικό στοιχείο υπερδήλωσης του ρό
λου (και όχι του προσώπου), με αποτέ
λεσμα το ύφος της παράστασης να κι
νείται συχνά στα όρια της παρωδίας. Κι
όμως η όλη παράσταση τελικά διασώθη
κε - κυρίως λόγω της θέρμης με την
οποία οι νεαροί ηθοποιοί απέδωσαν το
σκηνικό παιχνίδι του Μαριβώ. Σε αυτή
την αξιοπρεπή προσπάθεια βοήθησαν
πολύ τα όμορφα κοστούμια της Μίκας
Πανάγου και η εμβόλιμη μουσική του
Πλάτωνα Ανδριτσάκη.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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Από την ταινία Προστασία του Χρήστου Ν ικολέρη.
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νατρέχοντας στα ελληνικά διαγωνιστικά προγράμματα του
δραμινού φεστιβάλ, τουλάχιστον
των ε'ξι-επτά τελευταίων χρόνων,
αυτό που με'νει διαμορφωμε'νο
στο νου είναι μια πλατιά, επίπεδη επι
φάνεια εικόνων απ’ την οποία σποραδι
κά αναφύονται μεμονωμε'νες εξάρσεις,
σε τυχαία μεταξύ τους απόσταση, χρονι
κή ή όποια άλλη. Καμιά, δηλαδή, αριθ
μητική πυκνότητα που να φανερώνει
καθοριστική τομή οραματικής, ιδεολο
γικής ή αισθητικής αναγε'ννησης. Έστω
μια καθοδηγημένη απ’ την εκπαίδευσή
τους ριζοσπαστική πρόταση. Στη θέση
τους έχει λιμνάσει η μονοτονία, η επα
νάληψη, η προβλεψιμότητα και όχι και
τόσο σπάνια η αφέλεια και η απαιδευσιά. Είναι φυσικό, τούτων ούτως εχόντων, το ερώτημα: γιατί τόσο επιπόλαια
και ματαιόδοξα προσανατολίζουν το
μέλλον τους σ’ ένα χώρο ξένο γ ι’ αυτούς
και τις απαιτήσεις του; Μπαίνει κανείς
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στον πειρασμό να πει ότι ίσως και να
βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα σύνδρομο
αυτιστικό... Επαναλήψεις ανιαρές που
τις όποιες μέσα στο χρόνο «ανανεώ
σεις» τις καθορίζουν οι κοινωνικά επι
δερμικές, εφήμερες μόδες όπως τις επι
βάλλουν τα τηλεοπτικά πρότυπα. Αποκαλέσαμε, με άλλη αφορμή, τη διοργά
νωση της Δράμας «Μαιευτήριο ελπί
δων» - μαιευτήριο μεν, ναι, αλλά ατέρμονων ελπίδων. Η (πικρή) αλήθεια ε ί
ναι ότι το άθροισμα που αποκαλούμε
ελληνική κοινωνία, εθνική υπόσταση, ή
όπως αλλιώς αλλά μ’ αυτό το νόημα,
περνάει βαθιά κρίση. Οσμή κόπωσης
αποπνέουμε. Και αυτό φαίνεται στον κι
νηματογράφο που κάνουν οι νέοι μας, οι
«μικρομηκάδες» μας.
Σε 37 διαγωνιζόμενες ταινίες σταματή
σαμε με σχεδόν απόλυτη υπερασπιστική
διάθεση μόνο, στην ταινία του Χρήστου
Νικολέρη Προστασία. Η αλήθεια είναι
ότι κρατούσαμε ολοζώντανη στη μνήμη

μας την προηγούμενη παρουσία του στη
Δράμα, το 2003, με την Τρικυμία, πρώτη
του κινηματογραφική δουλειά, που δεν
ήταν μόνο μια υπόσχεση. Τώρα επιβε
βαιώνεται η πεποίθησή μας. Και δεν εί
ναι μόνο ο Νικολέρης αλλά (κυρίως) ο
σεναριογράφος Παναγιώτης Ιωσηφέλης
(ο καλύτερος έλληνας διαλογίστας).
Μακάρι να συνεχίσουν και οι δυο έτσι,
με το διαβολεμένο κέφι και το σπάνιο κι
νηματογραφικό ταπεραμέντο. Και δεν
φανταζόμαστε ότι είναι σύμπτωση, αλλά
ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, στα χέρια τους,
αναδεικνύεται σπουδαίος ρολίστας.
Μετά την Προστασία έρχεται μια σειρά
από ταινίες που δεν στηρίζονται μόνο σε
καλές υποσχέσεις αλλά και σε πραγμα
τοποιήσεις με καλό μέσο όρο. Αυτές
ήταν: Ο σύντομος μεν αλλά εντυπωσια
κής κινηματογραφικής πύκνωσης Φωτο
γράφος των Τρικάλων του Βασίλη Κοσμόπουλου. Η παρουσία του γιου Λογο
θέτη, μαζί με τον μεγάλο ηθοποιό και
πατέρα του Ηλία, μετέδωσε συγκίνηση.
Η Ιρίνα Μπόικο διέσωσε τον ισορροπη
μένο της Κλέφτη με μικρές σκηνοθετικές
απώλειες. Παιδικό ηθογράφημα του
οποίου προδικάζουμε επιτυχία, π.χ. στο
παιδικό φεστιβάλ του Πύργου. Μας
εντυπώσιασε Ο τελευταίος φακίρης,
πρώτη ταινία του (ημεδαπών σπουδών)
Μπάμπη Μακρίδη, για τους λόγους που
προαναφέρθηκαν αλλά και για το απο
τέλεσμα. Αρκεί να μην μείνει κινηματο
γραφικός «κομήτης». Συνεπής στη γραμ
μή του ο Βασίλης Κεχαγιάς (Cheap clciyz,
2004) και σε τούτη τη δουλειά του. Το
σενάριο είναι του Παναγιώτη Ιωσηφέλη
(δεν έχουμε άλλους επαίνους να κάνου
με) και είναι αυτό που δικαίωσε τη σκηνοθετική «τρέλα» που έδωσε ο σκηνοθέ
της στο The cat. Εντούτοις κάτι δεν μου
πάει. Αυτί) η γεύση (έστω μικρή) χαβαλέ
που αφήνει, δεν είναι ό,τι καλύτερο.
Έχω την εντύπωση ότι το σενάριο μπο
ρούσε να έχει καλύτερο χειρισμό. Ας
πούμε, για παράδειγμα, ότι ο Θανάσης
Τότσικας στο E X IT είχε ένα πιο «εύλη
πτο» κέφι και πιο μονταρισμένες (ελεγ
χόμενες) τις ερμηνείες. Πάντως κάνει
εντύπωση ότι οι «μικρομηκάδες» μας
πολύ την πηγαίνουν την κωμωδία, δίχως
να είναι βέβαιο αν και το ανταποδοτικό
κινηματογραφικό αποτέλεσμα είναι
ανάλογο. Αγγλικής προέλευσης είναι οι

Από την ταινία Ο φωτογράφος των Τρικάλων του Βασίλη
Κοσμόπουλου.

κινηματογραφικές σπουδές του Βαρδή
Μαρινάκη και του κατά 10 χρόνια νεό
τερου Ηλία Θάνου. Αυτό φαίνεται στην
αφηγηματική ωριμότητα του Μαρινάκη
στην ταινία του Δεύτερη φύση, έστω
και... «ακρωτηριασμένη» από τον ίδιο.
Ποιητική υποβλητικότητα της εικόνας,
πυκνός αλλά όχι δυσπρόσιτος ο συμβο
λισμός του άλλου, του μη φιλικού προ
σώπου της φΰσης. Αισθητά πιο φιλόδο
ξος ο Ηλίας Θάνος στο Reverie (είναι
μια μορφή γραικυλισμού, όπως και νατό
κάνουμε, αυτοί οι 7 ξενόγλωσσοι τίτλοι
που δώσανε οι νεοσσοί μας στις ταινίες
τους). Πάνω σ’ ένα συμβατικό -και πα
ρωχημένου ενδιαφέροντος- σενάριο,
εντυπώσιασε με την εικονοποιητική του
άνεση και το συχνό, ευφάνταστο ποιητι
κό αποτέλεσμα. Τέλος, μόνο εύσημα
έχουμε για το M in o r stage του Σπόρου
Σιάκα. Ένα καλοφτιαγμένο animation
αφήγημα. Έ δειξε κυρίαρχος του μέσου,
πράγμα που του επιτρέπει να δημιουρ
γεί λύσεις και αισθητική συγκίνηση. Εί
ναι λόγος σεβασμού στο μακρόχρονο
έργο του Ιορδάνη Ανανιάδη, να υπο
γραμμίσουμε την καλλιτεχνική αρτιότη
τα και συνέπεια που είχε και ετούτο το
οικολογικό του Μ ην πετάξεις τίποτα. Ο
καταγγελτικός του σαρκασμός είναι αυ
θεντικός.
Δίχως να παραγνωρίζουμε το θετικό
κινηματογραφικό ταμπεραμέντο του
Θόδωρου Παπαδουλάκη, δεν μας πα
ρασύρει ο κρητικής εμμονής κινηματο
γράφος του. Και ο Σάμουρε έχει μεν θε
τικά σημεία όχι όμως και πετάγματα.
Συχνά ξεφεύγει σε σκηνοθετικές κοινο
τοπίες. Να, ας πούμε, το ίδιο προσπάθη

Από την ταινία The mirror stage του Σπόρου Σιάκα.

σε και η Μάρσα Μακρή με το Στεγνό
καθάρ ισ μα · μας κερδίζει αρχικά το εν
διαφέρον το αλά Ιονέσκο σενάριο, που
όμως χάνεται με το συμβατικό τέλος.
Εντούτοις θεωρούμε ότι αυτή η δουλειά
ήταν από τις μέχρι σήμερα καλύτερές
της. Παρά το αξιόλογο καστ η Γενέθλια
μέρα του Γιώργου Μαρκάκη είχε μια δί
χως ενδιαφέρον σκηνοθετική άνεση.
Σπινθιρίσματα και κατόπιν τίποτα. Συμ
βαίνουν και πιο σοβαρά πράγματα στη
ζωή για να αφηγηθεί κανείς. Αυτό το
κατάφερε καλύτερα ο Παναγιώτης Φω
τίου στην ταινία του Μ ία στο εκατομμύ
ριο. Πιο κινηματογραφικά -και παρά τα
αναπόφευκτα ολισθήματα- και οι λή
ψεις και οι ρυθμοί και οι δραματουργικές σχέσεις. Να θυμίσουμε μόνο ότι η
μικρού μήκους ταινία δεν είναι ένα κομ
μάτι από μια (ανύπαρκτη) μεγάλου μή
κους, όπως και το διήγημα δεν είναι
απόσπασμα από ένα μυθιστόρημα. Στην
προκειμένη περίπτωση η Προστασία
προτείνεται ως το σωστό υπόδειγμα.
Δεν μας άφησαν -το αντίθετο μάλιστααδιάφορους τόσο ο Πύρινος μπελάς σε
μ ικ ρ ό παραμύθι του Νίκου Πετρουλέα
όσο και ο Κύκλος της εξέλιξης των Μ.
Κατράκη και Π. Κατσαχνιά. Γιατί το
Φεστιβάλ δεν απένειμε βραβείο κινού
μενου σχεδίου. Ο Κανονισμός οφ'είλει
να το προβλέπει μονίμως, ακριβώς για
να καλύπτει τις χρονιές που υπάρχουν
τέτοιες αξιόλογες ταινίες.
«Εντός, εκτός και επί τα αυτά», για να
δανειστούμε τον τίτλο της ταινίας του
Ιωάνννη Βαλασάκου (την συμπεριλαμ
βάνουμε, άλλωστε, και αυτί)), μια σειρά
από ταινίες αναμηρυκάζουν θέματα και

τρόπους του παρελθόντος, έστω και με
σκηνοθετική (συμβατική όμως) ευπρέ
πεια και προσοχή στην τεχνική τους.
Χρόνια βλέπουμε να επαναλαμβάνεται
αυτός ο συμβατικός κινηματογράφος
στη Δράμα. Σ ’ αυτή την περίπτωση ανή
κουν το Λεωφορείο της γραμμής του Πα
ναγιώτη Κράββαρη, το Δώ ρο του Μίνωα Νικολακάκη, οι Μαρτυρίες του Κώ
στα Δριμυλή, το Π άμε πάλι του Δημήτρη
Γιαμλόγλου, ο Ήχος του κύματος του
Αντώνη Σαμουράκη, το Αποχαιρετώ
ντας της Ρηνιώς Δραγασάκη και η Μέρα
μετά του Χάρη Σταθόπουλου.
Εδώ εξαντλούνται και οι αντοχές μας.
Θεωρούμε λάθος αντίληψη, λάθος κα
τανόηση της κινηματογραφικής γλώσ
σας, άχρηστη τη θεματογραφία. Πρόκει
ται για κάποιους από τους διαγωνιζόμενους που δεν δείχνουν να αντιλαμβάνο
νται ότι το μελό δεν δραματοποιείται,
ούτε τα υπερφυσικά παύουν να είναι
μπαλόνια γεμάτα αέρα, ούτε κάποια ση
μαντικά γεγονότα μετατρέπονται σε σεναριακά ψίχουλα. Σκηνοθετική σπουδαιοφάνεια που γίνεται, δυστυχώς, εύ
κολα αντιληπτή: Εκτός σχεδίου του Τά
σου Γερακίνη, Δίχως μνήμη του Εμμα
νουήλ Μπούχλη (πού εκείνα τα έξοχα
Σ φ α κιά του ’98;), Single bed του Γ. Κουβαρά, Υπόσχεση του Αλ. Κακαβά, 360
του Τάκη Στίκα, Αντίστροφη μέτρηση
του Βασίλη Δήμου και Της Ελένης οι
ελιές της Γιάννας Αμερικάνου.
Με εξαίρεση την απροσδόκητα, αυτή
τη φορά, κάκιστη θεματικά ταινία του
δοκιμασμένου Παναγιώτη Φαφούτη Τα
σαλιγκάρια της Λουλούς, μια τελευταία
σειρά από ταινίες δεν υπήρχε λόγος να
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Σηονδαία
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φακίρης του

Μπάμπη
Μ α κ ρ ίδ η .

περάσουν στο διαγωνιστικό τμήμα. Στην
προκειμένη περίπτωση η πρόκριση δεί
χτηκε υπερβολικά ελαστική. Πρόκειται
για τις υβριδιακές ταινίες Φύλακας άγ
γελος του Εμμανουήλ Μαύρου, Foul
moon του Λογγίνου Παναγή, Work ¡ate
του Γιάννη Χριστόφορου,Δ οκιμαστήριο
του Κ άφ κα του Κύρου Παπαβασιλείου
και Ημίφως του Ανδρέα Σαββίδη.
** *
Στο τμήμα «Έλληνες του κόσμου» (θυ
μίζουμε ότι πρόκειται για έλληνες σκη
νοθέτες που σπούδασαν σε σχολές του
εξωτερικού και οι συγκεκριμένες ται
νίες τους δεν είναι στην ελληνική γλώσ
σα) 9 ταινίες διέθεταν κινηματογραφι
κές αρετές που θα τις ζήλευαν οι ημεδα
ποί συνάδελφοί τους. To Blackbenies
του Νίκου Πανουτσόπουλου, γυρισμένο
στη μεξικάνικη συνοικία του Λος Αντζε
λες όσο και το Φως στη σ κιά με συμμετο
χή του Αλέξ. Κωνσταντάρα σε συλλογι
κή σκηνοθεσία, αφηγήθηκαν με ώρι
μους ρεαλιστικούς τρόπους και πιστότη
τα ιστορίες μειονοτήτων και μετανα
στών που «ζητάνε στον ήλιο μοίρα» δί
χως μελοδραματισμούς ή καταγγελτικές
κορόνες. Εξίσου εντυπωσιακοί οι σκηνοθετικοί χειρισμοί και στις ταινίες 3
του Δημήτρη Άντζου, Sara goes to lunch
του Ντην Καψάλη, και Manhattan της
Λελούδα Πέτρου Βίτσι. Θα λέγαμε, μια
σκάλα πιο πάνω ήταν η ταινία L and o f
the free του Παναγιώτη Σιμόπουλου.
Αντίθετα, δεν μας κέρδισαν (παρωχη
μένες) οι ταινίες Malgaat του Θόδωρου
Παναγίδη και Άντον Τσέχωφ, η τελευ52

ταία αυλαία του Ορφέα Περετζή.

Το τμήμα των (λεγομένων) σπουδαστι
κών περιορίστηκε φέτος σε μόλις 7 ται
νίες. Καλύτερη από αυτές έδειξε η σεναριακά έξυπνη κωμωδία του Αλέξη
ΚομνάκουΣτο Παίόων. Αξιοπρόσεκτες,
για σπουδαστικές ταινίες, ήταν το Κ ό κ 
κινο τόπι της Μαργαρίτας Μηλιιΰρη και
το Μ άτια μου της Στέλλας Σερέφογλου.
Ευδιάκριτα θετικά στοιχεία -με σχετική
επιείκεια- αναγνωρίζουμε στο Γαλάζιο
πουκάμισο του Νίκου Τζερμιαδιανού
και στο Κορόνα ή γράμματα της Βίκυς
Αντωναρά-Μαύρου. Οι υπόλοιπες δύο
δεν προσφέρονται για σχολιασμό. Για
δεύτερη χρονιά το British Council κάνει
άνοιγμα (πολιτιστικό) στους νέους με
την πρόκληση της ψηφιακής επανάστα
σης με 3λεπτες ταινίες. Οι ευκολίες του
μέσου αποτελούν, επί του παρόντος,
«παγίδα». Ο κινηματογράφος δεν είναι
καλλιγραφία με ηλεκτρονικό (ψηφια
κό) «παντογράφο». Αυτές οι «δεξιοτεχνίες» που προβλήθηκαν στη Δράμα ε ί
ναι fake κινηματογράφος, έστω και αν
αυτό δεν αποτελεί τελεσιδικία. Την
άποψή μας αυτή την επιβεβαίωσε η επι
λογή των διεθνών ταινιών. Να το ξαναπούμε: από τις καλύτερες των τελευταί
ων χρόνων. Είναι πραγματικά κρίμα ότι
αυτή η κινηματογραφική ευωχία αποτε
λεί προνόμιο όσων παρακολουθούν τις
προβολές της Δράμας. Συμβαίνουν απί
στευτα πράγματα στον διεθνή χώρο της
(καλής) μικρού μήκους ταινίας.
ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΙΤΟΣ

Από το Δύο κορίτσια του Κουτλοίιγ
Αταμάν.

Ε

πί 42 χρόνια στην ιστορικά δια
χρονική και ιδιαίτερα εντυπω
σιακή στη σημερινή κοσμοπολί
τικη εικόνα που της έχει προσόώσει η τουριστική της ανάπτυξη
Αττάλεια πραγματοποιείται το εθνικό
φεστιβάλ του τουρκικού κινηματογρά
φου (μικρού και μεγάλου μήκους ται
νίες μυθοπλασίας καθώς και ντοκιμα
ντέρ) με την ποιητική ονομασία «Χ ρυ
σό πορτοκάλι». Πρόκειται για την αρ
χαιότερη κινηματογραφική διοργάνω
ση της γείτονος χώρας. Φυσικό είναι,
στην Ελλάδα ίσως κάποιοι να την
έχουν ακουστά μόνο. Ο ξένος -και ο
ελληνικός- κινηματογράφος είχε, μέ
χρι σήμερα, αποκλειστικές σχέσεις με
το κατά 18 χρόνια νεότερο, από αυτό
της Αττάλειας, Διεθνές Φεστιβάλ της
Κωνσταντινούπολης, με την έμμεση,
βέβαια, εξαίρεση της από χρόνο σε
χρόνο αυξανόμενης ελληνικής συμμε
τοχής στην παραγωγή τουρκικών ται
νιών. Από εφέτος, όμως, το μη κυβερ
νητικό και μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα

ΚΑΙ 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ “EURASIA” ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ (24.9 ΕΩΣ 1.10.2005)

Κινηματογραφικού και Οπτικοακουστικού Πολιτισμού (TÜ R SA K ) -διορ
γανωτής και του φεστιβάλ «Χρυσό
πορτοκάλι»- ίδρυσε, παράλληλα, και
φεστιβάλ ευρασιατικού αποκλειστικά
κινηματογράφου. Αυτός ο θετικός στό
χος είναι, εύλογα, πολύ ενδιαφέρων,
αφού δεν περιέχει τον (εμπορικά) μο
νοκράτορα αμερικανικό κινηματογρά
φο. Ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση η
Τουρκία, πολύ σωστά έκανε αυτή την
επιλογή· πρώτον γιατί η χειμαζόμενη
ευρωπαϊκή κινηματογραφία έχει από
λυτη ανάγκη από τέτοιες υποστηρίξεις
και έπειτα γιατί ο κινηματογράφος της
ευρύτερης Ασίας προσφέρει σήμερα τα
πιο ενδιαφέροντα ίσως δείγματα ανα
νέωσης της κινηματογραφικής τέχνης.
Έ χ ει όλο τον καιρό μπροστά του το
«νεογέννητο» φεστιβάλ να επιμείνει
και να τηρήσει το στόχο του. Εμείς του
λάχιστον, το ευχόμαστε ολόψυχα. Το
δείγμα, πάντως, ετούτης της 1ης διορ
γάνωσης ήταν επιτυχημένο, θα λέγαμε
από κάθε άποψη. Μόλις (σωστό αυτό)
11 ταινίες στο διαγωνιστικό τμήμα,
από: τη Γαλλία (παρότι ο σκηνοθέτης,
Michael Haneke, είναι Αυστριακός), τη
Σιγκαπούρη, τη Ρωσία, τη Νότιο Κο
ρέα, την Ουγγαρία, τις Δανία-Σουηδία
(συμπαραγωγές χώρες του Manderlay)
την Πολωνία, την Κίνα, τη Γερμανία
και μία από την Τουρκία. Έ να δεύτερο,
παράλληλο, μη διαγωνιστικό πρόγραμ
μα με τον τίτλο «Αφρόκρεμα της Ευρώ
πης», με 14 ταινίες, περιελάμβανε και
τη δική μας Π ολίτικη Κ ουζίνα του Τά
σου Μπουλμέτη, η υποδοχή της οποίας
ήταν ενθουσιαστική και στις δύο προ
βολές που της αφιερώθηκαν. Το ευρω
παϊκό αυτό πρόγραμμα είχε το ισόποσο
του ασιατικό με 8 ταινίες και τον τίτλο
«Επιλεγμένες ταινίες από την Ασία».
Ακόμα όμως πιο ενδιαφέρον ήταν το
πρόγραμμα με τον τίτλο «Ταινίες από
το Δρόμο του Μεταξιού», με θαυμάσιες
δημιουργίες από το Καζακστάν και το
Κιργιστάν. Μόνο στο ιδιαίτερα σινεφιλικό πρόγραμμα «Μεταξύ φαντασίας
και πραγματικότητας» ανακαλύψαμε
μια απροσδόκητη «κερκόπορτα»: μια
αμερικανική και μια μεξικανική ταινία.
Υπήρξανε κι άλλες μικρές «ασυνέπει
ες»: π.χ. στο πρόγραμμα «Ειδικές Προ
βολές» όπου χάριν της Κιέρα Τσάπλιν,

Από το Μείνε μαζί μου του Eric Khoo (Σιγκαπούρη, 2005). Φεστιβάλ Ευρασιατικού
Κινηματογράφου.
εγγονής του μεγάλου Τσάρλι Τσάπλιν
(γεννημένης στην Ιρλανδία και μεγαλωμένης στην Ελβετία) και του παππού
της (προβλήθηκαν 3 ταινίες του), πα
ρεισέφρησαν και 3-4 ακόμα μη ευρασιατικές ταινίες. Οι λεπτομέρειες αυ
τές αναφέρονται στη συνέπεια. Βέ
βαια, στις κοντά 80 ταινίες που περιελάμβανε αυτή η πρώτη ευρασιατική
διοργάνωση, η παρουσία 5 «ξένων»
ταινιών είναι κάτι λιγότερο από αμελη
τέα. Για τη συνέχεια ανησυχούμε.
* * *
Αρκετά χρόνια φιλοξενούμενοι του
«αδελφού» φεστιβάλ της Κωνσταντι
νούπολης έχουμε την ευκαιρία, και την
τύχη, να βλέπουμε την επιλογή τουρκι
κών ταινιών που πραγματοποιεί στο
σχετικό τμήμα της διοργάνωσης. Τώρα
μπορέσαμε να δούμε, υποθέτουμε, το
σύνολο της τρέχουσας τουρκικής παρα
γωγής. Λόγοι, πιστεύουμε, εύκολα|κατανοητοί είναι που συντηρούν το έντο
νο και αμείωτο ενδιαφέρον μας για )^>ν
κινηματογράφο του γείτονα. Είναι από
τους πιο άμεσους τρόπους γνωριμίας
του σε εκδοχές του ατομικού και του
συλλογικού προσώπου του. Η εικόνα,
και μάλιστα η κινούμενη, αυτή που μπο
ρ εί να υποκαταστήσει «χίλιες λέξεις»,
μας αποκαλύπτει αισθήματα, ομοιότη

τες και διαφορές, μας δικαιολογεί, τις
κάνει κατανοητές, συγγενικές συμπερι
φορές, ριζωμένες και στον κώδικα των
δικών μας συναισθημάτων. Ακόμα πιο
πέρα, ο τουρκικός κινηματογράφος,
ασφαλώς ένας περιφερειακός κινημα
τογράφος, όπως και ο ελληνικός, με τις
σποραδικές -όπως και ο ελληνικόςεπιτυχίες έξω από τα σύνορά του, δια
τηρεί την ίδια γοητεία που, σε όποιο
βαθμό, διαθέτει αυτή η χώρα-σταυροδρόμι, κράμα παραδόσεων, ηθών και
εθίμων, που διαμόρφωσαν η ισλαμική
θρησκεία και η μακραίωνη συμβίωση
με άλλους μονοθεϊστικούς λαούς και
κυρίως με εμάς τους Έλληνες. Και
αποτυπώνεται συχνά αυτή η ιδιαίτερη
γοητεία στις τουρκικές ταινίες, θα λέ
γαμε όχι πάντοτε σαν αξίες καθαυτές
κινηματογραφικές αλλά ως αφηγηματι
κό περιεχόμενο, ως βλέμμα. Παράλλη
λα, σημαντικό είναι το ενδιαφέρον που
παρουσιάζουν οι καθαρά αστικές, της
ευρωπαϊκής πορείας που πραγματο
ποιεί η Τουρκία, ταινίες. Εδώ οι κινη
ματογραφικές αρετές των συγκεκριμέ
νων ταινιών είναι αξιόλογες. Εδώ, ο
ηθογραφικός συναισθηματισμός (έντο
νο χαρακτηριστικό σημαντικού αριθ
μού ταινιών) υποχωρεί υπέρ του ορθο
λογικού εργαλείου του κοινωνικού ρε53

Δεν μας έπεισε η προσπάθεια αναπα
ράστασης βιογραφικών στοιχείων από
τη ζωή του «μυθικού» σκηνοθέτη της
Τουρκίας Yilrnaz Güney με την ταινία
Κ α θ ’ οδόν {Yolda) του Erden Kiral.
Αντίθετα, το μικρό αφιέρωμα στον
μόλις πριν λίγους μήνες αποδημήσαντα
Ömcr Kavur ανακάλεσε στη μνήμη μας
το σπουδαίο καλλιτεχνικό μέγεθος αυ
τού του δημιουργού, εξερευνητή σε βά
θος των υπαρξιακών αδιεξόδων. Ιδιαί
τερα η ταινία του Ξενοδοχείο η Π α τρ ί
δα {Anayitrt O leli) είναι, εκτός αμφιβο
λίας, ένα από τα ελάχιστα αριστουργή
ματα του μεταπολεμικού ευρωπαϊκού
κινηματογράφου.
* * *

αλισμού, έτσι ώστε να υπηρετηθούν και
το «φαίνεσθαι» και το «είναι» μιας με
ταχείς ρυθμούς
μεταλλασσόμενης
τουρκικής πραγματικότητας.
Η Πτώση του αγγέλου {M e le g in Diif i if u ) ήταν η πιο αξιόλογη ταινία της
εφετινής τουρκικής παραγωγής και ορ
θά εκπροσώπησε τον τουρκικό κινημα
τογράφο στο «Ευρασιατικό, Διεθνές
Φεστιβάλ». Μόλις δεύτερη μεγάλου
μήκους ταινία του Semih Kaplanoglu,
αλλά διαθέτει τις αρετές του κοινωνι
κού ρεαλισμού, της πυκνής δραμα
τουργίας και της πειθαρχημένης κινη
ματογράφησης. Πολύ κοντά καιτα/1 υο
κορίτσια (Iki Θεης Κιζ) του Kutlug
Ataman, σπουδαίου επίσης εικαστικού
καλλιτέχνη με διεθνή αναγνώριση. Με
πυρετικούς ρυθμούς η ταινία φωτογρα
φίζει το κόστος του «εκσυγχρονισμού»
σε βάρος των ηθικών κωδίκων. Μέσα
στο χάος της Κωνσταντινούπολης δυο
κορίτσια της μετεφηβικής ηλικίας ανα
ζητούν τις εσωτερικές τους ισορρο
πίες. Δυο νέες γυναίκες και το απροσ
δόκητο ερωτικό παιχνίδι που στήνεται
ανάμεσά τους είναι το, με φίνους τρό
πους, περιεχόμενο της πρώτης μεγά
λου μήκους ταινίας του Ula? Ιηης
Παράγωγο {Tiirev). Θα λέγαμε ένας
αλά τούρκα Ερίκ Ρομέρ. Έξυπνη πλο
κή, γεροδεμένο σενάριο, έξοχες ερμη
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νείες από τους τρεις γυναικείους ρό
λους: Αυτά όλα είναι η κωμωδία Το
μ π ά ν ιο {Banyo) του Mustafa Altioklar.
Με τις όποιες καλές στιγμές διέθετε η
επίσης κωμωδία Μητέρα ή Λ εϊλά (Anne
ya da Leyla) του Mesut Uçakan, τελειώ 
ν ει η επιλογή του σύγχρονου, αστικού
κινηματογράφου.
Το άλλο είδος του τουρκικού κινημα
τογράφου είναι εκείνο που αφορμάται
από την παραδοσιακή Τουρκία και
σταδιακά αφομοιώνεται στις αλλαγές
που επιβάλλει η εκσυγχρονιστική, ανα
πόδραστη πραγματικότητα. Εκεί, σε
ό,τι διασώζεται ακόμα, κρύβεται η καρ
διά του τουρκικού κινηματογράφου.
Αυτός ο ιδιάζων μελό συναισθηματι
σμός ο οποίος αποκαλύπτει, ταυτόχρο
να, και ένα ήθος που απουσιάζει από
τις δυτικές κοινωνίες. Αυτό το είδαμε
στο Δ α ν ε ικ ή νύφη ( E g re ti G elin) του
Atif Yilmaz, το είδαμε στον Ερωτοχτυπημένο ( G ö n iil Yarasι) του Yavuz Turgul, το είδαμε στο Η ώρα της καρδιάς
{Kalbin Z a m a n í) του Ali Özgentürk, το
είδαμε στο Μητέρα, φ οβάμαι {Korkuyonim A nne) του Reha Erdern, το είδα
με στο Ό,τι θέλεις εσύ {Sen ne dilersen)
του Cem Baçeskioglu και, τέλος, στην
ταινία Το σινεμά είναι ένα θαύμα {Sinema b ir M itcizêdir) του παλαίμαχου
Memduh Ün.

Εκείνο που μένει να επισημάνουμε εί
ναι το εντυπωσιακό οργανωτικό μέγε
θος, η αφειδώλευτη φιλοξενία, το πά
θος των ανθρώπων να κερδίσουν τη μά
χη της επέκτασης της πολύχρονης εθνι
κού κινηματογραφικού χαρακτήρα
γιορτής σε διεθνές επίπεδο. Και το πέτυχαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό
«με όλους τους κανόνες της τέχνης και
της επιστήμης». Η πολυσχιδής εμπειρία
της T Ü R SA K και του δραστήριου προ
έδρου της Engin Yigitgil γινόταν αισθη
τή σε κάθε αποτέλεσμα. Ακόμα πιο αι
σθητή και πιο εντυπωσιακή ήταν η
έμπρακτη παρουσία της τοπικής αυτο
διοίκησης. Βέβαια, η σημερινή Αττά
λεια δεν είναι Θεσσαλονίκη, ούτε καν
Ρόδος. Το τουριστικό μέγεθος είναι τε
ράστιο, τέτοιο που να επιτρέπει σε Δή
μαρχο και Νομάρχη να είναι περισσό
τερο από γενναιόδωροι.
Έχοντας την μίζερη εικόνα των δικών
μας φεστιβαλικών «δρώμενων» ήταν
αδύνατον να μην εντυπωσιασθούμε
από τον παλλαϊκό χαρακτήρα που εί
χαν οι τελετές (πιο σωστά, γιορτές) της
έναρξης και κυρίως της λήξης, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο αρχαίο θέατρο
της Ασπένδου, κοντά στην Πέργαμο, με
την παρουσία κοντά... 10.000(!) θεα
τών. Γιορτή του κινηματογράφου και
φιέστα με αφορμή τον κινηματογράφο.
Δίπλα μας λειτουργούν τέτοια θαύμα
τα. Η αλήθεια είναι ότι ο αδιαφιλονίκη
τος «πρωταγωνιστής» αυτής της γιορ
τής ήταν ο τουρκικός, ο εθνικός τους κι
νηματογράφος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΑ: ΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ

Ό λα δείχνουν ότι στη συνέχεια της αδιέξοδης έξαρσης της
W}

μετανάεττευσης, κυρίως εττην Ευρώπη, το επόμενο, συγγενές
φαινόμενο 8α είναι η ανεργία. Ο καπιταλισμός, δέχεται αγνώστων
ακόμα συνεπειών δοκιμασία από τον ίδιο του τον εαυτό με το
πρόσωπο της Κίνας και της Ινδίας - και όχι μόνο. Αυτές οι μάστιγες
8α είναι -σ τ ο κοινωνικό επ ίπεδο- εξίσου οδυνηρές με την
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απειλούμενη πανδημία της «ασθένειας των πτηνών». Άλλωστε, το
απροσδόκητο γράφει την ιστορία.

Οτιον το «χρτηνό» ψάρι
τρύειτο «ακριβό»...

Από το Τσεκόυρπου Κώστα ΓαΒρά.

Ο

ελληνογάλλος σκηνοθέτης Κώ
στας Γαβράς ίσως να μην έχει
κάνει την πολύ μεγάλη, την κλα
σική ταινία, αλλά και ποτέ του
δεν έκανε την μέτρια. Σε άλες
του τις δημιουργίες ακινητοποιεί τον
θεατή στο κάθισμά του, κι αυτά γιατί
άλες αφορούν άχι την ψυχαγωγική δια
φυγή (φενάκη, πιο σωστά) αλλά την κα
τά κανόνα καθοριστική επίδραση που
ασκούν οι κοινωνικές και οι πολιτικές
συνθήκες πάνω στον καθημερινό άν
θρωπο. Και είναι προς τιμήν του άτι αγ
γίζει αυτά το πρόβλημα-χιονοστιβάδα
της ανεργίας μέσα από ένα συναρπα
στικό σενάριο, όπου το θρίλερ, η μαύρη
κωμωδία και το τραγικά συναρμόζο
νται και συνυφαίνονται εντυπωσιακά.
Στέλεχος μεγάλης γαλλικής επιχείρη

σης χαρτοποιίας, ο οποίος τον προη
γούμενο χρόνο βραβεύεται από την
εταιρεία του για τη συμβολή του στην
ανάπτυξη των εργασιών της, τον επό
μενο απολύεται μαζί με άλλους 600 συ
ναδέλφους του επειδή η επιχείρηση μεταφέρεται στη Ρουμανία με το 1/3 λει
τουργικό κόστος. Παντρεμένος, με δυο
παιδιά στην εφηβεία. Με αποζημίωση
15 μισθούς, αρχίζει να στέλνει ίτλ,ήθος
βιογραφικά με τη φωτογραφία ί του.
Καμιά απόκριση, παρόλο που το\βιογραφικό του είναι άκρως εντυπωσιακό.
Ο φόβος και η απελπισία, μαζί καί η
οργή αρχίζουν να τον κυριεύουν. Πρώ
το υποψήφιο θύμα η οικογενειακή του
γαλήνη. Χάρη σ’ ένα σεναριακό εύρη
μα θα συγκεντρώσει στοιχεία για τους
επίσης άνεργους της ειδικότητάς του οι

οποίοι έχουν ίδια ή και καλύτερα από
αυτόν προσόντα, μαζί και για τον κατέχοντα ήδη τη θέση στη μοναδική μεγά
λη χαρτοποιία που απομένει σε λει
τουργία. Το «σατανικό» του σχέδιο ε ί
ναι να τους βγάλει από τη μέση ώστε να
μείνει αυτός ο μόνος διεκδικητής της
θέσης.
Κάποτε σπαραξικάρδια, κάποτε τρα
γικά, πάντοτε απροσδόκητα και με σο
φούς κινηματογραφικούς τρόπους και
διαρκές σασπένς, η ταινία διατρέχει το
κύριο θέμα, την οικογενειακή του κα
θημερινότητα, τις εμπλοκές του κύριου
θέματος με τις οικογενειακές συνέπει
ες, και βέβαια τις εγκληματικές ενέρ
γειες του ήρωα. Ο ι πέντε ισάξιοι ή και
καλύτεροί του σε προσόντα και επιπλέ
ον ο διευθυντής της εν ενέργεια εται
ρείας μπαίνουν στο στόχαστρο αυτού
του μέχρι τώρα ήρεμου, έντιμου, με αυ
τοπεποίθηση ατόμου και καλού οικο
γενειάρχη. Τα πτώματα αθροίζονται
δημιουργώντας απροσδόκητες εξελί
ξεις, από αυτές που αφορούν περισσό
τερο το κινηματογραφικό θέαμα παρά
την ανεργία. Από την εποχή του ιταλι
κού νεορεαλισμού κύλησε πολύ νερό
στ’ αυλάκι. Ούτε Κεν Λόουντς είναι ο
Γαβράς. Ήταν φανερό ότι δεν τον
αφήνουν αδιάφορο οι αμερικάνικοι
(κινηματογραφικοί) τρόποι. Αυτοί, δη
λαδή, που φέρνουν πιο εύκολα τους θε
ατές στο ταμείο. Το αποτέλεσμα είναι,
συμπερασματικά, θετικό. Στο κάτω κά
τω της γραφής δεν είναι ο κινηματο
γράφος που θα λύσει το πρόβλημα της
ανεργίας, αυτό όμως δεν θα πει ότι ε ί
ναι άχρηστο να ακουμπάει τα αφηγήματά του πάνω στα μεγάλα προβλήμα
τα. Μαύρη, λοιπόν, φαρσοκωμωδία
που όλοι μας γνωρίζουμε τι τραγικό
αποτέλεσμα περιέχει.
Αναρωτιέμαι πόσο ηθελημένη ή συμπτωματική ήταν η ομοιότητα στα ερ
μηνευτικά σουσούμια που είχε ο κατά
τ’ άλλα Χοσέ Γκαρσία, στο ρόλο του
serial killer, με τον Τζακ Αέμον. Και
μια λεπτομέρεια, που έχει να κάνει με
την ατυχέστατη απόδοση του τίτλου.
«Τσεκούρι» δεν υπάρχει πουθενά στην
ταινία. Καθαρτήριος... πέλεκυς της δι
καιοσύνης υπάρχει. Ο πέλεκυς πέ
φτει... Το τσεκούρι, αντίθετα, συνειρμό
κάνει με το... κούτσουρο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΙΤΟΣ
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50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΤΟ Μ ΑΣ MAN (1875-1955)

Η αλληλογραφία μ€ την Βόννη1
Εισαγωγη-μετάφραση: Αναστασία Δασκαρόλη

Ο ήδη καταξιωμένος συγγραφέας (βραβείο Νομπελ 1929), τη χρονιά που οι
εθνικοσοσιαλιστές, έχοντας προ ολίγου κερδίσει τις εκλογές και μετά τον
εμπρησμό του Ράιχσταγκ τον Φεβρουάριο του 1933, αρχίζουν να διώκουν
αντιπολιτευόμενους διανοουμένους και πολιτικούς, ξεκινά ταξίδια στην
Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γαλλία αναζητώντας μόνιμη εγκατάσταση εκτός
Γερμανίας, για να καταλήξει τον Σεπτέμβριο του 1933 στην Ελβετία. Το ίδιο
έτος το εθνικοσοσιαλισ μό καθεστώς διατάζει την κατάσχεση της περιουσίας
του. Κατόπιν, στις 2 Δεκεμβρίου 1936, του αφαιρεί την γερμανική υπηκοότητα,
με την αιτιολογία ότι η σύζυγός του είναι εβραϊκής καταγωγής και ότι ο ίδιος
προβαίνει σε αντικαθεστωτικές δηλώσεις αλληλεγγύης προς τους
διωκόμενους διανοουμένους, τόσο σε εφημερίδες όσο και σε διαλέξεις, στο
εξωτερικό.2 Λίγες ημέρες αργότερα ο εξόριστος συγγραφέας λαμβάνει από το
Πανεπιστήμιο της Βόννης την ακόλουθη επιστολή, με την οποία του
γνωστοποιείται η απόφαση να του αφαιρεθεί και ο τίτλος του επιτίμου
διδάκτορος, που του είχε απονεμηθεί το 1919.3

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΜΑΣ MAN

Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστήμιο του Ρήνου-Φρειδερίκου
Γουλιε'λμου
Βόννη, 19 Δεκεμβρίου 1936
Κύριον Τόμας Μαν,
συγγραφε'α

Κύριον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Βόννης

Κατόπιν συμφώνου γνώμης του κυρί
ου Πρύτανεως του Πανεπιστημίου της
Βόννης, οφείλω να σας γνωρίσω ότι η
Φιλοσοφική Σχολή αισθάνεται αναγκασμε'νη, μετά την άρση της υπηκοό
τητάς σας, να σας διαγράφει από τον
πίνακα των επιτίμων διδακτόρων της.
Συμφώνως προς το άρθρο 7 του κανονι
σμού περί των διδακτόρων της Σχολής
μας, το δικαίωμά σας να φε'ρετε αυτόν
τον τίτλο παραγράφεται.
(υπογραφή)
Ο Κοσμήτωρ
* * **
Στο ε'γγραφο αυτό, ο Τόμας Μαν απήντησε μετά από λίγες ημε'ρες με το ακό
λουθο κείμενο:
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Αξιότιμε κύριε Κοσμήτωρ,
Έλαβα την θλιβερή γνωστοποίηση,
που μου απευθύνατε στις 19 Δ εκεμβρί
ου. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω τα
εξής:
Η βαριά, για τη σημερινή δυστυχία,
συνενοχή που βαρύνει τα γερμανικά
Πανεπιστήμια, τα οποία, παρανοώντας
φοβερά την ιστορική συγκυρία, μετετράπησαν σε πρόσφορο ε'δαφος για την
καλλιε'ργεια αποτροπιαστικών δυνάμε
ων, που ερημώνουν ηθικά, πολιτιστικά
και οικονομικά την Γερμανία, αυτή η
βαριά συνενοχή μού είχε προ πολλού
αφαιρέσει τη χαρά για το αξίωμα που
μου είχε απονεμηθεί, και με εμπόδιζε
να κάνω πλε'ον οιανδήποτε χρήση του.
Τον τίτλο του επιτίμου διδάκτορος της
φιλοσοφίας φε'ρω εξάλλου και σήμερα,
εφόσον μου τον απένειμε εκ νέου το

Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, και μάλι
στα με μια αιτιολόγηση την οποία δεν
θα ήθελα, κύριε κοσμήτωρ, να σας απο
κρύψω:
Μεταφράζοντας το έγγραφο από τα
λατινικά διαβάζουμε: ο Πρύτανις και η
Σύγκλητος, με την έγκριση των αξιότι
μων επιθεωρητών του Πανεπιστημίου,
σε πανηγυρική συνεδρίαση, ορίσαμε
και αναγορεύσαμε τον διάσημο συγ
γραφέα Τόμας Μαν, που σε πολλούς
συμπολίτες μας προσέφερε ερμηνείες
της ζωής, και μαζί με ελάχιστους συγ
χρόνους του διαφυλάσσει την υψηλή
αξιοπρέπεια του γερμανικού πολιτι
σμού, επίτιμο διδάκτορα και του απονείμαμε όλα τα δικαιώματα και τις τι
μές που συνεπάγεται ο τίτλος.
Σε μια τόσο ασυνήθιστη αντίθεση
προς την σήμερα κρατούσα αντίληψη
στην Γερμανία, καταγράφεται η υπό
στασή μου στον νου ελευθέρων και μορ
φωμένων ανθρώπων επέκεινα του
Ατλαντικού και, ας μου επιτραπεί να
πω, όχι μόνον εκεί. Ποτέ δεν θα σκε
πτόμουν να υπερηφανευθώ γ ι’ αυτό το
έγγραφο. Όμως, εδώ και σήμερα, μου
επιτρέπεται και οφείλω να επαναλάβω
αυτά τα λόγια. Δεν γνωρίζω τις συνή
θειές σας, αλλά εάν εσείς, κύριε κοσμή
τωρ, έχετε αναρτήσει στον πίνακα ανα
κοινώσεων του Πανεπιστημίου σας την
γνιυστοποίηση που μου απευθύνατε, θα
πρέπει, αλήθεια, να εκφράσω την επι
θυμία, να αποδοθεί αυτή η τιμή και στην
παρούσα απάντησή μου. Μπορεί και
κάποιος πολίτης του ακαδημαϊκού πε
ριβάλλοντος, κάποιος φοιτητής ή καθη
γητής, να αισθανόταν μια αιφνίδια δυ
σπιστία, έναν τρόμο, γεμάτο προαισθή
ματα που γρήγορα θα απωθήσει, εάν,
ξεφεύγοντας από την επαχθή καταναγκαστική απομόνωση και άγνοια, ρ ί
χνοντας μια φευγαλέα ματιά, θα διάβα
ζε κάτι που ατενίζει προς τον ελεύθερο
κόσμο του πνεύματος.

Εδώ 0α μπορούσα να κλείσω την επι
στολή μου. Και όμως, αυτί] τη στιγμή
θεωρώ μερικές περαιτέρω εξηγήσεις
ευκταίες και δέουσες. Όταν μου αφήρεσαν την πολιτική υπηκοότητά μου,
παρότι δέχθηκα κάποιες ερωτήσεις,
εσιώπησα. Την άρση της ακαδημαϊκής
μου ιδιότητος όμως μπορώ να εκλάβω
ως κατάλληλη ευκαιρία για μια σύντο
μη προσωπική ομολογία. Και εσείς, κύ
ριε κοσμήτωρ, που ούτε το όνομά σας
δεν γνωρίζω, μπορείτε να θεωρήσετε
τον εαυτό σας τυχαίο παραλήπτη αυτής
της δηλώσεως που δεν απευθύνεται ευ
θέως σε εσάς.
Κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσά
ρων χρόνων εξορίας, που θα ήταν ευ
φημισμός να την χαρακτηρίσω εκού
σια, αφού, εάν παρέμενα ή επέστρεφα
στην Γερμανία, πιθανόν να μην ζούσα
πλέον, η παράξενη μοίρα στην οποία
βρισκόμουν, δεν σταμάτησε να μου
γεννά σκέψεις. Ούτε εγώ το ονειρεύτη
κα ποτέ, ούτε μου το προφήτευσαν στην
κούνια μου ότι θα περνούσα τα προχιορημένα χρόνια μου ως μετανάστης, κα
τατρεγμένος στην χώρα μου και με την
περιουσία μου κατασχεμένη, βαθύτατα
εξαναγκασμένος να προβαίνω σε πολι
τικές διαμαρτυρίες. Από την είσοδο
μου στην πνευματική ζωή, διατελώντας
σε ευτυχή αρμονία με τις ψυχικές κατα
βολές του έθνους μου, αισθανόμουν
ασφαλής μέσα στις πνευματικές παρα
δόσεις του. Γεννήθηκα μάλλον για να
εκπροσωπώ, παρά για να γίνω μάρτυ
ρας, μάλλον για να προσφέρω στον κό
σμο λίγη υψηλού επιπέδου ευφορία,
παρά για να καλλιεργήσω την αναμέ
τρηση και το μίσος. Κάποιο μεγάλο λά
θος πρέπει να συνέβη, ώστε η ζωή μου
να εξελιχθεί τόσο λανθασμένα και τό
σο αφύσικα. Προσπάθησα να σταματή
σω αυτό το φοβερό σφάλμα, με τις
ασθενείς μου δυνάμεις, και έτσι ακρι
βώς ετοίμασα τον κλήρο που πρέπει
τώρα να μάθω να συμβιβάζω με την ξέ
νη προς αυτόν φύση μου.
Ασφαλώς, την οργή αυτών των εξουσιαστών δεν την προκάλεσα μόλις ΐα
τελευταία τέσσερα χρόνια, μένοντας
απ’ έξω και με τις εκδηλώσεις της απο
στροφής μου, που δεν μπορώ να κατα
πνίξω. Ήδη προ πολλού το είχα κάνει

Απρίλιος 1937. Στο ταξίδι με το πλοίο για την Αμερική: Κάτια, Έρικα και Τόμας Μαν.

και έπρεπε νατό κάνω, επειδή έβλεπα
πολύ ενωρίτερα απ’ ό,τι οι σήμερα απε
γνωσμένοι γερμανοί πολίτες, ποιος και
τι επερχόταν. Όταν όντως πλέον η Γερ
μανία είχε πέσει σε τέτοια χέρια, σκέφθηκα να σιωπήσω. Ενόμιζα ότι με τις
θυσίες που είχα κάνει, είχα το δικαίω
μα να σιωπήσω, πράγμα που θα μου
επέτρεπε κάτι για εμένα βαθύτατα ση
μαντικό, να διατηρήσω δηλαδή την
επαφή με το κοινό, μέσα στην Γερμα
νία. Έ λεγα στον εαυτό μου ότι τα β ι
βλία μου είναι γραμμένα για Γερμα
νούς, πρωτίστως για εκείνους. Ο κό
σμος στο εξωτερικό και η μέθεξή του
στο έργο μου είχε για εμένα πάντοτε
απλώς την αξία μιας ευτυχούς συμπτώσεως. Αυτά τα βιβλία είναι το προϊόν
ενός αμφίδρομου παιδαγωγικού συν
δέσμου μεταξύ έθνους και συγγραφέα,
και στηρίζονται στις προϋποθέσεις που
εγώ ο ίδιος συνεισέφερα στο να δημιουργηθούν. Οι σχέσεις αυτές εί^φι ευ
αίσθητες και χρήζουν προστασίας!, και
δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στη'ύ.πολιτική να τις διαρρηγνύει αδέξια. Ακό
μη και εάν στην πατρίδα μου υπήρχαν
κάποιοι ανυπόμονοι φιμωμένοι, που θα
ήθελαν να προσάψουν σε εκείνον που
ζούσε στην ελευθερία, την σιωπή του,
θα μπορούσα να ελπίζω ότι η μεγάλη

πλειοψηφία θα κατανοούσε την αυτο
συγκράτησή μου και θα με ευγνωμο
νούσε γ ι’ αυτήν.
Αυτές ήταν οι προθέσεις μου. Ήταν
όμως ανεφάρμοστες. Δεν θα μπορούσα
να ζω, να εργάζομαι, και θα αισθανό
μουν πνιγμένος, χωρίς πού και πού να
καθαρίζω την καρδιά μου, όπως λένε οι
παλαιοί λαοί, χωρίς από καιρού εις
καιρόν να εκδηλώνω απερίφραστα την
βαθύτατη αποστροφή μου για όσα, με
άθλια λόγια και ακόμη αθλιότερες
πράξεις, συντελούνταν στην πατρίδα
μου. Είτε το άξιζα είτε όχι, το όνομά
μου είχε συνδεθεί για τον κόσμο με την
έννοια μιας Γερμανίας που αγαπά και
τιμά τον κόσμο. Το γεγονός ότι ακρι
βώς εγώ ήμουν αντίθετος στην ολέθρια
παραχάραξη που υφίστατο τώρα αυτί]
η Γερμανία, ήταν μια ανησυχητική
απαίτηση που ηχούσε σε όλους τους
ελεύθερους χώρους της τέχνης, στους
οποίους πολύ θα ήθελα να επαναπαυ
θώ. Αυτήν την απαίτηση για ελευθερία
δύσκολα θα μπορούσαν να την αρνηθούν σε κάποιον που είχε πάντοτε την
δυνατότητα να εκφράζεται, να απελευ
θερώνεται μέσα στον λόγο, και για τον
οποίο πάντοτε το βίωμα ήταν συνδεδεμένο με μια γλώσσα που έχει την ιδιό
τητα να εξαγνίζει και να διαφυλάσσει.
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Ο Τόμας Μαν με τη γυναίκα του μετά τον
πόλεμο.

Το μυστήριο της γλώσσας είναι μέγα.
Η συναίσθηση της ευθύνης για την
γλώσσα και την καθαρότητα της είναι
συμβολικού και πνευματικού είδους,
και δεν έχει κατ’ ουδέναν τρόπο μόνον
καλλιτεχνική σημασία, αλλά γενική
ηθική σημασία, είναι η ίδια η συναίσθη
ση ευθύνης, η συναίσθηση ευθύνης του
ανθρώπου αυτή καθ’ εαυτή, η ευθύνη
για τον λαό του, η διατήρηση της καθα
ρής του εικόνας απέναντι στην ανθρω
πότητα. Σε αυτήν την συναίσθηση ευθύ
νης βιώνεται η ενότητα της ανθρώπινης
υποστάσεως, το σύνολον του προβλή
ματος του ανθρώπου, το οποίο δεν επι
τρέπει σε κανέναν, και σήμερα ακόμη
λιγότερο, να διαχωρίζει το πνευματικό
και καλλιτεχνικό στοιχείο από το πολι
τικό και κοινωνικό και να απομονώνε
ται μέσα στο αξιοπρεπές πολιτιστικό
πεδίο. Η αληθινή ολότητα είναι η ίδια η
ανθρωπιά, την οποία θα παρέβαινε
εγκληματικά όποιος επιχειρούσε να
προσδώσει ολοκληρωτικό χαρακτήρα
σε μια επιμέρους περιοχή της ανθρώπι
νης υποστάσεως, ας πούμε στην πολιτι
κή ή στο κράτος.
Πώς θα μπορούσε ένας γερμανός
συγγραφέας που η μέριμνά του για την
γλώσσα τον έχει συνηθίσει σε υπευθυ
νότητα, ένας Γερμανός του οποίου ο
πατριωτισμός, αφελώς ίσως, εκφράζε
ται στην πίστη του πως όσα συντελούνται στην Γερμανία έχουν μια άνευ

προηγουμένου ηθική σημασία, πώς θα
μπορούσε να σιωπήσει, να σιωπήσει
εντελώς σε όλα τα ανεξιλέωτα κακά
που διεπράχθησαν και διαπράττονται
στην χώρα μου εις βάρος σωμάτων, ψυ
χών και πνευματικών όντων, εις βάρος
του δικαίου και της αλήθειας, εις βάρος
κάποιων ανθρώπων, εις βάρος του αν
θρώπου; Να σιωπήσει μπροστά στον
φοβερό κίνδυνο που σημαίνει για την
ήπειρο αυτό το εξολοθρευτικό για τον
άνθρωπο καθεστώς, ένα καθεστώς που
ζει σε ανείπωτη άγνοια για όσα σημα
τοδοτούν οι καιροί; Δεν ήταν δυνατόν.
Και έτσι επακολούθησαν, εκτός προ
γράμματος, οι δηλώσεις, οι χειρονομίες
που εξέφραζαν μια τοποθέτηση και
που οδήγησαν στην παράλογη και αξιο
θρήνητη πράξη του εθνικού αφορισμού
μου.
Η απλή και μόνον σκέψη για το ποιοι
είναι οι άνθρωποι στους οποίους δόθη
κε η αξιολύπητα επιφανειακή και τυχάρπαστη εξουσία προκειμένου να μου
αφαιρέσουν τη γερμανική υπηκοότητα,
αρκεί για να φανεί όλη η γελοιότης αυ
τής της πράξεως. Μου προσάπτουν ότι
εξύβρισα το Ράιχ και την Γερμανία,
επειδή ομολόγησα την αντίθεσή μου
προς αυτούς! Έχουν την αναξιόπιστη
τόλμη, αυτοί, να ταυτίζονται με την
Γερμανία! Ενώ, ίσως, δεν είναι μακριά
η στιγμή που ο γερμανικός λαός το τε
λευταίο που θα επιθυμεί θα είναι να
ταυτίζεται εκείνος με αυτούς.
Πού οδήγησαν την Γερμανία μέσα σε
μήτε καν τέσσερα χρόνια; Κατεστραμ
μένη, ψυχικά και σωματικά καθημαγμένη από έναν πολεμικό εξοπλισμό με
τον οποίο απειλεί όλον τον υπόλοιπο
κόσμο, τον καθυστερεί και τον εμποδί
ζει να εκπληρώσει τα πραγματικά του
καθήκοντα, την τεράστια και επιτακτι
κή αποστολή του για την ειρήνη. Μια
Γερμανία που κανείς δεν αγαπά, που
όλοι κοιτάζουν με φόβο και ψυχρή
απώθηση, που βρίσκεται στο όριο της
οικονομικής καταστροφής, και έντρο
μοι οι εχθροί της της απλώνουν τα χέ
ρια, για να συγκρατήσουν ένα τόσο ση
μαντικό μέλος της μελλοντικής κοινω
νίας των λαών από το βάραθρο, για να
την βοηθήσουν, μήπως τυχόν και θελή
σει να επανέλθει στη λογική και να κα

τανοήσει τις πραγματικές αναγκαιότη
τες της παγκόσμιας ιστορίας, αντί να
φαινακίζεται το όποιο υποκριτικό και
θρυλικό πεπρωμένο. Μάλιστα, εν τέλει,
οι απειλούμενοι είναι που πρέπει να
την βοηθήσουν για να μην ουμπαρασύρει την ήπειρο και οδηγηθεί σε έναν
πόλεμο τον οποίον βλέπει ακόμη ως
ultima ratio. Τα ώριμα και μορφωμένα
κράτη, και με μόρφωση εννοώ την επί
γνωση της βασικής αλήθειας ότι ο πό
λεμος δεν είναι πλέον επιτρεπτός, αντι
μετωπίζουν αυτή τη μεγάλη, απειλού
μενη και συγχρόνως απειλητική χώρα,
ή μάλλον τους αδιανόητους ηγέτες στα
χέρια των οποίων έχει πέσει, όπως οι
γιατροί τον ασθενή: με μεγάλη κατα
νόηση και προσοχή, με αστήρευτη, αν
και όχι τόσο τιμητική γ ι’ αυτόν, υπομο
νή. Εκείνοι όμως νομίζουν ότι πρέπει
να ασκήσουν πολιτική, πολιτική εξου
σίας και ηγεμονίας εις βάρος των άλ
λων κρατών. Πρόκειται για άνισο παιγχνίδι. Όταν ο ένας ασκεί πολιτική εκεί
όπου οι άλλοι δεν σκέπτονται καν την
πολιτική αλλά την ειρήνη, τότε προσω
ρινά κερδίζει κάποια πλεονεκτήματα.
Η αναχρονιστική άγνοια για το ότι ο
πόλεμος δεν είναι πλέον το πρέπον,
ασφαλώς προσκομίζει προσωρινά επι
τυχίες εις βάρος εκείνων που το γνωρί
ζουν αυτό. Αλλά αλίμονο στον λαό που
έχει χάσει την πυξίδα του και στο τέλος
αναζητεί διέξοδο στην μισιτή από τον
Θεό και τους ανθρώπους φρίκη του πο
λέμου! Ο λαός αυτός είναι χαμένος. Θα
ηττηθεί, χωρίς να μπορέσει ποτέ πλέον
να ανορθωθεί.
Σκοπός και στόχος του εθνικοσοσιαλιοτικού πολιτειακού συστήματος είναι
μονον ένας και δεν μπορεί παρά να ε ί
ναι αυτός: με άτεγκτο αποκλεισμό, κα
ταπίεση και εξουδετέρωση κάθε ενο
χλητικής αντιστάσεως, να διαπλάσει
τον γερμανικό λαό για τον επερχόμενο
πόλεμο και να τον καταστήσει ένα πο
λεμικό εργαλείο απεριόριστα υποτα
κτικό, αδιαπέραστο από οποιαδήποτε
κριτική σκέψη, υποταγμένο σε τυφλή
και φανατική άγνοια. Αυτό το σύστημα
δεν μπορεί να έχει κανένα άλλο νόημα
και σκοπό, καμία άλλη δικαιολογία.
Ό λες οι θυσίες που έχουν γίνει σε βά
ρος της ελευθερίας, του δικαίου, της

ανθρώπινης ευτυχίας, μαζί με τα αφανή
και εμφανή εγκλήματα που έχουν αδί
στακτα διαπραχθεί, δικαιολογούνται
απλά και μόνον με την ιδέα της άνευ
όρων προετοιμασίας για πόλεμο. Μό
λις η σκέψη του πολέμου εξέπιπτε, το
σύστημα αυτό ως αυτοσκοπός δεν θα
ήταν τίποτε άλλο παρά βασανισμός του
ανθρώπου, θα ήταν απολύτως ανόητο
και περιττό.
Ας πούμε την αλήθεια: Συντρέχουν
και τα δύο, είναι και ανόητο και περιτ
τό. Ό χι μόνον επειδή δεν θα του επιτραπεί ο πόλεμος, αλλά επειδή ακόμη
και η καθοριστική ιδέα της απόλυτης
και ολοκληρωτικής προετοιμασίας για
πόλεμο, έχει ως αποτέλεσμα το αντίθε
το από εκείνο που επιδιώκει. Κανένας
λαός της γης δεν είναι σήμερα τόσο λί
γο διατεθειμένος και τόσο ανίκανος να
υπομείνει τον πόλεμο, όπως αυτός ο
λαός. Το ότι δεν θα έχει κανέναν σύμ
μαχο, ούτε έναν στον κόσμο, είναι το
ένα και το ελάχιστο. Η Γερμανία θα ε ί
ναι απομονωμένη, και ασφαλώς φοβε
ρή, ακόμη και στην εγκατάλειψή της.
Αλλά ακόμη φοβερότερη θα είναι η
απομόνωση, όταν θα την έχει εγκατα
λ είψ ει ο ίδιος της ο εαυτός. Θα εισέλθει σε αυτόν τον πόλεμο πνευματικά
συρρικνωμένη και ταπεινωμένη, ηθικά
άδεια, εσωτερικά συντετριμμένη, μέσα
σε βαθιά δυσπιστία έναντι των ηγετών
της και έναντι όλων όσων διαπράττονται εις βάρος του λαού τόσα χρόνια,
βαθιά απρόβλεπτη] για τον ίδιο της τον
εαυτό, να τελεί εν αγνοία μεν, αλλά να
είναι γεμάτη κακά προαισθήματα. Ό χι
από τη θέση στην οποία βρισκόταν το
1914, αλλά ήδη στην κλινική κατάστα
ση του 1917, του 1918. Δ εν θα αρκούσε
το δέκα τοις εκατό των αμέσως ευνοουμένων του συστήματος, που και εκ εί
νοι άλλωστε κατά το ήμισυ έχουν εξο
ντωθεί,4 για να κερδηθεί ένας πόλεμος
τον οποίο η πλειοψηφία των υπολοί
πων θα έβλεπε μόνον ως ευκαιρία να
απαλλαγεί από την επαίσχυντη κατα
πίεση που υπέμειναν τόσον καιρό.
Ένας πόλεμος, συνεπώς, που με την
πρώτη ήττα θα αντιστρεφόταν σε εμφύ
λιο.
Όχι, αυτός ο πόλεμος είναι αδύνατον
να γίνει. Η Γερμανία δεν μπορεί να τον

διεξαγάγει, και εάν στους εξουσιαστές
της έχει απομείνει λίγη λογική, οι δια
βεβαιώσεις της ειρηνικής τους διάθε
σης δεν είναι αυτό που, κλείνοντας το
μάτι στους οπαδούς τους, θέλουν να πα
ρουσιάσουν, δηλαδή ότι πρόκειται για
ψεύδη τακτικής, αλλά πηγάζουν από
την φοβισμένη επίγνωση ότι ο πόλεμος
δεν είναι δυνατόν να γίνει. Εάν όμως
δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει πό
λεμος, προς τι οι ληστές και οι δολοφό
νοι; Προς τι η απομόνωση, η εχθρότητα
προς τον κόσμο, η αδικία, η πνευματική
κηδεμόνευση, το πολιτιστικό σκότος
και κάθε είδους στέρηση; Γιατί να μην
δούμε καλύτερα την επιστροφή της
Γερμανίας στην Ευρώπη, τη συμφιλίω
ση μαζί της, την ελεύθερη ένταξή της,
που θα χαιρετίσει όλη η γη με πανηγυ
ρισμό και κωδωνοκρουσίες, σε ένα ευ
ρωπαϊκό σύστμια ειρήνης που θα είναι
εξοπλισμένο με όλην την εξάρτυση της
ελευθερίας, του δικαίου, Τ ]ς ευημερίας
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας;5
Γιατί όχι; Μόνον επειδή ένα καθεστώς
που αρνείται, λόγω και έργω, το αν
θρώπινο δίκαιο και δεν θέλει παρά μό
νον να παραμείνει στην εξουσία, θα ηρνείτο και θα ακύρωνε τον ίδιον του τον
εαυτό εάν συνήπτε πράγματι ειρήνη
και δεν προχωρούσε σε πόλεμο; Και εί
ναι αυτός ο λόγος;
Ελησμόνησα, αλήθεια, κύριε κοσμήτωρ, ότι εξακολουθώ να απευθύνομαι
σε εσάς. Μπορώ ασφαλώς να παρηγορηθώ στη σκέψη ότι θα έχετε προ πολλού σταματήσει να διαβάζετε Τ]ν απά
ντησή μου, εξοργισμένος με μια γλώσ
σα που εδώ και χρόνια έχετε ξεσυνηθί
σει ιπην Γερμανία, γεμάτος τρόμο που
κάποιος τολμά να εκφέρει τον γερμανι
κό λόγο ελεύθερα, όπως παλιά. Όχι,
δεν ήταν από θρασεία αλαζονεία που
μίλησα, αλλά από ανησυχία και βάσα
νο, από τα οποία οι εξουσιαστές σςις
δεν μπόρεσαν να με απαλλάξουν, όταν
αυτοί διέταξαν να μην είμαι πλέον Γερμανός. Μίλησα από μια ψυχική και δια\
νοητική ανάγκη, από Τ|ν οποία εδώ κ α ι\
τέσσερα χρόνια δεν ήμουν ούτε στιγμή '
λυτρωμένος, και στην οποία έπρεπε κα
θημερινά να επιβάλλω Τ]ν εργασία μου
στ|ν τέχνη. Η οδύνη είναι μεγάλη. Και
όπως ένας άνθρωπος, που, από θρη

σκευτικό δέος, συνήθως με δυσκολία
προφέρει το όνομα του Υψίστου, πολλώ δε μάλλον το γράφει, στις στιγμές
όμως βαθύριζου συγκλονισμού, σε μια
έσχατη εκδήλωση, δεν μπορεί να αποφύγειτην επίκλησή του, έτσι επιτρέψτε
μου, μιας και δεν μπορούν να ειπωθούν
όλα, να κλείσω αυτήν την απάντ]ση με
μια προσευχή:
Ο Θεός ας βοηθήσει την συσκοτισμέ
νη και κακοποιημένη μας χώρα και ας
την διδάξει να συνάπτει ειρήνη με τον
κόσμο και με τον εαυτό Τ]ς!
Κίυναχτ, στη λίμνη της Ζυρίχης,
Πρωτοχρονιά 1937

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μεταφράζουμε τα κείμενα τ]ς
αλληλογραφίας από την έκδοση:
Thomas Mann, Gesammelte Werke in
Einzelbänden. Frankfurter Ausgabe,
επιμ. Peter de Mendelssohn, τόμος
A n die gesittete Weit, Φρανκφούρτ]
1986, σελ. 160-167. Συμφώνως με το
σχόλιο του επιμελητού, σελ. 913, το
κείμενο εξεδόθη για πρώτη φορά
αυτοτελώς το 1937 στη Ζυρίχη, από
τον εκδοτικό οίκο Oprecht.
2. Η επίσημη αιτιολόγηση
δημοσιεύεται στην βιογραφία των
Inge und Walter Jens, Frau Thomas
Mann. Das Leben der Katharina
Fringsheim, Αμβούργο 2003, σελ.

194.
3. Βλ. Klaus Schröter, Thomas Mann,
Neue Deutsche Biographie, επιμ.
Historische Kommission bei der
Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, τόμος 16, Βερολίνο
1990, σελ. 43-50, εδώ σελ. 45.
4. Προφανώς αναφέρεται στην
εκτέλεση των αξιωματικών της SA
και του επικεφαλής τους Ernst
Rohm, τον Ιούνιο του 1934, από τους
Giiring και Himmler.
5. Αποδίδουμε εδώ ως εξάρτυση τον
προσφιλή στο ζεύγος Μαν
γερμανικό όρο Zubehör, που
απαντάται και σε άλλα κείμενα του
ζεύγους και στον οποίο οι Jens
αφιερώνουν ειδική επεξήγηση
ερμηνεύοντας τον ως μέσον για την
ανάπτυξη υφιστάμενων
δυνατοτήτων, ό.π., σελ. 192.
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΛΕΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Μ ε τον γενικό τίτλο «Ποιητική Ο δ ο ιπ ο ρ ία στο Φ ω ς και τη Σκιά
της Ελλάδος», οι όντως ποιητικές φωτογραφικές δημιουργίες
του Δημήτρη Λέτσιου άψ ογα παρ ο υσ ια σ μένες στο Μ ο υ σ ε ίο
Μ π ενά κη (στο κτήριο της ο δ ο ύ Π ειρ α ιώ ς 1 18), α πό τον Η ρακλή
Π απαϊωάννου που είχε την επιμέλεια της έκθεσης,
αποκαλύπτουν σ ε ό λ ο του το εύρ ος το όντως μεγάλο και
ουσιαστικό ταλέντο του δημιουργού τους.

SWM»,.

m

-i

στον

Αψέρΐύμα
ΑηΛέτσιο

Χ

αρισματικός
καλλιτέχνηςφ ω τογρά φος, αγωνι
στής
στον
Εμφύλιο στην πε
ριοχή που γεννήθη
κε,
στον
Βόλο
(1910) και στο προ
σκείμενο Πήλιο, ο
Λέτσιος
θέσπισε
ένα έργο ζωής με
τις 40.000 φωτο
γραφίες που έχει
στο αρχείο του.
Αρχείο που χρονο
λογείται από το
1934 όταν άρχισε
να φωτογραφίζει.
Το
μεγαλύτερο
μέρος των φωτο
γραφιών του έχει
γίνει με τετράγωνα
ασπρόμαυρα αρνητικά 6x6 εκ. Αλλά
εργάστηκε και με φιλμ 6x4,5 εκ. και 35
χιλ. Δούλευε πάντοτε με το φυσικό
φως, με όσα αυτό συνεπάγεται σε δυ
σκολίες και κόπωση. Η δουλειά του
άρχισε να αναγνωρίζεται μεταπολι
τευτικά, συγχρόνως με εκείνη του
Μπαλάφα, του Τλούπα και του Μελετζή, με τις οποίες διαθέτει κοινά κοι
νωνικά και κοινωνιολογικά στοιχεία:
επικέντρωση στον λαϊκό, δημώδη πο
λιτισμό της υπαίθρου, στο ελληνικό το
πίο κ.ά.
Κατά τον Μουγογιάννη, το έργο του
που έχει μέχρι τώρα παρουσιαστεί σε
ενότητες όπως «Η ελληνίδα αγρότισ
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σα», «Το παιδί», «Ο ι άνθρωποι στον
δρόμο», «Η Κάρλα», «Ο ι γυναίκες της
γης», «Στοιχεία της λαϊκής αρχιτεκτο
νικής» κ.ά, χαρακτηρίζεται από τρεις
άτυπες φάσεις: Το τοπίο, ο άνθρωπος,
το χρώμα. Η καθεμιά από τις φάσεις
αυτές που προστίθεται στις προηγού
μενες δίχως να τις αναιρεί, διευρύνει
το φάσμα.
Ειδικότερα η επίμονη προσέγγιση
από μέρους του στη γυναίκα της γ η ς,'
στην ιστορία της Κάρλας, στο λιγότερο
γνωστό τοπίο της Ελλάδας και τους αν-:
θρώπους της, προικίζει με ιδιαίτεραμνημειακές διαστάσεις το έργο του.
Τοπία-ψυχογραφή ματα, πρόσωπα

που προβάλλουν «τοπία ψυχής», εσω
τερικά λαϊκών σπιτιών, η ζωή και το
καθημερινό
μεροκάματο
στους
αγρούς, στο βουνό, στη θάλασσα, χα
ρακτηριστικές, σημαδιακές λεπτομέ
ρειες, όπως π.χ. η κανάτα μπροστά σ’
ένα μισάνοιχτο παράθυρο, λουσμένη
σ’ ένα μεταφυσικό φως, το καδράρισμα και η οπτική γωνία με την οποία ο
Λέτσιος δεν βλέπει απλά αλλά βιώ νει
με όλες του τις αισθήσεις τη σκηνή και
την εικόνα, η ουσιαστική έννοια της
πλαστικότητας που διαθέτει και που
ταυτίζεται με το DNA του, ενορχη
στρώνονται σε ένα καλλιτεχνικό φω
τογραφικό έπος της ανθρώπινης μοί
ρας με διαχρονική εμβέλεια. Και αυ
τό, γιατί το έργο ετούτο δεν είναι ούτε
επιτηδευμένο ούτε σκηνοθετημένο.
Είναι πλασμένο για την Αλήθεια, μεσ’
από την Αλήθεια. Γνώρισμα που το
εγκαθιστά όχι μοναχά στην οπτική
αλλά και στην ψυχική μας μνήμη.
Όντως και ουσιαστικά ο Δ. Λέτσιος,
σαν αυθεντικός καλλιτέχνης που ε ί
ναι, μας κάνει να βλέπουμε με τον πιο
άμεσο, λιτό και συνάμα υποβλητικό
τρόπο όσα δεν θα μπορούσαμε να
αντιληφθούμε, ούτε, βέβαια, και να
εκτιμήσουμε, όχι μόνο σε μία αλλά σε
πολλές ζωές.
Έξοχος είναι και ο κατάλογος-ντοκουμέντο που συνοδεύει την έκθεση
και που αποτελεί έκδοση του Μουσεί
ου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, με
κείμενο και επιμέλεια του Ηρακλή Παπαϊωάννου.
ΝΤ0ΡΑ ΗΛΙ0Π0ΥΛ0Υ-Ρ0ΓΚΑΝ

Κατά σύμπτωση, το τόσο συγκινητικό φιλμ για τον Louis Kahn,
γυρισμένο από το γιο του Nafhaniel, που είδαμε στο καινούργιο
σινεμά M icro p o lis της Συγγρού ήταν ακόμα νωπό στο μυαλό μου
όταν λίγες μέρες κατόπιν βρέδηκα στο Μ έγα ρο, ανάμεσα στο
πυκνό ακροατήριο που άκουγε τον Νίκο Βαλσαμάκη να παρουσιάζει
το έργο του, από τα πρώτα του έργα του '5 0 ως σήμερα. Το τόσο
θερμό χειροκρότημα στην αρχή και στο τέλος της ομιλίας μιλούσε
από μόνο του για την υποδοχή του κοινού: ο αειθαλής αυτός
πρωτοπόρος της ελληνικής αρχιτεκτονικής έχει προ πολλού
κερδίσει το σ εβ α σ μ ό και την αναγνώριση όλων. Η ομιλία απλά θα
επισφράγιζε το γεγονός. Α λλά ίσως εκεί υπήρχε κάτι ά λ λ ο ...

0 αρχιτέκτονάς μου
ίχαν όλοι φύγει με μια
απροσδιόριστη
αί
σθηση αισιοδοξίας
από την αίθουσα. Οι
τυπικές
αναφορές
στην ομιλία στις εφημερί
δες λίγο πριν και κατόπιν
δεν μαρτυρούσαν τίποτα
ξεχωριστό. Ο Βαλσαμάκης
είχε «παρελάσει» από τη
σκηνή όπου προηγούμενα
είχαν εμφανιστεί κάποια ιε
ρά τέρατα της διεθνούς
αρχιτεκτονικής
σκηνής
(και θα ακολουθούσαν άλ
λα τόσα). Ένας Έλληνας
σε φοβερή αναμέτρηση με
τα παράγωγα μιας παγκοσμιοποιημένης
προβολής της αρχιτεκτονικής-κράχτη.
Δεν ήταν λίγο. Αλλά και πάλι, κάτι περίσ
σευε...
Πίσω λοιπόν στον Kahn, τον «άσχημο,
σημαδεμένο, με την κακή φωνή», τον
Εβραίο που όλοι ήθελαν να παραμερί
σουν, που έφτασε στα πενήντα του για να
δει κάτι δικό του να χτίζεται. Τον Kahn με
την «κρυφή ζωή», με τις τρεις χωριστές οι
κογένειες, που κοιμόταν μέσα στο γρα
φείο του και πέθανε σαν το σκυλί σ' ένα
σταθμό σιδηροδρόμου, επιστρέφοντας
από ταξίδι στην Ινδία, καταχρεωμένος αλ
λά ένδοξος. Και ανάμεσα σε όλο αυτό το
αντιφατικό υλικό, ο γιος του να αγωνίζεται
να καταλάβει ποιος ήταν αυτός ο άγνω
στος - ο πατέρας του. Το ντοκιμαντέρ
πλημμυρισμένο με αυτή την αγωνία ανα
γνώρισης, όπου τα μικρά εκείνα κομμάτια
του μωσαϊκού όλο πήγαιναν να κάνουν ένα
σχήμα και πάλι το διέλυαν. Και ίσως εκεί
θα μπορούσε να «δέσει» ο Βαλσαμάκης,
με τον τρόπο του πάντα.
Η παρουσίαση του έργου του ήταν στην
πραγματικότητα η παρουσίαση της ζωής

Ε

του. Πενήντα συμπαγή χρόνια δουλειάς
σκυλίσιας, σε ένα επάγγελμα που συνεχί
ζει να αγνοείται από την «κοινωνία», όπως
ο ίδιος θύμισε ξεκινώντας, κρύβοντας την
πικρία με ένα χαμόγελο. Μα ναι, είδαμε τα
(διάσημα πια) έργα του, από τις πρώτες
βίλες και πολυκατοικίες του 1950-60 ως τα
εντελώς τελευταία του έργα, που χτίζο
νται τώρα - που για να φανούν αξιοπρεπή
στην οθόνη τους πρόσθεσαν πράσινο στο
photoshop! Αλλά δεν ήταν αυτά, ή μόνον
αυτά. Έπρεπε κανείς να προσέξει τι ακρι
βώς επέλεγε να δείξει ο Βαλσαμάκης από
το τεράστιο αρχείο που έχει συγκεντρώ
σει στην πορεία του. Μερικές εικόνες ήταν
αναπόφευκτα γνωστές, «κλασικές», από
τις αναρίθμητες ως τώρα δημοσιεύσεις
τους: από τα παλιά, η πολυκατοικία Λού
ρου λοξά από το δρόμο, ο σκελετός της\
βίλας στην Ανάβυσσο με τις λεπτές μεταλ- \
λικές κολόνες ή του σπιτιού του στη Φιλο
θέη από ψηλά, το κτήριο γραφείων στην
Καπνικαρέα μετωπικά με την άκρη του να
ού αριστερά, και από τα νεότερα, τα εξω
τερικά του «Αμαλία» Ναυπλίου, η μακρινή
όψη στο Κολέγιο Αθηνών στην Κάντζα, το

κτήριο μηχανογράφησης της Εθνικής στη
Μεσογείων, η Τράπεζα Πίστεως στη Στα
δίου, το σπίτι στη Βουλιαγμένη και τόσα
άλλα. Φυσικά, ήταν εκεί. Θα ήταν αδύνατο
σε μια τέτοια παρουσίαση να παραλείψει
κανείς τις υποδειγματικές φωτογραφίσεις
του Δημήτρη Καλαποδά, για τις οποίες θα
άξιζε κάποτε να γραφτούν πολλά. Αλλά
εδώ συνέβαινε κάτι άλλο.
Εκεί, ανάμεσα στις «κλασικές» εκείνες
φωτογραφίες, μιας επίσημης προβολής
της αρχιτεκτονικής με όλους τους αυστη
ρούς κανόνες της σύνθεσης του κάδρου,
τα κοψίματα, τον έλεγχο του φωτισμού, τη
σχολαστική προετοιμασία της παραμι
κρής λεπτομέρειας, παρεμβάλλονταν,
εγώ ισχυρίζομαι επίτηδες, μια άλλη πα
ράλληλη «ιστορία». Η ζωή του, μέσα από
σύντομες, κρυπτογραφικές ματιές. Ο
ίδιος παρέα με δύο «μηχανικούς» (ο ένας
ήταν ο Ίωνας Παράσχης της Αναβύσσου
και ξανά, της Κοιλάδας) το ’60, η σύντρο
φός του Μαρία πριν πολλά χρόνια με ένα
γλυκό κοριτσίστικο χαμόγελο, ο περίφη
μος σχεδιαστής του Στέφανος αντικριστά
του στο σχεδιαστήριο. Ύστερα, εκείνη
του κήπου του στη Φιλοθέη, με τα χιόνια.
Και τέλος, η πιο αποκαλυπτική, εκείνη που
τον δείχνει από το πλάι καθισμένο πάνω
στην ανοιχτή θέα του σπιτιού στην Κοιλά
δα. Αυτές θυμάμαι πρόχειρα, μπορεί να
ήταν κι άλλες. Σφήνες ζωής.
Ο Kahn, όπως συμφώνησαν όλοι στο ντο
κιμαντέρ, ήταν ένας περιπλανώμενος, που
δεν ανήκε πουθενά. Σπίτι του ήταν η δου
λειά του, κι η ζωή του ελισσόταν μυστικά,
πεισματικά κρυφή, γύρω από τις αρχιτε
κτονικές φαντασιώσεις που στοίχειωναντο
μυαλό του. Ο ερημίτης Βαλσαμάκης, που
δουλεύει ασταμάτητα πρωί-βράδυ, ακόμα
και όταν φαινομενικά ξεκουράζεται, κυνη
γημένος ακόμα και τη νύχτα από σκέψεις
για το πώς θα γίνει τούτο ή εκείνο, δεν απέ
χει πολύ από αυτή την εικόνα. Οι ανέμελες
στιγμές του, που εκπροσωπήθηκαν στην
παρουσίαση, αναμφίβολα υπήρξαν - ήταν
κι αυτός κάποτε νέος, γεμάτος ενθουσια
σμό για τη ζωή, και ήξερε πώς να την χαρεί. Αυτά όλα όμως υπαινικτικά, καλά προστατευμένα πίσω από μια σκόπιμη σιωπή.
Ο Kahn δεν μιλούσε ποτέ για τη ζωή του,
ούτε στους πιο στενούς του συνεργάτες
και φίλους. Τους άφηνε να μαντεύουν. Το
ίδιο κι ο Βαλσαμάκης, ακόμα και σήμερα,
καταξιωμένος, φτασμένος στην κορυφή,
δεν ανοίγει το στόμα του. Κι οι δυο μάς λέ
νε πως υπάρχει μια ευκρινής γραμμή που
ξεχωρίζει το «έργο» από τη «ζωή», κι ακόμα
περισσότερο στο σκοτάδι, το πώς το ένα
τροφοδοτεί το άλλο. Πόση αντίθεση αλή
θεια, σε σύγκριση με τους λογής-λογής
«αστέρες» που ευχαρίστως ξεγυμνώνο
νται μπροστά στο πανελλήνιο από τη μικρή
οθόνη!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
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Ό ταν η μετριότητα και ο φόβος
γεννούν την ασημαντότητα

Η κατάσταση πριν: δύο πύργοι άσχετοι με το αστικό περιβάλλον τους.

Το σχέδιο γενικής διάταξης όπως έχει
καταλήξει σήμερα.

ριν από τρία χρόνια είχα σχο
λιάσει από αυτές τις σελίδες την
καταστροφή των διδύμων πύρ
γων της Νέας Υόρκης σαν μία
ευκαιρία να δημιουργηθεί κάτι
καλό και όμορφο, σε αντίθεση με την
απίστευτη γραφειοκρατική μετριότητα
που συνόδευε το κτίσιμο και τη σύντο
μη ζωή αυτών των κτηρίων. Δύο μεγα
θήρια που είχαν εμφυτευτεί σε έναν
ζωντανό αστικό ιστό, απρόσωπα,
άκομψα και αναίσθητα (στον παλμό
της πόλης) σαν τον δημόσιο οργανισμό
που ήταν ιδιοκτήτης τους.
Η καταστροφή τους, μέσα στην όλη
δυστυχία, σήμαινε τουλάχιστον την
ανάγκη να χτιστεί στη θέση τους κάτι
γενναίο, φιλικό προς την πόλη, με έμ
φαση στον δημόσιο χώρο, και όχι υπο
χείριο της ιδιωτικής παμφαγίας. Το
ίδιο, φαίνεται, είχαν πιστέψει και οι
Αμερικανοί, οι οποίοι ευαγγελίστηκαν,
μέσω προεδρικών, κυβερνητικών, δη

Libeskind «κόπηκαν», το γενναίο σχέ
διο γενικής διάταξης ευνουχίστηκε.
Καμία κουβέντα δεν γίνεται πλέον για
δημόσιο χώρο, για επούλωση της πλη
γής του αστικού ιστού, για εμπλουτισμό
με χρήσεις, για προσέλκυση κατοικιών
σε μία νεκρή -εκτός ωρών λειτουργίας
γραφείων- περιοχή του Μανχάτταν.
Αντίθετα απέμεινε ένας ουρανοξύστης
να προχωράει για υλοποίηση. Με χι
λιάδες τετραγωνικά γραφειακού χώ
ρου που για να γεμίσουν, σε μία αναιμι
κή ελεύθερη αγορά, χρειάστηκε πάλι
να προσκληθεί ο λευκός ελέφαντας της
δημόσιας εταιρείας λιμανιών της Νέας
Υόρκης.
Και τι αρχιτεκτονική! Ο ουρανοξύ
στης, δημιούργημα του γραφείου SOM,
της επιτομής της αμερικανικής εταιρι
κής συντηρητικής αρχιτεκτονικής, δεν
είναι παρά ένα όρθιο κουτί με έντονα
φαλτσοκομμένες ακμές, που αντικαθι
στά τα δύο προηγούμενα όρθια κουτιά
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μαρχιακών και λοιπών χειλέών, την
νέα ανάππυξη στην περιοχή, που θα
έδειχνε σε όλο τον «ελεύθερο» κόσμο
ότι η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
Διοργάνωσαν μάλιστα και διεθνείς
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όπου
προκρίθηκαν λύσεις έως πρόσφατα θε
ωρούμενες τολμηρές ακόμη και για φοι
τητικές διπλωματικές εργασίες. Τι ου
ρανοξύστες με τρύπες, τι στριφογυριστά
ριγκατόνι ύψους μισού χιλιομέτρου, τι
διαφανή πρίσματα, τι «διαδραστικά»
πάρκα μνήμης! Και πάλι καλά. Προκρίθηκε η λύση του πολύ ακουγόμενου διε
θνώς αρχιτέκτονα Daniel Libeskind.
Μία λύση που, άσχετα με τις αρχιτεκτο
νικές αρετές της ή την απουσία τους, εί
χε τουλάχιστον τόλμη, όραμα και άποψη
για μία ενότητα χτισμένου - ιδιωτικού
και ανοικτού - δημόσιου χώρου.
Αλλά, φευ, οι μήνες περάσανε, τα
πράγματα σο'βαρέψανε, η αρχιτεκτονι
κή το ’βάλε στα πόδια. Τα κτήρια του
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Η κατάσταση μετά: ένας πύργος άσχετος με το αστικό περιβάλλον του.

με ανεπαίσθητα φαλτσοκομμένες ακ
μές. Ναι, αλλά, διάολε, έχουν περάσει
σαράντα χρόνια από τότε, και υποτίθε
ται πως μάθαμε από τα λάθη του παρελ
θόντος, μάθαμε τι σημαίνει να κτίζεις
στα «ιστορικά» κέντρα των πόλεων, μά
θαμε τι σημαίνει ομαλή συνέχεια και
εξέλιξη του αστικού ιστού, μάθαμε πό
σο κακά για το περιβάλλον, την υγεία
και τη διάθεση μας είναι τα χοντρά τε
τράγωνα κτήρια.
Επιπλέον, ακόμη κι αν υπήρχαν κά
ποιες δημιουργικές σπίθες σ’ αυτό το
δημιούργημα, σβηστήκανε με την πα
ρέμβαση των ειδικών ασφαλείας. Το
κτήριο απομακρύνθηκε από τον δρόμο,
ώστε να μην έχει σχέση με τη ζωή του,
και τα πρώτα εξήντα μέτρα του ύψους
του έγιναν μία σχεδόν κλειστή τσιμε
ντένια βάση, σαν μπούνκερ, μην τυχόν
και εισχωρήσει κανείς τρομοκράτης.
Φτάσαμε λοιπόν, μετά από δεκαετίες
φωτισμένων θεωριών αστικού οχεδιαομού, να θεωρείται πρώτιστο μέλημα
σχετικά με το πιο σημαντικό κτήριο σε
έναν από τους ομορφότερους και σπου
δαιότερους πολεοδομικούς σχηματι
σμούς του κόσμου η θωράκισή του από
κάποιο παγιδευμένο φορτηγό στο δρό
μο. Παρόλο που το κτήριο θα ξεμυτίζει
πάλι αλαζονικά πάνω από την πόλη,
σαν τους προκατόχους του, αποτελώ
ντας πάντα έναν προφανή οτόχο.
Όπως λένε και οι Νεοϋρκέζοι, στην πι
νακίδα της οικοδομής θα πρέπει να

αναγράφεται ως αρχιτέκτονας η Αστυ
νομική Διεύθυνση της πόλης.
Παρόμοια τύχη μοιάζει να περιμένει
και τα δύο από τα άλλα έργα που τεί
νουν προς υλοποίηση. Ο σταθμός του
μετρό, έργο του «δικού μας» Santiago
Calatrava, ξεκίνησε σαν μία διάφανη
κατασκευή με λεπτά κτένια από σκυρό
δεμα να το καλύπτουν αφήνοντας το
φυσικό φως να περνά, και τον δημόσιο
χώρο να εισχωρεί στα έγκατα του
Ground Zero. Οι ειδικοί ασφαλείας
επέβαλαν την αύξηση των διατομών
ώστε να μην περνάει κανείς ανάμεσα,
μειώνοντας δραματικά το φως αλλά και
την ποίηση του έργου. Το ανάλαφρο
ψαροκόκκαλο κατέληξε να γίνει χο
ντρά παιδάκια αγελάδας του Τέξας.
Και το Κέντρο Σχεδίασης, έργο των
Snoehetta, δεν είχε καλύτερη τύχη. Κα
τόπιν πιέσεων από τον «Σύλλογο συγ
γενών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμ
βρίου» (sic), η Πολιτεία διεμήνυσε στο
Κέντρο ότι δεν θα πάρει οικοδομική
άδεια αν δεν δεσμευτεί ότι δεν θα εκ
θέτει τέχνη «μη πατριωτικού» περιεχο
μένου.
Το αποκορύφωμα σε όλα αυτά είνάι
οι ονομασίες που δόθηκαν στα έργά:
«Freedom Tower» και «Frecdom\
Design Center». Κάπως έτσι φαντάζο
νται οι περί τον πρόεδρο Μπους την
Ελευθερία: έναν περιχαρακωμένο χώ
ρο για όσους διαθέτουν το κατάλληλο
πάσο εισόδου. Έναν χώρο λογοκρι

σίας. Και κάπως έτσι στέλνουν το μήνυ
μα ότι δεν τους πτοεί η τρομοκρατία:
χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς
αιδώ, μεγάλα κ ' υψηλά τριγύρω τους
κτίζοντας τείχη.

ΝΙΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ,
Αρχιτέκτονας

Το αρχικό χωροτακτικό σχέδιο
του Libeskind.
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Ψάχνοντας βρίσκεις
ακόμη και λέξεις
ενδιαφε'ρουσες, άπαίς
λ.χ. «αλεξίκακος», αυτός
δηλαδή που
απομακρύνειτο κακό.
Σττ|ν προκειμένη
περίπτωση αναφε'ρομαι
στο μυθιστόρημα του
Κώστα Μαύρου, Ηώς, η
αλεξίκακος γυναίκα

(εκδ. Ίκαρος, 2005), ένα
κατεξοχήν ερωτικό
μυθιστόρημα, που
αφορμάται από την
ιστορία της Ηούς και του
Γλαύκου για να
αναδείξει ζητήματα
όπως το καλό και το
κακό, ο έρωτας και ο
θάνατος, η ένωση του
Ουρανού και της Γαίας.
ΙΊραία πρωτοβουλία να
κυκλοφορήσει ένα
ειδικό τεύχος, που είναι
κατ’ ουσίαν ένας
συλλογικός τόμος, από
το φεμινιστικό
περιοδικό Δίνη. Με την
επιστημονική επιμέλεια
των Μάρθας
Μιχαηλίδου και
Αλεξάνδρας Χαλκιά η
έκδοση που
τιτλοφορείται//
παραγωγή του
κοινω νικο ύ σώματος

(εκδ. Κατάρτι & Δίνη,
2005) περιλαμβάνει
έντεκα ενδιαφέρουσες
συμβολές,
συνεισφέροντας τόσο
στη βιβλιογραφία των
κοινωνικών σπουδών
όσο και στη φεμινιστική
θεωρία.
Από την Ακαδημία
Αθηνών εκδόθηκε η
Επετηρίς του Κέντρου
Ερεύνης της Ελληνικής
Λ αογραφ ίας (επιμέλεια:

Αικατερίνη ΠολυμέρουΚαμηλάκη, 2004). Ένας
τόμος με δεκαπέντε
άρθρα που καλύπτουν
θεματικά και
μεθοδολογικά ένα
μεγάλο άνοιγμα
64
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Ό ιβλΠιου
Διδακτική της ιστορίας
Γεώργιος Λεοντσίνης,
Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα
διδακτικής της ιστορίας και του
περιβάλλοντος,
εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2004, σελ. 344.
Η ιστορία είναι κυρίως η διδακτική της, δη
λαδή ο τρόπος με τον οποίο αποκτούμε συ
νείδηση του ιστορικού χρόνου. Και δεν είναι
τόσο η καθαρή γνώση, αλλά είναι περισσό
τερο μια ζώσα εκπαίδευση, μια βίωση του
παρελθόντος, μία στάση παρά μία κατανόη
ση.
Αναφέρω αυτά τα αξιώματα -που ασφα
λώς δεν τα επινόησα, αλλά άλλοι τα ’χουν
π ει καλύτερα από μένα - ώστε να προσπα
θούμε να αποφύγουμε την εργαλειακή αντί
ληψη για την ιστορία και την διδακτική της.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί κάπως
ο κλάδος της διδακτικής της ιστορίας, όχι
πάντα με την ίδια επιτυχία, αλλά ωστόσο
έχ ε ι α ν ο ίξει μια συζήτηση για τα σχολεία
και τα πανεπιστήμια. Ο καθηγητής Γιώργος
Λεοντσίνης είναι γνωστός στο χώρο της κοι
νω νικής ισ τορία ς κ α ι της διδα κτικής της
ιστορίας και έχει επίσης και μια αρκετά σα
φή εικόνα του τι συμβαίνει σήμερα στον εκ
παιδευτικό χώρο στον τομέα της ιστορίας.
Το ζήτημα είνα ι εξαιρετικά σοβαρό, διότι
οι εξ ελ ίξεις οδηγούν σε μια εντελώς κατατμ η μ ένη , χρήσιμη δ ήθεν γνώση, η οποία
υποτάσσει την έρευνα στον τομέα των αν
θρω πιστικώ ν λεγά μενω ν επιστημώ ν στις
στοχεύσεις της αγοράς. Και οι στοχεύσεις
αυτές δεν είναι μόνον οικονομικές αλλά και
πολιτικές και ιδεολογικές. Επομένους ο τρό
πος με τον οποίο βλέπει κανείς την διδασκα
λία της ιστορίας, μπορεί να είναι αποκαλυ
πτικός για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει το
πρόβλημα των σπουδών γενικά.
Ο Λεοντσίνης ξεκινάει το βιβλίο του με μια
αναφορά στην τοπική ιστορία. Ε ίνα ι χαρα
κτηριστικό πως οι σπουδές τοπικής ιστορίας
έχουν προσφάτως ζω ηρέψ ει και αυτό δεν
πρέπει να είναι άσχετο με την,αποδυνάμωση

του εθνικού ιστορικού πλαισίου, καθώς η
επίθεση που δέχεται πανταχόθεν το εθνικό
κράτος, δεν μπορεί παρά να αναπληρωθεί
με την τόνωση των σπουδών τοπικής ιστο
ρίας. Ο Λεοντσίνης, που μας έχει δώσει μια
σειρά καλών εργασιών τοπικής κοινωνικής
ιστορίας -μ ε πιο ενδιαφέρουσα απ’ όλες τη
μελέτη του για τους φεουδαρχικούς θεσμούς
στην Ενετοκρατία, η οποία εκφεύγει βέβαια
από τα όρια της τοπικής ιστορίας καθώς δ ί
νει ένα συνολικό τύπο- γνωρίζει καλά το ζή
τημα και μιλάει από τη σκοπιά της αξίας της
τοπικής κλίμακας: η γνώση μας εδώ είνα ι
, ένα σκαλί για την εθνική αυτοσυνειδησία.
Η ταυτότητα, εθνική ή θρησκευτική, απο
κτά σημαίνοντα ρόλο στην διαδικασία κοι
νωνικής αναπαραγωγής. Επομένως η γνώση
της, μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών κα
τάλληλο, θα δώσει μια μεγαλύτερη δυνατό
τητα κατανόησης του παρόντος, θα οδηγή
σ ει, όπως λ έ ε ι ο ίδιος, σε μια « π α ρ ο ν τ ικ ή
δ ιάσταση της ιστορίας... σε μ ια λ ο γ ικ ή β ίω 
σης κ α ι ο υσ ιασ τικότερης γνώσης κ α ι κ α τ α 
νόησης του παρόντος».

Βέβαια ο κίνδυνος να λειτουργήσει η τοπι
κή ιστορία ως άλλοθι για την πλήρη απόεθνικοποίηση των ιστορικών σπουδών είναι
προφανής. Όμως ο Λεοντσίνης φαίνεται να
αποφεύγει τον σκόπελο: «Η δ ιδ α σ κ α λ ία της
ιστορίας καθώ ς κ α ι η περιβαλλοντική ε κ π α ί
δευ σ η σ υ μ β ά λ λ ο υ ν α π ο φ α σ ισ τ ικ ά στο να
δ ια μ ο ρ φ ώ ν ε τ α ι η α ν τ ίλ η ψ η π ο υ έχει ο ά ν 
θρωπος για τον ίδ ιο του τον εαυτό ως άτομο,
α λ λ ά κ α ι ως μ έ ρ ο ς του κ ο ιν ω ν ικ ο ύ συνύτ
λου... Σ ε αυτήν την λο γική της μεθοδολογίας
κ α ι της σ χολικής έρευνας της τ ο π ική ς ισ το
ρίας εντάσσεται οπω σδήποτε η κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια
α π ό τους μαθητές δεξιοτήτω ν αναγνώ ρισης
π τ υ χ ώ ν του ισ τ ο ρ ικ ο ύ γ ίγ ν ε σ θ α ι, ώστε να
π ρ ο σ δ ιο ρ ίζ ο υ ν γ ε ν ικ ά το π ε ρ ιε χ ό μ ε ν ο κ α ί
της ιδιότητες μ ια ς ταυτότητας».

Ποιας ταυτότητας; Προφανώς της εθνικής
ή της θρησκευτικής ή και άλλης. Κομψά εδών
μέσα από τις προσεκτικές αυτές φράσεις, ο.
συγγραφέας αναγνωρίζει το πρόβλημα και
δίνει μια μέθοδο υπερνίκησης των εμποδίων

και διασκέδασης του φόβου: ο τρόπος διδα
σκαλίας της τοπικής ιστορίας να γ ίν ει στά
διο για την ιστορική συνείδηση γενικά και
όχι εμπόδιο που οδηγεί σε μια πλήρη κατά
τμηση του ιστορικού χώρου και χρόνου.
Το β ιβ λ ίο αναφε'ρεται δ ιεξο δ ικ ά σε όλα
σχεδόν τα ζητήματα που σχετίζονται σήμερα
με τον κρίσιμο αυτό τομέα της διδακτικής.
Στο ζήτημα των ταυτοτήτων, στις πρακτικές
διδασκαλίας, στη σχέση τοπικής ιστορίας και
διεθνούς περιβάλλοντος, στον τρόπο ιστορι
κής προσέγγισης της λογοτεχνικής παραγω
γής και τέλος στην πανεπιστημιακή διδασκα
λία, η οποία προφανώς πάσχει σοβαρότατα
και στο χώρο της ιστορίας. Διότι, όπως συνή

θως γίνεται στην Ελλάδα, μόδες και σχολές
που στην Ευρώπη και την Α μερική έχουν
οπωσδήποτε καλύτερα σχεδιαστεί, εδώ σε
μας έρχονται ως Φώτα. Ως γνώση-φασόν,
στην οποία θα πρέπει αμέσως να προοτρέξουμε, ειδάλλως θα είμαστε ξεπερασμένοι.
Μέσα σ’ αυτήν την ευκολία αντιγραφής,
μελέτες τέτοιες, που μιλάνε επ ί του συγκε
κριμένου και δεν αερολογούν, νομίζω ότι
αποτελούν μια καλή βάση συζήτησης, αλλά
και ένα απαραίτητο σχέδιο προσέγγισης του
σοβαρού προβλήματος που είναι η διδακτι
κή της ιστορίας. Της ιστορίας μας.
Απόστολος Διαμαντής

Αθησαύριστος
Εμμανουήλ Ροΐδης,
Αθησαύριστα κείμενα 1882-1885,
Φιλολογική επιμέλεια:
Παναγιώτης Μουλλάς,
εκδ .Μ ΙΕ Τ , Αθήνα 2005.
Από τα χρόνια της αντιγνω μίας Π έτρου
Χάρη (στη Ν έα Ε σ τ ία ) και Νάσου Δετζώρτζη (στα Νέα Γ ρ ά μ μ α τ α ) για τη σχέση λογο
τεχνίας και δημοσιογραφίας, τις αλληλοεισχωρήσεις και αλληλεπιδράσεις των δυο ε ι
δών του γραπτού λόγου και κυρίως τη συμ
βολή του Τύπου στη διαμόρφωση και εξέλ ι
ξη της πεζογραφικής μας παράδοσης, η συ
ζήτηση παραμένει ανοιχτή σε υποθέσεις ερ
γασίας και συμπεράσματα.
Είναι γνωστό βέβαια ότι, λίγο πολύ, οι π ε
ρισσότεροι από τους συγγραφείς μας έχουν
θητεύσει σε δημοσιογραφικά γραφεία. Ιδι
αίτερα για τη λογοτεχνική γενιά του 1880, η
δημοσιογραφική δραστηριότητα αποτελεί
ουσιώδες γνώρισμα της συγγραφικής παρα
γωγής των περισσοτέρων λογοτεχνών. Δ ια 
βάζουμε λοιπόν συγγραφείς που εκτόξευ
σαν τη δημοσιογραφία στη λογοτεχνία, δρα
πετεύοντας από το πνίγος της φ θα ρτικής
καθημερινότητας προς τα ανοιχτά και ζωοδόχα πεδία των λογοτεχνικών δοκιμών και
μεταγγίζοντας ψήγματα ποίησης στην κατα
γραφή και τον σχολιασμό της αντιποιητικής
πολιτικής και κοινω νικής επικαιρότητας.
Αλλά κ α ι από την άλλη, σ υγγρα φ είς που
«κατέβασαν» τη λογοτεχνία στη δημοσιο
γραφία, χωρίς ποτέ να κατορθώσουν να δ ι
καιωθούν αισθητικά διαμορφώνοντας προ
σωπικό ύφος.
¡Για τον Ε μμα νουήλ Ρο ΐδη, νομίζω , δεν
πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους αμφιβο-

λ ίες . Α ν ή κ ει σαφέστατα στη χ ο ρ εία των
συγγραφέων που οι αλληλεπιδράσεις από
την παράλληλη δημιουργική απασχόληση
στη λογοτεχνία και τη δημοσιογραφία έδω
σαν γόνιμους καρπούς και στα δυο πεδία.
Το προσφάτως εκδοθέν βιβλίο με τα Α θη
σαύριστα του Ροΐδη από τον Ρ α μ π α γ ά επ ι
βεβαιώνει του λόγου το αληθές.
Με την παρούσα έκδοση συμπληρώνεται η
εικόνα μας για έναν από τους σημαντικότε
ρους πεζογράφους του προπερασμένου αι
ώνα, που έζησε και έγραψε σε μια οριακή
περίοδο της ελληνικής ιστορίας, κινούμενος
στο μεταίχμιο ριζικών αλλαγών και ανακα
τατάξεων, και που με τη συνολική του πα
ρουσία στα γράμματα δείχνει να αφουγκράζεται, να αφομοιώνει και κάπου κάπου να
υπερβαίνει και την ίδια του την οριακή επο
χή. Σουρεαλιστής πριν το σουρεαλισμό, με
τα παραδοξολογήματα και την πυροτεχνηματική εκροή λόγου-αντιλόγου, α ποτελεί
εμβληματική φυσιογνωμία του δεύτερου μι
σού του 19ου αιώνα. Με το σπινθηροβόλο
πνεύμα του καυτηριάζει ανελέητα ήθη και
πρόσωπα του καιρού του. Με ιοβόλα σχό
λια, ειρωνικούς υπαινιγμούς και ευφυολο
γήματα προκαλεί την οργή των θυμάτων του
και τον γέλωτα των ουδετέρων παρατηρη
τών. Με τη συνολική του δράση στα ελληνι
κά γράμματα διαγράφει μιαν:απροσάρμο
στη, θ α ρ ρ είς, πο ρεία που κ α τα λήγει στο
στιγματισμό του με τον θρυλικό πια αφορισμό από την επίσημη Εκκλησία.\
Αντιγράφω από την εύστοχη και χωρίς π ε
ριττολογίες εισαγωγή του φιλολογικού επ ι
μελητή Παναγιώτη Μουλλά. [Ο Ροΐδης] «εί
να ι ο άνθ ρ ω π ο ς του α ν τ ί κ α ι τον ανάμεσ α.
Του α ν τ ί επειδή, π ρ ο κ λ η τ ικ ό ς α μ φ ισ β η τία ς
κ α ι αντιαυμβατικός φορέας ενός λόγου-αντι-

ενδιαφερόντων και
προσεγγίσεων. Η
έκδοση συμπληρώνεται
με τα πεπραγμένα του
Κέντρου της περιόδου
1999-2003 και
αφιερώνεται στη μνήμη
του καθηγητή
λαογραφίας Δημητρίου
Σ. Δουκάτου.
Βαρύνουσα σημασία
για τη σύγχρονη μελέτη
των κοινωνιών
προσλαμβάνει η
επιστήμη της
Εθνολογίας. Η
Εθνολογία, περιοδική
έκδοση της Ελληνικής
Εταιρείας Εθνολογίας
(Ερεσσού 43,106 81
Αθήνα, τόμος 11, 20042005) συγκεντρώνει
σημαντικές συμβολές
στον τομέα διερεύνησής
της και δημιουργεί
συγχρόνως έναν πυρήνα
ερευνητών που
συζητούν θέματα
πολιτισμικών
ιδιαιτεροτήτων,
κοινωνικής και
οικονομικής διάστασης.
Για το ν Εμμανουήλ
Κριαρά δεν χρειάζονται
συστάσεις. Ταυτισμένος
με τους αγώνες για τη ν
επιβολή της δημοτικής,
ένας χαλκέντερος
επιστήμονας και
δάσκαλος, έχει
προσφέρει τα μέγιστα
στην ελληνική παιδεία.
Στον τόμο που
τιτλοφορείται
Ερευνητικά (εκδ.
Ινστιτούτο
Νεοελληνικών
Σπουδών, Ίδρυμα
Μανόλη
Τριανταφυλλίόη,
Θεσσαλονίκη 2005)
δημοσιεύονται κείμενα
με περιεχόμενο
γλωσσικό, φιλολογικό,
παιδαγωγικό, αλλά και
αυτοβιογραφικό, και
συνεχίζεται η παράδοση
που εγκαινιάστηκε με
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τον τόμο Ανιχνεύσεις
(εκδ. Ινστιτούτο
Νεοελληνικών
Σπουδών, Ίδρυμα
Μανόλη
Τριανταφυλλίδη,
Θεσσαλονίκη 2004)· μια
παράδοση που δείχνει
μέσα από τη
συγκέντρωση των
διάσπαρτων κειμένων
τον πνευματικό πλούτο
που μας δωρίζει η
δημιουργική του
παρουσία και η
πνευματική του
εγρήγορση.
Δ ε ν θα μπορούσε να
απουσιάζει ο

Εμμανουήλ Κριαράς
από τον τόμο Ο Ψυχάρης
κ α ι η εποχή του.
Ζητήματα γλώσσας,
λογοτεχνίας κ α ι
πολιτισμού (επιμέλεια:

Γ. ΦαρίνουΜαλαματάρη, εκδ.
.Ινστιτούτο
Νεοελληνικών
Σπουδών, Ίδρυμα
Μανόλη
Τριανταφυλλίδη,
Θεσσαλονίκη 2005).
Στον τόμο αυτό
συγκεντρώνεται το
πλούσιο υλικό των
σαράντα ανακοινώσεων
του ομότιτλου συνεδρίου
που πραγματοποιήθηκε
από τον τομέα
Μεσαιωνικών και
Νεοελληνικών Σπουδών
του τμήματος
Φιλολογίας του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης τον
Οκτώβριο του 2004.

ο χαρτοκόπτης

λόγου, τοποθετείται κα τά κανόνα στον α ντί
ποδα, λ.χ ως συγγραφέας ενός αντι-μυθιστορ ή μ α τ ο ς (Η Πάπισσα Ιωάννα, 1866) κ α ι
μ ια ς τρ ια ντα ρ ιά ς α ντι-ό ιη γ η μ ά τω ν (κυ ρ ίω ς
μετά το 1890) που υπονομεύουν τον ρομαντι
σμό κ α ι την ηθογραφία χρησιμοποιώ ντας τα
εμ β λ η μ α τ ικ ά λογοτεχνικά είδη δυο εποχών.
Του ανάμεσ α: γ ια τ ί βρίσ κετα ι σ ’ έναν ε νδ ιά 
μεσο χώρο, ανάμεσα στη δημοσιογραφία κ α ι
το ύφος, στην αφήγηση κ α ι τον κ ρ ιτ ικ ό στο
χασμό, στην π ρ ιν κ α ι τη μετά το 1880 εποχή,
στον εγκυ κλο π α ιδ ισ μ ό κ α ι την επιστήμη, στη
ρήξη κ α ι τη συνέχεια, βιώνοντας μ ε τη σειρά
του, όπω ς ο Κάλβος του M ario V illi, τις α ν τ ι
νομίες του κ α ιρ ο ύ του».

Στον τόμο περιλαμβάνονται όσα κείμενα
του Ροίδη μπόρεσε να εντοπίσει ο επιμελη
τής στην εφημερίδα Ρ αμπαγά ς κατά το διά
στημα 1882-85, που αποτελεί την πιο κρίσ ι
μη και αποφασιστική περίοδο πρωθυπουρ
γίας του Χαρίλαου Τρικούπη. Τα κείμ ενα
του Ροΐδη υπογράφονται με τα ψευδώνυμα
Lucifer και Λυγξ. Στο corpus της έκδοσης
δεν περιλαμβάνονται δύο μόνον κείμενα της
αυτής περιόδου που έχουν ήδη ενσωματω
θ εί στα άπαντα του συγγραφέα (φιλολογική
ε π ιμ έ λ ε ια Α λκής Α γ γέλ ο υ , εκ δ. Ε ρμής
1978). Π ρόκειται για την κοινωνική μελέτη
«Μ οιχαλίδες και εταίραι» και το άρθρο «Ο
χορός των Ανακτόρων».
Στην εισαγωγή του Παναγιώτη Μουλλά δι
ευ κ ρ ιν ίζ ο ν τα ι εν δ ια φ έρ ο υ σ ες ό ψ εις της
σχέσης του Ροΐδη με τον εκδότη του πολιτικοσατιρικού φύλλου του Ρ α μ π α γά Κλεάνθη
Τριαντά φ υλλο. Όπως όλες οι εισαγω γές
των επιμελημένων από τον Μουλλά εκδόσε
ων, έτσι και τούτη δια τηρεί την αυτοτέλειά
της, συνιστώντας, χωρίς υπερβολή, μάθημα
φιλολογικής δεοντολογίας. Ε ξιχ ν ιά ζ ει τα
αδιευκρίνιστα, σχολιάζει τα δεδομένα και
α ν ο ίγ ει τους ο ρίζο ντες των μελλοντικώ ν
προσδοκιών για έρευνα και γνώση. Ε ίν α ι
άλλωστε από τους πανεπιστημιακούς που
δεν ξεχνούν από τα συμβατικά τους καθή
κοντα την πρωτογενή υπεύθυνη έρευνα. Ιδι
αίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή που επισημαίν ετα ι και που η αξία της υπ οβα θμίστηκε
από τον Παλαμά και τον Ξενόπουλο είναι η
π ολιτική διάσταση του έργου του Ροΐδη.
Προσωπικός φίλος, συνεργάτης και θαυμα
στής του Τρικούπη, κάθε άλλο παρά φιλοτρικουπικά αισθήματα φ ανερώ νει την π ε
ρίοδο της αρθρογραφίας του στον Ρ α μ π α γά.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώ
το μέρος περιλαμβάνει τη νουβέλα-κοινωνική μελέτη «Ο σύζυγος το μανθάνει τελ ευ 
ταίος». Θέμα της νουβέλας είνα ι η μοιχεία
και γενικότερα η ερωτική συμπεριφορά των
Αθηναίων στα τελευταία χρόνια του 19ου
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αιώνα. Π ρ ό κ ειτα ι για μια αναψηλάφηση
των ερωτικών ηθών της αθηναϊκής πρωτεύ
ουσας σε μια περίοδο που διαφοροποιείται
αισθητά από την πρώτη, μετεπαναστατική,
οθωνική, μίζερη κοινωνική πραγματικότη
τα. Ο τολμηρός ερω τισμός και η επ ίδ ειξη
παθητικών καταστάσεων δεν φαίνεται πλέ
ον να ξενίζουν παρά μόνο τους συντηρητι
κούς κύκλους των α θηνα ϊκώ ν σαλονιώ ν.
Ό σον αφορά τα «επ ικ α ιρ ο γ ρ α φ ή μ α τα »,
όπως προσφυώς τα επονομάζει ο Διονύσης
Καψάλης, τα οποία αποτελούν το δεύτερο
μέρος του τόμου, πρόκειται για 23 άρθραρεπορτάζ του Ροΐδη από την κοσμική και
πολιτική ζωή της εποχής. Χάρη και στις πο
λύτιμες πληροφορίες που δ ίν ει ο Μουλλάς
στο κατατοπ ιστικό επ ίμ ετρ ο , γινόμ α σ τε
μάρτυρες της κοσμικής ζωής της εποχής, μέ
σω της περιγραφής κυρίως χορών και άλ
λων κοινωνικών εκδηλώσεων στις οποίες ο
Ροΐδης αναδεικνύεται σε « κο μ ψ ό δ ιά β ο λο
των σαλονιών», όπως τον περιγράφει ο Κλε
άνθης Τριαντάφυλλος-Ραμπαγάς, που κατα
γράφει εντυπώσεις και τις δια νθίζει με π ι
π ερά τα κ α ι γ α ρ γ α λ ισ τικ ά σ χό λια . Εδώ
έχουμε το γνώριμο ύφος του Ροΐδη, με την
αστείρευτη σατιρική φ λέβα να συνιστά το
α ισθητικά ενα ργέσ τερο λογοτεχνικό του
στοιχείο.
Πού έγκειται όμως η σημασία των ευρημά
των; Πέρα από την αυτονόητη φιλολογική
τους αξία, με τη δημοσίευση των σελίδων
του Ροΐδη από τον Ραμπαγά, καταρρίπτεται
ο μύθος του ολιγο γρά φ ο υ κ α ι δύστοκου
συγγραφέα, πορτρέτο που φιλοτέχνησαν
γ ια τον Ροΐδη ο Π αλαμάς και ο Σουρής.
Αφετέρου δε, αποδεικνύεται πόσο π εριο ρι
σμένη εποπτεία δια θέτουμε για τους συγ
γραφείς και τα λογοτεχνικά φαινόμενα του
παρελθόντος, αλλά και πόσο δυναμικό μέλ
λον με νέες α να καλύψεις, συμπληρώσεις
και επ α να τοποθετήσ εις α νο ίγ ετα ι στους
ορίζοντες της φιλολογικής επιστήμης. Ένας
παράλληλος προβληματισμός που αναφύε
ται έχ ει να κάνει με το κατά πόσον οι χρη
στικότατες, αλλά και ενίοτε παραπλανητι
κές, εκδόσεις των Απάντων των συγγραφέ
ων δικαιώνουν επακριβώς τον ούτως ή άλ
λως βαρύγδουπο τίτλο τους, με την ο ιο ν εί
ελλειπτικότητα που τις χαρακτηρίζει.
Εν τ έ λ ε ι, το β ιβ λ ίο των εκ δ ό σ εω ν του
Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης που επ ιμ ε λ ή θ η κ ε ο Π ανα γιώ της
Μουλλάς αποτελεί αναντίρρητα την πιο πο
λύτιμη, καίρια και ουσιαστική συμβολή στον
περσινό επετειακό εορτασμό των 100 χρό
νων από το θάνατο του συγγραφέα της Π ά 
πισσας Ιωάννας.

Κώστας Καραβίδας

ΝΙΚΟΣ

και

Η ιστορία ίο υ Νίκου και της
Α ργυρώ ς Κοβοκλή ό π ω ς την
ζω ντανεύουν οι ίδιοι.
Ξεκινά από την π ροσφ υγιά της
Μ ικράς Α σίας και σ υνεχίζει στα
χρόνια της Κατοχής και της
Αντίστασης σ π ]ν Κρήτη. Αρχίζουν
ο ι δ ιώ ξεις , ο Εμφύλιος, το
κυνηγητό τω ν δ ιαλυμένω ν
τμημάτων του Δ.Σ. με την
δεκαεξάχρονη παρανομία σε
σ π η λιές και κρύπτες στα βουνά
των Λ ευκώ ν Ό ρεω ν, η δραματική
απόδραση στην Ιταλία. Το
π ε ρ ιπ ετ ειώ δ ες ταξίδι μέσω
Ελβετίας, Αυστρίας και Ουγγαρίας
μέχρι την ΕΣΣΔ. Η άφιξη στην
Τασκένδη. Η αποκάλυψ η της
σοβιετικής πραγματικότητας. Οι
π ερ ιο ρ ισ μ ο ί. Επιστροφή στην
πατρίδα ύστερα από 14 χρόνια.
Μ ια απίστευτη σε δραματικά
γεγονότα ανθρώ πινη ιστορία που
π ρ έ π ε ι να την γνω ρ ίσ ει κάθε
πολίτης.
Έ να μάθημα εγκαρτέρησης
και ανθρω πιάς.

ΑΡΓΤΡΩ ΚΟΚΟΒΛΗ
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ΧΟΣΕ ΚΑΡΛΟΣ ΣΟΜΟΘΑ
ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ
Αθήνα, μετά το τέλοε
του Πελοποννησιακού Πολέμου.
Ο καλύτεροε μαθητήε τηε Ακαδημίαε
του Πλάτωνοε βρίσκεται νεκρόε.
Ο φιλόσοφοε Διαγόραε καταφεύγει στον
Αποκρυπτογράφο Αινιγμάτων Ηρακλή
Πόντορα, ενώ οι άγριοι φόνοι διαδέχονται
ο έναε τον άλλον.
Έ ν α ευ ρ ημ α τικ ό φ ιλ ο σ ο φ ικ ό θ ρ ίλ ε ρ
ό π ο υ η α να ζή τη σ η τηε α λήθ εια ε π α ρ α σ ύ ρ ει

ΣΟΜΟΘΑ

η παγκόσμια
εκδοτική επιτυχία
TC ΣΠΗΛΑΙΟ
των

ΙΔ Ε Ω Ν
6η ΧΙΛΙΑΔΑ

σε ε π ικ ίν δ υ ν α μο νοπ ά τια .
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Λάρι Φάρλεϊ.Έναε σαραντάχρονοε εκκεντρικόε όσο
και χαρισματικόε φιλόσοφοε και καθηγητήε Πανεπιστημίου.
Προσπαθεί να εξηγήσει τα μυστήρια τηε ύπαρξηε, ενώ η ίδια
του η ύπαρξη αποτελεί το μεγαλύτερο μυστήριο: ποιοε είναι
ο σκοπόε τηε ζωήε του και γιατί έχει αφήσει τόσουε ανοιχτούε
λογαριασμούε με τουε ανθρώπουε γύρω του;
Ένα κα υσ τικό μ υ θ ισ τό ρ η μ α για ris α λή θ ειεε rns ζω ή ε
π ο υ δ ε ν κ α τα φ έ ρ νο υ μ ε να α γ γίξο υ μ ε .

ΤΖΕΡΑΡΝΤ ΝΤΟΝΟΒΑΝ
ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ
ΤΟΥ ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ
Μια ανώνυμη ευρωπαϊκή πόλη,
κατά τη διάρκεια ενόε εμφυλίου πολέμου.
Δύο άντρεε φαντάζονται ότι ατενίζουν
το παρελθόν μέσα από το τηλεσκόπιο
τηε Ιστορίαε. Προσπαθούν να καταλάβουν
γιατί η βία είναι το μόνιμο «αγκάθι»
του πολιτισμού.
Έ ν α φ ιλο σ ο φ ικ ό μ ιθ ισ τό ρ η μ α
για το α ίν ιγ μ α του α π ό λυ το υ Κ α κ ο ύ.
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ΤΖΕΡΑΡΝΤ ΝΤΟΝΟΒΑΝ

τ© τηλεσκότχι©
τ©υ ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ
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