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« Ι α κείμενα
της Αρχαίας Ελληνικής
Γ ραμματείας
δεν είναι παλιά.
Είναι το σωσίβιο
του μέλλοντος μας.

0 Κ ΑΚΤ ΟΣ
είναι η μοναδική κιβωτός
που διασώζει
τα πρωτότυπα κείμενα
μεταφρασμένα
και σχολιασμένα,
σε καιρούς
που ο κατακλυσμός
των σκουπιδιών
απειλεί να μας πνίξει».
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Ο ΚΟΜΠΟΣ έφτασε πλέον στο χτένι. Το χαώδες τοπίο στα κάθε λογής μέσα μαζικής ενημέρωσης και η
ασυδοσία των εκδοτών και των καναλαρχών συνιστούν μια ζέουσα, ανοιχτή πληγή που εμπυάζει μολύνοντας ανεπανόρθωτα την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.
Ο ΚΑΒΓΑΣ που άναψε ανάμεσα στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο και τον Σεραφείμ Φυντανίδη, όσο και
αν οι ηθικές ευθύνες του διευθυντή της Ελευθεροτυπίας είναι μεγάλες σε ό,τι αφορά το προσωπικό του θ έ
μα, αποτελεί απλώς το προοίμιο ενός άγριου και βρόμικου πολέμου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ενός
πολέμου με πολλά μέτωπα, στον οποίο, πέρα από τις όποιες περιστασιακές «συμμαχίες», όλοι μάχονται
εναντίον όλων.
ΣΤΟΝ ΑΝΗΛΕΗ αυτό πόλεμο συμμετέχει ολόκληρο το καρτέλτης ενημέρωσης. Η παρέα των Μπόμπολα, Κόκκαλη, Λαμπράκη, Κοντομηνά, Κουρή, Τεγόπουλου, Κυριάκού και των παραφυάδων τους. Η
«αγία οικογένεια», η οποία με λυκοφιλίες, περίεργες συμμαχίες και ακόμα πιο περίεργες, φανερές ή κρυ
φές εταιρείες επεκτείνει τις πολυποίκιλες δραστηριότητές της, με στόχο την απομύζηση του κρατικού κορ
βανά και την άσκηση ελέγχου στην πολιτική εξουσία. Ταυτόχρονα όμως στους κόλπους της διεξάγεται
ένας εσωτερικός πόλεμος, με ίντριγγες, βρόμικα κόλπα και πισώπλατα μαχαιρώματα, με σκοπό την επι
κράτηση: Ο θάνατός σου η ζωή μου.
16 ΧΡΟΝΙΑ πριν, η τότε κυβέρνηση θέλησε να βάλει τάξη στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης- γι’ αυτό και
πέρασε στη Βουλή, το 1989, ένα νόμο που έθετε τις βάσεις για τη λειτουργία των MME. Όμως ο νόμος
εκείνος, είτε από άγνοια είτε σκόπιμα, παρουσίαζε πολλά κενά, με αποτέλεσμα, αντί να επιβάλει την τά
ξη, να δημιουργήσει μεγαλύτερη αταξία. Κενά που άφηναν περιθώριο για βολικές παρερμηνείες, που τα
εκμεταλλεύθηκαν στο έπακρο συγκεκριμένοι μεγαλοεκδότες και ιδιοκτήτες ραδιοτηλεοπτικών σταθμών,
και που δημιούργησαν παράλληλα έναν πόλο έλξης για κάποιους νεόκοπους επιχειρηματίες που μπήκαν
στο παιχνίδι.
ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜ Α αυτού του σκηνικού ήταν η ενημέρωση ν’ αποτελέσει αντικείμενο των καλύτερων και
πιο αποδοτικών επενδύσεων που προσέφεραν χρήμα και δύναμη. Επενδύσεων πίσω από τις οποίες ιδιο
κτήτες MME και πολιτικοί έστησαν έναν ξέφρενο χορό διασπάθισης του δημοσίου -και όχι μόνο- χρήμα
τος, αλλά και των πιο βρόμικων υπόγειων πολιτικών παιχνιδιών.
Η Κ ΥΒΕΡΝ Η ΣΗ του Κ. Καραμανλή έθεσε ως πρώτη προτεραιότητά της τη μάχη κατά της διαπλοκής και
της διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχει εντάξει και την επιβολή της τάξης στο χώρο των MME, στον
οποίο αποδεδειγμένα πλέον βρίσκεται η ρίζα της διαπλοκής. Έ τσ ι, έστω και αργά, διαπίστωσε ότι στο νό
μο για τα MME υπάρχουν κενά και αποφάσισε να τα συμπληρώσει με ένα νέο νόμο που πρόκειται να κα
τατεθεί μέσα σ’ αυτό το μήνα.
Η ΕΞΑ ΓΓΕΛ ΙΑ ακούγεται πολύ θετική. Μένει ωστόσο να δούμε πόσο θα είναι και αληθινή. Ή δη ο πόλε
μος των ιδιοκτητών MME άρχισε και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο μέσα
στις επόμενες εβδομάδες. Τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Όπως μεγάλα είναι και τα κεκτημένα που έχουν
δημιουργήσει οι επιχειρηματίες των μέσων. Το ίδιο μεγάλες θα είναι επομένως και οι πιέσεις που θ ’
ασκηθούν απ’ όλες τις πλευρές.
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ο νέος νόμος θα πρέπει να βάζει τάξη στον άναρχο χώρο των M ME και να θέτει σαφές
πλαίσιο των ποσοστών συγκέντρωσης των μέσων από τους επιχειρηματίες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να
λυθεί και το πρόβλημα των αδειοδοτήσεων για τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Θέματα
δηλαδή που θα προκαλέσουν έντονες αναταράξεις στο χώρο της ενημέρωσης, καθώς θα δημιουργηθούν
τεράστια δομικά προβλήματα σε όλα τα μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα..
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜ Α για τον Κ. Καραμανλή είναι όμως μεγαλύτερο, αφού από το αποτέλεσμά του πολλά θα
κριθούν. Θα τολμήσουν άραγε ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του να συγκρουσθούν με τους μεγαλο
εκδότες και ν’ αγνοήσουν τις πιέσεις που αναμένεται να ασκήσουν ή θα πρυτανεύσει η λογική του πολιτι
κού κόστους και ό,τι αυτή συνεπάγεται;

αντί

5

ΠΟΛΙΤΙΚΟ_____

εκαπενθήμερο

ΑΕΚΟ: Πόσο απαξιοπικά;

Η ΚΥΒΕΡΝΗ ΣΗ μπορεί να κατέθε
σε το νομοσχέδιο για τις Δ Ε Κ Ο - και να
επαίρεται για τις «βαθιές τομές» που
θα επιφέρει στη λειτουργία των επιχει
ρήσεων του ευρύτερου δημόσιου το
μέα. Ωστόσο τα ερωτήματα που, μέχρι
την επιψήφιση του νομοσχεδίου, απα
σχολούν την ελληνική κοινή γνώμη, εί
ναι:
α) Η έκ τασ η των α ν τιδ ρ ά σ εω ν α π ό
π λ ευ ρ ά ς ΓΣ Ε Ε κ α ι κομ μ άτω ν της α ν τι
πολίτευσης. [Όπως έχει δημοσιευθεί,
με το νομοσχέδιο εισάγεται καθεστώς
εργασίας ιδιωτικού τομέα στις ΔΕΚΟ
για τους νεοπροσλαμβανόμενους, ενώ
οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εται
ρείες εξαιρούνται από τον δημόσιο το
μέα],
β) Η στάση π ου θα τηρήσει, τελικά, το
Π Α ΣΟ Κ [Σύμφωνα με το Β ήμα, το
ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση για
«προσχηματική μεταρρύθμιση, πίσω
από την οποία κρύβονται ανεξέλεγκτες
προσλήψεις και απολύσεις», ενώ, σύμ
φωνα με την Αυγή, η ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ «εμφανίζεται υποτονική έως
και συναινετική»].
γ) Το ενδεχόμ ενο να « αξιοπ οιή σ ει» η
κυβέρνηση την ένταση ορισμ ένω ν α ν τι
δ ράσ εω ν, για να π ροχω ρή σει σ ε π ρ ό ω 
ρ ες εκλογές. [Ενδεικτική, από την
πλευρά αυτή, και η δήλωση του Β. Μεϊμαράκη, γραμματέα της Ν.Δ.: «Δεν
επιδιώκουμε εκλογές, έχουμε εκλεγεί
με ορίζοντα τετραετίας. Αλλά αν η χώ
ρα παραλύσει από ακραίας μορφής
αντιδράσεις, τότε, αναγκαστικά πας
στους πολίτες... Τ ι άλλο μπορείς να
κάνεις; Να κατεβάζεις τα ΜΑΤ, από
6

το πρωί μέχρι το βράδυ;»]
ΠΑΝΤΩΣ, και πέραν από τις αντι
δράσεις των κομμάτων της αντιπολί
τευσης, βέβαιο είναι ότι ο, μέχρι χθες,
«προνομ ιού χ ος» ευρύτερος δημόσιος
τομέας μεταβάλλεται σε ιδιωτικό το
μέα της οικονομίας, με εργοδότη την
ίδια την κυβέρνηση. Πλην, αν, με κυ
βερνητική απόφαση, διορισθείτε διοι
κητής κάποιας ΔΕΚΟ , καλό είναι να
γνωρίζετε ότι οι αποδοχές σας δεν θα
υπερβούν («επ’ ουδενί»...) τις αποδο
χές του προέδρου του Αρείου Πάγου,
που ανέρχονται γύρω στις 6.500 ευρώ
τον μήνα.
ΣΥΜ ΒΙΒΑΣΜ Ο Σ, ΤΕΛΙΚΑ,
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΚΟ...
ΣΤΟ Μ ΕΤΑΞΥ, κι ενώ οι εφημερίδες
της αριστερός κατηγορούν την κυβέρνη
ση για θατσερισμό («Η Θ άτσερ ζει στην
Ε λλ άδα τον Κ αραμ ανλή » -τιτλοφόρησε
η Αυγή...), αντιθέτως, η Καθημερινή επι
κρίνει την κυβέρνηση για «συμβιβαστι
κ ές δ ια τά ξ εις». Τι είδους εξυγιαντική
διάταξη -διερωτάται- μπορεί να θεωρη
θεί διάταξη που ορίζει ότι οι προσλήψεις
στις ΔΕΚΟ, στις οποίες το Δημόσιο έχει
ποσοστό άνω του 51%, θα γίνονται μέσω
του ΑΣΕΠ (Ανώτατου Συμβουλίου Επι
λογής Προσωπικού) ακόμα και αν είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο; Η ίδια
εφημερίδα παραδέχεται ότι η καθιέρω
ση του ΑΣΕΠ, όταν έγινε, ήταν μια κίνη
ση προόδου. Σήμερα, όμως, η επίσημη
επέκταση της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ
και σε εταιρείες που είναι εισηγμένες
και βρίσκονται σε τροχιά αποκρατικο
ποίησης, «μόνον μελαγχολικές σκέψεις

π ροκ αλ εί» . Και ο νοών, νοείτω. Εκτός
και αν δεχθούμε -καταλήγει η Κ αθημε
ρινή - ότι το ΑΣΕΠ το χρειάζονται «όλες
οι πτέρυγες της Βουλής»...
ΑΝΑΛΟΓΟΙ υπαινιγμοί, όμως, υπήρ
χαν και στην ομιλία του πρωθυπουργού
Κ. Καραμανλή, στο Κέντρο Πολιτικής
Έ ρ ευ ν α ς και Επικοινωνίας (Κ Π ΕΕ):
«Δ εν μ π ο ρ ε ί- ε ί π ε - να π α ρ εμ π ο δ ίζ ετ α ι
η π ο ρ ε ία μ ια ς ολόκληρης κοινω νίας
α π ό κ λ εισ τά κ υ κ λ ώ μ α τα ευνοημένων...
Δ εν μ π ο ρ ε ί ν' αναβάλλ ονται οι αλλαγές
π ο υ χ ρ ειά ζ ετ α ι ο τόπος, ού τε α π ό
κ ρ α υ γ ές σ τείρ α ς αντιπ ολιτευτικής αν τί
δραση ς, ού τε α π ό ορ γ ανω μ ένα συμ φ έ
ρο ν τα π ο υ θέλουν να διαιω νίζονται οι
π ρ α κ τ ικ έ ς κ α ι οι ν ο ο τ ρ ο π ίες του χθες».
Και η κατάληξη: «Μ α ταιο π ον ο ύ ν όσ οι
νομίζουν ότι μ π ο ρ ε ί να υ π ο τα χ θ εί η χώ 
ρ α σε π ρ ο σ π ά θ ειε ς απ αξίω σ η ς, ια οπ έδω σης κ α ι μηδενισμού».
ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΑΝ 0 Μ Π Λ Ε Ρ ...
...ΚΑΙ ΕΝ Ω η κατάθεση του νομοσχε
δίου για τις Δ ΕΚ Ο θα κλιμακώσει (ή
ενδέχεται να κλιμακώσει) εντάσεις, η
κυβέρνηση εμφανίζεται ανήσυχη από
την εμμονή της βρετανικής προεδρίας
(της Ε .Ε .) ν’ απορρίπτει, κατ’ εξακολούθησιν, τον προϋπολογισμό ύψους
871 δισ. ευρώ που είχε προτείνει, τον
περασμένο Ιούνιο, το Λουξεμβούργο,
για την περίοδο 2007-2013. Επίσημες
ανακοινώσεις δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί, αλλά βρετανικές πηγές αφή
νουν να διαρρεύσει ότι η βρετανική
προεδρία σκοπεύει να περικόψει τον
προϋπολογισμό στο 1,03% του κοινοτι
κού ΑΕΠ, πράγμα που θα πει ότι σημα-

ντικά κονδύλια από τα περιφερειακά
ταμεία και το ταμείο συνοχής θα περικοπούν. Το ενδεχόμενο αυτό έχει ήδη
προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις
του πρωθυπουργού της Πολωνίας Καζίμιεζ Μαρτσικιέβιτς, ενώ, στις Βρυ
ξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε
τη Βρετανία να λάβει υπ’ όψη της τις
ανάγκες των 10 νέων μελών της Ε .Ε .
ΤΙ Μ ΕΛ Λ ΕΙ γενέσθαι, όμως, αν, στις
7 Δεκεμβρίου, η βρετανική προεδρία
επαναφέρει το θέμα της Κοινής Αγρο
τικής Πολιτικής, ως αντιστάθμισμα στο
θέμα της «βρετανικής επ ισ τροφ ή ς»; Το
βρετανικό τσεκ -δηλώνει ο Τζακ Στροσυνιστά σύμπτωμα ανωμαλίας, αλλά
«είναι π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η μ α ενός άλλου σ υ 
μ π τώ μ ατος ανω μαλίας, π ο υ λέγεται
Κοινή Α γροτική Π ολιτική»... Η Αθήνα
διαισθάνεται, βέβαια, ότι μια νέα κρί
ση στην Ευρωπαϊκή Έ νω ση θα δυσχέραινε, ακόμα περισσότερο την πορεία
του «δικού μας» (ελληνικού) προϋπο
λογισμού.
Πολύ περισσότερο όταν κανείς Αλογοσκούφης δεν σκέφθηκε να δημιουρ
γήσει κάποιο « ειδικό ταμ είο» , από τον
κρατικό προϋπολογισμό, για ν’ αντισταθμισθείη ενδεχομένη (ή προβλεπομένη) απώλεια κοινοτικών πόρων.
Ό πω ς είναι γνωστό, την δημιουργία
ενός τέτοιου ταμείου εξήγγειλε, την πε
ρασμένη εβδομάδα ο Ισπανός «Αλογοσκούφης» (λέγεται Πέδρο Σόλμπες),
ίσως γιατί πιστεύει ότι «καθοδη γείν
εσ τ ίπ ρ ο β λ έπ ειν » ! [Όπως είναι γνωστό,
παρά τη μεγαλύτερη αύξηση των πρω
τογενών δαπανών και των δημοσίων
επενδύσεων κατά 700 εκατομμύρια ευ
ρώ, ο προϋπολογισμός του 2006 προ
βλέπει μείωση του ελλείμματος κατά
2,1 δισ. και μια αύξηση 343 εκατομμυ
ρίων ευρώ (13,7% ) από τον ειδικό φό
ρο κατανάλωσης καυσίμων. Οι ειδικοί
επί των αριθμών λέγουν: Εντάξει, να
δεχθούμε όλα τα κονδύλια του Γιώρ
γου Αλογοσκούφη... Αλλά η «πρόβλε
ψη» για αύξηση του φόρου εισοδήμα
τος φυσικών προσώπων κατά 9,2%
(740 εκατομμύρια) και του ΦΠΑ επί
σης κατά 9,2% (1.270 εκατομμύρια) εί
ναι μάλλον εξωπραγματική. Εκτός και
αν κατατάξουμε τον υπουργό Οικονο
μικών και Οικονομίας στη χορεία των
μικρών θαυματοποιών].

ΠΑΝ ΔΕΝ Δ Ρ0Ν ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΡΠΟΥΣ...
ΤΑ ΔΗΜ ΟΣΙΟΝΟΜ ΙΚΑ
κουρά
ζουν, σε αντίθεση με τη... βιβλιολογία
που ξεκουράζει! Από την πλευρά αυτή
δεν είναι λίγοι οι σχολιαστές εκείνοι
που σημείωσαν, με ενδιαφέρον, τη δή
λωση του Νίκου Παπανδρέου (κατά
την παρουσίαση του βιβλίου του Μ έρες
σ αν κι αυ τές) ότι προτίθεται να κατέλθει ως υποψήφιος σας επόμενες εθνι
κές εκλογές. Ό π ω ς είναι γνωστό, ο Νί
κος Παπανδρέου είναι ο δεύτερος γιος
του Ανδρέα Παπανδρέου και αδελφός
του νυν προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώρ
γου Παπανδρέου... Και επειδή πολύς
λόγος γίνεται, τον τελευταίο καιρό, στο
κόμμα (δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ) για
«ανανέωση», κ.λπ., ο κ. Νίκος Παπαν
δρέου αισθάνθηκε την ανάγκη να εξη
γήσει τι ακριβώς θα πει ανανέωση.
Ανανέωση, λοιπόν, θα πει, πρώτον, δη
μοκρατική διαδικασία (και όχι, κατ’
ανάγκη, κληρονομικότητα) και, δεύτε
ρο, «μπόλιασμα». Και πιο συγκεκριμέ
να: «Η ανανέω ση μ ο ιά ζ ει μ ε το β π ό λ ια σ μ α των δένδρω ν... Π άνω σ το π ά λ ιό β ά 
ζεις το β λ α σ τ ά ρ ι του νέου κ α ι όήμιουργείται το καινούργιο». Γι’ αυτό και ο
Ματθαίος αποφαίνεται με περισσή βε
βαιότητα: «Π αν δέν ό ρον α γ αθ ό ν κ α ρ 
π ο ύ ς κ α λ ού ς π οιεί» . Και, κατ’ επέκτα
ση: «Ου δύ ν αται όέν δ ρ ον αγ αθόν κ α ρ 
π ο ύ ς π ονη ρού ς ποιείν» (Ματθ. Ζ, 1819). Τελικό συμπέρασμα: Αυτό που με

τρά, στην προκειμένη περίπτωση, είναι
το δένδρο\
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ, από τον ευαγγελιστή
Ματθαίο στον Αθηνών κ. Χριστόδου
λο, έρχεται πολύ φυσικό. Μ ε μόνη δια
φορά ότι ενώ ο φτωχός Ματθαίος ου
δέποτε δήλωσε ότι είναι εκπρόσωπος
του Θεού επί της γης, ο Μακαριότατος
αρχιεπίσκοπος το δηλώνει, τουλάχι
στον άπαξ της εβδομάδος... Από την
άλλη υπάρχει και διαφορά φιλοσο
φίας: Ο Ματθαίος στους μακαρισμούς
του λέει το θαυμάσιο «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται», σε αντίθεση με τον ημέτερο
Χριστόδουλο, ο οποίος, όταν θυμάται
τα λατινικά του, τα χρησιμοποιεί για να
παραθέσει τα φιλοπόλεμα: «Si vis
pacem, para bellum» ή «Qui desiderat
pacem, praeparet bellum» (αν θέλεις
την ειρήνη, ετοίμαζε τον πόλεμο,
κ.λπ.).
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΑΛΑ, ο αρχιεπίσκοπος
κ. Χριστόδουλος, όταν δεν δηλώνει
Καίσαρ, διαθέτει χιούμορ: «Εμείς - ε ί 
π ε - κάναμε την κάθαρση, η Εκκλησία
δεν παρασύρεται από τα M M E και δεν
λαμβάνει σπασμωδικά μέτρα». Σωστά.
Μόνο που ο κρατούμενος Βαβύλης
απεργεί, θέλει να έλθει στην Ελλάδα
για να δικασθεί εδώ, και κάποιοι χά
νουν τον ύπνο τους...

ΑΝΤΗΝΩΡ
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Μ Ο Λ Υ Β ΙΕ Σ
• Η λέξη ανανέωση,
τουλάχιστον στο χώρο
της αριστερός, είναι
τόσο φορτισμένη και
περιπετειώδης που η
εμφάνισή της συχνά
δημιουργεί φουρτούνες.
• Πρόσφατα για
παράδειγμα, με την
ταμπέλα αυτή
εμφανίστηκαν κάτι
κουρασμένα παλληκάρια
που κάνουν ό,τι μπορούν
για να τορπιλίσουν τις
επιλογές του προέδρου
του ΣΥΝ για την
υποψηφιότητα του
Δήμου Αθήνας.
• Βεβαίως με μόνιμο
οφθαλμολογικό
πρόβλημα
-αλληθωρισμό- κατά
ΠΑΣΟΚ μεριά, για τη
συνδιαχείριση της
εξουσίας κ.λπ.
• Φαίνεται όμως ότι
αυτοί που είδαν το
«πράσινο αληθινό-φως»
και βρήκαν το δρόμο της
σωτηρίας, μετέδωσαν
τον ιό της ανανέωσης
στον υιό του μακαρίτη
Παπανδρέου, και δια του
αρραβώνος προέδρου
του ΠΑΣΟΚ, θίοτςοε.
• Μ ες στην καλή χαρά ο
θίοτςοε βγήκε φόρα
παρτίδα και μίλησε για
ανανέωση στο ΠΑΣΟΚ κι
άρχισαν τα όργανα.
• Ποιους φωτογράφιζε;
Ποιους εννοούσε και
κυρίως τι θα πράξει;
• Οι διάδρομοι της X.
Τρικούπη και τα
μπαράκια του
Κολωνακίου πήραν
φωτιά.
• Όλοι βλέπουν την
τριπλέτα
ΤσοχατζόπουλουΠαπαντωνίουΧριστοδουλάκη.
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κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «απει
λεί» ότι θα φέρει εντός του Δεκεμβρίου
προς "ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδια σχετι
κά με τα ποσοστά συγκέντρωσης των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για την
αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Τα
πρώτα δείγματα που έχουν διαρρεύσει και δει
το φως της δημοσιότητας περιέχουν διατάξεις
που αλλάζουν ριζικά όχι μόνο το ραδιοτηλεοπτι
κό αλλά γενικά το εκδοτικό τοπίο. Η κυβέρνηση
υποστηρίζει ότι θέλει να βάλει τους κανόνες που
δεν μπήκαν το 1989 και υποστηρίζει ότι η λει
τουργία των M M E πρέπει να γίνεται με τους
«κανόνες της αγοράς». Ό π ω ς είναι φανερό, ει
δικά με το νομοσχέδιο για τα ποσοστά συγκέ
ντρωσης δημιουργοΰνται δομικά προβλήματα

Η

σε όλα τα μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα όπως
των Τεγόπουλου, Λαμπράκη, Μπόμπολα, Αλαφούζου και Κυριάκου. Θα τολμήσει ο κ. Κ. Κα
ραμανλής τη σύγκρουση με τους μεγαλοεκδότες
σε μια προσπάθεια να μπει επιτέλους τάξη σε
έναν άναρχο χώρο; Ή τελικά πρόκειται για ένα
μέσο πίεσης προς τους εκδότες με σκοπό και μό
νο να περιοριστεί η κριτική προς την κυβέρνηση
στη δύσκολη χρονιά που έρχεται; Θα φανεί μό
λις αρχίσουν οι συζητήσεις του υπουργού κ.
Ρουσόπουλου με τους αρμόδιους φορείς (ΕΣΗΕΑ, ιδιοκτήτες κ.λπ.) για την οριστικοποίηση
των διατάξεων των νομοσχεδίων. Ας ελπίσουμε
ότι δεν θα πρυτανεύσουν πάλι οι υπόγειες συμ
φωνίες και οι υποσχέσεις για ανάληψη κρατι
κών έργων.

ΤΟ ΤΕΛΜΑ ΚΑΙ ΗΠΕΤΡΑ
Η κοινωνική προέλευση των ανθρώπων
προσδιορίζει τη σκέψη τους.
Ζ.Λ. Γκονΐάρ

εν έχουν κάνει τίποτε- ή σχεδόν τίποτε. Κι
όμως είναι έτοιμοι να απαιτήσουν πάλι την
ψήφο μας. Και κάτι περισσότερο- την από
λυτη υποταγή μας. Ο ένας ξέχασε το εκσυγχρο
νιστικό του παρελθόν, τη μακρόχρονη θητεία
του στο Υ Π Ε Ξ και τώρα επιχειρεί κάθαρση
«ομοφίλων» τηρώντας αποστάσεις από το έργο
Σημίτη και προβάλλοντας ως βασικό ανανεωτι
κό επιχείρημα την κυρία Γκερέκου του κυρίου
Τόλη. Τι κι αν ο ίδιος δεν μπορεί να εκφωνήσει
μαζί επιθετικό προσδιορισμό και ουσιαστικό αν
τα χωρίσει η ριμάδα η σελίδα; Τι κι αν αδυνατεί
ν’ αυτοσχεδιάσει ακόμη και στην παραγγελία
του στο εστιατόριο καιπρέπεινα κοιτά ζειτο με
νού; Ό λα αυτά είναι μηδαμινά εμπρός στη μετα
φυσική του πολιτικού δέοντος εν Ελλάδι. Που
πηγαίνει πίσω από τις κυρίαρχες πρωθυπουργικές φαμίλιες του τόπου όπως ο Ζαμπούνης πίσω
από τον τέως. Απ’ την άλλη, ο πρωθυπουργός,
ευφραδής και άνετος, ποντάρει υπέρμετρα στην
ανυπαρξία των αντιπάλων του (του Ευαγγέλου
εξαιρουμένου). Αυτή είναι μια αφ’ υψηλού το
ποθέτηση, την οποία, ενδεχομένως, να πληρώ
σει. Στην πράξη έχουν γίνει ελάχιστα ή τίποτε.
Με τους τεχνοκράτες και τους συμβούλους του
να γυρίζουν άπρακτοι και χωρίς αντικείμενο
στους διαδρόμους του Μαξίμου και με τους
«επαγγελματίες» του κόμματος να έχουν ήδη
στήσει τις -απαραίτητες- μικρές και μεγάλες
δυείηοεε. Η σεμνότης και η ταπειγότης είναι
ωραίες λέξεις για συγγραφή μαθητικών εκθέσε-

Δ

ων, αλλά όχι για να κυβερνιέται ένας τόπος με
ταπρατών, μετανεωτερικών δοσίλογων που τώ 
ρα πια προδίδουν αλλιώς, και πάσης φύσεως
επενδυτών και επιχειρηματιών που παράγουν
τίποτε και εξάγουν πουθενά.
Ο κ. Καραμανλής της ήπιας προσαρμογής
αποτυγχάνει και στα ήπια και στα σκληρά ελλεί
ψει στρατηγικής και προσώπων. Αδήριτος νό
μος της πολιτικής πρακτικής. Έ ν α ακόμη σύ
μπτωμα όλης αυτής της απαράδεκτης παρακμής
που τελικά δεν μας αξίζει είναι αυτή η τελματω
μένη φιλολογία του ανασχηματισμού, το ύστατο,
άσφαιρο, όπλο της πρωθυπουργικής επικοινωνιολογικής τακτικής. Όταν λείπουν οι ιδέες, το
φρόνημα και η βαθιά γνώση των προβλημάτων,
όταν η ΝΔ ιδεολογικά παραπαίει ανάμεσα στον
τρόμο του νεοπασοκικού πλουραλισμού όπου
όλα χωράνε καθότι virtual, και στον φόβο του
ανερχόμενου καρατζαφέρειου λαϊκισμού, τότε
τίποτε θετικό δεν μπορεί ν’ αναμένεται. Ο Γκοντάρ το είπε αλλιώς: Οι νεοδημοκράτες σκηνο
θετούν πολιτικά φιλμ. Οι αριστεροί -ό σ ο ι απέμειναν- κάνουν φιλμ με πολιτικό τρόπο.
Αλλιώς, να ρίχνουμε πέτρες στο τέλμα.
Μ ά νος Σ τεφ α ν ίδ η ς

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
νεποτισμός σε όλο του το μεγαλείο
στην ελληνική πολιτική σκηνή. Την
περασμένη Τρίτη ανακοινώθηκε ότι ο
κ. Νίκος Ανδρέα Παπανδρέου θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής στην προσε
χή εκλογική αναμέτρηση. Με τον τρόπο
αυτόν αποκαθίσταται η αριθμητική τάξη
στην εκπροσώπηση των «μεγάλων» πο
λιτικών οικογενειών. Γιατί εκτός από τον
οίκο Καραμανλή, με τον πρωθυπουργό
Κ. Καραμανλή και τον ξάδελφο Μ. Λιάπη, και τον οίκο Μητσοτάκη, με την κυ
ρία Ντ. Μπακογιάννη και τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, που διαθέτουν από δύο
αντιπροσώπους στο κοινοβούλιο, τώρα
και ο οίκος Παπανδρέου θα εκπροσω
πείται «επάξια». Μπορεί βέβαια να ανα
ρωτηθεί ένας κοινός θνητός: Όλοι αυτοί
εισήλθαν στον οίκο της Δημοκρατίας με
την αξία τους; Αυτό ας το κρίνει ο ιστορι
κός του μέλλοντος.
Μ.Τ.

0

ΠΟΙΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΦΙΑΣ» «ΧΑΙΡΕΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»;
πως προβλέψαμε, η περίπτωση Παλαιοκρασσά αρχίζει να γίνεται πλέον πολύ επι
κίνδυνη για την κυβέρνηση μετά το νέο βρα
χυκύκλωμα που της προκάλεσε με την πρωτοσέ
λιδη και οξύτατη επίθεση του από την κυριακά
τικη Κ αθημερινή εναντίον κορυφαίων υπουρ
γών της κυβέρνησης και τις κατηγορίες για
«διακομματική διαπλοκή». Αμήχανος ο κυβερ
νητικός εκπρόσωπος Θ. Ρουσόπουλος απάντη
σε στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων
ότι το νέο ηλεκτροσόκ από τον πρόεδρο της
ΔΕΗ αφορούσε τάχα παλαιότερες υποθέσεις.
Ό μω ς ο κ. Παλαιοκρασσάς κατέστησε σαφές με
τη συνέντευξη ότι αναφέρεται στο σήμερα και
ότι δέχεται έντονη πολεμική, γιατί οι διαπλεκόμενοι διαγκωνίζονται για το μεγάλο πρόγραμμα
επενδύσεων της Επιχείρησης, ύψους 900 εκα
τομμυρίων ευρώ, αλλά και για τις ετήσιες προ
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μήθειες 1,7 δισ. ευρώ. Μίλησε επίσης για «σύ
στημα μαφίας που χαίρει διακομματικής προ
στασίας»^). Όλη η πιάτσα βοά άλλωστε για τα
διαπλεκόμενα μαχαιρώματα που πέφτουν από
καιρό μέσα και έξω από τη ΔΕΗ με αφορμή τα
ενεργειακά προγράμματα. Ό π ω ς όλοι γνωρί
ζουν ποιος πολιτικός υποστηρίζει ποιον. Θα θυ
μίσουμε μόνο αυτά που έγραφε προ μηνών το
Α ντί για την απευθείας ανάθεση προμηθειών
του υπουργείου Αμυνας στον κ. Ε . Μυτιληναίο
από διυπουργική επιτροπή στην οποία συμμε
τείχαν εκτός του κ. Σπηλιωτόπουλου και οι κ.κ.
Σιούφας και Αλογοσκούφης. Ο κ. Μυτιληναίος
όμως είναι και ένας εκ των μεγάλων διεκδικη
τών της ενεργειακής πίτας, οπότε δεν χρειάζε
ται να ψάξει κανείς και πολύ ποιους ακριβώς
αφορά το νέο ηλεκτροσόκ.
Π.Π.

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΚΩΤΑ
ριάντα χρόνια γιόρτασε η Κ υ ριακ άτικ η
Ε λ ευθ εροτυπ ία. Να τα εκατοστίσει! Παρα
τηρήσαμε πάντως ότι η εφημερίδα που διευ
θύνει σήμερα ο Κοσκωτάνθρωπος Γιάννης Βλαστάρης, προσπαθεί να «απαλύνει» το παρελθόν
που δεν είναι αρεστό ούτε στα διευθυντικά της
στελέχη ούτε στους Πασόκους από τους ανα
γνώστες της. Έ τ σ ι το περιοδικό Ε από την πε
ρίοδο ’88-’90 δεν αναδημοσιεύει ούτε ένα πρω
τοσέλιδο για την υπόθεση Κοσκωτά. Και ο εκ
δότης κ. Θ. Τεγόπουλος σημειώνει (κι αν κατα
λάβατε, καταλάβατε):

Τ

«Η παρεξήγηση της θέσης μας ήταν ότι υπο
στηρίξαμε τα διάτρητα κατηγορητήρια του 1989.
Η απαλλακτική κατάθεση του Χρήστου Τεγόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο παρεξηγήθηκε
ως υπαναχώρηση. Δεν ήταν, όμως, παρά η συνε
χιζόμενη και συνεπής διάκριση ανάμεσα στην
ποινική και πολιτική ευθύνη».
Καθαρές κουβέντες. Και «δήλωση πασοκοφροσύνης». Και πόσες αφορμές για συζήτηση περί
ευθύνης ποινικής και πολιτικής... Η οποία πολι
τική ευθύνη απαλλάσσει -γιατί αυτό γίνεται
έκτοτε- και από ποινικές ευθύνες.
Χ.Ν.

Μ Ο Λ Υ Β ΙΕ Σ
• Πολλοί ψυλλιάζονται
ότι στη συγκεκριμένη
διατύπωση περί
ανανέωσης χωρούν
πολλοί.
• Και Κακλαμάνης και
Πάγκαλος και Βάσω και
Διαμαντοπούλου και
πολλοί δευτεροκλασάτοι
και τριτοκλασάτοι
σοσιαληστές και
σοσιαλησταρχίνες.
• Σχεδόν όλο το
στελεχικό δυναμικό που
επί χρόνια τρωγόπινε
από τον κρατικό κορβανά
σε βάρος του
«λαουτζίκου» - για να
χρησιμοποιήσουμε την
έκφραση της συζύγου
του διευθυντή
απογευματινής
εφημερίδας.
• 0 Κίμωνας τα είπε
χοντρά και λαϊκά.
• Οι πολλοί μάσησαν τα
λόγια τους και έκαναν
ότι δεν κατάλαβαν, αν κι
έχουν πυρποληθεί τα
μπατζάκια τους.
• Ένας από τους
ποιητές του κινήματος, ο
Σκανδαλίδης, έγραψε σε
περιοδικό ότι «ο
πορφυρογέννητος άναξ
δεν μπορεί να διορίζει
τον κηπουρό του
πρωθυπουργό».
• Έσπευσε να
διευκρινίσει βέβαια ότι
δεν εννοεί τον αρχηγό
του, αλλά όταν του
ζήτησαν να δηλώσει ότι
φωτογράφιζε τον
Καραμανλή, αρνήθηκε
λέγοντας ότι το κείμενο
ήταν «θεωρητικό».
• Λέτε να του
ετοιμάζουν θέση στο
Πάντειο, όταν
τελειώσουν με τη δίκη,
που εντελώς
συμπτωματικά έχουν
θάψει τα MME;
9
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• Τόσους και τόσους
μάζεψαν στο Πάντειο.
Ένας πάνω, ένας κάτω,
δε θα πέσει έξω κι ο
προϋπολογισμός της
Γ ιαννάκου.
• Αν και η κυρία
υπουργός ασχολείται
στην παρούσα φάση με
την ίδρυση Χομεϊνικού
τύπου πανεπιστημίων
κατόπιν παραγγελίας
του κ. Χριστόδουλου.
• Κάποιοι πιο έξυπνοι
ετοιμάζονται να πάνε για
δήμαρχοι, γιατί
διαισθάνονται ότι είναι
κομμένοι από χέρι.
• Βενιζέλος και
Καστανίδης αρνήθηκαν
να πάρουν το χρίσμα για
τη δημαρχία και τη
νομαρχία της
Θεσσαλονίκης.
• Δηλώνουν
ανανεωτικοί...
• Ο Μαγκριώτης, μετά
το δεκαήμερο σεμινάριο
στην Αγγλία και χωρίς
μουστάκι, ανανεωτικός
κι αυτός, δεν του
καλοάρεσε η εξέλιξη κι
έχει πέσει σε βαθιά
περισυλλογή.
• Ο Βούγιας,
προερχόμενος από την
ανανεωτική αριστερά,
ατενίζει το μέλλον του
με αισιοδοξία κι ας μη
θέλουν να τον δουν οι
πασόκοι της
συμπρωτεύουσας.
• Αφού τον γουστάρει ο
αρχηγός, δε πάν' να
κουρεύονται οι
αφισοκολλητές;

ταν το βράδυ της 16ης Νοέμβρη του 1980. Η
κυβέρνηση Ράλλη είχε απαγορεύσει την πο
ρεία ελλήνων πολιτών προς την αμερικάνι
κη πρεσβεία, προσπαθώντας να φαλκιδεύσειτη
μνήμη και τη δυναμική της επετείου. Κάποιοι
συμφώνησαν (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ε Φ Ε Ε ). Κάποιοι
αντέδρασαν (Β'Π ανελλαδική, ΚΚ Ε μ-λ, Μαχη
τής κ.ά.). Στη γωνία Βουλής με Βασ. Σοφίας, ο
Ρήγας ακολούθησε τους δεύτερους. Τα ΜΑΤ
και οι αύρες άρχισαν να χτυπούν δαιμονισμένα,
θέλοντας να προστατεύσουν την πρεσβεία των
Αμερικανών και την κυβέρνηση Ράλλη. Στη γω
νία Ιπποκράτους με Σταδίου το μπλοκ του Ρήγα
εγκλωβίστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνά
μεις και δεκάδες μέλη και φίλοι/ες του κατέλη
ξαν, άγρια χτυπημένοι/ες, στο νοσοκομείο.
Στους γύρω δρόμους οι μάχες συνεχίζονταν μέ
χρι αργά το βράδυ, αφήνοντας δεκάδες βιτρίνες
σπασμένες από αγνώστους, δύο πυροβολημένους από σφαίρες στο χώρο γύρω από το Πολυ
τεχνείο και δύο νεκρούς. Ή ταν η Ματίνα Κανελλοπούλου, εργάτρια από το Περιστέρι, κι ο
Ιάκωβος Κουμής, νεαρός διανοούμενος φοιτη
τής (συνεργάτης των Τ ετραδίω ν) από την Κύπρο
Στους «ανεξιχνίαστης αιτίας» θανάτους τους,
όπως χαρακτηρίστηκαν αρχικά (ισχυρισμός που
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καταρρίφθηκε από την ιατροδικαστική έκ θε
ση), μάρτυρας υπήρξε γνωστός αστυφύλακας
της εποχής, με πλούσιο παρακρατικό παρελθόν
πυροβολισμών και μαρτυριών εναντίον απερ
γών, καταδεικνύοντας ότι η Ελλάδα δεν είχε
επαρκώς «αποχουντοποιηθεί». Μ ε τον θάνατό
τους κάποιες παραιτήσεις επιβλήθηκαν και εν
μέρει κάποια αποστήματα «αποστρατεύτηκαν».
Γ ι’ αυτό, όπως είχε σωστά επισημάνει η οργά
νωση «εσωτερικού» του Περιστεριού, «,η Μ ατί
να [κι ο κλινικά νεκρός Κουμής, συμπληρώνου
με, που εξέπνευσε λίγες ημέρες μετά στο νοσο
κομείο] π ρ έ π ει να λογίζονται στου ς ν εκ ρ ο ύ ς του
Πολυτεχνείου». Φέτος κάποιοι νεαροί σύντρο
φοι (κυρίως της νεολαίας του ΣΥΝ ) τους θυμή
θηκαν, κάτι που είχε τη δική του σημασία. 25
χρόνια μετά, σ ’ εποχές ιλουστρασιόν καταπίε
σης, η μνήμη του κινήματος πρέπει να μείνει ζω 
ντανή, βοηθώντας το όχι να αυτοβαυκαλίζεται
αλλά να ωριμάζει. Γιατί η Κανελλοπούλου κι ο
Κουμής (συμβολοποιημένοι) πρέπει να λογίζο
νται δυνητικά παρόντες σε κάθε εξέγερση που
θέλει να προασπίσει την ελευθερία και τη δημο
κρατία απέναντι σε κάθε χρώματος ολοκληρω
τισμό.
Ελένη Καρασαββίδου

01 ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
δημοκρατία έχει, κατά κοινή ομολογία, εμπε
δωθεί πλήρως στη χώρα μας και κανείς δεν εί
ναι σε θέση να την απειλήσει. Κάποιοι όμως
επιμένουν να συμπεριφέρονται όχι μόνο αντιδημοκρατικά αλλά και επικίνδυνα για τη δημόσια ασφά
λεια και, το σημαντικότερο, με την ανοχή των αρ
μόδιων αρχών ασφαλείας.
Γιατί μόνον έτσι μπορεί να ερμηνευθεί το γεγο
νός που συνέβη προ δύο εβδομάδων έξω από τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής στην οδό Σολωμού και
στο οποίο μέλη της οργάνωσης πυροβόλησαν με
κυνηγετικά όπλα ομάδα κουκουλοφόρων που εί
χαν συγκεντρωθεί εκεί, με αποτέλεσμα να τραυμα
τίσουν δυο άτομα και να προκαλέσουν ζημιές σε
σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Και το χειρότερο, αστυνομικοί που έκαναν έρευ
να, ανακάλυψαν μέσα στα γραφεία της οργάνω
σης έξι βόμβες μολότωφ έτοιμες για χρήση, τις
οποίες και κατάσχεσαν.
Πέρα από αυτό όμως, τίποτε άλλο. Ούτε συλλή
ψεις, ούτε κλείσιμο των γραφείων, αντίθετα ακόμα
και προς τους διάφορους τρομονόμους που ψηφί
ζονται και παρά το γεγονός ότι μέλη της ίδιας αυ
τής οργάνωσης, περίπου ένα μήνα νωρίτερα, εί
χαν μαχαιρώσει ανενόχλητοι στο Μοναστηράκι
δυο φοιτητές, επειδή φορούσαν αντιφασιστικές
κονκάρδες.
Από την άλλη, πριν από μερικές ημέρες στα γρα
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φεία του ΠΑΜΕ πιάστηκαν από μέλη της συνδικα
λιστικής οργάνωσης δυο κουμπουροφόροι μυστι
κοί αστυνομικοί, οι οποίοι, αντιγράφοντας παλιές
μεθόδους, είχαν προσπαθήσει να μπουν κρυφά
για να παρακολουθήσουν μια καθαρά λαϊκή εκδή
λωση.
Έρημη δημοκρατία!

β ν τ ι ..to] T W T I
ΠΕΤΑΕΙ, ΠΕΤΑΕΙ Η... CIA

Μ Ο Λ Υ Β ΙΕ Σ

ελικά, πε'ρασε ή δεν πέρασε
από ελληνικό αεροδρόμιο
αεροσκάφος της CIA με
φορτίο κρατουμένους που προ
ορίζονταν για κάποια μυοτική
ψυλακή σε ευρωπαϊκή χώρα;
Αυτό είναι το πρώτο ερώτη
μα, που ακόμα μένει αναπά
ντητο, παρά τις προσπάθειες
της κυβέρνησης να διαψεύσει
τις σχετικές πληροφορίες γερ
μανικής εφημερίδας, με απο
τέλεσμα να μας μπερδέψ ειπερισσότερο. Γ ι’ αυτό και ένα
δεύτερο ερώτημα είναι: Γνω
ρίζουν τελικά οι αρμόδιες
υπηρεσίες της χώρας κατά πό
σο πραγματοποιήθηκε μια τ έ 
τοια πτήση -ή π ερισσότερεςτης CIA; Και αν ναι, είχαν του
λάχιστον ειδοποιηθεί επισήμως, ή απλώς έκαναν τα στρα
βά μάτια, θεωρώντας ότι η

• θυμάστε τον
ανεκδιήγητο Λογοθέτη
που χρημάτισε
δήμαρχος Πειραιά και
τίναξε τη μπάνκα στον
αέρα;
• Διαβάσαμε ότι
ετοιμάζεται να
επανέλθει στη δράση ως
υποψήφιος της Νίκαιας,
με τη στήριξη του τ.
συμβούλου του τ.
καταλληλότερου
Πανταγιά.
• Ερεγλέντια!
• Εξόρμηση στις λαϊκές
συνοικίες για την
ακρίβεια από τους
Πασόκους.
• Μεταξύ των
επικεφαλής ο
εργατολόγος και
υπερασπιστής των
δικαιωμάτων του λαού X.
Πολυζωγόπουλος μετά
της κ. Αποστολάκη.
• Πρόεδρε, α-να-νέωση είπαμε, όχι
αναπαλαίωση!
• Πόλεμο με την
Ελευθεροτυπία άνοιξε ο
Ζούγκλας,δηλαδή ο
Άλφα, δηλαδή ο
Κοντομηνάς.
• Κι από τις δυο
πλευρές τα βέλη που
εκτοξεύονται είναι
τοξικά, αλλά κανείς δε
μιλά για την ταμπακέρα.
• Το συγκρότημα
Μπόμπολα και ο
Ψυχάρηςτάχθηκαν
ανοιχτά με τον Ζούγκλα.
• Βρήκαν αφορμή να
πάρουν πίσω το αίμα
τους για το βασικό
μέτοχο...
• Η διαπλοκή όμως
υπάρχει, τα MME
πρωταγωνιστούν, ο
κόσμος τούς φτύνει κι
αυτοί μιλούν για ακραία
καιρικά φαινόμενα...
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υπερδύναμη βρίσκεται στο
απυρόβλητο, οπότε απέφυγαν
να κάνουν οποιονδήποτε έλεγ
χο, μπας και θυμώσει ο πλανη
τάρχης;
Εδώ ο κόσμος έχει βουίξει
και ολόκληρη η Ευρώπη βρί
σκεται σε αναστάτωση από
την κατάφωρη παραβίαση

όλων των διεθνών νόμων και
ηθικών κανόνων εκ μέρους
των Αμερικανών, οι οποίοι συμπεριφέρονται με όλο και π ε
ρισσότερο θράσος, περισσότε
ρη κυνικότητα και αδιαντροπιά, έναντι και των στενότε
ρων εταίρων τους. Εμείς;
Τ.Κ.Δ.

01 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ
υμάστε όσα γράφαμε σε σχόλιο στο τχ. 854 για
την Πρϊσταμένη Αρχή, δηλαδή την πρεσβεία
των ΗΠΑ; Προχθές εδέησε η Ασφάλεια να μας
δώσει αντίγραφο από το «Βιβλίο Συμβάντων» που
κρατεί, το οποίο αναφέρεται στη σύλληψη του εκ
δότη και του φωτογράφου του περιοδικού. Αντι
γράφουμε:
«Γην 17.25 ώ ρα της 2.11.2005 προσήχθησαν στην
Υπηρεσία μ α ς απ ό τον σταθμό Άμεσης Δ ράσης
Αττικής [...] διότι ευρισκόμενοι επι της οδ ο ύ Γέλωνος σ ε σημείο όπισθεν της Π ρεσβείας των ΗΠΑ θ ε
ωρήθηκαν ύποπτοι γιατί φωτογράφιζαν π ρ ο ς την
κατεύθυνση του οικήματος αυτής και στον αστυνο
μικό έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν έφ εραν
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μαζί τους κάποιο έγγραφ ο δηλωτικό των στοιχείων
ταυτότητας και απεχώ ρησαν την 18.00 ώ ρα της αυ 
τής, καθόσον ουδέν προέκυψ ε εις β ά ρ ο ς των. Ενη
μερώθηκαν Αρμόδιες προϊστάμενες υπηρεσίες».
Είναι άξια παρατήρησης για μας η ανακρίβεια
σχετικά με την κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα -η
μιάμιση ώρα έγινε 35 λεπτά- δύο ανθρώπων του
περιοδικού τις κρίσιμες, τελευταίες ώρες που κλεί
νει η ύλη, όσο και το ότι δεν αναφέρεται κάποιο
πταίσμα. Μάλλον όχι, αναφέρεται:
«Θεωρήθηκαν ύποπτοι διότι φωτογράφιζαν».
Αχ, κύριε ΒουλγαράκηΙ Τόση εξυπνάδα διαθέ
τουν τα όργανα. Γιατί τους υποχρεώνετε να γρά
φουν βλακείες;
Α

«ΑΥΡΙΑΝΗ ΙΈ\Ι, ΕΣΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΣ»
υτό θα είναι, όπως εκτι
μούμε, ένα από τα συν
θήματα σε μια εκ των
προσεχών
διαδηλώσεων
δημοκρατικών
αναγνω
στών της Ε λ ευθ εροτυπ ίας
εναντίον του «τηλεφασισμού» και των «τηλεδικείων». Αυτό τουλάχιστον
προκύπτει από το εξής σχό
λιο που διαβάσαμε στην
Ε λ ευ θ εροτυ π ία της Τετάρ-
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της: «Κον Δημ. Κοντομηνά,
π ρ ό ε δ ρ ο του τη λεοπτικού
σ τα θ μ ο ύ A lpha: Έ χ εις ιδ έα
γ ια τ ί σ ε α ν α ζ η τ εί ο αν τει
σ αγ γ ελ έας του Μ ονάχου;».
Για όσους και εκ των ανα
γνωστών μας δεν έχουν
ιδέα, υπενθυμίζουμε ότι
πλήρης αρθρογραφία επί
του θέματος δημοσιεύτηκε
πρόσφατα στην Α υριανή.
Π.Π.
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• Την ίδια στιγμή
αναβιώνει το
«συνδικαλιστικό» της
ασφάλειας. Μπάτσοι
«πιάστηκαν στα πράσα»
να παρακολουθούν
σύσκεψη στελεχών του
ΠΑΜΕ.
• Βουλγαράκης και
Παναγιωτόπουλος με
δηλώσεις τους
καταδίκασαν το
γεγονός.
• Το ερώτημα όμως που
παραμένει είναι πώς
βρέθηκαν τα σαΐνια τους
εκεί.
• Από μόνοι τους
πάντως αποκλείεται.
Ν. Μολ.
ΓΑΛΑΝΤΟΜ Ο Σ
Όλα και όλα! Αυτή η
κυβέρνηση διαπρέπει σε
αβροφροσύνες και
διπλωματικές
κολακείες. Για να δείξει
ο Καραμανλής ότι
υπερέχει έναντι του
«άχρωμου» Σημίτη και
ότι διαθέτει ανθρωπισμό
άνοιξε τις πόρτες του
Μαξίμου και δέχτηκε
τους συνταξιούχους.
Δεν είχε να τους
προσφέρει τίποτε άλλο
πέραν λίγων γλυκών και
καφέδων. Προφανώς
τους ευχήθηκε
ολόθερμα Καλά
Χριστούγεννα και
έδωσαν ραντεβού για
του χρόνου...
Σως
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 0 ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Γιωργάκης συνελαβε άλλη νε'α ιδέα για την
ανανέωση και εξυγίανση του Κινήματος,
διότι σκέπτεται συνεχώς και δεν θέλει να
αφήσει το «παλιό» να σκεπάσει το «νέο». Απο
φάσισε λοιπόν ότι πρέπει να εκπαιδευτούν τα
νέα στελέχη, αφού «κατ’ απαίτησή» του αυτά εί
ναι που θα παραθυρώνονται στα κανάλια προκειμένου να διαδώσουν τα φώτα στα τηλεοπτικά
πλήθη. «Επικοινωνιακώς επαρκή» τα θέλει τα
στελέχη του ο Γιωρνάκης· ξέρετε δα τι σημαίνει
επικοινωνία μέσω τηλεόρασης: έξυπνες ατάκες,
γελάκια, θυμός και φωνές, για να μην ακούγεται
ο ανθομιλητής: πολιτικά τερτίπια δηλαδή.
Και βρήκε τον πιο κατάλληλο δάσκαλο: τον «επικοινωνιολόγο» Γιώργο Σεφερτζή. Ξέρετε, εκεί
νον τον παλιό γραμματέα στη Νέα Γενιά που μετά
από διάφορες δολιχοδρομίες κατέληξε να παίζει
φούσκες στο Χρηματιστήριο (μέχρι και βιομηχα
νία έστησε ο αθεόφοβος!), για να καταλήξει πριν
από τρία καλοκαίρια στον Κορυδαλλό.
Έ π εσ α ν τότε λυτοί και δεμένοι -δικό τους
ήταν κράτος- και αποφυλακίστηκε μετά από λί
γο. Και τώρα θα διδάξει τα παρθένα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ περί επικοινωνίας. Επιτυχής επι
λογή.
_
Χ.Ν.

Ο

ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ρέχουν και δεν φτάνουν χειμωνιάτικα στην
όμορφη ελληνική επαρχία ο πρόεδρος και τα
κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά η άνοιξη
μάλλον θ’ αργήσει να έρθει. Στηριζόμενοι στις δη
μοσκοπήσεις και την οικονομική δυσπραγία της
κυβέρνησης, οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ και τα συν
αυτοίς «παπαγαλάκια» αναθάρρησαν και βλέπουν
στον ορίζοντα και πάλι εξουσία.
Θεωρώ πραγματική κατάρα, για το ίδιο το
ΠΑΣΟΚ πρώτα πρώτα, το ενδεχόμενο να βρεθεί
σύντομα και πάλι σε τροχιά εξουσίας. Και αυτό όχι
λόγω προσωπικού αντι-πασοκικού μένους. Σε κα
μία περίπτωση. Απλώς φρονώ ότι πρέπει να ψηθεί
στα έδρανα της αντιπολίτευσης, να κάνει βασανι
στική αυτοκριτική, να αναζητήσει με «πόνο» έναν
καινούργιο πολιτικό λόγο για τη σύγχρονη σοσιαλ
δημοκρατία και να ανανεώσει σε βάθος το στελεχικό του δυναμικό.
Ο Γιώργος Παπανδρέου έριξε λοιπόν για άλλη
μια φορά το σύνθημα της ανανέωσης και μίλησε
για «αποστρατείες». Με σαφείς αποδέκτες βεβαί
ως, τους οποίους όλοι φανταζόμαστε. Καλή και
άγια η ανανέωση. Δεν διαφωνώ. Τη θεωρώ μάλι
στα απαραίτητη και για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για το
σύνολο των κομματικών σχηματισμών, μηδέ της
αριστερός εξαιρουμένης. Αλλά με ποιον; Με τη
Ματσούκα και τη Γκερέκου; Δεν αμφιβάλλω ότι ο
Γιώργος έχει καλές προθέσεις. Είμαι καλοπροαί
ρετος. Αμφιβάλλω όμως για τρία πράγματα. Το
πρώτο είναι ποιος καταξιωμένος κοινωνικά και
επαγγελματικά άνθρωπος, ποιος αγνός ιδεολόγος
και οραματιστής (δεν μπορεί, διάβολε, πρέπει να
υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι) θα πειστεί να αναμιχθεί με την πολιτική και ιδιαίτερα με το ΠΑΣΟΚ, με
δεδομένη την απαξίωση με την οποία φρόντισαν
να περιβάλουν την πολιτική οι πολιτικοί μας; Δεύ
τερον, αμφιβάλλω κατά πόσον ο Γ ιώργος «ελέγ
χει» το κόμμα του απόλυτα, με δεδομένες τις διαπλεκόμενες σχέσεις κορυφαίων στελεχών του με
εκδότες, προμηθευτές και λοιπούς νομείς της δη
μόσιας περιουσίας. Και τρίτον, κατά πόσον ο Γιώρ
γος έχει το πολιτικό διαμέτρημα να αναμετρηθεί
με το ριζωμένο «σύστημα ΠΑΣΟΚ» και την αρπαχπκή νοοτροπία των τρωκτικών του, ακολουθώ
ντας τακτική ρήξης και σύγκρουσης με τα φαινό
μενα αυτά και διαχωρίζοντας τη θέση του από τις
αρνητικές στιγμές της σημιτικής οκταετίας, χωρίς
το φοβο μήπως στενοχωρήσει κάποιους κομματι|Ρ Κώστας Καραβίδας

Τ
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ;
πως διαβάσαμε στα Νέα της Δευτέρας εντός
του 2006 αναμένεται να γίνουν οι πρώτες ειση
γήσεις για τη νέα συνταγματική αναθεώρηση.
Η κυβέρνηση εκτιμά ότι σε ορισμένα ζητήματα θα
υπάρξει συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, το κόμ
μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζεται
επιφυλακτικό. Ποια θέματα αφορούν οι επιφυλά
ξεις; Όπως πληροφορούμεθα ένα εξ αυτών μπορεί
να είναι η πρόθεση του Μαξίμου να προτείνει πε
νταετή θητεία της κυβέρνησης, όπως ισχύει δηλα
δή στη Γερμανία. Οπότε μάλλον οδεύουμε προς
επταετή, τουλάχιστον, θητεία του Κ. Καραμανλή,
επειδή στην περίπτωση αυτή το «2+4» θα γίνει
«2+5». Κάτι όμως μας λέει ότι δεν αποκλείεται να
θιγεί και το θέμα των αρμοδιοτήτων του Προέδρου
της Δημοκρατίας. Συνταγματολόγοι δεν είμαστε,
αλλά αν γίνει αυτό, η επόμενη Βουλή θα είναι «ανα
θεωρητική».
Π.Π.

Ο

ΑΝΕΥ0ΥΝΟΫΠΕΥ0ΥΝΟΙ!
ύσσωμο το κοινοβούλιο προσπάθησε να μπαλώ
σει, εκ των υστέρων και με συνοπτικές διαδικα
σίες, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την
ψήφιση κατ’ αρχήντου νομοσχεδίου για το ξέπλυμα
του μαύρου χρήματος. Ανεξάρτητα από την όποια
λύση βρέθηκε τελικά, τα κόμματα που το ψήφισαν
παραμένουν εκτεθειμένα στην κοινή γνώμη για την
χωρίς ενδελεχή έλεγχο θετική ψήφο τους. Νομικοί
κύκλοι όμως υποστηρίζουν ότι η αμνήστευση του
παραδικαστικού κυκλώματος ουσιαστικά έχει συντελεστεί και ότι αυτό θα αποδειχθεί στην πρώτη δί
κη που θα γίνει σχετικά με την υπόθεση. Στην περί
πτωση που έχουν δίκιο, ποιος θα αναλάβει την πολι
τική ευθύνη για την παραγραφή ενός σκανδάλου
στο οποίο φαίνεται να συμμετέχουν όχι μόνο ανώ
τατα μέλη του δικαστικού σώματος αλλά και πλή
θος στελεχών του δημόσιου βίου της χώρας;
Ακόμα και μετά το όποιο «μπάλωμα» -όπως φαί
νεται θα χρειαστεί και άλλο-την ευθύνη για την κα
τάθεση προς ψήφιση της επίμαχης διάταξης δεν
την αναλαμβάνει κανείς. Όλοι πετούν το μπαλάκι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρυβόμενοιπίσω απάτην
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοι
νοτική. Από κανέναν όμως από τους «ανευθυνοϋπεύθυνους» κοινοβουλευτικούς άνδρες δεν μπο
ρείς να λάβεις κατηγορηματική γνώμη για το αν
όλες οι διατάξεις του νομοσχεδίου είναι σωστές
και δεν δημιουργούν περισσότερα προβλήματα
από όσα προσπαθούν να επιλύσουν.
Αν μάλιστα με βάση τις διατάξεις του περιβόητου
νομοσχεδίου, και πλέον νόμου του ελληνικού κρά
τους, απαλλαγούν οι μετέχοντες στο κύκλωμα,
ποιος θα πιστέψει ότι όλος ο χειρισμός του θέμα
τος ήταν ένα απλό λάθος και δεν ήταν αναμεμειγμένοι δικηγόροι, δικαστές και πολιτικοί; Ποιος θα
τολμήσει να υπερασπιστεί το κύρος του κοινοβου
λίου όταν σύσσωμο θα έχει εμποδίσει τη διερεύνηση του μεγαλύτερου σκανδάλου του σύγχρονου
ελληνικού κράτους;
Μ.Τ.

Σ

ΤΙ 0Α ΓΙΝΕΙ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ;
κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει
ξεπεράσει πλέον τα όρια της ανοχής. Τα
επεισόδια που έγιναν την περασμένη Κυ
ριακή στη Λειβαδιά, σε αγώνα Α ' Εθνικής με
ταξύ της τοπικής ομάδας και της ΑΕΚ, έδειξαν
την κατηφόρα που έχει πάρει στη χώρα μας το
δημοφιλές άθλημα. Έ ν α χρόνο μετά την ανά
δειξη της Εθνικής σε πρωταθλήτρια Ευρώπης,
οι ελληνικοί σύλλογοι έχουν αποτυχει σε όλους
τους στόχους τους. Και εξαιτίας των αποτυχιών
αυτών, καθώς οι σύλλογοι δεν θέλουν να εξα
γριώσουν τους οργανωμένους οπαδούς τους,
δεν παίρνουν και κανένα μέτρο εναντίων τους.
Ο λόγος είναι απλός. Δεν θέλουν να υφίστανται
κριτική για το επίπεδο που έχουν φτάσει οι
ομάδες. Ο κόμπος όμως έφτασε στο χτένι. Για
να μη θρηνήσουμε νεκρούς, το ελληνικό κράτος
πρέπει να πάρει μέτρα ανάλογα μ’ εκείνα της
Μ. Βρετανίας μετά την τραγωδία του Χέιζελ.
Και η πρώτη κίνηση είναι να σταματήσει την εκ
προσώπηση των ελληνικών ομάδων στις διε
θνείς οργανώσεις μέχρι την εξυγίανση του
αθλήματος. Γιατί μόνο αν «πονέσουν» οικονο
μικά οι πρόεδροι, θα φιλοτιμηθούν να «μαζέ
ψουν» τους οργανωμένους και κατευθυνόμενους από τους ίδιους σε πολλές περιπτώσεις
χούλιγκαν.
Σ.

Η

Τ Η Λ Ε -Κ Α Λ Υ Ψ Η
Συνεχίζεται η διασπορά
ειδήσεων,
κατασκευασμένων και
μη, βάσει των οποίων η
κοινή γνώμη καλείται να
ενημερωθεί περί
επικείμενου
ανασχηματισμού. Έως
τότε όμως η κρατική
τηλεόραση δεν φείδεται
χρόνου για να καλύπτει
τα έργα και τις ημέρες
υπουργών και
υφυπουργών. Έτσι
λοιπόν είδαμε έως και
τον υφυπουργό
Εξωτερικών κ.
Σκανδαλάκη να παίρνει
την πίεση (!) από
ηλικιωμένη στην
Ουκρανία (δεν μάθαμε
ωστόσο τι αγωγή τής
συνέστησε). Εγώ όμως
για ένα πράγμα
πείστηκα: Από τη στιγμή
που είδα τον Νικήτα
Κακλαμάνη να φυτεύει
δέντρα, δεν έχω την
παραμικρή αμφιβολία ότι
πάει για δήμαρχος! Σως
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Σ Ε ΙΣ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ

διαμάχη ανάμεσα στον Τριανταφυλλόπουλο και τον Φυντανίδη δεν είναι διαμάχη ανάμεσα στον Alpha και την
Ε λευθ εροτυπ ία. Κυρίως είναι διαμάχη ανάμεσα στον
ε'ντυπο λόγο και στον ηλεκτρονικό, στο κείμενο και στην ει
κόνα. Το θέμα είναι πρωτίστως αν θα επιτρέψουμε στο όνο
μα του τηλε-κανιβαλισμού και της θηριώδους θεαματικότη
τας ν’ ανατραπεί ολόκληρος ο νομικός μας πολιτισμός, τα
στοιχειώδη δικαιώματα του πολίτη, η στοιχειώδης δημοσιο
γραφική δεοντολογία. Γιατί η φυλή των Κιμάκη εκεί κυρίως
στοχεύει: στην ανατροπή του οποιουδήποτε κανόνα στ’ όνο
μα του «λαού» και στην κατάργηση οποιοσδήποτε αρχής δι
καίου στο ονομάτων εντυπώσεων και της αυτοδικίας.
Θα μου πείτε πως ο Τριανταφυλλόπουλος έχει επιτυχίες και
θα συμφωνήσω. Θα προσθέσω επίσης ότι ραγδαία ο έντυπος
λόγος δημοσιοϋπαλληλοποιείται και οι πρώην ρεπόρτερς σή
μερα χτυπάνε μύγες και διπλοθεσίες. Ό μως η ουσία βρίσκε
ται αλλού: Στην κατάφωρη αυθαιρεσία του τηλε-δικαστή και
των τηλε-ενόρκων, που εκβιάζουν, συκοφαντούν, παίζουν εν
ου παικτοίς και εντέλει οδηγούν την «δίκη» κατά τα συμφέροντά τους. Η φυλή των Κιμάκη γλείφει τα νυν αφεντικά,
εκβιάζει τα προηγούμενα και βολιδοσκοπεί τα επόμενα. Ε ί
ναι δε τόσο σαθρό το σύστημα εν γένει που και η παραμικρή
επιμονή ανταμείβεται πλουσιοπάροχα με δημοσιογραφικές
επιτυχίες και «επιτυχίες». Η κλειδαρότρυπα, η επιλογή των
θεμάτων, η δημόσια διαπόμπευση, η αμεροληπτική έρευνα, ο
στόχος της A G B κι όχι της αλήθειας θριαμβεύουν. Η φυλή
των Κιμάκη έστειλε τον Καλούτση στη φυλακή, τον Ρεγκούζα
σπίτι του, τον Πάχτα εκτός βουλής. Τι σημαίνει αυτό; Πως
εξαλείφθηκε η διαφθορά και σταμάτησε η συναλλαγή; Δρα
ματικά όχι! Οι Κιμάκη αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη
της ανθεκτικότητας του συστήματος, τη νίκη της ισοπεδωτι-

Η

κής εικόνας επί της ορθοφροσύνηςτου λόγου.
Και για την «ταμπακέρα», όπως βοά η τηλεοπτική μεταεφημερίδα Το Θ έμ α ; Δεν θα γίνουμε εμείς όψιμοι υπερασπι
στές του ονόματος του κ. Φυντανίδη και των επιχειρήσεων
της κ. Βεντουράκη. Αλλά και δεν θα εξαρτήσουμε την κρίση
ή την κριτική μας από την κρίση και την κριτική των Κιμάκηδων και των συμφερόντων τους. Γιατί τότε θα έπρεπε ν’ αθω
ώσουμε και τον κ. Π. Μαντούβαλο, όπως έσπευσε να κάνει ο
τηλε-δήμιος πηγαίνοντας στο γραφείο του προστατευομένου
του και στήνοντας ολόκληρο σκηνικό. Είναι φορές που η τη
λεοπτική εικόνα εκδικείται και η δύναμή της ξεφεύγει απ’
όσους συνήθως την χειραγωγούν. Ο Μάκης «δικάζει» και
«αθωώνει» κατά το δοκούν. Ας μην πέσουμε στην παγίδα
του.
Η ελληνική κοινωνία πρέπει κάποτε ν’ αντιδράσει- αλλιώς
αυτή η τηλεόραση κι αυτοί οι τηλε-άνθρωποι της αξίζουν. Η
Ε λ ευ θ εροτυ π ία, όχι χωρίς σφάλματα ή παλινωδίες, έπαιξε
έναν καταλυτικό ρόλο στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα
αυτού του τόπου κατά την τελευταία τριακονταετία. Μόνον
τυφλοί ή εθελοτυφλούντες μπορούν να το αμφισβητήσουν.
Απ’ την άλλη πλευρά, η τεράστια δύναμη που απέκτησε μπο
ρεί να είναι και η πιο επικίνδυνη αδυναμία της. Σταματώ εδώ
για ευνόητους λόγους. Συνεργάζομαι με την Ε λ ευ θ ερο τυ π ία
όπως συνεργάζομαι και με το Αντί, άρα η γνώμη μου μπορεί
να θεω ρηθεί μεροληπτική. Ο προσωπικός μου πόλεμος ενα
ντίον της φυλής των Κιμάκη και των Χατζησαρίπολων, η κρι
τική μου απέναντι στη γελοιότητα της ελληνικής τηλοψίας και
στη σχετική ακηδία της πολιτείας είναι πάντως πολύ παλιότεροι απ’ την κόντρα Σεραφείμ-Μάκη. Κι ελπίζω, πολύ πιο
σφαιρικοί!
Μάνος Στεφανίδης

ΟΤΑΝ 01 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΞΥΠΝΟΥΝ
ε ανερχόμενο προς την κορυφή κανάλι ορισμένα βασι
κά στελέχη έθεσαν την προηγούμενη εβδομάδα στον
ιδιοκτήτη θέμα για έναν κορυφαίο συνεργάτη τους
που προκαλεί τον τελευταίο καιρό το χριστεπώνυμο πλή
ρωμα της Εκκλησίας, ενίοτε δε και της δημοσιογραφίας.
«Δεν θα είστε μετά καλά σας», ήρθε η απάντηση. «Πρώ
τον, φέρνει πολλά λεφτά στο κανάλι και δεύτερον, αν τον
διώξω, θα τα βάλει και μαζί μου». Δεν παίρνουμε όρκο για
τη συγκεκριμένη διατύπωση της απάνσησης, αλλά το θέ
μα προσφέρεται, στους ενασχολούμενους με τη διαπλο
κή, για μια νέα διατριβή, η οποία μπορεί να κινηθεί στο
εξής γενικό πλαίσιο: «Κάποτε οι πολιτικοί είχαν κατ’ απο
κλειστικότητα το πάνω χέρι και μοίραζαν τον δημόσιο
πλούτο καταπώς τους βόλευε. Από τις αρχές της δεκαε
τίας του ’80 όμως, έπαθαν κρίση βλακείας και έβαλαν συ
νεταίρους και ορισμένους επιχειρηματίες. Στην επόμενη
δεκαετία οι “εθνικοί” πλέον προμηθευτές σκέφτηκαν ότι
πρέπει να πάρουν οι ίδιοι κατ’ αποκλειστικότητα το πάνω
χέρι και περάσαμε σε αυτό που αποκαλείται διαπλοκή.
Επειδή όμως τα όπλα των εν λόγω εθνικών προμηθευτών
τα κρατούσαν κυρίως ορισμένοι “δημοσιογράφοι", ήρθε
τώρα κι η σειρά τους να σκεφτούν μήπως πρέπει να πά
ρουν εκείνοι το πάνω χέρι».
Π.Π.

Σ
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Ένα έθνος σ€ αναζήτηση ταυτότητας
Σκέψεις με αφορμή τις Αρχές Τουρκισμού του Γκιοκάλπ
του Πάνου Κοζάκου

Μια πηγή αντιστάσεων στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται σήμερα στην
Τουρκία ως συνέπεια της βασικής της επιλογής να επιδιώξει την ένταξή της
στην ΕΕ είναι ο εθνικισμός. Το φαινόμενο είναι διάχυτο στη δημόσια ζωή και
παιδεία. 0α δυσκολέψει την ένταξη στη μετα-εθνική ή μετα-μοντέρνα δομή
της ΕΕ, όπου τα κράτη μέλη έχουν δραστικά τροποποιήσει τους ορισμούς της
εθνικής κυριαρχίας, πράγμα που κάνει δυνατή την «αμοιβαία εποπτεία» σε
σειρά ολόκληρη τομέων της δημόσιας ζωής.
ο νέο τουρκικό κράτος ιδρύθηκε
μετά τις συγχύσεις του Α 'Π αγκο
σμίου Πολέμου (επίσημα το
1922). Ή ταν ένα μέρος της πρώ
ην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Η συγκρότηση του στηρίχθηκε στον
εθνικισμό όπως τον εννόησε. Ο όρος
συνιστούσε έναν από τους έξι πυλώνες
του κεμαλισμού. Είχε διττό χαρακτήρα:
Προς τα έξω σήμαινε εθνική κυριαρ
χία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραι
ότητα, ενώ προς τα μέσα εθνική τουρκι
κή ενότητα, που ήδη στα χρόνια του Κεμάλ αναδείχθηκε σε μείζον πρόβλημα.
Ο εθνικισμός περιελάμβανε επίσης ως
πολιτική την εκκαθάριση της γλώσσας
από ξένα στοιχεία, νέες ιστορικές ερ
μηνείες για την προέλευση του έθνους
(«αυτόχθονες») και έμφαση στην εθνι
κή υπερηφάνεια.

Τ

ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Η κεμαλική εθνική αρχή δεν άφηνε
περιθώρια για την αναγνώριση ενός
αυτόνομου κουρδικού έθνους. Αυτό
προέκυπτε ήδη από το Σύνταγμα.
Έ τσ ι, εξαρχής υιοθετήθηκε έναντι των
Κούρδων μια βίαιη πολιτική εκτουρκισμού που οδήγησε ήδη στη δεκαετία
0 Πόνος Κοζάκος είναι Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

του ’20 σε ανταρσία, που με τη σειρά
της προκάλεσε μια εκστρατεία κατα
στολής μεγάλης κλίμακας. Η ιστορία
θα επαναληφθεί στην Ανατολία τη δε
καετία του ’90. Ακόμη και σήμερα αι
τήματα για ελεύθερη χρήση της γλώσ
σας κ.λπ. της κουρδικής μειονότητας
αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και μό
νον πρόσφατα έγιναν κάποιες πρώτες,
διατακτικές παραχωρήσεις από το
κράτος.
Στις συνθήκες εκείνες, εντάσεις δημιουργήθηκαν και με την εναπομείνασα
χριστιανική-ορθόδοξη κοινότητα, η
οποία υπέστη (και υφίσταται) τις συνέ
πειες μιας συνεχούς πολιτικής καταπίε
σης και εξάλειψης της ταυτότητάς της.
Οι μειονότητες αντιμετωπίσθηκαν
εξαρχής εχθρικά από το νέο κράτος και
λόγω προϊστορίας. Τον 19ο αιώνα στην
οθωμανική αυτοκρατορία έγιναν με
ταρρυθμίσεις για την ίση μεταχείριση
των εθνοτήτων, αλλά αυτή η πολιτική
δεν κατάφερε ούτε να τις ενσωματώνει
στο κράτος, ούτε να εμποδίσει την απρσχιστική δυναμική. Στην επιλεκτική
μνήμη πολλών συνέβη το αντίθετο: Η\
ανοχή οδήγησε στη διάλυση της αυτο
κρατορίας.
Ο εθνικισμός έχει λοιπόν βαθιές ρί
ζες. Ί σ ω ς κατανοείται καλύτερα αν
στραφούμε στις ιδεολογικές πηγές του.

Την ευκαιρία μάς δίνει η μετάφραση
στην ελληνική του έργου του Ζιγιά
Γκιοκάλπ Α ρχές Τ ουρκισμού, μιας αυ
θεντικής κατά κάποιο τρόπο πηγής της
εθνικιστικής ιδέας12.
Γεγονός είναι ότι ο τρόπος που θέτει
τα προβλήματα ο Γκιοκάλπ είναι ασυ
νήθιστος για όσους έχουν δυτική παι
δεία και συνειδητοποιούν ή εκτίθενται
στο ιστορικό βάρος των εννοιών. Επί
σης, η διάκριση ανάμεσα σε κανονιστι
κή και εμπειρική ανάλυση, ανάμεσα
στο τι συνέβη και γιατί ακριβώς και στο
τι πρέπει να γίνει παραμένει συγκεχυ
μένη ή, πάντως, πολλές προτάσεις δεν
προκύπτουν από ένα στέρεο εμπειρικόαναλυτικό θεμέλιο. Δεν λέγω ότι ο
Γκιοκάλπ δεν κάνει σωστές ιστορικές
αναφορές ή αγνοεί την εμπειρία ή ακό
μη και τη θεωρία της Δύσης. Αλλά ο
τρόπος που το κάνει, η ορολογία, οι
ανησυχίες και τα ερωτήματα «ξενί
ζουν» σήμερα. Αντανακλούν το πνεύμα
της εποχής του, ή καλύτερα εκείνων
εκτός Δύσης που ήλθαν τότε σε επαφή
με τη Δύση -τις ιδέες της και τις ιστορι
κές διεργασίες που οδήγησαν στη δημι
ουργία εθνικών κρατών-, χωρίς διαμε
σολαβήσεις. Π.χ. ένα τμήμα του α ' μέ
ρους που έχει τον τίτλο «Προς τη Δύση»
αρχίζει ως εξής:
«Μια π α λ ιά π α ρ ο ιμ ία λέει: Γνώ ρισε τη
δου λ ειά σου, το ψ ω μ ί κ α ι το ταίρ ι σου.
Κ οινω νιολογικά μ π ο ρ ο ύ μ ε να το δ ια τ υ 
π ώ σ ου μ ε: Γνώ ρισε το έθνος σου, την θ ύ 
μ α κ α ι τον π ολιτισμ ό σου»1.
1. Ζιγιά Γκιοκάλπ,Αρχές Τουρκισμού,
ελληνική μετάφραση Αρη Αμπατζή,
Κούριερ Εκδοτική, Αθήνα 2005.
2. Ό.π., σελ. 66. θ ύ μ α είναι η κοινότητα των
πιστών του Ισλάμ.
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Προσθέτω ότι από την ίδια φάση
όπως ο Γκιοκάλπ έχουμε περάσει από
καιρό. Με άλλα λόγια, αυτού του τύπου
οι προσεγγίσεις συνοδεύουν μεγάλες
διαδικασίες μετασχηματισμού των κοι
νωνιών.
0 ΜΑΚΡΥΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η σημερι
νή Τουρκία απέχει πολύ από την κατά
σταση στην οποία βρέθηκαν οι δυνά
μεις που τη διαμόρφωσαν με την κατάρ
ρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
στα τέλη του 19ου και στις αρχές του
20ου αιώνα. Το ερώτημα πόσο δυτική
είναι η Τουρκία ή μπορεί να γίνει, ας
πούμε «χωρίς να χάσει την ψυχή της»,
δεν είναι μόνο θεωρητικό αλλά και εξόχως πολιτικό. Αφορά τους Τούρκους,
εμάς και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Κατά την εκτίμησή μου, παρά τις αντι
φάσεις ή τα ημιτελή έργα και τις μεγά
λες εκκρεμότητες και εντάσεις, η Τουρ
κία γίνεται ολοένα και λιγότερο αγρο
τική, περισσότερο αστική, με θεσμούς
οικονομίας της αγοράς και βιομηχα
νία3. Για να χρησιμοποιήσω την ευρω
παϊκή διγλωσσία «είναι καθ’ οδόν»
προς την Ευρώπη, ο «σταθμός προορι
σμού» είναι η Ευρώπη χωρίς να τον
έχειφθάσει.
Ή ταν ένας μακρύς δρόμος ως τη ση
μερινή Τουρκία. Συνήθως τον τιτλοφο
ρούμε ως διαδικασία εκσυγχρονισμού
και εκδυτικισμού - και έτσι έρχομαι
πιο κοντά στο κυρίως θέμα του Γκιο
κάλπ. Ο δρόμος αυτός ξεκίνησε ήδη
τον 19ο αιώνα στο πλαίσιο της Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας. Ή ταν επίπονος,
βασανιστικός. Αλλά ήδη τον 19ο αιώνα
έφερε την αντικατάσταση του ισλαμικού δικαίου από το ευρωπαϊκό σε ζη
τήματα εμπορικά, αστικών συναλλα
γών, ποινικά. Κάποια μεταρρύθμιση
της δημόσιας οικονομίας, μερικά ανώ
τατα ιδρύματα. Αντανακλούσαν μια
βασική επιλογή - το αίτημα να γίνει
Δύση, να φθάσει το επίπεδο των άλλων
ευρωπαϊκών κρατών (και την πολεμική
ικανότητά τους), να υιοθετήσει την τ ε 
χνολογία τους. Αυτός ο μακρύς δρό
μος, που ορόσημά του ήταν η περίοδος
του Τανζιμάτ και οι Νεότουρκοι, επι
βεβαιώθηκε το 1923 με την ίδρυση του
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νέου τουρκικού κράτους πάνω στα
ερείπια της πολυεθνικής και συγκε
ντρωτικής Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας. Και συνεχίζεται σήμερα από ένα
ισλαμικό κίνημα. Κατά τη γνώμη μου
ισχυρά τμήματα της τουρκικής κοινω
νίας διέπονται από μια τρόπον τινά
«δυτική φιλοσοφία» παρά το «βαθύ
κράτος».
Αλλά όταν έγραφε ο Γκιοκάλπ, δεν
ήταν διόλου βέβαιο ποιο δρόμο θα
έπαιρνε η περιοχή.
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΘΝΟΣ
Ο Γκιοκάλπ βλέπει καθαρά μερικά
πράγματα που ειδικά σε Έ λληνες δια
φεύγουν.
Η αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας ήταν μέρος μιας ευρύτε
ρης διαδικασίας που κατέληξε όπως
είπαμε στη δημιουργία εθνικών κρα
τών. Ή ταν αυτά τώρα οι σύγχρονες
πολιτικές κοινότητες που συγκέντρω
ναν τα μέσα εξαναγκασμού και συσ
σώρευαν κεφάλαιο. Με πολέμους. Η
ιστορική εκείνη διαδικασία ήταν προ
φανώς δυσμενής για πολυεθνικά συ
γκροτήματα όπως η Αυστροουγγρική
Αυτοκρατορία και η Οθωμανική, που
άλλωστε στο τέλος διαλύθηκαν. Η
Οθωμανική ιδίως γινόταν ο «άλλος»,
ένα μοντέλο κρατικών δομών και συ
μπεριφορών που έρχονταν σε ευθεία
αντίθεση με τις ιδέες του εθνικού κρά
τους και της εθνικής οικονομίας. Και
στα περισσότερα μέρη της οι ιδέες αυ
τές διείσδυαν. Και ενώ πολλοί επιχει
ρούσαν να συγκροτήσουν ένα «οθω
μανικό έθνος», άλλοι (λίγοι εν τέλει)
έβλεπαν ότι αυτή η ιδέα ήταν καταδι
κασμένη γιατί ερχόταν σε αντίθεση με
τον ανερχόμενο εθνικισμό των Ελλή
νων, Αράβων (που ήταν μουσουλμά
νοι) των Σέρβων και άλλων και δεν θα
την έσωζαν κάποιες φιλελεύθερες με
ταρρυθμίσεις. Αντίθετα, αυτές θα
άνοιγαν τον δρόμο για αποσχιστικά
κινήματα. Η κατάληξη ήταν ο τουρκι
κός (όχι οθωμανικός) εθνικισμός, που
αποτυπώνεται στο έργο του Γκιοκάλπ.
Ο Γκιοκάλπ επικρίνει λοιπόν το Ταν
ζ ιμ ά τ-το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
του 19ου αιώνα. Και αυτός υιοθετεί την
θέση ότι ήταν καταδικασμένο από τη

φύση του ανεξάρτητα από το ότι πραγ
ματοποιήθηκε μόνον εν μέρει και εν
πολλοίς αντιφατικά. Δεν συμβιβαζόταν
η πολιτική και οικονομική μεταρρύθμι
ση με την υπεράσπιση της αυτοκρατο
ρίας. Και όμως αυτός ήταν ο στόχος των
μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ - εκδυτικισμός ως εργαλείο που θα εγγυόταν
την εδαφική ακεραιότητα της αυτοκρα
τορίας!“1 Επιπλέον: Από τη φύση του
ήταν ένας εκσυγχρονισμός από τα πά
νω, που δεν είχε κάποια ισχυρή ή ανερχόμενη κοινωνική δύναμη που τον
ωθούσε. Υπηρετούσε τα συμφέροντα
της οθωμανικής ελίτ. Αυτή ήταν μια θ ε
μελιώδης αντίφαση!
Υπενθυμίζω ότι το Τανζιμάτ συγκε
κριμένα επιδίωκε την εισαγωγή ενός
μοντέρνου φορολογικού συστήματος,
την εκκοσμίκευση της εκπαίδευσης και
της δικαιοσύνης, τη δημιουργία μοντέρ
νων διοικητικών δομών, την εισαγωγή
της διάκρισης των εξουσιών (που οδη
γούσε σε ένα νέο Σύνταγμα), τον δια
χωρισμό των σωμάτων εξωτερικής από
τα σώματα εσωτερικής ασφάλειας κ.ά.
Με άλλα λόγια η Οθωμανική Αυτο
κρατορία γινόταν θύμα της ιστορικής
διεργασίας σχηματισμού εθνικών κρα
τών στην Ευρώπη. Δεν ήταν μια αποτε
λεσματική πολιτειακή δομή και δεν
μπορούσε να αλλάξει χωρίς να διαλυ
θεί! Ή ταν «αφύσικο» φαινόμενο πλέ
ον. Αυτά ο Γκιοκάλπ τα περιγράφει με
πολλή ποιητικότητα, αρκεί να μη δια
βάζεται με προκατάληψη. Και διερωτάται:
«Συνεπώς τι π ρ έ π ει να κ ά ν ο υ μ ε; Π ρ ώ 
τ α α π ό όλ α, γράφει, π ρ έ π ει να π ρ ο σ π α 
θούμε π ά ν τ α γ ια την αφ ύπνιση της εθνι
κής συνείδησης τ ό σ ο στη χ ώ ρ α μ α ς ό σ ο
κ α ι στις υ π όλ οιπ ες ισλαμ ικές χώρες.
Δ ιότι η πηγή π ρ ο ό δ ο υ , αλ λά κ α ι ο χώ 
ρ ο ς γέννησης κ α ι το στήριγμα της ανε-

3. Βλ. Πόνος Καζάκος, Το αβέβ αιο μέλλον
της Ευρώπης και η Τουρκία, εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2003.
4. Ζιγιά Γκιοκάλπ, Αρχές Τουρκισμού, ό.π.,
σελ. 78-79. Για τις μακροχρόνιες
εξελίξεις Dietrich Jung & Wolfgang
Piccoli, Turkey at the Crossroads. Ottoman
legacies and a greater Middle East, Zed
Books, London and New York 2001.
5. Ό.π., σελ. 101.

ξ α ρ τη σ ία ς είναι η εθνική συνείδηση»5.
Αλλά, ποιας εθνικής συνείδησης;

Το τουρκικό παρακράτος
cv δράσει

ΕΘΝΙΚΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».
Ο Γκιοκάλπ διαχωρίζει τους Οθωμα
νούς -την άρχουσα τά ξη - από τους
Τούρκους. Γράφει με τον χαρακτηρι
της Μύρνας Νικολαίδου
στικό του τρόπο ότι:
«η οθω μανική τάξη θεω ρού σ ε τον ε α υ 
τό της κυ ρίαρχη τάξη κ α ι αντιμ ετώ πιζε
Εκρηκτικές διαστάσεις απειλεί να λάβει ένα φαινομενικά τοπικό περιστατικό
τους Τ ού ρκου ς π ου κ υ β ερν ού σ ε κ α τ α 
σε μια μικρή πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Η βόμβα που έσκασε σε ένα
δικασμ ένη τάξη. Οι Ο θω μ ανοί α π ο κ α λού σαν τους Τ ού ρκου ς γαϊδούρια
βιβλιοπωλείο της τουρκικής πόλης Σεμντινλί φαίνεται ότι τίναξε στον αέρα και
Τούρκοι Ό ταν έφ θανε κ ά π ο ιο ς επ ίσ η 
τα θεμέλια της ίδιας της τουρκικής κυβέρνησης, φέρνοντας στο προσκήνιο
μ ο ς σε έν α τ ο υ ρ κ ικ ό χωριό, όλοι οι κ ά 
ένα σκάνδαλο παρόμοιο με εκείνο της υπόθεσης Σουσουρλούκ το 1996. Μ ε
τοικοι εξαφ α ν ίζον τα ν φ ω νάζοντας:
μια όμως ειδοποιό διαφορά: Το 1996 η Τουρκία δεν ήταν υποψήφιο μέλος της
Έ ρ χετα ι ο Οθωμανός»67·
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανένας δεν μπορούσε να απαιτήσει τη συμμόρφωσή
Το τουρκικό ε'θνος δυσκολεύθηκε να
απαλλαγεί από έναν ετεροπροσδιορισμό
της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τώρα ωστόσο τα δεδομένα είναι διαφορετικά
που του αμφισβητούσε την ίδια του την
και η Άγκυρα δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από τη σκιά της.
ύπαρξη! Όπως σε κάθε εθνικιστικό ή
εθνικό κίνημα, η έμφαση του Γκιοκάλπ
στην προσπάθεια προσδιορισμού της
εθνικής ταυτότητας είναι η κουλτούρα!
Και αναπτύσσει ένα ολόκληρο πρόγραμ
μα ανασύστασης του έθνους. Γι’ αυτόν η
κουλτούρα είναι εθνική, ενώ ο πολιτι
σμός (επιστήμη, οργανωτικά μοντέλα,
τεχνική κ.λπ.) διεθνής. Το τουρκικό
έθνος έχει τη δική του κουλτούρα, γλώσ
σα, μουσική, αυθόρμητες λαϊκές αφηγή
σεις, λαϊκό θέατρο (π.χ. τον Καραγκιό
ζη), χειροτεχνία, σεξουαλική ηθική. Και
αναζητά μια νέα σύνθεση ανάμεσα στην
τουρκική κουλτούρα και στον διεθνοποιημένο διεθνισμό αν και συχνά υποτιμά
τις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν
από αυτί) τη σύνθεση. Πάντως τη συνοψί
ζει με λίγες σταράτες λέξεις: «Ανήκω στο
έθνος των Τούρκων, στην ού μ α του Ισλάμ
κ α ι στον δυτικό πολιτισμό»1.
Ο Γκιοκάλπ ήταν ένας ξεχωριστός εκ
φραστής της ιδέας της εθνικής ολοκλή
ρωσης του τουρκικού έθνους. Τόνισε,
Στρατοχωροφυλακής. Ο τρίτος δρά
τις 9 Νοεμβρίου, «άγνωστοι» πεσυναφώς, τη σημασία των λαϊκών πα
τούν μια βόμβα στο βιβλιοπω στης φέρεται ως πρώην μέλος της κουρ
δικής οργάνωσης ΡΚΚ. Μ έσα στο αυ
ραδόσεων. Ο Μάρξ θα τον προειδοποι
λείο του πρώην στελέχους του
ούσε ότι η συνάντησή τους με τον «διεΡΚΚ Σεφερλί Γιλμάζ, προκαλώ- τοκίνητό τους βρέθηκαν καλάσνικοφ,
θνοποιημένο πολιτισμό» (τεχνολογία,
ντας τον θάνατο ενός ατόμου. Οι χειροβομβίδες, σχεδιαγράμματα της
δράστες δεν περνούν απαρατήρητος περιοχής, καθώς και ένας χάρτης με
οικονομικές σχέσεις κ.λπ.) θα ήταν ταυ
περισσότερους από 100 στόχους. Μετά
από το πλήθος, το οποίο τους ακινητοτόχρονα και μια δραματική αμφισβήτη
σή τους. Ό πω ς και συμβαίνει!
ποιεί και τους παραδίδει στην αστυνο από επέμβαση εκ των άνω, οι δύο από
μία. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι τους τρεις υπόπτους αφέθηκαν προσω
δύο εκ των τριών δραστών είναι στελέ ρινά ελεύθεροι. Η επίσημη εξήγηση:
6. Ό.π., σελ. 43.
7. Ό.π., σελ. 82.
«Περνούσαν τυχαία από εκεί».
χη της Υπηρεσίας Πληροφοριών της
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Η βομβιστική επίθεση της 9ης Νοεμ
βρίου αποτελεί την 17η στην περιοχή
μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Οι υπό
λοιπες παραμένουν ανεξιχνίαστες, με
τις αρχές της χώρας να τις αποδίδουν,
με περίσσια ευκολία, στο ΡΚΚ. Η υπο
ψία ότι πίσω από κάποιες «επιθέσεις
του ΡΚΚ» βρίσκονται στην πραγματι
κότητα μέλη των τουρκικών αρχών
ασφαλείας ξεσηκώνει θύελλα αντιδρά
σεων στον κουρδικό πληθυσμό. Αρκε
τές περιοχές της νοτιανατολικής Τουρ
κίας μετατρέπονται σε πεδία μάχης με
ταξύ κούρδων διαδηλωτών και αστυνο
μικών. Στην πόλη Γιουκσέκοβα, οι αρχές χρησιμοποιούν αληθινά πυρά και
σκοτώνουν τέσσερις διαδηλωτές. Την
ημέρα τις κηδείας τους, μαχητικά αερο
σκάφη F-16 πετούν πάνω από τα κεφά
λια των συγκεντρωμένων, πυροδοτώ
ντας ακόμη περισσότερο την ήδη τετα
μένη ατμόσφαιρα.
Εν τω μεταξύ οι αποκαλύψεις συνεχί
ζονται. Ο αρχηγός του ΓΕ Σ Γιασάρ
Μπουγιουκανίτ δηλώνει ότι γνωρίζει
τον ένα από τους τρεις υπόπτους, τον
οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει και «καλό
παιδί». Η εφημερίδα Μ πιργκιούν κα
ταγγέλλει ότι ένας από αυτούς, ο Αλί
Καγιά, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν
για πλαστογράφηση εγγράφων, με
σκοπό την ενεχοποίηση κούρδων επι
χειρηματιών. Οι φωνές για ευθύνες πο
λιτικών και στρατιωτικών όλο και
εντείνονται, με το Γενικό Επιτελείο
Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας να
παραδέχεται την ύπαρξη του προβλή
ματος. Μάλιστα αφήνει ανοιχτό το εν
δεχόμενο εμπλοκής στρατιωτικών στην
επίθεση της 9ης Νοεμβρίου.
Οι τελευταίες εξελίξεις προκαλούν
την παρέμβαση καιτου ιδίου του Ερντογάν, που τρέχει να προλάβει πριν χτυ
πήσει και άλλο ευρωπαϊκό καμπανάκι.
Ο τούρκος πρωθυπουργός, σε περιο
δεία του στις ταραγμένες περιοχές, επι
σημαίνει ότι η κυβέρνηση σέβεται τις
δημοκρατικές ελευθερίες και τα νομικά
δικαιώματα όλων των κατοίκων που
ζουν στην Τουρκία. Παράλληλα, δηλώ
νει αποφασισμένος να προχωρήσει σε
σχετική έρευνα, προκειμένου να ριχθεί
άπλετο φως στην υπόθεση. Μια υπόθε
ση που, κατά γενική ομολογία, φέρνει
στο νου την υπόθεση Σουσουρλούκ, που
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συντάραξε την Τουρκία πριν από περί
που 10 χρόνια, με την αποκάλυψη των
στενών σχέσεων μεταξύ τουρκικού
κράτους, παρακράτους και μαφίας.
Το 1996, μέσα σε μια πολυτελή Μερσεντές στην πόλη Σουσουρλούκ βρέθη
καν θανάσιμα τραυματισμένοι δύο ση
μαντικά στελέχη των αστυνομικών διω
κτικών αρχών και ένας καταζητούμενος
λαθρέμπορος ναρκωτικών με την ερω
μένη του. Σήμερα, στην πόλη Σεμντινλί,
το αυτοκίνητο μπορεί να μην ήταν τόσο
πολυτελές, αλλά στο εσωτερικό του
έκρυβε πλούσιο υλικό, όπως όπλα, σχε
διαγράμματα και καταλόγους με πιθα
νούς στόχους. Μπορεί αυτή τη φορά οι
ταυτότητες των επιβαινόντων να μην
ήταν τόσο επιβλητικές, αλλά έχουν και
αυτές τη σημασία τους. Τα δύο μέλη της
Στρατοχωροφυλακής και το πρώην στέ
λεχος του ΡΚΚ που αυτομόλησε φαίνε
ται ότι είχαν αναλάβει χρέη εκτελε
στών, βάσει οργανωμένου σχεδίου.
Ο τούρκος πρωθυπουργός έχει επα
νειλημμένα δεσμευτεί απέναντι στους
Ευρωπαίους ότι θα θέσει υπό έλεγχο
τους στρατιωτικούς, τους ακραίους
εθνικιστές και όλες εκείνες τις ομάδες
που πυροδοτούν συγκρούσεις στο εσω 
τερικό της Τουρκίας και αποτελούν
εμπόδιο στην πορεία εκδημοκρατισμού
της χώρας. Δέσμευση που, μετά το τε 
λευταίο σκάνδαλο, τίθεται σε αμφισβή
τηση. Ό πω ς σε αμφισβήτηση τίθεται
και η δέσμευση της Τουρκίας για σεβα
σμό των δικαιωμάτων του κουρδικού
πληθυσμού της, που για μια ακόμη φο
ρά αρνείται να αναγνωρίσει ως μειονό
τητα. Και έπεται και συνέχεια...

Τζαν Τζιάτ:
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΡΚΚ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τη σ υνέντευξη πήρε η Μαρίνα Βηχου

0 Τζαν Τζιάτ είναι μέλος του ΡΚΚ,
εκπρόσωπός του στην Ελλάδα. Στην
συνέντευξή του στο Αντί δηλώνει
ότι δεν π ιστεύει πως η Τουρκία θα
εν τα χ θεί τελικά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση κι αυτό γιατί όπως
υποστηρίζει «πρώτα θα πρέπει να
λύσει το κουρδικό ζήτημα». Κατά τη
γνώμη του όμως «ο Ερντογάν δεν
θα βρει τη δύναμη να αποκαλύψει το
παρακράτος».

• Τι συμβαίνει το τελευ ταίο διάσ τη μ α
στη Ν οτιοαν ατολική Τ ουρκία, στις
κ ο υ ρ δ ικ ές επ α ρ χ ίες ;Δ ια β ά ζ ο υ μ ε για
β ομ β ισ τικ ές επιθέσεις, δολοφονίες,
διαδηλώ σεις, συλλήψεις. Υ π άρχει ένα
γ εν ικ ότερ ο κλίμα α ν α τ α ρ α χ ή ς;
—Είναι το παράνομο κράτος και ο
τουρκικός στρατός που παίζουν με
τους Κούρδους παιχνίδια, κατά το πρό
τυπο «contra guerrilas».
• Κ α τ ά τη γνώμη σ α ς α υ τ ά γίνονται εν
γνώσει ή εν αγ ν οία του Ε ρντογάν;
—Ο Ερντογάν δεν είναι τίποτα. Αυτά
που γίνονται στο Κουρδιστάν τα δημι
ουργεί το παρακράτος, το οποίο δεν
ενημερώνει τον Ερντογάν. Η κυβέρνη
ση Ερντογάν είναι μια ισλαμική κυβέρ
νηση, που έχει προβλήματα με την ηγε
σία του στρατού. Σ ’ αυτά τα προβλήμα
τα που έχουν μεταξύ τους θέλουν να
παίζουν μ’ εμάς. Δηλαδή ο Ερντογάν
θέλει να χρησιμοποιεί τους Κούρδους
για να παίζει παιχνίδια με το στρατό,
όπως και ο στρατός χρησιμοποιεί τους
Κούρδους για να παίζει παιχνίδια με

Πρώτα επίλυση τον κουρδικού προβλήματος
τον Ερντογάν. Στο Σεμντινλί φάνηκε το
παράνομο πρόσωπο του τουρκικού
κράτους. Κι άλλες φορές που έγιναν
προβοκάτσιες στο Κουρδιστάν το τουρ
κικό κράτος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει
την ευθύνη. Κι όμως, στο Σεμντινλί
αποδείχτηκε ότι το παράνομο κράτος
συνεργάζεται με δυνάμεις στο στρατό.
Αν βρει την άκρη ο Ερντογάν και δεν
φοβηθεί το στρατό, τότε η Τουρκία θα
ενταχθεί στην Ε Ε , φέρνοντας λύση και
για τους Κούρδους. Αλλά δε νομίζω ότι
ο Ερντογάν θα καταφέρει να αποκαλύψ ειτο παρακράτος.
• Γ ια π ο ιο λόγο α ν τ ιδ ρ ά έτσι το
π α ρ α κ ρ ά τ ο ς ; Π οιοι οι στόχοι του;
—Έ ν α ς είναι ο στόχος τους: να μη λυ
θ εί το κουρδικό ζήτημα. Είμαστε μεγά
λη δύναμη στο Κουρδιστάν, γι’ αυτό
και μας φοβούνται. Γιατί μπορούμε να
τα βρούμε μεταξύ μας και να φέρουμε
λύση. Για την Τουρκία οι Κούρδοι που
ασχολούνται με την πολιτική είναι πο
λύ επικίνδυνοι. Φοβούνται τον διαμελισμό. ΓΓ αυτό προσπαθούν να μην
έχουν καμία πολιτική δύναμη οι Κούρ
δοι, με τον πόλεμο και την προβοκά
τσια. Οι Κούρδοι θέλουν τα ανθρώπι
να δικαιώματά τους στην Τουρκία, θ έ
λουν να γίνουν κράτος. Η Τουρκία σε
πολλές χώρες κάνει εναντίον μας εκ
στρατεία.
Ο πρόεδρός
μας,
ο
Αμπντουλλάχ Οτσαλάν, είναι σε πολύ
δύσκολη θέση. Εδώ και 24 βδομάδες
δεν μπορούν να τον δουν ούτε οι δικη
γόροι του. Μας λένε «πρέπει να τον ξεχάσετε». Συγχρόνως θέλουν οικονομι
κά, στις εμπορικές μας δραστηριότη
τες, να μας χτυπήσουν. Πολλά κράτη
τούς πιστεύουν, όπως στη Γερμανία,
όπου έκλεισαν την εφημερίδα Οζγκιο ύ ρ Π ολ ίτικα. Οι Γερμανοί απέναντι
μας λειτουργούν όπως ο Χίτλερ στο Β '
Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα θέλουν να
κλείσουν τον τηλεοπτικό σταθμό Κο]
Τ ν στη Δανία, με την υποστήριξη των
ΗΠΑ. Έ τ σ ι θέλουν να μας κλείσουν τη
φωνή και η Ε Ε να εγκρίνει ό,τι κάνουν
οι Τούρκοι.

• Υ πήρξαν α ν τ ιδ ρ ά σ εις α π ό
ευ ρ ω π α ϊκ ές χώ ρες για τ α τελ ευ τα ία
γεγονότα;
—Η Τουρκία παίρνει δύναμη από τις
ευρωπαϊκές χώρες και στρέφεται ενα
ντίον μας. Τώ ρατο κουρδιηό ζήτημα εί
ναι και ζήτημα της Ε Ε . Κι αυτό γιατί
από τις 3 Οκτωβρίου, με την έναρξη
των διαπραγματεύσεων, 20 εκ. Κούρ
δοι μπήκαν στην Ε Ε . Αν δεν έκλεινε τα
μάτια της η Ε Ε , δεν θα γινόταν η προ
βοκάτσια στο Σεμντινλί. Δεν λένε τίπο
τα, αν και ξέρουν ποιος την έκανε.
• Π ώ ς σχολιάζετε τη δήλωση του
π ρ ο έδ ρ ο υ του ημιαυτόνομου ιρα κ ιν ού
Κ ου ρδιστά ν Μ ασούνε Μ π α ρ ζ α ν ίό τ ι α ν
ξ εσ π ά σ ει εμφύλιος στο Ι ρ ά κ οι Κ ού ρδοι
θα α ν α κ η ρ ύ ξο υ ν την α ν εξα ρ τ η σ ία τους;
—Στο Ιράκ δεν μπορεί να γίνει\κάτι
χωρίς τους Κούρδους. Σε ένα δημοκρα
τικό Ιράκ οι Κούρδοι πρέπει να έχτ\υν
το δικό τους ομόσπονδο κράτος. Αν οι
ΗΠΑ φύγουν απ’ το Ιράκ, σημαίνει ότι
έχασαν τον πόλεμο. Οι Κούρδοι και
χωρίς τις ΗΠΑ μπορούν να έχουν το δι
κό τους κράτος στο Ιράκ. Οι Κούρδοι

του Ιράκ έχουν πάρει θέση με τις ΗΠΑ.
Το θέμα δεν είναι μόνο τα πετρέλαια.
Το πολιτικό σύστημα που ίσχυε τον 19ο
αι. έχει πια ξεπεραστεί. Η 11η Σεπτεμ
βρίου έδειξε ότι το σύστημα αυτό δεν
λειτουργεί πια. Τώρα, με το νέο σύστη
μα, η οργάνωσή μας, το ΡΚΚ, είναι πο
λύ επικίνδυνη για τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ,
για να μπουν στις αραβικές χώρες, έ θ ε
σαν το ζήτημα του Αφγανιστάν. Με το
νέο σύστημα που θέλουν να επιβάλουν,
επιδιώκουν ν’ αλλάξουν τα κράτη. Το
μεγάλο σχέδιό τους είναι να ελέγξουν
όλες τις πρώτες ύλες. Οι ΗΠΑ στις
αραβικές χώρες μοιάζουν με τον Μ.
Αλέξανδρο. Οι αραβικές χώρες όμως
δεν δέχονται εύκολα να τους κάνουν
κουμάντο. Οι ΗΠΑ δεν θα βγουν εύκο
λα απ’ αυτόν τον πόλεμο και δεν θα
κερδίσουν εύκολα. Θ ’ αναγκαστούν να
κάνουν διάλογο με τους Κούρδους, για
τί είμαστε το κλειδί για τις αραβικές
χώρες. Οι Κούρδοι, όπως έχουν δια
μορφωθεί σήμερα τα πράγματα διε
θνώς, μπορούν να υπερασπιστούν πιο
εύκολα τα δικαιώματά τους.
• Δ ιά β α σ α σ ’ ένα ά ρ θ ρ ο ότι το ΡΚΚ
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έχει εγκαταλείψ ει π λέον τον
αν τα ρτο π ό λ εμ ο κ α ι έχει μ ετα φ έρ ει τη
δ ρ ά σ η του μ έ σ α στις πόλεις, μ έ σ α στον
κ ο υ ρ δ ικ ό πληθυσμό. Α ληθεύει;
—Έ χ ε ι περάσει ο καιρός που πολε
μούσαμε με τα όπλα. Τώρα θε'λουμε να
κάνουμε πολιτικό αγώνα. Αν βέβαια
επιδιώξουν να μας αντιμετωπίσουν δυ
ναμικά, θα ανταπαντήσουμε. Πάντως
είμαστε κατά της τρομοκρατίας και
υπε'ρ του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματά μας.
• Π οια είναι η στάση των ευ ρω π αϊκ ώ ν
χωρών, της Ε Ε σ τα α ιτή μ α τά σ ας;
—Οι Κούρδοι της Τουρκίας είναι πλέ
ον τμήμα της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές
χώρες πρέπει να εμπλακούν στο πρό
βλημά μας. Λόγω των συμφερόντων
τους όμως ακόμα παίζουν με τον κουρ
δικό λαό. Από τα ευρωπαϊκά κράτη δεν
έχουμε υποστήριξη, μόνο από την ευ

ρωπαϊκή κοινή γνώμη. Για παράδειγμα
ο ελληνικός λαός είναι ένας φίλος λαός,
έχουμε κοινή ιστορία. Αλληλοκαταλαβαινόματσε. Ό ,τι κατάφερε ο ελληνι
κός λαός παλιά με την ανεξαρτησία
του, παλεύει τώρα και ο κουρδικός λα
ός νατό αποκτήσει. Δυστυχώς επίΣημίτη κάποια άτομα έπαιξαν μαζί μας.
• Τι στάση π εριμ ένετε να τηρήσει
τελ ικά η Τ ου ρκ ία;
—Στο χέρι της είναι τι πρόσωπο θα δεί
ξει. Μέχρι τώρα βλέπουμε την τρομο
κρατία του τουρκικού παρακράτους. Σε
όλα τα ιδρύματα και τους οργανισμούς
της Τουρκίας λειτουργεί το παρακρά
τος. Η μόνη λύση είναι μια δημοκρατι
κή Ομοσπονδία για τους Κούρδους του
Ιράν, του Ιράκ, της Τουρκίας, της Συ
ρίας.
• Π ώ ς σ κ ο π εύ ετ ε να ενημ ερώ σετε την

ευ ρ ω π α ϊκ ή κοινή γνώμη; Θα
ορ γ ανώ σ ετε διαδη λώ σεις;
—Μ ερικές ευρωπαϊκές εφημερίδες,
στη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία, έγραφαν για τα τελευταία γεγονό
τα. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε και τα
διπλωματικά κανάλια. Στην Ελλάδα
υπάρχει ένα εμπάργκο στις ανακοινώ
σεις μας, από δυνάμεις στο ελληνικό
κράτος, από εταιρείες που κάνουν
εμπόριο με την Τουρκία και κυρίως
από το ΠΑΣΟΚ.
• Τι π ισ τεύ ετε; Μ ετά το τέλος των
δ ια π ρ α γ μ α τεύ σ εω ν θ α εν τα χ θ εί η
Τ ου ρκ ία στην Ε Ε ;
—Δεν νομίζω ότι θα ενταχθεί η Τουρ
κία στην Ε Ε . Εμείς τουλάχιστον δεν
λέμε ναι ή όχι. Λέμε πρώτα να λυθεί το
πρόβλημα των Κούρδων, για να μπει
στην Ε Ε , και είμαστε κατά της τρομο
κρατίας απ’ όπου κι αν προέρχεται.

ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛ Ο Σ ΜΙΑΣ ΕΠ Ο ΧΗ Σ
Το αρχαίο κείμενο και μ ετα φ ρ α σ τικ ές και ερ μ η ν ευ τικ ές π ρ ο σ εγ γ ίσ εις απ ό το ν Τ ζίμ η Π απ ανικ ολόπ ουλο

ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ
ΚΑΙ ΊΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΚΙΙΟΧΙΙΣ
μ(ΐ Μ
ϊϊιμ κ
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Ο Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς -άγνωστος στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό και του
οποίου «το ποιητικό κύρος έφτασε στο απόγειό του μετά το β'παγκόσμιο πόλεμο» (J.
Irm scher)- έζησε στο β'μ ισό του Δ 'α ιώ να και το έργο του βρίσκεται διασκορπισμέ
νο στα οχτώ από τα δεκαέξι βιβλία της Παλατινής Ανθολογίας. Την εποχή αυτή ο χρι
στιανισμός εδραιώνεται και ανακηρύσσεται επίσημη θρησκεία του κράτους, ενώ τα
αλλεπάλληλα διατάγματα του Θεοδοσίου νομιμοποιούν τους νέους διωγμούς που
αναλαμβάνουν τώρα οι χθεσινοί διωκόμενοι.
Ο Παλλαδάς, συγκλονισμένος από τα τραγικά γεγονότα, θα διατυπώσει επιγραμ
ματικά την πικρία του:
Ε ίμ α στε αλή θεια ζωντανοί, ω Έ λληνες
κ α θ ώ ς μ α ς π ή ρε τώ ρ α η συ μ φ ορά
κι έγινε η ζωή μ α ς εφιάλτης;
Ή μ ή πω ς ζούμε εμ είς κι έχει η ζωή π εθ άν ει;
Για όσους εξακολουθούν να αναζητούν μέσα από τα ερείπια της Ιστορίας το πνεύ
μα των Ελλήνων που χάθηκε, οι στίχοι αυτοί θα αναδύονται από τα βάθη του χρόνου
ανέπαφοι καθώς συνοψίζουν επίκαιρες απορίες.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΥΠΟ

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

I ΙΙΑί ΙΙΓΜ-ΜΙΊΛΦΡΛΜΙ: ΓΗΙΗΙΌΣ ΠΊΙΓΟΙΊΟΥ

ΠΟΛΙΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
κατά
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ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ

ΗΠΑ

0 ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

«Τα πάνω κάτω» έφεραν στην Ευρώ
πη οι πληροφορίες άτι η αμερικανική
CIA, όχι μόνο χρησιμοποίησε ευρω
παϊκά αεροδρόμια για πτήσεις αερο
σκαφών της που μετέφεραν κρατουμέ
νους από μουσουλμανικές χώρες, κατη
γορούμενους για τρομοκρατία, αλλά
και εγκατέστησε σε ορισμένες ευρω
παϊκές χώρες στρατόπεδα αντίστοιχα
του Γκουαντανάμο, για την κράτηση,
κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες,
ανθρώπων που συνελήφθησαν σε χώ
ρες όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το
Πακιστάν και άλλες.
Η Ευρωπαϊκή Έ νω ση, το Ευρωκοινο
βούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης
ξεσηκώθηκαν από την πληροφορία αυ
τή και η Κομισιόν εξετάζει ήδη τη λήψη
μέτρων εναντίον των χωρών που φέρο
νται να φιλοξένησαν τέτοιες φυλακές
(αναφέρονται η Πολωνία, η Ρουμανία,
αλλά και το Κοσσυφοπέδιο), ενώ από
διάφορες χώρες, όπως η Γερμανία, η
Ιταλία, η Βρετανία κ.ά. ζητείται επίμο
να μια εξήγηση από την αμερικανική

Ο διευθυντής της CIA Πόρτερ Γκρος (εδώ με τον πρόεδρο Μπους), ο οποίος
παραδέχτηκε την ύπαρξη μυστικών φυλακών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
κυβέρνηση, η οποία σε μια προσπάθεια
να κερδίσει χρόνο δηλώνει ότι «οι
ΗΠΑ θα απαντήσουν με όσο το δυνα
τόν πιο πλήρη και συνάμα ειλικρινή
τρόπο», χωρίς να διευκρινίζεται πότε.
Η επιβεβαίωση ωστόσο προήλθε από

μια κυνική δήλωση του διευθυντή της
CIA Πόρτερ Γκρος, ο οποίος, μιλώντας
την περασμένη Τρίτη στο κανάλι ABC,
παραδέχτηκε ξεδιάντροπα ότι η υπηρε
σία του διατηρεί μυστικές φυλακές σε
διάφορα μέρη του κόσμου.

τον πολύ νεότερο και πιο ριζοσπαστικό
Αμίρ Πέρετς.
Την υποστήριξη στον Σαρόν ανακοί
νωσε ο ίδιος ο Π έρες, σηματοδοτώντας
τη δημιουργία ενός ιδιότυπου κεντροα
ριστερού συνασπισμού, ο οποίος θα
βάλει πλώρη για την εξουσία, πράγμα
που δεν είναι απίθανο, με δεδομένο
τον συσχετισμό δυνάμεων των κομμά
των στη χώρα. Συγκεκριμένα, με απο
δυναμωμένο το σκληροπυρηνικό Λικούντ και ανανεωμένο το Εργατικό

Κόμμα, είναι βέβαιο ότι κανένα κόμμα
δεν θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία, οπό
τε ο Σαρόν ελπίζει ότι θα μπορέσει να
προσελκύσει τους Εργατικούς και να
σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού σε
μια πορεία «ειρήνης», όπως λέει.
Έ ν α καίριο ερώτημα όμως είναι το
πόσο «κεντρώος» μπορεί να γίνει ο Σα
ρόν στα 70 χρόνια του, μετά από μια
ζωή την οποία αφιέρωσε στην ανατρο
πή του πολιτικού σκηνικού στη Μέση
Ανατολή και στην κυριαρχία του
Ισραήλ σε όλη την περιοχή, καθώς και
στον περιορισμό των απαιτήσεων των
Παλαιστινίων.
Σε κάθε περίπτωση, οι τέσσερις μήνες
μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών είναι
μεγάλο διάστημα και πολλά μπορεί να
συμβούν μέχριτότε. Άλλωστε, τον ερχό
μενο Ιανουάριο πρόκειται να διεξα
χθούν και οι παλαιστινιακές εκλογές, οι
νικητές των οποίων δεν είναι βέβαιο ότι
θα πεισθούν για τις αγαθές προθέσεις
που θέλει να προβάλει τώρα ο Σαρόν.

ΙΣΡΑΗΛ
Οι εκπλήξεις από την πλευρά του
Αριέλ Σαρόν στο Ισραήλ συνεχίζονται
και το ερώτημα που απασχολεί πολ
λούς παρατηρητές είναι αν θα πετύχει
και τη μεγάλη έκπληξη στις βουλευτι
κές εκλογές που θα διεξαχθούν στη χώ
ρα σε τέσσερις μήνες.
Μέχρι τη στιγμή αυτή, αφού κατεδά
φισε κυριολεκτικά το Λικούντ, το κόμ
μα στην ίδρυση του οποίου έπαιξε και ο
ίδιος καθοριστικό ρόλο πριν από 32
χρόνια, ίδρυσε ένα νέο -κεντρ ώ ο - κόμ
μα, το Καντίμα («Εμπρός»), με το
οποίο θα διεκδικήσει για άλλη μια φο
ρά την εξουσία. Στη διεκδίκηση αυτή
μάλιστα, υπολογίζει και στην υποστήρι
ξη που δήλωσε ότι θα του παράσχει ο
ιστορικός ηγέτης του Εργατικού Κόμ
ματος Σιμόν Π έρες, ο οποίος, όπως εί
ναι γνωστό, πριν από ένα μήνα αντικαταστάθηκε, μετά από ψηφοφορία, στη
θέση του προέδρου του κόμματος από
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ΚΑΝΑΔΑΣ
Τα μάτια του κόσμου είναι τις ημέρες αυτές στραμμένα στο
Μόντρεαλ του Καναδά, όπου διεξάγεται μια σημαντική διά
σκεψη του Ο Η Ε για το κλίμα, με τη συμμετοχή 180 χωρών
του πλανήτη. Μια διάσκεψη, στην οποία περίπου 10.000 εκ
πρόσωποι θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν στην ανάγκη
για παραπέρα μείωση των εκπομπών καυσαερίων που συμ
βάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, πέραν δηλαδή των
συμφωνηθέντων στο Κιότοτο 2001, καθώς οι κλιματολογικές
αλλαγές που συντελούνται το τελευταίο διάστημα παίρνουν
όλο και πιο δραματικές διαστάσεις, προκαλώντας σοβαρές
ανησυχίες για το μέλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, η διάσκεψη θα συζητήσει αν θα πρέπει
να ανανεωθούν και ακόμα να επεκταθούν και σε άλλα κράτη
που δεν δεσμεύονται μέχρι σήμερα, οι ρήτρες που επέβαλε
το Πρωτόκολλο του Κιότο,το οποίο εκπνέει το 2012.
Το ερώτημα που απασχολεί όλους ωστόσο είναι η στάση
που θα τηρήσουν οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν απορρίψει το
Πρωτόκολλο του Κιότο και αρνούνται κατηγορηματικά να
εμπλακούν σε κλιματικές διαπραγματεύσεις. Εκτός από αυ
τό, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που θα απασχολήσει τη διά
σκεψη είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουν στη μάχη κατά
της περιβαλλοντικής μόλυνσης οι αναδυόμενοι κολοσσοί
-Κίνα, Ινδία και Βραζιλία-που μέχρι τώρα βρίσκονται εκτός
της συμφωνίας του Κιότο και αποφεύγουν να αναλάβουν
σχετικές υποχρεώσεις, εξαιτίας του φόβου για ενδεχόμενη
κάμψη της ανάπτυξής τους.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στις χώρες
αυτές είναι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εδώ και πάνω
από τρεις εβδομάδες στην Κίνα, όπου μετά από έκρηξη που
σημειώθηκε σε πετροχημικό εργοστάσιο της πόλης Τζιλίν,
περίπου 100 τόνοι βενζολίου, ενός καρκινογόνου υλικού, χύ-

ΡΩΣΙΑ
Φανερά πλέον έχει αρχίσει η Μόσχα
να δυσανασχετεί με τον ρόλο του πα
γκόσμιου χωροφύλακα που έχει περιβληθεί το ΝΑΤΟ και κυρίως με την
επιρροή που προσπαθεί να ασκήσει
στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, ιδιαί
τερα εκείνες που προέκυψαν από την
πρώην Σοβιετική Έ νω ση.
«Η πίεση των πολιτικών και στρατιω
τικών δομών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ
προς την κεντροασιατική κατεύθυνση
αυξάνει το επίπεδο της έντασης στις
περιφέρειες ευθύνης του Οργανισμού
του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας
[ΟΣΣΑ]», δήλωσε τις ημέρες αυτές ο
πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ρω
σίας και νυν γραμματέας του ρωσικού

θηκαν στον ποταμό Σονγκούα, ο οποίος περνά από αγροτι
κές περιοχές και διάφορες πόλεις της Κίνας, αλλά και της
Ρωσίας, απειλώντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Οι αρχές των δυο χωρών καταβάλλουν προσπάθειες να
κρατήσουν μακριά από το νερό του ποταμού ανθρώπους και
ζώα, ο κίνδυνος όμως της μόλυνσης εξακολουθεί να είναι με
γάλος. Παρ’ όλα αυτά, όπως μεταδόθηκε από το Πεκίνο, οι
βιομηχανίες που βρίσκονται στην περιοχή του πετροχημικού
εργοστασίου κάνουν νέες γεωτρήσεις προκειμένου να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους!

Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Ιγκόρ
Ιβανόφ, υποδεχόμενος στο Κρεμλίνο
τους ομολόγους του από πέντε πρώην
σοβιετικές Δημοκρατίες, στενούς συμ
μάχους της Μόσχας.
Ο ίδιος, κάνοντας ευθεία αναφορά
στις σκηνοθετημένες από τη Δύση
«έγχρωμες επαναστάσεις» στη ρωσι
κή περιφέρεια, τόνισε ότι «έίναι
οφθαλμοφανείς οι πρακτικές επέμβα
σης στην πολιτική ζωή των νέων ανε
ξάρτητων κρατών, με προκάλυψη ψην
προώθηση των δημοκρατικών αξιών
και ελευθεριών, καθώς και οι επ εξερ 
γασίες τεχνολογιών πίεσης στις ηγε
σίες μέσω διαδικασιών διαμαρτυ
ριών».
Ο ΟΣΣΑ, ο οποίος προβάλλει ως νέα

αντι-νατοϊκή δύναμη που ετοιμάζεται
να διαπραγματευθεί με την Ατλαντική
Συμμαχία με στόχο τη δημιουργία νέων
ζωνών ευθύνης, έχει δημιουργηθεί και
λειτουργεί στο πλαίσιο μιας σειράς ορ
γανισμών των χωρών της Κεντρικής
Ασίας, με πρώτο τον Οργανισμό της
Σαγκάης, στον οποίο η Ρωσία πρωτα
γωνιστεί μαζί με την Κίνα.
Ή δη στον ΟΣΣΑ συμμετέχουν η Ρω
σία, η Αρμενία, η Λευκορωσία, το Κα
ζαχστάν, η Κιργιζία και το Τατζικιστάν,
ενώ αναμένεται η ένταξη και του Ουζ
μπεκιστάν, το οποίο κατάφερε πρό
σφατα να απαλλαγεί από τις αμερικα
νικές βάσεις που είχαν εγκατασταθεί
στο έδαφος του με πρόσχημα την εισβο
λή στο Αφγανιστάν.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ια δεύτερη φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με
υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών τον Γ. Αλογοσκούφη, καταθέτει προϋπολογισμό στη Βουλή. Φέτος, σε αντί
θεση με πέρυσι, τα στόματα είναι ερμητικά κλειστά και η
λέξη αισιοδοξία, δεν έχει την τιμητική της. Προσωπικά για
τον κ. Αλογοσκούφη, ο προϋπολογισμός του 2006 αποτελεί το
μεγαλύτερο στοίχημα της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Από τη
δυνατότητα εκπλήρωσης των στόχων του θα κριθεί αν η κυβέρ
νηση θα μπορέσει να αρθρώσει στη συνέχεια αξιόπιστο πολιτικό
λόγο, αποκτώντας ένα σημαντικό όπλο στη μάχη των προσεχών
εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές. Ο φετινός προϋπολογι
σμός δεν διαφέρει ουσιαστικά σε τίποτα από τους προηγούμε
νους που κατατέθηκαν από τα δύο μεγάλα κόμματα του κοινο
βουλίου. Κεντρικός του στόχος είναι, για μια ακόμη φορά, η μεί
ωση του ελλείμματος, ώστε η Ελλάδα να μη βρεθεί πάλι στο
στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη σημερινή δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, όπως την
παρουσιάζει η κυβέρνηση, η προσπάθειά της είναι να μειωθεί το
έλλειμμα, με μεθόδους όμως που έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές
φορές στο παρελθόν χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Όλες οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις είχαν ως στόχο τους για
τη μείωση του ελλείμματος, τη μείωση της φοροδιαφυγής, την
αύξηση των εσόδων και τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών.
Είναι ένα έργο που έχει παιχτεί και ξαναπαιχτεί δεκάδες φορές
και του οποίου τα αποτελέσματα το μόνο που προσφέρουν είναι
η επιδείνωση των συνθηκών ζωής των μισθωτών, των συνταξι
ούχων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, εσχάτως
δε και των εμπόρων. Δηλαδή όλων πλην μεγαλοεπιχειρηματιών.
Οι προϋπολογισμοί της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ κινούνται ουσιαστι
κά στην ίδια κατεύθυνση. Έχουν την ίδια αντικοινωνική δομή και
την ίδια αναποτελεσματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ, όπως πριν βέβαια
και η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί κάνει ουσιαστική αντιπολίτευ
ση. Δεν μπορεί διότι ο πρόεδρός του κ. Γ. Παπανδρέου σαν διέ
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του Δημήτρη Πετσετίδη

Η πραγματική ανάπτυξη
τείνα στο μηδέν

ξοδο από την οικονομική κρίση προτείνει την ιδιωτικοποίηση
όλων συνολικά των δημοσίων υπηρεσιών. Και αφήνει στο κρά
τος μόνο την εποπτεία τους. Ουσιαστικά δηλαδή το κράτος να
αγοράζει κάθε λογής υπηρεσίες από τους ιδιώτες. Πόσο πιο νε
οφιλελεύθερη μπορεί να είναι η οικονομική πολιτική της κεντρο
δεξιάς κυβέρνησης; Τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής και
των δύο κομμάτων είναι εμφανή. Οι ανισότητες συνεχώς αυξά
νουν. Η απώλεια εισοδήματος για τους μισθωτούς, συνταξιού
χους και ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι τεράστια. Αν προ
σθέσουμε και τα μηδενικά βήματα που κάνει ο φετινός προϋπο
λογισμός προς τη δημοσιονομική εξυγίανση, μπορούμε να κα
ταλάβουμε πολύ εύκολα την οικονομική κατάσταση στην οποία
θα βρεθεί εντός ολίγου η πλειονότητα του πληθυσμού. Γιατί ενώ
όλοι μιλούν για ανάπτυξη, η απόσταση από το μέσο κοινοτικό ει
σόδημα αντί να μικραίνει, αυξάνει.
Δυστυχώς όμως και η αριστερά δεν έχει να προτείνει μια ου
σιαστικά εναλλακτική οικονομική πολιτική. Αν εξαιρέσουμε το
ΚΚΕ που είναι μόνιμα προσκολλημένο στον κρατισμό, ο Συνα
σπισμός αναλίσκεται σε γενικόλογες διαπιστώσεις.
Μόνο αν η σκεπτόμενη αριστερά ξεφύγει από τα δόγματα που
την κατατρέχουν και κοιτάξει πώς προσπαθούν να ξεπεράσουν τα
οικονομικά τους προβλήματα άλλες χώρες, όπως π.χ. η Ισπανία,
σε συνάρτηση πάντα με την ελληνική πραγματικότητα, θα καταφέ
ρει να αρθρώσει ένα πειστικό οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. Δια
φορετικά θα αναπαράγει νούμερα και διαπιστώσεις που θα την
αποξενώσουν όλο και περισσότερο από τους ενεργούς πολίτες.
Μ.Τ.

0 δημόσιος τομέας να εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο
α ελληνικά κόμματα, ανεξαρτήτως
της ιδεολογικής τους τοποθέτησης
στον πολιτικό χάρτη, παραμένουν
κρατικιστικά. Αν εξαιρέσουμε το ΚΚΕ,
που είναι προσηλωμένο στα λενινιστικά
δόγματα, δυστυχώς και οι υπόλοιπες πα
ρατάξεις μένουν προσκολλημένες στη
συνεχή ανάπτυξη του δημόσιου τομέα
της οικονομίας, ανεξάρτητα από το βαθ
μό απόδοσής του. Αντί να προσπαθή
σουν να δημιουργήσουν συνθήκες αντα
γωνισμού και ανάπτυξης στον κρατικό
μηχανισμό, υποστηρίζουν και ενισχύουν
σταθερά τις διάφορες συντεχνίες. Δεν
μπορούν να καταλάβουν ότι εξυπηρετώ
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ντας τα συγκεκριμένα συμφέροντα απο
μακρύνουν τον δημόσιο τομέα από τον
πραγματικό λόγο ύπαρξής του, την εξυ
πηρέτηση δηλαδή του κοινωνικού συνό
λου. Πέφτουν στη λούμπα του πολιτικού
κόστους, καθώς ο δημόσιος τομέας απο
τελεί την κατεξοχή δεξαμενή ψήφων
όλων των κομμάτων. Στηριζόμενοι στους
κρατικοδίαιτους συνδικαλιστές που απο
τελούν σήμερα την πιο αποκρουστική
μορφή υπαλλήλων στην οικονομία, προ
σπαθούν να κερδίσουν ψήφους χαϊδεύο
ντας αφτιά. Δεν είναι τυχαίο ότι την ηγε
σία του συνδικαλιστικού κινήματος της
χώρας κατέχουν εδώ και χρόνια εκπρο-

σώποι του δημοσίου. Σίγουροι κι εξα
σφαλισμένοι, χωρίς καμία αξιολόγηση
παρά μόνο από την κομματική νομεκλατούρα, δεν μπορούν να καταλάβουν ούτε
καν τις ανάγκες της δικής τους εταιρεί
ας. Αν οι εταιρείες του δημόσιου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν αντιληφθούν ότι οι προοπτικές ανάπτυξής τους
στηρίζονται στην εξυπηρέτηση των πολι
τών και όχι των επιμέρους συντεχνιών, το
μέλλον τους είναι αβέβαιο. Γιατί, όσο και
αν αντιστέκονται τα κομματικά επιτελεία,
η κοινωνική απομόνωση φέρνει και την
οικονομική καχεξία. Και τότε μόνον αρ
νητικές μπορεί να είναι οι εξελίξεις.

Οι okcActoí της διαπλοκής
βγήκαν από τα ντουλάπια
του Ρεπόρτερ

Έ β γ αλ ε β ρ ώ μ α η ισ τορ ία ότι ξοφ λήσαμε
είμ ασ τε λέει το π α ρ α τ ρ ά γ ο υ δ ο σ τα ω ρ α ία ά σ μ α τ α
κ α ι επ ιτέλους σ κ α σ μ ό ς οι ρή τορες - πολύ μιλήσαμε
τώ ρ α δη μ όσια θα έχουν μ ικρόφ ω νο μ όνο οι γνωρίζοντες
Κ ώ σ τα ς Τ ρ ιπ ο λ ίτη ς

Η σύγκρουση περί την Ελευθεροτυπία γενικεύεται και ο επόμενος στόχος θα
είναι το Mega. Όμως η κόντρα για τα MME είναι κόντρα εξουσίας. Ως εκ
τούτου η σύγκρουση θα είναι σκληρή -είμ α σ τε ακόμα στην αρχή- και «θα
χυθεί πολύ αίμα», καθώς ο Κ. Καραμανλής δεν παρεμβαίνει, φανερά
τουλάχιστον, και περιμένει να δει ποιος θα είναι ο νικητής. Δεν πρόκειται να
μοιράσει την πίτα όπως έκανε ο Κ. Σημίτης και να την πατήσει. Στο σημείο
αυτό τουλάχιστον οι διακηρύξεις του περί διαπλοκής επαληθεύονται. Ωστόσο
το «έλλειμμα πολιτικής παρέμβασης» και η αδυναμία των αρμόδιων
επιτελείω ν του Μαξίμου να παρέμβουν σε ένα παιχνίδι που υπερβαίνει
προσωπικά όρια και ικανότητες, επιτρέπουν να κυριαρχούν στη δημόσια σκηνή
τα λούμπεν στοιχεία της δημοσιογραφίας και της πολιτικής. Δημιουργείται
έτσι ένα εκρηκτικό μίγμα καθώς τα επικίνδυνα αυτά παιχνίδια παίζονται εκτός
εμβέλειας των αυτορρυθμιστικών παραγόντων του συστήματος.

διαμάχη Κουρή-Κοντομηνά με
αφορμή τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο ήταν μόνο το πρελούδιο
για τη βαθιά σύγκρουση συμφε
ρόντων που προανήγγειλε η πα
ρουσία και μόνο του Κώστα Καραμανλή
στην εξουσία. Αυτό που στην αρχή φαι
νόταν να είναι μόνο μια σύγκρουση για
την τηλεθέαση, αποδείχθηκε πολύ γρή
γορα ότι επρόκειτο για αψιμαχίες που
θα έδιναν την ευκαιρία στις κύριες δυ
νάμεις της διαπλοκής να ανασυντα
χθούν και να αναδιοργανώσουν τις συμμαχίες και τα σημεία ισορροπίας τους.
Έ τσ ι, μέσα σε λίγες εβδομάδες μόνο,
το σκηνικό άρχισε να βγαίνει από την
ομίχλη με τις επιθέσεις του Τριανταφυλλόπουλου εναντίον της Ε λευθεροτυπ ίας
με έπαθλο την... ίδια. Διότι όλοι έχουν
καταλάβει πλέον ότι στόχος των επιθέ
σεων, που επεκτάθηκαν από τις επιχει

Η

ρηματικές δραστηριότητες της συζύγου
του διευθυντού της Σεραφείμ Φυντανίδη, στην επιχειρηματική διαπλοκή της
ίδιας της εφημερίδας με επιχειρήσεις
της οικογένειας Τεγόπουλου, είναι να
μειωθεί το κύρος της και μαζί με αυτό η
τιμή της.
\
ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΑΕΥΘΕΡΙΟπΠΙΑ
Παρά τα προβλήματα ηθικής τάξεως
που δημιουργούν οι επιχειρηματικές
δραστηριότητες της συζύγου του κυρίας
Βεντουράκη, ο διευθυντής της Ελευθε-

ρ ο τυ π ίας Σεραφείμ Φυντανίδης θεωρεί
ται ανεξέλεγκτος παράγων στα σενάρια
πώλησης της εφημερίδας κι αυτός είναι
ο λόγος που θυμήθηκαν τώρα τις επιχει
ρηματικές δραστηριότητες της συζύγου
του (με την ευκαιρία: η «σινιέ» διαπλο
κή τύπου Alesi μού πάει περισσότερο
από τις χοντροκομμένες κακοτεχνίες
κάποιων άλλων). Έ τσ ι ορισμένοι θεω 
ρούν ζήτημα χρόνου την αντικατάστασή
του από κάποιο άλλο στέλεχος της εφη
μερίδας, τον διευθυντή σύνταξης της Κ υ
ρια κ άτικ η ς Ε λευθεροτυπ ίας Γ ιάννη
Βλαστάρη για παράδειγμα, ή κάποιον
άλλον τέλος πάντων, που θα προκύψει
από τη σύγκρουση που ξέσπασε ήδη μέ
σα στην εφημερίδα και δεν αντιμετωπί
ζεται με «αρθράκια», ή «μονόστηλα»,
όπως θα έλεγε και ο Μάκης. Διότι πρό
κειται για μία σύγκρουση που αφορά
πλέον την αξιοπιστία μιας εφημερίδας
που εμφανιζόταν επί χρόνια ως προπύρ
γιο των αγώνων για τη δημοκρατία και
τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο και τον
Τύπο, ενώ η πραγματικότητα ήταν όπως
αποδεικνύεταιτώρα άλλη. Ο Μάκης κα
τηγορεί την Ε λευθεροτυπ ία για διαπλο
κή κι αυτή απαντά με επιθέσεις και «μέ
τωπα» εναντίον των «τηλεδικείων» και
του «τηλεφασισμού». Μήπως όμως πρό
κειται τελικά μόνο για διαφορά «συσκευασίας», για τον τρόπο και τα μέσα
που επιλέγει η κάθε πλευρά για να που
λήσει το προϊόν της και να επιτύχει το
τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι
μόνο το κέρδος; Η νεκροψ ία θα δείξει,
όπως λέει και το ανέκδοτο, γιατί φαίνε
ται ότι «το παλιό» στα MME και τη δια
πλοκή πεθαίνει. Το ερώτημα είναι μέχρι
πού θα φτάσουν οι επιθέσεις εναντίον
της Ε λευθεροτυπ ίας και αν θα βγουν
όλα στη φόρα.
Σε κάθε περίπτωση η σύγκρουση για
την Ε λευθεροτυπ ία είναι μόνο μια μάχη
εμπροσθοφυλακών πριν την τελική σύ
γκρουση των μεγάλων συμφερόντων για
το μοίρασμα της τεράστιας πίτας των
διαφημίσεων (κρατικών και μη), των
κρατικών προμηθειών και αποκρατικο
ποιήσεων, του ενεργειακού, του κρατι
κού τζόγου και τόσων άλλων που οδη
γούν κάποιους σε μεγαλεπήβολα όνειρα
τηλεδιαπλοκής και άλλους σε πρόβες
αυτοκτονίας στα πολυτελή μπαλκόνια
τους.
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Όπως έλεγε ο Μάχης την Κυριακή το
βράδυ, ο ίδιος και η «γυναικούλα» του
δεν εμπλέκονται με τη διαπλοκή. Μπο
ρεί και να είναι αλήθεια, δεν αντιλέγω.
Ασχολήθηκε όμως αυτός ο πολέμιος της
«διαπλοκής της Ε λευθεροτυπίας» με τη
διαπλοκή του ιδιοκτήτη του σταθμού
από τον οποίο εκπέμπει, του Alpha του
κ. Δ. Κοντομηνά; Τι ψάχνει το ΣΔΟ Ε
στην Interamerican και τον Alpha;
Υπήρχε ή δεν υπήρχε στο παρελθόν τε
ράστιο έλλειμμα στα αποθεματικά της
Interamerican και τι έγινε; «Παίζει» ή
δεν «παίζει» ο κ. Κοντομηνάς στους επι
κείμενους διαγωνισμούς για τον κρατι
κό τζόγο; Ποιες είναι οι σχέσεις του με
τις αμερικανικές εταιρείες τζόγου
William Hil και G-Tech; Επιθυμεί να
«παίξει» και σε άλλες κρατικές προμή
θειες, όπως τα εξοπλιστικά προγράμμα
τα; Είναι ή δεν είναι όλα αυτά δ ιαπ λ οκ ή ;
ΤΟ ΤΗΛΕΚΟΜΜΑ ΚΑΙ TO 1ΚΑ
Ό λα αυτά, ο συνδυασμός δηλαδή Κοντομηνά-ΑΙρΙω-Πρώτο Θ έμα με τις φή
μες περί των κρυπτόμενων όπισθέν τους
πολιτικών-επιχειρηματικών
φιλοδο
ξιών, δίνουν την εντύπωση ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα εξουσίας.
Άλλωστε το Π αρόν έγραψε ήδη για «τηλεκόμμα-σφήνα στα π λ ευ ρά ΝΑ κ α ι
ΠΑΣΟΚ» και ανάλογη φημολογία έρπει
εδώ και καιρό στα πολιτικά παρασκή
νια. Δεν χρειάζεται εξάλλου να είναι
κανείς... Μητσοτάκης για να αντιληφθεί
τις ίντριγκες που κρύβονται πίσω από
τις διάφορες προσωπικές επιθέσεις και
διαπομπεύσεις.
Ό λα αυτά μαζί απειλούν πλέον σοβα
ρά το παλαιό σύστημα πραγμάτων, οι
διαταραγμένες ισορροπίες του οποίου
απεικονίζονται με τον καλύτερο τρόπο
στο Mega Channel, για το οποίο μια
φράση καλά ενημερωμένου παρατηρη
τή της πολιτικής σκηνής τα εξηγεί όλα:
«Αν ο Κ αραμ ανλή ς ελέγξει κ α ι το Mega,
τότε δεν θα μ π ο ρέσ ει να τον κουνήσει
κανείς α π ό την εξουσία». Και μάλλον
έχει δίκιο, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη
στο πλευρό της τον ΑΝΤΙ, το STAR και
το ALTER... του Κουρή (μαζί με την Α υ
ριανή φυσικά). Αν λοιπόν αποκτήσει και
την υποστήριξη του Mega... τα πήρε όλα
κι έφυγε.
Πώς θα γίνει αυτό το θαυμαστό και
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ανέλπιστο μέχρι στιγμής για τα απελπι
σμένα γαλάζια παιδιά; Παρακολουθεί
στε πώς παίζεται το παιχνίδι για να μα
θαίνετε: Πριν από λίγο καιρό η κυρία
Στάη έβγαλε στην εκπομπή της σε τετα-τετ τον υφυπουργό Εργασίας Γερά
σιμο Γιακουμάτο και τον ρωτούσε πώς
περνάει στο σπίτι, τι κάνει η γυναίκα
και τα παιδιά, αν συνεχίζει να οπλοφο
ρεί στη Βουλή και άλλα παρόμοια.
Ό σοι όμως παρακολουθούν την κυρία
Στάη τακτικά -γιατί εμείς δεν διασκε
δάζουμε έτσι- γνωρίζουν ότι σπανίως
βγάζει πολιτικούς σε προσωπικές συνε
ντεύξεις. Γιατί έβγαλε λοιπόν τον κ.
Γιακουμάτο; Ίσ ω ς επειδή είναι αρμό
διος για το ΙΚΑ, στο οποίο ο κ. Κυριά
κού χρωστάει όπως λένε ένα κάρο λε
φτά. Έ ν α μεγαλύτερο κάρο χρωστάει
στο ΙΚΑ και ο κ. Κουρής κι αυτό εξηγεί
και το άλλο δεδομένο υπέρ της ΝΔ στο
χώρο του τηλεθεάματος: την υποστήρι
ξη του Alter και της... Α υριανής. Εξάλ
λου ο ΑΝΤΙ χάνει συνεχώς τηλεθέαση
από τον Alpha και έχει κάθε λόγο να
στραφεί εναντίον της πλευράς Κοντο
μηνά, όπως έκανε άλλωστε υποστηρί
ζοντας τον Κουρή. Στο μέτωπο υπέρ
Καραμανλή συνυπολογίζεται αδιαμφι
σβήτητα ο σοβαρότερος ίσως παίκτης
από όλους στα μήντια: η οικογένεια
Αλαφούζου, της οποίας η Καθημερινή
κυριαρχεί στο κυβερνητικό στρατόπε
δο, ενώ τα καράβια γέμισαν τα ταμεία
και λέγεται ότι ο Γιάννης Αλαφούζος
μπορεί πλέον να στηρίξει τον νέο τηλε
οπτικό σταθμό Smart ακόμα και με χα
σούρα για πέντε χρόνια.
Εκτός της Ε λευθεροτυπ ίας, στο επίκε
ντρο του παιχνιδιού είναι λοιπόν και το
Mega, όπου ο αναδυόμενος ισχυρός πα
ράγων είναι ο κ. Κοπελούζος με ένα πο
σοστό 13% σύμφωνα με ορισμένους,
16% σύμφωνα με άλλους. Αυτό σημαί
νει ότι η ΝΔ έχει ήδη υπέρ της το 16%
του κ. Κοπελούζου και το 14% του κ.
Βαρδινογιάννη, που μας κάνει 30%. Ο
κ. Τεγόπουλος διαθέτει ένα άλλο 12%,
ενώ από την άλλη μεριά ο Δημοσιογρα
φικός Οργανισμός Λαμπράκη διαθέτει
ένα 11% και ο κ. Μπόμπολας ένα άλλο
22% .
Εδώ μπαίνουμε πια σε βαθιά νερά γ ε
μάτα λευκούς καρχαρίες. Τι θα κάνει ο
ΔΟΛ και το νέο αφεντικό του, ο Σταύ

ρος Ψυχάρης; Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο
ΔΟΛ υποστηρίζει πλέον τον Καραμαν
λή, ακολουθώντας το ρηθέν από τον
Μποδοσάκη «εγώ είμαι π ά ν τα μ ε το
γκουβέρνο». Δεν γνωρίζω αν στηρίζει
όντως τον πρωθυπουργό. Είναι όμως βέ
βαιο ότι υποστηρίζει τον κ. Ρουσόπουλο,
ενώ δεδομένη πρέπει να θεωρείται η
υποστήριξη του ΔΟΛ και προς δύο άλ
λους κορυφαίους υπουργούς της κυβέρ
νησης Καραμανλή, τους κ.κ. Σιούφα και
Αλογοσκούφη. Ό μως και αυτή η έμμεση
υποστήριξη προς την κυβέρνηση, με το
χαμήλωμα των αντιπολιτευτικών τόνων
και τη σταθερή αμφισβήτηση του Γ. Παπανδρέου στοιχίζει στο συγκρότημα κυκλοφοριακά. Έ τσ ι ο σοφολογιότατος
Σταύρος βαράει μια στο καρφί και μια
στο πέταλο μέχρι να καταφέρει να βρει
σημείο ισορροπίας για το παραπαίον
συγκρότημα που κληρονόμησε. Από τη
μια μεριά στηρίζει τον παλιό του φίλο
Γιώργο Κουρή στη σύγκρουση με τον
Κοντομηνά κι από την άλλη προσπαθεί
να ανοίξει πόρτα στο συγκρότημα Κο
ντομηνά μέσω Ευαγγελάτου κ.λπ. Και
συμπορεύεται μαζί με τον κ. Μπόμπολα
στις επιθέσεις εναντίον της Ε λευθεροτυ
π ίας, στην οποία κατάφεραν ισχυρό
πλήγμα, αφού όπως προβλέπεται η Χ ρυ
σή Ε υ κ α ιρ ία θα χάνει γύρω στα
15.000.000 ευρώ ετησίως από τις Ν έες
Αγγελίες.
Ο τεράστιος τζίρος των μικρών αγγε
λιών και η σύγκρουση για το Mega ήταν
και ο κύριος λόγος που τη Δευτέρα
21/11, μετά τις επιθέσεις Τριανταφυλλόπουλου κατά Φυντανίδη, η Ε λευθεροτυ
π ία «χτύπησε» πρωτοσέλιδα τη «Συμμαχία των κυρίων Μ.» (Μπόμπολας-Μάκης) και ο εκδότης κ. Θ. Τεγόπουλος
έγραφε, την ίδια μέρα, σε άρθρο με τίτ
λο «Βλακώδης σύμπλευση»: «Το θ ρ ά σ ος
της διαπλοκή ς ξ επ έ ρ α σ ε κ ά θ ε όριο. Η
π α λ ιά τάξη της διαπ λ οκ ή ς του Τύπου
κ α ι των MME συμμάχησε μ ε τη ν έα τάξη
του τηλεφασισμού. Β ρή καν την ευ κ α ιρ ία
οι ανόητοι...». Μιλάμε δηλαδή για ανοι
κτό πόλεμο. Προβλέπω σε λίγο να εγκα
θίστανται οι TO R του ευνοούμενου της
Ε λευθεροτυπ ίας Γιάννου Παπαντωνίου
στην ταράτσα του κτηρίου της και ν’ αρ
χίζουν να βάλλουν κατά Έ θ νος μεριά.
Ευτυχώς που εμείς τουλάχιστον δεν θα
βρισκόμαστε στην πορεία τους.

ΤΑ ΔΥΟ «Μ».
Υπάρχει όμως «η συμμαχία των δυο
Μ»; Δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει
στην πραγματικότητα. Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος όμως βγήκε την Κυρια
κή το βράδυ από τον «Κίτρινο Τύπο»
ανοικτά υπέρ του κ. Μπόμπολα και δή
λωσε αφενός ότι «δεν τον γνωρίζει προ
σωπικά», αφετέρου ότι «δεν είναι διαπλεκόμενος». Μ ετέφερε μάλιστα προ
σωπική πρόσκληση του κ. Μπόμπολα
προς οιονδήποτε ενδιαφερόμενο να τη
λεφωνήσει στον... Κ. Σημίτη και να τον
ρωτήσει αν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο
να του ζητήσει μια δουλειά! Μιλάμε δη
λαδή για κανονικό δούλεμα.
Μετά τα ισχυρά πλήγματα που δέχθη
κε από την κυβέρνηση (είδατε ο βασι
κός μέτοχος;), τα έντυπα της οικογένει
ας Μπόμπολα και κυρίως η ναυαρχίδα
τους, το Έ θνος, έχουν χάσει την παρεμ
βατική τους αξία, ενώ στις κρατικές ερ
γολαβίες θεωρείται ότι έχουν «τελειώ-

σει». Λόγω του προηγούμενου νόμου
για το βασικό μέτοχο, κύριος στόχος
του οποίου όπως φαίνεται ήταν ο Μπόμπολας, ο τελευταίος είχε παραιτηθεί
από τη θέση του διευθύνοντος συμβού
λου της Ελληνικής Τεχνοδομικής και εί
χε μεταβιβάσει με τη μορφή δύο πακέ
των 15.642.000 μετοχές προς την εται
ρεία Hellas Participations (Luxem
bourg), συμφερόντων των οικογενειών
Κούτρα και Καλλιτσάντση, δηλαδή των
άλλων βασικών μετόχων της Ελληνικής
Τεχνοδομικής. Βάσειτης αρχικής «συμ
φωνίας κυρίων» με τις οικογένειες
Καλλιτσάντση και Κούτρα, ο γιος του κ.
Μπόμπολα, Λεωνίδας, θα μπορεί ανά
πάσα στιγμή να αποκτήσει τις μετοχές
του και να καταστεί εκ νέου βασικός μέ
τοχος του ομίλου. Χαζοί είναι όμως οι
άλλοι για να τις δώσουν πίσω; «Ποιος
Μ πόμπολας; Εγώ είμαι ο β α σ ικ ό ς μ έ τ ο 
χος» γράφτηκε τελευταία ότι δηλώνει ο
κ. Κούτρας. Ωστόσο, παρά την απομά-

^Ν Δ Ρ Ε Α Σ

[j^ J

ο κ δ ο σ ο ις

κρυνση Μπόμπολα, το κλίμα για τον
«Άκτωρα» παραμένει βαρύ στην κυβέρ
νηση, παρά τις καλές σχέσεις της οικο
γένειας Καλλιτσάντση με την οικογέ
νεια Μητσοτάκη - και ίσως γι’ αυτόν
τον λόγο.
Παρά το γεγονός ότι η κυκλοφοριακή
επιτυχία της εφημερίδας Π ρώ το Θέμα
έπληξε εκτός από την Ε λευθεροτυπ ία
και το Έ θνος, η στροφή Μπόμπολα προς
Κοντομηνά θεωρείται από ορισμένους
δεδομένη, ενώ άλλοι πίστευαν εξαρχής
ότι πίσω από το Π ρώ το Θ έμα βρισκόταν
ο κ. Μπόμπολας - πράγμα το οποίο δεν
επαληθεύεται βεβαίως από πουθενά.
Φαίνεται λοιπόν ότι μόνο το Mega κρατάει πλέον τον κ. Μπόμπολα στο παιχνί
δι κι αυτό εξηγεί πολλά. Θα παίξει λοι
πόν το μεγάλο -κα ι ίσως το τελευταίοχαρτί του με το Mega- πιθανόν δε, να
μην είναι καθόλου άσχετες οι πληροφο
ρίες ότι τα βρήκε στο θέμα αυτό με την
κυρία Γιάννα.
<^|
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Ο Μεγάλος Πόλεμος στα MME
του Γιώργου Νικολάου

Μια νέα, ευρύτερη διαμάχη ανακατανομής μέρους της ισχύος του
παρασκηνίου στην Ελλάδα, ξεκίνησε τον τελευταίο χρόνο. Στο επίκεντρο
βρίσκεται σήμερα η Ελευθεροτυπία■διαφαίνεται όμως πως η σύγκρουση δεν
αφορά απλώς τον Σ. Φυντανίδη ή μόνο την εφημερίδα που διευθύνει.
Συνδέεται με δομικές αλλαγές στην πολιτική ζωή, καθώς οι μεγάλες
αναταράξεις αρχίζουν από τη Δικαιοσύνη, περνούν στην Εκκλησία και τα
κόμματα, και αφορούν ουσιαστικά την ανακατανομή της πολιτικής ισχύος, με
την ανατροπή των παλαιών και την εδραίωση νέων κύκλων συμφερόντων.

ι νέες δυνάμεις συνωστίζονται
στην πόρτα των Media. Ο κ. Δ.
Κοπελούζος δείχνει να συμμαχεί
με την Ε λευθεροτυπ ία, χτυπώ
ντας την πόρτα του Mega, ενώ ο
Alpha στάζει μέλι για την κ. Γιάννα Αγγελοπούλου, πόσο δε μάλλον το Θ έμα,
στο οποίο άλλωστε πρωταγωνιστούν
και πρώην στελέχη του «Αθήνα 2004».
Την υποστήριξή τους στο εγχείρημα των
κυρίων Τριανταφυλλόπουλου, Αναστασιάδη και Κοντομηνά εκφράζουν οι κ.κ.
Μπόμπολας και Λαμπράκης, για δικούς
τους λόγους ο καθένας.
Ενώ ο κ. Μ. Τριανταφυλλόπουλος
διακηρύσσει πως δεν θα δεχθεί τις ευ
καιριακές συμμαχίες, δεν κρύβει την
εκτίμησή του για τον Άκτορα, θεω ρώ
ντας πως είναι μια καλή εταιρεία (οι νε
κροί εργάτες δεν χωρούν στην ανάλυσή
του), τα έσοδά της μένουν στην Ελλάδα
-σ ε αντίθεση προφανώς με τη Ντε
Μ πουρ- και ο ιδιοκτήτης, εξαιτίας του
κυνηγητού από τη Δεξιά, αναγκάστηκε
να μπει στις εργολαβίες! Από την πλευ
ρά του, ο κ. Γ. Μπόμπολας είδε μέσω
του Μ. Τριανταφυλλόπουλου τη δυνα
τότητα να πάρει εκδίκηση, κατηγορώ
ντας την Ε λ ευθ εροτυπ ία που είχε υψώ
σει μαζί με την Κ αθημερινή τη σημαία
της σύγκρουσης στην ιστορία του βασι
κού μετόχου. Κοινός παρονομαστής
τους η απέχθεια για το συνέταιρο στο
Mega που λίγο έλειψε να πουλήσει το
συγκρότημά του στην κ. Γιάννα Αγγε-
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λοπούλου, το Δεκέμβριο του 2004, αλλά
δεν συμφώνησαν στο τίμημα. «Εάν
π α ίρ ν α μ ε τον Π ήγασο, στόχος ήταν να
αλ λάξου μ ε το χ άρτη των MME στην Ε λ
λά δα » , μετέφερε εξομολόγησή της το
Θ έμα. «Εκείνη η δουλειά, χ ά λ α σ ε ε ξ α ι
τίας του α κ ρ α ίο υ συναισθη μ ατισμού
κ α ι των υπ ερβολικώ ν απ αιτή σεω ν του
κ. Γιώ ργου Μ πόμπολα». Τώρα φαίνε
ται πως οι νέες συνθήκες επιβάλλουν τη
σύμπραξη και την ολομέτωπη επίθεση
όλων όσων ενεπλάκησαν στην υπόθεση
του βασικού μετόχου.
Από κοντά και ο κ. X. Λαμπράκης,
που θεώρησε πως είναι καλύτερο να
συνεργαστεί με τον προφανώς ασθενέ
στερο τώρα κ. Μπόμπολα, εναντίον της
Ε λ ευ θ εροτυ π ίας, για την πίτα της κυ
ριακάτικης διαφήμισης, χρησιμοποιώ
ντας για συνέντευξη του Μ. Τριανταφυλλόπουλου στο Β ήμα τον κ. Νίκο Ευαγγελάτο, πρώην συντάκτη του Θ έμ α
τος, μέτοχο του Polis T V (25% ) και
κουμπάρο του ισχυρού διαφημιστικού
παράγοντα Μ. Σεριάτου. Η δε Ε λευθε
ρ ο τυ π ία , δεν απάντησε στην πρωτοσέ
λιδη πρόκληση Ψυχάρη στο Β ήμα, αλλά
περιορίστηκε να καταγγείλει τη «συμμ α χ ία των Μ».
Στα αξιοσημείωτα είναι πως ο ΔΟΛ
βρήκε αγοραστή για τις μετοχές του στο
πρόσωπο του διευθύνοντος συμβούλου
του κ. Σταύρου Ψυχάρη. Το καλοκαίρι,
με ένα δάνειο από την Alpha Bank, o
πρώην πολιτικός διοικητής του Αγίου
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Ό ρους απέκτησε το 25% του ΔΟΛ,
αναβαθμίζοντας τα διευθυντικά στελέ
χη σε ιδιοκτήτες. Η νέα τάση θέλει τα
πρώην στελέχη να γίνονται ιδιοκτήτες.
Οι κ.κ. Θ. Αναστασιάδης και Μ. Τριανταφυλλόπουλος στο Θ έμα, Μπενέκος
και Δελατόλλας, πρώην διευθυντικά
στελέχη του Έ θ νου ς, στο Π οντίκι, α κ ό 
μη και ο κ. Αιμ. Λιάτσος με τη δική του
εφημερίδα Π α ρ α σ κ ευ ή κ α ι 13. Επίσης,
στο ντόμινο των αλλαγών προσθέστε
την κυοφορίατου Ε λεύθ ερου Τ ύπου για
νέο ιδιοκτήτη και την διακηρυγμένη
πρόθεση Σαραντόπουλου να πουλήσει
την Α πογευμ ατινή .
Οι συγκρούσεις γίνονται ενώ η κυ
βέρνηση έχει χάσει τη μάχη των λόμπινγκ στο βασικό μέτοχο, φτιάχνο
ντας ένα νόμο που καταπατάει το Σύ
νταγμα, υπό την καθοδήγηση της ΕΕ.
Πριν λοιπόν μπει στην τελική ευθεία
των διαπραγματεύσεων για το νόμο π ε
ρί συγκέντρωσης, οι ενδιαφερόμενοι
σπεύδουν να πάρουν θέση, καθώς αυ
τός ο νόμος, που σε θεωρητικό επίπεδο
θα συνοδεύεται από την αδειοδότηση
των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
σταθμών, θα καθορίσει την πορεία των
M M E την επόμενη δεκαετία. Για χρό-
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νια θα μιλάμε για νόμο Ρουσόπουλου.
Ή δη η κυβέρνηση φαίνεται να υποκύ
πτει στις απαιτήσεις των διαφημιστών,
εξαφανίζοντας από την 1η Νοεμβρίου
2007 τον ειδικό φόρο τηλεόρασης,
ανοίγοντάς τους την όρεξη και για το
αγγελιόσημο. Αντί να ελέγξει που πή
γαιναν οι πέραν του νομίμου ορίου επι
στροφές των διαφημίσεων επί κυβερ
νήσεων Σημίτη, βοηθώντας επί της ου
σίας τη δημιουργία σειράς από μικρά
κανάλια αλλά και εταιρείες τηλεηχοπληροφόρησης, για τους ημετέρους,
και μοιράζοντας το κρατικό χρήμα κα
τά το δοκούν.
Ο κ. Γ. Κουρής από την Α υριανή
(20/11/05) έστειλε τρεις φορές το μήνυ
μα μιλώντας για αλλαγές σε δύο κανά
λια και την προσπάθεια δημιουργίας
τρίτου πόλου, θέτοντας το ερώτημα
«ποιος κ ά ρ φ ω σ ε τη Γιάννα στον Π απαγγελόπουλο» (26/11/2005). Με ένα
μάλλον κανιβαλικό χιούμορ προέβλεψε πως «όλοι θα π ε ρ ά σ ο υ ν α π ό τον π ά 
γ κ ο του Τ ριανταφυλλόπουλου», με τη
σημείωση πως όταν είχε μιλήσει με τον
Σ. Φυντανίδη για τον κ. Δ. Κοντομηνά,
ο διευθυντής της Ε λ ευ θ ερο τυ π ίας είχε
πει πως θα κρατήσει ουδέτερη στάση.
Έ χ ε ι σημασία ότι των επιθέσεων
ηγείται ο κ. Μ. Τριανταφυλλόπουλος, ο
οποίος εντός του 2005 έγινε εκδότης
μιας εφημερίδας, έκανε έναν πανάκρι
βο και προκλητικό γάμο (για τον οποίο
κατά τον παρουσίαση) ευθύνεται ο...
κουμπάρος) και πέτυχε μια μετεγγρα
φή πολλών εκατομμυρίων ευρώ από
τον Alter των κ.κ. Γ. Κουρή και Κ. Γιαννίκου στον Alpha του κ. Δ. Κοντομηνά.
Αποτέλεσε δε την αφορμή για να ξεκι
νήσει σε βάρος του σημερινού ιδιοκτή
τη του Alpha μια σφοδρότατη καλοκαι
ρινή θεομηνία, με την Α υριανή να τον
αποκαλεί «κλέφτη» και «απατεώνα».
Το Θ έμα είναι το νέο του ορμητήριο,
με τον έτερο μέτοχο, τον κ. Θ. Αναστασιάδη, να έχει περάσει από τη διευθυ
ντική θέση της Κ αθημερινής και το μι
κρόφωνο του Σκάι, να έχει συγκεντρώ
σει την αγάπη του Κ. Τεγόπουλου στην
Ε λ ευ θ ερο τυ π ία και να έχει βρει τη ηρε
μία του στον αχανή τα περασμένα χρό
νια όμιλο Κόκκαλη. Μάλιστα, αν και
εκδότης του Π ρωταθλητή, ζήτησε μαζί
με τους κ.κ. Κακαουνάκη και Τσίμα να

Κοίταnotos μιλάειγιατη διαπλοκή
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αγοράσει από το φίλο και συνέταιρό
του στην εφημερίδα του Ολυμπιακού κ.
Σωτήρη Πουλόπουλο τον Flash. Βέβαια
ο κ. Ν. Κακαουνάκης το εξειδίκευσε
λέγοντας πως τηλεφώνησε στον κ. Σ.
Κόκκαλη για το σταθμό, χωρίς αποτέ
λεσμα, αλλά για το ΕΣΡ ο σταθμός εί
ναι στα χέρια του κ. Πουλόπουλου.
Τα αλλεπάλληλα κύματα των επιθέσε
ων κάθε Πέμπτη και Κυριακή έφθειραν
ως ένα σημείο την εικόνα του κ. Σ. Φ υ
ντανίδη, πετυχαίνοντας τον αρχικό στό
χο, να «αποκαλυφθεί το πραγματικό
πρόσωπο του Κολοσσού». Ο ευρύτερος
στόχος, η Ε λευθεροτυπ ία, φαίνεται πως
προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει άλλα
μεγαλύτερα προβλήματα, διότι η δια
πλοκή στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κα
τά πολύ τους 21 φανοστάτες στα Δολιανά, τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στον
Άγιο Κοσμά και τη διεκδίκηση, μαζί με
το Ίδρυμα Λαμπράκη, των σχολικών βι
βλιοθηκών το 1997, χωρίς αποτέλεσμα
και για τους δύο. Ο πήχυς απλώς ανέβη
κε ψηλότερα. Βέβαια ως τώρα η Ε λευ
θεροτυ π ία, με πρόσχημα να μην νομιμο
ποιήσει το «έκτακτο τηλεδικείο», απο
φεύγει να δώσει πειστικές απανηίσεις
για το ρόλο της κ. Β. Βεντουράκη ως λομπίστριας την εποχή του εκσυγχρονι
σμού. Ο κ. Σ. Φυντανίδης έγραψε στην

Ε λευθεροτυπ ία πως «όταν έρθει η
ώρα», θα μιλήσει «δημόσια για τ α ψ εύ
δη, τις μ εθ ο δεύ σ εις κ α ι τους π ρ α γ μ α τι
κ ού ς τους στόχους». Η αντιπαράθεση
ξεκίνησε από την αποκάλυψη του θέμα
τος του κ. Β. Χρηστίδη. Ο βασιλιάς της
τσόντας συνεργαζόταν με τη Μεόΐ3ΐε1,
όπως και με άλλες μεγάλες εταιρείες
του χώρου. Λίγες ημέρες αργότερα
ακολούθησε το άρθρο του κ. Θ. Τεγό
πουλου για τα «έκτακτα τηλεδικεία»
και μετά άρχισε ο πόλεμος.
[Παρένθεση: Οι εταιρείες 3υάίοΙεχΙ
(τηλεηχοπληροφόρησης) εκμεταλλεύο
νται τους αφελείς. Επί της ουσίας οι εκ
δότες, πριμοδοτημένοι από τις κυβερ
νήσεις του ΠΑΣΟΚ, δημιούργησαν μια
μηχανή εξαπάτησης του κοινού με τις
γραμμές τηλεηχοπληροφόρησης, οι
οποίες έχουν τεράστια έσοδα και λει
τουργούν με έναν δικό τους κώδικα
«δεοντολογίας»: Ο ΑΝ ΤΙ έχει την
ΑυάίοΙεχ, ο Μπόμπολας τη ΕεχΚεΙ, ενώ
συμμετοχή στη Νεινερίιοηε είχε και ο
Μ. Σεριάτος. Στην περίπτωση του Χρη
στίδη είδαν όλοι την «κότα με τα χρυσά
αβγά».]
Τι θα βγάλει λοιπόν ο πόλεμος; Μάλ
λον τις απαντήσεις θα δώσουν οι εισαγ
γελείς και οι νέοι μέτοχοι στα εκδοτικά
συγκροτήματα.
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έτία ιστορικό
ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο
με επιλεγμένα βιβλία
Σ Τ Α Δ ΙΟ Υ 2 8 τη*. 210 3222160 - 210 3255321
ΣΙΝΑ 60 τηλ. 210 3633626 · ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 1 τηλ. 210 3818859
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MME: Κάτι σάπιο υπάρχει
στο Βασίλειο της Δανψαρκίας
του Τάσου Μπότουλα

ΗΖΩΗ ΜΑΣΓΕΛΑ
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Τις τελευταίες εβδομάδες η οικογένεια του Τύπου βιώνει μια
πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα διαμάχη, η οποία
κατατρώει και τα τελευταία υπολείμματα της όποιας
υπόληψης της είχαν απομείνει. 0 εκδότης της
Ελευθεροτυπίας, πολιορκητικός κριός στον αγώνα κατά της
διαπλοκής και των σκοτεινών συμφερόντων, με μελετητική
εταιρεία παίρνει κρατικά έργα, μετέχει σε εταιρεία με
τεράστια κέρδη από την εκμετάλλευση των αμαρτωλών
τηλεφώνων 090, δημιουργεί κοινή εταιρεία με τον ιδιοκτήτη
των «τσοντοκάναλων» κ. Χρηστίδη, ενώ στη σύζυγο του
διευθυντή της κ. Σεραφείμ Φυντανίδη έχουν δοθεί με ανάθεση
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δημόσια και Ολυμπιακά έργα από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Το Αντί έχει αναφερθεί πολλές φορές στις σχέσεις κράτους
και Τύπου προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει και δώσει
στο αναγνωστικό του κοινό όλες τις πτυχές που τις διέπουν.
Έχει προσπαθήσει να εξηγήσει τα φαινόμενα που κατά
καιρούς έχουν πλήξει τον ελληνικό Τύπο και τον έχουν φέρει
στη σημερινή κατάσταση. Με αφορμή λοιπόν την τελευταία
κρίση το Αντί ξαναφέρνει στην επιφάνεια την παθογένεια του
ελληνικού Τύπου, σε μια προσπάθεια ανάδειξης των αιτιών
της έτσι ώστε να εξαχθούν τα αναγκαία συπεράσματα που θα
διαφοροποιήσουν τη σημερινή κατάσταση.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: ΤΟ «ΝΕΟ» ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ρόλος της τηλεόρασης είναι σε όλον τον πλανήτη ο ίδιος. Η
Ελλάδα δεν θα μπορούσε ν’ αποτελέσει εξαίρεση. Δυστυχώς
όμως κανόνες για τη διαχείριση των συχνοτήτων δεν μπήκαν
ποτέ από καμία κυβέρνηση. Την πρώτη περίοδο άνοιγε τηλε
οπτικό σταθμό όποιος ήθελε, αν είχε βέβαια την οικονομική
δυνατότητα. Στη συνέχεια, λόγω του χάους που επικράτησε,
δόθηκαν στους «μεγάλους» τηλεοπτικούς σταθμούς κάποιες
προσωρινές άδειες για πανελλήνια κάλυψη και μόνο. Για τα
τοπικά κανάλια ούτε λόγος. Κανένα από τα πολιτικά κόμματα
δεν ανέλαβε ποτέ το πολιτικό κόστος να βάλει τάξη στο ελλη
νικό τηλεοπτικό γίγνεσθαι. Σήμερα ο πόλεμος μαίνεται μετα
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ξύ τεσσάρων ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών που παίρνουν
και το σύνολο σχεδόν της διαφημιστικής πίτας. Η τηλεόραση
έχει αναπτύξει τόσο μεγάλη επιρροή που ακόμα και οι παραι
τήσεις των βουλευτών δεν γίνονται πια στα κομματικά γρα
φεία αλλά στο γυαλί (βλέπε περίπτωση Μαντούβαλου). Όλη η
πολιτική και όχι μόνο ζωή της χώρας κινείται γύρω από τα τη
λεοπτικά δρώμενα. Πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία δεν
είναι γνωστό. Οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι διακομματι
κές. Για να μπει επιτέλους μια τάξη - όχι για να σταματήσουν
οι αποκαλύψεις, αλλά για να είναι δεδομένοι και κοινοί οι κα
νόνες του παιγνιδιού.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο πόλεμος μεταξύ της Ε λευθ εροτυ 
π ία ς και του δημοσιογράφου Μάκη
Τριανταφυλλόπουλου δεν μπορεί να
ιδωθεί μόνο σαν ένα απλό επεισόδιο
στις ίντριγκες που κατά καιρούς ξεσπούν μεταξύ των διαφόρων συνισταμένων του ελληνικού Τύπου.
Τα στοιχεία που αποκάλυψε o Μ.Τ.,
ότι δηλαδή η κ. Βιργινία Βεντουράκη,
σύζυγος του διευθυντή της Ε λ ευ θ ερ ο 
τ υ π ία ς κ. Σεραφείμ Φυντανίδη, ως
αντιπρόσωπος μιας ολλανδικής κατα
σκευαστικής εταιρείας είχε πάρει με
ανάθεση μια σειρά Ολυμπιακών έρ
γων στον Αγιο Κοσμά, τη στιγμή που η
Ε λ ευ θ ερ ο τ υ π ία ήταν όχι μόνο η ναυαρ
χίδα κατά της διαπλοκής αλλά και αυ
τής καθαυτής της ανάληψης των Ολυ
μπιακών Αγώνων από τη χώρα μας,
βαραίνουν από ηθικής πλευράς προ
σωπικά τον κ. Φυντανίδη. Η όλη ιστο
ρία όμως θα είχε λήξει με μια δήλωσή
του ή τουλάχιστον με ένα m ea culpa
αλά Α. Παπανδρέου, που τόσο θαυμά
ζει. Δυστυχώς όμως τίποτα από αυτά
δεν έγινε και η διαμάχη προχώρησε
πολύ, με την εμπλοκή σε αυτή και άλ
λων μέσων αλλά και προσώπων, έτσι

ώστε τώρα είναι πολύ δύσκολο να κά
νει πίσω η μία ή η άλλη πλευρά χωρίς
κόστος.
Ή ταν όμως κεραυνός εν αιθρία η
αντιδικία μεταξύ του Μ.Τ. και της
Ε λ ευ θ ερ ο τυ π ία ς; Καί βέβαια όχι. Είναι
δυστυχώς το αποτέλεσμα ενός πολύ
σκληρού πολέμου που υποβόσκει εδώ
και τουλάχιστον μία εικοσαετία, κατατρώγωντας, με όλη τη σημασία της λέ
ξης, τα σωθικά του ελληνικού Τύπου.
Ας πιάσουμε λοιπόν το νήμα από την
αρχή, μήπως και μπορέσουμε να ξετυ
λίξουμε ένα κουβάρι που το μπλέξιμό
του αρχίζει να γίνεται ορατό σήμερα,
αλλά οι επιπτώσεις του έχουν φέρει
εδώ και πολύ καιρό την ανυποληψία
στον Τύπο, κατάσταση για την οποία
οι ευθύνες βαραίνουν όλες τις πλευ
ρές.
Η «ΗΡΩΙΚΗ» ΕΠΟΧΗ
Μετά την πτώση της δικτατορίας η άν
θηση του καθημερινού πολιτικού Τύ
που κράτησε έως τα τέλη της δεκαετίας
του ’80. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν
έντονα πτωτικές τάσεις στην κυκλοφο
ρία του, σε πρώτη φάση στις πρωινές
καθημερινές εφημερίδες και στη συνέ

χεια στις απογευματινές, ως συνέπεια
πρωτίστως των αλλαγών στην ελληνική
κοινωνία και δευτερευόντως της δημι
ουργίας μη κρατικών ηλεκτρονικών μέ
σων ενημέρωσης (ραδιόφωνο και τηλε
όραση στην αρχή, διαδικτυακοί τόποι
αργότερα). Η πτώση αυτή των πωλήσεων εμφανίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό
στα φύλλα που υποστήριζαν τον κεντροδεξιό χώρο. Μετά μάλιστα και την
πτώση του Ε λεύθ ερου Τύπου -ω ς συνέ
πεια των εσωτερικών ερίδων που κατέ
φαγαν το Ίδρυμα Βουδούρη- μόνον η
Κ αθημερινή διατηρεί αξιοπρεπή κυ
κλοφορία.
Αλλά και στον κεντροαριστερό Τύπο
οι συνέπειες της προσπάθειας του
ΠΑΣΟΚ να ελέγξει την πληροφόρηση,
στην αρχή με το πείραμα Πόπωτα και
στη συνέχεια με τον μεγαλοτραπεζίτη
Κοσκωτά, ήταν καταλυτικές - όχι τόσο
στο εκδοτικό κατεστημένο, καθώς Λαμπράκης, Τεγόπουλος, Μπόμπολας
βρήκαν άλλες διεξόδους επιχειρηματι
κής δραστηριότητας και εξακολούθη
σαν να ζουν και να βασιλεύουν, όσο
στις κυκλοφορίες των καθημερινών
φύλλων οι οποίες άρχισαν να παίρνουν
την κατηφόρα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 0 ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Η Ελευθεροτυπία έχει καταγράφει στη
συνείδηση του κοινού ως η εφημερίδα
που μάχεται ενάντια σε κάθε εξουσία,
εναντίον της διαπλοκής, των υπόγειων
σχέσεων κράτους και Τύπου και γενικά
ως η υπερασπιστής κάθε αδικημένου και
καταφρονεμένου. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ήταν επί σειρά ετών ο μοναδι
κός αποδέκτης των προκηρύξεων της
17Ν,τις οποίες, προς τιμήν της, δημοσί
ευε. Διευθυντής από τα πρώτα σχεδόν
χρόνια της έκδοσής της ο κ. Σεραφείμ
Φυντανίδης. Τίποτα δεν είχε σκιάσει ου
σιαστικά όλα αυτά τα χρόνια την αίγλη
της εφημερίδας, παρά τα ήξεις αφήξεις
του εκδότη της κ. Κίτσου Τεγόπουλου,
κυρίως στην υπόθεση Κοσκωτά.
Ήρθε όμως η υπόθεση Χρηστίδη και τα
τηλέφωνα 090, που δημοσιοποίησε ο
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος. Αποκαλύ
φθηκε ότι η οικογένεια Τεγόπουλου απο
μυζούσε τεράστια ποσά με το σύστημα
που είχε στηθεί, από χιλιάδες αφελείς
συμπολίτες μας που «έπεφταν» στο κυ-

νήγι του κέρδους. Για να αντιδράσει κα
τηγόρησε τον Alpha και τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο για τηλεδικεία με συνε
χή άρθρα του εκδότη της κ. Θανάση Τεγόπουλου στην Ελευθεροτυπία. Η δράση
όμως φέρνει αντίδραση και η «Ζούγκλα»
χτύπησε τον κύριο στηλοβάτη της εφη
μερίδας, τον διευθυντή της κ. Σεραφείμ
Φυντανίδη, ο οποίος ήταν ευάλωτος λό
γω των επιχειρηματικών δραστηριοτή
των της συζύγου του. Δυστυχώς η υπε
ράσπιση του κ. Φυντανίδη από τους συ
νεργάτες του ήταν πολύ κατώτερη των
προσδοκιών. Γράφτηκαν πολλά, ακόμα
και για τα «δικαιώματα των γυναικών»,
αλλά τίποτα για το αναμφισβήτητο γεγο
νός της απευθείας ανάθεσης έργωγ
στην κ. Βιργινία Βεντουράκη-Φυντανίδη;
Και το κυριότερο: γιατί δεν μιλάει ο κ. Σε
ραφείμ Φυντανίδης; Γνώριζε ή όχι τις
δραστηριότητες της συζύγου του; Ο Μά
κης Τριανταφυλλόπουλος την περασμέ
νη Κυριακή έδωσε ακόμα ένα χτύπημα
στην Ελευθεροτυπία: δημοσιοποίησε τα
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έργα που έχει πάρει από το κράτος εται
ρεία του ομίλου Τεγόπουλου, αλλά και τη
σύσταση εταιρείας με τον «τσοντοκαναλάρχη» κ. Χρηστίδη. Και δυστυχώς για
όλους, ο χορός καλά κρατεί...
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ TV
Αντίθετα η αγορά της Κυριακής και
στη συνέχεια η αγορά του Σαββάτου
αναδείχθηκαν σε νέο τόπο εκδοτικής
αντιπαράθεσης και κερδοφορίας. Με
την προσθήκη μάλιστα των περιοδικών
και εσχάτως των dvd, οι δύο αυτές μέ-
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ΚΟΥΡΗΣ ΚΑΤΑ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ: ΤΟ
ΠΡΩΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Όταν ο κ. Κοντομηνάς αποφάσισε να
μπει στο χώρο του Τύπου, κανένας
δεν πίστευε ότι σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα θα δημιουργούσε ένα κανά
λι, τον Alpha, στο οποίο θα έπαιρνε
τους περισσότερους από τους τηλεο
πτικούς σταρ της χώρας, θα κατα
κτούσε την κορυφή της ακροαματικό
τητας και θα αποσπούσε μεγάλο μερί
διο της διαφημιστικής πίτας. Όταν μά
λιστα ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος
έκανε τη μεγάλη μεταγραφή προς το
κανάλι της Κάντζας, στέρησε τον Alter
των κ.κ. Κουρή και Γιαννίκου από το
βασικό και ίσως μοναδικό όπλο του
στη μάχη της τηλεόρασης. Ο κ. Κουρής αντέδρασε με τον τρόπο που ξέ
ρει εδώ και δεκαετίες. Τη δυσφήμιση
του κ. Κοντομηνά με συνεχόμενα πρω
τοσέλιδα άρθρα στην Αυριανή, σχετι
κά με την προέλευση των χρημάτων
της ασφαλιστικής εταιρείας Interamerican της οποίας είναι μέτοχος. Η μά
χη αυτή κατέληξε στα δικαστήρια, οι
εντυπώσεις όμως έμειναν.
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ρες της εβδομάδας κατέχουν κυκλοφοριακά τη μερίδα του λέοντος, με συνέ
πεια να παίρνουν και το σύνολο σχεδόν
της διαφημιστικής πίτας.
Ταυτόχρονα, τα ειδησεογραφικά ρα
διόφωνα άρχισαν να χάνουν την αίγλη
τους, ενώ γιγαντώνονταν τα τηλεοπτικά
κανάλια, που «μάζεψαν» και τη διαφή
μιση.
Οι συμμαχίες που δημιουργήθηκαν
στο τηλεοπτικό τοπίο, ανέπτυξαν και
κάθε λογής λυκοφιλίες μεταξύ των πα
ραδοσιακών εκδοτών που είχαν ανοι
χτεί και στην τηλεόραση. Έ ν α μέσο
που τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται
παγκόσμια με γοργούς ρυθμούς.
Η Ελλάδα δεν έμεινε πίσω. Η μη δημι
ουργία μάλιστα νομικού πλαισίου από
τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της
ΝΔ, στην τρίχρονη παρενθετική κυβερ
νητική της θητεία, συνετέλεσε στην
αλόγιστη και χωρίς όρια άναρχη ανά
πτυξή της. Ουσιαστικά δηλαδή όποιος
είχε τα χρήματα άνοιγε και έναν τηλεο
πτικό σταθμό. Και αν για τους πανελλή
νιας εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς
δόθηκαν κάποια στιγμή προσωρινές
άδειες, η εκπομπή τοπικής εμβέλειας

σταθμών εξακολουθεί να παραμένει
ανεξέλεγκτη.
Το νέο τοπίο που δημιουργήθηκε, εκκόλαψε κάθε είδους σχέσεις μεταξύ εκ
δοτών, δημοσιογράφων, διαφημιστι
κών εταιρειών και βεβαίως της AGB
(της εταιρείας που μετράει τη θεαματι
κότητα).
Σε συνάρτηση μάλιστα με την επιδεί
νωση της οικονομίας, η οποία παρά τα
πακέτα της Ευρωπαϊκής Έ νω ση ς δεν
βγήκε ποτέ από το τούνελ, και της κα
ταστροφικής πολιτικής των τελευταίων
χρόνων στην Παιδεία, η ελληνική οικο
γένεια καθηλώθηκε μπροστά στη συ
σκευή της τηλεόρασης παρακολουθώ
ντας αδιακρίτως τα πάντα από το πρωί
έως το βράδυ. Το γεγονός αυτό όπλισε
την τηλεόραση με μια πραγματικά κα
ταλυτική δύναμη. Μ ε όπλο τους τη θεα 
ματικότητα, που είχε ως συνέπεια και
τα μεγάλα διαφημιστικά έσοδα, οι καναλάρχες άρχισαν να βγάζουν στον
πλειστηριασμό τα ονόματα δημοσιο
γράφων, παρουσιαστών κ.λπ. που που
λούσαν στο γυαλί. Και ο πόλεμος άρχι
σε να γίνεται πλέον πολύ σκληρός και
προσωποπαγής.

0 πόλεμος Τριανταφυλλόπουλου - «Ελευθεροτυπίας»,
που κρατάειτην κυκλοφορία, οδηγεί σε...

Νέες ϋυκοφιϊΐίες στα ΜΜΕ
• Ακόμη περιμένει ο κόσμος να δώσει πειστικές απαντήσεις ο Φυντανίδης, που
δύσκολα θα παραμείνει στη διεύθυνση της εφημερίδας του Τεγόπουλου
ΤΟ ΘΕΜΑ, 0 ΘΕΜΟΣ ΚΑΙ 0 ΜΑΚΗΣ
Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στην άλλη κύρια συνισταμένη που συνετέ
λεσε στην τελευταία κρίση του Τύπου. Την κυριακάτικη εφημερίδα Θέμα, η οποία
εμφανίστηκε την άνοιξη στα περίπτερα και σάρωσε τις κυκλοφορίες, προκαλώντας
αναταραχή στους παραδοσιακούς εκδότες. Στο Θέμα ως εκδότες εμφανίζονται οι
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, Θέμος Αναστασιάδης και Τάσος Καραμήτσος.
Στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ είναι γνωστό πως ο Θέμος δεν έχει και τις κα
λύτερες σχέσεις με το συγκρότημα Τεγόπουλου και ειδικά με τον Σεραφείμ Φυντανίδη, από την εποχή της «Μαύρης Τρύπας». Τα γραπτά του Θέμου είχαν απασχολή
σει το Αντί τον Μάιο του 1995 σε μία ακόμα συζήτηση που είχε ανοίξει το περιοδικό
για την αξιοπιστία του Τύπου.
Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος έχει προκαλέσει κατά καιρούς ποικίλες
αντιδράσεις για τον τρόπο που χειρίζεται το ρεπορτάζ, έκανε αίσθηση φέτος και με
την πολύ καλή μεταγραφή του στον Alpha από τον Alter, αλλά και με την τηλεοπτική
διαχείριση του γάμου του. Και βέβαια είναι αυτός που άνοιξε το νέο κεφάλαιο στον
πόλεμο των- εκδοτών.
Έχοντας ξεφύγει πια και οι δύο από τα ακραιφνώς δημοσιογραφικά τους καθήκο
ντα, εμπλέκονται στα εκδοτικά παιγνίδια της νέας εποχής.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ: NA
ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ
Η ΔΗΜ ΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το συγκρότημα Λαμπράκη, ένα από
τα ελάχιστα που έχουν επιβιώσει σε
δύσκολες και περίεργες εποχές,
από τον Μεσοπόλεμο που πρωτοεμφανίστηκε μέχρι σήμερα, έπαιζε
και παίζει σπουδαίο ρόλο στη δια
μόρφωση των δεδομένων στο χώρο
του Τύπου και της πολιτικής ζωής
της χώρας. Ως γνωστόν, πολλές
φορές, κυρίως πριν από τη δικτατο
ρία, συνέβαλε σε αλλαγές κυβερνή
σεων και πολιτικών προσώπων και
έπαιξε ενεργό ρόλο την περίοδο
της Αποστασίας. Σήμερα τα ηνία
του ομίλου τα έχει πάρει ουσιαστι
κά ο εκδότης του Β ήματος κ. Στ.
Ψυχάρης μετά την αγορά μεγάλου
πακέτου μετοχών του κ. X. Λαμπρά
κη το περασμένο καλοκαίρι. Ο κ. X.
Λαμπράκης ασχολείται με το αμαρ
τωλό Μέγαρο Μουσικής και το νέο
Λυρικό Θέατρο που κατασκευάζει,
με χρηματοδότηση βέβαια του κρά
τους. Από το έγκριτον Βήμα, τη ναυ
αρχίδα άσκησης πολιτικής του Συ
γκροτήματος, ο «δημοσιογραφικός
αστέρας» κ. Γ. Πρετεντέρης πρότεινε σε άρθρο του με τίτλο «Το άταφο
πτώμα της διαπλοκής», την Κυριακή
20 Νοεμβρίου, να μην ξαναμιλήσου
με πια για διαπλοκή. Ο αρθρογράφος, που φαίνεται ότι γνωρίζει πολ
λά και φοβάται ότι άνοιξε το κουτί
της Πανδώρας, υποστηρίζει ότι «το
ματσάκι κ ού ρ α σ ε. Και κυρίω ς ε ξ α 
ντλήθηκε. Π ρέπει να θαφ τεί το πτώ 
μ α γιατί έκανε κ ακό σ ε όλ ου ς και κυ
ρίω ς στην Ελλάδα. Όχι για να κ ου 
κουλώ σουμ ε τίποτα αλλά για να
δού μ ε επ ιτέλους κ α τά φ α τσ α την
πραγματικότητα». Η οποία πραγμα
τικότητα είναι: π τα ψ άχνετε τώ ρα;
αυ τά γίνονταν, γίνονται και θ α γίνο
νται. Αυτά θα συζητάμε; Διότι κου
ράστηκε να δίνει εξηγήσεις και να
επινοεί δικαιολογίες. Και η κατά
Πρετεντέρη πραγματικότητα ερμη
νεύεται πολύ απλά. Ό,τι φ άγαμ ε
φ άγαμε, π ά μ ε γι' άλλα. Άξιος ο μι
σθός σας από το Συγκρότημα και το
Mega, κ. Πρετεντέρη, όπου, ας
υπενθυμίσουμε, μέτοχος είναι και ο
κ. Τεγόπουλος!

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ
Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι πα
ραδοσιακοί εκδότες στην ελληνική
σκηνή είναι πλέον λίγοι, αλλά ακόμη κι
αυτοί έχουν επεκταθεί και σε άλλες,
εκτός Τΰπου, δραστηριότητες. Κυρίως
σε επιχειρήσεις που έχουν σχέση με
κρατικά έργα και προμήθειες. Και
ακριβώς εδώ είναι το καταλυτικό ση
μείο στην πορεία του Τύπου στη χώρα
μας: Στις σχέσεις εκδοτών και κράτους,
οι οποίες κατά την εικοσαετή διακυ
βέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ θέριεψαν, και αποκορύφωμά τους είναι
οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο πόλεμος που
λέγαμε πρωτύτερα πήρε ανεξέλεγκτες
διαστάσεις, γιατί «το μέλι είναι πάντα
πολύ γλυκό» και δύσκολα αντιστέκεται
κανείς. Όταν μάλιστα η κατοχή μέσων
ενημέρωσης είναι εκ των πραγμάτων
μέσο πίεσης, τότε τα χτυπήματα δίνο
νται και κάτω από τη ζώνη. Οι πάντες
όμως στο χώρο του Τύπου μέσες άκρες
γνωρίζουν τις δραστηριότητες του πλη
σίον τους, καθώς τα πάντα διαδραματί
ζονται στο τρίγωνο Βαλαωρίτου-Κολωνάκι-Σύνταγμα, και πολύ δύσκολα κάτι
μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα
κρυφό.
Ωστόσο, την ομερτά που είχε δημιουργηθεί μετά την άνοδο της ΝΔ στην
εξουσία, την άνοιξη του 2004, και τους
Ολυμπιακούς της Αθήνας, ήρθαν να
διαρρήξουν ορισμένα γεγονότα που
ταρακούνησαν το παγωμένο τοπίο του
ελληνικού Τύπου. Τα κυριότερα είναι ο
νόμος περί βασικού μετόχου και η κυ
ριακάτικη εφημερίδα Το Θ έμα των
Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Θέμου

Αναστασιάδη και Τάσου Καραμήτσου,
που χτύπησε κατευθείαν με την έκδοσή
της την πρώτη θέση στις κυριακάτικες
κυκλοφορίες. Μ ε την υποστήριξη μάλι
στα που παρέχουν από τις εκπομπές
τους στον Alpha οι δύο από τους εκδό
τες, η επιτυχία είναι απόλυτη και τα
διαφημιστικά έσοδα ρέουν και προς το
κανάλι του τέω ς ιδιοκτήτη της Interamerican κ. Κοντομηνά και προς την
εφημερίδα. Η διαφημιστική πίτα όμως
στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένη, και
ένα νέο μέλος κόβει μερίδιο. Όταν μά
λιστα ο «βασικός μέτοχος» έχει αλλά
ξει τους συσχετισμούς και κυρίως έχει
περιορίσει τη ροή των εσόδων προς
τους μεγαλοεκδότες από τις παράπλευ
ρες δραστηριότητες, τότε η αντίδραση
είναι προ των πυλών. Γιατί, όταν κάποι
ος χάνει, αντιδρά. Η Ε λευθ εροτυπ ία
ήταν φανατική υπέρμαχος του βασικού
μετόχου, σε αντίθεση με τον όμιλο
Μπόμπολα που έχασε πολλά από την
εφαρμογή του.
ΤΑ ΑΜΑΡΤΩΛΑ 090
Ορισμένοι εκδότες επεκτείνονται σε
δραστηριότητες που έχουν σχέση με
την ανάπτυξη της τηλεφωνίας και οι
οποίες ακροβατούν στα όρια της νομι
μότητας. Όλη αυτή η πολυπλοκότητα
των δραστηριοτήτων τούς φέρνει σε δο
σοληψίες και με άτομα των οποίων ο
βίος ελέγχεται από όλες τις πλευρές. Σε
συνάρτηση μάλιστα με το τεράστιο βά
θος στο οποίο φτάνει η διαπλοκή στα
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και
τις κάθε λογής σχέσεις που αναπτύχθη
καν, οτιδήποτε ακουμπήσεις φέρνει

ΟΜ ΙΛΟ Σ Κ0ΣΚΩΤΑ: ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ
Η μεγάλη καμπή στις σχέσεις μεταξύ των διάφορων συντελεστών του Τύπου σημει
ώθηκε όταν εισήλθε στο παιγνίδι ο μεγαλοτραπεζίτης Γ. Κοσκωτάς με τις πλάτες
του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ. Το Αντί έπαιξε ενεργό ρόλο στο να βγει
στην επιφάνεια το μεγάλο αυτό σκάγδαλο που συγκλόνισε την πολιτική ζωή της χώ
ρας στα τέλη της δεκαετίας του ’80-|αρχές δεκαετίας του '90. Τα χρήματα που έπε
σαν στην αγορά ήταν πολλά. Νέες εφημερίδες και περιοδικά εκδόθηκαν, ραδιοφω
νικοί σταθμοί άνοιξαν, οι μισθοί κάποιων δημοσιογράφων εκτινάχθηκαν στα ύψη.
Και βέβαια, όταν διαλύθηκε η Γραμμή, η εκδοτική εταιρεία του μεγαλοτραπεζίτη,
τα ιμάτιά της διαμοιράστηκαν «νύχτα», με περίεργες διεργασίες, επί κυβερνήσεως
Μητσοτάκη.
Στο εκδοτικό συγκρότημα Κοσκωτά συντελέστηκε το πείραμα του ΠΑΣΟΚ για τα
νέα τζάκια στο χώρο του Τύπου. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πρώην μεγαλοστελέχη της Γραμμής παίζουν ακόμα σήμερα ενεργό ρόλο στην εκδοτική σκηνή
της χώρας, θέλοντας να ξεχάσουν το παρελθόν τους.
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στην επιφάνεια και κάτι άλλο.
Όταν λοιπόν κάνει κάποιος ρεπορτάζ
για τα σκάνδαλα, δεν είναι δύσκολο να
βρεθεί, αν μάλιστα είναι και λιγάκι
υποψιασμε'νος, μπροστά σε περίεργες,
το λιγότερο, καταστάσεις. Έχοντας
υποφέρει η χώρα τα τελευταία χρόνια
από διάφορα σκάνδαλα, με αποκορύ
φωμα εκείνο του χρηματιστηρίου, δεν
είναι δύσκολο να βρεθεί κάτι. Και ο
Μάκης βρήκε και ε'βγαλε το θέμα Χρηστίδη, όπως κάθε δημοσιογράφος που
έχει ένα τέτοιο θέμα στα χέρια του, το
οποίο εκτός από την παραίτηση Ρεγκούζα είχε και άλλες, σοβαρότατες,
παρενέργειες. Ενέπλεκε τον κ. Τεγόπουλο, τον εκδότη της Ε λευθ εροτυπ ίας.
Γιατί η οικογένεια Τεγόπουλου διαχει
ρίζεται με την εταιρεία Medíatel τα
«αμαρτωλά» τηλέφωνα 090, από τα
οποία έχει τεράστια κέρδη, σε αγαστή
συνεργασία με τον κρατικό O TE αλλά
και τον κ. Χρηστίδη.
Η δημοσιοποίηση αυτή ξεχείλισε το
ποτήρι της ανοχής του ομίλου Τεγό
πουλου για τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, και αντεπιτέθηκε με κατηγο
ρίες για τηλεδικαστές. Η απάντηση της
άλλης πλευράς στο χτύπημα ήταν τα
Ολυμπιακά έργα που πήρε με ανάθεση
η κυρία Βεντουράκη-Φυντανίδη. Γιατί
το ζήτημα δεν είναι μόνο να βγουν στη
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ:
ΕΝΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑ ΑΥΤΑ
Μια πτυχή της κρίσης στον Τύπο που
δεν έχει αναδειχθεί πολύ το τελευταίο
χρονικό διάστημα είναι ο ρόλος του κ.
Σωκράτη Κόκκαλη. Και ο λόγος που το
αναφέρουμε είναι διότι σε ορισμένα
γεγονότα, όπως η πώληση του Flash,
η αλλαγή ιδιοκτησίας του Ποντικιού, η
έκδοση της εφημερίδας Το Θέμα,
ενεργό ρόλο έπαιξαν δημοσιογράφοι
που κατά καιρούς είχαν στενή σχέση
με το αφεντικό της Intracom και του
Ολυμπιακού. Βεβαίως κάποιες εξηγή
σεις έχουν δοθεί. Επειδή όμως σ ’ αυτή
τη χώρα έχουμε πλέον πάψει προ πολλού να πιστεύουμε σε συμπτώσεις,
μήπως κάποια ανεξάρτητη αρχή θα
πρέπει να ελέγξει τις εξηγήσεις αυτές;
Διότι πολλά χρήματα κυκλοφορούν
τελευταία στα Μέσα Μαζικής Ενημέ
ρωσης και οι εποχές δεν προσφέρονταιγι’ αυτό.
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δημοσιότητα οι δραστηριότητες του
ομίλου Τεγόπουλου, που στο κάτω κά
τω ήταν γνωστές. Όταν ο πόλεμος για
τη διαφημιστική πίτα σε συνθήκες οι
κονομικής δυσπραγίας είναι ολοκλη
ρωτικός, πρέπει να χτυπηθεί το πραγ
ματικό στήριγμα της Ε λ ευ θ εροτυ π ίας,
που δεν είναι άλλο από τον διευθυντή
της κ. Σεραφείμ Φυντανίδη. Καθώς μά
λιστα ήταν ο κύριος πολέμιος της δια
πλοκής και των σκανδάλων, όπως
προηγουμένως αναφέραμε, αλλά ταυ
τόχρονα ήταν ανοιχτός σε όχι και τόσο
διαφανείς δραστηριότητες, το πουλόβερ άρχισε να ξηλώνει...
Την περασμένη Κυριακή στην εκπο
μπή του ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος
προχώρησε περισσότερο. Έ βγα λε στη
δημοσιότητα τα έργα που είχε πάρει
από το κράτος μελετητική εταιρεία, βα
σικός μέτοχος της οποίας είναι ο κ. Τεγόπουλος. Έ δ ω σ ε επίσης στη δημοσιό
τητα στοιχεία για κοινή εταιρεία, σχετι
κά με παραγωγή θεατρικών παραστά
σεων, που έχουν ιδρύσει ο όμιλος Τεγόπουλου με τον κ. Χρηστίδη. Και όλα αυ
τά την περίοδο της κορύφωσης της αρθρογραφίας της Ε λ ευ θ ερο τυ π ίας κατά
της διαπλοκής και της ανάληψης δημό
σιων έργων από τους κατέχοντες Μ έσα
Μαζικής Ενημέρωσης.
Πού θα καταλήξει όλη αυτή η αντιδι
κία; Κανένας δεν ξέρ ει, γιατί οι δυνά
μεις δρουν πλέον ανεξέλεγκτες. Οι
επιπτώσεις για το σύνολο του Τύπου
θα είναι καταλυτικές. Το θολό τοπίο
των σχέσεων Τύπου και εξουσίας ανα
δύεται σιγά σιγά σε όλο του το μεγα
λείο, ταυτόχρονα με τις χαίνουσες
υποθέσεις στη Δικαιοσύνη και την
Εκκλησία. Και οι εκπλήξεις για όλους
θα είναι πολύ μεγάλες και σε πολλα
πλά επίπεδα. Τόσο μεγάλες που το
σκάνδαλο Κοσκωτά θα φαντάζει πα
ρωνυχίδα. Η Ελλάδα είναι πλέον από
λυτα εμφανές ότι έχασε είκοσι χρόνια
σε όλους τους τομείς, πολιτικό, οικο
νομικό, πολιτιστικό. Και τα Μ έσα Μα
ζικής Ενημέρωσης δεν είναι καθόλου
άμοιρα ευθυνών. Το ερώτημα είναι
πώς θα ξεπερα στεί η σημερινή κρίση
και ποιες θα είναι οι νέες, άφθαρτες
δυνάμεις που θά καταφέρουν να τα ξ ε 
κολλήσουν από τον βάλτο ανυπολη
ψίας.
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Η ΔΗ Μ ΟΣΙΟΓΡΑΦ ΙΑ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ
ΤΗ Σ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ
Το δημοσιογραφικό επάγγελμα την
τελευταία εικοσαετία βρίσκεται σε βα
θιά κρίση από την οποία πολύ δύσκο
λα θα καταφέρει να εξέλθει. Η δημι
ουργία μη κρατικών ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών σταθμών στο τέλος της
δεκαετίας του ’Β0, δημιούργησε πολ
λές θέσεις εργασίας, με χαμηλούς ως
επί το πλείστον μισθούς. Η πλήρωση
των θέσεων αυτών έγινε σ ’ ένα μεγά
λο ποσοστό με άτομα χωρίς προσό
ντα, στην πλειοψηφία τους αποτυχόντες φοιτητές των πανελληνίων εξετά
σεων που βρήκαν μια διέξοδο στην
ανεργία. Η κρίση όμως ήταν προ των
πυλών και ξέσπασε πριν από μερικά
χρόνια. Δεν μπορούμε να κρύβουμε
την παθογένεια του χώρου. Ο κόσμος
έπαψε να διαβάζει και ένα μεγάλο πο
σοστό της ευθύνης το έχουν οι δημο
σιογράφοι. Οι εκδότες δεν πληρώ
νουν, τα μπλοκάκια συνεχώς αυξά
νουν, η ΕΣΗΕΑ έκανε έξι μήνες να
βγάλει προεδρείο. Όλοι προσπαθούν
να βολευτούν κάπου και μόνο μια μι
κρή μειοψηφία κερδίζει τα μεγάλα πο
σά που γράφονται και κάνουν εντύπω
ση. Δυστυχώς πολλοί συνάδελφοι θε
ώρησαν ότι η δημοσιογραφία είναι
ένα εύκολο επάγγελμα με πολλά χρή
ματα. Εντυπωσιάστηκαν και από τα
μαύρα χρήματα που εύκολα έβγαιναν
την περίοδο της χρηματιστηριακής
φούσκας και νόμισαν ότι «κτύπησαν
λαβράκι». Δεν είναι όμως έτσι. Και αν
δεν το καταλάβουν γρήγορα, το παι
γνίδι θα έχει χαθεί όχι μόνο γι’ αυτούς
αλλά για όλο τον χώρο.
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VALERY LARBAUD
Ε ρ α σ τέ ς , ευτυχισ μένοι ερ ασ τές.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ

ΔΙΑΠΛΟΚΗ
όρος «διαπλοκή» έχει αρκούντως αναφερθεί, περιγράφει και ερμηνευτεί
τώρα και μια δεκαετία. Από τον πρωθυπουργό έχει γίνει σύνθημα ο αγώ
νας εναντίον της διαπλοκής και δεν περνά ημέρα που να μην σκοντάφτουμε
πάνω της. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πλέγμα σχέσεων που αφορά τώρα πια
τα εκδοτικά συγκροτήματα και τα τηλεοπτικά κανάλια καθεαυτά. Είναι οι πολ
λαπλές συμμαχίες, οι «συνεταιρισμοί», οι εταιρείες που έχουν στηθεί προκειμένου να λειτουργεί κάθετα και οριζόντια το σύιπημα. Από τα δημοσιο
γραφικά γραφεία μεταβαίνουμε στα συγκροτήματα εκτυπώσεων και από κει
στα πρακτορεία διανομής. Αυτά στον Τύπο. Στην τηλεόραση, η παραγωγή

Ο

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜ

εικόνα της λευκής σελίδας με τη φωτογραφία του
παπαγάλου του Μ. Τριανταφυλλόπουλου και τη
λεζάντα «Καλά εσύ έφ υγες νωρίς» που την συνόδευε,

Η

ελληνικού Τύπου.
Ο ταλαίπωρος παπαγάλος είχε καεί στην πυρκαγιά
στα στούντιο του Ά λφα πριν λίγες ημέρες. Α πό την
μεριά της Ε λ ευθ ερ ο τυ π ία ς δόθηκαν επανειλημμένα
«εξηγήσεις», ότι επρόκειτο περί λάθους κ.λπ. αλλά
πάντως μένει και αιωρείται το γεγονός ότι υπάρχουν
εγκέφαλοι που, μη έχοντας το Θ εό τους, ξεπέφτουν
σε τέτοια άθλια τρικ. Ποιος να τους ζηλέψει;

ΠΛΟΚ

εικόνων αντικαθιστά την παραγωγή κειμένων και τα πρακτορεία διανομής
είναι τώρα οι συχνότητες, που όμως είναι προνόμιο του κράτους. Παρένθετα
στην παραγωγή αυτών των ειδήσεων και των εικόνων είναι τα μεγάλα διαφη
μιστικά γραφεία αλλά και άλλες επιχειρήσεις (βλ. ΜβόιείθΙ λ.χ.) που λειτουρ
γούν πάνω στο χορτάρι που στρώνουν εκδοτικές και τηλεοπτικές δράσεις.
Στο αναδημοσιευόμενο από την Απογευματινή της Κυριακής 20 Νοεμβρίου
διάγραμμα εμφανίζονται όλοι οι «συνδυασμοί» και τα μονοπάτια συναντήσεων
των εκδοτών και καναλαρχών. Π.χ. ο Τεγόπουλος τρώγεται χρόνια τώρα με
τον ΔΟΛ. Αυτό δεν τους εμποδίζει πάντως να συστήνουν από κοινού τον Αργό

ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΖΩ

στο φύλλο της Κ υ ρ ια κ ά τικ η ς Ε λ ευθ ερ ο τυ π ία ς της
20.11.2005, ήταν μια από τις πιο μαύρες σελίδες του

ΚΑΙ

rairio

3 3 %

ΕΚΤΥΠ Ω ΤΙΚΗ
Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

DIVA
EXODOS

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

εθ ν ο ζ

ΕΘΝΟΣΤ
ΗΜΕΡΗΣ
GOALNC

Γ0Μ ΙΛΟΣ AN TEN N A Α.Ε.
A N T1T.V .
A N TI RADIO
ΡΥΘΜΟΣ RADIO

Τ.ν.ΖΑΙ
Ε κ τυ π ω τικ π

ΝΕΕΣ ΑΤΙ

μονάδα
Σιιντργιι
μηνιαίο

ΤΟ ΒΗΜΑ
ΤΑ ΝΕΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

IN.GR
studio ΑΤΑ

Κ Ο Υ Ρ Η Σ M edid
ΑΥΡΙΑΝΗ
ΦΙΛΑΘΛΟΣ
LOVE RADIO

Ε τα ιρ ε ία

διανομής Τύπου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. *

ΑΠΟΓΕΥΜ ΑΤΙΝΗ Α.Ε
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ν·'-Μ««!·ιρυ» .............

Jk.

20 %
[ B E S T E N D Α.Ε.
0 ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

36

i

Η

Η Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν ΣΤΑ ΜΜΕ
του Τύπου, ένα πρακτορείο διανομής των εντύπων. (Η νομιμότητα του Άργου
αλλά και του άλλου πρακτορείου, της Ευρώπης των Μπόμπολα-Αλαφούζου,
είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία). Οι δύο «αντίπαλοι» εκδοτικοί μηχανισμοί,
συναντώνται όμως και αλλού: στο τηλεοπτικό κανάλι Mega στο οποίο συμμε
τέχουν και οι Βαρδινογιάννης και Μπόμπολας. Παρακολουθώντας αυτήν την
πλοκή των σχέσεων διαπιστώνει κανείς ότι η υπόθεση της πληροφόρησης
έχει μεταλλαχθεί σε ένα τεράστιο σύμπλεγμα οικονομικών συμφερόντων που
δεν απέχει πολύ από τα καρτέλ. Επιδίωξη είναι η μεγιστοποίηση των κερδών
και όχι η μάχη για την πληροφόρηση του κοινού. Το καρτέλ λειτουργεί πολλές

φορές με αποσιωπήσεις και κάλυψη των άλλων εταίρων. Ποιος λ.χ. έχει γρά
ψει έστω και λίγες αράδες για τα όσα παράνομα έχει διαπράξει ο Λαμπράκης
στο Μέγαρο; Οι λοιποί συνέταιροι, μη έχοντας ζωτικά ενδιαφέροντα, τον αφή
νουν να παίζει «στα χωράφια του». Πληροφόρηση επ' αυτού μηδενική.
Το διάγραμμα της Απογευματινής έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από όση
με πρώτη ματιά φαίνεται. 0α δούμε προσεχώς εάν τα φαινόμενα αυτά βρί
σκονται στους προβληματισμούς όσων σκαρώνουν σήμερα νέους νόμους
για τις αδειοδοτήσεις και τον περιορισμό της συγκέντρωσης στον Τύπο και
την τηλεόραση.
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Τι δώρο διαβάζετε;
του Κώστα Δημ. Χρονόπουλου

Υπάρχουν στον Τύπο κάποια πρωτοσέλιδα καταγγελτικά της έκλυσης των
ηθών, ενώ στις μέσα σ ελίδες διευκολύνεται ο αναγνώστης ώστε να
ικανοποιήσει τις επ ιθυμίες και τα βίτσια του. Στα ηλεκτρονικά MME γίνονται
εκπομπές με ηθικολογούντες οι οποίοι κατακεραυνώνουν. Αργότερα το ίδιο
κανάλι διαφημίζει πιπεράτα προϊόντα και αξέχαστες εμπ ειρίες που μπορεί
κανείς να απολαύσει με το τηλ. 0 9 0 ... που υπάρχει στην οθόνη. Για όποιον
έχ ει «επιθυμίες» αλλά όχι χρήματα για επισκέψεις παρέχεται η δυνατότητα
να ικανοποιηθεί... τηλεφωνικά! Υπάρχει αφθονία τολμηρών φωτογραφιών
ώστε ο υποψήφιος πελάτης να βλέπει το λαχταριστό εμπόρευμα.

ανταγωνισμός επιστρατεύει άσκε
φτα και αχαλίνωτα ό,τι μπορεί να
ερεθίσει τα μηχανάκια μέτρησης
ώστε να αυξηθεί η διαφημιστική
προτίμηση και συνεπώς τα έσοδα.
Θέματα που έχουν να κάνουν με σκάνδα
λα, διαστροφές, διαφθορές και διαπλο
κές παρουσιάζονται ως... φυσικά φαινό
μενα και αξιοζήλευτες επιλογές. Διασύ
ρονται άνθρωποι αναίτια, κουρελιάζεται
η ιδιωτική τους ζωή ή οι ερωτικές τους
προτιμήσεις, επειδή -δήθεν- ενδιαφέρεται το κοινό που το εθίζουν σε τέτοια
άθλια ενασχόληση για να γεμίσουν τηλε
οπτικές ώρες και να κερδιθούν με αθέμι
το τρόπο χρήματαί Ειδικές... πολιτιστικές
εκπομπές προσφέρουν ακατάσχετο κοτσομπολιό και ασυγκράτητο διασυρμό,
χωρίς έλεος.
Κάποτε διαθέταμε έντυπα «γνώμης».
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Υπήρχαν εφημερίδες και περιοδικά με
αξιόλογους και αξιοπρεπείς αρθρογράφους, χρονογράφους, κ.ά., που με τη
γραφίδα και τις αναλύσεις τους έδιναν
πνευματική τροφή και ακόνιζαν την κριτι
κή σκέψη του αναγνώστη ή τον δρόσιζαν
με πνευματώδη κείμενα και σχόλια! Εξε
λικτικά και... κατρακυλιστικά φθάσαμε
στα εκφυλιστικά σημερινά φαινόμενα.
Αγοράζουμε «καταπότια» για γρήγορη
κατανάλωση, μια και δεν έχουμε χρόνο,
σε μια απέλπιδα προσπάθειά μας να ενη
μερωθούμε για γεγονότα που τα γνωρί
ζουμε, από τα ηλεκτρονικά μέσα, από
χθες!
Χ
Αλλά «τα καλά τα παλλικάρια ξερουν κι
άλλα μονοπάτια» ή «η απληστία τέχνας
κατεργάζεται και μοντέρνους σχεδιασμούς απεργάζεται». Το ξεκινούν οι ισχυ
ροί και ακολουθούν οι μικροί, αλλά η από-

σταση μεγαλώνει! Επόμενο είναι! Τα «δώ
ρα» ή «ένθετα» ή «εμπόρευμα» ή «προϊό
ντα» ποικίλλουν: εσωκλείονται απίστευτα
και αντιφατικά πράγματα όπως ειδικά πε
ριοδικά, video, CD, DVD, δισκέτες, πουλόβερ, μπουρνούζια, κουβέρτες, μαξιλά
ρια, ψάρια, κοτόπουλα, παστουρμάς,
καλλυντικά, τσάντες, τσόντες, viagra κ.ά.
Ικανοποιούνται όλα τα γούστα και όχι μό
νο του ανταγωνιστικού κοινού αλλά και
των εκδοτών, δημοσιογράφων και λοιπών
οικονομικών παραγόντων που αναμι
γνύονται στις «εκδόσεις» άμεσα ή έμμε
σα.
Δίδεται η εντύπωση ότι η ΕΣΗΕΑ έχει υι
οθετήσει ή ανεχθεί την μοντέρνα... «δη
μοσιογραφία» για να επιτύχει την ένταξή
της στον σύλλογο των σούπερ-μάρκετ!
Συγχωνεύσεις και γιγαντώσεις απαιτού
νται στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.
Αυτές ποτέ δεν πρόκειται να είναι πνευμα
τικές παρά μόνον υλικές. Ό,τι «χωράει»
στις σελίδες... μεταφέρεται μετριαξονικά
στα περίπτερα... Η γυναίκα μου φωνάζει
κάθε φορά που πηγαίνω για εφημερίδα:
«Κώστα, πήρες το καροτσάκι της λαϊκής;»
Έχει δίκιο, γιατί λησμονώ συχνά το πρό
βλημα με τη μέση μου. Σκηνές απείρου
κάλλους με την επιστράτευση του «ελλη
νικού δαιμόνιου» που μεγαλουργεί! Πα
λιές αξέχαστες ταινίες, αντίκες, αναμνη
στικά, εδέσματα κ.ά. δεν αρκούν.
Η πατρότητα του «περιτυλίγματος» ανή
κει στην ψαραγορά όπου παραδοσιακά
τυλίγουν τα ψάρια σε εφημερίδες. Αυτά,
για να αποδώσουμε τα του Καίσαρος τω
Καίσαρι και τα του ψαρά στα...
Μ.Μ.'Εκπτωσης.
Η διαφήμιση σε ενημερώνει: «Την Κυ
ριακή η τάδε εφημερίδα προσφέρει το
δείνα αντικείμενο». Ασύδοτοι τυποκτόνοι
περιφέρονται και κυριαρχούν. Η «εκφυλιστική μας κοινωνικοπάθεια» δεν θερα
πεύεται όταν ξορκίζουμε και πυροβολού
με στα πρωτοσέλιδα ενώ διαφημίζουμε
και υποθάλπουμε στις εσωτερικές σελί
δες!
ΥΓ.: Ο «ανωγραφόμενος» σας προτείνει
να διαβάζετε προσεκτικά τα δώρα σας,
αφού βέβαια τα ανοίξετε και πετάξετε το
άχρηστο -καταπώς το κατάντησαν- έντυ
πο περιτύλιγμα!...
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Ο καβγάς Τριανταφυλλόπουλου-Φυντανίδη
και ο πόλεμος εκδοτών-καναλαρχών
το υ Τ ά κ η Διαμαντή

σκευαστικής εταιρείας.
Για λόγους προφανείς, δεν θέλουμε
να εμπλακούμε σε χαρακτηρισμούς για
το είδος και την ποιότητα των αναληφθέντων έργων (με την τροπή που
έχουν πάρει τα πράγματα, το θέμα
αφορά πλέον τις αρμόδιες υπηρεσίες
και τη Δικαιοσύνη), όσο και αν είναι
γνωστό ότι στο κάτω-κάτω η κ. Βεντου
ράκη, με την ιδιότητα του επιχειρημα
τία, λειτούργησε απλώς ως μεσάζων με
ταξύ των ελληνικών αρμόδιων φορέων
και της ολλανδικής κατασκευαστικής
εταιρείας, παίρνοντας γι’ αυτό τη νόμι
μη αμοιβή της.
νέοι «Ρομπέν των Δασών», προς εκμε
Ούτε όμως έχουμε και την πρόθεση να
τάλλευση της απουσίας του κράτους,
εμπλακούμε στην οικογενειακή ζωή
του Σεραφείμ Φυντανίδη, αν και, από
για να καθαρίσουν -τά χα - την «κόπρο
τις αποκαλύψεις που δημοσιοποιήθη
του Αυγείου», να ξεμπροστιάσουν τους
καν, γίνεται φανερό ότι η κ. Βεντουρά
αμαρτωλούς και να τους παραδώσουν
στην κοινή χλεύη. Και ένα τέτοιο προϊ
κη ενήργησε υπολογίζοντας στο όνομα
του συζύγου της και στη θέση που κατέ
όν της κατάστασης αυτής είναι και ο
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος. Έ ν α ς
χει, από την οποία αναντίρρητα δικαι
ούται να έχει προσωπικές επαφές
δραστήριος και ακριβοπληρωμένος δη-ακόμα και φιλικές σχ έσ εις- με εκπρο
μοσιογράφος-επιχειρηματίας της τηλε
σώπους της πολιτικής.
όρασης και πρόσφατα εκδότης εφημε
Από αυτό το τελευταίο ωστόσο προ
ρίδας, για τον οποίο πάντως διατυπώ
νονται πολλά ερωτηματικά και ενστά
κύπτει ένα τεράστιο ηθικό θέμα, για το
σεις ως προς τους τρόπους και τα μέσα
οποίο ο διευθυντής της Ε λ ευ θ εροτυ 
που χρησιμοποιεί, καθώς και τις δια π ία ς, με το ειδικό βάρος που διαθέτει,
συνδέσεις του με διάφορα πολιτικοοι
όφειλε να δώσει μια άμεση απάντηση,
κονομικά κυκλώματα.
κάποια επί της ουσίας εξήγηση. Την
όφειλε τόσο στους ανθρώπους που μο
Τελευταίο «θύμα» της «σταυροφο
ρίας κατά της διαφθοράς» του «Μάκη»
χθούν καθημερινά για την εφημερίδα
υπήρξε και ο Σεραφείμ Φυντανίδης,
που διευθύνει, όσο και στις χιλιάδες
των αναγνωστών της, αλλά και στο σύ
διευθυντής εδώ και περίπου τριάντα
νολο της κοινής γνώμης, η οποία εδώ
χρόνια
της
εφημερίδας
και χρόνια του συμπεριφέρεται με τον
Ε λ ευ θ ερ ο τυ π ία, ο οποίος συνδέθηκε με
την επιχειρηματική δραστηριότητα της
μεγαλύτερο σεβασμό.
Μια τέτοια εξήγηση -η καθυστέρηση
συζύγου του, Βιργινίας Βεντουράκη,
και την εκ μέρους της παράνομη ανά
της οποίας την καθιστά όλο και δυσκο
λότερη- θα άμβλυνε τις εντυπώσεις, θα
ληψη κατασκευής Ολυμπιακών έργων
για λογαριασμό μιας ολλανδικής κατα
έβαζε τα πράγματα στην πραγματική

Η ιστορία του καβγά που ξέσπασε ανάμεσα στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο
και τον Σεραφείμ Φυντανίδη (από τον ΑΙία και Το Θέμα ο πρώτος, από την
Ελευθεροτυπία ο δεύτερος), είναι αλήθεια ότι αφήνει μια πικρή γεύση.
Παράλληλα όμως αφήνει χώρο για μια σειρά από ερωτήματα και υποθέσεις,
αλλά και από διαπιστώσεις που τελικά προκαλούν θυμό και αγανάκτηση. Σε
μια εποχή, μάλιστα, που η ρεμούλα, η διαφθορά και η διαπλοκή έχουν μολύνει
όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής και θέτουν σε βάναυση δοκιμασία τις
αντοχές της πλειονότητας των απλών πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που
μαστίζονται ήδη από το ανύπαρκτο -ή , στην καλύτερη περίπτωση, επικίνδυνα
χαμηλό- μεροκάματο, από την καλπάζουσα ακρίβεια και τελικά τη φτώχεια.

ια να βάλουμε όμως τα πράγματα
σε μια σειρά: Εδώ και αρκετό
καιρό αποκαλύπτεται όλο και π ε
ρισσότερο ότι η διαφθορά και η
διαπλοκή, εκτός από τις υπηρε
σίες τεχνικών ε'ργων και προμηθειών
του Δημοσίου, σε σχέση και με μια με
ρίδα εκδοτών του Τύπου και ιδιοκτη
τών τηλεοπτικών καναλιών, αγγίζουν
ακόμα και τους πλέον ευαίσθητους και
σημαντικούς θεσμούς της χώρας, όπως
για παράδειγμα το δικαστικό σύστημα,
την Εκκλησία και τον στρατό.
Το σημαντικό μάλιστα σε όλο αυτό το
φάσμα των παραβατικών και εγκληματι
κών πράξεων που αποκαλύπτονται, εί
ναι πως η πολιτεία εμφανίζεται αδύναμη
να ελέγξει την κατάσταση σε όλες τις
διαστάσεις της και να επιβάλει, όπως
οφείλει, την τάξη που επιτάσσουν οι νο
μικοί και ηθικοί κανόνες. Άλλωστε και
τα δυο μεγάλα κόμματα που εναλλάσσο
νται στην εξουσία έχουν μερίδιο ευθύ
νης στην ανάπτυξη αυτού του κλίματος.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι
φυσικό να ξεπηδούν κάποιοι «κριτές»
και «τιμωροί», οι οποίοι, διαθέτοντας
το απαραίτητο θράσος, σπεύδουν, ως
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τους διάσταση και δεν θα οδηγούσε
στον τραγικό κατήφορο που έχει πάρει
η όλη υπόθεση. Αντ’ αυτής, τόσο ο κ.
Φυντανίδης όσο και η Ε λευθ εροτυπ ία
αντέδρασαν σπασμωδικά, δείχνοντας
να έχουν καταληφθεί από πανικό,
πράγμα που δεν δικαιολογείται, αν λά
βουμε υπόψη μας ότι ο κ. Φυντανίδης
-ή τουλάχιστον η σύζυγός του- είχε
ενημερωθεί για τους σκοπούς του «Μάκη» πριν από την αποκάλυψη των στοι
χείων που διέθετε.
Πέρα από αυτό όμως, η πορεία της
υπόθεσης κατέστησε σαφές ότι η επίθε
ση του «Μάκη» κατά του Σεραφείμ Φυντανίδη δεν είχε στόχο τόσο τον ίδιο,
όσο τον ιδιοκτήτη της Ε λ ευ θ εροτυ π ίας
Κίτσο Τεγόπουλο και τον εκδότη της
Θανάση Τεγόπουλο, στο πλαίσιο ενός
άγριου πολέμου που διεξάγεται μεταξύ
των μεγάλων εκδοτικών συγκροτημά
των και των τηλεοπτικών καναλιών.
Ενός πολέμου που, όσον αφορά τουλά
χιστον την Ε λ ευ θ εροτυ π ία, όσο και αν η
αφετηρία της πηγαίνει αρκετά μακρύτερα και στη στάση της στο θέμα του
βασικού μετόχου, εκδηλώθηκε μετά
από τις αποκαλύψεις του «Μάκη» για
τον πορνοκαναλάρχη Χρηστίδη της
Θεσσαλονίκης, σχετικά με το 090 του
O TE (θέμα εξαιτίας του οποίου αποπέμφθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών
Αδάμ Ρεγκούζας και στο οποίο αναμείχθηκε βεβαίως και το όνομα της εται
ρίας Mediatel συμφερόντων Τεγόπουλου), και συνεχίστηκε με τα επιθετικά
άρθρα του Θανάση Τεγόπουλου ενα
ντίον των «τηλεδικείων» και των «τηλεεισαγγελέων».
Μόνο που στην αντεπίθεση του «Μά
κη» ο Σεραφείμ Φυντανίδης υπήρξε
απλώς ο «αδύναμος κρίκος». Έ ν α ς
«κρίκος» μέσω του οποίου ο «Μάκης»,
δείχνοντας τις προθέσεις του, επεδίωξε
να προκαλέσει αναταραχή στην Ε λευθε
ρ ο τυ π ία, αλλά και πίσω από τον οποίο
κρύφτηκε τελικά η ίδια η εφημερίδα, για
να ανταποκριθεί στη μάχη χαρακωμά
των με τη «Ζούγκλα», τον «Κίτρινο Τύ
πο» και Το Θέμα του Τριανταφυλλόπουλου, θεωρώντας ίσως ότι η ιστορία θα
εκφυλιζόταν και θα τελείωνε με την επί
θεση κατά του διευθυντή της.
Το τραγικό είναι ότι όλος αυτός ο
άγριος και βρόμικος πόλεμος των εκδο-

τικών συμφερόντων εκδηλώθη
Η Χ Ο , Ρ Β . 1
κε για άλλη μια φορά με καβγά
Εψηνες τιϊ.ι«ό^"
4 r.nutopV'iP10
δες ανάμεσα σε δημοσιογρά
Ηαγορό aBvr'4-1'
φους, γεγονός που αναπόφευκτα
πλήττει ολόκληρο τον δημοσιο
,Η φ τ ώ χ ε ια
γραφικό κλάδο και παράλληλα
αποπροσανατολίζει την κοινή
φ έ ρ ν ε ιγ κ ρ ίν « *
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Αγιο Κοσμά- που ανέλαβε, ήταν πολύ
Ηιιψοίκακοζ
λίγα και «δεν συγκρίνονται με τα δισε
κατομμύρια του Κόκκαλη, τα δισεκα
βάνει τον ίδιο όρο, θεωρείται ωστόσο
τομμύρια του Μπόμπολα ή τα εκατομ
δεδομένο ότι ο επιχειρηματίας και αυ
μύρια του Λαμπράκη», για να τονίσει
τού του σταθμού, Δημ. Κοντομηνάς, δεν
ότιτο ζήτημα βρίσκεται στο πώς πήρε τα
χρήματα αυτά η σύζυγος του διευθυντή
αγόρασε «γουρούνι στο σακί».
Πέρα από όλα αυτά πάντως, αναφορι
της Ε λευθεροτυπ ίας. Επιστέγασμα μά
λιστα ήταν η επισήμανσή του ότι οι Κόκκά με τις εν γένει δραστηριότητες του
«Μάκη», στους παροικούντες τα μέσα
καλης, Μπόμπολας και Ααμπράκης δεν
ενημέρωσης έχει αρχίσει να διαμορφώ
έκαναν σημαία τους τον αγώνα κατά της
νεται η άποψη ότι, πίσω από όλο αυτό
διαπλοκής - που σημαίνει ότι, κατά τον
τον ορυμαγδό των αποκαλύψεων και
«Μάκη», της χρειαζόταν το μάθημα της
των τραγικών συνεπειών τους, δεν απο
Ε λευθ εροτυπ ίας, ενώ για τους άλλους
κλείεται να βρίσκονται ακόμη και κυ
τέτοια μαθήματα είναι περιττά.
βερνητικοί κύκλοι, οι οποίοι βρήκαν αυ
Έ ν α άλλο στοιχείο, αναφορικά με τον
τόν τον επικοινωνιακά θεαματικό τρόπο
Μ. Τριανταφυλλόπουλο, είναι η πολύ
να ξεκαθαρίσουν το τοπίο από τους κά
συχνά επαναλαμβανόμενη απειλή ότι,
θε λογής μεγάλους ή μικρούς «νταβααν δεχτεί πιέσεις από την εργοδοσία
του σταθμού με τον οποίο συνεργάζε τζήδες» και τα τρωκτικά της δημόσιας
ζωής, οπουδήποτε και αν υπάρχουν, χω
ται, τότε θα παραιτηθεί. Εδώ όμως απο
ρίς να «ματώσουν» οι ίδιοι, ώστε να μπο
καλυπτικό είναι δημοσίευμα της Ε λευ 
ρέσουν στο τέλος, όταν θα έχει κατακα
θ εροτυ π ίας, με κάποιες λεπτομέρειες
θίσει ο κουρνιαχτός, να ελέγξουν την
του συμβολαίου που είχε υπογράψει η
κατάσταση και να κάνουν τις δικές τους
ετερόρρυθμος εταιρία του δημοσιοσυμφωνίες με τον κόσμο των M M E και
γράφου-επιχειρηματία με τον σταθμό
του επιχειρηματικού κεφαλαίου.
Alter -των Γ. Κουρή και Κ. ΓιαννίκουΜια άποψη που, αν αντ αποκρίνεται
και στο οποίο φαίνεται ότι η Ιτελική
έγκριση και άρα ο έλεγχος των\εκποστην αλήθεια, επιβεβαιώνει τις εκτι
μήσεις για το οριστικό πλέον τέλος
μπών της «Ζούγκλας» και του «Κίτρι
μιας τριαντάχρονης εποχής -τη ς μετα
νου Τύπου» ήταν στα χέρια του σταθ
μού. Που σημαίνει ότι ο «Μάκης» δεν
πολίτευσης- και την επικείμενη επ έ
λαση νέων πρωταγωνιστών και νέων
θα μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη του εργοδότη του. Και
-ό χ ι κατ’ ανάγκη καλύτερων- κανό
μπορεί βεβαίως το συμβόλαιο του
νων στο πολιτικό και κυρίως το οικο
«Μάκη» με τον Alpha να μη περιλαμνομικό παιχνίδι.
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Ο καβγάς Τριανταφυλλόπουλου-Φυντανίδη
και ο πόλεμος εκδοτών-καναλαρχών
το υ Τ ά κ η Διαμαντή

Η ιστορία του καβγά που ξέσπασε ανάμεσα στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο
και τον Σεραφείμ Φυντανίδη (από τον ΑΙίο και Το Θέμα ο πρώτος, από την
Ελευθεροτυπία ο δεύτερος), είναι αλήθεια ότι αφήνει μια πικρή γεύση.
Παράλληλα όμως αφήνει χώρο για μια σειρά από ερωτήματα και υποθέσεις,
αλλά και από διαπιστώσεις που τελικά προκαλούν θυμό και αγανάκτηση. Σε
μια εποχή, μάλιστα, που η ρεμούλα, η διαφθορά και η διαπλοκή έχουν μολύνει
όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής και θέτουν σε βάναυση δοκιμασία τις
αντοχές της πλειονότητας των απλών πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που
μαστίζονται ήδη από το ανύπαρκτο -ή , στην καλύτερη περίπτωση, επικίνδυνα
χαμηλό- μεροκάματο, από την καλπάζουσα ακρίβεια και τελικά τη φτώχεια.

ια να βάλουμε όμως τα πράγματα
σε μια σειρά: Εδώ και αρκετό
καιρό αποκαλύπτεται όλο και πε
ρισσότερο ότι η διαφθορά και η
διαπλοκή, εκτός από τις υπηρε
σίες τεχνικών έργων και προμηθειών
του Δημοσίου, σε σχέση και με μια με
ρίδα εκδοτών του Τύπου και ιδιοκτη
τών τηλεοπτικών καναλιών, αγγίζουν
ακόμα και τους πλέον ευαίσθητους και
σημαντικούς θεσμούς της χώρας, όπως
για παράδειγμα το δικαστικό σύστημα,
την Εκκλησία και τον στρατό.
Το σημαντικό μάλιστα σε όλο αυτό το
φάσμα των παραβατικών και εγκληματι
κών πράξεων που αποκαλύπτονται, εί
ναι πως η πολιτεία εμφανίζεται αδύναμη
να ελέγξει την κατάσταση σε όλες τις
διαστάσεις της και να επιβάλει, όπως
οφείλει, την τάξη που επιτάσσουν οι νο
μικοί και ηθικοί κανόνες. Αλλωστε και
τα δυο μεγάλα κόμματα που εναλλάσσο
νται στην εξουσία έχουν μερίδιο ευθύ
νης στην ανάπτυξη αυτού του κλίματος.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι
φυσικό να ξεπηδούν κάποιοι «κριτές»
και «τιμωροί», οι οποίοι, διαθέτοντας
το απαραίτητο θράσος, σπεύδουν, ως
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νέοι «Ρομπέν των Δασών», προς εκμε
τάλλευση της απουσίας του κράτους,
για να καθαρίσουν -τά χα - την «κόπρο
του Αυγείου», να ξεμπροστιάσουν τους
αμαρτωλούς και να τους παραδώσουν
στην κοινή χλεύη. Και ένα τέτοιο προϊ
όν της κατάστασης αυτής είναι και ο
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος. Έ ν α ς
δραστήριος και ακριβοπληρωμένος δημοσιογράφος-επιχειρηματίας της τηλε
όρασης και πρόσφατα εκδότης εφημε
ρίδας, για τον οποίο πάντως διατυπώ
νονται πολλά ερωτηματικά και ενστά
σεις ως προς τους τρόπους και τα μέσα
που χρησιμοποιεί, καθώς και τις δια
συνδέσεις του με διάφορα πολιτικοοι
κονομικά κυκλώματα.
Τελευταίο «θύμα» της «σταυροφο
ρίας κατά της διαφθοράς» του «Μάκη»
υπήρξε και ο Σεραφείμ Φυντανίδης,
διευθυντής εδώ και περίπου τριάντα
χρόνια
της
εφημερίδας
Ε λ ευ θ ερ ο τυ π ία , ο οποίος συνδέθηκε με
την επιχειρηματική δραστηριότητα της
συζύγου του, Βιργινίας Βεντουράκη,
και την εκ μέρους της παράνομη ανά
ληψη κατασκευής Ολυμπιακών έργων
για λογαριασμό μιας ολλανδικής κατα

σκευαστικής εταιρείας.
Για λόγους προφανείς, δεν θέλουμε
να εμπλακούμε σε χαρακτηρισμούς για
το είδος και την ποιότητα των αναληφθέντων έργων (με την τροπή που
έχουν πάρει τα πράγματα, το θέμα
αφορά πλέον τις αρμόδιες υπηρεσίες
και τη Δικαιοσύνη), όσο και αν είναι
γνωστό ότι στο κάτω-κάτω η κ. Βεντου
ράκη, με την ιδιότητα του επιχειρημα
τία, λειτούργησε απλώς ως μεσάζων με
ταξύ των ελληνικών αρμόδιων φορέων
και της ολλανδικής κατασκευαστικής
εταιρείας, παίρνοντας γι’ αυτό τη νόμι
μη αμοιβή της.
Ούτε όμως έχουμε και την πρόθεση να
εμπλακούμε στην οικογενειακή ζωή
του Σεραφείμ Φυντανίδη, αν και, από
τις αποκαλύψεις που δημοσιοποιήθη
καν, γίνεται φανερό ότι η κ. Βεντουρά
κη ενήργησε υπολογίζοντας στο όνομα
του συζύγου της και στη θέση που κατέ
χει, από την οποία αναντίρρητα δικαι
ούται να έχει προσωπικές επαφές
-ακόμα και φιλικές σ χ έσ εις- με εκπρο
σώπους της πολιτικής.
Από αυτό το τελευταίο ωστόσο προ
κύπτει ένα τεράστιο ηθικό θέμα, για το
οποίο ο διευθυντής της Ε λ ευ θ εροτυ 
π ία ς, με το ειδικό βάρος που διαθέτει,
όφειλε να δώσει μια άμεση απάντηση,
κάποια επί της ουσίας εξήγηση. Την
όφειλε τόσο στους ανθρώπους που μο
χθούν καθημερινά για την εφημερίδα
που διευθύνει, όσο και στις χιλιάδες
των αναγνωστών της, αλλά και στο σύ
νολο της κοινής γνώμης, η οποία εδώ
και χρόνια του συμπεριφέρεται με τον
μεγαλύτερο σεβασμό.
Μια τέτοια εξήγηση -η καθυστέρηση
της οποίας την καθιστά όλο και δυσκο
λότερη- θα άμβλυνε τις εντυπώσεις, θα
έβαζε τα πράγματα στην πραγματική

τους διάσταση και δεν θα οδηγούσε
στον τραγικό κατήφορο που έχει πάρει
η όλη υπόθεση. Αντ’ αυτής, τόσο ο κ.
Φυντανίδης όσο και η Ε λ ευθ εροτυπ ία
αντέδρασαν σπασμωδικά, δείχνοντας
να έχουν καταληφθεί από πανικό,
πράγμα που δεν δικαιολογείται, αν λά
βουμε υπόψη μας ότι ο κ. Φυντανίδης
-ή τουλάχιστον η σύζυγός το υ - είχε
ενημερωθεί για τους σκοπούς του «Μάκη» πριν από την αποκάλυψη των στοι
χείων που διέθετε.
Πέρα από αυτό όμως, η πορεία της
υπόθεσης κατέστησε σαφές ότι η επίθε
ση του «Μάκη» κατά του Σεραφείμ Φυντανίδη δεν είχε στόχο τόσο τον ίδιο,
όσο τον ιδιοκτήτη της Ε λ ευ θ εροτυ π ίας
Κίτσο Τεγόπουλο και τον εκδότη της
Θανάση Τεγόπουλο, στο πλαίσιο ενός
άγριου πολέμου που διεξάγεται μεταξύ
των μεγάλων εκδοτικών συγκροτημά
των και των τηλεοπτικών καναλιών.
Ενός πολέμου που, όσον αφορά τουλά
χιστον την Ε λ ευ θ εροτυ π ία, όσο και αν η
αφετηρία της πηγαίνει αρκετά μακρύτερα και στη στάση της στο θέμα του
βασικού μετόχου, εκδηλώθηκε μετά
από τις αποκαλύψεις του «Μάκη» για
τον πορνοκαναλάρχη Χρηστίδη της
Θεσσαλονίκης, σχετικά με το 090 του
O TE (θέμα εξαιτίας του οποίου αποπέμφθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών
Αδάμ Ρεγκούζας και στο οποίο αναμείχθηκε βεβαίως και το όνομα της εται
ρίας Mediatel συμφερόντων Τεγόπουλου), και συνεχίστηκε με τα επιθετικά
άρθρα του Θανάση Τεγόπουλου ενα
ντίον των «τηλεδικείων» και των «τηλεεισαγγελέων».
Μόνο που στην αντεπίθεση του «Μά
κη» ο Σεραφείμ Φυντανίδης υπήρξε
απλώς ο «αδύναμος κρίκος». Έ ν α ς
«κρίκος» μέσω του οποίου ο «Μάκης»,
δείχνοντας τις προθέσεις του, επεδίωξε
να προκαλέσει αναταραχή στην Ε λευθε
ρ ο τυ π ία, αλλά και πίσω από τον οποίο
κρύφτηκε τελικά η ίδια η εφημερίδα, για
να ανταποκριθεί στη μάχη χαρακωμά
των με τη «Ζούγκλα», τον «Κίτρινο Τύ
πο» και Το Θ έμα του Τριανταφυλλόπουλου, θεωρώντας ίσως ότι η ιστορία θα
εκφυλιζόταν και θα τελείωνε με την επί
θεση κατά του διευθυντή της.
Το τραγικό είναι ότι όλος αυτός ο
άγριος και βρόμικος πόλεμος των εκδο-

τικών συμφερόντων εκδηλώθη
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αποπροσανατολίζει την κοινή
γνώμη από το πραγματικό περιε
χόμενό του, που είναι η κλιμακού
μενη κρίση στο χώρο των εκδοτών
και των καναλαρχών.
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λίγα και «δεν συγκρίνονται με τα δισε
κατομμύρια του Κόκκαλη, τα δισεκα
βάνει τον ίδιο όρο, θεωρείται ωστόσο
τομμύρια του Μπόμπολα ή τα εκατομ
δεδομένο ότι ο επιχειρηματίας και αυ
μύρια του Λαμπράκη», για να τονίσει
τού του σταθμού, Δημ. Κοντομηνάς, δεν
ότιτο ζήτημα βρίσκεται στο πώς πήρε τα
αγόρασε «γουρούνι στο σακί».
χρήματα αυτά η σύζυγος του διευθυντή
Πέρα από όλα αυτά πάντως, αναφορι
της Ε λευθεροτυπ ίας. Επιστέγασμα μά
κά με τις εν γένει δραστηριότητες του
λιστα ήταν η επισήμανσή του ότι οι Κόκ«Μάκη», στους παροικούντες τα μέσα
καλης, Μπόμπολας και Λαμπράκης δεν
ενημέρωσης έχει αρχίσει να διαμορφώ
έκαναν ση μαία τους τον αγώνα κατά της
νεται η άποψη ότι, πίσω από όλο αυτό
διαπλοκής - που σημαίνει ότι, κατά τον
τον ορυμαγδό των αποκαλύψεων και
«Μάκη», της χρειαζόταν το μάθημα της
των τραγικών συνεπειών τους, δεν απο
Ε λευθεροτυπ ίας, ενώ για τους άλλους
κλείεται να βρίσκονται ακόμη και κυ
τέτοια μαθήματα είναι περιττά.
βερνητικοί κύκλοι, οι οποίοι βρήκαν αυ
Έ ν α άλλο στοιχείο, αναφορικά με τον
τόν τον επικοινωνιακά θεαματικό τρόπο
Μ. Τριανταφυλλόπουλο, είναι η πολύ
να ξεκαθαρίσουν το τοπίο από τους κά
συχνά επαναλαμβανόμενη απειλή ότι,
θε λογής μεγάλους ή μικρούς «νταβααν δεχτεί πιέσεις από την εργοδοσία
τζήδες» και τα τρωκτικά της δημόσιας
του σταθμού με τον οποίο συνεργάζε
ζωής, οπουδήποτε και αν υπάρχουν, χω
ται, τότε θα παραιτηθεί. Εδώ όμως απο
ρίς να «ματώσουν» οι ίδιοι, ώστε να μπο
καλυπτικό είναι δημοσίευμα της Ε λευ
ρέσουν στο τέλος, όταν θα έχει κατακα
θεροτυ π ίας, με κάποιες λεπτομέρειες
θίσει ο κουρνιαχτός, να ελέγξουν την
του συμβολαίου που είχε υπογράψει η
κατάσταση και να κάνουν τις δικές τους
ετερόρρυθμος εταιρία του δημοσιοσυμφωνίες με τον κόσμο των M M E και
γράφου-επιχειρηματία με τον σταθμό
του επιχειρηματικού κεφαλαίου.
Alter -των Γ. Κουρή και Κ. Γιαννίκουκαι στο οποίο φαίνεται ότι η 'τελική
Μια άποψη που, αν ανταποκρίνεται
στην αλήθεια, επιβεβαιώνει τις εκτι
έγκριση και άρα ο έλεγχος των εκ π ο 
μπών της «Ζούγκλας» και του «Κίτρι
μήσεις για το οριστικό πλέον τέλος
μιας τριαντάχρονης εποχής -τη ς μετα
νου Τύπου» ήταν στα χέρια του σταθ
πολίτευσης- και την επικείμενη επ έ
μού. Που σημαίνει ότι ο «Μάκης» δεν
θα μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς τη
λαση νέων πρωταγωνιστών και νέων
σύμφωνη γνώμη του εργοδότη του. Και
-ό χ ι κατ’ ανάγκη καλύτερων- κανό
μπορεί βεβαίως το συμβόλαιο του
νων στο πολιτικό και κυρίως το οικο
νομικό παιχνίδι.
«Μάκη» με τον Alpha να μη περιλαμ-
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ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ, ΣΥΣΚΟΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ... ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ

Πού είναι, ρε, το κράτος; (Άλλα culpa)
του Μάνου Στεφανίδη

Λυκαβηττού. Α ρκεί να μην τον ξυπνή
πληροί έστω και τις ελάχισ τες των προϋ
σουν απότομα τίποτε μαύρα μαντάτα.
ποθέσεων ο νομικός σύμβουλος και αντι
Το είπαμε ξανά: Η τύχη το υ Καραμαν
π ρόεδρος τη ς Εθνικής Π ινακοθήκης κ.
Κλαμαρής, ο οποίος συνεχίζει την κρατι
λή μοιάζει πλέον με την τύχη του Μ αλεΑναγνωστάκης το ονόμαζε ο σ π α 
κή επανίδρυση ακάθεκτος, χω ρίς όμως
ζάνι και το υ Σόλιντ. Και οι τ ρ ε ις δεν βρί
ρ α γ μ ό ς τ η ς κ ο ιν ο το π ία ς . Στην ελ 
να απαντά σε όσα βα ρύτα τα το υ κατα
σκονται πια στο απυρόβλητο, παρά τη
ληνική πολιτική σκηνή έχουμε
μαρτυρούν. Κι αυτό δεν είναι στάση δη
δημοφ ιλία το υ ς, και ο «λαός» το υ ς χόρ
απλώς την κοινοτοπία ως σπαραγ
τα σ ε από υποσχέσεις για ανόρθωση,
μόσιου άνδρα.
μό. Πιο απλά: τα π ροβλήματα στην
εξυγίανση και league cup. Πίσω από την
παραγωγή πολιτικής εκκινούν πάντα από
A propos, αυτή η κυβέρνηση έκα νε και
κουρτίνα τη ς κεντρικής σκηνής, βαθιά
τα αυτονόητα. Δηλαδή από τη στιγμή
μια καλή επιλογή: Π ρόκειται γ ια το ν Λ έ
ανδρο Ρακιντζή, τον Γενικό Επιθεω ρητή
στις κουίντες π ροθερμαίνονται οι «εναλ
που οι έκ τω ν ων ουκ άνευ έννοιες, όπως
λακτικές» λύσ εις και οι νέοι σω τήρες: η
Δ ημόσιας Διοίκησης, ο οποίος κω φ εύο
είναι η σεμνότητα και η ταπ εινότητα ως
ντας σε ό λ ες τις σ ειρήνες, το υ ς συμψη
Ντόρα, ο Ντούσαν, ο Α βραμόπ ουλος
προς την άσκηση τη ς εξου σ ίας ή η χρη
κ.λπ. Ζούμε, βλέπ ετε, σ ’ έναν πολιτικό
φ ισμούς και τις σκοπ ιμότητες εξέδ ω σ ε
στή και έντιμη διαχείριση, γίνονται ζη
β α ρύτα το πόρισμα για τη ν Εθνική Πινα
παράδεισο παλίμπαιδων όπου κυριαρ
τού μενα και οράματα. Λ ες και επιτρέπε
χούν τα «Κωστάκης», «Γιωργάκης» και
κοθήκη. Εδώ και έναν μήνα έχει σταλεί
τα ι μια κυβέρνηση να π ορευθεί αλλιώς.
δια τ α περαιτέρω στον υφυπ ουργό κ.
λοιπά υποκοριστικά, σε βαθμό ώ στε να
Ή ρ θαν και κάποιοι απελπισμένοι φωστή
κάνει όνειρα ακόμη και ο Φ υλακούρης.
Τατούλη και στο Δ Σ τη ς ΕΠ Μ Α Σ έγ γ ρ α 
ρ ες του τύπου Μ ακρυδημήτρη, επαγγελΟ Τότης! Α, και τα «καλά» νέα! Το χρη
φο το υ Γ. Επιθεω ρητή που ζη τεί τον πει
λόμενοι αντί άλλου επ αγγέλματος «επα
θαρχικό έλεγχο τη ς δ ιευ θύντρ ια ς κ. Λαματιστήριο α να θερμαίνεται. Φ αίνεται ότι
νίδρυση το υ κράτους», κι έδ εσ ε το γλυ
ο παλιμπαιδισμός ενδημεί σ’ όλο το φ ά 
μπ ράκη-Πλάκα γ ια σω ρεία κ α τ’ ευ θ εία ν
κό. Παντού στον κόσμο η νεο φ ιλελεύθε
σμα τη ς χώ ρας.
αναθέσ εω ν έργω ν (Φ. 5 59 /5 4 2 9 ρη πρακτική επιβάλλει «λιγότερο κρά
Απ’ την άλλη ο Γιωργάκης, παρά τις φ ι
14.10.05).
τος», μείωση του κρατικού π αρεμβατι
Η ανεξάρτητη αρχή τόσ α μπορεί να κά
λότιμες προσπάθειες που καταβάλλει
σμού, «απελευθέρω ση τη ς ιδιωτικής
νει... τόσ α κάνει. Έ π εται η σειρά του
ώ στε ν ’ αρθρώ νει αξιοπρεπώς την ελλη
πρωτοβουλίας» κ.λπ., ενώ οι καθ' ημάς
νική, δεν ξεκολλάει απ’ το χειρόγραφ ο κι
χρηστού κράτους για τα περαιτέρω . Εάν
φ ετιχιστές του κράτους ως φαντάσματα
όταν ακόμη παραγγέλνει σε ταβέρνα
βέβαια σ έβεται τα πορίσματα τω ν ελ ε
μιας παλαιομοδίτικης δεξιάς, αντί να κα
(ήγουν το m enu), ενώ αδυνατεί να εκφωγκτικών θεσμώ ν που το ίδιο ίδρυσε. Κι αν
ταργήσουν το κράτος ως αντιπαραγωγιισχύει η πρωθυπουργική ρήση π ερί μη
νίσει μαζί επιθετικό προσδιορισμό και
κή τροχοπέδη τη ς διοίκησης, διασαλπί
δενικής ανοχής προς πάσαν κ ατεύθυν
ουσιαστικό αν τύχ ει και του τα χωρίσει η
ζουν την «επανίδρυσή» του, νομίζοντας
σελίδα. Ό μω ς τη στιγμή αυτή το πρόβλη
ση. Βέβαια η πράξη λ έει πως ο υφυπ ουρ
ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της
γός είναι αναβλητικότερος το υ πρω θυ
μα για τον τόπο δεν είναι ο Γ ιω ργάκης. Ο
avant garde. Ή μαρτον!
πουργού κι όταν, επ ιτέλους, επ ιλέξει
Γιωργάκης ως υπουργός Εξω τερικώ ν
Τέτοια επαρχιώτικη πτωχαλαζονεία! Ειυπό την καθοδήγηση το υ μεγάλου τιμο
πρόσωπα κάνει εννέα στις δέκα φ ορές
λικρινά π ιστεύουμε ότι ο Καραμανλής
νιέρη Σημίτη, μας νοικοκύρεψ ε όπως
λάθο ς. (Ο Γ. Λούκος είναι προσώ ρας η
βρίσκεται πολύ πιο μπροστά από τις θ έ
μας νοικοκύρεψ ε.
φωτεινή εξα ίρεσ η και ο Γ. Χ ω ραφ άς ένα
σεις των συμβούλων του και διαφ ορο
στοίχημα που μένει να κερδηθεί.)
Το πρόβλημα είναι αλλού: Δ εν φτάνει
ποιείται από την κυρίαρχη νοοτροπία του
που κατακλυζόμαστε από μικρομεσαία
Εν συνάψει: Η αισθητική το υ ς απαιτεί
κόμματός του. Δεν φ τάνει όμως αυτό.
«επανίδρυση του κράτους» - ελπίζουμε
μεγέθη, η παρασιτική τά ξη τω ν δημοσιο
Έ λλειψη πολιτικής πυγμής και καταφ α 
γράφω ν μάς επιβάλλει να τα αποθεώ 
πάντως χω ρίς «ανάσταση» τη ς χω ροφ υ
νής υστέρηση προσώπων οδηγούν το
νουμε κιόλας. Έ στω κι αν φ αίνεται πια
λακής, έστω και με προσωπείο α γρο φ υ
κυβερνητικό στρατόπεδο σε σίγουρη κα
νομοτελειακό πως μετά την ύφεση του
λάκων. Βλέποντας όμω ς την εξα κ ο λο υ 
ταβαράθρω ση και το υ ς πασόκιους σωΠΑΣΟΚ α κολουθεί η «χρηστή» χειρότερη
θητική σπατάλη του δημοσίου χρήματος
τή ρ ες σε νέα όνειρα και ελπίδες.
και την έλλειψ η δυναμικών μέτρω ν, δι
ύφεση τη ς ΝΔ, γ ια ν' απ οδειχθεί κάτι που
Θ α μου πείτε, όσο η ανανέωση Γιωργάκαιούμαστε να μεμψ ιμοιρούμε. Εμείς
φω νάζει μια δ εκα ετία η Αριστερά: Η πλή
κη εξα ντλείτα ι στην κ. Ά ντζελα Γκερέκου
ήμασταν τό τε οι ενθουσ ιώ δεις και οι ανα
ρης δηλαδή χρεοκοπία του δικομματικι όσο στην αντιπολίτευση τη ς αντιπολί
κουφισμένοι κατά την κυβερνητική αλλα
σμού και το έλλειμμα προσώπων και ιδε
τευσ ης παίζουν τα καμένα χα ρτιά του
γή, εμ είς τώ ρα εκ φ ρ άζουμε πάιλι το ν σκε
ών στα ρετιρ έ τη ς κάθε εξουσίας. Από τη
Βενιζέλου και τη ς Διαμαντοπούλου, ο
πτικισμό και την απογοήτευσή μας. M ea
θρησκευτική ως την πνευματική και από
πρω θυπουργός μπορεί να συνεχίζει τον
ή sua culpa;
<$^|
τη δικαστική ως την πολιτική. Εκτός κι αν
απογευματινό του υπνάκο στο τρ ιά ρ ι του
Κ ράτος ασυοτόλων κ αι πεσμένων κώλων.
(Α π ό την α υ το β ιο γ ρ α φ ία του Δ .Σ .)
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Οι τόμοι του Α Ν ΤΙ
ένας πολύτιμος σύμβουλος
ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΤΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙ (2004)
Είναι έτοιμοι και
διατίθενται
δύο ακόμα τόμοι
του ΑΝΤΙ που
περιλαμβάνουν
τα τεύχη:
804 έως και 820
(τόμος Ξ),
821 έως και 833
(τόμος ΞΑ).
Α 'εξά μηνο 2004

Β 'εξάμηνο 2004

Στα γραφ εία του περιοδικού
8 α β ρ είτε επίσης τους τόμους των προηγουμένων ετών.
Το ΑΝ ΤΙ ήταν πάντοτε μια ζωντανή παρουσία.
Το ΑΝ ΤΙ είναι και σήμερα μια ζωντανή παρουσία στην πολιτική και πολιτιστική
μας ζωή.
Το χρονικό της Ελλάδας στα τελευταία τριανταδύο χρόνια είναι αποτυπωμένο
στις σελίδες του ΑΝΤΙ.

ι

Η σειρά των τόμων του ΑΝΤΙ είναι ένας πολύτιμος σύμβουλος για σας.

\

Ο ι τόμοι του Α Ν ΤΙ δια τίθεντα ι από τα γρ α φ εία του περιοδικού:
Δημοχάρους 6 0 , 1 1 5 21 Α θήνα. Τηλ: 2 1 0 -7 2 .3 2 .7 1 3 και 2 1 0 -7 2 .3 2 .8 1 9 ,
fax: 2 1 0 -7 2 .2 6 .1 0 7 , e-m ail: chpapou@ otenet.gr

MALL: To μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώπης
έκανε εγκαίνια
Ο «μάνατζερ δήμαρχος» εχει κάδε λόγο να νιώθει περήφανος
της Ό λγας I. Φωτακοπούλου

Η μετάλλαξη του περίφημου δημοσιογραφικού χωριού της Ολυμπιάδας είναι
ένα δώρο της Πολιτείας «200 δισεκατομμυρίων δραχμών προς τον
μεγαλοεπιχειρηματία κ. Λάτση». Από την αρχή το όλο εγχείρημα ουδεμία
σχέση είχε με τους Αγώνες- αποτελούσε απλώς την πρόφαση για την
αδειοδότηση της κατασκευής 5 0 .0 0 0 επιπλέον τετραγωνικών μέτρων, επί
συνόλου 90.000.

ο τελευταίο «επεισόδιο» της
όζουσας αυτής υπόθεσης, της με
τατροπής δηλαδή του Ολυμπια
κού «δημοσιογραφικού χωριού»
σε γιγαντοκαταναλωτήριο, δια
δραματίσθηκε -όπ ω ς καταγγέλλει η δη
μοτική κίνηση «Κόντρα στον Καιρό»στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15/11/05.
«Ο κ. Τζανίκος, μ ε τους Συμβούλους
της π α ρ ά τ α ξ ή ς του κ α ι τους γνωστούς
“σ υμ πολιτευόμ ενους” της αντιπ ολίτευ
σης του κ. Ιωσηφίδη, ψήφισαν π ρ α ξ ικ ο 
π η μ α τικά την αδειοδότη ση λειτουργίας
του εμ π ορ ικ ού κ έντρου M ALL. Η όλη
δ ια δ ικ α σ ία π ο υ δ ιή ρ κ εσ ε λιγότερο α π ό
5 (ολογράφ ω ς πέντε!) λ επ τ ά ξεκίνησε
στις 19:00 α κ ρ ιβ ώ ς χω ρίς να προηγηθούν ερω τή σεις π ρ ο η μερήσιας δ ια τ ά ξ εως ως είθισται κ α ι α μ έσ ω ς μ ετά, αφ ού
άλ λ αξε η σ ειρ ά της η μερήσιας διάταξη ς,
μ ε τ α ξ ύ 19:01 κ α ι 19:05 ψηφίστηκε ο μ ό 
φωνα, χω ρίς κ α μ ία απ ολύ τω ς συζήτη
ση, η αδειοδότη ση των καταστη μ άτω ν.
Ό ταν γύρω στις 19:10 ά ρ χ ισ α ν να π ρ ο 
σέρχονται οι Σύμβουλοι της αντιπ ολί
τευσης το θέμ α είχε λήξει κ α ι π α ρ ά τις
έντονες δ ια μ α ρ τ υ ρ ίες τους δεν συζητή
θηκε».
Η διαφημιστική καμπάνια για την
έναρξη λειτουργίας του κέντρου στις 25
Νοεμβρίου, ξεκίνησε από το τέλος του
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προηγούμενου μήνα, αφού «η ιδιοκτήτ ρ ια ετ α ιρ εία είχε π ροεξοφ λή σει την
α π ό φ α σ η του Δ η μ οτικού Συμβουλίου.
Κ υρίω ς όμ ω ς η α π ό φ α σ η έ π ρ ε π ε να ληφ θ είπ ά σ η θυσία, για ν α π ρ ο κ α τ α λ η φ θ εί
κ α ι η κρίση των δικαστώ ν, π ο υ στις α ρ 
χές Δ εκέμ β ρη θα εκ δ ικ ά σ ο υ ν την π ρ ο 
σφυγή των κ ατοίκ ω ν σ το Σ τΕ για τη νο
μ ιμ ότη τα του εμ π ο ρ ικ ο ύ κέντρου» !
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
Η Δημοτική Κίνηση «Κόντρα στον
Καιρό» μάς βοηθά να θυμηθούμε τις
διαδικασίες
που
ακολουθήθηκαν,
ογκόλιθο τον ογκόλιθο, προκειμένου
να γίνει πραγματικότητα το Mall:
• Με το πρόσχημα της φιλοξενίας
1600 δημοσιογράφων για τις ανάγκες
των Ολυμπιακών Αγώνων oco περίφη
μο δημοσιογραφικό χωριό ΗΛΙΔΑ, ξ ε 
κίνησε να κτίζεται ένα εμπορικό κέντρο
συνολικής επιφάνειας 90.000 τ.μ. Θα
αντιστοιχούσαν δηλαδή 56 ολόκληρα
τ.μ. καταστημάτων ανά δημοσιογράφο,
για τις 15 ημέρες μόνον! Για να εξασφαλισθεί όμως η απαιτούμενη έκταση και
να προχωρήσει το μεγαλεπίβολο αυτό
σχέδιο, έπρεπε να συνδράμει η Δημοτι
κή Αρχή της πόλης μας. Έ τσ ι σε αγαστή
συνεργασία με την τότε πολιτική ηγε
σία, και πιο συγκεκριμένα την Υπουργό

Π Ε Χ Ω Δ Ε κ. Βάσω Παπανδρέόυ,
αγνοήθηκαν οι αντιδράσεις των κατοί
κων και των φορέων τους, αγνοήθηκαν
οι αποφάσεις του ΣτΕ και καταστρατη
γήθηκε κάθε έννοια νομιμότητας, προ
κειμένου να ολοκληρωθεί το «μεγαλύ
τερο αυθαίρετο στην Ευρώπη» όπως
πολύ επιτυχημένα χαρακτηρίσθηκε.
• Μετά την απόφαση 247/12.7.2000
του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσί
ου, ο Δήμος ίδρυσε ανώνυμη εταιρεία
με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρη
ση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
Δήμου Αμαρουσίου Ανώνυμη Εται
ρεία» (Δ Η Μ .ΕΠ .Α . Α.Ε.).
• Με το νόμο 2974/2001 περί Ολυ
μπιακής φιλοξενίας καθορίστηκαν
στον Δήμο Αμαρουσίου τα όρια του
Χωριού Δημοσιογράφων, με βάση σχε
διαγράμματα που υπέβαλε ο Δήμος,
και στα οποία περιγράφονται «ιδιοκτη
σίες Δήμου Αμαρουσίου, Οργανισμού
Εργατικής Κατοικίας και ιδιωτών».
• Στην περιουσία της εταιρείας του
Δήμου περιέρχονται, εκτός των άλλων,
περίπου 74 στρέμματα τα οποία αγορά
ζονται από ιδιώτες στην περιοχή του
Αγίου Θωμά. Η Διοίκηση του Δήμου
για την αγορά αυτών των ακινήτων
προέβη στη σύναψη δανείου από τη Γ ε 
νική Τράπεζα της Ελλάδος τριών (3)
δισ. δρχ. και από το Ταμείο Παρακατα
θηκών και Δανείων ποσού οκτώ (8) δισ.
δρχ. (Σημειώνεται ότι σχετικά με τα δά
νεια αυτά έχει ασκηθεί ποινική δίωξη
σε βαθμό κακουργήματος για τον δή
μαρχο κ. Τζανίκο και τους κ.κ. Στέφα
και Καλογρίδη, πρόεδρο του Δημοτι
κού Συμβουλίου).
• Μετά από δημόσιο πλειοδοτικό

διαγωνισμό για την πώληση του «πλειο
ψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρεί
ας ΔΗΜ.ΕΠ.Α. Α.Ε.», και συγκεκριμέ
να «πλειοψηφικού πακέτου το οποίο θα
ενσωματώνει ποσοστό καταρχήν 95%
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεί
ας», που διεξήχθη στις 30/4/02, ανακη
ρύχθηκε οριστική πλειοδότρια η εται
ρεία «Lamda Development Α.Ε.» (συμ
φερόντων κ. Αάτση).
• Με την ψήφιση από την πλειοψηφία
της Βουλής του Ν. 3010 (Απρίλιος 2002)
και της περίφημης (ν)τροπολογίας της
τότε Υπουργού Π Ε Χ Ω Δ Ε κ. Παπανδρέου, αλλάζουν ριζικά οι πολεοδομικές ρυθμίσεις της περιοχής βάσει των
οποίων είχε προκηρυχθεί ο διαγωνι
σμός. Έ τσ ι, στην έκταση που ορίζεται
πως θα κατασκευαστεί το «Χωριό Τύ
που», εντάχθηκε και το «φιλέτο» των 43
στρεμμάτων του Ο ΕΚ στον Άγιο Θωμά,
που ήταν εκτός σχεδίου, και το οποίο
«προικίζεται» με υψηλό συντελεστή δό
μησης. Ο συντελεστής δόμησης εκτι
νάσσεται από 0,8 σε 2,0 με διαδοχικές
νομοθετικές ρυθμίσεις και φυσικά άλ
λαξε ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως
αμιγούς κατοικίας που προβλεπόταν
αρχικά. Ό λες οι ανωτέρω ενέργειες ευ
νόησαν προφανώς τον κατασκευαστή
του έργου, αποφέροντας, όπως αναφέρΟηκε στη Βουλή, πρόσθετο κέρδος
από την υπεραξία έως και 225 δισ. δρχ.!
• Στις 22/5/02 ο κ. Κλαπάκης κατέθε
σε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθη
νών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η
οποία υποστηρίχθηκε από τον σύλλογο
«Παρέμβαση Πολιτών Αμαρουσίου»
και άλλους πολίτες, η οποία έγινε δεκτή
από το Δικαστήριο στις 4/6/02.
• Στις 7/2/03 η Ολομέλεια του Συμ
βουλίου της Επικράτειας έκανε δεκτή
την από 14 /10/02 αίτηση που είχε κατα
θέσει ο κ. Κλαπάκης, ζητώντας να ακυ
ρωθούν οι σχετικές αποφάσεις των
υπουργών και της Οργανωτικής Επι
τροπής. Πέραν των άλλων, το ανώτατο
ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι οι
ρυθμίσεις του Ν. 2947/2001 επιφέρουν
ανεπίστρεπτη επιδείνωση του οικιστι
κού περιβάλλοντος και των όρων δια
βίωσης των κατοίκων. Σημειώνεται ότι
η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 9 Απρι
λίου 2003, δύο ολόκληρους μήνες μετά,
ενώ οι εργασίες συνεχίζονταν με εντα-

τικούς ρυθμούς.
• Με αυτή την απόφαση θα έπρεπε
να σταματήσουν αμέσως οι εργασίες
στο χώρο, να ακυρωθεί η εκτέλεση του
πολεοδομικού κέντρου και πιθανώς να
ασκηθούν αυτεπάγγελτα διώξεις στους
υπεύθυνους. Ό μ ω ς παρά τις σχετικές
εισαγγελικές παραγγελίες και τις επα
νειλημμένες καταγγελίες πολιτών προς
το τοπικό αστυνομικό τμήμα, οι εργα
σίες συνεχίστηκαν αδιάκοπα, χωρίς να
λογοδοτήσει ποτέ κανένας στη δικαιο
σύνη.
• Το Νοέμβριο 2003 με νόμο που
αφορά στη «ρύθμιση θεμάτων Ολυ
μπιακής Προετοιμασίας και άλλες δια
τάξεις» μειώθηκε ο ανώτατος συντελε
στής δόμησης στο 1,9 από 2 και η κάλυ
ψη 60% από 75% . Ό μω ς επεκτάθηκε η
χρήση γραφείων και σε άλλο οικοδομι
κό τετράγωνο της έκτασης. Ό λα αυτά
βέβαια, όταν ήταν πια φανερό πως, πα
ρά τους εντατικούς ρυθμούς εργασιών
που συνεχίζονταν αμείωτοι όλο
διά
στημα αυτό, δεν υπήρχε καμιά δυνατό
τητα το έργο να είναι έτοιμο για νά εξυ
πηρετήσει τις ανάγκες των Ολυμπια
κών Αγώνων.
\
Με τις μεθοδεύσεις αυτές έγινε φανε
ρό πως για κάποιους οι Ολυμπιακοί
Αγώνες υπήρξαν ευκαιρία για να θη
σαυρίσουν. Σε μια επένδυση που της
παραχωρήθηκε χαριστικά όλη η έκτα

ση της Σ Ε Λ Ε Τ Ε και τριπλασιάσθηκε
σχεδόν ο συντελεστής δόμησης, η εται
ρεία του κ. Λάτση έρχεται τώρα να εισπράξει τα κέρδη της.
ΤΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ 01 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ:
Πρακτικά βάρος ισοδύναμο με 50 πο
λυκατοικίες, 2.500 επιπλέον αυτοκίνη
τα την ημέρα, μόλυνση του περιβάλλο
ντος (και αλλαγή του μικροκλίματος της
περιοχής, που ισοδυναμεί «με τις επ ι
π τώ σεις α π ό τις εκ π ο μ π ές ενός θερμ οη 
λ εκ τρ ικ ού σ ταθμ ού ισχύος 10 ΜΨ, δη
λ α δή π ερ ίπ ο υ όση κ α ι η απ αιτού μ ενη
ισχύς θέρμ ανση ς μ ια ς κω μόπολη ς πλη
θυσμού 2.500 κατοίκω ν»]), μαρασμό
του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου
του Αμαρουσίου, προβλήματα στάθ
μευσης και ηχορύπανσης.
Α, όλα κι όλα! Τα πράματα είναι μοι
ρασμένα δίκαια και νοικοκυρεμένα.
Έ τ σ ι συμβαίνει πάντα όπου υπάρχει
αγαστή συνεργασία θεσμών και ιδιω
τών...
Η τελευταία πράξη της ιστορίας αυτής
δεν γράφτηκε ακόμα. Η Δικαιοσύνη
καλείται να αποφανθεί αν εξακολουθεί
να υφίσταται η νομιμότητα στη χώρα
μας ή «αν η α υ θ α ιρ εσ ία , η ατιμ ω ρη σία
κ α ι η δ ιαπ λ οκ ή έχουν επ ικ ρ ατή σ ει ο ρ ι
στικά, π α ρ ά τις π ολιτικ ές μ εγαλοστομίες».
&§
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Η ανώτατη ··· παιδιά
(Η εισβολή των καθηγητών)
του Ανδρέα Παναγόπουλου

τις 30 Μαρτίου του
1986 ο κριτικός βιβλί
ου των Times της Νέας
Υάρκης
Claude

Έ θ ε τ ε δηλαδή ο Rawson
όταν συζητούσαν για την τύ
επίτάπητοςτο μέγα θέμα της
χη κάποιου γνωστού τους
διολίσθησης των καθηγητών
που απούσιαζε, έλεγαν: «ο
από τα ερευνητικά και διδα
τάδε ή τέθνηκε ή γράμματα
κτικά τους καθήκοντα σε έρ
διδάσκει», τώρα οι νεοέλλη
Rawson δημοσίευσε
γα λογοτεχνικής κριτικής,
νες άνετα μπορούν να πουν:
άρθρο-κριτική του βιβλίου
παράλληλα με εκείνα άλ
«ή τέθνηκε ή άρχει».
του René WellekA History o f
λων, επίσης πανεπιστημια
Για να ξαναγυρίσουμε
M odem Criticism: 1750-1950,
κών καθηγητών, της διοίκη
όμως στο χώρο της λογοτε
τόμοι 5, 6, που βγήκε από το
σης, της κυβέρνησης, και των
χνίας, τη θέση των μεγάλων
Yale University Press στο
λογοτεχνών-κριτικών
του
Μ .Μ.Ε. Αυτό που συνέβαινε
New Heaven Conneticut, με
τότε στην Αμερική άρχισε να
παρελθόντος, όπως του Πατίτλο «Πριν αναλάβουν οι
συμβαίνει, σε μικρότερο
λαμά, του Σεφέρη, του Ελύκαθηγητές».
βαθμό, και στην Ευρώπη και
τη κ.ά. έχουν αναλάβειτώρα
Επισήμαινε το γεγονός ότι
στην χώρα μας. Ό χ ι μόνο
οι κατ’ επάγγελμα καθηγη
τότε (και έχει κυλήσει πολύ
Πρόεδροι της Δημοκρατίας,
τές πανεπιστημίων, όπως ο
νερό στον Τίβερη της λογο
όπως π.χ. ο Κωνσταντίνος
Στυλιανός Αλεξίου και ο Μι
τεχνίας αυτά τα τελευταία 15
Τσάτσος και ο Μιχάλης Σταχάλης Μερακλής, ή/και καχρόνια) στη λογοτεχνική
σινόπουλος, αλλά και πρω
θηγητές-λογοτέχνες οι ίδιοι,
κριτική κυριαρχούσε η ακα
όπως π.χ. ο Παντελής Πρεθυπουργοί όπως π.χ. ο
δημία. Οι μέρες των μεγά
Ανδρέας Παπανδρέου και ο
βελάκης και ο Νόσος Βαγε:
λων ποιητών-κριτικών ή πεΚώστας Σημίτης, υπουργοί,
νάς. Αναφερόμαστε βέβαια
ζογράφων-κριτικών της λο
όπως π.χ. ο Ευάγγελος Βενιμόνο σε κατά τεκμήριο σο
γοτεχνίας, όπως π.χ. Dryden
ζέλος και ο Προκοπής Παυβαρούς ανθρώπους, άνδρες
ή Johnson, Coleridge ή
λόπουλος, και βουλευτές
και γυναίκες, και όχι σε καArnold, Flaubert ή James,
θηγητές-«τσαντάκηδες»
ή
όπως ο Γιώργος ΧουρμουEliot ή Pound, φαίνεται ότι
ζιάδης και ο Γιώργος Κατηκαθηγητές-«παρεοκράτες»
είχαν παρέλθει. Τόνιζε το
φόρης, προέρχονται από πα
ή καθηγητές-επιχειρηματίες
γεγονός ότι αν υπάρχουν
νεπιστημιακά αξιώματα κά
ή καθηγητές-«μαϊμούδες» ή
ακόμα τέτοια ονόματα, το
ποιας βαθμίδας. Και ακαδη
«καθηγητές»-διοικητές πό
πιθανότερο είναι ότι έχουν
μαϊκοί κατά καιρούς διετέσης φύσεως, ιερών και μη
προσληφθεί σε πανεπιστή
λεσαν πρωθυπουργοί και
χώρων. Το κυρίως ζητούμε
μια. Οι μείζονες κριτικοίτου
υπουργοί, όπως π.χ. ο Πανα
νο είναι όμως τι πρόσφεραν
παρελθόντος που άλλοτε
γιώτης Κανελλόπουλος, ο
και προσφέρουν οι καθηγηήταν άνθρωποι των γραμμά
Ξενοφών Ζολώτας, ο Γιάτές-κριτικοί εκτός από συ
των ή επιχειρηματίες, από
γκος Πεσμαζόγλου, ο Κων
ναλλαγή,
αγάπη,
μίσος,
τον Hazlit και τον Macaulay
σταντίνος Δεσποτόπουλος
σκάνδαλα και δίκες, στα
στον Ford Madox Ford και
κ.ά. - για να μην αναφέρου
οποία θα επανέλθουμε.
τον Orwell, τώρα είναι κυ
με γενικούς γραμματείς
Ο Γιάννης Αποστολάκης
ρίως καθηγητές.
υπουργείων,
διοικητές
π.χ. καθηγητής παλιά της
Θεσσαλονίκης, επέβαλε κυ
ΔΕΚ Ο , περιφερειάρχες, νο
0 Ανδρέας Παναγόπουλος είναι
μάρχες, δημάρχους κ.λπ.
ριολεκτικά τον
Σολωμό
συγγραφέας και καθηγητής της
Αντίθετα δηλαδή προς τους
στους Έ λληνες, αλλά και
Κλασικής Φιλολογίας στο
Πανεπιστήμιο Πατριόν.
αρχαίους Έ λληνες, που
ταυτόχρονα αδίκησε κατά
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φωρα τον Παλαμά. Με το
ένα χέρι χάιδευε το κεφάλι
του Σολωμού και την ίδια
ώρα με το άλλο ράπιζε τον
Παλαμά. Ο Πρεβελάκης
εξάλλου της Α ΣΚΤ μάς άφη
σε και ένα εντυπωσιακό σε
όγκο και ποιότητα βιβλίο για
την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Και στους δυο οι στό
χοι, τα μέσα και τα αποτελέ
σματα είναι όλα πεντακάθα
ρα. Μπορεί να έχει κανείς
επιφυλάξεις για την ευστο
χία τους, αλλά αν είναι άν
θρωπος με καλή πίστη, δεν
μπορεί ν’ αμφισβητήσει την
τιμιότητά τους.
Αντίθετα αυτό που συνή
θως συμβαίνει τώρα με τους
καθηγητές-κριτικούς είναι
από άποψη ακαδημαϊκού
ήθους ή πολύ θετικό ή πολύ
αρνητικό: οι «άπιαστοι» δη
λαδή, οι απλησίαστοι, οι
ακέραιοι δεν αφήνουν τους
κρινόμενους να τους προ
σεγγίζουν, αλλά αυτοί ζη
τούν και προσεγγίζουν τα
έργα των κρινόμενων. Και
αφού τα έχουν παρουσιάσει,
γραπτώς ή/και προφορικώς,
όσο πιο αμερόληπτα και
ανεπηρέαστα γίνεται, συνή
θως θετικά, οι κρινόμενοι
τους κόβουν κατά κανόνα
την καλημέρα, γιατί περίμεναν ότι ο κριτής τους θα τους
επαινούσε μέχρις αποθεώσεω ς (ή «αποκολοκυνθώσεως», για να θυμηθούμε τον
Σενέκα και τον Νέρωνα. Ας
προστεθεί ως παρωδία ότι ο
George Bernard Shaw έλεγε:

«όλοι οι λογοτέχνες πιστεύ
ουν ότι είναι Σαίξπηρ, αλλά
δεν το ομολογούν δημόσια.
Εγώ το ομολογώ και όλοι νο
μίζουν ότι αστειεύομαι.»).
Δεν αρκεί σχεδόν ποτέ σε
κανέναν ότι τους πρόβαλες
με μέτρο και τους ενθάρρυνες κατ’ αξιάν, αλλά σε θεω 
ρούν εχθρό τους, γιατί πι
στεύουν ότι από κριτική ανε
πάρκεια ή από φθόνο δεν
τους τίμησες όσο αυτοί θα
ήθελαν. Επίσης αν οι ίδιοι
βγάλουν ένα φυλλαδιάκι ή
βιβλιαράκι ποίησης, δοκιμί
ου ή πεζογραφίας, οργανώ
νουν συνεντεύξεις τύπου
χλιδάτες και προβαλλόμε
νες, για να γιορτάσουν τις
μέρες ή εβδομάδες ή το πολύ
μήνες μόχθου που κατέβα
λαν, ενώ ποτέ δε σκέφτηκαν
ότι οι κριτές τους εκτός από
τα επιστημονικά τους δημο
σιεύματα συχνά έχουν και
υπολογίσιμο
λογοτεχνικό,
δοκιμιογραφικό και κριτικό
έργο, για το οποίο κανένας
συνήθως από τους κριθέντες
δεν λέει ή γράφει σχεδόν πο
τέ σχεδόν τίποτα. (Και επει
δή αυτό είναι μια κωμικο
τραγική ιστορία, την οποία
έχω διαβάσει να περιγρά
φουν και δύο διαπρεπείς
ομότεχνοι, σταματάω εδώ
για ευνόητους λόγους.)
Αυτό το τίμημα της τιμιότη
τας είναι αναμενόμενο και
γι’
αυτό
ανεπαίσθητο.
Υπάρχει κάτι πιο οδυνηρό:
να επικρίνεις ήπια και στορ
γικά μια π.χ. άθλια μετάφρα
ση βιβλίου τής (ακαδημαϊ
κής) ειδικότητάς σου και να
βρίσκεις το μπελά σου από
τους
διαπλεκόμενους: την
ίδια μέρα σου στέλνουν 2-3
υβριστικές απαντήσεις (χω
ριστή ο εκδότης, χωριστή ο
μεταφραστής, χωριστή ο επι
μελητής), δίνουν και δαπα
νηρή διαφήμιση στο περί ου
ο λόγος έντυπο. Δημοσιεύο

νται οι επιστολές, αλλά όχι
και η απάντηση του κρίνοντος. Αυτός μπορεί να προ
σπαθήσει μέχρι και επτά φο
ρές, δίνοντας και λεπτομερή
κατάλογο των 312 λαθών
που είχε αρχικά βρει αλλά
από επιείκεια δεν είχε δημο
σιεύσει. Ποτέ δεν αποκατα
στάθηκε η τάξη. Εθριάμβευσε και εδώ το «σκουλικάκια
ενωμένα ποτέ νικημένα».
Εδώ το τίμημα είναι οδυνη
ρό, αλλά σε κάνει ευδαίμονα. Η τίσις περιμένει την
ύβρη των «καθηγητών-μάίμούδων» και διοικητών ιε
ρών και μη χώρων.
Αυτό όμως που συνήθως
συμβαίνει είναι το ηθικώς
επιλήψιμο εκ μέρους καθηγητών-κριτών. Αυτοί έχοντας
εξασφαλίσει με ακαδημαϊκώς ανεπίτρεπτο τρόπο ισό
βια, απυρόβλητη, θωρακι
σμένη κριτική στήλη από πα
ράγοντες όμοιου φυράματος,
«καθορίζουν» βάρβαρα τους
προσωπικούς λογαριασμούς
τους με τους κρινόμενους,
συνήθως νέους πολλά υπο
σχόμενους, έκτου ασφαλούς.
Ορισμένοι πάντα ισοπεδώ
νουν, χλευάζουν, αδικούν
τους μη δικούς τους και μερο
ληπτούν χωρίς επιχειρήματα
υπέρ των («μεγάλων ταλέ
ντων») δικών τους - μέχρι
που να γίνει κάτι να τους επι
τεθούν, παλινωδούντες ατιμωριτί. Κάποτε προκαλούνται σκάνδαλα. Κάποτε σύ
ρονται στα δικαστήρια όπου,
συνήθως σώζονται λόγω
επιρροών. Είναι μια μορφή
ανεύθυνης άσκησης λειτουρ
γήματος. Η τέλεια ασυδοσία.
Αυτή όμως η μορφή καθη
γητών δεν είναι η χειρότερη.
Πέραν των περιπτώσεων του
«μεριάστε να περάσει ο Ποι
ητής!» και του «εγεννήθη
ημίν Συγγραφεύς!», υπάρχει
η ακόμα χειρότερη περίπτω
ση άσκησης «προστασίας»

από μέρους «καθηγητώνμαϊμούδων», οπότε έχουμε
και νονιλίκι και υπεξαίρεση
«αρχής».
Χρησιμοποιούν
π.χ. τις οπές και τα παραθυ
ράκια του νόμου και τις υπη
ρεσίες των καθηγητών κα
λών φίλων τους (ανιδιοτε
λούς, βεβαίως) για να προσληφθούν σε ένα πανεπιστή
μιο ως διδάσκοντες με σύμ
βαση του νόμου 407 και έτσι
ανακηρύσσονται καθηγητές
πανεπιστημίου. Μετά, αξιοποιώντας τις καλές υπηρε
σίες (ανιδιοτελούς, εννοεί
ται) των πολιτικών καλών φί
λων τους, αναλαμβάνουν Δ ι
οικήσεις, Διευθύνσεις, Προ
εδρίες
και
Γραμματείες
και... γαία πυρί μειχθήτω.
Αυτοί φέρνουν με τον ίδιο ή
παρόμοιο τρόπο στα πανεπι
στήμια άλλους, συνήθως
επαγγελματικώς αποτυχημέ

νους ή συνταξιούχους-«παράγοντες», που «φωτίζουν»
τα τμήματα, τους τομείς, τις
τέχνες, τα γράμματα και άλ
λους τομείς ζωής και δράοτης,
από αυτούς που κάνουν τη
ζωή άξια να τη ζήσει κανείς.
Ο Πλάτων μας είχε προει
δοποιήσει: «Πολιτεία γαρ
τροφός ανθρώπων εστί αγα
θή μεν αγαθών, η δ’ εναντία
κακών». Μια τέτοια πολι
τεία με τόσες υποχρεώσεις
και δεσμεύσεις δεν μπορεί
παρά να εξαργυρώνει γραμ
μάτια. Έ τ σ ι δίνει ήδη το κα
λό παράδειγμα στους πολί
τες. Ό π ω ς συμβαίνει και σε
όλους τους άλλους τομείς,
τελικά δεν έχει καμιά ιδιαί
τερη σημασία να είναι ο βι
βλιοκριτικός καθηγητής πα
νεπιστημίου ή μη. Εξαρτάται από το άτομο, όχι από το
είδος.

Μάνου Ζτεφανίδη:
Ο Πολιτισμός στην εποχή της μελαγχολίας

Ένα βιβλίο που μιλά για τον πολιτισμό και την πολιτική του
σ' αυτήν την περίεργη εποχή που ζούμε.
Επειδή το πρόταγμα «να ζήσουμε τη ζωή μας ποιητικά»
είναι πάνω απ' όλα μια πολιτική θέοη.
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Πως είπατε; Αναρχικός της όεξιάς;
Ο καθηγητής της Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της
Πάτρας Χρίστος Γούδης, ποιητής, μεταφραστής και
δοκιμιογράφος, είναι ολίγον ανορθόδοξος άνθρωπος.
Εννοώ, δεν σκέφτεται με τρόπο αναμενόμενο. Πρώτα
πρώτα, ως διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και
Αστροφυσικής του Αστεροσκοπείου Αθηνών, μας έχει
φέρει εδώ στην Ελλάδα ένα τερατώδες τηλεσκόπιο, από
τα μεγαλύτερα στον κόσμο και το έστησε πάνω στον
Χελμό. Το τηλεσκόπιο αυτό ονομάζεται Αρίσταρχος, από
το όνομα του μεγάλου έλληνα αστρονόμου της
αρχαιότητας. Το να διαθέτει η Ελλάδα ένα τέτοιας
δυναμικότητας τηλεσκόπιο, το οποίο μάλιστα έχ ει βάθος
διείσδυσης μέχρι και τα δύο τρίτα του Σύμπαντος
κόσμου, δεν είναι και λίγο. Τώρα θα μου πείτε, εδώ δεν
βλέπουμε την τύφλα μας, δεν βλέπουμε τι γίνεται κάτω
από τη μύτη μας, το σύμπαν μάς μάρανε; Σωστή σκέψη.
Αλλά μπορεί να μην ξέρουμε πού πάνε οι μίξες, ξέρουμε
όμως πού πάνε οι γαλαξίες. Είναι κι αυτό μια παρηγοριά.
Ο Χρίστος Γούδης, με καλές σπουδές αστροφυσικής στο

Μάντζεστερ, με καλή διεθνή καριέρα, υπεύθυνος
ιδεολογικός του Ιδρύματος Καραμανλή, με αρκετές
ποιητικές συλλογές στο ενεργητικό του (Μ νήμες
(Εποπτεία, 1988), Λιγεία (Εποπτεία, 1988), Ίσις
(Εποπτεία, 1988), Αλέξανδρος (Αχαϊκές Εκδόσεις,
2000), Ιερή Συνεύρεση (Εκδόσεις Τραυλός, 2001),
Παλίμψηστο (Εκδόσεις Π ερί Τεχνών, 2002), Η Σελήνη των
νεκρών (Εκδόσεις Εκάτη, 2005), Έλληνες (Εκδόσεις
Μέτρον, 2005), παρεμβαίνει και πολιτικά με την
Κουλτούρα της Δ εξιά ς (Εκδόσεις Άγνωστο, 2005).
Αοιπόν ο κ.Γούδης έχ ει θέμα. Αφενός το σύμπαν και τα
καπρίτσια του. Αφετέρου όμως ο ποιητής Χρίστος Γούδης
έχ ει και έντονη πολιτική παρουσία, ως ένας ιδεολόγος
της Δεξιάς, άρτι παραμερισθείς από την κυβερνώσα
παράταξη ως αναρχοδεξιός! Και επιπλέον μετέφρασε
και Αόρκα! (Ποιήματα της Ανδαλουσίας, Εκδόσεις
Τραυλός, 2 0 0 3 · και ΑΟΡΚΑ: Ποιητής στη Νέα Υόρκη,
Εκδόσεις Τραυλός, 2005). Όλα αυτά δημιουργούν ένα
εκρηκτικό μίγμα. Δ εν βρίσκετε;

Τη συνέντευξη πήρε ο Απόστολος Διαμαντής
• Τι ακ ρ ιβ ώ ς βλέπ ει ο Α ρίσ ταρχ ος; Σ ε
τι χρησιμεύει κ α ι δ ώ σ α μ ε χρ ή μ ατα να
τον στήσουμε;
—Ο Αρίσταρχος βλέπει τα άστρα. Κάτι
σαν «το παιδί που κοιτάει τ’ άστρα». Σε
σχέση με τα όσα ακούγονται, για τα κωπηλατοδρόμια των 40 δισ. των Ολυ
μπιακών Αγώνων, ο Αρίσταρχος είναι
τίποτα. 2 δισ. συνολικά.
• Ε υρώ ;
-Δ ρ α χ μ ές!
• Δ ηλαδή π ερ ίπ ο υ ό σ ο το σπίτι ενός
ευ κ α τά σ τ α τ ο υ υπουργού...
—Ας πούμε, αν και δεν έχω επισκεφθεί
σπίτι υπουργού για να ξέρω. Ο στόχος
της αστροφυσικής είναι να μπει σε με
γαλύτερο βάθος μέσα στο σύμπαν και
παράλληλα να ανιχνεύει με τη μεγαλύ
τερη δυνατή λεπτομέρεια τα κοντινότε
ρα ουράνια αντικείμενα. Ο καθρέφτης
του είναι 2,3 μέτρα, είναι δηλαδή με
σαίου μεγέθους, αλλά λόγω της υψηλής
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τεχνολογίας κατασκευής του, που είναι
ανάλογη με αυτή των ελάχιστων τηλε
σκοπίων των 8 και 10 μέτρων που υπάρ
χουν στη Γη, ο Αρίσταρχος συγκαταλέ
γεται ανάμεσα στα καλύτερα τηλεσκό
πια του κόσμου. Κατασκευάστηκε στη
Γερμανία, στην Zeiss. Είναι σίγουρα
ένα λαμπρό τηλεσκόπιο.
• Τι βλέπ ει μ έ σ α στο σύμ παν;
—100 δισ. άστρα αποτελούν τον γαλα
ξία μας. 100 με 200 δισ. γαλαξίες είναι
το γνωστό μας σύμπαν. Εμείς με τον
Αρίσταρχο εισχωρούμε περίπου μέχρι
τα δύο τρίτα του σύμπαντος. Από τη συ
γκριτική μελέτη κοντινών και μακρι
νών γαλαξιών βγάζει κανείς συμπερά
σματα για την πορεία τους και την ε ξ έ 
λιξή τους. Επίσης μέσα στον γαλαξία
μας βλέπουμε τα νεφελώματα μέσα στα
οποία γεννιούνται οι αστέρες και πιθα
νώς η ζωή.
• Π ώς δημιουργήθηκε η ζωή;

—Η κατεστημένη θεώρηση δέχεται ότι
δημιουργήθηκε στη Γη κάτω από συ
γκεκριμένες συνθήκες. Και με βάση
αυτό μελετούμε αν υπάρχουν και σε
άλλα πλανητικά συστήματα συνθήκες
παρόμοιες, ώστε να μιλήσουμε για ζωή.
Από την άλλη υπάρχει και η εναλλακτι
κή, μη κατεστημένη θεώρηση, σύμφω
να με την οποία η ζωή δημιουργήθηκε
μέσα σε μεσο-αστρικά νέφη. Ε κ εί απα
ντιόνται τεράστιες εκτάσεις πεπλεγμένων χημικών ενώσεων, όπου ενδεχομέ
νως υπάρχει δημιουργία πρωτοκυττάρων που διαχέονται.
• Ω στόσο π ρ έ π ει ν α υ π άρχ ου ν
κατάλλη λες συνθήκες, έτσι δεν είναι;
—Και άφθονος χρόνος. Η κατεστημένη
θεώρηση αυτό λέει. Ό πω ς όταν παίζεις
πόκερ: Παίζεις συνέχεια, αλλά σπάνια
έχεις το τέλειο χαρτί, το συνδυασμό κα
τάλληλων χημικών στοιχείων. Λοιπόν
κάποια στιγμή ήρθε το φλος ρουαγιάλ
και δημιουργήθηκε ζωή. Αυτό απαιτεί
χρόνο και συνεχή μοιράσματα της τρά
πουλας. Αυτί] είναι η κατεστημένη αντίληψη σχετικά με τις διαδικασίες που
οδηγούν στη δημιουργία ζωής.
• Κ ινδυνεύει η ζωή μ α ς α π ’ το
δ ιάσ τη μ α;
—Πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια
ένας μετεωρίτης εξαφάνισε τη μεγάλη
πλεισψηφία των έμβιων ειδών που ζούσαν τότε στον πλανήτη μας, μεταξύ των
οποίων και τους δεινοσαύρους, που βα
σίλεψαν στη γη για 150 εκατομμύρια
χρόνια. Ό μως εδώ ισχύει το «ο θάνα
τός σου, η ζωή μου». Έ τ σ ι επικράτησαν

τα θηλαστικά και τελικά ο άνθρωπος.
Μια ανάλογη καταστροφή μπορεί να
αναδείξει την κυριαρχία κάποιου άλ
λου είδους πάνω στη Γη. Μια πυρηνική
αυτοκαταστροφή θα μπορούσε να έχει
παρόμοιες συνέπειες, την επικράτηση
για παράδειγμα των κατσαρίδων, που
έχουν κέλυφος ανθεκτικό στη ραδιε
νέργεια.
• Σ κ επ τ ό μ εν ο ς μ ε τις π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις
της σύγχρονης φυσικής, υ π άρ χ ει η
έννοια της π ρ ο όδ ου , της εξέλιξης;
—Η εξέλιξη υπάρχει, με τα πάνω της
και τα κάτω της. Ό λα τρέχουν όλο και
πιο γρήγορα σήμερα. Αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν θα πέσουμε στον
γκρεμό! Τρέχουμε αλλά δεν ξέρουμε
προς τα πού.
• Ο κ όσ μ ο ς μ α ς είναι υ π α ρ κ τ ό ς μ ε την
έννοια π ου εμ είς τον
αντιλ αμ β ανόμ αστε;
—Να σας πω. Τα κύτταρα της γλώσσας
μας, ας πούμε, είναι αυτοδύναμοι ορ
γανισμοί που επικοινωνούν μεταξύ
τους. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος.
Δίνουν εντολές το ένα στο άλλο, με π ε
ριορισμένη δυνατότητα αντίληψης. Δεν
αντιλαμβάνονται φυσικά ότι είναι το
μέρος ενός μέλους του ανθρώπινου σώ 
ματος που υπηρετεί μια συγκεκριμένη
λειτουργία. Άρα και εμείς ενδεχομέ
νως να είμαστε μέρος ενός όλου που
δεν αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να εί
μαστε μέσα στα σπλάχνα ενός τεράστι
ου οργανισμού που δεν αντιλαμβανό
μαστε. Μ πορεί να είμαστε και μέρος
ενός κοσμικού αστείου. Μπορεί κάποι

ος να μας βλέπει σαν παλιάτσους και
να γελάει!
• Ά ρ α ο μ ετα φ υ σ ικ ός προβλη μ ατισμ ός
είναι ισχυρός στη σημερινή φυσική.
—Πάντα η φυσική καταλήγει στη μετα
φυσική. Σήμερα θεωρούμε ότι το σό
μπαν είναι προϊόν ενός κβαντικού κ ε
νού γεμάτου ενέργεια που παράγειτην
ύλη δίκην εκτοπλάσματος. Και που εν
δεχομένως γεννά μια πολλαπλότητα
συμπάντων.
• Ο πότε έχουμε το θ εολογικό θέμ α της
δη μ ιουργ ίας να τίθεται α π ό την ίδ ια την
επιστήμη τώ ρα...
—Βεβαίως. Άλλωστε όλοι οι μεγάλοι
φυσικοί ήταν άνθρωποι με ιδιαίτερες
πνευματικές και μεταφυσικές ανησυ
χίες. Ο Αϊνστάιν πίστευε στο Θεό και
έλεγε ότι δεν υπάρχει το τυχαίο στη φύ
ση, ο Θ εός δεν ρίχνει ζά ρ ια -για νατού
απαντήσει ο Νιλς Μπορ: «ποιος είσαι
εσύ που ξέρεις τι κάνει ο Θεός;». Ό λα
αυτά σε βάζουν σε μια θεωρητική συζή
τηση, όπου το υπερβατικό πάντα συνυ
πάρχει με την υλική θεώρηση της φύ
σης ή πάντα πλανάται πίσω από την
ύστατη υφή της ύλης.
• Π ώ ς γίνεται κ α ι όλη αυ τή η σκέψη
ξεπ ή δη σε στον α ρ χ α ίο κ ό σ μ ο εδώ στην
Ε λ λ άδα ;
—Είναι πράγματι παράξενο! Να έχου
με σ ’ αυτή τη μικρή γωνιά της Γης αυτό
το τεράστιο πνευματικό απαύγασμα,
να φύγει ξαφνικά, μέσα σε ελάχιστο
χρόνο, η ομίχλη των δοξασιών και των
προκαταλήψεων του ανθρώπινου μυα
λού, και να τεθούν ξεκάθαρα όλες οι
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γενικές διευθύνσεις της επιστήμης! Ε ί
μάθει εύκολα. Πρέπει να γίνουμε ολι
ναι πράγματι αξιοθαύμαστο και είμα
γαρκείς και να αναπτύξουμε τον πνευ
ματικό μας πολιτισμό.
στε ακόμη και σήμερα «παγιδευμένοι»
• Π οιον πολιτισμό; Τ ώρα
μέσα σ ’ αυτές. Δεν έχουμε υπερκεράσειτην ελληνική αντίληψη.
ασχολού μ εθ α μ ε το τι δείχνει ο Μ άκης
στη Ζούγκλα.
• Οι Έλληνες μελετούν την ελληνική
γ ρ α μ μ α τεία ;
—Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Το
θέμα είναι ποιος αποφασίζει για τον
-Είναι λυπηρό να χρειάζεται να πάει
κανείς στο εξωτερικό για να αντιληστόχο κάθε φορά.
φθεί το μεγαλείο της ελληνικής σκέ
• Είναι δική του δου λ ειά η δη μ όσια
ψης. Βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, σχο
δίκη;
λές, όλα δείχνουν το μεγαλείο αυτό.
—Νομίζω ότι έχει τα θετικά του, διότι
Εδώ την υποβαθμίζουμε, είμαστε
δημοσιοποιεί καταστάσεις και γεγονό
επαρχιώτες απέναντι στον ίδιο μας τον
τα που ένα σύστημα μπορεί να τα συ
πολιτισμό. Σήμερα στη νέα γενιά επι
γκαλύπτει. Το ζήτημα όμως είναι μήπως
κροτείτο «έλα μωρέ να μάθουμε αγγλι
είναι επιλεκτικός ο τρόπος με τον οποίο
κά, τι να τα κάνεις τα ελληνικά!». Μ αοι
διεξάγεται η δημοσιοποίηση. Διότι
μισοί Έ λληνες γράφουν ποίηση. Αυτό
μπορεί να βγάζεις κάτι στην επιφάνεια
δείχνει τη ζωντάνια της γλώσσας μας.
και να συγκαλύπτεις άλλα πενήντα.
Και έχουμε τεράστια παράδοση τριών
• Κ αι είναι δου λ ειά αυτή, να π εριμ ένει
χιλιάδων ετών. Αν δεν υπερασπίσουμε
ο τηλεθεατής σ α χ ά ν ος τη φ οβερή
εμείς την παράδοσή μας, ποιος θα την
απ οκάλ υ ψ η ; Κ αι π ο ιο ς εξασ φ αλίζει
υπερασπίσει;
δικαιοσύνη ;
• Έ χ ου μ ε όμ ω ς κ α ι σημερινά
—'Οταν το επίσημο κράτος δεν μπορεί
π ρ ά γ μ α τα να δείξουμε.
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων,
—Δεν λέω να μείνουμε στην παράδο
όταν οι εκπρόσωποί του κωλυσιεργούν
στην απονομή της δικαιοσύνης, όταν το
ση. «Αλλά εφήμεροι εισίν όσοι ουκ
έχουσιν ρίζες εν εαυτοίς». Χωρίς ρίζες
δημόσιο ήθος είναι αμφισβητούμενο,
δεν επιβιώνει το δέντρο, δεν ανθίζει.
μοιραίο είναι να αναπτύσσονται αυτά
Έ χουμε και σήμερα ποίηση, μουσική,
τα φαινόμενα. Υπάρχουν παρακμιακά
πολιτισμό να επιδείξουμε. Αρκεί να
φαινόμενα, αλλά υπάρχουν και νησί
προσέξουμε τη γλώσσα μας και τις πα
δες αντίστασης.
• Μ ήπως κ α ι η δ εξ ιά είναι κ ά π ω ς
ραδόσεις μας και να μην τρέχουμε πί
σω από μια ζωή κυριαρχημένη από τη
αφ ελής κ α ι τάχει κ άνει ρ ό ιδ ο ;
δικτατορία του χρήματος.
—Ποια δεξιά; Η δεξιά είναι κάτι σαν
• Μ ας α ρ έσ ει το χρήμα, στους
φυσαρμόνικα. Συνήθως σήμερα ετεροΈλληνες. Ε ίναι σ το α ίμ α μ ας.
προσδιορίζεται από την αριστερά. Ό ,τι
δεν είναι αριστερό και δεν είναι «πα
—Εγώ είμαι Σπαρτιάτης. Δεν δέχομαι
το χρήμα αν δεν συνυπάρχει με την
τάτα», το αποκαλούν δεξιό. Αλλ,ά η δε
πνευματική καλλιέργεια. Θέλω τα ευ
ξιά έχει διαχρονικές αξίες δικές της.
ρώ να ζυγίζουν 10 κιλά, ώστε να είναι
• Π οιες είναι δη λ αδή οι μ εγ άλ ες α ξ ίες
δύσχρηστα. Και οι πλούσιοι κάθε χρό
της δ εξ ιά ς ;
νο να περνάνε από πανελλήνιες εξετά 
—Είναι η πολιτική αρετή, το ηθικό δη
σεις και αν οι πνευματικές επιδόσεις
λαδή κράτος του συντηρητισμού, ο
τους δεν είναι καλές, η πολιτεία να δε
ηρωισμός στην προάσπιση της πατρί
σμεύει μέρος των ετήσιων κερδών τους
δας, ο αντικαπιταλισμός υπό τη μορφή
προς όφελος ευαγών ιδρυμάτων. Δεν
του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού με
χρειάζεσαι πολλά λεφτά για να αγορά
την κοινωνική του ευαισθησία, η προ
σεις ένα βιβλίο, ένα δίσκο, ή για να φας
στασία της εθνικής και θρησκευτικής
ένα πιάτο φαΐ. Πρέπει να επενδύσουμε
μας παράδοσης. Έ χουμε μια τρισχιλιε
με ατομικές προσπάθειες στην πνευματή ιστορία ως ελληνισμός και η κουλ
τικότητά μας. Δεν υπάρχει «βασιλική
τούρα της δεξιάς εκφράζει αυτήν ακρι
οδός για την Γεωμετρία», κατά το ρηβώς τη συνέχεια, όπως και την υπερά
θέν από τον Ευκλείδη στον Πτολεμαίο,
σπιση του σύγχρονου έθνους-κράτους.
που ήθελε να τον πληρώσει για να την
Αυτά τα ζητήματα πρέπει η παιδεία της
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δεξιάς να τα υπερασπίζει. Αλλά δεν το
κάνει. Στα ιστορικά βιβλία που δίνο
νται στους μαθητές έχουμε απάλειψη
ουσιαστικά των ηρωικών στιγμών της
ιστορίας μας. Γίνεται ένα σφουγγάρισμα όλων των στιγμών αντίστασης του
ελληνισμού, και σαν παράδειγμα πρό
σφατων σελίδων δόξας αναφέρω την
ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Οι αγώνες της
ΕΟΚΑ γίνανε πριν από 50 χρόνια, δεν
είναι μακρινοί, δεν έγιναν τον καιρό
του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Και δεί
χνουν την αγάπη για την πατρίδα, την
αίσθηση αντίστασης του ελληνισμού.
Και κάτι που δεν είναι ευρύτερα γνω
στό, η κουλτούρα της δεξιάς είναι στη
βάση της αντικαπιταλιστική, με την έν
νοια ότι υπερασπίζεται αυτές τις ιδέες.
• Γ ιατί; Η α ρ ισ τ ε ρ ά δεν είναι
αντικ απ ιταλ ιστική ;
—Δεν είπα ότι δεν είναι. Η φιλοσοφική
τους διαφορά είναι μεταξύ υπερβατισμού της δεξιάς και υλισμού της αρι
στερός. Η αριστερά τα ανάγει όλα στην
ύλη. Το σύμπαν δηλαδή νοείται ως έκ
φανση κάποιας άτμητης ύλης. Αυτό
ανάγεται όμως σε παλαιότερες φιλοσο
φικές δοξασίες, διότι σήμερα η επιστή
μη δικαιώνει το υπερβατικό, το άυλο.
• Τα κ β άν τα;
—Και το γόνιμο κβαντικό κενό και
πολλά άλλα. Από τους προσωκρατικούς και μετά, από την κλασική ελληνι
κή φιλοσοφία, όπου χαράχθηκαν οι
δρόμοι σκέψης στη φυσική και στην
επιστήμη γενικά, από τότε υπάρχει η
αντιπαράθεση μεταξύ άυλου και υλι
κού. Σήμερα ξέρουμε ότι συνυπάρχει
μαζί με το υλικό και το άυλο, με την
όποια μεταφυσική του διάσταση.
• Ά ρ α είναι άυλη η δ εξ ιά ;
—Μακάρι να ήταν. Σήμερα στη δεξιά
υπάρχουν πολλοί αδέξιοι και πολλοί
επιδέξιοι. Και λίγοι πραγματικοί δεξι
οί. Η ΝΔ για παράδειγμα αυτοπροσδιορίζεται ως μεσαίος χώρος. Είναι κά
τι ιδεολογικά απροσδιόριστο. Ό μ ω ς το
όποιο ιδεολογικό κενό (προς τα δεξιά
ή αριστερά, δεν έχει σημασία) φοβού
μαι ότι τελικά ευνοεί, έστω και άθελά
του, τον στυγνό οικονομισμό.
• Ά ρ α δεν έχει κ α ν ιδεολογία η
σημερινή δεξιά...
—Ό χ ι βέβαια. Για τον λόγο αυτό έγρα
ψα και το βιβλίο Η κ ου λ το ύ ρα της δ ε 

ξιάς. Πράγματι δεν υπάρχει σήμερα
στη ΝΔ στέρεο ιδεολογικά υπόβαθρο.
Έ χ ε ι χαθεί. Ενώ έχουμε μια υπαρκτή
στη λαϊκή βάση της «ελληνοχριστιανι
κή δεξιά», ενώ βλέπουμε από τις δημο
σκοπήσεις τον κόσμο να ενστερνίζεται
τη δεξιά κουλτούρα, ενώ η πλειοψηφία
των -ψηφοφόρων της ΝΔ στήριξε για
παράδειγμα την Εκκλησία στη μεγάλη
της κρίση, η πολιτική έκφανση αυτού
του χώρου, το «μαγαζί» δηλαδή που τον
εκπροσωπεί, είναι σαν πολυκατάστη
μα. Χωρίς συγκεκριμένη ιδεολογία.
• Μ α είναι σ ή μ ερα εποχή για δ εξιές
αξίες, οικογένεια, τιμή, π α τ ρ ιδ ο λ α τ ρ ία ;
-Ν ο μ ίζω ναι. Υπάρχουν ως λαϊκή έκ
φραση και θέληση. Δες πώς γέμισε η
Αθήνα με σημαίες μετά τις πρόσφατες
αθλητικές επιτυχίες. Είναι πρόβλημα
ταγών, όχι λαού. Και αυτοί όλοι οι μικροκλέφτες που έχουν γεμίσει την ελ
ληνική κοινωνία, είναι έκφραση μιας
σήψης σε επίπεδο πολιτικής και πνευ
ματικής ηγεσίας.
• Ε ννοείτε ότι η πολιτική τάξη μ ο ιά ζ ει
σ α ν να δ ιαχ ειρίζεται απ λώ ς χρήμα,
χ ω ρίς όμ ω ς προσήλω ση σ ε α ρ χ ές
ηθικές;
—Ό χ ι στο σύνολό της. Υπάρχει μια
αναγωγή του χρήματος σε αξία, ενώ
δεν θα έπρεπε να είναι αυτοσκοπός,
σύμφωνα με τον ελληνικό πολιτισμό,
αλλά από ένα όριο και μετά να είναι
απαξιωμένο. Αυτό οφείλεται σε διε
θνείς παράγοντες. Η ελληνική πολιτική
ηγεσία έχει πλέον περιορισμένες δυνα
τότητες κίνησης. Το πιο σπουδαίο δεν
είναι αυτό, δηλαδή το τι κάνει η πολιτι
κή ηγεσία, που ούτως ή άλλως δεν μπο
ρεί να κάνει και πολλά πλέον. Για μένα
το σημαντικότερο είναι η προδοσία των
διανοουμένων. Η προσκόλληση δηλα
δή της διανόησης στο χρήμα. Και εδώ
περιλαμβάνονται και οι δημοσιογρά
φοι. Πολλές γραφίδες εκφράζουν συμ
φέροντα. Οι πραγματικές πνευματικές
δυνάμεις όμως δεν ασχολούνται με το
χρήμα. Είναι άνθρωποι ασκητικοί.
Ε κ εί λοιπόν αποδίδω την κρίση, στην
προδοσία των διανοουμένων και όχι
στην πολιτική ηγεσία.
• Η κυβέρνηση δεν εξελέγη κυ ρίω ς για
να α π ο κ α τ α σ τ ή σ ε ι κ α ν ό ν ες κ α ι α ρ χ ές
διαχ είριση ς; Π οιο το α π ο τ έλ εσ μ α ;
—Πράγματι. Και σωστά είπε ότι βάζω

σαν στόχο την διαπλοκή. Και έφερε τον
«βασικό μέτοχο». Όταν λοιπόν η εμπο
ροκρατία της Ευρώπης έβαλε βέτο,
έπρεπε ο Καραμανλής να προκηρύξει
εκλογές και να αποφασίσει ο λαός αν
θέλει να προχωρήσει. Να μην υποστείλει τη σημαία της κάθαρσης και να
αντισταθεί στα όποια «λαμόγια» της
Ευρώπης.
• Κ αι ν α χ ά σει τις επιχορηγήσεις;
—Να τις χάσει. Να αποφασίσει ο λαός
ότι θα έχω ένα οικονομικό κόστος,
ώστε να εξυγιάνω τον δημόσιο βίο. Ο
λαός νομίζω ότι το θέλει. Αλλά φαίνε
ται ότι κάποιοι επικοινωνιολόγοι της
ΝΔ δεν το αντιλαμβάνονται. Μα όλα
έχουν ένα κόστος. Πρέπει νατό αναλάβεις. Αλλιώς δεν ασκείς καμία ουσια
στική πολιτική. Θέλουμε, ας πούμε,
τους Αλβανούς ή όχι; Και πόσους; Θ έ
λουμε τους Κινέζους; Πόσους; Αυτά θα
πρέπει ένα κράτος να τα ξεκαθαρίσει,
αλλιώς θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Εάν
στην Ελλάδα για παράδειγμα έρθουν 5
εκατομμύρια Κινέζοι, τότε δεν έχουμε
Ελλάδα, έχουμε Κίνα. Λοιπόν αυτά
πρέπει να συζητηθούν και να παρθούν
σοβαρές αποφάσεις.
• Δ η λαδή α υ τ ό π ο υ π ρ ο τείν ετε είναι
μ ια π ιο εν εργό εθνική πολιτική. Α λλά τι
να κ άν ο υ μ ε για ν α υ π ερ α σ π ίσ ο υ μ ε την
εθνική πολιτική; Π όλεμο μ ε την
Τ ου ρκία α ν χ ρ εια σ τεί;
—Υπάρχει μια φοβία απέναντι στην
Τουρκία. Μα γιατί δίνουμε τόσα λεφτά
για τους εξοπλισμούς εάν οι ένοπλες
δυνάμεις δεν είναι σε θέση να απαντή
σουν στην Τουρκία; Οι Ισραηλινοί εί
ναι πιο έξυπνοι από μας; Πώς αυτοί
έχουν καταφέρει να έχουν αξιόμαχο
στρατό κι εμείς είμαστε τόσο φοβισμέ
νοι απέναντι στους Τούρκους; Γ ι’ αυτό
υπάρχει ο στρατός, για να αποθαρρύ
νει τον αντίπαλο. Σε ένα γρήγορο πό
λεμο δεν θα ’πρεπε να έχουμε τον τουρ
κικό φόβο. Αλλιώς να σταματήσουμε
να δίνουμε τόσα δισ. στους εξοπλι
σμούς.
\
• Σ τα Ί μ ια δηλαδή τι έπ ρ ε π ε να γίνει\
Π όλεμος;
\
—Φυσικά. Όταν σου καταρρίπτουν
ένα ελικόπτερο και έχεις νεκρούς, πρέ
πει να απαντήσεις. Ο Νέλσον, όταν
ήταν νεαρός κυβερνήτης και του ζήτη
σαν από τη ναυαρχίδα του στόλου να

υποχωρήσει, έβαλε το μονόκιαλο στο
τυφλό του μάτι και είπε «δεν βλέπω κα
νένα σινιάλο υποχώρησης». Και έκανε
επίθεση. Λοιπόν κάποια στιγμή, η
στρατιωτική δεοντολογία το λέει αυτό,
πρέπει να αντιδράσεις. Αλλιώς γιατί
κατεβάζεις τον στόλο σου στο Αιγαίο;
Πόκερ παίζεις; Τότε παίζεις πολύ
άσχημο πόκερ.
• Ο Χ ριστόδου λος εκ φ ρ ά ζ ει σ ή μ ερα
την κ ου λ τού ρα της δ εξ ιά ς ;
—Σε κάποιο βαθμό ναι. Είναι ένας άν
θρωπος με παιδεία και εκφράζει την
κουλτούρα της χριστιανικής δεξιάς.
Απλώς πολλές φορές πέφτει σε ζητήμα
τα τρέχουσας πολιτικής, την ώρα που
θα έπρεπε να δίνει το βάρος στο πνευ
ματικό πεδίο. Αλλά να σας πω, η ορθό
δοξη Εκκλησία έχει εθνικούς αγώνες,
έχει πολιτικούς αγώνες και είναι συνδεδεμένη με την πολιτική πορεία του
έθνους. Οπότε μην σας ξαφνιάζει η ρη
τορική του Χριστόδουλου.
• Σ α ς βλέπ ω ανήσυχο. Λ έτε ν α εκ π έσ ει
ο ελληνισμός;
—Στα τρεις χιλιάδες χρόνια της ιστο
ρίας μας, κανένας τους δεν κατάφερε να
μας εξαφανίσει. Τώρα θα το επιτύχουν;
Δεν νομίζω. Εκτός και αν εμείς οι ίδιοι
το καταφέρουμε. Κάποτε ο Νίκος Δή
μου είπε ένα καλό: «Η Ελλάδα ποτέ δεν
πεθαίνει. Αλλά ας προσπαθήσουμε, δεν
ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται!»
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Τζορτζ (Τζόρντι) Μπεστ 1946-2005
Ένας non σταρ του ποδοσφαίρου
Μ ε τον θάνατο του Τζορτζ Μ πεοτ δεν π ενθεί μόνο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο
την πρόωρη απώλεια ενός φαντεζί παίκτη που έγραψε τη δική του ιστορία στα
βρετανικά και ευρωπαϊκά γήπεδα. Μαζί με τον Μπεστ, πέντε χρόνια αφότου
έκλεισε το ιστορικό δισκάδικο στην Όξφορντ Στρητ που πουλούσε τους
δίσκους των Μπητλς, έκλεισε ταυτόχρονα το τελευταίο κεφάλαιο των
Swinging Sixties, στο ρυθμό των οποίων η μεταπολεμική βρετανική κοινωνία
αναζητούσε την ταυτότητά της μέσα από μια pop culture που ξεκινούσε από το
Free Cinema και τα βρετανικά μουσικά συγκροτήματα και κατέληγε στην op-art
και τα σχέδια της Μαίρη Κουαντ. Αν ο Νέτσερ ερχόταν «από το βάθος του
χώρου» (Καρλ-Χάιντς Μπόρερ), ο Μπεστ κινείτο στον δικό του χωροχρόνο
μέσα στο γήπεδο.

έγεται πως ο Τζορτζ Μπεστ
έκανε το καλύτερο παιγνίδι του
σε έναν αγώνα της Βόρειας
Ιρλανδίας, όταν ήταν στο στό
χαστρο του IRA. Ό ταν ρωτήθη
κε πώς κατάφερε να έχει τέτοια εκ 
πληκτική απόδοση υπό τη διαρκή
απειλή μιας δολοφονικής απόπειρας,
ο Μπεστ απάντησε αφοπλιστικά:
« έπ ρ επ ε να κ ινού μ αι α κ α τ ά π α υ σ τ α ,
ώ στε να μην μ π ο ρ ε ί ο σ κ οπ ευ τή ς να μ ε
πετύχει». Ό μω ς ο Τζόρντι, όπως ήταν
το χαϊδευτικό του στην προτεσταντική
εργατική συνοικία του Μπέλφαστ που
μεγάλωσε, είχε την αίσθηση της κίνη
σης και της μπάλας στο αίμα του.
Όταν το 1961 ο σκάουτερτης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μπομπ Μπίσοπ πα
ρακολουθούσε το λιγνό αγόρι με τη
φανέλα της ερασιτεχνικής Boys Club,
τηλεγραφούσε λίγο αργότερα στον
Ματ Μπάσμπι, το «μεγάλο αφεντικό»
των Μπέμπηδων: «νομίζω π ω ς α ν α κ ά 
λυψ α μ ια ιδιοφ υία». Η μεταγραφή του
στη Μ άντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άρ
γησε, παρά τους αρχικούς δισταγμούς
του νεαρού Βορειοϊρλανδού. Το 1963,
μετά από δυο χρόνια «θητείας» στη
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Μάντσεστερ Σηπ Κάναλ Κόμπανυ, ο
Μ πεστ θα φορούσε την κόκκινη φανέ
λα ως επαγγελματίας. Στο ντεμπούτο
του με την Γουεστ Μπρόμγουϊτς
Άλμπιον, μια από τις πιο ιστορικές
ομάδες του Νησιού, μαζί με την Αστόν
Βίλλα, ο Γκρέιαμ Γουίλλιαμς, ένας
σκληροτράχηλος και έμπειρος μπακ,
λέγεται πως του ζήτησε να σταθεί μια
στιγμή για να τον δει κατά πρόσωπο.
Στην απορία του Μ πεστ, ο Γουίλλιαμς
απήντησε «γιατί σ ’ όλο το π αιγνίδι
έβ λ επ α μ ό ν ο την πλάτη σου, όπ ω ς
έτρ εχ ες για τη γ ραμ μ ή του άουτ».
Από το 1963 μέχρι το 1968 ο Μπεστ,
ανάμεσα στον Μπόμπυ Τσάρλτον και
τον Ντένις Λόου, θα λάμψει στο ποδο
σφαιρικό στερέωμα των βρετανικών
νησιών αλλά και της ηπειρωτικής Ευ
ρώπης, με αποκορύφωμα τον τελικό
του Κυπέλλου Πρωταθλητριών κόντρα
στην ομάδα του Εουσέμπιο, την Μπενφίκα, για να χαρακτηριστεί από τους
Πορτογάλους ως «ο π έμ π τ ο ς Μπητλ».
Αν φορούσε το «10», ο Τζορτζ Μπεστ
δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συγκριθεί με τον Πελέ (ο οποίος τον θεω 
ρούσε πάντως ανυπέρβλητο), τον Μα-

ραντόνα ή τον Νέτσερ. Είτε πάνω στη
γραμμή είτε διεμβολίζοντας την αντί
παλη άμυνα, πότε ντριμπλάροντας και
πότε σεντράροντας, στα σουτ και τις
κεφαλιές, ο Μπεστ «μιλούσε στη μπά
λα», όπως κάθε μύστης του αθλήματος,
κι ακόμα είχε μια έντονη «ερωτική
σχέση» μαζί της, όσο έντονη ήταν η
προσωπική του ζωή, που την κατασπα
τάλησε στις γυναίκες, τα γρήγορα αυ
τοκίνητα και τα ποτά, με τραγικά απο
τελέσματα. Ο Μπεστ, στα καλύτερό
του χρόνια, είχε κάτι από τη γοητεία
του Τζέιμς Ντην, την αυτοκαταστροφικότητα του Τζιμ Μόρισον, τη λάμψη
του Αλαν Μπέιτς, ανατρέποντας όλους
τους κανόνες του επαγγελματικού πο
δοσφαίρου, στα γήπεδα αλλά και τις
κοινωνικές συμβάσεις στην ιδιωτική
του ζωή.
Στο πρόσωπό του φεγγοβολούσε η δι
χοτομημένη Ιρλανδία της ανέχειας, η
Βρετανία των Swinging Sixties, η Ευρώ
πη λίγο πριν, λίγο μετά τις εξεγέρσεις
των νέων της. Η «ελεύθερη πτώση» του
Τζορτζ Μπεστ αρχίζει το 1968, με τον
πρόωρο παραγκωνισμό του από τον
Τόμι Ντόχερτι, που θα τον οδηγήσει
στον αλκοολισμό. Την ίδια χρονιά οι
Μπητλς κυκλοφορούν το Hey Ju d e, τα
σοβιετικά τεθωρακισμένα κατακλύ
ζουν την πόλη του Κάφκα και η Ευρώ
πη συνταράσσεται από ταραχές στο
Παρίσι και το Βερολίνο.
ΚΩΣΤΑΣ 0 . ΚΑΛΦ0Π0ΥΛ0Σ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Gordon Burn, «The long fall of George Best»,
The Guardian, 25.11.2005.
Felix Reidhaar, «Der größte Dribbler, auch
gegen sich selber», Neue Zürcher Zeitung,
26/27.11.2005.

Αρχοσαν τα ματς

Και διηγώντας τα να κλαις
του Νίκου Πρωινού

Ο λόγος για την παράλληλη πορεία Ολυμπιακού και Πα
ναθηναϊκού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
^ Ο Παναθηναϊκός, μέχρι το ογδοντατόσο ήταν μπροστά
στο σκορ με 1-0, και κατόρθωσε, γιατί περί κατορθώματος
πρόκειται, να ηττηθεί από τη μικρομεσαία Ουντινέζε με 2-1.
Ο Ολυμπιακός τη γλύτωσε στη Νορβηγία με 1-1.
Είχε προηγηθεί, απέκρουσε πέναλτι και στα τελευταία λε
πτά ισοφαρίστηκε!
Β3’ Οι πράσινοι με ηγέτη τον υιό Βαρδινογιάννη, που δεν έχει
την παραμικρή σχέση με το ποδόσφαιρο, πάνε από το κακό
στο χειρότερο.
^ Ο αγαπημένος του ιταλός προπονητής Μαλεζάνι βρίσκε
ται εκτός τόπου και χρόνου. Τέτοια κατάντια στα ευρωπαϊκά
παιχνίδια η ομάδα δεν είχε γνωρίσει ποτέ.
^ Μετά από κάθε αγώνα πηγαίνει ταςίδάκι στην Ιταλία και
επιστρέφοντας καταγράφει ήττες έως και συντριβές.
ι® ’ Ουδείς από τους ιδιοκτήτες συγκινείται, αλλά εκτιμούμε
ότι λίαν συντόμως στο γήπεδο η ιαχή «Παύλο θεέ, πάρε την
ΠΑΕ!» θα τους γίνει εφιάλτης.
Διότι εδώ που τα λέμε ο Παυλάρας και χρήματα σπρώχνει
στο μπάσκετ και κούπες μαζεύει.
^ Στην Ευρώπη και την Ελλάδα η ομάδα μπάσκετ του Πανα
θηναϊκού είναι αχτύπητη.
Διαθέτει την αφρόκρεμα των παιχτών και τον καλύτερο
ευρωπαίο προπονητή.
Χάλια μαύρα και στο Λιμάνι.
■δ* Μετά από πέντε αγώνες έχουν μόνο 1 (έναν) βαθμό!
■®”Αυτό κι αν είναι κατόρθωμα!
^ Ο προπονητής αντί να δίνει εντολές και να βοηθά κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού αρκείται στο να κρατά σημειώσεις...
Καλά, το βίντεο δεν το έχει ανακαλύψει;
Να τα δει με την ησυχία του και να κάνει τις παρατηρήσεις
που θέλει;
Ο Σωκράτης, που έδιωξε τον Μπάγιεβιτς, είχε μιλήσει για
τελικό στο ευρωπαϊκό.
■3“ Μήπως εννοούσε την τελική θέση της βαθμολογίας;
®3· Αλλά και στο μπάσκετ η ομάδα του πάει από το κακό στο
χειρότερο.
Β3* Καλά που είναι και το ελληνικό πρωτάθλημα στο ποδό
σφαιρο και κάτι με το σπρώξιμο της Παράγκας, κάτι με την
ανυπαρξία αντιπάλων, κουτσά-στραβά έχει την πρώτη θέση.
Αν τη χάσει, θα γίνε ι χαμός.
•®· Εκείνα δείτε ανανέωση.
Ό χι σαν κι αυτή που θέλει να κάνει ο Παπανδρέου με τους
Μάνο, Ανδρουλάκη, Δαμανάκη και Γκερέκου...
ι®“ Α, και τον πολιτειολόγο Κουνελάκη, για να μην αδικούμε

τον πρόεδρο.
Ρουθούνι δεν θα μείνει.
Μπορεί να δούμε να φοράνε πάλι τη φανέλα ο Δεληκάρης,
ο Τριαντάφυλλος, ο Περσίδης, ο Λοσάντα κι ο Αργυρούδης.
Ο Μιχαλάκης που ήταν «τρέλα με την πράσινη φανέλα»
δήλωσε, κι αυτός, μετά το Νικοπολίδη, ότι ο Ολυμπιακός είναι
πιο μεγάλη ομάδα από τον Παναθηναϊκό.
^ Πόσο αποκρουστικές είναι οι δηλώσεις των εργαζομένων
που υπερασπίζουν τα αφεντικά τους. Θυμίζουν πολιτικούς
που αλλάζουν στρατόπεδα και κάνουν τούμπες για να καθιε
ρωθούν, ή δημοσιογράφους όταν αλλάζουν έντυπο ή ηλεκτρο
νικό μέσο, με μέσο φυσικά.
Τα παραδείγματα δυστυχώς πάμπολλα...
^ Το παράνομο στοίχημα καλά κρατεί κι απ’ ό,τι αποκαλύ
φθηκε συμμετέχουν και ομάδες τρίτης κατηγορίας.
Εκεί κι αν γίνονται στησίματα στους αγώνες! Και τα «κέρ
δη και αι ζημίαι» είναι απίστευτα.
ιθ? Ο αυτοκράτωρ Ορφανός όμως ασχολείται με την εκλογική
του περιφέρεια και να κάνει τα θελήματα του νέου «αστέρα»
του αθλητισμού, καναλάρχη Κυριάκού.
Ο Κουκοδήμος, άνευ αρμοδιοτήτων, προσπαθεί να μαζέ
ψει τα ασυμμάζευτα.
Ό σο για την κ. Πετραλιά, αν δεν απουσιάζει στο εξωτερι
κό, απλά απουσιάζει...
Το γηπεδικό της ΑΕΚ παραμένει ανοιχτή πληγή μεταξύ
Ντέμη και οπάδών κι όπως φαίνεται δύσκολα θα κλείσει χω
ρίς απώλειες. \
ι®* Ο κύριος, την κυρίας αοιδού, ασχολείται βέβαια με τη δη
μιουργία της σούπερ λίγκας, που κανείς δεν κατάλαβε σε τι θα
διαφέρει από την ΕΠΑΕ.
Ίδιο ι είναι αυτοί που έχουν στα χέρια τους τις τύχες του
επαγγελματικού ποδοσφαίρου εδώ και χρόνια.
Θ’ αλλάξουν δηλαδή μυαλά και νοοτροπία ο Μπέος, ο
Κόκκαλης κι ο Μητρόπουλος;
Χλωμό, πολύ χλωμό φαίνεται.
13
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επισημαίνουμε
Α σ τ ε ρ ίσ κ ο ι
Πέφτουν τ' α σ τ έρ ια στην ασέληνη νύχτα. Π όσο του ς μ οιάζου μ ε κ ατά β ά θ ο ς .
Δ εν π ειράζει που μα ς αντιγρά φ ο υν. Δ εν μ α ς νοιά ζει που κατά το ειω θό ς δεν θα
μα ς ανα φ έρουν. Μ α ς ενο χλεί που μια κρίσιμη δ εκα ετία , α υτή το υ 7 0 με το
σ υνακόλουθο σοκ που π ροκάλεσ ε, θ α δ ιεκ π ερ α ιω θ είτό σ ο γρ α φ ειο κ ρ α τικ ά και
μονοδ ιά σ τατα μέσ α από 50(1), π ροσώ ρας, κα λλιτέχνες. Θ υ μ ό μ α σ τε, χρόνια
πριν, τη ν α νιστόρητη έκ θεσ η γ ια το μοντέρνο με το υ ς υπ ερεκατόν
δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ς και, δίκα ια νομίζουμε, ανησ υχούμ ε γ ια το καινούργιο «πόνημα».
Από το οποίο αποχώρησε, όπως π λη ρ ο φ ο ρ ο ύμ εθα , η ισ το ρικός τέχ ν η ς Μ ά ρ θα
Χ ρισ τοφ ό γλου, ενώ δ εν εκ λή θη όπως θ α 'πρεπε η πιο α ρ μ ό δ ια γ ια εκ είνα τ α
χρόνια, η Πέπη Ρηγοπ ούλου. Από τη ν άλλη π λευρά, οι κα λλιτέχνες οι ίδιοι κι
ιδ ια ίτερ α εκείνοι που π ρω ταγω νίστησαν σ ’ εκείνη τη ν π ερίοδο ή εκείνοι που
σ ή μ ερ α έχουν τη ν ευ θύ νη θεσ μικώ ν φ ορέω ν και ιδρυμάτω ν θ α π ερίμενε κανείς
να επ ιδείξουν μ εγ α λ ύ τερ η ευ α ισ θη σ ία και υπ ευθυνό τη τα και να μην
επ ιτρέψ ουν να χα ρ α μ ισ τεί μια τέ τ ο ια ευκα ιρ ία . Α υ τά π ρος το π αρόν...
Ανήκουστο! Ο μ υ θ ικ ό ς μ α έσ τρ ο ς Sir Nevill M arriner, ο γ δ ό ν τα χρονώ ν σήμερα,
κάνει π ρόβες μ ε τη ν Κ α μ ερ ά τα γ ια ν ’ α νεβ ά σ ει το ν Μ αγεμένο Αυλό το υ
Μ ό τσ α ρ τ στη λαμπ ρά κεια Ό π ερ α το υ Μ εγ ά ρ ο υ . Ο μ α έσ τρ ο ς διαφ ω νώ ντας με
το γενικό ά κουσ μα τη ς ο ρ χ ή σ τρ α ς π ροβαίνει σε π α ρ α τη ρ ή σ εις και ν ο υ θ ετε ί
το υ ς μουσ ικούς, οι οποίοι όμω ς θίγονται ή και αντιδρούν! Λ ε ς και η Κ α μ ερ ά τα
χρόνια τώ ρ α δεν κινείται σ ’ ένα μ έτριο, αθηναϊκώ ν π ροδιαγραφ ώ ν επίπεδο ή
λ ε ς κι ο Α λέξα ν δ ρ ο ς Μ υ ρ ά τ δ εν έχει σ υμ βιβασ τεί σε μια διεκπ εραίω ση
μουσ ικής και ιδεο λο γία ς. Ε κτό ς κι αν επ ιτυχία το υ είναι η όντω ς εντυπω σιακή
το υ φ ω τογράφ ησ η γ ια κάποια διαφ ήμιση (το m an agem ent, δηλαδή, γ ια το
οποίο αγω νιά ο κ. Τ α το ύ λ η ς). Εν πάση περιτττώσει και στη σοβαρή μουσική τ α
π ρά γμα τα δεν είναι ρόδινα, αφ ού μόλις π ρόσ φ α τα δ ιορ ίσ τηκε δ ιευ θυ ν τή ς στην
ΕΛΣ (ο καλός Σ τέφ α ν ο ς Λ α ζα ρ ίδ η ς), ενώ η π ροκήρυξη τ η ς θέσ η ς π ροέβλεπ ε
άριστη γνώ ση τ η ς ελληνική ς απ οκλείοντας έτσ ι κ ά θ ε ξένη σ υμ μετοχή. (Μ α ς
σ υγχω ρείτε, Sir Nevill, α λλά δ εν μπ ορούμε να σ α ς π ροσ λάβουμε!) Α φ ή σ τε που
τ ο π ρόγραμ μα το υ Λ α ζα ρ ίδ η είναι γ εμ ά το ως το 2010!
Μ α θα ίνο υ μ ε επ ίσης ότι ο Λ ιβ α θη νό ς σκίζει στο Ο νειρόδραμ α το υ Στρίνμπ εργκ,
ενώ το Εθνικό Θ έα τρ ο έχ ει π ρ ογραμ ματίσ ει ω ς το ν π ροσεχή Μ ά ρ τιο 14 έρ γ α .
Ε ύγε! Ό λ α α υ τά θ α φ ιλο ξεν η θο ύ ν στις δύο ν οικια σ μένες σ κηνές το υ «Από
Μ ηχανής» θ εά τρ ο υ και σ τα θ έ α τρ α «Χώρα» και «Κ». Π αρ ά λ λη λ α στο Ρ ε ξ τ ρ έ χ ε ι
ήδη ο Ληρ με το ν Δον Κιχώτη στην παιδική σκηνή το υ , ενώ στο «Κ» ο περσινός
Κύκλος μ ε την Κιμωλία και ο Φ αούστους το υ Μ ά ρ λο ου στο «Χώρα». Αν πάλι με
ρ ω τά τε γ ια το ν π ρογραμ ματισ μό τ η ς ΕΛΣ, α υ τό ς εξα ν τλ είτα ι στον μήνα που
δ ια νύουμε. Κ ύριε Χρήσ το, β ά λτε τ ο χ έρ ι σ α ς και όχι μόνο π ληρω μένες
καταχω ρή σ εις (με τη ν καλή έννοια). Κ ύ ρ ιεΤ α το ύ λ η , εσ είς μην β ά λ ετε τίπ οτε!
(Θ α χα λά σ ει το γο ύρ ι.)
Α κόμη πιο θ λ ιβ ερ ά τ α π ρ ά γμ α τα σ την Εθνική Π ινα κοθήκη. Ο κ α θ η γ η τή ςνομικός κ. Μ α κρ υ δ η μ ή τρ η ς , π ρ ό εδ ρ ο ς τη ς Επ ιτροπ ής γ ια το ν ν έο οργανισ μό
τ η ς Ε Π Μ Α Σ , -ό π ο υ μ ετείχ α γ ια 3 μ έ ρ ε ς και επ α ύθην με απ όφαση τ η ς κ.
Π ά λ λη -Π ετρ α λιά , π α ρ α κ α λ ώ - π ρ ο ω θεί μονο μ ερ ώ ς και τα χ ύ τ α τα τη
μετατρ οπ ή το υ Ιδ ρ ύ μ α το ς σ ε Ν Π ΙΔ π αρά τη ν ομόφ ω νη α ντίδ ρ α σ η όλων τω ν
υπολοίπων μελώ ν και το υ σ υνόλου τω ν ερ γα ζο μ ένω ν. Κ ω μικοτραγική φ ιγο ύ ρ α
ο ίδιος στην Ε Π Μ Α Σ , έχ ει τα υ τισ τ ε ί π λήρω ς μ ε το υ ς φ α ν ερ ο ύ ς και μ ύχιους
σ τό χο υς τ η ς δ ιευ θ ύ ν τρ ια ς , η οπ οία εξελ ίσ σ ε τα ι σ ε ο λ ετή ρ α το υ Ιδ ρ ύ μ α το ς. Κι
α υ τό το λέω μ ετά λ ό γο υ γνώ σ εω ς. Α ποκαλυπτικό: Ο Γ ενικός Ε π ιθεω ρητής
Δ η μ ό σ ια ς Δ ιοίκησ ης κ. Λ έα ν δ ρ ο ς Ρ α κιντζής μ ετά από π ολύμηνη έρ ευ ν α
α π έ σ τειλ ετο π όρισμά το υ στον κ. Τ α το ύ λ η και το Δ Σ τ η ς Ε Π Μ Α Σ ζη τώ ντα ς το ν
π ειθαρχικό έλ εγ χ ο τ η ς κ. Λ αμπ ράκη γ ια κ α τ’ ε υ θ εία ν α ν α θ έσ εις και
οικονομ ικές υπ ερβά σ εις. Α να μ έν ο υ μ ε τη σ υνέχεια ...
Μ ά ν ο ς Σ τεφ α ν ίδ η ς
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
• Σ ή μ ερ α , Π α ρα σ κευή
2/12, σ τις 7 τ ο α π ό γ ευ 
μα, σ το ν εκθ εσ ια κό χ ώ 
ρ ο τ η ς Π ο λ υ τεχ ν ικ ή ς
Σ χ ο λ ή ς σ τη Θ εσ σ α λο νί
κη, γ ίν ο ντα ι τ α εγκα ίνια
τ η ς έκ θ ε σ η ς το υ α ρ χ ιτε 
κτο νικο ύ έ ρ γ ο υ το υ Ν τίνου Σπ. Π απ αϊω άννου
(1934-2004), ε ν ό ς από
τ ο υ ς σ η μ α ν τικ ό τερ ο υ ς
α ρ χ ιτέ κ το ν ε ς τ η ς γ εν ιά ς το υ . Σ τα ε γ κ α ί
νια θ α π α ρο υσ ια σ τού ν επ ίσ ης τ α βιβλία
το υ Α ρ χ ιτεκ το νικ ές Μ ε λ έ τε ς και Σ κίτσ α . Η
έκ θ εσ η θα δ ια ρ κέσ ει μ έχ ρ ι 23/12.
• Έ ω ς τις 4/12, στη
γ κ α λ ερ ί ΖΜ (Π ρ ο ξέ 
νου Κ ο ρ ό μ η λά 1)
σ τη Θ εσ σ αλονίκη γ ί
ν ετα ι έκθ εσ η λαϊκών
λιθογραφ ιώ ν
της
π εριόδου
18401940. Κ υρίαρχο μ έ 
σο έκ φ ρ α σ η ς και ενη μ έρ ω σ η ς τ η ς επ ο 
χ ή ς, μ ε θ έμ α τα μ υ θ ο λο γικά και ιστορικά,
οι λ α ϊκ ές λ ιθ ο γ ρ α φ ίες κοσ μούσ αν τ ο υ ς
το ίχ ο υ ς σπιτιών και κα τα σ τη μ ά τω ν επ η 
ρ εά ζο ν τα ς και δ ια μ ο ρ φ ώ ν ο ν τα ς τη ν ισ το 
ρική σ υνείδησ η τω ν ευ ρ ύ τε ρ ω ν λαϊκώ ν
σ τρω μάτω ν.
• Εάν β ρ εθ είτε στη Λάρισα, επ ισ κεφ θ ε ίτε τ η σ ημ α ντική έκ θ εσ η «Ελαίας
Εγκώμιον», που δ ιο ρ γ ά ν ω σ ε τ ο Κ έν τρ ο
Ε ρ εύ ν η ς Ε λλη νικής Λ α ο γ ρ α φ ία ς τ η ς
Α κα δ η μ ία ς Α θη νώ ν σε σ υ νερ γα σ ία μ ε τ ο 
π ικούς φ ο ρ είς . Η έκθ εσ η , που γ ίν ετα ι
σ τη ν α ίθουσ α π ερ ιο δικώ ν εκ θ έσ εω ν τ η ς
Δ η μ ο τικ ή ς Π ιν α κ ο θ ή κ η ς Λ ά ρ ισ α ς-Μ ου σ είου Γ.Ι. Κ ατσ ίγρα, μ ε τ ις π ο ίκιλ ες θ ε μ α 
τ ικ έ ς τ η ς ε ν ό τ η τ ε ς δ ίνει μια σ φ αιρ ική ε ι
κό να τ η ς ισ το ρ ία ς και τ η ς σ ημ α σ ία ς τ η ς
ε λ ιά ς για τ η ζω ή και τη ν τέ χ ν η το υ Μ εσ ο 
γ εια κ ο ύ χώ ρο υ. Δ ιά ρ κεια έ ω ς 3 0/1/06.
• Το Σ α β β α το κύ ρ ια κ ο 3 και 4/12, από
τ ις 12.00 ω ς τ ις 17.00, τ ο Ελληνικό Λ ο 
γοτεχνικό και Ισ τορικό Α ρ χ είο (Α γίου
Α ν δ ρ έο υ 4, Π λάκα) δ ιο ρ γ α ν ώ νει χ ρ ι
σ το υ γ εν ν ιά τικο μπ αζάρ μ ε μ ε ζ έ δ ε ς και
κρασ ί. Π ω λο ύ ντα ι π αλαιό βιβλία και α ν τι
κείμ ενα , η μ ε ρ ο λ ό γ ια γ ια τ ο 2006 και ε κ 
δ ό σ εις το υ ΕΛΙΑ μ ε μ εγ ά λ η έκπ τω σ η , και
π α ρ ο υ σ ιά ζετα ι έκ θ εσ η μ ε φ ω το γ ρ α φ ίε ς
το υ Γιώ ργου Β αφ ιαδ ά κη (1890-1978).
• Σ το Κολω νάκι: δ ε ίτ ε
τ η ν ω ρα ία έκ θ εσ η μ ε
υ δ α το γ ρ α φ ίε ς το υ Δ ημήτρη
Α νδ ρ εα δά κη , § |
που γ ίν ε τα ι σ τη ν Α ίθ ο υ 
σα Τ έχ ν η ς Α θη νώ ν (Γλύκω νο ς 4, Δ ε ξα μ εν ή ) και
δ ια ρ κ εί μ έχ ρ ι 31/12.

Έ ν α σ υ ν έ δ ρ ιο γ ια τα λ ο γ ο τ ε χ ν ικ ά π ε ρ ιο δ ικ ά τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς
ο συνέδριο που είχε θέμα «Φυτώ
ρια λογοτεχνίας στη Θεσσαλονίκη.
Τα λογοτεχνικά περιοδικά της πό
λης στον 20ό αι.» (18/19 Νοεμβρίου
2005, Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλο
νίκης) υπήρξε ιδιαίτερα χρήσιμο για
τους ερευνητές, γιατί προσέφερε την
ευκαιρία να ιδωθεί ποικιλότροπα τόσο
η προϊστορία όσο και η ιστορία των λο
γοτεχνικών περιοδικών της Θεσσαλο
νίκης, ενώ παράλληλα επεσήμανε προ
βλήματα και έδωσε ερεθίσματα για την
παραπέρα έρευνα.
Οι εισηγητές με τη σειρά παρουσία
σης στο συνέδριο ήταν οι εξής: Β. Καλαντζοπούλου («1912-1932: Η προϊστο
ρία και τα χρόνια της διαμόρφωσης του
λογοτεχνικού τύπου της Θεσσαλονί
κης»), Α. Αυπουρλή («Το περιοδικό
Μ α κ εδ ον ικ ές Η μ έρες»), Γ. Αράγης
(«Το περιοδικό Κοχλίας·, άνοιγμα στο
μοντερνισμό»), Ρ. Αλαβέρα («Ν έα Π ο 
ρ εία » ), Μ. Μπακογιάννης («Το περιο
δικό Κ ριτική , 1959-1961, του Μανόλη
Αναγνωστάκη»), Γ. Ζεβελάκης («Το
αρχείο του περιοδικού Κ ριτική 195961»), Ντ. Χριστιανόπουλος («Το περιο
δικό Δ ιαγ ώ νιος και η ιστορία του»), Δ.
Κόκορης («A usblicke: Μια δημιουργι
κή φωνή της δεκαετίας του ’70 και το
περιοδικό Ιαν ό ς), Α. Ζήρας («Το πε
ριοδικό Το Τ ραμ στην πρώτη και δεύτε
ρη διαδρομή του, 1970-1978, και η ση
μασία του»), Π. Σφυρίδης («Τα περιο
δικά Π α ρ α φ υ ά δ α , 1985-1990, και
Τ ραμ , 1987-1996»), Γ. Κορδομενίδης
(«Δεκαοχτώ χρόνια στην κουζίνα του
Ε ντευ κτη ρίου : 69+1 πιάτα»), Γ. Κοισιφός («Τα περιοδικά Ιώ διο, Π α ρ α τη ρ η 
τής, Π ο τ α μ ό π λ ο ια , Ροτόντα·. Τρία σή
ματα μιας ανήσυχης γενιάς και ένας
χάρτης της λογοτεχνικής Θεσσαλονί
κης»), X . Καράογλου («Μια περιδιά
βαση στα λογοτεχνικά περιοδικά της
Θεσσαλονίκης»), Γ. Κεχαγιόγλου («Το
περιοδικό Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη,
1956-1963, 1967: ένα μάτι προσηλωμέ
νο στον πολιτισμό»). Α ς σημειωθεί ότι
η παράλειψη από το πρόγραμμα του
περιοδικού Μ ορφ ές θεραπεύτηκε με το
να συμπεριληφθεί η εξέταση του στη»'
ανακοίνωση του Ντ. Χριστιανύπουλου.
Τ ο θέμα που απασχόλησε το Στρογγυ
λό Τραπέζι (στο οποίο μετείχαν οι πα
νεπιστημιακοί καθηγητές Π. Μουλλάς,
Γ. Κεχαγιόγλου, Δ. Γουνελάς, οι κριτι
κοί Γ, Αράγης, Α. Ζήρας και οι δίευθυ-
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ντές περιοδικών Τ. Αλαβέρας, Ντ. Χριστιανόπουλος, Γ. Κορδομενίδης) ήταν:
«Ο ρόλος των λογοτεχνικών περιοδι
κών και τα κριτήρια αξιολόγησής
τους».
Το συνέδριο υπήρξε γόνιμο σε συμπε
ράσματα και τα Πρακτικά του θα δώ
σουν αρκετές αφορμές για προβλημα
τισμό. Τον ερευνητή περισσότερο θα
ενδιέφερε η εμβάθυνση σε θέματα
όπως: οι συνθήκες της πνευματικής ζω
ής στη Θεσσαλονίκη που δικαιολογούν
και ερμηνεύουν την έκδοση περιοδι
κών, η σημασία των περιοδικών στη
διακίνηση όχι μόνο της λογοτεχνίας,
αλλά και ιδεών, τάσεων, κτ/_, οι λογο
τεχνικές ενιόσεις, οι λόγοι της συσπεί
ρωσης των νέων λογοτεχνών γύρω από
ένα περιοδικό, οι συγγένειες μεταξύ
των συνεργατών που προσδίδουν έναν
ιδιαίτερο χαρακτήρα στο περιοδικό, η
γραμματολογική α ξ ία των μελών, κτλ.
Επειδή οι ανακοινώσεις οπωσδήποτε
δεν απέβλεπαν στη συνθετική και
σφαιρική (ή και εξαντλητική) αντιμε
τώπιση του θέματος, αλλά αποσκοπού
σαν στον τονισμό ορισμένων πλευρών,
στη θέση προβλημάτων και στη δημο
σιοποίηση νέων στοιχείων που προέκυψαν από την έρευνα, με σκοπό την πρό
κληση συζήτησης ανάμεσα στους συνέ
δρους, κρίνουμε σκόπιμο να παραπέμψουμε τον αναγνώστη σ ε μια ειδικότε
ρη βιβλιογραφία. Χρήσιμα είναι τα
εξής μελετήματα του Ντ. Χριστιανόπουλσυ: «Τα πρώτα λογοτεχνικά π ε
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δώλεξτ, in ηρογρτσπαιηθείτη -■
Δειπέρο 5/12 σιρν αίθουσα w a
Μουσείου Ελληνικών Μουσικών
Λαϊκών Οργάνων (ΜΕΛΜΟΚΕ), «τη
οδό Λιογένους 1-3 « η ν ΙΠΜκα
(Αέρηδες) και ώρα 7.-30 ιμιμ.

ριοδικά της Θεσσαλονίκης (19211924)», Ανάτυπο από το περιοδικό
Δ ιαγώ νιος, Θεσσαλονίκη 1975 (πρβ. σ,
227, όπου απαντά και ο τίτλος του πα
ρόντος συνεδρίου «Φυτώρια λογοτε
χνίας» προκειμένου για τα περιοδικά
της Θεσσαλονίκης), και Λ ογοτεχνικά
π ε ρ ιο δ ικ ά Θ εσσαλονίκης (1889-1954).
Ε ισ α γ ο ν γ ή -β ιβ λ ιογ ρ α φ ία -κ α τα γ ρ α φ ή π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ία , Θεσσαλονίκη 1995,
Σ’ αυτά πρέπει να προστεθεί και το άρ
θρο του Μ. Αναγνωστάκη, «Παλιά και
νέα περιοδικά: Αναλογίες και διαφο
ρές», εφημ.Α υγή, 1 και 2-12-1983 [αναδημ. περ. Ε ντευκτή ριο 6 (Απρίλιος
1989), 25-28],
Τελειώνοντας θα θέλαμε να υπογραμ
μίσουμε ότι τα πρώτα αμιγώς λογοτε
χνικά περιοδικά της Θεσσαλονίκης εκδίδονται στη δεκαετία του 1920, Πρό
κειται για την Τέχνη (1921) και τα Μ α
κ ε δ ο ν ικ ά Γ ρ ά μ μ α τ α (1922-1923), Ο
Χριστιανόπουλος, στο μελέτημά του
Λ ογοτεχνικ ά π ε ρ ιο δ ικ ά Θ εσσαλονίκης
( ό π ,, σ, 9), διακρίνει γενικά δύο μεγά
λες εποχές σ α ς περιοδικές εκδόσεις;
α) την ιστορική που αρχίζει στα 1889 με
την έκδοση του ημιλογοτεχνικού Α ρι
στοτέλη και τελειώ νει στα 1954 με το
σιαμάτηματου περιοδικού Μ ορφ ές και
β) την τρέχουσα που ξεκινά το 1955 με
την έκδοση του περιοδικού Ν έ α π ο ρ ε ία
και συνεχίζεται ω ς σήμερα με το περιίοδικό Ε ντευκτήριο,

Γ ια τ ο ν Σ ά κ η Κ α ρ ά γ ιω ρ γ α
ίναι από εκείνες τις εκδηλώσεις που
τις αναζητάς σαν οξυγόνο για να
δραπετεύσεις από το πνίγος της μίζε
ρης τηλεοπτικής πραγματικότητας. Εί
ναι από εκείνες τις στιγμές της εσωτερι
κής ανάτασης που νιώθεις το στήθος σου
να φουσκώνει από περηφάνια που αυτός
ο τόπος γέννησε ανθρώπους σαν τον Σάκη Καράγιωργα. Κι ας μην πρόλαβες να
τον γνωρίσεις, είναι σαν να τον ξέρεις
χίλια χρόνια.
Την περασμένη Δευτέρα στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο το «Ίδρυμα Σάκη Καρά
γιωργα» διοργάνωσε εκδήλωση στη μνή
μη του ηρωικού καθηγητή με αφορμή τη
συμπλήρωση 20 χρόνων από τον θάνατό
του. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο
Φάνης Πάκος, ενώ για το επιστημονικό
και διδακτικό έργο του μίλησε ο συνά
δελφός του Νίκος Πετραλιάς και για τον
πολιτικό και αντιστασιακό Καράγιωργα
μίλησαν οι σύντροφοί του Νίκος Κωνσταντόπουλος και Λαοκράτης Βάσσης.
Αυτές οι τελευταίες ομιλίες ήταν και οι
πιο συγκινητικές. Συναισθηματικά φορ
τισμένοι, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο
σπάνιο ήθος και την ανθρωπιά του μεγά
λου δασκάλου που με τη ζωή του έγινε
σύμβολο αξιοπρέπειας και σεμνότητας.
Από 4$λους τους ομιλητές τονίστηκε ιδι
αίτερα το επιλογικό σημείο της μνημειώ
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δους πια απολογίας του στο Έκτακτο
Στρατοδικείο της Χούντας, με την οποία
ταπείνωσε τους στρατοδίκες του:
«Είχα χρ έος μ ου να αγωνισθώ εις τα
πλ αίσια της οργανώ σεώ ς αυτής (ενν. της
Δημοκρατικής Άμυνας) π ρ ο ς α π ο κ α τ ά στασιν των δημ οκρατικώ ν ελευθεριών εις
την χώραν. Είχα χρέος, πρώτον, ως ά ν 
θρω πος απέναντι της ιστορίας. Α πέναντι
δηλαδή όλων εκείνων οι οπ οίοι ηγωνίσθησ αν μ ε τον λόγον ή μ ε τα όπλα, εκείνων
π ου έχυσαν ποταμ ού ς αίμ ατος δ ια να
κληροδοτήσουν εις ημάς την ελευθερίαν
κ α ι την δημοκρατίαν. Δεύτερον, είχα
χρ έος ως καθηγητής απέναντι εις τους
φοιτητάς μου. Εις τους νέους αυτούς δεν
μ ετέδ ιδ α μόνον ξη ράς επιστημονικός
γνώσεις. Τους είχα γαλουχήσει μ ε την ιδέ
αν ότι ο ρ θ α ί α π οφ ά σ εις ε π ί των μεγάλων
προβλημάτων της χ ώ ρας λαμβάνονται
μόνον μ ε την δημ οκρατικήν δια δ ικ α σ ία ν
επιλογής. Θα ήμουν ασυνεπής κ α ι θα
εθεω ρείτο όι εμ έ φυγομαχία εά ν δ ιά του
αγώνος μ ου <5εν εδικ αίω να τας ιδ έα ς μου
π ε ρ ί ελευθερίας κ α ι δη μ οκ ρατίας α π έν α 
ντι των φοιτητών μου. Τέλος, κύριοι
ατρατοδίκ αι, είχα ένα π ροσ ω π ικ όν χρέος
απ έναντι του ελληνικού λα ού κ α ι της πατρίδος. Α υτός ο λ α ός έκανεν πολλάς θυ
σ ίας κ α ι δ α π ά ν α ς χ ά ρ ιν εμού. Με εσπούόα σ εν εις τ α ελληνικά πανεπιστήμια, μ ε
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έστειλεν μ ε υποτροφ ίαν δ ι’ ανω τέρας
σ π ου ό άς εις το εξωτερικόν, μ ε έκανεν
καθηγητήν ανω τάτης σχολής κ α ι ανώ τατον κ ρατικ ό ν λειτουργόν. Δ Τ όλ α ς α υ τ ό ς
τας θυσίας τι ζητεί ως αντάλλαγμα α π ό
εμ έ ο ελληνικός λ αός κ α ι η π α τρ ίς; Τι ζη
τ εί α π ό όλους τους πνευματικούς ανθρώ 
πους; Δ ύο μόνον πράγμ ατα. Να π ρο σ φ έ
ρουν τας επιστημονικός τους υ πη ρεσίας
κ α ι να είναι θεματοφ ύλακες των ηθικών
κ α ι πνευματικώ ν αξιώ ν του ελληνικού
λαού. Είχα υποχρέωσιν, επομένως, κ ύ ρι
οι ατρατοδίκαι, να εξοφλήσω α υ τ ό το μ ε
γάλο χρ έος μου, ακόμη κι αν π α ρ ίσ τ α τ ο
ανάγκη να δώσω κ αι την ζωήν μου».
Κ ώ στας Κ αραβίδας

R a d io J a z z S e s s io n s

• συμβολή στην ενεργοποίηση κάθε δημιουργικής μουσικής
ε πρωτοβουλία του Μουσικού Ινστιτούτου Muse.gr και με
στόχο την υποστήριξη τη ς ανεξάρτητης μουσικής δημιουρ εστίας με την αξιοποίηση του πρωτογενούς μουσικού υλικού και
γίας, διοργανώνεται για πρώτη φορά ένα ιδιαίτερο μουσικό την παροχή νέων δυνατοτήτων στους δημιουργούς,
γεγονός: φεστιβάλ ανοιχτής ηχογράφησης για την EBU (Euro • συμβολή στην αναβάθμιση του αξιόλογου μουσικού αυτού
χώρου στα θέματα αισθητικής, επικοινωνίας και συνεργασίας με
pean Broadcasting Union). Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διεθνή
άλλες μορφές τέχνης,
προώθηση της αυτοσχεδιαστικής μουσικής στη χώρα μας. Γ ια
• ισότιμη προβολή και ένταξή του στις ευρύτερες πολιτιστικές
πρώτη φορά αντιπροσωπευτικά σχήματα και σολίστ της ελληνι
δραστηριότητες της Ελλάδας και της Ευρώπης.
κής αυτοσχεδιαστικής μουσικής, συμμετέχοντας εθελοντικά, θα
δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους σε μια πενθήμερη live ηχογρά
Το πρόγραμμα του muse festival - radio jazz sessions:
φηση. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τους
Τ ετά ρ τη 7 /1 2 / 0 5 : 1. Takim, 2. Νίκος Καπηλίδης.
καλλιτέχνες να παρουσιάζουν πρωτότυπο υλικό από τη δουλειά
Π έμ π τη 8 /1 2 /0 5 : 3. Ανδρέας Γεωργίου Ethnic Jazz Quartet, 4.
τους. To muse festival - radio jazz sessions γίνεται από 7 έως
David Lynch + Γιώργος Καλούδης, 5. Ομαδική Απόδραση.
Π α ρ α σ κ ευ ή 9 /1 2 /0 5 : 6. Αντώνης Λαδόπουλος Jazz Quartet, 7.
11/12 στην κεντρική σκηνή του Επί Κολωνώ με συνδιοργανωτές
Mode Plagal.
το Μουσικό Ινστιτούτο Muse.gr, το περιοδικό ja z z & τ ζ α ζ και το
ίδιο το Επί Κολωνώ.
Σ ά β β α το 1 0 /1 2 /0 5 : 8. Βασίλης Ρακόπουλος, 8. Haik Yazdijian,
10. Κρόταλα.
Πρόκειται για ένα σύνολο συναυλιών με τη μορφή πενθήμερου
φεστιβάλ jazz μουσικής. Οι συναυλίες θα ηχογραφηθούν σε ποΚ υ ρ ια κ ή 1 1 112/05 (ημέρα πιάνου): 11. Δανάη Στεφάνου, 12. Τάλυκάναλη ψηφιακή μορφή και το προϊόν τη ς ηχογράφησης θα
κης Φαραζής, 13. Σάκης Παπαδημητρίου + Γεωργία Συλαίου, 14.
Θάνος Μικρούτσικος.
αποδοθεί στους καλλιτέχνες για οποιαδήποτε χρήση επιθυμούν.
Επίσης θα προωθηθεί με ευθύνη της ΕΡΤ ΑΕ στην ψηφιακή τρ ά 
Το φεστιβάλ θα αρχίζει καθημερινά στις 10:00 μ.μ„ πλην της Κυ
πεζα δεδομένων της EBU. (Η EBU είναι μια διεθνής ένωση κρατι
ριακής που θα αρχίσει στις 8:00 μ.μ. Την ώρα τη ς συναυλίας οι
κών κυρίως ραδιοφωνιών, που ξεκίνησε ως ευρωπαϊκή, αλλά σή πόρτες της Κ. Σκηνής θα παραμένουν κλειστές λόγω της ηχογρά
φησης. Την ίδια ώρα θα γίνεται προβολή και αναπαραγωγή ήχου
μερα πλέον αριθμεί 122 ραδιοσταθμούς-μέλη από 82 χώρες σ'
όλο τον κόσμο. Μέλος της EBU είναι και η ραδιοφωνία της ΕΡΤ.)
τη ς συναυλίας στο φουαγιέ. Τιμή εισιτηρίου: μιας ημέρας 15.00
Φιλοδοξία των διοργανωτών αλλά και όλων των καλλιτεχνών
ευρώ, τριών ημερών 40.00 ευρώ, πέντε ημερών 50.00 ευρώ. Κρα
που συμμετέχουν, είναι να μπουν οι βάσεις για έναν ετήσιο θ ε τήσεις θέσεων και προπώληση εισιτηρίων: box office του Επί Κο
σμό, ανοιχτό σε όλους τους μουσικούς. Βασικές επιδιώξεις είναι:
λωνώ τηλ. 210-51.38.067.

Μ
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Α φ ιέ ρ ω μ α σ τ ο ν Ν ίκ ο Π α π α τ ά κ η
Ελληνοαμερικανική
Έ νω ση και το Ινστιτού
το Γκαίτε Αθηνών διοργανώνουν αφιέρωμα στον
διακεκριμένο έλληνα σκη
νοθέτη της διασποράς Νίκο
Παπατάκη, σε συνεργασία
με το Διεθνές Φεστιβάλ Κι
νηματογράφου Θεσσαλονί
κης. Το αφιέρωμα διαρκεί
από 7 έως και 20 Δεκεμβρί
ου και περιλαμβάνει: κινη
ματογραφικές προβολές, έκ
θεση φωτογραφιών και ντο
κουμέντων, παρουσίαση μο
νογραφίας.
Π ρόγ ραμ μ α κινη μ ατογρα
φικών προβ ολώ ν των τ α ι
νιών του Ν. Π α π α τ ά κ η (Αί
θουσα εκδηλώσεων, Ινστι
τούτο Γκαίτε, Ομήρου 1416):
• Gloria Mundi (1975/
2005), Τετάρτη 7/12, 20:15.
Avant Première για την Αθή
να. Θα ακολουθήσει συζήτη-

Η

ση του σκηνοθέτη με το κοι
νό. Θα προηγηθεί, στις
19:30, παρουσίαση της μονο
γραφίας του Γιάννη Κονταξόπουλου Ε λεγεία της Α ν α 
τροπής, ο κινη μ ατογράφ ος
του Ν ίκου Π α π α τά κ η .
• Η φ ω τογ ραφ ία (1986),
Πέμπτη 8/12,17:30.
• Οι Β ο σ κ ο ί της Σ υ μ φ ορά ς
(1967), Πέμπτη 8/12,19:30.
• Οι Ά βυσσοι (1963), Π έ
μπτη 8/12,21:45
• Οι ισ ο ρ ρ ο π ισ τές (1992),
Παρασκευή 9/12,20:15
Την Παρασκευή 9/12 θα
προβληθούν επίσης δύο ται
νίες στις οποίες ο Παπατάκης υπήρξε παραγωγός:
Σ κ ιές (1959), σε σκηνοθεσία
Τξον Κασσαβέτη και παρα
γωγή Ν. Παπατάκη (18:00)·
και Έ ν α Ε ρ ω τ ικ ό Ά σμ α
(1950), σε σκηνοθεσία Ζαν
Ζενέ και παραγωγή Ν. Πα
πατάκη (22:30).

Έ κ θ εσ η (Ελληνοαμερικανικ.ή Έ νω ση , Μασσαλίας

22 )
Το αφιέρωμα πλαισιώνε
ται από την έκθεση «Νίκος
Παπατάκης: Η Διασπορά
και η Κραυγή του Σώμα
τος». Φωτογραφίες και ντο
κουμέντα για τον κινηματο

γράφο του Νίκου Παπατά
κη από το αρχείο του Γιάν
νη Κονταξόπουλου. Διάρ
κεια: 7-20/12. Ώ ρ ε ς λεττουργίάς έκθεσης: Δ ευτέρα-Παρασκευή:
12:0021:00,
Σάββατο:
10:3014:30. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Τ ο Δ ΙΑ Β Α Ζ Ω
ξ α ν ά σ τ α π ε ρ ίπ τ ε ρ α
ετά από ένα χρόνο
διακοπής, επανακυ
κλοφορεί την Π έ
μπτη 1η Δεκεμβρίου το
περιοδικό Δ ια β ά ζ ω . Μ ε
κατακόκκινο εξώφυλλο,
στο οποίο αιωρούνται
γράμματα του ελληνικού
αλφάβητου, το ανανεω
μένο Δ ια β ά ζ ω δίνει με
γαλύτερο χώρο σε βιβλία
εκτός λογοτεχνίας, ώστε
να ανταποκρίνεται πλη
ρέστερα στον τίτλο «επι
θεώρηση του βιβλίου».
Μ ε εκδότη τον Γιώργο
Γαλάντη και διευθυντή
τον δημοσιογράφο Γ ιάν
νη Μπασκόξο, ανοίγει διάλογο για βιβλία που συ ζητούνται,
για θέματα της αγοράς του βιβλίου, διοργανώνει «μονομα
χίες» και συγκρίσεις και φιλοδοξεί να έχει λόγο στη διαμόρ
φωση νέων τάσεων-αναζητήσεων στον πνευματικό κόσμο.
Παράλληλα το περιοδικό αποκτά εξωστρέφεια με ανταπο
κρίσεις και πληροφόρηση για το βιβλίο, τις ιδέες και την
αγορά απ’ όλο τον κόσμο. Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επι
τυχία.

Μ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

'Ομαδική ψυχοθεραπεία - ψυχόδραμα
Ψυχολογική Αξιολόγηση
Κοινμτν.ζή ψυχιατρική - Κοινωνιοθεραπεία
Δυναμική τή; Οίκογόνειαξ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
I

ΨΥΧΟΛΟΠΚΗ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ

1

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

\

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ, «¿ANNINA, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Η πρώτη συμφωνία του Brahms ονομάστηκε από πολλούς
μ ελετητές δεκάτη συμφωνία του Beethoven. Έτσι είναι. Στην τέχνη
υπάρχει συνέχεια και οι μεγά λες ενό τητες έκφρασης (αλλιώς
«σχολές») κρίνονται κυρίως από την ικανότητά τους κατά την
εναλλαγή της σκυτάλης. Κ ά θε τόσ ο λοιπόν δίνεται η ευκαιρία και
σε μας που διαδιούμε στα όρια του κυρίαρχου συστήματος και
σε μια σχεδόν virtual πραγματικότητα όπου όλα τα πραγματικά
γεγονότα αντανακλώνται με κλοουνίστικους όρους, να
συνειδητοποιήσουμε πόσο ρευστή είναι η πορεία της ιστορίας
στα μέρη μας και πόσο αδιάφορη ως προς το καλλιτεχνικό μας
γίγνεσθαι. Κατά τ' άλλα όλοι είμασ τε ένα είδ ο ς πολιτιστικών
προσφύγων στον τόπο μας.

Τα όρια και το σνστψα

Ashes crew και Ανδρέας Κασάπης στον τοίχο του Κέντρου Τεχνών «Μ αρία Κόλας»
(φωτό: V. M er).
Σ τον Μ αραντόνα, τον καλλιτέχνη,
κ α ι στη μνήμη του George Best
ΙΔΙΩΤΙΚΟ-ΔΗΜΟΣΙΟ
Έ χουμε και λε'με: T l έπρεπε να δει ο
φιλότεχνος; Κατ’ αρχάς τη συλλογή της
Alpha Bank στο νέο Μπενάκη, τον πιο
must πλέον χώρο της Ελλάδος, όπου
συνωθούνται πλείστα όσα καλλιτεχνι
κά γεγονότα- από μουσική και χορό ως
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συνέδρια και θεατρικά δρώμενα... Τα
συμπεράσματα αμφίκοιλα. Το άφθονο
χρήμα δεν είναι πάντα ο ιδανικός σύμ
βουλος για την αλίευση αριστουργημά
των.
Αφήστε που όσο πιο μεγάλος ο φορέ
ας τόσο πιο γραφειοκρατική η διαχείρι
σή του- παράδειγμα η Εθνική Πινακο
θήκη, με τις μέτριες, συγκριτικά, συλλο
γές της -ιδιαίτερα αν αφαιρέσει κανείς

τη Συλλογή Κουτλίδη- και την ανέμπνευστη παρουσίασή τους. Πρωθύ
στερα συντηρητική προτού ακόμη γίνει
η ΝΔ κυβέρνηση. Εντυπωσιακές και οι
πρόσφατες ανακατατάξεις της στον ει
κοστό αιώνα. Απομακρύνθηκαν οι
Μαυροίδης, Δεκουλάκος, για να μπουν
οι Μανουσάκης, Μποκόρος - εξαίρε
τες, σημειολογικά, επιλογές. Το όλο
σκηνικό θυμίζει την ανανέωση του
Γιωργάκη με την Ματσούκα και την
Γκερέκου. Εμμέσως η ΕΠΜ ΑΣ τιμά τη
γενιά του ’70. «Πηδώντας» την! Γι’ αυτό
δεν εκτίθενται Αληθεινός, Διοχάντη,
Παπακωνσταντίνου, Μπουτέας κ.ά. ’
Συμπέρασμα: Η Alpha Bank έδειξε
μια γραμμική συλλογή μ’ έναν ακόμη
πιο γραμμικό τρόπο και η Πινακοθήκη
συνεχίζει να επηρεάζεται από την αι
σθητική Ζουμπουλάκη μπερδεύοντας
το νέο με το νεωτερικό.
Απ’την άλλη, η Ό λγα Μεντζαφού, νέα
υπεύθυνη της συλλογής της Εθνικής
Τράπεζας μετά την Ντόρα Ρογκάν, υπε
ρασπίστηκε φιλότιμα το διδακτορικό
της, δηλαδή τον Γεώργιο Ιακωβίδη
(1853-1932), τον ζωγράφο-επιτομή του
ακαδημαϊκού πνεύματος και της συντή
ρησης στα καλλιτεχνικά μας πράγματα.
Μόνο που η μισή αλήθεια ισοδυναμεί
με ολόκληρο ψεύδος. Ο Ιακωβίδης, που
δέχτηκε τις χολερικές κριτικές του Εμμ.
Ροΐδη, παρουσιάζεται στην ΕΠΜΑΣ
κομμένος στη μέση: Στον ένα όροφο οι
ηθογραφίες του με τις οποίες αποθεώ
νεται το μικροαστικό μελό και αναγο
ρεύεται η καθημερινότητα σε αξία, ενώ
στον κάτω όροφο πνίγεσαι από ένα δά
σος μεγαλοαστικών πορτρέτων, τόσο
τυποποιημένων όσο και αδιάφορων.
Η Εθνική μας Πινακοθήκη λοιπόν
χρειάστηκε δέκα χρόνια για να επανεκθέσει τα μόνιμό της εκθέματα και δεκα
πέντε για να παρουσιάσει τρεις ή τέσ 
σερις νεοέλληνες ζωγράφους. Μ ’ αυ
τούς τους ρυθμούς ο Παρθένης, ο Σαββίδης, ο Παπαλουκάς, ο Τσαρούχης, ο
Τριανταφυλλίδης αλλά και ο Κεσσανλής, ο Τάκις ή ο Μπάικας θα χρεια
στούν μιαν ακόμη εκατονταετία. Ευτυ
χώς που πρόλαβα προτού πέσω στη δυ
σμένεια της διεύθυνσης να οργανώσω
τον Σπυρόπουλο στο κεντρικό κτήριο
και τον Θ. Στάμο και τη Σαπφώ Κυρια
κή στην Κέρκυρα και τη Σπάρτη. (Για
να μην ξεχνιόμαστε).

Το μέγα γεγονός όμως των ημερών εί
ναι ο Μπουζιάνης από τη Συλλογή Βαλαμπού στο Μπενάκη. Εξαίσια έργα σε
άψογη, υποβλητική παρουσίαση, που
αποδεικνυουν το μέγεθος αυτού του
υπαρξιστη δημιουργού που αντιμετωπί
ζει τη μορφή ως δράμα της ιστορίας και
τη ζωγραφική ως οντολογία της ύπαρ
ξης. Αντιπαθώ τον Βαλαμπού πρώτον
γιατί δεν είναι μεγαλόψυχος -πράγμα
που αποδεικνύεται κι απ’ τον κατάλογο
της έκθεσης- αλλά και γιατί ανακατεύ
τηκε στα εσωτερικά της Πινακοθήκης
ταυτιζόμενος με τη διεύθυνση εναντίον
των επιμελητών ώσπου να τον απομακρύνει η ίδια η διεύθυνση, αφού πρώτα
τον χρησιμοποίησε άγαρμπα σε διάφο
ρες δημοπρασίες. Ό μως δεν μπορώ να
μην παραδεχτώ την υψηλότατη ποιότη
τα της συλλογής του, που αποδεικνύει
πως οι ιδιώτες προηγούνται του δημοσί
ου όσον αφορά στην ενημέρωση και την
αισθητική. Αλλα χτυπητά παραδείγμα
τα ο Περδίος ή ο Γρηγόρης Παπαδημητρίου. Αλλά και ο Δάκης με την συνδρο
μή βέβαια των Saatschi.
Τελευταίο «δημόσιο» γεγονός: Τα
«Οράματα» σκοπιμοτήτων στο Βυζα
ντινό Μ ουσείο, ένα παραληρηματικό
συνονθύλευμα που αποδεικνύει πόσο
χάνουν οι κάποτε εμπνευσμένοι ερασι
τέχνες όταν γίνονται προβλέψιμοι
επαγγελματίες, ασχολούμενοι πλέον με
ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάτε Ό μως το
να αγκαλιάζεις εξίσου θερμά τον συ
μπαθή Σακαγιάν και τον συμπαθέστατο
Βελώνη, δεν δηλώνει ούτε ανεξίθρη
σκε ία ούτε ανοιχτό πνεύμα, αλλά μάλ
λον αμηχανία και ανασφάλεια. Κάνεις
δηλαδή το ίδιο σφάλμα το οποίο θα κα
ταλογίζαμε σε ευαισθητοποιημένους
και φιλόδοξους καλλιτέχνες οι οποίοι
απ’τη μια καταγγέλλουν την αμερικανι
κή εισβολή στο Ιράκ με ένα τους
happening κι απ’ την άλλη συμμετέχουν
σε διαγωνισμό που αποθεώνει την αμε
ρικανική παρέμβαση στα πολιτιστικά
μας πράγματα και μάλιστα μ’ ένα έργο
αιοθηπκής Coca-Cola art και όχι έργοκαταγγελία όπως στα «Rooms 2ΘΘ4».
Φαίνεται πως τα όριά μας «ράνουν
εκεί ακριβώς που έχει προκαθορίσει τ©
σύστημα. Ε ξ ου και «μ «ιγγλάφωνιοί ¡μας
κατάλογοι παντού, ώστε να δικαιωθεί η
κ. Διαμαντοπουλου. Κατ' συσύαν υπάρ
χουμε και ενεργούμε για να μας δει

Αμαξοστάσιο ΗΣΑΠ στον ηεζρδρομο του Κερομακού
ένας αόρατος υπερατλαντικός super
man. Ή , έστω, να μας εφεύρει...

ΠΡΟΣΩΠΑΚΑΙ ΠΡΟΣΟΠΕΗ
Ο Ιακωβίδης υπήρξε μαθητής του Νι
κηφόρου Λύτρα στην Αθήνα και του
Gabriel von Max στο Μόναχο (1884).
Το 1881 απέοπασε το Μ έγα Αργυρούν
για την Κοεονοα, τσ 1890 το βραβείο της
Βρέμης,το 1891 το Χρυοούν Μετάλλιον
Βερολίνου και το 1893 το Χρυοούν Μ ετάλλισν Μονάχου. Επέστρεψε το 190Θ
και διορίστηκε διευθυντής της νεοσύ
στατης ΕΠΜ ΑΣ και το 191Θ της Σχολής
Καλών Τεχνών, Κατέστη ο πορτρετί
στας πόσης αρχής και εξουσίας και ο
υμνητής της μποΐιρζουάδικης ευτυχίας
αποθεώνονταςτην«αγίαοικ«}γέ«εια».
Είναι, νομίζω, προφανές γιατί επελέγη τώρα ο Ιακωβίδης, ο αρνητής κάθε
πρωιοπορίας και αυτός που εδή)λωνε
ότι «και στο Παρίσι μανθάνω ουράς ο
Σεζάν δεν έχει πέραση πλέον» ((ΙΜψιρτυρία Κ. Ηλιάδη). Ά σχετο: Η Ξένια Χ ουναλάκη από τ© Τ" Πρόγραμμα εξαρκ»λουθητικά εκφωνεί τον ΠαΐΜ!ίβι@η
«Γιώργο» κι (όχι «Γεώργιο».. Πάλι καλά
που δεν τον' λέει παρασυράμενη «Γιωργάκη» (μεσιημέ|»ττ|ς2&1 JjL
Είδα την viiilto-ftuwaonroafjj παράσταση
της ομάδας Amoqp%.oiig που αποτε
λούν © A di BnJsrjw και η Ίζεν η Αργυ
ρίου στο Θ έατρο Νέου Κόσμου και;$ώ-

V, Μβή.

ρηκα όμορφες ιδέες όμορφα να καίγο
νται κι αυτό να μην είναι ούτε κακό ού
τε καταθλιπακό, Σ α ς «Ν έες Μ ορφές»
ο Τάσος Μαντζββίνος, ένας μανιακός
του σχεδίου, μεταμορφώνει την μοναχι
κή καθημερινότητά του’σε τέχνη ανανεούμενος εντυπωσιακά, παρότι βυθίζε
ται όλο και πιο πολύ σ ' αυτό που τον
απασχολεί περισσότερο: την ύπαρξή
του. Ο ίδιος γράφει κάπου: «Τ© -τσιγά
ρο στον ζωγράφο δεν κάνει κακά», Η
ζωγραφική του μου φέρνει στον τούτην
εικόνα ενός μπάξέρ και του σάκκου
του. Στην αρχή μ ο ιά ^ να νικάει ©πυγ
μάχος, ο σάκκος όμως θ ' αντέξει ως τ©
τέλος. Και θα είναι ευτυχισμένος.
Μ' άρεσαν ο ι ακουαρέλες της Αλεξάν
δρας Ισββκ&η στην «7», για τον έλεγχο
των μεγάλων μεγεθών της διαφάνειας
και τη σωστή μείξη παραμυθιού και
αφηγηματικής ακρίβειας. Α ν μας ορέσουν ο ι ιστορίες αςτις πούμε οω στά-Είδα και τον Σάββα Γεωργκάδη στην «ιΑίθ®υααΤφνιΐ|ς Αθηνών» κ οίτα Ιδιρτουάζικ® πορτρέτα που μετεωρίζονται ανώμ ει® (θαην*αρι»αι® % ακαι·τ® ^αηρ^
ύφος, δείχνοντας πωςτ© πρόσωπο κ αιη
απόδοσή του ήρα»' © (άγνωστες X της
εποχής μας. ΑνσΑασεώσίΐ-την πλη%ιρικάαητώ του και χνητηλώβ©! -οοβςγραψιβπμσός θ α γίνει «¡»κοαιπυκάιερινς και
&αρ»Β!πΐΒρ5ς. (OU γιάπηδίς ιρ ε ίά » ® '
vKstLγια τέοκιια έργ8κά&ΐ<ΐ®ι κ ι αυπάεί-

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Νίκος και Αργυρώ Κοκοβλή:

ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ
Αντίσταση - Εμφύλιος - Προσφυγιά

Η ιστορία του Νίκου και της Αργυρές
Κοκοβλή όπως την ζωντανεύουν οι ίδιοι.
Ξεκινά από την προσφυγιά της Μικρός
Ασίας και συνεχίζει στα χρόνια της
Κατοχής και της Αντίστασης στην Κρήτη.
Αρχίζουν οι διώξεις, ο Εμφύλιος, το
κυνηγητό των διαλυμένων τμημάτων του
Δ.Σ. με τη δεκαεξάχρονη παρανομία σε
σπηλιές και κρύπτες στα βουνά των
Λευκών Ορέων, η δραματική απόδραση
στην Ιταλία. Το περιπετειώδες ταξίδι μέσω
Ελβετίας, Αυστρίας και Ουγγαρίας μέχρι
την ΕΣΣΔ. Η άφιξη στην Τασκένδη. Η
αποκάλυψη της σοβιετικής
πραγματικότητας. Οι περιορισμοί.
Επιστροφή στην πατρίδα ύστερα από 14
χρόνια.
Μια απίστευτη σε δραματικά γεγονότα
ανθρώπινη ιστορία που πρέπει να γνωρίζει
κάθε πολίτης.
Ένα μάθημα εγκαρτέρησης και
ανθρωπιάς.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΥΠ Ο
Δ ημοχά ρους 60, Α θήνα 115 21
τηλ: 2 10 -72 32819 ,
φ αξ: 210 -7 2 2 6 1 0 7
e-m ail: chp apou@ o ten et.gr
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ν α ι ο μέγας κίνδυνος των π αραστατικώ ν.
Α ν τ ίθ ε τ α ο Γ ιά ν ν η ς Ζ ιώ γα ς δεν κ ιν 
δ υ ν εύ ει από... το γούστο τω ν α γ ο ρ α 
στών του. Κ ι α υτό κ ά ν ε ι την π ροσφορά
του α κόμη πιο σημαντική. Σ τη ν Π ε ιρ α ι
ώς 37 χ α ρ ή κ α μ ε μ ια έκθεσ η που θ α
μπορούσε ν α έ χ ε ι φ ιλ ο ξ ε ν η θ ε ί στο Κ έ 
ντρο Τ έχ ν η ς του Ε Μ Σ Τ μ α ζ ί με τη
N ancy R ubins (λ έμ ε τώ ρ α ). Π ε ιρ α μ α τ ι
κή, π ολυδιάσ τατη, θ εα μ α τικ ή , ψ α γ μ έ
νη, ειρ ω νική , φ ιλοσ οφ ημένη, α να ρ χική .
Τ ίτλ ο ς της: «Απ οσπ άσματα από το η μ ε
ρολόγιο ενός π ολιτισ τικού πρόσφυγα».
Ο Ζ ιώ γ α ς ερ ευ ν ά με επ αναληπ τικές
γ ρ α μ μ ές σε μονοχρω μικά π εδία γ ια το
μυσ τικό τοπ ίο κ α ι το σ η μείο μηδέν, ενώ
στις κ ιν η τικ ές κ α τα σ κ ευ ές του θ έ τ ε ι σε
λ ειτο υ ρ γ ία το τ ρ ε ν ά κ ι του κόσμου που
κ ο υ β α λ ά ει τις απ οσ κευές ενός β υ ζα ν τι
νού M a le vic h ώσπου ο τρ ελ α μ έν ο ς μη
χανοδηγός του ν α το α π ογειώ σ ει. Σ τη ν
οροφ ή της γ κ α λ ε ρ ί συμβαίνουν π άντα
τ α μ εγ ά λα ως προς τον ίδιο. Ε μ έν α πά
λι, η ζω γρ α φ ική του μου θύμ ισ ε τον
α φ ο σ ιω μένο R o m a n O palca.
Α ν τίθ ε τα , ο Ξ ενο φ ώ ν Μ π ίτ σ ικ α ς μου
φ ά ν η κ ε βρα χυκυκλω μένος από την ίδ ια
το ύ τη ν ε ξ α ιρ ε τ ικ ά γόνιμη ιδ έα (δ ια φ ά ν εια -σ ω μ α τικό τη τα ,
σ χ έδ ιο -τρ ισ δ ιά στατος χώ ρος) κ α ι βρήκα την τω ρινή
του έκ θεσ η στη «Ζουμπ ουλάκη» κ α τώ 
τερ η της προηγούμενης. Η Π ε λ α γ ία Κ υ ρ ια ζή στη γ κ α λ ε ρ ί «3» σ υ ν εχ ίζει τον μονα χ ικ ό -π ο ιη τικ ό δρόμο της, α π ο δεικνύοντα ς ό τι α ν ή κ ει σε μ ια στοχαστική
π ρω τοπ ορία η οπ οία δεν δ ια φ ο ρ ο π ο ιεί
ιδ εο λ ο γ ικ ά τ α μέσ α έκφ ρασ ης αλλά
τους στόχους του εκ φ ρ α ζο μ έν ο υ. Κ α ι
δεν μ υ θ ο π ο ιεί την τεχ νο λ ο γ ία αλλά
α ρ ύ ετα ι απ ’ αυτήν όπλα γ ια ν α π ροσεγ
γ ίσ ε ι τ ’ ό ρ α μ ά της. Σ υ χ ν ά η απαρχή
ενός κύκλου έργω ν ε ίν α ι μ ια φ ω τογρα 
φ ία ή έν α σχέδιο. Δ ηλαδή μ ια γρηγο ρούσ α μνήμη κ α ι η π ρω τογενής κ α τ α 
γρ α φ ή μια ς ανάμνησης. Τ α «ψ υχογραφ ήμα τά » της συνδυάζουν m u lti m edia
κ α ι co m p u ter art, π αραμένουν όμως
μ ια βασ α νισ τική σπουδή στα ό ρ ια κ α ι
τους όρους της ζω γρ αφ ική ς λ ειτο υ ρ γ ία ς
του ο ρά μα τος που γ ίν ε τ α ι α να -π α ρ ά σταση κ α ι του δράμα το ς που π αγώ νει
τη δράση του στο δ ιη νεκές.
νΐΰΕΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η ν ίά εο μ α ν ία που κ υ ρ ια ρ χ εί διεθνώ ς,
δηλαδή η δ ια της τεχνολογία ς σω τηρία,

α π ο τελεί ευλόγω ςτην π αιδική α σ θ έν εια
όσων μουσείω ν σύγχρονης τέχνης δεν
έχουν έναν α ξιο σ έβ α σ το πυρήνα π αρα
δοσιακώ ν έργων γ ια ν α στηριχθούν.
Έ τ σ ι το Ε Μ Σ Τ β ά ζει τα κ α λ ά του στο
Μ έγ α ρ ο , αλλά δ είχ ν ει ρεπ λίκες video
art γ ια ιδιω τική προβολή στην Α Σ Κ Τ κ α ι
το «Εργοσ τάσιο». Κ α ι ως εδώ ουδέν μ ε
μπτόν, εφόσον η όλη εκδήλωση υπ ο τίθε
τ α ι ό τι έχ ε ι εκπ αιδ ευτικό χα ρα κτήρα .
Έ λ α όμως που η μ εγ α λο μ α ν ία ε ίν α ι ο
χειρό τερος σύμβουλος του επ αρχιω τι
σμού! Τ α video-πολλαπλά π αρουσ ιάζο
ν τα ι σαν ν α ε ίν α ι πρωτότυπα έρ γ α κ α ι,
ακόμη χειρ ό τερ α , α ρ κ ετά από α υ τά στή
νοντα ι με ασύγγνωστη α φ έλ εια . Α λλο τε
δηλαδή π αρατάσ σονται γ ρ α μ μ ικ ά κ α ι
π ροβάλλονται μέσ α από ομοιόμορφ α
m onitors σαν ν α ε ίν α ι π εριβάλλοντα που
σαρώ νονται με μ ια μ α τιά κ ι όχι αυτοτελή
έργα τα οποία έχουν χρόνο προβολής
που εν δ έχ ετα ι ν α π λη σ ιά ζειτις δύο ώρες
(φ ε ρ ’ ειπ είν ο ι εκπομπές του G o d a r). Κ ι
άλλοτε τοπ οθετούντα ι φύρδην μίγδην,
χω ρίς στοιχειώ δη π ροστασία της α υτο 
τέλ ειά ς τους, με απ οτέλεσμα λ.χ. ο ήχος
του Bob W ilsson ν α χ ά ν ετα ι στο γ εν ικ ό 
τερ ο θόρυβο της α ίθουσ ας. Α υ τό όμως
που λείπ ει, π αρά τις συναντήσεις των
«ειδικώ ν» είν α ι η ουσιαστική θεω ρητική
υπ οστήριξη όλου του εγχειρήματος. Κ ι
αυτό ε ίν α ι πολύ σοβαρό.
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
Υ π ά ρ χ ει μ ια βαρετή έκθεσ η του E d
R uscha στην B ern ier' είδ α επίσης την
υποβλητική σ ειρ ά των επ εξεργασμένω ν
αρνητικώ ν φ ω τογραφιώ ν της V e ra
L u tte r στη γ κ α λ ε ρ ί X ippas. Έ ν α σχόλιο
στην έννοια θετικ ό -α ρ νη τικ ό , ένα επί
τευ γμ α α κρ ίβ εια ς, κα θα ρ ό τη τα ς κ α ι
π αλλόμενου συναισ θηματισ μού- ένα οξύ
σχόλιο στο μετα-τοπ ίο. Ό μ ω ς με ξ ε τ ρ έ 
λαναν τ α graffiti στο Θ η σ είο , στην Π ε ι
ραιώ ς κ α ι στην Αποστόλου Π α ύ λ ο υ δ ί
πλα στον Κ ερ α μ εικ ό . Γ ιγα ντο-τοιχογρ αφ ίες από τον Φ α ϊτά κ η κ α ι την π αρ έα του
αλλά κ α ι τον street artist Α ν δ ρ έα Κ α σ ά πη ή τους C arp e D ie m . Επ ιστροφή της
ζω γραφ ικής κ α ι της π ολιτικής τέχνης,
αλλιώς. Ιδού μ ια τέχνη α λη θ ιν ά γ ια π αι
δ ιά αλλά κ α ι γ ια μ εγ ά λα π α ιδ ιά που δεν
φ οβούνται ν α κλάψ ουν ή ν α γελάσουν
μήπως κ α ι κάνουν ρυτίδες. Ε π ειδή ό,τι
α π α γο ρ εύετα ι μας ιντρ ιγκά ρ ει.

ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Χ Ε ΙΛ Η ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ Ν ΕΟ ΡΙΑΛΤΟ
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Ίο Χείλη Κ λειστό [Lips Together, Teeth Apart) του Τερενς Μ α κ Νάλλυ
είναι ένα έργο για τον φόβο. Τον φόβο για τη ζωή και για τον 8άνατο.
Τον φόβο για τη σχέση μας με τους ανθρώπους και για τη μοναξιά. Για
τον γάμο και για τα παιδιά. Για την αποδοχή του εαυτού μας και των
αναγκών μας. Για την απόρριψη και τη διαφορετικότητα. Τον φόβο για
τον ίδιο μας τον εαυτό και γι' αυτό που είμαστε.

Χείλιι κλειστά, μάτια ανοιχτά...

γνωστός από το Φράνκι και Τζόνι
συγγραφέας φέρνει στη σκηνή
δυο παντρεμένα ζευγάρια, τη
Σάλλυ με τον Σαμ και την Κλόε
με τον Τζον, που περνούν το
Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου σε ένα
εξοχικό σπίτι στο Fire Land («in» θέρε
τρο, τα τελευταία χρόνια κέντρο συνά
ντησης και αναψυχής των ομοφυλόφι
λων, διάσημο για τα πάρτι και τις εκδη
λώσεις που διοργανοίνονται εκεί). Το
σπίτι άνηκε στον αδελφό της Σάλλυ, ο
οποίος πέθανε από AIDS. Ο φόβος μή
πως μολυνθουν από τον ιό, η γνώση της
απάτης των συζύγων, η προσπάθεια να
διατηρηθούν οι ισορροπίες είναι τα βα
σικά συναισθηματικά πεδία δράσης.
Δεν πρόκειται για αριστούργημα, είναι
όμως σίγουρα ένα έργο τρυφερό, που
καταφέρνει να αγγίξει ευαίσθητες χορ
δές και να προκαλέσει συγκίνηση. Για
να το επιτύχει αυτό, ο συγγραφέας χρη
σιμοποιεί (σχεδόν εκμεταλλεύεται) την
αρρώστια, την απάτη, τη σεξουαλική
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ταυτότητα, τη μοναξιά, το πατριωτικό
συναίσθημα, σε σημείο που φτάνει μια
στιγμή μόλις πριν ξεπεράσει τα όρια. Οι
τέσσερις ήρωές του, φορτωμένοι με
προβλήματα και ασθένειες, ζουν σε μια
οδυνηρή μοναξιά Η Σάλλυ κάνει συνε
χώς αποβολές, ο Τζον έχει καρκίνο, ενώ
το φάντασμα του νεκρού αδελφού αιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους. Δεν
κατάφερε επίσης ο Μακ Νάλλυ να αποφύγει την καθιερωμένη από τους αμερικανού; συγγραφείς αναφορά στον πα
τριωτισμό των ηρώων τους. Τ α αμερικά
νικα σημαιάκια έχουν την ευκαιρία να
κουνηθούν και στο έργο αυτό.
ι
Η επιλογή του έργου από τον Βλαδί
μηρο Κυριακίδη αποδείχθηκε κάτυπαραπάνω από εύστοχη, δίνοντας του την
ευκαιρία να ερμηνεύσει έναν καλό ρό
λο αλλά και να δουλέψει σκηνοθετικά
σε έναν χώρο που δείχνει πως τον κατέ
χει κ αλά Μ εγάλο μερίδιο για την επι
τυχία της παράστασης, εκτός από την
εύστοχη καθοδήγηση των ηθοποιών,

έχει η σωστή επιλογή τους. Ο ίδιος ο
Κυριακίδης (Σαμ) κάτω από τη μάσκα
του χαρούμενου, αθώου και λίγο άκομ
ψου ήρωα έκρυψε έναν άνθρωπο βα
θύτατα πληγωμένο από την προδοσία
της συζύγου του, που παλεύει να διατη
ρήσει την αξιοπρέπεια του και να κρα
τήσει τη γυναίκα του. Οι κωμικές του
στιγμές χαρακτηρίζονται από δραμα
τική ποιότητα και αφήνουν να αποκα
λυφθεί η διττότητα των υποκριτικοιν
δυνατοτήτων του.
Η Λίνα Σακά, στο ρόλο της συζύγου
του, Σάλλυ, έχει δέσει μαζί του -κ α ι τη
λεοπτικά- με επιτυχία. Η νεαρή ηθο
ποιός με την εύθραυστη επιφάνεια
έχει μια δυναμική και μια συμπυκνω
μένη ενέργεια που αξίζει την προσοχή
μας.
Τον ρόλο του άρρωστου με καρκίνου
Τζον, που αγαπάει τη σταθερότητα της
συζύγου του αλλά την απατά με τη γυ
ναίκα του αδελφού της (Σάλλυ) ερμή
νευσε ο Αλέκος Συσσοβίτης επιστρα
τεύοντας τη φυσική του αρρενωπότητα
και αφήνοντας, σχεδόν ανεπαίσθητα,
αιχμές ευαισθησίας να ξεφεύγουν από
το σκληρό του προφίλ.
Η Έ φ η Μουρίκη, σε πολύ καλή ερμη
νευτική στιγμή, πλάθει την σχεδόν
αφελή Κλόε, μια γυναίκα που ασχολείται με τα παιδιά της, τον άντρα της και
το νοικοκυριό της, που προσποιείται
πως όλα είναι καλά και κλείνει τα μά
τια της στην πραγματικότητα, όχι γιατί
φοβάται να την αντιμετωπίσει αλλά
γιατί δεν θέλει να αφήσει κανέναν άλ
λο να τη δει και να την πιστέψει. Κάτω
από το προσωπείο της ανόητης κρύβει
το μεγαλείο της αγάπης.
Η μετάφραση του Ερρίκου Μ πελιέ
αποτελεί ατού της παράστασης. Γλώσ
σα καθαρή, κοφτή, χωρίς τίποτα το πε
ριττό και χωρίς στολίδια. Γλώσσα που
επιτρέπει την κάλυψη του πόνου πίσω
από το επιφανειακό χιούμορ και την
ευθυμία. Γιατί οι ήρωες του Μακ Νάλλυ κάτω από τις μάσκες τους σπαρά
ζουν βουβά καλώντας μάταια σ ε βοή
θεια.
Τ ο λειτουργικό σκηνικό έκανε η Δέ
σποινα Βολίδη, τη μουσική έγραψε ο
Διονύσης Τσακνης καιιους φωτισμούς
σχεδίασε ο Παναγιώτης Μ ανσίσης.
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«Αυτή πρέπει να είναι μια από τις πιο σημαντικές παραστάσεις φέτος σε
ολόκληρη την Ευρώπη!», σχολίασε ο ενθουσιώδης θεατής πίσω μου
αμέσως μετά το τέλος των Δουλών του Ζενέ στο «Θέατρο της οδού
Κεφαλληνίας». Και γιατί όχι; Σκηνοθεσία του Λευτέρη Βογιατζή,
μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη, και: Ρέννη Πιττακή στο ρόλο της
Κλαιρ, Μπέττυ Αρβανίτη στο ρόλο της Σολάνζ και Μάγια
Λυμπεροπούλου στο ρόλο της Κυρίας. Οι Δούλες του Ζενέ είναι ένα
μεγάλο έργο γιατί, μεταξύ άλλων, έχει ακόμα τη δύναμη να εμπνέει και
να στηρίζει τέτοια δυναμικά σχήματα.
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Για τους
Ζενέ δεν ασχολήθηκε στην
πραγματικότητα παρά με απο
κλίσεις και παραλλαγές ενός κ ε
ντρικού θέματος. Το θε'μα ενός
θεάτρου που μιμείται τον εαυτό
του, καθώς εκλαμβάνει την γύρω του
πραγματικότητα για παιχνίδι, τον απα
σχολεί λίγο πολύ σχεδόν παντού, όπως
εξάλλου σχεδόν πάντα η ιδιαίτερη σεξουαλικότητά του μεταφέρεται στα
γραπτά του σαν αλληγορία ενός απατη
λού και μπερδεμένου ανάμεσα σε δια
φορετικά κάτοπτρα κόσμου.
Μ ε όλα αυτά μπορεί κανείς πιθανόν
να διαφωνήσει· εκείνο που οφείλει να
παραδεχθεί είναι ότι στον Ζενέ με δύ
ναμη και με πειθώ το ρεύμα των κατα
ραμένων συνάντησε το ποτάμι της αστι
κής συνείδησης στις εκβολές της. Κα
θόλου δεν την τρόμαξε, αλήθεια: η
αστική ευελιξία βρήκε και πάλι τον
τρόπο για να μεταμφιέσει την εναντίον
της αμφισβήτηση σε υψηλόηχη ρητορι
κή. Οι Δ ούλες έγιναν ένα διανοητικό
παιχνίδι και οι δυσάρεστες οσμές των
υπογείων του Ζενέ γρήγορα διαλύθη
καν στα αρώματα των καφέ της αποδώ
μεριάς του Σηκουάνα. Αν ωστόσο ακό
μη μπορούν να συγκινήσουν ο ι Δ ούλες,
είναι γιατί κρύβουν μέσα τους κάτι το
τρομακτικά αληθινό, μια αμείλικτη κρι
τική των δομών που κρατούν όρθια
πρώτα το σπιτάκι μας και ύστερα το νου
μας. Οι Δ ούλες του Ζενέ έχουν νόημα
σήμερα, πιστεύω, μονάχα αν -κ α ι
όταν- συνεχίζουν να τρομάξουν. Πώς;
Συνειδητοποιώντας πως το έργο του
Ζενέ δεν είναι απλά ένα θεατρικό παι
χνίδι στην υπαρξιακή σκακιέρα, πως οι
Δ ούλες του έχουν πράγματι κάτι να
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στην εντέλεια και ο στοχασμός πάνω
στα δίπολα που δημιουργούνται οδη
γούσε τις τρεις ηθοποιούς βαθιά μέσα
στα ορυχεία της γλώσσας· επρόκειτο
για μια παράσταση που στηριζόταν σε
μια προσχεδιασμένη και μονότονη δια
πίστωση για το κλίμα του έργου, σε μια
υπερβολικά εγκεφαλική ανάλυσή του
και ίσως σε μια υπέρ το δέον ζοφερή
απόδοσή του. Ας θυμόμαστε ότι αν το
ίδιο του θέμα του έργου είναι ζοφερό,
δεν είναι κατ’ ανάγκην τέτοια και η
ατμόσφαιρά του ή, τέλος πάντων, στην
αρχή του οι δύο γυναικείες υπάρξεις
των υπηρετριών μοιάζουν να χαίρονται
σαν μικρά παιδιά το παιχνίδι τους.
Κι ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να σκιάσειτις ερμηνείες της Ρέννης Πιττακή και
της Μπέττυς Αρβανίτη - πριν από όλα,
τη συγκλονιστική τους μεταμόρφωση. Οι
δύο υπηρέτριές τους έχουν απολέσει το
ίδιον της ψυχής τους, αποκτώντας τη φυ
σιογνωμία όλων των ανθρώπινων υπάρ
ξεων «που δεν είναι εκεί» για τους υπό
λοιπους. Οι δούλες της Πιττακή και της
Αρβανίτη ζουν τη μυστική τους ζωή σαν
ξενιστές μιας «ανώτερης» μορφής ζωής.
Το σημαντικότερο: οι δύο ηθοποιοί κα
τορθώνουν να δημιουργήσουν επί σκη
νής μία, αδιαίρετη και ομοούσια δυάδα.
Γι’ αυτό το ρεύμα της ζωής περνάει από
τη μια δούλα στην άλλη, όπως ρέει το νε
ρό στα συγκοινωνούντα δοχεία.
Η Μάγια Λυμπεροπούλου παίζει την
Κυρία με το γκροτέσκ στοιχείο της ει
ρωνείας να οδηγεί τη φιγούρα της στα
αλλοπρόσαλλα μεγέθη της καρικατού
ρας. Κι ωστόσο η δημιουργία της πα
ραμένει απόλυτα πειστική: Η Λυμπε
ροπούλου στήνει επί σκηνής ένα τοτέμ
και, μαζί, ένα ανδρείκελο εξουσίας
πιο ψεύτικο και ανύπαρκτο τελικά από
την «Κυρία» που παίζουν μεταξύ τους
οι δύο δούλες. Και ωστόσο η Κυρία της
προκαλεί φόβο, όταν η Κλαιρ και η Σο
λάνζ γεννούν μέσα μας τον οίκτο.
Το κυκλικό σκηνικό του βωμού της
Χλόης Ομπολένσκι γύρω από τον
οποίο θα στήσουν οι δύο υπηρέτριες το
Χορό του Θανάτου επικυρώνει το
στοιχείο της υπέρβασης, δυσκολεύει
όμως εμφανώς -ό χ ι βέβαια από πλήρη
υπαιτιότητα της σκηνογράφου- τις κι
νήσεις των ηθοποιών και αδικεί τη θ έ
αση κάποιων θεατών.

πουν για τη ζωή μας και για εμάς τους
ίδιους.
Η παράσταση της Οδού Κεφαλληνίας
ήταν αναμφισβήτητα μια παράσταση
πολύ υφηλού επιπέδου. Φεύγοντας από
το θέατρο ένιωθα ότι είχα μόλις παρα
κολουθήσει ένα σεμινάριο υποκριτι
κής, από τρεις εξαιρετικές ηθοποιούς,
σκηνοθεσίας, από ένα σπουδαίο χειρι
στή της ειρωνείας σκηνοθέτη, και μετά
φρασης, από έναν βαθύ γνώστη των
υφολογικών διαδρομών που οδηγούν
στον Ζενέ μεταφραστή.
Κι ωστόσο κάτι έλειπε από αυτή την
παράσταση: δεν υπήρχε πουθενά το
ανατρεπτικό στοιχείο της μαγείας, η χα
ρά του παιχνιδιού. Οι σχέσεις των προ
σώπων μεταξύ τους είχαν δουλευτεί

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Η έκθεση έργου του Luis Barragan στο Μουσείο
Μπενάκη της Πειραιώς είναι πια παρελθόν: έκλεισε στις 6
Νοέμβρη. Οργανωμένη από το ΕΙΑμε εξαιρετική
επιμέλεια, σκηνοθετημένη επάξια και απόλυτα
ατμοσφαιρική, ηέκθεση αυτή θα μείνει για πολύ καιρό
χαραγμένη στη μνήμημας.

στα πρώτα του έργα. Μετάι το στρίβει
στο σκληρό μισντέρν© © »α γ^ ή ς (από
Ευρώπη), κι ήχουμε αντίστοιχα από
εκεί κάποια δ&ΐγμιαπα. Όμιως μιετά, κάrn συμΙΜνες όλα αυτά ®κ»ριών©νται ((ή
τσιΐ'λάχρσπον μπαίνουν σε δεύτερη μ©ίρ®| και. αρχίζει κά®ιάλλ© —ε»είν©π©ΐϊ>
το«' έκανε &uÄsniin)ÄS>..TTailjimaw'
(smuitó^;
Β®ίταπρώγ|ΐα«κώπ<«ς μπλέκονται.
Αν δεις μιάν© ως έγχρωμες <pws®5i®®'
ορέρ (τσβ> Ssüto ή κάποιο® άλλο®)
αυμωεράνεις πεις ε&»
η ($®ίΜ
τνδυώντκη παράδοση μ® τα ξεοπά χρώ
ματα,, πις τολμηρές qpsúSjiss, ω$

εντελώς αυτόνομο κόσμο,
Πού βρίσκεται o Barragan σε όλα αυ
τά και πόσο από αυτά είναι φαντασίω
ση, διαθλασμένη μέσα από τις ανεκ
πλήρωτες επιθυμίες και τα πάθη της ελ
ληνικής αρχιτεκτονικής; Η ερώτηση
δεν είναι ρητορική, Κρύβει μιαν αλή
θεια: ότι κοιτώντας τον Barragan βλέ
πουμε ξαφνικά με άλλο μάτι τη δική
μας σύγχρονη αρχιτεκτονική, 'Εστω
υποσυνείδητα, παίζεται εκεί ένα παι
χνίδι ανάμεσα σε τοπικά και διεθνές,
εξωτικά και ιθαγενές, παλιά (παραδο
σιακά) και σύγχρονο. Με αφορμή τον
Barragan ανοίγουμε για άλλη μια φορά
τα κιτάπια μας και ψάχνουμε πάλι για
ερμηνείες, για σωστά διαβάσματα.
Όλη εκείνη η ευφορία που πψ/αζε απά
την περιδιάβαση της έκθεσης άφειλε
τουλάχιστον ένα μέρος της σε αυτή τη
«γέφυρα» με το «εδώ καιτώρα» του δι
κού μαςτόπου.
Φυσικά, o Barragais εξακολουθεί να
είναι, ένας εξαιρετικά προικισμένος
μεξικώνος αρχιτέκτονας. Λεν παύει να
είναι αριοτοκράτης, με εξαιρετική
μόρφβιίοη και λατρεία για τη φύση και
τα άλογα.. Λεν πρόκειται να τον κλέψ οβρεα πότοοιςφ ^
και να τον' δτεκδυκήδο&με για «^ λη 
νό».. 'B m κι αλλιώς όμι<«ς είναι έλληνας, ας είναι καλά εκεί»®«. που> ηθελημιένα ή ά®ελα ||5ρά!ϊηκαν να «ο&νομιfas&m μ « # το®, ©τήνοντας ως [βάσεις
γτα μιια ά®μβι®η ανάμιεσ® ©ως δύο α®-τύξ πατρίδες. Βλέποντας άλλωστε m
ú§m το») ©την έκθεση, ©ενεχώς αναγνωρίξαμε «ελληνιικώ» ©το^εί^. εκεί
να ποαι έχ®υ\ν
ποΑττογροημιμ
(!Μ ®ις ακραυφν«^ ^Μηιιιικά», χμ»ρ]ς
να πάςίοεν' ®ύ® ©οιημ^ να είναι «μιε^ι»όνιικα»..ΙΜΚ®μ«m.6τα εκίίόιαοα δ^.Λΐ®ωι©5ρέψ8μιε ©τα δικά μι®ς παρα& % α τα mm τα \$kémp& λες και ιήταν
πρώτη φορώ. Avrafiη
<<«Μήί

Ανπιώσοο^τωπρ^ιαταμετιΐΐσίΐρώ

και^γωλα*ωώ&ιΐ ηιι© »τά.Α νδ© κμιό'

η ©ω©τροηρή m ξε^εϊμιύνα ήί (δ»μμιένα

ποως, καπνός ήτα«' ένα ς μιεξίκώνως
σικΗκράπης π©® αγαπούσε τα ά λ © ^
τα έντονα χρώμιαπα. Αοπό δεν' μας λέκι
μβ&Μ πρώγμιαπα, α λΜ μπτορεί να 15®®ι|)Μΐσιιούυιε ©ω μκ»ς πρρτιψέρειι μωαγπρή
Μ αη εξωωβηιιού) κ α ι ■¡μ" © ¿ιό τρα]18άει
τηνπρρ«Ε5>χή μιας. Έ σ τω .

V© ως ξέίλινκς μακέτες ((πώ«® τα^μραί
©pa®® π®® μας πρι«®μέρ<δ)ηκ£ ένα τέτκιι© εριγαλεί®!!) τά® ξφχνάς τ® πρΟή)-

νήματα που μας ©ov®¿sw μ« τον' κό®μ©„ ήρο,ν ύ®υς το πυ© ©ανο^ταοτικό
(«ϊΜίχείί® ποιυ ®ιωέτρ(§® μιε εκ«ί>η τη
©τΤί®κεη|ηι ©τη>ν étfkm )} ταυ
SSímpuyrcn μ%®π®υ) έκλ^ΚΜί;.
Τΐμν πρώτη ηοριί,, asm ειγκοινια ει%4ΐ

Barragan
εν ήταν μόνο ο
«π ιασά ρικ ος»
υπότιτλος
(φως, νερό και
χρώμα
στην
αρχιτεκτονική), ούτε
μόνο οι φωτογραφίες
του ΕπϊΙο, ούτε η συνο
λική «σκηνογραφία»
που έκανε αυτή την
έκθεση να ξεχω ρίζει.
Η κοσμοσυρροή την
Κυριακή εκείνη που
έκλεινε η έκθεση ίοως
μαρτυρούσε κάτι άλ
λο, που αξίζει να συζητηθεί.
Ο Β3]πώ£3]πι δεν είναι, βέβαια εντελώ ς
άγνωστος στην Ελλάδα. Τ ο έργο του
«γα ύ ρ α ξεχω ρ ίζει μέσα στην πλημμύ
ρα από πληροφόρηση για αρχμεχΐ&νΐ'
κήπ ου μας βομβαρδίζειαπόβαβλάι και
π ερ ιΛ κ ά . Τον ξέρουμ ε κ α ι είνα ι πολέ
πι®ανό ο καθένας μας, τουλάχιστον ο ι
ψα^μέ»®»!. αρχιτέκτονες κουβαλούν στη
μνήμη τους μια-δ®® «κλασικές» εικ ό 
ν ες απότ© έρ γο τσυ. Τ ό τε, για τίνα μας
®£λξρ.τώ®π> έντονα, κα ι μάλιστα σ ε μι®
τέτοια εποχή εικσνογρωρικού κορ ε«ιμιούςΤινωτρέχει μ ετσν
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Μ Μ ί μιάν© αοτά;; Μέ®® <®ε όλη αβπή
την ιι®®ρτα μαλύκειτ® όιι ξεκίνη®!· να
®$ι<Μξ«ι κυνηγώντας κάποιι® «τ®πΐ)»ά
υ&ΐυμια»,,π ρώ ρα π®«)φαίνετο«.-γι®λύγ®

η » ς $ Ä s ö f li ικ®ος
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Raymond Klibansky:
ο πρωτομάστορας της ιστορίας των ιδεών
του Θεόδωρου Γεω ργίου

τις 5 Αυγούστου του τρέχοντος
έτους πέθανε στο Μόντρεαλ του
Καναδά ο φιλόσοφος Raymond
Klibansky σε ηλικία 100 ετών.
Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1905
και μεγάλωσε στην Φρανκφούρτη, την
αγαπημένη του πόλη. Σπούδασε φιλο
σοφία στη Χαϊδελβέργη και το 1933 με
την άνοδο των Ναζί στην εξουσία έφυ
γε για το Λονδίνο και στη συνέχεια για
τον Καναδά, όπου έγινε το 1946 καθη
γητής Φιλοσοφίας στο Μόντρεαλ.
Ο Klibansky ανήκει στη μεγάλη εκείνη
γενιά των φιλοσόφων -στην οποία συ
γκαταλέγονται και οι Hans-Georg Gadamer, Theodor W. Adorno, Paul Ricoeur, Jean-Paul Sartre κ.ά .- η οποία
σφράγισε με την πνευματική της δρα
στηριότητα τις εξελίξεις του 20ού αιώ
να. Δεν ανήκει σε καμία εθνική φιλοσο
φική σχολή. Ως προς την καταγωγή του
είναι Γερμανός, αλλά το φιλοσοφικό
του έργο δεν εντάσσεται σε κάποια «φι
λοσοφική εθνικότητα» (Derrida)· θα
μπορούσαμε να πούμε, ότι ο φιλόσοφος
Klibansky υπερβαίνει τα όρια των «φι
λοσοφικών εθνικοτήτων» και αυτοπροσδιορίζεται ως ο φιλόσοφος που
ανήκει στη διεθνή φιλοσοφική κοινότη
τα. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο
ίδιος σε μια τελευταία συζήτησή του με
τον Georges Leroux δηλώνει υπερήφα
νος που είναι Ευρωπαίος, αλλά αυτό
καταγράφεται όχι στο επίπεδο της φιλο
σοφικής αυτοσυνείδησης, αλλά στο επί
πεδο του ιδεολογικο-πολιτικού αυτοπροσδιορισμού (βλ. το βιβλίο του με τις

Σ

0 Θεόδωρος Γεωργίου είναι δρ. φιλοσοφίας και
διδάσκει Επιστημολογία στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο.
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συνεντεύξεις στον Leroux με τον τίτλο:
«Αναμνήσεις από έναν αιώνα», 2001 ).
Ο Klibanksy μαθήτευσε κοντά στον
μεγάλο φιλόσοφο Ernst Cassiser (18741945). Σε ηλικία μόλις 21 ετών αναλαμ
βάνει να επιμεληθεί το κείμενο του φι
λόσοφου Carolus Bovillus με τον τίτλο:
«De sapicnte» ως παράρτημα στο περί
φημο βιβλίο του Cassiser που φέρει τον
τίτλο: «Άτομο και κόσμος στη φιλοσο
φία της Αναγέννησης» (Individuum an d
K osm os in der P hilosophie der Renais
sance, 1927), το οποίο μαζί με το άλλο
βιβλίο του Cassiser: «Φιλοσοφία του
Διαφωτισμού» (Philosophie der Aufklcirung, 1932) θεωρούνται κλασικά στο
επιστημονικό πεδίο της ιστορίας των
ιδεών.
Επηρεασμένος.βαθύτατα από τον δά
σκαλό του, ο Klibansky αρχίζει σιγά σι
γά να οργανώνει τα ερευνητικά του
προγράμματα. Τα φιλοσοφικά του εν

διαφέροντα εκτείνονται από την ιστο
ρία των ιδεών και την επιστημολογία
μέχρι την φιλοσοφία της τέχνης και την
αισθητική θεωρία. Το βιβλίο του, με το
οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός φέρει
τον τίτλο: «Κρόνος και μελαγχολία»
(Saturn und M elancholie). Το κύριο
όμως ερευνητικό του πρόγραμμα έχει
να κάνει με τον Μεσαίωνα και την
Αναγέννηση ως επιστημολογικές φά
σεις στην ιστορική εξέλιξη της ανθρω
πότητας. Σαφέστατα και ο Μ εσαίωνας
και η Αναγέννηση αποτελούν ιστορι
κές περιόδους, αλλά ο Klibansky ενδιαφέρεται να αναλύσει τις δυό αυτές
ιστορικές περιόδους ως επιστημολογι
κές φάσεις στην προετοιμασία για την
«κατασκευή» του ανθρωποκεντρικού
κοσμοειδώλου των νεότερων χρόνων.
Η θεωρητική του έρευνα εμφανίζει
πολλές επιστημολογικές συγγένειες
προς την αντίστοιχη του Hans

Blumenberg (1920-1996), ο οποίος επι
βαση από το θεοκεντρικό στο ανθρω
χειρεί να προσδιορίσει τις πραγματο
ποκεντρικό κοσμοείδωλο. Η σταδιακή
λογικές συνθήκες της γένεσης του νεό
απελευθέρωση της ανθρώπινης πράξτερου κόσμου και να διερευνήσει τους
ξης από τους θεϊκούς προσδιορισμούς
επιστημολογικούς όρους της «κατα
και η ταυτόχρονη ανάπτυξη εσωτερι
σκευής» του ανθρωποκεντρικού κο
κών δυνάμεων (όπως π.χ. είναι η τεχνι
σμοειδώλου. Η θεματική διαφοροποί
κή) προετοίμασαν το έδαφος για να
ηση ανάμεσα στους Klibanksy και
καλλιεργηθεί η ανθρώπινη διάνοια.
Blumenberg έγκειται στο εξής: ο
Στη θέση του θεού τοποθετήθηκε ο αν
Klibansky ενδιαφέρεται να φωτίσει πε
θρώπινος νους και αργότερα ο ανθρώ
ρισσότερο την περίοδο που εκτείνεται
πινος Λόγος (Vernunft).
από τον 12ο αιώνα μέχρι τον 16ο αιώ
Μ ε τους όρους της σύγχρονης φιλοσο
να, δηλ. καταπιάνεται με την προϊστο
φίας μπορούμε να πούμε ότι στο κέντρο
ρία της νεότερης εποχής, ενώ ο των θεωρητικοίν ερευνών του Kliban
Blumenberg ερευνά τα θεμέλια της νεsky τοποθετείται η «αλλαγή παραδείγ
ωτερικότητας.
ματος» του φιλοσοφικούς σκέπτεσθαι η
Η πρωτότυπη και διεισδυτική έρευνα
οποία συντελείται από τον 12ο αιιυνα
σε φιλοσοφικά κείμενα του Μεσαίωνα
μέχρι τον 17ο αιώνα, οπότε και ο René
και της Αναγέννησης, στην οποία επιDescartes εισηγήθηκε το νεωτερικά
υποκειμενοκεντρικό παράδειγμα. Σε
δόθηκε ο Klibansky αποτελεί την μεγά
λη παρακαταθήκη που μας άφησε ο φι τρία προβλήματα συγκεντρώνει το φι
λόσοφος. Ερεύνησε με πάθος κυρίως
λοσοφικό ενδιαφέρον του o Klibansky:
τα έργα των Meister Eckhart (1260πρώτον, από την σκοπιά της ιστορίας
1328) και Nikolaus Cusanus (1401τιον ιδεών στη μετάβαση από το θεο κ ε
1464), για να καταλήξει στο συμπέρα ντρικό στο ανθρωποκεντρικό κοσμοεί
δωλο- δεύτερον, από την σν.όπιά της
σμα ότι η ανθρώπινη κοινωνία ανέπτυ
επιστημολογίας στη μετάβαση από το
ξ ε μια ιδιαίτερη εσωτερική δύναμη, η
οντολογικό στο υποκ ε ιμενοκ εντο ικό
οποία την οδήγησε σταδιακά στη μετά

Ιωάννης Κ. Τσε'γκος
Θαλής Ν. Παπαδάκης
Δήμητρα Βεκιάρη
Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΤΩΝΤΟΝΩΝ

Ν. Πολύζος,
Β. Μπαρδής,
Δ. Μπαρτζώκας,
Γ. Πιερράκος,
Κ. Παντελάκη,
X. Κωστόπσυλος

παράδειγμα του φιλοσοφικούς σκέπτε
σθαι και τρίτον από την σκοπιά της
ιστορίας της φιλοσοφίας στο μετασχη
ματισμό της οντολογίας σε γνωσιοθεο)ρία.
Ως συμπέρασμα μπορεί να τονισθεί,
ότι η προσφορά του Klibansky στον το
μέα της ιστορίας των ιδεών κρίνεται όχι
μόνον ανυπέρβλητη, αλλά και ότι ο φι
λόσοφος μας διδάσκει ότι οποιαδήποτες επεξεργασία του κοσμοειδώλου και
του παραδείγματος εντός των ορίων
των οποίων σκεφτόμαστε και πράττου
με είναι αδύνατη εάν προηγουμένως
δεν ανατρέξουμε στις πρωταρχές της
γένεσης και της κατασκευής τους. Δεν
θα ήταν υπερβολικό να ισχυρισΟεί κα
νείς ότι ο σημερινός κόσμος οφείλει
πολλά στις πρωτότυπες έρευνες του
Klibansky όσον αφορά στη συνειδησια
κή του κατάσταση και προ πάντο/ν όσον
αφορά στην αυτοσυνείδησή του. Ο
ΚΙίδπΓκλγ υπήρξε πρωτομάστορας στον
τομέα της ιστορίας των ιδεο/ν και το έρ 
γο του αποτελεί στις μέρες μας την απα
ραίτητη επιστημολογική προϋπόθεση
για την κατανόηση της ιστορίας της φι
λοσοφίας.

Ιωάννης Κ. Τσέγκος

Robin Skynner
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Το μαύρο φως
Δ ιαθλάσεις της φωνής τον Σεφέρη
του Λάμπη Καψετάκη

ίκαια μία συλλογή ποιημάτων,
που αφιερώνεται στη μνήμη του
Σεφέρη (Richard Burns, Μ αύρο
φως, Π οιή μ ατα εις μνήμην Γ ιώ ρ
γου Σ εφ έρη , μετάφραση: Νάσος
Βαγενάς, Ηλίας Λάγιος, «ΤυπωθήτωΛάλον ύδωρ» 2005), φέρει τον τίτλο
«Μαύρο φως»; Χρειάζονται επαλήθευ
ση οι κοινές εντυπώσεις και διατυπώ
σεις. Το φως στην ποίηση του Σεφέρη,
ως γνωστόν, είναι «αγγελικό» αλλά και
«μαΰρο». Ειδικότερα: «άσπρο» είναι
τριαντατέσσερις φορές και «αγγελικό»
δυο (σύνολο τριανταέξι), αλλά «μαύ
ρο» πενηνταπέντε και «σκοτεινό» είκο
σι (σύνολο εβδομηνταπέντε), δηλαδή
τις περισσότερες. Το «φως» ονομάζε
ται εξηνταεννέα φορές, το «σκοτάδι»
δεκατέσσερις και η «σκοτεινάγρα»
μία, δηλαδή τις λιγότερες. Το ουσιαστι
κό «φως» αντιστοιχεί σε ένα ή και πα
ραπάνω επίθετά του, γι’ αυτό παρου
σιάζεται η ασυμφωνία στα σύνολα,
όπως στον πασίγνωστο στίχο
«Αγγελικό κ α ι μ α ύ ρ ο, φως».

Δ

Τα «μάτια» ονομάζονται εκατόν δεκα
έξι, η «θάλασσα» ογδονταπέντε και το
«φως» εξηνταεννέα. Τα «μάτια», η «θά
λασσα» και το «φως» είναι τα συχνότε
ρα ουσιαστικά στη σεφερική ποίηση. Οι
παραπάνω αριθμοί προέρχονται από το
«Λημματολόγιο» του Σ νμ φ ραστικού π ί
ν α κ α λέξεω ν στο π οιη τικό έργο του
Γιώργου Σ εφ έρη (Ι.Ν. Καζάζης - Εβίνα
Σιστάκου - Vincent C. Müller, «Κ.Ε.Γ.»,
Θεσσαλονίκη 2003). Το φως στην ποίη
ση του Σεφέρη, σύμφωνα πάντα με τον
παραπάνω πίνακα, είναι «γαλάζιο»,
«χαμηλό» και «αναπαμένο», «λίγο» και
«ήσυχο», «στερνό», «σκοτεινό», «ά
σπρο», πιο μικρό κάποτε από τον ήλιο,
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στερεό σαν ασπίδα, «μελανιασμένο»
και, τέλος, «μαύρο». Το φως είναι της
μέρας, του ήλιου, του δειλινού, «του
αποσπερίτη», «ενός αφανέρωτου φεγ
γαριού», είναι το «χρυσό δίχτυ», «δικό
μας και των άλλων», είναι «ένα πρόσω
πο», σφυγμός, χώρος και χρόνος.
«Μπακιρένιο», «ταχύ και δυνατό». Το
φως είναι του λύχνου και της ασετιλίνης, «ηλεχτρικό», το φως ενίοτε είναι
σαν χέλι. Το φως χορεύει. Κατ’ άλλους
το μαύρο είναι το αθέατο φως, εκείνο
που συντελεί στην πληρότητα του φω
τός. Η ικανότητα θέασης του μαύρου
φωτός ορίζει την ανθρωπιά μας. Το
μαύρο φως είναι ένα σκοτωμένο φως
και η ανθρωπιά ορίζεται από το ενδια
φέρον που δείχνουμε και τις δαπάνες
που κάνουμε για την έξοδό του.
Σφράγισε τη ζωή μας η ποίηση του Σ ε
φέρη που μελέτησε την περίπτωση των
ωρών στο ισοδύναμο, ευρύχωρο, κοινό
μας είναι. Οι μαρτυρίες μας, έτσι, όλες
γίνονται περί του φωτός. Λίγο το προ
σλαμβάνουμε. Αν και δεν είμαστε το
φως, είμαστε όμως προς το φως. Είμα
στε απ’ το φως. Η διαλεύκανση της σχέ
σης μαζί του οδηγεί στο άλλο που είναι
μαύρο, στο φως που ήταν και γι’ αυτό
είναι- στο μελάνι. Το φως που φεύγει
αφήνει το μελάνι, το φως που φεύγει
δείχνει το μελάνι. Γραμμένες είναι οι
μαύρες τρύπες που τραβάνε, τα μάτια
είναι γραμμένα και τραβάνε. Μαύρο
είναι το φως που σβήνουν· οι καρβου
νοσακούλες, στους Αντίποδες και στα
μεγάλα μέρη της Αντιγόνης- στα δια
στήματα των στοχασμών, στο χάσμα
του βράχου που γελάει στις μαργαρί
τες, στο ένα ποΐι είναι Αδης και Διόνυ
σος. Στη θέα του κόσμου απ’ τη σπηλιά,
απ’ τον κατώτατο Αδη. Απ’ τη σκιά του

θανάτου η ανίκητη θέα. Το άρτιο και το
περιττό φως, η θέση του και η άρση, το
φως και η σκιά στο «καθαρό του ουρα
νού», στον «καθαρότατον ήλιο». Η κα
θαρότητα του φωτός είναι που κάνει
αβάσταχτη τη διαφορά ανάμεσα στη
ζωή και τον θάνατο. Αλλά έτσι γίνεται
αληθινό το φως, στην καθαρότητά του.
Και το αληθινό φως δεν περισσεύει. Το
αληθινό είναι άρτιο φως. Μ ένει αξέχα
στο σαν μαύρο. Το πέλαγος ξαναγίνε
ται στο φως, οι όψεις, και η αγάπη. Η
βλάβη από το μαύρο φως ολοκληρώνει,
θέτει τους όρους της άνεσης, της από
λυσης και της ειρήνης, διπλώνει τον άν
θρωπο, κάνει τον φοβερό εχθρό φίλο.
Το τέλειο φως είναι αγγελικό και μαύ
ρο, τελικό φως. Δηλώνει τον άνθρωπο
που, σημειωτέον, δεν είναι το φως, αλ
λά οι σποραδικές αλήθειες του. Τα σταλάγματα.
Το μαύρο φως έρχεται να πληρώσει
το αγγελικό. Το μαύρο είναι φως της
τυφλότητας. Αντικρίζεται με τα μάτια
που έχει ο λογισμός. Το μαύρο φως εί
ναι ζήτημα ειλικρίνειας. Ο φείλεται
στην απόκρυψη των ακτινών, στο κυκλοδίωκτο του ήλιου. Το φως αυτό εί
ναι της τρίτης ώρας· ανθρώπινο και
θεοτικό και γίνεται κουβάρι. Αλλά
οφείλεται στο αγγελικό και υπάρχει,
σκοτεινό διαδίκτυο, όπως οι φλέβες.
Το αγγελικό κάνει ορατό το μαύρο. Το
φως είναι του λογισμού, και του ονεί
ρου. Μαύρο είναι το κρυμμένο φως
που βλέπεται μέρα-νύχτα. Το σκοτάδι,
έτσι, δεν κρύβει το φως, δεν το κατα
λαμβάνει. Μόνο η τυφλότητα του νου
το κρύβει. Το φως δίνεται στην αγρυ
πνία και στ’ ανοιχτά της ψυχής. Έ τ σ ι
γεμίζουνε τα μέσα μάτια. Αφού γελούν
τα μάτια, γενικώς, κάνουν πως βλέ

πουν, παίζουν. Αναρίθμητο είναι το
γέλιο τους, και των κυμάτων. Τα μάτια
και τα κύματα το ίδιο παίζουν. Το φως
αντικρίζεται στις μαύρες κάρες, στη
σκοτεινή νεότητα του κόσμου, στη με
γάλη αγάπη, στη σκληρότητα του
Απρίλη, στην εναλλαγή της νύχτας με
τη νύχτα. Ερχόμαστε στο φως για να
μαρτυρήσουμε για το φως, για τα σταλάγματα του πυρός, την πτώση των
ωρών- αυτό, ίσως, είναι όλο.
* * *
Πόσες «πράξεις», πόσες «συμπρά
ξεις»! Αυτές είναι λέξεις που αγαπού
σε ο Ηλίας Λάγιος. (Ό σα γράφονται
από εδώ και κάτω, γράφονται μετά τον
θάνατό του. Ό λα στη μνήμη του.) Πό

σες και ποιες, στην ποίηση, στη μετά
φραση, στην κριτική, στη φιλολογία.
Από το 1981 οι πρώτες, από το 1991 οι
δεύτερες. Αυτή, αν δεν γίνεται λάθος,
είναι η πρώτη και η τελευταία του σύ
μπραξη στην περιοχή της μετάφρασης.
Η μετάφραση από μόνη της αποτελεί
μια ποιητική σύμπραξη, οπότε, μια και
συγκλίνει στο βιβλίο αυτό η πράξη
τριών ποιητών, θα πρέπει να μιλάμε για
διπλές-τριπλές, ποιητικές και μεταφρα
στικές, συμπράξεις. «Γοητευμένοι από
τα ποιήματα της συλλογής θελήσαμε να
τη μεταγράφουμε στη γλώσσα μας,
απστίοντας έτσι τον δικό μας φόρο τι
μής στο έργο του Σεφέρη» («Πρόλο
γος», σελ. 7). Μοιράστηκαν, έτσι, τα

ποιήματα της συλλογής και ο καθένας
τους μετέφρασε τα ποιήματα που επέλεξε, διαλέγοντας, όπιυς επισημαίνουν,
μια μέθοδο που «δεν είναι η συνηθι
σμένη». Από τα δεκατρία ποιήματα της
συλλογής ο Βαγενάς μετέφρασε τα έξι
και ο Αάγιος τα επτά. Την ενότητα του
βιβλίου δίνει, όπως πίστεψαν από την
αρχή του εγχειρήματός τους οι μετα
φραστές, «ο τρόπος του Σεφέρη, όπως
διαθλάται μέσα από τη φωνή του Ρίτσαρντ Μπερνς». Διπλή, τριπλή, τετρα
πλή, πολλαπλή σύμπραξη εντέλει
«κι εκείνοι π ου αγ απ ο ύ ν το φως όπ ω ς
εγώ το αγ άπη σα, ξέρου ν ότι σ κ ότος κ α ι
φως είναι ένα. Β ιάσ ου τώ ρα, λένε τ α π α ι
διά. Δ εν έχουμε π ια άλλον χρόνο.»

Κ ά τ ι το « ω ρ α ίο ν »
Λεύκωμα με άρθρα, μελέτες
και πάνω από χίλιες τετράχρωμες
φωτογραφίες, που αποτυπώνει
τη σύγχρονη νεοελληνική
κακογουστιά. Αναλύει το κιτς,
αναζητά τις ρίζες του και σχολιάζει
με χιούμορ τις χιλιάδες περιπτώσεις
του φαινομένου.
Για την πολιτική, την κοινωνική
συμπεριφορά, τη διακόσμηση,
το σινεμά, τό θέατρο, την τηλεόραση,
το αυτοκίνητη, το σπίτι, το γραφείο...
\

\

Κυκλοφορεί σε ελληνική και αγγλική έκδοση
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Μεταπολίτενση-ΠΆΣΟΚ-Αριστερά
Λαοκράτης Βάσσης,
Ανοιχτή συζήτηση.
Μεταπολίτευοη-ΠΑΣΟΚ-Αριστερά,

εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2005, σελ. 119.
Θυμούμαι άμ α υπάρχω
Όμως γιατί αυ τός ο κόμπος εδώ στο
στήθος...
Μ. Α ναγνω στάκης
ήπω ς π ερ ισ σ εύει μια α κα τα νί
κη τη ε λ α φ ρ ό τη τα σ τη ν ε ρ μ η 
νεία τω ν π ολιτικώ ν γ εγ ο ν ό τω ν
τ η ς μ ετα π ο λ ιτευ τικ ή ς π ερ ιό δ ο υ
και μια α κα τά ληπ τη «δαιμονοποίηση» το υ ρ ό λο υ τω ν η γετικώ ν π ροσ ώ 
πων τ η ς επ ο χή ς;
Σ ε πείσ μα τω ν π ολιτικά ά νυδρω ν και
ά νευ ρ ω ν καιρώ ν, ο Λ α ο κ ρ ά τη ς Βάσσης,
φ ιλ ό λ ο γ ο ς και ισ τορικό σ τέλ ε χ ο ς τ η ς Αρισ τερ ά ς, επ ιχειρ εί μια νηφ ά λια π ρ ο σ έγγι
ση τω ν καθορισ τικώ ν ρ α φ ώ ν που ύφ αναν
τ ο ρ ο ύ χο τ η ς μ ετα π ο λ ίτευ σ η ς. Σ το π υκνό
σ ε ιδ έ ε ς π ολιτικό το υ δοκίμιο, ο ιο νεί διαλ ο γ ικό σ τη μ ο ρ φ ή το υ , ε ξ ε τ ά ζ ε ιτ ις σ υ ν τε
τα γ μ έ ν ε ς τ η ς π ο ρ εία ς τ η ς μ ετα π ο λ ίτευ 
σ ης από τη ν οπ τική γω νία τ η ς α μ είλ ικ τη ς
και α δ έκ α σ τη ς κρ ιτική ς σ το Π ΑΣΟ Κ και
τη ν Α ρισ τερ ά . Α ιρ ετικ ό ς ο ίδιος, π ο τέ δ εν
α ισ θάνθηκε οικεία σε όπ οια π ολιτική σ τέ 
γ η κα τά κα ιρ ο ύ ς φ ιλ ο ξεν ή θ η κ ε, π ο τέ δ εν
τ α π ήγε καλά μ ε τ α κο μ μ α τικά ιερ α τεία
και τις φ ω τισ μ έν ες η γεσ ίες, α φ ού δ εν χ ώ 
ρ α γ ε σ τα μ αντριά, δ εν α υ το α ν α ιρ έθ η κ ε,
όπω ς π ολλοί ά λ λ ο τε σ ύ ν τρ ο φ ο ί το υ , α λ
λ ά π α ρ έμ ειν ε α θ ερ ά π ευ τα α π ρο σ ά ρ μ ο 
σ το ς και σ υνεπ ής σ τις α ξίε ς και τα ιδανι
κά που σ φ υ ρ η λ ά τη σ ε σ ε χ α λ επ ο ύ ς και
ρ ο ύ ς. Η α ξιο π ρ επ ή ς π ολιτική το υ δ ια δ ρ ο 
μή ορίζει και τη ν ιδ εο λ ο γική το υ τα υ τό τη 
τά . Τ ολμώ να το ν χα ρ α κτη ρ ίσ ω σοσ ιαλ
δ η μ ο κ ρ ά τη , π ρο φ α νώ ς ξε χ ω ρ ίζο ν τά ς το ν
από το υ ς μ ετα μ ο ν τέ ρ ν ο υ ς « κεν τρ ο α ρ ι
σ τερ ο ύ ς» ν εο φ ιλ ελ εύ θ ερ ω ν απ οκλίσ εω ν.
Π ολιτικό παιδί το υ Σάκη Κ α ρ άγιω ργα, δ εν
μπ ήκε σ την π ολιτική για να κά νει κα ρ ιέρ α ,
και από τη Δ η μ ο κρ α τική Ά μυ να σ τη δ ικ τα 
το ρ ία β ρ έθ η κ ε σ το λ υ κ α υ γ έ ς τ η ς μ ετα π ο 
λ ίτευ σ η ς σ το ν εο σ ύ σ τα το Π ΑΣΟ Κ ω ς μ έ 
λ ο ς τω ν π ρώ τω ν το υ Κ.Ε. Δ ια γ ρ ά φ ετα ι
μαζί μ ε ά λ λ ο υ ς σ τη μ εγ ά λ η κρίση το υ 7 5 ,
σ υ νιδ ρ υ τή ς τ η ς Σοσ ιαλισ τικής Π ορ εία ς,
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έ κ τ ο τ ε μ έν ει για χρό νια α ν έν τα χ το ς και
τ έ λ ο ς σ υ μ μ ετέχ ει σ την π ερ ιπ έτεια το υ
Συνασπισμού.
Ξ εχω ρίζω α νάμεσ α σ τα π ρο σ ό ντα το υ
βιβλίου το υ τη ν έντο ν α α υ το κρ ιτική δ ιά 
θεσ η το υ σ υ γ γ ρ α φ έα , που σ ε κάποια σ η
μεία φ α ίν ετα ι να π αίρνει δια σ τά σ εις α υ τομ α σ τιγ ώ μ α το ς. Τονίζω α υ τό το σ τοιχείο
γ ια τί είναι κά τι που σπανίζει σ τα π ολιτικά
βιβλία το υ είδ ο υ ς. Το σ υγκρίνω αντισ τικτικά, α ς π ούμε, μ ε τ ο πιο ε ύ γ λ ω ττο πα
ρ ά δ ειγ μ α α μ ετρ ο έπ εια ς, τ ο βιβλίο το υ
Κώ στα Σ η μίτη . Χ ρ ειά ζετα ι π ολιτική λ ε β ε 
ντιά και κα θ α ρ ό β λ έμ μ α για να β υ θισ τείς
σ τη θέασ η το υ π α ρ ελθ ό ν το ς. «Κάναμε λ ά
θη στην π ορεία μας, αλλά υπήρξαμε π ά 
ντοτε τίμιοι με την πολιτική μ ας συνείδη
ση», λ έ ε ι κάπου έν α ς από τ ο υ ς εικο νικο ύ ς
«σ υνομιλητές» το υ Βάσση.
Σ το «δια τα ύ τα » τώ ρ α . Έ ναυσ μα για τη
«συζήτηση» δίνει η «κρίση το υ 1975 σ το
ΠΑΣΟΚ». Η σ ύγκρουσ η δ η λα δ ή τ η ς π ολι
τικ ή ς «συντροφιάς» το υ Βάσση με τ ο ν Ανδ ρ έ α Π απ ανδρέου, που α φ ο ρ ο ύ σ ε τ ις δ η 
μ ο κ ρ α τικ ές δ ιαδικασ ίες σ το εσ ω τερ ικό
το υ κινήμ α το ς. Μια σ ύγκρ ουσ η κ ο ρ υ φ ή ς
που ο δ ή γη σ ε σ τη δ ια γρ α φ ή π ολλώ ν μ ε 
λώ ν τ η ς Κ.Ε. και το υ Ε.Γ. και αποψ ίλω σε
τ ο Κίνημα από το ν σ τελ εχικ ό το υ ανθό. Μ ε
σ αφ ήνεια δ ια γ ρ ά φ ετα ι η π ρόθεσ η τω ν
«συνομιλητώ ν» να απ οκα τα σ τήσ ουν τη ν
ισ τορική α λήθ εια ό τι η κρίση το υ 7 5 ή τα ν
σ ύγκρ ουσ η δυο δ ια μ ετρ ικά α ν τίθ ετω ν μ ο 
ν τέλ ω ν για τη διάρθρω σ η το υ ν έο υ κό μ 
μ α το ς (α ρ χηγικό -σ υγκεντρ ω τικό, συλλο γικό -α π ο κεντρ ω τικό ) και όχι κό ντρ α
ΠΑΚ-Δ.Α. Γίνετα ι α ντιληπ τό ό τι η ιδ εο λ ο 
γική α π οδόμησ η το υ Π Α ΣΟ Κ άρχισ ε από
τ ο 1975, ό τα ν απ ρο κά λυπ τα ο Α ν δ ρ έα ς
κα τα σ τρ α τή γ η σ ε ένα ν από το υ ς τέσ σ ερ ις
π υλώ νες τ η ς ιδ ρ υ τικ ή ς δ ια κ ή ρ υ ξη ς τ η ς
3 η ς Σ επ τέμ β ρ η , τ ις δ η μ ο κ ρ α τικ έ ς διαδι
κασ ίες. «Στην κρίση του 7 5 ο Α νδρέας
έβγαλε στρατηγικού χαρακτή ρα φλας,
επιλέγοντας ψυχρά Κουτσόγιωργα και όχι
Καράγιωργα». Έ σ τω και μ ε κάποια δόσ η
υ π ερ β ο λ ή ς κα τα τίθ ετα ι η άποψη ό τι σ την
κρίση το υ 1975 σ η μ α δ εύ τη κ ε η τρ ά π ο υ λ α
τ η ς μ ετα π ο λ ίτευ σ η ς και δ ια μ ο ρ φ ώ θ η κ ε
σ ε μ εγ ά λ ο βαθ μ ό ο δ η μ α γω γ ικό ς χ α ρ α 
κ τή ρ α ς το υ Π ΑΣΟ Κ. Το εμ ε τικ ό , μακά βρ ιο
και α να τρ ιχια σ τικό «Κάτσ ε κάτω κο υ λ ο χ έρη» τω ν κλα κα δ ό ρ ω ν το υ Π ρο σ υ νεδ ρίου
σ τον Κ α ράγιω ργα, χω ρ ίς να α ντιδρ άσ ει

κα ν είς από τ ο π ρ ο εδ ρ είο , ή τα ν ένα σ ημ ά 
δι για τ ο μ ε π οιους π ή γε να χτίσ ει τη ν α λ 
λ α γ ή ο Α νδ ρ έα ς.
Το Π ΑΣΟ Κ κρ ίνετα ι μ ε βάση τη θ εώ ρ η 
ση αν π ήγε τ ο ν τό π ο μπ ρ οσ τά ή όχι. Χω
ρ ίς α ντι-π ασ οκικές υ σ τερ ίες και α ρ ισ τερ ίσ τικες φ α ν φ ά ρ ες γ ίν ετα ι μια α ρ κο ύ ν τω ς
α ντικειμ ενική ανάλυσ η, δ ιό λου α φ ο ρ ισ τι
κή, αλλά σ αφ ώ ς επ ικριτική για όσα μπ ο
ρ ο ύ σ ε να κάνει και δ εν έκα ν ε. Σ τα θ ετικά
τ η ς «αλλαγής» το υ Π Α ΣΟ Κ α να γνω ρ ίζε
τα ι ό τι α π ελ ευ θ έρ ω σ ε ηθικά τη ν ά λλη μισή Ε λλά δα που έζη σ ε σ το π ετσ ί τ η ς το
α υ τα ρ χ ικό κ ρ ά το ς τ η ς Δ ε ξιά ς και εδ ρ α ίω 
σ ε σ το ψ υχολο γικό επ ίπ εδο τ η δ η μ ο κ ρ α 
τία, η οποία έ κ τ ο τ ε λ ε ιτο υ ρ γ ε ί άψ ογα
έσ τω υπό τη μ ο ρ φ ή τ η ς δ ικ ο μ μ α τικ ή ς
εν α λ λ α γ ή ς σ την εξου σ ία . Ό μ ω ς η ηθική
ζημιά που έ κ α ν ε τ ο Π Α ΣΟ Κ σ το ν τό π ο , ε ί
ναι σ ύμφω να μ ε τ ο σ υ γ γ ρ α φ έα α υ τή που
θα έχ ε ι τ ις ο δ υ ν η ρ ό τε ρ ε ς σ υνέπ ειες. «Το
ΠΑΣΟΚ έγινε το κόμμα της κακής εναλλα
γής, που “ίππευσε" όλες τις αρνητικές τ ά 
σεις και ρ ο π ές της ελληνικής κοινωνίας
και τις οδήγησε στα πιο ακραία τους όρια
και στις πιο ακ ραίες τους συνέπειες. Ψ ά
χνω να βρω έναν τομέα που δεν έκανε ζη
μιά, ψάχνω να βρω μια αρνητική ροπή της
κοινωνίας στην οπ οία έβαλε φρένο. Η λ ο 
γική της αρπαχτής έγινε κυρίαρχη λογική.
Ποτέ άλλοτε η διαφ θ ορά δεν είχε πάρει
τέτοιες διαστάσεις».
Μ ε α υ σ τη ρ ό τη τα κρίνει και το ν Α νδρ έα ,
ακρ ιβώ ς γ ια τί ή τα ν η μ εγ ά λ η χ α μ έν η ε υ 
καιρία να μπει η Ε λλά δα σ ε άλλη ρ ό τα . Π ί
σ τεψ ε σ ’ α υ τό ν και δ ια ψ εύ σ τη κ ε π ολύ σ ύ
ν το μ α . Τον χ α ρ α κ τη ρ ίζει χα ρ ισ μα τικό π ο
λιτικό δ ια ν ο ο ύ μ ενο και ο ικ ο ν ο μ ο λό γ ο δ ιε 
θ νο ύς ε μ β έλ εια ς . «Τα χέρια του ήταν απ ό
μια άποψη τα πιο κατάλληλα. Είμαι ανηλεής μαζί του γιατί ή ξερε και δεν έκανε. Χρη
σιμοποίησε τα πιο όμ ορφ α συνθήματα,
γνωρίζοντας τα απωθημένα δεκαετιών. Τα
έπ αιξε κυνικά και τα εξαρ γ ύ ρω σ ε στο π ο 
λιτικό χρηματιστήριο». Λ εη λα σ ία ο ρ α μ ά 
τω ν είναι ο πιο β α ρ ύ ς χ α ρ α κ τη ρ ισ μ ό ς που
το υ π ροσ άπ τεται, κα θ ώ ς και έλλ ειψ η μ α 
κρόπ νοου σ χεδιασ μού. «Κατεξοχήν πολι
τικό ζώο, ά π α ιχ το ς στα ζητήματα τακτι
κής, όχι μόνο λόγω ικανοτήτω ν, αλλά και
λόγω του ότι έπ αιζε χωρίς αρχές, οπ ότε
ήταν και κυνικά απρόβλεπτος, απ οφ ά σ ισ ε
να βάλει πλώρη για την εξου σία με όλα τα
μέσα». Β έβαια, δ εν χά λα σ ε ο Α ν δ ρ έα ς τη ν

κοινωνία, λέει ο Βάσσης. Όσο τον χάλασε
αυτή, άλλο τόσο τη χάλασε κι αυτός, ίσως
και λίγο περισσότερο. «Ο πολιτικός αμ ο
ραλισμός δεν είναι ανδρεϊκή εφ εύρεση,
ό σ ο και αν ο Α νδρέας είχε εξαιρετικές επι
δ όσ εις σ ’ αυτό το άθλημα». Να τι λέει και
για την ερωτική σχέση του με τον λαό:
«Δεν ήταν κομήτης ο Α ντρέας κι ούτε έγινε
τυχαία ίνδαλμα εν ός ολόκληρου κόσμου.
Στην αντιφατική σύνθεση της προσω πικό
τητάς του ο κόσμος αναγνώριζε μ έσες
άκ ρες τη δική του ταυτότητα».
Στηλιτεύει επίσης τον κίβδηλο εκσυγ
χρονισμό του Σημίτη. Το «σημιτικό»
ΠΑΣΟΚ ως αποϊδεολογικοποιημένο σύ
στημα εξουσίας έχει μια απίθανη συνέ
χεια και εσωτερική συνέπεια. Παρά τα νομιζόμενα το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη δεν έκανε
τη ρήξη με το παρελθόν. «Αν στόχευε
πράγματι σ ε έναν αληθινό εκσυγχρονισμό,
θα 'πρεπε να κόψει απ'τη ρίζα του αυτό το
αχόρταγο παρασιτικό δέντρο στο οποίο
καθόταν ο ίδιος και οι πρωτοκλασάτοι νομείς της πράσινης εξουσίας. Ό σο αλλαγή
έκανε ο Αντρέας τόσο εκσυγχρονισμό έκ α 
νε ο Σημίτης». Παγίδευσε την πολιτική,
φαλκιδεύοντας τη δημοκρατία, κάνοντάς
τη δέσμια εθνικών εργολάβων, εθνικών
προμηθευτών και εθνικών εκδοτών.
Θεωρώ από τα πιο ενδιαφέροντα ση
μεία της «συζήτησης» τον προβληματι
σμό για τον εκφυλισμό και τη μετάλλαξη
της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Το
κεντροαριστερό ρεύμα σκέψης του κοι
νωνικού κράτους αλλοιώθηκε από τη
στιγμή που «έγινε ο ση μαιοφ όρος του νε
οφιλελευθερισμού και του φιλοαμερικανισμού στη γηραιό ήπειρο». Η επικίνδυνη
στροφή της ΕΞ δεν τον αφήνει αδιάφορο,
αλλά δεν πιστεύει στο τέλος της ιστο
ρίας. «Δεν δέχομαι πω ς βρισκόμαστε
μ π ροσ τά σ ε στρατηγική νίκη του νεοφιλε
λευθερισμού. Δεν απ οτελεί λύση για τις
κοινωνίες και την ανθρωπότητα συνολικά.
Είναι μια αντι-οικολογική, αντι-ανθρώπινη,
μια αδιέξοδη επιλογή».
Στις σελίδες του βιβλίου του ο Βάσσης
διατρέχει και την παθολογία της μεταπο
λιτευτικής Αριστερός, αντικρίζοντας με
πόνο τα συντρίμμια και τα ερείπια του πα
ρελθόντος. «Θυμάστε εκείνες τις σ τρ α
τιές αριστερώ ν νέων της πρώτης φ άσης
της μεταπολίτευσης; Τι έγιναν. Πού, πώς
και γιατί χάθηκε αυ τός ο ανθός. Γιατί δεν
έ δ ε σ ε καρπούς;» Για να καταλήξει στο πι
κρό συμπέρασμα: «Η Α ριστερά της μ ετα
πολίτευσης ήταν και είναι μια άγονη Αρι
στερά. Δεν μ π ό ρ εσ ε να σηκώσει στους
ώμους της το προκριματικό β ά ρ ο ς της
Ιστορίας». Της καταλογίζει αδυναμία να
προσεγγίσει και να αναλύσει σωστά το

Πολιτική τραμπάλα (Σκίτσο του Δημήτρη Βάσση).
μεταπολιτευτικό πολιτικό μας τοπίο. «Η
Α ριστερά είχε μείνει πίσω. Κοίταζε πίσω
και όχι μπροστά... Είδηση δεν πήρε για τη
χάραξη της δικομματικής στρατηγικής».
Τι λέει για τη Σοσιαλιστική Πορεία; «Ο π ε
ρ ισ σ ότερος κόσμος, που ήταν τότε μαζί
μας, είχε και έχει μια ποιοτική διαδρομή
στη ζωή του. Όπου βρέθηκαν, ξεχώρισαν
και ξεχωρίζουν για το ήθος τους. Μα σ ε
υπηρεσίες του δημοσίου, μα στα επαγγέλματά τους, μ α στους χώ ρους του πολιτι
σμού, έχουν κάτι κρατήσει απ' την ευγένεια
εκείνου του δύσκολου καιρού». Τότε γιατί
δεν μπόρεσε ούτε καν να εξασφαλίσει μια
σεβαστή παρουσία; «Παίξαμε στην πολύ
κλειστή γωνία της πολιτικής μ ας ζωής, αρι
στερά του ΠΑΣΟΚκαι αριστερά της Αριστε
ρός, με αποτέλεσμα το αδιέξοδο και την
διάλυσή μας. Π ροσπαθούσαμε να λύσουμε
το ιδεολογικό σταυρόλεξο της Παγκόσμιας
Αριστερός. Δεν επιφυλάξαμε στο εγχείρη
μά μ ας άλλο ρόλο απ ό “Λέσχη Προβληματι
σμού". Μοιραία φτάσαμε στο αδιέξοδο και
στο γερό “χαστούκι"της “Συμμαχίας"».
Η μεγαλύτερη όμως πολιτική παρέμβα
ση της Αριστερός στη μεταπολίτευση
ήταν ο Συνασπισμός, που ξεκίνησε ελπιδοφόρα και με φιλοδοξίες για να καταλήξει μέσα σε δυο χρόνια στο περιθώριο. Το
πείραμα του Συνασπισμού ήταν η χαμένη
ευκαιρία της Αριστερός να βγει στο προ
σκήνιο και να αναλάβει θεσμικό ρόλο. Η
αδικαίωτη υπόθεση της κάθαρσης του πο
λιτικού βίου από τη δυσοσμία των σκαν
δάλων και του χρηματισμού ήταν το μεγά
λο της στοίχημα. «Δεν ήταν όμως στρατη
γική επιλογή για τις δυο ιδρυτικές του συνι
στώσες, π α ρ ά τις π ερ ί του αντιθέτου δια
κηρύξεις. .. Η Αριστερά σήκωσε το πόδι για
να πατήσει στο μέλλον αλλά δεν έκανε το
βήμα». Βραχυκυκλώθηκε στα αδιέξοδα
που γέννησε η αντιφατική πολιτική της.
Και εκτός αυτού χρεώθηκε άδοξα και το
«ηθικό Βατερλώ» του «βρόμικου ’89».
Το βιβλίο του Βάσση αφήνει πολλά ανε

ξήγητα «γιατί». Θα 'λεγε κανείς πως δημι
ουργεί περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα
απαντάει. Και αυτό είναι το προτέρημά
του. Έτοιμες συνταγές δεν θα βρει κα
νείς. Παρουσιάζοντας όμως συνοπτικά
την τραγωδία της μεταπολιτευτικής Αρι
στερός, υπαινίσσεται ταυτόχρονα τα μέ
σα για την κάθαρση. Όσο και αν σε αφή
νει μ’ ένα σφίξιμο στο στομάχι, με μια κα
θόλου γλυκιά μελαγχολία, δεν είναι γκρί
ζο και σκοτεινό. Έχω μάλιστα την αίσθη
ση ότι ο συγγραφέας δεν έγραψε ένα βι
βλίο για να θυμηθούν οι φίλοι τις παλιές
ωραίες στιγμές, αλλά ένα βιβλίο πυξίδα
για το μέλλον της Αριστερός. Ο καθηγη
τής Βάσσης δίνει ένα διαφορετικό μάθη
μα και μάλιστα με άκρως διαλεκτικό τρό
πο για τα παθήματα και τα πάθη της Αρι
στερός. Κρυφή ελπίδα του είναι πως «θα
λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση».
Κεντρικός άξονας της ιδεολογίας του
Βάσση είναι η αντίληψη πως δεν έχει νόη
μα η πολιτική χωρίς οραματική διάσταση.
Απαιτητικός από την πολιτική και τους πο
λιτικούς θέτει την Αριστερά ενώπιον των
ευθυνών της και την καλεί επιτέλους να
διαχειριστεί σωστά τις ρυτίδες της. «Πρέ
πει να προετοιμαστούμε για τους καιρούς
που έρχονται. Είναι τόσ α τα προβλήματα
και τα α δ ιέξο δ α που προκαλεί το παγκοσμιοποιημένο σύστημα εξουσίας, ώστε
δεν θα αργήσει η στροφή και η αναζήτηση
διεξόδου π ρ ο ς τα αρ ισ τερά και την Αρι
στερά... Και μ ε όλα της τα λάθη η Αριστε
ρ ά δεν είναι ένα λάθος... Όταν με ρωτούν,
νέοι κυρίως, τι είναι για μένα η Αριστερά,
τους μιλώ για το άρω μα της ουτοπίας της,
που σ ε κάνει να βλέπεις τον κόσμο μ ε άλ
λα μάτια. Τους μιλώ ακόμη για τρία μαγικά
αθροίσματα. Το πρώ το είναι η ελευθερία,
η δικαιοσύνη και η ισότητα, το δεύ τερο η
αισθητική, η ποιότητα και η δημιουργία
και το τρίτο η ειρήνη, η δημοκρατία και η
οικολογική ευαισθησία».
ΚΟΣΤΑΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
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Στα γραφεία του περιοδικού
8α βρείτε επίσης τους τόμους των προηγουμένων ετών.
• Το ΑΝΤΙ ήταν

πάντοτε μια ζωντανή παρουσία.

• Το ΑΝΤΙ είναι

και σήμερα μια ζωντανή παρουσία στην πολιτική και πολιτιστική

μας ζωή.
• Το χρονικό της Ελλάδας

στα τελευταία τριανταδύο χρόνια είναι αποτυπωμένο

στις σελίδες του ΑΝΤΙ.
•Η σειρά των τόμων του ΑΝΤΙ είναι ένας πολύτιμος σύμβουλος για σας.

Οι τόμοι του ΑΝΤΙ διατίθενται από τα γραφεία του περιοδικού:
Δημοχάρους 60, 115 21 Αθήνα. Τηλ: 210-72.32.713 και 210-72.32.819,
fax: 210-72.26.107, e-mail: chpapou@otenef.gr
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Α Π Ο Χ Α ΙΡ Ε Τ ΙΣ Μ Ο Σ Σ Τ Ο Ν Α ΙΩ Ν Α Μ Ο Υ

Evas αποχαιρετισμόβ είναι πάντα μια δοκιμασία
αλλά και μια λύτρωση για όποιον τον αποτολμά.
Μ ’ αυτόν το διπλό ρόλο παραδίδει η Έλλη Παππά
o to us νεότερουβ τον αποχαιρετισμό m s στον αιώνα
ms δικήε Tns ztohs, έναν από tous σκληρότεροι
που γνώρισε η ιστορία και ο TÔnos pas.

Α π ο χ α ιρ ε τ ισ μ ό ς
σ το ν α ιώ ν α μ ο υ

SO LO M O N VO LKO V
Σ Ο Σ Τ Α Κ Ο Β Τ Σ ΚΑΙ Σ Τ Α Λ ΙΝ

Η πληρέστερη μέχρι σήμερα αφήγηση των διώξεων
που υπέστη ο Kopucpaios Ptooos συνθέτηβ
Ντιμίτρι Z o o t o k o B it s από τον Ιωσήφ Στάλιν.

ΠΑΚΟ ΙΓΝΑΣΙΟ ΤΑΙΜΠΟ II

ΕΡΝΕΣΤΟ ΓΚΕΒΑΡΑ
γνωστός κοι ως

ΠΑΚΟ ΙΓΝΑΣΙΟ ΤΑ ΙΜ Π Ο II
ΕΡ Ν ΕΣΤΟ ΓΚ ΕΒ ΑΡ Α, Γ Ν Ω Σ Τ Ο Σ ΚΑΙ Ω Σ ΤΣ Ε

Μια συνάντηση με τον Ερνέστο ΓκεΒάρα,
τον άνθρωπο πίσω από το μύθο.
Η πληρέστερη βιογραφία του μεγάλου κομαντάντε
που έχει μέχρι στιγμήβ εκδοθεί.
Ένα βιβλίο, γραμμένο με πάθοβ και αφοσίωση,
που θεωρείται ήδη κλασικό.

ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ
Γ. Γενναδίου 3, 106 78 Α9ήνα, τηλ. 210 3809 712, fax: 21 0 3 3 02 655.

m ΚΕ Δ Ρ Ο
e-mail: b ooks@ ke d ros.gr. w w w .ked ros.gr

Α Ρ Χ Α Ι Α Ε ΛΛΗ ΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

'

«ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»
« Ι α κείμενα
της Αρχαίας Ελληνικής
Γ ραμματείας
δεν είναι παλιά.
Είναι το σωσίβιο
του μέλλοντος μας.

earn

Ο Κ ΑΚ ΤΟ Σ
είναι η μοναδική κιβωτός
που διασώζει

Μ
Μ

τα πρωτότυπα κείμενα
μεταφρασμένα
και σχολιασμένα,
σε καιρούς
που ο κατακλυσμός

*e l

των σκουπιδιών
απειλεί να μας πνίξει».
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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