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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΝ ΥΠΟΚΛΟΠΟΝ
Η ΥΠΟΘΕΣΗ των υποκλοπών στοιχειώνει τη χώρα. Δεν είναι βεβαίως πρώτη φορά
που ανιχνεύονται ωτακουστές. Και μάλλον δεν πρόκειται να είναι η τελευταία. Η
μακρινή προϊστορία των υποκλοπών απαιτεί πολυσέλιδες αναφορές και ατελείω
τες εξιστορήσεις. Με τις υποκλοπές γίνεται παραβίαση της ιδιωτικότητας και βί
αιη προσβολή της προσωπικότητας κάθε πολίτη. Να είναι όμως μόνον αυτό;
ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ που πρόσφατα αποκαλύφθηκαν, φέρουν άλλον έναν βαρύ
τατο χαρακτηρισμό: είναι, σε πολύ απλά ελληνικά, κατασκοπεία. Όταν τα τηλέφω
να του πρωθυπουργού, υπουργών και ανώτατων κρατικών λειτουργών παρακολουθούνται δεν πρόκειται απλώς για παραβίαση της «ιδιωτικότητας». Και όταν η
παρακολούθηση επεκτείνεται σε άτομα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο
αλλά και σε μουσουλμάνους, Άραβες ή μη, τότε δεν είναι δύσκολο να βρεις ποιος
«κλέβει οπώρας». Όταν οι τεχνικές ανιχνεύσεις προσδιορίζουν το στέκι των υποκλοπέων στην πλατεία Μαβίλη, δεν πρόκειται προφανώς για την πρεσβεία της
Σερβίας ή της Μάλτας που βρίσκονται ακριβώς εκεί αλλά για την πρεσβεία των
ΗΠΑ. Και το στέκι αυτό γνώριζαν, ή όφειλαν να γνωρίζουν, όλοι οι υπουργοί Εσω
τερικών τουλάχιστον της τελευταίας εξαετίας.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ κυβέρνηση βουβάθηκε μόλις της έφτασαν τα χαμπάρια. Όπως ο κα
θείς, αντιλήφθηκε το μέγεθος του προβλήματος: Η «υπερδύναμη» επέλεξε την
κατασκόπευση συμμάχων! Και αυτό να αποδεικνύεται σαφέστατα. Η χρόνια προ
σκόλληση στην υπηρέτηση των νατοϊκών συμφερόντων πάγωσε κάθε πρωτοβου
λία για την ανοιχτή ή έστω την διπλωματική καταγγελία. Την καταγγελία υποκατέ
στησε ο ψίθυρος εις τα ώτατου αμερικανού πρέσβη. Για να ακολουθήσει η «τιμω
ρία»: Δεν αγοράζουμε από εσάς τα δέκα F16! Από εκεί και πέρα «η Δικαιοσύνη
έχει τον λόγο». Η οποία Δικαιοσύνη δεν μπορεί βεβαίως να καταδικάσει τον αμερικανό πρέσβη.
ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ένα ολόκληρο ενδεκάμηνο δεν έχουν ίσως τόση βαρύτητα αν
υπολογίσει κανείς τις μεθοδεύσεις που επιχείρησε και συνεχίζει να επιχειρεί η κυ
βέρνηση προκειμένου να κάνει την μία και ουσιαστική συγκάλυψη: Την αποσιώπη
ση του ρόλου της αμερικανικής πρεσβείας. Αλλά αυτή η αποσιώπηση δεν είναι
απλώς προσβλητική για το λεγόμενο φιλότιμο των νεοελλήνων. Η αποσιώπηση
και η κάλυψη των Αμερικανών διδάσκει στους υψηλούς συμμάχους ότι τους επι
τρέπεται να διαπράττουν απρέπειες ή κατασκοπεία με μόνη ζημία την ματαίωση
της παραγγελίας δέκα αεροπλάνων. Ας είναι όμως καλά η αμερικανική διπλωμα
τία και σε λίγο θα προστρέξουμε για μιαν άλλη, διαφορετική παραγγελία. Θα προλειανθείτο έδαφος με τη νέα διατάραξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων!
ΟΣΑ ΨΙΘΥΡΙΣΑΝ τα παπαγαλάκια ότι υπήρχαν πολλά κέντρα υποκλοπών είναι εκ
του πονηρού: Απλώς οι υποκλοπείς, μαθημένοι από την πάγια τακτική που εφαρ
μόζουν στη χώρα τους, χρησιμοποιούσαν ή εκχωρούσαν τα προϊόντα των υπο
κλοπών για τον προσπορισμό και κάποιου προσωπικού οφέλους. Δυστυχώς τα
πράγματα είναι πολύ απλά, αλλά μας τα παρουσιάζουν κάπως πολύπλοκα προκει
μένου να καλυφθούν οι ένοχοι και κάποιοι να συνεχίσουν να ασκούν μια ψευδεπί
γραφη εξουσία. Με τον τρόπο αυτό όμως δηλώνουν ότι δεν διάβασαν ποτέ καλά
το μάθημα της Ιστορίας.
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ΚΑΙ ΣΤΟ Δεκαπενθήμερο αυτό, συνεχίσθηκε ακάθεκτη η προσωπική επίθε
ση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γ.Α. Παπανδρέου, κατά του πρωθυπουργού Κ.
Καραμανλή. Ο αρχηγός τη ς αξιωματι
κής αντιπολίτευσης πιστεύει ότι η τα 
κτική αυτή ορίζεται έκτω ν πραγμάτων,
εφόσον στο ερώτημα «ποιον θεωρείτε
καταλληλότερο για πρωθυπουργό]», ο
Κ. Καραμανλής συγκεντρώνει ποσο
στό 47,0%, ο Γ. Παπανδρέου 35,7%,
ενώ στο «Κανόναν από τους δυο και
Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ», καταγρά
φεται ποσοστό 16,5%. Αντιθέτως, στο
ερώτημα «ποιο κόμμα θεωρείτε πιο πι
θανό να ψηφίζατε, αν αύριο είχαμε
βουλευτικές εκλογές», η ΝΔ συγκε
ντρώνει ποσοστό 35%, έναντι 34% του
ΠΑΣΟΚ (διαφορά 1%), με τα άλλα κόμ
ματα να συγκεντρώνουν: ΚΚΕ 6,5%,
ΣΥΝ 3,2%, ΛΑΟΣ 5,2%, Λευκό / Άκυρο
3,7% και Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ
10,5%.
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ σημαίνει, όμως, «προσω
πική επίθεση»] Από το ρεπορτάζ των

Όταν τα σκαληνά
γίνονται τετράγωνα
ή/και πεντάγωνα...
εφημερίδων και με βάση την «αργκό»
του Γ.Α. Παπανδρέου, συνάγεται ότι ο
πρωθυπουργός: α) «βρίσκεται κρυμμέ
νος στου Μαξίμου», β) «δεν μπ ορεί να
κοιτάξει κατάματα τον ελληνικό λαό»,
γ) «κάνει (απλώς) αντιπολίτευση στην
αντιπολίτευση, κ.λπ., κ.λπ. Έ τσι είχαν
τα πράγματα, όταν, ξαφνικά, στην αντι
παράθεση κυβέρνησης και αντιπολί
τευσης, μάς προέκυψε θέμα... Βιλπέν!
Ουμάσθε το ωραίο σύνθημα: «Ελλάς Γαλλία - Συμμαχία» που αντηχούσε σε
όλη την Ελλάδα, αμέσως μετά την κα
τάρρευση της χούντας, ως απάντηση
στον επαίσχυντο ρόλο των ΗΠΑ; Τώ
ρα, βέβαια, το «Ελλάς - Γαλλία - Συμμα
χία», αντηχεί διαφορετικά: Η Αυγή λ.χ.,
το προσδιόρισε ως «Ελλάς - Γαλλία Αγωνία»\ Παρά ταύτα, ορισμένοι συν
δικαλιστές ηγέτες αισθάνθηκαν την
ανάγκη να διακηρύξουν -μ ε αφορμή
τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στο
Παρίσι, κατά του αντεργατικού μέτρου
του Συμβολαίου Πρώτης Πρόσληψης
(ΣΠΠ)- ότι «Η Γαλλία είναι εδώ».

ΑΥΤΟ ΤΟ «Η Γαλλία είναι εδώ» άρεσε
και σε ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
που άρχισαν να το επαναλαμβάνουν:
«Θα γίνει της Γαλλίας» ή «Ο Ντομινίκ
ντε Βιλπέν (ο γάλλος πρωθυπουργός)
δεν θα περάσει», κ.λπ. Αλλά σε αυτό,
ακριβώς, το σημείο, η κυβέρνηση σκέφθηκε να αντεπιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ, ανα
καλώντας παλαιότερη δήλωση του
Γ.Α. Παπανδρέου (στο Λαύριο, τον Ια
νουάριο 2004) την οποία και ενεφάνισε
ως... φίλα προσκειμένη στον Βιλπέν!
Με τη δήλωσή του εκείνη, -υποστήριξε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Θ. Ρουσόπουλος- ο κ. Παπανδρέου ουσιαστι
κά είχε π ροτείνει ανασφάλιστη εργα
σία για το υ ς νέους - ερμηνεία την
οποία, φυσικά, απέρριψε, έμπλεως ορ
γής, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Ν.
Αθανασάκης.
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ TO CASUS BELLI;
ΚΑΙ ΕΝΩ αυτά διαδραματίζονται στο
εσω τερικό μας μέτωπο (τι μέτωπο;), ο

Ε Τ Ο ΙΜ Α Σ Τ Η Κ Α Ν Α Κ Ο Μ Η Δ Υ Ο Τ Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ Α Ν Τ Ι ( 2 0 0 4 )
Είναι έτοιμοι και διατίθενται από τα γραφεία του περιοδικού
(Δημοχάρους 60, Αθήνα 115 21)
δυο ακόμα τόμοι του ΑΝΤΙ που συμπεριλαμβάνουν τα τεύχη
804 έως και 833 (Ξ)
και 821 έως και 833 (ΞΑ)
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ΚΑΙ 01 ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕ.!
Μ Α Σ Υ Π Ο Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ ,Κ Ι
Α Υ Τ Ε Σ Â ÏÏA T H Τ Ο Υ
τούρκος πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν έκρινε πως έπρεπε να μας
διαμηνύσει τρ ία πράγματα: Πρώτον,
ότι το «casus belli» ισχύει πάντοτε.
Άρα, μη διανοηθείτε ποτέ να επεκτείνε
τε τα χωρικά σας ύδατα... Δεύτερο,
ότι, ενόσω δεν καταργούνται οι κυρώ
σεις κατά της Βόρειας Κύπρου (ακρι
βέστερα: ενόσω, ουσία, δεν αναγνωρί
ζεται η «Τουρκική Δημοκρατία τη ς Β.
Κύπρου»), δεν πρόκειται ν’ ανοίξουμε
στους Ελληνοκυπρίους, ούτε τα λιμά
νια, ούτε τα αεροδρόμιά μας... Συνε
πώς, μην έχετε αυταπάτες ότι θ ’ ανα
γνωρίσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία
ή ότι, έστω, θα επιτρέψουμε ν' ανακτή
σει ζωή η κλειστή πόλη της Αμμοχώοτου. Τρίτο, ότι η τουρκική στρατιω τι
κή παρουσία στην Κύπρο (διάβαζε η
κατοχή του 36% του κυπριακού εδά 
φους) έχει «βαρύνουσα (ζωτική) σημα
σία για τους Τουρκοκυπρίους». Ω ς εκ
τούτου, κουβέντες με θέμα την «απε
μπλοκή» ή την «αποστρατικοποίηση
της Κύπρου» είναι κουβέντες ανούσιες
και περιττές.
Η ΑΓΚΥΡΑ κατανοεί, φυσικά, ότι οι
τοποθετήσεις α υτές «δυσχεραίνουν»
την ένταξη τη ς Τουρκίας στην ΕΕ.
Από την άλλη, έχει συνείδηση ότι η
Ευρώπη δεν επ είγεται να δει εντασ
σόμενη την Τουρκία στην ευρωπαϊκή
οικογένεια. Αλλά αν η Ευρώπη δεν
επείγεται, άλλο τόσ ο και η τουρκική
ηγεσία δεν επ είγεται. Ως εκ τούτου:
Στα κεφάλαια των ενταξιακώ ν δια
πραγματεύσεων που αφορούν «ακίν
δυνες» (για την Τουρκία) περιοχές,
πρόοδος μπορεί να υπάρξει. Στις άλ
λες περιοχές θεμάτω ν (Κυπριακό,
Σχολή Χάλκης, «οικουμενικός» χαρα
κτήρας του Π ατριαρχείου, μειονοτικά
δικαιώματα), δεν υπάρχει λόγος
σπουδής. Και ο νοών νοείτω.
ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, 01 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΩΝ...
ΤΟΥΤΩΝ ΔΟΘΕΝΤΩΝ, ορισμένοι
αναλυτές επείγονταν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο που είχε (ή θα εί
χε...) η χθεσινή συνάντηση τη ς υπουρ
γού Εξωτερικών κ. Ντ. Μπακογιάννη
με την αμερικανίδα ομόλογό τη ς Κοντολίζα Ράις, στην Ουάσιγκτον. [Την
ώρα που σ τοιχειοθετείται το κείμενο
αυτό, η συνάντηση δεν είχε ακόμα
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πραγματοποιηθεί]. Ανακοινώσεις για
τη συνάντηση (όπως και πληροφορίες)
ασφαλώς θα υπάρξουν. Από την άλλη,
παραμένει γεγονός ότι τα ενδιαφέρο
ντα των ΗΠΑ δεν εστιάζονται μόνο στο
Κυπριακό, αλλά και σε πλείστα όσα από την... κινητικότητα των F-16 ή τις
πλευρές κάποιων «σκαληνών τριγώ
νων», μέχρι την επί θύραις ανεξαρτη
τοποίηση του Κοσόβου ή την ένταξη ή
όχι τη ς Σερβίας στην ΕΕ!
[Σύμφωνα με τον βρετανό δημοσιο
γράφ ο Τζέρεμι Σκαχίλ, οι ΗΠΑ -κα ι ει
δικότερα ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντο ν- αισθάνονται, τώρα, μετά τον θά
νατο του Μιλόσεβιτς, πολύ καλύτερα.
Ο Σκαχίλ υποστηρίζει ότι αν υπήρχε
ένα πραγματικά ανεξάρτητο διεθνές
δικαστήριο, που το αναγνώριζαν οι
ΗΠΑ, τό τε όλοι οι υπεύθυνοι για τους
απάνθρωπους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας, «θα δικάζονταν στο
πλευρό του Μιλόσεβιτς, αντί να θάψουν
τις ευθύνες τους μα ζί του».]
ΠΑΝΤΩΣ, και σε σχέση με το Κυπρια
κό, καλό είναι να σημειώσουμε ότι, το
περασμένο Σαββατοκύριακο, η αμερι
κανική πρεσβεία στη Λευκωσία είχε ορ
γανώσει συνάντηση ελληνοκυπρίων και
τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων, στην
οποία πήραν μέρος και ελλαδίτες δημο
σιογράφοι. Η συνάντηση εξηγεί, ως ένα

βαθμό, και την ειδική προσπάθεια που
κατέβαλαν οι ΗΠΑ (τόσο στην Κύπρο,
όσο και στην Ελλάδα), προκειμένου ν’
αποδείξουν ότι η αμερικανική πρεσβεία
δεν είχε συνάφεια με κονδύλια που διετέθησαν (ή φέρονται ότι διετέθησαν)
υπέρ του «ναι» στο σχέδιο Ανάν.
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, κι ενώ όλα τα κόμματα
άρχισαν ν’ ανακοινώνουν τους υποψή
φιους δημάρχους, νομάρχες, κ.λπ., ο
Γιάννης Μπουτάρης έσπευσε ν’ ανα
κοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος δή
μαρχος του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονί
κη, υπό την αίρεση ότι με την υποψη
φιότητά του αυτή θα συμφωνήσουν το
ΠΑΣΟΚ και ο Γ. Παπανδρέου. Από την
πλευρά του, ο ΣΥΝ ανακοίνωσε τους
πρώτους 10 υποψηφίους δημάρχους
που θα στηρίξει στη Β' Αθηνών, αρχί
ζοντας από τον νυν δήμαρχο Νέας
Σμύρνης, Γιώργο Κουτελάκη.
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ αυτά, ενώ τεχνικοί
της Αρχής Διασφάλισης του Απορρή
του των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ανακά
λυψαν και πέμπτη κεραία, μέσω της
οποίας λειτουργούσαν τα 14 χαρτοκινητά-σκιές, γύρω από την αμερικανική
πρεσβεία. Επιμύθιο: Τα σκαληνά τρ ί
γωνα γίνονται ενίοτε τετράγωνα ή και
πεντάγωνα.

ΑΝΤΗΝΩΡ
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ΜΟΛΥΒΙΕΣ
Απατεώνας λοιπόν ο
πρωθυπουργός...
• Ποιος το είπε;
• Μα ο εκπρόσωπος
των ΜΚΟ και όλως
τυχαίος αρχηγός της
αξιωματικής
αντιπολίτευσης!
• Τι να κάνει ο
άνθρωπος!
• Έτσι του είπαν να πει,
έτσι του έγραψαν στα
χαρτιά οι συμβουλάτορές
του, έτσι έπραξε.
• Και το νέο προφίλ που
πήγε να περάσει, με τη
σκούπα μετά από κάποια
μάζωξη των μετόχων
(συγγνώμη, των οπαδών
ήθελα να πω) του
κόμματός του;
• Ας πάει και το
παλιάμπελο.
• Μπροστά στην
εξουσία όλα είναι απλά
οδοντόκρεμες!
• Τουςπασόκους κι αν
τους πλένεις το σαπούνι
σου χαλάς, όπως λέει και
μια σοφή παροιμία.
• Και σα να μην έφτανε
αυτό, μπήκαν σε έξοδα
και τύπωσαν τη μαύρη
βίβλο της διετίας της ΝΔ.
• Για την αναξιοπιστία
και την αδιαφάνεια.
• Όχι πως επί της
ουσίας αυτά που
καταγράφονται σε
μεγάλο βαθμό είναι
ψέματα.
• Αλλά αν έγραφαν την
πράσινη βίβλο της
εκσυγχρονιστικής
οκταετίας, τα ίδια θα
έγραφαν.
• Οπότε γιατί δεν
έκαναν μια κοινή έκδοση
με τη ΝΔ να γλυτώσουν
και κάποια έξοδα;
• Ίσως την επόμενη
φορά.
•

8

ΟΣΑ ΔΕΝ
ΦΤΑΝΕΙ
Η ΑΛΕΠΟΥ...
λο και περισσότερο, τον
τελευταίο καιρό, ο Γιώρ
γος Παπανδρέου ταυτίζει
στις ομιλίες του το ΠΑΣΟΚ με
τον ελληνικό λαό. Δικαίωμά
του βέβαια, αλλά πόσο ανταποκρίνεται αυτό στην αλή
θεια: Λοιπόν, στις εκλογές
του Μαρτίου 2004, το ΠΑΣΟΚ
συγκέντρωσε το 40,57% των
ψήφων, ενώ σήμερα, στις
σφυγμομετρήσεις που δημο
σιεύονται, φτάνει μόλις στο
30%. Δεν βγαίνει...

Ο

Παρ’ όλα αυτά, ο Γιωργάκης επιμένει να αξιώνει από
την κυβέρνηση του Κ. Καρα
μανλή να ζητήσει συγγνώμη
από τον ελληνικό λαό, επει
δή, λέει, τον προσβάλλει, με
όσα καταμαρτυρεί εναντίον
του ΠΑΣΟΚ για την κακοδια
χείριση των κυβερνήσεων Ση
μίτη και για τον τρόπο έντα
ξης της χώρας στη ζώνη του
Ευρώ.
Προσωπικά δεν υποστηρίζω
τη ΝΔ και πιστεύω ότι κάποτε

θα κληθεί και ο αρχηγός της
να λογοδοτήσει. Για όσα
όμως π ράττει η κυβέρνησή
του και όχι για εκείνα που
ισχυρίζεται ο Γιωργάκης.
Για να μην τρελαθούμε
εντελώς, δηλαδή! Και με την
ευκαιρία, ακόμα περιμένουμε
κάποια δημόσια έκφραση
συγγνώμης από το ΠΑΣΟΚ,
για τα λεφ τά του κοσμάκη
που χάθηκαν στο Χρηματι
στήριο λίγο πριν από τις
εκλογές του 2000...
Τ.Κ.Δ.

ΤΟ «Μ ΥΣΤΙΚΟ» ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
ιατί έχει υψώσει τον
αντιπολιτευτικό του
τόνο εδώ και λίγο
καιρό ο Γιώργος
Παπανδρέου; Δύο οι
εκδοχές: Η μία, λένε
όσοι ξέρουν, ότι
φοβάται μια ξαφνική
προκήρυξη πρόωρων
εκλογών από τον
Καραμανλή και δεν

Γ

θέλει να πιαστεί στον
ύπνο. Η άλλη, λένε
κάποιοι κακεντρεχείς,
ότι το στενό
περιβάλλον του
αποφάσισε απλώς να
του αλλάξει...
λογισμικό, μπας και
αρχίσει να πείθει κάπως
ως αρχηγός!
Τ.Κ.Δ.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΛΥΣΗ
κυβέρνηση πιεστικά τώ
ρα προσπαθεί να λύσει
το πρόβλημα της Ολυ
μπιακής. Ψάχνει να βρει
επενδυτές σε όλον τον πλα
νήτη, αλλά με τα δυσβάσταχτα φορτία που σέρνει η ετα ι
ρεία δεν είναι ελκυστική σε
κανέναν. Από την άλλη πλευ
ρά η ΕΕ πιέζει και απειλεί με

Η

πρόστιμα. Η λύση δεν είναι
εύκολη. Το ΠΑΣΟΚ, που δεν
δικαιούται να ομιλεί, κατά την
προσφιλή έκφραση του τέω ς
υπαρχηγού του το 1989, έφ ε
ρε την Ολυμπιακή στη χρεο
κοπία και όλες οι προσπάθειές του για λύση δεν έφεραν
κανένα αποτέλεσμα. Ούτε η
ΝΔ διέθετε σχέδιο λύσης πα
ρά τα όσα υποστήριζε πριν
από τις εκλογές. Η όποια δ ιέ
ξοδος βρεθεί πρέπει να στη
ρίζεται καταρχάς στο ότι τον
έλεγχο τη ς εταιρείας θα τον
έχει το κράτος, ανεξάρτητα
από τους όποιους εταίρους

καθώς και αν έχει το ίδιο το
management ή όχι. Επίσης
σε καμία περίπτωση δεν πρέ
πει η όποια λύση να έχει επι
πτώσεις στην εργασία των
4.000 υπαλλήλων. Ανεξάρτη
τα με τον τρόπο που προσλήφθηκαν, δεν πρέπει να χά
σουν τη δουλειά τους και να
μπουν στο ταμείο ανεργίας.
Υπάρχουν δεκάδες θέσεις
του δημόσιου ή του ευρύτε
ρου δημόσιου τομέα που πε
ριμένουν να πληρωθούν. Και
εδώ δεν παίζουμε με γαλάζια
ή πράσινα παιδιά!
Π.Π.
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ΜΟΛΥΒΙΕΣ
ΑΦΥΠΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΤΑ
; · Δυο-δυο, στην
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ τουβούλα δυο-δυο...

ΓΑΛΛΙΚΟ ΡΟΚ
α βήματα του «σκληρού ροκ»,
έτσι όπως τα δίδαξε ο
πρωθιερέας τη ς ροκ σκηνής
Κώστας Λαλιώτης, ετοιμάζεται να
σύρει ο Γ. Παπανδρέου
συνδυάζοντας την ευρωπαϊκή με
την εγχώρια πολιτική
επικαιρότητα. Με βάση αυτό το

σκεπτικό βγάζει τα δικά του
συμπεράσματα από τις
κινητοποιήσεις στη Γαλλία
καλώντας του ς εν Ελλάδι νέους
να γίνουν επαναστάτες με αιτία.
Δεν γνωρίζουμε τον αντίκτυπο της
πρόσκλησης στην ελληνική
νεολαία.
Σως

Φουντώνει η έντα
ση στα Πανεπιστή
μια. Μετά τους κα
θηγητές και οι φοι
τητές
αντιδρούν
στην ιδιωτικοποίη
ση της ανωτάτης
εκπαίδευσης. Η κυ
βέρνηση δεν φαίνε
ται να μπορεί να
σβήσει τη φωτιά
που άναψε αυτή και
ο Γιωργάκης. Η πα
νεπιστημιακή κοινό
τητα σε καμία περί
πτωση δεν μπορεί
να δεχτεί την υποβάθμιση και την
άλωσή της από τα
ιδιωτικά συμφέρο
ντα.
Η
κρατική
εξουσία χάνει και
αυτή τη μάχη. Και
σε αυτόν τον τομέα
πρέπει να γίνουν με
γάλες προσπάθειες
για να μην υποβαθ
μιστεί τελείως η πα
νεπιστημιακή εκπαί
δευση.
Μ.Τ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
τα 88 του χρόνια έφ υγε ο
πολιτικός Γεώργιος Ράλλης. Ό λοι τον αποχαιρέτι
σαν τιμώντας το όνομα και το
πέρασμά του από την πολιτική ζωή του τόπου. Φίλοι και
αντίπαλοι αναγνώρισαν με
πολλές, μη ομολογούμενες
ενοχές, τις αρετές ενός πολι
τικού που όρισε τη δική του
μοναχική πορεία έξω από αλλότριους ρυθμιστές.
Γόνος οικογένειας πολιτικών
από τη συντηρητική παράταξη
που σημάδεψαν την πορεία
του τόπου, ο Γεώργιος Ράλλης βάδισε έναν δρόμο για
τον οποίο δεν μπορούν πολλοί
να υπερηφανεύονται. Ξεκινώντας από υπερσυντηρητικές
θέσεις, έφτασε να γίνει εκεί
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νος που καθιέρωσε την υπο
χρεωτική οκτάχρονη εκπαί
δευση και τη δημοτική γλώσ
σα ως επίσημη γλώσσα του
κράτους.
Ή ταν αυτός που αναδείχθηκε στα χρόνια της δικτατορίας
σε όνομα-αναφορά για όσους
αντιστέκονταν στους συνταγ
ματάρχες. Και το σπουδαιότε
ρο: Ο Γεώργιος Ράλλης δεν
ενέδωσε σε αγοραίους λαϊκι
σμούς και στο ρόλο περιπλανόμενου αποφθεγματία- κάτι
που έχει γίνει πια τρόπος ζωής
στην πολιτική σκηνή. Ίσως γ ι’
αυτό πολλοί να φλυάρησαν τό 
σο ■ αποσιωπώντας όμως και
παραλείποντας εαυτούς και
όσους άλλους περιτρέχουν τα
κανάλια ως σοφοί Μέντορες.

Ο Γεώργιος Ράλλης, πει
σματάρης και αυθεντικός, κά
ποτε διάλεξε τη σιωπή. Θα
μείνει όμως για όλους ένα πα
ράδειγμα που δεν θα περιπέσει στην αποσιώπηση.

• Μα... εκπρόσωποι του
ΠΑΣΟΚ και ο πολύς
κύριος Καρατζαφέρης.
• Για να γκρεμίσουν τον
Καραμανλισμό.
• Μόνο που το αβγό του
φιδιού δεν το
εκκολάπτεις, αλλά το
καταστρέφεις, γιατί μετά
τα γεννητούρια το φίδι θα
σε δαγκώσει.
• Νόμος της φύσης,
συναγωνιστές.
• Η αγωνία σας για την
επάνοδο στην εξουσία και
το παντεσπάνι σας που
τόσο σας λείπει δεν
δικαιολογεί σε καμία
περίπτωση τέτοιου
είδους αθλιότητες, με τις
πλάτες της βαρονίας των
ιδιοκτητών των MME.
• Όλα έχουν και κάποια
όρια.
• Ή μήπως δεν έχουν;
• Για αδιαφάνεια,
αναξιοκρατία και κηφήνες
μίλησε ο τ. αρχηγός του
Λιμενικού κατά τη
διάρκεια της τελετής
παραλαβής και
παράδοσης.
• Μόνο που θα έπιαναν
τόπο να τα έλεγε όσο
ήταν εν ενεργεία κι όχι
τώρα που τον ξήλωσαν.
• Το ’πιασεςτο
υπονοούμενο τ. αρχηγέ;
• Επιλεκτικής
παρουσίασης των
δημοσκοπήσεων
συνέχεια, από τα
τηλεοπτικά δίκτυα.
• Όσες έρευνες ευνοούν
το ΠΑΣΟΚ προβάλλονται
και συζητούνται.
• Όσες δίνουν στη ΝΔ
προβάδισμα τις τρώει το
μαύρο σκοτάδι.
• Το τι προτιμούν οι
εργολάβοι-ιδιοκτήτες
είναι ηλίου φαεινότερο.
• Το πώς το
αντιμετωπίζουν οι
επικοινωνιολόγοι της ΝΔ
παραμένει υπό
διερεύνηση.
• Βουρ για το βραβείο
ανικανότητας!
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ΜΟΛΥΒΙΕΣ
• Και μια περί I
τηλεοπτικών ο λόγος, :
πρόστιμο 1,5 j
εκατομμυρίου ευρώ :
επέβαλε το ΕΣΡ στον ;
τηλεοπτικό σταθμό Άλφα !
για σειρά σοβαρών ;
παρανομιών. |
• Άστραψαν και !
βρόντησαν οι |
Χατζινικολαου- !
Κακαουνάκηδες. :
• θέλουν να μας I
κλείσουν, τι θα γίνουν οι j
εργαζόμενοι, θα αυξηθεί j
η ανεργία. :
• Και άλλα ωραία...
• Μα αν ενδιαφέρονται :
οι κοινωνιστές :
«δημοσιογράφοι» για !
τους συναδέλφους τους ;
δεν έχουν παρά να j
δωρίσουν τα ετήσια :
εισοδήματά τους στους !
εργαζόμενους. I
• Υπερκαλύπτουν το ;
πρόστιμο, j
• Ή ας οργανώσουν ;
έναν τηλε-μαραθώνιο ;
αλληλεγγύης. :
• Άίγη φαντασία μπρε! ί
• Όσο για τις άθλιες j
επιθέσεις τους στα δυο i
μέλη που προέρχονται j
από την Αριστερά, μόνο :
γέλια προκαλούν στον I
κόσμο οι γελοίοι. ;
• Εξακολουθεί να I
ξιφουλκεί από την j
απογευματινή του :
Συγκροτήματος εναντίον j
της ΝΔ και της Αριστερός :
γνωστός παπαγάλος του j
εκσυγχρονισμού. ;
• Την προηγούμενη :
βδομάδα μίλησε για !
παπαγαλάκια του ;
Μαξίμου! j
• Πόσο άσχημα ;
αισθάνεται που έχασε το ;
ρόλο του...
• Δηλώνουμε και i
διαδηλώνουμε τη !
συμπαράστασή μας στο :
συνάδελφο. ;
• Κάτι τέτοιες δύσκολες ;
ώρες μετρούμε άλλωστε i
τους φίλους και τους
εχθρούς μας...
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
χουν γρ αφ τεί πολλά για τη δραματική κα
τάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι
μονάδες εντατικής παραγωγής κοτόπου
λων τόσο στη χώρα μας όσο και αλλού. Τα
στοιχεία δείχνουν μείωση τη ς κατανάλωσης
κατά 80% ! Οφειλόμενη βεβαίως στον φόβο
που προκάλεσε η εξάπλωση του φονικού ιού
τη ς γρίπης «των πτηνών». Σε περιοχές όπως η
Άρτα και τα Γιάννενα, όπου η ορνιθοτροφία
είναι βασική ενασχόληση και ένας από τους
πιο σταθερούς τοπικούς πόρους, οι παραγω
γο ί βρίσκονται σε απόγνωση και συνακόλου
θα η τοπική οικονομία βουλιάζει.
Για να μειωθεί αυτή η εθνικής κλίμακας ζη
μία, διάφοροι επιστήμονες, φ ορείς και κυβερ
νητικά στελέχη ακούραστα επαναλαμβάνουν
πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από το να
φάμε ένα καλοψημένο κοτόπουλο, ακόμα κι
αν αυτό έχει μολυνθεί από τον ιό πριν σφαγεί.
Όμως, χωρίς να έχει γίνει κάποια μέτρηση,
«μακροσκοπικά» φαίνεται πώς αυτές οι διαβε

Ε

βαιώσεις είχαν μικρό ή μηδενικό αποτέλεσμα.
Ο κόσμος δεν αγοράζει πια κοτόπουλα και το
μέλλον του κλάδου διαγράφ εται ζοφερό.
Το γεγονός κατά τη γνώμη μας συνιστά μια
άκρως πολιτική συμπεριφορά, στην οποία η
κυβέρνηση και τα κόμματα πρέπει να δώσουν
μεγάλη σημασία, διότι αποκαλύπτει ότι οι πο
λίτες δεν εμπιστεύονται τις κυβερνητικές -και
γενικότερα τις επ ίσ ημες- διαβεβαιώσεις. Φαίνεται πως η ισοπεδωτική “λογική” του «όλοι
ψέματα λένε», απότοκος βέβαια της συμπεριφοράς πλείστων πολιτικών μας, έχει ριζώσει
βαθιά στον έλληνα και επηρεάζει σε επικίνδυ
νο βαθμό τη στάση του.
Τώρα την πληρώνουν οι κοτοπαραγωγοί κι
οι περιοχές τους.
Ν.Π.

Μ
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ΚΑΘΟΛΙΚΩΣ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ
ε ενδιαφέρον και... θυμό παρακολουθώ
τον αγώνα που δίνουν οι ενεργοί πολίτες
της Σύρου εναντίον της τοπικής μαφίας
που θέλει να ξεκάνει κάθε οικολογική, αισθη
τική και περιβαλλοντική αντίσταση όπως συ
νέβη με την «υπεραξιοποιημένη» Μύκονο και
όπως τείνει να γίνει, φευ, και στην Τήνο. Είμαι
παθών και έχω προσωπική γνώση για την...
ταχύτητα και την εξυπ ηρετικότητατης πολεο
δομίας Σύρου.
Η ιστορία μου εν συντομία έχει ως εξής:
Πριν από δύο χρόνια ακριβώς επεχείρησα με
παραδοσιακή ξερολιθιά να αποκαταστήσω
τη γκρεμισμένη μάντρα του σπιτιού μου στον
Άγιο Ρωμανό (Βρυσί) Τήνου και συγχρόνως ν’
αποκαταστήσω στ’ αρχαία ίχνη του τον πα
μπάλαιο αγροτικό δρόμο, καταγεγραμμένο
άλλωστε και από τα τοπογραφικά σχέδια που
βρίσκονται στο συμβολαιογραφείο Τήνου και
σε αεροφω τογραφία του στρατού. Το πλά
το ς του δρόμου πρέπει, σύμφωνα με το νόμο,
να μην υπερβαίνει το 1,5-2 μ. Έ λα όμως που
ρέκτης γείτονας ήθελε να καταστήσει το

®

αγροτικό μονοπάτι, το ν κατσικόδρομο δηλαδή, αμαξιτή λεω φόρο για να διέρχεται το
φ ορτηγό μεταφορώ ν του! Αυτός λοιπόν, τοπικός παράγων και με διασυνδέσεις προς δημάρχους, συμβούλους κ.λπ., έκανε καταγγελία στην πολεοδομία Σύρου ότι δήθεν παρανομώ και ότι ο δρόμος πρέπει να είναι 3 μέτρα. Μ ετά από σήμα η Αστυνομία σταμάτησε
την ξερολιθιά. Έ κ το τε ζητώ με επείγοντα έγγραφ ά μου παντού, ακόμη και προς τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, να γίνει αυτόψία στο επίδικο σημείο ώστε ν’ αποπερατώ
σω τη μάντρα. Αλλά, δύο χρόνια τώρα, η πο
λεοδομία παρότι έσ τειλε υπάλληλο ο οποίος
και διεπίστωσε ότι δεν υπάρχει παρανομία,
ετσιθελικά δεν διαβιβάζει το υπηρεσιακό έγγραφ ο ως οφ είλει. Και βέβαια με κρατά σε
ιδιότυπη ομηρία. Η Γενική Επιθεώρηση δια
του υπεύθυνου τη ς κ. Λέανδρου Ρακιντζή
δύο φ ορές την επέπληξε εγγράφω ς αλλά στη
Σύρο έχουν, φαίνεται, άλλη κυβέρνηση: καθολικώς ανορθόδοξη !
Μ.Σ.
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ΠΑΛΙ Η ΤΗΛΕ-ΧΩΜ ΑΤΕΡΗ

ΜΟΛΥΒΙΕΣ

τηλεοπτική ηλιθιότητα αλλά και τα σκοτει
νά παίγνια που κρύβονται πίσω από τις
φωτεινές κάμερες, συνιστούν, όπως έχου
με πολλές φ ορές υποστηρίξει, τερά σ τιο πολι
τικό ζήτημα. Η κατάσταση βαίνει ανεξέλεγκτη,
αδίστακτοι επ ιχειρηματίες τζιράρουν κερδίζο
ντας εκατομμύρια ευρώ και οι εθνικές ραδιο
τηλεοπτικές συχνότητες καθίστανται έρμαια
του πιο αδυσώπητου ιδιωτικού ανταγωνισμού.
0 Νόμος Βενιζέλου για τα ραδιοτηλεοπτικά
μέσα, ανεπαρκέστατος ήδη από την πρώτη
στιγμή της εφ αρμογής του, σήμερα αποδεικνύεται αξιοθρήνητα αδύναμος για ν’ αντιμε
τωπίσει το τσουνάμι τη ς ασχήμιας και τη ς χει
ραγώγησης που συμβαίνει σε κάθε ελληνικό
σπίτι. Η τηλεόραση γενικά αλλά και η ελληνική
τηλεόραση περισσότερο, λόγω ειδικών οικονομικοκοινωνικών συνθηκών και στρεβλού πο
λιτικού χειρισμού, επαναδιατυπώνει την ισχύουσα πραγματικότητα εξαλείφ οντας τις αιχ
μές ή τα προβλήματά τη ς και εξιδανικεύοντας
τις εικόνες τη ς προς τα κάτω.
Στην ελληνική τηλεόραση απ’ το πρωί ως το
βράδυ χορεύουν, ή υποκρίνονται πως χορεύ
ουν, συζητούν ή υποκρίνονται πως συζητούν,
ενημερώνουν ή υποτίθεται πως ενημερώνουν
με μόνο στόχο τον εξανδραποδισμό τη ς τηλεπελατείας του και το όλο και μεγαλύτερο κέρ-

• Επίσκεψη του Giorgos
στην Αιτωλοακαρνανία,
όπου θα ανοίξει διάλογο
με τους αγρότες.
• Αφού υπονόμευσαν το
μέλλον τους με τις
αποφάσεις που πήραν
και τις υπογραφές που
έβαλαν στις Βρυξέλλες,
τώρα θέλουν να
κουβεντιάσουν.
• Μήπως για τα λάστιχα
των τρακτέρ ή για τα
πανωτόκια της
Αγροτικής που
κατέστρεψαν
εκατοντάδες
οικογένειες;
• Ίδωμεν.
• Στοιχεία φωτιά
δείχνουν Κόκκαλη για τις
υποκλοπές, έγραψε το
Παρόν σε πρωτοσέλιδο
δημοσίευμά του την
Κυριακή που μας
πέρασε.
• Η στήλη τώρα
δικαιώνεται-γιατί
κάναμε νύξεις για τη
σιωπή γύρω (και) από
αυτή την πτυχή της
υπόθεσης.
• Σε λίγο θα μας πουν
ότι ο θάνατος του
Μιλόσεβιτς προήλθε
από τη νόσο των
πουλερικών...

Η

δος απ’ αυτή την ηλεκτρονική αγορά της χυ
δαιότητας με οποιοδήποτε τίμημα. Οι άνθρω
ποι κι οι αχυράνθρωποι τη ς τηλεόρασης βαθυμετράνε με τη φουρκέτα του Καρυωτάκη το
κρανίο του ς κι έπειτα νομίζουν ότι άγγιξαν το
κέντρο του κόσμου. Κι ότι εξάντλησαν την επί
γης σοφία και καλαισθησία. Τα κόμματα εξου
σίας πάλι, βολεύονται, είναι προφανές, από
τον κυρίαρχο χυλό που τα ίδια δημιούργησαν.
Η Αριστερά όμως για τί σιωπαίνει; Δεν αντιλαμ
βάνεται το αδιέξοδο και δεν συνειδητοποιεί
πόσο ανυπεράσπιστες είναι κυρίως οι νεότε
ρες γενιές από τον τηλε-φασισμό;
Μάνος Στεφανίδης

«ΛΑΪΚΕΣ» ΔΙΔΑΧΕΣ
υρ και μανία είναι ο Γ. Καρατζαφέρης ενα
ντίον του Μάκη, θεωρώντας ότι δέχεται
πόλεμο λάσπης τώ ρα που βλέπει να ανοί
γουν τα φτερά του ΛΑΟΣ και να απογειώνεται
στις δημοσκοπήσεις. Δηκτικός και συνάμα συ
μπονετικός κατανοεί χάρις στη μεγαλοψυχία
του ηγέτη από ποια κέντρα εξυφαίνονται οι σε
βάρος του συνωμοσίες. Το σημαντικότερο
όλων: Ομιλεί προς τις κάμερες ποζάροντας
μπρος στον γνωστό πίνακα με θέμα το κρυφό
σχολειό. Ως επίγονος του εν επαναστάσει δη
μοδιδασκάλου υψώνει κι αυτός το δάχτυλο για
να κηρύξει τον λόγο τη ς σωφροσύνης και να
προειδοποιήσει του ς αμαρτωλούς. Ό ταν η τ έ 
χνη τρομάζει από την
ίδια την ζωή...
Όμως χωρίς αστεία
ί έχει πολύ γούστο ο
κύριος Γιώργος: Και
τί δεν λέει... Ονοματί
ί ζει ως «τσόντες» τα
) δικά του στελέχη,
ί
μοιράζει προποτζίδι
ί κα σε ημέτερους και
a συγκαταλέγει
στα
ί στελέχη του κοινούς
απατεώνες του ποινι
κού δικαίου.
Σως

Π

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
έα καψώνια ετοιμάζει η κυβέρνηση για
τους μετανάστες που θα θελήσουν να
αποκτήσουν άδεια παραμονής στην
Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τους
ζητά να καταβάλλουν το αστρονομικό ποσό
των 900 ευρώ μόνο και μόνο για το παράβολο
της αίτησης. Στην περίπτωση μάλιστα που
δεν γίνει δεκτό το αίτημά τους και απορριφθεί
τα χρήματα δεν επιστρέφονται! Και να ’τανε
μόνο τα 900 ευρώ... Βασική προϋπόθεση
αποτελεί επίσης να έχει ο καθένας ετήσιο ει
σόδημα 8.500 ευρώ, λες και θεωρείται αυτο
νόητο οι φτωχοί αυτοί άνθρωποι να έχουν λε
φτά και να τους περισσεύουν! Τα βάσανα δεν
σταματάνε εδώ, αφού
θα χρειαστεί να παρα
κολουθήσουν σεμινά
ρια εκμάθησης ελληνι
κής γλώσσας και μαθή
ματα ελληνικής ιστο
ρίας και πολιτισμού. Αυ
τός άραγε που θα κρίνει
τον δείκτη της ελληνο
πρέπειας και τις επιδό
σεις τους στα θρανία
Θα είναι ο Καρατζαφέ
ρης κρατώντας χάρακα
στο χέρι;
Σως

Ν

Ν. Μολ.

7 ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τι είναι η πατρίδα μας;
Μόλις 6 γράμματα:
Ε,λ,λ,ά,δ,α. Και τι είναι οι
κάτοικοί της; Μόλις 7
γράμματα: Έ,λ,λ,η,ν,ε,ς.
0 γιος του αείμνηστου
συντρόφου μας Δάντη, ο
Ιάσων, είναι δίγλωσσος
γιατί η μαμά του είναι
Ελβετίδα. Έτσι όταν στο
σταυρόλεξο του
σχολείου του διάβασε το
ερώτημα «Μικρός και
ηρωικός λαός με 7
γράμματα» δεν δίστασε
καθόλου, ο εννιάχρονος
Ιάσων που ζειστη Ν.
Σμύρνη, να γράψει:
Ε,λ,β,ε,τ,ο,ί.
Μ.Σ.
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• Η κα Φάνη Πάλλη
κ.λττ. μίλησε στη
Γερμανία... αγγλικά! Λες
και χάθηκαν οι
ελληνογερμανόφωνοι
διερμηνείς...
• Να τους μιλούσε
τουλάχιστον κατευθείαν
γερμανικά (όπως ο
Καραμανλής) κάπως θα
τρωγόταν. Τι να της πεις
τώρα;
• Ένας τοξικολόγος
εξετάζοντας
επιστημονικά το αίμα
του μακαρίτη
Μιλόσεβιτς, βρήκε, είπε,
μια τοξική ουσία, η οποία
ήταν η αιτία του θανάτου
του.
• Και συνέχισε:
«Σκοπίμως την έπαιρνε
ο ίδιος, μόνος του, ο
Μιλόσεβιτς».
• Μήπως μπορεί να μας
πει ο καλός επιστήμων
σε ποια επιστήμη
βάσισε αυτή του τη
δεύτερη διαπίστωση;
• Στην... αστρολογία ή
στη μαντεία;

ΠΟΛΥΘΕΣΙΤΗΣ
Ποιος δημοσιογράφος
που επί ΠΑΣΟΚ δεν
μπορούσε να σταθεί σε
κανένα μέσο, επειδή
όπως λένε οι κακές
γλώσσες ούτε να
υπογράψει δεν ξέρει,
βρέθηκε επί ΝΔ
πολυθεσίτης; Πόσα
έπαιρνε για τις
υπηρεσίες που
προσέφερε στον πρώην
υπουργό Άμυνας; Πόσα
παίρνει για να
προσφέρει τις ίδιες
υπηρεσίες σε διοικητή
κρατικής Τράπεζας;
Κάνει το ίδιο και για
παραγωγικό υπουργείο;
Με ποια προσόντα; Τις
διαρροές
«αποκλειστικών»
πληροφοριών
παραπληροφόρησης και
λιβανίσματος;
12

του Δημήτρη Πετσετίδη

ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΑ

ΓΙΑΤΙ ΕΦΑΓΑΝ ΤΟΝ ΝΤΟΥΒΑ;

ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

ατηγορούν τον Καραμανλή και τον Ρουσόπουλο
ότι φλερτάρουν με το σύστημα ΠΑΣΟΚ, αλλά
πού να δ είτε τι κάνει το Μητσοτακέικο. Είναι
γνωστό για παράδειγμα το σκάνδαλο του Detostop
για τις δεξαμενές του Στρατού που έφ ερε στη Βου
λή το ΚΚΕ καταγγέλλοντας την υπόγεια υποστήριξη
του επιτίμου προς τον ανιψιό του Γιώργο, ιδιοκτήτη
της σχετικής εταιρείας. Αυτό που δεν είναι γνωστό
είναι ότι ο ανιψιός συνεργάζεται στενά με έναν πασί
γνωστο πρώην ταμία του ΠΑΣΟΚ. Όπως μαθαίνου
με θέλουν να περάσουν το υλικό για τα βυτία του
Στρατού, σε συνεργασία με γνωστό κρατικοδίαιτο
προμηθευτή των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο υφυπουρ
γός Λαμπρόπουλος και ο νέος αρχηγός ΓΕΣ Γράψας τα γνωρίζουν όλα αυτά;
Π .Π .

πως δημοσιεύτηκε, ο νέος υπουργός
Άμυνας Β. Μεϊμαράκης ανέβαλε για
κάποιους μήνες τις αποφάσεις για
την αγορά νέων οπλικών συστημάτων
προκειμένου να πληροφορηθεί ακριβώς
για τις διαδικασίες που είχαν εφαρμοστεί
μέχρι τώρα. Όπως μαθαίνουμε, η πληρο
φόρησή του έχει πάει ήδη σε βάθος και
ανακάλυψε πολλά και διάφορα για το
προσωπικό επιτελείο του προκατόχου
του. Όπως κάτι πολυδάπανα ταξίδια με
διαμονή σε πανάκριβα ξενοδοχεία, προ
σωπικές αγορές ειδών πολυτελείας, τε
ράστιους λογαριασμούς σε σικάτα ρεστοράν κ.λπ.
Π.Π.

Κ

ο σκάνδαλο των υποκλο
πών που καλά κρατεί και
καλά κακοφορμίζει, που
γίνεται όλο και πιο πολύπλο
κο και που δεν εξαντλείται εύ
κολα, μας έβαλε με το ζόρι σε
μια πολύχρονη προεκλογική
περίοδο που θα σέρνεται
αντιπαραγωγικά και ράθυμα
from here to eternity για τον
τόπο. Μόνον οι τηλεπαραθυράδες θα επωφεληθούν από
την παράταση αυτού του νο
σηρού κλίματος. Και βέβαια η

Τ

Ο

ΝΔ δεν μπορεί πλέον να ψέ
ξει το ΠΑΣΟΚ αλλά αποκλει
στικά τον εαυτό τη ς και για
την εκκόλαψη και για τη δια
χείριση του συγκεκριμένου
σκανδάλου. Κάτι μου λέει
πως και κατά τις εκλογές,
οψέποτε γίνουν, οι τηλεφω νι
κές υποκλοπές θα πρωταγω
νιστήσουν στην επιχειρημα
τολογία των δύο κομμάτων.
Αν μάλιστα λάβουμε σοβαρά
υπ’ όψη την έντονη δυσαρέ
σκεια τη ς πλειονότητας των

πολιτών απέναντι στα κόμμα
τα του κοινοβουλίου, έστω κι
αν τα ψηφίζουν, τότε μπο
ρούμε να συμπεράνουμε ότι
ως τις κάλπες μπορεί να μην
καταναλώσουμε πολλή πολι
τική αλλά θα μπουκώσουμε
από μικροπολιτική με τα σχε
τικά τερτίπ ια της. Είναι όμως
τόσο προβλέψιμα όλα αυτά
όσο και οι συνταγές της κυ
ρίας Βέφας. Και πολύ πιο
άνοστα!
Μ.Σ.

ΓΙΑΤΙ Μ ΑΣ ΕΦΥΓΕ 0 ΜΠΟΜΠ;
ιατί απομακρύνθηκε άρον άρον ο ακόλου
θος της πρεσβείας των ΗΠΑ για στρατιωτικά
θέματα Μπομπ Χέντριξ; Έχει σχέση η απο
μάκρυνσή του με όσα λέγονται για τις μεθοδεύσεις επί Σπήλιου για τα F-16 και την απόρριψη
των τουφεκιών Μ-16; Όπως μαθαίνουμε πάντως, στις εκθέσεις που έστελνε στο Πεντάγωνο, απέκρυπτε την κατάσταση και την παρου
σίαζε εξιδανικευμένη- γ ι’ αυτό και αιφνιδιάστηκαν οι Αμερικανοί με την απόρριψη από το
ΚΥΣΕΑ της οψιόν για άλλα 10 F-16. Λέτε να ήταν
ανάλογες και οι εκθέσεις που έστελνε η CIA για
τις υποκλοπές;
Π.Π.
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
τις 5 Απριλίου διεξάγονται εφ έτος οι φοιτη
τικές εκλογές, ένας θεσμός στον οποίο όλο
και περισσότεροι συμμετέχουν (ελέω πανε
πιστημιακού ανοίγματος), αλλά όλο και λιγότερους απασχολεί. Παρά τη φιλολογία ότι οι φοι
τητές έχουν συντηρητικοποιηθεί και βέβαια την
υπερεικοσαετή πρωτιά τη ς ΔΑΠ, οι διάφορες
αριστερές παρατάξεις ξεκινούν και εφ έτος από
ένα ποσοστό 27%. Από αυτό το μισό ανήκει
στην ΠΚΣ του ΚΚΕ, 7% στα ΕΑΑΚ (άκρα αριστε
ρά), 3% στο Δίκτυο του ΣΥΝ και άλλο τόσο σε
ανεξάρτητους. Η αριστερά μπορεί να ελπίζει
ίσως ότι ο γαλλικός άνεμος θα τη βοηθήσει να
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ανεβάσει περισσότερο τα ποσοστά της, αφού
οι συμβολισμοί παίζουν συχνά ρόλο στις φοιτη
τικές εκλογές. Η πράσινη ΠΑΣΠ θα φιλοδοξού
σε κι αυτή να βελτιώσει τα χαμηλά ποσοστά
της, όμως η πρόσφατη διάλυση της Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ με «προεδρικό διάταγμα» του Γ. Παπανδρέου της έχει προκαλέσει σοβαρά οργα
νωτικά προβλήματα.
Για να δούμε, αν ο άνεμος των κινητοποιήσε
ων θα ακουμπήσει στους επόμενους μήνες και
τα ελληνικά πανεπιστήμια. Οι λόγοι άλλωστε δε
λείπουν.
Γ.Α.

01 ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΔΕΝ ΚΟΒΟΝΤΑΙ
ελικά, οι παλιές καλές οικο
γενειακές συνήθειες δύ
σκολα ξεχνιούνται στο Μητσοτακέικο. Ενδεικτική είναι η
περίπτωση της Ντάρας, που
φεύγοντας από τον Δήμο Αθη
ναίων για το υπουργείο Εξω
τερικών, ήθελε να πάρει μαζί
της τον πρωτότυπο πίνακα της
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«Παναγίας» του Κωνσταντίνου
Παρθένη. Αλλά το «θέμα» δεν
είναι μόνο στην είδηση αυτή, η
οποία δημοσιεύτηκε ήδη σε
«αποκαλυπτικά» έντυπα. Το
θέμα είναι ότι όπως αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά το
Μητσοτακέικο δεν κόβει τις
κακές συνήθειες ως προς τα

έργα τέχνης και τις αρχαιότη
τες. Διότι έχουν μείνει αξέχα
στες οι επίπονες και άοκνες
προσπάθειες του πατέρα της
να συγκεντρώνει αρχαία, προκειμένου, όπως έλεγε ο ίδιος,
να τα σώσει από τους λαθρέ
μπορους αρχαιοτήτων...
Π.Π.

Η ΑΛΛΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ
συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα
της ενέργειας που υπέγραψαν την
περασμένη Τρίτη η Ρωσία και η Κίνα στο
Πεκίνο, ανοίγει σαφώς ένα νέο κεφάλαιο στη
διεθνή αγορά ενέργειας, καθώς μέσα στα
επόμενα πέντε χρόνια η Ρωσία θα φτάσει να
πουλάει στην Κίνα πετρέλαιο και κυρίως φυσικό
αέριο σε τεράστιους όγκους που θα αγγίζουν
τα 80 δισεκατομμύρια κυβικά το χρόνο.

Το ίδιο ή και περισσότερο σημαντική όμως
ήταν και μια διακήρυξη που υπέγραψαν οι
πρόεδροι Βλαντιμίρ Πούτιν και Χου Ζιντάο,
υπέρ μιας «νέας αρχιτεκτονικής της
ασφάλειας, στη βάση των αρχών του
διεθνούς δικαίου», με την οποία επιδιώκουν
να θέσουν νέες βάσεις στις διεθνείς σχέσεις.
Τ.Κ.Δ.

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΣΗΜ ΙΤΗΣ: ΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ;
χει «ολισθήσει» πολλές φορές ο κ. Γ. Παπανδρέου από τότε που... κληρονομικά
περίπου ανάλαβε την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ,
με πιο κραυγαλέα την περίφημη προεκλογική
πρότασή του για ανασφάλιστη εργασία των
νέων. Τώρα επιτιθέμενος στην ενέργεια της
κυβέρνησης να απορρίψει τη σημιτική «δημι
ουργική λογιστική» -τη ν οποία ήδη είχαν μυ
ριστεί οι... κουτόφραγκοι της ΕΕ-, απογράφοντας τα δημόσια χρέη μόλις πήρε την εξου
σία, ούτε λίγο ούτε πολύ τα ύ τισ ε το ΠΑΣΟΚ
με το σύνολο των Ελλήνων λέγοντας (τι λέω;
ωρυόμενος είναι το σωστό...) «δεν είναι ψεύ
τες οι Έλληνες» και άλλα παρόμοια.
Ε όχι, κύριε Παπανδρέου! Ούτε καν το σύνο
λο των Πασόκων δεν ταυτίζονταν με τη σημιτι
κή κυβερνητική πρακτική, γ ι’ αυτό άλλωστε
χάσατε τις εκλογές, πόσο μάλλον όλοι οι
Έλληνες...
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ΣΠΑΕΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Η σθεναρή στάση των
εργαζομένων στο ζήτημα
των νέων συλλογικών
συμβάσεων κατάφερε να
κάμψει ως ένα βαθμό
την αδιαλλαξία των
εργοδοτικών
οργανώσεων. Ήδη από
την Τρίτη είχε
δημιουργηθεί διάσπαση
στις τάξεις των
εργοδοτών, καθώς οι
έμποροι και οι
εμποροβιοτέχνες είχαν
απαγκιστρωθεί από την
πρόταση του ΣΕΒ που
ήταν 3,8% και πρότειναν
αυξήσεις μέχρι και δύο
μονάδες παραπάνω.
Βέβαια πολύ μακριά από
τις απαιτήσεις της ΓΣΕΕ
αλλά τουλάχιστον
μεγαλύτερες από 3%.
Τελικά με
παρασκηνιακές πιέσεις
-κατά δημοσιογραφικές
πληροφορίες- της
κυβέρνησης προς τους
εργοδότες για να
κρατηθεί η κοινωνική
ειρήνη, στις συζητήσεις
της Τετάρτης ο ΣΕΒ
υποχώρησε και δέχτηκε
συζήτηση για αυξήσεις
και πάνω από 4%. Οι
τελικές αποφάσεις θα
πορθούν μέσα στην
εβδομάδα. Η νέα
πραγματικότητα
αποτελεί μια νίκη των
εργαζομένων και ένα
πρώτο σπάσιμο του
μετώπου των εργοδοτών
σε μια εποχή που τα
κέρδη των επιχειρήσεων
αυξάνουν διαρκώς, ενώ
οι μισθοί μένουν
καθηλωμένοι σε
απελπιστικά χαμηλά

ΠΕΜΠΤΗ 9.3.2006
• Πόρισμα σοκ από την Επι
τροπή Απορρήτου για τις υπο
κλοπές. Υπήρχε και τρίτο κέ
ντρο, πολύ μεγαλύτερη η λί
στα των υπό παρακολούθηση
τηλεφώνων, έκαναν σέρβις
στο παράνομο λογισμικό το
οποίο είχε διεθνείς προδια
γραφές. Καλά, σε ένα μήνα τα
βρήκαν αυτά; Και οι άλλοι σε
έντεκα τι έκαναν; Χμ...
• Υπό το βάρος των νέων ανα
καλύψεων καταθέτει στην αρ
μόδια επιτροπή της Βουλής ο
διευθύνων σύμβουλος της Vodaphone κ. Κορωνιάς. Το τι γ ί
νεται στην αίθουσα δεν περιγράφεται. Ήταν τόσο μεγάλη
η οχλαγωγία που η εξέταση
μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερη
αίθουσα. Ως προς τα λεχθέντα
υπό του διευθύνοντος συμ
βούλου, για όλα φταίει η Erics
son!

ρίπτωση, κύριε πρωθυπουργέ.
Ε τι να κάνουμε; Εμπειρία χρει
άζεται.
• Μια φορά κι έναν καιρό ήταν
ένα κτηματολόγιο, που είχε μια
περίεργη ιδιότητα. Καταβρό
χθιζε εκατομμύρια ευρώ. Μετά

όμως γνωστό πόσο καλός είναι
ο διευθύνων σύμβουλος στα
καρφιά. Ακούστε άσους: Είχε
ενημερώσει το Μαξίμου, με
οδηγία Βουλγαράκη το έκρυ
ψε από την ΑΔΑΕ, ο πρωθυ
πουργός δεν ενδιαφέρθηκε
για το ποιες συνομιλίες του εί
χαν υποκλαπεί, μπορούσαν να
βρουν τα τηλέφωνα σκιές. Το
παιχνίδι έληξε με 3-0 σετ (40-0,
40-0, 40-0) κατά τη ς κυβέρνη
σης. Κοινώς, δεν έβλεπε καν
το μπαλάκι. Άντε και στο Γουίμπλετον.
• Από τη ΓΑΔΑ στον Κορυδαλ
λό μέσω ανακριτή σε χρόνο
d/t. Είχε πολλά καλά το να είναι
κανείς ανακριτής στα χρόνια
των «μεγάλων λαμογιών»!
• Πέθανε σήμερα στη Χάγη ο

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.3.2006

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.3.2006
• Νέο ατύχημα με τρένο στο
Μενίδι. Καλά, δεν απορούμε.
Όταν υπάρχει ακόμα σιδηρο
δρομική γραμμή πλάτους ενός
μέτρου σε χρήση στο δίκτυο
της Πελοποννήσου 140 χρόνια
μετά την κατασκευή του, όλα
μπορούν να συμβούν. Πάντως
μπορούμε ν’ αναπτύξουμε «σι
δηροδρομικό τουρισμό». Είμα
στε η μοναδική χώρα της Ευ
ρώπης με αυτό το αξιοθέατο.
Τι ωραία!
• Η κατάθεση Κορωνιά συνεχί
ζεται. Συνεχίζεται όμως και η
ταραχή των κυβερνητικών στε
λεχών που τα περίμεναν όλα
εύκολα. Δεν δούλεψαν καλά οι
παρέες στη συγκεκριμένη πε

14

μεγαλεία. Τρομάρα μας.
• Η πρωινή του Συγκροτήμα
το ς μοιράζει Παπαρρηγόπουλο στην καθαρεύουσα αλλά με
μονοτονικό και σε χαρτί χειρό
τερ ο από εφημερίδας. Τόσους
επιφανείς «δασκάλους» πλη
ρώ νει- κανένας δεν τολμάει να
πει στον νεόκοπο ιδιοκτήτη για
τα σκουπίδια που προσφέρει;
Θα μου πείτε, τ ι ψάχνεις τώ
ρα...
• Οι φ οιτητές στη Σορβόννη
κάνουν καταλήψεις, στήνουν
οδοφράγματα και κατεβαίνουν
σε μαζικές διαδηλώσεις μαζί
με τα εργατικά συνδικάτα. Ο
Μάης του ’68 στο Παρίσι του
2006 δεν φαίνεται ό,τιτο καλύ
τερ ο για την πορεία της γηραι
ός ηπείρου.

από τόσα χρόνια και τόσους
υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ η χώρα
κατάφερε το ακατόρθωτο. Δεν
έχει ακόμα
κτηματολόγιο.
Μπράβο μας!
• Επιστρέφει στην Αθήνα μέ
σα σε πρωτοφανή μέτρα
ασφαλείας η όμορφη Τάνια.
Το ντουπ ντουπ των καρδια
κών παλμών της Σοφοκλέους
ακούγεται σε όλο το λεκανοπέ
διο.

ΣΑΒΒΑΤ011.3.2006
• Το ότι τα στελέχη τη ς ΝΔ
επιδίδονται στο ευγενές σπορ
του τένις είναι γνωστό. Ό τι ε ί
χαν συμπαίκτη τον κ. Κορωνιά
ήταν επίσης γνωστό. Δεν ήταν

πρώην πρόεδρος τη ς Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.3.2006
• Θα γίνει γρήγορα πρωθυ
πουργός ο Γιώργος, πιστεύ
ουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η
φαντασία στην εξουσία!
• Βούλιαξε από τις βροχές ο
Έβρος. Πλημμύρισαν διακό
σιες χιλιάδες στρέμματα καλιεργήσιμων εκτάσεων και δε
κάδες σπίτια. Και όλο αυτό
επειδή οι Βούλγαροι άνοιξαν
τα φράγματα. Ούτε την τή ρ η 
ση της συμφωνίας που έχουμε
με τη γείτονα δεν μπορούμε να
επιβάλουμε. Και μετά θέλουμε

• Συνέντευξη των αρχηγών
των αναρχικών ομάδων της
Αθήνας
στον
Αδέσμευτο.
Μπράβο για την τόλμη και των
δύο πλευρών.
• Εμφύλιος ξέσπασε στο κυ
βερνούν κόμμα: Αηό τα Χανιά, ο
επίτιμος ξαναθυμήθηκε μετά
από 13 χρόνια την «προδοσία»
Σαμαρά. Με τα μυαλά στα κά
γκελα...
• Δεν ανησυχεί από την πτώση
στις δημοσκοπήσεις, δηλώνει
ο κ. Παυλόπουλος. Τα ίδια έλε
γε και πριν από μερικά χρόνια
και ο κ. Σημίτης και είδατε πού
κατέληξε.
• Κρυφή χωματερή με τόνους
σκουπίδια ανακαλύφθηκε στον
Ελαιώνα. Γιατί σας φαίνεται
παράξενο; Η Αθήνα είναι η μο
ναδική πόλη που ο αρχαίος
τη ς πνεύμονας έχει μείνει ανα
ξιοποίητος απ’ όλες τις κυβερ
νήσεις από ιδρύσεως ελληνι
κού κράτους. Μη ρωτάτε το
γιατί!

ΤΡΙΤΗ 14.3.2006
• Προηό, λαχεία, διαφθορά,
φώναζε πριν από πολλά χρόνια
ο μεγάλος μας ποιητής Κ. Βάρναλης. Δυστυχώς το ελληνικό
κράτος διέφθειρε τους πολί
τες του τόσο, ώστε το 2004 το
«Πάμε στοίχημα» να φτάνει ίο
1,6 δισ. ευρώ τζίρο. Ποτέ ο λα-

ός να μην ξυπνήσει...
• Δεν έφτανε στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ η επι
στροφή της όμορφης Τάνιας, ο
αντιεισαγγελέας εφετώ ν έκρ ι
νε εσφαλμένη την απόφαση
του δικαστηρίου που αθώωσε
τα μέλη του ΔΣ τη ς ΔΕΚΑ και
ζήτησε αναίρεση. Χαμογελούν
οι ψυχές των χαμένων τη ς Σοφοκλέους!
• Η οικονομία τη ς χώρας πάει
κατά διαόλου αλλά οι 4 στους
10 Έλληνες είναι υπέρβαροι.
Από τα ανεξήγητα τη ς φυλής!
• Το καθεστώς τη ς επιτήρη
σης για την ελληνική οικονομία
προβλέπεται να αρθεί σύντο
μα, προβλέπει το ECOFIN.
Προβλέπω σκληρότερα μέτρα
να έρχονται!
• Ο θάνατος του Μιλόσεβιτς
ξέθαψε το τσεκούρι του πολέ
μου στα Βαλκάνια. Ο τόπος, ο
χρόνος αλλά και η μορφή τη ς
κηδείας τείνουν να μετατρα
πούν σε πολιτική τροχοπέδη
για τη συμμαχική κυβέρνηση
Κουστούνιτσα στη Σερβία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.3.2006
• Απεργούν η ΑΔΕΔΥ και η
ΓΣΕΕ για την ακρίβεια, το υ ς μι
σθούς και την ανεργία. Λίγος
όμως ο κόσμος, για τί κανένας
πια δεν έχει εμπιστοσύνη στις
κομματικές ηγεσίες του συνδι
καλιστικού μας κινήματος.
• Πέθανε σήμερα ο πρώην
πρωθυπουργός Γ. Ράλλης, μια
από τις κορυφαίες προσωπικό
τητες της μεταπολεμικής και
μεταπολιτευτικής
περιόδου,
που θα μείνει στη μνήμη μας
γιατί ως υπουργός Παιδείας
της κυβέρνησης του Κων/νου
Καραμανλή καθιέρωσε τη δη
μοτική ως επίσημη γλώσσα.
• Πανικός στου Μαξίμου από
την πρωινή εμφάνιση του επιτί
μου στη NET. Ή ταν τέτο ιες οι
απόψεις του για να οικονομικά
μέτρα που πρέπει να παρθούν
που τίφλα να ’χει το ’90. Τι πα
θαίνει κανείς όταν έχει υπουργό
Εξωτερικών κόρη Μητσοτάκη!
• Στο στόχαστρο των διεθνών
μέσων ενημέρωσης το δικα
στήριο της Χάγης: μιλούν για
I σειρά αποτυχιών του θεσμού

ριακόπουλος μην τον κατηγο
ρήσουν για «σοσιαλμανία».
• Νέες δημοσκοπήσεις που
βλέπουν το φως τη ς δημοσιό
τητα ς δείχνουν το ΠΑΣΟΚ
μπροστά από τη ΝΔ. Προβοκά
τσια. Κάποιοι πάνε να συσπει
ρώσουν τον κόσμο τη ς Δεξιάς!
•Τ ο Πολυμελές Πρωτοδικείο
Αθηνών απέρριψε την αγωγή
των Αγγελόπουλων κατά της
Ελευθεροτυπίας και του Φίλιπ
πο Συρίγου για τις καταγγελίες
που είχαν κάνει περί Octagon.
Η αλήθεια κάποια στιγμή έπρε
πε να λάμψει!

ΣΑΒΒΑΤ018.3.2006
Ό λη η Ελλάδα ένα ατέλειω το
φρουτάκι!
που προβαλλόταν ως άμε
μπτος. Ορισμένα μάλιστα έκα
ναν συγκρίσεις και με το περί
φημο Δικαστήριο τη ς Νυρεμ
βέργης. Άλλωστε μετά το 1945
το επόμενο Διεθνές Δικαστή
ριο ήταν για τον Μιλόσεβιτς.
Λέτε να ξέρουν κάτι που εμείς
οι κοινοί θνητοί δεν γνωρίζου
με;

ΠΕΜΠΤΗ 16.3.2006
• Βαθύ λαρύγγι στη Vodaphone δίνει συμβουλές στον συνή
γορο τη ς οικογένειας Τσαλικίδη για τα θέματα των υποκλο
πών. Τι είναι η ιστορία όταν
επαναλαμβάνεται; Φάρσα!
• Το ΚΥΣΕΑ αποφασίζει να μην
αγοραστούν τα υπόλοιπα 10
μαχητικά F-16 από τις ΗΠΑ.
Κοίτα που θα μας βγει από αρι
στερά η Δεξιά!
• Η κατάθεση του ΜπιλΖήκου,
του μεγάλου αφεντικού της
Ericsson Hellas, έκανε εμφανή
τον πόλεμο μεταξύ τη ς ετα ιρ εί
ας του και τη ς Vodaphone.
Άντε τώ ρα να βγάλουν άκρη οι
ανακριτές! Ό χι έντεκα, εκατόν
έντεκα μήνες θα χρειαστούν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.3.2006
• Ο πρόεδρος του ΣΕΒ ζήτησε
να εφ αρμοστεί και στην Ελλά
δα ο γαλλικός νόμος για την
εργασία των νέων. Σύμπλευση
ΣΕΒ με Γιωργάκη βλέπω στον
ορίζοντα. Να προσέχει ο κ. Κυ-

εβδομάδα. Οι καθηγητές θα
κατέβουν σε απεργία διάρκει
ας από τον Μάιο, αν η κυβέρνη
ση δεν περιφρουρήσει τον δη
μόσιο χαρακτήρα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Δεν βλέπω
να δίνουν εξετάσεις οι φοιτη
τές τον Ιούνιο!
• Η υπουργός Εξωτερικών διέψευδε την περασμένη εβδομά
δα ότι θα πάει στις ΗΠΑ ως
προσκεκλημένη της κυρίας Κοντολίζας Ράις. Αλλά πριν κόκκορας λαλήσαι τρεις ήρθε το
μήνυμα από την Εσπερία.
«Έχω ελεύθερο χρόνο μεταξύ
3 και 4 το απόγευμα της 23ης
Μαρτίου». Και η δική μας τρ έ
χει! Μη χειρότερα!

• Πολιτική απάτη του ΠΑΣΟΚ
χαρακτήρισε την ένταξη της
χώρας μας στην ΟΝΕ, ο
υπουργός Οικονομικών κ. Γ.
Αλογοσκούφης. Δημιουργική
λογιστική την έλεγαν κάποτε!
• Το Πασχα η ανάσταση της
«Ελληνικής
Αγροφυλακής»
από τον κ. Πολύδωρα. Η
ακραιφνής Δεξιά είναι πάντα
εδώ!
• Χιλιάδες πολίτες παρακο
λούθησαν την κηδεία του Μιλό
σεβιτς στο Ποζάρεβατς. Τα γ ε
γονότα που ακολούθησαν το
θάνατο του σέρβου πολιτικού
αποδεκνύουν ότι κάποιοι εξα
κολουθούν να θέλουν τη Σερ
βία εκτός παιγνιδιού!

• Αιτία πολέμου εξακολουθεί
να θεωρεί η Άγκυρα ενδεχόμε
νη επέκταση των ελληνικών
χωρικών υδάτων. Καλά, πού το
θυμήθηκαν οι γείτονες; Λέτε να
έχει σχέση με τα δέκα F-16 που
δεν θα πάρουμε από τις ΗΠΑ;
•
Εκπαιδεύουμε Ιρακινούς
στη Βουλγαρία, σύμφωνα με
τον κ. Μεϊμαράκη. Έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν οι νεοδημοκράτες.
• Αποκατάσταση των Σταυρο
φοριών θέλει το Βατικανό. Φαί
νεται ότι δεν βάζουν μυαλό οι
χριστιανοί!

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.3.2006

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.3.2006

• Η Ολυμπιακή στο απόσπα
σμα. Καθώς η κυβέρνηση δεν
κατάφερε να πείσει την Ευρω
παϊκή Ένωση και η χώρα κινδυ
νεύει να πληρώσει πρόστιμα
μαμούθ, κόβει τα δρομολόγια
και απολύει 4.000 υπαλλήλους.
Έτσι που το πάνε θα ψάχνουν
την ψήφο τους!
• Σε σύγκρουση μέχρις εσχά
των εξελίσσεται η κοινωνική
αντιπαράθεση στη Γαλλία. Δύο
εκατομμύρια διαδηλωτές απαί
τησαν να αποσυρθεί ο νόμος
για τις απολύσεις των νέων και
έδωσαν 48ωρη προθεσμία
στην κυβέρνηση να το πράξει.

• Διασπάστηκαν οι εργοδότες
στη διαμάχη τους για τις αυξή
σεις των συλλογικών συμβάσε
ων. Άλλοι δίνουν 3%, άλλοι 4%
και άλλοι 5%. Τελικά για πρώτη
φορά το διαιρεί και βασίλευε
βοηθάει τους εργαζόμενους.
• Αντιδιαδήλωση φοιτητών
στο Παρίσι που ζητούν να ανοί
ξουν οι κατειλημμένες σχολές.
Τελικά η Δεξιά είναι παντού
ίδια!
• Αλλαγές στον δημοσιοϋπαλ
ληλικό κώδικα. Τα πράσινα παι
διά κατηγορούν τα μπλέ ότι τον
έφτιαξαν για τον εαυτό τους.
Τίποτα δεν πρόκειται ν’ αλλάξει
σ’ αυτόν τον τόπο!

ΤΡΙΤΗ 21.3.2006

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.3.2006
• Με πενθήμερη απεργία των
διδασκόντων στα ΑΕΙ ξεκινά η

ΗΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣ Δ'
Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ
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του Απόστολου Διαμαντή

τανοημένους κομμουνι
στές. Όλο το σοσιαλιστι
κό απαράτ έχει παρατα
χθεί εδώ στο Galaxy, μέ
σα σε γλυκιά αδημονία
για την αποκάλυψη του
δολοφόνου.

λία; Σχετικώς με το
αστυνομικό πολιτικό θρίλερ του δημοσιογράφου
Γιώργου
Λακόπουλου,
Έγκλημα στο Ντα Κάπο.

ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ή λιος, μεσημέρι αθηναϊκό,
σχεδόν ανοιξιάτικο. Φο
ράω τα καλά μου, ανηφορίζω την Αστυδάμαντος και βγαίνω πίσω
από το Χίλτον.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:
Ο υπουργός Οικονομι
κών Αλυφαντής βρίσκε
ται δολοφονημένος στο
πατάρι του Ντα Κάπο,
έχοντας κλείσει ραντεβού
με τον αρχηγό της αντιπο
λίτευσης ΠΓ. Το ραντε
βού αφορούσε τις έρευ
νες για το έγκλημα του
Χρηματιστηρίου. Και ψά
χνουμε να βρούμε τον δο
λοφόνο. Σιγά το δύσκολο,
θα μου πείτε. Ο Πάνος
Παναγιωτακόπουλος τον
σκότωσε.

ΑΜΑΡΤΙΑ
Πάνω στο Χίλτον είναι το
Galaxy, παραδοσιακό λα
μπερό κλαμπ, με υπέροχη
θέα, όπου παλαιότερα χο
ρεύαμε τσα-τσα. Τώρα
όμως δεν έχει χορό. Έ χει
ομιλίες με Ανδρουλάκη,
Κακλαμάνη και Ψυχάρη.
Και σκέφτομαι αμέσως
για την αιώνια μοίρα του
ανθρώπου, την συνεχή
πορεία πτώσεως, προς
την αμαρτία, από το κακό
στο χειρότερο.

ΕΓΚΛΗΜΑ
Κάνω να μπω στο Χίλτον
και σαν σίφουνας περνά
νε μπροστά μου για το
γκαράζ, Λαντ Ρόβερ και
άλλα τεράσ τια τζιπ του
Κολωνακίου, κουβαλώ
ντας
ενδιαφέρουσες
ξανθιές. Σώζομαι με επι
τυχείς ελιγμούς και έτσι
όλες αυτές οι οδηγοί
των τζιπ μπαίνουν μαζί
μου στο ασανσέρ και πά
νε στην ομιλία. Ποια ομι

ΙΔΡΥΤΙΚΟ
Σκέφτομαι ότι αυτό το
ΠΑΣΟΚ έχει μια μανία με
τα αστυνομικά θρίλερ,
ότι εκλαμβάνει όπως
πρέπει το παρελθόν του,
σαν μια αδιάκοπη ιστο
ρία μυστηρίου. Και περι
μένω με ένα ποτήρι στο
χέρι. Αν ερχόταν κάποιος
ανυποψίαστος, θα νόμιζε
ότι επρόκειτο για ιδρυτι
κό σοσιαλιστικό συνέ
δριο. Της 1ης Μάρτη.

ΟΛΟΙ
Δεν λείπει κανείς. Αρχίζου
με από Κατσιφάρα, Σάκη
Πεπονή, Γιάννη Καψή
και Τζουμάκα και φτά
νουμε μέχρι Μαριλίζα
Ξ ενογιαννακοπούλου.
Όλο το υπουργικό συμ
βούλιο της τελευταίας κυβερνήσεως Σημίτη και
όλα τα υπουργικά συμ
βούλια όλων των κυβερ
νήσεων του Αντρέα, μαζί
με τους κατά καιρούς με

ΥΠΕΡΟΧΟΙ
Γύρω από την πληθωρική
αυτή ηγεσ ία τιτιβ ίζο υν
δεκά δ ες δημοσ ιογράφ οι
και άλλοι επ ικεφ αλείς
σωματείων,
δήμαρχοι
και λόγιοι, σε μια υπέρο
χη συμπαράταξη αβρο
φροσύνης προς το πνεύ
μα και τη ν λογοτεχνία.

ΓΙΑΤΡΟΣ
Ο

κόσμος έχει γεμίσει
ασφυκτικά το Galaxy, το
οποίο βεβαίως στο πα
ρελθόν έχει γνωρίσει
πολλά παρόμοια στριμω
ξίδια, άλλου τύπου όμως.
Εδώ έχουμε μαύρα κο
στούμια, πεσμένα κάπως
άγαρμπα πάνω στα αδέ
ξια σώματα. Κάνω να
στρίψω προς τα πίσω και
μια ωραιοτάτη νεαρή κυ
ρία με τραβάει με τρόμο
από το σακάκι: Μήπως εί
στε γιατρός; - μου κάνει
λαχανιάζοντας. Κρατώ
την ψυχραιμία μου ώστε
να μην χειροκροτήσω και
απαντώ με ετοιμότητα,
πως η μαμά μου ήθελε πά
ντα να γίνω γιατρός και
πως κάτι σκαμπάζω τέλος
πάντων από περίθαλψη.
Όχι..., μου λέει, θέλουμε
κανονικό γιατρό. Κά
ποιος λυποθύμησε έξω
από το ασανσέρ!

ΓΕΛΙΑ
Π ρ οτελευτα ίο ς εμ φ α νίζε
τ α ι ο Γιάννος Παπαντωνίου χαμογελώ ντας. Και

τε λ ε υ τα ίο ς ο Γιώργος
Παπανδρέου. Χαμογε
λώ ντας. Και αφού τελει
ώσουν με το καλό οι ομι
λ ίε ς π ερί το υ ΠΑΣΟΚ και
τη ς λογοτεχνία ς του,
αρχίζουν ξανά να συνωθούνται όλοι προς την
έξοδο. Πλην όμως εκεί
νη τη στιγμή κάνει την
εμφ άνισή του βιαστικά
και ορμητικά ο Ευάγγε
λος Βενιζέλος. Οπότε
έχουμε το εξής: Το πλή
θος να βγαίνει και τον
Β ενιζέλο να μπαίνει. Σαν
αρχηγός.

ΛΑΛΙΩΤΗΣ
Οι κινήσεις του σώματος
προδίδουν τα πάντα, λένε
οι ψυχολόγοι. Δεν έχουν
άδικο. Διότι, μετά τον Βε
νιζέλο και ενώ οι περισ
σότεροι έχουν ήδη αρχί
σει να φεύγουν, βλέπω να
βγαίνει από το ασανσέρ
τον αργοπορημένο Κώ
στα Λαλιώτη. Ήσυχο και
μόνο να γέρνει πάνω στην
πόρτα. Κοιτάζω το ρολόι
μου ασυναίσθητα. Τρεις η
ώρα. Τώρα θα τελείωσε
από τη δουλειά του, σκέ
φτομαι. Και την κοπα
νάω.

ΜΑΣΚΑ
Είπα να αγοράσω καιτο βι
βλίο που το πουλούσανε
16 ευρώ σε πάγκους.
Αλλά αυτό θα ήταν εντε
λώς αντίθετο από τις αρ
χές μου. Δ ιότι όταν αγο
ράζω με ενάμισι ευρώ
μια μεταχειρισμένη πα
λιά Μάσκα με τον Ντάσ ιελ Χάμετ, δεν νομίζω
ότι είνα ι πρέπον να δώ
σω 16 για τον Γιώργο Λακόπουλο. Αυτό δεν θα
άρεσ ε καθόλου στον Χά
μετ.
£5
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Οι υποκλοπές άρχισαν επί ΠΑΣΟΚ
και Χρυσοχοϊκή
του θ . Κινητού

Ποτέ, ακόμα και μετά από επανάσταση, η νέα πολιτική κατάσταση που
προκύπτει, δεν καταστρέφει τους μηχανισμούς του προηγούμενου
συστήματος. Αντιθέτως φροντίζει να τους χειραγωγεί, ώστε να τους
χρησιμοποιεί για τη διασφάλιση της εξουσίας της. Σε αυτόν τον βασικό νόμο
της συνέχειας του κράτους και της πολιτικής βρίσκεται η εξήγηση του
σκανδάλου των υποκλοπών.

Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Ααμπρινόπουλος ενώ καταθέτει στην Επιτροπή Διαφάνειας
της Βουλής.

λα τα διαθέσιμα μέχρι στιγμής
στοιχεία δείχνουν πεντακάθαρα
ότι ο μηχανισμός των τηλεφ ω νι
κών παρακολουθήσεων ήταν
αμερικανοβρετανικής εμπνεύσεως και στήθηκε επί ΠΑΣΟΚ σε συ
νεργασία με ελληνικές κρατικές υπη
ρεσίες και πιθανότατα με ιδιώτες, με
αφορμή την εξάρθρωση τη ς 17 Νοέμ
βρη. Και μόνο το γεγονός ότι τη δικα
στική διερεύνηση-τακτοποίηση της

Ο

υπόθεσης ανέλαβαν οι κ.κ. Διώτης και
Σύρος, ο δικαστικός και ο αστυνομικός
που πρωτοστάτησαν στην υποτιθέμε
νη «εξάρθρωση» της 17Ν, αποδεικνύει
του λόγου το αληθές.
Επί ΝΔ, ο μηχανισμός συνέχισε τη
δράση του κάτω από αφόρητες αμερι
κανικές πιέσεις με τη δικαιολογία των
Ολυμπιακών Αγώνων, και στη συνέχεια
μετεξελίχθηκε σε ένα «μαγαζί» από το
οποίο «ψώνιζαν» κάθε λογής ενδιαφε

ρόμενοι: ξένες μυστικές υπηρεσίες,
έλληνες και αλλοδαποί διαπλεκόμενοι
και ενδεχομένως κανάλια και άλλοι
αστέρες των μήντια. Λέγονται μάλιστα
και διαδίδονται πολλά στο παρασκήνιο
για τις κασέτες με τα προϊόντα των
υποκλοπών. Μεγαλοτραπεζίτες και άλ
λοι επιχειρηματίες που αγόραζαν και
πουλούσαν μετοχές την κατάλληλη
στιγμή, παίκτες του ιπποδρόμου και
άλλων κρατικών τζόγων, μέχρι και σε
ξουαλικά σκάνδαλα περιέχει ο τηλεπι
κοινωνιακός μπαξές των υποκλοπών...
Το «πράσινο φως» για τη δημιουργία
αυτού του μηχανισμού έδωσε το
ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να ικανοποιήσει
τις αμερικανικές απαιτήσεις για «εξάρ
θρωση της τρομοκρατίας» και «ασφα
λείς Ολυμπιακούς Αγώνες». Στην πο
ρεία όμως, και με βασική ευθύνη του
προηγούμενου υπουργού Δημόσιας
Τάξης Γ. Βουλγαράκη και του περιβάλ
λοντος του μετατράπηκε σε ένα παρα
κρατικό έκτρωμα, το οποίο κατέστη
ανεξέλεγκτο. Οι υπηρεσίες, φανερές
και μυστικές, του υπουργείου Δημόσιας
Τάξης γνώριζαν πολύ καλά την ύπαρξή
του κυκλώματος που «παραλάμβαναν»
από το ΠΑΣΟΚ, αλλά ούτε καν το άγγι
ξαν. Αντιθέτως, το διατήρησαν για να
ικανοποιήσουν αφενός τις αμερικανι
κές επιταγές που ήθελαν ένα «απόλυτο
δίκτυο ασφαλείας» για τους Ολυμπια
κούς και αφετέρου τις προσωπικές επι
διώξεις και φιλοδοξίες ορισμένων που
νόμιζαν ότι μπορούσαν να διεκδικήσουν
ακόμα και την ηγεσία της ΝΔ.
ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΚΟΛΕΓΙΕΣ
Έ τσι άλλωστε εξηγείται η ανοικτή και
κραυγαλέα υποστήριξη του Γ. Βουλγαράκη από τον προκάτοχό του, Μ. Χρυσοχοίδη, και τα επανειλημμένα γεύμα
τα των δύο πρώην υπουργών Δημό
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σιας Τάξης. Ο πρώτος παρέδιδε και ο
δεύτερος παραλάμβανε. Και οι δύο
μαζί δικαίωναν τον κανόνα της συνέ
χειας στην εξουσία και το σύστημα.
Αυτή η συμπαιγνία είναι και ο βασικός
λόγος για τον οποίο, πρώτον, ο Κ. Κα
ραμανλής διατήρησε στην κυβέρνηση
τον Γ. Βουλγαράκη, και, δεύτερον, η
ΝΔ έχει μετατραπεί από τα μήντια της
αντιπολίτευσης σε θύτη μιας υπόθε
σης της οποίας ήταν καθαρά το θύμα.
Αλλά τι άλλο να περιμένει κανείς όταν
ο πρωθυπουργός υπονομεύεται ανοι
κτά από άτομα του στενού περιβάλλο
ντος του που του τραβάνε καθημερινά
την καρέκλα;
Ο Γ. Βουλγαράκης έφυγε από το
υπουργείο. Το ίδιο συνέβη και με αρκε
τά μέλη της ηγεσίας της ΕΛΑΣ τα
οποία προέρχονταν από το «σύστημα
ΠΑΣΟΚ» - αν και υπάρχουν πολλές εν
στάσεις για άλλους που παρέμειναν ή
και ανέβηκαν στην ιεραρχία. Ο μόνος
που έμεινε στην καρέκλα του ήταν ο δι
οικητής της ΕΥΠ, πρέσβης κ. Κοραντής, παρά τις μεγάλες πιέσεις που
ασκήθηκαν στον νέο υπουργό Δημό
σιας Τάξης Β. Πολύδωρα για απομά
κρυνσή του. Προς το παρόν ο νέος
υπουργός φέρεται να μην συζητά την
αντικατάσταση του κ. Κοραντή και
έφτασε μάλιστα στο σημείο να επισκεφθεί την ΕΥΠ, για να καθησυχάσει τα
πνεύματα και να πείσει ότι δεν σκοπεύ
ει να κάνει τέτοιου είδους αλλαγές.
ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ
Αποδεικνύεται λοιπόν για μια ακόμη
φορά ότι άλλη -κα ι ανέξοδη- υπόθεση
είναι η υπεράσπιση των «γαλάζιων παι
διών» , και άλλη -κ α ι πολύ επικίνδυνητο ξήλωμα του συστήματος ΠΑΣΟΚ.
Διότι αν έπρεπε να φύγει κάποιος αμέ
σως, ήταν ο διοικητής της ΕΥΠ, αφού η
υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την
ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινω
νιών του πρωθυπουργού και της κυ
βέρνησης και απέτυχε παταγωδώς
στην αποστολή της. Κύκλοι της ΕΥΠ
λέγουν μάλιστα ότι ο κ. Κοραντής ήταν
ή ανενημέρωτος ή παραπληροφορημένος για τις υποκλοπές και διευκρινί
ζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν
γνώριζε καν την πραγματική ιδιότητα
ατόμων που βρίσκονταν στη λίστα των
παρακολουθούμενων. Με αφορμή την
18

υπόθεση των υποκλοπών, στην ΕΥΠ
έχουν γίνει μαλλιά-κουβάρια και ο ένας
κατηγορεί τον άλλον για το σκάνδαλο.
Οι αποκαλύψεις όμως δεν σταματούν
εδώ. Πόσο μάλλον καθώς δεν έχει
απαντηθεί ακόμα το πλέον βασανιστι
κό ερώτημα: Πού είναι οι κασέτες των
υποκλοπών και ποια η πραγματική και
ολοκληρωμένη λίστα των παρακολου
θούμενων; Στην Κατεχάκη πάντως κυ
κλοφορούν πληροφορίες σύμφωνα με
τις οποίες δύο στελέχη τη ς ΕΥΠ, ένας
πράσινος και ένας γαλάζιος, που βρί
σκονταν στην «καρδιά» των κρατικών
υποκλοπών την περίοδο των Ολυμπια
κών Αγώνων, μετά τη λήξη τους συνέ
χισαν τις τηλεφω νικές παρακολουθή
σεις. Ο ένας μάλιστα, ο γαλάζιος, ενη
μέρωνε ως λέγετα ι τον υψηλό πολιτικό
προϊστάμενό του παρά θιν’ αλός, επει
δή ως γνωστόν όταν είσαι γυμνός δεν
μπορείς να φοράς κοριό. Παρά την
έντονη φημολογία και τις καταγγελίες,
και οι δύο απομακρύνθηκαν τελικά από
την Υπηρεσία χωρίς όμως να παραδώ
σουν για ανάλυση πολλές από τις κα
σέτες. Κάποιες μάλιστα φημολογείται
ότι έχουν καταλήξει σε κανάλια.
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Δεν χρειαζόταν βέβαια και πολύς
προβληματισμός για να συμπεράνει
κανείς ότι οι υποκλοπές άρχισαν επί
Χρυσοχοΐδη (τουλάχιστον), στο πλαί
σιο των προσπαθειών του πρώην
υπουργού Δημόσιας Τάξης να γίνει κι
αυτός ένας ακόμη «άνθρωπος των
Αμερικανών» στη Ελλάδα. Το δήλωσε
ρητά και κατηγορηματικά στη Βουλή ο
εκπρόσωπος τη ς Ericsson, ο ελληνοαυστραλός Μπιλ Ζήκου, όταν είπε ότι
τον Ιανουάριο του 2002 ζητήθηκε από

την ετα ιρ εία να «ξεκλειδώσει» το λογι
σμικό «νομίμων» συνακροάσεων που
είχε εγκατασ τήσ ει στην ΤΙΜ, προκειμένου να υποκλαπούν συνομιλίες υπό
πτου για εμπόριο ναρκωτικών. Η παρα
κολούθηση έγινε κατόπιν εισαγγελικής
π αραγγελίας και, όπως υποστήριξαν
οι ετα ιρ είες, διήρκεσε μόνον για συ
γκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο Ζή
κου αποκάλυψε επίσης ότι για την
ασφάλεια των Ολυμπιακών είχε συ
γκληθεί επί ΠΑΣΟΚ (φθινόπωρο του
2003) σύσκεψη κυβερνητικών αξιωματούχων με τις ετα ιρ είες κινητής τηλε
φωνίας και την Ericsson, με αντικείμε
νο τη δυνατότητα διενέργειας τηλεφω
νικών υποκλοπών κατά τους Αγώνες.
Από αυτές τις δηλώσεις προκύπτουν
αβίαστα τα εξής συμπεράσματα:
Πρώτον: Συστήματα υποκλοπών στις
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ελ
λάδα άρχισε να εγκαθιστά η Ericsson
-όπως άλλωστε την «κάρφωσε» με ανα
κοίνωσή τη ς η Vodaphone- αμέσως με
τά την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Τον Ια
νουάριο του 2002 είχε ήδη η ΤΙΜ, ενώ η
Vodaphone το είχε σίγουρα τον Ιανουά
ριο του 2003 (η Cosmote άραγε πότε το
απέκτησε και πώς το χρησιμοποίησε;).
Ο Ζήκου «άδειασε» ωμά τον Γ. Κορωνιά,
ο οποίος, προφανώς για να προστατεύ
σει την εταιρεία του και για να μην ανοί
ξει την όρεξη σε όσους θέλουν να διεκδικήσουν παχυλές αποζημιώσεις, ισχυ
ρίστηκε ότι δεν γνώριζε καν ότι η Erics
son είχε εγκαταστήσει το λογισμικό
στην εταιρεία του! Ο Ζήκου είπε αντίθε
τα πως η Vodaphone το γνώριζε και μά
λιστα πολύ καλά. Είναι προφανές.
Δεύτερον: Το «πράσινο φως» για μα
ζικές υποκλοπές στους Ολυμπιακούς
Αγώνες άναψε επί ΠΑΣΟΚ. Η ΝΔ ήλθε
απλά να κάνει τα μαζέματα. Κατ’ επα
νάληψη έχει αναφερθεί ότι σε σύσκε
ψη με τις ετα ιρ είες κινητής τηλεφω
νίας το καλοκαίρι του 2004, ο Γ. Βουλγαράκης συζήτησε μαζί τους το θέμα
των υποκλοπών κατά τους Αγώνες, αλ
λά, όπως λ έει ο Γ. Κορωνιάς, αρνήθηκαν να του κάνουν τη χάρη, αν η κυ
βέρνηση δεν πλήρωνε για να αγορα
στούν οι κωδικοί τη ς Ericsson. Είναι
φανερό ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τη
ΝΔ, του ς «έκαιγε» το θέμα, προφανώς
διότι έπρεπε να ικανοποιήσουν άμεσα
τις αμερικανικές απαιτήσεις.

ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΕΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Το ΠΑΣΟΚ όμως έκανε και κάτι χειρ ό
τερο. Την κρίσιμη περίοδο πριν και κα
τά τη διάρκεια των Ολυμπιακών, όταν
στην Ελλάδα είχε στηθεί χορός κατα
σκόπων, συνειδητά απονέκρωσε κάθε
φορέα εντεταλμένο να κάνει ελέγχους
για τη διασφάλιση του απορρήτου των
επικοινωνιών. Το 2003 διέλυσε την αρ
μόδια Επιτροπή τη ς Βουλής και μετα
βίβασε τις αρμοδιότητές τη ς στην
ΑΜ Ε. Όμως ουδέν έπραξε για να λει
τουργήσει η τελευταία. Μέχρι το τέλο ς
του 2004 η αρχή αυτή δεν είχε προσλάβει ούτε καν το απαραίτητο προ
σωπικό και του ς ειδικούς για ελέγ
χους, ενώ ακόμα μέχρι και το Μάρτιο
του 2004 στεγαζόταν πρόχειρα, όπως
αναφέρει η ίδια σε έκθεσή της, σε πε
ριορισμένο χώρο του υποθηκοφυλα
κείου Αθηνών! Για να μην αναφέρουμε
τις σχέσεις τη ς με του ς δανειστές του
αείμνηστου Ανδρέα.
Τελικά, η ΑΔΑΕ την περίοδο των Ολυ
μπιακών ήταν ανύπαρκτη και άρχισε να
λειτουργεί μόνο του ς πρώτους μήνες
του 2005. Άρα είναι τουλάχιστον υπο
κριτικές οι σημερινές κορόνες του
ΠΑΣΟΚ που κόπτεται δήθεν για απα
ξίωση της ΑΔΑΕ από την κυβέρνηση. Η
Α Μ Ε απαξιώθηκε βάσει σχεδίου από
την κυβέρνηση Σημίτη και γ ι’ αυτό έχει

τερ ά σ τιες ευθύνες και ο ίδιος ο πρόε
δρος τη ς Αρχής Ανδρέας Λαμπρινόπουλος. Πρόκειται για ένα ακόμα ιδιό
τυπο πραξικόπημα σε βάρος των δη
μοκρατικών δικαιωμάτων.
Το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται λάβρο
για την «κωλυσιεργία 11 μηνών» στις
έρευνες για τις υποκλοπές, έχει λερω
μένη τη φωλιά του για έναν ακόμα λό
γο. Δ ιότι «έκανε γαργάρα» σχεδόν επί
δύο χρόνια την απαγωγή του στελέ
χους του, Βασίλη Κατσικέα, από τη CIA
στη Βουλγαρία. Γιατί άραγε; Μήπως
επειδή το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, όταν ήταν κυ
βέρνηση, τον είχε «δώσει» στους Αμε
ρικανούς;
0 κ. ΔΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Τηλεφωνικές παρακολουθήσεις με τη
βούλα του εισαγγελέα γίνονταν τουλά
χιστον από τον Ιανουάριο του 2002. Δη
λαδή δυόμισι χρόνια πριν από τους
Ολυμπιακούς. Και ναι μεν η μία περί
πτωση που αποκαλύφθηκε στη Βουλή
αφορούσε εμπόριο ναρκωτικών, μπο
ρεί όμως κανείς να πιστέψει ότι δεν
χρησιμοποιήθηκαν και αλλού; Ιδιαίτε
ρα εκείνη την περίοδο που η αντιτρομοκρατική τη ς ΕΛΑΣ και η ΕΥΠ «σάρω
ναν» όλους τους πολιτικούς χώρους
(κυρίως του αντιδικτατορικού αγώνα)
απ’ όπου θα μπορούσαν -θεω ρητικά ή

πρακτικά- να αντλήσουν πληροφορίες
για την τρομοκρατία και τη 17Ν. Ξε
χνούν ότι το ίδιο το περιβάλλον του κ.
Χρυσοχοίδη διοχέτευε τότε πληροφο
ρίες ότι «αγγίζει» τους τρομοκράτες
μέσω των κινητών τους τηλεφώνων;
Αλλά ποιος να αξιοποιήσει τη σωρεία
των πληροφοριών που υπάρχουν στο
πρόσφατο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ για
τις υποκλοπές; Μήπως ο κ. Αντώναρος;
Η ΕΛΑΣ και η ΕΥΠ είναι βέβαιο ότι
χρησιμοποίησαν τα συστήματα «νομί
μων» υποκλοπών των εταιρειών κινη
τής τηλεφωνίας μετά τη δολοφονία
του Στήβεν Σόντερς, έως και την εξάρ
θρωση τμημάτων της 17Ν τον Ιούνιο
του 2002. Οι παρακολουθήσεις όμως
ουδέποτε σταμάτησαν. Είναι άραγε
τυχαίο ότι στη λίστα των παρακολουθούμενων βρέθηκε το τηλέφωνο του
καταδικασθέντα για τον Ε Μ κ. Τσιγαρίδα, καθώς και άλλων που οι Αμερικα
νοί και η ανπτρομοκρατική θεωρούν
ότι έχουν σχέση με την τρομοκρατία;
Με την ευκαιρία να σημειωθεί ότι ει
σαγγελέας της αντιτρομοκρατικής επί
ΠΑΣΟΚ, ο άνθρωπος δηλαδή που έδι
νε τις παραγγελίες για παρακολουθή
σεις, ήταν ο Ιωάννης Διώτης. Ο δικα
στικός δηλαδή που σήμερα έχει αναλάβει τη διερεύνηση της αυτοκτονίας
Τσαλικίδη. Την ίδια περίοδο επικεφα-

ΟΤΑΝ Η V 0 D A P H 0 N E Α Ρ Ν Ε ΙΤΑ Ι ΣΥ Ν Α Κ Ρ Ο Α ΣΕ ΙΣ
Στο άρθρο 8 με τίτλο «Υπηρεσίες Επειγούσης Ανάγκης»
του νόμου τη ς 30/9/1992 με τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια
λειτουργίας τη ς «Πάναφον» και μετέπειτα Vodaphone κα
θορίζονται μεταξύ άλλων και τα εξής: «Ο κάτοχος της
αδείας θα συνεργάζεται με την Κυβέρνηση σε θέματα Εθνι
κής Άμυνας και δημόσιας ασφάλειας και ο κάτοχος της
αδείας είναι δυνατόν, εντός των ορίων της συνταγματικής
νομιμότητας, να δια τα χθεί από την Κυβέρνηση να προσφέ
ρει για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια
μιας εκτάκτου καταστάσεως, που προκηρύχθηκε μ ε Προε
δρικό Διάταγμα, να προσφέρει υπηρεσίες ή εξοπλισμό,
υπό τον όρο ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει εύλογη προς
τούτο αποζημίωση».
Αυτή είναι η νομική κατοχύρωση των συνακροάσεων για
λόγους «εθνικής ασφαλείας» και όλοι αντιλαμβάνονται πώς
μπορούν να ορισθούν και κυρίως να «τεντωθούν» τα «όρια
της συνταγματικής νομιμότητας». Ψιλοπράγματα, θα πεί
τε. Και δικαίως. Όπως είπε και ο ειδήμων επί του θέματος
στρατηγός ε.α. Ν. Γρυλλάκης, «υποκλοπές γίνονταν, γίνο

νται και θα γίνονται», γιατί χωρίς αυτές «δενμπορούν να λει
τουργήσουν οι υπηρεσίες ασφαλείας» και... ανασφάλειας.
Στην πράξη, όταν κάποια αστυνομική υπηρεσία το έκρινε
απαραίτητο, ζητούσε από τον αρμόδιο εισαγγελέα άδεια
για την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου κάποιου
υπόπτου για σοβαρή υπόθεση (και έτσι πρέπει να γίνεται
για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου). Στο νόμιμο
αυτό πλαίσιο, όπως αναφέρουμε και σε άλλες σελίδες,
στις 8/9/2004 η Δίωξη Ναρκωτικών ζήτησε άδεια για να πα
ρακολουθήσει το τηλέφωνο ενός υπόπτου για μεγάλη
υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες
μας, η Vodaphone του κ. Κορωνιά αρνήθηκε επιμόνως να
επιτρέψει τη συνακρόαση, προς μεγάλη έκπληξη των αρ
μόδιων αξιωματικών που ήταν συνηθισμένοι στην υλοποίη
ση παρόμοιων αιτημάτων.
Το μεγάλο ερώτημα είναι λοιπόν γιατί αρνήθηκε η
Vodaphone. Μήπως επειδή αν έμπαιναν κι άλλοι μέσα στο
σύστημα συνακροάσεων θα αντιλαμβάνονταν τ ι γινόταν
με το μεγάλο και παράνομο κύκλωμα υποκλοπών;

19

λής της αντιτρομοκρατικής ήταν ο ση
μερινός υπαρχηγός της ΕΛΑΣ Σ. Σύ
ρος, ο οποίος επίσης ενεπλάκη στη
διερεύνηση της υπόθεσης Τσαλικίδηυποκλοπών.
Άκρως ενδιαφέρουσες συμπτώσεις
-όπως και αυτή της ανοικτής στήριξης
του Γ. Βουλγαράκη από τον Μ. Χρυσοχοΐδη- οι οποίες όμως γεννούν πάρα
πολλά ερωτήματα γύρω από τα αλισβερίσια του συστήματος ΠΑΣΟΚ με
το εκκολαπτόμενο σύστημα ΝΔ ή το υ 
λάχιστον με τα συστήματα που θέλουν
να κατασκευάσουν εκκολαπτόμενοι
δελφίνοι του κόμματος.
Και ένα ακόμη σχετικό ερώτημα: Ποι
ος ή ποιοι διοχέτευσαν την είδηση περί
υποκλοπών σε αντιπολιτευόμενη εφ η
μερίδα, γεγονός που προκάλεσε αυθη
μερόν την περίφημη κοινή συνέντευξη
των τριών υπουργών (Ρουσόπουλος,
Βουλγαράκης, Παπαληγούρας). Η
διαρροή έγινε εν γνώσει τίνος;
Η «ΜΑΓΚΙΑ» ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΙΑ
Αποτελεί κοινό μυστικό σε όλες τις
υπηρεσίες δίωξης (ΕΑΑΣ, ΣΔΟΕ) ότι γ ί
νονταν υποκλοπές μέσω εταιρειών κι
νητής τηλεφωνίας. Είναι σίγουρο ότι
τα συστήματα «νομίμων» συνακροάσε
ων χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνον για
την τρομοκρατία και τους Ολυμπια
κούς αλλά και σε πάρα πολλές περι
πτώσεις παρακολούθησης και ανακά
λυψης κακοποιών του κοινού ποινικού
δικαίου. Χαρακτηριστική είναι η περί
πτωση του εντοπισμού των δραστών
της απαγωγής του επιχειρηματία Γιάννη Ζώνα.
Τη στιγμή λοιπόν που ο κόσμος τ ο ’
χε τούμπανο, ο Γ. Κορωνιάς τ ο ’ χε
κρυφό καμάρι. Κάπως έτσι εξηγείτα ι
και η δήλωσή του ότι, όταν τον Μάιο
του 2005 πήγαν στη Vodaphone αξιω
ματικοί της ΕΛΑΣ μαζί με βρετανούς
πράκτορες και του ζήτησαν να κάνουν
υποκλοπές για υπόθεση ναρκωτικών,
τους «πέταξε έξω». Τότε, σύμφωνα με
υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛΑΣ, ξέ
σπασε μεγάλος καβγάς μεταξύ του
επικεφαλής της δίωξης ναρκωτικών
Ραχωβίτσα και του αρμόδιου εισαγγε
λέα από τη μια και του Κορωνιά από
την άλλη. Ο λόγος ήταν απλός: Οι
αστυνομικοί είχαν κάνει υποκλοπές
κατ’ επανάληψη και στη δεδομένη
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στιγμή δεν μπορούσαν να καταλά
βουν προς τι η άρνηση Κορωνιά. Μή
πως φοβόταν ότι αν έμπαιναν και άλ
λοι στο σύστημα συνακροάσεων θα
καταλάβαιναν τι γινόταν και θα έβ γα ι
ναν όλα στη φόρα; Να σημειω θεί ότι
οι υποκλοπές αφορούσαν την υπόθε
ση ενός καπετάνιου, μεγαλέμπορου
ναρκωτικών, για τον οποίον ενδ ια φ έ
ρονταν σφόδρα οι Βρετανοί.
01 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ... ΔΙΑΦΟΡΑ
Όμως υπάρχει διαφορά, λέγουν σ τε
λέχη της Αστυνομίας, ανάμεσα στις
υποκλοπές που έκαναν τό τε και στο
σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε προ μη
νάς. Τότε, λέγουν, πήγαιναν αξιω ματι
κοί στις ετα ιρείες και «άκουγαν» τις συ
νομιλίες, αφού προηγουμένως είχε
ενεργοποιήσει η Ericsson το λογισμικό
των εταιρειών. Αντίθετα, στην περί
πτωση του σκανδάλου, είχε ενεργο
ποιηθεί το σύστημα των νομίμων υπο
κλοπών με το πειρατικό λογισμικό, και
έτσι, εκτός του ότι οι «κοριοί» είχαν τη
δυνατότητα να υποκλέπτουν συνομι
λίες από «γιάφκες», έξω από τις ετα ι
ρείες, μπορούσαν να παρακολουθή
σουν έως 5.000 με 6.000 τηλέφωνα.
Πράγματι η ποιοτική διαφορά είναι
εντυπωσιακά μεγάλη. Ο επί δεκαετία
πολιτικός σύμβουλος της αμερικανικής
πρεσβείας στην Αθήνα Μπράντυ Κίσλινγκ, που εμφανίζεται πεπεισμένος ότι πί
σω από τις υποκλοπές βρίσκεται η Ουάσιγκτον, σε συνέντευξή του στον Ελεύ
θερο Τύπο θεωρεί πολύ απλά ότι οι αμερικανοί πράκτορες που ήλθαν στην Ελ
λάδα για τους Ολυμπιακούς, ενάμισι
χρόνο πριν από τους Αγώνες, έφεραν
μαζί τους το λογισμικό των υποκλοπών
και το εγκατέστησαν σε συνεργασία με
Έλληνες και με την έγκριση του τότε
πρέσβη των ΗΠΑ Μίλερ.
Ή ταν κατηγορηματικός μάλιστα ότι
ιδιαίτερα τα πρόσωπα τη ς λίστας που
παρακολουθούνταν για τρομοκρατία,
δείχνουν καθαρά αμερικανικό ενδια
φέρον για τις υποκλοπές. Έκανε επί
σης την εξαιρετικά σημαντική επισή
μανση ότι η CIA δεν θεω ρεί πως έχει
λήξει η «υπόθεση 17Ν», αφού δεν εκδικάστηκε στην Ελλάδα η δολοφονία
Ουέλς. Πολύ περισσότερο, ότι η μυστι
κή υπηρεσία ελπίζει πως θα προσαγάγει τους υπόπτους σε δίκη στις ΗΠΑ.

Μ εταξύ άλλων, ανέφ ερε τον Αλέξαν
δρο Βουτσίνο, γαμπρό του Νίκου Πα
παναστασίου τη ς 17Ν, που ήταν μάλι
στα μάρτυρας υπεράσπισής του στη
δίκη. Κατά τον Κίσλινγκ, η CIA θεωρεί
ότι ο Παπαναστασίου έχει σχέση με τη
δολοφονία Ο υέλς και γ ι’ αυτό το κύ
κλωμα παρακολουθούσε τον γαμπρό
του.
ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΕΓΚΑΛΕΙΚΑΤΕΧΑΚΗ
Μέσα σε όλο αυτό το μπάχαλο όπου
μπλέκουν μυστικές υπηρεσίες, πα
ρακολουθήσεις «τρομοκρατών» και
κασέτες με «πικάντικες» συνομιλίες, τι
λείπει;
Οι εσωκυβερνητικές -και
εσ ω κομματικές- κόντρες. Η πέτρα του
σκανδάλου ήταν το υπουργείο Άμυ
νας, το οποίο επί Σπηλιωτόπουλου,
αμέσως μετά την αποκάλυψη του
σκανδάλου των υποκλοπών, άρχισε να
διοχετεύει πληροφορίες και έγγραφα
για στρατιω τικούς που υπηρετούσαν
στη ΕΥΠ, δημιουργώντας συνειρμούς
περί σχέσεών το υ ς με το κύκλωμα των
υποκλοπών - κάτι ωστόσο που έως τώ
ρα δεν έχει αποδειχθεί.
Μάλιστα, τό τε ο σκληρός γαλάζιος
πυρήνας του Πενταγώνου (πολιτικοί
και στρατιωτικοί) διοχέτευε συστημα
τικά την πληροφορία ότι οι Βουλγαράκης και Κοραντής προστάτευαν το σύ
στημα που δημιουργήθηκε στην ΕΥΠ
από το ΠΑΣΟΚ και τον προηγούμενο
διοικητή της, διπλωμάτη Π. Αποστολίδη. Ο κ. Κοραντής πάντως, αναφέρουν
στελέχη τη ς Υπηρεσίας, εμφανιζόταν
να υποβαθμίζει τις διαρροές του Πε
νταγώνου για αξιωματικούς που
εφ έροντο να είχαν επιτελική θέση στο
μηχανισμό των υποκλοπών της Υπηρε
σίας, ιδιαιτέρω ς κατά τους Ολυ
μπιακούς, και να τις αποδίδει σε ενδοεπαγγελματικές και πολιτικές κόντρες
μεταξύ στρατιωτικών.
Να σημειω θεί ότι 2-3 ημέρες μετά την
αποκάλυψη του σκανδάλου, πρωτο
κλασάτος πολιτικός παράγων στο Πε
ντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα την
«υπόθεση Κατσούλη» την οποία έχου
με ήδη επισημάνει σε προηγούμενα
τεύχη. Π ρόκειται για έναν ταγματάρχη
των διαβιβάσεων του Στρατού, που ειδικεύθηκε στην Πληροφορική στο
στρατιω τικό Πανεπιστήμιο «Γκάρφιλντ» του Λονδίνου, το 1992-1993, τον

οποίον αν και ζητούσε επίμονα το ΥΕΘΑ να τον πάρει πίσω, το υπουργείο
Δημόσιας Τάξης αρνείτο. Είχε αρνηθεί
ο πρώην διοικητής τη ς ΕΥΠ Π.
Αποστολίδης, «Λόγω της εμπλοκής Κατσούλη στην ασφάλεια των Ολυμπια
κών, καθώς και της συμμετοχής του σε
σοβαρές επιχειρησιακές δραστηριότη
τες που άπτονται θεμάτων εθνικής
ασφαλείας». Είχε αρνηθεί και ο Κοραντής, τις πρώτες κιόλας ημέρες που
ανέλαβε (Νοέμβριος 2004). Τελικά ο
Κατσούλης γύρισε πίσω και πήρε με
τάθεση για το Διδυμότειχο.
Οι Νεοδημοκράτες του Χολαργού
που λέγουν για τον Κατσούλη ότι είναι
ΠΑΣΟΚ, προστατευόμενος του Αποστολίδη και υπεύθυνος στο γραφ είο
του διοικητή για θέματα πληροφορι
κής και τεχνολογίας, έγιναν πυρ και
μανία όταν είδαν ότι το θέμα υποβάθ
μισε -γ ια την ακρίβεια, «έθαψε»- ο κυ
βερνητικός εκπρόσωπος Θ. Ρουσόπουλος. Τότε λοιπόν άρχισαν νέες,
ίσως πιο ενδιαφέρουσες διαρροές.
Σύμφωνα με αυτές, μετά τις εκλογές
του 2004 και πριν από του ς Ολυ
μπιακούς, στον κλάδο των υποκλοπών
της ΕΥΠ στάλθηκε με καταλυτική πα
ρέμβαση παράγοντα τη ς ΝΔ ένας «γα
λάζιος» αυτή τη φορά ταγματάρχης
διαβιβάσεων του Στρατού (είχε δύο τ ά 
ξεις διαφορά με τον Κατσούλη), με
στόχο να «βάλει τάξη» -προφανώς
κομματική- στα άβατα τη ς Κατεχάκη.
Ο ίδιος μάλιστα φ έρ ετα ι να απέκτησε
στενές σχέσεις με διευθυντή πολιτικού
γραφείου νεοδημοκράτη υπουργού.
Το εντυπωσιακό είναι ότι όταν έγινε
γνωστή αυτή η κίνηση στο Πεντάγωνο,
σήμανε συναγερμός και άρχισαν,
όπως και στην περίπτωση Κατσούλη,
οι διαδικασίες για να φ ύγει από την
ΕΥΠ ο νεοδημοκράτης. Το πέτυχαν και
αρχικώς πήρε μετάθεση στο Πεντά
γωνο. Τότε όμως ήταν που πανικοβλήθηκαν κυριολεκτικά τα «γαλάζια» στε
λέχη του Χολαργού. ΚΓ αυτό διότι
φοβούνταν ότι θα βρίσκονταν στο
έλεος υποκλοπών και μάλιστα εκ των
έσω. Έτσι δεν χρειάστηκε και πολύ για
«να πάρει πόδι» ο ταγματάρχης: για
μονάδα της Αθήνας μεν αλλά δίχως ιδι
αίτερο ενδιαφέρον. Όπως όλα δ εί
χνουν, οι «γαλάζιες έριδες» θα γεν
νήσουν σοβαρές ειδήσεις!

«Ποιος κυβερνά αυτόν
τον τόπο;» - Part II
του Βασίλη Ζήση
Δύο πράγματα δεν έχουν όρια, το σόμπαν καί η ανθρώπινη βλακεία.
Για το πρώτο δεν είμαι και τόσο σίγουρος.
Αλβέρτος Αϊνστάιν

Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάνοντας έναν πρόχειρο απολογισμό των μέχρι τώρα
εξελίξεω ν στο θέμα των υποκλοπών, μου ήρθε αυτόματα στο μυαλό η ρήση
του Αϊνστάιν. Ίσως επειδή χρειάζονται πράγματι μεγάλες δόσεις
ερασιτεχνισμού και ανικανότητας για να καταστεί η κυβέρνηση της ΝΔ θύτης
σε μια υπόθεση της οποίας ήταν καταφανώς το θύμα. Γιατί όπως προκύπτει
από τις ακροάσεις στη Βουλή, οι υποκλοπές άρχισαν πασιφανώς επί ΠΑΣΟΚ
και Χρυσοχοΐδη με πρόσχημα την τρομοκρατία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες
και συνεχίστηκαν και επί ΝΔ, προφανώς για να παρακολουθείται ο νέος και
«άγνωστος» στους ενδιαφερομένους πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής και
στελέχη της κυβέρνησής του.

Ο πρόεδρος της Ericsson Hellas Μπιλ Ζήκος (δεξιά) με τον πρόεδρο της Επιτροπής
Δ ιαφ άνειας της Βουλής κ. Καραμαριό.

Ο

τ ι οι υποκλοπές άρχισαν επί
Σημίτη, δεν προκύπτει κατηγο
ρηματικά μόνο από τη δήλωση
στη Βουλή του ανθρώπου της
Ericsson, του Μπιλ Ζήκου, που

είπε ότι τον Ιανουάριο του 2002 ζητή
θηκε από την εταιρεία του να «ξεκλει
δώσει» το λογισμικό «νομίμων» συνα
κροάσεων, και από τα λοιπά στοιχεία
που δημοσιεύουμε σε άλλες σελίδες.
21

Bjwnpw&ÇHsmwwM
M
eM
BgiM
e
lil

n

-*
'

“
w

Η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ά
»

r r

w«

"■
'■
'■"

α υ τια ,,
' 5· " ·
*<
j·
V ; Æ
' X
**
*g
r^
» "
î*
*
T»
3&
·
J
^
«
*

4

τή ς C IA ο τά
το ύ κ . Κ
■s'y//.-^/iV&·//: W M ·' ffî? ',,

ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΕΛΛΗΝ0ΑΜΕΡΙΚΑΝ1ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
40Υ Α 2 ίΓ Κ Τ α Ν , ;Β0 4
, n p m vh Jkvratiémpiùn
Χύμφωνα με χ π ο χΧ εν τη χες πληροφορίες nci> Δημοσίευε
ή feXXnveotöopiXÄVixij έφημέρΐ&κ « Χ η μ ε ρ ιν ή » ,^ € ενοδβ
5tcic «Μάντιηον» οτά ôrtcie μ ένει é χ . Κοφαψχνλής wxi c
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Πράκτορες τής C1A παρακολουθούν τα τηλέφωνα καί τις κι
νήσεις των ξένων ήγετών χύϊ έ
χουν βάλει «ήλεκτρονικά αυτια»
«Ηλεκτρονικά "α υ τιά " της CIA στο
ατό δωράτιά τους.
Ή έλληντχή ôvTmmKHiHïElta
δωμάτιο του κ. Καραμανλή» έγραφε η
itoù συνοδεύει τόν κ. Καραμαν
Απογευματινή της 30ης Μ αΐου 1978.
λή έχει ηληροφορηθεΐ νιά το γε
Ο παλαιός Καραμανλής είχε τότε
γονός αυτό καί έχει πάρει δλα
τά άπαοαίτητα μέτρα.
επισκεφθεί την Ουάσινγκτον.
* Την
Σύμφωνα με την ανταπόκριση της
ιού κ .'.
. H i.
...
εφημερίδας, σερβιτόροι ελληνικής
μένο τη διοχέτευσαν σερβιτόροι
éXÀnvudïc καταγωγής, πού δού
καταγωγής που δούλευαν στο
λευαν Ρχό ξενοδοχείο.
ξενοδοχείο έδωσαν την πληροφορία.
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Αλλά και από το γεγονός ότι το σύστη
μα συνακροάσεων εντοπίστηκε να
λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2004,
δηλαδή τρ εις μόνον μήνες από την
εγκατάσταση της ΝΔ στην κυβέρνηση.
Η πολυπλοκότητα του συστήματος
συνακροάσεων δεν επέτρεπε στη ΝΔ
να το εγκαταστήσει μέσα σε τρ εις μή
νες. Και ούτε είχε ανάγκη εκείνη την
εποχή να παρακολουθεί τους αντι
πάλους της, όντας η ίδια πανίσχυρη
και εκείνοι διαλυμένοι.
Ποιοι ήθελαν να παρακολουθήσουν
τις συνομιλίες του Κ. Καραμανλή και
των άλλων αξιωματούχων της ΝΔ; Οι
Αμερικάνοι καταρχήν, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Κ. Καραμανλής τούς
ήταν «άγνωστος», άρα και «απρόβλε
πτος». Η ανάληψη της εξουσίας από
την Ν.Δ., να μην το ξεχνάμε, άρχισε με
τις διαβουλεύσεις για το σχέδιο Ανάν.
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Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι Καραμανλήδες δεν θεωρούνταν ποτέ «άν
θρωποι» της Ουάσιγκτον και είχαν
ανέκαθεν κακή σχέση με τους αμερι
κανικής προέλευσης κοριούς, όπως
προκύπτει από παλαιότερο δημοσίευ
μα (Μάιος του 1978) που αναδημοσι
εύουμε σήμερα. Ή ταν αναμενόμενο
λοιπόν είτε κάποιοι (κάποιων από τις
πολλές μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ)
είτε κάποιοι εγχώριοι εγκάθετοί τους
να ήθελαν να παρακολουθήσουν τις
κινήσεις του «άγνωστου» Καραμανλή.
Πόσο μάλλον όταν επί τριάντα σχεδόν
χρόνια ήταν μαθημένοι αλλιώς, καθώς
είχαν προσφιλείς τους ανθρώπους
στην κυβέρνηση, όπως ο Γεώργιος Α.
Παπανδρέου, αμερικανός υπήκοος
που ήταν υπουργός Εξωτερικών τη ς
Ελλάδας.
Ό τι οι Αμερικανοί φοβούνταν πως θα

είχαν προβλήματα με τον σταθερά
φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό του
Καραμανλή αποδείχθηκε στη συνέ
χεια, με τη δυσαρέσκεια τους, που εκ
δηλώθηκε ποικιλοτρόπως, για την
τοποθέτηση στη θέση του υπουργού
Εξωτερικών του Π. Μολυβιάτη, ο
οποίος εκτό ς των άλλων δυσάρεστων
για την Ο υάσιγκτον προώθησε και
επέβαλε τελικά το αναγκαίο άνοιγμα
τη ς ελληνικής εξω τερικής πολιτικής
προς τη Ρωσία.
Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι η πα
ρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών
του Κ. Καραμανλή μεθοδεύτηκε από
τις επίσημες μυστικές υπηρεσίες. Διό
τ ι στην περίπτωση αυτή θα απαιτού
νταν προηγούμενη άδεια του ίδιου του
Προέδρου των ΗΠΑ - γεγονός που, αν
αποδειχτεί ότι συνέβη, θα οδηγήσει σε
απρόβλεπτες εξελίξεις. Γιατί τίποτα
δεν παραμένει κρυφό εσαεί στην
εποχή του διαδικτύου.
Παραμένει όμως γεγονός ότι η ελλη
νική κυβέρνηση «φωτογράφισε» ήδη
του ς υπόπτους με το σχεδιάγραμμα
που παρουσίασε ο Γ. Βουλγαράκης
στην ιστορική πλέον συνέντευξη των
τριών υπουργών. Στην πορεία μάλιστα
ενίσχυσε την ευκρίνεια τη ς «φωτογράφισης» με την ακύρωση της οψιόν για
την αγορά 10 επιπλέον F-16, ή άλλες
παρασκηνιακές ενέρ γειες και δηλώ
σεις. Τις εντυπώσεις αυτές ενίσχυσε
μεταξύ άλλων και ο επί δεκαετία πολι
τικό ς σύμβουλος τη ς αμερικανικής
πρεσβείας στην Αθήνα Μπράντυ Κίσλινγκ. Μιλώντας σε συνεργάτη του
Αντί, ο πρώην αμερικανός διπλωμά
της, που παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στο Ιράκ, άφησε
να εννοηθεί ότι π ιστεύει πως η ελληνι
κή
κυβέρνηση
προσπάθησε να
αποκρύψει την υπόθεση για να μην
βλαφτούν οι ελληνοαμερικανικές σχέ
σεις. Ο Καραμανλής -ε ίπ ε - ήταν
σίγουρος πως επρόκειτο για τους
Αμερικανούς και γ ι’ αυτό δεν έκανε
σοβαρή έρευνα.
Αναφερόμενος στο επιχείρημα ότι οι
ΗΠΑ διαθέτουν πολύ πιο σύγχρονα τε
χνικά μέσα και δεν έχουν ανάγκη με
θόδους όπως το λογισμικό που εγκα
τασ τάθηκε στη Vodaphone, ο ίδιος
εξέφ ρ α σ ε τ ις έντονες αμφιβολίες του,
λέγοντας πως ναι μεν για τις ΗΠΑ είναι

εύκολο να παρακολουθήσουν τα συμ
βατικά τηλέφωνα, αλλά τα κινητά είναι
πιο δύσκολο. Ή τουλάχιστον, όπως ε ί
πε, είναι πιο εύκολο αν έχεις άμεση
πρόσβαση σε σύστημα ετα ιρείας. Να
σημειωθεί ότι μια εβδομάδα πριν από
την έναρξη των Ολυμπιακών απορρίφθηκε αίτημα που υπέβαλε στις ελλη
νικές αρχές αμερικανική ετα ιρ εία να
επισκεφθούν 15 αμερικανοί και ελληνοαμερικανοί «ειδικοί» το κέντρο
διοίκησης τη ς ΕΛΑΣ. Ο λόγος; Είχαν
φτάσει πληροφορίες στην ΕΥΠ ότι
μόνον τρ εις από τον κατάλογο ήταν
τεχνικοί, ενώ οι υπόλοιποι ήταν «πρά
κτορες» (το Α ντί έχει στη διάθεσή του
τον κατάλογο και την απόρριψη του
αιτήματος). Οι φερόμενοι ως «πρά
κτορες» ανήκαν στη ΝΙΜΑ, μια πανί
σχυρη υπηρεσία η οποία «χαρτογρα
φεί» και κατασκοπεύει δορυφορικά
κάθε γωνιά του πλανήτη και που μέχρι
πριν από μερικά χρόνια κινούνταν σε
απόλυτο σκοτάδι. Έ χει αναφ ερθεί επί
σης ότι οι ΗΠΑ, μέσω τη ς αμερικανι
κής SAIC, που έφ τια ξε το ηλεκτρονικό
σύστημα ασφαλείας των Ολυμπιακών,
έβαλαν στο χέρι το υ ς φ ακέλους
300.000 διαπιστευμένων στους Αγώ
νες. Κάτι για το οποίο δεν χρειαζόταν
να κουραστούν και πολύ, αφού η Ολυ
μπιακή Επιτροπή είχε κλείσει συμφω
νία με την αμερικανική ετα ιρ εία Alem
(με έδρα το Κολοράντο) όπου άπαντες διαπιστεύονταν.
Οι επισημάνσεις Κίσλινγκ, σε συν
δυασμό με ασφ αλείς πληροφορίες
σύμφωνα με τις οποίες οι Αμερικανοί
επιχείρησαν να βάλουν κοριούς και σε
άλλα συστήματα ασφαλείας, όπως το
ηλεκτρονικό C4I (σι-φορ-άι), αυ
ξάνουν τις υποψίες περί εμπλοκής του
αμερικανικού παράγοντα. Και άλλες
όμως καλά πληροφορημένες διπλω
ματικές πηγές πιστεύουν ότι η ελληνι
κή κυβέρνηση
προσπάθησε
να
αποκρύψει την υπόθεση για να μην
βλαφτούν οι ελληνοαμερικανικές σχέ
σεις. Πράγματι, αν και η κυβέρνηση
από την πρώτη στιγμή «φωτογράφισε»
την αμερικανική πρεσβεία ως εγ κ έ
φαλο των υποκλοπών, ακόμα δεν έχει
καταθέσει -κ α ι το πιθανότερο, ούτε
θέλει να το κ ά ν ει- κάποια ατράνταχτα
στοιχεία για την εμπλοκή των Αμερικα
νών στις υποκλοπές.

Επανερχόμαστε όμως στο κρίσιμο
ερώ τημα - διότι κανείς πολιτικός δεν
καίει τα ατού που σπάνια προσφέρει η
ιστορία: Γιατί δεν έδ ειξε ο Κ. Καρα
μανλής καθαρά τους Αμερικανούς;
Επειδή ο αντιαμερικανισμός στην Ελ
λάδα είναι δεδομένος και έντονος και
μπορείτε να φανταστείτε ποιες θα
ήταν οι επιπτώσεις αν κάποιοι άρχιζαν
να καίνε αμερικανικά αυτοκίνητα, είναι
η απάντηση. Και επειδή είναι υπεύ
θυνος πολιτικός, όπως λένε πρόσωπα
που τον γνωρίζουν.
Φαίνεται ότι σε πρώτη φάση και κατά
τη διάρκεια τη ς άκαρπης δικαστικής
έρευνας που προηγήθηκε των αποκα
λύψεων που έκαναν οι τρ εις υπουργοί,
διαμείφθηκε ένα άγνωστο ακόμα αλλά
έντονο διπλωματικό παρασκήνιο για
να βρεθεί μια λύση που θα έσωζε τα
προσχήματα για αμφ ότερες τις πλευ
ρές: «—Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να
υποκλέπτετε μια φιλική σας κυβέρνη
ση. —Καλά, μη φωνάζετε, τι θα επι
θυμούσατε παρακαλώ για να μην γίνει
πολύς ντόρος;». Δεν θα μπορούσε να
γίνει και δια φ ο ρ ετικά - διότι με ποια πα
ράταξη θα μπορούσε ο Κ. Καραμαν
λής να κινήσει έναν αντιαμερικανικό
αγώνα; Με τη Ντόρα και τον αμερικανοσπουδαγμένο Βύρωνα;
Υπάρχουν όμως και άλλα σενάρια για να μιλήσουμε σοβαρά. Όπως εκεί
να που εκπορεύονται από το επικοινωνιακό επ ιτελείο τη ς κυβέρνησης, που
επιμένουν ότι δεδομένης τη ς πατα
γώ δους αποτυχίας σε άλλους τομείς
και ενόψ ει εκλογών δεν θα έβλαπτε
και ολίγος αντιαμερικανισμός. Πράγ
μα που επιβεβαιώνεται από τη ματαίω
ση τη ς προσαύξησης των F-16 και τη
δήλωση ότι αυτή τη φορά θα
αγοράσουμε ευρωπαϊκά και κατά
προτίμηση γαλλικά. Γιατί η κοινοπρα
ξία των Eurofighter έχει και μια βρετα
νική ουρά η οποία μάλλον έχει μπλε
χ τεί κι αυτή
άσχημα
με την
Vodaphone.
Σε κάθε περίπτωση ο Κ. Καραμανλής
έχει ίσως μια μοναδική ευκαιρία να
αντισ τρέφ ει για μια ακόμη φορά υπέρ
του το δυσμενέστατο για την κυβέρνη
σή του κλίμα. Για φανταστείτε τ ι θα γ ί
νει αν περιμένει τα τελικά πορίσματα
τη ς δικαιοσύνης και των ειδικών αρ
χών για να προκηρύξει πρόωρες

εκλογές με μια σύγχρονη εκδοχή του
ιστορικού καραμανλικού ερωτήματος
«ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο»; Θα
γελάσουμε πολύ, στην περίπτωση αυ
τή, με τον Γιωργάκη και τη Ντόρα να
βρίσκονται ενώπιον ενός τρομερού δι
λήμματος: να πάνε κόντρα στους
φίλους και προστάτες τους ή να στρι
μωχτό ύν στη γωνία;
Προς το παρόν η υπόθεση των
υποκλοπών θέτει για μια ακόμη φορά
επιτακτικά το θέμα των δυνατοτήτων
και ικανοτήτων του επικοινωνιακού
επιτελείου της κυβέρνησης. Δύο επι
σημάνσεις
θα
κάνουμε
μόνον:
Πρώτον, είναι αδιανόητο να μην αναφ έρεται και να μην επισημαίνει κανέ
νας κυβερνητικός εκπρόσωπος ή κυ
βερνητικός αξιωματούχος το αδιαμφι
σβήτητο προηγούμενο των μαζικών
υποκλοπών επί Ανδρέα και Τόμπρα.
Μιας υπόθεσης δηλαδή που -μ α ζί με
τα σκάνδαλα του Κοσκωτά και της
Αγοράς του Αιώνα- συγκλόνισε πριν
από χρόνια το πανελλήνιο πολύ περισ
σότερο από τη σημερινή και οδήγησε
στην ανατροπή της κυβέρνησης του
Ανδρέα. Δεύτερον, είναι επίσης ακα
τανόητο να μην επισημαίνει κανείς
από την κυβερνητική παράταξη τις
προφανείς αναλογίες της τωρινής με
την άλλη υπόθεση υποκλοπών που
οδήγησε στην ανατροπή της κυβέρνη
σης Μητσοτάκη - ανεξάρτητα του
ποιος είναι και τι επιδιώκει ο Μητσοτάκης.
Αλλά, θα μου πείτε, εδώ έφτασαν να
ανέχονται την κυρία Λιάνη-Παπανδρέου
να εμφανίζεται ως θύμα υποκλοπών της
ΝΔ, με τις προηγούμενες «λεπτομέρει
ες» θα ασχοληθούν;
<§ft|
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Ποιος αγόρασε το σκοινί
για τον Τσαλικίδη;
του Ρεπόρτερ

Δεν μπορούμε ακόμα να επιβεβαιώσουμε πέραν πόσης αμφιβολίας την
πληροφορία, αλλά η πηγή από την οποία προέρχεται είναι λίαν αξιόπιστη και
έχει επιβεβαιωθεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν: Οι αστυνομικές και
δικαστικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση Τσαλικίδη έχουν στη διάθεσή
τους στοιχεία ότι αγόρασε ο ίδιος το σκοινί με το οποίο ανέβηκε στο
υπερπέραν. Αν αυτό αληθεύει, τότε δύο είναι τα ενδεχόμενα: είτε ο
Τσαλικίδης αυτοκτόνησε επειδή όπως ισχυρίζονται και συνάδελφοί του ήταν
«διαταραγμένη προσωπικότητα», είτε οδηγήθηκε σε αυτοκτονία επειδή
ανακάλυψε ή γνώριζε τι γινόταν μέσα στη Vodaphone, πήγαν να του
φορτώσουν την ευθύνη και δεν άντεξε τις πιέσεις.
ν αληθεύει η πληροφορία ότι ο
Τσαλικίδης αγόρασε μόνος του
το σκοινί, δημιουργούνται μερι
κά πολύ σοβαρά ερωτήματα για
τις δικαστικές και άλλες μεθο
δεύσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.
Για παράδειγμα: Γνωρίζει αυτή την πλη
ροφορία ο κ. Διώτης; Αν την γνωρίζει,
γιατί δεν κλείνει την έρευνα παρά τη συ
νεχίζει λέγοντας τη μια ότι θα κλείσει σε
δέκα μέρες και την άλλη σε είκοσι, αφή
νοντας έτσι περιθώρια για την καλλιέρ
γεια έντονης φημολογίας που είναι σί
γουρο ότι αποπροσανατολίζει από το
βασικό ζητούμενο: εκείνους που τοπο
θέτησαν, λειτούργησαν και εκμεταλ
λεύτηκαν το παράνομο λογισμικό;
Κάθε ανάκριση είναι μυστική, ιδιαίτε
ρα δε όσες έχουν να κάνουν με θέματα
δημοσίου συμφέροντος όπως ετούτη
που απασχολεί τον κ. Διώτη για τις
συνθήκες θανάτου του δυστυχούς
Τσαλικίδη. Ο προϊστάμενός του όμως
και Προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Δ. Παπαγγελόπουλος δεν
φαίνεται να διερω τάται για τον τρόπο
που διαρρέουν κατά προτίμηση στο
συγκρότημα Λαμπράκη οι «προβλημα
τισμοί» του κ. Διώτη, οι οποίοι δημιουρ
γούν κλίμα μεγάλης ανησυχίας στην
κοινή γνώμη.
Για παράδειγμα, στο Βήμα της 19/2/06
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υπό τον τίτλο «Τι προβληματίζει τον Γ.
Διώτη» διαβάσαμε μεταξύ άλλων τα
εξής: «Προβληματισμό έχουν προκαλέσει στον εισαγγελέα Γ. Διώτη ορισμένα
στοιχεία που εντόπισε στο διαμέρισμα
του Κώστα Τσαλικίδη κατά την αυτοψία
που διενήργησε. Ο εισαγγελέας που διε
ρευνά τις συνθήκες θανάτου του Κ. Τσα
λικίδη αναρωτήθηκε για ποιον λόγο, αν
πράγματι αυτοκτόνησε, διάλεξε να το
κάνει μπροστά στην πόρτα του μπάνιου,
σε σημείο που θα τον δυσκόλευε, καθώς
το σχοινί που ήταν δεμένο στις σωληνώ
σεις του καλοριφέρ που περνούσαν στο
βάθος του παταριού έκανε γωνία και δεν
αιωρούνταν όπως συνήθως συμβαίνει.
Ειδικοί έχουν εξηγήσει στην οικογένεια
ότι η γωνία του σχοινιού ήταν τέτοια που
το βάρος του σώματος θα μοιραζόταν,
με αποτέλεσμα να παρατείνεται ο χρό
νος θανάτου. Παράλληλα, το ύψος του
παταριού είναι δύο μέτρα, με αποτέλε
σμα τα πόδια του νεκρού σώματος να
απέχουν μόλις 10 εκατοστά από το πά
τωμα».
Παρόμοιοι ισχυρισμοί απευθύνονται
σε αφελείς και έχουν σκοπό μόνο την
καλλιέργεια κλίματος ανησυχίας και
τον αποπροσανατολισμό. Γιατί άραγε
οι σούπερ πράκτορες - δράστες που
υπονοεί το δημοσίευμα περί προβλη
ματισμών του κ. Διώτη να μπήκαν σε

τέτο ιο κόπο; Τόσο ανόητοι ήταν που
δεν πρόσεξαν ότι «τα πόδια του νεκρού
σώματος απείχαν μόλις 10 εκατοστά
από το πάτωμα»] Και για τί να μπουν σε
τέτο ιο κόπο, να αγοράσουν δηλαδή το
σκοινί, να βγάλουν αντικλείδια από το
σπίτι του εκλιπόντος, να μπουν κρυφά
μέσα, να στηθούν και να τον περιμέ
νουν να σ τείλει τα τελευταία του email, πριν τον εξαποστείλουν στο δημι
ουργό μας; Δεν μπορούσαν να του κά
νουν απλώς μια θανατηφόρα ενεσούλα; Και τα ίχνη πάλης; Γ ιατί δεν βρέθη
καν ίχνη πάλης; Παραδόθηκε αμαχητί
στους εκτελεσ τές του ο άτυχος Τσαλι
κίδης;
Παρόμοιες περιπτώσεις μεθοδευμέ
νων «διαρροών» με στόχο τη δημοσιό
τητα παρατηρήθηκαν και στην προη
γούμενη υπόθεση που είχε αναλάβει ο
κ. Διώτης ως ειδήμων στην τρομοκρα
τία. Εκείνη τη ς αιματηρής ένοπλης λη
στείας στη Σόλωνος που αποδόθηκε
αμέσως στην «τρομοκρατία», για να
αποδειχθεί πολύ σύντομα ότι δεν είχε
καμία σχέση.
Μέχρι να αποδειχθούν οι ισχυρισμοί
περί δολοφονίας ένα είναι σίγουρο: Η
δικαστική διερεύνηση του θανάτου του
Τσαλικίδη ήταν μάλλον ένας τρόπος
για να ασχοληθεί με την υπόθεση των
υποκλοπών και ο τρομερός διώιαης

της τρομοκρατίας Ιωάννης Διώτης ένας πραγματικός ειδήμων του θέμα
τος. Όπως όμως γράφ ουμε σε άλλες
σελίδες, τηλεφω νικές παρακολουθή
σεις «με τη βούλα του εισαγγελέα» γ ί
νονταν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο
του 2002, σε μια περίοδο που η αντιτρομοκρατική τη ς ΕΛΑΣ και η ΕΥΠ «σά
ρωναν» όλους τους πολιτικούς χώρους
για να αντλήσουν πληροφορίες για την
τρομοκρατία και τη 17Ν.
Εισαγγελέας τη ς αντιτρομοκρατικής
επί ΠΑΣΟΚ, ο άνθρωπος δηλαδή που
έδινε τις παραγγελίες για παρακολου
θήσεις, ήταν ο Ιωάννης Διώτης. Την
ίδια περίοδο, επικεφαλής τη ς αντιτρομοκρατικής ήταν ο σημερινός υπαρχηγός της ΕΛΑΣ Σ. Σύρος, ο οποίος επί
σης ενεπλάκη στη διερεύνηση της
υπόθεσης Τσαλικίδη-υποκλοπών. Άκρως ενδιαφέρουσες συμπτώσεις όπως σημειώνουμε και αλλού.
Εντύπωση προκαλεί, τέλος, η του λά 
χιστον άκομψη ενέργεια του Προϊστα
μένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δ.
Παπαγγελόπουλου να αφ αιρέσει τον
φάκελο Τσαλικίδη από την προηγού
μενη εισαγγελέα που την είχε αναλάβει και να την αναθέσει στον κ. Διώτη.
Αληθεύει άραγε ότι ο τελευτα ίος
προορίζεται για νέος Προϊστάμενος
της Εισαγγελίας; Στην περίπτωση αυ
τή θα αποδειχθεί πολύ ικανός. Το
2004, αμέσως μετά την άνοδο της ΝΔ
στην εξουσία, ο κ. Βουλγαράκης έδω
σε πραγματική μάχη με τον Άρειο Πά
γο και τον συνάδελφό του κ. Παπαληγούρα προκειμένου να παραμείνει ο κ.
Διώτης στη θέση του εποπτεύοντος τις
έρευνες για την τρομοκρατία. Έχασε
όμως τη μάχη, επειδή ο Ά ρειος Πάγος
αποφάσισε να απομακρύνει από την
αντιτρομοκρατική τον κ. Διώτη και τον
αντικατέστησε με τον κ. Ασπρογέρακα. Χωρίς βεβαίως να πληροφορηθεί
ποτέ η κοινή γνώμη του ς πραγματι
κούς λόγους για τη μετακίνηση Διώτη.
Επειδή λοιπόν όλα γίνονται στο πα
ρασκήνιο και οι εικοτολογίες δίνουν
και παίρνουν, μπορούμε κι εμείς να ε ι
κάσουμε ό,τι θέλουμε από το αδιαμφι
σβήτητο γεγονός δύο παράλληλων
σχέσεων: Την υποστήριξη που πρόσφερε ο πρώην υπουργός Δημόσιας
Τάξης και στον κ. Κορωνιά και στον κ.
Διώτη.
<Ρ&

Τηλεφωνικές υποκλοπές
και διεταιρικά συμβόλαια
του Γ. Γρυμπογιάννη

Οι τηλεφωνικές υποκλοπές, αποκαλυφθείσες και μη, είναι άκρως σοβαρό
ζήτημα. 0 θάνατος ενός επιχειρησιατικού στελέχους που βρέθηκε στον δρόμο
των ηθικών -ίσως και φυσικών- αυτουργών της παρανομίας, είναι ένα τραγικό
γεγονός, που δεν πρέπει να «θαφτεί». Είναι η πιο αντιληπτή άκρη της κλωστής
που οδηγεί σε κέντρα από τα οποία πρέπει να απαλλαγούμε.

άτι που δεν έχει επισημανθεί κριμένους για κάθε λειτουργία γρα
όσο θα έπρεπε, είναι η ύπαρξη
πτούς κανόνες. Κανόνες περιοδικής
και λειτουργία απόκρυφων και έκτακτης παρακολούθησης και
συμβολαίων συνεργασίας με ελέγχου, που αφορούν από τον σχε
ταξύ επιχειρήσεων. Συμβόλαια δίασμά με ασφαλιστικές δικλείδες,
και συνεργασίες (αλλά και υποσυμ- έως και τη λειτουργία δομών και δια
βόλαια και υπεργολαβίες) που αφο δικασιών. Κανόνες ελέγχου των οποιρούν παντός είδους παραγωγικές,
ωνδήποτε δραστηριοτήτων και πρω
τεχνικές, επιστημονικές, εμπορικές τοβουλιών που καθ’ οιονδήποτε τρό
«δουλειές». Αφορούν παντός είδους
πο σχετίζονται με επιχειρηματικές
κώδικες, από τηλεφωνικούς μέχρι δραστηριότητες και διαδικασίες, είτε
εξοπλιστικούς, κ.λπ., έως και πανεπι με το κύρος και τη φήμη των εταιρει
ών. Όλοι αυτοί οι αναλυτικοί εταιρικοί
στημιακές έρευνες.
κανόνες ελέγχου συνοψίζονται σε ένα
Η «ηρωική», γραπτή και επίσημη
ενιαίο
κείμενο «ηθικών αρχών» των
διατύπωση μιας Επιθεωρήτριας Ερ
γασίας, που αφορά το πεδίο των ερ εταιρειών (τα περίφημα «ethics»).
γατικών δικαιωμάτων. Γράφει: «Με το
Ένα σοβαρό ζήτημα που δεν έχει
να μη χορηγείται στο Συμβούλιο Ερ εξεταστεί, είναι τα γραπτά πρωτόκολ
γαζομένων το συμβόλαιο (σ.σ. πρό λα συμφωνιών που αφορούν τις δύο
εταιρείες (Ericsson και Vodaphone)
κειται για συγκεκριμένο συμβόλαιο
μεταξύ δύο εταιριών), στερείται το που εμπλέκονται. Ποιοι είναι οι κανό
Συμβούλιο Εργαζομένων την πλη νες ελέγχου και τα αποτελέσματα των
ροφόρηση για την οριοθέτηση των ενδο-διεταιρικών ελέγχων; Είναι δια
θέσιμοι; Ποιες σχετικές υπευθυνότη
δικαιωμάτων των εργαζομένων».
Το πώς μπορεί να λειτουργήσει και τες και παραλείψεις προκύπτουν;
Η ύπαρξη διεταιρικών συμφωνιών
πού μπορεί να καταλήξει αυτή η μη
από την άλλη, είναι ένα θέμα που
οριοθέτηση δικαιωμάτων (ατομικών,
εταιρικών και εθνικών) στην περίπτω αποτελεί στην ουσία εκχώρηση αρ
μοδιότητας (εν προκειμένω κρίσιμης
ση των υποκλοπών, το είδαμε: και τα
για την πολιτεία) που μπορεί να αλλά
εθνικά και τα ατομικά και τα εταιρικά
ζει δομές, υπευθυνότητες, όρους, να
δικαιώματα παραβιάστηκαν και όπως
προσθέτει υπεργολαβίες και τελικά
φαίνεται έχουμε και την τραγική
εμπλοκή και κατάληξη ενός νέου αν να μετατρέπει την απαιτούμενη δια
θρώπου. Πρέπει να τονιστεί ότι η λει φάνεια σε συσκότιση. Ποιος είναι αρ
μόδιος και υπεύθυνος, για ποιο θέμα,
τουργία των απόκρυφων διεταιρικών
συμβολαίων υπακούει -εντό ς των τι και πώς πράττει; Ερωτήματα που
εταιρειώ ν- σε αυστηρούς και συγκε ζητούν απαντήσεις.
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Στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Εθνικού
Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στις 18 Μάρτη,
λίγο πριν τους αποκοιμίσει όλους, ο
Γιώργος Παπανδρέου προσπάθησε να
σηκώσει τους τόνους. Μη βρίσκοντας κάτι
να πει που να σχετίζεται με τη δράση του
δικού του χώρου, επικαλέστηκε τους
φοιτητές και τους μαθητές της Γαλλίας.
«Οι νεολαίοι οτη Γαλλία -ε ίπ ε - δίνουν τη

δική τους απάντηση οτη συντήρηση. Το
σύνθημα τους είναι: Είμαστε επαναστάτες
με αιτία. Καλούμε και τους δικούς μας
νέους να κάνουν το ίδιο και να γίνουν κι
αυτοί επαναστάτες με αιτία».
ούτη η γεμάτη στερεοτυπικές αοριστίες αναφορά του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ διακόπηκε τρ εις φο
ρές από τα χειροκροτήματα των
μελών του σώματος. Άραγε τα
μέλη του Εθνικού Συμβουλίου να ντρά
πηκαν να υπενθυμίσουν στον πρόεδρό
τους ότι η νεολαία της Γαλλίας έχει ξε
σηκωθεί ενάντια σε ένα νόμο την
εφαρμογή του οποίου στην Ελλάδα
έχει ο ίδιος επανειλημμένα (και προε
κλογικά) προτείνει; Να το ξέχασαν; Ή
απλά δεν τους απασχόλησε καν το θέ
μα; Σε κάθε περίπτωση, η γελοιότητα
του πράγματος ήταν σε τέτοιο βαθμό
προφανής, ώστε δεν ήταν δύσκολο για
την κυβέρνηση να του τη βγει από τα
αριστερά, απλά θυμίζοντάς του τις
εξαγγελίες του.
Ας αφήσουμε όμως κατά μέρος τις
ελαφρότητες του παπανδρεϊκού τ έ 
κνου, για να εξετάσουμε την ουσία του
πράγματος. Δηλαδή το περιεχόμενο
του κυβερνητικού διατάγματος που
ξανασήκωσε τη Γαλλία στο πόδι και
επέφερε τη γενική μακαριότητα στο
Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, αλλά
και στα φιλικά προς αυτό μέσα, τα
οποία ανακάλυψαν όψιμα τη γοητεία
των κοινωνικών αγώνων που κατά τα
άλλα συνηθίζουν να λοιδορούν. Τι είναι
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αυτό το περίφημο CPE (Contrat
Premier Embauche), δηλαδή Συμβό
λαιο Πρώτης Πρόσληψης; Ας το πούμε
απλά: είναι η διάλυση κάθε κώδικα ερ 
γασίας και κάθε προστασίας στην απα
σχόληση, για τους εργαζόμενους κά
τω των 26 ετών. Πιο συγκεκριμένα, δί
νει το δικαίωμα στον εργοδότη να προ
σλαμβάνει (για τα επόμενα δύο χρόνια
τουλάχιστον) νέους εργαζόμενους χω
ρίς οποιαδήποτε σύμβαση ή δέσμευ
ση, με την ευχέρεια να τους απολύσει
οποιαδήποτε στιγμή χωρίς αιτιολόγη
ση και -κ υ ρ ίω ς - χωρίς αποζημίωση. Η
κυβέρνηση ντε Βιλπέν θεωρεί ότι το
διάταγμα αυτό επιτίθεται στην ανερ
γία, για τί δίνει στους εργοδότες κίνη
τρο να προβούν σε μαζικές προσλή
ψεις χωρίς ρίσκο. Οι νέοι εργαζόμενοι
της Γαλλίας το είδαν αλλιώς: θεωρούν
ότι το διάταγμα επιτίθεται στους ίδι
ους, για τί τους αφήνει απροστάτευ
τους απέναντι στους εργοδότες. Πρό
κειται περί παρεξήγησης; Μήπως οι νέ
οι εργαζόμενοι στη Γ αλλία προτιμούν
να κάθονται παρά να δουλεύουν; Μή
πως έχουμε να κάνουμε απλά με δια
φορετικές οπτικές;
Θα λέγαμε ότι πίσω από την κοινωνι
κή ένταση που συγκλονίζει τη Γ αλλία
κρύβεται η βαθιά, η ουσιαστικότερη

του Κ. Κουφογιώργου

Ο Μάρτης των γάλλων εργαζομένων

αντίθεση ανάμεσα σε αυτό που ονομά
ζεται αριστερά και σε αυτό που ονομά
ζεται δεξιά. Ό χι σε επίπεδο διακηρυκτικό ή ψευδώς αξιακό, αλλά σε επίπε
δο πραγματικό. Η ουσία της δεξιάς, νε
οφ ιλελεύθερης πολιτικής των τελευ
ταίων δεκαετιώ ν βασίζεται σε ορισμέ
νους πολύ συγκεκριμένους άξονες:
μείωση τη ς παραγωγής, χτύπημα της
απασχόλησης, μείωση του λεγομένου
κοινωνικού κόστους (μισθοί, συντά
ξεις, επιδόματα, δημόσιες υπηρεσίες)
και υπέρογκη αύξηση των κερδών του
μεγάλου κεφαλαίου, όχι μέσω της
όποιας συμμετοχής του στην αύξηση
τη ς πίτας, αλλά μέσω μιας διαρκούς
διαδικασίας αναδιανομής του εισοδή
ματος κατά των φτωχότερων και υπέρ
των πλουσιότερων (διαδικασία που συντελείτα ι τόσο μέσα από τις τράπεζες
και το χρηματιστήριο, όσο και μέσα
από τη δημοσιονομική πολιτική, την
πολιτική τιμών κ.ά.). Κομμάτι της πολι
τικής αυτής είναι και η προσπάθεια με
τα φ ορά ς τη ς πολιτικής -κ α ι συχνά και
τη ς ψ υχολογικής- ευθύνης γ ι’ αυτήν
την εξέλιξη στην ίδια την κοινωνία: αν
οι εργαζόμενοι δε μπορούν να απο
λαύσουν όσα θέλουν είναι γιατί κοστί
ζουν πολύ. Ακόμα περισσότερο ασφα
λώς, ισχύει το παραπάνω για τους «μη

Φωτό: Nicolas

παραγωγικούς» εργαζόμενους: τους
άνεργους και το υ ς συνταξιούχους.
Η πολιτική αυτή δεν αποτελεί βέβαια
μονοπώλιο τη ς δεξιάς. Είναι πολύ αγα
πητή και σε ένα κομμάτι τη ς «αριστε
ρός», που περιλαμβάνει τον κύριο
όγκο της πάλαι ποτέ πανίσχυρης ευ 
ρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Πέρα
από τις αμετροέπειες του Παπανδρέου, που εκστομίστηκαν σε μία από τις
συμβολικές μητροπόλεις τη ς ελληνι
κής ανεργίας, το Λαύριο, η περιβόητη
μείωση του κοινωνικού κόστους έγινε
το σύνθημα στα χείλη ουκ ολίγων ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών, ιδια ίτε
ρα κατά την περίοδο που κυβέρνησαν.
Το Συμβόλαιο Πρώτης Πρόσληψης
του δεξιού ντε Βιλπέν δεν είναι παρά η
πιο νεοφιλελεύθερη εξέλιξη των Νέων
Απασχολήσεων του σοσιαλιστή Ζοσπέν, καμάρι τη ς αριστερής τάσης της
σοσιαλδημοκρατίας, αλλά όχι και τη ς
γαλλικής αριστερός, που το 2002 προ
τίμησε να πάει για ψάρεμα από το να
τον ξαναψηφίσει.
Η μετακύλιση τη ς ευθύνης για την
ανεργία στο κόστος εργασίας, είναι
λοιπόν η κατ’ εξοχήν δεξιά οικονομική
πολιτική. Η άρνησή τη ς είναι η κατ’ αρ
χήν αριστερή πολιτική. Τουλάχιστον
στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα.
Την πολιτική αυτή την άσκησε για λο
γαριασμό τη ς η γαλλική νεολαία, αλλά
επίσης -κ α ι αυτό είναι το πλέον ελπιδοφόρο- και οι γάλλοι εργαζόμενοι
στο σύνολό τους, που αρνήθηκαν να
στρέψουν το βλέμμα από μία επίθεση
που φαινομενικά δεν του ς αφορούσε
άμεσα. Το Σάββατο 18 Μάρτη στους
δρόμους τη ς
Γαλλίας
βρέθηκαν
2.000.000 φ οιτητές, νέοι και παλιοί ερ 
γαζόμενοι, διεκδικώντας από κοινού
την απόσυρση του νόμου. Τα ελληνικά
MME στάθηκαν στο συμβολικό πεδίο,
επέμειναν στην κατάληψη τη ς Σορβόν
νης από του ς φ οιτη τές και τις συ
γκρούσεις των νέων με τα γαλλικά
MAT (CRS) στο περίφημο Quartier
Latin, που αναδύουν ένα άρωμα Μάη
του ’68. Δεν ασχολήθηκαν καθόλου με
το γεγονός ότι ο Μάης του ’68 ούτε τ ό 
σο μαζικές διαδηλώ σεις γνώρισε, ούτε
τόσο συγκεκριμένο κοινωνικό περιεχό
μενο είχε (από την άλλη διέθετε μια
επιθετική αύρα εν συγκρίσει με τον
αμυντικό χαρακτήρα των σημερινών

κινητοποιήσεων).
Πίσω από ετούτη την απολύτως λαθε
μένη ανάλυση του κινήματος αυτού,
που τονίζει ένα νεανικό και λανθάνοντα
ρομαντικό χαρακτήρα της εξέγερσης,
κρύβεται επιμελώς η σημαντική εξέλιξη
που βιώνει η Ευρώπη, και ειδικά η Γαλ
λία, τα τελευταία χρόνια: το γεγονός
ότι η ίδια η κοινωνία ξεπερνά το σοκ
του πολιτικού εκφυλισμού της αριστε
ρός και αρχίζει να κάνει πολιτική για
τον εαυτό της. Βρισκόμαστε στις απαρ
χές νέων συγκροτήσεων με χαρακτήρα
ταξικό, κάτι που φαίνεται ότι οι ελίτ -κα ι
δη οι α ρ ισ τερ ές- είχαν αποκλείσει μετά
τις νεοφιλελεύθερες νίκες της δεκαε
τία ς 1985-1995 και την αντίστοιχη δίδυ
μη κατάρρευση των προσδοκιών από
το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο και το
μοντέλο του υπαρκτού σοσιαλισμού.
Η γαλλική κοινωνία δημιουργεί για
τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο πολιτι
κά γεγονότα, ερήμην των θεωρούμε
νων πολιτικών εκπροσώπων της. Τον
περασμένο Μάη, το 56% των Γάλλων
(και ακόμη το 75% των ψηφοφόρων
τη ς αριστερός -τω ν σοσιαλιστών συ
μπεριλαμβανομένων- και το 80% των
εργατών) καταψήφισε την ευρωπαϊκή
συνταγματική συνθήκη (πυρήνας της
οποίας ήταν ακριβώς η μετακύλιση της
ευθύνης για τη δυσλειτουργία της Ευ
ρώπης στο κοινωνικό κόστος), σε πεί
σμα ολόκληρου του γαλλικού πολιτι
κού και οικονομικού κατεστημένου.
Έ ξι μόλις μήνες αργότερα, η εξέγερση
των υποβαθμισμένων προαστίων των
γαλλικών μεγαλουπόλεων (που επίσης
λανθασμένα αναγνώστη κε στην Ελλά
δα ως εξέγερση μεταναστών), θορύ
βησε όλη την Ευρώπη με τη βία και την

απελπισία της. Σήμερα, η πολύ πιο ορ
γανωμένη και συνειδητή άρνηση των
γάλλων εργαζομένων να δεχτούν ότι
το κόστος εργασίας είναι υπεύθυνο
για την ανεργία, αναπαράγει την αμη
χανία σε όσους γοητεύθηκαν από τα
θέλγητρα της μονομερούς σκέψης
των τελευταίων δεκαετιών.
Η απάντηση της γαλλικής κυβέρνη
σης στο κίνημα διαμαρτυρίας βασίστη
κε στην καταστολή. Δεν είναι τυχαίο.
Είναι η ίδια απάντηση που έδιναν οι
εξουσίες σε όλα τα μαζικά κινήματα
που ήταν αδύνατο να ελεγχθούν και να
κατευναστούν από πολιτικές δυνάμεις
και μετριοπαθή συνδικάτα, γιατί απλά
δεν είχαν αναφορά σε αυτά. Είχαμε να
δούμε κάτι ανάλογο σε μαζική κλίμακα
από τις αρχές του προηγούμενου αιώ
να, ακόμα περισσότερο από τα τέλη
του 19ου. Ή ταν τότε περίπου που οι
πρώτοι θεωρητικοί του σοσιαλισμού
υποστήριζαν ότι «η απελευθέρωση της
εργατικής τάξης θα είναι έργο της
ίδιας». Η Ευρώπη και ο κόσμος όλος
δεν πρόλαβαν να επιβεβαιώσουν ή να
διαψεύσουν ετούτο τον αφορισμό. Η
διαχείριση των εργατικών δικαιωμά
των πέρασε σε πολιτικά σχήματα που
απέτυχαν θορυβωδώς. Ίσως κάποτε
μάθουμε. Στο μεταξύ, και όσο η πολιτι
κή αριστερά παραμένει μακάριος και
αμήχανος θεατής του νεοφιλελευθερι
σμού, μαθαίνουμε ότι είναι η υπερά
σπιση των δικαιωμάτων της εργασίας
που είναι έργο των εργαζομένων των
ίδιων. Απέναντι στην πολιτική αριστε
ρά, είναι η κοινωνική αριστερά που
έχει την πρωτοβουλία.
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«Ποια Ευρώπη τελικά θέλουμε;»
'

Πριν έναν σχεδόν χρόνο, ολόκληρη η Ευρώπη
κινούνταν στους ρυθμούς του Ευρωσυντάγματος
και διεξάγονταν κατά τόπους τα δημοψηφίσματα
για να κυρώσει το κάθε κράτος μέλος την πρώτη
ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη. Όμως μετά το
γαλλικό και το ολλανδικό «όχι», το θέμα του
Συντάγματος αλλά και το όραμα της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης φαίνεται να βρίσκονται στις
καλένδες. Κανείς πλέον δεν αναφέρεται σε αυτά
και οι περισσότεροι ευρωπαίοι ηγέτες
αναλώνονται σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής
της Ένωσης. Κάποιοι μιλούν για ενταφιασμό του
Συντάγματος, ενώ κάποιοι άλλοι, περισσότερο
μετριοπαθείς, κάνουν λόγο για μια αναγκαία
περίοδο κατά την οποία το ευρωπαϊκό όραμα
βρίσκεται αναπόφευκτα στην κατάψυξη. Σε κάθε
περίπτωση, όλοι, πριν μιλήσουν για την ενοποίηση,
θέτουν το πρωταρχικό ερώτημα: «Ποια Ευρώπη
τελικά θέλουμε;».

χρονική περίοδος που διέρχε
τα ι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένω
ση, χαρακτηρίζεται από πολύ
διαφορετικές συνθήκες και φυ
σικά από άλλους πρωταγωνι
στές. Ο πάλαι ποτέ πανίσχυρος «γαλλογερμανικός άξονας», που αποτελού
σε και τη σπονδυλική στήλη της διαδι
κασίας ενοποίησης, έχει πια ατονίσει.
Κατ’ άλλους μάλιστα είναι ανύπαρ
κτος.
Ο γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ είναι
πολιτικά αποδυναμωμένος, τόσο στην
εσωτερική πολιτική σκηνή όσο και στις
Βρυξέλλες. Το «όχι» των Γάλλων ήταν
ένα ισχυρό σοκ όχι μόνο για την Ένω
ση αλλά και για τον ίδιο προσωπικά.
Άλλωστε ήταν δική του απόφαση να
διεξαγάγει δημοψήφισμα, αν και η
εντεινόμενη ανεργία στη χώρα του και
ο φόβος ένταξης της Τουρκίας στην
Ένωση προδιέγραφαν το αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος από την αρχή.
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ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Και εκεί που το σοκ από το «όχι» φ αι
νόταν να έχει ξεπεραστεί, τα πολλα
πλά προβλήματα στο εσωτερικό της
Γαλλίας κάθε άλλο παρά ομαλό τέλος
της πολιτικής του ζωής επιφυλάσσουν
στον γάλλο πρόεδρο. Αφενός, ο Νικολά Σαρκοζί υπονομεύει τον κ. Σιράκ
σταθερά και φανερά, δείχνοντας τον
διακαή πόθο του να είναι ο επόμενος
ένοικος του μεγάρου των Ηλυσίων.
Αφετέρου, ο πρωθυπουργός Ντομινίκ
ντε Βιλπέν αντιμετωπίζει τις έντονες
αντιδράσεις των Γάλλων, που έχουν
βγει στους δρόμους δύο φορές σε διά
στημα τεσσάρων μηνών. Η πρώτη ήταν
για να διαμαρτυρηθούν για το ρατσι
σμό και τις διακρίσεις που εμφωλεύ
ουν στη γαλλική κοινωνία. Ονομάστη
κε «η επανάσταση των αθλίων του Πα
ρισιού», από το ομώνυμο έργο του Βίκτορος Ουγκό. Οι γαλλικής υπηκοότη
τας μετανάστες δεύτερης και τρ ίτη ς
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γενιάς που ζουν στα γκέτο του Παρισι
ού και άλλων μεγάλο υπόλεων, έκαιγαν
σχολεία και αστυνομικά τμήματα επί
δεκαήμερο, μη αντέχοντας άλλο το πε
ριθώριο τη ς κοινωνίας και τη διαρκή
ανεργία που του ς ταλανίζει.
Επίσης, εδώ και δύο εβδομάδες, όλοι
ανεξαιρέτω ς οι Γάλλοι, φοιτητές, ερ
γ ά τες και συνδικάτα, αρνούμενοι να
συμβιβαστούν με το «Συμβόλαιο Πρώ
τη ς Απασχόλησης» που προβλέπει ότι
οι εργοδότες θα μπορούν εντός δύο
χρόνων να απολύουν νέους έως και 26
χρόνων, χωρίς αιτιολογία αλλά και χω
ρίς αποζημίωση, έχουν κατασκηνώσει
στους δρόμους. Θυμίζοντας το Μάη
του ’68, σύσσωμη η Γαλλία απεργεί,
υπερασπιζόμενη τη μακρά παράδοση
του κοινωνικού κράτους, με βάση την
οποία έχει δομηθεί η κοινωνία της.
Από την άλλη μεριά, ο τέω ς γερμανός
καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ είναι
πολιτικά αποστρατευμένος και οι συ-
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ντηρητικοί Χριστιανοδημοκράτες πή
ραν τη θέση των Σοσιαλδημοκρατών
στην εξουσία. Η καγκελάριος Άνγκελα
Μέρκελ είναι πλέον πανίσχυρη πολιτι
κά, τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ευ
ρώπη γενικότερα. Παρόλο που όλοι μι
λούσαν για την πύρρειο νίκη τη ς στις
γερμανικές εκλογές, αλλά και για τις
δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στην
εφαρμογή του προγράμματος τη ς λό
γω των ευαίσθητων ισορροπιών που
επιτάσσει μια κυβέρνηση συνασπι
σμού, εκείνη κατάφερε να τους διαψεύσει όλους. Αν και οι φήμες την ήθε
λαν μία άχρωμη πολιτικό, ικανή μόνο να
διαχειριστεί καταστάσεις και όχι να δη
μιουργήσει την τομή, το πάλαι ποτέ πο
λιτικό τέκνο του Χέλμουτ Κολ κατάφ ε
ρε να τους διαψεύσει όλους. Εκείνη,
ως νεόκοπη πρωθυπουργός και κάνο
ντας το ντεμπούτο τη ς σε σημαντικές
ευρωπαϊκές συναντήσεις, ήταν που κα
τέθεσε τη συμβιβαστική πρόταση για
τον προϋπολογισμό τη ς Ένωσης. Μία
πρόταση που κατάφερε να συμβιβάσει
τα πράγματα και να λύσει ένα φλέγον
θέμα το οποίο δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν οι υπόλοιποι ηγέτες, παρόλο
που έχουν αρκετά χρόνια πείρας στους
διαδρόμους των Βρυξελλών.
Έτσι, η παράδοση τη ς γαλλογερμανικής συμμαχίας, όπως εκφραζόταν με
τον ομώνυμο άξονα, τη ραχοκοκκαλιά
της Ευρώπης, δε φ αίνεται πως θα συ
νεχιστεί. Το ειδικό πολιτικό βάρος των
Σιράκ και Σρέντερ δε φ αίνεται ότι θα
το έχει κανένας από του ς διαδόχους
τους. Η Γαλλία, αν οι δημοσκοπήσεις
επαληθευτούν και ο Νικολά Σαρκοζί
εκλεγεί πρόεδρος, μάλλον θα αρχίσει
να τείνει χείρα φ ιλίας προς τις ΗΠΑ,
αφού ο νυν υπουργός Εσωτερικών δεν
έκρυψε ποτέ ότι είναι φιλοατλαντιστής.
Στη Γερμανία, η Άνγκελα Μ έρκελ έχει
ήδη δείξει ότι δεν την ενδια φ έρει ιδιαί
τερα η συνέχεια του «γαλλογερμανικού άξονα» και έχει ήδη αρχίσει να
«κλείνει το μάτι» ποικιλοτρόπως στον
πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους.
Βέβαια, την ώρα που ο υπέρ τη ς ενο
ποίησης άξονας τη ς Ευρώπης δ ιέρχε
ται πολιτική κρίση, το αντίπαλον δέος,
ο παραδοσιακά φιλοατλαντιστής Τόνι
Μπλερ δεν αντιμετωπίζει πλέον κανένα
πρόβλημα. Κέρδισε μία εκλογική διαδι
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κασία που όλοι έλεγαν ότι θα έχανε,
επιβάλλεται στη χώρα του κερδίζοντας
τη μία μετά την άλλη τις κοινοβουλευ
τικές μάχες και τονίζει συνεχώς ότι η
μορφή ενοποίησης της Ευρώπης δεν
μπορεί να είναι πολιτική ή πολιτισμική,
αλλά ακραιφνώς οικονομική. Εξάλλου,
οι συνθήκες που επικρατούν τώρα δεν
επιτρέπουν φιλόδοξα όνειρα και μα
κρόπνοα σχέδια σχετικά με την «ευρω
παϊκή ολοκλήρωση», την έννοια που εισήγαγε ο πρώην υπουργός Εξωτερι
κών τη ς Γερμανίας Γιόσκα Φίσερ σε
μία περίφημη πλέον διάλεξή του. Προς
το παρόν, η ΕΕ πάσχει από έλλειμμα
πολιτικής.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟ Υ’50
Πλέον λοιπόν το ερώτημα «ποια Ευ
ρώπη θέλουμε» είναι αυτό που πρέπει
πρώτα να απαντηθεί από τους ηγέτες
και τους λαούς της Ευρώπης, πριν
αναζωπυρωθεί η οποιαδήποτε διαδι
κασία για ολοκλήρωση του οράματος
τη ς ενοποίησης των κρατών της Γηραιάς Ηπείρου.
Οι επιλογές είναι δύο. Αφενός η πολι
τική ενοποίηση της Ευρώπης, σε βά
θος χρόνου βέβαια. Πρόκειται για ένα
όραμα που ξεκίνησε εδώ και 20 χρό
νια, όταν τα βασικά ευρωπαϊκά κράτη
κυβερνώνταν από σοσιαλδημοκρατικά
κόμματα. Όμως, μετά την άνοδο των
φιλελεύθερω ν και των συντηρητικών
κομμάτων στην εξουσία, αυτό το ομο
σπονδιακό όραμα άλλαξε και προβλή
θηκε η δεύτερη επιλογή: η μετατροπή
τη ς Ευρώπης σε μία οικονομική Ένω
ση, όπως ακριβώς ξεκίνησε στα τέλη
τη ς δεκαετίας του ’50 με την Ένωση
Άνθρακα και Χάλυβα.
Στην παρούσα φάση, με το φάντασμα
του Ευρωσυνπάγματος να στοιχειώνει
τα κοινοτικά κτήρια των Βρυξελλών, η
δεύτερη επιλογή φαίνεται να επικρα
τεί. Άλλωστε οι αποφάσεις των οργά
νων τη ς ΕΕ αποδεικνύουν του λόγου
το αληθές. Επί παραδείγματι, η οδηγία
Μπολκενστάιν, που ψηφίστηκε στα μέ
σα του περασμένου Φεβρουάριου,
αντικατοπτρίζει με σαφήνεια τη φιλε
λεύθερη οπτική της ενοποίησης. Εύκο
λα επίσης γίνεται αντιληπτό ότι τα περί
κοινωνικής συνοχής που αναφέρονται
στις ευρωπαϊκές συνθήκες και στο θε
μελιακό κείμενο τη ς Λισαβόνας, δεν

περιλαμβάνονται στο φιλελεύθερο
όραμα.
Το σχέδιο περί οικονομικής ενοποίη
σης της Ευρώπης μπορεί να συνοψι
στεί σε μία φράση, που εκφώνησε ο
βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23
Ιουνίου του περασμένου έτους, 7 ημέ
ρες πριν αναλάβει την προεδρία της
Ένωσης. «Στη σύγχρονη οικονομική
πολιτική δεν υπάρχει υπερβολικό κα
νονιστικό πλαίσιο για την προστασία
θέσεων εργασίας, που μπορεί να σώ
σει ορισμένες θέσεις σήμερα, αλλά εις
βάρος πολλών θέσεων αύριο», υπο
γράμμισε, ενώ λίγο μετά δήλωσε «πα
θιασμένος φιλοευρωπάίστής» (sic) αλ
λά και υποστηρικτής των απελευθερω
μένων αγορών. Με άλλα λόγια, «είναι
προτιμότερο να απολύσουμε σήμερα,
παρά να απολύσουμε αύριο τους δι
πλάσιους εργαζόμενους». Για την άλ
λη επιλογή, δηλαδή την εύρεση άλλων
τρόπων ενίσχυσης της ανταγωνιστικό
τητας, δίχως απολύσεις, ούτε λόγος...
Πάντως δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι
το φιλελεύθερο όραμα της οικονομι
κής ενοποίησης ενισχύεται και από τις
παρούσες συγκυρίες, δηλαδή τη δεινή
κατάσταση των οικονομιών των ευρω
παϊκών κρατών. Η Γηραιό Ήπειρος,
επιβεβαιώνοντας τραγικά αυτό της το
προσωνύμιο, γερνάει μέρα με τη μέρα.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, πέραν του
δημογραφικού, η ανεργία είναι άλλο
ένα φλέγον πρόβλημα. Σύμφωνα με
στοιχεία του ΟΟΣΑ, σε χώρες όπως η
Γαλλία και η Γερμανία ένας πτυχιούχος χρειάζεται 8 έως 10 χρόνια ώσπου
να αποκτήσει σταθερή εργασία, ενώ
ένας στους δύο ανειδίκευτους νέους
είναι μονίμως άνεργος.
Σε κάθε περίπτωση, είτε λόγω της οι
κονομικής συγκυρίας είτε λόγω της
ανόδου των φιλελεύθερων κυβερνήσε
ων (ο φιλελευθερισμός εκφράζεται
ενίοτε και από σοσιαλδημοκρατικά
κόμματα), το όραμα της πολιτικής ενο
ποίησης φαίνεται να απομακρύνεται
προς το παρόν και να μετατρέπεται η
Ένωση σε μία ζώνη ελεύθερων συναλ
λαγών. Βέβαια, το τι θα γίνει τελικά κα
νείς δεν το ξέρει. Είναι γνωστό πως η
Ιστορία κύκλους κάνει...
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Ο Μιλόσεβιτς
ξαναστοίχειωσε
τα Βαλκάνια
0 αιφνίδιος θάνατος του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς
-μυστηριώδης, όπως θεωρείται από πολλούς, ή όχι—
ήλθε σε μια στιγμή που στα Βαλκάνια δημιουργούνται
συνθήκες μιας νέας αναταραχής, καθώς στην περιοχή
βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες οι οποίες θεωρητικά
πιστεύεται ότι θα επιλύσουν ορισμένα ευαίσθητα θέματα
που μένουν ανοιχτά, δυνητικά όμως δεν αποκλείεται να
προκαλέσουν μια ανακύκλωση της βίας. Φυσικό λοιπόν,
θάνατος του Μιλόσεβιτς, πέρα
από τα ερωτήματα για την αιτία
που τον προκάλεσε, τα οποία
πήραν μυθιστορηματικό χαρα
κτήρα, ξανάφερε στο προσκήνιο
και το κυρίαρχο ερώτημα σχετικά με τις
πραγματικές ευθύνες του πρώην προέ
δρου, τον οποίο άλλοι χαρακτηρίζουν
ήρωα και άλλοι χασάπη των Βαλκα
νίων. Ερώτημα, μάλιστα, το οποίο, εμ
μέσως πλην σαφώς, αγγίζει και το Διε
θνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης,
στα κρατητήρια του οποίου, όπου άφη
σε -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθή
κ ες - την τελευταία του πνοή, βρισκό
ταν τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρό
νια, στο πλαίσιο μιας ατέρμονης δίκης
που, μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν εί
χε αποδείξει ουσιαστικά τίποτε που να
δικαιολογεί το κατηγορητήριο-ποταμό
που είχε σχηματιστεί σε βάρος του.
Έτσι, το «παράπονο» της εισαγγελέως
Κάρλα ντελ Πόντε, ότι το Διεθνές Δικα
στήριο δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη
«διαλεύκανση» της υπόθεσης, ώστε ο
Μιλόσεβιτς να υποστεί τις συνέπειες
των εγκλημάτων του, ακούγεται μάλλον
κωμικοτραγικό. Περισσότερο επιβεβαι
ώνει την άποψη που έχει δημιουργηθεί
σε πολλούς, ότι, δηλαδή, το Διεθνές Δι
καστήριο της Χάγης αποτελεί στην ου
σία ένα εκδικητικό δικαστήριο, σκοπός
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μαζί με τη σορό του Μιλόσεβιτς να επιστρέφουν στα
Βαλκάνια οι μνήμες από τη φρίκη των αιματηρών
πολεμικών συγκρούσεων που συντάραξαν την περιοχή
για ολόκληρη την προηγούμενη δεκαετία, για να
προκαλέσουν συναισθηματικές εκρήξεις, τις οποίες
πάντως, με εξαίρεση μερικές δεκάδες χιλιάδες οπαδών
του, δεν συμμερίστηκαν στη μεγάλη πλειονότητά τους οι
ίδιοι οι Σέρβοι.

του οποίου είναι απλώς να επιβεβαιώ
σει την προπαγάνδα που είχε αναπτυ
χθεί εναντίον του Μιλόσεβιτς και των
Σέρβων γενικότερα, και παράλληλα να
προσφέρει μανδύα νομιμότητας στις
παράνομες πράξεις της «διεθνούς κοι
νότητας» με τους νατοϊκούς βομβαρδι
σμούς κατά της Γιουγκοσλαβίας το
1999 - μια ενέργεια στο πλαίσιο του νέ
ου δόγματος του ΝΑΤΟ που επικυρώ
θηκε και επίσημα λίγο μετά τη λήξη των
βομβαρδισμών, στη σύνοδο κορυφής
της Συμμαχίας στην Ουάσιγκτον.
Χαρακτηριστικό δείγμα, μάλιστα, του
πώς αντιμετωπίζει η εισαγγελέας ντελ
Πόντε το Διεθνές Δικαστήριο της Χά
γης, αποτελεί το γεγονός ότι πριν από
λίγο καιρό άφησε ελεύθερο από τις φυ
λακές του Δικαστηρίου τον πρώην
οπλαρχηγό του UCK Ραμούς Χαϊραντινάι, που έχει κατηγορηθεί για εγκλήμα
τα πολέμου σε βάρος των Σέρβων,
στον οποίο επέτρεψε να επιστρέφει
στην πατρίδα του και να ασχοληθεί με
την... πολιτική, μέχρι -υπ οτίθ ετα ι- να
τον ξανακαλέσουν για να δικαστεί.
Αντίστοιχα χαριστική συμπεριφορά
επέδειξε, εξάλλου, η κ. ντελ Πόντε τον
περασμένο Δεκέμβριο, όταν, κάτω από
την πίεση των ΗΠΑ και της Βρετανίας,
που ήθελαν εναγωνίως την έναρξη των
διαπραγματεύσεων της Τουρκίας για

την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αποφάσισε να κάνει το χατίρι της Αυ
στρίας και να δώσει το «πράσινο φως»,
για την έναρξη αντίστοιχων διαπραγμα
τεύσεων, και στην Κροατία, παρά το γε
γονός ότι η διαδικασία ένταξης είχε «πα
γώσει» για το Ζάγκρεμπ, μέχρι να παραδώσει στο Διεθνές Δικαστήριο τον επί
σης εγκληματία πολέμου στρατηγό Γκοντόβινα - τον οποίο πάντως οι Κροάτες
παρέδωσαν λίγο καιρό αργότερα.
Αντίθετα, τόσο από την κ. ντελ Πόντε
όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη
ρείται άτεγκτη στάση στο θέμα της
σύλληψης των Ράντοβαν Κάρατζιτς και
Ράτκο Μλάντιτς, την οποία έσπευσε να
ξαναθυμίσει η εισαγγελέας κατά τις
δηλώσεις τη ς αναφορικά με το θάνατο
του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Γεγονός
που αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση
της μεροληπτικής στάσης της «διε
θνούς κοινότητας» έναντι ιδιαίτερα των
Σέρβων.
Βεβαίως, χωρίς αμφιβολία, για πολ
λές από τις εκκρεμότητες που έμειναν
ανοιχτές στον ευρύτερο χώρο της
πρώην Γιουγκοσλαβίας, ένα μεγάλο
μέρος της ευθύνης βαρύνει τον Σλό
μπονταν Μιλόσεβιτς. Μόνο που, για τη
δικτατορική συμπεριφορά που επέδειξε και για τα τραγικά σφάλματα που
έκανε σε καίρια θέματα στρατηγικής

και τακτικής, σε όλη τη διάρκεια των
πολεμικών συγκρούσεων και μετά από
αυτές, θα έπρεπε να αφεθεί στην κρίση
του ίδιου του σερβικού λαού και όχι να
σταλεί στη Χάγη με κατηγορίες για
εγκλήματα πολέμου, τα οποία, σε τ ε 
λευταία ανάλυση, δεν έκανε ο ίδιος.
Άλλωστε, η ιστορία των πολέμων,
ακόμα και η πλέον πρόσφατη, διδά
σκει ότι σε κάθε πόλεμο συντελούνται
φοβερά εγκλήματα από όλες τις
εμπλεκόμενες πλευρές. Από επ ιτιθέ
μενους, από αμυνόμενους και ακόμα
από τρίτους που εμφ ανίζονται ως ου
δέτεροι. Και εκείνο που χαρακτηρίζει
τις όποιες εκ των υστέρων κρίσεις ε ί
ναι όχι τόσο η αντικειμενικότητα, όσο
η θέση που αντιπροσωπεύει ο ασκών
την κριτική, με δεδομένη, βεβαίως, την
προπαγάνδα που έχει υφανθεί σε κά
θε περίπτωση.
* * *

Για να πάρουμε όμως τα πράγματα με
τη σειρά: Ποιος ευθύνεται για τη διάλυ
ση της πρώην Γιουγκοσλαβίας; Ό χι βε
βαίως ο Μιλόσεβιτς, ή, τουλάχιστον,
όχι μόνον αυτός. Ουσιαστικά, η διάλυ
ση μεθοδεύτηκε αρχικά από τη Σλοβε
νία, από την οποία τη σκυτάλη πήρε κα
τόπιν η Κροατία, ενώ για το μακελειό
που ακολούθησε ευθύνονται τόσο ο
Μιλόσεβιτς όσο και ο Κροάτης Φράνιο
Τούτζμαν με τον Βόσνιο Αλία Ιζετμπέκοβιτς.
Ένα άλλο -τ ο μεγαλύτερο ίσω ς- μέ
ρος της ευθύνης για τις εκκρεμότητες
που έμειναν ανοιχτές στα Βαλκάνια,
πέφτει, εξάλλου, στο ρόλο που διαδρα
μάτισε ο διεθνής παράγοντας, με πρώ
τη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία,
αμήχανη αρχικά, παγιδευμένη στην
επιμονή ορισμένων τρίτω ν χωρών,
όπως κυρίως η Γερμανία, μπήκε στη
συνέχεια στο παιχνίδι, χωρίς όμως συ
γκεκριμένο σχέδιο, γεγονός που τελικά
εκμεταλλεύτηκαν οι ΗΠΑ με τους συμ
μάχους τους Βρετανούς. Με αποτέλε
σμα να καταφύγουν σε διάφορα εφ ευ
ρήματα και τεχνάσματα, είτε ενισχύοντας κάποιους από το υ ς εμπολέμους
-για ένα διάστημα και τον ίδιο τον Μι
λόσεβιτς- είτε μοιράζοντας υποσχέ
σεις για υποστήριξη στη δημιουργία
εθνικών κρατών, είτε σαλαμοποιώντας
εθνικές ομάδες.
Μια τακτική, κατάληξη τη ς οποίας

ήταν, οι διάφοροι εθνικισμοί, που ήδη
υπήρχαν, να ενισχυθούν περισσότερο
μέσα στο χάος τη ς διάλυσης της Ομο
σπονδίας και των αιματηρών συγκρού
σεων, με κύριο στόχο την αυτονόμηση
της κάθε οντότητας που προέκυπτε
από τη διάλυση, την κατά το δυνατό
επέκτασή της σε βάρος των υπολοίπων
και, μεταξύ των άλλων, την εξασφάλιση
μεγαλύτερων ωφελημάτων από τη δια
νομή τη ς ομοσπονδιακής περιουσίας.
Εθνικισμοί, όπως των Σέρβων, των
Αλβανών, των Κροατών, των μουσουλ
μάνων τη ς Βοσνίας και ακόμα των Σλά
βων τη ς ΠΓΔΜ, τους οποίους οι Δυτικοί
χώρισαν σε λιγότερο ή περισσότερο
«καλούς», επιλέγοντας ως μόνο «κακό»
τον σέρβικο. Με αποτέλεσμα να αντιμε
τωπίζουν -μ έχρ ι σήμερα ακόμα- τον
σέρβικο λαό ως αποδιοπομπαίο τράγο,
προσπαθώντας με κάθε τρόπο να τον
«στριμώξουν» όσο το δυνατό περισσό
τερο.
Κατάληξη όλων αυτών ήταν, στο πλαί
σιο τη ς κατά τους Δυτικούς διευθέτη
σης τη ς κρίσης, να παραμείνουν ανοι
χτά ορισμένα ζητήματα, τα οποία τώρα
προσπαθούν να κλείσουν, ενώ στο με
ταξύ δρομολογούνται και άλλα, η εξέ
λιξη των οποίων εκτιμάται ότι θα προκαλέσει νέες τριβές. Ζητήματα όπως η
συζητούμενη ανεξαρτησία του Κοσσυ
φοπεδίου, την οποία η Δύση θέλει να
επιβάλει με κάθε τρόπο, η διεξαγωγή
του δημοψηφίσματος για την απόσχιση

του Μαυροβούνιου, που είχε υποσχεθεί η αλήστου μνήμης Μαντλίν
Ολμπράιτ, καθώς και η «τακτοποίηση»
του τελικού «στάτους» της Βοσνίας,
όπου επιχειρείται η διάλυση της εκεί
Σερβικής Δημοκρατίας, ενώ στο μετα
ξύ νέες εντάσεις δρομολογούνται στην
επαρχία της Βοϊβοδίνας εκ μέρους της
ουγγρικής μειονότητας, γεγονός που
πιστεύεται ότι θα επηρεάσει και την
επαρχία του Σαντζάκ, στο οποίο κατοι
κεί μια μεγάλη κοινότητα Βόσνιων μου
σουλμάνων.
Ιδιαίτερα στο θέμα του Κοσσυφοπεδί
ου μάλιστα, για το οποίο τόσο το Βελι
γράδι όσο και η Πριστίνα εμφανίζονται
με ανυποχώρητες θέσεις, δεν αποκλεί
εται να ξαναβρεθούμε εμπρός σε μια
νέα δυναμική αντιπαράθεση του αλβα
νικού και του σερβικού εθνικισμού.
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι είναι
δυνατό να επιβληθεί κάποια φόρμουλα
«συμβιβαστικής λύσης», η οποία όμως
θα ικανοποιεί κυρίως την αλβανική
πλευρά. Οπότε, με δεδομένη την
εμπλοκή σε όλη τη διαδικασία των
σκληρών Αλβανών, ηγετών του πρώην
UCK, που επιμένουν ανοιχτά στη δημι
ουργία της «μεγάλης Αλβανίας», κανείς
δεν μπορεί να αποκλείσει ένα ξεσηκω
μό και των σέρβων ριζοσπαστών, με
κατάληξη ένα νέο γύρο συγκρούσεων,
με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την
ευρύτερη περιοχή.

Τ.Κ.Δ.
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Το Κόσοβο και η ανυπαρξία
εξωτερικής πολιτικής της κ. Μπακογιάννη
του Α. Διπλωματικού

Ως υπουργός Εξωτερικών σκανδιναβικής χώρας, που όχι μόνον δεν βρίσκεται
δίπλα στο Κόσοβο αλλά ούτε καν ανησυχεί για το θέμα, εμφανίστηκε κατά την
πρόσφατη επίσκεψή της στο Κοσσυφοπέδιο η νέα υπουργός Εξωτερικών της
Ελλάδας Ντόρα Μπακογιάννη, αναφέρουν μειδιώντας διπλωματικά στελέχη
της δικής μας και άλλων βαλκανικών χωρών.

Η υπουργός Εξωτερικών κ. Μπακογιάννη με το νέο πρόεδρο του Κοσσυφοπεδίου
Φατμίρ Σεϊντίου στην Πρίστινα.

ε μια στιγμή που δρομολογείται
σαφέστατα η ανεξαρτητοποίη
ση του Κοσσυφοπεδίου, γεγο
νός που με μαθηματική ακρίβεια
θα ανοίξει το δρόμο και για τη
σταδιακή διάλυση της ΠΓΔΜ και τη δη
μιουργία της «μεγάλης Αλβανίας», σε
μια στιγμή που ανοιχτά και προκλητικά
όλοι οι πολιτικοί παράγοντες του προ
τεκτοράτου -«UNMIKstan» το αποκαλούν οι ντόπιοι- κάνουν λόγο για «Τσαμουριά» στην Ελλάδα, η κ. Μπακογιάν-

Σ

νη παρουσιάστηκε εκεί υπεράνω όλων
ετούτων, ως απεσταλμένη των Βρυ
ξελλών κι όχι ως εκπρόσωπος τη ς ελ
ληνικής κυβέρνησης και των εθνικών
συμφερόντων της Ελλάδας.
Το Κοσσυφοπέδιο ήταν μεταξύ των
πρώτων προορισμών τη ς νέας υπουρ
γού Εξωτερικών, προφανώς επειδή
αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο θέ
μα, ενώ άλλοι βαλκανικοί προορισμοί
θα αναμένουν την επίσκεψή τη ς άγνω
στο για πόσο ακόμη. Η κ. Μπακογιάννη

είχε συζητήσεις με αξιωματούχουςτης
κυβέρνησης(;) τη ς Πρίστινα. Είδε τον
επικεφαλής τη ς «πολιτικής διοίκησης
των Ηνωμένων Εθνών» (UNMIK), τον
Πρόεδρο τη ς Βουλής, τον πρωθυ
πουργό και τον αρχηγό τη ς αντιπολί
τευσ ης καθώς και τον αρχηγό του σερβικού κόμματος που εκπροσωπείται
στη Βουλή. Ύ σ τερα από λίγες ώρες η
κ. υπουργός μετέβη στη Βιέννη προκειμένου να ενημερώ σει τον κ. Αχτισάαρι για τα τεκταινόμενα στην Πρίστινα.
Με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν κατά
την επίσκεψη, θέλουμε να θέσουμε με
ρικά καλόπιστα ερωτήματα που προκύ
πτουν από τις δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη (όπως εκείνες στο πρακτορείο
ειδήσεων ΤΑΝΓΙΟΥΓΚ) και την ενημέ
ρωση των διπλωματικών συντακτών.
Από τις δηλώσεις αυτές προκύπτει ότι
η ελληνίδα υπουργός επικεντρώθηκε,
πρώτον, στην έκφραση της επιθυμίας
για μια κατά το δυνατόν συναινετική
λύση που να διασφαλίζει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του Κοσσυφοπεδί
ου και, δεύτερον, στην προστασία των
δικαιωμάτων τη ς (σερβικής ιδίως) μειο
νότητας. Αν ήταν στη θέση της η σουηδή ή η Ολλανδή υπουργός Εξωτερικών,
τ ι διαφορετικό θα έλεγε;
Η κ. Μπακογιάννη μετέφερε υποτίθε
τα ι τις επίσημες(;) θέσεις της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης. Μήπως όμως είχε κάτι να
πράξει και ως ελληνίδα υπουργός Εξω
τερικών; Αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε
υπουργός κράτους μέλους της ΕΕ έχει
καθήκον να συνδράμει την Ένωση στην
αναζήτηση και τη διασάφηση μιας κοι
νής εξω τερικής πολιτικής. Για να μιλά
με σοβαρά όμως και όχι «επικοινωνιακά», υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει
πρόσωπα και πράγματα στην περιοχή
και να πιστεύει ότι η ΕΕ -ακόμα κι αν εί
χε θέσεις, ακόμα κι αν είχε εξωτερική

πολιτική και δεν παπαγάλιζε αμήχανα
τις αμερικανοβρετανικές θ έσ εις - θα
μπορούσε αυτή τη στιγμή να επηρεά
σει τη διαδικασία ανεξαρτητοποίησης
του Κοσσυφοπεδίου;
Τι προσθέτουν άραγε στην επίλυση
του ζωτικού αυτού προβλήματος οι κε
νές περιεχομένου φράσεις «είμαστε πε
πεισμένοι ότι χωρίς την αποτελεσματική
εφαρμογή των standards σε βάθος χρό
νου διακινδυνεύουμε σοβαρά να μ ετα 
τρέψουμε το Κόσοβο σε μια μονοεθνική
οντότητα»; Τι εννοεί άραγε η κ. υπουρ
γός; Δεν είναι de facto το Κοσσυφοπέ
διο μονοεθνική οντότητα; Τότε τι σημαί
νει η κάλυψη των θέσεων στον κρατικό
τομέα κατά 93% από Αλβανούς και τι
σημαίνει το γεγονός ότι ένα ποσοστό
12% Σέρβων, που διαρκώς μειώνεται,
σήμερα ζει απολύτως περιχαρακωμένο
σε συγκεκριμένες περιοχές;
Και τι εννοεί η κ. υπουργός με την
«δημιουργία ενός σταθερού και ασφ α
λούς περιβάλλοντος για τους θρησκευ
τικούς τόπους και όλη τη μοναστηριακή
κοινότητα του Κοσόβου»] Δεν είχε χρό
νο να επισκεφθεί κάποιους από τους
λεγάμενους ιερούς τόπους να δει τι
ακριβώς συμβαίνει εκεί; Πώς θα δια
σφαλιστεί αυτή η επιθυμητή σταθερό
τητα; Με την παραμονή τη ς ξένης
στρατιωτικής δύναμης (KFOR); Αυτό
εννοεί; Τότε γ ια τί δεν το λέει; Κι αν το
λέει έμμεσα, τό τε ποια η διαφορά με
ταξύ αυτής τη ς θέσης και τη ς αμερικανοβρετανικής, που ζητά την παραμονή
των ξένων στρατευμάτω ν για τουλάχι
στον μια δεκαετία ακόμη;
Μήπως έχει η κ. Μπακογιάννη την πα
ραμικρή έστω ιδέα τ ι σημαίνει για την
οικονομία του Κοσσυφοπεδίου η πα
ραμονή εκεί των ξένων στρατευμάτων;
Μήπως έχει επίσης ιδέα με ποιο ρυθμό
συντελείται η μεταφορά των εξουσιών
από τη διεθνή κοινότητα στους ντό
πιους; Γνωρίζει η κ. υπουργός ότι οι
ντόπιοι
αποκαλούν
το
Κόσοβο
«UNMIKstan» κι ότι οι ξένες δυνάμεις
αντιμετωπίζονται ως κατοχικές;
Για την αποτελεσματικότητά τους δε,
θου Κύριε... Ό ποιος έχει την ελάχιστη
εμπειρία από χώρες που διοικεί η «διε
θνής κοινότητα» -δ ηλα δή οι μισθοφό
ροι της UNM IK- ξέρ ει πολύ καλά πώς
θα αποκαταστήσει ο εσμός αυτός των
πόσης φύσεως τυχοδιω κτών την ειρ ή

νη στο Κοσσυφοπέδιο. Καλύτερα βέ
βαια το ξέρουν οι ντόπιοι, που μόνο
ένα πράγμα περιμένουν από εκείνους:
να φάνε, να πιούνε και να καταθέσουν
τα ποθητά δολάρια στις τσέπες τους.
Για τα θέματα πολιτικής ουσίας τώ
ρα: Ποια είναι για την κ. Μπακογιάννη
αυτά τα standards; Ποιος τα έθεσε;
Έχουν το παραμικρό νόημα σε σχέση
με τα υπαρκτά προβλήματα ή αποτε
λούν κακοσχεδιασμένες μεταφορές
προτύπων και φορμαλισμούς που
εξουδετερώ νονται σε χρόνο μηδέν
από τους ντόπιους, αλλά βεβαίως εξα
σφαλίζουν το άλλοθι που τόσο οι ντό
πιοι όσο και οι ξένοι -όπως η κ. Μπακογιά ννη - επιθυμούν; Με τη μικρή Ελλά
δα όμως, τη ς οποίας τυχαίνει να εί
ναι υπουργός η κ. Μπακογιάννη, πότε
θα προλάβει να ασχοληθεί; Εδώ έχει
να προωθήσει ολόκληρη «κοινοτική»
πολιτική. Με το αν οι Αλβανοί του Κοσ
συφοπεδίου έχουν ανοιχτά θέματα με
την Ελλάδα θα ασχολείταιτώ ρα; Με το
αν μιλάνε ανοιχτά για «Τσαμουριά» και
«Τσάμηδες»;
Εμείς βέβαια, ως κράτος, για μια ακό
μη φορά, δεν αναγνωρίζουμε ότι
υπάρχει θέμα. Σύμφωνα με την κοινή
οθωμανική μας κληρονομιά, εμείς το
χαβά μας, αυτοί το δικό τους. Τι θα επι
κρατήσει λέτε στο τέλος; Βεβαίως, στα
επίσημα δείπνα τα θέματα αυτά δεν
συζητούνται για να μην κοπεί η όρεξη
των συνδαιτυμόνων. Αλλά τις υπόλοι
πες ώρες τι ακριβώς κάνουν οι υπηρε
σίες του υπουργείου Εξωτερικών; Ενη
μερώνουν την ανώτατη πολιτική ηγε
σία για την άγρια προπαγάνδα που κά
νει κάθε μα κάθε Κοσοβάρος για τη
«μεγάλη Αλβανία»; Ενημερώνουν την
κυβέρνηση ότι η μεγάλη Αλβανία οικοδομείται πυρετωδώς κι ότι για τους Αλ
βανούς, τόσο της Αλβανίας όσο και
τη ς «Μακεδονίας» και του Κοσσυφοπε
δίου, αυτή είναι ήδη μια πραγματικότη
τα; Γνωρίζουν οι ελληνικές αρχές ότι
ήδη οι Αλβανοί μπαινοβγαίνουν από τη
μια περιοχή στην άλλη χωρίς κανέναν
έλεγχο και διατυπώσεις; Ή ασχολού
νται μόνο με την τηλεόραση μπας και
του ς πάρει καμιά μπάλα;
Πού να προλάβει να ασχοληθεί η κ.
Μπακογιάννη με όλα αυτά; Και μάλι
στα να μιλήσει, εκεί που λέει για την
προστασία των μειονοτήτων, και για

Ο Πρόεδρος της Σερβίας-Μαυροβουνίου
Τάντιτς με τη Ντόρα.

μια ελληνική μειονότητα στη Βόρειο
Ήπειρο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγμα
τ α - άσε που δεν είναι και σικ, ούτε πολιτικώς ορθά για τους υπερατλαντι
κούς συμμάχους μας. Γιατί όταν μιλά
ει κανείς με τον Θάτσι, τον Τσέκου και
τους άλλους οπλαρχηγούς του UCK,
πρέπει να είναι σικ. Μήπως εξάλλου
αυτοί δεν είναι; Τώρα ούτε καίνε ούτε
σφάζουν- κυκλοφορούν κοστουμαρισμένοι και σικάτοι. Κατόπιν τούτων
δεν θα μας προξενήσει έκπληξη αν
δούμε σε λίγο και μια επίσημη ανα
γνώριση των δικαιωμάτων των στρα
τιωτών του UCK, στους οποίους ένα
άλλο πρωτοπαλλήκαρό του, ο Αχμέτι,
των Σκοπιών, ζητά να χορηγηθεί τιμη
τική σύνταξη.
^
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για ενημέρωση στις εξελίξεις των
Επιστημών της Αγωγής

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Τ.Θ. 250 8 5 - 1 0 0 2 6 Αθήνα

e-mail: sygekp@hol.gr
Τηλ. 210-88.23.762
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ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Το χρονικό νέας εισβολής
στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα

Η ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη δημιουργεί καθημερινά θύματα που μένουν
ανώνυμα και μακριά από το φως της δημοσιότητας. Οι μαρτυρίες που
ακολουθούν είναι από ακτιβιστές της International Solidarity Movement και της
International Women’s Peace Service καθώς και Παλαιστινίων που αποτελούν το
ιατρικό προσωπικό των United Palestinian Medical Relief Committees (UPMRC)
και Palestinian Red Crescent Society (PRCS). Δείχνουν με απτά παραδείγματα
την καθημερινότητα που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι.

Ο εξευτελισμός στη χειρότερη μορφή του, με τις ουρές των Παλαιστινίων, ανδρών,
γυναικών και παιδιών, προσφύγων στον τόπο τους, που περιμένουν τον έλεγχο στα
φυλάκια που έχει στήσει ο ισραηλινός στρατός.

Κυριακή 19 Φεβρουάριου 2006
01:00: Αρχίζει μέσα στη νύχτα μεγά
λη επιχείρηση του ισραηλινού στρατού
κατοχής. Περίπου 50 τζιπ, δύο μπουλ
ντόζες και δύο ελικόπτερα εισβάλλουν
στον καταυλισμό, σφραγίζοντας όλες
τις εισόδους. Επιβάλλεται απαγόρευ
ση κυκλοφορίας και ξεκινούν έρευνες
από σπίτι σε σπίτι. Το πρωί, οι 17χρονοι
Ibrahim Issa Hader και Mohammed
Ahmad Natur πέφτουν νεκροί από
πραγματικά πυρά στο λαιμό και το στή

θος. Η επίσημη δικαιολογία του ισραηλινού στρατού είναι ότι τα παιδιά φ ύ
τευαν βόμβες. Πάνω από 30 έφηβοι
που πέταγαν πέτρες τραυματίζονται
από σφαίρες καουτσούκ και πραγματι
κά πυρά. Οι άοπλοι Salih Abu Aifa και
Mahmud Raje πυροβολούνται στα πό
δια και συλλαμβάνονται μέσα στο
ασθενοφόρο. Άλλος ένας ανήλικος πυροβολείται στον ώμο και κρατείται για
μισή ώρα από τον στρατό πριν μετα
φερθεί στο νοσοκομείο. Οι UPMRC

(United Palestinian Medical Relief
Committees) στήνουν πρόχειρη κλινι
κή μέσα στο Μπαλάτα για την άμεση
περίθαλψη των τραυματιών. Άλλοι
τρ εις Παλαιστίνιοι συλλαμβάνονται,
μεταξύ των οποίων ο Mohammed alQaysi, τοπικός ηγέτης των Ταξιαρχών
των Μαρτύρων του αλ-Άκσα. Το σπίτι
τη ς οικογένειας Χαμάμι στο οποίο τον
συνέλαβαν, ανατινάσσεται από τον ισραηλινό στρατό. Η ISM (Διεθνής Κίνη
ση Αλληλεγγύης) ανακοινώνει ότι ο
στρατός κατοχής έχει καταλάβει το
σχολείο θηλέων τη ς υπηρεσίας του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες UNRWA, μετατρέποντάς το σε προσωρινή στρα
τιω τική βάση με ηλεκτρογεννήτριες,
νερό και αντίσκηνα. Αργότερα ο ΟΗΕ
με επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνει
την είδηση. Περισσότερα από 20 σπί
τια καταλαμβάνονται από το στρατό,
που κλείνει ολόκληρες οικογένειες σε
ένα δωμάτιο. Μόνο ένα ασθενοφόρο
παραμένει μέσα στο Μπαλάτα, οι
τρα υμ ατίες αναγκαστικά μεταφέρονται με φ ορεία στην κύρια είσοδο του
καταυλισμού και από εκεί σε νοσοκο
μεία τη ς Νάμπλους.
19:10: Ο 22χρονος άοπλος Moham
med Subkhi Abu Hanade πυροβολείται
στο στήθος ενώ βρίσκεται στο σπίτι
του, από ισραηλινό ελεύθερο σκοπευ
τή σε διπλανό σπίτι που τελεί υπό κα
τάληψη. Ο στρατός υποχρεώνει την οι
κογένεια του Mohammed, 12 άτομα με
δύο μωρά, να βγουν από το σπίτι και να
στέκονται έξω στο δρόμο επί μιάμιση
ώρα υπό κράτηση. Ενώ μία έγγυος σε
κατάσταση σοκ και ένας τραυματίας
μεταφέρονται σε νοσοκομείο, το ασθε
νοφόρο τους παγιδεύεται από δύο
στρατιω τικά χάμμερ που ανοίγουν πυρ
και το χρησιμοποιούν ως ασπίδα μπρο
στά σε παιδιά που πετούν πέτρες.
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Δευτέρα 20 Φεβρουάριου 2006
07:15: Ισραηλινοί στρατιώ τες από
τζιπ πυροβολούν ασθενοφόρο και το
εμποδίζουν να πλησιάσει στο Μπαλάτα.
11:15:0 στρατός κατοχής προσπα
θεί να κλείσει την κλινική του ΟΗΕ με
προειδοποιητικές βολές και sound
bombs και εμποδίζεται η είσοδος
ασθενών.
13:00: Δύο ασθενοφόρα παρεμποδί
ζονται από ισραηλινά χάμμερ για περισ
σότερο από μισή ώρα. Τραυματίας από
σφαίρα στον ώμο ξυλοκοπείται από
στρατιώτες μέσα στο ασθενοφόρο, το
οποίο αφήνεται να φ ύγει μόνο όταν η οι
κογένεια του τραυματία φέρνει την τα υ
τότητά του. Διεθνείς εθελόντριες της
IWPS (International Women’s Peace
Service) φθάνουν περπατώντας στον
καταυλισμό Μπαλάτα. Γίνονται αυτόπτες μάρτυρες του πυροβολισμού δύο
αγοριών στο πόδι και τα πλευρά και τα
μεταφέρουν στα χέρια δύο χιλιόμετρα
πιο πέρα, για τί ο στρατός κατοχής δεν
επιτρέπει τη διέλευση ασθενοφόρου.
13:45: Ο Mohammed Yousef πυροβολείται στο κεφάλι από «σφαίρα κα
ουτσούκ», δηλαδή ατσάλινη σφαίρα με
περίβλημα καουτσούκ, η οποία εισχω
ρεί μερικά εκατοστά στο κρανίο του.
Άλλοι 12 ανήλικοι τραυματίζονται στο
χωριό Μπαλάτα καθώς πετούν πέτρες,
ενώ ακόμα 5 τρα υμ α τίες αναφέρονται
μέσα στον καταυλισμό.
15:20: Τέσσερις έφ ηβοι τραυματίζο
νται από σφαίρες καουτσούκ στο χω
ριό Μπαλάτα. Ο ισραηλινός στρατός
αρνείται την είσοδο στον προσφυγικό
καταυλισμό ιατρικής ομάδας με τρ ό φ ι
μα και φάρμακα και απειλεί να του ς πυ
ροβολήσει.
18:00: Μ εγάλος αριθμός στρατιωτών
περικυκλώνει ένα σπίτι σε γειτονιά του
Μπαλάτα. Εισβάλλουν σε παρακείμενα
σπίτια και σπάζουν πόρτες και τζάμια.
Οι στρατιώτες οδηγούν τα τζιπ μέσα
στις γειτονιές βρίζοντας μητέρες και
αδερφές στα αραβικά για να προκαλέσουν τους πιτσιρικάδες να ρίξουν πέ
τρες.
Τρίτη 21 Φεβρουάριου 2006
11:00: Ο 16χρονος Kamal Khalili χτυ
πιέται από αληθινά πυρά στο στήθος
ενώ πετάει πέτρες· λίγο αργότερα εί
ναι κλινικά νεκρός. Σύμφωνα με τον

Σαν στο πουθενά. Εικόνες τεταρτοκοσμικές, γύρω από τους οικισμούς των
Παλαιστινίων, όπου ο ισραηλινός στρατός ελέγχει για «τρομοκράτες».

επικεφαλής των UPMRC γιατρό Ghas
san Hamdan, άλλοι εννέα ανήλικοι
τραυματίστηκαν σήμερα, οι τέσσερις
από αληθινά πυρά. Ο συνολικός αριθ
μός τραυματιώ ν έχει φθάσει τους 64!
Τρίτη μέρα τη ς εισβολής και αποκλει
σμού του προσφυγικού καταυλισμού
Μπαλάτα και ήδη παρατηρούνται ελ
λείψ εις σε τρόφιμα και γάλα για τα μω
ρά. Πάνω από 60 σπίτια έχουν καταλη
φ θεί από τον ισραηλινό στρατό και οι
οικογένειες είναι τελείω ς αποκλεισμέ
νες. Ιατρική ομάδα παρεμποδίζεται να
περιθάλψει 64χρονη πρόσφατα εγχει
ρισμένη στην καρδιά. «Οι στρατιώτες
μάς είπαν να την αφήσουμε να πεθάνει», λέει γερμανίδα εθελόντρια.
17:00: Ο στρατός αποσύρεται από
τον καταυλισμό. Κατά τη διάρκεια της
απόσυρσης τραυματίζουν άλλα επτά
άτομα.
Πέμπτη 23 Φεβρουάριου 2006
01:30: Ο ισραηλινός στρατός κατοχής
εισβάλλει στο Μπαλάτα για ακόμα μία
φορά. Το πρωί πέφτει νεκρός από σφαί
ρα ο 19χρονος Ibrahim Saadi ενώ πέταγε πέτρες στα ισραηλινά τζιπ. Ελεύθε
ρος σκοπευτής του στρατού σκοτώνει
τον 20χρονο Naim Abu Sarif ο οποίος
βρισκόταν στην ταράτσα του σπιτιού
του. Ακόμα πέντε κάτοικοι του καταυλι
σμού τραυματίζονται, ο 36χρονος οδη
γός τα ξί Farach Kawa από πολλαπλά

θραύσματα στο κεφάλι και τους ώμους.
11:45: Ο στρατός κατοχής προκαλεί
εκρήξεις στο σπίτι του Mohammed Abu
Hamis Abu Amar και εμποδίζει πυρο
σβεστικό όχημα να πλησιάσει. Ιατρικές
ομάδες μαζί με διεθνείς εθελοντές πε
ριθάλπουν παιδάκια με αναπνευστικά
προβλήματα λόγω καπνού σε διπλανά
σπίτια. Οι γείτονες προσπαθούν να
σβήσουν τη φωτιά με κουβάδες νερό...
14:00: Δύο Παλαιστίνιοι και δύο διε
θνείς εθελοντές, παγιδευμένοι σε στε
νό, δέχονται απροειδοποίητα πυρά
από ισραηλινούς στρατιώτες. Ο 22χρονος Αμερικανός και ο 29χρονος
Ολλανδός τραυματίζονται από θραύ
σματα. Ο οδηγός ασθενοφόρου Jirar
Candola πυροβολείται στο χέρι και το
πόδι και ο lhab Mansour, ιατρικός εθε
λοντής, πυροβολείται στο κεφάλι και
απομακρύνεται από στρατιώτες.
15:00: Ο στρατός αποτελειώνει τινάζοντάς το στον αέρα το σπίτι του
Mohammed Abu Amar, σκοτώνοντας
τρεις Παλαιστίνιους μαχητές που βρί
σκονται μέσα. Το βράδι οι δυνάμεις
του στρατού κατοχής αποσύρονται
από τον καταυλισμό προσφύγων Μπα
λάτα και άλλη μία αιματηρή εισβολή
λήγει. Η κατοχή συνεχίζεται.
Μαρία
Διεθνής Κίνηση Αλληλεγγύης
www.palsolidarity.org
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Ας μιλήσουμε και λίγο πρακτικά...
«Συζήτηση για την Αριστερά»: ο τίτλος που έχει θέσει το Αντί, για να προβάλλει
σκέψεις και προβληματισμούς που αφορούν στο παρόν και το μέλλον ενός λαϊκού
κινήματος που για πολλές δεκαετίες βρισκόταν στο επίκεντρο των εξελίξεω ν
-στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς- και το οποίο σήμερα, παγιδευμένο στις
επιπτώσεις των δικών του λαθών του παρελθόντος αλλά και στις διεθνείς
συγκυρίες που έχουν διαμορφωθεί, δείχνει, όπως σκόπιμα προβάλλουν
ορισμένοι, ότι τείνει προς την πλήρη αποδόμησή του, καθιστάμενο πλέον
περιθωριακό και εν πολλοίς γραφική καρικατούρα μιας άλλης εποχής. Είναι όμως
έτσι;
φορμή για τη «συζήτηση» αυτή
αποτέλεσε το αξιολογότατο βι
βλίο του Λαοκράτη Βάσση Ανοι
χτή συζήτηση: Μεταπολίτευση,
ΠΑΣΟΚ, Αριστερά, στο οποίο πα
ρουσιάζονται και αναλύονται τα γεγο 
νότα που εκτυλίχθηκαν στην Ελλάδα
μετά την πτώση της χούντας και τα
διάφορα πολιτικά παιχνίδια που παί
χτηκαν την περίοδο εκείνη με στόχο
κυρίως την αποδυνάμωση της Αριστε
ρός και την άνοδο στην εξουσία του
ΠΑΣΟΚ και του ηγέτη του Ανδρέα Παπανδρέου.
Βεβαίως, η ανάλυση του παρελθό
ντος βοηθά στην κατανόηση του σήμε
ρα και στην αποφυγή της επανάληψης
των ίδιων λαθών, αν και αυτό το τελευ
ταίο δεν έχει αποδειχτεί ακόμα ιστορι
κά. Όμως το κύριο θέμα για την Αρι
στερά σήμερα δεν είναι ακριβώς αυτό.
Κοντολογίς, και με απλά λόγια, κάθε
σοβαρός πολίτης αυτής της χώρας έχει
ξεκάθαρο στο μυαλό του ποιος υπήρξε
ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ -δ ιότι αυτό είναι το
θέμα που κατά κύριο λόγο απασχόλησε
τους συμμετέχοντες στη «συζήτηση»τόσο επί Ανδρέα Παπανδρέου όσο και
επί Κώστα Σημίτη, αλλά και σήμερα με
τον Γ. Παπανδρέου, σε βάρος της Αρι
στερός, την οποία χρησιμοποίησαν και
εξακολουθούν να χρησιμοποιούν σαν
δεκανίκι, αποκλειστικά για τα δικά τους
πολιτικά συμφέροντα.
Το κύριο θέμα λοιπόν είναι πού βρί
σκεται η Αριστερά σήμερα και πώς δια
γράφ εται το μέλλον της. Και συγκεκρι
μένα ο ΣΥΝ, ένα κατακερματισμένο
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κόμμα, που παραπαίει ανάμεσα στις
οργανωτικές αδυναμίες του αλλά και
στην αδυναμία κάποιων ηγετικών στε
λεχών του να ξεπεράσουν τις μεταξύ
τους αντιθέσεις, αλλά και τα προσωπι
κά -όπου υπάρχουν- προβλήματα, τα
προσωπικά συμφέροντα, τις φ ιλοδο
ξίες και -γ ια τί ό χ ι;-τη ματαιοδοξία ορι
σμένων, που μόνο καλές υπηρεσίες
δεν προσφέρουν στις αγωνίες και τις
ελπίδες των απλών πολιτών.
Τα τελευταία φαινόμενα, με την επι
μονή του πρώην προέδρου Ν. Κωνσταντόπουλου να προβάλει -μ ε δυναμικό
τρόπο μάλιστα- την «ανάγκη» μιας συ
νεργασίας του ΣΥΝ με το ΠΑΣΟΚ, πρό
ταση που ερμηνεύτηκε ως έκφραση
μιας αταβιστικής επιθυμίας του να επι
στρέφει στο κόμμα που τον έδιωξε
πριν από τρ εις περίπου δεκαετίες, και
παράλληλα την αδυναμία του νυν προ
έδρου να δώσει μια σαφή απάντηση,
με αποτέλεσμα να προκαλέσει την
απογοήτευση της πλειοψηφίας του
κόμματος, που βεβαίως δεν συμφωνεί
με την πρόταση αλλά και την εν γένει
στάση του πρώην προέδρου, αποτε
λούν ένα μόνο παράδειγμα. Γιατί
υπάρχουν και άλλα:
- Όπως η σχέση του Aλ. Αλαβάνου
γενικότερα με το κόμμα και ιδιαίτερα
με το «Αριστερό Ρεύμα», με τη βοήθεια
του οποίου εξελέγη πριν από ένα χρό
νο περίπου. Και ακόμα η σχέση του
«Αριστερού Ρεύματος» με τον άνθρω
πο που το ίδιο εξέλεξε στη θέση του
προέδρου και στη συνέχεια τον άφη
σε, χωρίς ουσιαστική βοήθεια -δ εν

φτάνει να δουλεύουν μερικά μόνο άτο
μ α - και υποστήριξη, να βγάλει το κόμ
μα από το τέλμα στο οποίο είχε περιπέσει πολύ καιρό πριν από τις εκλογές
του Μ αρτίου 2004.
- Όπως οι σχέσεις μεταξύ των διαφό
ρων «ρευμάτων», «τάσεων» και άλλων
ομάδων που υπάρχουν μέσα στο κόμμα
και οι οποίες μονίμως κονταροχτυπιού
νται, στο όνομα τη ς πάλης των ιδεών,
μιας πάλης όμως που εκ των πραγμά
των εξελίσσεται σε πάλη μέχρι τελικής
π τώ σ ης-του... Συνασπισμού, τελικά!
- Όπως η «αγωνία» -που εκφράζεται
με διάφορους τρόπους και στο όνομα
τη ς οποίας παίζονται διάφορα παιχνί
δ ια - για το αν θα πετύχει ο ΣΥΝ να μπει
στη Βουλή στις επόμενες εκλογές,
παρ’ όλο που, κάτω από τις παρούσες
συνθήκες, ενδεχόμενη αποτυχία του
ΣΥΝ στις εκλογές ίσως και να ήταν
προτιμότερη, ώστε να του δοθεί η ευ
καιρία να βρει την ισορροπία του.
Αυτά -κ α ι πολλά α κόμ α- θα πρέπει να
αποτελέσουν το αντικείμενο μιας ου
σιαστικής συζήτησης για την Αριστε
ρά. Οι πολίτες, κυρίως οι οπαδοί της,
έχουν χορτάσει από θεωρία και ιδεο
λογικές αναζητήσεις. Θέλουν βεβαίως
τη συζήτηση, την έχουν ανάγκη. Αλλά
συζήτηση επί τη ς ουσίας, επί του πρακτέου, καθώς οι συνθήκες της καθημε
ρινής ζωής γίνονται όλο και πιο ανυπό
φ ορες και οι νέοι όροι που επιβάλλο
νται από το «σύστημα» γίνονται όλο και
πιο απάνθρωποι. Και στο πλαίσιο αυτό,
αν μπορεί να σ ταθεί κάποια ιδεολογι
κής μορφής αναφορά, αυτή θα πρέπει
να είναι μόνο για την διαπίστωση ότι η
ταξική πάλη δεν έχει τελειώσει -δεν
μπορεί να τελειώ σ ει άλλω στε- και ότι
σ’ αυτήν η παρουσία και ο ρόλος της
Α ριστερός είναι για άλλη μια φορά αρ
χές απαραίτητες, όσο και αν κάποιοι
προσπαθούν να πείσουν για το αντίθε
το, με το σαθρό επιχείρημα ότι η προ
σαρμογή στη νέα κατάσταση είναι
απαραίτητη ως «αναγκαίο κακό».

ΤΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ X. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ:

Να διασωθεί η πολιτική αξιοπρέπεια του χώρου
α εστιάσω την προβληματική
μου στο «αριστερο/υπαρξιακό»
στερεότυπο. Θα προσπαθήσω
να συνοψίσω τις βασικές παρα
μέτρους του σημερινού υπαρ
ξιακού διλήμματος της Αριστερός, αλ
λά και να προτείνω στο τέλος ένα συ
γκεκριμένο πρίσμα για την προσέγγισή
του, εκκινώντας από ορισμένες βασικές
παραδοχές.
Ζούμε αναμφισβήτητα σε μια εποχή
δραματικών αλλαγών και συνεχών ανα
τροπών. Η ραγδαία μεταβαλλόμενη κοι
νωνική και πολιτική πραγματικότητα και
οι νέες διεθνείς και εσωτερικές συνθή
κες θέτουν αναμφίβολα το βασανιστικό
ερώτημα: μήπως η Αριστερά έχει ξεπερασθεί από τα πράγματα; Μήπως τελ ει
ώσαμε με τις ιδεολογίες και πρέπει να
προσαρμοσθούμε στις σημερινές προ
τεραιότητες και τις αδήριτες επιταγές
της «παγκοσμιοποίησης» και τη ς «νέας
τάξης πραγμάτων»;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν
μπορεί παρά να είναι ένα κατηγορημα
τικό όχι. Σ’ αυτό καταλήγουν όλοι όσοι
[ μετέχουν στην «ανοιχτή συζήτηση»,
από τους πλέον μετριοπαθείς μέχρι
τους πλέον ριζοσπαστικούς και από
( τους πλέον αισιόδοξους μέχρι τους
πλέον απογοητευμένους. Γιατί όμως
, είναι όχι; Για τον απλούστατο λόγο ότι
το όχι αυτό είναι η απάντηση σε μια νέα
βαρβαρότητα, η οποία κουβαλάει μέσα
: της το σπέρμα της αλλοτρίωσης και εν
τελεί της υποταγής του ανθρώπου σε
έναν ιδιότυπο ολοκληρωτισμό. Ο ολο
κληρωτισμός αυτός, μάλιστα, εμφανί
ζεται ψευδεπίγραφα σαν θρίαμβος της
ελευθερίας και διεκδικεί για τον εαυτό
του την δύναμη επιβολής ενός φυσικού
φαινομένου. Ας δούμε όμως τα πράγ
ματα συγκεκριμένα:
ι!' Ας ξεκινήσω με έναν παραλληλισμό. Η
|0' εποχή μας παρουσιάζει αρκετές ομοιό" τητες με την περίοδο μετά την γαλλική
' επανάσταση. Η πτώση του τείχους της
Βαστίλλης, το 1789, αποτέλεσε, ουσιαι ΐ -------------------------------------------------------;
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στικά και συμβολικά, τον καταλύτη για
την υπέρβαση των στενών συνόρων της
φεουδαρχίας και για μια νέα αντιστοίχηση παραγωγικών σχέσεων και παρα
γωγικών δυνάμεων, στο επίπεδο του
εθνικού κράτους, που αποτέλεσε το
αναγκαίο πλαίσιο για την ανάπτυξη της
οικονομίας της αγοράς. Ωστόσο, παρά
την τεράστια πολιτική και ιδεολογική
ζύμωση που είχε προηγηθεί από το κί
νημα του διαφωτισμού, οι δυνάμεις της
αγοράς επέβαλαν πλήρως την λογική
τους, διαμορφώνοντας τον κόσμο στα
μέτρα ενός «άγριου» και απάνθρωπου
καπιταλισμού, επιφυλάσσοντας για το
κράτος τον ρόλο του νυχτοφύλακα και
ακρωτηριάζοντας τις πολιτικές και ατο
μικές ελευθερίες στην προκρούστεια
κλίνη ενός ταξικά προσανατολισμένου
και εν τέλει μισελεύθερου οικονομικού
φιλελευθερισμού.
Χρειάσθηκε να περάσει από τότε ενάμι
σης αιώνας σκληρότατων και συχνά αι
ματηρών κοινωνικών και πολιτικών αγώ
νων, στους οποίους πρωτοστάτησαν οι
δυνάμεις της Αριστερός, για να φθάσουμε επιτέλους σε μια στοιχειώδη ισορρο
πία μεταξύ αγοράς και πολιτικής. Η
ισορροπία αυτή αποτυπώθηκε στα μετα
πολεμικά
ευρωπαϊκά
Συντάγματα
(εκτός από το δικό μας, λόγω του Εμφυ
λίου), με κύρια χαρακτηριστικά την ολο
κληρωμένη και ισότιμη προστασία της
πολιτικής δημοκρατίας, της προσωπικής
ελευθερίας και της κοινωνικής αλληλεγ
γύης και την κατοχύρωση του οικονομι
κού ρόλου του κράτους.
Ωστόσο, η ισορροπία αυτή, που δημι
ούργησε ευνοϊκές προϋποθέσεις τόσο
για την βελτίωση της θέσης των κοινω
νικά ασθενέστερων όσο και για την πε
ραιτέρω ενίσχυση της Δημοκρατίας,
δυστυχώς δεν κράτησε για πολύ. Η
πτώση του τείχους του Βερολίνου,
ακριβώς δύο αιώνες μετά, άλλαξε τα
δεδομένα και τις ισορροπίες ενός διπο
λικού κόσμου και οδήγησε σε μια αντί
στοιχη εξέλιξη, πολύ μεγαλύτερης βέ

βαια κλίμακας. Η έκρηξη των παραγω
γικών δυνάμεων, με εμπροσθοφυλακή
πλέον αφενός το κεφάλαιο που συνδέε
τα ι με την ανάπτυξη των νέων τεχνολο
γιών και των επικοινωνιακών δικτύων
και αφετέρου το «νομαδικό» χρηματι
στηριακό κεφάλαιο, οδηγεί στην διάρ
ρηξη των οικονομικών συνόρων των
εθνικών κρατών και στην δυναμική επέ
κταση των αγορών σε υπερεθνικό και
σε παγκόσμιο επίπεδο. Μα, θα μπορού
σε να αναρωτηθεί κανείς, γιατί αυτό εί
ναι μια αρνητική εξέλιξη; Η απάντηση
είναι απλή: είναι αρνητική εξέλιξη γιατί
γίνεται και πάλι με τους όρους της αγο
ράς και με δραματική υποχώρηση της
πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι μια ση
μαντική και εξαιρετικά επίφοβη οπισθο
δρόμηση, που συνδέεται με την επικρά
τηση ενός ανανεωμένου οικονομικού
φιλελευθερισμού.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά
της σημερινής πραγματικότητας; Δεν
είναι ο ολιγοπωλιακός και ενίοτε μονο
πωλιακός έλεγχος της διεθνούς οικο
νομικής ζωής μέσω πολλαπλών συγχω
νεύσεων και διατεταγμένων ιδιωτικοποιήσεων; Δεν είναι, κατ’ επέκταση, η
ανάδειξη πανίσχυρων και αδηφάγων
ιδιωτικών εξουσιών που εκφεύγουν
από κάθε γνωστή μορφή ελέγχου και
περισφίγγουν τα εθνικά κράτη σαν
ιστός αράχνης, υπονομεύοντας το σύ
νολο των δημοκρατικών, κοινωνικών
αλλά και δικαιοκρατικών εγγυήσεων
που επιτεύχθηκαν στο εσωτερικό του;
Έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα τόσους
και τέτοιας έκτασης ιδιωτικούς εξου
σιαστικούς κατασταλτικούς και ιδεολο
γικούς μηχανισμούς; Ιδιωτικοί στρατοί,
ιδιωτικές αστυνομίες, ιδιωτικοί μηχανι
σμοί παρακολούθησης -α ς θυμηθούμε
το Echelon- ιδιωτικά μέσα ενημέρω
σης, σε διατεταγμένη υπηρεσία χειρα
γώγησης της παγκόσμιας κοινής γνώ
μης. Αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί
δεν βρίσκονται στην υπηρεσία των εν
λόγω ιδιωτικών εξουσιών; Τι ρόλο παί
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ζουν ο ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ, ο ΠΟΕ και οι άλ
λοι παρεμφερείς οργανισμοί; Δεν είναι,
σε τελευταία ανάλυση, η μακρά χειρ
των ιδιωτικών αυτών εξουσιών στο οι
κονομικό πεδίο; Τι ρόλο παίζει το ΝΑΤΟ
και οι άλλοι επιμέρους στρατιωτικοί ορ
γανισμοί; Για ποιον επιβάλλουν την
«Νέα Τάξη Πραγμάτων»;
Με βάση λοιπόν αυτά τα καταθλιπτικά
διεθνή και εσωτερικά δεδομένα, ποια
πολιτική δύναμη, αν όχι η Αριστερά, μπο
ρεί να αποτελέσει φραγμό σε μια τέτοια
ζοφερή εξέλιξη; Ποια δύναμη μπορεί να
οργανώσει τις αναγκαίες άμυνες και
αντιστάσεις του εθνικού κράτους, που
αποτέλεσε, στην μακρόχρονη πορεία
της διαμόρφωσής του, το φυτώριο στο
οποίο άνθισαν η δημοκρατία και η ελευ
θερία; Ποια δύναμη μπορεί να πρωτο
στατήσει για την διαμόρφωση υπερεθνι
κών και παγκόσμιων θεσμών που θα διασώσουν, σε ανώτερο επίπεδο, αλλά χω
ρίς εκπτώσεις και ελλείμματα, την εθνική
κυριαρχία και θα μετασχηματίσουν την
ψευδεπίγραφη, ολιγαρχική και ισοπεδωτική «παγκοσμιοποίηση» σε γνήσια, δη
μοκρατική και πολύχρωμη οικουμενικότητα; Ποια δύναμη θα υπερασπισθεί την
ουσία της δημοκρατικής συμμετοχής,
και θα ενεργοποιήσει ξανά τα κουρασμέ
να αντανακλαστικά της πολιτικής αντι
προσώπευσης, που παραπαίει στην λα
μπερή πλην εξόχως παραπλανητική και
επικίνδυνη σκηνή των MME;
Με άλλα λόγια, ποια δύναμη θα υπερασπισθεί αλλά και θα προεκτείνει στο
μέλλον τις πολιτικές και κοινωνικές κα
τακτήσεις δύο αιώνων, αν όχι αυτή που
τις επέβαλε, και μάλιστα με εκατόμβες
θυμάτων;
Όμως για ποια Αριστερά μιλάμε; Μι
λάμε αναμφίβολα για μια δημοκρατική
Αριστερά, η οποία όχι μόνον διαχωρίζει
πλήρως τη θέση της από τις θλιβερές
παρεκτροπές του σταλινισμού αλλά και
έχει αφήσει οριστικά πίσω της τις εμμο
νές, τα στερεότυπα και τις ιδεολογικές
αγκυλώσεις του παρελθόντος. Μιλάμε
για μια Αριστερά που δεν αντιμετωπίζει
τα σημερινά προβλήματα με συνταγές
του παρελθόντος. Η συνεχής επίκληση
της ιστορίας και των παλαιότερων αγώ
νων, και μάλιστα χωρίς ίχνος αυτοκριτι
κής, η επαναστατική γυμναστική, ο πείσμων στρουθοκαμηλισμός και η φυγή
προς τα πίσω αποτελούν, στην εποχή
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της «παγκοσμιοποίησης», την πλέον
βέβαιη συνταγή αποτυχίας, ρίχνοντας
απλώς «νερό στον μύλο της αντίδρα
σης», για να χρησιμοποιήσουμε μια έκ
φραση που κάποτε ήταν του συρμού...
Ωστόσο, ο δημοκρατικός χαρακτή
ρας της Αριστερός αποτελεί μεν απα
ραίτητη προϋπόθεση για μια πράγματι
ανοιχτή συζήτηση αλλά από μόνος του
δεν αρκεί για να καταλήξουμε σε πε
ραιτέρω συμπεράσματα, καθώς τον
αποδέχονται πλέον σχεδόν όλες οι συ
νιστώσες της σύγχρονης Αριστερός.
Θα επιμείνω σε μια επιπλέον διάκριση,
η οποία ήδη υπονοείται στο βιβλίο Ανοι
χτή Συζήτηση αλλά η μεγαλύτερη απο
σαφήνισή της μπορεί να αποβεί, κατά
την άποψή μου, πολλαπλά χρήσιμη για
όλους όσους εξακολουθούμε να ανα
ζητούμε λύσεις στο υπαρξιακό δίλημ
μα της Αριστερός.

Οι ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ
σπατάλησαντο
μεγαλύτερο μέρος του
αξιακού αλλά και του
ηθικού κεφαλαίου του
προοδευτικού χώ ρου...
Πρόκειται για τη διάκριση μεταξύ κυ
βερνητικής και μη Αριστερός. Χονδρι
κά, στην πρώτη εντάσσονται αυτοί που
θεωρούν την Αριστερά δύναμη με κυ
βερνητική προοπτική και στην δεύτερη
αυτοί που την εκλαμβάνουν κυρίως σαν
ομάδα πολιτικής πίεσης, που πρέπει
καταρχήν να μένει μακριά από την τύ ρ 
βη της κυβερνητικής εξουσίας.
Σπεύδω να διευκρινίσω τη θέση μου,
για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις.
Σέβομαι ιδιαίτερα όσους εντάσσονται
στην δεύτερη εκδοχή τη ς Αριστερός
και εμμένουν πεισματικά σε αξίες και
αρχές, αρνούμενοι οποιονδήποτε συμ
βιβασμό και οτιδήποτε μπορεί να νο
θεύσει την ουτοπία τους. Ωστόσο την
θέση μου αυτή την συνοδεύω με δύο
ουσιώδεις επισημάνσεις. Πρώτον, η

επιλογή αυτή πρέπει να συνοδεύεται
με μια συνεπή αγωνιστική προσφορά
στα πολλά ανοιχτά κοινωνικά πεδία,
ώστε να μην παραμένει άσκηση ύφους
και έκφραση μιας ελιτίστικης νοοτρο
πίας, που δυστυχώς συνεχίζει να επι
βιώνει σε μια αξιοσημείωτη μερίδα των
διανοουμένων τη ς Αριστερός. Δεύτε
ρον, απαιτείται και μια αντίστοιχη στά
ση ζωής, για να μην χρησιμοποιείται
απλώς σαν άλλοθι ή σαν μέσο ιδεολογι
κής αυτοϊκανοποίησης.
Ό ταν κάποια πολιτική δύναμη κινείται
στην προοπτική άσκησης εξουσίας, αυ
τό συνεπάγεται αναπόδραστα ευρύτε
ρες συναινέσεις, συνθέσεις και συγκλί
σεις, με όλες τις όμορες δυνάμεις. Και
αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται υπο
χωρήσεις και συμβιβασμούς. Ακόμη δε
περισσότερους συμβιβασμούς συνεπά
γεται η ίδια η άσκηση της εξουσίας, που
δεν γίνεται με συνθήκες θερμοκηπίου
αλλά στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα σκλη
ρής πραγματικότητας. Το σπουδαιότε
ρο δε χαρακτηριστικό αυτής της πραγ
ματικότητας είναι οι παγιωμένες και
εξαιρετικά ανθεκτικές καθεστωτικές
νοοτροπίες και πρακτικές, που διαθέ
τουν ισχυρότατους μηχανισμούς αφο
μοίωσης και αλλοίωσης κάθε ριζοσπα
στικής πολιτικής προσπάθειας. Αν σε
αυτά συνυπολογίσουμε ότι η παγκό
σμια Αριστερά βρίσκεται κυριολεκτικά
με την πλάτη στον τοίχο, απέναντι στην
επέλαση του νεοφιλελευθερισμού, θα
πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτι
κοί στις αξιολογήσεις μας τόσο για την
διεθνή όσο και για την εγχώρια πολιτική
σκηνή.
Η άκριτη και συλλήβδην αποκήρυξη
της σοσιαλδημοκρατίας, ώστε να θεω
ρείται περίπου σαν στάχτη στα μάτια
των εργαζομένων, δεν είναι απλώς ανι
στόρητη αλλά είναι και άδικη αν σκεφθεί κανείς ότι το μέγιστο των εν γένει
δημοκρατικών κατακτήσεων της αν
θρωπότητας πραγματώθηκε από σο
σιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, που
ενσωματώνουν την παράδοση και τους
αγώνες δύο σχεδόν αιώνων. Ο «προδό
της» Κάουτσκυ πήρε την εκδίκησή του
από τον Λένιν και ο Μπραντ με τον Πάλμε πήγαν πολύ πιο μπροστά τις κοινω
νίες τους από ό,τι νομίζαμε στις εποχές
της εύκολης επαναστατικής ρητορείας.
Η απαξιωτική και συχνά αφοριστική
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αντιμετώπιση του κύριου κορμού της
δημοκρατικής Αριστερός μπορεί μεν να
δικαιολογούνται υπό το πρίσμα μιας
Αριστερός που είναι απλώς δύναμη δια
μαρτυρίας, και άρα έχει την πολυτέλεια
της ιδεολογικής καθαρότητας, δεν έχει
όμως θέση σε μια νηφάλια προσέγγιση
που δεν βλέπει την άσκηση της κρατι
κής εξουσίας σαν αποκλειστικό προνό
μιο των συντηρητικών δυνάμεων.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η εξουσία
είναι αστοσκοπός ούτε ότι πρέπει να
κλείνουμε τα μάτια απέναντι στην σημε
ρινή κυβερνητική εικόνα της σοσιαλδη
μοκρατίας γενικά και του ΠΑΣΟΚ ειδικό
τερα. Υπάρχει μια λεπτή κόκκινη γραμμή
που δεν πρέπει να διαβούμε, διότι τότε
έχουμε μεταβολή της ποσότητας σε ποι
ότητα - για να θυμηθούμε τους νόμους
της διαλεκτικής. Αυτή η γραμμή είναι η
μεγάλη αγωνία αλλά και η ακλόνητη πε
ποίθηση του Λαοκράτη Βάσση. Μπορεί
να υπάρχουν πολλές επιμέρους ιδεολο
γικές προσεγγίσεις και πολιτικές στά
σεις, αλλά η Αριστερά που δεν αρνείται
τον εαυτό της, το βίωμά της και τους
αγώνες της οφείλει να συμφωνήσει σε
τρεις άξονες: «Το πρώτο είναι η ελευθε
ρία, η δικαιοσύνη και η ισότητα, το δεύ
τερο η αισθητική, η ποιότητα και η δημι
ουργία, και το τρίτο η ειρήνη, η δημο
κρατία και η οικολογική ευαισθησία».
Αυτά είναι πράγματι τα κύρια ιδεολο
γικά προτάγματα, που συνθέτουν δια
χρονικά τον σκληρό πυρήνα τη ς Αρι
στερός και ως εκ τούτου πρέπει να
αποτελούντο μέτρο τη ς πολιτικής δρά
σης της αλλά και το ως εδώ και μη παρέκει για την αξιολόγησή της. Το ερώ
τημα λοιπόν που ανακύπτει εύλογα εί
ναι το ακόλουθο:
Πώς θα κρίνουμε την σημερινή σο
σιαλδημοκρατία στο πλαίσιο μιας τ έ 
τοιας προσέγγισης. Και πώς θα αξιολο
γήσουμε, ειδικότερα, την ιδιότυπη εγ
χώρια εκδοχή της, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ;
Οι απαντήσεις βέβαια δεν είναι εύκο
λες και προπαντός δεν είναι ενιαίες, κα
θώς τα ανωτέρω αξιολογικά κριτήρια
είναι μεν ασφαλή αλλά χρειάζονται συ
γκεκριμένη κάθε φορά εξειδίκευση.
Κάθε περίπτωση πρέπει να κρίνεται χω
ριστά, με βάση το πολιτικό επίπεδο και
τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις
κάθε χώρου και ιδίως με βάση την εκάστοτε κυβερνητική στάση των εν λόγω

πολιτικών δυνάμεων.
Με βάση λοιπόν μια τέτοια θεώρηση,
είναι προφανές ότι πολλές φορές, το
τελευταίο ιδίως διάστημα, η σύγχρονη
σοσιαλδημοκρατία έχει διαβεί τον Ρουβίκωνα, κερδίζοντας μεν την εξουσία
αλλά χάνοντας την ψυχή της. Και δεν
εννοούμε μόνον την ενδοτική στάση
πολλών κομμάτων της απέναντι στις
επιταγές της «Νέας Τάξης», με αποκο
ρύφωμα την θλιβερή στάση του Τόνυ
Μπλερ, αλλά και μια γενικότερη ιδεολο
γικοπολιτική μετάλλαξη, που συνδέεται
με την επικράτηση καθαρά διαχειριστι
κών λογικών και πρακτικών και με την
ορατή πλέον συρρίκνωση και συχνά
εξαφάνιση των διαχωριστικών γραμμών
με την Δεξιά και τις παραφυάδες της.
Παλαιοί σοσιαλδημοκράτες, πρώην
κομμουνιστές, παλαιοί ριζοσπάστες
της Αριστερός, ακόμη και της εξωκοι
νοβουλευτικής, προσχώρησαν άκριτα
αλλά και πολύ εύκολα -σαν έτοιμοι από
καιρό...- σε πολιτικές που συχνά απέ
χουν ελάχιστα από τον νεοφιλελευθερι
σμό. Μερικοί μάλιστα έδωσαν γη και
ύδωρ στα ιδιωτικά συμφέροντα, ενώ
άλλοι αποκήρυξαν με βδελυγμία το αρι
στερό παρελθόν τους.
Ωστόσο η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι
συνολικά μια χαμένη υπόθεση για την
Αριστερά. Είναι ένα ανοιχτό στοίχημα
που πρέπει να κερδηθεί, γιατί είναι η μό
νη ελπίδα να γίνει η Αριστερά πλειοψη
φούσα δύναμη στην κοινωνία. Έτσι, θα
συμφωνήσω και θα υπερακοντίσω ίσως
στην σκληρή κριτική των συγκεκριμένων
περιπτώσεων, που όντως πέρασαν την
κόκκινη γραμμή, αλλά ακούω με πολύ
προβληματισμό προτάσεις γενικής
απόρριψης και περιχαράκωσης σε σχή

ματα αξιόλογα μεν, καθεαυτά, αλλά με
μικρή εμβέλεια και με ελάχιστες προο
πτικές άσκησης κυβερνητικής εξουσίας.
Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν η στά
ση και αυτών των σχημάτων χαρακτηρί
ζεται συχνά από υπερβολικούς ενδοια
σμούς, από αδικαιολόγητους μικρομεγαλισμούς και από την πρυτάνευση ποι
κίλων μικροκομματικών και προσωπικών
σκοπιμοτήτων.
Με άλλα λόγια, πέρα από την σοσιαλ
δημοκρατία του Μπλερ και του Σρέντερ,
υπάρχει και η σοσιαλδημοκρατία των
σκανδιναβικών χωρών, της Γαλλίας και
της Ισπανίας, καθώς και η ευρεία κε
ντροαριστερή συμμαχία της Ιταλίας,
που πρέπει να αντιμετωπισθούν με άλλο
μάτι, όχι μόνον για τις θέσεις τους στην
εξωτερική πολιτική αλλά και γιατί προ
σπαθούν να ανανεωθούν χωρίς να απο
μακρυνθούν από τα βασικά ιδεολογικά
προτάγματα της Αριστερός. Ευτυχώς
αυτό το έχουν καταλάβει και τα μικρότε
ρα σχήματα της Αριστερός, που συνερ
γάζονται εκεί σε ευρείες συμμαχίες μαζί
τους, ώστε να περισώσουν ό,τι είναι δυ
νατόν να περισωθεί από τις δημοκρατι
κές και κοινωνικές κατακτήσεις αλλά και
να οργανώσουν την αντεπίθεση της Αρι
στερός, για τον πολιτικό και κοινωνικό
έλεγχο της «παγκοσμιοποίησης». Θα
σταθώ ιδίως στην στάση ενός πολύ συ
μπαθούς σε μένα πολιτικού, του Φάουστο Μπερτινότι, ο οποίος ευτυχώς κατά
λαβε το λάθος του της προηγούμενης
φοράς, που επέτρεψε ξανά την επικρά
τηση του ανεκδιήγητου Μπερλουσκονισμού, και άλλαξε γραμμή πλεύσης, συνεργαζόμενος πλέον με την ευρεία κε
ντροαριστερά, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι εγκατέλειψε τις θέσεις του. Αυτό εί
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ναι ένα μήνυμα για όλες τις λογικές του
τύπου «τι Πλαστή ρας τι Παπάγος», που
επικρατούν συχνά στην Ελλάδα.
Με αυτό δεν υπονοώ βέβαια ότι πρέ
πει να μετριασθεί η κριτική στο ΠΑΣΟΚ.
Κάθε άλλο μάλιστα. Κατ’ αρχάς πρέπει
να παραδεχθώ ότι έχοντας δεσμούς με
το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, παρά τις
συχνές κριτικές αποστασιοποιήσεις
μου, παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέ
ρον τα των διαγραφών του 1975, που
δεν τα ήξερα στις λεπτομέρειές τους,
καθώς τότε ήμουνα μαθητής στο νησί
μου. Γενικότερα με άγγιξε ιδιαίτερα η
κριτική για το πρόβλημα εσωκομματι
κής δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, που δια
τρέχει το βιβλίο Ανοιχτή Συζήτηση, πο
λύ περισσότερο μάλιστα διότι είχα ανά
λογες τραυματικές εμπειρίες με τις με
γάλες διαγραφές στην Θεσσαλονίκη λί
γα χρόνια αργότερα, ενώ το ζήτημα αυ
τό αποτέλεσε και την αιτία της πρώτης
μου αποχώρησης από το κομματικό
ΠΑΣΟΚ, το 1987, όταν ο Ανδρέας έκανε
εκείνη την περίφημη «αναδόμηση» όχι
μόνον της κυβέρνησης, όπως εδικαιού
το, αλλά και του Εκτελεστικού Γραφεί
ου, για την οποία δεν είχε καμία αρμο
διότητα. Ωστόσο είναι γεγονός ότι το
αίτημα για εσωκομματική δημοκρατία
αντιμετωπίσθηκε δυστυχώς σαν πολυ
τελές αίτημα από την μεγάλη μάζα των
οπαδών και των μελών, όχι μόνον διότι
είχε να αντιμετωπίσει το ισχυρό πλην
προσχηματικό εν πολλοίς επιχείρημα
της διαφύλαξης της ενότητας του προ
οδευτικού χώρου, που χρησιμοποιήθη
κε κατά κόρον για την δικαιολόγηση ή
την αποδοχή του αρχηγισμού του
Ανδρέα, αλλά και διότι δεν υπήρχε ούτε
η παράδοση δημοκρατικής λειτουργίας
κομμάτων ούτε, κατ’ επέκταση, η αντί
στοιχη πολιτική διαπαιδαγώγηση. Θα
ήθελα πάντως στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι την εποχή του Ανδρέα το
κόμμα ήταν μεν αρχηγικό, αλλά αυτό
αφορούσε ιδίως τις κεντρικές πολιτικές
αποφάσεις και τους αντίστοιχους χειρι
σμούς. Από κει και πέρα υπήρχε ένα ση
μαντικό κομμάτι εσωκομματικής δημο
κρατίας στις τοπικές και νομαρχιακές
οργανώσεις, που ήταν πολύ πιο προω
θημένη από την αντίστοιχη της εποχής
του Σημίτη, παρότι κατά την τελευταία
η εσωκομματική δημοκρατία τύποις λει
τουργούσε καλύτερα.

Αλλά και επί της ουσίας η κριτική που
ασκείται στο ΠΑΣΟΚ με την Ανοιχτή Συ
ζήτηση είναι εν πολλοίς σωστή, παρά τις
όποιες υπερβολές μέρους της συντρο
φιάς. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς βρέθηκε έως
τώρα στα δύο άκρα του πολιτικού εκκρε
μούς. Από τον εκρηκτικό αρχηγικό λαϊκι
σμό του Αντρέα και τον έντονα οραματικό πλην θολό λόγο της «αλλαγής» και
των «μη προνομιούχων», που οδήγησαν
σε συνεχείς ιδεολογικές και πολιτικές
παλινωδίες αλλά και αποπροσανατόλι
σαν το σύνολο της Αριστερός, πέρασε
απότομα στον σοβαρό πλην αποστεωμένο τεχνοκρατισμό του Σημίτη και στον
προσγειωμένο αλλά ιδεολογικά άχρωμο
και άοσμο λόγο περί «εκσυγχρονισμού»,
που εν πολλοίς ερμηνεύθηκε και εφαρ
μόσθηκε σαν άκριτη προσαρμογή στα
σημερινά, καταθλιπτικά όπως είδαμε,

Ποιος από την ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε τόσα
χρόνια την εξουσία για
να σώσει την αριστερή
ψυχή του;
διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα και όχι
σαν μια προσεκτική και δημιουργική διή
θησή τους, υπό το πρίσμα μιας πράγματι
προοδευτικής πολιτικής. Επιτεύγματα
υπήρξαν, αναμφίβολα, και στις δύο αυ
τές εποχές. Η ουσιαστική αποκατάστα
ση της δημοκρατίας, στην πρώτη, η ση
μαντική βελτίωση της εικόνας της χώ
ρας στην δεύτερη. Ωστόσο, αμφότερες
οι ηγεσίες σπατάλησαν, πράγματι, το με
γαλύτερο μέρος του αξιακού αλλά και
του ηθικού κεφαλαίου του προοδευτι
κού χώρου, η πρώτη με τις συνεχείς δια
ψεύσεις των μεγαλόπνοων και μεγαλό
στομων συνθημάτων και η δεύτερη με
την κραυγαλέα αποτυχία της να αντιμε
τωπίσει τις παθογένειες του ελληνικού
κράτους, με προεξάρχο\τα δυστυχώς
τα ζητήματα της διαφθοράς και της δια
πλοκής. Θα καταφέρει άραγε το
ΠΑΣΟΚ, υπό την ηγεσία του Γιώργου
Παπανδρέου, να βρει μια νέα ισορροπία

που θα συνδυάζει την υπευθυνότητα,
την ηθική στάση και την κοινωνική ευαι
σθησία, ώστε να ανακτήσει την αξιοπι
στία του; Το εγχείρημα είναι δύσκολο και
η έκβαση αβέβαιη, όσο δεν υπάρχουν
ορατά δείγματα γραφής σε τρία βασικά
ζητήματα:
Πρώτον, στο πεδίο της εσωκομματι
κής δημοκρατίας, όπου προς το παρόν
επικρατεί, επιτρέψτε μου τον νεολογι
σμό, το μοντέλο του «χύμα κόμματος».
Δεύτερον, στο πεδίο της αντιμετώπι
σης τη ς διαπλοκής, όπου απλώς διαφαίνονται κάποιες καλές προθέσεις.
Τρίτον, στο πεδίο των σχέσεων με τα
κοινωνικά στρώματα που ζουν υπό κα
θεστώς ανέχειας και έντονης κοινωνι
κής ανασφάλειας, όπου δεν αρκούν κι
νήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα αλ
λά απαιτείται ειλικρινής και ουσιαστική
επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στις κοινωνικές
του ρίζες.
Ωστόσο, τα μικρότερα σχήματα αλλά
και οι ανένταχτοι της δημοκρατικής Αρι
στερός είναι λάθος να αντιμετωπίζουν
το ΠΑΣΟΚ υπό ένα πρίσμα συνολικής
απόρριψης. Αν η νέα ηγεσία του απομα
κρυνθεί αποφασιστικά από τους παλαι
ούς ηγεμονισμούς και δείξει ότι εννοεί
πράγματι την πρόταση συνεργασίας
που έχει απευθύνει στην υπόλοιπη Αρι
στερά για έναν ανοιχτό και ισότιμο διά
λογο, στην προοπτική διαμόρφωσης
ενός μίνιμουμ προγράμματος κυβερνη
τικής συνεργασίας, και αν το πρόγραμ
μα αυτό ανταποκριθεί ικανοποιητικά στα
τρία μαγικά αθροίσματα του Λαοκράτη,
που πράγματι αποτελούν τη βάση της
δημοκρατικής Αριστερός, τότε το ερώ
τημα που ανακύπτει εύλογα είναι: Γιατί
όχι; Έχετε σκεφθεί τις πολλαπλασιαστι
κά ευεργετικές επιδράσεις μιας συμμαχίας στην οποία η πέραν του ΠΑΣΟΚ δη
μοκρατική Αριστερά, κρατώντας την αυ
τονομία της, θα έπαιζε τον ρόλο ρυμουλ
κού προς αριστερότερες και «ηθικότε
ρες» κατευθύνσεις - όπως μπορούσε
κατά την άποψή μου να το κάνει, και μά
λιστα με προνομιακούς όρους και με συ
νολικότερη αναδιάταξη του πολιτικού
σκηνικού υπέρ της, το 1989;
Και εν πάση περιπτώσει, είναι άραγε
πιο αριστερός ο Πρόντι από τον Πα
πανδρέου ή οι γάλλοι, οι ισπανοί και οι J
σκανδιναβοί σοσιαλιστές από το
ΠΑΣΟΚ; Γιατί στις χώρες αυτές υπάρ- *
\
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χουν ευρύτερες συνεργασίες; Ή μή
πως ανταποκρίνεται περισσότερο στα
κριτήρια τη ς δημοκρατικής Αριστερός
η συνεργασία με το ΚΚΕ, που απορρί
πτεται ούτως ή άλλως σταθερά και με
τά βδελυγμίας; Αλλά και από την άλλη
μεριά: υπάρχει από πουθενά φως για
την αποχώρηση κάποιων -υπ ολογίσι
μων αριθμητικά- υγιών και αριστερών
δυνάμεων από το ΠΑΣΟΚ, ώστε να συ
γκροτηθεί εναλλακτικός πόλος όπως
αυτός των Λαφοντέν-Γκίζι; Πολύ αμφι
βάλλω. Γνωρίζετε κανέναν από την
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ που να αρνήθηκε
τόσα χρόνια την εξουσία για να σώσει
την αριστερή ψυχή του, ώστε να ηγηθεί
πειστικά μιας τέτο ια ς προσπάθειας;
Η στάση των δυνάμεων τη ς Αριστε
ρός που κινούνται ανάμεσα στο
ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, στην οποία ανήκει
και η παρέα τη ς Ανοιχτής Συζήτησης,
μου θυμίζει πολλές φ ορές το γνωστό
«μικρά πλην έντιμος Ελλάς». Αυτό βέ
βαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πε
ρίοδοι που η «μικρά πλην έντιμος Αρι
στερά» δεν είναι σαφώς προτιμότερη
από μια προσχώρηση άνευ όρων. Ό ταν
δεν υπάρχουν πράγματι περιθώρια συ
νεργασίας, όχι μόνον συμφωνώ αλλά
και υπερθεματίζω υπέρ του να διασω
θεί τουλάχιστον η πολιτική αξιοπρέπεια
αυτού του χώρου, του οποίου βέβαια η
σημασία, η εμβέλεια και η στελεχιακή
αξία δεν αποτιμώνται με τον αριθμό
των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές.
Όμως, όταν η άρνηση συνεργασίας
διατυπώνεται πλέον σαν μια εκ των
προτέρων και εξ ορισμού επιλογή, δη
λαδή σαν μια δεδομένη επιλογή πα
ντός καιρού, αυτό δείχνει -επ ιτρέψ τε
μου μια μεταφορά απάτην ψ υχιατρικήκαθήλωση στο στάδιο του ιδεολογικού
ναρκισσισμού και τη ς πολιτικής δυσα
νεξίας. Και η καθήλωση αυτή συνεπά
γεται και γενικότερη καθήλωση της
προοπτικής για στροφή τη ς πολιτικής
μας ζωής προς π ροοδευτικότερες κα
τευθύνσεις.
Βιώσαμε επανειλημμένες διαψεύσεις,
αρκετοί ενέδωσαν στις σειρήνες της εν
σωμάτωσης ή του τέλους των ιδεολο
γιών, αλλά είμαστε ακόμα πολλοί που
θέλουμε να μοιραστούμε τις αγωνίες
και τους προβληματισμούς μιας πράγ
ματι ανοιχτής συζήτησης για την μετα
πολίτευση, το ΠΑΣΟΚ και την Αριστερά.

ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΣΗΣ:

Ο διάλογος για τα μείζονα
πρέπει να συνεχιστεί
ε μια άλλη εκδήλωση, για την πα
ρουσίαση του βιβλίου του Κώστα
Σημίτη, πήγαν πολλοί. Οι περισ
σότεροι όμως απ’ αυτούς όχι για
να ακούσουν, αλλά... για να τους
ιδούν. Κι είχαν άγχος να τους πάρει ο
φακός, άγχος να φανεί ότι πήγαν. Όσοι
συναντηθήκαμε εδώ ανήκουμε στους
εκουσίως και αμετανοήτως έξω απ’ «το
πολιτικό κόλπο» και κανείς σας δεν ήρ
θε για να τον ιδούν. Υπάρχουν ευτυχώς
ακόμα πολίτες που πηγαίνουν σε εκδη
λώσεις για να ακούσουν. Που αναζη
τούν τις πολιτικές και πνευματικές εκ
δηλώσεις της έντιμης κατάθεσης από
ψεων, της έντιμης αναζήτησης και της
έντιμης αγωνίας.
Ο διάλογος που ανοίξαμε για τα μεί
ζονα της μεταπολίτευσης, πρέπει να
συνεχιστεί, έτσι που να φωτίσουμε τις
ρίζες της μεταπολιτευτικής κακοδαι
μονίας. Κι όχι μόνο να φωτίσουμε, αλ
λά και να ανοίξουμε δρόμο για να ξεφύγουμε κάποτε απ’ αυτή την κακοδαι
μονία των χαμένων δεκαετιών. Να ξεφύγουμε απ’ αυτόν τον φαύλο κύκλο
που μας έχει οδηγήσει σε μοιρολατρι
κή παραίτηση και εθνική ανημπόρια.
Είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση
προϊούσας εθνικής μελαγχολίας.
Στο μεγάλο ερώτημα που εμμέσως
θέτει η Ανοιχτή Συζήτηση, το αν δηλα
δή μπορούσε να πάει αλλιώς η μεταπο
λίτευση, η απάντηση είναι πως μπο
ρούσε να πάει αλλιώς.
Όπως μπορούμε κι από εδώ και πέρα
να πάμε αλλιώς. Δεν είναι μοιραίο και
αναπότρεπτο να διαγράφουμε συνε
χώς κύκλους αδιεξόδων. Μπορούμε να
πάμε αλλιώς στο μέλλον, αν αλλάξου
με τη λογική λειτουργίας του πολιτικού
μας συστήματος, τη λογική λειτουρ
γίας της πολιτικής μας ζωής, τη λογική
λειτουργίας της ελληνικής κοινωνίας.
Αν βάλουμε τέρμα σ’ αυτή τη νοσηρή
δικομματική συγκυριαρχία. Τέρμα στο
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(δι)κομματικοποιημένο κράτος και στα
κρατικοποιημένα κόμματα εξουσίας.
Τέρμα στον έλεγχο του κράτους απ’ τα
δυο κόμματα εξουσίας και τέρμα στην
ομηρία της κοινωνίας απ’ αυτά τα κόμ
ματα κι απ’ αυτό το κράτος.
Υπάρχει εναλλακτικός δρόμος προς
το μέλλον, όσο κι αν προσπαθούν να
μας «επιβάλουν» και να μας εθίσουν
στον νεοφιλελεύθερο μονόδρομο και
την ελληνική του εκδοχή.
Κλείνοντας θα κάνω μόνο ένα σχόλιο
για το βιβλίο του Κώστα Σημίτη. Γρά
φει στη σ. 23 πως ο αρχηγισμός του
Ανδρέα ήταν το τίμημα για να ξεπεραστεί η αριστερή πολυδιάσπαση και να
ξεφύγει το ΠΑΣΟΚ απ’ τους κομματι
κούς προύχοντες. Πρόκειται για άπο
ψη, 30 χρόνια απ’ τις βάρβαρες προ
γραφές του 75, που προκαλεί μελαγ
χολία. Κι αυτό όχι τόσο για τί ο Σημίτης
δείχνει να μην κατάλαβε τις επιπτώ
σεις στην πορεία του ΠΑΣΟΚ απ’ την
κατάργηση των δημοκρατικών διαδι
κασιών, όσο για τί μέσα απ’ αυτή του
την άποψη εξηγούνται πολλά για την
πολιτεία ΠΑΣΟΚ τόσο στην ανδρεϊκή
όσο και στη σημιτική της εκδοχή. Κι
εξηγούνται αδιάψευστα και όχι κατ’
υπόθεσιν.
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Εκσυγχρονιζόμαστε ρε!
Στον Τάσο Γούλα με πολλές πολλές ευχαριστίες
Άλλη μια ατέλειωτη μέρα: κάτι ανάμεσα σε άρωμα και κλανιά.
Κομπαγιάσι Ίσσα (1823)
ίδατε που ανησυχούσατε; Σιγά-σιγά όλα τακτοποιούνται
σ’ αυτόν τον όλβιο τόπο. Ο ΣΕΒ δίνει τελικά αυξήσεις
περισσότερες από τον μέσο όρο της ΟΝΕ και τον μέσο
πληθωρισμό της ΕΕ, μια οξυδερκής καλλιτεχνική επι
τροπή επέλεξε το κατάλληλο τραγούδι που θα μας εκ
προσωπήσει στη Eurovision ώστε ν’ αρχίσουν να ρέουν τα στί
φη των τουριστών που αναμένει πάλι η κ. Πάλλη, ήδη μετά τις
πρώτες ξυλιές και τα μπουνίδια οι συνταξιούχοι και οι ιδιωτι
κοί υπάλληλοι συνετίζονται όλο και περισσότερο, ο κ. Αλογοσκούφης επιβραβεύεται από το Ecofin, ο Ολυμπιακός είναι 9
βαθμούς μπροστά, ο κ. Χατζηνικολάου υιός δηλώνει ότι δεν
θα περάσει ο φασισμός του ΕΣΡ και ο κ. Κοντομηνάς, αυτός ο
ογκόλιθος του πολιτισμού και ο τιτάνας των επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών, δεν θα πληρώσει -πάω στοίχημα- το πρόστι
μο του 1.500.000 ευρώ που του επεβλήθη επειδή χοντρά πα
ρανόμησε, ο Θέμος πήγε στον Antenna προς δόξαν της ελευ
θερίας της γνώμης και προς πάταξιν κάθε λογοκρισίας (αρκεί
βεβαίως να μην καταφερθεί εναντίον του κ. Κυριάκού ή να μην
κάνει αστειάκια με το ύψος του - έχει και η ανοχή τα όριά της),
ο κ. Καρατζαφέρης πολιτικά σαρώνει με συνθήματα από την
άκρα αριστερά ως την άκρα δεξιά, ο κ. Μάκης της φυλής των
Κιμάκη απέκτησε υγιές θήλυ και ο τοκετός αναμετεδόθη από
κρυφές κάμερες σ’ όλο το πανελλήνιο που αδημονούσε, το
ΠΑΣΟΚ έφτασε τη Ν.Δ., η Ν.Δ. έφτασε στα όρια λιποθυμικού
σοκ, ο κ. Καραμανλής έφτασε τα 90 κιλά και ο κ. Παπανδρέου,
ο έχων το ύψος και τα κιλά του Γκούφη, έφτασε και δεν ακούμπησε. (Άσχετο: ο Δαντόν έλεγε «Δεν κάναμε εμείς την επανά
σταση, η επανάσταση έκανε εμάς»). Γιατί ανησυχείτε δεν κα
ταλαβαίνω. Η ανεργία μειώνεται, το χρηματιστήριο ανεβαίνει,
η Ψηλοντόρα τα βρίσκει με την Κοντολίζα, ο κ. Ψιψινάκης επιμορφώνει το πανελλήνιο με ειδικά μαθήματα καλιαρντών από
τον Alpha των κ.κ. Κοντομηνά και Χατζησαρίπολου, η εφημερίς το Θέμα όπου έχει βρει καταφύγιο κάθε τηλεσούργελο και
που προσφέρει σε dvd every Κυριακή αγνό ελληνικό πορνό
και βουκολικό Γκουσγκούνη -το κο με ωμέγα- σκίζει κυκλοφοριακά. Μετρό και τραμ ήδη επεκτείνονται, παλιά εργοστάσια
κλείνουν για να γίνουν info πολυκαφετέριες, post modern σκυ
λάδικα και χώροι πολιτιστικής διασκέδασης, η Ελλάς μ’ άλ
λους λόγους προσεγγίζει τις ημέρες δόξης της κυβέρνησης
Σημίτη, τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται στη θέση τους άπα
ντα ωσάν πέτρινα αεροπλανοφόρα της υπερδύναμης στον
γλαυκόν ορίζοντα της επιθυμίας, που θα ’λεγε κι ο ποιητής, τι
στο διάτανο έχετε, τι σας λείπει και στενοχωριέστε, δεν σας
καταλαβαίνω.
Η αγορά γνωρίζει περιόδους δόξης λαμπρός, τα Delika
tessen και τα λαχανάκια Βρυξελλών δίνονται σε προσφορά
από τον Βερόπουλο ενώ τα prisunic Μαρινόπουλος πωλούν
σούσι μισοτιμής. Ακόμη και οι κουλουρτζήδες στην Αθηνάς
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εκσυγχρονίστηκαν και διαθέτουν χωριστά το κουλούρι και χω
ριστά το σουσάμι. Η Ελλάς, πολύτιμη εις τους φίλους και τρο
μερά εις τους εχθρούς, αποτελεί τον βραχίονα ανάπτυξης της
ΕΕ στα Βαλκάνια και είναι η οικονομική εκείνη υπερδύναμη
που στους στιβαρούς της ώμους έχει ανατεθεί η πρόοδος και
η ευημερία της Αλβανίας, των Σκοπιών, του Κοσόβου και της
Βουλγαρίας. Η εντόπια ευημερία εξάλλου και η ποιότητα ζω
ής διαπιστώνονται κάθε βράδυ στα ξέχειλα από κόσμο ντάνσινγκ μαγαζιά καθ’ άπασαν την επικράτεια που θα ’λεγε και ο
Καρυωτάκης. Από πρωίας έως βαθείας νυκτός Ελληνίδες και
Έλληνες τσιφτετελίζονται -χω ρίς να εξευτελίζονται- στην τη
λεόραση, το ραδιόφωνο, τους χώρους δουλειάς, τους χώ
ρους διασκέδασης, τα πεζοδρόμια κλπ. Τα βόρεια και τα νότια
προάστια της γκλαμουριάς αποκτούν συνεχώς και νέους κα
τοίκους με πισίνες και super τζιπούρες. Χλίδα!
Όσον αφορά πάλι τα προειρημένα πεζοδρόμια, με την καλή
έννοια, αυτά έχουν τεράστια σχέση τόσο με την πολιτική πρα
κτική, όσο και με την αισθητική ή την ιδεολογία. Λ.χ. με λίγο
πεζοδρόμιο παραπάνω αποκτά μεγαλύτερη τηλεθέαση μια
τηλεοπτική εκπομπή, ενώ με τη μίζα από την αλλαγή των πλα
κών ενός πεζοδρομίου μπορεί ένας πολιτικός να προετοιμά
σει την επόμενη προεκλογική του εκστρατεία. Ο υποφαινόμε
νος από τας σελίδας του Αντί έχει εκπονήσει ολόκληρη διατρι
βή για την διαλεκτική -μ ε την καλή, την εγελιανή έννοια- σχέ
ση ανάμεσα στον τζίρο των τηλε-μπίζνες και του εμπορίου
λευκής σαρκός ή για τον τροπικαλισμό ανάμεσα σε συγκεκρι
μένες πολιτικές καριέρες και στα πεζοδρόμια με τον εξοπλι
σμό τους εν γένει, καγκελάκια, ζαρντινιέρες, προσβάσεις για
πρόσωπα χρήζοντα βοήθειας κλπ. Ας πούμε μ’ έχει συγκλονί
σει η λύση που έχει δοθεί από την νυν δημοτική αρχή στο πε
ζοδρόμιο της Σόλωνος, πλάτους 1,5 μ.!, όπου έχει τοποθετη
θεί ειδική πλακόστρωση για τυφλούς την οποία όμως αν ακο
λουθήσεις θα πέσεις επάνω στους πασσάλους του ρείθρου
με το πρώτο βήμα! Αληθινό θαύμα σχεδιασμού και λειτουργι
κότητας. Το έργο πάντως πραγματοποιήθηκε, οι εργολάβοι
δούλεψαν, οι λογαριασμοί πληρώθηκαν, η τ. δήμαρχος έκανε
συγκινημένη τον απολογισμό της θητείας της και όλοι είναι
τρισευτυχισμένοι από τον καλπάζοντα εκσυγχρονισμό. Εσείς
πάλι τι έχετε και είστε μουτρωμένοι; Τ’ ασφαλιστικά σας τα
μεία αντέχουν άνετα ως το 2009 -μην είμαστε και πλεονέχτες,
που λέει και ο Χατζηχρίστος-, ξένοι επενδυτές διαπιστώνουν
ότι και στην Ελλάδα ισχύει το έλα να δεις όπως και στις off
shore τράπεζες που έχουν επενδύσει το μαύρο χρήμα από τον
τίμιο ιδρώτα τους, άρα είναι έτοιμοι να δείξουν έμπρακτη
εμπιστοσύνη και στον παράδεισό μας. Επιπλέον, νέες κάμε
ρες έχουν τοποθετηθεί σε αυτοκινητοδρόμους, υπόγειες δια
βάσεις, τηλεφωνικούς θαλάμους, μπαρ των Εξαρχείων, καφε
νεία του Ψυρρή και σε αρκετά χωλ διαμερισμάτων σε Κυψέλη
και Παγκράτι, όπου ως γνωστόν θάλλει ανενόχλητη η τρομο
κρατία και η προπαγάνδα της.
Η κυβέρνηση αυτή βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Όπως εξάλ
λου και η προηγούμενη και η επόμενη. Οι μόνοι που δεν κατα
λαβαίνετε σε τι εποχές ανάτασης ζούμε, οι μόνοι που δεν βα- ;
δίζετε σωστά, οι μόνοι που έχετε χάσει το δρόμο είστε ΕΣΕΙΣ.
Καθίκια! Με συγχύσατε πάλι και φούντωσε η αλλεργία μου.
*
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Κανένα βήμα
εμπρός,
πολλά
βήματα πίσω
ε συνεχή και γοργά βήματα
προς τα πίσω τρ έχει η ελληνι
κή οικονομία τα τελευταία
χρόνια, παρά τις προσπάθειες
των οικονομικών επιτελείων
και των δύο κυβερνητικών κομμάτων να
αποδείξουν το αντίθετο.
Τα στοιχεία που μετρούν οι επιμέρους
δείκτες της οικονομίας δείχνουν απώ
λεια παραγωγικότητας και μείωση των
επενδυτικών δαπανών. Δηλαδή χειρο
τέρευση των δεικτών που εμφανίζουν
τις τάσεις μιας οικονομίας.
Η κυβερνητική πολιτική βρίσκεται παγιδευμένη στα αδιέξοδά της, καθώς
από τη μια προσπαθεί να εφαρμόσει
σκληρή φιλελεύθερη πολιτική και από
την άλλη να γίνει αρεστή στα μεσαία
και κατώτερα στρώματα τη ς ελληνικής
κοινωνίας, τα οποία βέβαια δίνουν και
τη νίκη στις εκλογές.
Και ακριβώς εδώ είναι το μεγάλο δια
χρονικό πρόβλημα όχι μόνο της κυβέρ
νησης αλλά και τη ς ελληνικής οικονο
μίας. Παραγωγικές επενδύσεις έχουν
σταματήσει να γίνονται από τα μέσα
της δεκαετίας του ’80. Αν εξαιρέσει κα
νείς την ενέργεια, όπου η χώρα είχε
μείνει πολύ πίσω και κάτι έπρεπε να γ ί
νει, σε κανέναν άλλον τομέα δεν έγιναν
επενδύσεις. Η ανάπτυξη στην οποία
αναφέρονται οι κυβερνήσεις κυρίως
του ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με τα Ολυ
μπιακά έργα και τα έργα υποδομής της
χώρας. Θυμηθείτε σε τ ι κατάσταση
ήταν το οδικό δίκτυο τη ς Ελλάδας τη
δεκαετία του ’90. Ας μην αναφερθούμε
δε στο σιδηροδρομικό, το οποίο ανα
πτύσσεται με ρυθμό χελώνας.
Ένα μεγάλο πρόβλημα για τις κυβερ
νήσεις και των δύο κομμάτων είναι σή
μερα η συνεχώς μειούμενη αγοραστική
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δύναμη του πληθυσμού, η οποία έχει
αρνητικές επιδράσεις πρωτίστως στα
χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς σε αυ
τά περικόπτει δαπάνες από τα είδη
πρώτης ανάγκης. Η διαρκώς ανοδική
πορεία των τιμών ανοίγει την ψαλίδα
μεταξύ εχόντων και μη εχόντων και
οδηγεί σε αναδιανανομή του εισοδήμα
τος, με συνέπεια να απειλείται η κοινω
νική συνοχή και να περιορίζεται η οικο
νομική ανάπτυξη.
Ο επίσημος πληθωρισμός δεν μπορεί
να «ερμηνεύσει» σωστά την ακρίβεια.
Δεν μπορεί να αποτυπώσει την άνοδο
του κόστους ζωής, ειδικά στα χαμηλό
τερα εισοδηματικά στρώματα. Καμία
μεταπολιτευτική κυβέρνηση δεν μπό
ρεσε να τιθασεύσει τη μάστιγα της αι
σχροκέρδειας και της ασυδοσίας των
μεσαζόντων, κυρίως στη διακίνηση των
γεωργικών προϊόντων. Έ τσι παρουσιά
ζεται το φαινόμενο η διαφορά της τ ι
μής πώλησης ορισμένων γεωργικών
προϊόντων στις λαϊκές αγορές της
πρωτεύουσας να ξεπερνά το 1.000%
εκείνης που πουλάει ο παραγωγός.
Το έχουμε ξαναπεί και δεν θα σταμα
τήσουμε ν α τό λέμε. Η ελληνική οικονο
μία μετά από 20 χρόνια διακυβέρνησης
της χώρας από το ΠΑΣΟΚ και πέντε
από τη Νέα Δημοκρατία κάνει όχι απλά
βήματα αλλά άλματα προς τα πίσω.
Το κυβερνών σήμερα κόμμα επαίρετα ι ότι έχει καταφέρει να μειώσει τη
διαφορά του ελληνικού πληθωρισμού
από τον κοινοτικό στη μία ποσοστιαία
μονάδα. Κανείς όμως δεν τολμά να
ομολογήσει στους ψηφοφόρους του
ότι αυτή η μονάδα προστίθεται στις δε
κάδες μονάδες διαφοράς των προη
γούμενων χρόνων.
Η αντιμετώπιση της κατάστασης αυ

τής είναι η αύξηση των μισθών αλλά και
η διεύρυνση του κοινωνικού κράτους
και των δημόσιων παροχών. Φυσικά αυ
τά δεν μπορούν να γίνουν με ένα «πτωχευμένο» κράτος. Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε
να εξαφανίσει την «κοινωνική ευθύνη»
των ελλήνων πολιτών. Κατάφερε να
ασχολείται ο καθένας με τον εαυτό του
και να μη νοιάζεται για τον διπλανό του.
Καλλιέργησε πολύ περισσότερο από
τη δεξιά, τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη
της μικρομεσαίας μιζέριας και του ατο
μικής αυθαιρεσίας. Όλο αυτό το κλίμα
σε συνάρτηση με την κατασπατάληση
του δημοσίου χρήματος από τους κομ
ματικούς επιτήδειους δημιούργησε τη
σημερινή κατά πολλούς μη αναστρέψι
μη οικονομική πραγματικότητα.
Για να υπάρξουν ελπίδες, θα πρέπει να
αλλάξει η αντίληψη των πολιτών για την
οικονομία και τα μέσα παραγωγής. Χρει
άζεται να επανακαθοριστούν οι σχέσεις
δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι
σχέσεις των δημοσίων υπαλλήλων προς
το κοινωνικό σύνολο, αλλά και να λει
τουργήσουν σε άλλη βάση οι ελεγκτικοί
μηχανισμοί προς ουσιαστική και αποτε
λεσματική κατεύθυνση.
Μπροστά στη νέα ζοφερή πραγματικό
τητα που αποκαλύπτεται καθώς έφτασε
στα όρια του ακόμα και το ασφαλιστικό
σύστημα, το στοίχημα δεν αφορά μόνο
στους ψηφοφόρους της μιας ή της άλ
λης παράταξης. Αν δεν καταλάβουν ότι
οι μικροπολιτικές δεν έχουν δυνατότητα
επιβίωσης, οι οικονομικοί δείκτες θα συνεχίσουν να κατρακυλούν και, ενώ τώρα
βρισκόμαστε στην τελευταία θέση όχι
μόνο των 15 αλλά των 25 της ΕΕ, σε πο
λύ λίγο χρονικό διάστημα θα είμαστε
απέξω.

ΤΑΣΟΣ ΜΠ0Τ0ΥΛΑΣ
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Η σύναξις των δικών μας αγροφυλάκων
Βασικό σύνθημα της ΝΔ στις εκλογές του 2004 ήταν η «επανίδρυση του
κράτους», που βρήκε βέβαια κάποιους, ίσως και πολλούς, ακροατές, ειδικά μετά
την εικοσάχρονη, σχεδόν αδιάλειπτη, διακυβέρνηση από το «σύστημα ΠΑΣΟΚ».
Πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια διακυβέρνησης από την ΝΔ και επανίδρυση δεν
είδαμε. Πληντης ...Αγροφυλακής, όπως ανάγγειλε η Χώρα στις 7-3-06,
παραθέτοντας μάλιστα και τον σχετικό θυρεό: Φύλλο πλατάνου επί σταυρού,
πλαισιωμένο από δύο κλαδιά δάφνης. Ζώο, το κύριο αντικείμενο μιας
Αγροφυλακής (μοσχάρι, γουρούνι, πρόβατο ή κατσίκι), δεν απεικονίζεται.
Προφανώς διότι δυσάρεστους συνειρμούς θα προκαλούσε...
πρώτη και ίσως η κυριότερη,
όπως φοβόμαστε, διαφορά από
την προηγούμενη Αγροφυλακή,
που καταργήθηκε από τον
Αντρέα στα «ηρωικά» χρόνια
του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι η επανιδρυόμενη
θα υπάγεται στο Υπ. Δημ. Τάξης και όχι
στο Υπ. Γεωργίας όπως η παλιά.
Η πρώτη και ίσως η κυριότερη, όπως
είμαστε σίγουροι, αιτία της επανίδρυ
σης είναι ο διορισμός δέκα χιλιάδων
(10.000) ατόμων.
Ε ρε γλέντι για τα «δικά μας παιδιά»!
Με υπουργό μάλιστα αυτόν που καθιέ
ρωσε τον όρο: Τον κ. Πολύδωρα...
Όσο τραγικό πάντως κι αν είναι το να
επιβαρύνεται το Δημόσιο με τόσους νέ
ους υπαλλήλους, σε περίοδο μάλιστα
λιτότητας, από τους ίδιους τους αρ
χαγγέλους της λιτότητας και διαπρύσι
ους κήρυκες του περιορισμού του κρά
τους, δεν παύει να είναι η κορυφή μό
νον του παγόβουνου «Αγροφυλακή».
Γιατί πέρα από τη φύλαξη των χωραφιών από εισβολή βοδιών, προβάτων
κ.λπ. ή των οπωρώνων από κλοπές
καρπού, κάποιοι αγροφύλακες έπαιζαν
και έναν άλλο πολύ σημαντικό για τους
κομματάρχες ρόλο: Το ρόλο της ...εται
ρείας σφυγμομέτρησης της πρόθεσης
ψήφου των κατοίκων του χωριού που
υπηρετούσαν. Ούτε ALCO ούτε VPRC
ούτε άλλες τέτοιες εταιρείες υπήρχαν
τότε. Κι αν υπήρχαν, θα χρέωναν πολύ
ακριβά για τέτοια δουλειά. Κάπως
έπρεπε να βολευτούν οι κομματάρχες
κάθε χωριού. Και δ ι’ αυτών οι τοπικοί
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βουλευτές, με λογικό κόστος...
Πώς να εκπροσωπήσεις το λαό άμα
δεν ξέρεις τι σκέφτεται να ψηφίσει ο κα
θένας; Διότι οι αγροφύλακες, κάποιοι
τέλος πάντων απ’ αυτούς, έκαναν πολύ
πιο εμπεριστατωμένη και λεπτομερή
δουλειά απ’ ό,τι οι συγμομετρητές σή
μερα, που δίνουν γενικά και αόριστα
νούμερα, ποσοστά κ.λπ., τα οποία ο κα
θένας ερμηνεύει όπως τον βολεύει...
Οι αγροφύλακες, κάποιοι τέλος πά
ντων απ’ αυτούς, όντας συνέχεια σε
επαφή με τους ψηφοφόρους, μα στα
χωράφια για διαφορές, μα στα σπίτια
για κάναν καφέ, κατέγραφαν διηνεκώς
και επακριβώς όχι μόνο ποιο κόμμα
προτιμούσε καθένας αλλά και σε ποιον
βουλευτή συγκεκριμένα θα έβαζε σταυ
ρό. Αυτή η πληροφορία ήταν που είχε
τη μεγαλύτερη ανταλλακτική αξία.
Και βέβαια όλες τις τυχόν μεταπτώ
σεις προτιμήσεων. Αυτή η πληφορία κι
αν είχε (και έχει) τεράστια ανταλλακτι
κή αξία για τους κομματάρχες, ειδικά
όταν δίνεται σε «ανύποπτο» χρόνο,
ώστε να υπάρχει άνεση παρέμβασης
για νέα, ευμενή, μεταστροφή του
...προβάτου που πάει να φ ύγει από τη
στρούγγα. Αθάνατε Αβέρωφ, έκφραση
που καθιέρωσες!
ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΩΜΑ
Στο χωριό μου, τη μέρα των εκλογών
του 1977. ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΕΚ, ΚΚΕ, «Συμμαχία» και πολλά άλλα κόμματα.
Μεγάλο χωριό, με πάνω από 800 ψη
φοφόρους (περί τα 600 έγκυρα).

Έπαιρναν από κάποιους ψήφους όλα
τα κόμματα, δεν είχε σημειωθεί όμως
ποτέ κομματικός τσακωμός. Ούτε είχαν
χωρίσει τα καφενεία κατά ...χρώματα.
Κεντρικό καφενείο, απέναντι από το
εκλογικό τμήμα, φίσκα. Οι κάλπες εί
χαν κλείσει. Αναμονή αποτελεσμάτων.
Χαρτοπαιξία, κεράσματα, πειράγματα,
καλαμπούρια.
Εγώ έπαιζα ξερή-μονομαχία με τον
αγροφύλακα. Μας παρακολουθούσαν
πολλοί γ ια τί ήμαστε «καλοί» αντίπαλοι.
Μια στιγμή σταματάω το παιχνίδι και
του λέω: Ρε Γιωργοχρήστο (έτσι τους
φωνάζουμε εμείς, με το όνομα του πα
τέρ α «κολλητό», όπως κι οι Ρώσοι), εσύ
είσαι συνέχεια εδώ και μέσα στα πράγ
ματα. Πες μας τις προβλέψεις σου, να
μην έχουμε αγωνία...
Ανακάθισε, τον θυμάμαι σαν τώρα,
και ξεκίνησε να λ έει ενώπιον πολλών
ακροατών (τα μεταφέρω, όπως τα έλε
γε, χωρίς ακριβείς αριθμούς, που δεν
του ς θυμάμαι, αλλά οι διαφορές είναι
ακριβείς):
Ου Αβέρουφ μα 100 μα 105, ου Καλουγιάνς μα 73 μα 78, ου Πανούρς μα
25 μα 30, ου Παπούλιας μα 52 μα 57, ου
Μουράίτς μα 35 μα 38, ου Μυλουνάς μα
40 μα 45, ο τάδε τόσα έως τόσα κ.λπ.
«Κατέβασε» όλους τους βουλευτές
των τριών «μεγάλων» κομμάτων έναν
προς έναν. Και συνέχισε: Το ΚΚΕ μα 42
μα 44, εσείς («Συμμαχία») μα έναν μα
δυο!!!
Είχε «σφυγμομετρήσει» κάπου 700
άτομα ο άθλιος. Αναρωτιέστε για το
στατιστικό σφάλμα του; Δύο-τρεις
σ τα υ ρ ο ί το πολύ ήταν για κάθε έναν
βουλευτή.

Ν.Α. ΛΑΜΠΗΣ
ΥΓ. (1) Το ΚΚΕ πήρε τελικά 44 ψή
φους και η «Συμμαχία» 2.
ΥΓ. (2) Όποιος αναγνώστης τυχόν δυσπιστεί, ας πληρώσει ένα ταξίδι μας
στο χωριό μου, για να γνωρίσει το
Γιωργοχρήστο προσωπικά, συνταξιού
χο πια.

επισημαίνουμε
Μια επιστολή παραίτησης
Λάβαμε και δημοσιεύουμε το ακόλουθο κείμενο:
Προς τον διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου
κ. Νίκο Κούρκουλο
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2005
[Κοινοποίηση προς τα μέλη του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου]
Κύριε διευθυντά,
Μετά από την άδικη και προσβλητική συμπεριφορά σας απέναντι μου στις 6/12/2005,
και μάλιστα δημοσία, νοιώθω την ανάγκη να σας γνωρίσω τα εξής:
1) Όταν ζήτησα από τη Δραματική Σχολή να αναλάβει η κόρη μου, κυρία Ξένια
Γεωργοπούλου, να κάνει μερικά μόνον μαθήματα στους δευτεροετείς, επεδίωκα απλά
και χωρίς καμία υστεροβουλία, να φέρω τους σπουδαστές σε επαφή μ’ έναν δάσκαλο
που έχει αποκτήσει διδακτορικό τίτλο πάνω στο νεώτερο θέατρο (σημειωτέον ότι η εν
λόγω θεατρολόγος κάθε άλλο παρά ονειρεύεται να γίνει καθηγήτρια σε δραματική
σχολή). Δήλωσα εξαρχής ότι το Εθνικό Θέατρο δεν θα ζημιωθεί ούτε κατά ένα ευρώ
από αυτήν την ευκαιριακή παρουσία της κυρίας Γεωργοπούλου στη Σχολή.
Η διεύθυνση της Σχολής δεν είχε αντίρρηση (άλλωστε δεν επρόκειτο για κάτι
καινοφανές, αφού κατά το παρελθόν και άλλοι προκάτοχοί μου στην ίδια Σχολή,
καθηγητές πανεπιστημίου -Ζώρας, Τρυπάνης-, έστελναν βοηθούς τους να τους
αντικαθιστούν στο μάθημα, όποτε αυτό συνέπιπτε με κάποια άλλη ακαδημαϊκή τους
υποχρέωση).
Επιδίωξα να συζητήσω μαζί σας γ ι’ αυτό, αλλά ήσασταν απών για κάποιες εβδομάδες.
Μίλησα στον κύριο Χατζάκη και στην κυρία Μπουρίκα, αλλά δεν μπόρεσα να έχω
καμία απάντηση. Παραιτήθηκα από την ιδέα. Το διδακτικό εξάμηνο άρχιζε πλέον, κι
εγώ αποφάσισα να καλέσω μόνον για ένα μάθημα πάνω στο ελισαβετιανό θέατρο (το
3ο μάθημα, για την ακρίβεια) την κυρία Γεωργοπούλου. Οι δευτεροετείς, κατά τα
φαινόμενα ευχαριστημένοι από τη διδασκαλία της, μου ζήτησαν ακόμη ένα δίωρο μαζί
της: τι καλύτερο από ένα μάθημα για τον Σαίξπηρ από μια διδάκτορα, της οποίας η
διδακτορική διατριβή είχε ως θέμα τον Σαίξπηρ;
Όταν πλέον η ... επικίνδυνη «παρείσακτη» είχε αποσυρθεί διά παντός από τη Σχολή κι
εγώ είχα αρχίσει τη δραματική ανάλυση του Βασιλιά Ληρ, λάβατε κατά πάσα
πιθανότητα την ψευδή πληροφορία ότι κάποιος ανέλαβε διδακτικά καθήκοντα στη
Σχολή εν αγνοία σας. Εδώ, ένα μόνον πράγμα θα είχα να σας συμβουλέψω: να
διαλέγετε τους καλύτερους.
Τέλος, επειδή μου δηλώσατε ρητά ότι δεν μου έχετε εμπιστοσύνη, πετύχατε να μου
εμπνεύσετε το ίδιο αντίστοιχα -κα ι αντίστροφα- αίσθημα. Πιστέψτε με, αυτό δεν θα το
ήθελα καθόλου -πάντοτε σας υποστήριζα και σας θαύμαζα-, μα στην προκειμένη
περίπτωση δεν φταίει εκείνος που απομυθοποιεί, αλλά εκείνος που
αυτοαπομυθοποιείται με την αμετροέπειά του. Όσο για μένα, σας βεβαιώνω πως
νοιώθω περήφανη που ό,τι κατάφερα στη ζωή μου, αυτό το λίγο, το κατάφεραμόνη
μου, με τη δουλειά μου και την αξιοπρέπειά μου, χωρίς γονυκλισίες, χωρίς ρουσφέτια
και χωρίς να αδικώ κανέναν.
Ύστερα από όλα τα παραπάνω, και επειδή η αγωγή μου δεν μου επιτρέπει να
προσβάλλω ούτε να καταγγέλλω δημοσία κανέναν, υποβάλλω την παραίτησή μου από
το Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και από τη Δραματική Σχολή του, πιστεύοντας
ότι κανείς δεν είναι αναντικατάστατος, κάτι που είναι εξαιρετικά χρήσιμο να
γνωρίζουμε όλοι μας.
Γία παν ενδεχόμενο, και για να μη φανώ ασυνεπής ή αυθαίρετη, κοινοποιώ αυτή την
επιστολή στα μέλη του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου, τα οποία ευχαριστώ για τη
συνεργασία μας.
Χαρά Μπακονικόλα
Τακτική Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών
Κρατικός διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris IV)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
•

Μέχρι 24

Απριλίου
διαρκεί
η
ωραία έκθε
ση «Εκ Χίο
ν I ά δ ω ν
σπουδές και
ανθίβολα»

που γίνεται
στο Βυζαντι
νό και Χριστ ι αν ι κό
Μουσείο
(Βασ. Σοφίας 22). Παρουσιάζει αν
θίβολα (δηλαδή σχέδια-πρότυπα σε
χαρτί φορητών εικόνων και τοιχο
γραφιών) και σπουδές του 18ου και
19ου αιώνα από τους Χιονιάδες της
Ηπείρου - εξαίρετα δείγματα της
λαϊκής ζωγραφικής και αγιογραφικής παράδοσης της βορειοδυτικής
Ελλάδας κατά την περίοδο εκείνη.
• «Γεράκι: έκθεσ η μιας ανασκαφής» τιτλοφορείται η έκθεση που

παρουσιάζεται έως 15 Απριλίου στο
Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών στου
Μακρυγιάννη (Μακρή 11). Περιλαμ
βάνει αρχαιολογικά ευρήματα από
τις ανασκαφές που πραγματοποίη
σε το Πανεπιστήμιο του Άμστερ
νταμ στο Γεράκι Λακωνίας κατά τη
δεκαετία 1995-2005 και υλικό τεκ
μηρίωσης για την πορεία και τα συ
μπεράσματα της ανασκαφής.
• Μ ε σκοπό το ελληνικό εικαστικό
έργο να φτάσει σε ένα κατά το δυ
νατόν ευρύτερο κοινό, μια παρέα
καλλιτεχνών, σε συνεργασία με ει
δικούς του διαδικτύου, δημιούργη
σαν το e-artshop. Στις ιστοσελίδες
του (στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.e-artshop.gr) παρουσιάζονται
σημαντικοί έλληνες εικαστικοί και
το έργο τους, αλλά και υλικό για τη
γνωριμία με τις ίδιες τις τέχνες και
τις τεχνικές τους.
• Στις γκαλερι: στις «Νέες Μορ
φές» (Βαλαωρίτου 9α) δείτε την έκ
θεση ζωγραφικής της Μ αρίας
Γιαννακάκη, που μελέτησε και χρη
σιμοποιεί τεχνικές της κινεζικής πα
ράδοσης (διάρκεια ως 15 Απριλί
ου). Παραπλεύρως, στην «Έκφρα
ση», έως 1 Απριλίου εκθέτει ο Σπύρος Κουρσάρης, ενώ στις 4 Απριλί
ου εγκαινιάζεται η έκθεση του Χέρμαν Μπλάουτ (διάρκεια ως 29
Απριλίου).
• Εάν δεν πήγατε στις περσινές
Μπιενάλε Βενετίας και Αλεξανδρεί
ας, μπορείτε μέχρι 30 Απριλίου να
δείτε τις ελληνικές συμμετοχές σε
αυτές (Γιώργος Χατημιχάλης - Νί
κος Αλεξίου, Λίζη Καλλιγά αντί
στοιχα) στο Μουσείο Μπενάκη της
οδού Πειραιώς.
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Τη συνέντευξη πήρε η Ισμήνη Ραντούλοβιτς
Γωνία οδών Στράχινιτσα Μπάνα και
Ρήγα Φεραίου στο κέντρο του Βελι
γραδιού, με χιόνι και πολύ κρύο, παρα
μονή Χριστουγέννων για τον υπόλοιπο
κόσμο, όχι όμως και για τους Σέρβους
που είναι παλαιοημερολογίτες. Καθό
μαστε στο εστιατόριο «Balzac». Το
γνωστό αυτό εστιατόριο είναι το στέκι
του Milorad Pavic και του φίλου του
Rasa Livada, γνωστού σέρβου ποιητή
και εκδότη του σημαντικότερου λογο
τεχνικού περιοδικού της Σερβίας, της
Γραφής (PISMO). Εκεί που καθόμαστε
είναι σταυροδρόμι, ένα από τα ιερά
σημεία της πόλης.
• Το θηλυκό κρασί μάς οδηγεί στο
παρελθόν, στην καταγωγή της τέχνης,
στη σκοτεινή μήτρα όπου πάλλονται
ζωοδόχα τα στοιχειώδη σωματίδια της
δημιουργίας. Θυμόμαστε πώς

ιστορικό γίγνεσθαι;
—Τίποτα δεν χάνεται στην ιστορία και
η ίδια είναι τόσο απρόβλεπτη. Οι Χαζάροι, από την άλλη μεριά, έχουν σαφώς
κατέβει από το προσκήνιο τη ς ιστο
ρίας. Αν με ρωτάτε για τους Σέρβους,
αν δηλαδή κατεβαίνουν και αυτοί από
το προσκήνιο της ιστορίας, δεν μπορώ
να σας απαντήσω. Οι Σέρβοι ήταν, μαζί
με τους Έλληνες, οι καλύτεροι έμπο
ροι ως το τέλος του 18ου αιώνα, όχι
μόνο στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
αλλά και στην κεντρική Ευρώπη και
στη βόρεια Ιταλία - σε μια παροικία της
Τεργέστης. Οι άνθρωποι αυτοί έπαιξαν
σημαντικό ρόλο στον πολιτισμό και τα
γράμματα· διακινούσαν εμπόρευμα
αλλά και ιδέες. Ή ταν οι πρωταγωνι
στές, οι σκηνοθέτες της ιστορίας. Μι
λάμε για μια διαλεκτική σχέση, για κάτι

γεννήθηκε το Λεξικό των Χαζάρων.·
- Όπως κάθε δημιούργημα -αναπολεί
ο Πάβιτς- έτσι και το Λεξικό των Χαζά
ρων είχε τη δική του πορεία. Είχε ξεκι
νήσει ως συλλογή διηγημάτων. Στη συ
νέχεια τα διηγήματα ενώθηκαν, απέ
κτησαν οργανικότητα και δική τους
ζωή, έγιναν σύνολο. Ωστόσο είχαν και
την αποσπασματική τους φυγόκεντρη
διάθεση που χαρακτηρίζει την εποχή
μας.
Ο Ράσα Λιβάδα, από την πλευρά του,
υπέδειξε την κατάλληλη φόρμα για ένα
τέτοιο κείμενο, τη δομή που του τα ι
ριάζει και μοιάζει με σπασμένο καθρέ
φτη.

που δεν χάνεται, απλώς αλλάζει μορ
φή και σχήμα, πρόσωπο, όνομα, νόη
μα.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τη
δημιουργία - καταλήγουν οι συνομιλη
τές μου. Ο καθένας στην προσωπική
του μάχη με το δαίμονα και την ευδαι
μονία της δημιουργίας περνάει μέσα
από πολλούς ρόλους, γίνεται πολλά
πρόσωπα, άλλα έθνη, αγγίζει το αν
δρόγυνο, ζει όλες τις ηλικίες. Η μάχη,
μέσα απ’ όλη αυτή την πολυπροσωπία,
είναι άνιση και ανελέητη, ο δημιουρ
γός αρρωσταίνει βαριά, αλλά γεύετα ι
και μια αλλιώτικη, αλλόκοτη χαρά που
τον μεθά. Μαθαίνει ότι οι νεκροί και οι
αγέννητοι σίγουρα ξέρουν περισσότε
ρα.
Στη Σερβία σήμερα, σύμφωνα με
τους συνομιλητές μου, υπάρχουν δύο
ρεύματα: εκείνοι που έμειναν στον 20ό
αιώνα και χειρίζονται το λόγο με τρόπο
ξεπερασμένο, με τρόπο που δεν ικανο
ποιεί τον σύγχρονο αναγνώστη, και
εκείνοι που έχουν ήδη περάσει στον
21ο αιώνα -πριν ακόμα α ρχίσ ει- και μι
λούν τη γλώσσα του. Οι σημαντικότε
ρη συγγραφείς της δεύτερης ομάδας
είναι ο Πάβιτς και ο Ντόμπριτσα Τσό-

• Εξαφανισμένοι λαοί, όπως οι
Χαζάροι, εξακολουθούν άραγε να
υπάρχουν και τώρα που έχουν χάσει
την ιστορική τους υπόσταση; Έχουν
αφομοιωθεί ή κατά κάποιο τρόπο
συνεχίζουν να τροφοδοτούν το μέλλον
μέσα από τους ανερχόμενους και
πολλά υποσχόμενους λαούς που
ανεβαίνουν στο προσκήνιο της
ιστορίας; Με άλλα λόγια χάνεται
τίποτα στην ιστορία ή οι νόμοι της
(μετά)φυσικής υφίστανται και στο
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σιτς, καθώς και οι περισσότερες σοβα
ρές γυναίκες συγγραφείς.
Ερμηνεύοντας το φαινόμενο, ο ποιη
τής τη ς παρέας εξη γεί ότι αυτό οφεί
λεται στο ότι η σέρβική κουλτούρα
σ τιγματίζεται από μια μονολογικότητα.
Ανέκαθεν μιλούσε με μία φωνή, την
επική, τη ρωμαλέα. Γι’ αυτό ακριβώς
και αδυνατεί να εφαρμόσει με τρόπο
φυσικό την τόσο λατρευτή διαλογικότητα. Ακόμη και ο Άντριτς έγραφε διά
λογους, κατά κοινή ομολογία, τεχνη
τού ς και συχνά αφύσικους. Αυτό έχει
περάσει και στη σκέψη και στο μύθο. Η
γλώσσα βέβαια, ως ζωντανός οργανι
σμός, αντιστέκεται, αλλά μεγαλουργεί
μόνο όταν μιλάει με τις καλύτερες φω
νές τη ς λογοτεχνίας της.
Ο Πάβιτς κατάφ ερε να σπάσει αυτό
το φαύλο κύκλο, να μιλήσει τον γυναι
κείο, τον πρωταρχικό, το μεταμοντέρ
νο λόγο. Πήρε τα σπασμένα διηγήματα

και τα συναρμολόγησε σε ένα πρωτο
ποριακό μυθιστόρημα-λεξικό με μορ
φή σπασμένου καθρέφτη. Ο Ράσα Λιβάδα αφουγκράστηκε στα πρωτόλεια
του Λεξικού των Χαζάρων του Πάβιτς
τη φωνή του μέλλοντος που ασφυκτιούσε στις παλιές φόρμες μιας ανδροκρατούμενης λογοτεχνίας και γλώσ
σας και του έδωσε την συμβουλή-κλειδί για το σημαντικότερο ως σήμερα έρ
γο του.
Μιλώντας για το ένστικτο του σημα
ντικού αυτού ποιητή, ο Πάβιτς στη συ
νέχεια αναφέρει ότι ο Λιβάδα στο Βελι
γράδι έχει τη φήμη τη ς «πιο ευαίσθη
τη ς μύτης», ότι δηλαδή εύκολα ανα
γνωρίζει μεγάλους συγγραφείς. Δεν
είναι τυχαίο ότι ήταν ο πρώτος που με
τέφ ρ α σ ε τον κοινό τους φίλο Seamus
Heaney στα σέρβικά (ήταν μία από τις
πρώτες μεταφράσεις του ιρλανδού
ποιητή σε ξένη γλώσσα) και προέβλεψε το μελλοντικό Νόμπελ. Τους διακό
πτω εδώ και ρωτάω: «Ο Πάβιτς θα το
πάρει;». «Ναι, αν γράψ ει για την ψυ
χή...», απαντά με τον τρόπο του Τειρε
σία ο Λιβάδα. (Αξίζει να σημειώσουμε
ότι στη σέρβική προφορική παράδοση
τα λυρικά ποιήματα ονομάζονται και
----------------- --------------------------------------
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γυναικεία, ενώ τα κατεξοχήν επικά αν
δρικά. Η διαίρεση αυτή ισχύει για τους
σημαντικότερους σέρβους συγγρα
φείς ως την εποχή του μοντερνισμού,
ενώ οι δύο εκπρόσωποι τη ς λογοτεχνι
κής παράδοσης με το υ ς οποίους συζη
τούμε βρίσκονται στο μεταίχμιο των
εκφραστικών μέσων).
• Ο χρόνος, λέτε, έχει και αυτός τα
σύνορά του όπως και οι τόποι.
Συνεπώς, υπάρχουν σημεία όπου
σταματάει, υπάρχουν περάσματα από
τον ένα αιώνα στον άλλο, ενώ μερικές
φορές λειτουρ γεί και σαν ξεχωριστή
οντότητα με βούληση που
συμπεριφέρεται απρόβλεπτα. Γιατί
συμβαίνει αυτό; Τι κρύβεται πίσω από
το φαινόμενο του fin de siècle; Μήπως
όλα είναι στο μυαλό μας, στη
συλλογική ψυχή μα ς και τα
κατευθύνουμε μ ε μια κρυφή αλάθευτη

λογική προς κάποια κατεύθυνση;
Υπάρχει η μοίρα;
- 0 χρόνος έχει τη δική του πορεία και
λογική. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό που
ονομάζουμε μοίρα, όμως τίποτα δεν ε ί
ναι τυχαίο. Και ο χρόνος είναι ένα μέ
τρο της καρδιάς μας, μέτρο τη ς εξέλι
ξής της. Υπάρχουν οδηγίες δοσμένες
σε διάφορα ιερά κείμενα. Υπάρχουν
συγκεκριμένες συμβουλές πώς μπο
ρούμε να καθοδηγηθούμε. Δεν ξέρω
πού, αλλά ξέρω σίγουρα ότι η ζωή και
ο θάνατος είναι μια συνέχεια και ότι ο
άνθρωπος έχει φ τάσει στη στιγμή που
θα μπορεί να μετακομίσει σε ένα άλλο
σώμα, αφού πεθάνει. Όπως λέει και ο
Νίτσε, ο άνθρωπος είναι γέφ υρα όχι
προορισμός. Η ανάσταση του Χριστού
ήταν ανάσταση σε άλλο σώμα, του Λα
ζάρου ήταν μια προετοιμασία, μια ανά
σταση στο σώμα που ξέρουμε. Αναζη
τώ αυτό το δρόμο με μεσολαβητή το
λόγο. Ένας τέτο ιο ς μεσάζων με οδηγεί
στο νέο μου έ ρ γ ο - στο νέο μου σώμα.
Μεγάλη σημασία έχει πάντως ότι η
ανάσταση του Χριστού ήταν ανάσταση
σε σώμα, όχι σε κάτι άλλο, αλλά ούτε
στο προηγούμενό του σώμα. Ό σο για
τη μοίρα, αυτή καθορίζεται και ανα-

σχηματίζεται κάθε στιγμή...
Και ο Λιβάδα προσθέτει:
—Η ιστορική αναγκαιότητα είναι επί
σης ένα αναπόφευκτο γεγονός, κάτι
σαν τη μοίρα. Και για να μην χάσουμε
την επαφή με την πραγματικότητα, θα
σας επισημάνω ένα πράγμα που εδώ
είναι γεγονός, ό,τι και αν λένε: 0 Πάβιτς είναι ένας σοφός του τόπου μας- ο
γέροντας του βουνού, ο γερουσιαστής
μας. Αυτό έχει τον αντίκτυπο του στα
καθημερινά. Ιδού και το παράδειγμα:
μια φορά ο Μιλόσεβιτς είχε καλέσει
τους πιο διακεκριμένους διανοούμε
νους του τόπου να τον συμβουλεύ
σουν. Ο Πάβιτς δεν φοβάται τίποτε, λέ
ει εκείνο που νομίζει. Και του είπε τότε
-δ εν είχε τελειώ σει ακόμη ο π όλεμοςνα στραφ εί προς την Ελλάδα και όχι
προς τη Γερμανία, όπως προγραμμάτι
ζε. Τότε βέβαια τον βάλανε στον πάγο
στην Γερμανία.
Ξέρει ο Πάβιτς ότι την κάθε στιγμή
παίζονται όλα για όλα. Παρόμοια, δεν
φοβήθηκε να υποστηρίξει τον φίλο του
Σαλμάν Ρούσντι σε μια συνέντευξη
που έδινε για το BBC, όταν έμαθε, ενώ
μιλούσε στον αέρα, για τον φετβά που
απειλούσε τον καλόν αυτό φίλο του.

Δεν δίστασε να μιλήσει στην εκπομπή
του Πιβό για τη σημασία της αγγλικής
γλώσσας, εις βάρος της γαλλικής, στο
αρχικό στάδιο της πρώτης παγκόσμιας
αυτοκρατορίας.
Σ’ ένα άλλο, ακόμη πιο καθημερινό
επίπεδο πάλι, υπονομεύονται οι φυσιο
λογικές συμμαχίες. Γ ιατί τώρα, με την
αυστριακή προεδρία, ο χώρος του βι
βλίου και η πολιτική βιβλίου των Βαλ
κανίων ανατίθεται από την ΕΕ στην Αυ
στρία, ενώ ο φυσικός leader της περιο
χής, όπως όλοι ξέρουμε, είναι η Ελλά
δα...
• Τώρα που λέμε για φυσικές
συμμαχίες, θυμάμαι και κάτι άλλο: ότι
στη Ρωσία ο Πάβιτς είναι super star. Τα
interactive θεατρικά του χαλάνε κόσμο,
το κοινό ψηφίζει το τέλος που θέλει να
δει, στη σκηνή λαμβάνουν χώρα
performances με επιδείξεις μόδας και
παρόμοια θεάματα όπου ο πιο τυχερός
θεατής κερδίζει π.χ. μια γούνα ή ένα
φόρεμα... Όλα αυτά δεν μοιάζουν λίγο
με Broadway;
Ο Πάβιτς δεν αρνείται και μου θυμίζει
ότι ο αγαπημένος του ρυθμός είναι ο
ρυθμός ροκοκό και ότι ως πανεπιστη47

μιακός και ακαδημαϊκός ειδικεύτηκε
στην εποχή του μπαρόκ. Τώρα ζούμε
μια εποχή μπαρόκ- οι εποχές αυτές εί
ναι πάντα μπουκωμένες με κρυφές δυ
νατότητες έτοιμες να εκραγούν. Προ
σθέτει και κάτι άλλο που με κάνει να πι
στεύω ότι οι αναγνώστες του σλαβικού
κόσμου της πρώην βυζαντινής κοινο
πολιτείας διαβάζουν με άλλον τρόπο.
Μοιάζουν πιο close readers και στην
κυριολεξία βιώνουν ακόμη τα επακό
λουθα ενός σημείου εξέγερσης, μιας
κρίσιμης στιγμής που κορυφώθηκε με
τη ρωσική avant-guard και τον φορμα
λισμό. Έπρεπε κάποιος να βρεθεί να
μεταφράσει τον πανάρχαιο λόγο, τη
σκέψη του Bahtin, η Kristeva και ο
Todorov δηλαδή, στον δυτικό τρόπο
ανάγνωσης. Το γεγονός αυτό -την ιδι
αιτερότητα του βυζαντινού, του ελλη
νικού ή ελληνιστικού λόγου- επισημαί
νει κι ο μεγάλος ιρλανδός ποιητής
W.B. Yeats στο ποίημά του «Sailing to
Byzantium», όπου ανακαλεί την εποχή
που υπήρχε μια οργανική ενότητα του
νοητικού, ψυχικού και πνευματικού κό
σμου, έστω και μόνο ως ιδέα. Ο Πάβιτς
συμφωνεί και μου θυμίζει ότι και αυτό
ήταν το αντικείμενό του όταν δίδασκε
θεωρία της λογοτεχνίας στο Πανεπι
στήμιο, αν και τέτοιου είδους διατυπώ
σεις τού φαίνονται λίγο δογματικές και
τις αποφεύγει.
• Και το φαινόμενο του πολιτισμικού
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ιμπεριαλισμού; Υφίσταται στην
προκειμένη περίπτωση ή μιλάμε γιο
θεωρίες συνωμοσίας κι εδώ... Οι
λεγάμενες μικρές γλώσσες έχουν
δικαίωμα να μιλήσουν ή μοιραία είναι
παραγκωνισμένες και καταδικασμένες
να χάσουν τις ιδιαιτερότητές τους;
—Αναπόφευκτα οι μεγάλες γλώσσες
και οι μεγάλες δυνάμεις επικρατούν.
Ωστόσο, όπως ο σπόρος πάντα βρί
σκει τον δρόμο του προς τον ήλιο, μια
ρωμαλέα φωνή, μια γλώσσα που δημι
ουργεί σπουδαία έργα δεν θα μείνει
θαμμένη. Υποστηρίζω την επικοινωνία,
την ανταλλαγή ιδεών, τις γέφ υρες, τα
σταυροδρόμια. Δεν υπάρχει τίποτε πιο
σημαντικό.
Ο Λιβάδα υποστηρίζει ότι στη Σερβία
το προϊόν της πνευματικής δημιουρ
γίας που έχει τη μεγαλύτερη σημασία
για την ταυτότητα του έθνους (όπως
και σε άλλους λαούς όπου το συλλογι
κό είναι εκδηλώνεται ακόμη και σήμε
ρα μέσω του ραψωδού- κι εκεί ανή
κουν οι περισσότεροι λαοί τη ς Βαλκα
νικής - από την εποχή του Γκαίτε) σή
μερα, στα νέα ιστορικά και πολιτισμικά
δεδομένα, είναι η λογοτεχνία. Νομίζει
ότι μεγάλη σημασία έχει το γεγονός
ότι με πρότυπο το ελληνικό ΕΚΕΒΙ
αποφάσισαν να ιδρύσουν και οι Σέρβοι
έναν εθνικό ανεξάρτητο φορέα γ ι’ αυ
τόν τον στρατηγικής σημασίας κλάδο
για το έθνος...
Ο Πάβιτς προσθέτει ότι ο τόπος κατα
γωγής της ακατάλυτης σχέσης μύθου
-ιστορίας-λογοτεχνίας, των τριών πιο
σημαντικών πνευματικών προϊόντων
του πολιτισμού του πλανήτη μας, είναι
η Ελλάδα και ότι αυτό δεν πρέπει ποτέ
να το ξεχνάμε.
• Επιτέλους γράψατε ένα κα θ ’ όλα
«ανδρόγυνο» κείμενο, ένα κείμενο που
συγγράψατε με τη γυναίκα σας και το
οποίο θα ταξιδέψει και στην ελληνική
γλώσσα. Ποια είναι η συνέχεια μιας
τέτοιας εξέλιξης και, κατά συνέπεια,
λέτε να ζήσουμε και την εμπειρία ενός
βιονικού κειμένου, ενός κυβερνοκειμένου (σε τσιπάκι ή άλλη μορφή)
που θα μπαίνει κατευθείαν στον
εγκέφαλο; Σας αρέσει η προοπτική
μιας τέτοιας ανάγνωσης, όπου το
κείμενο θα αναπτύσσεται αυτόνομα
στην εκάστοτε συνείδηση ανάλογα με
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την ψυχοσύνθεση του οικοδεσπότη;
Θα είναι ένα κείμενο που θα χάσει κι
αυτό με τη σειρά του το σώμα του και
δεν θα είναι πια βιβλίο όπως το ξέραμε;
Θα αποκτήσει ένα άλλο σώμα, ένα
σώμα από ψυχή;
—Το βιβλίο δεν χρειάζεται όλη αυτή τη
διαδικασία. Τα κείμενα ανέκαθεν ήταν
από ψυχή και δίχως δεύτερη ψυχή δεν
υπάρχουν. Προσωπικά, το βιβλίο το
προτιμάω στην παρούσα του μορφή,
αλλά το μέλλον του δεν με τρομάζει.
Τα βιβλία είναι δημιουργήματα της ψυ
χής μας, και η ψυχή έχει μεγάλη δύνα
μη. Υπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο
θα σας εκμυστηρευθώ: τα όρια μυθο
πλασίας και ζωής για μένα πάντα ήταν
δυσδιάκριτα. Μια φορά είχαμε επισκεφθεί, εγώ και η Γιασμίνα, το Μοναστή
ρι όπου στο Λεξικό των Χαζάρων είχα
τοπ οθετήσει στο προαύλιο, σε ένα πα
γκάκι, τον Διάβολο... Καθίσαμε λοιπόν,
η Γ ιασμίνα κι εγώ, την ηλιόλουστη εκεί
νη μέρα του κατακαλόκαιρου στο εν
λόγω παγκάκι και αρχίσαμε μες στη
σιωπή να τρέμουμε από το κρύο- πλη
σίασε η ηγουμένη του μοναστηριού,
κάθισε δίπλα μας και τυλιγμένη στο
μαύρο τη ς σάλι δίχως λέξη μάς έγνεψε
καταφατικά και πρόσθεσε: «Ναι, είναι
εδώ...».
Με τη σύζυγό μου έχουμε βρει πολ
λούς τρόπους συνύπαρξης. Ένας από
αυτούς είναι και η συγγραφή, γιατί για
δύο συγγραφείς η ζωή και τα βιβλία εί
ναι ταυτόσημα. Μας αρέσει να ωραιο
ποιούμε την πραγματικότητα, να την
κάνουμε καλύτερη απ’ ό,τι είναι. Έχου
με και μια δική μας παράδοση: κάθε
χρόνο υποδεχόμαστε το νέο έτος στην
πιο χλιδάτη σουίτα του Ιντερκοντινένταλ του Βελιγραδιού. Ό λα αυτά για
να δούμε την πόλη από το καλύτερο
σημείο της, λουσμένη με φως, έτσι
όπως δεν είναι, μα γίνεται στην δική
μας αντίληψη μια φορά το χρόνο από
το μοναδικό αυτό σημείο.
Ζήτησα να μου πει μερικά πράγματα
για το νέο του βιβλίο και για το φωτεινό
αυτό σημείο που τον απασχολεί, για το
Χριστό, για τις οδηγίες πλοήγησης
που έλεγε. Δεν ήθελε όμως να μιλήσει
γ ι’αυτό. Είμαι προληπτικός, λέει κι εγώ
αναρωτιέμαι: Μήπως δεν έχει γράψει
ακόμη το καλύτερό του έργο;

Στο τεντωμένο σκοινί των συναισθημάτων
Φ Θ ΙΝ Ο Π Ω Ρ ΙΝ Η ΣΟ Ν Α Τ Α

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΜΑ

Το Θ έ α τ ρ ο Ά λ μ α σ υ ν ε χ ίζ ε ι τη σ ε ζ ό ν (μ ετά τ ο Π α ρ ά ξ ε ν ο Ιν τε ρ μ έ τζ ο ) με τη
Θ εατρική μ ε τ α φ ο ρ ά τη ς κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ή ς τ α ιν ία ς το υ Ίνγκμαρ Μ π έ ρ γ κ μ α ν
Φ θινοπω ρινή Σ ο ν ά τ α σ ε σ κ η ν ο θ ε σ ία Β α ρ β ά ρ α ς Μ α υ ρ ο μ ά τ η . Το β ρ α β ε υ μ έ ν ο με
Χρυσή Σ φ α ίρ α Κ α λ ύ τ ε ρ η ς Ξ έν η ς Τ α ινίας έ ρ γ ο το υ σ ο υ η δ ο ύ σ κ η ν ο θ έ τη (με την
Ingrid B e rg m a n και την Liv U llm a n σ τ ο υ ς β α σ ικ ο ύ ς ρ ό λ ο υ ς ) είν α ι μια σ ο ν ά τα
σ χέσ εω ν και σ υ ν α ισ θ η μ ά τω ν . Μ ό ν ο που οι ή ρ ω έ ς το υ α ρ ν ο ύ ν τα ι να ε κ φ ρ ά σ ο υ ν τα
α ισ θ ή μ α τά τ ο υ ς γ ια τί φ ο β ο ύ ν τ α ι τ ο Β ά ρ ο ς που σ υ ν ε π ά γ ε τα ι η α π ο κά λυ ψ ή το υ ς.

ια επιτυχημένη πιανίστρια με
διεθνή καριέρα, η Σαρλότ,
αποφασίζει να επισκεφτεί την
κόρη τη ς Εύα που ζει μια ήσυ
χη ζωή με τον ιερέα σύζυγό
της. Οι δύο γυναίκες βγαίνουν από μια
δύσκολη αναμέτρηση και δοκιμασία με
τον θάνατο: Η Σαρλότ με τον θάνατο
του συντρόφου τη ς και η Εύα με τον
πνιγμό του μικρού τη ς γιου. Καθεμία
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τους έχει βρει τον δικό της τρόπο να
αντιμετωπίσει τον θάνατο: Η Σαρλότ
κανονίζει τις επόμενες περιοδείες της
και η Εύα παίρνει κοντά της την παρα
πληγική αδελφή της Έλενα στην οποία
διοχετεύει τη φροντίδα, τη στοργή και
την αγάπη της. Η παρουσία της Έλενας στο σπίτι είναι μια δυσάρεστη έκ
πληξη για την Σαρλότ, που αποφεύγει
τις «ανοιχτές» πληγές και την κατά μέ

τωπο αναμέτρησή της με το παρελθόν.
Η σχέση μητέρας και κόρης, ανύπαρ
κτη τα τελευταία επτά χρόνια, ταλα
ντεύεται ανάμεσα στο μίσος και την
αγάπη. Μια απελπισμένη αγάπη που
δεν μπορεί να βρει τη σωστή μορφή έκ
φρασης για να απελευθερωθεί και να
κατευνάσει την έξαρση των αισθημά
των. Οι ψυχολογικές διακυμάνσεις των
ηρώων προμηνύουν τη σύγκρουση που
θα επέλθει. Υπάρχει όμως, πέρα από τις
σχέσεις, και ένα άλλο σημαντικό θέμα:
Τι συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων
όταν η πίστη εξαφανίζεται; Όταν χάνε
ται η πίστη στην αγάπη, στον άνθρωπο
αλλά ακόμη και στον Θεό; Όταν η αλή
θεια μοιάζει ανύπαρκτη και μη αποδε
κτή και οι άνθρωποι προτιμούν να κατα
φεύγουν στα παιδικά δωμάτια του πα
ρελθόντος για να προφυλαχτούν; Η
αλήθεια και η αποδοχή της ακολουθού
νται από την κάθαρση και τη δύναμη με
τά τον πόνο και τη συντριβή;
Η σκηνοθεσία της Βαρβάρας Μαυρο
μάτη στηρίχθηκε περισσότερο στους
ηθοποιούς και στις δυνατότητές τους
και λιγότερο σε μια προσωπική της
οπτική πάνω στο κείμενο. Προσπάθησε
να ενσωματώσει στην παράσταση τα
«δυνατά» σημεία των ηθοποιών της,
αφήνοντάς τους έτσι λίγο μόνους στις
δοκιμές τους πάνω στην ψυχολογική
και συναισθηματική τους πορεία και
αφαιρώντας από το τελικό αποτέλεσμα
εντάσεις και κορυφώσεις. Όχι πως η
παράσταση δεν είναι προσεγμένη και
αξιοπρεπής, αλλά της λείπει αυτό το
παραπάνω, το ικανό να πείσει τον θεατή
πως δεν παρακολουθεί μία ακόμη δρα
ματική ιστορία. Επιπλέον, το ίδιο το έρ
γο δίνει την ευκαιρία για ανοίγματα σε
μια ονειρική φαντασία που όμως ελάχι
στα τα εκμεταλλεύτηκε.
Η Μάγια Λυμπεροπούλου και η Όλια
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Λαζαρίδου είναι ένα θεατρικό ζευγάρι
που για τις ανάγκες του έργου κατα
φέρνει να ισορροπεί σε τεντωμένο
σχοινί. Με λιτότητα και πυκνότητα, με
γοητεία όπου ο κίνδυνος ελλοχεύει,
διανύουν την πορεία των ηρωίδων τους
και κάνουν τον «αγώνα» τους. Η Λαζα
ρίδου (Εύα) είναι φαινομενικά η ήρεμη
και καθοριστική δύναμη που ωστόσο
κινεί τα νήματα του έργου. Διάγοντας
μια συμβατική ζωή δίπλα στον ιερέα
σύζυγό της δίνει αρχικά την εντύπωση
μιας απλής και γλυκιάς γυναίκας.
Όμως στην πραγματικότητα είναι ένα
πλάσμα σκληρό που έχει στήσει τη ζωή
του πάνω σε μια συμφωνία που απο
κλείει την αγάπη. Η εμφάνιση της μητέ
ρας (Μάγια Λυμπεροπούλου) προωθεί
τη δράση και εκβιάζει την εκδήλωση
των συναισθημάτων και των εντάσεων.
Η σύγκρουση της Σαρλότ είναι σε πρώ
το επίπεδο με την κόρη της και σε δεύ
τερο επίπεδο με τις επιλογές της.
Ο Περικλής Μουστάκης στον ρόλο του
ιερέα συζύγου που έχει χάσει την πίστη
του στον Θεό και έχει αποδεχθεί τις συν
θήκες της ζωής του, είναι μεστός χρησι
μοποιώντας κυρίως τη φωνή και την
απέριττη σωματική του έκφραση. Ο θά
νατος του παιδιού τον έχει κάνει να αμ
φιβάλλει αλλά παρ’ όλα αυτά συνεχίζει
να αγαπά δίχως την προσμονή ανταλ
λαγμάτων. Η νεαρή Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου απέδωσε ρεαλιστικά τον ρόλο
της παραπληγικής Έλενας.
Η Μαυρομάτη χρησιμοποίησε την
εξαιρετική μετάφραση από τα σουηδικά
του δημοσιογράφου και μεταφραστή
Ζαννή Ψάλτη, που πέθανε στις 15 Μαρ
τίου στη Στοκχόλμη. Την ίδια μετάφρα
ση είχε χρησιμοποιήσει και ο Δημήτρης
Οικονόμου στην παράσταση που σκηνο
θέτησε για την Άννα Βαγενά το 2002.
Η Εύα Νάθενα προτίμησε ένα μετωπι
κό, πολυεπίπεδο σκηνικό με μια δυσλειτουργική σκάλα, όπου τα καλυμμένα
δωμάτια φωτίζονται για να φανερώσουν
την αλήθεια που κρύβεται πίσω τους. Οι
ενδυματολογικές επιλογές φέρνουν σε
αντιπαράθεση την μικροαστική αισθητι
κή της Εύας με τις γκλάμουρους προτι
μήσεις της Σαρλότ. Τους φωτισμούς
επιμελήθηκε η Κατερίνα Μαραγκουδάκη, φωτίζοντας την ασάφεια και το θά
μπος της σκηνικής πράξης.

ΕΙΡΗΝΗ Μ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ

Από δύο πατρίδες απάτριδες
ΤΟ ΓΑΛΑ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ

Το κ α λ ύ τ ε ρ ο ν ε ο ε λ λ η ν ικ ό θ έ α τ ρ ο δ ιε κ δ ικ ο ύ σ ε πάντα για λ ο γ α ρ ια σ μ ό το υ ένα
σ χ ο λ ια σ τικ ό α ν όχι π α ρ ε μ β α τικ ό ρ ό λ ο σ τα κο ινω νικά δ ρ ώ μ ε ν α το υ τόπου. Διόλου
τυχαία, α ν κάπου ε υ δ ο κ ίμ η σ ε ο σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς δ ρ α μ α τ ικ ό ς μ α ς λ ό γ ο ς ε ίν α ι σ τον
ρ ε α λ ισ μ ό - λ ιγ ό τ ε ρ ο ή π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο π ερ ιγ ρ α φ ικ ό , λ ιγ ό τ ε ρ ο ή π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο
ποιητικό, ά λ λ ο τ ε ε ξ ω τ ε ρ ικ ό και ά λ λ ο τ ε ε σ ω τ ε ρ ικ ό , μ ε ρ ικ έ ς φ ο ρ έ ς ήπια διδακτικό
και ά λ λ ο τ ε ε ξ ό φ θ α λ μ α σ τ ρ α τ ε υ μ έ ν ο , ρ ε α λ ισ μ ό ω σ τό σ ο . Ο ι σ υ γ γ ρ α φ ε ίς μας
ε ίχ α ν σ χ ε δ ό ν πάντα άπ οψ η - α κό μ η και ό τα ν δ ε ν ε ίχ α ν σ α φ ή άπ οψ η για το τι
α κ ρ ιβ ώ ς θ α κάνουν οι ή ρ ω έ ς τ ο υ ς σ τη σκηνή, γ ν ώ ρ ιζ α ν πολύ κ α λ ά τι έπ ρ επ ε να
κάνουν οι θ ε α τ έ ς το υ ς σ τ ις π λ α τε ίες .

ο Γάλα του Βασίλη Κατσικονούρη
είναι κατά τη γνώμη μου ένα μέ
τριο θεατρικό έργο, που το κάνει
να φαίνεται μετριότερο η σύγκρι
σή του με όλη την ελληνική πα
ραγωγή της μεταπολίτευσης. Έ χει πι
θανόν λίγα πράγματα να προσκομίσει
δραματουργικά στο εμπλουτισμένο
τοπίο του κοινωνικού ρεαλισμού μας:
Ο χαρακτήρας τη ς μαρτυρικής μετανάστριας μάνας μοιάζει σαφώς δανει
σμένος από ένα ολόκληρο εικονοστάσιο ανάλογων πορτρέτων και ο «σχιζο
φρενής» μικρός αδελφός δεν είναι και
πολύ πειστικός από σκηνικής άποψης.
Περισσότερο ενδιαφέρον θα είχε ίσως

Τ

το πρόσωπο του μεγάλου αδελφού, αν
η σύνθεσή του δεν εξαντλούνταν τόσο
πρόωρα και αν η μετέπειτα συμπερι
φορά του δεν ήταν τόσο προβλέψιμη.
Το πιο αδύναμο ωστόσο σημείο του
έργου δεν βρίσκεται σε ό,τι αφορά το
ρεαλισμό του αλλά σε ό,τι προσπαθεί
να τον υπερβεί. Η ερμηνεία των συμβο
λισμών του γίνετα ι κάποιες φορές
υπερβολικά προσβάσιμη. Ο μικρός
αδελφός επιμένει να θηλάζει τη μητέ
ρα τ ο υ - συμβολίζει μια μερίδα ανθρώ
πων που δεν μπορούν ή αρνούνται να
«απογαλακτισθούν» από την Εδέμ των
παιδικών του ς χρόνων. Και ο μεγάλος
αδελφ ός μισεί τη μητρική του γλώσσα-
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πάει να πει μισεί την καταγωγή του.
Μια τόσο όμως εύκολη ερμηνεία αντί
να φέρνει την ποίηση στον ρεαλισμό,
φέρνει στον ρεαλισμό το μελόδραμα και είναι το μελόδραμα που υποκλίνε
ται στο τέλος τη ς παράστασης τη ς Νέ
ας Σκηνής και που μαζεύει το θερμό
χειροκρότημα του κοινού της.
Το Γάλα του Βασίλη Κατσικονούρη
μπορεί να είναι ένα μέτριο έργο από
δραματουργικής άποψης, εμπεριέχει
όμως έναν εξαιρετικό κοινωνικό στοχα
σμό. Ο ίδιος ο συγγραφέας έχει πλη
σιάσει με αγάπη τους μετανάστες και
φαίνεται πως έχει ήδη αντιληφθεί μια
αλήθεια που αφορά κάθε μεταναστευτική πολιτική: ότι αλίμονο στην πολιτεία
εκείνη που κάνει τους μετανάστες να
απωθούν, αντί να τιμούν, την καταγωγή
τους. Αν αξίζει να παρακολουθήσει κά
ποιος το έργο του Κατσικονούρη δεν
είναι για τα συναισθήματα που προκαλεί, αλλά γ ι’ αυτή ακριβώς την ξηρή, τη
διαπιστωτική και ακραιφνώς πολιτική
άποψη που θέτει πίσω από αυτά. Η
αποτυχία του γαλλικού μοντέλου συνύ
παρξης έγκειται στο ότι ο Αλγερινός ή
ο Μαροκινός των παρισινών προαστίων
έχει μείνει εγκλωβισμένος ανάμεσα
στο κάτι «γαλλικό» που αγαπάει να μι
σεί, και στο κάτι «αλγερινό» που μισεί
να αγαπάει. Αυτή η απόλυτη σχιζοφρέ
νεια κινδυνεύει να εμβολιάσει και τους
μετανάστες τη ς δικής μας χώρας.
Εμείς ποιον προτιμούμε ανάμεσα
στους δυο αδελφούς του Κατσικονούρη; Τον σχιζοφρενή μικρό ή τον λοβο
τομή μένο μεγάλο;
0 Νίκος Μ αστοράκης διέβλεψ ε νομί
ζω ότι μια τυπική νατουραλιστική πα
ράσταση θα έκανε το έργο να μοιάζει

με ανανεωμένο μελόδραμα. Προσπά
θησε εμφανώς να σπάσει το ρεαλισμό
του αλλοιώνοντας με τραπέζια την
ομαλή κίνηση των ηθοποιών και δημι
ουργώντας ένα κλίμα παρεμβατικού
μοντερνισμού του 7 0 με τη διαρκή πα
ρουσία τους επί σκηνής, τον αυστηρό
σημασιολογικό καθορισμό του σκηνι
κού χώρου και τη μετέπειτα διάλυσή
του. Ακόμα και η επιλογή τη ς Μάνιας
Παπαδημητρίου στον κάπως αταίρια
στο γ ι’ αυτήν ρόλο τη ς μάνας ήταν
ίσως μέρος του όλου σκηνοθετικού
σχεδίου αποδόμησης. Ο ρόλος τη ς μά
νας βέβαια ήταν αρκετά μονόχορδος
και κινδύνευε να εγκλωβίσει την καλή
ηθοποιό στις γνωστές σκηνικές εικό
νες τη ς μάνας-κύτταρο, της μάναςκουράγιο κ.λπ., σε πράγματα που αρέ
σουν βέβαια πολύ αλλά δεν προχω
ρούν ιδιαίτερα το θέατρό μας. Κανείς
ωστόσο δεν μπορεί να αρνηθεί στην
Παπαδημητρίου την τελική επιτυχία
τη ς σε ένα ρόλο αρχέτυπο για το δρα
ματολόγιο του θεάτρου μας. Διέκρινα
κάποια αμηχανία πίσω από την υπερκινητικότητα του Κωνσταντίνου Παπαχρόνη στο ρόλο του μικρού αδελφού χρειάζεται όμως να παραδεχθούμε ότι
ο ηθοποιός είχε να αντιμετωπίσει ένα
δύσκολο έργο και ότι απέφυγε με αρ
κετή επιτυχία τον σκόπελο της υπερ
βολής. Ο Γιάννος Περλέγκας κράτησε
τη θερμοκρασία του προσώπου του
υψηλή στα κρίσιμα σημεία, ενώ η Μα
ρία Παπαστεφανάκη, αν και σκηνικά
και δραματουργικά ξεκρέμαστη στο
ρόλο τη ς ελληνίδας νύφης, παρέμεινε
πειστική παρουσία ως το τέλος.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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Το βιβλίο που συγκεντρώνει το υλικό πρωτογενούς έρευνας
για μια κρίσιμη περίοδο της νεότερης ιστορίας.
Αγνωστα στοιχεία που καταγράφουν την οργανωτική δομή
της Νεολαίας Λαμπράκη, τις αδυναμίες αλλά και το νεό
πνεύμα που έφερε αυτό το κίνημα.

Ε κδόσ εις Π ολύτυπ ο
Κεντρική διάθεση: τηλ.: 210-72.32.819

Μια κοινωνία
στα κόκκινα
ριν από ενάμιση μήνα και λίγο
μετά τον σάλο από την παραί
τηση Μικρούτσικου, με κάλεσε στην πρωτεύουσα της
Αχαΐας η «Κίνηση των πολιτών
για την Πάτρα» και το τμήμα Πολιτι
σμού του ΣΥΝ σε μια εναλλακτική εκ
δήλωση όπου θα δίναμε ένα δείγμα
γραφής για το τι είδους πολιτισμό πρε
σβεύουμε, μακριά από τα «μπάτζετ»
και τους «μάνατζερ», τις αρπαχτές και
τις σκοτεινές δημόσιες σχέσεις. Χωρίς
διόλου χρήματα και εμπρός σε 200 πε
ρίπου άτομα οργανώθηκε μια διάλεξη
με προβολή φωτεινών διαφανειών που
είχε ως θέμα «Αναγέννηση και επανά
σταση, μια τέχνη στα κόκκινα». Στην
όλη εκδήλωση, που στέφθηκε με πολύ
μεγάλη επιτυχία και που συγχρόνως
πέραν της διάλεξης μου έδωσε το
έναυσμα για ευρύτατη συζήτηση σχε
τικά με τα σκάνδαλα ή τις παραλείψεις
της «Πολιτιστικής», πρωτοστάτησαν οι
ενθουσιώδεις Ηλίας Γρηγόρης και Δημήτρης Τσούκαλης. Κυρίως χάρηκα
προσωπικά το «ετοιμοπόλεμο» ενός
κόσμου που δεν έχει βαρεθεί, ούτε
έχει παραιτηθεί απ’ τα δικαιώματα και
που συνεχίζει να διεκδικεί έναν συμμε
τοχικό πολιτισμό ουσίας και όχι τύπων.
Πιο συγκεκριμένα, χαιρετίζοντας τη
συγκέντρωση ο Δ. Τσούκαλης είπε:
«... Είχαμε από την αρχή εκφράσει την
πρόθεσή μας να κάνουμε κάτι διαφο
ρετικό στα πλαίσια της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας, ή ακόμα και έξω από
αυτά. Κάτι που παρεξηγήθηκε από κά
ποιους. Ακούστηκε ακόμα ότι προσπα-
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θούμε να κάνουμε μία “αντιπολιτιστική” . Άπαγε της βλασφημίας. Ακόμα και
να ήταν στις προθέσεις μας να κάνου
με κάτι τέτοιο, θα ήταν αδύνατο. Δεν
έχουμε τον χορό των εκατομμυρίων
που έχει στηθεί τριγύρω μας, ούτε καν
τους ελάχιστους χώρους για ένα τ έ 
τοιο εγχείρημα. Και πάνω απ’ όλα, δεν
θα θέλαμε και ιδεολογικά να κάνουμε
κάτι τέτοιο.
Σήμερα, που ακόμα και οι άκριτοι
υποστηρικτές όχι μόνον της Πολιτιστι
κής, αλλά και του τρόπου που αυτή ορ
γανώθηκε και λειτουργεί μιλούν και
γράφουν για “υπερτιμολογημένες
συμβάσεις” (Πελοπόννησος 13/2/06),
νιώθουμε δικαιωμένοι.
Αυτό που θέλαμε και θέλουμε να πού
με, όχι μόνον με την αποψινή εκδήλω
ση, αλλά και με κάποιες άλλες που εί
ναι ήδη στα σκαριά, είναι ότι και για τον
Πολιτισμό “ένας άλλος δρόμος είναι
εφικτός” - έτσι, για να παραλλάξουμε
και λίγο το γνωστό σύνθημα. Να δεί
ξουμε μια άλλη άποψη για τον αγοραίο
Πολιτισμό της εποχής, που θέλει τον
πολίτη άβουλο καταναλωτή αμφισβη
τούμενων πολιτιστικών προϊόντων
στην κερκίδα μιας αρένας που κάποιοι
“επαγγελματίες” δημιουργούν, κά
ποιοι άλλοι “επαγγελματίες” μεταφέ
ρουν και κάποιοι τρίτοι εξηγούν, ενώ ο
ρόλος του πολίτη περιορίζεται στο να
χειροκροτεί και να πληρώνει. Εμείς θέ
λουμε τον πολίτη συμμέτοχο και -γ ια τί
όχι;- συνδημιουργό στην παραγωγική
διαδικασία της τέχνης. Γιατί πιστεύω
μας είναι ότι οι εκδηλώσεις (και κυρίως
αυτές που διοργανώνει η συντεταγμέ
νη πολιτεία) οφείλουν, πέρα από οτιδή
ποτε άλλο, να έχουν και εκπαιδευτικό
χαρακτήρα. Γι’ αυτό και σαν παράταξη
και σαν πολιτικός χώρος, δεν είχαμε
κανένα πρόβλημα να χειροκροτήσουμε
τα “εκπαιδευτικά προγράμματα” της
Ορχήστρας Πατρών, τα “Θεατροπαιχνίδια” του ΔΗΠΕΘΕ, τα κατά καιρούς
-έστω και δ ειλά - ανοίγματα της Ορχή
στρας προς νέους συμπολίτες μουσι
κούς και, φυσικά, να καταγγείλουμε
την κατάργησή τους.
Κάτι τέτοιο επιχειρούμε να ξεκινή
σουμε απόψε βλέποντας στο μέλλον.
Το αν θα πετύχει ή όχι εξαρτάται από
όλους μας. Δεν είναι απλά και μόνον
θέμα καλών προθέσεων. Εξάλλου μην
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Λάβαμε και δημοσιεύουμε το τελευταίο, διπλό, έργο του φίλου και συνεργάτη μας
καλλιτέχνη Αγγέλου Σπάρταλη.

ξεχνάμε ότι “ο δρόμος για την κόλαση
είναι στρωμένος με αγνές προθέσεις”
και εμείς δεν θέλουμε να βρεθούμε
στην κόλαση.
Έτσι, καλωσορίζουμε τον Μάνο Στεφανίδη με την ντυμένη στα κόκκινα τ έ 
χνη της Αναγέννησης και ευχόμαστε η
αποψινή εκδήλωση να σηματοδοτήσει
την αφετηρία μιας ολόκληρης σειράς
“διαφορετικών” εκδηλώσεων».
Τέλος, κλείνοντας τη βραδιά, ο Η.
Γρηγόρης υποστήριξε:
«...Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να γ ί
νουμε καταναλωτές προγραμμάτων
σχεδιασμένων από κομματικούς εντε
ταλμένους (βλέπε Ροϊλός) ούτε ερ γο 
δότες πολιτιστικών μετακλήσεων. Θέ
λουμε εμείς οι ίδιοι να είμαστε σχεδια
στές του έργου, συμμέτοχοι, κοινωνοί
και βεβαίως συνυπεύθυνοι. Με άλλα
λόγια κυρίαρχος στόχος μας είναι μια
πολιτική πολιτισμού που θα παράγει
αισθητική αγωγή και παιδεία, έτσι
ώστε η Πάτρα, σεβόμενη το παρελθόν
της, να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον
της μαζί με τους πολίτες.
Τι από τα παραπάνω στοιχεία του πο
λιτισμού αναγνωρίζουμε στο εγχείρη
μα “ Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα” ;
Είναι απολύτως χρήσιμο να υπενθυ
μίσουμε ότι από το 1999 που αναλάβα
με σαν πόλη το θεσμό, έχουν περάσει
οκτώ χρόνια. Εξ αυτών, αφενός μεν
στην κεντρική πολιτική σκηνή είχαμε
πέντε χρόνια διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ
και τρία χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ,
αφετέρου δε στη διοίκηση του Δήμου

τέσ σ ερα χρόνια τη δημοτική παράταξη
ΝΔ (κ. Φλωράτος) και τέσσερα χρόνια
τη δημοτική παράταξη του ΠΑΣΟΚ (κ.
Καράβολας).
Ό λα αυτά τα χρόνια χαρακτηριστική
ήταν η ανυπαρξία οράματος, σχεδιασμού και διεκδίκησης και βέβαια η
αδυναμία υλοποίησης και των στοιχει
ωδών ακόμη. Χαρακτηριστικό είναι ότι
από έναν αρχικό προϋπολογισμό
(Απρίλης 2003) 143 εκατ. ευρώ, σήμε
ρα (Φεβρουάριος 2006) δεν έχει ολο
κληρωθεί ούτε ένα έργο, μόνο προμε
λέτες για τέσ σ ερα έργα, και από τις
156 προγραμματισμένες εκδηλώσεις
έχουν υπογράφει συμβόλαια μόνο για
τριάντα. Άρα, με το στοίχημα των έρ
γων (υποδομών) να είναι οριστικά χα
μένο, το ντόπιο πολιτιστικό δυναμικό
στη γωνία, την ύπαρξη πολιτιστικών
θεσμών και παιδείας να μένουν ανεκ
πλήρωτος στόχος, την αδυναμία δημι
ουργίας τεχνογνω σίας για το μέλλον,
ελάχιστα πράγματα θα μείνουν στην
πόλη μας τελικά μετά την 31η Δεκεμ
βρίου του 2006.
Οι ευθύνες τη ς πολιτικής ηγεσίας
υπουργείου Πολιτισμού για τον ευτελι
σμό του θεσμού τη ς Πολιτιστικής είναι
τεράσ τιες, όπως τερ ά σ τιες είναι και οι
ευθύνες του ς για την εξαπάτηση των
πολιτών όσον αφορά τις υπεσχημένες
πολιτισμικές υποδομές.
Οι ευθύνες του Δήμου επίσης, που
επέτρεψε τις εξελίξεις αυτές, είναι γιγαντιαίες και κατέληξαν ο Δήμος σήμε
ρα πια να έχει μόνο διακοσμητικό ρό-

λο. Τέλος, εγκληματικές είναι οι ευθύ
νες του κ. Μ ικρούτσικου, που αφού
εξευτέλισε το διεκδικητικό πλαίσιο των
υποδομών και το έφ ερ ε στα μέτρα του,
αποχώρησε την 1η Ιανουάριου του
2006 “παίζοντας" τον επαναστάτη με
ευκρινή αιτία.
Τι γίνεται τώρα;
-Αναμενόμενη, πλην πρωτοφανής
στην αγριότητά της σύγκρουση των δύο
κομματικών παρατάξεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ
για το μοίρασμα της εναπομείνασας λεί
ας, με έντονες προσωποποιημένες αντι
παραθέσεις που δεν μπορούν να απο
κρύψουν την αγωνία για προσωπική επι
βίωση την ώρα που το καράβι βυθίζεται,
χωρίς ίχνος αυτοκριτικής και στοιχειώ
δη σεβασμό προς τον πατράίκό λαό.
-Ο πατράίκός λαός παρακολουθεί
αμέτοχος, απαθής “ σαν έτοιμος από
καιρό” για τα όσα σήμερα συμβαίνουν,
μιας και φαίνεται ότι ποτέ δεν πίστεψε
στην πραγματοποίηση του “οράμα
τος”, για τί δεν έγινε δική του υπόθεση
και κανείς δεν τον ρώτησε. ΓΓ αυτό δεν
μπορούν κάποιοι να δημιουργούν ενο
χικά σύνδρομα σε μια ολόκληρη πόλη
ότι “ξευτιλίστηκε” . Δεν “ξευτιλίσ τηκε”
η πόλη. Οι διαχειριστές τη ς Πολιτιστι
κής είναι υπόλογοι. Γιατί για τον πατραϊκό λαό “όλα γίνονται γ ι’ αυτόν αλ
λά χωρίς αυτόν” .
Όμως είναι ώρα προβληματισμού και
σκέψης. Επιτέλους, δεν μπορεί να
παίρνουν κάποιοι “εν λευκώ ” εξουσιο
δότηση για να διαφεντεύουν τις τύχες
μιας πόλης κάθε τέσσερα χρόνια και εν
τω μεταξύ οι φ ορείς τη ς πόλης, οι
επαγγελματικοί σύλλογοι, οι πολιτιστι
κοί σύλλογοι κάθε μορφής, οι επιστη
μονικοί σύλλογοι να ασχολούνται μόνο
με τα του οίκου τους. Γιατί η μιζέρια
της πόλης μας αγγίζει όλους, χωρίς να
τους απασχολούν τα τεκταινόμενα της
Πολιτιστικής.
Συμπερασματικά, άλλη μια ευκαιρία,
μετά την “ Πάτρα Ολυμπιακή Πόλη
2004”, χάθηκε οριστικά και οι μόνοι
υπόχρεοι και δικαιούχοι να αποδώ
σουν τις ευθύνες είναι οι πολίτες της
Πάτρας αποφασίζοντας την ενεργο
ποίησή τους για τη διεκδίκηση του μέλ
λοντος της πόλης... ».
Κάποιοι στην Πάτρα αντιστέκονται και
ονειρεύονται. Είμαστε δίπλα τους!

ΜΑΝ0Σ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
«ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ»
(10-19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006)

Το καλύτερο και από τα οκτώ
Φ ά ν η κ ε απ ό την τ ε λ ε τ ή τη ς έ ν α ρ ξ η ς ό τι ό λ α 8 α πήγαιναν καλά. Ο η λ εκ τρ ισ μ ό ς του
ε κ ν ευ ρ ισ μ ο ύ , ό τ α ν υπ άρχει, δ ια χ ε ε τ α ι και γ ίνετα ι α ισ θ η τ ό ς στην α ίθ ο υ σ α . Το
ε ίχ α μ ε ν ιώ σ ει το ν π ε ρ α σ μ έ ν ο Ν ο έ μ β ρ ιο σ το μ ε γ ά λ ο φ ε σ τιβ ά λ . Ετούτη τη φ ο ρ ά η
Δ έ σ π ο ιν α Μ ο υ ζ ά κ η , η Δ ιε υ θ ύ ν τ ρ ια το υ Φ ε σ τ ιβ ά λ Κ ινη μ α το γρ ά φ ο υ
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς , α ν ε π ιτή δ ε υ τα ά ν ετη είπ ε τα μ ετρ η μ έν α και ο υ σ ια σ τικ ά της λ ό για
και τ ο ίδ ιο α ν ε π ιτή δ ε υ τα ε γ κ ά ρ δ ια υ π ο δ έχ τη κε σ το βήμα το ν Δ η μ ή τρ η Εϊπίδη, το ν
κ α λ λ ιτε χ ν ικ ό δ ιε υ θ υ ν τή το υ Φ ε σ τ ιβ ά λ Ν τ ο κ ιμ α ν τέ ρ (μέχρις ώ ρ α ς α χ ε ιρ α φ έ τη το υ
τέ κ ν ο υ το υ μ ε γ ά λ ο υ φ ε σ τιβ ά λ ). Το α ισ θ η τ ά θ ε ρ μ ό ό σ ο και π α ρ α τε τα μ έ ν ο
χ ε ιρ ο κ ρ ό τ η μ α μ ε τ ο ο π ο ίο η α ίθ ο υ σ α υ π ο δ έ χ θ η κ ε το ν Εϊπίδη φ α ν έρ ω ν ε κάτι
π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο απ ό επ ιδ ο κ ιμ α σ ία . Το ο ξύ και α μ ήχα νο κλίμα των μηνών που
π ροηγήθηκαν, ε π α κ ό λ ο υ θ ο τω ν «αλλαγώ ν», πήρε τ έ λ ο ς . Έτσι σ υμ β α ίνο υ ν αυτά.

ην Κυριακή το βράδυ, 19 Μαρτί
ου, στην τελετή της λήξης, όλοι
ήμαστε βέβαιοι ότι ετούτη η 8η
διοργάνωση (παρ’ όλα τα ημαρ
τημένα της) ήταν η καλύτερη
και των οκτώ. Οι απολογιστικοί αριθμοί
τους οποίους διάβασε ο Είπίδης ξεπερνούσαν και τα πιο αισιόδοξα προ
γνωστικά: Το συνολικό πρόγραμμα περιελάμβανε 184 ταινίες. Από αυτές οι
106 ήταν ξένες και οι 78 ελληνικές. Σε
6 αίθουσες, έναντι 4 του περασμένου
χρόνου, πραγματοποιήθηκαν, στο διά
στημα των 10 ημερών, 327 προβολές,
έναντι 232 του προηγουμένου χρόνου,
τις οποίες παρακολούθησαν 34.845
θεατές, έναντι 17.800 πέρσι. Πραγμα
τοποιήθηκε δηλαδή αύξηση 95%(!),
σχεδόν διπλασιασμός. Η ιστοσελίδα
του φεστιβάλ δέχθηκε 36.709 κλήσεις,
έναντι 14.757 πέρσι. Σε κατάμεστες αί
θουσες
πραγματοποιήθηκαν,
στα
πλαίσια των παραλλήλων εκδηλώσε
ων, δύο σημαντικές ημερίδες. Η πρώτη
με θέμα «Παγκοσμιοποίηση, εναλλα
κτικές προτάσεις», με παρουσίες στο

Τ

πάνελ προσωπικοτήτων διεθνούς κύ
ρους και εμβέλειας όπως π.χ. οι ακτιβίστριες Susan George και Vandana
Shiva. Η δεύτερη με θέμα «Αφρική,
άλυτες υποθέσεις» με συντονιστή τον
καθηγητή Γιάννη Πανούση και ομιλη
τές, μεταξύ άλλων, τον Γεράσιμο Κουβαρά της Διεθνούς Αμνηστίας και τον
Σωτήρη Μουσούρη, τέως αναπληρωτή
Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ. Τα θέματα
άλλωστε αυτά, μαζί με ένα τρίτο, την
«Πολιτική της βίας», υποστηρίχτηκαν
στο φεστιβάλ από σημαντικό αριθμό
σπουδαίων ντοκιμαντέρ, απόλυτα απο
δεικτικού περιεχομένου. Στην ίδια
γραμμή και το περιεχόμενο του αφιε
ρώματος στα σπουδαία τηλεοπτικά
ντοκιμαντέρ της σειράς Exandas που
πραγματοποιεί εδώ και 5 χρόνια, γρά
φει, σκηνοθετεί και παρουσιάζει ο
Γιώργος Αυγερόπουλος. Υπήρξαν και
δύο «Ανοιχτές συζητήσεις» από τον ελ
ληνικό επαγγελματικό χώρο του (ελλη
νικού) ντοκιμαντέρ. Γκρίνια, σύγχυση
στόχων και μέσων, άρνηση της πραγ
ματικότητας, απουσία αυτοκριτικής,
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τοποίησης υψηλού συντελεστή χρησι
μότητας και αξιοπιστίας. Σε τεράστια
απόσταση από τον πολιτιστικό χαβαλέ
του καιρού μας, τον οποίο σε συντρι
πτικό αριθμό υπηρετεί ατυχώς και ο κι
νηματογράφος μυθοπλασίας.
★ ★ ★

Από το ντοκιμαντέρ Ο θάνατος του εργάτη του Μ ίκαελ Γλάβογκερ.

Από το China Blue του Μίσα Πελέντ.

άθροισμα μηδέν. Αλλά για το ελληνικό
«τοπίο» αργότερα. Αντίθετα, αισιόδο
ξο για το κύρος του φεστιβάλ ήταν το
αποτέλεσμα στο Doc Market, τον χώρο
δηλαδή που συναντιούνται πωλητές
και αγοραστές ντοκιμαντέρ απ’ όλο
τον κόσμο, με κύριο, όπως είναι φυσι
κό, ενδιαφερόμενο τους ανά τον κό
σμο τηλεοπτικούς σταθμούς. Φέτος
λοιπόν στην Αγορά διετίθεντο προς θέ
αση 442 ταινίες, ελληνικές και ξένες.
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Οι υποψήφιοι αγοραστές πραγματο
ποίησαν 1.184 θεάσεις, κλείστηκαν
ήδη 45 πράξεις με ανοιχτό ακόμα περι
θώριο για νέες αγορές. Αυτοί οι αριθ
μοί δίνουν στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
της Θεσσαλονίκης την 3η θέση στην
Ευρώπη. Στην αυτιστική Ελλάδα αυτά
αποτελούν θετικά γεγονότα, δεδομέ
νου ότι το ντοκιμαντέρ αποτελεί εργα
λείο πνευματικό, παιδείας, κοινωνικής
καταγγελίας και κοινωνικής ευαισθη-

Τι είδαμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη;
Πολλοί λένε, προκειμένου για τις ξένες
ταινίες, ότι είναι εύκολο να διαλέξεις,
ας πούμε, 100 τα ινίες μέσα από χιλιά
δες τη ς παγκόσμιας παραγωγής. Με
μια μικρή βέβαια διαφορά: να ξέρεις τι
είναι ένα καλό ντοκιμαντέρ και τι βαθ
μό αντιπροσωπευτικότητας διαθέτει
για το θέμα που πραγματεύεται. Αυτό
είναι και το ρίσκο που η καλλιτεχνική
«ζυγαριά» του Δημήτρη Είπίδη διαθέ
τει. Λένε ότι υπάρχουν καλές και κακές
χρονιές. Ναι, αλλά αυτό ισχύει μόνο
για μια εθνική παραγωγή, και κατά κα
νόνα μικρής χώρας, όχι όμως και για
την παγκόσμια παραγωγή των χιλιά
δων ταινιών. Οι 106 ξένες ταινίες που
αυτός επέλεξε αντέχανε σχεδόν στο
σύνολό το υ ς ακόμα και την πιο αυστη
ρή κριτική, αρκεί εκείνος που θα την
έκανε να δ ιέθετε ένα ευρύ άνοιγμα κοι
νωνικών ενδιαφερόντων. Ο Είπίδης θε
ωρεί το ψυχαγωγικό ντοκιμαντέρ ως
dessert, ποτέ ως κύριο πιάτο. Έτσι
εξηγούνται ταινίες-«δυναμίτες» όπως
π.χ. οι: Γεννημένοι στην ΕΣΣΔ - ετών 21
του Σεργκέι Μιροσνιτσένκο, China
Blue του Μίσα Πελέντ, Στη μεγάλη σιω
πή του Φίλιπ Γκρένινγκ, Τα θραύσματα
του Ιράκ του (Αμερικανού) Τζέιμς Λόνγκλι, Τα σκυλιά του Παβλόφ του Άρτο
Χάλονεν, Χαμογελώντας στην εμπόλε
μη ζώνη του Μάγκνους Μπέιγμαρ και
τη ς Σιμόνε Άαμπεργκ Κερν, Ο θάνατος
του εργάτη του Μ ίκαελ Γκλάβογκερ,
Τα χαμένα παιδιά του Tranquility Bay
των Μ ατιέ Βερμπούντ και Ζαν Ρομπέρ
Βιαγιέ, 18 κιλά αγάπης του Ντάνι Μενκιν, Svyato του Βίκτορ Κοσακόβσκι,
Grizzly man του Βέρνερ Χέρτσογκ,
Ταΐζουμε τον κόσμο του Έρβιν Βάγκενχόφερ, Ένα ανθρώπινο εργοστάσιο
του Τομάς Μπαλμές, Ο επιούσιος του
Νίκολαους Γκάιρχάλτερ, Πολεμικό νο
σοκομείο των Ντέιβιντ Κρίστενσεν και
Ντέιμεν Λιούις, Τα παιδιά του Μπεσλάν
τη ς Έβα Έ βαρτ και του Λέζλι Γούντχεντ, Κόκα - Το περιστέρι από την Τσετσενία του Έ ρικ Μπέργκκράουτ, και

Άσπρα κοράκια - Εφιάλτης στην Τσετσενία της Ταμάρα Τράμπε και του Γιόχαν Φάιντ. Στις πιο πολλές, από αυτό
το ενδεικτικό δείγμα, τα ινίες ο τίτλο ς
τους και μόνο παραπέμπει στα συντα
ρακτικά τρέχοντα θέματα του καιρού
μας και της καθημερινότητάς μας. Το
σημαντικό είναι ότι αυτές (οι ταινίες)
κατά κανόνα δεν είναι έργα σκηνοθε
τών (για ένα ντοκιμαντέρ πιο σωστό ε ί
ναι να λέμε: δημιουργού) των χωρών
στις οποίες αυτά αναφέρονται. Γ άλλοι,
Γερμανοί, Αμερικανοί, Ισπανοί, Ολλαν
δοί, Αυστριακοί, ο δικός μας ο Αυγερόπουλος κ.λπ. Π ρόκειται δηλαδή για μια
άτυπη διεθνή συμπαράσταση, έναν
κοινωνικό ακτιβισμό κόντρα στις πολι
τικές που οι κυβερνήσεις του ς εφ α ρ 
μόζουν. Πιστεύουμε ότι αυτού του ε ί
δους ο κινηματογράφος είναι μια διά
φανη μορφή αντίστασης πιο αξιόπι
στης από κάποια «Πόρτο Αλέγκρε».
Μαζί με την εκδήλωση τη ς Λουκίας
Ρικάκη στη Ρόδο, οι «Εικόνες του 21ου
Αιώνα» της Θ εσσαλονίκης πρέπει να
λογαριάζονται ως κορυφαίες και πολύ
σημες συνεισφορές, ως «τιμές μάρτυ
ρα» στα ευτελή μεγέθη, τους ρύπους
και τη συλλογική κοινωνική ραστώνη.
Είναι κάτι περισσότερο από κρίμα που
αυτά τα πολύτιμα ντοκιμαντέρ δεν βρί
σκουν φιλοξενία στα ελληνικά κανάλια.
Η απάντηση δεν είναι τα πορτρέτα
αμερικανών ηθοποιών και τα τουρισ τι
κά ταξίδια. Λίγη τόλμη πάει να δείξει
μόνο το κανάλι τη ς Βουλής.
* * ★

Από το / 8 κιλά αγάπη του Ντάνι Μόνκιν.

Και η ελληνική συμμετοχή; Έκπληξη
τα 78 ελληνικά ντοκιμαντέρ; Ό χι για
τους «παροικούντες την (ελληνική κινη
ματογραφική) Ιερουσαλήμ». Τα πιο
πολλά αυτοτιτλοφορούνται ντοκιμα
ντέρ, όπως π.χ. το τηλεοπτικό ρεπορ
τά ζ το οποίο, πρόχειρο και άτεχνο, βα
φτίζεται -κα τά την προσφιλή μέθοδο
των καλογήρων- ντοκιμαντέρ. Ο μεγά
λος αριθμός που προβλήθηκε στη Θεσ
σαλονίκη δεν αποδεικνύει άνθηση του
είδους αλλά απόγνωση κάποιων κατά
τ ’ άλλα καλών σκηνοθετών που δεν
μπορούν (για λόγους οικονομικούς) να

φτιάξουν ταινίες μυθοπλασίας.
Υπήρξανε όντως κάποιες και θεματι
κά και καλλιτεχνικά ενδιαφέρουσες πε
ριπτώσεις, οι οποίες μαζί με κάποιες
λίγες ακόμα με κατά περίπτωση αξιό
λογα στοιχεία συγκροτούσαν έναν μέ
σο όρο... εύπεπτο. Λέμε στο επόμενο
τεύχος του Αντί να επιχειρήσουμε μια
εκτενέστερη αναφορά τόσο στις τα ι
νίες (κι όσοι μας κόψουν την καλή μέ
ρα) όσο και πιο γενικά στο ελληνικό
ντοκιμαντέρ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΙΤΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ένας συλλογικός τόμος που αναδεικνύει

δης, Τούλα Αποστολοπούλου, Ευ. Βενι-

τη μοναδική προσωπικότητα του Αλέξαν

ζέλος, Θ. Βερέμης, Θ. Διαμαντόπου-

δρου Παπαναστασίου. Ο πολιτικός που

λος, Η. Ηλιού, Δ. Κοντόγιωργα, Γ. Κο-

σφράγισε με την προοδευτική παρουσία

ντογιώργης, Γ. Κουκιάδης, Γ. Μαυρο-

και δράση του την εποχή της διαμόρφω

γορδάτος, Δ. Νικόπουλος, Ν. Παντα-

σης του νέου ελληνικού κράτους.

τζόπουλος, X. Παπαστάθης, Π. Πετρίδης, Αλ. Ρήγος, Χρ. Ροζάκης, Κ. Σβολό-

Γράφουν: Ν. Αλιβιζάτος, Γ. Αναστασιά-

πουλος, Αλ. Σβώλος, Αν. Τάχος.

Εκδόσεις Πολυτυπο
Κεντρική διάθεση: Δημοχάρους 60, Αθήνα τηλ.: 210-72.32.819

Ηθοποιός με μακρόχρονη παρουσία στο θέατρο
σΛΛσ και σημαντική παρουσία στον
κινηματογράφο και την τηλεόραση, ο Στέλιος
Μάινας πρωταγωνιστεί τη φετινή περίοδο στο
Ταξίδι στο Μπάουντιψουλ του αμερικάνου
συγγραφέα Χόρτον Φουτ. Ένα έργο που
αναφέρεται στην περίοδο της αμερικανικής
ιστορίας πριν από τον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο με
έντονα τα οικονομικά προβλήματα αλλά και το
φαινόμενο της κοινωνικής αλλοτρίωσης. Η
μεταφορά του έργου στον κινηματογράφο το
1985 απέφερε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου
ρόλου στην Τζέραλντιν Πέιτζ. Την ευθύνη για τη
σκηνοθεσία της φετινής ελληνικής παράστασης
είχε ο Κώστας Τσιάνος.

Τη συνέντευξη πήρε ο Σωτήρης Λέτσιος
• Στο έργο που πρωταγωνιστείτε η
υπόθεση διαδραματίζεται στην
Αμερική του Μεσοπολέμου και της
οικονομικής κρίσης. Μπορούμε να
εντοπίσουμε κάποιες ομοιότητες με τη
σημερινή πραγματικότητα;
—Πρώτα απ’ όλα έχουμε το φαινόμενο
της αστυφιλίας, που δεν αφορά μόνο
την Αμερική. Μετά τον πόλεμο όλη η
ελληνική ύπαιθρος ερημώθηκε και η
πλειονότητα του πληθυσμού συγκε
ντρώθηκε στην Αθήνα και στα μεγάλα
αστικά κέντρα. Όλα έγιναν στο όνομα
μιας κάποιας εκβιομηχάνισης της χώ
ρας, που δεν οδήγησε όμως πουθενά.
Είδαμε τις επιπτώσεις τις περασμένες
δεκαετίες. Το έργο αυτό δεν αναφέρεται μόνο στην ανάγκη επιστροφής στις
ρίζες αλλά μιλά και για τη μοναξιά, την
απομόνωση και την εχθρότητα που
γεννά αυτή η απομόνωση στις πόλεις.
Απομόνωση υπάρχει και μέσα στην οι
κογένεια όταν βλέπουμε την αδυναμία
να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Το περι
βάλλον ουσιαστικά έχει διεισδύσει και
μέσα στις οικογένειες. Αυτά τα προ
βλήματα που θίγονται στο έργο και που
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στις αρχές της δεκαετίας του ’50 ήταν
σε εξέλιξη στις ΗΠΑ, στις ημέρες μας
στην Ελλάδα είναι πλέον καθεστώς.
• Το συγκεκριμένο έργο σάς επέτρεψε
να παρουσιάσετε ένα διαφορετικό
κομμάτι του εαυτού σας και να
ανακαλύψετε κρυμμένες πτυχές του;
- Κάθε έργο σού προσφέρει διαφ ορε
τικές συντεταγμένες, προσφέρει τα
όρια που θα κινηθεί ο κάθε ηθοποιός.
Δεν μπορείς να κινείσαι ανεξέλεγκτα
και βάσει ενός δικού σου αυτοσχεδιασμού να προσαρμόζεις το παίξιμό σου
σε κάθε ρόλο. Ο συγγραφέας ανάλογα
με τη δομή και τους χαρακτήρες που
πλάθει δημιουργεί έναν συγκεκριμένο
κόσμο για τον ήρωά του. Έ χεις υπο
χρέωση πρώτα από όλα να ακολουθή
σεις τις οδηγίες του συγγραφέα. Από
εκεί και πέρα η προσωπική σου αντίλη
ψη περί υποκριτικής θα φανεί προς τα
έξω είτε θέλεις είτε όχι. Δεν χρειάζεται
να κάνεις επιπλέον προσπάθεια για να
τονίσεις τη δική σου προσωπικότητα.
• Σε μια κριτική επισημάνθηκε ότι στο
έργο αυτό «ανακαλύψαμε έναν Μάινα
αναγεννημένο, που έχει εγκαταλείψει

το παλιό του ύφος και στυλ».
- Α υ τ ό ενέχει μια υπερβολή και μια
ελαφρά άγνοια. Δεν μπορεί ένας κριτι
κός ή ένας δημοσιογράφος να έχει πα
ρακολουθήσει όλη την πορεία ενός
ηθοποιού. Αυτό είναι αδύνατον. Όποι
ος έγραψ ε αυτό το κολακευτικό σχό
λιο -γ ια το οποίο βέβαια τον ευχαρι
σ τώ - δεν έχει δει προφανώς κάποια
άλλα έρ γα μου έτσ ι ώστε να μπορέσει
να συγκρίνει και να με κατανοήσει κα
λύτερα. Δεν νομίζω ότι είμαι αναγεννημένος. Ίσως τα τελευτα ία χρόνια να
υποδύομαι ρόλους που έχουν μια συ
νάφεια μεταξύ τους, να μοιάζουν, με
αποτέλεσμα το γεγονός αυτό να μπερ
δεύει το κοινό ή τους κριτικούς.
• Οι κριτικές σάς διευκολύνουν να
κατανοήσετε τις δυσκολίες που
εμπεριέχει η υποκριτική τέχνη;
—Η κριτική είναι μπούσουλας για τον

ηθοποιό. Είναι μπούσουλας για το ποια
απήχηση έχει στην κοινή γνώμη. Ο κα
λός κριτικός έχω την αίσθηση ότι πρέπει
να αντιλαμβάνεται ποιο είναι το κοινό
μέτρο. Ακόμη και όταν δεν συμφωνεί
απόλυτα με κάτι, επιζητά να επικοινωνή
σει με το θεατή που βρίσκεται σε μεσαίο
επίπεδο για να απευθυνθεί σ’ αυτόν.
• Πόσο εύκολο είναι για έναν ηθοποιό
να μπορεί μέσα από ένα ρόλο να
εκφράσει παράλληλα και την κριτική
του ματιά, τη διαμαρτυρία για ένα
ζήτημα;
—Αυτός είναι και ο προσωπικός μου
στόχος αλλά νομίζω και όλων των ηθο
ποιών. Το ίδιο όμως θα έπρεπε να κάνει
ο κάθε σοβαρός άνθρωπος μέσα από
τη δουλειά του. Είναι πολύ μοναχικό να
βλέπουμε τη ζωή μας απλώς ως μια
προσωπική διαδρομή. Θέλω να αισθά
νομαι ότι έχω να μοιρασθώ με τους άλ
λους ανθρώπους πράγματα, εντυπώ
σεις, αισθήματα και ανησυχίες. Ακόμη
και την οργή θα ήθελα να την μοιράζο
μαι με έναν άλλο άνθρωπο προκειμένου να νιώσω ολοκληρωμένος.
• Το θέατρο σήμερα κερδίζει

Κάτι το «ωραίον»
καινούργιους θεατές ή περιορίζεται
στους ίδιους και στους ίδιους;
- Ω ς γραφή και είδος το θέατρο από
μόνο του απευθύνεται στον κόσμο. Δεν
μπορούμε να το κατανοήσουμε χωρίς
το κοινό. Διανύουμε ωστόσο μια εποχή
με δυσδιάκριτους στόχους, που ούτε
εμείς ούτε ο κόσμος μπορεί να τους
διαγνώσει. Σε παλαιότερες εποχές
ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και η
χρωματική παλέτα διέθετε το άσπρο
και το μαύρο χρώμα. Τώρα υπάρχουν
πολλοί χρωματισμοί που μπορεί να
κρύψουν το μαύρο και να το παρουσιά
σουν με άλλο χρώμα. Ζούμε σε μια
εποχή παρακμής και γ ι’ αυτό οι άνθρω
ποι της τέχνης είναι υποχρεωμένοι να
τηρούν μια υποδειγματική στάση, ως
προς το τι σημαίνει τέχνη και συναλ
λάσσομαι με την τέχνη. Η πρωτοπορία
απαιτεί από σένα αφοσίωση, πειραμα
τισμό, ακόμη και αποτυχία. Στην εποχή

ουν μια εποχή στασιμότητας. Για να
πάρουν πάλι τα πάνω τους έχουν ανά
γκη από τη συνδρομή της πολιτείας οι
κονομικά και ηθικά. Ως μέρος ενός πο
λιτικού και πολιτισμικού σχεδιασμού εκ
μέρους της πολιτείας.
• Με ποιο τρόπο βοηθάει η τηλεόραση
να αναπτύξετε τις ικανότητές σας; Τι
είναι αυτό που απ αιτεί από σας;
—Στην τηλεόραση λειτουργείς πάντα
από το περίσσευμά σου. Απαιτεί από
σένα έτοιμο προϊόν. Πρέπει να είσαι
πολύ καλά εξοπλισμένος ψυχικά, επει
δή έχεις να χάσεις πολλά πράγματα
από τη συνδιαλλαγή μαζί της. Είναι ένα
μέσον που οφ είλεις να σέβεσαι, αφού
εκεί επιδεικνύεις εάν έχεις στόχους και
ποιότητα. Πιστεύω ότι πρέπει να κά
νεις τηλεόραση με μεγάλη φειδώ. Κα
ταντά κουραστικό να λέμε ότι η τηλεό
ραση είναι κακή. Εμείς την κάνουμε να

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,
το θέατρο, την τηλεόραση,
το αυτοκίνητο, το σπίτι, το
γραφείο...
;

Ο Στέλιος Μ άινας (δεύτερος από δεξιά) με συμπρωταγωνιστές του στην παράσταση
του Ορέστη στην Επίδαυρο (σκηνοθ.: Σταμάτης Φασουλής).

I

μας η αφοσίωση -κ α ι μια πιθανή απο
τυχία- σε ό,τι κάνουμε δεν καλλιεργεί
ται και γ ι’ αυτό δεν χρηματοδοτείται.
Όλες οι πρωτοποριακές παραστάσεις
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη διανύ________________________

είναι είτε κακή είτε καλή. Η τηλεόραση
είναι ένας καθρέφτης. Εάν εμείς είμα
στε ευπρεπείς όταν κοιταζόμαστε σ’
αυτόν, τό τε και ο κόσμος αυτό ακρι
βώς συλλαμβάνει.

Κεντρική διάθεση:
Δημοχάρους 60,
115 21 Αθήνα,
τηλ.: 210-72.32.819

Ο ακρωτηριασμός του ήρωα
Υπόγειοι δεκαπεντασύλλαβοι στην ποίηση του Σαχτούρη
του Βασίλη Λέτσιου

Το κατ’εξοχήν νεοελληνικό μέτρο, ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος,
υπάρχει, προς έκπληξη του αναγνώστη, και στην ελευθερόστιχη ποίηση
του 20ού αιώνα, και ηποίηση του Μίλτου Σαχτούρη (1919-2005) δεν
αποτελεί εξαίρεση1. 0 δεκαπεντασύλλαβος στον Σαχτούρη εντοπίζεται
ως επί το πλείστον σε ποιήματα της δεκαετίας του ’40 και του ’50 και σε
λανθάνουσα μορφή, ενώ από τη δεκαετία του ’60 και εξής ο ποιητής
δείχνει να τον εγκαταλείπει με συστηματικό πλέον τρόπο. Ηιδιόμορφη
παρουσία του δεκαπεντασύλλαβου στην ποίηση του Σαχτούρη μπορεί συμβολικά να παραλληλιστεί με το μύθο
του ακρωτηριασμού -θέμα που βρίσκει κανείς συχνά στις παραλογές- και ειδικότερα με τον ακρωτηριασμό
του ήρωα. Στα ικανά χέρια του Σαχτούρη ο δεκαπεντασύλλαβος κυριολεκτικά πετσοκόβεται, στοιχείο που
αναδεικνύει τάσεις της ποίησής του ως προς τη μορφή, αλλά και το περιεχόμενο.
την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, το εν
διαφέρον για τις μπαλάντες, με
τις οποίες, όπως έχει ήδη διαπι
στωθεί, η ποίηση του Σαχτούρη
έχει στενές σχέσεις, αρχίζει στα
μέσα του 18ου αιώνα2. Ο Ricks δίνει πα
ραδείγματα από την αγγλική ποίηση
που συνδέονται με την μπαλάντα και
ανιχνεύει τις ασαφείς, σκοτεινές περιο
χές του μυαλού που σχετίζονται με τη
βία και τη σεξουαλικότητα: “Christabel”
του Coleridge, “La Belle Darne Sans
Merci” του Keats, “The Sisters” του
Tennyson (1832), “The Bride’s Tragedy”
του Swinburne, “Goblin Market” της
Christina Rossetti και “Sister Helen” του
Dante Gabriel Rossetti3. Τα εν λόγω ποι
ήματα κάνουν χρήση οικείων ρυθμών
και μετρικών μοτίβων για να εκμαιεύσουν το υποσυνείδητο. Αυτή η τεχνική
εντοπίζεται και στην ποίηση του Σα
χτούρη: οι εμφανίσεις του δεκαπεντα
σύλλαβου συνδέονται με την ασάφεια
και την αμφισημία - στοιχείο που δικαι
ολογεί τη χρήση της λέξης «υπόγειοι»
στον υπότιτλο.

Σ

58

Στον Σαχτούρη ο ακρωτηριασμός
του ήρωα συχνά λαμβάνει χώρα υπογείως, σε πηγάδια λόγου χάρη. Ο ποιη
τής «θάβει» τον δεκαπεντασύλλαβο σε
διαφορετική έκταση (ή μάλλον βάθος),
στοιχείο που μπορεί να εκληφθεί ως
απάντηση στην ανάσταση του νεκρού
ήρωα, θέμα που εντοπίζει κανείς στον
Αθανάση Διάκο του Βαλαωρίτη (1867)
και τη Φλογέρα του Βασιλιά του Παλαμά (1910), έργα εξ ολοκλήρου σε δ ε
καπεντασύλλαβο. Ο δεκαπεντασύλλα
βος του Σαχτούρη δεν αποστασιοποι
είται μόνο από το δεκαπεντασύλλαβο
του Παλαμά και του Βαλαωρίτη και τη
σύνδεση της ιστορίας με το έπος, αλ
λά και από την έννοια του «πατριωτι
σμού» όπως αυτή εντοπίζεται σε μη έμ
μετρα ποιήματα της δεκαετίας του ’40
στα οποία ο δεκαπεντασύλλαβος παί
ζει επίσης σημαντικό ρόλο. Ο Σαχτούρης δεν εστιάζει πλέον στον ήρωα (το
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
φυσικά ο ανθυπολοχαγός του Ελύτη)
και επιπλέον, αντί για τη συμβολική
ανάσταση του ήρωα, επιλέγει την κυ

ριολεκτική ταφή του.
Η «υπόγεια» διάσταση του δεκαπε
ντασύλλαβου μπορεί συμβολικά να
αποδώσει το ηρωικό στοιχείο, εφόσον
ο ποιητής αποφεύγει να μιλήσει ευθέ
ως. Πράγματι, η ποίηση του Σαχτούρη
δεν περιλαμβάνει ελληνικές αναφο
ρές, σαν αυτές που εύκολα μπορεί να
εντοπίσει κανείς σε ποιητές της Γενιάς
του ’30, στοιχείο που σχεδόν υπονοεί
ότι η ποίηση αυτή θα μπορούσε να έχει
γρ α φ εί σε οποιαδήποτε γλώσσα.
Ωστόσο, μια τέτο ια εικασία θα ήταν
λανθασμένη λόγω του ότι ο Σαχτούρης αγκαλιάζει στην ποίησή του τον
κατ’ εξοχήν ελληνικό «εθνικό» στίχο,
τον δεκαπεντασύλλαβο, στοιχείο που
οι μεταφραστές του Σαχτούρη θα πρέ
πει να προσέξουν ιδιαίτερα.
Το μοτίβο του πηγαδιού μπορεί να
συνδεθεί, μεταφορικά, με τη λανθά
νουσα παρουσία του δεκαπεντασύλ
λαβου, αλλά και με τις πιο εσωτερικές
διαθέσεις του ποιητή με το παραδο
σιακό μέτρο. Το πηγάδι αναπαριστά
ένα περιοριστικό υπόγειο μέρος, έναν
■

X

τάφο που υπαινίσσεται τη συμβολική
ταφή του μέτρου αυτού με το υ ς
όρους που το γνωρίζουμε. Ο δεκαπε
ντασύλλαβος, επομένως, μπορεί να
παραλληλιστεί με τον ήρωα τη ς παρα
λογής που επηρέασε μεγάλο μέρος
της ποίησης του Σαχτούρη, σύμφωνα
με την οποία ένας νέος άντρας κατε
βαίνει σε ένα πηγάδι για να βρει το δαχτυλίδι μιας νέας κοπέλας και δεν ξανανεβαίνει4.
Ο ακρωτηριασμός του ήρωα στον Σα
χτούρη δείχνει κάποια θεματική ομοιό
τητα με τη χρήση του δεκαπεντασύλ
λαβου από τον Γκάτσο στο 24στιχο
τρίτο μέρος του ποιήματος Αμοργός
(1943), όπου και στο ποίημα αυτό η πα
ρουσία του δεκαπεντασύλλαβου είναι
χαρακτηριστική5. Η μυθολογία του Σα
χτούρη δείχνει ομοιότητες με θέματα
από το ποίημα του Γκότσου όπως «Και
νυχτερίδες τρων πουλιά και κατουράνε σπέρμα» (στ. 4), «σ’ ένα πηγάδι μ’ αί
μα» (στ. 8), «Κρέμονται σάρκες βατραχιών στα δόντια τη ς αράχνης» (στ. 11),
«θα σφάξουμε ένα αηδόνι» (στ. 18),
«του φεγγαριού η ασπράδα» (στ. 22).
0 πρώτος στίχος που αναφέρεται στο
σπέρμα τη ς αράχνης είναι χαρακτηρι
στικός για τη χρήση του δεκαπεντα
σύλλαβου από το Σαχτούρη: ο στίχος
αναδεικνύει πώς κάποιες φορές οι
ηρωίδες στον Σαχτούρη παρουσιά
ζουν αντρικά χαρακτηριστικά και επιτί
θενται στον ήρωα (στ. 4, 11). Κάποιοι
γυναικείοι χαρακτήρες στον Σαχτούρη
είναι σαν αράχνες (στ. 4) που παγιδεύ
ουν αρσενικούς ήρωες και του ς ακρω
τηριάζουν. Η χρήση τη ς λέξης «σφά
ζω», όπως στον στ. 18 που αναφέρεται
στο αηδόνι, είναι συχνή στον Σαχτού
ρη και εισάγει μια πολιτική διάσταση
στο ποίημα. Τέλος, οι εικόνες του πη
γαδιού και του φ εγγαριού (στ. 8, 22) ε ί
ναι συχνές στην ποίηση του Σαχτούρη
και σχετίζονται, όπως θα δούμε, με τον
ακρωτηριασμό του ήρωα.
Στο ποίημα του Ελύτη «Του Αιγαίου»
(1935), το γεγονός ότι ο δεκαπεντα
σύλλαβος απλώνεται σε τουλάχιστον
δύο στίχους δ ημιουργεί μια ειδυλλια 
κή οπτική εικόνα του Αιγαίου: η τυπο
γραφική απόδοση του δεκαπεντασύλ
λαβου μοιάζει με το σχήμα των κυμά
των που σκάνε στην παραλία, στοιχείο
που συμβολίζει την αναζήτηση ενός

Επίγειου Παραδείσου στα γεω γραφι
κά σύνορα τη ς Ελλάδας της δεκαε
τία ς του ’306. Ωστόσο, η ίδια τεχνική
στην ποίηση του Σαχτούρη έχει μια τ ε 
λείω ς διαφορετική λειτουργία. Ο Σαχτούρης κόβει τον δεκαπεντασύλλαβο
σε μικρά κομμάτια, κάτι που θυμίζει
την τεχνική που παρομοιάστηκε με
«κάθετη σκάλα» από τον Ανδρέα Καραντώνη7. Στον Σαχτούρη, ο «ακρωτη
ριασμός» τη ς στιχοποιίας του δεκαπε
ντασύλλαβου αποδίδει οπτικά τον
ακρωτηριασμό του ήρωα. Η τεχνική
αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αν
αναλογιστούμε ότι τα ποιήματα του
Σαχτούρη είναι τόσο σύντομα που ο
αναγνώστης δε θα περίμενε τη χρήση
ενός εκτενούς μέτρου όπως του δεκα
πεντασύλλαβου.
Ο Γιάννης Δάλλας και ο David Ricks
έκαναν κάποια χρήσιμα σχόλια για τη
σχέση της ποίησης του Σαχτούρη με
τη δημοτική παράδοση8. Στην ανάλυσή
μας, θα επικεντρωθούμε στις μορφι
κές και θεματικές αποδόσεις του δεκα
πεντασύλλαβου στην ποίηση του Σα
χτούρη: το παραδοσιακό μέτρο μπορεί
να παραλληλιστεί με το φάντασμα που
ο Eliot, εμπνευσμένος από τον Hamlet,
απέδωσε ως «the ghost behind the
arras» για το κρυμμένο σε «ελεύθερο
στίχο» μέτρο9.
Ο δεκαπεντασύλλαβος στον Σαχτού
ρη μπορεί να παραλληλιστεί με φάντα
σμα και να συνδεθεί με μια ιδεολογία
που ήταν σε λήθαργο για παραπάνω
από είκοσι χρόνια (και που αναπόσπα
στα συνδέθηκε με το μέτρο αυτό): τη
«Μεγάλη Ιδέα» του εθνικού επεκτατι
σμού. Στον Σαχτούρη, το φάντασμα
τη ς Μεγάλης Ιδέας σβήνει μετά τον Β '
Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο
Πόλεμο.
Ο ακρωτηριασμός του ήρωα στον Σα
χτούρη θα μπορούσε να θεωρηθεί έκ
φραση της απογοήτευσης του ποιητή
στα πλαίσια της απελευθερωμένης
πλέον Ελλάδας. Ωστόσο, όπως σημει
ώνει ο Μιχάλης Μ ερακλής10, αυτό δε
συνδέεται απευθείας με το ελληνικό
ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο ακόμη κι
όταν υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες ανα
φορές στον πόλεμο, όπως, για παρά
δειγμα, στο ποίημα «Ο εφιάλτης»
(1948). Μάλλον η ποίηση του Σαχτού
ρη ακολουθεί ως προς αυτό ανάλογο

κρυπτογραφικό τρόπο έκφρασης με
εκείνον που βρίσκουμε στις Εποχές
(γρ. 1941-1944, δημ. 1945), την πρώτη
συλλογή του Μανώλη Αναγνωστάκη11.
Θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και
για τον Σαχτούρη: η ποίησή του εμπε
ριέχει κωδικοποιημένες αναφορές στο
πρόσφατο και σύγχρονο ιστορικό και
πολιτικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Αυτό
επιβεβαιώνεται και από την αναφορά
του Μαρωνίτη ότι «Κανείς δεν ξέρει να
πει συγκεκριμένα πράγματα για την
πολιτική του ζωή, κι ωστόσο πρόκειται
για έναν ποιητή βαθύτατα πολιτικό»12.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη μετά
την Απελευθέρωση εποχή η ποίηση
του Σαχτούρη δεν αναπαράγει το επι
κό στοιχείο με τους παραδομένους
τρόπους, αλλά μάλλον συνδέεται με
τους τρόπους με τους οποίους προ
σλαμβάνονται ψυχολογικά ο πόλεμος
και οι συνέπειές του.
Ο υπόγειος δεκαπεντασύλλαβος
στην ποίηση του Σαχτούρη ανασύρει
σκοτεινές εκφάνσεις του νου και το
υποσυνείδητο, στοιχεία που συνδέο
νται με τη βία και τη σεξουαλικότητα.
Στην Υψικάμινο του Εμπειρικού (1935),
την πρώτη υπερρεαλιστική ποιητική
συλλογή στα ελληνικά, η μη συχνή εμ
φάνιση του δεκαπεντασύλλαβου είναι
χαρακτηριστική: αποκαλύπτει τις δια
θέσεις του ποιητή για το όνειρο του
εθνικού επεκτατισμού, όπως αυτό
αντικατοπτρίζεται από το φαινομενικά
μη κατανοητό περιεχόμενο13. Στην ποί
ηση του Σαχτούρη, ωστόσο, ο δεκαπε
ντασύλλαβος συνδέεται με ένα δεύτε
ρο, πιο σκοτεινό ρεύμα υπερρεαλι
σμού. Αποστασιοποιούμενη από την
σχεδόν μη κατανοητή ποίηση του
Εμπειρικού, η ποίηση θα μπορούσε να
παραλληλιστεί με την εικόνα ενός
μουγκού φαντάσματος που έχει τραυ
ματιστεί από την εμπειρία του πολέ
μου και του οποίου η έκφραση έχει πε
ριοριστεί στο ελάχιστο και σε κωδικοποιημένες εικόνες που χρήζουν ερμη
νείας προς μια νέα πρόσληψη της
πραγματικότητας. Όπως χαρακτηρι
στικά αναφέρει ο Χρήστος Μπράβος,
«Δεν ξορκίζει τον εφιάλτη - τον διατη
ρεί εν φάσματι»14.
Το ποίημα «Η πηγή», από τη συλλογή
Όταν σας μιλώ (1956), είναι χαρακτηρι
στικό παράδειγμα καθώς είναι σχεδόν
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εξ ολοκλήρου σε δεκαπεντασύλλαβο
(109)15:
Φεγγάρι πεθαμένο μου
για ξαναβγές και πάλι
θέλω να δω το αίμα σου
δεν έκαιγες λυχνάρι
φώτιζες
το φοβισμένο πρόσωπο
τώρα
πάλι και πάλι
τότε
όλο το σώμα μου ήταν
μια πληγή
φεγγάρι
μια πηγή
και φώτιζε
της νύχτας το σκοτάδι
Φεγγάρι πεθαμένο μου
θέλω να δω το αίμα σου
τώρα
πάλι και πάλι
Το ποίημα ανοίγει και κλείνει με δεκα
πεντασύλλαβο. Ο δεκαπεντασύλλα
βος απλώνεται σε δύο (1-2, 3-4) και
τρεις (6-8, 17-19) στίχους. Μέσω της
τεχνικής του ρεφρέν (1, 18) και της
επανάληψης (π.χ., 3, 7 και 19), το ποίη
μα εστιάζει στις πιο φρικιαστικές σκη
νές: ο συσχετισμός των αναφορών
«πληγή» και «πηγή» μέσω της ομοιοκα
ταληξίας υποδεικνύει την ποσότητα
του αίματος, σα να επρόκειτο για μια
πηγή με κόκκινο νερό.
Δύο από τα κύρια θέματα του ποιήμα
τος, το φεγγάρι (1, 14 και 18) και η πλη
γή (13), θυμίζουν την παραλογή που
αναφέρεται στην απάρνηση του έρωτα
μιας νέας για ένα νέο:
Χρυσό λαμπρό φεγγάρι μου, πού πας
να βασιλέψεις,
Χαιρέτα μου τον αγαπώ, τον κλέφτη
της αγάπης'6.
Επιπλέον, στα τραγούδια του Κάτω
Κόσμου, ο θάνατος ενός προσώπου
παραλληλίζεται με τη χάση του φεγγα
ριού:
Σαν ήλιος εβασίλευσε και σαν φεγγά
ρι εχάθη'7.
Η επανεμφάνιση του φεγγαριού, επο
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μένως, μπορεί να παραπέμπει στο ανακάλημα, το θέμα που βρίσκουμε συχνά
στα τραγούδια του Κάτω Κόσμου και
στα μοιρολόγια18. Ωστόσο, το ποίημα
του Σαχτούρη εστιάζει στον ακρωτη
ριασμό του νεκρού (13) και τη φρικιαστική του έκφραση (6, 8). Το ποίημα
παραπέμπει στο θέμα του ανακαλήματος στο τραγούδι του Νεκρού Αδερ
φού. Η Αρετή και τα πουλιά σχολιά
ζουν τη φρικιαστική, από τον άλλο κό
σμο εμφάνιση του Κωσταντή19.
Ωστόσο, το ποίημα δε συνδιαλέγεται
μόνο με τη δημοτική ποίηση, αλλά και
με πιο πρόσφατες εκδοχές του ηρωι
κού στοιχείου και ειδικότερα τη σκηνή
της περιγραφής του πτώματος του ανθυπολοχαγού στο Ασμα του Ελύτη (15:
IV.20-25):
Αδειο το κράνος, λασπωμένο το αίμα,
Στο πλάι το μισοτελειωμένο μπράτσο
Κι ανάμεσ’ απ’ τα φρύδια Μικρό μικρό πηγάδι κοκκινόμαυρο
Πηγάδι όπου κρυώνει η θύμηση!
Η αναφορά στην πληγή του ανθυπολοχαγού, η έμφαση στο αίμα (20) και
συγγένεια της αναφοράς «πηγή» με το
«πηγάδι», όπου και δίνεται έμφαση μέ
σω της επανάληψης, ενισχύουν τη
σχέση των δύο ποιημάτων. Το ποίημα
του Ελύτη, που τοποθετείται σε μια
εποχή πριν την Απελευθέρωση, ανα
παράγει το ηρωικό στοιχείο μέσω της
αναβίωσης του πνεύματος του χαμέ
νου πολεμιστή. Από την άλλη, το ποίη
μα του Σαχτούρη δεν αφήνει περιθώ
ρια ανάστασης, αλλά αντιθέτως «θά
βει» το ηρωικό στοιχείο. Το ποίημα του
Σαχτούρη εμπεριέχει αναφορές στο
αίμα του πολέμου, που, αντίθετα από
τον Ελύτη, δεν ανασταίνεται αλλά «το
διατηρεί εν φάσματι».
Ο Σαχτούρης, σε μια νέα εκδοχή τη ς
τεχνικής του Ελύτη στο ποίημα «Του
Αιγαίου» (1935), διασπά το δεκαπε
ντασύλλαβο και οραματίζεται το διαμελισμό του ήρωα σε κομμάτια. Η ποί
ησή του παραπέμπει στο τραγούδι μέ
σω της τεχνικής του ρεφρέν και του
τσακίσματος. Η υπόγεια διάσταση του
δεκαπεντασύλλαβου είναι μια συμβο
λική απόδοση που συνδέεται με την
ελλειπτική έκφραση: ο ποιητής θάβει
τον ήρωα στην προσπάθειά του να αμ

φισβητήσει π αλιότερες εκδοχές του
ηρωικού και πατριωτικού στοιχείου.
Επιπλέον, ο δεκαπεντασύλλαβος δε
συνδέεται κα τ’ εξοχήν με ελληνικές
αναφορές. Επομένως, ο δεκαπεντα
σύλλαβος στον Σαχτούρη συνεισφέ
ρει στην κατανόηση τη ς ιστορίας χω
ρίς να α να φ έρ ετα ι ευθέω ς σε αυτήν. Η
φρίκη του πολέμου δεν επιτρέπει στον
Σαχτούρη να απελευθερώσει τη μνή
μη του.
Ο νέος δεκαπεντασύλλαβος του Σα
χτούρη παραπέμπει φυσικά στη δημο
τική ποίηση και ειδικά στις παραλο
γές, σ τις οποίες ο Σαχτούρης εμμένει
(οι δύο πρώτες του συλλογές αντλούν
από το συγκεκριμένο αυτό είδος).
Από το τρ α γο ύ δ ι τη ς απολησμονημέ
νης, που εμπνέει τη συλλογή Η λησμο
νημένη, ως το τρ α γο ύ δ ι του κολυμβη
τή ή του βοσκού και τη ς λάμιας, οι εμ
φ ανίσεις δημοτικώ ν θεμάτων στην
ποίηση του Σαχτούρη είναι πολλές.
Από την άλλη, η Φλογέρα δείχνει να
έχει το μεγα λύτερο αντίκτυπο στο
ποίημα «Ο αετός», αλλά γενικώς η πα
ρουσία του m agnum opus του Παλαμά στον Σαχτούρη είναι φευγαλέα. Ο
Σαχτούρης σημειώ νει τη συνέχεια της
παράδοσης του δεκαπεντασύλλαβου,
αλλά με λανθάνοντα (υπόγειο) τρόπο.
Τα πηγάδια του Σαχτούρη γίνονται
σύγχρονα θέατρα πολέμου και αποδί
δουν στην ανταγω νιστική σχέση
αντρών και γυναικών, που βρίσκουμε
στη δημοτική ποίηση, νέα (ιστορική)
διάσταση.
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παραχάραξη

Ένα φάσμα πλανιέται πάνω από τη «Νοτιοανατο
λική Ευρώπη», ο Ιδρος και ο νεο-οθωμανισμός
Το σχέδιο Η Π.Α, Αγγλίας, σιωνιοτών και πολυε
θνικών, είναι η συγκρότηση ενός ιοχυρού πόλου
στην Ν Α. Ευρώπη για την ανόοχεοη του “ρωσι
κού κινδύνου” και την οριστική πρόσδεοη της Ευ
ρώπης οπο ατλαντικό άρμα Η στρατηγική αυτή
απαιτεί την κονιορτοποίηαη των βαλκανικών
χωρών και την «ενοποίηση» τους υπό μια νεοοθωμανική Τουρκία, με την υψηλή εποπτεια των
Η .Π A Γι αυτό συνεχίζεται η επίθεση σε Σερβία,
Κύπρο, Ελλάδα
Για την προώθηση αυτών των σχεδίων έχει
στηθεί στην Αν Ευρώπη και τη Βαλκανική, υπό
την εποπτεια του Σόρος, ένα διεθνές δίκτυο
“ΜKO” και “ιδρυμάτων".
Στην Ελλάδα, το ΕΛΙΑΜΕΠ αναλαμβάνει το
σχεδίασμά της Εξωτερικής Πολιτικής, ενώ το
CORSEE, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με πρόεδρο
τον Σήφτερ, της Αμερικανοεβροϊκης Επιτροπής
των ΗΠΑ, και τον γνωστό Νίμιτς, επιχειρεί το ξαναγράψιμο των ελληνικών βιβλίων της ιστορίας?
Στις οργανώσεις, πρωτοστατούν επιχειρηματί

ες, όπως ο Δαυίδ της Κόκα-Κόλα, και ο Καρράς
της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, και ακολουθούν οι
γνωστοί “διανοούμενοι” υποοτηριιαές του Σχε
δίου Ανάν.
0 μόνος αποτελεσματικός αντίπαλος της νεο
φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και των μηχα
νισμών της, είναι οι ίδιοι οι λαοί και τα κινήματα,
όταν αποφασίζουν να αντισταθούν στους οχεδιασμούς των ισχυρών, και των ψευδό ΜΚΟ όπως
συνέβη στο Σχέδιο Ανάν και το Ευρωσόνταγμα.
όπως συμβαίνει σήμερα στη Λ. Αμερική, το Ipfflt
και τη Γαλλία
Στο αφιέρωμα του περιοδικού γράφουν οι: Λ.
θωμά, Γ Καραμπελιάς, Ν. Παναγούλια, Ν Ντάσιος, Σ Σοφοκλέους, Β Φτωχόπουλος, Β Στολόπουλος, Τ. Χατζηαναστασίου, Γ. Ρακκάς, ενώ
δημοσιεύονται κείμενα των: Α. Τσαραμουντά,
Γ Λύρα, Κ Μπράκ. X Κόφιν, X Κλάουσεν κ α
Επίσης οι Ν Βεντούρας, θ Τζιούμπας, Κ. Καραϊσκος, θ Ντρινιας, Β Κρομμύδας Π. Παπα
δοπούλας και Ν. Καζούρης σχολιάζουν την επικαιρότητα και γράφουν για τον πολιτισμό.
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Γία τον ελληνοαμερικανό
συγγραφέα David Sedaris
δεν γνώριζα τίποτε άλλο
εκτός από την εκδοτική
επιτυχία του στις ΗΠΑ με το
βιβλίο Μια σχεδόν
φυσιολογική οικογένεια
(εκδ. Μελάνι, 2006). Αυτό,
πρέπει να ομολογήσω, δεν
μου έδινε κανένα πρόσθετο
επιχείρημα υπέρ του
βιβλίου, εκτός από την
περιέργεια να δω περί τίνος
πρόκειται. Οι 22 ιστορίες
του αφηγούνται το
παράλογο της
καθημερινότητας με τον πιο
φυσικό τρόπο, διατηρώντας
το χιούμορ σε υψηλό
επίπεδο και συνάμα την
αυτοσαρκαστική εκδοχή
του. Οι παρατηρήσεις και ο
σχολιασμός του, αν και
καταλυτικός, δεν χάνει ποτέ
τη συμπάθεια και την
ανθρωπιά και μας αφήνει το
αίσθημα ότι η ματιά του στα
πράγματα, στις σχέσεις των
ανθρώπων, στην οικογένειά
του, περισσότερο
αναδεικνύει τις
λεπτομέρειες και επιθυμεί
να κατανοήσει παρά να
κατακρίνει. Αληθινά, ένα
πολύ ωραίο ανάγνωσμα.
Διαβάζοντας το αφήγημα
του Σωτήρη Δημητρίου Τα

οπωροφόρα της Αθήνας
(εκδ. Πατάκη, 2006) είχα
την αίσθηση πως κινούμαι
μέσα στο τοπίο της πόλης,
στα δέντρα, τους δρόμους
και τους ανθρώπους της·
στην πράξη της ανάγνωσης
ακολουθείς την κίνηση του
συγγραφέα μέσα στις
λέξεις και μέσα στο πλέξιμό
τους που δίνει τη φράση,
μέσα στον προφορικό αλλά
και μέσα στον γραπτό λόγο.
Είναι εντυπωσιακός ο
τρόπος που ο συγγραφέας
μάς εισάγει στην διαδικασία
της γραφής, σ’ αυτό που
γράφεται και σ’ αυτό που
παραλείπεται, στο παιγνίδι
της αφήγησης αλλά και στη
στοχαστική εκδοχή του. Ο
Σωτήρης Δημητρίου
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Επίκαιρη επανέκδοση
Γεράσιμος Βώκος,
μυθιστόρημα,
Φιλολογική επιμέλεια: Παναγιώτης
Μουλλάς,
εκδ. Σοκόλη, Αθήνα 2004, σσ. μα'+316.
(Α ' έκδοση, Ακρόπολις, 1893).
Ο Κ ύ ρ ιο ς Π ρ ό ε δ ρ ο ς ,

Η επανέκδοση αυτού του αξιόλογου αλλά
παραγνωρισμένου μυθιστορήματος έναν και
πλέον αιώνα μετά την εμφάνισή του, είναι ένα
εύστοχο και καίριο τόλμημα του καθηγητή
Παναγιώτη Μουλλά που υπερβαίνει τα όρια
των φιλολογικών του αναζητήσεων. Ο Κύριος
Πρόεδρος του Βώκου δεν είναι μόνον ένα εν
διαφέρον πεζογράφημα που εκπλήσσει με
τις αξιώσεις του για μια λογοτεχνική πρωτο
πορία σε χρόνους ταυτισμένους με τη λεγά
μενη ηθογραφία και το κίνημα του Παρνασσι
σμού. Είναι επιπλέον ένα στρατευμένο μυθι
στόρημα που κινείται στα όρια του κριτικού
ρεαλισμού και της σάτιρας, με σκοπό να στηλιτεύσει την αποπνικτική κηδεμονία των δύο
κομμάτων της εποχής του μέσα από το σύ
στημα της πολιτικής πατρωνίας και τον αρχη
γισμό του Χαριλάου Τρικούπη. Γι’ αυτό, πέ
ραν της ανατρεπτικής του σημασίας για τις
καθιερωμένες αντιλήψεις γύρω από την Αθη
ναϊκή Σχολή του 1880, η επανέκδοση του τώ
ρα περιέχει και μια έμμεση πολιτική προτρο
πή: είναι σαν να μας λέει ότι όσα καυτηριάζει
η σάτιρα του Βώκου είναι εξίσου επίκαιρα και
στη σημερινή εποχή του δικομματισμού.
Ο Κύριος Πρόεδρος αφηγείται το δράμα
μιας αθηναϊκής μικροαστικής οικογένειας
που οδηγείται στην καταστροφή κάτω από
τις κορόνες, τα σύμβολα και τα γελοία συνθή
ματα του πολιτικού κατεστημένου της δεκαε
τίας του 1880. Όπως παρατηρεί όμως ο
Μουλλάς στην κατατοπιστική εισαγωγή του,
το μυθιστόρημα δε σατιρίζει μόνο την προσή
λωση του πατέρα της οικογένειας «στο είδω
λο του Κυρίου Προέδρου», αλλά κυρίως τη
δομή των πελατειακών σχέσεων που επιβάλ
λει την προσωπολατρία και τον κομματικό
φανατισμό ως απαραίτητο αντίτιμο για την
παροχή κοινωνικών ευκαιριών στους πολίτες.
Αν και το έργο αυτό δεν είναι αριστούργη

μα, είναι ωστόσο μία πολύπλευρη λογοτεχνι
κή αποκάλυψη. Ο 25χρονος τό τε συγγραφέ
ας του, μαζί με τη διεισδυτική δημοσιογραφι
κή ματιά του, είναι επιπλέον κάτοχος μιας
σύγχρονης αισθητικής αντίληψης που θα τον
οδηγήσει αργότερα, ως ζωγράφο, στο εργα
στήρι του Henri Matisse! Δείγματα των τολ
μηρών για την εποχή του αφηγηματικών πει
ραματισμών, που προσεγγίζουν, όπως γρά
φ ει ο Μουλλάς, τις «νεοτερικές τεχνικές του
20ού αιώνα», υπάρχουν αρκετά σ’ αυτό το
μυθιστόρημα. Ιδού λ.χ. ένα απόσπασμα απ’
τον ελεύθερο μονόλογο του Φίλιππα:
«Το ήξευρεν ο φουκαράς, μήπως δεν του εί
χε ειπωμένα η θεία τη ς Ειρήνης η κακομοίρα,
η αγία γυναίκα, η χρυσή γυναίκα που μόνη
αυτή από όλην την οικογένειαν τον συμπα
θούσε και ήθελε να γίνη το συνοικέσιο, δεν
του τώχεν ειπωμένα πως το και το, να σ’ το
πω μια για πάντα, παιδάκι μου, να ησυχάσης,
να σου περάση ο καύμός, να μη βασανίζεσαι,
να μη τυραγνιέσαι ημέρα και νύκτα, πως αυ
τή, γιόκα μου, ήτο ξετρελλαμένη με τον αξιω
ματικό, με τα μπιχλιμπίδια της στολής του, με
το μακρύ του σπαθί [...]. Τι, ένα γύφτο θα
έβαζεν εις το σπίτι τους; [...] Γύφτος, ναι, αλ
λά τίμιος, ρε κοκορόμυαλοι, με μυαλά τετρα
κόσα, με παράδες, με οκτώ δραχμές την ημέ
ρα μεροκάματο, και αύριο δέκα και μεθαύριο
δεκαπέντε και ύστερα από κάμποσο καιρό
ένα γύφτικο δικό μας, ένα μηχανουργείο, για
τ ί ξέρουμε και από σχέδιο, δεν μεθούμε, δεν
χάνουμε άδικα τις μέρες μας, δεν...».
Αλλού επίσης διαβάζουμε αυτούσια μια επι
στολή (σ. 262), αλλού κάποια αμετάφραστα
γαλλικά (σ. 156), ενώ ο αφηγηματικός τόπος
και χρόνος συχνά εγκαταλείπουν τη γραμμι
κή εξιστόρηση, ακολουθώντας μια κυβιστική
διάταξη παράλληλων εξελίξεω ν ή χρονικών
παλινδρομήσεων. Έτσι, ο αναμενόμενος διο
ρισμός του Μάνθου Αχτύπη μάς γνωστοποι
είτα ι ως ήδη τετελεσ μένο γεγονός μέσα από
την έρευνα του δημοσιογράφου Σβούρα, (σ.
62), ο ενδεχόμενος αρραβώνας του εραστή
τη ς Χρυσούλας με μια φίλη τη ς αποκαλύπτε
τα ι ως γεγονός που είχε ήδη προηγηθεί όταν
η ίδια το μαθαίνει απ’ την εφημερίδα, (σ.
210), κ.ο.κ.

Από τα εμφανέστερα νεωτεριστικά στοιχεία
του έργου, είναι η αυτοαναφορική κατασκευή
του χαρακτήρα του νεαρού «ρεπόρτερ»
Σβούρα, που «είχε κατά νουν να γράψη μίαν
ημέραν [...] μυθιστόρημα» και που «είχεν ιδέ
ας απολύτως σοσιαλιστικός». Αν και ο ιδιόρ
ρυθμος αυτός ρεπόρτερ δεν εξελίσσεται πο
τέ πλήρως σε αφηγητή, ο ρόλος του δεν είναι
άλλος από αυτόν του μεταφορέα πληροφο
ριών και κριτικών αναστοχασμών για λογαρια
σμό του συγγραφέα. Με το κωμικό του όνο
μα, ο Σβούρας είναι ο ξεπεσμένος άλλος εαυ
τός του δημιουργού του, κάτι αντίστοιχο με
τον πασίγνωστο φωτογράφο Paparazzo του
αξέχαστου σκηνοθέτη τη ς Dolce Vita.
Στο βαθύτερο δραματικό ιστό του, το μυθι
στόρημα αυτό στήριζεται σ’ ένα ακλόνητο φι
λοσοφικό υπόβαθρο, που ίσως και να περιέχει
το μυστικό τη ς αντοχής του στο πέρασμα του
χρόνου. Η τραγική αντίθεση ανάμεσα στην
καταστροφή τη ς οικογένειας Αχτύπη και στην
υπόσχεση μιας εποχής με «νέας ιδέας και επι
χειρήματα», όπου «έχεις πέρασι» αν ξέρεις
«των αριθμών την γλώσσαν [...] να λαλείς» (ο.
67), δεν είναι μια κριτική κατά της ίδιας της
προόδου και του εκσυγχρονισμού αλλά κατά
της ιδιοποίησης των εννοιών αυτών από τους
μιμητές των σύγχρονων κοινωνιών της Ευρώ
πης. Κι από την κοινωνιολογική αυτή διαπί
στωση, το μυθιστόρημα καταλήγει στην ευρύ
τερη οντολογική άποψη πως η πολιτική και η
κοινωνία, τα δημόσια και τα ιδιωτικά, οι πο
μπώδεις λόγοι και οι ταπεινές πράξεις, αλλά κι
αυτές ακόμα οι ιδέες και τα πράγματα, είναι
αδύνατο ποτέ να συναντηθούν σε έναν κόσμο
που μονίμως υποκρίνεται.
Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Κ α ζ α μ ία ς

Βιοηθική
Σταμάτης Αλαχιώτης,
Β ιο η θική. Α ν α φ ο ρ ά σ τ ο υ ς γ ε ν ε τ ικ ο ύ ς κ α ι
τεχ ν ο λο γ ικ ο ύ ς ν ε ω τ ε ρ ισ μ ο ύ ς ,

εκδ. «Ελληνικά γράμματα», Αθήνα 2004.
Τα σύνθετα «του βίου» είναι, στην εποχή
μας, ιδιαίτερα πολλά και εξόχως ενδιαφέρο
ντα. Υπάρχουν ακόμη, πλην τη ς βιοηθικής, η
βιοτεχνία, η βιομηχανία, η βιολογία, η βιοπολιτική κ.ά. Στη γλώσσα μας ο όρος «βίος»
προκαλεί κάποια δυσκολία, η οποία επισημαίνεται για πρώτη φορά ήδη στον Ηράκλειτο:

«Τω οΰν τόξω όνομα βίος, έργον

δε

θάνατος»

(απ. 48 Κ.-D.), όπου προφανώς ο αινικτής φιλόσοφος-ποιητής «παίζει άμα καί σπουδάζει»
με τις δύο αντίθετης σημασίας λέξεις «βίου»
= «ζωής» και «βίου» = «βέλους», που μπορεί
να γίνει και αιτία θανάτου. Η δεύτερη εκδοχή
προφανώς κρύβει το δίγαμμα στην αρχή του
όρου «ιός» = «δύναμη», και που ανιχνεύεται

και στα αντιβιοτικά φάρμακα. Αυτά πάλι δεν
είναι κατά του βίου, της ζωής, αλλά κατά του
(F)ioù τη ς νόσου, εξ ου το λατινικό vis και vis
vitalis (= ζωική ορμή).
Η βιοηθική είναι μια πολυεπιστημονική προ
σέγγιση γενετικών, ιατρικών, τεχνολογικών,
οικονομικών, πολιτικών και ηθικών προβλη
μάτων, που απορρέουν από την εφαρμογή
των αντίστοιχων νεω τερισμώ ν γίνεται έτσι η
βιοηθική μια απαραίτητη «πυξίδα» και ένα
απαραίτητο «φρένο» για τη νέα συναρπαστι
κή, αλλά και ανησυχητική, μέχρι επίφοβη,
πορεία τη ς ανθρωπότητας. Αυτό συμβαίνει
για τί η βιοηθική στόχευση στις πολύπλευρες
λόγου χάρη προεκτάσεις και επιπτώσεις της
κλωνοποίησης, των γενετικά τροποποιήμενων οργανισμών και τροφίμων, της χαρτο
γράφησης του γονιδιώματος του ανθρώπου,
τη ς επιλογής του φύλου και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μπορεί να μειώσει
την κοινωνική αταξία («εντροπία»), που ενερ
γοποιείται από την πάλη του εκάστοτε και
νούργιου με το παλιό. Αυτό επεκτείνεται και
σε διλήμματα σχετικά με την υπερνοημοσύνη, τη νανοϊατρική και νανοτεχνολογία και τις
«νέες μηχανές», που πιθανώς θα οδηγήσουν
στην τερατογένεση του «υπερανθρώπου». Ο
συγγραφέας υποστηρίζει ότι για όλα τα πα
ραπάνω ο ρόλος του καθενός, που «χειρο
κροτεί» τη διαμορφούμενη βιοηθική είναι
πρωταγωνιστικός, διότι η ενημέρωση και η
παρεπόμενη ευαισθητοποίηση για τη «σω
στή» εφαρμογή της νέας γνώσης είναι ο κα
λύτερος συνδυασμός επιστημονικής και κοι
νωνικής προσφοράς.
Το κύριο πρόβλημα έγκειται στο περιεχόμε
νο που θα δοθεί στον όρο «σωστή» (εφαρμο
γή). Προφανώς η διεπιστημονική εν προκειμένω οπτική του προβλήματος παρουσιάζει
πολλές και εύλογες αποκλίσεις: άλλο θα πί
στευε ο θεολόγος, άλλο ο νομικός, άλλο ο
φιλόσοφος, άλλο ο οικονομολόγος, άλλο ο
ιατρός και άλλο ακόμη και ο τεχνοκράτης γ ε 
νετιστής από τον ανθρωπιστή γενετιστή. Ο
Σταμάτης Αλαχιώτης ανήκει εμφανώς στην
τελευταία-τελευταία κατηγορία. Και η ψηλα
φητή τοποθέτηση των προβλημάτων και οι
επιφυλακτικά προτεινόμενες λύσεις συνηγο
ρούν υπέρ του ότι ο συγγραφέας, με περί
σκεψη και υπευθυνότητα αφενός, αλλά και
με επιστημονική τόλμη και ηθικό κουράγιο
αφετέρου, κατατάσσεται άνετα στην κατη
γορία του ανθρωπιστή γενετιστή. Ο λόγος;
Ο άνθρωπος ξέρει γράμματα: δεν ξεκίνησε
από τη βιολογία, έφθασε στη βιολογία και
κατέληξε στη γενετική, έχοντας αφομοιώσει
γόνιμα τους αρχαίους έλληνες διανοητές και
τη μετέπειτα Γενική Εκπαίδευση, και του τ ε 
χνικού πολιτισμού ως «κατασκευής βίου» και
του πνευματικού πολιτισμού ως «παιδείας».
Και αυτό δεν το αποδεικνύει για πρώτη φορά

κατορθώνει να αφηγηθεί τη
συγγραφική περιπέτεια και
συγχρόνως να την κάνει
μέρος μιας περιπλάνησης
στην πόλη της Αθήνας.
Ενας πεζογράφος από τη
Θεσσαλονίκη, ο Τάσος
Χατζητάτσης, αφηγείται τις
περίπλοκες σχέσεις των
ανθρώπων, μέσα από
αναδρομές στη νεότητα,
μέσα από τις περιπλανήσεις
τους σε τόπο και χρόνο,
μέσα από τις συναντήσεις
και τις απομακρύνσεις τους.
Από το ψυχρό περίγραμμα
της φωτογραφίας και το
τυπικό της βιογραφίας
ξεπροβάλλουν ζωντανοί οι
ήρωές του, οι χαρακτήρες
και τα πεπραγμένα τουςοντότητες γεμάτες πάθος
και πάθη: Μονόξυλο στο
ποτάμι (εκδ. Πόλις, 2006).
Ζω ηρή και πάντα
διεισδυτική, η ματιά του
Δημήτρη Νόλλα
αναδεικνύεται μέσα από μη
αμιγώς λογοτεχνικά κείμενα
όπως αυτά που
περιλαμβάνονται στον τόμο
Φύλλα καπνού (προλόγισμα:
Νίκος Γ. Ξυδάκης, εκδ.
Βιβλιοπωλείον της
«Εστίας», 2005).
Δημοσιευμένα σε
εφημερίδες και περιοδικά,
αλλά και ομιλίες, επιστολές
και σημειώματα, τα κείμενα
αυτά συνιστούν ένα σύνολο
που παρά τον επικαιρικό του
χαρακτήρα φανερώνει την
αμεσότητα του στοχασμού
του, την αυθόρμητη σχεδόν
συλλογιστική του, που
διέπεται από ένα σταθερό
αξιακό σύστημα, χωρίς
ωστόσο να υποκύπτει στην
ευκολία της ηθικολογίας.
Η μορφή του Έντγκαρ
Άλλον Πόε δεσπόζει στην
παγκόσμια λογοτεχνική
κληρονομιά- σ’ αυτήν
επένδυσαν μερικοί από
τους σημαντικότερους
λογοτέχνες, που
επανέγγραψαν την
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παρουσία του στο έργο
τους, όπως λ.χ. ο
Μπωντλαίρ και ο Μαλαρμέ.
Οι εκδόσεις «Ερατώ», με τη
γνωστή εξαίρετη επιμέλεια
και την άψογη αισθητική,
μας προσφέρουν δύο
πολύτιμους τόμους: 1 .0
χρυσός σκαραβαίος
(μετάφραση: Π. Ακριβός,
επιμέλεια: Αλέξανδρος
Μωραίτης, 2004) και 2.
Τρία αστυνομικά
προβλήματα για τον
Αύγουστο Ντυπέν: Οι φόνοι
της οδού Μοργκ, Το
μυστήριο της Μαρί Ροζέ, Το
κλεμμένο γράμμα
(εισαγωγή, μετάφραση,
σχόλια: Γιώργος Μπλάνας,
2005).
Θεσσαλονίκη 1997' η πόλη
είχε ανακηρυχτεί
Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης και μια ομάδα
σέρβων γυναικών φθάνει
στην πόλη για να λάβει
μέρος σ’ ένα φεστιβάλ για
γυναίκες δημιουργούς. Η
Λιλιάνα ΧαμπιόνοβιτςΤζούροβιτς δημιουργεί μια
ενδιαφέρουσα αφήγηση που
περικλείει τους
προβληματισμούς των
γυναικών, τα
πραγματοποιημένα όσο και
τα ανεκπλήρωτα όνειρά
τους: Το φτερό του
παγωνιού (μετάφραση:
Σάλτον Κλάριτς-Πάνος
Σταθόγιαννης, εκδ. Κέδρος,
2005.
Ιντιάνος, τι όνομα; Κι όμως
πρόκειται για τον Κύπριο
Αντώνη Ιντιόνο (18991968), ο οποίος
ασχολήθηκε συστηματικά με
την κριτική της κυπριακής
και της νεοελληνικής
λογοτεχνίας. Δημοσίευε στα
λογοτεχνικά περιοδικά Αβγή
και Κυπριακά Γράμματα και
ένας νεότερος φιλόλογος
από την Κύπρο, ο Λεύτερης
Ποπαλεοντίου, αναλαμβάνει
να μας ξεναγήσει στο έργο
του (εκδ. Γαβριηλίδης, «εκ
νέου», 2005).
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εδώ. Το είχε επισημάνει με τα πρώτα του βι ληφθούν ότι αφορά και του ς ίδιους, τους
“εα υτούς” τους» (σελ. 164).
βλία: Εισαγωγή στη Σύγχρονη Γενετική
Ως τελευταίο, αλλά όχι δευτερεύον, προ
(1989) και Εξέλιξη (1992), το είχε επεκτείνει
με το Από τους Ωκεανούς σ τ ’ αστέρια. Το πάντων από έναν φιλόλογο αναγνώστη, ας
οδοιπορικό της ζωής (1995) και την Πρόκλη επισημανθεί η γλωσσική αρτιότητα και η
υφολογική στιλπνότητα που χαρακτηρίζουν
ση των Γονιδίων (1998), το είχε υποστηρίξει
με άρθρα του, όπως π.χ. «Περί του βιολογι το βιβλίο. Ο συγγραφέας χειρίζεται την ελ
κού αναγωγισμού» (Ουτοπία, 2000), «Η Ιππο ληνική γλώσσα ως «μπελλετρίοπας» (το
κρατική σκέψη» (Τα ωακά, 2002 - ο ίδιος ε ί «ωραιολόγος» ως απόδοση μάλλον τον αδι
κεί- θα έπρεπε ίσως να επινοηθεί ο νεολογι
ναι Κώος), «Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό
σμός «ωραιογράφος») και ως γόνιμος διανο
σύστημα» (Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το
ούμενος. Εύγε και για την προτίμηση του ορ
σχολείο του μέλλοντος, Αθήνα, 2004) κ.ά. και
θού «κλωνοποίηση», έναντι του (... νευρικού)
το επιβεβαιώνει με κρυστάλλινη σαφήνεια
«κλονισμού». Αλλά η «πίτα» γράφ εται με δύο
στο παρόν βιβλίο.
Όλο το βιβλίο είναι συναρπαστικό, αλλά δεν ταυ, ό,τι και αν λ έει ο word processor μας.
Δεν είναι ξένο γ ια να απλοποιηθεί, είναι (αρ
μπορεί κανείς, ανάλογα με την προαίρεσή
χαίο) ελληνικό και κρατάει το διπλό σύμφω
του και τη βίο- και κοσμοθεωρία του, να αντινο, όπως η «πίσσα» το διπλό σίγμα.
σταθεί στο να επιλέξει μερικά κεφάλαια. Από
Ένα βιβλίο δόρυ και ασπίδα. Αν και πρόκει
τα συνολικά πέντε μέρη ξεχωρίζει το πέμπτο
τα ι για εκλαϊκευτικά επιστημονικό έργο, του
και τελευταίο «Βιοηθική και παιδεία» με εννέα
κεφάλαια, το ένα πιο συναρπαστικό και εν λείπει το ευρετήριο στο τέλος.
διαφέρον από το άλλο. Από τα άλλα μέρη
Ανδρέας Παναγόπουλος
διακρίνει κανείς του πρώτου το πέμπτο και
προτελευταίο για το «βιβλίο» της φιλοσοφι
κής σκέψης και του δεύτερου το τέταρτο από
τα πέντε με θέμα «Η Βιοηθική και ο “θαυμα
στός καινούργιος κόσμος” μας» (με υπαινιγ
μό στο ομότιτλο βιβλίο του Huxley). Από το
τρίτο μέρος υπερέχει το έβδομο από συνολι
κά δεκατρία με τον προκλητικό τίτλο «Ο άν
θρωπος σαν “μικρούλης θεός” ξανασχεδιάζει
τον εαυτό του;» και τέλος από το τέταρτο και
προτελευταίο μέρος διακρίνεταιτο τρίτο από
συνολικά οκτώ με θέμα «Η τεχνητή νοημοσύ Γ ια τ ο ν Η λ ία Λ ά γ ιο
νη μέχρι την υπερνοημοσύνη θα βελτιώσει
Με ποιήματα και κείμενα του ίδιου και των:
τον κόσμο μας;», όπου τίθεται το δραματικό
Κώστα Βούλγαρη, Γιάννη Δάλλα, Αγγέλου
(ή μάλλον ρητορικό) ερώτημα «Ποιοι ευθύνοΠαπαδημητρίου, Μάσσιμο Κατσούλο,
νται για την ιστορική υστέρηση της εκπαίδευ
Δημήτρη Ελευθεράκη, Αλεκου Αλαβάνου,
σης και της παιδείας στα διάφορα έθνη και σε
ολόκληρο τον πλανήτη;» (σελ. 164). Ιδού, αυ
Γιώργου Μπλάνα, Βαγγέλη Κάσσου,
τολεξεί, η απάντηση και δείγμα γραφής του
Γιώργου Λίλλη, Αλέξη Ζήρα, Γιώργου Βέη,
συγγραφέα: «Μήπως αυτό το έλλειμμα παι
Μαρίας Κούρση, Σπύρου Βρεττού,
δείας είναι μια άλλη σκόπιμη πλανητική στρα
τηγική πολιτικών ηγετών και οικονομικά ισχυ Θανάση Χατζόπουλου, Χριστίνας Ντουνιά,
ρών για να διατηρούν πάντα τη μερίδα του
Χάρη Ψαρρά,
λέοντος από την πανανθρώπινη πίτα της ευ εκδ. Ερατώ - Η Α υ γ ή , Αθήνα 2005, σελ. 156.
μάρειας; Και τότε γιατί δεν απομονώνονται
τέτοιοι στρατηγικοί σχεδιαστές της ανθρω
Πολλές και (πιθανόν) παράδοξες οι τεθλα
πότητας; Αυτή η πάλη δεν έχει τελειώσει ακό σμένες, μία και (αρκετά) σαφής η αναγνωστι
μα- υπάρχουν πολλοί γύροι. Γι’ αυτό απαιτεί
κή ευθεία των κειμένων που συγκεντρώνο
ται οξυδέρκεια στις κινήσεις, για να κερδίσει
νται στον ανά χείρας τόμο: ο Λάγιος δεν έχει
το αυτονόητο: αν εκτραπεί κι άλλο η σωστή
τίποτε άλλο στο νου του «πάρεξ γλώσσα και
πορεία του ανθρώπου λόγω του κακού χειρι ελευθερία». Κι επειδή η επεξήγηση επιβάλ
λεται, τόσο προς αποφυγήν παρεξηγήσεων
σμού της “νέας τεχνολογικής πυξίδας” από
(ημών και του ιδίου) όσο και για την επανοιτα χέρια των ωφελιμιστών και των κερδοσκόκειοποίηση δύο πολύπαθων λέξεων: για το
πων, των πολιτικών χειραγωγών των λαών και
νεαρό που έπαιζε γρ οθιές πάνω στον ανοι
της εκμετάλλευσής τους τότε το λάθος στις
κτό τάφ ο του Βάρναλη (σ. 101), η γλώσσα
συντεταγμένες της πορείας μας θα είναι
δεν ήταν τίποτα λιγότερο από ένα σύμμαχο
αδιόρθωτο. Και το τίμημα αυτή τη φορά δεν
(και γ ι’ αυτό αξιόμαχο) υλικό - και η ελευθε
θα αφορά μόνο τους “πληβείους” αλλά και
ρία η προσίδια στο ποιητικό του πλάνο πολιτους “πατρικίους” που δεν εννοούν να αντι-

«Όνομα δεν έχουμε.
Σιγά σιγά το αληθινό
μας σώμα
σχηματίζεται.»

—

X

τική συνείδηση.
Εικοσιδύο κείμενα για τον Ηλία Λόγιο και
οχτώ του ιδίου φ ιλοξενούνται στον τόμο που
πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
Ερατώ για λογαριασμό τη ς εφ ημερίδας Η
Αυγή. Η ύλη του βιβλίου κατανέμεται σε τρία
μέρη: Εν πρώτοις, τα κείμενα που ο ποιητής
δημοσίευσε στο ένθετο Αναγνώσεις τη ς Κυ
ριακάτικης Αυγής από το 2003 έως το 2005'
στη συνέχεια, μία συλλογή από κριτικά κείμε
να και σχόλια πάνω στο έργο του- και, τέλος,
το αφιέρωμα του ίδιου ενθέτου στις
16/10/2005, λίγες μέρες μετά το θάνατό του.
Θαυμάσια η πρωτοβουλία τη ς ιστορικής
εφημερίδας τη ς Αριστερός, τις σελίδες τη ς
οποίας, άλλωστε, ο Λόγιος τίμησε με την πα
ρουσία του. Οι Κώστας Βούλγαρης, Γιάννης
Δάλλας, Ά γγελος Παπαδημητρίου, Μάσσιμο
Κατσούλο, Δημήτρης Ελευθεράκης, Αλέκος
Αλαβάνος, Γιώργος Μπλάνας, Βαγγέλης
Κάσσος, Γιώργος Λίλλης, Αλέξης Ζήρας,
Γιώργος Βέης, Μαρία Κούρση, Σπύρος
Βρεττός, Θανάσης Χατζόπουλος, Χριστίνα
Ντουνιά, Χάρης Ψαρράς, άλλοι αρμοδίως
και άλλοι καθ’ «υπέρβασιν» των αρμοδιοτή
των τους, μιλάνε για τον ποιητή. Αν βέβαια η
συλλογή αυτού του υλικού αποτελεί, όπως
έγκαιρα πληροφορούμαστε από τον πρόλο
γο, «το κύριο σώμα τη ς κριτικογραφίας που
αφορά την ποίηση του Ηλία Λόγιου» και δη
την «τελευταία πράξη τη ς συγχρονικής κριτι
κής» (σ. 10), τό τε πολύ περισσότερο διεκδικούμε το δικαίωμα πλάι στον έπαινο να δια
τυπώσουμε και μια-δυο επιφυλάξεις.
Αν όχι όλη η προσπάθεια, σίγουρα ένα ση
μαντικό της μέρος, αρθρώ νεται γύρω από τη
φιλοδοξία να εγγρ άφ ει το έργο του Λόγιου
σε μια νεότευκτη και πολλά υποσχόμενη ποι
ητική γενιά. Αυτή η «γενιά του ’89», τουλάχι
στον κατά τους «νονούς» τη ς (βλ. Κ. Βούλγα
ρη, σσ. 79, 81 αλλά και passim), οργανώνε

τα ι γύρω από -κ α ι δεσμεύεται σ ε - ένα ιστορικοπολιτικό ορόσημο, την πτώση του Τεί
χους του Βερολίνου. Οι υπεραμυνόμενοι αυ
τής τη ς πολυμήχανης εισήγησης, θέτοντας
(κοσμίως) στο περιθώριο ένα σύνολο θεωρη
τικών προσεγγίσεων, σύμφωνα με τις οποίες
το λογοτεχνικό έργο διατηρεί μία προσίδια
ιστορικότητα, επιφυλάσσουν για τα έργα μια
άκρως θετικιστική μοίρα: η Ιστορία (ξανα)απλώνει τις προστατευτικές της φτερούγες
και εξαφανίζει (καλοπροαίρετα, ναι) τη Λο
γοτεχνία. Σίγουρα, το λογοτεχνικό έργο
(πρέπει να) κατανοείται τόσο μέσα στην
ιστορία του όσο και μέσα στην Ιστορία. Σύμ
φωνοι, ο λόγος για την Ιστορία και ο λόγος
για τη Λογοτεχνία είναι λόγοι συμβατοί.
Όμως: υπάρχει όντως κάποια αλλαγή του
εγχώριου ποιητικού τοπίου απ’ το ’89 και
έπειτα; Αποτελεί αυτή η «πολυφωνική γενιά
που ωριμάζει» (σ. 83), πράγματι μια «γκάμα
φωνών» με «ευρύτερες ποιητικές προθέ
σεις» (σ. 67); Και αν ναι, σε ποιο βαθμό το εγ
χείρημα είναι όσο ενιαίο χρειάζεται για να μι
λήσουμε για ποιητική γενιά; Φοβού τους κρι
τικούς και γενεάς φέροντας; Σε κάθε περί
πτωση διαμορφώνεται ένας λόγος μάλλον
πρόωρος και αξιοπρόσεχτα τελεσίδικος.
Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Κ. Βούλγαρης,
το ποιητικό έργο του Λόγιου είναι μείζον (σ.
68, 80). Δικαιούται λοιπόν ένα μικρό προνό
μιο: Να διαβάζεται ως μείζον, ως έργο δηλα
δή «που όχι μόνο ξεπερνά το μέσο όρο της
ποίησης της εποχής του, αλλά και φωτίζει
διαφορετικά το σύνολο της μέχρι τώρα δια
δρομής» (σ. 66) - χωρίς όμως να πληρώνει
και το αντίτιμο: τον οβολό που όλοι οι μέχρι
τώρα «μείζονες» κατέβαλαν στους ψυχοπο
μπούς κριτικούς τους για να μας παραδο
θούνε ήδη διαβασμένοι.
Ελένη Κοσμά - Στέργιος Μ ήτας

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
· * Η Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
(1821-1986), ένα βιβλίο που εξετάζει όσα ση
μαντικά γεγονότα διαμόρφωσαν τη σημερινή
κατάσταση στο χώρο της Εκπαίδευσης, δια
θέτει το προσόν να περιλαμβάνει τις διάφο
ρες παιδαγωγικές τάσεις στην Ελλάδα του
19ου και 20ού αιώνα. Το γλωσσικό πρόβλημα,
που καθόρισε μεγάλο μέρος των εξελίξεων,
τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αντιμε
ταρρυθμίσεις, αλλά και όσα στοιχεία απέδω
σαν στην εκπαιδευτική πράξη οι ποικίλες θεω
ρητικές προσεγγίσεις που κατά κανόνα προ
έρχονται από ευρωπαϊκές σχολές παιδαγωγι
κής σκέψης, αναπτύσσονται με διαύγεια σε
τούτο το βιβλίο του Θεοφάνη Δ. Χατζηστεφανίδη (εκδ. Δημ. Ν. Παπαδήμα, 2005).

·$· Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών
είναι το αντικείμενο τη ς μελέτης της Φανής
Σέρογλου Φυσικές επιστήμες για την εκπαί
δευση του πολίτη (εκδ. Επίκεντρο, Θεσσα
λονίκη 2006). Η ιδιαιτερότητα της μελέτης
αυτής έγκειται στο γεγονός ότι αποσκοπεί
στην ανάπτυξη δεξιοτήτω ν που είναι εφ αρ
μόσιμες σε διαφορετικά πεδία γνώσης και
εμπειρίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται οι αλληλεπιδράσεις της επιστήμης
με την κοινωνία που διαμορφώθηκαν από
τον πολιτισμό, την ηθική, την πολιτική και
την τεχνολογία, με αποτέλεσμα την καλ
λιέργεια στάσεων και συμπεριφορών που
συμπληρώνουν την προσωπικότητα του
ενεργού πολίτη.

Κ α θώ ς φυλλομετρώ το
βιβλίο της Βούλας Χατζίκου

Βεργιώτικες ιστορίες και
παραμύθια (εκδ. Δήμου
Βέροιας & Φερενίκη, με τη
συνεργασία της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νομού
Ημαθίας, 2005),
επιβεβαιώνω ακόμη μια
φορά τη μεγάλη σημασία
των βιβλίων που
αναδεικνύουν την τοπική
ιστορία, τα τοπικά έθιμα και
μέσα από αυτές τις
αφηγήσεις, τον πλούτο που
διαθέτουν και κοινολογούν
σε όλους εμάς. Η έκδοση
συνοδεύεται από έναν
οπτικό δίσκο που
επιμελήθηκε ο Γιάννης
Καισαρίδης και
συμπληρώνεται από ένα
ιδιαίτερα χρήσιμο γλωσσάρι,
που προσθέτει στην
γλωσσική μας εμπειρία ένα
κομμάτι από την ιδιωματική
γλώσσα της περιοχής.
Λ ιγοσ τές και αβέβαιες οι
πληροφορίες για το ποια
ήταν η Ντάρα Ρωζέττη, όσο
και αν ορισμένοι επιμένουν
ότι «γνωρίζουν». Ωστόσο,
το «ρωμάντσο» Η ερωμένη
της (εκδ. Μεταίχμιο, 2006)
με καθυστέρηση 77 χρόνια
ήρθε στο προσκήνιο χάρη
στην φιλέρευνη φιλόλογο
Χριστίνα Ντουνιά, η οποία
εντόπισε και φρόντισε αυτή
την ενδιαφέρουσα έκδοση
που σήμερα ακόμη μας
φέρνει σε αμηχανία, αν
αναλογιστούμε πόσο
περιορισμένα
αναφερόμαστε στη χώρα
μας σε αφηγήσεις γύρω
από τη γυναικεία
ομοφυλοφιλία. Το
ενδιαφέρον του βιβλίου
όμως δεν περιορίζεται σ’
αυτό το ζήτημα, καθώς
διατηρεί τη φρεσκάδα της
νεανικής ορμής της
συγγραφέως και διαθέτει
αφηγηματικά χαρίσματα που
το καθιστούν ευανάγνωστο.
ο χαρτοκόπτης
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Μιλούσες για τη ναρκωμένη γενιά. Και το μυαλό μου γύριζε πίσω. Γ ια
^
άλλα παιδιά, μιας άλλης γενιάς. Θυμάμαι την ομήλική σου τό τε Αγγελική.
Εκρηκτική παρουσία στις παρέες, στο Πανεπιστήμιο, παντού. Την
θυμάμαι βαθιά νύχτα σε βόλτα στην Ασκληπιού. Σε ξενάγηση στην
,
Περαχώρα. Όταν ήρθε πρώτη φορά στο γραφείο τραγουδώντας. Και το
γεμάτο γέλιο της, αργότερα, κάθε πρωί στο γραφείο. Γέλιο που ηχούσε
ως το τέλος και υπενθύμιζε ότι αύριο θάρθει και πάλι.
ΐ!
Τι να σου λένε όλα αυτά; Η επικοινωνία με άλλους, άγνωστους σε
σένα, δεν σημαίνει τίποτα. Καλύτερα.
Ξαφνικά ένα Μπουμ! κι όλα χάθηκαν. Βρεθήκαμε βουβοί κι αμήχανοι τη Δευτέρα στου
Ζωγράφου. Ό λοι εκείνοι θα θυμόμαστε. Ό σο θα μπορούμε να θυμόμαστε.

Όχι μόνο τα Ελγίνεια, αλλά όλα τα μέλη του Παρθενώνα
Ο Αντώνης Κέπετζης, ζω
γράφος και αρχιτέκτων, μας
έστειλε μια επιστολή που δη
μοσιεύτηκε στις εφημερίδες
αλλά την δημοσιεύουμε κι
εμείς γιατί παρουσιάζει ιδιαί
τερο ενδιαφέρον. Από την
επιστολή γίνεται φανερό ότι
ακόμα και οι αρμόδιοι για τα
πολιτιστικά μας Υπουργοί
του Πολιτισμού ενεργούσαν
αγνοώντας βασικές πληρο
φορίες για τα γλυπτά του
Παρθενώνα. Αλλά έτσι πώς
μπορούμε να διαπραγματευ
όμαστε τέτοια ζητήματα;
Ακολουθεί το γράμμα του
Αντώνη Κέπετζη:
Έκανα την πρώτη ανακοίνω
ση, απ' ό,τι γνωρίζω, της
ύπαρξης καί άλλων γλυπτών
του Παρθενώνα σχετικά με το
αίτημα επιστροφής μόνο των
Ελγίνειων, που άρχισε από
τον 19ο αιώνα (εφ. Καθημερι
νή 6/2/2001). Των τριών π.χ.
που είναι στο Λούβρο (από τη
ζωοφόρο: Εργαστίνες και κε
φαλή ιππέα ονομαζόμενη «de
la Coulonche» και ενός επι
πλέον της κεφαλής «Laborde»
που θεωρείται πως επισκευά
στηκε με τρόπο που αλλοιώνει
το πρωτότυπο). Η Αγγλία το
ξέρει και διερωτάται, απ’ ό,τι
μου λένε άγγλοι διπλωμάτες,
γιατί ζητάμε τα 88 μέλη από το
Βρετανικό Μουσείο και όχι και
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τα τρία του Λούβρου και άλ
λων Μουσείων και ιδιωτικών
συλλογών. Στη συνέχεια σε
άρθρα μου στην εφ. Αυγή, σε
περιοδικά κ.λπ. έκανα αναφο
ρά στο πρωτόκολλο της
UNESCO (1982), με το οποίο
η χώρα μας παραιτείται απ’
όλα τα υπάρχοντα ελληνικά
έργα που είναι στο εξωτερικό
(Μουσεία και ιδιωτικές συλλο
γές), εκτός από τα Ελγίνειαέτσι όμως δεν ζητά το σύνολο
των μελών του Παρθενώνα.
Πώς θα γίνει λοιπόν η πλήρης
ανασύνθεση χωρίς τα τρία μέ
λη του Λούβρου, το πόδι (πι
θανόν της Αρτέμιδος) 35x34
εκ. από το Παλέρμο - που θα
έφερνε στην επίσκεψή του
εδώ ο Πρόεδρος της Ιταλίας
κ. Ciampi και εμποδίστηκε;
Από ποιους άραγε; (Ελευθε
ροτυπία 6/7/2003). Και πρό
σφατα από τη Χαϊδελβέργη,
ένα τμήμα ποδιού αντρικού
11x8 εκ., που κατέχει το εκεί
πανεπιστήμιο και εύχομαι να
έρθει (Εστία 14/1/2006) πράγμα απίθανο. Γιατί δημι
ουργεί δεδικασμένο για τα
Ελγίνεια και η Αγγλία θα το
βραχυκυκλώσει.
Η κα Μερκούρη άφησε κλη
ροδότημα για την ανασύνθεση
των γλυπτών και ταυτόχρονα
την ακύρωσε, με την υπογρα
φή του ανωτέρω πρωτοκόλ

λου με τον ΖακΛαγκ. Ο οποίος
όταν ήρθε εδώ (29/4/2001),
δήλωσε πως η Γαλλία «δανεί
στηκε» δυο μετώπες από το
ναό του Ολυμπίου Διός από τη
χώρα μας, έναντι παροχής δα
νείου στον Καποδίστρια το
1828 (η Γαλλική Αρχαιολογική
Σχολή έκανε την ανασκαφή)
και είπε πως πρέπει να βρεθεί
«νομικός τρόπος» να επιστραφούν. Αλλά δεν έθιξε τα τρία
γλυπτά του Λούβρου (Καθημε
ρινή 6/5/2001, συνέντευξη J.
Lang και άρθρο μου στην Αυ
γή 3/6/2001).
Η κυβέρνηση και ο ΥΠΠΟ
τότε, απ’ ό,τι ξέρω, τον
αγνόησαν- αλλά και όλοι οι
ΥΠΠΟ μετά τη μεταπολίτευση
και πριν μιλούσαν μόνο για τα
Ελγίνεια! Ο ΥΠΠΟ το 2001 ζή
τησε την επιστροφή των γλυ
πτών της Φιγάλειας (του ναού
Επικούρειου Απόλλωνα) και
πρότεινε την αγορά από την
Ελλάδα ενός αγάλματος του
Βούδα, που «κινδύνευε από
τους βανδαλισμούς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν!» (Ε
λευθεροτυπία 11/3/2001). Το
κλειδί για ν’ ανοίξει η πόρτα
του Βρετανικού
Μουσείου
βρίσκεται στο Λούβρο, όπου
υπάρχουν μέλη του ναού και
κυρίως στο πρωτόκολλο του
1982, αλλά και παντού όπου
βρίσκονται γλυπτά του Φει

δία, από τον Παρθενώνα.
Μπορεί η Ελλάδα να ζητή
σει αναδιαπραγμάτευση και
το σύνολο των μελών του
Παρθενώνα και μόνο αυτών;
Πράγμα που δεν φαίνεται
π.χ. από δημοσίευμα για την
ενημέρωση του κ. Προέδρου
της Δημοκρατίας από τα μέλη
της Βρετανικής επιτροπής
(Καθημερινή 12/2/2006). Πά
λι μόνο τα Ελγίνεια.
Την ύπαρξη των διασπάρτων
σε πολλές χώρες γλυπτών,
την γνωρίζουν πολλοί ειδικοί
και αρχαιολόγοι. Πρόσφατα
έμαθα ότι μία μετώπη ή θραύ
σμα της ζωοφόρου, βρίσκεται
στο Μουσείο Paul Getty στην
Καλιφόρνια- «προσφορά» ή
πώληση από την οικογένεια
Elgin; - δικαιώνοντας τις φή
μες ότι κατέχει και άλλα από
τα «χαμένα» γλυπτά.
Φαίνεται ότι την αγνοούσαν
(;) οι αρχαιολόγοι-σύμβουλοι
της κας Μερκούρη, όταν υπέ
γραφε το περιβόητο πρωτό
κολλο. Να ζητήσουμε όχι μό
νο τα Ελγίνεια, αλλά μόνο
όλα τα μέλη του Παρθενώνα.
Πρέπει να γίνει νέο πρωτό
κολλο της UNESCO. Βέβαια
γνωρίζω πως αν πάρουμε τα
γλυπτά θα ζητούν όλα τα
έθνη τα δικά τους.
Αντώνης Κέπετζης

Σχεδίασμα για έναν ισ τορικό πίνακα
των προόδων του ανθρώπινου πνεύματος
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Κατερίνα
Χρυσανθοπούλου

η γυναίκα που έ γ ρ α φ ε
για τον άντρα

Μυστικά και αποκαλύψεις
Σάμος, ΚαρλόΒασι,
αρχές του 20ού αιώ1
Η ιστορία της οικογένε
του μεγαλοβυρσοδέι
Νικόλαου Αγησιλάου,
του τόπου, της εποχής.’
Στο δεύτερο μι6$
του ίδιου αιώ'
δυο νεαρές κοπέ
θα επισκεφθούν τη Σά
αναζητώντας τις ρίί
και τη ν ταυτότητά τους.
Η αναζήτηση θα φέ|
στο φως κρυμμένα μυστι

Ηγυναίκα που έγραφε
για τον άντρα

Ένα τολμηρό
ερωτογράφημα για
τη «μοναδικότητα»
και την «κτητικότητα»
που χαρακτηρίζει κάθε
σχέση ανάμεσα σ' έναν
άντρα και μια γυναίκα.

Λίλυ Εξαρχοπούλου
■ Μ ια αγάπη σαν Κέρκυρα
Πόσο εύκολη είναι η ζωή
και πόσο δύσκολος ο θάνατος,
ή μήπως πόσο δύσκολη είναι η ζωή
^και πόσο εύκολος ο θάνατος;
Πόσο επώδυνη είναι η
καθημερινότητα και πόσο επικίνδυνη
η ανταπόκριση στις απαιτήσεις
ου εαυτού, φίλων και εραστών;
Ελενά, ο Χ άρης κα ι ο Τάκης
ιπ λ έκ ο ν τα ι σ τα γρανάζια μ ια ς πάλης
του δ ε θα αφ ήσει κα νένα ν αλώβητο.

Βαγγέλης Ραπτόπουλος

Γιάννης ΣπαΒέρας

Φίλοι

Το καπέλο της Λιέν

Από τους μικρασιάτες πρόσφυγες
και τις δυτικές συνοικίες της
δικτατορίας, στα βόρεια προάστια
των Ολυμπιακών Αγώνων. Κι από
τις αριστερές διαδηλώσεις της
μεταπολίτευσης, στην
αντιτρομοκρατική υστερία των
ημερών μας.

Μ ια λίμνη, μια κοπέλα,
μια φωτογραφία, ένα καπέλο
και μοναδικές γεύσεις θα βοηθήσουν
την ψυχή ενός ταξιδευτή
να γνωρίσει την προσμονή
σαν διαδρομή.
Η αθωότητα μιας θηλυκής ματιάς και η απλότητα μιας χώρας που
σέβεται και εκτιμά τη γενναιοδωρία
της φύσης θα του αποκαλύψουν
τελικά τη φαντασίωση της
επιστροφής στην αγάπη...

Έρωτες, γάμοι, χω ρισ μοί και
κηδείες, σχέσεις μ ε γονείς,
αδέλφ ια κα ι παιδιά, κ α ι μ ια σχεδόν
ιδ α ν ικ ή φ ιλία που κ ρ α τά ει ακόμη.

Καμόν Βιετνάμ!

www.kedros.gr
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