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ΡΚΕΔΡΟΣ
Μ ια τρυφερή
σχέση παππού
και εγγονού,
όπου μέσα
από τα γεγονότα
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αναδεικνύεται
η προσπάθεια
του αγοριού
να κατανοήσει
τον παππού και
να τον κάνει
να νιώθει
περήφανος
για κείνον.
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Από τα πιο συγκινητικά
και τρυφερά μυθιστορήματα
της αγαπημένης μας
Άλκης Ζέη.
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ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ του περασμένου Σαββατοκύριακου ήταν θλιβερό. Ο πρωθυπουρ
γός απέπεμψε τον Σάββα Τσιτουρίδη όχι για το σκάνδαλο των ομολόγων -το
οποίο διερευνάται δικαστικά- αλλά επειδή ένας συνεργάτης του, ο κ. Ευγένιος
Παπαδόπουλος, διέπραξε «ατασθαλίες» στην υπόθεση του Χρηματιστηρίου,
δηλαδή σε σκάνδαλο που έχει σχέση με το παρελθόν και το ΠΑΣΟΚ. Ε, λοιπόν,
φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός έχει πάρει καλά το μάθημά του από τον πολιτικό
που θαυμάζει και τον οποίο παρακολούθησε όταν ήταν νεαρός. Τον πολιτικό τον
οποίο θεωρεί δάσκαλό του: τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ό μοια και εκείνος, άλλα
σκεφτόταν, άλλα έπραττε και περί άλλων ομιλούσε. Είναι όμως αυτό το «νέο
ήθος» που ευαγγελιζόταν προεκλογικά ο Κ. Καραμανλής;
ΕΙΝΑΙ δυνατόν να πιστεύει ο πρωθυπουργός ότι οι πολίτες του τόπου είναι σή
μερα τόσο εύπιστοι ώστε να καταπίνουν τις προσφερόμενες προφάσεις ως την
αλήθεια για τα γεγονότα; Ενδεχομένως τα αποτελέσματα ερευνών για τη συ
μπεριφορά του πολίτη, που καθημερινά καταπίνει την απερίγρατττη τηλεοπτική
αθλιότητα, να έχουν δείξει ότι έχουμε όλοι μεταλλαχθεί σε ζόμπι και θεωρούμε
ως πραγματικότητα όσα εμφανίζονται στο χρωματιστό γυαλί. Εάν όλοι πιστεύ
ουμε ό,τι μας προσφέρεται, τότε δικαίως ο πρωθυπουργός επιτρέπεται να μας
κοροϊδεύει, ισχυριζόμενος ότι η αποπομπή Τσιτουρίδη δεν έγινε «επειδή δεν πή
γαινε άλλο» αλλά επειδή ο αξιότιμος κ. Ευγένιος διέπραξε ατασθαλίες επί
ΠΑΣΟΚ!
ΜΗΠΩΣ, όμως, η κατάσταση με την αντιπολίτευση είναι διαφορετική; Αδυνα
τούμε να παρακολουθήσουμε τις διακεκομμένες φράσεις (ευγενική διατύπωση)
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Πρόσφατο παράδειγμα όσα «εφώνησε» στο Ηρά
κλειο την Πρωτομαγιά. Ας πάρουμε άλλο παράδειγμα: Στο χρωματιστό γυαλί,
και πάλι, παρακολουθούσαμε τον άλλο αξιότιμο κύριο Άκη Τσοχατζόπουλο να
διακηρύσσει -μπροστά στις κάμερες, ο αθεόφοβος- ότι συμφωνεί και αυτός με
το σύνθημα των εργαζομένων τη μέρα της Πρωτομαγιάς, που φώναζαν στους
δρόμους: «Φέρτε τα λεφτά μας πίσω»!
ΤΑ ΕΙΠΕ αυτά ο κ. Τσοχατζόπουλος, άεργος πολιτικός μηχανικός από κτήσεως
του διπλώματος του αλλά πολύ ενεργός ως πολιτικός για τριάντα τόσα χρόνια,
σήμερα πολύ ευκατάστατος, με σπίτια, επαύλεις, ακριβά γραφεία και μεγαλο
πρεπείς γαμήλιες τελετές. Ε, λοιπόν, «φέρτε πίσω τα λεφτά μας», κύριε Τσοχατζόπουλε. Τόσο ασύστολα υποκριτική έχει γίνει η πολιτική τάξη στη χώρα μας.
ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ πάνω στα πραγματικά προβλήματα, η πολιτική τάξη παίζει
κρυφτούλι και αποφεύγει τη σύγκρουση. Η κυρία Μπακογιάννη επαναλαμβάνει
την στήριξη του αμερικανικού σχεδίου για την εγκατάσταση «ανππυρηνικής
ασπίδας» στην Ευρώπη, υπακούοντας στις εντολές της αμερικανίδας ομολόγου
της, αλλά ερχόμενη σε ευθεία αντιπαράθεση με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά συμ
φέροντα. Δεν την ανακαλεί στην τάξη κάποιο υπεύθυνο και αρμόδιο κυβερνητι
κό όργανο (ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λ.χ.), αλλά απλώς ο κ. Κουμουτσάκος
προβαίνει σε μια «διευκρινιστική δήλωση». Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε, δηλαδή.
Δεν είναι η ώρα τώρα ο κ. Καραμανλής να τα βάζει και με το Μητσοτακέικο.
ΕΤΣΙ ΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ στην Ελλάδα το έτος 2007, αγκομαχώντας. Αυτή είναι η
περήφανη, η ένδοξη πατρίδα μας, η οποία διαπρέπει στην Ευρώπη και λάμπει
στα Βαλκάνια. Δοξάστε μας!
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Όταν η συνδικαλιστική
πυκνότητα πέφτει -το
κεφάλαιο χαμογελάει...

...ΚΑΙ ΜΕΤΑ την παραίτηση-αποπομπή του υπουργού Απασχόλησης Σ.
Τσιτουρίδη και την αντικατάστασή του
από τον Βασίλη Μαγγίνα, κοινοβου
λευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, τι μέλλει
γενέσθαι; Η αποπομπή Τσιτουρίδη
-δηλώ νουν τα κόμματα της αντιπολί
τευσης- δεν πείθει: «Οι αποφάσεις του
πρωθυπουργού, στο θέμα των ομολό
γων -ανέφ ερε ο γενικός γραμματέας
του ΠΑΣΟΚ, Ν. Αθανασάκης- είναι
υποκριτικές και δεν απαντούν στο πρό
βλημα. Η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνη
ση, στο οικονομικό επιτελείο της, στον
ίδιο τον πρωθυπουργό προσωπικά».
Από την πλευρά τους, το ΚΚΕ και ο
ΣΥΝ συνέδεσαν το θέμα των ομολό
γων με την «ανατροπή -αναγκαιότητα
ανατροπής- της πολιτικής», κατά τη
διατύπωση της γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ
Αλέκας Παπαρήγα, ή με την αναγκαιό
τητα «ανατροπής του πολιτικού σκηνι
κού», κατά τη διατύπωση του προέ
δρου του ΣΥΝ Αλ. Αλαβάνου.

«ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΑΜΟΓΕΛΑΕΙ...»
ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ μεταξύ «αλλαγής
πολιτικής» και «αλλαγής πολιτικού σκη
νικού» μπορεί να είναι (ή να θεωρού
νται) «λεπτές», αλλά δεν είναι άσχετες
με τη διαφορετικότητα διαδικασιών,
επιλογών και τελικών στόχων μεταξύ
ΚΚΕ και ΣΥΝ. Εξού και οι διχοτομημέ
νοι (ή τριχοτομημένοι) εορτασμοί της
Εργατικής Πρωτομαγιάς στο Πεδίο
του Άρεως ή στο Σύνταγμα ή στο Σκο
πευτήριο της Καισαριανής. Η Καθημε
ρινή αισθάνθηκε την ανάγκη να σημει
ώσει σχετικά ότι, για πρώτη φορά, με
τά την προσωρινή αποχώρηση της
(προσκειμένης προς τη ΝΔ) ΔΑΚΕ από
τη ΓΣΕΕ, κύριος ομιλητής, στη συγκέ
ντρωση του Πεδίου του Άρεως, ήταν ο
επικεφαλής της συνδικαλιστικής κίνη
σης του ΣΥΝ, και αντιπρόεδρος της
ΓΣΕΕ Αλ. Καλύβης ενώ, από την πλευ
ρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΝ, Αλ. Αλαβάνος, προσερχόμενος στο Πεδίο του
Άρες, επέκρινε τη φιλοκυβερνητική

παράταξη της ΔΑΚΕ, αλλά και όσες
άλλες δυνάμεις προω θούν τη διάσ πα
ση, «με αποτέλεσμα την αποδυνάμω ση
των δυνάμεων της εργασίας». Η Πρω
τομαγιά -π ρ ό σ θ ε σ ε - είναι μέρα γιο ρ 
τής εργατικής τάξης. «Σήμερα, όμως,
στην Αθήνα, μάλλον το κεφ άλαιο θα χ α 
μογελάει, με τις διαφορετικές εκδηλώ 
σεις που γίνονται».
...Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΕΦΤΕΙ
Για τους αγώνες και τους καημούς
των εργαζομένων (ή της «εργατικής
τάξης» -ό π ω ς γράφ αμε παλαιότερα)
έχουν γραφτεί εκατοντάδες ποιήματα
ή τραγούδια: Από το «Εμείς», λόγου
χάρη, του Β λανπμίρ Κιρίλοφ, γραμμέ
νο το Δεκέμβρη του 1917 («Είμαστε
εμείς όλο φλόγα κι αγνότητα / η Θεία
Πρόνοια, το Δίκηο κι ο Δικαστής μ α ζί!»),
μέχρι το Τραγούδι του Εργάτη του Κωστή Παλαμά: «Εμείς οι εργάτες είμαστε
που με τον ίδρωτά μας / ποτίζουμε τη
γη για να γεννά / καρπούς, λουλούδια,

Ε Τ Ο ΙΜ Α Σ ΤΗ Κ Α Ν ΑΚΟΜ Η ΔΥΟ ΤΟ Μ Ο Ι ΤΟ 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)
0α βρείτε επίσης τους τόμους των προηγουμένων ετώ ν
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τ’ αγαθά του κόσμου ολόγυρά μας· /
φτωχή, αλουλούδιαστη, άκαρπη μονά
χα η εργατιά».
ΦΥΣΙΚΑ, και στην Ελλάδα (όπως και
στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ), οι αγώνες των
εργαζομένων είχαν (έχουν) συνδεθεί
με την πορεία και ανάπτυξη του συνδι
καλιστικού κινήματος. Μόνο που, σή
μερα, τα πράγματα είναι διαφ ορετικά1
και πολύ λίγο ενθαρρυντικά σε ό,τι
αφ ορά τη λεγομένη «συνδικαλιστική
πυκνότητα». Πρόσφατα άρθρα των
Μάνου Μ ατσαγγάνη (Ο ικονομικό Πα
νεπιστήμιο Αθηνών), Γρηγόρη Φελώνη
(προέδρου του Εργατικού Κέντρου
Αθήνας) και Γιάννη Τσιτζιαράκη, στο
πολιτικό περιοδικό Μ εταρρύθμιση,
επισημαίνουν (μεταξύ άλλων) ότι η
συνδικαλιστική πυκνότητα (δηλαδή το
ποσοστό των μισθωτών που είναι μέλη
συνδικάτου) από το 41% το 1992, έπε
σε στο 27% το 2004. Και είναι η πτώση
αυτή από τις θεαματικότερες στη Δ.
Ευρώπη.
Η πτώση αποδίδεται σε συγκεκριμέ
νους παράγοντες, όπως είναι η ουσια
στική απουσία των συνδικάτων από
τους περισσότερους χώρους δουλειάς
ή το γεγονός ότι ο συνδικαλισμός, στην
Ελλάδα, αναπτύχθηκε, κυρίως, «στη
συνδικαλιστική ασφάλεια της δημόσιας
απασχόλησης», σε αντιδιαστολή με τον
ιδιωτικό τομέα, όπου η συνδικαλιστική
πυκνότητα είναι σήμερα στο 15%.
ΤΟΥΡΚΙΑ: ΠΑΜΕ (ΜΑΛΛΟΝ) ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ
...ΚΑΙ ΕΝΩ στην Ελλάδα ασχολούμα
στε με την περιπέτεια των ομολόγω ν
και οι επιτελείς του Μ εγάρου Μ αξίμου
εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ -«χάριτι Γ.Α.
Π απανδρέου»- δεν έχει καρπω θεί την
όποια δυσαρέσκεια της κοινής γνώ 
μης, τα πράγματα στη γειτονική Τουρ
κία αγριεύουν. Ή δη μετά την απόφ α
ση του Συνταγματικού Δ ικαστηρίου να
ακυρώ σει τον πρώ το γύρο εκλογής
Προέδρου της Δημοκρατίας από την
Εθνοσυνέλευση, διάχυτη είναι η αί
σθηση ότι «Ερντογάν και πασάδες
περνούν σε δεύτερο γύρο αναμέτρη
σης», με τον πρω θυπουργό Ταγίπ
Ερντογάν αποφ ασισμένο να προχω 
ρήσει σε πρόω ρη προσφ υγή στις κάλ
πες. Ή δη, οι περισσότεροι αναλυτές
(στην Άγκυρα και την Κωνσταντινού
πολη) πιστεύουν ότι «πάμε για εκλο
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γές στις 24 Ιουνίου ή -τ ο αργότεροτην 1η Ιουλίου», με το νυν κυβερνάν
Κόμμα της Δικαιοσύνης (ΑΚΡ) να επα
νέρχεται -κανονικώ ς εχόντων των
πρ α γμάτω ν- στην εξουσία. Εκτός και
αν οι πασάδες κρίνουν ότι η φυσική
σειρά ενός «μίνι (δικαστικού) πραξικο
πήματος» είναι η προώ θηση ενός «μείζονος (στρατιωτικού) πραξικοπήμα
τος». Πάντως, ακόμα και το τουρκικό
ΚΚ φαίνεται να πιστεύει -μ ε βάση δή
λω ση του Κεμάλ Οκουγιάν, Γενικού
Γραμματέα, στον Ρ ιζοσπάστη- ότι «με
τά την απόφ αση του ανωτάτου δικα
στηρίου είναι σχεδόν αναπόφευκτη η
προκήρυξη εκλογών». Κατά τα άλλα, η
προοπτική πρόω ρω ν εκλογών «έσωσε
την τουρκική λίρ α από πνιγμό» (σε διά
στημα 48 ω ρώ ν είχε απώλειες της τάξεως του 4%) και ανέκοψε την πανικό
βλητη φυγή των ξένων επενδυτών.
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, το ενδεχόμενο πρόω 
ρων εκλογών στην Τουρκία, εξώθησε
Το Βήμα (του Δημοσιογραφικού Ο ργα
νισμού Λαμπράκη) να ζητήσει ορλοωρες εκλογές και στην Ελλάδα. «Στη γει
τονική ανώριμη Τουρκική Δημοκρατία
-έ γ ρ α ψ ε - η πολιτική κρίση θα λυθεί,
κατά τα φαινόμενα, με άμεση προσφυ
γή στο λαό. Στη δική μας, ώριμη πια,

Δημοκρατία η κυβέρνηση Καραμανλή
προτιμά να επιμένει στην αδιέξοδη δια
χείριση της κρίσης, ωσάν να μη βλέπει
τη μοναδική ορθή λύση».
ΕΙΝΑΙ η πρώτη φορά που Το Βήμα ζη
τεί «πρόωρες εκλογές» -αίτημα που
δεν προκύπτει από καμιά δημοσκόπη
ση, αλλά προβάλλεται ως «μοναδική
λύση» από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και
τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών
Βιομηχανιών. Μέχρι πρόσφατα μάλι
στα (ακριβέστερα, λίγο πριν από το
σκάνδαλο των ομολόγων), εγκυρότα
τοι αρθρογράφοι του Βήματος απο
ρούσαν για την εμμονή του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ Γ.Α. Παπανδρέου, στο αί
τημα της διενέργειας πρόωρων εκλο
γών: Ένα κόμμα ζητεί εκλογές -έγρα
φ α ν- όταν ξέρει ότι θα τις κερδίσει και
όχι όταν ξέρει ότι θα τις χάσει... Θ’
αντιλεχθεί ότι, από τότε, «ενεφιλοχώρησε» το σκάνδαλο των ομολόγων,
αλλά καμιά σφυγμομέτρηση δεν βε
βαιώνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει, αυτή τη
στιγμή, το «πάνω χέρι». Κατά τα άλλα,
η διατύπωση αιτημάτων και η συναγω
γή πρόω ρω ν ή ώριμων συμπερασμά
των είναι, ασφαλώς, ελεύθερη...

ΑΝΤΗΝΩΡ
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ΠΑΝΙΚΑΣ
Η πολιτική αποκτά νόημα
μόνο όταν την υπηρετεί
ένας Ψωμιάδης. Μέσα
από την πολυσχιδή του
δράση, σκιαγραφεί την
περίπτωση ενός
«υπερήρωα», για την
οποία η πολιτική
επιστήμη σηκώνει ψηλά
τα χέρια. Τι να
πρωτοθαυμάσεις; Δίνει
διάλεξη για τους
κινδύνους της
παχυσαρκίας,
εγκαινιάζει αλεξίσφαιρο
φυλάκιο υψηλής
τεχνολογίας, βγάζει
υπερασπιστικό λόγο για
τονΤσιτουρίδη. Με τόσα
αξιοθαύμαστα ταλέντα,
θαρρείς ότι η πολιτική
εργασία τον έχει
αποσπάσει δανεικό από
τον απλησίαστο γαλαξία
των χαρισματικών
ανδρών!
ΣΩ.ΛΕ

ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
Δεν ξέρω τι κάνουν όλη
την ημέρα οι πολύφερνοι
επικοινωνιακοί
σύμβουλοι του
Καραμανλή, αλλά αν
διέθεταν τη στοιχειώδη
κοινή λογική και
έβγαιναν και καμιά βόλτα
στο καφενείο, θα
έπρεπε να τον
συμβουλεύσουν μόνο
ένα πράγμα: Να βγει και
να πει ότι αναλαμβάνει
την ευθύνη να
επιστραφούν στα ταμεία
τα χρήματα που θα
χάσουν, ότι θα πάνε
φυλακή όσοι
αποδειχθούν ένοχοι.
Δεν καταλαβαίνουν ότι
αν δεν τα πει αυτά ο
Καραμανλής θα έχει
κάνει ένα μεγάλο δωράκι
στο ΠΑΣΟΚ;
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θεσ εις

ΟΛΑ ΕΔΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

εν ξέρουμε αν ο πρωθυπουργός το έχει κα
ταλάβει και ο ίδιος, αλλά ο μεγαλύτερος
χαμένος μέχρι στιγμής από το σκάνδαλο
των ομολόγων δεν είναι ο -ούτως ή άλλως κα
μένος- Τσιτουρίδης, αλλά η επικοινωνιακή πο
λιτική και η αξιοπιστία του. Κανείς δεν πίστεψε
όσα ο κ. πρωθυπουργός προσπάθησε να περά
σει το Σάββατο το μεσημέρι για την απομά
κρυνση του Τσιτουρίδη.
Σύμφωνα με έρευνα της GPO, το 47,7% π ι
στεύει ότι η αποπομπή έγινε για την υπόθεση
των ομολόγων και το 61,2% διαφωνεί με τους
χειρισμούς που έκανε ο πρωθυπουργός στο θέ
μα των ομολόγων. Σε άλλη έρευνα της ALCO, το
76% πιστεύει ότι ο Τσιτουρίδης απομακρύνθηκε
για την υπόθεση των ομολόγων και το 74,7%
εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πίεση
της κοινής γνώμης. Το 53,4% πιστεύει ότι μετά
την παραίτηση Τσιτουρίδη η κυβέρνηση επιδιώ
κει να συγκαλύψει την υπόθεση των ομολόγων,

Δ

το 48,6% εκφράζει την άποψη ότι τα δομημένα
ομόλογα αγοράστηκαν από τα Ταμεία με κυβερ
νητική υπόδειξη και μόνο το 31,1% θεωρεί ότι
αγοράστηκαν από τις διοικήσεις των Ταμείων.
Η έρευνα της GPO έθεσε και το ερώτημα αν ο
πρωθυπουργός έχει πολιτική ευθύνη για το
σκάνδαλο των ομολόγων. Το 57,1% απάντησε
«ναι» και «μάλλον ναι» και το 39,8% «όχι» και
«μάλλον όχι». Πολιτική ευθύνη στον πρω θυ
πουργό καταλογίζει και το 29,4% των ψηφοφό
ρων της ΝΔ.
Τέλος σε μια τρίτη δημοσκόπηση (της MRB),
το 72,6% θεωρεί ότι με την παραίτηση Τσιτουρίδη δεν ολοκληρώνεται η απόδοση πολιτικών
ευθυνών και απαιτείται να αποχωρήσουν και
άλλα πολιτικά πρόσω πα από την κυβέρνηση.
Εμείς πάντως το έχουμε πει επανειλημμένως:
Δωράκια πολιτικής αυτοϋπονόμευσης δεν γί
νονται στους πολιτικούς αντιπάλους.
Π.Π.

ΘΥΣΙΑ
κορύφωση του
ψυχοδράματος είχε
προαναγγελθεί εδώ και
καιρό. Οι δημόσιοι ψίθυροι,
οι υπαινιγμοί εν μέσω
ανώνυμων πληροφοριών,
συνέτειναν στην ανάγκη να

Η

εξευρεθεί ένας
«αποδιοπομπαίος τράγος».
Το τελετουργικό στήθηκε το
μεσημέρι της Δευτέρας και
σε ζωντανή τηλεοπτική
κάλυψη από όλα τα κανάλια.
Τα πρόσω πα αφήνουν τη

γλώ σσα να λυθεί, ο στόμφος
αναλαμβάνει να οδηγήσει τα
πράγματα στην καθαρτήρια
πράξη.
Ο αποχωρώ ν Τσιτουρίδης
απολαμβάνει το
παρατεταμένο
χειροκρότημα, ο διάδοχος
Μαγγίνας ορθώνει το
ανάστημα ενός κράτους
συμπονετικού. Την τελευταία
πινελιά προσθέτει με
ευσυγκίνητο ύφος ο
Γιακουμάτος. Τι ω ραία
εικόνα! Λες και τώ ρα
ιδρύεται ένα νέο Υπουργείο
και συνομολογούνται οι
αρχές και το πρόγραμμά του
στους έκπληκτους θεατές!
Πέφτουν οι διαφημίσεις,
βγάζουμε ένα νω χελικό
αναστεναγμό και σειρά
παίρνει να φιλοσοφήσουμε
για την ματαιότητα ζωής και
εργασίας.
ΣΩ.ΛΕ
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H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΒΑΘΑΙΝΕΙ
πολιτική κρίση είναι βα
θιά, το πολιτικό κλίμα άλ
λαξε, η κυβέρνηση δεί
χνει εξαιρετικά αδύναμη, τα
μεγάλα συμφέροντα την υπο
νομεύουν σταθερά, ο ξένος
παράγοντας επιβουλεύεται
τα εθνικά μας συμφέροντα, οι
ελπίδες, όσες είχαν απομείνει, καταρρακώνονται.
Τι θα κάνει ο Καραμανλής; Αν
το εξετάσουμε με βάση όσα
έχει κάνει μέχρι στιγμής, μάλ
λον τίποτα. Απλώς θα περιμέ

H

νει την ώ ρα για τις εκλογές
και θα το ρισκάρει με το επι
χείρημα του «καταλληλότε
ρου».
Ποντάρει επίσης στην άρση
της επιτήρησης (που ήταν να
την ανακοινώ σει τις προάλλες ο Αλμούνια, αλλά μάλλον
θα ανακοινω θεί προσεχώς
από τις Βρυξέλλες για περισ 
σότερο ντόρο) για να δώ σει
μερικά δισεκατομμύρια στις
ασθενέστερες τάξεις και να
κερδίσει έτσι λίγες ψήφους.

ΦΥΛΑΚΕΣ

Μ πορεί βέβαια να επιχειρήσει
και κανέναν ανασχηματισμό
μέχρι τότε, αλλά μάλλον δύ
σκολο το βλέπω. Γιατί πότε
θα προλάβουν οι νέοι υπουρ
γοί να μάθουν το αντικείμενό
τους και να αποδώσουν έργο.
Θα έχουν φτάσει οι εκλογές
και θα έχουν φθαρεί κι αυτοί.
Οπότε οι μεγάλες αλλαγές
στο κυβερνητικό σχήμα ανα
βάλλονται και πάλι για μετά
τις εκλογές.

Α

X

Σως

Π.Π.

ΝΕΟΣ ΣΑΡΚΟΖΙ;

ΟΜΠΡΕΛΑ, ΟΠΩΣ... ΜΑΝΤΡΙ

νακούφιση ένιωσαν αρκετοί στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης αλλά και στις τάξεις της
κυβέρνησης μετά το τέλος των
εξεγέρσεων σε αρκετές φυλακές. Φαινόμενο
που με περιοδικότητα εμφανίζεται,
υπενθυμίζοντας τα άλυτα προβλήματα των
σω φρονιστικών ιδρυμάτων.
Τα κτίρια παραμένουν άθλια, θυμίζοντας
περασμένες δεκαετίες, στα κελιά στοιβάζονται
υπεράριθμοι κρατούμενοι. Ο ι βαρυποινίτες
αναμειγνύονται με όσους καταδικάστηκαν με
ελαφρές ποινές, ενώ τα ναρκωτικά
διακινούνται σε όσους αντέχουν οικονομικά.
Η γιατρειά του συστήματος αργεί να φτάσει,
και ο κ. Παπαληγούρας απλά δίνει στίγμα της
παρουσίας του, δηλώνοντας ότι «δεν μας
τιμούν οι σήμερα λειτουργούσες φυλακές».
Με άλλα λόγια, ας περάσουμε τη φουρτούνα
και ας περιμένουμε το αύριο, που το πρόβλημα
θα έχει πά λι ξεχασθεί.
ΣΩ.ΛΕ

0 «Λαοπρόβλητος»
Καρατζαφέρης
συνεχίζει το χαβά του.
Με μια, όλο ικανότητα,
τριπλά επιχειρεί έναν
στρατηγικής σημασίας
συμψηφισμό. «Η
κυβέρνηση έχει
παραδώσει μέρος της
εξουσίας της σε
περιθωριακά άτομα
τόσο στο χώρο της
Παιδείας όσο και στο
χώρο του αθλητισμού»
δήλωσε προσφάτως.
Μετατόπιση του
κέντρου βάρους της
εξουσίας, πανικός
στους επιβαίνοντες στο
πλοίο. Και σωτήρας
μοναδικός προβάλλει ο
Καρατζαφέρης. Οι
λαϊκιστικές κορόνες ως
συνήθως επιπλέουν
όταν βουλιάζει η
σοβαρότητα. (Πάντως
το κόμμα
χαλυβδώνεται.
Συστρατεύεται στο
προεκλογικό αγώνα του
«ΛΑΟΣ»καιοΑντώνης
Ναξάκης.
Επιβραβεύονται οι
αγώνες του στην
υπόθεση Οτσαλάν!)

ο είδαμε κι αυτό. Ό χι βεβαίως ότι μας
ξένισε, απλώ ς μας εξαγρίωσε. Η
υπουργός των Εξωτερικών κ.
Μ πακογιάννη, κατά την πρόσφατη σύνοδο
των ΥΠ.ΕΞ. του ΝΑΤΟ, εντυπωσιάσθηκε τόσο
από την Αμερικανίδα ομόλογό της Κοντολίζα
Ράις και από τα οφέλη που προσφέρει η
αμερικανικής έμπνευσης αντιπυραυλική
ομπρέλα πάνω από την Ευρώπη (για την
προστασία των ΗΠΑ, βεβαίως, από επίθεση
τάχα του Ιράν), ώστε έσπευσε με δηλώσεις
της να την επικροτήσει. Και όχι μόνο αυτό.
Ζήτησε να μπει και η Ελλάδα κάτω από την
«ομπρέλα». Και το τραγικότερο: δεν βρέθηκε
ούτε ένας από τους περ ί την υψηλή πολιτική
διατριβούντες όχι να της τραβήξει το αυτί,
αλλά να της ψιθυρίσει, έστω, ότι τις
δηλώ σεις της δεν ακούν μόνο οι
Αμερικανοί...

Τ

Τ.Κ.Δ.

Στο Παρίσι είχαμε
πέρυσι τις
κινητοποιήσεις των
φτωχοδιάβολωντων
προαστίων που έκαιγαν
σωρηδόν τα αυτοκίνητα
των πολιτών. Στην
Αθήνα έχουμε φέτος
τις απανωτές
επιθέσεις
«ημιτρομοκρατών»
κουκουλοφόρων
εναντίον αστυνομικών
τμημάτων. Βίοι
παράλληλοι, δηλαδή,
μόνο που ελπίζουμε ο
δικός μας Βύρωνος να
μη ζηλέψει τη δόξα του
γάλλου Σαρκοζί.
Τ.Κ.Δ.
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ΑΘΩΩΣΗ
Σχεδόν διασύρθηκαν οι
49 φοιτητές που είχαν
συλληφθεί στο
πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο της 8ης
Μαρτίου. Ώσπου την
προηγούμενη εβδομάδα
η δικαιοσύνη τους
παρέδωσε ομοφώνως
αποκαταστημένους από
την ρετσινιά του ενόχου.
Κάποιοι θα τους ήθελαν
καταδικασμένους, για να
υπάρξει έτσι ένα
«δεδικασμένο» που θα
λειτουργούσε
εκφοβιστικά για όσους
τολμούν ακόμη να
διαδηλώνουν. Ενάντια
στο όποιο πνεύμα
αυθαιρεσίας, οι 49 νέοι
αθωώθηκαν, το γεγονός
ωστόσο για άλλους
πέρασε απαρατήρητο
και άλλοι φρόντισαν να
το υποβαθμίσουν ως μη
βασική είδηση της
επικαιρότητας. Απέναντι
στην είδηση αυτή τα
παράθυρα των 8 έμειναν
ερμητικά κλειστά. Αυτοί
που άσκησαν υπέρμετρη
βία άραγε δεν θα
διωχθούν κάποια στιγμή;
Τώρα, το να ζητήσεις και
μια δημόσια συγγνώμη
από όσους
απεργάζονται σχέδια και
δράσεις ποικίλης
καταστολής θα ήταν
άραγε αφορμή να
στιγματισθείς ως
«αθεράπευτα
ρομαντικός»;
ΣΩ.ΛΕ

θεσ εϊς

AMERICAN EMBASSY

ο κυνήγι των υποψήφιων τρομοκρατών κα
τέληξε σε παταγώδη αποτυχία. Κινητοποι
ήθηκε η ελληνική αστυνομία με αφορμή
πληροφορία Ιρακινού περί επικείμενης ενέρ
γειας σε βάρος της Αμερικανικής Πρεσβείας
στην Αθήνα, και εν τέλει ο «θησαυρός ήταν άν
θρακες». Ο καταγγέλλουν πιθανώς ήθελε να
εκδικηθεί τους ομοεθνείς του ή να κάνει φάρ
σα, εκμεταλλευόμενος την αντιτρομοκρατική
υστερία. Ποιος ξέρει; Έτσι, χωρίς την ανάλο

Τ

γη τεκμηρίωση μιας πληροφ ορίας, ενεργεί και
αναστατώνει την Αθήνα η ελληνική αστυνομία;
Μόνο και μόνο για να αισθάνονται ασφαλείς οι
ένοικοι του πρεσβευτικού μεγάρου και για να
αποδεικνύουμε τα αντανακλαστικά ετοιμότη
τας; Εν πάση περιπτώσει, αποφ έρει και κάτι
αυτό το μέτρο. Ας κάνουμε προληπτικές συλ
λήψεις, αφού έτσι διαπιστώ νουμε ποιος χρω 
στάει σε ΙΚΑ και εφορείες, ποιος δεν πλήρω σε
τις κλήσεις της τροχαίας κ.λπ.
ΣΩ.ΛΕ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
αλιότερα οι πολιτικοί απο
λάμβαναν τιμής και δόξας
όταν πλέον έφευγαν από
την ζωή. Οι επίγονοι διατηρού
σαν την ανάμνησή τους μέσα
από το στήσιμο αγαλμάτων
και την ονοματοδοσία δρό
μων. Στην εποχή του αστρα

Π

φτερού «Χόλυγουντ», ο θρίαμ
βος μετακομίζει στεφανωμέ
νος στο παρόν. Ταινία σκοπεύ
ουν να γυρίσουν στις ΗΠΑ
σχετικά με τη δράση και εξάρ
θρωση της «17Ν» και αναζη
τούν ηθοποιό να υποδυθείτον
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τότε
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υπουργό Δημόσιας Τάξης. Και
καλά τον Χρυσοχοΐδη, ας τον
υποδυθεί ο Τζώρτζ Κλούνεί.
Εμ, για τον Κακαουνάκη και
τον Τράγκα, εύκολο είναι να
βρεις σωσίες; Η οντισιόν νέων
ηθοποιών φρόνιμο είναι να ξε
κινήσει από τώρα.
ΣΩ.ΛΕ

ληθαίνουν τα περιστατικά
βίας και «πολιτικού χουλι
γκανισμού» από ομάδες
εποχούμενων ατάκτων με στό
χο αστυνομικά τμήματα και π ο 
λυτελή αυτοκίνητα. Και αφού
συντονισμένη και στα όρια του
λογικού αντίδραση δύσκολα
μπορεί να συγκροτήσουν τα
αρμόδια όργανα, σπεύδουν ει
δικοί και μη να υπερασπιστούν
τη νομιμότητα. Ο κ. Νίκος Γεω ργιάδης της ΝΔ ζήτησε να το
ποθετηθούν κάμερες σε όλους
τους δημόσιους χώ ρους για
λόγους ασφάλειας. Και σε π ο ι
όν θα είναι υπόλογοι όσ οι θα
αναλάβουν το έργο της πα ρα 
κολούθησης και πω ς θα δια 
σφαλίζεται το απόρρητο των
όσων καταγράφονται; Ας εκσυγχρονισθεί πρώ τα η αστυνο
μία και τα υπόλοιπα μπορούν
να ακολουθήσουν.
ΣΩ.ΛΕ

Π

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ;
ελικά, ποιος είναι ο -π ρ α γ 
ματικά και όχι επικοινω νιακ ά - χαμένος από την κα
ρατόμηση
Τσιτουρίδη;
Ο
πρώ ην υπουργός Α πασχόλη
σης ή ο ίδιος ο πρω θυπουρ
γός; Ο πρώ τος αναμφισβήτη
τα βγήκε βαρύτατα στιγματι
σμένος, αλλά τουλάχιστον
κατάφερε να μην χρεω θεί και
επισήμω ς το σκάνδαλο των
ομολόγων και να ελαφ ρώ σει
έτσι άλλες ευθύνες που ενδε
χομένως αποδοθούν στο μέλ
λον, γιατί κανείς ποτέ δεν ξέ
ρει τι θα του ξημερώ σει στον
τόπο αυτό. Από την άλλη, ο Κ.

Τ

Καραμανλής χάνει για δεύτε
ρη φ ορά έναν δικό του
υπουργό και τον αντικαθιστά
με έναν που ανήκει ανοικτά
στο στρατόπεδο Μητσοτάκη,
το οποίο ούτε που ήθελε να
δει τον Τσιτουρίδη. Η δύσκο
λη θέση στην οποία βρίσκεται
το Μ αξίμου αποδεικνύεται και
από το γεγονός ότι «χάνει»
για δεύτερη φ ορά τον ίδιο
υπουργό. Κατ’ αυτό τον τρό
πο, όμως, ο πρω θυπουργός,
εμμέσως πλην σαφώς, ανα
γνωρίζει τις ατυχείς επιλογές
του για πρόσω πα που τοπο
θετεί σε υπουργικούς θώ

κους. Γιατί όμως τον ξαναέβαλε στην κυβέρνηση; Μή
πω ς δεν είχε ακούσει για τις
Βρυξέλλες και τον «κύριο
14%»; Αλλά ακόμα κι αν δεν
το γνώριζε αυτό, γιατί δεν
προσπάθησε να «μαζέψει»
τον Τσιτουρίδη όταν τον το
ποθέτησε στο Υπουργείο
Απασχόλησης; Μήπως επειδή
δεν έμαθε για τα περί «σκαν
δάλου της ΜΕΒΓΑΛ» και
«κουμπαριών» μεταξύ του
Ευγ. Παπαδόπουλου και ορι
σμένων εμπλεκομένων στο
σκάνδαλο του «καρτέλ γάλα
κτος»;
Π.Π.

ΤΟΥ «ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ»
ο ερώτημα σε συζήτηση μεταξύ δη
μοσιογράφων: Καλά, οι χούλιγκανς
που διώκονται για το μακελειό της
λεω φόρου Μαραθώνος, στην Παιανία,
που στοίχισε τη ζωή ενός από αυτούς,
παρουσιάζονται συνήθως σαν άτομα
του περιθω ρίου, πώ ς γίνεται όμως οι
περισσότεροι να αντιπροσωπεύονται
από γνωστούς μεγαλοδικηγόρους, η
αμοιβή των οποίω ν είναι απλησίαστη
για τον μέσο πολίτη, πόσο μάλλον για
ανθρώπους του περιθωρίου;
Και το σχόλιο συναδέλφου: Αμ, περι
θώ ριο με Μερσεντές και μηχανές μεγά
λου κυβισμού, μάλλον περιθώριο δεν
είναι...;
Τ.Κ.Δ.

Τ

ΤΟΝ ΕΔΙΩΞΑΝ ΚΑΚΗΝ ΚΑΚΩΣ
εν κατάφεραν τελικά οι νέοι ιδιοκτήτες της
Ελευθεροτυπίας να ξεφύγουν από το
απάνθρωπο και κατάφορα προσβλητικό
καθεστώς που έχει επιβληθεί εδώ και αρκετά
χρόνια στα μέσα ενημέρωσης.
Με εντολή τους, το λογιστήριο της εφ ημερί
δας κάλεσε ξαφνικά τον μέχρι τώ ρα διευθυντή
της Σεραφείμ Φυντανίδη, γ ια να του δώ σει την
αποζημίωσή του και να τον διώ ξει κακήν κα
κώς από τη δουλειά του.
Βεβαίως, ο Φυντανίδης θα έφευγε έτσι κι αλ
λιώ ς από την εφ ημερίδα στις 8 Ιουνίου, μετά
από σχετική συμφ ω νία που είχε κάνει με τους
νέους ιδιοκτήτες τον περασμένο μήνα, σε συ
νέχεια ενός επεισοδίου που είχε σημειω θεί
όταν εκείνοι του ζήτησαν αφενός να δεχτεί
μείωση κατά το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών
του, καθώς και μείωση των αρμοδιοτήτων που
είχε ως διευθυντής του ημερήσιου φύλλου,
του κυριακάτικου αλλά και των διαφ όρω ν έν
θετων εντύπων που περιλαμβάνονται σ ’ αυτά
σχεδόν καθημερινά.

Δ

Και το ζήτημα δεν βρίσκεται στο αν έπαιρνε
πολλά ή λίγα —ό,τι περισσότερο παίρνει κάθε
εργαζόμενος από τη δουλειά του είναι καθαρά
δική του υπόθεση. Το ζήτημα βρίσκεται στο
νέο ήθος και ύφος των νέων ιδιοκτητών της
εφημερίδας, δεδομένου ότι ο Φυντανίδης
ήταν ο άνθρωπος που κράτησε την Ελευθερο
τυπία για 31 ολόκληρα χρόνια και μάλιστα πο
λύ ψηλά στο ενδιαφέρον του αναγνωστικού
κοινού, με απόλυτο σεβασμό τόσο στον ανα
γνώστη όσο και στον δημοσιογράφο.
Έ να σεβασμό που είχε επιβληθεί με τη σύμ
φωνη γνώμη του Φυντανίδη και του ιδρυτή της
εφημερίδας Κίτσου Τεγόπουλου και ο οποίος,
σύμφωνα με παράπονα που διατυπώνουν συ
ντάκτες της εφημερίδας, χάνεται σιγά σιγά.
Πριν από έξι μήνες, όταν πέθανε ο Κίτσος,
γράφ αμε ότι από εδώ και πέρα η Ελευθεροτυ
πία δεν θα είναι πλέον η ίδια εφημερίδα. Σήμε
ρα, η εκτίμηση εκείνη δείχνει να αποδεικνύεται
πέραν πάσης αμφιβολίας. Κρίμα!
Τ.Κ.Δ.

ΝΕΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΓΑΛΑΖΟΠΡΑΣΙΝΗ
ΔΙΑΠΛΟΚΗ
Υπάρχει μια ακόμη
σοβαρή διάσταση στην
απομάκρυνση Τσιτουρίδη.
Η Νέα Δημοκρατία χάνει
το πλεονέκτημα του
Χρηματιστηρίου, το οποίο
από το 1999
χρησιμοποιούσε για να
στριμώχνει συνεχώς το
ΠΑΣΟΚ. 0 λόγος; Μα,
όταν ο Ευγ.
Παπαδόπουλος
εμπλέκεται σε μετοχές
«φούσκες», απλά
επιβεβαιώνεται η υποψία
ότι σειρά
Νεοδημοκρατών μετείχαν
στο φαγοπότι του
Χρηματιστηρίου.
Αποδεικνύεται δηλαδή,
ότι ο χορός απατεώνων
που στήθηκε γύρω από τη
Σοφοκλέους ήταν
διακομματικός. Έτσι,
ξεπλένεται σε μεγάλο
βαθμό το πολιτικο
οικονομικό «σύστημα
διαπλοκής του ΠΑΣΟΚ»,
το οποίο ήταν ο
εμπνευστής, η κινητήρια
δύναμη του σκανδάλου
του 1999-2000 και
προφανώς εκείνο που
οικειοποιήθηκε τα κέρδη.
Ακόμα πιο σημαντικό,
όμως, είναι το
συμπέρασμα που βγαίνει
από το σκάνδαλο με τα
ομόλογα. Αυτό έδειξε ότι
τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιες
εταιρείες και οι ίδιοι
μηχανισμοί που
ανδρώθηκαν επί Σημίτη
και πήραν μέρος στα
μεγάλα «φαγοπότια»
ήταν εκείνοι που
συνέχισαν τη δράση τους
και επί κυβερνήσεως ΝΔ.
Απλά, με την αλλαγή της
κυβέρνησης, έγινε
παράδοση-παραλαβή του
«συστήματος
διαφθοράς» και άλλαξαν
τα αφεντικά. Αφεντικά, τα
οποία ενώ πριν ήταν
«πράσινα», τώρα έγιναν
«γαλάζια».
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΗΘΗ
Η αλήθεια όσο και αν την
εμποδίζουν να κρυφτεί
τελικά κάποια στιγμή θα
φανερωθεί. Πάντα όμως
συνοδεύεται από ένα
κόστος. Πολλές φορές
μεγάλο.Η 15χρονη
μαθηματικός Προμηθέα
που είπε τα πράγματα με
το όνομά τους για τις
διώξεις που υπέστη ο
ελληνισμός από τον
χριστιανισμό πλήρωσε
το κόστος. Αυτοί που
πρεσβεύουν το «αν
κάποιος σε κτυπήσει
από το ένα μάγουλο,
γύρνα και το άλλο»
απάντησαν χριστιανικά.
Διέκοψαν την υποτροφία
της στις θετικές
επιστήμες, συνεπείς στη
λογική ότι τα μαθηματικά
και η φυσική είναι
επιστήμες του
Διαβόλου.
Από το γεγονός αυτό
αποδεικνύεται ότι ο
ελληνισμός διώκεται
εδώ και 2.000 χρόνια.
Όλοι οι Ελληνες πρέπει
νααντιδράσουνκαινα
μην αφήσουν το
παράδειγμα αυτό του
πατριωτικού θάρρους να
σβήσει πληγωμένο από
τον ανθελληνισμό
κάποιων.
Για το λόγο αυτό έχουν
ανοιχθεί δύο
λογαριασμοί, ο πρώτος
για τα μεγαλύτερα ποσά
και ο δεύτερος για τα
μικρότερα. 0 πρώτος
είναι:
Wells Fargo, Ν.Α. 211
West Main Bozeman MT
59715
ABA: WFBIUS6S (για
wire transfers)
Routing NO: 092905278
Account NO:
4010604674
Και ο δεύτερος:
ALPHA BANK: 715002101-102358
Να βοηθήσουμε όλοι!
T.M.
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ΑΝΕΞΟΔΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ροχωράμε μπροστά, δεν υποχωρούμε,
δεν υπαναχωρούμε, επανέλαβε για πολ
λοστή φορά από την μακρινή Κάσο, ανή
μερα της Πρωτομαγιάς ο πρωθυπουργός.
Διαβεβαίωσε επίσης τους κατοίκους του μα
κρινού νησιού ότι «οι αλλαγές και οι μεταρ
ρυθμίσεις θα προχωρήσουν» κι αυτοί κατάλα
βαν. Για να προχωρήσουν οι «αλλαγές» και οι
«μεταρρυθμίσεις» θα πρέπει να ψηφίσουν
στις εκλογές τον εκλεκτό του Μαξίμου κ. Βαλυνάκη -«ευτυχώς» λένε τώρα που δεν θα
μας βάλουν να ψηφίσουμε και τη σύζυγό του
(πρώην στενή συνεργάτιδα του κ. Κεχαγιόγλου) για να δικαιωθεί έτσι και η κάθαρση στη
Δικαιοσύνη. Παρά τη μεγάλη απόσταση που
μας χωρίζει από τους ευτυχισμένους πλέον
κατοίκους του νησιού, το φρόνημά μας είναι
κοινό. Έχουμε πλέον καταλάβει κι εμείς ότι ο

Π

αγώνας κατά της διαπλοκής πρ ιν τις εκλογές
έγινε για να επιμεληθούν των Ταμείω ν ο κ.
Σάββας και ο κ. Ευγένιος και για να εκδώ σουν
καινούργια ομόλογα ο κ. Αλογοσκούφης, ο κ.
Δούκας και η παρέα τους του Λονδίνου. Ας
μην πούμε ακόμα τίποτα για κάποιους άλλους
που έδειχναν ότι ήταν άλλοι και τώ ρα κάνουν
ανέξοδη «επικοινωνιακή πολιτική», ενώ όταν
έβρεχε σκάνδαλα εκείνοι δεν μπορούσαν να
βρουν ούτε ένα. Ας μην μας δουλεύουν λοι
πόν άλλο. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να
εγγυηθεί πλέον τον αγώνα κατά της διαπλο
κής για έναν και μόνο λόγο: Δεν μπορεί το Μα
ξίμου να προετοιμάζει το νομοσχέδιο γ ια τη
συγκέντρωση στα MME όταν η σύζυγός κορυ
φαίου επιτελούς του είναι στέλεχος τηλεοπτι
κού καναλιού.

Π.Π.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ
ολύς κόσμος, με πολύ
πάθος, είχε συγκεντρω
θεί την περασμένη Κυ
ριακή στο Πεδίο του Άρεως,
πίσω από τα αυθαίρετα που
έχει κατασκευάσει σε κατα
πατημένη περιοχή το αφεντι
κό του Πανελλήνιου Γυμνα
στικού Συλλόγου, Μίνως Κυ
ριάκού. Άντρες, γυναίκες και
παιδιά από την γύρω περιο
χή, ακόμα και από άλλες πε
ριοχές της Αθήνας, με σκοπό
να ολοκληρώσουν αυτό που
ξεκίνησαν δυο εβδομάδες
νωρίτερα (να δεντροφυτέ
ψουν δηλαδή το σημείο εκεί
νο) αλλά διακόπηκε από τη
βίαιη επέμβαση της αστυνο
μίας που συνέλαβε μάλιστα
τρία άτομα.
Και αυτή τη φορά τα κατάφεραν, χωρίς μάλιστα να
«ανοίξει μύτη», αφού η αστυ
νομία, φρονίμως ποιούσα,

Π

ούτε καν εμφανίστηκε.
Τι απασχολούσε, όμως τους
συγκεντρωμένους στο Πεδίο
του Άρεως, εκτός φυσικά
από τα δεντράκια που φύτευ
αν; Η ιστορία που ξέσπασε
στο Ελληνικό, όπου οι μπρά
βοι ενός ιδιοκτήτη καφετέριας στην παραλία του Αγίου
Κοσμά επιτέθηκαν σε δύο
αντιδημάρχους της περιοχής
που πήγαν να διαμαρτυρηθούν για το αυθαίρετο κλείσι
μο της παραλίας.
Να σημειω θεί ότι στην ευρύ
τερη εκείνη περιοχή διάφ ο
ροι επιχειρηματίες, έχοντας
εξασφαλίσει άδειες για καφετέριες και κυλικεία, έχουν
κλείσει εντελώς την παραλία
σε απόσταση δέκα χιλιομέ
τρων, με αποτέλεσμα οι κά
τοικοι της περιοχής να μην
έχουν
καμία
δυνατότητα
έστω και για έναν περίπατο

πλάι στο κύμα.
Και με την ευκαιρία: Είναι
και ο Ελαιώνας, για τον οποίο
έχουν ξεσηκω θεί οι κάτοικοι
της περιοχής ζητώντας τον
ανασχεδιασμό του ως σημα
ντικού πνεύμονα της Αθήνας,
αλλά και ο Κηφισός, ο οποίος
έχει μολυνθεί ανεπανόρθω 
τα, εκθέτοντας τους κατοί
κους των περιοχώ ν που δ ια 
σχίζει σε τεράστιους κινδύ
νους, για το λόγο αυτό και
οργανώνονται «εκστρατείες»
από διάφ ορους φ ορείς για
τον καθαρισμό του.
Τελικά, κάτι αλλάζει στην
ευαισθητοποίηση τω ν κατοί
κων του λεκανοπεδίου, οι
οποίοι διαπιστώ νουν ότι οι
ελεύθεροι χώ ροι τους ανή
κουν, αλλά πρέπει να παλέ
ψουν για να τους κερδίσουν.
Κάτι είναι κι αυτό!

Τ.Κ.Δ.

TO M l ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.
ΓΡΑΨΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
Το Αντί
Χάρη στις προσπάθειες
δικές
ο φιλότεχνος Βλάσης
Φρυσίρας πήρε τα 81.000
ευρώ με τα οποία το
δικαστήριο, με βάση τον
τυποκτόνο νόμο Βενιζέλου,
είχε αποτιμήσειτην τιμή και
την υπόληψή του που
θίχτηκαν από ένα
χιουμοριστικό καρναβαλικό
σχόλιο του περιοδικού μας.
Έτσι, απαλλαγμένο από το
βάρος της απειλής κλεισίματός του,
το Αντί συνεχίζει την απρόσκοπτη
έκδοσή του.
Ωστόσο, είναι συγκινητική η
ανταπόκριση των πολλώ ν φ ίλω ν του
περιοδικού, που συνεχίζεται με
εγγραφές νέων συνδρομητών,
πράγμα που καθιστά το Αντί πιο
δυνατό, ηθικά αλλά και υλικά, για να
μπορέσει να βελτιωθεί όσο
περισσότερο του είναι δυνατό.
Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που
μας συμπαραστέκονται και μεις
επαναλαμβάνουμε την σταθερή
υπόσχεση να μη διαψ εύσουμε τις
προσδοκίες τους. Ευχαριστούμε όχι
μόνο για την αυθόρμητη
συμπαράστασή σας, αλλά και για τον

ενθουσιασμό με τον οποίο μας γέμισε
η επαφή μαζί σας. Γι’ αυτό και
επαναλαμβάνουμε την έκκληση να μη
διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μας
για οποιοδήποτε θέμα. Άλλωστε, η
αμφίδρομη σχέση και επικοινω νία
αλλάζει προς το καλύτερο την
ποιότητα του περιοδικού.
Για τους νέους συνδρομητές μας
υπενθυμίζουμε ότι μ ια ετήσ ια
σ υ νδ ρ ο μ ή στο Α ντί κοστίζει 78 ευρώ
γ ια 26 τεύχη. Γ ια ο ρ γ α νισ μ ο ύ ς
τρ ά π εζες κ.λπ. το π ο σ ό ν ε ίν α ι 200
ευ ρ ώ . Γ ια τ ις ευ ρ ω π α ϊκές και
μεσ ο γ εια κές χώ ρ ες 148 ευ ρ ώ κα ι
γ ια τις ΗΠΑ, το ν Κ αναδά, την Α σία,
την Α υ σ τρ α λία 200 α μ ερ ικα νικά
δ ο λά ρ ια .

Εδώ δημοσιεύουμε τα ονόματα με
ρικών ακόμα φίλων που συνυπέ
γραψαν την πρόσκληση στον Βλάση Φρυσίρα να μην εισπράξει το
επιδικασθέν ποσό εις βάρος του
περιοδικού. Είναι και πολλοί άλλοι
ακόμα, αλλά διακόπτουμε την δη
μοσίευση αυτών των ονομάτων,
αφού δεν έχει καμιά πρακτική ση
μασία τώρα πια.
Πετρούλα Γαβριηλίδου, δημόσιες
σχέσεις
Αλκή Ζέη, συγγραφέας
Χρίστος Καράς, ζωγράφος
Γιάννης Κοντός, ποιητής
Γιάννης Κούβαρης, γραφίστας
Κάτια Λεμπέση, εκδότρια
Αικατερίνη Μακρυνικόλα, επιμελήτρια εκδόσεων
Ελένη Μπούρα, επιμελήτρια εκδό
σεων
Παναγιώτης Νούτσος, καθηγητής
Παν. Ιωαννίνων
Ράνια Οικονόμου, επιμελήτρια εκ
δόσεων
Γιάννης Τσέγκος, ψυχίατρος
Ανδρέας Παναγόπουλος, Καθηγη
τής Παν. Πατρών
Ελένη Φινέ, γραφίστρια
Μαρία Φινέ, αρχιτέκτων
Κώστας Φινές, αρχιτέκτων

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξετε την ακόλουθη υπόμνηση: Πολλοί από τους νέους συνδρομητές
έστειλαν μεν το έμβασμά τους, αλλά ξέχασαν μέχρι στιγμής να μας στείλουν την πλήρη δι
εύθυνσή τους. Εάν το παραλείψατε, στείλτε αμέσως τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσής
σας με e -ria il, φαξ ή γράμμα στο περιοδικό.
Για την Ε λλά δ α ο λ ο γ α ρ ια σ μ ό ς ε ίν α ι 1 7 2 /4 0 0 5 0 6 -6 0
στην Ε θνική Τ ρά πεζα , στο ό νο μ α Χ ρήσ τος Π α πουτσά κης, κα ι γ ια το υ ς φ ίλ ο υ ς στο εξω τερ ικό ο λ ο γ α ρ ια σ μ ό ς
ΙΒΑΝ ε ίν α ι GR98 0 1 1 0 1720 0 0 0 0 1724 0 0 5 0 6 6 0 κα ι η
ένδειξη γ ια την τρ ά π εζα (BIC) είνα ι: ETHNGRAA.
Μ ην ξεχά σ ετε να γ ρ ά ψ ετε το ο νο μ α τεπ ώ νυ μ ο κ α ιτ η δ ι
εύ θ υ νσ η το υ δ ικ α ιο ύ χ ο υ τη ς σ υ ν δ ρ ο μ ή ς σε χω ρ ισ τό
γ ρ ά μ μ α . Μ π ο ρ είτε ε π ίσ η ς να μα ς ενη μ ερ ώ σ ετε σχετικά
με φ α ξ ή μ έσ ω το υ e-m ail το υ π ε ρ ιο δ ικ ο ύ π ο υ είνα ι:
c h p a p o u @ o te n e t.g r.
Δ ώ σ τε μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε και να δυναμώ 

σουμε. Εμείς υποσχόμαστε να κάνουμε λιγότερα λάθη.
Θ έλουμε όμω ς να επαναλάβουμε την προειδοποίηση
π ο υ είχαμε κάμει ήδη στο προηγούμενο τεύχος: Στο νεο
ελληνικό κράτος που ολοένα ιδρύεται και επανιδρύεται,
τα τα χυ δ ρ ο μ εία λειτουργούν με τους δικούς τους αδιατάρακτους, εδώ και 150 χρόνια, ρυθμούς. Θ α πρέπει να
υπομένετε περιμένοντας τον ταχυδρόμο. Εμείς θα μηχανευτούμε κα ι ά λλο υς τρόπους. Α λλά ως τότε, υπομονή!
Κ αι μη ν διστάζετε να επικοινω νείτε μαζί μας. η α μ φ ί
δ ρ ο μ η σ χέσ η α λλά ζει π ρ ο ς το καλύτερο την ποιότητα
του π ερ ιο δ ικ ο ύ .
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ΤΕΤΑΡΤΗ 18.4.2007
•Στους Γάλλους το 78,7%
της πολυπαθούς ΑΓΕΤ, κα
θώς η Εθνική πούλησε το πο
σοστό της στη γαλλική εται
ρεία. Ο Μητσοτάκης τώρα δι
καιώνεται!
ΠΕΜΠΤΗ 19.4.2007
• Η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη
και πάλι μεγαλούργησε. Η
ολομέλεια του Αρείου Πά
γου, μέσα σε εννέα μήνες,
αναίρεσε δική της απόφαση
και ευθυγραμμίστηκε με την
κυβερνητική πολιτική στο θέ
μα των συμβασιούχων. Με
ψήφους 27 έναντι 21 ακύρω
σε δικαστικές αποφάσεις
που δικαιώνουν τους συντα
ξιούχους. Τόμπολα.
•Α πό το παράθυρο τα ιδιωτι
κά Πανεπιστήμια στην ελλη
νική πραγματικότητα. Ο γενι
κός εισαγγελέας του Ευρω
παϊκού Δικαστηρίου ζητεί
αναγνώριση των πτυχίων των
Κέντρων Ελευθέρων Σπου
δών που συνεργάζονται με
ιδρύματα των χωρών της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης. Λέτε να
το γνώριζαν αυτό οι πολιτικές
δυνάμεις του τόπου και όλη η
σύγκρουση τόσων μηνών να
ήταν για τα μάτια του κό
σμου;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.4.2007
• Καταιγιστικές οι αποκαλύ
ψεις για τα δομημένα ομόλο
γα, σε τέτοιο βαθμό που η
κυβέρνηση δεν ξέρει από
που να φυλαχτεί. Ο κ. Τσιτουρίδης αρνείται να παραι
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τηθεί. Δεν δέχεται να αναλάβει μόνος του το τεράστιο
πολιτικό κόστος αυτής της
υπόθεσης.
• Παρά την τεράστια απήχη
ση που έχει στην κοινή γνώμη
το σκάνδαλο για τα δομημέ
να ομόλογα, το ΠΑΣΟΚ δεν
κερδίζει τίποτα. Δηλαδή, τι

μενη ουσιαστικά ότι τα Τα
μεία έχασαν το 7,05% των
χρημάτων τους. Ο όρος «πο
λιτική ευθύνη» είναι άγνω
στος στους κυρίους Αλογοσκούφη, Δούκα και Κουρή;
•Θ α πείτε, τι ψάχνουμε τώ
ρα, όταν το Βήμα δημοσιεύει
μια ανατριχιαστική δημοσκό
πηση όπου το 50,9% πιστεύει
ότι η χούντα είχε και οφέλη
για τη χώρα μας. Δηλαδή,
στα 33 χρόνια της μεταπολί
τευσης, η Αριστερά δεν κατάφερε να πείσει για την κα
ταστροφή που προξένησε η
δικτατορία στην Ελλάδα. Ε,
γι’ αυτό βρίσκεται στο πουθε
νά σήμερα!
• Πρώτος γύρος των γαλλι
κών εκλογών, με τον Νικολά
Σαρκοζί να λαμβάνει 31,09%,

Me πέτρες και μολότωφ επιτέθηκαν κουκουλοφόροι κατά των
γραφείων του ΠΑΣΟΚ, αλλά ο Γιωργάκης δεν έβγαλε άχνα. Λέτε;

άλλο πρέπει να κάνει η Νέα
Δημοκρατία; Τους τελευταί
ους μήνες βάζει το ένα αυτογκόλ μετά το άλλο.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.4.2007
•4 0 χρόνια από την ημέρα
που όλα τα πλάκωσε η φοβέ
ρα και τα σκίασε η σκλαβιά.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.4.2007
•Δ εν ξέρει πού να κρυφτεί
από χθες η κυβέρνηση. Η J.P.
Morgan πρότεινε την επι
στροφή του δομημένου ομό
λογου στο 92,95%, αποδεχό

την
Σεγκολέν
Ρουαγιάλ
25,78%, τον Μπαϊρού 18,53%
και τον Λεπέν 10,55%. Στο
85% η συμμετοχή, ενώ η δί
χως προτάσεις Αριστερά κά
τω του 10%.
•Ά γριο ξυλοκόπημα από
τους πραίτορες του κ. Πολύ
δωρα νεολαίων του Συνασπι
σμού στην Κομοτηνή που
προσπάθησαν να αναρτήσουν πανό σε μνημείο της
χούντας. Κοιτάχτε να δείτε
που τα ακούνητα στρατιωτά
κια του υπουργού κουνιού
νται!

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.4.2007
• Νέα βόμβα στο κεφάλι της
κυβέρνησης. Την ώρα που τα
στελέχη της πελαγοδρομούν
με το σκάνδαλο των ομολό
γων, ο πρόεδρος του ΣΕΒ κα
ταλογίζει πολιτικές και ποινι
κές ευθύνες σε όσους έπαι
ξαν με τα χρήματα των ασφα
λισμένων και ζητά άμεσα
εκλογές. Ο κ. Τσιτουρίδης
αρνείται να παραιτηθεί, αλλά
βρίσκεται σε καραντίνα από
το Μέγαρο Μαξίμου, παρά το
άδειασμα από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και τον
γραμματέα του κόμματός
του κ. Ζαγορίτη.
ΤΡΙΤΗ 24.4.2007
•Α λυσίδα εξεγέρσεων στις
φυλακές της χώρας για τις
συνθήκες διαβίωσης σε αυ
τές. Για άλλη μια φορά η πο
λιτεία προσποιείται ότι δεν
γνωρίζει απολύτως τίποτα. Τι
πρωτότυπο!
• Μετά την παρέμβαση του
στρατού στην Τουρκία, που
ουσιαστικό
απαγόρευσε
στον κ. Ερντογάν να είναι
υποψήφιος Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, ο πρωθυπουρ
γός υπέδειξε ως υποψήφιο
τον υπουργό Εξωτερικών της
γείτονος κ. Γκιουλ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.4.2007
•Τ ην τραγική οικονομική κα
τάσταση του ελληνικού πλη
θυσμού αποκαλύπτει έρευνα
του ΕΚΚΕ, η οποία δείχνει ότι
το 25% των παιδιών ηλικίας
από 7-12 ετών και το 28%
των παιδιών ηλικίας 13-18
ετών ζούν κάτω από το όριο
της φτώχειας. Ας λένε ότι θέ
λουν τα δύο μεγάλα πολιτικά
κόμματα, όλα δείχνουν ότι
φαινόμενα τύπου Γαλλίας
δεν είναι μακριά και από
εμάς.
•Αστέρι αποδεικνύεται ο κ.
Τσιτουρίδης. Απαντώντας σε
ερώτηση του κ. Δραγασάκη
στη Βουλή σχετικά με τα δο
μημένα ομόλογα έδειξε ως

συνυπεύθυνους τους κ. Αλογοσκούφη, Δούκα, Παναγιωτόπουλο και Αγγελόπουλο.
Κομματική αλληλεγγύη γαρ.
•Ανεξέλεγκτη δράση κουκουλοφόρων στο κέντρο της
Αθήνας, όπου σπάζουν ό,τι
βρουν μπροστά τους χωρίς
να τους εμποδίσει ουδείς
αστυνομικός στο καλύτερα
φυλασσόμενο, κατά τον κ.
Πολύδωρα, τμήμα της πρω 
τεύουσας.
• Ρεκόρ 111 χρόνων στη Wall
Street, με τον δείκτη να κλεί
νει πάνω από τις 13 χιλιάδες
μονάδες.
ΠΕΜΠΤΗ 26.4.2007
•Τ α πάλαι ποτέ συντροφικά
μαχαιρώματα επανέρχονται.
Υπουργοί και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος βάλ
λουν κατά πρωθυπουργού
και συναδέλφων τους με
αφορμή το σκάνδαλο των
ομολόγων.
•Αρεστός στον κ. Αλμούνια
θέλει να φανεί ο κ. Αλογοσκούφης και κάνει περικοπές
στον προϋπολογισμό κατά
430,3 εκατ. ευρώ, για να μπο
ρέσει να καλύψει τη ζημιά των
Ταμείων. Ωραίοι οικονομολό
γοι οι επιστήμονες του πρω
θυπουργού!
• Ο Πάγκαλος ξαναχτυπά και
στο ΠΑΣΟΚ κάνουν χαρακίρι.
Διαλύσαμε τη χώρα μετά το
2000, υποστηρίζει ο τέως
υπουργός, και όποιον πάρει ο
Χάρος!
•Αναρχικοί καίνε το αστυνο
μικό τμήμα στα Εξάρχεια. Εί
μαστε για τα μπάζα, ομολογεί
ο Πολύδωρας. Κάτι ξέρει πα
ραπάνω!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.4.2007
•Αγοράσαμε τα ομόλογα χω
ρίς εντολή, υποστηρίζουν οι
επικεφαλής των Ταμείων. Κα
λά, μας δουλεύουν χοντρά.
Έμπνευση είχαν και αγόρα
σαν ταυτόχρονα τα δομημέ
να; Ούτε ρομπότ να ήταν!
• Π ρω τοφ ανής α πό φ α σ η από

y -----------

τον πρόεδρο του Αρείου Πά
γου κ. Κεδίκογλου, με την
οποία απαγορεύει την πρό
σβαση σε δικηγόρους και δη
μοσιογράφους στις δικαστι
κές αποφάσεις. Τι δεν πάει
καλά στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας;
• Επίθεση Πούτιν κατά ΗΠΑ,
τις οποίες κατηγόρησε ότι
λειτουργούν ως σφετεριστές,
εγκαθιστώντας
συστήματα
αντιπυραυλικής άμυνας στην
Ανατολική Ευρώπη, περιοχή
την οποία η Μόσχα θεωρεί ότι
βρίσκεται στη σφαίρα επιρ
ροής της.
• Πεθαίνει σε νοσοκομείο της
Μόσχας ο μεγάλος βιολο
ντσελίστας και μαέστρος
Μστίσλαβ Ροστροπόβιτς.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.4.2007
• Ενώ όλοι ετοιμάζονταν για
ένα ανοιξιάτικο ήρεμο τε
τραήμερο και σύσσωμος ο
Τύπος ανέπτυσσε με επιχει
ρήματα πώς τη γλύτωσε ο
Σάββας Τσιτουρίδης, ένα δη
μοσίευμα στη δεύτερη έκδο
ση της Καθημερινής για την
εμπλοκή στενού του συνερ
γάτη στο σκάνδαλο του Χρη
ματιστηρίου το 1999 και η
διαφήμιση του Βήματος της
Κυριακής, με συνέντευξη με
τίτλο «Γιατί δεν παραιτού
μαι», εξόργισαν τον πρωθυ
πουργό, ο οποίος ζήτησε την
παραίτησή του. Και η ηρεμία
πήγε περίπατο!
•Στην ομιλία του για την απο
πομπή Τσιτουρίδη, ο κ. Καρα
μανλής έχασε για ακόμα μια
φορά την ευκαιρία να βγει
κερδισμένος. Αποσυνέδεσε
την αποπομπή από τα ομόλο
γα και τη συνέδεσε με το πασοκικό σκάνδαλο του Χρημα
τιστηρίου, ανοίγοντας ένα κε
φάλαιο το οποίο τα λαμόγια
της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης θέλουν να ξεχάσουν.
Μην έχοντας, βέβαια, άλλα
βέλη στη φαρέτρα του, ο κ.
Καραμανλής δεν τους κάνει
τη χάρη.

• Νέος υπουργός Απασχόλη
σης, τρίτος στη σειρά, διορί
ζεται ο βουλευτής κ. Βασίλης
Μαγγίνας.
•Ταινία με τη δράση της 17
Νοέμβρη θα γυρίσει το Χόλλυγουντ, η οποία θα έχει ως
πρωταγωνιστικό
πρόσωπο
τον κ. Χρυσοχοΐδη. Είδες το
ΠΑΣΟΚ;
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.4.2007
•Έ να εκατομμύριο πολίτες
στην Κωνσταντινούπολη δια
δηλώνουν υπέρ του κοσμικού
κράτους της Τουρκίας. Δεν
πάνε καλά τα πράγματα στη
γείτονα!
•Αρθρογράφος στην πρωτε
λευταία σελίδα αριστερής
εφημερίδας υποστηρίζει ότι ο
αείμνηστος γραμματέας του
ΚΚΕ εσ. Μπάμπης Δρακόπουλος συνετέλεσε στη δημιουρ
γία του σημερινού Συνασπι
σμού. Εκτός του ότι, όπως
φαίνεται, έχουν χάσει τα
αβγά και τα πασχάλια, δεν ξέ
ρουν και τι τους γίνεται. Στο
κάτω κάτω, οι περισσότεροι
που έχουν μαζευτεί στον Συ
νασπισμό την ανανέωση, που
πρέσβευε ο Μπάμπης Δρακόπουλος, δεν την είχαν δει ού
τε στον ύπνο τους.
ΔΕΥΤΕΡΑ 30.4.2007
• Πολιτικό ένστικτο, υποστη
ρίζει ο κ. Τραγάκης στο ρα
διόφωνο του ΣΚΑΪ, ότι έχει ο
πρωθυπουργός. Δηλαδή, αν
δεν είχε, πότε θα έδιωχνε τον
Σάββα;
• Νέο κτύπημα με πολυβόλο,
τα ξημερώματα, στο αστυνο
μικό τμήμα της Νέας Ιωνίας.
Σε απίστευτης ιλαρότητας
ανακοίνωση η Ελληνική Αστυ
νομία χαρακτήρισε τους δρά
στες ως ημιτρομοκράτες. Πά
ει, θα μας τρελάνουν τελείως
τα τσιράκια του Πολύδωρα.
•Θ α εκτονωθεί η κρίση των
ομολόγων, εκτιμούν στο Μαξίμου. Από πολιτικό ένστικτο
το λένε και αυτό;
•Αρχίζουν οι πρώτες δειλές

Μπορεί ο Φιντελ να μην
εμφανίστηκε στη γιορτή της
Πρωτομαγιάς, ο Ραούλ όμως
συνεχίζει να ελπίζει στην
Επανάσταση!

εκτιμήσεις που κάνουν λόγο
για εκλογές τον Ιούνιο.
•Τίτλοι τέλους για την εται
ρεία ΛΥΡΑ του Πατσιφά. Η
εταιρεία που εξέδωσε τον
Μεγάλο Ερωτικό του Μάνου
Χατζιδάκι, το Νέο Κύμα, τον
Σαββόπουλο, το Σταυρό του
Νότου και πολλούς άλλους
κλασσικούς δίσκους της ελ
ληνικής και ξένης μουσικής
πουλήθηκε στους Modern
Times του Γιαννίκου. Τέλος
εποχής για το τραγούδι.
ΤΡΙΤΗ 1.5.2007
• Μεγάλες συγκεντρώσεις σε
όλες τις πόλεις του κόσμου
για την Εργατική Πρωτομα
γιά, εκτός από μία: την Αθή
να. Οι κομματάρχες - συνδι
καλιστές μας κατάφεραν να
πραγματοποιήσουν τρεις (!)
ξεχωριστές εκδηλώσεις, μα
ζεύοντας το πολύ 15.000 άτο
μα. Η απαξίωση σε όλο της το
μεγαλείο, στην Ελλάδα του
2007. Συγχαρητήρια.
•Τ ο Συνταγματικό Δικαστή
ριο της Τουρκίας ακυρώνει
τον πρώτο γύρο των προεδρι
κών εκλογών και οδηγεί τη
χώρα σε εκλογές. Κεμαλιστές - Ισλαμιστές 1-0.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2.5.2007
•Σεγκολέν με Σαρκοζί σε κρί
σιμο τετ α τετ στην τελευταία
στροφή πριν τον δεύτερο γύ
ρο των προεδρικών εκλογών.
• Ρε παιδιά, εκείνος ο Γιωργάκης πού εξαφανίστηκε; Λέ
τε να μην γνωρίζει από ομό
λογα;
ΗΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣΟΔ’
ο ΚΟΣΜΙΚΟΣ
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Σκληρό «τεοτ» της δημοκρατίας στην Τουρκία
του Τάκη Διαμαντή

Η πολιτική κρίση, που κλιμακωνόταν στην Τουρκία εδώ και τέσ σ ερ α χρόνια, τις
η μ έρ ες α υ τές μπήκε στην αποφασιστικότερη φάση της, και δικαίως
χαρακτηρίζεται ως η σημαντικότερη των τελευταίω ν 40 χρόνων, καθώ ς
απ ειλεί με ε ξ ε λ ίξ ε ις επικίνδυνες, τόσο για την ίδια όσο και για την ευρύτερη
περιοχή. Το «μπ ρα-ντε-φερ» που διεξά γετα ι, όμως, μεταξύ του
πολιτικοστρατιωτικού κεμαλικού κατεστημένου από τη μια και της ισλαμικής
κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την άλλη δ είχνει περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο ότι εκείνο που πρώτα απ’ όλα δοκιμάζεται στη γειτονική
μας χώρα είναι η ίδια η δημοκρατία.

διαμάχη μεταξύ κεμαλιστών και
ισλαμιστών στην Τουρκία εμφα
νίστηκε από ορισμένα κέντρα
και μέσα ενημέρωσης ως μια
διαφορά σε θέματα θρησκευτι
κής έκφρασης, όπως για παράδειγμα
το θέμα της μαντήλας, το οποίο κάλυ
ψε ένα μεγάλο μέρος της ρητορικής
πολεμικής και των δύο πλευρών, αφού
βεβαίως η μαντήλα αποτελεί ένα ση
μαντικό στοιχείο της θρησκευτικής πα
ράδοσης, τόσο στην Τουρκία όσο και
σε άλλες μουσουλμανικές χώρες.
Το κυρίως ζήτημα, όμως, δεν βρίσκε
ται εκεί: Η διαμάχη μεταξύ των δυο
αντίπαλων στρατοπέδων μπορεί να
αντανακλά τη διαφορά, που υφίσταται
εδώ και έναν αιώνα, μεταξύ του κοσμι
κού και του θρησκευτικού κράτους, π ί
σω από αυτήν, ωστόσο, κρύβεται το
μεγάλο ζητούμενο, που είναι η εξουσία
και οι φορείς που την διαχειρίζονται.
Εδώ και δεκαετίες, η ηγεσία του
τουρκικού στρατού, καταφέρνοντας
να πείθει τον λαό ότι αποτελεί τον
αδιαμφισβήτητο θεματοφύλακα των
αρχών που είχε επιβάλει πριν από έναν
αιώνα ο Κεμάλ Ατατούρκ, κατάφερνε
να ελέγχει άμεσα κάθε πολιτική ηγε
σία, ανεξάρτητα από την κομματική
παράταξη που προερχόταν, και να
επεμβαίνει αποφασιστικά κάθε φορά
που η πολιτική αυτή ηγεσία εξέφραζε
απόψεις που θεωρούνταν επικίνδυνες

Η
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για την κρατούσα πολιτική άποψη, ή
κάθε φορά που η πολιτική που ασκού
νταν δεν ήταν η επιθυμητή -α π ό τη δε
καετία του 1960 ο στρατός έχει εκδιώ 
ξει συνολικά τέσσερις κυβερνήσεις.
Πάντοτε, όμως, η στρατιωτική ηγεσία
φρόντιζε η πολιτική εξουσία να εκπρο
σωπείται από άτομα ή παρατάξεις που
συμφωνούσαν απόλυτα σε ένα βασικό
σχέδιο, στόχος του οποίου ήταν από
τη μια ο αποκλεισμός του ισλαμισμού
και του κομμουνισμού και από την άλ
λη η κοινή αντίληψη περί των αποκαλού μενών εθνικών θεμάτων.
Στη βάση αυτή, η στρατιωτική και η
πολιτική ηγεσία αποτέλεσαν τον πυρή
να αυτού που ονομάστηκε κεμαλικό
κατεστημένο -ή «βαθύ κράτος»- και το
οποίο κυριαρχεί στη χώ ρα εδώ και δε
καετίες. Στο πλαίσιο αυτό, το 1997, ο
στρατός ανέτρεψε πραξικοπηματικά
την κυβέρνηση του επίσης ισλαμιστή
πρωθυπουργού Νετζμεντίν Ερμπακάν,
στην οποία, παρεμπιπτόντως, συμμε
τείχε και ο σημερινός προεδρικός υπο
ψήφιος Αμπντουλάχ Γκιούλ. Από το
κόμμα της Ευημερίας του Ερμπακάν,
μάλιστα, γεννήθηκε και το Κόμμα Δι
καιοσύνης και Ανάπτυξης, που δημι
ούργησαν από κοινού ο Γκιούλ με τον
σημερινό πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν.
Η στάση του στρατού και του πολιτι
κού κατεστημένου που είχε δημιουρ-

γηθεί στην Τουρκία, όμως, έχοντας ρί
ξει όλο το βάρος της εξουσίας της
στην αντιμετώπιση τω ν αποκαλούμενων εθνικών θεμάτων και των κινδύνων
που «έβλεπε» να συγκεντρώνονται γύ
ρω της και να απειλούν την εθνική κυ
ριαρχία της, κάθε άλλο πα ρά συνέβα
λε στην ανάπτυξη της χώ ρας, ο λαός
της οποίας κατρακυλούσε συνεχώς
στη φτώχεια και τη μιζέρια.
Αυτό, μάλιστα, είχε σαν αποτέλεσμα,
την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον,
οι πρω θυπουργοί να ανεβοκατεβαίνουν συνεχώς και τα κόμματα να οδη
γούνται σε κυβερνήσεις συνασπισμού,
ο ι οποίες ωστόσο σύντομα αποδεικνύονταν μη ικανοποιητικές.
Απόδειξη, μάλιστα, της αποτυχίας των
πολιτικών κομμάτων να αρθρώσουν
έναν ουσιαστικό λόγο και να σχεδιά
σουν μια αποδοτική πολιτική υπήρξε η
σαρωτική νίκη που πέτυχε το 2002 το
νέο τότε Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανά
πτυξης, το οποίο, παρά τον σαφή θρη
σκευτικό προσανατολισμό του, κατάφερε να αφήσει εκτός Βουλής όλα τα άλ
λα πολιτικά κόμματα, πλην του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του Ντενίζ Μπαϊκάλ, που έμεινε ως μόνος εκ
φραστής αλλά και αιχμή του δόρατος
του κεμαλικού κατεστημένου, που αμέ
σως έθεσε ως κύριο στόχο του την αποδυνάμωση και τελικά την ανατροπή των
ισλαμιστών από την εξουσία.
Μόνο που τα πράγματα δεν ήλθαν ευ
νοϊκά για τους κεμαλιστές. Ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν αποδείχτηκε αρκετά
ικανός και πολύ ευέλικτος για να μπο
ρέσουν οι στρατηγοί ή οι πολιτικοί του
αντίπαλοι να τον πλήξουν. Αντίθετα,
στα τρία χρόνια που βρίσκεται στην
εξουσία -ανέλαβε πρω θυπουργός με
καθυστέρηση μερικών μηνών λόγω νο
μικής εμπλοκής στην εκλογή τ ο υ - κατάφερε να εφ αρμόσει πολιτικές που
συνέβαλαν σε μια σημαντική ανάπτυξη
της τουρκικής οικονομίας και να κατα-

στήσει τη χώ ρα σοβαρό παράγοντα
στην ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα, η πορεία προς την έντα
ξη στην Ευρωπαϊκή Έ νω ση αποτέλεσε
ένα από τα ισχυρά «ατού» της πολιτι
κής του, στοχεύοντας στην αποδυνάμωση του ρόλου που διαδραματίζει ο
στρατός και σε έναν πλήρη εκδημο
κρατισμό της Τουρκίας, στο πλαίσ ιο
του οποίου θα μπορούσε να λειτουρ
γήσει ελεύθερα και το θρησκευτικό
φρόνημα των τούρκω ν πολιτών.
Οι στόχοι του Ερντογάν, όμως, δεν
ήταν δυνατό να ικανοποιούν τη στρα
τιωτική ηγεσία, η οποία έβλεπε με κα
χυποψ ία και φόβο τις δραστηριότητές
του (που αποτελούν απειλή για το κο
σμικό κράτος) αλλά και τα, θετικά για
τον ίδιο, αποτελέσματά τους. Για το
λόγο αυτό και σε πολλές περιπτώ σεις
προσπάθησαν να τον βραχυκυκλώ 
σουν ή να προκαλέσουν τετελεσμένα
που θα τον έφερναν σε δύσκολη θέση,
τόσο στο εσωτερικό της χώ ρας όσο,
κυρίως, και στο εξωτερικό.
Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, ο
ίδιος ο Ερντογάν, με πρόσχημα την
αποφυγή όποιω ν τριβών και των κινδύ
νων ανατροπής του, φρόντιζε να εκ
φράζει θέσεις και απόψ εις που ικανο
ποιούσαν το κεμαλικό κατεστημένο,
εμφανιζόμενος πολύ συχνά σκληρότε
ρος από τους θεωρούμενους ως σκλη
ρούς εθνικιστές -τ ο είδαμε στο Κυ
πριακό και στις σχέσεις με την Ελλά
δα, καθώς και σε σχέση με το Ιρ ά κ - και
διατηρώντας ένα εντελώς αντιδημοκρατικό νομικό πλα ίσ ιο που περιορίζει
βάναυσα τα ανθρώπινα, πολιτικά και
μειονοτικά δικαιώ ματα στη χώ ρα του.
Έ να πλαίσιο που έχει επιβληθεί βεβαί
ως από το κεμαλικό κατεστημένο και
προκαλεί συνεχείς έντονες αντιδρά
σεις από την Ευρωπαϊκή Έ νωση.
Με την τακτική του αυτή, όμως, ο Ερντογάν, παρά την εικόνα του μετριοπα
θούς ισλαμιστή πολιτικού που καλλιερ
γεί, συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός νέ
ου εθνικισμού, του ισλαμικού εθνικι
σμού, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται
αντιμέτωπος με τον κεμαλικό εθνικι
σμό και στον οποίο ο ίδιος στηρίζει την
πολιτική επιβίω σή του.
Μ έσα σε αυτό το κλίμα, η Τουρκία
μπήκε στο 2007, χρονιά εκλογής νέου
Π ροέδρου της Δημοκρατίας, η οποία

Α πό τη μεγάλη διαδήλωση κατά του Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.

διακόπηκε την περασμένη Τρίτη, αλλά
και διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών,
που κανονικά επρόκειτο να διεξαχθούν
το φθινόπωρο.
Ή δη εδώ και αρκετούς μήνες, τόσο
το κεμαλικό κατεστημένο όσο και η κυ
βέρνηση Ερντογάν προετοιμάζονταν
για την θεωρούμενη ως αναπόφευκτη
μεγάλη σύγκρουση που «ψηνόταν» τα
τελευταία τέσσερα χρόνια.
Πρωταρχικός στόχος των κεμαλιστών ήταν να εμποδιστεί με κάθε τρό
πο η εκλογή στη θέση του Προέδρου
της Δημοκρατίας του Ταγίπ Ερντογάν,
ο οποίος σε κάποια στιγμή άρχισε να
εμφανίζει διαθέσεις να θέσει υποψη
φιότητα για τη θέση αυτή. Δεύτερος
στόχος ήταν να ενισχυθούν ορισμένα
μικρότερα κόμματα που είχαν χάσει
στις εκλογές του 2002, όπως της Μη
τέρας Πατρίδας και του Ορθού Δρό
μου, ώστε αυτή τη φορά να μπουν και
αυτά στη Βουλή και να περιοριστεί έτσι
η απόλυτη κυριαρχία του Κόμματος Δι
καιοσύνης και Ανάπτυξης.
Σε κεντρικό σημείο της διαμάχης,
ωστόσο, αναδείχτηκε η ενδεχόμενη
υποψηφιότητα Ερντογάν για την προε
δρία της Δημοκρατίας, γεγονός που
εγκυμονούσε τον κίνδυνο οι κεντρικοί
θεσμοί του κράτους -κυβέρνηση, προ
εδρία της Βουλής και προεδρία της
Δ ημοκρατίας- να περάσουν στα χέρια
των ισλαμιστών, πράγμα ολέθριο για
τους στρατηγούς και τους πολιτικούς
του κεμαλικού κατεστημένου.
Έτσι, άρχισε ένας συστηματικός πό
λεμος εναντίον του Ερντογάν, με σκο
πό να τον αποτρέψει από το να θέσει
υποψηφιότητα για την προεδρία. Κο
ρύφωση, μάλιστα, του πολέμου αυτού,

που συνεχίζεται μέχρι αυτή τη στιγμή
και κατά τα φαινόμενα θα συνεχίζεται
για πολύ ακόμα, υπήρξε η συνέντευξη
Τύπου που έδωσε τον περασμένο μήνα
ο γενικός επιτελάρχης Γιασάρ Μπουγιούκανιτ, ο οποίος έθεσε αυστηρές
προδιαγραφές για το πρόσωπο του
Προέδρου της Δημοκρατίας, αποκλεί
οντας έμμεσα την υποψηφιότητα Ερντογάν. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό
εντάσσονται και οι μεγάλες διαδηλώ
σεις, που οργανώθηκαν πριν από την
ημέρα της εκλογής του νέου προέ
δρου σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπο
λη, με πολλές εκατοντάδες χιλιάδες
πολιτών που φώναζαν συνθήματα κατά
του Ερντογάν.
Αντίστοιχες διαδηλώσεις κατά της
κυβέρνησης Ερντογάν οργανώθηκαν
και την περασμένη Κυριακή, μετά την
αποτυχία εκλογής νέου Προέδρου,
οπότε μόνο στην Κωνσταντινούπολη
συγκεντρώθηκαν πάνω από ένα εκα
τομμύριο πολίτες. Μόνο που εδώ είχα
με και ένα νέο στοιχείο, την οργάνωση,
δηλαδή μιας αντιδιαδήλωσης οπαδών
του Ερντογάν, με συνθήματα που υπο
στήριζαν την ελεύθερη χρήση της μαντήλας.
Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ο Ερντογάν να αποφασίσει, μόλις την τε
λευταία στιγμή, να αφήσει κατά μέρος
την δική του υποψηφιότητα για την
προεδρία και να προτείνει για τη θέση
αυτή τον αντιπρόεδρο της κυβέρνη
σης
και
υπουργό
Εξωτερικών
Αμπντουλάχ Γκιούλ, ο οποίος, όμως,
δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την
απαιτούμενη πλειοψηφία όχι μόνο ψή
φων αλλά και παρόντων βουλευτών
κατά την ώρα της ψηφοφορίας· έτοι17

μος να εκμεταλλευθεί το γεγονός ήταν
ο Ντενίζ Μπαϊκάλ, που προσέφυγε στο
Συνταγματικό Δικαστήριο για να κηρύ
ξει άκυρη την εκλογική διαδικασία.
Πράγμα που πέτυχε τελικά.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ «ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΚΕΡ»
Ή δη πριν από την απόφαση του Ερντογάν να προτείνει τον Γκιούλ για
υποψήφιο Πρόεδρο, σε όλα τα πολιτι
κά αλλά και στρατιωτικά γραφεία είχε
αρχίσει ένα σκληρό παιχνίδι, με στόχο
η κάθε πλευρά να βρει τρόπους με
τους οποίους θα υπερφαλάγγιζε την
άλλη. Ένα παιχνίδι που συνεχίζεται
ακόμα και κατά τα φαινόμενα θα συνε
χίζεται για πολύ.
Για όποιον παρακολουθεί από κοντά
τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα, ήταν
φανερό ότι η υποψηφιότητα Γκιούλ για
την προεδρία δεν θα άλλαζε τις διαθέ
σεις των κεμαλιστών, οι οποίοι, εκμε
ταλλευόμενοι τον σχετικό νόμο για την
εκλογή Προέδρου, κατέβαλαν κάθε
δυνατή προσπάθεια για να αποτρέ
ψουν την προσέλευση στη Βουλή μιας
πλειοψηφίας, η οποία με την παρουσία
της θα νομιμοποιούσε -έστω και αν
δεν την ψ ήφ ιζε-την υποψηφιότητα αυ
τή. Για το λόγο αυτό είχε ετοιμάσει ήδη
και την προσφυγή στο Συνταγματικό
Δικαστήριο για την ακύρωση της εκλο
γικής διαδικασίας, αφού τελικά προσήλθαν στη Βουλή μόνο 361 από τους
550 βουλευτές, ενώ έπρεπε να προσέλθουν τουλάχιστον 367.
Βεβαίως, η ακύρωση της εκλογικής
διαδικασίας σημαίνει ότι πρέπει να
προκηρυχθούν νέες βουλευτικές εκλο
γές, οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν σε
περίπου δύο μήνες, πράγμα που επεδίωκαν οι κεμαλιστές, καθώς από πέ
18

ρυσι ήδη ασκούσαν πιέσεις προς το
κυβερνάν κόμμα για την αλλαγή των
ημερομηνιών, με σκοπό οι βουλευτικές
εκλογές να προηγηθούν της εκλογής
προέδρου, ελπίζοντας έτσι ότι θα εί
χαν πετύχει μια μείωση της κοινοβου
λευτικής δύναμης του Κόμματος Δικαι
οσύνης και Ανάπτυξης.
Μπροστά στο αντικειμενικό αυτό
εμπόδιο, ο Ερντογάν σκέφθηκε αρχικά
να ξεπεράσει την απόφαση του Συ
νταγματικού Δικαστηρίου, ξεκινώντας
από την αρχή τη διαδικασία εκλογής
προέδρου. Στη συνέχεια όμως προτί
μησε να ενδώσει στην προκήρυξη πρό
ωρων βουλευτικών εκλογών, τις οποί
ες όρισε ήδη για τις 24 Ιουνίου, αλλά
ταυτόχρονα έθεσε και έναν όρο που
αφορά την αναθεώρηση του Συντάγ
ματος της χώρας σε τρία βασικά ση
μεία: Στην καθιέρωση εκλογής Προέ
δρου απευθείας από το λαό και όχι
από τη Βουλή, στη μείωση του ορίου
ηλικίας για τους υποψήφιους βουλευ
τές στα 25 από τα 30 χρόνια που είναι
σήμερα, και τέλος τη μείωση της κοι
νοβουλευτικής θητείας στα τέσσερα
χρόνια από τα πέντε που είναι σήμερα.
Με βάση τα παραπάνω, τα οποία ο
Ερντογάν κατέθεσε ήδη στη Βουλή, η
Τουρκία βαδίζει ουσιαστικά προς την
διεξαγωγή πρόω ρων βουλευτικών
εκλογών στα τέλη Ιουνίου, με την ελπί
δα, εκ μέρους του Ερντογάν και των
στελεχών του, το Κόμμα Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης να αυξήσει τη δύναμή
του στη Βουλή, με στόχο να περάσει
τόσο την εκλογή του Γκιούλ στην προ
εδρία όσο και τις συνταγματικές αλλα
γές που σχεδιάζει.
Με στόχο την αύξηση της κοινοβου
λευτικής τους δύναμης, όμως, θα κινη

θούν και τα άλλα κόμματα, τα οποία
πρόκειται να έχουν την άμεση υποστή
ριξη και συμπαράσταση των στρατη
γών, προκειμένου να περιορίσουν τη
δύναμη των ισλαμιστώ ν του Ερντογάν
-α ν δεν τους βγάλουν στο περιθώ ριο,
πράγμα αδύνατο-, ώστε να παίξουν
έναν αποφασιστικότερο ρόλο στην
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας,
για την οποία ήδη έχει αρχίσει να δια
τυπώνεται η άποψη ότι πρέπει να τεθεί
σε δημοψήφισμα.
Στο πλαίσιο αυτό, η μάχη προβλέπεται σκληρή και η πόλω ση είναι αυτή
που, κατά κύριο λόγο, θα κυριαρχήσει.
Βεβαίως, ο Ερντογάν έχει την αμέριστη υποστήριξη ενός μεγάλου μέρους
των λαϊκών στρωμάτων, των φτωχών
στα αστικά κέντρα, καθώς και του
αγροτικού πληθυσμού. Οι κεμαλιστές,
όμως, από την πλευρά τους ελέγχουν
κυρίως τους αστικούς πληθυσμούς,
έχουν στενές σχέσεις με τον επιχειρη
ματικό κόσμο και κυρίως, όπω ς έδει
ξαν οι δραστηριότητές τους τα περα
σμένα χρόνια, διαθέτουν έναν τερά
στιο μηχανισμό προπαγάνδας και πα 
ράλληλα τον άμεσο έλεγχο του στρα
τού και της αστυνομίας.
Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ δεν δεί
χνουν διατεθειμένες να ανακατευτούν
στην παρούσα φάση, παίρνοντας το
μέρος της μιας ή της άλλης πλευράς,
οπότε αφήνουν τα πράγματα να κυλή
σουν μόνα τους, αν και είναι φανερό
ότι θα προτιμούσαν να συνδιαλέγονται
με μια εξουσία που εκ προοιμίου δια
θέτει τη δύναμη να τηρεί την εσω τερι
κή ισορροπία στη χώ ρα και να μπορεί
να συνάπτει συμφωνίες τις οποίες τελι
κά θα τηρεί χω ρίς παλινδρομήσεις.
Το ίδιο και με την Ευρωπαϊκή Έ νωση,
άλλωστε, καθώς, πα ρά την πρ οσ πά 
θεια του επιτρόπου Ό λι Ρεν να παρέμβει με συστάσεις για τήρηση των δη
μοκρατικών κανόνων, στην ουσία οι
Βρυξέλλες προτιμούν να μείνουν ου
δέτερες, αφού από τη μια το δέλεαρ
της ένταξης αποδεικνύεται πλέον επι
κίνδυνο, ενώ απόν την άλλη υπάρχουν
πολλοί Ευρωπαίοι οι οποίοι θα προτι
μούσαν μια Τουρκία -έσ τω και σε κα
θεστώς ειδικής σχέσης μαζί τ η ς απαλλαγμένη, πάντως, από τον κίνδυ
νο να περιπέσει σε θρησκευτικές περι
πέτειες.
$S^

Ένα περίεργο σκάφος για τον γιο
του Προέδρου του Αρείου Πάγου
του Ρεπόρτερ

ύμφωνα με πληροφ ορίες που
έφτασαν στο περιοδικό την ώ ρα
που όδευε προς το τυπογρα
φείο ο κ. Φαίδωνος Κεδίκογλου,
γιος του Προέδρου του Αρείου
Πάγου Ρωμύλου Κεδίκογλου, έχει δη
λώ σει στη ΔΟΥ Γλυφάδας ένα ταχύ
πλοο
πολυτελές
σκάφος τύπου
Bavaria, μήκους 15 μέτρων (33 πόδια).
Η αξία του σκάφους, καινούριο, φτάνει
τα 250.000 ευρώ.
Το πρώτο ερώτημα είναι αν ο ηλικίας
24 ετών κ. Φαίδωνος Κεδίκογλου, δικη
γόρος το επάγγελμα, διαθέτει εισοδή
ματα που να δικαιολογούν την αγορά
αυτού του σκάφους, έστω και σε μι
κρότερη τιμή, αν το αγόρασε μεταχει
ρισμένο. Προσπαθώντας να βρούμε
μια απάντηση στο ερώτημα αυτό πληροφορηθήκαμε ότι το σκάφος έχει δη
λω θεί ως «επαγγελματικό», το οποίο,
βάσει του νόμου, σημαίνει ότι πρέπει
οπωσδήποτε να νοικιάζεται 60 ημέρες
το χρόνο. Δηλαδή ο γιος του Προέ
δρου του Αρείου Πάγου νοικιάζει κότε
ρα; Το σκάφος πάντως βρίσκεται στη
μαρίνα Αλίμου.
Το άλλο και πολύ πιο σημαντικό ερώ 
τημα προκύπτει από τα εξής: Ερευνώ
ντας το θέμα διαβάσαμε στην εφ ημερί
δα Πρώτο Θέμα της περασμένης Κυ
ριακής (29/4) ένα εκτενές ρεπορτάζ
για τον «ανεξήγητο» όπω ς τον χαρα
κτηρίζει «πλουτισμό του γιου του Προ
έδρου του Αρείου Πάγου». Ανάμεσα
λοιπόν σε διάφ ορες ενδιαφέρουσες
πληροφ ορίες για βίλες, οικόπεδα και
δηλώ σεις στην εφορία, διαβάσαμε και
μια, η οποία δημιουργεί μερικούς πολύ
ενδιαφέροντες συνειρμούς που αν επι
βεβαιωθούν τότε οι ηθικές συνέπειες
θα είναι πολύ σοβαρές.
Συγκεκριμένα, η εφημερίδα αναφέρει
ότι ο κ. Φαίδων Κεδίκογλου αγόρασε το
εν λόγω σκάφος, ονόματι «Ποσειδών»,
αντί 153.861 ευρώ το 2004 δίνοντας ως
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προκαταβολή 58.695 ευρώ και χρωστά
ει τα υπόλοιπα. Σε ποιόν τα χρωστάει;
Από πού αγόρασε το σκάφος; Οι πλη
ροφορίες δεν έχουν φτάσει ακόμα μέχρις εκεί. Γίνεται όμως, από την ίδια
εφημερίδα, ένας ενδιαφέρων συνδυα
σμός. Δίπλα σε μια φωτογραφία του τύ
που του σκάφους που διαθέτει ο κ. Κεδίκογλου δημοσιεύεται η πληροφορία
ότι στην άδεια του σκάφους εμφανίζε
ται ως πλοιοκτήτρια μια εταιρεία ονόματι «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.», χω
ρίς να εξηγείται ποια ακριβώς είναι η
σημερινή σχέση της με το σκάφος του
κ. Κεδίκογλου. Είναι η πρώην ιδιοκτήτριατου σκάφους; Το αγόρασε από αυ
τήν ο κ. Κεδίκογλου; Το διαθέτει αυτή
για να το νοικιάζει ως «επαγγελματικό»;
Το χρωστάει ακόμα και γ ι’ αυτό είναι
στο όνομα της εταιρείας; Τι τέλος πά
ντων συμβαίνει; Ούτε αναφέρεται ποια
είναι αυτή η εταιρεία και με τι ασχολείται.
Ερευνώντας όμως το αρχείο μας αλιεύσαμε το εξής καταπληκτικό: Τον Αύ
γουστο το 2004 κατασχέθηκε με έφοδο
της αστυνομίας στην Καλαμάτα περί
που ένας τόνος κοκαΐνης. Μεταξύ άλ
λων συνελήφθη ως «εγκέφαλος» του
κυκλώματος ο δίχρ ο νος τότε επιχειρη
ματίας Νικήτας Κυριακούλης, διευθυ
ντής στη μαρίνα της Καλαμάτας, στην

οποία επρόκειτο να δέσει τα ιστιοφόρο
«Πλούτων» που μετέφερε την κοκαΐνη
από τη Μαρτινίκα στην Ελλάδα. Εδώ
αρχίζουν τα περίεργα. Η μαρίνα της
Καλαμάτας ανήκει στην εταιρεία του
αδερφού του προηγούμενου, Σταύρο
Κυριακούλη. Το όνομα της είναι
«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.», εί
ναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, δια
θέτει περίπου 250 σκάφη αναψυχής και
έχει αναλάβει από την «Ελληνικά Του
ριστικά Ακίνητα ΑΕ» τη μακρόχρονη εκ
μετάλλευση διάφορων μαρίνων.
Ό πως έγραψε ο Τύπος της 26/8/2004
ο Σταύρος Κυριακούλης δεν είχε
εμπλακεί στην υπόθεση. Η ίδια εξάλ
λου η εταιρεία δήλωσε τότε ότι ο αδελ
φός του, ο Νικήτας, δεν είχε καμία με
τοχική σχέση με αυτή παρά μόνο «την
υπαλληλική σχέση του διευθυντή της
μαρίνας της Καλαμάτας». Δεν έχουμε
κανένα λόγο για να διαφωνήσουμε, μέ
χρι στιγμής. Πιθανότατα, ο Νικήτας
Κυριακούλης να ήταν μόνο το «κακό
παιδί» της οικογένειας. Αν όμως η εται
ρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» που
φέρεται ως πλοιοκτήτρια του πολυτε
λούς σκάφους του γιου του Προέδρου
του Αρείου Πάγου είναι η ίδια με την
«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.»
που αναφέρεται στα ρεπορτάζ του
2004 για την υπόθεση της κοκαΐνης,
τότε δημιουργείται μεγάλο θέμα για
τον κ. Κεδίκογλου. Και μόνο για το λό
γο ότι η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέ
πει μόνο να είναι τίμια, αλλά πρέπει και
να φαίνεται τίμια.
Πρόκειται για σατανική σύμπτωση, για
δημοσιογραφικό «λάθος», ή συμβαίνει
κάτι άλλο; Εμείς πάντως θα διερευνήσουμε το θέμα μέχρι να βρεθεί η πραγ
ματική αλήθεια, όποια κι αν είναι αυτή.
Το ίδιο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κά
νει και η Δικαιοσύνη και ο αρμόδιος
υπουργός κ. Αν. Παπαληγούρας. «$^|
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Ο μακιαβελισμός
αντί της «ηθικής τάξης»
και της πολιτικής πυγμής
του Ρεπόρτερ

Μ ε την «παραίτηση» Τσιτουρίδη, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να ανορθώ σει
κάπως το καταρρακω θεν πλέον «ηθικό πλεονέκτημα» της κυβέρνησης του,
αλλά είναι εξα ιρ ετικά αμφίβολο αν έπ εισ ε ακόμα και τους πιο φανατικούς
υποστηρικτές του. Μ έν ει επίσης να απαντηθεί το ερώτημα ποιος είναι ο
μεγάλος χαμένος της υπόθεσης, μ ε την πραγματική έννοια και όχι
επικοινωνιακά: 0 Σ. Τσιτουρίδης, που ούτως ή άλλως ήταν πλέον
δακτυλοδεικτούμενος, ή ο κ. Καραμανλής, που εμφανίζεται ανήμπορος να
κόψει τα κεφάλια εκείνω ν που πραγματικά ευθύνονται για τα αμαρτωλά
ομόλογα;
ο περασμένο Σάββατο, ύστερα
από 60 ημέρες κρίσης και αφόρη
των πιέσεων, ο κ. Καραμανλής ζή
τησε τελικά την παραίτηση του κ.
Τσιτουρίδη, επειδή ο στενός συ
νεργάτης του Ευγένιος Παπαδόπουλος
«βρίσκεται υπό τον έλεγχο του εισαγγε
λέα για επιχειρηματικές δράσεις στο
παρελθόν». Όπως δήλωσε στους δημο
σιογράφους ο ίδιος ο πρωθυπουργός,
οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο
κ. Παπαδόπουλος είναι «άσχετες με την
υπόθεση του ομολόγου» αλλά «δεν του
επιτρέπουν να μείνει στη θέση του»,
επειδή «είναι θέμα ηθικής τάξης». Σύμ
φωνα με δημοσιεύματα της ίδιας ημέ
ρας, ο εφέτης ανακρπης κ. Σίδερης έχει
ζητήσει να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογα
ριασμοί του κ. Παπαδόπουλου, επειδή
«έχουν προκύψει υπόνοιες ότι ενδεχο
μένως έχει διαπράξει νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότη
τες» κατά τη διάρκεια του άλλου μεγά
λου σκανδάλου στο Χρηματιστήριο, της
περιόδου 1999-2000.
Με άλλα λόγια, ο κ. Τσιτουρίδης εξα
ναγκάσθηκε σε παραίτηση όχι για το
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σκάνδαλο των ομολόγων, αλλά επειδή
η Δικαιοσύνη ερευνά την ενδεχόμενη
εμπλοκή του στενού συνεργάτη του σε
παράνομες δραστηριότητες. Με τη λο
γική αυτή όμως, ο κ. Καραμανλής δεν
θα έπρεπε να είχε ζητήσει και τις πα
ραιτήσεις των κ. Αλογοσκούφη και
Δούκα, επειδή η Δικαιοσύνη ερευνά
τώρα τις παράνομες πράξεις που έγι
ναν κατά τη διαδρομή του αμαρτωλού
ομολόγου που αυτοί εξέδωσαν; Όταν
μάλιστα οι ίδιοι κατηγορούνται από
πληθώρα δημοσιευμάτων του Τύπου
για τις στενές σχέσεις τους με τους
πρωτεργάτες του σκανδάλου οι οποίοι
επίσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη.
Γιστί δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ο πρω 
θυπουργός δεν αγγίζει για την ώρα
τους υπεύθυνους του σκανδάλου των
ομολόγων, είτε επειδή δεν θέλει είτε
επειδή δεν μπορεί. Αν έδιωχνε τον Σάβ
βα Τσιτουρίδη για τα ομόλογα, θα ήταν
σαν να επέρριπτε όλη την πολιτική ευ
θύνη για τον τζόγο με τα χρήματα των
Ασφαλιστικών Ταμείων σε αυτόν. Επει
δή, όμως, ο κ. Τσιτουρίδης δεν ήταν το

μοναδικό κυβερνητικό στέλεχος που
εμπλέκεται στην υπόθεση, είναι προφ α
νές ότι το Μαξίμου θα έπρεπε κατόπιν
να αποδώσει τα δέοντα και σε άλλους
υπουργούς. Ό πως για παράδειγμα
στους εκδώσαντες τα ομόλογα υπουρ
γό και υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας
κ. Αλογοσκούφη και Δούκα. Αυτό ακρι
βώς το ενδεχόμενο ήταν που ήθελε να
αποφύγει το μέγαρο Μαξίμου. Πόσο
μάλλον, αφού σε αυτή την περίπτωση η
κυβερνητική κρίση θα γενικευόταν και η
ΝΔ θα πήγαινε στις εκλογές κάτω από
άκρως δυσμενείς συνθήκες.
ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΚΟ
Έτσι, αναζητήθηκε η «φόρμουλα του
μικρότερου κακού». Να μην ενοχοποιη
θεί ο Τσιτουρίδης για τα ομόλογα και
άρα να διασφαλιστεί η σιω πή του, αλλά
και να ικανοποιηθεί παράλληλα το δια
μορφωμένο από τα MME κοινό αίσθη
μα που ήθελε τον πρώ ην υπουργό μο
ναδικό «ένοχο». Αυτό που κατάλαβαν
όμως όλοι είναι ότι ο κ. Καραμανλής εί
ναι αναγκασμένος να κάνει τα στραβά
μάτια για τους κύριους υπεύθυνους
του σκανδάλου των ομολόγων που κα
τοικοεδρεύουν στο Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας και Ο ικονομικών. Και εάν
μεν η εξήγηση που δίδει το ίδιο το Μα
ξίμου είναι ότι «αστοί κρατούν την Ο ι
κονομία» και ότι δεν πρέπει να «αγγι
χτούν» γιατί οι συνέπειες στα οικονομι
κά θα είναι μεγάλες, τότε το πρόβλημα
δεν είναι και τόσο σοβαρό. Εάν όμως ο
Κ. Καραμανλής δεν «ακουμπάει», το οι
κονομικό επιτελείο επειδή, όπω ς λέγε
ται, αυτό είναι το αγαπημένο πα ιδί της
χ

οικονομικής ολιγαρχίας και κάνει όλο
το «παιχνίδι» και τα μεγάλα οικονομικά
«ντηλ» με την διαπλοκή, τότε τα πράγ
ματα είναι πολύ σοβαρά.
01 ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ
Δεν είναι λίγα εκείνα τα στελέχη της
ΝΔ που όταν άκουσαν ή διάβασαν τις
δηλώ σεις που έκανε ο πρω θυπουργός
το περασμένο Σάββατο δεν ήθελαν να
πιστέψουν ότι τις έγραψε ο ίδιος. Επει
δή με τις δηλώ σεις αυτές ο κ. Καρα
μανλής κατάφερε πολλά πράγματα
ταυτόχρονα, αλλά τίποτα από όσα περίμενε η κοινή γνώμη επ ί 60 ημέρες.
Πρώτον, κατάφερε να εμπλέξει και τη
ΝΔ στο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου
της περιόδου 1999-2000, ενώ μέχρι
τώ ρα ήταν γνωστό ως το «μεγάλο
σκάνδαλο» της προηγούμενης κυβέρ
νησης του ΠΑΣΟΚ. Απάντησε έτσι, εμ
μέσως, και στις απορίες γιατί η κυβέρ
νηση της ΝΔ άφησε να παραγραφ εί αυ
τό το «μεγάλο σκάνδαλο» και ακύρωσε
και επισήμως μια ακόμα μεγάλη προε
κλογική εξαγγελία της ΝΔ.
Δεύτερον, δημιούργησε τις προϋπο
θέσεις για μια πολύ πιο μεγάλη κρίση
όταν ολοκληρω θούν οι έρευνες για τα
ομόλογα. Τι θα γίνει άραγε αν οι εν εξε
λίξει έρευνες της Δικαιοσύνης και του
κ. Ζορμπά αποδείξουν αυτό που πολλοί
θεωρούν ήδη βέβαιο; 'Οτι δηλαδή η
υπόθεση στήθηκε από τη λεγάμενη
«παρέα του Λονδίνου» και τους χρημα
τιστές και τραπεζίτες που κινούνται γύ
ρω από τον κ. Αλογοσκούφη, τον κ.
Δούκα και τον κ. Κουρή ή υπήρξαν συ
νεργάτες τους;
Τρίτον, ανοίγει ένας νέος κύκλος εσω
τερικών ξεκαθαρισμάτων στη ΝΔ, επει
δή η ενοχοποίηση του κ. Τσιτουρίδη για
τις πράξεις του συνεργάτη του ανοίγει
το δρόμο και για την ενοχοποίηση και
άλλων μελών της κυβέρνησης, με βάση
τις πράξεις συνεργατών τους. (Αυτό το
τελευταίο μπορεί βέβαια να μας βγει σε
καλό, επειδή, αν αποδεικνύεται ότι ένας
υπουργός έχει δίπλα του έναν κακό συ
νεργάτη, θα πρέπει να παραιτείται).
Τέταρτον, δημιουργείται η εντύπωση
ότι επειδή ενδεχομένως ο πρω θυπουρ
γός δεν είχε στη σημερινή συγκυρία
την πολιτική δύναμη για να διώ ξει τον
Σ. Τσιτουρίδη για τα ομόλογα, το Μαξίμου κατέφυγε σε μια μεθοδολογία με

διαρροές δημοσιευμάτων σε φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και άλλα διά
φορα, που παραπέμπουν κατευθείαν
στον Μ ακιαβέλι.
'Οπως και να ’χει πάντως, είναι βέβαιον
ότι το σκάνδαλο των ομολόγων «ψαλίδι
σε» τη δύναμη του Καραμανλή, κυρίως
επειδή προκάλεσε σοβαρές ρωγμές
στο «ηθικό πλεονέκτημα» με το οποίο
έλαβε «λευκή επιταγή» από τον λαό στις
εκλογές του 2004. Σήμερα τα συνθήμα
τα της κάθαρσης και του πολέμου κατά
της διαπλοκής και της διαφθοράς
έχουν πια ξεθωριάσει, και έτσι που πά
με σε λίγο θα γίνουν ανέκδοτα για τον
«πόλεμο» κατά των «νταβατζήδων». Το
χειρότερο είναι ότι όσο ξεθωριάζουν
στα μάτια του λαού τα συνθήματα με τα
οποία εκλέχτηκε ο Καραμανλής τόσο η
κυβέρνησή του κινδυνεύει να γίνει όμη
ρος της οικονομικής ολιγαρχίας και της
διαπλοκής. Οι επικοινωνιολόγοι του
Μαξίμου ισχυρίζονται βέβαια ότι παρά
το πλήγμα που έχει επιφέρει το σκάνδα
λο των ομολόγων στην κυβέρνηση, οι
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το πολιτι
κό σκηνικό παραμένει σχεδόν αμετά
βλητο. 'Οτι, οι απώλειες της Ν.Δ. είναι
«οριακές» και ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει
«στάσιμο». Είναι όμως αυτή η πραγματι
κότητα; Γιατί εμείς έχουμε την εντύπω
ση ότι ελάχιστοι εντυπωσιάστηκαν με
την παραίτηση Τσιτουρίδη και ότι κάθε
μέρα όλο και λιγότεροι πείθονται πλέον
από την ρητορική του κ. Καραμανλή και
της κυβέρνησής του.
Ο ρισμένοι υποστηρίζουν ότι το χειρό
τερο από όλα είναι ότι ο πρωθυπουρ
γός έφτασε σε αυτό το σημείο χωρίς να
έχει ουσιαστικά πολιτικό αντίπαλο, λό
γω των γνωστών αδυναμιών του
ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού του. Στην
πραγματικότητα, όμως, το ρόλο της
αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν
αναλάβει αυτά τα τρία χρόνια εξωθεσμικοί παράγοντες που μπορούν και
υπαγορεύουν τις επιθυμίες τους μέσω
των MME που ελέγχουν. Μέχρι και ο
Σύνδεσμος
Ελλήνων
Βιομηχάνων
(ΣΕΒ), δια του προέδρου του κ. Δασκαλόπουλου, μπήκε τελευταία στο χορό
της κριτικής, «κατακεραυνώνοντας»
την κυβέρνηση και ζητώντας, ούτε λίγο
ούτε πολύ, πρόωρες εκλογές. Μήπως
θυμάστε τον πόλεμο με τα «γάλατα»;
Η πραγματική «αντιπολίτευση» δεν εί

ναι το διχασμένο ΠΑΣΟΚ αλλά η γνω
στή «διαπλοκή», που ανασυντάχθηκε
και ελέγχει ουσιαστικά τα δύο μεγάλα
κόμματα, τα ξένα και εγχώρια μεγαλοσυμφέροντα που έχουμε περιγράφει
επανειλημμένως, και φυσικά ο ξένος
παράγων, που εκμεταλλεύεται τη ση
μερινή ευμενή γ ι’ αυτόν πολιτική συ
γκυρία για να θέσει ζητήματα όπως η
δήθεν ύπαρξη «τουρκικής μειονότη
τας». Ό μως η στάση και οι αντιδράσεις
όλων αυτών ήταν δεδομένη όταν ο κ.
Καραμανλής ανελάμβανε την πρωθυ
πουργία. Ευθύνεται λοιπόν ο ίδιος
επειδή η άτολμη πολιτική του επέτρε
ψε τη δημιουργία φαινομένων σαν τα
σημερινά και επειδή έβαλε λύκους να
φυλάνε το μαντρί και εγκατέλειψε την
πολιτική για τις δημοσκοπήσεις.
Όταν γράφονταν αυτές οι γραμμές, η
φημολογία ήταν και πάλι έντονη για το
τι θα κάνει ο κ. Καραμανλής προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση
που έχει δημιουργηθεί. Άλλοι έλεγαν
ότι θα ακολουθήσει ανασχηματισμός
(μικρός ή μεγάλος) και άλλοι ότι είναι
αναγκασμένος πλέον να προσφύγει σε
εκλογές, παρόλο που οι δημοσκοπή
σεις δεν του το επιτρέπουν. Άλλοι ενα
ποθέτουν τις ελπίδες τους για μετά τις
εκλογές επειδή, λέει, «τότε θα έρθει η
ώρα του Καραμανλή». Ό,τι κι αν κάνει
ο κ. Καραμανλής, το μόνο βέβαιο είναι
ότι αν συνεχίσει να επιτρέπει στα μεγά
λα συμφέροντα και τους εκφραστές
τους στην κυβέρνηση και το κόμμα της
ΝΔ να συνεχίσουν να «ψαλιδίζουν» τον
ίδιο και την κυβέρνησή του, στις επερχόμενες εκλογές η διαφορά ανάμεσα
στα δύο μεγάλα κόμματα θα είναι πολύ
μικρή. Γεγονός που εγκυμονεί κινδύ
νους για δημιουργία κυβέρνησης μειω
μένης αυτοδυναμίας.
Η μεγάλη μάχη θα γίνει λοιπόν στις
εκλογές. Και οι προϋποθέσεις με τις
οποίες θα πάει ο κ. Καραμανλής σε αυ
τές είναι καθοριστικές για το τι θα ακο
λουθήσει την επόμενη τετραετία. Και
μένει στον ίδιον να αποφασίσει «με ποι
ους θα πάει και ποιους θα αφήσει». Αν
θα επιχειρήσει, δηλαδή, να τα βάλει με
την οικονομική ολιγαρχία και να διώξει
τα «παιδιά» της ή θα συνεχίσει να ανέ
χεται τη διάβρωση του κόμματός του
και της κυβέρνησής του από τα ισχυρά
συμφέροντα.
«£3|
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Τι συμβαίνει όταν ο λύκος φυλάει το μαντρί
του Δ. Οικονομικού

«Vega» σημαίνει δεξιοτέχνης της λύρας. «Plexus» σημαίνει πλέγμα, δίχτυ. Και η λέξη
«Algore» έχει σχέση με τους αλγορίθμους. Δεν τα γράφουμε αυτά επειδή, εμείς εδώ
στο Αντί, θέλουμε να σας μάθουμε λατινικά και αγγλικά, θέλουμε απλά να σας
μυήσουμε στις μυστικές διαδρομές των off shore εταιρειών στις οποίες εμπλέκεται
άμεσα ή έμμεσα ο «δήμιος» του Σάββα Τσιτουρίδη, το δεξί του χέρι, ο Ευγένιος
Παπαδόπουλος. Έτσι, θα μπορέσετε ίσως να καταλάβετε πώς φτάσαμε στο «Μεγάλο
Σάββατο» της κυβέρνησης και στον αποκεφαλισμό του υπουργού Απασχόλησης, όχι
για το καραμπινάτο σκάνδαλο των ομολόγων, όπως περίμεναν όλοι, αλλά για το
μεγάλο φαγοπότι του Χρηματιστηρίου της περιόδου 1999-2001. Ναι, αυτό που
παραγράφηκε με την ευγενική φροντίδα της ανεξαρτήτου (μετά το 2004) Δικαιοσύνης.
Κι αν νομίζουν κάποιοι ότι μετά από το Μεγάλο Σάββατο έρχεται η Ανάσταση,
πλανώνται πλάνην οικτράν, όχι μόνο επειδή το Πάσχα πέρασε, αλλά και επειδή οι
αποκαλύψεις για τις σκοτεινές μπίζνες και άλλων ανώτατων και ανώτερων
κυβερνητικών στελεχών θα συνεχιστούν.

ς πιάσουμε, όμως, τα πράγματα
από την αρχή κι ας φωτίσουμε
το παρασκήνιο που οδήγησε τον
Κ. Καραμανλή να χρίσει τον Σ.
Τσιτουρίδη «Ιφιγένεια» για να
γλιτώσει πρόσκαιρα (;) από τη μέγγενη
των αποκαλύψεων. Ό πως λοιπόν μας
πληροφόρησε το Σάββατο το πρω ί η
Καθημερινή, ο μέχρι τότε ειδικός γραμ
ματέας του Υπουργείου Απασχόλησης
για θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων Ευ
γένιος Παπαδόπουλος βρίσκεται στο
επίκεντρο δικαστικής έρευνας για το
σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου επί
ΠΑΣΟΚ και ο εφέτης ανακριτής Γιάν
νης Σίδερης έχει ζητήσει την άρση του
τραπεζικού απορρήτου του.

Α

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟ
Έχει μεγάλη σημασία να σημειωθεί
ότι η Καθημερινή δημοσίευσε την είδη
ση αυτή στη 2η και έκτακτη έκδοσή
της. Προφανώς επειδή το προηγούμε
νο βράδυ της Παρασκευής, όταν ετοι
μαζόταν δηλαδή για την 1η έκδοση δεν
το είχε πληροφορηθεί ακόμα. Τι συνέ
βη; Ο αρμόδιος συντάκτης είχε μια
ξαφνική έμπνευση και κινητοποιήθηκε

νυχτιάτικα για να βρει τη μεγάλη είδη
ση στο μέγαρο του Εφετείου Αθηνών;
Ή μήπως υπήρξε κάποια διαρροή που
βόλευε πολύ όσους επεδίωκαν την
εκτόνωση με κάθε τρόπο της κρίσης;
Κάποιοι πάντως διαμαρτύρονται ανεπισήμως ότι τους «έκλεψαν» το θέμα,
όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής
27/4 ο κ. Τσιτουρίδης τηλεφωνούσε σε
στελέχη εφημερίδων λέγοντάς τους
ότι «δεν παραιτείται», ότι «έχει τη στή
ριξη του Μαξίμου» και ότι εκτιμά ότι θα
καταλαγιάσει η υπόθεση των ομολό
γων. Μάλιστα, σε διευθυντή εφ ημερί
δας είχε πει εκείνο το απόγευμα: «Φεύ
γω για Κιλκίς ήσυχος κανείς δεν με
κουνάει από τη θέση μου, δεν πρόκει
ται να γίνω αποδιοπομπαίος τράγος, ο
πρωθυπουργός με στηρίζει...». Είχε
επίσης δώσει και αποκλειστική συνέ
ντευξη στο Βήμα, που δημοσιεύτηκε,
και στην οποία εξηγεί γιατί δεν θα...
παραιτηθεί.
Βέβαια, περνούσε παράλληλα και το
μήνυμα ότι «αν με διώξουν για τα ομό
λογα θα πάρω κι άλλους μαζί μου. Εγώ
δεν θα γίνω Ιωάννης και κάποιοι θα χο

ρεύουν το χορό της Σαλώμης». Καλά
πληροφ ορημένες πηγές ισχυρίζονται
επίσης ότι ο κ. Τσιτουρίδης διαθέτει
στοιχεία που «καίνε» άλλα εμπλεκόμε
να στην υπόθεση κυβερνητικά στελέ
χη, τα οποία εμφανίζονται να πιέζουν
τον ίδιο και τους «αχυράνθρωπους»
στα Ασφ αλιστικά Ταμεία για την αγορά
των αμαρτω λώ ν ομολόγων. Δεν έχου
με ακόμα στη διάθεσή μας αυτά τα
στοιχεία. Είναι όμω ς προφ ανές ότι σε
αυτά αναφερόταν ο κ. Τσιτουρίδης
όταν, τρεις ημέρες πριν την καρατόμη
σή του (την Τετάρτη 25/4), ομιλούσε
στη Βουλή π ερ ί «συλλογικής ευθύνης»
και προκαλούσε έντονες ανησυχίες
στην κυβέρνηση, η οποία έσπευσε την
επομένη να τον καθησυχάσει δια του κ.
Αλογοσκούφη και άλλω ν. Την ίδια ημέ
ρα (Πέμπτη 26/4) η Καθημερινή (πάλι)
έγραφε ότι «ο πρω θυπουργός προσα
νατολίζεται να μην απομακρύνει τον κ.
Τσιτουρίδη από την κυβέρνηση», ενώ
οι αντιπολιτευόμενες εφ ημερίδες επέκριναν το Μ αξίμου για τον επιχειρούμενο «εναγκαλισμό» του μέχρι τότε
υπουργού Απασχόλησης.
Έ τσι, την Παρασκευή το βράδυ, όταν
του τηλεφώ νησαν στο Κιλκίς όπου βρι
σκόταν, για να του πουν ότι έχει «σκά
σει θέμα» με τον Ευγένιο Παπαδόπουλο και ότι η Κυριακάτικη Ελευθεροτυ
πία θα έκανε αποκαλύψ εις, ο Σάββας
πάγωσε. Στις ώρες που ακολούθησαν,
εκτός από το πολιτικό παίχτηκε κι ένα
δημοσιογραφ ικό θρίλερ. Η πιάτσα λέει
ότι το Μ αξίμου έμαθε ότι η Κυριακάτι
κη Ελευθεροτυπία θα δημοσίευε την
απόφαση των δικαστικών αρχώ ν για
άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμώ ν
του Ευγένιου, από πρώ ην στέλεχος
της εφημερίδας, φ ιλικά διακείμενο
προς κορυφαίο υπουργό της κυβέρνη
σης. Τότε λέγεται επίσης ότι δόθηκε
εντολή να διαρρεύσει το θέμα στην φιλοκυβερνητική και ελεγχόμενη Καθη-
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μερινή, η οποία αναγκάστηκε να πρ ο
χω ρήσει σε αλλαγή της πρώ της σελί
δας στη 2η έκδοση του Σαββατιάτικου
φύλου της 28ης Α πριλίου. Γιατην ιστο
ρία, εκείνη την ημέρα ανακοινώθηκε η
απομάκρυνση του Σεραφείμ Φυντανίδη από την Ελευθεροτυπία, ένα μήνα
προτού φύγει μόνος του, όπω ς είχε
δρομολογηθεί.
Τι συνέβη λοιπόν και άλλαξαν ραγδαία
οι προθέσεις του Μαξίμου; Γιατί δεν
έγινε τελικά το «θαύμα» και ο υποδει
κνυόμενος ως ένοχος δεν αναστήθηκε;
Πολλά γνωρίζει, μεταξύ άλλων, και ο
Μιλτιάδης Έβερτ, ο οποίος λίγες μέρες
μετά τις δηλώσεις Τσιτουρίδη περί
«συλλογικής ευθύνης» συναντούσε τον
πρωθυπουργό και αργότερα έκανε δη
λώσεις με τις οποίες «αθώωνε» το οικο
νομικό επιτελείο της κυβέρνησης και
έριχνε το ανάθεμα στον κ. Τσιτουρίδη.
Λέγεται επίσης ότι ο κ. Έβερτ έβαλε
«βέτο» στην απομάκρυνση του γα
μπρού του και υφυπουργού Οικονομι
κών κ. Π. Δούκα (που εξέδωσε τα ομό
λογα), αλλά αυτό ακούγεται μάλλον
υπερβολικό, λόγω της ηλικίας του και
της κατάστασης της υγείας του.
Σε κάθε περίπτω ση έχουν πολύ εν
διαφέρον τα μεγάλα εσω κομματικά
παιχνίδια που παίζονται αυτόν τον και
ρό στη ΝΔ, με αφ ορμή την υπόθεση
των ομολόγων. Για παράδειγμα, ο κ.
Έβερτ που κάποτε δεν ήθελε ούτε να
δει τον κ. Αλογοσκούφη, τον στηρίζει
τώ ρα αναγκαστικά για να μην συμπαρασύρει και το γαμπρό του, ενώ πα
ράλληλα κρυφοκοιτάζει και προς το
Μητσοτακέικο, το οποίο δείχνει ο
υπουργός Εθνικής Ο ικονομίας, επειδή
τα επώνυμα όλω ν των πρωταγωνιστών
της υπόθεσης τελειώνουν σε «-άκης».
Ό πως λέμε Π απαμαρκάκης, Πρινιωτάκης, Μητσοτάκης κ.ο.κ. Ταυτόχρονα
ορισμένοι του Μ αξίμου υποδεικνύουν
ως «δελφίνο» τον υπουργό Υγείας κ. Δ.
Αβραμόπουλο, βάζοντάς τον έτσι απέ
ναντι στη Ντόρα, η οποία μάλλον πήρε
με το μέρος της τον κ. Μ έίμαράκη, που
βαρέθηκε την «εξορία» του Υπουργεί
ου Εθνικής Άμυνας.
Σε κάθε περίπτω ση, είναι προφανές
ότι η κυβέρνηση δεν θα άντεχε και την
απομάκρυνση του κ. Δούκα, επειδή αυ
τή δεν μπορούσε να γίνει χω ρίς την
απομάκρυνση και του κ. Αλογοσκούφη

και τις συνακόλουθες διαλυτικές τά
σεις στο κυβερνητικό σχήμα. Γι’ αυτό
και επελέγη η θυσία του πρώην υπουρ
γού Απασχόλησης, αλλά για άλλο λό
γο: Ό τι δηλαδή είχε ως δεξί του χέρι
κάποιον που έπαιζε στο Χρηματιστή
ριο. Παράπτωμα πολύ μικρότερο από
το να κατηγορηθεί ως εγκέφαλος της
ληστείας των Ταμείων. Έτσι ο κ. Τσιτουρίδης, μέχρι νεωτέρας, θα το παίζει
θύμα κακών συνεργατών και τίποτε
παραπάνω.
VEGA, PLEXUS, ALGORE
Οι εισαγγελικές αρχές αναζητούν,
στο μεταξύ, στοιχεία και αποδείξεις
που ενδεχομένως να συνδέουν τον Ευ
γένιο Παπαδόπουλο με την κακουργηματική πράξη της νομιμοποίησης εσό
δων από παράνομες δραστηριότητες.

Επελέγη η θυσία του Τσιτουρίδη,
για το λόγο ότι είχ ε ως δ εξί του
χέρι κάποιον που έπαιζε στο
Χρηματιστήριο. Παράπτωμα πολύ
μικρότερο από το να κατηγορηθεί
ως εγκέφαλος της ληστείας των
Ταμείων

Οι έρευνες τοποθετούνται χρονικά
στην επίμαχη περίοδο άνθησης του ελ
ληνικού χρηματιστηρίου (1999-2001)
με τις μετοχές «φούσκες», όταν η πρώ 
ην ανακρίτρια Κωνσταντίνα Μπουρμπούλια, προφυλακισμένη σήμερα για
συμμετοχή στο παραδικαστικό κύκλω
μα, φέρεται να είχε εισπράξει 300.000
ευρώ σε λογαριασμό της στην Ελβετία
από τον επιχειρηματία Τρύφωνα Αποστολόπουλο. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, ο Ευγένιος Παπαδόπουλος και ο Τρύφωνας Αποστολόπουλος
σχετίζονται μέσω των off shore εται
ριών Vega International και Plexus
Corporation, αλλά και μέσω της κυ
πριακώ ν
συμφερόντων
εταιρείας
Algore. Το όνομα του κ. Αποστολόπουλου εμπλέκεται στην αγοραπωλησία
μετοχών της εισηγμένης εταιρείας «Σι-

γάλας», όπως και του κυρίου Παναγιώ
τη Πανούση (επίσης μεγαλομετόχου
της εταιρείας), για τους οποίους η δι
καστική έρευνα, που αφορά συνολικά
30 φυσικά και νομικά πρόσωπα, βρί
σκεται σε εξέλιξη.
«Vega» σημαίνει δεξιοτέχνης της λύ
ρας, κι όσο γ ι’ αυτό οι γαλάζιοι ειδήμο
νες του Χρηματιστηρίου αποδείχθη
καν... μαέστροι στα οικονομικά παιχνί
δια, τόσο όταν έκαναν πάρτι στη Σοφοκλέους, όσο κι όταν μετέφεραν το πάρτι, για... πάρτη τους, στα ασφαλιστικά
ταμεία. «Plexus» σημαίνει πλέγμα, δί
χτυ, κι αν μη τι άλλο στα δίχτυα αυτού
του είδους των χρηματιστών έπεσαν
αρχικά χιλιάδες ανυποψίαστοι παίκτες
του Χρηματιστηρίου και στη συνέχεια
ένας μεγάλος αριθμός «ανίδεων» διοι
κητών ταμείων. Και η λέξη «Algore» έχει
τέλος σχέση με τους αλγορίθμουςαπό τέτοιους γεμίσαμε τον τελευταίο
καιρό με τα δομημένα ομόλογα.
Οι τρεις αυτές εταιρείες ξεσκονίζο
νται τώρα, προκειμένου να βρεθούν οι
αμαρτωλές σχέσεις του κ. Παπαδόπουλου. Και οι τρεις έχουν άμεση σχέ
ση με τα παιχνίδια στη Σοφοκλέους,
τότε που ορισμένοι επιχειρηματίες
ανέβαζαν και κατέβαζαν μετοχές,
«φούσκωναν» εταιρείες «κουφάρια»
και κέρδιζαν δισεκατομμύρια. Μέσω
αυτών των υπεράκτιων εταιρειών,
επενδυτές σαν τον κ. Τρύφωνα Αποστολόπουλο, τον κ. Παν. Πανούση της
κατασκευαστικής ΑΤΤΙΚΑΤ και τον κ.
Ευγένιο Παπαδόπουλο της ΝΔ, χειρα
γωγούσαν μετοχές εταιρειών και έκα
ναν γερή μπάζα. Το «δεξί χέρι» του κ.
Τσιτουρίδη είχε μάλιστα πρωταγωνι
στικό ρόλο, αφού ήταν πρόεδρος ή μέ
λος διοικητικών συμβουλίων εταιρει
ών, όπως των θυγατρικών της ΑΤΤΙΚΑΤ
«Ακτή Βουλιαγμένης» και «Ακτή Aλι
μού», της «Νηματεμπορικής» κ.λπ., οι
οποίες αποτέλεσαν τα οχήματα για να
γίνει ένα μέρος του τζόγου στη Σοφο
κλέους. Τότε κάποιοι στη Ρηγίλλης
χρησιμοποιούσαν κατά κόρον την έκ
φραση «λαμόγια», που τους επιστρέφεται τώρα με τον χειρότερο τρόπο.
Σε αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, εμπι
στεύτηκε η κυβέρνηση και ο κ. Τσιτουρίδης, με «ρύθμιση της νύχτας» στη
Βουλή, την εποπτεία των αποθεματικών των Ταμείω ν.
$5|
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Ιδού η αστυνομία και οι φυλακές σας
του θ . Γεω ργαντέα

Το «ροκάνισμα» του Καραμανλή και της κυβέρνησής του δεν αρχίζει και ούτε
θα τελειώ σ ει με το σκάνδαλο των ομολόγων. Μ ετά την «απώλεια» του Σάββα
Τσιτουρίδη και τις κατά καιρούς απομακρύνσεις σειράς κυβερνητικών και
κρατικών παραγόντων, καθώ ς και συμβούλων υπουργών, τώρα ο
πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος και με το «πρόβλημα Πολύδωρα». Την
προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, ήλθαν όλα μαζεμένα για τον δεινοπαθούντα
υπουργό Δημόσιας Τάξης: Ε ξεγέρ σ εις στις φυλακές, αναρχικοί και
«τρομοκρατία».

ο προφ ίλ του υπουργού Δημό
σιας Τάξης θρυμματίζεται, κυ
ρίως εξαιτίας της αδυναμίας της
ΕΛ.ΑΣ. να ελέγξει τη δράση των
γνωστών-αγνώστων κουκουλοφόρων. Οι τελευταίοι, ως γνωστόν,
ανενόχλητοι εδώ και μήνες πραγματο
ποιούν κάθε τόσο επιθέσεις στο κέ
ντρο της Αθήνας, με αποκορύφωμα το
πρόσφατο «λαμπάδιασμα» του πέ
μπτου αστυνομικού Τμήματος στα
Εξάρχεια και του δρόμου, στον οποίο
βρίσκεται.
Την ίδια στιγμή, την εικόνα του
υπουργού Δημόσιας Τάξης «ψαλιδί
ζουν» και οι νέες τρομοκρατικές οργα
νώσεις που εμφανίστηκαν μετά την
εξάρθρωση τμήματος της 17 Νοέμ
βρη, για τις οποίες η ΕΛ.ΑΣ. δείχνει να
έχει μαύρα μεσάνυχτα, αφού, ως όλα
δείχνουν, έως τώρα δεν έχει βρει κανέ
να στοιχείο που θα την οδηγήσει στην
άκρη του νήματος, για να ξετυλίξει αυ
τή τη σοβαρή υπόθεση. Οι επιθέσεις
ομάδων που αυτοχαρακτηρίζονται ως
«αντι-εξουσιαστές» στο κέντρο της
Αθήνας, ο αφοπλισμός του αστυνομι
κού φρουρού του Προέδρου του Αρείου Πάγου, το «γάζωμα» του αστυνομι
κού Τμήματος Νέας Ιωνίας (το πιθανό
τερο με το πολυβόλο που εκλάπη από
τον φρουρό του κ. Κεδίκογλου) μαζί με
το -π ρ ο μηνών- θεαματικό κτύπημα
στην αμερικανική πρεσβεία, έχουν φέ
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ρει σε αφάνταστα δυσχερή θέση τον κ.
Πολύδωρα. Πόσο μάλλον, αφού ο
ίδιος και η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. αδυνα
τούν να παρουσιάσουν οποιοδήποτε
αποτέλεσμα.
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΦΙΑΣΚΟ
Αντί αυτού, ο υπουργός Δημόσιας
Τάξης και η κυβέρνηση, σε μια ακόμα
επίδειξη «καλής θέλησης» προς τις
ΗΠΑ, και ίσως και για να σκεπάσουν
κάπως το θόρυβο για το σκάνδαλο των
ομολόγων, οργάνωσαν την προηγού
μενη εβδομάδα ένα αστυνομικό σόου
τεραστίων διαστάσεων, δήθεν για να
αποτρέψουν μια επίθεση της Aλ Κάιντα στην αμερικανική πρεσβεία. Το
φιάσκο βέβαια, καλύφθηκε γρήγορα
τόσο από την κυβέρνηση όσο και από
το σύνολο των έντυπων και ηλεκτρονι
κών MME. Τα περισσότερα από αυτά,
άλλωστε, που είναι γνωστά για τις στε
νές σχέσεις τους με την πρεσβεία και
τους δημοσιογράφους-παπαγαλάκια
των ΗΠΑ, απέφυγαν επιμελώς να
ασκήσουν την παραμικρή κριτική στην
αμερικανική πρεσβεία και τους μηχανι
σμούς της CIA στην Ελλάδα για την
πρωτοφανή αποτυχία που είχαν σε αυ
τή την περίπτωση.
Ανεξαρτήτως αυτού, όμως, το θέμα
είναι πολύ σοβαρό, επειδή θυμίζει επο
χές Πιουριφόι. Η διαφ ορά είναι ότι ενώ
τότε οι κυβερνήσεις έδειχναν τον ελλη

νικό στρατό και έλεγαν στον αμερικανό πρέσβη «Ιδού ο στρατός σας», σή
μερα ο Β. Π ολύδωρας είπε στον κ. Ρις
«Ιδού η αστυνομία σας». Χωρίς να
υπάρχει καμία σοβαρή πληροφ ορία,
μόνο και μόνο επειδή ο κ. πρέσβης σή
κωσε το τηλέφω νο και απαίτησε άμεση
κινητοποίηση, ο κ. Π ολύδω ρας έσπευσε να υπακούσει και να διαθέσει την
προηγούμενη Τετάρτη 3.500 αστυνο
μικούς, προκειμένου να ανακαλυ
φθούν ο ι «αόρατοι» πυρήνες της Αλ
Κάιντα στην Ελλάδα και να ληφθούν
μέτρα στην πρω τεύουσα. Βέβαια, ο
Πολύδωρας ως έναν βαθμό δικαιολο
γείται, δεδομένου ότι μετά την επίθεση
με ρουκέτα στην πρεσβεία, οι Αμερικα
νοί τον βλέπουν με μισό μάτι. Ωστόσο,
το γεγονός ότι υπερέβαλε εαυτόν και
έστησε ένα γιγαντιαίο αστυνομικό σό
ου για να ικανοποιήσει τους αμερικανούς είναι παντελώς απαράδεκτο.
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
Μετά το φιάσκο, η αμερικανική πρε
σβεία, στις διαρροές που έκανε, επέ
μενε ότι στη Ελλάδα υπάρχουν φονταμενταλιστικοί πυρήνες, οι οποίοι μάλι
στα συνδέονται με ομάδες «σανταμικών» Ιρακινών που στο παρελθόν δρα
στηριοποιούνταν στην Ελλάδα. Να ση
μειω θεί όμως ότι προ τετραετίας, την
περίοδο που εισέβαλαν οι ΗΠΑ στο
Ιράκ, η ΕΥΠ του τότε υπουργού Δημό
σιας Τάξης Μ. Χρυσοχοΐδη, κατόπιν
απαίτησης του κλιμακίου της CIA στην
Ελλάδα, οργάνω σε «εισβολή» στην
ιρακινή πρεσβεία στην Αθήνα. Εκεί,
βρέθηκαν πολλές αυτοσχέδιες βόμ
βες, εκρηκτικά και όπλα. Ω στόσο, οι
ελληνικές αρχές, στις οποίες έχουν περιέλθει τα ευρήματα, ουδέποτε μέχρι
σήμερα ανακοίνωσαν τα αποτελέσμα
τα των ερευνών και ειδικότερα εάν τέ
τοιου είδους εκρηκτικά έχουν χρησι
μοποιηθεί (και από ποιον) στην Ελλά-

δα. Άκρως ενδιαφέρον είναι ότι δρα
στήρια συμμετοχή στην «επιχείρηση»
είχε το στέλεχος της ΕΥΠ και συνταγ
ματάρχης του Στρατού Κατσούλης, τον
οποίο Νεοδημοκράτες σε θέσεις-κλειδιά του Υπουργείου Αμύνης εμφάνιζαν
ως έναν από τους σημαντικούς κρίκους
στο μηχανισμό των τηλεφωνικών υπο
κλοπών που στήθηκε στη χώ ρα μας. Ως
γνωστόν, παρά το ότι το σκάνδαλο των
υποκλοπών έχει αποκαλυφθεί εδώ και
τουλάχιστον ένα έτος, ακόμα δεν έχουν
βρεθεί (!) οι εγκέφαλοί του και οι εκτε
λεστικοί βραχίονές του.
ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ 01 ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ
Μέσα στο χαμό των σκανδάλων και
της αναταραχής αυτής της περιόδου,
εκδηλώθηκε και η εξέγερση στις -υ π ο 
τιθέμενες- φυλακές υψίστης ασφαλεί
ας του Μ αλανδρίνου, η οποία, μέσα σε
μια ημέρα, εξαπλώθηκε στις σημαντι
κότερες φυλακές της χώρας. Ταχύτητα
που ενισχύει πάλι την υποψία για οργα
νωμένο σχέδιο. Το νέο ποιοτικό χαρα
κτηριστικό όμως, ήταν ότι, για πρώτη
φορά, δόθηκε τόσο ανοικτά «πολιτική
κάλυψη» και «πολιτική νομιμοποίηση»
στους φυλακισμένους. Την ίδια στιγμή
που εξαπλώνονταν οι εξεγέρσεις, στην
Αθήνα γίνονταν μίνι πορείες, η μια από
αυτές και στο σπίτι του Προέδρου της
Δημοκρατίας, συγκρούσεις με τα ΜΑΤ
και επιθέσεις με μολότοφ σε αστυνομι
κά τμήματα. Ενώ στο «χορό» της συ
μπαράστασής προς τους εξεγερθέντες έμπαινε και η «κουφοντινική» τάση
της 17 Νοέμβρη (δεν μπήκε η «γιωτοπουλική», που βρίσκεται σε κόντρα με
τους «κουφοντινικούς»).
Ό λα αυτά, αν και δεν επιβεβαιώ νουν
κάποια στενή σχέση ανάμεσα σε ετε
ρόκλητους χώ ρους (ποινικώ ν κρατου
μένων και πολιτικώ ν οργανώσεων)
εντός και εκτός των φυλακών, τουλάχι
στον δείχνουν ότι ο χώ ρος των φ υλα
κών προσφ έρεται για πολιτική εκμε
τάλλευση και για δημιουργία κλίματος
έντασης. Επειδή, όμως, στην Ελλάδα
«κόμμα φυλακών» δεν υπάρχει (μόνο
το ΚΚΕ είχε ΚΟΒες στις φυλακές και
συντόνιζε εξεγέρσεις), δικαιούται κα
νείς να αναρωτιέται πώ ς κάθε φ ορά
που υπάρχει πολιτική ένταση στην
Ελλάδα ξαφνικά παίρνουν φωτιά ο ι φ υ
λακές. Τα ερωτήματα γίνονται ακόμα

πιο
σοβαρά,
αφού είναι γνω 
στό ότι στις φ υ
λακές «κουμά
ντο» κάνουν συ
χνά παρακρατι
κά κέντρα, στα
οποία διαπλέκονται κρατικοί
και κομματικοί
«νταβατζήδες»
με μεγαλονονούς της νύχτας. Δη
λαδή, ιδιαιτέρως ισχυροί κύκλοι,
με άφθονα χρήματα από παράνο
μες δραστηριότητες, τόσο εντός όσο
και εκτός των φυλακών.
Στις φυλακές του Μαλανδρίνου η
εξέγερση ξεκίνησε επειδή -ό π ω ς υπο
στήριζαν οι κρατούμενοι, αλλά διέψευδαν κατηγορηματικά οι σωφρονιστικοί
υπάλληλοι- ξυλοκοπήθηκε ο εμφανι
ζόμενος ως «αντιεξουσιαστής», Γ. Δημητράκης, ο οποίος συνελήφθη πέρυ
σι για σειρά ληστειών ως μέλος της
«συμμορίας με τα μαύρα». Ωστόσο,
κοινή πεποίθηση είναι ότι, ακόμη κι αν
υπήρχε πυρήνας αναρχικών στη φυλα
κή -π ο υ δεν υπάρχει-, δεν θα μπορού
σε να κινητοποιήσει τους κρατουμέ
νους δίχως να δοθεί το «πράσινο φώς»
από τους ίδιους τους «αρχηγούς» των
κρατουμένων στις φυλακές. Δηλαδή,
τους επικεφαλής των τεσσάρων ομά
δων: Των Ελλήνων, των Αλβανών, των
Τσιγγάνων και των Ποντίων. Ό πως και
να ’χει, η ύπαρξη του «αντιεξουσιαστή»
στη φυλακή, και οι σχέσεις του με κύ
κλους των Εξαρχείων, φαίνεται ότι
βοήθησε στο να δοθεί και «πολιτικός
μανδύας» στην εξέγερση.
Αντίθετη άποψη, όμως, έχουν οι σω
φ ρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπο
στηρίζουν ότι η αναταραχή ήταν προ
γραμματισμένη εδώ και πολύ καιρό και
ότι απλά οι κρατούμενοι επέλεξαν αυ
τή την συγκυρία για να την πραγματο
ποιήσουν. Οι ίδιοι, αφού ισχυρίζονται
ότι ούτε καν χαστουκίστηκε ο Δημητράκης και ότι απλά αυτό διεδόθη ως
πρόσχημα για να εξεγερθούν οι κρα
τούμενοι, λένε ότι βασικός στόχος της
εξέγερσης ήταν να ξαναγίνει ήπιο το
καθεστώς χορήγησης αδειών. Σημειώ
νουν δε, ότι προ τριμήνου, όταν ξέσπα
σε θόρυβος, επειδή περίπου 15 κρα
τούμενοι που πήραν άδεια την τελευ

ταία τριετία δεν ξαναγύρισαν στη φυ
λακή, ελήφθησαν αυστηρότερα μέτρα
για τις άδειες. Μάλιστα, τότε αντικαταστάθηκε και η διοίκηση της φυλακής.
Η εξέγερση στο Μαλανδρίνο όμως,
έδειξε για μια ακόμη φορά πως οι «βαρώνοι» των φυλακών ζουν ανενόχλητοι
στο βασίλειό τους. Είναι χαρακτηριστι
κό ότι, σε έφοδο που έκαναν μετά την
εξέγερση, αστυνομικοί βρήκαν στα κε
λιά είκοσι κινητά τηλέφωνα, τα οποία
εδώ και καιρό χρησιμοποιούνταν από
«κυριλάτους» κρατούμενους. Κι αυτό
σε μια φυλακή που έχει χαρακτηριστεί
ως «υψίστης ασφαλείας» και δέχεται
στην απόλυτη πλειονότητά τους βαρυ
ποινίτες κρατούμενους.
Να σημειωθεί πως αυτή η «νέου τύ
που» φυλακή κατασκευάστηκε σύμφω
να με το αυστηρών προδιαγραφών μο
ντέλο των γερμανικών και των ολλανδι
κών σωφρονιστικών ιδρυμάτων και,
εκτός των ηλεκτρονικών συστημάτων,
των εσωτερικών κυκλωμάτων τηλεό
ρασης κ.λπ., οι πτέρυγες και τα προαύ
λια είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρό
πο, ώστε να καθίσταται δυσκολότερη η
εξέγερση και η κατάληψη της φυλα
κής. Παρ’ όλα αυτά όμως, λόγω της έλ
λειψης προσωπικού, την ώρα της εξέ
γερσης υπήρχαν μόνον 13 εξωτερικοί
φρουροί στη φυλακή, ενώ κανονικά
κάθε βάρδια πρέπει να αποτελείται
από 40 άτομα. Κάτι φυσικό, εάν ληφθεί
υπόψη ότι υπάρχουν ανάγκες για 151
εξωτερικούς φρουρούς, ενώ η φυλακή
έχει μόνον περί τους 80. Επίσης, προβλέπονται 150 σωφρονιστικοί υπάλλη
λοι, αλλά υπάρχουν 100. Συνολικά, σε
όλες τις φυλακές της Ελλάδας, υπάρ
χει προσωπικό 1.400 ατόμων, αλλά
απαιτούνται 3.500.
$§
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το καρδιογράφημα δείχνει πλέον ευθεία!
Η κοροϊδία καλά κρατεί από την κυβέρνηση για την πορεία της οικονομίας. Ενώ
διαλαλεί σε όλους τους τόνους τι καλά που πηγαίνουν τα πράγματα, τα
στοιχεία που αναγκάζεται να δώσει η ίδια στη δημοσιότητα την διαψεύδουν
πανηγυρικά και αποτελούν κόλαφο για τους ισχυρισμούς της περί επιτυχίας
των στόχων της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Σκηνές από την Ελλάδα του 2 0 0 7 σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς
η σημερινή οικονομική κατάσταση μας γυρίζει πίσω στη δεκαετία του '50.

πο το πρώτο κιόλας τρίμηνο της
φετινής χρονιάς ο προϋπολογι
σμός έχει εκτροχιατεί.Τα έξοδα
αυξάνονται με πολύ γρηγορότε
ρους ρυθμούς από τις προβλέ
ψεις, ενώ τα έσοδα είναι πολύ λιγότε
ρο από αυτές. Το έλλειμμα ανέβηκε
στα 676 εκατ. ευρώ έναντι 498 εκατ.
ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περυσίτ
νή περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του Γενικού Λογιστηρίου, που δεν μπο
ρούν να κρυφτούν, από τον Ιανουάριο
έως και τον Μάρτιο οι πρωτογενείς δα
πάνες του προϋπολογισμού εμφανί
ζουν υπερδιπλάσια αύξηση από τον
στόχο και έφθασαν τα 10,6 δις ευρώ
από 9 δις που ήταν πέρυσι, σημειώνο
ντας αύξηση κατά 18%, μετά συνολικά
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«έξοδα» του κράτους να φθάνουν τα
12,037 δις ευρώ. Στα έσοδα, η κατά
σταση είναι πολύ χειρότερη, με τον κ.
Γ. Αλογοσκούφη να σκέπεται διάφο
ρους «περίεργους» τρόπους για να τα
αυξήσει. Ενώ το Υπουργείο Οικονομι
κών προέβλεπε στον προϋπολογισμό
που ψηφίστηκε από την κυβερνητική
πλειοψηφία αύξηση 6,2%, τελικά αυτή
έμεινε στο 1,5%.
Το αδιέξοδο στο οποίο έχει φτάσει η
κυβέρνηση είναι απόλυτο. Ο υπουργός
Οικονομικών αναγκάστηκε να ανακοι
νώσει νέες περικοπές δαπανών 430
εκατ. ευρώ, ενώ διαμηνύει σε όλους
τους ενδιαφερομένους ότι για το άνοιγ
μα φταίει το δώρο του Πάσχα, λες και
αστό δεν ήταν προϋπολογισμένο!

Το καμπανάκι κτυπάει πολύ δυνατά
για την κυβέρνηση Καραμανλή, καθώς
βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά,
με το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνη
σης να έχει καταρεύσει από το σκάν
δαλο των ομολόγων και την άγρια και
χω ρίς τακτ κλοπή των αποθεμάτων
των Ασφαλιστικών Ταμείων. Και αυτό
όταν μέχρι πριν από 70 ημέρες ο πρω 
θυπουργός ήταν απόλυτα σίγουρος,
βοηθούντων και των δημοσκοπήσεω ν,
ότι θα κέρδιζε με περίπατο τις επόμε
νες εκλογές και δήλωνε ότι δεν πρόκει
ται να αυξήσει τις δαπάνες για ψηφο
θηρικούς λόγους.
ΑΫΠΝΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Αν
και οι οι δημοσκοπήσεις δέιχνουν οτι
το κυβερνών κόμμα προηγείται με π ά 
νω από μία μονάδα διαφ ορά από το
ΠΑΣΟΚ, η πιθανότητα αποκάλυψ ης και
άλλων ατασθαλιών από τα κομματικά
και κυβερνητικά στελέχη κόβουν τον
ύπνο από τον κ. Κ. Καραμανλή και τους
περί τα οικονομικά υπουργούς του. Οι
πιέσεις που αναμένεται να δεχτεί ο
υπουργός Ο ικονομίας για να αυξήσει
τις προεκλογικές δαπάνες προκειμένου να εξισσοροπήσει τα σκάνδαλα
αναμένεται να είναι τεράστιες. Με τα
δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγ
μή, είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να
αντεπεξέλθει στις πιέσεις αυτές, με οι
κονομικά και μόνο κριτήρια. Στο οικο
νομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλ
λά και προσω πικά ο ίδιος ο πρω θυ
πουργός, γνωρίζουν την κατάσταση
της ελληνικής οικονομίας. Γνωρίζουν
πολύ καλά ότι η έξοδος από την επιτή
ρηση ήταν ένα ουσιαστικά προεκλογι
κό δώ ρο του κ. Αλμούνια, για το οποίο
ενεχειριάστηκαν οι μισθολογικές αυ
ξήσεις των μισθωτών και συνταξιού
χων για τα επόμενα τρία τουλάχιστον
χρόνια. Ο φόβος όμως της εκλογικής
ήττας ή η νίκη με μικρή διαφορά από
το δεύτερο κόμμα προκαλεί ανατριχί-

ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο
ΑΛΕΞΑΝ ΑΡΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟ
λα στα κομματικά στελέχη, τα οποία
πιέζουν αφόρητα για παροχές, κάτι
που ως γνωστόν, παρά τις όποιες αντι
δράσεις του εκάστοτε υπουργού Ο ικο
νομικών, πάντα τελικά δίδονται, παραδίδοντας καμένη γη στην επόμενη κυ
βέρνηση, ανεξάρτητα αν είναι του δι
κού τους ή όχι κόμματος. Κλασσικό
παράδειγμα η πρώ τη κυβέρνηση Σημί
τη του 1996, η οποία θεω ρούσε ότι πα 
ρέλαβε καμένη γη από την αμέσω ς
προηγούμενη κυβέρνηση Παπανδρέου, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμμία ευθύνη γιατί δεν διαχειριζόταν αυ
τή τα οικονομικά του κράτους. Τέτοιος
παραλογισμός!
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ
Ό πως γίνεται φανερό, η ήδη κάκιστη
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας
αναμένεται να επιδεινω θεί με ραγδαί
ους ρυθμούς τους επόμενους μήνες,
όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα των
εκλογών. Η επόμενη κυβέρνηση, ανε
ξάρτητα αν είναι της Νέας Δ ημοκρα
τίας ή του ΠΑΣΟΚ, θα έρθει αντιμέτω
πη με ένα τεράστιο δημόσιο χρέος και
πολύ αυξημένα ελλείματα στον κρατι
κό προϋπολογισμό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ου
σιαστικά έκανε τα στραβά μάτια στις
οικονομικές επιδόσεις της Νέας Δ ημο
κρατίας, δεν φαίνεται ότι θα είναι ανε
κτική και στην κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές.
Ο επόμενος υπουργός Οικονομικών,
ανεξάρτητα από το πώ ς θα λέγεται, θα
πιεστεί από τις Βρυξέλλες να πάρει
επώδυνα μέτρα. Ακριβώς αυτά που δεν
θέλησε να πάρει ο κ. Αλογοσκούφης.
Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται
να υπάρξουν τιμω ρίες για την ελληνική
οικονομία απο ευρωπαϊκής πλευράς.
Το πρόβλημα της ελληνικής οικονο
μίας είναι δομικό. Δεν μπορεί να λυθεί
με «μέτρα - ασπιρίνες». Η βιομηχανία
σβήνει, τα τεράστια λάθη στην τουρι
στική πολιτική συνεχίζονται και από τη
Νέα Δ ημοκρατία, η ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας μηδενίζεται, οι τράπε
ζες αυξάνουν τα κέρδη τους με ιλιγγιώ δεις ρυθμούς, η πραγματική ανερ
γία αυξάνει, η ακρίβεια έχει ξεπεράσει
κάθε όριο. Κανένας δείκτης δεν δείχνει
ότι ο ασθενής μπορεί να ανακάμψει. Τα
τελευταία στοιχεία του ΕΚΚΕ είναι κα

ταλυτικά. Το 25% των παιδιών ηλικίας
από 7 έως 25 χρόνων ζουν κάτω από τα
όρια της φτώχειας. Τι άλλο χρειάζεται
κανείς για να καταλάβει ότι η οικονομία
της χώρας είναι νεκρή;
Το χειρότερο από όλα είναι ότι εν όψει
εκλογών οι πάντες θα ασελγήσουν πά
νω στο πτώμα της. Ή δη οι υπουργοί
ασχολούνται πλέον αποκλειστικά και
μόνο με την επανεκλογή τους. Το κυ
βερνητικό έργο έχει ήδη διακοπεί. Ό,τι
εξαγγέλεται είναι προεκλογικού χαρα
κτήρα και άμεσης απόδοδοσης.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η οικονομία έχει μπει στον αυτόματο.
Αυτό που γίνεται πλέον απόλυτα φανε
ρό είναι η πλήρης έλλειψη προτάσεων
από οποιαδήποτε πλευρά. Και αν η Νέα
Δημοκρατία δεν έχει άλλες προτάσεις,
το ΠΑΣΟΚ αδιαφορεί και περιμένει ως
ώριμο φρούτο να του πέσει η εξουσία
και το ΚΚΕ παραμένει εγκλωβισμένο
στις παλαιολιθικές του απόψεις, η Αρι
στερά τι κάνει; Γιατί σε μία ευνοϊκότατη
για αυτήν συγκυρία έχει σωπάσει και
δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη;
Είναι γνωστό ότι η οικονομία ήταν ένα
πεδίο στο οποίο η ανανεωτική αριστε
ρά είχε ουσιαστικότατες παρεμβάσεις
τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα
εγκλωβισμένη στις εσωτερικές της
έριδες και στις εσωτερικές της συ
γκρούσεις για το ποια τάση θα εκλέξει
βουλευτή, έχει πάψ ει να παράγει πολι
τική, δυστυχώς όχι μόνο στην οικονο
μία αλλά και στην παιδεία, την υγεία
και οπουδήποτε αλλού.
Αλλά όποιος δεν παράγει πολιτική εί
ναι σίγουρο ότι θα εξαφανιστεί πολιτι
κά. Διότι όταν κάποιος αγωνίζεται να
επιβιώ σει πολιτικά και κοινοβουλευτι
κά δεν έχει την πολυτέλεια να μην πα
ράγει πολιτική.
Πάντως, ανεξαρτήτως των προτάσε
ων που έχουν οι πολιτικές παρατάξεις
για την επαναφορά από το κώμα της
ελληνικής οικονομίας, το σίγουρο είναι
ότι όσο οι εκλογές καθυστερούν ο επό
μενος υπουργός οικονομίας θα παραλάβει όλους τους δείκτες στο κόκκινο.
Δηλαδή η γραμμή του καρδιογραφή
ματος θα είναι ευθεία. Και τότε όχι μία,
αλλά ούτε δέκα επιτηρήσεις δεν μας
σώζουν.
Τ.Μ.

Τ Ε Λ Ο Σ Μ ΙΑ Σ Ε Π Ο Χ Η Σ
Το αρχαίο κείμενο και μεταφραστι
κές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις
από τον Τζίμη Παπανικολόπουλο

ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο
ΑΑΕΞΑΝΔΡΕΥΣ
Κ Λ Ι ΤΟ Τ Η Λ Ο Σ Μ ΙΛ Σ K I I O X H I
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Ο Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς -άγνω 
στος στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό
και του οποίου «το ποιητικό κύρος
έφτασε στο απόγειό του μετά το β' πα
γκόσμιο πόλεμο» (J. Irm scher)- έζησε
στο β’ μισό του Δ ' αιώνα και το έργο
του βρίσκεται διασκορπισμένο στα
οχτώ από τα δεκαέξι βιβλία της Παλατινής Ανθολογίας. Την εποχή αυτή ο χρι
στιανισμός εδραιώνεται και ανακηρύσσεται επίσημη θρησκεία του κράτους,
ενώ τα αλλεπάλληλα διατάγματα του
Θεοδοσίου νομιμοποιούν τους νέους
διωγμούς που αναλαμβάνουν τώρα οι
χθεσινοί διωκόμενοι.
Ο Παλλαδάς, συγκλονισμένος από τα
τραγικά γεγονότα, θα διατυπώσει επι
γραμματικά την πικρία του :

Είμαστε αλήθεια ζωντανοί, ω Έλλη
νες
καθώς μας πήρε τώρα η συμφορά
κι έγινε η ζωή μας εφιάλτης;
Ή μήπως ζούμε εμείς κι έχει η ζωή
πεθάνει;
Για όσους εξακολουθούν να αναζη
τούν μέσα από τα ερείπια της Ιστορίας
το πνεύμα των Ελλήνων που χάθηκε, οι
στίχοι αυτοί θα αναδύονται από τα βά
θη του χρόνου ανέπαφοι καθώς συνο
ψίζουν επίκαιρες απορίες.

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

27

Φιλολαϊκές κυβερνητικές π ολιτικές:
Στον αστερισμό της «μιζέριας»
του Νίκου X. Βαρσοκέλη

0 Τύπος και τα Μ έσα Μαζικής Ενημέρωσης διαμορφώνουν την κοινή γνώμη ως
προς τις ασκούμενες από τις εκάστοτε κυβερνήσεις οικονομικές πολιτικές. Έτσι,
η ίδια πολιτική που χαρακτηρίζεται από τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης ως
φιλολαϊκή, την ίδια ώρα από τα αντιπολιτευόμενα κατακεραυνώνεται ως πολιτική
«λιτότητας». Κατά συνέπεια, τα κόμματα εξουσίας, που έχουν την υποστήριξη
μέσων με επίδραση στην κοινή γνώμη, επικρατούν τελικά επικοινωνιακά και η
άποψη-αίσθηση που μένει τελικά στους πολίτες είναι αυτή που κατάφεραν να
περάσουν τα δικά τους μέσα ενημέρωσης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο
μια από τις πρώτες κινήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, το 1982, ήταν ο έλεγχος
του Τύπου με κάθε πρόσφορο μέσο (η τηλεόραση και το ραδιόφωνο ήταν τότε
κρατικά και συνεπώς δεν γενάτο λόγος ελέγχου). Φαίνεται ότι εκ είν ες οι
πολιτικές του κινήσεις προσφέρουν μέχρι σήμερα ισχυρή υποστήριξη του
γραπτού και ηλεκτρονικού Τύπου προς το ΠΑΣΟΚ.
ε προηγούμενο άρθρο μου, που
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
Μακεδονία της 14-1-2007, υπο
στήριξα, χρησιμοποιώντας στοι
χεία από την στατιστική υπηρε
σία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί
ου (για την περίοδο 1964-2004 που
υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία), ότι
η πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση
Κ. Καραμανλή έδωσε την μεγαλύτερη
αύξηση των πραγματικών μισθών στην
βιομηχανία, ακολουθούμενη από την
κυβέρνηση της δικτατορίας και στην
τρίτη θέση βρισκόταν η πρώτη κυβέρ
νηση του Α. Παπανδρέου. Επιπλέον, η
δεύτερη κυβέρνηση Α. Παπανδρέου
υπήρξε η χειρότερη από πλευράς αύ
ξησης των πραγματικών μισθών, ακο
λουθούμενη από την κυβέρνηση Κ.
Μητσοτάκη. Τέλος, λαμβάνοντας υπό
ψη την πραγματική αύξηση του ΑΕΠ,
ως δείκτη αύξησης της παραγωγικότη-

Σ

0 Νίκος X. Βαρσακέλης είναι Αναπληρωτής
Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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τας, και παίρνοντας τη διαφορά από
την αύξηση των πραγματικών μισθών,
φαίνεται ότι η καλύτερη κυβέρνηση
από πλευράς αναδιανομής εισοδήμα
τος προς όφελος των εργαζομένων
ήταν η πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρ
νηση Κ. Καραμανλή, ενώ η χειρότερη
ήταν η κυβέρνηση της Δικτατορίας,
ακολουθούμενη από τη δεύτερη κυ
βέρνηση Α. Παπανδρέου και την κυ
βέρνηση Κ. Μητσοτάκη. Συγκρίνοντας
δε τις οκταετίες Α. Παπανδρέου και Κ.
Σημίτη διαπιστώνουμε ότι οι πραγματι
κές αμοιβές των εργαζομένων αυξήθη
καν 3,5 φορές περισσότερο στην πε
ρίοδο του συντηρητικού εκσυγχρονι
στή Κ. Σημίτη σε σχέση με την οκταε
τία του φιλολαϊκού Α. Παπανδρέου!
Ασφαλώς, η μεταβολή των πραγματι
κών μισθών στη βιομηχανία και η δια
νομή του πλεονάσματος είναι σημαντι
κός δείκτης για την εισοδηματική πολι
τική της χώρας. Οι κυβερνήσεις όμως
ασκούν, ταυτόχρονα, βραχυχρόνιες
μακροοικονομικές πολιτικές. Η μακρο
οικονομική πολιτική επηρεάζει τη ζωή
κυρίως των χαμηλών εισοδηματικών

τάξεων, μέσω της επίδρασης στην
ανεργία και τον πληθω ρισμό. Το ποσο
στό της ανεργίας και του πληθω ρι
σμού, σύμφωνα με τον A rthur Okun,
γνωστό οικονομολόγο που ασχολήθη
κε διεξοδικό με θέματα μεγέθυνσης
της οικονομίας αλλά και τις επιπτώσεις
των μακροοικονομικών πολιτικώ ν, επη
ρεάζουν πρωτίστως και σε σημαντικό
βαθμό τους φτωχούς. Η αύξηση της
ανεργίας πλήττει τους εργαζόμενους,
ενώ και η άνοδος του πληθω ρισμού
πλήττει σημαντικά τους εργαζόμενους
και τους συνταξιούχους, διότι μειώνει
την πραγματική αξία του εισοδήματος
τους. Ο Okun εισηγήθηκε την κατα
σκευή ενός δείκτη τον οποίο ονόμασε
«δείκτη μιζέριας» (m isery index), για να
δείξει τις αρνητικές ή θετικές επιπτώ 
σεις της άσκησης της οικονομικής πο
λιτικής στην οικονομία, και ειδικότερα
στους εργαζομένους. Ο δείκτης αυτός
κατασκευάζεται προσθέτοντας το πο
σοστό της ανεργίας και το ποσοστό
του πληθωρισμού. Ό σο υψηλότερος
είναι ο δείκτης τόσο δυσχερέστερη εί
ναι η θέση των εργαζομένων, διότι
πλήττονται είτε από υψηλή ανεργία, εί
τε από υψηλό πληθω ρισμό, είτε και
από τα δύο. Ο R. Barro, γνωστός, επί
σης, για τις μελέτες του σχετικά με
τους παράγοντες που προσδιορίζουν
την οικονομική μεγέθυνση μιας χώρας,
εισηγήθηκε τη διεύρυνση του δείκτη.
Σύμφωνα με τον Barro, τα επιτόκια εν
σωματώνουν την πρόβλεψη της αγο
ράς για τον μελλοντικό πληθω ρισμό.
Υψηλά επιτόκια ερμηνεύονται ως πιθα
νώς αυξημένος πληθω ρισμός στο μέλ
λον και συνεπώς μελλοντική χειροτέ
ρευση της θέσης των εργαζόμενων.
Επιπλέον, τα αυξημένα επιτόκια αποτε
λούν αυξημένο μελλοντικό χρηματοοι
κονομικό βάρος για τα νοικοκυριά και

δυσχεραίνεται η θέση τους. Ταυτόχρο
να, τα υψηλά επιτόκια αυξάνουν και το
χρηματοοικονομικό βάρος των επιχει
ρήσεων, με αποτέλεσμα την πιθανή
μείωση της παραγωγής στο μέλλον και
την αύξηση της ανεργίας. Όμως, η θέ

ση των εργαζομένων χειροτερεύει και
όταν η οικονομία κινείται με χαμηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης, διότι οι μισθοί αυ
ξάνουν, εάν αυξάνουν, με χαμηλούς
ρυθμούς, άρα και η βελτίωση του βιοτι
κού επιπέδου είναι αργή, ενώ αυξάνει

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πληθωρισμός: Η ποσοστιαία μεταβο
λή του δείκτη τιμώ ν καταναλωτή με
έτος βάσης το 2000.
Η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ υπο
λογίσθηκε χρησιμοποιώ ντας τον δείκτη
του ΑΕΠ με έτος βάσης το 2000. Δεν
χρησιμοποιήθηκε το έτος 1974 λόγω
της ιδιαίτερης πολιτικής κατάστασης
της χώρας. Η μακροχρόνια τάση υπολογίθηκε χρησιμοποιώ ντας το φίλτρο
Hodrick - Prescott. Η διαφ ορά μεταξύ
της μακροχρόνιας τάσης και του τρέ
χοντος ρυθμού μεγέθυνσης της οικο
νομίας είναι η απόκλιση που παρουσιά
ζεται στον πίνακα 1. Ό ταν το πρόσημο
είναι θετικό, σημαίνει ότι ο τρέχων ρυθ
μός μεγέθυνσης της οικονομίας είναι
μικρότερος από την μακροχρόνια τά
ση, ενώ εάν το πρόσημο είναι αρνητικό,
η οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερο
ρυθμό σε σχέση με την τάση.
Επιτόκιο: Το επιτόκιο τω ν μακροχρό
νιων ομολόγων, που χρησιμοποιεί ο
Barro, δεν είναι διαθέσιμο για την επισκοπούμενη περίοδο. Για τον λόγο αυ
τό, χρησιμοποιήθηκε το επιτόκιο της
Τράπεζας της Ελλάδος, μέχρι το 1997.
Μετά το 1997, χρησιμοποιήθηκε το
επιτόκιο δανεισμού για κεφ άλαια κίνη
σης, για το οποίο υπήρχε μεγάλη
χρνολογική σειρά στο ΔΝΤ. Τα δύο
επιτόκια συσχετίζονται με βαθμό 90%.
Ανεργία: Ο μέσος όρος της κυβερνη
τικής θητείας. Επειδή κατά την περ ίο 
δο 1950-1960 δεν είχαμε αξιόπιστα
στοιχεία για την πραγματική ανεργία,
λόγω κυρίω ς της μετανάστευσης, αυ
τή η παράμετρος δεν χρησιμοποιήθη
κε για τον υπολογισμό της περιόδου
αυτής.
Ο δείκτης «μιζέριας» (m isery index)
υπολογίζεται, σύμφ ω να με τον R.
Barro, προσθέτοντας τον πληθω ρι
σμό, το επιτόκιο, το ποσοστό της
ανεργίας και την απόκλιση του ρυθμού
μεγέθυνσης της οικονομίας από την
μακροχρόνια τάσ η.

και ο κίνδυνος να βρεθούν οι εργαζό
μενοι άνεργοι. Ο Barro εισηγήθηκε τη
διεύρυνση των δεικτών, που χρησιμο
ποιούνται στην κατασκευή του «δείκτη
μιζέριας», συμπεριλαμβάνονταςτο επι
τόκιο των μακροχρόνιων ομολόγων και

Π ίνα κας 1
Πληθωρισμός Επιτόκια Απόκλιση Ανεργία Δείκτης
ΑΕΠ
Μιζέριας
Κυβέρνηση
Κέντρου

7,9

12,0

2,02

21,9

Κυβέρνηση
Παπάγου

9,0

9,0

-1,54

16,4

Α' Κυβέρνηση
Καραμανλή

2,4

11,0

-0,14

13,2

Β' κυβέρνηση
Καραμανλή

1,9

6,0

0,19

6,54

14,6

Γ' κυβέρνηση
Καραμανλή

1,0

5,5

1,18

6,08

13,7

Κυβέρνηση
Γ. Παπανδρέου

1,9

5,5

-1,49

5,44

11,4

Κυβερνητική
Αστάθεια

2,8

4,5

1,65

4,76

13,8

Κυβέρνηση
Δικτατορίας

4,2

8,0

-1,68

3,20

13,7

Δ' Κυβέρνηση
Καραμανλή

12,9

11,0

-1,27

1,92

24,5

Κυβέρνηση
ΚαραμανλήΡάλλη

19,6

20,5

-0,20

2,49

42,4

Α ' Κυβέρνηση
Παπανδρέου

19,7

20,5

0,33

7,33

47,9

Β' Κυβέρνηση
Παπανδρέου

17,2

19,0

0,06

7,47

43,8

Κυβέρνητική
Αστάθεια

16,7

19,0

-0,73

7,24

42,2

Κυβέρνηση
Μητσοτάκη

16,4

21,5

0,75

8,62

47,3

Γ# Κυβέρνηση
Παπανδρέου

9,3

16,5

0,00

9,49

35,3

Α ' Κυβέρνηση
Σημίτη

3,8

12,3

-0,46

11,24

26,9

Β ' Κυβέρνηση
Σημίτη

6,8

0,05

10,81

21,2

3,5
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Διαφορικός
Δείκτης
Μιζέριας

5,9

-4,36

8 ,9 5

5

3 ,9 5

-2,07

11

9

2

0,14

-1

1,14

2 ,3 8

5,3

-2 ,9 2

0,22

6

11

-5

-0,19

1,8

-1,99

1,89

1,4

0 ,4 9

-6,50

5,75

6

-0,25

-1,18

-4,4

3,22

6,08

6,54

-0 ,46

0,95

2 ,6

-1 ,6 5

0,86

5,5

5,5

1,49

-3

4,49

5,44

5,92

-0 ,49

1,94

2,5

-0 ,5 6

3,45

5

5,5

-0,5

-1,65

-1,9

0,25

4,76
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την απόκλιση της αύξησης του τρέχο
ντος ΑΕΠ από την τάση. Χρησιμοποιώ 
ντας τον διευρυμένο «δείκτη μιζέριας»
(τον γνωστό στη βιβλιογραφ ία και ως
Barro Misery Index), ο Barro εκτίμησε
την αποτελεσματικότητα των μεταπο
λεμικών κυβερνήσεων των ΗΠΑ με κρι
τήριο τον «δείκτη μιζέριας». Ό σο χαμη
λότερος είναι ο δείκτης τόσο πιο θετι
κή είναι η πολιτική που εφαρμόζεται
για τους εργαζόμενους.
Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει, εξ όσων
γνωρίζω, καμία προσπάθεια για τον
υπολογισμό του «δείκτη μιζέριας» και
την αξιολόγηση με δεδομένα της αποτελεσματικότητας της οικονομικής π ο 
λιτικής των κυβερνήσεων. Χρησιμο
ποιώντας στατιστικά στοιχεία από την
στατιστική υπηρεσία του Διεθνούς Νο
μισματικού Ταμείου, και την αντίστοι
χη του Ο ργανισμού Ο ικονομικής Συ
νεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για
την ανεργία, εκτιμήθηκε ο «δείκτης μι
ζέριας» για την περίοδο 1950-2004. Η
περίοδος αυτή τω ν πενήντα χρόνων
χωρίσθηκε σε υποπεριόδους που αντι
στοιχούν στην εκάστοτε κυβερνητική
θητεία. Δεκαεφτά κυβερνητικές θητεί
ες εξετάζονται. Η περίοδος από τον
Ιούλιο του 1965 έως το πραξικόπημα
του 1967 λαμβάνεται ως μια κυβερνη
τική θητεία, με τον όρο Κυβερνητική
Αστάθεια. Το ίδιο και οι περίοδοι
1950-1952 (Κυβερνήσεις Κέντρου) και
1989-1990 (Κυβερνήσεις Τζανετάκη
και Ζολώτα). Οι κυβερνητικές θητείες
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στην
πρώτη στήλη του Πίνακα 1 πα ρουσ ιά
ζεται ο μέσος πληθω ρισμός, στη δεύ
τερη το επιτόκιο, στην τρίτη η απόκλι
ση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικο
νομίας από τον ρυθμό της τάσης και
στην τέταρτη το ποσοστό της ανερ
γίας. Ο «δείκτης μιζέριας» πα ρουσ ιά
ζεται στην τελευταία στήλη του πίνα 
κα. Ο υπολογισμός των επιμέρους δει
κτών και του «δείκτη μιζέριας» αναφέρεται στον μέσο όρο της κάθε κυβερ
νητικής θητείας. Στην υποσημείω ση
του πίνακα δίνονται αναλυτικά στοι
χεία για τον υπολογισμό του κάθε δεί
κτη.
Ό πω ς προκύπτει από τον Πίνακα 1, ο
υψηλότερος «δείκτης μιζέριας» χαρα
κτηρίζει την πρώ τη κυβέρνηση Α. Παπανδρέου, στη δεύτερη θέση βρίσκε

ται η κυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη, ενώ
στην τρίτη θέση βρίσκεται η δεύτερη
κυβέρνηση Α. Παπανδρέου. Στην αντί
περα όχθη βρίσκονται οι προδικτατορικές κυβερνήσεις, με καλύτερη την
κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου και αμέ
σως μετά την τρίτη κυβέρνηση Κ. Κα
ραμανλή (1961-63). Στην αντιδιαστολή
του συντηρητικού εκσυγχρονιστή Κ.
Σημίτη και του φιλολαϊκού Α. Παπαν
δρέου, η πλάστιγγα γέρνει σαφώς
υπέρ του Κ. Σημίτη, καθώς ο «δείκτης
μιζέριας» μειώθηκε ραγδαία επί πρω 
θυπουργίας του, φτάνοντας στα χαμη
λότερα επίπεδα της εικοσιπενταετίας.
Ο «δείκτης μιζέριας» επί Κ. Σημίτη είναι
περίπου ο μισός από τον αντίστοιχο
της οκταετίας Α. Παπανδρέου.
Ό σον αφορά τα επιμέρους χαρακτη
ριστικά του δείκτη, μπορούμε να παρα
τηρήσουμε τα παρακάτω: Κατά την
προδικτατορική περίοδο, οι κυβερνή
σεις Κ. Καραμανλή κατάφεραν να αποκλιμακώσουν τον πληθωρισμό, γεγο
νός που είχε επίπτωση και στα επιτό
κια, τα οποία από 11% στην πρώτη κυ
βέρνηση Κ. Καραμανλή μειώθηκαν στο
5,5% κατά την τρίτη θητεία. Από την
δεύτερη θητεία Κ. Καραμανλή παρατηρείται αποκλιμάκωση της ανεργίας,
η οποία από 6,54% μειώθηκε στο
4,75% μέχρι το 1967. Ενώ ο ρυθμός με
γέθυνσης, εκτός από την πρώτη κυ
βερνητική θητεία, βρίσκεται κάτω από
την τάση, στη συνέχεια, επί κυβερνή
σεων Γ. Παπανδρέου και δικτατορίας,
η οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα
σε σχέση με την τάση.
Μεταδικτατορικά, ο πληθωρισμός
επιταχύνει, κυρίως λόγω των πετρελαϊ
κών κρίσεων, επιβαρύνοντας τις κυ
βερνήσεις. Τα επιτόκια αυξάνουν με
παράλληλους ρυθμούς. Κατά την πρώ 
τη μεταδικτατορική κυβέρνηση Κ. Κα
ραμανλή η ανάπτυξη συνεχίζεται με
ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με την τά
ση, ενώ συνεχίζεται με κάποια επιβρά
δυνση και κατά την κυβερητική θητεία
Κ. Καραμανλή - Γ. Ράλλη. Παράλληλη
είναι και η μείωση της ανεργίας. Οι δύο
κυβερνητικές θητείες Α. Παπανδρέου
χαρακτηρίζονται από επιδείνωση όλων
των δεικτών -επιτάχυνση πληθω ρι
σμού, αύξηση της ανεργίας, υψηλά
επιτόκια και ρυθμός μεγέθυνσης κάτω
από την τάση. Επί κυβέρνησης Κ. Μη

τσοτάκη, ενώ μειώνεται ο πληθωρι
σμός, η μεγέθυνση είναι χαμηλότερη
από την τάση, η ανεργία αυξάνει, ενώ
τα επιτόκια δεν ακολουθούν την μείω
ση του πληθωρισμού. Οι επόμενες κυ
βερνήσεις Α Παπανδρέου και Κ. Σημί
τη μειώνουν τον πληθωρισμό, με κό
στος όμως σε ανεργία, ενώ τα επιτόκια
ακολουθούν την αποκλιμάκωση του
πληθωρισμού.
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΖΕΡΙΑΣ
Συνήθως, τα αποτελέσματα της οικο
νομικής πολιτικής που εφαρμόζει μια
κυβέρνηση (για παράδειγμα η δημο
σιονομική και η νομισματική) εμφανί
ζονται με χρονική υστέρηση. Εάν, για
παράδειγμα, μια κυβέρνηση εφαρμό
ζει πολιτική που προκαλεί πληθωρι
σμό, ένα μέρος των αποτελεσμάτων
αυτής θα διαχυθεί και στην θητεία της
επόμενης κυβέρνησης, η οποία πιθα
νόν να χρειασθεί να ασκήσει αντιπληθωριστική πολιτική. Για να ληφθεί
υπόψη αυτή η παράμετρος στην εκτί
μηση της αποτελεσματικότητας της
πολιτικής μιας κυβέρνησης, ο Barro
προτείνει τον «διαφορικό δείκτη μιζέ
ριας». Για τον υπολογισμό αυτού του
δείκτη ακολουθούμε την παρακάτω
διαδικασία: Υπολογίζουμε τον μέσο
όρο του πληθωρισμού, της ανεργίας,
των επιτοκίων και της απόκλισης του
ρυθμού μεγέθυνσης από την τάση της
υπό εξέταση κυβερνητικής θητείας.
Στη συνέχεια αφαιρούμε την αντίστοι
χη τιμή του οικονομικού μεγέθους κα
τά το τελευταίο έτος της προηγούμε
νης κυβερνητικής θητείας. Το άθροι
σμα των τεσσάρων διαφορών είναι ο
«διαφορικός δείκτης μιζέριας». Ο υπο
λογισμός, τόσο των διαφορών των
τεσσάρων οικονομικών μεγεθών από
το τελευταίο έτος, όσο και του «διαφο
ρικού δείκτη μιζέριας», μας δίνουν
πληροφόρηση σχετικά με την προ
σπάθεια βελτίωσης ή χειροτέρευσης
που κατέβαλε μια κυβέρνηση για τον
πληθωρισμό ή την ανεργία, για παρά
δειγμα, και γενικότερα για τον «δείκτη
μιζέριας». Εάν το πρόσημο της διαφο
ράς είναι αρνητικό, τότε η πολιτική της
κυβέρνησης μειώσε το οικονομικό μέ
γεθος ή τον «δείκτη μιζέριας», και
επειδή τα υπο συζήτηση οικονομικά
μεγέθη έχουν αρνητική επίδραση στην
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εργασία, η θέση των εργαζόμενων
βελτιώθηκε.
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα
τέσσερα συστατικά οικονομικά μεγέθη
του «δείκτη μιζέριας» -επιτόκιο, από
κλιση ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ
από την τάση, ποσοστό της ανεργίας
και πληθωρισμός. Στην διπλανή στήλη
από κάθε μέγεθος παρουσιάζεται η τι
μή του μεγέθους κατά το τελευταίο
έτος της προηγουμένης κυβερνητικής
θητείας. Στην επόμενη στήλη παρου
σιάζεται η διαφορά του μέσου μεγέ
θους από την τιμή της προηγουμένης
περιόδου. Στην τελευταία στήλη του
πίνακα παρουσιάζεται ο «διαφορικός
δείκτης μιζέριας», δηλαδή το αλγεβρι
κό άθροισμα του διαφορικού επιτοκί
ου, της διαφορικής απόκλισης του
ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ από την
τάση, της διαφορικής ανεργίας και του
διαφορικού πληθωρισμού.
Η κυβέρνηση που αύξησε περισσότε
ρο τον «δείκτη μιζέριας» προς τους ερ
γαζομένους, σε σχέση με την επιβά
ρυνση που κληρονόμησε από την
προηγουμένη κυβέρνηση, ήταν η κυ
βέρνηση Κ. Καραμανλή - Γ. Ράλλη,
στην δεύτερη θέση ήταν η κυβερνητι
κή αστάθεια του 1989-90 και στην τρί
τη θέση η προδικτατορική κυβέρνηση
Γ. Παπανδρέου. Αντίθετα, η κυβέρνη
ση η οποία βελτίωσε σημαντικά την κα
τάσταση για τους εργαζόμενους, σε
σχέση με την κατάσταση που κληρονό
μησε, ήταν η πρώτη μεταδικτατορική
κυβέρνηση Κ. Καραμανλή, στην δεύτε
ρη θέση ήταν η τρίτη κυβερνητική θη
τεία του Α. Παπανδρέου και στην τρίτη
θέση ήταν η πρώτη κυβέρνηση Κ. Σημί
τη. Προδικτατορικά, η δεύτερη κυβέρ
νηση Κ. Καραμανλή βελτιώνει την κα
τάσταση σε σχέση με το τελευταίο
έτος της προηγουμένης θητείας. Με-
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ταδικτατορικά, οι πρώτες κυβερνητι
κές θητείες του Α. Παπανδρέου φαίνε
ται να βελτιώνουν την κατάσταση σε
σχέση με το τελευταίο έτος της προη
γουμένης κατάστασης.
Να σημειώ σουμε στο σημείο αυτό ότι
η κυβέρνητική θητεία Κ. ΚαραμανλήΓ. Ράλλη συμπίπτει με την πετρελαϊκή
κρίση του 1978, γεγονός που αποτυπώνεται στην χειροτερεύση όλων των
δεικτών που απαρτίζουν τον «διαφορι
κό δείκτη μιζέριας». Δεύτερον, η πρώ 
τη μεταδικτατορική κυβέρνηση Κ. Κα
ραμανλή ασκεί μια σχετικά επιτυχημέ
νη αντιπληθωριστική πολιτική, μειώνο
ντας τον πληθω ρισμό κατά 14%, κατά
μέσο όρο, σε τρία χρόνια, χω ρίς ταυ
τόχρονα αυξημένο κόστος σε ανεργία
και μεγέθυνση. Τρίτον, η κυβέρνηση
Κ. Μητσοτάκη παραλαμβάνει μια κακή
κατάσταση από την κυβερνητική
αστάθεια. Τέταρτον, η δεύτερη κυβέρ
νηση Κ. Σημίτη δείχνει να επιβραδύνει
την βελτίωση του «δείκτη μιζέριας»,
γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη
που διατυπώθηκε ότι η δεύτερη θη
τεία του Κ. Σημίτη ήταν χειρότερη από
την πρώτη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η δεύτερη και τρίτη προδικτατορική κυβέρνηση Κ. Καραμανλή μπορούν
να χαρακτηριστούν οι καλύτερες στον
συνδυασμό «δείκτη μιζέριας» και «δια
φορικού δείκτη μιζέριας».
2. Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου επέ
τυχε τον χαμηλότερο «δείκτη μιζέριας»
μεταπολεμικά. Λαμβάνοντας όμως
υπόψη τον «διαφορικό δείκτη μιζέ
ριας», η επιτυχία αυτή μετριάζεται, κα
θώς η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου πα
ρέλαβε μια δυναμική από την τρίτη
προδικτατορική κυβέρνηση Κ. Καρα
μανλή, την οποία επιδείνωσε λίγο.
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3. Η πρώτη μεταδικτατορική κυβέρ
νηση Κ. Καραμανλή είναι η καλύτερη
από άποψη «διαφορικού δείκτη μιζέ
ριας», δηλαδή η πολιτική της βελτίωσε
σημαντικά την θέση των εργαζόμενων.
4. Η χειρότερη κυβέρνηση γ ια τους
εργαζομένους ήταν η πρώ τη κυβέρνη
ση Α. Παπανδρέου και δεύτερη η κυ
βέρνηση Μητσοτάκη. Συνολικά, η χει
ρότερη κυβερνητική περίοδος για
τους εργαζομένους ήταν η οκταετής
κυβέρνηση Α. Παπανδρέου 1982-1988
και στην συνέχεια η κυβέρνηση Μη
τσοτάκη. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι
Δ ιόσκουροι
της
προδικτατορικής
Έ νωσης Κέντρου, όταν κλήθηκαν να
κυβερνήσουν την χώ ρα κατάφεραν να
χειροτερεύσουν την θέση των εργαζο
μένων! Μ άλλον ήταν οι δύο όψεις του
ιδίου νομίσματος.
5. Ο μύθος του φιλολαϊκού πρω θυ
πουργού για τον Α. Παπανδρέου καταρρίπτεται από τους «δείκτες μιζέ
ριας» που αφορούν αποκλειστικά τους
εργαζόμενους. Δυστυχώς, οι ελλείψεις
των στατιστικών στοιχείων, και πιθανόν
όχι μόνο αυτές, δεν επέτρεψαν τόσα
χρόνια την αποδόμηση αυτού του μύ
θου. Αυτόν τον μύθο τον «πλήρωσε» ο
Κ. Σημίτης, καθώς κατηγορήθηκε από
το ίδιο του το κόμμα ότι εφάρμοσε
«ανάλγητη» πολιτική, εν αντιθέσει
προς τον Α. Παπανδρέου που εφ άρμο
σε «φιλοεργατική» πολιτική.
Κλείνοντας, σημειώνω ότι η ανάλυση
των οικονομικών δεδομένων και η δη
μοσίευση τους πρέπει να αποτελεί μέ
ρος της αποστολής των ακαδημαϊκών.
Σήμερα που διαθέτουμε πληθώ ρα στα
τιστικών στοιχείων, έχουμε χρέος να
προχω ρούμε στην ανάλυσή τους και να
προσφέρουμε στην κοινωνία μια όσο
το δυνατόν καθαρότερη εικόνα για την
κατάσταση της οικονομίας. Τα δεδομέ
να και η επιστήμη (όπως έλεγε ο Α. Αϊν
στάιν) είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι
στις ιδεοληψίες, τις προκαταλήψεις και
την προπαγάνδα. ΓΓ αυτόν τον λόγο εισηγήθηκα προς το Εργαστήριο Ο ικο
νομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θ εσσα
λονίκης τον υπολογισμό και την δημο
σίευση ανά τρίμηνο του «δείκτη μιζέ
ριας» και του «διαφορικού δείκτη μιζέ
ριας» της ελληνικής οικονομίας και των
υπόλοιπων χωρών της ΕΕ.
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Σε αγαστή συνεργασία
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έκλεψαν
τα Ταμεία
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Τις τελευταίες εβδομήντα ημέρες η χώρα ζει στον αστερισμό των δομημένων
ομολόγων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθώντας να κλείσει τις
τρύπες του προϋπολογισμού, που, παρά τις εκτιμήσεις της ότι θα περιοριστούν,
διευρύνονται συνεχώς, έβαλε χέρι στα αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων. Και
μάλιστα με ασυνήθιστα άγαρμπο τρόπο. Το Υπουργείο Οικονομίας δημιούργησε
δομημένα ομόλογα που προωθήθηκαν βιαστικά με όχι και τόσο νόμιμους τρόπους
στα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία, στις περισσότερες των περιπτώσεων, με
εισήγηση των διοικησεών τους, επένδυαν ομόφωνα σε αυτά, θεωρώντας μηδενικό
το ρίσκο που έπαιρναν για το μέλλον των χρημάτων των ασφαλισμένων τους.
υτό είναι γενικά το πλαίσ ιο στο
οποίο κινήθηκαν τα Ασφαλιστι
κά Ταμεία. Μετά το «σκάσιμο»
όμως της «βόμβας» για το ομό
λογο του ΤΕΑΔΥ και τις επακό
λουθες κινήσεις της J.P. M organ, η κυ
βέρνηση βρέθηκε στο στόχαστρο σύσ
σωμης της αντιπολίτευσης για τον
τρόπο με τον οποίο οικειοποιήθηκε τα
χρήματα των ασφαλισμένω ν, για το
ποιόν των διορισμένω ν διοικητών των
Ταμείων και για τις παραινέσεις του ει
δικού συμβούλου του κ. Τσιτουρίδη
για το πού αυτά θα επενδυθούν. Η π ίε
ση ήταν τόσο μεγάλη στον πρω θυ
πουργό κ. Κ. Καραμανλή, που ουσια
στικά τον εξώ θησαν να εκπαραθυρώ σει τον υπουργό Απασχόλησης, αν και
φαινομενικά με άσχετη αιτιολογία.
Και για μεν την Αριστερά ουδείς ψό
γος. Η συμβολή της στην επένδυση σε
δομημένα ομόλογα είναι ελάχιστη έως
αμελητέα. Το ΠΑΣΟΚ όμως, το οποίο
στήριξε όλη την αντιπολιτευτική του
πρακτική των τελευταίων δύο μηνών
στο σκάνδαλο των ομολόγων, «δεν δι
καιούται δια να ομιλεί» κατά την πρ ο
σφιλή έκφραση αείμνηστου επιφανούς
στελέχους του.
Το Αντί φέρνει στη δημοσιότητα την
απόφαση του Δ ιοικητικού Συμβουλίου
του ΤΑΠ-ΟΤΕ της 25ης Μάίου του
2006, με την οποία, μετά από εισήγηση
του Διευθυντή Ο ικονομικού-Π αροχών
του Ταμείου, τροποποιείται ο προϋπο
λογισμός του 2006 για την αγορά Ομο
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λόγων Ελληνικού Δημοσίου.
Η εισήγηση συγκεκριμένα αναφέρει
ότι «λόγω ευνοϊκών συνθηκών στην πα
ρούσα φάση, κρίνεται επωφελής για το
Ταμείο μας η επένδυση μέρους των δια
θεσίμων του κλάδου ασθένειας σε ομό
λογα του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία
επένδυση, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
δεν υπόκειται σε κανέναν ποσοτικό πε
ριορισμό. Τα διαθέσιμα του κλάδου
Ασθένειας ανέρχονται σήμερα σε
129.100.000. 00 ευρώ και επομένως
έχουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε
α π ’ αυτά το ποσό των 25.000.000,00 ευ
ρώ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται τρο
ποποίηση του προϋπολογισμού του
κλάδου Ασθένειας οικονομικού έτους
2006 με εγγραφή νέας πίστωσης ΚΑΕ
9859 (Αγορά Λοιπών Αξιών) ύψους
25.000.
000 ευρώ. Η τροποποίηση
θα επιφέρει αύξηση του προϋπολογιστικού ελλείμματος κατά το ποσό αυτό,
που θα ανέλθει στο ποσό των
104.501.188,00 ευρώ, το οποίο θα κα
λυφ θεί από τα ταμειακά υπόλοιπα
όπως φαίνεται στο συνυποβαλλόμενο
Φύλλο Μεταβολών του προϋπολογι
σμού. Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγη
ση της υπηρεσίας, αποφασίζει, ομόφω
να και με τη σύμφωνη γνώμη του Κυ
βερνητικού Εκπροσώπου, την τροπο
ποίηση του προϋπολογισμού οικονομι
κού έτους 2006 του Κλάδου Ασθένειας
με έγγραφη πίστωση ύψους 25.000.000
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Η επίμαχη ομόφωνη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠ-ΟΤΕ.

ευρώ στον κωδικό 9859 για ενδεχόμε
νη επένδυση σε ομόλογα Ελληνικού Δη
μοσίου.»
Τέλεια! Σε αγαστή συμφωνία σύσσω
μο το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΠΟΤΕ αποφασίζει την ενδεχόμενη επέν
δυση σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
25 εκατ. ευρώ. Προσέξτε: «εν
δεχόμενη»! Χωρίς να ξέρουν τους
όρους, χωρίς να γνωρίζουν πώς και
γιατί δίνουν τη συγκατάθεσή τους,
αφήνοντας σε τρίτους να εκτιμήσουν
σε ποιο ομόλογο θα επενδύσουν αυτό
το τεράστιο ποσό χρημάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠΟΤΕ, όμως, δεν αποτελείται από
αυτή
ακραιφνείς νεοδημοκράτες. Τέσσερα
μέλη του είναι από το κόμμα της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης, τα οποία και
αυτά έδωσαν τη συγκατάθεσή τους
για την «ενδεχόμενη επένδυση».
Και έρχεται σήμερα το ΠΑΣΟΚ και κα
τακρίνει την κυβέρνηση, υποστηρίζο
ντας ότι αυτό δεν ήξερε τίποτα και όλα
τα έκαναν οι κυβερνητικοί εν κρυπτώ.
Είναι καιρός να πάψει να κοροϊδεύει
το ΠΑΣΟΚ. Ή ξερε και αυτό πολύ καλά
και έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη
ληστεία των εισφορών των εργαζομέ
νων. Ο ,τι και να υποστηρίζει σήμερα εί
ναι έκτου πονηρού. Αιδώς, Αργείοι!
Τ.Μ.
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ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Τα αποτελέσματα,
προάγγελος μεγάλων ανατροπών
του Παντελή Κυπριανού

Οι αναλυτές διεθνώ ς, και ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα, στέκονται κυρίως
στο αποτέλεσμα των πρόσφατων γαλλικών προεδρικών εκλογώ ν και τις
προσωπικότητες των βασικών υποψηφίων. Οι περισσότεροι τις αναλύουν ως
επιστροφή στην παραδοσιακή αντιπαράθεση Δ εξιά ς - Αριστερός και
ταυτόχρονα υποσημειώνουν τις ιδιαιτερότητες του Σαρκοζί και της Ρουαγιάλ.
Κατά τη γνώμη μου, οι εν λόγω εκ λ ο γές σηματοδοτούν ανατροπές θεμελιω δώ ν
συντεταγμένω ν της γαλλικής πολιτικής ζωής, οι οποίες σύντομα θα έχουν
αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο παδοί του Σοσιαλιστικού Κόμματος διαδηλώνουν υπέρ της Σεγκολέν Ρουαγιάλ.

πό τη Γαλλική Επανάσταση και
εντεύθεν η πολιτική ζωή στη Γαλλία χαρακτηρίζεται από τρεις ιδι
αιτερότητες, οι οποίες αναπαράγονται στο χρόνο και διαμορφώ
νουν σε μεγάλο βαθμό την εσωτερική
και την εξωτερική της πολιτική.

Α

ΤΡΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
1. Ένα αίσθημα αυτάρκειας, ωσάν η
χώρα να αποτελεί ένα από τα κέντρα
του κόσμου, αν όχι το κέντρο. Αυτό
ανατροφοδοτείται μεταπολεμικά ποικιλοτρόπως από προσωπικότητές δια
34

φορετικές στην ιδεολογία, όπως ο Ντε
Γκωλ και ο Φρανσουά Μιτεράν. Στην
προσπάθειά του να επουλώσει το
τραύμα της γερμανικής κατάληψης και
να αντιπαλέψει την προϊούσα διεθνή
υποβάθμιση της Γαλλίας την περίοδο
του Ψυχρού Πολέμου, ο Στρατηγός
Ντε Γκωλ μετέρχεται διάφορα μέσα,
ανάμεσα στα οποία και η προβολή του
έθνους ως πρωταρχικού πυρήνα συλ
λογικής ύπαρξης. Κάτι ανάλογο θα
πράξει και ο Φρανσουά Μιτεράν, με τη
συνεχή αντιπαραβολή και αντιδιαστο
λή του γαλλικού κοινωνικού κράτους

έναντι του αμερικανικού φ ιλελευθερι
σμού και νεο-φιλελευθερισμού, με
στόχο να καταδείξει την υπεροχή του
πρώτου και, συνακόλουθα, την υπερο
χή του γαλλικού μοντέλου.
2. Από την Τρίτη Γαλλική Δημοκρα
τία, και ακόμη περισσότερο από τις
απαρχές του 20ού αιώνα, η γαλλική
πολιτική ζωή οργανώνεται γύρω από
δύο μεγάλους πόλους, τη Δεξιά και
την Αριστερά, στο εσω τερικό των
οποίων συνυπάρχουν μικρότεροι σχη
ματισμοί.
Μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, η εν
λόγω κομματική διάκριση σφραγίζεται
από την έντονη ανισορροπία στο εσω
τερικό των δύο πόλων. Μέχρι το 1974
στη Δεξιά κυριαρχούν οι Γκωλικοί και
στην Αριστερά οι Κομμουνιστές. Η κυ
ριαρχία των Κομμουνιστών στην Αρι
στερά και το γαλλικό πολιτικό σύστημα,
το οποίο ο Μωρίς Ντυβερζέ εννοιολόγησε ως ημι-προεδρικό, συντηρούν την
έντονη πόλωση ανάμεσα στους δύο πό
λους και διευκολύνουν την κυριαρχία
των Γκωλικών στην κεντρική πολιτική
σκηνή. Η πόλωση, με τη σειρά της, επι
τρέπει στους Γκωλικούς να έχουν το
πάνω χέρι επί των Κεντρώων και οι τε
λευταίοι να μην μπορούν να ξεφύγουν
από την κηδεμονία των πρώτων.
Το αίτημα για την ανατροπή του Γκωλισμού το 1965 οδηγεί το ΚΚΓ στην
αποδοχή της υποψηφιότητας Μιτεράν.
Έκτστε, χάρη στο συνδυασμό διαφ ό
ρων παραγόντων, δρομολογείται μία
διαδικασία αλλαγής των συσχετισμών
στο εσωτερικό του αριστερού πόλου
υπέρ των Σοσιαλιστών, η οποία κορυφώ νεταιτο 1981 με την εκλογή του Μιτεράν στην Π ροεδρία και την ευρεία νί
κη του κόμματός του στις βουλευτικές
εκλογές που ακολούθησαν.
3. Σε αντίθεση με τις χώρες της κε
ντρικής και βόρειας Ευρώπης, τα γα λ
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λικά πο λιτικά κόμματα, με μερική εξαί
ρεση το κομμουνιστικό, δεν ήταν και
δεν είναι κόμματα μαζών αλλά στελε
χών. Τα κόμματα, με άλλα λόγια, δεν
ήταν σε θέση να ελέγξουν και να κα
τευθύνουν την ψήφο τω ν εκλογέων. Η
χαλαρή σχέση τω ν ψ ηφ οφ όρω ν με τα
κόμματα είχε δύο συνέπειες: από τη
μία εξέθρεψ ε το φ αινόμενο τω ν τοπ ι
κών βαρώνων, συνήθω ς δημάρχω ν με
γάλων πόλεω ν, ο ι οπ ο ίο ι χάρη στην
προσω πική τους πελατεία αναδεικνύονται σε στελέχη τω ν κομμάτων
(όπως ο ι αποκαλούμενοι ελέφαντες
του Σοσιαλιστικού κόμματος). Από την
άλλη, η ψ ήφ ος τω ν Γάλλων ήταν σε
μεγάλο βαθμό απρόβλεπτη, πράγμα
που εξηγεί φ αινόμενα όπω ς η α πόρ ρι
ψη του Ευρωσυντάγματος ή ο απο
κλεισμός του Λ. Ζοσπέν από τον δεύ
τερο γύρο τω ν προεδρικώ ν εκλογών
του 2002.
ΕΚΚΟΛΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
Οι προαναφ ερθείσες τρεις ιδιαιτερό
τητες εξέθρεψαν και εξηγούν πολλά
από τα «καλά» και τα «κακά» της Γαλλίας. Η αίσθηση της υπολογίσιμης δύ
ναμης, γ ια παράδειγμα, της επέτρεψε
να ορθώ σει ανάστημα ενάντια στις δύο
υπερδυνάμεις την περίοδο του Ψυ
χρού πολέμου και τα τελευταία χρόνια
στις Η ΠΑ, προς μεγάλη χαρά όλων
εμάς που δεν βλέπουμε με καλό μάτι
την αμερικανική παντοκρατορία.
Η αποστασιοποίηση, πάλι, των Γάλ
λων από τα πολιτικά κόμματα κατέστη
σε τη γαλλική πολιτική σκηνή αρκετά
απρόβλεπτη και επιδεκτική σε εκλογι
κές εκπλήξεις. Τα παραδείγματα είναι
πολλά: Από το Μάη του 1968 έως την
πρόσφατη απόρριψη του Ευρωσυντάγ
ματος και την εξέγερση των νέων, μετα
ναστών ως επί το πλείστον, στα προά
στια των μεγάλων πόλεων. Ο πολιτικός
βρασμός, σε συνδυασμό με την παρα
γωγή, παραδοσιακά, πρωτότυπης κριτι
κής σκέψης από αρκετούς γάλλους
διανοητές έδωσε στη Γαλλία μια ιδιαίτε
ρη πνευματική λάμψη, έτσι που μέχρι
σχετικά πρόσφατα τα πανεπιστήμιά της
δέχονται μεγάλο αριθμό ξένων φοιτη
τών. Ό λα αυτά εξηγούν γιατί η Γαλλία
έγινε για πολλούς σύμβολο της εξέγερ
σης και των ριζοσπαστικών ιδεών.
Σε όλα αυτά, όμως, υπάρχει και η

αντίθετη όψη. Η Γαλλία δεν κατάφερε
τις τελευταίες δεκαετίες να επιλύσει
βασικά προβλήματα (όπως η ανεργία
και η ένταξη των μεταναστών) και να
«προσαρμοστεί» στη διαδικασία της
παγκοσμιοποίησης. Κατά τρόπο παρά
δοξο, η χώρα-σύμβολο της εξέγερσης
και των κάθε είδους δικαιωμάτων είναι
μία χώ ρα με μεγάλα προβλήματα και
με μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές
και εκπαιδευτικές ανισότητες. Το κε
ρασάκι στην τούρτα ήταν το φούντωμα
του λεπενισμού, το οποίο έβλαψε, από
όσο μπορώ να γνωρίζω από τα πολλά
χρόνια παραμονής μου στη χώρα αυ
τή, πολύ την εικόνα της Γαλλίας ως την
κατ’ εξοχήν χώ ρα των κάθε είδους δι
καιωμάτων και αρωγής των αδυνάτων.
Οι πρόσφατες προεδρικές εκλογές
έβγαλαν στην επιφάνεια αρκετά από
τα παραπάνω προβλήματα και σημα
τοδότησαν τη μερική τουλάχιστον, αν
όχι ολική, υπέρβαση των δύο πρώτων
από τις τρεις προαναφερθείσες γαλλι
κές ιδιαιτερότητες.
Παρά και ενάντια στην φαινομενική
αναβίωσή του, το σχήμα Αριστερά Δεξιά, αν δεν αίρεται, αλλάζει ριζικά
περιεχόμενο. Σαρκοζί και Ρουαγιάλ
χρίστηκαν υποψήφιοι ενάντια ουσια
στικά στα ίδια τους τα κόμματα ως οι
μόνοι που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν με αξιώσεις την ψήφο των εκλο
γέων και το προεδρικό αξίωμα. Η καθί
ζηση του ΚΚΓ καθιστά τους Σοσιαλι
στές μόνο υπολογίσιμο πόλο της Αρι
στερός. Αυτό θα τους ωθήσει να επα
νεξετάσουν τη θέση τους στην πολιτι
κή σκακιέρα, πράγμα που κάνει ήδη η
Ρουαγιάλ.
Η αλλαγή στο εσωτερικό του πόλου
της Αριστερός επιτρέπει στον Μπάίρού και τους Κεντρώους (χάρη και
στην εκλογική τους επιτυχία) να δουν
διαφορετικά το μέλλον τους. Φτωχοί
συγγενείς, μέχρι τα σήμερα, των Γκωλικών, ελέω εκλογικού συστήματος και
της πόλω σης Δεξιάς - Αριστερός, μπο
ρούν τώ ρα να φύγουν από τη σκιά
τους και να διαπραγματευθούν αλλιώς
με τους στερημένους από συμμάχους
Σοσιαλιστές. Αν και η διαδικασία δεν
είναι εύκολη λόγω της χαλαρής σχέ
σης τους με τους ψηφοφόρους και την
ύπαρξη πολλώ ν μεγαλοπαραγόντων
στον χώ ρο του Κέντρου, το άνοιγμα

προς τους Σοσιαλιστές (και το αντί
στροφο) είναι μονόδρομος.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩ ΚΟΣΜΟ
Η επικείμενη αλλαγή του πολιτικού πε
δίου συνδυάζεται με έναν λόγο πιο
πραγματιστικό, απόρροια τόσο των σωρευμένων προβλημάτων όσο και της
ανάδειξης μιας νέας γενιάς πολιτικών.
Παρότι ο Σαρκοζί εστίασε την προεκλο
γική του εκστρατεία στο έθνος (σε ένα
βαθμό για να αποσπάσει ψήφους από
τον Λεπέν και να προσελκύσει στον δεύ
τερο γύρο τους ψηφοφόρους του), οι
εκλογές ήταν λιγότερο γαλλοκεντρικές
από ποτέ. Οι τρεις βασικές πια πολιτι
κές δυνάμεις, Γκωλικοί, Κεντρώοι και
Σοσιαλιστές, στρέφονται περισσότερο
προς τον έξω κόσμο, αφουγκράζονται
περισσότερο τους προβληματισμούς
του και θα δοκιμάσουν να είναι ενεργό
τεροι στις διεθνείς οικονομικές εξελί
ξεις και γενικότερα στη διαδικασία της
λεγάμενης παγκοσμιοποίησης.
Το άνοιγμα στον έξω κόσμο μπορεί να
γίνει πρόξενος νέων ανακατατάξεων,
τόσο σε γαλλική όσο και σε ευρωπαϊκή
κλίμακα. Σε αντίθεση με τον Σαρκοζί,
που φαίνεται περισσότερο φιλοαμερικανός, Κεντρώοι και Σοσιαλιστές είναι
περισσότερο φιλοευρωπαίοι. Ίσως το
κριτήριο αυτό συμβάλει στην αλλαγή
του γαλλικού πολιτικού χάρτη αλλά και
της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή.
Ο εξωτερικός προσανατολισμός φέρνει
ένα βήμα πιο κοντά Κεντρώους και Σο
σιαλιστές, προσέγγιση που μπορεί να
αποβεί καταλυτική για τους εσωτερι
κούς πολιτικούς συσχετισμούς και να
καταστήσει, προς ικανοποίηση πολλών
Ευρωπαίων, τη Γαλλία ατμομηχανή της
ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Οι αλλαγές που περιγράψαμε δεν είναι
αυτονόητες. Η βαριά σκιά του έθνους
δυσχεραίνει κάθε αλλαγή που αντιβαίνει
θέσφατα και παραδόσεις. Σε κάθε περί
πτωση, όλα δείχνουν ότι η Γαλλία δεν
πρόκειται να είναι η χώρα που γνωρίζου
με σήμερα. Από χώρα-σύμβολο της αμ
φισβήτησης, των μεγάλων ανατροπών
και των μεγάλων αντιφάσεων, τείνει να
γίνει μια χώρα όπως οι περισσότερες
άλλες, πιο πραγματιστική, λιγότερο
εθνοκεντρική και περισσότερο στραμ
μένη (πην καθημερινή ρουτίνα και τα
καθημερινά προβλήματα.
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Γαλλία: Η απόλυτη πτώση της Αριστερός
του Άκη Κοσώνα

Εκτός από το ζήτημα ποιος θα γίνει
πρόεδρος, οι γαλλικές εκλογές
έφ εραν με δραματικό τρόπο στην
επιφάνεια την ανυπαρξία της
Αριστερός, σχηματοποιημένης
τουλάχιστον σε πολιτικούς
οργανισμούς. Οι οργανισμοί που
πήραν μέρος στις προεδρικές
εκλο γές συγκέντρωσαν συνολικά
9%, ποσοστό που είναι το
χαμηλότερο στην ιστορία της
γαλλικής Αριστερός. Το ποσοστό
αυτό κινείται στα όρια του πολιτικού
διασυρμού, κυρίως για το
Κομμουνιστικό Κόμμα, αν σ κεφ τεί
κανείς ότι η συμβολή του ιστορικού
αυτού κόμματος στο 9% ήταν μόλις
1 ,9 3 % !

ο υπόλοιπο συμπληρώθηκε από
την τροτσκιστική Κομμουνιστική
Επαναστατική Λίγκα, που είχε
υποψήφιο τον τριάντα ενός ετών
Ολιβιέ Μπεζανσενό και συγκέ
ντρωσε 4,08%, την επίσης τροτσκιστική
Εργατική Πάλη της παλαίμαχης αγωνί
στριας (και υποψήφιας στις προεδρικές
εκλογές απο το 1974) Αρλέτ Λαγκυγιέ,
που πήρε 1,33%, τον αντίπαλο της πα
γκοσμιοποίησης αγροτοσυνδικαλιστή
Ζοσέ Μποβέ (1,32%) και τον ακτιβιστή
Ζεράρ Σιβαρντί (0,34%) που στηρίχθηκε από το μικρό, τροτσκιστικής καταγω
γής, Εργατικό Κόμμα. Το ελάχιστο πο
σοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος
Γαλλίας δεν πρέπει να εντυπωσιάζει,
όσο κι αν ακούγεται παράδοξα μικρό. Η
πορεία του είναι σταθερά καθοδική από
το 1969 και μετά, όταν στις προεδρικές
εκλογές (που είχαν νικητή στον β' γύρο
τον Ζωρζ Πομπιντού) ο Ζακ Ντυκλό είχε
ψηφιστεί από το 21,27% του εκλογικού

Τ

36

σώματος. Λίγο έλειψε τότε να περάσει
το ΚΚΓ στον δεύτερο γύρο και να διεκδικήσει την προεδρία της δημοκρατίας.
Ο κεντρώος Αλαίν Ποέρ ήταν εκείνος
που πέρασε τελικά με 23,31%. Το 1974
το ΚΚΓ αποφασίζει να μην κατεβάσει δι
κό του υποψήφιο και να στηρίξει την
υποψηφιότητα Μιτεράν. Η επιλογή του
δεν είναι εύστοχη, διότι ο Φρανσουά Μιτεράν χάνει στον δεύτερο γύρο από τον
Βαλερύ Ζισκάρ ντ’ Εσταίν με 49,2% ένα
ντι 50,8%, αν και είχε πάει καλά στον
πρώτο γύρο (43,25% ο Μιτεράν,
32,60% ο ντ’ Εσταίν). Το 1981 είναι η τε
λευταία αξιοπρεπής εκλογικά εμφάνιση
του ΚΚ σε προεδρικές εκλογές, με τον
Ζωρζ Μαρσαί να συγκεντρώνει 15,35%.
Επτά χρόνια μετά, το 1988, ο υποψή
φιος του ΚΚ Αντρέ Λαζουανί πέφτει στο
6,76%, το 1995 ο Ρομπέρ Y ανεβάζει κά
πως το ποσοστό στο 8,64% αλλά από
εκεί και μετά το ΚΚΓ πέφτει σε χάος πο
λιτικής ανυποληψίας και ανυπαρξίας. Η
κυριαρχία των ιδεών Λε Πεν στη γαλλι
κή κοινωνία (διότι περί κυριαρχίας πρό
κειται όταν 15% του εκλογικού σώμα
τος επιδοκιμάζει με την ψήφο του τις
ιδέες του ακροδεξιού υποψήφιου) που
αγγίζει και παραδοσιακούς ψηφοφό
ρους του ΚΚ, η άνοδος της ανεργίας, η
παρουσία των ξένων εργατών, η αδυνα
μία του Κομμουνιστικού Κόμματος να
βρει πειστικές απαντήσεις για το ρόλο
της Αριστερός στην κοινωνία, η μη
επαρκώς αιτιολογημένη συχνή συνερ
γασία με το -συχνά κυβερνών- Σοσιαλι
στικό Κόμμα οδηγούν στο θλιβερό απο
τέλεσμα του 2002: 3,37% για τον Ρο
μπέρ Υ. Η περαιτέρω συντριβή είναι
απλώς θέμα χρόνου και έρχεται λίγες
μέρες πριν, στις εκλογές της 22ας
Απριλίου 2007, όταν η υποψήφια του
ΚΚΓ Μαρί Ζορζ Μπιφέ (που είχε διατελέσει υπουργός Νεολαίας και Αθλητι
σμού από το 1997 μέχρι το 2002 στην
κυβέρνηση του Σοσιαλιστή Λιονέλ Ζοσπέν) ψηφίζεται από το 1,93% όσων πή-

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ζακ Σιράκ.

ραν μέρος στις εκλογές. Το ΚΚΓ εκμη
δενίζεται εκλογικά και δύσκολα θα συνέλθει για να αποτελέσει εκ νέου εναλ
λακτική πολιτική λύση.
Το ρόλο αυτό τον παίζουν πια οι τροτσκιστές στις προεδρικές εκλογές, πό
τε στο πρόσωπο της Αρλέτ Λαγκυγιέ
πότε σε αυτό του νέου «σταρ» της εξω
κοινοβουλευτικής Αριστερός Ολιβιέ
Μπεζανσενό. Η αλήθεια είναι ότι οι αρι
στεροί γάλλοι ψηφοφόροι ποτέ δεν δί
στασαν να επιβραβεύσουν τα κόμματα
της Άκρας Αριστεράς όταν εκτιμούσαν
ότι αυτά είχαν ρόλο πρω τοπορίας και
διεκδίκησης, τιμωρώντας συγχρόνως
το συνεργασιακό ' Κομμουνιστικό Κόμ
μα που δεν πρόσφερε καμιά προοπτι
κή: Αν θέλω να ψηφίσω σοσιαλιστές
πάω απευθείας εκεί, ήταν η λογική που
επικράτησε στον κόσμο της Αριστε
ρός, και έτσι ήρθαν μάλλον φ υσιολογι
κά τα απίστευτα υπέρ της εξω κοινο
βουλευτικής Αριστερός ποσοστά που
έφθασαν το 12,76% στις εκλογές του
2002. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι
διαφωτιστικός:

X

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Νίκος και Αργυρώ Κοκοβλή:
ΕΚΛΟΓΕΣ
1969
1974
1981
1988
1995
2002
2007

Κ.Κ. ΓΑΛΛΙΑΣ

ΕΞΩΚΟΙΝ. ΑΡΙΣΤ.

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

21,27%
★

1,06%
2,70%
4,51%
4,47%
5,58%
12,76%
7,07%

22,33%

15,33%
6,76%
8,64%
3,37%
1,93%

Ο αστερίσκος στο 1974 δεν παραπέ
μπει σε μη συμμετοχή του Κομμουνιστι
κού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές,
αλλά στην στήριξη που παρείχε στον σο
σιαλιστή υποψήφιο Φρανσουά Μιτεράν.
Σε ό,τι αφορά τα σημαντικότατα ποσο
στά της εξωκοινοβουλευτικής Αριστε
ρός, πρέπει να πούμε ότι αυτά κατά το
μεγαλύτερο μέρος τους οφείλονται στις
καλές επιδόσεις των τροτσκιστικών πο
λιτικών κομμάτων ή σχημάτων: Από το
7,07% των προεδρικών εκλογών του πε
ρασμένου μήνα, η Επαναστατική Κομ
μουνιστική Λίγκα έφερε 4,08% και η
Εργατική Πάλη 1,33%, κάτι που σημαίνει
ότι τα δύο κόμματα ψηφίστηκαν από
1.986.438 πολίτες. Τα ίδια κόμματα ψη
φίστηκαν το 2002 από 2.840.607 πολίτες
και το 1995 το ένα που πήρε μέρος στις
προεδρικές εκλογές (Εργατική Πάλη)
από 1.615.653 πολίτες.
Έχουμε εδώ το φαινόμενο της σχετι
κής σταθερότητας στην ψήφο προς την
εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, η οποία
από το 1981 και μετά δεν πέφτει κάτω
από το 4,45% ή τις 1.250.000 ψήφους,
κάτι που παραπέμπει αυτομάτως σε δο
μημένο, ακραία διεκδικητικό κίνημα, το
οποίο κινείται έξω από τις συντεταγμέ
νες των αστικών κομμάτων και εκφράζε
ται σταθερά και εμφατικά στις προεδρι
κές εκλογές.
Η εξέλιξη αυτή έφερε την περιθω ριο
ποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος
- ή η κρίση του ΚΚ οδήγησε στην ενδυ
νάμωση του εξωκοινοβουλευτικού αρι
στερού κινήματος. Είναι μάλιστα αξιο
πρόσεκτο ότι η ενδυνάμωση αυτή συνέ
βη από την ώρα που άρχισαν τόσο οι συ
γκρούσεις στις φτωχές γειτονιές του
Παρισιού αλλά και σε άλλες πόλεις της
Γαλλίας, όσο και η διάδοση του λαϊκίστικου διεκδικητικού λόγου του Λε Πεν και
ο εμβολισμός μεσαίων στρωμάτων από
το λόγο αυτό. Ουσιαστικά τα κόμματα
της Άκρας Αριστερός ήρθαν να οικοδο
μήσουν την αναγκαία κοινωνική αντιπο

—

ΑΛΛΟΣ ΑΡ0Μ0Σ ΑΕΝ ΥΠΗΡΧΕ
Αντίσταση - Εμφύλιος - Προσφυγιά

19,84%
11,23%
14,22%
16,13%
9,00%

λίτευση στον λόγο του Λε Πεν, που δεν
ήταν πια ένας γραφικός λόγος περιθω
ριακού ακροδεξιού εθνικιστή αλλά ένα
επικίνδυνος εισοδιστικός λόγος που
αφενός έμενε χωρίς ουσιαστική (και πει
στική) απάντηση από την επίσημη Αρι
στερά, αφετέρου ενσωματωνόταν κατά
τα χρήσιμα (και χρηστικά) του στοιχεία
από όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις.
Δεν είναι λοιπόν ότι δεν έχει καμιά ση
μασία ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος την
Κυριακή. Έχει. Μαζί με αυτό όμως έχει
μεγάλη σημασία η αναδιάταξη των πολι
τικών δυνάμεων σε μια χώρα που πάντα
έδινε τον τόνο στην παραγωγή και την
εξέλιξη των ιδεών. Η Σεγκολέν Ρουαγιάλ έκανε ότι ήταν δυνατό να κάνει,
ίσως και παραπάνω από αυτό. Αν κερδί
σει θα είναι έκπληξη, μια και το σύστημα
δουλεύει συνειδητά και με συνέπεια
υπέρ του Σαρκοζί. Όχι τόσο επειδή η
Ρουαγιάλ είναι επικίνδυνη και εκτός συ
στήματος, αλλά επειδή είναι ο (ουγγρι
κής καταγωγής με εβραία μητέρα γεν
νημένη στην Θεσσαλονίκη) Νικολά Σαρ
κοζί που ξέρει τη δουλειά. Και φαίνεται
πως μεταξύ ενός σκληρού δεξιού και
«ανθρώπου των αρχών» (με την έννοια
του principe και όχι των δυνάμεων κατα
στολής, με τις οποίες πάντως επίσης
διατηρεί άριστη σχέση, μια και είναι ο
ίδιος που τις κατηύθυνε, ως υπουργός
Εσωτερικών, κατά των αστέγων, ανέρ
γων και κολασμένων διαδηλωτών για να
ενοχοποιήσει στη συνέχεια τον αφελή
ευπατρίδη πρωθυπουργό Ντομινίκ ντε
Βιλπέν) και μιας αμήχανης (αμφισβη
τούμενης και στο ίδιο της το κόμμα) εκσυγχρονίστριας, θα προτιμήσουν τον
σκληρό, προστάτη άλλωστε κατά δήλω
σή του της γαλλικής ταυτότητας και μο
ναδικότητας. Μέσα σε όλ’ αυτά, η Αρι
στερά θα ψάχνει νέο δρόμο και ρόλο,
αφού ο παλιός έφτασε στο τέλος του,
όπως συνέβη και με τα εκλογικά ποσο
στά του κομμουνιστικού κόμματος: Πιο
κάτω δεν πάει. (Ή μήπως πάει;)
<$^

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

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

Συννεφιασμένη Κυριακή,
ομιχλώδης Δευτέρα
του Γιάννη Ανδρουλιδάκη

Τα αποτελέσματα του Α ' γύρου των γαλλικών προεδρικών εκλογών
επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά εκείνα που ήθελαν τους παραδοσιακούς
σχηματισμούς της Αριστερός να συγκεντρώνουν ένα από τα χαμηλότερα
ποσοστά της ιστορίας τους και τον υπεραντιδραστικό Σαρκοζί να προηγείται
καθαρά της Σεγκολέν Ρουαγιάλ στη μάχη για την προεδρία. Η διαφορά των 5,5
μονάδων μεταξύ των δύο βασικών υποψηφίων είναι η μεγαλύτερη διαφορά που
υποψήφιος της Δ εξιά ς εξασφ αλίζει έναντι του υποψήφιου των Σοσιαλιστών τα
τελευταία 39 χρόνια. Το ποσοστό δε που συγκέντρωσαν οι 6 υποψήφιοι της
Αριστερός είναι το χαμηλότερο ποσοστό που συγκεντρώνει αυτός ο χώρος από
τη συγκρότησή του. Το παζλ των εκλογικών αποτελεσμάτων συμπληρώνεται
από την εντυπωσιακή άνοδο του Κέντρου, όπου ο υποψήφιος Μπαϊρού
τριπλασιάζει τις ψήφους που είχ ε πάρει το 2 00 2 (με ανάλογη ποσοστιαία
άνοδο), και την μεταφορά ενός ποσοστού 7% από το Εθνικό Μέτωπο και τον Ζαν
Μ αρί Λ ε Πεν σπι Δ εξιά και τον Νικολά Σαρκοζί. Αυτός ο τελευτα ίος,
συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό που έχ ει εμφανιστεί σε Α ' γύρο
προεδρικών εκλογών σπι Γαλλία τα τελευτα ία είκοσι χρόνια: ο τελευτα ίο ς
υποψήφιος που είχ ε ξεπ εράσ ει το 30% των ψήφων στον Α' γύρο ήταν ο
Φρανσουά Μ ιπ ερ ά ν το 1988.
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χάρτης των αποτελεσμάτων έκα
νε τους περισσότερους αναλυ
τές να μιλήσουν για δεξιά στρο
φή της γαλλικής κοινωνίας.
Ο πωσδήποτε υπάρχουν επιχει
ρήματα για να δικαιολογήσουν μια τέ
τοια άποψη.
Και η τεράστια πτώση της Αριστερός
(η οποία κατρακυλά από το 19,2% του
2002 στο 10,4% εφέτος), αλλά και η
επιτυχημένη μεταμόρφωση της γαλλι
κής, παραδοσιακά μετριοπαθούς, Δε
ξιάς σε ένα νεο-αντιδραστικό και υπερφιλελεύθερο μόρφωμα -ό χ ι απλά χω
ρίς κόστος αλλά και με κέρδος την συ
ντριπτική συσπείρω ση του εκλογικού
της σώματος γύρω από μία υποψηφιό
τητα- είναι στοιχεία που επιβεβαιώ
νουν αυτή τη θέση. Ωστόσο, μια πιο
προσεκτική ματιά στα στοιχεία δείχνει
ορισμένα άλλα στοιχεία:
Πρώτον, ότι η πραγματική μεταφορά
των ψήφων δεν γίνεται προς τα δεξιά,
αλλά προς το Κέντρο.Η Αριστερά και η
Άκρα Δεξιά χάνουν 9 και 7 μονάδες
αντίστοιχα, από τις οποίες οι Σοσιαλι
στές και η κοινοβουλευτική Δεξιά επω 
φελούνται μόλις κατά 2 μονάδες ο κα
θένας (έστω και εάν το σύνολο του πο
σοστού τους συγκεντρώνεται σε μία
μόνο υποψηφιότητα, έναντι τριώ ν το
2002). Οι υπόλοιπες 12 μονάδες μεταφέρονται στο Κέντρο, που από το 6,5%
περνά στο 18,5%.
Δεύτερον, ορισμένα άλλα στοιχεία
μάς δείχνουν ότι, περισσότερο από μια
στροφή της γαλλικής κοινωνίας προς
τα δεξιά, έχουμε να κάνουμε με μια
στροφή του γαλλικού πολιτικού σκηνι
κού προς τα δεξιά. Κάτι που δεν είναι
ακριβώς το ίδιο, έστω κι αν κινδυνεύει
να καταλήξει έτσι.

0

ΕΝΑ ΜΟΙΡΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
Για πολλούς μήνες, η προεκλογική
καμπάνια στη Γαλλία κινήθηκε γύρω
από το ερώτημα «Σαρκοζί ή όχι Σαρκοζί» και την κριτική και το σχολιασμό
των θέσεων του τέως υπουργού Εσω
τερικών των κυβερνήσεω ν Ραφαρέν
και ντε Βιλπέν, θέσεις που πλησίαζαν
επικίνδυνα τη φ ιλολογία του Ζαν Μ αρί
Λε Πεν.
Το πολιτικό λάθος της Αριστερός
-έ ν α από τα πολλά ά λλω σ τε- ήταν ότι
τον λόγο της μονοπώ λησε σχεδόν η
πολεμική στον Σαρκοζί, κάτι που εκ
των πραγμάτων κατέστησε τον ουγ
γρικής καταγωγής πολιτικό πρω ταγω 
νιστή της εκλογικής αναμέτρησης και
του εξασφάλισε έναν υψ ηλό -α ν και
σχετικά ανελαστικό- αριθμό φανατι
κών υποστηρικτών.
Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι αρκετοί
υποστηρικτές και ψ ηφ οφ όροι της Αρι
στερός -ό π ω ς και της άκρας Αριστε
ρ ό ς - κατευθύνθηκαν στην κάλπη για
να ψηφίσουν τον κεντρώο Φ ρανσουά
Μ παϊρού, μόνο και μόνο επειδή οι δη
μοσκοπήσεις έδειχναν ότι εάν προκρινόταν στον Β' γύρο είχε πάρα πολλές
πιθανότητες (και πάντως περισσότε
ρες από τη Σεγκολέν Ρουαγιάλ) να
κερδίσει τον Σαρκοζί.
Ό πως καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι ο
υποψήφιος της Αριστερός που κράτη
σε την «ανεξαρτησία» του από την κε
ντρική προεκλογική θεματική, επιμένοντας να παρουσιάζει το πρόγραμμά
του αντί να περιγράφ ει τους συνδυα
σμούς που χρειάζονται για να ηττηθεί
ο Σαρκοζί, ο Ο λιβιέ Μ πεζανσενό, ήταν
ο μόνος που επιβίω σε από το εκλογικό
Βατερλό της Αριστερός. Συγκέντρω
σε ποσοστό 4,1%, ίδιο περίπου με του
2002, αυξάνοντας ω στόσο κατά αρκε
τές εκατοντάδες χιλιάδες τις ψήφους
τους στην κάλπη.
Το εντυπω σιακό είναι ότι η προσ πά 
θεια της Αριστερός να δείξει ότι η ψή
φος σε αυτήν θα ήταν ό,τι π ιο χρήσιμο
για να ηττηθεί ο Σαρκοζί στον Β' γύρο
από την υποψ ήφ ια των Σοσιαλιστώ ν
είχε τα ακριβώ ς αντίθετα αποτελέσμα
τα.
Η Αριστερά κατοχύρωσε για τον εαυ
τό της το ρόλο του απόλυτου κομπάρ
σου, κατέληξε να εκφ ράσει την άνευ
όρω ν υποστήριξή της στη Ρουαγιάλ

στο Β' γύρο λίγα μόλις λεπτά μετά την
ανακοίνωση των εξιτ πο λτού Α ' γύρου
και αυτή η τελευταία, αφού πρώτα ευ
χαρίστησε τους υποψήφιους της Αρι
στερός, ξεκίνησε την επίθεση φιλίας
της προς την Κεντροδεξιά, από την
οποία ευελπιστεί να κερδίσει τις απα
ραίτητους ψήφους για τη νίκη (άλλω
στε το συνολικό ποσοστό Σοσιαλιστών
και Αριστερός δεν ξεπερνά το 37%)
και με την οποία ενδεχομένως θα συγκυβερνήσει εάν εκλεγεί.
ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Η επόμενη μέρα στη Γαλλία έχει δύο
ανοικτά ερωτήματα. Το ένα είναι φυσι
κά το ποιος ή ποια θα εκλεγεί Πρόε
δρος την Κυριακή, αφού το προβάδι
σμα του Σαρκοζί έδειχνε να μειώνεται
και δεν είχε ακόμα περάσει και από το
σκόπελο του ντιμπέιτ, το οποίο παρα
δοσιακά παίζει καθοριστικό ρόλο στις
γαλλικές εκλογές.
Από την άλλη, όποιος ή όποια κι αν
εκλεγεί, παραμένει στην πραγματικό
τητα εξαιρετικά ασαφές τι πολιτική θα
ακολουθήσει. Η μόνη πραγματική στα
θερά είναι ότι τόσο ο Σαρκοζί όσο και
η Ρουαγιάλ δεν πρόκειται να συνεχίσουν την πολιτική ρήξης με τις Ηνωμέ
νες Πολιτείες που ακολούθησε το δί
δυμο Σιράκ - ντε Βιλπέν.
Τόσο γιατί το «Όχι» στο Ευρωσύνταγμα έχει δημιουργήσει ένα φοβικό
σύνδρομο στη γαλλική πολιτική τάξη
σχετικά με το κατά πόσον μπορεί να
εμμένει στην ανεξάρτητη πολιτική της
Ευρωπαϊκής Έ νωσης με τη Γαλλία σε
ηγετικό ρόλο, όσο και γιατί αναμένε
ται και μια αλλαγή στον προσανατολι
σμό της αμερικάνικης εξωτερικής πο
λιτικής, ειδικά μετά τις εκλογές του
2008.
ΙΣΧΥΡΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ
Για τον Σαρκοζί, η αντίληψη αυτή συν
δέεται και με τη συμπάθειά του προς το
αγγλοσαξωνικό κοινωνικό μοντέλο, το
οποίο επίμονα προσπάθησε να δέσει
-σ ε όλη την προεκλογική περίοδο- με
τις λαϊκές παραδόσεις της πάντοτε
ισχυρής γαλλικής ακροδεξιάς. Είναι
ωστόσο εξαιρετικά αμφίβολο το κατά
πόσο ο Σαρκοζί θα κατορθώσει να είναι
ως Πρόεδρος τόσο σκληρός όσο ως
υποψήφιος Πρόεδρος.

Αφενός γιατί ορισμένες ισορροπίες
παραμένουν ισχυρές στην γαλλική
κοινω νία -ανεξάρτητα αν το εκλογικό
αποτέλεσμα μοιάζει φαινομενικά να
τις ανατρέπει- αφετέρου γιατί η κοι
νωνική εμπειρία δείχνει ότι δύσκολα
οποιαδήποτε κυβέρνηση παραμένει
αλώβητη όταν επιχειρεί να προω θή
σει αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. Η
πρόταση για παράδειγμα να νομιμο
ποιείται μια απεργία μόνο μετά από
μυστική ψ ηφοφορία του συνόλου των
εργαζομένων, που εμπεριέχεται στο
πρόγραμμα του Σαρκοζί, είναι μάλ
λον απίθανο να αντέξει στην πραγμα
τική ζωή.
Ακόμα λιγότερο καθαρά είναι τα
πράγματα σε περίπτωση νίκης της
Ρουαγιάλ. Το έτσι κι αλλιώς ασαφές
πρόγραμμα της υποψήφιας των Σο
σιαλιστών περιορίστηκε εκ των πραγ
μάτων ανάμεσα στους δύο γύρους σε
μία μόνο φράση: Να μη βγει ο Σαρκοζί.
Από εκεί και πέρα τα πάντα θα κριθούν
από το ποιοι θα είναι οι ενδεχόμενοι
συνεργάτες των Σοσιαλιστών σε μια
μελλοντική κυβέρνηση.
Εάν είναι το Κέντρο, είναι πολύ πιθα
νόν οι Σοσιαλιστές να προσπαθήσουν
να ασκήσουν πιο κοινωνική πολιτική,
ώστε να το εξωθήσουν σε έξοδο και να
το συρρικνώσουν. Αντίθετα, εάν επανεμφανισθεί η «πληθυντική Αριστερά»
είναι πολύ πιθανόν το Σοσιαλιστικό
Κόμμα να προωθήσει μια σοσιαλ-φιλελεύθερη πολιτική, ώστε να επαναπροσεγγίσει τους ψηφοφόρους του Κέ
ντρου, βάζοντας την Αριστερά ακόμα
πιο πολύ στη γωνία.
Αντιφάσεις και βοναπαρτισμοί με
πλούσια ιστορία στη γαλλική Αριστε
ρά, που όπως αποδεικνύεται δεν αφή
νουν λογαριασμούς απλήρωτους. Το
37% που συγκέντρωσαν όλες μαζί οι
δυνάμεις της -τω ν Σοσιαλιστών συ
μπεριλαμβανομένων- μετά από 5 χρό
νια κοινωνικών αγώνων και διεκδικήσε
ων αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Να ελπίζουμε ότι το κατά τεκμήριο ρι
ζοσπαστικό κοινωνικό κίνημα της Γαλ
λίας θα την επαναφέρει κάποτε στον
«ορθό δρόμο»; Κρίνοντας από την
ιστορία, η φράση «να ευχηθούμε» μοι
άζει για τη γαλλική Αριστερά ποιο ρεα
λιστική από τη φράση «να ελπίσουμε».
Κοντός ψαλμός όμω ς...
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Οι ελιγμοί ενός μεγαθήριου
στον παγκόσμιο ενεργειακό πόλεμο
του Σήψη Φιτσανάκη

Η συνεχιζόμενη αύξηση των ενεργειακώ ν τιμών τα τελευ τα ία χρόνια έχ ει φ έρ ει
στο στόχαστρο πολλών δυσαρεστημένων καταναλωτών την αμερικανική Exxon
Mobil, που θεω ρ είτα ι η καταχρηστικά πιο κερδοφόρα ετα ιρ εία στην υφήλιο. Κι
όμως, υπάρχει ένα ς ενερ γεια κός κολοσσός που δ ια θ έτει π ετρελαϊκά
αποθέματα εξαπλάσια εκείνω ν της Exxon Mobil, πλησιάζοντας μάλιστα τα
αποθέματα ολόκληρου του Ιράν. Η ετα ιρ εία αυτή ελ έγ χ ει τα μετοχικά κεφάλαια
εκατοντάδων ενεργειακώ ν οργανισμών παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση στο
φυσικό αέριο, αφού παράγει σχεδόν το 30% της ετήσιας παγκόσμιας
παραγωγής και δ ια θ έτει το μεγαλύτερο δίκτυο αγωγών στον κόσμο.
Ταυτόχρονα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη
και στην Ασία, ενώ από το 2 0 0 6 αναφέρεται επίσημα ως η τρίτη μεγαλύτερη
εταιρεία στον κόσμο. Η ετα ιρεία αυτή των 3 5 0 .0 0 0 εργαζομένω ν είνα ι η
ρωσική Gazprom, που εδ ρ εύ ει στη Μόσχα.

ριν από μερικούς μήνες, η
Gazprom πρωταγωνίστησε στη
σημαντικότερη
ενεργειακή
σύρραξη στην Ευρώπη μετά
την Ρωσο-Ουκρανική διαμάχη
του 2005. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο
του 2006, η κυβέρνηση της Λευκορω
σίας απέρριψε πρόταση της Gazprom
για διπλασιασμό των τιμών εξαγωγής
ρωσικού φυσικού αερίου στη χώρα. Η
εταιρεία, με την πολιτική στήριξη του
Κρεμλίνου, απάντησε απειλώντας με
τριπλασιασμό των τιμών και κατάσχε
ση του συστήματος διανομής φυσικού
αερίου της Λευκορωσίας. Τα μεσάνυ
χτα της 31 Δεκεμβρίου, λίγες ώρες
πριν την λήξη της διορίας που είχε επι
βληθεί από την Gazprom, η Λευκορω
σία ενέδωσε.
Όμως, δύο ημέρες αργότερα, ο -κα -
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Ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ.
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τά κανόνα ρ ω σ όφ ιλος- πρόεδρος της
χώρας Αλεξάντρ Λουκασένκο, επέβα
λε αιφνιδιαστικά στη Ρωσία φόρο 45
δολαρίω ν για κάθε τόνο ρωσικού πε
τρελαίου που περνούσε από τους
αγωγούς της με προορισμό την κε
ντρική Ευρώπη. Η απάντηση της Μό
σχας υπήρξε άμεση: διέκοψε ακαρι
αία την τροφοδοσία πετρελαίου
στους αγωγούς της Λευκορωσίας,
στερώντας ξαφνικά στην κεντρική Ευ
ρώπη από το 20% (Γερμανία, Βέλγιο,
Ολλανδία) έως το 80% (Ουγγαρία,
Σλοβακία) των καθημερινών της πε
τρελαϊκών αναγκών. Ό πως ήταν φ υσι
κό, η πίεση της Ευρώπης έκαμψε τα
χύτατα την αντίσταση της Λευκορω
σίας και η τροφοδοσία των αγωγών
αποκαταστάθηκε μερικά εικοσιτετρά
ωρα αργότερα. Το συμβάν ήταν όμως
αρκετό για να επιστήσει την προσοχή
των ενεργειακά εξαρτημένων Ευρω
παίων, καθώς και να επιβεβαιώ σει την
αυξανόμενη πολιτική ισχύ του ενερ
γειακού μεγαθήριου που ονομάζεται
Ρωσία.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
Αποτελεί κοινή παραδοχή πω ς η
πρωτοφανής ενίσχυση των συναλλαγ
ματικών αποθεμάτων του ρω σικού θη
σαυροφυλακίου οφ είλεται κυρίως
στον υπερτριπλασιασμό των ενεργεια
κών τιμών κατά την τελευταία πενταε
τία. Ό μως αυτό που γίνεται όλο και πε
ρισσότερο αντιληπτό είναι η συστημα
τική προσπάθεια της Μ όσχας να μετα
τρέψει την ενεργειακή της υπεροπλία
σε διεθνή πολιτική επιρροή. Ο λόγος
είναι προφανής: η Ρωσία διαθέτει αυ
τή τη στιγμή τα σημαντικότερα γνω
στά αποθέματα φ υσικού αερίου στον
κόσμο, που είναι κατά 100% μεγαλύτε
ρα εκείνων του Ιράν, της δεύτερης με
γαλύτερης παγκόσμιας δύναμης στο
φυσικό αέριο. Συνεπώς, η ρω σική βιο
μηχανία φυσικού αερίου συμβάλλει
κατά 22% στην παγκόσμια παραγωγή.
Είναι ίσως περιττό να τονιστεί η ενερ
γειακή σημασία της Ρωσίας γ ια τον
βιομηχανικό κόσμο και ιδιαίτερα για
την Ευρώπη. Ρω σικοί αγω γοί φυσικού
αερίου προμηθεύουν το 43% τω ν ανα
γκών της Γερμανίας, το 47% της Πο
λω νίας και το 96% της πλήρω ς εξαρ
τημένης Ελλάδας. Ταυτόχρονα, η Ρω
σία εξάγει πάνω από το 70% της ετή
σιας πετρελαϊκής της παραγω γής, κυ
ρίως σε χώ ρες της Ευρωπαϊκής Έ νω
σης, οι οποίες στο σύνολό τους απορ
ροφούν το 80% αυτών των εξαγωγών.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ό μως, παρά την εξαγω γική της ισχύ,
η Ρωσία αδυνατεί να ελέγξει τις πα
γκόσμιες τιμές πώ λησης του φυσικού
αερίου. Ο λόγος έχει να κάνει με την
τεχνική φύση του προϊόντος, που δια
φέρει σημαντικά από το πετρέλαιο. Το
τελευταίο μπορεί και μεταφέρεται
φτηνά ανά την υφήλιο με δεξαμενό-

πλοία. Αντίθετα, το φ υσικό αέριο, για
να μεταφερθεί οδικά ή θαλάσσια, χρει
άζεται πρώ τα να υγροποιηθεί (να με
τατραπεί δηλαδή σε υγραέριο) και κα
τόπιν να εξαερω θεί πά λι πριν τη χρήση
του. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και πολυέξοδη και είναι ο λόγος
που το φυσικό αέριο μεταφέρεται διε
θνώς μέσω αεραγωγών. Η κατασκευή
τους, αν και πολυδάπανη, είναι κατά
πολύ φτηνότερη από οποιαδήποτε άλ
λη μεταφορική μέθοδο.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν
όμως να συγκριθούν οι αεραγω γοί με
τα δεξαμενόπλοια. Η μεταφορική ευε
λιξία των τελευταίων ευθύνεται για την
παγκοσμιοποίηση της αγοράς πετρε
λαίου, κάτι που δεν ισχύει για την αγο
ρά φυσικού αερίου. Με άλλα λόγια, πε
τρελαιοπαραγωγές χώρες σαν την Σα
ουδική Αραβία μπορούν να μεταφέ
ρουν το πετρέλαιό τους με δεξαμενό
πλοια και φορτηγά σε οποιαδήποτε χώ 
ρα του κόσμου. Αντίθετα, η Ρωσία, μπο
ρεί να εξάγει το φυσικό της αέριο μόνο
σε χώρες που φιλοξενούν ρωσικούς
αγωγούς. Αστός είναι και ο λόγος που η
Ρωσία προμηθεύει με φυσικό αέριο
ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, αλλά
όχι την Ασία, την Αφρική, ή την Λατινική
Αμερική, οι οποίες προμηθεύονται το
φυσικό τους αέριο από άλλες πηγές.
Παράλληλα, η μονιμότητα των αγω 
γών έχει δημιουργήσει μια ιδιόρρυθμη
οικονομική κατάσταση: οι διεθνείς τι
μές διακίνησης φ υσικού αερίου μετα
βάλλονται κατά αραιά διαστήματα και
συχνά σταθεροποιούνται με διακρατι
κά συμβόλαια που διαρκούν δεκαετίες
ολόκληρες. Κάτι τέτοιο είναι λογικό,
εφόσον, από τη στιγμή που ένας αγω 
γός έχει κατασκευαστεί, είναι πολυέ
ξοδο και χρονοβόρο για τις χώ ρες που
προμηθεύονται μέσω αυτού φυσικό
αέριο να αλλάξουν προμηθευτή, όπω ς
και για τη χώ ρα-παραγω γό να διακόψει την παροχή στους συγκεκριμέ
νους πελάτες.
Ο αναπόφευκτος θρυμματισμός, αλ
λά και η στατική φύση, της παγκό
σμιας αγοράς φυσικού αερίου έχει
αποτρέψ ει τη δημιουργία πολυεθνι
κών καρτέλ, όπω ς είναι για παράδειγ
μα ο OPEC - ο Ο ργανισμός Πετρελαιο
παραγω γώ ν Εξαγωγών Χωρών. Ο
12μελής αυτός φορέας επιδιώ κει τον

Αγωγοί φυσικού αερίου στη βόρεια Σιβηρία. Ο ενεργειακός πλούτος του υπεδάφους
της απέραντης αυτής περιοχής είναι ανεξάντλητος.

καθημερινό έλεγχο των τιμών του πε
τρελαίου, βασιζόμενος στην ισχύ του
νόμου της αγοράς και της ζήτησης. Τα
κράτη μέλη του συγχρονίζουν την αυ
ξομείωση της πετρελαϊκής τους παρα
γωγής ανάλογα με την παγκόσμια ζή
τηση. Αυτή η απλή αλλά αποτελεσμα
τική τακτική θα ήταν πρακτικά δύσκο
λο να εφαρμοστεί στον τομέα του φυ
σικού αερίου. Παράλληλα, ως αραβι
κές χώρες, τα περισσότερα μέλη του
OPEC συνδέονται, όχι μόνο ενεργεια
κά, αλλά και γλωσσικά, πολιτικά, πολι
τιστικά και θρησκευτικά. Η ισχυρή αυ
τή διασύνδεση έχει ιστορικά αποτελέσει την αιχμή του πολιτικού δόρατος
του οργανισμού, προσδίδοντάς του
έναν υπολογίσιμο διεθνή ρόλο -ό π ω ς
θα θυμούνται όσοι έζησαν την ενεργει
ακή κρίση του 1973. Κάτι τέτοιο ομολογουμένως δεν ισχύει στην περίπτω 
ση των χωρών-παραγωγών φυσικού
αερίου, στις τάξεις των οποίων συγκα
ταλέγονται χώρες δίχως συνεκτικότη
τα μεταξύ τους, όπω ς είναι για παρά
δειγμα η Γουινέα-Ισημερινός, το Τρινι
ντάντ και το Τουρκμενιστάν.
ΚΑΡΤΕΛ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
Τα πράγματα όμως αλλάζουν. Το
2001, δημιουργήθηκε αθόρυβα στην
Τεχεράνη ένας πειραματικός συνασπι
σμός κρατών με το όνομα Gas

Exporting Countries Forum (GECF),
που στα ελληνικά μεταφράζεται ως
Συμβούλιο Χωρών Εξαγωγών Αερίου.
Τότε αρκετές δυτικές χώρες, με πρώ 
τες τις ΗΠΑ, θορυβήθηκαν από την
Ρωσο-Ιρανική αυτή πρωτοβουλία. Στα
επόμενα χρόνια η Ουάσιγκτον προ
σπάθησε να προσεταιριστεί κάποιες
από τις κεντροασιατικές χώρες-παραγωγούς φυσικού αερίου, όπως είναι το
Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν και το
Κιργιστάν, και να τις αποτρέψει από π ι
θανή ένταξη στο GECF. Όμως οι αλλε
πάλληλοι πόλεμοι και τα σκάνδαλα της
κυβέρνησης Μπους δεν επέτρεψαν
στους Αμερικανούς να ασχοληθούν
συστηματικά με το θέμα, από το οποίο
απείχε επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι η ανοδική εξέλιξη του GECF συ
νεχίστηκε ανεμπόδιστη.
Το Συμβούλιο αναπτύχθηκε σταδια
κά γύρω από τον Ρωσο-Ιρανικό ενερ
γειακό άξονα, με αποτέλεσμα να εντα
χθούν στις τάξεις των ενεργών μελών
του μερικές από τις πιο δραστήριες
πολιτικές αντιπάλους των ΗΠΑ, όπως
είναι -π έρ α από το Ιράν και τη Ρω σίαη Λιβύη, η Αίγυπτος, η Βολιβία και, φυ
σικά, η Βενεζουέλα. Είναι προφανές
πως η προσάρτηση μελών στο γκρουπ
είναι σε μεγάλο βαθμό επιλεκτική.
Έτσι εξηγείται η αποχή από το Συμ
βούλιο πολλών χωρών-παραγωγών
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στον GECF. Εάν και όταν το
φυσικού αερίου που είναι φιλικά
καρτέλ αυτό επισημοποιη
προσκείμενες προς τις Η ΠΑ,
θεί, τότε η δυνατότητα της
όπως είναι η Αυστραλία, η Αργε
Ευρώπης να διαπραγματεύ
ντινή, το Μεξικό, ο Καναδάς, η
εται τις τιμές τω ν ενεργεια
Σαουδική Αραβία και η Ινδία.
κών της εισαγω γώ ν θα πε
Το μήνα που μας πέρασε, το
ριοριστεί αισθητά.
GECF πραγματοποίησε μία ακό
Αλλά και γ ια τις ΗΠΑ, που
μα διεθνή συνάντηση, αυτή τη
σήμερα είναι σε μεγάλο βαθ
φορά σε επίπεδο υπουργών, στη
μό αυτάρκεις στον τομέα του
Ντόχα του Κατάρ. Υπήρξε η
φ υσικού αερίου, το μέλλον
πρώτη από τον Μάιο του 2006,
διαγράφ εται ιδιαίτερα δυσοί
όταν ο Αλεξάντρ Μεντβέντεβ, εκ
ωνο. Σύμφω να με τους δεί
των συντονιστών του γκρουπ,
κτες της ενεργειακής εται
και μέλος του διοικητικού συμ
ρείας British Petroleum , εάν
βουλίου της Gazprom, πρότεινε
οι ξέφ ρενοι ρυθμοί της κατα
για πρώτη φορά δημόσια την
νάλω σης φ υσικού αερίου
ίδρυση «μιας συμμαχίας προμη
στις ΗΠΑ συνεχιστούν, η χώ
θευτών αερίου με μεγαλύτερη
ρα θα εξαντλήσει τα περισ
[διεθνή]
επιρροή
από τον
σότερα εγχώ ρια αποθέματά
OPEC». Οι σύνεδροι προσπάθη
της σε δέκα το πολύ χρόνια.
σαν να κατευνάσουν τις ανησυ
Ό ταν αυτό συμβεί, η Ουάσιχίες των διεθνών παρατηρητών,
γκτον
θα αναγκαστεί να
επιμένοντας πως η δημιουργία
απευθυνθεί στη διεθνή αγο
καρτέλ δεν βρίσκεται στις άμε
ρά φ υσικού αερίου για να
σες επιδιώξεις τους. Όμως,
ικανοποιήσει τις ενεργειακές
εξερχόμενος από το συνέδριο, ο
της ανάγκες.
Σακίμπ Κελίλ, υπουργός ενέρ
Λ ογικά εκεί ακριβώ ς ποντά
γειας της Αλγερίας (από τους
ρουν και ο ι πρω τεργάτες του
κορυφαίους εξαγωγείς φυσικού
GECF, δηλαδή στο μετριααερίου στον κόσμο), παραδέχτη
σμό της διεθνούς πολιτικής
κε πως «μακροπρόθεσμα, οδεύ
υπεροχής τω ν ΗΠΑ μέσω της
ουμε προς τη δημιουργία ενός
επιφ αινόμενης ενεργειακής
καρτέλ φυσικού αερίου στα πρό Το καινούριο αρχηγείο της G azprom στη Μόσχα. Το
της εξάρτησης, η οποία εν
τυπα του OPEC». Οι δηλώσεις εξωπραγματικό του κέλυφος προδίδει τον αμύόητο πλούτο
δέχεται να αυξηθεί γεωμε
του Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργού της επιχείρησης.
τρικά με την πά ροδο του
Εξωτερικών της Ρωσίας, αν και
χρόνου. Υπό το π ρ ίσ μ α αυτό, η επόμε
λιγότερο ευθείς, υποδεικνύουν την παγκόσμιας ετήσιας παραγω γής και
ίδια μακροπρόθεσμη επιδίωξη: «Δεν το 60% των εξαγωγών. Είναι πρ ο φ α  νη δεκαετία θα είναι εξαιρετικά κρίσι
μη. Η Ρω σία θα πρ οσ παθήσ ει να συ
συζητάμε την ιδέα σύστασης ενός
νές πω ς η διαφαινόμενη σύμπραξή
στηματοποιήσει ακόμα περισσότερο
καρτέλ αερίου», δήλωσε ο Λαβρόφ. τους στοχεύει κατά κύριο λόγο στην
«Το ζήτημα είναι να εγγυηθούμε το νό παγκοσμιοποίηση της αγοράς φ υσι την ενεργειακή της επιρροή, ιδιαίτερα
μιμο δικαίωμα των παραγωγών αερίου
κού αερίου, μέσω του συντονισμού
σε ενεργειακούς εξαγω γείς φ ίλα προ
να συντονίζουν τη δράση τους. Αυτό
σκείμενους προς τις ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ
και της συστηματοποίησης πρακτικώ ν
προϋποθέτει μέτρα διασφάλισης [της
θα επιδιώ ξουν να ανεξαρτητοποιη
και οικονομικώ ν μεθόδων μεταφοράς
ισορροπίας μεταξύ] προσφοράς και του προϊόντος από χώ ρα σε χώ ρα.
θούν ενεργειακά με επενδύσεις σε
ζήτησης. Θα επικεντρωθούμε προσε Παράλληλα όμως, οι πολιτικές προε εναλλακτικές μορφ ές παραγωγής
κτικά πάνω σε αυτή την αρχή». Με άλ κτάσεις του διαφαινόμενου αυτού
ενέργειας ή ακόμα και με στρατιωτι
λα λόγια, δεν πρόκειται για καρτέλ
κούς τυχοδιω κτισμούς. Ό σο γ ια την
καρτέλ είναι προφανείς, ιδιαίτερα εάν
-α π λά θα λειτουργεί ως τέτοιο...
Ευρωπαϊκή Έ νω ση των 27 κρατών και
ληφθεί υπόψη πω ς οι ΗΠΑ και η Ευρω
παϊκή Έ νωση είναι οι μεγαλύτεροι κα των 23 επίσημω ν γλω σσώ ν... θα πρέ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ταναλωτές φυσικού αερίου στον κό π ει πρώ τα να επιδιώ ξει να συμφ ω νή
Από ενεργειακή άποψη, οι χώρες μέ σμο. Η τελευταία είναι σχεδόν ολο σει πάνω στα βασικά (σύνταγμα,
λη του GECF είναι κάθε άλλο παρά τυ κληρωτικά εξαρτημένη από τους
ασφάλεια, άμυνα) και κατόπιν να αρχί
χαίες. Στο σύνολό τους ελέγχουν πά ενεργειακούς της προμηθευτές, οι
σει κι εκείνη να ανησυχεί συλλογικά
νω από το 70% των αποθεμάτων φυσι δύο βασικότεροι εκ των οποίω ν (η Ρω για τη δική της επιφ αινόμενη ενεργει
ακή στενωπό.
σία και η Αλγερία) πρωτοστατούν
κού αερίου στον κόσμο, το 41% της
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ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΩΣΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ

Ο φράκτης στα σύνορα Μεξικού - Η.Π.Α.
φόβος φαίνεται ότι εί
ναι σήμερα ένα από τα
πιο βασικά συναισθή
ματα στις Η ΠΑ. Πέρα
από τα μέτρα που
έχουν παρθεί όσον αφ ορά
την παραχώ ρηση προ σ ω πι
κών δεδομένων για την είσο
δο στη χώ ρα και τα οποία
αποτελούν έναν εικονικό
φράκτη, έχει ήδη περάσει
από την Γερουσία το Secure
Fence Act, που επιτρέπει την
κατασκευή ακόμα 700 μιλίων
διπλού φράκτη στα σύνορα
μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού. Ο
φράκτης που θα κατασκευα
στεί θα ελέγχει το 1/3 των νότιων συνό
ρων που συνολικά είναι 1.952 μιλιά και
θα προστεθεί στα 106 μιλιά φράκτη
που υπάρχουν ήδη. Το Κογκρέσο θα
εγκρίνει α π’ ό,τι φαίνεται και επιπλέον
δαπάνες για την εγκατάσταση υψηλής
τεχνολογίας συστημάτων παρακολού
θησης (όπως κάμερες, ανιχνευτές κί
νησης και θερμότητας και ραντάρ), κα
θώς και περιπόλω ν, με σκοπό την απο
τροπή τουλάχιστον του 1/3 των πα ρά
νομων μεταναστών που εισέρχονται
στην χώ ρα (11.000.000 περίπου βρί
σκονται ήδη στις Η.Π.Α.) και την πλήρη
εξακρίβωση όσων νομίμω ς περνούν τα
σύνορα. Το συνολικό κόστος της φ ύ
λαξης των συνόρων θα φτάσει τα 21,3
δις δολάρια1, με το συνολικό κόστος
του φράκτη να υπερβαίνει τα 1,2 δις
δολάρια (πολλοί πιστεύουν ότι θα φτά
σει τα 7 δις). Με την δημιουργία του
φράκτη η περιβαλλοντική καταστροφή
θα είναι τεράστια, καθώς θα διαταραχθούν τα ευαίσθητα οικοσυστήματα
της περιοχής, ιδιαίτερα της πανίδας,
πέρα από την οπτική ασχήμια που θα
παρεμβληθεί στο τοπίο. Ό μως, πέρα
από το γεγονός ότι ο ι διάφ οροι ειδικοί
πιστεύουν ότι αυτός ο τρόπος δεν θα
λειτουργήσει, καθώς θα εξω θήσει
τους μετανάστες σε παράνομα κυκλώ 
ματα έναντι αμοιβής και άλλες διόδους

0

πιο επικίνδυνες (έρημος, θάλασσα,
τούνελ), θα ήταν ίσως καλύτερο να
χρησιμοποιηθεί μέρος των χρημάτων
αυτών για την καλυτέρευση της Μεξικανικής οικονομίας και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας με λύσεις όπως εκεί
νες των αρχιτεκτόνων James Corner,
Calvin Tsao, Eric Owen Moss και
Enrique Norten2ή ακόμα και στην ευκο
λότερη ένταξή τους στις ΗΠΑ.
Ο πρόεδρος του Μεξικού Felipe
Calderon δήλωσε: «Η ανθρωπότητα
έκανε ένα βαρύ σφάλμα όταν έχτιζε το
τείχος του Βερολίνου, και είμαι σίγου
ρος ότι οι ΗΠΑ πράττουν το ίδιο με την
δημιουργία του φράκτη στα βόρεια
σύνορά μας» . Δεν έχει άδικο, αν υπο
λογίσουμε ότι το 2005 σκοτώθηκαν
472 άτομα στα σύνορα με το Μεξικό,
σε αντιδιαστολή με τα 239 άτομα στα
28 έτη του τείχους του Βερολίνου.
Φράκτες φαίνεται ότι δημιουργούνται σήμερα παντού: Στα σύνορα Μα
λαισίας - Ταϊλάνδης (1970), στα σύνο
ρα Σαουδικής Αραβίας - Υεμένης
(2003), στο Κασμίρ μεταξύ Ινδίας και
Πακιστάν (ολοκληρώθηκε το 2004),
όπω ς και στη Λωρίδα της Γάζας. Το
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει
αποφ ανθεί ήδη από το 2004 ότι ο φρά
κτης που χτίζει το Ισραήλ είναι παρά
νομος και δεν δικαιολογεί λόγους

ασφάλειας. Όμως το αιτιολογικό ήταν ότι βρίσκεται σε
κατειλημμένο έδαφος. Δυ
στυχώς κανένας διεθνής νό
μος δεν απαγορεύει την ανέ
γερση φράκτη στα σύνορά
του ή μόλις πριν από αυτά.
Οι φράκτες ουσιαστικά χω
ρίζουν οικογένειες και ταυ
τόχρονα επιτρέπουν την εκ
μετάλλευση των μετανα
στών (όσων τελικώς εισέλ
θουν) σε φάμπρικες παράνο
μου κέρδους. Το τραγικό εί
ναι ότι οι ΗΠΑ, αν και είναι
ένα έθνος μεταναστών, αντι
μετωπίζει τη μετανάστευση
με ένα φοβικό τρόπο, εχθρικά, ως μία
πρόκληση, σύμφωνα με τον Μπούς4.
Ίσω ς να είναι όντως μια ορθή πολιτική
κίνηση για τις επερχόμενες εκλογές,
λειτουργεί όμως κατά της ιδέας της
ανοχής, της συμβίωσης με την διαφο
ρετικότητα και της πολιτιστικής σύζευ
ξης που θα οδηγούσε προς ένα νέο
πολιτισμό. Μου φαίνεται ότι οδεύουμε
από τις gated cities και τις gated
com m unities προς τα gated nations,
στο πλαίσιο της περιχαράκωσης που
οι ΗΠΑ ορίζουν.
Ν.Β. ΜΙΤΖΑΛΗΣ
Δρ. Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Συνέντευξη του David Shirk στον
Jamie Reno, Newsweek, 12/10/2006 στο
http://www.msnbc.msn.com.
2. Οι New York Times το καλοκαίρι του
2006 έκαναν μια πρόσκληση-πρόκληση
σε 13 αρχιτέκτονες με θέμα την μελέτη
του «φράκτη». Δέχθηκαν μόλις πέντε, οι
οποίοι πρότειναν με ευρηματικούς
τρόπους μια ζώνη σύζευξης με
παραγωγικές δραστηριότητες.
3. Tyche Hendricks, «700 miles of new
fence for Mexico border», εφημ. San
Francisco Chronicle, 27/10/2006.
4. Στο ίδιο.
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Δωδώνη: Στα δίχτυα της «ανάπτυξης»
του Μ ιλτιάδη Μπούκα

Μ ας έχ ει πλέον συνηθίσει η πολιτεία σε «αναπ τυξιακές» μ ε λ έ τε ς και λογικές
που μόνο προοπτική και ανάπτυξη δεν προοιωνίζουν και που διόλου δεν
λαμβάνουν υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κ ά θε περιοχής, αλλά ούτε
και τις σύγχρονες τεχνοκρατικές αντιλήψεις π ερί αξιοποίησης ενό ς ιστορικού
τοπίου. «Ό λα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν» οι διαβόητοι σ χεδιασ τές του
κράτους: αρχαιότητες, φυσικούς πόρους, τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους,
ανθρω πογενές περιβάλλον, λαϊκά α ρ χιτεκτονήματα...

ξαίρεση βεβαίως δεν αποτελεί η
κοιλάδα της αρχαίας Δωδώνης πως θα μπορούσε άλλωστε; Μα
κριά από το κράτος της Αθήνας,
σε μια φτωχή Ήπειρο, με ελάχι
στους εναπομείναντες κατοίκους, με
ρημαγμένους οικισμούς και με τοπι
κούς εκπροσώπους πλήρως εναρμονι
σμένους με την εκάστοτε γραμμή του
ΥΠΕΧΩΔΕ και τις ορέξεις της Εγνατία
Α.Ε., είναι εδώ και χρόνια στο στόχα
στρο των αναπτυξιολόγων. Μια κατά τα
φαινόμενα «εύκολη» περίπτωση, που
αντιστάθηκε ως σήμερα χάρη σε κά

Ε
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ποιες ευαίσθητες «φωνές» που συντο
νίζονται -επιτρέψτε μου να το π ω - από
τον σύλλογό μας «Φίλοι της Δωδώνης».
Ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε το 1993
με αφορμή τον τότε σχεδίασμά της
Εγνατίας Οδού, η οποία -ό σ ο και αν
σήμερα ακούγεται απίστευτο- περ
νούσε μέσα από την θεσμοθετημένη
ζώνη απόλυτης προστασίας του αρ
χαιολογικού χώρου, με την τότε σύμ
φωνη γνώμη του Κ.Α.Σ!
Μετά από αγώνες τεσσάρων χρόνων,
έχοντας στο πλευρό μας εξέχουσες
προσωπικότητες των γραμμάτων και

της τέχνης (Κ. Καστοριάδης, Ζ.Π. Βερνάν, Ν. Χάμμοντ, Ζ. Λανγκ, Μ. Βολανάκης, Λ. Κονιόρδου κ.ά.) και σύμπασα
την ομάδα των Πρασίνων καθώς και
μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα
ταφέραμε ν ’ αλλάξουμε δύο χαράξεις
και επιβάλαμε την κατασκευή τούνελ
3,4 χλμ (συνολικού κόστους 35 δισ.
δρχ.). Η λύση αυτή, μολονότι δεν την
θεω ρούμε την βέλτιστη για το Δωδωναίο τοπίο, καθώς τραυματίζει μέρος
της κοιλάδας, αποτελεί ωστόσο μια
απόδειξη για την αποτελεσματικότητα
των κοινω νικώ ν αγώνων ακόμα και αν
γίνονται από κάποιες μικρές ομάδες
και σε αντίθεση με την Τοπική Αυτοδι
οίκηση (βλ. υπογραφές των προέδρων
των Δ ω δω νοχω ρίω ν το 1994 κατά των
προτάσεω ν των «Φίλων της Δωδώνης»,
τις οποίες χαρακτήριζαν ως «επιστη
μονικά ατεκμηρίωτες υπόνοιες»). Οι
αγώνες συνεχίστηκαν ενάντια στην
προσπάθεια χωροθέτησης Χ.Υ.Τ.Α
στην περιοχή (2005-2006), με πιο συ
νοπτικές διαδικασίες, αυτή τη φορά,
καθώς αφενός το m odus operandi μάς
ήταν πια γνωστό και αφετέρου το κρά
τος δεν ήταν πια τόσο πρόθυμο να δο
κιμάσει μια νέα αντιπαράθεση -παρά
την αμέριστη στήριξη της πολιτικής
ηγεσίας και των τοπικώ ν αρχόντων του
νομού (Νομάρχη, Π εριφερειάρχη), ο
δήμος Δωδώνης, σαν ο μικρότερος καποδιστριακός δήμος, εξυπηρετούσε
σαν χαμηλό πολιτικό κόστος... Η άμε
ση, όμως, αντίδρασή μας, με δύο επερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο από
τον Δ. Π απαδημούλη (ΣΥΝ) και τον C.
Slhyter (Πράσινος) και με παρέμβαση
του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, έδω σε αίσιο
τέλος στο πρόβλημα.
Με αφορμή αυτούς τους δύο κορυ
φαίους κινδύνους που διέτρεξε η πε
ριοχή τα τελευταία χρόνια, αλλά και
μια σειρά από άλλους, μικρότερης κλί-
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μακας ωστόσο εξίσου απειλητικούς
για την εύθραυστη ισορροπία της
(αδειοδοτήσεις για κοτοστάσια, εργο
στάσια εμφιαλω τήρια νερού, παράνο
μα λατομεία, άσκοπες διανοίξεις δή
θεν αγροτικών δρόμω ν), ο σύλλογός
μας βρίσκεται επ ί 14 συναπτά έτη στο
προσκήνιο των κινητοποιήσεων. Ό λα
αυτά τα χρόνια, από το βήμα που μας
δίνουν οι ελάχιστες καθαρές φωνές
της δημοσιογραφίας (με πρώ το τον
Γιώργο Βότση, τον οποίο ευχαριστού
με από καρδιάς) δεν έχουμε σταματή
σει στιγμή να «φωνάζουμε» για την κα
ταγραφή της Δωδώνης στον κατάλογο
των Μνημείων και Χώρων Παγκόσμιας
Κληρονομιάς υπό την αιγίδα της
UNESCO, την δημιουργία αρχαιολογι
κού πάρκου και την καταγραφή του
ορεινού όγκου της Ο λύτσικας (και όχι
μόνο) στο NATURA 2000.
Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέ
σει να προστατευθεί η περιοχή από τις
κατευθύνσεις των αναπτυξιομανών και
να μπει σε τροχιά ουσιαστικής, αειφ ό
ρου αξιοποίησής της. Αυτά τα βασικά
σημεία θα έπρεπε να αποτελούν θεμε
λιώδη αρχή του κράτους και βασική
μέριμνα για το ΥΠΠΟ, την τοπική αυτο
διοίκηση, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
και όποιου τελοσπάντων φορέα ή φ υ
σικού προσώ που σέβεται τις αξίες του
πολιτισμού και της ιστορίας.
Αλλίμονο... Ό λες αυτές οι συζητή
σεις, όλοι αυτοί οι αγώνες, για το
ΥΠΕΧΩΔΕ μοιάζουν σαν να μην έγιναν
ποτέ... Επανέρχεται δριμύτερο, με μια
αναχρονιστική όσο και ανεκδιήγητη,
κατά τη γνώμη μας, πρόταση χωροταξιακής οργάνωσης για καθορισμό Ζώ
νης Οικοιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στον
μισό δήμο, η οποία και προβάλλεται
σαν μοναδική ευκαιρία προστασίας και
ανάδειξης της περιοχής και πρόκειται
να επικυρω θεί σύντομα με προεδρικό
διάταγμα (αναμένεται η έγκριση του
ΣτΕ).
Η πρόταση αυτή προφανώ ς προορί
ζεται για λαϊκό σουξέ, καθώς δεν αφή
νει κανένα μικρό -ή μεγάλο- συμφέρον
παραπονεμένο· όλα τα περιλαμβάνει:
λίγες αρχαιότητες στη μέση (δεν γκρε
μίζει τίποτα -π ά λ ι καλά), λίγες βιοτε
χνίες - βιομηχανίες (με όριο όχλησης
τους 200 ίππους, τιμή αρκετά υψηλή,
που το ΥΠΕΧΩΔΕ δόλια εμφανίζει ως

χαμηλή), λίγα ποιμνιοστάσια μόλις(!)
600m2 αντικρυστά στο θέατρο, επαγ
γελματικοί χώ ροι 600m2 (αποθήκες) με
κατοικία και βιοτεχνίες ακόμη και του
ριστικές υποδομές (μικρές [!] μονάδες
των 100 κλινών). Ό λα αυτά συνθέτουν

Το ΥΠΕΧΩΔΕ επανέρχεται
δριμύτερο, με μια αναχρονιστική
πρόταση χωροταξιακης οργάνωσης
για καθορισμό Ζώνης Οικιστικού
Ελέγχου στον μισό δήμο, η οποία
και προβάλλεται σαν μοναδική
ευκαιρία προστασίας και ανάδειξης
της περιοχής και πρόκειται να
επικυρωθεί σύντομα με προεδρικό
διάταγμα
ένα επικίνδυνο αναπτυξιακό κοκτέιλ, με
απώτερο στόχο, κατά την άποψή μας,
την οριστική μεταφορά της Βιομηχανι
κής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Ιωαννίνων στην
ευρύτερη κοιλάδα της Δωδώνης, η
οποία λόγω της διέλευσης της Εγνατίας Οδού είναι ο ιδανικός χώρος στέ
γασης των 200 και πλέον επενδυτών
στον νέο αναπτυξιακό νόμο και εναλλα

κτική λύση στην ήδη κορεσμένη και
αντιλειτουργική ΒΙ.ΠΕ. του λεκανοπεδί
ου των Ιωαννίνων.
Δυστυχώς οι τοπικοί άρχοντες όχι
απλά αποδέχονται και επικροτούν τις
προτάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά αποδεικνύονται σκληρότεροι κατά περί
σταση, συνθέτοντας έτσι το εξής οξύ
μωρο: το γνωστό για τις ανύπαρκτες
περιβαλλοντικές ευαισθησίες ελληνι
κό κράτος να εμφανίζεται πιο ευαι
σθητοποιημένο από τους ανθρώπους
που κατοικούν και διοικούν την περιο
χή που πρόκειται να αναμορφωθεί
-ακολουθώ ντας τις επιταγές της αγο
ραίας οικιστικής αντίληψης. Ακόμη
και η εθελοντική προσφορά των ντό
πιω ν μηχανικών και τοπογράφων θεω
ρούμε ότι είναι ελλειπής και προς λά
θος κατεύθυνση για την κατάρτιση
της Ζ.Ο.Ε και ενός τόσο σοβαρού εγ
χειρήματος.
Γι’ αυτό προτείνουμε την διοργάνω
ση διεθνούς συνεδρίου με θέμα: ΔΩ
ΔΩΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, με προσκεκλημένους ει
δικούς ομιλητές, επιστήμονες και αν
θρώπους του πνεύματος που δύνανται
να μεταφέρουν την σύγχρονη παγκό
σμια πρακτική και εμπειρία από συγγε
νικούς χώρους. Τα αποτελέσματα του
συνεδρίου ν’ αποτελέσουν τις βασικές
θέσεις δράσης και πυξίδα ανάπτυξης
για την συνέχεια αυτής της ευαίσθη
της περιοχής.
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Παύλος Τζερμιάς: Ο ελληνιστής ως ανταποκριτής
0 Παύλος Ν. Τζερμιάς, διαπρεπής ιστορικός και ελληνιστής, με σημαντικά έργα γύρω από
την ελληνική γλώσσα, την πολιτική αλλά και την Κύπρο, υπήρξε ταυτόχρονα επί τριάντα
χρόνια ανταποκριτής της εγκυρότερης ελβετικής εφημερίδας N eue Zürcher Zeitung {ΝΖΖ).
Το ιδιαίτερο στοιχείο στο προκείμενο δεν αφορά μόνο τη διπλή ιδιότητά του, ως ελληνιστή
και ως δημοσιογράφου, αλλά πρωτίστως ότι έγραφε για την Ελλάδα ζώντας το μεγαλύτερο
διάστημα στη Ζυρίχη. Υπήρξε στενός φίλος και συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή
και διετέλεσε πρώτος διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών.
Με αφορμή την πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου του, με θέμα τον ριζοσπαστικό
φιλελευθερισμό του Κωνσταντίνου Καραμανλή*, αλλά και τα σαράντα χρόνια από την
εκδήλωση του πραξικοπήματος, παραχώρησε στο περιοδικό την παρακάτω συνέντευξη. Για
το Αντί, ευχήθηκε, μετά την περιπέτειά του, «καλή συνέχεια και πάντα μαχητικό».
Την συνέντευξη πήρε ο Κώστας Καλφόπουλος

•Κύριε Τζερμιά, υπήρξατε στενός φίλος
και συνεργάτης του Κωνσταντίνου
Καραμανλή κι αυτό επιβεβαιώνεται
ακόμα μια φορά με την έκδοση του νέου
βιβλίου σας.
Πόσο φίλος του Τύπου και πόσο
ενημερωμένος αναγνώστης του
ελληνικού και ξένου Τύπου ήταν ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής;
- Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ενημε
ρωνόταν διαρκώς για τα δημοσιεύματα
του Τύπου, κυρίως όμως από αποκόμ
ματα, εξ όσων γνωρίζω. Στο Παρίσι,
υποθέτω ότι διάβαζε τη Le Monde, και
τη ΝΖΖ, που υπήρξε τρόπον τινά η
αφορμή για τη γνωριμία μας, την είχε
ακουστά από το ελληνικό πρόγραμμα
της Deutsche Welle. Ο Καραμανλής πα
ρακολουθούσε συστηματικά πάντως
τον Τύπο και μάλιστα πολλές φορές
ήθελε να δίνει απάντηση στα σχόλια που
τον αφορούσαν.
• Το βιβλίο παρουσιάζεται δυο μέρες
πριν κλείσουν 40 χρόνια από το
πραξικόπημα. Ως ανταποκριτής της
Neue Zürcher Zeitung, είχατε
συνεργασία στη διάρκεια της Χούντας
με άλλους δημοσιογράφους, π.χ. τον
Αλέξανδρο Σχινά, τον Κώστα Νικολάου,
τον Παύλο Μπακογιάννη ή τον Κ.
Τσατσαρώνη, από την Αθήνα;
-Δ ε ν υπήρχε κάποιο οργανωμένο δί

*Παύλος Ν. Τζερμιάς, 0 ρ ιζ ο σ π α σ τ ικ ό ς
φ ιλ ε λ ε υ θ ε ρ ισ μ ό ς το υ Κ ω ν σ τα ν τίν ο υ
Κ α ρ α μ α ν λ ή . Μ ία δ ια λ ε κ τ ικ ή δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η μ ε
π υ ξ ίδ α τη ν Κ ο ιν ω ν ικ ή Δ ικ α ιο σ ύ ν η (εκδ.

Σιδέρης)
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κτυο. Για να είμαι ειλικρινής, ήμουν γ ι’
αυτό ευτυχής, διότι δεν ήθελα να χάσω
την ανεξαρτησία μου. Με βοηθούσε
πρωτίστως η γνώση της ελληνικής ιστο
ρίας, το γεγονός ότι οι γονείς μου ζούσαν στην Αθήνα και ο πατέρας μου
έστελνε ανελλιπώς τις εφημερίδες —
ήταν πολύ σημαντικό να διαβάζεις τότε
τον ελληνικό Τύπο από «πρώτο χέρι».
Με τον καιρό πάντως, όταν άρχισε να
γίνεται γνωστό το όνομά μου, ο Πανα
γιώτης Λαμπρίας, μαζί με την Ελένη
Βλάχου, μου έστελναν το έντυπό τους
από το Λονδίνο, μαζί με τις δηλώσεις
του Καραμανλή, ο Ριχάρδος Σωμερίτης
από το Παρίσι, επίσης ο Παύλος Μπακογιάννης και ο Κώστας Νικολάου από
τη Γερμανία, όπως και στελέχη της
ΕΔΗΝ, και πολλοί άλλοι, χωρίς να γνω
ριζόμαστε εκείνη την περίοδο προσω πι
κά.
•Διατελέσατε επ ί τρεις δεκαετίες
ανταποκριτής της Neue Zürcher
Zeitung. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία
σας με την εφημερίδα;
-Α ρ χ ικά , συνεργαζόμουνα με το σύνο
λο του γερμανόφωνου ελβετικού τύ
που, την Tagesanzeiger, ως «Νικηφό
ρος Δημοκράτης», σε μια άλλη υπέγρα
φα ως «Ήλιος της δικαιοσύνης», στην
Basler Nationalzeitung ως «Ελεύθερος
στοχαστής», κυρίως στη διάρκεια του
αντιδικτατορικού αγώνα, μέχρι που η
ΝΖΖ μού ζήτησε αποκλειστική απασχό
ληση. Προτίμησα φυσικά τη ΝΖΖ, γιατί
και το κύρος είχε, αλλά και μπορούσε
να με προστατέψει από τις επιθέσεις
της Χούντας, που με είχε κατατάξει
στους «κομμουνιστές».

•Παράλληλα με το διδακτικό και
συγγραφικό σας έργο, ήσασταν στην
ουσία ένας «εκτός έδρας»
ανταποκριτής;
— Τρόπον τινά ναι, αλλά αυτό οφείλεται
βασικά στη Χούντα. Στην εφημερίδα πά
ντως δεν είχα την ίδια σχέση που είχαν
άλλοι ανταποκριτές και συνεργάτες.
Ήμουνα πραγματικά ανεξάρτητος, όχι
μόνο ως προς το περιεχόμενο και τα θέ
ματα, αλλά και ως προς τον τρόπο της
δουλειάς. Είχα σημαντικές ελευθερίες
και έκανα χρήση αυτής της ειδικής σχέ
σης με την εφημερίδα και είχα τη δυνα
τότητα να παρουσιάζω τα θέματα που ο
ίδιος επέλεγα. Από εκεί προέκυψε ένας
μεγάλος αριθμός άρθρων, που παραμέ
νουν ακόμα στην πρώτη, έντυπη μορφή
τους και θα με ενδιέφερε ιδιαίτερα η δυ
νατότητα δημιουργίας ενός αρχείου και
μιας ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους.
•Α π ό τη δική σας πολύχρονη εμπειρία,
γιατί μια τέτοια εφημερίδα είναι
αδιανόητη για την ελληνική
πραγματικότητα;
— Μια εφημερίδα όπως η Neue Zürcher
Zeitung είναι αδιανόητη για την Ελλάδα,
κι αστό έχει να κάνει με τα χαρακτηριστι
κά της εκάστοτε χώρας. Η ΝΖΖ, λόγω
ιστορίας και δομής, υπήρξε πάντα ανε
ξάρτητη και ουδέποτε εμφάνισε κρίση
είτε σε εκδοτικό είτε σε συντακτικό επί
πεδο. Βέβαια, έκτοτε έχουν αλλάξει αρ
κετά πράγματα και στην Ελβετία, για πα
ράδειγμα, με την έκδοση της Blick, αλλά
και των δωρεάν εντύπων, που άλλαξαν
το εκδοτικό τοπίο, κάτι που φαίνεται
ακόμα και στην κυριακάτικη έκδοση της
ΝΖΖ, παρότι υπήρξε επιτυχημένο πείρα
μα.
•Μ ια τελευταία ερώτηση: πόσο
αδιανόητο είναι για σας να βρίσκεστε
κάπου και να μη μπορείτε να διαβάσετε
τη ΝΖΖ, όπως ο ήρωας του Τόμας
Μπέρναρντ στον Ανεψιό του
Βίττγκενσταϊν;
— Πρώτα πρώτα, ως παλαιός συνεργά
της είμαι αυτομάτως συνδρομητής στη
Ζυρίχη, και βέβαια την αγοράζω ανελλι
πώς στην Αθήνα. Αυτή την εφημερίδα,
τη χρειάζομαι, την έχω ανάγκη, είναι η
πιο νηφάλια και η πιο αξιόπιστη, χωρίς
βέβαια να την εξιδανικεύουμε. Έ χει μια
μοναδικότητα ελκυστική.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 24.4.2007

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές
Το 2006 η ελληνική οικονομία εξακο
λούθησε να αναπτύσσεται με υψηλό
ρυθμό, που έφθασε το 4,3%. Η αύξηση
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
(ΑΕΠ) αναμένεται να συνεχιστεί με ελα
φρά μόνο χαμηλότερο ρυθμό κατά το
τρέχον έτος. Πρόκειται για σημαντική
άνοδο του ακαθάριστου εγχώριου προϊ
όντος επί 14 έτη χωρίς διακοπή, δηλαδή
για τη μακρότερη περίοδο συνεχούς οι
κονομικής ανάπτυξης μετά τις δεκαε
τίες του 1950 και του 1960. Ιδιαίτερα τα
τελευταία δέκα χρόνια, κατά τα οποία ο
μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του
ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 4,1% και του κα
τά κεφαλήν ΑΕΠ σε 3,7%, οι αναπτυξια
κές επιδόσεις της Ελλάδος ήταν μεταξύ
των καλυτέρων στη ζώνη του ευρώ, με
αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική πρό
οδος όσον αφορά τη σύγκλιση του βιο
τικού επιπέδου της χώρας προς τον μέ
σο όρο των περισσότερο ανεπτυγμένων
οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Στους υψηλούς ρυθμούς ανόδου του
ΑΕΠ τη δεκαετία 1997-2006 συνέβαλαν
κυρίως η αύξηση της εγχώριας ζήτησης
και η ενίσχυση της παραγωγικής ικανό
τητας της οικονομίας μέσω επενδύσε
ων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Η άνοδος των επενδύσεων και της κατα
νάλωσης συνδέεται, μεταξύ άλλων, με
την απελευθέρωση του χρηματοπιστω
τικού συστήματος στη δεκαετία του
1990 και τη συμμετοχή της χώρας στη
ζώνη του ευρώ, οι οποίες οδήγησαν σε
μεγάλη μείωση του κόστους δανεισμού
και σε ταχεία επέκταση των πιστώσεων.
Εκτός από τη διατήρηση του ρυθμού
ανάπτυξης σε υψηλό επίπεδο, το 2006
σημειώθηκαν και άλλες σημαντικές θε
τικές εξελίξεις. Η απασχόληση παρου
σίασε αξιόλογη αύξηση κατά 1,9%, ενώ
το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο
8,9% (από 9,9% το 2005). Η παραγωγι
κότητα αυξήθηκε σχεδόν κατά 2,5%,
ενώ ο πληθωρισμός (βάσει του Εναρμο
νισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή)
υποχώρησε στο 3,3% (από 3,5% το
2005), παρά τη μεγάλη άνοδο της διε
θνούς τιμής του πετρελαίου. Θετικές εί
ναι οι προοπτικές και για το τρέχον
έτος, καθώς προβλέπεται ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης θα παραμείνει υψηλός, γύ
ρω στο 4%, και ότι ο πληθωρισμός θα
υποχωρήσει ελαφρά και θα διαμορφω
θεί γύρω στο 3%.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η βελτίωση
των δημοσιονομικών μεγεθών το 2006,
καθώς το έλλειμμα της γενικής κυβέρ

νησης μειώθηκε σε 2,6% του ΑΕΠ (από
5,5% το 2005), ενώ το δημόσιο χρέος
μειώθηκε στο 104,6% του ΑΕΠ (από
107,5% το 2005). Η συνέχιση της δημο
σιονομικής προσαρμογής ήταν απαραί
τητη για τον περιορισμό των δημοσιο
νομικών ανισορροπιών, καθώς επίσης
και για τη μείωση του ελλείμματος της
γενικής κυβέρνησης κάτω του 3% του
ΑΕΠ, ούτως ώστε να ανταποκριθεί η
Ελλάδα στις υποχρεώσεις της που
απορρέουν από την απόφαση του Συμ
βουλίου ECO/FIN της 17ης Φεβρουάρι
ου 2005 σχετικά με το υπερβολικό έλ
λειμμα. Μετά την επίτευξη του στόχου
για το 2006 και την προβλεπόμενη πε
ραιτέρω μείωση του ελλείμματος το
2007, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις
για την έξοδο της χώρας από τη Διαδι
κασία Υπερβολικού Ελλείμματος (σύμ
φωνα με το άρθρο 104 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ενωση). Η μείωση
του ελλείμματος κατά 2,9 εκατοστιαίες
μονάδες του ΑΕΠ το 2006 είναι από τις
μεγαλύτερες που έχουν επιτευχθεί σε
ένα μόνο έτος και αποτελεί σημαντικό
βήμα για την όλη προσπάθεια της δημο
σιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το 2007 η ελληνική οικονομία διανύει
το έβδομο έτος αφότου η χώρα υιοθέ
τησε το ευρώ και το 14ο έτος συνεχούς
και σημαντικής αύξησης του ΑΕΠ και
των πραγματικών εισοδημάτων, λόγω
της οποίας έχει επιτευχθεί μεγάλη πρό
οδος όσον αφορά τη σύγκλιση του βιο
τικού επιπέδου προς τον μέσο όρο των
15 πιο ανεπτυγμένων χωρών της Ευρω
παϊκής Ενωσης. Αυτές οι θετικές επιδό
σεις είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές, δεν
πρέπει όμως να προκαλούν εφησυχα
σμό, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, οι μακροοικονομικές ανισορρο
πίες και οι διαρθρωτικές αδυναμίες της
οικονομίας δεν έχουν εξαλειφθεί.
Η επισήμανση αυτή δεν υποδηλώνει
απαισιοδοξία. Η εμπειρία των τελευταί
ων 10-15 ετών επιβεβαιώνει ότι είναι δυ
νατό να επιτευχθούν σημαντικοί στόχοι,
όπως ήταν η ένταξη στη ζώνη του ευρώ,
η επιτυχής διεξαγωγή των Ολυμπιακών
Αγώνων ή η διατήρηση του δυναμισμού
της οικονομικής δραστηριότητας και
μετά τη λήξη των Αγώνων.
Σήμερα, το 2007, η ελληνική οικονομία
βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από
ό,τι πριν από 10 ή 15 χρόνια όσον αφο

ρά το παραγωγικό δυναμικό της, τους
όρους λειτουργίας των αγορών και το
γενικότερο μακροοικονομικό πλαίσιο,
του οποίου ιδιαίτερα ευνοϊκό στοιχείο
είναι η συμμετοχή της χώρας στη ζώνη
του ευρώ.
Εάν λοιπόν αξιοποιηθεί η εμπειρία από
τις έως σήμερα επιτυχίες αλλά και από
τις αποτυχίες ή καθυστερήσεις, θα είναι
δυνατόν να διαμορφωθούν, να γίνουν
γενικότερα αποδεκτές και να εφαρμο
στούν έγκαιρα και αποτελεσματικά οι
κατάλληλες πολιτικές. Πρόκειται για
πολιτικές όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, οι οποίες θα επιτρέψουν να εξαλειφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι μα
κροοικονομικές ανισορροπίες και οι
διαρθρωτικές αδυναμίες.
Η επισήμανση των προβλημάτων και
των μελλοντικών προκλήσεων δεν γίνε
ται για να αποθαρρύνει τους παράγο
ντες της οικονομίας _ δηλαδή τις επιχει
ρήσεις, τους εργαζομένους, τα νοικο
κυριά _ αλλά αποσκοπεί στην ευρύτερη
δυνατή πληροφόρησή τους, η οποία εί
ναι απαραίτητη, ιδίως για τα κρίσιμα και
ευαίσθητα ζητήματα των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων. Η πληροφόρηση είναι
βασική προϋπόθεση ενός εποικοδομη
τικού κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος, με
τη σειρά του, αποτελεί θεμέλιο της συ
ναίνεσης και θα επιτρέψει να ληφθούν
ορθές και γενικά αποδεκτές αποφάσεις
όσον αφορά τη δίκαιη κατανομή του κό
στους των αναγκαίων διαρθρωτικών αλ
λαγών μεταξύ των κοινωνικών ομάδων
και των γενεών, καθώς και την εφαρμο
γή μέτρων για τη στήριξη των κοινωνι
κών ομάδων που ενδεχομένως θα θιγούν από τις μεταρρυθμίσεις. Με τον
τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατό, καθώς
ο κόσμος αλλάζει ριζικά, να εφαρμο
στούν οι πολιτικές που θα επιτρέψουν
στην ελληνική οικονομία να πραγματο
ποιήσει το ποιοτικό άλμα που απαιτούν
οι καιροί.
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Μια cmoToXq του
Τριανταφυλλίδη
Από τον Κ.Ν. Παπαδόπουλο
(τον πρεσβύτερο) η επιστολή
που ακολουθεί και
αναφερεται σε επιστολή του
Μ .Τριανταφυλλίδη :
Μελετώντας τις επιστολές
του Μανόλη Τριανταφυλλίδη
σταμάτησα στην 158, όπου
γράφεται «Καθώς ξέρω τώρα
κ’ ο Μπουντώνας με θέλει, κ’ ο
Αλεξαντρής, κ’ ο Σκουλούδης,
κ’ δεν είναι κ’ κανείς που να
αυτενεργεί, ώστε δε βλέπω ν’
αξίζει να κατέβω κ’ να βγω
από τα σχέδιά μου κ’ τη σειρά
μου»1.
Ο Τριανταφυλλίδης εδώ εκ
θέτει στον πατέρα του τα σχέ
διά του, προκειμένου να διορι
στεί μέλος της σύνταξης του
Ιστορικού Λεξικού της Ακαδη
μίας. Στις προτροπές του πα
τέρα του να επιστρέφει από
το εξωτερικό στην Αθήνα,
ώστε δραστήρια να παρακο
λουθεί τη διαδικασία του διο
ρισμού του, ο Τριανταφυλλίδης απαντά ότι για γενικότε
ρους λόγους δεν θα το πράξει, ότι θα διοριστεί, πριν εκδώσει κάποιο βιβλίο, που θα
εξοργίσει τους καθαρολό
γους2 και ότι τον θέλουν τα
πρόσωπα που ανέφερε.
Το ρ. «αυτενεργεί» εδώ τα
ράζει το νόημα και δεν ταιριά
ζει σε κανέναν, απ’ αυτούς,
που έγραψε παραπάνω. Προ
σθέτω ότι ούτε και στον Χατζιδάκι ταιριάζει, για τον οποίο ο
Τριανταφυλλίδης έτρεφε δι
καιολογημένη δυσπιστία, που
φανερώνεται στην επιστολή
1443. Νομίζω πως ο Μανόλης
Τριανταφυλλίδης
έγραψε
«αντενεργεί» και μόνον έτσι
αποκτά νόημα όλη η περίο
δος: Αφού κανένας δεν αντε
νεργεί και η μελλοντική εκλο
γή του είναι εξασφαλισμένη,
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δεν πρέπει να χαλάσει το πρό
γραμμά του και να γυρίσει
στην Αθήνα.
Ο Τριανταφυλλίδης χρησι
μοποιεί το ουσιαστικό «αυτε
νέργεια»4 με τη μοναδική ση
μασία, που έχει. Έτσι δεν μπο
ρεί να διατυπωθεί η υπόνοια
ότι εδώ το ρ. «αυτενεργεί»
αποτελεί τη δυσκολότερη
γραφή. Αντίθετα το χέρι του
Τριανταφυλλίδη έγραψε το ν
και το υ έτσι, που να μοιάζουν,
ώστε η παρανάγνωση να είναι
ευκολότατη5. Όλοι οι δρόμοι
άρα οδηγούν στο συμπέρα
σμα πως ο Τριανταφυλλίδης
έγραψε «αντενεργεί».
Μια μικρή διόρθωση πρέπει
επίσης να γίνει στο ερμηνευτι
κό υπόμνημα της επιστ. 495,
σ. 532-3. Εκεί ο επιστολογρά
φος Σ. Παγιατάκης, γυμνα
σιάρχης της «Ξενακείου σχο
λής αρρένων της ελληνικής
κοινότητος Καΐρου» αφηγείται
την πολεμική, που ασκεί ενα
ντίον του το Πατριαρχείο, διό
τι είναι δημοτικιστής. Στο υπό
μνημα όμως γράφουν οι εκδό
τες τ’ όνομα του πατριάρχη
Αθηναγόρα. Αλλά είναι γνω
στό ότι η Αίγυπτος μαζί με την
υπόλοιπη Αφρική συναπαρτί
ζουν το πατριαρχείο Αλεξάν
δρειας, όπου τότε πατριάρχευε ο μεγαλεπήβολος, αλλά
και αντιδημοτικιστής Μελέ
τιος Μεταξάκης. Αντίθετα ο
πατριάρχης της Κωνσταντι
νούπολης Αθηναγόρας ήταν
μετριοπαθέστατος ως προς
το γλωσσικό και μάλιστα έχει
στείλει την επιστολή 592, σ.
649-650, όπου εκφράζει το
θαυμασμό και το ενδιαφέρον
του για τον Τριανταφυλλίδη
στην καθιερωμένη «πατριαρ
χική» καθαρεύουσα.
Κ.Ν.Παπαδόπουλος
π ρ εσ β ύτερ ο ς
Ακολουθούν οι σημειώσεις:

1. Μανόλης Τριανταφυλλίδης,
Αλληλογραφία, φιλολογική,

επιμ. Π. Μουλλάς, Μ.
Βερτσώνη-Κοκόλη, Ε.
Πέτκου, [Α.Π.Θ. Ινστιτούτο
νεοελλ. σπουδ. Ίδρ. Μ.
Τριανταφυλλίδη],
Θεσσαλονίκη 2001, σ. 190.
2. Βλ. το υπόμνημα, ό.π., σ.
191.
3. Βλ. σ. 175. Πρβ. και επιστ.
348, σ. 361. επιστ. 350, σ.
364.
4. Βλ. επιστ. 29, ό.π., σ. 27,
στην 5η γραμμή από το
τέλος.
5. Βλ. στο τέλος του βιβλίου
φωτογραφία της επ. 29,
όπου η διαφορά μεταξύ
αυτών των δύο γραμμάτων
είναι μικρή.

Το Βιβλίο Ιστορίας
Το βιβλίο Ιστορίας της Σ Τ' του
Δημοτικού ξεσήκω σε έντονες
αντιπαραθέσεις. Η
δημοσίευση α τ ο Α π ί δυο
κειμένων, με διαφορετική
οπτική το καθένα, προκάλεσ ε
αντιπαραθέσεις.
Δ ημοσιεύουμε σήμερα μια
δεύτερη επιστολή του Κ.Δ.
Κούτρα και κλείνουμε χωρίς
συνέχεια αυτόν τον κύκλο του
διαλόγου.Το Α ντί ετοιμάζει
εξάλλου ένα νέο κύκλο
διαλόγου για τα σχολικά
βιβλία.
Κύριε Διευθυντά,
Διάβασα με προσοχή την
απάντηση του κ. Γιάννη Ανδρουλιδάκη στην επιστολή
μου, που αφορούσε στο άρ
θρο του με τίτλο «Η Σκύλλα
του Εθνικισμού, απέναντι στη
Χάρυβδη του Μεταμοντέρνου»
(/\ντί, τχ. 891). Θα ήθελα να
παρατηρήσω τα εξής:
Το αν ο χαρακτηρισμός της
ιστοριογραφίας του Ν. Σβορώνου ως «αριστερής» είναι
ειρωνικός ή όχι, δεν έχει να κά
νει με τη γνώση της Ιστορίας.

/ r

Έχει να κάνει με τη χρήση της
ελληνικής γλώσσας. Ελληνικά
γνωρίζουμε και ο καθένας κα
ταλαβαίνει. Όπως επίσης θα
έπρεπε να καταλαβαίνει ο αρθρογράφος σας το ότι η λέξη
«πρωτοφανής» που χρησιμο
ποίησα αφορά την ειρωνεία
του και όχι το ρεύμα αμφισβή
τησης των απόψεων του Σβορώνου. Για το τελευταίο κάτι
έχω αντιληφθεί, παρότι δεν εί
μαι ιστορικός και παρότι ο
χρόνος δεν μου επιτρέπει να
διαβάζω όπως παλαιότερα.
Πρώτη φορά όμως συναντώ
το φαινόμενο ένας υποψήφιος
διδάκτωρ Ιστορίας να ειρω
νεύεται κάποιον καταξιωμένο
ιστορικό (εξού και το «πρωτο
φανές»). Βλεπετε ο Σβορώνος
ήταν αριστερός και όχι «αρι
στερός». Θήτευσε στην Αρι
στερά σε δύσκολα χρόνια,
όταν οι αριστεροί ιστορικοί
δεν σιτίζονταν στο μαγειρείο
του George Soros και των ποι
κιλώνυμων μη-κυβερνητικών
οργανώσεων και «δικτύων».
Επίσης, είναι αδύνατον να
καταλάβω πώς μπερδεύει
στην απάντηση του ο κ. Ανδρουλιδάκης την Αρμενική γε
νοκτονία και την εθνοκάθαρ
ση των Ποντίων, σε βαθμό
που μόνο σε τυπογραφική
αβλεψία μπορεί να οφείλεται!
Υπονοώ κατά τον αρθρογράφο σας πως η «γενοκτονία των
Ποντίων... διαρκείμία ημέρα»
(!) και «μπερδεύω μία παρατεταμένη διαδικασία με μία επέ·
τειο»(!). Φτηνό το επιχείρημα,
αντάξιο όμως της υπόλοιπης
επιχειρηματολογίας του. Ξα
ναδιάβασα για πολλοστή φο
ρά προσεκτικά την επιστολή
μου και δεν κατάλαβα απο
ποια φράση (έστω και με κά
ποια διασταλτική ερμηνεία ή
«παρεξήγηση») προκύπτει αυ
τό. Επιπλέον, δεν καταλαβαί
νω σε ποιο σημείο μπέρδεψα
την Αρμενική Γενοκτονία με
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την εθνοκάθαρση (και όχι την,
κατά τον αρθρογράφο σας,
«εθνοκάθαρση»(!)) των Πο
ντίων. Ο ίδιος τα μπερδεύει
επίτηδες γιά να αποφύγει να
απαντήσει στα ερωτήματα:
Η σφαγή των Αρμενίων διήρκεσε σχεδόν δύο δεκαετίες,
έλαβε όμως τη μορφή οργα
νωμένης γενοκτονίας περί το
1915. Εκείνη την εποχή η Ελ
λάδα ήταν βυθισμένη στον
Εθνικό Διχασμό. Με ποιον
τρόπο «ευνόησε» (επιμένω
στη χρήση της συγκεκριμένης
λέξης) η Ελλάδα τη Γενοκτονία; Ποιος είχε από τότε στο
μυαλό του να χρησιμοποιήσει
τους Αρμενίους ως «δυναμικό
εθνικής συνεκτικότητας» και
πως το μεθόδευσε;
Η εθνοκάθαρση των Ποντίων
συντελέστηκε κυρίως στη
διάρκεια της Μικρασιατικής
Εκστρατείας. Πολλοί ιστορικοί
έχουν ασκήσει κριτική στις κυ
βερνήσεις που την διεξήγαγαν
γιατί δεν στήριξαν το αντάρτι
κο των Ποντίων. Στρατιωτικοί
αντιπερισπασμοί, όμως, φαίνε
ται πως ήταν έκτος των στρα
τιωτικών δυνατοτήτων της ελ
ληνικής στρατιάς, που ήδη πο
λεμούσε 10 χρόνια και κάποια
σκόρπια περιστατικά (ένας
βομβαρδισμός από ελληνικό
πολεμικό πλοίο) μάλλον κακό
έκαναν. Αυτό μπορεί να μας
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι
η Ελλάδα «ευνόησε» (επιμένω
στη χρήση της λέξης) τη σφα
γή των Ποντίων; Και πως συμ
βιβάζεται αυτό με το αδιαμφι
σβήτητο γεγονός ότι η Ελλάδα
προσπάθησε (μέχρι και με νό
μο του κράτους) να εμποδίσει
την έλευση των προφύγων,
ακόμα και την ώρα της κατα
στροφής;
Σε ό,τι αφορά τα περί θρη
σκευτικής
μισαλλοδοξίας
στην Οθωμανική Αυτοκρατο
ρία, ο κ. Ανδρουλιδάκης πε
ριορίζεται στο παιδομάζωμα,

το οποίο μας λέει πως συχνά
ήταν «εθελοντικό». Υπάρχει
όμως το ζήτημα του εξισλαμισμού τελείως άσχετα από την
στρατολόγηση (βλ. π.χ. Ιστο
ρία του Ελληνικού Έθνους της
Εκδοτικής Αθηνών, τόμ. 1),για
το οποίο δεν γράφει λέξη ο
αρθρογράφος σας και το
οποίο δεν διέλυσε καθόλου
την αυτοκρατορική δομή,
όπως υπαινίσσεται. Αν αυτό
(αλλά και το παιδομάζωμα,
έστω και στην εκδοχή που το
παρουσιάζει ο κ. Ανδρουλιδάκης) δεν αποτελούν εκδηλώ
σεις θρησκευτικής μισαλλο
δοξίας, έχουμε χάσει κάθε αί
σθηση της γλώσσας.
Σε ό,τι αφορά το έθνος και
την έννοια του, για να μην πλα
τειάσω κι εγώ, ας παραθέσω
την απάντηση του Θ. Κολοκοτρώνη στον Hamilton (Διήγησις
Συμβάντων της Ελληνικής Φυ
λής) και ο αναγνώστης ας δει
αν είχαν οι επαναστάτες του
19ου αιώνα αίσθηση της συνέ
χειας και της εθνικής ταυτότη
τας απέναντι στην «ήπια», «πολυπολιτισμική» (και απηλλαγμένη θρησκευτικής μισαλλο
δοξίας) Οθωμανική Αυτοκρα
τορία, που κάποιοι προσπα
θούν τώρα να εξωράίσουν:
«Ελευθερία ή Θάνατος, εμείς,
καπετάν Άμιλτων, ποτέ συμβι
βασμό δεν εκάμαμεν με τον
Τούρκο. Άλλους έκοψε, άλλους
εσκλάβωσε με το σπαθί και άλ
λοι, καθώς εμείς, εζούσαμεν
ελεύθεροι από γενεά εις γενεά.
Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη,
καμμία συνθήκη δεν έκαμε, η
φρουρά του είχε παντοτινόν
πόλεμον με τους Τούρκους και
δύο φρούρια ήτον πάντοτε ανυ
πότακτα. Με είπε: Ποια είναι η
βασιλική φρουρά του, ποία εί
ναι τα φρούρια; Η φρουρά του
βασιλέως μας είναι οι λεγόμε
νοι κλέφτες, τα φρούρια η Μά
νη και το Σούλι και τα βουνά.
Έτσι δεν με ομίλησε πλέον».

Σε ό,τι αφορά τις επιστημο
λογικές παρατηρήσεις του κ.
Ανδρουλιδάκη: η Ιστορία αφο
ρά όλους μας. Σαφώς η γνώμη
ημών των αδαών δεν έχει τη
βαρύτητα των ανθρώπων που
την υπηρετούν επιστημονικά,
αλλά έχουμε πλήρως το δικαί
ωμα να ζητήσουμε από κάποι
ον αρθρογράφο να μας εξη
γήσει πού εδράζεται κάποια
άποψη που μας φαίνεται
αστήρικτη. Για τις επισημάν
σεις του πως «η Ιστορία απο
τελεί συγκεκριμένη επιστήμη
βασισμένη στην έρευνα και όχι
αφηρημένη θεωρία», απλά να
επισημάνω πως είναι μάλλον
ατυχής χρήση της γλώσσας.
Αφηρημένες επιστήμες (σε
αντιδιαστολή με τις «συγκεκρι
μένες») δεν υπάρχουν, πάρα
μόνο ένας (αδρός και όχι πά
ντα επιτυχής) διαχωρισμός σε
θεωρητικά και εφαρμοσμένα
γνωστικά αντικείμενα. Επί
πλέον, έρευνα διεξάγεται σε
όλα! Ζωντανή επιστήμη χωρίς
ερευνητικές διαδικασίες δεν
υφίσταται και αυτό δεν είναι
προνόμιο της Ιστορίας. Ας
κρατήσει λοιπόν τις (μάλλον
ατυχείς) επισημάνσεις του ο κ.
Ανδρουλιδάκης, είχα καλύτε
ρους δασκάλους στην επιστη
μονική έρευνα από αυτόν.
Τέλος, η αποστροφή της
απάντησης του αρθρογράφου
σας ότι η άποψη μου «αποτε
λεί επιστημονικό αγνωστικι
σμό, τον οποίον ένας μέτριος
μαθηματικός ή βιολόγος, χω
ρίς πολλές δημοσιεύσεις, δι
καίως θα απέκρουε στον κλά
δο του», είναι σαφώς μια προ
σπάθεια να με μειώσει. Δεν εί
ναι σπουδαίο, άλλωστε δεν
γλύτωσε ο Ν. Σβορώνος, εγώ
θα ξέφευγα; Θα ήθελα όμως
να διευκρινίσω πως δεν είμαι
ούτε μαθηματικός ούτε βιολό
γος. Δεν ξέρω αν είμαι μέ
τριος, καλός ή κακός και δεν
θα ήθελα να κρίνω εγώ, αν

έχω πολλές (και καλές ή κα
κές) δημοσιεύσεις στον κλάδο
μου. Το γνωρίζουν οι συνά
δελφοι μου που υπηρετούν το
ίδιο με μένα αντικείμενο. Θεω
ρώ, όμως, πως μπορεί να με
κρίνει οποιοσδήποτε και να με
κατατάξει αντίστοιχα. Αρκεί
να γνωρίζει τη δουλειά μου και
να μπορεί να την κρίνει. Ο κ.
Ανδρουλιδάκης το κάνει έμμε
σα και ύπουλα. Αν θέλει να το
κάνει ευθέως και νομίζει πως
ξέρει αρκετά γι’ αυτό, δεν έχω
κανένα πρόβλημα και θεωρώ
γόνιμη κάθε κριτική. Μπορώ
είτε να του στείλω τα δημοσι
εύματα μου είτε να τον ενημε
ρώσω να τα δει στην ιστοσελί
δα μου, την οποία ανακατα
σκευάζω και θα είναι έτοιμη
μέσα στον Μάιο. Μόνο που,
επειδή αφορούν Μαθηματική
Λογική και τις εφαρμογές της
στην Πληροφορική, θα πρέπει
να διαβάσει τη δουλειά μου
ξεχνώντας για λίγο το λογικό
αξίωμα που δείχνει να διαπερ
νά τη συλλογιστική του άρ
θρου του, το γνωστό «ράβδος
στη γωνία, άρα βρέχει». Όσοι
ασχολούμαστε με τη Λογική,
δεν το βρίσκουμε ιδιαίτερα
χρήσιμο.
Κων/νος Δ. Κούτρας
Επίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου

το υ

ναυτίλου
&
Χαρ. Τρικούπη 28, 106 79 Αθήνα
Τηλ.: 210 36 16 204
Fax: 210 36 16 369
nafbooks@otenet.gr
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επισημαίνουμε
Τηλεόρασή σου είμαι και σου μοιάζω
Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα; Αυτή δηλαδή ήταν η κοινωνία μας
από πάντα, γ ι’ αυτό και αποδέχτηκε -κ α θ ’ οδόν προς την αφ ομοίω ση- αυτήν την
τηλεόραση που έχουμε ή, αντίθετα, αυτή η τηλεόραση μας διαμόρφωσε σε
τέτοια κοινωνία που είμαστε; Ή μήπως -το χειρότερο- «κύλησε ο τέντζερης και
βρήκε το καπάκι»; Υπάρχει και η γεωπονική εκδοχή που λέει ότι για κάθε
αποτελεσματική καλλιέργεια απαιτείται και το «κατάλληλο», το πρόσφορο
έδαφος.
Ο αναποφάσιστος, τέλος, θα σταθεί στο δίλημμα: «Ή ο γιαλός είναι στραβός ή
στραβά αρμενίζουμε». Εκείνο πάντως για το οποίο δεν υπάρχει αμφιβολία είναι
ότι «το ψάρι απ’ το κεφάλι βρωμάει». Και η ελληνική τηλεόραση «βρωμάει».
Στασιάζεται η κατονόμαση του ποιος είναι το «κεφάλι». Μάταιο. Πολυκέφαλο το
τέρας. Οπωσδήποτε, όμως, οποιοδήποτε από τα παραπάνω διλήμματα δεν
απαλλάσσει την (ό,τι αθροιστικά σημαίνει) ελληνική τηλεόραση. Ο
επιταχυνόμενος κατήφορος που σημειώνεται σε κρατικά και ιδιωτικά κανάλια
ετούτη τη δεκαετία που διανύουμε δικαιολογεί όλα τα επίθετα διαμαρτυρίας,
κατάκρισης, απόρριψης, καταγγελίας, ακόμα και αμήχανης απόγνωσης. Μια
εύκολη παραδοχή, την οποία επικαλούνται πολλοί (από θέση επαΐοντος) και «εις
άφεσιν αμαρτιών» -λένε ότι έτσι είναι παντού η τηλεόραση. Πρώτον ότι είναι
παντού έτσι δεν νομιμοποιεί να είναι και στο δικό μας «σπίτι» και δεύτερον αυτό
το «παντού» έχει αντισταθμιστικές διαφοροποιήσεις σημαντικές, αλλά και
πολλές κοινωνίες (από αυτό το παντού) διαθέτουν πολύ υψηλότερους μέσους
όρους κοινωνικής αντίστασης στην ευτέλεια. Η ευρωπαϊκή π.χ. πολιτιστική
υποδομή καλύπτει πιο μεγάλες και πιο πυκνές ομάδες της κοινωνίας, οι οποίες
ενσυνειδήτως αποστρέφονταιτην πρόκληση της επιχρυσωμένης βλακείας, της
επικαιρόμενης κοινοτοπίας. Η τηλεόραση καθεαυτή, ως μέσον, είναι η
πασιφανής επαλήθευση της οργουελιανής προφητείας, με τη διαφορά ότι το
«μεγάλο μάτι» δεν παρακολουθεί εμάς, αλλά βάζοντας εμάς να την
παρακολουθούμε είναι περισσότερο από σίγουρη ότι πηγαίνουμε προς τα που
αυτή θέλει, πειθήνιοι υπήκοοι αποχαυνωτικής υποταγής. Δεν είναι η τηλεόραση
που υπηρετεί την κοινωνία, αλλά η κοινωνία σύσσωμη (οι εξαιρετικές εξαιρέσεις
αγγίζουν το μηδέν) είναι ο υπηρέτης της τηλεόρασης.
«Υπάρχουν, έγραφε ο Αλέξης Παπαχελάς, πολλοί σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι
θεωρούν ότι αυτό είναι πια το κεντρικό πρόβλημα της χώρας». Τι άλλο μπορεί να
σημαίνει ότι πολλοί περισσότεροι από δυο εκατομμύρια συμπατριώτες μας
παρακολουθούν τη γνωστή σειρά «Παραπέντε» και από κοντά την άλλη σειρά
«Μαρία, η άσχημη», δυο υποπροϊόντα που θα έπρεπε να προβάλλονται σε ειδική
ζώνη, όπως π.χ. το δελτίο ειδήσεων για τα άτομα τα στερημένα της ακοής. Η
άλλη ζώνη θα έπρεπε να ήταν για κρετίνους. Γι’ αυτό λέμε, είμαστε εμείς που
δημιουργήσαμε τις δυο «κορυφαίες» πολιτιστικές τριπλέτες: «Περρής-Μ αγγίραΨινάκης» και «Μεταξόπουλος-Παπούλια-Ναλμπάντης» ή μήπως μας πήρανε
αυτοί χαμπάρι ότι «τσιμπάμε» τόσο εύκολα σαν χάνοι; Πριν πολλά χρόνια οι
«έξυπνοι» λευκοί «ανταλλάσσανε» το πανάκριβο ελεφαντόδοντο με χρωματιστά
γυαλάκια και αλάτι. Τώρα πια, αφού υποκύψαμε (πέσαμε μέσα στο λάκκο που με
τα ίδια μας τα χέρια σκάψαμε) και γίναμε -σπουδαίοι, καθημερινοί και ψ ώ νιαένα, φωνάζουμε για σωτηρία. Η τηλεόραση, πλέον, είναι ο καθρέφτης -κ α ι
μάλιστα καθόλου παραμορφωτικός. Από φραπελιά και κεραυνοθεραπεία μέχρι
πολιτική πλοήγηση.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
• Δ ύ ο ιδ ια ίτ ε ρ α ε ν δ ια φ έ ρ ο υ σ ε ς

εκ

θέσεις φωτογραφίας π α ρ ο υ σ ιά ζ ο 
ν τ α ι σ τ ο Πολιτιστικό Κέντρο Θεσ
σαλονίκης τ ο υ Μ ο ρ φ ω τ ικ ο ύ Ιδ ρ ύ μ α 
τ ο ς Ε θ ν ικ ή ς Τ ρ α π έ ζ η ς (Β α σ . Ό λ γ α ς
10 8), σ τ ο π λ α ίσ ιο τ η ς

ρ ία ς 2 0 0 7 .

Φωτοσυγκυ

Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια τ ις ε κ θ έ 

σ ε ις «Φωτογραφίες

μιας ξεχωριστής
μέρας (1880-1950). Π αιδικά πορτρέ
τα από τη συλλογή του Νίκου Πολίτη»
κ α ι «Σπύρος Μελετζής. Η Αντίσταση
στα βουνά, 1942-1944». Θ α δ ια ρ κ έ 
σ ο υ ν έ ω ς τ ις 3 0 Μ α ΐο υ .
• Την

έκθεση

φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς

στα Άγραφα».

«Ζωή

Ε γ κ α ι

ν ιά ζ ε τ α ι τ η Δ ε υ τ έ ρ α 7
Μ α ΐο υ σ τ ις 2 1 :0 0

και

θ α δ ια ρ κ έ σ ε ι ω ς τ ις 21
Μ α ΐο υ ,

στην

E s p a n o la

L ib re ria

Ν ικ ο λ ό π ο υ -

λο ς, Ο μ ή ρ ο υ 32, Α θ ή 
ν α (τη λ. 2 1 0 -3 6 4 5 7 7 9 ).
Τ ις φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς τ ρ ά 
βηξε ο

Κώστας Κολημένοςτο χ ε ιμ ώ 

ν α τ ο υ 2 0 0 3 , α ν α ζ η τ ώ ν τ α ς , ό π ω ς λέ
ει, « μ ια Ε λ λ ά δ α δ ια φ ο ρ ε τ ικ ή , α λ ώ β η 
τ η α π ό τ ο ν ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ό κ α ι την
β α ρ ε τ ή ε π α ρ χ ία » .
• Μ η ν χ ά σ ε τ ε τ η θ ε α τ ρ ικ ή π α ρ ά σ τ α 
ση

«Αραβική Νύχτα»,

σήμερα

(2 1 .3 0

και

2 4 .0 0 ) κ α ι α ύ ρ ιο Σ ά β 
βατο

5 .5 .0 7

(2 1 .3 0 ),

της ομάδας

«Δρόμος

με δέντρα»,

στον Κ ρα

τήρα

Ό ρους

(Α γ .

5,

Κ ε ρ α μ ε ικ ό ς ) . Τ ο έ γ ρ ο
του

ε ίν α ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ

γερμανού συγγραφ έα

Roland Scimmelpfennig,

σ ε μετά

φ ρ α σ η Γ. Δ ε π ά σ τ α . Τ η ν σ κ η ν ο θ ε σ ία
έ κ α ν ε η ο μ ά δ α σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία μ ε την

Μάρθα Φριτζήλα.
•Τ η ν έκθεση του

πουλου

Αλέξη Κυριτσό-

σ τ η ν γ κ α λ ε ρ ί « A stra » (Κ α 

ρ υ α τ ιδ ώ ν 8, Α θ ή ν α ) . Θ α δ ια ρ κ έ σ ε ι
ω ς τ ις 19 Μ α ΐο υ .

•Χάίνηδες

σ ίω ν 2 0 5 ) τ ο

Gagarin 205 (Λ ιο 
Σάββατο 5 Μαΐου. Τ ο

πρόγραμμα

α π ο τ ε λ ε ίτ α ι

στο

από

τ ρ ία

μ έ ρ η . Σ τ ο π ρ ώ τ ο θ α π α ρ ο υ σ ιά σ ο υ ν
τ ρ α γ ο ύ δ ια α π ό τ ο σ ύ ν ο λ ο τ η ς δ ο υ 
λ ε ιά ς τ ο υ ς , σ τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο θ α σ τ η θ ε ί
τ ο θ έ α τ ρ ο σ κ ιώ ν τ ο υ Α . Δ α ν έ λ λ η κ α ι

«Ο Καραγκιόζης
στη Γιουροβίζιον» π ο υ έ δ ω σ ε κ α ι
θ α π α ρ ο υ σ ια σ τ ε ί

τ ο ν τ ίτ λ ο σ τ ο τ ε λ ε υ τ α ίο ά λ μ π ο υ μ
τ ω ν Χ ά ίν ιδ ω ν , σ τ ο τ ρ ίτ ο « έ χ ε ι π ρ ο 
γ ρ α μ μ α τ ισ τ ε ί» γ λ έ ν τ ι.

N

Συνέδριο
για τον Αντρέα Φραγκιά

Κινηματογραφικό
\ φεστιβάλ στη Νάουσα
ε 170 ταινίες από 47 χώρες και πλήθος εκδηλώ
σεων το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Φιλμ και
Βίντεο Μικρού Μήκους της Νάουσας ανοίγει
τις πύλες του και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ακόμα
πηγή πολιτισμού. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο διά
στημα από 3 έως 6 Μαΐου 2007 στην πόλη της Νάου
σας στους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου: Το φε
στιβάλ διοργανώνεται από την αστική, μη κερδοσκο
πική εταιρεία ΑΡΤΙΟΝ και τελεί υπό την Αιγίδα του
ΥΠ.ΠΟ, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, του
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του Ι.Ο.Μ. κ.ά.
Χορηγός
του
βραβείου
κοινού
είναι
η
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ.

Μ

ανελλήνιο συνέδριο με θέμα «Ο
Αντρέας Φραγκιάς, ο άνθρωπος και
το έργο του» διοργανώνουν το ηλε
κτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό Διαπολιτισμός, το περιοδικό Διαβάζω και η Πα
νελλήνια Ο μοσπονδία Ενώσεων Συντα
κτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), στην Αθήνα, στις 14-17
Δεκεμβρίου 2007. Ό σοι ενδιαφέρονται
να συμμετάσχουν, πρέπει να επικοινωνή
σουν με τον Γιάννη Παππά (τηλ. 2610450967,
gpappas1962@ yahoo.gr,
i n f o @ d i a p o l i t i s m o s . g r ,
http//ww w.diapolitism os.gr) .

Π

19η Διεθνής Φωτογραφική Συγκυρία
«Χρόνος» είναι
το κεντρικό θέ
μα της 19ης
Διεθνούς
Φωτο
γραφικής Συγκυ
ρίας, που διοργανώνει το Μουσείο
Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης από
τις 17 Απριλίου μέ
χρι τα τέλη Μαΐου.
Σε 34+1 εκθέσεις
σε 28 εκθεσιακούς
χώρους,
όπως
μουσεία, ιδρύματα,
ξένα μορφωτικά ιν
στιτούτα, γκαλερί,
παρουσιάζονται έργα περισσότερων από 100 δημιουργών από 26 διαφορετι
κές χώρες. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης παρουσιάζονται επίσης εκθέσεις
στην Ξάνθη και στην Αθήνα.

0

Χορός και
παραδοσιακός
πολιτισμός
εμινάρια με θέμα «Χορός και παραδο
σιακός πολιτισμός» διοργανώνονται
στο Θέατρο της Δόρας Στράτου. Την
Κυριακή 6 Μαΐου, 15.00-20.00, το σεμινά
ριο θα έχει θέμα «Χοροί, έθιμα και τρα
γούδια από τα Μαστοροχώρια της Κόνι
τσας» με εισηγητή των Βασίλη Ζιώγα. Το
σεμινάριο περιλαμβάνει: διδασκαλία τοπι
κών χορών, παρουσίαση φορεσιών, προ
βολές (βίντεο, διαφάνειες), παρουσίαση
βιβλιογραφίας και δισκογραφίας, πληρο
φορίες για τις επιτόπιες έρευνες και ανα
φορές στα πανηγύρια, τη μουσική, τα ήθη
και τα έθιμα. Για πληροφορίες-εγγραφές:
210-3244395, 210.3246188, κ. Αγγελική
Χριστοφιλοπούλου.

Σ

Κρατήρας... Τέχνης
ια όαση τέχνης στον Κεραμεικό,
στην Αγίου Ορους 5. Ο λόγος για
τον «Κρατήρα», έναν χώρο δημι
ουργίας και έρευνας. Τα μέλη του είναι
χορευτές, ηθοποιοί, μουσικοί , εικαστκοί καλλιτέχνες κ.ά. Καθημερινά φ ι
λοξενούνται μαθήματα και σεμινάρια
(ακροβατικά, τάνγκο, δημοτικοί χοροί,
τραγούδι κ.ά). Πραγματοποιούνται πα
ραστάσεις και δοκιμές παρουσία του
κοινού, εκθέσεις, παζάρια, μουσικές
βραδιές, γλέντια. Και εμείς βλέπουμε να
γεννιούνται εκεί νέα μουσικά σχήματα
(όπως αυτό του Θέμου Σκανδάμη) ή να
φιλοξενούνται παλιές θεατρικές ομά-

Μ

y

δες, όπως οι Τσιριτζάντσουλες, που δί
νουν και έχουν να δώσουν ακόμα πολλά.
Και όσοι προλάβαμε τον Καραγκιόζη,
όχι ως μουσειακό είδος, αλλά ως ζωντα
νή παράδοση, κάθε Τετάρτη βράδυ μας
περιμένουν οι παραστάσεις του Άθω
Δανέλλη, με νέα επίκαιρα κείμενα. Σε
μια πόλη που δεν υπάρχουν χώροι δη
μόσιοι, για να φιλοξενούν τις πρόβες
των νέων καλλιτεχνών, ένας κρατήρας
συντηρείται από την προσωπική εργα
σία και την οικονομική υποστήριξη των
μελών του και ενισχύεται από προσφο
ρές των φίλων του . Εκεί η τέχνη είναι
προσιτή σε όλους.

Τα μέλη του «Κρατήρα» είναι:
•Η ομάδα χορού SineQuaNon
• Η θεατρική ομάδα Δρόμος με Δέντρα
• Η ομάδα χορευτών-ακροβατών Κι

Όμως Κινείται
•Τ ο θέατρο σκιών του Άθω Δανέλλη
• Η ομάδα αργεντίνικου τάνγκο La

Vanguardia
Στόχος τους, όπως λένε, είναι η συνύ
παρξη και η συνεργασία διαφορετικών
ανθρώπων με κοινές αγωνίες. Τα μέλη
του συνεργάζονται για την προετοιμα
σία των παραστάσεων και συναποφασί
ζουν γαι το πρόγραμμα και τις εκδηλώ
σεις του χώρου.
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Μ ε τη ζωή του Νίκου και της Αργυρώς
Κοκοβλή θα ασχοληθεί η νέα ταινίαντοκιμαντερ του διακεκριμένου χανιώτη
σκηνοθέτη Σταύρου Ψυλλάκη, σε
συμπαραγωγή του Ελληνικού Κέντρου
Κινηματογράφου (ΕΚΚ), το οποίο
ενέκρινε τη σχετική πρόταση, και της
ΕΡΤ. Αφορμή για το ντοκιμαντέρ
αποτελεί το βιβλίο τους: Άλλος δρόμος
δεν υπήρχε, το οποίο ζωντανεύει την
ιστορία της Ελλάδας κατά την Εθνική
Αντίσταση, τον εμφύλιο και την πολιτική
προσφυγιά. Τα γυρίσματα θα
ξεκινήσουν μετά το τέλος Μάίου.

Από αριστερά:
Νίκος
Κοκοθλής,
Α ργυρό
ΠολυχρονάκηΚοκοβλή,
Σταμάτης
Μ αριόλης. Η
φωτογραφία
βγήκε στις
Πλακούρες,
μετά την
επιστροφή από
την
προσφυγιά.

Ο «Αλλος Δρόμος» στο σελιλόιντ
Την συνέντευξη πήρε ο Γιάννης Λυβιάκης
•Ας ξεκινήσουμε από το... μέλλον.
Μίλησέ μας για τη νέα σου δουλειά.
- Η νέα δουλειά έχει προσωρινό τίτλο:
Αλλος δρόμος δεν υπήρχε, από το βιβλίο
του Νίκου και της Αργυρώς Κοκοβλή.
Οταν ανακοίνωσε την έγκριση της δου
λειάς το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογρά
φου (με συμπαραγωγότην ΕΡΤ), έκαναν
ένα λάθος και αντί να γράψουν Αλλος
δρόμος δεν υπήρχε, έγραψαν Αλλος
δρόμος δεν υπάρχει. Και ίσως έχουν δί
κιο και θα μπορούσε αυτός να είναι ο κα
νονικός τίτλος της ταινίας, δηλαδή ότι
Αλλος δρόμος δεν υπάρχει.•
• Θα αφορά τη ζωή τους όπως την
καταγράφουν στο βιβλίο τους;
- Αφορμή ήταν η αφήγηση που υπάρχει
στο βιβλίο. Στο ντοκιμαντέρ θα επιλεξουμε ουσιαστικά το κομμάτι από το τέ
λος του Εμφυλίου μέχρι και το 1962 που
φεύγουν για την Ιταλία. Κυρίως με εν
διαφέρουν αυτά τα περίπου 1 2 -1 3 χρό
νια που κρύβονται στο Ακρωτήρι. Με εν
διαφέρει κυρίως το τι είναι αυτό που κά
νει αυτούς τους ανθρώπους να αντέξουν απίστευτες κακουχίες σε απίστευ
τα δύσκολες συνθήκες και τι είναι αυτό
που κάνει τον Κυριάκο Στρατηγάκη, τη
γυναίκα του Γεωργία με τα τρία ανήλικα
παιδιά τους, να δεχτούν να τους περι52

θάλψουν όλα αυτά τα χρόνια, και κοντά
σε αστούς και κάμποσοι άλλοι μέσα από
τα Χανιά που κατά καιρό τους έκρυψαν.
• Το βιβλίο σε συγκλόνισε και θέλησες
να γυρίσεις αυτό το ντοκιμαντέρ;
-Ό ντω ς το βιβλίο με συγκλόνισε. Προ
σπάθησα όμως μέσα από το βιβλίο, που
καταγράφει πολλά πράγματα, να δω τι
είναι αυτό που θα μπορούσε να ενδια
φέρει και τους σημερινούς θεατές και
κυρίως τα νέα παιδιά και ποιο είναι το
διαχρονικό στοιχείο όλης αστής της
ιστορίας. Δεν με αφορά τόσο σαν ιστο
ρία μόνο της Αριστερός ή, σε κάποια
σημεία, και σαν ενδοκομμουνιστική δια
μάχη, ούτε τόσο πολύ το κομμάτι που
διαψεύδονται οι ελπίδες και τα όνειρα
αυτών των ανθρώπων, φτάνοντας στην
Τασκένδη. Πολύ περισσότερο με ενδια
φέρει η υπαρξιακή διάσταση της ιστο
ρίας τους. Τι είναι αυτό που κάνει κάποι
ους ανθρώπους να μπουν σε όλη αυτή
την περιπέτεια, να αντέξουν, να μην το
μετανιώσουν και ακόμη και σήμερα να
προχωράνε με ψηλά το κεφάλι. Και πι
στεύω ότι εκτός από την ιδεολογική διά
σταση, υπάρχει ένα κομμάτι βαθιάς εντι
μότητας. Η έντιμη στάση είναι αυτό που
καθορίζει όλη την πορεία των ανθρώ
πων αυτών. Τη δεκαετία που κρύβονται

στα Χανιά, εγώ μεγαλώνω στο νομό Χα
νιών. Έχω γεννηθεί το 1954. Έχω εικό
νες από αριστερούς εκείνης της εποχής
και πραγματικά αυτό το έντιμο κομμάτι
είναι που θέλω να ξαναβρώ και να ανα
δείξω μέσα από την ταινία. Είναι άνθρω
ποι οι οποίοι δεν είχαν πρώτιστο ενδια
φέρον το πώς θα εξαργυρώσουν μια
ιδεολογία, πώς θα επωφεληθούν.
•Πότε θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα;
— Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει το τυ
πικό κομμάτι με το Ελληνικό Κέντρο Κι
νηματογράφου, η υπογραφή συμβολαί
ων κ.λπ. Όμως, δεδομένου ότι οι άνθρω
ποι είναι ηλικιωμένοι και δεν έχουν απε
ριόριστες αντοχές, φιλοδοξία μας είναι
το μεγαλύτερο κομμάτι των γυρισμάτων,
που αφορά τις συνεντεύξεις των ανθρώ
πων αυτών, να γίνει μέσα σε αυτό το κα
λοκαίρι. Δεν αποκλείεται μετά το τέλος
του Μαΐου να ξεκινήσουν τα γυρίσματα.
Τα γυρίσματα θα γίνουν στο σπίτι τους
στο Βαμβακόπουλο, στο χώρο όπου
κρύβονταν και ο οποίος υπάρχει ακόμα
στις Πλακούρες Ακρωτηρίου, και επίσης
στα Λευκά Όρη, γιατί ένα μεγάλο κομμά
τι της ψυχολογίας των ανταρτών έχει να
κάνει με το ορεινό τοπίο.
•Εκτιμάς ότι τα γυρίσματα θα
ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα δύο
χρόνια;
— Πιο νωρίς. Εάν δηλαδή υπάρξει από
το Κέντρο Κινηματογράφου κανονική

)θή χρημάτων, σε ένα χρόνο μπορεί να
ίχει ολοκληρωθεί.
•Εκτός από τους Νίκο και Αργυρώ
<οκοβλή, οι οποίοι θα πρωταγωνιστούν,
da συμμετέχουν και άλλοι στο
ποκιμαντέρ;
-Ν α ι, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι.
Επίσης θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να
βρω ανθρώπους που ήταν από την αντί
παλη μεριά. Θα είναι χρήσιμο να βρε
θούν άνθρωποι να μιλήσουν από τη με
ριά των διωκτών τους.
•Σ ε ενδιαφέρει γενικότερα η επαφή με
ανθρώπους που ανησυχίες και
αναζητήσεις;
— Με ενδιαφέρουν η υπαρξιακή διάστα
ση του ανθρώπου και οι οριακές κατα
στάσεις. Υπήρχε μια προηγούμενη ταινία
που λεγόταν Ο άνθρωπος που ενόχλησε
το σύμπαν και ασχολείται με την τρέλα.
Ξεκίνησε με αφετηρία τις προσπάθειες
□ποϊδρυματοποίησης που γινόταν εκείνη
Γην εποχή στα Χανιά, με πρωτοβουλία
και συνδρομή καλών φίλων και καλών
ψυχιάτρων, του Γιώργου Κοκκινάκου και
του Αντώνη Λιοδάκη... Η ταινία ξεκίνησε
αε αφορμή το ταξίδι στη Δανία ανθρώ
πων που ήταν έγκλειστοι για πάρα πολλά
χρόνια στο ψυχιατρείο Χανίων. Πήρα μία
κάμερα και έναν οπερατέρ και πήγαμε
μαζί τους. Το τι συνέβη στη Δανία και το
τι γινόταν με μακροχρόνια έγκλειστους
όταν βρίσκονταν σε συνθήκες ελευθε
ρίας και το τι συμπεριφορά είχαν, ήταν
για μας μια μεγάλη αποκάλυψη. Το Φως
της τρέλας ήταν ο προσωρινός τίτλος
που είχε δοθεί στην ταινία. Συνεχίσαμε
τα γυρίσματα στα Χανιά, όπου άρχισαν

να προκύπτουν άλλα πράγματα. Μέσω
του Γιώργου Κοκκινάκου και του Αντώνη
Λιοδάκη έγινε η γνωριμία με τον Γιώργο
Κοκκινίδη: εξαιρετική περίπτωση προικι
σμένου ανθρώπου, αρκετά διαβασμένου
και καλλιεργημένου. Όταν συναντηθή
καμε υπήρχε εκρηκτική κατάσταση. Σαν
αυτό που συμβαίνει καμιά φορά σε μια
ερωτική σχέση, όπου αφήνεσαι σε ένα
παιγνίδι και αφήνεσαι να αποπλανηθείς
από τον άλλον, αλλά συνειδητά. Αυτό το
παιγνίδι άρχισε να παίζεται ανάμεσα σε
εμένα και τον Γιώργο Κοκκινίδη, όπου
μια περίεργη αφετηρία είναι η κοινή θη
τεία μας στο Πολυτεχνείο. Εγώ έχω τε
λειώσει μηχανολόγος, εκείνος σπούδα
σε, με ένα χρόνο διαφορά, χημικός μη
χανικός, αλλά δεν τελείωσε. Ήταν ένα
σημείο έντονης οικειότητας από την αρ
χή... Ο Γιώργος Κοκκινίδης έχει ένα φο
βερά πλούσιο κόσμο. Μου λέει: «Αυτό
που βλέπεις εδώ πέρα δεν είναι τα κά
γκελα, δεν είναι οι άνθρωποι που μόνο
ζητάνε λεφτά, ξυπόλητοι. Είναι ένας φο
βερός πλούτος, γιατί μέσα στο βούρκο
υπάρχει ζωή, μεγάλη ζωή». Και με παίρ
νει από το χεράκι και μου λέει: «Έλα να
σου δείξω». Αστό που έκανα ήταν να εί
μαι καλός μαθητής του Γιώργου. Και τον
άφησα να μου δείχνει. Κάποια στιγμή,
όταν πια είχαμε ξεπεράσει και τους γρα
φειοκρατικούς σκοπέλους, με κωμικούς
τρόπους πολλές φορές, χωρίς να παίρ
νουν χαμπάρι οι υπάλληλοι και οι ιθύνο
ντες τι συμβαίνει, αρχίζει να στήνεται ένα
πανηγύρι και οι ίδιοι οι άνθρωποι να ζη
τάνε την κάμερα. Ο ένας γυρνάει την κά
μερα πάνω και λέει: «Να δω τον Θεό ή να
δω τον ήλιο που είναι σαν τον αχινιό;».
Παίρνει και ο Γιώργος την κάμερα και

φεύγει μόνος του πέρα και σε έναν από
τους μονολόγους τους, την ώρα που
έβλεπε, έλεγε και τι αισθάνεται και μία
από τις φράσεις που είπε εκείνη την ώρα,
είναι ότι «είμαι ο άνθρωπος που ενόχλη
σε το σύμπαν», που έγινε και ο τίτλος της
ταινίας. Η ταινία ξέφυγε πια από την αρ
χική αφετηρία της ιδρυματοποίησης και
άρχισε να διαπραγματεύεται μια οριακή
κατάσταση της ύπαρξης που για τον δυ
τικό άνθρωπο, όταν κλονιστεί το «σκέ
φτομαι άρα υπάρχω», κάτι τρέχει, είσαι
στα όρια. Αυτό ουσιαστικά διαπραγμα
τεύεται η ταινία, σε μια διάσταση που
αφορά τον καθένα μας.
•Ό λα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές οι
δουλειές, προφανώς δίνουν και σε
εσένα μηνύματα για τη ζωή, τους
ανθρώπους, την κοινωνία. Οπότε στο
ερώτημα τι είναι ζωή, τι είναι ελευθερία,
τι είναι έρωτας, τι απαντάς;
- Ζήσε όσο γίνεται πιο πλούσια αυτά τα
πράγματα με πολλές εμπειρίες. Ας τα
γευτείς όσο γίνεται χωρίς παρωπίδες.
Δεν ξέρω τι σημαίνει ελευθερία. Ξέρω
ότι μπορείς να δοκιμάσεις όμως πολλές
διαστάσεις του πράγματος και αυτές οι
διαστάσεις της ύπαρξης που μου επι
τρέπει αυτή η δουλειά να γεύομαι. Γνω
ρίζω ανθρώπους, γεύομαι και έχω μάθει
σε μεγάλο βαθμό να ακούω. Δηλαδή αν
μου πάει αυτή η δουλειά είναι επειδή μι
λάω με τον άλλον και δεν τον ενοχοποιώ.
Μπορεί ο άλλος να μου πει το δικό του
και δεν θα εισπράξει από εμένα την ενο
χή. Ό,τι κι αν μου πει. Δεν έχω να διδάξω
κάτι σε κανέναν, όμως μπορώ να κάνω
καλή συντροφιά, αφού ο άλλος όμως
έχει πάρει τις αποφάσεις του.

0 ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ
Ο Σταύρος Ψυλλάκης γεννή
θηκε στα Χανιά το 1954. Σπού
δασε μηχανολόγος ηλεκτρο
λόγος στο Πολυτεχνείο και
σκηνοθεσία στη σχολή Χατζίκου στην Αθήνα και εν συνε
χεία στο Παρίσι, ως υπότρο
φος του γαλλικού κράτους,
όπου έκανε θεωρητικές και
πρακτικές σπουδές πάνω στη
σκηνοθεσία του ανθρωπολογικού ντοκιμαντέρ. Στην Ελλάδα
συνέβαλε στη δημιουργία
επαγγελματικού
τμήματος

οπτικοακουστικών μέσων στο
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπου
δών του Ιδρύματος Τεχνολο
γίας και Έρευνας. Από το 1987
ως σήμερα έχει εργαστεί ως
διευθυντής παραγωγής και
έχει σκηνοθετήσει ταινίες μι
κρού μήκους και πολλά ντοκι
μαντέρ που έχουν προβληθεί
σε διεθνή φεστιβάλ και έχουν
αποσπάσει βραβεία.
Η νέα ταινία/ντοκιμαντέρ που
θα γυρίσει βασίζεται στο βιβλίο
Άλλος Δρόμος δεν υπήρχε (εκ

δόσεις ΠΟΛΥΤΎΠΟ, σειρά
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ, 2002) που έγρα
ψαν από κοινού ο Νίκος και η
Αργυρώ Κοκοβλή και διερευνά
το «θαύμα» της αντοχής των
τσακισμένων
υπολειμμάτων
του Δημοκρατικού Στρατού,
μετά τον Εμφύλιο, στη Δ. Κρή
τη και την αυτοθυσία των
απλών ανθρώπων που τους
τροφοδοτούσαν και τους έκρυ
βαν τόσα χρόνια. Στο βιβλίο
(αυτοβιογραφική μαρτυρία), οι
συγγραφείς αναφέρονται και

σε άλλα περιστατικά που εκτεί
νονται χρονολογικά σε πολύ
μεγαλύτερη περίοδο. Στην πα
ραγωγή της ταινίας, μέχρι τώ
ρα, εκτός από τους βασικούς
εταίρους (το Ε.Κ.Κ και την ΕΡΤ)
συμμετέχουν και οι εταιρίες
ΑΚΡΟΝ studio και INDIGO
VIEW (εδρεύει στα Χανιά), ενώ
στο σενάριο και την έρευνα συ
νεργάζεται ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης, ο οποίος είχε την
αρχική ιδέα και πρότεινε το θέ
μα στον σκηνοθέτη.
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Θλιβερή αναδρομή και τα τρέχοντα
Μ έσ α μας το ξορκίζαμε, αλλά δ εν ήταν α ρκετό. Είχαμε τον δικαιολογημένο φ ό β ο
ότι και φ έτο ς οι π ερισ σ ότερες από τις ελληνικές ταινίες θ α είχαν την ίδια
αποκαρδιωτική τύχη με α υτές των προηγουμένων -ο υ κ ο λίγω ν- χρόνων. Και
δυστυχώς όλα μοιάζουν μη αναστρέψιμα, χωρίς να υποστηρίζουμε ότι αυτό είναι
δικαιολογημένο. Εξηγήσεις υπάρχουν, αλλά είναι άδικες. Τουλάχιστον οι κάτοικοι του
λεκανοπεδίου και της Θ εσσαλονίκης, οι οποίοι «τρώνε στη μάπα» τόση τηλεοπτική
σαβούρα, θα μπορούσαν, κάποιοι από αυτούς, να «καταδεχτούν» κάποιες από
αυτές, που ασφαλώς και διαθέτουν αξιόλογα αφηγηματικά προσόντα και ώριμη
φροντίδα στην κατασκευή τους. Το αποτέλεσμα τους αδικεί και, το χ ειρ ό τερ ο , τους
αποθαρρύνει. Δ εν μιλάμε για κερδ οφ όρ α οικονομικά αποτελέσ ματα, α λλά για
κάποιους ευπρόσωπους αριθμούς θεα τώ ν που να «επιπλέουν» σ ε σύγκριση με
αυτές που πάτωσαν, δικαίως ή αδίκως. Τόση μιζέρια, β ρ ε α δ ερ φ έ!

Από την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Κινέττα».

έχρι στιγμής, με το έμπα του
Μάη, εξακολουθεί να προη
γείται το «Πέντε λεπτά ακόμα»
του Γιάννη Ξανθόπουλου (τον
θυμόμαστε από μια μικρού
μήκους κωμωδία του, πριν χρόνια, στη
Δράμα) με 450.000 εισιτήρια. Προσω
πική επιτυχία του συμπαθέστατου τη

Μ
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λεοπτικού ηθοποιού Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Σε σχετική απόσταση η με
ταφορά στη μεγάλη οθόνη της θεατρι
κής επιτυχίας του Θοδωρή Αθερίδη
(Καρύδη - Λουδάρος - Βολιώτη). Αν δεν
σε μάθουν απ’ το «γυαλί» δεν έχει εισητήρια...! Ό χι κανόνας, νόμος. Επιβίωσε
επίσης το άτεχνο «Straight story», σε

συν-σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη και Έ φης Μουρίκη. Μ άλλον τα πολ
λά βραβεία που συγκέντρωσε το
«Eduart» της Αγγελικής Αντωνίου στο
Φεστιβάλ της Θ εσσαλονίκης και οι με
γάλες προσδοκίες στάθηκαν τα βαρί
δια που κράτησαν την ταινία στο βυθό.
Η καλύτερη (ως ολοκληρωμένο αποτέ
λεσμα) φετινή ταινία, αυτή της Κατερί
νας Ευαγγελάκου «Ώρες κοινής ησυ
χίας», δεν βρήκε από το κοινό την αντα
πόκριση που της άξιζε. Αλλά και το νεα
νικό κοινό, «γερασμένο» και οκνηρό,
μπουχτισμένο από τα κινηματογραφι
κά, βιομηχανικά απόβλητα του τύπου
«X-Men» και τα παρόμοια, χαμπάρι δεν
πήρε την πιο δροσερή και φρέσκια φε
τινή κινηματογραφική «γραφή» που
ήταν το «Ροζ» του Αλέξανδρου Βούλ
γαρη. Αλλά και οι τόσο ενδιαφέρουσες
«Παρέες» του Σωτήρη Γκορίτσα, ενός
από τους πιο αξιόλογους και δόκιμους
σκηνοθέτες του κινηματογράφου μας,
δεν βρήκαν ανταπόκριση. Η «Ψυχή στο
στόμα» του Γιάννη Ο ικονομίδη, σαφώς
-κ α ι αδικαιολόγητα- υπερτιμημένη
από μερίδα της κριτικής, επέμεινε, και
εξακολουθεί να δίνει τη «μάχη» της.
Έ χει και ο «σκανδαλισμός» τα οφέλη
του, όμως η αναμενόμενη έκρηξη δεν
έγινε. Δεν είναι περίεργο, αλλά κάποτε
η κοινωνία δείχνει τις αντιστάσεις της.
Έτσι, σ’ αυτή την παγιωμένη επικοινωνιακή ασυνενοησία μεταξύ κοινού και
δημιουργών, χάθηκαν άδικα αξιόλογες
προσπάθειες, όπως αυτή της Δώρας
Μασκλαβάνου «Κι αν φύγω... θα ξανάρθω», με έξοχες ερμηνείες από τη Μαρία
Κεχαγιόγλου και τον Γιάννη Στάνκογλου. Αλλά και το ενδιαφέρον ντοκιμα
ντέρ του Σπύρου Ταραβήρα «Buzz» δεν
γλύτωσε από την «κατάρα» των φεστι-
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βολικών βραβείων. Η σοβαρή εικόνα
που είχαμε για το αξιόλογο πνευματικό
άνθρωπο και συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο δοκιμάστηκε από αυτή την ιλλουστρασιόν ταινία του... «Ιλλουστρασιόν». Υποτίθεται ότι ήταν η «βίβλος»
σαρκασμού των κακώς εχόντων της κοι
νωνίας μας. Αμ δ ε... Καλύτερη η κινημα
τογράφηση του «Uranya» του Κώστα
Καπάκα από το «Pepermint», αλλά κά
που «ενόχλησε» αυτή η ολοφάνερη επα
νάληψη. Πέρασε (η λειτουργία του
«στόμα με στόμα» άλλοτε καίει κι άλλοτε
σώζει ταινίες) στο κοινό που είχε συ
ντρέξει την πρώτη του ταινία. Υπήρξανε
κι άλλες άδοξες καταβυθίσεις, όπως η
άνετη δουλειά του Σάββα Καρύδα «Στα
όρια» ή το «Πεθαίνοντας στην Αθήνα»
του «έφηβου» Νίκου Παναγιωτόπουλου.
(Και μόνο για τη φωτογραφία του Άρη
Σταύρου, θ’ άξιζε να γίνονται ουρές έξω
από τις αίθουσες). Φαίνεται πω ς ανάμε
σα στον Αρναούτογλου και τον Ψινάκη,
μόνο ο πονηρός λαϊκισμός του Λαζόπουλου χωράει. Βλέπεις, οι κινηματο
γραφιστές μας (προς τιμήν τους) δεν
χαϊδεύουν τ’ αφτιά των... «νέων παι
διών». Αυτή η πατροκτόνος τηλεόραση
τα ισοπέδωσε όλα.
* * *
Τούτο τον πρόσφατο καιρό τρεις ακό
μα ταινίες ελληνικές δοκίμασαν την τύ
χη τους, η οποία τελικά α ποδείχπικε η
ίδια με αυτή των προηγουμένων.
Μπουχτισμένο το κοινό από... Λεωνί
δες και Ίβο Τζίμες (η αλήθεια να λέγε
ται, είχαμε αρκετές καλές ξένες ταινίες
φέτος), πού να περισέψ ει διάθεση π.χ.
για το (εκτός τόπου και χρόνου) παραμυθόδραμα του Στράτου Στασινού
«Πέρα από τη λίμνη». Φιλότιμη η πρ ο
σπάθεια, αλλά έμεινε προσπάθεια με
καλές στιγμές. Η διαπραγμάτευση του
υπερφυσικού θέλει λεφτά και άλλου
μεγέθους στήριξη τεχνική και παραγω 
γής, το ρεαλιστικό πά λι θέλει την αδρότητα και την πειστικότητα που εννοεί η
λέξη ρεαλιστικό, κάτι που μέχρι τώ ρα
δεν έχει αποδειχτεί ότι το διαθέτει ο συ
γκεκριμένος σκηνοθέτης. Γι’ αυτό και
το πέρασμα από τη μια κατάσταση
στην άλλη βάλτωσε. Μένει η ενδιαφέ
ρουσα φιγούρα της Άννας Ντιμιτρίεβα.
Είναι από τα καλά που μας προκύπτουν
από τους «οικονομικούς μετανάστες».
Προπέρσινη η «Κινέπα» του Γιώργου

Λάνθιμου, βρήκε επιτέλους διανομή.
Κανένας μας δεν περίμενε μπουμ εμπο
ρικής υποδοχής, ήταν όμως μία -η μο
ναδική ευκαιρία- να δουν οι λίγοι, που,
με επιλογή και εν γνώσει τους, θα έβλε
παν μια δεξιοτεχνική (και απροσδόκη
τη) άσκηση κινηματογράφου, όπου το
αφήγημα υπηρετούσε τον τρόπο της
αφήγησης: αυτό που συχνά απροσδιό
ριστα ονομάζουμε κινηματογραφική
σκηνοθεσία. Ό χι απλά κινούμενες εικό
νες, ευειδείς πρωταγωνίστριες και θεα
τρικοί διάλογοι. Η «Κινέττα» ήταν μια
άκρως ενδιαφέρουσα πρόταση χειρι
σμών του χώρου, της κίνησης, των σω
μάτων, των ήχων, των κενών ανάμεσα
στο γίνεται κάτι και εξυπακούεται το κά
τι που δεν γίνεται. Αναπνοές, νεύματα,
αμήχανα βλέμματα, ψυχρά από την κό
πω ση της χρήσης δωμάτια, ύπαιθρο
που δεν σημαίνει ύπαιθρο και αργές
επαναλήψεις σαν δείχτες ρολογιών.
Ο Δ ημήτρης Κουτσιαμπασάκος μάς
είχε πείσει με τις μικρού μήκους ται
νίες του, από την προηγούμενη δεκαε
τία, στη Δράμα, ότι είναι ταλαντούχος
σκηνοθέτης. Ετούτη η πρεμιέρα του,
στην περιοχή των ταινιών μεγάλου μή
κους, έδειξε τις αρετές και το ταλέντο
του, και πιο πολύ τη γνώση του. Έ δω 
σε σεκάνς άψογες, ανέδειξε χώρους
με τη συναισθηματική ευαισθησία που
του βγάζουν τα εράσμια τοπία χώρων
καταγωγής (νοτιοδυτική ορεινή Πίν
δος, Αχελώος), αλλά... Το πάντρεμα
εκείνων των χώρων, εκείνων των «σταματημένων» κοινωνιών, με το ζευγάρι
που «μύριζε» φρεντουτσίνο Αθήνας
δεν έγινε. Είμαστε βέβαιοι ότι ο σκηνο

θέτης έχει την εκδοχή του, δεν ήταν
όμως αυτό που εισπράξαμε εμείς. Σί
γουρα το... αστραπιαίο πέρασμα της
ταινίας από τη διανομή την αδίκησε. Σί
γουρα αυτού του είδους οι (άρτιες)
ταινίες έχουν, δυνάμει, το δικό τους
κοινό, μόνο που οι δίαυλοι επικοινω
νίας έχουν μπουκώσει από τα -το ξαναλέμε- τηλεοπτικά λύματα.
Πιο πρόσφατη και η έξοδος (παρά λί
γο να γράψουμε του Μεσολογγίου) της
ταινίας του παλαίμαχου Δημήτρη Σταύρακα «Το πέρασμα». Ξεκίνησε με φιλό
δοξες προοπτικές πριν αρκετά χρόνια,
αλλά εμπόδια, κακοτυχίες και αναβο
λές άφησαν τα αποτυπώματά τους
στην ταινία. Συμβατική αλλά συμπα
θής, αυτή η -πολυχρησιμοποιημένη
πλέον- ιστορία με τους λαθρομετανά
στες δεν έφερε τίποτα καινούριο (και
κάτι τέτοιο δεν ήταν οι σκηνές στο
Μπαγκλαντές), εκτός από τον ερωτικό
δεσμό του Τζαχίντ και της Γιασμίν και
το θάνατο της τελευταίας από την τα
λαιπωρία του λαθραίου ταξιδιού. Η ηθι
κή ευαισθησία που έδωσε ο έμπειρος
Σταύρακας δεν άρκεσε να κορυφώσει
την ταινία. Τέλος καλό κι όλα καλά.
Σε μια εβδομάδα από σήμερα, με
διοργανώτρια την Εταιρεία Ελλήνων
Σκηνοθετών, πραγματοποιείται διήμε
ρο Συνέδριο προκειμένου να συζητη
θούν όλα τα θέματα που αφορούν αυ
τή την τροχοπέδη που ταλαιπωρεί την
εγχώρια Έβδομη Τέχνη. Όλες μας οι
ευχές να πάνε όλα καλά. Ασχετο αν αυ
τό ακούγεταιπολύ εξωπραγματικό. Θα
είμαστε εκεί.
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Ο Παντελής Νικολακόπουλος
συζητά με τον Alvaro Siza

Ο αρχιτέκτονας Π αντελής Ν ικολακόπουλος, γεννημένος το 1 9 5 4 και
σπουδασμένος στην Αμερική, δ εν είναι από εκείνο υ ς που επιζητούν την π ροβολή
με δημοσ ιεύσεις και σ υνεντεύξεις. Α κόμα κι ότα ν «έγινε εξώ φ υλλο» σ ε β ιβ λίο για
σύγχρονη αρχιτεκτονική στην Ελλάδα (Αρχιτεκτονικά δ έμ α τα 2 0 0 5 ), τίποτα δ εν
έ δ ε ιξ ε πως ά λλα ξε. Ο π ό τε η δ ιά λεξη που έδ ω σ ε για τη δ ο υ λειά του σ το
πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αθηναίων στις 19 Απριλίου, οργανω μένη από το ΕΙΑ,
είχε τη σημασία της.

Νικολακόπουλος επέλεξε να
δώσει εξαιρετικά συνοπτικά με
ρικές συνιστώσες της σκέψης
του, για τρεις κατηγορίες στην
τοπολογική σχέση αρχιτεκτονι
κής τοπίου, κι αμέσως μετά προχώρη
σε στην παρουσίαση περιορισμένου
αριθμού από έργα του, χτισμένα ή
συμμετοχές σε διαγωνισμούς ή εκθέ
σεις. Καθώς προχωρούσε στην παρου
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σίασή του, άρχισαν όχι μόνο να διαφαίνονται αλλά και να τονίζονται με ιδιαί
τερη έμφαση, όλα εκείνα τα στοιχεία
που τον χαρακτηρίζουν, που είναι η
«στάμπα» του και έχουν συμβάλει στο
να είναι αυτό που είναι και να έχει να
δείξει έναν αριθμό από έργα με ασυνή
θιστα μεγάλη χρονική διάρκεια ανάμε
σα στη σχεδίαση και την ολοκλήρωση
μιας οικοδομής.

Δεν αρκεί το ότι είναι λεπτολόγος,
που με τυραννική σχολαστικότητα με
λετά την παραμικρή λεπτομέρεια και
επιβλέπει την εκτέλεσή της μέχρι το
τέλος. Πέρα από αυτό, φροντίζει την
τελειότητα ακόμα και εκείνων των ση
μείων που δεν θα φαίνονται στο τέλος,
που θα καλυφθούν από άλλες κατα
σκευές ή υλικά. Λες και το κτίριο είναι
εντελώς διαφανές, οπότε το μάτι μπο
ρεί να διεισδύσει παντού, εξετάζοντας
όλα του τα κρυφά συστατικά ένα προς
ένα. Αυτή η «διαφάνεια» καθιστά το
αρχιτεκτόνημα όχι μόνο διαφανές αλ
λά και σε μεγάλο βαθμό άυλο: λες και
το χτίσμα δεν «πατάει» πουθενά αλλά
αιω ρείται στο κενό, κρατημένο έτσι
από κάποια μαγική δύναμη.
Ακόμα κι αν υπήρχαν ακροατές που
δεν έπιασαν αυτό το υπονοούμενο, ο
ίδιος δεν παρέλειψ ε να δείξει επίτηδες
μια τομή (οι τομές κτιρίων είναι, όπως
ξέρουμε, τα πιο «αφηρημένα» σχέδια,
άρα τα πιο συγγενικά σε μια αποστασιοποιημένη κατάσταση της αρχιτε
κτονικής) που είχε σχεδιάσει σε μια
πρότασή του (Μ πιενάλε Βενετίας
1991), όπου το «κτίσμα» δεν πατάει
στο έδαφος, απλά κολυμπάει στον αέ
ρα.
Αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να μην
έχει κι άλλες συνέπειες. Μ ια άυλη αρ
χιτεκτονική, επίτηδες αφαιρετική (γιατί
αλλιώς πώ ς θα μπορούσε να κατανικήσει την βαρύτητα), διαθέτει μια δομή
εξίσου «απόμακρη», εγκεφαλική. Το
κτίσμα απαλλάσσεται από τα «δεσμά»
του, που το καθιστούν συμπαγές,
αδιαφανές, άκαμπτο, υποχείριο λει
τουργικών εξαναγκασμών και (το χει-

ρότερο) των τυχόν επ ι
λογών του «πελάτη». Το
κτίσμα αφήνει πίσ ω του
όλες αυτές τις δεσμεύ
σεις που συνιστούν την
υλικότητά του, και απε
λευθερώνεται, ανεβαί
νοντας (να, μεταφορικά,
μια έκφραση του αβα
ρούς) στη σφ αίρα του
ιδεογράμματος. Το αρχιτεκτόνημα γίνεται έτσι
μια «ιδέα», μια ιδέα αρχι
τεκτονικής, ένα πρότυ
πο, δηλαδή ένα μοντέλο
που φτιάχνεται μόνο και
μόνο για να εξυπηρετή
σει μια σειρά από αυστη
ρά «αρχιτεκτονημένους»
κανόνες, αποκλείοντας οποιαδήποτε
άλλη επιρροή ή συμβολή.
Στην πραγματικότητα, γινόμαστε
μάρτυρες μιας αρχιτεκτονικής που
έχει φτάσει στο στάδιο του «ιδεογράμ
ματος». Έ χει σημασία αυτή η παρατή
ρηση, γιατί η συνηθισμένη διαδικασία
είναι αντίστροφη: να κινηθεί κανείς
από ένα ιδεόγραμμα (ας πούμε, ένα
αρχικό σκίτσο) προς κάτι που συνεχώς
μετασχηματίζεται, σε κάτι όλο και πιο
πολύπλοκο, ώστε στο τέλος χρειάζεται
αρκετή προσπάθεια γ ια να πιάσ ει κα
νείς εκείνη την αρχική «ιδέα». Ο Νικολακόπουλος δουλεύει ανάποδα: για
αυτόν πρωτεύουσα σημασία έχει όχι
απλά η διατήρηση του «ιδεογράμμα
τος» αλλά η αταλάντευτα πρω ταγω νι
στική θέση του στο έργο. Ό λα τα υπό
λοιπα έρχονται να προστεθούν επικου
ρικά. Έτσι τα υλικά, τα τελειώματα των
επιφανειών, τα χρώματα, η σήμανση
των χώ ρων ανάλογα με τη χρήση τους,
είναι «συνέπειες» και όχι «γενεσιουρ
γός» συνθήκες.
Με αυτό τον τρόπο, ο αρχιτέκτονας
μετασχηματίζεται σε μοναδικό εξουσιαστή του έργου που παράγει, ξεκομ
μένος από οποιαδήποτε άλλη υποχρέ
ωση ή συνθήκη. Με αυτό δεν βρισκό
μαστε πολύ μακριά από τις ρομαντικές
θέσεις του 19ου αιώνα, που συνοψίζο
νται στη φράση «η τέχνη για την τέ
χνη», με όλα τα συμφραζόμενά της. Ο
Ν ικολακόπουλος επανέρχεται σε αυτή
τη θέση, πρόθυμος να υποστεί τις συνέπειές της, όχι αναγκαστικά πα ρακι

νημένος από νοσταλγία για ένα «καλύ
τερο» παρελθόν, αλλά ούτε και τελεί
ως ξεκομμένος από τέτοιες προθέ
σεις. Η ευλαβική του υπόκλιση προς τη
μεριά του Άρη Κωνσταντινίδη, σε ένα
σπίτι του στην Τήνο που μόλις τέλειωσε, δείχνει μια ορισμένη στάση, όμως
η (κρυφή) του αναφορά στον Κορμπυζιέ σε ένα εξίσου πρόσφατο σπίτι του
στο Ψυχικό δείχνει μια άλλη, μάλλον
επικρατέστερη τάση.
Την ώ ρα που δινόταν η διάλεξη του Νικολακόπουλου συνεχιζόταν στο Μου
σείο Μπενάκη η έκθεση του διάσημου
Πορτογάλου αρχιτέκτονα Alvaro Siza,
πάλι με πρω τοβουλία του ΕΙΑ. Πολυτιμημένος, πολυβραβευμένος, διεθνώς
αναγνωρισμένος, με τρεις εκθέσεις
τώ ρα να «τρέχουν» ταυτόχρονα σε διά
φορες χώρες, «φιλοσοφημένος» και
«σεμνός», μετρημένος στις εκφράσεις
του και ανεπιτήδευτος, ο Siza θα εξέ
θετε στην Αθήνα ορισμένα έργα του,
για τα οποία μίλησε στη σχετική διάλε
ξη που είχε δώ σει τρεις βδομάδες πριν
(27.3.) σε μια κατάμεστη αίθουσα. Ιδιό
τυπη περίπτωση κι αυτός: αρνείται το
status του διεθνούς σταρ και απορρί
πτει τα τερτίπια των σημερινών διασημοτήτων της αρχιτεκτονικής, αλλά εί
ναι φανερό πω ς χω ρίς τη φήμη του δεν
θα μπορούσε να επιβάλει τις απόψεις
του στους (τόσο συχνά) δύσπιστους
εργοδότες του, που ώρες ώρες τον
απελπίζουν. Υποστηρίζει πως σχεδιά
ζει μια «μεσογειακή» (κατάλευκη) αρχι

τεκτονική που σέβεται
τα μοντέρνα εκφραστι
κά μέσα αλλά την ίδια
στιγμή τα «παραποιεί»
σκόπιμα, για να ταιριά
ζουν σε κάτι που έχει
μάθει να κάνει στην
εντέλεια εδώ κι αρκε
τές δεκαετίες. Πετάει
διάφορα μπερδεμένα
σκίτσα, με μια τρεμουλιαστή γραμμή, που
δοκιμάζει ξανά και ξα
νά να χαράξει ένα ασα
φές ίχνος, και μετά, μα
γικά, αποκαλύπτει τον
απόλυτα γεωμετρικό
όγκο του τελειωμένου
κτιρίου σαν φυσική συ
νέπεια όλων των προηγούμενων κινή
σεων. Πάνω απ’ όλα: είναι μοναδικός,
δεν αντιγράφεται.
Στη συζήτηση που κάνει ο Siza, κα
θώς δείχνει μέρος της πρόσφατης
δουλειάς του, διακρίνεται ένας πεζός
λόγος, χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις, χω
ρίς «ηρωικές» κορώνες, που μαρτυρεί
βαθιά γνώση αυτού του κόσμου και
των δυνάμεων που κρύβονται πίσω
από τις συμπεριφορές της καθημερι
νότητας. Σε μερικές μάλιστα περιπτώ
σεις αναφέρεται στο πώς έπεισε πη
γαίνοντας ενάντια σε καθιερωμένες
απόψεις ή προκαταλήψεις, αποδεικνύοντας πως υπάρχουν περισσότεροι
από ένας τρόποι να φτάσει κανείς στο
ποθητό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια,
εφαρμόζοντας μια τακτική αντι-δογματική, κατά βάθος πραγματιστική και
αντι-εξουσιαστική.
Σε αυτή του την επιλογή στέκει στον
αντίποδα του Νικολακόπουλου. Δεν
έχει νόημα να πει κανείς ποιος έχει «δί
κιο» και ποιος όχι, γιατί η στάση του
καθενός στη ζωή πρέπει πάντα να είναι
απόλυτα σεβαστή. Ούτε βέβαια να πει
ότι η αναγνώριση είναι απόλυτο κριτή
ριο αξίας: αν ο Νικολακόπουλος φανε
ρά αδιαφορεί για την προβολή του, και
μένει «άσημος», από την άλλη ο Siza
δύσκολα θα μας πείσει πως όλα αυτά
έγιναν ερήμην του, χωρίς τη συμβολή
του, κι ότι η διασημότητα του στάλθη
κε ταχυδρομικά. Βίοι παράλληλοι λοι
πόν; Ίσως.
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Λεύτερης Ρόρρος
Σαράντα χρόνια εκκρ εμ ο ύ σ ε η παρουσίαση του έρ γ ο υ του ζω γρά φ ου Λ εύ τερ η
Ρόρρου, μετά τον πρόω ρο θ ά να τό του τον Ιούλη του 1 9 6 7 , σ ε ηλικία 2 8 χρονών.
Πριν τέσ σ ερ α περίπου χρόνια σ υγκροτήθηκε ο μά δα φίλων του, με επ ικεφ α λής τον
δάσ καλό του Γιάννη Μ ό ρ α λ η και την επωνυμία «Φίλοι του Λ εύ τερ η Ρόρρου», που
απέβλεπε στην πραγματοποίηση α ναδρομικής έκ θ ε σ η ς και έκ δ ο σ η βιβλίου με το
έρ γ ο του. Στο κείμενο της ο μ ά δ α ς εκφ ρ ά ζετα ι «η επιθυμία να κα λυ φ θ εί το κενό
τόσων χρόνων με την αναγνώριση και την παρουσίαση του έρ γ ο υ και της
προσωπικότητας, του τό σ ο ξεχω ρισ τού ανθρώ που και καλλιτέχνη [...] που
υποσχόταν με το τα λέντο του μια σημαντική συμβολή στον κόσμο της τέχνης και
του πολιτισμού».

«Νυχτερινό» ( 1965). Ο τεχνοκριτικός Γ. Πετρής γράφει στην Επιθεώρηση Τέχνης
(Απρίλης—Μάης 1965) για την ομαδική έκθεση νέων στο Κ.Τ.Ε. (Κέντρο Τεχνολογικών
Εφαμογών): «Αρχίζουμε με το έξοχο ζωγραφικό έργο, το νυκτερινό του Λευτέρη Ρόρρου,
γιατί είναι από τις πιο ζεστές, μα και τις πιο επιβλητικές παρουσίες στην έκθεση».
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επιδίω ξη αυτή υ λ ο π ο ιή θ η κ ε με
την αναδρομική έ κ θ ε σ η π ο υ πα
ρουσιάζεται από τις 12 Α πριλί
ου ως τις 6 Μαΐου στο Μ ουσείο
Μπενάκη, στο κτίριο τ η ς οδού
Πειραιώς (Πειραιώς 138 και Α νδρ ονί
κου). Η σύντροφός του Λέλα Σταματίου έκανε την εικαστική ε π ιμ έ λ ε ια και το
σχεδίασμά της έκθεσης και τ ο υ βιβλί
ου, που τυπώθηκε στο τ υ π ο γ ρ α φ ε ίο
του Γιάννη Καρτέρη.
Στην έκθεση και στο βιβλίο παρουσιά
ζεται το έργο του ζωγράφου, που «από
πολύ νέος, σπουδαστής ακόμα, έδωσε
δείγματα του εξαιρετικού του ταλέ
ντου με την ποιότητα της εργασίας
του», όπω ς γράφ ει ο Γ. Μόραλης. Μέ
σα από τα σχέδια, τις φωτογραφίες και
τα κείμενα, φωτίζεται η προσωπικότη
τά του, που ήταν ξεχωριστή, όχι μόνο
για το ταλέντο του, αλλά και για «τον
πλούσιο εσωτερικό του κόσμο».
Γενιά του 15%, δέθηκε με τους φί
λους σε κοινούς αγώνες και οράματα.
Αγάπησε και αγαπήθηκε πολύ. Όπως
θυμούνται οι φ ίλοι του, τότε συζητού
σανε για όλα τους τα προβλήματα, πό
τε στα σκαλιά της Σχολής, πότε στην
ταβέρνα του Πουλάκη στην Πλάκα ή
στην Ύ δρα, στο εργαστήριο ή στο κα
φενείο του Μ ουσείου.
Η σημερινή έκθεση είναι η πρώτη ανα
δρομική, με το σύνολο σχεδόν της δου
λειάς του, μετά από 40 χρόνια και τρίτη,
μετά την έκθεση της Αθήνας στην γκαλερί «Άστορ»το 1969, που στη συνέχεια
μεταφέρθηκε στη Θ εσσαλονίκη στην
γκαλερί «Αίθουσα Τέχνης». Η έκθεση εί
ναι αναδρομική, αλλά έργα που δε χω
ρούσαν και που θα ήταν καλό κάποτε να
εκτεθούν έμειναν εκτός. Παρόλα αυτά
η επιλογή και η έκθεση των έργων μέσα
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γραφή έργων λαϊκής τέχνης στη Εύ
βοια, Ή πειρο και Μυτιλήνη. Συμμετέχει
σε όλες τις ομαδικές εκθέσεις της επο
χής του. Εικονογραφεί διηγήματα στα
περιοδικά Πανσπουδαστική, Επιθεώρη
ση Τέχνης και Ταχυδρόμος. Ταξιδεύει
τρεις φορές στην Ευρώπη, όπου επι
σκέπτεται μουσεία και έρχεται σε επα
φή με τα εικαστικά κινήματα. Δραστή
ριος, με καλλιτεχνική αλλά και κοινωνι
κή και πολιτική ευαισθησία, έζησε έντο
να την εποχή του, την ταραγμένη εποχή
ΤΕΟΦΙΛ ΓΚΩΤΙΕ,
της αποστασίας και της χούντας του
1967, στο στρατό, στην Αθήνα και στην Η ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΝΕΚΡΗ Κύμη, όπου έζησε με τη σύντροφό του
ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ
και ζωγράφισε τους τελευταίους μήνες
της ζωής του, που ήταν και οι πιο δημι
ουργικοί.
«Ευαίσθητος στα νέα ρεύματα της
ζωγραφικής, υπακούοντας όμως, σ ’
ένα δικό του εσωτερικό νόμο, έπαιρνε
Μ ια νουβ έλα , γραμμένη το 18 3 6 , που
ό,τι του χρειαζόταν για να πλουτίσει τα
ζωγραφικά του μέσα και να εκφράσει
α π ο τελεί μια από τις σημαντικές
πιο άμεσα το γεμάτο ποίηση όραμά
σ τιγμές του ρομαντισμού, την
του», γράφ ει ο δάσκαλός του Γιάννης
«Ερωτευμένη Ν εκρή» του Τεοφίλ
Μ όραλης.
Γκωτιέ, επ έλ εξε, δραματοπ οίησ ε και
Παρόλη την έκθεση του 1969 στην
σ κη νο δέτη σ ε η Κατερίνα Ευαγγελάτου
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το έργο του
δεν ήταν γνωστό. Τώρα με την αναδρο
σ το Α μ φ ι-Θ έα τρ ο . Η νεαρή
μική, αγκαλιάστηκε από τον κόσμο, από
Ευαγγελάτου, κόρη του γνωστού
τη μια για την ποιότητά του κι από την
σ κηνοδέτη και της αείμνηστης Λ ήδας
άλλη επειδή κλείνει μέσα του την εποχή
Τασοπούλου, δ εν είναι ακόμα μια
του. Θύμισε σε όλους τα νιάτα μας, τους
άδικα και πρόωρα χαμένους νεκρούς
α υτοσ χέδια περίπτωση σκηνοδέτη
μας, ξύπνησε το αίσθημα που λείπει, την
α λλά κάνει το ξεκίνημα της πατώντας
ποίηση και το λυρισμό, την αγάπη για
σ ε γ ε ρ έ ς βάσ εις.
τον άνθρωπο. Συγκινεί και σήμερα μετά
από 40 χρόνια, αποκτώντας μιαν αξία
διαχρονική, γνώρισμα της πραγματικής
τέχνης. Ίσως συγκινεί πιο πολύ από τό
ποφοίτησε με άριστα από τη
τε, γιατί όπως γράφει η Λ. Σταματίου,
Δραματική Σχολή του Εθνικού
νιώσαμε «αυτόν τον κόσμο που κουβα
Θεάτρου και συνέχισε με σπου
λούσε μέσα του και γύρω του, γεμάτο
δές σκηνοθεσίας στο Λονδίνο
ευαισθησία, συναισθήματα, ανθρωπιά»,
και στη Ρωσική Ακαδημία Θεα
που τόσο λείπουν σήμερα.
τρικής Τέχνης της Μόσχας. Έκανε τα
Η αναδρομική έκθεση του Λευτέρη πρώτα της βήματα συμμετέχοντας σε
Ρόρρου πέτυχε να παρουσιάσει το τα παραστάσεις του Αμφι-Θεάτρου και
λέντο, την προσωπικότητα και την επο της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού
χή του. Ή ταν μια «υποχρέωση ζωής και
Θεάτρου, όπου το χειμώνα που μας
υπόσχεση αγάπης» και μνήμης, όχι μό πέρασε παρουσίασε και την πρώτη της
νο της συντρόφου του Λέλας Σταματί σκηνοθεσία («Ου λήψει το όνομα Κυρί
ου, που ήταν η ψυχή όλης της παρου ου του Θεού σου επίματαίω») συμμετέ
σίασης, αλλά και της γενιάς του, που οι χοντας στο εγχείρημα δραματοποίη
αξίες της είναι σαν την αγριάδα: όπου
σης των Δέκα Εντολών. Η ερωτευμένη
και να τις σπείρεις φυτρώνουν.
νεκρή, η σκοτεινή νουβέλα του Τεοφίλ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΣΚΟΥ Γκωτιέ, είναι ουσιαστικά η πρώτη της
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Νέα Είσοδος

«Στρατιώτης» ( 1967).
Ο φίλος του Χρόνης Μπότσογλου γράφει
στο βιβλίο Λεύτερης Ρόρρος, Μ ουσείο
Μπενάκη, Αθήνα 2 0 0 7 :
«...Όμως ο Ρόρρος ήταν πιο μπροστά από
όλους μας. Το ζευγάρι με το νεοσύλλεκτο
φαντάρο και την κοπέλα που κάθονται
πάνω σε κασόνα από μπύρες, στην οποία
είναι γραμμένο ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Α.Ε.Κ. ΦΙΞ,
έβαζε με τρόπο κα θ α ρ ό και καίριο το
ζήτημα του ρεαλισμού που δυο χρόνια
μετά εκφράστηκε από τους Έλληνες
ρεαλιστές και πολλούς άλλους
συναδέλφους [...] Given μια ζωγραφιά
πλήρης, τόσο στα νοηματικά επίπεδα που
μας αποκαλύπτει, στη χρήση του υλικού,
στη διαδικασία, αλλά κυρίως στο βίωμα
που μεταφέρει.»

στο χώρο, δίνει μια αντιπροσωπευτική
εικόνα του έργου του ζωγράφου.
Ο Λ. Ρόρρος ζωγράφιζε από τα μαθη
τικά του χρόνια. Γεννημένος στην Αθή
να, με βορειοελλαδίτικη και μικρασιατι
κή καταγωγή, σπούδασε ζωγραφική
στην Σχολή Καλών Τεχνών στο εργα
στήριο του Γιάννη Μ όραλη και παρακο
λούθησε παράλληλα το φροντιστήριο
ψηφιδωτού της Σχολής. Γνωρίζει τη
λαϊκή τέχνη στη διάρκεια σπουδαστι
κών αποστολών για τη μελέτη και αντι
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αυτόνομη σκηνοθεσία, με την οποία
εγκαινιάζει ταυτόχρονα και μια νέα
σκηνή στο ιστορικό και πάντοτε σημα
ντικό Αμφι-Θέατρο: την «Είσοδο Κινδύ
νου».
Ο Τεοφίλ Γκωτιέ (1811-1872), ειση
γητής της θεωρίας «η τέχνη για την τέ
χνη», υπήρξε ποιητής, δραματουργός,
μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος
καθώς και κριτικός θεάτρου και εικα
στικών τεχνών. Διαδραμάτισε έναν ση
μαντικό ρόλο σε μια ταραγμένη πολιτι
κά και κοινωνικά εποχή για την Γαλλία,
ενώ το έργο του, που αποτελεί σημείο
αναφοράς για πολλά ρεύματα όπως ο
Παρνασσισμός, ο Ρομαντισμός και ο
Συμβολισμός, είναι δύσκολο να κατη
γοριοποιηθεί.
Το φανταστικό και το πραγματικό, ο
θάνατος και η ζωή, η αλήθεια και η
πλάνη, απασχόλησαν έντονα τον συγ
γραφέα σε μια απόπειρα ανίχνευσης
των ορίων. Για μια δεκαετία περίπου
(1831-1841) γράφει φανταστικά διη
γήματα, με κόσμους ονειρικούς και
ταυτόχρονα απλούς, γεμάτα αυταπά
τες και μύθους, μυστήρια και ερωτικά
πάθη, οιωνούς και ά-κοσμες δυνάμεις.
Δύο κόσμοι που ισορροπούν, που ο
ένας τρέφει τον άλλο και που κανείς
δεν βγαίνει νικητής.
Η Ερωτευμένη νεκρή είναι η ιστορία
του νεαρού ιερωμένου Ρομυάλντ. Την
ημέρα της χειροτόνησής του, το βλέμ
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μα του πέφτει πάνω σε μια νεαρή γυ
ναίκα, την Κλαριμόντ, που τον ικετεύει
βουβά να την ακολουθήσει. Η βρικόλα
κας Κλαριμόντ τον παρασύρει σε μια
διπλή, παραληρηματική ζωή: το πρω ί ο
Ρομυάλντ είναι ένας παπάς ενώ το
βράδυ ζει μια έκλυτη, παθιασμένη,
άφθονη ζωή. Ο Ρομυάλντ θα αφήσει
να εξορκίσουν το σώμα της, να γίνει η
ερωμένη του σκόνη, προκειμένου αυ
τός να αφοσιωθεί στα θρησκευτικά
του καθήκοντα και στην ανάμνησή της.
Για τη δραματοποίηση του γοητευτι
κού αυτού κειμένου, η Ευαγγελάτου
έκανε χρήση της εξαιρετικής μετά
φρασης της Έ φης Γιαννοπούλου
(Άρια Μαρκέλλα και άλλα φανταστικά
διηγήματα, εκδ. Άγρα, 2001). Η Έ φη
Γιαννοπούλου μας έχει άλλωστε συνη
θίσει σε μεταφράσεις δουλεμένες με
σχολαστική επιμέλεια στους ρυθμούς,
τους ήχους και την αίσθηση. Η σκηνοθέτις διατήρησε την κυριαρχία του λό
γου και τον προώθησε με τον αφηγητή-ιερέα Ρομυάλντ που ερμήνευσε ο
Νικόλας Παπαγιάννης. Διαλογικά μέρη
εντάχθηκαν στην παράσταση, αρκετά
φειδωλά όμως, έτσι ώστε δεν στάθη
καν ικανά να περιορίσουν την αφηγηματικότητα και να ενισχύσουν τη δρά
ση. Η δημιουργία όμως, μιας απειλητι
κής, απόκρυφης ατμόσφαιρας, η ορθή
χρήση του λόγου, οι καθαρές ερμηνεί
ες των ηθοποιών και η προσεγμένη κί
νηση τους που γέμισε τον χώ ρο δημι
ούργησαν τις συνθήκες για ένα προ
κλητικό ταξίδι των θεατών στον κόσμο
της αυταπάτης και του ονείρου, σε ένα
γοητευτικό και συγκινητικό παραμύθι
για μεγάλους. Η πάλη αντίθετων δυνά
μεων, η αγωνία της ανθρώπινης ύπαρ
ξης, τα ερωτηματικά για τα μεγάλα π ά 
θη, τη μεταθανάτια ζωή, την ομορφ ιά
και την ασχήμια, το υπαρκτό και το
υποσυνείδητο ελευθερώνονται μέσα
από την ειλικρινή και καθαρή προσέγ
γιση του κειμένου.
Στη δημιουργία της ονειρικής, εφ ιαλ
τικής και ταυτόχρονα ασκητικής και
κατανυκτικής ατμόσφαιρας που ανα
δύονται από το ίδιο το κείμενο συνέπραξε καθοριστικά η προτρεπτική
σκηνογραφική άποψη του Κωνσταντί
νου Ζαμάνη, που έντυσε το χώρο με
κοστούμια υποβάλλοντας την αίσθηση
μιας αόριστης, ακαθόριστης παρου

σίας της μνήμης, του αγνώστου και
της απειλής. Επίσης, συνέβαλαν η ατί
θαση μουσική του Σταύρου Γασπαράτου και οι θολοί φ ω τισμοί της Μελίνας
Μόσχας.
Ο Νικόλας Π απαγιάννης επιφορτι
σμένος με τον δύσκολο ρόλο του αφηγητή-ιερέα Ρομυάλντ έδω σε τον τόνο
στον ρυθμό της παράστασης, βάδισε
προσεκτικά στις συναισθηματικές και
ηθικές κορυφ ώ σεις αποφεύγοντας
υπερβολές και τονίζοντας την εγγενή
περιέργεια του ανθρώ που για αναζή
τηση του ω ραίου και παράλληλα την
αντίρροπη δύναμη της ασφάλειας και
σιγουριάς. Η Στεφανία Γουλιώτη (Κλα
ριμόντ) προσπάθησε να αναδείξει
έναν απόκοσμο κόσμο και ένα ανίερο
πρόσω πο ικανό να οδηγήσει κάποιον
στην απώ λεια της ψυχής του, συνδυά
ζοντας όμω ς τα υψηλά συναισθήματα
της ομορφ ιάς, του πάθους και του
έρωτα. Ο Χρήστος Μ αλάκης (Νέος Ιε
ρέας, Σεραπίω ν, Μ αργκεριτόν) και ο
Τάσος Δ αρδαγάνης (Νέος Ιερέας,
Μ αύρος Ακόλουθος, Μπαρμπαρά)
ενάλλασσαν τους ρόλους τους με
ακρίβεια, ερμηνεύοντας τις επίγειες,
σταθερές και άτεγκτες δυνάμεις που
τραβούν τον άνθρω πο εκεί όπου πρέ
πει να «ανήκει».

ΕΙΡΗΝΗ Μ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ
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Εντυπώσεις από μια βράβευση
Βρέόηκα φ ιλο ξενο ύ μ ενο ς α υ τές τις μ έ ρ ε ς στη Θ εσ σ α λο νίκη για να παρακολουθήσω την
απονομή των ενδ έκα τω ν Ευρωπαϊκών Β ραβείω ν Θ ε ά τρ ο υ και των ένατω ν κατά σειρά
βραβείω ν «Ν έω ν θ ε α τρ ικ ώ ν πραγματικοτήτων». Ω ς συνήθω ς η απονομή των βρα βείω ν
συνοδεύτηκε από συμπόσια, σ υζητήσ εις και δ ια λ έ ξε ις γύρω από το έρ γ ο των
βραβευθέντω ν, όπως και μ ε την παρουσίαση -σ α ν μίνι φ ε σ τιβ ά λ - χαρακτηριστικών
παραστάσεών το υς - τ ο τε λ ευ τα ίο α υτό ήταν β έβ α ια και το πιο ενδια φ έρ ο ν μ έρ ο ς του όλου
προγράμματος. Φ έτο ς για τα β ρ α β ε ία προτάθηκαν οι Π έ τε ρ Ζ ά ντερ και Ρομπέρ Λεπάζγια
το Ευρωπαϊκό Βραβείο, και οι Έλβις Χερμάνις και Μ πλιάνα Σερμπλιάνοβιτς για το β ρ α β είο
« Ν έες θ εα τρ ικές πραγματικότητες».
θεσμός των «Ευρωπαϊκών Βρα
βείων» ξεκίνησε περίπου πριν από
είκοσι χρόνια και έχει μέχρι τώρα
απονείμει βραβεία «για το σύνολο
του έργου τους» σε επιφανείς αν
θρώπους του θεάτρου και σε φερέλπιδες
νέους δημιουργούς. Φιλοδοξούν οι οργα
νωτές να αποτελέσει το ευρωπαϊκό βρα
βείο κάτι σαν το ανάλογο του βραβείου
Νομπέλ για το θέατρο, αν και σε αυτή την
περίπτωση τα οικονομικά προβλήματα εί
ναι σαφώς μεγαλύτερα από το σουηδικό
μοντέλο. Χωρίς πάντως καμιά αμφιβολία,
όσα ονόματα τιμήθηκαν μέχρι τώρα από
το βραβείο το τίμησαν στη συνέχεια με το
έργο τους. Και ιδιαίτερα ο κατάλογος των
παλαιότερων βραβευθέντων της «Νέας
θεατρικής πραγματικότητας» θα μπορού
σε να είναι από μόνος του ικανός οδηγός
για να μελετήσει κάποιος τη διαμόρφωση
του ευρωπαϊκού θεάτρου τα τελευταία εί
κοσι χρόνια.
Φέτος, λοιπόν, αποφασίστηκε το μεγάλο
βραβείο να δοθεί εξ ημισείας στον γερμανό σκηνοθέτη Πέτερ Ζάντεκ και στον Κανα
δό Ρομπέρ Λεπάζ. Κατά την ταπεινή γνώμη
μου, σοβαρό ολίσθημα: και αυτό όχι τόσο
γιατί ένας σκηνοθέτης σαν τον Ζάντεκ κα
λείται να μοιρασθείτο βραβείο με έναν αρ
κετά νεώτερό του, αρκετά πιο αμφιλεγό
μενο και πολύ λιγότερο ευρωπαίο από τον
ίδιο. Αλλά και γιατί πρόκειται για δύο καλ
λιτέχνες που οδεύουν σε διαφορετικές κα
τευθύνσεις και που είναι ζήτημα αν θα εκτι
μούσε ο ένας την εργασία του άλλου. Ο
Ζάντεκ θα έβρισκε πιθανώς τον Καναδό
περισσότερο σόουμαν απ’ ό,τι θα μπορού
σε ο ίδιος να ανεχθεί, και ο Λεπάζ θα έβρι
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σκε ίσως τη φαντασία του Γερμανού υπέρ
το δέον λόγια και παρωχημένη. Τέλος πά
ντων, δεν υπάρχει αμφιβολία πως και οι
δυο χωράνε στο ίδιο βραβείο αλλά όχι
στην ίδια χρονιά.
Τώρα, το ένα ατόπημα ακολούθησε δεύ
τερο, και αυτή τη φορά από τη μεριά του
γερμανού σκηνοθέτη. Ο οποίος, με μια
πρόφαση ελάχιστα πειστική και με μια επι
στολή απαράδεκτη σε ύφος, ώστε να είναι
βέβαιος ότι κάνει αισθητή σε όλους την
ενόχλησή του, αρνήθηκε να παραστεί
στην απονομή του βραβείου, ακυρώνο
ντας κατ’ ουσίαντην ίδια τη βράβευσή του.
Αυτό όμως δεν αρκούσε: Η πρωταγωνί
στρια του θιάσου του Μπερλίνερ Ανσάμπλ, το οποίο θα έκλεινε την τελετή απονο
μής των βραβείων με την παράσταση του
«Πέερ Γκυντ» σε σκηνοθεσία του Ζάντεκ,
εμφανίστηκε έξαφνα εκνευρισμένη επί
σκηνής για να διακόψει την τελετή, ακρι
βώς μάλιστα τη στιγμή εκείνη όπου επρόκειτο να διαβαστεί η απαντητική επιστολή
της επιτροπής στην πρώτη επιστολή του
Ζάντεκ. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτή
ματα μπροστά στην παρέμβαση της ηθο
ποιού, επικροτώντας τη στάση της και
παίρνοντας προφανώς το μέρος του Ζά
ντεκ. Και έτσι μια προσωπική γαλλογερμανική διαμάχη με λόγο και αίτια έγινε στο
θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπου
δών ένα σκάνδαλο ελληνικής κοπής άνευ
λόγου και αιτίας.
Η ίδια η απόφαση της επιτροπής έδωσε
βέβαια αφορμές για μπόλικο σχολιασμό
των αποφάσεων και των ισορροπιών που
τηρούνται στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό
στερέωμα. Ήταν αρκετό, εξάλλου, να πα

ρακολουθήσει κανείς τις εργασίες της συ
νάντησης για να διαπιστώσει πως μπορεί
η οργάνωση των βραβείων να ήταν ιταλικό
ζήτημα και η φιλοξενία, για φέτος τουλά
χιστον (και απ' ό,τι έμαθα και για του χρό
νου), μια ελληνική υπόθεση, ο τόνος και
το γούστο όμως των βραβείων ήταν κατα
φανώς γαλλικά. Και ακόμα και αν παρακο
λουθώντας κάποιος τις τοποθετήσεις των
Γάλλων, το επίπεδο της συζήτησής τους
και τη βαθειά τους καλλιέργεια φτάνει να
θεωρεί σχεδόν φυσική την ηγετική τους
παρουσία στον χώρο, ωστόσο η πατερνα
λιστική τους στάση δεν παύει να γεννά
ερωτήματα, όπως: γιατί άραγε ένας γερμανός σκηνοθέτης διεθνούς κύρους θα
πρέπει να μοιρασθεί το βραβείο με ένα
γαλλόφωνο Καναδό από το Κεμπέκ;
Κατά τα άλλα, η λαμπρή οργάνωση του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, σε
μια πόλη που αγκαλιάζει πάντα με θέρμη
σημαντικούς θεσμούς, άφησε στο τέλος
μια πικρή γεύση. Και αυτό όχι μόνο λόγω
της απουσίας του ελληνικού κριτικού λό
γου, που ενοχλεί διπλά όταν η οργάνωση
της εκδήλωσης γίνεται σε ελληνικό έδα
φος. Η πικρία ήλθε ακόμη από τη διαπί
στωση ότι εκτός από τους ευρέως ανα
γνωρισμένους Ζάντεκ και Λεπάζ, ελάχι
στοι γνώριζαν σε βάθος και εκ των προτέρων το έργο του Λετονού 'Ελβις Χερμάνις
ή της Σέρβας Μπλιάνα Σερμπλιάνοβιτς.
Αυτή η περιβόητη «νέα θεατρική πραγμα
τικότητα» της Ευρώπης μοιάζει ακόμη να
συμβαίνει κάπου αλλού και μακριά μας
-ακόμη χειρότερα, μοιάζει να διαμορφώ
νεται έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε ανά
μεσα σε εκείνους που αποφασίζουν γι’ αυ
τήν, ή έστω που την οργανώνουν, αλλά σε
εκείνους που προσφέρουν τις ξενοδοχει
ακές υποδομές τους. Οι περισσότεροι τα
ξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη όχι για να τιμή
σουν τους βραβευθέντες ή για να ενημε
ρωθούν για αυτούς, αλλά για να μάθουν
ποιοι είναι. Είναι δύσκολο να συμμετέχου
με στη νέα θεατρική πραγματικότητα της
Ευρώπης προτού μάθουμε να προφέρου
με σωστά την Biliana Srbljanovi.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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Του καθηγητή
Ανδρέα Παναγόπουλου

έξαρση επιθετικότητας
και βίας των νέων σ’ όλα
τα γεωγραφικά μήκη και
πλάτη της Γης, ιδιαίτερα
του «πολιτισμένου» κόσμου,
βρίσκεται πέραν του καλού
και του κακού, είναι φυσική.
Αφότου από τα μέσα του 20ού
αιώνα επεβλήθη ένα είδος (με
πολλές εξαιρέσεις, τοπικές
και χρονικές ) παγκόσμιας ει
ρήνης, οι νέοι την έμφυτη επι
θετικότητα και ζωική ορμή (vis
vitalis) τους, ελλείψει πεδίου
μαχών, την διοχετεύουν σε βί
αιες συγκρούσεις προς <τους
άλλους», στα γήπεδα, στις
γειτονιές, στις ασφάλτους
κ.λπ. Οι χούλιγκανς των γηπέ
δων, οι κουκουλοφόροι όλων
των ειδών, οι ταραξίες, που
παρεισφρέουν στις ειρηνικές
πορείες, διαδηλώσεις και κα
ταλήψεις, εκλύουν την περίσ
σεια ενέργειας στην βία, κά
ποτε τυφλή και δολοφονική (η
τρομοκρατία και οι μειονοτι
κές εξεγέρσεις και βιαιοπρα
γίες έχουν πολιτικά κίνητρα
και στόχους, που, αν και εκτελούνται από νέους, δεν αποφασίζονται ούτε σχεδιάζονται
από νέους, γι’ αυτό δεν θα
μας απασχολήσουν εδώ).
Δύο μεγάλοι θεωρητικοί της
επιθετικότητας, ο Αριστοτέ
λης στην αρχαιότητα με τα
Ηθικά του και ο αυστριακός
Νομπελίστας Κόνραντ Λόρεντς στις μέρες μας, συσχέτι
σαν το φαινόμενο προς τη φύ
ση, ξεκινώντας τις παρατηρή
σεις τους από τη συμπεριφο
ρά των ζώων και καταλήγο-
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ντας στον άνθρωπο, μια και ο
τελευταίος είναι «κοινωνικο
ποιημένο ζώο» και στα πολύ
βασικά λειτουργεί με το ένστι
κτο μάλλον παρά με τη λογική.
Και στους δύο δηλαδή ερευ
νητές, η μελέτη της βίαιης συ
μπεριφοράς των ζώων και των
ανθρώπων ξεκινάει από την
παρατήρηση των ηθών (μελέ
τη των συνηθειών, ηθολογία)
των πρώτων και καταλήγει σε
ηθική (μελέτη του ήθους, της
συμπεριφοράς, ηθικολογία)
των δευτέρων.
Αν λάβει κανείς υπόψη του
ότι στο παρελθόν, από την
αρχαιότητα μέχρι και τον 20ό
αιώνα, οι λαοί και οι άνθρωποι
βρίσκονταν σε διαρκή πόλεμο
μεταξύ τους, με μικρά δια
λείμματα ειρήνης - μια κατά
σταση «πάσαις πρός πάσας
τάς πόλεις άεί πόλεμον άκήρυχτον κατά φύσιν είναι» (του

Κρητός Κλεινία, στους Νό
μους του Πλάτωνος), «bellum
omnium contra omnes» του
Thomas Hobbes ή «η κόλασή
μας είναι οι άλλοι» του Ζαν
Πωλ Σ αρτρ- δεν υπήρχε
ανάγκη για περαιτέρω έκλυ
ση επιθετικότητας, γιατί ένα
μεγάλο μέρος της νεότητας
πολεμούσε σχεδόν συνέχεια
και ένα μεγάλο μέρος από αυ
τό σκοτωνόταν. Μερικοί αρ
χαίοι πολεμικοί λαοί μάλιστα
(π.χ. οι Σπαρτιάτες, οι Κρήτες, οι Γερμανοί), για να αντι
μετωπίσουν την κατάσταση
χάριν της ετοιμότητας και της
αποτελεσματικότητας στον
πόλεμο, είχαν καθιερώσει κα
θεστώς πρωτόγονης κοινο
κτημοσύνης και μ’ ένα είδος
κοινωνικού εθισμού (social
conditioning) είχαν αναγάγει

την ανδρεία και ανδραγαθία
σε πρώτη αρετή στην κλίμακα
αξιών και σε μερικές περιπτώ
σεις μάλιστα ο κοινωνικός εθισμός ξεπερνούσε κάθε προσ
δοκία. Ως προς την κοινοκτη
μοσύνη, οι Κρήτες π.χ. («από
τον καθένα ό,τι μπορεί στον
καθένα ό,τι χρειάζεται») είχαν
«προλάβει» τον ίδιο τον Μάρξ
και τις μελλοντικές προσδο
κίες του για τη «χρυσή εποχή
του κομμουνισμού», αντίθετα
από την πρακτική των Σπαρ
τιατών και των άλλων Δωριέ
ων, όπου ήταν υποχρεωτικό
να εισφέρει κανείς το «τεταγμένον» (Αριστοτέλης, Πολιτι
κά). Ως προς δε την πρωτοκα
θεδρία της πολεμικής αρετής
στην κοινωνική αρεταλογία
και το σύστημα αξιών, οι
Σπαρτιάτες με το «ή τάν ή έπί
τάς!» των Λακαινών μητέρων
ακύρωναν την ενστικτώδη μη
τρική στοργή χάριν της νίκης,
και οι αρχαίοι Γερμανοί, κατά
δήλωση του Ιουλίου Καίσαρος (De bello Gallico), αψη
φούσαν τη ζωή με τον εθισμό
στην πίστη της αυτόματης μετενσάρκωσης του σκοτωμέ
νου σε μάχη Γερμανού νέου
σε νεώτερο, ωραιότερο και
ρωμαλεώτερο σώμα (αυτό
πάλι το τελευταίο δεν έχει να
κάνει καθόλου με τους καμι
κάζι και τους μάρτυρες ελευ
θερίας των σύγχρονών μας
ιερών πολέμων).
Οι διάφορες μορφές βίας
των ημερών μας δίνουν αφορ
μή στους κάθε είδους ηθικο
λόγους να τις στηλιτεύουν
από καθέδρας, από άμβωνος,
από βήματος έντυπης και τη
λεοπτικής δημοσιογραφίας
και κάθε άλλου απυρόβλητου

βήματος. Αλλά, ως συνήθως,
η αλήθεια τους ξεφεύγει,
όπως συμβαίνει και με όλους
τους «ως εκ παρέργου» ασχο
λούμενους με κάποιο φαινό
μενο κοινωνικού ενδιαφέρο
ντος, όπου ο καταγγελτικός
λόγος θριαμβεύει αδαπάνως
και αναποτελεσματικώς. 0
χουλιγκανισμός π.χ. των ορ
γανωμένων οπαδών (προ της
αποκοπής του «ομφάλιου λώ
ρου») μαζικοποιείται και έχει
κοινό αποτέλεσμα την ικανο
ποίηση από την εκτόνωση της
περίσσειας νεανικής ορμής
και βίας, αλλά δεν έχει και κοι
νή αφετηρία με την αντίστοι
χη δράση των παραπολιτικών
και παραστρατιωτικών οργα
νώσεων, όπου βρίσκεται ο πα
ράδεισος όλων των μορφών
φανατισμού και βίας, προ πά
ντων όταν τελείται σε κατά
σταση α-δείας (α- στερητικό
+ δέος ), δηλαδή αφοβίας και
ατιμωρησίας.
Με τη διαπίστωση των παρα
πάνω στοιχείων δεν πρέπει
κανείς να προσβλέπει ούτε σε
εύκολες ηθικολογικές Ιερε
μιάδες ούτε σε επίκληση της
ανάγκης να αναταχθεί περισ
σότερη κρατική βία και να ληφθούν σκληρότερα μέτρα κα
ταστολής, αλλά στην αναζή
τηση του πραγματικού υποκα
τάστατου. Αυτό είναι ο εντοπι
σμός και η προβολή προτύ
πων και πρακτικών, που και
την νεανική επιθετικότητα θα
εκτονώνουν και σε παιγνίδια
σκοπιμότητας των οργάνων
της εξουσίας δεν θα συμβάλ
λουν και όφελος των ίδιων των
νέων θα προκύπτει. Χρειαζό
μαστε πρότυπα ανθρώπων και
εναλλακτικές πρακτικές. ^

Νηολόγος της γραφής, ο
Ηρακλής Δ. Λογοθέτης μάς

ρίχνει κυριολεκτικά στο
πέλαγος των λέξεων, των
υποθέσεων και των
φαντασιώσεων. Το βιβλίο
του, που τιτλοφορείται Το
αρχιπέλαγος της γραφής

Ο θρίαμβος της φρίκης
Ορνελα Βόρπσι,

Η χώρα όπου ποτέ δεν πεθαίνεις,
μετάφραση: Μαρία Σπυριδοπούλου,
Πλέθρον, Αθήνα 2006.
Περιγράφοντας τη φρίκη που κάποτε έζησες, είναι κάπως σαν να την ξαναζείς από την
αρχή. Η Ορνελα Βόρπσι, αναπολώντας (με
υπονοούμενο αποτροπιασμό) τη ζωή στην
Αλβανία του Εμβέρ Χότζα, μας δίνει το προ
φίλ του σταλινικού καθεστώτος, που συνδυά
ζει σε ίσες δόσεις τη γελοιότητα με τη φρίκη,
αποθεώνοντας, όσο κανένα άλλο, την έννοια
του γκροτέσκο. Πώς μπορεί ν’ αντέξει ένα κο
ρίτσι στα πρόθυρα της εφηβείας την ευτέ
λεια, τη μισαλλοδοξία και το φανατισμό μιας
υπανάπτυκτης αγροτικής κοινωνίας, όπου
κυριαρχεί η φτώχεια και η εξαθλίωση; Μόνο
με την ονειροπόληση και τη φυγή στον κόσμο
του φανταστικού που προσφέρουν τα βιβλία.
Αυτές είναι οι μοναδικές δικλείδες ασφαλείας
που διαθέτουν οι νεαρές ηρωίδες της συγγραφέως για να κρατηθούν στη ζωή και να
βγουν αλώβητες μεσ’ από τη χοάνη της κομ
μουνιστικής «διαπαιδαγώγησης» που αφει
δώς τους προσφέρει το αυταρχικό και απάν
θρωπο σχολείο τους.
Μέσα σ’ αυτήν την εφιαλτική κοινωνία, που
ούτε καν πατάτες δεν έχει για να θρέψει τους
ανθρώπους της, φυτοζωούν κακομοίρα πλά
σματα, θρασείς ινστρούχτορες, ψυχοπαθητικές προσωπικότητες που χρησιμοποιούν σαν
άλλοθι την κομματική τους ταυτότητα, για να
βγάζουν τα απωθημένα τους πάνω σε αθώ
ους, μια ολόκληρη χλω ρίδα από άνθη του κα
λού και του κακού, που ασφυκτιούν ή ευδοκι
μούν μέσα στις αναθυμιάσεις ενός συστήμα
τος που τρέφεται μόνο με ανθρώπινο κρέας.
Η Αλβανία του Εμβέρ κάνει τον εφιάλτη του
Όργουελ για τον Μεγάλο Αδελφό να ωχριά
μπροστά της. Είναι από τις λίγες φορές που η
ανθρώπινη ύπαρξη απαξιώθηκε τόσο πολύ και
τόσο απόλυτα, οδηγώντας τη φρίκη στα πιο
ακραία όριά της. Η συγγραφέας χρησιμοποιεί
το αθώο βλέμμα των παιδιών για να περιγρά
φει την γκροτέσκα κοινωνία των εφηβικών της

χρόνων. Τα παιδιά, όταν αφηγούνται, καταθέ
τουν εμπειρίες χωρίς συνήθως να προβαίνουν
σε αξιολογικές κρίσεις ή σε αφορισμούς. Οι
διηγήσεις τους δεν καταδικάζουν, δεν καταγ
γέλλουν, δεν ξορκίζουν αλλά απλώς περιγρά
φουν και ενίοτε μιλούν και για τα συναισθήματάτους, το φόβο, τη ντροπή, τη δυσφορία, τις
ενοχές. Τα πρόσωπα (και προσωπεία) της
συγγραφέως είναι όλα τους κορίτσια στην αρ
χή μιας δύσκολης εφηβείας. Δύσκολης, γιατί
έχουν επιπλέον την κακοτυχία να μεγαλώνουν
μέσα στο στενόμυαλο και αποπνιχτικό περι
βάλλον μιας απύθμενα συντηρητικής και φαλλοκρατικής κοινωνίας, που αρέσκεται ν’ ανα
μασά με ηδονή τα χειρότερα και πιο επικίνδυ
να σεξιστικά κλισέ. Ένας τέτοιος βόρβορος
ήταν το καμάρι του σταλινισμού, ένα μεγάλο
στρατόπεδο όπου οι άνθρωποι σάπιζαν κυριο
λεκτικά και μεταφορικά.
Στις πικρές αυτές αφηγήσεις, που δεν είναι
όμως ούτε πικρόχολες ούτε μνησίκακες, πα
ρά μόνο γεμάτες πόνο, η συγγραφέας ατενί
ζει το παρελθόν αφήνοντας τις αναμνήσεις να
την παρασύρουν πίσω στο ποτάμι του χρό
νου. Δεν μεμψιμοιρεί, δεν ελεεινολογεί, δεν
κομπάζει. Καταθέτει βιωμένο πόνο, χωρίς με
λοδραματισμούς και σπαραξικάρδιες κορό
νες. Δεν αποδίδει ευθύνες, δεν καταριέται.
Αποστασιοποιημένη και ψύχραιμη τώρα πια
(εξάλλου ζει σε άλλη χώρα) έχει το κουράγιο
μέχρι και χιούμορ να κάνει. Και πρόκειται,
πράγματι, για ένα χιούμορ ανεπανάληπτο,
που, μερικές φορές, σε κάνει κιόλας να τρα
ντάζεσαι από τα γέλια. Ίσως να είναι κι αυτό
μια ικανότητα που αποκτούν με το χρόνο οι
βασανισμένοι και οι ταλαιπωρημένοι, που κατάφεραν τελικά να επιζήσουν, αφού πρώτα εί
δαν τη ζωή τους να κρέμεται από μια κλωστή
απέραντου παραλογισμού. Τα πρόσωπα που
πρωταγωνιστούν ανήκουν όλα στον μικρόκοσμο της ίδιας κοινωνίας (θα μπορούσαμε
ίσως να μιλήσουμε για τα μέλη μιας κοριτσί
στικης παρέας, που καθένα καταθέτει μια δι
κή του μικρή περιπέτεια).
Η δομή είναι σπονδυλωτή, το ύφος απλό και
λιτό, με όμορφες λυρικές εξάρσεις που δίνουν
στο κείμενο μια τρυφερή, ποιητική πνοή. Είναι

(εκδ. Μαΐστρος, 2006), είναι
μια έξοχη διαδρομή και
συνάμα απρόοπτη.
Λογοτεχνία, φιλοσοφία, αλλά
και αυτοβιογραφίες
αναφορές φέρνουν στο
προσκήνιο ένα κείμενο που
διαφεύγει κάθε κατάταξης
και πειθαρχεί σε μια σχεδόν
συνειρμική αντίληψη, που
ωστόσο κρατά ένα ιδιότυπο
συνεχές νήμα· απορεί
κανείς πώς και καταφέρνει,
ενώ χάνεται, να μη χαθεί,
πώς βυθίζεται χωρίς να
πνιγεί σ’ αυτό το πέλαγος
των γνώσεων και την
μέγιστη αμφιβολία που θέτει
το «ουδέν οίδα».
Εαναγυρνώντας στη σκέψη
του Πιερ Βιντάλ-Νακέ, αυτή
τη φορά μέσα από
συνομιλίες που
πραγματοποίησαν μαζί του ο
Ντομινίκ Μπουρελ και η
Ελέν Μονσακρέ,

συνειδητοποιούμε την
ουσιαστική διάσταση και
σημασία της ιστορίας μέσα
από τις ποικίλες
επιστημονικές επιλογές του,
αλλά και μέσα από τον ρόλο
της για την ερμηνεία του
παρόντος: Αγώνας μου, η
Ιστορία (μετάφραση: Σοφία
Διονυσοπούλου, εκδ. Ολκός,
2006). 0 αυτοβιογραφικός
χαρακτήρας της αφήγησης
μας προσφέρει παράλληλα
και ένα πλήθος
πληροφοριών που ιστορούν
την πνευματική διαδρομή
του Πιερ Βιντάλ-Νακέ μέσα
από τον διάλογο που
αναπτύσσει με άλλους,
σύγχρονούς του διανοητές,
αλλά και μέσα από την
αποκάλυψη της κριτικής του
σχέσης με την εβραϊκότητά
του.
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O Slavoj Zizek, σλοβένος
φιλόσοφος και ψυχαναλυτής,
προτείνει μια ενδιαφέρουσα
και εξαιρετικά ριζοσπαστική
ανάγνωση του
Χριστιανισμού, μέσα από τη
λακανική, κυρίως, σχολή
σκέψης. Ημαριονέτα και ο
νάνος. Οδιαστροφικός
πυρήνας του Χριστιανισμού
(μετάφραση: Κωνσταντίνος
Περεζούς, επιμέλεια:
Γιάννης Σταυρακόκης, εκδ.
Scripta, 2006). 0 Σλάβοι
Ζίζεκ προσεγγίζει τον
χριστιανισμό μέσα από
πολιτικά κριτήρια και τηρεί
μια στάση αφενός καθαρά
υλιστική αφετέρου υπόχρεη
στον πυρήνα της
χριστιανικής κληρονομιάς.
Παρακολουθώντας το νήμα
της σκέψης και της
αναλυτικής προσέγγισης
που επιχειρεί η Αλεξάνδρα
Δεληγιώργη με το βιβλίο της
ΟΜοντερνισμός στη
σύγχρονη φιλοσοφία. Η
αναζήτηση της χαμένης
ενότητας (εκδ.
Αλεξάνδρεια, 2007)
διαπιστώνουμε τη σημασία
του κριτικού λόγου στον
φιλοσοφικό στοχασμό. Η
μελέτη αυτή προτείνει μια
διαφορετική ανάγνωση των
συνεπειών του Διαφωτισμού
από την κυρίαρχη και
επιχειρηματολογεί μέσα από
μια συστηματική
χαρτογράφηση της
αντικαρτεσιανής
επανάστασης.Ζητήματα
όπως η σχέση επιστήμης και
μεταφυσικής, εξουσίας και
ελευθερίας, συνειδητού και
ασυνειδήτου, δημιουργούν
τις προϋποθέσεις, σύμφωνα
με το ερμηνευτικό σχήμα
που προτείνει η Αλεξάνδρα
Δεληγιώργη, για να
αντιστρατευθεί κανείς την
μεταμοντέρνα σκέψη.
Ριζοσπαστικός, που
σημαίνει ανανεωτικός, είναι
ο λόγος και κυρίως τα
ερωτήματα που θέτει ο
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ένα μικρό, λεπτοδουλεμένο κομψοτέχνημα
που σε κάνει να νιώθεις, στο τέλος, μια περίερ
γη ανεξήγητη αγαλλίαση. Ίσως, γιατί ο άνθρω
πος κατορθώνει πάντα να επιζεί και να μεγα
λουργεί, σε πείσμα των όποιων, μικρών ή μεγά
λων φασισμών, που προσπαθούν να τον ακρω
τηριάσουν και να τον συντρίψουν.

Νίκη Κώτσιου

Η νοσηρή Κομίχλια
και τα πάθη
της γραφής
Κοσμάς Χαρπανίδης,

Τα δώρα του πανικού,
εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2006.
Αυτόχθονος και επήλυθες μυθοποιοί της Κα
βάλας, που έζησαν και εμπνεύστηκαντις ιστο
ρίες τους από αυτή την πόλη, εζήλωσαντη δό
ξα των θεσσαλονικέων συναδέλφων τους της
«ουτοπικής» Σχολής Θεσσαλονίκης και επιχεί
ρησαν με την σειρά τους να μυθοποιήσουν και
τη δική τους πόλη. Κοινό χαρακτηριστικό των
δύο βορειοελλαδικών πόλεων ήταν η εμπορι
κή και οικονομική τους ακμή και η ευδοκίμηση
σ’ αυτές μιας αξιόλογης πνευματικής και συγ
γραφικής δραστηριότητας. Από τους συγγρα
φείς της Καβάλας αναφέρω ενδεικτικά τους
δόκιμους Διαμαντή Αξιώτη, Νίκο Βασιλειάδη,
Πρόδρομο Μάρκογλου, Κοσμά Χαρπαντίδη.
Στο μυθιστόρημα του τελευταίου Τα δώρα
του πανικού (2006) -το τέταρτο πεζογραφικό
του έργο - η πάλαι ποτέ Μανία πόλεως (1993)
μετατρέπεται σε «ασθένεια της μυθοπλα
σίας». Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ιατρικούς
όρους σχετικά με τη λογοτεχνική δημιουργία
-μανία, ασθένεια, πανικός- υπονοώντας προ
φανώς ότι η λογοτεχνική γραφή εμπλέκει
τους συγγραφείς σε μια μανιοκαταθλιπτική
κατάσταση, της οποίας όμως το αποτέλεσμα
είναι η προσφορά του ίδιου του έργου: Τα δώ
ρα του πανικού.2Πίσω όμως από το μύθο -τον
περιπεπλεγμένο στην περίπτωση του Κ.Χ.- εί
ναι η πόλη της Καβάλας, που αναδεικνύεται
ως κυρίαρχη μορφή και καταδυναστεύει τους
χαρακτήρες του μυθιστορήματος. Η ίδια πόλη
πρωταγωνιστεί και στο μυθιστόρημα Καταδο
λίευση του Πρόδρομου Μάρκογλου. Τα δύο
βιβλία δημοσιεύονται ταυτόχρονα.
Τα δώρα του πανικού, λοιπόν, είναι ένα μοντερνιστικό έργο, δεδομένου ότι βασικό του
θέμα είναι η συγγραφή του μυθιστορήματος
και οι δυσχέρειες και οι αγωνίες που αντιμετω
πίζουν οι πλαστοί συγγραφείς του ώσπου να το
ολοκληρώσουν. Η πόλη της Καβάλας, όπου το
ποθετείται η ιστορία, δεν είναι απλώς το πλαί

σιο μέσα στο οποίο κινούνται οι πλαστοί συγ
γραφείς και τα παλιά φαντάσματά τους, όπως
ο πρωταγωνιστής Όμηρος και ο καπνέμπορος
Γκάμπριελ Μάνρο, αλλά η σκοτεινή μήτρα που
τους εκτρέφει και τους γεννά. Πέρα από το μύ
θο, είναι η πόλη που ενδιαφέρει πρωτίστως τον
Κ.Χ., ο οποίος βάζει τον αφηγητή και πλαστό
συγγραφέα του Αλεξιάδη (περσόνατου), πρώ
ην επιχειρηματία και τώρα δημοσιογράφο, να
εξιχνιάσει το φόνο του ομοφυλόφιλου Όμηρου
Παναγιωτίδη που έγινε το 1959:
Ανακάλεσα από το αρχείο και τη σκόνη του
χρόνου το φόνο του Όμηρου Παναγιωτίδη, σα
ράντα πέντε χρόνια μετά, επειδή είχε έρθει η
ώρα να αποτυπώσω την πόλη που ενηλικιώθηκα σ ’ ένα μυθιστόρημα. Διατεινόμουν ως τότε
ότι δεν είχα υλικό για να το στήσω, μικρός ο
χώρος, λίγα τα πρόσωπα, και δεν φαντάστηκα
ότι το έργο ανέβαινε μέσα μου και η ιστορία
ανασταινόταν δίπλα μου, με δικό μου λίπασμα
και σπόρους από τη δική μου ζωή3.
Η πόλη στο μυθιστόρημα του Κ.Χ. ονομάζε
ται Κομίχλια. Η πλαστή ονομασία παραπέμπει,
εκτός από την ατμόσφαιρα της πόλης, στα
σκοτεινά και ανεξιχνίαστα πάθη των κατοίκων
της. Αν η πυκνή ίντριγκα του μυθιστορήματος
είναι ένα από τα επιτεύγματα του συγγραφέα
του, το σημαντικότερο επίτευγμα είναι η απο
τύπωση του νοσηρού κλίματος της πόλης αυ
τής που ήταν σε παρακμή. Μέσα από τα συμφραζόμενα του μύθου και τον μπουχό του
χρόνου, η πόλη αναδύεται ύπουλη και απάν
θρωπη, μοχθηρή και εκδικητική. Ωστόσο οι
ήρωες του μυθιστορήματος, ο Ό μηρος Παναγιωτίδης και ο συγγραφέας του, ο Πάνος Ιωσηφίδης, που επιχείρησε να τον μυθοποιήσει
στο μυθιστόρημά του με τίτλο Όμηρος του λι
μανιού, παρόλο που νιώθουν τον πνιγηρό
κλοιό της πόλης τους από την οποία επιθυ
μούν διακαώς να ξεφύγουν, είναι και οι δύο
τους όμηροι, δεσμώτες της.
Κι εδώ πρέπει να επισημάνω τη μετωνυμική
λειτουργία του ονόματος Όμηρος, που ισχύει
για όλα τα πρόσωπα του μυθιστορήματος. Συν
δέονται όλοι τους με την πόλη με μια σχέση μί
σους και λατρείας, δηλαδή με μια σχέση ερωτι
κού πάθους. Ο ομώνυμος ήρωας, για παράδειγ
μα, παρακαλούσε τον εργοδότη και εραστή του
να τον βοηθήσει να φύγει από την Κομίχλια:
Ήθελε να φύγει, να μπαρκάρει, να ξεκολλήσει
α π ’ αυτήν τη μιζέρια, που ήταν άγρια σαν γκρο
μπετόν και γεμάτη γλίτσα σαν μισοβυθισμένη
βάρκα στα ρηχά. Παρακαλούσε τον Γκάμπριελ
Μάνρο στα ταξίδια τους στο εξωτερικό να τον
πάρει και να τον αφήσει εκεί και να μην ξαναγυρίσει στο σπιρτόκουτο που τον έπνιγε, στην
κόλαση όπου τον ποδοπατούσαν4.
Κι όμως στο έρημο λιμάνι αυτής της πόλης
μια σκοτεινή νύχτα θα δεχτεί το θανατηφόρο
πλήγμα από την εντεταλμένο φονιά, την ώρα
που είχε προετοιμαστεί για την «έκνομη ηδο-

νή». Σε ηλικία τριάντα τριών ετών...
, Αλλά και ο συγγραφέας που αποτινάσσει τα
οικογενειακά βάρη εγκαταλείποντας την Κομίχλια και μεταβαίνοντας στην Αθήνα, για να
γράψει απερίσπαστος το μυθιστόρημά του,
κουβαλάει μαζί του την πόλη και τα φαντάσματά της. Ως το τέλος.
Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους
θα γυρνάς
στους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα
γερνάς.
Ο Κ.Χ. είναι στο έπακρο αποκαλυπτικός σχε
τικά με τη ζωή των λογοτεχνών της επαρχίας,
τις οικογενειακές υποχρεώσεις, τη βιοπάλη
και γενικά τις συμβατικές σχέσεις που ανα
στέλλουν το συγγραφικό του έργο. Επίσης
σχετικά με τους διαγκωνισμούς των μελών
της συντεχνίας μεταξύ τους. Πιεσμένος από
τέτοιου είδους προβλήματα, ο Πάνος Ιωσηφίδης θα αναζητήσει την απελευθέρωση στη
λογοτεχνία. Στη μυθοπλασία, ο δαίμονας της
δημιουργίας θα ενωθεί αξεδιάλυτα σε αμάλ
γαμα με το δαίμονα της ομοφυλοφιλίας, φα
νερής ή ανεκδήλωτης. Ο Ό μηρος, ένας περι
θωριοποιημένος τύπος του λιμανιού, προβάλ
λεται ως ήρωας και πρότυπο απελευθερωμέ
νου ανθρώπου. Είναι αριστερός, αψηφά κάθε
μορφή εξουσίας, αντιστέκεται. Στα αποσπά
σματα, ο συγγραφέας του Πάνος Ιωσηφίδης
τον αποκαλεί πρίγκιπα.
Οι επινοήσεις του Κ.Χ. είναι ποικίλες: Συν
δυάζει τον αγώνα για τη λογοτεχνική δημιουρ
γία των συγγραφέων της επαρχίας με δύο δια
φορετικά θέματα, όπως η ομοφυλοφιλία του
ήρωα και η σύγκρουσή του με την εξουσία, δί
νοντας έτσι πολλές διαστάσεις στο μυθιστό
ρημά του. Η ίντριγκα, στην οποία έριξε όλο το
βάρος παραβλέποντας άλλες ανάγκες του κει
μένου, παγιδεύει τον αναγνώστη σε παρερμη
νείες ή υπερερμηνείες. Από τον κίνδυνο αυτό
σπεύδει να τον γλιτώσει εισάγοντας τον εσω
τερικό κριτικό έλεγχο. Παρεμβαίνει δηλαδή ο
ίδιος ο συγγραφέας, μην αφήνοντας περιθώ
ρια στον αναγνώστη να λειτουργήσει μόνος
του κριτικά. Σχολιάζοντας, λόγου χάρη, ο
Αγγελέτος, ο υποτιθέμενος επιμελητής της
έκδοσης του μυθιστορήματος του Πάνου Ιωσηφίδη μετά το θάνατό του, την ηρωοποίηση
του Όμηρου, παρατηρεί τα εξής:
Επέλεξε λοιπόν να γράψει για τη ζωή του
Όμηρου Παναγιωτίδη, αποθεώνοντας ένα μη
δενικό, γιατί περί μηδενικού επρόκειτο, μηδέν
προϋποθέσεις, κανένα εφόδιο και το μόνο
που κατόρθωσε στη σύντομη ζωή του ήταν να
κάνει ακριβώς και μόνο αυτό που ήθελε, ενώ ο
ίδιος ποτέ δεν έκανε αυτό που ήθελε, αλλά
αυτό που έπρεπε5.
Εδώ οφείλω να επισημάνω τη γλωσσική ατημελησία σε αρκετά μέρη του κειμένου. Ο λό
γος, όπως φαίνεται και από τα παραθέματα,
είναι χαλαρός και αφρόντιστος. Η γλωσσική

αρτιότητα είναι εκ των ων ουκ άνευ για το λο
γοτεχνικό κείμενο κι αυτό το ξέρει κάλλιστα ο
συγγραφέας.
Η κοινότητα των προβλημάτων και των ρο
πών οδηγεί σε διαδοχικές ταυτίσεις τους πρω
ταγωνιστές. Ο Ιωσηφίδης ταυτίζεται με τον
ήρωά του, τον Όμηρο, ο Αγγελέτος με τον Ιωσηφίδη, ενώ ο Αλεξιάδης, ο τελικός συγγρα
φέας του μυθιστορήματος, που συμπληρώνει
τα κενά των αποσπασμάτων του Ιωσηφίδη με
βάση τα πορίσματα της έρευνάς του, ταυτίζε
ται τόσο με τον Ιωσηφίδη όσο και με τον ήρωά
του, τον οποίο αποκαλεί και ο ίδιος, στην τε
λευταία ενότητα 33, πρίγκιπα. Ο αριθμός αντι
στοιχεί και με τα χρόνια που έζησε ο Όμηρος.
Το αίσθημα του πανικού που μετακινείται
από τον έναν στον άλλο, παράλληλα με τη με
τατόπιση του εστιακού κέντρου, αποδεικνύεται λειτουργικό, καθώς συντελεί στη μυθική
ολοκλήρωση. Η πλοκή βασίζεται και στον τε
μαχισμό του χρόνου σε επίπεδα προτερόχρονα σε σχέση με την αφετηρία της αφήγησης
και υστερόχρονα σε σχέση με την εξέλιξή της,
αν και τα τερματικά όρια στη δεύτερη περί
πτωση είναι ασαφή. Ο δημοσιογράφος και
συγγραφέας Αλεξιάδης, που είναι και ο αφη
γητής στο μυθιστόρημα, αρχίζει την έρευνά
του σαράντα πέντε χρόνια μετά το φόνο του
Όμηρου, δηλαδή το 1994, ενώ η ανάδρομη
βιογραφία του ήρωα αρχίζει με το επεισόδιο
που του κόστισε την αλαλία στην ηλικία των
τεσσερισήμισι ετών, το 1930, και συνεχίζεται
με μεγάλα άλματα ως το βίαιο θάνατό του το
1959. Στα βιογραφικά του Όμηρου παρεμ
βάλλοντας περισσότεροι αφηγητές, ενώ στη
συνέχεια προβάλλεται σε πρώτο πλάνο η βιο
γραφία του Ιωσηφίδη, ο οποίος είναι ουσια
στικά ο μυθιστορηματικός ήρωας σε ένα με
ταγενέστερο χρονικό επίπεδο.
Ο Κ.Χ. αναδεικνύεται μάστορας της πλοκής,
με τις εναλλαγές ηρώων, αφηγητών, εστια
κών κέντρων και χρονικών επιπέδων που αρμολογούνται τεχνικότατα στο χτίσιμο του μυ
θιστορήματος. Παρά τις όποιες επιφυλάξεις
έχει κανείς για επιμέρους ζητήματα, η εντύ
πωση για την αξία του παραμένει αμετάβλη
τη. Τα δώρα του πανικού είναι ένα καλό μυθι
στόρημα.

Γ.Δ. Π α γ α νό ς
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Προηγήθηκαντο αφήγημα Μανία πόλεως
(1993) και οι δύο συλλογές διηγημάτων Οι
εξοχές των νεκρών (1995) και Το έκτο δάχτυλο
( 2002 ).

2. Πρβλ. και το ποίημα του Ελύτη «Δώρο
ασημένιο ποίημα» {Το φωτόδεντρο και η
δέκατη τέταρτη ομορφιά).
3. Τα δώρα του πανικού, σ. 11-12.
4. Ό .π.,σ. 11.
5. Ό .π.,σ. 49.

Βένιος Αγγελόπουλος στο

βιβλίο του -συναγωγή
άρθρων- Θέλουμε Παιδεία;
(εκδ. Νήσος, 2007).
Παρεμβάσεις σε θέματα
εκπαιδευτικής πολιτικής,
γενικές τοποθετήσεις για το
τι είναι Παιδεία αλλά και
εξειδικευμένα θέματα
συνιστούν τα περιεχόμενα
του βιβλίου, που θέτει συχνά
στοιχεία καταγγελτικά σε
συσχετισμό με προτάσεις
θετικές που αποσκοπούν να
δώσουν το στίγμα απόψεων
με αξιακό χαρακτήρα. Το
πρόταγματου «εμείς»
έναντι του «εγώ» διέπει τον
συνολικό προβληματισμό
του Βένιου Αγγελόπουλου,
που θέτει καίρια ερωτήματα
με άμεσο τρόπο.
Σ τ η σειρά

«Προσωπογραφίες» των
εκδόσεων Πατάκη έχουν
παρουσιαστεί δύο πολύ
ωραία βιβλία για παιδιά και
νέους. Η πεζογράφος και
ιστορικός Μαρία
Σκιαδαρεση με τη
συνεργασία της Κατερίνας
Βερούτσου, που είχε την
ευθύνη της ιδιαίτερα
καλόγουστης
εικονογράφησης,
παρουσιάζουν: ΐ . Λίγο πριν
το τ έ λ ο ς -Ρ ή γ α ς
Βελεστινλής και 2. Τα
χρόνια της φωτιάς Κωνσταντίνος Κανάρης.

Ταξίδια που ανοίγουν τους
ορίζοντες της νοσταλγίας
μας για όσα δεν είδαμε, για
όσα ονειρευόμαστε και για
όσα φανταζόμαστε- ταξίδια
που συμπληρώνουν τη
διαδρομή στο χώρο και
μεταμορφώνονται σε
κείμενο μυθοπλασίαςταξίδια και θαύματα που
προκύπτουν από τους
Έρωτες τοπίων. Κίνα,
Ινδονησία, Ιαπωνία,
Ταϊλάνδη του ποιητή-

ταξιδευτή Γιώργου Βέη
(εκδ. Κέδρος, 2007).
ο χαρτοκόπτης
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Γράφει ο Κώστας Γ. Παπαγεωργίου

Αλέξανδρος Αρδαβάνης,

Μην ψάξεις νήμα και ειρμό,
Αλεξάνδρεια,
Αθήνα 2007, σελ. 106
«Επάνω σε αφηγήσεις τρίτων και σε
σπαράγματα εικονικής μνήμης» -ειδο
ποιεί τον αναγνώστη του ο ποιητής- εί
ναι χτισμένα τα ποιήματα της συλλογής
του* προσφέροντάς του ένα μάλλον
επισφαλές νήμα για να περιπλανηθεί
στην έκταση που καταλαμβάνουν, και
συνάμα οριοθετούν, αυτά τα ποιήματα.
Μιαν έκταση βυθισμένη στο ημίφως των
αισθημάτων, των συγκινήσεων και των
αχαλίνωτων σκέψεων του πάσχοντος
ποιητικού υποκειμένου, και γι’ αστό όχι
πάντα και, πάντως, όχι εύκολα προσβάσιμη. Μιαν έκταση βιαστικά και με φόβο
γεωγραφημένη, με έντονες τις οσμές
από τις δυνατές και, κάποτε, επικίνδυ
νες οσμώσεις που συντελούνται ακαταπαύστως στο υπέδαφος της, εκεί όπου
ρινίσματα του ονείρου συναρμολογούνται, όχι για να συνθέσουν μορφές, κα
ταστάσεις και εικόνες του ονείρου, αλ
λά τα απειλητικά απεικάσματά τους στο
φως της πραγματικότητας.
Διαβάζοντας τα ποιήματα του Αλέξαν
δρου Αρδαβάνη, είχα την αίσθηση μιας
επώδυνης προσπάθειας να ακινητοποιηθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί, να
ψαυσθεί το φευγαλέο σε όλες τις εκδο
χές του: το φευγαλέο της ζωής, του
έρωτα και της ηλικίας -της δικής του
ηλικίας- στην αδυσώπητη, ακατάσχετη
και ιλιγγιώδη πορεία τους προς τη φθο
ρά και τον θάνατο. Αν στην προηγούμεη
συλλογή του (Ασφυκτιονια, 2005), ο ποι
ητής έμοιαζε να βρίσκεται έμφοβος και
εν βρασμώ ψυχής εν μέσω ερωτημάτων
66

αναπάντητων, σχετικών με τη μοίρα του
ανθρώπου που αρνείται να υποκύψει
και να συγκατατεθεί αδιαμαρτύρητα
στις παντοιοτρόπως αλλοτριωτικές
συνθήκες της ζωής· που αρνείται, μο
λονότι έχει επίγνωση της σισύφειας
μοίρας του και της κοσμικής μοναξιάς
που τον περιβάλλει, να απεμπολήσει
στοιχεία της αληθινής του ταυτότητας,
του προσώπου του, τώρα, στα ποιήμα
τα της παρούσας συλλογής, γίνεται
προσωπικότερος και εξομολογητικότερος. Χωρίς να φοβάται την έκθεση μιλά
ει περισσότερο για τον εαυτό του, γ ι’
αυτό και ο λόγος του γίνεται περισσότε
ρο δραματικός.
Θα έλεγε κανείς ότι, ασθμαίνοντας,
ψηλαφεί, στο σώμα του και στην ψυχή
του, τα ίχνη μιας νέας ηλικίας, με την
οποία δείχνει να μην είναι ακόμα απολύ
τως εξοικειωμένος. Μοιάζει, αν όχι χα
μένος, πάντως παραξενεμένος στη μέ
ση ενός σκοτεινού δάσους, όπου το μό
νο που του απομένει να κάνει είναι να
μετρήσει και να αναλογιστεί τη ζωή του,
εικάζοντας τα μελλούμενα. Και τα ποιή
ματα της συλλογής συνθέτουν, στο σύ
νολό τους, ένα ιδιότυπο ημερολόγιο
της απολύτως προσωπικής εμπειρίας
του περάσματος του σ’ αυτήν τη νέα
ηλικία της ωριμότητας. Κάθε ποίημα
αποτελεί και μία εκδοχή αυτής του της
εμπειρίας, καρπό του οδυνηρού και συ
νάμα ηδονόπαθου ψηλαφήματος των
σημαδιώντης επελθούσας ή της με φό
βο προσδοκώμενης φθοράς. Αποτελεί,
θα τολμούσα να πω, το ξεχωριστό κε
φάλαιο ενός ημερολογίου, στο οποίο
εγγράφονται οι απόψεις του σχετικά με
τα όσα βιώνει και αισθάνεται, αντιμέτω
πος καθώς είναι με μία πρωτόγνωρη
βιολογική και, κατά συνέπεια, ψυχική
και πνευματική κατάσταση.
Σχολιάζοντας αυτά τα ποιήματα χω ρι
στά ή, κατ’ ανάγκην, ομαδοποιώντας
κάποια απ’ αυτά, καταλήγω σε μερικές
βασικές ορίζουσες, ενδεικτικές της
στάσης του ποιητή μπροστά στα ζωτι
κής σημασίας προβλήματα που, βασα
νιστικά, τον απασχολούν: Πρώτα πρώ 
τα η σχέση του με την καθημερινότητα
δεν έχει απλώς αλλάξει, αλλά έχει ανα
τραπεί. Τα τελετουργικώς καθημερινά
επαναλαμβανόμενα, παράγωγα πλή
ξης, ψυχικής ακηδίας και θυμού, τον
αφήνουν παντελώς αδιάφορο. Ακόμα

και ο έρωτας, που ως τώ ρα λειτουργού
σε, έστω για λίγο, κατευναστικά, παρασύροντάς τον σε παροδικές ψευδαι
σθήσεις πλήρω σης και εκπλήρωσης
προαιώνιων στόχων και ρόλων, επιβε
βλημένων από αρχέγονους μύθους για
την κατακτητική, κυνηγετική, φύση του
αρσενικού, ακόμα κι αυτός έχει απολεσει τις αλλοτινές, σκοτεινές και ανεξε
ρεύνητες ιδιότητες του και έχει διατη
ρήσει μόνο τη δύναμη να διεγείρει τα
σώματα. Ο ονειροπόλος εραστής του
άλλοτε, τώρα δεν είναι παρά ένας
αδαής εκπορθητής του τίποτα- εισβο
λέας και κατακτητής τόπων ήδη κατακτημένων ή έτοιμων να καταρρεύσουν
αμέσως μετά την κατάκτησή τους. ΓΓ
αυτό και ο θρίαμβός του είναι σύντο
μος* η διάρκειά του είναι ίση με τη διάρ
κεια της θορυβώδους πτήσης των σω
μάτω ν μετά η βέβαιη πτώση και το κε
νό. Ο έρωτας είναι, εντέλει, «ένα ταξίδι
κοντινό» που, όσο διαρκεί, εξυφαίνεται
η μοναξιά των αδαών ερωτικών σωμά
των που άλλο δεν κάνουν από το να μι
μούνται απλώς, και μάλιστα ερήμην
τους, το παιχνίδι της αναπαραγωγής.
Όπως, εξίσου καλά, γνωρίζει ότι δεν
μπορεί να κάνει αλλιώς· ότι θα ενδώσει
πάλι και πάλι στο σχεδόν τελετουργικά
επιβεβαιωτικό της φθοράς και του θανάτπου ερωτικό παιχνίδι. Η γνώση των
κανόνων του και η σίγουρη πρόβλεψη
των φάσεών του (πτήση, κορύφωση,
πτώση, αβυσσαλέα αίσθηση του άδει
ου) τον καθιστούν ενδεχομένως για λί
γο επιφυλακτικό, αλλά για λίγο μόνο
αφού, στο κάτω της γραφής, ξέρει πο
λύ καλά ότι αρχή και τέλος, πτήση και
πτώση, είναι δύο σταθεροί παράγοντες,
ρυθμιστικοί της στάσης των ανθρώπων
μπροστά στα όσα συνθέτουν τα επί
γεια. Ότι οι συζεύξεις των αντιθέων εί
ναι πάντα παροδικές και ότι, αργά ή
γρήγορα, καταλήγουν στην οδυνηρή
διάζευξη, επισπεύδοντας την επιστρο
φή στη μοναξιά του εγώ και επιβάλλο
ντας τη μετατρπή του δεύτερου ενικού
προσώπου σε τρίτο πληθυντικό. Οπότε
σ’ αυτήν την κατάσταση της μοναξιάς, c
ποιητής νοσταλγεί και θάλπεται από ττ
φαντασίωση μιας κατάστασης, όπου 0c
απουσιάζουν οι όποιες σκοπιμότητες
όπου θα κυριαρχεί η «αγέρωση ανάσο
της αναίτιας περιπλάνησης, της άσκο
πης αναζήτησης».
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