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ΤΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Οι εκτιμήσεις για το πολιτικό κλίμα της εποχής συναινούν σύσσωμες σε ένα κοινό
συμπέρασμα. Μια διαδικασία μαζικής αποδόμησης της κυβέρνησης βρίσκεται σε
εξέλιξη στην κοινωνία, χωρίς η αξιωματική αντιπολίτευση να επωφελείται ένα δρά
μι από αυτό. Μέχρι εδώ, το συμπέρασμα αυτό αγγίζει τα όρια της κοινοτυπίας. Εδώ
και 20 περίπου χρόνια, αυτό είναι ένα σχεδόν μόνιμο φαινόμενο στην Ελλάδα. Η
εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας έχει εξαιρετικά χαμηλή δημοτικότητα και η εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση αδυνατεί να αναπτύξει δυναμική εξ αυτού.
Πλην όμως, είναι σαφές ότι σε αυτή τη φάση υπάρχει μια ποιοτική μεταβολή. Δεν
πρόκειται απλώς για το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν γεννά προσ
δοκίες. Το ΠΑΣΟΚ μοιάζει συχνά να υπόκειται σε μία παράλληλη -ο υ μην και μεγα
λύτερη κατά περιόδους με την κυβερνητική- φθορά, ενώ συνήθως η πτώση της
αξιοπιστίας της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορους τομείς συνοδεύεται στις μετρή
σεις από μια αντίστοιχη πτώση του ΠΑΣΟΚ, ωσάν κάποιο μαγικό χέρι να θέλει να
αποφευχθεί το ενδεχόμενο να βρεθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
μπροστά από το κυβερνητικό. Το ζήτημα της περιβόητης «διαφθοράς» είναι χαρα
κτηριστικό.
Τι οδήγησε το κόμμα που κατά τεκμήριο κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή της χώ
ρας σε αυτή την ιδιότυπα δεινή θέση; Το κακό κυβερνητικό παρελθόν αποτελεί
αναμφισβήτητα μια εξήγηση. Και η Νέα Δημοκρατία έκανε πολύ χρόνο να συνέλθει
από την κυβερνητική θητεία Μητσοτάκη 1990-93. Η αναντιστοιχία βρίσκεται στο
γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε ήδη υποστεί συντριπτικά κατάγματα από
την κοινωνική διαμαρτυρία καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της. Η κυβέρνηση Ση
μίτη αντίθετα, παρόλη τη δυσσαρέσκεια, έμοιαζε να διατηρεί την πολιτική ηγεμο
νία και να ενσωματώνει την ελληνική κοινωνία στις προθέσεις και τις πολιτικές της.
Το πρόβλημα επομένως για το ΠΑΣΟΚ είναι πιο δομικό. Και αυτό προσπαθούμε να
εξετάσουμε σε αυτό το τεύχος, με το αφιέρωμα στο κόμμα της αξιωματικής αντι
πολίτευσης, που αποτελεί το πρώτο από μια σειρά ανάλογων αφιερωμάτων θα
ακολουθήσουν η Νέα Δημοκρατία και η Αριστερά. Για το λόγο αυτό, δίνουμε και
βήμα σε τέσσερις θεωρούμενες ως «αιρετικές» -κ α ι πάντως ελάχιστα στερεότυ
πες- φωνές από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Στους εκπροσώπους των δύο αριστερών τά
σεων του κόμματος Α. Κοτσακά και Π. Οικονόμου, στον Μ. Ανδρουλάκη και στον
διεγραμμένο άλλοτε τσάρο της οικονομίας των κυβερνήσεων Σημίτη Γ. Παπαντωνίου.
Ακόμα και σε αυτές τις τοποθετήσεις, ειδικά στις δύο πρώτες, το βάθος του προ
βλήματος που αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ γίνεται εμφανές. Τίθενται ερωτήματα
υπαρξιακά στην πολιτική, όπως το ποια είναι η κοινωνική βάση στην οποία συγκε
κριμένα αναφέρεταιτο ΠΑΣΟΚ σήμερα. Ένα πρόβλημα που βέβαια δεν είναι ελλη
νικό, αλλά αφορά το σύνολο της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και έχει να κάνει
με το γεγονός ότι οι ίδιες οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις βρέθηκαν κατά τη
δεκαετία του ’90 να επιτίθενται με πρωτόγνωρη σκληρότητα στα κοινωνικά στρώ
ματα που παραδοσιακά τις στήριζαν.
Η ίδια η παραδοχή ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να επανεξετάσει την κοινωνική του απεύθυνση με όρους ταξικούς αποτελεί ένα βήμα μπροστά από τον αφηρημένο και τελι
κά αδιέξοδο διαταξικό λόγο της ηγεσίας του. Το εάν θα μπορέσει να επηρεάσει
βραχυπρόθεσμα τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι εξαιρετικά αμφί
βολο. Αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι ότι μια νέα ταξική θεώρηση της κοινω
νίας αποτελεί αναγκαία συνθήκη προκειμένου να εξέλθει η Αριστερά συνολικά από
το πολιτικό τέλμα των δύο τελευταίων δεκαετιών.

αντί
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Παρά την αντιπαράθεση
οι πολίτες προτιμούν
«κυβερνήσεις συνεργασίας»
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ θα διενεργηθούν μάλ
λον το φθινόπωρο, αλλά ποιο από τα
δυο κόμματα εξουσίας (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ)
υβρίζει περισσότερο; Αν πιστέψουμε
τον Πέτρο Ευθυμίου, εκπρόσωπο Τύ
που του ΠΑΣΟΚ, ο υπ. αρ. 1 υβρίζων
υπουργός είναι ο υπουργός Οικονο
μίας Γ. Αλογοσκούφης, εφόσον έφθασε να χαρακτηρίζει τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ Γ.Α. Παπανδρέου, ως τον «κα
νακάρη (= τον αγαπημένο, τον χαϊδε
μένο) τόσο του εγχώριου, όσο και του
διεθνούς κατεστημένου»... Με την
«εκτίμηση» Αλογοσκούφη συμφώνη
σαν ένιοι υπουργοί, που υπέμνησαν, με
την ευκαιρία, την «εχθρική στάση» του
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
απέναντι στην κυβερνώσα Νέα Δημο
κρατία... Άλλοι, όμως, υπουργοί δια
φώνησαν με τη δήλωση Αλογοσκούφη.
Είναι της γνώμης ότι η Νέα Δημοκρατία
δεν έχει τίπ οτε να κερδίσει ανταγωνιζομένη το ΠΑΣΟΚ στην καλλιέργεια «τε
χνητής πόλωσης». Πάντως, καλού-κα

κού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Θ.
Ρουσόπουλος αισθάνθηκε τη ν ανάγκη
να διευκρινίσει ό τι οι δηλώ σεις Αλογοσκούφη είναι «απαντητικές» (στα όσα
κατά καιρούς δήλωσε ο π ρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, εις βάρος τη ς ΝΔ), και ό τι δεν
μπορεί να συγκριθεί το «κανακάρης»,
λόγου χάρη, με λ έξεις όπως «σπείρα»,
«σικελική συμφωνία» και άλλα ομοειδή,
που χρησιμοποιεί ο Γ.Α. Παπανδρέου.
Πάντως, κατά τ ις εκτιμή σ εις τη ς Αρι
στερός, η ένταση και το ύφος τη ς α ντι
παράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, δεν
αναλογούν στο εύρος τω ν πολιτικώ ν
συμπτώσεων των δυο κομμάτων. Και η
ζωή προχωρεί...
0 ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΕΡΝΣ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ:
AI ΚΑΚΑΙΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΑΙΦΘΕΙΡΟΥΣΙΝ...
ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ, όμως; Προχω ρεί
ποικιλοτρόπως: Πρώτον, με τη ν επίσκε
ψη του Νίκολας Μπερνς, υφυπουργού
Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην Αθήνα. (Το
Βήμα κάλυψε την επίσκεψη και, ειδ ικό 

τερ α , τη συνάντηση του αμερικανού
υφυπουργού με το ν υπουργό Ανάπτυ
ξης Δ. Σιούφα, κάτω από έναν ενδεικτι
κό τίτλ ο : «Οσμή αερίου μ ε τις ΗΠΑ»..)
Ο Μπερνς, ο ύ τε λίγο, ού τε πολύ, ζήτη
σε να π ερνάει, από το ν αγωγό Τουρκίας-Ε λλάδας-Ιταλίας, μόνο κασπιακής
π ροέλευσης (δηλαδή μη ρωσικό) φυσι
κό αέριο, θυμίζοντας ρητά τη ς χρηστο
μάθειας, όπως: Αι κα κα ί συνανασχροφ α ί φθείρουσιν ήθη χρηστά...
ΠΡΟΧΩΡΕΙ, δεύτερον, με την επίσκε
ψη το υ πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ
Αλ Γκορ, ο οποίος -ο λίγο υ δειν- θα
ήταν, σήμερα, π ρόεδρος των ΗΠΑ. 0
Αλ Γκορ έφ θασε από τη ν Κωνσταντι
νούπολη, για μια διάλεξη με θέμα «Μια
ενοχλητική αλήθεια». (Στόχος και του
Αλ Γ κορ, όπως και πολλών άλλων ακτιβιστών για το περιβάλλον, είναι να αφυ
πνίσουν την κοινή γνώμη για τις κατα
σ τροφ ικές διασ τάσ εις τις οποίες έχει
λάβει το φ αινόμενο του θερμοκηπίου).

Ε ΤΟ ΙΜ Α ΣΤΗ Κ Α Ν ΑΚΟΜ Η ΔΥΟ Τ Ο Μ Ο Ι ΤΟ Υ Α Ν Τ Ι (2 0 0 4 )
Είναι έτοιμοι και δ ια τίθεν τα ι από τα γ ρ α φ εία του π εριοδικού
(Δημοχάρους 6 0 , Α θήνα 1 1 5 2 1 )
δυο ακόμα τόμοι του ΑΝΤΙ που συμπ εριλαμβάνουν τα τεύ χ η
8 0 4 έω ς και 8 3 3 (Ξ )
και 821 έω ς και 8 3 3 (ΞΑ )
Θα β ρ είτε επίσης τους τόμους τω ν π ροηγουμένω ν ετώ ν
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ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ: ΜΗ ΒΡΙΖΕΤΕ
ΑΥΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ...
ΚΑΛΑ ΟΛΑ τα παραπάνω, αλλά οι πο
λίτες -σ ε ποσοστό 46% - επιθυμούν οι
εκλογές να διεξαχθούν στο τέλ ο ς τη ς
^τετραετίας, δηλαδή το ν Μ άρτιο του
2008, σύμφωνα με δημοσκόπηση τη ς
VPRC, για λογαριασμό τη ς Καθημερι
νής και του Σκάι... Αλλά αν είν α ι έτσ ι,
τότε, τ ι γίνετα ι με το π ερίφ ημο σύνθη
μα του ΠΑΣΟΚ: «Όσο νωρίτερα, τόσο
καλύτερα οι εκλογές»·, Από τη ν άλλη,
ερωτήματα δημ ιο υρ γεί το ό τι η πλειοψηφία των ερω τηθέντω ν (με ποσοστό

του Χρ. Παπανίκου

ΠΡΟΧΩΡΕΙ, τρ ίτο ν, με τη δω ρεά-μαμούθ του ιδρύματος Νιάρχου (κό
στους 300 εκ. ευρώ , στο Δ έλτα Φαλή
ρου), για την κατασκευή Εθνικής Βι
βλιοθήκης και Εθνικής Λ υρικής Σκη
νής, σε έκταση 200 στρεμμάτω ν, στο
Δέλτα Παλαιού Φ αλήρου. Με τη ν ευ 
καιρία, η Καθημερινή σημειώ νει ό τι η
σημασία τη ς δω ρεάς είνα ι πολύ μεγα
λύτερη από τα 300 εκατομμύρια, γ ια τί
μπορεί να σ ηματοδοτήσ ει μια νέα επο
χή, όχι μόνο για τη μητροπ ολιτική Αθή
να, «αλλά και για τον τρόπο που αντι
λαμβανόμαστε ταλαιπω ρημένες έννοι
ες, όπως χορηγία, ευεργεσία, έργα ευποιίας και πολιτισμού, δημόσιος χώ 
ρος, εθνική ταυτότητα...». (Έ νας όρος
που χρησιμοποιούσαν, π αλαιότερα, οι
αιγυπτιώτες έλληνες, για να εκφράσουν π ράξεις μεγάλω ν ευεργετώ ν,
ήταν η λέξη «φιλογένεια». Ο όρος δεν
απαντάται στα λεξικά τη ς ελληνικής
γλώσσας).

59% έναντι 37%) επ ιλέγει κυβέρνηση
συνεργασίας, ως προοπτική, και όχι
αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τ ις επό
μενες εκλογές. Κάποιοι θα πουν, βέ
βαια, ό τι αυτά συμβαίνουν εις τα ς
Εσπερίας και όχι στην Ελλάδα, «όπου
δεν μάθαμε ακόμα να κολυμπάμε»...
Πάντως, μάλλον δεν πρέπει να θεωρη
θ εί τυχα ία η υπόμνηση ορισμένων αρθρογράφω ν ό τι και στην πολιτική ισχύ
ει, ενίοτε, ό ,τι και στον κόσμο τω ν επι
χειρήσεω ν: «Μην υβρίζετε εκείνους με
το υ ς οποίους μπορεί να χρ εια σ τεί να
συνεργαστείτε». Ό σο γ ια το «πουκάμι
σο του Κενταύρου» (που το χρησιμο
ποίησε και ο κ. Π. Ευθυμίου...), ποτέ
δεν ξέρ εις τ ι μ έλλει γενέσθαι. Και επ ει
δή ό λες σχεδόν οι εφ ημερ ίδες αισθάν-

θηκαν την ανάγκη να εξηγήσουν στο
αναγνωστικό το υ ς κοινό ποιος ήταν ο
Νέσσος, ποια η Δηιάνειρα, ποια η Ιόλη
(η παλλακίδα του Ηρακλή...), ας πούμε
και μεις ποιο ήταν το τέλο ς του Ηρα
κλή. Τρελός από το υ ς πόνους, λοιπόν,
μια και το φοβερό χιτώ νιο του κατάκαιε το κορμί του, ανέβηκε στο όρος
Ο ίτη και ετοίμασε πυρά για να καεί.
Την ώρα που καιγόταν, όμως, κατέβη
κε ένα σύννεφο από τον Όλυμπο και
τον τράβηξε πάνω στους θεούς. Επι
μύθιο: Κανείς δεν ξέρ ει τι, ακριβώς, θέ
λουν οι θεοί, όπως κανείς δεν μπορεί
να προβλέψει, επακριβώς, τις εξελ ί
ξεις, αν πάμε, δηλαδή, για μονοκομμα
τικ ές ή συμμαχικές κυβερνήσεις.
ΑΝΤΗΝΩΡ

Επ ικοινω νήστε με το Αντί: w w w .anti.gr
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Έ ν α ς σ υ λ λ ο γ ικ ό ς τ ό μ ο ς π ου α ν α δ ε ικ ν ύ ε ι τ η μ ο ν α δ ικ ή π ρ ο σ ω π ικό τη τα
τ ο υ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ Π α π α ν α σ τα σ ίο υ . Ο π ο λ ιτικ ό ς π ου σ φ ρ ά γ ισ ε μ ε τη ν
π ρ ο ο δ ε υ τικ ή π α ρ ο υ σ ία κ α ι δ ρ ά σ η τ ο υ τ η ν επ ο χ ή τ η ς δ ια μ ό ρ φ ω σ η ς το υ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Θεσμοί, Ιδεολογία
και Πολιτική
στο Μεσοπόλεμο

ν έ ο υ ε λ λ η ν ικ ο ύ κ ρ ά το υ ς .

Εκδόσεις

Γ Ί ο λ ύ τ υ Π Ο Κ εντρική διάθεση: τηλ.: 210-72.32.819
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ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ...
Άργησαν, αλλά το
βρήκαν τελικά: Για τη
διαφθορά στο Δημόσιο,
λέει, φταίει μεταξύ
άλλων και η ατιμωρησία.
Το βρήκε ο γενικός
επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης Λέανδρος
Ρακιτζής, ο οποίος,
κάνοντας έναν
απολογισμό των
πεπραγμένων του
περασμένου χρόνου,
κατέληξε σε μερικά
βασικά συμπεράσματα,
όπως ότι η διαφθορά και
η κακοδιοίκηση
τρέφονται σε μεγάλο
βαθμό από την
πειθαρχική ατιμωρησία
των δημοσίων
υπαλλήλων και την
ανεπάρκεια των ελέγχων
(η οποία δημιουργεί
στους παρανομούντες
συνθήκες ασυδοσίας)
καθώς και ότι η
βραδύτητα σχετικά με
την απονομή
δικαιοσύνης, κυρίως στα
οικονομικά εγκλήματα,
βοηθάει στην αντίληψη
περί ατιμωρησίας με την
-επ ί της ουσίαςπαραγραφή των
αδικημάτων.
Απολύτως σωστά όλα
αυτά, κ. Ρακιτζή μας,
αλλά δεν κομίζετε
γλαύκα στην Αθήνα. Εδώ
ο κόσμος το ’χει
τούμπανο, για δεκαετίες
ολόκληρες, άσχετα αν
κάποιοι επέμεναν να το
έχουν κρυφό καμάρι..

του Χρ. Παπανίκου

Τ.Κ.Δ.
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θεσ εκ
ο Α ντί επεσήμανε πρώτο
ότι, πέρα από τ ις διαφ αινόμενες π ολιτικές ευθύ
νες, το σκάνδαλο τω ν ομολό
γων ήταν η ευκαιρία που περίμενε ως μάννα ε ξ ουρανού η
διαπλοκή για να σ τριμώ ξει
το ν Κ. Καραμανλή και να επ ι
βάλει όρους συγκυριαρχίας
ενόψ ει τω ν εκλογών. Η ευθύ
νη βεβαίω ς γ ι’ αυτήν τη ν κα
τάσταση βαρύνει πρωτίστως
το ν πρωθυπουργό και τ ις επ ι
λογές προσώπων και π ροτε
ραιοτήτω ν που έκανε. Από
την άλλη μεριά, όμως, είνα ι
βέβαιο ό τι όσο πιο αδύναμος
οδεύει προς τ ις εκλογές ο
πρωθυπουργός τόσ ο περισ
σ ότερ ες παραχωρήσεις θα
αναγκαστεί να κάνει στη δια 
πλοκή. Δύο είνα ι τα εργαλεία
που χρησιμοποιούν για την
αποδυνάμωση του Καραμαν-

Τ

ΔΙΑΠΛΟΚΗ - ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 10-0
λή, δ ιό τι π ερί αυτού π ρόκει
τα ι: Το σκάνδαλο τω ν ομ ο λό
γω ν και το κόμμα Κ αρατζαφ έρη. Έ τσ ι, το διαμορφ ω μένο
από τη διαπλοκή π ολιτικό παι
χνίδι εμ φ α νίζετα ι καθημερινά
από τ ις τη λ εο ρ ά σ εις και τ ις
εφ η μ ερ ίδ ες ως εξή ς: Σύσσω
μα τα MME μαζί με το ΠΑΣΟΚ
σ τηρίζουν το ν Κ αρατζαφ έρη
γ ια να μπει στη Βουλή και να
μην π άρει η ΝΔ αυτοδυναμία.
Αν δεν υπ άρξει αυτοδυναμία
πρέπει να γ ίν ει συμμαχική κυ
βέρνηση.
Μ εταξύ
ποιων
όμω ς; Μ ια σ υνεργασ ία ΛΑΟΣ
- ΝΔ δεν φ α ίνετα ι στον ο ρ ίζο 
ντα. Όπως και τη ς ΝΔ με το
ΚΚΕ, παρόλο που το τε λ ε υ 
τα ίο σ τη ρ ίζει σ ταθερά τη ν
πρώτη -η κυβέρνηση Τζαννετάκη, βλέπ ετε. Δ εν είνα ι, επ ί
σης, ορατή μια συνεργασ ία
του ΠΑΣΟΚ με το ΚΚΕ ή το

ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ταμάτησε την απεργία πείνας ο δήμαρχος Ελληνικού
Χρήστος Κορτζίδης. Και σίγουρα αυτή η υπερπρο
σπάθεια δεν πήγε χαμένη αφού και μεγάλο μέρος τη ς
ελληνικής κοινωνίας ευαισθητοποίησε, αλλά και σε πρα
κτικό επίπεδο σηματοδότησε εξελ ίξεις. Από τη ν Κυριακή
10 Ιουνίου η ιδιω τική πλαζ του Αγίου Κοσμά μετατράπ ηκε
σε ελεύθερη δημοτική ακτή. Το πρόβλημα, όμως, δεν έχει
λυθεί οριστικά, αφού αμέσως έπιασαν δουλειά οι υπάλλη
λοι τω ν νυχτερινών κέντρων θέλοντας να επανατοποθετήσ ο υντα κάγκελα. Τα συμφέροντα τη ς
νύχτας στην παραλιακή δεν είνα ι δια
τεθειμ ένα να παραδώσουν αμαχητί τα
όπλα τους. Οι υποσχέσεις για ανοι
χ τές π αραλίες δεν πρέπει
να παραμείνουν στα λό
για. Τα αρμόδια όργανα
τη ς π ολιτείας έχουν πλέον
την ευθύνη να πάρουν σύ
ντομα τ ις σω στές αποφά
σ εις εφ αρμόζοντας το υ ς
νόμους.
ΣΩ.ΛΕ

Σ

ΛΑΟΣ, ή το υ Συνασπισμού με
το ΠΑΣΟΚ. Έ τσ ι η μόνη μετε
κλογική συνεργασία η οποία
δ εν έ χ ε ι απ οκλειστεί είναι με
τα ξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, η οποία
είν α ι και η πιθανότερη, εάν
δ εν υπ άρξει αυτοδυναμία. Κι
αυτή τη ν προοπτική δεν την
προω θούν ποικιλοτρόπως ο
Μ ητσ οτάκης ή ο Σημίτης που
πολύ θα ήθελαν να επανέλθουν μέσω αυτού του τρόπου
σ την ηγεσ ία του πολιτικού
π αιχνιδιού. Την προωθεί, κυ
ρίω ς, η γνω στή ομάδα των με
γάλω ν συμφερόντων που
σ τή ρ ιξε το ν Καραμανλή στην
π ορεία το υ για την εξουσία,
εν ο νό μ α τι τά χα της «διαφά
νειας» και από την επομένη
άρχισ ε να το ν ψαλιδίζει. Ας
μην είν α ι πια τ ό σ ο αφελείς
σ το Μ αξίμου. Εκτός αν δεν εί
ναι.
Β.Ζ.

ΚΟΛΑΚΕΙΕΣ!:)
ον χορό σ έρνει ο Παναγιώτης
Ψ ω μιάδης που μέσα από υψη
λ ές νό τες λυρικότητας διαμη
νύει ό τι «ο Καραμανλής είναι ο με
γά λος έρω τας όλων των Ελλή
νων». Το μαντήλι δεν πέφτει κάτω,
το σηκώ νει ο Θ. Ρουσόπουλος και
δηλώ νει ό τι «ο πρωθυπουργός έχει
ο ρ ιοθ ετήσ ει προσωπικά τον πολιτι
κό πολιτισμό». Ακροβατώντας ανά
μεσα στην αλήθεια και το ψέμα οι
σ τυλοβάτες τη ς πολιτικής πραγ
μ α τικό τη τα ς επαναφέρουν τα τε
χνάσματα τη ς παραμυθίας. Ανε
βαίνει το δίχω ς άλλο ο πυρετός
τη ς π ροεκλογικής α να μέτρησ ης
Φυσικό είν α ι να α υ ξά ν ο ν τα ι τα
κρούσματα το υ π α ρα ληρη μα τικού
λόγου. Υπομονή, η π ρ α γμα τικότη
τα θα π αραμείνει η ίδ ια χω ρίς εκ
π λήξεις.
ΣΩ.ΛΕ

Τ

X

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
πορεί κανείς με τη ν τα χ ύ τη τα τη ς ανακοίνω σης του
προϊστάμενου τη ς Ε ισ αγγελίας Εφετώ ν κ. Κολιοκώ στα
για την ανάγκη σύγκλησης τη ς Ο λομέλειας Εφετών,
προκειμένου να αναθέσ ει τη ν π εραιτέρω διερεύνηση τη ς
υπόθεσης τω ν ομολόγω ν σε εφ έτη ανακριτή, πριν καν ολο
κληρωθεί το έρ γο τη ς προανάκρισης. Για τί, όπως επ ισημαί
νουν έγκρ ιτοι νομικοί, «θα ήταν εύλογο να π ερ ιμ ένει το πέ
ρας της π ροανακριτικής έρ ευ να ς προτού εκ φ έρ ει γνώμη».
Αντιθέτως, ο π ροϊστάμενος τη ς Ε ισ αγγελίας Εφετώ ν έσπευσε να προδικάσει ό τι υπάρχουν επ αρκείς εν δ είξεις γ ια τέ λ ε 
ση απάτης, νομιμοποίηση εσόδω ν από παράνομη δραστη
ριότητα, σύσταση εγκλημ α τικής οργάνω σης και φ οροδια
φυγή, ώστε εκ του σχήματος αυτού να δ η μ ιο υ ρ γείτα ι απυ
ρόβλητο γ ια το υ ς φ ερόμενους ω ς «εξαπατηθέντες» διοικη
τές ταμείω ν ο ι οπ οίοι έτσ ι εμφ ανίζονται ως θύματα, άρα δεν
μπορεί να είνα ι δ ρ ά σ τες απ ιστίας και δω ροληψ ίας ή δωρο• δοκίας Και π εριέργω ς η ανακοίνωση συνέπεσε με δήλωση
του κ. Αλογοσκούφη, ο οποίος, υιοθετώ ντας το π ροηγούμε
νο νομικό σχήμα, δήλω σε γ ια μια ακόμα φ ορά ό τι οι ανίδεοι
διοικητές έπεσαν τά χα θύματα άπληστων χρηματιστώ ν.
Πρόκειται, λοιπόν, να θεω ρηθούν «απατεώνες» χρηματι
στές και ενδεχομένω ς τρά π εζες του εξω τερικού που έδρα• σαν ως μέλη μιας εγκλημ α τικής οργάνω σης σε βάρος τω ν
ταμείων; Ό ποιος γνω ρίζει το ν Ποινικό Κώδικα θα συμφωνή
σει ότι είναι πολύ δύσκολο να θ εμελιω θεί η άποψη ό τι οι δ ι

Α

οικη τές ταμείω ν παραπείσθηκαν ή εξαπατήθηκαν να αγορά
σουν ομόλογα την τα υτότητα των οποίων γνώριζαν εκ των
προτέρων και αποφάσισαν την αγορά τους από συγκεκρι
μένη χρηματιστηριακή εταιρεία. Σε τ ι ακριβώς εξαπατήθη
καν από την χρηματιστηριακή ετα ιρ εία τη ς εμπιστοσύνης
τους;
Π.Π.

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ξιοσ ημείω τες π αρουσίες αλλά
και ηχηρές απ ουσίες σ ημειώ θη
καν στην επ ιχειρ η μα τική απο
στολή που σ υνόδευε σ τη Ρωσία
; τον πρόεδρο τη ς Δ η μ ο κρ α τία ς και
τους 4 υπ ουργούς τη ς κυβέρνη
σης. Μ εταξύ άλλω ν π αρόντες ήταν
εκπρόσωποι τω ν ετα ιρ ειώ ν Κ ιολείδης (οχήματα) και Thales (η λεκτρ ο 
νικά), οι οπ οίοι εν δ ια φ έρ ο ντα ι να
, συμμετέχουν σε π ρογράμματα ρω. σικών εξοπλισμώ ν τω ν ελληνικώ ν
, Ενόπλεων Δυνάμεω ν. Ό πω ς θα θυ' μούνται οι αναγνώ στες το υ Αντί, σε
κτίριο τη ς ετα ιρ εία ς Κ ιολείδης
' «έτυχε» να β ρ ίσ κετα ι γρ α φ είο τη ς
αμαρτωλής Drum ilan, η οποία είχ ε
αναλάβει τα α ντισ τα θ μ ισ τικά οφ έ; λη για τα ρω σικά αντια εροπ ορικά
, συστήματα TOR, τα οποία επ ίσης
ως γνωστόν «έκαναν φ τερά», μαζί
με την «κάθαρση». Α ντιθέτω ς, από
την αποστολή απ ούσιαζε ένα ς πο
λύ γνωστός γ ια τ ις «δουλειές» το υ
με τη Ρωσία. Ο ιδ ιο κτή τη ς τη ς ε τα ι
ρείας Scorpion κ. Δ αφ έρμος, ο
; οποίος προ ετώ ν μεσ ολάβησ ε γ ια
: να πουλήσουν ο ι Ρώσοι σ την Ελλά: δα αντια ρ μα τικο ύς π υραύλους
1«Κορνέτ». Σύμφω να με α σ φ α λείς
1πληροφορίες πάντω ς, ενώ η ε τα ι
ρεία του είχ ε δηλώ σ ει σ υμμετοχή
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στην αντιπροσω πεία, π έντε η μ έρ ες
πριν τη ν επίσκεψ η τη ν απέσυρε. Οι
κακές γλώ σσες σ τα μοσχοβίτικα
βουλεβάρτα το υ Αρμπάτ λένε ό τι
β έτο στη συμμετοχή το υ έβαλαν
κύκλοι τη ς ρω σικής κρατικής ε τα ι
ρ εία ς οπλικών συστημάτω ν «Ροσαμπαρονέξπορτ», η οποία ελ έγ χ ετα ι
από το Κρεμλίνο, και θ έλ ει να που
λή σ ει σ την Ελλάδα τα ΤΟΜΑ (Τε
θω ρακισμένα Ο χήματα Μ άχης), τα
αντια εροπ ορικά BUK και άλλα ρω
σικά όπλα. Ο ι ίδ ιο ι κύκλοι λένε πολ
λά και διάφ ορα γ ια τα πρόσωπα
που σ τηρίζουν το ν κ. Δ αφ έρμο, με
τα ξύ τω ν οποίων είν α ι και ένας γνω 
σ τός βουλευτής τη ς Ν έας Δημο
κρ α τία ς, που κ ιν είτα ι π ερί τον κ.
Μ εϊμαράκη. Τα γνω ρίζει αυτά ο
υπ ουργός Εθνικής Άμυνας, που σε
όλο το διάσ τημα τη ς παραμονής
το υ στη Μ όσχα έδ ειχνε να είνα ι αλ
λού; Βέβαια, το Μ αξίμου δ ια ρ ρ έει
ό τι οπ οιαδήπ οτε αγορά γ ίν ει από
τη Ρωσία, θα π ραγματοπ οιηθεί με
δια κρ α τική συμφω νία. Ορθώς, αλ
λά και τα π ροηγούμενα χρόνια
υπήρχαν δ ια κ ρ α τικ ές συμφω νίες,
ο ι οπ οίες όμω ς δεν απέτρεψ αν
«ιπ τάμενα σκάνδαλα» και «υπερη
χ η τικ ές μίζες».
Θ.Γ.

ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
επικοινωνιακός οργασμός τη ς κυβέρνη
σης θεριεύει, καταναλώνοντας ολοένα
και περισσότερα καύσιμα στη μηχανή
του. Τι είναι ο κουρνιαχτός από το θέμα των
ομολόγων μπροστά στην πλημμυρίδα των
εγκαινίων που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη κυ
βερνητικού έργου; Εγκαίνια ΚΕΠ στου Παπάγου, Δ ιεθνές Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη,
Κέντρο Εξυπηρέτησης στη Βιομηχανική Πε
ριοχή Καρδίτσας, εκδοτήριο για εισιτήρια
αστικών συγκοινωνιών στο Σύνταγμα. Εικόνες
παραγωγικού αναβρασμού για όλα τα γούστα
και όλες τ ις απαιτήσεις. Και ας μην είναι ορι
σμένα από αυτά ολοκληρωμένα έργα. Για όλα
προνοούμε. Ας είμαστε έτοιμοι, πριν μας πιάσουν στον ύπνο οι πρόωρες εκλογές.
ΣΩ.ΛΕ

Ο
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ΚΡΥΩΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ
«ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ»
Μήνες τώρα ακούμε
βαθυστόχαστες
αναλύσεις για την
εκλεκτική συγγένεια
ΚΚΕ-ΛΑΟΣ που έχει
τρομάξει τον Περισσό:
βλέπει έντρομος τους
οπαδούς του να
κατευθύνονται προς την
ακροδεξιά, για την
επανάληψη του
«φαινομένου Λε Πεν»,
που τάχα πήρε τους
ψηφοφόρους του
γαλλικού ΚΚ και άλλα
τέτοια χαριτωμένα για να
περνά η ώρα. Βγήκε,
λοιπόν, μια δημοσκόπηση
του Ελεύθερου Τύπου
της Κυριακής, η οποία
αποδεικνύει ότι από το
ΚΚΕ προέρχεται το 2,9%
των υποψήφιων
ψηφοφόρων του ΛΑΟΣ,
δηλαδή περίπου 0,1%
του εκλογικού σώματος.
Την ίδια στιγμή, οι
συμπαθούντες τον ΛΑΟΣ
που προέρχονται από το
ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται
θπλάσιοι, δηλαδή
προσεγγίζουν το 1%του
συνόλου των εκλογέων!
Φυσικά, η δημοσκόπηση
έμεινε ασχολίαστη και οι
έγκυροι αναλυτές
εξακολουθούν τον χαβά
τους για τα υπόγεια
ρεύματα ψηφοφόρων του
ΚΚΕ προς τον ΛΑΟΣ. Σιγά
τώρα μην αφήσουμε την
πραγματικότητα να μας
χαλάσει μια ωραία
ιστορία, που λέει κι ένας
παλιός δημοσιογράφος...
Γιον. Ανδρ.

ια γέλια και για κλάματα ήταν η Ντάρα στη
Μόσχα. Δίχως να ’χ ει καμία ατζέντα συζήτη
σης, η υπουργός Εξωτερικών πήγε -ή εσ τά
λη από το Μ αξίμου- στη ρωσική πρωτεύουσα
μόνο και μόνο για να σπάσει ο πάγος που δημιουργήθηκε στις ελληνορω σικές σχέσεις, όταν η
κ. Μπακογιάννη τάχθηκε υπέρ τη ς τοπ οθέτησης
αμερικανικών συστοιχιών πυραύλων και αντιπυ
ραυλικών συστημάτων στην Πολωνία και Τσε
χία. Κάτι που είχε προκαλέσει την οργή του
Κρεμλίνου, το οποίο θεω ρεί μια τέτο ια ενέργεια
ως κίνηση περικύκλωσης τη ς Ρωσίας από το
ΝΑΤΟ. Ο ρόλος τη ς Ντάρας μέσα στην αντιπρο
σωπεία τω ν πρωτοκλασάτων υπουργών (Εξω τε
ρικών, Αμύνης, Πολιτισμού, Τουρισμού) που συ
νοδέυσαν τον πρόεδρο τη ς Δ ημοκρατίας Κάρο
λο Παπούλια στο πρόσφατο τα ξίδ ι του στη Ρω
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σία ήταν τυπ ικός. Π εριοριζόταν δε στη φωτο
γράφησή τη ς με το ν ρώσο υπουργό Εξωτερι
κών Λαβρώφ και στην υπογραφή της ανανέω
σης του -επ ίσ ης τυ π ικο ύ - πρωτοκόλλου συνερ
γασ ίας Ελλάδας-Ρωσίας. Από τη ν πλευρά της, η
κ. Μπακογιάννη ουσιαστικά ζήτησε συγγνώμη
από τη ρωσική πλευρά γ ια την unfair τοποθέτη
σή τη ς σ χετικά με τ ις αμερικανικές κινήσεις
στην Κεντρική Ευρώπη. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν
έγινε δημόσια, αλλά μέσω διαρροών του περι
βάλλοντος τη ς, οι οπ οίες έλεγαν ότι, σύμφωνα
με τη ν τω ρινή θέση τη ς Ντάρας, πρέπει ναλομβάνεται υπόψη η γνώμη τη ς Ρωσίας και ότιοποιαδήποτε ενέρ γεια πρέπει να γίνετα ι κατόπιν δια
λόγου NATO-Ρωσίας. Δηλαδή, πρόκειται για
άτακτη υποχώρηση από τ ις προηγούμενες θέ
σ εις τη ς.
Θ.Γ.

Η INTRAC0M ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ TON 0TE, ΑΛΛΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΗ 0TE
χι, δεν θέλουν τον ΟΤΕ. Τα
θέλουν όλα. Μπορεί οι
διάφοροι φοβεροί και τρ ο 
μεροί «αναλυτές» να ερμήνευ
αν την εξαγορά τη ς Intracom
Telecom από τη ρωσική
Systema ως απόπειρα τη ς
δεύτερης να μπει στον ΟΤΕ,
αλλά, ως όλα δείχνουν, η
πραγματικότητα είναι τελείω ς
διαφορετική. Οι Ρώσοι δεν θέ
λουν με τίποτα να επωμιστούν
τον «ακριβό» ΟΤΕ, με τα γνω
στά και μεγάλα βαρίδια που
κουβαλάει η επιχείρηση. Αντί
θετα, θέλουν να τον ανταγωνι
στούν και να αποσπάσουν ση
μαντικό μερίδιο τη ς αγοράς

Ο

του. Πρώτος στόχος τους, να
πάρουν την Αθήνα. Ιδού πόσο
απλά και σαφώς παρουσιάζει
την κατάσταση έκθεση σ τελε
χών του υπουργείου Εξω τερι
κών: «Τον Οκτώβριο του 2006
η Intracom Telecom μέσω τη ς
θυγατρικής τη ς Hellas Online
προχώρησε στην εξαγορά τη ς
ετα ιρ εία ς «Αττικές Τηλεπικοι
νωνίες», η οποία π ροσφέρει
υπηρεσίες ευρυζωνικού Ιντερ
νετ, καθώς και υπηρεσίες
triple play (συνδυασμός στα
θερής τηλεφω νίας, ίντερ νετ
και τηλεόρασης μέσω του τη 
λεφωνικού δικτύου). Έ χ ει δί
κτυο οπτικών ινών στο λεκανο

πέδιο Α ττικής μήκους 500 χι
λιομέτρω ν, το οποίο διαθέτει
κυρίω ς σε μεγάλες εταιρείες.
Παράλληλα, η ρωσική τηλεπι
κοινωνιακή
εταιρεία JSC
Komstar (Consern Sitronics,
θυγατρική τη ς Systema) εξα
γόρασε το 51% της Hellas
Online ΑΕ έναντι τιμήματος
47,9 εκατ. ευρώ, μέσω αύξη
σης τη ς μετοχικού κεφαλαίου
τη ς εταιρείας». Συμπέρασμα;
«Κατ’ αυτόν τον τρόπο -αναφ έρ ετα ι στην έκθεση- η
Systema τοπ οθετείται στην
ελληνική αγορά ως βασικός
ανταγω νιστής του ΟΤΕ».
Θ.Γ.

ΡΩΣΙΚΕΣ «ΦΟΥΣΚΕΣ»
ιατί στη Μόσχα, όταν δι
πλωματικοί και οικονομικοί
κύκλοι ακούνε για Έλληνα
μεγαλοκατασ κευασ τή-ιδιοκτήτη μεγάλης εφημερίδας
και τις σχέσεις του με τον ρω
σικό κολοσσό φυσικού αερί
ου Gazprom, γελάνε; Οι ίδιοι
λέγουν, μάλιστα, πως όσα κυ

Γ
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κλοφόρησαν στην Ελλάδα γύ
ρω από «στρατηγική συνερ
γασία» του εν λόγω κατα
σκευαστή με την ρωσική εται
ρεία, την ανάληψη της γιγαντιαίας κατασκευής ενός πε
ριφερειακού δακτυλίου στη
Μόσχα, καθώς και ενός ποδο
σφαιρικού σταδίου είναι πα

ραμύθια, προκειμένου να αυ
ξηθεί η μετοχή τη ς εταιρείας
του. Κάτι που, όπως λέγουν,
επετεύχθη με την ανακοίνωση
αυτών των σχεδίων. Πάντως,
οι άνθρωποι που τα λένε αυ
τά, είναι στα μέσα και στα έξω
στις μπίζνες που γίνονται στη
ρωσική πρωτεύουσα. Το εν

διαφέρον είναι ότι από τους
ίδιους κύκλους κυκλοφορούν
φήμες σύμφωνα με τις οποίες
το κλίμα στη Μόσχα δεν είναι
και τόσο ευχάριστο και για
έναν άλλο στενό συνεργάτη
των Ρώσων στον ενεργειακό
τομέα. Η Ρωσία ξύπνησε.
Θ.Γ.
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I Η ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ

Iγ ό ν α

αγαπάς και να σ έβεσ αι κά τι ή να το
αντιπαθείς και να το υπ οτιμάς είν α ι ζήτημα
! I προσωπικής συνείδησης το υ καθενός. Το
? αυτό ισχύει και γ ια τ ις π ατρίδες, τ ις σ ημαίες,
, τα φλάμπουρα, το υ ς θυρεούς, τα π ατριω τικά
I άσματα και το υ ς εθνικούς ύμνους. Ά λλος το υ ς
) ακούει και σ τέκ ετα ι προσοχή κι άλλος το υ ς
ακούει και χα ϊδ εύ ει τα αχαμνά του. Βασικό
στοιχείο κάθε ολοκληρω τισμού, ε ίτε γ ια το να
ζισμό και το φασισμό π ρόκειται ε ίτε γ ια το
σταλινισμό, είνα ι να καταστήσουν τη ν αγάπη
' προς την π ατρίδα υποχρεω τική μέσω τη ς
αστυνομίας και τω ν εισαγγελέω ν. Στην Ελλά' δα το ζήσαμε αυτό σ τις δ εκ α ετίες τη ς εθνικοφροσύνης και δεν το ξεπ εράσ αμε π οτέ οριστι' κά. Άλλωστε από κρυφ ο-φ ασ ίσ τες και κρυφό
ν σταλινικούς άλλο τίπ οτα στην Ελλάδα.
• Απόδειξη, η σω ρεία όλων εκείνω ν τω ν μετα-
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εθνικοφρόνω ν, που βγήκαν παγανιά με αφορ
μή το έργο τη ς Στεφάνή να «θυμίζουν» ότι η
ελευ θ ερ ία τη ς σκέψης, τη ς έκφρασης και των
συναισθημάτων σταματά εκ εί που αρχίζει η
πατρίδα τους...
Γ ιαν. Ανδρ.

0 ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΑΣΤΑΒΑ
ετά το π ρόγραμμα τη ς ολονυχτία ς προκειμένου να απ οσοβηθεί ο κίνδυνος γ ια
την ελληνική Μ ακεδονία, σ ειρ ά π αίρνει
τις επόμενες η μ έρ ες η διοργάνω ση συλλαλη• τηρίου με διοργανω τή το ν Θ εσσαλονίκης
- Άνθιμο. Η μεγάλη αγρυπνία φ ώ τισ ε τα πνεύ
ματα του «πατριωτικού μετώπου». Επιστροφή
με φρενήρη ρυθμό σ τις ένδ ο ξες η μ έρ ες του
j 1992, με τ ις σ ημαίες να κυματίζουνε και να
σηκώνονται πλακάτ με τίτλ ο «ο Β ουκεφ άλας

Μ

δεν είν α ι Ζάσταβα». Στην γ ειτο νιά μας ο
Μπους τυ γχά νει αποθεω τικής υποδοχής στην
Αλβανία, ενώ στα Γιάννενα έγιναν διαδηλώ 
σ εις
διαμαρτυρίας γ ια
την
επίσκεψη
Μ πους(!). Ο βαθύς ύπνος σ υνεχίζει να σκεπά
ζει το υ ς εγκεφ άλους τη ς ελληνικής διπλωμα
τία ς . Τ αξιδεύουμε με τη ν υπεροπτική αμεριμνησία εκείνω ν που αγνοούν τη σημασία τω ν
ναυτικώ ν χαρτών!
ΣΩ.ΛΕ

Ακάθεκτος καλπάζει στις
άνυδρες στέπες της
πολιτικής ενδοχώρας ο
Καρατζαφέρης. Άλλος
ένας θεράπων και
εκλαϊκευτης μεγάλων
επαναστατικών τάσεων
που αναζητεί νέους
κώδικες επικοινωνίας με
το ποίμνιο του. Και ως
γνήσιος αναμορφωτής της
κοινωνίας δεν χαρίζεται
σε κανέναν. Σαν μύγες
που ενοχλούν το κούτελό
του χαστουκίζει τους
αντιπάλους. Τελευταίο
θύμα του ο Παπαθεμελής.
Μέσα στο κλίμα των
φλογερών ζυμώσεων
δηλώνει συμμαχητής του
και ο θρυλικός ΠαπάΤσάκαλος. «Είμαι
αριστερός και παραμένω
αριστερός γιατί ο
Καρατζαφέρης είναι
κομμουνιστής (sic). Στο
γραφείο του έχει τον
Βελουχιώτη,τονΤσε
Γκεβάρα και τον Κάστρο».
Εμπρός αδέλφια, η ώρα
σήμανε!
ΣΩ.ΛΕ

ΘΑ ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΑ...
εν εξελίχθηκαν
όλα
όπως τα π ερίμενε ο Κα
ραμανλής στο τα ξίδ ι
r?του στη Λάρισα. Η σκηνοθε' σία δεν ά γγιξε το τέλ ειο
εξαιτίας τη ς απείθαρχης
; στάσης τω ν αγροτοσυνδι

Δ

καλιστώ ν τύπου Κοκκινούλη. Οι κά μερες μεν δεν ήταν
παρούσες, αυτό όμω ς δεν
εμπ όδισε το μαινόμενο σ τέ
λεχος να σ τολίσ ει δεόντω ς
με το γλαφ υρό το υ ύφος την
κυβερνητική π ολιτική. «Μας

ζητάνε να αλλάξουμε καλ
λ ιέρ γ ειες και να φ υτέψ ουμε
γαϊδουράγκαθα;» αναρωτή
θηκε οργισμένος. Ό σο και να
προσπαθεί η Ρηγίλλης τα
αγκάθια συνεχίζουν να αγκυ
λώνουν το μαλακό υπογά

στριο τη ς Ν.Δ. Με το πρό
σχημα τη ς προστασίας της
εσωκομματικής πανίδας, στο
τέλο ς δεν θα απομείνει κανέ
να «λουλούδι» για να ανθίσει
στην αυλή τη ς Ρηγίλλης!
ΣΩ.ΛΕ

0 TZAK, 0 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ... ΚΟΚΑΛΑ
^ / \ ρ μ α Τζακ και τα κόκαλα δικά σου.
< 1 1 Εδώ κι αν έχ ει ουσία αυτή η φρά;Λ /σ η . Επειδή ο Τζακ ο... «Κύπριος»,
[■όπως τον αποκαλούν επ ιχειρημα τικοί
κύκλοι τη ς Μόσχας, ήταν εκείνο ς που
λέγεται ό τι έβγα λε στη φ όρα προ ετώ ν
την υπόθεση του ρωσικού Λ όττο, στην
οποία, ως γνωστόν, είχ ε εμπ λακεί ο
Γ'Σωκράτης Κόκκαλης. Ο Τζακ λοιπόν,
ιί- κατά πως λέγετα ι, ε κ εί πάνω στο Βορί:;ρά, έλαβε το πράσινο φως γ ια να
)ί «στριμώξει» το ν πρόεδρο, με τη ν υπό/ σχέση ότι τα ... κόκαλα θα ήταν δικά
ί του. Γι’ αυτό το σκοπό ήλθε σε επαφή
Φμε Έ λληνες μ εγα λο επ ιχειρημα τίες
ί (αλλά και βολευτές τη ς ΝΔ και άλλους)

φ ανατικούς αντιπάλους του «Κρό
κους». Τι α ξία ς ήταν τα κόκαλα; Για κά
τ ι εκατομμύρια ευρώ κάνουν λόγο μοσ χοβίτικοι -ελ λ η ν ικο ί και ρω σικοί- κύ
κλοι. Η αλήθεια να λέγετα ι. Έ τσ ι, ο Σω
κράτης Κόκκαλης «στριμώχτηκε» μεν
άσχημα από τ ις αποκαλύψεις γύρω
από το ρωσικό Λόττο, αλλά η υπόθεση
αυτή δεν έσ τεκε τελ ικ ά και κακώς έγινε
σημαία από ορισμένους επ ιφανείς (νο
μικούς και άλλους) στη γνωστή δικα
σ τική υπόθεση. Ό λα αυτά είναι, όμως,
π ερασμένα ξεχασμένα πλέον. Άλλω
σ τε ο Σω κράτης απαλλάχθηκε πανηγυ
ρικά δια βουλεύματος επ ί ΝΔ. Συνερ
γ ά τες του, όμως, στη Μόσχα μάς λένε

ό τι η υπόθεση τον ενόχλησε τον ίδιο
σφόδρα με τ ις αποκαλύψεις περί σχέσ εώ ντου με τη Στάζι, επειδή όπως λ έει
και ξαναλέει στους ίδιους «ποτέ δεν θα
εξαπατούσε τη Ρωσία». Τώρα πια Σ.
Κόκκαλης και Ρώσοι πλέουν σε πελάγη
φ ιλίας και στενής συνεργασίας. Εκτός
του ό τι η Intracom «παντρεύτηκε» με
το ν ρωσικό τηλεπικοινωνιακό γίγαντα
S ystem a, τώ ρα «χτυπάει» και το ρωσι
κό «Στοίχημα». Κι εκ εί είναι πολλά τα
λεφ τά! Πάντως, πολλοί αμφιβάλλουν
εάν θα π ετύχει τους στόχους του ο κ.
Κόκκαλης με τα άτομα που έχει επιλέξει για να του κρατήσουν το γραφ είο
τη ς Μόσχας.
Θ.Γ.
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ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από τον καθηγητή Γ.
Πανούση πήραμε την
επιστολή που ακολουθεί:
Στο Αντί τχ. 896, ο. 8, ο
συνεργάτης σας Γ. Κουρ.
υπογράφει άρθρο με τίτλο
«Ας πρόσεχαν» που
αναφέρεται σε εμένα.
Ιδού τα πραγματικά
περιστατικά:
• ΤοΥΠΕΠΘαποστέλει
εγκύκλιο στα πανεπιστήμια.
• ΗΔιεύθυνση Διοικητικού
του Πανεπιστημίου Αθηνών
αποστέλει έγγραφο στις
γραμματείες των τμημάτων
• Οι γραμματείες των
τμημάτων βγάζουν
ανακοινώσεις.
Η δική μου «συμμετοχή»
(όπως προκύπτει και από
σχετικό δημοσίευμα της
Αυγής 3115/07) ήταν
ακριβώς αντίθετη από
αυτήν που τόσο «πιστά»
περιγράφει ο συνεργάτης
σας.
Καθηγητής Γ. Πονούσης
Η απάντηση
του συντάκτη μας:
Το σχόλιο στο οποίο
αναφέρεται ο κ. Πανούσης
γράφτηκε πριν κλείσει η
ύλη του προηγούμενου
περιοδικού και επομένως
πριναναληφθείη
συγκεκριμένη
πρωτοβουλία από τον
πρύτανη κ. Κίπα σε
συνεργασία με τον ίδιο. Η
διαμαρτυρία του ωστόσο
είναι δίκαιη και φυσικά η
διάψευση της πολιτικής
εκτίμησης του σχολίου
βαραίνει εμένα τον ίδιο ως
υπογράφοντα. Ούτως ή
άλλως, σχετική
διευκρίνιση είχε
προβλεφθεί να γίνει σε
αυτό το τεύχος του
περιοδικού. Ελπίζουμε
ανάλογες πρωτοβουλίες,
ως αυτή των κ. Κίπα και
Πανούση, να ληφθούν και
από άλλους πρυτάνεις και
προέδρους τμημάτων,
ώστε η ακαδημαϊκή
αρμονία να αποκατασταθεί
χωρίς επιδείξεις
εκδικητικότητας από καμία
πλευρά.
Γ. Κουρ.
12

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ...
πρώτος αμερικανός αξιω ματούχος, ο
οποίος έσπασε τον πάγο σ τις σχέσεις
ΗΠΑ - Αλβανίας, μετά την πτώση του κομ
μουνιστικού καθεστώ τος που είχε επ ιβάλει
στη μικρή βαλκανική χώρα ο Εμβέρ Χότζα πριν
από 45 χρόνια, ήταν, το 1991, ο τό τε υπουρ
γός Τζέημς Μπέικερ. Μιλώντας σε μια ογκώδη
συγκέντρωση που παραληρούσε, στην πλα
τεία Σκεντέρμπεη, ο Μπέικερ είχε ανεμίσει μια
επιταγή αξίας 6 εκατομμυρίω ν δολαρίων που
προσέφερε στην κυβέρνηση τη ς χώρας.
«Η υπερδύναμη αποφάσισε να μας ενισχύσει οικονομικά και μας προσέφερε από δυο
δολάρια στον καθένα», μου έλεγε σκωπτικά
την επόμενη μέρα ο Μπασκίμ Χότζα, εκπρό
σωπος Τύπου του προέδρου Ραμίζ Αλία, μοι
ράζοντας νοερά το ποσό τη ς επ ιταγής στα 3
εκατομμύρια κατοίκους τη ς χώρας.
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Μ ερικούς μήνες αργότερα, δύο Αμερικανοί
διπλω μπατες που είχαν έλ θ ει στα Τίρανα για
να «στήσουν» τη ν εγκα τα λελειμμένη για δεκα
ε τίε ς αμερικανική π ρεσβεία, ένα μεσημέρι
που είχαν π άει γ ια φ αγητό σε ένα κεντρικό
εσ τια τό ρ ιο τη ς πόλης, πολιορκήθηκαν από
νεαρούς Αλβανούς που το υ ς έκλεψαν ό,τι εί
χαν και δεν είχαν, ακόμα και τα ρούχα τους.
Είναι βέβαιο ό τι ο Τζορτζ Μπους, που επισκέφ θηκε πριν από μ ερ ικές η μ έρ ες επίσης τα
Τίρανα, δεν είχ ε τίπ ο τα από όλα αυτά υπόψη
του. Πήρε, όμως, μια καλή γεύση και μάλιστα
από πρώτο χέρι, όταν, μ ετά τ ις αγκαλιές και
τα φ ιλιά με το υ ς Αλβανούς σ το κέντρο της πό
λης, ανακάλυψ ε ό τι έλειπ ε το ρολόι του...

0 ΑΙΜΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ
πρωτοβουλία
έκδοσης
της Ανθολογίας Βαλκανι
κής Ποίησης Αίμος από
τους «Φίλους του περιοδικού
Αντί» είναι γνωστή στους ανα
γνώστες μας από τα συχνά
δημοσιεύματα και τις αναφο
ρές στην έκδοση αυτή. Ωστό
σο, θα πρέπει να υπενθυμίζου
με το ενδιαφέρον που δεί
χνουν άνθρωποι των Γραμμά
των και του Βιβλίου που μας
καλούν να μιλήσουμε για την
έκδοση αυτή από πολλά ση
μεία της επικράτειας. Στην
Πάτρα, στο ιστορικό βιβλιο
πωλείο «Πολύεδρο», γνωστό
για την παραγωγή σημαντικού
πολιτισμού στην πόλη, το βρά
δυ της Δευτέρας 11 Ιουνίου,
παρουσιάσαμε την έκδοση
του ελληνικού τόμου, που κυ
κλοφορεί σε αναθεωρημένη
ανατύπωση του 2007. Παράλ
ληλα είχαμε την ευκαιρία να
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αναφερθούμε και στον τόμο
του Αίμου, που μόλις κυκλο
φόρησε
στη
βουλγαρική
γλώσσα. Η φιλόξενη και θερ
μή υποδοχή του Κώστα Καπέ
λα και τη ς Ό λγας Νικολοπούλου αλλά και το πυκνό κοινό
που συγκεντρώθηκε στην καταπράσινη αυλή του βιβλιοπω
λείου έδωσαν την αφορμή για
να μιλήσουμε εφ ’ όλης τη ς
ύλης. Ο Χρήστος Παπουτσάκης άνοιξε τη βραδιά μιλώ
ντας για τις δυσκολίες τη ς έκ
δοσης, η Κατερίνα Κωστίου,
επίκουρη καθηγήτρια του Πα
νεπιστημίου Πάτρας, με την
εμπεριστατω μένη εισήγησή
τη ς κράτησε το βάρος τη ς συ
νολικής παρουσίασης του βι
βλίου, η Ά ντεια Φραντζή έφ ε
ρε στο προσκήνιο μικρές και
μεγάλες δυσκολίες που προέκυψαν στο πλαίσιο τω ν βαλκα
νικών συνεργασιών με έμφ α

ση στο πρόβλημα που ανέκυ
ψε με τη ν απουσία της τουρκι
κής συμμετοχής εξαιτίας της
ένταξης του Θούριου του Ρή
γα ως ποιητικού προλόγου
τη ς ανθολογίας, ενώ ο Αντρέας Ζαρμπαλάς, ποιητής και
μεταφραστής, ο οποίος μετέ
φρασε την ελληνική ποίηση
προς τη ν αλβανική γλώσσα,
αλλά και τη ν αλβανική προς
την ελληνική και επιμελήθηκε
το ν αλβανικό τόμο που ήδη
κυκλοφορεί, αναφέρθηκε στα
σύνθετα μεταφραστικά προ
βλήματα. Ο Κώστας Κοπέλας
μας διάβασε μια επιλογή ποιη
μάτων, που έκλεισ ε με τον κα
λύτερο τρόπο τη ν εκδήλωση.
Για τί αυτό που μετρά περισσό
τερ ο σε αυτήν την έκδοση-γέ·
φυρα ανάμεσα στους λαούς
τω ν Βαλκανίων, είναι η εξαιρε
τική π οιότητα τω ν επιλογών
και τω ν μεταφράσεων. Α.Φ.

Και προεκλογικές ανθρωποθυσίες

νθρωποθυσίες, οι οπ οίες θα πε
ριλαμβάνουν τη δική το υ ς Ιφ ιγέ
νεια ή Ιφ ιγένειες, αλλά και τω ν
αντιπάλων, ετο ιμ ά ζετα ι να κάνει
η κυβέρνηση π ροκειμένου να
;έχει ούριο άνεμο σ τις εκλογές. Σε μια
προσπάθεια να α ντισ τρ α φ εί το δυσμε
νές κλίμα από την υπόθεση τω ν ομολό
γων, να εμφ ανισ τεί ο πρωθυπουργός
συνεπής με τη δέσμευσή του γ ια μηδε
νική ανοχή στη διαφ θορά και -κ υ ρ ίω ς ■να εγκαλείται πλέον το ΠΑΣΟΚ για
σκάνδαλα ανοίγουν οι φ υλακές για
όσους εμπ λέκονται σε σκάνδαλα: πα
λιά και νέα. Τουλάχιστον αυτό προσ
δοκά το κυβερνητικό σχέδιο αντεπ ίθε
σης, που βρίσ κεται σε εξέλ ιξη από τη ν
περασμένη εβδομάδα και ανα μένετα ι
να ενταθεί το επόμενο διάστημα, όπως
αποκαλύπτουν πλέον και ο ι ίδ ιο ι οι
υπουργοί, οι οποίοι δεν κρύβουν τη χα
ρά τους για τις επ ερχόμενες εξελ ίξεις.
Στην κατεύθυνση αυτή θεώ ρησαν
ζορισμένοι ό τι εντάσ σονται και οι ποι
νές που επιβλήθηκαν σ τους άλλοτε
προβεβλημένους π ρυτάνεις του Πάντειου Πανεπιστημίου κ.κ. Μ εταξόπουλο και Κώνστα γ ια κακοδιαχείριση στο
πανεπιστήμιο κατά τη ν π ερίοδο διακυ
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Π οινές που πά
ντως θεω ρούνται λίαν επ ιεικείς, εάν
υπολογιστεί το κοινωνικό κύρος που
κουβαλά η ιδ ιό τη τα του πρυτάνεω ς αλ;λά και τα διαπραχθέντα κακουργήμα
τα. «Το κερασάκι στην τούρτα» αναμέ:νεται να είναι όμω ς το θέμα τη ς Δ ημό
σιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών, τη ς
περίφημης ΔΕΚΑ και τω ν αγοραπω λη
σιών μετοχών που έκανε κατά τη ν πε
ρίοδο των εκλογώ ν του 2000, υπόθεση
από την οποία η κυβέρνηση προσδοκά
τεράστια οφ έλη αφού θα αφ ορά σ τε
λέχη του ΠΑΣΟΚ.
Ήδη το Ποινικό Τμήμα το υ Α ρείου
Πάγου αναίρεσε τη ν απόφαση του Τρι
μελούς Π λημμελειοδικείου Αθηνών, με
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τη ν οποία αθωώθηκαν για την υπόθεση
το υ Χ ρηματιστηρίου το 1999 ο ι κ.κ. Π.
Κ ονταλέξης, Γ. Μ πατστούδης, Δ. Ράνιος, Σπ. Τασσόγλου, I. Μ ούστος και
Ηλ. Μ πογδάνος. Ο Ά ρειος Πάγος έκρ ι
νε ό τι η απόφαση του Τριμελούς Πλημ
μελειο δ ικείου Αθηνών έχ ει ελλιπή ειδ ι
κή και εμπ εριστατω μένη αιτιολο γία και
ό τι εσφ αλμένα εφ άρμοσ ε τον Ποινικό
Κώδικα. Παράλληλα, ο Ά ρειος Πάγος
έκρινε ό τι λόγω π αραγραφής έπαυσε
η δίω ξη σε βάρος τω ν έξι, για το χρονι
κό διάστημα από 30.3 έω ς 27.5.1999.
Κατόπιν αυτώ ν ο ι έ ξ ι θα παραπεμφθούν σε νέα δίκη γ ια τα αδικήματα
τη ς παραπλάνησης το υ επενδυτικού
κοινού και τη ς διασποράς ανακριβών
στοιχείω ν.
Να υπενθυμίσουμε τη ν επίμονη άρνη
ση του υπουργού Δ ικαιοσύνης να ζη
τή σ ει έρευνα για όσα καταγγέλλονται
εναντίον τού πανταχόθεν βαλλόμενου
προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Κεδίκογλου; Άσχετο. Σε κάθε περίπτωση,
έστω και τώ ρα, η κυβέρνηση θα μπορεί
ενδεχομένω ς να ισ χυρίζεται ό τι δεν
υπάρχει ατιμω ρησία για το «έγκλημα»
το υ Χ ρηματιστηρίου, και -κ υ ρ ίω ς - θα
μπορεί να εγκα λεί το ΠΑΣΟΚ σε απο
λογία κάθε φορά που το θέμα τω ν ομο
λόγω ν θα γ ίν ετα ι κυρίαρχο στην προε
κλογική περίοδο.
Για να γ ίν ει ακόμη πιο π ιστευτή η
προσπάθεια τη ς κυβέρνησης, θα θυ
σιαστούν και «γρανάζια» τη ς κυβερνη
τικ ή ς μηχανής που έχουν εμπλοκή στο
σκάνδαλο τω ν ομολόγων, ε ίτε βρίσκο
ντα ι στο υπουργείο Οικονομικών είτε
στο υπουργείο Απασχόλησης. Π ρόκει
τα ι γ ια αδύναμα γρανάζια τα οποία
ήδη έχουν εγκα τα λειφ θ εί στην τύχη
το υ ς και ω στόσο μπορούν να δώσουν
στην κυβέρνηση εκείνο το άλλοθι που
χρ ειά ζετα ι για να μπορεί να ισ χυρισ τεί
τα π ερί μηδενικής ανοχής.
Ό λο αυτό το σχέδιο έχ ει εξυφ ανθεί

του Δημήτρη Πετσετίδη

του Ρεπόρτερ

στο Μ έγαρο Μαξίμου και η προσδοκία
είναι ό τι θα αφ αιρεθεί από το ΠΑΣΟΚ
αλλά και την αντιπολίτευση γενικότερα
-καθώ ς και από στελέχη τη ς Ν.Δ. που
επικρίνουν την κυβέρνηση στο θέμα
τω ν ομολόγω ν- το επιχείρημα ότι συ
γκαλύπτονται σκάνδαλα και όλοι ίδιοι
είναι.
Το μακιαβελικής έμπνευσης σχέδιο
μπορεί όμως να ολοκληρω θεί με την
προϋπόθεση ότι το πόρισμα τη ς Αρχής
Καταπολέμησης τη ς νομιμοποίησης
εσόδων από το ξέπλυμα «μαύρου χρή
ματος δεν θα θίγει πολιτικά πρόσωπα
και δεν θα αποδίδει ευθύνες στην πολι
τική ηγεσία τω ν υπουργείων Οικονο
μίας και Απασχόλησης (έστω και αν ο
κ. Τσιτουρίδης έχει αποπεμφθεί για άλ
λο λόγο). Τώρα, το πόσο αυτοί οι σχεδιασμοί θα αποδώσουν τα αναμενόμε
να στην κυβέρνηση είναι άλλο θέμα,
δεδομένου ό τι στη συνείδηση των πο
λιτώ ν κυριαρχεί πλέον η αντίληψη ότι
«όλοι ίδ ιο ι είναι».
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Η προεκλογική στρατηγική της ΝΑ
εξαντλείται σε επικοινωνιακά τρικ
του Γιάννη Κουρτάκη

Είναι γνωστό ότι σε Ρηγίλλης και Μαξίμου ενδιαφέρονται περισσότερο για τις
εντυπώσεις παρά για την πολιτική ουσία. Έτσι και τώρα, η «προεκλογική»
στρατηγική τους εξαντλείται σε επίπεδο επικοινωνίας, αφού επί της ουσίας
δεν υπάρχει καμία πολιτική στόχευση. Η αδράνεια που παρατηρείται εδώ και
ένα εξάμηνο στο πεδίο των κυβερνητικών δράσεων νομιμοποιείται πλέον
επισήμως και ο κ. Καραμανλής αναζητά μόνο «νομοσχέδια που θα δημιουργούν
προσδοκίες έστω και για την επόμενη τετραετία».
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ΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ρόλο για τις επι
κείμ ενες π ολιτικές πρωτοβου
λ ίε ς τη ς κυβέρνησης αναμένε
τ α ι να π αίξουν ο ι εξαμηνιαίες
δημοσκοπ ήσεις που θα αρχί
σουν να δημοσιοπ οιούνται περί τα τέ
λη τη ς επ όμενης βδομάδας. Πρόκειται
για τ ις έρ ευ νες τη ς MRB, τη ς Metron
Analysis αλλά και τ ις αντίστοιχες που
π ραγματοπ οιεί η ετα ιρ εία Alco. Οι επι
τε λ ε ίς το υ κυβερνώ ντος κόμματος δί
νουν ιδ ια ίτερ α μεγάλη βαρύτητα στα
απ οτελέσματα τω ν συγκεκριμένων
γκάλοπ αφού διενεργούνται σε μια
χρονική συγκυρία που κατά κοινή ομο
λογία δεν μπ ορεί να χαρακτηριστεί και
ως η ευνοϊκότερ η για το κυβερνών
κόμμα. Απεναντίας, θεω ρείται από τις
πλέον «μελανές» και δύσκολες από την
ημέρα που κέρδισ ε τ ις εκλογές η ΝΔ,
αφού πέραν τω ν παρενεργειών που
προκλήθηκαν από το σκάνδαλο των
ομολόγω ν γ ια πρώτη φορά καταγρά
φ ετα ι φ θορά και σ το προφίλ του πρω
θυπουργού.
Μ άλιστα, π ολλοί είνα ι εκείνοι που
υποστηρίζουν πως δεν είνα ι τυχαίο το
tim ing που επ ελέγη γ ια να εξέλθειτου
μεγάρου Μ αξίμου ο κ. Κώστας Καρα
μανλής, που με αφορμή τ ις προσυνε
δρ ια κές δ ιερ γα σ ίες π εριοδεύει ανά
την Επικράτεια, έχοντας ως προφανή
στόχευση να «γυρίσει» το αρνητικό για
τη ν κυβέρνησή του κλίμα. Οι τελευταί
ες π ρω τοβουλίες, λοιπόν, πέραν της
ουσίας και τη ς εκλογική ς σκοπιμότη
τα ς που εξυπ ηρετούν, εκτιμά τα ι πως
θα επηρεάσουν και το δείγμα των εξα
μηνιαίω ν ερευνώ ν. Α υτό άλλωστε φαί
ν ετα ι να είν α ι και ένα από τα ζητούμενα
για τα σ τελέχη τη ς κυβέρνησης. Να
«φύγουν», δηλαδή, γ ια τα μπάνια, έχο
ντας αυξήσ ει τη διαφ ορά που τους χω-
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ρίζει από το ΠΑΣΟΚ. Είναι γνω στό ό τι
σε Ρηγίλλης και Μ αξίμου ενδιαφ ερονται (διαχρονικά) π ερισ σότερο γ ια τ ις
εντυπώσεις παρά γ ια τη ν (πολιτική) ου
σία. Εν προκειμένω όμω ς η σ υγκεκρι
μένη σ τρατηγική εξυ π η ρ ετεί (και εξα 
ντλείται) σε επίπεδο επικοινω νίας,
αφού επί τη ς ουσίας δεν υπάρχει κα
μία πολιτική στόχευση.
Σύμφωνα με καλά ενημερω μένες κυ
βερνητικές πηγές, επ ’ αυτού υπάρχει
«άνωθεν εντολή» π ροκειμένου να μην
εκδηλώνονται
π ρω τοβουλίες
από
υπουργούς και κρατικούς λειτο υρ γούς που θα εμπ εριείχαν το ρίσκο για
πολιτικό κόστος. Έ τσ ι, κατά κάποιο
τρόπο, νομιμοπ οιείται η αδράνεια που
παρατηρείται εδώ και ένα εξάμηνο στο
πεδίο τω ν κυβερνητικώ ν δράσεων.
«Φέρτε νομοσχέδια που θα δημιουργούν προσδοκίες έστω και γ ια τη ν επόμενη τετραετία», φ έρ ετα ι να έχ ει πει
στους υπουργούς το υ ο κ. Καραμανλής. Όποια σχέδια νόμου προωθηθούν
κατά το αμέσω ς π ροσεχές διάστημα
για ψήφιση στη Βουλή θα έχουν ένα
και μόνον στόχο: Να αυξήσουν τη ν
επιρροή του κυβερνώ ντος κόμματος
σε ευμετάβλητες εκλο γικές μάζες,
όπως είναι οι α σ θενέσ τερ ες οικονομικά ομάδες και οι α γρ ό τες, που άρχισαν
-όπως φ αίνετα ι από δημοσκοπ ήσεις
που πραγματοποιήθηκαν στην ευρ ύ τερη περιοχή τη ς Θ εσ σ α λία ς- να γυρίζουν την πλάτη στο κυβερνώ ν κόμμα.

s Π Ο ΕΥΡΒΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΚΑΙ 0 ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗΣ
Εκτός από τα όσα εξή γγειλα ν ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Α γροτικής
,c; Ανάπτυξης στο π ροσυνέδριο τη ς Λάρισας, χαρακτηριστικό π αράδειγμα απο^ τελεί και η περίπτωση επ ανιδρύσεω ς
της Αγροφυλακής, που, όπως καταγγέλλεται από τα κόμματα τη ς αντιπολιτεύσεως, δεν εξυ π η ρ ετεί ουσιαστικό
Φ σκοπό, αλλά γ ίν ετα ι σε μια π ερίοδο μό$ νον και μόνον για να εξυπ ηρετήσ ει μι^ κροκομματικά (διαχρονικά) αιτήματα.
0* Για το μέλλον υπάρχουν και άλλοι σχεΦ διασμοί που θα αποσκοπούν στην
γ εκλογική π ελατεία τω ν αγροτώ ν. Για
Φ παράδειγμα, ο κ. Καραμανλής δείχνει
Φ να αντιμετω πίζει, σύμφω να με ασφα)4 λείς π ληροφορίες το υ Αντί, με πολύ
φ καλό μάτι τη ν π ιθανότητα να συμπερι$
y

λά β ει σ το ευρω ψ ηφ οδέλτιο του κόμ
ματός το υ το ν γνω στό αγροτοσυνδικαλισ τή Θανάση Κοκκινούλη. Η εξέλιξη
αυτή δεν θα πρέπει να θεω ρ είται κα τ’
ανάγκη ως θετική γ ια τη ν Ν.Δ., αφού
είν α ι πολλοί εκείνο ι που θα εκλάβουν
τα όσα έλ εγ ε και έκανε κατά το παρελ
θόν ο γαλά ζιος αγροτοσυνδικαλιστής
ως μέρος ενός «στημένου παιχνιδιού».
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΙ Β' ΑΘΗΝΩΝ
Π έρα τω ν μικροπολιτικώ ν προβλημά
τω ν που λίγο ως πολύ έχ ει αρχίσει να
τα αντιμετω π ίζει, ο κ. Καραμανλής κα
λ είτα ι να χ ειρ ισ τεί μέχρι τ ις εκλογές
και δύο μείζονος (εκλογικής) σημασίας
θέματα. Το ένα ά π τετα ιτη ς παρουσίας
του ΛΑΟΣ του κ. Γιώργου Καρατζαφέρη, που αναδεικνύεται απειλή για το
κυβερνών κόμμα, και το άλλο αρχίζει
και τελ ειώ ν ει στα όρια τη ς μεγαλύτε
ρης εκλογικής π εριφ έρειας, τη ς Β'
Αθηνών. Σε ό ,τι αφορά το κόμμα Καρατζα φ έρη, στο μέγαρο Μ αξίμου προς
το παρόν αποφεύγουν να κάνουν το
οτιδήπ οτε, αφού εκτιμούν ό τι το ποσο
στό που θα κα τα φ έρ ει να αποσπάσει
στην περιοχή τη ς Μ ακεδονίας η «Δη
μοκρατική Αναγέννηση» το υ κ. Στέλιου
Παπαθεμελή θα είνα ι επ αρκές για να
αφ ήσ ει εκτό ς Βουλής το ΛΑΟΣ. «Θα
ξεφουσκώ σει» αναφέρουν χαρακτηρι
σ τικά σ τελέχη του κυβερνώ ντος κόμ
ματος που γνω ρίζουν τη ν π ολιτική αν
θρω πογεω γραφία στη Βόρειο Ελλάδα.
Ο ι ίδ ιο ι επισημαίνουν ό τι ένας από
το υ ς βασικούς λόγους που θα συντελέσ ει στην αποδυνάμωση του ΛΑΟΣ
έχ ει να κάνει με το γεγονός ό τι «ο πα
τρ ιω τικό ς λόγος του Παπαθεμελή είναι
π εισ τικότερος από του Καρατζαφέρη».
Εκτός, όμως, από την ζημιά που θα γ ί
ν ει από το κόμμα Παπαθεμελή, στη κυ
βέρνηση θα βγάλουν προς τα έξω σ τε
λέχη που έχουν ισχυρή επιρροή στην
δ εξιά δεξαμενή ψηφοφόρων, όπως ε ί
ναι ο υπουργός Δ ημόσιας Τάξης κ. Βύ
ρωνος Πολύδωρας, ο υφυπουργός
Απασχόλησης κ. Γεράσιμος Γακουμάτο ς και οι β ο ρ ειο ελλα δ ίτες βουλευτές
κ. Κώστας Κιλτίδης, Γιάννης Ιωαννίδης
κ.ά. Στη προσπάθεια αντιμετώ πισης
του Καρατζαφέρη υπάρχει όμως ένας
σοβαρός κίνδυνος που επ ισημαίνεται
συχνά πυκνά στον πρωθυπουργό από

τον μυστικοσύμβουλό του, επικοινωνιολόγο κ. Γιάννη Λούλη. Και ο κίνδυ
νος αυτός έχει να κάνει με το γεγονός
ό τι θα υπάρξει μετατόπιση από το με
σαίο χώρο, που κρίνεται πως χάρισε τη
νίκη στη ΝΔ στις προηγούμενες εκλο
γές.
Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντι
μετωπίζει η κυβερνώσα παράταξη δεν
άπ τεται τόσο του ΛΑΟΣ όσο τη ς αλλα
γής σκηνικού που καταγράφ εται στην
Β' Αθήνας. Σύμφωνα με μυστικές δη
μοσκοπήσεις στη μεγαλύτερη εκλογι
κή π εριφ έρεια π αρατηρείται υπεροχή
του ΠΑΣΟΚ με το ΚΚΕ, ΣΥΝ και το
ΛΑΟΣ να παρουσιάζουν αυξητικές τά 
σεις. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τους
δημοσκόπους, μπορεί να επηρεάσει
ευρύτερα το εκλογικό αποτέλεσμα, με
δεδομένη τη δύναμη τη ς Β' Αθήνας. Αν
και ο εκλογικός νόμος κατανέμει τις
έδ ρ ες με βάση τον απόλυτο αριθμό
ψήφων, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η
ΝΔ να επ ικρατήσει ανάτην Επικράτεια,
και να έρ θ ει δεύτερη στη Β' Αθήνας και
να δυσκολευτεί να π ετύχειτην αυτοδυ
ναμία.
Γ ι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι επ ιτε
λ είς του κυβερνώντος κόμματος θα
επιχειρήσουν πρωτίστως να συσπει
ρώσουν το νεοδημοκρατικό κοινό και
δευτερεύοντω ς να δημιουργήσουν τις
προϋποθέσεις παραμονής τω ν κεντρογενώ ν ψηφοφόρων στους κόλπους τη ς
ΝΔ, εξέλιξη που θα τους δώσει τη δυ
νατότητα για όσο το δυνατόν μικρότε
ρη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων
κομμάτων στη Β' Αθήνας.
Ολη αυτή η κινητικότητα έχει έναν και
μόνον στόχο που δεν είναι άλλος από
το χρόνο διεξαγω γής των εκλογών,
που, όπως όλα δείχνουν, έχει αποφασιστεί. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τα
περισσότερα κυβερνητικά στελέχη
δρουν και αποφασίζουν έχοντας ως
χρονικό ορίζοντα το φθινόπωρο. Το
ερώτημα, τώρα, που τίθ ετα ι είναι το
πώς θα «πάει» σε πρόωρες εκλογές ο κ.
Καραμανλής. Η απάντηση που δίνουν
όσοι το ν γνωρίζουν είναι ό τι δεν θα επι
καλεσ τεί εθνικό θέμα (που δεν τον συμ
φ έρει), αλλά θα ικανοποιήσει το αίτημα
του κ. Γιώργου Παπανδρέου που ζητά
επίμονα να στηθούν κάλπες.
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θεμάτων νωρίτερα από την κα
θορισμένη ώρα είναι απόρ
ροια του «πολέμου των φρο
ντιστηρίων», ο Γιωργάκης δη
μιούργησε θέμα για κομματι
κούς σκοπούς.

ΠΕΜΠΤΗ 31.5.2007
•Χριστιανικό χαράτσι στους
κατοίκους της Πετρούπολης
και του Περιστεριού από τον
Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου της Λαμίας με τις
ευλογίες της Ιερός Συνόδου
καταγγέλλει ο βουλευτής
του Συνασπισμού κ. Γ. Δραγασάκης. Οι κάτοικοι υπο
χρεώνονται να καταβάλουν
ειδικό «επίδομα», ώστε να
μην αμφισβητηθεί η κυριότη
τα των κατοικιών που έχουν
νόμιμα αποικήσει. Αντί να
πάρει το κράτος την εκκλη
σιαστική περιουσία, εκβιά
ζουν κιόλας οι παπάδες!
•Ο ι κάτοικοι του Αλίμου και
του Ελληνικού παίρνουν τον
νόμο, που δεν λένε να εφαρ
μόσουν τα αρμόδια όργανα
της Πολιτείας, στα χέρια
τους και ρίχνουν τα κάγκελα
που απαγόρευαν την πρό
σβαση στις ακτές.
• Νεοφιλέλευθερο παραλή
ρημα από τον γενικό γραμμα
τέα του ΟΟΣΑ, που προτείνει
μείωση των συντάξεων και
των μισθών καθώς και δίδα
κτρα στα ΑΕΙ. Μέχρι και οι νεοδημοκράτες τρόμαξαν από
τα λεγόμενό του και έσπευσαν άρον άρον να τα κουκου
λώσουν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.6.2007
•Συνάντηση Παπούλια-Πούτιν στη Μόσχα. Δριμύτατη
επίθεση κατά των ΗΠΑ από
τον ρώσο πρόεδρο που τις
κατηγορεί για νέα κούρσα
εξοπλισμών.
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•Α ρχίζει η αντίστροφη μέ
τρηση για την παραπομπή
των προσώπων που ενδεχό
μενα τέλεσαν αξιόποινες
πράξεις στην υπόθεση των
ομολόγων. Έ χει να πέσει
κλάμα στην Κυβέρνηση και
στη Νέα Δημοκρατία!
• Ρατσιστική υστερία στον

Ασπρόπυργο. Άγνωστοι έκα
ψαν το σχολείο που φτιάχτη
κε για τα τσιγγανόπουλα κα
θώς το κανονικό σχολείο δεν
τους δεχόταν. Και μετά μιλά
με για πολιτισμό και δημο
κρατία. Φασισμός σε όλο του
το μεγαλείο και με την υπο
γραφή της Π ολιτείας που
δεν βρίσκει δύο κοντέινερ
για να μάθουν γράμματα τα
παιδιά. Ντροπή, κυρία Γιαννάκου.
•Χοντρό και άθλιο παιχνίδι
ΠΑΣΟΚ με τις πανελλαδικές
εξετάσεις. Ενώ είναι πασιφα
νές ότι η γνωστοποίηση των

ΣΑΒΒΑΤΟ 2.6.2007
•Απλά μαθήματα φασιστικής
ιδεολογίας. Μετά από ανώνυ
μη καταγγελία -ο ι κουκούλες
έχουν πάντα το ίδιο χρώμα
ανεξάρτητα από τον χώρο
που προέρχονται- η αστυνο
μία μπούκαρε στην έκθεση
ArtAthina και αφαίρεσε βίαια
έργο τέχνης της σκηνοθέτιδας και πανεπιστημιακού
Εύας Στεφάνή, με αιτιολογία
την προσβολή δημοσίας αιδούς και εθνικών συμβόλων.
Μάλιστα συνελήφθη και παρε-

πέμφθη στο αυτόφωρο ο
υπεύθυνος της έκθεσης. Άμε
ση ήταν η αντίδραση του πνευ
ματικού κόσμου της χώρας
κατά του νέου κρούσματος
εθνικοσοσιαλιστικής έμπνευ
σης και πρακτικής.
•Σ το ιχ ίζει ζωές πλέον η διά
λυση του κράτους. Σοκ έχει
προκαλέσει ο τραγικός χα
μός βρέφους επειδή δεν
βρέθηκε το ειδικό ασθενο
φόρο για να το μεταφ έρει σε
Μονάδα Εντατικής Θεραπεί
ας. Υποπτεύομαι ότι κανείς
δεν έχει πρόθεση να παραι
τηθεί. Ο κ. Αβραμόπουλος

όμως τ ι κάνει εκτός από δη
μόσιες σχέσεις;
•Π ανελλαδική δημοσκόπη
ση τη ς Metron Analysis φέρ
νει τη διαφορά μεταξύ των
δύο πρώτων κομμάτων στα
όρια του στατιστικού λάθους
(ΝΔ 33,4% - ΠΑΣΟΚ 32,0%),
το ΚΚΕ στο 6,8%, τον ΛΑΟΣ
στο 4,4% και τον ΣΥΝ στο
3,6%. Φ αίνεται ότι δεν θα πε
ράσουμε καλά το βράδυ των
εκλογών, οποτεδήποτε και
αν γίνουν!
• Επιτέλους μετά από 2.000
χρόνια χριστιανικού μεσαίωνα ο κόσμος αρχίζει να ξυ
πνάει. «Η σταυροφορία των
αθεϊστών» είναι ο τίτλος του
Der Spiegel, το οποίο περι
γράφ ει μία νέα γενιά διανοητώ ν που με όπλο τον Δαρβίνο, το Ίντερ νετ και τη διογκούμενη αγανάκτηση από
την ανάμειξη τη ς εκκλησίας
(βλέπε τον κ. Παρασκευαΐδη)
στη διαμόρφωση των πολιτι
κών επιλογών προσπαθούν
να απελευθερώσουν τον πλη
θυσμό από την πίστη. Είθε!
ΚΥΡΙΑΚΗ 3.6.2007
• Δεν μας τα λέει καλά ο πρω
θυπουργός. Με τρεις φρά
σεις, «αργήσαμε», «λάθος
πρόσωπα» και «κάνουμε αυ
τοκριτική» έσβησε μίζες 42
εκατ. ευρώ. Φαίνεται ότι έμα
θε καλά το μάθημα από τον
άνθρωπο που θαυμάζει, τον
Ανδρέα Παπανδρέου, με την
αλησμόνητη έκφρασή του
«είπαμε να κάνει ένα δώρο
στον εαυτό του, αλλά όχι και
700 εκατομμύρια». Άντε και
στα πάμπερς!
• Σκηνικό πολέμου στήνει η
Τουρκία στα νοτιανατολικά
σύνορά τη ς με το Ιράκ. Συ
γκεντρώ νει μεγάλες δυνά
μεις στη μεθόριο με το ιρακινό Κουρδιστάν, τη στιγμή
που οι ΗΠΑ μεταβίβασαν την
ευθύνη για την ασφάλεια
τριώ ν επαρχιών στην περιφε
ρειακή κυβέρνηση του Κουρ
διστάν. Είναι ίσως η πρώτη

■χ

φορά μετά τη διάλυση τη ς
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
που οι Τούρκοι νιώθουν τ ι πά
ει να πει να μην έχουν την
ολόπλευρη υποστήριξη μιας
υπερδύναμης.
• Εκτός από το ΠΑΣΟΚ, και η
Νέα Δημοκρατία δεν πάει πί
σω και παίζει προεκλογικό
της παιχνίδι με τις πανελλαδι
κές. Τα θέματα που μπήκαν
είναι τέτοια που οι υποψήφιοι
να πιάσουν το 10 και να μην
μείνουν θέσεις κενές όπως
πέρυσι σε ΑΕΙ καιΤΕΙ. Εντάξει
και αν βαθμολογήσουν με δέ
κα την ερώτηση ποιος είναι ο
Μέγας Αλέξανδρος θα περά
σουν όλοι. Κάτι δεν πάει καλά
εκεί, στο Υπουργείο Παιδείας.

;
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ΔΕΥΤΕΡΑ 4.6.2007
•Δυνατές πιέσεις ασκεί η κυ
βέρνηση στα Ταμεία να δε
χτούν την προσφορά τη ς JP
Morgan και να χαρίσουν τους
τόκους στην αμερικανική
τράπεζα. Και όλα αυτά ενώ
ξεκίνησε η παρέλαση των
μαρτύρων στους αρμόδιους
εισαγγελείς!
•Καλά, μόνο σε ελληνική
ΔΕΚΟ θα μπορούσε να γίνει.
Παρήγγειλαν και παρέλαβαν
τους νέους συρμούς του
οδοντωτού στην Ακράτα και
στη συνέχεια ανακάλυψαν ότι
δεν χωράνε στις σήραγγες.
Κύριε Λιάπη, έλεος. Ξηλώστε
τους, είναι επικίνδυνοι!
• Εφυγε ένας από τους τελευταίους μεγάλους τη ς κωμωδίας. Ο Σωτήρης Μουστάκας.

ΤΡΙΤΗ 5.6.2007
• Θα μας τρελάνουν οι νεοδημοκράτες. Προσλαμβάνουν
στο Ταχυδρομικό Ταμιευτή' ριο, με τη λογική Χούπη, ημε: τέρους με μισθούς 9.000 ευ
ρώ για απολυτήριο Λυκείου.
•Στριμώχνονται τα πράγμα: τα για την κυβερνητική παρά■'τάξη. Εφέτης ανακριτής ανα' λαμβάνει τις ανακρίσεις για
1 τα ομόλογα. Από τη μία ο

εφ έτης από την άλλη ο κ.
Ζορμπάς- δεν φ αίνεται να τη
βγάζει καθαρή ο Καραμαν
λής.
ΤΕΤΑΡΤΗ 6.6.2007
• Βαριές ποινές στους πανε
πιστημιακούς του Παντείου
που καταχράστηκαν χρήματα
του ιδρύματος επέβαλε το δι
καστήριο. Για την ιστορία: Αι
μίλιος Μεταξόπουλος 25 χρό
νια, Δημήτρης Κώνστας 14
χρόνια, Παναγιώτης Γετίμης
16 χρόνια, Κώστας Παπαθανασόπουλος 14 χρόνια. Αυτοί
οι «κύριοι» που θέλουν να
ονομάζονται πανεπιστημιακοί
δάσκαλοι, επί πασοκικής ει
κοσαετίας, δίδασκαν τα παι
διά μας. Μπράβο και σε ανώ
τερα!
•Δ ικασ τικό αγώνα ξεκινά η
Νιγηρία κατά τη ς φαρμακο
βιομηχανίας Pfizer, ξέρ ετε
αυτής που παράγει το Viagra,
κατηγορώντας την ότι χορή
γησε σε παιδιά μη εγκεκριμέ
νο φάρμακο για τη μηνιγγίτι
δα. Δυστυχώς η Μαύρη Ηπει
ρος παραμένει το πειραματό
ζωο κυβερνήσεων και ετα ιρ ει
ών.
• Εκλογές στην ΕΣΗΕΑ, με
τους δημοσιογράφους να
βγάζουν πρώτο τον δεξιό
υποψήφιο.
•Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις
στη μνήμη του Γρ. Φαράκου.
Πάντως το ότι ήταν ο πνευμα
τικό ς πατέρας τη ς ΚΝΕ φαί
νεται ότι οι περισσότεροι το
ξεχνούν. Γιατί;
ΠΕΜΠΤΗ 7.6.2007
• Για να αρθεί η επιτήρηση
από τις Βρυξέλλες, οι του
υπουργείου Οικονομικών φαί
νεται ότι είναι ικανοί να κά
νουν τα πάντα. Το τελευταίο
τους κατόρθωμα: πήραν κρυ
φό δάνειο από την JP Morgan
ενός δισεκατομμυρίου ευρώ
για «πιστωτική διευκόλυνση»,
όπως την ονόμασαν. Γαλα
ντόμο η τράπεζα!
•Εμπλοκή στην επαναγορά

του ομολόγου. Τα Ταμεία αρνούνται την προσφορά της
αμερικανικής τράπεζας να
επιστραφεί μόνο το κεφά
λαιο.
• Ρελάνς Πούτιν στον Μπους
στο περιθώριο της συνόδου
των G8. Προτείνει η πυραυλι
κή ομπρέλα των ΗΠΑ να
εγκατασταθεί στο Αζερμπαϊ
τζάν αντί για την Ευρώπη. Οι
Αμερικάνοι δεν το περιμέ
νουν και δείχνουν αμήχανοι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.6.2007
• Πανικός στην κυβέρνηση
από το διαφαινόμενο αδιέξο
δο στο θέμα της επιστροφής
του ομολόγου, που προτείνει
να πληρώσει η ίδια τους τό 
κους. Ό χι βέβαια από την
τσέπη της, αλλά από τον κρα
τικό προϋπολογισμό. Δηλαδή
διπλή χασούρα για τους
ασφαλισμένους. Και χάνουν
τους τόκους και θα πληρώ
σουν και τις μίζες. Έχουν και
άλλα έξυπνα παιδιά οι γονείς
των φωστήρων της Νέας Δη
μοκρατίας;
ΣΑΒΒΑΤΟ 9.6.2007
•Σαββατιάτικο κρύο ντους
για τον κ. Καραμανλή. Δίωξη
κατά του Βουρλούμη για κα
κούργημα, για ζημιά 54 εκα
τομμυρίων ευρώ στον ΟΤΕ
που προέκυψε από υπερτιμη
μένες συμβάσεις με τη Ζίμενς
και την Ιντρακόμ, αποκαλύ
πτει η Ελευθεροτυπία. Πολλά
τα ερωτήματα με πρώτιστο
το για τί απεκρύβη τέσσερις
μέρες το γεγονός;
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.6.2007
• Ελπίζαμε ότι η δημοτική αρ
χή τη ς πρωτεύουσας θα είχε
μεγαλύτερες ευαισθησίες α
πέναντι στις κοινωνικές μειοψηφίες. Το να συνοδεύει η
δημοτική αστυνομία τους
υπαλλήλους του Βωβού, που
μοίραζαν χρήματα στους Ρομά του Βοτανικού για να φύ
γουν, είναι τουλάχιστον άθλιο.
Αλλά φαίνεται ότι οι εξουσίες

είναι πάντα ίδιες σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη της γης!
•Σαν επίκαιρα από την Ελλά
δα του ’50. Οι Αλβανοί υποδέ
χονται στους δρόμους τον
πρόεδρο των ΗΠΑΤζ. Μπους.
Στρατηγέ, ιδού ο στρατός
σας!
•Τ ι τον ήθελε τον κάμπο ο κ.
Καραμανλής; Ο γαλάζιος
αγροτοσυνδικαλιστής κ. Κοκκινούλης τα έψαλε στον πρω
θυπουργό και χάλασε τη φιέ
στα που είχε ετοιμαστεί. Ας
πρόσεχε!
•Γαλλικές εκλογές με τον
Σαρκοζί να σαρώνει και πάλι.
Μετά από αυτά τα αποτελέ
σματα τα αριστερά σχήματα
πρέπει να ανασυγκροτηθούν
τάχιστα. Γιατί αλλιώς... !
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.6.2007
•Ε ίναι τόσο μεγάλη η τρύπα
του προϋπολογισμού, που η
κυβέρνηση αναγκάζεται εν
μέσω εκλογών να βγάλει το
ΣΔΟΕ παγανιά για να την κα
λύψει.
ΤΡΙΤΗ 12.6.2007
• Κοκορομαχίας συνέχεια. Ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, από
την Κόρινθο, χαρακτήρισε
την ηγεσία του Υπουργείου
Οικονομίας «εγκέφαλο» στην
υπόθεση των ομολόγων. Οξύτατη ήταν η απάντηση του
υπουργού Οικονομίας και Οι
κονομικών Γ. Αλογοσκούφη,
ο οποίος χαρακτήρισε τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «πολιτι
κό κανακάρη του εγχώριου
και διεθνούς κατεστημένου».
Να φεύγουν όλοι όσο το δυ
νατόν γρηγορότερα!
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.6.2007
•Τ ο Γενικό Λογιστήριο δεί
χνει η JP Morgan για το ομό
λογο των 280 εκατ. ευρώ και
αδειάζει τον κ. Κουρή. Για να
ακούσουμε τώρα τον αντίλο
γο!
ΗΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣΟΔ'
ΟΡΟΜΑ
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ΠΑΣΟΚ

Μ ε το τεύχος αυτό, ανοίγουμε στο Αντί ένα φάκελο για τις
πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, ένα φάκελο που θα
ολοκληρωθεί μέχρι το τελευταίο καλοκαιρινό τεύχος του
περιοδικού. Ξεκινάμε με το ΠΑΣΟΚ, τη μία από τις δύο
κυρίαρχες μεταπολιτευτικά πολιτικές δυνάμεις της χώρας
και αυτήν που την κυβέρνησε τα 19 από τα 26 τελευταία
χρόνια. Ένα κόμμα που μοιάζει να διέρχεται μια σιωπηρή
κρίση εδώ και αρκετά χρόνια, τόσο στον εσωτερικό του
προσανατολισμό όσο και στη σχέση εμπιστοσύνης (ή μη)
με τους πολίτες. Και το οποίο εμφανίζεται μέχρι σήμερα
αναλογικά αδύναμο να κεφαλαιοποιήσει την τεράστια ηθική

και πολιτική κρίση την οποία διέρχεται η κυβέρνηση. Για τα
θέματα αυτά, ζητήσαμε την άποψη των Μίμη Ανδρουλάκη
(βουλευτής Επικράτειας του ΠΑΣΟΚ), Αντώνη Κοτσακά
(μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επικεφαλής
της εσωκομματικής τάσης «Ρεύμα Κοινωνικής Αριστερός»
και τέως βουλευτής και υπουργός), Παντελή Οικονόμου
(μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, επικεφαλής του ρεύματος
«Έλληνες Σοσιαλιστές», πρώην βουλευτής και υποψήφιος
στην Α' Αθήνας) και Γιάννου Παπαντωνίου (βουλευτής Α'
Αθήνας, διαγραμμένος όμως από την κοινοβουλευτική
ομάδα του ΠΑΣΟΚ).

Το κόμμα που... δάγκωσε την ουρά του
του Γιάννη Ανδρουλιδάκη

τις τελευτα ίες δημοσκοπήσεις ή
τουλάχιστον στις πιο έγκυρες
από αυτές, εμφανίζεται τυπικά
μία τάση μείωσης τη ς διαφοράς
μεταξύ τη ς ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ,
που από τη μιάμιση μονάδά τείν ει στη
μία. Τυπικά. Ουσιαστικά, η εμβάθυνση
στα περιφερειακά στοιχεία τω ν δημο
σκοπήσεων δείχνει ανατροπή του συ
σχετισμού αυτού. Εκεί, φανερώ νεται
ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια δεξαμενή αναπο
φάσιστων ψηφοφόρων στα αριστερά
του που φτάνει το 4%, την ίδια στιγμή
που η δεξαμενή των αναποφάσιστων
δεξιά της ΝΔ μόλις και μετά βίας ξεπερ
νά το 1%. Με δεδομένο ότι την ώρα των
εκλογών το κομμάτι αυτό των ψηφοφό
ρων στρέφ εται προς τα δύο μεγάλα
κόμματα (μαζί και με ένα άλλο κομμάτι
που σήμερα δηλώνει «αποφασισμένο»
να τα καταψηφίσει και στο οποίο επίσης
η δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ είναι η μεγαλύ
τερη), μια μετριοπαθής αναγωγή των
δημοσκοπήσεων δείχνει ότι η αξιω ματι
κή αντιπολίτευση έχει σήμερα πολύ κα
λές προοπτικές όχι απλώς να κερδίσει
τις εκλογές αλλά και να τις κερδίσει με
μία άνετη πλειοψηφία 3 μονάδων.
Στο άκουσμα αυτού του σεναρίου,
στελέχη που κινούνται γύρω από τη
Χαριλάου Τρικούπη, χω ρίς κατ’ ανά
γκη να αντιπ ολιτεύονται την ηγεσία
της, απαντούσαν μετά από ελάχιστη

Σ
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Ο Γιώργος Παπανδρέου σε μια στιγμή νοσταλγίας για τα αλησμόνητα χουντικά τσάμικα.
σκέψη, περίπου το ίδιο πράγμα:
«Ωραία όλα αυτά, αλλά ο Γιώ ργος θα
βρει τρόπο και θα χάσει». Το ίδιο πάνω
κάτω φ αίνονται να πιστεύουν και τα 2/3
του εκλογικού σώ ματος σύμφωνα με
τ ις ίδ ιες δημοσκοπήσεις -α ν εξά ρ τη τα
από την πολιτική ή τη ν κομματική το υ ς
τοποθέτηση. Αυτό από μόνο του συνιστά μια ιδιότυπη ανατροπή τω ν π ολιτι
κών συσχετισμώ ν στην Ελλάδα. Κάπο
τε, ως ένα βαθμό ακόμα και μέχρι το
2004, υπήρχε η αίσθηση ό τι με κάποιον
τρόπο, άγνωστο ποιον, το ΠΑΣΟΚ κερ

δ ίζει τ ις εκλογές, ανεξαρτήτω ς του πο
λιτικο ύ κλίματος. Αυτή η αίσθηση πολι
τικ ή ς ηγεμο νία ς φ α ίνετα ι ό τι όχι μόνο
έχ ει χαθεί, αλλά έχ ει γυρ ίσ ει και τούμπα. Έ να φ αινόμενο ά ξιο προς μελέτη.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ
Π ολιτική ηγεμονία τη ς Νέας Δημο
κρατίας, θεω ρητικά, δεν μοιάζει να
π ροκύπτει από πουθενά. Είναι ίσως η
πρώτη φ ορά από τη μεταπολίτευση
που με όρους π ολιτικού συστήματος
μια κυβέρνηση μ οιά ζει να τα έχ ει κάνει,

κατά το κοινώ ς λεγόμενο, θάλασσα,
κυριολεκτικά με ό ,τι ασχολήθηκε. Η
σχετική αντίσταση του ίδιου του πρω
θυπουργού στον ενθουσιώ δη ατλαντισμό τη ς ίδ ια ς τη ς υπουργού Ε ξω τερι
κών του μοιάζει το μόνο άξιο λόγου
«έργο» τη ς κυβέρνησης, τη ν ίδ ια σ τιγ
μή που στο εσ ω τερικό π εδίο τίπ οτα
δεν πήγε μπροστά και ό ,τι επ ιχειρήθηκε να α λλά ξει ξεσήκω σε θύελλα δια
μαρτυριών. Οπωσδήποτε μια συνολική
συντηρητική μετατόπ ιση τη ς κοινω
νίας εξασ φ αλίζει στη Νέα Δ ημοκρατία
μια στοιχειώδη ανοχή, πλήν όμως αυτό
δεν συνιστά πολιτική ηγεμονία. Απλώς,
στη συγκυρία τη ς περιόδου 1990-1993
για παράδειγμα, μια κυβέρνηση σαν αυ
τή του Καραμανλή θα είχ ε ήδη πέσει.
Στην ουσία όμως, είνα ι σαφές ό τι την
πολιτική ηγεμονία δεν τη ν κέρδισε η
Νέα Δημοκρατία: τη ν έχασ ε το ΠΑΣΟΚ.
Και το πώς και το γ ια τί έχ ει μια σημα
σία να δ ιερευνηθ εί και να αναλυθεί. Η
εξήγηση ό τι το ΠΑΣΟΚ έχ ει β ρ εθ εί σε
ηθικά μειονεκτική σχέση ένα ντι τη ς ΝΔ
που μηχανικά π ροβάλλεται δεν σ τέκει.
Αφενός το ΠΑΣΟΚ έχ ει κερ δίσ ει εκλο
γές (το 2000) ευρισκόμενο ηθικά σε
πολύ μειονεκτικότερη θέση ή ακόμα
και έχει ανατρέψ ει το ηθικό προβάδι
σμα τη ς Ν έας Δ ημοκρατίας, μ ετα τρ έπ οντάςτο σε μπούμερανγκ (το 1993).
Αφετέρου, η γενική αίσθηση που
υπάρχει στην κοινω νία είνα ι ό τι η σημε
ρινή κυβέρνηση έχ ει ρ ημ ά ξει τα πάντα,
αν όχι σε μεγαλύτερο, στον ίδιο βαθμό
με τις π ροηγούμενες.
ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ;
Το μυστικό αντίθετα βρίσκεται στην
πραγματικότητα ό τι το ΠΑΣΟΚ, με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο, π άντοτε κατόρ
θωνε να π είθει τη ν κοινή γνώμη ό τι σε
κάτι χρησίμευε. Ε ίτε γ ια τί ο Ανδρέας
Παπανδρέου εκμεταλλευόταν την πολι
τική καθυστέρηση τη ς Ελλάδας και πα
ρουσίαζε ως ριζοσπαστική μεταρρύθμι
ση τον στοιχειώ δη αστικό εκσυγχρονι
σμό της (με την πολιτική και όχι με την
οικονομική έννοια), ε ίτε γ ια τί ο Κώστας
Σημίτης κατόρθωνε να παρουσιάζει ως
θέσφατο και πανάκεια τον λογιστικό μο
νεταρισμό, ε ίτε γ ια τί και οι δύο επ ιχει
ρούσαν να εντάξουν τη χώρα σε ένα
σχέδιο, καλό ή κακό, που πάντως συ
σπείρωνε την πλειοψηφία. Από το 1985

έω ς το 2000 τουλάχιστον, το ΠΑΣΟΚ ε ί
χε μετατραπ εί στο κόμμα που οι Έ λλη
νες απολάμβαναν να το βρίζουν από το
πρωί ως το βράδυ και να το ψηφίζουν
μία φορά κάθε τέσ σ ερα χρόνια, «γιατί
δεν γινόταν αλλιώς». Τώρα συμβαίνει
ακριβώ ς το αντίθετο: οι αντιπάθειες
προς το Κίνημα έχουν μεν αμβλυνθεί,
αλλά ουδείς μπορεί με σαφήνεια να πε
ριγράφ ει σε τ ι ακριβώς χρησιμεύει.
Στο λαϊκό θυμικό η εξέλιξη αυτή έχει
σ υνδεθεί με την, στα όρια του κωμι
κού, ανεπ άρκεια του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ Γιώ ργου Παπανδρέου. Τα μ έ
τρ ια ελληνικά του, ο γεμ ά το ς ανούσια
και χω ρίς λογική απόληξη στερεότυπ α
λόγο ς του, ακόμα και η σχεδόν καχεκτική προσω πικότητά του, που τείν ει
να επ ιζητά τη θυματοποίηση, τον
έχουν κατασ τήσ ει σχεδόν μια γραφ ική
φ ιγούρα, που ευθύνετα ι για την ασθε
νική δυναμική του ΠΑΣΟΚ. Η εξήγηση
αυτή είνα ι βέβαια επ ιεικώ ς απλοϊκή. Ο
ίδ ιο ς ακριβώ ς άνθρωπος ήταν υπό άλ
λ ες π ερισ τάσ εις ένας εξα ιρ ετικά δημο
φ ιλής υπουργός Εξω τερικώ ν σε πεί
σμα μάλιστα τη ς, αν μη τ ι άλλο, αμφ ι
λεγόμενης π ολιτικής του, που για τον
π ερισσότερο κόσμο θα εξασφ άλιζε
στο ΠΑΣΟΚ άλλα 20 χρόνια διακυβέρ
νησης. Το πρόβλημα, λοιπόν, στην ου
σία το υ ξεφ εύ γ ει από το ν ίδιο, και αφο
ρά αυτό που βρέθηκε να δ ια χειρ ίζετα ι
ο Παπανδρέου από τον Μ άρτιο του
2004 και μετά.
ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Δεν απ οτελεί βέβαια καινοτομία να
υποστηρίξει κανείς ό τι τα προβλήματα
στρατηγικής τη ς σοσιαλδημοκρατίας
δεν αποτελούν φαινόμενο ελληνικό αλ
λά πανευρωπαϊκό. Η Σεγκολέν Ρουαγιά λ στη Γαλλία πρόλαβε να κάνει τη
διαδρομή του Γιώργου Παπανδρέου,
από τη λαϊκή αποθέωση στη φαιδροποίηση, που προκαλεί η κενότητα του λό
γου, σε πολύ πιο μικρό διάστημά: τη ς
πήρε μετά κόπου 6 μήνες. Στη Μεγάλη
Βρετανία ο διάδοχος του Τόνι Μπλερ, ο
Γκόρντον Μπράουν, έχει αρχίσει να
απ οδομείται πολιτικά πριν ακόμα αναλάβει καθήκοντα. Ό σο για το γερμανικό
SPD, έχ ει χα θεί στο μέτρημα σχετικά με
το πόσους η γ έτες έχει αλλάξει από την
εκλογική ισοπαλία του 2005 που του
επ έτρεψ ε να π αραμείνει στην κυβέρνη

ση. Είναι προφανές ότι οι σοσιαλδημο
κράτες αδυνατούν να διαχειριστούν τα
κοινωνικά προβλήματα που γέννησαν
20 χρόνια φιλελεύθερω ν οικονομικών
πολιτικών στην Ευρώπη.
Το σημαντικότερο πρόβλημα για τη
σοσιαλδημοκρατία, και ειδικότερα για
το ΠΑΣΟΚ, είναι ό τι επιτέλεσαν με από
λυτη επιτυχία έναν ανεξήγητο στόχο
που έβαλαν τα τελευ τα ία 10 τουλάχι
στον χρόνια: να δαγκώσουν την ουρά
τους. Στο ΠΑΣΟΚ και τη σοσιαλδημο
κρατία ανατέθηκε ο ρόλος να εξαφανί
σουν από το κοινωνικό προσκήνιο όλα
εκείνα τα στρώματα που δεν χωρούν
στο μονεταρισμό: την οργανωμένη ερ
γατική τάξη και ένα θολό χώρο που κι
νείτα ι από την εργατική αριστοκρατία
έω ς τα μεσοστρώματα. Έναν ρόλο
που μόνο αυτό μπορούσε να τον παί
ξει, εξα ιτία ς ακριβώς τη ς προνομιακής
σχέσης άρα και τη ς ανοχής που διατη
ρούσε μαζί του. Και τον έπαιξε τόσο
καλά, ώστε να μείνει τελικά χωρίς την
κοινωνική του βάση. Σήμερα σ τέκεται
αμήχανο με θέα μια κομμένη ουρά.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Η Ελλάδα που παρέδωσε ο Κώστας
Σημίτης το 2004 είναι μια Ελλάδα πολύ
πιο συντηρητική από αυτήν που παρέ
λαβε. Φοβισμένη από έναν μοντερνι
σμό χω ρίς κοινωνική ρύθμιση και αμυ
νόμενη γύρω από τα πιο οπισθοδρομικά στερεότυπα. Σε αυτή την Ελλάδα το
ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται για πρώτη φορά
να εκφράσει κάποιον, ειδικά καθώς η
σχέση του με την αναδιανομή του
πλούτου και την οικονομική ανάπτυξη
έξω από τον φιλελευθερισμό επ’ ουδενί έχει αποκατασταθεί. Είναι ακριβώς
ένα άχρηστο κόμμα. Η ηθική και π ολιτι
κή αποδόμηση τη ς Νέας Δημοκρατίας
είναι πιθανό να το επαναφέρει στην κυ
βέρνηση. Η κοινωνική εμπιστοσύνη,
όμως, προϋποθέτει διαφ ορετικές πο
λιτικές. Από αυτές που πρέπει να εκ
φραστούν από όλες τ ις π τέρυγες τη ς
Αριστερός, σε όλη την Ευρώπη αν θέ
λουμε να προσβλέπουμε σε μια κοινω
νική αναγέννηση. Μ έχρι τό τε, όχι ο
Γιώργος Παπανδρέου, αλλά ούτε και
κανείς άλλος θα έχει τον τρόπο να
απαλλαχθεί από την γραφ ικότητα των
στερεοτύπων και να πει κάτι στοιχειω 
δώς ενδιαφέρον.
^
19

Το ΠΑΣΟΚ
και οι δημοσκοπήσεις
του Παντελή Οικονόμου

ι επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ σ τις δη
μοσκοπήσεις συνεχίζουν να
αποτελούν προνομιακό πεδίο
παραγωγής εκτιμήσεω ν, π ολιτι
κών αλλά κυρίως εκλογικών, με
τις οποίες τρ οφ οδ ο τεί τον δημόσιο
διάλογο η κυβέρνηση. Μ ετά από δεκά
δες έρευνες, από τις προηγούμενες
εθνικές εκλογές μέχρι σήμερα, όπως
και πολλαπλάσιες σ χετικές αναλύσεις
εφημερίδω ν και ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών, μοιάζει παγιωμένη στα μάτια
των πολιτών η εκτίμηση ότι η Νέα Δη
μοκρατία και ο κ. Κ. Καραμανλής διατη
ρούν το πολιτικό πλεονέκτημα έναντι
του ΠΑΣΟΚ και του κ. Γ. Παπανδρέου.
Είναι, όμως, έτσ ι τα πράγματα; Κι
ακόμη, είναι προδιαγεγραμμένο από
τώ ρα το αποτέλεσμα τω ν επόμενων
εκλογών; Είναι οι π ολιτικοί συσχετι
σμοί δυνάμεων τόσο αμετακίνητοι,
ώστε το κόμμα τη ς αξιω ματικής αντι
πολίτευσης να μην έχει ούτε καν δικαί
ωμα στην ελπίδα; Σ’ αυτά τα ερω τήμα
τα θα προσπαθήσω να απαντήσω στη
συνέχεια, με την πεποίθηση ό τι η συμ
βολή στην προσπάθεια βαθύτερης κα
τανόησης του σημερινού πολιτικού
σκηνικού διευκολύνει το υ ς π ολίτες να
λάβουν τις αποφάσεις τους για τις
προσεχείς, εξ ορισμού κρίσιμες, γεν ι
κές εκλογές.

Ο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
Κατ’ αρχήν, οφείλω να σημειώσω ότι
τα ευρήματα τω ν δημοσκοπήσεων ε ί
ναι προϊόν συγκεκριμένων πεδίων
προς διερεύνηση, σύμφωνα με τ ις επι
λογές κάθε εταιρείας μετρήσεων. Ας
εστιάσουμε, παραδείγματος χάριν,
στο αντικείμενο προς διερεύνηση «κα
ταλληλότητα για την πρωθυπουργία».
Υπενθυμίζω ότι στο χρονικό διάστημα
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πριν τ ις προηγούμενες εκλογές επ ιχειρήθηκε (και σε μεγάλο βαθμό έγινε
κατορθωτό) η π ολιτική ατζέντα να επι
κεντρω θεί στο σημείο αυτό. Η υπερο
χή του Κώστα Σημίτη ένα ντι του Κώστα
Καραμανλή καταγράφονταν ως αδιαμ
φισβήτητη. Το εκλογικό απ οτέλεσμα
του 2004 δεν την επιβεβαίω σε. Απλούστατα γ ια τί τα π ραγματικά π ολιτικά δ ε
δομένα κάθε περιόδου δεν φ υλακίζο
νται σε ποσοτικά σ τοιχεία τα οποία
προκύπτουν από επ ιλεκτική ερ ευ νη τι
κή ύλη.
Ανάλογο ειδικό βάρος έχ ει το ίδιο εύ 
ρημα (που κληρονόμησε και εξακολου
θ εί να χρησιμοποιεί επίμονα και ο ση
μερινός πρωθυπουργός) και σήμερα.
Καμιά, δηλαδή, εγγύηση δεν υπάρχει
(και ού τε θα μπορούσε να τεκμηριω 
θεί) ό τι το κόμμα που δ ια θ έτει το ν «κα
ταλληλότερο υποψήφιο πρωθυπουρ
γό» έχει ήδη κερδίσει τ ις εκλογές!
Αντιθέτω ς, σύμφωνα με τη διεθνή
εμπειρία, οι π αραδεδεγμένες τεχ νικές
τω ν δημοσκοπήσεων υπογραμμίζουν
ό τι η σύγκριση ενός ήδη πρωθυπουρ
γού με κάποιον που επ ιδιώ κει να τον
διαδεχτεί, είναι μια σύγκριση που κα
τα λή γει σε πλασματικά ευρήματα.
Απλούστατα, δ ιό τι τα προς σύγκριση
πρόσωπα - σ τοιχεία είνα ι ανόμοια με
ταξύ το υ ς σε π αράγοντες (όπως, πα
ραδείγματος χάριν, ο βαθμός έκθεσ ης
στα μάτια τη ς κοινής γνώ μης) που ε ί
ναι καθοριστικοί για την αποτύπωση
τη ς αλήθειας.
Φυσικά, η τετρ ιμ μ ένη αναφορά στο
γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις είνα ι
σ τιγμια ίες φ ω τογραφ ίες τη ς π ολιτικής
επ ικαιρότητας ισχύει. Όπως, επίσης,
ισχύει ό τι π ερισσότερη σημασία έχ ει η
παρατήρηση τω ν τάσεω ν σε αλλεπάλ
ληλες μετρήσ εις, και μάλιστα τω ν
ίδιων εταιρειώ ν. Στο σημείο αυτό όλες

οι ετα ιρ είες μετρήσεω ν και τα ευρήμα
τα τω ν αλλεπάλληλω ν δημοσκοπήσε
ων που πραγματοποιούν, συμπίπτουν
σε δύο σ το ιχεία :
Πρώτον, η διαφ ορά σε πρόθεση ψή
φου βαίνει μειούμενη και ήδη αγγίζει
τα όρια το υ σ τα τισ τικού σφάλματος.
Δ εύτερον, η εικόνα το υ πρωθυπουρ
γού έχ ει καίρια ταλαιπ ω ρηθεί από την
υπόθεση τω ν ομολόγω ν.
Σημειω τέον, μάλιστα, ό τι οι επιπτώ
σ εις τω ν π ολιτικώ ν εξελίξεω ν δεν κα
τα γρ ά φ ο ντα ι αυτομάτω ς στα ευρήμα
τα τω ν δημοσκοπήσεων. Με λίγα λό
για, γ ια τεχνικο ύ ς κυρίω ς λόγους θα
πρέπει να α να μένετα ι στον επόμενο
γύρο μετρήσεω ν ακόμη μεγαλύτερη
επίπτωση σε βάρος τη ς Νέας Δημο
κρατίας, σε ό ,τι αφ ορά το στοιχείο της
«πρόθεσης ψήφου».
Με βάση τ ις πιο πάνω παρατηρήσεις,
αυτό που π ροκύπτει είνα ι ό τι το μόνο
αναμφ ισβήτητο συμπέρασμα του κύ
κλου τω ν δημοσκοπήσεω ν που προηγήθηκαν είνα ι ό τι α λλά ζει ο πολιτικός
σ υσχετισμός δύναμης ανάμεσα στα
δύο μεγάλα κόμματα υπέρ του
ΠΑΣΟΚ. Ποια είνα ι η έκταση τη ς αλλα
γή ς αυτής, καθώς και το πόσο θα συνε
χ ισ τεί η ίδ ια τάσ η (εάν συνεχιστεί) μέ
νει να δ ιερ ευ νηθ εί μελλοντικά.
Τέλος, υπάρχει το καίριο εύρημα της
λεγάμενης «παράστασης νίκης». Εδώ,
η διαφ ορά π αραμένει μεγάλη υπέρ της
Ν έας Δ ημοκρατίας και αυτό, μάλιστα,

είναι εύρημα που δ ια τη ρ είτα ι σ την πο
λιτική ατζέντα εδώ και πολύ καιρό.
Αστερίσκος: Το εύρημα αυτό είν α ι το
λιγότερο απ’ όλα συνδεόμενο με τη ν
επικαιρότητα. Μ ε άλλα λόγια, αν τα γ ε 
γονότα τη ς π ολιτικής επ ικαιρότητας
χρειάζονται κάπ οιες εβδ ομά δες γ ια να
αποτυπωθούν οι επ ιδράσ εις το υ ς στο
πεδίο τη ς «πρόθεσης ψήφου», η α ντί
στοιχη αποτύπωση σ το π εδίο τη ς πα
ράστασης νίκης χ ρ ειά ζετα ι πολλαπλά
σιο χρόνο γ ια να εντοπ ισ τεί και να κα
ταγράφει.
Θα ήταν δηλαδή απίθανο, ε ξ ορ ι
σμού, στον κύκλο δημοσκοπήσεων
που προηγήθηκε, να έχ ε ι υπ άρξει α ξιο 
σημείωτη μεταβολή στην «παράσταση
νίκης». Κάτι τέτο ιο -ε ά ν τελ ικ ά εντοπ ι
στεί και κα τα γ ρ α φ εί- θα επ ισ υμβεί
στους επόμενους γύρους μετρήσεω ν,
μέχρι να σ κιαγραφ ηθεί σ ’ ολόκληρη
την έκτασή του.
Βεβαίως, μέχρι τό τε, η κυβέρνηση
έχει κάθε λόγο να σ τρ έφ ει τη δημοσ ιό
τητα στο θέμα αυτό. Κ ερδίζει εντυπώ 
σεις, χτίζει ηθικό και εξο ικο νο μ εί πολι
τικό χρόνο. Μ έχρις αναστροφ ής τω ν
ευρημάτων φυσικά.
ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ;
Εδώ και καιρό, με βάση τ α προηγού
μενα, μόνιμη επω δός πολλών π ολιτι
κών αναλυτών (εντυπω σιακή μάλιστα
μονοτονίας) είνα ι ό τι το ΠΑΣΟΚ δεν
«τραβάει». Π ολλοί μάλισ τα ισχυρίζο
νται ότι το ύ το είνα ι απ όρροια τη ς η γ ε
τικής αδυναμίας το υ κ. Γ. Παπανδρέου. Αν και, όπως ήδη εξήγησα, αυτό
δεν μπορεί να τεκ μ α ίρ ετα ι από την, μέ
σω δημοσκοπήσεων, σύγκριση του
προέδρου του Κινήματος με το ν πρω
θυπουργό.
Ασφαλώς, υπάρχουν ευρήματα ορ ι
σμένων δημοσκοπήσεων, που εντοπ ί
ζουν ασ υμβατότητες στην «εικόνα»
του Γιώργου Παπανδρέου, μ ε τ ις α ντι
λήψεις μερίδας το υ εκλογικού σώμα
τος. Παρά τα ύτα , καμιά σοβαρή έν δ ει
ξη δεν υπάρχει γ ια το ν βαθμό κρισιμό
τητας αυτών τω ν ασυμβατοτήτω ν στην
εκλογική επιλογή τω ν πολιτών. Πολύ
περισσότερο όταν το όποιο τέτο ιο
στοιχείο αναπόφευκτα σ υγκρίνετα ι με
τις αδυναμίες τη ς κυβερνητικής παρά
ταξης και τη ς η γεσ ία ς τη ς. Και α υ τές οι
τελευταίες κατα γράφ ονται αδρά σε

ό λες τ ις δημοσκοπήσεις.
Μ ιλώ ντας απλά, ισχυρίζομαι ό τι τα
όποια π ροβλήματα «εικόνας» του κ.
Παπανδρέου δεν επαρκούν για να
π ροδιαγράφουν εκλογική ή ττα για το
ΠΑΣΟΚ. Α ντίθετα, εντύπωσή μου είνα ι
ό τι ο ι π ολίτες, προϊόντος του χρόνου,
αντιλαμβάνονται ό τι δεν είνα ι η αίσθη
σή το υ ς για τη ν «εικόνα» του αρχηγού
τη ς αξιω ματικής αντιπ ολίτευσης μεγα
λύ τερ η ς σημασίας από τ ις π ολιτικές
θέσ εις τη ς π αράταξης και τη ς ηγεσ ίας
τη ς.
Και στο σημείο αυτό, έρ χετα ι η ωρίμανση τη ς κοινής γνώ μης, να αποδυ
ναμώ σει τη συστηματική προσπάθεια
ποικιλώνυμων κύκλων να αποδομή
σουν τη ν ηγεσ ία του Γιώργου Παπαν
δρέου, με στόχο να αυξήσουν το δικό
το υ ς μερίδιο επ ιρροής στα δημόσια
π ράγματα. Ο χρόνος θα δ είξει αν η τά 
ση αυτή στους κόλπους του πολιτικού
σώ ματος, δηλαδή του λαού, θα ενισχυθ εί ή όχι. Και εμ είς οι ίδ ιο ι φυσικά, με
τα έργα και τις ημέρες μας.
Ό μω ς, κανένας δεν μπορεί πλέον να
αμφ ισ βητεί ό τι το κόμμα τη ς αξιω ματι
κής αντιπ ολίτευσης έχ ει μια σειρά
προβλήματα: αναξιοπ ιστία στελεχώ ν,
ασ άφ εια στο π ολιτικό του «άρωμα»,
χαλάρω ση τω ν σχέσεων το υ με κοινω
νικά στρώ ματα, υπό πίεση μερικά από
αυτά. Ίσ ω ς τα σημαντικότερα. Με άλ
λα λόγια, απογυμνώνοντας το κλίμα
τη ς επ ικαιρότητας, που αφορά το
ΠΑΣΟΚ, από τ ις τεχ ν η τές εντυπώ σεις
-σ κό π ιμες ή αθέλητες, αν και στην πο
λιτικ ή το αθέλητο σπανίζει-, μήπως το
πρόβλημα το υ Κινήματος βρίσκεται
στα π εδία αυτά και όχι σε άλλα ευρή
ματα, τουλάχισ τον αμφιλεγόμενα; Η
καθαρή απάντηση στο ερώ τημα αυτό,
κατά τη ν άποψή μου, αποκτά καθορι
στική σημασία. Και για το εκλογικό
απ οτέλεσμα. Απλούστατα, γ ια τί από
τη ν απάντηση σ’ αυτό εξαρτάται, όχι
μόνον η χάραξη τη ς ενδεδειγμένης πο
ρ εία ς, αλλά και η επιλογή τω ν μέσων
γ ια τη ν μετατροπ ή τη ς από «σχέδιο επί
χάρτου» σε π ολιτική πράξη με απτό
αντίκρισμα.
ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Ο ι π ολίτες -α υ τό είνα ι β έβ α ιον- επαναξιολογούν τη ν τελ ευ τα ία περίοδο
τη ν εκλογική ετυμ ηγο ρ ία τους, όπως

αυτή αποτυπώθηκε σ τις κάλπες του
2004.
Ή τα ν μια ετυμηγορία ηχηρά καταδικαστική για την κυβερνητική θητεία
τω ν ετώ ν 1999-2003. Το «ρεύμα ανα
τροπής» εκείνου του ΠΑΣΟΚ υπήρξε
το θεμελιώ δες δεδομένο εκείνων των
εκλογών. Και τίποτα, σήμερα, δεν μπο
ρ εί να το παραγνωρίσει, είτε αφορά
πρόσωπα και το ν επιμερισμό τω ν ευ
θυνών ε ίτε π ολιτικές επιλογές. Πά
ντως, και μόνον το γεγονός ότι σ τατι
στικά αξιοσημείω τες ομάδες του εκλο
γικού σώματος επανεξετάζουν το κόμ
μα τη ς αξιω ματικής αντιπολίτευσης
και τη σχέση το υ ς μαζί του συνιστά
κρίσιμο δεδομένο το ύ τη ς τη ς περιό
δου. Με σημαντικό παράγοντα δια
μόρφωσής του τον βαθμό συσχέτισης
τη ς σημερινής ηγεσίας με την περίοδο
1999-2003.
Βεβαίως, το φαινόμενο αυτό δεν έχει
τα χαρακτηριστικά μεγάλου πολιτικού
ρεύματος. Κάτι τέτο ιο , άλλωστε, θα
ήταν απίθανο να συμβεί: αφενός μεν
γ ια τί διατηρούνται ενεργές και σήμερα
π ολιτικές δυναμικές του «ρεύματος
ανατροπής» τω ν εκλογών του 2004,
αφ ετέρου δ ε γ ια τί η ευρύτερη αναξιοπιστία τη ς Π ολιτικής αποτρέπει το
σχηματισμό ρευμάτω ν θετικής π ολιτι
κής αύρας, ανάλογων με εκείνο τη ς
«ΑΛΛΑΓΗΣ» του 1981.
Ωστόσο, ο Γιώ ργος Παπανδρέου έχει
π ετύχει να του αναγνω ριστεί η πρόθε
ση του «αδιάφθορου» δημόσιου προ
σώπου. Παράλληλα, βήμα βήμα δομεί
την οριστική και πραγματική εικόνα
τω ν ηγετικώ ν ικανοτήτων του, πράγμα
που αναμφίβολα απ αιτεί χρόνο. Σ’ αυ
τέ ς τ ις συνθήκες, ασφαλής φ αίνεται η
πρόβλεψη ό τι το ΠΑΣΟΚ, όσο περνάει
ο χρόνος, θα βελτιώ νει τη θέση του
σ τις δημοσκοπήσεις στο σημείο που
αφορά την «πρόθεση ψήφου». Και τού
το, με τη σειρά του, θα επηρεάζει θ ετι
κά, για το κόμμα τη ς αξιω ματικής αντι
πολίτευσης και την ηγεσία του, τα υπό
λοιπα σ τοιχεία τω ν μετρήσεων. Γ ι’ αυ
τόν το λόγο, πιθανότατα, η κυβερνητι
κή παράταξη, ολοένα και περισσότε
ρο, θα σκέπ τεται τις πρόωρες εκλο
γές. Με κριτήριο να προλάβει την
επερχόμενη ανατροπή του σκηνικού.
Μήπως όμως αποδειχθεί ότι είναι ήδη
αργά για κάτι τέτο ιο ;
£3|
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Τρεις κίνδυνοι για το ΠΑΣΟΚ
του Αντώνη Κοτσακά

Η συντηρητική στροφή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας από τη δεκαετία του
’80 είχε τις συνέπειες της και στη χώρα μας. 0 Ανδρέας Παπανδρέου μετά τη
μεταπολίτευση τόνιζε ότι «η Σοσιαλδημοκρατία επιδιώκει την καλύτερη
διαχείριση του συστήματος αλλά όχι την αλλαγή του». Όμως η κατάρρευση του
Ανατολικού συνασπισμού διαφαίνονταν στον ορίζοντα. Η νεοφιλελεύθερη
παγκοσμιοποίηση ήταν ήδη προ των πυλών. Η ανάγκη να ενταχθεί η χώρα αλλά
και το ΠΑΣΟΚ σε διεθνείς οργανισμούς ήταν φανερή! ΓΓ αυτό ο ίδιος ο Ανδρέας
ενέταξε το ΠΑΣΟΚ στη Σοσιαλιστική Διεθνή στις αρχές της δεκαετίας του ’90.
ο ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε τη χώρα από
το '81 και είχε προχωρήσει σε ανα
διανομή υπέρ των αδύναμων αλλά
και σε ουσιαστικές θεσμικές αλλα
γές υπέρ των λαϊκών στρωμάτων.
Το πλειοψηφικό μπλοκ κοινωνικών δυνά
μεων στο οποίο στηρίχτηκε το ΠΑΣΟΚ άρ
χισε να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα
συνοχής. «Ο ριζοσπάστης πολίτης» του
’77, που δεν είχε και πολλά για να χάσει,
άρχισε να μετατρέπεται «σε βολεμένο μι
κροαστό» με αποτέλεσμα η εκλογική βάση
του ΠΑΣΟΚ να μετατοπίζεται δεξιστερα.
Η αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρώπη είχε
σαν φυσική συνέπεια την ποσοτική διό
γκωση των μεσοστρωμάτων. Η Ευρω
παϊκή Σοσιαλδημοκρατία και οι θεωρητι
κοί της ανέπτυξαν την άποψη για τα
ανερχόμενα μεσοστρώματα. Η Δεξιά και
η Αριστερά της Ευρώπης συνέκλιναν
προς τον μεσαίο χώρο με αποτέλεσμα οι
πολιτικές τους προτάσεις να μην έχουν
ουσιαστικές διαφορές.
Στη χώρα μας, την περίοδο του λεγάμε
νου εκσυγχρονισμού, εκτός από τα πα
ραπάνω, επιχειρήθηκε και η ταύτιση
«του μεσαίου χώρου» με τα «μεσαία
στρώματα» και των δύο αυτών με την πα
λιά Ένωση Κέντρου. Ο μεσαίος χώρος
είναι στοιχείο του εποικοδομήματος,
αφορά αντιλήψεις, απόψεις, στερεότυ
πα και μπορεί να αφορά πολίτες από κά
θε τάξη και στρώμα. Έ χει κατά βάση συ
ντηρητικό προσανατολισμό και δεν επι
διώκει αλλαγές και ανατροπές. Τα με
σαία στρώματα έχουν ως αναφορά την
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ένταξη στην παραγωγική διαδικασία. Σε
συνθήκες νεοφιλελεύθερης παγκοσμιο
ποίησης συμπιέζονται και αγωνιούν για
τη διατήρηση των κεκτημένων τους.
Έχουν κατ’ αρχήν προοδευτικό προσα
νατολισμό και τα εξυπηρετεί η συμμαχία
με τους χαμηλόμισθους. Για την δε Ένω
ση Κέντρου ας μη μιλήσουμε για τί είναι
κάτι που δεν υπάρχει.
Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΤΟΥ «ΜΕΣΑΙΟΥ ΧΟΡΟΥ»
Η σκόπιμη σύγχυση των εννοιών και οι
ακολουθούμενες πολιτικές διέρρηξαν
την πολιτική συμμαχία που είχε διαμορ
φώσει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στη χώ
ρα μας ο μεσαίος χώρος είναι μεγάλο
μέγεθος ως κοινωνική αντίληψη. Είναι
όμως πολύ μικρό μέγεθος ως πολιτική
αντίληψη και προ πάντων ως εκλογική
συμπεριφορά.
Κάπως έτσι φτάσαμε μέχρις εδώ. Η
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πρέπει πρωτίστως να
συγκροτήσει ένα νέο μπλοκ κοινωνικών
δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και
των νέων μεσαίων στρωμάτων και να το
μετατρέψει σε πολιτική πλειοψηφία, προτείνοντας ένα πρόγραμμα με έντονο το
εναλλακτικό και ριζοσπαστικό στοιχείο.
Η άποψη που κυκλοφορεί, ακόμα και
εντός του ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να είναι
κόμμα όλης της κοινωνίας, θέλει να
αγνοήσει την ταξική δομή της κοινωνίας.
Έχουμε ισχυρούς και αδύναμους, εκμε
ταλλευτές και εκμεταλλευόμενους. Ό 
ποιος θέλει να είναι με όλους στο τέλος
δεν θα έχει κοινωνικές συμμαχίες.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη άμεσα να συ
γκροτήσει την οργάνωσή του, σε σύγχρο
νη μορφή, αλλά με συλλογικά όργανα, δο
μές και λειτουργίες σε «πυραμιδική βά
ση». Η συμμετοχή πρέπει να έχει ουσια
στικό περιεχόμενο στη λήψη των αποφά
σεων και η συλλογικότητα να αφορά όλα
τα επίπεδα λήψης απόφασης. Από τη βά
ση μέχρι και την κορυφή. Η διεύρυνση των
οργάνων, σε όλα τα επίπεδα, από χώρο
διαλόγου αντιπαράθεσης και σύνθεσης
τα μετατρέπει σε πολιτικά ακροατήρια και
χώρους τελετουργικής επικύρωσης απο
φάσεων που έχουν ληφθεί αλλού.
Η πολυσυλεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ στις
σημερινές συνθήκες, και η ανάγκη διατή
ρησης και διεύρυνσής της οδήγησε αναγκασηκά στην κατοχύρωση, με καταστατι
κό τρόπο «των τάσεων και των ρευμάτων».
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στο ΠΑΣΟΚ
«πρέπει να είμαστε ίσοι», αλλά και «δεν
μπορούμε να είμαστε ίδιοι». Ο ρόλος της
ηγεσίας είναι να δει «από έξω και πάνω»τη
διεργασία στο εσωτερικό του κινήματος
και να επιτύχει τη σύνθεση των απόψεων.
Η προγραμματική πρόταση που δια
μόρφωσε το ΠΑΣΟΚ κινείται κατ’ αρχήν
σε θετική κατεύθυνση. Υπόκειται όμως
σε τρ εις κινδύνους. Ο πρώτος αφορά
την αδυναμία τη ς οργάνωσης να την
στηρίξει αποτελεσματικά. Ο δεύτερος
αφορά τον κίνδυνο πλειοδοσίας επί των
προτεινόμενων μέτρων από τη συντηρη
τική παράταξη κατά την προεκλογική πε
ρίοδο. Ο τρ ίτο ς αφορά την πιθανή ενσω
μάτωση και ακύρωση του από το σύστη
μα, για τί δεν εμπ εριέχει ορατά το εναλ
λακτικό και ριζοσπαστικό στοιχείο.
Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Σε μια περίοδο που οι πολίτες έχουν
απορρίψει τις συλλογικότητες και επι
διώκουν την ανέλιξή τους μέσα από ιδιώτευση και ατομική δράση. Σε μια περίο
δο που οι νέοι π ολίτες δεν διακρίνουν με
γάλες διαφορές στις προτεινόμενες πο
λιτικές και η ελληνική κοινωνική ΑριστεX

ρά βρίσκεται σε αδράνεια. Σε μια τέτο ια
περίοδο οι πολιτικές δεν μπορούν να εί
ναι συμπληρωματικές μεταξύ τους. Αν
θέλουμε την ενεργοποίηση και τη συμ
μετοχή της κοινωνικής Αριστερός, πρέ
πει οι προτάσεις να είναι αντιθετικές,
γιατί μόνο έτσ ι οι πολίτες θα ενδιαφερ
θούν και οι νέοι άνθρωποι θα κάνουν επι
λογές. Διαφορετικά θα κυριαρχεί το «δε
βαριέσαι όλοι ίδιοι είναι».
ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ
Η άλλη Αριστερά δυστυχώς βρίσκεται
για 30 χρόνια καθηλωμένη σε οριακές
εκλογικές καταγραφές. Πρέπει να αντιληφθεί επιτέλους ότι μεγάλη Αριστερά
δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη σύμπρα
ξη του συνόλου ή ενός μεγάλου μέρους
της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι η κρίσιμη
ώρα για να αποφασίσει αν θα παραμείνει
για πολλά χρόνια ακόμα ως κίνημα δια
μαρτυρίας ή αν θέλει, έστω και μεσο
πρόθεσμα, να συμμετάσχει στην ανάλη
ψη κυβερνητικών ευθυνών. Μέσα από
ένα κοινά αποδεχτό πρόγραμμα και με
διατήρηση της αυτοτέλειας του κάθε
κόμματος μπορεί να δοθεί διέξοδος με
μια μεγάλη κυβερνητική Αριστερά.
Τα δεδομένα του νέου εκλογικού νό
μου καθιστούν αμφίβολη τη δυνατότητα
μονοκομματικής κυβέρνησης. Η πρότα
ση των μικρών κομμάτων «να ηττηθεί ο
δικομματισμός, αλλά εμ είς δεν συνεργα
ζόμαστε με κανέναν», παραγνωρίζει την
ανάγκη να κυβερνηθεί η χώρα και τα
οδηγεί σε αντίφαση.
Είναι η ώρα για έναν μεγάλο συνασπι
σμό όλων των προοδευτικών, δημοκρα
τικών και αριστερών δυνάμεων του τό 
που, που αποτελούν άλλωστε και την
πλειοψηφία. Εναν συνασπισμό που θα
εκφράσει τις ανάγκες τις πλειοψηφίας
του ελληνικού Λαού, που θα καθοδηγή
σει και θα εκφράσει πολιτικά έναν νέο ρι
ζοσπαστισμό και θα συμπορευτεί με τις
πραγματικές αριστερές δυνάμεις της
ευρύτερης περιοχής για τη διαμόρφωση
της νέας Ευρωπαϊκής Αριστερός.
Όσοι και όποιοι διαφωνούν και θέλουν
να μειώσουν την αξία αυτής τη ς προο
πτικής, χαρακτηρίζοντας την ως ανεδα
φική ή ρομαντική, ας λάβουν σοβαρά υπ’
όψιν όχι τη διάθεση τω ν ηγεσιών αλλά
την επιθυμία των ψηφοφόρων. Και σε κά
θε περίπτωση οφείλουν να καταθέσουν
ευθαρσώς τη δική τους πρόταση.

Οι κρυμμένες εφεδρείες
του Μ ίμη Ανδρουλάκη

Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να ανατρέψει το ΠΑΣΟΚ τα
«προγνωστικά» των δημοσκοπήσεων, να γυρίσει το πολιτικό παιχνίδι και να
κερδίσει στο 85' ή στην «παράταση». Αυτό απαιτεί ένα τελικό «φρεσκάρισμα» σε
συγκεκριμένες ιδέες, προτάσεις και τακτικές και βέβαια ένα πιο πειστικό και
ελκυστικό «μείγμα» προσώπων. Το ερώτημα βέβαια παραμένει, γιατί ένας
αναποφάσιστος κόσμος που πιάνει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ διστάζει ακόμα να το
ρίξει στην κάλπη; Γιατί δεν είναι ακόμα τέσσερις μονάδες μπροστά το ΠΑΣΟΚ με
δεδομένη την αποτυχία της κυβέρνησης;
ιστεύω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει καταγραφ εί σαν
προσωπικότητα που αντιπρο
σωπεύει μια υπέρβαση από το
συμβατικό πολιτικό σκηνικό τη ς
αντιπαράθεσης τω ν δυο μεγάλων κομ
μάτων. Συνεπώς το ΠΑΣΟΚ τη ς εποχής
του δεν έπρεπε να προβάλλεται απλώς
σαν μια εναλλαγή στη ΝΔ, αλλά και σαν
υπέρβαση τη ς παθογένειας τού π ολιτι
κού και οικονομικού συστήματος, στην
οποία εμπ λέκεται σ’ ένα βαθμό και το
ίδιο το κόμμα μας. Αντίθετα παρασύρ
θηκε σ ένα «πινγκ-πονγκ» με την ΝΔ με
καθήλωση στο «επί τω ν ημερών μας, επί
τω ν ημερών σας». Στο «πινγκ-πονγκ»,
όμως, ο ένας παίκτης υποχρεώνεται
αναγκαστικά να επ αναλάβειτις κινήσεις
του άλλου και έτσ ι τρ οφ οδ ο τείτα ι η λαν
θασμένη εντύπωση του «όλοι το ίδιο εί
ναι» και π εριορίζεται η ελκυστικότητα
τη ς νέας πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Δηλα
δή σκιάστηκε κάπως η δύναμη υπέρβα
σης και ανανέωσής του.
Ενα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, με θετικό
ισοζύγιο τω ν κυβερνήσεών του, δεν
έπρεπε να έχ ει καμία δυσκολία, από την
αρχή τη ς ανάδειξης του Γιώργου Παπανδρέου στην ηγεσία, να καταγράψει
τα επ ιτεύγμστά του αλλά και να σταθεί
αυτοκριτικά και δημιουργικά στους το 
μ είς όπου δεν πήγαν καλά τα πράγματα
ή υπήρξαν αποτυχίες. Επίσης, δεν θα
έπρεπε να έχει καμία δυσκολία να γενικεύσει την πείρα του και να δώσει «απα
ντήσεις, απαντήσεις, απαντήσεις» στα
μεγάλα διαρθρω τικά προβλήματα τη ς
χώρας. Στο βαθμό που δεν το έκανε
ανοιχτά, θαρρετά και, κυρίως, παραγω
γικά καθηλώθηκε σε μια σχετικά αμυντι
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κή στάση, έστω κι αν χρωματίζονταν
από ρητορική επιθετικότητα.
Υπάρχει ένας ακόμη κρίσιμος παρά
γοντας για να κερδίσει μια νέα εμπι
στοσύνη ένα κόμμα που έχει κυβερνή
σ ει για πολλά χρόνια. Πρέπει να πεί
θουμε ό τι το ΠΑΣΟΚ που θα έρθει στην
εξουσία θα είναι καλύτερο από το
ΠΑΣΟΚ που την έχασε. Κι εδώ υπάρ
χουν μεγάλα περιθώρια να βελτιώ σει
το ΠΑΣΟΚ τη θέση του σε θέσεις, νοο
τροπ ίες, π ρακτικές και πρόσωπα. Το
ανοιχτό στοίχημα για τον Γιώργο Παπανδρέου και για όλους μας είναι ο ριζι
κός αυτομετασχηματισμός του ΠΑΣΟΚ
και η γενικότερη ιδεολογική, προγραμ
ματική και οργανωτική ανασύνθεση του
χώρου της Κεντροαριστεράς και δημο
κρατικής Αριστερός.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ
Υπάρχει επίσης μια γενικευμένη πα
ρεξήγηση στο πολιτικό σκηνικό. Ένα
κόμμα και μάλιστα σοσιαλιστικό δεν
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πρέπει να επικοινωνεί με την κοινωνία
αποκλειστικά μέσω τη ς εύλογης πολε
μικής εναντίον του αντιπάλου, ο οποί
ος μάλιστα στη συγκεκριμένη περί
πτωση εμφ ανίζει μια εκκω φαντική ανι
κανότητα να αρχίσει και να τελειώ σ ει
μια οποιαδήποτε δουλειά. Α ντίθετα το
ΠΑΣΟΚ πρέπει, πρόσωπο με πρόσω
πο, να έρ θ ει αντιμέτω πο με τα συγκε
κριμένα προβλήματα τη ς ελληνικής
κοινωνίας και να δώσει συγκεκριμένες
π ειστικές απαντήσεις με βάση το νέο
πρόγραμμά του. Κι εδώ έχ ει ακόμα κά
ποια δυσκολία να ανα δείξει τ ις καινο
το μ ίες σ τις π ρογραμματικές του προ
τάσ εις.
Υπάρχει μάλιστα ένας παράδοξος
παράγοντας δυσκολίας πέρα από την
αλλεργία τω ν MME προς την προ
γραμματική συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει
υπεροχή σε ικανά στελέχη με μακρό
χρονη κυβερνητική εμπ ειρία. Αυτό το
σ υγκριτικό π λεονέκτημά του μπορεί σ’
ένα μικρότερο βαθμό να εξελ ιχ θ εί σε
μειονέκτημα στο βαθμό που υπάρχει
κόλλημα
ορισμένω ν
προσώπων,
στους παλιούς τρόπ ους διακυβέρνη
σης και διαχείρισ ης, και δεν συνειδη
το π ο ιείτα ι ό τι η «δουλειά» μπορεί να
γ ίνει διαφ ορετικά. Δίχως αυτή τη θε
μελιώδη αλλαγή στους τρόπ ους δια
κυβέρνησης δεν μπορούμε να αυξή
σουμε την απόδοση τη ς δημόσιας δα
πάνης, να συνδέσουμε τις χρηματοδο
τή σ εις με τα τελ ικ ά απ οτελέσματα σε
ποσότητα και π οιότητα υπηρεσιών, να
επιλύσουμε το ασφ αλιστικό στη νέα
ιστορική μορφή του, να προωθήσουμε
τ ις μεταρρυθμίσ εις στην εκπαίδευση
και τη ν υγεία και να αντιμετω πίσουμε
τη διαρκή επέκταση τη ς «συστημικής»
διαφθοράς. Αυτά τα π έντε «σκληρά»
θέματα άλλω στε θα βρίσκονται με
απόλυτη π ροτεραιότητα στην ατζέντα
τη ς διακυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου.
Ανέφερα μ ερικές αδυναμίες στον πο
λιτικό λόγο του κόμματός μας που
υπογραμμίζουν τ ις κρυμμένες εφ ε
δ ρ είες του. Α υτές οι αδυναμίες μπο
ρούν να μεταστοιχειω θούν σε νέες δυ
νατότητες. Αν η τελική μάχη κριθεί
όπως πιστεύω σ τις «εφεδρείες» τό τε
το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει γ ια τί υπερέχει
σ’ αυτές τόσο σε ιδ έες όσο και σε πρό
σωπα.
< |^
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Να ιιούνε την αλήθεια
του Γιόννου Παπαντωνίου

Η ΝΔ κέρδισε τις εκλογές του 2004 με τεράστιες υποσχέσεις οικονομικών
παροχών και πομπώδεις μεταρρυθμιστικές διακηρύξεις. Μετά από τρία χρόνια
αποδεικνύεται ότι φιλοδοξία της δεν ήταν η υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων,
αλλά η παραμονή, με χρησιμοποίηση όλων των μέσων, στην εξουσία.
Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος
σήμερα κινούνται με ταχείς ρυθ
μούς, προωθώντας μεγάλες αλλα
γές και μεταρρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων
της νέας εποχής. Η σημερινή Ελλάδα,
μετά τη μεγάλη πρόοδο που επιτεύχθηκε
την προηγούμενη δεκαετία, με την έντα
ξη στην ΟΝΕ και την αναβάθμιση της διε
θνούς της θέσης, αδρανεί. Παραμένει
στάσιμη και σε ορισμένους τομείς, όπως
η λειτουργία των θεσμών, οπισθοδρομεί.
Ό ταν εξαντληθεί η προωθητική δύναμη
της ένταξης στην Ευρωζώνη, θα υπάρξει
σοβαρή κάμψη της ανάπτυξης, αύξηση
της ανεργίας και πτώση του βιοτικού επι
πέδου.
Οι θεσμοί στη χώρα μας λειτουργούν
ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την
κοινωνική συνοχή. Η χαμηλή στάθμη της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στερεί την οι
κονομία από το εξειδικευμένο ανθρώπινο
δυναμικό που απαιτούν οι επενδύσεις σε
προηγμένους τομείς, περιορίζοντας τις
ευκαιρίες απασχόλησης της νέας γενιάς.
Οι δυσλειτουργίες της διοίκησης κατα
πνίγουν την επιχειρηματικότητα, θέτο
ντας γραφειοκρατικά εμπόδια και αλλοι
ώνοντας τον ανταγωνισμό. Η απαξίωση
του κοινωνικού κράτους υπονομεύει την
κοινωνική συνοχή.
Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προτείνει ένα φι
λόδοξο πρόγραμμα προοδευτικών με
ταρρυθμίσεων. Να εμπνεύσει σιγουριά
για τη διαχείριση της οικονομίας. Να ανα
μετρηθεί με την αναποτελεσματικότητα
του κράτους και των θεσμών, τη γραφει
οκρατία, τον κομματισμό, τη διαφθορά.
Να κατακτήσει τη νέα γενιά με αλλαγές
στην παιδεία που θα ανοίξουν νέους ορί
ζοντες. Φιλοδοξία μας πρέπει να είναι να
δουν οι νέες και οι νέοι της πατρίδας μας
το μέλλον σαν ελπίδα και όχι σαν απειλή.
Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μιλήσει τη γλώσσα
της αλήθειας. Να ξαναδώσει δύναμη,
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αξιοπιστία και περιεχόμενο στην πολιτική
δράση.
Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης έχει
κρίσιμη σημασία για τη μετάβαση στην
οικονομία της γνώσης και τη διεύρυνση
των ευκαιριών απασχόλησης. Κεντρική
κατεύθυνση της μεταρρύθμισης της τρι
τοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι η
εξασφάλιση πραγματικής διοικητικής και
οικονομικής αυτονομίας των ΑΕΙ και των
ΤΕΙ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προσλή
ψεις και την εξέλιξη του διδακτικού προ
σωπικού, τα προγράμματα σπουδών, την
οικονομική διαχείριση καθώς και την πο
λιτική εισαγωγής φοιτητών. Ο απεγκλωβισμός από τον ασφυκτικό κλοιό της κε
ντρικής διοίκησης είναι προϋπόθεση για
την ανάπτυξη άμιλλας ανάμεσα στα πα
νεπιστημιακά ιδρύματα και τη βελτίωση
της λειτουργίας και τη ς απόδοσής τους.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ανασυγκρότηση και αποκέντρωση
του κράτους θα σ τηρίξει αποτελεσματι
κά την αναπτυξιακή διαδικασία. Πρέπει
να μεταφερθούν ουσιαστικές αρμοδιό-

τητες και οι αντίστοιχοι πόροι στους φο
ρείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλ
ληλα, πρέπει να ληφθούν δραστικά μέ
τρα για τη βελτίωση του επενδυτικού πε
ριβάλλοντος, ιδιαίτερα με την καταπολέ
μηση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυ
ση της επιχειρηματικότητας.
Η αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισο
τήτων και ελλειμμάτων αποτελεί εξίσου
σημαντική πρόκληση. Η άσκηση αναδια
νεμητικής πολιτικής, μέσα από τη βελτίω
ση του φορολογικού συστήματος και την
αύξηση των κοινωνικών δαπανών, η μείω
ση της ανεργίας και η καταπολέμηση τη ς
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει
σμού αποτελούν κρίσιμα στοιχεία μιας
πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνι
κής συνοχής.
Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπι
στούν τα ποιοτικά ελλείμματα τη ς κοινω
νικής προστασίας και αλληλεγγύης. Το
Εθνικό Σύστημα Υγείας υστερεί σε σχέ
ση με τις προσδοκίες τη ς ελληνικής κοι
νωνίας. Η χαμηλή ποιότητα στην προ
σφορά υπηρεσιών πλήττει τους ασθενέ
στερους πολίτες, αυτούς που δεν μπο
ρούν ούτε να παρακάμψουν τις διαδικα
σίες -μέσω των θλιβερών παρακαμπτή
ριων που ευδοκιμούν στη χώρα μ α ς- ού
τε να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος
των ιδιωτικών συστημάτων.
Η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών από
το κράτος στον πολίτη δεν συμβιβάζεται
με γραφειοκρατικές και απαρχαιωμένες
διοικητικές δομές. Απαιτεί αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και ευελιξία. Χρειάζε
ται μια επανάσταση στο κράτος.
Βασική αλλαγή είναι η καθιέρωση ανοι
κτών διαδικασιών που θα περιλαμβάνουν
έγκριση από το κοινοβούλιο και τις κατά
περίπτωση αρμόδιες Ανεξάρτητες Αρχές
για την επιλογή των διευθυντικών στελε
χών στην κεντρική διοίκηση, καθώς και
στους δημόσιους οργανισμούς και τις
επιχειρήσεις. Μ εταρρυθμίσεις διοικητι
κών συστημάτων, ιδιαίτερα στην υγεία
και στην παιδεία, πρέπει να εστιαστούν
στην αποκέντρωση και την εισαγωγή κι
νήτρων ανταγωνισμού μεταξύ των δια
φόρων μονάδων, όπως η σύνδεση της
χρηματοδότησης με την απόδοση.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι κρίσιμες
για το μέλλον του τόπου. Πρέπει να αποτελέσουν το κεντρικό στοιχείο του προ
γράμματος της προοδευτικής παράτα
ξης. Το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε πάντοτε τη
βούληση της ελληνικής κοινωνίας για αλ
λαγές. Αυτό πρέπει να κάνει και σήμερα,
αν θέλει να εξασφαλίσει συνθήκες νίκης
στις εκλογές.
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Βήμα αριστερά
Από την παραίτηση στην παρέμβαση από την απελπισία στην ελπίδα
του Κωστή Αχνιώτη

Πολλές χιλιάδες αριστεροί έχουν από τα δημοψηφίσματα και μετά
αποστασιοποιηθεί από την πολιτική. Πολλοί αρνούνται να μεταβούν στην κάλπη.
Άλλοι πολλοί σέρνουν με το ζόρι τα βήματά τους για να ρίξουν λευκό ή άκυρο με
συνθήματα σιχαμάρας ή, ξανά με το ζόρι, ψηφίζουν κάτι για το οποίο ύστερα
μετανιώνουν κάθε μέρα. Στις καθημερινές κουβέντες η πρόταση κλισέ των
συγκεκριμένων ατόμων είναι, με απολογητικό τρόπο, «ξέρεις εγώ σταμάτησα
να βλέπω νέα, ξέρεις εγώ ... ». Ξέρετε και εγώ που γράφω αυτές τις γραμμές,
όποτε έχουμε εκλογές τα τρία τελευταία χρόνια, με εξορίζω στη Γιαλούσα.

συζήτηση για τ ις προεδρικές
εκλογές που άνοιξε μέσα στο
ΑΚΕΛ μπορεί να έχει πολλές αι
τ ίε ς και πολλούς στόχους. Μπο
ρ εί να έχ ει ειλικρ ινείς προθέ
σ εις, μπορεί να απ οτελεί ακόμα μια πο
λιτική κομπίνα. Μπορεί η ηγεσία του
κόμματος να έχ ει στόχο τη ς να ανοίξει
μια συζήτηση για να ενεργοποιήσει τις
ελπ ίδες τω ν απονεκρωμένων μελών και
να το υ ς οδηγήσει ξανά στο παχνί του κ.
Παπαδόπουλου. Να εφαρμόσει, δηλα
δή, ξανά το κόλπο σκέφ τομαι «ναι» και
ψηφίζω «όχι». Μπορεί ο στόχος τη ς
ηγεσ ίας να είναι απλώς μία προσπά
θεια να ξανακτίσει κάποιους από τους
συσχετισμούς μέσα στην τριμερή που
άλλαξαν εις βάρος της. Μπορεί να μην
α ντέχει πλέον αυτή η ηγεσία το βάρος
τη ς διχοτομικής π ολιτικής του προέ
δρου που επ έλεξε και να θ έλει να το
φ ορτώ σει στο σύνολο τω ν μελών του
κόμματος. Μπορεί και να θέλει, έστω
και με καθυστέρηση, να αναλάβει τις
ευθύνες τη ς για να βγάλει τη χώρα από
το αδιέξοδο, διεκδικώ ντας η ίδια τις
π ροεδρικές ή έστω ασκώντας αντιπολί
τευσ η ανάλογη του βάρους τη ς και τη ς
ισ τορίας τη ς. Ωστόσο, όλοι γνω ρίζου
με ό τι το ΑΚΕΛ στα δύσκολα τραβά πί
σω. Είναι κι αυτό μέρος τη ς ιστορίας
του, μέρος πολύ γνω στό και στους
συμμάχους το υ και ακόμα πιο γνωστό
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στον πρόεδρο που υποστηρίζει. Είναι
ένα κόμμα γεννημένο μέσα στο φόβο
του, από τα δύσκολα χρόνια του Β' Πα
γκοσμίου και του Ψυχρού Πολέμου.
Όποια και να είναι στο τέλο ς η αλή
θεια, θα χρειασ τεί αρκετός χρόνος για
να φανεί, και πολύ πιθανόν ο χρόνος
αυτός να εκτείνετα ι και πολύ πέραν του
Ιουλίου, που αυτή τη στιγμή προβάλλε
τα ι ως η ώρα τη ς τελικής απόφασης. Ο
χρόνος αυτός θα χρησιμοποιηθεί,
όπως θα χρησιμοποιηθεί, μέσα στο
ΑΚΕΛ από τα μέλη του και την ηγεσία
του.
Τι γίνετα ι όμως με τους ψηφοφόρους
τη ς Α ριστερός και πιο συγκεκριμένα
με το υ ς απογοητευμένους ψηφοφό
ρους τη ς Αριστερός, αυτούς που προανέφερα, που δεν βολεύτηκαν με τις
μισές λύσ εις του εκλογικού παζαριού;
Που δεν δέχονται τη διχοτομική π ολιτι
κή τη ς κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα
ανησυχούν και για τη συνεχή διολίσθη
ση τη ς πολιτική μας ζωής προς τα δε
ξιά και για τη, μεγαλύτερη σίγουρα,
επίθεση που επ ιχειρείται, μεταπολεμι
κά τουλάχιστον, ενάντια στο βιοτικό
επίπεδο του εργαζόμενου λαού;
Πιστεύω ό τι μια συσπείρωση τω ν αν
θρώπων τή ς εκτό ς κομμάτων Αριστε
ρός μπορεί να διαδραματίσει σημαντι
κό ρόλο σ’ αυτές τις εκλογές. Οι αρι
σ τεροί που έμειναν μετά τα δημοψηφί25

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Τάσσος Παπαδόπουλος (δεξιά) με τον
πρόεδρο της Βουλής της Μεγαλονήσου
κ. Δ. Χριστόφια.
σματα έξω από το παιγνίδι, ανέμεναν
παθητικά μέσα στην απελπισία το υ ς
ό τι με κάποιο τρόπο θα εμφανιζόταν
μια κάποια λύση μέσα στο φ υσιολογι
κό ιδεολογικό το υ ς χώρο. Ανέμεναν ό τι
ίσως κάποια γνωστή προσωπικότητα
θα το υ ς έδινε μια λύση εκλογικής ή άλ
λης συσπείρωσης με προοπτικές ση
μαντικής παρέμβασης μέσα στην κοι
νωνία. Αυτό δεν συνέβηκε, ήταν ίσως
και λάθος να π εριμένει κάποιος να
συμβεί. Ό μω ς και μόνο το ότι το ΑΚΕΛ
αισθάνθηκε υποχρεωμένο να ανοίξει
το διάλογο για τις προεδρικές, ανε
ξαρτήτω ς τελική ς έκβασης, επιβεβαι
ώνει πανηγυρικά την άποψη ό τι ο κό
σμος τη ς Α ριστερός π ιέζει πλατιά και
ασφυκτικά για αριστερή υποψηφιότη
τα σ τις π ροεδρικές. Μέσα σ’ αυτές τις
συνθήκες λοιπόν θεωρώ ό τι οι εκτός
κομματικής πειθαρχίας αριστεροί, εκ
τό ς από το να ψηφίζουν ή να μην ψηφί
ζουν υπό διαμαρτυρία, μπορούν και θα
ήταν χρήσιμο να διαμορφώσουν οι ίδ ι
οι το εκλογικό σκηνικό ή να παρέμβουν
όσο πιο δραστικά γίνεται.
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
Η πρόταση μου εσ τιάζεται, λοιπόν,
στη δημιουργία μιας αριστερής αντιδιχοτομικής εκλογικής συσπείρωσης με
κεντρικό τη ς άξονα την επαναφορά
του Κυπριακού σε τροχιά λύσης, ανά
δειξη τη ς επαναπροσέγγισης των κοι
νοτήτω ν σε κύρια π ροτεραιότητά τη ς
και μια δέσμευσή τη ς να προασπίσει το
βιοτικό επίπεδο και τα κεκτημένα τω ν
κυπριών εργαζομένων. Η συσπείρωση
αυτή πρέπει να ιδρυθεί σύντομα, χω
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ρίς να π έφ τει στην παγίδα τη ς αναμο
νής εξελίξεω ν από τη ν πλευρά του
ΑΚΕΛ, δ ιό τι ο χρόνος είνα ι ένα από τα
μέσα που χρησιμοποιούν οι κομματι
κές η γεσ ίες για να χειραγω γούν το υ ς
ψ ηφοφόρους τους. Η αριστερή αυτή
αντιδιχοτομική συσπείρωση θα πρέπει
από τώ ρα να καθορίσει δικό τη ς υπο
ψήφιο για τ ις π ροεδρικές εκλογές και
να αρχίσει τη δική τη ς προεκλογική εκ
στρατεία, δηλώ νοντας από την αρχή
ότι, αν τελικά κατέλθει ως π ροεδρικός
υποψήφιος ο Δ ημήτρης Χριστόφιας, ο
δικός τη ς υποψήφιος θα αποσυρθεί. Κι
αυτό δ ιό τι όλη αυτή η ισ τορία με το ν
εσω κομματικό διάλογο μπορεί να μην
είνα ι τελικά τίπ οτε περισσότερο από
έναν... ας πούμε... π ολιτικό ελιγμό.
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΣ
Το «δοτό» σύνταγμα τη ς Ζυρίχης
εκτό ς του ό τι περιελάμβανε ένα πλαί
σιο συνύπαρξης τω ν κοινοτήτω ν αρκε
τά λειτουργικό -όπ ω ς θα έλ εγ ε και το
Ευρωκό (σημ. κόμμα που αποσχίστηκε
από το ΔΗΣΥ) μετά το 2000 μετά Χρι
σ τό ν- περιελάμβανε και ένα εκλογικό
σύστημα λίγο δημοκρατικό, που επέ
τρεπ ε τη λειτουργία τω ν κομμάτων και
τη δημοκρατική πολιτική ζωή. Ό μω ς τα
κρατικά - παρακρατικά καπετανάτα, ο
Ψ υχρός Πόλεμος, η χρησιμοποίηση
του Κυπριακού και η α τολμ ία το υ ΑΚΕΛ
κράτησαν την πολιτική μας ζωή ανάπη
ρη ώς και σήμερα. Είναι πλέον απαρά
δεκτο, μέσα μάλιστα στα πλαίσια τη ς
Ενωμένης Ευρώπης, τα αριστερά κόμ
ματα και κύρια το ΑΚΕΛ με το 30% να
αυτοαναιρούνται πολιτικά και να υπο
βιβάζουν το υ ς ψηφοφόρους το υ ς σε
δεύτερης κατηγορίας π ολίτες. Δηλα
δή τ ι την έχουμε τη δημοκρατία, για να
την έχουμε φυλακισμένη μέσα σ τις σε
λίδ ες του Συντάγματος;
Παράλληλα λοιπόν με την εκσ τρατεία
για αριστερό πρόεδρο, εισηγούμαι και
μια εκστρατεία συλλογής υπογραφών
διαμαρτυρίας για τη συμπεριφορά αυ
τοαναίρεσης και του ΑΚΕΛ και της
ΕΔΕΚ με αποδέκτη την Ευρωπαϊκή Αρι
στερά και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό
Κόμμα. Δεν είναι πλέον δυνατό οι ιδεο
λογίες και οι π ολιτικές τη ς Αριστερός
να υφίστανται τέτο ια κακομεταχείριση
σε ευρωπαϊκό μάλιστα έδαφος.

Απεύθυνση,
Απόβλεψη,
Λογοδοσία,
περί
συγγραφικής και
πολιτικής ηθικής
του Μ ιχάλη Πιερη

εκινώ κω δικοποιώ ντας κάποιες
έννο ιες που αφορούν τους μη■ ■ χανισμούς που διέπουν τη συγ·
____ γραφ ική διαδικασ ία και οι οποίΗ Η ες μπορούν να εφαρμοστούν
και στην περίπτωση το υ πολιτικού λό
γου (και έργου). Οι έννο ιες αυτές είναι
αφενός η «απεύθυνση» και η «απόβλε
ψη», δύο έννοιες γνω σ τές από τη θεω
ρία τη ς λογοτεχνίας. Η τρ ίτη , που θα
ήθελα να προσθέσω γ ια τ ις ανάγκες
του προβληματισμού που θα αναπτύ
ξω παρακάτω, είνα ι η έννοια της «λο
γοδοσίας».
1.
Σε κάθε μορφή επικοινωνίας, τρεις
βασικοί π αράγοντες καθορίζουν τον
Τύπο αλλά και το ήθος του λόγου που
εκφ έρ ετα ι (γραπτώς ή προφορικώς).
Άλλο πράγμα είναι, δηλαδή, το σε ποι
ον (και με ποιον τρόπο) απευθύνεται
ένας σ υγγραφ έας (ή ένα ς πολιτικός με
τον λόγο και τ ις π ράξεις του)· άλλο εί
ναι το πού (ή σε τι) αποβλέπει και άλλο
το σε ποιον λογο δ οτεί. Σε κάθε, δηλα
δή, πράξη ή λόγο, υπ όκεινται τρ εις βα
σικές έννοιες: αυτή τη ς απεύθυνσης,
αυτής τη ς απόβλεψης και αυτή της λο
γοδοσίας. Μπορεί, δηλαδή, ένας πολι
τικό ς να απ ευθύνεται στον λαό απο
βλέποντας σε ένα συγκεκριμένο απο
τέλεσ μ α (π.χ. τη δέσμευση τη ς ψήφου

του), αλλά μπορεί να λ ο γο δ ο τεί αλλού
(λ.χ. στα εκά σ το τε α φ εντικά αυτού του
λαού, ή στην εκά σ το τε ισχυρή πολιτική
δύναμη που α π οτελεί τη ν π ραγματική
εξουσία στην ευρύτερη περιοχή).
2. Το πιο κρίσιμο, επομένω ς, και το
πιο καθοριστικό σ τοιχείο γ ια να κρί
νουμε έναν συγγραφ έα (ή έναν π ολιτι
κό) δεν είνα ι αυτό τη ς απεύθυνσης, ού
τε αυτό τη ς απόβλεψης, αλλά αυτό τη ς
λογοδοσίας.
3. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δ ιευ 
κρινίσω (προς άρσην τυχόν π αρεξηγή
σεων) ότι δεν είμ α ι από αυτούς που θα
υποστήριζαν, εν π λήρει αφ ελεία, ό τι
ένας π ολιτικός μπορεί να π ροσ φ έρει
πατριω τικές υπ ηρεσίες σ τον τόπ ο του
και στον λαό το υ απ ορρίπ τοντας ένα
είδος λογοδοσ ίας σ τους εκά σ το τε
ισχυρούς. Απεναντίας, το κρίσιμο δ ι
πλωματικό και π ολιτικό παιχνίδι π αίζε
ται γύρω από αυτή τη λεπ τή σχέση. Το
ζήτημα είναι πώς οργανώ νει κανείς και
πώς δια χειρ ίζετα ι αυτή τη ν άνιση και
υπό δύσκολες π ερισ τάσ εις, γ ια το υ ς
αδύνατους, πολιτική διαδικασία. Αν,
δηλαδή, είνα ι ένας συνομιλητής δύ
σκολος, με την έννοια ό τι προσπαθεί ν’
αναπτύξει μιαν επ ιχειρηματολογία, να
σχεδιάσει και να σ τη ρ ίξει μια π ολιτική
θέση, η οποία ν ’ αντανακλά ως ένα με
γάλο βαθμό και τ ις ελπ ίδες και τα ορά
ματα του λαού που το ν έχ ει εξουσ ιοδο
τήσει να χ ειρ ισ τεί τη ν π ολιτική τύχη
της πατρίδας το υ ’ ή αν είνα ι ένας συ
νομιλητής η συναίνεση το υ οποίου θ ε
ωρείται δεδομένη, αφού π ροσ έρχεται
στο διάλογο χω ρίς «λόγο», έχοντας
στην π ραγματικότητα εκχω ρήσει εκ
προοιμίου σε ξένες εξο υ σ ίες το δ ικα ί
ωμα να σχεδιάσουν και να επιβάλουν
τη λύση που επιθυμούν.
4. Υπ’ αυτή τη ν έννοια, η άνευ π ολιτι
κών όρων συναίνεση σ τις επ ιτα γές τού
εκάστοτε ισχυρού π ολιτικού παράγο
ντα (που στην περίπτωσή μας είνα ι ο
αγγλο-αμερικανικός)
κρ ίνετα ι
ως
αστόχαστη π ολιτική επιλογή και για
τούτο επικίνδυνη και επιζήμια, αφού
δεσμεύει το μέλλον το υ τόπου με βάση
ευκαιριακά π ολιτικά συμφ έροντα του
υποτιθέμενου φίλου ή και εχθρού.
5. Από την άλλη, υπάρχει και η π ολιτι
κή νοοτροπία που τη ν όρισε με π οιητι
κή ευστοχία ο μεγα λύτερο ς ισ τορικός
και πολιτικός π οιητής του 20ού αιώνα,

ο Α λεξανδρινός Κ. Π. Καβάφης. Μπο
ρ εί δηλαδή η λογοδοσία, και επομένως
η ειλικρ ινής διαπραγμάτευση μέσα σε
ένα πνεύμα αμοιβαίω ν υποχωρήσεων
και στοχαστικώ ν συμβιβασμών, να γίνει
με κλειδ ί τη ν «ποικίλη δράση τω ν στο
χαστικώ ν προσαρμογών». Κι εδώ η λέξη-κλειδί είναι βέβαια ο προσδιορισμός
«στοχαστικών», γ ια τί η αστόχαστη προ
σαρμογή σ τις επ ιθυμίες τω ν εκάστοτε
ισχυρών για μια λύση η οποία θα εξυ
π ηρ ετεί στην ουσία μόνο αυτούς, ισοδυναμεί με πράξη αυτοχειριασμού. Ή ,
για να το πούμε αλλιώς, π ρόκειται για
μια π ολιτική πράξη που π ροδίδει τ ις ελ
π ίδες και τα οράματα του λαού.
* * *

Ο ι π ροηγούμενες σκέψ εις βοηθούν
γ ια τη ν κατανόηση ορισμένω ν κριτικώ ν
παρατηρήσεω ν που έχω να κάνω με
αφορμή το πρόσφατο βιβλίο του
Niyazi Kizilyurek, Γλαύκος Κληρίδης. Η
πορεία μ ια ς χώ ρας (Ελληνικά Γράμμα
τα , Αθήνα 2006, σελ. 228).
Ο πρόλογος και ο επ ίλογος δείχνουν
καθαρά ποια είνα ι η πραγματική απόβλεψη του βιβλίου αυτού, το οποίο ρί
χτηκε στην αγορά σε μια συγκεκριμένη
χρονική σ τιγμή με ένα διάφανο στόχο:
τη ν επίδρασή του σ τις προσεχείς κρί
σ ιμες π ροεδρικές εκλογές. Θα επανέλ
θουμε στο σημείο αυτό πιο κάτω.
Στα ενδιάμεσ α κεφάλαια του βιβλίου,
αναπτύσσεται ένας διάλογος για τα
κυριότερα π ολιτικά γεγονότα που
σφράγισαν τη σύγχρονη π ολιτική ιστο
ρία τη ς Κύπρου από τη σκοπιά τη ς
εμπ λοκής σε αυτά του Γλαύκου Κληρίδη. Αυτό που προκύπτει, και έχ ει σχέ
ση με την έννοια που ανέπτυξα πιο
πριν, είνα ι ό τι ο Κληρίδης είνα ι ένας
π ολιτικός τον οποίο π οτέ δεν απασχό
λησ ε η λογοδοσία στον ίδιο τον λαό
τη ς χώ ρας που φ ιλοδόξησ ε να κυβερ
νήσ ει (και το π έτυχε επί μια δεκαετία).
Απευθυνόταν σε αυτό το ν λαό, έχο
ντα ς μια συγκεκριμένη απόβλεψη (την
ψήφο του), όμω ς λογοδοτούσε αλλού.
Ο ρισ μένες μάλιστα κρίσ εις του για τον
λαό αυτό (ότι π.χ. του αρέσ ει να κάνει
το ν παλληκαρά, βλ. σελ. 88) δείχνουν
ό τι μάλλον δεν μπόρεσε ποτέ να εμβαθύνει στην πραγματική νοοτροπία και
σ τις π ραγματικές αγω νίες αυτού του
λαού. Γ ια τί άλλο σ τοιχείο είνα ι αυτό
που χα ρακτηρίζει το ν κυπριακό λαό,

και οπωσδήποτε όχι αυτό που με ασύγ
γνωστη ευκολία ο Κληρίδης και ο
Kizilyurek το ορίζουν ως διάθεση για
παλληκαριές.
Αναφέρω συνθηματικά τρ ία πρόσθε
τα σ τοιχεία που κατά την κρίση μου βα
ρύνουν αρνητικά το βιβλίο.
Πρώτον: Την ανιστόρητη προσπάθεια
να συγκριθεί η πολιτική Κληρίδη με
εκείνη του Βενιζέλου.
Δεύτερον: Την αποσιώπηση του κα
θοριστικού ρόλου που έπ αιξε ο Γιάννος Κρανιδιώτης στην ενταξιακή πο
ρεία τη ς Κύπρου προς στην Ενωμένη
Ευρώπη και την παράλληλη προσπά
θεια να χρεω θεί ο Κληρίδης όλη τη δό
ξα και τιμ ή για το σημαντικό αυτό γ ε
γονός.
Τρίτον: Την προσπάθεια σπίλωσης
του σημερινού Προέδρου τη ς Κυπρια
κής Δ ημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου.
Από τη σκοπιά τη ς επιστημονικής δε
οντολογίας, αυτό που ξενίζει είναι η
χρήση του υλικού τω ν συνεντεύξεων
από έναν πανεπιστημιακό καθηγητή.
Εννοώ ότι θα ανέμενε κανείς μια διαλε
κτική σχέση του συντάκτη του βιβλίου
με το αντικείμενο τη ς έρευνάς του (δη
λαδή, κριτική διασταύρωση πηγών,
κριτική αξιολόγηση των αφηγήσεων
και τω ν αυτοεπαίνων του Κληρίδη,
κ.λπ.). Α ντ’ αυτού παρακολουθούμε
μιαν επιστημονικοφανή πραγμάτευση,
με στόχο την προβολή τω ν πολιτικών
θέσεων του Κληρίδη στο εθνικό και πο
λιτικό θέμα τη ς Κύπρου. Ενώ διάφανος
στόχος, μέσα στη συγκεκριμένη συ
γκυρία, είναι η υπονόμευση του Τάσ
σου για την προεδρία -το ν οποίο οι
Αγγλο-αμερικανοί θέλουν να απομα
κρύνουν πάσει θυσία για λόγους που
ευτυχώ ς ο κυπριακός λαός γνω ρίζει
και είναι σε θέση να αξιολογήσει.
Παράλληλα, είναι σαφές ό τι με το βι
βλίο αυτό επανέρχεται η αντιδημοκρατική νοοτροπία τη ς άρνησης αποδο
χής του αποτελέσματος του δημοψη
φίσματος (δηλαδή τη ς λαϊκής ετυμη
γορίας), αφού επ ιστρατεύεται ως προλογική και καταληκτική σφραγίδα του
η γνωστή ψευδο-δραματική (και κατ’
ουσίαν τρομοκρατική) δήλωση του
Κληρίδη στη σύναξη τη ς πλατφόρμας
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του «ΝΑΙ». 'Οτι, δηλαδή, «προτιμά να
αποδημήσει εις Κύριον, παρά να δει
αυτό το τέλ ο ς τω ν αγώνων του κυπρια
κού λαού», δ ιό τι «οι κίνδυνοι που αντι
μετωπίζουμε από το “ΟΧΙ” είνα ι ο εντα
φιασμός τη ς πατρώας γης» (σελ. 13
και 228). Αλήθεια, σε ποιους αγώ νες
του κυπριακού λαού αναφέρεται; Αυ
τούς που προδόθηκαν επανειλημμένα
από αστόν και τη γενιά του, ή το υ ς φαντασιακούς που ευαγγελιζόταν κατά
τη ν πολιτική του καριέρα με ψευδοπατρ ιω τικές κορώνες (αρχαιοελληνικώ ν
μάλιστα ρητών) του τύπου «ουκ ελάττω την πατρίδα παραδώσω»;
Και κάτι ακόμη. Αν όπως πιστεύω το
βιβλίο αυτό στήθηκε ενόψ ει τω ν επερχόμενων κρίσιμων εκλογών, τό τε η
συγγραφική στρατηγική που το διέπ ει
είναι μια κουτή στρατηγική. Για τί εκ εί
νοι που ψήφισαν «ΝΑΙ» δεν το χρειάζο
νται, ενώ εκείνοι που θα πρέπει να πει
στούν (αυτοί δηλαδή που παρέσυρε ο
Τάσσος στο «ΟΧΙ») δεν π ρόκειται βέ
βαια να πειστούν από ένα βιβλίο που
προδίδει τόσο κραυγαλέα και τόσο
απλοϊκά την προπαγανδιστική του στόχευση, με βάση την προλογική και επιλογική απαξίωση όσων ψήφισαν «ΟΧΙ»
και την αντιδεοντολογική προσπάθεια
σπίλωσης του ΑΚΕΛ και του Τάσσου
Παπαδόπουλου.
Για να το πούμε αλλιώς. Με το βιβλίο
αυτό έχουμε μιαν ύστατη επ ιστράτευ
ση του ενενηντάχρονου Κληρίδη στον
αγώνα για να κερδίσουν τ ις εκλογές
του Φεβρουάριου οι εκλεκτο ί τω ν
Αγγλο-αμερικανών, ώστε να επανέλθει
και να ολοκληρω θεί χω ρίς προβλήμα
τα η λύση που απέρριψαν οι Ελληνοκύ
πριοι στις 24 Απριλίου 2004. Π ρόκει
τα ι, επομένως, για μια νέα απεύθυνση
του Κληρίδη στον κυπριακό λαό ενό
ψει τω ν προεδρικών εκλογών, με σαφή
απόβλεψη τη στήριξη τη ς προσπάθει
ας εκείνω ν που θέλουν οπωσδήποτε
την απομάκρυνση του Τάσσου Παπα
δόπουλου, επειδή θεωρούν (και δικαί
ως) ό τι το υ ς χάλασε τα σχέδια. Υπάρ
χει, όμως, ταυτόχρονα και μια λογοδο
σία σε εκείνες τ ις δυνάμεις που ενορ
χηστρώνουν και πάλι την πίεση και την
άσκηση ψυχολογικής βίας εις βάρος
του κυπριακού λαού, με στόχο την επι
βολή μιας νόθας λύσης η οποία έχει
προαποφασιστεί ερήμην του.
<$^|
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Η οπερέτα συνεχίζεται
του Σήψη Φιτσονάκη

ιατηρώ τη φθοροποιό συνήθεια να
αναλώνομαι στην ανάγνωση ελλη
νικών εφημερίδων. Συχνά το μετα
νιώνω, όπως πρόσφατα στην περί
πτωση της αναζωπύρωσης του
Σκοπιανού, με αφορμή την επικείμενη
ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Έχοντας
παρακολουθήσει επί μακρόν τη σχετική
αρθρογραφία, νιώθω πλέον θεατής μιας
οπερέτας, διανθισμένης με φτηνές ερμη
νείες, αδιόρατους υποβολείς και αμέτρη
τους σαστισμένους υποκριτές.
Η αυλαία άνοιξε επίσημα στις 20 Μαΐου.
Εκείνη την ημέρα άρθρο του Βήματος
προειδοποιεί πως οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να
εντάξουν την ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ ως «Δημο
κρατία της Μακεδονίας», ταράσσοντας
έτσι την ελληνική προεκλογική περίοδο1.
Η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζεται να
προσπαθεί να πείσει τους Αμερικανούς
να προωθήσουν το σχέδιό τους μετά τη
διεξαγωγή εκλογών στην Ελλάδα, ώστε
να μην εισπράξει τις συνέπειες του εθνι
κού μένους των ψηφοφόρων. «Χάνουμε
τους συμμάχους μας», προειδοποιεί το
άρθρο, προβλέποντας εθνική καταστρο
φή αν αποφασίσει ο ειδικός διαμεσολα
βητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς να καταθέ
σει στον ΟΗΕ ως ατελέσφορη την εντολή
που έλαβε από τον Οργανισμό.

Δ

0 ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
Την επόμενη μέρα, οι αντιπολιτευόμε
νες εφημερίδες εισέρχονται στον χορό,
μεταφέροντας με κραυγαλέους τίτλους
την προειδοποίηση του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου προς την
κυβέρνηση «να μην τολμήσει μπροστά
στο φόβο της επερχόμενης ήττας να παί
ξει προεκλογικά παιχνίδια με τα εθνικά
θέματα»2. Η Ελευθεροτυπία διαβεβαιώνει
πως η κρίση στο θέμα των Σκοπιών είναι
τεχνητή και προέρχεται από «ομαδική
διαρροή-καρμπόν [από την κυβέρνηση]
προς τα MME [...] προκειμένου [η τελευ
ταία] να εγκαινιάσει τη συζήτηση περί της
αναγκαιότητας εκλογών το φθινόπωρο»3.
Το Έθνος έχει άλλη θεωρία, σύμφωνα με
την οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει
απορρίψει την πιθανότητα εκλογών με κε
ντρικό θέμα το Σκοπιανό, φοβούμενη την
πολιτική ενίσχυση του ΛΑΟΣ . Σε παράλ

ληλο δημοσίευμα η ίδια εφημερίδα υπο
στηρίζει ότι εκλογές τον Σεπτέμβριο θα γί
νουν μεν, «αλλά όχι για τα Σκόπια»5. Η
εφημερίδα υποδεικνύει τον πρώην υπουρ
γό Εξωτερικών Πέτρο Μολυβιάτη και τον
υπουργό Επικράτειας Θεόδωρο Ρουσόπουλο ως τους υπεύθυνους των διαρρο
ών περί εκλογολογίας προς τα MME.
Την επόμενη ημέρα, τα Νέα αποφαίνονται πως οι διαρροές προέρχονται από
πρωθυπουργικούς κύκλους του κυβερνώντος κόμματος («όχι όμως [από] τον
[...] Θ. Ρουσόπουλο») και πως ο στόχος
των διαρροών δεν ήταν τελικά η διεξαγω
γή πρόωρων εκλογών, αλλά η υπουργός
Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία
φ έρεται να εκφράζει την «έντονη δυσφο
ρία τη ς για την υπόθεση των διαρροών
που ουσιαστικά είχαν στόχο το υπουρ
γείο Εξωτερικών και την ίδια» .
Κι ενώ οι θεατές της οπερέτας αναμέ
νουν τον επίλογο όλης αι/τής της φαρσο
κωμωδίας, έρχεται και το κερασάκι στην
τούρτα από την Ελευθεροτυπία. Σε άρθρο
της 7ης Ιουνίου, η εφημερίδα εκτελεί αξιο
θαύμαστη στροφή 180 μοιρών, αναφέροντας πως η εκλογολογία αναφορικά με το
Σκοπιανό δεν προήλθε τελικά από το Μαξίμου, αλλά από τους Αμερικανούς. Ήταν,
λοιπόν, εκείνοι που, «τεχνηέντως, προ
σπάθησαν, μέσω μιας προπαγανδιστικής
κινητικότητας στο Σκοπιανό, να διοχετεύ
σουν τη δραματοποιημένη εντύπωση περί
καταλυτικής επίσπευσης των εκλογών,
λόγω υποτιθέμενης πρόθεσης Νίμιτς για
κατάθεση της εντολής του!» (το θαυμα
στικό στο πρωτότυπο). Ευτυχώς όμως, «η
προσπάθεια αυτή [ήταν] κσταδικασθείσα
σε αποτυχία εν τη γενέσει της», αφού «η
Ελλάδα δεν πρόκειται να ενδώσει στις
εκβιαστικές τακτικές και μεθόδους της
Ουάσιγκτον για το Σκοπιανό». Ήταν λοι
πόν λαθεμένα όλα εκείνα τα δημοσιογρα
φικά «πονήματα [των προηγούμενων ημε
ρών που] σε αρκετά μπλαζέ στιλ [...] ταξι
νομούσαν [το θέμα] στο πλαίσιο εσωτερι
κών πολιτικών σκοπιμοτήτων»7.
ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ
Ομολογουμένως η οπερέτα εμφανίζεται
πλήρης σε δραμστουργικά τεχνάσματα, συ
μπεριλαμβανομένων πολύπλοκων σπχομυ-

θιών εξελισσόμενων ταυτόχρονα με αξιοζή
λευτη ανάπτυξη χαρακτήρων, με αποκορύ
φωμα εφημερίδες που διαψεύδουν προη
γούμενα άρθρα τους, δίχως καμία αναφορά
σε αυτά, σαν να μη γράφτηκαν ποτέ. Είναι
δε τόσες οι πλοκές του έργου, που ο θεατής-αναγνώστης δεν ξέρει ποια να ακολου
θήσει. Στο τέλος καταδικάζεται εκ των
πραγμάτων να μείνει ουσιαστικά τόσο απλη
ροφόρητος όσο και πριν εμπλακεί στην ανά
γνωση. Η οπερέτα εκπληρώνει με αυτό τον
τρόπο την κύρια αποστολή της, που είναι να
ψυχαγωγήσει, δίνοντας απλά την ψευδαί
σθηση της ενημέρωσης.
Παράλληλα, το επίπεδο υποκρισίας των
πρωταγωνιστών διατηρείται σε υψηλά επί
πεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Κατηγορείται, για παράδειγμα, η κυβέρνηση
ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα «εθνικά
θέματα» για προεκλογικούς σκοπούς, την
ίδια στιγμή που οι ίδιοι οι έντυποι κατήγο
ροί της ασχολούνται με τις επικείμενες
εξελίξεις στο Σκοπιανό, αποκλειστικά σε
σχέση με το εγχώριο προεκλογικό σκηνι
κό. Πραγματικά, αν υπήρξε μία σταθερή
παράμετρος στον όλο χειρισμό του θέμα
τος από τον τύπο, αυτή ήταν η παντελής
έλλειψη οποιοσδήποτε ανάλυσης των επι
πτώσεων για την Ελλάδα (και όχι για τη
Νέα Δημοκρατία ή για το ΠΑΣΟΚ) των εξε
λίξεων στο Σκοπιανό. Η μοναδική ενασχό
ληση κυρίως του αντικυβερνητικού Τύπου
ήταν και παραμένει ο ρόλος του θέματος
σε ενδεχόμενες εκλογές.
Αλλά το απόγειο της υποκρισίας δε μπο
ρεί να είναι άλλο από την συνεχή προει
δοποίηση για μια «εθνική ήττα» που θα
σημάνει η ενδεχόμενη ένταξη της ΠΓΔΜ
στο ΝΑΤΟ ως «Δημοκρατίας της Μακεδο
νίας». Είναι υποκρισία διότι προσποιείται
πως η «εθνική ήττα» έχει αποφευχθεί, τη
στιγμή που περισσότερες από 116 χώρες-μέλη του ΟΗΕ συμπεριλαμβανομέ
νων όλων των χωρών-μελών του Συμβου
λίου Ασφαλείας του Οργανισμού, πλην
της Γαλλίας, έχουν ήδη αναγνωρίσει την
ΠΓΔΜ ως Δημοκρατία της Μακεδονίας8.
Όσοι από εμάς ζούμε στο εξωτερικό γνω
ρίζουμε καλά πως σχεδόν καμία χώρα
πλην της Ελλάδας και της Κύπρου δεν
αποκαλεί τη γείτονα χώρα FYROM. Ο
όρος αυτός υπάρχει για να διατηρείται
στον ελληνικό χώρο μια βολική εγχώρια
ψευδαίσθηση.
ΠΕΡΙ «ΕΘΝΙΚΩΝ ΗΤΤΩΝ»
Προσωπικά είμαι της άποψης πως είναι
άκαιρο η επισημοποίηση της ονομασίας
της γείτονας χώρας ως Δημοκρατίας της
Μακεδονίας να ταυτισ τεί με «εθνική ήτ
τα». Η ιστορία των εθνών δείχνει πως

εθνικά θέματα κερδίζονται ή χάνονται
όταν λαοί βρίσκουν την πίστη και τη δύνα
μη να αψηφήσουν ονόματα και σύμβολα
προς όφελος ουσιαστικών εθνικών και
λαϊκών αξιώσεων. Αλλά εάν είναι απαραί
τητο προς όφελος της συνεννόησης η
επιχειρηματολογία πάνω στο Σκοπιανό να
ενταχθεί στην απλουστευτική λογική
«εθνικών ηττών» και «νικών», τό τε θα ήταν
ίσως χρήσιμο να αναλογιστεί κανείς το
ακόλουθο σύντομο ιστορικό:
Η ΠΓΔΜ απέκτησε την ανεξαρτησία της
μόλις το 1991, ως η πλέον οικονομικά και
πολιτικά καθυστερημένη περιοχή της πά
λαι ποτέ Γιουγκοσλαβίας. Το νέο κρατίδιο
κατάφερε να γίνει δεκτό στον ΟΗΕ μόλις το
1993. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό ορει
νό κομμάτι άγονης γης, με υποβαθμισμέ
νες πολιτικές δομές, με εξίσου ανύπαρκτη
στρατιωτική ισχύ, με εθνοτικά διαιρεμένο
πληθυσμό που βρίσκεται στα όρια της
φτώχιας, με μια οικονομία κυριολεκτικά
διαλυμένη, που σήμερα μόλις που κατορ
θώνει να επιβιώνει έχοντας μέσο κατά κε
φαλήν εισόδημα 7.500 δολαρίων και ανερ
γία 36%, την υψηλότερη της Ευρώπης.
Από την άλλη πλευρά βρίσκεται η Ελλά
δα, το πλουσιότερο βαλκανικό κράτος, πα
λαιό μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που δια
τηρεί έναν από τους πλέον πολυδάπανους
αμυντικούς προϋπολογισμούς στην Ευρώ
πη και με ισχυρές δημοκρατικές δομές.
Πρόκειται για μια χώρα πενταπλάσια της
ΠΓΔΜ σε πληθυσμό, με οικονομία απείρως δυναμικότερη και με κατά κεφαλήν ει
σόδημα τετραπλάσιο σε σχέση με την βό
ρεια γείτονά της. Πάνω απ’ όλα πρόκειται
για ένα κράτος με ισχυρούς θεσμικούς δε
σμούς με όλους τους ευρωπαϊκούς και
διεθνείς οργανισμούς, με διπλωματικές
αποστολές σε όλα τα σημαντικά κράτη της
Γης, και με ενεργό πολιτική εμπειρία που
διατρέχει τρεις διαφορετικούς αιώνες.
Κι όμως, σήμερα, δεκαέξι χρόνια μετά
την ανεξαρτητοποίηση της ΠΓΔΜ και τη
διπλωματική της αντιπαράθεση με την
Ελλάδα, ολόκληρος σχεδόν ο κόσμος
πλην της Ελλάδας αποκαλεί την ΠΓΔΜ
«Δημοκρατία της Μακεδονίας». Το αερο
δρόμιο της τελευταίας ονομάζεται «Μέγας Αλέξανδρος», ενώ η ίδια βρίσκεται σε
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ
και το ΝΑΤΟ, τα περισσότερα μέλη του
οποίου την αποκαλούν επίσημα «Δημο
κρατία της Μακεδονίας». Αν αυτό δεν εί
ναι «εθνική ήττα», όπως την ορίζει ο αντι
πολιτευόμενος Τύπος, τότε τ ι είναι; Και
έως πότε θα αναμένει την επόμενη «εθνι
κή σφαλιάρα» (Γ.Α. Παπανδρέου)9για να
φορτώσει το αδιέξοδο στο Σκοπιανό (μό
νο) στην παρούσα κυβέρνηση;

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σε τελική ανάλυση η οπερέτα του Σκο
πιανού αποτελεί πλέον εθνικό θέμα μόνο
υπό την έννοια του ρόλου της στις κενές
μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις που τρέ
φουν τον ελληνικό δικομμστισμό. Στην
αλήθεια το όλο ζήτημα έχει κριθεί προ
πολλού, από την εποχή των διαδηλώσεων
εκατομμυρίων οργισμένων «μακεδονομά
χων» και από τότε που η κυβέρνηση
Ανδρέα Παπανδρέου έκλεισε τα βόρεια
σύνορα, στις απαρχές της δεκαετίας του
1990. Σήμερα, παρά τους θεατρινισμούς
των πολιτικών πρωταγωνιστών και παρά
την παραπληροφόρηση των στρατευμένων MME, η πραγματικότητα συνεχίζει
ακάθεκτη την πορεία της εκτός των ελληνι
κών συνόρων. Οι πρόσφατες δηλώσεις
του υπουργού Εξωτερικών της ΠΓΔΜ
Αντόνιο Μιλόσοσκι δείχνουν πως τουλάχι
στον η ηγεσία της γεπονικής χώρας την
αντιλαμβάνεται ίσως πολύ περισσότερο
από τον μέσο 'Ελληνα ψηφοφόρο. Ο Μιλόσοσκι δήλωσε πως «όσο λιγότερο το ζήτη
μα της ονομασίας της Δημοκρατίας της
Μακεδονίας χρησιμοποιείται για εσωτερι
κούς πολιτικούς σκοπούς στην Ελλάδα,
τόσο ευρύτερο θα είναι το πεδίο για την
εξεύρεση μίας λύσης η οποία θα απεικονί
ζει την πραγματικότητα στις διμερείς σχέ
σεις»10. Ίσως είναι επιτέλους καιρός να κοι
τάξουμε κι εμείς την πραγματικότητα αυτή
κατάματα.
<$^|
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Οι πολιτικές διαστάσεις
του σκανδάλου της Αιξωνής
του Ρεπόρτερ

Τα στοιχεία για την αμαρτωλή ιστορία της
Αιξωνής στη Γλυφάδα έχουν, όπως
μαθαίνουμε, κατακλύσει το γραφείο των
εφετών ανακριτών I. Σίδερη και I. Φιοράκη,
δίνοντας στην υπόθεση απρόβλεπτες
διαστάσεις. Μια αγοραπωλησία 600
στρεμμάτων δασικής έκτασης εξελίχθηκε σε
πρωτοφανές σκάνδαλο του παραδικαστικού
κυκλώματος, λόγω της εμπλοκής της
φυγόδικης Αντωνίας Ηλία. Πλαστές διαθήκες,
ανύπαρκτοι τίτλοι, κατασκευασμένα δημόσια
έγγραφα συνθέτουν τα πραγματικά
περιστατικά μιας υπόθεσης με 16 έω ς τώρα
κατηγορούμενους σε βαθμό κακουργήματος.
Ανάμεσά τους γνωστά ονόματα δικηγόρων της
Αθήνας και συμβολαιογράφοι, οι οποίοι
κατηγορούνται ότι συμμετείχαν, με τις
πράξεις τους, στο παράνομο κύκλωμα. Και,
όπως λένε οι πληροφορίες, έπεται συνέχεια
με νέα ηχηρά ονόματα, μετά τις αποκαλύψεις
κάποιων εκ των κατηγορουμένων.

προστασία του περιβάλλοντος ε ί
ναι πρώτη προτεραιότητα της κυ
βέρνησης της Νέας Δημοκρατίας,
διακήρυξε πριν από λίγες ημέρες
ο πρωθυπουργός Κώστας Καρα
μανλής σε μια ακόμα προεκλογική έξαρ
ση. Μήπως, όμως, θα έπρεπε προηγου
μένως -γ ια να μην εκ τεθ εί- να ψάξει το
παρελθόν κορυφαίων στελεχών του κόμ
ματός του οι οποίοι εμπλέκονται στην
μεγαλύτερη, ίσως, επιχείρηση καταπά
τησης δημόσιας ακίνητης περιουσίας.
Πρόκειται για την υπόθεση της Αιξωνής
στη Γλυφάδα και την επιχείρηση κατα
πάτησης 620,8 στρεμμάτων, η αξία της
οποίας υπολογίζεται σε περισσότερα
από 500 εκατ. ευρώ (170 δις δρχ.). Ό ,τι
δηλαδή απέμεινε από μια έκταση συνο
λικά 15.000 στρεμμάτων, η οποία επί 100
χρόνια έχει γίνει βορά ιδιωτικών συμφε
ρόντων.
Για το κύκλωμα που επιχείρησε να κά
νει δική του την τεράσ τια ακίνητη περι

Η

Γ Ι,η
Διεθνές Συνέδριο Real Estate
με θέμα τις «σύγχρονες μορ
φές επενδύσεων στην αγορά
ακινήτων» διοργάνωσε στις 6 &
7 Ιουνίου 2007 το δικηγορικό
γραφείο Λυκουρέζου στο ξενο
δοχείο Μεγάλη Βρετανία. Δεν
παρακολουθήσαμε, φυσικά, τις
εργασίες του συνεδρίου, τις
εργασίες του οποίου επρόκειτο
να κηρύξει ο υπουργός Οικονο
μίας και Οικονομικών κ. Γεώργιος Αλογοσκούφης. Πληροφορηθήκαμε όμως ότι παρα
βρέθηκε ο υφυπουργός Οικο
νομίας και Οικονομικών κ. Πέ
τρος Δούκας, εναγκαλιζόμενος
μάλιστα θερμώς τον διοργανω
τή έγκριτο νομικό. Όλα αυτά
ενώ βρίσκονται εν εξελίξει η
υπόθεση οικοπεδοφαγίας της
Αιξωνής για την οποία κατηγο-
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ουσία έχουν ήδη προφυλακιστεί τέσσε
ρις, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με περιορι
στικούς όρους ο γνω στός μεγαλοδικηγόρος και πρώην ευρωβουλευτής του
ΠΑΣΟΚI. Σταμούλης. Εμπλοκή στην ίδια
υπόθεση έχει και ο επίσης γνωστός μεγαλοδικηγόρος Αλέξανδρος Λυκουρέζος, πρώην βουλευτής τη ς Νέας Δημο
κρατίας και ένας από τους βασικούς πυ
λώνες υπεράσπισης τω ν εμπλεκομένων
στο σκάνδαλο των ομολόγων σήμερα.
Όπως αποκαλύπτουμε σήμερα στην
ίδια υπόθεση (που δημοσίευσε πρώτη η
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία), εμπλέκεται
άμεσα και ο υπουργός Εσωτερικών Δη
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο
καθηγητής κ. Προκοπής Παυλόπουλος.
Ο «πρώτος τη τάξει» υπουργός της κυ
βέρνησης Καραμανλή, ο πρώην βουλευ
τή ς τη ς Νέας Δημοκρατίας και ο ευρω
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέλαβαν να
υπερασπιστούν τα δικαιώ ματα των ψευδο-ιδιοκτητώ ντης έκτασης, δηλαδή μιας

Τ α α κ ίν η τα και τα ομόλογα
ρείται και ο κ. Λυκουρέζος, αλ
λά και η υπόθεση των ομολό
γων στην οποία εμπλέκεται ο κ.
Δούκας, ενώ ο κ. Λυκουρέζος
έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό
υπερασπιστικό ρόλο. Δική του
ιδέα να ήταν άραγε η ανάθεση
της υπόθεσης σε εφ έτη ανακρι
τή; Δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
Την προηγουμένη, όμως, του
«διεθνούς συνεδρίου» για το
Real Estate δημοσιεύτηκαν
στον ημερήσιο Τύπο ρεπορτάζ
σαν κι αυτό που ακολουθεί:

TOTETATET
ΚΟΥΡΗ-ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ
«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην
κατάθεση του Γ. Κουρή, γ.γ. του
υπουργείου Οικονομίας, στον
ανακρπή κ. Λιόγα προκαλεί η
επίκληση εκ μέρους του διαλό

γου που είχε με τον συνήγορο
της «Ακρόπολις» κ. Αλ. Λυκουρέζο, ο οποίος φ έρεται να του
είπε ενώπιον του υφυπουργού
Π. Δούκα ότι ο Πρινιωτάκης δεν
τον εμπλέκει στην υπόθεση.
Σύμφωνα με τον κ. Κουρή, η συ
νάντηση αιπή έγινε προ διμήνου στο γραφείο του κ. Δούκα
στο Γενικό Λογιστήριο του Κρά
τους. Το ερώτημα που αναφύε
τα ι εδώ είναι για τί είχε ραντεβού
ο υφυπουργός Οικονομίας Π.
Δούκας με τον δικηγόρο Α. Λυκουρέζο, που είναι συνήγορος
της οικογένειας Πρινιωτάκη.
Σχετικά με την κατάθεση του
κ. Γ. Κουρή, ο Αλ. Λυκουρέζος
έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Προ 2 μηνών περίπου επισκέφθηκα τον υφυπουργό Οικονο
μικών κ. Π. Δούκα για να τον

προσκαλέσω να απευθύνει χαιρετισμό-σύντομη ομιλία στο συ
νέδριο, που οργανώνει το γρα
φ είο μου στις 6 και 7 Ιουνίου
στο Ξενοδοχείο τη ς Μ. Βρετα
νίας, με θέμα “Σύγχρονες μορ
φ ές επενδύσεων στην αγορά
ακινήτων” . Κατά τη διάρκεια
τη ς σύντομης παραμονής μου
στο γραφ είο του κ. Δούκα εισήλθε ο κ. Γ. Κουρής, για κάποι
ους υπηρεσιακούς λόγους, και
πριν αναχωρήσω είχαμε μια ολιγόλεπτη συζήτηση για το επί
καιρο θέμα των ομολόγων. Δεν
ενθυμούμαι το περιεχόμενο της
συνομιλίας μας, έχω όμως χρέ
ος να δηλώσω ότι οι κ.κ. Σ. και
Θ. Πρινιωτάκης, σε σχετικές
ερω τήσεις κατά τη διάρκεια της
συνεργασίας μου μαζί τους, με
διαβεβαίωσαν ότι δεν γνωρί-

οργανωμένης ομάδας ανθρώπων που
θέλουν να οικειοποιηθούν τη δημόσια
περιουσία.
Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του ο κ.
Λυκουρέζος έχει δηλώσει ότι «δεν είναι
δυνατόν να διώκεται ένας δικηγόρος
επειδή είναι υπερασπιστής των θέσεων
ενός πελάτη του». Έ γκριτοι νομικοί θέ
τουν εξάλλου το ερώτημα αν πρέπει «να
ενοχοποιούνται συλλήβδην οι δικηγόροι
που εκπροσώπησαν στα δικαστήρια τον
πελάτη τους». Το θέμα είναι αρκούντως
σοβαρό, καθώς άπτεται τη ς ιδιαίτερης
σχέσης εμπιστοσύνης πελάτη-δικηγόρου που διέπει το νομικό μας σύστημα
και η οποία έως τώ ρα θεω ρείται αδιατάρακτη. «Εκτός και εάν ο δικηγόρος συμ
μετέχει ενεργά στη διάπραξη των αδικη
μάτων και αποδεικνύεται από τα στοιχεία
της δικογραφίας», φ αίνεται πως απα
ντούν οι ανακριτές. Στην πράξη, οι συνή
γοροι των καταπατητών έδιναν πραγμα
τικές μάχες μέσα στις δικαστικές αίθου
σες με αντιπάλους τον Δήμο Γλυφάδας
και μια χούφτα δυναμικών πολιτών που
ήθελαν να σώσουν το βουνό από την οι
κοπεδοποίηση και την τσιμεντοποίηση.
Και ο πολυπράγμων κ. Π. Παυλόπουλος,
κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος
κόμματος, ορκισμένος στο Σύνταγμα να
υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον ε ί
χε πελάτες ανθρώπους οι οποίοι κατηγορήθηκαν και τελικά καταδικάστηκαν

σε πολυετή φυλάκιση για πλαστογρα
φ ίες και μηχανορραφίες, με σκοπό τον
αποχαρακτηρισμό τη ς έκτασης στην πε
ριοχή της Αιξωνής.
Σε καμιά περίπτωση, βέβαια, δεν ποινικοποιείται το δικαίωμα κάθε δικηγόρου
να υπερασπίζεται τον πελάτη του και ο
καθένας πρέπει να έχει την ευκαιρία της
υπεράσπισης. Όμως, εδώ έχουμε να κά
νουμε με πολιτικούς πρώτης γραμμής,
που υποτίθεται ότι έχουν ταχθεί στην
υπηρεσία τη ς πατρίδας και οιαδήποτε
ενέργεια που προκαλεί βλάβη στο κρά
το ς και τους πολίτες είναι κατακριτέα.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την

αρχή'·
ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Εδώ και δεκαετίες οι κάτοικοι της Αιξωνής παλεύουν με μεγάλα συμφέροντα
που θέλουν να κάνουν κτήμα τους 620
στρέμματα στο βουνό, τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί δασική έκταση κι αυτό
επιβεβαιώνεται και από προπολεμικές
φω τογραφίες. Η υπόθεση της Αιξωνής
ήλθε πάλι πρόσφατα στη δημοσιότητα,
όταν το Τριμελές Εφετείο Κακουργημά
των Αθηνών καταδίκασε έναν έμπορο,
έναν δικηγόρο και μία συμβολαιογράφο
για παράνομη αγοραπωλησία τεράστιας
έκτασης. Οι ποινές ήταν έως 12 χρόνια
και μεγάλα χρηματικά πρόστιμα. Η υπό
θεση άνοιξε όταν οι εφ έτες ανακριτές, οι

οποίοι ερευνούν τις παράνομες δραστη
ριότητες της πρώην δικαστικού Αντω
νίας Ηλία, την βρήκαν να έχει εμπλακεί,
κι αυτή, στην υπόθεση εκδίδοντας θετι
κή απόφαση για τους καταπατητές.
Η προσπάθεια της καταπάτησης της
έκτασης έχει πολύ παρελθόν και αυτό
αποκαλύπτουμε σήμερα: Το 1995 το Ε'
τμήμα του Συμβουλίου της Επικράτειας
συνέρχεται για να δικάσει αίτηση του Δ.
Μαμμά, ο οποίος διεκδικεί 11,2 στρέμ
ματα στην περιοχή «Κάτω Πυρναρί-Πυροβολεία» του δήμου Γλυφάδας. Πρό
κειται για έκταση που αποτελεί μέρος
των 660 στρεμμάτων που διεκδικούν να
αποχαρακτηρίσουν οι μεγαλοκαταπατητές. Δικηγόρος του διεκδικητή ο κ. Προ
κοπής Παυλόπουλος, επιφανές στέλε
χος της ΝΔ την εποχή εκείνη και ύστερα
από λίγους μήνες βουλευτής Επικράτει
ας. Τι ζητούσε ο έγκριτος συνταγματολόγος; Να... ξεχάσει το Δημόσιο την
έκταση που του ανήκει και να χαρακτηρι
σ τεί μη δασική, ώστε να κτιστούν ανε
μπόδιστα δεκάδες σπίτια στο «φιλέτο»
του βουνού με την τεράστια αξία.
Παρότι ο κ. καθηγητής γνωρίζει άριστα
τους νόμους, πρόεδρος του τμήματος
του ΣτΕ ήταν ευτυχώς ο γνωστός για τις
μάχες του για την προστασία των δασών
Μιχάλης Δεκλερής. Έ τσι η αίτηση απορ
ρίπτεται με απόφαση που εκδίδεται το
1998. Ο κ. Παυλόπουλος, βουλευτής

της Ν έ α ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς
ζουν τον κ. Κουρή και δεν είχαν
οιαδήποτε επαφή ή συνδιαλλα
γή μαζί του».

TO REAL ESTATE
ΤΟΥΣ... ΕΝΩΝΕΙ
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Δεν χρειάζονται σχόλια εκ μέ
ρους μας. Για να πλουτίσετε,
όμως, και άλλο τις γνώσεις σας
από όσα απίθανα συμβαίνουν
επί ΝΔ, αναδημοσιεύουμε όσα
ενδιαφέροντα έχει δημοσιεύσει
σχετικά το γνωστό blogPress.

g r «Καλεσμένη στο συνέδριο εί
ναι και η κ. Δίκα Αλογοσκούφη,
σύζυγος του υπουργού Οικονο
μίας και ειδική στο Real Estate
στη χώρα μας, αν κρίνουμε και
από την πλούσια φορολογική
της δήλωση. Έχουν κι άλλα κοι
νά όμως οι δύο τους α υτήν την

περίοδο. Ο Α. Λυκουρέζος είναι
δικηγόρος του Θ. Πρινιωτάκη
της χρηματιστηριακής “Ακρόπολις", που είναι μπλεγμένος
άγρια σ το σκάνδαλο των ομολό
γων, όπως και ο υπουργός Οικο
νομίας. Πρόσφατα, το Θέμα
αποκάλυψ ε ότι ο μεγαλοδικηγόρ ο ς είχ ε συναντήσει τον υπουρ
γό σ το υπουργείο για τις ανα
γκαίες μεσολαβήσεις. Κι α ς εί
ναι, φαινομενικά, οι δύο πλευ
ρ ές “α ντίπ α λες”. Μ πορεί να
β ρ εθ εί η λύση μέσω των επενδύ
σεων... real estate;»
Ενδιαφέρον πράγματι το ερώ
τημα. Προ ολίγων μηνών πά
ντως, λέγετα ι ότι είχε ξεσπάσει
άγρια διαμάχη μέσα στην κυ
βέρνηση και κυρίως μεταξύ του
υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας και του υπουργείου Τουρι

σμού με αφορμή το θέμα που
είχε δημιουργηθεί με τις επιδο
τήσ εις για την κατασκευή νέων
ξενοδοχείων που προωθούσε
το πρώτο. Η γαλάζια διαπλοκή
επί του προκειμένου ήταν,
όπως φαίνεται, μεγάλης έκτα
σης και για το λόγο αυτό το Μαξίμου διέταξε να θαφ τεί όπως
όπως το θέμα. Παρόλα αυτά οι
διαρροές μιλάνε ακόμα για μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλοκατασκευαστές που θέλουν
να φτιάξουν νέα πολυτελή ξε
νοδοχεία στη νοτιανατολική πε
ρίμετρο της Αττικής και συνερ
γάζονται επαγγελματικά με την
κτηματομεσιτική εταιρεία που
ανήκει στη σύζυγο του υπουρ
γού Οικονομίας.
Στο τχ. 884 του Αντί είχαμε πε
ριγράφει αναλυτικά μερικές εν

διαφέρουσες πτυχές του «χο
ρού δισεκατομμυρίων και σκαν
δάλων στο real estate». Γράψα
με τό τε μεταξύ άλλων: «Δεκά

δες εκατομμύρια ευρώ ρίχνο
νται στο μύλο συγκεκριμένων
επιχειρηματιών οι οποίοι πρω
ταγωνιστούν την περίοδο αυτή
στην αγορά του real estate. Μ ε
αδιαφανείς διαδικασίες, υπόγει
ες διεργασίες και ατελείωτο
«μαύρο» χρήμα παραχωρούνται
δημόσια ακίνητα ή γίνονται χ α 
ριστικές συμφωνίες με εταιρείες
πολλαπλά ευνοημένες και στο
παρελθόν. Οι πλέον ισχυροί παί
κτες στην αγορά του real estate
τη στιγμή αυτή είναι δύο: Η Διε
θνής Τεχνική του μεγαλοεργολάβου Μπάμπη Βωβού και η
Lamda Development του μεγαλοτραπεζίτη Σπύρου Λάτση».
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πλέον τηρ εί σιγή ιχθύος, αφού το θέμα
είναι «καυτό». Και εδώ δεν χωρά η εξή
γηση ότι υπερασπιζόταν τον πελάτη του.
Ό λοι γνωρίζουν ότι η Αιξωνή είναι δασι
κή έκταση και όποιος προσπαθεί να την
κάνει κτήμα του είναι κοινός καταπατη
τής. Μήπως ο κ. Παυλόπουλος δεν είχε
δει τις αεροφωτογραφίες που έδειχναν
την προηγούμενη κατάσταση της περιο
χής; Βεβαίως και τις είχε δει και όφειλε
να αρνηθεί να υπερασπιστεί έναν «κοινό
εγκληματία», ειδικά μάλιστα αφού ο νυν
υπουργός ήταν βασικό στέλεχος της Ν Δ
και στενός συνεργάτης του πρωθυπουρ
γού.
Ο σημερινός υπουργός Εσωτερικών
δεν ήταν ένας τυχαίος δικηγόρος για
θέματα που αφορούν δασικές εκτάσεις
ή άλλα συμφέροντα που έχουν σχέση με
ακίνητα. Πρόκειται για τον «εκλεκτό»
γνωστών επιχειρηματιών που διεκδικούν ακίνητα-χρυσάφι. Στο παρελθόν
έχει υπερασπιστεί μεγάλες καταπατή
σεις όπως στην περίπτωση τη ς ετα ιρ εί
ας ΚΙΣΣΟΣ που διεκδικούσε 2.000
στρέμματα στον Χορτιάτη, της Σάνη
Α.Ε. στην Χαλκιδική, την υπόθεση με το
κτήμα Θων (που έβαλε τελικά στο χέρι ο
γνωστός επιχειρηματίας Μπάμπης Βω
βός) ή την περίπτωση της μεταφοράς
συντελεστή δόμησης για γνωστούς κα
τασκευαστές που κερδίζουν δισεκατομ
μύρια. Είναι, τέλος, ο ίδιος που υπερα
σπίστηκε πρόσφατα με θέρμη την ανα
θεώρηση του άρθρου 24 για τα δάση
-τη ν οποία επιχειρεί να περάσει η κυ
βέρνηση. Μια διάταξη που θα σημάνειτο
τέλος για εκατομμύρια στρέμματα δασι
κών εκτάσεων σε όλη την Ελλάδα. Φαίνε
τα ι πραγματικά σαν να είναι ο κ. Παυλό
πουλος «κολλημένος» με τα δάση...
Όσο για τους άλλους δικηγόρους; Η
ιστορία τους, και με δικόγραφα που έχει
το Αντί στα χέρια του, έχει ως εξής: Τον
Απρίλιο του 2002 το Β' Τμήμα του ΣτΕ
συνέρχεται για να δικάσει αίτηση του
2000 που είχαν καταθέσει οι Κ. Γεωργί
ου, έμπορος, και Τζων Κωνσταντινίδης,
δικηγόρος, κάτοικοι Μ. Βρετανίας. Οι
δύο τους -προσφάτως καταδικασθέντες για επιχείρηση παράνομης αγορα
πωλησίας της έκτασης των 620 στρεμ
μάτων στην Αιξωνή- ζητούν να ακυρω
θούν παλαιότερες αποφάσεις που τους
εμπόδιζαν να αναγνωριστούν τα δικαιώ
ματα κυριότητας επί της ιδιοκτησίας αυ
τής. Μάλιστα, το 2000, το Μεικτό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, που συστάθηκε με
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απόφαση των υπουργείων Οικονομικών
και Γεωργίας, είχε αποφανθεί ότι η συ
γκεκριμένη έκταση, όπως και άλλα
28.000 στρέμματα στην ίδια περιοχή
ανήκουν στο Δημόσιο και είναι δάση.
Την αίτηση των δύο καταπατητών υπε
ρασπίζεται στο ΣτΕ ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, βουλευτής τη ς ΝΔ (τότε δεν
ίσχυε το ασυμβίβαστο). Είναι δηλαδή ο
συνήγορος των δύο που επιχειρούν δολίως να αποχαρακτηρίσουν και να αξιοποιήσουντα οικόπεδα-φιλέτα. Το ΣτΕ με
απόφασή του τον Μάιο του 2002 παρα
πέμπει την αίτηση στο Διοικητικό Πρω
τοδικείο Αθηνών.
Στο Πρωτοδικείο γράφ εται ο επίλογος
της απίστευτης ιστορίας διαπλοκής μεγαλοκαταπατητών, πολιτικών και διάφο
ρων συμφερόντων. Οι δύο φερόμενοι ως
ιδιοκτήτες καταθέτουν αίτηση στις
11/9/2002 ζητώντας και πάλι την «απε
λευθέρωση» τη ς έκτασης. Δικηγόροι
τους είναι τό τε ο κ. Ιωάννης Σταμούλης
(πρώην ευρωβουλευτής και πρώην νο
μάρχης Βοιωτίας) και ο κ. Κων. Λιδωρίκης. Ως εκ θαύματος η αίτησή τους δικά
ζεται μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα,
στις 8/10/2002. Ποιος «σπρώχνει» την
υπόθεση; Η εμπλεκόμενη στο παραδικαστικό κύκλωμα,, πρώην ανακρίτρια και
φυγόδικη Αντωνία Ηλία. Μάλιστα, πέραν
κάθε λογικής, εκδίδει απόφαση υπέρ
των καταπατητών και τους επιτρέπει να
εγγράφουν το ακίνητο στο υποθηκοφυ
λακείο. Ευτυχώς, παρεμβαίνει ο νυν ε ι
σαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Σανίδάς
και η «ύποπτη» απόφαση τη ς Α. Ηλία
ανατρέπεται.
Αυτό που μένει, όμως, είναι ό τι ο Δήμος
Γλυφάδας και ο Σύλλογος για την Προ
στασία του Υμηττού παλεύουν με μια
Λερναία Ύδρα, τα κεφάλια τη ς οποίας
αγγίζουν τον πολιτικό και δικαστικό χώ
ρο. Άλλωστε, στην «γκρίζα ζώνη» της
Γλυφάδας έχουν συμφέροντα και ιδιο
κτησίες πολλοί γνωστοί πολιτικοί, επιχει
ρηματίες, βουλευτές, στελέχη τη ς δημό
σιας διοίκησης, ακόμη και κοινωφελή
Σωματεία... Γιατί σιωπά σήμερα ο κ.
Παυλόπουλος, ενώ η υπόθεση έχει βγει
στον αέρα;
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ
Η ιστορία τη ς καταπάτησης των 620
στρεμμάτων έχει ιστορία... 170 ετών. Με
τά την Επανάσταση του 1821, ένας τσ ι
φλικάς αγοράζει γη στους Τράχωνες
(Ελληνικό) και μέσα από δαιδαλώδεις

διαδικασίες η έκταση περιέρχεται στα
χέρια του Κων. Καραπάνου, βουλευτή
και υπουργού στα τέλη του 19ου αιώνα.
Η οικογένεια Καραπάνου, εκμεταλλευό
μενη και την ισχυρή πολιτική της δύναμη
αποκτά ένα... κτήμα 36.000 στρεμμάτων,
όχι στους Τράχωνες, αλλά στην περιοχή
της Γλυφάδας και οι κα τα τμ ή σ εις και
πωλήσεις συνεχίζονται α νεξέλεγκ τες μέ
χρι τη δεκαετία του 1990. Το 1997 βγαί
νει στο φως η συγκλονιστική ιστορία
μιας από τις μεγαλύτερες καταπατήσεις
στην Ελλάδα, μέρος τη ς οποίας είναι και
τα επίμαχα 620 στρέμματα. Τότε, ένας
90χρονος πουλάει αυτή την έκταση σε
δύο Κύπριους έναντι τη ς εξευτελιστικής
τιμής των 110 εκστ. ευρώ. Η «καραμπινά
τη» κομπίνα κινεί το ενδιαφέρον των ει
σαγγελέων οι οποίοι ασκούν διώξεις
στον πωλητή, τους αγοραστές και τη
συμβολαιογράφο για κακουργήματα. Οι
δύο Κύπριοι, όμως, δεν το βάζουν κάτω
και το 1998 επιχειρούν να μετεγγράψουν
το ακίνητο στο υποθηκοφυλακείο Παλαι
ού Φαλήρου. Η υπόθεση κολλάει ξανά,
αλλά το 2000 οι «ιδιοκτήτες» επανέρχο
νται και ζητούν από το ν προϊστάμενο της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών I. Σακελλάκο
να απελευθερώσει την έκταση. Η εισή
γηση του εισαγγελέα είναι καταπέλτης,
αφού μετά από έρευνα αποκαλύπτεται
ό τι ο 90χρονος πούλησε με πλαστά έγ
γραφα «αέρα», διό τι η έκταση ανήκει στα
36.000 στρέμματα δάσους. Μάλιστα,
στα 11.000 από αυτά έχει κτισ τεί η σημε
ρινή Γλυφάδα!
Ακόμη και όταν το Μ εικτό Γνωμοδοτικό
Συμβούλιο χαρακτηρίζει τελεσίδικα την
έκταση δασική, επομένως δημόσια, οι
Κύπριοι προσφεύγουν στο ΣτΕ και στο
Πρωτοδικείο, εκεί όπου... συναντούν την
Αντωνία Ηλία μ ε τά γνωστά αποτελέσμα
τα. Το πιο εντυπωσιακό τη ς υπόθεσης εί
ναι ότι επτά χρόνια μετά το πόρισμα του
Μ εικτού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου αυ
τό δεν έχει γίνει αποδεκτό από τα υπουρ
γεία Οικονομικών και Γεωργίας ώστε το
Δημόσιο να διεκδικήσει την έκταση. Τί
σημαίνει αυτό; Ό τι η έκταση τεμαχίζεται,
πωλείται με προσύμφωνα, νύκτα χτίζο
νται δεκάδες αυθαίρετα και η περιοχή
βρίσκεται στο έλεος των καταπατητών.
«Περίεργες» φ ω τιές ανάβουν κάθε χρό
νο καίγοντας τα 80.000 δέντρα που είχαν
φ υτευτεί πριν από χρόνια και τεράστια
ποσά διακινούνται αφού η αξία της γης
στην περιοχή εκτιμά τα ι σε πάνω από 1
εκατ. ευρώ το στρέμμα.
|S|J

Ο νόμος Βενιζελου στοιχειώνει τον Τύπο
εκδικητικός, ληστρικός καιτυπ ογράφοι, τεχνικοί και το λοιπό προσωπι οποίο ζήτησε και πήρε γνωμοδότηση
κτόνος νόμος Βενιζελου, εξαικό εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τ ε  για το αν ο κ. Παναγόπουλος έχει τα
τία ς του οποίου το Α ντί πέρασε
ράστια προβλήματα, και όχι μόνο οικο προσόντα να παραμείνει στην ΕΡΤ ως
πρόσφατα μια μεγάλη περιπέ νομικά.
αναπληρωτής πρόεδρος, μέχρι τη λήξη
τεια , ήλθε και πάλι στην επικαιΚαι δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και το
και τη ς θητείας -α υτή την εβδομάδαρότητα, με αφορμή μια μήνυση που κα θέμα τω ν «περίεργων» αναθέσεων για του Διοικητικού Συμβουλίου τη ς ΕΡΤ,
τέθεσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ πανάκριβες, αλλά και για αμφιλεγόμε ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα η
βουλος τη ς ΕΡΤ Χρ. Παναγόπουλος σε
νες έω ς επικίνδυνες, τηλεοπ τικές εκπο διαδικασία εκλογής νέου προέδρου.
βάρος τη ς εβομαδιαίας εφ ημερίδας Το
μπές, ενώ από την άλλη πλευρά το πα
Να σημειωθεί ότι, τον Δεκέμβριο του
Παρόν, από την οποία αξιώ νει αποζη
ρεχόμενο πρόγραμμα τη ς δημόσιας τη  2004, όταν ο κ. Παναγόπουλος ορίσθη
μίωση 2.500.000(!) ευρώ, ως αποζημίω λεόρασης καθίσταται, για το τηλεοπ τι κε ως πρόεδρος τη ς ΕΡΤ -άραγε, τό τε
ση για ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμά
κό κοινό, όλο και περισσότερο κακέκτυ ο κ. Ρουσόπουλος είχε ζητήσει τη γνω
της που θεώρησε ό τι τον θίγει.
πο τω ν καναλιών δεύτερης κατηγορίας.
μάτευση του ΕΣΡ για την ικανότητα του
Αναφορικά με αυτό καθαυτό το δημο
Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι τον κ.
νέου προέδρου;- ο ίδιος ο υπουργός
σίευμα είναι γεγονός ό τι η ιστορία τη ς
Παναγόπουλο έσπευσε να καλύψει ο
Προεδρίας, μαζί με τον υπουργό Οικο
ΕΡΤ, από την εποχή ακόμα τη ς ίδρυσής
προϊστάμενός του υπουργός Προεδρίας
νομικών Γ. Αλογοσκούφη, είχαν προ
της, ήταν πάντα μια πικρή ισ τορία και
Θ. Ρουσόπουλος. Η κάλυψη του υπουρ σπαθήσει να «περάσουν» μια κοινή
ως τέτο ια παραμένει μέχρι σήμε
υπουργική απόφαση, με την
ρα, παρά τ ις π ερί του αντιθέτου
οποία ο κ. Παναγόπουλος θα
διακηρύξεις από αρμόδιους και
έμενε πρόεδρος για μια κανονι
αναρμόδιους π ερί τα ραδιοτηλεο
κή πενταετή θητεία, δηλαδή μέ
πτικά πράγματα στη χώρα μας. Η
χρι το 2009, και όχι για το υπό
διαπίστωση αυτή, μάλιστα, έχει
λοιπο της θητείας του προγούκαταγραφεί και συνεχίζει να κατα
μενου προέδρου Αγγ. Στάγκου,
γράφεται σε πλείστα δημοσιεύμα
που έληγε κανονικά τον Απρίλιο
τα, που έχουν δ ει το φως κατά και
του 2007, όπως ορίζει ο νόμος
ρούς σε όλα σχεδόν τα -έντυπ α
για την περίπτωση ενδιάμεσης
κυρίως- μέσα ενημέρωσης.
αντικατάστασης του προέδρου.
Ευτυχώς, όμως, οι δυο υπουρ
Τώρα, γ ια τί το συγκεκριμένο δη
γο ί αντιλήφθηκαν τη γκάφα που
μοσίευμα τη ς εν λόγω εφ ημερίδας
είχαν κάνει και απέσυραν έγκαι
ενόχλησε τόσο τον κ. Παναγόπουρα την κοινή απόφασή τους.
λο είναι φυσικά προσωπικό του θέ Το κτίριο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, όπου πολλά
Σχετικά, πάντως, με τη μήνυση
μα. Ωστόσο, θα πρέπει να επιση- συμβαίνουν, αλλά λίγα λέγονται ανοιχτά...
του κ. Παναγόπουλου εναντίον
μανθεί ότι τα σ τοιχεία του ρεπορ
γού μάλιστα δεν αφορούσε μόνο τη μή της εφημερίδας Το Παρόν, η οποία θα
τάζ που δημοσίευσε το Παρόν και τα
οποία αφορούσαν την αποκάλυψη φ αι νυση σε βάρος τη ς εφημερίδας Το Πα εκδικαστεί τον ερχόμενο Ιανουάριο, πα
ραμένει ανοιχτό το ηθικό θέμα που προ
νομένων εκτεταμένης διασπάθισης δη ρόν, αλλά και το θέμα που ξέσπασε την
περασμένη εβδομάδα από νέο δημοσί κύπτει, καθώς με αυτήν, εκτός από το ότι
μόσιου χρήματος -μ η ν ξεχνάμε ό τι στα
απειλεί με στραγγαλισμό την ίδια την έκ
ευμα τη ς ίδιας εφημερίδας, αλλά και της
έσοδα της ΕΡΤ σ υμμετέχει σύμπας ο
δοση της εφημερίδας, πλήττει σοβαρά
οικονομικής Ημερήσιας, σχετικά με την
ελληνικός λαός, με το χαράτσι που του
και κάθε έννοια ελευθερίας της δημοσιο
έχει επιβληθεί διά νόμο υ- στηρίζονται παράνομη παραμονή του κ. Παναγόπουλου στη θέση του προέδρου, καθώς η γραφικής έκφρασης και κυρίως της δη
σε συγκεκριμένες απ οδείξεις, που η
μοσιογραφικής έρευνας. Αρχές, δηλα
θητεία του έληξε ήδη τον περασμένο
εφημερίδα π αραθέτει αναλυτικά.
Απρίλιο. Το γεγονός αυτό, βέβαια, καθι δή, που είναι κατοχυρωμένες από το Σύ
Στοιχεία που αφορούν υπέρογκες
αμοιβές και κυρίω ς πρόσθετα «δωράστά παράνομες όλες τις αποφάσεις και νταγμα της χώρας και στις οποίες η απά
κια» αρκετών εκατοντάδω ν χιλιάδω ν ευ τις διάφορες διαχειριστικές πράξεις που ντηση, εκείνων που θεωρούν ότι θίγο
νται, δεν μπορεί να είναι ούτε η λογοκρι
ρώ σε ελάχιστους ανώ τερους υπαλλή έκανε στο διάστημα των δυο μηνών που
σία και η φίμωση των δημοσιογράφων,
λους («μπόνους», επειδή απλώς έκαναν
ακολούθησαν μέχρι σήμερα.
ούτε ο στραγγαλισμός και η εξόντωση
τη δουλειά τους, όπως επ ισημαίνει η
Για τον λόγο αυτό άλλωστε, ο ίδιος ο
εφημερίδα), σε μια περίοδο, μάλιστα,
υπουργός Π ροεδρίας προσέφυγε στο των μέσων στα οποία εργάζονται.
που οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ δημοσιο
Τ.Κ.Δ.
Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, από το
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Ο τυποκτόνος νόμος και το Αντί
Με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια του, με την εξοντωτική
αποζημίωση των 81.000 ευρώ που επιδικάστηκε σε βάρος
του, μετά από μήνυση του Βλάση Φρυσίρα (μια περιπέτεια
που απείλησε σοβαρά τη συνέχεια της έκδοσής του και η
οποία ξεπεράστηκε τελικά χάρη στην αποφασιστική
συμπαράσταση των φίλων και των αναγνωστών του), το Αντί
έστειλε μια επιστολή σε όλα τα μέλη του ελληνικού
κοινοβουλίου, ζητώντας τους, μεταξύ άλλων, να εκφράσουν

Δικηγορικά γραφεία «εξασκούνται» στην
κατασκευή αστικών διεκδικήσεων
έναντι του Τύπου
Ο νόμος 1178/81, με τον οποίο το πε
ριοδικό Αντί καταδικάστηκε πρόσφατα
σε μια βαρύτατη χρηματική αποζημίω
ση και κινδύνευσε με λουκέτο, αποτελεί
άλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση
των ανελεύθερων και αντιδημοκρατικών νόμων, που σφραγίζουν το πολιτικό
μας σύστημα και συνάμα της απέρα
ντης υποκρισίας και διγλωσσίας των
βασικών του εκπροσώπων, τη ς ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ.
Ο αρχικός νόμος αποτελεί προϊόν τη ς
κυβέρνησης τη ς ΝΔ, το φθινόπωρο του
1980 και το σχετικό νομοσχέδιο έφ ερε
τον προσχηματικό τίτλο περί προστα
σίας της ελευθερίας του Τύπου..! Το
ΚΚΕ το είχε καταψηφίσει και καταδικά
σει από τό τε ρητά και απερίφραστα, ως
τυποκτόνο. Οι κομμουνιστές βουλευτές
είχαν καταγγείλει δημόσια ότι ο νόμος
έρχεται να ικανοποιήσει αξιώ σεις και
σκοπιμότητες των συγκροτημάτων στο
χώρο του Τύπου και, ακόμη, ό τι αποτε
λεί το προοίμιο νέων ανελεύθερων μέ
τρων, που σχεδιάζονται «εν κρυπτώ».
Το ΠΑΣΟΚ είχε διαφωνήσει με το «κατα
σκεύασμα» της κυβέρνησης της ΝΔ. Το
γεγονός αυτό όμως δεν οδήγησε στην
κατάργηση του αντιδημοκρατικού αυ
τού νόμου, όταν, λίγους μήνες αργότε
ρα, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές
τον Οκτώβρη του 1981 και ο Αντρέας
Παπανδρέου έγινε πρωθυπουργός της
χώρας. Αντίθετα, το αντιδημοκρατικό
«κατασκεύασμα» της ΝΔ δέχθηκε νέες
«βελτιώσεις» επί πρωθυπουργίας Κ. Ση
μίτη και υπουργίας Β. Βενιζέλου στο
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τη γνώμη τους για τον περίφημο νόμο Βενιζέλου. Ένα νόμο,
ο οποίος έχει καταστεί δαμόκλειος σπάθη που επικρέμεται
πάνω από τα μέσα ενημέρωσης -κυρίως τα έντυπα-,
απειλώντας άμεσα την ίδια την ύπαρξή τους.
Από τους 300 βουλευτές, όμως, στην επιστολή τουΛνπ
απάντησαν μέχρι στιγμής ορισμένοι των οποίων
δημοσιεύουμε τις απαντήσεις στη συνέχεια, με πρώτη την
απάντηση του γραφείου Τύπου του ΚΚΕ.

υπουργείο Τύπου και MME, όπως όλοι
γνωρίζουμε. Πάντα, βέβαια, στο όνομα
τη ς ελευθεροτυπίας, του περιορισμού
των καταχρήσεων του Τύπου σε βάρος
του πολίτη και τη ς προστασίας του
στοιχειώ δους δικαιώ ματος του τελ ευ 
ταίου στην ενημέρωση... !
Στη διάρκεια τη ς χρονικής αυτής πε
ριόδου, τόσο το ΚΚΕ όσο και συλλογι
κοί φ ορείς εργαζομένων στα Μέσα Μα
ζικής Επικοινωνίας έχουν πολλές φο
ρές ζητήσει την κατάργηση τη ς τυποκτόνας αυτής νομοθεσίας, αλλά καμιάς
κυβέρνησης μέχρι σήμερα δεν έχ ει
ιδρώσει το αυτί. Προφανώς, έχουν το υ ς
δικούς τους λόγους. Εμείς, για μια ακό
μη φορά, θέλουμε να καταγγείλουμε
ότι μόνο στην προστασία του δικαιώ μα
το ς στην ενημέρωση δεν στοχεύουν οι
τελευταίοι. Το γεγονός δεν γίνετα ι φα
νερό μόνον από την πρόσφατη σοβαρή
περιπέτεια του Αντί, ενός περιοδικού
που κυκλοφορεί εδώ και 35 ολόκληρα
χρόνια έχοντας μια σημαντική συμβολή
στο χώρο τη ς ενημέρωσης. Και άλλα
έντυπα έχουν υπ οσ τείτις συνέπειες του
αντιδημοκρατικού αυτού νόμου, ενώ οι
«παροικούντες την Ιερουσαλήμ» γνω ρί
ζουν ότι μέχρι και δικηγορικά γραφ εία
«εξασκούνται» στην κατασκευή αστι
κών διεκδικήσεων έναντι του Τύπου,
αναζητώντας ενδιαφερομένους και
αναλαμβάνοντας εργολαβικά τ ις σ χετι
κές υποθέσεις. Κι όλ’ αυτά, ενώ την ίδια
στιγμή το δικαίωμα τω ν εργαζομένων,
και του λαού γενικότερα, στην ουσια
στική ενημέρωση καταπ ατείται καθημε
ρινά και συστηματικά από το υ ς ιδιοκτή
τε ς τω ν μεγάλων συγκροτημάτων τω ν
MME, από τα λεγάμενα κρατικά MME

και το υ ς κάθε λογής «διαμορφωτές»
τη ς κοινής γνώμης. Ας ελπίσουμε, ότι η
π εριπ έτεια του Α ντί θα αποτελέσει ένα
«καμπανάκι κινδύνου» και θα δυναμώ
σ ει αποφασιστικά η πάλη των εργαζο
μένων, πρώτα και κύρια, αυτών στον
Τύπο και τα MME, ενάντια στους ανε
λεύθερους και αντιδημοκρατικούς νό
μους, γ ια ουσιαστική ενημέρωση και
πληροφόρηση.
Α ντώ νης Σκυλλάκος
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΚΚΕ
Δεν είχαμε την πολυτέλεια να κλείσει ίο Αντί
Το π ολίτευμα είνα ι Δημοκρατία, αλλά
το καθεστώ ς ιδιότυπο τηλεοπτικό. Σ’
αυτό ακριβώ ς το ιδιότυπο τηλεοπτικό
καθεστώ ς είνα ι δυνατόν να παραβιάζονται καθημερινά ο ι νόμοι και το Σύνταγ
μα, κυρίω ς όσον αφορά το άρθρο 15
που προβλέπει τη ν ανάγκη για αντικει
μενική και με ίσους όρους ενημέρωση,
καθώς και για εκπομπές λόγου, τέχνης
και π οιότητας, με σκοπό την πολιτιστική
ανάπτυξη τη ς χώρας, χω ρίς ουσιαστικά
να τιμ ω ρ είτα ι κανείς.
Είναι γνωστό ό τι για την περίπτωση
τη ς ραδιοφω νίας και τη ς τηλεόρασης
αρμόδιο ως προς την επιβολή ποινών
είνα ι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό
ρασης, οι αποφάσεις του οποίου, όμως,
υπόκεινται στον έλεγχο του Συμβουλί
ου τη ς Επικράτειας. Στο παρελθόν,
όταν οι αποφάσεις του ΕΣΡ υπόκεινταν
στον έλεγχο του υπουργού Τύπου, οι
αποφάσεις για επιβολή π ροστίμω ν πα
ρέμεναν κλεισ μένες στα συρτάρια των
υπουργών. Σήμερα πολύ συχνά ακυρώ
νονται από το ΣτΕ.

Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο όσον αφο
ρά τον Τύπο. Εκεί, εξακολουθεί να ισχύ
ει ο νόμος 1178/81, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον νόμο 2243/94, με τον
οποίο προβλέπεται ελάχιστη αποζημίω
ση 10 εκ. δρχ. λόγω ηθικής βλάβης για
δημοσιεύματα που έπληξαν την τιμ ή και
την υπόληψη τρίτω ν!
Ετσι, είναι δυνατόν να επιβάλλεται, δια
της λεγάμενης ενημερω διασκέδασης, η
εναλλακτική και η επ ιλεκτική ενημέρω 
ση, με τον λαό να π αραμένει ουσιαστικά
στο σκοτάδι, χω ρίς να π ληροφορείται
εκείνες τις ειδήσ εις που μπορεί να βελ
τιώσουν τη ζωή του. Είναι δυνατόν να
βλάπτεται η ψυχική υγεία και το πνευ
ματικό επίπεδο του συνόλου του πλη
θυσμού, που υποχρεώνεται να διασκε
δάζει ακόμη και παρακολουθώντας πού
θα αφοδεύσει μια τηλεοπ τική αγελάδα.
Αλλά, διάφορα μεμονω μένα πρόσωπα,
πολλά από τα οποία κατέχουν δημόσιο
αξίωμα -ά ρ α πρέπει να υπόκεινται στην
κριτική, ακόμη και στην πιο σ κληρή- εμ 
φανίζονται εξα ιρ ετικά προστατευμένα.
Πιστεύω ό τι ο συγκεκριμένος νόμος
δεν δρα απλώς εναντίον τη ς ελευθερίας
! του Τύπου. Συμβάλλει και στην προληππκή λογοκρισία. Ο φόβος τη ς επιβο
λής εξοντωτικών προστίμων αποτρέπει
τους δημοσιογράφους από το να προ
χωρήσουν σε αποκαλύψεις ή κριτική,
ενώ σε πολλές περιπτώσεις είνα ι δυνα
τόν ακόμη και να χάσουν τη δουλειά
τους, αν κάποιος εκδότης το υ ς θεωρή
σει επικίνδυνους για την τσέπη το υ .
Εξακολουθώ να πιστεύω πως «η δημο
σιογραφία υπάρχει για να λ έει περισσό
τερα και όχι λιγότερα» και θεωρώ κορυ
φαία τη ρήση του Μ άγερ «Η δημοσίευσις είναι ψυχή τη ς Δικαιοσύνης». Αν και
από τη δημοσιογραφία πέρασα στην
πολιτική, δεν έπαψα να συμφωνώ με τη
γνώμη του Τόμας Τζέφερσον «η βάση
, της κυβέρνησης είνα ι η γνώμη του λα
ού, όπως τη διαμορφώνουν τα Μέσα
Ενημέρωσης. Αν μου ζητούσαν να επιλέξω ανάμεσα σε κυβέρνηση χω ρίς
εφημερίδες ή εφ ημερίδες χω ρίς κυβέρ
νηση, θα επέλεγα το δεύτερο».
Από τα παραπάνω γίνετα ι αντιληπτό
ότι στο πλευρό του Α ντί και του εκδότη
του Χρήστου Παπουτσάκη στάθηκα όχι
μόνο λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης
και οικογενειακής φ ιλίας, αλλά επειδή
πιστεύω ό τι η αποστολή του Τύπου ε ί
ναι τόσο ιερή, ώ στε να του συγχωρού-

ντα ι και κάποιες υπερβολές. Αλλωστε,
θεωρώ ό τι οι νόμοι περί συκοφαντικής
δυσφήμησης αρκούν για να αίρονται οι
α δικίες και οι βλάβες και επιμένω πως η
τιμ ή και η υπόληψη δεν αποτιμώνται σε
δραχμές ή σε ευρώ.
Επιπλέον, θεωρώ πολύ σοβαρότερη τη
βλάβη που προκαλείται στο λαό από τη
συστηματική παραπληροφόρηση. Σε μια
χώρα όπου την ώρα που γίνονταν εκλο
γές βίας και νοθείας στη Χειμάρρα, οι
'Ελληνες πληροφορούνταν τα πάντα για
τα κολάρα που θα φορούσαν οι σκύλοι
στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν νομίζω
ότι έχουμε την πολυτέλεια να κλείνουμε
σοβαρά έντυπα γνώμης όπως το Αντί.
Σοφία Βούλτεψη
Δημοσιογράφος, Βουλευτής Β'
Αθηνών, Αναπληρωτής Γραμματέας
τη ς Κ.Ο. τη ς ΝΔ, Γ ραμματέας της
Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας.
Μόνη λύση είναι η κατάργηση του νόμου
Με αφορμή το ζήτημα που έχει προκύψ ει με την αγωγή που έχει ασκηθεί σε
βάρος του περιοδικού Αντί, θέλω να
επαναλάβω την πάγια θέση μας ενάντια
στο νόμο με βάση τον οποίο έγινε η
αγωγή και ο οποίος επιτρέπει να επι
βάλλονται εξοντω τικά πρόστιμα.
Το γεγονός ό τι ο συγκεκριμένος νό
μος επ ιτρέπ ει διώ ξεις που, όπως αποδεικνύεται, απειλούν ακόμη και τη βιω
σιμότητα ενός περιοδικού -σ την προ
κειμένη περίπτωση του Α ντί- επιβεβαι
ώνει το χαρακτηρισμό του ως τυποκτόνου.
Ακριβώς γ ι’ αυτό, η μόνη λύση είναι η
κατάργησή του, όπως πολλές φορές
έχουμε ζητήσει και στη Βουλή.
Γ ιάννης Δραγασάκης
Βουλευτής Β' Αθηνών
θα είμαι πάντα δίπλα σας
'Ελαβα το τχ. 891 του περιοδικού και με
χαρά διάβασα ότι η περιπέτειά σας έλα
βε αίσιο τέλο ς με τη βοήθεια των ανα
γνωστών και φίλων του περιοδικού σας.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι
εκ πεποιθήσεως αντίθετος -ήμουν άλ
λω στε στη μάχιμη δημοσιογραφία για
πάνω από 35 χρόνια- με κάθε νόμο που
μπορεί να υπονομεύσει την ελευθερο
τυπία και τη ν ελευθερία γνώμης που εκ
φ ράζεται από τα έντυπα, περιοδικά και

εφημερίδες, με την προϋπόθεση βέ
βαια και τα έντυπα να σέβονται και να
διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο την ελευθερία γνώμης που τους
αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα της
χώρας μας.
Σας βεβαιώ ότι θα είμαι πάντα δίπλα
σας και δίπλα σε κάθε έντυπο που
πραγματικά υπερασπίζεται την ελευθε
ροτυπία χωρίς δεσμεύσεις και σκοπιμό
τητες.
Δημήτρης Κωνσταντάρας
Δημοσιογράφος, Βουλευτής ΝΔ
Πρέπει πριν από την αστική αξίωση
να υπάρχει τελεσίδικα η ποινική καταδίκη
Από πολύ καιρό η θέση μου για το μέ
γιστο θέμα, που σας και μας απασχολεί,
είναι γνωστή και δημόσια διατυπωμένη.
Για να διαφυλαχθεί η ελευθεροτυπία
και να προστατευθεί το δικαίωμα του
δημοσιογράφου να κρίνει και να επικρί
νει δημόσια πρόσωπα που ασκούν
εξουσία, θα πρέπει, πριν από την οποια
δήποτε αστική αξίωση, να υπάρχει τ ε 
λεσίδικα η ποινική καταδίκη του όποιου
παρανόμησε.
Έ τσ ι μόνο θα προστατευθεί και ο δη
μοσιογράφος και το έντυπο και η ελευ
θεροτυπία.
Γ ιάννης Δημαράς
Δημοσιογράφος, Βουλευτής
Β' Αθηνών ΠΑΣΟΚ
Και το απίθανο!
Δεν είναι θετικό σημάδι ζωντανού, δη
μοκρατικού και ενίοτε ερεθιστικού δημό
σιου διαλόγου η δικαστική επιμονή ενός
πολιτιστικού θεσμού να επιφέρει οικονο
μική ασφυξία σε ένα ιστορικό πολιτικό
έντυπο που καταξιώθηκε στην ελληνική
κοινωνία ακριβώς για τί υπήρξε «αυθά
δες» στον σκοταδισμό της χούντας.
Εύχομαι η απαίτηση αποζημίωσης να
αποσυρθεί και να γίνει μια δημόσια συμ
φιλίωση οργανώνοντας μια αναδρομική
έκθεση του περιοδικού Αντί στο Μου
σείο Φρυσίρα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Νίκος Χριστοδουλάκης
Με αυτήν την ιδέα-πρόταση του φίλου
Ν. Χριστοδουλάκη σκανδαλιζόμαστε για
ένα σχόλιο αλλά δεν το διατυπώνουμε!
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Ιδανικοί αυτόχειρες στο Μαξίμου
του Βασίλη Μπάνιου

πορεί ένα κανάλι που ’χει ση
μαία του τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, να υπαγορεύει πο
λιτική και να πατρονάρει τις
π ολιτικές εξελίξεις; Είναι λο
γικό ένας σοβαρός πρωθυπουργός να
αντιμετω πίζει με δέος τις τηλεοράσ εις,
αυτά τα έλη τη ς παρακμής, που επι
διώκουν τη διαρκή αιχμαλωσία του
Μαξίμου, ανεξάρτητα από το υ ς ενοί
κους του; Ο διάχυτος φόβος τω ν κυβερνώντων ειδικά για τα τηλεμίντια,
μόνο με ιατρικούς όρους θα μπορούσε
να εξηγηθεί. Στη σφαίρα τη ς ψυχοθε
ραπείας ανήκει η αντιμετώπισή του,
όπως και η πρόληψή του. Η ανυπαρξία
ισχυρών προσωπικοτήτων στο Μ έγα
ρο Μαξίμου, προσδίδει μεταφυσική
διάσταση στην ισχύ τω ν μίντια και των
ιδιοκτητώ ν τους επιχειρηματιών.
Ας υποθέσουμε πως ένα μεσημέρι
-αύριο, μεθαύριο- οι κ.κ. Λαμπράκης,
Μπόμπολας και Βαρδινογιάννης περ
νάνε το κατώφλι του Μ εγάρου Μ αξί
μου μετά από ραντεβού που έχουν ζη
τήσ ει οι ίδιοι. Ο Γιάννης Αγγέλου,
αφού τους τρ α τά ρ ει γλυκό του κουτα
λιού, τους οδηγεί στο πρωθυπουργικό
γραφείο. Χωρίς πολλά πολλά οι τρ εις
τους μπαίνουν στο ψητό κι απαιτούν
από τον Καραμανλή να κάνει τις εκλο
γές το γρηγορότερο, άλλωστε η πίεση
του Mega για διεξαγω γή πρόωρων
εκλογών είναι κάτι παραπάνω από
προφανής. Ο πρωθυπουργός που τον
εξέλεξαν κάποια εκατομμύρια Έ λλη
νες έπρεπε στο καπάκι να τους πει:
-Π ο ιο ι είσ τε εσείς, βρε μάγκες, και
ποιος σας έδωσε το δικαίωμα και την
δύναμη να επ ιβάλλεται την άποψη σας
στον πρωθυπουργό τη ς χώρας; Εσείς,
κ. Μπόμπολα, που ανδρωθήκατε από
τα δημόσια έργα και τις ευνοϊκές ανα
θέσεις; Εσείς, κ. Λαμπράκη, που έχετε
διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού
για αρωγό σας; Ή μήπως εσείς, κ.

Μ

36

Βαρδινογιάννη, με την Espresso και το
νεανικό δ ελτίο του Στάρ τσ άνελε;
Τους χα ιρετισ μούς μου στην κ. Έ μυ Λ ι
βανιού.
Σε αυτό το σημείο ο πρωθυπουργός
μιας σοβαρής χώ ρας με σοβαρή κυ
βέρνηση θα το υ ς χτυπούσε το χέρ ι φ ι
λικά στη πλάτη και θα το υ ς ξεπ ροβόδι
ζε ως την έξοδο. Φυσικά δεν π εριμένει
κανείς από τον σημερινό πρωθυπουρ
γό να έχει παρόμοια αντίδραση. Έ στω
κι αν επ ιχείρησε πολλές φ ορές μπρο
στά στον καθρέφτη να υποδυθεί αυτό
το ρόλο -σ ε κάποιο αυτοσχέδιο μονό
π ρακτο- βάζοντας τον εαυτό το υ στη
θέση του Ποπάι μετά από κατανάλωση
μεγάλης ποσότητας σπανακιού. Το
πρόβλημα του πρωθυπουργού είνα ι η
μοναξιά του. Ο Καραμανλής διαπιστώ 
νει καθημερινά ό τι δεν δ ια θ έτει δικούς
του ανθρώπους στην κυβέρνηση. Οι
πιο πολλοί από το υ ς υπουργούς έχουν
ενταχθεί σε ομπρέλες συμφερόντω ν
και το τελευ τα ίο που το υ ς ενδ ια φ έρ ει
είναι η επανίδρυση του κράτους. Ο
προσωπικός και ο οικογενειακός
πλουτισμός σε συνδυασμό με την επα
νεκλογή το υ ς είναι το ζητούμενο. Ό σο
για τα γαλάζια στελέχη τη ς υπόθεσης
των ομολόγων καλύτερη π εριγραφή
τους από την σκηνή του αυνανισμού με
υπόκρουση τον Εθνικό Ύ μνο στο
ArtAthina δεν μπορεί να υπάρξει. Η κό
ρη του κ. Στεφάνή α ξίζει κρατικό βρα
βείο γ ια τί κατάφ ερε ν ’ αποδώσει με
τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή -εδ ώ
και 30 χρ ό νια - Ελλάδα.
Ακόμη και η κρατική τηλεόρασ η πα
ρουσιάζει μια ασ τεία εικόνα. Ό τα ν δεν
επ ισ τρατεύεται για τ ις ανάγκες μιας
γαλάζιας υπερπαραγωγής στην Ω κεα
νία φ ιλοξενεί ανελλιπώς το πολιτικό
εκτόπισμα του Άκη Τσοχατζόπουλου,
ειδικά στην εκπομπή τω ν Λυριτζή - Οι
κονόμου, όπου ο Άκης είνα ι κά τι παρα
πάνω από «ειδικός συνεργάτης».

Η κυβέρνηση Καραμανλή πέρασε τον
πρώτο χρόνο τη ς θη τεία ς τη ς λουφάροντας με το άλλοθι τω ν Ολυμπιακών
Αγώνων. Προφανώ ς σ ’ αυτό το διάστη
μα κά τι π αρέες σαν κι α υ τές του Λονδί
νου αναζητούσαν τρόπ ους για τη μεγά
λη αρπαχτή μ ετά από 20 χρόνια στέρη
σης και πράσινης λεηλασίας. Έ τσι από
το πουθενά κι ενώ ο τηλεθ εα τής παρα
κολουθούσε το διεισ δυτικά αφαιρετικό
βλέμμα του Δ ημήτρη Σιούφα και κό
ντευ ε να το ν π άρει ο ύπνος -κρυφοαλχημιστής ο Δ ημητράκης-, οι γαλάζιοι
έφ ηβοι τω ν βορείω ν προαστίων που
όργωναν κάποτε τη ν παραλιακή με τα
4x4 για να κάνουν αντίσταση στη δικτα
το ρ ία τω ν πασόκων, με το που έγιναν
εξουσ ία άρχισαν να εκπαιδεύονται σαν
«συμμορίες τω ν 13» στην ίδια τέχνη:
τη ς υπ εξαίρεσης του δημοσίου χρήμα
το ς. Ο ι καλές σπουδές στα κορυφαία
κολέγια το υ πλανήτη, οι φοιτητικές
γνω ριμίες και η πλάτη τη ς εξουσίας θα
το υ ς επ έτρεπ ε να βουτήξουν εύκολα
στο μέλι. Σ’ αυτό βοηθάει και η διάχυτη
αίσθηση ό τι ο πρωθυπουργός της χώ
ρας π ερισσότερο αγχώ νεται να βρίσκε
τα ι στο πλευρό τη ς νεαρής συζύγου
του στη Ραφήνα, παρά να επανιδρύει
τη χώρα. Ανάμεσα στη Νατάσσα και
το υ ς Ζαγορίτη - Μανώλη, είναι λογικό
να επ ιλέγει τη γο η τευτική σύζυγό του
από τα «κολλημένα» στελέχη του κόμ
ματός του. Μόνο που δεν του έβαλε κα
νείς το π ιστόλι στο κρόταφ ο για να γί
νει πρωθυπουργός. Ή μήπως;
<£^

Δικαίωση για την Ανοιχτή Πόλη
και τη δεοντολογία
τις 21 Ο κτω βρίου του 2006, πέ
ντε η μ έρ ες μ ετά το ν α ' γύρο τω ν
πρόσφατων Δημοτικώ ν Εκλο
γών, η εφ ημ ερ ίδα Ο Κόσμος του
Επενδυτή κυκλοφόρησε με πηχυαίο πρω τοσέλιδο τίτλ ο «Αλέξης Τσίπρας: Θέλω να ενώσω τη ν Αριστερά»
και τρίστηλη φ ω τογραφ ία του υποψη
φίου δημάρχου τη ς Α νοιχτής Πόλης
στην Αθήνα. Ο τίτλ ο ς τη ς εφ ημ ερ ίδα ς
«υποστηριζόταν» στο εσ ω τερικό τη ς
εφημερίδας από δισ έλιδη σ υνέντευξη
του Αλέξη Τσίπρα, τη ς οποίας εμφ ανι
ζόμουν ως συντάκτης. Και π ράγματι ε ί
χα κάνει αυτή τη σ υνέντευξη. Μ ε τη
διαφορά ό τι η διεύθυνση τη ς εφ η μ ερ ί
δας είχε π ροσθέσει α υθαίρετα μία
ερώτηση και την είχ ε απαντήσει μόνη
της. Ο τίτλ ο ς τη ς εφ ημ ερ ίδα ς «προέκυπτε» από αυτή τη φ αντασ τική ερω 
ταπόκριση, η οποία ουδέπ οτε υπήρξε
οπουδήποτε αλλού εκτό ς από τα κε
φάλια τη ς διεύθυνσης του Επενδυτή.
Ακολούθησε εύλογη καταγγελία τη ς
Ανοιχτής Πόλης ενάντια στην εφ ημερί
δα, προσωπικό μου αίτημα στη διεύθυν
ση του Επενδυτή να υπάρξει διευκρίνηση ότι ουδέποτε παρέδωσα το επίμαχο
κείμενο ή συναίνεσα στο να γρ α φ τεί
και, μετά την απόρριψή του, προσφυγή
μου στην ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να προστατευθεί το δημοσιογραφικό μου κύ
ρος. Η προσφυγή αυτή υπήρξε και η αι
τιολόγηση τη ς απόλυσής μου από τον
διευθυντή του Επενδυτή Νίκο Φελέκη.
Πριν απολυθώ, είχα ξεκαθαρίσ ει στην
Ανοιχτή Πόλη ό τι θα συνηγορήσω υπέρ
της σε περίπτωση προσφυγής τη ς ενα
ντίον του Επενδυτή, π αρότι τα στελέχη
της -προς μεγάλη το υ ς τ ιμ ή - είχαν
προθυμοποιηθεί να κρατήσουν χαμη
λούς τόνους προκειμένου να μην χάσω
τη δουλειά μου. Την ίδια στιγμή, πληροφορήθηκα ό τι ο διευθυντής σύνταξης
του Επενδυτή και βασικός υπεύθυνος
της διαστρέβλωσης Α. Καψαμπέλης
προσπαθούσε -α νεπ ιτυχώ ς- να σ τρέ
ψει την Ανοιχτή Πόλη εναντίον μου.
Το Πρωτοβάθμιο Π ειθαρχικό Συμ
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βούλιο τη ς ΕΣΗΕΑ κάλεσε σε απολο
γ ία γ ια όλα τα παραπάνω τον διευθυ
ντή τη ς εφ ημερ ίδα ς Ν. Φελέκη, τον δι
ευθυντή σύνταξης Α. Καψαμπέλη και
το ν υπογράφοντα. Σ τις 5 Ιουνίου 2007
εξέδω σ ε τη ν απόφασή του, η οποία
υπήρξε ομόφω να αθωωτική γ ια την πε
ρίπτωσή μου. Ό σο γ ια το υ ς κ. Φελέκη
και Καψαμπέλη, διεγράφησαν για 2
χρόνια από τα μητρώ α τη ς ΕΣΗΕΑ. Με
τα ξύ άλλων, η απόφαση αναφέρει:
«Η δημοσιογραφική δεοντολογία παραβιάσθηκε κατάφωρα μ ε την αυθαίρε
τη προσθήκη ερώτησης και απάντησης
μ ε σκοπό την εξαγω γή πρωτοσέλιδου
τίτλου.
Εκτός αυτού οι εγκαλούμενοι Ν. Φελέκ η ςκ α ιΑ . Καψαμπέλης:
• Αρνήθηκαν να αφαιρέσουν την επί
μαχη ερώ τηση και απάντηση, παρά τις
διαμαρτυρίες των εκπροσώπων της πα
ρ ά τα ξης Ανοιχτή Πόλη.
• Πίεσαν αφόρητα τον συντάκτη της
συνέντευξης να δ εχθ εί και να σ τηρίξει
την προσθήκη και τον προαποφασισμέ
νο τίτλο και επειδή αυτός αρνήθηκε να
συνεργήσει, καταγγέλλοντας το γεγο
νός, τον απέλυσαν.
[...]
• Να υπ ογραμμιστεί ότι η στάση του
νεαρού συντάκτη της συνέντευξης,
συν. Γιάννη Ανδρουλιδάκη, ήταν δεο
ντολογικά άψογη. Αυτός και μόνο ο νε
αρός συντάκτης κράτησε στη συγκε
κριμένη περίπτωση ψηλά το επίπεδο
της δημοσιογραφικής δεοντολογίας,
χάνοντας τελικά και τη δουλειά του».

Η απόφαση αυτή του ΠΠΣ αποτελεί
μια πεντακάθαρη ηθική δικαίωση για
μένα και μια επιβεβαίωση ότι καμία
προσπάθεια υπεράσπισης τη ς δεοντο
λογίας και τη ς εντιμότητας δεν πάει
χαμένη, οποιοδήποτε και αν είναι το
κόστος. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποτελ έσ ει επίσης και ένα εμπόδιο σε μελ
λοντικές διαθέσ εις εκδοτών να κατα
φεύγουν σε αντίσ τοιχες «δημοσιογρα
φικές» πρακτικές και θα ενθαρρύνει
το υ ς δημοσιογράφους να μην τις ανέ
χονται. Η δημοσιογραφική δεοντολο
γία κυλιέται στη λάσπη μόνο όταν
εμ είς οι ίδ ιο ι το ανεχόμαστε και συναινούμε σε αυτό.
Θέλω τέλο ς να ευχαριστήσω την πα
ράταξη Ανοιχτή Πόλη και τον Αλέξη
Τσίπρα για την ηθική στήριξή το υ ς όλο
αυτό το διάστημα, καθώς και για τη
διαθεσ ιμότητά το υ ς να καταθέσουν τα
πραγματικά γεγονότα ενώπιον του
ΠΠΣ τη ς ΕΣΗΕΑ, όπως επίσης -κ α ι κυ
ρ ίω ς- το πλήθος των συναδέλφων μου
και τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση
τη ς εφ ημερίδας, για την ηθική και πρα
κτική συμπαράσταση και αλληλεγγύη
που μου προσέφεραν. Η αλληλεγγύη
αυτή, περισσότερο από οτιδήποτε άλ
λο, με κάνει να πιστεύω ότι το στοίχη
μα τη ς ουσιαστικής ανεξαρτησίας και
ελευθερίας τη ς δημοσιογραφίας, όχι
μόνο δεν έχει χαθεί, αλλά υπάρχουν
και αξιόλογες προοπτικές να κερδηθεί
αποφασιστικά στο μέλλον.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ... ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νέα επ ίδειξη εργο δο τική ς αυθαιρεσίας είχαμε αμέσως μετά τις εκλογές των
Ενώσεων Συντακτώ ν, αυτή τη φορά, δυστυχώς, από τη ν Κρήτη. Ο δημοσιογρά
φ ος Κώστας Βασιλάκης απολύθηκε από την εφ ημερίδα Νέα Κρήτη με την πρωτο
φανή και κατάπτυστη α ιτιολο γία ό τι δραστηριοπ οιείται συνδικαλιστικά και μάλι
στα εξελ έγ η και αντιπρόσωπος τη ς ΕΣΗΕ Πελοποννήσου - Ηπείρου και Νήσων
στην ΠΟΕΣΥ. Είναι πλέον προφανές ό τι το μέτρο έχει χαθεί από τους εκδότες
στον χώρο του Τύπου και στοιχειώ δη δικαιώ ματα καταπατούνται. Να δούμε ποια
θα είνα ι η συνδικαλιστική αντίδραση σε μια τέτο ια αυθαιρεσία που παραπέμπει
σε π ρακτικές τη ς εποχής του Μ εταξά.
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Η ασυλία των πρυτάνεων
ΊοΑπί σε ανύποπτη στιγμή, όταν
ελάχιστοι στο ίδιο το Πάντειο
Πανεπιστήμιο τολμούσαν να
ορθώσουν τη φωνή τους, είχε
αναδείξει το «Σύστημα Κώνστα»,
μέσα από τον βίο και την πολιτεία του
στο πολιτικό και στο πανεπιστημιακό
σκηνικό, από την εποχή της Χούντας
μέχρι τις μετακινήσεις του στο ΚΚΕ
εσωτερικού, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα
Δημοκρατία.
οιος δεν θυμάται, άραγε, ό τι το
«Σύστημα Κώνστα» είχε προκαλέσ ει την οργή γνωστού τό τε
σκηνοθέτη-παραγωγού, ο οποί
ος ανήγγειλε τη δημιουργία σί
ριαλ με θέμα «Ο κύριος Πρύτανης», με
αφορμή την εμπ ειρία του στο Πάντειο;
Είχαμε παρακολουθήσει τους εκβια
σμούς, τις απειλές για τη ζωή του πα
ραγωγού («θα σε βρουν σε χαντάκι»,
τον διαβεβαίωνε εν ενεργεία καθηγη
τή ς του Παντείου, για λογαριασμό του
κυρίου πρύτανη, «εάντο πραγματοποι
ήσεις») και τις αβελτηρίες που οδήγη
σαν στη ματαίωσή του.
Το «Σύστημα Κώνστα» υπήρξε πολυεπίπεδο: αργομισθίες στις φ οιτη τικές
παρατάξεις, απόδοση τη ς Φ οιτητικής
Εστίας σ’ αυτές με αντάλλαγμα τη συ
νενοχή τους, λογοκρισία τω γ καθηγη
τών, παρακολουθήσεις, πλαστογρα
φίες, διώ ξεις, απειλές, συκοφαντίες
αντιπάλων δια του Τύπου ή μη κ.ά.
Μόλις ανακοινώθηκαν οι ποινές, μια
απίθανη συγχορδία «ειδικών» και επω
νύμων της πολιτκής και πνευματικής
ζωής του τόπου, για να αποπροσανατο
λίσουν τον κόσμο, μετέθεσαν το επίκε

Π
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ντρο του προβλήματος από το αδιαμφ ι
σβήτητο γεγονός τη ς λεηλασίας στην
αυστηρότητα του δικαστηρίου. Κανέ
νας από αυτούς δεν στάθηκε στην ιδ ια ι
τερ ότητα του σκανδάλου: Μ εγαλοσχήμονες καθηγητές που τιμήθηκαν με το
ανώτατο πανεπιστημιακό αξίω μα του
πρύτανη έστησαν μια ολόκληρη μηχανή
λεηλασίας τη ς υλικής και ανθρώπινης
βάσης του Πανεπιστημίου. Ο ίδιος ο
πρύτανης Δημ. Κώνστας ευνοήθηκε
από την κυβέρνηση Σημίτη με το αξίω 
μα του υπηρεσιακού υπουργού Τύπου,
του πρέσβη επί τιμή και άλλα.
Οι π ρω ταίτιοι του σκανδάλου ισχυρίσθηκαν ό τι δεν έκλεψαν, δεν γνώριζαν.
Μα αυτό θα ίσχυε αν επ ρόκειτο για ένα
μεμονωμένο π εριστατικό. Μια λεηλα
σία τέτο ια ς έκτασης, όχι μόνο δεν περ
νάει απαρατήρητη, αλλά και προϋπο
θ έτει τη συνέργεια, για να μην πω το
στήσιμό της, από την κορυφή. Ιδίως σε
ένα μικρό πανεπιστημιακό ίδρυμα
όπως το Πάντειο. Αν μη τ ι άλλο, έλειψ ε
στους δράσ τες η ελάχιστη γενναιότη
τα και επιχείρησαν να τα φορτώ σουν
όλα στους δύστυχους υπαλλήλους.
Ας μας πουν οι αυτόκλητοι υπερασπι

σ τές τω ν καταδικασθέντω ν πόσοι από
αυτούς και π όσες φ ορ ές συνέφαγαν
με το υ ς δ ρ ά σ τες σε π ολυτελή εστιατό
ρια (όπως το αγαπημένο εστιατόριο
το υ κυρίου Κώνστα, το «Κόνα Κάι») και
αλλού ή ω φελήθηκαν από διάφορες
εκδηλώ σεις (φ ιλοξενία δημοσιογρά
φων, π ολιτικώ ν κ.ά. σε πολυτελή ξενο
δοχεία τη ς Κέρκυρας ή τη ς Νέας Υόρκης «δημοσία δαπάνη» κ.λπ.).
Ο ι π οινές που επ έβαλε το δικαστήριο
σ τους δ ρ ά σ τες ήταν όντω ς εξοντωτι
κές; Μ ε εξα ίρ εσ η ίσως αυτή του προϊ
σταμένου το υ λογισ τηρίου που πλή
ρωσε τη σιωπή το υ , ήταν, θα λέγαμε,
ήπ ιες. Δ εν θα σ ταθούμε στο ερώτημα
που κυκλοφ ορεί μεταξύ τω ν εχόντων
γνώση στο Π άντειο που ισχυρίζονται
ό τι οι κλοπές ξεπερνούν τελικά τα
20.000.000 ευρώ (και όχι τα 3 εκατ. ευ
ρώ του κατηγορητηρίου) και απλώς
δεν έφ θασε ο έλεγχο ς στα χρόνια της
π ρυτανείας Κώνστα. Στο Πάντειο, εκεί
νο που επ ισ ημαίνεται είνα ι ό τι στις ποι
νές που επιβλήθηκαν στους δράστες
δεν υπολογίσθηκε ασφαλώ ς η ηθική
έκπτωση, η απαξία, ο διασυρμός του
Π αντείου και βέβαια ο ανθρώπινος πό

νος. Μπορεί να αγνοηθεί ό τι χάθηκαν
ανθρώπινες ζω ές; Ο π ρύτανης και
ένας από το υ ς αντιπ ρυτάνεις πέθαναν
μετά από άγριο ξυλοδαρμό «αγνώ
στων». Να αγνοήσουμε λοιπόν τη ν ε ιδ ι
κή βαρύτητα που κα τέχ ει ο «καθηγη
τής» στην κοινωνία; Δ εν είνα ι αυτός
που διαπαιδαγω γεί με τη γνώση και το
παράδειγμά τη ς τη ν αυριανή ηγεσ ία
του τόπου; Τι θα διδ α χθ εί ο νέο ς πολί
της από το π αράδειγμα το υ δασκάλου
του και πώς θα έκρινε, άραγε, τη ν «επι
είκεια» τη ς δικαιοσύνης απ έναντι σε
ένα ηθικά κραυγαλέο έγκλημα; Μπο
ρεί, λοιπόν, να σ υ γ κ ρ ιθ είτο ίδιο έγκλη
μα, όταν δράσ τες το υ είν α ι ο π ρύτανης
ενός ΑΕΙ και ένας κοινός π ολίτης; Δ ι
καιούμαστε, λοιπόν, να υποθέσουμε
ότι η όψιμη ευαισθησία τω ν επωνύμων
-αυτών που συντάχθηκαν στη διά ρκεια
της δίκης, ως μάρτυρες υπεράσπισης,
με τους κατηγορουμένους και στη συ
νέχεια διέρρηξαν τα ιμ ά τιά το υ ς για
την αυστηρότητα τη ς π ο ινή ς- σ χετίζε

τα ι με το ό τι έχουν κά τι να φοβηθούν ή
να κρύψουν;
Το μήνυμα τη ς δικασ τικής απόφασης
έχ ει σ υγκεκριμένους απ οδέκτες: όλη
τη ν πανεπιστημιακή κοινότητα, όλους
αυτούς που θεω ρούν ό τι οι π ρυτάνεις
και οι καθηγητές περιβάλλονται με
ασυλία ή προστρέχουν πρόθυμα να
συμπράξουν στη διαφθορά. Τις φ οιτη
τικ έ ς π αρατάξεις και συνεπώς τα κόμ
ματα που έχουν βαριά τη ν ευθύνη για
τη συναλλαγή, τη διαπλοκή και τη δια
φ θορά σ τα πανεπιστήμια. Ό λες οι πα
ρ α τά ξεις στο Π άντειο είχαν εξαγορασ θεί από το υ ς π ρυτάνεις και συμπερι
φ έρονταν σαν π ραιτοριανοί τους. Δεν
ήταν απέναντι στο σκάνδαλο, ήταν βα
θιά μέσα στο σύστημα τη ς διαφθοράς
που μικρό μόνο μέρος τη ς αποκαλύ
φ θηκε με την πρόσφατη δίκη. Και είμα 
σ τε σε θέση να γνω ρίζουμε ό τι αυτοί
ανέλαβαν συχνά το έργο του προπηλακισμού τω ν καθηγητώ ν που αποτολ
μούσαν να διατηρούν με τον έναν ή τον

άλλο τρόπο το ζήτημα του τρόπου δι
οίκησης του πανεπιστημίου ανοιχτό.
Πήραν, άραγε, το μάθημά το υ ς οι κα
θηγητές και οι παρατάξεις; Αμφιβά
λουμε. Είναι τυχαίο ό τι μέχρι τώ ρα οι
καταδικασθέντες δεν έχουν τεθ εί σε
αργία, ενώ η παρούσα πρυτανεία και η
σύγκλητος, από κοινού με τις φ οιτη τι
κές παρατάξεις, το υ ς περιέβαλαν με
τη στοργική προστασία τους; Την ίδια
στιγμή που το υ ς εμπλεκόμενους υπάλ
ληλους το υ ς έθ ετε σε διαθεσιμότητα ή
το υ ς απέλυε, το υ ς πρυτάνεις το υ ς δια
τηρούσε στην ενέρ γεια σαν να μην είχε
συμβεί τίπ οτε. Προκαλούσαν λοιπόν
με την παρουσία τους στις αίθουσες
διδασκαλίας ή τους κάλυπταν με αργομισθία, χωρίς να διδάσκουν, αφού
όφειλαν να βρίσκονται στις αίθουσες
του δικαστηρίου; Ο εισαγγελέας το
γνω ρίζει αυτό; Και αν ναι, τ ι κάνει; Δεν
ο φ είλει να διερευνήσει και αυτήν την
όζουσα υπόθεση;
Χ .Γ.Π .
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π οιητική ανθολογία Α ίμος σ υγκεντρώ νει το υ ς
σ ημα ντικότερ ου ς π οιητές από τη ν Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη ν Ελλάδα, τη ν π.Γ.Δ. τη ς Μα
κεδονία ς, τη Ρουμανία, τη Σερβία και το Μ αυροβούνιο, χώ ρες οι
οπ οίες σ υγκροτούν το μ εγα λύτερ ο μέρ ος τη ς ενό τη τα ς που
ορ α μ α τίσ τηκε ο Ρήγας. Αποσπάσματα από το ν «Θούριο» του
Ρήγα δ ημοσ ιεύονται στον τό μ ο και επ ίσης το «Τραγούδι του νε
κρού αδελφού», σ τις π αραλλαγές
που υπάρχουν σ ε ό λες τ ις
γλώ σ σ ες τω ν βαλκανικώ ν λαών.
Π αράλληλα, σ ε κάθε μία από τ ις
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
επ τά εν ό τη τες π εριλαμβάνεται
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
συνοπτική εισαγω γή τη ς
λο γο τεχνική ς ισ τορία ς τη ς
Π Ο Ι Η Σ Η Σ
π εριόδου και ένα χρονολόγιο τω ν
κυριότερω ν ιστορικώ ν γεγονότω ν κάθε χώ ρας κατά το ν 19ο και
20ό αιώνα.
Κυκλοφόρησε ήδη ο τό μ ο ς στην αλβανική και την βουλγαρική
γλώ σσα και σε δ εύτερη έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Σελίδες 552, τιμή πώλησης 40 ευρώ. Παραγγελίες:
Τηλ.: 2 1 0 -7 2 3 2 7 1 3 ,2 1 0 -7 2 4 9 3 0 0 fax: 210-7226107, e-mail: chpapou@ otenet.gr
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Οι μάταιες προσπάθειες
Μια συνομιλία του Κώστα Κριμηά με τον Ηλία Γυφτόπουλο

Η τεχνοκρατική αντίληψη των πραγμάτων και ο
προγραμματισμός για τον εκσυγχρονισμό εισέβαλαν μαζικά
στην Ελλάδα με τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Όχι πως δεν
υπήρξαν προγραμματισμοί και συνακόλουθα τεχνικά
επιτεύγματα στον Μεσοπόλεμο, αλλά δεν εντάσσονταν στην
νεότερη αντίληψη της κατάστρωσης ενός γενικού και
λεπτομερούς σχεδίου. Δεν θα δυσκολευθούμε να βρούμε
τεχνικά επιτεύγματα και έργα ολκής που μαρτυρούν άρτια
τεχνική οργάνωση και προγραμματισμό. Αρκεί να αναφερθεί
το όντως «ηράκλειον» έργο της αποκαταστάσεως του
ενάμισι περίπου εκατομμυρίου προσφύγων μετά την
Μικρασιατική καταστροφή: στη δεκαετία του ’20
αποκαταστάθηκαν σε ημιμόνιμες ή μόνιμες κατοικίες τόσο
στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο. Όμως μόνο στην Κατοχή
και στην Απελευθέρωση συναντούμε προσπάθειες
συνολικού εθνικού προγραμματισμού με στόχο την
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Ας
θυμηθούμε πρώτα την μελέτη Πεζόπουλου για την
ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προανήγγειλε τη μετέπειτα
ίδρυση της ΔΕΗ. Μετά, τις προσπάθειες του Κ. Βαρβαρέσου
και του Κωνσταντίνου Δοξιάδη, ειδικότερα κατά την θητεία
του τελευταίου στο Υπουργείο Ανοικοδομήσεως στα πρώτα
μετακατοχικά χρόνια [είναι πολύ διαφωτιστικά, τόσο η
μελέτη του καθηγητή X. Χατζηιωσήφ που συγκρίνει το
γαλλικό σχέδιο προγραμματισμού με το ελληνικό,
Chr.Hadziiossif, «Postwar planning in France and Greece: An
essay in comparison», Journal of Modern Hellenism 63-73,
όσο και ο πρόσφατος τόμος με επιμέλεια του καθηγητή
Α.Κύρτση για το έργο του Δοξιάδη]. Τέλος την αριστερή
Γυφτόπουλος: Πώς δημιουργήθηκαν
στην Ελλάδα τα εναύσματα σχετικά με
τα ενδιαφ έροντά μου; Το πρώτο έναυσμα το πήρα το 1952, σπουδαστής του
Πολυτεχνείου, μεταξύ τετά ρ το υ και
πέμπτου έτους, στη Γερμανία. Το Πο
λυτεχνείο το τέλειω σα το 1953. Για
πρώτη φορά στη ζωή μου είδα στη
Γερμανία πόσο ομοιογενής μπορεί να
είναι μια χώρα, γ ια τί πηγαίναμε σε μια
40

πρόταση, όπως την
διετύπωσε ο Δ.
Μπάτσης,γιατην Βαριά
Βιομηχανία στην Ελλάδα
καθώς και τις
συζητήσεις στον Ανταίο
0 Ηλ,ας ΓυΦΤοπουΚ
και άλλα περιοδικά της εποχής.
Η αφήγηση που ακολουθεί πρέπει να τοποθετηθεί σ’ αυτό
το κλίμα, παρουσιάζει όμως ιδιομορφίες, γιατί σε μεγάλο
βαθμό η δράση εκτυλίσσεται και εκτός του ελλαδικού
χώρου, όμως σε αυτήν συμμετέχουν πρόσωπα γνωστά από
την μετέπειτα ιστορία τους. Πρόκειται για μια άγνωστη
απόπειρα γιατί απέτυχε ολοσχερώς, ακόμη και στο να
παρουσιασθεί μέχρι τώρα δημόσια. Αφηγητής είναι ο
καθηγητής Ηλίας Γυφτόπουλος, που και σήμερα βρίσκεται
στο MIT, στον κλάδο της ασφάλειας αντιδραστήρων.
Διετέλεσε αργότερα, επί κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή του
πρεσβυτέρου, σύμβουλος για θέματα ατομικής ενέργειας
και ενεργειακής πολιτικής. Ο Ηλίας Γυφτόπουλος,
σημαντικό στέλεχος της ομογένειας στη Βοστώνη, και
μάλιστα στο Καίμπριτζ, μου αφηγήθηκε στις 19 Ιουνίου 1989
την ιστορία αυτή, συμβουλευόμενος φάκελο με έγγραφα και
επιστολές που μου διάβαζε. Μαγνητοφώνησα τη συνέντευξή
του και εδώ την μεταγράφω περιοριζόμενος σε σύντομο
σχολιασμό, αφήνοντας τον χυμώδη λόγο του αυτούσιο, έναν
λόγο που αποπνέει αυτό το άρωμα της δεκαετίας του ’50
που σήμερα έχει εκλείψει. Η μόνη μου παρέμβαση
συνίσταται στην περικοπή επαναλήψεων και το συμμάζεμα
του κειμένου, όπου τούτο χρειάζεται.

μεγάλη πόλη και μετά σε ένα μεγάλο
χωριό και για πρώτη φορά είδα ό τι η
ζωή ήταν η ίδια. Και στη μεγάλη πόλη
και στο χωριό υπήρχαν καταστήματα,
υπήρχαν δρόμοι ασφαλτοστρω μένοι,
υπήρχαν άνθρωποι καλοντυμένοι, ε ί
χαν εσ τιατόρια, Πανεπιστήμια. Και αυ
τή ήταν μια τελείω ς διαφ ορετική εικό
να από εκείνην μέσα στην οποίαν είχα
μεγαλώ σει εγώ, και που αν μεν ήσουν

στο κέντρο τω ν Αθηνών υποτίθεται ότι
ήσουν μεταξύ μορφωμένων ανθρώ
πων που είχαν τη ν ευ χ έρ εια στα προς
το ζην, ενώ αν έβ γα ινες όχι πολύ μα
κριά από το κέντρο τω ν Αθηνών, εις τα
Λιόσια, ε ις το Μ ενίδι, ε ις τη ν Αττική, εις
τα χω ριά ή και βέβαια στα ορεινά μέρη,
ήταν τελ είω ς δ ια φ ο ρ ετική εικόνα, σαν
τη μέρα με τη νύχτα από απόψεως
φ τώ χειας, δυστυχίας, συνθηκών ζωής,

υγείας, συνθηκών εκπ αιδεύσεω ς κ.ο.κ.
Και αστό μου κέντρ ισ ε πολύ το ενδ ια 
φέρον και άρχισα να σκέπ τομαι αν πο
τέ θα μου δ οθ εί η ευκαιρία, προφανώς
ήμουν ακόμη σπουδαστής, να συντελέσω να π ροοδεύσει όλη η Ελλάς οικο
νομικά και κοινω νικά και π νευματικά.1
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•Η κατάσταση αυτή τη ς Γερμανίας
είχε κάποια σχέση μ ε την ισ τορία της,
μικρά κρατίδια, ανεξάρτητα πολλά
Πανεπιστήμια, άλλες ισ τορ ικές
διαδρομές, δ ια φ ο ρ ετικές από εκείνην
της Ελλάδας. Ε ίχες συναίσθηση
αυτών;
Γυφτόπουλος: Είχα συναίσθηση ό τι
υπήρχαν, αλλά γ ια πρώτη φ ορά στη
ζωή μου συνειδητοποίησα -γ ια τ ί άλλω 
στε ούτε επιστήμων ήμουν ακόμη ού τε
μεγάλος- ό τι είνα ι δυνατόν να γίνουν
αυτά τα πράγματα, ενώ μέχρι εκείνη
την στιγμή, χω ρίς εμ π ειρ ίες προσωπι
κές στα ξένα αλλά απλώς μέσα από τα
βιβλία, νόμιζα ό τι ήταν πολύ μακριά για
την Ελλάδα. Η Γερμανία με έκανε να
συνειδητοποιήσω ό τι είν α ι δυνατόν να
γίνουν αυτά και στην Ελλάδα.
Τέλειωσα τ ις σπουδές μου. Και στον
τελευταίο χρόνο και στον π ροτελευταίο θυμάμαι πως είχα αρ χίσ ει να δίνω
μεγαλύτερη προσοχή στα τεχ νικά μα
θήματα. Π.χ. όταν έγ ιν ε καθηγητής ο
Αγαπητίδης2 νομίζω ό τι απ οτελούσα
εξαίρεση μεταξύ τω ν σπουδαστών του
Πολυτεχνείου που έπαιρνα το μάθημά
του με μεγάλο ενδιαφ έρον και όχι
απλώς για να πάρω 5 και να περάσω,
γιατί αισθάνθηκα ό τι αυτά τα πράγματα είναι εξίσου χρήσιμα, όπως ο ι διαφορικές εξισ ώ σεις που μαθαίναμε.
Έφυγα το '53, όταν τέλειω σ α τ ις
σπουδές μου, και ήρθα εδώ σ τις ΗΠΑ.
Τότε άρχισα να τα συνειδητοποιώ ακόμη περισσότερον υπό τη ν εξή ς έννοι
αν: με ενόχλησε πάρα πολύ ό τι οι πε
ρισσότεροι άνθρωποι που συναντούσα

εδώ εθεω ρούσαν τη ν Ελλάδα σαν μια
χώρα που ήταν τόσ ο υπανάπτυκτη που
δεν ήξερα ν καν αν υπήρχαν αυτοκίνη
τα , ή ηλεκτρισ μός, ή δρόμοι, ή τη λ έ
φωνα, και μου έκαναν τέτο ιο υ είδους
ερω τήσ εις π άντοτε αναφερόμενοι στο
θαύμα τη ς αρχαίας Ελλάδος και την
μεγάλη δυστυχία τη ς συγχρόνου Ελ
λάδος. Και μ’ έπ ιασε μια μανία και ένα
άγχος ό τι αυτή η εικόνα έπρεπε να αλ
λ ά ξει.3 Και ό τι -π α ρ ό τι είχα μ ε προβλή
ματα στην Ε λλάδα- είχα μ ε αρχίσει να
διορθω νόμαστε, κανένας δεν το ή ξε
ρε- έπρεπε κα τ’ αρχήν να το μάθουνε
και κατά δ εύτερ ο λόγο έπρεπε εγώ να
συμβάλω για να αλλά ξει αυτή η κατά
σταση.
Ακριβώ ς αυτό με ενόχλησε, ό τι η ε ι
κόνα που είχανε δεν ήταν πραγματική.
Βέβαια η Ελλάδα δεν ήταν ΗΠΑ αλλά
εν πάση περιπτώ σει δεν ήταν και η ζού
γκλα τη ς Αφ ρικής όπως υποτίθετο με
τ ις ερω τήσ εις τους. Έ γραψ α σε πολ
λούς ανθρώπους τό τε, στη δ ιετία
1953-1954, να μου δώσουν σ τοιχεία
πώς είχ ε διαμορφ ω θεί η οικονομία τη ς
Ελλάδος, πόσον είχ ε υπ οφέρει η Ελ
λά ς στον πόλεμο, και μ ετά στον συμ
μοριτοπόλεμο, και πώς άλλαξε και τ ι
π ροσπάθειες έκαμε γ ια να βελτιω θεί
το επίπεδο το υ ελληνικού λαού. Ή τα ν
ένα από τα πάρεργά μου αυτά, γ ια τί ο
κύρος σκοπός μου εδώ, στο MIT, ήταν
να πάρω το διδακτορικό μου δίπλωμα
και εν πάση περιπτώ σει να κάνω κά
ποια έρευνα. Το διδακτορικό μου το
έκαμα με το ν Van der Graaf και τον
Trum p σε επ ιταχυντές με εφ αρμογές
στον καρκίνο. Δεν θα σου πω τ ι σκέ
ψ εις μού γέννησαν οι σπουδές μου για
τη συμβολή που θα μπορούσα να κάνω
σαν επιστήμω ν στον το μ έα αυτόν, γ ια τί
μ ετά από ένα δυο χρόνια άρχισα να
επιδιώκω και αυτό. Άλλη ώρα θα το συ
ζητήσουμε. Θα συνεχίσω στον ειρμό
τω ν εναυσμάτω ν τω ν σχετικών με την

1.
Οι νεώτεροι αναγνώστες βλέπουν ίσως και τώρα διαφορές,
νομίζω όμως ότι αδυνατούν τελείως να συλλάβουν την τότε
κατάσταση στα πρώτα μετακατοχικά χρόνια. Ο William Η.McNeill
στο βιβλίο του The Metamorphosis of Greece since World War II του
1978, ορθώς διατείνεται ότι η Ελλάδα εκείνα τα χρόνια και η
Ελλάδα μετά την δεκαετία του 70 είναι δυο διαφορετικές χώρες,
τόσο πολύ διαφέρουν. Δες και «Η μεταπολεμική αστικοποίηση,
κλειδί για την κατανόηση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας» στη
συλλογή δοκιμίων μου Θραύσματα Κατόπτρου, Θεμέλιο 1993.

Η βασίλισσα Φρειδερίκη.
οικονομική και κοινωνική πρόοδο της
Ελλάδος. Δεν έκαμα κάτι ουσιαστικό
εκτός από το να ενημερώνομαι όσον
το δυνατόν περισότερο μπορούσα για
τα ελληνικά πράγματα και σαν πολίτης
να σκέφτομαι αν ποτέ μου δινόταν εμ έ
να η ευκαιρία τ ι θα ήθελα να κάνω στον
μικρό τομέα τη ς επιρροής μου.
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ
Η πρώτη ευκαιρία αυτού του τύπου
εδόθη σε πολλούς σπουδαστές του
MIT και σε μένα τον Οκτώβριο του
1958, δ ιό τι ήρθε στις ΗΠΑ για επίσκε
ψη η βασίλισσα Φ ρειδερίκη και ένα
από τα Ιδρύματα που επισκέφθηκε
ήταν το MIT. Ο Γιώργος Χατσόπουλος
και εγώ, νεαροί τό τε καθηγηταί του
MIT, είχαμε την ευκαιρία να μας ζητή
σ ει ο πρόεδρος του MIT να είμεθα οι
ξεναγοί τη ς βασιλίσσης. Η επίσκεψη
αυτή τη ς βασιλίσσης ήταν πολύ εντυ
πωσιακή. Ή τα ν πολύ καλά προετοιμα
σμένη και έδ ειξε μεγάλο ενδιαφέρον
για πάρα πολλά τεχνικά πράγματα και
ειδικότερα για την πυρηνική φυσική.
Μ εταξύ άλλων συνέβησαν τα εξής με
τη βασίλισσα. Είχε ζητήσει να συνα
ντηθεί με μια ομάδα φυσικών τη ς Σχο
λής, 6 ή 7 από τους καλύτερους, και ε ί
χαμε κανονίσει στο πρόγραμμά τη ς να
το υ ς συναντήσει για περίπου μια ώρα.
Και η συνάντηση διήρκεσε τρ εις ώρες,
δ ιό τι κατά τη διάρκεια τη ς συναντήσεως έθ ετε ορισμένες ερω τήσεις, τις

2. Ο Σωκράτης Αγαπητίδης σπούδασε νομικά και οικονομικά στην
Αθήνα και στο Παρίσι, έγινε έκτακτος καθηγητής Πολιτικής
Οικονομίας στο ΕΜΠ το 1949, τακτικός το 1952. Συνεργάσθηκε
με την χούντα των συνταγματαρχών και απελύθη το 1974.
3. Μια αντίστοιχη εμπειρία μπορεί κανείς να συναντήσει στο
κείμενο του Α. Μπαλτά «Οι βλαβερές συνέπειες του
φιλελληνισμού μας» στο περιοδικό Ο Πολίτης τχ. 6, σ. 28-32 της 2
Ιουνίου 1995.
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απαντούσαν, αυτή έκανε άλλες ερω τή
σ εις επ’ αυτών, και το λέω αυτό γ ια τί
νομίζω ό τι είχε πραγματικό ενδιαφ έ
ρον, είχε μ ελετήσ ει μερικά πράγματα.
Γ ια τί μπορεί πολλές φ ορές να ’λεγε
κανείς ό τι κάποιος τη ς είχε υπ οδείξει τ ι
να ρω τήσει και επομένως έκαμε κά
ποια επ ίδειξη τω ν γνώσεών της. Αν
όμως τη ς είχαν υπ οδείξει τ ι να ρωτή
σει, δεν γνώριζαν τ ι απαντήσεις θα
’παίρνε και επομένως δεν θα ήξερ ε
πως να χειρισ θεί τις απαντήσεις και το
ό τι τα κατάφ ερε -κ α ι έχ ει σημασία για
την περαιτέρω συζήτησή μας αυτή η
π αρατήρηση- να συντηρήσει την συ
ζήτηση τόσον χρόνο, έδειχνε κάποιο
ενδιαφ έρον από μέρους τη ς. Παρόλες
τις γνώ σεις τη ς είχε μεγάλη δυσκολία
να καταλάβει δύο πράγματα. Πήγαμε
στην εγκατάσταση τω ν ηλεκτρονικώ ν
υπολογιστών (Η/Υ) και του γενικού
αντιδραστήρα και για χρόνια μετά,
όπως και κατά την διάρκεια τη ς επισκέψεώς της, ήταν αδύνατο να καταλάβει
πρώτον πως δουλεύουν οι Η/Υ με το
δυαδικό σύστημα και μετά τ ι σημαίνει
ροή νετρονίω ν στον πυρηνικό αντιδρα
στήρα. Εγώ κατάλαβα τις αδυναμίες
τη ς σε α υτές τις επισκέψ εις. Ενώ οι
προϊστάμενοι τω ν εργαστηρίω ν που
την δεξιώ νονταν ήθελαν να κάνουν και
κάποια επ ίδειξη και το παρακάνανε
στη χρησιμοποίηση τω ν επιστημονι
κών όρων. Από τη ν πρώτη επίσκεψη
κατάλαβα τ ις αδυναμίες τη ς και από
εκείνη την στιγμή και μετά, είπα: «Ξέ
ρετε, η Μ εγαλειοτάτη δεν μιλάει καλά
αγγλικά και προτιμά να τα ακούει τα
πράγματα στα ελληνικά. Γ ι’ αυτό επιτρ έψ α τέ μου, παρακαλώ, να τη ς τα πω
ελληνικά, γ ια τί δεν ξέρ ει το υ ς όρους»
και βέβαια γύρισα σε κείνη και τη ς είπα
«Ξέρετε, αυτοί σας τα λένε περισσότε
ρο επιστημονικά από ό τι πρέπει αλλά

θα σας πω εγώ τ ι προσπαθούν να σας
πουν». Εν πάση περιπτώ σει η μέρα πέ
ρασε έτσι. Το εξετίμησ ε, όπως θα δ εις
και εκ τω ν υστέρων, πάρα πολύ. Το
βράδυ τη ς ίδια ς μέρας έγινε μια δεξίω 
ση για όλους το υ ς Ελληνες και σε μέ
να είχε ανα τεθεί να είμ α ι δίπλα τη ς και
να τη ς παρουσιάζω καθέναν, γ ια τί
τους ήξερα όλους που είχαν προσκλη
θεί. Δίπλα τη ς ήταν η Σοφία. Αυτό.
Στην δεξίωση έβγαλε ένα λογίδριο και
είπε «Εσείς που σπουδάζετε εδώ κάτι
πρέπει να κάνετε, να βοηθήσετε τον

Εγράψαμε γράμματα σε
διάφορους στην Ελλάδα. Μ ας
απαντήσανε, αλλά δεν έγινε
ποτέ τίποτε. Δ εν
ενδιαφερθήκανε. Οι
απαντήσεις που μου
στείλανε, όλες ευγενέστατες
και μ ε πολλές ευχαριστίες,
δεν εξελίχθησαν σε θετική
συμβολή.
τόπο σας για την μεγάλη ανάγκη που
έχει, με τις γνώ σεις σας. Δεν ξέρω τ ι
θα κάνετε αλλά κάτι πρέπει να κάνετε
να βοηθήσετε τον τόπο σας».
Ό ταν έφ υγε συνέβησαν τα εξής. Κά
νω εδώ μια παρένθεση. Είχα γ ίν ει κα
θηγητής στο MIT σ τις αρχές του 1958,
ήμουν όμως instructor από το 1954. Εί
χα δημιουργήσει δικό μου μάθημα
πριν πάρω το δίπλωμά μου. Εγώ άρχι
σα το μάθημα ασφ αλείας τω ν πυρηνι
κών εργοστασίω ν για πρώτη φορά

4 .0 Λεωνίδας Ζέρβας (1902-1980), οργανικός χημικός,
γερμανοσπουδασμένος και μαθητής του Max Bergmann,
δούλεψε μαζί του στο Ινστιτούτο του Ιδρύματος Kaiser Wilhelm
-α ρ γότερ α μεταπολεμικά μετονομασθέντος σε Max Planck- και
ακολούθως στο Ίδρυμα Rockefeller στη Νέα Υόρκη. Διορίσθηκε
από τον Ιωάννη Μ εταξά άνευ εκλογής, αν και προερχόμενος από
πολιτευόμενη βενιζελική οικογένεια, καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αργότερα μετεκλήθη στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κ ατατην κατοχή μέλος του ΕΔΕΣ με το
ψευδώνυμο Π ολύβιος, δ ιό τι όπως ο ιστορικός Πολύβιος κατήγετο
και αυτός από την Μεγαλόπολη. Μ έλος τη ς Ακαδημίας Αθηνών,
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στον κόσμο, με πρόταση που έκαμα
στο MIT όταν ήμουν ακόμη δευτεροε
τή ς και γ ι’ αυτόν το ν λόγο καθυστέρη
σα λιγά κι να πάρω το διδακτορικό μου.
Αυτή είν α ι άλλη ισ το ρ ία που έχει σχέση
και με τ ις π ροτάσ εις που έκαμα στην
Ελλάδα, εκ τω ν οποίων άλλες απορρίφθηκαν και ά λλες έγιναν δεκτές, και με
τον τρόπ ο που έγιναν δεκτές. Μετά
λοιπόν τη ν επίσκεψη, η βασίλισσα γύ
ρισε στην Ελλάδα και έκαμε μια σύσκε
ψη στα Ανάκτορα στην οποίαν κάλεσε
πολλούς γνω στούς επιστήμονες μετα
ξύ τω ν οποίων και το ν Λεωνίδα Ζέρβα4
και το υ ς είπ ε τ ις εντυπ ώ σεις της από
τ ις ΗΠΑ και ειδ ικώ τερ α ό τι γνώρισε
δυο ανθρώπους που νομ ίζει ότι πρέπει
να γυρίσουν στην Ελλάδα, ο ένας λέ
γ ετα ι Υψ ηλάντης5 και ο άλλος λεγόταν
Η λίας Γυφτόπουλος. Εγώ τα έμαθα
αυτά από το ν κ. Ζέρβα, ο οποίος ήταν
γνω στός μου από τα π αιδικά μου χρό
νια. Αισθάνθηκα ασφαλώ ς τιμημένος.
0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
Εντω μεταξύ όλα τα ελληνόπουλα, και
εγώ ακόμη π ερισσότερο, συγκινηθήκαμε από τη ν πρόσκλησή τη ς να κά
νουμε κά τι γ ια τη ν Ελλάδα. Και αμέσως
αφού έφ υγε αρχίσαμε να μαζευόμα
σ τε γ ια να δούμε πως μπορούμε να ορ
γανω θούμε και τ ι θα μπορούσαμε να
κάνουμε. Π έρασαν δ υο-τρ εις μήνες,
κατά τη ν δ ιά ρ κεια τω ν οποίων τσακω
νόμαστε, πώς θα είν α ι το καταστατικό
του συλλόγου που θα φτιάξομε, πως
θα εκ λ έγ ετα ι ο π ρόεδρος, πως θα
εκλέγονταν ο ι άλλοι σύμβουλοι, και
το υ ς είπα: τα έχω β α ρ εθεί όλα αυτά,
ακούστε με τ ι θα κάνουμε, ούτε σύλλο
γο ού τε τίπ οτα, υπάρχουν μερικά συγκεκριμμένα π ράγματα που μπορούμε
να επ ιτύχουμε χω ρίς νάχουμε σύλλο
γο. Π.χ. όλοι σας μου λ έτε ό τι ασχολεί-

τη ς οποίας δ ιετέλεσ ε και πρόεδρος. Είναι ο πιο γνω στός Έλλην
επιστήμων του 19ου αιώνα, αναφερόμενος σε ξενόγλωσσες
ισ τορίες τη ς επιστήμης για την επινόηση, με το ν δάσκαλό και
φίλο του, μεθόδου συνθέσεως στο εργα σ τήριο πρωτεϊνών. Έγινε
επ ίτιμος διδάκτω ρ στο Πανεπιστήμιο τη ς Β ασιλείας και μέλος της
Σοβιετικής Ακαδημίας Επιστημών κ.ά.
5 .0 Υψηλάντης σπουδαίος έλλην φ υσικός, ανήκε στην ομάδα
που ανακάλυψε το αντιπρωτόνιο, ανακάλυψη που απέφερε το
βραβείο Νόμπελ στον επ ικεφαλής της. Δ ιετέλεσ ε μέλος του Δ.Σ.
του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Π ατρώ ντο 1964. Δεν εξελέγη
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

σθε με μερικά ερ ευ νη τικά π ρογράμμα
τα, ότι είσ θε κοντά σ ε καθηγητές, πα
ρακολουθείτε και μ α θ α ίνετε τη ν βι
βλιογραφία. Γ ια τί δεν γρ ά φ ομ ε σε συ
ναδέλφους μας στην Ελλάδα που είνα ι
σε διάφορα εκπ α ιδευτικά και ερ ευ νη τι
κά ιδρύματα αν θέλουνε να το υ ς παρά
σχουμε βοήθεια σ χετικά με τη ν βιβλιο
γραφία ή με όργανα σε κάποιο ερ γα 
στήριο. Και έχω μια σ ειρά επιστολώ ν,
σε ποιους γράψ αμε, σ το Π ολυτεχνείο,
στο Βασιλικό (τώ ρα Εθνικό) Ίδ ρ υ μ α
Ερευνών, που τό τε είχ ε ιδρυθεί, στον
πρόεδρό του, το ν Κισσόπουλο.6 Αυτό
είναι το πρώτο. Το δ εύ τερ ο είν α ι το
ακόλουθο. Ή τα ν τό τε στην παρέα μας
ο Μάκης Αρσένης,7ο οποίος μας έλ εγ ε
κάθε τόσο για τα σπουδαία π ράγματα
που έκανε το Κέντρο Διεθνώ ν Σπου
δών του MIT. Ιδιαίτερη προσπάθεια
πρέπει να κάνουμε να π είσομε το MIT
αντί να κάνει μ ελ έτες μόνο γ ια τ ις
Ινδίες, την Χιλή, να αναλάβει και ένα
πρόγραμμα για τη ν Ελλάδα. Να ετο ιμασθούμε, να μαζέψ ουμε τα σ τοιχεία,
να τους π εριγράψ ομε ποια είνα ι η κα
τάσταση και να το υ ς π είσομε να αρχί
σουν μια τεχνικο-οικονομική μελέτη
για την Ελλάδα. Τέλος, το τρ ίτο ήταν
κάτι που εγώ ήμουν πιο ειδ ικό ς, επειδή
είχα εργασ θεί στο Ε ργαστήριο υψη
λών τάσεω ν που είχα μ ε στην Van der
Graaf για την θεραπ εία το υ καρκίνου
και για βιομηχανικές εφ α ρ μ ο γές και
επειδή οι καθηγηταί μου ήσαν ιδ ιο κτή
τες τη ς
ετα ιρ εία ς
High
W ater
Engineering που έφ τια χνε α υ τές τ ις
μηχανές, λέω να κάνω μια προσπάθεια
να πείσω τον Trum p και το ν Van der
Graaf να βρούνε κάποιο τρόπ ο να δωρηθεί μια μηχανή Van der Graaf στην
Ελλάδα. Αυτά ήταν τα τρ ία πρώτα
πράγματα με τα οποία ασχοληθήκαμε.
Εγράψαμε γρ ά μμα τα σε διάφ ορους
στην Ελλάδα. Μ ας απαντήσανε, αλλά
δεν έγινε π οτέ τίπ ο τε. Δ εν ενδιαφ ερθή
κανε. Οι απαντήσεις που μου σ τείλα νε
(έχω εδώ τα γράμματα), όλες ευγενέ-

σ τα τες και με πολλές ευχαρισ τίες, δεν
εξελίχθησ αν σε θετική συμβολή. Το θ έ
μα όμω ς που κέντρισ ε τη ν φαντασία
όλων μας και δ ιετήρ ησ ε το κέντρισμα
γ ια έ ξ ι χρόνια ήταν να γ ίν ει τεχνικο-οικονομικό σχέδιο γ ια τη ν ανάπτυξη τη ς
Ελλάδος. Προχω ρήσαμε ως εξής: κατα ρ χά ς πήγαμε στο Κέντρο Διεθνών
Σπουδών το υ οποίου διευθυντής ήταν
ο Max M illiken και το υ ς παρακαλέσαμε
να πάρουν α υτο ί τη ν πρω τοβουλία και
εμ είς θα προσπαθούσαμε να το υ ς φ έ
ρομε σε επαφή με ιδιω τικούς οργανι
σμούς στην Ελλάδα.

πτομαι τ ι να του πω για να συνεχίσει η
συζήτηση και βγήκα κυριολεκτικά εξα 
ντλημένος από αυτήν την εμπειρία.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΟΞΙΑΔΗ
•Α υ τό δεν είνα ι το σχέδιο που έγινε για
την ανάπτυξη της Κρήτης;
Γυ φ τό π ου λος: Ό χι, όχι, η Κρήτη έγ ι
νε αργότερα. Είναι ιδιω τική επιχείρηση
με τη ν Gurda. Δ εν έχ ει καμιά σχέση.
Π ήγαμε και ο διευθυντής λ έγ ει δεν
μπ ορεί να γ ίν ει αυτό. Πρέπει νάχομε
κάποια επαφή και με τη ν Ελλάδα. Σκεφ θήκαμε λοιπόν αυτά γ ια τη ν άνοιξη
και το καλοκαίρι του ’59, να κάνομε τα
εξή ς δυο πράγματα: να παρουσιάσω
εγώ τη ν ιδέα στη βασίλισσα και να την
παρακαλέσω να θέσ ει τη ν προσπάθεια
υπό τη ν α ιγίδ α τη ς. Και να πάω να δω
το ν
Κωνσταντίνο
Δ οξιάδη,
στο
Doxiadis Associates, και να το ν παρα
καλέσω, αν ήθελε, να συνεργασθεί αυ
τό ς με το MIT. Μ ε εδέχθησαν και οι δύο
με α νο ιχτές αγκάλες. Ή τα ν μια από τις
ευτυχισ μ ένες π εριόδους τη ς ζωής
μου. Μ άλιστα γ ια τη ν βασίλισσα πήγα
στην Κέρκυρα, στα Ανάκτορα, και εξέ
θεσα το θέμα, και με το ν Δοξιάδη είχα
ένα rendez-vous γ ια δυο ώ ρες γ ια τί νό
μιζα ό τι θα μου έπαιρνε πολύ ώρα να
το υ πω τ ι προσπαθούσαμε να κάνουμε
και γ ια πρώτη φορά στη ζωή μου άν
θρωπος με εξέπ ληξε, δ ιό τι κατάλαβε
εντό ς μισής ώ ρας γ ια τ ι εμίλαγα, συνεφώνησε, και μ ετά για να μην γίνω ρεζίλ ι που τούχα ζητήσ ει τόσ ον πολύ χρό
νο να μείνω μαζί του έπρεπε να σκέ-

•Ή τα ν έξυπνος;
Γ υφ τόπουλος: Ο Δοξιάδης; Αλίμονο!
Νομίζω ό τι ήταν μια από τις μεγάλες
φυσιογνω μίες τη ς Ελλάδος, ανεξαρτή
τω ς τ ι λ έγ ει ο Μ ιχάλης Μ ακράκης.8
Εγώ του είχα μεγάλο θαυμασμό. Ξαναγύρισα σ τις ΗΠΑ, ξαναπήγα στο Κέ
ντρο Διεθνών Σπουδών, αλλά ο διευθυ
ντής του αρνήθηκε. Αυτά τα πράγματα
πρέπει να γίνουν με τη ν Κυβέρνηση,
επίσημα. Τώρα εμείς, παιδιά εδώ, δεν
ξέραμε τίπ οτα για την Κυβέρνηση, ού
τ ε ξέραμε για το υ ς ανθρώπους, για την
πολιτική ζωή, και αρχίσαμε να σκεφτό
μαστε τ ι μπορούμε να κάνουμε για να
προχωρήσει η δουλειά. Έ χοντας δια
πιστώσει από το υ ς συναδέλφους μου
την εξαιρετκή εντύπωση που είχε προκαλέσει η βασίλισσα κατά την διάρκεια
τη ς επισκέψεώς της, λέγω, ένα βράδυ
που είχαμε όλοι μαζευθεί, να στείλομε
ένα γράμμα στην Μ εγαλειοτάτη και να
την παρακαλέσομε να γράψ ει στο MIT
ζητώ ντας αυτήν την συνεργασία. Είχα
εντω μεταξύ γνωρίσει, το καλοκαίρι
του ’59, τον Μπάμπη Ποταμιάνο, που
είχ ε έρ θ ει εδώ προσκεκλημένος και
σαν μέλος αυτού του προγράμματος
τω ν καλοκαιρινών μαθημάτων που ορ
γάνωνε ο Henry Kissinger κάθε καλο
καίρι ως καθηγητής του Harvard. Το
καλοκαίρι του ’59 ήσαν εδώ ο Δ. Νιάνιας9 και ο Ποταμιάνος. Οι συζητήσεις

6. Απόστρατος αξιω ματικός το υ Ν αυτικού. Μ ε το ν Γιάγκο
Πεσμαζόγλου, το ν Λεω νίδα Ζέρβα και άλλους, μ ετα ξύ τω ν
οποίων και ο Κ,Θ.Δημαράς, ίδρυσαν το ΒΙΕ, τώ ρα ΕΙΕ.
7. Μ ετέπειτα σ τέλεχος σημαντικό το υ ΠΑΣΟΚ, βουλειπ ής και
υπουργός.
8. Κοινός μας φ ίλος, διδάκτω ρ φ υσικής το υ Harvard, μόνιμος
κάτοικος σ τις ΗΠΑ από π ολλές δ εκ α ετίες, πολυτάλαντος,

Ο Μπάμπης Ποταμιάνος.

συγγραφεύς βιβλίων, πρωτότυπος, που θεωρούσε ό τι ο
Δ οξιάδης μποϋκόταρε την προσπάθεια του πατέρα του,
υποδιοικητού τη ς ΑΤΕ, να αποκαταστήσει αστέγους και γι'α υτό
δεν το ν συμπαθούσε.
9. Καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΜΠ, σπούδασε στην Αγγλία,
αργότερα πολιτεύθηκε με την ΕΡΕ και δ ιετέλεσ ε υπουργός
Π ολιτισμού.
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Ο Κ ω ν σ τα ν τίν ο ς A . Δ ο ξ ιά δ η ς .

α υτές ήταν για διεθνή θέματα, τ ι συμ
βαίνει σε διάφ ορες χώρες.
ΑΡΧΙΣΑΝ 01 ΕΝΤΟΝΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Ο Ποταμιάνος ήταν πανέξυπνος άν
θρωπος. Ο μισός φάκελος είνα ι δική
του αλληλογραφία και α ναφ έρεται στη
βοήθεια που προσπάθησε να μας πα
ράσχει, γ ια τί τον είχαμε ενημερώ σει. Η
πρώτη πρόταση προς το Κέντρο έγινε
προς τον Milliken από την ομάδα10στην
οποίαν αναφέραμε ό τι τύχαινε τη ς
υποστηρίξεως τη ς βασιλίσσης και ό τι ο
Κ. Δοξιάδης συμφωνούσε να συνεργασθεί. Επίσης έσ τειλα ένα γράμμα στον
Γρηγόρη Κασιμάτη11 σ τις 15 Ο κτωβρί
ου 1959 ζητώ ντας του σ τοιχεία για τα
οικονομικά τη ς Ελλάδος. Τον γνώριζα
καλά. Συνέταξα λοιπόν ένα σχέδιο
γράμματος που θεωρούσα ό τι η βασί
λισσα έπρεπε να υπογράψει και να
σ τείλει στον πρόεδρο του MIT, τον
Straton, χω ρίς να πολυσκεφθώ τ ι έκα
να. Ό ντω ς το υπέγραψε σε ανακτορικό
χαρτί και του το έσ τειλε παρακαλώντας τον το Κέντρο Διεθνών Σπουδών
να αρχίσει ένα πρόγραμμα τεχνικο-οικονομικής μελέτης για την ανάπτυξη
τη ς Ελλάδος.
•Χω ρίς την ανάμειξη της Κυβέρνησης;
Γυφτόπ ουλος: Το άφηνε ασαφές.
Αναφερόταν στον Γυφτόπουλο και άλ
λους έλληνες σπουδαστές τη ς Βοστώνης. Ο Straton έλαβε το γράμμα και
εντυπωσιάσθηκε. Έ σ τειλε μάλιστα
αμέσως σημείωμα στον Max Milliken,
τόχω εδώ σε αντίγραφο, και του έλεγε
ότι δεν είναι συχνό μια βασίλισσα σε
αδυναμία να ζητήσει να βοηθήσομε τη
χώρα της. Πρέπει οπωσδήποτε να
απαντήσομε θετικά. Και πράγματι στις

28 Μ αρτίου 1960 ο Straton σ τέλνει στη
βασίλισσα μια επιστολή, όπου τη ς λ έει
ό τι έλαβε το γράμμα τη ς και είχ ε με
το υ ς υπευθύνους του Κέντρου πολλές
συζητήσεις. Κ ατέληξαν το Κέντρο να
δεχθεί να αναλάβει μια τέτο ια πρω το
βουλία υπό δύο όρους, πρώτον το α ί
τημ α συνεργασίας να π ροέρχεται
απ ευθείας από τη ν ελληνική κυβέρνη
ση (και όχι από τα π αιδαρέλια εδώ) και
δεύτερον ό τι η ελληνική κυβέρνηση να
εγγυηθεί ό τι θα σ τη ρ ίξει ηθικά την
προσπάθεια αναζήτησης κεφαλαίω ν
για την ενίσχυση αυτού του προγράμ
ματος από αμερικανικούς οργανι
σμούς, γ ια τί π ρόκειται για μεγάλο σχέ
διο στο οποίον υπ ολογίζεται ό τι θα εργασθούν 50 επ ιστήμονες εδώ, καθώς
και οι έλληνες επ ιστήμονες που ασχο
λούνται στην Ελλάδα και με το υ ς οποί
ους θα ανταλλάσσουν γνώ μες. Επίσης
ό τι η διάρκεια τη ς μ ελέτη ς προβλεπότα ν π ενταετής. Ό λα αυτά δ εν τά γ ρ α φ ε
το γράμμα αλλά τα διεμήνυσαν σε εμ έ
να επ ιστήμονες που εργάζονταν στο
Κέντρο, μεταξύ αυτών ο σπουδαίος ο ι
κονομολόγος Rosenstein-Rodan. Ή 
τα ν όπως αυτός έβλεπ ε ό τι χρειαζόταν
γ ια να επ ιτελεσ θεί το έργο.
Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Όπως καταλαβαίνεις η ομάδα ενθουσιάσθηκε πολύ με αυτήν τη ν επ ιτυχία
και π εριμέναμε τη ν καλή εξέλιξη . Η δ ι
κή μας σκέψη και η π αιδιάστικη προ
διάθεση ήταν ό τι το γράμμα αυτό θα
λάβαινε απάντηση εντό ς 24 ωρών. Δεν
υπήρχε πιο σπουδαίο πράγμα που είχε
συμβεί τό τε στην Ελλάδα! Ο υδέποτε
στη ζωή μου είχα αισθανθεί τόσ ο έντο 
νη ευχαρίστηση όσο τη ν ημέρα που
απήντησεν ο Straton, κατά τη ν οποίαν
αντελήφθην ακόμη π ερισσότερον πό
σον σπουδαίο ήταν αυτό το έργο. Σ τις
8 Μ αρτίου 1960 είχε έρ θ ει σπίτι μου ο
Κασιμάτης, υπουργός Π αιδείας, και
το ν παρακαλέσαμε και αυτόν να βοη
θήσει. Π αρόντες ήσαν ο Αρσένης, ο Φικιώρης, καθηγητής το υ Π ολυτεχνείου,

10. Τα ονόματα των μελών της ομάδας αναφέρονται στη
συνέχεια.
11.0 Γρηγόριος Κασιμάτης, καθηγητής και σ τέλεχος τη ς ΕΡΕ,
κατ’ επανάληψιν υπουργός σε διάφορες κυβερνήσεις του
Κωνσταντίνου Καραμανλή του πρεσβυτέρου πέθανε τον ίδιο
χρόνο, το 1960.

44

ο Α λέξη ς Π απ αγεω ργίου12 με την γυ
ναίκα το υ , κόρη το υ αρχιτέκτονα Πικιώνη, ο Θ εοδω ρίδης, που έγινε καθη
γη τή ς σ το Π ανεπ ιστήμιο Πατρών και
είν α ι τώ ρ α στη Virginia, ο Σεραφείμ
που έγ ιν ε καθηγητής στο ΕΜΠ και ξανάλθε εδώ , ο Σαραβάκος καθηγητής
στο ΕΜΠ και πάλι μ ετά εδώ, ο Ζερβός,
ο Σ α ρ α ντίτης που έγ ιν ε καθηγητής στο
St. Louis, ο Χατσόπουλος οτο
Cam bridge. Α υ το ί και άλλοι απήρτησαν τη ν πρώτη ομάδα, όπως και ο
Μ πότσαρης -ε ίν α ι τώ ρα Head of
Departm ent o f Chem istry στο Πανεπι
στήμιο Tufts, ο Καραμπ ατέας-, ο Βαγ
γέλη ς Δ εβ λέτο γλο υ ,13 ο Φοίβος Δρίμης, κύπριος καθηγητής Οικονομικών
στο MIT και μ ετά στην Πενσυλβάνια, ο
Λεμονιάς, οικονομολόγος από το Πα
νεπ ιστήμιο Brown, ο Γιώ ργος Λιάνης
από το Purdue, ο Παύλος Λυκούδης
από το Purdue, ο Μ άλιος, χημικός μη
χανικός που πέθανε, ο Μάριος Μωυσής, ο Κώ στας Μυλωνάς από το
Brown, ο Νουτσόπουλος, τώ ρα (1989)
πρύτανης του ΕΜΠ που ήταν τότε
σπουδαστής, ο Ζήνων Ζανέτας. Ο Χα·
τζόπ ουλος είχ ε τη ν ετα ιρ εία του και
δεν ανακατεύτηκε.
Και τώ ρα α ρ χ ίζει η ελληνική ιστορία.
Π ερνάνε μήνες και δεν υπάρχει απά
ντηση. Α υτά είν α ι τα αντίγραφα των
γραμμάτω ν, δεν είχα μ ε γραφομηχανή
ο ύ τε γρ αμματέα, είν α ι αντίγραφα με
το χέρι, αλλά ακριβή... Μαζευόμαστε με
τον Αρσένη και το ν Δεβλέτογλου και
απευθυνόμαστε στον Ποταμιάνο στις
26 Μαΐου.
Αποφασίσαμε να τηλεφωνήσομε επει
γόντω ς στα Ανάκτορα με λεφ τά από την
τσέπη μας -κ α ι έχει σημασία αυτό γιατί
φτωχόπαιδα είμ α σ τε-, να πω εγώ: επει
γόντω ς παρακαλώ το ν πτέραρχο Ποταμιάνο, π έστε το υ ό τι είνα ι ο καθηγη
τή ς Γυφτόπ ουλος και είμ α ι βέβαιος ότι
θα με δεχθεί. Γ ια τί με ξέρανε κι όλας.
Και τελ ικ ά π ράγματι ήρθε ο Ποταμιάνος σ το τηλέφ ω νο. Του λέω, αγαπητέ
κύριε Π οταμιάνο, καταλαβαίνετε σε τι

12.0 Α λέξης Παπαγεωργίου, αρχιτέκτω ν π αντρεμένος με την
κόρη το υ Πικιώνη Ινώ, επίσης αρχιτεκτόνισσα.
1 3 .0 Ευ. Δ εβλέτογλου έγινες α ρ γό τερ α υφυπουργός
Συντονισμού στην κυβέρνηση Εθνικής Ε νότητας το υ 1974 υπό
τον Κ.Καραμανλή, και μετά, 1974-1979, υπουργός Οικονομικών
επί Κυβερνήσεως Καραμανλή. Π έθανε το 1992.

κάρβουνα κάθομαι γ ια να σας ενοχλή
σω από τηλεφώ νου, τ ι γ ίν ετα ι γ ια τί δεν
μας απαντήσατε; Ξ έρ εις Ηλία, μου λ έ
ει, το χάσαμε το γράμμα, σε παρακαλώ
πήγαινε στο γρ α φ είο το υ Straton να
ζητήσεις ένα αντίγραφ ο τη ς επ ισ το
λής!
Το φαντάζεσαι, Κώστα; Δ εν ξέρω αν
είπε αλήθεια ή ψ έματα. Π ρέπ ει να προ
σθέσω τ ι έγινε σ τις 24 Μ αΐου. Ο
Milliken κάλεσε σε σύσκεψη όλους του
επικεφαλής τμημάτω ν του MIT και
πρότεινε να προσπαθήσουν να συνεργασθούν μηχανικοί και οικονομολόγοι
για την ανάπτυξη π ρογραμμάτω ν κα
θυστερημένων χωρών. Εγώ βεβαίω ς
δεν είχα κληθεί, αλλά επήγα ανα ιδέ
στατα απρόσκλητος. Αυτή η σύσκεψη
με ευχαρίστησε γ ια τί το Κέντρο βρήκε
την ιδέα μας -κ α ι το εννοώ α υ τό - τόσ ο
καλή ώστε να τη ν κλέψ ει και τα υ τό χρ ο 
να ανησύχησα τρ ο μ ερ ά γ ια τί δεν εκδη
λωνόταν μεγαλύτερο ενδιαφ έρον γ ια
την δική μας προσπάθεια. Ο χρόνος
ήταν πολύτιμος και είχαν ήδη χα θεί
πολλοί μήνες. Σ τις τελ ευ τα ίες μας συ
γκεντρώσεις αναλύσαμε το σχέδιο
που δημοσιεύθηκε τελ ευ τα ία στην
Αθήνα, το Νόμο που σ υνέτα ξε ο Καρα
μανλής για το ν Ανδρέα Παπανδρέου.
Δεν είχε καμιά σχέση με τη δική μας
; σκέψη και τις δ ικές μας μεθόδους.
; · Το ΚΕΠΕ;
Γυφτόπουλος: Για το ΚΕΠΕ, γ ια τί το
ΚΕΠΕ έγινε ουσιαστικά σαν Κέντρο Οι. κονομικών μελετώ ν, όχι σαν Κέντρο
Μελέτης και Ανάπτυξης τη ς Ελλάδος.
, Η διαφορά μεταξύ τω ν δύο είν α ι ό τι το
! ένα είναι ακαδημαϊκής μορφ ής και το
. άλλο εφηρμοσμένης. Ε μείς δεν είμα' στε οικονομολόγοι, ο ύ τε θέλαμε να κά„ νουμε οικονομική μελέτη, θέλα με να
κάνομε κάτι για να προκόψ ει ο τόπος.
! Λοιπόν το λέγω όχι από επ ιθυμία κριτιJ κής, εμείς δεν ξέρ α μ ε το ν Παπανδρέ; ου ούτε κανέναν άλλο, αλλά προς απο
φυγή παρεξηγήσεω ς ό τι το πρόβλήμα
■' είχε λυθεί. Ε τοιμάζαμε μιαν ανακοίνω 
ση περί τη ς μεθοδολογίας του τεχνικο-

οικονομικού προγραμματισμού, όπως
εμ είς το ν εννοούσαμε και τον οποίον
θα π αρουσιάζαμε στο Υπουργείο Οι
κονομικών, όπως και το κάναμε.
• Εμπνευστήκατε από όσα έγιναν στην
Ιταλία και στην Ινδία ή είχ α τε δικές σας
απόψεις;
Γ υφ τόπουλος: Και δ ικές μας. Και δεν
σου κρύβω ό τι ο Αρσένης ήτανε το
πνεύμα. Και μ ερ ικοί από μας δεν είμ α 
σ τε ειδικοί, αλλά ο Αρσένης είχε τις κε
ντρ ικές ιδ έες, όπως τ ις είχ ε μάθει από
το υ ς καθηγητές του στο MIT.

Ο Ε υ ά γ γ ελ ο ς Δ ε β λ έ το γ λ ο υ .

Ο Γ ε ρ ά σ ιμ ο ς Α ρ σ έ ν η ς .

για Οικονομική Βοήθεια στην Ελλάδα)
κ. Shark με την ελπίδα ότι η ελληνική
κυβέρνηση θα ενδιαφ ερθεί γ ι’ αυτό το
θέμα. Η απάντηση τη ς βασίλισσας
ήταν η ακόλουθη. «Αναφορικά με το
γράμμα σας προς την βασίλισσα της
Ελλάδος έχομε την τιμή να σας γνωρί
σομε ότι εξετίμησ ε τις προσπάθειές
σας που είχαν ως αποτέλεσμα την
απόφαση του Δρ. Milliken και των συ
νεργατώ ν του να αντιμετωπίσουν θετι
κά το πρόγραμμα για την μελέτη της
οικονομικής αναπτύξεως τη ς Ελλάδος
καθώς και τω ν διαφόρων βημάτων που
πρέπει να πραγματωθούν από την ελ
ληνική κυβέρνηση για την εξασφάλιση
ενισχύσεων οικονομικών καθώς και
τη ς πλήρους συνεργασίας τη ς κ.λπ.»
Και υπογράφει η κ. Καρόλου, ως μεγά
λη κυρία επί των τιμών. Τέλος πάντων
εγώ την ευχαρίστησα. Αλλά έβλεπα
πως τα πράγματα καθυστερούσαν. Η
ελληνική κυβέρνηση δεν αντέδρασε
επίσημα, δεν εγνώριζα εγώ, ένα νεαρό
παιδάκι, όλες τις λεπ τομέρειες. Μπο
ρεί ο Καραμανλής να μην ήθελε.

Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
• Τι έγινε μ ε τον Ανδρέα Παπανδρέου;
Γυφ τό π ου λος: Θα έρθει. Εντωμεταξύ έλαβα επιστολή σ τις 16 Ιουνίου από
τη ν κυρία Καρόλου, Μ εγάλη Κυρία τη ς
Αυλής,
γρ ά φ ει γαλλικά
Grande
Maîtresse (sic) de la Cour. Μεταφράζω
«Κατά τ ις οδ η γίες τη ς Μ εγαλειοτάτης
εσω κλείω , γ ια γνώση σας, αντίγραφα
τη ς επ ιστολής του κ. Straton προς την
Μ εγα λειότητά τη ς τη ς 28 Μ αρτίου και
τη ν απάντηση σε αυτόν από 16 Ιουνί
ου. Θέλω επίσης να σας γνωρίσω ότι,
κατόπιν οδηγιώ ν, ο κ. Π οταμιάνος ήρ
θε σε επαφή με το ν επ ικεφαλής τη ς
USMAG (της Αμερικανικής Αποστολής

•Δ εν τον ρώ τησες μετά, ποτέ;
Γυφ τόπουλος: Τον ρώτησα. Θα φτά
σουμε σε αυτό. Εντωμεταξύ η βασίλισ
σα επ ίεζε να γίνω καθηγητής στο ΕΜΠ,
είχαν ιδρύσει μια έδρα, αυτήν που πή
ρε τελικά ο Μ ιχάλης Αγγελόπουλος. Η
έδρα είχε γίνει για τον Γυφτόπουλο με
τά από πιέσεις τή ς βασίλισσας και είχα
έρ θ ει το ’59, μίλησα με τον Βογιατζή14
και σε άλλους με τον Σπανίδη,15 που
ήταν πρόεδρος τη ς Επιτροπής Ατομι
κής Ενέργειας, αλλά εγώ άλλα είχα
στο μυαλό μου, την μελέτη τη ς ανά
πτυξης. Δεν ενδιαφερόμουν για καθη
γεσία. Αλλά για προγραμματισμό, να
προοδεύσει ο ελληνικός λαός. Όπως

' 14.Υπουργός Παιδείας, βουλευτής Εύβοιας. Λέγεται ότι
απέφευγε να υπογράψει έγγραφα περιμένοντας να του το
ζητήσουν ώστε να υποχρεωθούν σε αυτόν. Είχε συσσωρεύσει
!' τόσα ανυπόγραφα έγγραφα ώστε το ύψος τους να υπερβαίνει το
>'■'δικό του -ήταν ιδιαιτέρως κοντός. Όταν το έμαθε ο Καραμανλής

τον επέπληξε και υπέγραφε συνέχεια επί δυο μέρες!
15.0 Σπανίδης ήταν πρώην ναύαρχος, πρόεδρος της επιτροπής
στην οποίαν ανήκε ο αντιδραστήρας και ο «Δημόκριτος», που
ιδρύθηκαν περίπου το 1960.

/
45

X

Ο Ξενοφών Ζολώτας.

όμως μου έδειχναν τέτο ια εκτίμηση,
και το έβλεπε και ο Ζέρβας, μου είπε
γ ια τί δεν πας εσύ να παρουσιάσεις το
θέμα στον πρωθυπουργό και στους
άλλους. Βρήκα το ν π ατέρα ενός μαθη
τή μου εδώ, σ τις ΗΠΑ, για το ν οποίον
ενεργούσα και ως κηδεμόνας, το ν Πα
ντελή Βελισσαρόπουλο, που ήταν γνω
στός στην κυβέρνηση και ο π ατέρας
του μίλησε στον Υπουργό Προεδρίας,
τον Κ. Τσάτσο, για να παρακαλέσει να
με κάνει δεκτό ο πρωθυπουργός όταν
έρθω στην Ελλάδα. Σ τις 11 Αυγούστου
μου απαντά ο Τσάτσος ό τι ο πρόεδρος
τη ς Κυβερνήσεως επληροφορήθη ό τι
ερχόμενος στην Ελλάδα θα ήθελε να
συναντηθεί μαζί μου και παρεκάλεσε
να ενημερωθώ ό τι θα βρίσκεται στην
Αθήνα όλον τον Αύγουστο, αλλά τον
Σεπτέμβριο θα απουσιάζει. Θα ήταν
ευτυχής να με γνώ ριζε και να συζητή
σ ει μαζί μου για θέματα ατομικής ενέρ 
γ εια ς στην ανάπτυξη τη ς οποίας και
στον τόπο μας απ οδίδεται όλως ιδ ια ι
τέρω ς μεγάλη σημασία. Α υτοί είχαν το
βιολί το υ ς με τον Δ ημόκριτο, εγώ το
βιολί το δικό μου. Πήγα λοιπόν τον Αύ
γουστο στην Ελλάδα εφ οδιασμένος με
γράμμα του Rosenstein-Rodan, που
ήταν από τα ηγετικά στελέχη του
Center for International Studies, στο
οποίο π εριεγράφοντο με πολύ μεγάλη
λεπ τομέρεια: πόσους επιστήμονες θα
έπαιρνε, από ποιες χώρες, ποιες ειδ ι
κότητες, πώς θα γινόταν η συνεργασία
με τις ελληνικές αρχές, τ ι σ τοιχεία
εχρειάζοντο, πόσον καιρό θα έπαιρνε,

μια σύντομη περίληψη τω ν προτάσεων
του σχεδίου που θα γινόταν. Τον πρώ
το που είδα ήταν ο πρωθυπουργός, ο
οποίος μου λ έει «κοιτάτε, δεν ξέρω
ακριβώς τι είναι αυτά που μου λέτε, αλ
λά εγώ προ έτους πήγα σε μ ια διάλεξη
που έδωσε ο γιος του μεγαλύτερου πο
λιτικού αντιπάλου μου και μ ε εντυπώ
σιασαν αυτά που έλεγε, τον κάλεσα στο
γραφείο μου και του είπα τι θέλεις να
σου κάνω για να γυρίσεις στην Ελλάδα,
και μου έκανε μ ια πρόταση και ιδού το
σχέδιο Νόμου ιδρύσεως του Κέντρου
Οικονομικών μελετών, του ΚΕΠΕ. Γ ια τί
δεν πας να τον β ρ εις και να τα συζητή
σ ετε και αν συμφω νεί αυτός να προχωρήσομε. Αλλιώς δεν είμα ι δια τεθ ειμ έ
νος. Εν πάση περιπτώσει πήγαινε να
δεις και τους συνεργάτες μου να τα π εί
τε.» Και αρχίζω -μ ο υ έδω σε αυτόν τον
Ν όμο- που εγώ ήξερα από τ ις εφ ημε
ρίδες οι οποίες τον είχαν δημοσιεύσει,
πως το ΚΕΠΕ δεν είχε καμιά σχέση με
αυτά που π ροτείναμε εμ είς. Το ΚΕΠΕ
ήταν σπουδαίο πράγμα, ήταν καθαρά
για οικονομικές μ ελέτες, όχι εφ αρμο
σμένη οικονομική για τη ν πρόοδο του
τόπου. Και αρχίζω μια αλληλουχία επι
σκέψεων σε πάρα πολλούς ανθρώ
πους, κυβερνητικούς και μη. Δ εν έχω
γράμματα για όλα αυτά. Το μόνο που
μπορώ να πω είνα ι ό τι από τ ις 7.30 το
πρωί μέχρι τ ις 12 το βράδυ γ ια 4 εβδο
μάδες δεν σταμάτησα ούτε στιγμή. Εί
χα ραντεβού από ώρας εις ώραν με
διαφόρους ανθρώπους, σε υπουργικό
επίπεδο, ή στα Ανάκτορα, ή σ τις Δ ιοι
κήσεις τω ν Τραπεζών ή με ανω τάτους
υπαλλήλους υπουργείων.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
•Λυμπερίδης;
Γυφτόπ ουλος: Τον Λυμπερίδη16 δεν
είδα. Είδα τον Δούση17, που ήταν στο
Υπουργείο Συντονισμού, είδ α το ν Μα-

16.
Γενικός Δ ιευθυντής του Υπουργείου Συντονισμού.
17. Διευθυντής Επεξεργασίας Π ρογράμματος Υπουργείου
Συντονισμού.
18. Τραπεζίτης. ΟΒΑ= Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως.
19. Αλέξανδρος Τσάτσος, βιομήχανος.
20. Ξενοφών Ζολώτας, καθηγητής Πανεπιστημίου, διοικητής τη ς
ΤτΕ, ακαδημαϊκός, δ ιετέλεσ ε αργότερα και πρωθυπουργός και
πέθανε υπερεκατοντούτης.
21. Α ριστείδης Πρωτοπαπαδάκης, 1903-1966, γιο ς του
εκτελεσ θέντος μεταξύ τω ν Εξ, Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη,
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ντζα βίνο18 στον ΟΒΑ, είδ α τον Αλέξαν
δρο Τσάτσο19 σ τον ΟΒΑ, το ν Ζολώτα20
και από το υ ς υπ ουργούς το ν Αριστείδη
Πρωτοπαπαδάκη,21 βέβαια τον αντι
πρόεδρο τη ς κυβερνήσεω ς Παναγιώτη
Κανελλόπουλο, το ν Κ. Τσάτσο -τότε
υπουργό Π ρ ο εδ ρ ία ς-, το ν Χέλμη, τον
Δ ιοικητή τη ς Τραπέζης, για τον οποίον
έχω γράμμα -έχ ω γράμμα και από τον
Δούση. Τους αναφέρω επειδή αυτοί
μου φάνηκαν οι πιο σημαντικοί. Έφυγα
σ τις 15 Σεπ τεμβρίου· από τις 15 Αυ
γούστου ως τ ις 15 Σεπτεμβρίου διήρκεσε αυτή η ισ τορία. Τους έγραψα από
ένα γράμμα. Του Πρωτοπαπαδάκη εί
ναι εκτενέσ τερ ο γ ια τί ήταν ο μόνος
που είχ ε αντιρρήσ εις. Θέλω να το δια
βάσω όλο:
«Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ,
Αισθάνομαι λία ν ευγνώμων για την τι
μήν που εκά μα τε σ τον κύριο Καραμπατέα (είχα μ α ζ ί μου τον Καραμπατέα) και
σε εμ έ και μ α ς δώ σατε την ευκαιρία να
σας παρουσιάσομε την ιδέαν του επι
στημονικού και μαθηματικού προγραμ
ματισμού του εφαρμοζομένου υπό του
Κέντρου Διεθνών Μ ελετώ ν του MIT. Η
ευκαιρία αυτή, κύριε Υπουργέ, προσφερθείσα από Υμάς, φ ορέα της ιδέας
του Προγραμματισμού ε ις την πατρίδα
μας, απ οτελεί ηθικήν επιβράβευσιν των
προσπαθειών της ομάδος των Ελλήνων
επιστημόνων του Πολυτεχνείου της
Μ ασσαχουσέττης, προσπαθειών των
οποίων μοναδικόν κίνητρον είναι η αγά
πη των μελώ ν της ομάδος προς την πα
τρίδα μας.
(Τίποτε άλλο ... τίπ ο τε άλλο... -δακρύ
ζ ε ι- Αυτό ήταν τόσ ο δύσκολο να το πι
στέψουν ακόμα και τα μέλη της ομά
δος. Αλλά αυτή είνα ι η αλήθεια. Στο λέ
γω, Κώστα, με όλην τη ν δύναμη της
ψυχής μου. Τίποτα. Δ εν κοιτάγαμε ού
τ ε γ ια διορισμό, ο ύ τε γ ια θέσεις, τίπο
τα).

υπουργού στη Κυβέρνηση Γούναρη, που έκοψ ε στα δυο το
χαρτονόμισμα, πραγματώ νοντας έτσ ι ένα αναγκαστικό δάνειο σε
όλους του ς κατόχους χαρτονομισμάτω ν, ώ στε να αντεπεξέλθει
το Κράτος στις σ τρατιω τικές δαπάνες τη ς Μ ικρασιατικής
Εκστρατείας. Ο Α ριστείδης Πρωτοπαπαδάκης είχ ε σπουδάσει
ναυπηγός στη Γερμανία, στο Π ολυτεχνείο το υ Βερολίνου, ήταν
βουλευτής Κυκλάδων και υπουργός σε κυβερνήσεις Καραμανλή,
υπουργός Συντονισμού τα έτη 1958-1961. Για τη ζωή του δες
«Αριστείδης Πρωτοπαπαδάκης» Αθήνα 1967, χω ρίς εκδότη,
σ.581.

Σας ευχαριστώ ολοψύχως εκ μέρους
] όλων. Εσημειώσαμεν μ ετά χαράς, κύ; ριε Υπουργέ, την κ α τ’ αρχήν συμπαθή
σας αντίδρασιν προς το συγκεκριμένον
'■ αίτημα συνεργασίας του υ φ ’ Υμάς
Υπουργείου μ ετά του Κέντρου Διεθνών
Μελετών του MIT. Είσθε μ ετα ξύ των
ολίγων, ο οποίος δια τω ν τόσον εμβρι• θών και ουσιαστικώ ν παρατηρήσεώ ν
• σας, μας επεσήμανε πόσον κατενοήσα■ τε την σοβαρότητα τη ς μεθόδου. Επ’
; ευκαιρία, Εξοχώ τατε κύριε Υπουργέ,
:: επιτρέψατέ μου να ανακεφαλαιώ σω τα
• συμπεράσματα τη ς συνομιλίας μας,
διότι τούτο είνα ι εξα ιρ ετική ς σημασίας
■ δια την εξέλιξιν της προσπάθειας. Ο λό• γος είναι ο εξή ς: Προ 6 περίπου εβδο
μάδων, μέσω κοινού φίλου, εζήτησα
από τον κύριον Πρωθυπουργόν, από
: την Βοστώνην να μου επ ιτρέψ ει να παΊ: ρουσιάσω την ιδ έα ν του μαθηματικού
προγραμματισμού, την συγκεκριμμέL1: νην πρότασιν και την πραγματοποίησίν
ι, της δια λογαριασμόν αρμοδίω ν ελληνι:: κών υπηρεσιών υπό του Κέντρου Διε: Θνών Μ ελετών του MIT. Ο Εξοχώ τατος
κύριος Πρωθυπουργός απήντησε ότι
ευχαρίστως θα μ ε εδ έχετο δ ιό τι συν
τοις άλλοις επιθυμούσε να συζητήσει
• μαζί μου και επ ί θεμάτω ν ατομικής
s ενεργείας. Η απάντησις αυτή είχ ε δύο
ti: συνέπειας. Α φ ’ ενός μ εν αποφάσισα
. f ταξείδιον εις την Ελλάδα, αφ ’ ετέρου δε
επεσκέφθην το Κέντρον Διεθνών Μ ελε" των του MIT εις το οποίον ανεκοίνωσα
',. την αποδοχήν του κυρίου Πρωθυπουρ
γού να ακούσει από εμ έ την, άνευ ουδεμιάς χρηματικής επιβαρρύνσεω ς της
t; Ελληνικής Κυβερνήσεως, συνεργασίαν
*. των ελληνικών υπηρεσιών μ ετά του Κέ■ ντρου. Τούτο ευχαρίσ τησ ε τους παράγοντας του Κέντρου δ ιό τι επ ίστευσαν
ότι με την επάνοδόν μου ε ις ΗΠΑ θα
ιί! εκόμιζα μιαν συγκεκριμμένην ένδ ειξιν
^ περί αποδοχής τη ς προτάσεω ς συνερ
γασίας ή μη. Δυστυχώς παρά τα ς επα^ νειλημμένας προσπάθειας μου δεν κα·{ τόρθωσα να εκπληρώσω τον σκοπόν
$ δια τον οποίον ήρθα στην Ελλάδα, δη& λαδή να παρουσιάσω την πρότασιν του
$

Κέντρου Μ ελετώ ν εις τον Πρωθυπουρ
γόν».
(Δ ιότι, όταν άρχιζα, μου ’λεγε, «πέστα
σ τους άλλους», με έσ τειλ ε στον Κώστα
Γούστη, στον Ζολώ τα και σε αυτούς.
Και στον Γούστη και στον Δούση. Ο
Γούστης22 ήταν οικονομικός του σύμ
βουλος. Τον Γούστη το ν αγαπώ.)
«Κύριε Υπουργέ, δοθέντος ότι η ιδική
σας συμπαθής αντίδρασις είναι το μό
νον θετικόν σ τοιχείον το οποίον αποκο
μίζω προ της αναχωρήσεώς μου (εδώ
το ν κολακεύω λιγάκι, δεν είνα ι όλα
αλήθεια) παρακαλώ επ ιτρέψ ατέ μου να
ανακεφαλαιώ σω τα συμπεράσματά
μου ώ στε να δυνηθώ να τα μεταφέρω
αναλλοίωτα. Κ ατ’ αρχήν είχ α τε ορισμέ
νες επ ιφ υλάξεις επ ί της α ξία ς της συ
νεργασίας οικονομολόγων και τεχνι
κών, επ ί οικονομκών θεμάτων. (Άκουσον, άκουσον!). Νομίζω ότι συμφωνή
σ ατε ότι η τοιαυτη συνεργασία είναι
επιβεβλημένη λόγω των τελευταίω ν
προόδων της οικονομικής επιστήμης
στα πλαίσια τω ν μαθηματικώ ν και της
σ τα τισ τικής όπως επίσης και του ρόλου
τον οποίον παίζει η καταπληκτική ανάπ τυξις της τεχνολογίας εις την οικονο
μικήν άνοδον μ ια ς χώρας. Επίσης ανα
γνω ρίσατε ότι η συνεργασία τεχνικών
και οικονομολόγων είναι η μόνη ικανή
να οδηγήσει μιαν χώραν εις την δι ’ απο
λύτω ν συμβατών μέτρω ν αξιοποίησιν
των πλουτοπαραγωγικών πηγών της
χώ ρας και την πλήρη χρησιμοποίησιν
του εργατικού δυναμικού. Δεύτερον. Η
δευτέρα επ ιφ ύλαξίς σας, Κύριε Υπουρ
γέ, υπήρξε η επ ί της δυνατότητος εκφράσεω ς, δια μαθηματικώ ν σχέσεων,
του απροβλέπτου ανθρωπίνου παρά
γοντος.
(Ο Πρωτοπαπαδάκης έφ ερνε την
αντίρρηση «πώς είνα ι δυνατόν να προβλεφ θ εί το μέλλον, όταν κάθε άνθρω
πος δρα αυτοδύναμα και ανεξάρτητα,
έχοντα ς ελευθέραν βούλησιν!)
Νομίζω ό τι μ ετά την συζήτησιν ανεγνω ρίσ ατε ό τι ο μαθηματικός προ
γραμματισ μός δεν ισ χυ ρ ίζετα ι ότι
υποκαθιστά τον ανθρώπινον παράγο

ντα αλλά ότι ελαττώ νει την πιθανότητα
σφάλματος. Τούτο δια δύο λόγους.
Α φ ' ενός μ εν ο μαθηματικός προγραμ
ματισ μός βα σ ίζετα ι επ ί στοιχείων,
επομένως π εριορίζει τον παράγοντα
γνώμη εις το ελάχιστον, α φ ’ ετέρου
όλα τα συμπεράσματά του είναι απο
λύτω ς συμβατά μ ετα ξύ των και προς
τα ς επ ιδιώ ξεις της πολιτικής ηγεσίας.
Επί πλέον δοθέντος ότι ολόκληρον το
οικονομικόν πρόβλημα είναι διατυπωμένον μαθηματικώ ς προς επίλυσιν υπό
ηλεκτρονικώ ν εγκεφάλω ν (εννοεί υπο
λογιστώ ν) οι αστάθμητοι παράγοντες
δια τους οποίους θα γίνουν ασφαλώς
και εσφ αλμένοι υποθέσεις ανεξαρτή
τω ς μεθόδου προγραμματισμού, είναι
εύκολον να διορθωθούν κατά την εξέλ ιξιν των εφαρμογώ ν του προγράμμα
τος. Η τρ ίτη επ ιφ ύλαξίς σας ήτο επ ί
του θέματος των στοιχείω ν. Νομίζω
ότι συνεφωνήσατε, κύριε Υπουργέ, ότι
η έλλειψ ις στοιχείω ν δεν απ οτελεί επ ι
χείρημα εναντίον της μεθόδου αλλά
μέγα προτέρημά της καθόσον πρέπει
διαρκώ ς να βελτιώ νομε τα σ τατιστικά
σ τοιχεία αν επιθυμούμε να προχωρήσομε μ ετά ασφαλούς βήματος προς
το μέλλον. Ό σον αφορά το επιχείρημα
του κατά πόσον τα σ τοιχεία θα ενισχύσουν ή όχι τον ήδη προγραμματισμόν
και τοποθέτησιν της Κυβερνήσεως,
ελπίζω, κύριε Υπουργέ, ότι επείσθητε
ότι θα είνα ι προς μεγάλην τιμήν της
σημερινής πολιτικής ηγεσίας της χώ 
ρ α ς μας το ότι απεφάσισεν να προ
γραμματίσ ει την οικονομικήν άνοδον
της χώ ρας μας χρησιμοποιούσα επ ι
στημονικός μεθόδους και συνεργαζομένη μ ετά ιδρυμάτω ν διεθνούς φήμης
όπως το MIT. Παραλλήλως δε, θα είναι
προς τιμήν της Κυβερνήσεως το ότι
λαμβάνει συνεχώς αποφάσεις προς
ενίσχυσιν της ελληνικής οικονομίας
χω ρίς να π εριμένει τα κ α τ’ ανάγκην
μακροχρόνια αποτελέσματα ενός μ α 
θηματικού προγραμματισμού. Είχατε
επ ιφ υλάξεις επ ί της δυνατότητος
εφ αρμογής των μεθόδων Pareto.23Νο
μίζω, κύριε Υπουργέ, ότι παρεδέχθη-

_________________________________________________
!■

^
^

22.0 Κ. Γούστης, Κερκυραίος οικονομολόγος με σπουδές στην
London School of Economics, μαθητής του Karl Popper υπήρξε
P σύμβουλος του τότε πρωθυπουργού στα οικονομικά.
23.0 Vilfredo Pareto, 1848-1923, ιταλός οικονομολόγος,
/ διεδέχθη τον Walras στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης, επεξέτεινε

τις ιδέες του προκατόχου του στη θεωρία της οριακής
οικονομίας -marginalist economy-, άφησε πολύ λίγο χώρο στην
τύχη (και αβεβαιότητα της συμπεριφοράς ενός εκάστου) και
εμβάθυνε την έννοια της ισορροπίας.
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ΕΛΛΗ ΣΚΟΠΕΤΕΑ:

Το «Πρότυπο Βασίλειο»
και η Μ εγάλη Ιδ έα

Το κορυφαίο
σύγγραμμα της
Έλλης Σκοπετέα που
εξετάζει το ιστορικό
υπόβαθρο του
εθνικισμού όπως
διαμορφώθηκε στην
Ελλάδα και τη Σερβία
τον 19ο και τον 20ό
αιώνα.
Ένα προφητικό βιβλίο
που παραμένει
σύγχρονο και αναλύει
τις αιτίες των
σημερινών εξελίξεων
στην βαλκανική
χερσόνησο.

τε» (όλα αυτά επ ί π αρουσία το υ Κανελλόπουλου, το υ Μ άρτη και το υ
Τσάτσου εγένοντο, τη ν ώρα που ερ 
χόταν από την Ρώμη ο Κω νσταντίνος
ως Ο λυμπιονίκης).
• Ο Κανελλόπουλος καταλάβαινε;
Γυφ τόπ ουλος: Α υτός το ν είχ ε προκαλέσει. Κάθε φορά που τελείω νε κά
θε σημείο, έλεγε: «κύριε υπουργέ,
έχ ετε άλλη αντίρρηση να σας απαντή
σ ει ο κύριος Γ υφτόπουλος;». Είχε μ εί
νει κατάπ ληκτος ο Κανελλόπουλος.
Συνεχίζω την επιστολή: «ότι παρεδέχθητε ότι ο επιστημονικός προγραμμα
τισ μός της οικονομικής επιστήμης και
η τεράσ τια ανάπτυξη των ηλεκτρονι
κών εγκεφάλω ν είνα ι αναμφιβόλω ς οι
λόγοι για τους οποίους η εξεύρεσ η
όλων των δυνατών συνδυασμών στον
παραγωγικό τομέα, οι οποίοι αποδί
δουν την μεγίσ τη παραγωγή, είνα ι όχι
μόνο δυνατή αλλά και επιβεβλημένη.
Διηρωτήθητε, κύριε Υπουργέ, π ερ ί των
πολιτικών συνεπειών τα ς οποίας θα ε ί
χ ε η τυχόν διαδοχή της σημερινής Κυβερνήσεως υπό μ ια ς άλλης η οποία θα
εύρισκε ότι οι υπ οδείξεις του μαθημα
τικού προγραμματισμού είναι διάφ ο
ροι των επιδιώξεων του πενταετούς.
Νομίζω ότι συμφωνήσατε ότι ο ενσ τερ
νισμός της μεθοδολογίας του μαθημα
τικού προγραμματισμού είνα ι η φυσική
συνέχεια των προσπαθειών σας ε ις το
πενταετές. Επομένως δοθέντος ότι το
π ενταετές δεν είναι η μόνη και τελευ
τα ία προσπάθεια της Κυβερνήσεως ε ις
αυτόν τον τομέα θα αποτελέσει τιμήν
για την Κυβέρνησιν η ανάληψις της φυ
σικής συνεχίσεώ ς του και ουχί λόγος
δια κακόπιστον αντιπολίτευσιν. Αυτά
νομίζω ότι υπήρξαν τα κυριώ τερα των
συμπερασμάτων μας. Αν παρενόησα ή
παρέλειψα τι, θα μου εκάματε εξα ιρ ετι
κή τιμή να μου το εγνω ρίζατε. Επί τη
ευκαιρία, επ ιτρέψ ατέ μου να σας εκφράσω και πάλιν την αισιοδοξίαν και
την ευγνωμοσύνην μου τις οποίες απεκόμισα από την συνάντησή μ α ς και να
σας διαβιβάσω κ.λπ.»

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ
Στον Κανελλόπουλο πήγα ένα βήμα
παραπάνω «Εξοχώ τατε κύριε Πρόεδρε,
Ο κύριος Καραμπατέας και εγώ είμεθα
εξα ιρ ετικά ευ τυ χείς που μ α ς εδώσατε
την τιμητικήν ευκαιρίαν να σας ομιλήσο
μ ε π ερί τω ν μεθόδω ν του επιστημονικού
προγραμματισμού. Η κ α τ' αρχήν συ
μπαθής τοπ οθέτησίς σας επ ί του θέμα
τος της συνεργασίας της Ελληνικής Κυ
βερνήσεω ς μ ετά του Κέντρου των Διε
θνών Μ ελετώ ν του Πολυτεχνείου της
Μ ασσαχουσέττης προς εφαρμογήν αυ
τών των μεθόδω ν εις την Ελληνική Οικο
νομίαν απ οτελεί την καλυτέραν ηθικήν
επιβράβευσιν... κ.λπ. Συμφώνως προς
τα ς υπ οδείξεις σας, Κύριε Πρόεδρε,
εσωκλείω ένα προσχέδιον επιστολής
προς το Κέντρο Διεθνών Μελετών του
MIT δια του οποίου εκφ ράζεται η επιθυ
μ ία της Ελληνικής Κυβερνήσεως να χρη
σιμοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό
του Κέντρου προς εκπόνησιν μακρο
χρονίου και επιστημονικού οικονομικοτεχνικού προγράμματος για την Ελλά
δα. Είναι θερμός πόθος όλων μας η Ελ
ληνική Κυβέρνησις να χρησιμοποιήσει
όσον το δυνατόν ταχύτερον τας άνευ
χρηματικής επιβαρύνσεως προσφερομένας υπηρεσίας του διεθνούς φήμης
Κέντρου και αξιοπ οιήσει την υπ' αυτού
προσφερομένην συνεργασίαν αι συνέπειαι της οποίας δεν είναι δυνατόν να
υπερτονισθούν» και ακολουθεί αγγλικό
κείμενο προσχεδίου απαντητικού που
εδώ παραλείπεται. Η απάντηση αυτή
ουδέποτε εστάλη. Μ αζί έχω ένα γράμ
μα στο Χέλμη, που ενθουσιάστηκε και
μου είπε να του στείλω πληροφορίες,
επ ιστολές στον Δούση, στον Μάρτη,
στον οποίον πήγα και τον Killian, δεν θα
σου πώ την ισ τορία το υ Μ άρτη24τώρα.
•Σ το επόμενο τεύ χο ς, το δεύτερο
και τελ ευ τα ίο μέρος τη ς αφήγησης
του καθηγητή Ηλία Γυφτόπουλου,
όπου δ ιεκτρ α γω δεί το τέλ ο ς της
προσπάθειας μ ετά και τη ν αποτυχία
συνεργασίας με το ν Ανδρέα
Παπανδρέου.

Ε κ δ ό σ εις Π ο λύ τυ π ο
Κεντρική διάθεση:
Δημοχάρους 60, Αθήνα
τηλ.: 210-72.32.819
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24. Ο Νίκος Μάρτης, βουλευτής τη ς
Μ ακεδονίας και υπουργός Εσωτερικών,
γνω στός για βιβλία του που
υπερασπίζονται τη ελληνικότητα της

Μ ακεδονίας, δυστυχώ ς υποκείμενα σε
κρ ιτικές γ ια τα επ ιχειρήματα που
προβάλλει.

Κ. Αυγητίδης

E. Κουνέο ντ' Ορνανό

Φρ. Ένγκελς

B. I. Λένιν
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1768-1797
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Ν. Κυτόπουλος
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Χρηστός Τσανιής
ΜΕ ΒΑΡΚΑ... ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

Λ. Κοντομιχόλου

Παραμύθια του κόσμου

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΝ ΛΑΜΠΕΡΟΝ ΧΑΛΙΚΙΩΝ

ΕΝΤΕΚΑ ΛΑΪΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Ασπασία Κατσούλη-Συμεώνογλου
ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ. ΑΙΜ0Β0Ρ0Σ
ΚΙ ΑΧΟΡΤΑΓΟΣ. Ε. ΛΥΚΟΣ ΕΙΜΑΙ
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΡΝΑΚΙ...
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επισημαίνουμε
Υπάρχουν και ευαίσθητα όρια
Μ ια δημοκρατική -θ εσ μ ικά σ υντετα γμένη- κοινωνία συντάσσεται θεσμικά ακριβώ ς για να β ά ζει -σ ε προβλεπόμενες περιπτώ σεις και μ ε προβλεπόμενους ό ρ ο υ ς- όρια στα
δικαιώ ματα και τις υποχρεώ σεις τω ν μελώ ν της. Μ ια δίχω ς
όρια δημοκρατία απλούστατα δεν είνα ι δημοκρατία. Ό λα
τα είδη των ολοκληρωτισμών και οι ποικιλόχρω μες αναρχι
κές ουτοπ ίες στην απουσία ορίω ν βρίσκουν πρόσφορο
έδαφ ος. Μόνο η σκέψη είνα ι ακώλητη και δεν επ ιδέχεται
όρια. Ό χι, όμως και όλοι οι τρόποι της στην πράξη. Κάπου
εκ εί είνα ι που κάπ οιες φ ορές δεν τα «βρίσκουν» η δημοκρα
τία και ό,τι βρίσ κετα ι απ έναντι της, όχι ιδεολογηματικά αλ
λά ως κοινω νικοπολιτική πρακτική. Μ ’ όλο που η δημοκρα
τία είνα ι το κ α τ’ εξοχήν πολίτευμα τη ς ανοχής και των προ
σαρμογών, ασυλία στο «χω ρίς όρια» δεν παραχω ρεί -έ τσ ι
τουλάχιστον πρέπει να συμβαίνει σε χώ ρες μ ε συμφωνημένους τους «κανόνες του π αιχνιδιού»- σε καμιά εκδοχή του
κοινωνικού προτσές. Ο ύτε η τέχνη (όχι αυτή του: «Είσαι ό,τι
δηλώσεις»). Αυτή αποκτά υπόσταση αντικειμενικής αξιολό
γησης μόνο όταν εντάσ σ εται σ τις κοινω νικές λειτουργίες.
Δ ιαφ ορετικά, θα π ρόκειται για απρόβλεπτο αυτισ τικό φ ετιχισμό. Θα μπορούσε π.χ. ένας εκρηκτικού ταπ εραμέντου
κουκουλοφόρος να θρυμματίσ ει (όπως και συμβαίνει) τη βιτρίνα ενός κατασ τήματος ή μ ια ς τράπ εζας και στην...
«άκομψη» (η λέξη είνα ι δανεισμένη από σ χετικό έντυπο
σχόλιο) προσπάθεια του οργάνου της δημόσιας τά ξη ς να
τον συλλάβει, αυτός να ισ χυ ρ ισ τεί μ ε αξιοθαύμαστη ψυ
χρα ιμία ότι π ρόκειται για εικασ τική περφόρμανς! Και να,
κατόπιν αυτού, βροχή οι υπερασπιστικές της τέχνης υπο
γραφ ές διαμαρτυρίας. Σχεδόν προφητικά ο Ernst Η.
G om brich στην εισαγω γή του μνημειώ δους «Χρονικού της
Τέχνης», από τα δημοφ ιλέστερα του είδους βιβλία που
έχουν ποτέ εκδοθεί, γρά φ ει: «Στην π ραγματικότητα, η τέ 
χνη δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο οι καλλιτέχνες». Η αφ ορ
μή για την οποία γρά φ ετα ι το παρόν «επισημαίνουμε» είνα ι
μια σπουδαία και μ ε απ οδεδειγμένο ταλέντο κινηματογραφ ίστρια, η Εύα Στεφάνή, την οποία ο γράφω ν έχ ει την τύχη
να γνω ρίζει την ίδ ια και το πλούσιο έργο τη ς από 15ετίας.
Και το έχ ει υπ ερασπ ιστεί ενυπόγραφα.
Η γνωστή, λοιπόν, (ελλείψ ει Πανελλήνιας) foire A n Athina
πραγματοποίησε τη φ ετινή της διοργάνωση στους χώρους
της HELEXPO «με βαθιά το χέρ ι στην τσέπη του ΥΠ.ΠΟ.»,

όπως έγραψ ε η γνωστή, έγκριτη κρ ιτικό ς εικαστικώ ν τεχνών
Μ αρία Μ αραγκού («Ελευθεροτυπία», 4.6.07). Και συνεχίζει η
ίδ ια : «Το αδύναμο κομμάτι τη ς έκθεσ ης ήταν το υπόγειο
όπου μ ία κατασκευασμένη νεοπάνκ ατμόσ φ αιρα μ ε εντελώς
αδιάφορα έρ γα ... κακά παρουσιασμένω ν και άσχημα επιλεγ
μένων, σε μ ία σκηνοθεσία δήθεν». Στον ίδ ιο χώ ρο συμπεριλαμβανόταν και μ ια 40 " πρόταση video art τη ς Εύας Στεφά
νή, όπου εικόνες γκουσγκούνιας μνήμης συνοδεύονταν, σε
άτυχο, είναι αλήθεια, συσχετισμό από τον ελληνικό Εθνικό
Ύμνο. Γνωστά τα επακολουθήσαντα, όμω ς: Dura lexsedlex.
Ασφαλώς δεν π ρόκειται να κ ρ ιθ εί το καλλιτεχνικό μέγεθος
της Στεφάνή από 40 δευτερόλεπτα. Π ρόκειται, αντίθετα, για
τον ορυμαγδό από άρθρα και σχόλια, σχεδόν όλα ρητορικά
και αβασάνιστα. Ομοθυμαδόν και οι υπογραφές. Πολλές οι
σ χετικές και επώνυμες κι από κοντά ο ι ά σ χετες (είναι κι αυτό
μ ια δωρεάν ευκαιρία δημοσιότητας). Και τι δεν γράφτηκε:
Παρακώληση της καλλιτεχνικής έκφρασης, νεκρανάσταση
της... λογοκρισίας, τη ς «δημόσιας αιδούς» και τω ν «χρηστών
ηθών», γίναμε διεθνώ ς -σ ιγ ά τ ’ α υ γ ά - ρεζίλι, το ίδιο έκανε και
ο Χίτλερ που έκα ιγε βιβλία κ.λπ., κ.λπ.
Κατά περίεργο, εντούτοις, τρόπο οι π ερισσότεροι «κολλού
σαν» στη δημόσια αιδώ (ζήτημα, χρόνια τώρα, ανύπαρκτο),
παρακάμπτοντας τη χρήση του Εθνικού Ύμνου, που προφα
νώς ήταν η α ιτία της παρέμβασης.
Έχω τη γνώμη ό τι ο καλλιτεχνικός διευθυντής τη ς έκθεσης κ.
Αργυρός όφ ειλε να αποφύγει τον π ειρασμό τη ς επιλογής του
έργου για χρηματοδοτούμενη μ ε το δημόσιο χρήμα έκθεση.
Ο έλεγχος αυτής της π αραβατικότητας έρ χ ετα ι να μας υπεν
θυμίσει εκείνα τα όρια που αφορούν ριζω μένα και ανυπέρ
βλητα δημόσια αισθήματα αυτού του λαού και τα οποία ταυτοποιούνται, επ ί 177 χρόνια, στο άκουσμα του Εθνικού του
Ύμνου. Ό ταν σ ’ αυτό το άκουσμα εγειρόμασ τε, σιωπηλοί και
ακίνητοι, δεν μ α ς το επιβάλλει κανένας νόμος. Είναι το «σύν
θημα και το παρασύνθημα» της εθνικής μ α ς αυτοσυνειδησίας. Και είναι ευτύχημα που αυτό ακόμα λειτουργεί. Πολύτι
μο όριο. Οπωσδήποτε, όμως, η κοινωνική παρεμβατική κριτι
κή θέλει κόπο και πειθώ. Ο ύτε το άλλο δείχνω και άλλο εν
νοώ. Νοηματική τέχνη και «Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη» δεν συ
νταιριάζονται.
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ ΧΑΡΙΤΟΣ

Φασιστικές πρακτικές στο όνομα της εθνικοφροσύνης
Η αντίδραση στα οσα, επιεικώς απα
ράδεκτα, συνέβησαν το Σάββατο 2 Ιου
νίου στη διεθνή έκθεση σύγχρονης τ έ 
χνης ArtAthina, δεν έχουν να κάνουν με
την υποστήριξη αυτού καθ’ αυτού του
έργου της Εύας Στεφάνή. Έχουν να κά
νουν με τη φασιστική νοοτροπία που
διέπει ένα τμήμα του ελληνικού πληθυ
σμού, που, δυστυχώς, περιλαμβάνει και
πολλούς πολιτικούς από ολόκληρο το
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πολίτικο φασμα.
Τα γεγονότα είναι γνωστά. Μ ετά από
μία ανώνυμη καταγγελία, δύο ένστολοι
αστυνομικοί εισέβαλαν στην έκθεση και
κατέβασαν το έργο τη ς Εύας Στεφάνή,
με την κατηγορία της προσβολής εθνι
κού συμβόλου. Ή ταν τόσο αυταπόδει
κτα κραυγαλέα η παράβαση του νόμου
από τους εν λόγω αστυνομικούς -κ α 
θώς δικαίωμα για την αποκαθήλωση

ενός έργου τέχνης έχει μόνο ο εισαγγελικός λειτο υ ρ γό ς-, αλλά και η μη ευ
στάθεια τη ς κατηγορίας, που ο εισαγ
γελέας, στον οποίο παρουσίασαν το έρ
γο, την μετέτρ εψ ε αμέσως.
Το χειρότερο, όμως, είνα ι η ανοχή, και
σε πολλές περιπτώ σεις η επιδοκιμασία,
τη ς πράξης τω ν οργάνων τη ς τάξης, όχι
μόνο από απλούς ανθρώπους, αλλά και
από διανοούμενους, που δεν είνα ι κατ'

Να αγγίζουμε ξανά και ξανά
αυτά που είναι δίπλα μας
Ενωση Φίλων Ακροπόλεως (ΕΦΑ)
διοργανώνει τη Δευτέρα, 18 Ιουνίου
2007 και ώρα 21:00 την «Παράσταση
Λόγου και Μουσικής της Αλίκης Καγιαλόγλου» στον Αρχαιολογικό χώρο της
Ρωμαϊκής Αγοράς, με στόχο την ενίσχυ
ση των σκοπών της. Η Αλίκη Καγιαλόγλου
θα διαβάσει κείμενα που έγραψαν για την
Ακρόπολη οι Γκαίτε, Κ. Παλαμάς, Γ. Σεφέρης, Γ. Τερτσέτης, Λε Κορπυζιέ, Ζ. Κοκτώ,
Β. Γουλφ, Σ. Καρούζου κ.ά. και θα τραγου
δήσει κομμάτια διαφορετικού ύφους και
εποχών ελλήνων και ξένων συνθετών,
όπως των Ν. Μάντζαρου, Δ. Βισβάρδη, Μ.
Χατζιδάκι, Φ. Σούμπερτ, Μ. Θεοδωράκη.
Θα τη συνοδεύουν ο Φρίξος Μόρτζος στο
πιάνο και ο Μιχάλης Σουρβίνος στην κλα
σική κιθάρα. «Θα υπάρχουν και κάποιες
εκπλήξεις», μας είπαν οι διοργανωτές.
Η Αλίκη Καγιαλόγλου είπε: «Δέχτηκα με
ενθουσιασμό την πρόταση της Ένωσης.
Αφετηρία μου στη Μουσική ήταν πάντα τα
κείμενα, ο λόγος. Έγινα ευτυχισμένη μπαί
νοντας στο θησυρό των εκδόσεων της
ΕΦΑ. Διάβασα τα παθιασμένα κείμενα που
έχουν γράψει ξένοι και Έλληνες για την
Ακρόπολη και τα υπόλοιπα μνημεία, αυτά
που τα έχουμε στο άπλωμα του χεριού
μας και δεν τα προσέχουμε. Το μότο είναι
να αγγίζουμε ξανά και ξανά αυτά που είναι
δίπλα μας. Η αγάπη για τα πράγματα ξεκι
νάει απ’ την καθημερινότητα.» Επίσης μας
προέτρεψε πριν από την παράσταση να
κάνουμε μια εκδρομή στα μνημεία και να
θυμηθούμε πόσο όμορφοι είναι οι χώροι
αυτοί. Για την παράσταση είπε: «Τα κείμε
να που επέλεξα, στην πλειονότητα τους
από τις εκδόσεις της ΕΦΑ, τα μπλέκω με
τη μουσική, άλλοτε σαν κισσό, άλλοτε συ
νειρμικά ή ως αντίστιξη ή ως χιούμορ.»
Προσκλήσεις αξίας 25 ευρώ διατίθενται
στα γραφεία της ΕΦΑ (κτίριο Weiler, Μακρυγιάννη 2-4, τηλ. 210-9226900), στο
Metropolis και δύο ώρες πριν από την πα
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ανάγκη προσκείμενοι πάντα στη Δεξιά.
Μια πράξη, που φ έρνει αμέσω ς στο
νου αντίστοιχες π ράξεις βανδαλισμού
έργων τέχνης στο όνομα τη ς θρησκεί
ας, της φ υλετικής καθαρότητας ή τη ς
ευπρέπειας, τη ς ηθικής -α υ τή ς τη ς παρεξηγημένης λ έξ η ς - και τη ς προστα
σίας της δημόσιας αιδούς.
Πόσα αρχαία αγάλματα δεν κονιορτο
ποίησαν οι φ ανατικοί τω ν θρησκειών;
Πόσα βιβλία δεν κάηκαν από ιερ ές ε ξ ε 
τάσεις, από το υ ς εθνικοσοσιαλιστές
του Ρ Ράιχ ή τ ις φ ασ ισ τικές φ άλαγγες
του Μουσολίνι; Πόσα έργα τέχνης δεν
καταστράφηκαν γ ια τί δεν ακολουθού
σαν τις επ ιταγές τη ς εξουσίας; Πόσοι
επιστήμονες δεν κάηκαν στην πυρά
επειδή υποστήριζαν τη γνώση και όχι το
σκοταδισμό που πρέσβευαν τα εκάστοτε κονκλάβια;
Η τέχνη δεν είναι για να χαϊδεύει. Δεν
νοείται στην Ελλάδα του 2007 να μην
δημοσιοποιούνται έργα τέχνης γ ια τί
ενοχλούν κάποιους. Κανένας δεν υπο
χρεώνει κανέναν να δ ει οποιοδήποτε
έργο, αν δεν του αρέσει. Αλλά και κανέ
νας δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κα
νέναν να δημιουργήσει και να εκθέσ ει
τα έργα του.
Σε διαφορετική περίπτωση επ ιστρέ
φουμε σε εποχές και π ρακτικές που
όλοι ελπίζουμε ότι, τουλάχιστον στη χώ
ρα μας, έχουν π εράσει ανεπιστρεπτί.
Για τους νοσταλγούς υπάρχουν ο Χρι
στόδουλος, ο Καρατζαφέρης, και οι
σταλινικές θεω ρίες που η Αριστερά
προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να
αποτινάξει.
Τάκης Δ ιαμαντής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
•Φεστιβάλ Αθηνών 2007:
Πειραιώς 260: Η Volksbühne
του Βερολίνου ξαναέρχεται
στους νέους χώρους του ανα
νεωμένου από τον νεό διευθυ
ντή του, τον Γιώργο Λούκο, Φε
στιβάλ και θα παρουσιάσει τον
Ιούνιο δύο παραστάσεις: Πεμ.
21/6 έως Σαβ. 23/6 Die
Fructhflige σ ε σκηνοθεσία

Κρίστοφ Ματράλερ και Τετ.
27/6 έω ς Πεμ. 28/6 τον Ιβάνοφ
του Τσέχωφ σε σκηνοθεσία
Ντιμίτερ Γκότσεφ.
Το Σχολείον: Από εχθές έως
και την Κυρ. 17/6, ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας του Δημητρίου Κορόμηλά σε σκηνο
θεσία του πρωτοεμφανιζόμενου 29χρονου σκηνοθέτη Ανέστη Αζά. Ο σπουδαγμένος
στην Γερμανία Α. Αζάς επ ιλέγει

Από α ρ ισ τε ρ ά :

Η γ.γ. τη ς

ΕΦΑ Φ ανή

Μ α λλούχου-Τ υίαηο, η πρώην έφ ο ρ ο ς
Α κρ ο π ό λεω ς Ά λ κ ισ τις Χωρέμη και η Α λ ίκ η
Κ α για λόγλου, στη σ υ νέντευ ξη Τύπου για την
εκδ ή λω σ η στη Ρωμαϊκή Α γορ ά.

ράσταση στη Ρωμαϊκή Αγορά.
Το έργο της ΕΦΑ αξίζει να ενισχυθεί και
να ακουστεί. Η ΕΦΑ ιδρύθηκε το 1989 από
μια ομάδα επιστημόνων και φιλάρχαιων
Αθηναίων, με σκοπό «την ηθική και υλική
συμπαράσταση των προσπαθειών που γί
νονται για τη μελέτη, την προστασία, τη συ
ντήρηση και αναστήλωση της Ακροπόλεως
των Αθηνών και των αρχαιολογικών χώρων
που την περιβάλλουν». Οι πόροι της προέρ
χονται από συνδρομές μελών και δωρεές ή
χορηγίες. Βοηθάει οικονομικά σε επιμέρους θέματα (αγορά αντιγράφων, καθαρι
σμός και συντήρηση πρωτοτύπων, χρημα
τοδότηση σεμιναρίων, διοργάνωση εκπαι
δευτικών προγραμμάτων), καλύπτοντας
τυχόν επείγουσες ανάγκες, που δεν έχει
την ευχέρεια να καλύψει ο δύσκαμπτος
κρατικός μηχανισμός. Ιδιαίτερα αξιόλογες
είναι οι εκδόσεις της. Εκτός από βιβλία και
το εξαμηνιαίο περιοδικό Ανθέμιο, εξαιρετι
κά χρήσιμοι είναι και οι αρχαιολογικοί οδη
γοί για την Ακρόπολη και τους αρχαιολογι
κούς χώρους που την περιβάλλουν. Ο οδη
γός του Φιλοπάππου έρχεται να καλύψει
ένα κενό.
Ε.Π.

ένα ειδύλλιο του 19ου αι. γραμ
μένο σε 15σύλλαβο, κι όμως
επίκαιρο, και παρουσιάζει με
περισσή ζωντάνια τον κόσμο
τη ς συναισθηματικής έξαρσης,
των όρκων, των εξορκισμών και
τη ς κατάρας. Το σκηνικό υπαργά φ ει η Αγγελική Κόντη.
Θέατρο στο Τροχόσπιτο. Μια
άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα,
το θέατρο που έρχεται και μας
βρίσκει από γειτονιά σε γειτο

νιά. Η παράσταση, που παρου
σιάζει το περιπλανώμενο τρο
χόσπιτο, είναι η Τζελσομίνα σε
σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου με την Όλια Λαζαρίδου. Πρόκειται για ελεύθερη
προσαρμογή της ταινίας του
Φελίνι La Strada. Είσοδος ελεύ
θερη, ώρα 21:00. Στις 18/6
στην Κορεάτικη Αγορά, στις
25/6 στο Πεδίον του Άρεως και
στις 27/6 στο Αττικό Άλσος.
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Ανακοίνωση των «Ανώνυμων Τοκογλύφων» και ένα κουίζ
αζί με το free press Athens Voice
τη ς 31 Μαΐου κυκλοφορούσε και
το ένθετο περιοδικό, με τίτλ ο
ARTOnOIEION ως συμμετοχή του ζω
γράφου Τάσου Παυλόπουλου στην Art
Αθήνα. Μέσα εκεί, ανάμεσα στην υπό
λοιπη ύλη του -π ου καυστικά σχολίαζε
τα καλλιτεχνικά μας π ράγματα-, αλιεύσαμε και το κείμενο που ακολοθεί με
τον τίτλ ο Ανακοίνωση των «Ανώνυμων
Τοκογλύφων»:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της μη κερδο
σκοπικής οργάνωσης «Ανώνυμοι Τοκο
γλύφοι» (με καταστατικούς σκοπούς την
απεξάρτηση των μελών της από τη φιλαργυρία), που αποτελείται από φ ιλότε
χνους, τίμιους και ευυπόληπτους
Arpagon, σας πληροφορεί ότι διοργανώνει δημοπρασία έργων Τέχνης με
σύνθημα: «Όποιος έχει τη μύγα μυγιά
ζεται». Τα έσοδα της δημοπράτησης θα
διατεθούν για την αποπεράτωση των ερ
γασιών του «Μουσείου των Φίλων των
Ανώνυμων Τοκογλύφων», το οποίο κα
τασκευάζεται στο ιστορικό κέντρο της
Αθήνας. Καλεί, δε, όλους τους κοινωνικά
ευαισθητοποιημένους, καλλιτέχνες που
ενδιαφέρονται να συνδράμουν, να πα

Μ

ραχωρήσουν αφιλοκερδώς όσα έργα
επιθυμούν για την ενίσχυση του προαναφερθέντος σκοπού. Πρέπει όλοι μ α ς να
συνειδητοποιήσουμε ότι η φιλαργυρία
είναι αρρώστια που μπ ορεί να γιατρευ
τ ε ί μέσα στις ομάδες αυτοβοηθείας των
«Ανώνυμων Τοκογλύφων». Εκεί παρέχε
ται κάθε ψυχολογική υποστήριξη στην
τσέπη των εξαρτημένων. Τέλος, οι «Ανώ
νυμοι Τοκογλύφοι» σας πληροφορούν
ότι, παρόλο που τους χαρακτηρίζει το
αστείρευτο χιούμορ, πιστεύουν ότι ο
σκοπός «αγιάζει» τα μέσα. Γι’ αυτό, πρό
σφατα, διέθεσαν όλο το ποσό (πολλές
δεκάδες χιλιάδες ευρώ) που ευγενικά
απέσπασαν από την καταδίκη αριστε
ρού εντύπου, το οποίο «αστειεύτηκε»
μ α ζί τους, στις «Καλόγριες του Τάγμα
τος της Μ ητέρας Τερέζας». Οι ενδιαφε
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μ ε τη
γραμματεία του υπό κατασκευήν Μουσσείου.»
ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΥΙΖ ΤΟΥ ΑΝΤΙ
Εμείς σας προτείνουμε να π αίξετε σε
ένα κουίζ: 'Οταν βρείτε ποιος ή ποιοι ε ί
ναι οι «Ανώνυμοι Τοκογλύφοι» σ τείλετε
ένα φαξ ή ένα e-m ail στο Αντί γράφο

ντας το όνομα το υ πιθανού τοκογλύ
φου. Εμείς, εφόσον το βρείτε, θα σας
κάνουμε δώρο ένα βιβλίο. Αλλά πρέπει
να μας σ τείλετε και τη ν διεύθυνσή σας
την οποία βεβαίω ς θα κρατήσουμε μό
νον για μας.
Το φ αξ του Α ντί είναι: 210-7226107
και το e-m ail: chpapou@ otenet.gr.
Π αίξτε λοιπόν στο κουίζ!

Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Βαβέλ στο Γικάζι (14-17/6)
να από τα ομορφότερα και δημοφι
λέστερα Φ εστιβάλ τη ς Αθήνας άνοι
ξε χθες τις πύλες του στο Γ κάζι και
θα διαρκέσει ως την Κυριακή 17/6/07.
Διοργανώ νεται δηλάδη τρ εις μήνες νω
ρίτερα απ’ ό,τι συνήθως, έτσ ι φ έτος θα
συζητάμε πού θα πάμε διακοπές και όχι
πού πήγαμε...Ο τίτλ ο ς τη ς φ ετινής
διοργάνωσης είναι «Α στικοί Μύθοι».
Θα φιλοξενήσει μεταξύ άλλων δύο ση
μαντικές εκθέσεις: μία μεγάλη αναδρο
μική του Φιλίπ Ν τρουιγιέ και την ατομι
κή του Κροάτη Ν τάνιελ Ζ έζελι.
Ο Ν τρουιγιέ είδ ε την εξέλιξη τη ς τ ε 
χνολογίας ως μια νέα εποχή βαρβαρό
τη τα ς και την απέδωσε στα κόμικς του
με τόσο δυνατό τρόπο ώστε να χαρα
κτηρισ τεί «μεγάλος οραματιστής». Στη
θεαματική έκθεσή του θα παρουσιάσει,
εκτός από τα πρωτότυπα τω ν κόμικς

Ε
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του, ζωγραφικά έργα, έπιπλα design,
ψ ηφιακές επεξεργασίες και τα σκηνικά
του από τις τα ινίες Star Wars, The Ring,
To όνομα του ρόδου. Ο Ζέζελι ζωγραφί
ζει, εικονογραφεί και κάνει multimedia
παραστάσεις που συμπεριλαμβάνουν τη
μουσική. Μια τέτο ια παράσταση, «εικα
στική και μουσική περφόρμανς», θα
δούμε τις ημέρες του φεστιβάλ μαζί με
τη σαξοφωνίστα και τραγουδίσ τρια τη ς
τζαζ Τζέσικα Λιούρι.
Σημαντική είναι και η έκθεση «Οι Γ εί
το ν ες γελάνε» (η σάτιρα στην Τουρκία)
με έργα τεσσάρων, διάσημων στη χώ
ρα τους, τούρκω ν σχεδιαστών, που ε ί
ναι όλοι το υ ς βασικοί σ υντελεστές του
περίφημου περιοδικού Leman. Θα πα
ρουσιαστούν επίσης: η αναδρομική έκ
θεση του Ούγγρου εικονογράφου Φέρενκ Πίντερ, που είναι γνωστός κυρίως

για τις εικογραφήσεις εξωφύλλων βι
βλίων τω ν μεγαλύτερω ν συγγραφέων,
των μεγαλύτερω ν εκδοτικώ ν οίκων, έρ
γα του ισπανού δημιουργού κόμικς Ραούλ και έκθεση του σημαντικότερου νέ
ου ιταλού δημιουργού κόμικς Πάολο
Κόσι (συνδύαζει το κλασικό σχέδιο με
την καρικατούρα) και τέλος, θεματική
έκθεση 35 καθιερω μένω ν και νέων ελλήνω ν δημιουργώ ν.
Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει
ακόμη: ζωγραφική, συναυλίες, περισσό
τερ ες από 30 βραβευμένες πρωτοπο
ριακές τα ινίες μικρού μήκους και κινουμένων σχεδίων (για πρώτη φορά φέτος),
γκράφπτ, θέατρο δρόμου, κομέντια ντελ
άρτε, ημερίδες. Ώ ρ ες λειτουργίας των
εκθέσεων: καθημερινές 18:00-24:00, το
Σαββατοκύριακο και το πρωί 10:00-14:00.
Είσοδος ελεύθερη.
Ε.Π.

RODOS ECO FILM S Ό7
(ΔΙΕΘ ΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)

Έπιασε τον «ιερό αριθμό» επτά!
Σε 5 μέρες από σήμερα ξεκινάει η έβδομη διοργάνωση του ροδίτικου (βασικά)
οικολογικού κινηματογραφικού φεστιβάλ και των εικαστικών παραλλήλων
εκδηλώσεων που το συνοδεύουν ( 1 9 -2 4 Ιουνίου 2007). Σημαδιακός αριθμός το 7.
Άλλοι τον χρεώνουν με πολλά και άλλοι τον πιστώνουν. Ό σ ο να ’ναι δεν μπορεί
παρά να λάβανε υπόψη τους αυτές τις δαιμονόπληκτες προλήψεις, γι’ αυτό
στήσανε μότο της εκδήλωσης τη σοφή φράση του Ντάνιελ Μπάρεμποϊμ: «... Το
αδύνατο είναι πιο εύκολο από το δύσκολο. .. ». Κόντρα λοιπόν σε κάποιους
ανάποδους ανέμους, ετοίμασαν ένα ευφάνταστο στην ποικιλία και στο ποιητικό του
ενδιαφέρον πολυ-φεστιβάλ. Μ ετά τις 2 4 του Ιουνίου 8α γνωρίζουμε αν ο αριθμός
«επτά» ήταν ούριος. Ίσως κάποιοι αντιληφθούν ότι αυτή η διοργάνωση, όσο
περισσότερο ενισχυθεί και υπερβεί τον τοπικό χαρακτήρα (και με την ολόκληρη
ελληνική διάσταση), τόσο πιο κερδισμένη θα βγει πριν απ’ όλα η ίδια η Ρόδος,
προικισμένη άλλωστε για ένα τέτοιο κέρδος. Πιο εύστοχα απ’ όλους το επισήμανε
ο υπουργός Επικράτειας Θ. Ρουσσόπουλος προλογίζοντας τον κατάλογο του
φεστιβάλ: «Το φεστιβάλ Ecofilms είναι πλέον ένας επιτυχημένος πολιτιστικός
θεσμός με διεθνή αναφορά». Τη φετινή διοργάνωση την ενισχύει στο έπακρον η
προβολή και η παγκόσμια πίεση για περιβαλλοντική προστασία. Αυτή η θεματική
πρωτιά του φεστιβάλ της Ρόδου είναι ένα ακόμα ισχυρό εφαλτήριο.

ε 100 περίπου τα ινίες (20%
από α υτές ελληνικές) από
όλο τον κόσμο σε πανελλήνια
ή ευρωπαϊκή ή και παγκόσμια
προβολή. Και όπως δηλώνει η
Καλλιτεχνική Διευθύντρια: «Όλες τους
εικονογραφούν με ενάργεια και ευαι
σθησία τις πυκνές σχέσεις μεταξύ των
εσωτερικών τοπίων και αυτών που μας
περιβάλλουν». Τυχεροί αυτοί που θα
βρεθούν στην έναρξη και θα δουν τη
συγκλονιστική
τα ινία
του
Paul
Smaczny: «Knowledge is the be
ginning», υλοποίηση μιας ιδέας που
συνέλαβαν ο διάσημος εβραίος πιανί
στα και μαέστρος Ν τάνιελ Μπάρεμποϊμ και ο εξίσου διάσημος Παλαιστί
νιος διανοούμενος Έ ντουαρντ Σαΐντ
να δημιουργήσουν μια συμφωνική ορ
χήστρα τη ς οποίας μουσικοί θα είναι
παιδιά από το Ισραήλ και τις αραβικές
χώ ρες.
Μέσα στο πλήθος των σημαντικών τα ι
νιών του προγράμματος την πιο πάνω
τα ινία την συμπληρώνει μια σειρά από
ντοκιμαντέρ που όλα τους ρίχνουν
φως στη μείζονα αραβική περιοχή.
Όπως: «Ξενοδοχείο 9 αστέρων» (απί
σ τευτο· ισραηλινή παραγωγή διεκτρα
γ ω δ είτο πάθη τω ν Παλαιστινίων!), «Τα
θραύσματα του Ιράκ», «Καλκούτα στο
τηλέφωνο», «Υπό κατασκευή», «Οι εκ
πτώ σεις που σκοτώνουν». Και βέβαια,
το μεγάλο δώρο: 13 τα ινίες, όπως κά
θε χρόνο, για το νερό και τους υγρότοπους. Ό λες ανήκουν στον κύκλο:
«Βραβείο Ramsar - Med - Wet».
Ενδεικτικά, εκτό ς απ’ τ ις τα ινίες, ση
μειώ νουμε την Ημερίδα για τον κινη
ματογράφο και τ ις Εικαστικές Τέχνες
και τη συναυλία τη ς Π ειραματικής Χο
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ρω δίας τη ς Ρόδου. Υπάρχει το α φ ιέ
ρωμα στον Αντώνη Πάχο, βετεράνο
ροδίτη φω τογράφο και κινηματογρα
φιστή, ο οποίος έχ ει αποθησαυρίσει
την οτττικοακουστική μνήμη του νησι
ού από τα μέσα του περασμένου αιώ
να. Τ ρεις τα ιν ίες του φ ιλέλληνα γάλλου σκηνοθέτη Ζαν Ν τανιέλ Πολέ ο
οποίος έζησ ε και εργάσ τηκε χρόνια
στην Ελλάδα.
Σημαντικά είνα ι και τα εγκαίνια συ
νεργασ ίας του Μ εσογειακού Ινστιτού
του Κινηματογράφου με το Φ εστιβάλ
τη ς Ρόδου.
Στο πλαίσιο αυτής τη ς συνεργασίας
θα προβληθούν οι τα ιν ίες «Ακάμας»
του κύπριου Πανικού Χρυσάνθου
(πολλή ενδιαφ έρουσ α δουλειά) και το
«Nowhere in Africa» τη ς Κάρολ Λινκ.
Με τα τρ ία σ τοιχεία: θάλασσα, αέρας
και γη καταπ ιάνεται η έκθεση φω το
γρ α φ ία ς «Natura Naturans» τη ς ροδίτισ σ ας φω τογράφου Σμάρας Αγιακάτσικα. Τέλος, π αραθέτουμε -ελ λ είψ ει
χώ ρου- το υ ς τίτλ ο υ ς, μόνο, τριώ ν ση
μαντικών παράλληλων εκδηλώσεων:
«Διεύρυνση τη ς Ευρώπης», «Η π ερι
π έτεια τη ς μνήμης», με 5 τα ιν ίες, και
τη συζήτηση «Το αστικό μέλλον τη ς
ανθρω πότητας: Μ πορεί να είνα ι οικο
λογικό;». Ίσω ς οι 5 μέρες αποδειχθούν λίγες.
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολι
τισ μού και τη ς Γ.Γ. Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης, τη ν οργανω τική ευθύνη
τη ν έχουν ο Δήμος Ροδίων, ο Π ολιτι
σ τικός Ο ργανισμός Δήμου Ροδίων, το
Μ ουσείο Ν εοελληνικής Τέχνης Δήμου
Ροδίων και η Ε ταιρεία Εικόνα και Π ερι
βάλλον. Την οικονομική υποστήριξη: ο
Π ολιτισ τικός Ο ργανισμός Δήμου Ρο
δίων, το Υπουργείο Π ολιτισμού, ο
Ο ργανισμός Π ολιτισ τικής Ανάπτυξης
Ν ομαρχιακής Α υτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματο
γράφ ου και η Coca Cola - 3Ε. Συνεργζόμενοι φ ορείς: Κινηματογραφική
Λέσχη Ρόδου, Δ ιεθνής Συνθήκη
Ramsar για τη ν Π ροστασία τω ν Υγρότοπων - Med/wet, United Nations
Environm ent Program και το Fullbright
Foundation Greece. Χορηγός επ ικοι
νωνίας ΕΡΤ A.E.
Η πιο όμορφη Ρόδος είνα ι τον Ιούνιο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΙΤΟΣ
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ΑΛΕΝ PENE: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ ΣΕ Δ Η Μ Ο ΣΙΟ ΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»
ΚΑΙ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΛΙΝΤΣ: «INLAND EMPIRE»

Έργα δύο σπουδαίων αφηγητών
Η κινηματογραφική σεζόν εισέρχεται σιγά σιγά στην καλοκαιρινή της ραστώνη. Όσες
χειμερινές αίθουσες απομένουν ακόμα ανοιχτές (οι πολυαίθουσες δεν προσμετρώνται
σ' αυτές) επιμένουν. Κάτι από «Πειρατές της Καραϊβικής», κάτι από τις κορακοζώητες
«Ζωές των άλλων», προσθέστε και κάτι α' προβολές δεύτερης διαλογής από τα ράφια
των γραφείων διανομής, μέχρι να μας ευχηθούν το καλό καλοκαίρι. Εμείς -εκτός
απροόπτου- λέμε να κλείσουμε με δυο ταινίες οι οποίες μας τίμησαν στο έβγα της
άνομης, αλλά που θα μετρηθούν, και οι δυο, στις καλύτερες της χρονιάς. Δημιουργίες
δύο μεγάλων, πρωτοποριακών ονομάτων του δυτικού κινηματογράφου. Πρόκειται για
τους «Προσωπικούς φόβους σε δημόσιους χώρους» του Αλέν Ρενέ και το «Inland
Empire» του ΝτέιβιντΛιντς. Ενδιαφέρουσα είναι η σύμπτωση ότι και των δυο αυτών
κορυφαίων δημιουργών το κινηματογραφικό έργο ανήκει όχι στην ευθύγραμμη,
ακαδημαϊκή αφήγηση της ροής του χρόνου αλλά στα δυσερμήνευτα της μνήμης και των
ονείρων. Στους λαβύρινθους -αλλά και τη γοητεία το υ ς- εικόνων και προσώπων και
στην αβέβαιη εντύπωση που καταλείπουν. Ανερμήνευτα.

Ο Α ν τ ρ έ Ν τ ισ ο λ ιέ ρ (ο μ ε σ ίτ η ς ) κ α ι η Α ό ρ α Μ ο ρ έ ν τ ε (Ν ικ ό λ ) α ν α ζ η τ ο ύ ν δ ια μ έ ρ ισ μ α να
« σ τ ε γ ά σ ε ι» τ ο ν ο δ ε ύ ο ν τ α σ ε α π ο τυ χ ία α ρ ρ α β ώ ν α τ η ς μ ε τ ο ν Ν τ α ν (Α α μ π έ ρ τ Γουίλσον)
σ τη ν τ α ιν ία τ ο υ Α λ έ ν Ρενέ.

τα 84 του ο Αλαίν Ρενέ του «Πέρσι
στο Μαρίεμπαντ» και του «Αμερι
κανού φίλου» επανέρχεται μ’ ένα
άψογο δραματούργημα που το
συγκροτούν 6 ανόμοιοι μεταξύ
τους χαρακτήρες, πρόσωπα οικεία μας,
τα οποία, εντούτοις, τα συνδέει ο κοινός

Σ

τόπος τη ς μοναξιάς με προέλευση τις
φοβικές αναστολές του δισταγμού ή
τη ς ανικανότητας του δεσμού με τον άλ
λο. Σε όλη τη διάρκεια τη ς ταινίας χιονί
ζει. Χιονίζει αδιάκοπα χρόνο, μνήμες,
αποκλεισμό, αποτυχίες. Ό λη η δράση
εκτυλίσσ εται μέσα σε κλειστούς χώ-

ρους. Τρεις στενόκαρδοι χώροι -σ αν
θεατρικά σκηνικά- μικροαστικών διαμε
ρισμάτων, δύο μπαρ και ένα μεσιτικό
γραφείο. Απ’ τα παράθυρα κι από την
τζαμόπορτα βλέπουμε πάντοτε (ανεξή
γητα) να χιονίζει. Οι ήρω ες μπαίνουν μέ
σα με χιονισμένους το υ ς ώμους. Ο απο
τυχημένος αρραβώνας τη ς όμορφης Νικόλ με τον αλκοολικό, πρώην στρατιω τι
κό, Νταν, ο ηλικιω μένος μεσίτης Τ ιερί
και η κρυφο-νυμφομανής αδελφή του
Γκαέλ, η γεροντοκόρη Σαρλότ, συνά
δελφος του Τιερί, και ο μπάρμαν Λιονέλ,
στο μπαρ του οποίου ξημεροβραδιάζε
ται ο Νταν, ο ανίατα κλινήρης και κακό
τροπος πατέρας τού Λιονέλ (δεν τον
βλέπουμε ποτέ αλλά ακούμε τις βωμο
λοχίες του) που δέχεται τα βράδια τις
περιποιήσεις τη ς Σαρλότ (δεύτερη απα
σχόλησή της) όσο ο γιο ς Λιονέλ εργάζε
ται. Εκεί κλείνουν τα πορτρέτα. Ό λοι
τους βαδίζουν παράλληλα αλλά δεν
«εφάπτονται», τέμνονται οι διαδρομές
τους αλλά στο σημείο τη ς τομ ής δεν γ ί
νεται δεσμός. Βέβαια ο Ρενέ δεν εγκαταλείπεται σε μια κλασική αφήγηση.
Ανάμεσα στα γεγονότα και αυτούς που
τα παράγουν, συχνά η αντισυμβατική
λογική βάζει ερω τήματα, αφήνει κενά,
αφαιρεί λογικές συνέπειες, επιτρέπει
(σκόπιμα;) αμφιβολίες. Ό λοι όμως οι
ήρωες κερδίζουν τη βαθιά μας συμπά
θεια και την κατανόηση, έστω και αν η
μελαγχολία του τέλους μας υπενθυμίζει
ότι αυτό το γαϊτανάκι ήταν τελικά τρ υ 
φερό. Ένας άλλος, σοφός, ανθρώπινος
όσο ποτέ, Ρενέ μάς προσφέρει αυτό το
γεμάτο φινέτσα και ευστροφ ία κομψο
τέχνημα. Μας υπενθυμίζει ό τι για τον κα
θημερινό άνθρωπο η υπέρβαση δεν εί
ναι εύκολη υπόθεση. Μπορούμε να χαρούμε όμως το υ ς φίνους διαλόγους
από τους πάρα πολύ καλούς -σ τις συ
γκρατημένες ερμηνείες το υ ς - ηθοποι
ούς και κυρίως την Σαμπίν Αζεμά (Σαρ
λότ), Αντρέ Ντισολιέ (Τιερί), Λόρα Μοράντε (Γκαέλ) Λαμπέρ Γουιλσόν (Νταν).
***
0 τίτλος τη ς τα ινία ς το υ Ν τέιβ ιντ Λιντς
«Inland Empire» δεν παραπέμπει σε κα
μιά «εσωτερική αυτοκρατορία». Δεν
πρόκειται για κάτι, ας πούμε, α ντίσ τοι
χο με το «Σκοτεινό χωριό» το υ Μ. Ν άιτ
Σιάμαλαν. Δεν συμβολίζει τίπ οτα ούτε
έχει συγγένειες με τα σκοτεινά εσ ω τε
ρικά της ανθρώπινης ψυχής, όπως π.χ.

συμβαίνει με τον κόσμο τω ν ταινιώ ν του
Μπέργκμαν ή του Σοκούροφ. Προς τα
έξω κοιτάζει. Άλλωστε, όπως ο ίδιος
δήλω σε σε πρόσφατη συνέντευξή του,
το «Inland Empire» είναι μια περιοχή
στα ανατολικά του Λος Άντζελες, τό 
πος καταγω γής του άντρα τη ς σπου
δαίας πρω ταγω νίστριας τη ς ταινίας
Λόρας Ντερν. Μια καθόλα κατανοητή
τυχα ιότητα έδω σε τον τίτλο . Η ταινία
βρίθει από τέτο ιες συγκυριακές ή τη ς
τυχα ιό τη τα ς ιδέες. Πιο σωστό είναι να
την δ εις σαν ένα κινηματογραφικό
«όχημα» το οποίο έρ χετα ι από το
«Μπλε βελούδο» με προηγούμενο
σταθμό την «Οδό Μαλχόλαντ». Ό λος ο
κινηματογράφ ος του Λιντς είνα ι ένα
μαγικό καλειδοσκόπιο ανατροπών του
χολιγουντιανού σύμπαντος. Έ νας μυθι
κός κόσμος από γνώ ριμες μεν εικόνες
αλλά σε μια θαυμαστή αταξία. Και ενώ
η (αρισ τοτελικής προέλευσης) λογική
δεν μένει αμέτοχη, δεν είνα ι εντούτοις
αυτή που θα χαρίσ ει στον, με «παιδικής
αθω ότητας βλέμμα» (κατά τον Ζαν Κοκτό), θεατή μια π αρατεταμένη αισθητι
κή ευεξία. Τίποτα το μεταφυσικό αλλά
και καμιά δέσμευση του θεατή να ανα
καλύψ ει μια συγκεκριμένη ιστορία. Η
αλήθεια, παρά ταύτα, είναι ό τι στο
οπτικό παιχνίδι που λ έγ ετα ι «Inland
Empire» αρχή και τέλ ο ς υπάρχει. Ό χι
αυτή όταν σβήνουν τα φώτα στην αί
θουσα προβολής και εκείνο όταν αυτά
ανάβουν. Οι πρώ τες σκηνές τη ς αρχής
επ ανέρχονται και κλείνουν το τέλος.
Σαν ένα «αποδεκτό» κινηματογραφικό
πρόταγμα: όπερ έδ ει δείξαι. Μέση
-α ρ ισ το τελ ικ ή - δεν υπάρχει. Και ούτε
χρ ειά ζετα ι. Ο σκηνοθέτης (Τζέρεμι Άιρονς) ξεκινά ει το γύρισμα μιας -κ α ι με
ερω τικό π εριεχόμενο- τα ινία ς με πρω
ταγω νίσ τρια την (έξοχη στην ερμηνεία
του ρόλου) Λόρα Ντερν, ήδη διάσημη
ηθοποιό, χολιγουντιανά ευκατάστατη
και η οποία χα ίρ ετα ι πολύ γ ι’ αυτό τον
καινούργιο τη ς ρόλο. Αιφνιδίως, με δυ
σαρέσκεια πληροφορείται, με αφορμή
μυστηριώ δη και ανεξήγητα συμβάντα,
ό τι η τα ινία είνα ι ριμέικ μιας άλλης, με
σκοτεινή υπόθεση, κάπου στην (à la
Μ πόροβτσικ και Ζανούσι) Πολωνία.
Κομμένη ελικοειδώ ς στα δύο η ταινία
είναι επ ιδεκτική όποιας (όχι πάντως ορ
θολογικής) ερμηνείας. Παραδίνεσαι
στη μαγεία και την προσδοκία του τ ι θα

Σχεδόν μόνη της η Λόρα Ν τερν σηκώνει
με την ερμηνεία της το «βάρος» της
τα ινίας του Ν τέιβιντ Λιντς «Inland

Empire».
βγάλει από το καπέλο του ο μάγος Λιντς. Μια αποθεωτική στην ευρηματική
τη ς έμπνευση διαδικασία αφήγησης,
που την κυριαρχούν οι εικόνες και ο
σχεδόν παραληρηματικός λόγος, οι
υποθέσειες, η εικασία, η πόρτα που
ανοίγει προκειμένου ή να σε προωθή
σ ει σε νέους, χώρους-κόσμους-ανθρώπους, ή να σε πισωγυρίσει στο παρελ
θόν απ’ το οποίο ο σκηνοθέτης αιφνίδια
σε είχε αποκόψει αναίτια. Όπως στα
όνειρα, όπως -π ιο σω στά- στον κινη
ματογράφο. Η αχαλίνωτη φαντασία
του Ν τέιβιντ Λιντς κινηματογραφεί ρε
αλιστικά ετούτο τον κόσμο σαν ο θεα
τή ς να ήταν τυφ λός και να ανάβλεψε
ξαφνικά προς στο άγνωστο. Η τέχνη
του κινηματογράφου είναι ένα (παιδι
κής καταγωγής) παιχνίδι εικόνων.
ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΙΤΟΣ
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«ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ» - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

θέατρο

Η τέχνη του αέρα

Το Φ εστιβάλ Αθηνών άνοιξε τις πύλες του στην ενότητα «Από την πεζογραφία στη
σκηνή» με μία πολύ σημαντική παράσταση: το Θ εατρικό Εργαστήριο του Πιοτρ
Φομένκο ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και παρουσίασε στην Πειραιώς 2 6 0
το πολυβραβευμένο Π όλεμος και Ειρήνη του Λέοντα Τολστόι.

Φομένκο είναι ένας από τους
σ ημαντικότερους ευρωπαίους
σκηνοθέτες και ένας από το υ ς
κορυφαίους του σύγχρονου
ρωσικού θεάτρου. Σπούδασε
σκηνοθεσία στη Μόσχα, στο GITIS,
από όπου αποφοίτησε το 1961. Δάσκα
λοί του ήταν οι Goncharov, Okhlopkov
και Petrov και δούλεψ ε πάνω σε κείμ ε
να τω ν Μ αγιακόφσκι, Τολστόι, Πούσκιν, Τσέχωφ, Οστρόφσκι, Αμπρούζωφ και Γκόγκολ, αλλά και τω ν Σαίξπηρ, Μ ολιέρου, Μ αίτερλινκ, Βάις. Στη
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μαύρη λίσ τα για πολλά θέατρα στη
Μόσχα και την Πετρούπολη, ο Φομέν
κο ξεκίνησε να δουλεύει σε ένα μικρό
φ οιτητικό θέατρο στο Πανεπιστήμιο
Lomonosov όπου π ειραματίστηκε στο
θέατρο του παραλόγου με έργα των
Ιονέσκο, Μπέκετ, Μ ρόζεκ, κ.ά., όλα
ανεπιθύμητα στη Ρωσία. Στη συνέχεια
εξορίσ τηκε στη σ οβιετική Γεω ργία και
δεν επ έστρεψ ε στη Μόσχα έω ς το
1977. Από το 1981 διδάσ κει στο GITIS
(Ρωσική Ακαδημία Δ ραματικής Τέ
χνης), όπου δημιούργησε, όπως ο

ίδ ιο ς λ έει, «ένα σπάνιο σύνολο που πε
ρ ιείχ ε ηθοπ οιούς που οι προσωπικότητ έ ς το υ ς ήταν εξίσ ου σπάνιες». Το
1993 ίδρυσ ε με πρώην μαθητές τους
το Α τελ ιέ Φ ομένκο τη ς Μόσχας (θεα
τρ ικό Ε ργαστήρι Π ιοτρ Φομένκο), θία
σος γνω στός πια και απλά ως Φομένκοι. Ανάμεσα σ τις φ ημισ μένες σκηνο
θ εσ ίες το υ μ ε το Α τελ ιέ είνα ι οι Αιγυ
π τιακές νύχτες το υ Πούσκιν και οι τσεχω φ ικές Τρεις αδελφ ές, ενώ συνολικά
στο ενερ γη τικό το υ έχ ε ι παραπάνω
από εξή ντα σκηνοθεσίες, καθώς και κι
νηματογραφ ικά και τηλεοπ τικά φιλμ.
'Ο ταν ο θίασ ος απ έκτησε το 2000 δικό
του χώρο, ο Φ ομένκο αποφάσισε να
προχωρήσει στην υλοποίηση τη ς ιδέας
τη ς δραματοπ οίησης το υ αριστουργή
ματος του Τολσ τόι Π όλεμος και Ειρήνη
(1812) που από το 1994 τον απασχο
λούσε. Από τό τε δούλευε εντατικά πα
ρέα με το υ ς ηθοπ οιούς του Έβερετ
Ντίξον, Γκαλίνα Π οκρόφσκαγια και Γεβγκένι Καλίντσεφ πάνω στη δραματουργική επ εξεργασ ία του μυθιστορή
ματος. Μ ια εργασ ία που κράτησε, μό
νο γ ια το πρώτο μέρος το υ έργου όπου
ουσιαστικά οι ήρω ες «συστήνονται»
στο κοινό, συνολικά περίπου επτά χρό
νια. Παραπάνω δηλαδή από όσο πήρε
στον Τολστόι να το γράψ ει. Με αφετη
ρία το μηδέν προχώρησαν σε συνεχή
διαβάσματα, σε σ ημειώ σ εις και δοκι
μές πάνω σ τους χα ρακτήρες, σε επι
λογές και αναθεω ρήσεις, γ ια να φέ
ρουν πάνω στη σκηνή τ α τραύματα της
Ρωσίας και το πώς ο ι προσωπικές ζωές
π αγιδεύονται στη ροή τη ς ιστορίας, με
μια ανυπέρβλητη συναισθηματική κα
θαρότητα. Η παράσταση Πόλεμος και

Ειρήνη με υπ ότιτλο Η αρχή του μυθι
στορήματος έκανε τη ν π ρεμιέρα τη ς
στη Ρωσία το ν Φ εβρουάριου το υ 2001
και κρίθηκε ως η πρώτη επ ιτυχημένη
προσπάθεια δραματοπ οίησης του έρ 
γου -αφ ού το μυθιστόρημα αυτό έχ ει
ανησταθεί σθεναρά σε οποιουδήποτε
τύπου δραματοπ οίηση-, αποσπώντας
το 2002 το Εθνικό Βραβείο «Χρυσή
Μάσκα» για την καλύτερη παράσταση,
σκηνοθεσία και πρώτο γυναικείο ρόλο
στη Γκαλίνα Τιούνινα που ερμήνευε
την Νατάσσα. Στην απονομή του βρα
βείου στο θέατρο Μπολσόι ο Φομένκο
είχε δηλώσει: «Μ ερικοί μπορεί να είνα ι
ειρωνικοί για το βραβείο αυτό, αλλά οι
άνθρωποι ήταν ειρω νικοί και γ ια τον
Πύργο του Άκρελ, επίσης». Βρισκόμα
στε στο 1805 και ο Ναπολέων κρατά ει
στα χέρια του ολόκληρη τη ν Ευρώπη.
Η Ρωσία αντισ τέκετα ι. Οι μ έρ ες στη
Μόσχα και τη ν Αγία Πετρούπολη περ
νούν με την αγωνία ενός πολέμου που
πλησιάζει ολοένα και π ερισσότερο, με
διχασμούς ανάμεσα στη φιλοπ ατρία
και τον βοναπαρτισμό - ο ι Ρώσοι ευγενείς αγαπούσαν τη ν εποχή εκείνη πα
θιασμένα τη Γαλλία και τη γαλλική
κουλτούρα-, αλλά και με όλα όσα ανέ
καθεν απασχολούν το υ ς ανθρώπους:
έρωτες, θάνατοι, χρήμα, κληρονομιές,
απληστία, μικρ ότητες, κουτσομπολιά.
Η παράσταση σ τις τρ ε ις και πλέον
ώρες που διαρ κεί απλά μας εισ ά γει
στις ζωές τω ν ηρώων και αμυδρά μας
προετοιμάζει για τα επερχόμενα. Είναι
όμως ένα ιδιότυπο και μαγευτικό κρά
μα σκηνοθετικής μαεσ τρίας και υπο
κριτικής διαύγειας τω ν ηθοποιών.
Γίνεται φανερό πως γ ια το ν σκηνοθέτη
το θέατρο είνα ι πάνω απ’ όλα η τέχνη
του ηθοποιού. Αξιοπρέπεια, ομορφιά,
καθαρότητα, ευφ υΐα και ειλικρ ίνεια ε ί
ναι τα ζητούμενά το υ και πάνω σε αυτά
λικνίζεται μαγευτικά η υποκριτική και η
σκηνοθεσία. Ηθοποιοί που π ατάνε γ ε 
ρά σε μια σπουδαία σχολή και παράδο
ση, κινούνται ρ εαλισ τικά αλλά σου δη
μιουργούν συνεχώ ς τη ν αίσθηση πως
υπέρκεινται, πως κάποια μυστηριώ δης
δύναμη το υ ς ανυψώνει. Σαν αερικά γ ε 
μίζουν τη σκηνή, αλλά π εριέργω ς από

λυ τα ανθρώπινα, προσκαλώ ντας τον
θεατή να το υ ς ακολουθήσει. Μ ουσικό
τη τα το υ σώ ματος και τη ς γλώσσας,
καθώ ς ο ι λ έξ εις αρθρώ νονται με φυσι
κότητα, αλλά σχεδόν τραγουδισ μένες,
ψ ιθυρισμένες. Έ να λεπ τό χιούμορ φ ιλ
τρ ά ρ ει τα πάντα και έχ ει το ν ρόλο αρ
μού ανάμεσα στη σ άτιρα και την επο
ποιία.
Ο κάθετος άξονας τη ς σκηνής σπάει
από τ ις σκάλες και τ ις καρέκλες που οι
ηθοπ οιοί ανεβοκατεβαίνουν για να παί
ξουν και να ερμηνεύσουν την ισορρο
πία ανάμεσα σ τις δυνάμεις τω ν Ρώσων
και το ν Γάλλων, ανάμεσα στην αλήθεια
και τη ν ουτοπία, ανάμεσα στην ύλη και
τη ν ευτυχία, στους π εριορισμούς και
τη ν επιθυμία, ανάμεσα στη ζωή και τον
θάνατο. Ταυτόχρονα όμως υποδηλώ
νουν μια, μάταιη συνήθως, προσπά
θ εια ανύψωσης προς τη ν πνευματικό
τη τα και αποδέσμευσης από τη φθο
ρά.
Τα σκηνικά το υ Βλαντίμιρ Μ αξίμοφ ε ί
ναι αφ αιρετικά , συμβολικά και με μια
διάθεση υποδήλωσης ευθραυστότη
τα ς. Μ ία αυλαία-χάρτης τη ς Ευρώπης
α νο ίγει και κλείνει στον ρυθμό τω ν
σκηνών. Στα πλάγια τη ς σκηνής δύο μι
σ οτελειω μένα π ορτρέτα. Έ να του Ναπ ολέοντα και ένα του Αλεξάνδρου Γ'.
Μ εταλλικές κατασκευές στηρίζονται
σε τρ ε ις χοντρές κολώνες, σκάλες και
δύο τερ ά σ τιο ι σ κελετο ί καθρέπτη, χω
ρίς καθρέπ τες, που π εριστρέφονται
αναπαριστώ ντας τ ις π όρτες για το
εσ ω τερικό και το εξω τερικό.
Τα σκηνικά αντικείμενα επιμελήθηκε
η Ιρίνα Μ πατσούρινα, τα κοστούμια η
Μ αρία Ντανίλοβα, τη μουσική η Γκαλίνα Ποκρόφσκαγια, τη χορογραφία η
Β αλεντίνο Γκούρεβιτς και το υ ς φω τι
σμούς ο Βλάντισλαβ Φρόλοφ. Και δεν
θα μπορούσα να κλείσω αλλιώ ς παρά
με τη ν αναφορά τω ν ονομάτων των
ηθοποιών: Γκαλίνα Τιούνινα, Ρουστέμ
Γ ιουσ κάγιεφ ,
Κάρεν
Μπαντάλοφ,
Α ντρέι Καζακόφ, Ίλ ια Λιουμπίμοφ, Ξέ
νια Κουτιέποβα, Μ αντλέν Ντιαμπαίλοβα, Π ολίνα Α γκουρέγιεβα, Πολίνα Κου
τιέπ οβα, Ν ατάλια Κουρντούμποβα, Κίρ ιλ Π ιραγκόφ, Τόμας Μ ότσκους, Σεργ κ έι Γιακουμπένκο, Μπορίς Γκορμπατσόφ , Α λεξάντερ Μίσκοφ, Ό λεγκ Λιου
μπίμοφ.
ΕΙΡΗΝΗ Μ. Μ0ΥΝΤΡΑΚΗ

Σχεδόν
Νεκροί'
του Τακβόρ Βοσκεριτσιάν

τα μέσα περίπου της προηγούμενης
χρονιάς, μία ανεξάρτητη μουσική
εταιρεία (TIME-LAG: ένας από τους
φορείς της πρόσφατης πρωτοπο
ρίας της ψυχεδελικής φολκ), με πε
ριορισμένη εμπορική δύναμη αλλά τερά
στια αποθέματα πίστης, εξέδωσε την πρώ
τη επανέκδοση ενός άλμπουμ της βραζιλιάνικης avant garde που πρωτοεκδόθηκε
το 1973 και έμεινε «χαμένο» για 33 χρόνια.
Ένας φίλος έγραψε, δικαίως, ότι πρόκειται
για μια από τις επανεκδόσεις της χρονιάς.
Πρόκειται για το «No Sub Reino dos
Metazoarios», το αποτέλεσμα της συνερ
γασίας του ποιητή Marconi Notaro Ferreira
(1949-2000) με τους φίλους και μουσικούς
Lula Cortez, Robertinho do Recife και Ze
Ramalho. Οι άνθρωποι αυτοί, σ’ ένα ασφυ
κτικό κλίμα απαγορεύσεων και λογοκρι
σίας, κατάφεραν να δημιουργήσουν τις
συνθήκες που τους επέτρεψαν να ηχογραφήσουν, να κάνουν την παραγωγή και τελι
κά να εκδώσουν τη δουλειά τους με από
λυτη ανεξαρτησία. Ας πάρουμε όμως τα
πράγματα με τη σειρά.
Το 1961, μέτα την παραίτηση του Janio
Quadros (που διακυβέρνησε για επτά μή
νες) και μία κρίση 10 ημερών, κατά τις οποί
ες έγινε μια αποτυχημένη προσπάθεια επι
βολής χούντας, ο Joao Goulart ανέλαβε
την προεδρία της Βραζιλίας. Ο Goulart
έμεινε στην προεδρία μέχρι το 1964, χρο
νιά κατά την οποία πραξικοπηματίες στρα
τηγοί (Olympio Mourao Filho, Hamberto de
Alencar Castelo Branco, Magalhaeo Pinto)
αμφισβητούν την εξουσία του και αναλαμ
βάνουν βίαια τη διακυβέρνηση του κρά
τους. Στην περίοδο της διακυβέρνησης
Goulart, οι φοιτητές είχαν πολιτικοποιηθεί,
είχαν σχηματιστεί αγροτικοί συνασπισμοί
και τα δικαιώματα των αγροτών είχαν διευρυνθεί. Το πραξικόπημα περιγράφηκε
-από τους ίδιους τους στρατιωτικούς και
μόνο- σαν επανάσταση, που σκοπό είχε να
επιφέρει ένα οικονομικό θαύμα, να τερμα
τίσει τη διαφθορά και να εκριζώσει τον κομ
μουνισμό. Η τελευταία από τις προθέσεις
των στρατιωτικών πρόδιδε τις σχέσεις που
είχαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες
υποστήριζαν το οικονομικό θαύμα με τερά
στια δάνεια (δάνεια που ανεξέλεγκτα
έπαιρναν και σφετερίζονταν οι πλούσιοι,
αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο οικονομικό
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χρέος που έπρεπε να ξεπληρώνουν οι φτω
χοί). Οι πραξικοπηματίες, με πρόσχημα την
επιθυμία του Goulart για ανακατανομή του
πλούτου και επίλυση του οικονομικού προ
βλήματος της Βραζιλίας, χαρακτήρισαν τις
προσπάθειες του κομμάτι ενός κομμουνι
στικού σχεδίου που τελικό σκοπό είχε την
ανακήρυξή του ως δικτάτορα. Όλη η προ
σπάθεια των πραξικοπηματιών βοηθήθηκε
άμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που εί
χαν γνώση του σχεδίου πολύ πρωτού λάβει
χώρα, ενώ παρείχαν εξοπλισμό και χρημα
τοδότηση προς τους στρατιωτικούς. Μάλι
στα, αμερικανικά στρατιωτικά πλοία ήταν
έτοιμα ν’ αναμειχθούν στις πραξικοπηματι
κές επιχειρήσεις στην περίπτωση που οι
στρατιωτικοί αντιμετώπιζαν δυσκολίες κα
τά την ανάκτηση της εξουσίας (το συγκε
κριμένο πρόγραμμα ονομάστηκε «Επιχεί
ρηση Αδελφός Σαμ»).
Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ως αρχη
γοί του κράτους διορίζονται ακροδεξιοί
στρατηγοί, οι οποίοι αναστέλλουν στοιχει
ώδεις ελευθερίες και δικαιώματα του βραζιλιάνικου λαού, ενώ παράλληλα καταρ
γούν όλα τα πολιτικά κόμματα, τη θέση
των οποίων καταλαμβάνουν δύο νέα: το
ARENA που εκπροσωπούσε τη στρατιωτι
κή κυβέρνηση και το MDB (Βραζιλιάνικο
Δημοκρατικό Κίνημα) το οποίο στερού
νταν πραγματικής πολιτικής δύναμης.
Εισβάλλουν στην έδρα της Εθνικής Ένω
σης Φοιτητών η οποία και καταστρέφεται,
ενώ πολλοί αγροτοσυνδικαλιστές φυλακί
ζονται. Ταυτόχρονα, εγκαινιάζονται και
νούργιοι θεσμοί όπως το Αστυνομικό και
Στρατιωτικό Ανακριτικό Γραφείο, ο ρόλος
του οποίου είναι η έρευνα των εγκλημά
των ενάντια στο κράτος και των εγκλημά
των κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα,
καθώς και το Εθνικό Γραφείο Πληροφο
ριών το οποίο είναι επιφορτισμένο με την
ευθύνη της συλλογής πληροφοριών πάνω
σε θέματα εθνικής ασφάλειας.
Σύντομα η δικτατορία αρχίζει τους βασανισμούς και τις εξαφανίσεις πολιτικών,
φοιτητών, συγγραφέων, μουσικών, σκηνο
θετών. Ο Sergio Dias (ιδρυτικό μέλος των
Os Mutantes, βασικού πυρήνα του καλλι
τεχνικού κινήματος της Tropicalia) λέει:
«όλοι εμείς, του κινήματος της Tropicalia,
αλλά και της Bossa Nova, όλοι εμείς απο
τελούσαμε το πρόσωπο της Βραζιλίας.
Και είναι ευκόλοτερο να κατακτήσεις έναν
τόπο που δεν έχει πρόσωπο». Μάλιστα,
όταν ρωτιέται για μία σύγκριση της Βραζι
λίας εκείνης της εποχής με τη σύγχρονη
Αμερική του Μπους, απαντάει: «Τα πράγ
ματα τότε ήταν πολύ χειρότερα. Πολύ πο
λύ χειρότερα. Ξέρετε, γνώρισα έναν τύπο
πρόσφατα του οποίου η γυναίκα βιάστηκε
μπροστά στα μάτια του, ενώ την ίδια ώρα
έκαιγαν τον γιο του στο φούρνο. Τόσο
άσχημα ήταν.»
Το 1968, πιθανότερα στην αυταρχικότε
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ρη περίοδο της ιστορίας της Βραζιλίας, ο
πρόεδρος Costa e Silva θεσμοθετεί την
Πέμπτη Νομοθετική Πράξη (Α1-5), σύμ
φωνα με την οποία καταργούνται όλες οι
ατομικές ελευθερίες, συμπεριλαμβανομέ
νου του habeas corpus, κλείνει το κοινο
βούλιο και λογοκρίνονται ο Τύπος και οι
καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Στο μεταξύ, η χώρα, υπό το νέο καθε
στώς, έχει αρχίσει να επενδύει σημαντικά
στις νέες βιομηχανίες με αποτέλεσμα πο
λυεθνικές όπως οι Ford, Volkswagen και
General Motors να κατακλύουν την εγχώ
ρια αγορά. Ακόμη, υποστηρίζεται μία κοι
νωνία που οργανώνεται σε μεγάλο βαθμό
γύρω από την τηλεόραση, με τη δημιουρ
γία τηλεοπτικών σταθμών σαν τους TV
Tupi, TV Exelcior και τον πανίσχυρο TV
Globo.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι βραζιλιάνοι
καλλιτέχνες, ήδη από το 1965, αρχίζουν να
οργανώνονται, τροφοδοτούμενοι από την
ινδική παραδοσιακή μουσική, από μουσικά
ιδιώματα και παραστάσεις της αμερικάνι
κης σκήνης, όπως τις ψυχεδελικές φόρ
μες της Δυτικής Ακτής, την αμερικάνικη
φολκ, κάθως και από πρωτοπόρους, όπως
ο John Cage, ο Shoenberg και ο
Stockhausen. Το κίνημα της Tropicalia
γεννήθηκε από την ανάγκη των καλλιτε
χνών να εκφράσουν τη διαμαρτυρία και
την εναντίωσή τους στο καθεστώς, αλλά
και τον πόθο τους να δώσουν μία νέα, επα
ναστατική ταυτότητα στην εθνική τέχνη
της Βραζιλίας, πραγματοποιώντας ένα συ
γκερασμό των ξένων παραδειγμάτων με
τη βραζιλιάνικη φολκ. Οι Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Gal Costa και Tom Ze εργάζο
νται προς αυτή την κατεύθυνση αντιμετω
πίζοντας τη λογοκρισία, τις αναιτιολόγη
τες φυλακίσεις και, στην περίπτωση των
δύο πρώτων, την εξορία. Ταυτόχρονα, τα
μέλη της Tropicalia ασκούν έντονη κριτική
προς την Αριστερά, θεωρώντας την ανα
ποτελεσματική και ελιτίστικη, αποτελούμενη κυρίως από λευκούς, δογματικούς
μεσοαστούς που αρνούνται την ώσμωση
με μειονότητες όπως αυτές των μαύρων,
των γυναικών και των ομοφυλόφιλων.
Οι δραστηριότητες του νέου κινήματος
δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη μου
σική. Ο Νέος Κινηματογράφος (Cinema
Novo), που έχει τις ρίζες του στον κινημα
τογράφο των τελών του 1950, ασχολείται
κυρίως με κοινωνικά ζητήματα: τη βία, τη
φτώχεια, την «Αισθητική της Πείνας»,
όπως χαρακτήρισε τη συνολική θεματική ο
σκηνοθέτης Glauber Rocha. To 1967, ο
Rocha θα δημιουργήσει την ταινία «Terra
em Transe» («Η γη του Μαρτυρίου») η
οποία και θ’ αποτελέσει ένα καθοριστικό
στιγμιότυπο της ιστορίας της Tropicalia.
Στην ταινία του, ο Rocha κάνει μία συνολι
κή κριτική των αξιών της κοινωνίας του,
οδηγώντας τη λαϊκή κουλτούρα «απ’ την

Αντίσταση στην Επανάσταση»2, όντας
αδυσώπητος απέναντι στη δικτατορία αλ
λά και τις προοδευτικές δυνάμεις που συναποτελούσαν την Αριστερά. Έτσι, ανοί
γει μία νέα εποχή για τον κινηματογράφο
που δίνει ταινίες όπως τα: «Macunaima»
του Joaquim Pedro de Andrade, «Como
Era Gostoso Meu Frances» του Nelson
Pereira dos Santos, «Antonio das Mortes»
του Glauber Rocha.
To «No Sub Reino Dos Metazoarios» ηχογραφήθηκε το 1973, τόσο στο studio του
Πανεπιστημίου της πόλης Recife όσο και
στα Rozenblit studios. Μέχρι την επανέκδοσή του παρέμενε άγνωστο, όπως άλλω
στε και τα περισσότερα άλμπουμ του κα
ταλόγου Rozenblit. Αν και εμφανίστηκε σε
μία μετα-τροπικάλια περίοδο, φέρει τα χα
ρακτηριστικά που καθιέρωσε η νέα μουσι
κή της Βραζιλίας: ενθουσιώδεις ρυθμοί,
υπνωτικές μελωδίες, πειραματισμός, φρέσκιες τεχνικές, ηχητικές καινοτομίες.
Ένα κλίμα ευφορίας και ένας λυρισμός
που αποκτά επιπλέον βάρος μέσα από τις
σκληρές αντιφάσεις που τον συνοδεύουν.
Ένας λυρισμός που εμπνέει. Δεν εμπνέει.
Σφυρηλατεί.
Ο Marconi Notaro φεύγει από τη ζωή τον
Οκτώβρη του 2000, άγνωστος σε πολ
λούς, ακόμη και μέσα στην ίδια του την πό
λη. «Ειλικρινής και συνεπής, ένας μέθυσος
με επίγνωση της μέθης του· μεθυσμένος
για μία νέα πραγματικότητα», όπως γρά
φει γ ι’ αυτόν ο φίλος του Lula Cortez. Αφή
νει πίσω του μία κόρη, επτά ποιητικά βι
βλία και τη σφραγίδα του σ’ ένα μοναδικό
λαϊκό αριστούργημα.
Στις 20 Ιουνίου 1970, μια άλλη ηρωική
μορφή της ποίησης του περασμένου αιώ
να κλείνει την εισαγωγή του δικού του
Guide to Kulchur και συμπυκνώνει το νόη
μα μια για πάντα:
«ο αγώνας έγινε, κι ίσως γίνεται ακόμη,
για να περισωθούν μερικές αξίες της ζωής,
ώστε ν’ αξίζει να τη ζει κανείς.
Κι αυτές ακόμα περιφέρονται εδώ κι εκεί
για λίγο νόημα μέσα στο χάος».
Ευχαριστώ από μακριά
την Bethania, τον Χορέν
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.Κύρια πηγή αποτέλεσαν οι σημειώσεις του
S.Baker στον δίσκο: «Tropicalia: e proibido
proibir», Soul Jazz Records, London.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: Christopher
Dunn, Brutality Garden (Chapel Hill),
Caetano Veloso, Tropical Hill (Bloomsbury),
Bryan McCann, Hello, Hello Brazil (Duke),
Boris Fausto, A Concise History of Brazil,
Randal Johnson and Robert Stam, Brazilian
Cinema, Ruy Castro, Bossa Nova.
2. Αντρέ Μπαζέν, Τι Είναι ο Κινηματογράφος,
Μία Αισθητική του Ρεαλισμού και του
Νεορεαλισμού, σ. 45, Εκδόσεις Αιγόκερως,
Αθήνα 1989.

Το βιβλίο της Έκτης
Δημοτικού,
ένα μεταμοντέρνο
ιδεολογικό υβρίδιο
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του Ευτύχη Μπιτσακη

διαμάχη γ ια το βιβλίο τη ς Ιστο
ρίας τη ς ΣΤ' Δ ημοτικού συνεχί
ζεται, παρόλο που τα κυριώ τερα
αντίθετα επ ιχειρήματα έχουν
ήδη διατυπω θεί. Η κριτική στο
βιβλίο π ροέρχεται από δύο α ν τίθ ετες
κατευθύνσεις. Από το υ ς σ υντηρητι
κούς (πανεπιστημιακούς, ιερω μένους
και εθνικιστές) και από εκείνο υς που
προσπαθούν να δουν τη ν ισ τορία συ
νεκτικά, ως γίγνεσθαι, όπου το α ν τικ ει
μενικό και το υπ οκειμενικό, το ανα
γκαίο και το τυχαίο, το προβλέψ ιμο και
το απρόβλεπτο καθορίζουν, μέσα από
το πλέγμα τω ν αντιθέσεω ν κάθε κοινω
νικού σχηματισμού, τ ις εγ γ εν είς του
δυναμικότητες. Οι σ υγγραφ είς το υ βι
βλίου βάλλονται και από τ ις δύο πλευ
ρές, αλλά για α ντίθ ετο υς λόγους. Η
συζήτηση για το βιβλίο επ εκτάθηκε
αναπόφευκτα σε θέμα τα που θίγουν
«τα ιερά και τα όσια του έθνους»: συνέ
χεια ή ασυνέχεια, Βυζάντιο, ρόλος τη ς
Εκκλησίας, κρυφό σχολειό, σ χέσ εις με
την Τουρκία κ.λπ.
Ως προς την οπτική του βιβλίου:
όπως θα προσπαθήσω να δείξω , πρό
κειται για μια οπτική η οποία α νά γει την
ιστορία σε άθροισμα γεγονότω ν, χω
ρίς μάλιστα να σ έβ ετα ι τη ν δήθεν «ου
δετερότητα» τη ς θετικίζουσ α ς αυτής
μεταμοντέρνας ιδεολογία ς. Δηλαδή,
να μην επ ιλέγει ορισμένα γεγο νότα και
να αποσιωπά άλλα. Η «μετανεω τερική
οπτική» ομολογείτα ι ρητά: «Η βασική

Η

Το παρόν κείμενο αποτελείται από δυο
αποσπάσματα μιας συνολικής κριτικής του
βιβλίου Ιστορίας της ΣΤ7Δημοτικού, η οποία
δημοσιεύεται στο τεύχος 76 (Μάιος - Ιούνιος)
του περιοδικού Ουτοπία που θα κυκλοφορήσει
στα τέλη Ιουνίου.
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ύλη συνδυάζει το κείμενο με τ ις ισ τορι
κές πηγές, σε αναλογία που ανατρέπ ει
τη ν πρω τοκαθεδρία του κειμένου. Εί
ναι πολυτροπικά με την έννοια τη ς
έντα ξη ς δια φ ο ρ ετική ς μορφής κειμ έ
νων, γραπτών και εικονιστικώ ν. Και όλα
αυτά, δ ιό τι ακολουθούν σύγχρονες
π ροσ εγγίσ εις γ ια τη διδασκαλία του
μαθήματος τη ς ιστορίας» (Μ. Ρεπούση, Καθημερινή, 1 Απριλίου 2007). [Το
τ ι σημαίνει «σύγχρονες προσεγγίσεις»,
θα το συζητήσουμε α ρ γό τερ α ]. Αλλά η
ύλη του βιβλίου δεν καθορίστηκε κυ
ρίω ς από τ ις ιδεο λογικές π ροτιμήσεις
τω ν συγγρφέω ν. Το βιβλίο είνα ι προϊόν
συμβιβασμού ανάμεσα στη μεταμο
ντέρνα π ρακτική και σ τις δεσμεύσεις,
ρ η τές ή άρρητες, τη ς κρατικής ιδεολο
γ ία ς και τω ν ομάδων πίεσης, εκκλησια
στικώ ν και εθνικιστικώ ν.
Τι θα μπορούσε συνεπώς να κάνει η
οποιαδήποτε συγγραφική ομάδα με
δ εδ ο μ ένες τ ις «αντικειμενικές» και
π ροκαταβολικές δεσ μεύσ εις; Δηλαδή:
Τα δεδομένα του αναλυτικού προ
γράμματος· τ ις δεσμεύσ εις τη ς κρατι
κής ιδεολογίας· το γεγονός ό τι το βι
βλίο θα απευθυνόταν σε παιδιά 11-12
χρονών. Αυτό που θα έπρεπε να επ ιχει
ρήσουν, θα ήταν να καταγράψουν τα
γεγο νότα χω ρίς επ ιλογές και αποσιω
π ήσεις και να αναδείξουν τ ις εσ ω τερι
κές σ χέσ εις τους. Να δουν δηλαδή την
ισ τορ ία ως συνεκτικό και ερμηνεύσιμο
όλον. Καθότι η ισ τορία δεν είνα ι απλή
αλληλουχία ή άθροισμα συμβάντων,
όπως επίσης δεν διέπ εται από κάποια
γραμμική νομοτέλεια. Η ιστορική «στιγ
μή» είναι πεδίο δυνατοτήτων. Αυτό δεν
το κάνουν οι συγγραφείς, λόγω τη ς «μετανεω τερικής» επιλογής τους, αλλά και
λόγω τω ν δεδομένω ν ιδεολογικώ ν δε

σμεύσεων. Λόγω τη ς «συμμόρφωσής»
το υ ς στην κρατική ιδεολογία.
Πώς κινήθηκαν, λοιπόν, οι συγγρα
φ είς ανάμεσα στις πολλαπλές αυτές
συμπληγάδες και τους ιδεολογικούς
υφάλους; Ως φορείς του μεταμοντέρ
νου «πνεύματος». Δηλαδή, με περιορι
σμό στο ελάχιστο των κειμένων (18-20
σ ειρές για κάθε «κεφάλαιο»). Με απο
σπασματική παράθεση γεγονότων, χω
ρίς αναζήτηση και ανάδειξη των εσω
τερικώ ν το υ ς σχέσεων. Με αποσιώπη
ση γεγονότω ν που θα έθιγαν «τα ιερά
και τα όσια τη ς φυλής» (ή του έθνους),
ή που θα προκαλούσαν τη δυσαρέ
σκεια παλαιών «εχθρών» και νυν «συμ
μάχων». Παρουσιάζοντας, σε τελευ 
τα ία ανάλυση, την Ιστορία, ως άθροι
σμα γεγονότων, σύμφωνα με τη θετικιστική παράδοση και την «μεταμοντέρ
να» απέχθεια για συνεκτική διαπραγ
μάτευση είτε τη ς Ιστορίας, είτε της
ιστορίας των επιστημών, τη ς φιλοσο
φίας, τη ς τέχνης και των ιδεολογιών.
Σύμφωνα με τη λογική του «τέλους των
μεγάλων αφηγήσεων».
Βέβαια δεν θα είχε κανείς την αξίωση
να γρ α φ τεί σήμερα ένα «αντικειμενικό»
βιβλίο για το σημερινό σχολείο, ή μια
επιστημονική πραγματεία που θα
απευθυνόταν σε παιδιά 11 ή 12 ετών.
Αλλά η μετανεω τερική κατάργηση τη ς
ιστορικής αφήγησης ήταν η μόνη δυ
νατή επιλογή; Οι συγγραφείς μας επέλεξαν την οπτική τους. Το προϊόν «εί
ναι εδώ». Δηλαδή. Τα εισαγω γικά κεί
μενα περιορίζονται, όπως σημειώσα
με, σε 18-22 σ ειρές για κάθε κεφά
λαιο. Η πενία του υλικού και η μεταμο
ντέρνα αποσπασματικότητα υπονο
μεύουν κάθε απόπειρα για κατανόηση
τω ν γεγονότω ν. Βέβαια, η παράθεση
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σύντομων συμπληρωματικών κειμένω ν
ή «ντοκουμέντων», φω τογραφιώ ν, πι
νάκων ζω γραφικής και πινάκων με γ ε
γονότα και χρονολογίες εμπλουτίζουν
τα σχεδόν ανύπαρκτα εισαγω γικά κεί
μενα. Αλλά και αυτώ ν τω ν στοιχείω ν η
επιλογή είνα ι μεροληπτική. Επί πλέον,
τα συμπληρώματα αυτά μένουν μετέω 
ρα, καθώς δεν εντάσσονται σε ένα ερ 
μηνευτικό σχήμα.
ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Για τί στο βιβλίο δεν τίθ ετα ι το θέμα
τη ς διαδικασίας συγκρότησης του
Ελληνικού Έ θνους και τη ς απαρχής
δημιουργικής εθνικής συνείδησης; Δεν
συμφέρει μήπως να πούμε την αλή
θεια; Πράγματι, ποια ήταν η σύνθεση
του πληθυσμού στον Ελλαδικό χώρο
εκείνη την εποχή (18ος, αρχές 19ου αι
ώνα); Μωσαϊκό: Έ λληνες, Αρβανίτες,
Σλάβοι,
Βλάχοι,
Σαρακατσαναίοι,
Εβραίοι κ.λπ. Και ως ποιο βαθμό είχε
διαμορφω θεί εθνική συνείδηση σ’ αυτό
το μωσαϊκό; Πώς εξη γ είτα ι ό τι πολλοί
από το υ ς πιο διάσημους η γ έτες τη ς
επανάστασης (Κολοκοτρώνης, Σουλιώ
τες , Μποτσαραίοι, Τζαβελαίοι, Κριεζώτης, Μ ιαούλης, Μπουμπουλίνα, Κουντουριώ της, Κριεζής κ.λπ.) ήταν Αρβα
νίτες; Ο Καράίσκάκης είχε βλάχικη ρί
ζα. Ο Βλαχάβας, ο Ίσκος, ο Κω λέττης,
ο Λασσάνης, ο Γιω ργάκης Ολύμπιος
ήταν Βλάχοι. Και όμως όλοι αυτοί επολέμησαν μαζί με το υ ς «Έλληνες» δ ιό τι
είχαν ελληνική συνείδηση. Και οι «εθνι
κοί ευεργέτες»: Αβέρωφ, Τοσίτσας,
Ζάππας ήταν όλοι Βλάχοι. Λοιπόν;
Το ερώ τημα αυτό οδηγεί στο επόμενο:
Στο ερώ τημα τη ς καθαρότητας τη ς ελ
ληνικής «φυλής» και τη ς συνέχειας ή
ασυνέχειας του ελληνικού έθνους. Συ
νήθως το ερώ τημα τίθ ετα ι με όρους τη ς
τυπικής λογικής: Είναι ή δεν είναι. Αλλά
η πραγματική ιστορία δεν υπακούει σ’
αυτό το απλοϊκό, ανιστορικό σχήμα. Και
πρώτα για τη «φυλετική καθαρότητα»,
για την οποίαν τώ ρα τελευτα ία αποφεύ
γουν συνήθως να μιλήσουν με σαφή
νεια οι «εθναμύντορες». Τα αλλεπάλλη
λα φύλα που κατοίκησαν τον ελληνικό
χώρο από την προϊστορία είχαν, αναμ
φισβήτητα, εκτός από τη γλωσσική, και
φυλετική συγγένεια. Αυτό δεν εμπόδιζε
τα νεώ τερα φύλα να υποδουλώνουν τα
παλαιότερα, όπως δεν εμπόδισε τους
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μεταξύ το υ ς πολέμους μέχρι την κλασι
κή αρχαιότητα και την κατάκτηση τη ς
«Ελλάδας» από το ν «βάρβαρο» (κατά
το υ ς «Έλληνες») «Μεγάλο» Αλέξανδρο.
Αλλά ο «βάρβαρος» Αλέξανδρος είχε
δάσκαλο τον Αριστοτέλη. Ο ι «Έλληνες»
πολέμησαν μαζί το υ ς Π έρσες (Ελλήνων
προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι,
Έ λληνες πλην Λακεδαιμονίων κ.λπ.).
Γλώσσα, θρησκείες, παραδόσεις, ήθη,
έθιμα, δοξασίες, φ υλετική συγγένεια,
όλα αυτά συγκροτούσαν ήδη σ τοιχεία
μιας εθνότητας. Ό μω ς ελληνικό έθνος
δεν υπήρξε.
Ως προς τη «φυλετική καθαρότητα»:
Επιμειξίες με τους Ρωμαίους. (Και με
Γαλάτες;). Κατά τον 7ο, 8ο, 9ο αιώνα κα
τέβαιναν από βορρά τα σλαβικά φύλα
που εποίκισαν και την Πελοπόννησο,
φτάνοντας μέχρι τον Ταΰγετο. Οι Σλά
βοι αφομοιώθηκαν. Έ μεινε μόνο το πλή
θος τω ν σλαβικών τοπονυμίων σ’ όλη
την Ελλάδα, τα οποία η σύγχρονη «εθνικοφροσύνη» (προχουντική και χουντική)
φρόντισε να τα απαλείψει. (Η Αγόριανη,
Ζαγκαρά, πίσω από το βουνό, π.χ., μεταβαφίστηκε σε Επτάλοφο!) Ακολούθη
σαν ερημώ σεις τω ν πληθυσμών, επ ιμει
ξίες με Φράγκους, Λατίνους και Τούρ
κους, κάθοδοι Αλβανικών φύλων στην
Ή πειρο, στην Αργολίδα, στην Αττική,
στη Βοιωτία, στην Πελοπόννησο, στα
νησιά κ.λπ. Τα επίσημα κείμενα αποφεύ
γουν να μιλάνε για «καθαρότητα». Το
ίδιο και το υπό συζήτηση βιβλίο.
Και το έθνος; Υπήρξε ελληνικό έθνος
στην αρχαιότητα; Και υπάρχει συνέ
χεια του ελληνικού έθνους; Το βιβλίο
απ οφεύγει το ερώ τημα. Αλλά εθνικισ τές και χρισ τιανοί υποστηρίζουν την
συνέχεια. Άλλοι, συνήθως αριστερίζοντες, βλέπουν μια ριζική ασυνέχεια και
είνα ι έτο ιμ ο ι να χαρακτηρίσουν εθνικιστή όποιον διαφ ω νεί μαζί τους. Λοι
πόν; Αναφέρθηκα στα ελληνικά φύλα
και στα σ τοιχεία φ υλετικής, γλω σσικής
και π ολιτισμικής συνέχειας που υπήρ
χαν ανάμεσά τους. Αλλά αρχαιοελλη
νικό έθνος δεν υπήρξε. (Θ υμηθείτε μό
νο το υ ς π ολέμους μεταξύ τω ν πόλεωνκρατών. Ειδικά μεταξύ τη ς Αθήνας και
τη ς Σπάρτης, τη σφαγή τω ν Μηλίων
από το υ ς Αθηναίους, τη ν κατάκτηση
τη ς κυρίω ς Ελλάδας από το ν «βάρβα
ρο», «Μακεδόνα» Α λέξανδρο κ.λπ.).
Και έπ εται συνέχεια: Οι εθνοπ ατέρες

ισ χυρίζονται ό τι το Βυζάντιο ήταν η συ
νέχεια το υ ελληνικού έθνους. Αλλά το
Βυζάντιο δ εν ήταν ελληνικό. Ή ταν τυ
πικά και ουσ ιασ τικά σ υνέχεια της Ρω
μαϊκής Α υτοκρ ατορίας. Είναι εξάλλου
γνω στό ό τι ο ι χριστιανοί-βυζαντινοί αυτο κ ρ ά το ρ ες και η ηγεσ ία τη ς Εκκλη
σ ίας καταδίω ξαν με αγριότητα τους
τελ ευ τα ίο υ ς ειδω λο λά τρ ες, καθώς και
το υ ς τελ ευ τα ίο υ ς εκπροσώπους της
ελληνικής επ ισ τήμης και τη ς φιλοσο
φ ίας· συνολικά τη ς ελληνικής παιδεί
ας. Ό τι απ αγόρευσαν τη διδασκαλία
τη ς ελληνικής φ ιλοσ οφ ίας και έκλει
σαν τ ις τελ ευ τα ίε ς φ ιλοσοφ ικές σχο
λές. Είναι γνω στοί ο ι διω γμοί επί Κων
σταντίνου Β', Θ εοδοσίου κ.λπ., το κά
ψιμο τω ν ελληνικώ ν βιβλίων, η θανάτω
ση τη ς Υπατίας κ.λπ., κ.λπ. Τίποτα απ’
αυτά δεν α να φ έρ ετα ι σ το βιβλίο. Γιατί;
Οι σ υγγραφ είς μάλλον δεν αγνοούσαν
τα γεγονότα . Φόβος, λοιπόν, για τους
κεραυνούς το υ κ. Χριστόδουλου ή με
τα μ οντέρ να λογική να μην αναζητούμε
τά σ εις, αλληλοκαθορισμούς, ιστορικό
γίγνεσ θ α ι ως όλον εν κινήσει χάρις
στην εσ ω τερική δυναμική και τον ρόλο
τω ν «εξω τερικώ ν» παραγόντων; Αλλά
τα π ροβλήματα α υτά είν α ι ουσιαστικά.
Και η διερεύνησ ή το υ ς απ οτελεί προϋ
πόθεση αυτογνω σίας απαλλαγμένης
από ιδ εο λο γικές π ροσ μίξεις.
Ωραία! Δεν υπήρξε φ υλετική καθαρό
τητα . Δεν υπήρξε έθνος στην αρχαιότη
τα. Το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνική αυ
τοκρατορία. Πώς εξη γ είτα ι τότε η
γλωσσική συνέχεια; (Συνέχεια και με
τάλλαξη. «Μεταβάλλον αναπαύεται»,
κατά τον Η ράκλειτο). Πώς, κυρίως στην
ύπαιθρο, επιβιώνουν ήθη, έθιμα και δο
ξασίες, μορφ ές τέχνη ς και χειροτεχνία,
που οι ρίζες τη ς ανάγονται μέχρι την
προϊστορία; (Βλ. σ χετικά τα σπουδαία
και σχεδόν λησμονημένα βιβλία του Παναγή Λεκατσά, Η ψυχή και Η καταγωγή
των Ηθών, των Εθίμων και των
Δοξασιών). Για μια ακόμη φορά η τυπι
κή λογική με την «ξηρότητά» της (Χεγκελ) απ οδεικνύεται ανεπαρκής. Συγκε
κριμένα:
Η «θεωρία» γ ια τη σ υνέχεια το υ ελλη
νικού έθνους ε ίν α ι μια ιδ εο λ ο γ ικ ή κα
τασ κευή (αυτή είνα ι κατασκευή και όχι
τ ο έθνος το ίδιο) π ου υ π η ρ έτη σ ε συ
γκεκριμένα σ υμφέροντα, ως στοιχείο
τη ς ιδ εο λο γία ς τη ς ελληνικής αστικής

τάξης. Πρώτα ως εθνικισ τική αρχαιο
λατρία και ως Μ εγάλη Ιδέα που συνέ
βαλε στον ξεριζω μό του ελληνισμού
της Μ ικρός Ασίας. Π ρόσφατα, ως
στοιχείο τη ς ιδ εο λογία ς τη ς Χούντας,
σε σύζευξη και με το Βυζάντιο (Ελλάς
Ελλήνων Χριστιανών). Στην ουσία δεν
υπήρξε ού τε φ υλετική, ο ύ τε κρατική,
ούτε πολιτισμική συνέχεια. Εξίσου δεν
υπήρξε τυπική ασυνέχεια. Α ναφ ερθή
καμε σ τις δυο πρώ τες «συνέχειες». Ως
προς την π ολιτισμική συνέχεια: κατά
τη διάρκεια τη ς ρω μαϊκής κατοχής και
κατά τη βυζαντινή περίοδο, παρά τ ις
φυλετικές επ ιμ ειξίες, τη μείω ση του
ελληνόφωνα πληθυσμού, τη ν ουσια
στική ανυπαρξία π αιδείας κ.λπ., η ελ 
ληνική γλώσσα διατηρήθηκε και τα υ 
τόχρονα μεταλλάχθηκε (αλεξανδρινή
περίοδος, δημώ δης και λόγια γλώ σσα
στο Βυζάντιο, νεοελληνική δημοτική).
Η ελληνική γλώ σσα επεβίω σε χά ρ ις
στο ότι ήταν η γλώ σσα τω ν Ευαγγε
λίων και τη ς Εκκλησίας, χά ρ ις στην
ύπαρξη τη ς όποιας π αιδείας, αλλά και
ως γλώσσα τη ς διοίκησης, του εμπ ορί
ου και τη ς ισχνής αλλά υπαρκτής επι
στημονικής έρευνας στο Βυζάντιο.
Το στοιχείο τη ς σ υνέχειας δεν αφορά
μόνο τη γλώσσα. Σημείω σα ήδη ό τι
ήθη, έθιμα, δοξασ ίες, μ α γικές π ρακτι
κές που οι ρ ίζες το υ ς φθάνουν ακόμα
και στην προϊστορία, διατηρήθηκαν
και μεταλλάχθηκαν. Α ρχαίοι θεοί με
ταλλάχθηκαν σε χρισ τιανούς αγίους,
ειδω λολατρικές δοξα σ ίες και π ρακτι
κές μεταλλάχθηκαν σε χρισ τια νικές
κ.λπ. Τα σ τοιχεία αυτά λειτούργησ αν
ώς συνεκτική δύναμη στη διά ρκεια 20
αιώνων. Στοιχεία σ υγγένειας, πραγμα
τικά ή φανταστικά, υπήρχαν ήδη από
την αρχαιότητα. Αλλά ελληνικό έθνος
δεν υπήρχε. Σ το ιχεία συγκρότησης
του ελληνικού έθνους υπήρχαν ήδη
στο Βυζάντιο και στην εποχή τη ς Τουρ
κοκρατίας, ως σ το ιχεία μιας ισ τορικής
διαδικασίας σ υνέχειας και μετασχημα
τισμού. Η επανάσταση το υ 1821 είν α ι η
απόδειξη τη ς ύπαρξης ενός έθνους εν
τη γενέσει και μιας αντίσ τοιχης σ υνεί
δησης. Το ελληνικό κράτος συνέβαλε,
στη συνέχεια, με τη ν π αιδεία, την
Εκκλησία και συνολικά με το υ ς ιδ εο λο
γικούς του μηχανισμούς, στην ω ρίμανση της εθνικής συνείδησης και μιας
«αυτογνωσίας» με αντιδρασ τική κα

τεύθυνση (το κράτος δεν «κατασκεύα
σε» το έθνος). Η Μ ικρασιατική κατα
στροφή θα ήταν η τρ α γικότερ η συνέ
π εια τη ς εθνικισ τικής-αντιδρασ τικής
κατεύθυνσης τη ς ιδεολογία ς και τη ς
π ολιτικής το υ ελληνικού κράτους. Η
αστική μας τά ξη ονειρευόταν μια
Ελλάδα «των δύο ηπείρων και τω ν πέ
ν τε θαλασσών». Οι συνέπ ειες αυτής
τη ς «μικροϊμπεριαλιστικής» πολιτικής
είνα ι γνω στές.
Στο βιβλίο δεν θίγονται αυτά τα προ
βλήματα. Ή τα ν πρόβλημα χώρου; Δυ
σκολιών στην κατανόηση από παιδιά
11 ή 12 χρονών; Ή λειτούργησ ε για άλ
λη μια φορά το γνω στό ιδεολογικό
εμπόδιο: να μη θ ιγεί η κυρίαρχη ιδεο
λογία και προπαντός η ενισχυόμενη
σήμερα αντιδραστική ελληνο-χριστιανική ιδεο λογία και πρακτική;
Η υποψία αυτή ενισχύεται και από μια
δεύτερη, ουσιαστική «παράλειψη».
Π ρόκειται γ ια το ν ρόλο τη ς Εκκλησίας
στην προεπαναστατική περίοδο και κα
τά τη ν επανάσταση. Σημείωσα ήδη την
εχθρότητα τη ς Εκκλησίας προς την ελ
ληνική φιλοσοφική παράδοση. Με ανά
λογη εχθρότητα η Εκκλησία αντιμετώ 
πισε και τον ευρωπαϊκό-αστικό διαφω
τισ μό και τα δειλά ελληνικά του φανε
ρώματα. Παραδείγματα: Ο οικουμενι
κός π ατριάρχης Γρηγόριος, με εγκύ
κλιό του το 1798 έγραφ ε: «Ο πονηρός
και αρχέκακος όφις» εκίνησεν τους
Γάλλους εις «ελεεινόν βασιλοκτονίαν».
Και δεν ήταν μόνον η «βασιλοκτονία». Η
ηγεσ ία τη ς Εκκλησίας αντιμετώ πισε με
εχθρότητα συνολικά το κίνημα του δια
φω τισμού και τ ις ασ τικές και απελευθε
ρω τικές επαναστάσεις. Είναι επίσης
γνω στό ό τι ο Γρηγόριος αντιμετώ πισε
με μίσος το υ ς Υψηλάντηδες. Τον Αλέ
ξανδρο Υψηλάντη, τον χαρακτήριζε «ο
το υ γνω στού αγνώμονος και φυγάδος
Υψηλάντου αγνώμων υιός Αλέξανδρος
Υψηλάντης, ο οποίος, παραλαβών με
ρικούς ομοίους του βοηθούς, ετόλμησε να έλθη αίφνης εις Μολδαβίαν, και
αμφ ότερ οι απονενοημένοι επίσης,
αλαζόνες και δοξομανείς, ή μάλλον ειπείν, ματαιόφ ρονες, εκήρυξαν του γ έ
νους ελευθερίαν και με την φωνήν αυ
τήν εφ έλκυαν πολλούς τω ν εκ εί κακοή
θ εις και ανοήτους» κλπ., κλπ.
Ο Γ ρηγόριος αφ όρισε τον Υψηλάντη,
το ν Κολοκοτρώνη και συνολικά την

επανάσταση: «Αφορισμένοι υπάρχειν
και καταραμένοι και ασυγχώρητοι και
μετά θάνατον άλυτοι». Ο αφορισμός
μάλιστα είχε υπογράφει από 22 Αρχιε
ρείς, «επάνωθεντου ιερού θυσιαστηρί
ου», 1821, «εν μηνί Μαρτίω». Επίσης ο
Γρηγόριος είχε αφορίσει το 1792 τον
Ρήγα Βελεστινλή, για τις ιδ έες του
οποίου έγραφε: «πλήρες υπάρχει σαθρότητος εκ των θαλερών αυτού εν
νοιών, το ις δόγμασι τη ς ορθοδόξου
ημών πίστεως» (τα σχετικά κείμενα
αφορισμών κλπ., δημοσιεύονται στα
Ενθέματα τη ς Αυγής, 24 Μαρτίου
2007). Βέβαια οι Τούρκοι απαγχόνισαν
τον Πατριάρχη. Ό χι όμως επειδή ήταν
επαναστάτης, αλλά επειδή, ως πνευ
ματικός ηγέτης των υπόδουλων, δεν
μπόρεσε να τους συγκροτήσει από το
να αγωνιστούν για την ελευθερία τους.
Είναι γνωστή η εχθρότητα τη ς ηγε
σίας τη ς Εκκλησίας απέναντι στις ιδέ
ες του Διαφωτισμού, τις αστικοδημοκρατικές επαναστάσεις και την ελληνι
κή επανάσταση. Γιατί λοιπόν την απο
σιωπούν οι συγγραφείς μας; Φοβού
νται την βακτηρία του κ. Χριστόδουλου
και το υ ς κρωγμούς των «ελληναράδων»; Πού είναι η επιστημονική δεο
ντολογία, ή έστω η θετικίζουσα «μετανεωτερική» αφοσίωση στα γεγονότα;
Και σ’ αυτά θα μπορούσε να προσθέ
σει κανείς την ουσιαστική αποσιώπηση
του αντιδραστικού ρόλου των κοτζα
μπάσηδων, όπως και τον ρόλο των ξέ
νων δυνάμεων στον «διχασμό» και στις
εμφ ύλιες συγκρούσεις. Ακόμη, ό τι στο
βιβλίο δεν «αποδομούνται» οι «εθνικοί
μύθοι»: κρυφό σχολείο, ρόλος του Πα
λαιών Πατρών Γερμανού και τόσ οι άλ
λοι μύθοι που κατασκευάστηκαν από
τις συντηρητικές δυνάμεις και τους
κρατικούς ιδεολογικούς μηχανισμούς.
Το «μετανεωτερικό» βιβλίο για το
οποίο συζητάμε, παρέμεινε δέσμιο των
«εθνικών μύθων». Δεν τόλμησε να ενο
χλήσει τους σημερινούς φ ορείς μιας
ακραίας και αντεπιστημονικής, εθνικι
στικής και θρησκευτικής ιδεολογίας.
Μ ετανεω τερικότητα και σεβασμός των
ιδεολογικώ ν κατασκευών (θρησκευτι
κών, εθνικιστικώ ν και των σχέσεων
υποτέλειας), είναι οι δυο όψεις τη ς κύ
ριας αντίφασης που διαποτίζει αυτό το
υβρίδιο μετανεω τερικότητας και πα
ράδοσης.
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Ο μ .Γ. Μιχαηλίδης
Νουάρος έχ ει αφήσει
παρακαταθήκη το πόνημά
του Δ η μ ο τ ικ ά τρ α γ ο ύ δ ια
Κ α ρ π ά θ ο υ ή το ι Σ υ λ λ ο γ ή
α π ά π ω ν τω ν ε κ δ ε δ ο μ έ ν ω ν
κ α ι α ν ε κ δ ό τω ν
κ α ρ π α θ ια κ ώ ν τρ α γο υ δ ο ύ ν,
μ ε τ ά ε ισ α γ ω γ ή ς π ε ρ ί τη ς

Ο κρυπτικός λόγος της ποίησης

κ α ρ π ά θ ια ς δ ια λ έ κ το υ ,

έκδοση του 1928. Είναι
σημαντική η πρωτοβουλία
της πρόσφατης
φωτολιθογραφικής
αναπαραγωγής της έκδοσης
αυτής για λογαριασμό των
εκδόσεων Γαβριηλίδη και
του Μορφωτικού
Εξωράίστικού Ομίλου Οθούς
Καρπάθου «Εργασία και
Χαρά».
Π ά ν τα χρήσιμη είναι η
έκδοση των πρακτικών
συνεδρίων, καθώς μας
προσφέρει ένα
συγκεντρωτικό κοίταγμα στο
έργο ή το ειδικό θέμα που
πραγματεύονται. Το σχετικά
πρόσφατα ανανεωμένο
ενδιαφέρον για τον Παλαμά
-π ου για πολλά χρόνια είχε
κηρυχθεί σχεδόν σε
αφάνεια- φανερώνεται μέσα
από τις σ ελίδες της
έκδοσης Κ ω σ τή ς Π α λ α μ ά ς .
Ο π ο ιη τή ς κ α ι ο κ ρ ιτ ικ ό ς

(φιλολογική επιμέλεια:
Παντελής Βουτουρης, εκδ.
Μ εσόγειος, Ελληνικά
Γράμματα, 2007): πρόκειται
για το αποτέλεσμα Διεθνούς
Συνεδρίου, που
πραγματοποιήθηκε στην
Πάφο τον Ιούλιο του 2003,
στο πλαίσιο των ετήσιων
Παλαμικών Εορτών και με
την πρωτοβουλία του
τμήματος Βυζαντινών και
Νεοελληνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ραχοκοκαλιά του
προβληματισμού της
Χριστίνας Γ. Φλόκα είναι η
παρουσία των φαρμάκων στη
λογοτεχνία. Αξιοποιώντας
τις γνώσεις της στην
φαρμακολογία εξέδ ω σ ε ώς
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ΟιπεριπλανήσειςτηςΕδεσσαίας
Ποιήματα1985-2005,
Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου,
Πατάκης 2007.
Είκοσι χρόνια ακριβώ ς κράτησαν Οι περι
πλανήσεις της Εδεσσαίας τη ς Φ ραγκίσκης
Αμπατζοπούλου προτού εκδοθούν σε ένα
κομψό βιβλίο ποιημάτων, με το ν παραπάνω
τίτλ ο , από τ ις εκδόσ εις Πατάκη. Είκοσι χρό
νια και η απουσία τη ς Φ ραγκίσκης Αμπατζο
πούλου, ως π οιήτριας, από τη ν εκδοτική
σκηνή. Η έκδοση του καινούριου βιβλίου τη ς
θα έλεγα ό τι απ οτελεί γεγονός. Πόσο μάλ
λον που το π οιητικό βιβλίο τη ς ήδη δόκιμης
π οιήτριας, φιλολόγου, ερευνήτριας, δοκι
μιογράφου και μεταφ ράσ τρια ς είνα ι η από
σταξη όχι μόνο τω ν λεγάμενω ν γεγονότω ν
τη ς ζωής, αλλά και μιας παράλληλης προς
τη ζωή περιπλάνησής τη ς στην τέχνη τη ς
π οιητικής γραφ ής. Ή , για να κυριολεκτήσω ,
τη ς δύσκολης μετατροπ ής του βιώ ματος σε
έντεχνο π οιητικό λόγο.
Τούτο είναι, άλλωστε, ένα από τα πιο γερ ά
στημόνια του καινούριου βιβλίου τη ς Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου, ο τρόπ ος δηλαδή που
ο έσω κόσμος προσπαθεί να διατυπω θεί με
λέξεις, ώστε να λάβει τη μορφή ποιήματος.
Αισθήματα άκρατης τρ υφ ερότητας, ανελέη
τη ς μοναξιάς, βουβής ικεσίας, αλλά και ορ
γής, σαρκασμού ή απόγνωσης παλεύουν για
τη γλωσσική το υ ς διατύπωση. Και λέω «πα
λεύουν» γ ια τί έχω συχνά την αίσθηση μιας
αναταραχής, μιας μάχης, καθώς καμιά γλωσ
σική διατύπωση δεν είναι δεδομένη για την
ώριμη ποιήτρια, κανένα ποίημα δεν είνα ι έτο ι
μο από τα πριν, παρά την π ροετοιμασία τη ς
ίδιας. Ο ποιητικός το κετό ς είναι επώδυνος,
τόσο πιο επώδυνος, ίσως, όσο πιο απαιτητική
είναι η δημιουργός από την ίδια την τέχνη
της, από τον ίδιο τον εαυτό τη ς. Ό μω ς, ενώ
το βιβλίο θ έτει τη ν βάσανο τη ς μεταποίησης
ενός βιώ ματος σε νοήμον ποίημα, η ενασχό
ληση με την ποιητική -π ου θα μπορούσε να
είναι καθαρή παγίδα για έναν άλλο π οιητήσ τις Περιπλανήσεις της Εδεσσαίας ενσωμα
τώ νετα ι τόσ ο αναπόσπαστα στο ποιητικό σώ

μα, ώ στε όχι μόνο δεν το συμπιέζει, αλλά
αντίθετα του δ ίνει καινούρια φ τερά. Του δί
νει, δηλαδή, μιαν επιπλέον οπτική.
Ποιο είνα ι όμω ς το π οιητικό σώμα σ’ αυτό
το βιβλίο; Π οιήματα μικρά ή μεγάλα, με ποι
κίλες π οιητικές φ ό ρ μ ες από τη ν αυστηρότε
ρη μετρ ική και τη ν πιο απ αιτητική ομοιοκα
τα ληξία , μέχρι το ν εντελώ ς ελεύθερο στίχο.
Π οιήματα που γνω ρίζουν ό τι α υτό που το κα
θένα το υ ς θ έλ ει να π ει λ έγ ετα ι με άλλο τρό
πο, εφ όσον το καθένα το υ ς λ έ ε ι και κάτι δια
φ ορετικό, εφ όσον άλλω σ τε κάθε στιγμή μας
είν α ι δ ιαφ ορετική. Π οιήματα που συγκρο
το ύ ν τα ι σε ενό τη τες, α υ τές συχνά σε υποενό τη τες, και υπάρχουνε καμιά φορά από το
ένα στο άλλο λεπ τές γ έφ υ ρ ες -θ α μπορού
σα να πω και λεπ τές α λ υ σ ίδ ες- που τα δέ
νουν το ένα με το άλλο, με το ν πιο διακριτικό
αλλά και το ν πιο μασ τορικό τρόπο, προκειμένου να ξετυ λ ιχ τεί η ενια ία π οιητική αφήγη
ση από ένα σύνολο ποιημάτω ν. Ποιήματα
που δεν υψώνουν τη φωνή παρά μόνον όταν
δίκαια και σπάνια θυμώ νουν συνήθως όμως
εξομολογούνται, α να ζη το ύ ντο άλλο πρόσω
πο (είτε τη ς περσόνας τη ς Εδεσσαίας είτε
του «Νυμφίου τω ν ορφανών» ε ίτε άλλων),
πάσχουν από αισθήματα που δεν καταδέχονται τ ις συνήθεις αισ θηματολογίες, αποχαι
ρετούν κατα σ τάσ εις και πρόσωπα, ονειρεύ
ονται, σπαράζουν νηφ άλια γ ια το ν θάνατο
τη ς αγαπημένης αδερφ ής. Ποιήματα-αινίγματα που με το ένα χ έρ ι δείχνουν και με το
άλλο κρύβουν όσα νομίζουν ό τι πρέπει να
μάθει, ή να μη μάθει, ο αναγνώ στης τους.
Π οιήματα που μιλούν γ ια την, τόσ ο σπάνια
πλέον, ερω τική ιερ ό τη τα .
Α ρκετά από τα παραπάνω π οιήματα συνο
μιλούν με έρ γα και π οιήματα άλλων δημιουργών, όπως δηλώ νεται και στο μονοσέλι
δο σημείω μα που σ υ ν ο δ ε ύ ει τ η ν έκδ οσ η , αλλά π ερισ σότερο μέσα σ το ίδ ιο το βιβλίο.
Έ ρ γα άλλων (ονομαστικά α ν α φ έρ ο ν τα ι οι
Παπαδιαμάντης, Π αλαμάς, Καρυω τάκης,
Εγγονόπουλος, Γονατάς, Ά γιο ς Α υγουσ τί
νος, Χ ορτάτζης, Εβραίοι π οιητές το υ Μεσαί
ωνα, Μπωντλαίρ, εβρα ϊκό π ροσ ευχολόγιο,
Δ άντης, Σικελιανός, Σ εφ έρης, Καρυω τάκης,
Λάγιος, Φραντζή), γ ια τα οποία η υπάρχουσα
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λέξη «αγαπήθηκαν» δεν είναι, τολμώ να πω,
επαρκής. Ο δ ιάλογος τη ς π οιήτριας με τρ ά 
τα, η εσω τερική τη ς προσήλωση στην π οιητι
κή τους ουσία, η διδαχή που κόμισε από την
ομορφιά και από το ν κρυπτικό το υ ς λόγο, η
αντοχή το υ ς στην π εριπ έτεια τη ς δικής τη ς
εικοσαετούς περιπλάνησης φω τίζουν κάπως
πιο πολύ τη λέξη «αγαπήθηκαν». Συνομιλώ 
ντας μαζί το υ ς δεν επ ισ τρ έφ ει τα τρ ο φ εία ,
κάτι τέτο ιο είνα ι αδύνατον και το γνω ρίζει,
αλλά π ροτείνει άλλη μια π λευρά στο πολύε
δρο κρυσταλλικό το υ ς σώμα.
Με τέτο ιο υ ς δάσκαλους, αλλά και με τη ν πο
λυετή προσωπική αγω νία κι εμπ ειρία τη ς γρα
φής, η γλώσσα τη ς Φ ραγκίσκης Αμπατζοπούλου σ’ αστό το βιβλίο γ ίν ετα ι μια γλώσσα ώ ρι
μη και ταυτόχρονα εφ ηβικά ανήσυχη, πειθαρχημένη και μαζί ανατρεπτική. Άκρως επ εξεργαμένη (και σωστά, κατά τη γνώμη μου), συν
δυάζει με ισορροπία κάποια α ντίθετα σ τοι
χεία, λόγου χάριν τη ν αισθαντική και μελαγχολική περιγραφή μιας κατάστασης με το ν
αιφνιδιασμό του αναγνώστη από την είσοδο
μιας πολύ καθημερινής κουβέντας. Έ τσ ι ο
πλούτος τη ς ελληνικής γλώσσας, η λογιοσ ύ
νη όσο και οι αδρές καθημερινές εκφ ράσ εις
της, σπάνια και κάποιες αλλόγλω σσες λ έξεις
μπορούν να συνυπάρχουν με φ υσ ικότητα και
χάρη στο ίδιο ποίημα. Η βαθιά παιδεία τη ς
Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου, άλλω στε, επι
τρέπει στον ποιητικό τη ς λόγο να κινηθεί από
το μεγάλο σήμερα έω ς τα βάθη ενός εξίσου
μεγάλου χθες, με λεκτικές-νοη μα τικές εκπλή
ξεις, λ έξεις νήμστα, ευπ ρόσδεκτες από το ν
αναγνώστη. Το πιο σπουδαίο ίσως, να συ
γκροτήσει το προσωπικό τη ς ύφος.
Ρέα Γαλανάκη

Το ανέφικτο της
αλήθειας
Uwe Johnson,

ΤοτρίτοβιβλίογιατονΆχιμ,
Μτφρ.: Τούλα Σιέτη
Επιμ.-Εττίμ.: Κώστας Θ. Καλφόπουλος
Ίνδικτος, Αθήνα, 2006, σελ. 469.
Ιδιάζον μορφολογικά, Το τρίτο βιβλίο για τον
Άχιμ παρουσιάζεται σαν συνέντευξη (ή ανά
κριση) με αλλεπάλληλες ερω ταποκρίσεις,
που σκοπό έχουν να αποκαλύψουν ποια δια
δικασία τηρήθηκε από τον επίδοξο συγγρα
φέα του περίφημου τρίτου βιβλίου π ροκειμένου αυτός να συγκεντρώ σει και να οργανώ σει
το υλικό του για μια μεγαλόπνοη βιογραφία
που (σχεδόν) οικειοθελώ ς είχε αναλάβει να
συγγράφει για το ν Άχιμ, πρω ταθλητή ποδη
λασίας και αστέρα πρώτου μεγέθους στη Λα

οκρατική Δ ημοκρατία τη ς Γερμανίας.
Ο δυτικογερμανός δημοσιογράφος Καρς
κα λείτα ι στη ΛΔΓ από την πρώην σύντροφό
το υ Κάριν (που έχ ει επ ιλέξει να διαμένει στην
Ανατολική Γερμανία), νυν ερω μένη του εθνι
κού ασ τέρα Άχιμ. Εκεί ο Καρς γνω ρίζεται με
το ν ίδ ιο το ν Άχιμ (για το ν βίο και την π ολιτεία
το υ οποίου έχουν ήδη γρ α φ εί δύο βιβλία) και,
μ ετά από προτροπή κάποιων τοπικών και
κομματικώ ν παραγόντων, αναλαμβάνει το
-επ ιφ ανειακώ ς απλό, αλλά στην πραγματικό
τη τα δύσ κολο- εγχείρημα να γράψ ει μια τρ ί
τη βιογραφ ία γ ια το ν Άχιμ. Π οιοι είναι, όμως,
οι λόγο ι που καθιστούν δύσκολο το εγχείρη
μα του Καρς;
Ο φ είλει να λάβει υπόψη το υ ς περιορισμούς
και το υ ς αποκλεισμούς που, εμμέσω ς πλην
σαφώς, επ ιβάλλει το ολοκληρω τικό καθε
στώ ς τη ς ΛΔΓ, ο φ είλει να εκμαιεύσ ει από τον
δύστροπο, ενίοτε, Άχιμ κρίσιμες πληροφο
ρ ίες γ ια καθοριστικά γεγονότα τη ς ζωής του,
ο φ είλει να δώ σει και κάποιες προσωπικές,
ολοδικές του π ινελιές στο πόνημά του. Κυ
ρίω ς ο φ είλει να μαντέψ ει τ ι μπορεί να κρύβε
τα ι πίσω από την αποσπασματική και ελάχι
στα διαφ ω τιστική ενημέρωση που του παρέ
χ ει ο Άχιμ και συγχρόνως οφ είλει να σεβα
σ τεί το υπονοούμενο αίτημα του Άχιμ να μην
τον «ξεσκεπάσει» ολοκληρω τικά σαν άτομο
και σαν προσωπικότητα, αλλά να αφήσει
αφ ώ τισ τες κάποιες διφ ορούμενες, ίσως αρ
νητικές, π τυχές του.
Ο Καρς διαπιστώνει πως η αλήθεια είναι κάτι
πολύ περισσότερο από την πραγματικότητα
και πως πάντα θα διαφ εύγει αφήνοντας ατελή
κι ανολοκλήρωτη κάθε απόπειρα περιχαράκω
σής της. Πολυεδρική, δαιδαλώδης καιαχαρτογράφητη η αλήθεια θα αφήνει κάποια ίχνη της,
κάποια ενδεικτικά σημάδια αλλά η όποια προ
σπάθεια αποκρυστάλλωσής της, όσο έντιμη κι
αν είναι, όσο διεξοδική κι εμπεριστατωμένη, θα
παραμένει ελλιπής, ελειμματική.
Ο Άχιμ, που απ οτελεί στο μυθιστόρημα αυ
τό το αντικείμενο τη ς έρευνας, το αντικείμε
νο τη ς αλήθειας, διαγρά φ εται ασαφής κι αι
νιγματικός, διφορούμενος. Το προφίλ του
αλλάζει κάθε φορά ανάλογα με τον τρόπο
που φ ω τίζετα ι η ζωή του έτσ ι ώστε να μην
μπορεί κανείς να αποφανθεί αν υπήρξε ένας
καιροσκόπος ή ένας ιδεολόγος ταγμένος
σ το κόμμα και τη ν πατρίδα (ή μήπως υπήρξε
και τα δύο αυτά εναλλάξ σε διαφ ορετικές πε
ριόδους τη ς ζωής του;). Η αλήθεια του Άχιμ
και πολύ π ερισσότερο τα κίνητρά του παρα
μένουν ασαφή κι ανεξακρίβω τα. Μόνο μία
απόπειρα ψυχογράφησης του ήρωα θα μπο
ρούσε να δώ σει καρπούς και μ’ αυτή την
απόπειρα καταπ ιάνεται ο Καρς-βιογράφος
για να φ ω τίσ ει κάπως π ερισσότερο τον Άχιμβιογραφούμενο. Έ τσ ι, λοιπόν, η προβληματι
κή σχέση με το ν αυστηρό κι απρόσιτο πατέ-

τώρα τρεις μ ελ έτες που
αναδεικνύουν την ιδιαίτερη
έμφαση και συχνά την
ταύτιση του θεραπευτικού
φάρμακου με τη λογοτεχνία,
την τέχνη της ποιήσεως που
ξέρ ει από φάρμακα, όπως
έλ εγ ε και ο μεγάλος
Αλεξανδρινός. Από το
πρώτο βιβλίο της που
τιτλοφ ορείται//
φ α ρ μ α κ ο γ ν ω σ ία το υ
Ο δ υ σ σ έ α Ε λ ύ τη

(1998),

συνέχισε με το Εγώ, ο
Α μ ά ρ α ν το ς. Τα β ό τα ν α σ το

(2003)
ώς το πρόσφατο πόνημά της

δ η μ ο τικ ό τρ α γ ο ύ δ ι

Ε λένη, α ν έ μ ιζ ε το θ ε ιά φ ι...
Η φ α ρ μ α κ ο π ο ιία το υ
Ο μ ήρο υ

(εκδ. Νησίδες,

2007).

Σ
τ
ο
βιβλίο του John
Haldon, Β υ ζ ά π ιο . Μ ια
ισ το ρ ία (μετάφρασηεπιμέλεια: Σοφία Ν.
Σφυρόερο, εκδ. Ελληνικά
Γράμματα, 2007)
αναδεικνύονται πλευρές
του πολύπλοκου συνόλου
που αποκαλείται
«βυζαντινός κόσμος»; η
εξέλ ιξη της βυζαντινής
κοινωνίας, η οικονομική
ζωή, η νομοθεσία αλλά και
οι μορφές και τεχνοτροπίες
των εικαστικών τεχνών, της
λογοτεχνίας, της
αρχιτεκτονικής κ.ά. Έτσι,
έχουμε μια εξιστόρηση που
υπερβαίνει την ιστορική
τύχη του Βυζαντίου και μας
προσφέρει ικανές
πληροφορίες για τον
κοινωνικό και πολιτισμικό
σχηματισμό του, την
εξελικτική του πορεία και
την παρακμή του.

Τ
ο
βιβλίο του Βασίλη
Νεφελούδη, Ακτίνα 0 '.
Α ν α μ ν ή σ εις 1 9 3 0 - 1 9 4 0

(πρόλογος; Σοφιανός
Χρυσοστομίδης, εκδ.
Βιβλιοπωλείον της
«Εστίας», 2007)
κυκλοφορεί σε δεύτερη
έκδοση και παραμένει
αξεπέραστο. Πρόκειται για
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την εξιστόρηση προσώπων
και πραγμάτων της
δεκαετίας του '30 από έναν
αφηγητή που ζω ντανεύει τις
συνθήκες που
επικρατούσαν τό τε και
κυρίως κατά τη διάρκεια της
δικτατορίας της 4ης
Αυγούστου. «Ο ι σ υ ν θ ή κ ε ς
κ ρ ά τη σ η ς σ τη ν α κ τίν α Θ

οι

β α σ α ν ισ μ ο ί κ α ι ο
ε γ κ λ ε ισ μ ό ς μ έ σ α σ ε
α π ό λ υ τη απ ο μό νω σ η,
π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι μ ε
α π ίσ τε υ τη α κ ρ ίβ ε ια κ α ι
δ ίν ο υ ν κ α ι σ ε μ α ς σ ή μ ε ρ α
τη ν α ίσ θ η σ η γ ια το π ώ ς θ α
π ρ έ π ε ι να ε ίν α ι οι σ υ ν θ ή κ ε ς
κ ρ ά τη σ η ς σ το
Γ κ ο υ α π ά ν α μ ο ή το Α μ π ο ύ

όπως
χαρακτηριστικά γράφει ο
Σοφιανός Χρυσοστομίδης
στον πρόλογο της έκδοσης.
Κ ρ ά ιμ π » ,

Υ π ο θ έ σ ε ι ς II. Ε π ιφ υ λ λ ίδ ε ς

μια
ακόμη συγκέντρωση των
θαυμάσιων κειμένω ν του
Παντελή Μπουκάλα (εκδ.
Αγρα, 2007), που είδαν το
«εφήμερο» φως στις
σ ελίδες της Κ υ ρ ια κ ά τικ η ς
Κ α θ η μ ε ρ ιν ή ς για πέντε
χρόνια, από τον Ιανουάριο
του 2001 έω ς τον
Δεκέμβριο του 2005. Και
είναι πάντα ευπρόσδεκτη η
επανάληψη, το
ξαναδιάβασμα και η αντοχή
που επιδεικνύουν τα
κείμενά του στο χρόνο και
γράφουν στη συνείδησή μας
σχόλια και υπογραμμίσεις
της δικής μας
πραγματικότητας και της
δικής μας καθημερινότητας.
Η κριτική του ξέ ρ ει να
λογαριάζει και τον εαυτό
μας ως κρινόμενο,
καλοπροαίρετη και αυστηρή,
γεμάτη από παρατηρήσεις
που έχουμε όλοι ανάγκη να
ακούμε συχνότερα.
α π ό τη ν Κ α θ η μ ε ρ ιν ή ,

Φ ω τε ιν ό ς νους,
επιστήμονας με διεθνές
κύρος, δάσκαλος για τους
λίγους τυχερούς που τον
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ρα φ αίνετα ι να απ οτελεί το θεμέλιο τη ς μ ετέπ ειτα προσω πικότητας του Άχιμ που κινήθη
κε στη ζωή του πάνω σ’ έναν άξονα συμφι
λίω σης με την πατρική φιγούρα. Το ποδήλα
το, που υπήρξε δώρο του απόμακρου εκ εί
νου πατέρα, σημάδεψ ε όλη τη ν κατοπινή
ζωή του Άχιμ· το κόμμα και η πατρίδα, ως μετω νυμίες και σ υνεκδοχές τη ς π ατρικής εξου
σίας, ρύθμισαν και διευθέτησ αν τη σ ταδιο
δρομία του. Ο π ατέρας άφησε ανεξάλειπ τα
τα ίχνη του πάνω στον γιο, κανονίζοντας
π ροκαταβολικά τη ροή τη ς ζωής του. Ο Άχιμ
αντισ τέκεται, όμως, σθεναρά στην ενδοσκό
πηση και σε κανέναν δεν αποκαλύπτει τη δι
κή του εκδοχή για πρόσωπα και πράγματα
(ίσως για λόγους ψυχολογικής δικής του αυ
τοπ ροστασίας ή και για να μην κακοκαρδίσει
το κόμμα -ο Άχιμ υπήρξε μέλος τη ς χ ιτλ ερ ι
κής νεολαίας). Ο Άχιμ π ροτιμά να κρύβεται
από το υ ς άλλους αλλά κυρίω ς από το ν ίδιο
τον εαυτό του. Τελικά, Το τρίτο βιβλίο για τον
Άχιμ δεν θα γρ α φ τεί ποτέ, αλλά τουλάχισ τον
θα διασω θεί και θα καταγραφ εί η π εριγραφή
τη ς διαδικασίας που θα οδηγούσε στην ολο
κλήρωσή του, κάτω από άλλους όρους και
κάτω από δ ια φ ο ρ ετικές συνθήκες.
Αν και άγνω στος στην Ελλάδα, ο Ο ύβε Γιόνζον (1934-1984) είνα ι μια εξέχουσ α μορφή
τη ς μεταπ ολεμικής γερμανόφω νης λο γο τε
χνίας, με καίριο μέλημα στο έργο του τη ν
αναζήτηση τη ς πατρώ ας γη ς και τη ς μητρι
κής γλώσσας. Το τρίτο βιβλίο για τον Άχιμ
που είνα ι στην π ραγματικότητα και το τρ ίτο
κατά σειρά βιβλίο του ίδιου του Γιόνζον το 
π οθ ετείτα ι στα χρόνια τη ς κλιμάκω σης του
Ψυχρού Πολέμου και διερευνά κατά πόσον
είνα ι εφ ικτή η ανθρώπινη επικοινωνία πάνω
στη «νεκρή ζώνη» τω ν συνόρων, τη ς διαφ ο
ράς, τη ς απόστασης, τω ν αποκλεισμών.
Ο Κώστας Θ. Καλφόπουλος, που επιμελήθηκε αυτή την υποδειγματική έκδοση, σ ημει
ώνει στο διαφ ω τιστικό Επίμετρό του (όπου
μεταξύ άλλων κάνει και πολύ ενδιαφ έρουσ ες
π αρατηρήσεις σ υγκριτικής λογοτεχνίας) τα
εξής: «Ο Γ ιόνζον κινούμενος μεταξύ το υ Φώκνερ και του nouveau roman, δεν α ρ κείτα ι σε
μια απλή καταγραφή τη ς απόπειρας να προ
σ εγγίσ ει το θέμα του, αντίθετα ο ρ ιο θ ετεί εκ
νέου τα δεδομένα που α ντλεί από τη δημο
σιογραφική έρευνα, η οποία σ τη ρ ίζετα ι σε
τεχνικές τη ς (ποιοτικής) κοινω νιολογίας: συ
νέντευξη, διερεύνηση αρχείων, π ροφορικές
αφηγήσεις, βιογραφία, δ ευτερ ο γενές υλικό,
δίνοντας έμφαση στη γλώσσα, την ιστορική
μνήμη (προσωπική και συλλογική), το βίωμα
και, βεβαίως, στην επικοινωνία δύο εκ δ ια μ έ
τρου αντίθετω ν συστημάτων, σε κοινωνικο
οικονομικό επίπεδο, γεγονός που θα επικαθορίσ ει τ ις α ξίες και τα ηθικά ζητήματά της».
Ν ίκη Κώ τσιου

Μυθοπλασία και
πραγματικότητα
Φίλιππος Φιλίππου,

ΟθάνατοςτουΖορμπά,
Εκδόσεις Πατάκη, 2007, σελ. 360.
Ο Ζορμπάς ω ς μυθισ τορηματικός ήρωας
του Νίκου Καζαντζάκη, σ το βιβλίο του Βίος
και πολιτεία του Α λέξη Ζορμπά (1946), είναι
από τα γνω σ τότερα και εμβληματικότερα
πρόσωπα τη ς νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Στη μυθοποίηση τη ς π ερσόνας του Zorbathe
Greek σ υνετέλεσ ε σε μεγάλο βαθμό και η
τα ινία (1964) του Μ ιχάλη Κακογιάννη, που
π εριελάμβανε και το ν πασίγνωστο χορό του
πρω ταγωνιστή. Ο Νεοέλληνας-λεβεντάνθρωπος, ενσαρκω μένος στη μορφή του
Άντονι Κουίν, έγ ιν ε εξίσ ου διάσημος με το
συρτάκι, το σουβλάκι, τα τσ ο λ ια δ ά κ ια και τον
Παρθενώνα ως φ τηνιάρικο μπιμπελό και
σ υμ μετείχε στην τουριστικοπ οιημένη και
απλοϊκή εκδοχή τη ς νεοελληνικής ταυτότη
τα ς, χω ρίς φ υσικά να ευθύνονται γ ι’ αυτό οι
σπουδαίοι δημιο υρ γοί (Καζαντζάκης, Κακογιάννης, Θ εοδω ράκης) που συνέπραξαν
στην καλλιτεχνική αποτύπωση το υ Ζορμπά.
Ο Καζαντζάκης με το ν Ζορμπά εγκαινιάζει τη
σ ειρά τω ν επ τά καλοχπσμένω ν και ευρύτερα
γνωστών αφηγημάτω ν, τα οποία τον έκαναν
π λατύτερα γνω στό. Η δημιουργική ανάμειξη
ρεαλισμού και ηθογρα φ ίας (που εκτείνεται
και στη γλω σσική μορφή τω ν έργων), οι
υπ αρξιακές-φ ιλοσ οφ ικές αναζητήσεις, η
σ φ ιχτοδεμένη πλοκή και η ελκυστική μυθι
σ τορηματική χαρακτηρ ολογία συγκρότησαν
τη λογοτεχνική σ υνεισφ ορά τω ν τελευταίων
ετώ ν το υ βίου το υ Καζαντζάκη (ο οποίος
έκλεισ ε το 1957), η οποία και το ν εδραίωσε
ως αξία στον λογοτεχνικό κανόνα.
Ο Φίλιππος Φιλίππου χ τίζει μία μυθιστορη
ματική πλοκή, στην οποία πραγματεύεται
ορισ μένες από τ ις τελ ευ τα ίε ς μ έρ ες της ζω
ής του π ραγματικού Ζορμπά. Αποκολλά τον
ήρωα από το μυθισ τορηματικό του προσω
πείο, υπ ογραμμίζοντας σε πρώτο επίπεδο
τη ν απόσταση τη ς αληθινής ζωής από τη λο
γοτεχνική τη ς αναπαράσταση, α λλά και το
δικαίω μα του λογοτέχνη στη δημιουργική
αυθαιρεσία και μυθοπλασία, ώ στε να αποτυπώνει το καλλιτεχνικό το υ σύμπαν, χω ρίς να
το καθυποτάσσει σ τα δεσ μά τη ς υποχρεωτι
κά π ιστής αναπαράστασης τω ν όσω ν έχουν
επιβεβαιω μένα συμβεί. Κάτι α νά λο γο -όχι
όμω ς και ακριβώ ς τα υ τό σ η μ ο - έπ ρ α ξε ο Φι
λίππου και στο πρόσφατο π α ρ ελθ ό ν, δίνο
ντα ς το 2003 (Ε κδόσεις Πατάκη) το μυθιστό
ρημα Οι τελευ τα ίες ημέρες του Κωνσταντίνου
Καβάφη. Στα δύο βιβλία ο Φιλίππου προκρί-

νει από μία μυθοπλασία, στην οποία συμμε
τέχουν ιστορικώ ς βεβαιω μένα ω ς υπ άρξεις
πρόσωπα και κ ιν είτα ι σ την π εριοχή ενός λο
γοτεχνικού είδους, που σ χ ετίζετα ι με το μυθιστόρημα-ντοκουμέντο. Στο π αλαιότερο βι
βλίο, όμως, π ρω τεύει ως ήρω ας ένας δημι
ουργός τοπ οθετημένος σε ισ τορικά και ρεα
λιστικά επ ιβεβαιώ σιμες βάσεις, ο Κ. Π. Καβάφης, ενώ στο πρόσφατο π ρω ταγω νιστεί ο
Γιώργης Ζορμπάς, το ρεαλισ τικό αρχέτυπο
ενός μυθιστορηματικά μεταπλασμένου από
τον Καζαντζάκη προσώπου.
Ο θάνατος το υ Ζορμπά θ εμ ελιώ νετα ι στη
δράση υπαρκτών και γνω στώ ν προσώπων.
0 Νίκος Καζαντζάκης, ο Ά γγελο ς Σ ικελιανός, η Ελένη και η Γ α λά τεια Καζαντζάκη, ο
Κώστας Βάρναλης, ο Ο δυσσέας Ε λύτης, ο
Θανάσης Κλάρας (πριν γ ίν ε ι Ά ρης Βελουχιώτης), η Μ αρία Βοναπάρτη, ο Ν ίκος Καββαδίας, η Μ ελίνα Μ ερκούρη και α ρ κετά
ακόμη πρόσωπα με βεβαιω μένη ύπαρξη και
δράση χρω ματίζουν με τη ν π αρουσία το υ ς
το μωσαϊκό τη ς μ υθισ τορ η μ α τική ς πλοκής
και εναρμονίζουν σ τις π ρ ά ξεις το υ ς σ το ι
χεία ερευνητικώ ς π ροσ διορισμένα με αλη
θοφανείς, τα ιρ ια σ τές σ το χα ρα κτήρ α και
στο ήθος το υ ς, μυθοπ λασίες. Το λο γ ο τεχ ν ι
κό αποτέλεσμα είν α ι ελκυσ τικό και εν δ ια φ έ
ρον και εσ τιά ζετα ι μ ετα ξύ άλλω ν και σε μία

δημιουρ γική αντίφ αση: εμμέσ ω ς πλην σα
φώ ς δ ια γ ρ ά φ ετα ι το χάσμα μεταξύ Γιώργη
και Α λέξη Ζορμπά, δηλαδή οι συχνά μεγά
λ ες διαφ οροπ οιήσ εις του αληθινού Ζορμπά
από τη μυθισ τορηματική εκδοχή του, αλλά
το κείμ ενο δεν χα ρ α κτη ρ ίζετα ι από τον συγ
γρ α φ έα το υ «βιογραφία» α ντίθ ετα προσ
δ ιο ρ ίζετα ι σαφώς (αναγράφ εται και στο
εξώ φ υλλο) ως μυθιστόρημα. Ο «Πρόλογος»
και ο «Επίλογος» του βιβλίου είνα ι δομημέ
νοι με όρους π ραγματολογικής ακρίβειας,
αλλά όντας εντα γμ ένο ι στον χώρο μιας μυ
θισ το ρ ημ α τικής, εν δυνάμει μυθοπλαστι
κής, αφ ήγησης, συμβάλλουν στην ανόρθω
ση ενό ς αναγνω στικού βιώ ματος που ανα
χω νεύει λ ειτο υ ρ γικά και συνεχόμενα την
εναλλαγή πραγματικώ ν και επινοημένων, αν
και αληθοφανώ ν, στοιχείω ν. Ο Αύγουστος
το υ 1941, η φύση και η θάλασσα τη ς Α ίγι
νας, το σπίτι το υ Καζαντζάκη στο νησί και
σε μικρ ότερ ο βαθμό το σπίτι του Ζορμπά
στα Σκόπια συγκροτούν το χω ροχρονικό
π λαίσιο μιας αφήγησης ρέουσας, που εκκι
ν εί από το ισ τορ ικά προσδιορισμένο, αλλά
κατορθώ νει να α γ γ ίξει και έναν διαχρονικό
άξονα τη ς υπ αρξιακής π εριπ έτειας: τη σχέ
ση τέχνη ς και ζωής.
Δ ημήτρης Κόκορης

Περιοδικά που λάβαμε Π ερ ιο δ ικά π ο υ λ ά β α μ ε Περιοδικά
Βιβλιοφιλία. Τριμηνιαία έρευνα ισ τορ ία ς του
βιβλίου, εικονογραφ ίας, αναδρομικής βι
βλιογραφίας 116 (Απ ρίλιος-Μ άιος-Ιούνιος
2007).
Γέφυρες, Δ ιμηνιαίο εκπ αιδευτικό περιοδικό,
84 (Μ άιος-Ιούνιος 2007).
Διαβάζω, Μ ηνιαία επιθεώ ρηση του βιβλίου
475 (Ιούνιος 2007).
ΕΑΜ, Αντίσταση, Έ κδοση Πανδελλαδικού
Συνδέσμου Αγωνιστών Εαμικής Εθνικής Α ντί
στασης, 80 (Ιανουάριος-Φ εβρουάριος 2007).
Μπιλιέτο. Κατάλυμα για τη ν λογοτεχνία και
την τέχνη 9&10 (Ιούλιος-Δ εκέμβριος 2006 &
Ιανουάριος-Ιούνιος 2007), Η ράκλειο Κρήτης.
Ουτοπία, 74 (Μ άρτιος-Απρίλιος 2007).
Στιγμές, Κρητικό π εριοδικό 93 (Μ άρτιος-

Απρίλιος 2007).
Σύγχρονα Θ έματα 96 (Μ άρτιος 2007): «Μετά
φραση και Φιλοσοφία».
Σύγχρονη Εκπαίδευση Τρίμηνη Επιθεώρηση
Εκπαιδευτικών Θεμάτων 148 (Ιαν.-Μαρ.
2007): Αφιέρω μα στα σχολικά βιβλία.
Σύναξη. Τριμηνιαία Έ κδοση Σπουδής στην
Ο ρθοδοξία 101 (Ιαν.-Μαρ. 2007).
Τα Νεφούρια. Έ να Φυλλάδιο τη ς «Διαμέ
τρου», 15 (Καλοκαίρι 2006) & 16 (Πρωτοχρο
νιά 2007), Χαλκίδα.
Φηγός, Γοάμματα-Τέχνες-Πολιτισμός 21 (εκδ.
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, Α’
εξάμηνο 2006).
Φωκικά Χρονικά, ετήσ ια έκδοση, Άμφισσα, 14
(2006).

συνάντησαν στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών
ανάμεσα στα 1966 και 1968,
όταν η Χούντα «φρόντισε»
να τον στερήσει από τους
μαθητές του, ο Δημήτριος I.
Πάλλας (1907-1995),
υπήρξε μια σημαντική
προσωπικότητα της
βυζαντινής αρχαιολογίας.
Το βιβλίο του Α π οφ όρητα.
Π ρ ώ ιμ ο ς χ ρ ισ τια ν ικ ό ς κ α ι
μ εσ α ιω ν ικ ό ς ε λ λ η ν ικ ό ς

(επιμέλεια: Ευγενία
Χαλκιά, Δημήτριος Δ.
Τριανταφυλλόπουλος, εκδ.
Ποταμός, 2007), που
εκδίδεται σήμερα και
περιλαμβάνει τα κείμενα
που ο ίδιος είχε
προετοιμάσει για έκδοση.
«Αποφόρητο σημαίνει
εκείνο που “αποφέρεται” ,
το αποφερόμενο, που το
παίρνει κάποιος από κάπου
μαζί του. Ιδιαίτερα, η λέξη
αποφόρητο σήμαινε εκείνο
που προσφερόταν από τον
οικοδεσπότη στους
καλεσμένους το υ,ένα
φίλεμα, να το πάρουν μαζί
των», γράφει στον πρόλογο
του βιβλίο του ο δάσκαλος,
και μας καλεί να πάρουμε
μαζί μας το γενναιόδωρο
φίλεμά του. Η επιμέλεια του
βιβλίου εξαιρετική: η Ε.Χ.
φρόντισε την
εικονογράφηση και ο Δ.Δ.Τ.
μάς προσέφερε τα
αναλυτικά ευρετήρια του
τόμου. Μια έκδοση
τυπογραφικά εξαιρετική που
απευθύνεται εξίσου στον
ειδικό και τον μέσο
αναγνώστη.
ο χαρτοκόπτης

κόσμος

Γ ρ α φ τείτε συνδρομητές στο /Ιι n i
Το Αντ/' κυκλοφορεί από τη Μεταπολίτευση, συνεχίζοντας μιαν ιστορία που άρχισε μέσα
στη δικτατορία. Στα τεύχη του καταγράφεται η πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.
Γ ραφτείτε συνδρομητές στο Αντί
για να εξασφαλίσετε τη συνεχή και αντικειμενική ενημέρωσή σας.
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Γράφει ο Κώστας Γ. Παπαγεωργίου

J.H. Plumb,

0 θάνατοςτουπαρελθόντος,

Μετάφραση: Αλέξανδρος
Κιουπκιολής
Εκδόσεις Μεταίχμιο,
Αθήνα 2007, σελ. 180
Τα τρία κεφάλαια του βιβλίου («Το κύ
ρος του παρελθόντος», «Το παρελθόν
ως πεπρωμένο» και «Ο ρόλος της ιστο
ρίας») βασίζονται σε διαλέξεις που έδω
σε ο καθηγητής της Ιστορίας J.H. Plumb
στο City College της Νέας Υόρκης τον
Μάρτιο του 1968, στο πλαίσιο των οποί
ων επιχείρησε να προβεί σε έναν αυστη
ρό διαχωρισμό ανάμεσα στο παρελθόν
και την ιστορία. Κάτι που έκανε, έχοντας
προηγουμένως φροντίσει να οριοθετή
σει εννοιολογικά το παρελθόν αυτήν την
επινοημένη ιδεολογία, την επί αιώνες θε
ραπαινίδα τη ς εκάστστε εξουσίας, την
προορισμένη να εξυπηρετεί, προφανώς
ή υποδορίως, συγκεκριμένους εκπαι
δευτικούς σκοπούς, λειτουργώ ντας ως
θεματοφύλακας τη ς σοφίας και τη ς ηθι
κής και διαδραματίζοντας, ως το δεύτε
ρο μισό του 19ου αιώνα, το ρόλο του βα
σικότερου, ίσως, κοινωνικού συνεκτικού
ιστού. Στην προσπάθειά του αυτή, ο J.Η.
Plumb -μ ε εντυπωσιακές, γύρω από το
επίκεντρο ζήτημα, γνώσεις, διαπνεόμενος από φιλελεύθερα ιδεώδη, απροκα
τάληπτος, με επιστημονική νηφαλιότητα
και με προφανή την πρόθεσή του να διερευνήσει το ζήτημα αντικειμενικά και κά
θε άλλο παρά κατεδαφιστικά- επισημαί
νει τις αρνητικές πλευρές του παρελθό
ντος (την επίβουλη, μέσω αυτού, δια
σφάλιση της κοινωνικής και τη ς θρη
σκευτικής σταθερότητας, την, εν ονόματ ί του, προσέγγιση και ερμηνεία των γ ε
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γονότων και των καταστάσεων άλλοτε
με τους όρους τη ς θρησκείας και άλλοτε
με τους όρους του εθνικού προορισμού,
την επιβλαβή διόγκωσή του με απατηλά
και παραπλανητικά ιδεολογήματα), ανα
γνωρίζει ωστόσο και τη χρησιμότητα και,
υπό προϋποθέσεις, την αναγκαιότητά
του: Τις συνεκτικές, παραμυθητικές, κά
ποτε θαλπικές του ιδιότητες, που συχνά
το κατέστησαν πηγή ονείρων και παρη
γοριάς.
Έ τσι, έχοντας οριοθετήσ ει το παρελ
θόν -έχο ντα ς αναφερθεί στα θετικά του
στοιχεία και ψαύσει τις «σκιές του που
βαραίνουν τη ζωή μας»-, προχωρεί σε
καίριες επισημάνσεις τη ς στάσης που
οφ είλει να κρατήσει απέναντι του η
ιστορία, του ρόλου που οφ είλει να δια
δραματίσει η τελευ τα ία στις μέρες μας
και των κινδύνων που διατρέχει να «αυτοπεριοριστεί» και να γίνει ένα αυτόνο
μο πεδίο έρευνας, χωρίς δυνατότητες
παρέμβασης στο πολυδιάστατο κοινω
νικό και ιστορικό γίγνεσθαι. Κι αυτό για 
τ ί θεω ρεί ό τι ο προορισμός τη ς ιστο
ρίας δεν π εριορίζεται στην αντικειμενι
κή και χω ρίς σκοπιμότητες καταγραφή
του παρελθόντος, έστω υπακούοντας
στους όρους τω ν ίδιων τω ν γεγονότω ν
-κ ά τι που δεν έκανε το παρελθόν-, αλ
λά ο φ είλει να «αποτελεί και αναπόσπα
στο μέρος του μεγάλου φ ιλελεύθερου
σχεδίου για την ενίσχυση τη ς προόδου
του ανθρώπου».
Το ενδεχόμενο μήνυμα ό τι η επ ίτευξη
του αρχικού στόχου τη ς ιστορίας, να
σταθεί αμείλικτα κριτική απέναντι στο
παρελθόν προκειμένου να το απομυθο
ποιήσει φτάνοντας ακόμα και ως την
κατάργησή του, ολοκληρώθηκε δεν ε ί
ναι, κατά τον Plumb, ή μάλλον δεν θα
μπορούσε να είναι, ιδιαίτερα ευοίωνο.
Και δεν θα μπορούσε να είναι ευοίωνο
ένα τέτο ιο μήνυμα, για τον απλούστατο
λόγο ότι το παρελθόν -π αρ’ όλα τα τρω 
τά του, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρι
ζόταν και εξακολουθεί να χαρακτηρίζε
τα ι από «μισαλλοδοξία, εθνική ματαιοδοξία και ταξική κυριαρχία»- αποτελού
σε και, τηρουμένω ν κάποιων αναλο
γιών, εξακολουθεί να απ οτελεί τον ση
μαντικότερο κοινωνικό συνεκτικό ιστό.
Αν λοιπόν αυτό αποδομηθεί ή πεθάνει
-κ ά τι που έχει ήδη σ υμβεί- θα δημιουργηθ εί ένα δυσαναπλήρωτο κενό, στη
θέση του οποίου θα ανθίσει το άνθος

τη ς μοναξιάς και τη ς απελπισίας' πράγ
μα που μπορεί να σ υμβεί ακόμα και αν
π ροταθεί ένα επ αρκές υποκατάστατό
του, όπως είνα ι η πραγματική ιστορία.
Γιατί, όπως π αρατηρεί ο Simon Shama,
π ρολογίζοντας το ανά χείρ α ς βιβλίο, «η
ισ τορία είνα ι πιο αδύναμη από το πα
ρ ελθ ό ν δεν έχ ει πρόσβαση στο μέλλον
του ανθρώπου, όπως δεν έχ ει τις ρητο
ρικές και ανεκδοτολογικές εκείνες δο
μές που κάνουν το κακό, παλιό παρελ
θόν π ειστικό, ελκυστικό και τελικά αξιο
μνημόνευτο». Στα σπλάχνα του υπάρ
χουν και θερμαίνονται κομμάτια ζωτικά
τη ς συλλογικής μας συνείδησης, γι’ αυ
τό και ο θάνατός του συνεπιφέρει τη διά
σπαση τη ς κοινωνικής δομής, γεγονός
που μπορεί να πληρωθεί πολύ ακριβά.
Στόχος τη ς ισ τορίας ήταν και είναι,
από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και
ως τ ις μέρες μας, η διαμόρφωση μιας
όσο το δυνατόν αντικειμενικότερης ει
κόνας του παρελθόντος, απαλλαγμένης
από προκαταλήψ εις και οποιαδήποτε
έννοια σκοπιμότητας εθνικής, θρησκευ
τικής, π αιδευτικής ή άλλης, συναφούς
υφής. Ο σημερινός ιστορικός, κατά τον
Plumb, βρίσκεται σε ιδιαιτέρω ς δύσκο
λη θέση· αφενός το ν βαραίνει η ενοχή
για τη σύμπραξή του στον θάνατο του
παρελθόντος και αφ ετέρου αισθάνεται
την υποχρέωση να συνδιαλέγεται μονί
μους μ’ αυτό που, μπορεί να μη χρησι
μεύει πια για «την καθαγίαση της εξου
σίας και τη ς ηθικής», εξακολουθεί ωστό
σο να κρύβει στους σ κο τεινο ύ ς κόρ
φους του, και ενίο τε να προβάλλει,
αναλλοίωτα σ τοιχεία και γνωρίσματα
«του ανθρώπινου πνεύματος που συνέ
βαλαν στην πρόοδο». Και, αισιόδοξος
και ανεξίθρησκος καθώς είναι, ελπίζει
και εύχεται να μπορέσει, εντέλει, η ιστο
ρία να πάρει τη θέση του παρελθόντος,
για να συμβάλει στη συνέχεια στη δημι
ουργία ενός άλλου, νέου, υγιέστερου,
αντικειμενικού και αληθινού, που θα
μπορεί να μας βοηθήσει να ολοκληρω
θούμε, πέρα από εθνικότητες και χρώ
ματα, ως άνθρωποι. Αυτά περίπου δια
τυπώνει με τη θέρμη, τη σαφήνεια, την
εμβρίθεια και τη βαθύτατη ανάγκη για
επικοινωνία ενός άκρως προβληματι
σμένου διανοούμενου-συζητητή· στοι
χεία που διατήρησε ανέπαφα και στιλβοντα στη μετάφρασή του ο Αλέξαν
δρος Κιουπκιολής.
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