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ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΟΥ ΔΕΝ ΝΙΚΑΕΙ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ από ένα μήνα μ ετά τ ις β ο υ λ ευ τικ ές ε κ λ ο γ έ ς κ α ι τη σ φ ο δ ρ ή κρ ίσ η
που ξέσ π ασ ε σ το ΠΑΣΟΚ ω ς α π ό ρ ρ οια τω ν α π ο τελεσ μ ά τω ν, α ρ κ ε τά π ρ ά γ μ α 
τα φ α ίν ετα ι να ξεκα θ α ρ ίζο υ ν σ το κό μ μ α τ η ς α ξιω μ α τικ ή ς α ν τιπ ο λ ίτευ σ η ς . Ο
«πολύς» κα ι «χαρισ ματικός» Β εν ιζέλ ο ς ό χ ι απ λά α σ θ μ α ίν ει σ τη ν κ ο ύ ρ σ α τ η ς
δ ια δ ο χή ς, α λλά έ χ ε ι α ρ χ ίσ ει κα ι να α π ο κτά μ ια δ ιά σ τα σ η φ α ιδ ρ ό τη τα ς σ τα μα τ ια τη ς ελ λ η ν ικ ή ς κοινω νίας. Από τη ν άλλη , ο «λίγος» κ α ι «ανεπ αρκής» Π απανδ ρ έο υ εμ φ α ν ίζετα ι ω ς ο σ χεδ όν σ ίγ ο υ ρ ο ς ν ικ η τή ς τ η ς εσ ω κ ο μ μ α τικ ή ς δ ια μ ά 
χη ς κα ι φ α ίν ετα ι ό τι επ α ν εκ λ έγ ετα ι π α νη γυ ρ ικά σ τη θ έσ η το υ π ρ ο έδ ρ ο υ το υ
κό μ μ α το ς.
ΦΥΣΙΚΑ ο ύ τε ο Π απ ανδρέου έγ ιν ε ξα φ ν ικ ά «επ αρκής» κ α ι «κα τά λλη λο ς» , ο ύ τε
ο Β ενιζέλο ς έχ α σ ε μ έσ α σ ε 20 η μ έρ ε ς κα νένα «χάρισμα» -το υ λ ά χ ισ το ν κά π οιο
που να το δ ιέ θ ε τε κα ι από πριν. Η ανα τροπ ή σ υ σ χ ετισ μ ώ ν που σ υ ν τελ έσ θ η κ ε
σ το εσ ω τερ ικό το υ ΠΑΣΟΚ μ έσ α σ ε τ ρ ε ις εβ δ ο μ ά δ ες έ χ ε ι να κ ά ν ει μ ε τη ν
π ρ α γ μ α τικ ό τη τα ό τι τ ο π ρόβλημα το υ δ εύ τερ ο υ σ ε δ ύνα μ η κ ό μ μ α το ς τ η ς χώ 
ρ α ς δ εν είν α ι σ την ο υ σ ία το υ π ρόβλη μα η γ εσ ία ς α λ λ ά π ρ ό β λη μ α π ο λ ιτικ ή ς κα 
τεύ θ υ νσ η ς. Α υ τό ς λοιπ όν ο οπ οίος κ ερ δ ίζ ε ι τη ν κο ύ ρ σ α ε ίν α ι α υ τό ς ο ο π ο ίο ς
φ ά νη κε να α π αξιώ νει π ερ ισ σ ό τερ ο από το ν α ντίπ α λό το υ τ ο (π ρ όσ φ α το ) π α
ρ ελθ ό ν το υ ΠΑΣΟΚ κα ι να επ ιζη τά να σ υ ν ο μ ιλ ή σ ει μ ε τη ν κο ινω νία σ ε δ ια φ ο ρ ε 
τικ ή βάση. Η σύμπτω ση ό τι τ ο πρόσω πο α υ τό π ρ ο έδ ρ ευ ε το υ Π ΑΣΟ Κ επ ί τ έ σ 
σ ερ α σ χεδ όν χ ρ ό νια ε ίν α ι μ ια από τ ις χ α ρ ιτω μ έν ες α ν τιφ ά σ εις τ η ς π ο λ ιτικ ή ς.
Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ έκ α ν ε σ ε α υ τή ν τη ν εσ ω κο μ μ α τικ ή π ρ ο εκ λ ο γ ικ ή π ε
ρ ίο δ ο ένα τε ρ ά σ τιο π ο λιτικό λά θ ο ς. Π ροσ π άθησ ε να επ ικ α λ εσ θ εί «το Π ΑΣΟ Κ
που νικάει», μ ε το υ ς ίδ ιο υ ς ό ρ ο υ ς που τ ο έκ α ν ε ο Σ η μ ίτη ς τ ο 1996. Ό μ ω ς ο δ ια 
φ η μ ισ μ ένο ς γ ια τη ν ευ φ υ ΐα το υ β ο υ λ ευ τή ς από τη Θ εσ σ α λο νίκη ε κ τίμ η σ ε ε ν τ ε 
λώ ς λ ά θ ο ς το σ υ σ χετισ μ ό τ η ς π ερ ιό δο υ. Θ εώ ρ η σ ε α νο ή τω ς - γ ια τ η φ η μ ο λ ο γο ύ μ ενη ευ φ υ ΐα το υ το υ λ ά χ ισ το ν - ό τ ι τ ο ΠΑΣΟ Κ εξ α κ ο λ ο υ θ ε ί να δ ια θ έ τ ε ι τη ν
π ο λιτική η γ εμ ο ν ία κα ι να ε ίν α ι τ ο κό μ μ α τ η ς κ α ρ δ ιά ς κ α ι τ η ς εμ π ισ το σ ύ ν η ς τω ν
Ελλήνων.
ΤΟ ΣΧΗΜΑ α υ τό π ροφ ανώ ς κα ι δ εν ισ χ ύ ει π ια. Το «ΠΑΣΟ Κ που νικά ει» , α ν υπ ο
θ έσ ο υ μ ε ό τι υπ άρχει α κόμ α κάπ οιο τέ το ιο , ε ίν α ι π λέον μόνο τ ο Π ΑΣΟ Κ π ου α ρ ν ε ίτα ι ριζοσ π ασ τικά το ν εα υ τό το υ κα ι τ ο ένο χο π α ρ ελθ ό ν το υ . Ο Γ ιώ ρ γ ο ς Π α
π ανδρέου, π ο λιτικό ς πολύ μ ικρ ή ς ε μ β έ λ ε ια ς κ α τά τη ν γ εν ικ ή π α ρ α δ ο χή , ε ίχ ε
τη ν ευ θ υ κ ρ ισ ία να το δ ε ι α υτό , κα ι π ό ντα ρ ε πάνω το υ . Ε ίνα ι ό μ ω ς α ρ κ ετό α υ τό
γ ια ν α το ύ δώ σ ει δ υναμική π λειο ψ η φ ία ς σ τη ν κοινω νία;
Η ΠΡΟΔΗΛΗ απ άντηση είν α ι πω ς όχι. Η κοινω νία δ εν ε ίν α ι μ η τρ ο π ο λ ίτη ς σ το ν
οπ οίον εξο μ ο λ ο γ είσ α ι τ ις α μ α ρ τίες σου κα ι σ υ γχω ρ είσ α ι. Η κο ινω νία σ τρ έ φ ε 
τ α ι π ρος τα ε κ ε ί όπου ανθούν ο ι π ο λ ιτικ ές κα ι ο ι π ρ ο τά σ εις που φ ιλ ο δ ο ξο ύ ν κ α ι
μπορούν να δώ σουν λύση σ ε π ρ ο β λή μ α τα ά μ εσ α κ α ι δ ια ρ κή . Π α ρ ά τ α θ εα μ α 
τικ ά ξεφ ω νη τά το υ εν α ν τίο ν το υ π ρ οκα τόχο υ το υ Κ. Σ η μ ίτη , ο Γ ιώ ρ γ ο ς Π απ αν
δ ρ έο υ δ εν έ χ ε ι π α ρ ο υσ ιά σ ει μ έχ ρ ι σ τιγ μ ή ς κ α μ ία τ έ τ ο ια π ρ ό τα σ η κ α ι κ α μ ία τ έ 
το ια π ολιτική. Και εκ τό ς απ ροόπ του δ εν π ρ ό κ ειτα ι να τ ο κ ά ν ει ο ύ τε από εδώ
κα ι σ το εξή ς.
ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ αυτή εκ μ ε τα λ λ εύ ετα ι μ ε το ν χ ε ιρ ό τε ρ ο δ υ ν α τό τρ ό π ο η Ν έα
Δ η μ ο κρ α τία και ο Κ. Κ αραμανλής, που βρίσ κουν ε υ κ α ιρ ία να π α ρ ο υ σ ιά σ ο υ ν μ ια
απ αράδεκτη κυβερ νητική α τζέντα , π α ίζο ντα ς μ ε το υ ς θ εσ μ ο ύ ς κ α ι τη ν α ν α λ ο γ ι
κή δημ οκρ α τία . Είναι εξ α ιρ ε τικ ά απ ίθανο να βρο υν μπ ρ οσ τά το υ ς σ ε α υ τή ν τη ν
π ροσπ άθεια ένα λα ϊκό και απ οφ ασ ισ μένο ΠΑΣΟΚ. Α υ τά έ τ σ ι κ ι α λ λ ιώ ς δ εν σ υμ
βαίνουν από τη μία μ έρ α σ τη ν άλλη, α κό μ α κ ι α ν θ εω ρ ο ύ σ α μ ε ό τ ι υ π ά ρ χ ει μ ια
τέ το ια π ρόταση. Η Α ρ ισ τερ ά το υ 15% κα ι το υ 1 εκ α το μ μ υ ρ ίο υ ψ ήφ ω ν σ τις 16
το υ Σεπ τέμβρη κ α λ είτα ι να α να λά β ει ά μ εσ α τ ις α υ ξη μ έν ες ευ θ ύ ν ες τη ς .
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αρχιεπισκόπου
εκα
πενθήμερο και η διαπάλη στο ΠΑΣΟΚ

δ

ΑΦΘΟΝΟΣ, πράγματι, έρρευσε ο λό
γος, το περασμένο Σαββατοκύριακο,
στη σύνοδο του εθνικού συμβουλίου
του ΠΑΣΟΚ. Οι τρ εις μονομάχοι (Γ. Παπανδρέου, Ευ. Βενιζέλος και Κ. Σκανδαλίδης) είπαν, φυσικά, τα δικά τους,
το ίδιο και όσα μέλη του συμβουλίου
πήραν τον λόγο. Στο τέλος, κάποιοι δη
μοσιογράφοι, με περισσή ελευθεριό
τητα, ρώτησαν τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ: «Πώς και ηττηθήκαμε, για δεύ
τερη φορά,» Και εκείνος απάντησε:
«Δεν κληρονόμησα δακτυλίδι, αλλά
σταυρό μαρτυρίου». [«...Έ ξερχόμενοι
όε εύρον άνθρω πον Κυρηναΐον, όνόματι Σίμω να · τούτον ή γγά ρ ευσ α ν ινα άρμ
τον Σ ταυρόν αυτού» - Μ α τθ . κ ζ ’ 32].
...ΠΑΝΤΩΣ, και προτού, καλά καλά,
τελειώ σ ει τις εργασ ίες του το εθνικό
συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, οι διάφορες
ετα ιρ είες δημοσκοπήσεων ανέλαβαν
δουλειά! Έ τσι, σε έρευνα τη ς GPO, λό

γου χάρη (γ ια το MEGA), το 44,7% τω ν
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δηλώ νει ό τι
θα ψήφιζε, για αρχηγό του κόμματος,
τον Γ. Παπανδρέου, το 41,2% τον Ευ.
Βενιζέλο και το 5,3% τον Κ. Σκανδαλίδη. Στην ερώτηση, όμως, «ποιον θεω
ρ είτε αξιότερο (καταλληλότερο) για να
νικήσει τον Κώστα Καραμανλή», οι ψη
φοφόροι του ΠΑΣΟΚ απαντούν: 30,6%
Παπανδρέου, 61% Βενιζέλο και 17,2%
Σκανδαλίδη. Και η ζωή τραβά την ανη
φόρα... Κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
φίλα προσκείμενα στον Ευ. Βενιζέλο,
έσπευσαν να θέσουν το ερώ τημα: Τι
αρχηγό θέλουμε, ρητορείας ή ουσίας;
Αρχηγό που να μας κρ α τεί στην αντιπο
λίτευση ή αρχηγό που να μην ενοχοποι
ε ί την... άσκηση της εξου σ ία ς ;
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, κατά κανόνα, ηχούν
ωραία, πλην ελάχισ τοι π ολίτες συ
γκρότησαν -σ υ γκρ α το ύ ν- μερ ικές από
τις επισημάνσεις που έγιναν, στο πλαί

σιο το υ εθνικού συμβουλίου του
ΠΑΣΟΚ και που έδ ειξα ν την «ειδή του
δένδρου». Η κυρία Βάσω Παπανδρέου,
επί παραδείγματα, αισθάνθηκε την ανά
γκη να αποσαφηνίσει ό τι «παραμένει
αλληλέγγυα μ ε όλους τους συντρό
φους, αλλά όχι και μ ε εκείνους, σε όλα
τα επίπεδα, που έφ τια ξα ν περιουσίες
στα
χρόνια
διακυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ». Αποκαλυπτικός -ω ς προς τα
συμβαίνοντα στην κομματική ενδοχώρ α - υπήρξε και ο Θ. Πάγκαλος: «Κόμ
μα δεν είχαμε, δεν αποτελούμε κόμμα,
είμα σ τε μ ια ηγεσία που προέρχεται
από ένα κόμμα. Είμαστε κομματικά στε
λέχη του κρατικού μηχανισμού... Ου
σιαστικά κάναμε εκλογές χω ρίς κομμα
τικό μηχανισμό. Ο κάθε υποψήφιος εί
χ ε τον δικό του μηχανισμό». Και ο νοών, νοείτω . Κάποιοι, βέβαια, ρώτησαν:
Από πότε, η φ ίλερ γο ς κυρία Βάσω Πα
πανδρέου γνώ ριζε ό τι σύντροφοί της

ΕΤΟ ΙΜ Α ΣΤΗ Κ Α Ν ΑΚΟΜΗ Τ Ε Σ Σ Ε Ρ ΙΣ Τ Ο Μ Ο Ι ΤΟ Υ Α Ν Τ Ι (2 0 0 5 ΚΑΙ 2 0 0 6 )
Είναι έτοιμοι και διατίθενται από τα γραφεία του περιοδικού
(Δημοχάρους 60, Αθήνα 115 21)
τέσσερις ακόμα τόμοι του ΑΝΤΙ που συμπεριλαμβάνουν τα τεύχη
(2005) 834 έως 845 (ΞΒ) και 846 έως και 859 (ΞΓ)
(2006) 860 έως 872 (ΞΔ) και 873 έως και 885 (ΞΕ)
0α βρείτε επίσης τους τόμους των προηγουμένων ετών
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«έφτιαχναν π εριουσίες στα χρόνια δια
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ»] Πυρά, όμως,
εσωκομματικά και εξω κομματικά, δ έ
χθηκε και ο Θ όδω ρος Πάγκαλος.

ΟΤΑΝ ΕΝΙΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑΙ:
«ΠΟΥΕΔΥΣΟΥΤΟ ΚΑΛΛΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΕ;»
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, λ ίγ ες ώ ρες μ ετά το τ έ 
λος τω ν εργασιώ ν του εθνικού συμ
βουλίου του ΠΑΣΟΚ, έφ θανε στην
Αθήνα η είδηση ό τι ο αρχιεπίσκοπος κ.
Χριστόδουλος α νεβ αίνει το ν Γολγοθά
του, μετά τη ν άκαρπη επέμβαση για
μεταμόσχευση του ήπ ατος στην οποία
υπεβλήθη, από τον καθηγητή Ανδρ.
Τζάκη, στο Μ άίάμι. (Η μεταμόσχευση
δεν κατέστη δυνατή, δ ιό τι διαπιστώ θη
καν μετασ τάσ εις στην π εριτοναϊκή κοι
λότητα). Και ενώ οι εφ η μ ερ ίδ ες κυκλο
φορούσαν με τίτλ ο υ ς όπως «Η επ ιστή
μη παραδίδει τη σκυτάλη στον Θεό»
{Βήμα τη ς π ερασμένης Τ ρίτης), στα
γνωστά τηλεοπ τικά «Δελτία τω ν 8 μ.μ.»
άρχιζε η δίκη γ ια το «αν έπρεπε ή δεν
έπρεπε» να π ροκριθεί η θεραπ εία τη ς
εγχείρησης (αντί τη ς χημειοθεραπ εί
ας), αν ήταν ή δεν ήταν εμ φ α νείς οι με
ταστάσεις στο π εριτόναιο, κατά την
πρώτη επέμβαση στην οποία υπεβλή
θη ο αρχιεπίσκοπος, το ν περασμένο
Ιούνιο, στο Α ρ ετα ίειο ... Ό σο για το υ ς
σεπτούς ιερά ρχες, απλώς συζητούν
-«προβληματίζονται»- για τ ις «πιθανό
τητες» που έχ ει (ή δεν έχει) η ομάδα
των 70άρηδων, ένα ντι τη ς ομάδας τω ν
ΘΟάρηδων ή τω ν δΟάρηδων; «Πού έδυ
σου το κάλλος, Μ ακαριότατε;»...
ΦΥΣΙΚΑ, ού τε ο κανιβαλισμός γύρω
από τον Χ ριστόδουλο, ο ύ τε ο διχα
σμός στην ηγεσ ία του ΠΑΣΟΚ, ανέστειλαν τ ις σ υνεδριά σ εις τη ς Κυβερ
νητικής Επιτροπής, υπό τη ν π ροεδρία
του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή.
Πώς χειρ ίζεσ α ι -α κ ρ ιβ έσ τερ α «πώς
χειριζόμαστε»- θέμα τα όπως είν α ι ο
προϋπολογισμός, το Α σ φαλιστικό, η
φορολογία στα ακίνητα και τα καύσι
μα, η αναθεώ ρηση το υ Συντάγματος,
η εφαρμογή το υ νόμου-π λαισίο γ ια τα
ΑΕΙ, η απ οκρατικοποίηση τη ς Ο λυ
μπιακής Αεροπ ορίας; Την ώρα που
σ τοιχειοθετούνται οι γρ α μ μ ές αυτές,
δεν υπάρχουν α κρ ιβ είς π ληροφ ορίες
ως προς τ ι συζητήθηκε ή /κα ι αποφασίστηκε, στη συνεδρίαση τη ς π ερασ μέ
νης Τ ετάρτης. Α φ ήνεται, πάντως, να
πλανάται ό τι ο πρω θυπουργός «επι
διώκει να εξαντλήσ ει τα περιθώρια, για

δημιουργία κλίματος συναίνεσης».
ΚΑΛΗ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, μαζί με όλα τα
συμπαρομαρτούντα, η απορία που
διατυπώνουν απλοί π ολίτες αυτής τη ς
χώ ρας είνα ι ο τρόπ ος που η «νέα κυ
βέρνηση» π ρογραμματίζει τα επόμενα
βήματά τη ς: Πώς να εμπ ιστευθείς, λό
γου χάρη, τον «προγραμματισμό» ή τις
«προβλέψεις» του υπουργείου Οικονο
μίας και Οικονομικών, όταν σε διάστη
μα τριώ ν εβδομάδω ν υποχρεώθηκε ν’
α λλά ξει το «νέο» σύστημα διακίνησης
και διανομής του πετρελαίου;

ΚΑΙ ΟΜΩΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΗ
ΚΑΙ ΕΝΩ πολύς ο λόγος περί «προ
γραμματισμού», «ασφαλιστικού» και
σ υμμετοχής ή όχι τω ν συνδικαλιστικών
οργανώσεων στο διάλογο που π ροτεί
νει η κυβέρνηση, «η περιβαλλοντική
κρίση που βιώ νει η χώρα μας γίνετα ι
ολοένα και πιο φανερή». Η διατύπωση
ανήκει στον πρόεδρο του Συνασπι
σμού Αλέκο Αλαβάνο, ο οποίος, με επι
στολή του προς τον πρόεδρο τη ς Βου
λής, Δημήτρη Σιούφα, ζη τεί προ ημε
ρήσιας συζήτηση στη Βουλή, με αντι

κείμενο: «Ο ικολογικές πολιτικές στην
Ελλάδα, σε συνθήκες φαινομένου θερ
μοκηπίου».
Η ΠΡΟΤΑΣΗ του επικεφαλής του
ΣΥΡΙΖΑ συνέπεσε με τις προτάσεις
σειράς περιβαλλοντικών οργανώσεων,
οι οποίες, με αφορμή τις τρ α γικές κα
τασ τροφ ές που συνέβησαν φ έτος στη
νότια Ελλάδα, ζητούν «να δούμε την
αναπτυξιακή διαδικασία με άλλα
μέτρα».
(Οι λεπ τομέρειες δεν είναι του παρό
ντος. Ενδεικτικά μόνο θα μπορούσε ν’
αναφέρει κανείς ότι «στην Καρδίτσα,
το πόσιμο νερό έχει γεύση λάσπης»,
ενώ ο κτιριακός τομ έα ς στην Ελλάδα
εκπέμπει -κ α τά τ ις εκτιμήσ εις τη ς
Greenpeace- το 40% του διοξειδίου
του άνθρακα. Και, όμως, τα πράγματα
θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά!)
• ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, σαράντα χρόνια με
τά το Θάνατό του (τη δολοφονία του), ο
Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα ζει! Για να επι
βεβαιώ νει ότι οι ιδεολόγοι -ω ς είδ ο ςεξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν,
και να εμψυχώνουν.
ΑΝΤΗΝΩ Ρ

Ε π ικ ο ινω ν ή σ τε με το Αντί: w w w .an ti.gr
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ΜΟΛΥΒΙΕΣ
• Όταν ο θεατρικός
συγγραφέας Ιάκωβος
Καμπανέλης έγγραφε λίγο
πριν την πτώση της
Δικτατορίας Τομεγάλο μας
τοίρκο, είναι βέβαιο ότι δεν
είχε κατά νου τα όσα
συμβαίνουν εν έτει 2007
στο PASOK Ltd.
• Καπνιές,
μαλλιοτραβηγματα, τόνοι
λάσπης, απειλές,
υποσχέσεις σε
αναποφάσιστους για το
μέλλον.
• Μέχρι και για διαζύγια
διαβάσαμε στο διαδίκτυο.
• Για τα τελευταία μάλλον
αφορμή θα περίμεναν
κάποιοι και πρόταξαν το
πολιτικό.
• Ποιο πολιτικό; θα μου
πείτε.
• Τα ίδια λένε ξανά και
ξανά.
• Με διαφορετικά λόγια.
• Όπως παπαγαλίζουν τα
μαθήματα οι φύτουκλες
μαθητές.
• Ίχνος κριτικής,
φαντασίας, οράματος.
• Όλος τους ο πόνος
-στελεχών και οπαδών- η
εξουσία.
• Πώς θα ξαναπάρουν τις
καρέκλες τους και θα
γευτούν τα καλά της
εξουσίας.
• Τους έλειψαντα
δωράκια, οι μίζες και τα
συναφή.
• Ρόμπες πανελληνίως.
• Από ήπα σε ήπα θα
πηγαίνουν.
• Με αντίπαλο έναν
πρωθυπουργό, γιατί
υπουργοί δεν υπάρχουν,
που δεν κάνει απολύτως
τίποτα.
• Απλά παρακολουθεί.
• Και γιατί να κάνει
αλήθεια;
• Τα πασόκια δουλεύουν
γι’ αυτόν.
• Κι αφήνει τους
Ντερμπεντέρηδες και τις
μουμιοποιημένες
δημοσιογραφίες (λέμε
τώρα) να αγωνιούν για το
μέλλον της «δημοκρατικής»
παράταξης.
8

θεσεκ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ

ι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να γίνοντα ι
φυσικά. Άλλωστε, μόνο α υτές θεω ρεί ο
πρωθυπουργός αδιαμφ ισβήτητες, με αυ
τέ ς καθορίζει τη στρατηγική και την τακτική
του. Οι δημοσκοπήσεις λένε λοιπόν ότι, παρά
τη «μεγάλη εκλογική νίκη» τη ς ΝΔ, οι π ολίτες
δεν πείθονται και δεν εμπ ιστεύονται την κυ
βέρνηση. Και επειδή αυτή τη φορά δεν έχει πί
στωση χρόνου, ο πρωθυπουργός προσπαθεί
να αναστρέψ ει το κλίμα. Εργάζεται πολλές
ώ ρες στο Μαξίμου, βλέπει συνεχώς υπουρ
γούς και στελέχη, προσπαθεί να το υ ς σ τρέψ ει
στα προβλήματα τη ς καθημερινότητας. Έ τσ ι,
ακούμε για προσλήψεις στα νοσοκομεία (προκειμένου να καλυφθούν τα κενά), π ερισσότε
ρη απ οτελεσματικότητα σ τις συνταξιοδοτή-

Ο

σ εις, διευκολύνσ εις σ τις συναλλαγές των πο
λιτώ ν με τ ις ΔΕΚΟ. Πώς αντιλαμβάνεται η κυ
βέρνηση αυτά που τη ς λ έ ε ι ο πρόεδρός της; Η
περίπτωση του π ετρελαίου θέρμανσης, όπου
ήθελαν να βάλουν τη μισή Ελλάδα να ξερο
σ ταλιάζει σ τις τρά π εζες γ ια να π άρει πίσω το
φόρο, απ οδεικνύει πόσο «φιλολαϊκά» και «αν
θρώπινα» ενεργούν οι υπ ουργοί του. Χρειάζε
τα ι πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βγουν οι
υπουργάρες από τ ις μ ερ σ εντές τους και τα
πολυτελή γρ α φ εία το υ ς και να αντιληφθούν
την π ραγματικότητα. Για να πάψουν να ασχο
λούνται με την υπονόμευση τω ν συναδέλφων
το υ ς και να ασχοληθούν με τα κοινά. Είναι κι
αυτό μια πολύ σκληρή καθημερινότητα για τον
ίδιο τον Καραμανλή.
Β.Ζ.

ΤΗΛΕ-ΙΟΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ NATURA

επιδείνωση τη ς υγείας του Αρχιεπισκόπου συσπείρω
σε στο κέντρο τη ς τηλεοπτικής αρένας όλα τα εξέχοντα πρόσωπα, που διαλαλούν σε όλες τις κατευθύν
σεις τους την πολυπραγμοσύνη τους. Από την πρώτη
στιγμή κλήθηκαν να φορέσουν την ιατρική ποδιά και, δί
χως να ορκιστούν στον Ιπποκράτη, βάλθηκαν να αναλύ
ουν τις τεχνικές της εγχείρισης. Με τ ι μαθηματική ακρί
βεια περιγράψανε την διήθηση του νυστεριού, πως σχο
λιάσανε τις πιθανότητες να μην είχε γίνει η σωστή διάγνω
ση! Μάθημα ιατρικής σε μεταμεσονύχτια ζώνη. Έ ω ς και
το εν Αμερική ιατρικό κέντρο έφτασαν φυσικά να αμφ ι
σβητήσουν (δεν αποκλείεται να αποστείλουν επιτόπου
ρεπόρτερς-λαγωνικά για να αποκαλύψουν φαινόμενα σή
ψης του αμερικανικού συστήματος υγείας!)
Σ Ω .Λ Ε

ι κα τα σ τρ ο φ ές από τ ις πυρκα
γ ιέ ς απανταχού τη ς χώρας ανά
γκασαν το ν υπουργό κ. Γ. Σουφ λιά να δηλώ σει, σ χετικά με την
εν έρ γ εια το υ κ. Π. Δ ούκα να μεταβι
βάσ ει ακίνητα σ το Δήμο Ζαχάρως,
ό τι «ως ΥΠΕΧΩΔΕ έχουμε υποχρέ
ωση και ευθύνη, από τη στιγμή που
μια π εριοχή είν α ι Nature, να μην επι
τρ έψ ο υ μ ε να γ ίν ε ι οτιδήπ οτε είναι
α ντίθ ετο με τ ις π εριοχές Natura και
π ροβλέπ εται από το υ ς περιβαλλο
ντικο ύ ς κανόνες». Λαμπρά. Και χει
ροκροτούμε τη ν ενέρ γεια του κ.
Σουφλιά. Ό μω ς πρέπει να του θυμί
σ ουμε ό τι εκ κρ εμ εί άλλη μια περί
πτωση με «βιαιοπραγίες» εναντίον
π εριοχής Natura: Στην ανατολική
άκρη τη ς Κρήτης, το μοναστήρι του
Τοπλού έχ ει παραχω ρήσει την χα
ρακτηρισ μένη ως Natura περιοχή
σε μια π ερίεργη αγγλική(;) εταιρεία
π ροκειμένου να αναπ τύξει κατα
σ τρ ο φ ικές το υ ρ ισ τικ ές εκμεταλεύσ εις. Έ χο υ μ ε γρ ά ψ ει γ ια όλα αυτά
επ ανειλημμένα και εκτενώ ς. Γιατί
εκ εί επ ιτρέπ ει το ΥΠΕΧΩΔΕ να κα
τα σ τρ α φ εί το τοπ ίο; Εκεί δεν ισχύει
η οικολογική ευαισ θησ ία του κ.
υπουργού;
Χ.Ν.

Η

Ο

Ιί

ΨΩΜΙΑΔΗΣ

ΜΟΛΥΒΙΕΣ

μεγαλοθυμία του Πανίκα
ασφαλώς και δεν γνω ρίζει όρια.
Θ ρυμματίζει ευχάρισ τα τη
στατική επ ιφ άνεια τη ς π ολιτικής
επικαιρότητας, π υροδοτεί με νέα
ευρήματα τη συζήτηση π ερί
αναγκαιότητας ή μη τω ν πολιτικώ ν. Σε
μια κρίση φ ιλο τιμ ία ς ανακοίνω σε ό τι
θα σ τείλει επ ισ τολές στον υπουργό
Παιδείας, για να ζητήσ ει διορισμό τη ς
Πατουλίδου στη Δ ευτεροβά θμια
Εκπαίδευση με το βαθμό τη ς
γυμνασιάρχισσας(εϊο). Εδώ που τα
λέμε, δεν θα ήταν και άσχημα να
αναλάβουν τη συγγραφή του νέου
βιβλίου ισ τορία ς Ψ ω μιάδης και
Πατουλίδου.
ΣΩ.ΛΕ

Η

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΤΙΠΟΤΑ
ο ΠΑΣΟΚ θα κάνει, όπως όλα δείχνουν,
πολλά χρόνια να σ υνέλθει· αν σ υνέλθει πο
τέ. Υπο αυτή την έννοια και δεδομένου ό τι
δεν έχει αντίπαλο του δ ια μ ετρ ή μ α το ς του, ο
Κώστας Καραμανλής δ ια θ έτει σήμερα όλες
τις προϋποθέσεις για μια μακρόχρονη και πο
λιτική ηγεμονία. Τα μόνο που έχ ει να κάνει ε ί
ναι να ξανακερδίσ ει τη λαϊκή εμπιστοσύνη,
εξαλείφοντας όλες εκ είν ες τ ις κατασ τάσ εις
που διόγκωσαν τη λαϊκή δυσαρέσ κεια και επ έ
φεραν την απαξίωση τη ς κυβέρνησής του. Να
υλοποιήσει δηλαδή εκείνα που υποσχέθηκε
επανειλημμένως. Που είνα ι λίγα και απλά: Δ ια
φάνεια, έντιμη διαχείρισ η, σ εμνότητα και τα 
πεινότητα, κοινωνική ευαισθησία, σεβασμός
στον πολίτη, ένας σ τοιχειώ δης π ρογραμματι
σμός για το μέλλον. Τα άλλα, τα μεγάλα, δεν
ενδιαφέρουν κανέναν και ο ύ τε είναι σε θέση
αυτή η κυβέρνησή να τα λύσει. Δυστυχώς, οι
πρώτες εβδομά δες τη ς νέας κυβέρνησης

Τ

αποδεικνύουν ό τι κανείς δεν διδάχθηκε τίπ οτα
από τ ις εκλογές. Η ανασφάλεια τη ς ισχνής αυ
τοδυναμίας το ύ ς κάνει να επιδεικνύουν την
ίδια και χειρότερη αλαζονεία με την προηγού
μενη περίοδο, τη ν ίδια κοινωνική αναλγησία,
τη ν ίδια έλλειψ η επαφής με την πραγματικό
τη τα . Μ εταχειρίζονται την προσωρινή παντο
δυναμία τους, όχι για να δημιουργήσουν συν
θήκες πραγματικής ανάκαμψης και εκσυγχρο
νισμού τη ς χώρας, αλλά για να εξασφαλίσουν
όσους π ερισσότερους μήνες εξουσίας μπο
ρούν. Κυβερνούν με το μάτι μόνο προς τα με
γάλα συμφέροντα, τα ΜΜΕ και τ ις δημοσκο
πήσεις. Καμιά «πολιτική». Κανένα όραμα. Εί
ναι όμως τόσ ο α φ ελείς ώ στε να πιστεύουν ότι,
όταν αυτά τα συμφέροντα ξεμπερδέψουν με
το ΠΑΣΟΚ, δεν θα ασχοληθούν και μαζί τους;
Ό τι δεν ετοιμάζουν ήδη τον «διάδοχο» του Κ.
Καραμανλή;
Β.Ζ.

Η ΣΚΑΝΔΑΛΟΛΟΓΙΑ ΩΦΕΛΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ
πιτέλους ο κ. Σουφ λιάς αποφάσισε να
ενεργήσει και να αντιμετω π ίσει τη ρύπανση
στον Ασωπό ποταμό από επικίνδυνα βιομη
χανικά λύματα. Ύ σ τερ α από σύσκεψη ο
υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ανακοίνωσε μέτρα και αυ
στηρά πρόστιμα για βιομηχανίες, οι οποίες
απειλούνται ακόμη και με ανάκληση τη ς ά δ ει
ας λειτουργίας τους. Την προηγούμενη ημέρα
είχε δημιουργηθεί σοβαρό ζήτημα με το εξο χ ι
κό που κτίζει στην Ανάβυσσο. Οπότε, αν δεν
σας φτάνουν τα λεφ τά που βγάζετε, αν σας
ενοχλεί ο σκύλος του γείτονα, αν δεν χω νεύετε
τον βουλευτή τη ς περιοχής σας, αν δεν σας
γουστάρει η γυναίκα τη ς διπλανής πόρτας, αν
σας «τη σπάνε», τέλ ο ς πάντων, γενικώ ς και
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αδιακρίτω ς, βρ είτε κι εσ είς ένα σκάνδαλο. Μό
νον έτσ ι καταλαβαίνουν. Κατά τα άλλα, όσα λέ
γονται στο παρασκήνιο, ότι ο κ. Σουφλιάς
«πληρώνει» με το εξοχικό τις προτιμήσεις που
επ ιδεικνύει το υπουργείο του στη διανομή των
μεγάλων έργων, δεν τον απαλλάσσουν από τις
όποιες ευθύνες του. Υποδεικνύουν μόνο τ ι έχει
να συμβεί στη θητεία αυτής τη ς κυβέρνησης
αν οι διαπ λεκόμενες κόντρες άρχισαν κιόλας.
Φ ανταστείτε τ ι έχει να γίνει όσο θα πλησιάζου
με σ τις π ροεδρικές εκλογές, δεδομένων των
μεγάλω ν φιλοδοξιώ ν του κ. Σουφλιά. Αλλά ας
μην είμα σ τε και άδικοι. Μόνον ένα εκδοτικό
συγκρότημα τα έβαλε με τον κ. Σουφλιά. Τα
άλλα δεν είδαν θέμα αυθαιρεσίας.
Π.Π.

: · Η Αριστερά, αν και
I σημείωσε μια τεράστια
επιτυχία σε ποσοστά,
βρίσκεται πολύ μακριά
από το να απειλήσει το
δικομματισμό και το
σύστημα.
• Διαιρέσεις και
ιδεοληψίες της αφαιρούν
τη δυνατότητα να
εκπονήσει και να
προτείνει ένα ελκυστικό
πρόγραμμα εξουσίας που
θα είναι πειστικό και
ταυτόχρονα ελκυστικό
στις ευρύτερες μάζες.
• Να αποτελέσει το
αντίπαλο δέος του
νεοφιλελευθερισμού.
• Και με μόνο αμυντικές
γραμμές ομελέτα δε
γίνεται.
• 0 κόσμος θέλει ένα
διασαφηνισμένο
πρόγραμμα εξουσίας και
καθαρές κουβέντες.
• Και κυρίως υποσχέσεις
ότι δε θα πρόκειται για
ένα άλλο «καλό ΠΑΣΟΚ».
• 0 από Βορρά
προερχόμενος
«μελλοντικός ηγέτης»,
έχοντας καβαλήσει την
κάλαμο, είδε να
εξανεμίζεται μια διαφορά
τριάντα μονάδων από τον
Giorgos σε τρεις μόλις
βδομάδες.
• Τον είδε ο κόσμος και
τον φοβήθηκε.
• Με μάτι που γυαλίζει
και με συνεργάτες που
παραπέμπουν στις πιο
σκοτεινές εποχές του
εκσυγχρονισμού, του τ.
καταλληλότερου,
στράφηκε κατά Giorgos
μεριά.
• Και ορθά έπραξε.
• Συστρατεύτηκε και ο τ.
καταλληλότερος μαζί του
και πολλοί την έκαναν με
ελαφρά πηδηματάκια.
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ΜΟΛΥΒΙΕΣ
• Όσο για τον τ.
καταλληλότερο, που
μόνο 2% τον ήθελαν για
αρχηγό του ΠΑΣΟΚ εκ
νέου, δεν εμφανίστηκε
στο Εθνικό Συμβούλιο
του μαγαζιού τους.
• Σου λέει γράψε ένα
γράμμα και μην πας.
• Μυρίζει μπαρούτι.
• Τι να πεις για το
χρηματιστήριο, τα Ίμια,
τον Οτσαλάν, τη
διαπλοκή και τους φίλους
του mega-λονταβατζήδες.
• Πάντως διάσπαση
εμείς δεν προβλέπουμε.
• 0α ιδρώνουν
εναλλάσσοντας
αρχηγούς για να πάρουν
την εξουσία.
• Η Κούρκουλα, διάβασα
στο ΠΑΡΟΝ, έχει δώσει
το γραφείο της στους
Βενιζελικούς για τις
συσκέψεις των επιτελών.
• Οι μεγάλες αξίες ποτέ
δεν πεθαίνουν!
• Βάλτε τώρα μαζί
Μπίστη, Δαμανάκη,
Ράπτη, Κουκουλόπουλο,
Φασούλα και
Αποστολάκη για να
καταλάβετε γιατί θα
χάσει ο Βενιζέλος.
• Αλήθεια, ο Πέτρος με
ποιον είναι;
• Οι Λαλάκηδες του
εκσυγχρονισμού (μπρρ)
και της προόδου (γέλια),
ομού μετά των
Σουσούδων τους,
επιμένουν.
• Με τις Σορόσιες
αθλιότητές τους που
βάφτισαν Ιστορία
• Στη δημοκρατία,
ευτυχώς, ο καθείς
δικαιούται να υποστηρίζει
τις απόψεις του, ακόμα
και τις απόψεις των
αφεντικών του!
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δημοσιοποίηση τη ς περίπτω σης του γιου
του Νίκου Βούτση, ο οποίος κατηγορείτα ι για συμμετοχή σε ένοπλη λησ τεία,
π ροκαλεί ασφαλώς π ροβληματισμό τόσ ο για
το συγκεκριμένο πρόσωπο όσο και για το υ ς
χειρισ μούς που έγιναν σε επίπεδο παρουσία
σης τη ς είδησης από μία ή δύο εφ η μ ερ ίδ ες.
Μ υρίστηκαν ψαχνό και έσπευσαν να στήσουν
το σκηνικό τη ς τελ ετο υ ρ γ ία ς. Είναι αδιανόη
το και αντιδεοντολογικό όμως να δοθεί στη
δημοσ ιότητα το όνομα του συλληφ θέντος,
όχι μόνο σε αυτή αλλά και σε άλλες περιπτώ
σ εις στο παρελθόν. Ο Νίκος Βούτσης έδω σε
δ είγμ α τα ήθους με το να αναλάβει να τοπ ο
θ ετη θ εί σε ένα τόσ ο σοβαρό πρόβλημα και

Η

μιλώ ντας με μια αίσθηση ευθύνης που υπερ
βα ίνει τη θέση κα ι τα καθήκοντα ενός πολιτι
κού προσώπου. Σε καμιά περίπτωση όμως
δεν πρέπει να σ υ γ χ έετα ι η μεμονω μένη δρά
ση ενό ς νέου π αιδιού με το οικογενειακό πε
ριβάλλον ή με τ ις ιδ εο λ ο γ ικ ές θέσ εις ενός
κόμματος. «Ηθικά» και «τίμια» τέκνα δεν ανατρ έφ ο ν τα ι μόνο σ τις σ υντη ρ ητικής κατευθύνσεω ς ο ικο γ έν ειες. Ο ύτε ισχύουν ειδικά
εγ χ ειρ ίδ ια γ ια τη διάπλαση τω ν χαρακτήρων.
Η βαθιά εκτίμη σ η και η αγάπη που συνδέει τα
μέλη μιας ο ικο γένεια ς απ οδεικνύεται όταν
εμ φ α νίζοντα ι τα πρώ τα σοβαρά ρήγματα μέ
σα τη ς.
ΣΩ.ΛΕ

ΜΕΤΑΞΑΣ
ροτροπές προς το κοινοβουλευτικό σύστη
μα απηύθυνε ο κ. Καρστζαφέρης από το βή
μα τη ς Βουλής. Μ ε το δικό το υ σκεπτικό η
δικτατορία Μ εταξά επ έδ ειξε μεγαλύτερη κοινω
νική ευαισθησία μέσα από τη ν εφαρμογή θεσμι
κών μέτρων. Αρα η δημοκρατία είναι ανήμπορη
και οφ είλει να π αραδειγματισθεί από στρατοκράτες τύπου Μ εταξά. Με τη ν άμβλυνση της
ιστορικής συνείδησης, για πολλούς, το 1936 ή
και το 1967 είνα ι απλώς μικρές, ασήμαντες κουκίδες στο χάρτη τη ς Ιστορίας. Ποιος ασχολείται
τώ ρα με τις διαφ ορές ανάμεσα στα δύο πολι
τεύματα; Το πεδίο είνα ι ανοιχτό για κάθε είδους
λάίκιστική παρέμβαση δοσμένη φυσικά με διά
θεση καλλωπισμένης ευπρέπειας.
ΣΩ .ΛΕ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
οπό, βρε παιδιά, τ ι είναι
ετούτος ο Βενιζέλος;
Μπουλντόζα να τον πεις
δεν είναι τίποτα, οδοστρω τή
ρα, λίγο είναι, αυτός, παιδί
μου, είναι όχημα βαρέων βα
ρών με χαλασμένο φρένο.
Βγήκε μπροστά του κατηφό
ρα και τσουλάει ίσα πάνω
στον Γιωργάκη να τον τσαλαπατήσει.
Δεν άντεξε, δεν είχε υπομο
νή να περιμένει την άλλη μέ
ρα. Ποιες δημοκρατικές δια
δικασίες και ποιες αποφάσεις
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τω ν εντεταλμένω ν οργάνων
και κουραφέξαλα. Σήκωσε τα
μανίκια του κι έτρ εξε στο
Ζάππειο να π ιάσει δουλειά,
πριν ξημερώ σει η μέρα ήθελε
να γ ίνει χαλίφ ης. Άρπαξε τη
σκυτάλη από τον π ροηγούμε
νο και τρ έχ ει προσπερνώντας
το υ ς επόμενους. Τόσο είνα ι
το ζόρι του, που απεκάλεσε
τον εαυτό του μελλοντικό
ηγέτη. Τι τίτλ ο ς είνα ι αυτός,
κύριε Βενιζέλο μας; Αν έχ ετε
το χάρισμα το υ ηγέτη, θα φ α
νεί, αλλά αυτό πρέπει να το

δουν οι άλλοι, εσ είς προς το
παρόν είσ τε υποψήφιος μελλοντικός
π ρόεδρος
του
ΠΑΣΟΚ. Πού είνα ι η σεμνότη
τα και πού το ήθος τη ς πολιτι
κής που επ ικαλείσθε πολύ συ
χνά. 'Ο ταν σας πέταξαν τον
καφέ, έχουν ευθύνες, είπατε,
εκείνο ι που καθοδηγούν την
αντιαισ θητική αυτή κστάσταση. 'Ε χετε αντιληφ θεί πόσο
αντιαισ θητική είνα ι η εικόνα
σας που π λάσατε με τα χερά
κια σας;
Σ ω τ. Τόλιος

s
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ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ, ΔΕΝ ΡΩΤΑΓΕ;
ο ζητούμενο δεν είνα ι αν ο διαμεσ ολαβη
τή ς του ΟΗΕ στο θέμα τη ς ονομασίας τω ν
Σκοπιών Μ άθιου Ν ίμ ιτς ξέρ ει ή δεν ξέρ ει
Ιστορία. Στο κάτω τη ς γραφ ής, είν α ι παγκοίνως γνωστό -διαπ ισ τω μένο μάλισ τα και από
Αμερικανούς δ ια νο ο ύμ ενο υς- ό τι τα α μ ερ ικα 
νάκια υστερούν κατά πολύ ένα ντι άλλων από
τον υπόλοιπο κόσμο σε γνώ σεις Ιστορίας.
Το ζητούμενο είνα ι ό τι ο κ.Ν ίμιτς, αναφερόμενος προ ημερώ ν στον Μ έγα Α λέξανδρο, σε
εφημερίδα τω ν Σκοπιών, έκανε ένα χοντρό
ατόπημα, που ασφαλώ ς δεν τα ιρ ιά ζει στη θ έ
ση του και στην αποστολή που έχ ει αναλάβει.
Κι αυτό διότι, όταν α να φ έρ ετα ι κανείς σε ένα
ιστορικό πρόσωπο που έχ ει σ ημαδέψ ει μια
μεγάλη ιστορική π ερίοδο και γύρω από το
οποίο ερίζουν δυο χώ ρες και λαοί, δεν υπο
βαθμίζεις την ισ τορική α ξία του, αποσκοπώντας να απ οδείξεις ό τι είν α ι «τζάμπα καβγάς».
Θα πει, βέβαια, κάποιος, Α μερικανός είναι
και οι Αμερικανοί συνήθως όχι μόνο δεν σέβο
νται αλλά βιάζουν τη ν ιστορία. Και δεν θα έχ ει
άδικο!
Τ .Κ .Δ .

ΕΙΧΕΣ ΦΤΙΑΞΕΙ
Ενα
>ΓΚοΥΑΝΓΑΝΑΜα,
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ΦΩΤΙΕΣ
ια όλα τα πράγματα στην Ελλάδα ισχύει ο νό
μος τη ς εύκολης λήθης. Από τα μάτια μας
έχει σβήσει η εικόνα τω ν καμένων δασών.
Κάποιοι επαναπαύτηκαν μ ετά από τ ις δεσμεύ
σεις της κυβέρνησης και τ ις γενναιόδω ρες απο
ζημιώσεις προς το υ ς πυροπαθείς. Η Ελλάδα
έχει υποστεί τη μεγαλύτερη καταστροφή στην
Ευρώπη με 2,8 εκατομμύρια στρέμματα να
έχουν γίνει στάχτη. Το αστικό πράσινο παραμέ
νει απελπιστικά λίγο σ υγκριτικά με την υπόλοιπη
Ευρώπη. Οι πρώ τες βροχές θα αποκαλύψουν
την κρατική αμεριμνησία. Η ίδρυση αυτόνομου
Υπουργείου Π εριβάλλοντος αναβάλλεται για
αόριστο χρόνο κ.ο.κ. Κάθε φθινόπωρο παίρνου
με στα χέρια μας τα πεπραγμένα μιας έκθεσης,
ελπίζοντας ό τι για άλλη μια φορά ο θεός τη ς
Ελλάδας θα βάλει το χεράκι το υ .
Σ Ω .Λ Ε

Γ

ΘΑ ΣΕ Λ
Εβλεπε με
Αλλο μαΤι
ο νιίΜ ιτι /

Μ ετΛ £

ΑΛΕΐΛΛίΔΡύί

ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΤΗ
ιλώντας στη Βουλή κατά τη διάρκεια των
προγραμματικών δηλώσεων, ο πρωθυπουρ
γός Κ. Καραμανλής αναφέρθηκε και στο θέ
μα τη ς διαφάνειας και είπε τα εξής: «Η αδειοδότη-
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ση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, τόσο στο ανα
λογικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον, είναι
αποκλειστικές αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβου
λίου Ραδιοτηλεόρασης. Η Κυβέρνηση έδωσε στην
Ανεξάρτητη Αρχή όλα όσα χρειάζεται για να γίνει,
επιτέλους, ό,τι δεν έγινε εδώ και 20 χρόνια. Στο με
ταξύ, οι νόμοι για τη διαφάνεια, τις δημοσκοπή
σεις, τον Επαρχιακό Τύπο, τον ανταγωνισμό στα
ΜΜΕ δημιουργούν νέες συνθήκες ποιότητας και
διαφάνειας. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της
κρατικής διαφήμισης αποδεικνύει ότι επιλέγουμε
τη διαφάνεια και κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις
μας». Μιλάμε για κανονικό δούλεμα. Λες κι εμείς
ζούμε σε άλλο πλανήτη και δεν βλέπουμε τη στή
ριξη που προσφέρουν καθημερινά οι μεγαλοεκδότες στην κυβέρνηση με την υπέρμετρη προβο
λή τη ς κρίσης στο ΠΑΣΟΚ

ΤΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ
άθε ημέρα ακούμε και ένα διαφορετικό σενά
ριο για το Ασφαλιστικό. Τη μια βάζουν μπρο
στά τον πρόεδρο της Επιτροπής Εμπειρογνω
μόνων Νίκο Αναλυτή ως «λαγό» και την άλλη παίρ
νουν αποστάσεις από αυτόν, λόγω των αντιδράσε
ων. Την επομένη λένε ότι θα το λύσουν μέχρι τα
Χριστούγεννα και την μεθεπομένη το αναβαλλουν
μέχρι το καλοκαίρι. Το ίδιο και για τις άλλες μεγά
λες «μεταρρυθμίσεις». Τη μια ψάχνουν να βρουν
τρόπο να συμμετέχει και το ΠΑΣΟΚ, την άλλη ο
πρωθυπουργός καλεί τον κ. Στυλιανίδη και του λέ
ει να είναι «προσεκτικός» με τους συνδικαλιστές
και το φοιτητικό κίνημα. Μεταρρυθμίσεις όμως δεν
γίνονται χωρίς να σπάσουν αυγά. Και η κυβέρνηση
αυτή όχι μόνο να σπάσει αυγά δεν μπορεί, αλλά
ούτε καν τον Καρατζαφέρη να αντιμετωπίσει. Οπό
τε όλα τα σχετικά θέματα θα ανοίξουν για να κλείσουν και βλέπουμε μέχρι το 2010...
Π.Π.

Κ

ΜΟΛΥΒΙΕΣ
• Από την άλλη, όμως,
θα υπάρχει αντίλογος
για όσους πιστεύουν
ότι η ιστορία, λ.χ., δεν
πρέπει να γράφεται
από τα παπαγαλάκια
της παγκοσμιοποίησης.
• Όσους αντιδρούν
στο να περάσει η
πολιτική στις ΜΚΟ.
• Όσους απορρίπτουν
το μεταμοντερνισμό ως
ευαγγέλιο και γενικά
τις γραφές εξ
αποκαλύψεως.
• Όσους επιμένουν
στη διαφορά
εθνικισμού και
πατριωτισμού.
• Όσους επιζητούν μια
διαφορετική ΕΕ, αλλά
ταυτόχρονα και τη
διατήρηση του
κράτους-έθνους.
• Όσους δεν
ανταλλάσσουν την
ιδεολογία τους με
«θέσεις»,
«υποτροφίες»,
διπλωματάκια της
πλάκας, συμμετοχή (με
το αζημίωτο) σε
ευρωπρογράμματα και
τα συναφή
• Όλοι αυτοί νιώσαμε
ανακούφιση με την
απόσυρση του
τερατουργήματος της
κ. Ρεπούση και των
λοιπών «δημοκρατικών
δυνάμεων» που τη
στηρίζουν.
• Εξακολουθούμε να
τσαντιζόμαστε με το
«συνωστισμό» των
υποσπιρικτών της από
τους πυλώνες του
συστήματος.
• Συγκροτήματα
Τύπου και περίεργα
ιδρύματα.
• Διασκεδάζουμε με
την απύθμενη βλακεία
κάποιων που για
προσωπικούς(;)
λόγους χρησιμοποιούν
ορολογίες αντίστοιχες
των πασόκων
μονομάχων.
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Ν. Μολ.

12

too

• Συνδροματικοί
«αριστεροί» λοιπόν!
• Ποιοι ακριβώς;
• Οι Δεσποτόπουλος,
Μπιτσάκης, Λουγγης,
Μαργαρίτης, Ζουράρης,
Δάλκος, Μόσχου,
Γεωργουσόπουλος,
Κόκκινος, Γκίβαλος
• Ως προς τη ψυχιατρική
διάγνωση θα τους
απαντήσουμε με το
φαινόμενο της
«προβολής».
• Ας ανοίξουν ένα
ψυχιατρικό λεξικό να
διαβάσουν λεπτομέρειες.
• Ή, ας απευθυνθούν
στον Κλεάνθη Γρίβα να
τους εξηγήσει.
• Αλλά το αριστεροί
εντός εισαγωγικών με τι
ανάστημα τολμούν και το
διατυπώνουν;
• Από πού αντλούν αυτή
τη συμπεριφορά.
• Σταματούμε εδώ γιατί
θα πούμε βαριές
κουβέντες.
• Ίσως οι ζέστες που
εξακολουθούν να μας
ταλαιπωρούν έχουν
παίξει το ρόλο τους.
• Γιατί διαφορετικά
έχουμε να πούμε πολλά,
αν θέλουμε να
ακολουθήσουμε αυτήν
την οδό.
• Οι pasokies (ο
προηγούμενος τίτλος της
στήλης) δεν περνούν.
• Συνεννοηθήκαμε;
• Καλό δεκαπενθήμερο
στους απανταχού
αριστερούς με ή χωρίς
εισαγωγικά
συνδροματικούς και
συνδρομητικούς.

Δημήτρη

ΜΟΛΥΒΙΕΣ

θεσεΐς
Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
διαμφισβήτητα η πιο σημαντική εξα γγελία
του πρωθυπουργού μέχρι τώ ρα ήταν η
αλλαγή του εκλογικού νόμου. Δεν απο
κλείετα ι ο νέος νόμος να είνα ι έτο ιμ ο ς μέχρι
το 2008 και οι νέες πρόωρες εκλογές να διεξαχθούν εντός 18μηνου από τ ις τελ ευ τα ίες.
Στην περίπτωση αυτή, απ ειλεί το Μ αξίμου, οι
εκλογές θα διεξαχθούν με λίστα, πράγμα που
σημαίνει ότι ο Καραμανλής θα δ ια θ έτει στην
επόμενη Βουλή μια πλήρως ελεγχόμενη ομά
δα. Δύσκολο όμως να κάνει τ ις εκλογές με λ ί
στα, επειδή σε ένα κόμμα όπως η Ν Δ το τρ έ ξ ι
μο των βουλευτών είνα ι εκείνο που φ έρνει τη
νίκη. Κι αν δεν είσ αι στη λίσ τα δεν τρ έχεις.
Όπως φ αίνεται ο νέος εκλογικός νόμος θα
ακολουθεί το γερμανικό εκλογικό μοντέλο.
Στο παρελθόν, ο Κ. Μ ητσοτάκης, η Ντόρα
Μπακογιάννη, ο Γ. Σουφλιάς και ο Άρης Σπηλιωτόπουλος είχαν τα χθ εί δημοσίω ς υπέρ του
μοντέλου αυτού. Σήμερα όλοι αυτοί μάλλον
συμφωνούν με την αλλαγή του εκλογικού νό
μου, αλλά υπάρχουν διαφω νίες για την αύξη
ση του λεγάμενου «πλαφόν αυτοδυναμίας».
Άλλοι λένε να είνα ι πέντε έδ ρ ες και άλλοι δ έ
κα. Διαφω νίες υπάρχουν και για τον ακριβή
αριθμό εδρών που θα π ροτείνεται να λαμβά

Α

νει το πρώτο κόμμα εάν το ποσοστό του έχει
προκύψει από π ροεκλογικό συνασπισμό κομ
μάτων. Ο ρισμένοι π ροτείνουν σε αυτή την πε
ρίπτωση να ισ χύει ό ,τι ισ χύει με το ν υφιστάμε
νο εκλογικό νόμο. Να π ριμοδοτείται, δηλαδή,
το πρώτο κόμμα με 40 έδ ρ ες. Άλλοι θεωρούν
ό τι θα πρέπει να υπ άρξει μείωση των εδρών
κατά το ήμισυ. Σε κάθε περίπτωση το θέμα
αυτό θα π ροκαλέσει αντιδράσ εις, επειδή δεν
αφορά μόνο μια π ροεκλογική συνεργασία της
ΝΔ με το ΛΑΟΣ, που απορρίπτουν μετά βδε
λυγμία ς ορισμένοι κυβερνητικοί, αλλά και του
ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Άμεση σχέση με το νέο
εκλογικό νόμο έχουν και οι προαναγγελθείσες σ αρω τικές α λλα γές στην Τοπική Αυτοδι
οίκηση με την επ ικείμενη διοικητική μεταρ
ρύθμιση «Καποδίστριας 2», που προωθεί το
υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό επειδή η διοικη
τική αναδιάρθρω ση μπορεί να συνδυασθεί με
τη ν αλλαγή τω ν εκλογικώ ν περιφερειών, την
οποία δεν επ ιβεβαιώ νει προς το παρόν η κυ
βέρνηση. Στόχος τη ς δ ιο ικη τική ς μεταρρύθμι
σης είνα ι οι δήμοι να μειω θούν από 1.034 σε
400, οι νομαρχίες από 52 σε 16 και οι περιφέ
ρ ειες από 13 σε 6.
Π.Π.

ΑΡΕΣ ΜΑΡΕΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ
,τι λένε θέλουν τα επικοινωνιακά επ ιτελεία
τη ς κυβέρνησης για να περάσουν την αλ
λαγή του εκλογικού νόμου. Έ τσ ι, «κορυ
φαίος υπουργός» δήλωσε ό τι αν αλλά ξει ο
εκλογικός νόμος και γίνουν πρόωρες εκλογές,
«με αυτό τον τρόπο θα κάψουμε τον ιοχύοντα
εκλογικό νόμο και μπορούμε αμέσως μετά, και
ενδεχομένως με αφορμή την εκλογή Προέδρου
το 2010, να προχωρήσουμε σε εκλογές μ ε τον
νέο νόμο και να αποκτήσουμε μια άνετη πλειοψηφια που θα μας δώσει τη δυνατότητα να κά
νουμε τις ρήξεις και τις τομές που έχουμε ήδη
προαναγγείλει». Δεν μας τα λ έει καλά όμως.
Θα περιμένουμε δηλαδή μέχρι το 2010 για να
κάνουν τις μεταρρυθμίσεις; Μα γ ι’ αυτό δεν
ζήτησαν από τον ελληνικό λαό να το υ ς ψηφί
σει πριν από ένα μήνα; Άσε που μέχρι το 2010
μεσολαβεί και άλλη εκλογική δοκιμασία, με

Ο

αφορμή τ ις Ευρω εκλογές του 2009. Μάλλον
τα κάνουν όλα αυτά για να βαρεθούμε τις κάλ
πες και να μην ψ ηφίζουμε καν. Τους αρκούντα
κομματικά ποιμνιοστάσια.
Π.Π.

ι

X

του Απόστολου Διαμαντή

ΡΙΖΕΣ

ΝΟΝΟΣ
• Ο Γιώργος π ρ οηγείται στα
γκάλοπ! Ή ρ θ ε η ώρα να
κερδίσει τ ις π ρώ τες του
εκλογές. Λ έτε; Πρώτη
φορά νονός;

ί ΕΞΠΕΡ
: Μου φαίνεται κάπως παρά: δοξο βέβαια. Διότι ο
Γιώργος είναι ειδικευμέ
νος στο να χάνει. Ο κάθε
άνθρωπος εξάλλου έχει
την κλίση του. Έ τσι και ο
Γιώργος. Ξέρει τον τρό
πο να χάνει εκλογές. Εί
ναι εξπέρ. Τώρα πώς γί
νεται και πάει για νίκη;
Μήπως τον πειράζουν,
: ώστε να του ’ρθει ξαφνι
κό; Μήπως το κάνουν για
να γελάσουμε; Διότι δεν
μπορώ να το πιστέψω.
ΚΑΒΑΛΟ
Το πρώτο σοκ το έπαθα μό
λις τον άκουσα να λ έ ε ι ό τι
είναι αρισ τερός! Μήπως
εννοεί στον καβάλο; Δ εν
είμαι σίγουρος, δ ιό τι πο
τέ δεν είνα ι κανείς σ ίγου
ρος για τα λεγά μ ενα του
Γιώργου.

Το δεύτερο σοκ το έπαθα
μόλις τον άκουσα να λέει
ότι θα επιστρέφει στις ρί
ζες του ΠΑΣΟΚ! Τις ξέ
ρει τις ρίζες; Τις έχει δει;
Διότι τότε ήταν παιδί και
σπούδαζε. Για να επι
στρέφεις στις ρίζες του
ΠΑΣΟΚ
απαιτούνται
ορισμένες
κινήσεις.
Πρώτον να ακούς Ηλία
Ανδριόπουλο. Δεύτερον
να έχεις ερωμένες. Και
τρίτον να κερδίζεις εκλο
γές. Και στα τρία ο Γιώργος βρίσκει τοίχο.
ΠΕΤΣΑΑΝΙΚΟΣ
Ας υποθέσουμε ό τι εκ λ έγ ε
τα ι ο Γιώ ργος. Δ εν θέλω
να τρομάξω το υ ς φ ίλους
του ΠΑΣΟΚ, αλλά είνα ι
πολύ πιθανό το ενδεχό
μενο να χάσουν τ ις επό
μενες εκλογές. Πώς να
το πω κομψά, ώ στε να
μην είμ α ι απόλυτος; Το
ενδεχόμενο τη ς ή ττα ς θα
συγκεντρώ νει τ ις περισ
σ ό τερ ες
π ιθανότητες.
Ο πότε τ ι θα κάνουν μετά;
Θα φω νάξουν το ν Πετσάλνικο;

ΕΝΤΟΛΕΣ
Θα μου πείτε, ξέρουν τι θα
κάνουν. Θα βάλουν το
Γιώργο να ζητήσει νέα
εντολή από τους φίλους
και τα μέλη. Έ χω όμως
να παρατηρήσω το εξής,
εν σχέσει με αυτή την κί
νηση. Ό τι είναι άλλο να
σε εκλέγουν οι φίλοι του
ΠΑΣΟΚ και άλλο το σύ
νολο των ψηφοφόρων.
Το ξέρει αυτό ο Γ ιώργος;
Του το ’πε κανένας; Ή

τον έχουνε αφήσει τον
άνθρωπο να νομίζει πως
είναι αρκετό να λαμβά
νει συνεχώς νέες εντο
λές;
ΑΝΙΚΑΝΟΣ
Γιώ ργο μου, αγόρι μου, το
ΠΑΣΟΚ δεν είνα ι πλειστέισον. Το φ τιάξαμε
ενόψ ει εθνικών εκλογών.
Ώ σ τε να παίρνουμε πε
ρ ισ σ ότερ ες ψήφους από
τη ν ΝΔ. Δεν το ’χουμε για
να ρω τάμε το υ ς πασόκους κάθε τρ εις και λίγο
π οιος είνα ι πιο ανίκανος
μεταξύ Παπουτσή και
Φλωρίδη.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Πρέπει δηλαδή κάποιος να
εξηγήσει στο παιδί πως
το ΠΑΣΟΚ είναι ένα
κόμμα. Πως κάθε 4 χρό
νια έχουμε εκλογές. Και
πως, εάν ξέρουμε πάντα
τον δεύτερο των εκλο
γών, τότε δεν υπάρχει λό
γος να ψηφίζουμε.
ΣΗΜΙΤΗΣ
Κάνουν κριτική στον Βενιζέλο ό τι πήγε με το ν Σημί
τη. Και με ποιον να πάει
δηλαδή; Με τον Λιβάνη;
Αυτός είνα ι κλεισμένος.
Με τον Λαλιώτη; Αυτός
δεν μιλάει. Με τον Χρυσοχοΐδη; Με τη Βάσω
που δεν π λουτίζει; Με
ποιον; Για π έστε μου. Με
τον Τσοβόλα ή με τον Κακλαμάνη; Βλέπετε εσ είς
κανέναν; Και πήγε με τον
Σημίτη
ο
άνθρωπος.
Ή τα ν μια λογική σκέψη
κα τ’ αρχάς.

ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ
Πλην όμως υπάρχει ένα ζή
τημα εδώ. Ο Σημίτης δεν
είναι ιδιαίτερα αγαπητός.
Διότι οι ψηφοφόροι του
ΠΑΣΟΚ νομίζουν ότι εί
ναι αριστεροί! Υπάρχει
μεγάλο μπέρδεμα σας
λέω. Όλοι στην Ελλάδα
νομίζουν ότι είναι αριστε
ροί. Ακόμα και ο Καρατζαφέρης! Ο Ψωμιάδης
και ο Γιώργος. Όλοι. Μα
να μην υπάρχει ένας δε
ξιός σ’αυτή τη χώρα; Όλοι
είμαστε πλέον αριστεροί.
Στον καβάλο.
ΔΕΞΙΟΙ
Επομένως ο Βενιζέλος, πη
γαίνοντας στον Σημίτη,
φάνηκε ό τι δεν είναι αρι
στερός! Και έτσ ι η βάση
του ΠΑΣΟΚ θα τον κατα
ψηφίσει ως δεξιό! Και θα
ψηφίσει τον Γιώργο ως
α ρισ τερό! Εγώ τώ ρα τ ι να
πω; Ν α τό σχολιάσω;

ΛΥΣΗ
Δεν υπάρχει σωτηρία με αυτό
το ΠΑΣΟΚ Μόνον ο Κα
ραμανλής μπορεί να τους
γλιτώσει από τον Γιώργο.
Πώς; Να σας πω: Μόλις
βγει ο Γιώργος στις 11 του
μηνός, ο Καραμανλής προ
κηρύσσει εκλογές. Χάνει ο
Γιώργος; Χάνει φυσικά.
Μετά ξαναγίνεται εκλογή
προέδρου στο ΠΑΣΟΚ
Και ξαναβγαίνει ο Γιώρ
γος φυσικά, αφού είναι και
αριστερός. Τότε ο Καρα
μανλής ξανακάνει εκλο
γές. Και έτσι, πού θα πάει,
από εκλογές σε εκλογές,
θα κουραστεί ο Γιώργος
και θα φύγει μόνος του.
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Π ΕΜ Π ΤΗ 27.9.2007
• Νέα κρίση στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή
τη φορά για το ποιοι θα εκλέ
ξουν τον νέο πρόεδρο. Ντρέ
πονται φαίνεται να δείξουν το
ένα εκατομμύριο φίλους και
μέλη που υποτίθεται ότι ψήφι
σαν τον Γιωργάκη την προη
γούμενη φορά!
• Με 158 ψήφους της Ν. Δ. και
του ΛΑΟΣ εκλέγεται νέος
πρόεδρος της Βουλής ο Δημήτρης Σιούφας. Αναζητούνται 4 ψήφοι!
• Βόμβα Αλογοσκούφη για το
Ασφαλιστικό. Για όλους τους
ασφαλισμένους μετά το 1993:
σύνταξη για όλους από το ΙΚΑ
και στα 65 χρόνια.
• Σφαγή διαδηλωτών από τη
χούντα της Μιανμάρ. ΗΠΑ και
Ευρωπαϊκή Ενωση καλούν
τους στρατιωτικούς να δια
πραγματευτούν με την αντι
πολίτευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.9.2007
•Τ ις προγραμματικές δηλώ
σεις της κυβέρνησής του ανα
γιγνώσκει ο πρωθυπουργός.
Δεν διαφέρουν ούτε σε ένα
κόμμα, από αυτές του 2004.
Μην κουράζεται ο άνθρωπος.
Του χάλασαν που του χάλα
σαν την ησυχία οι εκλογές.
•«Μυστικός δείπνος» και πάλι
από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πά
γκαλος,
Διαμαντοπούλου,
Χρυσοχοΐδης, Παπανδρέου
και Ευθυμίου συνέφαγαν στο
σπίτι του πρώτου. Προσκε
κλημένος ήταν και ο Κ. Σκανδαλιδης ο οποίος δεν ενεφανίσθη και, προλαβαίνοντας

τους άλλους μνηστήρες, έθε
σε υποψηφιότητα. Φαίνεται
ότι θα πέσει «πολύ ξύλο» στο
Κίνημα!
ΣΑ Β Β Α ΤΟ 2 9 .9 .2 0 0 7
•Συνεχίζονται οι προγραμμα
τικές δηλώσεις της κυβέρνη
σης με εκθέσεις ιδεών από
την πλευρά των υπουργών.
Στο ΠΑΣΟΚ ανταγωνίζονται
μεταξύ τους, το ΚΚΕ στον
«σοσιαλιστικό του παράδει

σο» και μόνο οι του ΣΥΡΙΖΑ
κάτι προσπαθούν να ψελίσουν. Αμ δεν πέφτει έτσι, παι
διά, η Δεξιά!
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 0 .9.20 07
•Το ΛΑΟΣ με τις πρώτες ομι
λίες του στη Βουλή, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης για
τις προγραμματικές δηλώ
σεις, πετάει τη μάσκα και δεί
χνει τα εθνικοσοσιαλιστικά
του πιστεύω.
•Η κυβέρνηση παίρνει ψήφο
εμπιστοσύνης από τη Βουλή,
με 150 + 2 μητσοτακικούς
ψήφους. Η συνέχεια αναμένε
ται ενδιαφέρουσα, από όλες
τις πλευρές.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α 1.1 0.20 07
•Τ ις κρυμμένες διαθέσεις,
λόγω εκλογών, δείχνει το
προσχέδιο του προϋπολογι
σμού που καταθέτει σήμερα
στη Βουλή ο υπουργός Οικο
νομίας. Ζητάει επιπλέον 6 δις
ευρώ τα οποία βέβαια θα τα
πάρουν από τον κοσμάκη μέ
σω του πετρελαίου και των
φόρων στα ακίνητα!
• Μανιφέστο κατά Γιώργου
και πλατφόρμα 20 θέσων για
το νέο ΠΑΣΟΚ δίνει στη δη
μοσιότητα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τα ίδια και τα ίδια
γραμμένα με άλλα λόγια.
•Δ ραματική η μείωση των
αποθεμάτων
του
νερού
στους ταμιευτήρες τη ς χώ
ρας.
Τ Ρ ΙΤ Η 2 .1 0 .2 0 0 7
• Στην επιφάνεια βγάζει η κυ
βέρνηση και τον νέο εκλογι
κό νόμο ο οποίος προβλέπει

μπόνους 50 εδρών για το
πρώτο κόμμα, τις οποίες
όμως δεν θα λαμβάνει συνα
σπισμός κομμάτων, αν βέ
βαια κατακτήσει αυτός την
πρώτη θέση. Δηλαδή οι φω
στήρες της ΝΔ φοβούνται
προεκλογική
συνεργασία
ΠΑΣΟΚ με ΣΥΡΙΖΑ. Καλά με
τεκλογικά υπάρχει στις σκέ
ψεις κάποιων, αλλά προε
κλογικά μόνο οι νεοδημοκράτες μπορούσαν να το
σκεφτούν.
•Π ραγματοπ οιείται η πρώτη
Σύνοδος μεταξύ των ηγετών
των δύο κορεατικών κρατών
μετά το 2000. Η ελπίδα πά
ντα καταφέρνει να επιζεί!
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Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 3 .1 0 .2 0 0 7
•Τ ο παραμύθι τελείωσε. 0 κ.
Σουφλιάς απορρίπτει την
πρόταση της Κομισιόν για να
χρηματοδοτήσει κατά 85% τη
δημιουργία πάρκου στο Ελλη
νικό, με την προϋπόθεση να
μην χτισ τεί ούτε ένα στρέμμα
και επιμένει στα σχέδια οικο
δόμησης. Για τί τ ι περιμένστε;
Εδώ κτίζει παράνομη βίλα,
όπως αποκάλυψε και ο ΣΚΑΪ,
στο Ελληνικό θα κολλήσει;
Π Ε Μ Π Τ Η 4 .1 0 .2 0 0 7
•Ό ρ ο υς για να μετέχει στο
διάλογο για το Ασφαλιστικό
θέτει η ΓΣΕΕ. Πάλι καλά γιατί
άλλοι, αρνήθηκαν τη συμμε
τοχή τους σε αυτόν, χωρίς ου
σιαστικό λόγο. Εκτός αν δεν
έχουν τ ι να προτείνουν και κα
λύπτονται από την αποχή.
Αφήστε που το θεωρούν και
υπερεπαναστατικό. Τρομάρα
μας!
• Η οικογένεια του Γιωργάκη
παίρνει τη σκυτάλη των αντι
παραθέσεων με το στρατόπε
δο Βενιζέλου. Ο αδελφός Νί
κος υποστηρίζει ότι ο Σημίτης
το 2004 παρέδωσε καράβι
που βούλιαζε. Έλα, και γιατί
το πήρε ο Γιωργάκης, για να
το κάνει υποβρύχιο;
•Α ρχίζει το Πολιτικό Συμβού
λιο του Κινήματος, σε συνθή
κες εμφυλίου.
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 5.10.2007
•Σ τη δημοσιότητα οι προτά
σεις Αναλυτή για το Ασφαλι
στικό, με θέσεις που έχουν
υποστηριχτεί και υποστηρι
χτεί χιλιάδες φορές.
• Η Μάριον Τζόουνς παραδέ
χεται ότι είχε πάρει αναβολικά
στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ
όπου κέρδισε πέντε μετάλλια.
Το χρυσό των 100 μέτρων
πρέπει τώρα να δοθεί στη Θάνου, που ήταν δεύτερη. Ελπί
ζουμε να μην κάνει το λάθος η
Παγκόσμια Ομοσπονδία, γιατί
είναι πολύ νωπή ακόμα η ξε
φτίλα της Αθήνας με τους Θανοκεντέρηδες!

ΣΑ Β Β Α ΤΟ 6 .1 0 .2 0 0 7
•Σ ικέ είναι η μονομαχία στον
πράσινο ήλιο. Το παραμύθι
της ενότητας παίζουν οι του
Εθνικού
Συμβουλίου
του
ΠΑΣΟΚ. Κακή παράσταση μην
πάτε να τη δείτε!
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 .1 0 .2 0 0 7
• Κάκιστη και η δεύτερη μέρα.
Θέλουμε τα λεφτά μας πίσω.

:
:
:
;

:
;
;

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 .1 0 .2 0 0 7
•Στο χειρουργείο ο αρχιεπί
σκοπος Χριστόδουλος αλλά,
λόγω της προχωρημένης κα
τάστασης της αρρώστιας του,
δεν μπόρεσε να γίνει η μετα
μόσχευση που είχε προγραμ
ματιστεί. Στο μεταξύ βέβαια
άρχισε ο πόλεμος των μαύρων
κορακιών για την κατάληψη
της θέσης του αρχιεπισκοπικού θρόνου. Αν αυτοί είναι οι
ηγήτορες του Χριστιανισμού
τότε...
•Αρχίζει και επίσημα η προε
κλογική περίοδος στο ΠΑΣΟΚ
με βαριές κουβέντες μεταξύ
αυτών που θέλουν να ηγηθούν
του Κινήματος!

ΤΡΙΤΗ 9 .1 0 .2 0 0 7
•Ο ι γκάφες συνεχίζονται και
μετά τις εκλογές. Το τ ι γέλιο
^ έχει πέσει στις ευρωπαϊκές
, πρωτεύουσες με την απόρρι
ψη της αύξησης κατά 25% του
ΑΕΠ που πρότειναν τα τσακάΚ λια του ελληνικού υπουργείου
j. Οικονομίας προεξάρχοντος
του κ. Αλογοσκούφη, δεν λέ' γεται. Το δραματικό είναι ότι
' στην Ελλάδα το θεωρούν τ ε 
χνικό θέμα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 0 .1 0 .2 0 0 7
· Ο ένας μετά τον άλλο τα ση, μιτικά όργανα οικονομικής πολπικής δείχνουν τα πιστεύω
'[ τους. Ο κ. Γκαργκάνας ζητάει
' άμεσα σκληρά μέτρα για το
’ Ασφαλιστικό και, δείχνοντας
• ανώτερος, προτείνει αυξήσεις
1 στα όρια του πληθωρισμού.
*
ΗΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣ 0 Δ'
'
0 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

Πότε θα προσγειωθεί η νικήτρια
ανανεωτική Αριστερά;
ο μεγάλο στοίχημα που είχε βάλει η ανανε
ωτική Αριστερά το πέτυχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφ ερε να ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο του
5% και να αναδειχθεί ουσιαστικά ο μεγάλος
κερδισμένος των εκλογών.
Το στοίχημα αυτό βασίστηκε στη λογική της
διαμαρτυρίας και του καταγγελτικού λόγου.
Ενα ποσοστό των ψηφοφόρων, απογοητευ
μένοι από το δικομματισμό, έρριξαντην ψήφο
τους στο συνασπισμό των κομμάτων της Αρι
στερός που κατάφερε να τους εκφράσει κα
λύτερα τα τελευταία τριάμισι χρόνια.
Τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν, όχι
μόνο στο χώρο της Αριστερός, αλλά και στον
σοσιαλιστικό ακόμα και σε αυτόν της Δεξιάς,
προτάσουν νέες επεξεργασίες για την ελληνι
κή κοινωνία, από την ανανεωτική Αριστερά.
Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθη
κε η σύνεδρίαση τη ς Κεντρικής Πολιτικής Επι
τροπής (ΚΠΕ) του Συνασπισμού μέσα σε πα
νηγυρικό κλίμα, στη διάρκεια της οποίας ο Αλ.
Αλαβάνος ανήγγειλε Συνέδριο για τον Δεκέμ
βριο καθώς και ανανέωση των μελών της ΚΠΕ
με ποσόστωση, ώστε τα μέλη της κατά 50% να
είναι έως 35 ετών. Αναφέρθηκε ακόμα σε κα
τάργηση των τάσεων και στη δημιουργία ρευ
μάτων ιδεών καθώς και σε διάφορες άλλες
«ωραίες» αλλαγές που σκέπτεται να προτείνει
στο Συνέδριο.
Είναι γεγονός ότι τα στελέχη του Συνασπι
σμού, κυρίως του Αριστερού Ρεύματος που
κέρδισε το στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ, ζουν αυτή
την εποχή σε μία απόλυτη νιρβάνα. Το εντυ
πωσιακό εκλογικό αποτέλεσμα τούς έχει ανε
βάσει τόσο ψηλά το ηθικό, παρέχοντας την
αναγκαία ώθηση για να πετούν στα ουράνια.
Για να προσγειωθούμε λοιπόν στη σημερινή
ελληνική πραγματικότητα. Η ελληνική ανανε
ωτική Αριστερά κατάφερε να εξασφαλίσει ψή
φους από όλους τους πολιτικούς χώρους. Όχι
γ ια τί κατάφερε να ενστερνιστούν όλοι οι ψη
φοφόροι τη ς την ιδεολογία της. Αλλά για τί
ήταν ο χώρος ο οποίος έφ ερε τις ουσιαστικό
τερ ες αντιδράσεις στην νεοφιλελεύθερη λαί
λαπα της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς προτά
σεις, αλλά τουλάχιστον αντιστάθηκε.
Σήμερα όμως χρειάζεται ένα συνολικό σχέ
διο αντιπολίτευσης και η παρουσίαση μιας
εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης στη
ριγμένη στα πραγματικά δεδομένα της οικο
νομίας και τη ς κοινωνίας.

Τ

Αν κάνουμε ένα φλας μπακ στις αρχές της δε
καετίας του ’80 και μελετήσουμε τις επεξεργα
σμένες προτάσεις για ένα πλήθος θεμάτων από
το ΚΚΕεσ., θα καταλάβουμε γιατί το ΠΑΣΟΚ
στην πρώτη κυβερνητική θητεία ενστερνίστηκε
και εφάρμοσε τις περισσότερες από αυτές. Και
αναφερόμαστε σε ένα κόμμα της τάξης του 2%
σε πολύ χειρότερες συνθήκες.
Δυστυχώς την ανάγκη αυτή δεν την έχουν
καταλάβει τα περισσότερα από τα στελέχη
της πλειοψηφίας του Συνασπισμού και κινού
νται ακόμα με επικοινωνιακές λογικές. Σε μία
κοινωνία στην οποία η πλειονότητα των νέων
είναι απολιτική και η σπουδάζουσα του Συνα
σπισμού κινείται σε ποσοστά γύρω από το 3%
ποιος ο πραγματικός λόγος της δημιουργίας
μιάς ΚΠΕ στην οποία το 50% θα αποτελείται
από ηλικίες κάτω των 35 ετών;
Είναι γεγονός ότι πρέπει να σπάσουν τα στε
γανά των κομματικών γραφείων και της γρα
φειοκρατίας που κατατρώει εδώ και πολλά
χρόνια τα σωθικά του Συνασπισμού.
Ό χι όμως να περάσουμε άκριτα στον αστερι
σμό του χαβαλέ και της ασημαντολογίας. Ο
Συνασπισμός επειγόντως πρέπει να συμμα
ζευτεί. Οι πολίτες που τον ψήφισαν δεν ενδιαφέρονται για χαβαλέ και για λύσεις που παρα
πέμπουν στην άλλη ζωή.
Τα προβλήματα βιώνονται σε πραγματικό
χρόνο. Δυστυχώς τα πρώτα δείγματα δεν είναι
ενθαρρυντικά. Μπροστά στις προκλητικές
προτάσεις Αναλυτή για το Ασφαλιστικό, ο Συ
νασπισμός δεν έχει να αντιπαρατάξει παρά
μόνον της αποχή από τις συνομιλίες. Οι προ
τάσεις δεν παρουσιάζονται πουθενά. Είναι πιό
ανύπαρκτες και από αυτές του ΚΚΕ που παρα
πέμπει στο «σοσιαλιστικό μας μέλλον». Γιατί;
Δεν υπάρχουν στελέχη να επεξεργαστούν θέ
σεις ή δεν θέλουμε να γίνουμε ενοχλητικοί σε
κάποιες μερίδες συμπολιτών μας; Μα δεν εί
παμε ούτε καν το αυτονόητο. Το ΙΚΑ να έρθει
στο επίπεδο των ευγενών Ταμείων και όχι το
αντίθετο που επιδιώκει η κυβέρνηση.
Μια ευχάριστη έκπληξη είναι αλήθεια, το κεί
μενο συζήτησης της ΑΚΟΑ, των λίγων αλλά
πραγματιστών στεχελών. Το αντίστοιχο κείμε
νο του «μεγάλου» Συνασπισμού το κρατάνε
στα συρτάρια;
Ας ξυπνήσουν γρήγορα για τί οι πολίτες βα
ρέθηκαν να περιμένουν τους κάθε λογής γρα
φειοκράτες.
Τ.Μ.
15

Ποιοι μοιράστηκαν τις μίζες
από το ομόλογο του ΤΣΠΕΑΘ;
του Βασίλη Ζήση

θυμάστε πώς την πάτησε ο Ανδρέας με την «Αγορά του αιώνα»; Τότε που ο
γνωστός φίλος του έσπευσε να προαναγγείλει με εκείνο το «τέλεξ» στους
Γάλλους ότι θα πάρουν αυτοί τη συμφωνία για τα μαχητικά αεροσκάφη; Κάτι
παρόμοιο κινδυνεύει να πάθει τώρα και η κυβέρνηση της ΝΔ. Επειδή η αλήθεια
για τις τεράστιες προμήθειες που μοιράστηκαν με το ομόλογο του ΤΣΠΕΑΘ
έχει ήδη αποκαλυφθεί από ορισμένους εμπλεκόμενους, οι οποίοι τσακώθηκαν
με τους άλλους για τη μοιρασιά και το ποιος έχει την ευθύνη.

ορ ισ μ ένο υς ενόχους, ά λλοι τα έχουν
ήδη ο μ ο λογή σ ει όλα γ ια να γλιτώ
σουν. Ο ι έρ ευ ν ες δ εν προκλήθηκαν,
όπως ισ χυρ ίζο ντα ι δ ιά φ ο ρ ο ι κυβερνη
τικ ο ί, από τη ν «αλαζονεία» του Ζορ
μπά, ο ύ τε επ ειδή ξύπνησε ένα πρωί
και το υ ήρθ ε να «ρίξει» τη ν κυβέρνηση
-κ ά τι άλλω σ τε που π αραλίγο να το
κ α τα φ έρ ει μόνη τη ς. Η αλήθεια άρχι
σε να απ οκαλύτττεται όταν μερικοί
από το υ ς εμπ λεκόμενους άρχισαν να
τσ α κώ νονται γ ια τη μοιρασιά και να
«καρφώνουν». Αλλά ας πάρουμε τα
πράγμα από τη ν αρχή.
ΔΗΛΩΣΑΝ... «ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»
Ό λα άρχισαν όταν η ελβετική δικαιο
σύνη «πάγωσε» κάποιους περίεργους
τραπ εζικούς λογαριασμούς, μέσω των
οποίων υπήρχαν υποψίες ό τι διακινείτα ι βρώ μικο χρήμα. Ό τα ν λοιπόν βρή
καν το υ ς δικαιούχους τω ν λογαρια
σμούς και το υ ς κάλεσαν να δώσουν
εξηγή σ εις, α υτο ί δήλωσαν εγγράφως
ό τι δεν π ρόκειται για «ξέπλυμα βρώμι
κου χρήματος», αλλά για «νόμιμες
προμήθειες» από την πώληση του ομο
λόγου του ΤΣΠΕΑΘ. Ναι, μα το Θεό.

Μ ε τον Γ. Ζορμπά, χαμογελαστός και ανήξερος ο υπουργός Ο ικονομίας
Γ. Αλογοσκούφης...

εν θα επαναλάβουμε τ ις συνε
χείς κυβερνητικές παλινω δίες
στο θέμα Ζορμπά. Από τις πα
ρεμβάσεις τη ς εισ αγγελίας
του Αρείου Πάγου μέχρι τις
διαρροές περί αντικατάστασής του
από «δικαστικό εν ενεργεία» και τ ις νο
μοθετικές τροποποιήσεις, η κυβερνη

Δ

τική επικοινω νία τα κα τά φ ερ ε μια χα
ρά. Ό λο ι έχο υμε κα τα λά β ει πλέον ό τι
σ τόχος είν α ι η συγκάλυψ η τη ς υπόθε
σης. Αυτό που δεν έχ ει ακόμα αντιληφ θ εί η κυβέρνηση είν α ι ο τί σ ύρ ετα ι
πάλι σε μια μάχη οπισθοφυλακών.
Έ τσ ι, τη ν ώρα που κυβερνητικά σ τε
λέχη εκ τίθ εν τα ι γ ια να π ροστατέψ ουν

01 ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Έ τσ ι άρχισαν όλα. Οι ύποπτες διακι
νήσ εις χρήματος είχαν ως επίκεντρο
μια άγνω στη μέχρι τό τε ετα ιρ εία ονόματι CROZANA INVESTMENTS LTD, η
διερεύνηση τω ν λογαριασμώ ν της
οποίας αποκάλυψε τα εξής:
Σ τις 10 Ιο υ λ ίο υ 2 0 0 6 , την ίδια ημέρα
δηλαδή που το ομόλογο καταλήγει στο
ΤΣΠΕΑΘ, η North Asset M anagem ent
του κ. Παπαμαρκάκη (γνωστού μας
από το π ροηγούμενο αμαρτωλό ομό
λογο του ΤΕΑΔΥ) σ τέλνει 6.500.000
στο λογαριασ μό 8.401852.0071 στην
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DRESDNER BANK που ανήκει στην
CROZANA.
Στις 17/07/06, από τον π ροηγούμενο
λογαριασμό τη ς CROZANA φ εύγουν
6.400.000 και πηγαίνουν στο λογα ρια 
σμό 8.007258.0071 τη ς DRESDNER
BANK που ανήκει σε πρόσωπο που
έχει άμεση σχέση με τη ν Τρω ίλος που
πούλησε το ομόλογο στο ΤΣΠΕΑΘ.
Στις 17/7/2006, από το ν π ροηγούμε
νο λογαριασμό, φ εύγουν 3.100.000
και πηγαίνουν
στο
λογαριασμό
8.007257.0071, πάλι τη ς DRESDNER
BANK. Ο λογαριασ μός αυτός ανήκει
σε πρώην σ τέλεχος τη ς Γενικής Τράπεζας επί ΠΑΣΟΚ που δ ιο ρ ίσ τη κε σε
κρατική θέση και επ ί ΝΔ. Η μόνη σχέση
του με το ομόλογο είνα ι η σ τενή φ ιλία
του με σ τέλεχος το υ ΤΣΠΕΑΘ. Τα
3.100.000 μοιράστηκαν ως εξής:
Στο διάστημα 20/7 έω ς 2/8/2006,
1.887.000 συνολικά, πηγαίνουν στους
λογαριασμούς:
GB58MIDL40051539087416
στην
τράπεζα
HSBC
το υ
Λονδίνου,
G R 8807100010 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 7 1 3 0
στην MIDLAND BANK στον Π ειραιά και
33006 στην BANK VONTOBEL τη ς Γενεύης. Και οι τρ ε ις α υ το ί λογαριασ μοί
ανήκουν σε σ τέλεχος το υ ΤΣΠ ΕΑΘ την
εποχή που αγοράσ τηκε το ομόλογο.
Από τα υπόλοιπα, τα 1.840.000 τα ξιδεύουν, σ τις 18/4/2006, σε μια ετα ιρεία-μαϊμού και τα άλλα φ εύγουν σε
βαλίτσες τω ν 200.000.

,!

ΕΝΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
Μεγάλο ενδιαφ έρον π αρουσιάζει και
η κίνηση του π ροαναφ ερθέντα λογαριασμού 8.007258.0071. Στο διάσ τημα
19/07/2006 έω ς 13/ 4/2007 διακινούνται μεγάλα ποσά, συνολικά πάνω από
4.000.000, που καταλήγουν σε διάφ ορους λογαριασ μούς και off shore ετα ιw ρείες, που δεν τ ις ξ έ ρ ε ι ο ύ τε η μάνα

ϊ τους·

Σύντομα, οι ε λ β ετικ ές α ρ χές συνέδεσαν τις π ροηγούμενες ύποπτες διακινήσεις με τη ν ετα ιρ ε ία Τρω ίλος. Την
ίδια εποχή (2006) έρ ευ ν ες γ ια τη ν ίδ ια
' εταιρεία έκανε και η Επιτροπή Κεφα' λαιαγοράς τη ς Κύπρου. Η «Τρω ίλος
ΚΕΠΕΥ» σ υσ τήθηκε το Φ εβρουάριο
του 2005, είν α ι μ έλο ς το υ Χ ρηματιστηρίου Αξιώ ν Κύπρου και είχ ε ά δ εια
διασυνοριακής π αροχής υπηρεσιώ ν

σ την Ελλάδα. Ω ς «κύριοι μέτοχο ι τη ς
Τρω ίλος» φ έρ ο ντα ι στην Κύπρο οι κ.
Δ . Π α σ τ ε λ ά κ ο ς και Ζ ω ή Μ π α σ π α ν έ λ ο υ , η οποία είν α ι και γενική διευθύ
ντρια.
Σύμφωνα με τον κυπριακό Τύπο «η
έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
της Κύπρου διαπίστωσε ότι η Τρωίλος
διενεργούσε
συναλλαγές μεγάλης
α ξία ς επ ί ομολόγων του Δημοσίου για
λογαριασμό ασφαλιστικώ ν ταμείων, μ ε
πολύ ψηλό ποσοστό προμήθειας». Έ γ ι
νε επίσης λόγος «για μαύρο χρήμα και
πιθανό θέμα φοροδιαφυγής». Τελικά,
το ν περασμένο Μ άρτιο, η κυπριακή
Επιτροπή Κ εφαλαιαγοράς «έκλεισε»
τη ν Τρω ίλος και παράλληλα έσ τειλε
όλο το φ άκελο τω ν ερευνώ ν στην ελ
ληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σ τις
26/4/2007, εξάλλου, η ελβετική δικαιο
σύνη απευθύνθηκε στην Τράπεζα τη ς
Ελλάδος, ζητώ ντας διευκρινίσ εις για
το ομόλογο του ΤΣΠΕΑΘ (τιμ ές κ.λπ.)
και τα εμπ λεκόμενα φυσικά και νομικά
πρόσωπα.
ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΧΑΜΠΑΡΙ;
Ή ξερ α ν δηλαδή από τό τε, στο
υπουργείο Ο ικονομικών τουλάχιστον,
ό τι κά τι έτρ εχ ε με τη ν Τρωίλος και το
ομόλογο του ΤΣΠΕΑΘ. Ό σο για την
υπόλοιπη κυβέρνηση, αυτή μάλλον
κοιμόταν. Χαμπάρι δεν πήρε. Το
Υπουργείο Οικονομικών όμως τ ι έκανε;
Δεν ενημέρω σε ο π ρόεδρος τη ς Επι
τροπ ής Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Αλ. Πιλάβιος, το ν φ ίλο του τον κ. Αλογοσκούφη
γ ια τη ν έρευνα στην Κύπρο και τα ερω 
τή μ α τα τη ς Ελβετίας; Είναι τυχαίο ότι
από τό τε ακριβώ ς αρχίζει η υπονόμευ
ση του Ζορμπά;
Στο μεταξύ, οι έρευνες στην Ελβετία
προχωρούσαν. Τα σ τοιχεία που είχε
συγκεντρώ σει η ελβετική δικαιοσύνη
ήταν α ρκετά για να δεσμεύσει το υ ς λο
γαριασμούς τη ς CROZANA, με την κα
τη γο ρ ία ό τι γ ίν ετα ι «ξέπλυμα χρήμα
τος». Τότε άρχισαν οι νομικές αντιπα
ραθέσ εις και συνέβη το εξή ς καταπλη
κτικό: Π ροκειμένου να «ξεπαγώσουν»
το υ ς λογαριασμούς, οι δικαιούχοι
το υ ς δήλωσαν, μέσω δικηγόρων τους,
ό τι δεν π ρόκειται για «ξέπλυμα χρήμα
τος», ο ύ τε για «παράνομη μεσιτεία».
Αλλά για είσπραξη... «νόμιμης προμή
θειας» από τη μεσολάβηση της

CROZANA στο ομόλογο του ΤΣΠΕΑΘ,
μέσω τη ς North Asset Management.
0Ι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ
Αλλά όπως όλοι γνωρίζουν πλέον, το
ομόλογο του ΤΣΠΕΑΘ σχεδιάστηκε
από την Calyon (θυγατρική της Credit
Agricole) με ανάδοχο την Εμπορική.
Στη συνέχεια, τη διαχείρισή του ανέλα
βε η Εμπορική Finance και αγοράστη
κε από το ΤΣΠΕΑΘ, μέσω τη ς Proton
Bank και τη διαμεσολάβηση τη ς Τρωύλος ΚΕΠΕΥ. Στην «επίσημη» δηλαδή
διαδρομή του ομολόγου δεν υπάρχουν
ούτε η CROZANA, ούτε η North Asset
Management. Α υτές εμφανίζονται μό
νο εκ τω ν υστέρων, σε μυστικές συμ
φω νίες και σε υπόγειες διαδρομές που
τις αποκάλυψαν για να ξεπαγώσουν τα
λεφ τάκια τους οι δικαιούχοι τω ν λογα
ριασμών που δεσμεύτηκαν στην Ελβε
τία.
Δεν είναι φοβερό; Ακριβώς έτσ ι άρχι
σε να ξετυλίγετα ι η υπόθεση. Ομολό
γησαν ανοικτά αυτό που στην Ελλάδα
προσπαθεί να καλύψει πάση θυσία το
Υπουργείο Οικονομικών. Να λοιπόν
γ ια τί επιμένουμε ότι, όταν ορισμένοι
επιχειρούν, με διάφ ορες μεθόδους, να
υπονομεύσουν τον δυστυχή Ζορμπά,
στην π ραγματικότητα υπονομεύουν
την κυβέρνηση. Ό λα έχουν πλέον απο
καλυφθεί και κανείς δεν μπορεί να τα
θάψει. Είχε λοιπόν δίκαιο εκείνος που
έλεγε ό τι οι κυβερνήσεις καταστρέφονται από τους συμβούλους τους. Οι
προσπάθειες συγκάλυψης οδηγούν
πάντα στην αυτό-ενοχοποίηση.
Ερευνώντας επί μήνες την υπόθεση
τω ν ομολόγων, έχουμε σχηματίσει
πλέον μια συγκεκριμένη άποψη. Το
«θέμα» δεν είναι πλέον οι επ ιτήδειοι
που υπάρχουν πίσω από τους προαναφ ερθέντες λογαριασμούς, αλλά οι κα
λά κρυπτόμενοι, ακόμα, ανεγκέφα
λοι... «εγκέφαλοι». Γ ι’ αυτό και διστά
ζουμε ακόμα να αποκαλύψουμε ονό
ματα. Οι πραγματικοί ένοχοι δεν είναι
αυτοί που φαίνονται. Τα 6.500.000 -κ α ι
τα άλλα τα περισσότερα που περιμέ
νουν να αποκαλυφθούν- είναι ένα πο
λύ μεγάλο ποσό για να το εισπράξουν
μόνο όσοι εμφανίζονται μέχρι στιγμής.
Α υτοί ήταν μόνο οι «μπροστινοί» και
έχουν ήδη «καεί». «Είναι πολλά τα λε
φτά, Αρη».

Ξεκίνησε η μάχη για την κατάχτηση
του αρχιεπισκοπικού θρόνου
του Ρεπόρτερ

0 Χριστόδουλος μόνος με τον θεό και οι υπόλοιποι ιεράρχες ετοιμάζονται για τη
μάχη της διάδοχης. Κι αν στο ΠΑΣΟΚ η υπόθεση μπορεί να είναι μάχη μεταξύ
τριών (ή το σωστότερο μεταξύ Γιώργου και Βαγγέλη) στην ιεραρχία θα βγουν τα
μαχαίρια από τα καλυμμαύκια. «Μαζεύτηκαν τα κοράκια και τα όρνεα» έλεγε
θυμωμένος το 1998 ο μακαριστός Σεραφείμ όταν από το κρεβάτι του πόνου
έβλεπε τους επίδοξους διαδόχους του να διαγκωνίζονται για τον αρχιεπισκοπικό
θρόνο. Μεταξύ αυτών και ο νυν αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος όπου η τύχη (ή
μήπως ο θεός που βλέπει τα πάντα;) τον έχει φέρει στη θέση του Σεραφείμ.
πό το καλοκαίρι στο Α ρεταίειο
είχαν στηθεί οι πρώτες ομάδες
οι οποίες, κρυφά ή φανερά,
έβλεπαν ότι ο αρχιεπίσκοπος
«δεν τη βγάζει καθαρή» με την
περιπέτεια τη ς υγείας του και συζη
τούσαν τα περί διαδοχής του. Οι καλο
καιρινοί ψίθυροι έχουν γίνει πλέον
κραυγές αμέσως μετά τις απογοητευτικές ανακοινώσεις από το Μαϊάμι. Η
μεταμόσχευση δεν έγινε, ο κ. Χριστό
δουλος έχει βαριάς μορφής καρκίνο
και οι πολύ δυνατές χημειοθεραπείες,
τουλάχιστον, θα τον κουράσουν. Στην
Αθήνα ακούγονται τα πρώτα ονόματα
που θα μπορούσαν να παίξουν το χο
ντρό παιχνίδι τη ς διαδοχής, είτε ενώ ο
Χριστόδουλος βρίσκεται εν ζωή, είτε
όταν αποβιώσει. Τα μπλοκ είναι αρκετά
και πλέον κάθε ιεράρχης μετράει τα
κουκιά και τις συμμαχίες του. Μέσα σ’
αυτό το άγριο ιερό παιχνίδι εμπλέκεται
και η κυβέρνηση, αφού τόσο ο πρωθυ
πουργός όσο και κορυφαίοι υπουργοί
θα ήθελαν να έχουν λόγο στην εκλογή
νέου αρχιεπισκόπου, ενώ έχουν κι αυ
το ί τις δικές τους συμπάθειες. Σύμφω
να με τα μέχρι στιγμής σενάρια που
εξυφαίνονται πίσω από τις πόρτες της
Μονής Πετράκη στο Κολωνάκι, οι διεκ
δικητές και τα φαβορί που έχουν ξεχω
ρίσει είναι οι εξής:
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• Ο μ η τρ ο π ο λ ίτη ς Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς
Ά ν θ ιμ ο ς : Άνθρωπος πανέξυπνος με
ικανότητα στους ελιγμούς, είχε βάλει
υποψηφιότητα και το 1998, αλλά τε λ ι
κά σ τήριξε τον Χριστόδουλο. Δ ια τηρ εί
ισχυρές π ολιτικές φ ιλίες με όλους
το υ ς π ολιτικούς του λεγάμενου εθνικι
στικού χώρου και τη ς λαϊκής Δ εξιάς.
Είναι γνω στές άλλω στε οι ακραίες θέ
σεις του για το Σκοπιανό, οι ευλο γίες
του πριν από τ ις εκλογές στον Κ. Κα
ραμανλή, το παιχνίδι που κάνει με Καρατζαφέρηδες, Π απαθεμελήδες και
λοιπούς εθνικιστές. Δ ια θ έτει επιρροή
στην Ιεραρχία, συσπειρώνει κόσμο στη
Βόρεια Ελλάδα εμφ ανίζοντας χά ρ τες
από άμβωνος και μιλώ ντας για αλυ
τρω τισμό. Θα π αίξει γερ ά στη διαδοχή
καθώς σ τήριξε το ν Αρχιεπίσκοπο σε
δύσκολες στιγμές.
• Ο μ η τρ ο π ο λ ίτη ς Μ ε σ ο γ α ία ς Ν ικ ό 
λ α ο ς: Με σπουδές στην αστροφυσική
και θητεία στη ΝΑΣΑ, θεω ρ είται κληρι
κός νέας γενιά ς με ανοικτό μυαλό, χω
ρίς να έχει σ ημαδευτεί από «βυζαντινι
σμούς» και διαπλοκές και χω ρίς να έχει
εμπλακεί σε σκάνδαλα. Θ εω ρείται
αουτσάιντερ και θα π αίξει γερ ά μόνο
αν οι ιερά ρχες αποφασίσουν να κά
νουν στροφή και να ξεφ ύγουν από τη
«Χρυσοπηγή», τις άλλες π αραεκκλη
σ ιασ τικές οργανώ σεις και το ν κύκλο

του Χριστόδουλου. Έ χ ει ένα ακόμη
π λεονέκτημα: Είναι προσωπικός φίλος
με το ν ισχυρό υπουργό Επικράτειας,
Θοδωρή Ρουσόπουλο, κά τι που ενδε
χομένω ς π α ίξει ρόλο στην κρίσιμη
στιγμή.
• Ο μ η τ ρ ο π ο λ ίτ η ς Θ η β ώ ν Ιερώ νυ
μ ο ς : Αντίπαλος το υ Χριστόδουλου το
1998, με πολύ κακές σ χέσ εις μεταξύ
το υ ς τα πρώτα χρόνια, αλλά με προ
σπ άθειες να έλθουν πιο κοντά τελευ
τα ία . Έ χ ει χα ρ α κτηρ ίσ ει ντροπή τα σε
νάρια διαδοχής θέλοντας προφανώς
να μην καεί. Δ ια θ έτει ισχυρό λόγο στην
Ιεραρχία, σ τη ρ ίζετα ι από 12 ιεράρχες,
μεταξύ τω ν οποίων και ο απόλυτος
εχθρός του Χριστόδουλου, ο μητροπο
λ ίτη ς Ζακύνθου Χρυσόστομος ο οποί
ος ά νοιξε τη ν Τ ρίτη τη συζήτηση για τη
διαδοχή. Ο κ. Ιερώ νυμος ίσως να μην
θέσ ει υποψ ηφιότητα, αλλά ο λόγος
του μ ετρ ά ει πολύ και θα έχει καθορι
σ τικό ρόλο.
• Ο μ η τ ρ ο π ο λ ίτ η ς Σ π ά ρ τ η ς Ευστά
θ ιο ς : Α νήκει στην γ ενιά τω ν ΘΟρηδων,
γεννημένος το 1940, θα μπορούσε να
σ υγκεντρώ σ ει π ολλές αντίρροπες δυ
νά μ εις στην Εκκλησία. Στενός συνερ
γ ά τη ς του αρχιεπισκόπου και πρόε
δρος τη ς επ ιτροπ ής γ ια τα οικονομικά
τη ς Εκκλησίας (τα μεγάλα φιλέτα).
Π ολέμιος το υ Ο ικουμενικού Πατριάρ
χη, με φ ιλ ίες στον κύκλο τη ς Χρυσοπηγής και με σ τενή φ ιλία με βουλευ
τ έ ς τη ς Ν έας Δ ημοκρατίας στην Πελο
πόννησο.
• Ο ι μ η τ ρ ο π ο λ ίτ ε ς Σ ύ ρ ο υ Δ ω ρόθε
ο ς κ α ι Ξ ά ν θ η ς Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν : Ο μεν
πρώ τος α π οτελεί ένα από τα πρόσωπα
που θα μπορούσαν να πάρουν την «ευ
λογία» του Χριστόδουλου. Είναι μόλις
54 ετών, έχ ει ισ χυρές π λάτες στην ιε
ραρχία. Καθοριστικό ρόλο παίζει η
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ατενή φ ιλία του με το ν πρωτοσύγκελο τη ς Αρχιεπισκοπής, Θωμά
Συνοδινό.
Ο δεύτερος έχ ει ερ είσ μ α τα στην
ιεραρχία, αλλά και π ολιτικούς φ ί
λους στη Θράκη, ενώ δ ια τη ρ εί κα
λές σχέσεις με τη ν μουσουλμανι
κή κοινότητα.
• Πολύ σημαντική θ εω ρ είτα ι η
παρουσία του μ η τ ρ ο π ο λ ίτ η Δ η μ η τρ ιά δ ο ς Ιγ ν ά τιο υ , 51 ετώ ν και μ έ
λος της ομάδας τη ς Χρυσοπηγής.
Γνωστός από τις τη λεο π τικές του
εμφανίσεις στην NET («Αρχοντα
ρίκι»), έχει τη σ τήριξη το υ Αρχιεπ ι
σκόπου, αλλά και τω ν Χρυσοπηγητών, όπως του
Καλαβρύτων
Αμβρόσιου και Σάμου Ευσέβιου.
Έχει καταφ έρει να δ ια τη ρ εί χαμη
λούς τόνους, αλλά παρασκηνιακά
στήνει τον δικό το υ μηχανισμό
βοηθούμενος και από τ ις σ χέσ εις
του με κυβερνητικά σ τελέχη, αλλά
και με την τηλεόρασ η. Αρνητικό ε ί
ναι το γεγονός ό τι π ροέρχεται από
την μητρόπολη από τη ν οποία
προήλθε και ο νυν αρχιεπίσκοπος
και μάλλον σ ειρά έχ ει κάποια άλλη
περιοχή τη ς Ελλάδας.
• Τα ονόματα που βγαίνουν στο φως
είναι αρκετά και θα μπορούσαν να
μπουν γερά στο π αιχνίδι τη ς διαδοχής.
Για παράδειγμα, ο Π ε ιρ α ιώ ς Σ ε ρ α 

φ ε ίμ , 51 ετών, έχ ει αναπτύξει ισχυρές
π ολιτικές π αρέες, ενώ ήταν και συμμα
θητής του Κ. Καραμανλή. Επίσης, και ο
Σ τ α γ ώ ν Σ ε ρ α φ ε ίμ θα μπορούσε να ε ί
ναι η συντηρητική στροφή τη ς Εκκλη

σίας, μιας και έχει εκλεγεί την πε
ρίοδο τη ς Χούντας.
Η αυλή του Χριστόδουλου είναι
αυτή που μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στη διαδοχή του. Η
οδός Φιλοθέης θα είναι τις επόμε
νες εβδομάδες τόπος παρασκηνιακών ζυμώσεων. Για παράδειγμα,
ισχυρή παρουσία είναι ο πρωτοσύγκελλος τη ς αρχιεπισκοπής π. Θω
μάς Συνοδινός. Δ ιατηρεί θερμές τις
επαφές με τα στελέχη τη ς κυβέρ
νησης και των κομμάτων τη ς αντι
πολίτευσης -ακόμη και των αριστε
ρών. Επίσης, ο π. Τιμόθεος Ανθής,
εκπρόσωπος Τύπου του αρχιεπι
σκόπου, έχει τον τρόπο του, λένε
στην Αρχιεπισκοπή. Με τη στάμπα
του Μ ητσοτακικού ο Κωνσταντίνος
Πυλαρινός, διευθυντής των Οικο
νομικών Υπηρεσιών τη ς Εκκλησίας,
διαχειρίζεται το παγκάρι της
Εκκλησίας. Η σχέση του με τη Νέα
Δημοκρατία είναι δεδηλωμένη και
θα μπορούσε να επηρεάσει τις εξε
λίξεις. Τέλος, ο Δημήτρης Φουρλεμάδης, διευθυντής τη ς ΜΚΟ «Αλλη
λεγγύη» διατηρεί άριστες σχέσεις
με στελέχη τη ς κυβέρνησης, αλλά απο
τελ εί το «κόκκινο πανί» για ορισμένους
ιεράρχες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι κι
νείτα ι αυτόνομα χωρίς να ενημερώνει
την Ιεραρχία.

Καννιβαλισμός γύρω απο το δράμα του Χριστόδουλου
ποσβολωμένη, σαστισμένη στην αρχή, αγανακτισμένη
στη συνέχεια, σύμπασα η ελληνική κοινή γνώμη παρα
κολουθεί τ ις τελ ευ τα ίες η μ έρ ες το τελ ευ τα ίο επ ίτευγ
μα των τηλεοπ τικώ ν καναλιών: το μαραθώ νιο βλακείας και
απάνθρωπης αναλγησίας με θέμα το δράμα που περνά ο
Αρχιεπίσκοπος κ. Χ ριστόδουλος. Μια παρέλαση, στην
οποία δημοσιογράφ οι, π ολιτικοί, επ ιστήμονες και άλλοι,
σχετικοί και άσ χετοι, αναλύουν, εκφράζουν θέσ εις και
απόψεις, καταθέτουν μ α ρ τυρ ίες και κάνουν ό ,τι μπορούν
για να προβληθούν ή έστω να εκφράσουν τη δική του κα
χυποψία ο καθένας, σπιλώ νοντας αβασάνιστα ονόματα και
υπολήψεις ανθρώπων που, ακόμα και αν μπορούσαν ή
ήθελαν, δεν ήσαν π αρόντες για να αμυνθούν σ ’ αυτή την
παράνομη πέρα γ ια πέρα επίθεση.
Και το κακό είναι ό τι οι π ολίτες δεν μπορούν να απαλλα
γούν από αυτό τον κυνικό ανταγωνισμό τω ν καναλιών, στο
όνομα τάχα τη ς πληροφόρησης, δ ιό τι η παρέλαση γινόταν
ταυτόχρονα σε όλα τα κανάλια - μηδέ τη ς κρατικής τη λεό 
ρασης εξα ιρ ο υ μ ένη ς- και μάλιστα σε πολλές τω ν περιπτώ
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σεων με τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι έσπαζαν όλα τα
ρεκόρ ταχύτητας για να εμφανισθούν σε όσο το δυνατό πε
ρισσότερα.
Και μπορεί ο καθένας να έχει οποιαδήποτε διαφορά με
τον κ. Χριστόδουλο στο επίπεδο τω ν θεσμικών αρμοδιοτή
των του και του τρόπου που τις εφαρμόζει. Σε καμία περί
πτωση, όμως, δεν επ ιτρέπ εται να χρησιμοποιείται το καθα
ρά ανθρώπινο δράμα του ως μέσο προβολής διαφόρων
αυτόκλητω ν τιμητώ ν, γιατρώ ν και εισαγγελέω ν των κανα
λιών, ή το ξεκαθάρισμα επαγγελματικώ ν διαφορών κάποι
ων άλλων και βεβαίω ς το κυνήγι τη ς τηλεθέασης των κανα
λιών.
Επ ιτέλους, ο κ. Χ ριστόδουλος, εκτό ς όλων τω ν άλλων,
έχ ει επίσης, όπως και κάθε ένας π ολίτης αυτής τη ς χώ
ρας, το ανα φ α ίρετο και νομικά κατοχυρω μένο δικαίω μα
του απορρήτου τω ν σχέσεω ν με το υ ς θεράπ οντες γ ια 
τρ ο ύ ς του. Έ να θέμα που επ ιτέλους θα πρέπει να απα
σ χολήσει το π ερίφ ημο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρα-
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Προγραμματικές δηλώσεις
μηδενικής ανάπτυξης
του Γ ιάννη Κουρταλιωτη

Η τοποθέτηση του Κώστα Καραμανλή επί των προγραμματικών δηλώσεων
της κυβέρνησης του είχε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της πολιτείας του
πρωθυπουργού τα σχεδόν 4 χρόνια που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δηλαδή
άφθονος βερμπαλισμός και πολλά μεγάλα λόγια χωρίς ουσία και χωρίς
συγκεκριμένο και σαφή σχεδίασμά, πληθωρισμός ελιγμών και
πολιτικαντισμού και απέραντη κενολογία από αυτή που υποτίθεται ότι ηχεί
ευχάριστα στα αυτιά. Και πίσω από όλα αυτά, η περίφημη πλέον «κρυφή
ατζέντα» της κυβέρνησης, για την οποία τόσα πολλά ακούγονται και τόσο
πολλά λέγονται από τους διορισμένους κυβερνητικούς υπαλλήλους που
παριστάνουν τους σοφούς -σ α ν την περίπτωση του Αναλυτή- αλλά ελάχιστα
λέγονται ευθέω ς από την ίδια την κυβέρνηση.

ια να παραθέσει κανείς όλες τις
κενές περιεχομένου κοινοτοπίες
που συμπεριέλαβε ο πρωθυ
πουργός στο λόγο του, θα έπρε
πε να αναπαραγάγει το μεγαλύ
τερο μέρος από την τεσσάρων χιλιά
δων λέξεων ομιλία που εκφώνησε στη
Βουλή. Από στερεότυπα του τύπου
«πεμπτουσία της πολιτικής μας είναι ο
άνθρωπος» έως ταυτολογίες που δεν
σημαίνουν τίποτα απολύτως. Όπως η
αποστροφή «η στρατηγική που ακο
λουθούμε είναι δεδομένη. Αποκλείου
με άγονες αντιπαραθέσεις, πρακτικές
οξύτητας, μεθοδεύσεις πόλωσης. Εί
μαστε σταθερά προσηλωμένοι στο τρίπτυχο διάλογος, συνεννόηση, σύνθε
ση. Διάλογος για την επίτευξη αποτε
λέσματος. Συνεννόηση για την αντιμε
τώπιση προβλημάτων. Σύνθεση για την
επίτευξη κοινών στόχων». Η πρωθυπουργική τοποθέτηση έμοιαζε με μια
απέραντη αοριστολογία. Και πριν βια
στούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως εξ
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αυτού «ασήμαντη», ας παρατηρήσου
με ότι η αοριστολογία είναι ένα φαινό
μενο ιδια ίτερα επικίνδυνο στην π ολιτι
κή και εξα ιρ ετικά ανησυχητικό για τη
δημοκρατία. Σε ό ,τι αφορά μάλιστα την
Ελλάδα, που είναι μια χώρα που βρί
σκεται στην πρωτοπορία τω ν ελασ τι
κών σχέσεων εργασίας, τη ς επισφάλει
ας, τη ς εγκατάλειψ ης τω ν πολιτικών
για το περιβάλλον και τω ν ανισοτήτων,
η αοριστολογία δεν προμηνύει τίπ οτε
το καλό για την κοινωνία συνολικά.
Η ΚΡΥΦΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
Ωστόσο, από τ ις τοπ οθετήσ εις του
Καραμανλή και τω ν υπουργών το υ έγ ι
ναν προφανείς οι π ρ οτερ α ιότητες τη ς
κυβερνητικής π ολιτικής γύρω από τ ις
οποίες κινείτα ι άλλω στε και η κρυφή
ατζέντα. Στην ομιλία Καραμανλή γ ίν ε
τα ι λόγος για την «εξυγίανση τω ν
ΔΕΚΟ» και την ανάγκη «εξοικονόμη
σης πόρων» και μάλιστα αμέσω ς μετά
την αναφορά του ό τι επ ίκειτα ι «επέκτα

ση τω ν Συμπράξεω ν το υ Δημόσιου με
το ν Ιδιω τικό Τομέα». Στην ουσία πρό
κ ειτα ι γ ια ευ θ εία δήλωση ό τι η κυβέρ
νηση θα επ ιχειρή σ ει να βάλει το ιδιωτι
κό Κεφ άλαιο ακόμα πιο βαθιά στις επι
χειρ ή σ εις κοινής ω φ έλειας, προκειμένου α υ τές να πάψουν να είνα ι αυτό που
λ έει το όνομά το υ ς. Στο τέλ ο ς της πε
ρασμένης εβδομάδας μάλιστα εμφανί
στηκαν στον Τύπο δηλώ σεις του Χατζηδάκη που μιλούσαν γ ια σχέδιο πώ
λησης ή κλεισ ίμ α το ς τη ς Ολυμπιακής
μέσα στην άνοιξη, ώ στε το θέμα να
έχ ει κλείσ ει πριν τ ις καλοκαιρινές δια
κοπές. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να
μην εκ μ ετα λ λ ευ τεί η ίδ ια την καλύτερη
π ερίοδο γ ια τ ις κρ α τικές αερογραμμές
(είτε γ ια να βοηθηθεί η εξυγίανση είτε,
σε τελ ικ ή ανάλυση, γ ια να ανέβει η τιμή
τη ς), αλλά να τη ν π ροσφ έρει ως δώρο
σε κάποιον ιδιώ τη ή σ τις ανταγωνίσ τρ ιες ετα ιρ είες.
Άλλη π ροτερ α ιότητα που έθεσε η κυ
βέρνηση, τόσ ο μέσω τω ν τοποθετήσε
ων Καραμανλή όσο και με την ομιλία
Αλογοσκούφη, ήταν ο μηδενισμός του
ελλείμ μ α το ς και μάλισ τα μέχρι το
2010. Το «κυνήγι τω ν ελλειμμάτων» εί
ναι βέβαια το αγαπημένο σπορ της Κο
μισιόν, που βασ ίζει σε αυτό σκληρές
μονετα ρ ισ τικές και βαθιά αντιαναπτυξια κές π ολιτικές. Στην Ελλάδα, συγκε
κριμένα, ένας τέτο ιο ς στόχος σημαίνει
ό τι όλη η οικονομική π ολιτική της χώ
ρας υπ άγεται σε μία άνευ πραγματι
κού αντικειμένου σταθεροποίηση και
με εξα ιρ ετικ ά αμφ ίβολα αποτελέσμα
τα σε κάθε περίπτωση.
Η ΧΥΛΟΠΙΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΕΠ
Το ζήτημα γ ίν ετα ι ακόμα πιο σοβαρό
αν προσθέσουμε τη ν ζεστή χυλόπιτα
που έφ α γε η κυβέρνηση στο ζήτημα

της αύξησης του ΑΕΠ κατά 25%. Η Ευ
ρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε μόλις 9%
αύξηση του ΑΕΠ, κά τι που στην πράξη
καθιστά το ενδεχόμενο να επ ιτευχθεί ο
μηδενισμός του ελλείμ μ α το ς σε λιγ ό 
τερο από 2,5 χρόνια σενάριο επ ιστη
μονικής φαντασίας. Στην πράξη, η αρ
νητική απάντηση τη ς ΕΕ θα έπρεπε να
οδηγήσει την κυβέρνηση σε άμεση αλ
λαγή στόχου. Αυτό όμω ς δεν συνέβη.
Επομένως, η «εξοικονόμηση πόρων»
στην οποία α να φ έρ ετα ι η κυβέρνηση
θα έρθει μέσα από την επιβάρυνση τω ν
λαϊκών στρωμάτων, μια ιδ έα τη ς οποί
ας μπορεί ο καθένας να π άρει μέσω
του προσχέδιου του εφ ετινο ύ προϋπο
λογισμού.
Χωρίς λοιπόν να ονομάζει τ ις π ολιτι
κές τη ς η κυβέρνηση, τ ις π ροσδιορίζει
μέσω τη ς σ τοχοθεσίας τη ς. Η μείωση
των κοινωνικών δαπανών, ιδ ια ίτερ α
εκείνων για τη ν Υ γεία και τη ν Π αιδεία
και την Έ ρευνα, είνα ι η πρώτη συνέ
πεια και είνα ι μια εγκληματική π ολιτική
σε μία χώρα σαν τη ν Ελλάδα όπου το
επίπεδο τω ν δημόσιω ν κοινωνικών
υπηρεσιών είνα ι χαμηλότατο. Προμηνύει επίσης μια -ή δ η δια κηρ υγμένη μονομερώς σκληρή φ ορολογική πολι
τική. Είναι χα ρακτηρισ τικό ό τι οι έμ μ ε
σοι φόροι, που μοιράζονται ισομερώ ς
-δηλαδή εντελώ ς ά δ ικ α - σε υψηλά και
χαμηλά εισοδήματα είνα ι αυξημένοι
κατά 50% σε σχέση με την αύξηση του
ΑΕΠ και 40% σε σχέση με το υ ς άμε
σους φόρους, που διανέμοντα ι αναλο
γικά κατά εισόδημα.
Ταυτόχρονα, η μονεταρισ τική και έτσ ι
κι αλλιώς ουτοπική στόχευση για μηδε
νισμό του ελλείμμ α το ς, σημαίνει και
μηδενισμό τω ν δημόσιω ν επενδύσεων
που θα στόχευαν στην ενίσχυση τη ς
απασχόλησης, την ανάπτυξη και την
ανακούφιση τω ν λαϊκώ ν στρωμάτων. Η
θολή προεκλογική π αροχολογία τη ς
κυβέρνησης, που απευθυνόταν έτσ ι κι
αλλιώς σε μη παραγω γικά κοινωνικά
στρώματα και δεν ακουμπούσαν ούτε
κατ’ ελάχιστο τη ν αξία τη ς εργασ ίας
στην Ελλάδα, απ οδεικνύεται μπαλόνι
από ήλιο, που ξεφ ουσκώ νει χω ρίς να
σκάσει.
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Η κυβέρνηση δια τήρ η σ ε με τ ις προγραμματικές τη ς δηλώ σεις την ασά-

φ εια γύρω από τη μεταρρύθμιση - απορύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα,
μια ασάφ εια που ήρθαν βέβαια να διαλύσουν ο Αναλυτής και ο Γκαργκάνας
με τ ις π ροτάσεις τους. Ο υσιαστικά
όμω ς η ίδια η θέσπιση κινήτρων για πα
ραμονή στη εργασ ία μετά τη συμπλή
ρωση του συντάξιμου χρόνου αποτε
λ εί de facto επέκταση τω ν χρόνων ερ 
γασίας. Κι αυτό γ ια τί δεν συνοδεύεται
από μέτρα χτυπήματος τη ς επισφάλει
ας στην εργασ ία τω ν νέων, κάτι που
σημαίνει ό τι το μεγάλο ποσοστό ανα
σφάλιστω ν εργαζόμενω ν που μπαί
νουν τώ ρα στην παραγωγή θα κατοχυ
ρώ σει κάποια ασφαλιστικά δικαιώ ματα
πολύ αργά και άρα θα εξαναγκασ τεί να
συνεχίσει να δουλεύει για να εξασφ α
λίσ ει μια στοιχειω δώ ς αξιοπρεπή σύ
νταξη.
Επίσης, απερίγραπτα κενός ήταν ο
κυβερνητικός λόγος σε σχέση με την
ενίσχυση τω ν πυρόπληκτων περιοχών.
Ανάμεσα στα παχιά και συγκινητικά λό
για, ο πρωθυπουργός ξέχασε να ανα
φ έρ ει ένα έστω συγκεκριμένο μέτρο
που θα επ ιτρέψ ει στην οικονομία να
λειτουργήσ ει ξανά στην κεντρική και
τη δυτική Πελοπόννησο. Μαζί ξέχασε
να αναφ ερθεί και σε μέτρα ανακούφι
σης τω ν κατοίκων τω ν περιοχών αυ
τών, θεωρώντας ενδεχομένω ς ό τι τα 3
χιλιάρικα του Σεπτέμβρη το υ ς έλυσαν
το πρόβλημα. Με την επισήμανση βέ
βαια ό τι ακόμα και τα όποια τέτο ια μέ
τρ α θα ήταν ανεπαρκή, εάν δεν συνο-

δεύονταν με ένα πλάνο παραγωγικής
ανασυγκρότησης τω ν περιοχών.
0 ΝΟΜΟΣ
Τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημα
ντική αναφορά, η εξα γγελία του πρω
θυπουργού ό τι π ρόκειται να αλλάξει
τον εκλογικό νόμο επί το δυσαναλογικότερο. Εδώ προκύπτει, πρώτα από
οτιδήπ οτε άλλο, ένα ηθικό πρόβλημα.
Ο πρωθυπουργός που εξελέγη με το
41% τω ν ψήφων και το 30% τω ν εγγε
γραμμένων, όχι απλά δεν είχε τη σ τοι
χειώ δη ευθιξία να αναγνωρίσει ό τι απέ
ναντι του έχει μια πολύ ευρεία πλειοψηφία με την οποία ο φ είλει να συνεν
νο είτα ι πριν πάρει οποιαδήποτε από
φαση, αλλά εκδηλώ νει την επιθυμία να
φ τιά ξει ένα νόμο που να του επ ιτρέπει
να κυβερνά με ακόμα μικρότερο ποσο
στό.
Η αλλαγή του νόμου αυτού ωστόσο
συνιστά και μια κατάφωρη δημοκρατι
κή οπισθοχώρηση, στο βαθμό που βρί
σ κεται σε καταφανή αντίθεση με το
πνεύμα τη ς λαϊκής ψήφου που σε κα
μία περίπτωση δεν έδ ειξε να θεω ρεί
αναγκαίες τ ις ισχυρές κυβερνήσεις και
αποδυνάμωσε τα κυβερνητικά κόμμα
τα κατά 7 μονάδες. Κινδυνεύει δε να
καταλήξει ανέκδοτο, γ ια τί εάν όπως
όλα δείχνουν εφ αρμοσ τεί σ τις μεθεπό
μενες εκλογές, είναι πολύ πιθανό να
βρει μπροστά του πολιτικούς συσχετι
σμούς που θα αποκλείουν την αυτοδυ
ναμία ανεξαρτήτω ς νόμου.
<$ί^
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Ο νικητής παίρνει λίγα
και ο χαμένος τον... Σημίτη
του Γιάννη Ανδρουλιδάκη

Μετά και την πρώτη μετεκλογική σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ,
που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Οκτώβρη στο ξενοδοχείο Intercontinental,
κάποια πράγματα άρχισαν να ξεκαθαρίζουν στο κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Εάν νέες απρόοπτες ανατροπές δεν συμβούν, όλα δείχνουν
ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα επανεκλεγεί στην προεδρία του κινήματος, είτε
στις 11 Νοέμβρη -όπως είναι και το πιθανότερο- είτε μία εβδομάδα αργότερα,
αν τυχόν χρειαστεί και δεύτερη ψηφοφορία. 0 βασικός του αντίπαλος Βαγγέλης
Βενιζέλος, από την άλλη πλευρά, κατόρθωσε, με τις επαναλαμβανόμενες
αστοχίες του, κάτι που έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο νωρίς το βράδυ της 16ης
Σεπτέμβρη: όχι μόνο να ξοδέψει όσο προσωπικό κύρος και δυναμική διέθετε,
μέσα σε λιγότερες από 20 ημέρες, αλλά και να προσδώσει στο ίδιο διάστημα
μια ορισμένη νέα δυναμική στον πρόεδρο εκείνον του ΠΑΣΟΚ που το οδήγησε
στη μεγαλύτερη εκλογική συντριβή της ιστορίας του και έδειχνε να έχει χάσει
οποιαδήποτε συναίσθηση και πολιτικό έλεγχο της κατάστασης.
συνεδρίαση του Εθνικού Συμ
βουλίου έβγαλε νικητή τον Γιώργο Παπανδρέου, όχι μόνο για τί
αυτός κέρδισε τα περισσότερα
χειροκροτήματα ανάμεσα στους
ομιλητές υποψηφίους, αλλά κυρίως
για τί απέδειξε ότι στο διάστημα αυτών
των τριών εβδομάδων μπόρεσε με ευ
κολία να περάσει από τη θέση του απο
λογούμενου στη θέση του τιμητή, ανα
γκάζοντας ταυτόχρονα τον Βαγγέλη
Βενιζέλο να διανύσει την ακριβώς αντί
θετη πορεία. Είναι άλλωστε χαρακτηρι
στικό ότι την επομένη της συνεδρίασης
διέρρεαν, από τους υποστηρικτές τής
υποψηφιότητας Παπανδρέου, πληρο
φορίες για «κεφάλια υπονομευτών που
θα πέσουν» την επομένη τη ς επανεκλο
γής του. Έ τσ ι ώστε να δημιουργείται η
εντύπωση ότι οι συσχετισμοί που δημιουργούνται οδήγησαν και την αμετροέ
πεια σε αλλαγή στρατοπέδου.

Η

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Είναι αρκετοί οι λόγοι που οδήγησαν
σε αυτή την αλλαγή συσχετισμών, που
έφ ερε τον απερχόμενο πρόεδρο να
π ροηγείται σαφώς στα προγνωστικά

έναντι του κυριότερου δελφίνου του,
ανστρέποντας μια διαφορά 43 μονά
δων (!) που εμφανιζόταν σ τις πρώτες
μετεκλογικές δημοσκοπήσεις. Οι πε
ρισσότεροι σχετίζονται με ξεκάθαρα
λάθος εκτιμήσ εις τη ς πλευράς Βενιζέ
λου· αλλά δεν πρέπει να σταθούμε μό
νο σε αυτό. Το πολιτικό επ ιτελείο που
βρέθηκε εξαρχής στο πλευρό του Γ.
Παπανδρέου έδ ειξε σε αυτό το διάστη
μα και μεγαλύτερη πολιτικοποίηση και
καλύτερη ανάγνωση τη ς σημερινής,
εξα ιρ ετικά δύσκολης, για το ΠΑΣΟΚ
κατάστασης.
Οι αστοχίες τις οποίες χρεώ θηκε αρ
κετά νωρίς και από όλους σχεδόν ο Ευ.
Βενιζέλος (επιλογή του χώρου του
Ζαππείου για την ανακοίνωση τη ς υπο
ψ ηφιότητάς του και μάλιστα το ίδιο το
βράδυ των εκλογών, αναφορά στον
εαυτό του ως «μελλοντικού ηγέτη τη ς
παράταξης», προσπάθεια να δοθούν
υπερβολικές διαστάσεις στο γραφικό
συμβάν με τον καφέ στην Χαριλάου
Τρικούπη κ.ά.) θα είχαν πιθανότατα πε
ριορισμένη εμβέλεια εάν ο βουλευτής
Θεσσαλονίκης δεν έδειχνε να βρίσκε
τα ι σε τέτο ιο βαθμό εκτός τόπου και
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χρόνου αναφορικά με το στρατηγικό
χαρακτήρα και τη σημασία τη ς ήττας
που υπέστη το ΠΑΣΟΚ σ τις 16 Σεπτέμ
βρη. Ό λη η σ τρατηγική Βενιζέλου, κι
νήθηκε γύρω από τη ν παραδοχή ότι το
ΠΑΣΟΚ π αραμένει η ηγεμονική πολιτι
κή δύναμη στην ελληνική κοινωνία και
το μόνο που το υ λείπ ει είνα ι ο ηγέτης
που θα π είσ ει και γ ια να τη μετασχημα
τίσ ει σε εκλογική πλειοψ ηφία. Πρόκει
τα ι γ ια μια άκομψη αντιγραφή της
σ τρατηγικής που ακολούθησε ο Σημί
τη ς το 1996. Μόνο που τό τε το ΠΑΣΟΚ
απ οτελούσε π ράγματι ηγεμονική πολι
τική δύναμη, κά τι που δεν συμβαίνει
σήμερα.
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Η πρώτη απογοήτευση για τον Βενιζέ
λο ήρθε από αυτά ακριβώ ς τα «οργανω
μένα συμφέροντα» που καταγγέλθηκε
ότι τον στήριζαν. Πράγματι, ένα μεγάλο
μέρος του επ ιχειρηματικού χώρου, που
στην κοινή συνείδηση έχ ει συνδεθεί με
τη διαπλοκή, έσπευσε να στηρίξει εξ
αρχής την υποψηφιότητα του. Μόνο
που, αντίθετα με ό ,τι συνέβη το 1996,
όταν η υποστήριξη στον Σημίτη είχε
στρατηγικό χαρακτήρα για τα ίδια επι
χειρηματικά συμφέροντα και ακολου
θήθηκε με επιμονή μέχρι τέλους, η υπο
στήριξη στον Βενιζέλο ήταν πολύ πιο
χαλαρή και η υπαναχώρηση από αυτήν
πολύ πιο εύκολη.
Τα ΜΜΕ δεν βρήκαν κανένα λόγο να
διακινδυνεύσουν να πληρώσουν το δι
πλό κόστος που θα μπορούσε να συνε
πάγεται, αφενός μια πιθανή ήττα του μεγάλαυχου πολιτικάντη, αφετέρου η με
γάλη έκθεσή το υ ς στην κοινή γνώμη, ως
συγκροτημάτων που ανεβοκατεβάζουν
ηγεσίες. Και όλα αυτά, τη στιγμή που το
ΠΑΣΟΚ βιώνει μια τόσ ο ξεκάθαρη (σε
όλους πληντου Βενιζέλου όπως αποδεί
χθηκε) κρίση ταυτότητας, ώστε η επα
ναφορά του στην εξουσία θα παρέμενε
εξαιρετικά δύσκολη με οποιαδήπστε

ηγεσία και με οποιαδήποτε στήριξη.
Το δεύτερο σ τρα τηγικό λάθος του
Βενιζέλου υπήρξε η επιλογή του να
διατηρήσει ανέπαφη τη ν απέραντη θο
λούρα γύρω από τ ις π ο λιτικές θέσ εις
που πρεσβεύει. Την ώρα που ακόμα
και ο σουλτάνος τη ς π ολιτικής ακατα
ληψίας Γιώ ργος Παπανδρέου κατα
νόησε (ή του υπέδειξαν) ό τι είνα ι υπο
χρεωμένος να ψ ελλίσ ει κά τι τ ι το σ το ι
χειωδώς σ υγκεκριμένο (έστω αποδοκιμάζοντας την π ολιτεία Σημίτη), γ ια να
σ τείλει το μήνυμα ό τι αντιλα μβά νεται
τη συνολική κοινωνική αποδοκιμασία
προς το ΠΑΣΟΚ, ο «χαρισματικός»
δελφίνος του επ ιμένει να κινείτα ι επί
πολιτικών νεφελω μάτω ν και να ζητά να
τον εκλέξουν πρόεδρο για να οδηγή
σει το άγιο κόμμα στη νίκη. Ό μω ς, τ ι ε ί
δους «χαρισματικός» είνα ι αυτός, που
το πολιτικό το υ μυαλό δεν το υ κόβει
ούτε καν για να κατα λάβει ό τι το
ΠΑΣΟΚ έχ ει απ ολέσει τη ν κοινωνική
εμπιστοσύνη και, γ ια να τη ν ξανακερδί
σει, πρέπει να π ροτείνει υποτυπωδώς
κάποιο νέο σχέδιο;
0 ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΗΜΙΤΗΣ
Ο τρ ίτο ς παράγοντας που ανέστρεψ ε
το κλίμα υπέρ του Παπανδρέου, ήταν η
θέση Σημίτη. Η π ερίφημη συνεδρίαση
της Κοινοβουλευτικής Ο μάδας, η
οποία επ ιχειρήθηκε να παρουσιασθεί
ως «αυτοκτονία» του Παπανδρέου,
υπήρξε τελικά ο βατήρας τη ς επέλα
σής του. Η επικοινωνιακή ταύτισ η του
Βενιζέλου με τον πρώην πρωθυπουργό
τον χρέωσε εύλογα με όλα τα λαϊκά
απωθημένα τη ς π εριόδου 1996-2004.
Και δεν είνα ι και λίγα. Ο π ρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ από την άλλη, επ ιτιθέμενος
στον Σημίτη και τη θη τεία του, βρήκε το
μήνα που θρ έφ ει το υ ς άλλους έντεκα.
Όσοι τουλάχιστον προθυμοποιούνται
να λησμονήσουν ό τι ο Γιώ ργος Παπαν
δρέου υπήρξε αρχικά υπουργός Παι
δείας και αργότερα -επ ί πολλά έ τ η υπουργός Εξω τερικώ ν σ τις κυβερνή
σεις Σημίτη, ευχαρίστω ς βλέπουν τον
πιο αντιπαθή στην κοινωνία π ολιτικό
που γνώρισε η μεταπ ολιτευτική Ελλά
δα μετά το Μ ητσοτάκη να μετατρέπ εταισ το καθαρτικό δοχείο το υ ΠΑΣΟΚ.
Η ίδια η στάση Σημίτη, που δεν τό λ 
μησε να π αρουσιαστεί στο Εθνικό Συμ
βούλιο του ΠΑΣΟΚ και να ανα μετρηθεί

Ο Γιώργος «ξεχασε» τώρα ότι είχε καλέσει ο ίδιος τον «καταλληλότερο» στο μπαλκόνι
κατά την τελευταία προεκλογική του ομιλία και μάλιστα ανέφερε ότι επιφυλάσσει
«Θεσμικό ρόλο» στο ΠΑΣΟΚ για τον Κώστα Σημίτη.
με τ ις ευθύνες του και τη ν κριτική που
του ασ κείται, βολεύει τα μάλα το ν Πα
πανδρέου, μια που συνειρμικά παρα
πέμπει σε αυτό που ο π ρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ κα τηγορ εί το ν πρώην πρωθυ
πουργό ό τι έκανε και το 2004. Είναι δε
προφανές, ότι, για το ν Γιώργο Παπαν-

0 κίνδυνος για τον Παπανδρέου
είναι να καταλάβει η βάση του
ΠΑΣΟΚ πριν τις 11/11 ότι η όψιμη
επίθεση του στο Σημίτη είναι κενή
πολιτικού περιεχομένου

δρέου, οι σ υνεχείς προσβολές προς
το ν Κώστα Σημίτη αποτελούν κύρια τα 
κτική, με σκοπό να πιστω θεί ένα κομ
μάτι από τη λαϊκή αγανάκτηση που
εκείνο ς είχε συσσω ρεύσει γύρω από
την πολιτική του. Και διόλου τυχαίο ε ί
ναι ό τι στο επ ιτελείο του Γ. Παπανδρέ
ου πρω ταγω νιστικό ρόλο έχουν π ολιτι
κοί τέω ς σ ημιτικοί που εκ θέσεω ς βίωσαν, στο σύνολό τη ς και στην ουσία
τη ς, αυτή την αγανάκτηση, ειδικά των
εργαζομένω ν (Ρέππας, Πολυζωγόπουλος κ.ά.).
ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΕΝΟ
Από τ ι κινδυνεύει μέχρι τις 11 Νοέμ
βρη ο Γιώ ργος Παπανδρέου; Από την
π ιθανότητα να γ ίνει ορατό, αυτόν τον
τελ ευ τα ίο μήνα, ό τι πίσω από την όψι
μη επίθεσή του στα πεπραγμένα του
εκσυγχρονισμού υπάρχει ένα απόλυτο

κενό συγκεκριμένω ν προτάσεων. Ό τι
πουθενά στο λόγο του δεν περιγράφετα ι πώς θα γίνει να ανέβει το λαϊκό ε ι
σόδημα στην Ελλάδα, με ποιο τρόπο
θα εξασ φ αλισ τεί δωρεάν και ελεύθερη
πρόσβαση για όλους σε π οιοτικές υπη
ρεσ ίες στην Παιδεία και την Υγεία.
Πώς θα αντιμετω π ισθείτο τεράσ τιο ζή
τημα τη ς ανασφάλιστης και τη ς επι
σφαλούς εργασίας που π ετάει εκτός
συστήματος εκατοντάδες χιλιάδες νέ
ους εργαζόμενους και παράλληλα πώς
θα υπάρξει μια νέα δημόσια επένδυση
στην κοινωνική ασφάλιση, χωρίς το βά
ρος να π έφ τει στις πλάτες του ασφαλι
σμένου. Αν η βάση του ΠΑΣΟΚ κατα
λάβει εγκαίρω ς ό τι κανένα τέτο ιο «νέο
συμβόλαιο» δεν τη ς π ροτείνεται, είναι
λογικό να επ ιστρέφ ει στο κριτήριο του
«καταλληλότερου». Κι εκεί ο Παπαν
δρέου υστερεί.
Το στοίχημα για την κοινωνία βέβαια,
δεν π αίζεται καθόλου στο ερώ τημα
Παπανδρέου ή Βενιζέλος. Το στοίχημα
π αίζεται στην κοινωνική δράση και τις
π ολιτικές επ ιλογές που θα επιτρέψουν
το άνοιγμα τη ς προαναφερθείσας
ατζέντας με όρους κοινωνικής πλειοψηφίας και πολιτικής ηγεμονίας. Και
βέβαια, π αίζεται κατά κύριο λόγο
εκτό ς ΠΑΣΟΚ. Έστω κι εάν ούτε το
συνδικαλιστικό κίνημα ούτε η Αριστε
ρά δείχνουν σήμερα ικανές να το πράξουν, την ικανότητα τελικά την καθορί
ζουν και οι συνθήκες και οι ευκαιρίες.
Και η οργάνωση τη ς κοινωνικής δυσα
ρέσκειας απ οτελεί για κάθε κομμάτι
τη ς Α ριστερός, από τα αριστερά υπό
λοιπα τη ς σοσιαλδημοκρατίας έως την
άκρα Αριστερά, την μεγάλη ευκαιρία
τη ς εποχής μας. Ιδού η Ρόδος...
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Πιέζεται να αποσύρει την υποψηφιότητα
του ο Βενιζέλος
του Νίκου Καραμπάση

ην Τρίτη 9 Οκτωβρίου στην πρώ
τη του σελίδα το Βήμα (Χρ. Λαμπράκης - Στ. Ψυχάρης) σχολία
ζε ως εξής τα αποτελέσματα του
Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μετά και από τη συνέντευξη (την
Δ ευτέρα το βράδυ στο Alter και τον Ν.
Χατζηνικολάου) του Γιώργου Παπανδρέου «ζωντανά» από το «Καστρί»: «Η
πρώτη φάση των~διαβουλεύσεων στο
ΠαΣοΚ για εκλογή ηγεσίας τελείωσε αί
σια - σχεδόν! Το μεν θετικό συμπέρα
σμα είναι πως όλοι δέχονται ότι μόνον
ενιαίο και αδιάσπαστο κόμμα μπορεί να
διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώ 
ρας. Το... ολιγώτερον Θετικό στοιχείο
ήσαν οι ανόητες αναφορές σε συνωμο
σίες, συμφέροντα και υπονομεύσεις,
για να δικαιολογηθεί η πικρή αποτυχία.
Ο κίνδυνος από τέτοιες πεζοδρομιακές
κουβέντες είναι να δημιουργήσουν νο
σηρό κλίμα προγραφών. Κάθε δημο

Τ
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το ν Γιώ ργο Παπανδρέου και με το τι
π ραγματικά θα γ ίν ει μ ετά την 11η Νο
εμβρίου, οπ ότε το ΠΑΣΟΚ θα επιλέξει
το ν νέο του αρχηγό. Ο Γιώ ργος Παπαν
δρέου είνα ι απόλυτα πεπεισμένος -και
στο ΠΑΣΟΚ το αναγνωρίζουν στις κατ'
ιδίαν σ υζητήσεις το υ ς - ό τι «ναι, υπάρ
χουν εξω θεσμικά κέντρα που θέλουν να
παίξουν ρόλο στο θέμα της ηγεσίας του
ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν συμφέροντα». Και
όπως είπ ε στο Alter το υ Γ. Κουρή, που
τον καθυβρίζει καθημερινά από την Αυ
ριανή, «τη μάχη για την αυτονομία της
πολιτικής θα τη δώσω μέχρι το τέλος,
δεν θα υποκύψω σε καμία πίεση, δεν θα
κάνω κανένα χατίρι, αυτή είναι η παρά
δοση του Γεωργίου Παπανδρέου και
τουΑνδρέα. Υπήρχε πάντα προσπάθεια
να χειραγω γηθεί το ΠΑΣΟΚ. Είμαι απο
φασισμένος να συγκρουστώ, θέλω κα
θαρές σ χέσ εις μ ε τα ΜΜΕ».
Αυτό είνα ι και το «κουμπί» του Γ. Πα
κρατικός σχηματισμός μπ ορεί (και πρέ
πει) να επιτρέπει την υποβολή διαφ ορε πανδρέου με το υ ς, κατά Κ. Καραμαν
τικών απόψεων, για συζήτηση» (Βήμα , λή, «νταβατζήδες» ή τη ν «διαπλοκή»,
κατά το ν ορισμό Μ ητσοτάκη. Ο Γιώρ*
Τρίτη 9 Οκτωβρίου).
Ενα μήνα νω ρίτερα, την Κυριακή 9 γο ς Παπανδρέου όταν βρισκόταν με
Σεπτεμβρίου (μία εβδομάδα πριν από το υ ς Γ. Μπόμπολα, Χρ. Λαμπράκη
κ.λπ. π ροτιμούσε να συζητά για την κατις βουλευτικές εκλογές), πάλι στην
ρ έτα-καρ έτα και άλλα οικολογικά και
πρώτη σελίδα του, το Βήμα με την υπο
π ολιτισ τικά δρώ μενα παρά για «μπίζ
γραφή του εκδότη-διευθυντή του κ. Στ.
Ψυχάρη και με τίτλ ο «Επιλογή» κα τέ νες». Δ εν αναγνώ ριζε σ τους «μεγαλοεκδότες» το δικαίω μα να του επιβάλ
ληγε: «Οι ψηφοφόροι θα διαλέξουν
έστω μόνο μ ε την καρδιά, αφήνοντας
λουν π ολιτικές πρόσωπα και κυρίως να
για το χρόνο μετά τις εκλογές την αυτο δ ιαπ ραγματευτεί μαζί το υ ς «δουλειές
νόητη κριτική εκτίμηση των πραγμάτων.
αφού π άρει τη ν εξουσία». Κι αν μέχρι
Απορρίπτουμε την ιδεολογία και την κυ τις εκλο γές τηρ ο ύσ ε μια επιφυλακτική
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επ ιλέ
στάση, φ οβούμενος τη ν μεγαλύτερη
γομε για λόγους ιδεολογικής συνέπει
αντίδραση το υ ς -α φ ο ύ «λίγο» τον ανέ
ας την ψήφο στο ΠαΣοΚ -κ α ι οψόμεθα
βαζαν «ανεπαρκή» το ν κατέβαζαν-τώ 
εις Φιλίππους»!
ρα πια, μετά τη συντριβή υιοθέτησε το
Ό λα αυτά τα γράφουμε γ ια τί έχουν
«ο βρεγμένος την βροχή δεν τη φοβά
άμεση συνάφεια με το τ ι πραγματικά
ται» και αποφάσισε να το υ ς κηρύξει
προηγήθηκε τω ν εκλογών σε σχέση με
τον πόλεμο.
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Όταν ρω τήσαμε σ τενό του σ υνεργά
τη «και, καλά, ελπ ίζει τώ ρα, μέσα από
αυτή την δεινή θέση και τη ν αμφ ισβή
τηση ότι θα ανακάμψ ει και θα κερδίσ ει
την εξουσία κόντρα και στους μεγαλοεκδότες τη ς π αράταξης του»; Μας
απάντησε ό τι «τώρα θ α ... ακούσ ετε κοντσέρτο για πολυβόλα». Το π ερίεργο
είναι ότι σε αυτή τη μάχη δεν θα έχ ει
«σύμμαχο του» το ν Κ. Καραμανλή, ο
οποίος αρχικά επίσης ξεκίνησ ε «ανέν
δοτο πόλεμο με τη ν διαπλοκή» αλλά
πλέον έχει σ υμβιβασ τεί σε όλα. Και
ενώ ήταν υπέρμαχος τη ς άποψης ό τι η
Πολιτική είνα ι πάνω από τη ν Ο ικονο
μία, τώ ρα δ είχνει να έχ ει σ υμβιβασ τεί
σχεδόν σε όλα.
Σε αυτόν το ν «μοναχικό αγώνα» του
(ότι η πολιτική και όχι η οικονομία έχει
τον πρώτο λόγο) ο Γ. Παπανδρέου δ εί
χνει να έχει «συμπαραστάτη» μόνο τον
πρόεδρο του ΣΥΝ Α. Αλαβάνο (και ορ ι
σμένες συνιστώ σες του). Το «άλλο ΠΑΣΟΚ» που εκφ ρ ά ζετα ι από το «δίδυμο»
Κ. Σημίτη - Ευ. Βενιζέλου δ είχνει από
λυτα «σεταρισμένο» για τη νομή και
διανομή τη ς εξουσ ία ς με τ ις ευ λο γίες
της «διαπλοκής» από τη ν οποία και πατρονάρονταν φ ανερά και πριν τ ις εκλο
γές («σαν έτο ιμ ο ι από καιρό») αλλά
από την επομένη κυρίω ς, απαιτώ ντας
να π αραιτηθεί ο Γ. Παπανδρέου και να
εκλεγεί ο Β. Βενιζέλος. Β έβαια το «εκ
συγχρονιστικό μπλοκ» του Κ. Σημίτη
από τη στιγμή που ο Κ. Σ ημίτης ετο ιμ ά 
ζει τον εαυτό του «για άλλες θέσεις»
και ήταν «ακέφαλο», έψ αχνε για αρχη
γό. Ο Β. Β ενιζέλος, που οι εκρ η κτικές
φιλοδοξίες του ήταν ασ υγκράτητες
«βρήκε το σ τρατό του», ελπ ίζοντας να
συμπαρασύρει «στην Κίρκη τη ς εξο υ 
σίας» (όπως το 1996 ο Κ. Σημίτης) όλο
το «καθεστωτικό ΠΑΣΟΚ» που αναζητά
ρόλους, καρέκλες, εξουσ ία και χρήμα.
Το κακό ήταν και είνα ι ό τι «στρατός»
και «αρχηγός» είνα ι «σαν το λάδι με το
νερό», όπως μας έλ εγ ε γνώ στης του
πασοκικού χώρου. Ο Ευ. Β ενιζέλος
«φιλοξενούμενος» και «προστατευόμενος του Ανδρέα» βρήκε χώρο στα «πέ
τρινα χρόνια» του 1989-1993 να είνα ι
στη συνέχεια μέχρι και το 2005 συνε
χώς υπουργός και «μεγαλοστέλεχος»
πάντα «στις υπ ηρεσίες τη ς διαπλοκής»
που υπηρέτησε «πιστά και καλά» (ανα
μένοντας τώ ρα το ... αντίδω ρο). Άλλω

σ τε ο Γιώ ργος Παπανδρέου μάλλον...
χάρη του έκανε -κ α ι του άνοιξε το δρό
μ ο - θέτο ντα ς εκτό ς κοινοβουλευτικής
ομάδας και ψ ηφοδελτίω ν το ν Γιάννο
Παπαντωνίου (που θα ήταν ο αδιαμφ ι
σ βήτητος η γέτη ς του εκσυγχρονιστι
κού μπλοκ και διεκδικητής τη ς ηγεσίας
του ΠΑΣΟΚ).
«Όλοι στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν πολύ κα
λά πως ο Γ. Παπανδρέου παρέλαβε το...
θολό δαχτυλίδι της διαδοχής από τον Κ.
Σημίτη, τον Ιούνιο του 2003, σε μυστική
συνάντηση σ τις ΗΠΑ, μ ε 14-15 μονάδες
πίσω σ τις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ και
ότι η επίσημη...παραλαβή έγινε πολύ
αργότερα στο σπίτι του Σημίτη στο Κολωνάκι και όχι στην... Χαρ. Τρικούπη»
λένε τώ ρα με νόημα στο ΠΑΣΟΚ. Μια
τέτο ια αστραπιαία διαδοχή... απαίτη
σαν τώ ρα από τον Γιώργο Παπανδρέου
το βράδυ τω ν εκλογών. Να π αραιτηθεί
και μέσα σε μια εβδομάδα να εκλεγό
ταν... πανηγυρικά ο Βενιζέλος. Αρχικά
ο Γιώ ργος το δέχθηκε και το υ ς είπε ότι
θα παραιτηθεί... -συμπληρώ νει ο συνο
μιλητής μ α ς- αλλά μετά «η... οικογέ
νεια του και ορισμένοι πολύ έμπειροι
πολιτικά φίλοι της οικογένειάς του, τον
απέτρεψαν... μ ε το ζόρι από αυτή την κί
νηση αφού πρώτα τον... απομόνωσαν,
μέχρι να συνελθεί και να μην μιλήσει ού
τε στο τηλέφωνο μ ε κανέναν».
Τι έχει αποφασίσει -εά ν επ ανεκλεγείο Γ ιώ ργος Παπανδρέου; Όπως λ έ ε ι« η
ενότητα αν είναι επίπλαστη και αν δεν
σ τηρίζεται σε π ολιτικές συνθέσεις δεν
θα βάλει το ΠΑΣΟΚ σε νικηφόρα τρο
χιά, αλλά σε περιπέτειες». Με άλλα λό
γ ια «θα παίρνει κεφάλια» εάν υπάρ
χουν «στρατηγικές π ρακτικές και λ ει
τουργίες». Θα συγκροτήσει ένα άτυπο
«συμβούλιο σοφών», ένα συμβουλευτι
κό όργανο π ολιτικής για τον Πρόεδρο
του κόμματος, το οποίο και θα του λέει
τη ν γνώμη του για όλα τα μεγάλα θέ
ματα τα κτικ ή ς και σ τρατηγικής που θα
πρέπει να ακολουθεί. Σε αυτό το «συμ
βούλιο σοφών» θα έχουν θέση προσω
π ικότητες που έχουν καταλυτικό ρόλο
στην ιστορική διαδρομή του κόμματος
και σήμερα βρίσκονται στην δύση τη ς
ζωής και του π ολιτικού το υ ς βίου.
Μ πορεί ο Κάρολος Παπούλιας για πα
ράδειγμα, να έγινε Π ρόεδρος τη ς Δη
μοκρατίας, αλλά υπάρχουν άλλα σ τε
λέχη όπως ο Γ. Χαραλαμπόπουλος, ο

Α. Πεπονής, ο Α. Λιβάνης, ο Α. Τσοχατζόπουλος, ο Γ. Αρσένης, ο Κ. Σημίτης,
ο Α. Κακλαμάνης, ο Γ. Π οττάκης κ.α.
που με την πείρα και εμπειρία το υ ς θα
μπορούν και να εγγυώ νται την ενότητα
αλλά και να φιλτράρουν «πολιτικές και
πρόσωπα». Η γνώμη τους θα δίνεται
μόνο στον πρόεδρο του κόμματος και
θα είναι προαιρετική. Φυσικά -π ροσθέ
το υ ν - τα όργανα και η διάρθρωση του
κινήματος θα χαράσσουν πολιτική και
θα παίρνουν αποφάσεις. Επίσης «κα
νένα νέο πρόσωπο δεν θα αναλαμβά
νει θέση εξουσίας εάν δεν αποδεικνύει
την οικονομική και ηθική του α υτο τέ
λεια» προσθέτουν. Στην ερώτηση μας
«και πως θα γίνετα ι αυτό» η απάντηση
είναι: «Πολύ εύκολα. Ένα μικρό χωριό
είμαστε, αν θέλουμε να μάθουμε τα πά
ντα για κάποιον...».
Ο Β. Βενιζέλος, από τη στιγμή που
απέτυχε το «Μπλίτσκριγκ» (τον «Πόλε
μο Αστραπή» που πρώτος εφάρμοσε ο
Α. Χίτλερ) και δεν εκλέχπ ικε «μέσα σε
δέκα ημέρες», είδ ε και τις... δημοσκο
πήσεις «να παίζουν με τα νεύρα του»,
ακούει τώ ρα και «σκέψεις και εισηγή
σεις» να... αποσύρει την υποψηφιότη
τα του. Μπορεί να ακούγεται... τρελό,
αλλά όσοι το συζητάνε έχουν μια πολύ
σοβαρή πολιτική βάση υπέρ των... φ ι
λοδοξιώ ν του Ευ. Βενιζέλου (ήταν σχε
δόν ίδιο άλλωστε το επιχείρημα προς
την Άννα Διαμαντοπούλου να μην επι
χειρήσ ει την παραμικρή κίνηση τώρα).
Λένε με άλλα λόγια ότι εάν πάει σε μια
καταγραφή ήττα ς στις εκλογές της
11ης Νοεμβρίου -όπω ς αυτή τη στιγμή
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όλα δείχνουν- θάβονται οριστικά και
αμετάκλητα όλες οι αρχηγικές του φ ι
λοδοξίες (και όχι μόνο). Ενώ εάν «τις
παραμονές» τη ς εκλογικής διαδικα
σίας εφ εύρει ένα λόγο, ενω τικό και
υπερβατικό (για χάρη της... ενότητας
κ.λπ.) και δεν καταγράψει στην κάλπη
«πολιτική ήττα», θα μπορεί από την
επομένη να είναι ο αδιαμφισβήτητος
Νο2 του ΠΑΣΟΚ και αδιαμφισβήτητος
«διάδοχος» όποτε προκόψει θέμα ηγε
σίας και διαδοχής. «Είναι η μόνη κίνηση
που μπορεί να τον κρατήσει μέσα στο
παιχνίδι, από τη στιγμή που δεν κερδί
ζει...» μας έλεγε γνώστης του πασοκικού παρασκηνίου.
Άλλωστε και η Άννα Διαμαντοπούλου
περιμένει «να καεί ο Βενιζέλος, για να
παραλάβει σαν... ώριμο φρούτο μετά
τον Γιώργο το κόμμα...» προσθέτουν.
Ό λα δείχνουν λοιπόν ότι ο Β. Βενιζέλος
θα πιεσθεί να... πειστεί να... αποσύρει
την υποψηφιότητα του και ο Κ. Σημίτης
να π εριοριστεί στο «συμβούλιο σοφών»
υπό τον πρόεδρο του κόμματος, περιμένοντας την προεδρική εκλογή, ίσως.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν ο Γιώργος κερδίσει και ο Βενιζέλος (με την
βοήθεια Σημίτη) χάσει την αρχηγία, θα
υπάρξει μια περίοδος «εύθραυστης
ισορροπίας»... (Νέα κόμματα και σχη
ματισμοί... δεν προβλέπονται).
Εάν κερδίσει ο Β. Βενιζέλος -εξ α ιρ ε
τικά δύσκολο όσο περνάνε οι η μ έρ εςτό τε ο Γιώργος «δεν θα φ ύγει από το
κόμμα, αλλά θα σ τηρίξει την Διαμαντοπούλου και θα ετοιμά ζεται για την...
ρεβάνς» μας λένε. Πάντως εάν συνεχί
σει να είναι ο Γιώργος Παπανδρέου
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το πιθανότερο
είναι να ψηφίσει τον νέο εκλογικό νόμο
που θα φ έρει στην Βουλή η κυβέρνηση
(που θα δίνει άνετη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία στο πρώτο κόμμα) ώστε
να ισχύσει αμέσως, στέλνοντας και με
αυτή την κίνηση ένα «μήνυμα αντεπίθε
σης». Και παράλληλα θα διατυπώσει
από τώ ρα «κυβερνητική πρόταση συ
νεργασίας» προς τον ΣΥΝ ανεξαρτή
τω ς του εκλογικού αποτελέσματος.
Με άλλα λόγια το «δίπολο» στο πολι
τικό σύστημα όχι μόνο θα συνεχίσει να
υπάρχει αλλά θα ενισχυθεί, αφού θα
αυξηθεί από το 3% στο 4% και το όριο
για την είσοδο ενός κόμματος στην
Βουλή...

Η παραλυσία
του τρίτου πόλου
του Απόστολου Διαμαντή

0 λεγόμενος τρίτος πόλος του ΠΑΣΟΚ συνιστά αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο
πρόβλημα (πην πορεία εκλογής νέου προέδρου. Είναι φανερό πως όλες οι
αιτιάσεις των λεγάμενων βαρόνων του κινήματος για την αποφυγή μιας
γρήγορης διαδικασίας εκλογής, ήταν στην ουσία προσχηματικές. Πίσω από το
λογικοφανές αίτημα για πολιτική συζήτηση πριν την εκλογή, κρύβονταν η
προσπάθεια των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ να διασφαλίσουν την
προσωπική τους πολιτική πορεία στα νέα δεδομένα.

ιό τι κανένα κόμμα, που έχ ει μια
στοιχειώ δη εσω τερική λειτο υ ρ 
γία, δεν π εριμένει την επομένη
μιας βαριάς εκλογικής ή ττα ς να
μάθει ποια είνα ι η πολιτική
πλατφόρμα του Γιώργου ή του Βενιζέλου. Αυτά τα ζητήματα είνα ι σε όλους
γνωστά. Πρώτον δ ιό τι ο τρόπ ος που ο
νυν πρόεδρος διοίκησε το ΠΑΣΟΚ ε ί
ναι γνω στός και δεύτερον δ ιό τι οι από
ψεις Βενιζέλου είνα ι επίσης γνω στές.
Η ουδέτερη λοιπόν ζώνη τω ν κορυ
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φαίων στελεχώ ν είνα ι στην ουσία αυτή
που ξανάβαλε στο π αιχνίδι τον Γιώργο
Παπανδρέου. Εάν τα κορυφαία στελέ
χη του κινήματος επιθυμούσαν μια ου
σιαστική λύση στο ζήτημα της ηγε
σίας, δεν είχαν παρά να απαιτήσουν
από το ν πρόεδρο τη ν υποβολή της πα
ραίτησής του, με μια κοινή τους στάση
στο Π ολιτικό Συμβούλιο. Αυτό επέβα
λ ε η λογική τω ν πραγμάτω ν μετά από
μια τόσ ο βαριά π ολιτική ήττα.
Το πρόβλημα λοιπόν τη ς ηγεσίας στο

ΕΛΛΗ ΣΚΟΠΕΤΕΑ:
ΠΑΣΟΚ προκύπτει από τη ν π ρόταξη
των προσωπικών στρατηγικώ ν. Η Διαμαντοπούλου, η Βάσω, ο Σκανδαλίδης,
ο Ευθυμίου, ο Λαλιώ της και ο Χρυσοχοΐδης λειτούργησ αν ουσιαστικά πα
ραλυτικά στη διαδικασ ία αλλαγής η γ ε
σίας και άνοιξαν έτσ ι το δρόμο στον
Γιώργο να διεκδικήσ ει τη ν αρχηγία με
καλύτερους όρους, σε μια σ τιγμή
όπου η αναγκαιότητα αλλαγής η γ ε
σίας είναι εντελώ ς προφανής.
Τυχόν επανεκλογή το υ Γιώ ργου Παπανδρέου θα θ έσ ει το ΠΑΣΟΚ σε θα
νάσιμο κίνδυνο π ολιτικής συρρίκνω 
σης, καθώς είν α ι π ροφ ανές πως η
διαρροή ψήφων προς τα α ρ ισ τερ ά θα
συνεχιστεί. Το ενα λλα κτικό π ολιτικό
προφίλ του Γιώ ργου, το οποίο σ τη ρ ί
ζεται στο ιδεολόγημα το υ λιγό τερ ο υ
κράτους -σ ε μια ευρω παϊκή σ οσιαλ
δημοκρατία που απ ομακρύνεται σ ήμε
ρα όλο και π ερισ σ ότερο από το ν νεο 
φιλελεύθερο Τ ρίτο Δ ρ ό μ ο - θα απε
λευθερώσει και ά λλες α ρ ισ τερ ές
εκλογικές δυνάμεις το υ ΠΑΣΟΚ, κα
θώς ο νυν π ρόεδρος έχ ει επιπλέον και
το βάρος ενός καλυμμένου «φιλοαμερικανισμού», από τη ν εποχή τη ς θ η τεί
ας του στο ΥΠΕΞ. Κ υριολεκτικά το
ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει, με το ν Γ ιώ ργο και
πάλι επ ικεφαλής, να μ ετα τρ α π εί ορ ι
στικά, από π ολυσ υλλεκτικό κόμμα
εξουσίας, σε μια απλή συνιστώ σα τη ς
ευρύτερης Κ εντρ οα ρισ τερά ς.
Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι θα κριθεί
από τη στάση του λεγάμενου τρ ίτο υ
πόλου μέχρι τη ν Εθνική Συνδιάσκεψη.
Με δεδομένο ό τι το σώμα τω ν εκλεκτό 
ρων είναι αρκετά ευρύ, με δεδομένο
επίσης το γεγο νός ό τι δεν υπάρχει
ισχυρός συνεκτικός ισ τός μ εταξύ κομ
ματικών οργανώσεων και ψηφοφόρων,
1η στάση που θα κρατήσουν τα κορυ
φαία στελέχη θα επ ιδράσ ει καταλυτικά
στο κλίμα που θα διαμορφ ω θεί τ ις τ ε 
λευταίες μέρες. Εάν τα σ τελέχη αυτά
συνεχίσουν τα ή ξεις α φ ή ξεις, τό τε ο
Γιώργος θα έχ ει το π λεονέκτημα και το
' ΠΑΣΟΚ θα π αραδοθεί σε μια μεσσιανικού τύπου αρχηγική ηγεσία, χω ρίς σο
βαρή προοπτική εξουσ ία ς.
Αυτή τη στιγμή τα π ερισ σότερα σ τε
λέχη του τρ ίτο υ πόλου κινούνται στη
: λογική Βενιζέλου, με μοναδική εξα ίρ ε
ση ίσως τον Κώστα Λαλιώ τη, ο οποίος
Jπαραμένει εντελώ ς στην σκιά. Από τις

ο μ ιλίες το υ ς στο Εθνικό Συμβούλιο
προκύπτει πως διαφω νούν ριζικά με
τ ις θεω ρίες περί υπονόμευσης του
προέδρου και αισθάνονται την μέγιστη
αμηχανία και ανασφάλεια από την έμ 
φαση που έδω σε ο Γιώ ργος στην επι
στροφή σ τις ρίζες του ΠΑΣΟΚ. Η εμ 
μονή αυτή του Γιώργου, μαζί με τ ις επι
θ έσ εις του προς το «καθεστώς» και το
«κεφάλαιο», αλλά και τα ΜΜΕ, τρ ομ ά 
ζει όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που
βλέπουν να έρ χετα ι καταπάνω το υ ς ο
κίνδυνος μετατροπ ής το υ ς κόμματος
σε ένα κίνημα αρισ τερής κοινωνικής
διαμαρτυρίας.
Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ μοιάζει
προς το παρόν άλυτο. Δ ιό τι δεν διαφ α ίνετα ι δυνατότητα π ολιτικής σύνθε
σης μετά τ ις εκλογές. Παρά τα φαινό
μενα, μια νίκη του Γ ιώργου δημιουργεί
π ερισ σότερους κινδύνους διάσπασης,
καθώς η πλευρά Παπανδρέου έχει κα
τα σ τή σ ει σ αφ ές ό τι δεν θα ανεχθεί στο
μέλλον τη ν παραμικρή διαφωνία. Η μό
νη π ιθανότητα να π αραμείνει το
ΠΑΣΟΚ ενω μένο θα προκύψει μόνον
εάν εξασ φ αλισ τούν οι προϋποθέσεις
μιας νέας συλλογικής ηγεσίας. Ίσω ς
α υ τές τ ις διαβεβαιώ σεις να π εριμένει
και ο λεγόμενος τρ ίτο ς πόλος, πλην
όμω ς η παράταση τη ς εκκρεμότητα ς
ανο ίγει το δρόμο γ ια την επανεκλογή
του Γιώργου, με ό ,τι αυτό θα σημαίνει
για το ν μέλλον του ΠΑΣΟΚ.
<^|

Το «Πρότυπο Βασίλειο»
και η Μ εγάλη Ιδέα

Το κορυφαίο
σύγγραμματης
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.

Εκδόσεις Πολύτυπο
Κ εν τρ ικ ή δ ιά θεσ η :
Δ η μ ο χ ά ρ ο υ ς 6 0 , Α θή ν α
τηλ.: 2 1 0 -7 2 .3 2 .8 1 9
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ΠΑΣΟΚ: Ο δρόμος της επιστροφής
του Παντελή Οικονόμου

Α. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ
1. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. καλείται να δ ια χειρ ισ τεί ένα δυσμενές
εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και την απώλεια ενός περίπου
στους πέντε ψηφοφόρους του από τις εκλογές του 1993 μέ
χρι σήμερα. Εκτίμησή μου είναι ό τι η ταύτισ η του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
(συχνά άκριτη) κατά την υπό συζήτηση εποχή, με την ευρω 
παϊκή σοσιαλδημοκρατία, η οποία πραγματοποιούσε την
πιο δεξιά στροφή τη ς από τον Δ εύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
και μετά, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ρήγματος στις
σχέσεις μας με τα λαϊκά στρώματα. Η πρόταξη τη ς συμμε
τοχής της χώρας στη ζώνη του ευρώ, ενώ η δημόσια διοίκη
ση και το εκπαιδευτικό μας σύστημα απαιτούσαν προ πολλού τις δικές τους μεταρρυθμίσεις (αυτό ναι, θα ήταν εκ
συγχρονισμός), παραμένει μια αλλόκοτη (τουλάχιστον) ιε
ράρχηση. Η επιλογή αυτή εκτόξευσ ε την ανεργία σε υψηλά
επίπεδα και προκάλεσε επέκταση τη ς φτώ χειας. Χωρίς καν
την αντιστάθμιση τους μέσω μιας σχεδιασμένης επέκτασης
του «κοινωνικού μισθού». Η αντιπαράθεση με το υ ς αγρότες,
η αποτυχημένη απόπειρα παρέμβασης στο σύστημα τη ς
κοινωνικής ασφάλισης και η πίεση στη μικρή και μεσαία επι
χείρηση είναι οδυνηρές εμπ ειρίες αυτής τη ς περιόδου.
Όπως επίσης και η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, αλλά
και παγιωμένων κοινωνικών δικαιωμάτων εν ονόματι τη ς
«ανταγωνιστικότητας». Επιλογές απολύτως ξένες με τη φυ
σιογνωμία μας. Ενώ την ίδια στιγμή ο σχεδιασμός π ολιτικής
και δράσεων για σύγχρονα μεγάλα θέματα λαϊκού ενδιαφ έ
ροντος, όπως η οργάνωση τη ς μετανάστευσης προς τη χώ
ρα μας και η προστασία του περιβάλλοντος «μπήκαν στο
συρτάρι». Ό λα αυτά ήρθαν να αποσταθεροποιήσουν τις
σχέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την κοινωνική του βάση. Με το κά
ποτε συμπαγές μέτωπο των «μη προνομιούχων» να αποσαθρώνεται διαρκώς.
2. Την ίδια περίοδο η προσαρμογή τη ς χώρας στη μεταδιπολική εποχή επιχειρήθηκε με βεβιασμένο τρόπο, τουλά χι
στον. Υπήρξαν περιπτώσεις που δώσαμε την εντύπωση ό τι
ορισμένοι συμβιβασμοί δεν ήταν προϊόν ανάγκης, αλλά συ
νειδητή επιλογή. Ο πιο απαραίτητος από ποτέ άλλοτε προσ
διορισμός ενός αδρού πλαισίου εθνικών συμφερόντων μας

0 Παντελής Οικονόμου είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
και εκπρόσωπος του ρεύματος των ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ. Το κείμενο
αυτό είναι απόσπασμα από τις θέσεις του ρεύματος, όπως κατατέθηκαν
στην πρόσφατη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου.
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έμοιαζε να έχ ει υπ οβιβαστεί σε άθροισμα χειρισμών. Αυτή η
αποσάθρωση τη ς π ολιτικής ασ φ άλεια ς που ασκήσαμε απο
θάρρυνε φ ίλους και αποθράσυνε εχθρούς. Ο πολλαπλασια
σμός τω ν τουρκικώ ν αξιώ σεω ν και απειλών ε ις βάρος μας, η
αποφυγή αξιοπ οίησης τη ς ενδιάμεσ ης συμφω νίας ώστε να
επ ιλυθεί η διαφορά μας με τη FYROM και η προετοιμασία
και κατάθεση του Σχεδίου Ανάν (ανεξάρ τητα από την απόρ
ριψή του) είνα ι δ είγμ α τα μόνο του κλίματος τη ς εποχής.
3. Η σύγχυση η οποία προκλήθηκε επ ιτάχυνε τη φθίνουσα
πορεία του Κινήματος, αλλά και επ ιτάθηκε με τη σειρά της
από αυτήν. Βεβαίω ς δεν π αραγνω ρίζουμε ό τι η χώρα μας
μασ τίζεται από μια ατμόσ φ αιρα μαζικής κουλτούρας απο
λύτω ς υπονομευτικής. Προβολή προτύπων ασύμβατων με
τα κοινωνικά μας δεδομένα, πολτοποίηση τω ν ταξικών αντι
θέσεω ν και επακόλουθη διαμόρφω ση του αντίστοιχου πρό
θυμου προσωπικού είνα ι τα πιο χα ρακτηρισ τικά συμπτώματά τη ς . Ο σκεπ τόμενος και ενερ γό ς π ολίτης, καταλύτηςτης
ουσιαστικής δημοκρατίας, έδω σε τη θέση του στον στριμωγμένο τηλεθ εα τή. Την, κα τ’ εξοχήν π ολιτική, μάχη για την
αντιμετώ πιση αυτής τη ς κατάστασης τη χάσαμε χωρίς να τη
δώσουμε. Με απ οτέλεσμα το κάποτε κραταιό Κίνημα που
ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, από παράγων ευστάθειας
του συστήματος, να εξελ ιχ θ εί σε αδύναμο κρίκο του.
4. Αυτά κλήθηκε να διορθώ σει ο Γιώ ργος Παπανδρέου το
2004. Αυτό υπήρξε το π ραγματικό νόημα του αυθόρμητου
συνθήματος «Γιώργο προχώρα, άλλα ξέ τα όλα». Αυτή η
«δημοκρατική ευκαιρία» δεν δικαιώ θηκε. Η στρατηγική της
ανάκαμψης από κοινός τόπ ος ξέπ εσε σε α τομ ικές ρηματι
κές διακοινώ σεις. Κατά κανόνα σε τηλεοπ τικά παράθυρα·
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Το παίγνιο απέναντι στα άλλα κέντρα εξο υ σ ία ς απλώς δεν
οργανώθηκε ποτέ. Μ ε απ οτέλεσμα να δ ιεξα χ θ εί ερήμην
μας. Καμιά φορά και γ ια λογαριασ μό μας από επ ιτήδειους
για ίδιο συμφέρον. Η π ολιτική μας, α ντί να απ ορρέει από
έναν συμφωνημένο πυρήνα θέσεων, προέκυπτε από μονο
μερείς θέσ εις και π ρω τοβουλίες. Συνήθως αιφ νιδιάζοντας
όχι τους π ολιτικούς μας αντιπ άλους, αλλά εμ ά ς το υ ς ίδιους.
Όπως και τη λαϊκή μας βάση. Μ εγαλώ νοντας τη ν απόστασή
της από το Κίνημά μας. Δ ίνοντας αφορμή γ ια δημόσ ιες δια
φοροποιήσεις. Με το χειρισ μό το υ ς να ο δ η γεί σε ευκα ιρια 
κούς ελιγμούς. Μ ε απ οτέλεσμα να εξα ντλη θ εί τελ ικ ά η δια
θεσιμότητα και αυτώ ν τω ν τελευτα ίω ν. Και, κυρίω ς, εξα φ α 
νίζοντας την όποια κεντρική π ολιτική μας ιδέα. Μ ηνύματα
από τη λαϊκή μας βάση στάλθηκαν. Πολλά, καθαρά και
έγκαιρα. Ακούστηκαν, αλλά δεν εισακούστηκαν. Η «λευκή
επιταγή» λοιπόν όχι μόνον δεν έλυσ ε τα χέρ ια του Γιώργου
Παπανδρέου, αλλά έδω σε το δικαίω μα στον καθένα από
εμάς να π ροσδιορίζει εκ τω ν υστέρω ν και αυθαιρέτω ς το πε
ριεχόμενο και τη ν έκταση τω ν υποχρεώσεών του. Αυτή η
συνολική πολιτική ασ τοχία είν α ι και η βασική α ιτία τη ς εκλο
γικής αποτυχίας του Σεπ τεμβρίου το υ 2007.
Β. ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ!
5. Σε εποχές σύγχυσης το πρώτο ζητούμενο είνα ι η καθα
ρότητα. Σαφ είς και σ τα θερ ές θέσ εις, συνεπ είς με τ ις αρχές
μας και εναρμονισ μένες με το αίσθημα τη ς λαϊκής μας βά
σης. Για να γ ίν ει αυτό, είνα ι απ αραίτητο να απομακρυνθού
με από ό ,τι ηττήθηκε. Χ ρειαζόμασ τε δια φ ο ρ ετικό τρόπο
σκέψης, άλλη εκφ ορά λόγου, νέα πρόταση και π ρογραμμα
τικές θέσεις. Χ ρειαζόμασ τε πρόσωπα με τεκμ ή ρ ιο π ολιτικής
αθωότητας για τα λάθη τα οποία οδήγησαν στην ήττα. Χ ρει
αζόμαστε ήθος και σ υνειδήσ εις άξια π ολιτικής επ ιδοκιμα
σίας. Μόνον έτσ ι θα κα τα φ έρουμε να κάνουμε τη ν εκλογική
ήττα εφ αλτήριο ανάκαμψης. Ό σο δύσκολο και αν φ αίνεται,
είναι το ελάχιστο αναγκαίο.
6. Εισηγούμαστε και σήμερα θ έσ εις διαμορφ ω μένες και
κατατεθειμένες, εδώ και καιρό : Φ τάνει πια ο π εριορισμός
των κοινωνικών δικαιω μάτω ν. Μόρφωση και δουλειά για
όλους. Ριζική βελτίω ση τη ς κοινω νικής προστασίας και σύγ
χρονες π ρονοιακές καλύψ εις. Ελεύθερη πρόσβαση όλων
σε αναβαθμισμένες υπ ηρεσίες υγεία ς. Αύξηση και βελτίω 
ση της σύνθεσης το υ κοινω νικού μισθού. Π ολιτική για τ ις
συνθήκες τη ς ζωής μας με άμεσο στόχο τη ν προστασία του
περιβάλλοντος και τω ν δημόσιω ν αγαθών από την αρπακτική πρακτική ιδιω τικώ ν συμφερόντω ν. Εξάλλου, είνα ι η ώρα
τα μεγάλα θέματα τη ς π αιδείας και τη ς δημόσιας διοίκησης
να ανοίξουν με ζητούμενο οι ίσ ες ευ κα ιρ ίες, η π οιότητα τω ν
υπηρεσιών και η εντιμ ό τη τα σ τις μ εταξύ μας σ χέσ εις από
άπιαστο όνειρο να γίνουν σ τέρ εο δεδομένο γ ια τον κάθε πο
λίτη. Προστασία το υ δημόσιου το μ έα από τ ις επ ιθέσ εις τω ν
κερδοσκοπικών μεταπ ρατικώ ν κύκλων που εκφ ρ ά ζει η κυ
βερνητική πολιτική. Και, τέλ ο ς, μια μεγάλη δημόσια επένδυ
ση για νέο σύστημα κοινω νικής ασφ άλισης με ισ ότητα τω ν
ασφαλισμένων, χα μηλές εισ φ ορές, υψ ηλές σ υντά ξεις και
ελαστικότητα στην έξο δ ο από τη ν εργασ ία. Αυτή η ημερή
σια διάταξη π ισ τεύουμε ό τι μπορεί να ξα να φ έρει το

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη φυσική του θέση: αυτήν του εκφραστή των
πολλών και αδύναμων τη ς κοινωνίας μας. Θέση που μόνον
εμ είς, οι σοσιαλιστές του κοινωνικού ελέγχου και τη ς αυτο
διαχείρισ ης, μπορούμε να έχουμε.
7. Και βέβαια είναι η ώρα να γίνουμε όσο πιο καθαροί γίνε
τα ι σε ό ,τι αφορά τη θέση τη ς χώρας μας στον κόσμο. Η Ευ
ρώπη, η Μ εσόγειος, τα Βαλκάνια είναι χώροι όπου η παρου
σία μας είνα ι δεδομένη. Μια μικρή μεγάλη δύναμη νομιμό
τη τα ς, φ ιλία ς και ειρήνης είναι η θέση που μας ταιριάζει.
Με θέσεις, σχέδιο, ιεράρχηση προτεραιοτήτω ν και αξιολό
γηση τω ν διαθέσιμω ν μέσων, ώστε να προσεγγίσουμε τις
επ ιδιώ ξεις μας όσο περισσότερο γίνεται. Γ ια να αισθανθού
με πιο ασφ αλείς και πιο αξιοπρεπείς. Πιο σίγουροι για το
μέλλον τη ς π ατρίδας μας. Με προϋπόθεση εκ των ων ουκ
άνευ φυσικά την αταλάντευτη γραμμή αντιμετώπισης των
παράνομων και μονομερών αξιώσεων και απειλών τη ς Άγκυ
ρας απέναντι μας.
Γ. ΜΕ ΠΟΙΟ ΠΑΣΟΚ
8. Ο διάλογος για τα θέματα αυτά είναι βέβαιο ότι πρέπει
να γίνει στο πλαίσιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τη συμμετοχή του ευ
ρύτερου περίγυρού μας. Απ λούσιατα γ ια τί ο προοδευτικός
μας χαρακτήρας επ ιβεβαιώ νεται μόνο μέσα από την πολιτι
κή κινητοποίηση τη ς κοινωνίας. ΓΤ αυτό, άλλωστε, προτιμή
σαμε να ονομαζόμαστε Κίνημα και όχι κόμμα.
9. Βεβαίως αυτή η πρωτοβουλία θ έτει επί τάπητος το ερώ
τημα «πώς θέλουμε να είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ.». Πώς διασφαλίζε
τα ι η πολιτική μας λειτουργία; Πώς προωθείται η συλλογικότητα ; Πόσο δημοκρατικές είναι οι διαδικασίες λήψης των
αποφάσεών μας; Πώς γίνεται η διακίνηση των απόψεων των
καταστατικά κατοχυρωμένων εσωκομματικών τάσεων και
ρευμάτων; Πόση δύναμη έχει η οργάνωσή μας; Ποια είναι η
κοινωνική τη ς παρέμβαση; Εάν δεν είναι το Κίνημα δυνατό,
πόσο αυτόνομο μπορεί να είναι; Η δική μας απάντηση σε όλα
αυτά τα ρητορικά ερω τήματα είναι καθαρή. Εδώ τα περιθώ
ρια βελτίω σης είναι ασφαλώς τεράστια. Οπως τεράσ τια εί
ναι και η έλλειψ η διαλόγου πάνω στα θέματα αυτά. Αυτή η
ενδυνάμωση του Κινήματος είναι αναγκαία και ικανή προϋ
πόθεση για την πολιτική του αυτονομία.
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χόμενο που έδω σε στον π ατριω τισμό ο ιδ ρ υτής μας Ανδρέας Παπανδρέου. Ω ς βάση γ ια έναν σύγχρονο διεθνισμό, πιο
αναγκαίο από π οτέ άλλοτε κατά τη ν εποχή τη ς παγκόσμιό·

10. Πολλοί εισηγούνται «στροφή προς τα αριστερά». Ας
μην ξεχνάμε: το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν μπορεί παρά να είναι Α ρισ τε
ρά. Εάν αυτό αμφ ισβητείται σήμερα, δεν έχουμε παρά να
εξαλείψ ουμε τα αίτια τη ς αμφισβήτησης. Εφόσον λοιπόν το
εννοούμε, δεν χρειάζεται να το δηλώνουμε. Χ ρειάζεται να
κάνουμε όλα όσα απαιτούνται για να το αποδεικνύουμε
διαρκώς. Αναιρώντας την καχυποψία απέναντι μας ό τι επι
διώκουμε απλώς την ανάκαμψη τη ς εκλογικής μας δύναμης
ώστε να επανέλθουμε στην εξουσία.
11. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. όμως δεν είναι μόνον Αριστερά. Είναι ελ 
ληνική Αριστερά. Η πολιτική παράδοση του βενιζελισμού
και των επιγόνων του στην οποία παραπέμπει ο όρος «δημο
κρατική παράταξη», υπογραμμίζει αυτήν ακριβώς τη διά
σταση της υπόστασής μας. Με το αντιιμπ εριαλιστικό π εριε

ποίησης.
12. Υπάρχει όμω ς και ένα π ολιτικό θέμα σχετικά με το
ΠΑ.ΣΟ.Κ., με άμεσ ες π ροεκτάσ εις στη σ τρατηγική και τη
δουλειά μας. Από ορισ μένες π λευρές διατυπ ώ νεται η άπο
ψη ό τι το Κίνημά μας δεν μπ ορεί πλέον να είνα ι ένας πολυ
συλλεκτικός και, συνεπώς, εν δυνάμει αυτοδύναμος πλειο
ψηφικός εκλογικά φ ορέας. Δ εν συμφω νούμε με την άποψη
αυτή. Γ ι’ αυτό άλλω στε είμ α σ τε υπέρ τη ς ενότητας του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. όχι ρητορικά, αλλά π ολιτικά. Ό μω ς αυτή η ενότη
τα μπορεί π ραγματικά να κα τα κτη θ εί μόνον εάν ο καθένας
από εμάς και όλοι μαζί σ εβόμασ τε το υ ς εα υ το ύς μας, τους
συντρόφους μας και το ν κοινό μας χώρο, το ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Ώ σ τε να ξαναγίνει το Κίνημα το κλειδ ί το οποίο θα ανοίγει
τη ν πόρτα τη ς εξουσ ία ς γ ια τη ν Α ρισ τερά στην πατρίδα μας.
Δ ικαιώ νοντας και γ ια το ν λόγο αυτό την ίδρυσή του.
13. Μια τέτο ια σ τρατηγική συγκρότησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
υπ ηρετείται απολύτως από τη ν ύπαρξη εσωκομματικών ρευ
μάτων και τάσεω ν. Το Κίνημά μας σ τεγά ζει, όπως είναι γνω
στό, σοσιαλιστές, σ οσ ιαλδημοκράτες και προοδευτικούς
δημοκράτες. Με κοινά ενδιαφ έροντα, ευαισ θησίες και ανη
συχίες για το σήμερα του τόπου μας και γ ια το αύριο των
παιδιών μας. Στο πλαίσιο αστό υπάρχουν προϋποθέσεις για
να δικαιώνουν τα ρεύματα το ρόλο το υ ς: Η ανοχή στη διαφο
ρετικότητα και ο σεβασμός τω ν κανόνων συνύπαρξής τους,
η προσήλωσή το υ ς στη διαφ ύλαξη τη ς δημοκρατικής λει
τουρ γία ς του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η αυτοπροστασία τους από τον
εκφυλισμό το υ ς ε ίτε σε προσωποπαγείς ομάδες είτε σε μη
χανισμούς με εξουσ ια σ τικές βλέψ εις. Π ροτείνουμε την δια
μόρφωση μιας ομάδας επαφής τω ν εσω κομματικώ ν τάσεων
του Κινήματος με σκοπό την αμοιβαία κατανόηση και - γιατί
όχι; - την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών.
14. Έ να τέτο ιο ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχ ει μόνον ένα μέτωπο: τη Δεξιά
και όποιες οπισθοδρομικές δυνάμεις συμπράττουν με αυ
τήν. Ο διάλογος, η συνεννόηση και η κοινή δράση με άλ
λους π ολιτικούς χώ ρους ε ίτε μέσα ε ίτε έξω από τη Βουλή εί
ναι επ ιθυμητά και αναγκαία. Α νοίγοντας έτσ ι το δρόμο και
για τη διαμόρφω ση ενός κοινού π ρογράμματος για τη δια
κυβέρνηση τη ς χώρας. Εμπ λουτίζοντας με το ν τρόπο αυτό
τ ις δ υνα τότητες τη ς Α ρισ τερός να κυβερνήσει, αλλά και
αναβαθμίζοντας την π οιότητα τη ς δημοκρατίας μας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ένας συλλογικός τόμος που αναδεικνύει τη μοναδική προσωπικότητα
του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Ο πολιτικός που σφράγισε με την
προοδευτική παρουσία και δράση του την εποχή της διαμόρφωσης του
νέου ελληνικού κράτους.

Εκδόσεις Πολύτυπο
30

Κ ε ν τ ρ ικ ή δ ιά θ ε σ η : τ η λ .: 2 1 0 - 7 2 . 3 2 . 8 1 9

*

Μ π ροσ τά σ τις κ ά λ π ες
Απάτην εφημερίδα
Κεφαλληνία των νησιών
Κεφαλληνίας και Ιθάκης:
[,..]Ίσω ς πρέπει ως ενεργοί
πολίτες να μην αρκούμαστε
μόνο στις ελπιδοφόρες υπο
σχέσεις μιας εκλογικής ανα
μέτρησης στο τέλο ς και
στην αρχή μιας κυβερνητι
κής θητείας.
Χρειάζεται να εμπ ιστευτού
με το μέλλον στη σκέψη και
στην κρίση μας, στις όποιες
απαιτήσεις σοβαρότητας και
αξιοπρέπειας έχει ο καθένας
μας κατακτήσει.
Είναι περισσότερο από φα
νερό ότι δεν υπάρχει ελπίδα
για το μέλλον κανενός προ
σωπικού βίου αίσιου και ευ 
τυχούς, μέσα από επιλογές
συμβιβασμών με την ανικα
νότητα και τη μετριότητα, με
«ηγέτες» που έχει αναδείξει
η ετυμηγορία των διαπλεκόμενων, των φασουλήδων,
των φαυλεπίφαυλων, των
οσφυοκαμπτών. [...]

Μάχη για ένα δωμάτιο
στη φοιτητική εστία
Από την εφημερίδα
Επαρχιακός τύπος
της Θράκης Αλεξανδρούπολη:
Μάχη θα χρειασ τεί να δώ
σουν οι πρω τοετείς για να
αποκτήσουν ένα δωμάτιο
στην φοιτητική εστία του ΤΕΙ
Καβάλας. Ή δη από πέρυσι η
εστία είναι πλήρης και δεν
αναμένεται να αποχωρή
σουν πολλοί από τους ενοί
κους της.

Εξαγγελίες από τον
Ευριπίδη Στυλιανίδη:
Από την εφημερίδα Ελεύθερο
Βήμα της Κομοτηνής:
[...] Εξαγγελία για δημιουρ
γία φραγμάτων και υδροταμιευτήρων με κορυφαίο το
έργο του φράγματος Ιάσμου

(Κομψάτου), το οποίο μετά
από εξαγγελίες 44 χρόνων
έχει μπει στη φάση μελέτης
εφαρμογής με εξασφαλισμέ
νη χρηματοδότηση από το Δ'
ΚΠΣ, που θα υδρεύσει και θα
αρδεύσει το αγρόκτημα της
νοτιοδυτικής Ροδόπης.
Β η μ α τά κ ια
Από την εφημερίδα Ελεύθερο
Βήμα της Κομοτηνής:
Όπως και να το κάνουμε
δεν είναι σύνηθες να εγκαι
νιάζονται μπουλντόζες και
φορτηγά όπως συνέβη στο
εργοτάξιο τη ς εταιρείας που
θα κατασκευάσει τον κάθετο
άξονα Κομοτηνής - Ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Ωσ
τόσο λίγο η αναμονή 30
ετών, λίγο η προεκλογική πε
ρίοδος και στήθηκε, από την
εταιρεία, η εκδήλωση αρκε
τά καλά.
^ Α υ τ ή είναι σβελτάδα, τριά
ντα χρονάκια μόνο. Οχι σαν
την παραπάνω είδηση όπου
πέρασαν 44 ολόκληρα χρόνια.
Α ν τί... σ ιω π η τικ ά ϋ !
Από την εφημερίδα Μεθόριος
της Θράκης:
★ Ένα πράγμα να θυμάστε,
αδέρφια, οι κακοί πολιτικοί
εκλέγονται από τους καλούς
ανθρώπους που δεν πάνε να
ψηφίσουν. Έ τσ ι πολλοί άν
θρωποι μπορούν να γίνουν
μέλη τη ς Βουλής χωρίς να
χάσουν την ασημαντότητά
τους...

τερο. Όχι ότι περιμένουμε να
γίνει και κάτι!
Η π ρ ο το μ ή τ ο υ Ά ρ η
Από την εφημερίδα Το Βήμα
της Αιγιαλείας:
Στις 15/8/2007 ανήμερα της
Παναγίας στο ελστοσκέπαστο χωριό Καλοσκοπή «Κουκουβίτσας» της Φωκίδας, πά
νω στη θρυλική Γκιώνα, στο
καταπράσινο ντυμένο τοπίο,
με τα κελαρίζοντα νερά, με
την ευωδιά της ρίγανης μοσχοβολημένο, έγιναν τα απο
καλυπτήρια της ορειχάλκινης προτομής του Άρη Βελουχιώτη.
Το έργο αυτό στήριξε εξ
ολοκλήρου οικονομικά ο πα
λαίμαχος αντάρτης Γιάννης
Ράπτης «Κοντοβράκης» και
το φιλοτέχνησε ο γλύπτης Γ.
Μέγκουλας.
Ο Γεν. Γραμματέαςτου Πα
νελλήνιου Συλλόγου μνήμης
Άρη Βελουχιώτη, Χαράλα
μπος Ρούπας αναφέρθηκε
στην αυτοκριτική δήλωση
του πρώην γ.γ. του ΚΚΕ Νί
κου Ζαχαριάδη από το Σοργκούτ της Σιβηρίας όπου
ήταν εξόριστος. Δήλωνε:
«Με βαραίνει στην συνείδη
σή μου το γεγονός ότι έγινα
αιτία να χαθεί ο άξιος ηγέτης
του αγώνα Άρης Βελουχιώτης, που οδηγήσαμε αποκη

ρυγμένο στην τραγωδία της
Μεσούντα με το κεφάλι του
κρεμασμένο στο φανοστάτη
της πλατείας των Τρικάλων».
^ Τα ξέραμε αλλά δεν τα
βλέπαμε.
M a g n e t E le c tric
Από την εφημερίδα Εμπρός
της Λέσβου:
Με τη λίστα γάμου, δωροδιαμονή 2 ατόμων 7 ημερών
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία σε
όλη την Ελλάδα.
Ερμού 65
Τηλ. 22510 43720
*3“ Κάτι για την πεθερά;

Η εκπαιδευτικός...
άργησε μια μέρα
Από την εφημερίδα
Εμπρός της Λέσβου:
Δεν είναι η πρώτη χρονιά
που ο Άι Στράτης μένει στο
ξεκίνημα της σχολικής χρο
νιάς χωρίς εκπαιδευτικούς.
Δεν περίμενε όμως κανείς,
πέντε μέρες πριν τις εκλο
γές, να μη λειτουργούν το
δημοτικό σχολείο και το νη
πιαγωγείο του νησιού. Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, νιώ
θουν για ακόμη μια φορά την
εγκατάλειψη στον ευαίσθη
το χώρο της Παιδείας.
Αλήθεια, στους σχεδιασμούς
των υπευθύνων ποιες είναι οι
πρώτες προτεραιότητες;

Μ ία β ό λ τα σ τη ν ύ χ τα
Από την εφημερίδα Μεθόριος
της Θράκης:
* Κάνοντας μια βόλτα στην
εθνική οδό και τ ι δεν είδαμε
πεταμένο στο δρόμο... λά
στιχα, προφυλακτήρες αυτο
κινήτων (προφανώς από κά
ποιο τροχαίο), κουβέρτες,
σκουπίδια... γενικότερα το
θέαμα δεν είναι και ό,τι καλύ
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Η Αριστερά μπροστά στην εκλογική επιτυχία
του Ακη Κοσώνα

ίναι αλήθεια ότι η κοινοβουλευτι
κή Αριστερά συγκέντρωσε ένα
από τα μεγαλύτερα ποσοστά τη ς
τα τελευτα ία 45 χρόνια. Και τον
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Το
ΚΚΕ πραγματοποίησε ένα άλμα κερδί
ζοντας 2,25% σε σχέση με το 2004 και
επικυρώνοντας την ηγεμονία του στον
χώρο τη ς Αριστερός αφού με 8% και
κάτι γίνεται το μεγαλύτερο κομμουνι
στικό κόμμα τη ς Ευρώπης. Η άνοδος
του περιέχει έναν χαρακτήρα αντίστα
σης ενταγμένης στα καθεστω τικά
πλαίσια αφού εδώ και χρόνια (κυρίως
με την μετριοπαθή ηγεσία τη ς Αλέκας
Παπαρήγα) μοιάζει να π ροσεγγίζει ευ
κολότερα τον διατακτικό πολίτη. Ψ ηφί
ζοντας δηλαδή ΚΚΕ, ο πιεσμένος από
την ανεργία και την ακρίβεια πολίτης
δεν νιώθει ότι κάνει κάτι ακραίο αλλά
μια πράξη αντίστασης («ανυπακοής»
την ονομάζει το ΚΚΕ) μέσω ενός πολι
τικού φορέα που κα τα γγέλειτο σύστη
μα διακυβέρνησης μετέχοντας συγ
χρόνως σε αυτό. Διασώζει όμως την
αξιοπιστία του δηλώνοντας πως δεν
συμμετέχει σε κυβερνήσεις τη ς δικομ
ματικής λογικής. Ο Συνασπισμός ση
μείωσε αξιοσημείω τη άνοδο τη ς τά ξεως των 1,78 μονάδων σε σχέση με το
2004 αλλά το μέγεθος τη ς επιτυχίας
του δεν είναι συγκρίσιμο με αυτό του
ΚΚΕ, διότι συνεργάστηκε με το ΔΗΚΚΙ,
άρα η άνοδός του π εριέχει κι ένα κομ
μάτι από την εναπομείνασα δύναμη
του κόμματος που ίδρυσε ο κ. Δ. Τσοβόλας (ο ίδιος αποχώρησε μετά αλλά
αυτό συνέχισε με τη διοίκηση γραμμα
τεία ς). Στις εκλογές του 2004 το
ΔΗΚΚΙ είχε λάβει 1,79% και ορισμένοι
κακόβουλοι προσθέτουν αυτό το πο
σοστό στην επίδοση του Συνασπισμού
την ίδια χρονιά (3,26%) για να καταλή
ξουν στο συμπέρασμα ότι το σημερινό

Ε
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αποτέλεσμα (5,04%) είναι το άθροισμα
των δύο, υπολειπόμενο μάλιστα κατά
τι. Αυτό ασφαλώς είνα ι μια μηχανιστι
κή λογική που κάθε άλλο παρά οδηγεί
σε ασφαλή συμπεράσματα, μια και δεν
λαμβάνει υπόψη τη ς τη ν πτωτική πο
ρεία του Δ Η Κ Κ Ι: Το 1996 έλαβε 4,43%,
το 2000 έλαβε 2,69%, και, το 2004 έπ ε
σε στο 1,79%, άρα είνα ι ορθό να υπο
θέσει κανείς ότι, λαμβάνοντας υπόψη
την πορεία αυτή, η σημερινή του δύνα
μη θα αποτυπωνόταν στο 0,5-1% . Ο
Συνασπισμός σημείω σε μια εκλογική
επιτυχία απευθυνόμενος κυρίω ς σε
φ ο ιτη τές και ανήσυχα μυαλά που σ τε
λεχώνουν κινήσεις πρω τοβουλίας σε
ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και χώρους κοινωνι
κής έκφρασης που δεν κινήθηκε π ει
στικά το ΚΚΕ, όπως τα κινήματα ενά
ντια στην παγκοσμιοποίηση. Μ εταξύ
τω ν δύο εξακολουθεί να μην υφ ίσ ταται
σχέση ή προοπτική συνεργασίας (αν
και ποτέ δεν ξέρ ει κανείς) αλλά η
όποια ανάλυση δεν μπορεί παρά να
αθροίζει τ ις δυνάμεις τη ς κοινοβου
λευτικής Α ριστερός. Είναι σχεδόν βέ
βαιο ό τι το (παρά 54.974 ψήφους) ένα
εκατομμύριο άνθρωποι που επ έλεξαν
ΚΚΕ και Συνασπισμό βλέπουν με καλό
μάτι την προοπτική συνεργασίας τω ν
δύο κομμάτων στο πλαίσιο κοινής δρά
σης τη ς Α ρισ τερός με στόχο τη ν ου
σιαστική παρέμβαση στο χώρο τη ς
αστικής διακυβέρνησης. Την μετάβα
ση δηλαδή τη ς Α ρισ τερός από κίνημα

διαμαρτυρίας, που είνα ι σήμερα, σε
παράγοντα με ρόλο διαμόρφωσης των
δημοσίω ν πραγμάτων.
Στον πίνακα που παρουσιάζουμε
μπορούμε να δούμε τη ν σταθερή άνο
δο το υ ΚΚΕ από το 1993 και μετά (με
εξα ίρ εσ η τη ν μικρή κάμψη του 2000)
και τη θεαματική (αναλογικά με τα πο
σοστά τους) άνοδο το υ ΣΥΡΙΖΑ από τις
εκλο γές το υ 2004 σ τις πρόσφατες.
(Στις εκλογές του 1990 τα δύο κόμματα
της Α ριστερός μετείχα ν στον ενιαίο Συ
νασπισμό. Είχαν συγκεντρώσει 677.059
ψήφους ή ποσοστό 10,28%.)
Η ΑΘΟΡΥΒΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ!
Μ έσα σε επ τά χρόνια οι 22.000 ψήφοι
που συγκέντρω ναν τα κόμματα και τα
σχήματα τη ς εξωκοινοβουλευτικής
Α ρισ τερός, έγιναν πάνω από 50.000.
Ν έοι κυρίω ς άνθρωποι φ αίνεται να τα
επ έλεξαν και να τα πλαισίωσαν διαφο
ροποιώ ντας σε μεγάλο βαθμό τις με
θόδους και τη συχνότητα δράσης και
συγκρούσεω ν με τ ις δυνάμεις ελέγχου
και καταστολής. Άλλοι απλώς διάλε
ξαν να ψηφίσουν αυτούς τους σχημα
τισ μο ύς επειδή δεν ένιω θαν ικανοποιη
μένοι από την π οιότητα και την ταυτό
τη τα δράσης τη ς παραδοσιακής Αρι
σ τερός. Σε κάθε περίπτωση και αν σκεφ τεί κανείς ό τι πάντα αυτοί οι πολίτες
(με τ ις σ υγκεκριμένες π ολιτικές επιλο
γές) είνα ι που στελεχώ νουν με μεγαλύ-

ΕΚΛΟ ΓΕΣ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

Α Θ Ρ Ο ΙΣ Μ Α

1993

313.001 (4,53%)

202.887 (2,94%)

5 1 5 .8 8 8 (7,47% )

1996

380.167 (5,61%)

347.051 (5,12%)

7 2 7 .2 1 8 (1 0 ,7 3 % )

2000

379.454 (5,52%)

219.880 (3,20%)

5 9 9 .3 3 4 (8,72% )

2004

436.573 (5,90%)

241.539 (3,26%)

6 7 8 .1 1 2 (9,16%)___

2007

583.815(8,15% )

361.211 (5,04%)

9 4 5 .0 2 6 (13,19% )

τερη συνέπεια και σ υχνότητα τ ις οργα
νωμένες ή αυθόρμητες εκδηλώ σεις
εναντίον τη ς κυβέρνησης ή και το υ συ
στήματος, έχουμε να κάνουμε με ένα
και αριθμητικά ενδυναμω μένο κίνημα.
Τόσο που δεν έχ ει κα τα γρ α φ εί από τη
μεταπολίτευση και μ ετά τό σ ο ισχυρό.
Στον πίνακα που π αρουσιάζουμε φ α ί
νεται η ανοδική π ορεία τη ς άκρας Α ρι
στερός:
• Το σημερινό σχήμα Μέτωπο Ριζο
σπαστικής Α ρ ισ τερός (ΜΕΡΑ) μ ετέχ ει
με τον σ υγκεκριμένο τίτλ ο από τ ις
εκλογές του 2000. Σ τις εκλο γές του
1993 και του 1996 μ ετείχ ε ως Μ αχόμενη Αριστερά, στην οποία όμω ς σ υμμε
τείχε και το ΚΚΕ (μ-λ). Α π οτελεί βασικά
το εκλογικό μέτωπο το υ Νέου Α ρ ισ τε
ρού Ρεύματος που σχημάτισαν οι δια
γραμμένοι από το ΚΚΕ το 1989 και ως
Λαϊκή Αντιπολίτευση πήραν μέρ ος σ τις
εκλογές του 1990. Το ΜΕΡΑ σ χηματί
ζουν το ΕΕΚ (Εργατικό Επαναστατικό
Κόμμα), το ΕΚΚΕ, το ΝΑΡ, η νΚΑ (νεο
λαία Κομμουνιστικής Απελευθέρω σης)
και οι Ο ικολόγοι Εναλλακτικοί.
• Μ ετά το 1990 το Επαναστατικό
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΕΚΚΕ)
δεν μετείχε αυτόνομα σ τις εκλογές.
Στις π ρόσφατες εκλο γές ήτα ν μία από
τις π ολιτικές συνιστώ σες το υ ΜΕΡΑ.
Από το 1974 μ ετείχ ε αδιαλείπ τω ς σ τις
εκλογές.
• Η Ενωτική Α ντικαπ ιταλισ τική Α ρι
στερά (ΕΝΑΝΤΙΑ) σ χηματίσ τηκε από
το Σοσιαλιστικό Ε ργατικό Κόμμα
(ΣΕΚ), την ΟΚΔΕ Σπάρτακος, τη ν Α ρι
στερή Ανασύνθεση και τη ν Α ρισ τερή
Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση. Ο ι δύο
τελευταίες οργανώ σεις προήλθαν από
τις Α ριστερές Συσπειρώ σεις. Μ ετείχαν
επίσης πρω τοβουλιακά σχήματα από
γνωστά κινήματα όπως η Γένοβα, που
πρόσκειται στο ΣΕΚ. Το ποσοστό και οι
Ψήφοι του 2004 αναφ έρονται στο ψη

φ ο δ έλτιο Αντικαπ ιταλιστική Συμμαχία,
στην οποία σ υμμετείχε μόνο το ΣΕΚ
και όχι οι υπόλοιπες συνιστώ σες τη ς
ΕΝΑΝΤΙΑ
Είναι λάθος να εμπλακούμε στην
αποκρυπτογράφηση τω ν συμβόλων
τη ς άκρας Α ρισ τερός (και σε κάθε πε
ρίπτωση δεν είνα ι έργο αυτού του κει
μένου), μια και στους κόλπους τη ς πε
ριλαμβάνει από μαοϊκά και τροτσ κισ τικά σχήματα, έω ς αναρχοσυνδικαλιστικά, εργατοσυμβουλιακά και κομμουνισ τικά-ελευθεριακά με βαθύτατες και
αγεφ ύρω τες διαφ ορές μεταξύ τους.
Συναντιούνται όμω ς όλες α υ τές οι ορ
γανώ σεις και τα σχήματα στην άποψη
ό τι το ΚΚΕ είνα ι ένα βαθύτατα συντη
ρητικό κόμμα και ο Συνασπισμός, έστω
και με τη μορφή του ΣΥΡΙΖΑ (Συνασπι
σμός τη ς Ριζοσπαστικής Α ριστερός),
ένα κοσμοπολίτικο, έτο ιμο να συνερ
γ α σ τεί με κυβερνητικό κόμμα.
Τα κόμματα και σχήματα τη ς άκρας
Α ρισ τερός πραγματοποιούν αριθμητι
κά άλματα τα τελ ευ τα ία 11 χρόνια, κι
αυτό δεν μπορεί παρά να συνδυάζεται
τόσ ο με τη ν επικράτηση σκληρών φ ιλε
λεύθερω ν κατασταλτικώ ν πολιτικών
όσο και με τη ν επιλογή τω ν δύο κοινο
βουλευτικώ ν αριστερώ ν κομμάτω ν να
φοβίζουν με τη δράση το υ ς όσο λιγό 
τερ ο γίνετα ι.
Δ εν είνα ι τυχα ία η αποστροφή τη ς φ ι
λολόγου γραμματέω ς του ΚΚΕ Αλέκας
Παπαρρήγα προς το υ ς απηυδισμένους με τα μεγάλα κόμματα αλλά δ ι
α τα κτικο ύς ακόμα ψηφοφόρους, «μην
μας φοβάστε» ή η άλλη εκδοχή του ίδ ι
ου επ ιχειρήματος «και σ εις που φοβά
στε, δοκιμάσ τε μας».
Στο σ ημείο αυτό ίσως διαφω νούσε ο
π ρόεδρος του Συνασπισμού Αλέκος
Αλαβάνος που θα έλ εγ ε μα όχι, εμ είς
φ οβίσαμε γ ι’ αυτό και ψ ηφιστήκαμε
από νέους και ριζοσπαστικοποιημένα
ΕΚΚΕ

Ο Α Κ Κ Ε Ε Ν Α Ν Τ ΙΑ Ψ Η Φ Ο Ι

1.350

1 9 .6 6 0

Ε Κ Λ Ο ΓΕ Σ

ΝΑΡΜΕΡΑ

Κ Κ Ε (μ -λ )

19 90

14.365

2.590

1993

8.160

1.817

703

1 0 .6 8 0

19 96

0.443

4.016

3.485

1 7 .9 4 4

2000

8.132

7.301

5.866

1.126

2 2 .4 2 5

2004

11.261

10.754

4.846

2.099

8.313

3 7 .2 7 3

2007

11.859

17.561

8.088

2.494

10.595

5 0 .5 9 7

Μ -Λ
ΚΚΕ
1.355

στρώ ματα τη ς κοινωνίας και εν μέρει
θα είχε δίκιο.
Αλλά ο Συνασπισμός δεν συγκίνησε
αρκετά τα τμήματα εκείνα τη ς νεολαί
ας και των κινημάτων που ταυτίζουν τη
δράση με αντιπαραθετική προς την
εξουσία διαδικασία. Τα τμήματα αυτά
θεώρησαν την παρουσία του ΣΥΝ στις
διαδηλώ σεις και τις συγκρούσεις με τις
αρχές ως οριακή με στόχο αυτός να
μην υπερβεί τη λεπτή γραμμή τη ς σχέ
σης του με την εξουσία και την κοινο
βουλευτική του υπόσταση. Και στρά
φηκαν προς τα σχήματα τη ς άκρας Αρι
σ τερός με αποτέλεσμα οι ψήφοι προς
αυτά να υπερδιπλασιαστούν μέσα σε
επτά χρόνια: 22.425 ψήφοι και 0,34%
σ τις εκλογές του 2000, 50.597 ψήφοι ή
ποσοστό 0,71% στις εκλογές του 2007,
έχοντας προειδοποιήσει για την ανοδι
κή τους πορεία και το 2004 όταν έφθασ α ντις 37.273 ψήφους.
(Συνειδητά, αν και ο πειρασμός υφίσταται, στην όλη ανάλυση δεν εμπλέκε
τα ι το ποσοστό και η σημαντική εκλογι
κή πορεία -75.529 ψήφοι και ποσοστό
1,05%- των Οικολόγων Πράσινων, αν
και η πολιτική τους καταγωγή σε μεγά
λο ποσοστό έρχεται από τα κόμματα
της εξω κοινοβουλευτικής Αριστερός).
Οι π ερισ σότερες από πενήντα χιλιά 
δ ες ψήφων στα σχήματα τη ς άκρας
Α ρισ τερός εξηγούν και σε μεγάλο
βαθμό π ροετοιμάζουν για την π οιότη
τα και τη ν τα υ τό τη τα τω ν κινητοποιή
σεων που θα υπάρξουν στο προσεχές
διάστημα ανάλογα με τις αφορμές
που θα δοθούν στο κοινωνικό και πολι
τικό πεδίο. Ή δη, οι μορφ ές δράσης
έχουν διαφοροπ οιηθεί και μοιάζει
εξα ιρ ετικά πιθανό τα κόμματα τη ς κοι
νοβουλευτικής Α ριστερός, αν και πή
γαν καλά εκλογικά, να θελήσουν να
μην μείνουν πίσω σε έμπνευση και
συμμετοχή, κυρίως αν επ ικρέμαται
σοβαρή η απειλή να ταυτισ τούν με κα
θεσ τω τικές εκφ ράσ εις του πολιτικού
γίγνεσθαι. Αυτό βεβαίω ς είναι και η
ελπίδα τη ς άκρας Α ριστερός, που λ ί
γο πολύ θεω ρεί ως νομοτέλεια (με την
έννοια ό τι δεν μπορούν να κάνουν αλ
λιώ ς παρά να ενταχθούν στο σύστημα
αντλώ ντας ευρύτερη νομιμοποίηση
από αυτό) τη συγκεκριμένη πορεία τό 
σο για το ΚΚΕ όσο και για τον Συνα
σπισμό.
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Γιο την αυτοοργάνωση t w v κινημάτων
του Τάσου Κουράκη

Η Αριστερά δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως ένα κόμμα που
απλώς κατακτώντας την εμπιστοσύνη του κόσμου θα κυβερνήσει ερήμην των
πολιτών και έξω από αυτούς. Η Αριστερά, στην πορεία προς το σοσιαλισμό,
στοχεύει στο μετασχηματισμό του κράτους συναρθρώνοντας τη διεύρυνση και
το βάθεμα των θεσμών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και των
ελευθεριών με την ανάπτυξη μορφών άμεσης δημοκρατίας στη βάση και τη
διασπορά αυτοδιαχειριστικών εστιών. Μ ε την έννοια αυτή όλες οι
μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν τη δυνατότητα συλλογικής δράσης των
ανθρώπων σήμερα, όλες οι επιλογές που μειώνουν την επικράτεια του
εμπορεύματος, όλες οι θεσμικές αλλαγές που επιτρέπουν την
αμεσοδημοκρατική παρέμβαση του πληθυσμού είναι όχι μόνο πιο
αποτελεσματικές με την έννοια της αποδυνάμωσης της καπιταλιστικής
εξουσίας, αλλά ασκούν βαθύτατες αλλαγές στο υποκείμενο της
επαναστατικής αλλαγής. Γι’ αυτό, βασική πολιτική ενός αριστερού κόμματος
σε μια στρατηγική δημοκρατικού δρόμου είναι η προώθηση της
αυτοοργάνωσης των κινημάτων. Αυτή η αυτοοργάνωση ανέστειλε την
αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση,
συνέτριψε τη «μεταρρύθμιση Γιανίτση» στο Ασφαλιστικό, ανακατέλαβε τις
ακτές, υπεράσπισε τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα απέναντι στην
υστερία των τρομονόμων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.
αι ενώ η Αριστερά παλεύει για
το σοσιαλισμό, δηλαδή για την
κοινωνικοποίηση των μέσων πα
ραγωγής και τη σχεδιασμένη
αυτοδιαχείριση τη ς οικονομίας
διά μέσου του βαθμιαίου εκτοπισμού
των αγοραίων μηχανισμών από τον συ
νειδητό κοινωνικό έλεγχο, ο νεοφιλευθερισμός κινείται στην αντίθετη κατεύ
θυνση. Ο νεοφιλελευθερισμός σήμερα
αποσύρει τη δημόσια χρηματοδότηση
των υπηρεσιών που ολοκλήρωναν το

Κ

0 Τάσος Κουράκης είναι βουλευτής
Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ.
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κοινωνικό κράτος και συνιστούσαν αυ
τό που ονομάστηκε κοινω νικός μισθός.
Η αγορά, δηλαδή τα ιδιοτελή κριτήρια
τη ς μέγισ της κερδοφ ορίας τω ν ιδ ιω τι
κών κεφαλαίων, ρυθμίζουν αδιαμεσολά β η τα τη ν εργασιακή συνθήκη και κα
θημερινή ζωή τω ν πολιτών. Στο πλαί
σιο αυτό, ο δημόσιος χώ ρος τη ς πόλης
μετατρέπ εται ολοκληρω τικά σε εμπό
ρευμα. Η γενικευμένη ιδιω τικοποίηση
του κόσμου συνεπ άγεται τη ν ατροφ ία
του δημόσιου χώρου. Κάθε μέρα ένας
ελεύθερος χώ ρος απ ελευθερώ νεται
ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώ ς,
το υ ς όρους και τ ις προϋποθέσεις εκ
μετάλλευσής του και εμπ ορευματο

π οιείται. Σ τις π αραλίες, τ ις πλατείες,
το υ ς π εζόδρομους που γεμίζουν τρα
π εζοκαθίσματα, σ τους αδόμητους χώ
ρους που παραχω ρούνται στους ιδιώ
τες . Κ ατεδαφ ίζονται διατηρητέα μνη
μεία, δ ια τη ρ η τέα κτίρ ια αποχαρακτη
ρίζονται, τα σ χέδια πόλης επεκτείνοντα ι στα δάση, ρ έμ α τα μέσα στην πόλη
κτίζονται, βιότοπ οι κοντά σ τις πόλεις
κατασ τρέφ ονται, χιλιά δ ες δέντρα κό
βονται γ ια λόγους τσιμεντόστρωσης
δημόσιω ν χώρων. Ο ι π όλεις αλλάζουν
χέρια.
Απέναντι σ’ αυτή τη ν κατάσταση
εμ είς αντιπ αρατάσσουμε τη ν πολιτική
δύναμη και τη δράση τω ν «από τα κά
τω» στον δημοκρατικό δρόμο για το
σοσιαλισμό. Αντιπαρατάσσουμε δηλα
δή εκείνη τη σ τρατηγική που προετοι
μάζει τη ν ισ τορική ρήξη με το υπάρχον
σύστημα στην προοπτική του σοσιαλι
σμού. Τ έτο ιες δ ράσ εις και επιλογές εί
ναι εκ είν ες που μειώ νουν την κυριαρ
χία τη ς αγοράς προς όφ ελος της αλ
ληλεγγύης και τη ς ανταλλαγής, εκεί
νες οι θεσ μικές α λλα γές που επιτρέ
πουν τη ν αμεσοδημοκρατική παρέμ
βαση του πληθυσμού, δηλαδή εκείνες
που αυξάνουν τ ις δ υνα τότητες συλλο
γική ς δράσης τω ν ανθρώπων.
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Το π αράδειγμα του αγώνα ενάνπα
στην υποθαλάσσια αρτηρία στη Θεσ
σαλονίκη ήταν το παράδειγμα της συ
νάρθρωσης τη ς πάλης για την αντιμε
τώπιση μιας κακής λύσης για την πόλη
και συνάμα πολεμική ενάντια στην κυ
ριαρχία του Ι.Χ. και ακόμη περισσότερο
ενάντια σ τις Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (τα γνω στά ΣΔΙΤ). Ο
κόσμος δεν υπερασπίστηκε απλά την
πόλη του, αλλά αντιστάθηκε στην πα-

ραχώρηση δημόσιου χώρου στους
ιδιώτες (εν προκειμένω δρόμου). Αντιστάθηκε στην επέκταση του εμπορευμστικού κυκλώ ματος στα κοινωνικά και
δημόσια αγαθά. Το π ρόταγμα τη ς πά
λης ενάντια στην υποθαλάσσια αρτηρία
ήταν η εκτόπιση τω ν αγοραίω ν μηχανι
σμών από την πόλη και τον δημόσιο χώ
ρο. Ταυτόχρονα η όλη διεκδίκηση άφη
σε πίσω τη ς μια κινηματική λειτουργία
που η ανάδυσή τη ς είνα ι ίσως πιο σημα
ντική και από την ίδια τη ς τη δράση και
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Τα κινήματα όμω ς στη χώρα μας δεν
χαρακτηρίζονται από μαζικότητα και
διάρκεια. Υπάρχει βέβαια ένα εκ τετα 
μένο δίκτυο παρεμβάσεω ν πολιτών
που χαρακτηρίζονται από αμεσοδημοκραπκές διαδικασ ίες και έχουν συχνά
συγκρουσιακό
χαρακτήρα.
Ακόμη
έχουν κατα φ έρ ει σε ορισ μένες π ερι
πτώσεις συγκεκριμένα απ οτελέσματα
που δημιουργούν ρω γμές στη συνήθη
αδράνεια τω ν αιρετώ ν εκπροσώπων.
Το πρόβλημα όμω ς τω ν δυνάμεω ν τη ς
δικής μας Α ρισ τερός είνα ι ό τι δεν
έχουν σταθερή παρέμβαση στην πόλη,
ώστε να δημιουργούν παράδοση, να
εντάσσουν, να κινητοποιούν νέους αν
θρώπους, να οργανώ νουν αυτόνομες
αντιστάσεις και να κατακτούν στόχους.
ΓV αυτό χρ ειά ζετα ι να συγκρουόμαστε
καθημερινά και με συνέχεια με τ ις αγο
ραίες π ολιτικές τη ς εμπορευμστοποίησης των κοινωνικών αγαθών, του δημό
σιου χώρου και του ελεύθερου χρόνου.
Να διεκδικούμε σ ταλάντευτα την «πά
λη των δικαιωμάτων», δηλαδή τα αντι
στεκόμαστε στη συντελούμενη συρρί
κνωση τω ν δικαιω μάτω ν μας, και επι
πλέον να συμβάλλουμε στον επανασχεδιασμό, με έμφαση στη χω ροθέτηση των ισότιμω ν δικαιω μάτω ν τω ν πολι
τών, ανδρών και γυναικών, και ιδ ια ίτε
ρα των πιο ευάλω τω ν τμημάτω ν, μεταναστών/τριών, αποκλεισμένω ν και αυ
τών χωρίς χαρτιά και χω ρίς φωνή. Λ έμε
«όχι στην πολεοδομία τω ν αποκλει
σμών».

επ αγγελματίες τη ς δυσαρέσκειας τη ς
ασ τικής κοινω νίας ως προς το ό τι πα
λ εύ ει για την επ ίτευξη μιας κοινωνίας,
όπου δεν θα βρίσκουν εύφ ορο έδαφ ος
η εκμετάλλευσ η, η βία μεταξύ των φύ
λων, η π ολιτική απαξίωση τω ν ατόμων,
η απαξίωση τω ν συλλογικών αγαθών
τη ς φύσης. Αυτό που λείπ ει σήμερα
από τη ν Α ρισ τερά δεν είνα ι τα προ
γράμματα, αλλά η λαϊκότητα. Η ικανό
τη τα δηλαδή να δ έσ ει με τ ις δ ικές τη ς
α ξίες τα συναισθήματα τω ν ανθρώπων
και τη διάχυτη δυσφορία τω ν απειλού
μενων στρωμάτων. Μια Αριστερά χω
ρίς λαϊκότητα , μια Α ριστερά που θα
αντιπροσω πεύει απλώς ένα ισχνό πο
σοστό πεφω τισμένω ν μεσαίων στρω
μάτων δεν έχ ει σοβαρές προοπτικές. Η
Α ρισ τερά ο φ είλ ει να είνα ι και μια χρή
σιμη π ολιτική και κοινωνική δύναμη
που π αράγει απ οτελέσματα κινητοποι
ώ ντας ανθρώπους. Αλλιώ ς μένουν μό
νον οι ευ γενείς εξα γγελίες και ένας τ ε 
λετο υ ρ γικό ς κινηματισμός, χω ρίς κοι
νωνικό κίνημα.

Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΟΤΗΤΑΣ
Η Α ριστερά όμω ς π οτέ δεν υπήρξε
απλά μια δύναμη ηθικής δ ιαμαρτυρίας
και άσφαιρης κοινω νικής κριτικής. Ο
αριστερός δ ια φ έρ ει από το υ ς άλλους
επικριτές το υ καπιταλισμού και το υ ς

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ΡΗΞΗ
Τέλος, ο τρόπος με τον οποίο προω
θούμε το υ ς στόχους μας, δηλαδή την
αναδιανομή τη ς ιδιοκτησίας, τη ς εξου
σίας και του κοινωνικού πλούτου, προς
όφ ελος τω ν εργαζομένω ν και τω ν αδύ

ναμων κοινωνικά τάξεων, προσδιορίζει
όχι μόνο το βαθμό τη ς αποτελεσματικότητας, αλλά και τις διεργασίες που επι
θυμούμε να γίνονται στο ατομικό και
συλλογικό υποκείμενο. Δηλαδή η συλ
λογική διαβούλευση και δράση, η προ
ώθηση τη ς δημοκρατίας στο εσωτερικό
τη ς ομάδας, η ενωτική δράση της Αρι
στερός δεν είναι μόνο μονόδρομος για
τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, αλλά
και διαδικασία για τη συγκρότηση και
την ανασύνθεση τη ς Αριστερός. Η συμ
μετοχική δράση των πολιτών στα κοινω
νικά δρώμενα και όχι η δ ι’ εκπροσώπου
-βουλευτή ή δημοτικού συμβούλουεπίλυση των προβλημάτων δεν είναι
απλά περισσότερο λυσιτελής, αλλά και
τρόπος ενεργοποίησης του πολίτη. Κά
θε δράση να αφήνει πίσω τη ς μια μικρή
ή μεγάλη συλλογικότητα, όπου δεν
υπάρχει, και όπου υπάρχει να ανεβάζει
το επίπεδο τη ς πολιτικής συνειδητότητας. Η ρήξη με το κυρίαρχο κοινωνικό
και πολιτικό σύστημα είναι μια μακρο
χρόνια διαδικασία, όπου οι μικρές ή με
γάλες αντιστάσεις και κατακτήσεις στο
«εξωτερικό», δηλαδή στην κοινωνία, να
συνοδεύονται και από μία αλλαγή και
στο «εσωτερικό», δηλαδή στην προα
γωγή τη ς αυτοσυνείδησης, τη ς αυτε
νέργειας, τη ς συλλογικότητας, τη ς αλ
ληλεγγύης.
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Την έκανε πάλι την έκπληξη ο ρώσος
πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοι
νώνοντας την περασμένη εβδομάδα
ότι, μετά τη λήξη τη ς προεδρικής του
θητείας την ερχόμενη άνοιξη, θα συνε
χίσει να ελέγχει τα πολιτικά πράγματα
στη χώρα του, αλλά από ένα άλλο πό
στο και συγκεκριμένα από τη θέση του
πρωθυπουργού.
Εδώ και πάνω από ένα χρόνο, με δ ε
δομένο ότι το ρωσικό Σύνταγμα δεν
επιτρέπει τη διεκδίκηση τη ς προε
δρίας για τρ ίτη συνεχόμενη θητεία, τη
ρωσική -αλλά και τη δ ιεθ νή- κοινή
γνώμη απασχολούν ερω τήματα σ χετι
κά με το πολιτικό μέλλον του Πούτιν,
κυρίως όμως με την πορεία τη ς ίδιας
της Ρωσίας, η οποία τα τελευ τα ία χρό

ΚΟΡΕΑ

νια έχει αρχίσει να διαδρ αματίζει πρω
ταγω νιστικό ρόλο σ τις δ ιεθ νείς εξ ελ ί
ξεις.
Απαντώντας άμεσα στα ερω τήματα
αυτά, λοιπόν, ο π ρόεδρος Πούτιν ανα
κοίνωσε ότι, σ τις επ ικείμενες βουλευ
τικ ές εκλογές, το ν ερχόμενο Δ εκέμ
βριο, θα είνα ι μεταξύ τω ν υποψηφίων
του κόμματος που τον σ τηρίζει, τη ς
«Ενωμένης Ρωσίας».
Η ανακοίνωση αυτή του Πούτιν, που
συνέπεσε με την 55η επ έτειο τω ν γεν ε
θλίων του, έγινε μόλις μια εβδομάδά
μετά την αντικατάσταση του πρωθυ
πουργού τη ς χώρας με έναν παλιό του
φίλο και συνεργάτη Ζουμπκόφ. Τον
οποίο, όπως φ ημολογείται, ο Πούτιν
προορίζει για παρτενέρ στο παιχνίδι

τη ς εξουσίας. Συγκεκριμένα, λέγεται
ό τι ο Ζουμπκόφ θα π αραμείνει ως πρω
θυπουργός και μ ετά την αναμενόμενη
νίκη τη ς «Ενωμένης Ρωσίας» τον ερχό
μενο Δ εκέμβριο, γ ια να προωθηθεί στη
συνέχεια στη θέση το υ προέδρου της
χώ ρας και τη θέση του στην πρωθυ
πουργία να αναλάβει ο ίδ ιο ς ο Πούτιν.
Π έρα από αυτό, θ εω ρ είτα ι ότι η
εκλογική νίκη τη ς «Ενωμένης Ρωσίας»
θα εξα σ φ α λίζει στον Π ούτιν τα δύο
τρ ίτα τη ς Βουλής που χρ ειά ζετα ι για
τη ν επιβολή κάποιων αναγκαίων με
ταρρυθμίσεω ν,
περιλαμβανομένων
και ορισμένω ν αλλαγώ ν στο Σύνταγμα
που θα το υ επ ιτρέψ ουν στην επόμενη
εκλογή π ροέδρου να είνα ι και πάλι
υποψήφιος.

«ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ»... ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Μετά από σχεδόν 55 χρόνια, η Βόρεια και η Νότια Κορέα
βρέθηκαν ξανά πολύ κοντά, με τη διακήρυξη για την προώ
θηση της ειρήνης που υπέγραψαν την περασνένη εβδομά
δα οι η γέτες των δύο χωρών, Ρο Μου-Χουν και Κιμ Γιονγκ-Ιλ
αντίστοιχα, στη διάρκεια μιας τριήμερης συνάντησης που
είχαν στην βορειοκορεατική πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η διακήρυξη των δύο ηγετώ ν
υπογράφηκε μια ημέρα μετά την υπογραφή μιας άλλης
συμφωνίας, με την οποία η Βόρεια Κορέα εγκατέλειψ ε ορι
στικά τα πυρηνικά σχέδιά της.
Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή της διακήρυξης Βόρειας και
Νότιας Κορέας, για «τον τερματισμό τη ς υφιστάμενης συμ
φωνίας ανακωχής (που ισχύει από τον πόλεμο του 1950-53)
και την οικοδόμηση ενός συστήματος μόνιμης ειρήνης», θα
χρειασ τεί να περάσει από συνομλίες τη ς περίφημης «εξα
μερούς», στην οποία, εκτός από τις δυο Κορέες, την Ιαπω
νία και τη Ρωσία, συμμετέχουν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολι
τείες, οι οποίες, μάλιστα, διατηρούν ακόμα αρκετές επιφυ

λ ά ξεις αναφορικά με τη ν αξιοπ ιστία τη ς βορειοκορεατικής
ηγεσίας.
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ΤΟΥΡΚΙΑ
Αυτό που συζητούσαν πίσω από κλεισ τές π όρτες οι διάφ ο
ροι αξιω ματούχοι τη ς Τουρκίας, ή επ έσ ειαν κατά καιρούς
ως απειλή χω ρίς όμω ς κανείς να το υ ς π αίρνει στα σοβαρά,
αποφασίστηκε επίσημα πλέον πριν από τρ ε ις ημέρες: Η
Τουρκία θα λά β ει όλα τα απ αραίτητα π ολιτικά, οικονομικά
και νομικά μέτρα, π εριλαμβανομένης και τη ς σ τρατιω τικής
επέμβασης, γ ια τη ν εξουδετέρω σ η τω ν Κούρδων ανταρτώ ν
του ΡΚΚ που έχουν κα τα φ ύ γει στο βόρειο Ιράκ και από εκ εί
πραγματοποιούν επ ιθ έσ εις στο τουρκικό έδαφ ος.
Η απόφαση πάρθηκε από τη ν Ανώ τατη Επιτροπή Καταπο
λέμησης τη ς Τ ρομοκρατίας, η οποία συνεδρίασε τη ν Τρίτη,
υπό την π ροεδρία το υ πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη συμμετοχή ανώ τατω ν πολιτικώ ν και σ τρα τιω τι
κών αξιωματούχων, με αφορμή τη ν ένταση τω ν αιματηρώ ν
συγκρούσεων μ εταξύ Κούρδων και στρατού στη νοτιοανα
τολική Τουρκία με πολλούς νεκρούς και από τ ις δύο πλευ
ρές.
Θεωρητικά, βεβαίω ς, για τη ν εφ αρμογή τη ς απόφασης
της Τρίτης απ α ιτείτα ι η έγκρισ η από το Κοινοβούλιο, προς
το οποίο ήδη η κυβέρνηση προω θεί ένα κείμενο απόφασηςεξουσιοδότησης. Επί τη ς ουσίας, όμως, η απόφαση τη ς
Επιτροπής, η πρώτη τέτο ια ς μορφ ής και έκτα σ ης που λαμβάνεται επίσημα από τη ν τουρκική ηγεσία, α π οτελεί προϊόν
των πιέσεων τη ς σ τρα τιω τικής προς τη ν πολιτική ηγεσία
της χώρας και άρα θ εω ρ είτα ι ως τετελεσ μ ένη .
Ένα σοβαρό θέμα που υπάρχει, ωστόσο, είνα ι η αρνητική
στάση τη ς Ο υάσιγκτον αλλά και τη ς επίσημης Βαγδάτης, με
την οποία η Άγκυρα υπέγραψ ε τον περασμένο μήνα μια

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

συμφωνία συνεργασίας, που όμως δεν περιλαμβάνει και το
ζήτημα των Κούρδων.
Ιδιαίτερα για την στάση τη ς Ουάσιγκτον, η οποία βεβαίως
δ έχετα ι τ ις π εριορισμένης κλίμακας επ ιχειρήσεις του τουρ
κικού στρατού στο Βόρειο Ιράκ, αλλά δεν θέλει μια άμεση
ανάμειξη τη ς Τουρκίας στο θέμα του Ιράκ, η κατάσταση ε ί
ναι περισσότερο περίπλοκη, καθώς οι αμερικανοτουρκικές
σχέσεις εξακολουθούν να είναι εύθραυστες. Το γεγονός
αυτό, μάλιστα, επ ιτείνετα ι και από τη διαμάχη που βρίσκε
τα ι σε εξέλιξη αναφορικά με την πρόθεση του αμερικανικού
Κογκρέσου να αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία τω ν Αρ
μενίων, πράγμα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις
εκ μέρους τω ν Τούρκων, οι οποίοι απειλούν με θεούς και
δαίμονες την υπερδύναμη.
Από την άλλη πλευρά, το κλίμα που διαμορφώ νεται το τ ε 
λευτα ίο διάστημα στην Άγκυρα έχει περάσει στα «ψιλά» την
αλλαγή του Συντάγματος που μεθοδεύει ο Ερντογάν, αν και
το θέμα υπάρχει, ιδια ίτερ α καθώς σύντομα αναμένεται η
διεξαγω γή του δημοψ ηφίσματος για την εκλογή του προέ
δρου τη ς Δ ημοκρατίας (όπως είναι γνωστό, μέχρι τώρα ο
π ρόεδρος εκλέγετα ι από τη Βουλή, όμως το κόμμα του Ερντογάν επιδιώ κει η προεδρική εκλογή να γίνετα ι απ’ ευθείας
από τον λαό).

ΜΟΥΣΑΡΑΦ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΔΕΚΑΝΙΚΙ ΜΠΟΥΤΟ

Η αναταραχή που προκλήθηκε στο Π ακιστάν από την
επανεκλογή το υ δ ικτά το ρ α σ τρατηγού Π ερβέζ Μ ουσάραφ
στη θέση του προέδρου τη ς χώρας, και η οποία
συνεχίζεται, είνα ι βέβαιο ό τι θα δημιουργήσ ει μεγαλύτερ α
προβλήματα στην περιοχή, που ήδη σπαράσσεται από
πραγματικές π ολύνεκρες μάχες μ εταξύ ανταρτώ ν και
δυνάμεων του κυβερνητικού στρατού.
Αιτία γ ι’ αυτό δεν είνα ι μόνο ο τρόπ ος τη ς επ ανεκλογής και
κυρίως η επιμονή το υ Μ ουσάραφ να δια τηρή σ ει και τη θέση
του αρχηγού το υ στρατού, πράγμα που έχ ει ξεσηκώ σει
σύσσωμη τη δημοκρατική αντιπ ολίτευση, αλλά και το γ εγ ο 
νός ότι η χώρα φ λ έγ ετα ι από τη δράση τω ν ισλαμιστώ ν, οι
οποίοι ενισχύονται από τη δράση μαχητώ ν Ταλιμπάν και
ομάδων τη ς Αλ Κάιντα που χρησιμοποιούν το πακιστανικό
έδαφος ως ορμητήριο γ ια τη ν πραγματοποίηση επιθέσεω ν
στο γειτονικό Αφγανιστάν.
Η δράση αυτή, όμως, είνα ι εκείνη που ενδ ια φ έρ ει άμεσα
και την Ο υάσιγκτον, η οποία επ ιμένει να σ τη ρ ίζει το ν δ ικτά 
τορα. Στο πλευρό του, μάλιστα, σ τέλνει τώ ρα και τη ν πρώην
πρωθυπουργό Μ πεναζίρ Μ πούτο που έχ ει συνάψ ει συμφω
νία να αναλάβει τη θέση του πρωθυπουργού μ ετά τ ις βου

λευ τικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη χώρα στις αρχές
του ερχόμενου χρόνου.
Έ τσ ι, οι Αμερικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο τη ς κατά
στασης και μαζί την απαραίτητη στρατιω τική τους παρου
σία στο Πακιστάν, για το ξεκαθάρισματω ν Ταλιμπάν και της
Αλ Κάιντα στα σύνορα με το Αφγανιστάν, πράγμα ωστόσο
που δεν φ αίνεται και τόσο εύκολο, καθώς στο ίδιο το Αφγα
νιστάν οι Ταλιμπάν έχουν υποχρεώσει τον πρόεδρο Καρζάι
να κάνει αρκετές υποχωρήσεις, μέχρι την αποδοχή μιας
συμφωνίας για συνδιοίκηση σε ορισμένες περιοχές που θε
ω ρούνται προπύργια τω ν Ταλιμπάν.
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ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

ΚΟΚΚΟΡΟΜΑΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Τα πράγματα «σφίγγουν» όλο και περισσότερο για το Κοσ
συφοπέδιο, καθώς ο χρόνος τρ έχ ει προς την 10η Δ εκεμβρί
ου, οπότε λήγει η προθεσμία που έχει δοθεί για την δ ιεξα 
γωγή του νέου γύρου διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Αλ
βανούς και Σέρβους που επέβαλε η σθεναρή στάση τη ς Ρω
σίας.
Οι Σέρβοι από την πλευρά τους επιμένουν στη θέση τη ς
παροχής μιας κατά το δυνατό ευρύτερης αυτονομίας στο
Κοσσυφοπέδιο, με τη ρητή προϋπόθεση, όμως, ό τι αστό θα
παραμείνει ως σέρβική επαρχία, έστω και για ένα διάστημα
δέκα χρόνων, οπότε το τελικό καθεστώς θα μπορεί να αποφασισθεί με δημοψήφισμα.
Παράλληλα, προειδοποιούν ότι, στην περίπτωση που επιχειρηθεί η μονομερής κήρυξη ανεξαρτησίας τη ς περιοχής,
πολλά δεινά θα απειλήσουν ευρύτερα τα Βαλκάνια.
Από την άλλη πλευρά, οι Κοσοβάροι Αλβανοί, φοβούμενοι
ότι και ο νέος γύρος των διαπραγματεύσεω ν θα αποτύχει,
διαμηνύουν με κάθε τρόπο ό τι είναι έτοιμοι, μετά την 10η
Δεκεμβρίου, να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους, απειλώ
ντας μάλιστα ότι, αν δεν το υ ς επιτραπεί αυτό, θα επ ιστρέ
φουν στον ένοπλο αγώνα.
Σε επίρρωση τη ς προοπτικής αστής, μάλιστα, η αλβανική
τηλεόραση στην Πριστίνα παρουσίασε την περασμένη
εβδομάδα μια ομάδα ένστολων τη ς οργάνωσης ΑΝΑ (Αλβα
νικός Εθνικός Στρατός), οι οποίοι δήλωσαν ό τι είνα ι έτο ιμ ο ι
να πάρουν τα όπλα και να αγωνισθούν για την ανεξαρτησία.
Ο ΑΝΑ είναι μια οργάνωση «ομπρέλα» η οποία είχ ε κάνει
την εμφάνισή τη ς το 2001 -σ το τέλο ς του πολέμου που είχε
ξεσπάσει στα Σκόπια και συγκεκριμένα στη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων για την περίφιμη συμφωνία τη ς Οχρί
δ α ς- δηλώνοντας ότι παραμένει σε ετοιμότητα για τη δ ιεκ
δίκηση των δικαίων εθνικών αιτημάτω ν τω ν Αλβανών σε όλη
την περιοχή των δυτικών Βαλκανίων. Υπήρχαν, μάλιστα, βά
σιμες υποψίες ότι κάτω από τον ΑΝΑ βρίσκονταν και οι ορ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΟΙ ΔΥΟ ΒΙΚΤ0Ρ ΚΑΙ Η ΓΙ0ΥΑΙΑ

Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές,
που είχαν φτάσει να θεω ρούνται απα
ραίτητες, στην Ουκρανία, έγιναν τε λ ι
κά. Όπως φαίνεται, όμως, από τα
εκλογικά αποτελέσματα, στην ουσία
τίπ οτε δεν άλλαξε, καθώς τα ποσοστά
των ψήφων και κατά συνέπεια οι έδρες
του κοινοβουλίου μοιράστηκαν στους
ίδιους πρωταγωνιστές του γνωστού
πλέον «τριγώνου του Κιέβου», στον φ ι
λοδυτικό σημερινό πρόεδρο Βίκτορ Γιούσενκο, τον φιλορώσο Βίκτορ Γιανουκόβιτς και την επίσης φιλοδυτική
Γιούλια Τιμοσένκα.
Ο Γιούσενκο και η Τιμοσένκα, παλιοί
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γανώ σεις του Αλβανικού Α π ελευθερω τικού Στρατού (UCK)
που έδρασαν στο Κοσσυφοπέδιο, κατά την περίοδο
1995-1999, και στα Σκόπια, το 2001, ενώ μια αντίστοιχη ορ
γάνωση απειλούσε να δράσ ει στην Ελλάδα με στόχο την
«απελευθέρωση τη ς Τσαμουριάς».
Οι απ ειλές του ΑΝΑ θα μπορούσαν να θεω ρηθούν ως ένα
πυροτέχνημα, ή ένα τεχνη τό επ ιχείρημα γ ια να διασκεδα
στούν οι εντυπώ σεις από τη ν επιμονή ορισμένω ν Δυτικών
χωρών, με επ ικεφ αλής τ ις ΗΠΑ, να προχωρήσουν στη μονο
μερή αναγνώριση ενός ανεξάρτητου Κοσσυφοπεδίου, χω
ρίς νέα απόφαση του Συμβουλίου Α σ φ αλείας του ΟΗΕ και
παρά τ ις αντιρρήσ εις τη ς Μόσχας.
Η επιμονή τω ν ΗΠΑ, όμως, αντιμετω π ίζει το σκεπτικισμό
διαφόρω ν χωρών τη ς Ευρωπαϊκής Έ νω σης, οι οποίες προ
τιμούν να δ ια τηρ η θεί η εκκρ εμ ό τη τα γ ια π ερισσότερο χρό
νο, π ροκειμένου να μη διαρραγούν οι σ χέσ εις τη ς με τη Ρω
σία και παράλληλα να βρουν το ν απ αιτούμενο χρόνο για να
π εισθεί η Μόσχα να απ οδεχτεί τη λύση τη ς ανεξαρτησίας
του Κοσσυφοπεδίου. Για το λόγο αυτό, άλλω στε, εδώ και
μερ ικές η μ έρ ες π ροβάλλεται ένα νέο επ ιχείρημα, σύμφωνα
με το οποίο, οι συνθήκες γύρω από το θέμα του Κοσσυφο
πεδίου είνα ι ιδιάζουσες, γ ια το ν λόγο αυτό και η κήρυξη της
ανεξαρτησίας του δεν π ρόκειται να α π οτελέσ ει προηγούμε
νο για π εριοχές τη ς πρώην Σ ο βιετική ς Έ νω σης που επιδιώ
κουν επίσης την ανεξαρτησ ία τους.

ετα ίρ ο ι στην περίφημη «πορτοκαλί
επανάσταση», με το 14% και 31% τω ν
ψήφων αντίστοιχα, μπορούν να παρακάμψουν το 34% του Γιανουκόβιτς και
να σχηματίσουν κυβέρνηση. Ό μω ς ο
Γιούσενκο, όντας αδύναμος και χω ρίς
πυγμή, φ οβάται να συγκατοικήσ ει πο
λιτικά με τη ν παλιά σύμμαχό του, την
οποία θα έχ ει και πάλι ως αντίπαλο
στην κούρσα γ ια τη ν προεδρία, σ τις
εκλογές που θα γίνουν το 2009.
Από τη ν άλλη, πάλι, μια συνεργασία
του Γιούσενκο με τον Γιανουκόβιτς,
παρ’ όλο που θεω ρ είται πιθανότερη,
δεν δείχνει να απ οτελεί μια καλή λύση,

όπως φ άνηκε στην προηγούμενη από
π ειρα που οδήγησε σ τις πρόωρες
εκλογές.

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το ποδόσφαιρο νέος τρόπος
λήστευσης των φιλάθλων...
του Γιώργου Αρκουλή

νύχτα της Τετάρτης, 3 του τρέχο
ντος μηνάς, ήταν συγκλονιστική
από άποψη ποδοσφαιρικού θεά
ματος: Άφθονα γκολ, ανατροπές
και βροχή στα περισσότερα ευρω
παϊκά γήπεδα, όπου διεξαγόταν η 2η
αγωνιστική του περίφημου Τσάμπιονς Λιγκ. Εντούτοις, επειδή στη ζωή μας έχουν
μπει από καιρό τα ποδοσφαιρικά στοιχή
ματα (και ένα ματς μάς επέβαλαν να το
βλέπουμε όχι μόνο ως διασκέδαση, αλλά
και ως άγριο τζόγο), ιδού που εκείνη η
Τετάρτη ζήλεψε τη νύχτα του Αγίου Βαρ
θολομαίου. Βέβαια, αυτή τη φορά το αί
μα που χύθηκε δεν οφείλονταν σε θρη
σκευτικές διαφορές, παρά μόνο στο πά
θος να τα πάρουμε από εκείνους που ορ
γανώνουν το παιγνίδι στην ευρωπαϊκή
επικράτεια. Δηλαδή από αυτούς που ό,τι
κι αν γίνει κερδισμένοι θα βγουν όταν γ ί
νει ταμείο. Μέχρι εκείνο το βράδυ ήταν
συνηθισμένο φαινόμενο να σημειωθεί
μία, άντε και δεύτερη, έκπληξη στο λου
σάτο προϊόν τη ς φάμπρικας που ονομά
ζεται ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ, οπότε ο φ ί
λαθλος κοίταζε το δελτίο του και σκεφτό
ταν ας πρόσεχα. Αυτή τη φορά όλοι (δη
λαδή και οι οκτώ αγώνες) έδωσαν απί
στευτες ανατροπές, οι οποίες ξεζούμι
σαν τις όποιες ελπίδες των ανυπεράσπι
στων παικτών. Και όταν λέμε ανυπερά
σπιστων το εννοούμε: παράδειγμα πρώ
το, ο Ολυμπιακός Πειραιώς, ομάδα Θρύ
λος στην Ελλάδα, αλλά τσουβάλι πολλών
τεμαχίων στην Ευρώπη έντεκα ολόκληρα
χρόνια, πήγε στο γήπεδο τη ς Βρέμης και
υπό βροχή ανέτρεψε κάθε λογική. Και να
σου ορκιζόταν κάποιος ειδικός ότι ο Ολυ
μπιακός θα σημείωνε περιφανή θρίαμβο,
δεν ήταν δυνατόν να τον πιστέψεις, όταν
η γερμανική Βρέμη μόλις είχε επιτύχει νί
κη 8-1 στο πρωτάθλημα της χώρας της,
είχε ήδη ηττηθεί στον πρώτο αγώνα στη
Μαδρίτη και διέθετε κίνητρο να υποτάξει
την ελληνική ομάδα. Τα γραφ εία στοιχη
μάτων (και ο ΟΠΑΠ βέβαια) λογικά είχαν
διατιμήσει τη νίκη τη ς Βέρντερ στο χαμη
λό 1.35, προφανώς για να υποστούν με

Η

γάλη ζημιά στις πληρωμές. Ταυτόχρονα
(όπως αποδείχτηκε) έβαζαν ένα μυρωδά
το τυ ρ ί στη φάκα. Τελικά: το σκορ νίκης
του Ολυμπιακού πλήρωσε 50 προς 1. Και
η ανατροπή (από ημίοχρονο σε τελικό)
37,5 προς 1. Αυτά. Και πάμε παρακάτω:
Φάκα στήθηκε στο περίφημο Άνφιλντ
Ρόουντ του Λίβερπουλ, εκεί όπου η σού
περ δυναμική εγγλέζικη ομάδα θεωρού
νταν ακλόνητο φαβορί για νίκη επί της
γαλλικής Μαρσέιγ. Το τυ ρ ί που χρησιμο
ποιήθηκε δεν ήταν... ροκφόρ (ή με κρέ
μα...) και οι Γάλλοι δεν τσίμπησαν. Να
σημειωθεί ότι η Λίβερπουλ, έχοντας μεί
νει στην ισοπαλία, στην πρεμιέρα του
τουρνουά, ήταν λογικό να αγωνιστεί πα
θιασμένα για τους βαθμούς, καθώς θεω
ρείται μία από τις ομάδες που μπορούν
να φτάσουν στον τελικό της διοργάνω
σης. Αμ δε! Ή ταν η χειρότερη και πλέον
δειλή Λίβερπουλ των τελευταίω ν χρό
νων. Μια Λίβερπουλ, γνωστή για τη συ
μπεριφορά της, όταν οι μπουκ τη δίνουν
σούπερ φαβορί (βασικά στο πρωτάθλη
μα τη ς Αγγλίας...). Όσο για την Μαρσέιγ; Μπορεί να πηγαίνει από το κακό
στο χειρότερο στο πρωτάθλημα Γαλ
λίας, εντούτοις όχι μόνο επιβλήθηκε, αλ
λά έχασε ευκαιρίες για θεαματική σε
σκορ νίκη. Μέχρι την Τετάρτη, δεν είχε
ποτέ πάρει βαθμό στο νησί δυτικά της
Μάγχης! Η απόδοση του χ/2, δηλαδή
ημίχρονο - τελικό, πλήρωσε 14 προς 1!
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί
κάτι πολύ σημαντικό, για να μη ξεχνάμε
τις... ισορροπίες. Την ώρα που η αγγλική
Λίβερπουλ έχανε στο γήπεδό της, μια
άλλη ομάδα της χώρας η ντεφορμέ
Τσέλση του Αμπραμόβιτς και ενός
Εβραίου προπονητή -που τον γνωρίζει
μόνο το συγγενολόι του στο Ισραήλ- νι
κούσε στο Μ εστάγια την πανίσχυρη Βα
λένθια με μεγάλες, φυσικά, αποδόσεις.
Στραπέσσο για τους Ισπανούς, θα ανα
ρω τηθείτε. Ό χι βέβαια. Μόλις ένα
24ωρο πριν, τόσο η Μπαρτσελόνα όσο
και η Σεβίλλη, είχαν νικήσει με άνεση και

έστηναν τρόπαια... Να μείνουμε στις
ισορροπίες, διότι ίδιο φαινόμενο εμφανί
στηκε και από τις ομάδες της Πορτογα
λίας. Φαβορί στη Λισσαβόναήταν η
Μπενφίκα, έχασε όμως από την νεό
πλουτη Σαχτάρ. Την ίδια ώρα, η Πόρτο,
μέσα στο παθιασμένο Ινονού της Κων
σταντινούπολης νικούσε την Μπεσίκτας,
σε ένα ματς που είχε χαρακτηριστεί από
τα γραφεία στοιχημάτων ως το δυσκο
λότερο της βραδιάς... Τελικά, είναι ή όχι
παικταράς ο Κουαρέσμα;
Τη ληστεία των ανύποπτων παικτών
ολοκλήρωσαν τα υπόλοιπα παιγνίδια.
Στη Γλασκώβη, η κάτοχος του τίτλου Μι
λάν ηττήθηκε από τη Σέλτικ χωρίς βεβαί
ως να της φ ταίει η καταρρακτώδης βρο
χή που έπεφτε συνεχώς. Μάλλον η μικρή
απόδοση έφταιγε στους Ιταλούς, οι
οποίοι δεν πρόκειται να χαθούν από το
πρόσκαιρο ατυχές αποτέλεσμα στη
Σκωτία. Την ίδια ώρα, η παραπαίουσα
στο καμπιονάτο Λάτσιο (ομάδα που
έπρεπε να είχε ηττηθεί στο Καραϊσκάκη
από τον Ολυμπιακό) έπαιρνε με άνεση το
βαθμό από την Ρεάλ Μαδρίτης. Μια Ρεάλ η οποία μάλλον είχε το μυαλό της
στον αγώνα πρωταθλήματος με τη
Μουρθία... Το μοναδικό αποτέλεσμα
που σημειώθηκε και διέθετε το στοιχείο
της ποδοσφαιρικής λογικής ήταν αυτό
στο Τροντχάιμ της κεντρικής Νορβη
γίας. Η Σάλκε, έπαιξε καλή μπάλα για δέ
κα λεπτά στο δεύτερο μέρος και νίκησε
τους γηρασμένους πρόσκοπους της Ρόζενμποργκ. Ευτυχώς ο βασιλιάς της
Νορβηγίας δεν ήταν στο γήπεδο, θα στε
νοχωριόταν... Συμπερασματικά, οι ανα
τροπές της Τετάρτης δεν είχαν προη
γούμενο. Τι σημαίνουν για τα στοιχήμα
τα γενικώς; Ό τι οι πολλοί έχασαν τα λε
φτά τους και οι λίγοι κέρδισαν καλά χρή
ματα. Ποιοι είναι αυτοί; Δεν θα το μάθου
με ποτέ. Το σίγουρο είναι όμως ότι αυτοί
οι λίγοι δεν στηρίχτηκαν μ ό ν ο στην τόλ
μη τους. Ούτε καν στην έμπνευση της
στιγμής...
$5
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Η Τσιαμουριά, οι Τσιάμηδες
και ο τσιάμικος ταμπάκος
του Γ. Κολιούση

Πλήθυναν πρόσφατα τα ιστορήματα, τα αναγνώσματα, «οι αυθεντικές
μελέτες», μύθοι και αυτοσχεδιασμοί πάμπολλοι, μαζί με «ειδικές έρευνες»
αρκετών δημοσιογραφούντων λογοτεχνών, καθώς και οι απόψεις «ειδημόνων»
και κριτικών, για τα ζητήματα της Τσιαμουριάς και των Τσιάμηδων. Είναι οι
νέοι «τσιαμολόγοι» μας.

α επισημάνω κατ’ αρχάς ό τι η
Τσιαμουριά ήταν γνωστή κατά
τους νεότερους χρόνους (μετά
τον 16ο αιώνα μ.Χ.) από δύο κύ
ριες εκφάνσεις δραστηριοτή

Θ

των:
α) Τον παραδοσιακό τσ ιά μ ικ ο χ ο ρ ό σε
ρυθμό 3/4, με τον πρωτοχορευτή στην
κορυφή του χορευτικού κύκλου να
αναδεικνύει τη χάρη και τη λεβεντιά
του με εντυπωσιακές φ ιγούρες σωμα
τική ς ευλυγισίας και αυτοσχέδια «τσα
κίσματα», πάντοτε βέβαια στα πλαίσια
του βασικού ρυθμού. Και
β) τον τσ ιά μ ικ ο τα μ π ά κο , δηλαδή τη
σκόνη από αποξηραμένα φύλλα κα
πνού. Τον ταμπάκο εισέπνεαν από τα
ρουθούνια, παίρνοντας μικρή δόση
(πρέζα) απάτην ειδική ταμπακέρα τους
με τον αντίχειρα και ένα δάχτυλο. Θεω
ρούσαν ότι ωφελεί θεραπευτικά ή ανα
κουφιστικά, διότι ελάφραινε το «μπούκωμα» από κρύωμα του αναπνευστικού
συστήματος, με την πρόκληση φταρνί
σματος. Η παραγωγή ταμπάκου στην
Τσιαμουριά είχε αναχθεί σε υψηλά επί
πεδα ποιότητας. Όμως, με την πάροδο
των χρόνων και με τον ανταγωνισμό,
μερικοί βιοτέχνες παραγωγοί είχαν την
τάση να αναμειγνύουν στον ταμπάκο
διάφορα αρωματικά φυτά, έτσι που τ ε 
λικά προκαλούσαν ενόχληση, όχι μόνο

ΟΓ. Κολιούσης είναι συνταξιούχος δικηγόρος,
τέως δήμαρχος Φιλιατών.
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σε όσους έκαναν χρήση, αλλά και σε
όσους χρησιμοποιούσαν χαρμάνι με
άρωμα διαφ ορετικό από το δικό τους.
Έ τσ ι προέκυψε η φράση «αστός μας
έγινε τσιάμικος ταμπάκος», που σήμαινε ότι κάποιος έγινε ενοχλητικός.
Τώρα, σ τις παραπάνω «συγγραφές»
κ.λπ. για την Τσιαμουριά χρησιμοποιή
θηκαν ατυχώ ς απόψεις και ευρήματα
που απέχουν τόσ ο από τη ν ομορφιά
του τσιάμικου χορού όσο και από την
καθαρότητα του φημισμένου ταμπά
κου τη ς Π έστιανης (Κρυόβρυση Ηγου
μενίτσας), με απίθανα χαρμάνια ισ το
ρημάτων. Σημειώ νουμε, όσο πιο σύ
ντομα μπορούμε, τα παρακάτω:
1) Η ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΣΙΑΜΟΥΡΙΑ
Ως πιθανότερη εκδοχή θεω ρήθηκε η
προέλευσή τη ς από παραφθορά τη ς
λέξης «Θύαμις», παλιάς ονομασίας
του ποταμού Καλαμά. Δεν κρισιολογήθηκε όμως, όπως θα έπρεπε, από το υ ς
τόσ ους «ειδικούς» αν αυτή η άποψη
έχει υπόβαθρο γλω σσολογικό και αντί
κρισμα ιστορικό και γεω γραφ ικό. Δ ιό τι
γλω σσολογικά η συλλαβή «θυα» -ή
«θεία»- στην εξέλιξη τη ς ελληνικής
γλώσσας ποτέ δεν μεταλλάχθηκε σε
«τσια». Π αρέμεινε η ίδια φω νητικά, με
μόνη εξαίρεση τη μετατροπή τη ς στη
λέξη «θείο» (= θειάφ ι), όπου το «θ» έγ ι
νε «τ» (τειάφ ι), ή με συνίζηση προέκυψαν οι τύπ οι «θεία» (= θ εία ), «θειος»
(= θείος), ακόμη και «θιάμα» (= θαύ
μα).

Αγνοήθηκε π αράλληλα το ιστορικό
γεγο νός ό τι η π εριοχή τη ς Τσιαμουριάς ονομαζόταν Β α γενετία από τον 7ο
αιώνα μ.Χ., επίσκοπος μάλιστα της
οποίας είχ ε π άρει μέρος στην Η' Οι
κουμενική Σύνοδο (879 μ.Χ.). Η τοπω
νυμία αυτή κράτησ ε πολλούς αιώνες,
αφού κατά τη ν απογραφή (καταγρα
φή) του έτο υ ς 1432 τη ς Οθωμανικής
Α υτοκρατορίας μνημονεύεται η Βαγενετία, με το υ ς διάφ ορους οικισμούς
τη ς από το Δ έλβινο μέχρι νότια του
Μ αργαριτίου, ως περιοχή υποκείμενη
σε φ όρους το υ σουλτανικού κράτους.
Άλλω στε, οι δεχόμενοι την παραφθο
ρά τη ς λ έξη ς «Θύαμις» έπρεπε να προ
βληματιστούν από το ό τι ο «πατέρας»
τη ς λέξης, ο π οταμός Θ ύαμις, δεν ονο
μάστηκε π οτέ «Τσιάμης», αφήνοντας
έτσ ι έκθετη τη ν κόρη του Τσιαμουριά.
Ακόμη, ο Θ ύαμις έχ ει κοίτη στην Τσιαμουριά μόνο κατά το ήμισυ ή και λιγό
τερ ο από τη ν όλη διαδρομή του στο
Πωγώνι, που π οτέ δεν πήρε το όνομα
Τσιαμουριά. Και δεν μας εξηγούν από
π ότε και από π οιους ο Θ ύαμις έγινε
Καλαμάς, ο οποίος έδω σε το όνομά
του στη δ ιοικητική π εριφ έρ εια (καζά)
Μ πρεκαλμάν (= Παρακάλαμος) της
Ο θω μανικής Α υτοκρατορίας σε κά
ποια εποχή.
Ο ύτε βέβαια μπ ορεί να υποστηριχθεί
σοβαρά η εκδοχή ό τι η τοπωνυμία
προήλθε από τη ν τουρκική λέξη «τσιαμούρ» (=λάσπ η), από το λασπώδες
έδαφ ος τη ς π εριοχής αυτής.
Έχω πάντως τη ν άποψη ό τι η τοπωνυ
μία π ροέρχεται από την τούρκικη λέξη
«gam» (τσιάμ) ή τη ν αντίσ τοιχη αλβανι
κή «gamiste» (τσιαμίστ), που σημαί
νουν πευκόδασος ή ελατόδασος. Είναι
δε γνω στό από π ολλές π ηγές ό τι η δα
σική βλάστηση τη ς π εριοχής ήταν
πλούσια σε πευκοδάση κ.λπ., τα οποία

είχαν απ οτελέσ ει α ντικείμ ενο ευ ρ ύ τα 
της εκμετάλλευσ ης και είχαν χρησιμο
ποιηθεί στη ναυπηγική, αλλά και ως ο ι
κοδομική ξυ λεία (ξυλεία «τσιάμικη»,
σανίδες, καδρόνια κ.λπ.).
Δεν π ροσδιορίζεται, επίσης, από πό
τε επικράτησε το τοπω νύμιο Τσιαμουριά, ένα μεγάλο μέρ ος τη ς οποίας λ ε
γόταν μάλιστα και «τόπος Άι-Δονάτου». Και ενώ γενικά αναγνω ρίζεται ό τι
οι κάτοικοί τη ς, ο ι Τσιάμηδες, ήταν κυ
ρίως αυτόχθονες και από το ν 4 ο -5 ο α ι
ώνα χριστιανοί ορθόδοξοι και ό τι ένα
μόνο ποσοστό το υ ς εξισ λαμίσ θηκε κυ
ρίως κατά το ν 17ο αιώνα (Επανάσταση
Σκυλόσοφου). Άρα, έχουμε χρ ισ τια 
νούς Τσιάμηδες και μουσουλμάνους
Τσιάμηδες. Μ ερικοί όμω ς δεν κάνουν
αυτή την ουσιαστική διάκριση, αφού
μάλιστα το κύριο α ντικείμ ενο τη ς έρευνάς τους ή τη ς μ ελέτη ς το υ ς είν α ι οι
μουσουλμάνοι Τσιάμηδες. Είναι βέ
βαια ανιστόρητο αυτό, αλλά δημιουρ
γεί σύγχυση επικίνδυνη, αφού οι προπαγανδιστές αλβανίζοντες ή μεγαλοϊδεάτες μουσουλμάνοι Τ σιάμηδες θ έ
λουν να αγνοούν το ν μέγισ το πληθυ
σμό τω ν χριστιανώ ν στην Τσαμουριά.
Αυτό ακριβώ ς το τρ ικ π ερί μόνο μου
σουλμάνων κατοίκω ν τη ς Τσιαμουριάς
(Θεσπρωτίας τώ ρα) α π ο τελεί τη ραχοκοκαλιά τη ς αλβανικής ή αλβανίζουσας προπαγάνδας, ό τι δηλαδή η Τσιαμουριά ανήκει στην Αλβανία. Αυτό
προκύπτει και από τα κείμενα φυλλαδίων-υπομνημάτων τω ν μουσουλμά
νων που διανθίζουν τα π αραρτήματα
στα συγγράμματα τω ν Ελ. Μ αντά και
Γ. Μ αργαρίτη (σε γλώ σσα ιταλική και
αγγλική, αντίσ τοιχα). Έ π ρεπ ε η μεθόδευση αυτή να α να κρ ο υσ τεί από το υ ς
νέους τσ ιαμολόγους μας με απλή α ντι
παράθεση τω ν πληθυσμιακών δ εδ ο μ έ
νων για μουσουλμάνους και χρ ισ τια 
νούς.
2) Η ΤΣΙΑΜΟΥΡΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
Είναι απαράδεκτο το αναφερόμενο
σε σοβαρή μ ελέτη ειρω νικό εύρημα ό τι
το ελληνικό κράτος «ανακάλυψε» μό
λις το 1923 το υ ς αλβανούς Τσιάμηδες.
Δεν δικαιούνται όμω ς ο ι νέοι τσ ιαμολόγοι να εξοβελίσ ουν τα πάντα και το υ ς
πάντες, με προκάλυμμα την «ανακάλυ
ψη» του 1923! Δ εν μπορούν να συγ

γράφ ουν ισ τορία κολοβή. Ό φ ειλαν να
μελετήσουν, να φυλλομετρήσουν και
να ερευνήσουν και τα τόσ α προηγού
μενα πονήματα (Β. Κραψίτη, Δ. Μιχαλόπουλου, Αλ. Παπαδόπουλου, I. Σάρρα, Χρ. Σούλη, Ν. Ζιάγκου, Β. Μπαρά,
X. Λάμπρου, Σ. Δάκαρη, Κ. Στεργιόπουλου, Γ. Παππά κ.ά.), στα οποία
οπωσδήποτε φ ανερώ νεται ό τι το ελλη
νικό κράτος είχε «ανακαλύψει» το υ ς
Τσιάμηδες πριν από το 1923. Και μάλι
στα τουλάχισ τον όταν δημιούργησε,
κατά το ν Α ' Βαλκανικό πόλεμο
(1912-13), το Μ εικτό Ηπειρώτικο
Στράτευμα, με αρχηγό τον Δ. Μπότσαρη, και το παρέτασσε ενάντια στους
σ υστρατευόμενους με τον τούρκικο
σ τρατό μουσουλμάνους Τσιάμηδες,
το υ ς οποίους εξουδετέρω σ ε στο μέ
τωπο τη ς Θεσπρωτίας, όπου είχαν ορ
γιά σ ει σε λησ τείες, καταστροφ ές και
εμπρησμούς χωριών. Μ ετά την απε
λευθέρω ση (1913) οι ελληνικές αρχές
που εγκαταστάθηκαν στην Τσιαμουριά
επ έδειξαν άψογη ισοπ ολιτεία και ισο
νομία προς όλους.
Υπήρξε μάλιστα και υπερβάλλων ζή
λος σε α ρ κετές περιπτώ σεις υπέρ των
μουσουλμάνων. Τέτοια δείγματα ζήλου
ήταν η σκληρή συμπεριφορά του τό τε
Γενικού Δ ιοικητή Ηπείρου Αρ. Στεργιάδη κατά τα έτη 1917-18, ο οποίος, υπο
στηρίζοντας τ ις άδικες και παράνομες
(όπως αναγνω ρίστηκε δικαστικά αργό

τερα) αξιώ σεις των μουσουλμάνων των
Φιλιατών Ντεμάτων και Σεϊκάτων,
έφθασε να δια τά ξει τη σύλληψη των
χριστιανών προκρίτων τη ς περιοχής
τη ς Μουργκάνας (βλ. Ν. Σκόπα, Σ. Χαραμόπουλου, Ο αγώνας των 16 χωριών,
σ. 151). Επίσης, δείγμα σκληρής μετα
χείρισης συνιατά η σκαιά συμπεριφορά
του Στρατιω τικού Διοικητή Φιλιατών
κατά τα έτη 1913-1916 προς τους χρι
στιανούς κατοίκους τη ς Σίδερης στη
διένεξή τους με την αμιγώς μουσουλ
μανική γειτονική κοινότητα τη ς Ελαίας
για το θέμα κοινοτικού βοσκότοπου,
παρότι είχε αναγνωρισθεί το δίκαιο Σί
δερης με απόφαση του τουρκικού
Πρωτοδικείου από το 1884.
Για τί οι νέοι τσιαμολόγοι δεν θέλουν
να εγκύψουν στα γεγονότα; Γ ια τί αφή
νουν έτσ ι έδαφ ος να συνεχίζεται η αλβανίζουσα προπαγάνδα για αλβανική
Τσιαμουριά μέχρι την Πρέβεζα, που
χαρακτήριζε την απελευθέρωση της
Τσιαμουριάς από τον τουρκικό ζυγό
ως «κατάκτηση» και «υποδούλωση»
του τόπου από την Ελλάδα; Δηλαδή
υποδούλωση πληθυσμού κατά 70%
χριστιανικού, που διψούσε για τη λευ
τερ ιά του και την ποθητή από αιώνες
αναγέννησή του, έναντι του 30% των
μουσουλμάνων, που δεν ήξεραν τό τε
(1913) τ ι ήθελαν, αφού δεν είχαν απο
κρυσταλλωμένη εθνική συνείδηση; Οι
νέοι τσιαμολόγοι έχουν γνώση ότι ο ελ41

ληνικός λαός από το 1912 μέχρι το
1922 είχε αποδυθεί σε έναν συνεχή τ ι
τάνιο αγώνα σκληρών πολέμων υπό
αφόρητα ανώμαλες εσω τερικές συν
θήκες (σύγκρουση τη ς πολιτικής ηγε
σίας ως προς τη θέση τη ς χώρας στον
Α' Παγκόσμιο πόλεμο, συγκρότηση
επαναστατικής κυβέρνησης στη
Θεσσαλονίκη, αξιώ σεις τη ς Ιταλίας
και κατάληψη από το στρατό τη ς
Ελληνικών εδαφών (Κόνιτσα - Δελβινάκι - Σαγιάδα - Φ ιλιάτες το
1917), επιδημία γρίπης το 1917-18,
πείνα του πληθυσμού, Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος, Μικρασιατική πε
ριπέτεια). Είναι γνωστό παγκοίνως
ότι οι Ιταλοί υποδαύλιζαν και παρα
κινούσαν τους μουσουλμάνους τη ς
Τσιαμουριάς να προβούν σε ανοσι
ουργήματα σε βάρος των χριστια
νών Ελλήνων. Δεν σταμάτησαν να
υποδαυλίζουν τον θρησκευτικό φα
νατισμό του μουσουλμανικού πλη
θυσμού τη ς Θεσπρωτίας και να
υποκινούν τον αλβανικό επ εκτατι
σμό, διεκδικώ ντας την «αλβανική»
επαρχία τη ς Θεσπρωτίας, η οποία,
όπως έλεγαν, «στέναζε κάτω από
τον ξένο ζυγό»(!) (βλ. Κ. Βακαλόπουλος, Ήπειρος, σ. 836).
3) Η ΤΣΙΑΜ0ΥΡΙΑ ΑΠΟ Τ 0 1923 ΜΕΧΡΙ
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜ01940
Για την εποχή 1923-1940 από τους
πλείστους νέους τσιαμολόγους μας
ακολουθείται η μέθοδος παραγωγής
του τσιάμικου ταμπάκου, με ένα χαρ
μάνι κόκκων αλήθειας, με ποικίλους
«αρωματικούς» υπαινιγμούς, βάναυ
σες κακοποιήσεις των γεγονότων, απα
ράδεκτους αυτοσχεδιασμούς και απί
θανα συμπεράσματα, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω.
3 .1 . Για το ν π λη θυ σ μ ό
Γ ια τον υπολογισμό των μουσουλμά
νων τη ς Τσιαμουριάς, πηγές των τσιαμολόγων μας δεν είναι οι επίσημες
απογραφές του 1928 και του 1940, αλ
λά η αναφορά είτε του φυγάδα στην
Ελλάδα Αλβανού Φ. Λεπενίτσα ε ίτε του
αλβανού Προξένου στα Γιάννενα (Ελ.
Μαντά, σελ. 20-21), Δηλαδή οι εκτιμή
σεις τους στηρίζονται σε αλβανικές
πηγές. Χρησιμοποιούν όμως και τις
εκτιμήσεις του Άγγλου Πάλμερ, ο
οποίος είχε επ ιλεγεί από την αγγλική

κυβέρνηση τον Απρίλη 1945 ως «ειδι
κός ερευνητής» του θέμα τος τω ν Τσιά
μηδων. Αγνοούν και διαγράφουν οι
τσιαμολόγοι τ ι σήμαινε για την Αγγλία,
κατά το έτο ς 1945, η Ελλάδα, η Αλβα
νία, τα Βαλκάνια. Η αγγλική πολιτική
συνέχισε και το 1945 να επ ιδεικνύει

επίμονο ενδιαφ έρον για το υ ς μου
σουλμάνους Τσιάμηδες, όπως είχε
αναλωθεί σε σ υμφιλιω τικές προς αυ
το ύ ς προσπάθειες, ιδ ια ίτερ α το 1944.
Κατά τις εκτιμή σ εις τω ν τσιαμολόγω ν
μας, οι μουσουλμάνοι τη ς Θεσπρω τίας
ήταν γύρω σ τις 25.000 - 30,000, ενώ
κατά τις ελληνικές απ ογραφές ήταν
γύρω σ τις 18.000 το 1928 και 21.000 το
1940. Οι τσ ιαμολόγοι μας, για να αμφ ι
σβητήσουν τ ις απογραφές, ισχυρίζο
νται ό τι δεν μπορούν να αποδεχθούν,
αυτοί οι ιστορούντες, ό τι «οι μουσουλ
μάνοι είχαν τελικά τη δυνατότητα να
δηλώσουν ελεύθερα την εθνική κατα
γωγή και τη γλώσσα το υ ς κατά τη δια
δικασία τη ς απογραφής». Προκαλούμε αυτούς το υ ς νέους τσ ιαμολόγους
να αναφέρουν έστω και ένα κρούσμα
συγκεκριμένο για παρακώλυση μου
σουλμάνου να εκφ ρ α σ τεί ελεύθερα

κατά τη ν απογραφή για τη γλώσσα ή
τη θρησ κεία του. Και, επίσης, προκύ
π τει το ερώ τημα: Απ οδέχονται οι τσιαμολόγοι μας ό τι οι υπάλληλοι απογραφ είς καταπ ίεζαν το υ ς μουσουλμά
νους; Τ έτο ιο όμω ς συμβάν δεν υπήρξε
στη Θ εσπρω τία ο ύ τε το 1928 ούτε το
1940 και είνα ι διαστρέβλω ση της
ισ τορ ία ς κάθε α ντίθετο, ατεκμηρίωτο συμπέρασμα.
Αλλά, όπως σημειώ σαμε και παρα
πάνω, το σ οβαρότερο δεν είναι η
αυθαίρετη και κακόγουστη μεγέ
θυνση του πληθυσμού των μου
σουλμάνων. Εγκληματικό είναι που
δεν γ ίν ετα ι αντιβολή του με παράθε
ση τω ν χριστιανώ ν Τσιάμηδων, που
κατά το έτο ς 1928 ήταν περί τις
45.000 και κατά το 1940 περί τις
50.000, πράγμα που σημαίνει ότι οι
μουσουλμάνοι αποτελούσαν ασή
μαντη μειονότητα, όχι μόνο στην
όλη ελληνική επ ικράτεια (μόλις 0,25
σ τους χίλιους), αλλά και στην ίδια
τη Θ εσπρω τία (μόλις το 1/3 του
όλου πληθυσμού τη ς). Πέρα όμως
από το υ ς αριθμούς τω ν ελληνικών
απογραφών, θα έπρεπε να αξιολο
γη θ εί το ό τι οι χρισ τιανοί τη ς Θε
σπρωτίας, ιδ ια ίτερ α τη ς επαρχίας
Φιλιατών, είχαν μεγάλη αποδημία
στην Πόλη, τη ν Αλεξάνδρεια, στην
Π αλαιά Ελλάδα, τη ν Αμερική κ.λπ.,
έτσ ι που α υ το ί ο ι απόδημοι, που
υπερέβαιναν το 20% του πληθυ
σμού, δεν απογράφηκαν ως κάτοικοι
Τσιαμουριάς, ενώ οι μουσουλμάνοι εί
χαν μηδενικό αριθμό αποδημούντων.
Είναι λοιπόν αυταπ όδεικτο ό τι είναι άλ
λο να προπαγανδίζεις ό τι μια εδαφική
π ερ ιφ έρ εια ενός κράτους κατοικείται
από διάφ ορο λαό και άλλο να παραθέ
τ ε ις τη ν αλήθεια ό τι α υτός ο διάφορος
λαός απ οτελεί μόνο μια μικρή μειοψη
φ ία στη δεδομένη π εριφ έρεια.
3 .2 . Γ ια τ η γ λ ώ σ σ α
Οι μουσουλμάνοι Τσιάμηδες είχαν μη
τρ ική το υ ς γλώσσα μια διάλεκτο αλβα
νική (σε χω ριά τη ς Παραμυθιάς πολλοί
μουσουλμάνοι είχαν μητρική γλώσσα
την ελληνική). Είναι, συνεπώς, ακατα
νόητη η άποψη του Αντ. Καρκαγιάννη
{Καθημερινή, 6-11-2005) ό τι «όσοι μι
λούσαν ελληνικά τα μιλούσαν με ιδιαί
τερ ο τρόπο, διαφ ορετικά από την ηπει
ρώτικη διάλεκτο». Προφανώς, αυτή την

απαξία την αποδίδει στους έχο ντες μη
τρική γλώσσα τη ν ελληνική, δ ιό τι οι με
αλβανική τη μητρική το υ ς γλώσσα,
όπως κάθε ξενόγλω σσος στην οικου
μένη, δεν μπορεί να έχουν τη φω νητική,
τη γραμματική και το σ υντακτικό τη ς μη
μητρικής το υ ς γλώσσας. Ποια όμω ς εν
νοεί ως «ηπειρώτικη διάλεκτο» ο κ.
Καρκαγιάννης και πώς του προκύπτει ο
«ιδιαίτερος τρόπ ος ομιλίας» τω ν ελλη
νόφωνων Τσιάμηδων; Ας πληροφορηθεί λοιπόν ό τι το γλω σσικό ιδίω μα τη ς
Θεσπρωτίας, όπως και στο Πωγώνι και
στα ελληνόφωνα χω ριά τη ς Β. Ηπείρου
που είναι κοντά στα σύνορα και σε αρ
κετό βάθος τη ς Αλβανίας, αναγνω ρίζε
ται γενικά για την καθαρότητα του ελ 
ληνικού λόγου και τη ν άρτια σύνταξη.
Ας διδαχθεί από τα παλιά παραδοσιακά
δημοτικά τραγούδια τη ς περιοχής.
Αυτά για τη γλώσσα τη ν ελληνική τω ν
Τσιάμηδων, σαν επ ιβεβλημένη π αρέ
κβαση, ενώ το βασικό θέμα είνα ι άλλο:
Οι φυγάδες στην Αλβανία μουσουλμά
νοι Τσιάμηδες σ τις γραπ τές δ ιαμαρτυ
ρίες τους προς δ ιεθ νείς οργανισμούς
ισχυρίζονται ό τι κατά τη διαβίω σή το υ ς
στο ελληνικό κράτος «είχαν άρνηση
ακόμη και τη ς μητρικής το υ ς γλώ σ
σας» (υπόμνημα ιταλόγλω σσο στο βι
βλίο τη ς κ. Μ αντά και αγγλόγλω σσο
στο βιβλίο του κ. Μ αργαρίτη).
Είναι λυπηρό που οι νέο ι τσ ια μ ολό γοι
αφήνουν ασχολίαστο αυτό το ν ασύστολο ισχυρισμό. Π οτέ και από κανό
ναν δεν έχ ει επ ιβληθεί στην Τσιαμουριά η απαγόρευση τη ς αλβανικής
γλώσσας. Είναι, νομίζουμε, απαράδε
κτο που τέτο ια προπαγανδιστικά φυλ
λάδια επισυνάπτονται ως π αραρτήμα
τα σε μ ελέτες γ ια τη ν Τσιαμουριά, χω
ρίς έρευνα και αξιολόγηση.
3.3. Π ε ρ ί δ ιώ ξ ε ω ν κ α ι κ α τ α π ιέ σ ε ω ν
Το ελληνικό κράτος από τη ν απ ελευθέ
ρωση τη ς Ηπείρου (1913) επ έδειξε
απόλυτη ισοπ ολιτεία και ισονομία προς
όλους τους κατοίκους τη ς Τσιαμουριάς, δίχως να π ροβαίνει σε θρησ κευτι
κές ή φ υλετικές διακρίσ εις. Οι μου
σουλμάνοι απολάμβαναν το ν καθολικό
σεβασμό τη ς ελευ θ ερ ία ς τη ς θρησκευ
τικής τους λατρεία ς, με τα τζα μιά και
τους χοτζάδες τους, με το υ ς μεντρεσέδεςτους (ιεροδιδασκαλεία), το υ ς μουφτήδες και μουεζίνηδες. Απολάμβαναν
τον απόλυτο σεβασμό τω ν ηθών και

εθίμω ν το υ ς και τω ν παραδόσεών το υ ς
(γάμοι, μπαϊράμια, ραμαζάνι, περιτομή
κ.λπ.) και αφήνονταν απερίσπαστοι
σ τις επ αγγελματικές απασχολήσεις
το υ ς (κυρίως αγροτικές, αλλά και βιο
τεχ νικές και εμπορικές, πασίγνωστοι
ήταν οι αγω γιάτες και οι λαδέμποροι
στην ορεινή Ή π ειρο). Και μπορούσαν
να προσφεύγουν στα ελληνικά δικα
στήρια. Υπάρχουν αρχεία δικαστηρίων,
από όπου ο κάθε καλόπιστος ιστοριοδί
φ ης θα μπορούσε να αντλήσει σ τοιχεία
για την ακεραιότητα τη ς ελληνικής δι
καιοσύνης έναντι τω ν μουσουλμάνων.
Επίσης, και από τη ν ελληνική διοίκη
ση υπήρξε ίση μεταχείρισ η. Όπως ση
μειώ σαμε παραπάνω, υπήρξαν και φ αι
νόμενα δυσμένειας προς το υ ς χρισ τια
νούς και άδικου προστατευτισμού
προς το υ ς μουσουλμάνους.
Δεν πρέπει να λησμονείται ό τι ιδ ια ίτε
ρα από τα χρόνια 1912-13 οργίαζε η
ανθελληνική προπαγάνδα τη ς Ιταλίας,
που επεδίω κε να κατασ τεί η Ιταλία κη
δεμόνας του αλβανικού κράτους και εί
ναι, επίσης, πασίγνωστο ό τι στη συνέ
χεια εμφ ανιζόταν ως «προστάτιδα δύ
ναμη» τω ν μουσουλμάνων τη ς Τσιαμουριάς. Μ ετά δε την κατάληψη τη ς
Αλβανίας το ν Απρίλη του 1939 η ιταλική
ανθελληνική προπαγάνδα κορυφώθηκε. Η αλβανική κυβέρνηση ακολούθησε
μια επ ίδειξη εχθρότητας προς την
Ελλάδα και χρησιμοποίησε το θέμα τη ς
Τσιαμουριάς για αντιπερισπασμό προς
το υπαρκτό και διεθνώ ς αναγνωρισμέ
νο θέμα τη ς ελληνικής μειονότητας τη ς
Β. Ηπείρου. Είναι η αλβανική κυβέρνη
ση που πρόβαλλε συχνά το πρόβλημα
τω ν Τσιάμηδων, για να εκβιάζει την ελ
ληνική π ολιτεία, με το πρόσχημα τη ς
καταπίεσής το υ ς από τ ις ελληνικές αρ
χές. Ή τα ν η Αλβανία που έλαβε σκληρά
καταπ ιεστικά μέτρα σε βάρος τη ς ελλη
νικής μειονότητας τη ς Β. Ηπείρου, με
απολύσεις και εξο ρ ίες ελληνοδιδασκά
λων, απαγόρευση τη ς ελληνικής γλώσ
σας (εκτός μόνον από λίγα χωριά του
Αργυροκάστρου), αλβανοποίηση των
σχολικών κτιρίω ν που είχαν ιδρύσει με
εισ φ ορές το υ ς οι 'Ελληνες κ.λπ.
Αυτή η μεθόδευση τη ς εχθρότητας
τη ς αλβανικής ηγεσ ίας προς το ελληνι
κό σ τοιχείο τη ς Β. Ηπείρου θέλησαν να
ισχυριστούν ό τι ίσχυε και στην Ελλάδα
για το υ ς Τσιάμηδες εκ μέρους τω ν ελ

ληνικών αρχών, αλλά επακολούθησε
(το 1935) η απορριπτική τω ν ισχυρι
σμών το υ ς απόφαση του Διεθνούς Δ ι
καστηρίου τη ς Χάγης, με την οποία
αναγκάστηκε η Αλβανία να επ ιτρέψ ει
τη ν επ αναλειτουργία τω ν ελληνικών
σχολείων τη ς Β. Ηπείρου. (Για τον εν
στερνισμό τω ν ισχυρισμών π ερί διώ ξε
ων τω ν μουσουλμάνων τη ς Τσιαμουριάς από το υ ς νέους τσιαμολόγους θα
γ ίν ει λόγος πιο κάτω ).
4. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΘΕΜΑ
Απαύγασμα του αγροτικού ξεσηκω
μού τού Κιλελέρ ήταν η θέσπιση του
πρώτου αγροτικού νόμου 1072/1917
τη ς προσωρινής κυβέρνησης τη ς Θεσ
σαλονίκης του Ελ. Βενιζέλου. Η θαρ
ραλέα αυτή αγροτική μεταρρύθμιση
ακολουθήθηκε από σειρά βελτιω τικών
διατάξεω ν, που κωδικοποιήθηκαν κατά
πρώτη κωδικοποίηση με το Δ. τη ς 3-10
Ι 924, το οποίο συμπληρώθηκε με το
Π.Δ. τη ς 31-8-1926. Για την εφαρμογή
τω ν αγροτικώ ν αυτών νόμων χρειάσθηκε να κηρυχθούν απαλλοτριω τέα
τα μεγάλα κτήματα, τα τσ ιφ λίκια της
Θ εσσαλίας και τω ν Νέων Χωρών. Και
ασφαλώς τα οράματα τω ν νόμων δεν
ήταν η δέσμευση τω ν κτημάτων στην
Τσιαμουριά, που ήταν ένα ελάχιστο
ποσοστό στον μεγάλο εποικισμό των
άλλων περιοχών.
4 .1 . Τ α τσ ιφ λ ίκ ια τ η ς Τ σ ια μ ο υ ρ ιά ς
Τα απαλλοτριω θέντα κτήματα στην
Τσιαμουριά ανήκαν σε 15-20 το πολύ
οικογένειες μουσουλμάνων Τσιάμη
δων, μερικοί μάλιστα από το υ ς οποί
ους κατοικούσαν είτε στην Κων/πολη,
είτε στα Τίρανα ή και στη Ρώμη. Και κα
τόρθωσαν αυτοί να δείξουν εικόνα
ηγεσίας όλων των Τσιάμηδων. Κατέ
στησαν αυτοί όργανα στην πολιτική
τη ς Ιταλίας και τη ς Αλβανίας. Το πρό
βλημά το υ ς το υπέβαλαν ως πρόβλημα
όλου του τσιάμικου λαού. Το ιδιοκτη
σιακό όμως ήταν αποκλειστικά θέμα
τω ν 15-20 αυτών τσιφλικάδων, όπως
ανάλογο ήταν το θέμα των χριστιανών
τσιφλικάδω ν τη ς Θεσσαλίας κ.λπ. Εί
χαν και αυτοί δικαίω μα σε αποζημίωση
από το ελληνικό κράτος, πράγμα που
ίσχυε και για τους άλλους μεγαλοκτηματίες. Ό μω ς αυτοί τόλμησαν να ζητή
σουν, με επίσημη προσφυγή στην Κοι
νωνία τω ν Εθνών (Κ.τ.Ε.) τον Μάρτιο
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του 1928, ειδική μεταχείριση για το
ύψος των αποζημιώσεων των μου
σουλμάνων τσιφλικάδων τη ς Τσιαμουριάς. Την επιδιωκόμενη προνομιακή
μεταχείριση απέρριψε ως παράλογη η
Κ.τ.Ε., το θέμα όμως ξανάφεραν οι τσ ι
φλικάδες μέσω της διπλωματίας των
Τιράνων και αργότερα μέσω τω ν Ιτα
λών, όταν κατέστησαν την Αλβανία
υπόδουλήτους.
4.2. Τα γεγονότα αυτά είναι αναμφι
σβήτητα και κάθε σωστή έρευνα μπο
ρ εί να τα αποδείξει, γ ια τί υπάρχουν
απόλυτα ακριβή στοιχεία, όπως:
Υπάρχουν στις Διευθύνσεις Εποικι
σμού του Υπουργείου Γεω ργίας και
του νομού Θεσπρωτίας οι φ άκελοι κά
θε αγροκτήματος (πρώην τσιφλικιού),
που περιλαμβάνουν τα ονόματα των
ιδιοκτητών, τα ποσοστά ιδιοκτησίας
τους, την έκταση και το είδος τω ν
απαλλοτριωθέντων, τ ις εξαιρεθείσ ες
υπέρ των ιδιοκτητώ ν εκτάσ εις αγρών ή
λιβαδιών. Τα στοιχεία είναι πλήρη και
ολοκληρώθηκαν με τις οριοθετήσ εις
και κτηματογραφήσεις τη ς τοπογραφικής υπηρεσίας. Είναι, επίσης, η παρα
πάνω απόφαση τη ς Κ.τ.Ε. που η παρά
θεσή της, μαζί με αντίγραφο τη ς προ
σφυγής τη ς Αλβανίας, καθώς και με
παρόμοιο τη ς εισήγησης του Ν. Πολί
τη, εκπροσώπου τη ς Ελλάδας στην
Κ.τ.Ε., θα παρουσίαζε ανάγλυφο τον
προβληματισμό του θέματος που είχε
σκαρώσει η αλβανική προπαγάνδα.
Πώς να μη θεω ρηθεί λυπηρό λοιπόν το
γεγονός ότι οι νέοι τσιαμολόγοι μας
κλωθογυρίζουν το ιδιοκτησιακό των
μουσουλμάνων σαν μεγάλο πρόβλη
μα, καταδυναστευτικό των «Τσιάμηδων»; Αντί όμως οι Τσιαμολόγοι, που
πράγματι κόπιασαν πολύ να ξεσκονί
σουν αρχεία και αρχεία, να ρίξουν και
μια ματιά στα ελληνικά ατράνταχτα
τεκμήρια των δημοσίων εγγράφων,
παραθέτουν ως αλήθειες τις διαμαρ
τυρ ίες κ.λπ. των μουσουλμάνων(Ι). Και
μάλιστα παρουσιάζουν ως σημαντικό
στοιχείο την αναφορά τη ς 22-6-1942
του Οικονομικού Επιθεωρητή Εν. Πα
λάσκα, ο οποίος κάτω από την επίβλε
ψη του ιταλού Προξένου στα Γιάννενα
και του αντιπροσώπου του Πράτο Πελισσόνι. Στην αναφορά αυτή εκείνος ο
δυστυχής έλληνας υπάλληλος έγραφε
ότι είχε τη γνώμη ότι «επιβάλλεται η

έγκαιρος και οριστική πλέον τακτοπ οί
ηση του ζητήματος», δηλαδή τη ς αξίω 
σης περί απόδοσης πλέον (όχι απλώς
αποζημίωσης) τω ν από του έτο υ ς 1923
απαλλοτριωθέντων κτημάτω ν, «για να
εκλείψ ουν κατά το δυνατό οι υφ ισ τά
μενες σήμερον δ ιεν έξεις τω ν μου
σουλμάνων μετά του χριστιανικού πλη
θυσμού». Και π αρατίθεται η αναφορά
αυτή στη μελέτη του κ. Γ. Μ αργαρίτη
(σελ. 180, 182 επομ.) χω ρίς ού τε λέξη
σχολιασμού της, έστω σε υποσημείω
ση. Δεν μπορούσε να κατανοηθεί ό τι ο
ταλαίπω ρος Παλάσκας βρέθηκε τό τε,
στη σκληρή εκείνη Κατοχή τω ν Ιταλών
το 1942, βραχυκυκλω μένος και, για να
μπορέσει να επιβιώσει, έκρινε ό τι δεν
έπρεπε να ανα ταχθεί στους ισχυρι
σμούς περί ιδιοκτησιώ ν και μη καταβο
λής τη ς αποζημίωσης για τ ις απαλλο
τριώ σεις, όπως ήθελαν τό τε οι αρχηγέ
τε ς τω ν μουσουλμάνων. Οι τελ ευ τα ίο ι
ήδη είχαν διαπ ράξει τόσ ους φόνους
και τόσ ες διαρπαγές σε βάρος χρ ι
στιανών και απειλούσαν ακόμη χειρ ό
τερα, τα οποία διέπραξαν τελ ικ ά Ο
καημένος, στη σύγχυσή του και στην
ανάγκη του, θεώ ρησε καλό να κάνει
τό τε συμβιβαστική πρόταση για κατα
βολή προσωρινά από το υ ς χρισ τια
νούς καλλιεργητές ενός γεω μόρου, το
οποίο ο Ιταλός Πράτο θεώ ρησε «εύλο
γο» να συνίσταται σε ποσοστό 15% τη ς
γεω ργικής παραγωγής (σελ. 185). Φυ
σικά ο Παλάσκας δεν μπορούσε να
γνω ρίζει ότι ήταν ανυπόστατοι οι ισχυ
ρισμοί των μουσουλμάνων, ού τε θεώ 
ρησε, κάτω από εκείνες τ ις συνθήκες,
ότι ήταν απαραίτητο να διερευνήσ ει
τον εύλογο ή μη χαρακτήρα αυτών τω ν
αξιώσεων.
4 .3 . Ο ι α π α λ λ ο τρ ιώ σ εις σ τ η ν Τ σ ια μ ο υ ρ ιά
Ο Α γροτικός Νόμος κλήθηκε στην
πρώτη εφαρμογή του να καλύψ ει την
αδήριτη ανάγκη τη ς π ροσφυγιάς μετά
τη Μ ικρασιατική Καταστροφή. Στην
Τσιαμουριά είχαν εγκα τα σ τα θ εί προ
σωρινά κατά το 1923 α ρ κετοί πρόσφυ
γες, που τελικά εποίκισαν απ οκλειστι
κά έναν και μόνο νέο οικισμό, αυτόν
τη ς Νέας Σελεύκειας (ή Ντούσκο). Παραβλέποντας το υ ς ασύστολους ισχυ
ρισμούς τω ν μουσουλμάνων Τσιάμηδων για δήθεν εκτόπισή το υ ς από το υ ς
πρόσφυγες, α ξίζει να μνημονεύσουμε

εδώ τ ι λ έν ε ο ι νέο ι τσ ια μ ολό γοι μας για
το υ ς π ρόσ φ υγες σε συσχέτιση με το
ιδιοκτησ ιακό τω ν Τσιάμηδων.
Κατ’ αρχάς, οφ είλουμε να αναγνωρί
σουμε τη ν ορθή τοπ οθέτηση του κ. Γ.
Μ αργαρίτη ό τι γ ια πολλούς αιώνες η
συγκατοίκηση τω ν Τσιάμηδων με τους
γύρω χρισ τιανούς δεν αποτελούσε
πρόβλημα στο πλαίσιο τη ς πολυθρησ κευτικής και π ολυεθνικής Οθ. Αυτο
κρατορίας (σελ. 128). Προφανώς, ως
συγκατοίκηση εννο είτα ι η διαμονή όχι
σε κοινά οικήματα, αλλά ε ίτε σε γειτονι
κά χω ριά ε ίτε σε μικτά, όπου διαβίωναν
και κατοικούσαν μουσουλμάνοι και χρι
στιανοί. Στην Τσιαμουριά υπήρχαν,
προ του 1944, 120 οικισμοί (δεν απα
ριθμώ μικροοικισμούς 10-12 οικογενει
ών, κυρίω ς στους ορεινούς όγκους της
Μ ουργκάνας). Από αυτούς 27 είχαν
αμιγή μουσουλμανικό πληθυσμό, 20 μι
κτό πληθυσμό και ο ι υπόλοιποι 73 αμι
γή χριστιανικό πληθυσμό. Ας ληφθεί
υπόψη ό τι οι α μ ιγείς μουσουλμανικοί
οικισ μοί δεν αποτελούσαν μια ενιαία
και διακεκριμένη εδαφ ική έκταση, αλλά
παρεμβάλλονταν μεταξύ το υ ς αμιγείς
χρισ τιανικοί οικισ μοί ή και μικτοί οικι
σμοί, σε καμία δ ε περίπτωση αμιγής
μουσουλμανικός οικισμός δεν απείχε
π ερισσότερο από 3 χιλιόμετρα (σπανίω ς 5) από γειτο νικά αμιγή χριστιανικά
ή μικτά χωριά. Αυτή η συνοχή των οικι
σμών δικα ιο λογεί το χαρακτηρισμό
«συγκατοίκηση» του συγγραφέα.
4 .4 . Η ομαλή συμβίωση του τσιάμικου
λαού, χριστιανώ ν και μουσουλμάνων,
αναγνω ρίζεται γενικά από όλους
όσους ασχολήθηκαν με το θέμα της
Τσιαμουριάς, οι οποίοι αναφέρουν τις
μεταξύ το υ ς ομα λές σ χέσεις, τις συνα
νασ τροφ ές τους, τη συμμετοχή τους
σε π ολλές κοινές κοινω νικές εκδηλώ
σ εις (γόμους, πανηγύρια, κηδείες
κ.λπ.). Ο ι απ αλλοτριώ σεις του 1923
τω ν μεγαλοϊδιοκτησ ιώ ν δεν είχαν δυ
σμενή επίδραση σ τις καλές τους σχέ
σ εις. Ο ύτε νοιάσ τηκε κανένας μου
σουλμάνος Τσιάμης γ ια το ό τι απαλλοτριώ θηκαν κτήμα τα του τά δ ε μπέη, ού
τ ε ένιω σε φ τω χότερ ος επειδή ο μπέης
δεν πήρε όση αποζημίωση ήθελε. Να
σημειώ σουμε, εξάλλου, εδώ ότι οι μου
σουλμάνοι Τσιάμηδες κατοικούσαν σε
χω ριά του κάμπου και είχαν στην πλει
ονότητά το υ ς επαρκή γ ια τη ν κάλυψη

των οικογενειακώ ν το υ ς αναγκών γ ε 
ωργική παραγωγή και κτηνοτροφ ικά
προϊόντα. Οι χρ ισ τιανοί κατοικούσαν,
αντιθέτως, στην π λειοψ ηφία το υ ς σε
ορεινά χω ριά μετανάσ τευαν σε μακρι
νές χώρες, προκειμένου να εξοικο νο
μήσουν πόρους.
4.5. Με τα παραπάνω δεδομένα ηχεί
παράδοξος, απ αράδεκτος και ανεξή
γητος ο σαρκασμός με το ν οποίο η κα
Μαντά αντιμετω π ίζει τη ν έκθεση του
Νοεμβρίου του 1933 του Επάρχου Φιλιατών, επισημαίνοντας ό τι αυτή πα
ρουσιάζει «με γλαφ υρό τρόπο τ ις συν
θήκες ζωής τω ν μουσουλμάνων τη ς
Ηπείρου». Ό φ ειλε όμω ς τη ν έκθεση αυ
τή να την ενσω ματώ σει στο βιβλίο της,
όπως ενσωμάτωσε τόσ α άλλα προπα
γανδιστικά τω ν Αλβανοτσάμηδων. Έ τσ ι
θα έκρινε κανείς πόσο «γλαφυρή» ήταν
η έκθεση και πόσο «φωτεινά» τα φλη
ναφήματα τω ν αλβανιζόντω ν Τσιάμηδων. Και είναι, επίσης, παντελώ ς αστή
ρικτο και αντιφ ατικό το υποστηριζόμενο στη μελέτη του κ. Γ. Μ αργαρίτη ό τι
υπήρξε εχθρότητα μεταξύ χριστιανώ ν
και μουσουλμάνων το 1923-1940 εξα ιτίας των απαλλοτριώσεων τω ν τσ ιφ λικιώντων 15-20 μπέηδων.
4.6. Μ ερικοί νέο ι τσ ια μ ο λό γο ι παραλ
ληλίζουν τα «δεινά» τω ν μουσουλμά
νων της Θ εσπρω τίας προς εκείνα (που
αυτοί ξέρουν) τω ν Σλαβομακεδόνω ν,
στην περίπτωση τω ν οποίων υπήρξε,
όπως λένε, απαγόρευση τη ς μητρικής
γλώσσας το υ ς και σ υνεχείς π ιέσ εις
τους από τ ις ελλη νικές αρχές. Και από
εκείνα τα «δεινά» καταλήγουν, όχι με
παράθεση γεγονότω ν, αλλά με αυθαί
ρετες αναγω γές στο συμπέρασμα ό τι
παρόμοια συνέβαιναν και στη Θ ε
σπρωτία εναντίον τω ν μουσουλμάνων.
Και τονίζουν ιδ ια ίτερ α ό τι στη μεταξική
δικτατορία υπήρξαν καταδυνασ τεύ
σεις και β ια ιό τη τες σε βάρος τη ς μου
σουλμανικής μ ειονότητας. Δεν θα ή θ ε
λα βέβαια να μεταβληθώ σε συνήγορο
της μεταξικής δ ικτα το ρ ία ς, αλλά, όσο
και αν αισθάνεται κανείς απ έχθεια για
το καθεστώς εκείνο, δεν είνα ι επ ιτρ ε
πτό να του καταλογίζουμε ανακριβώ ς
βιαιότητες κ.λπ. σε βάρος τη ς τσ ιά μ ικης μειονότητας.
4.7.0 κ. Μ αργαρίτης π ασχίζει να στη
ρίξει τους ισχυρισμούς τω ν μειο νοτι
κών της Τσαμουριάς ό τι αποστερήθη

καν τ ις π εριουσ ίες τους. Έ τσ ι, στη σελ.
140 το υ βιβλίου του αναφ έρει ό τι «οι
π ρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στα χω
ράφ ια τω ν Τσιάμηδων. Το κατά νόμο
υποχρεω τικό περιλάμβανε και τη μοι
ρασιά τω ν κατοικιώ ν. Αυτή η στενή καταναγκασ τική συγκατοίκηση με το υ ς
πρόσφυγες υπήρξε ιδ ια ίτερ α επώδυνη
γ ια το υ ς Τσιάμηδες». (!) Είναι, κατ’ αρχάς, απαράδεκτη η γενίκευση για
εγκατάσταση «στα χω ράφια τω ν Τσιά
μηδων». Τονίσαμε παραπάνω ό τι η
απαλλοτρίωση αφορούσε τα μεγάλα
κτήματα που ανήκαν όχι γενικά στους
Τσιάμηδες, αλλά στους ελάχιστους
(15-20) μουσουλμάνους μπέηδες. Τη
γενίκευσ η για π εριουσίες όλων τω ν
Τσιάμηδων την είχαν προπαγανδίσει
αυτοί που έχασαν τα τσ ιφ λίκια το υ ς και
τη ν έκανε σημαία τη ς η κακοήθης δι
πλω ματία τη ς μουσολινικής Ιταλίας και
τη ς ζω γικής Αλβανίας. Είναι απορίας
άξιο το γ ια τί περιέπεσαν και οι νέοι
τσ ια μολό γοι μας σ’ αυτή την π ερί αδι
κίας τη ς μειονότητας ιστορική «φού
σκα», τη ν οποία μάλιστα πιστεύουν τό 
σο πολύ, ώ στε με βάση αυτή την πίστη
το υ ς προχώρησαν σε ανιστόρητα συ
μπεράσματα για εχθρότητα και για
επώδυνη κατάσταση για το υ ς Τσιάμη
δες, εξα ιτία ς μιας δήθεν καταναγκασ τικής σ τενής συγκατοίκησης των
προσφύγων σε κατοικίες μουσουλμά
νων. Δ εν υπήρξε όμω ς εγκατάσταση
προσφύγων σε κα το ικίες μουσουλμά
νων, όπως εσφ αλμένα αναγράφ εται
στη σελ. 140 τη ς μ ελέτης του κ. Γ.
Μ αργαρίτη. Δ ιότι, όταν στα 1922-23
πλημμύρισε τη ν Ελλάδα το κύμα τω ν
προσφύγων, ένας μικρός αριθμός
το υ ς προωθήθηκε προσωρινά στην
Θεσπρωτία. Η στέγασή το υ ς έγινε σε
αμιγή χριστιανικά χω ριά (π.χ. Σίδερη) ή
σε μικτά χω ριά (Φ ιλιάτες, Ηγουμενίτσα
κ.λπ.). Δηλαδή εκ εί που υπήρχαν εκ
κλησ ίες για να εξασ φ αλίζονται οι θρη
σ κευτικές το υ ς ανάγκες και βέβαια όχι
σε σπίτια μουσουλμάνων. Κι αυτό για
λίγο χρονικό διάστημα, αφού σύντομα
μετακινήθηκαν οι πρόσφυγες προς
Πρέβεζα, Μ ακεδονία κ.λπ., και στη Θε
σπρωτία έμ εινε μόνο η Ν. Σελεύκεια με
1.200 πρόσφυγες.
4.8. Ο κ. Γ. Μ αργαρίτη όμως θα χρ ει
α σ τεί να επ ιχειρηματολογήσει π εραι
τέρ ω για να επ ισφ ραγίσει την άποψή

του περί «καταδυναστεύσεων» κ.λπ.
τω ν μουσουλμάνων τη ς Τσιαμουριάς.
Έ τσ ι: α)Π ροβάλλει ό τι «η ειδική λ ει
τουρ γία τω ν μέτρων αποκατάστασης
τω ν προσφύγων και τη ς αγροτικής με
ταρρύθμισης στην περιοχή ανέτρεπε
εκ βάθρων την κοινωνική ιεραρχία τη ς
μειονότητας τω ν Τσιάμηδων, οι ιθύνο
ντες τη ς οποίας, οι μπέηδες, ήσαν ιδιο
κτή τες μεγάλων εκτάσεων». Η άποψη
όμως αυτή είναι τελείω ς ξεκρέμαστη.
Δεν υπήρχε κοινωνική ιεραρχία στους
μουσουλμάνους Τσιάμηδες, πέρα από
τη ν ιερατική τάξη, δηλαδή την τάξη
τω ν χοτζάδων και τω ν μουφτήδων, οι
οποίοι όμως δεν είχαν θ ιγεί από την
αγροτική μεταρρύθμιση, γ ια τί απλούσ τατα δεν ήταν μεγαλοκτηματίες.
β)Προβάλλει, επίσης, ό τι η παραπάνω
«ανατροπή» όχι μόνο δεν ευνοούσε τα
φτω χότερα στρώ ματα τη ς κοινότητας
(δηλ. τω ν μουσουλμάνων), αλλά, αντί
θετα, οδηγούσε στον παραγκωνισμό
και στην υποβάθμισή της. Αλλά, όπως
είπαμε, «ανατροπή» δεν υπήρξε, ούτε
όμως και «φτωχά στρώματα» μου
σουλμάνων εξαρτημένα από τους
15-20 μπέηδες υπήρχαν. γ)Ευρίσκει,
επίσης, ο κ. Γ. Μ αργαρίτης ότι από τις
απαλλοτριώ σεις «περιορίστηκε σημα
ντικά η εξαγω γή αγροτικής δύναμης
από τα βουνά στον κάμπο, ενώ ο χώ
ρος βόσκησης των κοπαδιών ελαττώ 
θηκε». Από πού όμως αντλούνται αυ
τέ ς οι οικονομολογικές ρήσεις του κ.
Μ αργαρίτη; Εάν ήθελε να ερευνήσει
τα πράγματα, θα διαπίστωνε ότι ουδέ
ποτε υπήρξε «εξαγωγή εργατικής δύ
ναμης» από τα ορεινά στους κάμπους
τω ν μπέηδων ούτε ελάττω ση τη ς κτη
νοτροφίας, ούτε έλαβε χώρα στη Θε
σπρωτία δίωξη τη ς γίδας. Άλλωστε,
στη Θεσπρωτία τη μέγιστη κτηνοτροφική εκμετάλλευση αποτελούσε η
προβατοτροφία, η οποία από το 1923
έβαινε αυξανόμενη, δ)Ισχυρίζεται ο κ.
Μ αργαρίτης (σελ. 141-142) ότι, συνέ
πεια των «υποχρεωτικών» απαλλο
τριώ σεων κ.λπ., «πολλοί Τσιάμηδες εκ
πατρίστηκαν στην Αλβανία, όπου συ
ναντούσαν και τους φυγόδικους. Έ τσι,
δημιουργήθηκε στην Αλβανία μια κοι
νότητα Τσιάμηδων που έφ ερε βαθιά
την αίσθηση τη ς ταπείνωσης και τη ς
αδικίας». (!) Ό λη όμως αυτή η σειρά
δήθεν συμβάντων είναι ανιστόρητη.
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Δεν υπήρξαν απαλλοτριώσεις σε βά
ρος μουσουλμάνων Τσιάμηδων, ώστε
«πολλοί» από αυτούς να εκπατριστούν.
Τονίσαμε και παραπάνω έντονα ότι οι
απαλλοτριώσεις αφορούσαν 15-20
μπέηδες, συνεπώς ούτε ένας μου
σουλμάνος Τσιάμης δεν εκπατρίστηκε
στην Αλβανία, συνεπεία τω ν απαλλο
τριώσεων. Ποιους ο κ. Μ αργαρίτης θε
ω ρεί «φυγόδικους» στην Αλβανία και
πόσους; Νομίζει ότι είναι άλλοι από
τους κοινούς εγκληματίες του ποινι
κού νόμου (λίγοι φονιάδες, περισσότε
ροι ληστές και ζωοκλέφτες) που είχαν
επικηρυχθεί από τις ελληνικές αρχές;
Αλλά όλοι αυτοί δεν ήταν παραπάνω
από 30-40 σε όλη την περίοδο
1913-1940. Άλλωστε, δεν γίνετα ι εύκο
λα κατανοητό το συμπέρασμα του κ.
Μαργαρίτη ότι οι «νοικοκυραίοι» μπέη
δες που τάχα εθίγησαν από τις απαλ
λοτριώ σεις δημιούργησαν μια κοινότη
τα στην Αλβανία με τους απόβλητους
του νόμου, με βαθιά μάλιστα κοινά συ
ναισθήματα ταπείνωσης και αδικίας.
5. Η ΤΣΙΑΜΟΥΡΙΑ (ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΙΤΑΑΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
Στο κεφάλαιο αυτό υπήρξαν έντονες
αντιπαραθέσεις όσων έχουν ασχοληθεί
με το θέμα. Γενικά παρατηρείται ότι
όσο πιο κοντά στα γεγονότα γίνεται η
απομνημόνευση και η καταγραφή, τόσο
η διαφοροποίηση των τοποθετήσεων
είναι παράλληλη προς την ιδεολογικο
πολιτική θέση του απομνημονευτή. Και
είναι δεδομένη ιστορικά η οξύτατη αντι
παράθεση στην Ελλάδα ακόμη και με
ταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων
που δρούσαν και στην περιοχή τη ς
Τσιαμουριάς (Θεσπρωτίας), ήτοι των
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ του στρα
τηγού Ν. Ζέρβα. Αντιπαραθέσεις και
φανατισμός που ατυχώς οδήγησαν τ ε 
λικά στον καταστρεπτικό εμφύλιο πόλε
μο των Ελλήνων. Η εαμική πλευρά τό τε
επεδίωκε συμπαράσταση όλου του λα
ού σε ένα αντιφασιστικό πολεμικό μέ
τωπο με διεθνιστικό περιεχόμενο και με
προοπτική την εγκαθίδρυση, μετά τον
νικηφόρο αγώνα, λαοκρατικού καθε
στώτος (ιδρυτική διακήρυξη του ΕΑΜ
του Δ. Γληνού). Η δε ζερβική πλευρά,
διακατεχόμενη από πλήρη συμπαράταξη στην πολιτική των συμμάχων στον
αγώνα της Μεγάλης Βρετανίας, διακή

ρυσσε παράλληλα τον άκρατο αντικομμουνισμό και αντιεαμισμό της. Ετσι,
στην περιοχή μας και οι δύο π αρατάξεις
προσπάθησαν να «κερδίσουν», καθεμιά
για τον εαυτόν της, τους μουσουλμά
νους Τσιάμηδες, κατηγορώ ντας η μία
την άλλη γ ι’ αυτή την προσπάθεια. Οι
ζερβικοί κατηγορούσαν το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
ότι πρόδινε την Ελλάδα όταν προσπα
θούσε να ξεσηκώσει και να εντά ξει στις
γραμμές του τους «εχθρούς του
έθνους και της πατρίδας και θρησκείας
Αλβανοτσιάμηδες», παρότι και αυτοί οι
ζερβικοί είχαν δ εχτεί στον ΕΔΕΣ μειονο
τικούς. Ενώ από το ΕΑΜ κατηγορούνταν οι ζερβικοί ότι παίζανε το παιχνίδι
των Άγγλων, οι οποίοι επεδίωκαν μέχρι
και την τελευταία στιγμή την απαγκί
στρωση τω ν μουσουλμάνων Τσιάμη
δων από την υποταγή το υ ς και τη συ
νεργασία με τους Γερμανούς, για να
χρησιμοποιήσουν προφανώς το θέμα
στην πολιτική τους έναντι τω ν διπλωμα
τικώ ν ελιγμών τους προς τα συμβαίνοντα τό τε στην Αλβανία.
Π αρατηρείται λοιπόν ό τι οι προσκεί
μενοι σ τις απόψεις Ζέρβα κ.λπ. υπεραπασχολούνται σ τις μ ελέτες το υ ς με
την απαρίθμηση των δεινών, φόνων και
καταστροφώ ν τω ν χριστιανώ ν στη Θ ε
σπρωτία εκ μέρους τω ν αφηνιασμένων
και διαποτισμένων από τη μεγαλοϊδεατική αλβανίζουσα νοοτροπία μουσουλ
μάνων Τσιάμηδων, οι οποίοι π ράγματι
είχαν οργιάσ ει σε βάρος του χρισ τιανι
κού πληθυσμού. Παράλληλα, προσπα
θούν σ τις ίδ ιες μ ελέτες να ελαχισ το
ποιήσουν τις σκληρές αντεκδικήσ εις
σε βάρος τω ν μειονοτικώ ν κατά το τ έ 
λος τη ς Κατοχής και τη ς απελευθέρω 
σης τη ς περιοχής (καλοκαίρι 1944 Μ άρτιος 1945).
5.1. Οι υπερβολές τω ν εκδικήσεω ν
από το υ ς ζερβικούς δεν ήταν δυνατόν
να αποκρυβούν από τη διεθνή συμμα
χική κοινότητα. Υπόψη ό τι στον ΕΔΕΣ
υπήρχε πλούσια εκπροσώπηση από
Άγγλους τη ς συμμαχικής αποστολής
σ τις αντισ τασιακές οργανώ σεις και ό τι
αρχηγός του ενιαίου σ τρατού είχε
αναλάβει ο Άγγλος σ τρα τηγός Σκόμπυ. Έπρεπε, συνεπώς, να γ ίν ει «εξα
κρίβωση» τω ν συνθηκών τω ν διώ ξεω ν
κ.λπ. τω ν μειονοτικώ ν. Και επειδή τό τε
ήταν διάχυτη η άποψη ό τι οι α γρ ιότη
τε ς σε βάρος τω ν μειονοτικώ ν μου

σουλμάνων τη ς Θ εσπρω τίας είχαν
π ραγματω θεί από τ ις γραμμές των
ζερβικώ ν, η σ τοιχειώ δης άμυνα των τε
λευταίω ν και η φ ροντίδα τους, ως των
«μόνων» υπερασπιστών το υ έθνους και
τη ς Ελλάδας, το υ ς επ έβαλλε να απο
ποιηθούν τ ις ευθύνες το υ ς για ανοσι
ουργήματα, διαπ λάθοντας το μύθευμα
ό τι υπήρχε ευρ ύ τα τη τό τε συμμετοχή
μειονοτικώ ν στον «προδοτικό» και
«αντεθνικό» ΕΛΑΣ, ο ι δ ε νεκροί μου
σουλμάνοι ήταν θύματα τά χα των πο
λεμικώ ν συγκρούσεω ν μεταξύ του
ΕΛΑΣ και τω ν Ε.Ο.Ε.Α, και όχι σφαγών.
5.2. Οι νέοι τσ ια μολό γοι συναγωνίζο
ντα ι σε αλληλοκατηγορίες για τις τοπο
θετή σ εις στα γεγο νότα εκείνα. Δεν θα
προβώ σε λεπ τομ ερ είς αντικρούσεις
τω ν μεν και τω ν δε. Ό μω ς υπάρχουν
θέματα που π αρατίθενται από ορισμέ
νους νέους τσ ιαμολόγους κατά τρόπο
εξοργισ τικά διαστρεβλω τικό των γεγο
νότων. Έχω σημειώ σει σχετικά σε δη
μοσίευμά μου σ τις εφ ημερίδες Ηγου
μενίτσ ας Ελεύθερο Βήμα και Θεσπρωτική, ως κριτική του βιβλίου τη ς κας Ελ.
Μαντά. Θα ασχοληθώ εδώ περισσότε
ρο με ένα κείμενο που καταχω ρείται σε
αγγλική γλώσσα ως παράρτημα στη
συγγραφή του κ. Γ. Μ αργαρίτη. Είναι
το αναφερόμενο «Υπόμνημα της Αντι
φ ασιστικής Επιτροπής τω ν Τσιάμηδων
προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ» από τα Τίρανα το έτο ς 1947 με
πυκνοτυπωμένες 12 σελίδες. Από το
υπόμνημα αυτό θα στοιχειοθετήσουμε
ορισμένα θέματα που κονταροχτυπιού
ντα ι μ ε τά ισ τορικά δεδομένα. Έτσι:
α)Α ναφ έρεται σ’ αυτό αρχικά ότι η
Τσιαμουριά «καταχτήθηκε» στις 23-21913 από το υ ς Έ λληνες σωβινιστές.
Και εξισ το ρ ο ύ ντα ι διώ ξεις του λαού
τη ς [...] το ν καιρό τη ς ελληνικής «κατο
χής»·

β)Ακολούθως, δ ιη γείτα ι, ό τι «η Τσιαμουριά είχ ε μια υλική και ηθική συνει
σφορά σ τον μεγάλο αντιφασιστικό πό
λεμο [...] Ο λαός τη ς Θεσπρωτίας ρί
χτηκε ανεπ ιφύλακτα εναντίον των ει
σβολέων, δημιούργησ ε την τέταρτη
bataliona το υ ΕΛΑΣ του 15ου Συντάγ
ματος. Περίπου 500 μαχητές από το
μουσουλμανικό λαό τη ς Τσιαμουριάς
[...] αγω νίστηκαν ενά ντια στους Ναζί
φ ασ ίσ τες κα τα χτη τές και το υ ς Μπαλίσ τες και το υ ς π ροδότες Ζερβικούς [...]

Σε μια εποχή που ο ι δυνάμεις του
ΕΛΑΣ και οι δυνάμεις μας είμ α σ τε απα
σχολημένοι στον αγώνα κατά τω ν Γερμανών [...], η διοίκηση το υ Ε.ΟΕ.Α υπό
τον στρατηγό Ν.Ζέρβα δ ιέτα ξε χ ειρ ι
σμούς ενάντια στον αθώο λαό τη ς
Τσιαμουριάς [...]».
Αυτά έλεγαν στο υπόμνημά το υ ς αυ
το ί που αυτοαποκλήθηκαν «Αντιφασι
στική Επιτροπή Τσιάμηδων». Μ πορεί
στο υπόμνημα αυτό να καταγράφ ονται
και γεγονότα π ραγματικά πολεμικώ ν
αγριοτήτων, που στην κατάρα κάθε
πολέμου συμβαίνουν. Ό μω ς σημειώ 
σαμε ό τι δεν απ οτελούν τίπ ο τε παρα
πάνω από τη διδαχή το υ χιτλερ ικο ύ
Γκαίμπελς «πες πες όσα ψ έματα μπο
ρείς, συκοφάντησε όσα θ έλεις, στο τ έ 
λος κάτι θα μείνει».
Θα σημειώσω τα ασύστολα ψεύδη
το υ ς :
α)Κανένας χρισ τιανός Τσιάμης, οποι
οσδήποτε ιδεολογικού π ροσανατολι
σμού και οποιοσδήποτε π ολιτικής πα
ράταξης, δεν διανοήθηκε να ισχυρι
στεί άτι το 1913 οι Έ λλη νες [...] «κατά
χτησαν» τη ν Τσιαμουριά και τη ν κράτη
σαν [...] και τη ν κρατάνε [...] «υπόδουλή»τους.
β)Ό τανη [...] «Αντιφασιστική Επιτρο
πή» αναφέρει ό τι ο λαός τη ς Θεσπρω
τίας ρίχτηκε εναντίον τω ν εισβολέω ν
(εννοεί Ιταλογερμανώ ν), α να φ έρ ετα ι
προφανώς στους μουσουλμάνους τη ς
Τσιαμουριάς, αφού το ν ίζει ό τι αυτο ί
δημιούργησαν το τέτα ρ το τά γμ α
(batalion) του 15ου Συντάγματος, που
το επάνδρωσαν μάλισ τα 500 μαχητές
μουσουλμάνοι. (!) Οι ισχυρισμοί αυτο ί
δεν είναι μόνο μυθοπλασίες, αλλά και
αξεπέραστα θρασύτατοι. Η πικρή
πραγματικότητα είνα ι ότι, παρά τ ις
προσπάθειες του ΕΔΕΣ και παρά τον
τεράστιο αγώνα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ να τα 
χθούν οι μουσουλμάνοι τη ς Τσιαμουριάς στις α ντά ρ τικες ομάδες, ήταν
ελάχιστη η προσχώρησή το υ ς στα
αντιστασιακά σώ ματα. Ή το ι όχι παρα
πάνω από 20-25 στον ΕΔΕΣ και 15-20
στον ΕΛΑΣ, ενώ οι σ τρ α τευ μένο ι στον
κατοχικό σ τρατό τω ν Γερμανώ ν υπερέβησαντους 1800 και στράφ ηκαν σε
καταστροφή χωριών, λεη λα σ ίες, φ ό
νους κ,λπ. μαζί με το υ ς Γερμανούς
ενάντια στον χρισ τιανικό πληθυσμό
της Θεσπρωτίας. Και είν α ι θράσος μέ-

γα γ ια δήθεν 500 μαχητές το υ ς και για
το 4ο Τάγμα του 15ου Συντάγματος
το υ ΕΛΑΣ, όταν είνα ι δεδομένο ό τι όλο
το 15ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ δεν είχε
πάνω από 400-450 χριστιανούς Ηπειρώ τες ΕΛΑΣίτες, το δε Τάγμα τη ς Θ ε
σπρω τίας όχι π ερισσότερους από 200,
σ τους οποίους συμπεριλήφθηκαν την
άνοιξη και καλοκαίρι του 1944 οι 15-20
μουσουλμάνοι. Το Τάγμα αυτό είχε βα
φ τισ τεί «Μ ικτό Τάγμα», για λόγους κα
θαρά μιας τελ ικ ή ς προσπάθειας του
ΕΛΑΣ για επηρεασμό τη ς στάσης τω ν
μουσουλμάνων Τσιάμηδων να ταχθούν
π ραγματικά στο αντιφ ασιστικό μέτω 
πο. Ατυχώ ς όμω ς με ελάχισ το αποτέ
λεσμα, έτσ ι που το «Μεικτό» έμ εινε μό
νο στα χα ρτιά και μόνο στο όνομα για
να δ ιανθίζει όμω ς τ ις μυθοπλασίες όχι
μόνο τη ς [...] «Αντιφασιστικής Επιτρο
πής» τω ν Τιράνων, αλλά ατυχέσ τατα
και τω ν νέων τσιαμολόγω ν μας. Θα
προσθέσω εδώ ακόμη τούτο: Κάποιοι
υπαινίχθηκαν στα γραπ τά το υ ς ό τι
στην π αραμεθόριο περιοχή τη ς Θ ε
σπρω τίας έδρασαν «Τσέτες». Αλλά ο
όρος «Τσέτα» ήταν άγνω στος τόσο
στον ΕΛΑΣ όσο και στον ΕΔΕΣ. Οι μο
νάδες του ΕΛΑΣ ονομάζονταν αρχικά
«Συγκροτήματα» και αργότερα πήραν
τη διάρθρω ση και τα ονόματα του τα 
κτικού Ελληνικού Στρατού (π.χ. 15ο
Σύνταγμα, 8η Μ εραρχία κ.λπ.). Την
ίδια διάρθρω ση είχαν και οι Ε.Ο.Ε.Α
το υ ΕΔΕΣ. «Τσέτες» είχαν οι αντιφ ασί
σ τες α ντά ρ τες Αλβανοί μαζί με το υ ς
ομ ο γενείς μας Βορειοηπ ειρώ τες. Αλλά
ο ύ τε τα Συγκροτήματα ούτε οι μονά
δ ες το υ ΕΛΑΣ, όπως ού τε του ΕΔΕΣ,
καθώς ο ύ τε και οι Αλβανικές Τσέτες ε ί
χαν αντικατοχική δράση πέρα από τα
εθνικά σύνορα, αντίστοιχα.
γ) Για τη γελοιοπ οίηση του θέματος
α να φ έρ ετα ι στο υπόμνημα ό τι «οι δυ
νά μ εις του ΕΛΑΣ και ο ι δυνάμεις ΜΑΣ
ΕΙΜΑΣΤΕ απασχολημένοι στον αγώνα
κατά τω ν Γερμανών». (!) Αυτά τα «μας»
και τα «είμαστε» είνα ι εξορ γισ τικά στο
έπακρο.
5.3. Ερω τάται: Γ ια τί οι φ υγάδες από
τη Θ εσπρωτία χρειάστηκαν αυτά τα
ψ ευδολογήματα; Η απάντηση αυτό
χρημα έρ χ ετα ι να το ξεδιαλύνει αυτό,
όταν σ κεφ θεί κανείς τ ις συνθήκες που
γράφ ηκε αυτό το υπόμνημα και όσα
π ροηγούμενα και επόμενα παρόμοια.

Ας θυμηθούμε λοιπόν ό τι οι μουσουλ
μάνοι Τσιάμηδες, ο απλός λαός τους,
έμ εινε στη μεγάλη του πλειονότητα
αδρανής στα πολεμικά γεγονότα τη ς
εποχής εκείνης, κρατούσε στάση επι
φύλαξης. Έ να μεγάλο μέρος τους
όμως παρασύρθηκε τελικά από τους
παράγοντες και προπαγανδιστές τη ς
Μ εγάλης Αλβανίας, αφηνιάζοντας σε
βάρος τω ν χριστιανών και κατά παντός
ελληνικού στη Θεσπρωτία. Τελικά, λ ί
γο πριν από την αποχώρηση τω ν Γερ
μανών το καλοκαίρι του 1944, κάτω
από την ηγεσία του Μαζάρ Ντίνο και
λοιπών πρω τεργατώ ν τη ς συμπόρευσης με το υ ς Γερμανούς, οργίασαν σε
πυρπολήσεις χωριών, φόνους, «πλιά
τσικο» κ.λπ. Αποκορύφωμα τη ς ανθελ
ληνικής τύφλω σής το υ ς ήταν τελικά η
συμπαράταξή το υ ς με το υ ς Γερμα
νούς σ τις μάχες τη ς Μενίνας και τη ς
Παραμυθιάς. Μ ετά την ήττα τους εκεί
έσπευσαν να καταφύγουν στην Αλβα
νία περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές
Οκτωβρίου 1944.
Εκείνη όμως την εποχή στην Αλβανία
είχε εδραιώ σει την απόλυτη εξουσία
του το υπό την ηγεσία του Ενβέρ Χό
τζα αντιστασιακό μέτωπο τη ς Αλβα
νίας μετά την εκδίω ξη τω ν Γερμανών
και τη διάλυση τω ν Μπαλιστών (ομά
δων που είχαν τελικά συνεργαστεί με
το υ ς Γερμανούς, όπως τα Τάγματα
Ασφαλείας στην κατοχική Ελλάδα).
Δηλαδή βρέθηκαν οι φυγάδες από την
Τσιαμουριά σε καθεστώς ακριβώς
αντίθετο από τα δικά τους πιστεύω και
τα πεπραγμένα τους. Έπρεπε, συνε
πώς, για λόγους στοιχειώ δους επιβίω
σής το υ ς στην Αλβανία, να διαπλάσουν και αυτοί αντιστασιακή δράση, να
υψώσουν τα λάβαρα τω ν αντιφασιστι
κών αγώνων το υ ς και να σημάνουν τις
κούφ ιες καμπάνες τω ν ηρωισμών τους
μέσα τάχα από τ ις γραμμές του ΕΑΜΕΛΑΣ, τολμώ ντας να ταυτισ τούν μαζί
του, με τα «οι δυνάμεις ΜΑΣ
ΕΙΜΑΣΤΕ». Είναι αυτά κατανοητά για
τις σκέψ εις και τη δράση των φυγάδων. Ό ταν όμως υιοθετούνται ή έστω
δεν ανακρούονται ως ψευδολογήματα
από το υ ς δικούς μας τσιαμολόγους,
τό τε είναι φανερό ό τι η Ιστορία πάσχει.
Και πάσχει οικτρά από αυτούς που αυτοπροβάλλονται ως αδέκαστοι ερ ευ
νητές.
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επισημαίνουμε
Επιπόλαιη (;) Ύβρ/ς/
Στην Αθήνα κυκλοφορεί ένας σημαντικός αριθμός (θα κοντεύουν την ντουζίνα)
εφημερίδων οι οποίες διανέμονται δωρεάν, ο τις λερ ές σ ιδ ερένιες θήκες το υ ς
έξω από τις στάσεις του Μ ετρό. Ά λλες σε ημερήσια βάση και άλλες
εβδομαδιαίες. Κάποιες έχουν επ ιτύχει κυκλοφοριακά, όχι μόνο επειδή είνα ι
δωρεάν. Κάποιες όμως -από τις εβ δ ο μ α δ ια ίες-το «παίζουν» από πρόθεση pop
culture και pulp fiction (παρ’ όλο ότι κάποιες σ τήλες το υ ς τ ις υπογράφουν
τακτικά και 4—5 ονόματα ευυπόληπτα αλλά και με εκτίμηση στον πνευματικό
μας «μικρόκοσμο» για το έργο τους), αφού το «κύρος» το υ ς το στηρίζουν σ τις
άφθονες και παντός είδους διαφ ημιστικές καταχω ρίσεις, μέχρι και τ ις γνω στές
«κίτρινες» του τύπου: «Άντρες για όλα τα γούστα» ή «Σε θέλω... Πάρε με
τώρα!» ή «Έμπειρα κορίτσια θα σε ξεσηκώσουν!» κ.λπ. κ.λπ.
Σε πρόσφατο φύλλο μιας από αυτές τ ις εβδομαδιαίες εφ ημ ερ ίδες υπήρξε
κείμενο τακτικής στήλης με τον τίτλ ο «Γνώμη», που κατελάμβανε τα 3/4 τη ς
σελίδας, και με ψευδώνυμη υπογραφή, με τον τίτλο : «Θεοδωρακόπληκτοι».
Ένα δήθεν κριτικής και σατιρικής πρόθεσης, στην π ραγματικότητα σαρκαστικό
και κακόγουστο λιβελογράφημα που αφορούσε τον Μίκη Θεοδωράκη.
Ολόκληρο το κείμενο ήταν δείγμα απαξίωσης, δείγμα μιας υποτιθέμενης
μοντέρνας δημοσιογραφίας η οποία θυμίζει γραφ εία κατεδαφίσεω ν.
Ο υπογράφων το παρόν γνω ρίζει τον Θεοδωράκη μόνο από φ ω τογραφ ίες και
όσες φορές εδώ και 45 χρόνια τον έχει δ ει στο πόντιουμ να διευθύνει μουσικές
του εκδηλώσεις. Εντούτοις η αντίδραση ετούτη στην επιεικώ ς ανεύθυνη και
επιπόλαιη, στην υπερβολή της, γραφή του ψευδώνυμου αρθρογράφου
οφ είλεται στην πανελλήνια (και διεθνή) βεβαιότητα ό τι ο Μ ίκης Θ εοδω ράκης
με αφάνταστα πολύ κόπο νου και ψυχής και πασίγνωστες δοκιμασίες
εξέφ ρασε και οριοθέτησε -μ α ζί με ελάχιστους άλλους σ υ νέλλη νες-το
σύγχρονο πολιτιστικό και όχι μόνο, μέγεθος τη ς Ελλάδας. Και είνα ι ευτύχημα
που τον έχουμε ζωντανό κοντά μας να παρεμβαίνει με το σεβάσμιο πλέον
κύρος (και το κατακτημένο δικαίωμα) του λόγου του, έστω και με τα κατά
καιρούς ημαρτημένα απόψεώντου, μέσα στο πλήθος τω ν καίριων, κάθε φορά
που ο ίδιος κρίνει ή αισθάνεται την ανάγκη να εκφ έρ ει τον πληθωρικό (αλλά
δίχως «μασήματα») λόγο του.
Το παγκόσμιο μουσικό του μέγεθος, οι δημοκρατικοί του αγώ νες δεν
προσφέρονται για ασυλλόγιστες αρθρογραφικές σαχλαμαρίτσες οι οποίες
μοιάζουν με κουτσουλιές σπουργιτιών ή με τα ηλιθιογραφ ήματα ανεγκέφαλω ν
πιτσιρικάδων με τα οποία λέρωσαν τον ανδριάντα του Ελευθερίου Βενιζέλου
στο Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα από το Μ έγαρο Μουσικής, το π ροτεκτοράτο του
σύντεκνου και συμπατριώτη του Εθνάρχη και ας παριστάνει ό τι δεν βλέπει το
ανίερο χάλι ώστε, τουλάχιστον να βάλει να το καθαρίσουν.
Έ λεος, λοιπόν, δεν προσφέρεται ο τελευ τα ίο ς από το υ ς μεγάλους, εν ζωή,
καλλιτεχνικούς και ιστορικούς μύθους τη ς μεταπ ολεμικής Ελλάδας σε τέ το ιε ς
προσβλητικές συμπεριφορές. Σίγουρα, κανένας δεν είνα ι σε απυρόβλητη ζώνη
κριτικής. Αλλά με τον πρέποντα τρόπο. Ο Μ ίκης Θεοδω ράκης ούτε
Αρναούτογλου είναι, ούτε Μ ικρούτσικος, ούτε Ανίτα Πάνια, ού τε T.V. Tiglon,
και έστω, αν ο ψευδώνυμος επ ιμένει-άλλω σ τε ούτε επί του προκειμένου
πολυδιαφωνούμε- ούτε Λαζόπουλος είναι. Η επίκριση του Θεοδωράκη ο φ είλει
να γίνεται με όρους και γραφή του μεγέθους του. Αυτά τα φληναφήματα,
δείγματα για το καλάθι των αχρήστων έχουν σαν προορισμό. Ας το
καλοσκεφτεί ο ψευδώνυμος γραφιάς τη ς μιζέριας πως όταν κάποτε,
αναπόφευκτα, «φύγει» ο μεγάλος αυτός άνδρας η θέση του θα είνα ι στο
ιστορικό απόθεμα των σημαντικών Ελλήνων. Ας αναλογισ τεί για το δικό του,
έστω και αν κάτι τέτο ιο είναι -κ α ι του το ευχόμ α σ τε- πολύ νωρίς. Κάπου πρέπει
να παρεμβαίνει και η αξιοπρέπεια.
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Χ Α Ρ ΙΤ Ο Σ
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
• Η γκαλερί Ζ ο υ μ π ο υ λ ά κ η ανοίγει
ν έ ο ε κ θ ε σ ια κ ό χώ ρ ο , στην οδό
Κριεζώτου 6, με πρώτη παρουσίαση
μιας συλλεκτικής μοτοσυκλέτας του
’40 από την Ανδριάνα Βερβέτη.
• Σήμερα, Π α ρ α σ κ ε υ ή 12 Ο κτω βρί
ο υ σ τις 1 9 :3 0 το Μ ο υ σ ε ίο Πολιτικών
Ε ξό ρ ισ τω ν Α η Σ τ ρ ά τη (Αγ. Ασωμάτων 31, Κεραμεικός, τηλ. 2IQ3213488 και 6938158135), σε συνερ
γασία με το Κ έ ν τ ρ ο Πολιτισμού
« Ε λ ε ύ θ ε ρ η Έ κ φ ρ α σ η » παρουσιάζει
σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Τσιριγκούλη
δ ρ α μ α το π ο ιη μ έ ν α : το ποίημα του
Γιάννη Ρίτσου «Σονάτα του Σεληνό
φωτος» με την Ειρήνη Ανυφαντή και
τα κείμενα τη ς ζωγράφου Κατερίνας
Χαριάτης-Σισμάνη με τίτλο «Κύματα
χωρίς Επιστροφή» σε απόδοση Πο
λύς Σ ά ίΐη.
•Σ το Γα λ λικ ό Ιν σ τιτο ύ το (Σίνα 31),
άνοιξε η έ κ θ ε σ η φ ω το γ ρ α φ ία ς της
Σ τ ε φ α ν ία ς Μ π ιζά ρ α με «Εικόνες
του χτες και του
σήμερα». Η έκθε
ση που συνδιοργανώ νεται από το
Γαλλικό Ινστιτού
το και Ελληνικό
Κέντρο Φωτογρα
φ ίας θα διαρκέσει
έως τη Δ ευτέρα 22 Οκτωβρίου.
•Τ ην ερχόμενη εβδομάδα θ α κυκλο
φ ο ρ ή σ ε ι από τ ις εκδόσεις «Χαραμά
δα» τ ο
πολλά
υποσχόμενο μου
σικό
π ερ ιο δ ικ ό
Muzine. Το περιο
δικό θα συνοδεύ
ετα ι από από δύο
CD με επ ιλογές
από καλούς δί
σκους. Για περισ
σ ότερες πληρο
φ ορίες σχετικά με
το περιοδικό μπορείτε να επικοινω
νήσετε με τον Νεκτάρη Λαμπρόπουλο
στο
τηλ. 2610342886 ή
6978415843
ή στο
δίκτυο
www.haramada.com.
• Η έκθεση φ ω το γ ρ α φ ία ς του Καμίλο Ν όλλα «Καπνομάγαζα. Αινίγματα,
τάξη και κενότητα», άνοιξε την Τρίτη
9 Οκτωβρίου 2007 στο Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγίου Κωνσταντίνου 20 και
Μενάνδρου και θα διαρκέσει ως τις 4
Νοεμβρίου.

«Η αργοναυτική εκστρατεία και ο παγκόσμιοί; πολιτισμός»
Διεθνές Συνέδριο (Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας, 1-5 Οκτωβρίου 2007)
ο Ινστιτούτο Κλασικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών
Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου τη ς Τιφλίδας υπό τη
διεύθυνση του καθηγητή Ρίσμαγκ Γκορντεζιάνι, σε συνερ
γασία με το Υπουργείο Πολιτισμού τη ς Ελλάδας και την ελλη
νική πρεσβεία στην Τιφλίδα, διοργάνωσε από την 1η έως τις 5
Οκτωβρίου στο Πανεπιστήμιο τη ς Τιφλίδας διεθνές Συνέδριο
με θέμα τα Αργοναυτικά. Επίκεντρο του Συνεδρίου υπήρξαν
τα ζητήματα που σχετίζονται με την ευρεία επιβίωση του μύ
θου της αργοναυτικής εκστρατείας των αρχαίων Ελλήνων δια
χρονικά, με τις προεκτάσεις που γνώρισε και προπάντων με
την επίδραση που εξακολουθεί να ασκεί έως τις μέρες μας
στην παγκόσμια Τέχνη και γραμματολογία. Από θεματική δη
λαδή άποψη το Συνέδριο κάλυψε την εποχή της κλασικής πε
ριόδου, της ύστερης αρχαιότητας, του Βυζαντίου, την ευρω
παϊκή και την νεοελληνική φιλολογία, λογοτεχνία και Τέχνη.
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε τρία επιμέρους τμήματα,
στα οποία παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία και προκλήθηκαν εποι
κοδομητικές συζητήσεις μεταξύ των 55 διακεκριμένων πανεπι
στημιακών συνέδρων που έλαβαν μέρος με ανακοινώσεις από
ένδεκα χώρες (Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Ελλάδα,
ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία και Ρωσία).
Ανάμεσα σε αυτούς παρουσίασαν ανακοινώσεις ακαδημαϊκοί
ερευνητές με διεθνή ακτινοβολία (Martin L. West, Βάλτερ Πούχνερ, Bernd Seidensticker, Claudio Moreschini, Volker Riedel,
James J. Clauss). Τα αποτελέσματα του Συνεδρίου αξιολογήθη
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καν από τους εκπροσώπους των συνέδρων, κατά την ημέρα της
ολοκλήρωσης των εργασιών, ως ιδιαίτερα σημαντικά.
Εξάλλου, η οργάνωση του Συνεδρίου υπήρξε παραδειγματι
κή. Τα Πρακτικά προβλέπεται να κυκλοφορήσουν σε τόμο το
βραδύτερο έως το τέλος Δεκεμβρίου 2007.
Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου, η Οργανωτική
Επιτροπή φρόντισε να γνωρίσουν οι σύνεδροι τη σημερινή Τι
φλίδα και εξασφάλισε με γενναιοδωρία σε αυτούς τη δυνατό
τητα να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες μουσικές, κυρίως,
εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα της Γεωργίας με καλλιτέχνες
διεθνούς φήμης. Επίσης, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν τα Μου
σεία της πόλης, όπως και την Μτσχέτα, την αρχαία πρωτεύου
σα της Γεωργίας έως τον 5ο αιώνα μ.Χ., με τον περίφημο ναό
της «Ζωοδόχου Στήλης».
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε
το γεγονός, ότι οι σύνεδροι πραγματοποίησαν οργανωμένη επί
σκεψη στην περιοχή της αρχαίας Κολχίδας, στη δυτική Γεωργία,
όπου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα Μουσεία και τους αρ
χαιολογικούς χώρους του αρχαίου Απσάρου (σημερινό Γκόνιο,
στα παράλια του Ευξείνου), του Βάνι (αρχαίο Σούριον) και της αρ
χαίας Κυτάια. Η επίσκεψη αυτή σφράγισε την από κάθε άποψη
επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου, δεδομένου ότι οι εκτός Γεωρ
γίας σύνεδροι που ασχολούνται με το θέμα της αργοναυτικής εκ
στρατείας, είχαν τη μοναδική, έως σήμερα, ευκαιρία να επισκεφθούν και να γνωρίσουν την περιοχή της αρχαίας Κολχίδας.

Ο πολιτισμός στα Βαλκάνια
ο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού διοργανώνει από την προσεχή Τετάρτη,
17 Οκτωβρίου, έως την Παρασκευή
19, ένα τριήμερο με τίτλο «Ο πολιτισμός
στα Βαλκάνια. Παρελθόν και παρόν». Η
εκδήλωση τελ εί υπό την αιγίδα του Προέ
δρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Την πρώτη ημέρα, Τ ε τά ρ τη 17
Οκτωβρίου, στις 8.30μ.μ., στο Μέγαρο
Μουσικής, οργανώνεται συναυλία Μου
σικής των Βαλκανίων με την Ορχήστρα
της Όπερας του Βελιγραδιού υπό την δι
εύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή. Το πρό
γραμμα περιλαμβάνει μουσική των Στέβαν Χρίστιτς (1885-1958, Σερβία),
Ανδρέα Νεζερίτη (1897-1980), Τσεσκ
Ζαντέγια (1927-1997, Αλβανία), Λιουμπομίρ Πίπκωβ (1904-1974, Βουλγαρία)
και Ζωρζ Ενέσκου (1881-1955, Ρουμα
νία). Την δεύτερη ημέρα, Π έμ π τη 18
Οκτωβρίου, στις 6.30μ.μ., στη Σ το ά το υ
Βιβλίου ανοίγει σ εμ ιν ά ρ ιο με θέμα «Π τυ
χές της πολιτιστικής ιστορίας των βαλ
κανικών λαών». Για την πολιτιστική κλη
ρονομιά από το Βυζάντιο, το γλωσσικό
ζήτημα, τη μουσική, την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική και άλλα θέματα θα μιλή
σουν οι Ν. Ζίας, Γ. Κακριδής, Π. Κιτρομηλίδης, Γ. Λεωτσάκος, Ν. Μουτσόπουλος,
Κ. Σβολόπουλος και Α. Ταχιάος, ενώ η
Αντεια Φραντζή θα αναφερθεί στην αν
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θολογία Αίμος, έκδοση των φίλων του πε
ριοδικού Αντί. Την επομένη ημέρα, Π α ρ α 
σ κ ευ ή 19 Ο κτω β ρ ίο υ, στον ίδιο χώρο
(Στοά το υ Β ιβλίου), στις 7.30μμ, οι ποιη
τές Ιβάν Γκαντζάνσκι από τη Σερβία, ο
Τζεβαχίρ Σπαχίου από την Αλβανία και ο
Μίρτσεα Ντινέσκου από τη Ρουμανία θα
απαγγείλουν ποιήματά τους, ενώ οι Κα
τερίνα Χέλμη και ο Δ. Καταλειφός θα τα
ερμηνεύσουν στα ελληνικά. Ο Νικολάι
Κάντσεφ από την Βουλγαρία που επίσης
είχε προσκληθεί, πέθανε πριν από τρεις
μέρες. Η Σαβίνα Γιαννάτου και οι
Primavera en Salonico θα τραγουδήσουν
παραδοσιακά τραγούδια της Βαλκανι
κής. Παράλληλα, το Ελληνικό Ίδρυμα
Πολιτισμού παρουσιάζει εκθετήριο με
ελληνικές μεταφράσεις λογοτεχνικών
έργων από τις βαλκανικές χώρες και συ
γκεκριμένα την Αλβανία, τη Βουλγαρία,
τη Ρουμανία και τη Σερβία. Πάνω από 70
είναι οι συγγραφείς που περιλαμβάνο
νται (όπως οι Ίβο Άντρας, Μίλοραντ Πάβιτς, Ντανίλο Κις, Παναΐτ Ιστράτι, Μίρ
τσεα Ελιάντε, Τζούλια Κρίστεβα, Ισμαήλ
Κανταρέ κ.ά.). Στο χώρο θα εκτεθούν και
οι μέχρι στιγμής μεταφράσεις της Ανθο
λογίας Βαλκανικής Ποίησης - Αίμος', στα
αλβανικά, βουλγαρικά και ελληνικά.
Η εκδήλωση οργανώνεται με την ευκαιρεία της προσεχούς ίδρυσης παραρτημά

των του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
στο Βελιγράδι, στα Τίρανα και στη Σόφια.
Το όλο εγχείρημα είναι άξιο να στηριχθεί αφού η χώρα μας έχει πολλαπλά
ενδιαφέροντα στην βαλκανική ενδοχώρα αλλά πολύ λειψή, μέχρι στιγμής, πο
λιτιστική παρουσία, παρά το τεράστιο
ενδιαφέρον και τις δυνατότητες που
υπάρχουν.
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Ο μαύρος

Ο «Αίμος» οτην Κύπρο
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡΙΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΝ
[Σ.Ε.Κ.Φ.-Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.Π.Π.

IfXGGfινλ^ι'
Β β λ κ α ν ικ Α HeCuen
Α ΙΜ Ο Σ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΠΟΙΗΣΗΣ

Για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ρήγα
και για την έκδοση
«ΑΙΜΟΣ. Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης»
Ομιλητές: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΝΑΣΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Συμμετέχει το Μουσικό Σχήμα του Ενιαίου Λυκείου Κόκκου Α' Λευκωσίας

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2007, 7:30 μ.μ., Λευκωσία
Αίθουσα Εκδηλώσεων Πολιτιστικού Κέντρου Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας
(Αρχιεπ. Μακαρίου 39 και Μπουμπουλίνας).

Η αφίσα-πρόσκληση της εκδήλωσης.
ην προσεχή Δευτέρα 15 Οκτωβρίου,
ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κυπρίων Φι
λολόγων, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαί
δευσης του Υπουργείου Παιδείας, η
Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και οι φίλοι
του περιοδικού Αντί στην Κύπρο συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Ρή
γας Βελεστινλής - Βαλκανική Ποίηση»
που θα γίνει στην Αίθουσα του Πολιτι
στικού Κέντρου του Ομίλου της Λαϊκής
Τράπεζας.
Θα απευθύνουν σύντομους χαιρετι
σμούς ο υπουργός Παιδείας κ. Α. Κλεάνθους, η πρόεδρος του Συλλόγου Φι
λολόγων κ. Γ. Κούμα και ο πρόεδρος
της Ένωσης Λογοτεχνών κ. Χρ. Χατζή-
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Το Γερμανικό

ΕΝΟΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
«ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
‘ΑΝΤΙ’ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

παπας. Στη συνέχεια θα μιλήσουν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Παν. Νούτσος με θέμα «Ο Ρήγας μετά
τον Ρήγα» και ο καθηγητής του Πανεπι
στημίου Αθηνών Νόσος Βαγενάς με θέ
μα «Η έκδοση Αίμος, Ανθολογία Βαλκα
νικής Ποίησης». Παρεμβάσεις για τη
βουλγαρική ποίηση θα κάνει ο Βασίλκας
Χατζήπαπας και για τη ρουμανική ποίη
ση η Χριστίνα Χριστοδούλου.
Θα γίνει ανάγνωση ποιημάτων από τον
ηθοποιό Ανδρέα Τσουρή ενώ από το
Μουσικό Σχήμα του Ενιαίου Λυκείου
Κύκκου Λευκωσίας υπό τη διεύθυνση
του Μάριου Ιωάννου θα ακουστεί μελο
ποιημένη ποίηση του Ρήγα.

ο πρω τοσέλιδο τη ς Frankfurter
Rundschau, σ τις 5 Σεπτεμβρίου
2007, ήταν, κατά το ήμισυ, ολόιδιο
με εκείνα του συνόλου του δυτικογερμανικού Τύπου, τριάντα χρό
νια πριν. Η φω τογραφία που (θα) έκανε
το γύρο του κόσμου (πριν μετατραπεί
σε παγκόσμιο χωριό) έδειχνε έναν
άντρα, απροσδιορίστου ηλικίας, με εμ
φανή σημάδια κόπωσης, κάτω από ένα
αστέρι, που διεμβολιζόταν από ένα αυ
τόματο, με το λογότυπο τη ς RAF. Στα
χέρια του κρατούσε μία χειρόγραφη πι
νακίδα, από μαλακό χαρτόνι (η αριστε
ρή γωνία λύγιζε προς τα έξω, όπως τα
δάχτυλα το κρατούσαν από κάτω) που
έγραφε: «6.9.1977. Κρατούμενος της
RAF». Η (καινούργια) αρχή του τέλους,
που έμελλε να κορυφω θεί τις επόμενες
μέρες του «φοβερού μήνα Σεπτεμβρί
ου» με την αεροπ ειρατεία στο Μογκαντίσου, την απελευθέρωση των ομήρων,
και το θάνατο των τριώ ν ιδρυτικών με
λών τη ς Rote Armee Fraktion (RAF), στις
φυλακές υψίστου ασφαλείας, στο Στάμχαϊμ, λίγο πιο έξω από τη Στουτγάρδη.
Τριάντα χρόνια μετά, και είκοσι σχεδόν
από την οριστική διάλυση τη ς οργάνω
σης, που αποτόλμησε να αμφισβητήσει
το κρατικό μονοπώλιο τη ς βίας, στη Δυ
τική Γερμανία και το Δυτικό Βερολίνο,
τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της
ενοποιημένης Γερμανίας, «σαν έτοιμα
από καιρό», ετοίμαζαν και προετοίμαζαν
με γερμανική τελειομανία την «επέτειο».
Οι συστηματικές αναφορές στον Τύπο
και την τηλεόραση γύρω από κεντρικά
και π εριφερειακά ζητήματα που μέχρι
σήμερα παραμένουν αδιευκρίνιστα και
«σκοτεινά», όπως: το θέμα της «αυτο
κτονίας» των Μπάαντερ, Ένσλιν, Ράσπε1
το ενδεχόμενο οι κρατικές να υπηρεσίες
είχαν παρακολουθήσει τις συνομιλίες
των κρατουμένων και να γνώριζαν τις
προθέσεις το υ ς - το ερώ τημα ποιος πυ
ροβόλησε τον Χανς Μ άρτιν Σλάυερ (ο
Π έτερ Γύργκεν Μπόοκ ανέφερε δύο
ονόματα) ■ζητήματα τη ς λήψης και εκτέ
λεσης αποφάσεων στο εσωτερικό της
οργάνωσης που εκ τω ν υστέρων θυμί
ζουν πολυεθνικές εταιρείες* οι προστρι
βές τη ς Μάινχοφ με την Ένσλιν. Αλλά
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Σεπτέμβρης
Φθινόπωρο, τριάντα χρόνια μετά
και ζητήματα γενεαλογίας (και τη ς ηθι
κής) της βίας, και τη ς προέλευσής τη ς
από το φοιτητικό κίνημα τη ς εποχής, τα
«πολιτικά χάπενινγκ τη ς βίας», την αντι
αυταρχική εκπαίδευση, και, πολλά άλλα
θέματα, όπως η «αισθηπκοποίηση τη ς
βίας» (με αφορμή μια έκθεση στο Βερο
λίνο, με τον αρχικό τίτλ ο «Μύθος RAF»)
και οι non εικόνες τη ς τρομοκρατίας
-όλα δίνουν την εντύπωση ενός συστη
ματικού οδηγού σε ένα «μουσείο της
RAF». Από τον πρώτο «διδάξαντα», κοι
νωνικό επαναστάτη επί Δημοκρατίας
της Βάίμάρης, Καρλ Πλαίτνερ που πρώ
τος «οργάνωσε τον κόκκινο τρόμο» μέ
χρι τη γραφομηχανή του Αντρέας Μπάαντερ, ανστολικογερμανικής προέλευ
σης και μάρκας Erika, κι από τα εξαντλη
τικά χρονολόγια μέχρι τις εικόνες των
νεκρών (θυτών και θυμάτων), μέχρι τα
σχεδιαγράμματα του Στάμχαϊμ, με το
σύστημα «ενδοεπικοινωνίας» τω ν φυλα
κισμένων και τη ς (ενδεχόμενης) «συνα
κρόασης» των μυστικών υπηρεσιών,
όλα παρατίθενται ιλουστρασιόν, με τη
συνακόλουθη ιστορική και πολιτική απο
στείρωση, τριάντα χρόνια μετά το γερ 
μανικό φθινόπωρο.
Κατά μία έννοια, όπου «οι χρονολογίες
αναζητούν τη φυσιογνω μία τους» και,
κυρίως, τον ιστορικό, που θα τις αποτυπώσει, το 1968, «η χρονιά του τρόμου»
(ΖΕΙΤ) είναι κατ’ ουσίαν η παράταση του
1967, της «χρονιάς τη ς εξέγερσης». Κά
θε χρονολογία κρύβει την επόμενη, κά
θε προηγούμενη εξη γ εί την επερχόμενη. Οι σφαίρες κατά του Μπέννο Ό νεζοργκ αλλάζουν θαλάμη, όπως το όπλο
(ως κριτική και «προπαγάνδα τη ς πρά
ξης») αλλάζει χέρια· τα «παιδιά τω ν
αστών» (BOrgerkinder), όπως χαρακτή
ρισε την «πρώτη γενιά» τη ς RAF το ντο
κιμαντέρ του Στέφαν Άουστ και του
Χόλμαρ Μπύχελ, που προβλήθηκε πρό
σφατα από το πρώτο πρόγραμμα τη ς
κρατικής τηλεόρασ ης (ARD), μετατρέπονται σε πστροκτόνους, π ερισσότερο
Με τις προϋποθέσεις μιας αρχαίας ελ
ληνικής τραγω δίας, όπως δήλωνε χρό
νια μετά ο Χ έλμουτ Σ μιτ (τον οποίο ακόμα βαραίνουν οι επώ δυνες αποφάσεις,
που αναγκάστηκε να πάρει, «θυσιάζο

ντας» τον Σλάυερ), παρά με φροϋδικές
π ροκείμενες. Τριάντα χρόνια μετά, ο
Π έτερ Γύργκεν Μπόοκ επισκέπτεται για
πρώτη φορά τον κοινό τάφ ο των «καθο
δηγητών» του, μπροστά στην κάμερα,
ενώ αραιά και πού κάποιοι ρωτάνε για
τον τάφ ο τη ς Μάινχοφ, στο Βερολίνο,
αφήνοντας δίπλα ένα μπουκέτο, που
γρήγορα θα μαραθεί.
Έ να επί πλέον παράδοξο είναι το γεγο
νός ότι στην πλημμυρίδα των εκδόσεων
και των δημοσιευμάτων, των ντοκιμα
ντέρ και των στοιχείων που έχουν κατακλύσει δημοσιότητα και αγορά, ένα μο
νάχα βιβλίο (προς το παρόν) αναφέρετα ι στα «μολυβένια χρόνια», τη φορά αυ
τή από τη σκοπιά των θυμάτων. Μια χα
ώδης δυσαναλογία, που (μαζί με τη σκο
τεινή υπόθεση τη ς εκτέλεσης του Ούλριχ Σμύκερ, ενός μέλους τη ς οργάνω
σης από το «Κομμάντο 2 Ιούνη», με την
κατηγορία τη ς «προδοσίας») δύσκολα
ερμηνεύεται από τους σχολιαστές, κι
ακόμα δυσκολότερα γίνεται αποδεκτή,
έστω και αν οι μαρτυρίες των συγγενών
τω ν θυμάτων αποτυπώνουν στο σύνολό
τους «υποδειγματικές βιογραφίες».
Η ιστορία τη ς RAF δεν είναι μόνο τα
άρθρα τη ς Μάινχοφ στο περιοδικό
Konkret, τα θεω ρητικά κείμενα του
«αντάρτικου πόλης», ο πόλεμος στις
μητροπόλεις, τα «μολυβένια χρόνια», οι
αναμνήσεις εκείνων που έζησαν «από
μέσα» την Ιστορία, και παραλίγο να συ
ναντηθούν στον «κόκκινο κύκλο» και οι
βιογραφ ίες των «πρωταγωνιστών», κυ
ρίως τη ς Μάινχοφ και του Μπάαντερ.
Είναι επί πλέον η λογοτεχνική μεταποίη
ση τη ς «γερμανικής τρομοκρατίας», αρ
χής γενομένης από την Χαμένη τιμή της
Καταρίνα Μπλουμ, του Χάινριχ Μπαιλ,
συμπληρούμενη από τη Μάινχοφ του
Ν τελίλο, μέχρι την «εικονογραφία» και
την καλλιτεχνική και αισθητική προσέγ
γιση εικόνων και πορτρέτων (από τον
Κίππενμπέργκερ μέχρι τον Ρίχτερ), αλ
λά και τα ντοκιμαντέρ και οι τα ινίες (Η
τρίτη γενιά του Φάσσμπίντερ, Οι δύο
αδελφ ές τη ς Τρόττα, Η Γερμανία το φθι
νόπωρο τω ν Φασμπίντερ, Σλαίντορφ,
Κλούγκε κ.ά., η Ηρεμία μετά τον πυρο
βολισμό του Σλαίντορφ, ο Μπάαντερ

του Ροτ), που έχει κανείς την εντύπωση
ότι τα πρόσωπα «δραπέτευσαν» από τις
αφίσες των επικηρύξεων και τα γερμα
νικά δελτία ειδήσεων, για να εγκατα
σταθούν σε μια αίθουσα τη ς «πινακοθή
κης τη ς ιστορίας», προκαλώντας την
ίδια αμηχανία και μελαγχολία στον πα
ρατηρητή, αλλά και φέρνοντας σε επα
φή, έστω φευγαλέα και αδιέξοδη, έναν
άντρα και μία γυναίκα, όπως συμβαίνει
στο διήγημα του Ντελίλο.
Κι ίσως, το μόνο που απομένει, αφού
όλα (σχεδόν) έχουν ειπωθεί και γραφεί,
είναι να ξαναδιαβάσουμε τον Μόμπυ
Ντικ, από τον οποίο η «πρώτη γενιά» δα
νείζεται πολλά από τα «παρατσούκλια»
της (όπως αποκαλύπτει, προτείνοντας
ταυτόχρονα μία διαφορετική προσέγγι
ση, στη συνέντευξή του στην Frankfurter
Allgemeine Zeitung, ο Στέφαν Άουστ,
νυν διευθυντής του Spiegel και στενός
φίλος της οικογένειας Ραιλ-Μάινχοφ),
για να αναγνωρίσουμε ξανά τη «λευκή
φάλαινα της εξουσίας» και τον αγώνα
του πληρώματος υπό την καθοδήγηση
του καπετάνιου Άχαμπ-Μπάαντερ.
«Το όνομά της ήταν RAF».
Κ ώ σ τα ς Θ . Κ α λφ ό π ο υ λο ς
* Το κείμενο απ οτελεί
προδημοσίευση τη ς εισαγω γής στο
βιβλίο Far from the Raf. 30 χρόνια μετά
το «γερμανικό φθινόπωρο», που θα
κυκλοφορήσει από τις Εναλλακτικές
Εκδόσεις, με πρόλογο του Γιώργου
Καραμπελιά.
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Ο «Αίμος» ταξιδεύει
την ηλιόλουστη και καταπράσινη Σόφια πραγματοποι
ήθηκε η παρουσίαση της Ανθολογίας Βαλκανικής Ποί
ησης «Αίμος» τη Δ ευτέρα 1η Οκτωβρίου. Η ατμόσφαι
ρα στη λαμπρή αίθουσα τη ς Λέσχης Αξιωματικών κυ
ριολεκτικά μας αιφνιδίασε. Πλήθος κόσμου π ερίμενε
εναγωνίως την έναρξη τη ς εκδήλωσης, που είχε τη μορφή
μιας πάνδημης συγκέντρωσης όλου του πνευματικού κό
σμου τη ς πόλης. Επίσης, είχαν προσέλθει οι πρέσβεις τω ν
βαλκανικών χωρών. Η προετοιμασία τη ς εκδήλωσης οφ ει
λόταν στη σημασία που έδωσε στο γεγονός η πρέσβειρα
της Ελλάδας στη Βουλγαρία κ. Δανάη Μαγδαληνή Κουμανάκου αλλά και στους Έ λληνες και Βούλγαρους, φίλους
του περιοδικού, που ζουν και εργάζονται στη Σόφια: Στον
Γιάννη και την Διονυσία Λιόλιου, στον Γιώργο Δεδόπουλο,
στον Δημήτρη Άλλο, στην Ζντράβκα Μ ιχαίλοβα κ.ά.
Την άψογη οργάνωση της εκδήλωσης συντόνιζε ο γνωστός
ηθοποιός και σκηνοθέτης Στογιάν Αλέξιεβ, ο οποίος απέδω
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σε έξοχα το απόσπασμα από το ν «Θούριο» του Ρήγα, που εί
ναι ο π οιητικός πρόλογος τη ς έκδοσης. Ο ίδ ιο ς έδωσε τον
λόγο στην π ρέσβειρα τη ς Ελλάδος κ. Κουμανάκου, στον εκ
πρόσωπο του υπουργού Π ολιτισμού κ. Στέφ αν Δαναήλοβ,
στον διευθυντή τη ς Αγροτική Τράπεζας τη ς Ελλάδος κ. Δ.
Μηλιάκο, στον εκδότη του Αντί, στα μέλη τη ς βουλγαρικής
επιτροπής τη ς έκδοσης κ. Μ. Ν εντέλτσ εφ και κ. Αλεξάντερ
Κίοσεβ και από την ελληνική εκδοτική ομάδα στην κ. Άντεια
Φραντζή. Οι ο μ ιλίες εναλλάσσονταν με αναγνώσεις ποιημά
των από όλες τ ις χώ ρες τω ν Βαλκανίων που εκπροσωπού
νται στον τόμ ο από το υ ς ηθοποιούς Ελένα Πέτροβα και Μα
ρίνα Ίστοβα. Για να έρ θ ει η κορύφωση, που καθήλωσε όλο
το ακροατήριο, όταν η μεγάλη ερμηνεύτρια παραδοσιακής
μουσικής τη ς Βουλγαρίας Βάλια Μπαλκάνσκα ερμήνευσε
παραδοσιακό τραγούδια τη ς Ροδόπης. Μια εκδήλωση μονα
δικής ατμόσφ αιρας που σχολιάστηκε όλες τ ις επόμενες μέ
ρ ες στον βουλγαρικό Τύπο για την εξα ιρ ετική επιτυχία της.

ΔΑΝΑΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ:

Γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των λαών της περιοχής μας
έκδοση Αίμος - Ανθολο
γία Βαλκανικής Ποίησης
που παρουσιάζεται σή
μερα για πρώτη φορά στο
βουλγαρικό κοινό έχει κατά
τη γνώμη μου πολλά επίπεδα
ανάγνωσης:
Πρώτα απ’ όλα, ο τόμος
«ΑΙΜΟΣ» ανθολογεί την ποίη
ση των χωρών της περιοχής
μας. Παρουσιάζει τις ποιητι
κές τους παραδόσεις και τα
ιδιαίτερό τους χαρακτηριστι
κά και, μάλιστα, όχι υπό το
πρίσμα ενός εξ αυτών. ΓV αυ
τό, άλλωστε, η επιλογή των
ποιητών και των ποιημάτων
υπήρξε έργο των συντακτι
κών επιτροπών από κάθε χώ
ρα. Η ανθολογία «ΑΙΜΟΣ» εί
ναι με αλλα λόγια, περισσότε
ρες μικρές ανθολογίες στη
«συσκευασία» μίας. Και οι μι
κρές αυτές ανθολογίες προσφέρονται σε όλες τις άλλες
γλώσσες των χωρών που αν
θολογούνται. Από αυτή την
άποψη, η έκδοση «ΑΙΜΟΣ» εί
ναι πράγματι μια γέφυρα επι
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κοινωνίας μεταξύ των λαών
της περιοχής μας.
Δεύτερο, και αυτό το σημείο
αξίζει να υπογραμμίσει κανείς
με έμφαση, η έκδοση «ΑΙΜΟΣ»
είναι η πρώτη -ε ξ όσων γνωρί
ζω- απόπειρα ανθολόγησης
της κοινής μας ποιητικής πα
ράδοσης. Δεν γνωρίζω αν
εξαρχής η πρόθεση των εκδο
τών ήταν αυτή. Πάντως, η ανά
γνωση των ποιημάτων που
επελέγησαν -το τονίζω και πά
λι αυτό- από τις εθνικές επι
τροπές, αναδεικνύει τα κοινά
στοιχεία που υπάρχουν. Αναδεικνύει τους πολπιστικούς
δεσμούς, τη συνάφεια στη
σκέψη και την έκφραση των
πνευματικών δημιουργών που
έζησαν στην περιοχή μας.
Εκπέμπει, πάνω απ’ όλα, μια
αίσθηση ψυχικής συγγένειας
ανάμεσα στους λαούς της
χερσονήσου του Αίμου.
Ζούμε σε μια εποχή που εν
θαρρύνει την καλλιέργεια και
ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυ
τότητας, αλλά κατά την οποία
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Δημοσίευμα για την παρουσίαση του Αίμου στην
ρώπη. Και αυ
εωηυεοίδα Τοουντ τηε Σόωιαε. 3.10.2CXD7
τό είναι και το
μέλλον της.
***
Τα κράτη της Βαλκανικής σε
μια Ενωμένη Ευρώπη.
Σήμερα παρουσιάζεται η έκ
ΓΓ αυτούς τους λόγους νο δοση ΑΙΜΟΣ - Ανθολογία Βαλ
μίζω ότι πρέπει να αναγνωρί κανικής Ποίησης στη βουλγα
σουμε τη μεγάλη αξία του τό 
ρική γλώσσα. Γι’ αυτό το γεγο
μου που παρουσιάζουμε σή νός νομίζω ότι ο πρώτος λό
μερα. Δεν μπορώ λοιπόν πα γος ανήκει κυρίως στους ευ
ρά να προσυπογράψω το αί γενικούς οικοδεσπότες αυτής
τημα των εκδοτών, όπως δια της βραδιάς, την Ένωση
τυπώνεται στον πρόλογο:
Βουλγάρων
Συγγραφέων.
«Να διατηρηθεί η πολυμορ Από τη δική μου πλευρά, ελπί
φία αλλά και να αναπτυχθούν
ζω να δεχθείτε μια μόνο επισή
τα ενοποιητικά στοιχεία, ως
μανση:
εγγύηση τη ς ειρήνης αλλά
Ό σοι από τους εκλεκτούς
και της διασφάλισης των ιδι
μας καλεσμένους σήμερα
αιτεροτήτων».
δεν έχουν ακόμη φυλλομε-
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Την επόμενη μέρα το πρωί συναντηθήκαμε στην ελληνική
πρεσβεία, όπου σ τεγά ζετα ι μια θαυμάσια αίθουσα αφ ιερω 
μένη στον αείμνηστο π οιητή και μεταφ ρασ τή ελληνικής λο
γοτεχνίας Στέφ αν Γκέτσ εφ , το ν εμπ νευστή τη ς ιδ έα ς για τη
δημιουργία αυτής τη ς Α νθολογίας. Στην συνάντηση αυτή,
που στόχο είχε το ν αναστοχασμό όλων μας γ ια τη ν έκδοση
του «Αίμου», τη ν κατάθεση τω ν προβληματισμώ ν μας και
την άσκηση κριτικής, μίλησαν καθηγητές πανεπιστημίων,
κριτικοί λογοτεχνίας, π οιητές, μ ετα φ ρ α σ τές και εκδ ό τες: Μ.
Νεντέλτσεβ, Ά ντεια Φραντζή, ΚύριλΤοπάλοβ, Στόινα Πορομάνσκα, Ιορντάν Εφτίμοβ, Δ ημήτρης Άλλος, Ρούμεν Μπαρόσοβ, Σβετάνκα Ελένκοβα, Μ αλίνα Τόμοβα, κ.ά. Μια ου
σιαστική συζήτηση που έφ ερ ε στο προσκήνιο και έθεσ ε
ερωτήματα που οδηγούν όλο και πιο συστηματικά στην ανά
γκη να διευρυνθεί ο διάλογος σε διαβαλκανικό επίπεδο. Η
πρόταση του Μ. Ν εντέλτσ εφ να γ ίν ει κατορθω τή μια συνά
ντηση όλων τω ν μελώ ν τω ν επιτροπών στη Θεσσαλονίκη,
όταν θα έχει ολοκληρω θεί στο σύνολό τη ς η εκδοτική προ
σπάθεια, βρήκε θερμή ανταπόκριση.
Ως τό τε ο Α ίμος σ υνεχίζει να τα ξιδ εύ ει στα Βαλκάνια με
επόμενο σταθμό το Βουκουρέστι.

μ

κ μ
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Στη συνέχεια δημοσιεύουμε την ομιλία τη ς πρέσβειρας
τη ς Ελλάδας στη Βουλγαρία κ. Δανάης-Μ αγδαληνής Κουμανάκου και τον χαιρετισ μό του διοικητή τη ς ATEbank κ. Δ.
Μηλιάκου.

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Μ ΗΛΙΑΚΟΣ:
τρήσει το βιβλίο, τους παρα
καλώ να ανατρέξουν σε μια
από τις πρώτες σελίδες του,
σε εκείνη τη σελίδα, την
οποία ο πνευματικός δημι
ουργός πάντα συμπληρώνει
τελευταία -α ν και από την αρ
χή ήδη της προσπάθειάς του,
από το πρώτο ακόμα γεγονός
που αποτέλεσε την έμπνευσή
του, ήξερε τ ι θα γράψει:
«Στη μνήμη του Στέφαν Γκέ
τσεφ»
0 δημιουργός αυτού του
έργου, ορθότερα, οι πολλοί
δημιουργοί αυτού του έργου,
από εφτά χώρες τη ς περιο
χής μας, αφιερώνουν τον
καρπό των πολύχρονων προ
σπαθειών τους στη μνήμη
ενός μεγάλου βούλγαρου λο
γοτέχνη και μεταφραστή ελ
ληνικής ποίησης.
Εκφράζω την ευχή και την
ελπίδα μου ότι όπως το έργο
του και η ζωή του συνέβαλε
ποικιλοτρόπως στην καλλιέρ
γεια των σχέσεων Ελλάδας
και Βουλγαρίας, έτσι και ο τόΜος «ΑΙΜΟΣ» θα φ έρει τους
λαούς των χωρών μας ακόμα
πιο κοντά.

Κοινότητα ιδεών, αντιλήψεων, πολιτισμού
Ανθολογία της Βαλκανι
κής Ποίησης, από τις
πρώ τες ακόμη σ ελίδες
τη ς, δ ίνει τη δυνατότητα
στον αναγνώστη τη ς να
αντιληφ θεί πόσο σημαντικό
είνα ι το εγχείρημα τω ν «Φί
λων το υ Π εριοδικού Αντί».
Έ να εγχείρημα με ισχυρό
συμβολισμό, γ ια τί σε μια πε
ρίοδο που χαρακτηρίστηκε
από συνεχείς μεταβολές,
από τον 19ο αιώνα μέχρι σή
μερα, σε ένα πολύπαθο χώρο
όπως είναι τα Βαλκάνια, αναδεικνύεται με πολύ έντονο
και διορατικό τρόπο το πεδίο
που οι πνευματικοί δημιουρ
γ ο ί εκπέμπουν μηνύματα με
την οικουμενικότητα και διαχρονικότητατου έργου τους.
Η μετάφ ραση σ τις γλώ σ
σ ες τω ν Βαλκανικών Χωρών
τω ν ποιημάτω ν που π ερι
λαμβάνει η έκδοση, η σύν
δεσή το υ ς με τα ισ τορικά
γεγο νότα και η εισαγω γική
πληροφόρηση για την ποιη
τική παράδοση κάθε χώρας,

Η

αποτελούν την απαρχή για
την υλοποίηση του οράμα
το ς που ξεπ ερνάει μια απλή
ειρηνική συνύπαρξη τω ν λα
ών και οδηγεί σε μια κοινό
τη τα ιδεών, αντιλήψεων και
πολιτισμού.
Τα Βαλκάνια είνα ι μια με
γάλη δεξαμενή ιδεών, δια
φορετικώ ν αντιλήψεων και
πολιτισμών.
Γνωρίζοντας
καλύτερα, μέσα από τέτο ιες
προσπάθειες, τις δια φ ο ρετι
κές συνιστώσες τω ν λαών
που συγκροτούν τον πλούτο
τη ς περιοχής αυτής, διαπι
στώνουμε τ ις κοινές ανησυ
χίες, τ ις κοινές προοπτικές
αλλά και την κοινή ανάγκη
για συνεργασία στην αντιμε
τώπιση τω ν προκλήσεων,
που ολοένα γίνονται επ ιτα
κτικότερες.
Η ανάγνωση τη ς Βαλκανι
κής ποίησης έχει όμως και
ένα άλλο συμβολισμό. Της τ ι
μής στους Ποιητές που πλή
ρωσαν βαρύ τίμημα για το
έργο τους και τις ιδέες που

διακινήθηκαν μέσα από αυτό.
★★*
Ο Ό μιλος τη ς ATEbank, χο
ρηγός αυτής τη ς πολύχρο
νης και επίπονης εκδοτικής
προσπάθειας, έχει στρέψ ει
το ενδιαφέρον του τα τελευ 
τα ία χρόνια και στον βαλκα
νικό χώρο.
Ελπίζουμε ότι συμβάλλου
με στην προσπάθεια οι λαοί
των Βαλκανίων να επικοινω
νήσουν, γνω ρίζοντας την
ποιητική παράδοσή τους και
τις ξεχω ριστές ιστορικές
σ τιγμές που η πνευματική
δημιουργία συνέδεσε και
αποτύπωσε σε σπάνιο και
πολύτιμο λόγο.
Εύχομαι, το έργο αυτό να
συνεχιστεί από τους «Φίλους
του περιοδικού Αντί» και να
βρει και άλλους μιμητές που
θα δουλέψουν και θα εμβα
θύνουν προς την κατεύθυν
ση δημιουργίας κοινότητας
ιδεών και αντιλήψεων στο
χώρο του πολιτισμού και της
συνεργασίας των λαών.
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ει

κα Όχι μόνο εφικτή αλλά και απαραίτητη:
στι Αισιοδοξία στην εποχή
κα ενός οικουμενικού πολέμου
Στις 8 Σεπτεμβρίου άνοιξε στο κοινό η 1Οη Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης με
δέμα Όχι μόνο εφικτή αλλά και απαραίτητη: Α ισ ιοδοξία στην εποχή ενός
οικουμενικού πολέμου. Η έκθεση δα διαρκέσει μέχρι τις 4 Νοεμβρίου και

σημαδεύει μια εικοσαετία πετυχημένης πορείας, που την συγκαταλέγει στις
κορυφαίες εκδηλώσεις αυτού του είδους, όπως η Documenta του Κάσελ και η
Μπιενάλε της Βενετίας. Οι λόγοι της επιτυχίας είναι πάντα πολλοί και σύνθετοι.
Έχουν να κάνουν με την πόλη και το χαρακτήρα της, με την οικονομική ευρωστία του
θεσμού, αλλά σίγουρα και με όσους εμψυχώνουν κάδε φορά τη διοργάνωση. Η
επιλογή του επιμελητή είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Στην Μπιενάλε της
Κωνσταντινούπολης οι επιμελητές, ιστορικά, ήταν όχι απλά καταξιωμένοι αλλά
άνθρωποι με πολιτικό στίγμα, κοινωνική ευαισθησία και σαφή επαγγελματικό, ηθικό
κώδικα -όπως εξάλλου επισήμανε και ο Rene Block’, ο οποίος για να επιμεληθεί την
4η Μπιενάλε έμεινε στην Κωνσταντινούπολη έξι μήνες.

Y a n P e i M in g , From W o rld w id e to In tern atio n al.
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η 10η Μ πιενάλε επιμελήθηκε ο
Hou Hanru ο οποίος τις δύο τε
λ ευ τα ίες δ εκα ετίες έχει παίξει
πολύ σημαντικό ρόλο στη διεθνή
προβολή τη ς σύγχρονης τέχνης
περιοχών που παραδοσιακά θεωρού
νταν «η περιφέρεια». Κινέζος ο ίδιος,
θεμελίω σε θεω ρητικά το έργο πολλών
συμπατριωτών το υ αλλά και πολλών
καλλιτεχνώ ν από άλλες ασιατικές χώ
ρες που γνω ρίζουν πια διεθνή αναγνώ
ριση. Έ χ ει επ ιμεληθεί πληθώρα εκθέ
σεων σε όλο το ν κόσμο που, αν και κά
θε φορά έχουν διαφ ορετικό θέμα, δια
κρίνονται γ ια τη ν επιλογή έργων με
έντονη κριτική διάθεση και αναδεικνύ
ουν το πολύπλοκο πλέγμα που συντίθε
τα ι, μεταξύ άλλων, από τ ις σχέσεις αρ
χιτεκτονικής, εκμοντερνισμού, πολεο
δομικής ανάπτυξης, κοινωνικών δομών
και πολιτιστικώ ν συντεταγμένω ν.
Το ενδιαφ έρον του επ ιμελητή γ ι’ αυ
τά τα θέμα τα υπαγόρευσε και την επι
λογή τω ν χώρων τη ς έκθεσης. Πέρα
από το καθιερω μένο Antrepo, χρησιμο
ποιήθηκε και το Π ολιτισ τικό Κέντρο
Α τστούρκ (ΑΚΜ), το συγκρότημα του
Εμπορικού Κέντρου τω ν Κλωστοϋφαντουργώ ν (IMC), το παλιό εργοστάσιο
ηλεκτρισ μού που έχ ει μετατραπεί σε
πανεπιστήμιο και κέντρο σύγχρονης
τέχνης, γνω στό ως santralistanbul, κα
θώς και το ΚΑΗΕΜ (Δημόσιο Εκπαι
δ ευτικό Κέντρο) που σ τεγάζεται σε
ένα συγκρότημα εργατικώ ν κατοικιών
το υ 1938. Τα κτίρ ια αυτά είναι χαρα
κτηρισ τικά δ είγμ α τα μοντέρνας αρχι
τεκτο νική ς και αντανακλούν αντίστοι
χες π ροσπάθειες γενικότερου εκμοντερνισμού τη ς πόλης και τη ς χώρας

Τ

Τι έχει απ ομείνει όμω ς απ’ όλα αυτά
στις μέρες μας; Ο ι κα λλιτέχνες που
παρουσιάζουν το έργο το υ ς στο ΑΚΜ
καλούνται να απαντήσουν στο ερώ τη
μα: «Ν ατό κάψουμε, ή όχι;» Το ερώ τη
μα είναι π ραγματικό γ ια τί το ΑΚΜ απει
λείται να κα τεδ α φ ισ τεί σ τα πλαίσια
«της παγκοσμιοποίησης, το υ οικονομι
κού νεο-φ ιλελευθερισ μού και του πολι
τικού κυνισμού»2. Τα έρ γα -εγ κ α τα 
στάσεις, φ ω τογραφ ίες, video art, ηχη
τικά και δ ια δ ρ α σ τικά - ανακαλούν ισ το
ρίες και μνήμες κτιρίω ν, το ρόλο που
αυτά έπαιξαν στο παρελθόν και την
παρούσα αμηχανία το υ ς: Πανεπιστή
μια που ταυτίσ τηκα ν με τη δια μα ρτυ
ρία ενάντια στον πόλεμο το υ Β ιετνάμ
(Nancy Davenport), ο ι ήχοι που βιώ νει
κανείς μέσα στο κενό κτίρ ιο του ΑΚΜ
(Erdem Helvacioglu), το άδειο αναγνω
στήριο και τα απογυμνω μένα ράφ ια
της περίφημης (παλιάς) Εθνικής Βι
βλιοθήκης στο Π αρίσι σαν σύμβολο
της απόσυρσης τη ς γνώ σης και τη ς
αναμονής μιας ανθρώπινης αντίδρα
σης (Nina Fischer, Maroan El Sani).
0 εκμοντερνισμός, προς το ν οποίο
στόχευσαν όλες οι χώ ρες μέσα στον
20ό αιώνα, είχ ε δια φ ο ρ ετική χρονική
πορεία και εφ αρμογή σε κάθε π ερί
πτωση. Πέρα από τα όποια θ ετικά προ
σκομίστηκαν από αυτή τη διαδικασία,
υπάρχει και η αρνητική π λευρά και ένα
κόστος δυσβάσταχτο τόσ ο σε ανθρώ
πινο όσο και σε οικολογικό επίπεδο. Οι
αξίες που τροφ οδότησ αν τη ν αρχική
αισιοδοξία τω ν πανταχού εκμοντερνιστών αργά ή γρήγορα εκφ υλίσ τηκαν
και έδωσαν τη θέση το υ ς στην ασυλλό
γιστη ή κερδοσκοπική ανάπτυξη.
Αναγνωρίζοντας τη ν επ ιθ ετικό τητα
ως την κυρίαρχη κινητήρια δύναμη
στις αρχές του 21ου αιώνα, η Μ πιενάλε
αναζητά π ροτάσεις γ ια νέα και πιο αν
θρώπινα μοντέλα εκσυγχρονισμού. Το
έργο-επιτομή πάνω σε αυτό το θέμα εί
ναι η Τελευταία ανταρσία τη ς ομάδας
AES+F. Έ φ ηβοι και παιδιά, αγόρια και
κορίτσια διαφ ορετικώ ν φ υλετικώ ν κα
ταβολών, με αθλητική/σ τρατιω τική εμ
φάνιση ποζάρουν σε ένα έργο μνημεια
κών διαστάσεων. Οι επ ιμέρους συνθέ0εις είναι εμπ νευσμένες από κλασι
κούς πίνακες που π ραγματεύονται κυ
ρίως τα θέματα τη ς σταύρω σης, τη ς
αποκαθήλωσης και μαρτύρια αγίων. Τα

τέλ εια σώματα, τα καθαρά πρόσωπα
και οι παγω μένες σ τάσ εις τω ν μορφών
δίνουν ένα ψυχρό, καθαρά εκτελεσ τικό
χαρακτήρα σ τις βιαιοπραγίες που
ασκούν ανελέητα η μια πάνω στην άλ
λη. Και όμως, ούτε μια σταγόνα αίμα
το ς, ού τε μια εμφ ανής πληγή. Ίσω ς
γ ια τί τα τραύματα έχουν περισσότερο
πνευματική και συναισθηματική υπό
σταση. Το φ ουτουριστικό τοπίο και η
υψηλή τεχνολογία που έχει χρησιμο
π οιηθεί στο ίδιο το έργο αναφέρονται
στη φαινομενική πρόοδο ενός κόσμου
όπου δεν υπάρχουν πια θύματα και θύ
τες , ήρω ες και μάρτυρες αλλά μόνο
συμμέτοχοι σε ένα βίαιο τέλος.
Έ να από τα έργα που ασ χολείται με
το δίπτυχο βία - εξουσία είνα ι και το
Αντίστροφη Κατεύθυνση: Αντι-υπηρεσ ίες του Burak Delier. Ο καλλιτέχνης
έχ ει κατασκευάσει (και πουλάει στο
χώρο τη ς έκθεσ ης προς 100 ευρώ) το
Parkalynch, ένα μπουφάν με ειδική ενί
σχυση που π ροσ τατεύει από τα χτυπή
ματα, όπως απ οδεικνύει το συνοδευτι
κό video. Η διαφ ημιστική αφίσα αναφέ
ρει:
Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να
κάνεις μέσα από το σύστημα.
Για όλα τ ’ άλλα υπάρχει το Parkalynch.
To Parkalynch π ροστατεύει από το λ ι
ντσάρισμα!... είναι το ρούχο για κεί
νους που ξέρουν ότι υπάρχει βαρβαρική βία πίσω από τις ισχύουσες α ξίες
του συστήματος... δεν έχει σ χεδιασ τεί
για κείνους που επιθυμούν την εξουσία,
αλλά για κείνους που διαβάζουν την
ισ τορία αντίστροφα.
Έ να πιο ύπουλο είδο ς βίας είνα ι αυτό
που ασ κείτα ι στους Κινέζους ερ γά τες
στο όνομα τη ς οικονομικής υπερδύναμης που έχ ει γ ίν ει η χώρα τους. Ο Zhu
Jia έχ ει αποδώσει το δω μάτιο ενός από
τα εκατομμύρια αυτών τω ν ανθρώπων
που ζουν μοναχικά στα μεγάλα βιομη
χανικά κέντρα, ενώ οι οικογένειές τους
παραμένουν στην επαρχία. Φτηνά, με
τα χειρ ισ μένα είδη πρώτης ανάγκης,
μια ξεχαρβαλω μένη τηλεόραση που
π αίζει σκηνές καθημερινότητας και
σ τους το ίχο υς περίπου δύο χιλιάδες
φ ω τογραφ ίες περαστικών. Εδώ κάθε
έννοια ατομικότητα ς, οικογενειακώ ν
δεσμώ ν και συναισθηματικώ ν αναγκών
σ υνθλίβεται μέσα στην ανωνυμία.
Φ αινομενικά αντίθετοι, οι ερασ τές

Λεπτομέρεια από το έργο του Υαπ Pei
Ming, From W o rld w id e to In tern atio n al.
τη ς Hamra Abbas είναι ξεχω ριστοί, με
γάλοι και πολύχρωμοι. Πλασμένοι σε
φυσικό μέγεθος από πλαστελίνη, ξεπετάγονται από τις ερω τικές, ινδικές μι
νιατούρες. Στα χέρια το υ ς όμως κρα
τούν σπαθιά, όπλα και ακόντια. Η χαρά
του έρω τα και τη ς ζωής αντιπαραβάλλετα ι με την επικείμενη απειλή του
τρόμου. Από τη μια στιγμή στην άλλη
μπορεί να εξαφανιστούν, τόσο αυτοί
όσο και οι αυθεντικές μινιατούρες. Αρ
κεί μια πολεμική σύρραξη σαν αυτή
που κόστισε στο Ιράκ όχι μόνο χιλιάδες
ζωές αλλά ακόμα και αρχαιολογικούς
θησαυρούς. Ο αόρατος εχθρός δεν θα
έπρεπε να υπάρχει του Michael
Rakowitch είναι μία έκθεση αντιγρά
φων έργων τέχνης που κλάπηκαν από
το Μουσείο τη ς Βαγδάτης μετά την
αμερικανική εισβολή του 20033. Τα
αντικείμενα τη ς έκθεσης είναι από
papier mache, φ τιαγμένα από αραβι
κές εφ ημερίδες και συσκευασίες αρα
βικών προϊόντων που κυκλοφορούν
στο αμερικανικό εμπόριο. Εκτίθενται
πάνω σε ένα πάγκο, συνοδευόμενα
από τις λεζάντες τω ν πρωτοτύπων και
παραπομπές που σχολιάζουν τη σημα
σία αλλά και την απώλεια τη ς ιστορίας.
«Περιμένουμε ακόμα την κάθαρση που
θα δώσει νόημα σ’ αυτή τη θλίψη» λ έει
μια από αυτές.
Ιστορία βέβαια δεν έχουν μόνο τα
αναγνωρισμένα κράτη και λαοί. Έχουν
και εκείνοι που ζουν στο περιθώριο αυ
τών ως μειονότητες ή ως νομάδες.

Έ χει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πως δύο
έργα στην Μπιενάλε ασχολούνται με
κοινότητες Τσιγγάνων που, ενώ μπορεί
να συνδέονται με μια περιοχή για αιώ
νες, η πολιτιστική και γεωγραφική
τους σύνδεση με αυτή δεν αναγνωρί
ζεται επίσημα. Στο Welfare state4 τη ς
ομάδας Democracia παρακολουθούμε
την κατεδάφιση ενός οικισμού για τον
«καλλωπισμό» τη ς πόλης, ενώ οι γ είτο 
νες χειροκροτούν. To Darling Sulukule,
Please Sulukule είναι ένα βίντεο που
τράβηξαν τα παιδιά της κοινότητας
Roma του Sulukule στην Κωνσταντι
νούπολη, με τη βοήθεια του Wong
Hoy-Cheong, στο οποίο παρουσιάζουν
τη ζωή και τη γειτονιά τους (απειλείται
και αυτή λόγω τη ς δημοφιλούς πια το 
ποθεσίας τη ς ).
Πολλοί από τους καλλιτέχνες θέτουν
άμεσα ή έμμεσα και θέματα του φυσι
κού περιβάλλοντος. Ξεχωρίζουν όμως
δύο βίντεο-εγκαταστάσεις που επικε
ντρώνουν στην υπερβολική εκμετάλ
λευση του υπεδάφους. Οι Ege
Berensel, Serhat Η. Yalcinkaya και
Banu On rat παρουσιάζουν προσωπικά
βιώματα ανθρώπων αλλά και συλλογι
κές μνήμες κοινοτήτων που αγωνίζο
νται ενάντια στη χρήση δηλητηριωδών
ουσιών σε ορυχεία χρυσού στην Τουρ
κία. Οι Φάκελοι της Μαύρης Θάλασσας
τη ς Ursula Biemann φέρνουν στην επι
φάνεια ζητήματα που συνδέονται με το
πετρέλαιο της Κασπίας Θάλασσας. Σε
μια μη γραμμική αφήγηση συναντιού
νται τα οικονομικά συμφέροντα, τα ερ
γοστάσια, οι τοπικές καλλιέργειες, οι
ανησυχίες των ψαράδων καθώς και το
αβέβαιο μέλλον πολλών προσφύγων
και μεταναστών.
Έναν ιδιόρρυθμο χάρτη του κόσμου
παρουσιάζουν οι τέσ σ ερις μεγάλες
φω τογραφίες τη ς ομάδας RAQS. Οι ε ι
κόνες δείχνουν στην πραγματικότητα
ξεφτισμένους τοίχους, ο τρόπος επε
ξεργασίας τους όμως, τις κάνει να θυ
μίζουν δορυφορικές λήψεις τη ς γης.
Πάνω τους είναι τυπωμένα τέσσερα
κείμενα της ομάδας που σηματοδο
τούν παράνομες αλλά αιτιολογημένες
δραστηριότητες: Παράνομη μετανά
στευση, παράνομη κατάληψη κτιρίων,
π ειρατεία CD, και παράνομη λειτουρ
γία ενός εργοστασίου που έχει κατα
ληφθεί από τις εργάτριές του· ύστατες
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Hamra Abbas, Lines o f Lessons.
προσπάθειες αισ ιοδοξίας σε έναν κό
σμο που δεν μπορεί πια να κρύβεται πί
σω από τα θραύσματα ενός επιχρίσμα
τος. Ακόμα και ένας οργανισμός με την
ιστορία του ΟΗΕ αδυνατεί πλέον να
συνεισφ έρει ουσιαστικά στην επίλυση
πολλών ανθρωπιστικών ζητημάτω ν.
Σ τις ακουαρέλες που απαρτίζουν το
έργο From Worldwide to International ο
Yan Pei Ming έχει αποτυπώσει τα πρό
σωπα τω ν οκτώ γενικώ ν γραμματέω ν
του οργανισμού μαζί με είκοσι-δύο
πορτραίτα παιδιών. Ίσω ς η πιο εμβληματική μορφή είνα ι το αγόρι με το
«παύση πυρός» στον επίδεσμο.
Η αισιοδοξία που επ ικαλείται η Μπιε
νάλε δεν είνα ι αποτέλεσμα μιας επι
δερμικής ή ανεδαφικής σχέσης με την
πραγματικότητα. Αντίθετα, α ντλείτα ι
από τη βαθιά συνειδητοποίηση τω ν
προβλημάτων, από την απελπισία ή
την απόγνωση, από το θυμό και τη δ ια 
μαρτυρία. Σε εικασ τικό και εκθεσιακό
επίπεδο, απ οδίδεται μέσα από την εκ
φραστική δύναμη τω ν έργω ν και από
τη συνοχή του συνόλου.
Συνεπής με το ν εαυτό τη ς, η 10η
Μπιενάλε επ εκτείνετα ι γεω γραφ ικά και
χρονικά για να έλθ ει σε επαφή με ένα
όσο το δυνατό ευρύτερ ο κοινό. Κάθε
βράδυ προβάλλονται σε δ ιάφ ορες γ ε ι
το νιές οι τα ιν ίες από το πρόγραμμα
Nightcomers ενώ μέρος τη ς έκθεσ ης
παραμένει ανοιχτό όλο το εικο σ ιτετρ ά 
ωρο, ενσω ματώ νοντας το ρυθμό μιας
πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Ο τίτλ ο ς
αυτής τη ς ενό τη τα ς είνα ι Dreamhouse
και ένα από τα έργα που π εριλαμβάνει

είνα ι το Εμείς τη ς Buthayna Ali. Πρόκει
τα ι γ ια μια εγκατάσ τασ η βασισμένη
στο παιχνίδι τη ς κούνιας ενώ το συνο
δ ευτικό κείμενο τη ς Ali εκφ ράζει με τον
πιο π οιητικό τρόπ ο το πνεύμα της έκ
θεσης.
Ο καθένας δ ιαλέγει τη δίκιά του κού
νια
Ό λοι κουνιόμαστε σαν τα παιδιά
Ό μω ς κάποιος άλλος τραβάει τα νή
ματα
Η πιο δυνατή σπρωξιά δεν έχει έρθει
ακόμα
Πολιτική, Ο ικονομία, Θρησκεία, Έρω
τα ς
Ο Π όλεμος ενάντια στην ειρήνη
Η Αγάπη ενάντια στο μίσ ος
Είμαστε εδώ και εκεί, είμασ τε ζωντα
νοί
Είμαστε Άνθρωποι.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Το μουσείο Istanbul Modern
διοργάνω σε μια έκθεση στην οποία
π αρουσιάζει όλες τ ις προηγούμενες
Μ πιενάλε τη ς Κωνσταντινούπολης
καθώς και ένα συμπόσιο (7-8
Σεπτεμβρίου) στο οποίο συμμετείχαν οι
α ντίσ τιχοι επ ιμελητές.
2. Hou Hanru, Ο δηγός τη ς 10ης Μπιενάλε,
Κωνσταντινούπολη, 2007, σελ. 35.
3. Ο αριθμός τω ν έργω ν που κλάπηκαν
ανέρ χετα ι σ τις 7.000 ενώ μέχρι τώρα
έχουν γ ίν ει 100 αντίγραφ α.
4. Μ ερικοί τίτλ ο ι έχουν π αραμείνει στα
αγγλικά γ ια τί εμπ εριέχουν λογοπαίγνια·

30ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έγινε τριάντα χρονών
ο θεσμός των «Μικρομηκάδων»!
Το Φεστιβάλ Ταινιών Μ ικρού Μήκους της Δράμας, η δεύτερη, από τις δύο, θεσμική
(με πρώτη αυτήν της Θεσσαλονίκης) κινηματογραφική διοργάνωση της Ελλάδος,
«γιόρτασε» τα 30(!) του χρόνια. Τα εισαγωγικά στη λέξη «γιόρτασε» υπονοούν την
αναγκαστική λιτότητα και την απουσία των πανηγυρικών εκείνων εκδηλώσεων οι
οποίες δα εικονογραφούσαν το μέγεθος, το περιεχόμενο αυτής της διαδρομής
καθώς και το τεράσ τιο έργο που έχει πραγματοποιηθεί. Και ταυτόχρονα, θα
ξαναθύμιζε τις δυσκολίες που έπρεπε κάθε χρόνο να υπερπηδηθούν και το
κοντόφθαλμο βήμα σημειωτόν με το οποίο ο κεντρικός φορέας πολιτιστικής
πολιτικής κατανοούσε και μίζερα αναβάθμιζε τις συμβατικές του υποχρεώσεις (π.χ.
σε σύγκριση με το άλλο κινηματογραφικό του «παιδί», αυτό της Συμπρωτεύουσας)
προς αυτό το μοναδικό «Μαιευτήριο» του εθνικού μας κινηματογράφου.

Γιάννη Κατσάμπουλα: Το π έρ α σ μ α .

Ο

σοι αξιω θήκαμε να ζήσουμε από
κοντά αυτή την τριαντάχρονη
πορεία, επ ιβάλλεται να καταθέ
σουμε τη μαρτυρία μας το πώς,
δηλαδή, αυτό το «ασχημόπαπο»

που γέννησε η Κινηματογραφική Λέσχη
τη ς Δράμας (έμπνευση βασικά του
γνωστού κριτικού Αλέξη Δερμεντζόγλου), μέσα από διαδοχικές, οβιδιακές
μεταμορφώ σεις, έγινε ένα από τα ση

μαντικότερα φεστιβάλ ταινιώ ν μικρού
μήκους που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή
Ακαδημία Κινηματογράφου, συμπεριλαμβάνοντάς τα στο θεσμό των «UIP
PRIX». Ό λοι οι γνωστοί σκηνοθέτες του
κινηματογράφου μας τω ν δεκαετιώ ν
’80 και ’90 στην ακριτική Δράμα, μέσα
στην άθλια, αλλά μοναδική αίθουσα
«Αστέρια», πήραν το «βάτττισμα πυρός»
και την ενθάρρυνση να ανοιχτούν στον
δύσβατο δρόμο τη ς μεγάλου μήκους
κινηματογραφικής περιπέτειας.
Αλλά δεν ήταν μόνο η «μυωπία» του
ΥΠΠΟ· ήταν και η υπεροψία τη ς κε
ντρομόλου (και στα κινηματογραφικά)
Αθήνας η οποία προσπερνούσε (και
συνεχίζει να σνομπάρει) αυτή την ανυ
στερόβουλη γιορτή των, κατακυρω μέ
νος πλέον ο τίτλο ς, «μικρομηκάδων».
Ακόμα και το Ελληνικό Κέντρο Κινημα
τογράφου μόλις στη διάρκεια τη ς τρ έ
χουσας δεκα ετίας -ά ν τε δυο τρ ία χρό
νια νω ρ ίτερ α - έκανε αισθητά έμπρα
κτη τη συμπαράστασή του. Ανάλογη
ήταν και η στάση τη ς ΕΡΤ, μέχρι που,
από το 1999, καθιέρω σε το όντως σω
στικό πρόγραμμά του: «μικροφίλμ»,
προσφέροντας κάθε χρόνο μια αληθι
νή και δημιουργική βοήθεια αλλά και
μια παράκαμψη στον επίσημο και διαιωνιζόμενο «λήθαργο» (π.χ. κατακερμα
τισμένη γ ι’ αυτό και αυτιστική κινημα
τογραφ ική παιδεία, προβληματική κτιριακή υποδομή τη ς δραμινής διοργά
νωσης, χρέη και συνεπακόλουθη οικο
νομική καχεξία κ.λπ.).
Και αυτό το φεστιβάλ, το οποίο πρόσφερε -κ α ι συνεχίζει να π ροσφ έρειόχι μόνο στην τοπική κοινωνία (που το
συντρέχει με την παρουσία της), και σε
εμάς, τους επισκέπτες, αλλά καθορι-

σακά στους νέους έλληνες δημιουρ
γούς, μέχρι πέρσι πραγματοποιούσε
το κινηματογραφικό του πρόγραμμα
στον 50χρονο κινηματογράφο «Αστέ
ρια», αίθουσα εδώ και χρόνια σε απα
ράδεκτη και τη ς ντροπής κατάσταση.
Και αυτό ενώ, δ εκα ετίες τώρα, οι μεγα
λόσχημοι μάς παραμύθιαζαν (ίσως, με
καλή πίστη, να παραμύθιαζαν και τους
εαυτούς τους) με υποσχέσεις γενναιό
δωρες οριστικής λύσης συμβατής για
το... «παγκόσμιας εμβέλειας φεστιβάλ
της Δράμας»! Και μέσα σε αυτή την
ρητορική φούσκα και τη χρονοτριβή, η
καλλιτεχνική διεύθυνση και οι οργανω
τικο ί συνεργάτες, υπερβαίνοντες εαυ
τούς, υλοποιούσαν, αναβάθμιζαν και
εμπλούτιζαν (ένας Θεός ξέρ ει πώς) το
ετήσιο πρόγραμμα, του οποίου η ζωή
δεν τελείω νε στην κυρίως εβδομάδα
των προβολών και των άλλων παραλ
λήλων εκδηλώσεων, αλλά το επ εξέτειναν, ταξιδεύοντάς το σε όλη την Ελλά
δα και στο εξω τερικό.
Το αστείο -γ ια τί περί αστείου πρόκει
τ α ι- είναι ότι αυτό που δεν έπραξαν
(κατά τα υπεσχημένα) οι παντός ε ί
δους και βαθμού «επίσημοι», το έπραξε ο ιδιοκτήτης τη ς γερασμένης αίθου
σας· την έκλεισε προκειμένου να αλλά
ξει την χρήση της: Ή ταν ένα απροσδό
κητο (και κατά τη γνώμη μας, ευπρόσδεκτο) «δώρο» στα 30 χρόνια του Φε
στιβάλ. Το σημαντικό είναι ότι υποκα
τάσταση -ελπίζουμε, προσωρινή- λύ
ση βρέθηκε, στους χώρους του θαυ
μάσιου -ολοκαίνουργου- Ωδείου τη ς
Δράμας, συμπληρώνοντας την πλεο58

νάζουσα «ζήτηση» θέσεω ν την οποία
δεν μπορεί να καλύψ ει το αναπαλαιωμένο «Ολύμπια» έτσ ι που ο χώ ρος του
κατασπαταλήθηκε εσω τερικά. Έ τσ ι, η
φ ετινή διοργάνωση πραγματοποιήθη
κε και μάλιστα με αξιόλογη επιτυχία.
Ό λοι μας έχουμε κρυφή ελπίδα ό τι η
ανάρρηση του επί σ ειρά ετώ ν επ ιτυχη
μένου δημάρχου τη ς Δράμας, Μ αργα
ρίτη Τζίμα στο αξίω μα του Υπουργού
Μ ακεδονίας - Θ ράκης, θα «σπρώξει»
τα πράγματα. Κρυφή μεν ελπίδα αλλά
και μοναδική.
* * *

Και τώ ρα οι τα ινίες και τα άλλα παράλ
ληλα καλλιτεχνικά «εδέσματα» που μας
πρόσφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής
του Φεστιβάλ Αντώνης Παπαδόπουλος.
Στη φ ετινή διοργάνωση δεν μπόρε
σα, λόγω άλλων φεστιβαλικώ ν «καθη
κόντων», να πάρω «γεύση» από το δ ιε
θνές πρόγραμμα. Φίλων, όμως, που το
παρακολούθησαν, η ομόθυμη και α ξιό 
πιστη διαπίστωση ήταν ό τι επ ρόκειτο
για μια διεθνικά αντιπροσω πευτική και
πλούσια -α ρ ιθ μ η τικά και π ο ιο τικά «σοδειά» ταινιώ ν. Σε αντιστάθμισμα
τη ς πιο πάνω απώ λειας παρακολούθη
σα όλα τα τμήματα του ελληνικού προ
γράμματος το οποίο απ οτελέσθηκε
από ένα σύνολο 63 ταινιώ ν. Σε αυτό
προστέθηκε και μια μικρή ρετροσπεκτίβα από 20 βραβευμένες τα τελ ευ 
τα ία 11 χρόνια τα ινίες.
Είναι αναπόφευκτο να μην βρίσκουν
οι επ ιλογές τω ν εκάσ τοτε π ροκριματι
κών επιτροπών το υ ς πάντες σύμφω
νους. Έ τσ ι, και κατά τη δική μου γνώ

μη, (παρ’ ό τι έχω μετάσ χει ο ίδιος κατ’
επανάληψη ως μέλος σε τέτο ιες προ
κρ ιμ α τικές επιτροπές) οι Δύσκολοι
έρω τες το υ Μ άριου Γαρέφου και το
Relativity το υ Σπύρου Πολυμέρη αδική
θηκαν. Αν, μάλιστα, ο Πολυμέρης είχε
δηλώ σει ετο ύ τη την πολλή αξιόλογη
δουλειά του (όπως ήταν και η πρώτη
του) στο καινούριο, το φετινό, τμήμα
D igi 2007, θα διεκδικούσ ε με πολλές πι
θα νότητες διάκριση. Αλλά και από την
απέναντι «όχθη», αυτήν του διαγωνιστικού ταινιώ ν μυθοπλασίας, πάλι κατά τη
γνώμη μου, τουλάχισ τον 5 ταινίες με
υπερβολική επ ιείκεια προκρίθηκαν. Οι
αναφ ορές τώ ρα σε τίτλ ο υ ς και ονόμα
τα δεν έχουν πρακτικό νόημα.
Με πολλή χαρά είδ α το αξιόλογο επί
πεδο (σκηνοθετικό και τεχνικό) των
ιθαγενώ ν σπουδαστικών ταινιών. Το
απ ογοητευτικό χάσμα που διαπιστώ
ναμε, από τη ν περασμένη δεκαετία,
μεταξύ τω ν ταινιώ ν που παρουσίαζαν
ο ι έλληνες σπουδαστές αλλοδαπών
σχολών και αυτώ ν τω ν ελληνικών σχο
λών, κλείνει εντυπωσιακά.
Είναι γενικά π αραδεκτό ό τι η «αχίλ
λ ειο ς πτέρνα» το υ ελληνικού κινηματο
γράφ ου π αραμένει η θεματογραφία
του. Φυσικό είν α ι αυτό να γίνεται πιο
αισθητό σ τις «μικρομηκάδικες» και
ακόμα π ερισ σότερο σ τις σπουδαστι
κές. Π αραμερίζοντας αυτό το χάντικαπ, κρατήσ αμε καλή ανάμνηση
(σπουδαστικών προδιαγραφών) από
τη ν Αλλαγή φρουράς του Γ. Χρυσαφάκη, το 76.543 του Ζ. Μ αυροειδή (πικρό
χιούμορ στο κοινω νικό προσκήνιο), το
Full M oon τω ν Μ αρίας Χατζηγιάννη και
Μιχ. Ευθυμίου (ενδιαφέρουσα κατα
γραφ ή, παρά τ ις α δ εξιό τη τες, κοινωνι
κής «επικαιρότητας»), το Metrostation
το υ Γ.Σ. Ρηγόπουλου. Η ταινία Χάρη
το υ Γαβ. Τζάφα ελπίζω να είναι μια
ατυχής εξα ίρ εσ η του επιπέδου σπου
δών που π αρέχει το πολυσυζητημένο
τμ ή μ α Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μ νήμες, όχι από τ ις καλύτερες, του
σπουδαίου Νίκου Νικολαΐδη, ανάμι
κτες με «ολίγον» από «γλώσσα» Γ. Οικονομίδη, μου θύμισε η τα ινία Τζαζτου
Αλεξ. Κακανιάρη. Χαράμισε τον Μουρίκη. Ευτυχώ ς αποζημίωσαν την κατάμε
στη αίθουσα: η Ελένη Αγγελοπούλου
με το Η Μνήμη Ακίνητη με την αισθητι-

κή και τον λυρισμό τη ς εικόνας τη ς, το
καλό όλων απ οτέλεσμα ζημιω νόταν
από το υπερβολικά φ ιλολογίζον κ είμ ε
νο. Η διάσπαση λόγου και εικόνας προκαλούσε σύγχυση στην προσοχή του
θεατή. Και ακόμα μεγαλύτερη η απο
ζημίωση από τη ν Έ φ η Μ πούντρη με
πιν μόλις θλεπτη τα ιν ία τη ς Κίμων και
λούσυ. Προτίμησα να τη δω σαν μια
σεκάνς από μια σπουδαία μεγάλου μή
κους ταινία. Α π οτέλεσμα που μόνο
σπουδαστική τα ινία δεν έδειχναν οι
ποικιλίες τω ν σκούρω ν-γκρι, π λαστι
κών τόνων τη ς φ ω τογραφ ίας το υ Γιάννη Φώτου. Έ ξοχο μ ετιέ που έδ ινε δρα
ματικό τόνο στο χώρο και ατμοσ φ αιρικότητα στην σκηνοθεσία, στην οποία
κυριάρχησε το σπουδαίο υποκριτικό
ταλέντο τη ς Βαγγελιώ ς Ανδρεαδάκη.
Μέχρις εδώ οι σπουδαστικές.
Το καλό αυτό απ οτέλεσμα το έκανε
ακόμα πιο φανερό η απροσδόκητα χα
μηλή π οιότητα (σε σύγκριση με το ελ 
ληνικό σπουδαστικό τμήμα) τω ν
«Ελλήνων του κόσμου». Από τ ις 4, όλες
κι όλες, τα ιν ίες το υ ς ξεχώ ρισ ε μόνο το
Καλώς όρισες του Βασίλη Γιαννακάκη,
για το έξυπνο θέμα το υ και τ ις ανατρο
πές του. Ερασιτεχνικοί, εντο ύ το ις, οι
διάλογοι και οι ερ μ ηνείες. Για τα δύο
ντοκιμαντέρ, τα οποία απ οτελέσανε το
αντίστοιχο τμήμα το υ Φ εστιβάλ -ό τι,
δηλαδή, απέμεινε από τη ν «παμφαγία»
της Θ εσσαλονίκης- δυστυχώ ς, δεν
υπάρχει αντικείμενο συζήτησης. Το
πρώτο, το Σκεπαστό: η συνάντηση τη ς
Τέσσας Δουλκέρη, επ ειδή ο ερ α σ ιτε
χνισμός τη ς κινηματογράφ ησης θύμιζε
τη χρήση βιντεοκάμερας από μαθητή
της ΣΤ' Δ ημοτικού. Το άλλο, ο Χορός
θανάτου τ ου Βασίλη Στογιάννη, επειδή
πρόκειται για παρανόηση μ εταξύ ντο
κιμαντέρ και ανεπ εξέργαστης, «ωμής»,
πρώτης ύλης. Γνώμη μου είνα ι ό τι κα
κώς η προκριματική επιτροπή το θεώ
ρησε ολοκληρωμένο ντοκιμαντέρ. Ό χι
ότι παραγνώρισα τη ν π ολυτιμότητα
αιπης της πρώτης ύλης.
Από κοντά και η Δ ράμα στο χορό τη ς
Ψηφιακής «επανάστασης» που άνοιξε
η Θεσσαλονίκη. Αν π αρέχει -όπ ω ς φ α ί
νεται- όποιες ευ κο λίες «γραφής» το
καινούριο μέσο δίχω ς φ ανερά α ισ θ ητι
κά αποτελέσματα, τό τε, σύμφωνα με
τα δείγματα που είδ α μ ε στη Δράμα, η
λόξη «επανάσταση» δ είχνει αβασάνι

Κωνσταντίνου Π ιλάΒιου: Τι είναι αυτό;

στη και υπερβολική. Το μολύβι Faber
έγινε μεν Bic, αλλά εκείνο που εξακο
λου θεί να μ ετρ ά ει είνα ι πάνω στο πε
ριεχόμενο αυτής τη ς (κινηματογραφι
κής) «γραφής». Οπότε και τ ι νόημα θα
έχ ει και το χω ριστό τμήμα, όταν και
εφόσον το φ εσ τιβάλ πάψει, προκειμένου να δ εχ τεί τη ν τα ινία στα κανονικά
τμήματα, να απ αιτεί τη μεταφ ορά τη ς
ψ ηφιακής εικόνας, μέσω του κοστοβόρου transfer, σε φιλμ;
Εν πάσει περιπτώσει, το μεγαλύτερο
μέρος τω ν 23 «ταινιών» που είδα ήταν
κραυγαλέα κακό. Άσε το άλλο, το γ ε
μάτο γρεκυλισ μό κουσούρι που οι 12
(από τ ις 23) τα ιν ίες είχαν αγγλικούς
τίτλο υ ς. «Γλώσσα και ελευθερία» δή
λω νε ως μοναδική εθνική περιουσία ο
Σολω μός. Και για να μην θεωρηθώ ισοπεδω τικός, προς τα κάτω, όλων, να
μνημονεύσω τις λ ίγ ες (κινηματογραφι
κά) ενθαρρυντικές π αρουσίες σ’ αυτή
την,
ελπίζω, θνησίβια πρεμιέρα:
Libestod - Τέσσερις π ράξεις του Στάθη
Αθανασίου, Χρόνια πολλά τη ς Κατερί
νας Γκουλμιχαλάκη, το Silence του
Α γγέλου Αλετρά, το Materia του Γιώρ
γου Γαλανόπουλου, το After taste του
Γιάννη Γεω ργίου, το The Moonmaker
το υ Μπάμπη Καράλη, το A love and
blood story in a cruel world του Γιάννη
Κορρέ, το Small talk του Ο ρφέα Περετζή και π ερισσότερο απ’ όλα την Πυρα
μίδα με την καταλυτική παρουσία τη ς
Β αγγελιώ ς Ανδρεαδάκη!
* * *

Επιτυχημένο θεω ρείται το εθνικό τμ ή 
μα ενός κινηματογραφ ικού Φ εστιβάλ

(πολύ περισσότερο αν π ρόκειται για
διοργάνωση ταινιώ ν μικρού μήκους)
όχι αν του τύχει, στην κάθε του χρονιά,
να συμπεριλαμβάνει 2-3 τα ινίες ιδ ια ιτέ
ρων καλλιτεχνικώ ν αξιώσεων. Αυτό θα
συμβαίνει αλλά με μια άγνωστη χρονι
κή περιοδικότητα. Το σημαντικό, αντί
θετα, βρίσκεται στον αριθμό εκείνο
των ταινιώ ν οι οποίες συγκροτούν έναν
μέσο όρο ποιοτικών στοιχείων, ακόμη
και αν αυτά τα σ τοιχεία π εριέχονται
σ τις τα ινίες σε ποικίλοντα βαθμό και
σύνθεση.
Η φ ετινή χρονιά έτυχε να επαληθεύει
-γ ια πολλοστή φ ο ρ ά - είτε ως επαλή
θευση θετική, είτε ως αρνητική, τη δια
πίστωσή μου αυτή. Να δούμε, λοιπόν,
αυτό τον μέσο όρων καλών ταινιώ ν
μιας εθνικής π εριφ ερειακής κινηματο
γραφ ίας και μάλιστα μικρού μήκους
τιανιών.
Η έκταση που αναλογεί του Παναγιώ
τη Χριστόπουλου εντυπώσιασε περισ
σότερο με το σεναριακό τη ς θέμα πα
ρά με το κινηματογραφικό τη ς αποτέ
λεσμα. Το αισθητά νεαρό τη ς ηλικίας
του σκηνοθέτη και η ω ριμότητα του
χειρισμού του υλικού τον δεσμεύουν
για τις υποσχέσεις που δίνει. Πολύ κα
λός ο Πουρσανίδης. Το Ισόγειο του Χά
ρη Σταθόπουλου, παρά την αδυναμία
τη ς σεναριακής αφετηρίας, το παρά
λογο και το αδιέξοδο, από υπαρξιακή
άποψη, δίνουν μια διαχρονικότητα θε
τική για την ταινία, ανάμεσα σε Μπέκετ
και Σαρτρ. Η κινηματογραφική του
δουλειά είχε ενδιαφέρουσες στιγμές.
Ναι Στον κήπο του Θεοχάρη Χρόνη αλ59

λά με λιγότερη φιλοσοφίζουσα αυτα
ρέσκεια. Στην 7η Τέχνη τα ιρ ιά ζει πιο
πολύ το χιούμορ και εκ εί μας έδωσε ο
Χρόνης καλά δείγματα. Η Πρώτη φορά
τη ς Μ αριτίνας Πάσσαρη ήταν η μόνη
ταινία τη ς διοργάνωσης που έρ ιξε το
φως τη ς πάνω στον έρω τα εκεί στα σύ
νορα τη ς μετεφηβίας. Ελπίδα, σύγχιση, απογοήτευση, αύριο. Σαν σ ελίδες
απ’ την Eroica του Κ. Πολίτη. Ξεχώρισε
η Αλεξία Τερεζάκη. Πατέρας και γιος
Γουδέλης συνσκηνοθέτησαν τον Δολο
φόνο της Λεωφόρου. Δεν γνωρίζω σε τ ι
συνίστατο η συμμετοχή του καθενός σ’
αυτό το επιτυχημένο αποτέλεσμα.
Άψογη εκτέλεση, αλλά όσο να ’ναι ο
πεζογραφικός και γενικά ο αφ αιρετι
κός εστετισμός του Τάσου Γουδέλη γ ι
νόταν φανερός. Οπωσδήποτε ταινία
για «ειδικό» κοινό. Το Εν θερμώ τη ς
Ανθής Νταουντάκη κατορθώνει μέσα
από το ιλαροτραγικό να δώσει χαρα
κτήρες των ημερών μας. Θ εματικά
χτύπησε στόχο και τον υπηρέτησε με
επάρκεια
κινηματογραφική.
Στο
XXXLive του γνωστού μικρομηκά Δημήτρη Άντζου προσδοκίες, έκτω ν προτέρων, γεννούσε ότι το σενάριο ήταν του
Παναγιώτηη Ιωσηφέλη. Σπιρτάδα,
σαρκασμός, χιούμορ, ανατροπές. Και
ρός και οι δύο να περάσουν στην μεγά
λου μήκους περιπέτεια. Είναι φανερό
ότι η θεατρική κατάρτιση δίνει ουσία
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οργουελική στην κοινωνικής (απαισιό
δοξης) καταγγελίας τα ινία τη ς Μ αρίας
Μαγκανάρη Κλαίνε την ώρα που τα
σκοτώνουν. Με τη συμπαράσταση τη ς
Μ αρίας Κεχαγιόγλου -μ εγά λη ηθοποι
ό ς - το αποτέλεσμα είχε σω στές προϋ
ποθέσεις. Σύνθετη και συνδυαστική
προσωπικότητα ο Αχιλλέας Κυριακίδης, μπορεί να δ ίνει διασ τάσ εις και
δραματουργικές εκδοχές ακόμα και σε
ανεκδοτολογικού χαρακτήρα σ τιγμιό
τυπα, ηθολογικά ή ψυχογραφικά.
Ό ποιος όμως γνω ρίζει το ν Κυριακίδη
(alter ego του Μπόρχες) μπορεί να
υποψιαστεί τον δεξιοτέχνη του αντεστραμένου καθρέφτη. Ό λα αυτά στα
17 λεπτά τη ς τα ινία ς του Εσωτερικό,
Νύχτα. Συμπαθητική η Spinalonga του
Κώστα Αθουσάκη, άφησε όμως να περιχυθεί με περισσότερο απ’ όσο χρ εια 
ζόταν μελό. Έ χ ει καλές σ τιγμές. Η Ιρίνα Μπόικο έ ξ ι χρόνια, κάθε χρόνο,
φ έρνει καινούργια τα ινία στη Δράμα.
Αυτό το αναγνωρίζω ως κά τι περισσό
τερ ο από συνέπεια. Φ έτος το Happy
New Year, Mama! μπήκε στα εσ ω τερι
κά μιας μικρομεσαίας ασ τικής οικο γέ
νειας που την κυριαρχεί το γυναικείο
φύλλο στο επιδημικό, τηλεοπ τικό σχή
μα: Γιαγιά, κόρη, εγγονές. Άνδρας κα
νένας. Λίγο κινηματογράφος. Άλλο το
ότι βλέπ εται ευχάριστα.
Ο θανάσιμος εναγκαλισμός των νέων,

χ

τω ν «μικρομηκάδων» κινηματογραφι
στών μας, από τα ελληνικά τηλεοπτικά
σίριαλ ήταν αισθητός σε πάρα πολλές
από α υ τές τ ις τα ιν ίες σ τις οποίες έκανα
μια λίγο-πολύ θετική αναφορά, αλλά και
στις υπόλοιπες που δεν βρήκα θετικό
«στήριγμα» (στις ίδιες) για να τις ονομα
τίσω. Ο υπαινιγμός στην καλή ταινία
τη ς Μπόικο ήταν γ ια τί έδινε μια ήπια
αφορμή. Υπήρχαν πολύ χειρότερα...
Και οι 2-3 τα ιν ίες εξα ιρ έσ εις, αυτές
που στάθηκαν το «αλάτι» τη ς φετινής
χρονιάς; Ναι. Πρώτη και καλύτερη Το
πέρασμα το υ Γιάννη Κατσάμπουλα.
Και το σενάριο δικό του. Και η αισθητι
κή τελ ειό τη τα , και η ευρηματική πα
ραλλαγή του πληθω ρικά χρησιμοποιη
μένου θέμα το ς τω ν λαθρομετανα
στών, και ο αφ οπ λιστικός στη γνησιό
τη τά του ανθρω πισμός του έργου, όλα
δ είγμ α τα ενός σπουδαίου ταλέντου
το υ οποίου π εριμένουμε την έκρηξη.
Το κλείσ ιμο τη ς τα ιν ία ς θα μπορούσε
να επ ενδυθεί με μελοδραματική αχλύ.
Το απέφυγε. Ή τα ν η άψογη η δραματουργική έξοδος.
Το άλλο δώρο μας το πρόσφερε (κυ
ριολεκτώ ) η Βανέσσα Ζουγανέλη με
τη ν τα ιν ία τη ς (ακόμα και ο τίτλο ς μυρί
ζει κινηματογράφ ο) Τζίνα Ντοστογιέφσκι. Όπου η φίνα, αλλά με δυσκολίες
κινηματογράφηση, το εξίσου φίνο (στη
σπαρταριστή χιουμοριστική του βάση)
θέμα μιας παιγνιώ δους «κουλτούρας».
Από το ν καιρό του Έλα να σου πω...
τη ς Κ ατερίνας Φ ιλιώτου είχα να δω στη
Δ ράμα τέτο ια κομεντί. Όσο για το
«ανορθόδοξο» το υ τίτλο υ , δείτε την
τα ιν ία όταν το δραμινό φεστιβάλ φέρει
το πρόγραμμά το υ στην Αθήνα. Τέλος,
το δω ράκι, (τα π ολύτιμα κλείνονται πά
ντα σε ο λιγό σ τιγμ ες συσκευασίες) των
5 μόλις λεπτών, το υ Κωνσταντίνου Πιλάβιου Τι είνα ι αυτό; Αντιγράφω από
το ν κατάλογο το υ Φ εστιβάλ: «Πατέρας
και γ ιο ς κάθονται σ ’ ένα παγκάκι στον
(κήπο) το υ σπιτιού. Ξαφνικά, απέναντι
το υ ς κάθεται ένα σπουργίτι...» Και
σπάραξε στη συνέχεια από λυτρωτική
συγκίνηση η ασφ υκτικά γεμάτη αίθου
σα. Δ είτε την στην Αθήνα. Υποδειγμα
τική δουλειά.
Ή τα ν τα 30 χρόνια που με κάνανε τό
σο φλύαρο. Συγχω ρέστε με.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΜΑΡΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ»

θέατρο Απλά, λυπητερά, παντοτινά
Μιο ιοτορίο οπλή κοι λυπητβρή είναι η Κ ερένιο κούκλο του Κωνσταντίνου
Χρηστομάνου, γιατί απλή και λυπητερή είναι η ζωή, όπως ο ίδιος ο συγγραφέας
σημειώνει στον πρόλογό του. Το «αδηναϊκό μυθιστόρημα», όπως το χαρακτήριζε
-γραμμένο μέσα σ ε συνθήκες θλίψης, για τον χαμό της λατρεμένης του
βασίλισσας Ελισάβετ, και πλήθους προσωπικών προβλημάτων-, προτρέπει τον
αναγνώστη να υποταχθεί με ευγνωμοσύνη στη θλίψη της ζωής που η Μ οίρα μάς
δίνει. Το 1908 ξεκίνησε να δημοσιεύεται σ ε συνέχειες στην εφημερίδα Π οτρίς
μέχρι που η όλο και πιο έντονα αναδυόμενη σκοτεινή και μεταφυσική πλευρά του
προκάλεσε τη διακοπή της δημοσίευσής του.
ύο γυναίκες και
ένας άνδρας είναι
ο ιή ρ ω εςτο υ μυθι
στορήματος, ένα
έρωτικό τρίγω νο
ίου στις κορυφές του
ίχει όχι ανθρώπους αλλά
[η Ζωή ή το Φως στη μία,
γο Θάνατο ή τη
Νύχτα
πη δεύτερη και τη Μ οίρα
πην τρίτη. Η Βιργινία και
5 Νίκος ερω τεύονται και
παντρεύονται, όμως η
ισθενική τη ς φύση δεν το υ ς επ ιτρέπ ει
/α χαρούν τον έρω τα. Η Λιόλια, μια μαφινή εξαδέλφη, έρ χετα ι να βοηθήσει.
3 διψασμένος για ζωή Νίκος θα γ ευ τεί
ταζί της τις χαρές που η Μ οίρα του σ τέ
ρησε. Μετά τον θάνατο τη ς Βιργινίας
)α την π αντρευτεί αλλά η γέννηση του
ιαιδιού τους θα είναι η εκδίκηση τη ς
βιργινίας. Οι διασ τάσεις του πραγματι
κού και του υπερκείμενου κόσμου συ'αντιούνται, συνδέονται και πλέκονται
ιαγιδεύόντας το υ ς ήρω ες και κρατώΤας τους δέσμιους μιας άγνω στης αλά αναπόφευκτης Μ οίρας.
9 Άκης Δήμου, σ υνεχίζοντας μια σει>ά διαλόγων με π αλαιότερους συγ

Δ

γρ α φ είς, άντλησε το βασικό υλικό του
αυτή τη φορά από το μυθιστόρημα του
Χρηστομάνου, για να προχωρήσει σε
μια λυρική και μεταφυσική μεταγραφή
σε δεκαεννιά σκηνές. Χρησιμοποιώ
ντα ς τη βαθιά μελέτη του Χρηστομά
νου πάνω σε έναν κόσμο που πάλλεται
και τη ς ανοιχτής σε ερ μηνείες μεταφ υ
σικής του διάστασης επ ιτείνει την αντί
φαση του κόσμου και την παντοδυνα
μία τη ς Μ οίρας πάνω στο παιχνίδι του
έρω τα και τη ς ευτυχίας π ροεκτείνο
ντα ς την ισ τορία σε ένα άχρονο σήμε
ρα. Οι δύο γυναίκες και ο Νίκος στο
μυθιστόρημα πλαισιώ νονται περιστασιακά από σ υγγενείς, φ ίλους και γ είτο 

νες. Ο Άκης Δήμου τους αφήνει μό
νους προσθέτοντας μια Τρίτη Γυναίκα
η οποία έχει τον απόκοσμο ρόλο της
Μ οίρας, του Έρω τα, του μεσάζοντα
ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.
Η ομάδα «Όχι Παίζουμε», πέρσι, με
αφορμή την παράσταση Καρδιά από
Κόκκαλα. Βίος και Πολιτεία του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη είχε προχωρήσει στην
ανεύρεση ενός μη συμβατικού χώρου ο
οποίος όμως επέτεινε τη δραστικότητα
τη ς παράστασης, την ερειπωμένη κα
τοικία του ποιητή στα Εξάρχεια. Αυτή
τη φορά επέλεξε ως χώρο δράσης το
υπόγειο μιας πολυκατοικίας στο λόφο
του Στρέφη, στην Καλλιδρομίου 68.
Ένα χώρο που διαθέτει αυτή τη διττή
υπόσταση του φανερού και του κρυ
φού, της αλήθειας και της ψευδαίσθη
σης. Ο σκηνογράφος Γιάννης Σκουρλέτη ς επ έλεξε για το χώρο το απόλυτο
λευκό, υπογραμμίζοντας τη διαφάνεια
τη ς ουδετερότητας της ύπαρξης, τη λι
τότητα και την «αναμονή». Αριστερά
ένας νοσοκομειακός θάλαμος, ευθεία
στο βάθος ένα νυφικό τραπέζι και στην
κορυφή τους οι θεατές. Ενδυματολογικά, συνειδητά επέλεξε μια ετερόκλητη
μείξη αντιθέτων αισθητικά και υφολογικά στοιχείων υπογραμμίζοντας την ιδιό
τυπη σύνθεση των διαστάσεων. Την εύ
θραυστη ατμόσφαιρα των συγκρουόμενων αλλά συμβατών κόσμων υπο
γράμμισαν και οι φωτισμοί της Χριστί
νας Θανάσουλας.
Η σκηνοθεσία του Γιώργου Σαχίνη
επικεντρώ θηκε στη δημιουργία μιας
ατμόσφαιρας, στην κατάκτηση ενός
ρυθμού και στην ανάδειξη των πολλα
πλών διαστάσεων από όπου ο παγιδευμένος ανάμεσά τους άνθρωπος
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Η 4η Βαλκανική
πλατφόρμα χορού
στο Μέγαρο Μουσικής
προσπαθεί να διασωθεί, να επιβιώσει
και να ελπίζει. Η προσπάθεια αυτή
όμως παγίδευσε την Γιωργία Τσαγκαράκη στη φόρμα, κάνοντάς τη να στα
θεί στην ψυχρότητα του θανάτου την
οποία όμως «φόρεσε» τόσο ώστε απο
στράγγισε την Βιργινία από κάθε συ
ναίσθημα, κάθε ένταση, κάθε αλήθεια.
Ντυμένη με αραχνοΰφαντο φόρεμα
και γυαλιά ηλίου δίνει την αίσθηση
μιας ψυχρής βαμπ. Η τραγω δία όμως
τη ς Βιργινίας είναι ακριβώς ό τι η ελεύ
θερη, ρομαντική, ευγενική ψυχή τη ς εί
ναι δεμένη σε ένα σώμα ανήμπορο που
τη ς αρνείται το να ζήσει. Ο Γιώργης
Τσαμπουράκης, Νίκος, αφέθηκε στις
επ ιταγές της Μοίρας, απόλυτο έρμαιό
της στερημένος από τη γήινη ομορφιά
και διάθεση για ζωή, κινούμενος σε
ένα αναπηρικό καροτσάκι υποδεικνύο
ντας την αδυναμία του να ορίσει τη
ζωή του και ντυμένος με φουστανέλα.
Η Τζίνα Θλιβέρη, πλάσμα με ζωή και
όνειρα -όπως ο ίδιος ο ρόλος τη ς Λιόλιας απ αιτεί- έχει την ικανότητα να
νιώθει, να γεύεται, να οσμίζεται, να
ονειρεύεται μέχρι να συνθλίβει κάτω
από το βάρος τη ς Μοίρας της. Η Α γγε
λική Λεμονή, στον ρόλο τη ς Τρίτης Γυναίκας -ντυμένη με ρόμπα νοσοκόμας,
ορθοπεδικά τσόκαρα και γούνα αλε
πούς-, πλάσμα απόκοσμο, εφ ιαλτικό
και αλλόκοτο, δούλεψε σχηματικά τό 
σο το λόγο όσο και την κίνηση κάτω
από τις οδηγίες της Ειρήνης Αλεξίου.
Για το τέλος κράτησα τη διακριτική αλ
λά έξοχη γεμάτη ατμόσφαιρες μουσική
του Κώστα Δαλακούρα που άλλοτε κά
νει αναφορές με πρωτότυπο τρόπο σε
άλλους συνθέτες, άλλοτε υπογραμμίζει
το χρόνο, άλλοτε κόσμιες και απόκο
σμες διαστάσεις αλλά πάντα με μινιμαλιστική διάθεση.

ΕΙΡΗΝΗ Μ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ
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πό τη Σόφια το 2001, στο Βου
κουρέσ τι το 2003 και τα Σκόπια
το 2005 έφ τα σ ε και η ώρα τη ς
Αθήνας. Μια μοναδική εμπ ειρία
είχαν όσοι παρακολούθησαν τη
χθεσινή βραδιά στο Μ έγαρο Μ ουσι
κής με νέες ομάδες που εκφ ράζουν τη
δυναμική που αποκτά σ τις μ έρ ες μας
η τέχνη του σώματος. Ο σύγχρονος
χορός, μια αναζήτηση και ένας διαρ
κής π ειραματισμός, φ έρ νει στο προ
σκήνιο και την ομάδα Α ε ρ ίτ ε ς , μια
ομάδα που ιδρύθηκε το 2006 από τη
Π α τ ρ ίτ σ ια Α π έρ γ η και το ν Δ η μ ή τ ρ η
Χ α λ α ζω ν ίτη . Με στόχους που ξεπ ερ
νούν τη μορφολογία, το ν τύπο, ή το ε ί
δος έκφρασης, αναζητούν ν έες συν
θέσ εις μέσα από το χορό, τη ν ποίηση,
το θέατρο και γενικά τη χρήση όλων
τω ν δυνατοτήτω ν που π ροσ φ έρει η
νέα τεχνολογία. Στη χθεσινή του πα
ρουσίαση εντυπώσιασαν με την επ ιλο
γή του θέμα τος τη ς π αράστασής
τους: A n o re x ia S o c ia lis , που ουσια
σ τικά είνα ι το θέμα του ίδιου του σώ
ματος ως κείμενο, το σώμα ως επιθυ
μία, αλλά και ως άρνηση τη ς ίδ ια ς τη ς
ύπαρξής του. Η σύλληψη τη ς ιδ έα ς ξε
κίνησε από τη ν εμπ ειρία τη ς Ellen
West και το ποίημα το υ Frank Bidart.
Ωστόσο, στη σημερινή εκδοχή τη ς η
ιδέα οργανώ θηκε από τη ν Π ατρίτσ ια
Απέργη και το ν Δ ημήτρη Γκάζη. Η Π α τ ρ ίτ σ ια Α π έρ γ η επ εξερ γάσ τηκε τη χο
ρογραφία, ενώ η Μ ά ρ ω Μ α ρ μ ά ρ ιν ο υ
ερμήνευσε με ιδ ια ίτερ η δημιουργικό
τη τα το κύριο και μοναδικό πρόσωπο
και σώμα, που βρισκόταν πάνω στη
σκηνή και βίωνε τη ν εμπ ειρία τη ς συ
νολικής έκφρασης. Η Τ ζ ω ρ τ ζ ίν α Κ α κ ο υ δ ά κ η , που είχ ε τη δραματουργική

Α

επ εξερ γα σ ία τη ς παράστασης, ερμι
ν εύ ει τα ηχογραφ ημένα κομμάτια τη<
ενώ η εικα σ τική επ ιμέλεια ανήκει arc
Δ η μ ή τρ η Γκά ζη .
Στην ομαδική δουλειά όλοι είνι
π ρω ταγω νιστές: Ο Γ ιώ ρ γ ο ς Πρωτι
ψ ά λ τ η ς και ο Δ ημήτρης Γκάζης είχε
τη φ ροντίδα γ ια τα anim ation video,
Έ φ η Κ ο μ ν η ν ο ύ ανέλαβε την ερευνι
τική δ ο υ λειά και τα κείμενα, ο Άγγι
λ ο ς Γ ο υ ν α ρ ά ς είχ ε τη ν επιμέλεια τα
φω τισμώ ν και ο Τ ά σ ο ς Β ρ ε π ό ς κάλι
ψε το ν το μ έα τη ς φω τογραφίας. Όλι
μαζί ο ι Α ερ ίτες δούλεψ αν σκληρά, ετ
μελήθηκαν τη μουσική και τα κοστοι
μια και έδω σαν μια θαυμάσια παρ<
στάση.

Α.'

Η ποιότητα των

Σαρκασμοί
Ανδρέας Παναγόπουλος: Αριστοφάνους
Βάτραχοι. Εισαγωγή, μετάφραση,
ερμηνευτικά σχόλια, Εκδόσεις Δημ. Ν.
Παπαδημα, Αθήνα 2006.
Απήλαυσα πρόσφατα τη ν ερμηνευτική έκ
δοση των Βατράχων, που εκπόνησε ο καθη
γητής της κλασικής φ ιλο λογία ς Α νδρέας Πα
ναγόπουλος, έκδοση που σ υνδυάζει τη ν επ ι
στημονική εγκυρ ότητα με τη ν ω φέλιμη χρηοτικότητα που μπορεί να απ οκτήσει σε ένα
ευρύτερο κοινό (πέρα από το φ ιλολογικό),
το οποίο θέλει να επικοινω νεί με τη ν κλασική
λογοτεχνία. Εύστοχα π αρατηρεί ο κ. Πανα
γόπουλος: «Μπορεί ο ι Β άτραχοι να μην είνα ι
το πιο δημοφιλές έρ γο το υ μεγάλου κωμι
κού, για τί έχουμε τη Λυσιστράτη, τη ν ευνόη
τη προτίμηση τω ν θερινώ ν φ εσ τιβάλ. Μ πορεί
να μην είναι το ιδεολογικούς πιο επ ίκαιρο σε
κάθε εποχή, γ ια τί υπάρχει η Ειρήνη, αλλά το
συνολικώς ανώ τερο, κατά τη γνώμη μου, ε ί
ναι οι Βάτραχοι, ιδ ια ίτερ α λόγω το υ μεγάλου
ενδιαφέροντος που π αρουσιάζει ο Αγών» (η
λογοτεχνική κριτική που εμ π ερ ιέχετα ι στο
έργο).
Ως την κατεξοχήν ορθή εξάλλου απάντηση
στο ερώτημα για τη ν κοινωνική συνείδηση,
το πολυσυζητημένο ιδ εολογικό πιστεύω τη ς
- παράξενης αυτής π οιητικής ιδιοφ υίας, θεω<Ρώ επίσης τις ακόλουθες π αρατηρήσ εις του
κ. Παναγόπουλου: «Έ χει γ ίν ει πολλή και από
πολλούς προσπάθεια να διαπ ιστω θεί η
πραγματική π ολιτική - ιδεολογική τα υ τό τη τα
του ποιητή. Άλλοι το ν φ έρουν ως π ροοδευτι
κό, άλλοι συντηρητικό, άλλοι απ ολιτικό. Η
σύγχρονη έρευνα τε ίν ε ι να σ υγκλίνει στο ό τι
δεν ήταν τίπ οτε από αυτά τα τρ ία αμιγώ ς.
Οτι αυτό που κυρίω ς το ν εν δ ιέφ ερ ε ήταν να
, βγάλει γέλιο, και αυτό το π έτυχε τέλεια». Με
ασφαλή γνώση και χρήση τη ς σύγχρονης βι, βλιογραφίας, ο Παναγόπουλος π αρατηρεί
., ωστόσο στη συνέχεια, ό τι το γέλ ιο αυτό το
' βγάζει μέσα από τη ν άμεση προσέγγιση τη ς
ζωής και των στάσεω ν τω ν λαϊκώ ν στρω μάτων και πιο πολύ τω ν αγροτώ ν, «ιδίως σε

σχέση με τη ν επ ικαιρότητα του ζοφερού Πελοποννησιακού πολέμου», έτσ ι που μπορεί
να υπ οστηριχθεί «ότι ο Αριστοφάνης είναι ο
καλύτερος κοινω νιολόγος (ασχέτως τω ν
πραγματικώ ν π ολιτικοϊδεολογικώ ν του πε
ποιθήσεων)». Προφανώς το γέλιο του κοινού
ήταν κατά βάση ένα γέλιο σαρκαστικό, για
τα , κάθε άλλο παρά λίγα, στραβά τη ς π ολιτι
κής και κοινωνικής ζωής. Άλλωστε η ιστορία
τη ς πόλης βρίσ κεται σε απόσταση αναπνοής
από τη στιγμή που θα σημάνει η πιο καταλυ
τική εξέλιξή της: οι Βάτραχοι παρουσιάζο
ντα ι (και βραβεύονται) το 405, την επόμενη
χρονιά (404) η Αθήνα χάνει τον πόλεμο και
κυρ ιεύετα ι από το υ ς Σπ αρτιάτες. Στο έργο
υπάρχουν κιόλας εν δ είξεις για τη σφαγή των
Αθηναίων αιχμαλώ τω ν από τον Λύσανδρο,
μετά τη μάχη στους Αιγός ποταμούς. Γι’ αυ
τό και είνα ι εξόχω ς σημαντικό το γεγονός,
ό τι όχι μόνο ο Αγών αφ ιερώ νεται σε «λογοτε
χνική κριτική» (όπως την αναπτύσσουν ο Αι
σχύλος και ο Ευριπίδης), αλλά ολόκληρο το
έργο διέπ εται από το θέμα τη ς παρουσίας
και του ρόλου τω ν ποιητών στην κοινωνία,
του προσδιορισμού τω ν λόγων, για τους
οποίους έχ ει χρέος ο πολίτης να «θαυμάζει»
το ν ποιητή. Οι δύο π οιητές, μολονότι επικρί
νουν την ποίηση ο ένας του άλλου, συμφω
νούν ωστόσο κατά τούτο: οι λόγοι α υτοί είναι
δύο: το τα λέντο («δεξιότης») και η ω φέλεια
που π ροσφέρει ο ποιητής στους π ολίτες, με
το να το υ ς κάνει καλύτερους («βελτίους»).
Θυμίζω τηλεγρα φ ικά την υπόθεση τω ν Βα
τράχων, στο κέντρο τη ς οποίας είναι ο ποιη
τή ς και η ποίηση «σε σχέση με την επικαιρότη τα του ζοφερού Πελοποννησιακού πολέ
μου». Ο Διόνυσος κατεβαίνει στον Κάτω Κό
σμο να φ έρ ει πάνω, στην Αθήνα, τον Ευριπί
δη (έχει π ροηγηθεί ο θάνατος και τω ν δύο
άλλων μεγάλω ν ποιητών), για να συμβουλέ
ψ ει τη ν πόλη, πώς μπορεί να σωθεί από την
επ ικείμενη συμφορά. Εκεί βρίσκει τον Αισχύ
λο και το ν Ευριπίδη να διεκδικούν την πρω
τοκα θεδρία (έχει και ο κάτω κόσμος το πρυ
τα νείο και τ ις βραβεύσεις του). Ο Άδης ορί
ζει δ ια ιτη τή το ν Διόνυσο, ο οποίος βρίσκεται

Πανεπιστημιακών Εκδόσεων
Κρήτης είναι δεδομένη κι
αυτό γιατί η αυστηρότητα
των κριτηρίων και η
αξιοκρατική επιλογή των
τίτλων είναι το βασικό
γνώρισμα όλων των βιβλίων
τους. Για το θέατρο
κυκλοφόρησαν πρόσφατα
δύο εξαιρετικά βιβλία:
Μελέτες για το Αρχαίο
Θέατρο του Γ.Μ. Σηφακη
(Ηράκλειο, 2007) και
Ζητήματα Ιστορία του
Νεοελληνικού Θεάτρου.
Μελέτες αφιερωμένες στον
Δημήτρη Σπάθη (επιμέλεια:
Νικηφόρος Παπανδρέου Έφη Βαφειάδη, Ηράκλειο
2007). Στην πρώτη
περίπτωση ο καθηγητής της
κλασικής φιλολογίας Γ.Μ.
Σηφάκης συγκεντρώνει
μελέτες του για το αρχαίο
θέατρο που συγκροτούν στο
σύνολό τους ένα σπουδαίο
εγχείρημα κατανόησης,
μεθοδολογικά και αναλυτικά,
της δομής του αρχαίου
θεάτρου από τις αρχές έως
και την ελληνιστική περίοδο.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο
τόμος απαρτίζεται από ένα
μεγάλο αριθμό συμβολών
θεατρολογικού
περιεχομένου, που
αφιερώνουν στον τιμώμενο
παλαιότεροι και νεότεροι
μελετητές, φίλοι,
συνάδελφοι και μαθητές,
που τιμούν όχι μόνο το
εύρος των θεματικών
επιλογών του Δημήτρη
Σπάθη αλλά και την
ευρυχωρία της πνευματικής
του παρουσίας. Εργασίες
που τιμούν τον δάσκαλο και
εκφράζουν την πνευματική
του οικογένεια. 0
θεατρολόγος Νικηφόρος
Παπανδρέου παρουσιάζει
την επιστημονική διαδρομή
του Δημήτρη Σπάθη και η
έκδοση συμπληρώνεται με
την εργογραφία του.
θέλουμε πεζά! Ένα παλαιό
αίτημα της λογοτεχνικής
63

μας ιστορίας έχει πλέον
στις μέρες μας ξεπεραστεί
μέσα από τον πλούτο και την
συστηματική καλλιέργεια
της πεζογραφίας μας.
Μπορούμε πια να μιλάμε με
άνεση για μια εκδοτική
έκρηξη που αποδεικνύεται
και πρακτικά με τη στροφή
του ενδιαφέροντος από την
ποίηση, που κατείχε την
πρώτη θέση στις
προτιμήσεις του
αναγνωστικού κοινού, στην
πεζογραφική μας παράδοση
αλλά και στη σύγχρονη
παραγωγή. 0 Δημήτρης
Τζιόβας με το βιβλίο του Ο
άλλος εαυτός. Ταυτότητα
και Κοινωνία στη
Νεοελληνική Πεζογραφία
(εκδ. Πόλις, 2007) μας
προσφέρει μια συναγωγή
άρθρων, που εντάσονται
στον συγκεκριμένο άξονα
και ανανεώνει τις
ερμηνευτικές προσεγγίσεις
σημαντικών κειμένων,
αξιοποιώντας την πλούσια
θεωρητική του σκευή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
αποκτά μια έκδοση που
έρχεται να μας μεταφέρει
έναν «άγνωστο» Βάρναλη
για τον σημερινό
αναγνώστη: Τον Κώστα
Βάρναλη χρονογράφο στα
χρόνια της Κατοχής.
Δύσκολοι καιροί, και όχι
μόνο δύσκολη η
αναπαράστασή τους μέσα
από τις αφηγήσεις, αλλά και
άκρως επικίνδυνη. Ωστόσο,
ο Βάρναλης, με την τέχνη
της υποβολής, του σχολίου
που υπαινίσσεται και το
διεισδυτικό του χιούμορ
κατορθώνει να αναδείξει τα
προβλήματα, να
συμπαρασταθεί να
παρηγορήσει και να
ελαφρώσει τον πόνο των
ανθρώπων. Μέσα από τις
στήλες του στην εφημερίδα
Πρωία κατορθώνει να
δεσμεύσει το φευγαλέο και
να μας μεταφέρει στο κλίμα
εκείνης της εποχής. Η
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σε αμηχανία, γ ια τί το υ ς θεω ρεί ισάξιους. Τ ε
λικά, μάλιστα κάπως αντιφ ατικά προς το ν αρ
χικό σκοπό, θ’ ανεβάσει τον Αισχύλο, δίνο
ντας κιόλας σ’ αυτόν τα πρωτεία.
Ο σημερινός αναγνώστης π αρατηρεί βέ
βαια έκπληκτος, ό τι ως σύμβουλος τη ς πό
λης σ’ αυτή την κρισιμότατη ώρα τη ς ισ το
ρίας τη ς π ροτιμάται ένας ποιητής, όχι π ολιτι
κός! Βέβαια η υπόθεση οικονομείται έτσ ι
ώστε, ενώ το σχέδιο είναι αρχικά να προ
σκληθεί ο Ευριπίδης, ανεβάζεται ο Αισχύλος,
μολονότι ο Διόνυσος, όπως δήλωνε στην αρ
χή, ήταν διατεθειμένος να κα τεβ εί όχι μόνο
στον Κάτω Κόσμο, αλλά και «εϊ τ ί γ ’ έσ τιν έ τι
κατωτέρω», για να φ έρ ει στην πόλη το ν Ευρι
πίδη. Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ανακολου
θία; Μήπως υποβάλλεται η ιδέα τού ούτω ς ή
άλλως χιμαιρικού αυτού εγχειρήματος; Πα
ρατηρώ εξάλλου κρίνοντας, αν θέλετε, από
τον εαυτό μου ό τι ο σημερινός αναγνώστης,
παρακολουθώντας τον Αγώνα τω ν δύο ποιη
τών, θα θεω ρήσει πιθανώς το ν Ευριπίδη πε
ρισσότερο επ ιτυχημένο και προσγειω μένο
από τον Αισχύλο.
Επισημαίνω και μιαν ειρωνική λεπ τομέρεια
μεν, η οποία όμως, πιστεύω, είναι καίρια στον
πεσιμισμό της. Ο Αισχύλος μνημονεύει, για να
δ είξει την υπεροχή του, και ένα στίχο του από
τις Χοηφόρους: πάνω στον τάφ ο του, λ έει ο
Ορέστης, καλώ τον πατέρα μου να μ ε ακούσει
και να μ ε αφουγκραστεί. Αλλά το στίχον αυτό
κρίνει άστοχον ο Ευριπίδης, αφού ο Αισχύλος
λέει, περιττά, το ίδιο πράγμα δύο φορές,
ακούσει, αφουγκραστεί («κλύειν», «άκοϋσαι»).
Και ακολουθεί η πικρότατη ειρωνική (αυτοειρωνική) υπεράσπιση του στίχου από το ν Αι
σχύλο: Ω μοχθηρέ εσύ, σε πεθαμένους μιλού
σε, που ούτε και τρεις φορές αν τους μιλήσου
με, δεν μπορούμε να τους κάνουμε να μιλή
σουν! Ό λο λοιπόν το κωμικοτραγικό ανέβασμα ενός νεκρού για να συμβουλέψει το υ ς ζω
ντανούς είναι ένα παραμύθι.
Ίσω ς έχει ο Αριστοφάνης τη συνείδηση, ό τι
σ’ αυτή τη ζοφερή ώρα είνα ι ο μόνος ζωντα
νός πολίτης «έν το ΐς άνω νεκροΐς», ανάμεσα
στους π ολίτες μιας πόλης οιονεί νεκρής, που
μπορεί να διαδραματίζει το ρόλο ενός αληθι
νού ποιητή, που λ έει με τόλμη τ ις πιο σκλη
ρές αλήθειες. Έ τσ ι ο χορός τω ν μυστών διώ 
χνει από κοντά του με εκπληκτική παρρησία
κάθε διεφθαρμένο, «αυτόν που α ντί τ ις εμφ ύ
λιες έχθρες να καταλαγιάζει και να ’ναι στους
συμπολίτες του καλοσυνάτος, τ ις συνδαυλί
ζει και τις φουντώ νει, δικά του κέρδη επιθυ
μώντας, ή άρχοντας που χρηματίζεται, ενώ η
πόλη του δοκιμάζεται, ή π ροδίδει (στους
εχθρούς) φρούρια ή πλοία ή όποιος κάνει
σαν τον πανάθλιο φοροεισπ ράκτορα το ν Θωρυκίωνα από τη ν Αίγινα». Ο Θωρυκίων ήταν
πρόσωπο υπαρκτό, όπως μας π ληροφορεί
στα σχόλιά του ο κ. Παναγόπουλος, «τελώ

νης και λαθρέμπ ορος που έκα νε από την ^
γινα, όριο τη ς π όλεω ς-κράτους τη ς Αθήναι
στην Επίδαυρο, όριο τη ς Πελοποννήσοι
εξαγω γή διαφ όρω ν απαγορευμένω ν είδα
για το ν πόλεμο».
Συνιστώ θερμά σ το φ ιλόμουσο αλλά κι
ισ τορικά και κοινω νικά ανήσυχον αναγνώστ
τη μετάφ ραση αυτή τω ν Βατράχων από το
εξα ίρ ετο κλασικό φ ιλόλογο (παρατίθεται κι
το αρχαίο κείμενο), ο οποίος τη ν πλαισίωο
και μ’ έναν έξο χα καθοδηγητικό σχολιασμό
Μ . Γ. Μ ΕΡΑΚΛΗ

Σταγόνες μνήμης
Αικατερίνη Γεωργουδάκη,
Το κάλεσμα της θάλασσας, Θεσσαλονίκη,
University Studio Press, 2007, σ. 54
Το βιβλίο εξισ το ρ εί με χρονολογική σειρ
δεκατρία επεισόδια από τη ν παιδική, εφηβικ
και νεανική ηλικία τη ς συγγραφέως. Σε όλατ
αφηγήματα η θάλασσα βρίσκεται στο επίκι
ντρο. Στα δύο πρώτα («Με τη Λευκή στην Πι
ραία», «Ο Ποσειδώνας π αλεύει με τα κύματ
του Θερμαϊκού») αποτυπώνονται οι πρώτε
σημαντικές εμπ ειρίες ενός κοριτσιού, της Φι
ρενίκης, γεννημένου το 1942: το πρώτο βάπτ
σμα -ό τα ν ήταν ακόμη λίγων μηνών μωρό
στη θάλασσα, οι αφ ροί που άφηνε το βαπόρι:
κι, η άγκυρα που ανεβοκατέβαινε, οι ναυτικι
που το υ ς θαύμαζε. Με το μυαλό της ζούσ
γο η τευ τικές π εριπ έτειες, τη φυγή προς τ
άγνωστο, προς το όνειρο. Βαυκαλιζόταν πω
έκανε ένα τα ξίδ ι μακρινό και πως ο Θερμαϊκό
κόλπος ήταν ωκεανός, ενώ σε τρία τέταρτ
τη ς ώρας βρισκόταν απέναντι, στην Περαίε
Και η Π εραία που πήγαιναν, δεν είχε καμι
σχέση με την Π εραία του σήμερα που βρίθι
από πολυκατοικίες. 'Η ταν ένα ψαράδικο χωρ
ουδάκι πάνω στο λόφο. Και κάτω στη θάλαο
σα υπήρχαν μερικά καφενεδάκια πολύ ταπε
νά και όλοι με το βαποράκι, όπως κατέβαιναν
άφηναν τα ρούχα το υ ς σ τις καρέκλες. Εκί
έπρεπε κάτι να πάρουν αφού έπιαναν το χώ
ρο. Συνήθως, καμιά γκαζόζα. Οι πατάτες ήτα
το δόλωμα. Για τί τα παιδιά δεν έβγαιναν με τί
ποτέ από τη θάλασσα.
Αργότερα, στην εφ ηβεία, αποκτώνται νέε'
π ολύτιμες εμπ ειρίες. Η έφηβη με τον αδελφ<
τη ς άρχισαν να πηγαίνουν χω ρίς τους γονεί
πια στη θάλασσα. Φ αντάζεται κανείς ένα κορί
τσ ι και εφτά-οχτώ αγόρια, συμμαθητές τοι
αδελφού της, να παλεύουν στη θάλασσα παί
ζοντας μπάλα, να ανταγω νίζονται με τα κανό
Δεν διερευνάται εδώ -π αρόλο που θα ήταν εν
δ ιαφ έρον- η πολυπλοκότητα των εφηβικώ

τχέσεων και επιθυμιών, είνα ι ολοφάνερη,
οστόσο, η ευτυχισμένη κατάφαση προς τη
’(οή που δικαιώ νει τα αφ ηγήματα «Παιγνίδια
πτι θάλασσα» και «Κολυμπώντας με πολλά
ιποφόρ στον Άι Γ ιάννη του Πηλίου».
Στα νεανικά χρόνια ήρθε η κωπηλασία, οπο
ί προστέθηκαν καινούργιες εντυπώ σεις («Ο
)αρκάρης», «Συντροφικότητα», «Οι ελπ ίδες
ιας για νίκη γίνονται συντρίμμια», «Με το καιό σε μπουρίνι στον Πόρο», «Υπερβαίνοντας
:ο νεκρό σημείο», «Η για γιά και τα μετάλλια»,
«Φθινοπωρινές σκέψεις»). Από το πανεπιστηjiaKO γυμναστήριο η νεαρή αφ ηγήτρια βρέ
θηκε στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Π εισματάρα κα3ώς ήταν, κουβαλούσε θυμό μέσα τη ς για τη
3έση που είχε η γυναίκα στην ελληνική κοινω/ία. Έβλεπε τη μάνα και τη για γιά να απαξιώ/ουν τον εαυτό το υ ς ως γυναίκες και αντι5ρούσε. Οπότε η κωπηλασία -άθλημα τό τε
ωρίως αντρικό- την βοήθησε να εκτονώ σει
γο θυμό της. Ό ταν ανακοίνωσε στην οικογέ/εια ότι θα πάει για κωπηλασία, τη ς είπαν:
«Ακούς εκεί! Κορίτσια να τραβούν κουπί. Δεν
ξέρεις τι άνθρωπος είνα ι - ο προπονητής.
Μπορεί να σου ριχτεί». Νομιμοποιούμαστε να
ισχυριστούμε ότι η νέα κάνει την ηρωική τη ς
έξοδο από ένα συντηρητικό περιβάλλον. Η
μητέρα και η για γιά παρουσιάζονται ως κατα
πιεσμένες γυναίκες τη ς π ρεσβύτερης γενιάς.
Αλλά στον όμιλο η νεαρή φ οιτήτρια δεν είχε
πρόβλημα με τα αγόρια, το υ ς συναθλητές
της. Έμπαινε σε αντρική βάρκα με πολύ δυνα
τούς νέους καταβάλλοντας προσπάθεια να
μην κουραστεί για να μη γ ίν ει ρεζίλι ή να μη
χαλάσει την προπόνηση. Αυτό, όμως, τη ς έκα
νε καλό για τί πήρε πολλά σ τοιχεία από τον
νευρώδη ρυθμό τω ν ανδρών. Η έμφαση δίνε
ται στο ότι η κωπηλασία είνα ι ένα συλλογικό
άθλημα που απ αιτεί κυρίω ς τεχνική, εναρμονισμότων κινήσεων και όχι δύναμη.
0 πρώτος αγώνας -α ρ χά ρ ια ακόμη τό τε η
ηρωίδα- έγινε στον Βόλο. Τα Παπαδιαμάντια.
Και βγήκε η ομάδα το υ ς δεύτερη. Γ ια τί συντο
νίστηκαν όλες οι νέες, π εισματάρες καθώς
ήταν, και τράβηξαν κουπί μαζί. Στο βιβλίο περιγράφονται οι χαρές αλλά και οι απογοητεύ
σεις του αθλήματος. Οι κοπέλες δεν ήταν αρ
κετές και δεν βρίσκονταν εύκολα αναπληρω
ματικές ισοδύναμες με τ ις τέσ σ ερ ις πιο καλές
(καθώς οι βάρκες ήταν τετράκω π ες), ενώ οι
άντρες ήταν πολλοί. Η ηρω ίδα του βιβλίου
δοκιμάζει εμπ ειρίες που τη φέρνουν, κάποιες
Φορές, κοντά στον θάνατο. Σε έναν αγώνα
που η βάρκα τη ς προηγούνταν, τη χτύπησε
ενα βαποράκι, οπότε είδ ε τον χάρο με τα μά
τια της. Διακρίνεται εδώ μια αγάπη για τη βάρ
κα που διαλυμένη τη βγάζουν τα κορίτσια
κρατώντας την στην αγκαλιά τους. Αποτελούοε ένα κομμάτι του εαυτού τους, μια προέκτα
ση του σώματος.
Η Φερενίκη παρέμεινε στο άθλημα μέχρι το

1965, τελ ευ τα ία χρονιά που πήρε μέρος σε
πανελλήνιους αγώνες. Η απόφασή της ήταν
συνειδητή. Αποχώρησε όταν μπορούσε ακό
μη να κερδίζει. Η αποχώρηση αυτή από τον
υγρό στίβο προοιωνιζόταν και την πρόωρη
αποχώρηση τη ς συγγραφέω ς από τον πανεπι
στημιακό χώρο όταν βρισκόταν ακόμη στην
ακμή της.
Το αφήγημα «Όλα ήταν ένα», όπου παρακο
λουθούμε την ηρωίδα να βγαίνει τον χειμώνα
μόνη τη ς στα ανοιχτά με το κανό και να δοκι
μάζει μια πνευματική εμπειρία ένωσης με το
σύμπαν είναι αυτό που οδηγεί πιο άμεσα στη
σημερινή συγγραφέα. Στο τελευταίο αφήγη
μα, «Το ηλιοβασίλεμα», η Φερενίκη βρίσκεται
πια σε ώριμη ηλικία. Υπονοείται εδώ κι ένα
ηλιοβασίλεμα τη ς ζωής που αρχίζει σιγά σιγά
να π ορεύεται προς τη δύση της.
Το Κάλεσμα της θάλασσας είναι ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο -έχο υμ ε μια αλληλοδιείσδυση γραφ ής και ζω ής- που παρουσιάζει την
ειρηνική ανάπτυξη και σταδιακή ωρίμαση
ενός κοριτσιού σε χρόνια δύσκολα για την ελ
ληνική κοινωνία (Εμφύλιος, μετεμφυλιακή πε
ρίοδος) για τα οποία δεν γίνετα ι καθόλου λό
γος. Π ρόκειται, βέβαια, για συνειδητή επιλο
γή τη ς συγγραφέω ς -επ ιλέγει κανείς αυτό
που τον εκφ ρ ά ζει- επιλογή που βασίζεται, πά
ντως, σε κάποιους αντικειμενικούς λόγους. Ο
Εμφύλιος, ας πούμε, δεν έγινε τόσο αισθητός
σ τις μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσ
σαλονίκη. Δεν είχε τρ α γικές οικονομικές επι
πτώσεις στην αστική τάξη. Έ να παιδί, όπως η
Φερενίκη, που μεγαλώ νει μέσα σε μια αστική
οικογένεια χωρίς μεγάλα οικονομικά προβλή
ματα και δεν νιώ θει άμεσα τον Εμφύλιο, είναι
επόμενο ό τι δεν πολιτικοποιείται. Και φ αίνεται
ό τι μέσα στην οικογένεια τη ς Φ ερενίκης δεν
υπήρχαν αριστεροί να βασανιστούν. Αντίθε
τα, ο Εμφύλιος σημάδεψε τα παιδιά που έζησαν στα χωριά. Α ξίζει να αναφερθεί εδώ το βι
βλίο του πρωτοεμφανιζόμενου, επίσης θεσσαλονικιού Γ ιάννη Ατζακά Απλωμένα φτερά
που εκδίδετα ι την ίδια χρονιά, το 2007, όπου η
ιστορία επ ηρεάζει με τρόπο τραγικό τις τύχες
τω ν ηρώων. Τα Διπλωμένα φτερά παρακολου
θούν την πορεία προς την ω ριμότητα ενός
αγοριού γεννημένου στα 1941, συνομήλικου,
δηλαδή, με τη Φερενίκη. Πρόκειται για βιβλία
«διαμόρφωσης», που αξίζει να διαβαστούν. Ο
Ατζακάς το νίζει ιδιαίτερα τις αλλαγές που επι
φ έρ ει ο χρόνος, αντίθετα, η Γεωργουδάκη
-πρω τοεμφανιζόμενη στην πεζογραφία επί
σ η ς- με την εμμονή τη ς στο χώρο, προσπαθεί
να καταργήσει το χρόνο, να α να δείξειτη διάρ
κεια του υγρού στοιχείου και τη ς αστικής ιδε
ολογίας στα χρόνια αλλά και να διαιωνίσει
γραφ ικά σ τοιχεία που τείνουν να εκλείψουν.
Σε πρώτο επίπεδο το Κάλεσμα της θάλασσας
μιλά για την παλιά Θεσσαλονίκη που δεν τη
γνωρίζουν οι νεότεροι. Γ ια τί ούτε βαποράκια

εξαιρετική αυτή έκδοση
Φ έ ιγ Β ο λ ά ν τη ς Κ α το χ ή ς

(εκδ. Καστανιώτη, 2007)
είναι το αποτέλεσμα της
συστηματικής φροντίδας
του ερευνητή της
λογοτεχνίας μας Γιώργου
Ζεβελάκη, ο οποίος
επ ιλέγει τα κείμενα και
επιμελείται την όλη έκδοση.
Το βιβλίο συμπληρώνεται
με ένα εκ τενές
εργοβιογραφικό κείμενο για
τον Κώστα Βάρναλη που
συνέταξαν οι Αλέξανδρος
Αργυρίου και Δημήτρης
Ποσάντζης.
Κ ά θ ε νέα μεταφραστική
εργασία που φέρνει τους
δικούς μας αγαπημένους
ποιητές, παλαιότερους και
νεότερους, σε επαφή με
ένα ευρύτερο κοινό είναι
πάντα ένα γεγονός. Οι
ποιητές Διονυσία Ζερβάνου
και Τομ Ναιρν μεταφράζουν
και μεταφέρουν τον
ποιητικό λόγο από την
Ελλάδα στη Σκωτία με
εκδόσεις του έργου των Γ.
Βαφόπουλου, Ν. Δαββέτα, Ζ.
Δαράκη, Κλ. Κύρου, Βυρ.
Λεοντάρη, Αθ. Παπαδάκη,
Αλ. Σταμάτη. Πρόσφατα
κυκλοφόρησαν και τρία
ακόμη ποιητικά βιβλία- του
Κώστα Μαυρουδή,
Ε π ίσ κ εψ η σ ε γ έ ρ ο ν τα μ ε

- Visitto a S e n ile O ld
M a n , του Μανώλη
Πρατικάκη, Τα δ υ σ ε ύ ρ ε τα
ά ν ο ια

χ ρ ώ μ α τα το υ τέ λ ο υ ς - The
In d e c ip h e ra b le C olours o f

και της Νατάσας
Χατζιδάκη,ΑΜ ο/-Γ/7β
O thers (Dionysia Press,
Scotland 2007).
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έχει πλέον η Θεσσαλονίκη ούτε το ξενοδοχείο Μ εντιτερανέ
υπάρχει, που ήταν άλλοτε ένα πραγματικά σημαντικό κτίριο
για την κοινωνική ζωή της πόλης, κτλ. Σε δεύτερο, όμως, επί
πεδο, το βιβλίο συνιστά την εφαρμογή μιας ποιητικής που ε ί
ναι μια ποιητική της ελευθερίας (ελευθερίας του νέου κορι
τσιού να φύγει από την οικογένεια, ελευθερίας που προσφέ
ρει η θάλασσα, ελευθερίας να αποχωρήσει από το άθλημα,
κτλ). Το μοτίβοτης θάλασσας, σταθερό και έμμονο, είναι επι
θυμία, φυγή, είναι κυριολεξία και μεταφορά.
Το βιβλίο είναι γραμμένο σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση,
απλή και άμεση, όπου η αφηγήτρια βλέπει, βέβαια, τα γεγο
νότα από τη δική της σκοπιά, παρέχει όμως στον αναγνώστη
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εύκολη πρόσλη
ψη του κειμένου. Η βασική ηρωίδα λειτουργεί ταυτόχρονα ως
άτομο και ως εκπρόσωπος ενός ανθρώπινου τύπου (πρόκει
τα ι για τη φεμινίστρια νέα γυναίκα της εποχής). Υπάρχει εδώ
μια χαρακτηρολογική γενίκευση που επιβεβαιώνει ότι πίσω
από τις ενδεχόμενες χρονολογικές διαφορές η ανθρώπινη
φύση παραμένει ενιαία και αμετάβλητη.
Στις αρετές του βιβλίου πρέπει να προστεθεί και το λεπτό,
υποδόριο χιούμορ, όπως, πχ, στο αφήγημα «Κολυμπώντας
με πολλά μποφόρ στον Άι-Γιάννη του Πηλίου», όπου η Φερενίκη προτιμά να πνιγεί παρά να τη ς φ ύγει το μπικίνι και να
φανεί η «ανατομία» της μπροστά στα αγόρια που την παρα
κολουθούν από την ακτή. Το βιβλίο ακόμα πρέπει να διαβα
σ τεί ως μια κατάθεση ζωής όχι μόνο για όσους έτυχε να γνω
ρίζουν τη συγγραφέα αλλά και για τους άγνωστους -ηλικιω 
μένους ή νέο υς- αναγνώστες που νοσταλγούν -ο ι π ρώ τοιτα περασμένα ή επιθυμούν -ο ι ν έο ι- να μυηθούν στη συνέ
χεια της ζωής.
Σ ω τη ρ ία Σ τα υ ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ

Ελληνισμός και νεκροφιλία
Άκης Γαβριηλίδης: Η αθεράπευτη νεκροφιλία του
ριζοσπαστικού πατριωτισμού: Ρίτσος - Ελύτης Θεοδωράκης - Σβορώνος,
εκδ. futura, 2006, σελ. 319.
Επιχειρώντας μια ιδεολογική προσέγγιση του έργου και της
προσφοράς εξαιρετικών προσωπικοτήτων που επέδρασαν
αποφασιστικά στη διαμόρφωση του προφίλ της Αριστερός, ο
Άκης Γαβριηλίδης αναλύει μια σειρά από αριστερά σύνδρομα
με τόλμη κι ευστοχία.
Στις αναλύσεις του αξιοποιεί με τρόπο δημιουργικό έννοιες
και αξιώματα της ψυχανάλυσης απογειώνοντας έτσι τις ερμη
νείες του και φωτίζοντας από μια διαφορετική σκοπιά όσα τεί-

νουμε να θεωρούμε κοινότοπα και αυτονόητα. Χρησιμοποι
ντας κυρίως τους μηχανισμούς άμυνας του «εγώ» από τη φρ
ϋδική θεωρία (ταύτιση, προβολή, άρνηση κ.ο.κ.) ως εξηγητιι
εργαλεία, ο συγγραφέας διαμορφώ νει ένα πειστικό και —
νο|
ζουμε- αξιόπιστο ερμηνευτικό σχήμα, στο οποίο θα μπορο
σαν να αναχθούν με ασφάλεια μεμπτές συμπεριφορές της Α|
στεράς, όπως η διαπιστωμένη ροπή τη ς προς τον εθνικισμό η
η νεκροφιλία νοούμενη ως εξύμνηση απωλειών και θυσιών κ
συγχρόνως ως θυματοποίηση του εαυτού της.
Ο Γαβριηλίδης διερευνά και εξετά ζει πώς ακριβώς αποτυπι
νεται αυτή η νοσηρότητα σε κείμενα πολιτικά, ιστορικά και π<
ητικά, που διαμόρφωσαν το ήθος τη ς Αριστερός κι επηρέασι
την πορεία της.
Στα ποιητικά κείμενα διαπιστώνει κοινά μοτίβα που επανέρχ
νται ξανά και ξανά συγκροτώντας μια παρανοϊκή αντίληψη π
ρί ελληνικότητας, νοούμενης ως ύψιστης και αδιαμφισβήτηττ
αρετής, τοποθετημένης ακριβοδίκαια στην κορωνίδα το
αξιών. Τέτοιου είδους μοτίβα είναι, π.χ., η αποθέωση του ελλ
νικού τοπίου που φαντάζει στα μάτια των ποιητών αξεπέρασι
και ανεπανάληπτο, η λεβεντιά και η π αλικαριάτου (οπωσδήπ
τε) γηγενούς πληθυσμού, το φυσικό κάλλος που παραδόξα
ενέχει και ηθική αξία εμπνέοντας στους κατοίκους γενναιοψι
χία και ανδρεία. Οι παρατηρήσεις του, καίριες και αιχμηρέ
δίνουν μια άλλη διάσταση στα έργα καταξιωμένων δημιουι
γών αποκαλύπτοντας τον υφέρποντα αλλά και απροκάλυτπ
ενίοτε εθνικισμό που τα διαπνέει.
Μάλιστα, στα υπό εξέταση λογοτεχνικά κείμενα πρέπει ν
του αναγνωρίσουμε ότι, πέρα από την ιδεολογική ανάλυσ
που ενδιαφέρει και περισσότερο, κάνει επίσης σοβαρές φιλί
λογικές-αισθητικές παρατηρήσεις, που εντυπωσιάζουν.
Η σκέψη του, πατώντας στα γερά θεμέλια μιας ισχυρής φιλί
σοφικής θεώρησης, μπορεί και συλλαμβάνει την ουσία τω
πραγμάτων. Ο λόγος του αναλύει αλλά και συμπυκνώνει μ
θαυμαστή ευχέρεια. Το ύφος του, επιστημονικό αλλά όχι anc
στειρωμένα ακαδημαϊκό, διαθέτει κομψότητα και λογοτεχνικέ
ποιότητες. Τα επιχειρήματά του αρθρώνονται με συνέπεια κ(
αλληλουχία φτιάχνοντας ένα συμπαγές οικοδόμημα αξιοσημε
ωτα συνεκτικό και οργανωμένο.
Με στόχο την αποδόμηση του αριστερού κατεστημένου, πο
παράγει και αναπαράγει κακόγουστα αλλά κι επικίνδυνα στερι
ότυπα, ο Άκης Γαβριηλίδης αποκαθηλώνει και από-εξιδανικεύι
(χωρίς κατ’ ανάγκη να απαξιώνει). Αποκαλύπτει έτσι και kotc
δείχνει όλα όσα αποτελούν τροχοπέδη που εμποδίζουν την Αρ
στερά να γίνει απελευθερωτική και δημιουργική.
Ψύχραιμα και τεκμηριω μένα, χωρίς ρητορείες και μελόδρο
μα, ασχολείται με ζητήματα-ταμπού έχοντας υψηλό αίσθημι
ευθύνης. Το βιβλίο που παραδίδει οφ είλει ν’ απασχολήσει σο
βαρά τον κόσμο της Αριστερός.
Ν ίκη Κώτσιοι

Βιβλία που λάβαμε Β ιβ λ ία π ου λ ά β α μ ε Βιβλία που λάβαμε Β ιβ λ ία π ου λάβαμε
Κ ω νσ ταντίνος Μ α τσ ο ύ κ α ς, Ημερολόγια χρήσης
(εκδ. Μελάνι, 2007),

Γ ιά ν ν η ς Β α σ ιλ α κ ά κ ο ς , Στης Χλόης τα Απόκρυφα και άλλο
σημεία και τέρατα (εκδ. Λογοσοφία, 2007).

Γ εώ ρ γιο ς I. Τ σ α π α κ ές, ΙστορικοίΜ ελέται. Π ερί αποικήσεως
του Μεσαχώρου (Ορτάκιοϊ) εν τω Βοσπόρω και ανεγέρσεως
του ιερού ναού του Αγιου Φωκά & Ολίγα περί των ουγκατοίκωνημών Τούρκων, Εβραίων, Αρμενίων και Αρμενοκαθολικών
(εκδ. Εταιρεία Μ ελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, 2007).

Σ ύ λ β ια Ο κ α λ ιό β α , Ζάπινγκ σε ιδ έες του μέλλοντας (εκδ.
ΚΨΜ.2006).
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Χ έ ιζ ε λ Ρ ό ο υ λ ι, Simone de Beauvoir & Jean-Paul Sartre (μετά
φραση: Ε λίκη Β α ρ β ά κ η , εκδ. Μ εταίχμιο, 2007).

Δ ημήτρης

Τζιόβας
Ο άλλος εα υτό ς
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ίΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΙΟΛΙΣ

«Η παρουσία του Δον Κιχώτη στην ελληνική ποίηση είναι

Μπορούμε να ξαναδιαβάσουμε βασικά κείμενα της νε

μακρόχρονη και παραγωγική. Σπουδαίοι, ελασσόνες και

οελληνικής πεζογραφίας με διαφορετικούς τρόπους

ασήμαντοι ποιητές ελκύονται από τη μορφή του και νιώ
θουν την ανάγκη να μιλήσουν γι' αυτήν με τους στίχους

από τους καθιερωμένους; Ώ ς ποιο βαθμό αυτές οι νέες

τους. Δύο πράγματα είναι ευδιάκριτα σε αυτή την ποιη

πολιτισμικές εξελίξεις; Γιατί ιστορικές και πατριωτικές

τική ανταπόκριση. Το πρώτο είναι ο μεγάλος αριθμός
των ποιητών -αναλογικά μεγαλύτερος απ’ ό,τι σε κάθε

προσεγγίσεις των αφηγηματικών κειμένων έχουν κυ
ριαρχήσει μέχρι τώρα; Πώς ταυτότητα και κοινωνία

άλλη ευρωπαϊκή ποίηση- που κάνουν τον Δον Κιχώτη

συλλειτουργούν στη σύνθεση των κειμένων; Πόσο η

ποιητικό τους θέμα. Αλλά και κανένας άλλος ξένος λογο
τεχνικός ήρωας - ο Φάουστ, ο Άμλετ, ο Δον Ζουάν - δεν
κινητοποίησε τόσο την ελληνική ποιητική ευαισθησία.
Το δεύτερο είναι η θετική ανταπόκριση των ποιητών. Λί
γοι είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν τον Δον Κιχώτη ως
πρόσωπο γελοίο ή που τον χρησιμοποιούν για να απει
κονίσουν κωμικές καταστάσεις. Οι περισσότεροι τον
βλέπουν με συμπάθεια ή φαίνονται γοητευμένοι από"το

ερμηνευτικές αναγνώσεις σχετίζονται με τις τρέχουσες

ψυχανάλυση, η θεωρία της λογοτεχνίας και η πολιτι
σμική ανάλυση μπορούν να μας βοηθήσουν σε νέες
αναγνώσεις; Επιδιώκοντας να δώσει απαντήσεις σε τέ
τοια ερωτήματα και να διερευνήσει τη σχέση ατομικής
ταυτότητας και κοινωνίας, καθώς και την αυτοβιογραφική ενδοσκόπηση ή την ιδιάζουσα συνύπαρξη λογο
τεχνικών ειδών, το βιβλίο έχει δύο αλληλένδετα σημεία
εκκίνησης. Το πρώτο σχετίζεται με τη σταδιακή μετά

μεγαλείο της θεϊκής του τρέλας", το οποίο τον κάνει να
εμφανίζεται ως ένα σύμβολο της ανθρώπινης αναζήτη
σης του ιδανικού. Αν κάτι αποδεικνύει ο διάλογος των
Ελλήνων ποιητών με τον "ιππότη" της Μάντσας, είναι τα

αφορά στη διαλογική σχέση εγώ και άλλου, ταυτότη

μεγάλα ρομαντικά αποθέματα της ευαισθησίας τους η

τας και κοινωνίας. Τελικός του σκοπός είναι να σκια

αναμόχλευση των οποίων από τη μορφή του υπήρξε γό
νιμη, γιατί έδωσε την ευκαιρία να γραφούν όχι λίγα ση
μαντικά ποιήματα, που πλουτίζουν τη λογοτεχνία μας».

γραφήσει τον μετασχηματισμό της ελληνικής κοινω

βαση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού από την
έννοια της κοινότητας στο άτομο, ενώ το δεύτερο

νίας και ταυτόχρονα να φωτίσει αλλιώτικα την ελληνι
κή πεζογραφία των δύο τελευταίων αιώνων.
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Το δικό pas παιχνίδι. Η ζιυή.
Το δικό pas παιχνίδι α'υσι έυσ τιαιχυίδι pc a^ies γυήσια editorIloitonopos, Παιδεία, Vya'a, ftftdnnopos.
f^ies που κάυουυ τη ζιυή pas πιο όρορφπ, πιο δηριουργική. ft ,.
στπρίζουρε έρπρσκτα, pc υψηήό αίσθπρα κοιυωυική5 euftm
ϊήήωση και pc naftos. Σσυ ρια pcyadn οράδα. Και ραζί, fteioupe
_is για έυα ρέήήου πιο αυθρώπιυο, πιο αισιόδοξο, πιο euiuxiopei
πιο όρορφο παιχνίδι, α'υαι π ζωή!
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