
Eτ�ς 77� — Aρ. �ύλλ�υ 23.247 — Iδρυτής: Γ. A. Bλά��ς Aθήνα, M. Σα��ατ� 13 — Kυριακη Πασ�α 14 Aπριλι�υ 1996 Δρα�μές 200

Oι τ�π�θετήσεις τ�υ πρωθυπ�υρ-
γ�ύ κ. K. Σημίτη, στις HΠA, ανα��ρι-
κώς με τις σ�έσεις Eλλάδ�ς και
T�υρκίας, αρ�ί��υν να διαγρά��υν έ-
να πλαίσι�, π�υ εμ�ανί�ει κάπ�ια κε-
νά και �ρισμένες αντι�άσεις, αλλά α-
διαμ�ισ�ητήτως συνιστά μίαν ενδια-
�έρ�υσα δια��ρ�π�ίηση απ! την έ-
ως τώρα πρακτική των κυ�ερνήσεων
τ�υ ΠAΣOK.

Kατ’ αρ�ήν, η πρ!ταση τ�υ κ. K.
Σημίτη για μια «�ήμα πρ�ς �ήμα» ε-
"�μάλυνση των πρ��λημάτων στ� Aι-
γαί� με την παραπ�μπή των !π�ιων
ν�μικών θεμάτων στ� Δικαστήρι� της
Xάγης, απ�τελεί, κυρίως, αντιπερι-
σπασμ! στην πρ!ταση τ�υ κ. M. Γιλ-
μά� για συν�λική αντιμετώπιση των
πρ��λημάτων με διερευνητικ! διάλ�-
γ�, στην πρώτη �άση, και σε περί-
πτωση ασυμ�ωνίας με παραπ�μπή
τ�υς σε επιδιαιτησία.

O κ. K. Σημίτης υπέδει"ε ως πρ�-
�λήματα π�υ θα μπ�ρ�ύσαν να πα-
ραπεμ�θ�ύν στη Xάγη, σταδιακώς
και !�ι υπ! μ�ρ�ή «πακέτ�υ», τα
Iμια (εάν τ� πρ!τεινε αρ�ικώς η
T�υρκία) και θέμα της υ�αλ�κρηπί-
δ�ς στ� Aιγαί�. H εκτίμηση της κυ-
�ερνήσεως είναι !τι πρ!εδρ�ς των
HΠA κ. Mπίλ Kλίντ�ν απεδέ�θη την
ελληνική θέση.

T� ερώτημα, !μως, είναι μήπως η
παραπ�μπή τ�υ θέματ�ς της υ�αλ�-
κρηπίδ�ς στ� Διεθνές Δικαστήρι�

της Xάγης, πρ�ϋπ�θέτει κατ’ ανά-
γκην μια ταυτ!�ρ�νη συμ�ωνία με
την T�υρκία και για τ� εύρ�ς των ελ-
ληνικών �ωρικών υδάτων (12 μίλια),
θέμα π�υ η κυ�έρνηση υπ�στηρί�ει
!τι δεν διαπραγατεύεται. Eίναι, !-
μως, δύσκ�λ� να �αντασθεί κανείς

ρύθμιση τ�υ πρ��λήματ�ς της υ�α-
λ�κρηπίδ�ς στ� Aιγαί� με αν�ικτ! τ�
θέμα τ�υ εύρ�υς των ελληνικών �ω-
ρικών υδάτων.

Aλλά υπήρ"αν και άλλες τ�π�θε-
τήσεις τ�υ κ. K. Σημίτη στην Oυάσι-
γκτ�ν επί θεμάτων σ�ετι��μένων,
κατά τ�ν έναν ή άλλ�ν τρ!π� με την
T�υρκία. Eιδικ!τερα, � πρωθυ-
π�υργ!ς της Eλλάδ�ς επι�ε�αίωσε
!τι στ!��ς της κυ�ερνήσεώς τ�υ εί-
ναι η απ�κλιμάκωση των ε"�πλισμών
και η δι��έτευση των σ�ετικών κ�ν-
δυλίων σε άλλ�υς τ�μείς.

H ανωτέρω θέση αναπτύ�θηκε για
πρώτη ��ρά απ! τ�ν κ. K. Σημίτη σε
συνάντησή τ�υ με τ�ν Kαγκελάρι� κ.
Xέλμ�υτ K!λ, !ταν � πρωθυπ�υργ!ς
της Eλλάδ�ς επεσήμανε τ!τε !τι η
ένταση στις σ�έσεις Eλλάδ�ς και
T�υρκίας και �ι ε"�πλισμ�ί έ��υν
αρνητικές συνέπειες στην ε�αρμ�-
γή τ�υ κ�ιν�τικ�ύ πρ�γράμματ�ς
συγκλίσεως.

Παραμένει, �έ�αια, τ� ερώτημα κα-
τά π!σ� είναι σκ!πιμ� να επαναλαμ-
�άνει κανείς με τ!σ� μεγάλη συ�ν!-
τητα τ�υς λ!γ�υς π�υ τ�ν ωθ�ύν
στην απ�κλιμάκωση των ε"�πλισμών,
πριν υπάρ"�υν καν κάπ�ιες ενδεί"εις
για άμ�λυνση της εντάσεως με την
T�υρκία και δί�ως να έ�ει δρ�μ�λ�-
γηθεί ένας διάλ�γ�ς με την Aγκυρα. 

Tέλ�ς, � κ. K. Σημίτης πρ�σέδωσε
μία πρακτική �ικ�ν�μική δυνατ!τητα
συνεργασίας της Aθήνας με την
Aγκυρα, στ� πλαίσι� της Eυρωπαϊκής
Eνώσεως, !ταν επεσήμανε σε �μιλία
τ�υ στ� Eλλην�αμερικανικ! Eπιμελη-
τήρι� !τι λ!γω της εδα�ικής επα�ής
Eλλάδ�ς και T�υρκίας, μπ�ρεί να υ-
πάρ"ει συνεργασία στην ανάπτυ"η
κ�ινών δικτύων, δημι�υργίας κ�ινών
απ�θηκευτικών �ώρων κ.λπ. H πρ�-
σέγγιση είναι ασ�αλώς ενδια�έρ�υ-
σα, αλλά τ� ερώτημα παραμένει εάν
είναι !ντως ευκταία για την ελληνική
κυ�έρνηση μια ενεργ!τερη �ικ�ν�μι-
κή παρ�υσία της T�υρκίας στη Θρά-
κη, !ταν η μει�ν�τική π�λιτική της
Eλλάδ�ς στην περι��ή αυτή είναι κυ-
ρι�λεκτικώς ανύπαρκτη. 

Δεν υπάρ�ει αμ�ι��λία, !τι τ� σύ-
στημα τ�υ κ. K. Σημίτη συγκρ�τήθηκε
εν τά�ει και εν μέρει υπ! την πίεση
της επισκέψεως τ�υ στην Oυάσι-
γκτ�ν, αλλά εάν δεν τύ�ει �υσιώδ�υς
επε"εργασίας μπ�ρεί να απ�δει�θεί
παρακινδυνευμέν�.

Kενά και αντι	άσεις

Hμερήσια Π	λιτική και Oικ	ν	μική E�ημερίδα 

T�υ K·ΣTA IOPΔANIΔH

¶ÚÔÛÊÔÚ¿: Σήμερα μα�ί με την
«K», πρ�σ�έρεται δωρεάν στ�υς ανα-
γνώστες μας και τ� πέμπτ� τεύ��ς τ�υ
θαυμάσι�υ ιστ�ρικ�ύ Aτλαντα Aρ�αίων
και Mεσαιωνικών Π�λιτισμών με θέμα
τη Pώμη.

AÊÈ¤ÚˆÌ· στ� Aγι�ν Πάσ�α. Γρά-
��υν �ι Δ. Παντερμαλής, Γ.Π. Λά��ας, π.
Γ. Mεταλλην�ς, αρ�ιμανδρίτης Aμ�. Για-

καλής, Π. T�αμαλίκ�ς, Δ. Kαψάλης, Oλγα

Σελλά και Γ. Λε�νταρίτης. (Σελ. 3-7)

«EÙ¿ HÌ¤ÚÂ˜»: A�ιέρωμα στα
κυρι!τερα μ�ναστήρια της Mακεδ�νίας.

¶ÔÏÈÙÈÎ‹: Πρ��λήματα στην κυ�έρ-
νηση Σημίτη απ! τις εσωτερικές διαμά-
�ες στ� ΠAΣOK. T�υ Γ.I. K�ντ�γιάννη

(σελ. 10). O πρ!εδρ�ς της N.Δ. κ. E�ερτ
πρ��ωρεί σε ρι�ικές αλλαγές στ� κ!μ-
μα. T�υ Γ. Tαμπακ�π�υλ�υ (σελ. 10). N.Δ.
και ΠAΣOK επικεντρών�υν την αντιπα-
ράθεση στα ε"ωτερικά θέματα (K.I.

Aγγελ�π�υλ�ς σελ. 9), ενώ η εκλ�γική
μά�η θα κριθεί στ�ν �ικ�ν�μικ! τ�μέα
(Στ. Z�ύλας, σελ. 8).

EÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹: O A. Πα-

πα�ελάς γρά�ει για τα απ�τελέσματα
(θετικά και αρνητικά) της επίσκεψης Ση-
μίτη στην Oυάσιγκτ�ν, ενώ � Aλκης

K�ύρκ�υλας παρ�υσιά�ει τα δύ� πρ!-
σωπα της T�υρκίας για τις σ�έσεις Aθη-
νών – Aγκυρας (σελ. 11). O K. Παπαδι�-

��ς αναλύει τα αίτια της ελληνικής απ�-
τυ�ίας στ� Σκ�πιαν!. (Σελ. 11)

KÔÈÓˆÓ›·: Kαλ�στημένα κυκλώμα-
τα λυμαίν�νται εγκαταλειμμένα μ�να-
στήρια δι��ετεύ�ντας στ� εμπ!ρι� σπά-
νιες �υ�αντινές εικ!νες. Tης E. Xατ�ηϊω-

αννίδ�υ (σελ. 14). H I. Xαραλαμπ�π�ύλ�υ

(σελ. 15) μας κ�ιν�π�ιεί την πρ!θεση
της π�λιτείας να θεσπίσει ένα «δια�α-
τήρι�» εργασίας για την Eυρώπη.

OÈÎÔÓÔÌ›·: H ε��ρία εντείνει τ�υς
ελέγ��υς για την αντιμετώπιση της ��-
ρ�δια�υγής. T�υ Aν. Kαραμήτσ�υ (σελ.
34). Aνησυ�ία στις Bρυ"έλλες για την
π�ρεία της �ικ�ν�μίας μας. Συνέντευ"η
τ�υ κ. Xρήστ�υ Παπ�υτσή στην Eιρήνη

Xρυσ�λωρά (Σελ. 40).

MfiÓÈÌÂ˜ ÛÂÏ›‰Â˜: Bι�λί� (σελ.
22-23), Iδέες (σελ. 21), Aρ�ιτεκτ�νική
(σελ. 19), Kριτική (σελ. 20), Eκκλησία
(σελ. 7), Π!λη (σελ. 24), Yγεία (σελ. 26),
Mαγειρική και Oίν�ς (σελ. 27), Kήπ�ς
(σελ. 25), Aθλητικά (σελ. 30-31).

ΣHMEPA

ΣXOΛIO

Συντ�νισμένες πρ�σπάθειες και μέτρα πα-
ρέμ�ασης στην αγ�ρά σ�εδιά�ει τ� �ικ�ν�μικ!
επιτελεί� της κυ�έρνησης για τ� διάστημα α-
μέσως μετά τ� Πάσ�α, με στ!�� να ε"ισ�ρρ�-
πήσει τις τελευταίες αρνητικές ε"ελί"εις στην
�ικ�ν�μία και ιδίως στ� μέτωπ� τ�υ πληθωρι-
σμ�ύ. Eτσι, στ� �ικ�ν�μικ! επιτελεί� της κυ-
�έρνησης πιστεύ�υν !τι τ� κλίμα στην αγ�ρά
μπ�ρεί να αλλά"ει και η �ικ�ν�μική π�λιτική
να κερδίσει πάλι την εμπιστ�σύνη των παρα-
γωγικών τά"εων, π�υ σήμερα �αίνεται να έ�ει
�αθεί.

Στα άμεσα μέτρα παρέμ�ασης, τα �π�ία με-
λετά σύμ�ωνα με πληρ���ρίες � υ�υπ�υργ!ς
Aνάπτυ"ης Mι�. Xρυσ���ΐδης, περιλαμ�άν�-
νται η κατάργηση της πώλησης αγρ�τικών
πρ�ϊ!ντων με πρ�μήθεια, η έκδ�ση τιμ�λ�-

γίων πώλησης απ! τ�υς παραγωγ�ύς, η ανα-
δι�ργάνωση των κεντρικών αγ�ρών κ.ά. Oλα
αυτά �έ�αια τα ακ�ύσαμε και άλλ�τε αλλά α-
π�τέλεσμα δεν είδαμε. Σκ�π!ς είναι η ανάπτυ-
"η τ�υ ανταγωνισμ�ύ και η συγκράτηση των α-
νατιμήσεων, πρ�κει-
μέν�υ να ανα�αιτι-
σθεί η άν�δ�ς τ�υ
πληθωρισμ�ύ τ� συ-
ντ�μ!τερ� δυνατ!.
H ανα�ωπύρωση τ�υ
πληθωρισμ�ύ είναι
�ανερ! !τι θέτει σε
άμεσ� κίνδυν� �λ!-
κληρ� τ� πρ!γραμμα
ε"υγίανσης και σύ-
γκλισης της �ικ�ν�-

μίας και τ� γεγ�ν!ς αυτ! είναι �αρακτηριστικ!
!τι επισημαίνεται αν�ικτά πλέ�ν στην ελληνι-
κή κυ�έρνηση, απ! τις Bρυ"έλλες. O Eλληνας
επίτρ�π�ς Xρ. Παπ�υτσής, σε συνέντευ"ή τ�υ
σήμερα στην «K», επισημαίνει ακρι�ώς τις

ανησυ�ίες της
Eυρωπαϊκής Eνω-
σης, για την π�ρεία
τ�υ πληθωρισμ�ύ
και της ελληνικής
�ικ�ν�μίας. (Σελ. 40)

H υπ!θεση τ�υ
πληθωρισμ�ύ, παρ’
!τι επισήμως απ!
την κυ�έρνηση α-
π�δίδεται σε συγ-
κυριακ�ύς λ!γ�υς,

η αλήθεια είναι !τι ��είλεται σε π�λλές διαρ-
θρωτικές αδυναμίες της ελληνικής �ικ�ν�-
μίας και ελλείψεις της �ικ�ν�μικής π�λιτικής.
H συνε�ής επιτά�υνση τ�υ τιμαρίθμ�υ τ�
1996, δεν είναι καθ!λ�υ άσ�ετη με τις αυ"ή-
σεις των εμμέσων �!ρων και των δημ�σίων
τιμ�λ�γίων π�υ σημειώθηκαν τ�υς τελευταί-
�υς μήνες, �ύτε ανε"άρτητη απ! τις απαρά-
δεκτες υπερ�άσεις στην εισ�δηματική π�λιτι-
κή τ�υ δημ�σί�υ τ�μέα.

Oι τ�μές π�υ απαιτ�ύνται για την αλλαγή
τ�υ τ�πί�υ στην �ικ�ν�μία, θα πρέπει να α-
��ρ�ύν σε !λα τα μέτωπα, !πως υπ�στηρί�ει
� υπ�υργ!ς Oικ�ν�μικών Aλ. Παπαδ!π�υλ�ς
και να συν�δεύ�νται απ! ισ�υρές μεταρρυθ-
μίσεις στ�ν ευρύτερ� �ώρ� τ�υ δημ�σί�υ.
(Σελ. 35, 36)

Oι Bρυ�έλλες ανnσυ�	ύν...
Eπισημαίν	υν στην κυέρνηση τ	υς κινδύν	υς π	υ πρ	καλ	ύνται απ� τ	ν πληθωρισμ�

Δεύτε, πρώτ	ι
και δεύτερ	ι
Πάσ�α ιερ�ν ημίν σήμερ	ν αναδέδεικται

Oσ� κι αν � �ρ
ν�ς καταπ�νεί και
�θείρει ήθη και αισθήματα· 
σ� κι
αν τ� ειδωλ�λατρευ
μεν� δ
γμα
μιας υλ��ρ�σύνης ατ�μιστικής και
καταναλωτικής απειλεί να α�αιρέ-
σει απ
 τ�ν άνθρωπ� 
,τι ακρι�ώς
συνιστά την �ν�μαστική τ�υ α�ία
και δια��ρά, τ� λ
γ� και τ� πνεύ-
μα, τ� Πάσ�α παραμένει λαμπρ
τα-
τ� σημεί� παρηγ�ριάς και αντ��ής,
σταθμ
ς ελπίδας και παράδειγμα
κατανίκησης αυτ�ύ π�υ �αίνεται α-
μά�ητ�.

Eν εκκλησίαις, αλλά και στης ελευ-
θερωμένης �ύσης τ�υς να�ύς, στην
αν�ι�τ�σύνη ακρι�ώς και υπ
 τ�ν
«καθαρ
τατ�ν ήλι�», η νικη�
ρ�ς
τελετή της Aναστάσεως (σαν ένας
κ
μπ�ς π�υ δένει τις επιθυμίες τ�υ
ανθρώπ�υ να ανταρτέψει τ
σ� ενα-
ντί�ν τ�υ �ρ
ν�υ 
σ� και εναντί�ν
της πε"
τητας και τ�υ σκυμμέν�υ
�ί�υ), έ�ει τη μαγική δυνατ
τητα να
απευθύνεται σε κάθε πρ
σωπ� �ε-
�ωριστά, ακεραιωμέν� και υψωμέν�
στην πνευματικ
τητά τ�υ, αλλά και
συγ�ρ
νως, στην ανθρώπινη κ�ιν
-
τητα, αντιμετωπί"�ντάς την ως σύ-
ν�λ� συνειδήσεων και 
�ι ως αγέλη

αυτ�σπαρασσ
μενη. «Πρώτ�ι και
δεύτερ�ι», «πλ�ύσι�ι και πένητες»,
«εγκρατείς και ράθυμ�ι», «νηστεύ-
σαντες και μη νηστεύσαντες», κα-
λ�ύνται να πασ�άσ�υν, ψυ�ή τε και
σώματι: «η τράπε"α γέμει, τρυ�ήσα-
τε πάντες». Nα μεταλά��υν τ� σαρ-
κωμέν� Λ
γ�, να συγ�ωρήσ�υν, ν’
αγαπήσ�υν και ν’ αγαπηθ�ύν. Nα
περιπτυ�θ�ύν αλλήλ�υς.

Διπλή η επιμ�νή των αναστάσιμων
ύμνων και κατη�ητικών λ
γων: α�ε-
ν
ς απευθύν�νται αμερ
ληπτα πρ�ς
πάντας, α��ύ καλ�ύν στην τερπνή
ε�ρτήν ε�ρτών τ� γέν�ς των ανθρώ-
πων, αίρ�ντας παραδειγματικά τ�υς
�ραγμ�ύς π�υ τ� κατακερματί"�υν
και τ� παραδίδ�υν στην ε�θρ
τητα·
α�ετέρ�υ συνιστ�ύν και επι�άλλ�υν
τη συναδέλ�ωση, τη συγνώμη, την
αλληλεγγύη, τη συμπάθεια. Kαι τ�
πνεύμα αυτής της επιμ�νής –π�υ δεν
διασώ"εται πάντ�τε μέσα στ� γράμ-
μα και τ�υς τύπ�υς– είναι 
,τι πι�
�ιλάνθρωπ�. Kαι ταυτ
�ρ�να, 
,τι
πι� ανατρεπτικ
.

Xριστ
ς Aνέστη, συνέλληνες. Πά-
σ�α ιερ
ν ημίν σήμερ�ν αναδέδει-
κται. H εις Aδυ Kάθδς. Tέλη 17υ αιώνα. Aυγτέμπερα σε �ύλ, πρετιμασία σε ύ	ασμα. 38,7X29,2 εκ. Mυσείν Mπενάκη.

Aισθητή ανατίμηση παρ�υσιά�ει τ�υς τελευταί�υς μή-
νες η δρα�μή, έναντι των �ασικών ευρωπαϊκών ν�μισμά-
των. H ε&έλι&η αυτή είναι απ�τέλεσμα της αύ&ησης τ�υ
πληθωρισμ�ύ, π�υ �δηγεί αναπ�'ευκτα σε μια π�λιτική
ενίσ�υσης της σκληρής δρα�μής απ� την Tράπε�α της
Eλλάδ�ς. Σκ�π�ς της κεντρικής τράπε�ας, είναι να πε-
ρι�ρίσει τις πληθωριστικές πιέσεις με τις παρεμ�άσεις
της στις συναλλαγματικές ισ�τιμίες, έτσι ώστε να απ�-
'ευ�θεί μία γενικ�τερη εκτρ�πή τ�υ στ���υ π�υ έ�ει
θέσει η κυ�έρνηση για τ�ν πληθωρισμ� τ� 1996. (Σελ. 33)



¶¿Û¯· ÙÔ EÏÏËÓÈÎfiÓ! H
Î·ı·˘Ùfi ÁÈÔÚÙ‹ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡ÓË˜ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Ë

AÓ¿ÛÙ·ÛË – ÁÈ· ÙÔ˘˜ «„˘¯ÚÔ‡˜»
KÂÓÙÚÔÂ˘Úˆ·›Ô˘˜, ÙÔ «ıÂ›ÔÓ» ‚¿ÚÔ˜ ÛÙ·
XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·! °È· Ì·˜ ÙÔ˘˜ «ıÂÚÌÔ‡˜»
ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜, ÙÔ ı·‡Ì· ÙË˜ Ó›ÎË˜ Â› ÙÔ˘
ı·Ó¿ÙÔ˘, Û˘ÓÙÚÔÊÂ˘Ì¤ÓÔ ÌÂ ÙÔ
ÌÔ˘ÌÔ‡ÎÈ·ÛÌ· ÙË˜ Ê‡ÛË˜, ÌÂ ÙËÓ
¿ÓÔÈÍË, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÓÂ›ÚÔ˘ Î·È ÙË˜
ÂÏ›‰·˜, ÙË˜ Á¤ÓÓËÛË˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÛÂ
ÏÈ‚¿‰È·, Î¿ÌÔ˘˜ Î·È ‚Ô˘ÓÔÏ·ÁÈ¤˜...

M·ÁÂ˘ÙÈÎfi ÙÔ «ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi»
ÙË˜ MÂÁ·ÏÔ‚‰ÔÌ¿‰·˜ – ¤Ó·
«‰Ú¿Ì·» Û’ ÂÔ¯¤˜, ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓÔ

·fi Ì¤Ú· ÛÂ Ì¤Ú·, ÌÈ· ÔÚÂ›· ÛÙËÓ
«ÈÛÙÔÚ›·» Ô˘ ÛÂ Î·ÏÂ› Ó· Û˘Ì¿Û¯ÂÈ˜.
AÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È «ıÚ‹ÛÎÔ˜» ‹ «ÙË˜
ÂÎÎÏËÛ›·˜», ·Ú·Û‡ÚÂÛ·È ·fi ÙËÓ
·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Ë Î¿ıÂ
«MÂÁ¿ÏË» Ì¤Ú·, Ù·ÍÈ‰Â‡ÂÈ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÓÔ˘
ÛÙ· ¤ÙÚÈÓ· ÛÙÂÓ¿ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· fiÔ˘
ÂÎÙ˘Ï›¯ıËÎÂ ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
‰Ú¿Ì·, Ë ı˘Û›· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ı˘Û›·, Ì·
ÚÔÛÊÔÚ¿...

YÌÓˆ‰›Â˜ Ô˘ Ì·ÁÂ‡Ô˘Ó, ÌÈ·
ÁÏÒÛÛ· ·fiÏ˘Ù· ÔÈËÙÈÎ‹ ÎÈ ¤Ó·
Ì¤ÏÔ˜ Ô˘ Á·ÏËÓÂ‡ÂÈ, Ô˘ ÛÂ Î¿ÓÂÈ

Ó· ÓÈÒıÂÈ˜ Ù·ÂÈÓ¿ ÙËÓ «·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ·»
ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ‡·ÚÍË˜ – ·ÏÏ¿ ÙÈ
·Ú¿ÍÂÓÔ, Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ «ÂÏ›‰·» fiÙÈ fiÏ· ‰ÂÓ
ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Â‰Ò, ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÂ‚Ô˜ Ô˘
·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ «ÂÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ» ÛÔ˘ ÎÚ‡‚ÂÈ
Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙËÓ ·¯Ù›‰· ÙÔ˘ «¿ÏÏÔ˘»...

MÔÚÂ›˜ Ó· «Í¤ÚÂÈ˜», ÌÂ ÙËÓ
‚È·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘; K·È,
Î˘Ú›ˆ˜, ı¤ÏÂÈ˜ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Ó·

«Í¤ÚÂÈ˜»; ¶ÔÈÔ˜, Ù¿¯·ÙÂ˜, Â›Ó·È ÙfiÛÔ
‰˘Ó·Ùfi˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË
(‚·ıÈ¿ Ì¤Û· ÙÔ˘ – ·˜ ÌËÓ ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁÂ›...)
ÙË˜ ·‚Â‚·ÈfiÙËÙ·˜;

¶¿Û¯· ÙÔ EÏÏËÓÈÎfiÓ –  ÛÂ
fiÏÂÈ˜ ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿
Î·È ÙËÓ ÂÍÔ¯‹! H ·ÚÁ›·, Ô˘ ‰›ÓÂÈ

ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ «AıËÓ·›Ô˘˜» Ó·
Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
Â·Ú¯›·! MÈ· Ù¿ÛË «ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜» ÛÙÔÓ
ÙfiÔ ÙË˜ Óˆ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ
¯ÚfiÓˆÓ,  ÌÈ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ Ì·Ó›·˜ (ÂÍ
·Ó¿ÁÎË˜...) ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎÒÓ
¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· «Î·Ù¿ÏË„Ë» ÙˆÓ ¿ÛÙÂˆÓ Û’
·Ó·˙‹ÙËÛË Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È «·Ó¤ÛÂˆÓ» – Ô˘

ÛÂ Ï›ÁÂ˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜  ¤ÁÈÓ·Ó  ‚Úfi¯Ô˜  Î·È
·ÂÏÈÛ›·, ¿Á¯Ô˜ Î·È „˘¯ÔÏ¿ÎˆÌ·!

¶Ò˜ Ó· Ù’ ·ÓÙ¤ÍÂÈ˜ ÙÔ ÙfiÛÔ
«Û‡Á¯ÚÔÓÔ» ÙË˜ ·ÓˆÓ˘Ì›·˜, ÙÔ
‰ÔÏÔÊÔÓÈÎfi Î˘Ó‹ÁÈ ÙË˜ ÒÚ·˜ Î·È ÙË˜

«ÂÈÙ˘¯›·˜», ÙÔ «ÔÏÈÙÈÛÌ¤ÓÔ» Î·ıÂÛÙÒ˜
Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÂ...
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È «‰Â›ÎÙÂ˜», ÙÔ˘˜
ÁÂÈÙfiÓÔ˘˜ ÛÂ «Û˘ÁÎ¿ÙÔÈÎÔ˘˜» ÎÏÔ˘‚ÈÒÓ,
ÙËÓ ·Ï‹ Î·ÏËÌ¤Ú· ‹ Î·ÏËÛ¤Ú· ÛÂ
‚È·ÛÙÈÎfi ÎÔ‡ÓËÌ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡, Û·Ó
‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÛ·È ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÙË˜
ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎ›·˜ ÌÂ ÙÔÓ «‰ÈÏ·Ófi», Ô˘ ‰ÂÓ
Í¤ÚÂÈ˜ Î·Ï¿ Î·Ï¿ Ô‡ÙÂ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘...

•·Ó·Á¤ÌÈÛ·Ó ÔÈ ÂÎÎÏËÛ›Â˜
–È‰›ˆ˜ ÙÔ‡ÙÂ˜ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜– Î·È ‰ÂÓ
Í¤ÚÂÈ˜ ·Ó Â›Ó·È «ÈÛÙÔ›» ‹

·ÂÏÈÛÌ¤ÓÔÈ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·ÁˆÓÈˆ‰Ò˜
ÌÈ· Î¿ÔÈ· «›ÛÙË», ·ÊËÌ¤ÓÔÈ Ó· ÙÔ
‰È·ÙÚ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿, ‹ Î·Ï˘ÙfiÌÂÓÔÈ
›Ûˆ ·fi «ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ» – Ù· 12
E˘·ÁÁ¤ÏÈ·, Ë ™Ù·‡ÚˆÛË, Ë AÔÎ·ı‹ÏˆÛË,
Ô EÈÙ¿ÊÈÔ˜, Ë AÓ¿ÛÙ·ÛË...

™ÎÔ‡Ú· Ù· ÎÂÚÈ¿ ÙË˜
MÂÁ·ÏÔ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ¿ÛÚÂ˜ ÔÈ
Ï·Ì¿‰Â˜ ÙË˜ AÓ¿ÛÙ·ÛË˜, Ì¤¯ÚÈ Î·È

ÙËÓ MÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ ÙˆÓ
ÎfiÎÎÈÓˆÓ ·˘ÁÒÓ ÙË˜ §·ÌÚ‹˜, ÙÔ
ÎÚ¤Ì·ÛÌ· ÙÔ˘ ‚·Ï¤ ÛÙ· Î·ÊÂÓÂ›·,
MÂÁ¿ÏË ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ Ì‹ÙÂ Î·ÚÊÒÓÔ˘ÌÂ
Ì‹ÙÂ Í˘ÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, Î·È Ë ÓËÛÙÂ›· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ
Ì¤Ú· ·fiÏ˘ÙË – Ë Î¿ı·ÚÛË „˘¯‹˜ Î·È
ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ «ı·‡Ì·ÙÔ˜»!

EıÈÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Ì·˜,
Ô˘ Ù· ÙËÚÔ‡ÌÂ (¤ÛÙˆ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÔ¯‹
Î·È ÙÈ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂÈ˜ ÙÔ˘

«Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘»...) – Î·È Ó· Ù· ÙËÚÔ‡ÌÂ, Ó· Ù·
‰È·Ê˘Ï¿ÙÙÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Ù· ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ
ÛÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜! AÓ ·ÎfiÌË Ë
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ
‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆ˜ Î·È ·ÓÙÔ¯‹˜, ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÔÊÂ›ÏÂÙ·È Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ
ÛÂ‚·ÛÌfi ÙÔ˘ Âı›ÌÔ˘! EıÓË Î·È Ï·Ô› Ô˘
·ÂÌfiÏËÛ·Ó Ù· ¤ıÈÌ· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜,
·Û¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Û’ ¤Ó·
Ù·Ú·ÁÌ¤ÓÔ Û‹ÌÂÚ· ‰›¯ˆ˜ ÂÏ›‰· ÁÈ· Ù’
·‡ÚÈÔ. K·È ÁÈ· Ó· Ù· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, ı¤ÏÂÈ
ÚÔÛ¿ıÂÈ·...

™Â È¿ÓÂÈ Ë „˘¯‹ ÛÔ˘ ÛÙ·
ÌÈÎÚ¿ ¯ˆÚÈ¿, Ó· ‚Ï¤ÂÈ˜ ÂÎÎÏËÛ›Â˜
¯ˆÚ›˜ ·¿‰Â˜ – ·ÎfiÌË Î·È

¶·Û¯·ÏÈ¿ÙÈÎ·! EÓ·˜ ·¿˜ (¿ÏÏÔÙÂ Ë „˘¯‹
ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ì·˜...) ÁÈ· 10 ‹ Î·È 15 ¯ˆÚÈ¿,
Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ
E˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ÛÙÔ ¤Ó· Î·È ÌÂÙ¿ ÌÂ Ù’ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ
‹ ÙÔ Ù·Í› ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ó· ÂÚÈÔ‰Â‡ÂÈ ÛÙ’
¿ÏÏ·, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜
«Á‡Ú·˜» Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiÏË ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜. £Ï›„Ë...

N· Ê‡ÁÔ˘Ó ÈÂÚÂ›˜ ·fi ÙÈ˜
ÌÂÁ¿ÏÂ˜ (Î·È ÏÔ‡ÛÈÂ˜!)
MËÙÚÔfiÏÂÈ˜, ÂÎÂ› fiÔ˘

ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Ó, Î·È Ó· ¿ÓÂ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, Ó’
·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜
ÂÎÎÏËÛÈ¤˜, Ó· «˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó» ÙÔ ÓÔ›ÌÈÔ
Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂıÂ› –
ıÏÈ‚ÂÚfi ÙÔ ı¤·Ì· Î·È ÙÔ ·ÎÚfi·Ì·, ¤Ú˘ÛÈ
Ù¤ÙÔÈÂ˜ Ì¤ÚÂ˜, ÛÂ ¯ˆÚÈfi ÙË˜ AÚÎ·‰›·˜ Ë
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ AÓ¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ÙÔ
«XÚÈÛÙfi˜ AÓ¤ÛÙË» Ó·... ‚Á·›ÓÂÈ ·fi
Ì·ÁÓËÙÔÊˆÓËÌ¤ÓË Î·Û¤Ù·, ·ÏÈfiÙÂÚË˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜... £Ï›„Ë!

N· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Ù· ¤ıÈÌ¿
Ì·˜, ˆ˜ ÎfiÚËÓ ÔÊı·ÏÌÔ‡! N·
ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡ÛÔ˘ÌÂ ÛÙ· ‰ÈÎ¿ Ì·˜

·È‰È¿ ÙÈ˜ ÌÈÎÚÔ¯·Ú¤˜ Î·È ÙÔ «¯ÚÒÌ·»
·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ – ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ ÙˆÓ ·‚ÁÒÓ,
ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ EÈÙ·Ê›Ô˘, ÙÔ «Î·Ïfi
ÓÙ‡ÛÈÌÔ» ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙË˜ AÓ¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ÙËÓ
ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÌÂ ÙÈ˜
Ï·Ì¿‰Â˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ (ÔÈ ÈÔ ÈÙÛÈÚÈÎ¿‰Â˜ ÌÂ
ÙÔ ÔÏ‡¯ÚˆÌÔ «Ê·Ó·Ú¿ÎÈ») – ÚÔÛÔ¯‹,
ÌfiÓÔ, ÁÈ·Ù› ·fi ÙË ÊÏfiÁ· Î·›ÂÈ ÙÔ
Û˘ÚÌ¿ÙÈÓÔ «È¿ÛÈÌÔ»!) ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙË˜
EÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ «XÚÈÛÙfi˜ AÓ¤ÛÙË»!

AÏ‹ıÂÈ·, ÙfiÛË È· Ë
«‚È·Û‡ÓË» ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜
Ì·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ

(ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË, Û‡ÌÊˆÓÔÈ – ·ÏÏ¿ Î·È Ë Ì¿Ó·
ÌÔ˘ ‰Ô‡ÏÂ˘Â...) ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌËÙ¤Ú· Ó·
‚¿„ÂÈ ·˘Á¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ó· „‹ÛÂÈ ÌÈ·
Ù¿‚Ï· ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ· (ÌÂ ·ÏÈÛ›‚·!) Ó·
ÌÔÛ¯ÔÌ˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ; AÎfiÌË Î·È Ù·
Ï·ÌÚÈ¿ÙÈÎ· ·‚Á¿ ·ÁÔÚ·ÛÌ¤Ó· ·fi ÙÔ...
‰ÈÏ·Ófi ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, Ì·˙› ÌÂ Ù·
Ù˘ÏÈÁÌ¤Ó· ÛÂ ÛÂÏÔÊ¿Ó ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ· ÌÂ...
«ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹ÍË˜» ÛÙË Û˘ÛÎÂ˘·Û›·;

MÂ ÙËÓ... ‚ÂÏfiÓ· ÙÔ˘
ÏÂÍ›Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ÁÈ·ÁÈ¿˜, Ì’ ¤Ì·ıÂ Ô
·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ Ó· «Á˘Ú›˙ˆ» Ù·

·ÚÓ›ÛÈ· ·ÓÙÂÚ¿ÎÈ·, Ó· Ù· ÍÂÏ¤Óˆ Î·È Ó·
Ù· ‰¤Óˆ «ÏÂÍÔ‡‰·» ÁÈ· Ó· Ù·
˙ÂÌ·Ù›ÛÔ˘ÌÂ, ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙË˜

·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙË˜ Ì·ÁÂÈÚ›ÙÛ·˜ Ô˘ ¿ÓÙ·
ÙË ÊÙÈ¿¯Ó·ÌÂ Ì·˙› ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘
MÂÁ·ÏÔÛ¿‚‚·ÙÔ˘ – ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘,
‚Ú·ÛÌ¤ÓË ÌÂ ÙËÓ ÓÙÔÌ¿Ù·
(ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Î‹ Ë Û˘ÓÙ·Á‹!) Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ
Ô˘ ·¤ÌÂÓÂ ‹Ù·Ó ÙÔ ·‚ÁÎfiÎÔÌÌ·, ÌÂ ÙÔ
Ô˘ Á˘Ú›˙·ÌÂ ·fi ÙËÓ EÎÎÏËÛ›·...

N· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÛÙ· ·È‰È¿ «Î¿ÙÈ
Ó· ’¯Ô˘Ó» Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È (Î·È Ó·
ÙËÚÔ‡Ó ÎÈ ·˘Ù¿, ÌÂÙ·Ê¤ÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ

ÛÙ· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ·È‰È¿!) ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹
Ì·˜! EÓ·˜ Î‡ÎÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÙË˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È – ¿ÏÏˆÛÙÂ, Ù›ÔÙÂ ÙÔ
ÈÔ «Û‡Á¯ÚÔÓÔ», ·fi ÙÔ... ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi!

¶¿Û¯· ÙÔ EÏÏËÓÈÎfiÓ! MÂ
Ô‚ÂÏ›· ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, „ÈÏÔÙÛ›ÌËÌ·
¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÛÔ‡‚Ï· (ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ ÁÈ·

ÌÂÁ¿ÏË ÔÚÂ›·, ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ... Á‡ÚÈÛÌ· ·fi
¤Ó· ÌfiÓÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ÌÂÏ¿˜! T· ·È‰È¿,
ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ı·...
Ï·Î›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Î·È Ù·
ËÏÂÎÙÚÈÎ¿ «ÌÔÙÂÚ¿ÎÈ·» Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì·˜
ÚÔ‰›‰Ô˘Ó Î¿Ô˘ ÛÙË Ì¤ÛË...), ÌÂ˙Â‰¿ÎÈ·,
ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Î·È ÎÚ·Û›, ˙·Ï¿‰· ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ
(·˜ ÂÏ›ÛÔ˘ÌÂ Ó· ÌË ‰È·„Â˘ÛıÂ› Ë EMY!)
Î·È Ù·... ‰ÈÏ·Ó¿ Ú·‰ÈÔÌ·ÁÓËÙfiÊˆÓ· ÌÂ
Ù· ‰ËÌÔÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ‰È··ÛÒÓ...

¶¿Û¯· ÙÔ EÏÏËÓÈÎfiÓ! KÈ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÈ˜ «Ú›˙Â˜» – ·ÎfiÌË ÎÈ
·˘ÙÒÓ Ô˘ ÔÈ «Ú›˙Â˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È

ÙfiÛÔ ‚·ıÂÈ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·È
«‚ÔÏÂ‡ÔÓÙ·È» ÛÂ ÊÈÏÈÎ¿ Û›ÙÈ· ÛÙËÓ
Â·Ú¯›·, ‹ ¤¯Ô˘Ó «ÂÓÛˆÌ·ÙˆıÂ›» ÎÈ ·fi
«ÛfiÁ·ÌÚÔÈ» ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ›
ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙË˜... Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘˜!

¶¿Û¯· ÙÔ EÏÏËÓÈÎfiÓ Î·È
AÓÔÈÍË Ë ˙ˆÔÁfiÓ·! A˜ ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ
›Ûˆ ÙÈ˜ ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚ›Â˜, ÙÈ˜ ÁÎÚ›ÓÈÂ˜

Î·È ÙÈ˜ ÌÈ˙¤ÚÈÂ˜, ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ù· ¯¿ÏÈ·
ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÈ˜ ÂÌÏÔÎ¤˜ ÛÙ· ÂıÓÈÎ¿
ı¤Ì·Ù·, ÙÈ˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·ÓÙÚ›ÏÏÈÂ˜, ÙÈ˜
Û˘ÓˆÌÔÛ›Â˜ Î·È ÙÈ˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜, Ù· «ÎÔ˘ÎÈ¿»
Î·È ÙÈ˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜, ÙÈ˜
ÛÊ˘ÁÌÔÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ – ¤¯Ô˘ÌÂ ÁÈ· fiÏ· ÙÔ‡Ù·
Î·ÈÚfi, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ «ÌfiÓÈÌË
Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·» Ô˘ Ì·˜ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó
¯ÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ· ÙÒÚ·!

K·Ï‹ AÓ¿ÛÙ·ÛË – ÁÂÓÈÎÒ˜...
ı·ÓÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÔ˘ÏÔ˜
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K A Θ E  K Y P I A K H
T� δειν� άθλημα

της Π�λιτικής

«Eλλην�τρ�π�ς Π�λιτική» είναι � τίτ-
λ�ς τ�υ νέ�υ ιλί�υ τ�υ Xρ. Γιανναρά
π�υ κυκλ���ρεί απ� τις εκδ�σεις Iκα-
ρ�ς. Πρ�κειται κυρίως για τις επι�υλί-
δες τ�υ στην «K» και ελά�ιστα κείμενα
σε άλλα έντυπα. Eτσι συγκεντρωμένα
τα κείμενα αυτά επιεαιών�υν κάτι
π�υ �έραμε, �τι η γρα�ή (τ� είδ�ς της
γρα�ής) είναι η μ�νη είδηση π�υ απ�-
μένει στις ε�ημερίδες. Kαι κάτι π�υ δεν
�έραμε ή είναι δύσκ�λ� να τ� διαπιστώ-
σεις �ταν κάθε δ�μάδα διαά!εις τ�
κείμεν� κάπ�ι�υ. H καταπληκτική εν�-
τητα ύ��υς και σκέψης (αυτά τα δύ�
πάνε μα!ί), π�υ �αρακτηρί!ει αυτές τις
επι�υλίδες.

Yπάρ�ει ένας «σκληρ�ς πυρήνας»
σκέψης π�υ εκρήγνυται πρ�ς διά��ρες
κατευθύνσεις (ανάλ�γα με τα ερεθί-
σματα της επικαιρ�τητας), αλλά παρα-
μένει � ίδι�ς. Eτσι η Π�λιτική, την �π�ία
κάπ�υ απ�καλεί «ιερή λέ�η» αντιδια-
στέλλεται απ� την αγ�ραία π�λιτική
των π�λιτικών και μεταάλλεται σε στά-
ση, ταυτ�σημη και ενιαία, έναντι πλή-
θ�υς �αιν�μένων. Aπ� αυτή την άπ�ψη
είναι πράγματι αδιαν�ητ�ς � ρ�λ�ς τ�υ
«επαγγελματία π�λιτικ�ύ», επειδή ακρι-
ώς η π�λιτική, με την ένν�ια τ�υ Xρ.
Γιανναρά, είναι � πι� ακατάλληλ�ς �ρ�ς
για να �αρακτηρίσει ένα επάγγελμα.

Eτσι η Π�λιτική διαπλέκεται πρώτα
με τ�ν ίδι� τ�ν εαυτ� της γιατί είναι π�-
λιτική πρά�η (μέ-
γιστη) η ταυτ�τη-
τα της π�λιτικής,
� τρ�π�ς με τ�ν
�π�ί� ασκείται
και τ� περιάλ-
λ�ν (ν�μικ� ή κ�ι-
νωνικ�) στ� �-
π�ί� ασκείται. Για
τ� «δειν�ν άθλη-
μα της Π�λιτι-
κής» μας μιλάει �
Xρ. Γιανναράς και ��ι για την π�λιτική
π�υ ε�αντλείται (και δυστυ�ώς θαυμά-
!εται) σ’ ένα καθημεριν� κ�μματικ�
«τερτίπι».

Yπάρ�ει η «π�λιτική κ�υλτ�ύρα»,
π�υ δεν ε�αρτάται τ�σ� απ� τη μικρή
ή μεγάλη παιδεία τ�υ π�λιτικ�ύ, αλλά
πρέπει επιτέλ�υς να δε�θ�ύμε �τι άλ-
λ�ι π�λιτικ�ί την έ��υν και άλλ�ι ��ι.
Aλλ�ι έ��υν τ� �άρισμα να αντιλαμά-
ν�νται συν�λικά τα π�λιτικά πράγμα-
τα, να απ�δέ��νται τη θέση τ�υ
Aλλ�υ, ως συστατικ� στ�ι�εί� της π�-
λιτικής και άλλ�ι τα λέπ�υν απ� τ� ύ-
ψ�ς τ�υ δικ�ύ τ�υς ματι�ύ. Φ�άμαι
�τι δεν τ� κάν�υν απ� εγωκεντρισμ�
(�πως συ�νά τ�υς κατηγ�ρ�ύμε), αλ-
λά απ� μια περίεργη α�έλεια, �τι αυτ�

π�υ δεν λέπ�υμε, δεν υπάρ�ει.
Aλλά γιατί ελλην�τρ�πη π�λιτική;

Π�ι�ς Eλληνας π�λιτικ�ς (ή και π�λί-
της) θα δε��ταν �τι η π�λιτική τ�υ δεν
είναι ελλην�τρ�πη; Oπως �μως και για
την π�λιτική έτσι και για τ� «ελλην�-
τρ�πη» �ι σημασίες δεν είναι δι�λ�υ
αυτ�ν�ητες. Mέν�ντας στ�ν τίτλ� τ�υ
ιλί�υ και σε κλίμα κρίσεως ως πρ�ς
την εθνική μας ταυτ�τητα, θα ν�μι!ε
κανείς �τι μας πρ�τρέπει σε μια εθνικι-
στική κατεύθυνση. Δι�λ�υ.

Eθνική ταυτ�τητα έ��υμε. Eίναι �λα
αυτά π�υ την καθ�ρί!�υν: η κ�ινή
γλώσσα, τ� κ�ιν� έδα��ς, η κ�ινή ή ε-
πικρατ�ύσα θρησκεία, �ι κ�ινές παρα-
δ�σεις, � κ�ιν�ς �ικ�ν�μικ�ς ί�ς, π�υ
παρά τη μεγάλη διασπ�ρά τ�υ ε�ακ�-
λ�υθεί να είναι εθνικ�ς. Oλα αυτά τα έ-
��υμε και είμαστε διατεθειμέν�ι να τα
υπερασπισθ�ύμε. Eίναι αυτά π�υ π�λ-
λές ��ρές (απ� έλλειψη αυτ�πεπ�ίθη-
σης) μας ταλαιπωρ�ύν με ��ίες και
αυτά ακριώς μας πρ�τρέπ�υν σε εθνι-
κιστικής ε�άρσεις.

Πρ�ταση �μως π�λιτισμ�ύ δεν έ��υ-
με. Aπ� τ� σημεί� αυτ� και πέρα τίθεται
τ� πρ�λημα της Eλλην�τρ�πης Π�λιτι-
κής. Για �λα τα άλλα η π�λιτική είναι
αυτ�ν�ητα Eλλην�τρ�πη. Για την πρ�-
ταση π�λιτισμ�ύ «π�υ θα συγκε�αλαι-
ώνει ένα ν�ημα τ�υ ανθρώπιν�υ ί�υ»
η Eλλην�τρ�πη Π�λιτική είναι τ� !ητ�ύ-
μεν�.

«Kαλ�ί» και «κακ�ί»
Oι Aμερικαν�ί, �πως στα �ιλμ τύπ�υ

«γ�υέστερν», θέλ�υν να αντιπαρατά-
��υν στ�υς T�ύρ-
κ�υς έναν «καλ�»
και έναν «κακ�». O
κ. Σημίτης είναι �
«καλ�ς»  � συνε-
τ�ς, � λ�γικ�ς (τ�ν
�αρακτηρί!�υν ως
τη μ�νη «λ�γική
περίπτωση»), π�υ
πιστεύει �τι �ι δύ�
λα�ί μπ�ρ�ύν να
!ήσ�υν ειρηνικά. O

κ. Aρσένης είναι � «κακ�ς», � επιθετι-
κ�ς, έ�ει συνε�ώς τ� ένα τ�υ �έρι στ�
περίστρ��� �πως �ι «κα�υμπ�ηδες»
και πιστεύει �τι η σύγκρ�υση των δύ�
λαών είναι ιστ�ρικώς αναπ�τρεπτη.

Aπ� την άλλη πλευρά τ�υ Aιγαί�υ (τ�
�π�ί� κατά τ�υς αναρ�ικ�ύς και των
δύ� �ωρών ανήκει... στα ψάρια τ�υ) τ�
π�λιτικ� θέατρ� έ�ει επίσης τ�υς «κα-
λ�ύς» π�λιτικ�ύς και τ�υς «κακ�ύς»
στρατιωτικ�ύς. Oι απειλές τ�υ κ. Aρσέ-
νη είναι σ�εδ�ν απαραίτητες στ�υς
«καλ�ύς» T�ύρκ�υς  π�λιτικ�ύς, πρ�-
κειμέν�υ να πεισθ�ύν ή να αναγκα-
σθ�ύν �ι «κακ�ί» T�ύρκ�ι στρατιωτικ�ί
να κλείσ�υν τ� μέτωπ� με τ�υς K�ύρ-
δ�υς, γιατί δεν μπ�ρ�ύν να έ��υν δύ�
μέτωπα.

T� �τι �ι Aμερικαν�ί ενδια�έρ�νται
να κλείσ�υν τ� μέτωπ� με τ�υς K�ύρ-
δ�υς δεν είναι υπ�θεση «σεναρί�υ»,
είναι απλώς λ�γικ� αλλά (θα τ� έ�ετε α-
σ�αλώς παρατηρήσει και εσείς) η λ�γι-
κή συνήθως υπ��ωρεί στις απαιτήσεις
τ�υ «σεναρί�υ». Ωστ�σ� δεν μπ�ρώ να
�αντασθώ �τι στη διπλωματία τ�υς παί-
!�υν τ�σ� σ�αρ� ρ�λ� �ι «καλ�ί» και
�ι «κακ�ί». Kαλ�ύ-κακ�ύ, �μως, αυτά �-
λα πρέπει να τα λάει υπ’ �ψη τ�υ � κ.
Aκης Tσ��ατ!�π�υλ�ς και ας διαλέ�ει
και αυτ�ς ένα ρ�λ�... στη διεθνή σκα-
κιέρα.

T� ερώτημα είναι τι σ�έση έ��υν �λα
αυτά τα «σενάρια» με την π�λιτική και
μάλιστα με τις περί�ημες «αρ�ές» τ�υ
ΠAΣOK η περί των �π�ίων �ιλ�λ�γία α-
ναμένεται �τι θα απασ��λήσει τ�σ� τ�
Συνέδρι�.

Θα μπ�ρ�ύσε να γρα#εί ένα συναρ-
παστικ� μυθιστ�ρημα με τα �σα συμ-
αίν�υν στ� ΠAΣOK, εν �ψει τ�υ Συνε-
δρί�υ: Yπάρ�ει �αντασία, «σασπένς»,
δ�λ�πλ�κίες στις �π�ίες δεν πάει �
ν�υς τ�υ ανθρώπ�υ, εκπλή�εις, συ-
μπτώσεις, πρ�σδ�κώμενα και απρ�σδ�-
κητα. Kάθε ��ρά π�υ μαθαίνω κάτι (συ-
νήθως απ� τ�υς ίδι�υς τ�υς «ήρωες»)
αισθάν�μαι α�ελής και π�λιτικά ακατα-
τ�πιστ�ς, γιατί δεν μπ�ρ�ύσα καν να τ�
�αντασθώ.

Δεν μπ�ρ�ύσα να #αντασθώ π.�. �τι
η κάθε κ�ρυ�ή τ�υ τριγών�υ Σημίτη -
Aρσένη - Tσ��ατ!�π�υλ�υ (περί τριγώ-
ν�υ πρ�κειται και μάλιστα ισ�σκελ�ύς)
είναι δυνατ� να επιδιώκει συμμα�ία,
ταυτ��ρ�να και με τις δύ� άλλες κ�ρυ-
�ές. 

Aς π�ύμε �τι � κ. Σημίτης επιδιώκει
να συμμα�ήσει με τ�ν κ. Aκη Tσ��ατ!�-
π�υλ� και αντιστρ��ως. Φυσικά, ενα-
ντί�ν τ�υ κ. Aρσένη. Tαυτ��ρ�να, �-
μως, και �ι δύ� θέλ�υν και τη συμμα�ία
με τ�ν κ. Aρσένη, εναντί�ν αλλήλων.
Φυσικά, και � κ. Aρσένης (έτσι λέγεται

και γρά�εται) πράττει ακριώς τα ίδια.
Tελευταία μάλιστα άκ�υσα και ένα

«σενάρι�» (η λέ�η αυτή είναι πλέ�ν
«νευρικ� τικ» για π�λιτικ�ύς και δημ�-
σι�γρά��υς) αντά�ι� τ�υ T!ων Λε Kαρ-
ρέ, αυτ�ύ τ�υ μεγάλ�υ μαέστρ�υ
στ�υς ευ�υείς συνδυασμ�ύς τ�υ ψεύ-
δ�υς και της αλήθειας. Σύμ�ωνα, λ�ι-
π�, με αυτ� τ� «σενάρι�» �ι Aμερικαν�ί
έ��υν σ�αρ�ύς λ�γ�υς να εργά!�νται
για μια συμμα�ία Σημίτη - Aρσένη, �υ-
σικά εναντί�ν της συμμα�ίας Σημίτη -
Tσ��ατ!�π�υλ�υ και μάλιστα �ι λ�γ�ι
αυτ�ί έ��υν σ�έση... με την T�υρκία και
τ�υς K�ύρδ�υς! Oι Aμερικαν�ί έαια
είναι τ�σ� ισ�υρ�ί σήμερα π�υ (κατά τη
γνώμη μ�υ πάντα) μπ�ρ�ύν να κάν�υν
τη δ�υλειά τ�υς με τ�ν καθένα απ�
τ�υς τρεις και εναντί�ν των άλλων δύ�.
Για π�ι� λ�γ�, λ�ιπ�ν, θα ενδια�έρ�-
νταν για την εν�τητα τ�υ ΠAΣOK;
Oμως, τ� «σενάρι�» επιμένει.

Tα �δυνηρά της «O.A.»
Για την απ�μάκρυνση τ�υ κ. Δ�γάνη

απ� την «O.A.» μπ�ρεί να υπάρ��υν �ί-
λι�ι λ�γ�ι και αιτιάσεις και ευ��μαστε,
με τη νέα δι�ίκηση, η εταιρεία να πάει
μπρ�στά (και μπ�ρεί να πάει μπρ�στά).
Δεν είναι αυτ� π�υ μας απασ��λησε.
Iσ�υρισθήκαμε μ�ν� και ισ�υρι!�μαστε
�τι ένα ανώτατ� στέλε��ς είναι δημ�-
σι� πρ�σωπ� με δημ�σια ευθύνη. Kαι �ι
λ�γ�ι της απ�μάκρυνσής τ�υ είναι επί-
σης δημ�σι�ι, ανακ�ινών�νται. Kαι δεν
μπ�ρεί να απ�λύεται απ� τηλε�ών�υ ή
με fax, �πως έγινε και στην περίπτωση
εν�ς δι�ικητ�ύ τραπέ!ης.

O υπ�υργ�ς Mετα#�ρών κ. Xαρ. Kα-
στανίδης με επιστ�λή τ�υ μας απαντάει
και ανα�έρει: α) Oτι � κ. Δ�γάνης εγνώ-
ρι!ε την πρ�θεση της κυερνήσεως να
τ�ν αντικαταστήσει, τ� εγνώρι!ε απ� τη
συ!ήτηση στην K�ιν��υλευτική Eπι-
τρ�πή για... τ�ν πρ�εδρ� τ�υ OTE. Kατά

τηλε�ωνική επικ�ινωνία π�υ εί�ε � κ.
Kαστανίδης με τ�ν κ. Δ�γάνη, αμέσως
μετά τη συ!ήτηση «επιεαιώθηκε η
πρ�θεση της κυερνήσεως να πρ��ω-
ρήσει σε αλλαγές». ) Eίναι απ�λύτως
ανακριές (ισ�υρί!εται � κ. Kαστανίδης)
�τι δεν ανα�έρθηκαν �ι λ�γ�ι της απ�-
μακρύνσεως. Aπλώς επελέγη να ανα-
#ερθ�ύν �ι �λιγ�τερ� �δυνηρ�ί για τ�ν
κ. Δ�γάνη (� κ. υπ�υργ�ς παραθέτει �-
λ�υς τ�υς λ�γ�υς αντικαταστάσεως
τ�υ κ. Δ�γάνη, τ�υς �π�ί�υς δεν ανα-
�έρ�υμε ακριώς για να μη δώσ�υμε
τη δημ�σι�τητα π�υ δεν θέλει να δώσει
� κ. Kαστανίδης με έγγρα�η επίσημη α-
νακ�ίνωση, ως ώ�ειλε.

Mε �λ� τ� σε'ασμ� πρ�ς τ�ν κ. υ-
π�υργ�, θα ισ�υρισθ�ύμε �τι τ� πρ�η-
γ�ύμεν� σημείωμά μας ��ι μ�ν�ν δεν
αναιρείται αλλά ενισ�ύεται. Eπιμέν�υμε
�τι �ι απ�λύσεις ανωτάτ�υ στελέ��υς
δεν γίν�νται τηλε#ωνικώς. Kαι δεύτερ�
και πι� σημαντικ�, � επ�πτεύων υπ�υρ-
γ�ς δεν έ�ει κανένα δικαίωμα να επιλέ-
γει και να επικαλείται «τ�υς �λιγ�τερ�
�δυνηρ�ύς» για τ�ν απ�λυ�μεν� λ�-
γ�υς. Aυτ�ί �ι «�λιγ�τερ� �δυνηρ�ί»
λ�γ�ι μπ�ρεί να είναι «�ι περισσ�τερ�
�δυνηρ�ί» για τ�ν ελληνικ� λα� π�υ
�ρυσ�πληρώνει την «O.A.». Ω�ειλε � κ.
υπ�υργ�ς να διατυπώσει τ�υς λ�γ�υς,
�δυνηρ�ύς ή μη, εγγρά�ως (και ��ι σε
συνέντευ�η Tύπ�υ διανθισμένη με διά-
��ρα off the record), ώστε να τ�υς γνω-
ρί!ει � εγκαλ�ύμεν�ς (και να απ�λ�γη-
θεί) και να τ�υς γνωρί!ει και � άμεσα
ενδια�ερ�μεν�ς ελληνικ�ς λα�ς.

Συμ'αίν�υν στην Πλάκα

T� «Bήμα» της περασμένης Kυριακής
έγρα�ε για κάπ�ι�ν επι�ειρηματία της
Πλάκας π�υ άν�ι�ε εκεί εστιατ�ρι� και
κατέλαε αυθαιρέτως τ�υς πε!�δρ�-
μ�υς �λ�υ τ�υ τετραγών�υ. Πράγματι,
αυτ� έγινε και είναι παράν�μ�. T� λέ-

πει �λ�ς � κ�σμ�ς και δεν τ� λέπ�υν
(και υπ�θέτω θα δυσκ�λευτ�ύν π�λύ
να τ� δ�ύν) η αστυν�μία, �ι υπηρεσίες
τ�υ Δήμ�υ Aθηναίων και �ι υπηρεσίες
τ�υ YΠEXΩΔE, �ι �π�ίες μάλιστα, η κά-
θε μια, διαθέτει τ� δικ� της γρα�εί�
στην Πλάκα, ώστε �ταν διαμαρτύρεσαι
στ� ένα να σε παραπέμπ�υν στ� άλλ�
και τανάπαλιν. Tα γρα�εία αυτά έ��υν
καθήκ�ν και απ�στ�λή να επ�πτεύ�υν
την ε�αρμ�γή τ�υ περί�ημ�υ (και π�λύ
θετικ�ύ) Πρ�εδρικ�ύ Διατάγματ�ς
«Mάν�υ - Tρίτση», τ� �π�ί�, μετα�ύ των
άλλων, απαγ�ρεύει την αλλαγή στη
�ρήση των ακινήτων. Aν π.�. η παραδ�-
σιακή �ρήση τ�υ ακινήτ�υ ήταν κατ�ι-
κία, κατ�ικία θα παραμείνει, αν ήταν τα-
έρνα, ταέρνα θα παραμείνει έστω και
αν � ιδι�κτήτης ή � εν�ικιαστής είναι
πρ�σωπα νέα.

T� πι� δύσκ�λ� �μως, ειδικά στην
πλάκα, είναι η ε�αρμ�γή τ�υ ν�μ�υ, ε-
πειδή ακριώς τα συμ�έρ�ντα είναι π�-
λύ μεγάλα. T� τι γίνεται και με π�ιά
πρ�σ�ήματα, δεν �αντά!εστε. Yπήρ�ε
ένα ιλι�πωλεί�, τ� μ�ναδικ� στην πε-
ρι��ή και κατά τ� ν�μ� έπρεπε να πα-
ραμείνει ιλι�πωλεί�. O νέ�ς �μως αε-
ρι�ύ��ς (αυτ�ς π�υ έ�ει και δίνει «αέ-
ρα») δεν τ� ήθελε ιλι�πωλεί� και τ�
μετέαλε ας π�ύμε, σε ταέρνα. Για να
�εγελάσει �μως �λ�υς αυτ�ύς π�υ θέ-
λ�υν ή έ��υν συμ�έρ�ν να �εγελα-
στ�ύν διατηρεί την παλιά ταμπέλα «Bι-
'λι��αρτ�πωλεί�ν», π�υ �μ�λ�γ�υμέ-
νως είναι ωραί�ς και ευρηματικ�ς τίτ-
λ�ς ταέρνας, αλλά ως �ύλλ� συκής
δεν έ�ει να κρύψει τίπ�τα. Eστιατ�ρι�
λέει �τι αν�ίγει � εν λ�γω επι�ειρημα-
τίας αλλά δεν ν�μί!ω �τι �ι �ιλ�δ��ίες
τ�υ περι�ρί!�νται εκεί.

Δημ�σκ�πήσεις
Θα τ� γράψω και ας τ� διαψεύσ�υν.

T� πρωθυπ�υργικ� γρα�εί� έ�ει ήδη
παραγγείλει τη δική τ�υ δημ�σκ�πηση
και θα την έ�ει εντ�ς τ�υ Mαΐ�υ. Θέλει
να την έ�ει πριν απ� τ�ν I�ύλι� (Συνέ-
δρι�) και αρκετά πριν απ� τ�ν Oκτώ-
'ρι� (ενδε��μενες εκλ�γές). Θα μ�υ
πείτε «τ!άμπα λε�τά» αλλά � καθένας
θέλει να έ�ει τη δική τ�υ δημ�σκ�πηση,
�πως κάθε ��ιτητική παράτα�η έ�ει τ�
δικ� της απ�τέλεσμα των εκλ�γών. Kα-
τά τα άλλα �ι τρεις πρ�ηγ�ύμενες δη-
μ�σκ�πήσεις (της AΛKO της PCR και
της MRB) για �π�ι�ν θέλει να τις δια'ά-
σει σ�'αρά και ψύ�ραιμα είναι εύγλωτ-
τες και στην �υσία ταυτ�σημες, άρα έ-
��υν τ� τεκμήρι� της α�ι�πιστίας. Φαί-
νεται �μως �τι � πρωθυπ�υργ�ς κ. K.
Σημίτης δεν έ�ει ακ�μη απ��ασίσει
π�ύ θα απευθυνθεί: Στ� κ�μμα (διά λ�-
γων) ή στην κ�ινωνία (δι’ έργων). Kαι
κινδυνεύει να τα �άσει και τα δύ� αν
δεν επιλέ�ει σύντ�μα. Θα μας πει ίσως:
«Στην κ�ινωνία διά τ�υ κ�μματ�ς». Aυ-
τ� μάλλ�ν δεν γίνεται. O δρ�μ�ς είναι
αδιάατ�ς. A. K.

«Λ�γ� ενωτικ�»
ανα�ητεί � ΣYN

«Λ �γική και ευαισθησία» !ητεί � κ.
Nίκ�ς Mπίστης, μέλ�ς της Π�λιτι-
κής Γραμματείας τ�υ Συνασπισμ�ύ

απ� τ�υς συντρ���υς τ�υ. Kαι πραγμα-
τικά, � μετασυνεδριακ�ς Συνασπισμ�ς έ-
�ει ανάγκη και τα δύ�… Λ�γική δι�τι, σε
μια �ρ�νική συγκυρία ε�αιρετικά ευν�ϊκή
για τ� κ�μμα της ανανεωτικής αριστε-
ράς, τα ηγετικά στελέ�η τ�υ δεί�ν�υν να
κάν�υν �,τι μπ�ρ�ύν για να �αλάσ�υν
την εικ�να τ�υ κ�μματ�ς (γεγ�ν�ς τ� �-
π�ί� δεν απ�κλείει και αρνητικές συνέ-
πειες �ταν στηθ�ύν �ι κάλπες). Aλλά και
ευαισθησία, επειδή τα στελέ�η αυτά δεί-
�ν�υν να �έ�ασαν τις καλές στιγμές της
π�λιτικής τ�υς κ�υλτ�ύρας και αντίθετα,
να συνέαλαν στην αναίωση των στε-
ρ�ύμενων «ευαισθησίας» π�λιτικών πρα-
κτικών τ�υ �ώρ�υ τ�υς (δια�ωριστικές
γραμμές, συντρ��ικά μα�αιρώματα, απ�-
κλεισμ�ί).

Tις εσωτερικές συγκρ�ύσεις των «τά-
σεων» κατά την πρ�συνεδριακή περί�δ�
διαδέ�θηκε τις ημέρες τ�υ Συνεδρί�υ η
μά�η για τ� εάν � πρ�εδρ�ς θα έπρεπε
να εκλεγεί απ� τ�υς Συνέδρ�υς ή απ� τη
νέα K.Π.E. H συνέ�εια δ�θηκε με την ε-
κλ�γή νέας Π�λιτικής Γραμματείας, μέλη
της �π�ίας δεν (επαν)ε�ελέγησαν κ�ρυ-
�αία στελέ�η �πως �ι κ. Φ. K�υέλης, Π.
Tριγά!ης και Π. K�υναλάκης. Eκτ�ς απ�
τ� εύθραυστ� των ισ�ρρ�πιών στην K�υ-
μ�υνδ�ύρ�υ, λ�ιπ�ν, άρ�ισαν τώρα να
μετρ�ύν και «θύματα»! Kαι παρ’ �λα αυ-
τά, τ� �λ� θέμα δεν σταματά εδώ: στην
πρ�σ�ατη συνεδρίαση της Π.Γ. σημειώ-
θηκε νέα σύγκρ�υση, με α��ρμή τ� π�ι-
�ς ή π�ι�ι θα αναλά�υν την ευθύνη τ�υ
γρα�εί�υ Tύπ�υ… Oι κύρι�ι π�λ�ι π�υ
ρίσκ�νται σε τρ��ιά συνε��ύς σύ-
γκρ�υσης, είναι δύ�: �ι περί τ�ν πρ�ε-
δρ� τ�υ κ�μματ�ς κ. N. Kωνσταντ�π�υλ�
και τα στελέ�η τ�υ ισ�υρ�τατ�υ «Aρι-
στερ�ύ Pεύματ�ς». Π�λ�ι, �ι �π�ί�ι ε-
κτ�ς απ� τα «διαδικαστικά», εκ�ρά!�υν
δια��ρετικές μετα�ύ τ�υς απ�ψεις για
κρίσιμα θέματα π�λιτικής στρατηγικής
τ�υ ΣYN. Oσ�, λ�ιπ�ν, περνά � καιρ�ς, η
εν�τητα τ�υ ΣYN �αίνεται να διατηρείται
μάλλ�ν για λ�γ�υς «κ�μματικής» επιίω-
σης, παρά γιατί υπάρ�ει σα�ής και πει-
στικ�ς π�λιτικ�ς λ�γ�ς. Mε άλλα λ�για,
λ�γ�ς «ενωτικ�ς». Eίναι έαι� �τι αυτ�
τ� «λ�γ�» αρ�ί!�υν �ανά ν’ ανα!ητ�ύν ά-
παντες: απ� τ�ν πρ�εδρ� μέ�ρι και τ�
τελευταί� των στελε�ών τ�υ ΣYN, πρ�-
κειμέν�υ ν’ αναστρα�εί τ� αρνητικ� κλί-
μα π�υ απειλεί με �λ�κληρωτική κατα-
στρ��ή �λων �σων έπρα�ε τ� κ�μμα τα
δύ� τελευταία �ρ�νια. Tων π�λιτικών
πρωτ��υλιών π�υ έτυ�αν θετικής υπ�-
δ��ής απ� τ�υς π�λίτες, �πως άλλωστε
�αίνεται και απ� τις δημ�σκ�πήσεις.

Γ. Σ. M.

Yπάρ�ει ένας τρ�π�ς για να
μην εν��λείται κανείς απ� τα
π�λιτικά απ�λιθώματα. Nα τα
επι�ωματώσει  και  να  μην  α-

σ��ληθεί �ανά μα!ί τ�υς...
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A Γ I O N  Π A Σ X A
Oι αλλαγές και 	ι 	ικ	δ	μικές �άσεις
π	υ συνέ�ησαν κατά τις δυ	 τελευταίες
�ιλιετίες στ	 «Aγι	 K	υ�	ύκλι	».

H νίκη της �ωής επί τυ θανάτυ
T «Πρσδκώ ανάστασιν νεκρών» τυ Συμ��λυ της Πίστεως απαιτεί μεγάλη πίστη

OXριστιανισμ�ς είναι παράδ�-
��ς και δύσκ�λ�ς σύντρ���ς
γιατί τ�λμά ν’ αμ�ισ�ητεί την
ωμή πραγματικ�τητα τ�υ θα-

νάτ�υ. T� «Πρ�σδ�κώ ανάστασιν νε-
κρών» τ�υ Συμ��λ�υ της Πίστεως,
απαιτεί μεγάλη πίστη, αν πρ�κειται ν’
απαγγελθεί με ειλικρίνεια απ� θνητά
ανθρώπινα �είλη. Πώς μπ�ρεί κανείς
να πρ�σδ�κά κάτι τ�σ� απρ�σδ�κη-
τ�; Kι �μως αυτ� τ� απρ�σδ�κητ�
πράγμα, δεν διστά!�υμε να τ� ε�ρ-
τά!�υμε κάθε λαμπρή, καθώς απευ-
θύν�υμε � ένας στ�ν άλλ�ν την πα-
ραδ�σιακή πρ�σ�ώνηση: «Xριστ�ς
Aνέστη!». E��υμε έτσι την ευκαιρία
να συναισθανθ�ύμε π�σ� α�ύσικ�
είναι τ� να είμαστε θνητ�ί και ταυτ�-
�ρ�να π�σ� απίστευτ� τ� να γίν�υμε
κάπ�τε αθάνατ�ι. Nιώθ�υμε πως �
θάνατ�ς μας �ωρί!ει τ�ν έναν απ�
τ�ν άλλ�ν, μας απ�μ�νώνει και μάς
καταπίνει αλ�γιστα. Δεν περνά απ�
τ� ν�υ μας �μως π�τέ, πως, αν κατα-
�έρναμε να ’μασταν πάντ�τε �ργα-
νικά ενωμέν�ι μετα�ύ μας, δεν θα
μπ�ρ�ύσε να μας πλησιάσει. Eίμαστε
θνητ�ί ακρι�ώς επειδή απέ��υμε και

δια�έρ�υμε � ένας απ� τ�ν άλλ�ν,
πράγμα α�ύσικ�, α��ύ ανήκ�υμε
στην ίδια ανθρώπινη �ύση. Δεν μπ�-
ρ�ύμε να επι�ληθ�ύμε επάνω στη
�ύση αυτή ατ�μικά, θα μπ�ρ�ύσαμε
�μως να συνα�θ�ύμε �λ�ι, απαρτί!�-
ντας την ενιαία μας �ύση, αν �ρι-
σκ�ταν κάπ�ι�ς να μας συνά�ει. Aυ-
τ� έκανε για �άρη
μας � Xριστ�ς.
Σύνα�ε �λ�κληρη
τη �ύση μας, την
έκανε να �ωρέσει μέσα στη θεϊκή
T�υ υπ�σταση και την ά�ησε να συ-
ναντήσει τ� θάνατ� έτσι συναγμένη.

T� απ�τέλεσμα ήταν συγκλ�νιστι-
κ�: � θάνατ�ς δεν μπ�ρεσε να επι-
�ληθεί και να κυριαρ�ήσει επάνω
στη �ύση μας, γιατί δεν κατά�ερε
να απ�σπάσει και να �ωρίσει τίπ�τα
ανθρώπιν� �γά!�ντάς τ� έ�ω απ�
τ�ν θεϊκ� περί��λ�, �π�υ ήταν συ-
ναγμέν�. O Xριστ�ς Aνέστη, γιατί
�ύτε τ� σώμα τ�υ �ύτε την ψυ�ή
τ�υ μπ�ρεσε ν’ απ�μ�νώσει � θάνα-
τ�ς, α��ύ δεν κατά�ερε να τα απ�-
σπάσει απ� την καθ�λική ένωσή
τ�υς με τη θε�τητά τ�υ. Mας έδωσε

έτσι μια εγγύηση, α�ι�πιστη και
σπ�υδαία, π�υ ε�ασ�αλί!ει αιώνια τ�
μέλλ�ν μας: �τι θα μας συνά�ει �-
λ�υς μια μέρα μέσα στ�ν ίδι� θεϊκ�
περί��λ�, �π�υ αθάνατ�ς ήδη !ει �
ίδι�ς, γιατί εκεί πράγματι ανήκ�υμε. 

T� ν�ημα της υπάρ�εώς μας �ρί-
σκεται στ� να είμαστε καθ�λικά συ-

ναγμέν�ι και ενω-
μέν�ι μα!ί τ�υ και
μετα�ύ μας, γιατί
μ�ν�ν έτσι μπ�-

ρ�ύμε ατελεύτητα να υπάρ��υμε.
Θέλ�ντας μάλιστα να μας πρ�ϊδεά-
σει γι’ αυτ�ν τ�ν πρ��ρισμ� μας, έ-
πλασε ε� αρ�ής τη �ύση μας κατ’ ει-
κ�να τ�υ, ώστε κάπ�τε να ταυτισθεί
με τ� αρ�έτυπ� της. Aν πράγματι εί-
μαστε πρ��ρισμέν�ι για τέτ�ια ταυ-
τ�τητα, μπ�ρ�ύμε απ� τώρα να κα-
ταλά��υμε π�σ� α�ύσικη είναι για
μας κάθε είδ�υς διάκριση και διαίρε-
ση π�υ ενδέ�εται να συμ�αίνει στην
ενιαία �ύση μας. Mπ�ρ�ύμε να δ�ύ-
με έτσι καθαρά γιατί πεθαίν�υμε μ�-
ν�ν πρ�σωρινά και μ�ν�ν σαν �εμ�-
να�ιασμένα άτ�μα π�υ αστ��ησαν
στη διατήρηση της αρ�έγ�νης εν�-

τητάς τ�υς, καθώς και γιατί πρ�σδ�-
κ�ύμε απ� την ίδια τη �ύση μας να
αναστηθ�ύμε, ώστε να υπάρ��υμε
�λικά και αιώνια ενωμέν�ι με εκεί-
ν�ν π�υ καταδέ�θηκε να πεθάνει «ί-
να  τα τέκνα τ�υ Θε�ύ τα διεσκ�ρπι-
σμένα συναγάγη εις εν» (Iω. 11:52).

Eνας μεγάλ�ς Πατέρας της Eκκλη-
σίας, � άγι�ς Mά�ιμ�ς � Oμ�λ�γη-
τής, διακήρυ�ε ευθέως πως «�π�ι�ς
μυήθηκε στην ά�ατη δύναμη της
Aναστάσεως, απ�κτησε κι�λας ε-
μπειρία τ�υ στ���υ π�υ ε� αρ�ής εί-
�ε � Θε�ς δημι�υργώντας τ� σύ-
μπαν». Λέγ�ντας � ένας στ�ν άλλ�ν
«Xριστ�ς Aνέστη!» μυ�ύμεθα απ�
τώρα �αθμιαία στ� απ�ρρητ� μυστή-
ρι� της ίδιας μας της υπάρ�εως σαν
εικ�νας μιας πραγματικ�τητας π�υ
έρ�εται πάλι ακάθεκτη ν’ α�ανίσει �-
ριστικά τ� θάνατ� και τη θνησιμ�τη-
τά μας.

* O αρ�ιμ. Aμ�ρ�σι	ς Γιακαλής είναι
δρ Φιλ	σ	�ίας τ	υ Πανεπιστημί	υ τ	υ
Kέμπριτ�.

T�υ αρ�ιμ. AMBPOΣIOY ΓIAKAΛH*

Δεν εί�ε ακ�μη �λ�κληρωθεί η καθ�λική επι��λή τ�υ
Xριστιανισμ�ύ πάνω στ�ν Aρ�αί� K�σμ� �ταν � Γρη-
γ�ρι�ς � Θε�λ�γ�ς, � μεγάλ�ς Iεράρ�ης απ� τη Nα-

!ιαν!� της M. Aσίας, έγραψε τ�ν 4� αι. μ.X. ένα αναπά-
ντε�� π�ιητικ� κείμεν� με 2.602 στί��υς, π�υ εί�ε θέμα
τ� «κ�σμ�σωτήρι�ν Πάθ�ς» τ�υ Iησ�ύ Xριστ�ύ. Xρησι-
μ�π�ιώντας απ� τη μια μεριά αυτ�ύσια απ�σπάσματα α-
π� έργα τ�υ Eυριπίδη (Eκά�η, Oρέστη, Mήδεια, Iππ�λυ-
τ�, Pήσ� και κυρίως Bάκ�ες) και απ� την άλλη τ� κείμε-
ν� των Eυαγγελίων έκανε τη σύνθεση μιας μεγάλης
τραγωδίας με τρία μέρη: τα Πάθη, την Tα�ή και την Aνά-
σταση τ�υ Xριστ�ύ αντίστ�ι�α με τ� τριήμερ� των πα-
θών της Mεγάλης E�δ�μάδας.

Πρωταγωνιστικ� ρ�λ� στ� έργ� παί!ει η Παναγία π�υ
�εκινά με ένα μακρύ εισαγωγικ� μ�ν�λ�γ�: στην αρ�ή

κι�λας �αίνεται η α-
ντιστ�ι�ία τ�υ Xρι-
στ�ύ Πάσ��ντ�ς με
τη Mήδεια. H Θε�-
τ�κ�ς εύ�εται να

μην εί�ε εμ�ανιστεί π�τέ τ� �ίδι στ�ν Παράδεισ� και να
μην εί�ε π�τέ ε�απατηθεί η Eύα. H τρ���ς των παιδιών
της Mήδειας ευ��ταν 800 �ρ�νια πριν με παρ�μ�ι� τρ�-
π� να μην εί�αν κ�πεί π�τέ τα δέντρα στ� Πήλι� με τα �-
π�ία ναυπηγήθηκε η Aργώ και τ� πλ�ί� να μην εί�ε �τά-
σει π�τέ στη μακρινή K�λ�ίδα. Oπως στις κλασικές τρα-
γωδίες έτσι κι εδώ γίνεται διάλ�γ�ς των ηθ�π�ιών με τ�
��ρ�. Στις Bάκ�ες με τις Mαινάδες, εδώ με τις ευσε�είς
Γυναίκες π�υ παραστέκ�νται στη «Mητέρα τ�υ Δεσπ�-
τ�υ». T�ν διάλ�γ� �μως διακ�πτει η εμ�άνιση τ�υ αγγε-
λι���ρ�υ, κατά τ� αρ�αί� τυπικ� εμ�ανί!εται, � �π�ί�ς
�έρνει ειδήσεις, δυσάρεστες ειδήσεις. O Xριστ�ς μετά
τ� δείπν� με τ�υς μύστες τ�υ συνελή�θη απ� τις Aρ�ές.
H Παναγία μιλά με σκληρά λ�για για τ�ν μαθητή π�υ
πρ�δωσε τ�ν ευεργέτη. Tα ίδια λ�για π�υ �ά!ει � Γρηγ�-
ρι�ς � Θε�λ�γ�ς στ� στ�μα της Παναγίας τα ακ�ύμε να
�γαίν�υν απ� τ� στ�μα της �ργισμένης Mήδειας και τ�υ
Hνι���υ στ�ν Pήσ�. H τραγική κατάσταση κλιμακώνεται
με τη νέα είδηση π�υ �έρνει � αγγελι���ρ�ς. T� συνέ-
δρι� των γραμματέων και πρεσ�υτέρων απ��άσισε να
θανατωθεί � Iησ�ύς την ίδια μέρα. Στ�ν Oρέστη τ�υ Eυ-
ριπίδη είναι η ψή��ς των Πελασγών π�υ καταδικά!ει τ�ν
ήρωα, εδώ � λ�γ�ς των E�ραίων. H ίδια διατύπωση της
καταδίκης αντιγρά�εται λέ�η πρ�ς λέ�η, μ�ν� π�υ τ� �-
ν�μα εδώ γίνεται Iησ�ύς. O ��ρ�ς των Γυναικών απ� την
δική τ�υ πλευρά πρ�σπαθεί με λ�για ήπια και νη�άλια
να παρηγ�ρήσει την Θε�τ�κ� καθώς εκείνη παίρνει τ�
δρ�μ� τ�υ Γ�λγ�θά. Oταν αρ�ί!ει να μιλά, � λ�γ�ς της
�γαίνει μέσα απ� τα κείμενα των Γρα�ών. O ��ρ�ς �μως
�αναγυρί!ει στ�ν Eυριπίδη και τη Mήδεια. Στ� μετα�ύ
�τάνει η είδηση για την Σταύρωση και εκεί η Θε�τ�κ�ς
ρωτά τ�ν αγγελι���ρ�, � �π�ί�ς απαντά με λ�για παρ-
μένα απ� τ�ν Iππ�λυτ�. T� κείμεν� �μως �αναγυρί!ει
στην περιγρα�ή της Σταύρωσης �πως την περιγρά�ει
τ� κατά Iωάννη Eυαγγέλι�. Στ� στί�� 727 εμ�ανί!εται
για πρώτη ��ρά � ίδι�ς � Xριστ�ς με τα γνωστά λ�για
στ�ργής για τη μητέρα T�υ π�υ την εμπιστεύεται στ�ν
Iωάννη. Aκ�λ�υθ�ύν στί��ι κατάλληλα επιλεγμέν�ι για
την κατάσταση απ� τη Mήδεια και τις άλλες τραγωδίες
τ�υ Eυριπίδη. T� πρώτ� μέρ�ς τελειώνει με λ�για π�ν�υ
παρμένα απ� τις Bάκ�ες. Στ� δεύτερ� μέρ�ς γίνεται η
τα�ή απ� τ�ν Iωσή� τ�ν απ� Aριμαθίας και τ�ν Iωάννη,
� �π�ί�ς απ�καλύπτει τ� ίδι� �ράδυ τ� μυστήρι� της θε-
ϊκής καταγωγής τ�υ Iησ�ύ.

Στ� τρίτ� μέρ�ς πηγαίν�υν �ι γυναίκες να αλείψ�υν
με αρώματα τ� νεκρ� � �π�ί�ς �μως έ�ει αναστηθεί.
Στ�υς συγκεντρωμέν�υς μαθητές εμ�ανί!εται � Xρι-
στ�ς και τ�υς παρέ�ει τη Xάρη τ�υ Aγί�υ Πνεύματ�ς
και με αυτή τη θριαμ�ική επι�άνεια κλείνει τ� �ριστιανι-
κ� δράμα. Mε ανάλ�γ� τρ�π� τελειών�υν αρκετές απ�
τις τραγωδίες τ�υ Eυριπίδη �π�υ έκανε την εμ�άνισή
τ�υ � απ� μη�ανής θε�ς. M�ν� π�υ εδώ η εμ�άνιση τ�υ
θε�ύ δεν σ�ετί!εται με την καθιέρωση μίας τ�πικής λα-
τρείας αλλά με τ�ν θρίαμ�� τ�υ εν�ς και μ�ν� �ικ�υμε-
νικ�ύ Θε�ύ. Bαθύς γνώστης της αρ�αίας δραματικής
π�ίησης αλλά και των ιερών κειμένων τ�υ Xριστιανισμ�ύ
� Γρηγ�ρι�ς �ειρίστηκε αριστ�τε�νικά τις πηγές τ�υ έρ-
γ�υ τ�υ με παράλληλα και αντιθέσεις π�υ έδωσαν ανά-
γλυ�α μέσα απ� τ�ν αρ�αί� λ�γ� τ� μήνυμα της νέας
θρησκείας. Iσως σε κανένα άλλ� κείμεν� Kλασσικ�ς K�-
σμ�ς και Xριστιανισμ�ς δεν δέθηκαν τ�σ� αριστ�τε�νι-
κά και αυτ�ν�ητα �σ� σ’ αυτ� τ� τελευταί� μακρύ τρα-
γ�ύδι της αρ�αι�τητας για τα πάθη τ�υ Nέ�υ Θε�ύ.

Ω
ς «πηγήν της ημών
αναστάσεως»1 απ�-
καλεί μια απ� τις
π�λυάριθμες ελλη-
νικές επιγρα�ές τ�υ

«Aγί�υ K�υ��υκλί�υ» ή Πα-
ναγί�υ Tά��υ στα Iερ�σ�λυ-
μα, τ�ν T�π�ν, �π�υ έλα�ε
�ώρα τ� πλέ�ν �αρμ�συν�
και συγκλ�νιστικ� γεγ�ν�ς,
η Aνάσταση τ�υ Iησ�ύ. Συ-
νήθως �μως � T�π�ς αυτ�ς
απ�δίδεται αγι�γρα�ικά ή
περιγρά�εται υμν�λ�γικά ή

εν�ρατικά με δια��ρετική α-
π� την πραγματική τ�υ εικ�-
να. Πρ�θεση αυτ�ύ τ�υ άρ-
θρ�υ είναι να πρ�σεγγίσει
την ιστ�ρική πραγματικ�τη-
τα τ�υ τ�π�υ της Aναστάσε-
ως, σημειών�ντας τις αλλα-
γές και τις �ικ�δ�μικές �ά-
σεις, π�υ δια�ρ�νικά γνώρι-
σε κατά τις δύ� τελευταίες
�ιλιετίες.

Oι Eυαγγελιστές είναι σα-
�είς ως πρ�ς τη θέση, �π�υ
ετά�η � νεκρ�ς τ�υ Θεαν-
θρώπ�υ. K�ντά στ� Γ�λγ�θά
(π�υ �ρίσκεται σαράντα πε-
ρίπ�υ μέτρα ν�τι�ανατ�λικά)
υπήρ�ε ήδη πριν απ� τη
Σταύρωση νέ�ς τά��ς2 λα-
�ευμέν�ς στ� πέτρωμα τ�υ
εγκαταλελειμμέν�υ λατ�μεί-
�υ απ� τ�ν Iωσή� τ�ν Aριμα-
θαίας, � �π�ί�ς τ�ν πρ�σ�έ-
ρει για να τα�εί � Iησ�ύς. O
τά��ς αυτ�ς πρέπει να εί�ε
σε κάτ�ψη3 και τ�μή4 τη μ�ρ-
�ή, �πως αυτή αναπαρίστα-
ται στην εικ�να 1, �π�υ �αί-
νεται η πρ�σ�αση με λίγα
σκαλ�πάτια (1), η είσ�δ�ς με
τ�ν κυλι�μεν� λίθ�, π�υ σύμ-
�ωνα με τ�υς ευαγγελιστές
ασ�άλι!ε την είσ�δ� τ�υ τά-
��υ (2), τ�ν πρ�θάλαμ� με
θρανία �λ�γυρα (3), τ�ν νε-
κρικ� θάλαμ� (4) και τη θέση
�π�υ τ�π�θετήθηκε � νε-
κρ�ς (5). Aυτή η μ�ρ�ή πρέ-
πει να σω!�ταν �ταν η Aγία
Eλένη έκανε την ανασκα�ή,
�ρήκε τ�ν Σταυρ� τ�υ Mαρ-
τυρί�υ μέσα στις επι�ώσεις
της επ��ής τ�υ Aδριαν�ύ
(135 μ.X.) και απ��ασίσθηκε
να ανεγερθεί (325-335 μ.X.)
τ� πρώτ� και σημαντικ�τερ�
αρ�ιτεκτ�νικ� �ριστιανικ�
σύν�λ� λατρείας (εικ. 2). 

Oι αρ�ιτέκτ�νες (ανα�έ-
ρεται � Zην��ι�ς απ� τη Συ-
ρία) αντιμετώπισαν τ� πρ�-
�λημα της έντα�ης τ�υ τά-
��υ στ� σ�ήμα της P�τ�-
ντας, η �π�ία απ�τελεί μέ�ρι
και σήμερα τ� κ�ρυ�αί� αρ-
�ιτεκτ�νικ� μέλ�ς τ�υ �λ�υ
συγκρ�τήματ�ς. Oπως δεί-

�ν�υν τα πράγματα, τ�τε πή-
ραν τη δραστική �σ� και ε-
��ργιστικά τ�λμηρή απ��α-
ση να κ�ψ�υν ένα μεγάλ�
τμήμα τ�υ πετρώματ�ς γύ-
ρω απ� τ�ν τά�� και να δια-
μ�ρ�ώσ�υν τ�ν �ώρ� κα-
τάλληλα ώστε να �ικ�δ�μη-
θεί τ� κυκλικ� κτίρι� της P�-
τ�ντας. Δεν περι�ρίσθηκαν
�μως μ�ν� σ’ αυτ�, αλλά θυ-
σίασαν ακ�μα και την αυθε-
ντική πρ�σ�αση, την είσ�δ�
και τ�ν πρ�θάλαμ� τ�υ Tά-
��υ, κρατώντας μ�ν� τ�ν
νεκρικ� θάλαμ�. Π�σ� αυτή
η τελευταία επέμ�αση υπήρ-
�ε ατυ�ής (σήμερα θα ήταν
απαράδεκτη σύμ�ωνα με
την ισ�ύ�υσα δε�ντ�λ�γία

πρ�στασίας των μνημεών),
�αίνεται απ� την έμμεση
κριτική π�υ ασκεί � σύγ�ρ�-
ν�ς σ�εδ�ν Πατριάρ�ης Iε-
ρ�σ�λύμων Kύριλλ�ς (348
μ.X.) (Kατη�. XIV, 9) στ�ν αρ-
�ιτέκτ�να, δι�τι έτσι στέρη-
σε τ�ν τά�� απ� «την σκέ-
πην της πέτρας» τ�υ πρ�θα-
λάμ�υ.

O νεκρικ�ς θάλαμ�ς περι-
�άλλεται, με τη νέα αυτή
διαμ�ρ�ωση, απ� κι�ν�στ�ι-
�ία π�λυγωνικής μ�ρ�ής, με
είσ�δ�, πρ�πυλ� και νέα
σκαλ�πάτια. Στ�υς επ�με-
ν�υς αιώνες θα υπάρ��υν
και άλλες διαμ�ρ�ώσεις �-
�ειλ�μενες σε καταστρ��ές
(�πως η σημαντικ�τερη τ�υ

1009 μ.X. απ� τ�ν Aιγύπτι�
Eλ Xάκεμ) και άλλες αιτίες.
Θα μείν�υμε μ�ν� στην
τελευταία, π�υ ��είλεται
στη μεγάλη πυρκαγιά τ�υ
1808 μ.X., η �π�ία �δήγησε
σε νέα εκ �άθρων σ�εδ�ν α-
ν�ικ�δ�μηση τ�υ Aγί�υ K�υ-
��υκλί�υ απ� σημαντικ�
Eλληνα αρ�ιτέκτ�να, τ�ν
«Kάλ�αν X» K�μνην�ν τ�ν
Mυτιληναί�ν 1810», �πως
μαρτυρεί η υπάρ��υσα επι-
γρα�ή πάνω απ� την τωρινή
πυλίδα τ�υ Tά��υ.

H κάτ�ψη (εικ. 3) και τ�
μέγεθ�ς τ�υ παραμένει στις
διαστάσεις περίπ�υ των
πρ�ηγ�ύμενων αντίστ�ι�ων
κτισμάτων και επαναλαμ�ά-

νει πιστ�τερα την κάτ�ψη
τ�υ αρ�ικ�ύ τά��υ τ�υ Iω-
σή� με πρ�σ�αση (1), είσ�δ�
(2) και πρ�θάλαμ� (3) (στ�
κέντρ� τ�υ �π�ί�υ υπάρ�ει
λίθιν�ς κρατήρας (4) μ’ εν-
σωματωμέν� ένα θραύσμα
απ� «τ�ν μέγαν κυλι�μεν�ν
λίθ�ν», π�υ έ�ρα!ε τη θύρα
τ�υ Tά��υ). O σημεριν�ς νε-
κρικ�ς θάλαμ�ς5 έ�ει μήκ�ς
2,07 μ. πλάτ�ς 2,93 μ. και ύ-
ψ�ς 0,66 μ. απ� τ� δάπεδ� .
Aυτ�ς είναι σήμερα � περι-
λάλητ�ς τ�π�ς τ�υ μεγάλ�υ
γεγ�ν�τ�ς της Aναστάσεως.
Περικλείεται απ� τ� κτίσμα
τ�υ Kάλ�α K�μνην�ύ6 απ�
τη Mυτιλήνη, κ�σμημέν� με
πλ�ύσια γλυπτή διακ�σμηση

και πλήθ�ς ελληνικών επι-
γρα�ών, π�υ διαιωνί!�υν
την ελληνική παρ�υσία �άρη
στην αδιάκ�πη και ακ�ίμητη
�ρ�ντίδα των Aγι�τα�ιτών
πατέρων μ’ επικε�αλής τ�ν
Eλληνα Πατριάρ�η της «Mη-
τρ�ς των Eκκλησιών».
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τρ�π	υλ	. Θα πρέπει εδώ να σημει-
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κά περί	δ. L’ Express International,
Iαν. 1988, σ. 31).

«Xριστ
ς
πάσ�ων»

Mια τριλ�γία �ριστιανική 

γραμμένη «κατ’ Eυριπίδη»

O περιλάλητ�ς
τ
π�ς

της Aναστάσεως
Aρ�αι�λ�γική πρ�σέγγιση τ�υ �ώρ�υ

T�υ Γ.Π. ΛABBA

καθηγητ�ύ Πανεπιστημί�υ
Aθηνών

T�υ ΔHMHTPIOY ΠANTEPMAΛH

καθηγητ�ύ Aρ�αι�λ�γίας
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A Γ I O N  Π A Σ X A
Mετά τη νηστεία και την κατανυκτική ατμ�σ�αιρα 

της Mεγάλης E�δ�μάδας καλωσ�ρί��υμε 
την ακύρωση τ�υ θανάτ�υ, την ελπίδα.

«Γλυκεία Πασ�αλιά, η
μήτηρ της �αράς! Γλυ-
κεία μήτηρ, της Πα-
σ�αλιάς η ενσάρκω-
σις». Aλέ�ανδρ�ς Πα-
παδιαμάντης «Παιδική
Πασ�αλιά», διήγημα.

O
λα είναι έτ
ιμα!
Oλ
ι είμαστε έτ
ι-
μ
ι! Για να απ
�αι-
ρετίσ
υμε και, ταυ-
τ��ρ
να, να καλω-

σ
ρίσ
υμε. Nα απ
�αιρετί-
σ
υμε τη μακρά και απ�λυ-
τη σιωπή της �ύσης, τη μ
-
να�ική και αγωνιώδη περί
-
δ
 κυ
�
ρίας
της και να καλω-
σ
ρίσ
υμε τ
υς
καρπ
ύς, τα άν-
θη, τα �ρώματα. Nα απ
�αι-
ρετίσ
υμε την απ�λυτη νη-
στεία και κατανυκτική α-
τμ�σ�αιρα της Mεγάλης ή
Aγίας E�δ
μάδας και να
καλωσ
ρίσ
υμε την Aνά-
σταση, την ακύρωση τ
υ
θανάτ
υ, την ελπίδα. T
 κα-
κ� —
 κρύ
ς και μ
να�ικ�ς
�ειμώνας, η γύμνια της �ύ-
σης, τα Θεία Πάθη— δια-
�αίνει, περνάει (πισά�=πέ-
ρασμα, Πεσά�=ε�ραϊκ� Πά-
σ�α) και �λα «τα άδηλα και
κρυ�ία» αν
ίγ
υν και αν
ί-
γ
νται τ
ν Aπρίλη (απ� τ

ιταλ. aperio=αν
ίγω)· 
ι πύ-
λες —�λων των ειδών— αί-
ρ
νται για να περάσει τ
 νι-
κητήρι
 καλ�: 
 ήλι
ς, η ά-
ν
ι$η, η ανθ
�
ρία, η γ
νι-
μ�τητα,
 Aναστημέν
ς Xρι-
στ�ς. 

Πώς να σωπάσει κανείς
σε �λα αυτά; Πώς να μη
γι
ρταστεί αυτ� τ
 θαύμα;
Eτσι, έπειτα απ� πενήντα
μέρες πένθ
υς και σιωπής,

 κ�σμ
ς θα $εσπάσει δεί-
�ν
ντας τη �αρά τ
υ και
$
ρκί%
ντας, κυνηγώντας
τ
 κακ�, με ένα σωρ� τρ�-
π
υς. Aπ� τ
 �ράδυ της
Mεγάλης Παρασκευής κι�-
λας, π
υ «η γη εσείσθη και
αι πέτραι εσ�ίσθησαν...», τα
�αρελ�τα, τα σμπάρα και
τα πυρ
τε�νήματα πρ
ϊδε-
ά%
υν γι’ αυτ� π
υ επίκει-
ται. T
 πρωί τ
υ Mεγάλ
υ

Σα��άτ
υ, στην πρώτη
«λίαν πρωί», εωθινή, Aνά-
σταση, π
λλά είναι τα έθιμα
π
υ απ
�λέπ
υν στ
ν εκ-
�
�ισμ� και τ
 διώ$ιμ
 των
δαιμ�νων π
υ πιθαν�ν σκέ-
πτ
νται να... εμπ
δίσ
υν
την Aνάσταση. «Aνάστα 

Θε�ς» λέει 
 παπάς, κρα-
τώντας ένα πανέρι δα�ν�-
�υλλα (τ
 αειθαλές της
δά�νης δεν είναι τυ�αί
)
π
υ σκ
ρπά σ’ �λη την εκ-
κλησία. Στα νησιά τ
υ I
νί-

υ —ιδιαίτερα στην Kέρκυ-
ρα και στη Zάκυνθ
— γίνε-
ται, και είναι ιδιαίτερα δη-

μ
�ιλές, τ
 σπά-
σιμ
 των πήλι-
νων κανατιών.
Yλ
π
ι
ύν έτσι

παραστατικά τη συντρι�ή
τ
υ κακ
ύ ως συντρι�ή
«σκευών κεραμέως». T

κλίμα έ�ει ήδη αλλά$ει.
Aπ
μέν
υν μ�ν
 
ι πρ
ε-
τ
ιμασίες της μεγάλης
γι
ρτής. Oι «υπεύθυν
ι»
της 
ικ
γένειας για τ
ν 
-
�ελία ή λαμπριάτη ή πασκά-
τη �ρ
ντί%
υν τις τελευταί-
ες λεπτ
μέρειες... 

T
 �ράδυ της Aνάστασης
(τ
υ Kαλ
ύ Λ�γ
υ, �πως
λένε στην Kύπρ
), τ
 «ανέ-
σπερ
 �ως» της %ωής θα
διαδε�θεί τ
 σκ
τάδι της
μ
να$ιάς, τ
υ θανάτ
υ. T

άγι
, τ
 καιν
ύργι
 �ως
της Aνάστασης έ�ει τη δύ-
ναμη και πρ
στατεύει �λη
την περι
�ή π
υ θα �ωτί-
σει. Γι’ αυτ� και ανά�
υν
μεγάλες �ωτιές, σε π
λλά
μέρη της Eλλάδας, την ώρα
της Aνάστασης, �πως στα
Aγρα�α, π
υ μα%εύ
υν $ε-
ρά κλαδιά πάνω σ’ ένα �ρά-
�
. M�λις 
 παπάς πει «Xρι-
στ�ς Aνέστη» τρέ�
υν με
τη λαμπάδα στ
 �έρι, την α-
ναμμένη με τ
 άγι
 �ως,
και �ά%
υν �ωτιά στ
 σω-
ρ�. H ενίσ�υση και τ
 κα-
λωσ�ρισμα της γ
νιμ�τη-
τας, της δημι
υργίας, τ
υ
πατήματ
ς τ
υ θανάτ
υ
παράλληλα με τ
ν ε$
ρκι-
σμ� των κινδύνων, π
υ δεν
έ�
υν εκλείψει και π
υ
μπ
ρεί να απειλήσ
υν τη

�λάστηση, �αρακτηρί%
υν
τα ελληνικά πασ�αλινά έθι-
μα. T
 πανηγύρι για τη «Λα-
μπρή» γι
ρτή $εκινάει με
ρ
υκέτες, κρ
τίδες, καμπά-
νες, �ιλιά, ευ�ές, τσ
ύγκρι-
σμα των α�γών, σε π
λλά
μέρη απ� τ
ν περί�
λ
 της
εκκλησίας ακ�μα, �ρ
ντί-
%
ντας να ευλ
γηθ
ύν
πρώτα τα κ�κκινα αυγά απ�
τ
ν Kαλ� Λ�γ
 (Σινώπη, Σέ-
ρι�
ς, Δυτική Mακεδ
νία).
H πρ
στατευτική και γ
νι-
μ
π
ι�ς δύναμη τ
υ ανα-
στάσιμ
υ �ωτ�ς α�ήνει τ

σημάδι της παντ
ύ: στ

σταυρ� π
υ �τιά�ν
υμε
στ
 ανώ�λι της ε$ώπ
ρτας,
στ
 καντήλι, στ
 τ%άκι· στα
στείρα %ώα και στα άκαρπα
δέντρα (K
ρώνη, Πάτρα,

Kαστ
ριά, Λασίθι, Yδρα, Λε-
μεσ�ς Kύπρ
υ). Oλ
ι «λα-
μπρ
�
ρ
ύν» ή «λαμπρα-
γκαινιά%
υν» (Kρήτη). Kαι
την Kυριακή τ
υ Πάσ�α �λη
η Eλλάδα πασκά%ει, �
ρεύ-
ει και παί%ει. 
Σήμερα μέρα είναι Λαμπρή,
-Xριστέ κι αληθινέ μ�υ– κι

έλα να �ιληθ�ύμε·
για την αγάπη τ�υ Xριστ�ύ, 
μά τ� Xριστ�ς ανέστη, δεν

μας παρε�ηγ�ύνε! 
λένε τα δημ
τικά μας

τραγ
ύδια, συνδέ
ντας τη
�ριστιανική πίστη με την
κ
ινωνική %ωή, με την ερω-
τική διάθεση της άν
ι$ης.

H αλλαγή της διάθεσης
δηλώνεται με κάθε τρ�π
.
Mε παιγνίδια π
υ συμ�
λί-
%
υν τ
ν ανταγωνισμ� και

τη ρώμη, ή επικαλ
ύνται τη
γ
νιμ�τητα στη �ύση και
στ
υς ανθρώπ
υς, �πως 
ι
κ
ύνιες (P�δ
ς, Bι%ύη, Aί-
ν
ς):
K�υνήσετε τις έμ�ρ�ες,

κ�υνήσετε τις άσπρες
κ�υνήσετε τις λεμ�νιές,

π�υ ’ναι ανθ�ύς γεμά-
τες.

H ανακ
ύ�ιση για τ

θρίαμ�
 της Aναστάσεως
δηλώνεται και με τ
 κάψιμ

τ
υ I
ύδα. π
υ είναι«ένα 
-
μ
ίωμα ανθρώπινων δια-
στάσεων, ντυμέν
 με εύ-
�λεκτα ρ
ύ�α και κάπ
τε
παραγεμισμέν
 στ
 εσωτε-
ρικ� με πυρ
τε�νήματα,
θανατώνεται με διά�
ρ
υς
τρ�π
υς απ� ένα $έ�ρεν

πλήθ
ς ατ�μων και μετά

τ
π
θετείται στην πυρά».
Στην Aγία Πελαγία της Kρή-
της, μέ�ρι σήμερα, �ά%
υν
τ
ν «I
ύδα» σε μια σ�εδία
π
υ την σπρώ�ν
υν για να
καεί τ
 
μ
ίωμα στ’ αν
ι-
�τά. 

Eίναι δύσκ
λ
 να σκε-
�τ
ύμε πασ�αλινή ατμ�-
σ�αιρα �ωρίς ταυτ��ρ
να
να σκε�τ
ύμε τ
ν Aϊ-Γιώρ-
γη, π
υ γι
ρτά%εται πάντα
μετά τ
 Πάσ�α «γιατί δε
�ωράει στη λε�εντιά και
στη νι�τη η θλίψη της Σα-
ρακ
στής». Πρ
στάτης της
γεωργίας (�πως δηλώνει
και τ
 �ν
μά τ
υ) θέτει με
τη γι
ρτή τ
υ τ
 αν
ι$ιάτι-
κ
 σύν
ρ
 τ
υ �ρ�ν
υ. O
θρύλ
ς της δρακ
ντ
κτ
-
νίας τραγ
υδήθηκε και %ω-

γρα�ίστηκε �σ
 λίγ
ι. 
Tα «Λαμπρ
ήμερα» ή

«Λαμπρ�σκ
λα» ή «Nι
-
�δ�μαδ
» ή «ασπρ
�δ�μα-
δ
», τη Διακαινήσιμ
 ε�δ
-
μάδα δηλαδή, ��ραγαν �-
λ
ι —�πως η �ύση— τα
καιν
ύργια τ
υς ρ
ύ�α, και
απεί�αν απ� δ
υλειές. Oι
σημεριν
ί ρυθμ
ί δεν επι-
τρέπ
υν τέτ
ιες π
λυτέ-
λειες. Aκ�μα �μως κι αν
δεν έ�
υμε %ώα ή δέντρα
να �ωτίσ
υμε με τ
 ανα-
στάσιμ
 �ως, μπ
ρ
ύμε
θαυμάσια να �υλά$
υμε έ-
να κλαράκι �άγια ή τα τσ�-
�λια απ� τα πασ�αλινά αυ-
γά —για να υπάρ�ει στ

σπίτι πάντα �αρά— ή να κά-
ψ
υμε τ
 «Mάρτη» στ
 κε-
ρί της Aνάστασης ή να

σκ
ρπίσ
υμε στις... γλά-
στρες τα ψί�
υλα απ’ τ

πασ�αλιν� τραπέ%ι —για να
’�ει τ
 σπίτι �λα τα καλά
της Λαμπριάς— αντιστεκ�-
μεν
ι στην 
μ
ι
μ
ρ�ία,
στην τυπικ�τητα, στην απ
-
�ή, στη λ
γική τ
υ �αστ
�
υντ...

Πηγές: 
Γ.A. Mέγα «Eλληνικές γι�ρτές

και έθιμα της λαϊκής λατρεί-
ας» εκδ�σεις Oδυσσέας,

Δημ. Σ. Λ�υκάτ�υ «Πασ#αλινά
και της Aν�ι�ης», εκδ. Φιλιπ-
π�της

Aλκης Kυριακίδ�υ-Nέστ�ρ�ς
«Oι 12 μήνες - Tα λα�γρα�ι-
κά», εκδ. Mαλλιάρης-Παιδεία

Mάγδας Pί#τερ «Eλληνικά ήθη
και έθιμα στην Kύπρ�», Π�λι-
τιστικ� Iδρυμα Λαϊκής Tράπε-
%ας Kύπρ�υ

Eλληνικά έθιμα
αναστάσιμης �αράς

O κ�σμ�ς �εσπάει ��ρκί��ντας τ� κακ� με π�λλ�ύς τρ�π�υς μετά τ� πένθ�ς 

Aριστερά: T� �μ�ίωμα τ�υ I�ύδα περιμένει την πυρά, στ�ν Aστακ� Aιτωλ�ακαρνανίας. Δε�ιά:  Aνάσταση στην Παναγία την Παρηγ�ρήτισσα της Aρτας.

O νε�έλληνας 
π�ιητής σ’ αυτ�ν

τ�ν τ�π� επιστρέ-
�ει και �ωρίς 

να παγιδεύεται
στην απλ�ϊκ�τητα

ή την υπερ��λή
«περνά τ� μήνυμα

τ�υ Πάσ�α». 
Στις �ωτ�γρα�ίες

επάνω � Oδυσσέας
Eλύτης και δε�ιά 

� Δι�νύσι�ς 
Σ�λωμ�ς.

H Λαμπρή των π
ιητών μας
H ψυ�ή τ
υ �ριστιαν
ύ λ
γ
τέ�νη, τ
 �αρμ�συν
 μήνυμα και η ατμ�σ�αιρα των ημερών

Π
άσ�α Eλλήνων, Πάσ�α
τ
 λαμπρ�ν, γι
ρτή α-
γλαϊσμένη απ� τ
ν �ω-
τειν� παλμ� της ελλη-
νικής σκέψης. Στην ε-

θνική και θρησκευτική μας πα-
ράδ
ση, η γι
ρτή τ
υ Πάσ�α εί-
ναι η μεγαλύτερη, η 
μ
ρ��τε-
ρη, και τ
υ λα
ύ η πι
 αγαπημέ-
νη. Iσως γιατί είναι γι
ρτή λα-
μπρή, �αρμ�συνη, δεμένη με υ-
π
σ�έσεις έγερσης, α�ύπνισης,
κατανίκησης τ
υ �θ�νι
υ στ
ι-
�εί
υ – τ
υ θανάτ
υ, της υπ
-
δ
ύλωσης, της ταπείνωσης.
Iσως γιατί 
ι �
ρδές τ
υ ελληνι-

κ
ύ μυστικισμ
ύ και της ιδι�τυ-
πης εθνικής μας θρησκευτικ�-
τητας και �ιλ
σ
�ικής ενατένι-
σης δεν μπ
ρεί παρά να δ
ν
ύ-
νται απ� τ
 γεγ
ν�ς της Aνά-
στασης. Tην απ
θέωση, δηλα-
δή, και την έ$αρση εν�ς ιδανι-
κ
ύ, π
υ ακ
λ
υθ
ύσε την ελ-
ληνική ψυ�ή απ� τις πρώτες της
εκ�ράσεις – την αρ�αία ελληνι-
κή μυθ
λ
γία, τα ιερά μυστήρια
και την αρ�αία τραγωδία.«E
ρ-
τα%έτω δε κ�σμ
ς 
ρατ�ς τε ά-
πας και α�ρατ
ς», παραινεί 


ρθ�δ
$
ς υμν
γρά�
ς. H ψυ-
�ή τ
υ �ριστιαν
ύ π
ιητή είναι

ελληνική, επι�ίωση της αρ�αι
-
ελληνικής εκείνης αίσθησης
π
υ %
ύσε τις μετα�
λές της
�ύσης άμεσα και έντ
να και δεν
έπαυε να ν
σταλγεί την εαρινή
της αναγέννηση. Kαι 
 νε
έλλη-
νας π
ιητής σ‘ αυτ�ν τ
ν τ�π

επιστρέ�ει. Kαι, �ωρίς να παγι-
δεύεται στην απλ
ϊκ�τητα ή
στην υπερ�
λή, «περνά τ
 μή-
νυμα τ
υ Πάσ�α» –καθώς γρά-
�ει και 
ι π
ιητής Γ. Kαρα�ασί-
λης στ
ν πρ�λ
γ
 της μικρής
π
ιητικής ανθ
λ
γίας τ
υ «Πά-
σ�α των Eλλήνων» (εκδ�σεις
«Δελ�ίνι»)–, «την ατμ�σ�αιρα

και τη σημασία τ
υ, αυτ�ν
μ
 ή
σε συνδυασμ� με δικές τ
υ
πρ
σωπικές καταστάσεις, εν αν-
θηρώ Eλληνι λ�γω». Aνθ
λ
-
γ
ύμε κι εμείς εδώ μερικά πα-
σ�αλινά π
ιήματα: αλλ
ύ 
 διά-
�υτ
ς ερωτισμ�ς τ
υ παγανι-
σμ
ύ δένεται θαυμαστά με τ

�ριστιανικ� πανηγύρι, σε μια εκ-
δήλωση αειθαλ
ύς �σ
 και συ-
γκρατημένης �αράς· αλλ
ύ η
πρ
σωπική αμ�ι�
λία δαγκώνει
επίμ
να και επώδυνα την ψυ�ή·

ι άδ
λες παιδικές αναμνήσεις
ανακαλ
ύνται με ν
σταλγία. H
συγκίνηση, �μως, είναι κ
ινή...

KYPIAKH (ΠAΣXA) 26
KAΘAPH ΔIAΦANH MEPA. Φαίνεται � άνεμ�ς

π�υ ακινητεί με τη μ�ρ�ή '�υν�ύ κει κατά τα
δυτικά. Kι η θάλασσα με τα �τερά διπλωμένα,
π�λύ #αμηλά, κάτω απ� τ� παράθυρ�.

Σ�υ ’ρ#εται να πετά�εις ψηλά κι απ� κει να
μ�ιράσεις δωρεάν την ψυ#ή σ�υ. Yστερα να
κατε'είς και, θαρραλέα, να καταλά'εις τη θέ-
ση στ�ν τά�� π�υ σ�υ ανήκει.

Oδυσσέας Eλύτης,
«Hμερ
λ�γι
 εν�ς αθέατ
υ Aπριλί
υ».

H Hμέρα της Λαμπρής
Kαθαρ�τατ�ν ήλι� επρ�μην�ύσε
Tης αυγής τ� δρ�σάτ� ύστερ� αστέρι,
Σύγνε��, κατα#νιά, δεν απερν�ύσε
T’ �υραν�ύ σε κανένα απ� τα μέρη·
Kαι απ� κει κινημέν� αργ��υσ�ύσε
T�σ� γλυκ� στ� πρ�σωπ� τ’ αέρι,
Π�υ λες και λέει μες στης καρδιάς τα �ύλλα:
Γλυκιά η %ωή και � θάνατ�ς μαυρίλα.

Xριστ�ς ανέστη! Nέ�ι, γέρ�ι και κ�ρες,
Oλ�ι, μικρ�ί μεγάλ�ι, ετ�ιμαστήτε.
Mέσα στες εκκλησίες τες δα�ν���ρες
Mε τ� �ως της #αράς συμμα%ω#τήτε·
Aν�ί�ετε αγκαλιές ειρην���ρες
Oμπρ�στά στ�υς Aγί�υς και �ιληθήτε·

Φιληθήτε γλυκά #είλη με #είλη,
Πέστε Xριστ�ς Aνέστη ε#θρ�ί και �ίλ�ι.

Δι�νύσι�ς Σ�λωμ�ς,
«O Λάμπρ
ς» (Aπ�σπασμα).

H ετέρα γρα"ή
O Aναστημέν�ς με τ� λά'αρ� και τις πληγές
μετέωρ�ς· �ι �ρ�υρ�ί θαμ'�ύνται, πτώσ-

σ�υν·
δεν τα κρατ�ύνε πια τα δ�ρατά τ�υς #έρια

αδύναμα·
πρ�σ�έρει η λάρνακα, με �ρθ� καπάκι, #ά�ς

κεν�τητας,
ενώ �ι δαιμ�ν�ι �λ��ύρ�νται τ�υ Kάτω K�-

σμ�υ.
Πρώτη γρα�ή τ�υ Πάσ#α, ως �έρω τ�ύτ� ε-

στάθη.
Eτέρα γρα�ή �μως, πλέ�ν εαρινή,
πλέ�ν της ψυ#ής, λιγώτερ� π�λεμιστήρια

μας τα λέγει:
�ι Ωρες είναι λίαν πρωινές, �ι α#λύες
περιίπτανται·  τ�ν  άγ�υρ�  θ�λών�υν �υ-

πνημ�
τ�υ γέρ�υ αντρ�ς, τ�υ Kηπ�υρ�ύ περί τα ε-

ντά�ια.
E�αλλα, τ’ άυπνα γύναια, με π�δια �τερωτά,
κλίνη δεν τα κρατά, καρδιάς λατρεία
και σπαραγμ� με δέ�ς στα κιγκλιδώματα κ�-

μί%�υν,
καλ�ύν τα �ράματα κι εκστάσεις απαιτ�ύν,

στ�λές λευκές και θάμ'η και τα «�υκ έστιν
ώδε».

Kαι τώρα, Θεέ μ�υ, μετα�ύ τ�υ δ�ρατ�ς
τ�υ μυτερ�ύ, π�υ #θες ακ�μη ενεπάγη
και  μάτωσε τα μέλη σ�υ, κι ευθέως  ε�ήλθεν
αίμα και ύδωρ – και μετα�ύ των �λ�γερών

'ελών
π�υ στάλθηκαν και �λ�γισαν των γυναικών
ψυ#ές με αγάπη, πέρα των ερώτων τ�υς της

γης·
των γυναικών, π�υ ως #θες ακ�μη εί#αν τ’

αλά'αστρα
κι εσκ�ρπων τη λατρεία τ�υς άνευ �ειδ�ύς
στων μαται�τήτων τα στενά κι άνυδρα πλέ-

θρα,
–και τώρα, Θεέ μ�υ, μετα�ύ των δύ� γρα�ών
πλέ�ν τιμημένη, πλέ�ν ε�αίρετη λαμ'άνει

θέση
στην σύνεσή μας τ�ύτη τ�υ Eαρ�ς,
η εωθινή, η καλλίπν�η, της κατα#νιάς,
�π�υ πτερ�ύται τ� θήλυ, �π�υ και η ρικνή
τ�υ Mήλ�υ και τ�υ Σερπετ�ύ η πρ�μάμμη
'ρίσκει δικαίωση, δρέπει καρπ�ν, �#ι κατά-

ρας,
και μνήμη, μετά τ�σα πρ�λα'�ντα, συμπα-

θείας.

T. K. Παπατσώνη,

«Eκλ
γή B΄».

Tης OΛΓAΣ ΣEΛΛA
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A Γ I O N  Π A Σ X A
Tι έ�ει καταγρα�εί απ� τα αληθινά λ�για τ�υ Iησ�ύ
στα Eυαγγέλια; Kάτι «περιέργ�» συνέ�η 
στ� �ρ�ς Θα�ώρ. Π�ι�ς ήταν � «Aναγγελμέν�ς»;

Π�λλ�ί διατυπών�υν και
τ� ερώτημα: Eίναι δυνατ�ν �
Iησ�ύς να θεωρ�ύσε τ�ν ε-
αυτ� τ�υ Θε�; Πάλι στ� κατά
Mάρκ�ν Eυαγγέλι� π�υ με-
τα�έρει συνεπέστερα την
ανθρώπινη �ύση τ�υ Iησ�ύ,
παρ�υσιά�εται ένας άνθρω-
π�ς να τρέ�ει
κ�ντά τ�υ, και
να τ�υ λέει:
«Kύριε καλέ». Kι
εκείν�ς γύρισε και τ�υ απή-
ντησε αυστηρά: «Γιατί με λες
καλ�; Kανένας δεν είναι κα-
λ�ς, εκτ�ς απ� τ�ν Θε�».
Aκ�μα και στ� κατά Iωάννην
Eυαγγέλι�, π�υ εμ�ανί�ει τη
μεγαλύτερη τάση να εμ�ανί-
�ει τ�ν Iησ�ύ ως Θε�, ανα-
�έρεται �τι εδήλωσε κατη-
γ�ρηματικά: «O Πατέρας εί-
ναι μεγαλύτερ�ς απ� μένα».

Oλα αυτά π�υ πρ�ανα�έ-
ραμε, και π�λλά άλλα, θα
μπ�ρ�ύσαν να δημι�υργή-
σ�υν αμ�ισ"ητήσεις γύρω α-
π� τ� πρ�σωπ� τ�υ Xριστ�ύ.
Kαι �μως, δεν είναι έτσι τα
πράγματα. H "αθύτερη έ-
ρευνα στις μαρτυρίες και
στα γεγ�ν�τα π�υ έγιναν α-
π� π�λλ�ύς (ακ�μα και τα
τελευταία �ρ�νια) δεί�νει
τ�υλά�ιστ�ν �τι η Iστ�ρία
τ�υ Iησ�ύ δεν ήταν ένας μύ-
θ�ς –�πως ισ�υρί��νται �ρι-
σμέν�ι– πρ�κειμέν�υ να συ-
ντηρηθεί μια θρησκεία. #ε-
�ωριστ� ενδια�έρ�ν παρ�υ-
σιά�ει τ� "ι"λί� της Kάρεν
Aρμστρ�νγκ «H ιστ�ρία τ�υ
Θε�ύ», π�υ θα εκδ�θεί σύ-
ντ�μα και στην Eλλάδα απ�
τις εκδ�σεις «Φιλίστωρ» σε
μια θαυμάσια μετά�ραση
τ�υ κ. Φώτη Tερ�άκη. H
Aρμστρ�νγκ, π�υ είναι κριτι-
κ�ς των «Φιλ�λ�γικών
Tάιμς» τ�υ Λ�νδίν�υ και έ�ει
ασ��ληθεί απ� �ρ�νια με θέ-
ματα των θρησκειών, �έρνει
στ� �ως στ�ι�εία τα �π�ία
"ά��υν �λ�υς �σ�ι ασ��λ�ύ-
νται με τ�ν τ�μέα αυτ�ν, σε
σ�"αρ�ύς πρ�"ληματι-
σμ�ύς.

Πρώτη παρατήρηση είναι
�τι � Iησ�ύς πράγματι υπήρ-
&ε, αλλά ελά�ιστα απ� τα α-
ληθινά λ�για τ�υ έ��υν κα-
ταγρα�εί στα Eυαγγέλια, κι
ένα μεγάλ� μέρ�ς τ�υ υλι-
κ�ύ τ�υς είναι επηρεασμέν�
απ� τις κατ�πινές ε&ελί&εις
στις εκκλησίες. Γρά�ει η
Aρμστρ�νγκ: «Mετά τ�ν θά-
νατ� τ�υ Xριστ�ύ, �ι �παδ�ί
τ�υ απ��άσισαν �τι � Iησ�ύς
ήταν θεί�ς. Aυτ� δεν συνέ"η
&α�νικά. 

T� δ�γμα �τι � Iησ�ύς ήταν
Θε�ς με ανθρώπινη μ�ρ�ή
δεν συγκρ�τήθηκε �λ�κλη-
ρωτικά πριν απ� τ�ν 4� αιώ-
να. H ανάπτυ&η της �ριστια-
νικής πίστης στην Eνσάρκω-
ση ήταν μια σταδιακή, σύνθε-
τη διαδικασία. O ίδι�ς � Iη-
σ�ύς �πωσδήπ�τε δεν ισ�υ-
ρίσθηκε π�τέ �τι ήταν Θε�ς.
Στη "άπτισή τ�υ �ν�μάστηκε
Yι�ς Θε�ύ απ� μία �ωνή
στ�ν Oυραν�, αλλά αυτ� πι-
θαν�τατα ήταν μια απλή επι-
"ε"αίωση, �τι ήταν πράγματι
� Mεσσίας. Δεν υπήρ�ε �μως
τίπ�τε τ� ιδιαίτερα ασυνήθι-
στ� σε μια τέτ�ια άνωθεν α-
νακήρυ&η! 

Oι Pα""ίν�ι συ�νά "ίωναν
αυτ� π�υ �ν�μα�αν «μπατ
κι�λ», δηλ. «θυγατέρα της
�ωνής», μια μ�ρ�ή έμπνευ-
σης, η �π�ία αντικαθιστ�ύσε
τις πι� άμεσες πρ��ητικές α-
π�καλύψεις. O Pα""ίν�ς Γι�-
�άναν μπεν Σακάι εί�ε ακ�ύ-
σει μια τέτ�ια «μπατ κι�λ» να
επικυρώνει την απ�στ�λή
τ�υ �ταν τ� Aγι� Πνεύμα εί-
�ε κατε"εί σε αυτ�ν και
στ�υς μαθητές τ�υ υπ� μ�ρ-
�ή �λ�γας. O Iησ�ύς συνήθι-
�ε να απ�καλεί τ�ν εαυτ�
τ�υ «Yι� τ�υ Aνθρώπ�υ».
Mεγάλη διαμά�η έ�ει υπάρ-

&ει γύρω απ� αυτ�ν τ�ν τίτ-
λ�, αλλά �αίνεται �τι η αρ�ι-
κή αραμαϊκή �ράση («μπαρ
νασά») τ�νι�ε απλώς τ� εύ-
θραυστ� και τη θνησιμ�τητα
της ανθρώπινης κατάστασης.
Aν αυτ� ισ�ύει, �αίνεται �τι
� Iησ�ύς έκανε ειδική πρ�-

σπάθεια να τ�-
νίσει πως ήταν
ένα αδύναμ�
ανθρώπιν� πλά-

σμα π�υ θα μπ�ρ�ύσε κά-
π�ια μέρα να υπ��έρει και
να πεθάνει...».

Tι έγινε 
στ	 
ρ	ς Θα�ώρ;

Hταν �μως ένα «αδύναμ�
ανθρώπιν� πλάσμα» � Iη-
σ�ύς; Σε τρία Eυαγγέλια κα-
ταγρά�εται κάτι π�υ αναιρεί
αυτή την άπ�ψη. O Iησ�ύς
εί�ε πάρει τ�υς μαθητές
τ�υ, τ�ν Πέτρ�, τ�ν Iάκω"�
και τ�ν Iωάννη σε ένα ψηλ�
"�υν�, π�υ �αίνεται �τι ε-
πρ�κειτ� για τ� �ρ�ς Θα"ώρ
στη Γαλιλαία. Eκεί «μεταμ�ρ-
�ώθηκε» μπρ�στά τ�υς:
«Eλαμψε τ� πρ�σωπ� τ�υ
σαν τ�ν ήλι� και τα ��ρέμα-
τά τ�υ έγιναν άσπρα σαν τ�
�ως». O Mωυσής και �
Hλίας, π�υ αντιπρ�σώπευαν
αντιστ�ί�ως τ� N�μ� και
τ�υς πρ��ήτες, εμ�ανίσθη-
καν &α�νικά δίπλα τ�υ, και �ι
τρεις άρ�ισαν να συ�ητ�ύν
μετα&ύ τ�υς. O Πέτρ�ς εί�ε
μείνει άναυδ�ς, και �ταν
μπ�ρεσε να αρθρώσει λέ&η
μετά απ’ αυτ� π�υ είδε, έλε-
γε �τι θα έπρεπε να στήσ�υν
εκεί τρεις σκηνές σε ανά-
μνηση τ�υ �ράματ�ς. Πριν
πρ�λά"ει να συνέλθει �μως
απ� την έκπλη&ή τ�υ, αντε-
λή�θη ένα λαμπερ� σύννε-
�� –�πως εκείν� π�υ εί�ε
κατέ"ει στ� �ρ�ς Σινά– σκέ-
πασε την κ�ρυ�ή τ�υ "�υ-
ν�ύ, και μια «μπατ κι�λ» διε-
κήρυ&ε: «Aυτ�ς είναι � αγα-
πημέν�ς μ�υ Yι�ς, αυτ�ς εί-
ναι � εκλεκτ�ς μ�υ. Nα τ�ν
ακ�ύτε...».

Aιώνες αργ�τερα, �ταν �ι
Eλληνες Xριστιαν�ί αναλ�γί-
��νταν τι ήταν αυτ� τ� «�ρα-
μα», έ"γαλαν τ� συμπέρα-
σμα �τι «δυνάμεις τ�υ Θε-
�ύ» εί�αν λάμψει μέσα απ�
τη μεταμ�ρ�ωμένη ανθρώ-
πινη �ύση τ�υ Xριστ�ύ. Kαι
�μως, � Iησ�ύς π�τέ δεν ι-
σ�υρίσθηκε �τι αυτές �ι θεί-
ες «δυνάμεις» ήταν περι�ρι-
σμένες απ�κλειστικά σ’ αυ-
τ�ν. 

Eπανειλημμένα τ�νι�ε
στ�υς μαθητές τ�υ, πως εάν
εί�αν «πίστη», θα μπ�ρ�ύ-
σαν να έ��υν κι αυτ�ί τέτ�ι-
ες δυνάμεις. 

Λέγ�ντας ωστ�σ� «πίστη»,
δεν ενν��ύσε να υι�θετή-
σ�υν την �ρθή θε�λ�γία, αλ-
λά να καλλιεργήσ�υν μια ε-
σωτερική στάση παράδ�σης
και «αν�ι�τ�τητας» απέναντι
στ� Θε�. Aν �ι μαθητές τ�υ
α�ήν�νταν �ωρίς καμία επι-
�ύλα&η στ� Θε�, τ�τε θα
μπ�ρ�ύσαν να κάν�υν �,τι έ-
κανε κι εκείν�ς. Oπως και �ι
Pα""ίν�ι, � Iησ�ύς δεν πί-
στευε �τι τ� Πνεύμα πρ��ρι-
��ταν για μια πρ�ν�μιακή «ε-
λίτ», αλλά για �λ�υς τ�υς α-
γαθ�ύς ανθρώπ�υς.

Oπως σημειώνει η Kάρεν
Aρμστρ�νγκ, � Aπ�στ�λ�ς
Παύλ�ς, � πρώτ�ς �ριστια-
ν�ς συγγρα�έας, � �π�ί�ς ε-
δημι�ύργησε τη θρησκεία
π�υ σήμερα γνωρί��υμε ως
Xριστιανισμ�, πίστευε �τι �
Iησ�ύς εί�ε αντικαταστήσει
την «T�ρά» ως πρωταρ�ική
απ�κάλυψη τ�υ Θε�ύ στ�ν
κ�σμ�. Δεν είναι εύκ�λ� να
&έρ�υμε ακρι"ώς τι ενν��ύ-
σε μ’ αυτ�. Oι επιστ�λές τ�υ
Παύλ�υ ήταν μάλλ�ν περι-
στασιακές απαντήσεις σε

συγκεκριμένα πρ�"λήματα,
παρά μια περιεκτική περι-
γρα�ή μιας πλήρως αρθρω-
μένης θε�λ�γίας. O-
πωσδήπ�τε �μως, πίστευε �-
τι � Iησ�ύς ήταν αναμ�ισ"ή-

τητα � Mεσσίας. H λέ&η
«Xριστ�ς» ήταν μια μετά-
�ραση τ�υ ε"ραϊκ�ύ «Mασ-
σιά�», π�υ θα πει «� αναγ-
γελμέν�ς». 

O Παύλ�ς, επίσης, συ�η-
τ�ύσε για τ�ν άνθρωπ� Iη-
σ�ύ, σαν να ήταν κάτι περισ-
σ�τερ� απ� ένα κ�ιν� αν-
θρώπιν� πλάσμα, ακ�μη και
�ταν ως I�υδαί�ς � Παύλ�ς
δεν πίστευε �τι ήταν ενσαρ-
κωμέν�ς Θε�ς. Kι ακ�μη,
στις επιστ�λές τ�υ Παύλ�υ
δια�αίνεται με σα�ήνεια, �τι
� θάνατ�ς τ�υ Iησ�ύ υπήρ&ε
ευεργετικ�ς υπ� την ένν�ια
�τι εί�ε δημι�υργήσει μια
«νέα μ�ρ�ή �ωής», και «μια
νέα δημι�υργία». Kάτι ακ�μη
π�υ πρ�καλεί ενδια�έρ�ν εί-
ναι τ� γεγ�ν�ς �τι � Παύλ�ς
μετα�έρει στα κείμενά τ�υ
την πεπ�ίθηση των πρώτων
Xριστιανών, �τι � Iησ�ύς α-
π�λάμ"ανε κάπ�ι�υ είδ�υς
πρ�γενεστέρας υπάρ&εως
«εν Θεώ», πριν δηλ. γίνει άν-
θρωπ�ς.

Kάπ�υ 40 �ρ�νια αργ�τε-
ρα, � συγγρα�έας τ�υ Kατά
Iωάννην Eυαγγελί�υ α�ήνει
έναν παρ�μ�ι� υπαινιγμ�.
Στ�ν πρ�λ�γ� τ�υ περιέγρα-
�ε τ�ν «λ�γ�» � �π�ί�ς ήταν
«με τ�ν Θε� ε& αρ�ής».
Πράγματι, � Παύλ�ς και � Iω-
άννης μιλ�ύσαν για τ�ν Iη-
σ�ύ σαν να εί�ε κάπ�ι�υ εί-
δ�υς πρ�ϋπάρ��υσα �ωή,
αλλά δεν υπ�ν��ύσαν �τι ή-
ταν ένα δεύτερ� θεί� «πρ�-
σωπ�», με την κατ�πινή
τριαδική ένν�ια... Eνν��ύ-
σαν �τι � Xριστ�ς εί�ε υπερ-
"εί τ�υς �ρ�νικ�ύς και ατ�-
μικ�ύς τρ�π�υς ύπαρ&ης...

Oι αρ�αί	ι �ιλ
σ	�	ι

H συγγρα�έας τ�υ "ι"λί�υ
«H Iστ�ρία τ�υ Θε�ύ», και
κριτικ�ς των «Tάιμς», κάνει
�ρισμένες ενδια�έρ�υσες
παρατηρήσεις ανάμεσα στη
�ριστιανική θρησκεία και
στ�υς αρ�αί�υς �ιλ�σ�-
��υς. Γρά�ει �τι �ι μ�ρ�ω-
μέν�ι παγανιστές ανα�ητ�ύ-
σαν τ� �ωτισμ� στη �ιλ�σ�-
�ία και ��ι στη θρησκεία.
Aγι�ι και ινδάλματά τ�υς ή-
ταν �ιλ�σ���ι της αρ�αι�τη-
τας, �πως � Πλάτων, � Πυ-
θαγ�ρας και � Eπίκτητ�ς.
Kάπ�ιες ��ρές τ�υς έ"λε-
παν ακ�μη και ως «γι�υς τ�υ
Θε�ύ». O Πλάτων, για παρά-
δειγμα, ε�ημ�λ�γείτ� �τι ή-
ταν γι�ς τ�υ Aπ�λλωνα. Oι
�ιλ�σ���ι διατηρ�ύσαν ένα
ψυ�ρ� σε"ασμ� για τη θρη-
σκεία, αλλά την έ"λεπαν ως
�υσιωδώς δια��ρετική απ�
αυτ� π�υ �ι ίδι�ι έκαναν.
Δεν ήταν απ�&ηραμέν�ι ακα-
δημαϊκ�ί μέσα σε γυάλιν�υς
πύργ�υς, αλλά άνθρωπ�ι με
απ�στ�λή, �λεγ�μεν�ι απ�
�ήλ� να σώσ�υν τις ψυ�ές
των συγ�ρ�νων τ�υς πρ�-
σελκύ�ντάς τ�υς στα δ�γ-
ματα των ιδιαιτέρων σ��λών
τ�υς.

T�σ� � Σωκράτης �σ� και
� Πλάτων επέδει&αν �ήλ�
«θρησκευτικ�» στη �ιλ�σ�-
�ία τ�υς, πιστεύ�ντας �τι �ι
επιστημ�νικές και μετα�υσι-

κές έρευνες, τ�υς εί�αν ε-
μπνεύσει με ένα �ραμα της
δ�&ας τ�υ σύμπαντ�ς. T�ν A΄
αιώνα, �ι σκεπτ�μεν�ι άν-
θρωπ�ι στρέ��νταν σε αυ-
τ�ύς για μια ε&ήγηση τ�υ

ν�ήματ�ς της �ωής, για μια
εμπνευσμένη ιδε�λ�γία και
για ηθική εμψύ�ωση, ενώ �
Xριστιανισμ�ς �αιν�ταν σαν
ένα "αρ"αρικ� «πιστεύω».

T	 μυστήρι	 
τ	υ κεν	ύ τά�	υ

Σύμ�ωνα με �λες τις δια-
θέσιμες παλαιές πηγές, � Iη-
σ�ύς πέθανε στ� σταυρ�,
στα �έρια των πι� ικανών δη-
μίων τ�υ κ�σμ�υ, των Pω-
μαίων, και εν συνε�εία τ� ά-
ψυ�� σώμα τ�π�θετήθηκε
σε ένα τά�� κ�ντά στ�ν τ�-
π� της εκτέλεσης.

Aλλά δύ� μέρες αργ�τερα,
��ι μ�ν�ν εί�ε ε&α�ανιστεί
τ� σώμα, αλλά και άνθρωπ�ι
π�υ γνώρι�αν καλά τ�ν Iη-
σ�ύ άρ�ισαν να έ��υν παρά-
&ενες εμπειρίες και να τ�ν
"λέπ�υν ανάμεσά τ�υς. Δυ-
σπιστώντας μερικές ��ρές
στις ίδιες τ�υς τις αισθήσεις,
έλεγαν �τι τ�ν έ"λεπαν να
περνάει μέσα απ� κλειδωμέ-
νες π�ρτες, αλλά μπ�ρ�ύσε
να μιλάει μα�ί τ�υς, και ήταν
σαν �ωνταν�ς άνθρωπ�ς
στην α�ή. Aυτ� τ�υλά�ιστ�ν
ανα�έρει και � Πέτρ�ς. O
καθηγητής T�. Γ�υέλς, � �-
π�ί�ς εί�ε υπ�στηρί&ει �τι �
Xριστ�ς δεν υπήρ&ε π�τέ,
παρ’ �λα αυτά, στέκεται με
σκεπτικισμ� στα �σα λέει �
Παύλ�ς για μεταθανάτια εμ-
�άνιση τ�υ Θεανθρώπ�υ,
και θεωρεί α&ι�πιστη τη μαρ-
τυρία τ�υ...

Eντύπωση πρ�καλεί τ� γε-
γ�ν�ς �τι � διά��ρες α�η-
γήσεις της σκηνής τ�υ άδει-
�υ τά��υ τ� πρώτ� πρωιν�
τ�υ Πάσ�α αλληλ�συγκρ�ύ-
�νται μετα&ύ τ�υς.

O συγγρα�έας τ�υ κατά
Iωάννην Eυαγγελί�υ περι-
γρά�ει τη Mαρία τη Mαγδα-
ληνή να �τάνει μ�νη στ�ν
τά�� και να ανακαλύπτει �τι
είναι άδει�ς, και κατ�πιν να
σπεύδει να μετα�έρει την
είδηση στ�ν Πέτρ�. Γίνεται
ανα��ρά και σε ένα μη κατ�-
ν�μα��μεν� «άλλ� μαθητή»,
εκείν�ν «π�υ αγαπ�ύσε πε-
ρισσ�τερ� � Iησ�ύς», π�υ ή-
ταν παρών στη σκηνή. O
συγγρα�έας τ�υ κατά Mατ-
θαί�ν Eυαγγελί�υ διηγείται
�τι η Mαρία η Mαγδαλινή συ-
ν�δευ�ταν απ� τη Mαρία τη
μητέρα τ�υ Iακώ"�υ και τ�υ
Iωσή�, ενώ � Mάρκ�ς πρ�-
σθέτει άλλη μια γυναίκα π�υ
λεγ�ταν Σαλώμη, την �π�ία
μνημ�νεύει και � Θωμάς. O
Λ�υκάς, π�υ δεν &έρει τίπ�-
τε για τη Σαλώμη, ανα�έρει
μια Iωάννα η �π�ία μα�ί με
άλλες γυναίκες έτρε&αν
στ�υς μαθητές να τ�υς π�υν
�,τι αντίκρισαν. Παρ�μ�ιες
αντι�άσεις παρατηρ�ύνται
και για τ� τι είδαν στ�ν τά-
��. Πι� εντυπωσιακή είναι η
μαρτυρία της Mαρίας της
Mαγδαληνής (κατά Iωάννη) η
�π�ία αντελή�θη πρώτα δύ�
αγγέλ�υς να κάθ�νται στ�ν
τά��. Kαι τ�τε, διέκρινε
&α�νικά τ�ν Iησ�ύ, � �π�ί�ς
δεν την ά�ησε να τ�ν αγγί-
&ει... Oι τρεις γυναίκες π�υ

ανα�έρει � Mάρκ�ς είδαν έ-
να νεκρ� με λευκ� �ιτώνα,
ενώ η �μάδα των γυναικών
τ�υ Λ�υκά είδε δυ� άντρες
με λαμπρά ενδύματα, π�υ
εμ�ανίσθηκαν &α�νικά δί-
πλα τ�υς, αλλά ��ι τ�ν Iη-
σ�ύ, τ�ν �π�ί� ισ�υρίστηκαν
�τι είδαν μ�ν� δυ� μαθητές
στ�ν δρ�μ� πρ�ς τ�υς
Eμμα�ύς... 

Kαι τα 4 Eυαγγέλια περι-
γρά��υν, �μως, �τι � Iησ�ύς
εμ�ανίσθηκε στη συνέ�εια
σε �λ�κληρη την �μάδα των
Aπ�στ�λων, αλλά ενώ �
Mατθαί�ς και � Mάρκ�ς τ�-
π�θετ�ύν αυτές τις εμ�ανί-
σεις στη Γαλιλαία, τα κατά
Λ�υκάν και Iωάννην Eυαγγέ-
λια υπ�στηρί��υν �τι τ� σκη-
νικ� ήταν στην Iερ�υσαλήμ.
Kαι � Λ�υκάς ανα�έρει επί-
σης έμμεσα μια πρ�ηγ�ύμε-
νη εμ�άνιση τ�υ Iησ�ύ στ�ν
Σίμωνα, π�υ �αίνεται �μως,
κατά περίεργ� τρ�π�, �τι πέ-
ρασε απαρατήρητη απ� τα
Eυαγγέλια...

H «Aνάσταση τ�υ Xριστ�ύ» τ�υ Tιτσιάν�, π�υ σήμερα �ρίσκεται στην εκκλησία τ�υ
Aγί�υ Φραγκίσκ�υ στ� Oύρμπιν� της Oύμπρια (Iταλία).

Iστ�ρικά στ�ιεία
για τ�ν Xριστ�

Mαρτυρίες νεώτερων ερευνών για τη θεϊκή υπ�σταση τ�υ Iησ�ύ

T
ις άγιες ημέρες των Παθών πάντ�τε η
�αντασία πρ�σπαθεί να αναπλάσει τι
ακρι�ώς έγινε τ�τε, π�ια είναι η ιστ�-
ρική αλήθεια και π�ύ υπεισέρ�εται �
μύθ�ς. Kυρίως �μως τα ερωτηματικά

στρέ��νται γύρω απ� τ� πρ�σωπ� τ�υ Xρι-
στ�ύ. Δεν πρέπει να παραγνωρί�ει κανείς �τι
την επ��ή εκείνη, τα ιστ�ρικά γεγ�ν�τα εί�αν
καταπνιγεί απ� τα μυθικά στ�ι�εία τα �π�ία ε-

!έ�ρα�αν τ� ν�ημα π�υ εί�ε απ�κτήσει � Iη-
σ�ύς για τ�υς �παδ�ύς τ�υ. Aυτ� τ� ν�ημα με-
τα�έρει π.�. � Eυαγγελιστής Mάρκ�ς, και ��ι
μια πρ�σωπική μαρτυρία. Στ� κατά Mάρκ�ν
Eυαγγέλι�, π�υ θεωρείται πι� α!ι�πιστ� σαν
πρ�γενέστερ�, � Iησ�ύς παρ�υσιά�εται σαν α-
π�λυτα �υσι�λ�γικ�ς άνθρωπ�ς με μια �ικ�-
γένεια π�υ περιλάμ�ανε αδελ��ύς και αδελ-
�ές και τη γέννησή τ�υ δεν την ανήγγειλαν

άγγελ�ι, �ύτε συνέ�η κάτι ιδιαίτερα �αρακτη-
ριστικ�. Aλλ�ι πάλι π�υ έγραψαν για τ� ίδι�
πρ�σωπ�, �σα ανα�έρ�υν ανάγ�νται σε π�λ-
λά �ρ�νια μετά τ�ν θάνατ� τ�υ Θεανθρώπ�υ,
και άλλ�ι περι�ρί��νται να ερμηνεύσ�υν τη
διδασκαλία τ�υ, π�υ παρ�υσιά�ει �μ�ι�τητες
με π�λλά απ� �σα ελέ�θησαν πριν απ� τ� Xρι-
στ�, ενώ παρ�μ�ιες ηθικές εντ�λές συναντά-
με και σε άλλ�υς δημι�υργ�ύς θρησκειών.

H �αθύτερη έρευνα στις μαρτυρίες και στα
γεγ	ν
τα π	υ έγιναν απ
 π	λλ	ύς (ακ
μα
και τα τελευταία �ρ
νια) δεί�νει τ	υλά�ι-
στ	ν 
τι η Iστ	ρία τ	υ Iησ	ύ δεν ήταν ένας
μύθ	ς –
πως  ισ�υρί�	νται 	ρισμέν	ι– πρ	-

κειμέν	υ να συντηρηθεί μια θρησκεία.

T�υ Γ.A. ΛEONTAPITH
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A Γ I O N  Π A Σ X A
H Aνάσταση τ�υ Kυρί�υ δεν είναι τυ�αί� π�υ συμπίπτει

με την ανθ���ρία της Φύσης. Kαι τα δύ� εκ�ρά��υν 
την ανανέωση και την αρ�ή μιας νέας π�ρείας.

Για της καλής τα ρ�δα
Kαλλιεργ�ύμε κατα�άσεις στις παρυ�ές τ�υ ε�αντλημέν�υ κ�σμ�υ

Aυτή είναι ρ�δ π�γινε
και π’ �λ μεγαλώνει
σε μετα�ένι κέντημα,
καιρύς, με τ �ελ�νι.

AΓΓEΛOΣ ΣIKEΛIANOΣ

«Δ
εν άνθησαν μα-
ταίως τσα θαύ-
ματα» διακηρύσ-
σει � –πρ�π�λε-
μικς ακμη–

Eμπειρίκ�ς. Eγινε σύνθημα,
αλλά κανείς δεν τ� πιστεύει
πια. Mε δυσπιστία στεκμα-
στε απέναντι σ’ π�ι�ν αε-

ρί�ει κ�ινω�ελείς κατα�ά-
σεις, με δυσπιστία και σε -
π�ι�ν επι�ειρεί να τις απ�-
μυθεύσει. Iσ�ια κακπι-
στ�ι π�υ μ��θ�ύμε και εύ-
πιστ�ι, κατά συρρ�ήν, στ�ν
ελεύθερ� �ρν� μας, �λυ-
αρ�ύμε ακαταπνητα περί
της κρίσεως των α�ιών, ενώ
κατά τα άλλα αγ�ρά��υμε
και μεταπωλ�ύμε αγρ�τε-
μά�ια. Tις α�ίες τις παραπέ-
μπ�υμε στις αρμδιες εκ-
θέσεις ιδεών και μετατρέ-
π�υμε έτσι τις εισαγωγικές
ε�ετάσεις «των παιδιών
μας» σε μαρτυρική παρω-
δία της τελικής κρίσεως.
«Πιστεύω τω �ίλω», λέγαμε
κάπ�τε, λ�ι �ι μαθητευ-
μεν�ι αρ�αί�ι Eλληνες, έως
τ�υ, μεγαλών�ντας, ανα-
καλύψαμε πως είμαστε α-
μετάκλητα νετερ�ι και πι-
στέψαμε σε άλλα πράγμα-
τα, περισστερ� η�ηρά. Για
τριαντά�υλλα θα μιλ�ύμε
τώρα;

Kι εμείς εδώ, συμπαθείς
πιερτ�ι των «καλλιτε�νι-
κών σελίδων», π�ιες α�ίες
άραγε αερί��υμε; Π�ιαν α-
ν�μ�λγητη πίστη –ή π�ια
δύσκ�λη ευπιστία– διδά-
σκ�υν τρεις συνε�μεν�ι
λγ�ι για τα π�ιητικά τρια-
ντά�υλλα; Kαλλιεργ�ύμε
τά�α κατα�άσεις στις παρυ-
�ές τ�υ ε�αντλημέν�υ κ-

σμ�υ; Φυτεύ�υμε ρδα σε
πείσμα κάθε επικαιρτητας,
πρ�σδ�κώντας ίσως τι «η
ωραιτητα θα σώσει τ�ν κ-
σμ�», πως έγρα�ε � Nτ�-
στ�γιέ�σκι, ή πιστεύ�ντας
κατά �άθ�ς τι «� κσμ�ς
δικαιώνεται μν�ν ως αι-
σθητικ �αινμεν�», πως
διατεινταν � πρώιμ�ς Nί-
τσε; Tίπ�τε απ’ αυτά. Eμείς,
στην καλύτερη περίπτωση,
απλώς καταρκυθμεύ�υμε.
Θυμί�ω στ�ν αναγνώστη τι
τ� σκ�τειν αυτ ρήμα ήταν
καθαρή επινηση τ�υ Oδυσ-
σέα Eλύτη και τι, κατά τα
άλλα, δεν σημαίνει απ�λύ-
τως τίπ�τε. 

Eίναι κάτι σαν στ�ι�ειώ-
δης άμυνα τ�υ π�ιητικ�ύ
μετα��λισμ�ύ απέναντι
στα αλλεπάλληλα «δεν»
π�υ απειλ�ύν τις ιδανικεύ-
σεις τ�υ· μια αι�νίδια επι-
στράτευση αν�σ�π�ιητι-
κών ή�ων π�υ διατρανώ-

ν�υν τα εδεμικά δικαιώμα-
τα της γλώσσας. Mαται�-
π�ν�ύμε, λ�ιπν, �ύτως ή
άλλως· ή απλώς γρά��υμε
«για της καλής τα ρδα»,
πως ευ�ημί�ει τη μαται-
τητα μια παλιά ηπειρώτικη
παρ�ιμία. Kαλλιεργ�ύμε τη
δεύτερη �ύση μας, γνωρί-
��ντας τι τ� π�λυτιμτε-
ρ� εργαλεί� μας είναι η αί-
σθηση της ματαιτητας.

«Για της καλής τα ρδα»,
έστω, θα επιμείν�υμε, ακ-
μη μια ��ρά, με λίγ�υς επι-
τά�ι�υς στί��υς και μιαν
εικνα π�υ τ�υς συν�δεύει
στη �αντασία μας: Eίναι �
Aγγελ�ς Σικελιανς, ��ρώ-
ντας κάτασπρ� λιν κ�-
στ�ύμι, να απ�θέτει ένα
μπ�υκέτ� κκκινα τριαντά-
�υλλα στ�ν τά�� τ�υ Kιτς
στη Pώμη:

Tα πύρινα εκατ��υλλα πυ
σ�στρωσα στν τά� συ, κι
ανθεί για σένα η Pώμη.

Σαν υπ�στατικά σύμ��λα
της �ρ�ικής λατρείας ιδεά-
στηκε τα ρδα � Σικελια-
νς, γι’ αυτ και τα κατέθε-
σε εν αγάπη κι εν τιμή,
στ�ν τά�� τ�υ �μ�τέ�ν�υ
τ�υ, σαν �ρ�ικς πρ�ς �ρ-
�ικν. Aυτς � –άκυρ�ς,
για μας– �ρ�ισμς τ�υ ή-
ταν ένας τρπ�ς για να υ-
περκεράσει κι αυτς την
αίσθηση της ματαιτητας
και να εκλ�γικεύσει κάπως
την πίστη τ�υ στην καθ�λι-
κή, την �ικ�υμενική α�ία
της π�ίησης. Kι ταν έγρα-
ψε τ�ν Διθύραμ� τυ ρ�-
δυ, πίστευε ίσως, πως
λέει, τι θα ήταν κάπ�τε
δυνατ «να �ανανθίσει τ�
τραν αυτ Σύμ��λ� στη
σκέψη μας και στη �ωή μας
και να �αναπάρει μέσα μας
ακέραιη την αναστημένη
ένν�ια και πρ��πτική τ�υ».

Aλλά τ�ν Kητς δεν θα
τ�ν �ρ�ύμε στα �ρ�ικά ρ-
δα μήτε στα «�ρυώδη ρ-
δα» π�υ �ύτρωσαν απ τ�
αίμα τ�υ Eσταυρωμέν�υ,
πως τ� θέλει � μύθ�ς, μή-
τε καν σ’ εκείνα, τα παλαι-
τερα, π�υ πήραν τ� �ρώμα
τ�υς απ τ� αίμα τ�υ Aδώ-
νιδ�ς. 

Γιατί � Kητς είναι τσ�
δ��αστικά υλικς, τσ� α-
νε�ίθρησκ�ς, τσ� πιστς
στ�ν έρωτα της �ωής, ώστε
δεν μας �αρύνει π�τέ με
αιμ�διψείς συμ��λισμ�ύς,
ακμη κι ταν σ�εδν αγγί-
�ει τ�ν θάνατ�. Aπενα-
ντίας, είναι απ τ�υς λί-
γ�υς μεγάλ�υς νετερ�υς
π�ιητές π�υ μας απαλλάσ-
σ�υν κάπως απ τ� �άρ�ς
τσων αιώνων �ριστιανικ�ύ
πειθαναγκασμ�ύ.

Διηγείται, λ�ιπν, ένα
π�ίημα τ�υ Kητς, τι τ�
�ράδυ της παραμ�νής της
Aγίας Aγνής, πρ�στάτιδ�ς
των παρθένων, η κρη π�υ
θα τηρήσει τ� �ρισμέν� τυ-
πικ μιας σεμνής τελετής
πριν πέσει να κ�ιμηθεί, αν

δεν μιλήσει κι αν δεν κ�ιτά-
�ει πίσω της, θα �νειρευτεί
τ�ν άντρα π�υ θα πάρει.

Kαι παρακ�λ�υθ�ύμε έ-
πειτα τη Mανταλένια, γεμά-
τη απ ανέκ�ραστη μ�υσι-
κή π�υ την πνίγει, καθώς
λύνει τα μαλλιά της, �γά�ει
ένα ένα τα κ�σμήματά της,
α�ήνει τ� πλ�ύσι� �ρεμά
της να �υθεί σιγά σιγά απ
τ� σώμα της, έτ�ιμη να �-
νειρευτεί. Aλλά μα�ί μ’ ε-
μάς την παρακ�λ�υθεί
κρυ�ά και � μέλλων ά-
ντρας της, � Πρ�υρ�, έκ-
θαμ��ς, αμίλητ�ς κι αυτς
- σαν μαγεμέν�ς.

«Aυτ... τ� κλε�τ κύτ-
ταγμα είναι κάπως �ιλ�λ�-
γικώς κατ��υρωμέν�» έ-
γρα�ε � Aγρας, υπερασπι-
�μεν�ς μια δική τ�υ π�ιη-
τική αδιακρισία:

Kάπτε, στ’ άγυρα
πρωινά
με την ε�αίσια �ρεσιά,
γνατιστ�ς στην κλει-
δωνιά,
εγώ σε �λέπω - ως τα
μισά.

O Kητς δεν είναι υπαινι-
κτικς πως � Aγρας. H δι-
κή τ�υ π�ιητική γλώσσα α-
π�μιμείται ανενδ�ίαστα τη
λαγνεία της σκηνής. Mν�
π�υ η κ�ρυ�αία της στιγμή
–ίσως δε και η πι� ερωτική–
δεν είναι ταν γδύνεται η
Mανταλένια, αλλά ταν πια
πέ�τει στ� κρε�άτι και
κλείνεται στα πέταλα τ�υ
ύπν�υ της - σαν να μπ�-
ρ�ύσε, λέει � Kητς, τ� α-
ν�ι�τ τριαντά�υλλ� να
�αναγίνει μπ�υμπ�ύκι:

και στη λιακάδα ά�αντη
και στη �ρ�ή,
σαν ρ�δ πυ ’κλεισε κι
ανθί!ει απ’ την αρ�ή.

Δεν �έρω εάν ντως κα-
ταρκυθμεύ�υν �ι δυ� αυτ�ί
στί��ι τ�υ Kητς. (έρω τι
συν�ψί��υν τέσσερις και
πλέ�ν αιώνες π�υ �ι γυναί-
κες αν�ίγ�υν σαν τα τρια-
ντά�υλλα για να δε�τ�ύν

τη �αντασίωση τ�υ άντρα·
τ�υς συν�ψί��υν, τ�υς εκ-
πληρών�υν, τ�υς δικαιώ-
ν�υν και �α�νικά τ�υς υ-
περ�αίν�υν, μεμιάς. Kι ως
δια μαγείας αίρεται, σαν α-
�ρηστευμένη εν��ή, η αί-
σθηση της ματαιτητας
π�υ κατατρύ�ει τα π�ιητικά
ρδα. Mε μια κίνηση �αθιάς
συστ�λής, η Mανταλένια
κρύ�εται κι αν�ίγει πρ�ς τα
μέσα, για να συναντήσει τη
διεσταλμένη επιθυμία της
και να αθωώσει, με τ’ νει-
ρ της και τ� δικ της πά-
θ�ς και τ�υ άντρα της.

Kι έτσι, μ’ αυτ τ� ρδ�
π�υ έκλεισε για να �αναγί-
νει μπ�υμπ�ύκι, θα κλεί-

σ�υμε κι εμείς, μέρα π�υ
είναι, αυτν τ�ν παρατετα-
μέν� λγ� για τ� τριαντά-
�υλλ�, ελπί��ντας τι τ�
παραδίδ�υμε στη �αντασία
τ�υ αναγνώστη περίπ�υ -
πως τ� �ρήκαμε, με μιαν ω-
ραία Mανταλένια, ίσως, να
κ�ιμάται �αθιά στην καρδιά
τ�υ. Aλλά κανένα ρήμα
–πραγματικ είτε πεπ�ιη-
μέν�– δεν μ�ιά�ει ικαν να
την �υπνήσει, ώστε να �γει
αληθιν τ� νειρ της. T�
«μεγάλ� έργ� της άρνη-
σης», πως έγρα�ε � Eγε-
λ�ς, �ρίσκεται πίσω κι απ
την απλ�ύστερη κατά�α-
ση· κι σ� περν�ύν τα �ρ-
νια, τσ� μεγαλώνει και �

κπ�ς π�υ �ρειά�εται να
κατα�άλει α�ανώς η π�ιη-
τική �αντασία, ώστε να δη-
μι�υργήσει κάτι π�υ μ�ιά-
�ει με α�ία και να �αναπεί
εν τέλει τ� ρδ� ρδ� και
τη γυναίκα γυναίκα. Kι αν
μπ�ρ�ύσαμε λίγ� να κ�ιτά-
��υμε, για μια στιγμή, πίσω
απ αυτήν την απλή �ειρ�-
ν�μία με την �π�ία κάπ�τε
πρ�σ�έρεται ένα π�ιητικ
τριαντά�υλλ�, θα �λέπαμε
�α�νικά τις αρατες με-
ραρ�ίες των ανθρώπων
π�υ τ� καλλιεργ�ύν, αιώ-
νες τώρα, �ι στ�ν παρά-
δεισ� αλλά στ�ν κήπ� της
α�αριστίας. Eτσι, για της
καλής τα ρδα.

O Aγγελ�ς Σικελιαν�ς. Π�ρτρέτ� Διαλεκτής Tσ�κ�π�ύλ�υ.

«Hαλήθεια τ�υ πρ�-
σωπικ�ύ ημών π-
ν�υ πρ�μηνύει και

πιστ�π�ιεί την γνησιτη-
τα της �αράς της Aναστά-
σεως, η �π�ία έρ�εται και
ήδη ήλθε διά τ�υ Σταυ-
ρ�ύ εν λω τω κσμω τ�υ
ανθρώπ�υ» ανα�έρει στ�
αναστάσιμ� μήνυμά τ�υ �
Πρ�καθήμεν�ς τ�υ Σε-
πτ�ύ Kέντρ�υ της Oρθ�-
δ��ίας, Oικ�υμενικς Πα-
τριάρ�ης κ. Bαρθ�λ�μαί-
�ς. 

«T� Πάθ�ς συνδέεται με
την Aνάστασιν· η Mεγάλη
Παρασκευή με τ� Πάσ�α.
T� γεγ�νς τ�υ θανάτ�υ
τ�υ σπρ�υ εις την γην εί-
ναι αναπσπαστ�ς διαδι-
κασία της �υσι�λ�γίας
της �λαστήσεως. Συνυ-
�αίν�νται αι συμ��ραί με-
τά της παρακλήσεως· και
νικά η Aνάστασις τ�υ Xρι-
στ�ύ» τ�νί�ει � κ. Bαρθ�-
λ�μαί�ς. «Eντς τ�υ �α-
ρ�π�ι�ύ πένθ�υς —επιση-
μαίνει— της Aγίας ημών
Eκκλησίας, είναι τσ�ν τ�
�ως της �αράς και τ� πλή-
θ�ς της �ρησττητ�ς τ�υ
Kυρί�υ, ώστε εμπιμπλή
παν �ώ�ν ευδ�κίας· μεθύ-
ει την απ τας δ�κιμασίας
και τας πληγάς εσκαμμέ-
νην γην της ψυ�ής τ�υ
ανθρώπ�υ, και �λαστάνει
την �υράνι�ν ευ�ρ�σύ-
νην».

Πρ�τρέπει στη συνέ�εια
� αρ�ηγς της Oρθ�δ�-
�ίας να δράμωμεν «μετά
τ�υ Πέτρ�υ και Iωάνν�υ
πρ�ς τ�ν Tά��ν, ίνα πι-
στεύσωμεν εις τ�ν Aνα-
στάντα». Kαι πρ�σθέτει:
«Mείνατε μετά της Mαρίας
πρ�ς τ� μνημεί�ν κλαί�-
ντες, και θα συναντήσετε
τ�ν Kύρι�ν· π�ρευθήτε
πρ�ς Eμμα�ύς, εντρυ�ώ-
ντες εις τ�υς πρ��ληματι-
σμ�ύς σας· διατυπώσατε
τας απ�ρίας· �μ�λ�γήσατε

την απελπισίαν σας. Θα
εύρετε τ�ν Aναστάντα α-
γνώστως συμπ�ρευμε-
ν�ν και ε�ηγ�ύντα τας α-
π�ρίας σας· «ερμηνεύ�ντα
εν πάσαις ταις γρα�αίς τα
περί εαυτ�ύ»· θα σας απ�-
καλύψη τ� μέγα μυστή-
ρι�ν της �ωής· τι «ταύτα
έδει παθείν τ�ν Xριστν
και εισελθείν εις την δ-
�αν αυτ�ύ». Συμπληρώνει
επίσης � κ. Bαρθ�λ�μαί�ς:
«Bιώσατε τ�ν πν�ν της ι-
στ�ρίας με ευγνωμ�σύνην
και πίστιν εις τ�ν Aναστά-
ντα. Aυτς κατευθύνει τας
τύ�ας τ�υ κσμ�υ. Yπ�-
μείνατε τας δ�κιμασίας και
συμ��ράς της πρ�σωπι-
κής σας �ωής με εμπιστ�-
σύνην πρ�ς τ�ν Kύρι�ν
της Δ�ης· και θα τ�ν ευ-
ρίσκετε πάντ�τε ως συν�-
δ�ιπρ�ν, αντιλήπτ�ρα και
υπερασπιστήν της �ωής
σας».

O  Aθηνών 

Σερα�είμ

«H ανάσταση τ�υ Xρι-
στ�ύ σημαίνει πάντ�τε
μια δημι�υργική και ανα-
καινιστική ενέργεια τ�υ
Θε�ύ εντς της κ�ινω-
νίας, η �π�ία με επιτα�υ-
νμεν�υς ρυθμ�ύς απ�-
δυναμώνεται ηθικά και
καθημερινά καθίσταται -
λ� και πι� πτω�ή σε α�ίες
και ιδανικά» υπ�γραμμί�ει
στ� αναστάσιμ� μήνυμά
τ�υ � Aρ�ιεπίσκ�π�ς
Aθηνών κ. Σερα�είμ. O
Πρ�καθήμεν�ς της Eκ-
κλησίας της Eλλάδ�ς α-
να�έρεται στην ιδιαιτε-
ρτητα τ�υ γεγ�ντ�ς
της αναστάσεως και τ�νί-
�ει τι εμπεριέ�ει, ειδικά
για τ�υς Έλληνες, «τ�
συμ��λισμ της εθνικής
μας εγέρσεως. 

Aπ τα �ρνια της δ�υ-
λείας, η εικνα της ανα-

στάσεως τ�υ Xριστ�ύ ήταν
η κρυ�ή πρ�σδ�κία τ�υ ε-
σταυρωμέν�υ γέν�υς.  O
ελευθερωτής Xριστς ενέ-
πνεε τ�υς ήρωές μας να α-
γωνί��νται για να αναστή-
σ�υν τ� δ�ύλ� γέν�ς. H ει-
κνα αυτή δεν πρέπει να
σ�ήσει απ την εθνική
μνήμη. T� θεί� ραμα της
εγέρσεως πρέπει να ε-
μπνέει τ�υς άρ��ντες και
τ� λα μας, γιατί �ι καιρ�ί
είναι �αλεπ�ί και επι�άλλε-
ται η έγερση τ�υ �ρ�νήμα-
τς μας» τ�νί�ει � κ. Σερα-
�είμ.

O  Aλ�ανίας 

Aναστάσι�ς

H Eκκλησία μας στην
Aλ�ανία, έ�ησε τ�ν πι� �-
λ�κληρωτικ θρησκευτι-
κ διωγμ π�υ γνώρισε η
ανθρώπινη ιστ�ρία· «κα-
τήλθε μέ�ρις Άδ�υ». Tα
τελευταία μως �ρνια
�ει με έντ�ν� τρπ� την
πασ�αλινή ατμσ�αιρα, ε-
πισημαίνει � Aρ�ιεπίσκ�-
π�ς Aλ�ανίας κ. Aναστά-
σι�ς. Kαι πρ�σθέτει: «T�
�ως και τ� μήνυμα της
Aναστάσεως δεν γνωρί-
��υν σύν�ρα. Συναδελ-
�ών�υν τ�υς πάντες, �ω-
�γων�ύν τα πάντα. +π�ι-
�ς δεν δέ�εται τ�ν άλλ�ν
ως πρσωπ�, ως �μάδα,
ως ιδιαίτερη κ�ιντητα,
ως λα, αρνείται τ� πνεύ-
μα της Aναστάσεως. Eκεί-
ν�ς π�υ �ει την Aνάσταση
και πρ�σπαθεί να είναι ε-
νωμέν�ς με τ�ν αναστά-
ντα Xριστ αγωνί�εται για
την αλληλ�κατανηση,
την αλληλ�εκτίμηση και
τη συναδέλ�ωση των αν-
θρώπων, στ� στεν τ�υ
περι�άλλ�ν, στην πατρίδα
τ�υ, στις γειτ�νικές �ώ-
ρες, σ’ �λκληρη την �ι-
κ�υμένη». 

ΔIONYΣHΣ MAKPHΣ

Bιώσατε τ�ν π�ν�ν με
πίστιν εις τ�ν Aναστάντα

T�νί�ει στ� μήνυμά τ�υ � Oικ�υμενικ�ς Πατριάρ�ης

Aνάσταση και Xρ�ν�ς
T� γεγ�νς π�υ κατ’ ε-

���ήν ν�ηματ�δ�τεί
τ�ν Xρν� είναι η
Aνάσταση. Aκρι�ώς

διτι αυτή υπήρ�ε γεγ�νς
ιστ�ρικ, και �ι πρ�σωπι-
κή μυστική έλλαμψη. O Iη-
σ�ύς ανέστη και τ� γέν�ς
των ανθρώπων έ�ει σωθεί.
Διά τ�ύτ� � Iησ�ύς είναι
Σωτήρ τ�υ γέν�υς των αν-
θρώπων. Περί αυτή την α-
π�ανση, η �αρμσυνη
διάθεση, συνυπάρ�ει συ-

�νά με μιαν ένταση απ
την αναμ�νή μιας πρ�σδ�-
κώμενης, ίσως επικείμενης
σωτηρίας, αλλά �ι ακμη
συντελεσμένης σωτηρίας.

O Xριστς απέθανε κι α-
νέστη. Kατενίκησε τ�ν θά-
νατ�. Eκείν�ς. Aλλά �ι άν-
θρωπ�ι ε�ακ�λ�υθ�ύν να
υπ��έρ�υν, να ανέρ��νται
τ� λιθστρωτ�ν, να πεθαί-
ν�υν. Π�ύ είναι λ�ιπν η
σωτηρία; H ανάσταση υ-
πήρ�ε γεγ�νς ιστ�ρικ. H
σωτηρία τι είδ�υς γεγ�νς
είναι;

Στ� ερώτημα αυτ συμ-
πυκνώνεται η εναγώνια
διερώτηση τ�υ απλ�ύ αν-
θρώπ�υ. T�υ πιστ�ύ. H δε
απάντηση π�υ θα λά�ει θα
δ�θεί μν� με τη �ίωση
της πίστεώς τ�υ εντς της
εκκλησίας. Eδώ η ν�ησιαρ-
�ία �δηγεί σε αδιέ��δ�. T�
�ίωμα, αντίθετα, λυτρώνει
�ριστικά. O Iησ�ύς ανέστη.
Eνας πραγματικς άνθρω-
π�ς ανέστη. Aλλά �ι α-
πλώς εκείν�ς. H ανάστασή
τ�υ υπήρ�ε ταυτ�ρ�να ε-
παλήθευση μιας υπ�σ�έσε-
ως, εν μέσω των ιστ�ρικών
πραγμάτων. Eπαλήθευση
τ�υ τί θα συμ�εί στ� τέλ�ς,
σε λ�υς τ�υ ανθρώπ�υς
π�υ απ�τελ�ύν μέλη της
εκκλησίας τ�υ. Yπήρ�ε μία
αρ�ή εκπληρώσεως της υ-
π�σ�έσεώς τ�υ πρ�ς τ�υς
ανθρώπ�υς: τ� ιστ�ρικ
γεγ�νς π�υ έλα�ε �ώραν
στ� πρσωπ� τ�υ ενς θα
λά�ει �ώραν για π�λλ�ύς,
για λ�υς. Θα λά�ει �ώραν

ως γεγ�νς ιστ�ρικ �ι ως
μετα�υσικ �ι ως μυστική
πρ�σωπική εμπειρία νε�-
πλατωνικ�ύ τύπ�υ. Bε�αί-
ως, η ανάσταση μπ�ρεί να
είναι και πρ�σωπική εμπει-
ρία –ταν � άνθρωπ�ς συν-
θάπτεται και συνανίσταται
με τ�ν Xριστ (Pωμ. 6,4 &
K�λ. 2, 12). Aλλά τ� εσ�α-
τ�λ�γικώς αναμενμεν�
θα είναι ένα πλήρως �υσι-
κ γεγ�νς, εντς της �ύ-
σεως –μιας �ύσεως πά-
ντως εν συντελεία και ανα-
καινίσει.

Kαι τώρα;
Tώρα η ιστ�ρική κατά-

σταση τ�υ ανθρώπ�υ είναι
κατάσταση «αρρα�ών�ς
σωτηρίας». H κατάσταση
της σωτηρίας μπ�ρεί να κα-
ταστεί παρν εντς της εκ-
κλησίας. Eκεί είναι � τπ�ς
π�υ τ� εσ�ατ�λ�γικ τέ-
λ�ς καθίσταται παρν, διά
τ�υ Πνεύματ�ς τ�υ Aγί�υ.
H ανάσταση των πάντων
δεν απ�τελεί ακμη ιστ�ρι-

κ παρν. Δεν είναι ακμη
� Θες «τα πάντα εν πάσι»
(A΄ K�ρ., 15,28). Aλλά � άν-
θρωπ�ς έ�ει λά�ει «τ�ν αρ-
ρα�ώνα τ�υ πνεύματ�ς) (B΄
K�ρ. 1, 22 & 5,5) την επαγ-
γελία π�υ είναι «αρρα�ών
της κληρ�ν�μίας. (E΄ 1,14).
Iδ�ύ γιατί � Xριστς έρ�ε-
ται ως Nυμ�ί�ς λη τη Mε-
γάλη E�δ�μάδα: τ�ν θεω-
ρ�ύμε ως λ�γ�δτη, ως εγ-
γυητή μιας υπ�σ�έσεως,
ως τ�ν ανακαινί��ντα πλή-
ρως τη �ωή μας.

Tελ�ύμε σε κατάσταση
«αρρα�ών�ς» με την υπε-
σ�ημένη σωτηρία. Σε αυτή
την κατάσταση, � σύν�λ�ς
�ρν�ς πρ�σλαμ�άνει μια
δραματική ένταση ανάμεσα
στ� τι η σωτηρία έ�ει μεν
ήδη συντελεσθεί, αλλά
ταυτ�ρ�να αναμένεται. H
εκκλησία τελεί σε αρρα�ώ-
να με την τελική της πρ��-
πτική. Mια πρ��πτική η �-
π�ία είναι δυνατ να κατα-
στεί παρν - εντς της εκ-
κλησίας. Στ�ν �ρν� υπάρ-

�ει πλέ�ν μια δραματική έ-
νταση. O �ρν�ς σ�ραγί�ε-
ται απ μια έντ�νη πρ�-
σμ�νή, την «απ�καραδ�-
κία» εκπληρώσεως της υ-
π�σ�έσεως π�υ δθηκε με
τη νέα Διαθήκη.

H ανάσταση μάς πρ�σ�έ-
ρεται σε κάθε στιγμή τ�υ
εκάστ�τε ιστ�ρικ�ύ παρ-
ντ�ς. Aλλά, ταυτ�ρ�να, α-
π�τελεί πρ�σδ�κία και ε-
σ�ατ�λ�γική πρ��πτική.
Aυτ τ� τελε�λ�γικ στ�ι-
�εί� �αρακτηρί�ει και ν�η-
ματ�δ�τεί πλέ�ν τ�ν �ρ-
ν�. H πρ�σανατ�λισμένη
π�ρεία τ�υ ανθρώπ�υ μέσα
στ� σύν�λ� �ρν� τώρα
καθ�ρί�εται, ερμηνεύεται,
απ τ�υς «καιρ�ύς». Aυτ�ί
�ρί��υν και �ωτί��υν γεγ�-
ντα και καταστάσεις, π�υ
εγκαθιστ�ύν τ� τελε�λ�γι-
κ στ�ι�εί� στ�ν �αρακτή-
ρα τ�υ �ρν�υ: πρν�ια -
πρ��ητεία - επαγγελία -
πρ�σδ�κία - πραγμάτωση -
πίστη - ελπίδα - αναμ�νή -
εκπλήρωση - τέλ�ς. O �ρ-

ν�ς πρ�σανατ�λί�εται και
κατευθύνεται πρ�ς ένα τέ-
λ�ς - έναν σκ�π, μια �λ�-
κλήρωση, μια συντέλεια.
Eνα τέλ�ς υπεσ�ημέν�, και
δια τ�ύτ� αναμενμεν�.

Aλλά έτσι, καθώς τα
πράγματα κατευθύν�νται
πρ�ς την εκπλήρωση της
επαγγελίας, � �ρν�ς δεν
είναι απλώς τελε�λ�γικς.
Eνυπάρ�ει σε αυτν έντ�-
ν� τ� δραματικ στ�ι�εί�.
O άνθρωπ�ς πιστεύει και
πράττει, πράττει και πι-
στεύει, απ�καραδ�κών τ�
υπεσ�ημέν� τέλ�ς, την α-
νάσταση. T� τέλ�ς δεν α-
ναμένεται απλώς. Aλλά α-
ναμένεται επειγντως. O
�ρν�ς είναι πλέ�ν «συνε-
σταλμέν�ς». (A΄ K�ρ., 7,29).

H Aνάσταση είναι γεγ�-
νς. Aλλά, καθώς � άνθρω-
π�ς είδε και ψηλά�ισε την
αλήθεια της, �ει ταυτ�ρ�-
να την ένταση ανάμεσα
στ� «ήδη» και τ� «�ι ακ-
μη» της σωτηρίας.

Kαι μως, δεν είναι στη
�ύση τ�υ Xριστιανισμ�ύ η
αγωνία. Eίναι στη �ύση τ�υ
η �αρά. T� �αρμσυν� άγ-
γελμα τ�υ ευ-αγγελί�υ θέ-
τει α�επέραστ� τ� κριτήρι�:
αν � Xριστιανς δεν είναι
�αρ�ύμεν�ς, ττε δεν έ�ει
συλλά�ει �ρθά τ� μήνυμα
–τ� �αρμσυν�. Aκμη και η
λύπη γίνεται �αρμ�λύπη, με
τη σκέψη και την ελπίδα της
τελικής εκ�άσεως. Aλλά ε-
δώ η απάντηση έ�ει δ�θεί,
ήδη απ τ� «ά�ες αυτ�ίς»
της Mεγάλης Πέμπτης, και
τ�νίσθηκε απ τ�ν Παύλ�:
πάνω απ την ελπίδα είναι η
αγάπη. Eνταση στ�ν �ρν�
υπάρ�ει μν� αν η ελπίδα
τ�π�θετηθεί πάνω απ την
αγάπη. Διτι η ελπίδα ω�ε-
λεί τ�ν εαυτ μας. H αγάπη
ω�ελεί τ�ν πλησί�ν. T�
�αρμσυν� της Aναστάσε-
ως θα καταυγάσει την ιστ�-
ρία, η ένταση εκλείπει, μ-
ν� αν η ελπίδα δε�θεί τ�
«μεί��ν» αυτής: την αγάπη.

* O κ. Παναγιώτης B. T!αμα-
λίκς είναι αναπλ. καθηγητής
Φιλσ�ίας στην Πλυτε�νική
Σ�λή τυ Aρισττελείυ Πα-
νεπιστημίυ Θεσσαλνίκης.

O Xριστ�ς απέθανε και ανέστη. Kατενίκησε τ�ν θάνατ�. Oι άνθρωπ�ι ε�ακ�λ�υθ�ύν να
υπ��έρ�υν, να ανέρ��νται τ� λιθ�στρωτ�. Π�ύ είναι λ�ιπ�ν η σωτηρία; Στ� ερώτημα
τ�υ απλ�ύ ανθρώπ�υ η απάντηση π�υ θα λά!ει θα δ�θεί μ�ν� με τη !ίωση της πίστεώς
τ�υ εντ�ς της Eκκλησίας.

H ένταση ανάμεσα στ� «ήδη» και τ� «��ι ακ�μη» της σωτηρίας

T�υ Παναγιώτη B. T
αμαλίκ�υ*

EUROKINISI

T�υ ΔIONYΣH KA°AΛH
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E K K Λ H Σ I A
O άνθρωπ�ς ανα�ητεί σήμερα την επίγεια 
και επ�υράνια Γη της Eπαγγελίας
με λάθ�ς πρακτικές και μεθ�δ�υς.

O
κ�ιν�ς ε�ρτασμ�ς τ�υ Πάσ�α απ’
�λ�υς τ�υς Xριστιαν�ύς ήταν μια
σκέψη και πρ�σπάθεια τ�υ μεγά-
λ�υ πατριάρ��υ Aθηναγ�ρα απ�

τ� 1961. Eγιναν π�λλές συναντήσεις
και μελέτες, και επειδή π�λύ έμπλεκαν
τα αστρ�ν�μικά με τα εκκλησιαστικά
πράγματα, � �ραματιστής ηγέτης της
Oρθ�δ��ίας έκανε μια πρ�-
ταση στ�ν Πάπα τ�τε Παύλ�
τ�ν B΄ και στ� Παγκ�σμι�
Συμ��ύλι� Eκκλησιών να
πρ��ωρήσ�υν σε μία κ�ινή απ�#αση,
ώστε τ� Πάσ�α, η Aνάσταση τ�υ Xρι-
στ�ύ, να ε�ρτά$εται απ’ �λες τις �ρι-
στιανικές Eκκλησίες τη δεύτερη Kυρια-
κή τ�υ Aπριλί�υ. Kαι αυτ� για να παρα-
μεριστ�ύν �ι δυσκ�λίες της εαρινής ι-
σημερίας και της σελήνης π�υ �ρί$�-
νται απ� την A΄ εν Nικαία Oικ�υμενική
Σύν�δ� τ� 325 μ.X. (�ταν η Eκκλησία
τ�υ Xριστ�ύ ήταν ενωμένη και μία).

H πρώτη αντίδραση των άλλων
Eκκλησιών και ιδίως της καθ�λικής ή-
ταν ευν�ϊκή. Oμως �ι γνωστές συντη-
ρητικές και «παλαι�ημερ�λ�γίτικες» α-
ντιδράσεις δεν ά#ησαν τ� θέμα να
πρ��ωρήσει απ� τ�τε. Kαι πρέπει να
π�ύμε πως �ασικ� εμπ�δι� στην �ρθ�-
δ��η �ικ�γένεια, �πως διεπιστώθη σε
παν�ρθ�δ��η διάσκεψη στ� Σαμπι$ύ
της Γενεύης, στάθηκε η ρωσική �ρθ�-
δ��η Eκκλησία με τ� επι�είρημα �τι,
λ�γω τ�υ καθεστώτ�ς τ�τε, δεν εί�ε τη
δυνατ�τητα να ενημερώσει τ�υς πι-
στ�ύς και θα ήταν επ�μεν� να δημι-
�υργηθ�ύν διασπάσεις, �πως παλαι�-
πασ�ίτες και νε�πασ�ίτες. Σ’ αυτ� τ�,
λ�γικ� κατά τ’ άλλα, επι�είρημα υπ��ώ-
ρησε η Oρθ�δ��ία και τ� θέμα έμεινε
στην αδράνεια.

T� ερώτημα

Tώρα, �πως πληρ�#�ρηθήκαμε, � πα-
τριάρ�ης Kωνσταντιν�υπ�λεως και Oι-
κ�υμενικ�ς κ. Bαρθ�λ�μαί�ς πιστ�ς
στις αρ�ές και θέσεις τ�υ Aθηναγ�ρα,
με επιστ�λή τ�υ π�υ εγρά#η μεν στις
26 Mαΐ�υ τ�υ 1995, αλλά έγινε γνωστή
στις 12 Φε�ρ�υαρί�υ 1996, κ�ιν�π�ιεί
πρ�ς �λ�υς τ�υς Mητρ�π�λίτες π�υ υ-
πάγ�νται στην εκκλησιαστική δικαι�δ�-
σία τ�υ πατριαρ�ικ�ύ θρ�ν�υ, ερώτημα
της I. Συν�δ�υ να απαντήσ�υν στα ε-
�ής συγκεκριμένα για να καθ�ρισθεί
κ�ινή ημερ�μηνία ε�ρτασμ�ύ τ�υ Πά-
σ�α μετα�ύ �λων των Xριστιανών.

Πριν π�ύμε τα ερωτήματα θα πρέπει
να ενημερώσ�υμε πως είναι μια ά�ια
μεγάλης πρ�σ��ής πρ�σπάθεια τ�υ κ.
Bαρθ�λ�μαί�υ � �π�ί�ς, εν γνώσει των
συντηρητικών και αν�ήτων αντιδράσε-
ων, πρ��ωρεί σε μια κίνηση π�υ πάλι εί-
�ε αρ�ίσει πριν απ� 35 �ρ�νια, εί�ε �εκι-
νήσει απ� τ� Φανάρι, π�υ έ�ει και τ�λμη
και παράδ�ση ιστ�ρική σε σωστές πρω-
τ���υλίες, με θετικ� αντίκτυπ� ��ι μ�-
ν� στην Oρθ�δ��ία αλλά σ’ �λ�κληρ�
τ�ν �ριστιανικ� κ�σμ�. 

Kαι πρέπει να π�ύμε ακ�μα πως η
καθ�λική Eκκλησία έ�ει καθιερώσει να
γίνεται κ�ιν�ς ε�ρτασμ�ς των πιστών
της με τ�υς �ρθ�δ���υς στην Eλλάδα
και �π�υ αλλ�ύ είναι τ� επικρατέστερ�
στ�ι�εί� �ι �ρθ�δ���ι. Aυτ� πρ�ς τι-

μήν τ�υς. O Πατριάρ�ης λ�ιπ�ν ρωτάει
(εν συντ�μία): Π�ιες θα είναι �ι δυσκ�-
λίες απ� πλευράς κ�ινωνικής, εργασια-
κής, ψυ��λ�γικής απ� τ�ν κλήρ� και
τ�ν λα�, αν γίνει η ε#αρμ�γή τ�υ κ�ι-
ν�ύ ε�ρτασμ�ύ; Π�ιες αρνητικές επι-
πτώσεις δημι�υργ�ύνται για την Oρθ�-
δ��ία απ� τις ετερ�δ��ες Eκκλησίες ε-

ντ�ς τ�υ �ώρ�υ των �π�ίων
δραστηρι�π�ιείται η επαρ-
�ία, στην �π�ία ανα#έρεται;
Π�ιες θα είναι �ι απ�ψεις

και �ι επιθυμίες τ�υ �ρθ�δ���υ π�ιμνί-
�υ π�υ συνυπάρ�ει και συναλλάσσεται
με ετερ�δ���υς;

Eπιπτώσεις

Π�ιες επιπτώσεις μπ�ρεί να έ�ει � πι-
θαν�ς συνε�ρτασμ�ς απ� πλευράς συ-
ντηρητικών κύκλων (παλαι�ημερ�λ�γι-
τών παρεκκλησιαστικών �ργανώσεων,
παραδ�σι�καπήλων αντι�ικ�υμενικών
κ.λπ.) και κατά π�σ� συμ#έρει στη Mη-
τέρα Eκκλησία να ανακινήσει αυτ� τ�
θέμα; 

Π�σ� και πώς μπ�ρ�ύν να εκμεταλ-
λευθ�ύν τ�ν κ�ιν� ε�ρτασμ� ετερ�δ�-
�ες Eκκλησίες, �μ�λ�γίες και �ργανώ-
σεις; Kαι, τέλ�ς, $ητεί � Πατριάρ�ης, α-
π� τ�υς Mητρ�π�λίτες τις γενικ�τερες
αντιδράσεις τ�υς, θετικές ή αρνητικές,
επί τ�υ θέματ�ς.

Eπί της πατριαρ�ικής αυτής ενέργει-
ας έ��υμε και εμείς με τη σειρά μας να
π�ύμε τ�ύτ�: α�ί$ει θερμά συγ�αρητή-
ρια � Oικ�υμενικ�ς Πατριάρ�ης και η
περί αυτ�ν Iερά Σύν�δ�ς, για την α�ιέ-
παινη πρωτ���υλία. Eίναι ανάγκη να κι-
νηθ�ύν και πάλι τα νερά και να πρ��ω-
ρήσ�υμε πρ�ς αυτ� τ� κ�ιν� σημεί� ε-
�ρτασμ�ύ της Aναστάσεως τ�υ Σωτή-
ρ�ς. Kαι αυτ�, δεν έ�ει, �ύτε δ�γματικά
εμπ�δια, �ύτε άλλ�υ είδ�υς περιπλ�-
κές. Oπως γι�ρτά$�υμε �λ�ι μα$ί τα
Xριστ�ύγεννα, έτσι θα ε�ρτάσ�υμε και
τ� Πάσ�α. Aλλά πρέπει να είναι �έ�αι�ς
� Πατριάρ�ης πως �λες αυτές �ι κατη-
γ�ρίες π�υ ανα#έρ�νται στ� έγγρα#�
και πάλι θα αντιδράσ�υν. 

Mαρτυρί α και μυαλ�

Oταν εμ#�ρ�ύνται απ� την «παλαι-
�ημερ�λ�γιακή» ν��τρ�πία πως �ι 13
ημέρες είναι �ασικ� σημεί� της «σωτη-
ρίας» των ανθρώπων πώς είναι δυνα-
τ�ν να μην αντιδράσ�υν και τώρα, με
τ�ν συνε�ρτασμ� τ�υ Πάσ�α;

Nα είναι απ�λύτως �έ�αι�ς πως θα
�εσπαθώσ�υν και πάλι και θα �γ�υν
στ�υς δρ�μ�υς με τα επιπ�λαια συνθή-
ματα: «Oρθ�δ��ία ή θάνατ�ς», και τέ-
τ�ια παρ�μ�ια π�λλά. Γιατί αυτ�ί �ι άν-
θρωπ�ι έ��υν μείνει πίσω και δεν έ-
��υν πληρ�#�ρηθεί πως τώρα δεν
�ρειά$εται �ύτε � θάνατ�ς �ύτε τ�
μαρτύρι� για να εκδηλώσεις τ� �ρθ�-
δ��� #ρ�νημα. Xρειά$εται μ�ν� μαρτυ-
ρία και η μαρτυρία, μυαλ�. Δυστυ�ώς
λ�ιπ�ν πρέπει να είναι πρ�ετ�ιμασμέ-
ν�ς � πατριάρ�ης για τέτ�ιες εκδηλώ-
σεις και #ωνές. Aλλά η Eκκλησία μας
δεν υπ�λ�γισε π�τέ αυτές τις «αστ�ι-
�είωτες» αντιδράσεις και πρ��ώρησε
πάντα πρ�ς τ� σωστ� και τ� σύγ�ρ�ν�.

HAνάσταση τ�υ Xριστ�ύ δεν
παραμένει μ�ν� τ� αμετακί-
νητ� θεμέλι� της πίστεώς
μας («Eί Xριστ�ς �ύκ εγήγερ-

ται, ματαία η πίστις ημών», A΄ K�ρ.
15,17), αλλά και υπενθυμί$ει την
τραγικ�τητα της διαιρέσεως τ�υ
�ριστιανικ�ύ κ�σμ�υ της επ��ής
μας. O �ικ�υμενικ�ς-δια�ριστιανι-
κ�ς διάλ�γ�ς απ�σκ�πεί, ακρι�ώς,
στην άρση της διαιρέσεως και την
απ�κατάσταση της εν�τητ�ς. Oυ-
σιαστικ� �μως �ήμα σ’ αυτή την κα-
τεύθυνση θεωρείται στ�υς �ικ�υμε-
νι(στι)κ�ύς κύκλ�υς � κ�ιν�ς � ε�ρ-
τασμ�ς τ�υ Πάσ�α. H �ε�ιασμένη
και, τ� σημαντικ�τερ�, ��ι παν�ρ-
θ�δ��η απ�#αση αλλαγής τ�υ τ�υ
ημερ�λ�γί�υ (1923/1924) �δήγησε
μεν στ�ν κ�ιν� παγ�ριστιανικά ε�ρ-
τασμ� των Xριστ�υγέννων (και των
ακινήτων ε�ρτών), ��ι �μως και τ�υ
Πάσ�α (κινητών ε�ρτών), π�υ ε�α-
κ�λ�υθεί να πρ�σδι�ρί$εται στ�ν
�ρθ�δ��� κ�σμ� με �άση τ� I�υλια-
ν� (παλαι�) ημερ�λ�γι�. Mια πρ�-
σ#ατη (αρ. 150/26-5-95) Πατριαρ�ική
Eγκύκλι�ς επανέρ�εται στην ανά-
γκη «καθ�ρισμ�ύ» «κ�ινής ημερ�-
μηνίας ε�ρτασμ�ύ υ#’ απάντων των
�ριστιανών της μεγάλης, ε�ρτής
τ�υ Πάσ�α», επιδιώκ�ντας έτσι την
πρ�ώθηση της ενωτικής π�ρείας.

Oι σταθερές

Δεν πρέπει �μως να λησμ�ν�ύ-
νται κάπ�ιες �ασικές ιστ�ρικ�θε�-
λ�γικές σταθερές, π�υ πρ�σδι�ρί-
$�υν καθ�ριστικά τ� ν�ημα των �ρι-

στιανικών (εκκλησιαστικών) ε�ρτών
και τη λειτ�υργική �ίωσή τ�υς, �-
πως εν πρ�κειμένω τ�υ Πάσ�α:

α) Oρθά υπ�στηρί$εται απ� π�λ-
λ�ύς �ρθ�δ���υς, �τι τ� εμπ�δι�
στην ε�ρτ�λ�γική σύμπτωση με
τ�υς μη �ρθ�δ���υς δεν είναι η η-
μερ�λ�γιακή δια#�ρά, αλλά η δ�γ-
ματική-θε�λ�γική, δηλαδή τ� ασύ-
μπτωτ� στην πίστη.
Δεδ�μέν�υ μάλι-
στα, �τι η «πίστη»
και στην αδιάκ�πη
�ριστιανική παράδ�ση, π�υ συνε�ί-
$εται στην �ρθ�δ��ία, δεν είναι μια
απλή-συμ�ατική ή σ��λαστική –α-
π�δ��ή κάπ�ιων άσαρκων «αληθει-
ών» με απ�λυτ� �αρακτήρα– αλλά η
μετ��ή σε ένα τρ�π� $ωής, απ�στ�-
λικ�πατερικά παραδεδ�μέν�, π�υ
�δηγεί στην αγι�πνευματική εμπει-
ρία, η �π�ία διατυπ�ύμενη λεκτικά
συνιστά την πίστην της Eκκλησίας,
ως Kυριακ�ύ σώματ�ς. 

Eτσι καταν�είται η εκκλησιαστικ�-
καν�νική εντ�λή –απ� την A΄ Oικ�υ-
μενική Σύν�δ�, π�υ έλυσε τελεσίδι-
κα τ� θέμα τ�υ ε�ρτασμ�ύ τ�υ Πά-
σ�α, 325 μ.X., ως σήμερα– «μη μετά
I�υδαίων συνε�ρτά$ειν», π�υ ισ�δυ-
ναμεί σήμερα με τ� «μη μεθ’ ετερ�-
δ��ων συνε�ρτά�ειν». Aυτ� δεν εί-
ναι καρπ�ς μισαλλ�δ��ίας, αλλά έκ-
#ραση υγι�ύς και ενεργ�ύ εκκλη-
σιαστικής αυτ�συνειδησίας. Γι’ αυτ�
ήδη τ�1582 η �ρθ�δ��η Aνατ�λή α-
πέρριψε τ� «νέ�» ημερ�λ�γι�, ��ι
για λ�γ�υς επιστημ�νικ�ύς, αλλά
εκκλησι�λ�γικ�ύς, δι�τι η εισαγωγή
τ�υ συνδε�ταν απ� τ�υς Δυτικ�ύς

και τ�υς δικ�ύς μας #ιλενωτικ�ύς
με την επι��λή ε�ρτ�λ�γικής σύ-
μπτωσης ως διευκ�λυσνης (de
facto) και «εκ των κάτω» (στην πλα-
τειά �άση) της ενώσεως. Aυτ� τ�
πνεύμα ενσάρκωνε και η αμ#ιλεγ�-
μενη πατριαρ�ική Eγκύκλι�ς τ�υ
1920, �ταν ως πρώτ� �ήμα της ενω-
τικής πρ�σπάθειας της επ��ής μας

πρ�έ�αλε «την πα-
ραδ��ήν ενιαί�υ η-
μερ�λ�γί�υ πρ�ς
ταυτ��ρ�ν�ν ε�ρτα-

σμ�ν των μεγάλων �ριστιανικών ε-
�ρτών υπ� πασών των Eκκλησιών».
Δεν θα μείν�υμε εδώ στην ισ�πε-
δωτική ε�ίσωση Oρθ�δ��ίας και Mη
Oρθ�δ��ίας. Θα υπενθυμίσ�υμε �-
μως, �τι η Eγκύκλι�ς αυτή, ναι μεν
διηύρυνε τη λεω#�ρ� τ�υ Oικ�υμε-
νισμ�ύ, αλλά παράλληλα θα λει-
τ�υργήσει γενετικά και στην πρ�-
κληση τ�υ «παλαι�ημερ�λ�γιτικ�ύ»
$ητήματ�ς, π�υ παραμένει τραγική
τραυματική εμπειρία στ� σώμα της
Oρθ�δ��ίας και πρέπει γι’ αυτ� να
λυθεί πριν απ� κάθε μερική ή ευρύ-
τερη διευθέτηση στ�ν «�ικ�υμενι-
κ�» διάλ�γ�.

K�ιν�ς ε�ρτασμ�ς

�) Πρ�ϋπ�θεση τ�υ κ�ιν�ύ «ε�ρ-
τασμ�ύ των �ριστιανικών ε�ρτών»
δεν είναι �ι ημερ�λ�γιακές, διπλω-
ματικές ή ν�μικιστικές συμ#ωνίες,
αλλά «η εν�της της πίστεως και η
κ�ινωνία τ�υ Aγί�υ Πνεύματ�ς».
Δηλαδή η εμμ�νή στην καταν�ηση
τ�υ Xριστιανισμ�ύ ως «ιατρεί�υ

πνευματικ�ύ» (I. Xρυσ�στ�μ�ς), ν�-
σ�κ�μεί�υ δηλαδή της υπάρ�εως
και της κ�ινωνίας και μεθ�δ�υ θε-
ραπείας. H ιδε�λ�γικ�π�ίηση τ�υ
Xριστιανισμ�ύ ή η ακαδημαϊκή εκ-
δ��ή τ�υ –ν�σήματα τ�υ �ικ�υμενι-
κ�ύ διαλ�γ�υ– ��ι μ�ν� δεν �δη-
γ�ύν στην ευκταία εν�τητα, αλλά
μάλλ�ν απ�μακρύν�υν απ� αυτήν.
H εν�τητα-ένωση, π�υ κ�ρυ#ώνε-
ται στην Aγία Tράπε$α και τ� Aγι�ν
Π�τήρι�ν, απαιτεί τ� «�μ�θυμαδ�ν»
στην πίστη και σύν�λη την εν Xρι-
στώ $ωή. 

Aπ�δ��ή δηλαδή της απ�στ�λι-
κής παραδ�σεως στην �λ�τητά της
και έντα�η σ’ αυτήν. Γι’ αυτ�, ακρι-
�ώς, δεν συνιστά �άση εν�τητας
μ�νη η λατρεία και η λειτ�υργική
παράδ�ση, �πως εσ#αλμένα πι-
στεύεται ευρύτατα στ�ν �ικ�υμενι-
κ� διάλ�γ�. H λατρεία και η μετ��ή
σ’ αυτήν δεν ενεργ�π�ι�ύνται σω-
τηρι�λ�γικά έ�ω απ� τ� παραπάνω
πρ�ϋπ�θεσιακ� πλαίσι� της κ�ινής
εκκλησι�λ�γικής παραδ�σεως. H
μ�νιμη ευ�ή τ�υ �ρθ�δ���υ πιστ�ύ
είναι η «επαναγωγή και σύναψις
των πεπλανημένων» στ� σώμα τ�υ
Xριστ�ύ, τη Mία Eκκλησία (Λει-
τ�υργ. M. Bασιλεί�υ).

Eτσι, δικαιώνεται η αμ#ίδρ�μη ι-
σ�ύς τ�υ λ�γ�υ τ�υ απ. Παύλ�υ,
π�υ παραθέσαμε στην αρ�ή: «Aν η
Aνάσταση τ�υ Xριστ�ύ συνιστά τ�
θεμέλι� της Πίστεώς μας, η αυθε-
ντική Πίστη απ�τελεί τη μ�νη πρ�ϋ-
π�θεση μετ��ής, στην Aνάσταση,
ως μέγιστ� γεγ�ν�ς της εν Xριστώ
σωτηρίας.

Δεν είναι ημερ
λ
γιακή η δια�
ρά
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Π
άσ�α, στα ε�ραϊκά,
σημαίνει πέρασμα.
Eπί αιώνες �ι E-
�ραί�ι γι�ρτά$�υν
αυτ� τ� πέρασμα

απ� τη σκλα�ιά στην ελευ-
θερία. Πρ�κειται για την ι-
στ�ρική διαδρ�μή απ� την
τυραννική Aίγυπτ� στη γη
Xαναάν. Στη γη της Eπαγ-
γελίας.

Mε την έλευση τ�υ Xρι-
στ�ύ και την εδραίωση της
�ριστιανικής θρησκείας,

συνε�ίστηκε να ε�ρτά$εται
τ� Πάσ�α, ��ι #υσικά σε α-
νάμνηση τ�υ περάσματ�ς
των E�ραίων απ� τη δ�υ-
λεία στην ανε�αρτησία, αλ-
λά κάτω απ� τη νέα διάστα-
ση και πρ��πτική τ�υ περά-
σματ�ς τ�υ ανθρώπ�υ απ�
τ� σκ�τάδι στ� #ως, μετά
τη νίκη τ�υ Xριστ�ύ επί τ�υ
θανάτ�υ.

Oι �ριστιαν�ί, δηλαδή, ε-
�ρτά$�υν τ� πέρασμα απ�
τ� θάνατ� στην αιώνια $ωή.
E�ρτά��υν τη δυνατ�τητα
π�υ έ��υν πλέ�ν να μπ�υν
στην αιώνια γη της Eπαγγε-
λίας.

Για να τ� πετύ��υν �μως
αυτ�, �ρειά�εται να δια-
��ύν π�λλά περάσματα, τα
�π�ία έ��υν σ�έση με τη
στάση και την πρακτική της
$ωής τ�υς. Kαι αυτά τα πε-
ράσματα �ρίσκ�νται καθη-
μερινά μπρ�στά μας, μ�ν�ν
π�υ τις περισσ�τερες #�-
ρές τα πρ�σπερνάμε, τυ-
#λωμέν�ι και συνεπαρμέ-
ν�ι απ� τ� κυνήγι συμ-
#ερ�ντων και σκ�πίμ�τή-
των. Γιατί τα συμ#έρ�ντα
και �ι σκ�πιμ�τητες π�υ
σήμερα ειδικά –αλλά και σε
�λες τις επ��ές– κυριαρ-
��ύν στην π�ρεία τ�υ αν-
θρώπ�υ, εμπεριέ��νται ως
κύρια αντιτιθέμενα στ�ι-
�εία –σ�εδ�ν �λα– στα πε-
ράσματα τα �π�ία πρέπει
να κάν�υμε, ��ι μ�ν� για να
κερδίσ�υμε την �υράνια
$ωή, αλλά και για να $ήσ�υ-
με ισ�ρρ�πημένα και ευτυ-
�ισμένα αυτή την περι�ρι-
σμένη �ρ�νική διαδρ�μή
π�υ έ�ει επιλέ�ει � Θε�ς
για τ�ν κάθε άνθρωπ�.

A�ί$ει λ�ιπ�ν, π�λύ σύ-
ντ�μα, να δ�ύμε π�ια περά-
σματα είναι αναγκαί� να
κάν�υμε, για να �ελτιώσ�υ-
με την καθημερινή αγ�ώδη

$ωή μας, να �ρ�ύμε τ�ν
πραγματικ� �αμέν� εαυτ�
μας και τις #υσικές μας ι-
σ�ρρ�πίες, γεγ�ν�τα �λα,
π�υ μπ�ρεί να απ�τελέ-
σ�υν α#ετηρία, για να πλη-
σιάσ�υμε και τ�ν Θε� μας,
άρα να �ρ�ύμε και τη δική
μας αιώνια γη της E-
παγγελίας:

MHΠΩΣ πρέπει να περά-
σ�υμε απ� τ� μίσ�ς στην α-
γάπη και απ� τ� ψέμα στην
αλήθεια;

MHΠΩΣ πρέπει να περά-
σ�υμε απ� την παράλ�γη
υπερκατανάλωση στη λ�γι-
κή των αναγκαίων;

MHΠΩΣ πρέπει να σταμα-
τήσ�υμε την υπερ��λική
πρ�σπάθεια απ�κτήσεως υ-
λικών αγαθών, π�υ αναγκα-
στικά μας #έρνει σε καθη-
μερινή αντιπαράθεση με
τ�υς συνανθρώπ�υς μας,
και να περάσ�υμε στην ά-
π�ψη της αναγνώρισης τ�υ
δικαιώματ�ς ευπρεπ�ύς ε-
πι�ίωσης και για τ� διπλαν�
μας;

MHΠΩΣ πρέπει, δηλαδή,
να ισ�ρρ�πήσ�υμε τις
πνευματικές μας ανα$ητή-
σεις με τις αντίστ�ι�ες υλι-

κές, περνώντας απ� την κυ-
ριαρ�ία της ύλης στην ισ�ρ-
ρ�πία πνεύματ�ς και ύλης;

MHΠΩΣ πρέπει να απ�κα-
ταστήσ�υμε τη σ�έση μας
με τη Φύση, περνώντας απ�
τ� στάδι� και τη μανία κα-
ταστρ�#ής, π�υ έ��υμε
σήμερα, κατά τ�υ συν�λ�υ
τ�υ #υσικ�ύ μας περι�άλ-
λ�ντ�ς, στη λελ�γισμένη
�ρησιμ�π�ίησή της υπέρ
τ�υ ανθρώπ�υ;

MHΠΩΣ πρέπει να περά-
σ�υμε απ� την εκμετάλ-
λευση στ� σε�ασμ� κάθε
$ώντ�ς δημι�υργήματ�ς,
ώστε να μην αντιστρα#�ύν
�ι �ρ�ι και μας «εκδικη-
θ�ύν» τελικά τα καημένα
τα $ώα πρ�σ#έρ�ντάς μας
πλέ�ν θανατη#�ρα αγαθά,
�πως, γάλα, κρέας, ψάρια,
π�υλερικά, και κάθε είδ�υς
$ωικ� παράγωγ�;

MHΠΩΣ πρέπει να τιθα-
σεύσ�υμε την τε�ν�λ�γική
και γενικ�τερα επιστημ�νι-
κή μας πρ��δ� –μέσω της
�π�ίας ανα$ητ�ύμε, πλανώ-
μεν�ι, μ�ν�ν την απ�κτηση
υλικών αγαθών– περνώ-
ντας απ� τη #ιλ�σ�#ία της
απληστίας στη λ�γική τ�υ

μέτρ�υ;

Oικ�γένεια

MHΠΩΣ πρέπει να περά-
σ�υμε απ� τη σημερινή σύ-
γκρ�υση της �ικ�γένειας
στην ιστ�ρική μ�ρ#ή της
ως ενωτικ�ύ κυττάρ�υ της
κ�ινωνίας;

MHΠΩΣ πρέπει �ι γ�νείς
να περάσ�υν απ� την πρα-
κτική των παρ��ών στη #υ-
σι�λ�γική π�ρεία τ�υ δια-
λ�γ�υ, της αγάπης και της
#ιλίας, στη σ�έση με τα
παιδιά τ�υς;

MHΠΩΣ πρέπει να περά-
σ�υμε απ� τ� δικ� μας, στ�
διπλαν� διαμέρισμα, δεί-
�ν�ντας ενδια#έρ�ν και
για τα πρ��λήματα της
«πλαϊνής π�ρτας;»

MHΠΩΣ η Eλλάδα –να μι-
λήσ�υμε και λίγ� για τ�
«σπίτι» μας– θα πρέπει να
περάσει: απ� την ατ�λμία
στην τ�λμη· απ� την ανε-
ντιμ�τητα στην εντιμ�τητα·
απ� τη δική μας –και ��ι
την �ένη– παράδ�ση σε μια
καθαρώς ελληνική ε�έλι�η·
απ� τη ραθυμία στη δημι-
�υργία· απ� την τεμπελιά

στην εργατικ�τητα· απ�
την «άμυνα» στην «επίθε-
ση»· απ� τ�ν α#ελληνισμ�
π�υ καθημερινά επι�ειρεί-
ται στην ελληνικ�τητα π�υ
σιγά σιγά �άνεται· απ� την
παθητικ�τητα στην κάθε
μ�ρ#ής και είδ�υς αντί-
σταση· απ� την αμάθεια
στη γνώση της ιστ�ρίας και
της ελλην�ρθ�δ��ίας;

H εκκλησία

MHΠΩΣ πρέπει η εκκλη-
σία να γίνει περισσ�τερ�
�αρισματική και λιγ�τερ�
θεσμική, περνώντας απ�
τ�ν τύπ� στην �υσία τ�υ
ελλην�ρθ�δ���υ πνεύμα-
τ�ς;

MHΠΩΣ πρέπει � κλήρ�ς
να περάσει απ� τ�ν άμ�ω-
να στ� μέρ�ς τ�υ λα�ύ και
να συμ�άλει στην πνευμα-
τική και ψυ�ική τ�υ ανάτα-
ση, ��ηθώντας τ�ν να �ρει
λύσεις στα σημερινά αδιέ-
��δά τ�υ;

MHΠΩΣ πρέπει �λ�ι
–κράτ�ς, εκκλησία, κ�ινω-
νία– να περάσ�υμε, απ�
την αμ#ισ�ήτηση των νέων
μας, στην αναγνώριση των
δικών μας λαθών για τις δι-
κές τ�υς πρά�εις και τη
στάση τ�υς, αν�ίγ�ντας
μα$ί τ�υς διάλ�γ�, σε��με-
ν�ι την πρ�σωπικ�τητά
τ�υς και εγκαταλείπ�ντας
τις �επερασμένες απ�ψεις
περί «ν�υθεσίας» και «κα-
τευθύνσεων» π�υ –δή-
θεν– πρέπει να τ�υς δίν�υ-
με ενώ στην �υσία εμείς έ-
��υμε �αρά�ει τ�υς λανθα-
σμέν�υς δρ�μ�υς π�υ
παίρν�υν;

MHΠΩΣ, τέλ�ς –για να
πετύ��υμε τα �σα ανα#έ-
ραμε πι� πάνω–, πρέπει να
περάσ�υμε απ� τ� �ώρ�
της �υτ�πίας στη σημερινή
διάσταση της πραγματικ�-
τητας π�υ �ιών�υμε γύρω
μας;

Eάν τ� #ετιν� Πάσ�α γί-
νει αιτία και καταστεί α#ε-
τηρία για τέτ�ια περάσμα-
τα, τ�τε, να είμαστε �έ�αι-
�ι πως θα είναι ένα πραγ-
ματικ� Πάσ�α, με ελπίδες
για ανεύρεση και πέρασμα
στη γη της Eπαγγελίας, με
πρώτη, αυτή π�υ $�ύμε κα-
θημερινά. Στην αντίθετη
περίπτωση, θα απ�τελέσει
άλλη μια α#�ρμή για #αΐ
και γλεντ�κ�πι...

Πάσ�α: τ
 καθημεριν�
πέρασμα σε δύ
 �ωές

Aπ� την 
υτ
πία, τ
 ψέμα, τ
 μίσ
ς στην πραγματικ�τητα, την αλήθεια και την αγάπη

T�υ ΓPHΓOPH KAΛOKAIPINOY

T�υ π. ΓE·PΓIOY METAΛΛHNOY

Kαθηγ. Παν/μί�υ Aθηνών

T�υ ΣΠYPOY AΛE�IOY

O κ
ιν�ς ε
ρτασμ�ς
ME THN  AΠΛH ΛOΓIKH  

Για τ� ιστ�ρι-
κ
 πέρασμα
της αγνής και
ανεύθυνης,
για τη σημερι-
νή κατάντια
τ�υ ανθρώ-
π�υ, γενιάς, α-
π
 τ� μίσ�ς
στην αγάπη
και απ
 τ� ψέ-
μα στην αλή-
θεια, είναι α-
νάγκη να �ρ�-
ντίσ�υμε 
λ�ι.
T� Kράτ�ς, η
Eκκλησία, η
Oικ�γένεια.
Γιατί αυτά τα
άκακα πλά-
σματα π�υ μ
-
ν�ν αγάπη θέ-
λ�υν να δί-
ν�υν και να
παίρν�υν, δεν
�ταίνε σε τί-
π�τα για να τι-
μωρηθ�ύν,
μπαίν�ντας με
τ� �ρ
ν�, μέσα
σ’ έναν τ
σ�
�ρώμικ� και
ανελέητ� κ
-
σμ�...

H Aνάσταση τ�υ Kυρί�υ υπενθυμί!ει την τραγικ
τητα της διαιρέσεως τ�υ �ριστιανικ�ύ
κ
σμ�υ της επ��ής μας. T� έργ� είναι της Iεράς M�νής Kαλαμί�υ Nαυπλίας.



«Nα περάσετε καλά» η ευή π�υ
δίνει και παίρνει αυτές τις ημέρες
της μα�ικής ε��δ�υ. «Kαλ� δρ�-
μ�, με τ� καλ� η επιστρ��ή», ενι-
συμένη η ευή με υπ�ν�ια ανη-
συίας γι’ αυτ�ύς π�υ έ�υγαν �-
δικώς, στις Eθνικές και στ�υς ε-
παριακ�ύς δρ�μ�υς, �π�υ παρα-
μ�νεύει η «στατιστική» τ�υ αιμα-
τηρ�ύ απ�λ�γισμ�ύ. «Kαλές πρ�-

σγειώσεις», η ευή για αυτ�ύς
π�υ πρ�τίμησαν τ� αερ�πλάν�,
και πρ�κειμέν�υ για «τα �τερά
της Oλυμπιακής», υπ�μ�νή στην
αναμ�νή για τα δρ�μ�λ�για της ε-
πιστρ��ής. 

Aυτ�ί π�υ δεν παίρν�υν τ�υς
δρ�μ�υς, π�υ δεν πετ�ύν και δεν
πήραν τ� πλ�ί� ή τ� ταύπλ�� για
τα νησιά –πανέμ�ρ�α, είναι η αλή-
θεια, με τις ανθισμένες πλαγιές
και τις ασ�εστωμένες εκκλησιές
π�υ αναδίδ�υν άρωμα λι�ανι�ύ
και ή� ψαλμωδίας– επιμέν�ντας
για «Πάσα Eλλήνων Xριστιανών»
στ� σπίτι τ�υς, με τ�υς δικ�ύς
τ�υς, με Aνάσταση στην εκκλησιά
της εν�ρίας τ�υς, είναι, �έ�αια, η
ε�αίρεση στ�ν καν�να. 

Aλλά συνήθως είναι και �ι πι�
τυερ�ί, γιατί γι�ρτά��υν με τη
��λή τ�υς και έ�υν τ� ρ�ν� να
�εκ�υραστ�ύν, να κάν�υν μια α-
�έαστη αυτ�κινητάδα στ�υς ά-
δει�υς δρ�μ�υς, να περπατήσ�υν
στην Aθήνα, να �ρ�υν γωνιές π�υ
να θυμί��υν την Πλάκα την αλλ�-
τινή, ή ν’ ανη��ρίσ�υν κατά τ�
M�ναστήρι της Kαισαριανής, να
θαυμάσ�υν τ� αττικ� τ�πί�, με
την γλυκύτητα των ήρεμων τ�νων
και την θέα της Aθήνας απ� ψηλά.
Kαι, τ� κυρι�τερ�, μέν�ντας κ�-
ντά στ�υς δικ�ύς τ�υς, ιδίως �ταν
αυτ�ί είναι ηλικιωμέν�ι, δεν έ�υν
τύψεις �τι τ�υς ά�ησαν και κ�ίτα-

�αν να περάσ�υν καλά εκείν�ι.
Oσ� κι αν κάν�υμε τ�υς ανέμε-
λ�υς και τ�υς «Eυρωπαί�υς», �σ�
κι αν �εύγ�υμε μακριά απ� τ�
σπίτι και τις συνήθειες π�υ κρα-
τ�ύσε η μάνα μας, ανα�ητώντας
τη γρα�ικ�τητα της ε��ικής Aνά-
στασης, και ιδίως την αλλαγή απ�
τ� άγ�ς της π�λης, κατά �άθ�ς,
�λ�ι μας ν�σταλγ�ύμε τις παιδι-
κές μας Πασαλιές, τη ν�νά π�υ
έ�ερνε την λαμπάδα και τα κ�κκι-
να παπ�ύτσια, τ� �ενύτι τ� Mε-
γαλ�σα��ατιάτικ�, για τ� «Xρι-

στ���ς Aνέστη εκ νεκρών», π�υ
έψαλλε � παπάς και κ�ύναγαν,
πάνω - κάτω, τα ε�απτέρυγα τα
παπαδάκια στην ε�έδρα κι άστρα-
�ταν τα �εγγαλικά και τα πυρ�τε-
νήματα και �ιδ�γύρι�αν �ι λα-
μπάδες, στην επιστρ��ή των πι-
στών απ� τ�ν Aη Γιώργη τ�υ Λυ-
κα�ηττ�ύ. Πέρσι, ήταν π�λύ λίγ�ι
αυτ�ί π�υ ανέ�ηκαν εκεί κι αυτ�
έ�ερε μια περίεργη πίκρα σ’ �-
σ�υς τ� πρ�σε�αν.  Σαν η Aθήνα
να μας έει απ�διώ�ει. 

Aραγε �ταίει μ�ν� αυτή ή �ταί-
με κι εμείς; «Kαλή Aνάσταση», κα-
λ�ί μ�υ αναγνώστες, π�υ είστε η
άλλη μ�υ �ικ�γένεια, η κ�υ�ε-
ντ�ύλα μας θα �αναπιάσει τ� νή-
μα, με την επιστρ��ή στα καθημε-
ρινά και στην «Kαθημερινή» μας
επικ�ινωνία. 

Nα περάσετε καλά, γιατί τ� α�ί-
�ετε. Kαι «Xρ�νια μας Π�λλά»,
γιατί �λ�ι γι�ρτά��υμε τ� «Πάσα
Eλλήνων Xριστιανών»!

«Ωραία είναι η Aθήνα, �ύτε π�λλά
αυτ�κίνητα, γαλήνη κι ηρεμία». Kά-
πως έτσι θα πρέπει να έκριναν τη
Mεγαλ�σα��ατιάτικη Aθήνα �ι Για-
πωνέ��ι π�υ, στ�ιισμέν�ι πειθήνια,
ά�ηναν πίσω τ�υς τ� Kαλλιμάρμα-
ρ�ν Στάδι�ν – «εκεί π�υ έγιναν πριν
απ� 100 ρ�νια �ι πρώτ�ι Oλυμπια-
κ�ί Aγώνες της νέας επ�ής», μ�λις
τ�υς είαν ε�ηγήσει. 

Πρ�ωρ�ύσαν πρ�ς τ� Zάππει�,
αλλά στάθηκαν σαν κάπ�ι�ς να είε
δώσει τ� παράγγελμα «Πρ�σ�ή!»
για να �ωτ�γρα�ίσ�υν τ�ν «(υλ�-
θραύστη» τ�υ Φιλιππ�τη. Oσ�ι �ι Για-
πωνέ��ι, άλλες τ�σες �ι �ωτ�γρα�ι-
κές μηανές, ίσως και περισσ�τερες,
γιατί μερικ�ί είαν κρεμάσει απ� δύ�
γύρω απ� τ�ν λαιμ� τ�υς... Στ�υ
«Z�ναρ 3» τραπε�άκι, παράθυρ�,
στρ�υμπ�υλές γελαστές (αυτ� πάει
μα�ί, �ι λιγνές είναι συνήθως αγέλα-

στες) Aμερικανίδες σιγ�πιναν τ�
«Greek coffee», ενώ � σερ�ιτ�ρ�ς με
τα γκρί�α μαλλιά τ�υς ε�ηγ�ύσε τη
δια��ρά μετα�ύ τ�υ «π�λλά �αρύ
και �ι» και τ�υ «σκέτ�υ». Σε π�ια
γλώσσα, άγνωστ�ν, μέσα απ� τ� τ�ά-
μι �ι ειρ�ν�μίες ήταν εύγλωττες...
Λίγα μέτρα παραπέρα, στ� «Iντεάλ»,
τ� �ικ�γενειακ� αυτ� εστιατ�ρι�
π�υ σεδ�ν ένα αιώνα μας �γά�ει σε
Eλληνες και �έν�υς, ασπρ�πρ�σω-
π�υς, �ι τ�υρίστες έμπαιναν μέσα,
ανα�ωνώντας «how nice» για τ�ν
διάκ�σμ� και τ�ν �ωτισμ�, ενώ γ�-
νείς και παιδιά, με τα πασαλινά ψώ-
νια έμπαιναν και αυτ�ί για τα σαρα-
κ�στιανά της ημέρας... H π�λη έει
αδειάσει, �σ�ι ήταν να �ύγ�υν έ�υ-
γαν, �σ�ι έμειναν τ� �ιλ�σ���ύν,
και στην ατμ�σ�αιρα υπάρει για �-
λ�υς η πρ�σμ�νή της νύτας της
Mεγάλ�υ Σα��άτ�υ, της Aνάστασης
π�υ στην Aθήνα, �πως και στην ύ-
παιθρ�, η άν�ι�η �ά�ει τα μύρα της
και η �λ�γα της λευκής λαμπάδας
διών�υν μακριά τις σκιές. Aυτή η ε-
�ημερίδα έει έρθει και σας �ρήκε,
για να σας συντρ��έψει, στα σπίτια
σας, στα κι�σκια, αλλά και στα πρα-
κτ�ρεία, κ�ντά στ�υς κάμπ�υς, τις
ρα�ύλες, τις ακρ�γιαλιές, �π�υ πή-
γατε να τρυπώσετε για την Πασα-
λιά. Eκεί ήρθε κι αυτή, γιατί η καλή
ε�ημερίδα ακ�λ�υθεί τ�ν καλ� τ�υ
αναγνώστη... 

Iδιαίτερη α�ία έ�υν �ι παιδικές α-
ναμνήσεις τ�υ �ερι�ωμέν�υ ελληνι-
σμ�ύ της Mικράς Aσίας, της Aιγύ-
πτ�υ. Γιατί αυτές δεν ανα�έρ�νται
μ�ν�ν στ� ρ�ν� π�υ πέρασε, κύλη-
σε μέσα απ’ τα δάτυλά μας, αλλά
στις πατρίδες π�υ άθηκαν, έγιναν α-
λύτρωτες κι ανάμνηση π�υ π�νάει.

Για τ� Kαμπαναρι� της Aγίας Φωτει-
νής μιλά στ� �ι�λί� των αναμνήσεών
τ�υ � Γιώργ�ς Θ. Kατραμ�π�υλ�ς,
π�υ περν�ύσε απ� κάτω, δυ� ��ρές
τη μέρα, μικρ� παιδί, πηγαίν�ντας και
γυρί��ντας απ� τ� σ�λεί� τ�υ. Kαι η
Aνάσταση �πως την είδε να �επρ�-
�άλλει, στη �ρ�ή των �εγγαλικών,

παίρνει άλλη σημασία, γιατί, �π�υ να
’ναι, ανασταίνεται τ� ίδι� τ� θρυλικ�
Kαμπαναρι�. «H μεγαλύτερη εκδήλω-
ση της Aναστάσεως γιν�ταν στ�ν πε-
ρί��λ� της Aγίας Φωτεινής, � �π�ί�ς
ήταν ευρυωρ�τατ�ς», γρά�ει στ�
�ι�λί� τ�υ «Πώς να σε �εάσω, Σμύρ-
νη αγαπημένη» («Ωκεανίδα») �
Γ.Θ.K., π�υ έ�υγε 17 ρ�νων με την
Kαταστρ��ή. «Mπ�ρ�ύσε να περιλά-
�ει μέσα π�λλές ιλιάδες πιστ�ύς.
Kαι απ� τ� περί�ημ� Kαμπαναρι� της
Aγίας Φωτεινής, τ� �π�ί� για να τ�
ρί��υν �ι T�ύρκ�ι, μετά τη �ωτιά, εί-
δαν κι έπαθαν, δι�τι ήταν καλ�τισμέ-
ν�, ε�ετ��εύ�ντ� ωραι�τατα �εγγαλι-
κά, τα �π�ία έ�τιανε � μπαμπάς τ�υ
Kαραμπάτη – έδεινε την Aνάσταση
τ�υ Xριστ�ύ, διά��ρα άλλα και τελεί-
ωνε �ετυλίγ�ντας μια μεγάλη ελληνι-
κή σημαία, �π�τε αλ�ύσε � κ�σμ�ς
απ� τ�υς πυρ���λισμ�ύς. Φυσικά ή-
σαν κλειστές �ι π�ρτες, για να μπ�-
ρέσ�υν �ι Σμυρνι�ί να κρύψ�υν τα �-
πλα, με τα �π�ία αιρετ�ύσαν την
Aνάσταση τ�υ Kυρί�υ»... Aπ� αυτή
την πατρίδα, τη Mικρά Aσία κι απ� τη
Σμύρνη την Aρ�ντισσα Π�λιτεία, �ε-
πηδά τώρα, στη νέα Σμύρνη, δίπλα
στ� να� της Aγίας Φωτεινής, τ� Kα-
μπαναρι� της Aγίας Φωτεινής, τι-
σμέν� στα ίδια τα σέδια, παν�μ�ι�-
τυπ� τ�υ πρωτ�τυπ�υ. Eίναι μια ακ�-
μη δωρεά τ�υ Aριστ�τέλη Ωνάση π�υ
κι αυτ�ς περν�ύσε απ� κάτω για να
πάει στ� σ�λει� τ�υ. H ανέγερση
τ�υ νέ�υ Kαμπαναρι�ύ γίνεται με αυ-
τεπιστασία και πλήρη �ρηγία απ� τ�
Δ.Σ. τ�υ «Ωνασεί�υ».
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A Π O Ψ E I Σ
Eνώ κυ�έρνηση και αντιπ�λίτευση

αντιπαρατίθενται, μέ�ρι στιγμής,
κυρίως στα εθνικά θέματα.

Π ριν σκαρ�αλώσει η Mπάρμπι στις λα-
μπριάτικες λαμπάδες είναι �έ�αι� πως
τ� γι�ρταστικ� κεράκι π�υ κρατ�ύσαν

στην Aνάσταση τα παιδιά είε περισσ�τερη
�μ�ρ�ιά. Kαι πάντως, μεγαλύτερη μαγεία.
Λευκ�, διά�αν�, στ�λισμέν� με δυ� λ�υ-
λ�ύδια και ένα κ�μματάκι μετα�ωτή κ�ρδέ-
λα, έπαιρνε πρ�εκτάσεις μαγικές στην παι-
δική �αντασία, π�υ δεν είε εθιστεί στην
π�λυτέλεια, �ύτε �έ�αια στην α�θ�νία και
τ� κιτς με τ� δελεαστικ� περιτύλιγμα. Iσως
γι’ αυτ� και �ταν άνα�ε τ� κεράκι εκείν� τ�
�ράδυ της Aνάστασης ή, νωρίς τ� απ�γευ-
μα την Kυριακή τ�υ Πάσα στην ακ�λ�υθία
της Aγάπης, ιδιαίτερα πρ�σ�ιλή στ�υς μι-
κρ�ύς πιστ�ύς, π�υ πήγαιναν στην εκκλη-
σία α�ήν�ντας τ�υς μεγάλ�υς να κ�υτσ�-
πίν�υν ακ�μα γύρω απ� τ� τραπέ�ι με τα υ-
π�λείμματα τ�υ ��ελία, έμ�ια�ε με ανταύ-
γεια της παιδικής ψυής. Mια λαμπερή ψη-
�ίδα στ� συγκινητικ� θέαμα τ�υ �ωτισμέ-
ν�υ πρ�αύλι�υ της εκκλησίας,
στην πλατεία την κατάμεστη
ανθρώπ�υς, π�υ, έπαιρναν ύ-
στερα καθένας τ� δρ�μ� τ�υ,
�έρν�ντας πρ�σεκτικά στ� σπίτι τ� άγι�
�ως, καθώς �ι δείκτες τ�υ ρ�λ�γι�ύ, πήγαι-
ναν πρ�ς αυτ� τ� υπέρ�� �ημέρωμα της
«μιας Σα��άτων».

Eίε �μως άλλη σημασία γενικ�τερα για
τ� παιδί των παλαι�τέρων καιρών η πρ�-
σμ�νή, τ� τυπικ� των ε�ρτών, ιδιαίτερα η
μακρά πρ�ετ�ιμασία της ε�ρτής τ�υ Πά-
σα. T� καιν�ύργι� ρ�ύ�, �ι άσπρες κάλ-
τσες και τα παπ�ύτσια π�υ θα ��ρι�νταν
στην εκκλησία πρώτη ��ρά, τα κ�υλ�υρά-
κια και τα τσ�υρέκια π�υ μ�σ���λ�ύσαν
επάνω στ�ν μπ�υ�έ και κανείς δεν επιτρε-
π�ταν ν’ αγγί�ει, �ι στ�λισμέν�ι Eπιτά�ι�ι, �
σύντ�μ�ς ύπν�ς πριν απ� την Aνάσταση
και �ι καμπάνες π�υ έδιναν παρά�εν� ν�η-
μα στη νύτα την π�τισμένη άρωμα ανθι-
σμένης νερατ�ιάς και μ�σ���λιά �ι�λέτας,
συνέθεταν τ� δια��ρετικ�. Συντελ�ύσαν
στ� μεγάλ�. Aυτ� π�υ είναι και πρέπει να
είναι η γι�ρτή. Στα σημερινά παιδιά π�υ για
τ� ρ�ύ�, τ� παινίδι, τ� κ�κκιν� α�γ� και
τη λαμπάδα τ�υς «παίρν�υν γραμμή» απ�
τη δια�ήμιση, απ� τα «σπ�τς» της μικρής
�θ�νης, απ� την �π�ία συνά παρακ�λ�υ-
θ�ύν και τις ίδιες τις γι�ρτές, ελάιστα
πράγματα κάν�υν εντύπωση. Kι αν αρ�ύν
για λίγα λεπτά με κάτι, σύντ�μα καταλαμ-
�άν�νται και πάλι απ� την ανία, την πρ�ω-
ρη και ανησυητική νευρικ�τητα, την επι-
θυμία για κάτι άλλ�, κάτι καιν�ύργι�. O κα-
ταναλωτισμ�ς τα έει κι�λας μεταμ�ρ�ώ-
σει σε μικρά ρ�μπ�τ. Oλ�ι τ� �έρ�υμε. Π�-
λύ λίγ�ι τ�λμάμε να τ� π�ύμε. Kι ακ�μα λι-
γ�τερ�ι πρ�σπαθ�ύμε να τα πρ�στατεύ-
σ�υμε απ’ αυτ�. 

Σκέψεις των ημερών θα πει κανείς, π�υ
εκ�ρά��νται ίδια κάθε ρ�ν�. Συλλ�γισμ�ί
υπαγ�ρευμέν�ι απ� ν�σταλγική διάθεση.

Aναπ�ληση. Aνάκληση μακρινών και ε�ω-
ραϊσμένων εικ�νων. Συμπεράσματα απ’ �σα
�λέπεις περπατώντας στην π�λη, θ’ απα-
ντ�ύσα, ιδίαίτερα τις μέρες αυτές, π�υ �ι
δρ�μ�ι της άδειασαν και α�ήν�υν περιθώ-
ρι� για κάπ�ια παρατήρηση. Ως και τ�ν
...Pάμπ� είδα στην �δ� Aι�λ�υ να κ�σμεί ε-
κείνες τις λευκές λαμπριάτικες λαμπάδες
π�υ �ι νεαρ�ί ��σκ�ί τ�υ Παπαδιαμάντη
«κρατ�ύσαν αμηλά με την αριστεράν, πε-
ρισκέπ�ντες τ� �ως με την δε�ιάν, απ� της
πρ�σπνε�ύσης νυτερινής αύρας»!

Eίναι να μη θλί�εται κανείς; Nα μην ανη-
συεί και να μην τρ�μά�ει; O�ύς παρατηρη-
τής τ�υ νε�ελληνικ�ύ �ί�υ είε επισημάνει
πικρά την ε�άπλωση κάπ�ι�υ «δήθεν» π�υ
επέ�ερε μικρές αλλαγές και έκανε τελικά
μεγάλες �ημιές και υπ�ν�μευσε πραγματι-
κές α�ίες: «Tα πράγματα πήγαν απ� τ� κακ�
στ� ειρ�τερ� απ� τ�ν καιρ� π�υ η σάλα έ-
γινε καθιστικ� και η Eλλάς, ελληνικ�ς ώ-

ρ�ς». Σ’ αυτ� τ� «καθιστικ�» ε-
γκαταστάθηκε η τηλε�ραση
π�υ κάνει πια στη �ωή μας κ�υ-
μάντ�. Στ�ν «ελληνικ� ώρ�»

έγινε γρα�ικ�τητα η γι�ρτή, ��ρτώθηκε
πλαστικά στ�λίδια η λαμπριάτικη λαμπάδα,
καλύ�θηκαν απ� τ�υς επ�ικ�ύς εκδρ�-
μείς με ιλι�μετρα, �ι ε�αίσιες �ραδιές της
Mεγάλης E�δ�μάδας και έασε τ� ν�ημά
της η ελληνική Πασαλιά.

Nαι. Δεν είναι τ� έθιμ� π�υ δημι�υργεί τη
μεγαλ�σύνη των ημερών. Δεν μπ�ρεί να ι-
συριστεί κανείς π.. �τι είναι αλλιώτικ� τ�
�ετιν� Πάσα επειδή μας γέμισαν ���� και
αηδία �σα ακ�ύστηκαν για άρρωστα �ώα
και ακατάλληλα πρ�ς �ρώσιν αμν�ερί�ια
και εκτ�πισαν απ� τ� πασαλιν� τραπέ�ι τη
μαγειρίτσα. Γι�ρτή �μως είναι �λα μα�ί. Eνα
α�ρατ� πλέγμα απ� σε�αστές επαναλαμ�α-
ν�μενες πρά�εις και αγαπημένες συνήθει-
ες, ακ�μα και γαστρ�ν�μικές. Mια πνευμα-
τική πρ�ετ�ιμασία, π�υ παρακ�λ�υθείται α-
π� την πρακτική πρ�παρασκευή για τη με-
γάλη μέρα. T� άσπρισμα τ�υ σπιτι�ύ και τ�
ειρηνικ� νηστήσιμ� δείπν�. H ε�ιστ�ρηση
τ�υ Θεί�υ Δράματ�ς απ� τα ευαγγέλια και
τ� π�ιητικ� σ�λι� των ύμνων. Tα σεπτά
δρώμενα π�υ τελ�ύνται στ�υς να�ύς και τ�
άγγιγμα τ�υ Aπρίλη π�υ γίνεται πι� αισθητ�
μέσα στην αναστάσιμη νύτα. Γάλλ�ς δημ�-
σι�γρά��ς είε ρωτήσει κάπ�τε τη Mαρ-
γκερίτ Γι�υρσενάρ τι θα ήθελε να �αναδεί
πριν πεθάνει: «Tις Bερσαλλίες κάπ�ι� ανή-
λιαγ� απ�γευμα», είπε. «Kαι την Aνάσταση
σ’ ένα ωρι� της Eύ��ιας». M�ν� π�υ ανα-
ρωτιέσαι αν μπ�ρεί κάπ�ι�ς, κ�υρασμέν�ς,
πιεσμέν�ς απ� τα καθημερινά πρ��λήματα,
ταλαιπωρημέν�ς απ� τη ένταση της ταύ-
τητας και τ�ν εκνευρισμ� της �δήγησης, ν’
ανάψει τ� κεράκι της Λαμπρής, να νιώσει
τ� μεγαλεί� της αναστάσιμης νύτας και να
ενταθεί σ’ αυτ�ύς π�υ κρατ�ύν στ� έρι
και στην καρδιά τ� άγι� �ως.

T
α θέματα της επικαιρ�τητ�ς, με επίκε-
ντρ� τα ελλην�τ�υρκικά και τ� Σκ�πια-
ν�, υπαγ�ρεύ�υν στην κυ�έρνηση και
στην αντιπ�λίτευση να διε�άγ�υν την
π�λιτική τ�υς αντιπαράθεση κατά κύρι�

λ�γ� στ� πεδί� της ε�ωτερικής π�λιτικής. Ωστ�-
σ� �λα τα δεδ�μένα �δηγ�ύν στ� συμπέρασμα
�τι η επ�μενη εκλ�γική μάη θα κριθεί στ�ν �ι-
κ�ν�μικ� τ�μέα, τ�ν �π�ί� τα π�λιτικά μας κ�μ-
ματα εμ�ανώς υπ��αθμί	�υν κατά την παρ�ύσα
περί�δ�.

Δεν υπάρει αμ�ι��λία �τι η τελευταία κρίση
στα ελλην�τ�υρκικά, �πως και η απ��ασιστική
�άση στην �π�ία έει εισέλθει τ� Σκ�πιαν�,
πρ�καλ�ύν τ� έντ�ν� ενδια�έρ�ν ή και την α-

νησυία της κ�ινής γνώμης. T� γεγ�ν�ς, �μως,
αυτ� δεν δικαιώνει τη μετα��ρά της π�λιτικής
αντιπαραθέσεως απ�κλειστικώς στα εθνικά μας
θέματα, στα �π�ία άλλωστε, ελά�ιστες και άνευ
�υσίας είναι �ι κ�μματικές δια��ρές. Eπιπρ�-
σθέτως είναι δύσκ�λ� η π�λιτική κριτική να α-
π�δώσει ευθύνες, α��ύ η κρίση πρ�καλείται α-
π� τ�υς διαδίκ�υς μας και υπαγ�ρεύει στην ελ-
ληνική πλευρά συγκεκριμένες αντιδράσεις, �ι �-
π�ίες δεν επιδέ�νται �υσιαστική αμ�ισ�ήτηση.
Για τ� λ�γ� αυτ� είναι σα�ές �τι αυτή η μ�ν�μέ-
ρεια της π�λιτικής διαμάης ευν�εί κατά κύρι�
λ�γ� τ� κυ�ερνών κ�μμα, �πως απεδείθη και
απ� τ� καταστάλαγμα των λαϊκών αντιδράσεων
για τ�υς κυ�ερνητικ�ύς ειρισμ�ύς στ� επεισ�-
δι� της Iμιας.

Πιθαν�τατα, λ�ιπ�ν, η κυ�έρνηση έει κάθε
λ�γ� να επικεντρώνει τη δραστηρι�τητά της και
τ� ενδια�έρ�ν της κ�ινής γνώμης στα ε�ωτερι-
κά θέματα ή ακ�μη και να επιτείνει την αίσθηση
της κρισιμ�τητ�ς τ�υς. Δι�τι τ�ύτ� πρ�καλεί
και τάσεις συσπειρώσεως στη λαϊκή �άση, αλλά
και αμ�λύνει απαιτήσεις τ�υ κ�ιν�ύ π�υ ανα�έ-
ρ�νται στην �ικ�ν�μική π�λιτική της κυ�ερνή-
σεως.

H στάση της N.Δ.

Στ� μέτρ� κατά τ� �π�ί� ισύ�υν τα παραπά-
νω, τίθεται εύλ�γα τ� ερώτημα γιατί τα κ�μματα
της μει�ψη�ίας –και κυρίως η α�ιωματική αντι-
π�λίτευση– ανταπ�κρίν�νται στη μ�ν�δρ�μηση
της π�λιτικής αντιπαραθέσεως πρ�ς τ� ώρ�
της ε�ωτερικής π�λιτικής. Iδίως �ταν κατά την
περί�δ� αυτή, υπάρ�υν στ�ν τ�μέα της �ικ�-
ν�μίας δυσμενέστατες ε�ελί�εις, �ι �π�ίες, πι-
θανώς, θα απ�δειθ�ύν και καθ�ριστικές για
τ�ν συν�λικ� απ�λ�γισμ� της σημερινής κυ�ερ-
νήσεως.

Συγκεκριμένα κατά τ�υς τελευταί�υς τρεις

μήνες η πτωτική π�ρεία τ�υ πληθωρισμ�ύ ανε-
στρά�η σε συνεή και ε�αιρετικά ανησυητική
άν�δ�. T� �αιν�μεν� αυτ� θέτει σε πλήρη αμ�ι-
σ�ήτηση την �ρθ�τητα της μέρι σήμερα αντι-
πληθωριστικής π�λιτικής, π�υ απ�τελ�ύσε και
τ� μ�ν� θετικ� στ�ιεί� της κυ�ερνητικής δια-
ειρίσεως. Kαταδεικνύεται, δηλαδή, �τι η π�λι-
τική αυτή, π�υ στηρίθηκε απ�κλειστικώς στην
λιτ�τητα και στην καθήλωση των εισ�δημάτων,
έ�θασε στην �ριακή της απ�δ�ση, η �π�ία κάθε
άλλ� παρά ικαν�π�ιητική μπ�ρεί να θεωρηθεί.
Eτσι � πληθωρισμ�ς υπ�τρ�πιά	ει, ενώ �ι μικρ�-
μεσαίες εισ�δηματικές τά�εις έ�υν κυρι�λεκτι-
κώς ε�αντλήσει κάθε απ�θεμα αντ��ής και αν�-
�ής της λιτ�τητ�ς.

H απ�κρατικ�π�ίηση

Aμεσα συνδεδεμένη με την αμ�ισ�ητ�ύμενη
αντιπληθωριστική π�λιτική, είναι η πλήρης απ�-
τελμάτωση της απ�κρατικ�π�ιήσεως, αλλά και
η πρ�σθήκη νέων �ρεών στ� δημ�σι� τ�μέα,
για τα �π�ία η κυ�έρνηση τ�υ ΠAΣOK �έρει α-
π�κλειστική και �αρύτατη ευθύνη. Π.. �ι αστι-
κές συγκ�ινωνίες, τις �π�ίες έσπευσε αμέσως
μετά τις εκλ�γές να επανακρατικ�π�ιήσει η κυ-
�έρνηση, παρ�υσιά��υν ήδη έλλειμμα 500 δισ.
δρ., τ� �π�ί� πρ�στίθεται στα επίσης αυ�αν�-
μενα ρέη της Oλυμπιακής, των ναυπηγείων
κ.λπ.

Στ�ν αρνητικ� αυτ�ν απ�λ�γισμ� πρέπει να
πρ�στεθ�ύν η απαράδεκτη καθυστέρηση των
μεγάλων έργων, η αδυναμία ικαν�π�ιητικής α-
π�ρρ��ήσεως των κ�ιν�τικών κ�νδυλίων, �ι α-

ναιρέσεις της π�λιτικής ως πρ�ς τις πρ�σλή-
ψεις και τα επιδ�ματα των δημ�σίων υπαλλή-
λων, �ι παλινωδίες ως πρ�ς τ�ν ελεύθερ� α-
νταγωνισμ� στην αγ�ρά, �ι αλληλ�συγκρ�υ�-
μενες απ��άσεις υπ�υργών σε ευαίσθητα θέ-
ματα π�υ πλήττ�υν την α�ι�πιστία, τη συνέπεια
και την απ�τελεσματικ�τητα της �ικ�ν�μικής
π�λιτικής κ.λπ.

H άσκηση ελέγ��υ

Oλα αυτά �ι μ�ν� πρ�σ�έρ�νται για έντ�νη
αντιπ�λίτευση, αλλά και υπ��ρεών�υν τα κ�μ-
ματα της μει�ψη�ίας να τα αναδεί��υν στ�
πλαίσι� τ�υ ελέγ�υ τ�υ ��ρέα της ε��υσίας
π�υ τ�υς αναθέτει τ� Σύνταγμα. Για τη N.Δ. τα
συγκεκριμένα λάθη, �ι παραλείψεις και �ι ατε-
λέσ��ρες ενέργειες της σημερινής κυ�ερνή-
σεως είναι ιδιαιτέρως εκμεταλλεύσιμα. Δι�τι α-
να�έρ�νται σε περίπ�υ ταυτ�σημες πρ�γραμ-
ματικές διακηρύ�εις των δύ� μεγάλων κ�μμά-
των (απ�κρατικ�π�ίηση, πρ�γραμμα συγκλίσε-
ως, αναπτυ�ιακή π�λιτική κ.λπ.) �π�τε η N.Δ. δι-
και�ύται να απ�δώσει την απ�τυία της κυ�ερ-
νήσεως σε κακή και ανα�ι�πιστη απ�μίμηση
των δικών της πρ�γραμματικών επιλ�γών. Θα
πλή�ει, δηλαδή, την κυ�έρνηση τ�υ κ. K. Σημίτη
ακρι�ώς στα αρακτηριστικά π�υ η ίδια επικα-
λείται. Δηλαδή, την εκσυγ�ρ�νιστική της πρ�-
θεση, την π�λιτική σ��αρ�τητα και συνέπειά
της, την τε�ν�κρατική της αντίληψη, την ικαν�-
τητα των στελεών της, κ.λπ.

O�είλει �μως η N.Δ. και για έναν πρ�σθετ�
λ�γ� να δώσει πρ�τεραι�τητα στην επισήμανση
και στ�ν καταλ�γισμ� των σ�αλμάτων της κυ-
�ερνήσεως, σετικά με την ασκ�ύμενη �ικ�ν�-
μική π�λιτική. H δια�αιν�μενη απ�τυία της �ι-
κ�ν�μικής π�λιτικής επι�άλλεται να απ�συνδε-
θεί τελείως απ� τις πρ�ανα�ερθείσες �ασικές
αρές και επιλ�γές, τις �π�ίες διακηρύσσει πα-
γίως η N.Δ., υι�θέτησε δε εν μέρει κατά τα τε-
λευταία ρ�νια και τ� ΠAΣOK. Δι�τι αν η απ�τυ-
ία της συγκεκριμένης π�λιτικής πρ�καλέσει α-
ντίστ�ιη �θ�ρά και στις επιλ�γές αυτές, α�’ ε-
ν�ς δεν θα απ�δ�θ�ύν �ι πραγματικές ευθύνες
στη σημερινή κυ�έρνηση, α�’ ετέρ�υ δεν θα
δυσ�ερανθεί υπέρμετρα τ� έργ� της N.Δ., �ταν
κληθεί να επανέλθει στην ε��υσία.

Θα μπ�ρ�ύσε τέλ�ς να επισημανθεί �τι ρέ�ς
�λων των κ�μμάτων μας είναι να απ�κλιμακώ-
σ�υν την ένταση της π�λιτικής διαμάης τ�υς
στ� πεδί� των εθνικών θεμάτων και να αντιπα-
ραταθ�ύν στα πρ��λήματα, στα �π�ία έ�υν
να πρ�τείν�υν πράγματι εναλλακτικές λύσεις
και π�λιτικές. Aλλωστε, �πως πρ�ανα�έρθηκε,
η πρ�σεής εκλ�γική μάη θα κριθεί στ� πεδί�
της �ικ�ν�μικής και κ�ινωνικής  π�λιτικής.
Eστω και ερήμην της ��υλήσεως των κ�μμά-
των μας...

Στ� πεδί� της �ικ�ν�μίας
θα κριθεί η εκλ�γική μά�η

Σκίτσ� τ�υ Hλία Mακρή

T�υ ΣTAMOY ZOYΛATης MAPIAΣ KAPABIA

Kεράκια της Λαμπρής
ΣTO ΠEPIΘΩPIO 

Tήλε��ς

Γρά�ει  η EΛENH MΠIΣTIKA

«Nα περάσετε καλά» κι εσείς 

π�υ �ύγατε, κι εσείς π�υ μείνατε...

Aν�ι�η κι Aνάσταση στ� Aγι� Oρ�ς (με
τ� �ακ� τ�υ Στάθη Xαριτ�π�υλ�υ),
«Aγι�ι T�π�ι της Mακεδ�νίας».

«Kύριε, Kύριε, �έρε μ�υ πάλι τ�
�υρανί ��ρεμα της πρ�σευ�ής,
�έρε μ�υ πάλι την καρδιά
να δυνηθώ να κλάψω»

Γιάννης Pίτσ�ς

Tελευταίες ματιές στην π�λη...

Aλλ�τε και τώρα - η αναστάσιμη �λ�γα

Πέρα απ� τ� σεμν� ντύσιμ�, τ� καλ��τενισμέν�, τρα�ηγμέν� πίσω μαλλί, είναι τ�
γλυκ� �αμ�γελ� π�υ πρ�σέ�ει κανείς πι� π�λύ στην Aθηναία κ�πελίτσα στη δε-
καετία τ�υ ’50 π�υ γυρί#ει απ� τη Λειτ�υργία της «Aγάπης» πρ��υλάσσ�ντας
τη �λ�γα της λαμπάδας της, στ�λισμένη με λίγ� τ�ύλι. Σκ�ινιά, λ�υλ�ύδια, δω-
ράκια, μ�ν� CD δεν είδαμε ακ�μα κρεμασμένα στις σημερινές λαμπάδες. T� κ�-
ριτσάκι με τ� �αμ�ακερ� μπλ�υ#άκι κ�ιτά με �λέμμα π�υ έρ�εται απ� μακριά, α-
π� την πίστη αιώνων, τη �λ�γα της λαμπάδας της, και, έστω κι αν δεν γελάει,
μας δίνει αισι�δ��ία.

Σκίτσ� Eλλης Σ�λ�μωνίδ�υ - Mπαλάν�υ

H Aνάσταση τ�υ Kαμπαναρι�ύ

της Aγίας Φωτεινής



Eν �ψει τ�υ συνεδρί�υ τ�υ ΠA-
ΣOK τ�ν πρ�σε�ή I�ύλι� εντείν�νται
�ι �ήμες και πληθαίν�υν τα σενάρια
περί μυστικών συμ�ωνιών στ� επίπε-
δ� των κ�ρυ�αίων στελε�ών τ�υ κ�μ-
ματ�ς αυτ�ύ, αλλά και της κυ�ερνή-
σεως, για συμμα�ίες και συμπρά!εις,
π�υ έ��υν ως στ��� την κ�μματική α-
ντιπρ�εδρία και την πρωθυπ�υργία,
«αν ανακύψει #ήτημα αντικαταστά-
σεως τ�υ κ. K. Σημίτη». Παρά τη διά-
ψευση των �ημών, η �π�ία άλλωστε
είναι αναμεν�μενη λ�γω της �ύσεως
των συμ�ωνιών, η κατάσταση στ�
ΠAΣOK �αρακτηρί#εται απ� αυ!α-
ν�μενη σύγ�υση και ρευστ�τητα, η �-
π�ία είναι επ�μεν� να κλιμακώνεται
συνε�ώς κατά τ� τρίμην� π�υ μεσ�-
λα�εί έως την πραγματ�π�ίηση τ�υ
συνεδρί�υ.

T� �αιν�μεν�, �ε�αίως, δεν θα εν-
διέ�ερε τ� σύν�λ� τ�υ ελληνικ�ύ λα-
�ύ �ύτε θα απασ��λ�ύσε την παρ�ύ-
σα στήλη αν τ� ΠAΣOK πρ�σπαθ�ύ-
σε να επιλύσει έστω κατ’ αθέμιτ� τρ�-
π� τα εσωτερικά τ�υ πρ��λήματα α-
π� τη θέση της αντιπ�λιτεύσεως.
Συμ�αίνει, �μως, τ� κ�μμα αυτ� να
κατέ�ει την ε!�υσία και να δια�ειρί-
#εται κατά την περί�δ� αυτή μια απ�
τις κρισιμ�τερες �άσεις τ�σ� της ελ-
λην�τ�υρκικής διενέ!εως �σ� και της
π�ρείας της εθνικής μας �ικ�ν�μίας.
Πρέπει επίσης να επισημανθεί �τι
στα �ημ�λ�γ�ύμενα σενάρια εμ�ανί-
#�νται να πρωτ�στατ�ύν, ως κρυ�ίως
συμμα��ύντες ή αμ�ι�αίως υπ�ν�-
μευ�μεν�ι, � πρωθυπ�υργ�ς, �ι υ-
π�υργ�ί Eθνικής Aμύνης, Eσωτερι-
κών - Δημ�σίας Tά!εως - Aπ�κε-
ντρώσεως, E!ωτερικών και άλλα κ�-
ρυ�αία στελέ�η της κυ�ερνήσεως.

Στ� μέτρ� λ�ιπ�ν κατά τ� �π�ί� �ι
εντειν�μενες �ήμες ανταπ�κρίν�νται,
έστω και μερικώς, στην πραγματικ�-
τητα, δεν τίθεται μ�ν�ν θέμα συν��ής
και απ�τελεσματικ�τητας τ�υ κυ�ερ-
νητικ�ύ  σ�ήματ�ς. Aνακύπτ�υν α-

γωνιώδη ερωτήματα ως πρ�ς τ� �αθ-
μ� π�υ μπ�ρεί να επηρεαστ�ύν �ι κυ-
�ερνητικές απ��άσεις στα κρίσιμα
πρ��λήματα της �ώρας, απ� πρ�σω-
πικές σκ�πιμ�τητες και μικρ�κ�μμα-
τικές επιδιώ!εις, εν �ψει της «εμ�ύ-
λιας μά�ης αλληλ�ε!�ντώσεως» τ�υ
συνεδρί�υ.

Tα ερωτήματα αυτά δεν αίρ�νται
�ύτε διασκεδά#�νται με «αναμεν�με-
νες» και «υπ��ρεωτικές» διαψεύσεις.
Iδίως �ταν αυτές εδρά#�νται και σε
επι�ε�αιωτικές δηλώσεις μικρ�με-
σαίων στελε�ών τ�υ ΠAΣOK, τα �-
π�ία εμ�ανί#�νται ως �ίλα πρ�σκεί-
μενα και ως αυθεντικώς απη��ύντα
τις απ�ψεις των «εμπλεκ�μένων» στη
διαμά�η κ�ρυ�ής. Aναγκαία είναι,
λ�ιπ�ν, η άμεση και πλήρης απ�σα-
�ήνιση της καταστάσεως, με τ�ν
πρ�σδι�ρισμ� των α!ιωμάτων και
των ρ�λων τ�υ κ�μματικ�ύ μη�ανι-
σμ�ύ, σε συνάρτηση με τις αρμ�δι�-
τητες και τ�ν �αθμ� αυτ�τελείας της
κυ�ερνήσεως. Eπειδή δε η απ�σα�ή-
νιση αυτή, κατά τα �αιν�μενα, ε!αρ-
τάται απ� τη σ���ύσα διαμά�η πρ�-
σώπων, πρ��ανώς επι�άλλεται �ι
�ημ�λ�γ�ύμενες μυστικές συμ�ωνίες
να καταστ�ύν �ανερές. Kαι κυρίως ν’
ανακ�ινωθ�ύν τ� συντ�μ�τερ� δυνα-
τ�ν τα πρ�σωπα π�υ θ’ ασκ�ύν και
θα έ��υν την ευθύνη της κυ�ερνητι-
κής ε!�υσίας. Δια��ρετικά, τ� πιθα-
ν�τερ� είναι �τι τ� ΠAΣOK θα α�θεί
στ� συνέδρι� τ�υ σε κατάσταση �!υ-
τάτης αντιπαλ�τητ�ς και υπ� τ� �ά-
σμα της διασπάσεως ή και της π�λυ-
διασπάσεώς τ�υ.

Πρ�κειται για μια πρ��πτική, η �-
π�ία δεν α��ρά μ�ν�ν τα στελέ�η και
την εκλ�γική �άση τ�υ ΠAΣOK.
Δι�τι θα έ�ει πρ�ηγηθεί η απ�σύνθε-
ση, η παράλυση, ενδε��μένως δε και
� εκ�αυλισμ�ς της κυ�ερνήσεως, με
�,τι τ�ύτ� συνεπάγεται για τα πρ�-
�λήματα της �ώρας και τ�υ ελληνι-
κ�ύ λα�ύ...

Hμερήσια Π	λιτική και Oικ	ν	μική E�ημερίδα 
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A Π O Ψ E I Σ
Tα μεγάλα κ�μματα δεν έ�υν 
τ� κ�υράγι� για μια νέα αρή, για ένα 
νέ� �εκίνημα, παράγ�ντας νέες σκέψεις.

Z��ερά σενάρια

Π
�λλά και ενδια�έρ�ντα γε-
γ�ν�τα, π�λλές ε�ελί�εις
αναμένεται �τι θα συμ-
��ύν μετά τ� Πάσ�α και έ-
ως τ� τέλ�ς τ�υ �ρ�ν�υ

στην ελληνική π�λιτική σκηνή. Mε
τα μεγάλα �ικ�ν�μικά και κ�ινωνι-
κά πρ��λήματα να παραμέν�υν α-
ν�ικτά, με τις σ��αρές ε�ωτερικές
υπ�θέσεις της �ώρας σε εκκρεμ�-
τητα, τ� κυ�ερνών κ�μμα θα εντεί-
νει την πρ�ετ�ιμασία τ�υ για ένα
κρισιμ�τατ� συνέδρι�. Kαι θεωρεί-
ται π�λύ πιθαν�, πλέ�ν, �τι θα
πρ�κηρυ�θ�ύν γενικές εκλ�γές
κατά τ� �θιν�πωρ�, με την θεωρη-
τική πρ�ϋπ�θεση �τι έως τ�τε δεν
θα πρ�κύψει κάτι «έκτακτ�» εντ�ς
ή εκτ�ς ΠAΣOK, π�υ θα �δηγ�ύσε
τα π�λιτικά πράγματα σε εκλ�γές
ακ�μη νωρίτερα. Δίπλα στις ε�ελί-
�εις π�υ σημειών�νται και αναμέ-
νεται �τι θα σημειωθ�ύν στ� �ώρ�
τ�υ κυ�ερνώντ�ς κ�μματ�ς, εντεί-
νεται και τ� κλίμα ανησυ�ίας για τ�
μέλλ�ν τ�υ κ�μματ�ς και στη Nέα
Δημ�κρατία. O�ι μ�ν� λ�γω της α-
�ε�αι�τητας σ�ετικώς με τα πιθα-
νά κέρδη στις επ�μενες εκλ�γές,
αλλά και δι�τι τ� κ�μμα της α�ιω-
ματικής αντιπ�λίτευσης αντιμέτω-
π� �υσιαστικώς με τα ίδια πρ��λή-
ματα π�υ καλείται να λύσει σήμερα
η κυ�έρνηση των αντιπάλων, �ρί-
σκεται σε μια μεγάλη αμη�ανία,
π�υ εύκ�λα διαπιστώνεται και απ’
τ�ν νευρικ� τρ�π� με τ�ν �π�ί� α-
να%ητείται «γραμμή» στις κ�μματι-
κές και κ�ιν���υλευτικές συνε-
δριάσεις και συν�δ�υς και απ� την
ένταση π�υ εκδηλώνεται κάθε τ�-
σ� στις σ�έσεις της ηγεσίας με υ-
ψηλ��αθμα στελέ�η.

Tα μεγάλα ή μικρ�τερα εσωκ�μ-
ματικά πρ��λήματα τ�υ ΠAΣOK και
της Nέας Δημ�κρατίας δεν είναι
�ε�αίως της ιδίας τά�εως. Oμως
τα π�λιτικά πρ��λήματα και των

δύ� κ�μμάτων είναι της ιδίας �ύ-
σεως. Kαι τα δύ� κ�μματα, μεγάλα,
π�λυσυλλεκτικά, «�ιλ�λαϊκά», τ�
καθένα με τ�ν τρ�π� τ�υ και κατά
τ� ��ρτί� των ιδε�λ�γημάτων τ�υ,
έ��υν στερηθεί πλέ�ν απ’ τ� �ασι-
κ� μ��λ� άσκησης της «π�λιτικής»
τ�υς απέναντι στην ελληνική κ�ι-
νωνία: την «υπέρ τ�υ λα�ύ δια�εί-
ριση» τ�υ δημ�σι�υ τ�μέα. Γεμάτ�
πρ��λήματα σήμερα ένα μεγάλ�
μέρ�ς της ελληνικής
κ�ινωνίας απ�δίδει
ευθύνες και στα δύ�
μεγάλα κ�μματα, για
τ� �τι «�αλήρισαν» τ� Δημ�σι�, σε
�αθμ� τέτ�ι� ώστε να μην είναι
δυνατ�ν πλέ�ν αυτ� τ� Δημ�σι�
να «ε�υπηρετεί» τις επί δεκαετίες
ευρύτατες «πελατείες» των μι-
κρών και μεσαίων στρωμάτων της
�ώρας. Π�λλές εκατ�ντάδες �ιλιά-
δες Eλληνες π�λίτες, π�υ είτε τ�
ήθελαν είτε υπ��ρεώθηκαν απ’ τα
πράγματα, συνέδεσαν τα εισ�δή-
ματα και τ� επίπεδ� %ωής τ�υς απ’
τις δράσεις των κ�μμάτων-διαμε-
σ�λα�ητών μετα�ύ «λα�ύ» και Δη-
μ�σί�υ γνωρί%�υν τώρα π�λύ καλά
�τι � ρ�λ�ς αυτ�ς των μεγάλων
κ�μμάτων έ�ει αντικειμενικώς τε-
λειώσει. 

Γνωρί%�υν επίσης �τι η γενικ�τε-
ρη κατάσταση της εθνικής �ικ�ν�-
μίας έ�ει �δηγήσει τις ελληνικές
κυ�ερνήσεις σε υπ� διεθνή έλεγ��
«μ�ν�δρ�μ�υς» �ικ�ν�μικής (και
κ�ινωνικής) π�λιτικής τέτ�ι�υς, ώ-
στε να ακυρώνεται πλέ�ν απ’ τα
πράγματα κάθε «�ιλ�λαϊκή» κ�μμα-
τική ρητ�ρεία, κάθε πρ�θεση «κ�ι-
νωνικής π�λιτικής», κάθε υπ�σ�ε-
ση, κάθε «�ραμα», κάθε πρ��λεψη
για γρήγ�ρη «ανάκαμψη» και –�ε-
�αίως– κάθε «σ�σιαλιστική» ή «σ�-
σιαλί%�υσα» π�λιτική «πρ�ταση». 

Aν σ’ αυτά πρ�στεθεί και τ� �τι
ένα μεγάλ� μέρ�ς της ελληνικής

κ�ινωνίας αμ�ισ�ητεί πλέ�ν %ωη-
ρά και τις π�ι�τητες, ηθικές και
πνευματικές, της πλει�ψη�ίας των
Eλλήνων π�λιτικών και την π�ι�τη-
τα των σ�έσεών τ�υς, με μέσα μα-
%ικής ενημέρωσης και ιδιωτικά �ι-
κ�ν�μικά συμ�έρ�ντα, εύκ�λα α-
ντιλαμ�άνεται κανείς π�ια είναι τα
τεράστια, αν ��ι και ανυπέρ�λητα,
πρ��λήματα των μεγάλων κ�μμά-
των της �ώρας. Π�υ αγωνιωδώς,

πλην ματαίως έως τώ-
ρα, ανα%ητ�ύν μια νέα
«επα�ή» με τα κάπ�-
τε μεγάλα (και εύπι-

στα, για π�λλ�ύς λ�γ�υς) λαϊκά α-
κρ�ατήριά τ�υς, ένα νέ� «άν�ιγ-
μά» τ�υς πρ�ς την κ�ινωνία.

H κατάσταση αυτή έ�ει πρ�καλέ-
σει παρα%άλη στα μεγάλα κ�μματα.
Tα πράγματα είναι στ’ αλήθεια π�-
λύ δύσκ�λα για τις ηγεσίες και
τ�υς κ�μματικ�ύς «μη�ανισμ�ύς»
τ�υς. Tα πρ�σωπα και �ι �μάδες ε-
��υσίας π�υ δια�ειρίστηκαν τα ε-
θνικά πράγματα μετά τ� 1974, δεν
γνωρί%�υν άλλη «π�λιτική» απ�
αυτή τ�υ διαμεσ�λα�ητή «λα�ύ»-
Δημ�σί�υ. Aκ�μη κι αν αναλάμ�α-
ναν ευθέως τις ευθύνες τ�υς για
την 20ετία και παραδέ��νταν τις α-
π�τυ�ίες τ�υς, δεν θα μπ�ρ�ύσαν
(και δικαίως) να πείσ�υν τ�υς
Eλληνες π�λίτες, τ�ν κ�σμ� της
εργασίας και τ�υ π�λιτισμ�ύ, �τι
είναι σε θέση να �δηγήσ�υν τη �ώ-
ρα σε μια «νέα επ��ή».

O�ι μ�ν� δι�τι τ� π�λιτικ� πρ�-
σωπικ� της απ�τυ�ίας είναι τ� ίδι�
π�υ σήμερα δια�ειρί%εται την κρί-
ση και πρ�σπαθεί να υπ�σ�εθεί τ�
«αύρι�». Aλλά και δι�τι �ι «π�λιτι-
κές» τ�υ παρελθ�ντ�ς έ��υν στε-
ρήσει σε �αθμ� δραματικ� τ� κρά-
τ�ς απ’ την παιδεία και τ�υς μη�α-
νισμ�ύς π�υ είναι απαραίτητ�ι για
ένα τέτ�ι� εγ�είρημα.

Eνώπι�ν της καταστάσεως αυ-

τής, απ�θαρρυμένα και α�έ�αια
για τ� μέλλ�ν τ�υς, �ωρίς καμία
δύναμη εσωτερικής ανανέωσής
τ�υς, τα μεγάλα κ�μματα δεν έ-
��υν τ� κ�υράγι� για μια νέα αρ�ή,
για ένα νέ� �εκίνημα, παράγ�ντας
νέες σκέψεις για μία �άση νέας
μελέτης των εθνικών πραγμάτων.
Σε μια δειλή πρ�σπάθεια «αυτ�κρι-
τικής» παραδέ��νται δημ�σίως
(αλλά και α�ρίστως) με κάθε ευκαι-
ρία την «ανα�ι�πιστία» των π�λιτι-
κών απέναντι στ�υς π�λίτες, ανα-
�έρ�νται στην «αδια��ρία» των
π�λιτών πρ�ς την π�λιτική (έτσι
�αρακτηρί%�υν την απ�στρ��ή
των π�λιτών πρ�ς τα δικά τ�υς
πρ�σωπα και «έργα») και πρ�σπα-
θ�ύν να πρ�σπεράσ�υν με πρ��ει-
ρες και γενικ�λ�γες «ε�ηγήσεις»
τ� γεγ�ν�ς �τι ένα π�λύ μεγάλ�
τμήμα της πρ��ληματισμένης �σ�
π�τέ άλλ�τε ελληνικής νε�λαίας
δεν υπ�λ�γί%ει στις πρ�θέσεις και
τις ικαν�τητες της π�λιτικής τά�ης
της �ώρας. H στάση αυτή των με-
γάλων κ�μμάτων �δηγεί σε αύ�η-
ση της εσωστρέ�ειάς τ�υς και
στην α��σίωσή τ�υς σε εσωκ�μ-
ματικά «παι�νίδια ε��υσίας» (π�ι�ς
θα είναι � επ�μεν�ς «αρ�ηγ�ς»,
π�ια η κυρίαρ�η «τάση» ή «�μά-
δα») λησμ�νώντας –τι άλλ� να κά-
ν�υν– �τι η «ε��υσία» την �π�ία
κυνηγ�ύν δεν είναι πλέ�ν παρά μια
ψευδαίσθηση.

Mετα-πασ�αλινές «κ�ντρες»,
λ�ιπ�ν, στ� ΠAΣOK εν �ψει καλ�-
καιριν�ύ συνεδρί�υ, ερωτηματικά
για τ�ν K. Σημίτη και τ�υς «εκσυγ-
�ρ�νιστές», εκδηλώσεις «εσωτερι-
κής αντιπ�λίτευσης» στη Nέα Δη-
μ�κρατία, πρ�ετ�ιμασία για πιθανή
εκλ�γική αναμέτρηση τ� �θιν�πω-
ρ�, «π�λιτικές ε�ελί�εις» γενικώς.
Mε τις π�λιτικές δυνάμεις σε αδιέ-
��δ�. Σε τυ�λή ανα%ήτηση π�λιτι-
κής.

Θερμή παράκληση πρ�ς
τ�υς επιστ�λ�γρά��υς
της «Kαθημερινής». Tα
γράμματά σας να είναι
δακτυλ�γρα�ημένα η με
στρωτ� γρα�ικ� �αρα-
κτήρα, ώστε να διευ-
κ�λύνεται η δημ�σίευ-
ση, αλλά και η δι�ρθωσή
τ�υς στ� τυπ�γρα�εί�.
Σε δια��ρετική περίπτω-
ση �ρίσκει πεδί� δράσε-
ως �... δαίμων τ�υ τυπ�-
γρα�εί�υ.

ΓPAMMATA ANAΓNΩΣTΩN

Eν �ψει ε�ελί�εων
και �ωρίς π�λιτική

Aπ� την κ. Δέσπ�ινα Γιαννάκ�υ

OΣταυρ�ς και τ� μεγαλειώδες
θαύμα της Aνάστασης τ�υ Kυ-

ρί�υ μας, απ�τελ�ύν και θα απ�τε-
λ�ύν παντ�τινά κι αιώνια, πηγή
θάρρ�υς, πίστης, ελπίδας, %ωής,
δύναμης και πρ�πάντων αγάπης για
την Aνθρωπ�τητα.

Eπί είκ�σι αιώνες, η Oικ�υμενική
Xριστιαν�σύνη, τιμά και ε�ρτά%ει
τις Aγιες ημέρες
των Παθών και
τ�υ Aγί�υ Πά-
σ�α, �ιών�ντας
κάθε ��ρά με
την ίδια μυστα-
γωγία, ευλά�εια
και συγκίνηση
αλλά και με δέ�ς
και αγαλλίαση,
τ� λυτρωτικ�
μυστήρι� των
μ�ναδικών θαυ-
μάτων.

Eπί 2000 �ρ�-
νια �ι Xριστιαν�ί,
σ’ �λα τα μήκη και τα πλάτη της
Γης, σ’ �λ�κληρ� τ�ν κ�σμ�, κλεί-
ν�υν ευλα�ικά και με υπέρτατ� σε-
�ασμ� τ� γ�νυ, μπρ�στά στ�ν
Eσταυρωμέν� Iησ�ύ, πρ�σκυν�ύν
με συγκίνηση και με δάκρυα στα
μάτια τ�ν Eπιτά�ι� τ�υ, αλλά και με
περισσή �αρά και αγαλλίαση, ψάλ-
λ�υν θριαμ�ευτικά τ�ν Oρθρ� τ�υ
M. Σα��άτ�υ, τ� «Aνάστα � Θε�ς»,
υψών�ντας με �λη τη δύναμη της
ψυ�ής, τ� λά�αρ� της Θείας Aνά-
στασης. Aυτή η πεπ�ίθηση στ� με-
γαλύτερ� της Iστ�ρίας �λων των ε-
π��ών θαύμα και γεγ�ν�ς, είναι
π�υ μας δίνει θάρρ�ς καί δύναμη
στ�ν αγώνα της %ωής, α��ύ η Aνά-
σταση τ�υ Kυρί�υ, είναι η ανάστα-
ση αλλά και η ανάταση της ψυ�ής.

Eρ�εται κάθε �ρ�ν�, η μυσταγω-
γία και η κατάνυ�η των Aγίων ημε-
ρών και των εσπερινών της M.
E�δ�μάδ�ς, μέσα στην πε%ή και
�ιαστική καθημεριν�τητα, να μας
γεμίσ�υν με ηρεμία, γαλήνη, να �α-
ρίσ�υν στις καρδιές μας ανακ�ύ�ι-
ση κι αγάπη, με τις κατανυκτικές α-
κ�λ�υθίες τ�υ Nυμ�ί�υ και τ�ν
A�ράντων Παθών, τις πλημμυρισμέ-
νες απ� τις ευωδιές της �ι�λέτας,
της πασ�αλιάς, τις ευωδιές της
Aν�ι�ης.

Π�σ� απέραντη είναι η ευγνωμ�-
σύνη και η λατρεία μας, για τ�ν
γλυκύτατ� Nα%ωραί�, τ� «γλυκύ έ-
αρ» της Παναγιάς μας, π�υ με τη
μαρτυρική T�υ θυσία στ�ν Σταυρ�
τ�υ μαρτυρί�υ, έδει�ε την υπέρτα-
τη και απερίγραπτη αγάπη T�υ στ�ν
π�λύπαθ� άνθρωπ�.

H πνευματική �ιλ�σ��ία τ�υ
Σταυρ�ύ και τ�υ θαυμαστ�ύ μεγα-

λεί�υ της Aνάστασης, θα πρέπει
πάντα να μας συν�δεύει, σε κάθε
στιγμή της %ωής μας και να μας δί-
νει κ�υράγι�, πίστη και ελπίδα για
τ� �επέρασμα των δυσκ�λιών της
%ωής, α��ύ πίσω απ� τ� μαρτύρι�
και τ� Πάθ�ς της Σταύρωσης, � α-
ληθιν�ς Xριστιαν�ς, π�υ �αλυ�δώ-
νει την πίστη τ�υ μέσα απ� τις δ�-
κιμασίες, διακρίνει και �λέπει πάντα
τ� γλυκ� �ως της Aνάστασης, τ�

�ως της Aνάστα-
σης τ� ανέσπε-
ρ�, π�υ �γαίνει
μέσα απ� τ�ν
Σταυρ� τ�υ Kυ-
ρί�υ μας.

Kαι είναι αυτ�
τ� γλυκ�, τ� ανέ-
σπερ� �ως π�υ
ειδικά στ�υς
σκληρ�ύς, στ�υς
απάνθρωπ�υς
και ταραγμέν�υς
καιρ�ύς μας,
�ρειά%εται τ�σ�
απαραίτητα να

�ωτί%ει τις ψυ�ές των σύγ�ρ�νων
και «π�λιτισμένων» ανθρώπων, π�υ
παραπαί�υν στην υλιστική επ��ή
μας και πνίγ�νται στην αλ�γιστη δί-
ψα τ�υ κέρδ�υς με κάθε μέσ�, θε-
μιτ� και αθέμιτ�.

Eίναι αυτ� τ� ανέσπερ� �ως της
Aναστάσεως τ�υ Xριστ�ύ μας, π�υ
θα πρέπει να %εστάνει, να γλυκάνει
και να μαλακώσει τις σκληρές και
παγωμένες καρδιές των ισ�υρών
τ�υ κ�σμ�υ τ�ύτ�υ και τ�υ Πλανή-
τη μας για ένα ειρηνικ�τερ� και αν-
θρωπιν�τερ� μέλλ�ν της ανθρωπ�-
τητας.

ΔEΣΠOINA ΓIANNAKOY
Φαρμακ�π�ι�ς
Aετιδέων 45, X�λαργ�ς

Πηγή ελπίδας, δύναμης, αγάπης

T�υ K.I. AΓΓEΛOΠOYΛOY

Mέσα ενημέρωσης
Aπ� τ�ν κ. Eυστ. Παπαευσταθί�υ

Eπιθυμώ να κάνω έκκληση �πως
παύσει �ρησιμ�π�ι�ύμεν�ς, τ�υ-

λά�ιστ�ν απ� τ�ν Πρ�εδρ� τ�υ Σώ-
ματ�ς και εκ μέρ�υς των αγ�ρητών
στη B�υλή των Eλλήνων, � �ένης
πρ�έλευσης, για τ�ν κ�σμ� μας, �-
ρ�ς «μέσα μα%ικής ενημέρωσης».
Πρ�σωπικώς αρν�ύμαι σε �π�ι�ν-
δήπ�τε τ� δικαίωμα να με απ�καλεί
«μά%α». T� �ρθ� και τ� κ�σμι� εν
πρ�κειμένω είναι: μέσα γενικής ή
μέσα δημ�σιας ενημέρωσης ή α-
πλώς μέσα ενημέρωσης.

EYΣTAΘIOΣ ΠAΠAEYΣTAΘIOY
Πρ�κλ�υ 28, Aθήνα

Aπ� τ�ν κ. Θ. Λ. Xρυσανθ�π�υλ�

Mε α��ρμή την πρ�κλητική
κυκλ���ρηθείσα διεθνώς

�ωτ�γρα�ία τ�υ T�ύρκ�υ Πρ�έ-
δρ�υ Demirel, δεί�ν�ντας στ�ν
Πρ�εδρ� της Γεωργίας π�σ� κ�-
ντά είναι η Xί�ς στη M. Aσία («Kα-
θημερινή» 5.4.96), σημειώνω �τι
στ�υς �έν�υς π�υ κάν�υν την ί-
δια παρατήρηση, παραλείπ�υμε
να λέμε π�σ� πι� κ�ντά είναι τα
�ερσαία σύν�ρα μετα�ύ τ�υς.

Πρέπει, επίσης, να λέμε �τι τα
νησιά μας, αντί να είναι κατά
τ�υρκική �αντασία ε��ρμητήρια
για τυ��ν απ�κλει�μένη εκ των
πραγμάτων ελληνικήν εισ��λή
στη M. Aσία, �πως διατείν�νται �ι
T�ύρκ�ι στ�υς ευκ�λ�πιστ�υς
�έν�υς,  αντιθέτως  είναι  εύκ�λη

λεία  τ�υρκικών  �ρέ�εων.
Iστ�ρικώς, τα νησιά αυτά ελά-

�ιστα ενδιέ�εραν τ�υς T�ύρ-
κ�υς, π�υ κατά �άσιν είναι �ερ-
σαί�ι, �ωρίς θαλάσσια παράδ�ση.
Για τ�υς Eλληνες νησιώτες αντι-
θέτως, τα νησιά ήταν �υσικά
�ρ�ύρια των γυναικών και των
παιδιών τ�υς, �ταν �ι άνδρες α-
π�υσία%αν επί μήνες είτε επαν-
δρών�ντας τ�ν εμπ�ρικ� τ�υς
στ�λ� είτε εργα%�μεν�ι στη M.
Aσία. H θαλασσ�κράτειρα Kάσ�ς
π.�. για τ�ν λ�γ�ν αυτ�ν δεν έ�ει
καν λιμάνι, ακρι�ώς για λ�γ�υς α-
σ�αλείας των γυναικ�παίδων
τ�υς απ� επιδρ�μείς.

Θ. Λ. XPYΣANΘOΠOYΛOΣ
Πρέσ�υς της Eλλάδ�ς επί τιμή
Aγίων Aπ�στ�λων 45, Aίγι�ν

Eλλην�τ�υρκικά θαλάσσια σύν�ρα

Tα έργα της Aκρ�π�λεως
Aπ� τ�ν κ. A. Mπ�υσ�υλέγκα

Oπως ανα�έρ�υν � καθηγητής X.
Mπ�ύρας και η κ. A. Kαλ�γερ�-

π�ύλ�υ στα �ύλλα της «K» της
29.3.96 και 30.3.96 αντίστ�ι�α, ανα-
ρωτήθηκα με π�ια λέ�η θα έπρεπε να
�αρακτηρίσει κανείς την κατάσταση
π�υ υπάρ�ει με τα έργα της Aκρ�π�-

λεως: Aπ�γ�ητευτική;... E��ργιστι-
κή;... Aνεύθυνη;... Tελικά απ��άσισα
�τι πρώτα-πρώτα ταιριά%ει τ� «απί-
στευτη». Eίναι πράγματι απίστευτ�
�,τι συμ�αίνει στ� πι� λαμπρ� μνη-
μεί� π�λιτισμ�ύ ��ι μ�ν� της Eλλά-
δ�ς, αλλά κατά τη γνώμη μ�υ, �λης
της Eυρώπης. Πώς είναι δυνατ�ν η
δυτική %ω��ρ�ς να �ρίσκεται για πά-
νω απ� τρία �ρ�νια στ� μ�υσεί� �ω-
ρίς να έ�ει γίνει καμιά εργασία; Eίναι
π�λλ�ί �ι Eλληνες π�λίτες π�υ ανη-
συ��ύν και θλί��νται �ταν �λέπ�υν
τις σκαλωσιές να διαιωνί%�νται. Oταν
�λέπ�υν �ρ�ν� με τ�ν �ρ�ν� κενή τη
δυτική %ω��ρ�. Γιατί επιτέλ�υς δεν
πρ��ωρ�ύν σε μια γενναία απ��αση

τ�π�θέτησης αντιγρά�ων πάνω στη
%ω���ρ�. Για π�σα �ρ�νια θα παρα-
μείνει κενή; Π�σ� θα κρατήσ�υν �ι έ-
ρευνες και π�ια τε�ν�λ�γία θα ε�αρ-
μ�σθεί για τη συντήρηση των γλυ-
πτών της %ω��ρ�υ;

Π�ια είναι η ευαισθησία μας και η
ευθύνη �λων –ειδικών επιστημ�νων,
αρμ�δίων τ�υ YΠΠO, της Eλληνικής
Π�λιτείας γενικ�τερα– για την τραυ-
ματισμένη �ψη π�υ δίνει � Παρθενώ-
νας; Δεν μπ�ρ�ύμε να επ�υλώσ�υμε
τ�υλά�ιστ�ν μερικές απ� τις πληγές
τ�υ; Kαι μια πρ�ταση: Ως Διευθυντής
Eθνικ�ύ Eρευνητικ�ύ Kέντρ�υ (1982-
89) ήμ�υν απ� τ�υς πρώτ�υς π�υ ε-
�άρμ�σα την �ικ�ν�μική δια�είριση
δεκάδων ερευνητικών πρ�γραμμά-
των μέσω Eιδικ�ύ Λ�γαριασμ�ύ.  Oι
ειδικ�ί λ�γαριασμ�ί π�υ ε�αρμ�%�-
νται σήμερα σε ερευνητικά κέντρα
και πανεπιστήμια έ��υν ��ηθήσει α-
�άνταστα τις διαδικασίες �ρηματ�-
δ�τησης ερευνητικών πρ�γραμμά-
των.

Γιατί δεν θα μπ�ρ�ύσε να γίνει, ύ-
στερα απ� κάπ�ια πρ�σαρμ�γή, ακ�-
μη και με ν�μ�θετική ρύθμιση, ε�αρ-
μ�γή Eιδικ�ύ Λ�γαριασμ�ύ για τη
�ρηματ�δ�τηση των έργων Aκρ�π�-
λεως ε��σ�ν π�λλά απ’ αυτά απ�τε-
λ�ύν πράγματι μελέτες και έρευνες.
Aς θυμηθ�ύν �ι «αρμ�δι�ι» τ�υ
YΠΠO �τι � Παρθενώνας δεν τ�υς α-
νήκει. Aνήκει σε �λ�υς τ�υς Eλληνες
�πως ανήκει και σε �λ�υς τ�υς αν-
θρώπ�υς απ� τα πέρατα της �ικ�υ-
μένης π�υ τ�ν αγαπ�ύν και τ�ν θαυ-
μά%�υν.
A. MΠOYΣOYΛEΓKAΣ

Σύμ��υλ�ς Διεθνών Oργανισμών
Aνε�αρτησίας 91, Aθήνα

«H �ύσις π�τέ δεν εκδικείται»
Aπ� τ�ν κ. Mεν. K�ύσι�

Eίναι π�λύ συνηθισμένη τελευ-
ταίως εις τ�ν πληρ���ριακ� Tύ-

π� π�υ δια�ά%�υμε, η �ντως απρε-
πής και λανθασμέν�υ περιε��μέ-
ν�υ έκ�ραση «η �ύσις εκδικείται».
H �ύσις π�τέ δεν εκδικείται και εί-
ναι αυτή π�υ είναι, τ� απυθμέν�υ
κάλλ�υς μεγαλ�ύργημα της συνει-
δήσεως τ�υ Σύμπαντ�ς, συνήθως
σιωπηλή κι ενί�τε θ�ρυ�ώδης, �ω-
ρίς συναισθηματικ� πρ�σωπεί�, δι-
αιωνίως �υθισμένη στ� κ�σμικ�
της μεγαλεί�. Kαι εις τ�ν �ώρ�ν ε-
κείν�ν των στ�ι�είων της με τις �α-
μηλ�τατα διαμ�ρ�ωμένες συνή-
θειες, δεν εμ��λεύ�υν εις τ� είναι
της συναισθήματα ενστικτώδη α-
γάπης και %ήλειας, ή μίση έμ�υτης
ή εκ περιστάσεως μ�ρ�ής. Eτσι η
�ύση π�τέ δεν αγαπά, �ύτε μισεί ή
εκδικείται, είναι �πως τ�νίσαμε
πρ�γενεστέρως αυτή π�υ είναι γυ-
μνή συναισθημάτων στ� κύρι� μέ-
ρ�ς των στ�ι�είων της.

Kι απλ�ύστατα εμείς π�υ την κα-
κ�π�ι�ύμε �άναυσα και σκληρά, α-
π� αμάθεια και κακ�ήθεια ή κι απ’
τα δυ� μα%ί ακ�μη, αντικρύ%�υμε
αί�νης ενε�ί κι απ�λαμ�άν�υμε δι-
καίως την αρνητική της �ψη και
την �ντως θλι�ερή εικ�να της.

Kι ακ�μα η επίμα�η έκ�ραση «η
�ύση εκδικείται» μπ�ρεί σ’ ανθρώ-
π�υς ρι�ής πνευματικ�τητ�ς κι ε-
πιπ�λαίας κρίσης, να καταλή�ει ε�
αντιθετικ�τητας περιστασιακής, σ’
ακ�μη ε�θρικ�τερη στάση και συ-
μπερι��ρά απέναντί της.

Eτσι καταλήγ�υμε ευθέως πως

είναι πρέπ�ν και λ�γικ�ν ν’ απαλει-
�θή απ� τα μέσα πληρ���ρησης
της κ�ινωνίας, αυτή η σκληρή έκ-
�ρασης π�υ αδικεί α�ρ�νως τη
Mητέρα Φύση, τ� απαράμιλλ� αυτ�
θέλγ�ς τ�υ πλανήτη μας, τ� λίκν�ν
της %ωής μας.

Για την �π�ίαν άλλωστε κι �ι κ�-
ρυ�αί�ι εκπρ�σωπ�ι της επιστήμης
και της τέ�νης �λων των αιώνων

και �λων των επ��ών Aλ�έρτ� Aϊν-
στάιν και Λ�ύντ�ι� Bαν Mπετ��εν,
εκ�ράστηκαν με �αθύ αίσθημα
θαυμασμ�ύ κι αγάπης.

O πρώτ�ς με τη ρήση τ�υ «τ�
�υσικ� μας περι�άλλ�ν απ’ �π�υ
αντλεί κι η επιστήμη την πνευματι-
κή υπ�στασή της» κι � δεύτερ�ς
με την εγκαρδι�τερη κι άδ�λη έκ-
�ρασή τ�υ «αγαπώ ένα δένδρ� πε-
ρισσ�τερ� απ� έναν άνθρωπ�».

MEN. Δ. KOYΣIOΣ
Γεωπ�ν�ς, Aρτα

Eνημερωτική εκστρατεία
Aπ� τ�ν κ. Mαρσέλ Γι�έλ

T� Σα��ατ�κύριακ�, μα%ί με την
�ικ�γένειά μ�υ έκανα μια πραγ-

ματικά ωραία εκδρ�μή στα Mετέω-
ρα. E�υγα απ� την Aθήνα, διέσ�ισα
τα ��ρεια πρ�άστια, ακ�λ�ύθησα
την εθνική �δ� ως τη Λαμία και με-
τά τ� γεμάτ� στρ��ές δρ�μ� Λαμία
- Δ�μ�κ� - Tρίκαλα - Kαλαμπάκα,
συν�λικά 335 �ιλι�μετρα και άλλα
335 για την επιστρ��ή, 670 �ιλι�με-
τρα. Σε κάπ�ι� εστιατ�ρι� π�υ �ά-
γαμε, στ� δρ�μ� παρήγγειλα μια με-
γάλη και %�υμερή μπρι%�λα, π�υ ί-
σως ήταν αγγλικής πρ�έλευσης.

Oμ�λ�γώ �τι �ύτε εγώ, �ύτε κα-
νείς άλλ�ς έθεσε υπ� αμ�ισ�ήτηση
την απ��ασή μας να τα�ιδεύσ�υμε
τ� Σα��ατ�κύριακ� 670 �ιλι�μετρα
με αυτ�κίνητ�, παρά τ� γεγ�ν�ς �τι
κάθε �ρ�ν� σκ�τών�νται στ�υς
δρ�μ�υς, απ� αυτ�κινητιστικά ατυ-

�ήματα μερικές �ιλιάδες άτ�μα.
Oλ�ι �μως π�υ με έ�λεπαν να τρώω
την μπρι%�λα θεώρησαν �τι ήταν
μια «ηλίθια» ή μια «κ�υτή» πρ�κλη-
ση της μ�ίρας, να παραγγείλω ένα
τ�σ� επικίνδυν� �αγητ�. Kαι τ�ύτ�,
παρά τ� γεγ�ν�ς �τι στην Eλλάδα
τ�υλά�ιστ�ν, �ι περιπτώσεις θανά-
των απ� την ασθένεια Kρ�ϊτσ�ελντ-
T%άκ�μπς, την ασθένεια των τρε-
λών αγελάδων, μετρι�ύνται στα δά-
κτυλα τ�υ εν�ς �ερι�ύ ενώ στην
Aγγλία, �π�υ �έσπασε η ιστ�ρία εί-
ναι συν�λικά 40 και π�υ ακ�μη δεν
υπάρ�ει απ�λυτη απ�δει�η τ�υ συ-
σ�ετισμ�ύ της ασθένειας με τις
«τρελές αγελάδες» και την κρεατ�-
�αγία.

Φ���ύμαι �τι στ� �λ� θέμα, τα
MME ανά τ�ν κ�σμ�, έδωσαν μια α-
δικαι�λ�γητη έμ�αση. Iδιαίτερα
στην Eλλάδα, �πως είδαμε η έμ�α-
ση ήταν τ�σ� μεγάλη ώστε να μειω-

θεί η κατανάλωση κρέατ�ς κατά
80% και να ανατιμηθ�ύν τα λ�ιπά
πρ�ϊ�ντα με σημαντική άν�δ� τ�υ
τιμάριθμ�υ.

N�μί%ω, �τι έ�θασε η ώρα για με-
ρικά σ��αρά τ�υλά�ιστ�ν MME, να
�εκινήσ�υν μια εντελώς δια��ρετι-
κ�ύ τύπ�υ ενημερωτική εκστρα-
τεία, υπ�γραμμί%�ντας τ�ν, πράγ-
ματι, μικρ� κίνδυν� (ακ�μη και στα-
τιστικά) π�υ ενέ�ει η κατανάλωση
κρέατ�ς, κίνδυν� � �π�ί�ς είναι ε-
λά�ιστ�ς εάν συγκριθεί με άλλες πι-
θαν�τητες θανάτων. Tα απ�τελέ-
σματα μιας τέτ�ιας ενημέρωσης θα
είναι ίσως π�λύ επαγωγικά για την
εθνική μας �ικ�ν�μία.

MAPΣEΛ M. ΓIOEΛ
Σύμ��υλ�ς Δημ�σίων Σ�έσεων
Aκαδημίας 28 - Aθήνα

Kαρτ�τηλέ�ωνα,
�ωρίς συντήρηση

Aπ� τ�ν κ. Γιώργ� Aγγελή

Πάνε αρκετ�ί μήνες π�υ παρακ�-
λ�υθώ απ� κ�ντά την κατά π�λύ

σύντ�μη, �λ�κληρωτική καταστρ�-
�ή των, εάν μη τι άλλ�, τέλειων συ-
σκευών καρτ�τηλε�ώνων, π�υ έ-
δωσαν μια ανάσα στ�υς, επί π�λλά
έτη, ταλαιπωρημέν�υς απ� τα περί-
πτερα κ.λπ. Eλληνες, �ι �π�ί�ι θέ-
λ�υν να κάν�υν κάπ�ι� τηλε�ώνη-
μα. Δεν πρ�λά�αμε να �αρ�ύμε για
π�λύ και να αισθανθ�ύμε τ�υλά�ι-
στ�ν με τα τηλέ�ωνα, �τι είμαστε
λίγ� Eυρωπαί�ι. T� 70% των τηλε-
�ωνικών συσκευών είναι ά�ρηστες.
Σπασμένα ακ�υστικά, καλώδια κρέ-
μ�νται, δεν παίρν�υν τις κάρτες...
Nαι, πάνε και τις �αλάνε διά��ρ�ι
αλλά τα τηλέ�ωνα αυτά δεν ανή-
κ�υν σε καμιά υπηρεσία συντήρη-
σης; Δεν ιδρώνει κανεν�ς τ� αυτί;

ΓIΩPΓOΣ AΓΓEΛHΣ
Aμ�ιλ��ίας 17 Kαματερ�



Σ
ε ρι�ικές αλλαγές στη λει-
τ�υργία τ�υ κ�μματικ�ύ
μη�ανισμ�ύ και στην υπ�-
��λή πρ�τάσεων πρ�ς �-
λες τις π�λιτικές δυνάμεις

τ�υ τ�π�υ, με στ��� τη δια�άνεια
στη δια�είριση τ�υ δημ�σι�υ �ρή-
ματ�ς, πρ��ωρά αμέσως μετά τ�
Πάσ�α � πρ�εδρ�ς της Nέας Δη-
μ�κρατίας κ. Mιλτιάδης E�ερτ.

Oι αλλαγές στ�ν κ�μματικ� μη-
�ανισμ�, κρίθηκαν αναγκαίες για
να μπ�ρέσει να ανταπ�κριθεί η
Nέα Δημ�κρατία στις απαιτήσεις
των καιρών και κυρίως για να αντε-
πε"έλθει στ� ενδε��μεν� πρ�ω-
ρων εκλ�γών, τ� �θιν�πωρ�. Tαυ-
τ��ρ�να, σύμ�ωνα με εισηγήσεις
π�υ έ��υν γίνει στ�ν πρ�εδρ� της
Nέας Δημ�κρατίας, θα πρέπει στα
κ�μματικά �ργανα, να υπάρ"ει με-
γαλύτερη αντιπρ�σωπευτικ�τητα,
κυρίως απ� τ�υς τ�μείς των τε-
�ν�κρατών.

Oσ�ν α��ρά τη δια�άνεια στη
δια�είριση τ�υ δημ�σι�υ �ρήμα-
τ�ς, σύμ�ωνα με έγκυρες πηγές, �
κ. E�ερτ έ�ει καταλή"ει ύστερα α-
π� σ�ετική πρ�ταση συνεργατών

τ�υ και τη σ�ετική επε"εργασία α-
π� τ�ν π�λιτικ� τ�υ σύμ��υλ� κα-
θηγητή κ. Πρ�κ�πη Παυλ�π�υλ�,
σε μία πρ�ταση θεσμικών μετα��-
λών με στ��� τη δια�άνεια, την �-
π�ία και θα καταθέσει εντ�ς των
πρ�σε�ών ημερών.

H θεσμ�θέτηση της πρ�τάσεως,
κατά πάσα πιθαν�τητα, θα απαιτή-
σει ν�μ�θετικές ρυθμίσεις. Πρ�-
�λέπεται συγκεκριμένα η δημι�υρ-
γία της Eπιτρ�πής Δια�άνειας με
τη συμμετ��ή επιστημ�νων –δικα-
στικών, πανεπιστημιακών– ανε-
γνωρισμένης α"ίας και κύρ�υς,
π�υ υπ� την πρ�εδρία, κατά πάσα
πιθαν�τητα, τ�υ κ. N. Θέμελη θα ε-
"ετά��υν και θα εγκρίν�υν την �-
π�ιαδήπ�τε ν�μ�θετική πρά"η,
π�υ θα α��ρά τη δια�είριση τ�υ
δημ�σι�υ �ρήματ�ς, (αναθέσεις
έργων, διαγωνισμ�ύ κ.ά.). Mε τ�ν
τρ�π� αυτ� θα εισα�θεί η δια�ά-
νεια στις πρά"εις τ�υ δημ�σι�υ τ�-
μέα και θα σταματήσ�υν �ι �π�ιες
αμ�ισ�ητήσεις για την πρ�ώθηση
απ��άσεων.

Στ�ν τ�μέα των κ�μματικών αλ-
λαγών, � κ. E�ερτ, με �άση σ�ετι-

κές πρ�τάσεις της �μάδ�ς π�λιτι-
κ�ύ σ�εδιασμ�ύ τ�υ κ�μματ�ς, αλ-
λά και τ�υ γραμματέως της Nέας
Δημ�κρατίας κ. Σταύρ�υ Δήμα, θα
πρ��ωρήσει σε ρι�ικές ανακατατά-

"εις και στην ενδυνάμωση �ρισμέ-
νων τμημάτων:

� Στην κάθε Oμάδα K�ιν���υ-
λευτικ�ύ Eλέγ��υ (OKE) της Nέας
Δημ�κρατίας, θα συμμετέ��υν ε-
μπειρ�γνώμ�νες με στ��� την τε-
�ν�κρατική κάλυψη τ�υ κάθε τ�-
μέα.

� Στην Oμάδα Π�λιτικ�ύ Σ�εδια-
σμ�ύ της Nέας Δημ�κρατίας θα
συμμετέ��υν στελέ�η απ� τ� Kέ-
ντρ� Π�λιτικής Eρευνας και Eπι-
μ�ρ�ωσης (KΠEE). Tα στελέ�η αυ-
τά θεωρείται �τι θα ��ηθήσ�υν
στ� σ�εδιασμ� των στ��ων τ�υ
κ�μματ�ς με τις ε"ειδικευμένες
γνώσεις π�υ κατέ��υν. Σημειώνε-
ται �τι τα περισσ�τερα απ� τα στε-
λέ�η αυτά είναι ηλικίας κάτω των
σαράντα ετών.

� Στην ενίσ�υση τ�υ έργ�υ της

επιτρ�πής π�υ ασ��λείται με τη
δράση τ�υ κ�μματ�ς έως και τη
συνδιάσκεψη π�υ θα πραγματ�-
π�ιηθεί τ� δεύτερ� δεκαπενθήμε-
ρ� τ�υ I�υνί�υ. Πρ�εδρ�ς της επι-
τρ�πής είναι � αντιπρ�εδρ�ς της
Nέας Δημ�κρατίας κ. Γιάννης Bαρ-
�ιτσιώτης και μέλη της �ι ��υλευ-
τές Σταύρ�ς Δήμας, Γιώργ�ς Σ�υ-
�λιάς, Γ. Σι�ύ�ας και Aριστείδης
Kαλαντ�άκ�ς.

� Στην περαιτέρω α"ι�π�ίηση
στελε�ών, τα �π�ία κρίνεται �τι έ-
��υν και τη διάθεση και τα πρ�σ�-
ντα, να πρ�ωθήσ�υν τ� κ�μματικ�
έργ� και τις θέσεις της Nέας Δη-
μ�κρατίας. Στ� σημεί� αυτ�, τ�νί-
�εται σύμ�ωνα με έγκυρες πηγές
της Pηγίλλης, �τι σε εισηγήσεις
τ�υς πρ�ς τ�ν κ. E�ερτ, στελέ�η
τ�υ κ�μματικ�ύ μη�ανισμ�ύ θεω-
ρ�ύν πως �ρισμέν�ι ��υλευτές
δεν υπάρ�ει περίπτωση να πρ�-
σ�έρ�υν στ�ν κ�μματικ� μη�ανι-
σμ�. Oι ��υλευτές αυτ�ί, δεν θα
�ρησιμ�π�ιηθ�ύν καθώς �αίνεται
α��ύ θεωρείται πως δεν δεί�ν�υν
καμιά διάθεση και δια�ων�ύν ρι�ι-
κά με την ηγεσία τ�υ κ�μματ�ς και

τις επιλ�γές της. Aντιθέτως, άλλα
στελέ�η, με �ρισμένα απ� τα �-
π�ία � κ. E�ερτ εί�ε ήδη επα�ές,
θεωρείται �τι μπ�ρεί να πρ�σ�έ-
ρ�υν σημαντικ�τατ� έργ�, παρά
τις κατά καιρ�ύς «καλ�πρ�αίρετες
δια�ωνίες τ�υς, με τις επιλ�γές
της ηγεσίας». Mετα"ύ των ��υλ-
ευτών π�υ θα αναλά��υν μεγαλύ-
τερες αρμ�δι�τητες είναι και �ι
Mι�άλης Λιάπης, Γ. B�υλγαράκης,
B. Mεϊμαράκης, Mαριέττα Γιαννά-
κ�υ-K�υτσίκ�υ, κ.ά.

Aντιθέτως σ’ εκείν�υς π�υ «δεν
�αίνεται να έ��υν τη διάθεση να
��ηθήσ�υν την ηγεσία τ�υ κ�μμα-
τ�ς», σύμ�ωνα με τα �σα υπ�στη-
ρί��υν �ρισμένα στελέ�η, εντάσ-
σ�νται �ι κύρι�ι Σωτήρης K�ύ�ε-
λας, Kώστας Πυλαριν�ς, Πέτρ�ς
Tατ�ύλης, Eλσα Παπαδημητρί�υ
και Nίκ�ς Kάκκαλ�ς. O κ. Mιλτιά-
δης E�ερτ έ�ει πλέ�ν λά�ει τις α-
π��άσεις τ�υ �σ�ν α��ρά την ε-
σωκ�μματική κατάσταση π�υ επι-
κρατεί στη Nέα Δημ�κρατία και θα
πρ��ωρήσει με την απ�λυτη πλει-
�ψη�ία των ��υλευτών, την �π�ία
σα�ώς και διαθέτει.
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Π O Λ I T I K H
Πρ�ταση δημι�υργίας Eπιτρ�πής Δια�άνειας 

με τη συμμετ��ή επιστημ�νων κύρ�υς για 
τ�ν έλεγ�� στη δια�είριση τ�υ δημ�σι�υ �ρήματ�ς.

Pι�ικές αλλαγές απ� τ�ν E�ερτ
O κ�μματικ�ς μη�ανισμ�ς ενδυναμώνεται ώστε να ανταπ�κριθεί στις απαιτήσεις των καιρών

Σε τρία μέτωπα τα πρ��λήματα τ�υ πρωθυπ�υργ�ύ
M π�ρεί την Aνάσταση να την ε�ρτά-

�ει � πρωθυπ�υργ�ς με τ�υς �μ�-
γενείς στις HΠA, �μως τα Πάθη για
την κυ�έρνησή τ�υ και για τ�ν ίδι�,

�υσιαστικά θα αρ�ίσ�υν αμέσως μετά την
επιστρ��ή τ�υ στην Aθήνα. M�λις τ� αε-
ρ�σκά��ς πρ�σγειωθεί στ� Eλληνικ�, την
ίδια στιγμή θα «πρ�σγειωθεί» και � κ. Kώ-
στας Σημίτης στην ελληνική πραγματικ�-
τητα, π�υ διαγρά�εται κάθε άλλ� παρά
ευ�άριστη. Tα «μέτωπα» είναι αν�ι�τά κυ-
ρίως σε τρεις τ�μείς: στην ε"ωτερική,
στην �ικ�ν�μική - κ�ινωνική π�λιτική και
στα εσωκ�μματικά.

Στα εθνικά θέματα: Eίναι  σ�εδ�ν  �έ-
�αι� �τι � πρωθυπ�υργ�ς και τ� επιτελεί�

τ�υ θα επι�ειρήσ�υν να εμ�ανίσ�υν την
«εκστρατεία» στ� ε"ωτερικ� (ευρωπαϊκή
περι�δεία και επίσκεψη στις HΠA) ως μια
πρωτ���υλία για την ενημέρωση των
«συμμά�ων» μας επί των ε-
θνικών μας θέσεων π�υ στέ-
�θηκε με απ�λυτη επιτυ�ία
(πώς, άλλωστε, θα μπ�ρ�ύσε
να απ�τύ�ει μια πρ�σπάθεια… ενημερωτι-
κή;).

Ωστ�σ�, κάτι τ� �υσιαστικ� �  κ. K. Σημί-
της δεν  �αίνεται να έ�ει  στα  �έρια  τ�υ.
Iσα-ίσα  π�υ � δρ�μ�ς για  την αντιμετώπι-
ση των  ε"ελί"εων  στις  ελλην�τ�υρκικές
σ�έσεις και  στ�  Σκ�πιαν� μ�ιά�ει  �λ�
και περισσ�τερ� με Γ�λγ�θά, ενώ και τ�

«ευρωπαϊκ�» μας πρ�σωπ� ε"ακ�λ�υθεί
να μην είναι  τ�  καλύτερ�  π�υ θα μπ�-
ρ�ύσε.  Σαν  να  μην  έ�θαναν  �λα  αυτά,
� πρωθυπ�υργ�ς έ�ει να  αντιμετωπίσει:

α) Eναν διαμαρτυρ�μεν� υ-
π�υργ� E"ωτερικών, �) Mια
υπ�λ�γίσιμη (��ι κατ’ ανά-
γκην �μ�ι�γενή) ενδ�κυ�ερ-

νητική αντιπ�λίτευση.
Στην Oικνμία: Tα αρνητικά μηνύματα

της τελευταίας περι�δ�υ σ�ετικά με την ε-
"έλι"η των �ικ�ν�μικών δεικτών ασ�αλώς,
��ι μ�ν� πρ��ληματί�ει αλλά και π�λύ πε-
ρισσ�τερ� πρ�καλεί ανησυ�ία στ�ν πρω-
θυπ�υργ�. Γνωρί�ει �τι αν η κατάσταση
αυτή συνε�ισθεί, α�εν�ς θα καταστεί δυ-

σ�ερής η άσκηση «κ�ινωνικής π�λιτικής»
και α�ετέρ�υ θα πρ�σ�έρει «�πλα» κριτι-
κής στ�υς π�λιτικ�ύς αντιπάλ�υς της κυ-
�έρνησης, είτε αυτ�ί �ρίσκ�νται εκτ�ς, εί-
τε, �μως, και εντ�ς τ�υ ΠAΣOK!  Kαι �έ-
�αια, τ� πρώτ� μεγάλ� εμπ�δι� π�υ έ�ει
μπρ�στά της η κυ�έρνηση, είναι η μερική
–έστω!– επίλυση των �"υτάτων πρ��λημά-
των π�υ αντιμετωπί��υν �ι συντα"ι�ύ��ι
και την �π�ία έ�ει υπ�σ�εθεί η κυ�έρνηση
τ� αργ�τερ� μέ�ρι τ�ν I�ύνι�.

Στα εσωκμματικά: O κ. K. Σημίτης γνω-
ρί�ει π�λύ καλά �τι � δρ�μ�ς πρ�ς τ� Συ-
νέδρι� τ�υ I�υλί�υ είναι σπαρμέν�ς με α-
γκάθια και πως θα �ρειαστεί να δώσει π�λ-
λές και επώδυνες μά�ες.

Συμμα�ίες πριν 
τ� Συνέδρι� ΠAΣOK
I σ�υρές δυνάμεις στ� εσωτερικ� τ�υ ΠAΣOK πιέ��υν,

�σ�  πλησιά�ει η ώρα τ�υ Συνεδρί�υ, για τη θεσμ�-
θέτηση της δυαρ�ίας.  Tη  λύση αυτή, η �π�ία πά-

ντως δεν  θέτει υπ� αμ�ισ�ήτηση τη  θέση τ�υ κ. K. Ση-
μίτη στ� πρωθυπ�υργικ� α"ίωμα,  πρ�τείν�υν �λ�ι �ι ε-
σωκ�μματικ�ί τ�υ αντίπαλ�ι και σύμ�ωνα με �ρισμένες

πληρ���ρίες δεν απ�κλείεται
να την  απ�δε�θεί τελικώς και �
ίδι�ς � πρωθυπ�υργ�ς, παρά τ�
γεγ�ν�ς �τι λίγ� πριν ανα�ωρή-

σει  για  τις HΠA έθεσε εμμέσως, αλλά σα�ώς, υπ�ψη-
�ι�τητα  και  για την ηγεσία τ�υ κ�μματ�ς.

Tη δυαρ�ία επιθυμ�ύν τ�σ� � κ. Aκης Tσ��ατ��π�υ-
λ�ς (δεδ�μέν�υ �τι με μια τέτ�ια ε"έλι"η θα είναι επί
της �υσίας � μ�ναδικ�ς διεκδικητής της κ�μματικής
ηγεσίας) �σ� και � κ. Γεράσιμ�ς Aρσένης (� �π�ί�ς,
διατηρώντας τις �ιλ�δ�"ίες τ�υ για την πρωθυπ�υρ-
γία, θα ήθελε να μην επεκταθεί η ε"�υσία τ�υ πρωθυ-
π�υργ�ύ και στ� κ�μμα). Tην ίδια λύση πρ�τιμ�ύν και
άλλα ηγετικά στελέ�η τ�υ ΠAΣOK, �πως είναι � πρ�ε-
δρ�ς της B�υλής κ. Aπ�στ�λ�ς Kακλαμάνης, π�υ έ�ει
δημ�σια εκδηλώσει την άπ�ψή τ�υ αυτή, � κ. Aντώνης
Λι�άνης, � κ. Eυάγγελ�ς Bενι�έλ�ς αλλά και �ρισμένα
μέλη τ�υ Eκτελεστικ�ύ Γρα�εί�υ.

Στ� πρωθυπ�υργικ� περι�άλλ�ν υπάρ�ει η εκτίμηση
�τι � κ. Σημίτης, με τ�ν «αέρα» τ�υ πρωθυπ�υργ�ύ και
μ�ν�, μπ�ρεί να συγκεντρώσει την απαιτ�ύμενη στ�
Συνέδρι� πλει�ψη�ία και να ε"ασ�αλίσει την εκλ�γή
τ�υ και στην κ�μματική ηγεσία. Oι περισσ�τερ�ι δια-
�ε�αιών�υν τ�ν κ. Σημίτη �τι ήδη η πλει�ψη�ία των
στελε�ών τ�υ κ�μματ�ς στην περι�έρεια «είναι μα�ί
τ�υ». Oμως, κάπ�ι�ι άλλ�ι, π�υ τ�ν στηρί��υν μεν ως
πρωθυπ�υργ�, αλλά θεωρ�ύν �τι δεν είναι σκ�πιμ� να
διεκδικήσει και την κ�μματική ηγεσία, τ�υ πρ�τείν�υν
μια συμ�ωνία κ�ρυ�ής με τ�ν κ. Aκη Tσ��ατ��π�υλ�,
έτσι ώστε να ε"ασ�αλισθεί α�’ εν�ς η εν�τητα τ�υ
κ�μματ�ς και α�’ ετέρ�υ να απ��ύγει τις εσωτερικές
τρι�ές, α��ύ θα έ�ει ε"ασ�αλίσει την ανακω�ή με τ�ν
�ασικ� εσωκ�μματικ� τ�υ αντίπαλ�.

T�ν τελευταί�, πάντως, καιρ� δραστηρι�π�ι�ύνται ε-
ντ�ν�τατα στελέ�η και �μάδες, με στ��� να πρ�ωθή-
σ�υν τις δικές τ�υς επιδιώ"εις. O κ. Γ. Aρσένης πρ�ω-
θεί την ιδέα μιας συμμα�ίας με τ�ν κ. A. Tσ��ατ��π�υ-
λ�, αλλά τ� ενδε��μεν� συμ�ωνίας είναι αυτή τη στιγ-
μή πρ�ωρ�. Πάντως, θεωρείται �τι � υπ�υργ�ς Eθνι-
κής Aμύνης έ�ει την υπ�στήρι"η τ�υ κ. Kάρ�λ�υ Πα-
π�ύλια και �ρισμένων ακ�μη στελε�ών π�υ ανήκ�υν
στ�υς πιστ�ύς �ίλ�υς τ�υ κ. Aνδρέα Παπανδρέ�υ.
Eγκυρες πληρ���ρίες της «Kαθημερινής» ανα�έρ�υν
�τι � κ. Tσ��ατ��π�υλ�ς δεν έ�ει λά�ει ακ�μη απ��ά-
σεις, ενώ κλειστά διατηρ�ύν τα �αρτιά τ�υς και �ι κ.κ.
Kώστας Λαλιώτης και Kώστας Σκανδαλίδης.

T�υ Γ. TAMΠAKOΠOYΛOY

T�υ ΓI·PΓOY Σ. MΠOYPΔAPA

T�υ Γ. I. KONTOΓIANNH



A �έ�αια και επι	υλα-
κτικά �ήματα τ�υ ελ-
λην�τ�υρκικ�ύ valse
hesitation έγιναν αυ-

τή την ε�δ�μάδα, καθώς η
Oυάσιγκτ�ν ενθαρρύνει
και ��ηθάει με κάθε τρ�π�
τ�υς διστακτικ�ύς παρτε-
νέρ να �ρ�υν τ�υς ρυθ-
μ�ύς και τις επιδ�σεις, π�υ
�λ�ι �έρ�υν �τι μπ�ρ�ύν
να πετύ��υν.

H Aγκυρα, π�υ επείγεται
για την έναρ�η τ�υ ελλη-
ν�τ�υρκικ�ύ διαλ�γ�υ, έ-
δωσε μεγάλη δημ�σι�τητα
στη συνάντηση π�υ θα έ-
��υν στ� περιθώρι� της
διάσκεψης των �ωρών της
Παρευ�είνιας Συνεργα-
σίας, στ� B�υκ�υρέστι, �ι
υπ�υργ�ί E�ωτερικών στις
27 Aπριλί�υ.

Στη συνάντηση γνωρι-
μίας των δύ� υπ�υργών,
θα γίνει «�υσιαστική» α-
νταλλαγή απ�ψεων γύρω

απ� τα θέματα π�υ έ�ει ή-
δη δια	ανεί �τι περιστρέ-
	εται � έμμεσ�ς διάλ�γ�ς
π�υ ε�ελίσσεται.

«Δεν είναι δυνατ�ν να α-
π�δε�θ�ύμε �λ�υς τ�υς �-
ρ�υς π�υ θέτει � Eλληνας
υπ�υργ�ς E�ωτερικών»,
είπε την περασμένη Δευ-
τέρα � T�ύρκ�ς πρωθυ-
π�υργ�ς κ. Mεσ�ύτ Γιλμά%
και πρ�σδι�ρισιε �τι η
Aγκυρα δεν δέ�εται να α-
π�σύρει τις δηλώσεις, σύμ-
	ωνα με τις �π�ίες, η επέ-
κταση των ελληνικών �ω-
ρικών υδάτων θα θεωρηθεί
αιτία π�λέμ�υ.

Oι «απειλές π�λέμ�υ»
διαστρέ	�υν τ� ν�ημα τ�υ
διαλ�γ�υ και της ειρηνικής
αντιμετώπισης �λων των
ελλην�τ�υρκικών θεμά-
των, έτσι �πως πρ�τεινε
στις πρ�σ	ατες ε�αγγε-
λίες τ�υ � κ. Mεσ�ύτ Γιλ-
μά%, � �π�ί�ς, σε αντίθεση
με την πάγια τ�υρκική τα-
κτική, δεν περιέλα�ε καμία
ανα	�ρά σε casus beli,

στις θέσεις π�υ ανέπτυ�ε.
H αλλαγή αυτή της τ�υρκι-
κής στάσης πρ�κάλεσε α-
ντιδράσεις, ιδίως απ� τ�ν
πρώην υπ�υργ� E�ωτερι-
κών κ. M�υμτά% Σ�ϊσάλ,
π�υ έ�ει και τα κ�ιν���υ-

λευτικά, πλέ�ν, μέσα να α-
σκήσει πιέσεις στην κυ-
�έρνηση. O T�ύρκ�ς πρω-
θυπ�υργ�ς είπε �τι δεν τί-
θεται θέμα να απ�δε�θεί η
Aγκυρα να άρει τις δηλώ-
σεις π�υ έ�ει κάνει σ�ετι-
κά, απέ	υγε ωστ�σ� να ε-
παναλά�ει άμεσα την απει-
λή π�λέμ�υ.

H πρ�σ��ή στην έκ	ρα-
ση τ�υ κ. Γιλμά% υπ�γραμ-
μί%ει την πρ�σπάθεια να
μείν�υν αν�ικτές �ι δί�δ�ι
επικ�ινωνίας, εν �ψει των
άμεσων ελλην�τ�υρκικών
επα	ών, απ� τις �π�ίες θα
μπ�ρ�ύσε να �ρεθεί κά-

π�ια λύση. H Aγκυρα �ρί-
σκεται σε πρ�	ανή αντί-
	αση διατηρώντας ταυτ�-
�ρ�να ενεργές και τις α-
πειλές π�λέμ�υ και την
π�λιτική ειρηνικής αντιμε-
τώπισης �λων των δια	�-
ρών. 

Aπ� την άλλη μεριά, για
την Aθήνα, η επέκταση
των �ωρικών υδάτων δεν
υπήρ�ε π�τέ π�λιτική α-
π�ρρέ�υσα απ� την πρ�-
στασία των ελληνικών συμ-
	ερ�ντων. Yπήρ�ε περισ-
σ�τερ� δικανικ� επι�είρη-
μα για την αντιμετώπιση
των τ�υρκικών θεωριών
για την υ	αλ�κρηπίδα τ�υ
Aιγαί�υ (και ιδιαίτερα της
θεωρίας �τι τα νησιά δεν
έ��υν υ	αλ�κρηπίδα).

Tρία ακ�μα σημεία συ-
γκρατ�ύν την πρ�σ��ή
μας σε σ�έση με τ� ελλη-
ν�τ�υρκικ� valse: 

1) H ικαν�τητα της τ�υρ-
κικής διπλωματίας στ�ν
σωστ� υπ�λ�γισμ� τ�υ
�ρ�ν�υ των κινήσεών της,

π�υ υπ�γραμμίσθηκε και
με την ανακ�ίνωση της συ-
νάντησης των δύ� υπ�υρ-
γών, λίγ� πριν απ� τη συ-
νάντηση τ�υ Eλληνα πρω-
θυπ�υργ�ύ με τ�ν Aμερι-
καν� πρ�εδρ�.

2) H ευκ�λία με την �-
π�ία διαστρέ	�νται �ι λ�-
γ�ι τ�υ κ. Θε�δωρ�υ Πά-
γκαλ�υ, για να ε�υπηρετη-
θ�ύν κάθε λ�γής σκ�πιμ�-
τητες, ή ακ�μα και την α-
νάγκη �ρισμένων για «δη-
μ�σι�γρα	ικές επιτυ�ίες».

3) H απειλή αλλαγής τ�υ
π�λιτικ�ύ σκηνικ�ύ στην
T�υρκία. Mετά ένα μήνα
π�λιτικής απρα�ίας, η κυ-
�έρνηση κλυδωνί%εται απ�
την πρ��πτική παραπ�-
μπής της κ. Tσιλέρ στη Δι-
και�σύνη για την �ικ�ν�μι-
κή δια�είριση της περι�-
δ�υ της ε��υσίας της. 

H σ�ετική πρ�ταση π�υ
κατέθεσε τ� Iσλαμικ� K�μ-
μα στην τ�υρκική εθν�συ-
νέλευση στηρί%εται στις
καταγγελίες π�υ έ�ει κάνει

δημ�σια � κ. Γιλμά%, ανα-
γκά%�ντάς τ�ν να στηρί�ει
την πρ�ταση παραπ�μπής
της κ. Tσιλέρ.

Oσ� κι αν η π�λιτική
πρ�ς την Eλλάδα είναι πά-
νω απ� την αντιδικία των
κ�μμάτων, � �ηματισμ�ς
τ�υ ελλην�τ�υρκικ�ύ valse
δεν μπ�ρεί παρά να επηρε-
ασθεί.
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E � Ω T E P I K H  Π O Λ I T I K H
O πρωθυπ�υργ	ς κ. Kώστας Σημίτης και � υπ�υργ	ς
E�ωτερικών κ. Θ	δωρ�ς Πάγκαλ�ς ά�ησαν θετικές
εντυπώσεις στ�υς Aμερικαν�ύς συν�μιλητές τ�υς.

Iδι�κτησία - Eκδ�ση: 
«H KAΘHMEPINH» A.E.

Eδρα: Σωκράτ�υς 57, 
Aθήναι 10431 – Tηλ.: 5299.000

FAX: 5228.894 – TELEX 223482

Eκδ�της: 
Θ.  A.  AΛAΦOYZOΣ

Διευθυντής: 
ANTΩNHΣ  KAPKAΓIANNHΣ

Διευθυντής συντά�εως:
AΓΓEΛOΣ ΣTAΓKOΣ

Aρ�ισυντάκτης: 

BHΣΣAPIΩN ΣTAYPAKAΣ

Σύμ��υλ�ι εκδ�σεως: 

ΣTAMOΣ  ZOYΛAΣ –
BAΓΓEΛHΣ MΠIΣTIKAΣ–

NIKOΣ  NAOYMHΣ

Λ�γιστήρι� – Δια	ημίσεις – Συν-
δρ�μές – Mικρές Aγγελίες – K�ι-
νωνικά – Πρ�κηρύ�εις – Πλειστη-
ριασμ�ί – Iσ�λ�γισμ�ί: Σωκράτ�υς
57 – Tηλ.: 5299.600 – FAX: 5228.591

Γρα"εί� BOPEIOY Eλλάδ�ς: Tσιμι-
σκή 45 – Θεσσαλ�νίκη  546 23  

Tηλ.: 263.654, 277.329 –  FAX 226.497

AΠAΓOPEYETAI η αναδημ�σίευση, η ανα-
παραγωγή, �λική, μερική ή περιληπτική ή
κατά παρά	ραση ή διασκευή απ�δ�ση
τ�υ περιε��μέν�υ της ε	ημερίδας με �-
π�ι�νδήπ�τε τρ�π�, μη�ανικ�, ηλεκτρ�νι-
κ�, 	ωτ�τυπικ�, η��γρά	ησης ή άλλ�,
�ωρίς πρ�ηγ�ύμενη γραπτή άδεια τ�υ εκ-
δ�τη. N�μ�ς 2121/1993 και καν�νες Διε-
θν�ύς Δικαί�υ π�υ ισ�ύ�υν στην Eλλάδα.

Mε δύ� πρ�σωπα εμ�ανί�εται η T�υρκία
Διατηρεί τις απειλές π�λέμ�υ και ταυτ��ρ�να την π�λιτική ειρηνικής αντιμετώπισης �λων των δια��ρών

T η διασα	ήνιση των
πρ�θέσεων της ΠΓΔM
αναμένει η Aθήνα κατά

τις συν�μιλίες π�υ πρ�κει-
ται να επαναλη	θ�ύν ε-
ντ�ς της πρ�σε��ύς ε�δ�-
μάδας στη Nέα Y�ρκη, υπ�
την αιγίδα τ�υ κ. Σάιρ�υς
Bανς, για τη διευθέτηση
της δια	�ράς επί τ�υ �ν�-
ματ�ς.

H ΠΓΔM, π�υ στ�υς
πρ�ηγ�ύμεν�υς γύρ�υς
των συν�μιλιών εμ	ανι%�-
ταν «διαλλακτική», τις τε-
λευταίες ημέ-
ρες, ενώ διά τ�υ
πρ�έδρ�υ της κ.
Γκλιγκ�ρ�	 ά-
	ησε να ενν�ηθεί �τι επι-
θυμεί, έστω και αργ�τερα,
«συμ�ι�αστική λύση», διά
τ�υ υπ�υργ�ύ E�ωτερικών
κ. Φερτσκ�	σκι υπ�στήρι�ε
�τι δεν πρ�τίθεται, στην
παρ�ύσα τ�υλά�ιστ�ν 	ά-
ση, να πρ��εί στην �π�ια-
δήπ�τε υπ��ώρηση στην
κατεύθυνση της συνθέτ�υ
�ν�μασίας και διαμήνυσε
�τι μπ�ρεί να «απ�δε�θεί»
μ�ν�ν να την απ�καλεί η
Aθήνα «�πως επιθυμεί η
τελευταία».

Oι αντι	ατικές αυτές δη-
λώσεις πιθαν�ν να υπ�κρύ-
πτ�υν την ανάπτυ�η «	υ-
γ�κεντρων τάσεων» στ� ε-
σωτερικ� της π�λιτικής η-
γεσίας της ΠΓΔM ή, σημει-
ών�υν διπλωματικές πη-
γές, απ�τελ�ύν μεθ�δευση
για να επι�ραδυνθεί η π�-
ρεία των διαπραγματεύσε-
ων π�υ εί�αν 	τάσει σε
«κρίσιμ�» σημεί�. Oπως τ�-
νί%εται, σε κάθε περίπτωση,
έ�ει υπάρ�ει σκλήρυνση
της στάσης της γείτ�ν�ς
�ώρας, η �π�ία σ�ετί%εται
άμεσα με τ� «δώρ�» π�υ
της πρ�σέ	ερε τ� Bελι-
γράδι αναγνωρί%�ντάς την
με την �ν�μασία «Δημ�-
κρατία της Mακεδ�νίας»,
ενώ απ� κύκλ�υς τ�υ OHE
επισημαίνεται �τι αρνητικά
λειτ�ύργησε και τ� γεγ�-
ν�ς �τι στην Aθήνα «άν�ι-
�ε» τ�ν περασμέν� μήνα
«άκαιρα» η συ%ήτηση περί
της συνθέτ�υ �ν�μασίας,
απ� την �π�ία κατέστη σα-
	ές �τι τυ��ν συμ�ι�αστι-
κή λύση θα συναντ�ύσε
σημαντικές αντιδράσεις α-
κ�μη και απ� μερίδα ��υ-
λευτών τ�υ ΠAΣOK. Mε αυ-

τά τα –δυσμενή– δεδ�μένα
π�υ �δηγ�ύν στ� συμπέρα-
σμα �τι η πρ�σε�ής συνά-
ντηση των διαπραγματευ-
τών των δύ� πλευρών,
πρέσ�εων κ. Zα�αράκη και
T�σέ	σκι στη Nέα Y�ρκη
δύσκ�λα θα �δηγήσει σε
θεαματικά απ�τελέσματα,
η ελληνική πλευρά ετ�ιμά-
%εται να καθ�ρίσει τα επ�-
μενα �ήματά της. Aν και �ι
τελικές απ�	άσεις θα λη-
	θ�ύν μετά τη συνάντηση
των δύ� πλευρών, η Aθήνα

πρ�σανατ�λί-
%εται στη συνέ-
�ιση τ�υ διαλ�-
γ�υ υπ� την αι-

γίδα των Hνωμένων Eθνών,
εκτιμώντας �τι απ�τελεί
�ρήσιμ� –ή έστω τ� μ�ν�–
«δίαυλ�» επικ�ινωνίας με
την ΠΓΔM για τ� %ήτημα
τ�υ �ν�ματ�ς. H ελληνική
πλευρά 	αίνεται να πρ�τι-
μά τη συγκεκριμένη πρ�-
σέγγιση έναντι τ�υ «απ’ ευ-
θείας διαλ�γ�υ» π�υ πρ�-
τείν�υν τα Σκ�πια, αλλά και
� πρέσ�ης των HΠA στη
γειτ�νική �ώρα κ. K�μρας.
Eπίσης, θα συνε�ίσει την
«�ικ�ν�μική επιθεση» πρ�ς
τα Σκ�πια στ� πλαίσι� της
Eνδιάμεσης Συμ	ωνίας, με
στ��� να στείλει τ� «μήνυ-
μα» �τι η �ικ�ν�μική ανά-
πτυ�η της ΠΓΔM περνάει α-
ναγκαστικά μέσα απ� την
πλήρη ε��μάλυνση των
σ�έσεών της με την Eλλά-
δα, αν και �ρισμέν�ι ισ�υρί-
%�νται �τι ακρι�ώς με την
υπ�γρα	ή της Συμ	ωνίας
της Nέας Y�ρκης ε�έλιπε
και τ� τελευταί� «κίνητρ�»
για να απ�δε�θεί η γειτ�νι-
κή �ώρα λύση συνθέτ�υ �-
ν�μασίας.

Tέλ�ς, απ� την π�ρεία
των συν�μιλιών της Nέας
Y�ρκης θα ε�αρτηθεί η
πραγματ�π�ίηση της επί-
σκεψης στην Aθήνα τ�υ υ-
π�υργ�ύ E�ωτερικών της
ΠΓΔM κ. Φερτσκ�	σκι. Ση-
μειώνεται �τι � κ. Φερ-
τσκ�	σκι εί�ε %ητήσει να ε-
πισκε	θεί την Aθήνα στις 4
και 5 Aπριλί�υ, αλλά η ελ-
ληνική πλευρά, επικαλ�ύ-
μενη τ� «�αρύ» πρ�γραμ-
μα τ�υ υπ�υργ�ύ E�ωτερι-
κών κ. Θε�δ. Πάγκαλ�υ με-
τέθεσε την επίσκεψη για
μετά τ� Πάσ�α.

Aγνωστες
�ι πρ�θέσεις
των Σκ�πίων

Στις συν�μιλίες της Nέας Y�ρκης

H
επίσκεψη Σημίτη στην Oυάσι-
γκτ�ν ά	ησε θετικές εντυπώσεις
στ�υς Aμερικαν�ύς συν�μιλητές
τ�υ και δημι�ύργησε παράλληλα
κλίμα συγκρατημένης αισι�δ�-

�ίας για την π�ρεία των ελλην�τ�υρκικών
σ�έσεων. Aπ� πλευράς εντυπώσεων �ι
Aμερικαν�ί θέλησαν να ενισ�ύσ�υν τ�ν κ.
Σημίτη. O εκπρ�σωπ�ς τ�υ Λευκ�ύ Oίκ�υ
Mάικ MακKέρι �αρακτήρισε
την παρ�υσίαση τ�υ κ. Σημί-
τη «ε�αιρετικά ενθαρρυντι-
κή». Πρ�κειται για 	ράση π�υ
� ίδι�ς � κ. Kλίντ�ν μετέ	ερε
στ�ν εκπρ�σωπ� Tύπ�υ, �πως απ�κάλυ-
ψε στην «K» στεν�ς συνεργάτης τ�υ.

T� ερώτημα �μως είναι, τι τελικά πρ�έ-
κυψε απ� την επίσκεψη; Xωρίς αμ	ι��λία
η πι� σημαντική ε�έλι�η ήταν η έναρ�η
μιας ενδιάμεσης ελλην�τ�υρκικής δια-
πραγμάτευσης με την Oυάσιγκτ�ν στ� ρ�-
λ� τ�υ μεσ�λα�ητή-αγγελι�	�ρ�υ. Kατά
την πρ�σ	ατη συνάντηση Kλίντ�ν - Nτε-
μιρέλ, �ι Aμερικαν�ί θεωρ�ύν �τι πήραν
�ρισμένες υπ�σ�έσεις για τ� Kυπριακ�
αλλά και την υπ�σ�εση της Aγκυρας πως
θα �ανασκε	θεί σ��αρά την παραπ�μπή
τ�υ θέματ�ς της Iμιας στ� Διεθνές Δικα-
στήρι� της Xάγης.

O κ. Σημίτης πρ�τεινε μια διαδικασία
�ήμα - �ήμα για την απ�κλιμάκωση των
ελλην�τ�υρκικών σ�έσεων, με πρώτ� �ή-
μα την τ�υρκική πρ�σ	υγή στη Xάγη. H
ελληνική πλευρά πρ�τείνει παράλληλα
μια νέα μεθ�δευση π�υ θα μπ�ρ�ύσε να
�δηγήσει σε συν�λική λύση των εκκρεμ�-
τήτων στ� Aιγαί�.

Σύμ	ωνα με την πρ�ταση αυτή, η μεν
Aθήνα θα κάνει μια δήλωση π�υ θα απ�-
κλείει επέκταση των ελληνικών �ωρικών

υδάτων σε 12 μίλια, η δε Aγκυρα θα δε-
�θεί τη διαιτησία τ�υ Διεθν�ύς Δικαστηρί-
�υ για την Iμια αλλά και την υ	αλ�κρηπί-
δα. Mέ�ρι στιγμής δεν έ�ει υπάρ�ει τ�υρ-
κική αντίδραση στην ελληνική πρ�ταση, η
�π�ία μετε	έρθη στην Aγκυρα μέσω τ�υ
Στέιτ Nτιπάρτμεντ.

H μεσ�λά�ηση της Oυάσιγκτ�ν θα συ-
νε�ισθεί πάντως με την επίσκεψη τ�υ υ-

	υπ�υργ�ύ E�ωτερικών για
Eυρωπαϊκές Yπ�θέσεις T%�ν
K�ρνμπλ�υμ στην Aθήνα και
την Aγκυρα στ� τέλ�ς Aπριλί-
�υ και στη συνέ�εια με την ε-

πίσκεψη τ�υ T�ύρκ�υ πρωθυπ�υργ�ύ Mε-
σ�ύτ Γιλμά% στ�ν Λευκ� Oίκ�. Oι Aμερικα-
ν�ί α�ιωματ�ύ��ι επι�ειρ�ύν να διατηρή-
σ�υν απ�λυτη μυστικ�τητα στ�υς �ειρι-
σμ�ύς τ�υς γιατί θεωρ�ύν �τι η δημ�σι�-
π�ίηση τ�υ πρασκηνί�υ θα τινά�ει την �λη
διαδικασία στ�ν αέρα.

Kατά τη συνάντηση Kλίντ�ν - Σημίτη
στ�ν Λευκ� Oίκ�, � Aμερικαν�ς ηγέτης μί-
λησε π�λύ λίγ� και πρ�τίμησε να ακ�ύσει
τ�ν Eλληνα πρωθυπ�υργ�. Σε κάπ�ι� ση-
μεί� της συ%ήτησης παρενέ�η � επιτελάρ-
�ης τ�υ Λευκ�ύ Oίκ�υ Λέ�ν Πανέτα, ενώ
έγινε και μια σύντ�μη ανα	�ρά στην ανά-
γκη στεν�τερης συνεργασίας των δύ� �ω-
ρών για την ε�άρθρωση της �ργάνωσης
17 N�έμ�ρη.

Oι Aμερικαν�ί είναι εν��λημέν�ι δι�τι
πιστεύ�υν �τι �ι ελληνικές δικαστικές αρ-
�ές έ��υν αρκετά στ�ι�εία για να πρ��ω-
ρήσ�υν σε συλλήψεις 2-3 ατ�μων. H αμε-
ρικανική πρεσ�εία στην Aθήνα έ�ει κινη-
τ�π�ιήσει την Oυάσιγκτ�ν δι�τι εκτιμά �τι
τυ��ν περαιτέρω καθυστέρηση θα μειώ-
σει σ��αρά την πιθαν�τητα παραπ�μπής
των εν λ�γω υπ�πτων στη Δικαι�σύνη.

Eντύπωση πρ�κάλεσε στ�υς Aμερικα-
ν�ύς τ� γεγ�ν�ς �τι � κ. Σημίτης δεν ανα-
	έρθηκε καθ�λ�υ στ� %ήτημα των Σκ�-
πίων κατά τη συνάντησή τ�υ με τ�ν πρ�ε-
δρ� Kλίντ�ν. 

O κ. Σημίτης επρ�κειτ� να συ%ητήσει τ�
αν�ικτ� αυτ� θέμα με τ�ν γ.γ. τ�υ OHE
Mπ�ύτρ�ς Γκάλι τ� μεσημέρι της Παρα-
σκευής στην έδρα τ�υ OHE.

Eγκυρες διπλωματικές πηγές ανα	έ-
ρ�υν �τι η ελληνική κυ�έρνηση πρ�τιμά
μια ντε 	άκτ� επίλυση τ�υ θέματ�ς με
πρωτ���υλία τ�υ μεσ�λα�ητή τ�υ OHE
Σάιρ�υς Bανς. Eιδικ�τερα τ� σενάρι� αυ-
τ� πρ��λέπει �τι τ�σ� η Aθήνα �σ� και τα
Σκ�πια θα ενημερώσ�υν τ�ν κ. Bανς �τι
δεν μπ�ρ�ύν να συμ	ωνήσ�υν σε μια κ�ι-
νώς απ�δεκτή �ν�μασία. Παράλληλα �-
μως �ι δύ� πλευρές θα έ��υν δώσει ατύ-
πως τ� σήμα στ�ν κ. Bανς �τι «μπ�ρ�ύν
και �ι δύ� να %ήσ�υν με την �ν�μασία
“N��α Mακεντ�νια”».

Στη συνέ�εια � κ. Bανς θα απευθυνθεί
στ� Συμ��ύλι� Aσ	αλείας, τ�νί%�ντας �τι

δεν είναι δυνατ�ν να σημειωθεί πρ��δ�ς
στις συν�μιλίες, αλλά κατά τη γνώμη τ�υ
η πι� πρ�σ	�ρη �ν�μασία είναι η «N��α
Mακεντ�νια». Mε τ� πρ�σκην�θετημέν�
αυτ� σενάρι� πιστεύεται �τι �ι δύ� κυ-
�ερνήσεις θα επωμισθ�ύν τ� λιγ�τερ�
δυνατ� π�λιτικ� κ�στ�ς και θα μπ�ρέ-
σ�υν να κλείσ�υν τ� ακανθώδες θέμα της
�ν�μασίας.

Σε γενικές γραμμές πάντως � κ. Σημίτης
ά	ησε θετικές εντυπώσεις στ�υς Aμερι-
καν�ύς συν�μιλητές τ�υ, �πως και � υ-
π�υργ�ς E�ωτερικών Θε�δωρ�ς Πάγκα-
λ�ς π�υ εί�ε μια ε�αιρετικά ενδια	έρ�υ-
σα �	 δι ρέκ�ρντ συνάντηση με αναλυτές
δια	�ρων think tansk και υπηρεσιών στ�
Iνστιτ�ύτ� Carnegie. 

Aνώτερ�ς Aμερικαν�ς α�ιωματ�ύ��ς
τ�νι%ε στην «K» πως «αν � Σημίτης μπ�-
ρέσει να αντιμετωπίσει τ�υς εσωκ�μματι-
κ�ύς τ�υ αντιπάλ�υς, θα είναι ένας έγκυ-
ρ�ς συν�μιλητής με τ�ν �π�ί� θα μπ�-
ρ�ύμε να συναλλασσ�μαστε (do business
with)».

Συγκρατημένη
αισι�δ��ία

απ� τις HΠA
Για την π�ρεία των ελλην�τ�υρκικών σ�έσεων

Kατά τη συνάντηση τ	υ Eλληνα πρωθυπ	υργ	ύ κ. Kώστα Σημίτη με τ	ν πρ�εδρ	 των
Hνωμένων Π	λιτειών κ. Mπιλ Kλίντ	ν δεν έγινε καμιά ανα�	ρά στ	 �ήτημα των Σκ	πίων.

T�υ K.Π. ΠAΠAΔIOXOY

T�υ ανταπ�κριτή μας
στην  KΩNΣTANTINOYΠOΛH

AΛKH KOYPKOYΛA

T�υ ανταπ�κριτή μας
στην OYAΣIΓKTON
AΛE�H ΠAΠAXEΛA REUTERS
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T A Σ E I Σ
Mια �μάδα ε�τρεμιστών της άκρας δε�ιάς «κήρυ�ε» 

τ�ν π�λεμ� κατά της Oυάσιγκτ�ν, αμ�ισ�ητώντας 
τ� σύστημα. Aπ� τη M�ντάνα θα αρ�ίσει � νέ�ς εμ�ύλι�ς.

«Γι�υναμπ�μπερ»
� ιδι��υής
δ�λ���ν�ς

Eπί δύ� σ�εδ
ν δεκαε-
τίες τ� FBI ανα�ητεί
τ�ν μυστηριώδη ��μ-
�ιστή, τ�ν «αναρ�ικ
»,

π�υ έτα�ε τη �ωή τ�υ στ�ν
αγώνα κατά της
«πρ�ηγμένης
τε�ν�λ�γίας».
Aπ
 την πρώτη
επίθεση με πα-
γιδευμέν� δέμα
εναντί�ν τ�υ Northwestern
University, στ� Σικάγ�, τ�
1978, μέ�ρι την τελευταία,
τ�ν Aπρίλι� τ�υ 1995, στ�
Σακραμέντ� της Kαλι!
ρ-
νιας, τρία άτ�μα σκ�τώθη-
καν και 18 ακρωτηριάστηκαν
απ
 τις �
μ�ες τ�υ «Γι�υνα-
μπ
μπερ», 
πως τ�ν �ν
μα-
σαν �ι �μ�σπ�νδιακ�ί πρά-
κτ�ρες, επειδή εκτ
ς απ

τις αερ�π�ρικές εταιρίες και
τις εταιρίες ηλεκτρ�νικών �ι
άλλ�ι συνήθεις στ
��ι τ�υ
ήταν τα πανεπιστήμια.

Mε τη σύλληψη τ�υ Θί�-
ντ�ρ Kα�ίνσκι τ� FBI ελπί�ει

τι έλη�ε τ� ανθρωπ�κυνη-
γητ
, απ
 τα πι� επίμ�να και
μακρ��ρ
νια στην αμερικα-
νική ιστ�ρία. Γέννημα της ι-
δι
τυπης παράν�ιας, π�υ
�αρακτηρί�ει �ρισμένες, πε-
ριθωριακές κυρίως τά�εις
της αμερικανικής κ�ινωνίας,
� Kα�ίνσκι εντ�πίστηκε, 
-
ταν � αδελ!
ς τ�υ παρέδω-
σε στ� FBI έγγρα!α π�υ
�ρήκε στη σ�!ίτα τ�υ σπιτι-
�ύ της μητέρας τ�υ και π�υ
θύμι�αν τ� περί!ημ� «μανι-
!έστ�» τ�υ Γι�υναμπ
μπερ,
π�υ δημ�σίευσε η  «Oυάσι-

γκτ�ν Π�στ». Στ� καλύ�ι
τ�υ Kα�ίνσκι, έ�ω απ
 την
π
λη Λίνκ�λν της M�ντάνα,
�ρέθηκαν υλικά και σ�έδια
για την κατασκευή εκρηκτι-

κών μη�ανι-
σμών και δύ�
γρα!�μη�ανές
�ι �π�ίες ενδε-
��μένως �ρησι-
μ�π�ιήθηκαν

για τη δακτυλ�γρά!ηση των
παγιδευμένων επιστ�λών
και τ�υ μακρ�σκελέστατ�υ
μανι!έστ�υ. O Kα�ίνσκι, ε-
�άλλ�υ, ανταπ�κρίνεται κά-
πως στ�ν Γι�υναμπ
μπερ, 
-
πως τ�ν περιέγραψαν �ι λι-
γ�στ�ί μάρτυρες, π�υ τ�ν
είδαν στις σπάνιες περιπτώ-

σεις ιδι
�ειρης παράδ�σης
της παγιδευμένης επιστ�-
λής. Συνήθως, τις έστελνε
με τ� τα�υδρ�μεί�.

Aπ
 τ
τε έ��υν περάσει

�ρ
νια. Oι μάρτυρες περιέ-
γραψαν ένα λευκ
 άντρα, με
μυώδες, τετράγων� πηγ�ύνι
και πλ�ύσια μαλλιά. O άν-
δρας π�υ συνέλα�ε τ� FBI

είναι λεπτ
ς, με αραιά �αν-
θά μαλλιά, π�υ γκρι�άρ�υν
και με τετράγων� πηγ�ύνι
π�υ σκεπά�εται απ
 μ�ύσι.
Eνα άλλ� κ�ιν
 σημεί� τ�υ
Kα�ίνσκι με τ�ν ��μ�ιστή εί-
ναι η ιδι
τητα τ�υ αντικ�ι-
νωνικ�ύ, αλλά ευ!υ�ύς και
μεθ�δικ�ύ ατ
μ�υ, με τε�νι-
κές γνώσεις και πανεπιστη-
μιακ
 παρελθ
ν.

Tέλ�ς, τ� FBI, τ� �π�ί�
στ� διάστημα των 17 �ρ
-
νων της καταδίω�ης επι-
στράτευσε τα πλέ�ν σύγ-
�ρ�να τε�ν�λ�γικά μέσα και
�ρισμέν�υς απ
 τ�υς δια-
σημ
τερ�υς Aμερικαν�ύς ε-
γκληματ�λ
γ�υς, έ�ει στη
διάθεσή τ�υ γραμματ
σημα,
στα �π�ία εντ�πίστηκε τ�
σάλι� τ�υ «Γι�υναμπ
-
μπερ». H �μ�σπ�νδιακή α-
στυν�μία ελπί�ει 
τι ερευ-
νώντας τ� DNA τ�υ ��μ�ι-
στή και τ�υ Kα�ίνσκι, θα
μπ�ρέσει να ε�ακρι�ώσει, ε-
άν πρ
κειται για τ� ίδι�
πρ
σωπ�.

OKα�ίνσκι, μαθηματικ
ς, απ
!�ιτ�ς
τ�υ Xάρ�αρντ, με διδακτ�ρικ
 στ�
Πανεπιστήμι� τ�υ Mίτσιγκαν και για

δυ� �ρ
νια, απ
 τ� 1967 έως τ� 1969, κα-
θηγητής στ� Mπέρκλεϊ, συνέ�ι�ε να μελε-
τά και να ενημερώνεται στ� απ�μ�νωτή-
ρι
 τ�υ. Tα ί�νη τ�υ «καθηγητή» αρ�ί��υν
να �άν�νται τ� 1970, μετά την τελευταία
τ�υ ανακ�ίνωση επιστημ�νικ�ύ περιε��-
μέν�υ. Mέ�ρι τ� 1977 στέλνει τη διεύθυν-
σή τ�υ στ� σ��λεί�, στ� �π�ί� !�ίτησε,
ώστε να ενημερών�νται �ι ετήσι�ι κατά-
λ�γ�ι των απ�!�ίτων. 

H τελευταία τ�υ διεύθυνση πρ�καλεί α-
π�ρία στ�υς υπεύθυν�υς, α!�ύ πρ
κειται
για μια περι��ή στ� A!γανιστάν, η �π�ία
δεν ανα!έρεται �ύτε καν στ�υς γεωγρα-
!ικ�ύς �άρτες. Eκτ�τε, μ
ν� �ι κάτ�ικ�ι

τ�υ Λίνκ�λν γνωρί��υν την ύπαρ�ή τ�υ.
T� περασμέν� καλ�καίρι � «Γι�υναμπ
-

μπερ» απείλησε να ε�απ�λύσει ��μ�ιστι-
κές επιθέσεις, εάν �ι Tάιμς της Nέας Y
ρ-
κης και η Oυάσιγκτ�ν Π�στ δεν δημ�σί-
ευαν τ� μανι!έστ� τ�υ, έκτασης 35.000
λέ�εων, στ� �π�ί� κατήγγελλε την κατα-
λυτική επίδραση της μετα�ι�μη�ανικής
κ�ινωνίας στ�ν «απανθρωπισμ
» τ�υ κ
-
σμ�υ. 

O συντάκτης επέμενε 
τι η σύγ�ρ�νη
κ�ινωνία έπρεπε να αντικατασταθεί απ

«μικρές αυτ
ν�μες μ�νάδες» 100 ατ
-
μων. Oι δυ� ε!ημερίδες, α!�ύ αμ!ιταλα-
ντεύτηκαν επί μήνες, συμ!ώνησαν να δη-
μ�σιευτεί τ� μανι!έστ� στην Oυάσιγκτ�ν
Π�στ με τη μ�ρ!ή ένθετ�υ. Eκτ�τε, δεν
υπήρ�αν άλλες ��μ�ιστικές επιθέσεις.

Π�ι�ς είναι � Θί�ντ�ρ Kαίνσκι

H καλύ�α τ�υ «Γι�υναμπ�μπερ» στ� Λίνκ�λν της M�ντάνα.

T� αμερικανικ� �νειρ� γίνεται ε�ιάλτης
O πέραν τ�υ Aτλαντικ�ύ τρ�π�ς ωής θέλγει μ�ν� τ�υς π�λύ �τω��ύς . Oι υπ�λ�ιπ�ι αισθάν�νται ε�απατημέν�ι και απ�πρ�σανατ�λισμέν�ι

T
� Aμερικανικ	 Oνειρ� ψυ��ρρα-
γεί, είπε πρ	σ�ατα � Aρθ�υρ Mί-
λερ, σε συνέντευ�ή τ�υ στ�ν
N�υ�έλ Oμπσερ�ατέρ. M	ν�
τ�υς π�λύ �τω��ύς ε�ακ�λ�υθεί

να παρηγ�ρεί. Oι υπ	λ�ιπ�ι αισθάν�-
νται πικρά, ε�απατημέν�ι και απ�πρ�σα-
νατ�λισμέν�ι. Σ’ αυτ�ύς τ�υς υπ	λ�ι-
π�υς �ρίσκ�υν τα ερείσματά τ�υς 	σ�ι

ακραί�ι εκ των απ�πρ�σανατ�λισμένων
αντιλαμ�άν�νται πια τη �ωή τ�υς με έ-
ναν τρ	π� διασαλευμέν�, π�υ τ�υς επι-
τρέπει να δια�ωρί��υν τη θέση τ�υς α-
π	 την υπ	λ�ιπη Aμερική και να αυτ�ν�-
μ�ύνται με τη δύναμη των 	πλων, π�υ
τ	σ� εύκ�λα απ�κτ�ύν. Πρ	κειται �υ-
σιαστικά για έναν ιδι	μ�ρ�� εμ�ύλι�,
μικρής κλίμακας, για την  ώρα, με δυνα-

τ	τητες να επεκταθεί  και να απ�κτήσει
διαστάσεις μεγάλ�υ κ�ινωνικ�π�λιτικ�ύ
πρ��λήματ�ς. Περι�ρί�εται στις πι� ι-
δι	ρρυθμες απ	 τις αμερικανικές π�λι-
τείες -M�ντάνα, Aϊντά��- 	π�υ �ι κ�ιν	-
τητες αυτών των διαταραγμένων απ	-
κληρων της  αμερικανικής  ευδαιμ�νίας
έ��υν �ργανωθεί με τρ	π� απρ�σπέλα-
στ� απ	 τις αρ�ές ασ�αλείας. Oπλισμέ-

ν�ι, με δικ�ύς τ�υς ν	μ�υς, δικές τ�υς
αρ�ές και σύν�ρα ελπί��υν 	τι κάπ�τε
θα είναι η πλει�ψη�ία και πρ�σδ�κ�ύν
	τι τ� εντυπωσιακ	 45% των Aμερικα-
νών π�υ αμ�ισ�ητ�ύν την �μ�σπ�νδια-
κή κυ�έρνηση και τις �μ�σπ�νδιακές ε-
��υσίες, θα ανήκει κάπ�τε στις επικρά-
τειές τ�υς.  Στην απλ�ϊκή τ�υς αντίλη-
ψη, την καλλιεργημένη με τρ	π�υς  επί-

σημ�υς, η Oυάσιγκτ�ν  δεν είναι παρά
ένας παρασιτικ	ς  μη�ανισμ	ς, ανίκα-
ν�ς να ανταπ�κριθεί στην υπ	σ�εση για
τη Γη της Eπαγγελίας. Eθνική συνείδηση
δεν απέκτησαν π�τέ και η δι�λίσθησή
τ�υς στη �ία και στη αυθαιρεσία είναι
σ�εδ	ν αυτ�ν	ητη.  Oι �μ�σπ�νδιακές
αρ�ές δηλών�υν αδυναμία και περι�ρί-
��νται  σε ρ	λ� παρατηρητή.

Oπως 
λες �ι μεγάλες πρ�!ητείες, έ-
τσι κι αυτή αυτ�εκπληρώθηκε. Oι «Eλ-
εύθερ�ι Aνθρωπ�ι» της M�ντάνα, μία
��ύ!τα ε�τρεμιστές της δε�ιάς π�υ
πριν απ
 π�λύν καιρ
 κήρυ�αν τ�ν π
-
λεμ� κατά των Hνωμένων Π�λιτειών, έ-
λεγαν πάντα 
τι έτσι θα τελείωναν, με
μία έν�πλη αντιπαράθεση με τ�ν �ειρ
-
τερ� ε�θρ
 τ�υς, την κυ�έρνηση των
HΠA.

Kι έτσι γίνεται. Για περισσ
τερ� απ

μία ε�δ�μάδα είναι εγκλω�ισμέν�ι απ

άνδρες τ�υ E!-Mπι-Aϊ
στ� απ�μ�νωμέν� �ίκη-
μά τ�υς στην επίπεδη ύ-
παιθρ� της M�ντάνα. Kα-
νένας δεν γνωρί�ει π
σ�ι
�ρίσκ�νται μέσα στ� κτί-
σμα, ίσως δέκα ίσως ε�ήντα άτ�μα.
Aρν�ύνται να �γ�υν στ�ν έ�ω κ
σμ� α-
π
 τ� Mάι� τ�υ 1995, μ�λ�ν
τι εκκρε-
μ�ύν εντάλματα σύλληψης εις �άρ�ς
δεκατριών απ’ αυτ�ύς, κατα�ητ�ύνται
για !�ρ�δια!υγή, απάτη π�λλών εκα-
τ�μμυρίων δ�λαρίων και απειλές κατά
της �ωής δημ
σιων πρ�σώπων. Iσ�υρί-
��νται 
τι τ� αμερικανικ
 κράτ�ς δεν εί-
ναι ν
μιμ� και παραν
μως κατέ�ει τη γη
της Aμερικής. 

Aντίθετα, �ι ίδι�ι έ��υν ανακηρύ�ει
μιαν έκταση περίπ�υ 4.000 στρεμμάτων
της M�ντάνα ανε�άρτητη περι��ή με
τ�υς δικ�ύς της ν
μ�υς, με δική της
!υλακή και κυ�έρνηση, την έ��υν �ν�-
μάσει T�αστάς Tά�υνσιπ και την πρ�-
στατεύ�υν απειλώντας να πυρ���λή-
σ�υν 
π�ι�ν πλησιάσει.

T� E!-Mπι-Aϊ �ρίσκεται «πρ� των πυ-
λών» τ�υς, έ�ει μπλ�κάρει τ�υς γύρω
δρ
μ�υς, έ�ει τ�π�θετήσει �λ
γυρα
περίπ�υ εκατ
 ελεύθερ�υς σκ�πευτές,
διαπραγματευτές και ψυ��λ
γ�υς, υπ

τ� άγρυπν� �λέμμα εκατ�ντάδων ρε-
π
ρτερ. Πρ
κειται για τ� �ικεί� θέαμα
των ημερών στην Aμερική, 
πως τ�
1992 ήταν η π�λι�ρκία τ�υ «αυτ�ν�μι-
στή» Pάντι Γ�υί�ερ στ� Aϊντά��, 
π�υ
ένας α�ιωματικ
ς, η γυναίκα κι � γι�ς
τ�ύ Γ�υί�ερ σκ�τώθηκαν, 
πως τ� 1993
ήταν τ� σ
�υ τ�υ Γ�υέικ� τ�υ Tέ�ας, με
κατάλη�η μία αιματηρή επίθεση και τ�
θάνατ� 80 ατ
μων.

Σήμερα, για μία ακ
μη !�ρά, η αμερι-
κανική κυ�έρνηση �ρίσκεται αντιμέτω-
πη με τ�υς ε�θρ�ύς της, δίνει μά�η με
μία παραστρατιωτική �ργάνωση, με α-
ντικυ�ερνητικά στ�ι�εία, των �π�ίων �ι
θεωρίες για τα Hνωμένα Eθνη, τη Nέα

Παγκ
σμια Tά�η Πραγμάτων και την πα-
γκ
σμια συνωμ�σία για τ� σκλά�ωμα
των Aμερικανών ανακ�ινώθηκαν μπρ�-
στά στα μάτια 
λ�υ τ�υ κ
σμ�υ, πριν α-
π
 ένα �ρ
ν�, με τη ��μ�ιστική επίθεση
στην Π
λη της Oκλα�
μα. Eνας απ

τ�υς ηγέτες των «ανταρτών» πρ�έ�λε-
ψε 
τι η M�ντάνα θα είναι τ� μέρ�ς, 
-
π�υ η δεύτερη αμερικανική επανάστα-
ση θα κλιμακωθεί σε π
λεμ�.

Για τις �μ�σπ�νδιακές αρ�ές, �ι Eλεύ-
θερ�ι Aνθρωπ�ι αντιπρ�σωπεύ�υν ένα

μεγάλ� π�ν�κέ!αλ�. Δεν
μπ�ρ�ύν να τ�υς α!ή-
σ�υν ανεν
�λητ�υς, γιατί
κάτι τέτ�ι� θα σήμαινε 
-
τι επιτρέπ�υν να διακυ-
�εύεται η �ασική αρ�ή

της π�λιτισμένης κ�ινωνίας, η τήρηση
τ�υ ν
μ�υ. Aπ
 την άλλη, υπάρ�ει τ�
σύνδρ�μ� τ�υ Γ�υέικ�, � !
��ς 
τι �-
π�ιαδήπ�τε αντιπαράθεση με «αυτ
ν�-
μα» στ�ι�εία θα καταλή�ει σε αιματ��υ-
σία και θα �ρεωθεί στην κυ�έρνηση.

Eτσι, η �μ�σπ�νδιακή αστυν�μία πρ�-
σπαθεί να αμ�λύνει την κατάσταση: έ-
��υν απ�μακρυνθεί �ι έν�πλ�ι κ�μά-
ντ�ς, 
πως και �ι ακρ���λιστές και έ-
��υν παραμείνει διά!�ρα κινητά μπλ
-
κα στ�υς δρ
μ�υς, π�υ �δηγ�ύν στις ε-
γκαταστάσεις των ε�τρεμιστών, έτσι ώ-
στε να διασ!αλιστεί η διακ�πή ανε!�-
διασμ�ύ των έγκλειστων με 
πλα και
τρ
!ιμα. 

Oι δημ�σι�γρά!�ι παραμέν�υν σε α-
π
σταση ασ!αλείας, ώστε ν’ απ�!ύ-
γ�υν να τρ�!�δ�τ�ύν την εις �άρ�ς
τ�υς κατηγ�ρία για υπ�δαύλιση υστε-
ρίας, 
πως εί�ε συμ�εί με την περίπτω-
ση τ�υ Γ�υέικ�.

T� σ��αρ
τερ� πρ
�λημα, ωστ
σ�,
δεν είναι αυτ
 της τακτικής, αλλά της
π�λιτικής π�υ ακ�λ�υθείται απ
 την κυ-
�έρνηση. H απλή αλήθεια είναι 
τι τα α-
ντικυ�ερνητικά αισθήματα στις Hνωμέ-
νες Π�λιτείες, ενώ σπάνια εκ!ρά��νται
με την ε�τρεμιστική μ�ρ!ή των Eλεύθε-
ρων Aνθρώπων, υπάρ��υν και επιμέ-
ν�υν. 

H δυσπιστία πρ�ς την ίδια την π�λιτι-
κή και τη διακυ�έρνηση της �ώρας πα-
ραμένει πάντα σε υψηλά επίπεδα. Λίγες
ημέρες μετά τη ��μ�ιστική επίθεση
στην Oκλα�
μα, τ� 45% των ερωτηθέ-
ντων σε δημ�σκ
πηση, δήλωσαν 
τι θε-
ωρ�ύν απειλή για τα συνταγματικά δι-
καιώματά τ�υς την �μ�σπ�νδιακή κυ-
�έρνηση.

M ε τη σύλληψη δύ� ηγετικών
στελε�ών της �ργάνωσης,
πριν απ
 μερικές ημέρες και
την αυ�αν
μενη παρ�υσία

τ�υ E!-Mπι-Aϊ γύρω απ
 τ� άλλ�τε
αγρ
κτημα Kλαρκ π�υ τώρα ε�υπη-
ρετεί τη �άση των Eλεύθερων
Aνθρώπων, η T�αστάς Tά�υνσιν δεν
είναι πλέ�ν απλώς τ� αρ�ηγεί� μιας
�μάδας ατ
μων, αμάλγαμα τ�υ ε�-
τρεμισμ�ύ και τ�υ �ικ�ν�μικ�ύ ε-
γκλήματ�ς. Eίναι και τ� πρώτ� μεγά-
λ� πεδί� δ�κιμής τ�υ κρατικ�ύ μη�α-
νισμ�ύ για την πρ�άσπιση τ�υ ν
μ�υ,
ύστερα απ
 δύ� επι�ειρήσεις-κατα-
στρ�!ή, στις �π�ίες πρ�έ�η τ� 1992
και τ� 1993, στ� Aϊντά�� και τ� Tέ�ας.

Aντιμέτωπ� με τ� �ειρισμ
 τέτ�ιων
ακραίων υπ�θέσεων, τ� υπ�υργεί�
Δικαι�σύνης �ρίσκεται σε δυσ�έρεια
να επανα�αρά�ει τη γραμμή ασ!αλεί-

ας ανάμεσα στην ισ�ύ και στην αμέ-
λεια. H άπ�ψη π�υ επικρατεί αυτή τη
!�ρά συνιστά ψυ�ραιμία και υπ��άθ-
μιση τ�υ θέματ�ς. H υπ�υργ
ς Δικαι-
�σύνης, T�άνετ Pίν�,
π�υ επικρίθηκε έντ�να,

ταν έδωσε την εντ�λή
για την τελική έ!�δ�
στ� Γ�υέικ�, συν
ψισε
ως ε�ής τις εντ�λές της
ως πρ�ς τ� �ειρισμ
 της υπ
θεσης
της M�ντάνα: «
�ι έν�πλη σύγκρ�υ-
ση, 
�ι π�λι�ρκία και 
�ι έν�πλ�ς α-
π�κλεισμ
ς».

H ειρωνεία είναι 
τι επί μήνες �ι
τ�πικ�ί α�ιωματ�ύ��ι �ητ�ύν απε-
γνωσμένα την ά!ι�η των δυνάμεων
ασ!αλείας. Oι Eλεύθερ�ι Aνθρωπ�ι
�λ
κληρη την πρ�ηγ�ύμενη �ρ�νιά
επιδ
θηκαν σε μία εκστρατεία εκ!�-
�ισμ�ύ,  επι�ειρώντας να αντικατα-

στήσ�υν την τ�πική αστυν�μία. Πα-
ράλληλα, �ρησιμ�π�ιώντας �ρήματα
π�υ �ικει�π�ιήθηκαν απ
 !�ρ�δια-
!υγή και απάτες, πρ�σπάθησαν να α-

γ�ράσ�υν ε��πλισμ

α�ίας 1,4 εκ.δ�λαρίων,
απ
πειρα π�υ δεν ευ-
δ�κίμησε. H απρα�ία
των �μ�σπ�νδιακών
αρ�ών απέναντι στην

�ργάνωση τερματίσθηκε πριν απ
 δε-
καπέντε μέρες, με τη σύλληψη  δύ�
ηγετών της, τ�υ Λιρ
ι Σ�άιτσερ και
τ�υ  Nτάνιελ Πίτερσ�ν. Oι συλλήψεις
έγιναν μία ημέρα ύστερα απ
 μία συ-
νάντηση στ� αρ�ηγεί� των ε�τρεμι-
στών, κατά την �π�ία � Σ�άιτσερ  κα-
τέστρωσε ένα σ�έδι� απαγωγής τ�πι-
κών επισήμων. 

M�λ�ν
τι τ� E!-Mπι-Aϊ έ�ει τη μ
-
νιμη ανησυ�ία 
τι η �άση των ε�τρε-

μιστών της M�ντάνα μπ�ρεί να λει-
τ�υργήσει σαν μαγνήτης για διά!�-
ρες περιθωριακές έν�πλες �μάδες,
π�υ πυρ�δ�τ�ύνται απ
 αντισημιτι-
σμ
, απ
 μίσ�ς πρ�ς την κυριαρ�ία
των λευκών ή απ
 την παραν�ϊκή α-
ντίληψη για μία παγκ
σμια συνωμ�-
σία των τραπε�ιτών, εκπρ
σωπ�ι των
αυτ�ανακηρυγμένων παραστρατιωτι-
κών �ργανώσεων στις δυτικές Π�λι-
τείες καταγγέλλ�υν τ�υς Eλεύθε-
ρ�υς Aνθρώπ�υς ως συνήθεις εγκλη-
ματίες. 

Πάντως, η �μ�σπ�νδιακή αστυν�-
μία δεν δεί�νει να ετ�ιμά�εται για μά-
�η, αλλά πρ��αίνει σε διά!�ρες ε-
νέργειες για την εγκατάσταση των
ανδρών της σ’ ένα διπλαν
 αγρ
κτη-
μα, στην περίπτωση π�υ απαιτηθεί η
παρ�υσία τ�υς  για π�λύ καιρ
  στη
M�ντάνα.

Παι�νίδι «γάτας με π�ντίκι» στη M�ντάνα

Oι «Eλεύθερ�ι
Aνθρωπ�ι» �ρίσκ�-
νται εγκλω�ισμέν�ι
απ� άνδρες τ�υ FBI
στ� απ�μ�νωμέν� α-
γρ�κτημά τ�υς στη
M�ντάνα. Kανείς δεν
γνωρί�ει π�σ�ι ακρι-
�ώς �ρίσκ�νται μέσα.
Aρν�ύνται να �γ�υν
στ�ν έ�ω κ�σμ� απ�
τ�ν Mάι� τ�υ 1995
και ισ�υρί��νται πως
τ� αμερικανικ� κρά-
τ�ς δεν είναι ν�μιμ�
και παραν�μως κατέ-
�ει τη γη της �ώρας.
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Δ I E Θ N H  Θ E M A T A
O Γερμαν�ς καγκελάρι�ς �ραματί�εται μια Eυρώπη
στ� πρ�τυπ� της �ώρας τ�υ, αλλά αναγνωρί�ει �τι 
� Γάλλ�ς πρ�εδρ�ς εκ�ρά�ει την «πραγματικ�τητα». 

Kάθαρση στη Λατινική Aμερική
O στρατ�ς παύει να παρα�ιά�ει ατιμωρητί τα ανθρώπινα δικαιώματα

O ι αντίπαλ	ι κάθε επίδ	�	υ με-
ταρρυθμιστή στη Λατινική Aμε-
ρική συ�νά �	ρ	ύν στρατιωτι-
κές στ	λές. O πρ�εδρ	ς της

Γ	υατεμάλα, Aλ�άρ	 Aρ�	ύ, π	υ �ρί-
σκεται στην ε�	υσία εδώ και δύ	 μή-
νες, διαπίστωσε π�σ	 απειλητικές
μπ	ρ	ύν να γίν	υν 	ι δυνάμεις α-
σ�αλείας, �ταν έδωσε εντ	λή για κά-
θαρση στ	ν στρατ� και στην αστυν	-
μία. #α�νικά �έσπασε ένα κύμα ε-
γκληματικ�τητας –μέσα σε 	κτώ ε-
�δ	μάδες, 50 απαγωγές για λύτρα,
600 κλ	πές αυτ	κινήτων και κατά μέ-
σ	ν �ρ	 	κτώ ��ν	ι την ημέρα– τ	 	-
π	ί	 	ι α�ιωματ	ύ�	ι απέδωσαν σε ύ-
π	πτα στ	ι�εία μέσα στις δυνάμεις α-
σ�αλείας. Tαυτ��ρ	να,
	ι δικαστές και εισαγγε-
λείς π	υ θα μπ	ρ	ύσαν
να δικάσ	υν τ	υς κατη-
γ	ρ	ύμεν	υς στρατιώ-
τες και αστυν	μικ	ύς
δέ�τηκαν σωρεία απειλών για τη �ωή
τ	υς. Oμως 	 Aρ�	ύ δεν παρέδωσε
τα �πλα. Tις δύ	 πρ	ηγ	ύμενες ε-
�δ	μάδες συνελή�θησαν αρκετ	ί α-
π�στρατ	ι και εν ενεργεία α�ιωματι-
κ	ί τ	υ στρατ	ύ και της αστυν	μίας. 

H περίπτωση της Γ	υατεμάλας δεν
είναι μεμ	νωμένη. Σε 	λ�κληρη τη
Λατινική Aμερική η επ	�ή των κατα-
πατητών των ανθρώπινων δικαιωμά-
των πλησιά�ει στ	 τέλ	ς της. Oλ	ένα
και περισσ�τερ	ι απ� τ	υς εγκλημα-
τίες π	υ κρύ�	νταν πίσω απ� τις
στρατιωτικές και αστυν	μικές στ	λές
συλλαμ�άν	νται, δικά�	νται και κα-
ταλήγ	υν στη �υλακή. 

Oι περιπτώσεις αυτές έπαψαν να υ-
πάγ	νται στη δικαι	δ	σία των στρα-
τιωτικών δικαστηρίων, τα 	π	ία συ-
�νά ευν		ύσαν την υπεράσπιση με
καθυστερήσεις ή �ιαστικές αθωώ-
σεις. Oι εκλεγμένες κυ�ερνήσεις α-
ντιμετωπί�	νται πλέ	ν ως η μ�νη ν�-
μιμη μ	ρ�ή διακυ�έρνησης και 	ι π	-
λιτικ	ί ηγέτες μπ	ρ	ύν πλέ	ν να ε-
λέγ�	υν τ	 στρατ� για κατα�ρήσεις
ε�	υσίας, �ωρίς να κινδυνεύ	υν τ�σ	
π	λύ απ� στρατιωτικά πρα�ικ	πήμα-
τα. Σε μερικές �ώρες η μά�η μ�λις
αρ�ί�ει, ενώ σε άλλες πρ	�ωρά εν-
θαρρυντικά. Eνα δείγμα:

Γ�υατεμάλα: H εκκαθάριση στ	
στράτευμα περιέλα�ε 300 α�ιωματι-
κ	ύς, μετα�ύ των 	π	ίων και τ	 ένα
τρίτ	 των στρατηγών τ	υ στρατ	ύ.
Aπ	πέμ�θηκαν επίσης 118 α�ιωματι-
κ	ί της αστυν	μίας –	ι 80 ήταν δι	ι-
κητές. Aπ� τ�τε, σε 	μιλίες και συνε-
ντεύ�εις τ	υ, 	 πρ�εδρ	ς Aρ�	ύ επι-
σήμανε επανειλημμένως �τι η κλιμά-
κωση της �ίας π	υ συν�δευσε τις
αλλαγές αυτές απ	τελεί αντίπ	ινα
των δυνάμεων ασ�αλείας και πρ	-
σπάθεια να απ	σταθερ	π	ιηθεί η κυ-

�έρνηση. Tην τελευταία εικ	σαετία 	
στρατ�ς της Γ	υατεμάλας κατηγ	-
ρείται για τις σ�αγές δεκάδων �ιλιά-
δων αθώων π	λιτών, κυρίως Iνδιά-
νων, κατά τη διάρκεια επι�ειρήσεων
κατά αριστεριστών ανταρτών. Eπι-
πλέ	ν, απ�στρατ	ι ή εκτ�ς υπηρε-
σίας στρατιωτικ	ί και αστυν	μικ	ί εί-
ναι ύπ	πτ	ι για απαγωγές, ληστείες
και εκτελέσεις αριστεριστών και α-
κτι�ιστών των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των.

Oνδ�ύρα: T	 πρώτ	 �ήμα έγινε
τ	 1993, �ταν μια επιτρ	πή ερεύνησε
184 υπ	θέσεις εκτελέσεων και �ασα-
νισμών π	λιτικών κρατ	υμένων στις
δεκαετίες τ	υ ’70 και τ	υ ’80. Oι πρώ-

τ	ι π	υ συνελή�θησαν
απ� τ	ν Iαν	υάρι	 τ	υ
1994, 	π�τε ανήλθε
στην ε�	υσία 	 πρ�ε-
δρ	ς Kάρλ	ς P	μπέρτ	
Pέινα, ήταν 10 στρατιώ-

τες κατηγ	ρ	ύμεν	ι για τ	ν �ασανι-
σμ� έ�ι �	ιτητών. Φέτ	ς τ	ν Iαν	υά-
ρι	 τ	 ανώτατ	 Δικαστήρι	 απέρριψε
μια απ��αση, �άσει της 	π	ίας 	ι κα-
τηγ	ρ	ύμεν	ι πρ	στατεύ	νταν απ�
ένα ν�μ	 περί αμνηστίας τ	υ 1991.
Eν τω μετα�ύ συνε�ί�	νται και 	ι έ-
ρευνες σε τ	π	θεσίες �π	υ μπ	ρεί
να υπάρ�	υν μα�ικ	ί τά�	ι. 

Bρα�ιλία: T	ν Iαν	υάρι	 η Kάτω
B	υλή τ	υ K	γκρέσ	υ πέρασε μια
τρ	π	λ	γία σύμ�ωνα με την 	π	ία 	ι
δ	λ	�	νίες και τα άλλα εγκλήματα,
π	υ υπάρ�	υν υπ�ν	ιες �τι διέπρα�ε
η επί�	�η στρατιωτική αστυν	μία, θα
εκδικαστ	ύν απ� π	λιτικά δικαστή-
ρια. H στρατιωτική αστυν	μία, ένα
σώμα 300.000 ανδρών π	υ υπάγεται
στ	υς κυ�ερνήτες των π	λιτειών, έ-
�ει κατηγ	ρηθεί κατ’ επανάληψη για
εκτελέσεις και άλλες πρά�εις κατά-
�ρησης. T	 1992 κατέπνι�ε μια ε�έ-
γερση κρατ	υμένων στις �υλακές
Σά	 Πά	υλ	ς Kαραντίρ	υ, σκ	τών	-
ντας 111 άτ	μα και, μ	λ	ν�τι απαγ-
γέλθηκαν κατηγ	ρίες σε 121 α�ιωμα-
τικ	ύς, κανένας δεν καταδικάστηκε.
Kατά συνέπεια η υπαγωγή των υπ	-
θέσεων π	υ την α�	ρ	ύν σε π	λιτικά
δικαστήρια είναι ένα τεράστι	 �ήμα.
T	 πρ��λημα είναι αν η Γερ	υσία θα
περάσει αυτή την τρ	π	λ	γία, καθώς
π	λλά μέλη της είναι πρώην κυ�ερ-
νήτες π	υ έ�	υν υπ	στηρι�θεί στ	
παρελθ�ν απ� τη στρατιωτική αστυ-
ν	μία. 

Aργεντινή: Σε καμιά άλλη �ώρα
της Λατινικής Aμερικής η κυ�έρνηση
δεν έ�ει αντιπαρατεθεί τ�σ	 αν	ι�τά
στ	 στράτευμα �σ	 στην Aργεντινή.
Π	λλ	ί απ� τ	υς στρατηγ	ύς π	υ ά-
σκησαν απάνθρωπα την ε�	υσία στη
δεκαετία τ	υ ’70 δικάστηκαν και �υ-
λακίστηκαν. O Kάρλ	ς Σα	ύλ Mενέμ,

απ� τ	 1989 π	υ ανέλα�ε τ	 πρ	ε-
δρικ� α�ίωμα, περι�ρισε τ	 πρ	σωπι-
κ� και τ	ν πρ	ϋπ	λ	γισμ� τ	υ στρα-
τ	ύ, έτσι ώστε να πάψει να απ	τελεί
απειλή για την π	λιτική ε�	υσία, για
πρώτη �	ρά στην ιστ	ρία της �ώρας. 

T	 τελευταί	 �τύπημα δ�θηκε πέ-
ρυσι, μετά την κατακραυγή π	υ πρ	-
κάλεσε 	 θανάσιμ	ς �υλ	δαρμ�ς ε-
ν�ς στρατιώτη. O υπεύθυν	ς α�ιω-
ματικ�ς καταδικάστηκε σε 15 �ρ�νια
�υλάκιση απ� π	λιτικ� δικαστήρι	
και 	 Mένεμ εκμεταλλεύτηκε την ευ-
καιρία για να καταργήσει την υπ	-
�ρεωτική θητεία. 

Oλα αυτά, �έ�αια, δεν σημαίν	υν
�τι παντ	ύ στη Λατινική Aμερική 	ι
στρατηγ	ί έ�	υν ε�	υδετερωθεί.
Mπ	ρεί στη Xιλή πέρυσι να �υλακί-
στηκαν 	ι δύ	 πράκτ	ρες των μυστι-
κών υπηρεσιών, 	ι 	π	ί	ι τ	 1976
στην Oυάσιγκτ	ν δ	λ	��νησαν τ	ν
πρώην υπ	υργ� E�ωτερικών Oρ-
λάντ	 Λετελιέρ. 

Tαυτ��ρ	να επιτα�ύνεται η έρευ-
να 500 περιπτώσεων παρα�ίασης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων απ� τη
στρατιωτική κυ�έρνηση στ	 διάστη-
μα 1973-1990. 

Ωστ�σ	 	 στρατηγ�ς A	υγκ	ύστ	
Πιν	σέτ παραμένει επικε�αλής τ	υ
στρατεύματ	ς και είναι μάλλ	ν απί-
θαν	 αυτ�ς και τ	 επιτελεί	 τ	υ να
�ρεθ	ύν π	τέ στ	 εδώλι	.

K�λ�μ�ία: O πρ�εδρ	ς της Eρνέ-
στ	 Σάμπερ, αναλαμ�άν	ντας τα η-
νία πριν απ� δύ	 �ρ�νια, υπ	σ�έθη-
κε μεταρρυθμίσεις στ	ν κ	λ	μ�ιαν�
στρατ�, 	 	π	ί	ς ��ι μ�ν	 εμπλέκε-
ται σε παρα�ιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αλλά και σε δωρ	δ	-
κίες σ�ετικές με τ	 εμπ�ρι	 κ	-
καΐνης. Oμως 	 Σάμπερ πιέ�εται τώ-
ρα να παραιτηθεί, γιατί κατηγ	ρείται
�τι κατά την πρ	εκλ	γική τ	υ εκ-
στρατεία �ρηματ	δ	τήθηκε απ� τ	
καρτέλ των ναρκωτικών Kάλι και τώ-
ρα �ρειά�εται την υπ	στήρι�η των
στρατιωτικών για να παραμείνει στην
ε�	υσία.

Περ�ύ: O πρ�εδρ	ς Aλμπέρτ	
Φ	υτ�ιμ�ρι δεν θέτει �ήτημα παρα-
�ιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των απ� την πλευρά τ	υ στρατ	ύ, α-
ντίθετα τ	υ παρα�ωρεί κάθε δικαι	-
δ	σία πρ	κειμέν	υ να αντιμετωπίσει
τ	υς αριστεριστές αντάρτες, θεωρώ-
ντας την ατιμωρησία τίμημα της ει-
ρήνης. 

Στη Γ�υατεμάλα, πριν απ� δύ	 ε-
�δ	μάδες, ένα δικαστήρι	 έκρινε �τι
παρα�ιάστηκαν τα εργασιακά δικαιώ-
ματα των 118 αστυν	μικών π	υ παύ-
θηκαν απ� τ	ν Aρ�	ύ και �λ	ι επέ-
στρεψαν στις θέσεις τ	υς.

O
ταν η Eυρώπη αντιμετωπί-
�ει πρ	�λήματα, 	ι Γάλλ	ι
και 	ι Γερμαν	ί αισθάν	-
νται υπ	�ρεωμέν	ι να ενώ-
σ	υν τις δυνάμεις τ	υς.

Aκ�μη και δύ	 ηγέτες με τ�σ	 δια-
�	ρετικές απ�ψεις, �πως 	 πρ�ε-
δρ	ς Zακ Σιράκ και 	 καγκελάρι	ς
Xέλμ	υτ K	λ, παρ	υσιά�	νται έτ	ι-
μ	ι, τ	υλά�ιστ	ν απ’ �σ	 διε�άνη
απ� τις απ	στ	λές τ	υς στη διακυ-
�ερνητική π	υ άρ�ισε ήδη στ	 T	-

ρίν	, να σ�ηματίσ	υν μια συμμα�ία
περισσ�τερ	 αρραγή απ� 	π	ιαδή-
π	τε άλλη στ	 παρελθ�ν. 

Oι θέσεις των δύ	 ανδρών, �πως
παρ	υσιάστηκαν στ	 T	ρίν	, θα
μπ	ρ	ύσαν να εί�αν γρα�εί απ�
τ	ν ίδι	 άνθρωπ	. T	 μυστικ� της
νέας σύμπν	ιας και της ενίσ�υσης
τ	υ γαλλ	γερμανικ	ύ ά�	να, είναι
η «υπανα�ώρηση» της Γερμανίας,
τ	υλά�ιστ	ν στη διάρκεια της δια-
κυ�ερνητικής, σε σ�έση με την 	-
μ	σπ	νδιακή Eυρώπη. M	λ	ν�τι 	
καγκελάρι	ς K	λ ε�ακ	λ	υθεί να
	ραματί�εται μια Eυρώπη στ	 πρ�-
τυπ	 της 	μ	σπ	νδιακής Γερμα-
νίας, αναγνωρί�ει �τι, υπ� τις πα-
ρ	ύσες συνθήκες, 	 πρ�εδρ	ς Σι-
ράκ εκ�ρά�ει την «πραγματικ�τη-
τα» και �τι 	 δ	γματισμ�ς είναι εις
�άρ	ς της �ώρας τ	υ. 

Eίναι σα�ές �τι 	ι στ��	ι των
δύ	 ανδρών δια�έρ	υν κατά π	λύ:
O πρ�εδρ	ς Σιράκ θέλει να κατα-
στήσει τ	 γαλλικ� �ράγκ	 ε�ίσ	υ ι-
σ�υρ� με τ	 γερμανικ� μάρκ	, 	
καγκελάρι	ς K	λ επιδιώκει την π	-
λιτική ένωση της Eυρώπης. Ωστ�-
σ	, εκ�ρά�	υν 	 ένας τις απ�ψεις
τ	υ άλλ	υ �ταν υπ	στηρί�	υν �τι η
ν	μισματική ένωση είναι η απαραί-
τητη πρ	ϋπ�θεση της 	ικ	ν	μικής
ανάπτυ�ης, ακ�μη και της αντιμε-
τώπισης της ανεργίας, π	υ σήμερα

απ	τελεί τ	 μεί�	ν πρ��λημα, κυ-
ρίως της Γερμανίας. Oι δυσκ	λίες
άλλωστε τ	υ καγκελαρί	υ να πεί-
σει τ	υς συμπατριώτες τ	υ να απ	-
δε�θ	ύν τ	 «Eυρώ» �αίνεται πως
�επερνι	ύνται. T	υλά�ιστ	ν αυτή
είναι η «ανάγνωση», εκ μέρ	υς των
�ριστιαν	δημ	κρατών, της απ	τυ-
�ίας των σ	σιαλδημ	κρατών στις
πρ�σ�ατες περι�ερειακές εκλ	γές
να ε�ασ�αλίσ	υν την υπ	στήρι�η
των Γερμανών στ	ν αγώνα τ	υς ε-
ναντί	ν της 	ικ	ν	μικής και ν	μι-
σματικής ένωσης. 

H εκλ	γή τ	υ Σιράκ στη γαλλική
πρ	εδρία εί�ε πρ	καλέσει αρκετές

ανησυ�ίες. Ήταν γνωστή η κριτική
τ	υ για την Eυρώπη, �πως και η α-
πρ	θυμία με την 	π	ία ψή�ισε υ-
πέρ της Συμ�ωνίας τ	υ Mάαστρι�τ.
Eί�ε επίσης τα�θεί εναντί	ν της ε-
νιαίας ευρωπαϊκής πρά�ης τ	υ
1985, της έντα�ης της Iσπανίας και
της Π	ρτ	γαλίας στην E.E. και της
ν	μισματικής ένωσης. Δεν ήταν
λ	ιπ�ν περίεργ	 π	υ, μετά την ε-
κλ	γή τ	υ, 	ι γκ	λιστές άρ�ισαν να
υπ	στηρί�	υν �τι τ	 «στρατ�πεδ	
K	λ», με τις απ�ψεις τ	υ περί
«σκληρ	ύ πυρήνα» επι�ειρεί να δι-
αιρέσει την Eνωσης. 

Σήμερα, �μως, 	ι δύ	 άνδρες

�ρησιμ	π	ι	ύν την ίδια γλώσσα. Kι
αυτ� δεν σ�ετί�εται μ�ν	 με τ	 γε-
γ	ν�ς �τι 	ι Γερμαν	ί αντικατέστη-
σαν τ	 «σκληρ� πυρήνα» με τ	
«avant garde», ενν	ώντας �τι 	 δυ-
ναμικ�ς πυρήνας δεν πρέπει να εί-
ναι κλειστ�ς αλλά να απ	τελέσει έ-
να μαγνητικ� πεδί	 για τις άλλες
�ώρες. Eίναι πρ	�ανές �τι 	 κ. K	λ
είναι σε θέση να επηρεάσει τ	ν κ.
Σιράκ, παρά τ	 αντίθετ	. Έτσι, μάλ-
λ	ν θεώρησε �τι, πρ	ς τ	 παρ�ν, η
υπανα�ώρησή τ	υ είναι 	 καλύτε-
ρ	ς τακτικ�ς ελιγμ�ς για τ	 μέλλ	ν.

The Economist newspaper, London 1996

Σ τ	 κυριλλικ� αλ�ά�ητ	 -και στ	 λατι-
νικ�- μ�ν	 ένα γράμμα �ωρί�ει την
πρώην Eνωση Σ	�ιετικών Σ	σιαλιστι-

κών Δημ	κρατιών απ� την K	ιν�τητα Kυ-
ρίαρ�ων Δημ	κρατιών, π	υ «ιδρύθηκε»
πριν απ� δύ	 ε�δ	μάδες στ	 Kρεμλίν	, με
πρώτ	υς συν	μ	λ�γ	υς τη Pωσία και τη
Λευκ	ρωσία. Aλλωστε για τ	υς Pώσ	υς, ι-
διαίτερα τ	υς ν	σταλγ	ύς της 	ικ	ν	μι-
κής και π	λιτικής σταθερ�-
τητας τ	υ παρελθ�ντ	ς, η
απ	υσία της λέ�ης «σ	σιαλι-
στικών» δεν αλλά�ει την 	υ-
σία τ	υ πράγματ	ς. Oσ	 για
τ	υς Σλά�	υς εθνικιστές, η
σεπτή «γαμήλια» τελετή, την 	π	ία ευλ�-
γησε 	 πατριάρ�ης Aλέ�ι	ς B΄ στην αίθ	υ-
σα τ	υ Aγί	υ Γεωργί	υ, ήταν σα�ής, �σ	
και τα λ�για τ	υ πρ	έδρ	υ Mπ�ρις Γέλ-
τσιν: «Tα παι�νίδια αυτών π	υ αμ�ισ�η-
τ	ύν τη δημ	κρατικ�τητα των λαών μας
και επι�ειρ	ύν να μας απ	μ	νώσ	υν, είναι
απαράδεκτα».

O πρ�εδρ	ς της Λευκ	ρωσίας, Aλε�ά-
ντερ Λ	υκασένκ	, μίλησε για δύ	 έθνη
π	υ θα «π	ρευθ	ύν μα�ί πρ	ς την ευημε-
ρία και τ	 νέ	 αιώνα». Oσ	ν α�	ρά την
ευημερία, σύμ�ωνα με τ	υς 	ικ	ν	μ	λ�-
γ	υς, η συνθήκη μάλλ	ν θα ενισ�ύσει 	ι-
κ	ν	μικά τη Λευκ	ρωσία, ενώ αντίθετα θα
επι�έρει τεράστι	 	ικ	ν	μικ� κ�στ	ς για
τη Pωσία. Oι ίδι	ι 	ι Λευκ	ρώσ	ι αντίπα-
λ	ι τ	υ πρ	έδρ	υ Λ	υκασένκ	, 	 	π	ί	ς
κάθε άλλ	 παρά δημ	�ιλής είναι στη �ώ-
ρα τ	υ –	ύτε 	 πρ�εδρ	ς Γέλτσιν, άλλω-
στε, διανύει περί	δ	 δημ	τικ�τητας– τ	ν
κατηγ	ρ	ύν για καιρ	σκ	πισμ� και �τι
«θυσίασε την ανε�αρτησία της �ώρας
στην παρασιτική �ιλ	δ	�ία τ	υ να επιλύ-
σει τα πρ	�λήματα π	υ αντιμετωπί�	υμε,
εις �άρ	ς της Pωσίας».

H συνθήκη, απαραίτητ	ς �ρ	ς της 	π	ί-
ας είναι η διατήρηση της κυριαρ�ίας, της
ανε�αρτησίας και της εδα�ικής ακεραι�-
τητας των δύ	 �ωρών, πρ	�λέπει κ	ινή ε-
�ωτερική π	λιτική, την απ� κ	ιν	ύ �ρ	ύ-
ρηση των συν�ρων, κ	ινή αντιμετώπιση
τ	υ 	ργανωμέν	υ εγκλήματ	ς και την απ�

κ	ιν	ύ �ρήση της «στρατιωτικής υπ	δ	-
μής». Ωστ�σ	, 	ι 	ικ	ν	μικές παράμετρ	ι
της συμ�ωνίας παρ	υσιά�	υν κάπ	ια πρ	-
�λήματα. Σύμ�ωνα με τ	 κείμεν	, τ	ν ε-
π�μεν	 �ρ�ν	 θα καταρτιστεί κ	ινή π	λιτι-
κή �σ	ν α�	ρά τ	 ν�μισμα, τις πιστώσεις
και τ	ν πρ	ϋπ	λ	γισμ�, «με στ��	 τη δη-
μι	υργία εκείνων των συνθηκών π	υ θα ε-
πιτρέψ	υν τη ν	μισματική ένωση». Tην

πρ	ηγ	ύμενη �	ρά π	υ έγι-
νε παρ�μ	ια απ�πειρα, η
Kεντρική Tράπε�α της Pω-
σίας ε�έ�ρασε σα�έστατα
τις επι�υλά�εις της για τ	
κ�στ	ς της ν	μισματικής έ-

νωσης. Aλλωστε τ	 ρ	ύ�λι, σε σ�έση με τ	
υπερπληθωρισμέν	 ν�μισμα της Λευκ	ρω-
σίας, θεωρείται «σκληρ�» ν�μισμα.

Oι δύ	 �μως πρ�εδρ	ι π	υ υπέγραψαν
τη συνθήκη ελά�ιστα ασ�	λήθηκαν με αυ-
τές τις λεπτ	μέρειες. Aντιθέτως, ανακ	ί-
νωσαν πανηγυρικά τη σύσταση ανωτάτ	υ
συμ�	υλί	υ στ	 	π	ί	 θα μετέ�	υν 	ι ίδι-
	ι, 	ι πρωθυπ	υργ	ί των �ωρών τ	υς, 	ι
πρ�εδρ	ι των K	ιν	�	υλίων τ	υς και 	ι
πρ�εδρ	ι των εκτελεστικών επιτρ	πών
τ	υς. Στ	 μετα�ύ, π	λλά �ιλι�μετρα ν	τι�-
τερα, στη B	υλγαρία, �ύπνησαν τα �αντά-
σματα τ	υ παρελθ�ντ	ς, απ� τ�τε π	υ η
�ώρα εθεωρείτ	 η 16η σ	�ιετική Δημ	-
κρατία. H πρ�ταση τ	υ πρ	έδρ	υ Γέλτσιν
να συμμετάσ�ει η B	υλγαρία στη νέα 	ι-
κ	ν	μική ένωση των πρώην σ	�ιετικών
Δημ	κρατιών, πρ	κάλεσε θύελλα αντι-
δράσεων στη Σ��ια και απειλεί με κυ�ερ-
νητική κρίση τη �ώρα. O αντικ	μμ	υνι-
στής πρ�εδρ	ς Zέλι	υ Zέλε�, κατηγ�ρη-
σε εμμέσως, πλην σα�ώς, τ	ν πρώην κ	μ-
μ	υνιστή  πρωθυπ	υργ�, Zαν Bιντέν	�,
για μυστικές συν	μιλίες με τη M�σ�α.

M	λ	ν�τι η B	υλγαρία επιθυμεί να ε-
ντα�θεί στην Eυρωπαϊκή Eνωση, η παλαιά
κ	μμ	υνιστική �ρ	υρά αντιτίθεται στην
	π	ιαδήπ	τε σ�έση της �ώρας με τ	
NATO και στηρί�ει τις θέσεις τ	υ πρ	έ-
δρ	υ Γέλτσιν εναντί	ν της διεύρυνσης
της Aτλαντικής Συμμα�ίας στις �ώρες τ	υ
πρώην Συμ�ών	υ της Bαρσ	�ίας.

Σ�έση στ�ργής Σιράκ – K�λ
Oι θέσεις τ�υς στη διακυ�ερνητική θα μπ�ρ�ύσαν να εί�αν γρα!εί απ� τ�ν ίδι� άνθρωπ�

O καγκελάρι
ς K
λ και 
 πρεδρ
ς Σιράκ εκ�ρά�
υν 
 ένας τις απψεις τ
υ άλλ
υ ταν υπ
στηρί�
υν τι η ν
μισμα-
τική ένωση είναι η απαραίτητη πρ
ϋπθεση για την 
ικ
ν
μική ανάπτυ�η αλλά και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Kίνηση Γέλτσιν για
επανένωση Σλά�ων

Iδρύθηκε K�ιν�τητα Kυρίαρ�ων Δημ�κρατιών
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K O I N Ω N I A
Kαλ�στημένα κυκλώματα λυμαίν�νται εγκαταλελειμμένα 

μ�ναστήρια και αλειτ�ύργητες εκκλησιές δι��ετεύ�ντας 
στ� εμπ�ρι� ακ�μη και σκεύη της Aγίας Tράπε�ας.

Bυ�αντινές εικ�νες
λεία αρ�αι�καπήλων

Δεκάδες εκκλησιαστικ�ί θησαυρ�ί �επ�υλι�ύνται στ� ε�ωτερικ�

� τηλε�ώνημα έγινε σε κε-
ντρικ� �εν�δ��εί� των Aθη-
νών. Στη σ�υίτα αριθ...  � κ.
«X» περίμενε έ��ντας εκθέ-
σει την πραμάτεια τ�υ σε �-

λ�υς τ�υ �ώρ�υς τ�υ δωματί�υ. Eι-
κ�νες! Eνας αμύθητ�ς θησαυρ�ς
μισ�κρυμμέν�ς στις κ�υ�έρτες και
τα σεντ�νια τ�υ �εν�δ��εί�υ, ά�η-
ναν και τ�ν πι� ανίδε� να καταλά-
�ει �τι η διαπραγμάτευση π�υ μ�-
λις τώρα άρ�ι�ε θα ήταν μάλλ�ν
σκληρή αλλά και π�λύ απ�δ�τική...

Σκηνή αγ�ραπωλησίας, απ� τις πλέ-
�ν συνηθισμένες για τ�υς γνωρί��-
ντες, με αντικείμεν� μια π�λύτιμη
π�λιτιστική παρακαταθήκη, τις �υ-

�αντινές μας εικ�νες, τις �π�ίες η
συστηματική λεηλασία των μ�νών
και των εκκλησιών μας  κατέστησε
αγαθ� εν ανεπαρκεία. Aν και �ι ει-
κ�νες π�τέ δεν έπαψαν να αντιμε-
τωπί��νται απ� τ� λα� μας ως αντι-

κείμενα λατρείας, τα τελευταία
�ρ�νια εισέ�αλαν στα σπίτια των
νε�ελλήνων και ως έργα τέ�νης. H
«ν�μιμη» αγ�ρά των �υ�αντινών ει-
κ�νων είναι μάλλ�ν κ�ρεσμένη.
Δεν είναι άλλωστε τυ�αί� τ� γεγ�-
ν�ς �τι ένας απ� τ�υς μεγαλύτε-
ρ�υς, αν ��ι � μεγαλύτερ�ς, �ίκ�ς
δημ�πρασιών στη �ώρα μας, �ι
«Christie’s» δεν δημ�πρατ�ύν εικ�-
νες στην Eλλάδα ακρι�ώς επειδή �
κατάλ�γ�ς των έργων είναι μάλλ�ν
περι�ρισμέν�ς έως �τω��ς.

Mετα�υ�αντιν
 μνημεί καταρρέει
H ιερά Mνή Aγίας Tριάδς στην K�άνη περιμένει μάταια κρατική αρωγή

E να μνημεί� μ�ναδικής σημασίας
για την εκκλησιαστική αρ�ιτεκτ�-
νική και, κυρίως, την ιστ�ρία της
αγι�γρα�ίας τ�υ τ�π�υ μας �δη-

γείται σε καταστρ��ή. Σπάνιες και α-
�ι�λ�γες τ�ι��γρα�ίες των αρ�ών τ�υ
19�υ αιώνα π�υ κ�σμ�ύν τ� εσωτερικ�
καθ�λικ�ύ μετα�υ�αντινής μ�νής, κιν-
δυνεύ�υν να καταρρεύσ�υν απ� την υ-
γρασία και την έλλειψη συντήρησης.

Πρ�κειται για την Iερά M�νή Aγίας
Tριάδ�ς στ� Z�υπάνι –σημεριν� Πεντά-
λ���– K��άνης, π�υ δεσπ��ει σε μια �-
ρεινή κατά�υτη περι��ή της Δυτικής
Mακεδ�νίας, τ� B�ϊ�, σε υψ�μετρ�
1.010 μέτρων. Aπ�τελεί �αρακτηριστικ�

δείγμα μ�ναστηριακής αρ�ιτεκτ�νικής
τ�υ τέλ�υς τ�υ 18�υ αιώνα –�τίστηκε
στα 1792-1800– αλλά σήμερα «συντη-
ρείται» απ� έναν και μ�ναδικ� ιερέα.
T�ν αρ�ιμανδρίτη Σερα�είμ Mαραγκί-
δη, � �π�ί�ς �ρ�ντί�ει τ� συγκρ�τημα
εδώ και 40 �ρ�νια.

Στις επανειλημμένες εκκλήσεις τ�υ
για τη σωτηρία της M�νής, �ι αρμ�διες
αρ�ές κω�εύ�υν. Tην ευθύνη έ�ει η
περι�ερειακή αρ�αι�λ�γική υπηρεσία η
�π�ία ωστ�σ� είναι επι��ρτισμένη με
δεκάδες άλλα μνημεία και αρ�αι�λ�γι-
κ�ύς �ώρ�υς πέντε ν�μών π�υ �ρή-
��υν επέμ�ασης, συντήρησης και ανα-
σκα�ής. T� �άρ�ς της ευθύνης σηκώ-
νει �υσιαστικά � αρ�ιμανδρίτης Σερα-
�είμ. Zει εκεί με την υπέργηρη μητέρα
τ�υ και αγωνί�εται να αντεπε�έλθει
στις καιρικές συνθήκες. T�υς �ειμερι-
ν�ύς μήνες είναι, συνήθως, απ�κλει-
σμέν�ς απ� τα �ι�νια, τ�υς καλ�καιρι-
ν�ύς υπ�δέ�εται τ�υς επισκέπτες, με-
ριμνά για τη �ιλ��ενία τ�υς και �έ�αια,
ν�ιά�εται �σ� κανείς άλλ�ς για τις τ�ι-
��γρα�ίες π�υ παρ�υσιά��υν σ��αρά
πρ��λήματα απ�λέπισης.

T� καθ�λικ� π�υ κατασκευάστηκε
κατά τα αγι�ρείτικα πρ�τυπα –με κ�γ-
�ες στη ��ρεια και τη ν�τια πλευρά
τ�υ– �ιλ�τε�νήθηκε απ� Xι�ναδίτες
�ωγρά��υς. O τ�ι��γρα�ημέν�ς διάκ�-
σμ�ς, σύμ�ωνα με επιγρα�ή �ρ�ν�λ�-
γείται στ� 1802 κι είναι έργ� τ�υ Mι-
�αήλ απ� τ�υς Xι�νάδες Kαστ�ριάς. Oι
τ�ι��γρα�ίες καλύπτ�υν �λες τις επι-
�άνειες τ�υ καθ�λικ�ύ. Zωγρα�ισμέν�ι
είναι �λ�ι �ι �ώρ�ι: τ�ί��ι, τρ�ύλ�ι,
κ�γ�ες, μέ�ρι και τα �ύλινα δ�κάρια
π�υ υπ��αστά��υν τις θ�λωτές κατα-

σκευές. T� εικ�ν�γρα�ικ� έργ� –ε�ηγεί
η αρ�ιτέκτ�νας κ. &ανθή Σα���π�ύ-
λ�υ– αναπτύσσεται σε πέντε �ώνες.
Στην πρώτη εικ�νί��νται �λ�σωμ�ι άγι-
�ι κι ακ�λ�υθ�ύν άγι�ι σε στηθάρια,
σκηνές απ� τη �ωή τ�υ Xριστ�ύ, απει-
κ�νίσεις παρα��λών π�υ καταλήγ�υν
και πάλι σε σκηνές απ� τη �ωή τ�υ Xρι-
στ�ύ.

H α�ία της M�νής δεν �ρίσκεται μ�-
ν�ν στις τ�ι��γρα�ίες. T� πέτριν� κτί-
σμα είναι π�λύ κ�μψ� κι �πως �αίνεται,
�ι Z�υπανιώτες κτίστες και �ι Xι�ναδί-
τες αγι�γρά��ι ά�ησαν ένα απ� τα κα-
λύτερα δείγματα της δ�υλειάς τ�υς.
A�ι�λ�γα είναι επίσης τα λιθανάγλυ�α
–παραστάσεις σε πέτρα– π�υ κ�σμ�ύν
τις �ψεις τ�υ μνημεί�υ, τ� �υλ�γλυπτ�
τέμπλ� π�υ �ιλ�τε�νήθηκε τ� 1802 και
�ι πτέρυγες των κελιών, �αρακτηριστι-
κά δείγματα της μ�ναστηριακής αρ�ιτε-
κτ�νικής τ�υ 19�υ αιώνα.

Eντ�να πρ��λήματα απ� την υγρασία
στις τ�ι��γρα�ίες, ιδιαίτερα στ�υς θ�-
λ�υς, εμ�ανίστηκαν πριν απ� δεκαπέ-

ντε �ρ�νια αλλά επεμ�άσεις δεν έγιναν
λ�γω έλλειψης �ρημάτων. Συντηρήθηκε
μ�ν�ν η στέγη ενώ εργασίες απ�κατά-
στασης πρέπει να γίν�υν και στ� καθ�-
λικ� εν�ς μ�ναστηρι�ύ π�υ σώ�εται δί-
πλα απ� την I.M. Aγίας Tριάδ�ς. Eίναι
μια μικρή μ�ν��ωρη εκκλησία των
Tριών Tα�ιαρ�ών, �ωρίς εσωτερική δια-
κ�σμηση π�υ �τίστηκε με ντ�πια πέτρα.

T� πακέτ� Nτελ�ρ έδωσε τ�ν τελευ-
ταί� καιρ� τη λύση και τ� έργ� θα �ρη-
ματ�δ�τηθεί με 15 εκατ�μμύρια δρα�-
μές. Hδη συντάσσεται η απαιτ�ύμενη
μελέτη επέμ�ασης απ� την αρμ�δια
αρ�αι�λ�γική υπηρεσία της Bέρ�ιας.
Eτσι τ� έργ� της συντήρησης, δια�ε-
�αιώνει η κ. Σα���π�ύλ�υ πρ�κειται να
αρ�ίσει σύντ�μα.

O αρ�ιμανδρίτης Σερα�είμ ωστ�σ�
είναι επι�υλακτικ�ς και στέλνει τ� μή-
νυμά τ�υ σε κάθε κατεύθυνση: «Aν δεν
γίνει άμεση επέμ�αση �ι τ�ι��γρα�ίες
δεν πρ�κειται να αντέ��υν δεύτερ�
�ειμώνα...». T� ερώτημα είναι: �ι αρμ�-
διες αρ�ές θα πρ�λά��υν;

H Aσ�άλεια Aθηνών υπ�στηρί�ει �-
τι κάθε �ρ�ν� κατάσ��νται τ�υ-
λά�ιστ�ν 80-100 εικ�νες διακι-

ν�ύμενες σε παράν�μες δ�σ�ληψίες,
ενώ απ�τελεί κ�ιν� μυστικ� �τι στην
Aμερική, την Γερμανία την Γαλλία και
την Iταλία �ι �υ�αντινές εικ�νες γίν�-
νται ανάρπαστες. 

Aν και �ι �υ�αντινές εικ�νες είναι
πλέ�ν σπάνιες, λέει � κ. Γιώργ�ς T�ά-
λας, διευθυντής τ�υ Tμήματ�ς Aρ�αι-
�καπηλίας της Aσ�άλειας Aθηνών, τα
τελευταία πέντε �ρ�νια έ��υν κατα-
σ�εθεί 350 εικ�νες, η α�ία των �π�ίων
δεν κ�στ�λ�γείται. Oι παρα�άσεις επι-
σημάνθηκαν λίγ�-π�λύ στ� σύν�λ�
της Hπειρωτικής Eλλάδας αλλά και
στη νησιωτική �ώρα, με πρ�τεραι�τη-
τα τις α�ύλακτες εκκλησιές και τα μ�-
ναστήρια. 

Oι κλέ�τες είναι συνήθως Eλληνες,
άτ�μα π�υ ��υν στην παραν�μία, ενώ
τα τελευταία �ρ�νια στα κυκλώματα
αυτά έ��υν εισ�ωρήσει και Aλ�αν�ί,
στην κατ��ή των �π�ίων έ��υν �ρεθεί
υπέρ��ες εικ�νες (τις έκρυ�αν στα
σπίτια τ�υς �ι Xριστιαν�ί �ταν � Eμ�έρ
X�τ�α απαγ�ρευε τη λειτ�υργία των
εκκλησιών και σήμερα  έ��υν περάσει
στα �έρια «αετ�νύ�ηδων», π�υ τις
π�υλ�ύν �σ�-�σ�). Oι συγκυριακ�ί
κλέ�τες σ’ αυτ� τ�ν �ώρ� είναι ελά�ι-

στ�ι. Δεν έλειψαν �έ�αια και �ι κληρι-
κ�ί π�υ μπήκαν στ�ν πειρασμ�, λέει �
κ. T�άλας. Oλ�ι θυμ�ύνται τ�υς ιερω-
μέν�υς απ� την Πάτρα π�υ πριν απ�
δύ� �ρ�νια συνελή�θησαν «επί τω έρ-
γω», καθώς και τ�ν μ�να�� απ� τ�
Aγι�ν Oρ�ς π�υ μ�σ��π�λ�ύσε έργα
απ� τ�ν ιερ� τ�π�. 

Aν και τ� δίκτυ� των αρ�αι�καπή-
λων είναι π�λύ καλά �ργανωμέν�, η
Aστυν�μία με ένα αρκετά καλά εκπαι-
δευμέν� επιτελεί�, και σε συνεργασία
με την Interpol, έ�ει  κατ�ρθώσει να ε-
��λ�θρεύσει μεγάλες σπείρες. 

«T� κυνήγι των αρ�αι�καπήλων, λέει
� κ. T�άλας, είναι ίσως τ� πι� δύσκ�λ�
γιατί πρ�κειται για αλυσίδα �π�υ �λ�ι
της �ι κρίκ�ι είναι «υγιείς». Oι κλέ�τες
είναι ευυπ�ληπτ�ι επαγγελματίες και
πάνω απ� �λα «καθαρ�ί». Στις  επι�ει-
ρήσεις αυτές τ� πι� ακρι�� πράγμα εί-
ναι η πληρ���ρία. Στ�ι�ί�ει π�λύ, αλλά
�ωρίς αυτήν δεν γίνεται τίπ�τε». 

T� πρ��λημα είναι �τι τα μέσα π�υ
υπάρ��υν στη διάθεση της Eλληνικής
Aστυν�μίας είναι περι�ρισμένα. Oι
«κλέ�τες» είναι εύπ�ρ�ι, έτσι μπ�-
ρ�ύν και ε��πλί��νται καλά. H παραν�-
μία γεννά εύκ�λα τ� �ρήμα και τ� δια-
θέτει εύκ�λα για τ�ν ε��πλισμ� της.
T� ελληνικ� Δημ�σι� είναι �τω�� και
δύσκαμπτ�.

Xωρίς να αμ�ισ�ητ�ύμε τη
γνησι�τητα των εικ�νων π�υ
δημ�πρατ�ύνται σε δημ�πρα-
σίες μεγάλων και «διαπιστευμέ-
νων» στ�ν εικαστικ� �ώρ�
«γκαλερί», πρέπει να �μ�λ�γή-
σ�υμε �τι � μεγάλ�ς αριθμ�ς
εικ�νων κυκλ���ρεί στη αγ�ρά
απ� παράν�μα κανάλια. Kαλ�-
στημένα κυκλώματα λυμαίν�-
νται τα εγκαταλελειμμένα μ�-
ναστήρια και τις αλειτ�ύργητες
εκκλησιές δι��ετεύ�ντας στ�
εμπ�ρι� ακ�μη και τα σκεύη
της Aγίας Tράπε�ας. Δεν έ�ει
περάσει π�λύς καιρ�ς απ� τ�τε
π�υ ήλθε στ� �ως η περίπτωση
της 50�ρ�νης δικηγ�ρ�υ στη
Θεσσαλ�νίκη, στην κατ��ή της
�π�ίας �ρέθηκε ένας �ύλιν�ς
σταυρ�ς Aγίας Tράπε�ας, μή-
κ�υς 1,5 μ., τρεις �υλ�γλυπτ�ι
σταυρ�ί Eυλ�γίας καθώς και
αρκετές εικ�νες δια��ρων δια-
στάσεων. Eνώ �ι �ωνές αγω-
νίας απ� τα νησιά τ�υ Aιγαί�υ
πληθαίν�υν απελπιστικά.

Oι εκκλησιές μας �εγυμνών�-
νται. Oσες π�λύτιμες εικ�νες έ-
μειναν �ε�ασμένες στα πρ�-
σκυνητάρια, γίν�νται στ���ς
ληστών π�υ ανεν��λητ�ι σ�ε-
δ�ν «�τυπ�ύν» και �υγαδεύ�υν
στ� ε�ωτερικ�   ανεκτίμητ�υς
θησαυρ�ύς της �ρθ�δ��ίας.

Για παράδειγμα στην I�, τ�ν

«αιγι�πελαγίτικ� Mυστρά», �ι
κλ�πές των �υ�αντινών εικ�-
νων απ�τελ�ύν ένα κακ� πρ�η-
γ�ύμεν� π�υ �ι κάτ�ικ�ι και �ι
τ�πικές αρ�ές δεν �άν�υν ευ-
καιρία να τ� καταγγέλλ�υν και
να τ� υπενθυμί��υν στ�υς «αρ-
μ�δί�υς».

«Oι εκκλησίες μας ρήμα�αν,
λέει � δήμαρ��ς I�υ κ. Γιώργ�ς
Π�υσαί�ς, σπ�υδαίες εικ�νες
�ωγρα�ισμένες απ� ε��ριστ�υς
Kρήτες καλλιτέ�νες την επ��ή
της T�υρκ�κρατίας α�αιρέθη-
καν απ� τ�υς τ�π�υς λατρείας
μέσα σε μία νύ�τα. Σήμερα, με-
τά τις κλ�πές τ�υ ’90, τις εκ-
κλησίες τις �υλάνε �ι κάτ�ικ�ι.
Kάθε �ικ�γένεια έ�ει αναλά�ει
και απ� μία εκκλησία,  αλλά
γνωρί��υμε καλά πως αν εμ�α-
νισθ�ύν αδίστακτ�ι αρ�αι�κά-
πηλ�ι, �πλισμέν�ι, κανείς δεν
θα μπ�ρέσει να τ�υς εμπ�δίσει.
H πρ�ταση π�υ έ��υμε καταθέ-
σει στ�υς αρμ�δί�υς και α��ρά
στη δημι�υργία εν�ς μ�υσεί�υ
�υ�αντινής τέ�νης μέσα στην
πι� �μ�ρ�η εκκλησία στη �ώρα
τ�υ νησι�ύ μας, μένει εδώ και
�ρ�νια ανα�ι�π�ίητη και π�λύ
����ύμεθα �τι �ι πρωτ���υ-
λίες θα λη�θ�ύν �ταν θα είναι
πια π�λύ αργά και θα έ��υμε
�άσει �λα τα π�λύτιμα ί�νη μιας
εικαστικής σ��λής π�υ έσ�ησε

παίρν�ντας μα�ί της τα υπέρ�-
�α μυστικά της».

Tα τελευταία πέντε �ρ�νια
π�υ άν�ι�αν τα σύν�ρα με την
Aλ�ανία, λέει � ντεντέκτι� κ.
Γιώργ�ς Tσ�ύκαλης, �ι εικ�νες
περίσσεψαν στα στέκια της πα-
ραν�μίας. Mπ�ρ�ύμε να π�ύμε
ανεπι�ύλακτα �τι τ� 30-40%
των εικ�νων π�υ κυκλ���ρ�ύν
αυτή τη στιγμή πρ�έρ��νται α-
π� εκεί. Eίναι άριστα συντηρη-
μένες και, τ� κυρι�τερ�, πω-
λ�ύνται αντί πινακί�υ �ακής.
Mε 300-400.000 δρα�μές μπ�-
ρεί να απ�κτήσει κανείς πραγ-
ματικά αριστ�υργήματα.

Mια άλλη μεγάλη �δ�ς παρά-
ν�μης εισαγωγής �υ�αντινών
εικ�νων στη �ώρα μας είναι ε-
κείνη π�υ �εκινά απ� τ� Σ���ύ-
μι της Γεωργίας, περνά απ� τη
B�υλγαρία και καταλήγει, μέσω
Kέρκυρας, στην Iταλία.

Aπ� την Iταλία αρ�ί�ει η δια-
κίνηση. Eνδια�έρ�ν συνήθως
εκδηλών�υν �ι Γερμαν�ί, �ι
Γάλλ�ι αλλά και �ι ίδι�ι �ι Iτα-
λ�ί, λέει � κ. Tσ�ύκαλης. Στα
μεγαλύτερα και π�λυτελέστερα
�εν�δ��εία τ�υ Mιλάν�υ, για
παράδειγμα, κάθε πρώτη τ�υ
μην�ς αναρτάται κ�ιν�π�ίηση
για μεγάλη δημ�πρασία εικ�-
νων π�υ λαμ�άνει �ώρα εκεί. T�
50% των εικ�νων π�υ δημ�-

πρατείται πρ�έρ�εται απ� την
Eλλάδα.

Στη �ώρα μας τα κ�ιν� π�υ α-
γ�ρά�ει εικ�νες έ�ει στην πλει-
�ν�τητά τ�υ �ρήμα αλλά μικρή
σ�έση με τ�ν π�λιτισμ� και την
τέ�νη.

«Δεν έ�ει περάσει π�λύ και-
ρ�ς απ� τ�τε π�υ κυρία περιέ-
γρα�ε τις απαιτήσεις της σε
κλεπταπ�δ��� με τ�ν ε�ής �α-
ρακτηριστικ� τρ�π�: Θέλω τις
καλύτερες π�υ έ�εις (ενν�είται
εικ�νες). Δεν με ν�ιά�ει π�σ�
κάν�υν, θέλω μ�νά�α να είναι
μεγάλες!

Σ’ αυτ� τ� σκ�π� δαπαν�ύν
υψηλ�τατα �ρηματικά π�σά,
λέει � κ. Tσ�ύκαλης. Xωρίς να
επι�ε�αιώσ�υν και να διασταυ-
ρώσ�υν �σα λέει � «έμπ�ρ�ς»,
αγ�ρά��υν σ�εδ�ν με κλειστά
μάτια. Πριν απ� λίγ� καιρ� η
Aσ�άλεια συνέλα�ε τη Λέτα
Mπ�ύ�ι�υ στ� K�υκάκι, την ώρα
π�υ πωλ�ύσε 14 εικ�νες, για τις
�π�ίες �ητ�ύσε 60.000 δ�λάρια,
δηλαδή περίπ�υ 14 εκατ�μμύ-
ρια δρα�μές. Xωρίς πιστ�π�ιη-
τικά εγγυρ�τητας, �ωρίς τίπ�-
τε. Kαι είναι �έ�αι�ν �τι αν δεν
εί�ε πρ�λά�ει να την εντ�πίσει
� υπ��αιν�μεν�ς και να τη
συλλά�ει η δίω�η αρ�αι�καπη-
λίας, �ι εικ�νες αυτές θα κ�-
σμ�ύσαν σήμερα κάπ�ι� σαλ�-

νι. Bέ�αια, �ταν �ι εικ�νες εκεί-
νες κατασ�έθηκαν, �ι ειδικ�ί ε-
κτίμησαν την α�ία τ�υς στα 50
εκατ�μμύρια δρα�μές, γεγ�ν�ς
π�υ δεί�νει �τι ακ�μη και �ι ίδι-
�ι �ι «έμπ�ρ�ι» δεν γνωρί��υν
καλά καλά τι πωλ�ύν.

«Στ� �ρηματιστήρι� της Tέ-
�νης �ι �υ�αντινές εικ�νες ή-
ταν πάντα υπεκτιμημένες», λέει
η κ. Eλισά�ετ Λύρα, managing
director τ�υ �ίκ�υ CHRISTIE’S
στην Eλλάδα. «Aλλα έργα της ί-
διας περι�δ�υ πωλ�ύνται π�λύ
ακρι��τερα απ� τις εικ�νες, αν
και απ�τελ�ύν �λα συλλεκτικά
και μ�υσειακά κ�μμάτια. Eν
τ�ύτ�ις τα τελευταία �ρ�νια τ�
ενδια�έρ�ν για τις �υ�αντινές
εικ�νες σε παγκ�σμι� επίπεδ�
είναι αυ�ημέν�. Oι συλλέκτες
ενδια�έρ�νται για τις εικ�νες
τ�υ 13�υ, 14�υ και 15�υ αιώνα
και �ι πλέ�ν περι�ήτητες είναι
της Kρητικής Σ��λής. Στ� ε�ω-
τερικ� συναντάμε π�λύ συ�νά
ελληνικές εικ�νες �ι �π�ίες εί-
�αν �ιλ�τε�νηθεί κατά τη διάρ-
κεια των �υ�αντινών και μετα-
�υ�αντινών �ρ�νων με την πρ�-
θεση ε� αρ�ής να πωληθ�ύν
στην αλλ�δαπή. Γεγ�ν�ς π�υ α-
π�δεικνύει τ� ενδια�έρ�ν π�υ
υπήρ�ε απ� τ�τε για τις �υ�α-
ντινές εικ�νες».

Oσες π�λύτιμες εικ�νες έμειναν �ε�ασμένες στα πρ�σκυνητάρια γίν�νται στ���ς ληστών. Στη �ωτ�γρα�ία, εικ�νες
π�υ κατασ�έθηκαν

Tης EΦHΣ XATZHΪ·ANNIΔOY 

H εκκλησία είναι αγι�γρα�ημένη �λ�κληρη εσωτερικά και απ�τελεί σπάνι�
δείγμα μ�ναστηριακής αρ�ιτεκτ�νικής. Στη �ωτ�γρα�ία τμήμα της ν�τιας �ψης.

Tης EΛENHΣ X. ΛAM°A

Kλέ�τες και αστυν
μι

T
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K O I N Ω N I A
Πιστ�π�ιητικ
 γνώσεων και επαγγελματικής εμπειρίας
ανε�άρτητα απ
 τίτλ�υς, πρ�ϋπηρεσία και 
απ�λυτήρια πρ�ετ�ιμά�ει τ� υπ�υργεί� Παιδείας.

Στη σύντ�μη συν�μιλία
μας � κ. Παπαδάκης εντ�πί-
�ει τ�υς λ�γ�υς για τ�υς �-
π�ί�υς η εικ�να της �ώρας
μας έ�ει δυσμενώς αλλά�ει
τα τελευταία �ρ�νια στις
HΠA,  επισημαίνει μερικές
απ� τις αιτίες των δεινών
της ελληνικής τριτ��άθμιας
εκπαίδευσης
π ρ � � ω ρ ώ -
ντας ωστ�σ�
και σε κάπ�ι-
ες πρ�τάσεις για τη �ελτίω-
σή τ�υ, αλλά και σε μια α-
ν�ι�τή πρ�σκληση πρ�ς τ�ν
πρύτανη τ�υ Π�λυτε�νεί�υ
κ. N. Mαρκάτ�.

– Λέγεται 	τι ενώ �ι
Eλληνες συ�νά διαπρέ-
π�υν στ� ε�ωτερικ	, στη
�ώρα τ�υς δεν α�ι�π�ι-
�ύν παρά στ� ελά�ιστ�
τις δυνατ	τητές τ�υς.
Eίναι, κατά τη γνώμη
σας, �ι συνθήκες της Eλ-
λάδ�ς π�υ δεν τ� επι-
τρέπ�υν ή τα κίνητρα
τ�υ ε�ωτερικ�ύ ισ�υρ	-
τερα για την ικαν�π�ίση
πρ�σωπικών �ιλ�δ��ιών;

Πέραν της συναισθηματι-
κής πλευράς –� Eλληνας
θέλει πάντα να διακρίνεται
και να πρ��άλλει την κατα-
γωγή τ�υ στ� ε�ωτερικ�–
δύ� πρωτ�γενείς παράγ�-
ντες επιτυ�ίας π�υ θέλω να
επισημάνω είναι η κατάλλη-
λη υπ�δ�μή και τα ισ�υρά
κίνητρα. Σε σ�έση με την υ-
π�δ�μή, η αμερικανική κυ-
�έρνηση παρ�τρυν�μενη α-
π� τ�υς ψη#�#�ρ�υς και

τις μεγάλες εταιρείες διαρ-
κώς απλ�π�ιεί τη γρα#ει�-
κρατικ� της σύστημα, με α-
π�τέλεσμα την εντυπωσια-
κή αύ�ηση ��ι μ�ν� της ε-
θνικής, αλλα και πρ�σωπι-
κής παραγωγικ�τητας. Πι� ι-
σ�υρή �μως απ� υλικά και
�ικ�ν�μικά κίνητρα –τα �-

π�ία υπάρ-
��υν ε�άλ-
λ�υ σε κάθε
κράτ�ς– εί-

ναι η αίσθηση π�υ πάντα εί-
�α στην Aμερική, �τι δηλα-
δή η κ�ινωνία δεν θέτει �-
ρια στ� τι μπ�ρεί καπ�ι�ς να
δημι�υργήσει και �τι τα �-
ρια τ�υ καθεν�ς ε�αρτώνται
και μ�ν�ν απ� τις πρ�σωπι-
κές τ�υ ικαν�τητες, την α-
ντ��ή και επιμ�νή τ�υ
στ�ύς στ���υς τ�υ.

– Π	σ� !�ηθάει ή π	σ�
δυσ�εραίνει τ� να είσαι
Eλληνας και να επιθυ-
μείς να διαπρέψεις στ�
ε�ωτερικ	;

Oι Eλληνες έ��υν καλή
#ήμη στην Aμερική, �τι εί-
ναι τίμι�ι, αν�ι�τ�καρδ�ι,
#ιλ�τιμ�ι και εργατικ�ί.
T�υς ��ηθάει �τι έ��υν έμ-
#υτη μέσα τ�υς την πειθαρ-
�ία σκέψεως, την επιμ�νή
στ�υς στ���υς και τη συνε-
�ή πρ�σπάθεια. Tα απ�τελέ-
σματα ωστ�σ� θα ήταν ακ�-
μη πι� εντυπωσιακά, εαν υ-
π�στηρί��νταν αμ�ι�αία ως
μέλη μιας ενωμένης εθνι-
κής κ�ιν�τητας, καθώς αυ-
τ� ν�μί�ω είναι τ� μέγαλ�
μει�νέκτημα της ελληνικής

�μ�γένειας εν συγκρίσει με
την �μαδική υπ�στήρι�η άλ-
λων εθνικών μει�ν�τήτων.

– H ελληνική �μ�γένεια
έ�ει π�λλές ��ρές �αρα-
κτηριστεί και με τη θετι-
κή και με την αρνητική
ένν�ια ως ισ�υρ	 π�λιτι-
κ	 λ	μπυ. Πιστεύετε 	τι
τ� λ	μπι αυτ	 επηρεά#ει
την εικ	να της �ώρας
μας στην Aμερική, κι αν
ναι π�ύ ��είλεται τ� γε-
γ�ν	ς 	τι υπάρ�ει σήμε-
ρα διά�υτη η αίσθηση
πως αυτή θα μπ�ρ�ύσε
να είναι απ	 κάθε άπ�ψη
π�λύ καλύτερη; 

Tα διά#�ρα λ�μπι �ρησι-
μ�π�ι�ύνται και �ρηματ�δ�-
τ�ύνται απ� εταιρείες, �ρ-
γανώσεις, πανεπιστήμια ή
και απ� �ένα κράτη, ως επί-
σημ�ι μη�ανισμ�ί επιρρ�ής
στ�ν π�λιτικ� �ώρ� και την
αμερικανική κυ�ερνήση. H
αλήθεια είναι δυστυ�ώς �τι
η ελληνική �μ�γένεια δεν α-
π�τελεί ισ�υρ� π�λιτικ� λ�-
μπι στην Aμερική. Σε σύ-
γκριση μάλιστα με άλλα
κράτη, συμπεριλαμ�αν�μέ-
νης και της T�υρκίας θα ’λε-
γα �τι εκτ�ς κάπ�ιων μεμ�-
νωμένων πρ�σπαθειών –της
AXEΠA και τ�υ ελλην�αμε-
ρικανικ�ύ ινστιτ�ύτ�υ– τ�
λ�μπι της ελληνικής �μ�γέ-
νειεας είναι σ�εδ�ν ανύ-
παρκτ�. 

Mε άλλα λ�για ��ι μ�ν�
δεν υπάρ�ει κεντρική �άρα-
�η π�λιτικής γραμμής, αλλά
�ύτε καν απλ�ς συντ�νι-

σμ�ς ενεργειών. Mε απ�τέ-
λεσμα π�λλ�ί σημαντικ�ί
#�ρείς της αμερικανικής
δημ�σιας κ�ινής γνώμης να
τα�θ�ύν πρ�σ#άτως κατά
της ελληνικής θέσης στ�
Mακεδ�νικ� ή και στ� πρ�-
σ#ατ� επεισ�δι� με την
T�υρκία, ενώ θα ήταν δυνα-
τ�ν με σ�ετικά μέτριες δα-
πάνες, �ρησιμ�π�ιώντας για
παράδειγμα σύντ�μα δια#η-
μιστικά μηνύματα, παράλλη-
λα με συνεντεύ�εις ε�ε��-
ντων Eλλήνων της Aμερικής
σε σ��αρά talk shows, να
πληρ�#�ρηθεί κατάλληλα
και να επηρεαστεί θετικά η
δημ�σια κ�ινή γνώμη στις
HΠA. Kι αυτ� δι�τι ενώ είναι
�έ�αια γνωστ� �τι στ� πλαί-
σι� της Eυρωπαϊκής Eνω-
σης η Eλλάδα έ�ει πρ��ω-
ρήσει τα τελευταία �ρ�νια,
ωστ�σ� υπάρ�ει θα έλεγα
στην Aμερική η αίσθηση
πως η �ώρα μας ε�ακ�λ�υ-
θεί να υστερεί έναντι των
άλλων κρατών της Eυρώπης
και �τι μάλιστα τ� �άσμα

αυτ� –�ικ�ν�μικ� κυρίως–
αντί να γε#υρώνεται, αυ�ά-
νεται. 

– Π�ύ ν�μί#ετε 	τι πά-
σ�ει σήμερα η τριτ�!άθ-
μια πανεπιστημιακή εκ-
παίδευση της �ώρας μας
και π�ιες είναι �ι πρ�τε-
ραι	τητες �ι �π�ίες θα
καταστήσ�υν εκ νέ�υ α-
νταγωνιστικά τα ελληνι-
κά πανεπιστήμια με τα α-
ντίστ�ι�α τ�υς στ� ε�ω-
τερικ	;

Σκ�π�ς της ανώτατης εκ-
παίδευσης πρέπει να είναι
να μ�ρ#ώσει τ� καλύτερ�
δυναμικ� μιας �ώρας, �ωρίς
εντ�ύτ�ις να πλημμυρίσει
την επαγγελματική αγ�ρά.
Aυτ�ς είναι λ�γ�ς για τ�ν �-
π�ί� πιστεύω �τι πρ�τεραι�-
τητα πρέπει να δ�θεί στη
σ��αρή επαγγελματική κα-
θ�δήγηση και πρ�σανατ�λι-
σμ� των Eλλήνων μαθητών.
Eίναι ενδεικτικ� �τι στην
Aμερική �ι εγγρα#ές #�ιτη-
τών σε αμερικανικά πανεπι-
στημιακά πρ�γράμματα εί-

ναι άμεσα συνδεδεμένες με
την επαγγελματική �ήτησή
τ�υς π�υ μπ�ρεί να αλλά�ει
ακ�μη και απ� �ρ�ν� σε
�ρ�ν�. Eτσι θα ’λεγα �τι κά-
θε εκπαιδευτικ� σύστημα
�ρειά�εται απαραιτήτως συ-
�νή επαναπρ�σαρμ�γή στις
ανάγκες της «αγ�ράς» κάθε
δύ� με τρία �ρ�νια πρ�κει-
μέν�υ να παραμένει αντα-
γωνιστικ�. Σε άλλη περίπτω-
ση κινδυνεύει να παράγει
«πρ�ϊ�ντα» και γνώσεις �ε-
περασμένες. Mε τα δεδ�μέ-
να αυτά πρ�τεραι�τητες
της ελληνικής πανεπιστη-
μιακής εκπαίδευσης πρέπει
κατά τη γνώμη μ�υ να είναι:
1. Eυελι�ία στην αλλαγή α-
καδημαϊκών πρ�γραμμάτων.
2. Iδρυση ιδιωτικών πανεπι-
στημίων με στ��� τη δημι-
�υργία ανταγωνιστικών
συνθηκών. 3. Kατάλληλα κί-
νητρα για τ�υς καθηγητές
και τ� δι�ικητικ� πρ�σωπικ�
και 4. Kαλύτερη επιλ�γή
στ��ων ερεύνης.

– Yπάρ�ει η δυνατ	τητα

ή σκέ�τεστε να !�ηθη-
σετε απ	 τη νέα σας θέ-
ση τ� Eθνικ	 Mετσ	!ι�
Π�λυτε�νεί�;

Eιλικρινά θα ήθελα π�λύ
να ��ηθήσω με �π�ι�ν τρ�-
π� μπ�ρώ απ� τη θέση μ�υ
τ� Eθνικ� Mετσ��ι� Π�λυ-
τε�νεί�. H πι� σημαντική
συμ��λή μ�υ θα μπ�ρ�ύσε
να είναι η έκθεση τ�υ δι�ι-
κητικ�ύ πρ�σωπικ�ύ τ�υ
EMΠ στα νε�τερα και πι�
σύγ�ρ�να �ργανωτικά συ-
στήματα. Aυτ� μπ�ρεί να
πραγματ�π�ιηθεί π�λύ εύ-
κ�λα. Θα ήμ�υν πρ�θυμ�ς
να πρ�σκαλέσω τ�ν πρύτα-
νη τ�υ EMΠ κ. Nίκ� Mαρκά-
τ� και επιλεγέντα δι�ικητικά
τ�υ στελέ�η στη Φιλαδέλ-
#εια �π�υ μα�ί με τ�υς συ-
νεργάτες μ�υ στ� Nτρέ�ελ
θα μπ�ρ�ύσαμε να τ�υς ει-
σαγάγ�υμε στα «μυστικά»
τ�υ αμερικανικ�ύ πανεπι-
στημί�υ. 

Θα ήθελα �μως αν ήταν
δυνατ�ν να αυ�ήσω και τ�ν
αριθμ� των Eλλήνων #�ιτη-

τών π�υ #�ιτ�ύν στ� πανεπι-
στήμι� τ�υ �π�ί�υ είμαι πρ�-
εδρ�ς. Φανταστείτε �τι πέρσι
λά�αμε αιτήσεις απ� 86
T�ύρκ�υς #�ιτητές εκ των �-
π�ιων δε�θήκαμε τ�υς 32 για
μεταπτυ�ιακές σπ�υδές. Kαι
α�ί�ει να σημειωθεί �τι δεκα-
εννέα απ� αυτ�ύς τ�υς #�ι-
τητές ενισ�ύ�νται �ρηματικά
με πλήρεις υπ�τρ�#ίες διδά-
κτρων απ� τ� τ�υρκικ�
Yπ�υργεί� Παιδείας, αλλά
και �λ�ι �ι υπ�λ�ιπ�ι απ� τ�
Eθνικ� Συμ��ύλι� Παιδείας
της T�υρκίας. 

Aπ� την πλευρά μ�υ για να
διευκ�λύνω την επίτευ�η
τ�υ στ���υ μ�υ να αυ�ήσω
τ�υς Eλληνες #�ιτητές δη-
λώνω δημ�σίως πρ�ς τ�
υπ�υργεί� Παιδείας της
Eλλάδας �τι για κάθε Eλληνα
#�ιτητή π�υ θα στείλ�υν στ�
Nτρέ�ελ τ� πρ�σε�ές έτ�ς
μπ�ρώ να δώσω υπ�τρ�#ία
περί τα δύ� εκατ�μμύρια
δρα�μές τ� �ρ�ν�, δηλαδή
τ� ήμισυ των διδάκτρων τ�υ
πανεπιστημί�υ...

A ν «υπεύθυν�ι π�λίτες είναι �ι
σωστά ενημερωμέν�ι π�λίτες»
σίγ�υρα τ�τε ένα πανεπιστήμι�

«δ�υλεύει» πρ�ς αυτή την κατεύ-
θυνση. H Kύπρ�ς, ένας τ�π�ς με τ�
εθνικ� πρ��λημα να «κ�ιτά» κατά-
#ατσα, καθημερινά, τ�ν κάθε κά-
τ�ικ� αυτ�ύ τ�υ νησι�ύ, �ρειά�εται
τ�υς π�λίτες της να δρ�υν, να πρ�-
�ληματί��νται, να διεκδικ�ύν, να
γνωρί��υν. Nα γνωρί��υν απ� π�ύ
ήρθαν, απ� π�ια στ�ι�εία διαμ�ρ-
#ώθηκε � π�λιτισμ�ς τ�υς, πώς
«λειτ�υργεί» � κ�σμ�ς, π�ιες �ι νέ-
ες τάσεις στην επιστήμη, στη #ιλ�-
σ�#ία. Για �λ�υς αυτ�ύς τ�υς λ�-
γ�υς, η ιδέα τ�υ πανεπιστημί�υ
«�υμων�ταν» για �ρ�νια. T� 1989, έ-
γινε –ν�μ�θετικά– πραγματικ�τητα,
και τ� 1992 δέ�τηκε τ�υς πρώτ�υς
#�ιτητές  τ�υ,   πρ�σωρινά   στα
κτίρια της πρώην Παιδαγωγικής
Aκαδημίας.  Mέ�ρι  πρ�σ#ατα  την
ευθύνη  για  τη  λειτ�υργία  τ�υ εί-
�ε η Πρ�σωρινή Δι�ικ�ύσα Eπιτρ�-
πή, π�υ παρέδωσε στ� Συμ��ύλι�
τ�υ Πανεπιστημί�υ και στη Σύγκλη-
τ�. Πρώτ�ς πρύτανης, � κ. Mιλτιά-

δης Xα��λιάδης, �ικ�ν�μ�λ�γ�ς.
Σήμερα τ� Πανεπιστήμι� έ�ει

τρεις Σ��λές με εννέα Tμήματα και
2.000 #�ιτητές: τη Σ��λή Aνθρωπι-
στικών και K�ινωνι-
κών Eπιστημών με 6
τμήματα, τη Σ��λή
Θετικών και E#αρμ�-
σμένων Eπιστημών με δύ�, και τη
Σ��λή Oικ�ν�μικών Eπιστημών και
Δι�ίκησης με δύ� τμήματα.

E�ει ήδη εγκριθεί ν�μ�θετικά τ�
Π�λυτε�νικ� Tμήμα και πρ�σ#ατα
εγκρίθηκε απ� τη Σύγκλητ� η ίδρυ-
ση Φιλ�σ�#ικής Σ��λής. Aπ� τ�υς
191 διδάσκ�ντες, σε �λες τις �αθμί-
δες, �ι 60 είναι Eλλαδίτες. Eκτ�ς �-
μως απ� τ�υς διδάσκ�ντες και π�λ-
λ�ί #�ιτητές απ� την Eλλάδα πρ�τι-
μ�ύν τ� κυπριακ� Πανεπιστήμι�.
Eκείν� π�υ δεν έ�ει διευκρινιστεί,
�μως, είναι αν θα �ρειαστεί �ι
Eλληνες απ�#�ιτ�ι τ�υ Πανεπιστη-
μί�υ Kύπρ�υ να δώσ�υν ε�ετάσεις
στ� ΔIKATΣA για να αναγνωρίσ�υν
τ� πτυ�ί� τ�υς. Kαι αν συμ�εί κάτι
τέτ�ι�, θα είναι η πρώτη #�ρά π�υ
θα πρέπει �ι Eλληνες #�ιτητές να

ανγνωρί��υν τ� πτυ�ί� της Σ��λής
π�υ θα δηλών�υν μέσω των Γενι-
κών E�ετάσεων...

«Aν �λα πάνε καλά, μέσα στ�
1996 θα μπ�υν τα θε-
μέλια για τη νέα Πανε-
πιστημι�ύπ�λη. Yπάρ-
��υν �λες �ι πρ�ϋπ�-

θέσεις γι’ αυτ�» λέει � κ. Xα��λιά-
δης. H Aθαλάσσα, κ�ντά στη Λευ-
κωσία, είναι � �ώρ�ς π�υ έ�ει επι-
λεγεί για τις νέες εγκαταστάσεις.
E�ει ήδη �λ�κληρωθεί τ� Γενικ�
Xωρ�τα�ικ� Σ�έδι� και έ�ει εγκρι-
θεί � αρ�ικ�ς πρ�ϋπ�λ�γισμ�ς (100
εκατ. λίρες Kύπρ�υ). Mεγάλη σημα-
σία δίνει τ� Πανεπιστήμι� Kύπρ�υ
και στην έρευνα. Aυτή τη στιγμή υ-
πάρ��υν περίπ�υ 100 πρ�γράμματα
και  στην παρ�ύσα ακαδημαϊκή �ρ�-
νιά πρ�τάθηκαν άλλα 30.

Tα πρώτα �ήματα και τα πρώτα 6
�ρ�νια �ωής τ�ύ Πανεπιστημί�υ Kύ-
πρ�υ δεν ήταν �ύτε τ�σ� ρ�δινα
�ύτε �ωρίς συγκρ�ύσεις. Δ�θηκαν
«μά�ες» –απ� τ�ν Tύπ�, τα κ�μμα-
τα, την πανεπιστημιακή κ�ιν�τητα–
στην αρ�ή για τ� π�ια θα είναι η ε-

πίσημη γλώσσα διδασκαλίας, ελλη-
νική ή αγγλική. «Kέρδισαν» �ι... υ-
περασπιστές της ελληνικής. Σήμε-
ρα �ι «μά�ες» συνε�ί��νται σε άλλα
«μέτωπα»: Π�τε θα αρ�ίσει η κατα-
σκευή της Πανεπιστημι�ύπ�λης,
γιατί �ι υπάρ��ντες �ώρ�ι δεν ε-
παρκ�ύν. Π�ια είναι τα κριτήρια ε-
κλ�γής τ�υ πανεπιστημιακ�ύ δα-
σκάλ�υ; Π�σ� μπ�ρ�ύν �ι εκτ�ς
πανεπιστημί�υ #�ρείς (Π�λιτεία,
κ�μματα, Tύπ�ς) να μπερδεύ�νται
στα �ητήματα λειτ�υργίας τ�υ;

Eρωτήματα ��ι αναπάντε�α για έ-
ναν τ�π� με π�λλ�ύς απ�#�ίτ�υς
πανεπιστημίων (απ’ �λα τα μέρη
τ�υ κ�σμ�υ) αλλά, για π�λλά �ρ�-
νια, �ωρίς δικ� τ�υ πανεπιστημιακ�
ίδρυμα, �ωρίς δική τ�υ ακαδημαϊκή
ιστ�ρία. Eρωτήματα για ένα πανεπι-
στήμι� π�υ �ι περισσ�τερ�ι απ�
τ�υς διδάσκ�ντες σ’ αυτ� έλειπαν
στ� ε�ωτερικ� και πρ�σπαθ�ύν τώ-
ρα να εγκλιματιστ�ύν �ανά στ�ν τ�-
π� τ�υς, πείθ�ντας εαυτ�ύς και αλ-
λήλ�υς τι ακρι�ώς μπ�ρεί να σημαί-
νει «ένα πανεπιστήμι� αν�ικτ� στην
κ�ινωνία και τις αντι#άσεις της»...

Eνα πανεπιστήμι
 αν
ι�τ� στην κ
ινωνία
T
 νε
ϊδρυθέν AEI της Kύπρ
υ με αγώνες δημι
υργεί τη δική τ
υ ακαδημαϊκή ιστ
ρία

Tης OΛΓAΣ ΣEΛΛA

Eνα απ� τα σημαντικά επιτεύγματα τ�υ Δρ�ς K. Παπαδάκη, η δημι�υργία τ�υ Kέντρ�υ
Mη�αν�λ�γικών Eρευνών στ� Σινσινάτι, τ� �π�ί� κ�στισε 37 εκ. δ�λ. με π�ρ�υς π�υ συ-
γκέντρωσε � ίδι�ς απ� ιδιωτικές εταιρίες και κρατικ�ύς ��ρείς.

H
ελεύθερη διακίνηση εργα��-
μένων ανάμεσα στις �ώρες
της Eυρωπαϊκής Eνωσης  �ε-
κίνησε τυπικά τ� 1993. Στην
πρά�η �μως η «μετάθεση »

αυτή των εργα��μένων απ� �ώρα σε
�ώρα δεν έλα�ε την αναμεν�μενη έ-
κταση, σύμ#ωνα με στ�ι�εία της E.E.,
α#�ύ συ�νά είναι π�λύ δύσκ�λ� να α-
π�δ�θ�ύν πιστά σε μια άλλη ευρωπαϊ-
κή γλώσσα τα πρ�σ�ντα των εργα��-
μένων, τα πτυ�ία και η επαγγελματική
εμπειρία τ�υς.

Πράγματι, σπάνια �ι εργ�δ�τες είναι
σε θέση να γνωρί��υν τ� ακρι�ές αντί-
κρισμα εν�ς πανεπιστημιακ�ύ πτυ�ί�υ
ή να πρ�σμετρ�ύν με ακρί�εια τα �ρ�-
νια εργασίας κάπ�ι�υ μη πτυ�ι�ύ��υ
υπ�ψη#ί�υ στη δείνα εργασία στη �ώ-
ρα τ�υ. 

Για τ� λ�γ� αυτ� τ� υπ�υργεί� Παι-
δείας, �πως άλλωστε και άλλα ευρω-
παϊκά υπ�υργεία (τ� πρ��λημα είναι
κ�ιν� στα περισσ�τερα κράτη-μέλη

της Eυρωπαϊκής Eνωσης), πρ�σανατ�-
λί�εται να ε#αρμ�σει έναν νέ� θεσμ�,
τ� «�ι�λιάρι�», στ� �π�ί� θα αναγρά-
#�νται �λες �ι  απ�κτηθείσες γνώσεις
απ� τ� πτυ�ί�, �ι γνώσεις απ� IEK ή
Eργαστήρια Eλευθέρων Σπ�υδών, �ι
�ένες γλώσσες, αλλά και άλλες δε�ι�-
τητες και επαγγελματικές εμπειρίες.
Oπως είπε  στην ‘’K’’ � υπ�υργ�ς Παι-
δείας κ. Γ. Παπανδρέ�υ τ� «�ι�λιά-
ρι�», ή «κάρτα», ή «δια�ατήρι� » - δεν
έ�ει ακ�μα απ�#ασισθεί η τελική �ν�-
μασία - θα απ�τελεί τ� απαραίτητ�
«πιστ�π�ιητικ� πρ�σ�ντων» για �λ�υς
τ�υς κατ�ίκ�υς της Eυρωπαϊκής Eνω-
σης π�υ επιθυμ�ύν να εργασθ�ύν στ�
ε�ωτερικ�. 

T� πρ��λημα π�υ πρ�κύπτει είναι
π�ι�ς #�ρέας θα αναλά�ει τ�ν θεσμ�
της πιστ�π�ίησης των πρ�σ�ντων των
εργα��μένων. Oπως επεσήμανε � κ.
Παπανδρέ�υ, � �π�ί�ς εί�ε συνάντηση
στην Aθήνα και για αυτ� τ� θέμα με
την Eπίτρ�π� της Eυρωπαϊκής Eνωσης

για θέματα Παιδείας κ. Eντίθ Kρεσ�ν,
θα υπάρ�ει συνεργασία με τα Eπιμελη-
τήρια και άλλ�υς #�ρείς, �ι �π�ί�ι θα
πρ�σ#έρ�υν την τε�ν�γνωσία. Hδη,
συνέ�ισε � υπ�υργ�ς, έ��υμε έλθει σε
επα#ή με τα Eπιμελητήρια και με άλ-
λ�υς #�ρείς, π�υ
�λέπ�υν θετικά τη
δημι�υργία τ�υ
«�ι�λιαρί�υ». H �-
λη διαδικασία πιστ�π�ίησης, συμπλή-
ρωσε � κ. Παπανδρέ�υ θα είναι υπ�
την επ�πτεία τ�υ Eθνικ�ύ Συμ��υλί�υ
Παιδείας (EΣYΠ).  

H Λευκή Bί�λ�ς ανα#έρει ευκρινώς
την ανάγκη για ένα ατ�μικ� δελτί� δε-
�ι�τήτων: «Eνα τέτ�ι� έγγρα#� θα ε-
πιτρέπει σε κάθε άτ�μ� να γνωστ�π�ι-
εί τις γνώσεις και τις τε�νικές δε�ι�τη-
τές τ�υ καθώς θα τις απ�κτά μία πρ�ς
μία. Σκ�π�ς της ενέργειας αυτής, επι-
σημαίνει, δεν είναι να επιν�ήσει και να
επι�άλει στην Eυρώπη ένα Eνιαί� Δελ-
τί�, αλλά να συμ�άλει στην ανάπτυ�η

τέτ�ιων εργαλείων, για να καταλή�ει
πρ��δευτικά στ�ν πρ�σδι�ρισμ� κ�ι-
νών πρ�τύπων, συμπεριλαμ�αν�μέ-
νων και των διεπαγγελματικών». 

O νέ�ς θεσμ�ς, �πως πρ�κύπτει απ�
τη Λευκή Bί�λ�, θα ��ηθήσει σε μεγά-

λ� �αθμ� άτ�μα
π�υ δεν έ��υν
πτυ�ί� και στερ�ύ-
νται της δυνατ�-

τητας να απ�δεί��υν στ�ν εργ�δ�τη
μια δε�ι�τητά τ�υς στην γραπτή έκ-
#ραση, τη γλώσσα, την επε�εργασία
κειμέν�υ κ.α.   

T� «πρώτ� �ήμα» θα γίνει απ� τ�ν
Oργανισμ� Eκπαίδευσης και Eπαγγελ-
ματικής Kατάρτισης (OEEK), �πως είπε
στην ‘’K’’ � πρ�εδρ�ς τ�υ Oργανισμ�ύ
κ. N�της Mαριάς, καθώς � OEEK έ�ει
ήδη σύστημα πιστ�π�ίησης της επαγ-
γελματικής κατάρτισης των απ�#�ί-
των IEK. Σημειώνεται �τι στ� σύστημα
πιστ�π�ίησης τ�υ OEEK, συμμετέ��υν
εκτ�ς απ� τ�ν Oργανισμ�, κ�ινωνικ�ί

εταίρ�ι (εργ�δ�τες και εργα��μεν�ι),
και Eπιμελητήρια  (Tε�νικ� - Oικ�ν�μι-
κ�, Γεωτε�νικ�). 

Oπως τ�νισε � κ. Mαριάς, η πιστ�π�ί-
ηση �λων των γνώσεων π�υ απ�κτά
δια �ί�υ � κάθε εργα��μεν�ς (εκτ�ς
των πτυ�ίων Tριτ��άθμιας Eκπαίδευ-
σης) θα γίνεται μέσω συγκεκριμέν�υ
συστήματ�ς. Hδη � OEEK έ�ει έλθει σε
επα#ή με τ� αμερικανικ� Πανεπιστή-
μι� Πρίνστ�ν, π�υ διαθέτει τέτ�ι� σύ-
στημα, τ� �π�ί� μπ�ρεί να πρ�σαρμ�-
σθεί στην ελληνική πραγματικ�τητα.
Πώς �μως θα γίνεται η κατάτα�η στ�ν
πίνακα πιστ�π�ίησης και π�σ� απαραί-
τητ� είναι ένα σύστημα ε�ετάσεων;

H διαδικασία της πιστ�π�ίησης θα
γίνεται  σπ�νδυλωτά, ε�ηγεί � κ. Mα-
ριάς, μέσω ε�έτασης. Kαι διευκρινί�ει:
H #ιλ�σ�#ία της πιστ�π�ίησης εστιά-
�εται στ� γεγ�ν�ς �τι απ�μακρυν�μα-
στε απ� την πιστ�π�ίηση τίτλων   για
να πιστ�π�ιήσ�υμε συγκεκριμένες
γνώσεις ατ�μων απ�κτηθείσες σε

Eργαστήρια Eλευθέρων Σπ�υδών, IEK,
#ρ�ντιστήρια �ένων γλωσσών, αλλά
και γνώσεις εμπειρ�τε�νών.

Oπως είπε � πρ�εδρ�ς τ�υ OEEK, α-
κ�μη και η πιστ�π�ίηση των �ένων
γλωσσών κρίνεται απαραίτητ� να γίνε-
ται απ� κρατικ� #�ρέα. O OEEK, �πως
επεσήμανε � κ. Mαριάς, συμμετέ�ει σε
πιλ�τικ� ευρωπαϊκ� πρ�γραμμα π�υ
στ��� έ�ει τη σύντα�η εν�ς εντύπ�υ
με την �ν�μασία ‘’Aτ�μικ�ς Eπαγγελ-
ματικ�ς Φάκελ�ς-Δια�ατήρι� Eπαγ-
γελματικών Πρ�σ�ντων”, ενώ ε#αρ-
μ��εται ήδη πρ�γραμμα για τη Δημι-
�υργία Kέντρων Aνα#�ράς για τα ε-
παγγελματικά πρ�σ�ντα. 

Oσ�ν α#�ρά τ� γιατί � εργα��μεν�ς
να επι�ητεί την κατ��ή «�ι�λιαρί�υ», �
κ. Mαριάς τ�νισε �τι στ� μέλλ�ν μπ�-
ρεί αυτ� να είναι απαραίτητ� για τη
��ρήγηση δανείων, κατ��ύρωση επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων και την πα-
ρ��ή  κάθε μ�ρ#ής κινήτρων απ� την
Eυρωπαϊκή Eνωση.

Δια�ατήρι
 εργασίας για την Eυρώπη
Διακρατικ�ς θεσμ�ς για την απ
δ
τική διακίνηση εργα�
μένων ανάμεσα στα κράτη–μέλη της Eυρωπαϊκής Eνωσης

Tης IΣMHNHΣ XAPAΛAMΠOΠOYΛOY

Oι 4 πρ	τεραιτητες για
τριτ	�άθμια εκπαίδευση

Πρ	τάσεις τ	υ διαπρεπ	ύς πρ	έδρ	υ τ	υ Πανεπιστημί	υ Nτρέ�ελ Δρ K. Παπαδάκη
«Kι ενώ εδώ θα 	
ύμε καταρρεύσεις,

 έ�ω Eλληνισμ�ς θα πρ
�ωρεί. 
Kαι �ως και μ
υσική μιας άλλης σκέ-

ψης,
ναι, στη μεί	
να Eλλάδα θα εκραγεί.
Στ
υς Πανέλληνες...»

ΔIONYΣHΣ ΣABBOΠOYΛOΣ

O
Δι
νύσης Σα$$�π
υλ
ς είναι
σα�ής: α�
ύ πρ
 ετών μας ε-
πεσήμανε �τι 	
ύμε «στ
 �ει-
ρ�τερ
 τ
υ Eλληνισμ
ύ κ
μ-
μάτι», $λέπει τ
 θαύμα μιας

αναγέννησης μ�ν
 στ
υς Eλληνες
της διασπ
ράς. Kι είναι γνωστ� �τι
τ
 μπαρ
ύτι αυτής της εθνικής «έ-
κρη�ης» των Πανελλήνων υπάρ�ει.
Eίναι μάλιστα υπεραρκετ�, αλλα διά-
σπαρτ
 σε κ�κκ
υς σ’ 
λ�κληρη την
υ�ήλι
. Για να γίνει ωστ�σ
 γ�μωση

�ρειά	εται συγκέντρωση, 
ργάνωση
και συντ
νισμ�. Aυτή είναι η άπ
ψη
τ
υ σημεριν
ύ �ιλ
�εν
ύμεν
υ της
«K» τ
υ Δρ. Kωνσταντίν
υ Παπαδάκη
π
υ είναι ένας Eλληνας της διασπ
-
ράς. Π
λύ γνωστ�ς στις HΠA, αλλά ά-
γνωστ
ς στην πατρίδα τ
υ. O Kων.
Παπαδάκης είναι πενήντα ετών σή-
μερα. Tελειών
ντας τ
 EMΠ τ
 ’69, έ-
�υγε απ� την Eλλάδα και μετά �ρ�-
νια σπ
υδών –πήρε Phd στ

Michigan– ανάμεσα σε άλλα εκλέ-
�θηκε πρ�εδρ
ς τ
υ Eκπαιδευτικ
ύ
Tμήματ
ς των Συλλ�γων Mη�αν
λ�-
γων στις Hνωμένες Π
λιτείες, πρ�ε-
δρ
ς στ
 Iνστιτ
ύτ
 Διαστημικών
Eρευνών τ
υ O�άι
, αλλα και πρύτα-
νης στ
 Tμήμα Mη�αν
λ
γίας στ

Πανεπιστήμι
 τ
υ Σινσινάτι. H επιτυ-
�ία τ
υ τ�σ
 στην αύ�ηση των �
ιτη-

τών και κυρίως στην ε�εύρεση π�-
ρων αναπτυ�ης και έρευνας ήταν με-
γάλη. Eτσι τ
ν πρ
ηγ
ύμεν
 �ρ�ν

επελέγη ανάμεσα απ
 300 υπ
ψη�ί-

υς για τη θέση τ
υ πρ
έδρ
υ τ
υ ι-
διωτικ
ύ πανεπιστημί
υ Nτρέ�ελ της
Φιλαδέλ�ειας π
υ αριθμεί σήμερα
10.000 �
ιτητές και περισσ�τερα απ

850 μέλη διδακτικ� πρ
σωπικ�. T

συγκεκριμέν
 πανεπιστήμι
 έ�ει ι-
στ
ρία 105 ετών, ετήσι
 πρ
ϋπ
λ
γι-
σμ� π
υ υπερ$αίνει τα 35 δισ δρ�., η
δε επιλ
γή τ
υ συμπατριώτη μας,
π
υ ανακηρύσσεται στις αρ�ές
Mαΐ
υ ως 
 11
ς πρ�εδρ
ς τ
υ πα-
νεπιστημί
υ, έγινε απ� ιδιωτική ε�ει-
δικευμένη εταιρεία, ύστερα απ� έ-
ρευνα 
κτώ μηνών σε επιστήμ
νες
με ανάλ
γα πρ
σ�ντα απ� �λη την
Aμερική. 

O νε�τερ�ς Eλληνας πρ�εδρ�ς Πανεπιστημί�υ στις HΠA Δρ Kωνσταντίν�ς Παπαδάκης ηγείται εν�ς πανεπιστημί�υ
10.000 ��ιτητών και 850 μελών διδακτικ�ύ πρ�σωπικ�ύ.

T�υ KΩNΣTANTINOY  ZOYΛA



Πέρασε, άραγε, απαρατήρητη
αυτή η διατύπωση απ� την
ελληνική διπλωματία; Δύ-

σκ�λ� να τ� πιστέψ�υμε. Aν πάλι
έγινε απ�δεκτή συνειδητά απ�
την ελληνική πλευρά, τ�τε η δια-
τύπωση αυτή τ�υ κ. Mπιλ Kλί-
ντ�ν στην Oυάσιγκτ�ν (την πε-
ρασμένη Tρίτη), έ�ει ε�αιρετικ�
ενδια�έρ�ν. Aς την θυμίσ�υμε:

«...Oι HΠA υπ�στηρί��υν την
πρ�σ!υγή της υπ�θεσης της
Iμιας στ� Διεθνές Δικαστήρι�
της Xάγης ή σε κάπ�ι�ν μη�ανι-
σμ� διαιτησίας»...

Tι «μη�ανισμ�ς» θα μπ�ρ�ύσε
να είναι αυτ�ς; Kαι η Aθήνα θα ή-
θελε να �δηγηθ�ύν τα πράγματα
σε κάτι τέτ�ι�;

� � �

Eμείς, πάντως, δυσκ�λευ�μα-
στε να καταλά"�υμε π�ιες α-
κρι"ώς είναι �ι ελληνικές θέ-

σεις π�υ «υι�θέτησε» η ηγεσία
των HΠA, πέρα απ’ τ� �τι � κ.
Kλίντ�ν επι"ε"αίωσε τ� σε"ασμ�
της κυ"έρνησής τ�υ πρ�ς �ρι-
σμένες "ασικές αρ�ές τ�υ διε-
θν�ύς δικαί�υ, αρ�ές καταγε-
γραμμένες και στ�ν Kαταστατικ�
Xάρτη τ�υ OHE.

H συνέ�εια θα δεί�ει, πάντως,
π�ι�ι τελικώς υι�θέτησαν τις θέ-
σεις π�ιων σ’ αυτή την π�λύ δύ-
σκ�λη, για την ελληνική ηγεσία,
ιστ�ρία...

� � �

Aλήθεια, δεν κ�υράστηκε � κ.
Kλίντ�ν να δηλώνει κάθε τ�-
σ� �τι διατηρεί έντ�ν� «πρ�-

σωπικ� ενδια�έρ�ν» για τ� Kυ-
πριακ� και �τι πρ�τίθεται να α-
ναλά"ει απ�!ασιστική «πρωτ�-
��υλία» συντ�μως;

(Περιττ� να υπ�γραμμίσ�υμε
για άλλη μια !�ρά, �τι εμείς απ�
τ�ύτη τη στήλη, την «πρωτ�"�υ-
λία» την τρέμ�υμε! Π�σ� μάλ-
λ�ν, π�υ η Aθήνα δεί�νει έτ�ιμη
να την υπ�δε�θεί θερμά. Xωρίς
να μας λέει η κυ"έρνηση τι ακρι-
"ώς περιμένει απ� αυτήν ή π�ι�
θα ήθελε, έστω, να είναι τ� πε-
ριε��μεν� της.)

� � �

Π ι� πρωτ�τυπ� θα ήταν να εί-
�αν πρ�σ!έρει τη Mεγάλη
E"δ�μάδα αρνί τα μεγάλα

μ�υσικά καταστήματα π�υ πω-
λ�ύν CD...

� � �

Δεν ασκείται "ε"αίως με «�ι-
λικές �ειρ�ν�μίες» η ε�ωτε-
ρική π�λιτική των �ωρών.

Aυτ�ς � τ�μέας π�λιτικής είναι �
κατ’ ε���ήν εκ!ρά�ων τα εθνικά
συμ�έρ�ντα κάθε �ώρας. Δεν
πρ�σ!έρεται για την επι"ε"αίω-
ση ιδε�λ�γημάτων, την ικαν�π�ί-

ηση πρ�σωπικών ή κ�μματικών
επιθυμιών και για την ανταλλαγή
«συναισθημάτων»... Oι �π�ιες
«!ιλίες» δημι�υργ�ύνται μ�ν�
λ�γω συμπτώσεως συμ!ερ�ντων
– και συ�νά για ένα μ�ν� διάστη-
μα. O τρ�π�ς με τ�ν �π�ί� αντέ-
δρασαν την περασμένη ε"δ�μά-
δα η κυ"έρνηση και π�λιτικά
κ�μματα στην απ�!αση τ�υ Bε-
λιγραδί�υ να αναγνωρίσει τη
«Δημ�κρατία της Mακεδ�νίας»,
σκ�πίμως α�ελής και απλ�ϊκ�ς,
τ� μ�ν� π�υ κατά!ερε ήταν να
παραπλανήσει για μία ακ�μη !�-
ρά ένα μέρ�ς της ελληνικής κ�ι-
νής γνώμης. Για να είναι �σ� τ�
δυνατ�ν περισσ�τερ�ι π�λίτες
«πικραμέν�ι» για την επίδει�η α-
γνωμ�σύνης απ� τ�υς «!ίλ�υς»
και συναισθηματικά ευάλωτ�ι α-
πέναντι στα λεγ�μενα «εθνικά
θέματα» γενικώς. Ωστε να γίν�-
νται �σ� τ� δυνατ�ν λιγ�τερ� α-

ντιληπτές �ι απ�τυ�ίες των π�λι-
τικών αρ��ντων.

� � �

Δεν γνώρι�ε η ελληνική π�λι-
τική ηγεσία �τι η αναγνώρι-
ση της «γειτ�νικής Mακεδ�-

νίας» ήταν ένας απ’ τ�υς �ρ�υς
π�υ επέ"αλαν η Eυρώπη και �ι
HΠA στ� Bελιγράδι πρ�κειμέν�υ
να «επανεντα�θεί» η Nέα Γι�υ-
γκ�σλα"ία τ�υ κ. Mιλ�σε"ιτς
στη διεθνή κ�ιν�τητα; Bε"αίως
και τ� γνώρι�ε! Aλλά �ύτε αντέ-
δρασε σ’ αυτ�, �ύτε και ανέ!ε-
ρε τίπ�τε σ�ετικώς στ�ν ελληνι-
κ� λα� για να τ�ν «πρ�ετ�ιμά-
σει». Ωστε να ε�ηγηθεί π�λιτικά
η «μη !ιλική �ειρ�ν�μία» τ�υ κ.
Mιλ�σε"ιτς πρ�ς την Aθήνα.

Eτσι, τώρα ήρθε η ώρα της «πι-
κρίας»...

� � �

Oυδείς λ�γ�ς ανησυ�ίας για
τ� 9,1% τ�υ τιμάριθμ�υ!
Oπως έ��υμε ήδη γράψει σε

τ�ύτη τη στήλη, � τιμάριθμ�ς α-
κ�λ�υθεί πτωτική π�ρεία με αν�-
δικές τάσεις. Kι �π�ι�ς αμ!ι"άλ-
λει �τι η Eλλάδα θα αγγί�ει τ�υς
απαιτ�ύμεν�υς κ�ιν�τικ�ύς μέ-
σ�υς �ρ�υς στην �ικ�ν�μία τ�
1999, δεν είναι παρά ανθέλλην,
αν δεν είναι ψυ��παθής! Nα!

� � �

Aν�ι�η τ�υ 1986, ημέρες πα-
σ�αλιάτικες και �λη η Eυρώ-
πη συγκλ�νι��ταν απ’ τ� ατύ-

�ημα στ� πυρηνικ� εργ�στάσι�
τ�υ Tσερν�μπίλ στην EΣΣΔ. Oι ει-
δικ�ί επιστήμ�νες πληρ�!�ρη-
σαν τ�τε κυ"ερνήσεις και κρατι-

κ�ύς παράγ�ντες για τ� τι σήμαι-
νε αυτ� τ� ατύ�ημα για την υγεία
εκατ�μμυρίων π�λιτών της ηπεί-
ρ�υ και ανέ!εραν τι μέτρα έπρε-
πε να λη!θ�ύν. Oι κυ�ερνήσεις
δεν άργησαν να απ�!ασίσ�υν:
πρ�κειμέν�υ να θιγ�ύν �ι αγρ�τι-
κές και κτην�τρ�!ικές παραγω-
γές, καλύτερα ήταν να "ρ�υν τ�
θάνατ� απ� καρκίν� μερικές –ή
και π�λλές– �ιλιάδες π�λίτες!..

Σήμερα, δέκα �ρ�νια μετά την
απίστευτη εκείνη καταστρ�!ή,
�ίλι�ι αντιπρ�σωπ�ι απ� 60 κράτη
πραγματ�π�ίησαν Συνέδρι� στη
Bιέννη για μία καταγρα!ή των ε-
πιπτώσεων τ�υ «Tσερν�μπίλ».
Π�λύ ωραία! Mια και έγινε η κα-
ταστρ�!ή, μια και �δηγήθηκαν
στ� θάνατ� τ�σ�ι και τ�σ�ι άν-

θρωπ�ι, ε, ας μετρήσ�υμε την έ-
κταση της καταστρ�!ής σαν π�-
λιτισμέν�ι άνθρωπ�ι π�υ είμαστε,
σ’ ένα ωραί� Συνέδρι�. Aυτ� θα
πει «ευαισθησία»!..

� � �

Nέ� Δι�ικητικ� Συμ"�ύλι�
στην «Oλυμπιακή». Eντά�ει,
τώρα �λα θα πάνε καλά!..

� � �

Oλα πάνε καλά με την υπ�θε-
ση της «Θεσσαλ�νίκης Π�λι-
τιστικής Πρωτεύ�υσας της

Eυρώπης ’97».
(Παραδ�σιακ� πασ�αλιν� α-

στεί�)

� � �

Mπ�ρεί στ� �ήτημα της «Π�-
λιτιστικής Πρωτεύ�υσας»
να έ�ει διαπιστωθεί «ναυά-

γι�», με ευθύνη και Aθηναίων
π�λιτικών και «παραγ�ντων» της
Θεσσαλ�νίκης, αλλά είναι α�ι�-
περίεργ� �τι αι�νιδίως «ασ��-
λ�ύνται» με τ� Kρατικ� Θέτρ� B.
Eλλάδ�ς �υκ �λίγ�ι (άσ�ετ�ι πε-
ρί τ� θέμα αρκετ�ί απ� αυτ�ύς)
«πρ�στάτες» (π�ικίλων ειδών)
της π�λης! Aκ�ύμε �α!νικά διά-
!�ρ�υς «παράγ�ντες» –ακ�μη
και απ� τ�ν «γενικώς» δημ�σι�-
γρα!ικ� �ώρ�– να έ��υν «γενι-
κώς» άπ�ψη για σκην�θεσίες,
παραστάσεις, αριθμ� εισιτηρίων,
για δι�ικητικά �ητήματα τ�υ Θεά-
τρ�υ και άλλα σ�ετικά με τ�
KΘBE θέματα. Γιατί �λα αυτά;
Mάλλ�ν είναι απλ� τ� πράγμα:
«Aρ�ισαν τα �ργανα» για τ�ν δι-
ευθυντή τ�υ KΘBE τ�ν κ. B. Πα-
πα"ασιλεί�υ. T�ν «Aθηναί�» (α-
σ�έτως τ�υ �τι είναι Σερραί�ς)
κατά τις περί κ�ινωνίας και π�λι-
τισμ�ύ αντιλήψεις τ�υ "�υλευτή
τ�υ ΠAΣOK κ. Kωνσταντινίδη.
Πρ�!ανώς κάπ�ι�ι «Θεσσαλ�νι-
κάρ�ες» θα σκέπτ�νται �τι αρκε-
τά «ανέ�θηκαν» τ�ν «Aθηναί�».

� � �

A ς μην αντιμετωπί�εται �μως
μικρ�ψυ�α απ� �ρισμέν�υς
στη Θεσσαλ�νίκη και τ� σπ�υ-

δαί� γεγ�ν�ς �τι τ� Kρατικ� Θέα-
τρ� B. Eλλάδ�ς απ�κτά, με την α-
νακατασκευή τ�υ Bασιλικ�ύ Θεά-
τρ�υ, μια σύγ�ρ�νη κεντρική σκη-
νή. Mε δυνατ�τητα λειτ�υργίας ε-
πί εννέα μήνες – επιτέλ�υς! Kι ας
μην �ε�ν�ύν �ι «γκρινιάρηδες» �τι
αυτ� τ� θέατρ� λειτ�υργ�ύσε, κα-
τά δήλωση και τ�υ δημάρ��υ, επί
έτη �ωρίς άδεια κατασκευής, ως
«αυθαίρετ�»! Xωρίς να ασ��ληθεί
μ’ αυτ� τ� θέμα κανένας απ� εκεί-
ν�υς π�υ σήμερα δεί�ν�υν αι�νι-
δίως «ενδια!έρ�ν» για τ� KΘBE.
Ή μήπως ρώτησε κάπ�ι�ς απ’ τ�υς
σήμερα «ενδια!ερ�μεν�υς», π�-
σ�υς μήνες τ� �ρ�ν� έ�ει έως τώ-
ρα στη διάθεσή τ�υ τ� KΘBE τη

σκηνή τ�υ μεγάρ�υ της Eταιρίας
Mακεδ�νικών Σπ�υδών;

(Δεκάρα τσακιστή δεν εί�αν δώ-
σει επί δεκαετίες �ι σήμερα ασ��-
λ�ύμεν�ι με τ� KΘBE για την ανύ-
παρκτη υπ�δ�μή αυτ�ύ τ�υ θεά-
τρ�υ...)

� � �

Mα, γιατί τ�σ�ς θ�ρυ"�ς και
τ�σες συ�ητήσεις στ� ΠAΣOK
γύρω απ’ τ� τι είναι, τι δεν εί-

ναι και τι δεν θα πρέπει να είναι η
«κεντρ�αριστερά»; Aυτ� είναι τ�
μεγάλ� πρ�"λημα τ�υ κυ"ερνώ-
ντ�ς κ�μματ�ς; Kαι απ� τη �ρήση
ή την μη-�ρήση αυτ�ύ τ�υ �ρ�υ
θα ε�αρτηθεί τ� απ�τέλεσμα της
ανα�ήτησης π�λιτικής στ� ΠAΣOK;
Tι ιστ�ρία κι αυτή! Kάπ�τε στ�
ΠAΣOK π�λλ�ί πάθαιναν «ψυ��λ�-
γικ� τραλαλά», �ταν άκ�υγαν να
γίνεται λ�γ�ς για «κεντρ�δε�ιά».
Tώρα ήρθε η ώρα της «κεντρ�αρι-
στεράς»; Kαλ� κ�υράγι�!

� � �

E,
τι να κάν�υμε, έ�ει τις ιδι�-
μ�ρ!ίες της η ελληνική π�-
λιτική. T� λέμε αυτ�, δι�τι

διατυπώθηκε απ� αναγνώστη της
στήλης η απ�ρία: «Πώς γίνεται να
είναι στ� ίδι� υπ�υργεί� τα Δημ�-
σια Eργα και τ� Περι�άλλ�ν, με
τ�ν αρμ�δι�, μάλιστα, για την
πρ�στασία τ�υ Περι"άλλ�ντ�ς
κυ"ερνητικ� παράγ�ντα υ�ιστά-
μεν� τ�υ υπ�υργ�ύ;»

Π�λύ σωστή η ερώτηση, αλλά
εύκ�λη και η απάντηση: Aν τα δύ�
θέματα δεν καλύπτ�νταν απ’ τ� ί-
δι� υπ�υργεί�, τ�τε πιθαν�τατα
δύ� υπ�υργ�ί θα μάλωναν, α!�ύ
τα Δημ�σια Eργα θα ελέγ��νταν
απ� τ�ν αρμ�δι� για τ� Περι"άλ-
λ�ν. Eνώ, έτσι �πως έ��υν σήμε-
ρα τα πράγματα, η δ�υλειά γίνεται
άνετα και η κυ"έρνηση έ�ει την η-
συ�ία της! Γιάννης κερνά και Γιάν-
νης πίνει!..

Πάσ�α των αιώνων

H ιστ�ρία των λέ�εων, η ιστ�ρία των θρησκειών, η ι-
στ�ρία τ�υ ανθρώπ�υ: T� «Πάσ�α τ� καιν�ν» των
�ριστιανών απ�σπά τ� �ν�μά τ�υ και τα κύρια συ-

στατικά τ�υ (τ�ν �"ελία και τα κ�κκινα αυγά) απ� τ� ε-
"ραϊκ� Πάσ�α: Πεσσά�, στα ε"ραϊκά, σημαίνει διά"αση·
και η !ερώνυμη ε�ρτή ετελείτ� εις ανάμνηση της διά"α-
σης απ� την Eρυθρά θάλασσα και της απελευθέρωσης
απ� τη δ�υλεία και τ�υς Aιγύπτι�υς. Aλλά να π�υ αυτήν
την αν�ι�ιάτικη γι�ρτή τ�υς �ι E"ραί�ι την άντλησαν α-
π� τ�υς ίδι�υς τ�υς δεσπ�τες τ�υς· στην Aίγυπτ�, κατά
την εαρινή ισημερία, ετελείτ� η ε�ρτή η λεγ�μενη Πισ-
σά�. Tέτ�ια δάνεια, άπειρα στη διαδρ�μή τ�υ �ρ�ν�υ, υ-
π�δεικνύ�υν τ� απλ�ύστατ�
αλλά δεινώς π�λεμ�ύμεν� α-
π� τα στενά�ωρα σ�ήματα ι-
δε�λ�γικής ανάγνωσης και
�ρήσης της ιστ�ρίας: �τι τίπ�τε δεν είναι αυτ�!υές, αμι-
γές ή παρθεν�γεννημέν�· �τι κανένας π�λιτισμ�ς, και
καμιά θρησκεία, δεν πλάστηκε σε περίκλειστ�, απ�στει-
ρωμέν� �ώρ�, δί�ως να α!�μ�ιώσει, σταδιακά, στ�ι�εία
τ�υ περιγύρ�υ, στ�ι�εία τα �π�ία μπ�ρεί και να τα π�λέ-
μησε σ!ρ�δρ�τατα.

Στ� "ι"λί� τ�υ «Eθνικ�ί και �ριστιαν�ί σε μια επ��ή α-
γωνίας –απ� τ�ν Mάρκ� Aυρήλι� ώς τ�ν Mεγάλ� Kων-
σταντίν�» (εκδ. «Aλε�άνδρεια»), � "αθύς ελληνιστής
Eρικ P�μπερτσ�ν Nτ�ντς υπ�μνηματί�ει τη διαπίστωση
τ�υ A. Xάρνακ �τι κατά τ�ν 4� αιώνα � �ριστιανισμ�ς και
� παγανισμ�ς «εί�αν δύ� μυθ�λ�γίες αλλά μ�ν� μία θε-
�λ�γία». Oσ� κι αν σ�ετικ�π�ιηθεί η α�ία αυτής της γνώ-
μης, τ� τμήμα της αλήθειας π�υ !υλάσσει, παραμένει
δραστικ�· η νέα θρησκεία, για να επικρατήσει, δανείστη-
κε και α�ι�π�ίησε την πρ� αυτής μεσ�γειακή «θε�υρ-
γία», επέλε�ε στ�ι�εία της και τα ανασημασι�δ�τησε για
να τα εντά�ει στ� δικ� της σύστημα –ενώ δεν παρέλειψε
να επιδεί�ει δεινή, αιματηρή ε�θρ�τητα απέναντι στα μη
εντασσ�μενα. Eίναι σ�εδ�ν κ�ιν�ς τ�π�ς για τ�υς θρη-
σκει�λ�γ�υς �τι η επι"�λή τ�υ �ριστιανισμ�ύ στ�υς ε-
θνικ�ύς, στ�ν ελληνιστικ� κ�σμ�, ευν�ήθηκε ιδιαίτερα
απ� την ανάπτυ�η κατά τ�ν 1� μ.X. αιώνα τ�υ νε�πυθα-
γ�ρισμ�ύ, π�υ τιμ�ύσε σαν θε� τ�ν Πυθαγ�ρα· �ι θρύλ�ι
για την �υραν�θεν σημαδεμένη γέννηση τ�υ Σάμι�υ σ�-
!�ύ, τη θαυματ�υργική δράση, τ�ν αδιευκρίνιστ� θάνα-
τ� και τη !ημ�λ�γ�ύμενη ανάστασή τ�υ έ��υν π�λλά
κ�ινά γνωρίσματα με τις (καν�νικές και μη) α!ηγήσεις
π�υ α!�ρ�ύν τη μ�ρ!ή τ�υ Iησ�ύ, ε��μαλύν�ντας έτσι
τη μετά"αση απ� πρ�!ήτη σε πρ�!ήτη. Πάλι � Nτ�ντς
θυμί�ει μερικές απ�καλυπτικά «π�λυσυλλεκτικές» εκδ�-
�ές συγκρητισμ�ύ, π�υ ίσως σήμερα !αντά��υν απίθα-
νες (και σε �ρισμέν�υς �!θαλμ�ύς "λάσ!ημες): O Pω-
μαί�ς αυτ�κράτ�ρας Aλέ�ανδρ�ς Σε"ήρ�ς, τ�ν 3� μ.X.
αιώνα, διατηρ�ύσε στ�ν ιδιωτικ� τ�υ ναΐσκ� αγάλματα
τ�υ A"ραάμ, τ�υ Oρ!έα, τ�υ Xριστ�ύ και τ�υ Aπ�λλωνί-
�υ Tυανέως. Eναν αιώνα νωρίτερα � Aλε�ανδριν�ς !ιλ�-
σ�!�ς Kαρπ�κράτης, ιδρυτής της γνωστικής αιρέσεως
των Kαρπ�κρατιανών (η �π�ία συνδύα�ε τις �ριστιανικές
θεωρίες με τις πλατωνικές και πανθεϊστικές πεπ�ιθή-
σεις) λάτρευε είδωλα τ�υ Oμήρ�υ, τ�υ Πυθαγ�ρα, τ�υ
Πλάτωνα, τ�υ Aριστ�τέλ�υς, τ�υ Xριστ�ύ και τ�υ Aπ�-
στ�λ�υ Παύλ�υ.

Nα λ�ιπ�ν π�υ � «Aγι�ς Hράκλειτ�ς» των πρ�θανά-
τιων π�ιημάτων τ�υ Oδυσσέα Eλύτη δεν είναι δί�ως
πρ�γ�ν�υς, τ�σ� !ιλ�σ�!ικ�ύς, λ�γ�τε�νικ�ύς και ει-
κ�ν�γρα!ικ�ύς �σ� και πρακτικ�ύς ή π�λιτικ�ύς –π�λι-
τικ�τατ� είναι άλλωστε τ� εγ�είρημα σύ�ευ�ης των δια-
!�ρετικών ή και σ!�δρα αντιτιθεμένων, και έντα�ης (ή
υπ�τα�ης) εν�ς συστήματ�ς σκέψης σε κάπ�ι� άλλ� σύ-
στημα σκέψης ή απλώς πίστης. Για να μείν�υμε σε ένα
απ� τα εικαστικά πρ�ηγ�ύμενα αυτ�ύ τ�υ συγκρητι-
σμ�ύ, ας σημειώσ�υμε �τι και στ� Aγι�ν Oρ�ς ακ�μη ει-
κ�νί��νται, δίπλα σε αγί�υς, �ι «σ�!�ί των Eλλήνων, �-
σ�ι είπ�ν περί της ενσάρκ�υ �ικ�ν�μίας τ�υ Xριστ�ύ»
–� Σ�λων, � Πλάτων, � Aριστ�τέλης, � Θ�υκυδίδης, �
Πλ�ύταρ��ς, � Aπ�λλώνι�ς. Oσ� για την π�ιητική απ�-
δ�ση της ίδιας διαθέσεως να συναρμ�στ�ύν τα διά!�ρα
και να συλλειτ�υργήσ�υν, εύκ�λα εντ�πί�εται σε κ�ρυ-
!αί�υς π�ιητές, απ� τ�ν Γερμαν� (και αθεράπευτα ελ-
ληνικ�, αν ��ι Eλληνα) Φρίντρι� Xέλντερλιν, π�υ συσ�έ-
τισε τ�ν Iησ�ύ με τ�ν Δι�νυσ�, έως τ�ν Kωστή Παλαμά
(«κι είναι σαν Aπ�λλωνες �ι Σταυρωμέν�ι / των Oρ!έων
κρατ�ύν τις λύρες �ι Xριστ�ί» τραγ�ύδησε στ� «Δωδε-
κάλ�γ� τ�υ γύ!τ�υ») και τ�ν Aγγελ� Σικελιαν�: τ� 1943,
μέρες Kατ��ής, � Σικελιαν�ς τύπωσε μια εκλ�γή απ� τ�
λυρικ� τ�υ έργ� υπ� τ�ν τίτλ� «Aντίδωρ�» και έθεσε
στις πρώτες σελίδες τ�υ "ι"λί�υ, σαν καθ�δηγητικ� σή-
μα, τ� σ!ραγιδ�λιθ� των γνωστικών π�υ !έρει τ�ν
Eσταυρωμέν� Bάκ�� / Oρ!έα. T�ν Bάκ�� αυτ�ν � π�ιη-
τής τ�ν απ�καλεί «τσακισμένη απ� τ� "άρ�ς των τσα-
μπιών αθάνατη κληματαριά» και τ�ν ταυτί�ει, αλλ�ύ, με
τ�ν Xριστ� («δεύτε τ�υ καιν�ύ της αμπέλ�υ γεννήμα-
τ�ς κ�ινωνήσωμεν» δεν ακ�ύγεται την Kυριακή τ�υ Πά-
σ�α;). 

Tις περιπέτειες των ανθρωπίνων αισθημάτων περιγρά-
!�υν ετ�ύτες �ι περιπέτειες των ιδεών και των εν�ρά-
σεων. Ωσπ�υ να !τάσ�υμε σε �,τι απ�καλ�ύμε σήμερα
«Πάσ�α των Eλλήνων», στην πανήγυρη των πανηγύρεων
(π�υ, ίσως για να μη μας �ενί�ει τ� �ν�μά της, της απ�-
δ�θηκε και τ� σα!έστατ�, και σα!έστατα παρα-
μυθητικ�, «Λαμπρή», ενώ ήδη απ� τ�ν Mεσαίωνα πλά-
στηκε τ� ρήμα «πασ�ά�ω»), η σ�έση ελληνισμ�ύ και �ρι-
στιανισμ�ύ υπήρ�ε π�λύ πι� μικτή, πλ�ύσια και δυναμική
απ΄ �σ� υπ�θέτ�υν τα κατεδα!ιστικά ιδε�ληπτικά σ�ή-
ματα περί εν�ς «ελλην��ριστιανισμ�ύ» π�υ δήθεν κατα-
"λήθηκε απ� μιας αρ�ής και τελειώθηκε δί�ως συγκρ�ύ-
σεις και πρ�"λήματα. Kαι ίσως ακρι"ώς στην ιδρυτική
π�λυεδρικ�τητά τ�υ, στην ιστ�ρία τ�υ, π�υ συγ�ωνεύει
και α�ι�π�ιεί μνήμες π�λλών ε�ρτών και ανατάσεων, να
�ρωστάει τ� τερπν� Πάσ�α μεγάλη μ�ίρα της διαρκ�ύς
λάμψης τ�υ.
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T�υ ΠANTEΛH MΠOYKAΛA

M
ε τ� μυαλ� μακριά απ� «τρελές αγελάδες», απ� άρ-
ρωστα κ�τ�π�υλα και απ� λαθραία αρνιά B�υλγα-
ρίας, �ε�νώντας για λίγες μέρες «εθνικά θέματα»
και κ�ινωνικά πρ��λήματα �ι Eλληνες ετ�ιμά��-
νται να γι�ρτάσ�υν τ� Πάσ�α σε π�λεις και �ωριά.

Hμέρες πασ�αλινές, αλλά και αυτή την ε�δ�μάδα π�υ πέρα-
σε, τη Mεγάλη E�δ�μάδα, δεν έλειψαν γεγ�ν�τα και ε�ελί-
�εις για δημ�σι�γρα!ική καταγρα!ή και σ��λιασμ�, γεγ�ν�-
τα π�υ απασ��λησαν την κ�ινή γνώμη μια και εί�αν να κά-
ν�υν και με τη �ωή και τα εισ�δήματα των π�λιτών της �ώ-
ρας. H �ρ�νιά είναι δύσκ�λη, �λ�ι τ� γνωρί��υν αυτ�, κυ-
�ερνώντες και κυ�ερνώμεν�ι. Kαι τις τελευταίες ημέρες η
αισι�δ��ία της π�λιτικής ηγεσίας για ένα �ικ�ν�μικ� έτ�ς
συνεπές πρ�ς τ�υς στ���υς και τις επιταγές της «Σύγκλι-
σης» κλ�νίστηκε, καθώς � πληθωρισμ�ς έδει�ε να περι!ρ�-
νεί τ� �ικ�ν�μικ� πρ�γραμμα τ�υ έτ�υς με ένα μικρ�, αλλά
άκρως εκνευριστικ� άλμα. «Στα ύψη» και τ� πασ�αλιν� αρνί
(�πως κάθε �ρ�ν� κατά μια σταθερή παράδ�ση των MME)
!��ερά «παράπ�να» και για την ακρι�ή ντ�μάτα –κι ας τρώ-
νε �λ�ι μαρ�ύλι αυτές της ημέρες. «Πάνω» και τα καύσιμα,
(εδώ, δίκι� εί�αν �λ�ι να δυσ!�ρ�ύν) αλλά εντά�ει, ανθεκτι-
κ�ί είναι �ι Eλληνες θα τ� αντιμετωπίσ�υν κι αυτ� με ψυ-
�ραιμία –τι άλλ� να κάν�υν; Eδώ στάθηκε ψύ�ραιμ�ς και α-
�ι�πρεπής στ� Λευκ� Oίκ� � πρωθυπ�υργ�ς μας μπρ�στά σε
�λ�κληρ� πλανητάρ�η, � �π�ί�ς αναγκάστηκε, μάλιστα, να
υι�θετήσει ελληνικές θέσεις (δεν τ� είπε έτσι ακρι�ώς � ί-
δι�ς, εμείς τ� λέμε, αλλά τι πειρά�ει;). Tα καύσιμα και �ι ντ�-
μάτες θα μας κάμψ�υν τ� ηθικ�; E, λ�ιπ�ν ��ι! Oι π�λίτες
αυτής της ωραία �ώρας είναι απ�!ασισμέν�ι να κάν�υν και
!έτ�ς Πάσ�α ήρεμ�ι και με συνείδηση των ευθυνών τ�υς
για τα �σα λένε και κάν�υν τις άλλες ημέρες τ�υ �ρ�ν�υ. Aς
τ� γνωρί�ει αυτ� και � κ. Mεσ�ύτ Γιλμά�, π�υ κατά τρ�π� α-
παράδεκτ� πρ�σπαθεί τελευταίως να παραπλανήσει τ�ν αγα-
θ� αυτ� λα� με διπλωματικά «αν�ίγματα» και επιδεί�εις «κα-
λής θέλησης». Kαλ� Πάσ�α! Kαι �λα θα πάνε καλά!

ΠPIN AΠO ΣAPANTA ENNEA XPONIA

15 AΠPIΛIOY 1947 Tιμή �ύλλ
υ δρ�. 200
P�δ�ς, 14. - Mε ε�αιρετικήν λαμπρ�τητα και με πατριωτικάς εκ-
δηλώσεις ε�ρτάσθη ενταύθα τ� πρώτ�ν ελεύθερ�ν Πάσ�α (...)
Eις τ�ν μητρ�π�λιτικ�ν να�ν παρέστησαν � στρατιωτικ�ς δι�ι-
κητής κ. Iωαννίδης, �ι υπ�υργ�ί κ.κ. Παπανδρέ�υ και Xέλμης
και αι αρ�αί της π�λεως � Θεσσαλ�νίκη, 14. - Tην 2αν πρωϊνήν
συμμ�ρίται εν συνενν�ήσει μετά των εργατών τ�υ ηλεκτρ�πα-
ραγωγικ�ύ εργ�στασί�υ Bερρ�ίας, ευρισκ�μέν�υ 100 μ�λις μέ-
τρα έ�ω της π�λεως, εισήλθ�ν εντ�ς αυτ�ύ και ανετίνα�αν τ�
εργ�στάσι�ν �ρησιμ�π�ιήσαντες 60 κιλά δυναμίτιδ�ς � Λαμία,
14. - Tην νύκτα της M. Παρασκευής 200μελής συμμ�ρία ε�απέ-
λυσεν επίθεσιν κατά της Σπερ�ειάδ�ς εις την �π�ίαν ευρίσκ�ντ�
μ�ν�ν 4 �ωρ�#ύλακες. Eις $�ήθειαν των τελευταίων έσπευσαν
7 έν�πλ�ι π�λίται και 2 άνδρες τ�υ τάγματ�ς Kρανιά κατά τύ-
�ην διερ��μεν�ι εκείθεν. Oι 13 αυτ�ί άνδρες ημύνθησαν με α#ά-
νταστ�ν ηρωϊσμ�ν. O ένας των ανδρών τ�υ Kρανιά υπερήσπι-
σεν απ� μιας στέγης $αλλ�μεν�ς παντα��θεν μέ�ρι της πρωΐας,
την πλατείαν και τας πέρι� �ικίας. Eν τέλει έκαυσε τ� αρ�εί�ν
τ�υ Kρανιά, τ� ταμεί�ν τ�υ τάγματ�ς, κατέστρεψεν �λα τα ενα-
π�θηκευμένα �πλα διά να μη περιέλθ�υν εις �είρας των συμμ�-
ριτών και κατώρθωσε να διασωθεί εις Λαμίαν. Eκ των 4 �ωρ�-
#υλάκων συνελή�θησαν και εσ�άγησαν 
ι 3 και εκ των 7 π
λι-
τών ε�
νεύθηκαν 
ι 4. E#�νεύθη επίσης μία παιδίσκη απ� αδέ-
σπ�τ�ν σ#αίραν. H συμμ�ρία εισελθ�ύσα εις Σπερ�ειάδα ελεη-
λάτησε τα πάντα. Eις την συμμ�ρίαν υπήρ��ν π�λλαί γυναίκες
(...) Σήμερ�ν η συμμ�ρία διωκωμένη εγκατέλειψε τα υπ�'ύγια
με τα λεηλατηθέντα είδη και 6 τραυματίας της. Oλ�κληρ�ς �
πληθυσμ�ς της Σπερ�ειάδ�ς κατέ#υγεν εις Λαμίαν. � Aρ�ί'�υν
σήμερα τ� απ�γευμα εις τα γήπεδα τ�υ Πανελληνί�υ �ι εαριν�ί
αγώνες τέννις...!

O ΦIΛIΣTΩP

Σκίτσ� τ�υ Aντώνη Kαλαμάρα

T�υ K. I.  AΓΓEΛOΠOYΛOY

κ. Σημ., πρωθ.: E, α!�ύ � πρ�εδρ�ς
Mπιλ «υι�θέτησε» ελληνικές θέ-
σεις στα ελλην�τ�υρκικά, πάει, τε-
λείωσε! Kαθαρίσαμε! Kαλ� Πάσ�α!
κ.κ. ΠAΣOK: Kαλά, για την αντιπρ�-
εδρία τ�υ κ�μματ�ς και τα ρέστα,
τ� καταλα�αίν�υμε να μαλλώνετε
εν �ψει Συνεδρί�υ. Aλλά τέτ�ι�
«κακ�» για τ� κα�ίν�; Tρ�μερ�ί εί-
στε! Oύτε τη Mεγάλη E�δ�μάδα
δεν καθήσατε ήσυ��ι, ε�αιτίας αυ-
τ�ύ τ�υ εθνικ�ύ θέματ�ς! Kαλ� Πά-
σ�α!
κ.κ. αναγνώστες: Kαλ� Πάσ�α! Kαι
μην ακ�ύτε (για λίγες ημέρες) αυ-
τ�ύς π�υ λένε �τι τα πράγματα δεν
πάνε καλά στη �ώρα μας. Mια �αρά
πάνε! Kι αν δεν πάνε, τ�τε ντρ�πή
τ�υς! Nα!
κ. A. Σαμαρά: Περιέργως, παρ�τι �-
παδ�ς τ�υ «Θρύλ�υ» (λυπάμαι π�-
λύ γι’ αυτ�, ειλικρινώς), έ�ετε μια
υγιή άπ�ψη, εκτιμώντας �τι και μ�-
ν� για να «πάθει» � κ. Bαν Nτεν
Mπρ�υκ α�ί�ει τ�ν κ�π� να πρ�κρι-
θεί τελικώς � ΠAO εις �άρ�ς τ�υ
�λλανδικ�ύ Aγια�. Nα, μια «υπέρ-
�αση» (επιτέλ�υς)!
κ.κ. �ικ�ν. υπ�υργ�ύς: Δεν �αριέ-
στε! Tι είναι, στ� κάτω - κάτω, �
πληθωρισμ�ς; Mια ιδέα είναι! Aσ’
τ�ν να ανε�αίνει π�ύ και π�ύ! Mή-
πως αν πέσει, θα σωθ�ύμε; Kαλ�
Πάσ�α και σε σας!
κ. Γ.Δ., Π. Φάληρ�: Tι, δεν τ� �έρε-
τε; Mα, ��υί�ει � κ�σμ�ς πλέ�ν: H
Eλλάδα ετ�ιμά�εται για πρώτ� ρ�-
λ� στα Bαλκάνια! Bέ�αια! Πάμε για
μεγάλα πράγματα, κύριε! Δεν τ� λέ-
με εμείς, �ι Aμερικαν�ί τ� λένε.
κα Mαρ. T(ιρ., Aθήνα: Δεν �έρω τι
λέτε εσείς για τ� δικ� σας, αλλά τ�
δικ� μ�υ αρνάκι δεν είναι λαθραί�
εκ B�υλγαρίας. Mε δια�ε�αίωσε γι’
αυτ� � ίδι�ς � λαθρέμπ�ρ�ς π�υ
�έρει απ� τέτ�ια.
κ.κ. κυ�έρνησης: Kαλ� Πάσ�α! Γιατί
απ� εκεί και πέρα, θα γίν�υν π�λύ
«σκ�ύρα» τα πράγματα. Eίναι άγρια
ιστ�ρία αυτή η «μετα-παπανδρεϊ-
κή» περί�δ�ς...Σκίτσ� τ�υ Hλία Mακρή

YΠOΘEΣEIΣ

Eσένα θα υπ�στηρί�ω για αρ�ηγ�, Kώστα, μετά τ� Πάσ�α!
—Xα, �α, �α! Σταμάτα, Aκη! Mε σκ�τώνει τ� �ι�ύμ�ρ σ�υ!..

Oταν δεν ανε�αίνεις στην αρ�η-
γία, ανε�αίνεις σε αερ�πλάν�.

AΦOI ANAΓNΩΣTOΠOYΛOI

Δ. NTOYNTOYMHΣ
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Δ
ύσκ�λ� να δε�τείς την ανά-
σταση τ�υ Xριστ�ύ. Aκ�μα
και �ι μαθητές τ�υ απιστ�ύ-
σαν στην πρώτη είδηση, τη
λ�γάριασαν για παραλήρημα

των γυναικών: «E�άνησαν ενώπι�ν
αυτών ωσεί λήρ�ς τα ρήματα αυτών
και ηπίστ�υν αυταίς».

Aλλά και στην ιστ�ρική διαδρ�μή
των είκ�σι αιώνων τ�υ �ριστιανισμ�ύ
μάλλ�ν �ι περισσ�τερ�ι απ� τ�υς
�ριστιαν�ύς μ�ιά�ει να παρέκαμψαν ή
να απώθησαν την πρ�κληση της ανά-
στασης. Πρ�τίμησαν και πρ�τιμάνε
τις απλ�ϊκές πρακτικές «εντ�λές»
π�υ διευκ�λύν�υν την ε�ήμερη "ι�-
τή μας, ενώ τρέ��υν και την εγωκε-
ντρική ψυ��λ�γική μας αυτάρκεια:
Nα αγαπάς τ�ν πλησί�ν σ�υ, να είσαι
ειρην�π�ι� στ�ι�εί� μέσα στην κ�ι-
νωνία, να ελέγ�εις τα πάθη σ�υ, ιδιαί-
τερα τα σε#�υαλικά – μια καθηκ�ντ�-
λ�γία π�υ μπ�ρεί να «"ελτιώνει» τ�ν
�αρακτήρα, αλλά δεν αρκεί για να νι-
κήσει τ� θάνατ�.

Aυτή είναι η κυρίαρ�η εικ�να τ�υ
�ριστιανισμ�ύ σήμερα. Kηρύγματα ιε-
ρ�κηρύκων, θρησκευτικά έντυπα, ε-
�ρτ�λ�γική �λυαρία των δημ�σι�-
γρά�ων, σέκτες με τα �υλλάδιά τ�υς
και τα τραγ�ύδια τ�υς στ�υς δρ�-

μ�υς των μεγαλ�υπ�λεων, θεατρινί-
στικη δημαγωγία «ιεραπ�στ�λων»
στις αμερικανικές τηλε�ράσεις, "ατι-
κάνιες υπαγ�ρεύσεις κωδικής συμπε-
ρι��ράς μεθ�διστές, κ�υακέρ�ι "α-
πτιστές, επισκ�πελιαν�ί, πρεσ"υτε-
ριαν�ί, με τη δική τ�υ � καθένας υ-
στερική ηθικ�λ�γία, �λ�ι στ� �ν�μα
τ�υ αναστάντ�ς Xριστ�ύ, αλλά με
την ανάσταση μ�ν� σαν «ντ�κ�υμέ-
ντ�» θαυματ�υργικής επι"ε"αίωσης
τ�υ «κύρ�υς» της υστερίας τ�υς.

Oμως � Παύλ�ς επέμενε: «Eι Xρι-
στ�ς �υκ εγήγερται, κεν�ν τ� κήρυγ-
μα ημών, ματαία η πίστις ημών». Πώς
να εμπιστευθείς κάπ�ι�ν π�υ παρ’ �-
λες τις καταπληκτικές τ�υ επαγγε-
λίες για πληρ�τητα �ωής τ�ν κατάπιε
κι αυτ�ν � θάνατ�ς; Tι ν�ημα έ�ει η
αρετή, η ηθική, η συναρπαστικ�τερη
μετα�υσική, �ταν � θάνατ�ς α�ανί�ει
τελικά την ύπαρ#η; «Eι εν τη �ωή ταύ-
τη ηλπικ�τες εσμέν εν Xριστώ μ�ν�ν,
ελεειν�τερ�ι πάντων ανθρώπων ε-
σμέν».

T� πραγματικά συναρπαστικ� στη

μαρτυρία της εκκλησιαστικής εμπει-
ρίας, �π�υ και �ταν σώ�εται, είναι �
ρεαλισμ�ς της. Oλα #εκινάνε και �λα
πληρ�ύνται στην αισθητή ψηλά�ηση
εν�ς ιστ�ρικ�ύ γεγ�ν�τ�ς. «O ακη-
κ�αμεν, � εωράκαμεν τ�ις ��θαλμ�ίς
ημών, � εθεασάμεθα και αι �είρες η-
μών εψηλά�ησαν, μαρ-
τυρ�ύμεν και απαγγέλ-
λ�μεν»: την ανάσταση.
Δεν είναι για λαϊκή κα-
τανάλωση αυτή η "ιωματική μαρτυ-
ρία – «�υ πάντων η πίστις». Aλλά για
�σ�υς κ�ινων�ύν τα τεκμαιρ�μενα, η
εμπειρική ψηλά�ηση της ανάστασης
τ�υ Xριστ�ύ είναι η μ�νη ρι��σπαστι-
κή αλλαγή κάθε πρ��πτικής της �ωής
και τ�υ θανάτ�υ. Mέθη �αράς, η μ�νη
γι�ρτή, «πανήγυρις πανηγύρεων».

H �ρθ�δ�#η λατρεία δεν ασ��λεί-
ται με «απ�δεί#εις» της ανάστασης
τ�υ Xριστ�ύ. Δεν �ητάει να πείσει κα-
νέναν, να υπ�"άλει ιδε�λ�γήματα, να
#εκλέψει ψυ��λ�γική συναρπαγή. Eί-
ναι μ�ν� γι�ρτή. Oπ�ι�ς θέλει και
μπ�ρεί συνε�ρτά�ει, αγγί�ει μέσα απ�

τη "ε"αι�τητα της �αράς την πραγ-
ματική της αιτία. Eίναι μια άλλη �δ�ς
γνώσης, μ�ν� εμπειρική, καθ�λ�υ ι-
δε�λ�γική, �πως είναι η εμπειρία τ�υ
έρωτα, η εμπειρία τ�υ κάλλ�υς. M�-
ν� με τ� τραγ�ύδι, με την π�ίηση, με
τη �ωγρα�ιά μπ�ρείς να πεις τ�ν έ-

ρωτα και τ� κάλλ�ς.
Oταν � Παύλ�ς θέλει
να εκ�ράσει τη μ�να-
δική εμπειρία π�υ τ�υ

�αρίστηκε, να γνωρίσει τα μετά τ�
θάνατ� ελπι��μενα, τα δηλ�ύμενα με
την ανάσταση τ�υ Xριστ�ύ, απλώς υ-
π�γραμμί�ει τ� άρρητ� της εμπει-
ρίας: «A ��θαλμ�ς �υκ είδε, και �υς
�υκ ήκ�υσε και επί καρδίαν ανθρώ-
π�υ �υκ ανέ"η».

Πώς να μιλήσει για τ�ν αδιάστατ�
�ώρ�, τ�ν ά�ρ�ν� �ρ�ν�, την αεικίνη-
τη στάση, τη στάσιμη ταυτ�κινησία; O
αναστημέν�ς Xριστ�ς μαρτυρείται με
σάρκα υλική, αλλά μπαίνει στ� υπε-
ρώ� «των θυρών κεκλεισμένων». H
εκκλησιαστική εμπειρία απλώς τ� πι-
στ�π�ιεί και τ� τραγ�υδάει: «Nενίκη-

νται της �ύσεως �ι �ρ�ι». Oπ�ι�ς τ�
αμ�ισ"ητεί, δικαίωμά τ�υ, μπ�ρεί να
συνε�ίσει να ερωτεύεται μέσω απ�-
δεικτικής συλλ�γιστικής ή δι’ αλλη-
λ�γρα�ίας.

Kαι είναι κυρίως � θρησκευτικ�ς
λ�γ�ς (στ�υς αντίπ�δες τ�υ εκκλη-
σιαστικ�ύ) π�υ πρ�καλεί τις αμ�ισ"η-
τήσεις, τα ερωτήματα, «την π�λλήν
απ�ρίαν». Γιατί επιμένει να πει την
πρ�σωπική ετερ�τητα και την υπαρ-
κτική ελευθερία με τη γλώσσα των
π�σ�τικών μεγεθών, τη γλώσσα τ�υ
διαστατ�ύ και τ�υ �ρ�νικ�ύ, της ευ-
κλείδειας γεωμετρίας και της νευτώ-
νειας �υσικής. Mας ε#ηγεί την ανά-
σταση σαν �ακιρική επανα"ίωση, την
αιωνι�τητα σαν ε�ιάλτη γραμμικ�ύ α-
τέλειωτ�υ �ρ�ν�υ, την μετά τ�ν θά-
νατ�ν ύπαρ#η σαν �ντ�λ�γικά ασύ-
στατη. Oύτε υπ�ψία για τις εγκ�σμιες
έστω δυνατ�τητες γνωστικής εμπει-
ρίας τ�υ τρ�πικά απείρ�υ ή τ�υ ιδιω-
τικ�ύ απ�λύτ�υ.

Στις μέρες μας μ�ιά�ει π�λύ εγγύ-
τερα στην έκπλη#η της ανάστασης η

γλώσσα της �υσικής, παρά η νευτώ-
νεια θρησκευτική μετα�υσική; A-τ�-
πική �λιστική διασύνδεση σωματι-
δίων, η ανυπαρ#ία τ�υς π�υ υπάρ�ει
και μετριέται ως επίπτωση, η κίνησή
τ�υς «πρ�ς τα πίσω» στ�ν �ρ�ν�, η
�ρ�νική αντιστρεψιμ�τητα των ν�-
μων της "αρύτητας ή των πυρηνικών
αλληλεπιδράσεων, η ενέργεια π�υ
δεν υπάρ�ει στ� �ώρ� αλλά δημι�υρ-
γεί �ώρ�: Eίναι τρ�π�ι ενδεικτικής ε-
πισήμανσης σημαιν�μένων απρ�σι-
των στην αναπαραστατική αντιληπτ�-
τητα, ενδεί#εις υπαρκτικ�ύ εντ�πι-
σμ�ύ ανυπ�τακτ�υ στη ν�ητική «α-
ντικειμενικ�τητα». Aνακαλ�ύν �ι τέ-
τ�ιες διατυπώσεις της γλώσσας της
εκκληστιαστικής εμπειρίας, �π�υ �
Θε�ς �ρί�εται ως «ν�υς αν�ητ�ς»,
«λ�γ�ς άρρητ�ς», «ανώνυμ�ν �ν�-
μα». Kαι �π�υ η γνώση τ�υ Θε�ύ εί-
ναι «εν αγνωσία γνώσις», «αμέθεκτ�ς
μετ��ή», «αθέατ�ς θέα».

Mε αυτή τη γλώσσα "ε"αιώνεται η
εμπειρική πιστ�π�ίηση της ανάστα-
σης, η έκπλη#η �τι � θάνατ�ς θανάτω
π�ιείται. Aν κάπ�ι�ι πρ�τιμ�ύν τη
νευτώνεια εγκυρ�τητα, ας μετράνε
τ� �έρετρ� τ�υς με «επιστημ�νική»
ακρί"εια.

Aναστάσιμη εμπειρική πιστ�π�ίηση

T�υ XPHΣTOY ΓIANNAPA

H θρησκευτική τέ�νη σήμερα
Oι καλλιτέ�νες �ρησιμ�π�ι�ύν τ�υς συμ��λισμ�ύς για να απ�τυπώσ�υν τ� θεί�

A
ν για την π�λιτική
ιστ�ρία η καθιέ-
ρωση της �ριστια-
νικής θρησκείας
απ� τ�ν M. Kων-

σταντίν� ως επίσημης
(�υσιαστικά), θρησκείας
της απέραντης ρωμαϊκής
αυτ�κρατ�ρίας απ�τέλε-
σε μια ε#αιρετικά εύστ��η
π�λιτική πρά#η, για την ι-
στ�ρία της τέ�νης τ� γε-
γ�ν�ς αυτ� σήμαινε την
α�ετηρία μιας νέας καλλι-
τε�νικής επ��ής, με τη δι-
εύρυνση και τ�ν επανα-
πρ�σδι�ρισμ� τ�υ εικα-
στικ�ύ της πεδί�υ και τη
�ωρική και �ρ�νική ταύτι-
ση της νέας τέ�νης με
την αυγή της �ριστιανικής
επ��ής.

Στ� ε#ής η θρησκευτική
παράσταση θα απ�τελέσει
την κύρια ενασ��ληση
των καλλιτε�νών και η κυ-
ριαρ�ία της θα διαρκέσει
επί αιώνες. M�λις κατά
την περί�δ� της Aναγέν-

νησης άρ�ισαν να διεισ-
δύ�υν στην καθιερωμένη
εικ�ν�γρα�ία �ρισμένα
θέματα, �πως μυ-
θ�πλαστικά, ιστ�ρικά
κ.λπ., ενώ άλλα (ηθ�γρα-
�ία, νεκρές �ύσεις κ.ά.)
εμ�ανίστηκαν κατά τ�υς
νεώτερ�υς �ρ�ν�υς και
απ�τέλεσαν ανε#άρτητες
κατηγ�ρί-
ες της
�ωγρα�ι-
κής. H
θρησκευτική εικ�να, είτε
ιδωθεί ως μέρ�ς μιας ι-
στ�ρικής μετα"�λής και
μιας συνε�ώς ανανε�ύμε-
νης αισθητικής, π�υ επη-
ρεά�ει την αναπαραστατι-
κή της λειτ�υργία είτε α-
ντιμετωπιστεί ως εκδήλω-
ση εν�ς δημ�σι�υ ή ιδιω-
τικ�ύ ��ρέα, ε#υπηρετεί,
κατά καν�να, �ρισμένες
π�λιτικές πρακτικές και
πρ�παγανδιστικ�ύς στ�-
��υς, �πως για παράδειγ-
μα ήταν η τέ�νη της Aντι-

μεταρρύθμισης, αλλά και
άλλων περι�δων. 

Eίναι �αρακτηριστικ� ε-
πίσης, �τι  �ι  απαρ�ές της
θρησκευτικής τέ�νης συ-
νδέ�νται με τις λειτ�υρ-
γίες εκείνες π�υ τη σημα-
τ�δ�τ�ύν  (λ.�.  η  λατρευ-
τική της �ρήση), αυτές
δηλαδή π�υ πρ�σδίδ�υν

αυτ�ν�-
μη α#ία
και πρω-
ταρ�ική

σημασία στη μ�ρ�ή. Στ�ν
μ�ντερνισμ� τ� θρησκευ-
τικ� θέμα παρ�υσίασε μια
"αθμιαία μεταμ�ρ�ωση
ως πρ�ς τις αισθητικές
και καλλιτε�νικές επιν�ή-
σεις, με την ενσωμάτωση
στ�ι�είων π�υ πρ�διδαν
τη δια��ρετική θέση των
καλλιτε�νών στ�ν κ�σμ�
και ειδικ�τερα στ�ν κ�ι-
νωνικ� �ώρ� και τη σ�έση
τ�υς με τις παντ�ειδείς ι-
δε�λ�γίες της επ��ής.
Eτσι δημι�υργήθηκε μια

τέ�νη π�υ συνίστατ� απ�
έναν περίπλ�κ� κώδικα
ν�ημάτων και π�υ η κατα-
ν�ησή της σήμαινε γνώση
των καν�νων λειτ�υργίας
τ�υ έργ�υ και αναπαρά-
στασης και ταυτ��ρ�να
κατ��ή της αντίληψης για
τη θε�λ�γική της διάστα-
ση, π�υ αναπ��ευκτα �-
δήγησε στ� συμ"�λισμ�,
την αλληγ�ρία και τ� αί-
νιγμα. Σε αντίθεση με τ�ν
Mεσαίωνα, η Aναγέννηση
πρ�σ�ερε ένα πλ�ύσι� υ-
λικ� π�λύπλ�κων συνθέ-
σεων, π�υ απαιτ�ύσαν
την απ�κωδικ�π�ίησή
τ�υς, π�υ θα ’λεγε κανείς,
�τι πρ��ρί��νταν για έναν
στεν� κύκλ� «μυημένων»
(θε�λ�γικά, καλλιτε�νικά,
κ�ινωνικά).

M�ν� κατά τ�υς νε�τε-
ρ�υς �ρ�ν�υς τα θρη-
σκευτικά θέματα περι�ρί-
��νται στ� επίπεδ� τ�υ
πρ�σωπικ�ύ και τ�υ ιδιω-
τικ�ύ "ί�υ και σπάνια θα

δει κανείς εικ�νες π�υ ε-
#υπηρετ�ύσαν κρατικές ή
υπερ-κρατικές αντιλήψεις
θε�λ�γικ�ύ περιε��μέ-
ν�υ. Aν και τα θρησκευτι-
κά θέματα γίν�νται �λ�έ-
να και πι� σπάνια � πλ�υ-
ραλισμ�ς της σύγ�ρ�νης
τέ�νης επέτρεψε να αντι-
μετωπί��νται με θρησκευ-
τική διάθεση θέματα π�υ
ανα�έρ�νται και σε άλ-
λ�υς �ώρ�υς και π�υ εκ-
�ρά��υν δια��ρετικά αι-
σθητικά ενδια�έρ�ντα. H
σύγ�ρ�νη τέ�νη πρ�τιμά
να ασ��λείται με τ�ν �ρα-
τ� και τ�ν πραγματικ� κ�-
σμ�, π�υ απ�τελεί και τ�
"ασικ� υλικ� της δραστη-
ρι�τητας των καλλιτε-
�νών και να στρέ�εται
στα θεμελιώδη συστατικά
της τέ�νης μέσα απ� την
ωμ�τητα των υλικών της. 

H επιλ�γή, άλλωστε,
κ�ιν�τ�πων θεμάτων απ�
την καθημερινή �ωή (π�π
αρτ, κ�νστρ�υκτι"ισμ�ς
κ.ά.) αντανακλ�ύσε την α-
ντίδραση στ�ν υπέρμετρ�
υπ�κειμενισμ� της α�αί-
ρεσης, �ωρίς να α�ήν�υν
π�λλά περιθώρια για με-
τα�υσικ�ύ ή θρησκευτι-
κ�ύ τύπ�υ θέματα. Mπρ�-
στά σ’ έναν κ�σμ� κ�μμέ-
ν� στα δύ� η λ�γική τ�υ
έσ�ατ�υ ��ρμαλισμ�ύ α-
π� έργα-αντικείμενα, π�υ
τυπ�π�ι�ύσαν τις ιδέες,
�πως η καταναλωτική κ�ι-
νωνία τα αγαθά της, δεν
ήταν δυνατ� να μην επι-
�έρει νέ�υς συμ"�λι-
σμ�ύς, νέες ιδέες και
ν�ήματα. 

H ένν�ια της θρησκευτι-
κ�τητας διευρύνεται και
κατακτά μια ε#αιρετικά
μεγάλη έκταση τ�σ� ως
πρ�ς τις ��ρμαλιστικές ε-
πιλ�γές, �σ� και ως πρ�ς
την ενν�ι�λ�γική σήμαν-
ση των «εικ�νων» της. �-
π�υ αρ�ετυπικά στερε�-
τυπα θα επανακάμπτ�υν
συνε�ώς και με μεγάλη
τα�ύτητα.  

Π�λύ περισσ�τερ�, π�υ
� πλ�υραλισμ�ς της μετα-
μ�ντέρνας επ��ής, θα �-
δηγήσει στην α#ι�π�ίηση
κάθε ιδέας με κάθε μέ-
σ�ν, π�υ είναι σε θέση να
μετασ�ηματίσει την πρ�-
σωπική γνώση και τ� �νει-
ρ� σε μια απ�τελεσματική
έκ�ραση των π�λιτισμι-
κών και κ�ινωνικών μύ-
θων της επ��ής μας.

O κ. Mιλτιάδης Παπανικ�λά-
�υ είναι καθηγητής της Iστ�-
ρίας της Tέ�νης, στη Φιλ�σ��ι-
κή Σ��λή τ�υ AΠΘ.

Πικάσ�, «B�σκ�ς», γλυπτ� (1943). Eίναι σα�ής η σ�έση τ�υ έργ�υ αυτ�ύ με τ�ν «Kαλ�
Π�ιμένα» της θρησκευτικής εικ�ν�γρα�ίας, π�υ τ�ν ταυτί�ει ως Σωτήρα-πρ�στάτη των
κατατρεγμένων �λ�υ τ�υ κ�σμ�υ �ωρίς διάκριση, εντύπωση π�υ ενισ�ύεται και απ� τ� γε-
γ�ν�ς της παρ�υσίας αυτ�ύ τ�υ μ�τί��υ σε π�λλ�ύς π�λιτισμ�ύς, αρ�αί�υς και νε�τερ�υς.

Eμίλ N�λντε, «O Mυστικ�ς Δείπν�ς, 1909. K�πεγ�άγη, Kρατικ� M�υσεί� της Tέ�νης. O ε"πρεσι�νισμ�ς εμπλ�ύτισε τη
�ριστιανική εικ�ν�γρα�ία με πρωτ�τυπα θέματα, νεές ιδέες και νέ�υς συμ��λισμ�ύς.

T�υ MIΛTIAΔH ΠAΠANIKOΛAOY *



Φασμπίντερ στ� Θέατρ� των Kαιρών.
Πρ�κειται για τ� τ�λμηρ� νεανικ� έργ�
τ�υ αιρετικ�ύ Γερμαν�ύ δραματ�υργ�ύ
και σκην�θέτη, «Σταγ�νες πάνω στην
καυτή πέτρα», π�υ ανε�αίνει την Παρα-
σκευή 19 Aπριλί�υ απ� τη νέα θεατρική
�μάδα «Στιγμή» στ� Θέατρ� των Kαιρών
(Σ�λιώτη και Tσέλι�υ 10, Aρει�ς Πάγ�ς).
T� έργ� α!ηγείται μια απλή ιστ�ρία: δύ�
άνθρωπ�ι γνωρί"�νται, αγαπι�ύνται και
#ωρί"�υν. O συγγρα!έας θεωρεί πως εί-
ναι μια «κωμωδία με ψευδ�τραγικ�ν τέ-
λ�ς». Eίναι �μως ένα απαισι�δ�%� έργ�;
O#ι. Yπάρ#ει � έρωτας. Yπάρ#�υν δύ�
άνθρωπ�ι, �ι Λέ�π�λντ και Φραντς, π�υ
αγαπ�ύν και αγαπι�ύνται. H σκην�θεσία
είναι τ�υ Γιάννη Aναστασάκη. T�υς δύ�
�ασικ�ύς ήρωες υπ�δύ�νται � Tάκης
M�σ#�ς και � Kώστας Kα"ανάς.

Συναυλίες στ� «Mετρ�». T� «Mετρ�»
(Γκύ"η 47 και Kάλ��υ) καλωσ�ρί"ει την
άν�ι%η �γά"�ντας τραπέ"ια και καρέ-
κλες, δημι�υργώντας έτσι τ� κατάλληλ�
σκηνικ� για να !ιλ�%ενήσει τ�υς «H#�υς
της Π�λης» για τέσσερα �ράδια. Στ�
πλαίσι� εν�ς συναυλιακι�ύ τετραημέ-
ρ�υ, τ� «μετρ�» !ιλ�%ενεί μερικά απ�
τα πι� ενδια!έρ�ντα σ#ήματα της μ�υ-
σικής -ρ�κ και �#ι μ�ν�ν- σκηνής. H αρ-
#ή γίνεται στις 18 Aπριλί�υ με τ�ν Θ�-
δωρή Mανίκα, τ�υς «Thirty Dirty» και τα
Yπ�γεια Pεύματα». Tην επ�μένη � Z�ρ"
Πιλαλί και � Δημήτρης Π�υλικάκ�ς συν-
θέτ�υν τη «Θε�κωμωδία» ενώ τ� Σά�-
�ατ�, 20 τ�υ μην�ς, είναι η σειρά των
«Πλάσμα» και των «Ecko Tattoo». Kαι έ-
πεται συνέ#εια.

Σπυρ�π�υλ�ς στ� Pέθυμν�. T� Kέ-
ντρ� Σύγ#ρ�νης Eικαστικής Δημι�υρ-
γίας Pεθύμνης, θέλ�ντας να τιμήσει την
πρ�σ!�ρά τ�υ Γιάννη Σπυρ�π�υλ�υ
στ�ν εικαστικ� #ώρ�, παρ�υσιά"ει απ�

τις 20 Aπριλί�υ την αναδρ�μική έκθεση
τ�υ Γιάννη Σπυρ�π�υλ�υ με τίτλ� «O
κλασικ�ς της α!αίρεσης». E�δ�μήντα
και πλέ�ν έργα, δίν�υν μια συν�λική ει-
κ�να τ�υ έργ�υ τ�υ Σπυρ�π�υλ�υ, ένας
απ� τ�υς πρωτ�π�ρ�υς της α!αίρεσης
στην Eλλάδα. Tην έκθεση συν�δεύ�υν
εκπαιδευτικ� πρ�γραμμα, �πτικ�ακ�υ-
στικ� σύστημα καθώς και δίγλωσσ�ς κα-
τάλ�γ�ς. Στη διάρκεια της έκθεσης θα

γίν�υν �ργανωμένες %εναγήσεις και δια-
λέ%εις για τ� κ�ιν�. Στα εγκαίνια της
20ής Aπριλί�υ θα δ�θεί διάλε%η απ� τ�ν
κ. Γιάννη Παπαϊωάνν�υ, διδάκτ�ρα της
Iστ�ρίας της Tέ#νης.  

Λέκκας στ� «Kα�έ Παράσταση». O
Bασίλης Λέκκας τραγ�υδά Xατ"ιδάκη,
Θε�δωράκη, Σπάθα, Παπαδ�π�υλ� στ�
«Aσσ�ς-Kα!έ Παράσταση» (Bαλτετσί�υ

15 και Iππ�κράτ�υς). O Bασίλης Λέκκας
θα παρ�υσιάσει επίσης μέρ�ς απ� την
τελευταία τ�υ δ�υλειά «Aσίκικ� Π�υλά-
κη» σε μ�υσική Mίκη Θε�δωράκη και
στί#�υς Mι#άλη Γκανά. Στην κιθάρα θα
τ�ν συν�δεύσει � Δημήτρης Παπαγγελί-
δης. Tην Πέμπτη 18 και την Παρασκευή
19 Aπριλί�υ, στις 10.30 τ� �ράδυ. 

Πέντε έργα απ� τ� KΘBE. T� Kρατικ�
Θέατρ� B�ρεί�υ Eλλάδ�ς συνε#ί"ει και
μετά τ� Πάσ#α πέντε απ� τις !ετινές τ�υ
παραγωγές. Στην Kεντρική Σκηνή (Θέα-
τρ� E.M.Σ.) παρ�υσιά"εται τ� «K�ιν� Tα-
μεί�» τ�υ Eυγένι�υ Λαμπίς σε μετά!ραση
Aνδρέα Στάικ�υ και σκην�θεσία Bασίλη
Παπα�ασιλεί�υ. T� έργ� τ�υ Λι�ύις Kάρ�λ
«H Aλίκη στη #ώρα των θαυμάτων» ανε-
�αίνει στην Kεντρική Σκηνή κάθε Σά��α-
τ� και Kυριακή απ� την Παιδική Σκηνή.
Στ� Yπερώ� συνε#ί"�νται �ι παραστάσεις
με τ� έργ� τ�υ Aλ!ρέ ντε Mισέ «Δεν παί-
"�υν με τ�ν έρωτα», π�υ παρ�υσιά"εται
σε μ�ρ!ή Θεατρικ�ύ Aναλ�γί�υ και σε
σκην�θεσία τ�υ Nίκ�υ Σακαλίδη. T� «Mή-
λ�ν της Mήλ�υ», τ� γρά!ει και τ� σκην�-
θετεί στ� Δωμάτι� τ�υ Mύλ�υ � Aνδρέας
Στάικ�ς. Tέλ�ς, στ� Δημ�τικ� Θέατρ�
Σταυρ�ύπ�λης ανε�αίνει τ� έργ� τ�υ
Γιώργ�υ Σε�αστίκ�γλ�υ «Aγγέλα», σε
σκην�θεσία τ�υ Παντελή B�ύλγαρη. 

H Kύπρ�ς στη B�υλή. Aρ#αι�λ�γικά
ευρήματα παρ�υσιά"�υν την π�λιτισμική
ε%έλι%η της Mεγαλ�νήσ�υ απ� τα πρ�ϊ-
στ�ρικά μέ#ρι τα μετα�υ"αντινά #ρ�νια.
Xαλκ�λιθικά ευρήματα, μετα�υ"αντινές
εικ�νες, είδη λαϊκής τέ#νης και τα σημα-
ντικ�τερα δύ� απ� τα π�λύτιμα ψη!ιδω-
τά της Παναγίας της Kανακαριάς. Oλα
αυτά στην έκθεση «Kύπρ�ς: 9000 #ρ�νια
π�λιτισμ�ύ» π�υ παρ�υσιά"εται στην αί-
θ�υσα «Eλευθέρι�ς Bενι"έλ�ς», στη
B�υλή των Eλλήνων.
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H M E P O Λ O Γ I O
Oι θεατρικές παραστάσεις σε Aθήνα –

Θεσσαλ�νίκη και δύ� ταινίες κυριαρ��ύν 
στις καλλιτε�νικές εκδηλώσεις αυτή την ε�δ�μάδα.

H EBΔOMAΔA  ΠOY  EPXETAI

ΘEATPO
T� «Θεσσαλικ
 Θέατρ�»

στην καθιερωμένη αν�ι�ιάτι-
κη κάθ�δ
 τ�υ στην Aθήνα
θα παρ�υσιάσει στ� Θέατρ�
«Λαμπέτη», απ
 την Πέμπτη
18 Aπριλί�υ, την «Kυρία
Kατάκη», μια παράσταση
π�υ �ασίστηκε στα διηγήμα-
τα της Iωάννας Kαρυστιάνη
«T� ψυγεί�», «T� τετράδι�»,
«H η�ώ των αιθέρων», «H
μικρ
τερη», «Aψε σ�ήσε»
και «H Kυρία Kατάκη». Tα
πρ
σωπα π�υ δημι�ύργησε
η Kαρυστιάνη, μέσα απ
 έ-
ναν λ
γ� πηγαί�, #ωνταν
,
καθημεριν
, #�υν κρυμμέν�ι
στ�ν μικρ
κ�σμ
 τ�υς, αθώ-
�ι και ανυπεράσπιστ�ι. Γε-
μάτ�ι ευαισθησία και �ι�ύ-
μ�ρ, επι�ειρ�ύν να κάν�υν
τ�ν απ�λ�γισμ
 της #ωής
τ�υς. H σκην�θεσία είναι
τ�υ Kώστα Tσιάν�υ.

EKΘEΣH
Oλ�κληρώνεται τ� ερ�
με-

ν� Σά��ατ�, 20 Aπριλί�υ, η
έκθεση της Συλλ�γής τ�υ Δά-
κη Iωάνν�υ στ� «Eργ�στά-
σι�» της Aνωτάτης Σ��λής
Kαλών Tε�νών, στην �δ
 Πει-
ραιώς. Aνε�άρτητα απ
 τις ε-
πιμέρ�υς απ
ψεις π�υ εκ-
'ράστηκαν για τα διακ
σια
περίπ�υ έργα π�υ παρ�υσιά-
στηκαν, η έκθεση συνιστά ένα
απ
 τα κ�ρυ'αία εικαστικά
γεγ�ν
τα π�υ έλα�αν �ώρα
στην Aθήνα τα τελευταία
�ρ
νια. Πρ��άλλεται μια ει-
κ
να της διεθν�ύς τέ�νης κυ-
ρίως της περασμένης δεκαε-
τίας, ενώ δεν λείπ�υν και έρ-
γα των  Duchamp, Picabia,
Man Ray  καθώς και σημαντι-
κές δημι�υργίες �ρισμένων α-
π
 τις μεγαλύτερες μ�ρ'ές
των pop, minimal, conceptual
art και της arte povera. 

ΣINEMA
T� M�υσικ
 Aναλ
γι� τ�υ

Mεγάρ�υ M�υσικής στ� πλαί-
σι� της σειράς «Kινηματ�γρά-
'�ς και M�υσική» παρ�υσιά-
#ει, τ� Σά��ατ� 20 Aπριλί�υ,
τ�ν «Mπεν X�υρ» τ�υ Φρεντ
Nιμπλ
. Πρ
κειται για την κλα-
σική ταινία τ�υ �ω��ύ κινημα-
τ�γρά'�υ, η �π�ία θα πρ��λη-
θεί με συν�δεία �ρ�ήστρας. H
μ�υσική είναι τ�υ Kαρλ Nτέι-
�ις, � �π�ί�ς και θα διευθύνει
την Oρ�ήστρα των Xρωμάτων.
H μ�υσική επένδυση της ται-
νίας εί�ε πρωτ�παρ�υσιαστεί
στ� Λ�νδίν� τ� 1987. Δεν είναι
η πρώτη '�ρά π�υ στ� Mέγαρ�
M�υσικής �ι δύ� τέ�νες, κινη-
ματ�γρά'�ς και μ�υσική, έσσ�-
νται εις μίαν. Eί�αν πρ�ηγηθεί
� «Aνδαλ�υσιαν
ς Σκύλ�ς»
τ�υ Mπ�υνι�ύελ, τ� «Θωρηκτ

Π�τέμκιν» τ�υ Aϊ#ενστάιν, ται-
νίες τ�υ Tσάρλι Tσάπλιν.

ΣYNAYΛIA
O Σταύρ�ς *αρ�άκ�ς �ε-

κίνησε απ
 τραγ�ύδια της
πρώτης περι
δ�υ τ�υ Bασί-
λη Tσιτσάνη, και ακ�λ�υθώ-
ντας «μυστικά μ�ν�πάτια»
στις μελωδίες, στις αρμ�νίες,
στ�υς μ�υσικ�ύς τ�υ τρ
-
π�υς, στις ψυ�ικές τ�υ δια-
θέσεις �δηγήθηκε σε μ�υσι-
κές άλλες, �ένες σε πρώτ� α-
ντίκρισμα αλλά �αθύτατα
συγγενικές 
σ�ν α'�ρά την
�υσία, τ�ν πυρήνα τ�υς.
Eτσι συνδέεται, για παρά-
δειγμα, η «Aρ�
ντισσα» με
τα νέγρικα μπλ�υ# ή η «Zωί-
τσα μ�υ» με τ�ν Πιατσ
λα.
Oι «Tσιτσάν�ι Διάλ�γ�ι»
παρ�υσιά#�νται στις 18
Aπριλί�υ στ� Mέγαρ� M�υ-
σικής απ
 την Kρατική
Oρ�ήστρα Eλληνικής M�υ-
σικής, υπ
 τη διεύθυνση τ�υ
Σταύρ�υ *αρ�άκ�υ.

ΠAPAΣTAΣH
Aντίθετα στ� ρεύμα, η «Nέα

Σκηνή» έκανε πρεμιέρα μία ε-
�δ�μάδα πριν απ
 τ� Πάσ�α,

ταν τα περισσ
τερα θέατρα �-
λ�κληρών�υν τις παραστάσεις
τ�υς για τη �ειμερινή περί�δ�.
Στ� Θέατρ� της Oδ�ύ Kυκλά-
δων παρ�υσιά#ει τη σκ�τεινή
κωμωδία τ�υ M�λιέρ�υ «O Mι-
σάνθρωπ�ς». Mια καυστική
ματιά πάνω στην κ�ινωνία και
τα ανθρώπινα πάθη, γεμάτη με-
λαγ��λική απαισι�δ��ία. H πα-
ράσταση ανε�αίνει σε μετά-
'ραση της Xρύσας Πρ�κ�πά-
κη, σε έμμετρ� �μ�ι�κατάληκτ�
στί��. H σκην�θεσία είναι τ�υ
Λευτέρη B�γιατ#ή, � �π�ί�ς υ-
π�δύεται και τ�ν Aλσέστ, ενώ
τα σκηνικά και τα κ�στ�ύμια
είναι της Θάλειας Iστικ�π�ύ-
λ�υ. H μ�υσική είναι τ�υ Nίκ�υ
Kυπ�υργ�ύ και εκτελείται απ

τ�υς ηθ�π�ι�ύς. 

MOYΣIKH
Δεν μας έ�ει συνηθίσει σε

τακτές #ωντανές συναυλίες
� Mάνωλης Pασ�ύλης. Eτσι
�ι εμ'ανίσεις τ�υ, απ
 την
Παρασκευή 19 Aπριλί�υ,
στα «Eννέα Oγδ�α» (Λ.
Aλε�άνδρας 40) συνιστ�ύν
απ
 μ
νες τ�υς μ�υσικ
 γε-
γ�ν
ς.  M’ ένα πρ
γραμμα
π�υ �ασί#εται απ�κλειστικά
σε δικά τ�υ γνωστά κι αγα-
πημένα τραγ�ύδια αλλά και
σε ανέκδ�τα. Στα είκ�σι
�ρ
νια π�υ μας �ωρί#�υν α-
π
 την «Eκδίκηση της Γυ-
'τιάς», � δημι�υργ
ς της
δεν έπαψε να ταρά#ει τα νε-
ρά της ελληνικής δισκ�γρα-
'ίας με τ�υς στί��υς τ�υ και
τ� τραγ�ύδι τ�υ, εγγρά'�-
ντας στ� ενεργητικ
 τ�υ 16
μεγάλ�υς δίσκ�υς και συ-
νεργα#
μεν�ς με π�λύ σημα-
ντικ�ύς συνθέτες.

Eπιμέλεια: ΔHMHTPHΣ PHΓOΠOYΛOΣ

� Tι είναι � π�-
ν�ς μπρ�στά

στην τέ#νη; Oταν τ�
σώμα γίνεται καμ-
�άς, τ�τε τ� σώμα
αυτ� θα ανήκει μ�-
νά#α στην εκκεντρι-
κή και σ�καριστική
Oρλάν. Σε τέσσερα
#ρ�νια απ� τώρα,
σε ένα θέατρ�-#ει-
ρ�υργεί� κάπ�υ
στην Iαπωνία, η 43
#ρ�νη Γαλλίδα καλ-
λιτέ#νις Oρλάν θα
απ�τελειώσει τ� 10
#ρ�ν� έργ� της: «H
μετενσάρκωση της Aγίας Oρλάν». Xειρ�υργ�ί θα της
πλάσ�υν τη μεγαλύτερη «πιν�κια» μύτη π�υ μπ�ρεί
να αντέ%ει τ� πρ�σωπ� της. Oπως στις πρ�ηγ�ύμε-
νες εκθέσεις της (στην τελευταία, στη Nέα Y�ρκη,
εί#ε μετα!υτεύσει μάγ�υλα στ� μέτωπ� της), η
Oρλάν θα έ#ει υπ�στεί τ�πική αναισθησία. Aντί για
ν�σ�κ�μειακή ρ�μπα θα !�ρά μια π�λύ#ρωμη, ε%ω-
τική, αλλ�κ�τη ενδυμασία. Kαθώς η εγ#είρηση θα
πρ�#ωράει, εκείνη θα δια�ά"ει απ�σπάσματα !ιλ�-
σ�!ίας, λ�γ�τε#νίας και ψυ#ανάλυσης απ� διά!�-
ρ�υς συγγρα!είς: Kριστέ�α, Aρτ�, Λακάν. T� θέατρ�
θα συνδέεται �πτικ�ακ�υστικώς με διά!�ρες γκαλε-
ρί, σε �λ�ν τ�ν κ�σμ�. H ίδια θα επικ�ινωνεί με τ�
κ�ιν� της μέσω !α% και τηλε!ών�υ. «H δ�υλειά μ�υ
δεν στρέ!εται ενάντια στην πλαστική εγ#είρηση, αλ-
λά ενάντια των δικτατ�ρων της �μ�ρ!ιάς» λέει στην
«Guardian». «T� δέρμα είναι μια μάσκα, μια πηγή τ�υ
παρά%εν�υ, και μεταμ�ρ!ών�ντας τ� πρ�σωπ� μ�υ
νιώθω �τι πράγματι α!αιρώ μια μάσκα».

� Mετά 20 #ρ�νια, τ� «Rocky Horror Picture
Show» τ�υ T"ιμ Σάρμαν παραμένει η καλύτερη

cult ταινία, π�υ συνε#ί"εται να πρ��άλλεται στ� Λ�ν-
δίν�, πρ�σελκύ�ντας !ανατικ�ύς �παδ�ύς. Eίναι η
μ�ναδική ταινία �π�υ τ� κ�ιν� ντύνεται, απαντά
στ�υς ηθ�π�ι�ύς στην �θ�νη και δίνει τ� δικ� τ�υ
σ��υ στην κινηματ�γρα!ική αίθ�υσα. Aρ#ικώς γραμ-
μέν� για μι�ύ"ικαλ απ� τ�ν Pίτσαρντ O’ Mπράιαν, τ�
«Rocky Horror Picture Show» είναι ένα παρά%εν� B-
movie τρ�μ�υ και επιστημ�νικής !αντασίας π�υ πε-
ριέ#ει στ�ι#εία κανι�αλισμ�ύ, �μ�!υλ�!ιλίας και αι-
μ�μι%ίας. Πρ��λήθηκε για πρώτη !�ρά τ� 1973 και
έθιγε �λα τα ταμπ�ύ, αγκαλιά"�ντας παράλληλα τ�ν
ανδρ�γυνισμ� και τη σε%�υαλική απελευθέρωση.
Oπως ήταν αναμεν�μεν�, �ι π�υριταν�ί Aγγλ�ι κριτι-
κ�ί κυρι�λεκτικώς τ� έθαψαν, τ� 1975, �ταν κυκλ�-
!�ρησε στην αγ�ρά. Aυτ� δεν τ� εμπ�δισε �έ�αια
να γίνει τ� καλύτερ� μετα-μεσ�νύ#τι� έργ� και να
δημι�υργήσει  τ� δικ� τ�υ !αν-κλαμπ.

ΣEΛANA BPONTH

O Kώστας Γαλανάκης και η Δήμητρα Xατ�ύπη υπ�δύ�-
νται τ�ν Bαλμ�ν και τη Mαρτέιγ αντίστ�ι�α, στ� «K�υαρ-
τέτ�» τ�υ Xάινερ Mίλερ π�υ ανε�αίνει απ� τ� «Aν�ι�τ�
Θέατρ�» τ�υ Γιώργ�υ Mι�αηλίδη.

Δ ύ� αδέλ!ια, η Zωή και � Λ�υ (Hλίας), περ-
ν�ύν τα παιδικά τ�υς #ρ�νια στην Eλευσί-
να, μεγαλών�ντας σ#εδ�ν #ωρίς την επί-

�λεψη κανεν�ς. Oταν γίν�νται δέκα και έντεκα
#ρ�νων #ωρί"�νται και περν�ύν τα επ�μενα πέ-
ντε #ρ�νια σε �ρ!αν�τρ�!εία και σε σω!ρ�νι-
στικά ιδρύματα. Στ� μετα%ύ, η Zωή γνωρί"ει τ�ν
έρωτα μ’ έναν άντρα π�υ αμέσως μετά ε%α!α-
νί"εται. Tα δύ� αδέλ!ια %ανασυναντι�ύνται
στην κηδεία της μητέρας τ�υς. Aπ�!ασί"�υν
να τ� σκάσ�υν απ� τα ιδρύματα. Xωρί"�υν πά-
λι, καθώς η Zωή α!ήνει τ�ν Λ�υ για να ψά%ει
στην Aθήνα να �ρει τ�ν αγαπημέν� της. O Λ�υ
ψά#νει τη "ωή. O καθένας απ� τ�υς δύ� διανύ-
ει τη δική τ�υ π�ρεία μύησης και δ�κιμασίας.
Στ� τέλ�ς τ�ν περιμένει η απ�κάλυψη. 

Πρ�κειται για τ� σενάρι� της ταινίας της Bα-
σιλικής Hλι�π�ύλ�υ «Mε μια κραυγή», π�υ αρ-
#ί"ει να πρ��άλλεται την Παρασκευή 19 Aπριλί-
�υ στ�ν κινηματ�γρά!� «Aστυ». 

H ταινία είναι συμπαραγωγή τ�υ Eλληνικ�ύ
Kέντρ�υ Kινηματ�γρά!�υ και της Hyperion
Productions, π�υ εί#ε την υπ�στήρι%η τ�υ Eu-
ropean Script Fund. 

H δεύτερη μεγάλ�υ μήκ�υς ταινία της Bασι-
λικής Hλι�π�ύλ�υ συγκαταλέγεται ανάμεσα σε
αυτές π�υ %ε#ώρισαν στ� διεθνές διαγωνιστικ�
τμήμα τ�υ 36�υ Φεστι�άλ Kινηματ�γρά!�υ της
Θεσσαλ�νίκης, απ�σπώντας τα �ρα�εία σενα-
ρί�υ (της Bασιλικής Hλι�π�ύλ�υ), α’ ανδρικ�ύ
ρ�λ�υ (Δημήτρης Aλε%ανδρής) καθώς και κα-
λύτερης ελληνικής ταινίας της FIPRESCI. Eπί-
σης, τιμήθηκε με τα Kρατικά Bρα�εία α’ ανδρι-
κ�ύ και α’ γυναικεί�υ ρ�λ�υ (Bίκυ B�λιώτη).

Σ
την αρ#ή της !ετι-
νής #ρ�νιάς � Γερ-
μαν�ς Xάινερ Mί-
λερ έ!υγε απ� τη
"ωή α!ήν�ντας πί-

σω τ�υ ένα σημαντικ� λ�-
γ�τε#νικ� και θεατρικ� έρ-
γ�. Aπ� αυτ� τ� σύγ#ρ�ν�
πλ�ύτ�, τ� Aν�ι#τ� Θέατρ�
τ�υ Γιώργ�υ Mι#αηλίδη ε-
πέλε%ε να ανε�άσει τ�
«K�υαρτέτ�» στις 18 Aπρι-
λί�υ. Eνα έργ� �ασισμέν�
στ� μυθιστ�ρημα τ�υ Λα-
κλ� «Eπικίνδυνες σ#έσεις»
τ� �π�ί�, �μως, � Mίλερ, �-
πως � ίδι�ς λέει, διά�ασε
διαγωνίως γιατί δια!�ρετι-
κά θα εί#ε #άσει την ισ#ύ
τ�υ κειμέν�υ.

Δύ� πρ�σωπα, τα �π�ία

ενσαρκών�υν στη σκηνή η
Δήμητρα Xατ�ύπη και �
Kώστας Γαλανάκης, διαρ-
κώς μεταμ�ρ!ών�νται (�
ένας παί"ει τ�ν άλλ� και �ι
δύ� εναλλάσσ�νται τ�υς
ρ�λ�υς δύ� απ�υσών γυ-
ναικών) μέσα στη σαθρ�τη-
τα, την παρακμή, την πτώ-
ση. Tην πτώση π�υ �ιώνε-
ται μέσα στη σκηνική έν-
δει%η τ�υ συγγρα!έα «σα-
λ�νι πριν απ� τη Γαλλική
Eπανάσταση. Kατα!ύγι�
μετά τ�ν Tρίτ� Παγκ�σμι�
Π�λεμ�». T� ερειπιώδες
σαλ�νι τ�υ διε!θαρμέν�υ
αριστ�κρατικ�ύ κ�σμ�υ και
τ� κατα!ύγι� στ� λυκ�!ως
της αστικής κ�υλτ�ύρας.

Eτσι � Bαλμ�ν και η Mαρ-

τέιγ, μέσα απ� μία κατα-
στρ�!ική ερωτική σύγ-
κρ�υση, #ωρίς αρ#ή και
#ωρίς λή%η, ενσαρκών�υν
τη !θ�ρά, την ίδια την κα-
ταστρ�!ή. Mέσα σε σαρκα-
σμ� και #λεύη.Στ�ν Mίλερ,
άλλωστε, � ιδιωτικ�ς #ώ-
ρ�ς και η σε%�υαλικ�τητα
σ#ετί"�νται άμεσα με τ�
π�λιτικ� στ�ι#εί�. O θάνα-
τ�ς και η καταστρ�!ή είναι
συστατικά στ�ι#εία τ�σ�
της π�λιτικής �σ� και της
σε%�υαλικής "ωής.

H σκην�θεσία της παρά-
στασης είναι τ�υ Γιώργ�υ
Mι#αηλίδη, � �π�ί�ς επιμε-
λήθηκε και τα κ�στ�ύμια
με τη συνεργασία της Aγ-
νής Nτ�ύτση. H τελευταία
!ιλ�τέ#νησε τα κ�στ�ύμια.
H μ�υσική είναι τ�υ Θ�δω-
ρ�υ Aντωνί�υ. Στ� «Aν�ι-
!τ� Θέατρ�», Kάλ��υ 70,
Γκύ"η.

Xάινερ Mίλερ:
«Kυαρτέτ» 

στ Aνι�τ� Θέατρ

«Mε μια κραυγή»
της B. Hλιπύλυ

TEXNH KAI ΣYMΠAΘEIA

H Bίκυ B�λιώτη πρωταγωνιστεί στη δεύτερη μεγάλ�υ μήκ�υς ταινία της Bασιλικής Hλι�π�ύλ�υ
«Mε μια κραυγή», π�υ θα πρ��άλλεται στ� «Aστυ» της �δ�ύ K�ραή απ� την ερ��μενη Παρασκευή. 

T� «Mήλ�ν της Mήλ�υ», σκην�θεσία Aνδρέας Στάικ�ς.
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A P X I T E K T O N I K H
Σκίτσα, σ�έδια και �ωτ�γρα�ίες απ� τ�ι��π�ιίες, κ�υ-
�ώματα, πλακ�στρωτα αλλά και τ�ι��γρα�ίες, �υλ�-
γλυπτα, κασέλες, ειλητάρια.

Tα νέα κεντρικά γρα�εία της Λαϊκής Tράπε�ας Kύπρ�υ στη Λευκωσία συμ��λί��υν τ� δυναμισμ�
της κυπριακής �ικ�ν�μίας.

Γυάλιν�ς πύργ�ς απ� τ� 2000
T� κτίρι� της Λαϊκής Tράπε�ας πρ�καλεί ρή�η με τη συμ�ατική κατασκευή

Σ τ� δρ�μ� π�υ ενώνει τ� α-
ερ�δρ�μι� με τη Λευκω-
σία, � επισκέπτης είναι α-
δύνατ�ν να μην παρατηρή-

σει ένα νέ� κτίρι� π�υ �επρ�-
�άλλει ανε�άρτητ� σηματ�δ�-
τώντας την είσ�δ� στην πρω-
τεύ�υσα της Kύπρ�υ. Aυτ� τ�
high-tech �ικ�δ�μημα, π�υ μ�ιά-
�ει ν’ αλλά�ει �ρώμα ανάλ�γα με
τη δύναμη και την κλίση τ�υ �ω-
τ�ς, αι�μαλωτί�ει τ� �λέμμα με

τ�ν πρ�κλητικ� δυναμισμ� τ�υ.
M�ιά�ει να εκτινάσσεται πρ�ς
τ�ν �υραν�, παρ’ �τι μ�ν� επτά
είναι �ι �ρ���ι. Eίναι ίσως η πί-
στη τ�υ στ� μέλλ�ν αυτή π�υ
συγκινεί και κάνει τ�ν περαστικ�
να κ�ντ�στέκεται...

H νέα έδρα της Λαϊκής Tράπε-
�ας Kύπρ�υ, στη συμ��λή των
λεω��ρων Λεμεσ�ύ και Aθαλάσ-
σας, συμπυκνώνει κατά κάπ�ι�ν
τρ�π� τ�ν δυναμισμ� και την ευ-
ρωστία της κυπριακής �ικ�ν�-
μίας. Kατά έναν άλλ� τρ�π�, ει-
σάγει στην Kύπρ� ένα νέ� τύπ�
αρ�ιτεκτ�νικής υψηλής τε�ν�-
λ�γίας, σημειών�ντας παράλλη-
λα ρή�η με τη συμ�ατική μ�ρ��-
λ�γία των γυάλινων πύργων. Tα
νέα κεντρικά γρα�εία της Λαϊ-
κής - π�υ εγκαινιά��νται επισή-
μως στις 30 Aπριλί�υ - μπ�ρεί
και αυτά να �αρακτηρί��νται απ�
εκτεταμένη �ρήση γυαλι�ύ, πα-
ρ�υσιά��υν �μως αρκετές ιδι�-
μ�ρ�ίες: α) 

Tα αν�ίγματα είναι 16 μέτρα
�ωρίς ενδιάμεσα υπ�στυλώματα,
�) σε �λ� τ� κτίρι� δεν υπάρ-

��υν εσωτερικ�ί τ�ί��ι, επικρα-
τεί δηλαδή η �ιλ�σ��ία τ�υ α-
ν�ικτ�ύ �ώρ�υ, γ) σε �λ�ν τ�ν
εργασιακ� �ώρ� υπάρ��υν υπε-
ρυψωμένα πατώματα, κάτω απ�
τα �π�ία σε πά��ς 80 εκ. υπάρ-
�ει �λη η απαραίτητη υπ�δ�μή
(αεραγωγ�ί κλιματισμ�ύ, πυρα-
σ�άλεια, σωλήνες θέρμανσης,
κλπ.) και δ) η ε�ωτερική �ψη
συνδυά�ει τ� γυαλί με εκετετα-
μένη επίσης �ρήση μεταλλικών
κατασκευών, �ι �π�ίες με την ε-
λευθερία π�υ τις �αρακτηρί�ει
δίν�υν στ� �λ� κτίρι� �ε�ωριστή
πρ�σωπικ�τητα.

Eίναι ένα κτίρι� π�υ θα μπ�-
ρ�ύσε να συναντήσει κανείς στα
περί�ωρα της Bαρκελώνης, π�.,

ή σε άλλη π�λη τ�υ ευρωπαϊκ�ύ
ν�τ�υ, �π�υ �μως υπάρ�ει δεδη-
λωμένη η πρ�σήλωση στην �ικ�-
ν�μική ανάπτυ�η και την επι�ει-
ρηματική λ�γική. 

H Iσπανία και η Kύπρ�ς είναι
δύ� τέτ�ια παραδείγματα.

H Λαϊκή Tράπε�α με την αρ�ι-
τεκτ�νική αυτή επιλ�γή της διά-
λε�ε έναν αρκετά αντισυμ�ατικ�
δρ�μ� για να συνδέσει τις δρα-
στηρι�τητές της με τ� ευρύτερ�
περι�άλλ�ν της Λευκωσίας. Kαι
αυτ� δι�τι � συντηρητισμ�ς π�υ
�αρακτηρί�ει π�λλά ιδρύματα ή
�ργανισμ�ύς απ�θαρρύνει αρ�ι-
τεκτ�νικές λύσεις π�υ πρ�τεί-
ν�υν μία τ�λμηρή αισθητική. 

Aπ� �ρισμένες γωνίες, τ� κτί-

ρι�, στ� περί��λ� τ�υ �π�ί�υ έ-
�ει στηθεί ένα γλυπτ� τ�υ Kώ-
στα Bαρώτσ�υ, �αίνεται ιδιαίτε-
ρα εύπλαστ�, ανάλα�ρ� και ευέ-
λικτ� (και να σκε�θεί κανείς �τι
τ� ισ�γει� και �ι �ρ���ι καλύ-
πτ�υν έκταση 5.600 τ.μ.). 

T� πι� σημαντικ�, �μως, είναι
�τι στ�υς λίγ�υς μήνες της �ωής
τ�υ κατ�ρθωσε ήδη να γίνει ένα
σημεί� ανα��ράς της κυπριακής
πρωτεύ�υσας και να μαγνητίσει
επάνω τ�υ μια σειρά συμ��λι-
σμών π�υ α��ρ�ύν την κ�ινωνία
και την �ικ�ν�μία της Kύπρ�υ. 

H αρ�ιτεκτ�νική και στατική
μελέτη εκπ�νήθηκε απ� τ� γρα-
�εί� CMP και την κατασκευή α-
νέλα�ε η εταιρία Cybarco.

Oι μεταλλικές
κατασκευές δί-
ν�υν �ε�ωριστή
πρ�σωπικ�τητα
στ� νέ� κτίρι�,
τ� �π�ί� εγκαι-
νιά�εται στις 30
Aπριλί�υ.

Oι «Θησαυρ�ί» της Λέσ��υ
H παραδ�σιακή αρ!ιτεκτ�νική τ�υ νησι�ύ απ� τη M. Zαγ�ρησί�υ και τ�ν Γ. Γιαν�υλέλλη

Π
ριν λίγες μ
ν�ν μέρες κυκλ��
-
ρησε απ
 τ� T.E.E. τ� �ι�λί� της
Mαρίκας Zαγ�ρησί�υ και τ�υ
Γιώργ�υ Γιανν�υλέλλη «Παρα-
δ�σιακή Aρ�ιτεκτ�νική της Λέ-

σ��υ». Tα τελευταία �ρ
νια η �ι�λι�γρα-
�ία η σ�ετική με την παραδ�σιακή μας
αρ�ιτεκτ�νική έ�ει αυ�ηθεί σημαντικά (η
σειρά των εκδ
σεων Mέλισσα «Eλληνική
Παραδ�σιακή Aρ�ιτεκτ�νική» με σύμ-
��υλ� και συντ�νιστή τ� Δημ. Φιλιππίδη,
είναι σίγ�υρα μια απ
 τις �υσιαστικ
τε-
ρες παρ�υσίες). Mελέτες περισσ
τερ� ή
λιγ
τερ� α�ι
λ�γες, απ
 διδακτ�ρικές
διατρι�ές μέ�ρι μικρά ενημερωτικά �υλ-
λάδια έ��υν κατακλύσει τ� �ώρ�υ τ�υ

αρ�ιτεκτ�νικ�ύ �ι�λί�υ. Aλλ�τε �ι εκδ
-
σεις αυτές πρ��ρί%�νται για τ�ν ειδικ

μελετητή και άλλ�τε απλ�υστευμένες α-
πευθύν�νται στ� ευρύ κ�ιν
, ευαίσθητ�
π�ιώντας τ�, έτσι ώστε να πλησιά%ει την
αρ�ιτεκτ�νική μας κληρ�ν�μιά με περισ-

σ
τερη γνώση, αγάπη και σε�ασμ
. H
«Παραδ�σιακή Aρ�ιτεκτ�νική της Λέ-
σ��υ» 
μως της Mαρίκας Zαγ�ρησί�υ
και τ�υ Γιώργ�υ Γιανν�υλέλλη είναι �έ-
�αι� 
τι δεν μπ�ρεί να θεωρηθεί «ένα α-
κ
μη �ι�λί�» στ� �ώρ�. Kαι τ�ύτ� γιατί
�αρακτηρί%εται απ
 κάπ�ιες ιδιαιτερ
-

τητες π�υ τ� κάν�υν να �ε�ωρί%ει. Oι
συγγρα�είς τ�υ, είναι απ
 τ�υς πρώτ�υς
αρ�ιτέκτ�νες στ�ν ελληνικ
 �ώρ� π�υ
ασ��λήθηκαν με την έρευνα και τη μελέ-
τη της λαϊκής μας αρ�ιτεκτ�νικής. Mα-
θητές τ�υ Δ. Πικιώνη και �ι δύ�, έμαθαν
απ
 τα σπ�υδαστικά τ�υς �ρ
νια να αγα-
π�ύν τα �τισμένα «με στ�ργική �ρ�ντί-
δα για τη %ωή π�υ θα �ώλια%ε μέσα
τ�υς» κτίσματα, τα πρ�σαρμ�σμένα στ�ν
κ�ινωνικ
 τ�υς περίγυρ� και τ� �υσικ

περι�άλλ�ν. Tα κτίσματα αυτά π�υ 
πως
�ι ίδι�ι γρά��υν �υλάγ�υν μέσα στις
δ�μές και τις μ�ρ�ές τ�υς α�ίες π�υ
�ρεια%
μαστε για να αντιπαλέψ�υμε την
αλλ�τρίωσή μας.

Γεννημένη στην Kα�άλα,
η Mαρίκα Zαγ�ρησί�υ �θά-
νει νέα κ�πέλλα τ� 1938
στην Aθήνα, απ��ασισμένη
να ��ιτήσει στ� Π�λυτε-
�νεί�. M�ναδικ� κ�ρίτσι α-
νάμεσα σε 23 αγ�ρια στ�
πρώτ� έτ�ς των σπ�υδών
της (στ� δεύτερ� πρ�σετέ-
θη ένα ακ�μη κ�ρίτσι η
Aγγελική Λαλιώτ�υ), γίνεται
δεκτή με δυσπιστία και ει-
ρωνεία. Γρήγ�ρα �μως κα-
τα�ιώνεται. Oι καθηγητές
δεν έκαναν διακρίσεις. B�η-
θ�ύσαν �λ�υς ανε�αιρέτως.

Γνωριμία - σταθμ�ς
Δύ� απ� αυτ�ύς � Δημ.

Πικιώνης και � Kωνστ. Δ�-
�ιάδης επιμελητής τ�τε
στην έδρα της Π�λε�δ�-
μίας, θα σημαδέψ�υν την
μετέπειτα π�ρεία της.

H δεκαετία τ�υ 1920-1930
π�υ έ�ει πρ�ηγηθεί, είναι
αυτή π�υ �αρακτηρί�εται
γενικ�τερα σαν «επιστρ��ή
στις ρί�ες». Πρ�σωπικ�τη-
τες �πως � Φώτης K�ντ�-
γλ�υ, η Aγγελική Xατ�ημι-
�άλη, � Aριστ�τέλης Zά��ς,
� Aγγελ�ς και η Eύα Σικε-
λιαν�ύ, � Φώτ�ς Π�λίτης, �
Περικλής Γιανν�π�υλ�ς, �
Iων Δραγ�ύμης, για να ανα-
�έρ�υμε μερικ�ύς μ�ν�ν α-
π� αυτ�ύς, στρέ��νται
πρ�ς τα πίσω, πρ�σπαθώ-
ντας να απ�κτήσ�υν πνευ-
ματική και κ�ινωνική αυτ�-
γνωσία, ν’ αντλήσ�υν διδάγ-
ματα απ� τ� λαϊκ� μας π�λι-
τισμ� και την εθνική μας πα-
ράδ�ση και να γε�υρώσ�υν
τ� �θες με τ� σήμερα.

Aπ� τ�υς πρωτεργάτες
τ�υ κινήματ�ς � Δημ. Πικιώ-
νης μυεί τ�υς μαθητές τ�υ
στα διδάγματα της παραδ�-
σιακής αρ�ιτεκτ�νικής.

T� μάθημά τ�υ αν και α-
συστηματ�π�ίητ�, λέει σή-
μερα η Mαρίκα Zαγ�ρησί�υ,

ήταν μαγεία. Mέσα απ� αυ-
τ� έμαθα να αγαπώ τα πα-
ραδ�σιακά και να ασ��λ�ύ-
με με αυτά. Περισσ�τερ�
�ργανωτικ�ς και συστημα-
τ�π�ιημέν�ς � Kων. Δ��ιά-
δης εισάγει τη νεαρή σπ�υ-
δάστρια σε θέματα έρευ-
νας, π�λε�δ�μίας και �ωρ�-
τα�ίας. T� 1943 μέσα στην
κατ��ή, η Zαγ�ρησί�υ παίρ-
νει τ� δίπλωμά της απ� την
Aρ�ιτεκτ�νική Σ��λή τ�υ
E.M.Π. H δέκατη τρίτη γυ-
ναίκα αρ�ιτέκτ�νας π�υ α-
πε��ίτησε απ� τ� Mετσ�-
�ει�.

Oι καιρ�ί είναι δύσκ�λ�ι.
T�λμηρή και ευαίσθητη,
πρ��ληματισμένη, σεμνή
και αθ�ρυ�η, η Zαγ�ρησί�υ
λαμ�άνει μέρ�ς στην Aντί-
στση.

Aμέσως σ�εδ�ν μετά την
απ���ίτησή της, � Δ��ιά-
δης την στέλνει στη Λέσ��
για να καταγράψει τις συν-
θήκες στέγασης των πρ�-
σ�ύγων της Mικρασιατικής
καταστρ��ής. Στ� νησί �ρί-
σκεται και εργά�εται � αρ�ι-
τέκτων Γιώργ�ς Γιανν�υλέλ-
λης, απ� τ� Πλωμάρι. Σ’ αυ-
τ�ν απευθύνεται η Mαρίκα
για να τη ��ηθήσει να γνω-
ρίσει καλύτερα τα �ωριά και
την ύπαιθρ� της Λέσ��υ.
Στ�ν ελεύθερ� �ρ�ν� τ�υς,
άλλ�τε μα�ί κι άλλ�τε � κα-
θένας μ�ν�ς τ�υ τριγυρ-
ν�ύν τ� νησί. Σκιτσάρ�υν,
�ωτ�γρα�ί��υν, απ�τυπώ-
ν�υν, σ�εδιά��υν λεπτ�μέ-
ρειες απ� τ�ι��π�ιίες, κ�υ-
�ώματα, πλακ�στρωτα, αλ-
λά και τ�ι��γρα�ίες �υλ�-
γλυπτα, κασέλες, ειλητάρια.

Tην περί�δ� αυτή η Λέ-
σ��ς �ρίσκεται κάτω απ� τη
γερμανική κατ��ή. Aυτ� �-
μως δεν εμπ�δί�ει τ�υς νέ-
�υς αρ�ιτέκτ�νες να τριγυ-
ρί��υν πε��ί απ� �ωρι� σε
�ωρι�, απ� �ικισμ� σε �ικι-

σμ�, ψά�ν�ντας να �ρ�υν
και να μελετήσ�υν, με δική
τ�υς πάντα πρωτ���υλία,
να �αρ�ύνε �πως λένε �ι ί-
δι�ι, �,τι υπήρ�ε απ� αυτά
π�υ � δάσκαλ�ς τ�υς, � Δ.
Πικιώνης �ν�μάτι�ε «θη-
σαυρ�ύς» της λαϊκής μας
αρ�ιτεκτ�νικής.

T�ύτη, λ�ιπ�ν, η γεμάτη
μεράκι και κέ�ι δ�υλειά, πα-
ρ�υσιά�εται στ� �ι�λί� «Πα-
ραδ�σιακή αρ�ιτεκτ�νική
της Λέσ��υ». Kαι είναι ιδιαί-
τερα σημαντική γιατί σήμε-
ρα, πενήντα �ρ�νια ύστερα,
π�λλά απ� τα κτίσματα αυτά
έ��υν �ριστικά �αθεί. E�ει
�μως μία ιδιαιτερ�τητα τ�
�ι�λί� αυτ� τ� π�υ κάνει να
�ε�ωρί�ει ανάμεσα στ’ άλλα.

H συγκέντρωση τ�υ πρω-
τ�γεν�ύς υλικ�ύ έγινε �-
πως ήδη είπαμε απ� δύ�
π�λύ νέ�υς ανθρώπ�υς

σ�εδ�ν παιδιά μ’ �λη τη
�ρεσκάδα και τη δρ�σιά της
νι�της τ�υς. Στα σκίτσα
τ�υς, άλλ�τε με μ�λύ�ι και
άλλ�τε με πενάκι διαγρά�ε-
ται καθαρά ��ι μ�ν� η τε-
�ν�τρ�πία της επ��ής, αλλά
και �λη η ευαισθησία τ�υς.

H επε�εργασία �μως τ�υ
ίδι�υ αυτ�ύ υλικ�ύ έγινε ή
μάλλ�ν �ανάγινε απ� δύ�
ώριμ�υς πια αρ�ιτέκτ�νες
με τη γνώση και τη σ��ία
π�υ η ηλικία πρ�σθέτει
στ�ν άνθρωπ�.

Eτσι �ι σκέψεις, η κριτική
θεώρηση και τα συμπερά-
σματα π�υ πρ�κύπτ�υν απ�
�λη αυτή τη δ�υλειά έ��υν
μία πρ�σθετη �αρύτητα.

Tην ίδια �μως στιγμή πίσω
απ� αυτ�ύς τ�υς δύ� ώρι-
μ�υς ανθρώπ�υς �επηδ�ύν
και πάλι τα δύ� νέα παιδιά.
Kαι είναι αληθινή �αρά να

τ�υς �ανα�ρίσκεις σήμερα
τ� ίδι� δυναμικ�ύς κι ευαί-
σθητ�υς με τ� ίδι� πάθ�ς
και μεράκι να �ανασμίγ�υν
για να παρ�υσιάσ�υν την
κ�ινή τ�υς δ�υλειά και να
την α�ιερών�υν στην κ�ρη
τ�υς Nίνα.

T� �ι�λί� διαστάσεων
21X28 περιλαμ�άνει στις
247 σελίδες πάνω απ� 300
εικ�νες (�ωτ�γρα�ίες και
σ�έδια) και πρ�λ�γί�εται α-
π� τ�ν π. υ�υπ�υργ� Π�λι-
τισμ�ύ Nίκ� Σι��υνάκη, τ�ν
Διευθυντή τ�υ M�υσεί�υ
Mπενάκη Kαθ. Aγγελ� Δε-
λη��ριά, τ�ν Aντιπρ�εδρ�
τ�υ Tε�νικ�ύ Eπιμελητηρί�υ
Eλλάδ�ς Γ. Aυγερίκ� και
τ�υς δύ� συγγρα�είς.

Mετά απ� μία γενική εισα-
γωγική τ�π�θέτηση παρ�υ-
σιά�εται η αρ�ιτεκτ�νική
της ευρύτερης περι��ής

της πρωτεύ�υσας τ�υ νησι-
�ύ Mυτιλήνης, (πύργ�ι, πυρ-
γ�σπιτα, απλά λαϊκά σπίτια).
Aκ�λ�υθεί η N�τια περι��ή
της Λέσ��υ, ανάμεσα στ�υς
κ�λπ�υς Γέρας και Kαλλ�-
νής (Aγιάσ�ς, Πλωμάρι, Σκ�-
πελ�ς, Mεσαγρ�ς, Bασιλικά,
Λισ��ρι) και στη συνέ�εια η
B�ρεια (M�λυ��ς, Πέτρα,
Στύψη, Yψηλ�μέτωπ�, Γέ-
λια, η Πελ�πη, Kλει�ύ, Σκα-
μνιά, Mανταμάδ�ς) και η Kε-
ντρική και Δυτική περι��ή
(Aγία Παρασκευή, Kαλλ�νή,
Σκαλ��ώρι, Aντισσα, Σίγρι,
Eρεσσ�ς, Bατ�ύσα, Mεσ�-
τ�π�ς, M�ναστήρι Λειμώνα,
M�ναστήρι Yψηλ�ύ). T� �ι-
�λί� κλείνει με δυ� ακ�μη
κε�άλαια. T� ένα έ�ει τίτλ�
Λιθ�δ�μές και Aρμ�λ�γήμα-
τα και τ� δεύτερ� +υλ�γλυ-
πτα. Σε κάθε κε�άλαι�
πρ�ηγείται ένα μικρ� κατα-

τ�πιστικ� σημείωμα και ακ�-
λ�υθεί τ� εικ�ν�γρα�ικ� υ-
λικ� με τις αντίστ�ι�ες επε-
�ηγήσεις.

Tην επε�εργασία, σύνθε-
ση και επιμέλεια της ύλης έ-
�ει κάνει η Mαρία Zαγ�ρησί-
�υ. Kαι με την ευκαιρία πρέ-
πει να πω �τι δεν είναι η
πρώτη ��ρά π�υ η M. Zαγ�-
ρησί�υ αναλαμ�άνει αυτή
τη δ�υλειά. 

H ίδια εί�ε επιμεληθεί και
τα δυ� μεγάλα λευκώματα
«Aρ��ντικά της Kαστ�ριάς»
και «Aρ��ντικά και Σπίτια
της Zαγ�ριάς» π�υ εί�ε εκ-
δ�σει τ� 1948 και τ� 1949 α-
ντίστ�ι�α � Σύλλ�γ�ς
«Eλληνική Λαϊκή Tέ�νη» με
τη ��ρηγία τ�υ Eθνικ�ύ
Iδρύματ�ς, απ� τις πρώτες
και τις πι�ς α�ι�λ�γες εκδ�-
σεις στ� �ώρ� της παραδ�-
σιακής αρ�ιτεκτ�νικής.

H Mαρία Zαγ�ρησί�υ �-
μως δεν σταματά εδώ. Π�λύ
γρήγ�ρα πρ�κειται να κυ-
κλ���ρήσει τ� δεύτερ� �ι-
�λί� της π�υ ανα�έρεται
στην παραδ�διακή αρ�ιτε-
κτ�νική της Δημητσάνας, ε-
νώ πρ�κειται ν’ ακ�λ�υθή-
σει και τρίτ�, π�υ θα ανα�έ-
ρεται στην Kρήτη. 

Oπως είναι �υσικ�, στα
�ι�λία της δημ�σιεύεται
μ�ν�ν ένα μέρ�ς απ� τις
�ωτ�γρα�ίες και τα σ�έ-
δια. Tα πρωτ�τυπα με τα
πλήρη στ�ι�εία καθώς και
�λ� τ� πρ�σθετ� υλικ� θα
παραδ�θ�ύν στ� M�υσεί�
Mπενάκη.

* H κα Mάρω Kαρδαμίτση -
Aδάμη είναι Aρ�ιτέκτων,
Eπίκ. Kαθηγήτρια στ� EMΠ.

Aριστερά: Στα στενά της Aγιάσ�υ, τ� 1981. Eντυπωσιακ� δείγμα ελεύθερης σύνθεσης �γκων. Δε�ιά: Πύργ�ς Θερμής. Λυγερ�κ�ρμ�ς και κάτασπρ�ς αναδύεται � πύργ�ς αυτ�ς μέ-
σα απ� τ� �ωτ�σκιασμέν� πράσιν� των δέντρων.

Tης MAP·Σ KAPΔAMITΣH - AΔAMH*
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«Oι ελα�ρ�ί ας με λέ-
γ�υν ελα�ρ�ν».

K.Π. KABAΦHΣ,
«Bυ�αντιν�ς άρ�ων, 

ε��ριστ�ς στι��υργών»

M
ε ιστ�ρική α�ετη-
ρία τ� 1914 και τέ-
λ�ς τ� 1967 �ετυ-
λίγεται η ελληνική
ιστ�ρική περιπέ-

τεια στην παράσταση «Tα
καλύτερά μας �ρ�νια» (Θ.
Περ�κέ). Tη
σ ε ν α ρ ι α κ ή
σπ�νδύλωση
και τη μ�υσι-
κή ευθύνη υπ�γρά�ει � Λ.
Kηλαηδ�νης. O τρυ�ερ�ς
και απ�λύτως καλαίσθητ�ς
αυτ�ς τρ�#αδ�ύρ�ς, ν�-
σταλγικ�ς λάτρης μιας με-
ταπ�λεμικής Eλλάδας π�υ
μπ�υσ�υλ�ύσε με αθω�τη-
τα κι έπινε αμέριμνη #ερ-
μ�ύτ στα παρτάκια της και
μπιράλ στα θερινά της σινε-
μά, παρέδωσε ωραίες, ση-
μαίν�υσες ιδέες για ενδει-
κτικά σκετς στ�ν π�ιητικ�
μάστ�ρα και γνώστη των ε-
π��ών και των τραυμάτων
Bαγγ. Γκ�ύ�α. T� σκηνικ� α-
π�τέλεσμα �αρακτηρί�εται
απ� την ευστ��ία των κειμε-
νικών και μ�υσικών επιλ�-
γών, αλλά και απ� τη γνη-
σι�τητα της συναισθηματι-
κής τ�υς ��ρτισης, μιας
��ρτισης π�υ σα�ώς εμπε-
ριέ�ει, ιδίως μέσω της �ι-
γ�ύρας τ�υ γνωστ�ύ «Mι-

κρ�ύ Hρωα» και τ�ν ιστ�ρι-
κ�π�λιτικ� σ��λιασμ�. T�
θέαμα, �πως λέγανε παλιά,
απευθύνεται «στ�υς νε�τε-
ρ�υς για να μαθαίν�υν και
στ�υς παλι�τερ�υς για να
θυμ�ύνται», καθώς, εκτ�ς α-
π� τα ριγηλά �ωτ�γρα�ικά
και �ων�γρα�ικά ντ�κ�υμέ-
ντα τ�υ, έ�ει και με π�λλή
πρ�σ��ή και συγκινημένη α-
νάκληση ενδυματ�λ�γικά υ-
π�στηρι�θεί απ� τ�ν Γ. Zιά-

κα. Oλ� �μως
αυτ� τ� υλικ�
�μ�λ�γώ πως
θα μπ�ρ�ύσε

να τύ�ει μιας πι� ευ�άντα-
στης σκην�θετικής επε�ερ-
γασίας (Γ. Kαλαντ��π�υλ�ς),
α��ύ ευδιάκριτα παραμέ-
ν�υν τα ρυθμ�λ�γικά κενά,
μερικές ασυντ�νιστες π�λυ-
κ�σμίες, η ατρ��ικ�τητα
των ευρημάτων και η ελλι-
πής διδασκαλία αρκετών α-
μή�ανων ερμηνευτικών
στιγμών. Παρ’ �λα αυτά, �ε-
�ωρί��υν � πάντα ιδι�τυπ�ς
και ενδια�έρων Δ. Xρυσ�-
μάλλης, � μεταμ�ρ�ωμέν�ς
απ� ωραί� σε ηθ�π�ι� Στ.
Γαρδέλης, η σκηνικά ευ�υής
Eλ. Kρίτα, � πληθωρικ�ς Γ.
Σαμπάνης, � νε�τατ�ς νευ-
ρώδης «μαρκε�ινικ�ς» M.
Πραματευτάκης. H A. Bαγε-
νά σω�ρ�νως απλώνει τα
π�δια της μέ�ρι τ� πάπλω-
μα, η N. Mεντή με κέ�ι μεν,
αλλά και πέρα απ’ αυτ�. Συ-
γκινητικές �ι μιμικές τ�υ M.

Δεστ�ύνη. Kατ’ εμέ, � συνε-
πέστερ�ς και ακρι#έστερ�ς
σε κάθε επ��ή τ�υ «έργ�υ»
ήταν � πάντα �ρήσιμ�ς και
εκ θεάτρ�υ Θ. Παπαδ�π�υ-
λ�ς.

Yπ� ευν�ϊκ�τερες συνθή-
κες, τ� συγκεκριμέν� εγ�εί-
ρημα ν�μί�ω πως εί�ε δυνα-
τ�τητες να γίνει τ�, υπ� την
άριστη ένν�ια, λαϊκ� θέαμα
της �ρ�νιάς.

�εν�δ��εί� 

� Παράδεισ�ς

Πάνω στ� �λισθηρ� έδα-
��ς των διαρκών συ�υγικών
ανατρ�πών της γαλλικής
�άρσας τ�υ Z�ρ� Φεϊντ�,
μπ�ρεί να �ργανωθεί μια πα-
ράσταση στην �π�ία να συ-
νυπάρ��υν, ενί�τε και...
γρ�νθ�κ�π�ύμενα, τ� μετα-
�ραστικ� διασκευαστικ� (Στ.
Φασ�υλής) και τ� σκην�θε-
τικ� (K. Kα�άκ�ς) γ�ύστ� μα-
�ί με την �εκαρδιστική αλλά
και εκτρ��ιασμένη κλ��υνε-
ρί (Π. Φιλιππίδης). Aυτή είναι
η περίπτωση τ�υ καλ�στη-
μέν�υ μη�ανισμ�ύ «�εν�δ�-
�εί�ν � Παράδεισ�ς» (Θ.
Aθηνά) στην �π�ία � π�λύ-
�ερν�ς πρωταγωνιστής, υ-
π�#�ηθ�ύμεν�ς απ� τ� έ-
μπειρ� �λέγμα τ�υ Hλ. Λ�-
γ�θέτη και την ευρηματική
έντα�η στ� είδ�ς απ� πλευ-
ράς Π. K�ντ�γιαννίδη, ισ�ρ-
ρ�πεί «επικίνδυνα» μετα�ύ
απ�λυτης ακρί#ειας και α�α-

λίνωτης μπαλα�άρας. T� θέ-
αμα πάντως παρά τ� αναίτια
��ρτωμέν� σκηνικ� (N. Πε-
τρ�π�υλ�ς) και την επιμηκυ-
μένη διάρκεια, ε�ασ�αλί�ει
την ευαρέσκεια τ�υ ευρέ�ς
κ�ιν�ύ �ωρίς να τ� πρ�-
σ#άλλει. Eπίσης, να μην λη-
σμ�νηθεί �τι απ� την παρά-
σταση απ�κ�μί�ει κανείς τ�ν
αυτ�δύναμ� κωμικ� δυναμι-
σμ� μιας νέας ηθ�π�ι�ύ, της
M. Γεωργιάδ�υ. Kι ακ�μη,
γενικ�τερα, �τι τ� α�ρώδες
αυτ� #�ντ#ίλ, �μ�ρ� κατά
μια τ�λμηρή άπ�ψη πρ�ς
τ�ν υπερρεαλισμ� ή τ� πα-
ράλ�γ�, έ�ει αν τ� θελήσ�υ-
με, δυνατ�τητες για ένα κά-
πως απαιτητικ�τερ� κ�ίταγ-
μα.

Mε τ� α�ι�πιστ� καρμπ�ν
με τ� �π�ί� ετ�ιμά��νται �ι
�αρσ�ειδείες καρμπ�νάρες
μαγείρεψε ευπρ�σωπα μια
δ�κιμασμένη παρ�μ�ια � B.
Σειλην�ς (Θ. Aκάδημ�ς).
«Στ� πι και �ι» είναι � τίτ-

λ�ς, τίτλ�ς ενδεικτικ�ς τ�υ
ρυθμ�ύ π�υ παρέσ�ε � πα-
λαι�ς ��ρευτής και ��ρ�-
γρά��ς και νυν σανιδάν-
θρωπ�ς στ� λαϊκ�, τα�ύρ-
ρυθμ� εργάκι τ�υ γνωστ�ύ
Pέι K�ύνεϊ. 

Tη γλώσσα των παρε�ηγή-
σεων μετέ�ερε εύστ��α η
έμπειρη περί αυτά M. Zαρ�-
κωστα. Bασικ�ί #ηματ�δ�-
τες της �αλιστικής τα�υ-
σ�υγμίας η �αιδρ�γ�ν�ς
μπ�υ��νερί τ�υ Δ. Πιατά, η
συμ#ατή εδώ υπερ#�λή της
E. Παν�π�ύλ�υ, � νευρικ�ς
καταιγισμ�ς τ�υ T. Παπαματ-
θαί�υ. H Eλ. Φιλίνη είναι τ�
ωραί�ν δέλεαρ έργ�υ και
παράστασης, � Π. Σκ�υρ�-
λιάκ�ς επε�εργά�εται έναν
κωμικ� τύπ� αντιρρ�πώντας
τη �άρσα με θέατρ�. Συμπέ-
ρασμα: Στ���ι ε�αρ�ής �μ�-
λ�γημέν�ι, αλλά και κατα-
κτώμεν�ι εν π�ρεία σε σ�έ-
ση με τ�υς �υσικ�ύς τ�υς
απ�δέκτες.
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K P I T I K H
H εγ�ώρια παραγωγή «π�λιτισμ�ύ» δεν έ�ει

να αντιτά�ει στ�ν Aμερικαν�-ευρωπαϊκ� 
��μ�αρδισμ�, παρά �την� ναρκισσισμ�.

Eυ�άριστη εμπειρία
απ� μ�υσική μπαρ�κ

Συναυλία Συγκρ�τήματ�ς Παλαιάς
M�υσικής Musica Antiqua της K�λω-
νίας, Mέγαρ� M�υσικής, 6 Aπριλί�υ.

Π �σ� ευ�άριστη εμπειρία μπ�ρεί να είναι
μια συναυλία έργων μ�υσικής μπαρ�κ, �-
ταν δίδεται σε κατάλληλ� �ώρ� και κάτω

απ� τις κατάλληλες πρ�ϋπ�θέσεις, απ�δεί�θη-
κε πριν απ� λίγες μέρες στ� Mέγαρ� M�υσικής.
Στις 6 Aπριλί�υ τ� σύν�λ� παλαιάς μ�υσικής
Musica Antiqua της K�λωνίας, ένα απ� τα πι� α-
�ι�λ�γα στ�ν �ώρ� τ�υ, παρ�υσίασε στην Aί-
θ�υσα «Δημήτρη Mη-
τρ�π�υλ�υ» ένα πρ�-
γραμμα με έργα τ�υ
πρώτ�υ μισ�ύ τ�υ 18�υ
αιώνα. Θαύμασε κανείς την �άρη και την κ�μ-
ψ�τητα των απ�δ�σεων τ�υ ευέλικτ�υ αυτ�ύ
και καλά συντ�νισμέν�υ μ�υσικ�ύ σ�ήματ�ς.
Eρμηνευμέν� απ� έ�ι μ�νά�α �ργανα, τρία απ�
τα �π�ία –#ι�λί, �λά�υτ� και κλα#εσέν– σε σ�-
λιστικ� ρ�λ�, τ� θαυμάσι� 5� Bραδεμ#�ύργι�
κ�ντσέρτ� τ�υ I.Σ. Mπα�, π�υ έκλεισε την συ-
ναυλία, υπήρ�ε ένα μάθημα ύ��υς και μια απ�-
δει�η, π�σ� ελκυστική μπ�ρεί να η�ήσει η μ�υ-
σική αυτή �ταν απ�δίδεται με τ�ν αρμ���ντα
σε#ασμ�.

H συναυλία τ�υ συν�λ�υ Musica Antiqua άρ-
�ισε λιγ�τερ� εντυπωσιακά με την σ�νάτα σε
σ�λ μεί��να για �λά�υτ�, δύ� #ι�λες και μπάσ�
κ�ντίν�υ� τ�υ Γι��αν Φρίντρι� Φας (1688-1758).
H ενδια�έρ�υσα και σπάνια αυτή σύνθεση #ρή-
κε τ�υς μ�υσικ�ύς μάλλ�ν διστακτικ�ύς στην
αρ�ή τ�υ πρ�γράμματ�ς. Oι «14 Διά��ρ�ι Kα-
ν�νες στις #ασικές ν�τες της πρ�ηγ�ύμενης
Aριας» BWV 1087 π�υ ακ�λ�ύθησαν, είναι έργ�
π�υ � I.Σ. Mπα� συνέθεσε τ� διάστημα 1742-46.
Πρ�κειται για έναν πειραματισμ� τ�υ κάντ�ρα
τ�υ Aγί�υ Θωμά, στ�ν �π�ί� θαυμά�ει κανείς
τ�ν τρ�π� και την π�ικιλία διερεύνησης και α-
νάπτυ�ης εν�ς θέματ�ς με #άση την λεπτ�μερή
και πειθαρ�ημένη α�ι�λ�γηση των δυνατ�τή-
των, π�υ πρ�σ�έρει η τέ�νη τ�υ Kαν�να. H
σύνθεση στάθηκε α��ρμή να εκτιμήσει κανείς
τ�ν άριστ� συντ�νισμ� και την συνεργασία των
μ�υσικών. Παρά τις �ιλ�τιμες πρ�σπάθειες ω-
στ�σ�, δεν είναι πάντ�τε εύκ�λ� για τ�υς ερμη-
νευτές να καταστήσ�υν ελκυστικά για ένα ευ-
ρύτερ� ακρ�ατήρι�, έργα με ειδικ�τερ� μ�υσι-

κ�λ�γικ� ενδια�έρ�ν. Eπ�μενη σύνθεση ήταν η
καντάτα «Δεν �έρει τι είναι � π�ν�ς» BWV 209
τ�υ I.Σ. Mπα�, την �π�ία η υψί�ων�ς Σιμπίλα
P�ύμπενς ερμήνευσε με ακρί#εια, αλλά ηρωική
διάθεση ��ι ιδιαίτερα συμ#ατή με ένα κείμεν�
π�υ περιγρά�ει τ�ν π�ν� τ�υ απ��αιρετισμ�ύ.
Στ� δεύτερ� μέρ�ς της συναυλίας, πι� �αλαρ�ί
ίσως, �ι μ�υσικ�ί απέδωσαν με �αρακτηριστική
�υσικ�τητα, ακρί#εια και δια�άνεια τ� κ�ντσέρ-
τ� σε ρε μεί��να για πλαγίαυλ�, δύ� #ι�λιά και
μπάσ� κ�ντίν�υ� τ�υ Γι��αν Nτά#ιντ Xάινι�εν
(1683-1729). H επιτυ�ία της απ�δ�σης τ�υ 5�υ
Bραδεμ#�ύργι�υ K�ντσέρτ�υ, �πως περιγρά-
�ηκε στην αρ�ή τ�υ σημειώματ�ς, υπ��ρέωσε
τ�υς ερμηνευτές να παρα�ωρήσ�υν στ� κ�ιν�
ένα ακ�μα έργ�. Eπέλε�αν δε σαν επιστέγασμα
της #ραδιάς μια σύνθεση λίγ� πρ�γενέστερη
των υπ�λ�ίπων, ένα «Θρήν�» για #ι�λί, δύ� #ι�-
λες και κ�ντίν�υ� �ργανα, τ�υ Aυστριακ�ύ Γι�-
�αν Xάινρι� Σμέλτσερ (1630-1680). Eρμηνευμέ-
ν� ε�αιρετικά, ιδιαίτερα απ� τ�ν εκ�ραστικ�
Φλ�ριαν Nτ�ιτερ στ� #ι�λί, τ� έργ� υπήρ�ε απ�-
δει�η της π�ικιλίας και τ�υ πλ�ύτ�υ εν�ς μ�υσι-
κ�ύ κ�σμ�υ π�υ ακ�μα δεν έ�ει απ�καλυ�θεί
στην πληρ�τητά τ�υ.

M
ε τ�ν �ετιν� δισταγμ�
της άν�ι�ης να �λ�γί-
�ει τις επιθυμίες για
�υγή, με τις πασ�α-
λιάτικες γεύσεις της

ημέρας να ανασύρ�υν παιδικές
μνήμες ή και απλώς να ικαν�-
π�ι�ύν γαστριμαργικές αναμ�-
νές μιας ε#δ�μάδας γευστικών
στερήσεων (;), τ� τελευταί� π�υ
θα επιθυμ�ύσε ένα σημείωμα
σαν κι αυτ� θα ήταν να θυμίσει
την τηλε�πτική υστερία των η-
μερών π�υ πέρασαν για τις τρε-
λές αγελάδες ή τις κανι#αλικές
σκηνές στ�υς �ρνιθώνες, να
κλαψ�υρίσει για μία ακ�μη �ρ�-
νιά για τις ��λιγ�υντιανές απ�-
δ�σεις των στιγμών τ�υ Θεί�υ
Πάθ�υς, κατά τη διάρκεια της
Mεγάλης E#δ�μάδ�ς, �ι �π�ίες
�ρ�ν� με τ� �ρ�ν� απ�μακρύ-
ν�υν την �ρθ�δ��η παράδ�ση
απ� τη συνείδηση και τη μνήμη
τ�υ τηλε�πτικ�ύ «π�ιμνί�υ». Kι
�μως είναι π�λύ πιθαν�, ύστερα
απ� τη δεκάτη - ή μήπως ενδε-
κάτη - επανάληψη τ�υ κινημα-
τ�γρα�ικ�ύ έπ�υς τ�υ Φράνκ�
T�ε�ιρέλι «O Iησ�ύς απ� τη Nα-
�αρέτ», η Παναγία να έ�ει, για
τη γενιά π�υ μεγάλωσε στ� με-

τα�ύ, τη μ�ρ�ή της Oλί#ια Xά-
σεϊ, �πως � Mπεν X�υρ έ�ει τη
μ�ρ�ή τ�υ Tσάρλτ�ν Iστ�ν και �
Σπάρτακ�ς τ�υ Kερκ Nτάγκλας.

T� πρ�#λημα δεν είναι τα ε-
�ωτερικά μ�ρ��λ�γικά �αρα-
κτηριστικά των μυθικών, ιστ�ρι-
κών και θρησκευτικών πρ�σώ-
πων, τα �π�ία είναι �υσικ� στις
εικ�ν�λατρευτι-
κές επ��ές π�υ
διανύ�υμε να
παίρν�υν τη μ�ρ-
�ή εκείνων π�υ τα αναπαρι-
στ�ύν στις �θ�νες τ�υ π�λιτι-
σμ�ύ μας, αλλά η  ερμηνεία των
ιστ�ριών π�υ συνθέτ�υν τις πα-
ραδ�σεις - θρησκευτικές και ι-
στ�ρικές - των λαών· και είναι
γνωστ� �τι τα Θεία Πάθη αντι-
μετωπί��νται απ� τη ρωμαι�κα-
θ�λική παράδ�ση και κυρίως α-
π� τ�ν καθ�λικισμ� τ�υ Bατικα-
ν�ύ, με π�λύ δια��ρετικ� τρ�-
π� απ’ �,τι τα ερμηνεύει με την
αισι�δ��η και �ω���ρ� �πτική
της για τ� Θεί� η Oρθ�δ��η
Eκκλησία. 

Oι δια��ρές των δύ� θρη-
σκευτικών παραδ�σεων είναι �-
σες και �ι δια��ρές των δύ� κ�-
σμων, π�υ στ� πέρασμα τ�υ μα-

κρ�ύ ιστ�ρικ�ύ �ρ�ν�υ εκ�ρά-
στηκαν και ως π�λιτικές και
στρατιωτικές, αλλά η γεμάτη
θανάτ�υς, καταστρ��ές και �α-
μερπείς πρ�δ�σίες εμπειρία της
αντιπαλ�τητας είναι �υσικά α-
π�τρεπτική για την �π�ιας μ�ρ-
�ής ανα#ίωσή της. Ωστ�σ� δεν
γίνεται να μην επισημανθεί αυτή

η σταδιακή παρά-
δ�ση της μνήμης
και της θρησκεί-
ας, των στ�ι�είων

της ταυτ�τητάς μας,  στ� εμπ�-
ρικ� δέλεαρ τ�υ ετ�ιμ�παράδ�-
τ�υ και �την�ύ τηλε�πτικ�ύ
πρ�ϊ�ντ�ς, με τ� ύπ�πτ� άλλ�θι
μιας «ανε�ιθρησκείας», η �π�ία
�μως συσκ�τί�ει τις συνειδή-
σεις, καθώς απ�δ��ή τ�υ «άλ-
λ�υ» δεν σημαίνει πλήρη ε�α-
�άνιση της δια��ράς, αλλά α-
π�λυτη γνώση της, ώστε να εί-
ναι επιλ�γή η υπέρ#ασή της.

H τεράστια �μως #ι�μη�ανία
παραγωγής π�λιτιστικών πρ�ϊ�-
ντων, π�υ στηρί��υν την υπερ�-
�ή τ�υ πέραν τ�υ Aτλαντικ�ύ
κ�σμ�υ έ�ει θαυμάσια ερμηνεύ-
σει υπέρ της τη μακλ�υανική
πρ��ητεία περί παγκ�σμι�υ �ω-
ρι�ύ και κατακλύ�ει με τερά-

στιες π�σ�τητες εύπεπτες και
πρ�πάντων  #�λικές κινηματ�-
γρα�ικές και τηλε�πτικές κατα-
σκευές τα τηλε�πτικά δίκτυα
τ�υ πλανήτη επι#άλλ�ντας τα
δικά της στερε�τυπα. Δι’ αυτής
τα στ�ι�εία των «�ένων» π�λιτι-
σμών είτε κ�#�νται στα μέτρα
της #ι�μη�ανικής κατακτητικής
της π�λιτικής, είτε �ρησιμ�π�ι-
�ύνται για την κατασκευή «ε-
�θρών» ή «υπ�δεέστερων» �υ-
λών.

Kάθε �ρ�ν� #λέπ�υμε και τη
δική μας τηλε�ραση να παραδί-
δεται άνευ �ρων και σκέψης
στις υπ�σ�έσεις γρήγ�ρ�υ κέρ-
δ�υς των ετ�ιμ�παράδ�των ��-
λιγ�υντιανών πρ�ϊ�ντων, π�υ
κυκλ���ρ�ύν σε α�θ�νία στις
αγ�ρές τ�υ κ�σμ�υ και κάθε
��ρά έ�ει την αίσθηση κανείς �-
τι η κριτική έ�ει πια απ�δυναμω-
θεί απ� την επανάληψη τ�υ ίδι-
�υ, π�υ την καθιστά γκρινιάρικα
κ�ιν�τ�πη. Kαι �ύτε #έ#αια
μπ�ρεί να στηρι�τεί στις μικρές
�άσεις �ρέ�υς, π�υ πρ�σ�έρει
η κρατική τηλε�ραση, �πως ε-
κείνη η παλιά παραγωγή με κεί-
μενα της Mεγάλης E#δ�μάδας
π�υ δια#ά�ει η Eλλη Λαμπέτη σε

σκην�θεσία Παντελή B�ύλγαρη,
η �π�ία πρ�#λήθηκε απ� την
ET2 ή η αντικατάσταση της έλ-
λειψης αυθεντικών έργων ται-
ριαστών με την παράδ�ση και
την κατάνυ�η των ημερών, με
έργα κινηματ�γρα�ικής και θε-
ατρικής τέ�νης - «N�ρα» τ�υ
Iψεν απ� τ�ν Φασμπίντερ, «T�
κατά Mατθαί�ν Eυαγγέλι�» απ�
τ�ν Πα��λίνι κ.α.

Στην πραγματικ�τητα η εγ-
�ώρια παραγωγή «π�λιτισμ�ύ»
δεν έ�ει να αντιτά�ει στ�ν ��λι-
γ�υντιαν� #�μ#αρδισμ� παρά
τ�ν �την� ναρκισσισμ�, μιας
κ�ινωνίας π�υ συνωστί�εται
στα τηλε�πτικά πλατ� για την
ε�ήμερη δ��α μιας �λιγ�λε-
πτης εμ�άνισης στ� γυαλί, π�υ
παραδειγματί�εται απ� τ�ν α-
κρι#�πληρωμέν� ναρκισσισμ�
των τηλε-σταρ της π�υ θεω-
ρ�ύν �τι είναι τ� κέντρ� τ�υ
κ�σμ�υ και είτε αυτ�επαίρ�-
νται με υπ�κριτικές συνεντεύ-
�εις π�υ δίν�υν �ι ίδι�ι στις εκ-
π�μπές τ�υς (!), είτε περι�έ-
ρ�υν την έπαρσή τ�υς σε εκπ�-
μπές συναδέλ�ων τ�υς για να
αυτ�θαυμαστ�ύν. A! Aυτή η
Aλωση είναι η πι� πικρή!

H πίστη στ� τηλε�πτικ πα�άρι
Eτ�ιμ�παράδ�τα ��λιγ�υντιανά πρ�ϊντα κυκλ���ρ�ύν σε α�θ�νία στις αγ�ρές τ�υ κσμ�υ για γρήγ�ρ� κέρδ�ς

Σκηνή απ	 τ� «O Iησ�ύς απ	 τη Nα�αρέτ» τ�υ T�ε�ιρέλι, π�υ πρ�-
�λήθηκε στη μικρή �θ	νη τη Mεγάλη E�δ�μάδα.

Θέατρ� Aκάδημ�ς: Δ. Πιατάς. Θέατρ� Aθηνά: Π. Φιλιππίδης, H. Λ�γ�θέτης. Θέατρ�
Περ�κέ: M. Xρυσ�μάλλης και Λ. Kηλαηδ	νης. Σκίτσ� Eλλης Σ�λ�μωνίδ�υ - Mπαλάν�υ.

H υψί�ων�ς Σιμπίλα P�ύμπενς ερμήνευσε
με ακρί�εια μια καντάτα τ�υ I.Σ. Mπα%.

T�υ NIKOY A. ΔONTA

Tρεις παραστάσεις σε συσκευασία δώρ�υ
Eντυπώσεις και εικνες απ την επικράτεια τ�υ ελα�ρτερ�υ θεάτρ�υ

T�υ ΓIANNH BAPBEPH

Tης ΠOΠHΣ ΔIAMANTAKOY
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I Δ E E Σ
T� ισ��ύγι�, η συγκυριαρία και η ηγεμ�νία 
είναι δυνατές, �πως είναι και διά��ρες μικτές
μ�ρ�ές εθνικ�ύ και π�λυεθνικ�ύ κράτ�υς.

H �ρ�λ�γική διάκριση,
λ�ιπ�ν, μετα�ύ «γλώσσας»
και «μεταγλώσσας» εδρά�ε-
ται σε μία πραγματική διά-
κριση την �π�ία �ι περισσ�-
τερ�ι αντιλαμ�άν�νται άμε-
σα ως υπάρ��υσα ανάμεσα
στη μητρική τ�υς και σε �-
π�ιαδήπ�τε δεύτερη γλώσ-
σα. A�ήν�ντας στην άκρη
την μαθησιακή συνιστώσα
τ�υ ενν�ι�λ�γικ�ύ διπ�λ�υ
«γλώσσα-μεταγλώσσα» εί-
ναι δυνατ�ν να διακρίν�υμε
�αρακτηριστικά των δύ� ά-
κρων τ�υ διπ�λ�υ ε�αιρετι-
κά ενδια�έρ�ντα και για τη
�ιλ�σ��ία και για τη λ�γική
και για τη γλωσσ�λ�γία και
για τη θεωρία ή �ιλ�σ��ία
της επιστήμης. Mε τ�ν �ρ�
«μεταγλώσσα» συνήθως εν-
ν��ύμε τ� γλωσσικ� πλαίσι�
(γι’ αυτ� εναλλακτικά θα
μπ�ρ�ύσε να �ρησιμ�π�ιη-
θεί � �ρ�ς «γλώσσα-πλαί-
σι�») εντ�ς τ�υ �π�ί�υ είναι
δυνατ�ν να περιγρα�εί και
να μελετηθεί μια άλλη
γλώσσα, ως αντικείμεν�, με
πρ�σδι�ριστικ� γι’ αυτήν
τ�ν �ρ� «γλώσσα-αντικείμε-
ν�». Kατά την περιγρα�ή η
μελέτη της γλώσσας-αντι-
κείμεν� θεωρείται δεδ�μέ-
νη η μεταγλώσσα με την έν-
ν�ια �τι αυτή �ρησιμ�π�ιεί-
ται �ωρίς να τίθενται υπ�
συ�ήτηση �ύτε η συντακτι-
κή �ύτε η σημασι�λ�γική
της πλευρά. H γλώσσα-αντι-

κείμεν�, απ� την άλλη μεριά
περιγρά�εται, μελετάται
(και π�λλές ��ρές κυρι�λε-
κτικώς �ικ�δ�μείται) με
πρωτεύ�ντα στ��� την ανά-
δυση �λων των συγκρ�τη-
σιακών και δ�μικών �αρα-
κτηριστικών της.

Eίναι σύνηθες, στ� πλαί-
σι� μιας �υσικής γλώσσας,
�πως της ελληνικής, να
λαμ�άνει �ώρα η μελέτη και
η εκμάθηση μιας άλλης �υ-

σικής γλώσσας, �πως της
αγγλικής. Σε κάθε τέτ�ια
περίπτωση τ� �άρ�ς της πε-
ριγρα�ής της μελέτης ή της
εκμάθησης πέ�τει στ� σα-
�ή δια�ωρισμ� δύ� θεμε-
λιωδών πλευρών της δεύτε-
ρης. Oι πλευρές αυτές είναι
η συντακτική και η σημασι�-
λ�γική της. Στη συντακτική
πλευρά της τ�π�θετ�ύνται
η περιγρα�ή τ�υ αλ�α�ή-
τ�υ, �ι καν�νες σ�ηματι-
σμ�ύ λέ�εων και πρ�τάσε-
ων, καθώς και �λ�ι �ι πιθα-
ν�ί καν�νες μετασ�ηματι-
σμ�ύ, αντικατάστασης και
παραγωγής λέ�εων και πρ�-
τάσεων. Στη σημασι�λ�γική
τ�π�θετ�ύνται τα ν�ήματα,
η αντιστ�ι�ία λέ�εων και
ν�ημάτων, η αντιστ�ι�ία
πρ�τάσεων και ν�ημάτων
καθώς και η απ�τίμηση, με
την ένν�ια της αλήθειας ή

τ�υ ψεύδ�υς των, μιας ση-
μαντικής μερίδας των πρ�-
τάσεων. Στη σύγ�ρ�νη επ�-
�ή ή μάλλ�ν απ� την Aνα-
γέννηση και μετά, με πρώ-
τ�ν διδά�αντα τ�ν Γερμαν�
�ιλ�σ��� Λάιμπνιτς (Leib-
niz), και ιδιαίτερα κατά τ�ν
εικ�στ� αιώνα, παρατηρεί-
ται μία έ�αρση πρ�σπαθει-
ών για τη δημι�υργία τε�νη-
τών, τυπικών γλωσσών με
στ��� τη διαυγέστερη δια-
τύπωση και μελέτη επιστη-
μ�νικών περι��ών �πως τα
μαθηματικά. Oι πρ�σπάθει-
ες αυτές �δήγησαν στην
άνθηση της λ�γικής (και ιδι-
αίτερα τ�υ κλάδ�υ της μα-
θηματικής λ�γικής), της
γλωσσ�λ�γίας, της πληρ�-
��ρικής και της �ιλ�σ��ίας
της γλώσσας. Aπ� την άπ�-
ψη, λ�ιπ�ν, αυτή παρατηρεί-
ται μία συνε�ώς �γκ�ύμενη
δραστηρι�τητα μελέτης
γλωσσικών διπ�λων τ�υ τύ-
π�υ «γλώσσα-μεταγλώσσα»
�π�υ, συνήθως, τ�ν ρ�λ�
της μεταγλώσσας παί�ει μία
�υσική γλώσσα και τ�ν ρ�-
λ� της πρ�ς περιγρα�ή και
μελέτη γλώσσας μία τυπική
γλώσσα. 

Στ� σημεί� αυτ� θα πρέ-
πει να τ�νισθεί κάτι π�υ συ-
νήθως μας δια�εύγει. Mία
τυπική γλώσσα κατασκευά-
�εται, στ� μέγιστ� των περι-
πτώσεων, με πρ�τυπ� στ�ι-
�εία ή πλευρές των �υσι-

κών γλωσσών π�υ επιθυ-
μ�ύμε να μελετήσ�υμε ή να
�ρησιμ�π�ιήσ�υμε και με
σκ�π� την απ��υγή τ�υ κιν-
δύν�υ συγ�ύσεων, ανεπιθύ-
μητων επιδράσεων, ή και
στρε�λώσεων, �ι �π�ίες θα
ήταν δυνατές αν κάτι τέτ�ι�
επι�ειρ�ύσαμε με απ’ ευθεί-
ας �ρήση μιας �υσικής
γλώσσας. Mια ακ�μη σημα-
ντική επισήμανση είναι η α-
κ�λ�υθη: Eίναι τετριμμένα
γνωστ� �τι τη συντακτική
(και εδώ ενν��ύμε και τη
γραμματική και τη συνήθη
συντακτική) δ�μή της μη-
τρικής μας γλώσσας τη δι-
δασκ�μαστε στ� πλαίσι�
της ίδιας της μητρικής μας
γλώσσας. Στην περίπτωση
αυτή π�ια είναι η μεταγλώσ-
σα και π�ια η γλώσσα-αντι-
κείμεν�;

H απάντηση είναι σ�ετικά
εύκ�λη. Στ� πλαίσι� της μη-
τρικής μας γλώσσας δημι-
�υργ�ύμε ή, μάλλ�ν, �ρησι-
μ�π�ι�ύμε ένα γλωσσικ�
της �μ�ίωμα τ� �π�ί� παί�ει

τ� ρ�λ� της γλώσσας-αντι-
κείμεν�. Aυτή η �αιν�μενι-
κή αυτ�ανα��ρικ�τητα, λ�ι-
π�ν, δεν εμπ�δί�ει την περι-
γρα�ή και μελέτη της ίδιας
της γλώσσας, την �π�ία �μι-
λ�ύμε. Aλλωστε, κάθε �υσι-
κή γλώσσα μιλώντας για τ�ν
εαυτ� της δεν τ� κάνει κυ-
κλικά αλλά π�λυεπίπεδα,
�ύσα η ίδια ιεραρ�ικά δ�μη-
μένη ή, μάλλ�ν καλύτερα,
�ύσα η ίδια ��ι μια ενιαία
γλώσσα, αλλά μία ιεραρ�ία
γλωσσών.

Aυτή η �αιν�μενική αυ-
τ�ανα��ρικ�τητα στις �υ-
σικές γλώσσες (ακ�μη και
σε π�λλές τυπικές) �δήγησε
στ� παρελθ�ν στην ανάδυ-
ση δια��ρων παραδ��ων.
Eνα κλασικ� παράδειγμα εί-
ναι αυτ� π�υ κατά π�λλ�ύς
��είλεται στ�ν Kρητικ� Eπι-
μενίδη και είναι γνωστ� ως
«παράδ��� τ�υ ψεύτη».

Στην πλέ�ν αι�μηρή τ�υ
εκδ��ή τ� παράδ��� έ�ει
ως ε�ής: Aν διατυπώσω την
πρ�ταση «είμαι ψεύτης»,

�ρίσκ�μαι ευθέως και αμέ-
σως πρ� τ�υ παρακάτω πα-
ραδ���κεντρικ�ύ διλήμμα-
τ�ς. Aν αυτ� π�υ διετύπωσα
είναι αληθές, τ�τε είμαι
ψεύτης και επ�μένως αυτ�
π�υ διετύπωσα είναι ψευ-
δές. Aν αυτ� π�υ διετύπω-
σα είναι ψευδές τ�τε δεν εί-
μαι ψεύτης και επ�μένως
αυτ� π�υ διετύπωσα είναι
αληθές. T� παράδ��� ε�α-
�ανί�εται αμέσως μ�λις γί-
νει αντιληπτ� �τι η παραπά-
νω παραδ���κεντρική δι-
λημματική διαδικασία πρ�-
κύπτει λ�γω αναμεί�εως και
�υσιαστικής ταυτίσεως δύ�
δια��ρετικών επιπέδων, ε-
ν�ς μεταγλωσσικ�ύ και ε-
ν�ς γλωσσικ�ύ, τα �π�ία
δεν επιτρέπεται να αναμει-
γνύ�νται και να ταυτί��νται
ακ�μη και μέσα στ� πλαίσι�
της ίδιας �υσικής γλώσσας,
�ταν μάλιστα αυτή, �πως ή-
δη ελέ�θη, δεν είναι μία και
ενιαία γλώσσα, αλλά μια ιε-
ραρ�ία γλωσσών.

H διάκριση μετα�ύ γλώσ-

σας και μεταγλώσσας δεν
είναι μια διάκριση τε�νητή.
Xωρίς αυτή δεν θα μπ�ρ�ύ-
σε να υπάρ�ει καμιά μετα-
θεωρητική δραστηρι�τητα.
Eίναι η ύπαρ�η μεταγλώσ-
σας π�υ επιτρέπει την άρ-
θρωση εν�ς λ�γ�υ για τα
τεκταιν�μενα στη γλώσσα.
H �ιλ�σ��ία της επιστήμης,
η �ιλ�σ��ία της γλώσσας, η
σύγ�ρ�νη λ�γική, η ίδια η
γλωσσ�λ�γία δεν θα μπ�-
ρ�ύσαν να υπάρ��υν �ωρίς
αυτή την διάκριση.

Tα ερωτήματα, για παρά-
δειγμα, τι είναι μια �υσική
θεωρία, τι είναι μια �ικ�ν�-
μική θεωρία, τι είναι μια μα-
θηματική θεωρία, τι είναι
μια �ι�λ�γική θεωρία κ.τ.λ.
ή τι είναι μια θεωρία εν γέ-
νει και �ι απαντήσεις σε αυ-
τά ανήκ�υν στ�ν �ώρ� της
μεταθεωρίας, δηλαδή στ�
�ώρ� �π�υ τα �ασικά πρ�ς
μελέτη αντικείμενα είναι �ι
θεωρίες. O �ώρ�ς �π�υ α-
ναπτύσσ�νται �ι θεωρίες εί-
ναι η γλώσσα, � �ώρ�ς π�υ

ε�ετά��νται αυτές ως πρ�ς
τα δ�μικά τ�υς �αρακτηρι-
στικά, τη �ύση, την πρ�έ-
λευση, τις σ�έσεις και τ�
ρ�λ� τ�υς είναι η μετα-
γλώσσα. 

H μεταγλώσσα είναι, γενι-
κ�τερα, � �ώρ�ς στ�ν �π�ί�
είναι δυνατ�ν να διατυπω-
θ�ύν ερωτήματα για τη �ύ-
ση και τ� είδ�ς της ίδιας
της ν�ητικής δραστηρι�τη-
τας. T� αν τέτ�ια ερωτήμα-
τα είναι δυνατ�ν να απαντη-
θ�ύν ή ��ι, δεν είναι δυνα-
τ�ν να επηρεά�ει α�ι�λ�γι-
κά τη διάκριση μετα�ύ της
γλώσσας και μεταγλώσσας.
Aλλωστε, δεν είναι η διάκρι-
ση π�υ πρ�καλεί τα ερωτή-
ματα αλλά τα ερωτήματα
π�υ την επι�άλλ�υν.

� O κ. Δι�νύσι�ς A. Aναπ�λι-
τάν�ς είναι καθηγητής Φιλ�σ�-
�ίας και Λ�γικής τ�υ Tμήματ�ς
Mεθ�δ�λ�γίας Iστ�ρίας και Θε-
ωρίας της Eπιστήμης τ�υ Πανε-
πιστημί�υ Aθηνών.

Γλώσσα και μεταγλώσσα
T� δίπ�λ� ενδια�έρει �ιλ�σ��ία, λ�γική, γλωσσ�λ�γία και �ιλ�σ��ία της επιστήμης

O Γκ�τ�ριντ Λάιμπνιτς, ήταν � πρώτ�ς π�υ επι�είρησε να δημι�υργήσει μια τε�νητή, τυπική γλώσσα με στ��� τη διαυγέστερη διατύπωση και μελέτη
επιστημ�νικών περι��ών �πως τα μαθηματικά.

Σε σ�έση με την Eυρώπη, τ� εθνικ� �ή-
τημα εμ�ανί�εται περίπλ�κ� επειδή τα ση-
μαντικ�τερα έθνη της δυτικής και κεντρι-
κής Eυρώπης είναι, με πλανητικά μέτρα,
μεσαίες Δυνάμεις, δηλ. Δυνάμεις �ι �π�ίες
�ύτε μπ�ρ�ύν να σταθ�ύν παράμερα �ύτε
και να διατηρήσ�υν τη θέση τ�υς αυτ�δύ-
ναμα τ� καθένα (π�λύ λιγ�-
τερ� αν τ� καθένα στρα�εί
εναντί�ν των υπ�λ�ίπων). Oι
Δυνάμεις αυτές συνειδητ�-
π�ι�ύν τη νέα κατάσταση πραγμάτων �αθ-
μιαία μ�ν�ν, επειδή παλιές ν��τρ�πίες τις
εμπ�δί��υν να συλλά��υν τις πλανητικές
πλέ�ν διαστάσεις των πρ��λημάτων και ε-
πειδή εν μέρει ακ�μη ��υν απ� τα τεράστια
απ�θέματα της ιμπεριαλιστικής επ��ής.
Oσ� διαρκ�ύσε αυτή η επ��ή, � ανταγωνι-
σμ�ς των μεγάλων ευρωπαϊκών εθνών με-
τα�ύ τ�υς δεν εμπ�δισε την �ικ�υμενική ε-
πικράτηση της Eυρώπης – απεναντίας μά-
λιστα: � ανταγωνισμ�ς ωθ�ύσε πρ�ς την ε-
πέκταση πρ�κειμέν�υ � καθένας να μην υ-
στερήσει σε σ�έση με την επέκταση των α-
νταγωνιστών τ�υ.

H κατάσταση αυτή, π�υ κράτησε πάνω α-
π� τέσσερις αιώνες, άλλα�ε τώρα διπλά:
μειώνεται τ�σ� τ� ειδικ� (�ικ�ν�μικ�, δη-
μ�γρα�ικ�, γεωπ�λιτικ�) �άρ�ς της Eυρώ-
πης �σ� και η κ�σμ�ϊστ�ρική σημασία των

ενδ�ευρωπαϊκών ανταγωνισμών. O πλανή-
της δεν συν�μαδώνεται πια γύρω απ� τ�ν
ά��να των ανταγωνισμών αυτών, παρά τα
ευρωπαϊκά έθνη υπ��ρεών�νται τώρα να
συν�μαδωθ�ύν εν �ψει των πλανητικών α-
νταγωνισμών. Eίναι παράδ���, και �μως α-
ληθιν�: �ι μεγάλ�ι ενδ�ευρωπαϊκ�ί π�λε-

μ�ι ήσαν δυνατ�ί, επειδή η
Eυρώπη κυριαρ��ύσε στ�ν
κ�σμ�· σήμερα είναι αδύνα-
τ�ι επειδή η Eυρώπη έπαψε

πια να είναι η κινητήρια δύναμη της παγκ�-
σμιας ιστ�ρίας. Aυτ� τ� ωμ� γεγ�ν�ς –και
��ι η «λ�γική» ή �ι «πικρές ιστ�ρικές ε-
μπειρίες», �πως λένε �ι πανηγυρικές �μι-
λίες– τ�π�θετεί σε νέα �άση τ� πρ��λημα
τ�υ εθνικισμ�ύ στη δυτική και κεντρική
Eυρώπη. Aυτ� είναι �έ�αι�, α�έ�αι� παρα-
μένει �μως με π�ιες υπερεθνικές �ργανω-
τικές μ�ρ�ές μπ�ρεί να αντιμετωπιστεί η
πρ�κληση των καιρών. T� ισ��ύγι�, η συ-
γκυριαρ�ία και η ηγεμ�νία είναι ε� ίσ�υ δυ-
νατές, �πως είναι και διά��ρες μικτές
μ�ρ�ές εθνικ�ύ και π�λυεθνικ�ύ κράτ�υς
(α��ύ, καθώς είπαμε στην αρ�ή, η επι�ίω-
ση τ�υ έθν�υς δι�λ�υ δεν ταυτί�εται με τη
διατήρηση τ�υ κλασικ�ύ εθνικ�ύ κράτ�υς,
�πως και η ε�α�άνιση τ�υ έθν�υς δεν ση-
μαίνει �πωσδήπ�τε τ� τέλ�ς τ�υ κράτ�υς
ως μ�ρ�ής π�λιτικής �ργάνωσης). Oμως,

δυνατ� είναι επίσης να ενταθ�ύν �ι κε-
ντρ��υγες τάσεις ε� αιτίας ε�ωτερικής
πίεσης ή της πρ�σπάθειας εν�ς μέρ�υς να
επι�άλει την ηγεμ�νία τ�υ. Mια τέτ�ια ε�έ-
λι�η ίσως να �αρ�π�ι�ύσε μερικ�ύς κ�ντ�-
θωρ�υς εθνικιστές, �μως θα ��δευε άσκ�-
πα ένα μεγάλ� μέρ�ς της ευρωπαϊκής �ω-
τικ�τητας.

Aπ� τη σκ�πιά εν�ς �ικ�ν�μιστικ�ύ �ιλε-
λευθερισμ�ύ (με τ�ν �π�ί� ταυτί�εται έ-
μπρακτα η κ�σμ�π�λίτικη «αριστερά», μ�-
λ�ν�τι συνε�ί�ει να �ρησιμ�π�ιεί �ειρα�ε-
τητικές κεν�λ�γίες), �αίνεται �τι τ� �ήτη-
μα τ�υ έθν�υς και τ�υ εθνικισμ�ύ θα λυθεί
απ� μ�ν� τ�υ �άρη στη διαπλ�κή των �ικ�-
ν�μικών και στ�ν διεθνή καταμερισμ� της
εργασίας. Oπως � καταμερισμ�ς της εργα-
σίας στην εκτε�νικευμένη μα�ική δημ�-
κρατία συνεπέ�ερε τ�ν κατακερματισμ�
της κ�ινωνίας σε άτ�μα και την κατάλυση
των κ�ινωνικών τά�εων της επ��ής τ�υ �ι-
λελευθερισμ�ύ, έτσι και τώρα, λέγεται, η ί-
δια διαδικασία καθώς θα επεκτείνεται σ’ �-
λ�κληρ� τ�ν πλανήτη, θα κατακερματίσει
τα έθνη σε άτ�μα και θα ε�ανεμίσει κάθε
αίσθημα εθνικής συν��ής.

Δεν επιθυμ�ύμε εδώ να υπενθυμίσ�υμε
τα �άσιμα επι�ειρήματα, τα �π�ία διατυπώ-
θηκαν στην κ�ινωνι�λ�γική συ�ήτηση των
τελευταίων δεκαετιών εναντί�ν �σων πρ�-
σπάθησαν να ερμηνεύσ�υν τη «συλλ�γική
δράση», με α�ετηρία την �ικ�ν�μική στάθ-
μιση ��έλ�υς και �ημίας. Aς δ�ύμε καλύ-
τερα τ� πράγμα απ� τη σκ�πιά τ�υ �ητήμα-
τ�ς της καταν�μής. Aκ�μα κι αν περι�ρι-
στ�ύμε στ� �ικ�ν�μικ� αυτ� κριτήρι�, δι�-
λ�υ δεν απ�κλείεται η πιθαν�τητα �τι τ�
τάδε ή τ� δείνα ανθρώπιν� σύν�λ� αντι-
λαμ�άνεται τ� έθν�ς και την αντίστ�ι�η
μ�ρ�ή π�λιτικής �ργάνωσης ως τ� καλύ-

τερ� μέσ� πρ�άσπισης των συμ�ερ�ντων
τ�υ· η άσκηση π�λιτικής με στ��� την πρ�-
άσπιση �ικ�ν�μικών συμ�ερ�ντων θα μπ�-
ρ�ύσε να συνδεθεί τελεσ��ρα με εθνικι-
στικά ιδε�λ�γήματα. Aν πάλι τ� έθν�ς θε-
ωρηθεί �επερασμέν�, τ�τε η συλλ�γική �-
ντ�τητα θα πρέπει να διευρυνθεί και να ε-
πιλέ�ει μια άλλη μ�ρ�ή �ργάνωσης της π�-
λιτικής μ�νάδας. Oμως πάντ�τε θα υπάρ-
��υν και θα δρ�υν συλλ�γικές �ντ�τητες
με σκ�π� να διασ�αλίσ�υν για τ�ν εαυτ�
τ�υς πλε�νεκτική θέση στ�ν αγώνα κατα-
ν�μής εκτ�ς πια κι αν καταστεί περιττή κά-
θε π�λιτική �ργάνωση. Oι �ικ�ν�μιστές �ι-
λελεύθερ�ι, π�υ περιμέν�υν κάτι τέτ�ι�,
θα ��ειλαν να δια�άσ�υν πρ�σεκτικ�τερα
τ�ν Adam Smith.

T� αν και πώς θα διατηρηθεί τ� έθν�ς ως
π�λιτική ή και π�λιτισμική μ�νάδα δεν ε-
�αρτάται λ�ιπ�ν απ� κάπ�ιαν εγγενή και α-
μετά�λητη �υσία τ�υ, αλλά απ� τις μακρ�-
πρ�θεσμες απαιτήσεις της πλανητικής κα-
τάστασης ακρι�έστερα: απ� τ�ν τρ�π�, με
τ�ν �π�ί� τα ενεργά υπ�κείμενα θα αντι-
λη�θ�ύν και θα αντιμετωπίσ�υν τις απαι-
τήσεις αυτές. Mπ�ρ�ύμε να �αντασθ�ύμε
πλείστ�υς �σ�υς συνδυασμ�ύς και παραλ-
λαγές σε πλε�νεκτικ�τερη θέση �ρίσκ�-
νται έθνη, τα �π�ία �άρη στ� δυναμικ�
τ�υς είναι σε θέση να απ�τελέσ�υν αντα-
γωνιστικές π�λιτικές μ�νάδες και μέσα
στην πλανητική επ��ή. Στη δυτική και κε-
ντρική Eυρώπη, ε�αιτίας της εθνικής της
σύνθεσης, τ� εθνικ� �ήτημα είναι ιδιαίτερα
λεπτ�. Kαι ακ�μα λεπτ�τερ� παρ�υσιά�ε-
ται στην περίπτωση της Γερμανίας, ως �ώ-
ρας, η �π�ία είναι μεν η μεγαλύτερη στ�
�ώρ� αυτ�, αλλά απ� πλανητική άπ�ψη
δεν είναι τίπ�τε παραπάνω  απ�  μεσαία
δύναμη.

T� μέλλ�ν
τ�υ έθν�υς

στην Eυρώπη
τ�υ αύρι�

E�αρτάται απ� τις πλανητικές απαιτήσεις

T ην περασμένη Kυριακή δημ�σιεύθηκε τ� πρώτ� μέρ�ς τ�υ άρθρ�υ
«T� Eθν�ς στην Πλανητική Eπ�!ή», τ�υ �π�ί�υ σήμερα δημ�σιεύ�υ-
με τη συνέ!εια. T� ερώτημα π�υ διατυπων"ταν ήταν: «θα απ�δει-
!θ�ύν τ� έθν�ς και τ� εθνικ" κράτ�ς η καλύτερη �ργανωτική μ�ρ�ή,

για τη συμμετ�!ή στ�ν αγώνα καταν�μής, θ’ απ�τελέσ�υν την ανταγωνι-
στικ"τερη π�λιτική και �ικ�ν�μική μ�νάδα σε πλανητικ" επίπεδ�;». T� ση-
μεριν", δεύτερ� μέρ�ς τ�υ άρθρ�υ, αντιμετωπί#ει τ� ερώτημα αυτ", σε
σ!έση με την Eυρώπη και τις ιδιαιτερ"τητές της.

H κ�ύραση 
είναι συνώνυμη 

τ�υ «είναι»
T ι απαντήσεις μπ�ρεί να δώσει η �ιλ�σ��ία σε

αυτή τη δυσάρεστη διάσταση της ανθρώπινης
κατάστασης π�υ συνηθίσαμε να συνδέ�υμε με

την ιατρική κυρίως, με τη �υσι�λ�γία, την ψυ��λ�-
γία και την κ�ινωνι�λ�γία της εργασίας; 

Tι μπ�ρεί να μας πει για την κ�ύραση τ�υ σώμα-
τ�ς και την κ�πωση της ύπαρ�ης; Για τα π�νεμένα
μέλη και τη ναρκωμένη ψυ�ή, για την «τεράστια
ναυτία της �ωής» –για να θυμηθ�ύμε τ�ν Zυλ Λα-
�άργκ– τ� αίσθημα τ�υ παράλ�γ�υ, την απελπισία,
τη μ�να�ιά; «Aν η κ�πωση παραμένει «μυστήρι�»,
γρά�ει � Γάλλ�ς ερευνητής Zαν - Λ�υί Kρετιέν στ�
τελευταί� τ�υ �ι�λί� «De la fatigue» (Σ�ετικά με την
κ�ύραση), π�υ μ�λις κυκλ���ρησε απ� τις εκδ�σεις
Minuit, «ωστ�σ� μας επιτρέπει να δ�ύμε τη σκιά
π�υ ρί�νει πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση» –μια
σκιά π�υ �υσικά μετακινείται και αλλά�ει μέσα στην
ιστ�ρία. Kι έτσι, � Zαν Λ�υί Kρετιέν στρέ�εται αρ�ι-
κά πρ�ς την αρ�αι�ελληνική και τη �ι�λική σκέψη,
για να θυμίσει πως στη μυθ�λ�γία και �ι θε�ί ακ�μη
αισθάν�νται την ανάγκη της �εκ�ύρασης· πως και �
«ακ�ύραστ�ς» Θε�ς της Γενέσεως, α�έθηκε στην
κ�πωση –για να πιστ�π�ιήσει την τεράστια σημασία
των δώρων τ�υ– και την έ�δ�μη ημέρα αναπαύθη-
κε· και πως � Aριστ�τέλης ήταν � πρώτ�ς π�υ διέ-
κρινε τ� ακ�ύραστ� «είναι» απ� τα ευάλωτα στην
κ�πωση «�ντα». Yστερα, � συγγρα�έας μετα�αίνει
απ� τη «μεγάλη κ�ύραση» τ�υ Nίτσε στην «κ�ύρα-
ση της ύπαρ�ης» τ�υ Λε�ινάς, περνώντας απ� την
«ψυ�ασθένεια» τ�υ Πιερ Zανέ απ� την «ακηδία»
–αυτ� τ� παρά�εν� μείγμα νάρκης, αδια��ρίας,
πλή�ης και απ�θάρρυνσης, τ� �π�ί�, ωστ�σ�, είναι
κάπ�τε πρ�μήνυμα της �άρης– την �π�ία συναντά-
με στ� έργ� της Σιμ�ν Bέιλ και απ� εκεί στην παραί-
τηση και την ε�άντληση, �πως εκ�ρά�εται στη λ�-
γ�τε�νία. Aρκεί να θυμηθ�ύμε τ� έργ� τ�υ Mπέκετ,
τ�υ Xάντκε, τ�υ Mαλλαρμέ και τ�υ Πεσ�α.

Mέσα απ� αυτ� τ� πλήθ�ς των ανα��ρών πρ�κύ-
πτει μια αλήθεια π�υ την μ�ιρά��νται ανενδ�ίαστα
�σ�ι π�λύ κ�πίασαν: �τι η κ�ύραση είναι συνώνυμη
με τ� είναι. Γιατί τ� «είναι» σημαίνει �τι «��είλεις να
μπεις στην κατάσταση τ�υ να είσαι, να δρας, να υ-
π�γρά�εις –ιδ�ύ τα επι�άνεια της κ�ύρασης– ένα
συμ��λαι� με την ύπαρ�η». Aλλά, �πως τ� έ�ει και �
Λε�ινάς τ� «τα�ίδι της ύπαρ�ης» είναι «ένα τα�ίδι
στ� �π�ί� πρέπει κανείς να κ�υ�αλάει πάντα τις α-
π�σκευές τ�υ», νιώθ�ντας μια κ�ύραση «απ�λυτη
σαν τ�ν θάνατ�». 

Eκτ�ς κι αν... Eκτ�ς κι αν, �πως σημειώνει �
Robert Maggiori παρ�υσιά��ντας τ� �ι�λί� τ�υ Kρε-
τιέν στην ε�ημερίδα Liberation, μπ�ρέσει να «κατα-
θέσει» την ύπαρ�ή τ�υ, μπρ�στά στ�ν Aλλ�ν, να υ-
πάρ�ει για εκείν�ν, πριν υπάρ�ει για τ�ν εαυτ� τ�υ,
να τ�υ πρ�σ�ερθεί, να τ�ν ��ηθήσει να κ�υ�αλήσει
τις απ�σκευές τ�υ, έτσι ώστε �ταν έρθει η κ�πωση
να υπάρ�ει κάπ�ι�ς π�υ θα τ�ν �εκ�υράσει. Mε δύ�
λ�για: ένα �ριστιανικ� μήνυμα, σε μέρες σ�ετικι-
σμ�ύ.

T�υ ΠANAΓI·TH KONΔYΛH

T�υ ΔION. A. ANAΠOΛITANOY �

E ίναι γνωστή η διάκριση ανά-
μεσα σε μία γλώσσα π�υ εί-
ναι δυνατ"ν να απ�τελέσει α-
ντικείμεν� εκμάθησης και

στη γλώσσα στ� πλαίσι� της �π�ίας
έλα$ε, λαμ$άνει ή είναι δυνατ"ν να
λά$ει !ώρα η αντίστ�ι!η διαδικα-
σία. Kανείς δεν μαθαίνει μία δεύτε-
ρη γλώσσα με τ�ν τρ"π� π�υ συνή-
θως μαθαίνει την πρώτη πλην, ί-

σως, των περιπτώσεων εκείνων π�υ
η εκμάθηση μιας δεύτερης ή ακ"μη
και μίας τρίτης πραγματ�π�ιείται
συγ!ρ"νως με αυτήν της πρώτης
γλώσσας. Tέτ�ιες ε%αιρέσεις συνα-
ντά κανείς στ� πλαίσι� π�λύγλωσ-
σων �ικ�γενειών ή �ικ�γενειών
π�υ #�υν σε γλωσσικά περι$άλλ�-
ντα δια��ρετικά αυτ�ύ της μητρι-
κής των γλώσσας. 

T� αν και πώς θα διατηρηθεί τ� έθν�ς ως π�λιτική ή και π�λιτισμική μ�νάδα δεν ε�αρ-
τάται απ� κάπ�ιαν εγγενή και αμετά!λητη �υσία τ�υ, αλλά απ� τις μακρ�πρ�θεσμες α-
παιτήσεις της πλανητικής κατάστασης.

Eπιμέλεια: KATEPINA ΣXINA
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B I B Λ I O
Bρισκ�μαστε εν μέσω πνευματικ�ύ κεν�ύ ή μπ�ρεί 

ακ�μη η στρατευμένη λ�γ�τε�νία  να μας 
εμπνεύσει ώστε  να αλλά��υμε την κ�ινωνία;

� T�σ�υς Aμερικαν�ύς εί�ε να δει τ� Παρίσι απ�
την επ��ή τ�υ Mεσ�π�λέμ�υ –�ταν � Xεμιν-

γκγ�υέι, � Φιτστ�έραλντ και η Στάιν σύ�να�αν στα κα-
�έ της δυτικής ��θης. H π�λη τ�υ �ωτ�ς, με α��ρμή
την ετήσια δι�ργάνωση «Σαλ�νι τ�υ Bι!λί�υ» �ιλ�"έ-
νησε τα πι� τραντα�τά �ν�ματα της αμερικανικής λ�-
γ�τε�νίας. Aπ� τ�ν T��ν Aσμπερι και τ�ν Tσαρλς Σίμικ
–π�ιητές τιμημέν�υς με τ� Π�ύλιτ�ερ και υπ�ψή�ι�υς
για τ� N�μπελ– ώς τ�υς πε��γρά��υς Λ. Eρντρι�, T.
Γ�υλ�, Σ. Σισνέρ�ς, P. Φ�ρντ, I. Kανίν και τ�υς συγγρα-
�είς αστυν�μικ�ύ μυθιστ�ρήματ�ς T�. Tσάριν και X.
Λίμπερμαν: ένας έμμεσ�ς τρ�π�ς για να αναγνωρίσει
τ� Παρίσι την αδιαμ�ισ!ήτητη πρωτ�καθεδρία της α-
μερικανικής λ�γ�τε�νίας, σε μια επ��ή μάλιστα π�υ
π�λλ�ί κατα�έρ�νται εναντί�ν της αλλ�τινής π�λης
τ�υ �ωτ�ς, αμ�ισ!ητώντας �τι τ� καλλιτε�νικ� δυνα-
μικ� π�υ εκτρέ�ει μπ�ρεί να διακδικήσει κάπ�ια πρω-
τ�τυπία και τη δύναμη.

� H κριτική την συγκρίνει με τη Φ�κνερ, αλλά �ι
�ίλ�ι της πρ�τιμ�ύν να την απ�καλ�ύν «T�άνις

T��πλιν τ�υ αμερικανικ�ύ μυθιστ�ρήματ�ς». H Nτ�-
ρ�θι Aλισ�ν δεν ανακαλεί την τραγ�υδίστρια-θρύλ�
της ρ�κ μ�υσικής μ�ν� με τα στρ�γγυλά της γιαλιά,
τα ακατάστατα μακριά της μαλλιά, τα δερμάτινα
μπ�υ�άν και την ατημέλητη εμ�άνιση, αλλά και με τη
θεματική της, με την απελπισία, την �ργή, την αυτ�-
καταστρ��ή, την �π�ία απ�πνέ�υν τα !ι!λία της. H
Nτ�ρ�θι Aλισ�ν, γεννημένη τ� 1949 στη N�τι� Kαρ�-
λίνα, εί�ε την �ρικτή μ�ίρα να !ιαστεί στα 5 της �ρ�-
νια απ� τ�ν πατρι� της. Kαι ήταν για να "�ρκίσει την
κατεστραμμένη της παιδική ηλικία π�υ έγραψε τ�
πρώτ� της μυθιστ�ρημα με τίτλ� «O Mπάσταρδ�ς α-
π� την Kαρ�λίνα», απ�τυπών�ντας την αμερικανική
κ�ινωνία ως απ�λυτα παρακμασμένη, υπ�κριτική, γε-
μάτη μίση, της �π�ίας τ� !ασικ� θύμα είναι η γυναίκα.
Eκεί π�υ �ι σταρ τ�υ αμερικανικ�ύ μυθιστ�ρήματ�ς
Mπρετ Iστ�ν Eλις, T�έι Mακ Iνέρνι περιγρά��υν κά-
π�ι�υς πλ�ύσι�υς και διάσημ�υς π�υ διασκεδά��υν
καταστρών�ντας εγκληματα και σνι�άρ�ντας κ�κα, η
Aλισ�ν πρ�τείνει, με τ�ν πι� δυναμικ� τρ�π�, την επι-
στρ��ή στην κ�ινωνική λ�γ�τε�νία. H δική της η Aμε-
ρική επ�ικείται απ� λευκ�ύς �ωρίς ελπίδα, �ωρίς πί-
στη, �ωρίς μέλλ�ν και η συγγρα�έας α�ηγείται με α-
πίστευτη δύναμη τ� κεν� και τη !ία της �ωής τ�υς. T�
γαλλικ� περι�δικ� Nouvel Observateur την παρ�υσιά-
�ει πλάι στ�ν Aρθρ�υρ Mίλερ και τ�ν T��ν Aπντάικ,
�αρακτηρί��ντας τα !ι!λία της («Σκ�υπίδια», «Oι γυ-
ναίκες π�υ με μισ�ύν», «Δυ�-τρία πράγματα π�υ "έ-
ρω σίγ�υρα») «Διαμάντια».

� «Nέ� �ως στ� !ασίλει� τ�υ σκ�τ�υς». M’ αυ-
τ�ν τ�ν τίτλ� παρ�υσιά��υν �ι Times τη !ι�-

γρα�ία τ�υ Στάλιν, την �π�ία έγραψε � εντ!αρντ
Pαντ�ίνσκι, (εκδ. Hodder, 25 λίρες), �ρησιμ�π�ιώντας
μαρτυρίες ανθρώπων π�υ έ�ησαν απ� κ�ντά τ�ν δι-
κτάτ�ρα, καθώς και πρ�σωπικά και �ικ�γενειακά έγ-
γρα�α απ� τα πρ�εδρικά αρ�αία τ�υ Kρεμλίν�υ. O
Pαντ�ίνσκι σκιαγρα�εί τ�ν Στάλιν ως ένα τέρας π�υ
δεν εί�ε στ� ενεργητικ� τ�υ �ύτε μια ανθρώπινη
πρά"η· ένα κτήν�ς π�υ αγαπ�ύσε τις σ�αγές για τις
σ�αγές, τ� αίμα για τ� αίμα. Oσ� κι αν κάπ�ιες αδυ-
ναμίες ανι�νεύ�νται στ� έργ� –ιδίως �σ� η !ι�γρα-
�ία πρ��ωρεί πρ�ς τ�ν B΄ Παγκ�σμι� Π�λεμ�, κ�ρυ-
�αία στιγμή τ�υ Στάλιν– ωστ�σ� η ακρί!εια των ντ�-
κ�υμέντων και η σ�!αρή επε"εργασία τ�υς τ� καθι-
στά α"ι�μνημ�νευτ�.

K. ΣX.

EKTOΣ OPIΩNH �άρη και η σκληρτητα τ�υ Aρθ�υρ P�υμπινστάιν
O �ι�γρά��ς Xάρ�εϊ Zα� απ�καλύπτει την τέ�νη αλλά και τις αντι�άσεις τ�υ πιανίστα

Iσως να μην ευσταθεί απ�λύτως η κ�ι-
νά πλέ�ν απ�δεκτή γνώμη �τι � 19�ς
αιώνας παρε"ήγησε, σκ�πιμα είτε απ�
ανικαν�τητα, τ�ν Σ�πέν !λέπ�ντας τη

μ�υσική τ�υ σαν γυναικεία ψυ�αγωγία σα-
λ�νι�ύ. Hδη, απ� τ� 1832 �ταν δημ�σιεύ-
θηκαν �ι τέσσερις πρώτες μα��ύρκες τ�υ
έργ�υ 6, ένας δι�ρατικ�ς κριτικ�ς πρ�έ-
τρεψε τ�υς πιανίστες, «αν θέλετε να παί-
"ετε τ�ν Σ�πέν, παί"τε τ�ν με σμίλη». Aλη-
θεύει �μως �τι αυτ� έγινε τ�ν 20� αιώνα
�ταν πιανίστες σαν τ�ν Aρθ�υρ P�υμπιν-
στάιν σκ�ύπισαν τα δά�τυλά τ�υς απ� τ�
σιρ�πι κι έπιασαν τ� σ�υρί και τη σμίλη.

T� αληθιν
 τ�υ πρ
σωπ�

Για τ�ν Xάρ!εϊ Zα" π�υ η !ι�γρα�ία τ�υ
«Aρθ�υρ P�υμπινστάιν» κυκλ���ρησε
πρ�σ�ατα (εκδ. Bάιντε�ελντ και Nίκ�λ-
σ�ν, 25 στερλίνες, 525 σελ.), � αληθιν�ς, �
ειλικρινής P�υμπινστάιν ήταν μ�ν� μπρ�-
στά στ� πιάν�. «Oταν παί�ω Σ�πέν "έρω �-
τι μιλάω άμεσα στις καρδιές των ανθρώ-
πων», γρά�ει στην η��γρά�ησή τ�υ απ�
τις Mα��ύρκες, τ� 1966, και αυτή την αγά-
πη π�υ μετα!ί!α�ε με τη μ�υσική τ�υ, τ�
κ�ιν� τ�υ την ανταπέδιδε. Δεν έν�ια�ε
τ�υς ακρ�ατές τ�υ π�σες ν�τες έ�ανε
π�υ ήταν π�λλές �πως έ�ει παρατηρήσει η
σύ�υγ�ς τ�υ Aνιέλα και δεν τ� πρ�σε�αν
�ύτε και �ι κριτικ�ί.

Oμως, �πως γρά�ει στην παρ�υσίαση
της !ι�γρα�ίας η «Φαϊνάνσιαλ Tάιμς», μα-
κριά απ� τ� πιάν�, η ανάγκη τ�υ P�υμπιν-
στάιν για αγάπη, ήταν α"εδίψαστη και ε-
νί�τε καταστρεπτική. Mακριά απ� τ� πιά-
ν�, � μ�υσικ�ς π�υ σε 80 �ρ�νια π�ρείας
έγινε ένας απ� τ�υς μεγαλύτερ�υς πιανί-
στες τ�υ αιώνα, ήταν ένα εγωκεντρικ�
παιδί. T� συγκινητικ�τερ�, καθώς σημειώ-
νεται, μέρ�ς της !ι�γρα�ίας τ�υ Xάρ!εϊ
Zα", είναι �ι μαρτυρίες της �ικ�γένειας
τ�υ P�υμπινστάιν. Για τις συναυλίες και τα
ρεσιτάλ τ�υ η κ�ρη τ�υ Eύα θυμάται πως:
«εκεί έ!λεπα τ� αληθιν� πρ�σωπ� τ�υ πα-
τέρα μ�υ κι έν�ιωθα τ�ν πραγματικ� μ�υ
εαυτ�. Kαι μ�ν�ν τ�τε μπ�ρ�ύσα να τ�ν α-
γαπώ πραγματικά». H σύ�υγ�ς τ�υ Aνιέλα
λέει �τι �ταν έπαι�ε έδει�νε εμπνευσμέ-
ν�ς και υπέρ���ς και � γι�ς τ�υ T��ν θυ-
μάται την απέραντη γενναι�δωρία π�υ "ε-
�είλι�ε απ� τ�ν πατέρα τ�υ εκείνες τις
στιγμές. T�τε ε"ατμι��ταν «η �π�ια άπλη-
στη και ναρκισσιστική διάστασή τ�υ», ένας
ναρκισσισμ�ς π�υ, �πως γρά�ει η «Σάντεϊ
Tάιμς», τ�ν έκανε να ε"�ργί�εται �ταν α-
κ�μη κι � ύπν�ς τ�υ �άλαγε τ� ωραί� �τέ-
νισμα των μαλλιών.

O P�υμπινστάιν εί�ε δύ� μεγάλα δώρα,
τη δε"ι�τε�νία τ�υ στ� πιάν� και την πρ�-
σωπική τ�υ γ�ητεία. H δύναμη της μ�υσι-
κής επικ�ινωνίας π�υ εί�ε, έκανε κα�ύπ�-
πτ�υς τ�υς γνώστες π�υ τ�ν θεωρ�ύσαν
ένα !ιρτ�υ��� με �αντα�τερή τε�νική και
με κάπ�ιες ελλείψεις.

Aδικ� ίσως για έναν άνθρωπ� π�υ διέ-
σωσε τη μ�υσική τ�υ Σ�πέν απ� τις υπερ-
!�λές ρ�μαντικών σαν τ�ν Παντερέ�σκι
π�υ υπήρ"ε και δάσκαλ�ς τ�υ. Tελικά �-
μως και αυστηρ�ί κριτικ�ί σαν τ�ν Oτ�
Kλέμπερερ αναγνώρισαν τ� λάθ�ς τ�υς.
O εγωισμ�ς και η ερωτική αδη�αγία τ�υ
P�υμπινστάιν, για τ�ν !ι�γρά�� τ�υ, πή-
γα�αν απ� μια παρά"ενη παιδική ηλικία.
Γεννήθηκε στ� Λ�τ� της Π�λωνίας τ�
1887 και ήταν τ� έ!δ�μ� παιδί μιας �ικ�-
γένειας π�υ δεν τ� ήθελε. Yπήρ"ε παιδί
θαύμα (τ� πρώτ� τ�υ ρεσιτάλ έδωσε στα
έ"ι τ�υ �ρ�νια) π�υ μεγάλωσε υπ� την
πρ�στατευτική σκέπη τ�υ μεγάλ�υ !ι�λ�-
νίστα Γι��ε� Γι�ακιμ, μακριά απ� τ�υς γ�-
νείς τ�υ  για τ�υς �π�ί�υς έν�ιωθε ντρ�-
πή κι επίσης έν���ς γιατί έν�ιωθε ντρ�πή.
Yπήρ"ε κακ�μαθημέν�ς στην αρ�ή με σ�-
κ�λάτες και κατ�πιν με γυναίκες κατά
πρ�τίμηση μεγαλύτερές τ�υ. Zητ�ύσε α-
περι�ριστη λατρεία γιατί ��!�ταν πως �ι
άνθρωπ�ι τ�ν αγαπ�ύσαν για τ� ταλέντ�
τ�υ και ��ι για τ�ν εαυτ� τ�υ. Hταν �ιλύ-
π�πτ�ς και συ�νά σκληρ�ς και απ�κλήθη-
κε επιπ�λαι�ς και δανδής. H μ�υσική �-
μως, ήταν η δεύτερη �ύση τ�υ. Oταν κά-

π�τε τ�υ �ητήθηκε να μετα�έρει μια δύ-
σκ�λη ��ύγκα τ�υ Mπα� σε λα ελάσσ�να,
τ� έκανε μ�λις μ’ ένα λεπτ� σκέψης και σ’
ένα ρεσιτάλ �ταν απ��άσισε να παί�ει σε
ανκ�ρ ένα απ� τα «Tραγ�ύδια �ωρίς λ�-
για» τ�υ Mέντελσ�ν π�υ �μως, δεν θυμ�-
ταν ακρι!ώς, αυτ�σ�εδίασε πάνω στ� ίδι�
κλειδί. Δεν τ� πρ�σε"ε κανείς εκτ�ς απ�
τ�ν δάσκαλ� τ�υ Xάινρι� Mπαρτ, π�υ τ�υ
είπε μετά �τι είναι «απατεώνας αλλά με-
γαλ��υής». 

H δε"ι�τε�νία τ�υ ήταν τ�σ� μεγάλη,
π�υ μετά τα 14 τ�υ �ρ�νια έπαψε να με-
λετά. O μαέστρ�ς Eμιλ Mλινά�σκι και μέλ-
λων πεθερ�ς τ�υ α��ύ τ�ν ε"ανάγκασε
να μελετήσει τ� πρώτ� κ�ντσέρτ� για πιά-
ν� τ�υ Tσαϊκ��σκι δήλωσε �τι αν � P�υ-
μπινστάιν ήθελε να μελετήσει, θα γιν�ταν
� μεγαλύτερ�ς πιανίστας τ�υ κ�σμ�υ.
Aρ�ισε να μελετά σ�!αρά μετά τ� γάμ�
τ�υ τ� 1932 στα 44 �ρ�νια τ�υ, αν και
συμ!�ύλευσε μια μαθήτριά τ�υ να μην
μελετά πάνω απ� τρεις, τέσσερις ώρες
την ημέρα, αλλιώτικα δεν θα μάθαινε τη
�ωή. Kαι η μ�υσική εκ�ρά�ει τη �ωή.
Aσ�έτως τ�υ τι πίστευε η γυναίκα τ�υ, �ι
απιστίες τ�υ ήταν σταθερές. Στα 83 τ�υ

�ρ�νια συνάντησε την 24�ρ�νη Aναμπέλ
Oυάιτσ�ν κι εγκατέλειψε τη σύ�υγ� τ�υ
για να �ήσει την υπ�λ�ιπη �ωή τ�υ με τη
νέα τ�υ κατάκτηση. Aν και μπ�ρ�ύσε να
είναι σκληρ�ς, δεν ήταν �αύλ�ς. Hταν
γενναι�δωρ�ς, θαυμάσι�ς α�ηγητής, γ�η-
τευτικ�ς και αρκετά ειλικρινής ώστε να
παραδε�τεί �τι �ι «Σπ�υδές» τ�υ Σ�πέν
τ�ν κατατρ�μα�αν γι’ αυτ� και δεν τις η-
��γρά�ησε π�τέ. Kαι εί�ε τ� θάρρ�ς να
μην απ�γ�ητεύει π�τέ τ� κ�ιν� τ�υ ασ�έ-
τως απ� τη �υσική τ�υ κατάσταση.

H !ι�γρα�ία τ�υ Xάρ!εϊ Zα", είναι κα-
θώς σημειώνεται, έργ� αγάπης. Aλλά τ�
παράδ�"� της καριέρας τ�υ P�υμπινστάιν
π�υ έδινε μ�υσική στ�υς ανθρώπ�υς κι �-
μως έ!α�ε τη μ�υσική πάνω απ� αυτ�ύς,
πρ�!άλλει διαυγές. T� τελευταί� τ�υ ρεσι-
τάλ τ� έδωσε στα 89 τ�υ �ρ�νια και πέθα-
νε τ� 1982 κ�ντά στα 96α γενέθλιά τ�υ. T�
τελευταί� μ�υσικ� έργ� π�υ άκ�υσε ήταν
ένα έργ� π�υ συντέθηκε τη �ρ�νιά π�υ
γεννήθηκε, τ� «Διπλ� K�ντσέρτ�» τ�υ
Mπραμς. T� εί�ε πρωτακ�ύσει απ� τ�υς
δυ� ανθρώπ�υς, τ�ν Γι�ακιμ και τ�ν Xά�υ-
σμαν, για τ�υς �π�ί�υς τ� έγραψε �
Mπραμς. O κύκλ�ς εί�ε κλείσει.

«Aπατεώνα αλλά μεγαλ��υή» απ�κάλεσε � δάσκαλ�ς τ�υ Xάινρι� Mπαρτ τ�ν P�υμπινστάιν �ταν ως ανκ�ρ, αντί εν�ς απ� τα «Tραγ�ύδια �ωρίς
λ�για» τ�υ Mέντελσ�ν, έδωσε ένα δικ� τ�υ αυτ�σ�εδιασμ� πάνω στ� ίδι� κλειδί. Στη �ωτ�γρα�ία � A. P�υμπινστάιν με τη σύ�υγ� τ�υ Nέλα.

Hρθε τ	 τέλ	ς
των π	λιτικών
συγγρα�έων;

H πνευματική νωθρ�τητα ε�απλώνεται γ	ργά

απ	ρρίπτ	ντας κ	υραστικά ή επιθετικά θέματα

H
κατ’ ε���ήν σύγ�ρ�νη τέ�νη
της π�λιτικής γρα�ής υπήρ�ε
τέκν� τ�υ 18�υ αιώνα. Συγγρα-
�είς �πως � Nτάνιελ Nτε��ε, �
T��ναθαν Σ�υί�τ,

� T���ε� Πρίσλεϊ, � T�μ
Πέιν, ε�ακ�λ�υθ�ύν να
δια#ά��νται και να πρ�κα-
λ�ύν τ� ενδια�έρ�ν σήμε-
ρα επειδή στην επ��ή τ�υς
απ�μακρύνθηκαν απ� την
παραδ�σιακή εικ�να τ�υ
π�λιτικ�ύ συγγρα�έα ως υπηρέτη της
π�λιτικής ε��υσίας. Θεώρησαν, αντίθε-
τα, �τι τ� καθήκ�ν τ�υς ήταν να τρυπή-

σ�υν με τ�ν κάλαμ� τ�υς τ�σ� την κυ-
#έρνηση της �ώρας τ�υς �σ� και τα κυ-
ρίαρ�α στην κ�ινή γνώμη δ�γματα. «Eί-
μαι ένας γεωργ�ς σκέψεων», έγραψε �

T�μ Πέιν, «και �λη τη σ�-
δειά μ�υ τη μ�ιρά�ω». H
μετα��ρά αυτή είναι �αρα-
κτηριστική και συνεπάγεται
�τι � υψηλ�τερ�ς στ���ς
τ�υ συγγρα�έα π�λιτικών
#ι#λίων, �υλλαδίων και άρ-
θρων είναι να πρ�ειδ�π�ιεί

και να υπερασπί�εται τ�ν π�λίτη απ�
την αυθαίρετη άσκηση της ε��υσίας.
Συ�νά με πρ�σωπικ� κ�στ�ς.

Oρισμέν�ι συγγρα�είς σήμερα επι-
μέν�υν �τι η παλιά αυτή εικ�να τ�υ
π�λιτικ�ύ συγγρα�έα είναι νεκρή, ή
τ�υλά�ιστ�ν ετ�ιμ�θάνατη. T� ανα-
γνωστικ� κ�ιν� έ�ει γίνει �άντασμα και
η π�λιτική γρα�ή πάσ�ει πλέ�ν απ�
την αρρώστια της δημ�σι�γρα�ικής ε-
πιπ�λαι�τητας. Π�ύ είναι �ι σύγ�ρ�νες
εκδ��ές τ�υ Σ�υί�τ, τ�υ T��ν Στ�ύαρτ
Mιλ και τ�υ T��ρτ� Oργ�υελ; ρωτ�ύν,
απαντώντας αμέσως �τι δεν υπάρ��υν,
γιατί η �ωή μας γεμί�ει �λ� και περισ-
σ�τερ� με αυτά π�υ � T��ρτ� Στάινερ,
στ� !ι!λί� τ�υ «No Passion Spent»
(«Kαμία δαπάνη πάθ�υς»),  απ�καλεί
«θ�ρυ!ώδεις ασημαντ�τητες».

H πνευματική νωθρ�τητα ε"απλώνε-
ται γ�ργά, �πως και η τάση να παραμε-

ρί��νται �λα �σα κρίν�νται κ�υραστι-
κά, !αρετά ή π�λύ επιθετικά. «H γρα-
πτή λέ"η π�υ ήταν � πυρήνας  τ�υ εκ-
παιδευτικ�ύ συστήματ�ς απ� τ�ν πέ-
μπτ� αιώνα π.X., αντικαθίσταται τώρα
με ηλεκτρ�νικά μεταδιδ�μεν�υς ή��υς
και εικ�νες», λέει � Γκ�ρ Bιντάλ στ� !ι-
!λί� τ�υ «USA: Essays 1952-1992».

O Pίτσαρντ X�γκαρτ, στ� !ι!λί� τ�υ
«The way we live now» («O τρ�π�ς π�υ
��ύμε τώρα») τ� �π�ί� εί�ε πρ�ταθεί
για τ� !ρα!εί� Oργ�υελ 1995, συμ�ω-
νεί. Γρά�ει �τι � ρελατι!ισμ�ς (σ�ετικι-
σμ�ς), ανεπιθύμητ� παιδί της �ιλελεύ-
θερης δημ�κρατίας και τ�υ καπιταλι-
σμ�ύ της μα�ικής αγ�ράς,  «συνεπάγε-
ται την ισ�πέδωση, την πίστη �τι, με ε-
λά�ιστες ε"αιρέσεις, �ι πάντες είναι ι-

σά"ι�ι και �λες �ι απ�ψεις έ��υν τ� ί-
δι� !άρ�ς».

O X�γκαρτ καταγγέλλει τη διαν�ητι-
κή ρη��τητα και �σ�υς την καταναλώ-
ν�υν, � Στάινερ πρ�ειδ�π�ιεί για τ�ν
ερ��μ� τ�υ «μεγάλ�υ κεν�ύ» και � Xά-
ρ�λντ Mπλ�υμ, στ�ν «Δυτικ� Kαν�να»,
πρ��ητεύει τ�ν πνιγμ� της π�λιτικής
γρα�ής μέσα σε ωκεαν�ύς �πτικ�α-
κ�υστικής αγραμματ�σύνης.

Aυτ� τ� νέ� κύμα π�λιτικής γρα�ής
–π�υ πρ�!λέπει τ� τέλ�ς της π�λιτι-
κής γρα�ής– μπ�ρεί να κατηγ�ρηθεί
για ελιτίστικη ν�σταλγία εν�ς μυθικ�ύ
�ρυσ�ύ παρελθ�ντ�ς. Oπως έκανε και
η �μ�λ�γή της τ�υ 18�υ αιώνα, υπ�-
γραμμί�ει σωστά τ�υς κινδύν�υς π�υ
πρ�έρ��νται απ� τη �υδαία εμπ�ρευ-

ματ�π�ίηση και την υπ�!άθμιση της
π�λιτικής συνειδητ�τητας. Oμως �ι ε-
"ηγήσεις π�υ δίνει για τ�υς λ�γ�υς
π�υ η π�λιτική γρα�ή κινδυνεύει δεν
είναι πειστικές. Δεν γίνεται ανα��ρά
στη νέα γενιά συγγρα�έων-γεωργών,
π�υ �ργών�υν μέσα στα �ωρά�ια της
σύγ�υσης π�υ γέννησε η πρ�σ�ατη
κατάρρευση της παλιάς διαίρεσης α-
ριστεράς-δε"ιάς. Oύτε γίνεται καμιά
μνεία για τη «μετανάστευση» της π�-
λιτικής σκέψης στη μυθ�πλαστική λ�-
γ�τε�νία, με π�λύ ενδια�έρ�ν απ�τέ-
λεσμα.

O ισ�υρισμ�ς των απαισι�δ�"ων �τι
η αγάπη για τ� !ι!λί� �θίνει είναι επί-
σης υπερ!�λικ�ς. O π�λίτης π�υ δια-
!ά�ει, λένε, περι!άλλεται σήμερα απ�

τ�σ� θ�ρυ!� και τ�σα ετερ�κλητα σή-
ματα, π�υ �ι αναγνώστες έ��υν κατα-
ντήσει να μ�ιά��υν με ηλίθι�υς π�υ "ε-
�υλλί��υν γυαλιστερά περι�δικά και
�τηνά ρ�μάντ�α με την τηλε�ραση α-
ν�ι�τή και τ� στέρε� στη διαπασών.

Στην πραγματικ�τητα, η κ�υλτ�ύρα
τ�υ π�λιτικ�ύ στ��ασμ�ύ μέσα απ�
την ανάγνωση !ι!λίων δεν πεθαίνει
π�υθενά. Tα πρ�γράμματα τ�υ ραδι�-
�ών�υ και της τηλε�ράσεως ε"ακ�-
λ�υθ�ύν �πως πάντα να τρ���δ�τ�ύ-
νται απ� ιδέες συγγρα�έων και των !ι-
!λίων τ�υς. Eπιπλέ�ν, η εκπληκτική ε-
πιτυ�ία συγγρα�έων �πως � Oυμπέρτ�
Eκ�, � Oλι!ερ Σακς ή � Στί!εν X�κινγκ
δεί�ν�υν �τι υπάρ�ει μια ρωμαλέα –π�-
λιτική– λα�τάρα σε μεγάλ� αριθμ� ανα-

γνωστών να απ�κτήσ�υν μεγαλύτερ�
έλεγ�� σε �,τι δια!ά��υν και να δ�υν
τ�ν κ�σμ� μέσα απ� την π�λυπλ�κ�τη-
τα π�υ μ�ν� στα !ι!λία !ρίσκει κανείς. 

Ωστ�σ�, � σημαντικ�τερ�ς λ�γ�ς
για τ�ν �π�ί� δεν παρακμά�ει η τέ�νη
τ�υ π�λιτικ�ύ συγγρα�έα είναι τ� α-
πλ� γεγ�ν�ς �τι �ι α"ι�πιστ�ι π�λιτι-
κ�ί είναι τ�σ�ι π�λλ�ί �σ�ι και �ι τίμι�ι
διαρήκτες. H θέση π�υ αναπτύ�θηκε
τ�ν 18� αιώνα, �τι η δια�θ�ρά, η �α-
μέρπεια και η α�ρατη ε"�υσία είναι
συνήθως καλύτερα �ργανωμένες απ�
την ελευθερία των π�λιτών παραμένει
αληθινή και, για �σ� καιρ� αυτ� ισ�ύ-
ει, η τέ�νη τ�ύ να ταρά��νται τα νερά
με την π�λιτική γρα�ίδα, θα αντέ�ει
και θα ακμά�ει.

«Nα μετατρέψ�υμε την π�λιτική γρα�ή σε τέ�νη». H συμ��υλή τ�υ T��ρτ� Oργ�υελ (στη �ωτ�γρα�ία) έ�ει ισ�ύ ακ�μη και σήμερα.

T�υ JOHN KEANE



M. ΣABBATO 13 – KYPIAKH ΠAΣXA 14 AΠPIΛIOY 1996 23

B I B Λ I O
Tα «Aπαντα» τ�υ Xαλκιδαί�υ δημι�υργ�ύ 
συμπληρών�νται μ’ ένα παράδ��� α�ήγημα, 
π�υ �ρησιμ�π�ιεί δε�ι�τε�νικά την τε�νική της μεταμ�ίεσης.

H «εκδίκηση» τ	υ Σκαρίμπα
Eκδίδεται «O κύρι	ς τ	υ T�ακ», ένα απ� τα πι	 ώριμα διηγήματα τ	υ συγγρα�έα

Παράλληλα, καταλύτης της ιστ�ρίας είναι
η μεταμ�ίεση, π�υ συνιστά �ασική τε�νική
της σάτιρας και αγαπημέν� τέ�νασμα τ�υ
Σκαρίμπα σε π�λλά διηγήματα της ώριμης
περι�δ�υ τ�υ. Στ�ν «κύρι� τ�υ T�ακ» καθώς
και στ� �μ�λ�γ� τ�υ και σ�εδ�ν συν�μήλικ�
διήγημα «Πατς κι απαγάι» (1957) –τ� �π�ί�
πρωτ�δημ�σιεύτηκε και με τ�ν τίτλ� «H ρε-
�άνς» τ� 1955– η τε�νική της μεταμ�ίεσης
�ρησιμ�π�ιείται με μεγάλη δε"ι�τε�νία. Aυ-
τ� π�υ ενδια�έρει και στα δύ� διηγήματα
δεν είναι η π�ρεία της �ιλικής (ή ερωτικής;)
σ�έσης π�υ παρ�υσιά�εται στ� πρώτ� επί-
πεδ�. Tα θέματα της λανθασμένης ταυτ�τη-
τας, της απατηλής �ψης των πραγμάτων,
των αμ�ίσημων ή και απατηλών ενδεί"εων
είναι �ι �ασικ�ί ά"�νες, πάνω στ�υς �π�ί�υς
"ετυλίγεται η υπ�θεση τ�υ πρώτ�υ διηγήμα-
τ�ς, η �π�ία �λ�κληρώνεται ή μάλλ�ν ε"ε-
λίσσεται στ� διήγημα «Πατς κι απαγάι». 

Στ�ν «κύρι� τ�υ T�ακ» η α�ήγηση είναι
πρωτ�πρ�σωπη και δίνεται η εκδ��ή μιας
σ�έσης μέσα απ� την �πτική γωνία τ�υ ε-
γκαταλειμμέν�υ θύματ�ς· στ� «Πατς κι απα-
γάι» δίνεται η �πτική γωνία τ�υ θύτη, αλλά
��ι μ�ν�· η ικαν�τητα τ�υ συγγρα�έα να α-
νατρέπει τις καταστάσεις και να μετατρέπει
τ�υς θύτες σε θύματα και vice - versa �ρί-
σκεται σε �ριακή στιγμή: τ� εγκαταλειμμέν�
θύμα παίρνει την εκδίκησή τ�υ μετατρέπ�-
ντας τ�ν θύτη τ�υ πρ�ηγ�ύμεν�υ διηγήμα-
τ�ς σε θύμα και � συγγρα�έας διασκεδά�ει
��ι μ�ν� με τ�υς ήρωές τ�υ, αλλά και με
τ�υς αναγνώστες πρ�(σ)καλώντας τ�υς να
πάρ�υν μέρ�ς σ’ ένα παι�νίδι δί�ως τέλ�ς.

Kαι στα δύ� διηγήματα αναπτύσσ�νται τα
τε�νάσματα της απατηλής ταυτ�τητας και
των μεταμ�ιέσεων με τρ�π� απ�λύτως συμ-
μετρικ�, ώστε η πλ�κή μ�ιά�ει απίθανη ή τε-
τριμμένη. Oμως ένα άλλ� σωτήρι� τέ�νασμα
εκτρέπει "ανά ��ι μ�ν� την ιστ�ρία αλλά και
τις πρ�σδ�κίες τ�υ αναγνώστη: τ� δεύτερ�

διήγημα απ�τελεί απ�θέωση τ�υ παράδ�-
"�υ· μέ�ρι τ� τέλ�ς, η ιστ�ρία παρ�υσιά�εται
μέσα απ� την �πτική γωνία της μεταμ�ιε-
σμένης ηρωίδας και τ� πρ�σδ�κώμεν� τέ-
λ�ς καθ�δηγείται απ’ αυτήν τη μεταμ�ίεση /
ε"απάτηση. Mε τη δεύτερη μεταμ�ίεση �ι �-
ρ�ι ανατρέπ�νται: ��ι μ�ν� � θύτης μετα-
�άλλεται σε θύμα αλλά και τ� πρ�σδ�κώμε-
ν� σε κ�ιν�τ�π�.

τ� παράδ�	�

O,τι ενδια�έρει τ�ν συγγρα�έα σ’ αυτά τα
δύ� διηγήματα δεν είναι η απίθανη ιστ�ρία
π�υ παρ�υσιά�εται, αλλά η εκτρ�πή της κ�ι-
ν�τ�πης ιστ�ρίας πρ�ς τ� παράδ�"� μέσα
απ� τ� τέ�νασμα της μεταμ�ίεσης π�υ σ�ε-
τί�εται άμεσα με τ� ψεύδ�ς. O,τι κυριαρ�εί
δεν είναι η σάτιρα της πίστης στη �ιλία και
στ�ν έρωτα, θέματα π�υ �αίν�νται να επι-
�άλλ�νται σε ένα πρώτ� επίπεδ�, αλλά η α-
νατρ�πή, τ� παι�νίδι και η απ�λαυση τ�υ
κειμέν�υ ως πρ�ϊ�ντ�ς της �αντασίας και α-
ντίπ�δα της πραγματικ�τητας. Στην έκδ�ση
της «Nε�έλης» παρ�υσιά��νται τα δύ� διη-
γήματα μα�ί. O ίδι�ς � συγγρα�έας δεν θέ-
λησε ή δεν μπ�ρεσε π�τέ να απ�θησαυρίσει
τ� δεύτερ� διήγημα π�υ θά�τηκε στις σελί-
δες των περι�δικών· �μως τα δύ� διηγήματα
απ�τελ�ύν μια εν�τητα π�υ πιθαν�τατα
γεννήθηκε απ� τ� μυθιστ�ρημα «T� Σ�λ�
τ�υ Φίγκαρω», τ�υ �π�ί�υ περιέ�ει ή ανα-
πτύσσει κάπ�ι�υς επιμέρ�υς θεματικ�ύς
πυρήνες. Δεν υπάρ�ει αμ�ι��λία �τι «� κύ-
ρι�ς τ�υ T�ακ» είναι αυθύπαρκτ� και �λ�-
κληρωμέν� κείμεν�· αντίθετα τ� διήγημα
«Πατς και απαγάι» δεν μπ�ρεί να αυτ�ν�μη-
θεί και πρ�ϋπ�θέτει τ�ν «κύρι� τ�υ T�ακ»· η
ύπαρ"η �μως τ�υ δεύτερ�υ διηγήματ�ς �ω-
τί�ει καλύτερα τη συγγρα�ική διάν�ια τ�υ
Σκαρίμπα και καθιστά τ� εγ�είρημα τ�υ συγ-
γρα�έα π�λύ ενδια�έρ�ν.

KATEPINA KΩΣTIOY

Tάσ�ς P�ύσσ�ς «H πηγή τ�υ τσακαλι�ύ», εκδ�-
σεις «Kαστανιώτη», Aθήνα 1995, σ.σ. 168, τιμή
2.500 δρ�.

Eνας Eλληνας π�υ έ�ησε π�λλά �ρ�νια στην Kεντρι-
κή A�ρική, αγ�ρά�ει μια έκταση έ"ω απ� ένα ελληνικ�
�ωρι� και απ� αυτή την άνυδρη και "ερή περι��ή πρ�-
σπαθεί να αντλήσει νερ� ε�αρμ���ντας την παρά"ενη
μέθ�δ� τ�υ. T�ν παρακ�λ�υθ�ύν με ενδια�έρ�ν δυ�
γυναίκες υπάλληλ�ι τ�υ υπ�υργεί�υ Γεωργίας και με
κα�υπ�ψία � παπάς κι � κ�ιν�τάρ�ης τ�υ �ωρι�ύ.

Mάνθ�ς Σκαργιώτης «Oυδέτερη �ώνη», εκδ�σεις
«Kέδρ�ς», Aθήνα 1995, σ.σ. 194, τιμή 2.500 δρ�.

Kυνηγημέν�ς απ� την Aλ�ανία � B�ρει�ηπειρώτης
Πέτρ�ς ανα�ητά τ�ν παράδεισ� τ�υ στην Eλλάδα. Στ�
μακρύ �δ�ιπ�ρικ� τ�υ �άνει ωστ�σ� τ� ένα τ�υ παιδί
και τη γυναίκα τ�υ και ψά�ν�ντας απεγνωσμένα για
τ�ν αδελ�� τ�υ παίρνει τ� δρ�μ� της επιστρ��ής.
Φθάν�ντας και πάλι στα σύν�ρα, θα στήσει στην �υδέ-
τερη �ώνη, μακριά απ� τ�υς ανθρώπ�υς τ� καιν�ύρι�
τ�υ ν�ικ�κυρι�, και αυτή η �ώνη θα απ�τελέσει τη μ�-
νη αναστ�λή θανάτ�υ για τ�ν κυνηγημέν� άνθρωπ�.

Stephen King «Aϋπνία», εκδ�σεις «Bell», Aθήνα
1995, τιμή 1.800 δρ�.

Kάτι σκ�τειν� και ανατρι�ιαστικ� συμ�αίνει στ� Nτέ-
ρι τ�υ Mέιν. O Pαλ� π�υ έ�ει �ήσει εκεί �λη τ�υ τη
�ωή "έρει �τι υπάρ�ει μια �λέ�α κακίας σε αυτή τη μι-
κρή π�λη της Nέας Aγγλίας και �τι κάτω απ� τη �υσι�-
λ�γική της επι�άνεια δρ�υν τεράστιες και τρ�μακτι-
κές δυνάμεις, υπεύθυνες για μια αλυσίδα θανάτων �υ-
σικών και μη π�υ �λ� και μακραίνει.

Nίκ�ς Σιδέρης «H εσωτερική διγλωσσία», εκδ�-
σεις «Kαστανιώτη», Aθήνα 1996, σ.σ. 264, τιμή
4.000 δρ�.

T� τι αντιπρ�σωπεύει για την ψυ�ή τ� ασυνείδητ�,
τ� πώς συγκρ�τείται και λειτ�υργεί, ακ�μη και τ� αν υ-
�ίσταται, συνε�ί�ει να απ�τελεί μια πρ�κληση. Mε την
«Eσωτερική διγλωσσία», � ψυ�ίατρ�ς και ψυ�αναλυ-
τής Nίκ�ς Σιδέρης επι�ειρεί μια διε"�δική διερεύνηση
των επιστημ�λ�γικών θεμελίων της ψυ�ανάλυσης.
Aναιρεί κριτικά την ε"�μ�ίωση τ�υ ασυνείδητ�υ με τη
γλώσσα και την αναγωγή της λειτ�υργίας της ψυ�ής
στη συν�μιλητικ�τητα και �δηγείται σε μια ρι�ική ανα-
διατύπωση της ένν�ιας τ�υ ασυνείδητ�υ.

T��ρτ� Γκάμ�# «Oι περιπέτειες τ�υ κ. T�μπκινς
στ� μαγικ� κ�σμ� της σ�ετικ�τητας και της κ$α-
ντικής #υσικής», πρ�λ�γ�ς P�τ�ερ Πενρ��υ�, εκ-
δ�σεις «Δίαυλ�ς», Aθήνα 1995, σ.σ. 256, τιμή
3.500 δρ�.

O κ. T�μπκινς, ένας τραπε�ικ�ς υπάλληλ�ς π�υ τα
περιπετειώδη �νειρά τ�υ τ�ν �δηγ�ύν στ�ν εσωτερικ�
κ�σμ� τ�υ ατ�μ�υ αγαπήθηκε απ� �ιλιάδες αναγνώ-
στες απ� τ�τε π�υ πρωτ�εμ�ανίστηκε εδώ και πενή-
ντα περίπ�υ �ρ�νια. T� έργ� μας δίνει την ερμηνεία
των �ασικ�τερων ενν�ιών της μ�ντέρνας �υσικής, α-
π� την ατ�μική δ�μή ώς τη σ�ετικ�τητα, απ� την κ�α-
ντική θεωρία ώς τη σ�άση και τη σύντη"η. O πρ�λ�γ�ς
τ�υ P�τ�ερ Πένρ��υ� στη νέα έκδ�ση τ�υ έργ�υ, γνω-
ρί�ει τ�ν κ. T�μπκινς στις νέες γενιές των αναγνωστών
και επανε"ετά�ει τις περιπέτειές τ�υ υπ� τ� �ως των
σημερινών ε"ελί"εων της �υσικής.

T	 τα�ίδι τ	υ Γ. Bι�υην	ύ
Aύρι	 συμπληρών	νται εκατ� �ρ�νια απ� τ	ν πρ�ωρ	 θάνατ� τ	υ

«Eσύ αναμετρήθηκες με τ�
�ρ�ν� και κέρδισες και θα
κερδί�εις, κι έμεινες πανέ-
μ�ρ��ς· ας ήσ�υν ένας περί-

γελ�ς για π�λλ�ύς, τ�τε στα �ρ�νια
της απελπισίας και τ�υ "επεσμ�ύ...»,
γρά�ει η Mάρω Δ�ύκα στην εισαγω-
γή της Aνθ�λ�γίας της για τ�ν Γιώρ-
γ� Bι�υην� (Eκδ�σεις Mπάστα Πλέσ-
σα). Aπ�σπασμα ενδεικτικ� για να θυ-
μηθ�ύμε έναν απ� τ�υς σημαντικ�-
τερ�υς π�ιητές και πε��γρά��υς της
γενιάς τ�υ 1880, π�υ αύρι� (15/4) συ-
μπληρών�νται εκατ� �ρ�νια απ� τ�
θάνατ� τ�υ...

Γεννημέν�ς στη Bι�ύη της Θράκης,
τ� 1849, �ρ�αν�ς, "ενητεύεται απ�
νωρίς και, δέκα μ�λις �ρ�νων, �ρί-
σκεται στην Π�λη μαθητευ�μεν�ς σε
ρα�τάδικ�. Aργ�τερα, στην Kύπρ�,
θα ��ρέσει ράσα και θα γίνει ψάλτης·
απ� εκεί θα �ρεθεί στην Iερατική
Σ��λή Xάλκης· ανάμεσα στ�υς δα-
σκάλ�υς τ�υ "ε�ωρί�ει � π�ιητής
Hλίας Tανταλίδης, πρ�στάτης και
σύμ��υλ�ς τ�υ. Xάρη στη ��ήθεια
τ�υ εθνικ�ύ ευεργέτη Zαρί�η κατ�ρ-
θώνει να συνε�ίσει τις σπ�υδές τ�υ
στην Aθήνα, �π�υ και απ�σπά τ�
πρώτ� τ�υ �ρα�εί� σε π�ιητικ� δια-
γωνισμ�, με τ� επικ�λυρικ� π�ίημα
«K�δρ�ς». 

Oι σπ�υδές

Στη Γερμανία σπ�υδά�ει �ιλ�σ��ία
και αισθητική· τα"ιδεύει στ� Παρίσι
και τ� Λ�νδίν�, �π�υ και γρά�ει τη
διατρι�ή τ�υ «H �ιλ�σ��ία τ�υ κα-
λ�ύ παρά τω Πλωτίνω». 

Eπιστρέ�ει στην Aθήνα με την
πρ�θεση να διεκδικήσει πανεπιστη-
μιακή έδρα. Eις μάτην· είναι π�λύ ση-
μαντικ�ς για να τ�υ τ� συγ�ωρήσ�υν.
Περι�ρί�εται, για να ε"ασ�αλίσει τα
απαραίτητα, σε μια θέση δασκάλ�υ
της ρυθμικής και της δραματ�λ�γίας
στ� Ωδεί� Aθηνών. Γνωστ�ς ήδη σαν
π�ιητής –έ�ει �ρα�ευτεί στ� B�υτσι-
ναί� διαγωνισμ� για τη συλλ�γή
«Aρες-μάρες-κ�υκ�υνάρες»- τυπώ-
νει στ� Λ�νδίν�, τη δεύτερη π�ιητική
συλλ�γή τ�υ «Aτθίδες Aύραι» (1883)
–παιδικά π�ιήματα π�υ δημ�σιεύ�-
νται στη «Διάπλαση των Παίδων». 

T� διηγηματ�γρα�ικ� έργ� τ�υ Bι-
�υην�ύ �λ�κληρώθηκε την τετραετία
1882-’64. Πρ�λα�ε να γράψει –πριν
πεθάνει μ�ν�ς, σε �ικτρές συνθήκες,
ύστερα απ� τέσσερα �ρ�νια εγκλει-

σμ�ύ στ� Δρ�μ�καΐτει�– συν�λικά �-
κτώ πε��γρα�ήματα, δύ� απ� τα �-
π�ία, «Πρωτ�μαγιά» και «Διατί η μη-
λιά δεν έγινε μηλεά» δημ�σιεύτηκαν
σε αθηναϊκές ε�ημερίδες και τα υπ�-
λ�ιπα στ� περι�δικ� «Eστία». Πά-
ντως, τ� κύρι� διηγηματ�γρα�ικ� έρ-
γ� τ�υ συνιστ�ύν: «T� αμάρτημα της
μητρ�ς μ�υ», «Mετα"ύ Πειραιώς και
Nεαπ�λεως», «Π�ι�ς ήτ�ν � ��νεύς
τ�υ αδελ��ύ μ�υ», «Aι συνέπειαι
μιας παλιάς ιστ�ρίας», «T� μ�ν� της
�ωής τ�υ τα"είδι�ν» και «O M�σκώ�
Σελήμ». 

η κριτική

Σε �λη τ�υ τη �ωή τ�υ αντιμετωπί-
στηκε απ� την κριτική ως απ�τυ�ημέ-
ν�ς π�ιητής και επιτυ�ημέν�ς διηγη-
ματ�γρά��ς. Ωστ�σ�, εκείν�ς αγωνι-
��ταν πάντα να απ�δεί"ει �τι ήταν
π�ιητής. Θα τ�ν αναγνώρισει αργ�τε-
ρα � Παλαμάς! Στα πρώτα τ�υ π�ιή-
ματα μιμείται τ�σ� τη λ�για παράδ�-
ση των Φαναριωτών �σ� και τη δημώ-
δη της πατρίδας τ�υ. 

Aργ�τερα, στ� έργ� τ�υ κυριαρ�εί

τ� απρ�σπ�ίητ� ύ��ς, � ήπι�ς �υσι-
κ�ς τ�ν�ς, � ρεαλισμ�ς, η πικρή ει-
ρωνεία, η τραγικ�τητα. Στ�ι�εία π�υ
θα σαρκωθ�ύν στα διηγήματά τ�υ,
στα �π�ία είναι κυρίως αυτ��ι�γρα-
�ικ�ς. H ιδιαίτερη πατρίδα τ�υ η Bι-
�ύη, η μάνα τ�υ, τ� �ικ�γενειακ� τ�υ
δράμα, �ι άνθρωπ�ι τ�υ περι�άλλ�-
ντ�ς τ�υ εμπνέ�υν τ� έργ� τ�υ.
Ωστ�σ�, τ� ενδια�έρ�ν τ�υ Bι�υην�ύ
δεν είναι μ�ν� ηθ�γρα�ικ�. Iκαν�ς
ψυ��γρά��ς, �τάνει στα �άθη της
ανθρώπινης ψυ�ής. Aνι�νεύει την ε-
σωτερική περιπέτεια τ�υ ανθρώπ�υ,
αναδεικνύει την π�λυπλ�κ�τητα της
ανθρώπινης συνείδησης. 

Eνα άλλ� �αρακτηριστικ� π�υ επι-
σημαίνει � συγγρα�έας Aρης Mαρα-
γκ�π�υλ�ς στ� έργ� τ�υ Bι�υην�ύ,
είναι η ένν�ια τ�υ τα"ιδι�ύ: «Tα"ίδι
της �ωής π�υ έ�ει α�ετηρία την αθω-
�τητα της παιδικής ηλικίας, ως ενδιά-
μεσ� στάδι� την απώλεια αυτής της
αθω�τητας, και ως συνήθη κατάλη"η,
μιαν άλλη απώλεια π�υ σημαδεύει εί-
τε η σιωπή είτε � απ��ωρισμ�ς,είτε η
παράν�ια είτε, κυρίως, � θάνατ�ς.
Aυτή η εμμ�νή διατρέ�ει �λ� τ� έργ�
τ�υ...». 

Oλ�κληρ� τ� έργ� τ�υ Bι�υην�ύ
διαπερνάται απ� μια «πν�ή ιδι�-
�υΐας». Eργ� σύντ�μ� και πρ�κλητι-
κά αγν�ημέν� απ� τ�υς σύγ�ρ�ν�ύς
τ�υ, η τραγική μ�ίρα δεν ά�ησε να �-
λ�κληρωθεί...

ΠEΓKY KOYNENAKH

O π�ιητής και πε��γρά��ς Γεώργι�ς
Bι�υην�ς. T� έργ� τ�υ παραμένει
πρωτ�π�ριακ�, εκατ� �ρ�νια μετά τ�
θάνατ� τ�υ...

O Γιάννης Σκαρίμπας, σε μια απ� τις τελευταίες τ�υ �ωτ�γρα�ίες τρα�ηγμένη τ� 1976.

«Eλληνική π�ιητική
ανθ�λ�γία θανάτ�υ»
(εκδ�σεις «Kαστα-
νιώτη»), Aθήνα, 1996.

H ανθ�λ�γία π�υ επι-
μελήθηκαν � Γιάν-
νης Bαρ�έρης και

� Kώστας Παπαγεωργί-
�υ, δεν είναι �ιλ�λ�γική
εργασία· επιλέγ�νται
(«με μικρές ηθελημένες
παρεκκλίσεις») π�ιήμα-
τα Eλλήνων π�ιητών
«π�υ έδωσαν τ� σημα-
ντικ�τερ� έργ� τ�υς
μετά τ�ν A΄ Παγκ�σμι�
Π�λεμ�» και πρ�σ�έρ�-
νται για να δια�αστ�ύν.
Δια�ά��ντάς την ενδέ-
�εται να νιώσει κανείς
αδιάκριτ�ς· τ� υλικ�
της, ελλείψει κριτηρίων,
μ�ιά�ει «αντικειμενικ�»,
κι ακρι�ώς γι’ αυτ� τ�
είδ�ς της είναι η ε"�μ�-
λ�γηση: μια �αρτ�γρά-
�ηση πρ�σωπικών εμ-
μ�νών. 

Oι δυνάμεις συν��ής
της περι�ρί��νται στην
πεπ�ίθηση �τι η π�ίηση
μπ�ρεί να θεματί�ει τ�ν
θάνατ� �πως και �τιδή-
π�τε άλλ�. Παρά"ενη
�ε�αι�τητα, αν σκε�τεί
κανείς �τι � Γιάννης
Bαρ�έρης (δεν έ�ω με-
λετήσει την π�ίηση τ�υ
Kώστα Παπαγεωργί�υ)
κινήθηκε στα καλά δικά
τ�υ π�ιήματα πρ�ς την
ακρι�ώς αντίθετη κα-
τεύθυνση: «� θάνατ�ς
τ� στρώνει», δηλαδή
σαν τ� �ι�νι σκεπά�ει τα
πάντα και τ’ απ�σιωπά·
δεν συνυπάρ�ει, πρ�ϋ-
π�τίθεται· δεν είναι τ�
θέμα, αλλά η ��ρμα –
τ� κλειδί π�υ δίνει ν�η-
μα στις �ευγαλέες ν�-
τες μιας �ωής π�υ τρε-
μ�σ�ήνει στις λ�υτρ�-
π�λεις, γερνά, απειλεί-
ται, διαρρέει, �μως δεν
έ�ει �αθεί στ� κεν�... 

H π�ίηση έ�ει τα δικά
της μέσα να κατ�ν�μά-
�ει, ειδάλλως θα κατα-
π�ντι��ταν στ� �ύτως ή
άλλως ακατ�ν�μαστ�.
Mπ�ρεί λ�ιπ�ν να μην
είναι σωστ� να συγ�έ-
�υμε τα π�ιήματα π�υ
μιλ�ύν για τ�ν θάνατ�
με τα π�ιήματα π�υ τ�ν
δηλών�υν ως θέμα τ�υς
–για δύ� λ�γ�υς: πρώ-
τ�ν, δεν κατ�ρθών�υμε
να "ε�ωρίσ�υμε τα καλά
απ� τα κακά, κι ίσως να
�ταίει γι’ αυτ�   η «θε-
ματική» άθρ�ισή τ�υς,
π�υ επιτρέπει να συγ�έ-
�υμε τ� πένθ�ς με την
ανυπαρ"ία· επιπλέ�ν,
πρέπει να υπ�θέσ�υμε
πως υπάρ��υν π�ιήματα
π�υ εντέλει δεν μιλ�ύν
για τ�ν θάνατ�. 

Mια «Aνθ�λ�γία θανά-
τ�υ» μ�ιά�ει με τέ�να-
σμα αλά Mπ�ρ�ες, κάτι
σαν τη �ι�λι�θήκη της
Bα�έλ: αλληγ�ρεί κάθε
ανθ�λ�γία π�ίησης, κι ε-
ντέλει την π�ίηση την ί-
δια –τ� κ�ρ��λ�γημα ε-
ν�ς θανατερ�ύ σύμπα-
ντ�ς. Yπάρ��υν �υσικά
υπέρ��α π�ιήματα π�υ
αναδιπλασιά��υν την
πρ�σήλωσή τ�υς στ�
θάνατ� κατ�ν�μά��ντάς
τ�ν· μπ�ρ�ύμε �μως να
θεωρήσ�υμε �τι παρά-
γεται μια διακριτή κατη-
γ�ρία π�ιημάτων απ�
αυτ�ν τ�ν αναδιπλασια-
σμ�; Aς ελέγ"�υμε αντι-
στρ��ως (και μ’ έναν
μάλλ�ν απρ�σδ�κητ� ε-
λιγμ�) τ� ερώτημα. 

Mε παρα"ένευε ανέ-

καθεν η αδυναμία ειδικά
των «ανθρώπων τ�υ Tύ-
π�υ» να γράψ�υν για
τ�ν θάνατ� (τ�ν πρ�σω-
π�π�ιημέν� στην απώ-
λεια εν�ς «δικ�ύ τ�υς
ανθρώπ�υ», ενν�ώ) κάτι
π�υ να μην είναι �δυνη-
ρά αυτ�ν�ητ� και υπερ-
��λικά συναισθηματικ�·
τ� «αυθ�ρμητ�» και τ�
μελ�δραματικ� καλ�ύ-
νται να διαδηλώσ�υν
την (αναντίρρητη) ειλι-
κρίνεια τ�υ αισθήματ�ς.
Iσως �ταίει γι’ αυτ� ένα
είδ�ς «επαγγελματικής
αναπηρίας»: μια κατά-
�ρηση τ�υ κ�ινώς παρα-
δεκτ�ύ, μια ρητ�ρική
τ�ύ αυτ�ν�ητ�υ, πρ�-
πάντων η αμη�ανία
μπρ�στά στην αι�νίδια
υπ��ρέωση να υπερπη-
δηθεί τ� αγε�ύρωτ� �ά-
σμα ανάμεσα στα λ�για
π�υ διεκπεραιών�υν ει-
κ�νες της πραγματικ�-
τητας και στ� �ρι� εκεί-
ν� �π�υ η πραγματικ�-
τητα �υθί�εται σε κάτι
�ωρίς εικ�να. 

O θάνατ�ς δεν έ�ει
εικ�να, είναι τ� σημεί�
�π�υ η εικ�να μάς ε"α-
πατά γιατί μ�ιά�ει "α�-
νικά τ�σ� �ικεία κι �μως
εγκαταλελειμμένη. Kι
αν αντέ�ει καθ�λ�υ λ�-
για, είναι λ�για π�υ δεν
μιλ�ύν γι’ αυτ�ν αλλά
συγκρατ�ύν αυτ� π�υ
�άθηκε –δηλαδή για μια
��ρά ακ�μη, ίσως πι� έ-
ντ�να απ� π�τέ, τη �ωή:
είτε τ�ν εύθραυστ�
θρίαμ�� της π�υ απ�τυ-
πών�υν �ι αττικές στή-
λες είτε την απατηλή �-
μ�ρ�ιά της π�υ ανακα-
λ�ύν τα Iδι�μελα. 

Tαυτί��ντας τ� έντε-
�ν� με τ� ψευδές �λ�ι
νιώθ�υμε την ανάγκη
να μιλήσ�υμε «�υσικά»,
«αληθινά» –κι υπάρ�ει
κάτι μάται� και αστ��α-
στ� και κωμικ� (και τ�σ�
ανθρώπιν�: δεν μας εί-
ναι αυτές �ι ιδι�τητες
"ένες) στις εκ�ωνήσεις
«λ�γων» καθώς πάνε να
αδρά"�υν σ’ ένα �εί-
μαρρ� εγκωμίων τη �ωή
π�υ �άνεται, σαν να
μπ�ρ�ύσε έτσι να παρα-
συρθεί πίσω σ’ εμάς. O
θρήν�ς ή τ� μ�ιρ�λ�ι,
αντίθετα, υ�αίν�υν τις
εικ�νες τ�υς κατά �ά-
θ�ς σιωπηλά, γύρω απ�
κάτι �ωρίς �ν�μα και ει-
κ�να. 

T� ίδι� κι η π�ίηση. O
����ς (�,τι "έρ�υμε για
τ� θάνατ�) κι η απώλεια
(�,τι ��ύμε απ’ τ�ν θά-
νατ�) ισ�δυναμ�ύν και
τα δυ� με την κατ’ ε"�-
�ήν λειτ�υργία της, είτε
μ�ρ��πλασία την �ν�-
μάσ�υμε είτε υπ�δήλω-
ση είτε μετα��ρά. 

Πρ��έρει ενδε��μέ-
νως τ� �ν�μα –�μως αυ-
τ� τ� �ν�μα πρ��έρεται
κάθε ��ρά σαν να ’ναι η
πρώτη· και μ�ιά�ει πά-
ντ�τε με ε"�ρκισμ�. T�
πρ��ανές θέμα «θάνα-
τ�ς» είναι, σύμ�ωνα με
μια κλασική παρ�μ�ίω-
ση, σαν τ� κρέας π�υ ρί-
�νει � κλέ�της στ� σκύ-
λ� για να μπει ήσυ��ς·
�σ� για τ� εγ�είρημα
της κατ�ν�μασίας, είναι
γνωστ� πως στ�ν Παρά-
δεισ� δώσαμε �ν�μα
στα πάντα, �μως εμάς
τ�υς ίδι�υς μας �ν�μα-
σε � Θε�ς.

ΓIΩPΓOΣ KOPOΠOYΛHΣ

«Kύπρ�ς, Aπ� την πρ�ϊ-
στ�ρία στ�υς νε�τερ�υς
�ρ�ν�υς», Eκδ. Π�λιτιστι-
κ� Iδρυμα Tραπέ�ης Kύ-
πρ�υ, 300 σελ., Λευκωσία
1995.

A π� τις πρώτες δι�ργανώ-
σεις π�υ θεσμ�θέτησε τ�
Π�λιτιστικ� Iδρυμα της

Tράπε�ας Kύπρ�υ, απ� τ� 1984
π�υ συστάθηκε, ήταν η ετήσια
διάλε"η Iστ�ρίας-Aρ�αι�λ�-
γίας της Kύπρ�υ. Mέ�ρι σήμε-
ρα απ� τ� �ήμα τ�υ Π�λιτιστι-
κ�ύ Iδρύματ�ς της Tράπε�ας
Kύπρ�υ έ��υν κάνει τις ανα-
κ�ινώσεις τ�υς Γάλλ�ι, Aγγλ�ι,

Γερμαν�ί και �υσικά Eλληνες
αρ�αι�λ�γ�ι, ακαδημαϊκ�ί ή
καθηγητές πανεπιστημίων. 

H αυθεντικ�τητα στην αρ-
�αία κυπριακή τέ�νη, Bυ�αντι-
νή Kύπρ�ς, Kύπρ�ς-Nέα I�υ-
στινιαν�ύπ�λις,  Ωδίνες και
Oδύνη μιας Eπανάστασης, 

Oι A�αι�ί στην Kύπρ�, Kί-
τι�ν: Aνασκα�ές στην π�λη
και στ� λιμάνι είναι μερικά απ�
τα θέματα των ανακ�ινώσεων
μέσα σ’ αυτή τη δεκαετία. Στα
τέλη τ�υ 1995, τ� περιε��μεν�
�λων των διαλέ"εων συγκε-
ντρώθηκε σ’ έναν τ�μ�. 

O 300 σελίδων τ�μ�ς, π�υ
τ� ε"ώ�υλλ� τ�υ κ�σμεί σ�έ-

δι� απ� κυπριακ� αμ��ρέα
τ�υ 11�υ αι. π.X., τυπώθηκε με
τη μέθ�δ� της μ�ν�τυπίας
(σπάνι� πια �αιν�μεν� τ�σ�
στην Kύπρ� �σ� και στην Eλ-
λάδα)·τ�ν συμπληρών�υν 16
�άρτες και κατ�ψεις αρ�αι�-
λ�γικών �ώρων και 146 α-
σπρ�μαυρες �ωτ�γρα�ίες και
θα ήταν –απ’ �λες τις απ�-
ψεις– μια θαυμάσια έκδ�ση,
αν, �ι εν δυνάμει αναγνώστες
της και ασ��λ�ύμεν�ι με την
αρ�αι�λ�γία, δεν ήταν υπ�-
�ρεωμέν�ι να γνωρί��υν –σε
υψηλ� επίπεδ�– αγγλικά, γαλ-
λικά και ελληνικά.

O.Σ.

NEEΣ  EKΔOΣEIΣ 

Θάνατ
ς και π
ίηση:
ένν
ιες αλληλένδετες

Kύπρ	ς: τριάντα αιώνες ιστ	ρίας

«O
κύρι�ς τ�υ T
ακ» απ�τελεί
ένα απ� τα ώριμα διηγήματα
τ�υ Γιάννη Σκαρίμπα με ύ-
��ς δραστικ� και γρα�ή δυ-
ναμική. T� διήγημα γρά�τη-

κε και πρωτ�δημ�σιεύτηκε τ� 1948, α-
νήκει δηλαδή στην πι� π�ι�τική περί�-
δ� της συγγρα�ικής 
ωής τ�υ Σκαρίμπα
(1930-1950). Oπως τα περισσ�τερα απ�
τα μεταγενέστερα διηγήματα τ�υ συγ-
γρα�έα, «O κύρι�ς τ�υ T
ακ» δεν απα-
σ��λησε την κριτική· πράγμα εύλ�γ�,
αν σκε�θεί κανείς �τι με τ� κλείσιμ�
της δεκαετίας τ�υ ’30 � Σκαρίμπας έ�ει

διαμ�ρ�ώσει τ� πρ�σωπικ� τ�υ ύ��ς
και έ�ει καθιερωθεί ως συγγρα�έας, ε-
νώ η πρωτ�π�ριακή τ�υ γρα�ή έ�ει συ-

ητηθεί και τ� !ά�νιασμα π�υ πρ�κάλε-
σε έ�ει δώσει τη θέση τ�υ στην απ�δ�-
�ή ή την απ�ρριψη. Πρ�κειται για ένα
παράδ�!� διήγημα, με την ένν�ια �τι
κάθε $ε$αι�τητα ή πρ�σδ�κία τ�υ ήρωα
(και τ�υ αναγνώστη), ανατρέπεται για α-
πίθαν� λ�γ�. Θέμα τ�υ διηγήματ�ς απ�-
τελεί, σε ένα πρώτ� επίπεδ�, η ανδρική
�ιλία, αλλά �,τι κυριαρ�εί είναι η α$ε-
$αι�τητα ως πρ�ς τ�ν αν�ρθ�δ�!� ερω-
τισμ� των ηρώων.



24

� «Kι ήρθε ένα Mεγάλ Σά��ατ, έτσι  καθώς πα-
ρακλυθύσα τη λειτυργία της Aναστάσεως

σαν τυπικ�ς Xριστιαν�ς κι εγώ, μ’ �λες τις Eνπλες
Δυνάμεις παρύσες και γυαλιστερές, πυ μυ �ανα-
θύμισαν τ γνωστ� εμ�ατήρι της εθνικής μας υπε-
ρη�άνειας “H Eλλάδα πτέ δεν πεθαίνει” –τ’ άκυγα
μέσα μυ καθώς την ίδια στιγμή ηκύγετ τ ανακυ-

�ιστικ� “Xριστ�ς Aνέστη”, ενώ μερικί εύ!ωνι, τιμη-
τική �ρυρά, "αμγελύσαν αμή"ανα και ηλιθίως. 

Σκέ�τηκα, σαν κάτι να �ωτίστηκε μέσα μυ, ε��-
σν η Eλλάδα δεν πεθαίνει πτέ, πάει να πει πως και
πτέ δεν θα αναστηθεί!»

MANOΣ XATZIΔAKIΣ
«O καθρέ�της και τ μα"αίρι»

H EY – ΠOΛIΣ

� Oδ�ς Aδελ	ών Δι-
γενίδυ (Nεάπλη): E-
πώνυμ αδελ�ών απ�
ικγένεια της Δημη-
τσάνας. Hταν συγγενείς
τυ Πατριάρ"η Γρηγρί-
υ τυ E΄ και έδρασαν
κατά τν 19 αιώνα υ-
πέρ τυ Aγώνα.

� Oδ�ς Aδελ	ών
Eμμανυήλ (N. K�σμς):
Δύ πατριώτες απ� την
Kαστριά,  Iωάννης και
Παναγιώτης, συνεργά-
τες τυ Pήγα Φεραίυ.
Συνελή�θησαν ως συ-
νωμ�τες μα!ί με τν Φε-
ραί στη Bιέννη και πα-
ραδ�θηκαν στυς Tύρ-
κυς, ι πίι τυς
στραγγάλισαν στ Bελι-
γράδι.

� Oδ�ς Aδελ	ών Xά-
λη (Γκύ!η): Tρεις αδελ-

�ί, Φιλικί και αγωνι-
στές τυ ’21 απ� τ Θε-
ρισ� Kρήτης.

(Πηγή: «Oδωνυμικά» Mά-
ρω B�υγι�ύκα - Bασίλης Mε-
γαρίδης, Δήμ�ς Aθηναίων).
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H  Π O Λ H
H �ωή της π	λης έ�ει π�λλά πρ	σωπα. Eκείν� της μί�ερης 

αντιμετώπισης των πραγμάτων απ	 την π�λιτεία, 
αλλά και εκδηλώσεις π�λιτισμ�ύ και έργα πρ�	δ�υ...

ANA  TAΣ  OΔOYΣ

Περιπλάνηση
στη γι�ρτή
της γνώσης

Aν�ίγει τις πύλες της η Eκθεση Bι�λί�υ για 19η �ρ�νιά

Σκίτσ� Xάρις Tσεκ�ύρα

Σαν… πελαργί –πυ έστω και καθυ-
στερημένα ευελπιστύμε �τι θα �έ-
ρυν την πρ�δ, ι γερανί –γδ�-
ντα δύ τν αριθμ�ν– σημαδεύυν

τν υραν� της π�λης.
Πρ�κειται �ε�αίως για ιωνύς μιας

πρ�δυ (μετρ�, υπ�γεια πάρκινγκ κ.ά.)
την πία ι ευρωπαϊκές πρωτεύυσες
�ιώνυν επί δεκαετίες τώρα. (Ως πρς αυ-
τ� μ�νν με τ «αναπτυσσ�μεν» μετά
την πτώση τυ Tεί"υς κμμάτι τυ Bερ-
λίνυ, τ Aνατλικ�, μπρεί να ταυτιστεί η
Aθήνα…).

Στη B. Σ�ίας ανάμεσα στυς τρεις γε-
ρανύς τυ μετρ� και σε άλλυς τρεις για
την μεγαλεπή�λη επέκταση τυ Bυ!αντι-
νύ Mυσείυ δεσπ�!ει επι�λητική δίπλα
απ� τ Πλεμικ� Mυσεί η γερανγέ�υ-
ρα τυ μετρ�.

E"ει τ ύψς μιας πενταώρ�ης πλυ-
κατικίας και "ρησιμπιείται στην ε��ρυ-
�η των πρϊ�ντων εκσκα�ής πυ α�ήνει
πίσω τυ  μετρπ�ντικας (TBM) «Περσε-
��νη» της γραμμής 3 (Πεντάγων-Kερα-
μεικ�ς),  πίς σήμερα απέ"ει μ�λις 280
μέτρα απ� τ Σύνταγμα.

Σκ�νη και θ�ρυ�ς είναι η αναπ��ευκτη
�"ληση πυ υ�ίστανται ι περίικι απ�
την 24ωρη λειτυργία της γερανγέ�υρας
μέσω της πίας έρ"νται στην επι�άνεια
τα �ρτωμένα απ� μπά!α �αγνάκια τυ
TBM. H απμάκρυνση των πρϊ�ντων εκ-
σκα�ής είναι υπ�θεση πυ αναλαμ�άνυν
στη συνέ"εια τα �ρτηγά των δια��ρων
εργλά�ων. Aυτί σαν σύγ"ρνι... Kντ-
ρε�ιθύληδες α�ήνυν πίσω τυς ί"νη
(σκ�ρπια "ώματα) στυς κεντρικύς δρ�-
μυς της π�λης με την αν"ή των ανευθυ-
ν-υπεύθυνων αρμδίων. T YΠEXΩΔE πε-
τάει τ μπαλάκι στν Δήμ Aθηναίων, στ
παι"νίδι της κλκυθιάς εμπλέκεται μετά η
Aστυνμία, στη συνέ"εια η υπγρα�εία
σύμ�αση για τ μετρ� κ..κ.).

Eν τω μετα�ύ έως σήμερα ι "ωματερές
των N. Λισίων, τυ Σ"ιστύ και κάπιες ι-
διωτικές έ"υν... καταπιεί τα μπά!α τυ
μετρ� (για την ακρί�εια, 1.750.000 κυ�ικά
μέτρα), ενώ τα 750.000 πυ συνλικά απ-
μένυν ενδέ"εται τώρα να κλείσυν «τις
ανι"τές πληγές» τυ λατμείυ της Kαι-
σαριανής. (Πρέπει, �ε�αίως, να επισημαν-
θεί �τι η "ωρητικ�τητα τυ εν λ�γω λατ-

μείυ ανέρ"εται σε 1.000.000 κυ�ικά μέ-
τρα, υπερ�αίνει δηλαδή τα εναπμείναντα
750.000 κ.�. τυ μέτρυ, �περ εστί μεθερ-
μηνευ�μενν �τι η ανάπλασή τυ δεν θα
είναι λκληρωμένη).

Eστω κι αργά (παρά πτέ...).έστω κι αν
είναι τ μναδικ�, σε ένα λατμεί, αυτ�
της Kαισαριανής, θα γίνει πρά�η η «ικ-

λγική» υπ�σ"εση τυ αρμ�διυ υπυρ-
γύ ΠEXΩΔE κ. Kώστα Λαλιώτη για ανά-
πλαση των ανενεργών λατμείων της
Aττικής με τα μπά!α τυ μετρ�.

Tα λ�για δεν έλειψαν πτέ· πρά�εις α-
παιτύνται! Eκεί κρίνεται και τ στί"ημα
της επιτυ"ίας των παικτών της ε�υσίας…

B. ΦΛ.

Oι γεραν�ί της πρ��δ�υ
σταμάτησαν στην Aθήνα
Oργασμ�ς έργων και γνωστές εικ�νες απ� άλλες ευρωπαϊκές π�λεις

Γ
ια δέκατη ένατη "ρ-
νιά ανίγει �έτς τις
πύλες της (26 Aπριλί-
υ - 12 Mαΐυ) η έκ-
θεση Bι�λίυ πυ ρ-

γανώνει στ Πεδί τυ Aρε-
ως  Σύλλγς Eκδτών Bι-
�λιπωλών Aθηνών.

Δεν πρ�κειται απλώς για
μια γιρτή �ι�λίυ, την πία
έ"ει κληθεί και �έτς να ε-
γκαινιάσει  πρ�εδρς της
Aπριλίυ κ. Kωστής Στε�α-
ν�πυλς, αλλά για μια πλει-
άδα ανι"τών πλιτιστικών
εκδηλώσεων για τ ευρύ κι-
ν� στην καρδιά της π�λης.

Στ Mυσικ� Kα�ενεί της
έκθεσης τα �ράδια (9.30 ώς
11.30) θα δίνυν συναυλίες
καλλιτέ"νες και συγκρτήμα-
τα (Aλκίνς Iωαννίδης, Φί-

�ς Δελη�ριάς, Aναστασία
Mυτσάτσυ, Δήμητρα Γαλά-
νη, Bασίλης Λέκκας, «Mικρές
Περιπλανήσεις», «Quinteto
Jazz Eμ�ασις» κ.ά.).

Στην επάνω μεγάλη πλα-

τεία τυ Aλσυς θα στηθεί α-
νι"τ� αμ�ιθέατρ "ωρητι-
κ�τητας 150 ατ�μων, �πυ
καθημερινά (7-9 μ.μ.) πρσω-
πικ�τητες απ� τν "ώρ τυ
πλιτισμύ και �ένι πρσκε-
κλημένι θα δίνυν διαλέ�εις
με τη συμμετ"ή τυ κινύ.

Kαθ’ �λη τη διάρκεια της
γιρτής τυ �ι�λίυ θα γί-
νυν και μικρές επιμέρυς
εκθέσεις εικνγρα�ίας με
έργα νέων απ� την Eλλάδα

και τα Bαλκάνια, καθώς και
εκθέσεις �ωτγρα�ίας. (Oι
τελευταίι Eλληνες της Π�-
λης, H Eλλάδα τυ ’44, H τε-
"νλγία στην Aρ"αία Eλλά-
δα).

Aπ� τρεις γιγαντθ�νες
(video–wall, 3X3 μ.), πυ θα
τπθετηθύν στην είσδ
τυ Aλσυς επί της Aλε�άν-
δρας θα αναμεταδίδνται τ
καλλιτε"νικ� πρ�γραμμα τυ
Mυσικύ Kα�ενείυ και ι
συ!ητήσεις απ� τ αμ�ιθέα-
τρ.

Tις ώρες λειτυργίας της
έκθεσης θα εκπέμπει απ�
κλειστ� κύκλωμα  ραδι�ω-
νικ�ς σταθμ�ς της Γιρτής
τυ Bι�λίυ με δικ� τυ μυ-
σικ� πρ�γραμμα.

Oι «λιλιπύτειι �ι�λι��ι-

λι επισκέπτες θα μπρύν
να !ωγρα�ί!υν σε ειδικά
διαμρ�ωμέν περίπτερ
και παράλληλα θα έ"υν την
ευκαιρία να γνωρίσυν απ�
κντά συγγρα�είς των παιδι-
κών τυς �ι�λίων. Eπιπλέν,
στα κενά τυ πργράμματς
τυ αμ�ιθεάτρυ θα ανε�αί-
νυν μικρές θεατρικές παρα-
στάσεις για παιδιά.

Tέλς, στη �ετινή έκθεση
 Σύλλγς Eκδτών Bι�λι-

πωλών Aθηνών έ"ει καλέσει
τράπε!ες και δημ�σιυς ρ-
γανισμύς να συμμετάσ"υν
με δικές τυς εκδ�σεις και
πληρ�ριακ� υλικ�.

Πάντως, απ� τις έρευνες
πυ έ"υν πραγματπιηθεί
τα δύ τελευταία "ρ�νια
στην έκθεση, τα μηνύματα
είναι ενθαρρυντικά: Oπως
λ�γυ "άριν, �τι τ 61,6%
των επισκεπτών έ"ει ηλικία
απ� 19 έως 35 ετών.

Iσως και να λειτυργεί ως
δέλεαρ τ καλλιτε"νικ� πρ�-
γραμμα πυ πλαισιώνει τη
Γιρτή τυ Bι�λίυ.

Oύτως ή άλλως, �μως, αυ-
τ� πυ έ"ει σημασία είναι �τι
νέι άνθρωπι πυ �ρίσκ-
νται στην ικμάδα της !ωής
και  των ανα!ητήσεών τυς
δεν απστρέ�υν τ πρ�σω-
π� τυς απ� τ πι ανι"τ�
παράθυρ τυ κ�σμυ, τ �ι-
�λί...

«Θα σας �τιά�υμε και παιδική "αρά!» είπε ένα μήνα
πριν απ� τις δημτικές εκλγές (Oκτ. ’94)  νυν δή-
μαρ"ς Bύλας κ. Aγγελς Aπστλ�πυλς. Eν

μιά νυκτί, λιπ�ν, ένα ικ�πεδ επί της Σλωμύ κντά
στ Aσκληπιεί Bύλας στρώθηκε με... "αλίκι και στήθη-
καν πρ�"ειρα μέσα σε αυτ� μία τσυλήθρα, δύ τραμπά-
λες και μία κύνια.

Πρ�ταση (την πία πρσυπγρά�ει η σελίδα της Π�-
λης) κατίκυ της περι"ής και αναγνώστριας της «K» εί-
ναι να «�μ�αρδί!νται» απ� τυς δημ�τες ι απαντα"ύ
δήμαρ"ι λίγ πριν απ� τις εκλγές με επιστλές διαμαρ-
τυρίας για τ... κατάντημα των πρεκλγικών πυρτε"νη-
μάτων τυς. «Iσως έτσι να μας... δυλεύυν λιγ�τερ!»,
καταλήγει με πικρία η �ίλη-αναγνώστρια. 

Δι�τι τι άλλ απ� εμπαιγμ�ς είναι η εικ�να πυ παρυ-
σιά!ει σήμερα η κατ’ �νμα μ�ν παιδική "αρά;

T  "αλικστρωμέν  (�,τι  πρέπει  δηλαδή  για  παιδικά
γ�νατα!) "ώμα
έ"ει πλέν "ρ-
ταριάσει και
μαύρες σακύ-
λες σκυπιδιών
απτελύν «δι-
α κ  σ μ η τ ι κ �
στι"εί». H πε-
ρί�ρα�η (τ σύ-
νηθες συρματ�-
πλεγμα...) γέρ-
νει σκυριασμέ-
νη.

A�αντα και τα
καθίσματα στις
κύνιες, και τ
μναδικ� πράγ-
μα πυ αιωρεί-
ται είναι η αδια-
�ρία της μι-
κρ-πλιτικής...

Mε λυκέτ και μπάρες θα κλείνει
κατά τις νυ"τερινές ώρες (00.30
έως 05.00)  σταθμ�ς των HΣAΠ

στην Oμ�νια, πρκειμένυ να μη
λειτυργεί ως κατα�ύγι περιθωρια-
κών ατ�μων.

Tν απκλεισμ� τυ α’ υπγείυ, �-
πυ σήμερα λειτυργεί ένα υπτυπώ-
δες εμπρικ� κέντρ την ημέρα, επι-
διώκει  ιδικτήτης τυ "ώρυ, τ Eι-
δικ� Tαμεί Mνίμων Oδστρωμάτων
Aθηνών (ETMOA).

Mισή ώρα μετά τα μεσάνυ"τα, �ταν
σταματά η λειτυργία τυ ηλεκτρικύ
σιδηρδρ�μυ και  τελευταίς επι-
�άτης δρασκελί!ει την έ�δ τυ
σταθμύ,  "ώρς γίνεται απρσπέ-

λαστς για τυ"αίυς και ανύππτυς
περαστικύς.

Mε την αν"ή αλλά και την αναλγη-
σία τυ κράτυς άστεγι συγ"ρωτί!-
νται με εμπ�ρυς ναρκωτικών και τα
θύματά τυς, ενώ ύππτες δσλη-
ψίες λαμ�άνυν "ώρα, μ�λις λίγα μέ-
τρα υπγείως, στην κυριλε�ία! –κά-
τω απ� τη... μύτη των ργάνων της
Tά�εως πυ σταθμεύυν και παρατη-
ρύν τη !ωή στην πλατεία Oμνίας.

Oσι ε�άλλυ, �ιώνυν την περι"ή
καθημερινά, �πως λ.". ι εργα!�μενι
στ εργτά�ι τυ μετρ�, διαμαρτύ-
ρνται για κρύσματα με ανθρώπυς
τυ περιθωρίυ πυ είτε εκλιπαρύν
είτε και απειλύν, πρκειμένυ να α-

πσπάσυν κάπια "ρήματα ή μια γω-
νιά για να περάσυν τ �ράδυ.

Eν τω μετα�ύ, ι HΣAΠ αδια�ρύν
επιδεικτικά για την εικ�να τυ πι κε-
ντρικύ σταθμύ της π�λης σε μια ή-
δη υπ�αθμισμένη πλατεία. Oι �ω-
τιές πυ ανά�υν τις "ειμωνιάτικες
νύ"τες στ υπ�γει ι «κλσάρ» της
Oμ�νιας, τα ρυπαρά συνθήματα
στυς άθλιυς τί"υς και η διαπτι-
σμένη απ� ακαθαρσίες ατμ�σ�αιρα
συνθέτυν σήμερα τ σκηνικ� τυ
σταθμύ.

Nα ευελπιστύμε �τι με την έναρ�η
λειτυργίας τυ μετρ� ι HΣAΠ θα
εκσυγ"ρνιστύν υπ"ρεωτικά; Eως
τ�τε, �μως, τι γίνεται; 

Oύτως έ�ει
η κατάστα-
ση στ�ν κε-
ντρικ�τερ�
σταθμ�
τ�υ ηλε-
κτρικ�ύ σι-
δηρ�δρ�-
μ�υ, την
Oμ�ν�ια,
με την αν�-
�ή και την
αδια��ρία
των
HΣAΠ. 

Παιδική �αρά
�"θαλμαπάτη

TO MATI

Tα παιδία… δια�ά�ει. Φέτ�ς στη Γι�ρτή τ�υ Bι�λί�υ στ� Πεδί�ν τ�υ Aρεως (26 Aπριλί-
�υ έως 12 Mαΐ�υ) �ι λιλιπ�ύτει�ι �ι�λι��ιλ�ι θα έ��υν τ�ν δικ� τ�υς �ώρ�, ενώ πλειάδα
π�λιτιστικών εκδηλώσεων αν�ι�τών για τ� ευρύ κ�ιν� θα πλαισιώσει την έκθεση.

Kατα
ύγι� των «αθλίων» η Oμ�ν�ια
Περιθωριακ�ί τύπ�ι και «ναυάγια» της �ωής έκαναν σπίτι τ�υς την ιστ�ρική πλατεία

Γ. MΠAPΔOΠOYΛOΣ

Tα έργα τ�υ μετρ� απαιτ�ύν την ύπαρ%η μη�ανημάτων τελευταίας τε�ν�λ�γίας... Στη
Bασ. Σ��ίας, γεραν�ί στέκ�νται σαν τ�υς... πελεκάν�υς �ρθι�ι, στητ�ί και μετακιν�ύν
�αριά μη�ανήματα...

Tης BIKYΣ ΦΛEΣΣA

Kατανάλωση και σκ�υπίδια

Hδια"είριση των απρριμμάτων απτελεί ένα απ�
τα σ�αρ�τερα και συνε"ώς �υν�μενα πρ�λή-
ματα των σύγ"ρνων κινωνιών. Oι μεγαλυπ�-

λεις, σε Aνατλή και Δύση αδυνατύν πλέν να «α-
πρρ�ήσυν» τν τεράστι �γκ σκυπιδιών πυ
συγκεντρώνεται, με απρ��λεπτες συνέπειες στη ρύ-
πανση τυ εδά�υς και νερύ αλλά και της δημ�σιας
υγείας. Σήμερα στη "ώρα μας υπάρ"υν 5 "ιλ. σκυ-

πιδ�τπι, απ� τυς πίυς μ�ν τ 1/3 απ� αυτύς
έ"υν άδεια λειτυργίας. M�ν στ νμ� Aττικής σε
ελά"ιστη απ�σταση απ� την Aθήνα, υπάρ"υν 29 ανε-
�έλεγκτι σκυπιδ�τπι. Tα σκυπίδια πυ συγκε-
ντρώννται θα έ�θαναν για να καλύψυν την εθνική
δ� Aθηνών – Θεσ/νίκης σε ύψς εν�ς μέτρυ!

Kι �μως μέ"ρι πρ�σ�ατα τ πρ��λημα της δια"είρι-
σης επικεντρων�ταν στην τελική διάθεση, "ωρίς να
θίγεται η διαδικασία παραγωγής και με την τπθέτη-
ση τυ πλίτη στ ρ�λ τυ παθητικύ καταναλωτή.

Σήμερα, ενώ έ"ει �εκινήσει  πρ�ληματισμ�ς πά-
νω σε θέματα ανακύκλωσης και υγεινμικής τα�ής
–ίσως τα πι σημαντικά �ήματα πυ έγιναν πτέ– δεν
συμ�αίνει τ ίδι για τη μείωση των σκυπιδιών, πυ
έ"ει κύρι στ�" την απ�υγή δημιυργίας τυς.
Eτσι μπρεί να τεθεί ένα τέλς τ�σ στην ανε�έλε-
γκτη απ�ρριψη των απρριμμάτων �σ και στην ελα-
"ιστπίηση των κινδύνων για τ περι�άλλν και τν
άνθρωπ απ� την τα�ή ή την καύση.

BAΓΓEΛHΣ ΠAΠAΔHMHTPIOY

OIKO –ΠOΛITHΣ

Eπιστλές με θέματα πυ α	ρύν την π�λη, στη

διεύθυνση «H KAΘHMEPINH», Σωκράτυς 57, Aθή-

να, 10431,  με την ένδει$η «Για τη σελίδα H ΠOΛH».
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λ
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δη-
γ
ύν στ
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ϋκεν-

�
�, σε μια παράδ
ση η 
-
π
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 1949
�ταν μια 
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κριμέν
υς Oλλανδ
ύς καλ-
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τ
υ Λίσε κ
ντά στ
 Aμ-
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ύργησαν
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υσιά�
-
ντας εκπληκτική π
ικιλία
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υδιών. 

T
 �άσμα αυτών των
λ
υλ
υδιών δεν περι
ρί�ε-
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πρέπεια,
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T
ν Mεσαίωνα, 
 �ώρ
ς
�π
υ δημι
υργήθηκε τ

K
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ς
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υ ανήκε
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π
ίας ήταν
και ένας Δ
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υ Glou-
cester και ένας Δελ�ίν
ς
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Tα 70 στρέμματα τ
υ κή-
π
υ π
υ �ταν αν
ίγει πρ
-
σελκύει �ιλιάδες επισκέ-
πτες –700.000 πέρυσι– $ρί-
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υ

$ρισκ�ταν εκείνη την επ
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υς γύ-
ρω γύρω κήπ
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K
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ι
ς είναι
αυτή εν�ς 
υρανί
υ τ��
υ
απ� �ρώματα.

Mια δίμηνη σε διάρκεια
περί
δ
 (απ� τ
 τέλ
ς τ
υ
Mαρτί
υ έως τ
 τέλ
ς τ
υ
Mαΐ
υ) δίνει σε επισκέπτες
απ� 
λ�κληρ
 τ
ν κ�σμ

την ευκαιρία να απ
λαύ-
σ
υν την 
μ
ρ�ιά των $
λ-
$
λ
ύλ
υδων κατά τη
διάρκεια �λης της περι�-
δ
υ άνθισής τ
υς. 

Tα παρτέρια είναι �υ-
τευμένα σε $άθ
ς 3 λ
υ-
λ
υδιών για να είναι σίγ
υ-
ρ
 �τι θα υπάρ�ει πλήρης
άνθιση �λη την περί
δ

π
υ τ
 πάρκ
 είναι αν
ι-
κτ�. Kαθημερινά απ� την
21η Mαρτί
υ ώς την 22α
Mαΐ
υ απ� τις 8.00 τ
 πρωί
μέ�ρι τις 7.30 τ
 απ�γευμα
μπ
ρεί 
 επισκέπτης να πά-
ει και να �αρεί. Tα $
λ$
-
λ
ύλ
υδα $ρίσκ
νται στ

απ�γει
 της άνθισης τ
υς
απ� τα μέσα Aπριλί
υ μέ-
�ρι τις αρ�ές Mαΐ
υ.

M�ν
 α�
ύ γλιτώσει κα-
νένας απ� τα ε�αιρετικά α-
πασ�
λημέν
 πάρκινγκ και

τα π
λυπ
ίκιλα περίπτερα
με �αγητ� π
υ $ρίσκ
νται
στην είσ
δ
 και α�
ύ πε-
ράσει απ� τ
ν ανεμ�μυλ

στα δια�
ρετικά παρτέρια,
μπ
ρεί να εκτιμήσει αληθι-
νά τ
 �αιν�μεν
 τ
υ K
ϊ-
κεν�
�. Tα κεντρικά μ
ν
-
πάτια περι$άλλ
νται απ� 
-
�ιές και $ελανιδιές π
υ �υ-
τεύθηκαν τ
 1830. Y-πάρ-
�
υν πηγάδια, πηγές,  κα-
νάλια και ρεύματα με γ
η-
τευτικές γέ�υρες και πά-
γκ
ι παντ
ύ, για να ενθαρ-

ρύν
υν τ
υς επισκέπτες
να καθίσ
υν και να μυρί-
σ
υν τα λ
υλ
ύδια ακ
ύ-
γ
ντας τ
 τραγ
ύδι των
π
υλιών. 

Mάλιστα 
ι Oλλανδ
ί
πρ
τείν
υν στ
υς επισκέ-
πτες να κρατ
ύν μα�ί τ
υς
τα αναγκαία για ένα πικ-νικ
και να έρθ
υν κατά τη
διάρκεια των λιγ�τερ

�
ρτωμένων απ� κ�σμ
 ω-
ρών αργά τ
 απ�γευμα �-
π
υ και θα $ρ
υν μ
να�ικά
μ
ν
πάτια για να ρεμ$ά-

σ
υν. Aλλά ανε�άρτητα α-
π� τ
 π�τε κάπ
ι
ς επισκέ-
πτεται τ
 K
ϋκεν�
� τ

γεγ
ν�ς π
υ πρ
καλεί με-
γαλύτερη αίσθηση είναι η
ε�ημερία της �ύσης. Kάθε
ημέρα είναι δια�
ρετική,
με καιν
ύργι
υς $
λ$
ύς,
καιν
ύργια άνθη και και-
ν
ύργιες μνήμες.

Mήπως θα πρέπει να αρ-
�ίσετε να πρ
γραμματί�ετε
κάπ
ια εκδρ
μή στην Oλ-
λανδία στ
 κ
ντιν� μέλλ
ν;
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K H Π O Σ  K A I  Z Ω H
Aπρίλι� και Mάι� αν�ίγει κ�ντά στ� Aμστερνταμ 
μια τεράστια έκθεση 70 στρεμμάτων, π�υ 
πρ�σελκύει ανθρώπ�υς απ� �λ� τ�ν κ�σμ�.

Hντ
μάτα π
λλαπλασιά�εται
την άν
ι�η με απ’ ευθείας
σπ
ρά στ
 έδα�
ς. Φρ
ντί-

�
υμε τ
 υπ�στρωμα σπ
ράς να
είναι καλά κ
κκ
π
ιημέν
 και με
αρκετή υγρασία στα ανώτερα
στρώματα. O σπ�ρ
ς σκεπά�εται
με μίγμα �ώματ
ς και κ
πριάς,
πά�
υς 1-2,5 εκ. Aν η θερμ
κρα-
σία είναι τ�τε ευν
ϊκή, δηλαδή
κ
ντά στ
υς 25
C, τα νεαρά �υ-
τάρια θα �ρειαστ
ύν μία $δ
μά-
δα για να εμ�ανιστ
ύν στην επι-
�άνεια τ
υ υπ
στρώματ
ς. Bασι-
κή πρ
ϋπ�θεση για μια επιτυ�ή
καλλιέργεια είναι τ
 έδα�
ς να
στραγγί�ει καλά και να μην έ�ει
δε�τεί πλ
ύσια α�ωτ
ύ�
 λίπαν-
ση. Aν συμ$εί αυτ� θα παρα-
�θ
ύν π
λύ�υλλ
ι $λαστ
ί αλλά
ελά�ιστες ντ
μάτες. Aντίθετα, 

�ωσ��ρ
ς θα $
ηθήσει την ανά-
πτυ�η τ
υ ρι�ικ
ύ συστήματ
ς
και θα αυ�ήσει την παραγωγή.

Συνήθως, �μως, η ντ
μάτα δεν
�υτεύεται απ’ ευθείας στ
 �ωρά-
�ι, αλλά σε γλαστράκια και κατ�-
πιν μετα�υτεύεται στην 
ριστική
της θέση. Διατηρ
ύμε τα γλα-
στράκια σε κάπ
ι
ν εσωτερικ�

�ώρ
, 
πωσδήπ
τε �ωτειν�. M�-
λις εμ�ανιστεί η πρώτη τα�ιανθία
πάνω στ
 �υτάρι
 είναι η ώρα
της μετα�ύτευσης. Συνιστάται τα
νεαρά �υτάρια να παρα�ών
νται
στ
 έδα�
ς μέ�ρι λίγ
 κάτω απ�

τ
 σημεί
 π
υ εκ�ύ
νται τα πρώ-
τα πραγματικά �ύλλα. Eτσι, στ

σκεπασμέν
 πλέ
ν με �ώμα κ
μ-
μάτι τ
υ στελέ�
υς θα αναπτυ-
�θ
ύν και άλλες ρί�ες π
υ θα
στερεώσ
υν τ
 �υτ� καλύτερα

και θα τ
 κάν
υν πι
 παραγωγι-
κ�. H ντ
μάτα καρπ
�
ρεί ως ε-
�ής: πρώτα σ�ηματί�
νται 7-9
�ύλλα, κατ�πιν η πρώτη τα�ιαν-
θία -η μελλ
ντική τα�ικαρπία- και
μετά ανά τρία �ύλλα εμ�ανί�εται
και μια νέα τα�ιανθία. T
 μήκ
ς
των $λαστών ε�αρτάται απ� την
π
ικιλία. Kαν
νικά 
ι $λαστ
ί α-
ναπτύσσ
νται απερι�ριστα, 
π�-
τε αν α�αιρεθ
ύν 
ι πλάγι
ι και
�λη η ικμάδα τ
υ �υτ
ύ πάει
στ
ν κεντρικ� $λαστ�, αυτ�ς
μπ
ρεί να �τάσει και τα 10 μέτρα
σε μήκ
ς. Tελευταία, �μως, έ-
�
υν δημι
υργηθεί και π
ικιλίες
με γενετικά καθ
ρισμέν
 μήκ
ς
ανάπτυ�ης.

T
 καλ
καίρι τα π
τίσματα πρέ-
πει να γίν
νται συ�νά γιατί αν υ-
πάρ�
υν μεγάλες διακυμάνσεις
υγρασίας στ
 έδα�
ς θα έ�
υν
ως απ
τέλεσμα τ
 «σ�ίσιμ
» των
καρπών. Kαλ� είναι να υπ
στη-
λώνεται η ντ
μάτα με πρ�σδεση
σε καλάμια ή με την τ
π
θέτηση
κάπ
ι
υ δικτυωτ
ύ πλαισί
υ π
υ
θα δημι
υργεί κάτι σαν κλ
υ$ί
γύρω απ� τ
 �υτ�. Eτσι απ
�εύ-
γ
υμε να έρπει στ
 έδα�
ς και

διευκ
λύν
υμε τις καλλιεργητι-
κές εργασίες. Συνέπεια αυτ
ύ εί-
ναι η $ελτίωση -π
ι
τική και π
-
σ
τική- της παραγωγής. Για πα-
ράδειγμα, η υπ
στύλωση $
ηθά-
ει τ
υς καρπ
ύς να απ
κτήσ
υν
καλύτερ
 �ρωματισμ� με τ
 να
αυ�άνει τ
 �ως π
υ �τάνει μέ�ρι
αυτ
ύς. 

Θεωρητικά η συγκ
μιδή της
ντ
μάτας γίνεται απ� τη στιγμή
π
υ τ
 πράσιν
 �ρώμα της θα αρ-
�ίσει να «σπάει» και να κ
κκινί�ει
ελα�ρά, λ�γω της εμ�άνισης της
κ�κκινης �ρωστικής λυκ
πίνης.
Σ’ αυτή την περίπτωση η ωρίμαν-
ση θα γίνει κατά την απ
θήκευσή
της, αρκεί η θερμ
κρασία να υ-
περ$αίνει τ
υς 15
C. Aν $έ$αια
την καλλιεργήσ
υμε στ
ν κήπ

θα τη μα�έψ
υμε ώριμη, δηλαδή
κατακ�κκινη. 

Σ’ αυτ� τ
 στάδι
 η ντ
μάτα εί-
ναι π
ι
τικά καλύτερη γιατί καθ’
�λ
 τ
 διάστημα π
υ ωρίμα�ε πά-
νω στ
 �υτ� συνε�ι��ταν 
 ε�
-
διασμ�ς της με σάκ�αρα και γενι-
κά με �λες τις 
υσίες π
υ $ελ-
τιών
υν τη γεύση και τ
 άρωμα
τ
υ καρπ
ύ.

Δεν �υτεύεται απ’ ευθείας στ� �ωρά�ι αλλά σε γλαστράκια
Oι κήπ�ι τ�υ K	ικεν�� έ�ω απ	 τ� Aμστερνταμ απ�τε-
λ�ύν τ	π� έλ�ης �ιλιάδων επισκεπτών, απ	 22 Mαρτί�υ έως
21 Mαΐ�υ. Στα ε�δ�μήντα στρέμματα π�υ τ�υς απ�τελ�ύν,
τα λ�υλ�ύδια με τις π�ικιλίες τ�υς, αλλά και η μικρή λίμνη
με τ�ν παραδ�σιακ	 ανεμ	μυλ� και τ�υς κύκν�υς είναι μια
Eδέμ π�υ σε κάνει να �εεύγεις απ	 την καθημεριν	τητα.

Oλλανδία: ένας
κήπ�ς της Eδέμ

την άν�ι�η...
Xρώματα και αρώματα στ�υς πι� �ργιώδεις συνδυασμ�ύς

Oι λα�ταριστές κ	κκινες ντ�μάτες, τ�υ μπ�στανι�ύ ή τ�υ
θερμ�κηπί�υ, απ�τελ�ύν �ασικ	 στ�ι�εί� της ευρωπαϊκής
κ�υ#ίνας. Bέ�αια 	ταν είναι στ�ν καιρ	 τ�υς, 	πως έλε-
γαν �ι παλι	τερ�ι, �ι ντ�μάτες είναι πι� εύγευστες.

Nτ�μάτα: λα�ταριστ� λα�ανικ�
Kατάγεται απ� τη N. Aμερική και γρήγ�ρα αγαπήθηκε απ� τ�υς Eυρωπαί�υς

Hντ
μάτα κατάγεται απ� τη N�τια
Aμερική κι εκεί καλλιεργήθηκε
για πρώτη �
ρά. Ήταν άγνωστη

στ
υς κατ
ίκ
υς τ
υ Παλαι
ύ K�-
σμ
υ μέ�ρι τ
ν 16
 αιώνα, και συγκε-
κριμένα μέ�ρι την παρ
υσίαση και
περιγρα�ή της, τ
 1544, απ� έναν
Iταλ� $
ταν
λ�γ
. Aυτ�ς έδωσε
στ
υς καρπ
ύς τ
υ �υτ
ύ τ
 �ν
μα
“pomi d’ oro” (�ρυσά μήλα). Xρυσά
γιατί 
ι πρώτες π
ικιλίες π
υ έγιναν
γνωστές εί�αν κίτριν
 �ρώμα κατά
την ωρίμανση. Πράγματι, εκτ�ς απ�
τις κ�κκινες ντ
μάτες π
υ �έρ
υμε
εμείς, υπάρ�
υν και πι
 αν
ι�τ��ρω-
μες (κίτρινες και π
ρτ
καλί) τ
 ίδι

γευστικές με τις δικές μας. 

Στην Eλλάδα η ντ
μάτα ήρθε τ

1818. Tα πρώτα �ρ�νια, �μως, δεν α-
π
τελ
ύσε �αγώσιμ
 είδ
ς καθ�τι τη
συν�δευε η �ήμη π
υ επικρατ
ύσε
τ�τε σ’ �λ
 τ
ν κ�σμ
 περί τ
�ικ�τη-
τάς της. O�ειλ�ταν δε στ
 �τι κάπ
ια
άλλα είδη της ίδιας 
ικ
γένειας πε-
ριέ�
υν στα �ύλλα και στ
υς καρ-
π
ύς τ
υς μια δηλητηριώδη 
υσία
αλλά και στ
 �τι 
ι άγ
υρες ντ
μάτες
είναι �ντως τ
�ικές αν καταναλω-
θ
ύν  νωπές,  γι’   αυτ�  συντηρ
ύ-

νται σε άλμη ή �ύδι. Oι αρ�ικ
ί ��$
ι
απ
δεί�ηκαν α$άσιμ
ι, η ντ
μάτα
διαδ�θηκε ευρέως και σήμερα, μετά
την πατάτα,  είναι  τ
  λα�ανικ�  π
υ
καλλιεργείται  περισσ�τερ
  στη �ώ-
ρα μας. 

?πως �αίνεται απ� τ
ν τ�π
 κατα-
γωγής της, η ντ
μάτα είναι �υτ� των
θερμών περι
�ών της γης και δεν ε-

πι$ιώνει σε θερμ
κρασίες κάτω τ
υ
μηδεν�ς. Έτσι καλλιεργείται ως κα-
λ
καιριν� λα�ανικ� και καν
νικά δί-
νει παραγωγή απ� τέλη Mαΐ
υ ώς τέ-
λη Σεπτεμ$ρί
υ. Bέ$αια, η ντ
μάτα
δεν λείπει καμιά επ
�ή απ� τ
 τραπέ-
�ι μας, μιας και παράγεται εκτ�ς επ
-
�ής στα θερμ
κήπια. Mε τις ντ
μάτες
θερμ
κηπί
υ, �μως, δημι
υργείται τ

ε�ής πρ�$λημα: 
ι �αμηλές θερμ
-
κρασίες τ
ν �ειμώνα δυσ�εραίν
υν
τη γ
νιμ
π
ίηση και την καρπ�δεση,

π�τε για να πάρ
υμε ικαν
π
ιητική
παραγωγή πρέπει να επέμ$
υμε με
�ωτ
ρυθμιστικές 
υσίες (�υτ
ρμ�-
νες). Aυτές ε�ασ�αλί�
υν μεν την α-

νάπτυ�η π
λλών και μεγάλων καρ-
πών �ωρίς να �ρειαστεί να γίνει γ
νι-
μ
π
ίηση, αλλά υπ
$αθμί�
υν την
π
ι�τητά τ
υς. Πράγματι, γίν
νται
πι
 μαλακ
ί, τ
 σ�ήμα τ
υς παραμ
ρ-
�ώνεται, διατηρ
ύνται για λιγ�τερ

�ρ�ν
 μετά τη συγκ
μιδή, η γεύση
τ
υς δεν είναι τ�σ
 καλή και εμ�ανί-
�
υν κεν
ύς �ώρ
υς στ
 εσωτερικ�
τ
υς. Oι τελευταί
ι “γεμί�
υν” καν
-
νικά, στις ντ
μάτες π
υ καλλιεργ
ύ-
νται στ
 ύπαιθρ
, απ� τα σπέρματα
και μια �ελατινώδη 
υσία π
υ τα πε-
ρι$άλλει. 

Στην πρ
κειμένη �μως περίπτωση
δεν γίνεται γ
νιμ
π
ίηση αλλά παρ-
θεν
καρπική ανάπτυ�η των καρπών,
κι έτσι δεν σ�ηματί�
νται σπέρματα.
Πάντως, 
ι 
ρμ�νες π
υ �ρησιμ
π
ι-

ύμε είναι 
υσίες π
υ παράγ
υν τα ί-
δια τα �υτά και δεν συνιστ
ύν κίνδυ-
ν
 για την υγεία μας. H ντ
μάτα απ
-
τελείται κατά 94% απ� νερ� και κατά
3,5% απ� σάκ�αρα. Διατρ
�ική α�ία
τής δίνει η περιεκτικ�τητά της σε $ι-
ταμίνες A, B και κυρίως C. T
 άρωμα
και τ
 ελκυστικ� της �ρώμα είναι επί-
σης, σίγ
υρα, σημαντικά πλε
νεκτή-
ματα.

Tης MAIPHΣ EΓΓΛEZAKH

Pomi d’ oro �ν	μασε τη �ασίλισσα τ�υ καλ�καιρι�ύ � Iταλ	ς ��ταν�-
λ	γ�ς π�υ πρώτ�ς την περιέγραψε τ� 1554. Oι πρώτες π�ικιλίες εί�αν
κίτριν� �ρώμα κατά την ωρίμανση. Σήμερα καλλιεργ�ύνται επίσης κί-
τρινες και π�ρτ�καλιές ντ�μάτες, ε�ίσ�υ γευστικές με τις δικές μας.

T
υ Kώστα Z	υλάκη - γεωπ�ν
υ
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Y Γ E I A
Λίγ�, μετρημέν�, π�τ κάνει καλ.

Πρ�σ��ή στην υπερ��λή. Oδηγεί
στ�ν εθισμ και την ε�άρτηση.

H πλ�ύσια σε λίπ�ς διατρ��ή
μπ�ρεί να �λάψει ��ι μ�ν�
την καρδιά αλλά και την �ρα-
σή μας, σύμ�ωνα με μια νέα

έρευνα των επιστημ�νων η �π�ία �ρί-
σκεται ακ�μη στ� αρ�ικ� της στάδι�.

Oι επιστήμ�νες μελέτησαν τις δια-
τρ��ικές συνήθειες περισσ�τέρων α-
π� 2.000 ατ�μων (ηλικίας 45 έως 85 ε-
τών) και διαπίστωσαν �τι �σ�ι κατα-
νάλωναν περισσ�τερα κεκ�ρεσμένα
λίπη εί�αν κατά 80% περισσ�τερες
πιθαν�τητες να αναπτύ��υν πρ�ωρ�
εκ�υλισμ� τ�υ αμ�ι�ληστρ�ειδ�ύς
(πάθηση γνωστή ως εκ�υλισμ�ς της
ω�ρής κηλίδας) σε σύγκριση με αυ-
τ�ύς π�υ κατανάλωναν ελά�ιστη π�-
σ�στητα, ανακ�ίνωσαν �ι ερευνητές
στ� ιατρικ� περι�δικ� Archives of
Ophtalmology.

H πάθηση αυτή συμ�αίνει �ταν η
περι��ή γύρω απ� την ω�ρή κηλίδα
(τ� τμήμα τ�υ αμ�ι�ληστρ�ειδ�ύς
π�υ είναι υπεύθυν� για την κεντρική
�ραση) αρ�ί!ει να αλλ�ιώνεται. Στ�
αρ�ικ� στάδι� της πάθησης δεν πα-
ρατηρ�ύνται κάπ�ια συμπτώματα, ω-
στ�σ�, αν η κατάσταση αυτή ε�ελι-
�θεί μπ�ρεί να πρ�καλέσει παραμ�ρ-
�ωση, θάμπωμα και τύ�λωση στ� κε-
ντρικ� τμήμα τ�υ �πτικ�ύ πεδί�υ.

Δεν είναι απαραίτητ� �τι κάπ�ι�ς
π�υ πάσ�ει απ� αλλ�ίωση της ω�ρής
κηλίδας σε αρ�ικ� στάδι� θα �θάσει
�πωσδήπ�τε στ� τελευταί� στάδι�

της πάθησης. Aλλά δεν υπάρ�ει κά-
π�ι�ς τρ�π�ς π�υ θα μπ�ρ�ύσε να
��ηθήσει τ�υς γιατρ�ύς να πρ��λέ-
ψ�υν σε π�ι�υς ασθενείς θα ε�ελι-
�θεί η πάθηση και σε π�ι�υς ��ι. O
εκ�υλισμ�ς της ω�ρής κηλίδας θεω-
ρείται η κύρια αιτία τύ�λωσης στα ά-
τ�μα ηλικίας άνω των 65 ετών και ε-
πειδή μέ�ρι σήμερα δεν υπάρ�ει κά-

π�ια θεραπεία π�υ να μπ�ρ�ύν ά��-
�α να συστήσ�υν �ι γιατρ�ί, �π�ι�σ-
δήπ�τε απ�τελεσματικ�ς τρ�π�ς
πρ�ληψης, ακ�μη και �ταν η πάθηση
�ρίσκεται στ� αρ�ικ� στάδι�, θεωρεί-
ται ιδιαίτερα σημαντικ�ς.

Στη μελέτη αυτή, η τρ��ή π�υ συν-
δέθηκε περισσ�τερ� με τ�ν εκ�υλι-
σμ� της ω�ρής κηλίδας ήταν τ� ��ύ-
τυρ�. Ωστ�σ� σύμ�ωνα με την επικε-
�αλής της μελέτης Julie A. Mares –
Periman, καθηγήτρια ��θαλμ�λ�γίας
στ� Πανεπιστήμι� τ�υ Wisconsin, εί-
ναι πρ�ωρ� ακ�μη να επιρρίψ�υμε
ευθύνες για τα υψηλά π�σ�στά της
πάθησης μ�ν� στ� ��ύτυρ�.

Eπίσης, δεν είναι ακ�μη γνωστ�
γιατί τα λίπη συνδέ�νται με τ�ν εκ�υ-
λισμ� της ω�ρής κηλίδας. Πιθαν�ν η
πλ�ύσια σε κεκ�ρεσμένα λίπη διατρ�-

�ή να επηρεά!ει τ�ν αμ�ι�ληστρ�ει-
δή με δύ� τρ�π�υς, υπ�στηρί!ει �
Ronald Klein καθηγητής ��θαλμ�λ�-
γίας στ� ίδι� πανεπιστήμι�. Oπως η
μεγάλη π�σ�τητα λίπ�υς μπ�ρεί να
δημι�υργήσει θρ�μ��υς στις αρτη-
ρίες της καρδιάς με τ�ν ίδι� τρ�π�
μπ�ρεί να �ρά�ει τα αγγεία π�υ �δη-
γ�ύν στα μάτια, μειών�ντας τη ρ�ή
τ�υ αίματ�ς π�υ είναι πλ�ύσι� σε
θρεπτικές �υσίες.

Mια άλλη ε�ήγηση είναι �τι τ� υ-
περ��λικ� λίπ�ς εναπ�τίθεται απευ-
θείας στη μεμ�ράνη πίσω ακρι�ώς α-
π� τ�ν αμ�ι�ληστρ�ειδή. Σ’ αυτή την
περίπτωση, �ι θρεπτικές �υσίες δεν
θα μπ�ρέσ�υν να διαπεράσ�υν τ�
«τ�ί�ωμα λίπ�υς» για να �θάσ�υν
στα κύτταρα π�υ συντηρ�ύν τ�ν αμ-
�ι�ληστρ�ειδή. Ωστ�σ�, κανένας απ�
τ�υς δύ� τρ�π�υς δεν έ�ει ακ�μη α-
π�δει�θεί.

Kαι �ι δύ� επιστήμ�νες τ�νισαν �τι
είναι ακ�μη π�λύ νωρίς για να συνδέ-
σ�υμε �ριστικά τ�ν εκ�υλισμ� της ω-
�ρής κηλίδας με τα κεκ�ρεσμένα λί-
πη. Aλλά σύμ�ωνα με την δρ Mares -
Perlman, «ακ�μη κι αν δεν επι�ε�αιω-
θεί η σ�έση λίπ�υς και εκ�υλισμ�ύ
της ω�ρής κηλίδας, � περι�ρισμ�ς
τ�υ λίπ�υς και η πλ�ύσια σε �ρ�ύτα
και λα�ανικά διατρ��ή μπ�ρ�ύν να
συμ�άλ�υν στην πρ�ληψη π�λλών
άλλων παθήσεων».

Λιγ�τερα λίπη, καλύτερη �ραση
Eρευνα εν���π�ιεί τ� ��ύτυρ� για εκ�υλισμ� τ�υ αμ�ι�ληστρ�ειδ�ύς

Σύμ�ωνα με τ�υς υπ�λ�-
γισμ�ύς της AMA στις HΠA
περίπ�υ τρία εκατ�μμύρια
Aμερικαν�ί ηλικίας άνω
των 60 ετών έ��υν πρ�-
�λημα αλκ��λισμ�ύ. Eνώ �ι
στατιστικές έδει�αν �τι
τ�υλά�ιστ�ν τ� 10% των α-
σθενών, π�υ εισάγ�νται ως
επείγ�ντα περιστατικά στα
ν�σ�κ�μεία με πρ��λημα
κατανάλωσης αλκ��λ, είναι
άνω των 60 ετών. Eπίσης,
τ� ήμισυ σ�εδ�ν τ�υ αριθ-
μ�ύ των ατ�μων π�υ ν�ση-
λεύ�νται σε ν�σ�κ�μεία
�ρίσκ�νται εκεί ε�αιτίας
τ�υ π�τ�ύ.

Πρ�σ�άτως η AMA ανα-
κ�ίνωσε �δηγίες π�υ ��η-
θ�ύν τ�υς παθ�λ�γ�υς να
διαγνώσ�υν και να θερα-
πεύσ�υν πρ��λήματα π�υ
σ�ετί!�νται με τ� αλκ��λ,
μετα�ύ των ηλικιωμένων α-
σθενών. Mαθαίν�ντας πε-
ρισσ�τερα για τ�ν τρ�π�
με τ�ν �π�ί� η ηλικία επι-
δρά στην ενεκτικ�τητα π�υ
έ��υμε στ� αλκ��λ και
γνωρί!�ντας σε �άθ�ς τ�
ρ�λ� π�υ παί!ει τ� αλκ��λ
στην εμ�άνιση της ασθέ-
νειας, μπ�ρ�ύμε να κρί-
ν�υμε αν �ι συνήθειες π�υ
ακ�λ�υθ�ύμε στην κατα-
νάλωση αλκ��λ είναι α-
σ�αλείς ή �ρειά!εται να
αλλά��υν.

O ρ�λ�ς της ηλικίας

Oι αλλαγές π�υ σ�ετί!�-
νται με την ηλικία μετα�άλ-
λ�υν τ�ν τρ�π� π�υ �ι πε-
ρισσ�τερες �υσίες, συμπε-
ριλαμ�αν�μέν�υ τ�υ αλκ�-
�λ, διανέμ�νται στ� σώμα.
Eπίσης, μετα�άλλ�υν τ�ν
τρ�π� με τ�ν �π�ί� �ι ιστ�ί
ανταπ�κρίν�νται σ’ αυτές
τις �υσίες. Για παράδειγμα,
�ι ηλικιωμέν�ι ενήλικες συ-
νήθως έ��υν �αμηλ�τερη
περιεκτικ�τητα νερ�ύ στ�
σώμα τ�υς απ� �,τι �ι νέ�ι
ενήλικες με απ�τέλεσμα
να καταλήγει να είναι με-
γαλύτερη η συγκέντρωση
τ�υ αλκ��λ στ�ν �ργανι-
σμ� τ�υς για κατανάλωση

�ρισμένης π�σ�τητας π�-
τ�ύ. Ως εκ τ�ύτ�υ, �ι ηλι-
κιωμέν�ι νιώθ�υν τη !αλά-
δα της «μέθης» με λιγ�τε-
ρα π�τά. Eπίσης τα �ργανα
αλλά και �ι ιστ�ί τ�υ σώμα-
τ�ς τ�υς υ�ίστανται �λά-
�ες απ� μικρ�τερες π�σ�-
τητες αλκ��λ. 

Eπιπλέ�ν αυτών, τ� αλ-
κ��λ έ�ει επιπρ�σθετες
συνέπειες �ταν λαμ�άνε-
ται σε συνδυασμ� με τ� ή-
μισυ περίπ�υ απ� τα εκατ�
συ�ν�τερα συνταγ�γρα-
��ύμενα �άρμακα.

Oι συνέπειες απ� την υ-
περ��λική κατανάλωση αλ-
κ��λ στ�υς ηλικιωμέν�υς
είναι τεράστιες. T� πι� σύ-
νηθες πρ��λημα είναι η
διατρ��ική ανεπάρκεια κι

αυτ� γιατί τ� αλκ��λ εμπ�-
δί!ει την απ�ρρ��ηση π�λ-
λών θρεπτικών �υσιών (�ι-
ταμινών, μεταλλικών αλά-
των και άλλων �υσιών, α-
παραίτητων για τις λει-
τ�υργίες τ�υ σώματ�ς).
Στ�υς ηλικιωμέν�υς �ι συ-
νέπειες αυτές εμ�ανί!�-
νται στα π�λύ �αμηλά επί-
πεδα κατανάλωσης. 

H υπερ��λική κατανάλω-
ση αλκ��λ σε μακρ��ρ�νια
�άση μπ�ρεί να �δηγήσει
σε παθήσεις τ�υ ήπατ�ς,
καρκίν� (ειδικά τ�υ στ�μα-
τ�ς, τ�υ λάρυγγα και τ�υ
�ισ��άγ�υ) καθώς και σε
καρδιαγγειακά πρ��λήμα-
τα �πως καρδι�μυ�πάθεια,
εγκε�αλικ� και υψηλή αρ-
τηριακή πίεση.

Bε�αίως είναι σημαντικ�
να ακ�λ�υθ�ύμε τις �δη-
γίες των επιστημ�νων �-
σ�ν α��ρά την κατανάλω-
ση τ�υ αλκ��λ. Ωστ�σ�, η
ακρι�ής π�σ�τητα π�υ κα-
ταναλώνει τ� άτ�μ� –ή η
συ�ν�τητα– δεν είναι τ�σ�
σημαντική �σ� �ι συνέπει-
ες. Mια απ� τις πι� α�ι�ση-
μείωτες πλευρές τ�υ αλκ�-
�λισμ�ύ είναι η άρνηση ή η
ανικαν�τητα αναγνώρισης
της ύπαρ�ης πρ��λήματ�ς.

Παν μέτρ�ν άριστ�ν

Tα περισσ�τερα άτ�μα
π�υ πίν�υν π�λύ τείν�υν
να ελα�ιστ�π�ι�ύν τις συ-
νέπειες τ�υ π�τ�ύ και να
υπ�τιμ�ύν τ�ν αριθμ� των
π�τών π�υ καταναλών�υν,

ωστ�σ�, �ι μεγαλύτερ�ι σε
ηλικία ενήλικες είναι ιδιαί-
τερα επιρρεπείς σε αυτή τη
λανθασμένη αντίληψη. Eπί-
σης συ�νά έ��υν μια ηθι-
κ�λ�γική στάση πρ�ς τ�ν
αλκ��λισμ�, η �π�ία καθι-
στά ιδιαίτερα δύσκ�λη την
παραδ��ή τ�υ πρ��λήμα-
τ�ς. 

Aρκετές ��ρές θεωρ�ύν
τ� αλκ��λ �άρμακ� π�υ
��ηθά στ�ν ύπν�, κατα-
πραΰνει τ�ν π�ν� ή διώ�νει
τη θλίψη. Δυστυ�ώς, η
δράση αυτή είναι πρ�σωρι-
νή αν και η αντίληψη �τι τ�
�ιν�πνευμα πρ�καλεί �λες
αυτές τις «ενεργητικές» ε-
πιπτώσεις δεν είναι πρ�σω-
ρινή.

Για να διαπιστώσει κάπ�ι-

�ς αν έ�ει πρ��λημα στην
κατανάλωση αλκ��λ αρκεί
να απαντήσει στις παρακά-
τω τέσσερις απλές ερωτή-
σεις (δύ� ή περισσ�τερες
κατα�ατικές απαντήσεις υ-
π�δεικνύ�υν �τι τ� άτ�μ�
θα πρέπει να μειώσει την
π�σ�τητα αλκ��λ π�υ κα-
ταναλώνει):

� E�ετε π�τέ σκε�θεί �τι
θα έπρεπε να μειώσετε ή
να σταματήσετε την κατα-
νάλωση αλκ��λ;

� Yπάρ��υν άτ�μα π�υ
σας εν��λ�ύν με τ� να κρι-
τικάρ�υν τη συνήθειά σας;

� E�ετε π�τέ αισθανθεί
εν��ές σ�ετικά με την π�-
σ�τητα αλκ�λ π�υ κατανα-
λώνετε;

� Σας έ�ει συμ�εί να πι-

είτε π�τ� τ� πρωί για να
καλμάρετε τα νεύρα σας;

Aν είστε υγιείς και πίνετε
μ�ν� ένα ή δύ� π�τά την η-
μέρα για μια �ρ�νική πε-
ρί�δ� �ωρίς να υπάρ��υν
συμπτώματα ασθένειας,
μπ�ρείτε να ε�ακ�λ�υθή-
σετε τη συνήθειά σας. Σύμ-
�ωνα με μελέτες ερευνη-
τών, η μέτρια κατανάλωση
αλκ��λ –π�υ καθ�ρί!εται
απ� τ� γιατρ�– μπ�ρεί να
μειώσει τ�ν κίνδυν� θανά-
τ�υ απ� καρδιακή πρ�σ��-
λή. Aλλά στην περίπτωση
π�υ έ�ετε πρ��λημα υγεί-
ας π�υ σ�ετί!εται με τ� αλ-
κ��λ ή αν απαντήσατε κα-
τα�ατικά σε δύ� τ�υλά�ι-
στ�ν απ� τις παραπάνω ε-
ρωτήσεις, θα πρέπει είτε

να περι�ρίσετε είτε να στα-
ματήσετε εντελώς την κα-
τανάλωση αλκ��λ. E�αρτά-
ται απ� την κατάσταση της
γενικής υγείας τ�υ �ργανι-
σμ�ύ σας και τ� είδ�ς τ�υ
π�τ�ύ.

Kάπ�ι�ι μπ�ρ�ύν να κά-
ν�υν μ�ν�ι τις επιλ�γές
τ�υς, άλλ�ι �ρειά!�νται ια-
τρική και ψυ��λ�γική υπ�-
στήρι�η. Στην περίπτωση
π�υ δεν πίνετε, δεν συνι-
στάται να �εκινήσετε σε
μεγάλη ηλικία. Oι δυσμε-
νείς συνέπειες της κατά-
�ρησης αλκ��λ επισκιά-
!�υν τα ��έλη και �ε�αίως
είναι αδύνατ�ν να πρ��λε-
�θεί π�ι�ς θα αναπτύ�ει
πρ��λημα αλκ��λισμ�ύ και
π�ι�ς ��ι.

«Mυστική» επιδημία
� αλκ��λισμ�ς

O κατή��ρ�ς έρ�εται σιγά σιγά και �ωρίς να τ� καταλά��υμε

Π
έρσι για πρώτη �ρά α-
ναγνωρίστηκε και επισή-
μως �τι η μέτρια κατανά-
λωση αλκ�λ μπρεί να
είναι ευεργετική. Aνα-

κινώσεις αυτύ τυ είδυς έγι-
ναν σε �λ τν κ�σμ μέσα απ�
ιατρικές επιθεωρήσεις, ινστιτύ-
τα υγείας καθώς και υπυργεία.
Aλλά ι επιστήμνες μέσα απ�
τις δηγίες τυς ε�ακλυθύν
να διατηρύν μια συντηρητική

στάση, �σν α�ρά τν ρισμ�
της μέτριας κατανάλωσης αλκ�λ
(�λέπε γρά�ημα) και πρειδπι-
ύν �τι ι συνέπειες απ� την υ-
περ�λική κατανάλωση είναι ε-
�αιρετικά �λα�ερές για την υ-
γεία.Σύμ�ωνα με την Aμερικανι-
κή Iατρική Eνωση (American
Medical Association),  αλκλι-
σμ�ς (πάθηση πυ μπρεί να θε-
ραπευθεί και δέ�εται επιδράσεις
απ� πλλύς παράγντες) έ�ει

πάρει διαστάσεις «μυστικής» επι-
δημίας μετα�ύ των ηλικιωμένων.
Oι ενήλικες μεγάλης ηλικίας εί-
ναι πι επιρρεπείς στν αλκλι-
σμ� ε�αιτίας των μετα�λών πυ
συμ�αίνυν στη �ημεία και τη
σύσταση τυ σώματ�ς τυς και
�ε�αίως έ�υν σ�έση με την ηλι-
κία. Παράλληλα μια πρ�σ�ατη
μελέτη απκάλυψε σημαντική αύ-
�ηση των πρ�λημάτων αλκλι-
σμύ στυς συντα�ιύ�υς.

Πρ�σ��ή στα π�τά «μπ�μπες» π�υ σερ�ίρ�νται σε κάπ�ια μπαρ ή πωλ�ύνται στα πε��δρ�μια σε �αμηλές τιμές.

Φ·TO: N. Kαπίρης

T�ν π�λυαγαπημέν� μας σύ!υγ�, πατέρα, παπ-
π�ύ, πρ�παππ�ύ, αδελ�� και θεί�

ΓEΩPΓIO EYAΓ. ΦΩΣKOΛO
ετών 82

κηδεύ�υμε σήμερα M. Σά��ατ� 13.4.96 και ώρα 11
π.μ. απ� τ�ν ιερ� να� Aγίων Θε�δώρων τ�υ A΄ K�ι-
μητηρί�υ Aθηνών.

H σύ!υγ�ς: Περσε��νη. Tα παιδιά: Mι�άλης και
Aικατερίνη Γ�νίδη, Mι�άλης και Aλίκη Παππά, Πα-
ναγιώτης και Mαρία Mακρή. Oι εγγ�ν�ί. O δισέγγ�-
ν�ς. Oι αδελ��ί. Oι ανιψι�ί. Oι λ�ιπ�ί συγγενείς.

Tην π�λυαγαπημένη μας
ΣOΦIA ΦΩKIΩNOΣ PΩK

κηδεύ�υμε την Tρίτη 16.4.1996 και ώρα 3.30 μ.μ. εκ
τ�υ ιερ�ύ να�ύ Aγ. Θε�δώρων τ�υ A΄ Nεκρ�τα�εί-
�υ Aθηνών.

O υι�ς της: Nικ�λα�ς Pωκ-Mελάς. Oι εγγ�νές:
Mαρία και Σ��ία. O δισέγγ�ν�ς: Φραγκίσκ�ς. Oι
συγγενείς.

Tην π�λυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία
ΔEΣΠOINA "YNOY

ετών 90
κηδεύ�υμε σήμερα M. Σά��ατ� και ώρα 12 τ� με-
σημέρι απ� τ�ν Iερ� Nα� Aγίας Mαρίνας Hλι�ύπ�-
λης. O εντα�ιασμ�ς θα γίνει στ� Nεκρ�τα�εί� Bύ-
ρωνα.

Tα τέκνα: Γιάννης και Eυ�ρ�σύνη, Παναγιώτης
και Aνδριανή, Bασίλει�ς, Aρ�ιμανδρίτης Xρυσ�στ�-
μ�ς, Eλένη και Παναγιώτης K�λ�κ�ύρης, Eυαγγε-
λία και Kώστας Σελλής, Mαρία και Kώστας Σκα-
�τ�ύρας. Tα εγγ�νια: Δημήτρι�ς, Δέσπ�ινα και Kώ-
στας K�ρκιδάκης, Δημήτρι�ς, Σπυρίδων, Nικ�λα�ς,
Παναγιώτα και Kωνσταντίν�ς, Γεωργία και Kώστας
Γεωργ�π�υλ�ς, Xρήστ�ς, Δημήτρης και Παναγιώ-
της, Pε�έκκα, Aθανάσι�ς, Δέσπ�ινα. Tα ανίψια. Oι
λ�ιπ�ί συγγενείς.

T�ν π�λυαγαπημέν� μας σύ!υγ�, πατέρα, υι�
και αδελ��

ΓEΩPΓIO BAΣIΛEIAΔH
Eπίκ�υρ� καθηγητή Πανεπιστημί�υ Aθηνών - Πυ-

ρηνικ� Φυσικ�
ετών 50

κηδεύ�υμε την Tετάρτη, 17.4.96 και ώρα 3 μ.μ. απ�
τ�ν Iερ� Nα� Aγίων Θε�δώρων τ�υ A΄ K�ιμητηρί�υ
Aθηνών.

H σύ!υγ�ς: Oλυ. H κ�ρη: Mαρία. H μητέρα: Eυ-

ρυδίκη. Tα αδέλ�ια: Παναγιώτα και Παναγιώτης Λα-
γκαδιν�ς, Δέσπ�ινα και Θωμάς Tάσσι�ς. Oι λ�ιπ�ί
συγγενείς.

Tην αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελ�ή και
θεία

MAPIA B. KOYTΣOYKEΛH
κηδεύ�υμε σήμερα M. Σά��ατ�, 13.4.96 και ώρα 12
τ� μεσημέρι απ� τ�ν Iερ� Nα� Aγίων Θε�δώρων
τ�υ A΄ K�ιμητηρί�υ Aθηνών.

Tα παιδιά: Eιρήνη και Φαίδων Aντων�π�υλ�ς,
Aλε�άνδρα και Mάρκ� Mπεν!�νάνα. Tα εγγ�νια: Iλε-
άνα και Φίλιππ�ς. H αδελ�ή: Eλλη M. K�υτσ�υκέλη.
Tα ανίψια. Oι �ίλ�ι. Oι λ�ιπ�ί συγγενείς.

H �ικ�γένεια δεν θα δε�θεί συλλυπητηρί�υς ε-
πισκέψεις κατ’ �ίκ�ν.

T�ν π�λυαγαπημέν� μας σύ!υγ�, πατέρα, αδελ-
�� και θεί�

KΩNΣTANTINO EMMAN. XOYPΔAKH
Iατρ� Aκτιν�λ�γ� - ετών 62

κηδεύ�υμε σήμερα M. Σά��ατ� 13-4-96 και ώρα
11.30 π.μ. απ� τ�ν ιερ� να� Aγί�υ Kωνσταντίν�υ
Πειραιώς.

H σύ!υγ�ς: Aναστασία. Tα τέκνα: Σ��ία και
Γιάρμ�, Eυαγγελία και Eμμαν�υέλα. Tα αδέλ�ια:
Aγάπη και Nικ�λα�ς B�ύλγαρης, Mι�άλης και Xρι-
στίνα X�υρδάκη, Δημήτρι�ς και Eλένη X�υρδάκη,
Δημήτρι�ς Kρα�αρίτης, Kωνσταντίν�ς Παπαντω-
ν�ύδης. Oι ανιψι�ί. Oι λ�ιπ�ί συγγενείς.

T�ν αγαπημέν� μας
AXIΛΛEA TΣAMAΔO

εκηδεύσαμε τη M. Δευτέρα 8.4.96 και ώρα 3 μ.μ. α-
π� τ�ν ιερ� να� Aγίων Θε�δώρων τ�υ A΄ K�ιμητη-
ρί�υ Aθηνών.

H σύ!υγ�ς: Iωάννα. Tα παιδιά: Mαρία και Kώ-
στας Παπαθε�δώρ�υ, Eιρήνη και Bertrand
Jacoberger. H μητέρα: Mαρία Γιώτη. Tα αδέλ�ια:
Aγγελική Pappas, Σταμάτης και Mάρα Tσαμαδ�ύ,
Xρήστ�ς και Π�λυ Γιώτη, Δήμητρα Γιώτη, Δέσπ�ινα
και Nίκ�ς Σταμπ�λίτης. Oι εγγ�νές: Mαρία και
Aριάδνη. Tα ανίψια και �ι �ίλ�ι τ�υ.

Eυ�αριστ�ύμε μ’ �λη μας την καρδιά τ�υς κα-
λ�ύς συγγενείς, τ�υ π�λύτιμ�υς �ίλ�υς μας, τ�υς
Nισύρι�υς συμπατριώτες π�υ μας στήρι�αν και μας

συμπαραστάθηκαν στ� �αμ� τ�υ γλυκύτατ�υ αν-
θρώπ�υ, αγαπημέν�υ άντρα, �ρυσ�ύ πατερ�ύλη,
παππ�ύκα και αδελ��ύ

ΓIΩPΓOY KAPANIKH
H �ικ�γένειά τ�υ.

Eις μνήμην Δ. KAZAZH, � κ. και η κ. N. Δελη-
γιάννη κατέθεσαν απευθείας στ�υς Γιατρ�ύς Δί-
�ως Σύν�ρα τ� π�σ�ν των 15.000 δρ�.

Eις μνήμην τ�υ αγαπημέν�υ της συ!ύγ�υ
ΓIΩPΓOY, η γυναίκα τ�υ Iντα Θήλυ!α απέστειλε α-
πευθείας δρ�. 100.000 υπέρ των δημ�τικών υπ�-
τρ��ιών μαθητών της π�λεως Στυλίδ�ς Φθιώτιδ�ς.

Eις μνήμην της μητέρας τ�υ MATINAΣ Π.
ΣAPPH, � κ. Aντώνι�ς Σαρρής μάς κατέθεσε 25.000
δρ�. υπέρ των Παιδικών Xωριών SOS Eλλάδ�ς.

Στ� Xατ!ηκυριάκει� Iδρυμα απέστειλαν για
τ�υς σκ�π�ύς τ�υ: AΦOI ΠAΠAΔHMHTPIOY εις
μνήμην KANAKH ΠAΠAΔHMHTPIOY 200.000, η κ.
Eλευθερία Kωνσταντάρα εις μνήμην τ�υ συ!ύγ�υ
της 10.000, η κ. Aικατ. Bα�ειάδη εις μνήμην τ�υ
συ!ύγ�υ της 20.000, � κ. Eυστράτι�ς Bα�ειάδης εις
μνήμην τ�υ πατρ�ς τ�υ 40.000, � κ. Aντώνι�ς Xαλ-
κιάς εις μνήμην τ�υ πατρ�ς τ�υ 50.000, η κ. Bαρ�ά-
ρα K�ντε εις μνήμην HΛIA XAΛKIA 5.000, � κ. Eμ.
Mαγκλής εις μνήμην της γιαγιάς τ�υ 15.000, η �ι-
κ�γ. Σωτήρη Xάδιαρη εις μνήμην AΛKH KOYΛOYPH
15.000, η κ. Mελπ�μένη Mαν�υσάκη εις μνήμην
των γ�νέων της 25.000, � κ. Γεώργι�ς Δημητριάδης
εις μνήμην των γ�νέων τ�υ 25.000, � κ. M. M��ια-
νάκης εις μνήμην ΠPOΔPOMOY και ΣOΦIAΣ 10.000,
� κ. Nικ. Mαν�υσάκης εις μνήμην ΠPOΔPOMOY και
ΣOΦIAΣ 25.000, η κ. Δημ. Kωνσταντινίδ�υ εις μνή-
μην των γ�νέων της 30.000, η κ. Xρυσάνθη Kα-
τσ�υλιέρη εις μνήμην τ�υ συ!ύγ�υ της 50.000, η κ.
Δέσπ�ινα Aρ�αρά εις μνήμην Γ. ΠAΓKAΛOY
10.000, η κ. Mαρία Θωμά εις μνήμην ANAΣTAΣIOY
και ΣTEΦANOY 40.000, � κ. Λ�υκάς Bλά��ς εις
μνήμην τ�υ συ!ύγ�υ της 50.000, � κ. Iωάννης
Σαΐνης εις μνήμην της μητρ�ς τ�υ 50.000, � κ.
Kων/ν�ς Στε�άτ�ς εις μνήμην τ�υ πατρ�ς τ�υ
20.000, � κ. Γεράσιμ�ς Kανελλίδης εις μνήμην της
συ!ύγ�υ τ�υ 30.000, � κ. Aντώνι�ς και η κ. Eυρυδ.
P�ύσσ�υ εις μνήμην IΣIΔΩPAΣ KANEΛΛIΔOY
15.000, η κ. Kαλλι�πη Περδικάρη εις μνήμην τ�υ
συ!ύγ�υ της 30.000, η κ. Eλισσά�ετ Σ�ύ�ρα - Kα-

λι�ντ!ή εις μνήμην IΩAN. MEPEMETH 10.000, η κ.
Zήλ�υ Aθηνά εις μνήμην τ�υ συ!ύγ�υ της 30.000, �
κ. Kων/ν�ς P�ύσσ�ς εις μνήμην της μητρ�ς τ�υ
70.000, η κ. Eλευθερία Mπι!άνη εις μνήμην συγγε-
νών 6.000, η κ. Παναγιώτα B�ρδώ�ειλα εις μνήμην
TAKH ANΔPEOY 20.000, η κ. Mαρία Λ�ύμη εις μνή-
μην KΩN. AΔAM 10.000.

Eις μνήμην XPHΣTOY Θ. HΛIOΠOYΛOY, με τη
συμπλήρωση δέκα �ρ�νων απ� τ�ν θάνατ� τ�υ, η
κ�ρη τ�υ Nτ�ρα και η εγγ�νή τ�υ Xριστίνα P�γκάν
μάς απέστειλαν 30.000 δρα�μές για τ� Παιδικ� Xω-
ρι� SOS Bάρης Aττικής.

Yπέρ των σκ�πών της Eλληνικής Aντικαρκινι-
κής Eταιρείας, η κ. Θε�δώρα Παπαδάκη πρ�σέ�ε-
ρε απ’ ευθείας στην Eλληνική Aντικαρκινική Eται-
ρεία 5.000 δρ�.

Yπέρ των σκ�πών της Eλληνικής Aντικαρκινι-
κής Eταιρείας, η κ. Kων/να Σπαν�ύ πρ�σέ�ερε απ’
ευθείας στην Eλληνική Aντικαρκινική Eταιρεία
5.000 δρ�.

Eις μνήμην MIXAΛH ΠANTEΛOΓΛOY, ανώνυμ�ς
δωρητής κατέθεσε απ’ ευθείας τ� π�σ� των 20.000
δρ�. στ� Σωματεί� «ΠNOH - Φίλ�ι Eντατικής Θερα-
πείας Παιδι�ύ».

Eις μνήμην τ�υ συ!ύγ�υ της ΠANAΓIΩTH και
της αδελ�ής της ANNAΣ, η κ. Σταυρ�ύλα Oικ�ν�-
μ�π�ύλ�υ πρ�σέ�ερε απ’ ευθείας στην Eλληνική
Aντικαρκινική Eταιρεία 20.000 δρ�.

Yπέρ των σκ�πών της Eλληνικής Aντικαρκινι-
κής Eταιρείας, � κ. Σπυρίδωνας K�υλ�ύρης πρ�σέ-
�ερε απ’ ευθείας στην Eλληνική Aντικαρκινική
Eταιρεία 10.000 δρ�.

Στ� Xατ!ηκυριάκει� Iδρυμα απέστειλαν για τ�υς
σκ�π�ύς τ�υ, η κ. Σ��ία Παπαδ�π�ύλ�υ εις μνήμην
Γ. AΠOΣTOΛIΔH 10.000, � κ. Bασίλει�ς Σταυρ�-
π�υλ�ς εις μνήμην  Γ. AΠOΣTOΛIΔH 10.000, � κ. Iω-
άννης Bασσάλ�ς εις μνήμην ΛOYKA ΦPANE 15.000,
η κ. Eύα Παπαδημητρακ�π�ύλ�υ εις μνήμην Γ. TΣEA
20.000, η κ. Hλέκτρα Σταματ�π�ύλ�υ εις μνήμην
XAPAΛAMΠOY ΣTAMATOΠOYΛOY 10.000, η κ. Xριστί-
να Σ�κιρλή εις μνήμην Γ. TΣEA 5.000, � κ. Παντελής
Kαραγεώργης 40.000, η κ. Eυαγγελία Kατε�άτη
5.000, � κ. Kων/ν�ς και η κ. Aθανασία Kάνδηλα 5.000,
OMIΛOΣ ZONTA ΠEIPAIA 50.000, � κ. Σταύρ�ς Δα-
γκ�ύλης 10.000, η κ. Γεωργία Λ�γαρά υπέρ υγείας
Aγάθης και τέκνων 10.000, � κ. Hλίας Θε�δωρ�π�υ-
λ�ς υπέρ υγείας εγγ�ν�ύ τ�υ 2.000.

KOINΩNIKA
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Δ I A T P O Φ H
Tα μ�σ����λιστά κ�υλ�ύρια και τα τσ�υρέκια 
καθώς και τα �αμμένα κ�κκινα αυγά δίν�υν 
τ�υς γι�ρτιν�ύς τ�ν�υς στην πασ�αλιάτικη ατμ�σ�αιρα.

Πρ�αιώνι� έθιμ� για τ�ν τπ� μας τ� �άψιμ� των αυγών και τ� τσ�ύγκρισμα στ� πα-
σ�αλιν τραπέ�ι. H παράδ�ση θέλει τη ν�ικ�κυρά ν’ α�ιερώνει τη Mεγάλη Πέμπτη τ�
πρωί σ’ αυτή την ασ��λία, π�υ άλλωστε έ�ει απλ�υστευτεί στ� έπακρ� με τις διαρκώς τε-
λει�π�ι�ύμενες �α�ές.

Yλικά:

120 γραμ. ��ύτυρ� γάλακτ�ς
120 γραμ. ��ύτυρ� �ρέσκ�
160 γραμ. �ά�αρη
2 αυγά
4 �λιτ�άνες περίπ�υ αλεύρι
Γέμιση:
1 κιλ� μυ�ήθρα γλυκιά
1 αυγ�
4 κ�υταλιές �ά�αρη

EKTEΛEΣH

Δ�υλεύετε τ� ��ύτυρ� με τη �ά�αρη
στη μεσαία τα�ύτητα τ�υ μί�ερ για 3 λε-

πτά περίπ�υ.  Πρ�σθέτετε τα αυγά και
τ� αλεύρι σιγά σιγά έως �τ�υ πάρετε μια
�ύμη π�λύ μαλακή. 

Στρώνετε με αυτή τη �ύμη ��ρμάκια
με ύψ�ς περίπ�υ 4 εκ., τα �π�ία έ�ετε
πρ�ηγ�υμένως ��υτυ-ρώσει στ� εσωτε-
ρικ� τ�υς. 

Tα γεμί�ετε με τ� μίγμα της μυ�ήθρας
μέ�ρι επάνω και αλεί�ετε την επι�άνεια
τ�υς με τ�ν κρ�κ� εν�ς αυγ�ύ. 

Πασπαλί�ετε με λίγη κανέλα και ψήνε-
τε σε πρ�θερμαιν�μεν� στ�υς 180 �αθ-
μ�ύς ��ύρν� για 30 λεπτά περίπ�υ.

Σερ�ίρ�νται πάντ�τε κρύα.

Φρμάκια με μίγμα μυ�ήθρας

Φλαύνες κυπριακές

Yλικά:

Για τη �ύμη: 1 κιλ� αλεύρι
40 γραμ. μαγιά νωπή
3 κ�υταλιές της σ�ύπας ��ύτυρ�
4 αυγά
1 κ�υταλάκι τ�υ γλυκ�ύ μα�λέπι κ�πανισμέν�
1 κ�μματάκι μαστί�α Xί�υ
1/2 κ�υταλάκι τ�υ γλυκ�ύ αλάτι
2 κ�υταλάκια τ�υ γλυκ�ύ �ά�αρη
�ρέσκ� γάλ� (τ�σ� �σ� να �υμώσετε μια μαλακιά �ύμη)
1 αυγ�.
Γέμιση: 1 κιλ� τυρί �αλ�ύμι τριμμέν�
30 γραμ. μαγιά
2 κ�υταλιές τ�υ γλυκ�ύ δυ�σμ�
4 κ�υταλιές της σ�ύπας σιμιγδάλι
6 αυγά
1 κ�υταλάκι τ�υ γλυκ�ύ κανέλα.

EKTEΛEΣH

Pί�νετε τα υλικά �λα μα�ί στ� μπ�λ τ�υ μί�ερ και πρ�σθέτε-
τε σιγά σιγά τ� �λιαρ� γάλα, δ�υλεύ�ντας συνε�ώς σε μέτρια
τα�ύτητα μέ�ρι να πάρετε μια �ύμη μαλακιά. T�π�θετείτε τη
�ύμη σε ένα μεγάλ� μπ�λ, τη σκεπά�ετε με μια �αμ�ακερή πε-
τσέτα και την α�ήνετε σε �εστ� μέρ�ς να διπλασιαστεί σε �γκ�
(θα �ρειασθεί περίπ�υ 1-2 ώρες). Στη συνέ�εια ανακατεύετε �-
λα τα υλικά της γέμισης και την α�ήνετε κι αυτή σκεπασμένη
και σε �εστ� μέρ�ς να ��υσκώσει.

Aν�ίγετε τη �ύμη σε λεπτά �ύλλα και κ��ετε κ�μμάτια τε-
τράγωνα πλάτ�υς 9-10 εκ. τ� κάθε ένα. Στ� κέντρ� κάθε �ύλ-
λ�υ τ�π�θετείτε μία κ�υταλιά γέμιση και διπλώνετε πρ�ς τα ε-

πάνω τις 4 πλευρές πιέ��ντας ελα�ρά με ένα πιρ�ύνι. Xτυπή-
στε έναν κρ�κ� αυγ�ύ με λίγ� �λιαρ� νερ� και με τη ��ήθεια
εν�ς πινέλ�υ αλείψτε την επι�άνεια της κάθε �λα�ύνας. Πα-
σπαλίστε με ά�θ�ν� σισάμι. Ψήνετε σε πρ�θερμαιν�μεν�
��ύρν� στ�υς 180 �αθμ�ύς για 40-45 λεπτά μέ�ρι η επι�άνεια
αλλά και η �άση απ� τις �λα�ύνες να απ�κτήσ�υν ένα ωραί�
�ανθ� �ρώμα.

Kρητικές λι��υδιές με γλυκιά ή "ινή μυ�ήθρα και ανθτυρ�.
Φωτ�γρα�ίες απ τ� �ι�λί� των Mαρίας και Nίκ�υ Ψυλάκη.

Kυρίαρ�η πασ�αλινή γεύση τ�υ Πάσ�α, τα πάσης �ύσεως
τσ�υρέκια. Στην ύπαιθρ�, κυρίως, ε"ακ�λ�υθ�ύν να μ�ι-
ρά��νται στ�υς επισκέπτες μα�ί με κκκιν� αυγ.

O�ελίας, κ�κκινα αυγά και
λαμπρ�ψωμα στ� τραπέ�ι σας

H α�θ�νία των �αγητών π�υ κυριαρ"εί σε κάθε σπιτικ� έ"ει σ"έση και με την ευ��ρία της γης λ�γω επ�"ής

Π
άσ�α, τα λαγ�νια της ελλη-
νικής γης αν�ίγ�υν! H δρ�-
σερή πν�ή απ� τις άγριες
�ρ�ιδέες και τις παπαρ�ύ-
νες δίνει σε τ�ν�υς τ�υ μ��

και τ�υ κ�κκιν�υ, τη μυρωδιά τ�υ
μυστηρί�υ της �ωτικής αναγέννη-
σης.

Eυγ�νία, καρπ���ρία, α�θ�νία!
Mια α�θ�νία π�υ έ�ει μετα�ερθεί

ακ�μη και στα γαστρ�ν�μικά έθιμα
των ημερών π�υ �υσικά δεν περι�ρί-
��νται στ�ν γνωστ�τατ� πασ�αλιν�
��ελία. Mπ�ρεί, λ�ιπ�ν, τ� Πάσ�α,

λ�γω ίσως μεγέθ�υς και ευωδίας, να
κλέ�ει την παράσταση � ε�ρταστι-
κ�ς σ�υ�λιστ�ς ��ελίας, αλλά �υ-
σιαστικά εκείνα π�υ κυριαρ��ύν μέ-
ρες πριν αλλά και μέρες μετά, στη
γευστική ατμ�σ�αιρα των ημερών
είναι τα μ�σ����λιστά κ�υλ�ύρια και
τσ�υρέκια, τα γλυκά π�υ γίν�νται με
�ρέσκα ανάλατα τυριά, μέλι, δυ�-
σμ�, μαστί�α και ά�θ�ν� σισάμι και
�υσικά τα αυγά!

Aυγά στα κ�κκινα

T� αυγ�! Mυστηριακή τρ��ή, ικα-
νή να θρέψει τα έμ�ρυα!

Aυτ�ς ήταν και � λ�γ�ς π�υ �ι
πρ�γ�ν�ί μας πίστευαν �τι συμ��λί-
�ει την ίδια την αναγέννηση της �ω-
ής. T� αυγ� είναι η τελευταία τρ��ή
π�υ τρώγεται την τυρινή Aπ�κρια και
η πρώτη τρ��ή π�υ καταλύει τη νη-
στεία της Σαρακ�στής και δίνει τ�υς
γι�ρτιν�ύς τ�ν�υς τ�υ κ�κκιν�υ στ�
πασ�αλιν� τραπέ�ι. Iστ�ρικά τ� κ�κ-
κιν� αυγ� μνημ�νεύεται για πρώτη
��ρά στην Kίνα στ�ν 5� αιώνα �π�υ
και �ρησιμ�π�ιείται για ε�ρταστι-
κ�ύς σκ�π�ύς. Aνα��ρές σε κ�κκινα
αυγά έ��υμε ακ�μη και στην Aίγυ-

πτ� μ�λις τ�ν 10� αιώνα π.X. T� σί-
γ�υρ� πάντως είναι �τι τ� �άψιμ�
των αυγών είναι έθιμ� �υ�αντιν�!

Mάλιστα στ� Pάλλη-Π�τ�ή, Σύ-
νταγμα ανα�έρ�νται ως «�ρνίθια ωά
εν �ύμη άρτ�ν συνηνώμενα».

Tα αυγά �ά��νται πάντ�τε την
Mεγάλη Πέμπτη, με κ�κκινη μπ�γιά
π�υ συμ��λί�ει και τ� αίμα τ�υ Xρι-
στ�ύ. Oσ� για τα δια��ρετικά σ�έδια
και �ρώματα πριν ακ�μη απ� μερικά
�ρ�νια ήταν �λα �υσικά: τ� �ρώμα έ-
διναν τα αμυγδαλ��υλλα και �ι αν�ι-
�ιάτικες κίτρινες μαργαρίτες, ενώ τα
σ�έδια γίν�νταν στ� �έρι ή με τη
��ήθεια των λ�υλ�υδιών. Oσ� για τη
γεύση αυτή ε�αρτι�ταν, ��ι μ�ν� α-
π� τη �ρεσκάδα των αυγών, αλλά
και απ� τ�ν τρ�π� ψησίματ�ς τ�υς.

E�αιρετικά θεωρ�ύνται τα ��υρνι-
στά αυγά, έθιμ� μικρασιατικ�, τα �-
π�ία έ��υν μια ασύγκριτα πλ�ύσια
και πικάντικη γεύση, π�υ �υσικά και
δεν συγκρίνεται με εκείνη των νερ�-
�ραστων! Δεν έ�ετε παρά να τ� δ�-
κιμάσετε! Bάψτε τα αυγά σας με
κρύα μπ�γιά, περάστε τα με ένα λα-
δωμέν� πανί και ψήστε τα σε ��ύρ-
ν� για μια ώρα σε �αμηλή θερμ�κρα-
σία (γύρω στ�υς 70-80 �αθμ�ύς), ώ-
στε να μην κάν�υν στίγματα.

Γλυκίσματα με τυρί

H παραδ�σιακή τελετ�υργία της
παρασκευής ψωμιών ή παραγεμισμέ-
νων γλυκισμάτων με τυρί έ�ει τις ρί-
�ες της �αθιά μέσα στ� παρελθ�ν

μας. Oι σύγ�ρ�νες πασ�αλινές κ�υ-
λ�ύρες ε�ακ�λ�υθ�ύν ακ�μα και σή-
μερα να εκ�ρά��υν την ευλ�γία, την
ευκαρπία και τις θρησκευτικές αρ-
�ές, π�υ μπ�ρεί να άλλα�αν με τ�
πέρασμα των αιώνων αλλά στην �υ-
σία τ�υς μέν�υν πάντα �ι ίδιες.

Tα ψωμιά της Λαμπρής γίν�νται
πάντα απ� εκλεκτά άλευρα και αντί-
θετα με αυτά των Xριστ�υγέννων,
είναι εμπλ�υτισμένα με �ρέσκ� ��ύ-
τυρ�, γάλα ή αθ�γαλ�, για�ύρτι,
π�λλά αυγά και μπ�λικα μπα�αρικά
και αρωματικά �πως κανέλα, μαστί-
�α, γλικάνισ�, μα�λέπι, γαρί�αλα, σι-
σάμι και δυ�σμ�.

Tα �ρέσκα �λ�πα�α ελληνικά τυ-
ριά τ�υ Aπριλ�μάη �πως η μυ�ήθρα,
� αθ�τυρ�ς, η μαλάκα, τ� τυ-
ρ�μάλαμα, η �έτα, τ� �υν�τύρι τυ-
λίγ�νται μέσα σε ευωδιαστές �ερ�-
ψημένες �ύμες πρ�σ�έρ�ντας στ�
πασ�αλιν� τραπέ�ι τη γευστική �ινέ-
τσα. Aυτές �ι μικρές πιτίτσες με την
�ιν�γλυκια γεύση συναντι�νται σε �-
λ�κληση την Eλλάδα με δια��ρετικά
σ�ήματα και �ν�ματα: στην Kύπρ�
λέγ�νται �λα�ύνες, στη Σαντ�ρίνη
μελιτίνια, στην Kρήτη καλιτσ�ύνια,
στην Kάσ� τ�ύρτες.

Φυσικά και δεν θα μπ�ρ�ύσε να
λείπει απ� τ� πασ�αλιν� τραπέ�ι η
μεγαλύτερη εκδ��ή τ�υ τυρ�γλυκ�υ
�πως �ι κλασικές ηπειρώτικες και
θεσσαλικές τυρ�πιτες αλλά και �ι
σι�νέικες μελ�πιτες.

Oταν λ�ιπ�ν καταλαγιάσ�υν �ι μυ-
ρωδιές απ� τ� ψητ� αρνάκι, τα παϊ-
δάκια, τις ριγανάτες γαρδ�ύμπες, τα
�ριγαδέλια και τ� κ�κ�ρέτσι, �ταν
τη Δευτέρα τ�υ Πάσ�α η �ρε�ή σας
ανα�ητήσει κάτι ανάλα�ρ� και ευω-
διαστ�, τ�τε δ�κιμάστε αυτά τα θαυ-
μάσια μικρά γλυκάκια με τυρί π�υ α-
π� μ�να τ�υς διαθέτ�υν μια γευστι-
κή αρτι�τητα και αρμ�νία, η �π�ία
�επερνά τ�ν στεν� ε�ρταστικ� κύ-
κλ� των ημερών!

Aνε"αρτήτως ιδε�λ�γίας –κρεατ��άγ�ι ή ��ρτ��άγ�ι– την Kυριακή τ�υ
Πάσ�α στα τραπέ�ια των καλ��αγάδων δεσπ��υν αρνιά και κατσίκια
μαγειρεμένα με π�λλ�ύς τρπ�υς, αν και κερδί�ει σε �παδ�ύς � σ�υ�λι-
στς παραδ�σιακς ��ελίας.

Kαλιτσύνια λυ�ναράκια
Yλικά:

1 1/2 �λιτ�άνα ��ύτυρ�
1 1/2 �λιτ�άνα γάλα
2 �λιτ�άνες �ά�αρη
5 αυγά
1 μπέικιν πά�υντερ
1 κ�υταλιά σ�ύπας αμμωνία
1 κ�υταλάκι της σ�ύπας κανέλα
Για τη γέμιση:
1 κιλ� μυ�ήθρα γλυκιά
2 �λυτ�άνια �ά�αρη
1 αυγ�

EKTEΛEΣH

T�π�θετείτε στ� μπ�λ τ�υ μί�ερ τ� ��ύτυρ� και τη �ά�αρη.
Δ�υλεύετε σε μεσαία τα�ύτητα για 2 λεπτά και στη συνέ�εια
πρ�σθέτετε τ� γάλα μέσα στ� �π�ί� έ�ετε διαλύσει την αμμω-
νία, τα αυγά και τ� μπέικιν.

Aναμειγνύετε τα υλικά για 3 λεπτά μέ�ρι να ενωθ�ύν καλά
μετα�ύ τ�υς. Aρ�ί�ετε να ρί�νετε σιγά σιγά τ� αλεύρι μέ�ρι να
πάρετε μια �ύμη π�υ δεν κ�λλάει στ� μπ�λ τ�υ μί�ερ �ύτε στα
�έρια σας (ελέγ�ετε πάντα την πυκν�τητα της �ύμης και συ-
μπληρώνετε αν είναι απαραίτητ� λίγ� ακ�μα �λιαρ� νερ� ή α-
λεύρι). Aν�ίγετε �ύλλ� λεπτ� και κ��ετε με μια ��ρμα ή μ’ ένα
πιατάκι τ�υ κα�έ δίσκ�υς διαμέτρ�υς 4 εκατ. στ� κέντρ� των
�π�ίων τ�π�θετείτε ένα κ�υταλάκι απ� τ� μίγμα μυ�ήθρας.
Kλείνετε τη μυ�ήθρα γυρί��ντας σιγά σιγά τη �ύμη γύρω της
δημι�υργώντας πτυ�ές �μ�ιες με λυ�νάρι.

Mε την ��ήθεια εν�ς πινέλ�υ αλεί�ετε την επι�άνειά τ�υς
με τ�ν κρ�κ� εν�ς αυγ�ύ, πασπαλί�ετε με λίγη κανέλα και ψή-
νετε σε μέτρι� ��ύρν� για 40 λεπτά περίπ�υ. Σερ�ίρετε τα κα-
λιτσ�ύνια να κρυώσ�υν σε θερμ�κρασία δωματί�υ. Διατηρ�ύ-
νται 5-7 ημέρες.

Tης MYPΣINHΣ ΛAMΠPAKH
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NOΣOKOMEIA

ΠΛOIA

MOYΣEIA

ΦAPMAKEIA
M. ™ABBATO

A£HNøN: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: AMΠEΛOKHΠOI: Λεω�.
Kη�ισίας 71, BYPΩNAΣ: Aγίας Σ��ίας 99, ΓAΛATΣI: Xρ.
Λαδά 17 (απ� Λ. Bεΐκ�υ 32), ZΩΓPAΦOY: Eλευθ. Bενι�έλ�υ
48 (πλ. Aγ. Θεράπ�ντ�ς), KAΛΛIΘEA: Δα$άκη 61 & Γρυπά-
ρη, KAΛΛIΘEA: Δημητρακ�π�ύλ�υ 121 - Λασκαρίδ�υ 70,
KENTPO: Σταδί�υ 6, KYΨEΛH: Kυψέλης 29 και Iθάκης 1,
KYΨEΛH ANΩ: Φαιδριάδων 93-95, Λ. AΛE+ANΔPAΣ: Λα-
σκάρεως 55 & Λεω�. Aλε/άνδρας, Λ. ΣKOYZE: Δράμας 98,
MOYΣEIO: 3ης Σεπτεμ$ρί�υ 47 και Mακεδ�νίας 10, N.
KOΣMOΣ: Φαν�σθέν�υς 8 & Σ�ιγγ�ς (δίπλα στ� +εν.
INTEPKONTINENTAΛ), ΠAΓKPATI: I�ικράτ�υς 9 & Yμηττ�ύ
(πλ. Παγκρατί�υ), ΠΛ. KOΛIATΣOY: Σκιάθ�υ 101 - Πίνδ�υ,
ΠΛ. KOYMOYNΔOYPOY: Πλ. K�υμ�υνδ�ύρ�υ 16.

Aπ� 8 π.μ. έως 2.30 μ.μ.: AΓ. EΛEYΘEPIOΣ: Xρυσ. Σμύρ-
νης 76 (στάση EHΣ Aγ. Eλευθ.), AK. ΠΛATΩNOΣ: Παλαμη-
δί�υ 40-42, AMΠEΛOKHΠOI: Π�υλί�υ & Aμαλιάδ�ς 17 (Yπ.
Xωρ�τα/ίας), AXAPNΩN: A;αρνών 167-169 (στ. Aγ. Mελε-
τί�υ), BYPΩNAΣ: Aγίας Σ��ίας 6-14 (εκκλησία Aγ. Tριά-
δ�ς), BYPΩNAΣ: Aρύ$�υ 49 (απ� Φιλ�λά�υ 98), ΓAΛATΣI:
Eλ. Bενι�έλ�υ - Aγ. Γλυκερίας 7 (Σκλα$ενίτης), ΓOYΔI:
Παπαδιαμαντ�π�ύλ�υ 146, ΔAΦNH: Eθν. Mακαρί�υ 51,
EP. ΣTAYPOΣ: K�ύπα 22 - Kριμαίας (απ� Mεσ�γείων 125),
E+APXEIA: Xαρ. Tρικ�ύπη 137, ZΩΓPAΦOY: Zωγρά��υ 74
(νέ�ν), ZΩΓPAΦOY: Γ. Παπανδρέ�υ 27, IΛIΣIA: Π�ταμιάν�υ
26 (1η στάση Aνω Iλίσια), KAΛΛIΘEA: I�ιγενείας 21-23,
KAΛΛIΘEA: Λασκαρίδ�υ 20 - Xαρ�κ�π�υ, KAΛΛIΘEA: Iα-
τρίδ�υ 109 και Λασκαρίδ�υ 164, KAΛΛIΘEA: Σκρα 59 - Σ�-
��κλέ�υς 164, KENTPO: Xαρ. Tρικ�ύπη 29 - Σ�λων�ς,
KENTPO: Σ���κλέ�υς 4 (Xρηματιστήρι�), KOΛΩNAKI: Πα-
τρ. Iωακείμ 50, KOΛΩNOΣ: B�ρ. Hπείρ�υ - Kαπανέως 21,
KOYKAKI: Γεν. K�λ�κ�τρώνη 5 (Παιδ. Xαρά), KYΨEΛH:
Σπετσών 29 - Λευκάδ�ς, KYΨEΛH: Kύπρ�υ 111,
ΛAMΠPINH: Nαρκίσσ�υ 28 Πλ. OYΛEN (στάση KYBEΛH
τρ�λεϊ 13), Λ. AΛE+ANΔPAΣ: Λ. Aλέ/ανδρας 91 (στ� ύψ�ς
Tέρμα Iππ�κράτ�υς), MOYΣEIO: Mαυρ�μματαίων 13,
NEAΠOΛH AΘHNAΣ: Aσκληπι�ύ 118, N. KOΣMOΣ: Λυσιμα-
;ίας 64 – Iππώνακτ�ς 23 (απ� A. Φραντ�ή 56), N. KOΣMOΣ:
B�υλιαγμένης - Kάρπ�υ 40, OMONOIA: Σωκράτ�υς 63 -
Aγ. Kων/ν�υ, ΠAΓKPATI: Φρύνης 20, ΠAΓKPATI: Φ�ρμίω-
ν�ς 78, ΠAΓKPATI: Σπ. Mερκ�ύρη 62, ΠATHΣIA ANΩ: Γ.
Xατ�ηδάκη 12 & Πίνδ�υ (πλατεία Xατ�ηδάκη), ΠATHΣIA
ANΩ: Aγ. Λαύρας 68 - Hρακλεί�υ, ΠETPAΛΩNA KATΩ: Kει-
ριαδών 48, ΠATHΣIA KATΩ: Zυμπρακάκη 66-68 Γιάνναρη,
ΠΛ. AMEPIKHΣ: Πατησίων 185 (στ. Kαλλι�ρ�νά), ΠΛ.
ATTIKHΣ: I�υλιαν�ύ 79, ΠΛ. BIKTΩPIAΣ: Aριστ�τέλ�υς 123
- K�δριγκτών�ς, ΠΛ. KOΛIATΣOY: Πρ�μηθέως 19-21,
ΠOΛYΓΩNO: Πριγκηπ�νήσων 39 (πρ�έκτ. Eυελπίδων - Δι-
καστήρια), TAYPOΣ: Γρηγ. Λαμπράκη 78.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 12 μ.μ.: AΓ.
NIKOΛAOΣ AXAPNΩN: A;αρνών 245, ΔAΦNH: Aκρ�π�λε-
ως 51 (Πλ. Φάρ�υ), IΛIΣIA ANΩ: Aμμ�;ώστ�υ 10 (5η στά-
ση), KAΛΛIΘEA: +εν��ώντ�ς 80, ΛAMΠPINH: Iωάν. Φωκά
65, OMONOIA: Bεραν�έρ�υ 43 (πλησί�ν Σωκράτ�υς),
ΠAΓKPATI: Eυμέν�υς 13 (απ� Φιλ�λά�υ 131 ή απ� Yμητ-
τ�ύ 191), ΠETPAΛΩNA KATΩ: Kειριαδών 120, ΠΛ.
AMEPIKHΣ: Πατησίων 167, YMHTTOΣ: Kερασ�ύντ�ς 27
(πλ. Aγ. Φωτεινής).

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: AΓ.
IΩANNHΣ BOYΛ/NHΣ: Λήμν�υ 17 (απ� Hλι�υπ�λεως 92),
AΓ. ΠANTEΛEHMONAΣ: A;αρνών 59 (στ. I�υλιαν�ύ),
AMΠEΛOKHΠOI: Kεδρην�ύ 61 (Δημ�τικ� N�σ�κ�μεί�),
IΛIΣIA: Λα�δικείας 4 - Π�ντ�υ, KAΛΛIΘEA: Kρέμ�υ 243 &
A;ιλλέως, KOΛΩNAKI: Πατρ. Iωακείμ 26, KYΨEΛH: Πε-
στών 10 (τέρμα Zακύνθ�υ), NEAΠOΛH AΘHNAΣ: Διδ�τ�υ
39$ και Mαυρ�μι;άλη, ΠAΓKPATI: Φ�ρμίων�ς 2, ΠATHΣIA:
Πατησίων 370 (τέρμα τρ�λεϊ).
¶EIPAIø™: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: K. Παλαι�λ�γ�υ 5 (πε-
��δρ�μ�ς) πλατεία Tερψιθέας, Hπείρ�υ 172 Πλ. Kανάρια
Aνω K�ρυδαλλ�ς, X�ρμ�$ίτ�υ 141 και Δερ$ενακίων Aγ.
Σ��ία, Γρε$ενών 25 και Πλ. Aγ. Nικ�λά�υ Nίκαια, Iωννι-
δών 27 και Eυεργετών 39 T�άνει�, Σωτήρ�ς 66 και Θεά-
τρ�υ Πασαλιμάνι, Aγ. Eλευθερί�υ 12 Kαμίνια, K�υταίσι 2
και πλ. Δημ�κρατίας (πλ. Kρήνης)  εν. Tραπέ�ης Nίκαια.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τα μεσάνυ�τα:
Aγ. Γεωργί�υ 75 και Σερρών, πλ. Eλευθερίας K�ρυδαλ-
λ�ς, Eρμ�ύ 24 και Bυ�αντί�υ  (πλ. Πρ�σκ�πων) Aγ. Γεώρ-
γι�ς Kερατσίνι, Eλ. Bενι�έλ�υ 52.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: Xρ.
Σμύρνης 115 Γε�. M�σ;άτ�υ (πλησί�ν IKA M�σ;άτ�υ)
M�σ;άτ�, Aριστ�τέλ�υς 80 και 25ης Mαρτί�υ Tσιμεντάδι-
κ� Nέες Π�λυκατ�ικίες Δραπετσώνας Δραπετσώνα, Πλαι-
ταιών 29 �πισθεν Παναγίτσας Περι$�λάκι Nίκαια. Aγ. Πα-
ρασκευής 41 έναντι Tα;υδρ�μεί�υ Kαλλιπ�λεως Kαλλίπ�-
λις.
AI°A§Eø: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: Mεγ. Aλε/άνδρ�υ 9, πλ.
Aγ. Kωνστ.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 11 μ.μ.: Στρ. Kα-
ραϊσκάκη 82 - Kέντρ� Xαϊδαρί�υ, Mίνω�ς 21 & Δήλ�υ –
Aιγάλεω.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: Eλ. Bε-
νι�έλ�υ 64 (έναντι IKA).
¶EPI™TEPIOY: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: Σ�λωμ�ύ και Λευ-
κωσίας 20 N. Σεπ�λια.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 11 μ.μ.: Πηνει�ύ
και Aιτωλών 62 (η Πηνει�ύ /εκινά απ� τη στάση ��ύρν�υ
Xρυσ�ύπ�λη).

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: Πελα-
σγίας 2 - Θη$ών στάση IKA.

KYPIAKH ¶A™XA

A£HNøN: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: AMΠEΛOKHΠOI: Kαρτά-
λη 3 και Bασ. Σ��ίας 100, AMΠEΛOKHΠOI: Παν�ρμ�υ 99 &
Λαρίσης, AXAPNΩN: Aγαθ�υπ�λεως 98, ΓAΛATΣI: Λεω�.
Γαλατσί�υ 109, ΓKYZH: Pαγκα$ή 86 - Πατρ. Iερεμί�υ,
ΔAΦNH: Δερ$ενακίων 10 & Kανάρη, ZΩΓPAΦOY: K�υσίδ�υ
35, KAΛΛIΘEA: Σκρα 59 - Σ���κλέ�υς 164, KAΛΛIΘEA:
Φ�ρνέ�η 11 και Aραπάκη, KOΛΩNOΣ: Λέν�ρμαν 204 - Kάδ-
μ�υ 13, META+OYPΓEIO: Aγησιλά�υ 60 & Mαραθών�ς,
MOYΣEIO: Hπείρ�υ 25 & Aριστ�τέλ�υς 41, OMONOIA: Πα-
νεπιστημί�υ 57 & Eμ. Mπενάκη, ΠAΓKPATI: Eυ�ράν�ρ�ς
12, ΠAΓKPATI: Kρησίλα 16, ΠATHΣIA: K. Παλαμά 19, ΠΛ.
AMEPIKHΣ: Aγί�υ Mελετί�υ 80.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 12 μ.μ.: AΓ.
ZΩNH: Aγ. Zώνης 58 & Kαλλι�ρ�νά, AMΠEΛOKHΠOI: K�-
ρινθίας 47, AXAPNΩN: A;αρνών 377 και Δεστ�ύνη 2,
BYPΩNAΣ: Λεω�. Kαρέα 21, ZΩΓPAΦOY: Γ. Παπανάρμ�υ
56, KAΛΛIΘEA: Λυκ�ύργ�υ 46 - Δημητρακ�π�ύλ�υ 139,
KOΛΩNAKI: Kαρνεάδ�υ 12 & Λ�υκιαν�ύ, NEAΠOΛH
AΘHNAΣ: Mαυρ�μι;άλη 135, ΠAΓKPATI NEO: Kύπρ�υ 10,
ΠATHΣIA KATΩ: Παρασκευ�π�ύλ�υ 30 (απ� Aγί�υ Mελετί-
�υ 168), ΠATHΣIΩN: Πατησίων 97, ΠETPAΛΩNA KATΩ:
Aλκμήνης 2, ΠΛ. ATTIKHΣ: Aγ�ρακρίτ�υ 24-28.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί:
AMΠEΛOKHΠOI: Aδριανεί�υ 22, IΛIΣIA ANΩ: Γρ. Aυ/εντί�υ
52, IΛIΣIA: Παπαδιαμαντ�π�ύλ�υ 6, KAΛΛIΘEA: N. Zερ$�ύ
73 (παράλληλ�ς Θησέως – �πισθεν Πυρ�σ$εστικής),
KENTPO: Σ�λων�ς 97 και Zω�δ. Πηγής, KYΨEΛH NEA: Zα-
κύνθ�υ 6 (Φωκ. Nέγρη), ΛAMΠPINH: Συρακ�υσών 44, N.
KOΣMOΣ: Kασ�μ�ύλη 21 - Aμειν�κλέ�υς, ΠAΓKPATI: Φ�ρ-
μίων�ς 30 - Yμηττ�ύ, ΠΛ. BAΘH: Λι�σίων 13.
¶EIPAIø™: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: Aγ. Eλευθερί�υ 60 Kα-
μίνια, Φίλων�ς 47, �πισθεν Aγ. Tριάδ�ς, Kων/π�λεως 66,
Στάσις Nερ�, Kερατσίνι, Kέκρ�π�ς 12 απ� Π. Pάλλη 157,
Πλ. Παιδικής Στέγης, Nίκαια, Kλεισ�$ης 143 και Φιλικής
Eταιρείας 54, Πλ. Kαρπάθ�υ Kαλλίπ�λις, Δημητρακ�π�ύ-
λ�υ 65 και Λεω�. Aθηνών, έναντι Tράπε�ας Kρήτης, K�ρυ-
δαλλ�ς, Hρώων Π�λυτε;νεί�υ 69 (Πρ. Bασ. Kωνσταντί-
ν�υ), Σ�λωμ�ύ 6 Περι$�λάκι, Nίκαια.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 12 μ.μ.: Aτταλεί-
ας 232, πλησί�ν Λεω�. Aθηνών, K�ρυδαλλ�ς, Tσαμαδ�ύ
67 και Yψηλάντ�υ, Kωνσταντιν�υπ�λεως 59 και Λ. Kατσώ-
νη, M�σ;άτ�, Tα/ιαρ;ών 127 και 25ης Mαρτί�υ, έναντι ια-
τρείων IKA, Δραπετσώνα.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: X�ρμ�-
$ίτ�υ 254 και Σπάρτης γωνία (περι�;ή Yπαπαντής), Σωτή-
ρ�ς 48, Kύπρ�υ 62 και Π. Pάλλη (πλησί�ν Oσίας +ένης) Nί-
καια, Σα;τ�ύρη 54 Πηγάδα.
AI°A§Eø: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: Σμύρνης 27 & Παν�ρμ�υ
(παραπλ. ΔEH), Eλ. Bενι�έλ�υ 154 (στάση Oρίων) - Aγ.
Bαρ$άρα.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 11 μ.μ.: Παλαιάς
Kα$άλας 116 (�πισθ. Aγ. Σπυρίδων�ς).

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: Hρώων
Π�λυτε;νεί�υ 27 - Δάσ�ς Xαϊδαρί�υ.
¶EPI™TEPIOY: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: Θη$ών 272 Aνθ�ύ-
π�λη.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 11 μ.μ.: T�ων
Kέννεντυ 170 Aνω Λ��. A/ιωματικών.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: Παύλ�υ
Mελά 57.

¢EYTEPA

A£HNøN: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: AΓ. ΛOYKAΣ: I. Δρ�σ�-
π�ύλ�υ 228, AΓIOY MEΛETIOY: Aγαθ�υπ�λεως 98 (απ�
A;αρνών 196), AK. ΠΛATΩNOΣ: Πλάτων�ς - Aργ�υς 90,
AMΠEΛOKHΠOI: Kεδρην�ύ 62-64, AMΠEΛOKHΠOI: Σε$α-
στ�υπ�λεως 57, ANΩ IΛIΣIA: Πασαργάλων 20 (5η στάση -
πλησ. Eθν. Tράπε�ας), ΓAΛATΣI: K�ραή 12 (απ� Bεΐκ�υ 47),
ΓAΛATΣI: Aγίας Γλυκερίας 39, ΓKYZH: Pαγκα$ή 41 - Λύτρα,
ΓOYΔI: Aερ. Παπαναστασί�υ 20, ΔAΦNH: Πλ�ύτων�ς 38 και
Aισ;ύλ�υ, E+APXEIA: Zω�δ. Πηγής 40, KAΛΛIΘEA: Aραπά-
κη 65 - Mατ�αγριωτάκη 107-111, KAΛΛIΘEA: Λυκ�ύργ�υ
138 - Σκίππη, KENTPO: Σταδί�υ 44, KYΨEΛH: Πλατ. Kυψέ-
λης 6 - Kύπρ�υ 124, MOYΣEIO: Mάρνη 14 - 3ης Σεπτεμ$ρί-
�υ, N. KOΣMOΣ: Xερσί�ρ�ν�ς 27 - Mενεκράτ�υς (Hλία Hλι-
�ύ 5), ΠAΓKPATI: Φ�ρμίων�ς 54, ΠAΓKPATI: Πρατίν�υ 82 &
Aντήν�ρ�ς, ΠATHΣIA KATΩ: Kριτ�$�υλίδ�υ 18 - Δημακ�-
π�ύλ�υ, ΠATHΣIA TEPMA: Aγ. Λαύρας 92, ΠΛ. AMEPIKHΣ:
Aριστ�τέλ�υς 164.
Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 12 μ.μ.: AMΠEΛO-
KHΠOI: Λάμψα 9 (έναντι Γηρ�κ�μεί�υ), ANΩ XAPAYΓH: Πε-
ντέλης 25 (Πλ. Aνω Xαραυγής - Δά�νη), AXAPNΩN: A;αρ-
νών 245, BYPΩNAΣ: B�υτ�ά 12-20 (πλησί�ν Eμπ�ρικής
Tράπε�ας Bύρωνα), EΛΛHNOPΩΣΩN: Γ. Bλά;�υ 39,
ZΩΓPAΦOY: Λεω�. Παπάγ�υ 17 (δίπλα Tράπε�α Πίστεως),
KAIΣAPIANH: Eθν. Aντίστασης 145, KAΛΛIΘEA: +εν��ώ-
ντ�ς 164 (T�ιτ�ι�ιές - Παντάνασσα), KOYKAKI: Bείκ�υ - Aν.
Zίννη 9, KYΨEΛH: Σπετσών 56 - Πα/ών, ΠAΓKPATI: Yμητ-
τ�ύ 130 (Πρ��. Hλίας). 
Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: ΓAΛATΣI:
Aμυκλών 7 - κάθετ�ς Tραλλέων, KAΛΛIΘEA: Δα$άκη 22 -
Σωκράτ�υς, KENTPO: Πανεπιστημί�υ 6, Λ. AΛE+ANΔPAΣ:
Λ. Aλε/άνδρας 70 (στ. Σ�νια), N. KOΣMOΣ: Δημώνακτ�ς 13
(απ� Mά;ης Aναλάτ�υ 82, δε/ιά), ΠAΓKPATI: Φιλ�λά�υ 161
(Aγ. Aρτέμι�ς), ΠETPAΛΩNA KATΩ: Kειριαδών 38, ΠΛ.
AMEPIKHΣ: Πατησίων 182, ΠOΛYΓΩNO: Aγ. Στε�άν�υ 15
(έναντι Σκλα$ενίτη), PIZOYΠOΛH: Eρμωνάσσης 5 (απ�

Hρακλεί�υ 152), ΣEΠOΛIA: P�δ�υ 161 - Δωδώνης (Δυρρα-
;ί�υ).
¶EIPAIø™: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: Π. Pάλλη 208 (μετα/ύ
Περι$�λάκι και Παιδικής Στέγης) Nίκαια, Aγρινί�υ 14 (απ�
Θη$ών 49) Mεταμ�ρ�ωση Σωτήρ�ς - Παλ. K�κκινιά - Nί-
καια, Nά/�υ 15 (δίπλα στ� super market «Tαύρ�ς») Aγ. Iω-
άννης Pέντης, 2ας Mεραρ;ίας 2, Tσαμαδ�ύ 49 και Aλκι$ιά-
δ�υ έναντι Aγί�υ Kωνσταντίν�υ, Π. Tσαλδάρη 42 Aμ�ιάλη,
Kε�αλληνίας 43 M�σ;άτ�. 

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 12 μ.μ.: Kωνστα-
ντιν�υπ�λεως 12, έναντι Kλινικής KANAKIΔH Kερατσίνι,
Aναλήψεως 9-11, Πλ. Nεκρ�τα�εί�υ Nεαπ�λεως, Nεάπ�λις
Nίκαια, A�εντ�ύλη 30, T�άνει�. 

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: Γ. Θε�-
τ�κη 88 και Δημ. Pάλλη - Aγι�ς Nείλ�ς Kαλλίπ�λις, Tα/ιαρ-
;ών 3 και +εν��ώντ�ς (Πλ. κιν/��υ ΠOΠIKO) K�ρυδαλλ�ς,
Aιτωλικ�ύ 113 και Pαιδεστ�ύ Aγ. Σ��ία. 
AI°A§Eø: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: Δημ�κρίτ�υ 6 (πλ. Λεγά-
νες - Λι�ύμι), Στρ. Kαραϊσκάκη 82 - Xαϊδάρι.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 11 μ.μ.: Δημ�-
κρατίας 74 (τέρμα λεω�. Aιγάλεω).

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: Eλ. Bε-
νι�έλ�υ 134 - Aγ. Bαρ$άρα.
¶EPI™TEPIOY: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: Σικάγ�υ 4, Πλ. Δέγλε-
ρη, Aγ. Iερ�θε�ς, P�ύσ$ελτ 10 (απ� Eθν. Aντιστάσεως 1).

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 11 μ.μ: Aγ. Aνα-
στασίας 46, K�νδύλη 48, Aνω Λ��. A/ιωματικών.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: Πέλ�-
π�ς 68.

TPITH

A£HNøN: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: AMΠEΛOKHΠOI: Σ��.
Σλήμαν 33 (Aγ. Tριάδα), BOTANIKOΣ: Σπ. Πάτση 95-97,
BYPΩNAΣ: Aγίων Aπ�στ�λων 2 και Παναγίας Eισ�δίων (K�-
λ�κ�τρώνη 46 Mεταμ�ρ�ωση), ΔAΦNH: Eλλης 13 (κιν.
Eρμής), ZΩΓPAΦOY: Λ. Παπάγ�υ 17 (δίπλα Tράπε�α Πίστε-
ως), IΛIΣIA: Σε$αστείας 18-20, IΛIΣIA ANΩ: Γρηγ. Aυ/εντί�υ
166, KAΛΛIΘEA: Aραπάκη 22, KAΛΛIΘEA: A;ιλλέως 42 -
Aνδρ�μά;ης, KOΛΩNAKI: Mαρασλή 25 και Aλωπεκής,
ΛAMΠPINH: I. Φωκά 121 - Eκά$η, MOYΣEIO: 3ης Σεπτεμ$ρί-
�υ 58, N. KOΣMOΣ: Πλ. Λεύκας (Aγ. Παντελεήμ�νας - Kαλ-
λιρρ�ης), ΠAΓKPATI: Φ�ρμίων�ς 47 και Yμηττ�ύ, ΠAΓKPATI:
Φιλ�λά�υ 182, ΠATHΣIA KATΩ: Aρ. Oικ�ν�μ�υ 44-46 (απ�
Στρ. Kαλλάρη 55 - Aγ. Δημ. OΠΛΩN), ΠATHΣIA TEPMA: Xαλ-
κίδ�ς 21 - E$ανς (N�σ. Iδρ. Eκκλ.), ΠATHΣIΩN: Πατησίων
317 (στ. Σωτηριάδ�υ), ΣEΠOΛIA: Aγ. Mελετί�υ 181.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 12 μ.μ.: AΓ. NIK.
AXAPNΩN: Mι;. B�δα 239 (Hλ. Στ. Aγ. Nικ�λά�υ), AΓ.
ΠANTEΛEHMONAΣ: Πιπίν�υ 75 - A;αρνών, AMΠEΛOKHΠOI:
Δ�υκίσσης Πλακεντίας 18-20 (τ. Aμπελ�κήπων), BYPΩNAΣ:
Kαισαρείας και Δαρδανελλίων 17 (στάση Mανώλη) N. Eλ$ε-
τία, ΓAΛATΣI: Λεω�. Γαλατσί�υ 139 - Bείκ�υ, ΓOYΔI: Παπα-
διαμαντ�π�ύλ�υ - Δα$. Πίνδ�υ 52 (Πλ. Aγ. Θωμά),
EΛΛHNOPΩΣΩN: Γ. Bλά;�υ 63 (N. Ψυ;ικ�), KAIΣAPIANH:
Eθν. Aντίστασης 208, KAΛΛIΘEA: Aριστείδ�υ 92, (πλησί�ν
Aγ. Πάντων), KYΨEΛH: Σπετσών 126-128 και Σκ�πέλ�υ,
KENTPO: Θεμιστ�κλέ�υς 46 και Σ�λων�ς 13 OMONOIA: Zή-
νων�ς 6, ΠOΛYΓΩNO: Bώκ�υ 51 και Kρ�υα�έ (τέρμα τρ�λεϊ
Π�λυγών�υ).

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί:
KAΛΛIΘEA: Δα$άκη 12 (έναντι IKA), KOΛΩNOΣ: Λέν�ρμαν -
Aλε/ανδρείας 26 (Aγ. Kων/ν�ς), KYΨEΛH: I. Δρ�σ�π�ύλ�υ
135 (στ. Λυσσιατρεί�υ), Λ. AΛE+ANΔPAΣ: Λ. Aλε/άνδρας
119 (στάση IKA), N. KOΣMOΣ: Mπακνανά 42, ΠAΓKPATI: Σπ.
Mερκ�ύρη 22 (παρ. Γυμνασί�υ), POYΦ: Mεγ. Bασιλεί�υ 14 -
IKA Kεραμεικ�ύ (Στάση Kαμπά), ΣYNTAΓMA: B�υλής - Mη-
τρ�π�λεως, ΦIΛOΠAΠΠOY: Γεν. K�λ�κ�τρώνη 47.
¶EIPAIø™: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: Tραπε��ύντ�ς 38 Πλ. Eυ-
γενείας Eυγένεια, K�υταΐσι 23 (έναντι Eυαγγελιστρίας) Nε-
άπ�λη - Nίκαια, Kαραίσκ�υ 155 (εν. �ίκ�υ Nαύτ�υ) πλ. Tερ-
ψιθέας, Iων�ς Δραγ�ύμη 39 - 41 (πλ. Nεράιδα, απ� Θη$ών
113) Παλ. K�κκινιά, I. Θε�τ�κη 88 και Δημ. Pάλλη Aγ. Nεί-
λ�ς, Kαλλίπ�λη, Aτταλείας 233 (κάθετ�ς Π. Pάλλη) κ�ντά
στ�ν Aη Γιώργη Nίκαια, Aγ. Δημητρί�υ 151 και Kαπετάν Γέρ-
μα (εν. I. N. Aγ. Δημητρί�υ) Tαμπ�ύρια, Aγ. Eλευθερί�υ 132
(στάσις ΣΠENTZOY) Kαμίνια.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 12 μ.μ.: Mητρώ�υ
6 πλατεία Φρεαττύδ�ς - Φρεαττύδα, Π. Tσαλδάρη 159 και
Λα�δικείας Nίκαια, Παλαμηδί�υ 68 πε��δρ. (μετα/ύ Aρτεμη-
σί�υ και Aιτωλικ�ύ) Aγ. Σ��ία,  Mεγ. Aλε/άνδρ�υ 18 (πα-
ραλλ. T�α$έλλα �πισθεν συγκρ�τ. Pαλλεί�υ) Kαστέλλα.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: Aγ. Γε-
ωργί�υ 33, (κ�ντά στ�ν Aη Γιώργη K�ρυδαλλ�ύ) K�ρυδαλ-
λ�ς, Kαρα�λή - Δημητρί�υ 20 και Παπαναστασί�υ (πλ. Δη-
μαρ;ίας Kερατσινί�υ) Kερατσίνι, Πρα/ιτέλ�υς 85 και Eλ.
Bενι�έλ�υ 42.
AI°A§Eø: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: Eδέσσης 68 και Iκτίν�υ 1
(συνέ;εια Λακωνίας), Θεμιστ�κλέ�υς 49 – Aνω Aγ. Bαρ$ά-
ρα.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 11 μ.μ.: N. Δημαρ-
;εί�υ 28.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: Στρ. Kα-
ραϊσκάκη 44 - Kέντρ� Xαϊδαρί�υ.
¶EPI™TEPIOY: Aπ� 8 π.μ. έως 8 μ.μ.: Παν. Tσαλδάρη - K.
Bάρναλη 4.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως 11 μ.μ: Πεισάν-
δρ�υ 14 - Aνθ�ύπ�λη.

Aπ� 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και απ� 5 μ.μ. έως τ� πρωί: Σαρα-
νταπ�ρ�υ 59.

M. ™ABBATO

A£HNA: Eυαγγελισμ�ς, � Σισμαν�γλει�, �

Δημ�τικ�.
� Για κάθε επείγ�ν περιστατικ� και για τα

ε�ημερεύ�ντα ν�σ�κ�μεία στ� τηλέ�ων�
166.
¶EIPAIA™: T�άνει� τηλ. 4519.411.
OIKO™ NAYTOY: T�άνει� (Παθ�λ., Xει-
ρ�υργ., ΩPΛ., Γυναικ., O�θαλ., Oρθ�π.), �

Παναγία Oδηγήτρια (Xειρ�υργ., Παθ�λ., Kαρ-
δι�λ., Oρθ�π., O�θαλ.), � Tίμι�ς Σταυρ�ς (Γυ-
ναικ., Xειρ., Oρθ�π., ΩPΛ, Παθ�λ., Oυρ�λ.,
Kαρδ.), � Aγ. Eλένη (Παθ�λ., Kαρδι�λ.).

Για N�σ�κ�μεία και Kλινικές τ�υ IKA στ�
τηλέ�ων� 106, �πως και στα: IKA Aθήνας:
Πρώτες B�ήθειες: τηλ. 6467.811. IKA Πει-
ραιά: Πρώτες B�ήθειες: τηλ. 4131.280.

KYPIAKH ¶A™XA

A£HNA: Iππ�κράτει�, � Aμ. Φλέμιγκ, �

Παμμακάριστ�ς – 23.00.
¶EIPAIA™: Γενικ� Kρατικ� τηλ. 4915.061.
OIKO™ NAYTOY: ΓNN Πειραιά (Παθ�λ.,
Xειρ�υργ., ΩPΛ., Γυναικ., O�θαλ., Oρθ�π.), •
Θε�τ�κ�ς (Xειρ�υργ., Kαρδι�λ., Γυναικ., Πα-
θ�λ.), � Γιάγκ�υ (Παθ�λ., Xειρ�υργ., Oυ-
ρ�λ.), � Δραγίνη (Xειρ., Παθ�λ., Kαρδι�λ.).

Για N�σ�κ�μεία και Kλινικές τ�υ IKA στ�
τηλέ�ων� 106, �πως και στα: IKA Aθήνας:
Πρώτες B�ήθειες: τηλ. 6467.811. IKA Πει-
ραιά: Πρώτες B�ήθειες: τηλ. 4131.280.

¢EYTEPA

A£HNA: Λαϊκ�, � KAT, � Eρυθρ�ς Σταυ-
ρ�ς.
¶EIPAIA™: T�άνει� τηλ. 4519.411.
OIKO™ NAYTOY: T�άνει� (Παθ�λ., Xει-
ρ�υργ., ΩPΛ., Γυναικ., O�θαλ., Oρθ�π.),
�Kανακίδη (Xειρ�υργ., ΩPΛ., Γυναικ., Πα-
θ�λ.), � Zηλάκ�υ (Παθ�λ., Xειρ�υργ., Kαρ-
δι�λ., O�θαλ.), � Aγ. Φωτεινή (Παθ�λ., Kαρ-
δι�λ.).

Για N�σ�κ�μεία και Kλινικές τ�υ IKA στ�
τηλέ�ων� 106, �πως και στα: IKA Aθήνας:
Πρώτες B�ήθειες: τηλ. 6467.811. IKA Πει-
ραιά: Πρώτες B�ήθειες: τηλ. 4131.280.

TPITH

A£HNA: Γενικ� N�σ�κ�μ. Aθηνών, � Δημ�-
τικ�, � Aγία Eλένη, � 1� Θερ/ρι�, � 3�
Θερ/ρι�.

� Για κάθε επείγ�ν περιστατικ� και για τα
ε�ημερεύ�ντα ν�σ�κ�μεία στ� τηλέ�ων�
166.
¶EIPAIA™: Γενικ� Kρατικ� τηλ. 4915.061.
OIKO™ NAYTOY: T�άνει� (Παθ�λ., Xει-
ρ�υργ., ΩPΛ., Γυναικ., O�θαλ., Oρθ�π.), �

Kανακίδη (Xειρ�υργ., ΩPΛ., Γυναικ., Παθ�λ.),
� Zηλάκ�υ (Παθ�λ., Xειρ�υργ., Kαρδι�λ.,
O�θαλ.),  � Aγ. Φωτεινή (Παθ�λ., Kαρδι�λ.).

Για N�σ�κ�μεία και Kλινικές τ�υ IKA στ�
τηλέ�ων� 106, �πως και στα: IKA Aθήνας:
Πρώτες B�ήθειες: τηλ. 6467.811. IKA Πει-
ραιά: Πρώτες B�ήθειες: τηλ. 4131.280.

M. ™ABBATO

A¶O ¶EIPAIA: NAΪAΣ E�ΠPEΣ 07.30: Πά-
ρ�, Nά/�, I�, Θήρα, Aνά�η, Aστυπάλαια,
Aνά�η, Θήρα. KING MINOS 08.00: Hράκλει�.
MHΛOΣ E�ΠPEΣ 08.00: Kύθν�, Σέρι��, Σί�-
ν�, Mήλ�, Kίμωλ�, Φ�λέγανδρ�, Σίκιν�, I�,
Θήρα. NAΪAΣ II 08.00: Σύρ�, Tήν�, Mύκ�ν�.
ΣAMAINA 08.00: Σύρ�, Mύκ�ν�, Aγ. Kήρυκ�,
Kαρλ�$ασι, Bαθύ. E�ΠPEΣ OΛYMΠIA 08.00:
Πάρ�, Nά/�, I�, Θήρα. ΠOΣEIΔΩN E�ΠPEΣ
08.30: Σύρ�, Πάρ�, Nά/�, I�, Θήρα. AΠTEPA
09.00: Xανιά.  ANEMOΣ 12.00: Kύθν�, Σέρι-
��, Σί�ν�, Kίμωλ�, Mήλ�. IAΛYΣOΣ 14.00:
Πάτμ�, Λέρ�, Kάλυμν�, Kω, P�δ�. MIΛENA
16.00: Πάρ�, Nά/�, Πάτμ�, Λέρ�, Kάλυμν�,
Kω, P�δ�. AΓ. PAΦAHΛ 19.00: Xί�, Mυτιλήνη.
KANTIA 19.30: Hράκλει�. APKAΔI 20.00: Pέ-
θυμν�. KAZANTZAKHΣ 20.00: Hράκλει�.
POΔANΘH 20.15: Πάρ�, Nά/�, Θήρα.
POMIΛNTA 23.45: Πάρ�, Nά/�, Aγ. Kήρυκ�,
Kαρλ�$ασι, Bαθύ. MAPINA 23.45: P�δ�.

A¶O PAºHNA: SUPER FERRY 08.00:
Aνδρ�, Tήν�, Mύκ�ν�. BARI EXPRESS
13.00: Aνδρ�. ΠHNEΛOΠH A 17.00: Aνδρ�,
Tήν�, Mύκ�ν�. Για Mαρμάρι: Kαθημερινώς
(Tηλ. 0294-24.398, 28.666, 80.28.334). Για Kά-
ρυστ�: Kαθημερινώς. (Tηλ.: 0294-24398 –
32.42.797).

KYPIAKH ¶A™XA

A¶O ¶EIPAIA: MHΛOΣ E�ΠPEΣ 07.30:
Kύθν�, Σέρι��, Σί�ν�, Kίμωλ�, Mήλ�.
NAΪAΣ II 08.00: Σύρ�, Tήν�, Mύκ�ν�.
APIAΔNH 08.30: Σύρ�, Tήν�, Mύκ�ν�. AΓ.
PAΦAHΛ 16.00: Xί�, Mυτιλήνη. KING
MINOS 19.15: Hράκλει�. PEΘYMNO 19.30:
Hράκλει�. ΠPEBEΛH 19.30: Pέθυμν�.
AΠTEPA 20.00: Xανιά. POΔANΘH 20.15: Πά-
ρ�, Nά/�, Θήρα.

A¶O PAºHNA: Kανένα δρ�μ�λ�γι�.

¢EYTEPA

A¶O ¶EIPAIA: MAPINA 01.00: P�δ�.
POΔANΘH 01.00: P�δ�. NTAΛIANA 01.45:
Πάρ�, Nά/�, Kω. NAΪAΣ II 08.00: Σύρ�, Tήν�,
Mύκ�ν�. E�ΠPEΣ ΣANTOPINH 08.00: Πάρ�,
Nά/�, I�, Θήρα. ΠOΣEIΔΩN E�ΠPEΣ 08.30:
Πάρ�, Nά/�, I�, Θήρα. MHΛOΣ E�ΠPEΣ

13.00: Kύθν�, Σέρι��, Σί�ν�, Mήλ�, Kίμωλ�.
ΔHMHTPA 14.00: Σύρ�, Πάρ�, Nά/�, Πάτμ�,
Λέρ�, Kάλυμν�, Nίσυρ�, Tήλ�, Σύμη, P�δ�.
POΔOΣ 17.00: Kω, P�δ�. POMIΛNTA 17.00:
Πάρ�, Nά/�, Eύδηλ�, Kαρλ�$ασι, Bαθύ. B.
KOPNAPOΣ 19.00: Mήλ�, Aγ. Nικ�λα�, Ση-
τεία. MYTIΛHNH 19.00: Xί�, Mυτιλήνη.
ΘHΣEYΣ 19.00: M�νεμ$ασία, Aγ. Πελαγία,
Kαστέλλι. KING MINOS 19.15: Hράκλει�.
KANTIA 19.30: Hράκλει�. APKAΔI 19.30: Pέ-
θυμν�. AΠTEPA 20.00: Xανιά. ΘEOΦIΛOΣ
20.00: Mυτιλήνη. NAΪAΣ E�ΠPEΣ 20.00: Kύ-
θν�, Σί�ν�, Σέρι��, Kίμωλ�, Mήλ�, Φ�λ/δρ�,
Σίκιν�, Θήρα. 

A¶O PAºHNA: ΠHNEΛOΠH A 19.00:
Aνδρ�. BARI EXPRESS 08.00: Aνδρ�, Tήν�,
17.30: Aνδρ�, 22.30: Mύκ�ν�. SUPER FERRY
21.30: Σύρ�, Tήν�, Mύκ�ν�. Για Mαρμάρι:
Kαθημερινώς (Tηλ. 0294-24.398, 28.666,
80.28.334). Για Kάρυστ�: Kαθημερινώς. (Tηλ.:
0294-24398 – 32.42.797).

TPITH

A¶O ¶EIPAIA: NAΪAΣ II 08.00: Σύρ�, Tήν�,
Mύκ�ν�. IAΛYΣOΣ 13.00: Πάτμ�, Λέρ�, Kά-
λυμν�, Kω, P�δ�. NTAΛIANA 16.00: Kω, P�-
δ�, Xάλκη, Δια�άνι, Kάρπαθ�, P�δ�.
E�ΠPEΣ OΛYMΠIA 17.00: Πάρ�, Nά/�, I�,
Θήρα, Aνά�η. ΠATMOΣ 17.00: Kω, P�δ�.
ΣAMAINA 18.00: Σύρ�, Mύκ�ν�, Eύδηλ�,
Kαρλ�$ασι, Bαθύ. ΣAΠΦΩ 19.00: Xί�, Mυτι-
λήνη. KING MINOS 19.15: Hράκλει�.
KANTIA 19.30 Hράκλει�. APKAΔI 19.30: Pέ-
θυμν�. AΠTEPA 20.00 Xανιά.

A¶O PAºHNA: ΠHNEΛOΠH A 08.00:
Aνδρ�, Tήν�, Mύκ�ν�. BARI EXPRESS
13.00: Aνδρ�, Tήν�, Mύκ�ν�. SUPER FERRY
17.00: Aνδρ�, Tήν�, Mύκ�ν�. Για Mαρμάρι:
Kαθημερινώς (Tηλ. 0294-24.398, 28.666,
80.28.334). Για Kάρυστ�: Kαθημερινώς. (Tηλ.:
0294-24398 – 32.42.797).

H «Kαθημερινή» δεν ευθύνεται για
αλλαγές σε ώρες δρ�μ�λ�γίων. Kαλ�ν
είναι �σ�ι ενδια'έρ�νται να τα(ιδεύ-
σ�υν, να επικ�ινων�ύν και με τα Λιμε-
ναρ�εία Πειραιώς (τηλ.: 42.26.000 -
41.72.670) και Pα'ήνας (0294-22300).

AKPOΠOΛEΩΣ (Aκρ�π�λη, τηλ. 32.10.219, 32.14.172). Eυ-
ρήματα ανασκα�ών τ�υ ;ώρ�υ της Aκρ�π�λης. Γλυπτά
ε/αιρετικής τέ;νης. Kαθημ. 8 π.μ. - 5.30 μ.μ., Σα$.- Kυρ.
- αργίες 8.30πμ - 2.30μμ. Eίσ�δ�ς: 2.000 δρ;. Kυριακές-
αργίες: ελεύθερη είσ�δ�ς. 

APXAIAΣ AΓOPAΣ AΘHNΩN. (Στ�ά Aττάλ�υ, τηλ.
32.10.185). Eυρήματα ανασκα�ών της Aρ;αίας Aγ�ράς
Kαθημ. (εκτ�ς Δευτ.) 8.30 π.μ. - 3 μ.μ. Kυριακές: ελεύ-
θερη είσ�δ�ς. Eίσ�δ�ς: 1.200 δρ;., ��ιτ. 600 δρ;. 

APXAIOΛOΓIKO MOYΣEIO ΠEIPAIA (Xαρ. Tρικ�ύπη 31,
Πειραϊκή, τηλ. 45.21.598). Eυρήματα ανασκα�ών της
περι�;ής (4�ς αι.πX - ρωμαϊκά ;ρ�νια) Kαθημ. (εκτ�ς
Δευτ.) 8.30πμ - 2.45 μ.μ. Eίσ�δ�ς: 500 δρ;., άνω των 60
ετών 400 δρ;., ��ιτ. 300 δρ;., Kυριακές: ελεύθερη εί-
σ�δ�ς. 

BOPPE (Πάρ�δ�ς Διαδ. Kωνσταντίν�υ 4, Παιανία, τηλ.
66.42.520). Σύγ;ρ�νη �ωγρα�ική, γλυπτική και λαϊκή τέ-
;νη. Σα$. και Kυρ. 10πμ - 2μμ. Kαθημ. �ργανωμένα
γκρ�υπ ή σ;�λεία. Eίσ�δ�ς: 500 δρ;. 

BYZANTINO MOYΣEIO AΘHNΩN (Bασ. Σ��ίας 22, τηλ.
72.11.027). Bυ�αντινή και μετα$υ�αντινή τέ;νη. Kα-
θημ.(εκτ�ς Δευτ.) 8.30 π.μ. - 3 μ.μ. Eίσ�δ�ς: 500 δρ;. 

Γ.ΓOYNAPOΠOYΛOY (Γ�υναρ�π�ύλ�υ 6, Zωγρά��υ, τηλ.
77.77.601). T� σπίτι τ�υ �ωγρά��υ, �π�υ εκτίθενται 36
έργα τ�υ. Kαθημ. (εκτ�ς Δευτ.) 9 π.μ. - 1 μ.μ. και Tρ.,
Tετ., Πέμ. 5μμ - 7μμ. Eίσ�δ�ς ελεύθερη. 

ΓEΩPΓIOY & EΛENHΣ TΣAKYPOΓΛOY (Eστία Nέας Σμύρ-
νης, Πλ. Xρυσ�στ�μ�υ Σμύρνης, τηλ. 93.33.702,
93.31.231). Bυ�αντινή και μετα$υ�αντινή �ωγρα�ική,
νε�ελληνική �ωγρα�ική και γλυπτική. Aν�ικτ� Πεμ. και
Kυρ. 11πμ - 1μμ. Eίσ�δ�ς ελεύθερη. 

ΔHMOTIKH ΠINAKOΘHKH (Πειραιώς 51, τηλ. 32.43.022-3).
Περι�δικές εκθέσεις ελληνικής τέ;νης. Kαθημ. (εκτ�ς
Σα$. και απ�γ. Kυρ.) 9πμ - 1μμ και 5μμ - 8.30μμ. Eίσ�δ�ς
ελεύθερη.

EBPAΪKO MOYΣEIO THΣ EΛΛAΔOΣ (Aμαλίας 36, τηλ.
32.31.577 - 32.25.582). H ιστ�ρική π�ρεία τ�υ ελληνικ�ύ
ε$ραϊσμ�ύ. Kαθημ. (εκτ�ς Σα$.) 9πμ -1 μ.μ. Eίσ�δ�ς ε-
λεύθερη. 

EΘNIKH ΠINAKOΘHKH (Bασ. Kων/ν�υ 50, τηλ. 72.35.938,
72.35.857, 72.35.937). Eκθεση Συλλ�γής Kωστάκη- Pω-
σική Πρωτ�π�ρία. Mέρες και ώρες λειτ�υργίας : Δευτ.
& Tετ. 9πμ-9μμ, Πεμ., Παρ., Σα$. 9πμ-3μμ, Kυρ. 10πμ-
2μμ. Kάθε Tρίτη κλειστά. Tρ.) 9πμ - 3 μ.μ., Kυρ. 10πμ - 2
μ.μ. Eίσ�δ�ς: 1000 δρ;. Φ�ιτητές: 500 δρ;. 

EΘNIKO APXAIOΛOΓIKO MOYΣEIO (Πατησίων 44, τηλ.
8217.717). T� σημαντικ�τερ� μ�υσεί� αρ;αίας ελληνι-
κής τέ;νης στ�ν κ�σμ�. Δευτ. 12.30μ - 7μμ, Tρ. - Παρ.
8πμ - 7μμ, Σα$. - Kυρ. 8πμ - 3μμ. Eίσ�δ�ς: 2.000 δρ;., ά-
νω των 60 ετών 1500 δρ;, ��ιτ. δωρεάν, παιδιά έως 12
ετών δωρεάν. Kυριακές: ελεύθερη είσ�δ�ς. 

EΛEYΘEPIOY BENIZEΛOY (Πάρκ� Eλευθερίας, Bασ. Σ�-

�ίας πίσω απ� τ� άγαλμα Bενι�έλ�υ, τηλ. 72.24.238).
Πρ�σωπικά αντικείμενα τ�υ E.Bενι�έλ�υ, �ωτ�γρα�ικ�
υλικ� και ντ�κ�υμέντα. Bι$λι�θήκη. Kαθημ. 10πμ - 1μμ
και 6μμ - 8μμ, εκτ�ς Kυρ. απ�γ. και Δευτ. Eίσ�δ�ς ε-
λεύθερη.

EΛ. BENIZEΛOY - IΣTOPIKH MNHMH (Xρ. Λαδά 2, τηλ.
32.21.254). Eνθυμήματα και ιστ�ρικά ντ�κ�υμέντα για
τ�ν Bενι�έλ� και την επ�;ή τ�υ. Kαθημ. 9.30 π.μ. - 1
μ.μ., Σά$., Kυρ. κλειστ�. Eίσ�δ�ς ελεύθερη

EΛΛHNIKHΣ ΛAΪKHΣ TEXNHΣ - ΣYΛΛOΓH KEPAMIKHΣ B.
KYPIAZOΠOYΛOY (Παλι� τ�αμί, Πλ. M�ναστηρακί�υ,
τηλ. 32.42.066). Kεραμικά των αρ;ών τ�υ αιώνα Kαθημ.
(εκτ�ς Tρ.) 9.30 π.μ. - 2.30μ.μ. Eίσ�δ�ς: 400 δρ;. Kυρια-
κές: ελεύθερη είσ�δ�ς.

EΛΛHNIKHΣ ΠAIΔIKHΣ TEXNHΣ (K�δρ�υ 9, Πλάκα, τηλ.
33.12.621). Eργα �ωγρα�ικής παιδιών απ’ �λη την Eλλά-
δα. Eπισκέψεις σ;�λείων και εκπαιδευτικά πρ�γράμμα-
τα με τηλε�ωνική πρ�συνενν�ηση. Kαθημ. (εκτ�ς
Δευτ.) 10πμ - 2μμ, Kυρ. 11πμ - 2μμ. Eίσ�δ�ς: 200 δρ;
για τ�υς ενήλικες μ�ν�ν. 

EΛΛHNIKO ΠAIΔIKO MOYΣEIO (Kυδαθηναίων 14, Πλάκα,
τηλ. 33.12.995). Aκ�ύω και /ε;νώ, $λέπω και θυμάμαι,
κάνω και καταλα$αίνω... Δευτ., Παρ. 9.30πμ - 1.30μμ,
Tετ. 10πμ - 7μμ, Σα$. - Kυρ. 10πμ.-2μμ. Kλειστά: Tρ.,
Πεμ. Eίσ�δ�ς ελεύθερη.

EΛΛHNIKΩN ΛAΪKΩN MOYΣIKΩN OPΓANΩN (Δι�γέν�υς
1-3, Πλ. Aέρηδων, Πλάκα, τηλ. 32.50.198). H Συλλ�γή
τ�υ Φ�ί$�υ Aνωγειαννάκη. M�υσικά �ργανα απ� �λες
τις περι�;ές της Eλλάδας. Kαθημ. (εκτ�ς Δευτ.) 10πμ -
2μ.μ., Tετ.: 12μ - 6 μ.μ. Eίσ�δ�ς ελεύθερη.

EΠIΓPAΦIKO MOYΣEIO (T�σίτσα 1, τηλ. 82.17.637). Kαθημ.
(εκτ�ς Δευτ.) 8.30πμ - 3μμ. Eίσ�δ�ς ελεύθερη. 

ΘEATPIKO MOYΣEIO (Eταιρία Eλλήνων Θεατρικών Συγ-

γρα�έων, Aκαδημίας 50, τηλ. 36.29.430). Φωτ�γρα�ίες
ηθ�π�ιών και παραστάσεων, κ�στ�ύμια, μακέτες σκη-
ν�γρα�ιών, α�ίσες, πρ�σωπικά αντικείμενα διάσημων
ηθ�π�ιών, πρ�σωπ�γρα�ίες, πρ�τ�μές, κ.ά. Kαθημ. (ε-
κτ�ς Σα$., Kυρ.) 9πμ - 2.30 μ.μ. 

IΣTOPIAΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ ENΔYMAΣIAΣ (Δημ�κρίτ�υ 7,
K�λωνάκι, τηλ. 36.29. 513). Παραδ�σιακές ενδυμασίες
απ� τις συλλ�γές τ�υ Λυκεί�υ των Eλληνίδων. Δευτ.,
Tετ., Παρ. 10πμ - 1μμ. Eίσ�δ�ς ελεύθερη. 

IΣTOPIKO EΘNIKO MOYΣEIO (Παλαιά B�υλή, Σταδί�υ και
K�λ�κ�τρώνη, τηλ. 3237.617). Aντικείμενα Φραγκ�κρα-
τίας, Eνετ�κρατίας και T�υρκ�κρατίας, κειμήλια τ�υ
’21, σ;έδια περιηγητών, �πλα, ενθύμια Oθωνα, Γεωργί-
�υ A’, Kρητικ�ύ Aγώνα, Bαλκανικών Π�λέμων, Mικρα-
σιατικής Kαταστρ��ής, Π�λέμ�υ 1940-’41, λα�γρα�ική
συλλ�γή, κ.ά. Kαθημ. (εκτ�ς Δευτ.) 9πμ -1.30 μ.μ.. Eίσ�-
δ�ς: 500 δρ;., ��ιτ. 200 δρ;. Kυρ.: είσ�δ�ς ελεύθερη. 

IΣTOPIKO ΛAOΓPAΦIKO MOYΣEIO ΔHMOY AMAPOYΣIOY
(Παν. Kυριακ�ύ 10, Mαρ�ύσι, τηλ. 61.28.538). Kαθημ. (ε-
κτ�ς Σα$.) 10πμ - 1μμ. Δευτ. και Πεμ. λειτ�υργεί και α-
π�γευμα (6μμ-8μμ). Kυριακές 11πμ - 1μμ. Eλεύθερη εί-
σ�δ�ς.

KANEΛΛOΠOYΛOY(Θεωρίας και Παν�ς 12, Πλάκα, τηλ.
32.12.313). Kλειστ� λ�γω επισκευών.

KATINAΣ ΠA�INOY (Θ�υκυδίδ�υ 13, Πλάκα, τηλ.
32.21.335). Πρ�σωπικά αντικείμενα της μεγάλης τραγω-
δ�ύ, κ�στ�ύμια, τ� $ρα$εί� Oσκαρ και πλήθ�ς �ωτ�-
γρα�ιών. Tετ. και Παρ. 11πμ - 1μμ. Eίσ�δ�ς ελεύθερη.

KENTPO ΛAΪKHΣ TEXNHΣ KAI ΠAPAΔOΣHΣ (Aγγ. Xατ�η-
μι;άλη, Πλάκα, τηλ. 32.43.987). Eίδη λαϊκής τέ;νης απ�
τις συλλ�γές της Aγγελικής Xατ�ημι;άλη π�υ έ�ησε και
δ�ύλεψε σ’ αυτ� τ� σπίτι, έργ� τ�υ αρ;ιτέκτ�να Aριστ.
Zά;�υ. Tρ., Πέμ., 9 π.μ. - 9 μ.μ., Tετ., Παρ., Σά$. 9-1 και 5-

9 μ.μ. Kυρ. 9-1 μ.μ. Kλειστ� Δευτ. και Kυρ. απ�γευμα.
Eίσ�δ�ς ελεύθερη. 

KENTPO MEΛETΩN AKPOΠOΛEΩΣ (Mακρυγιάννη 2-4,
τηλ. 92.39.186, 92.39.381). Aντίγρα�α απ� τα γλυπτά
τ�υ Παρθενώνα, μακέτες της ιστ�ρίας, κατασκευής και
των αναστηλωτικών έργων τ�υ Bρά;�υ, πήλινες κερα-
μώσεις της αθηναϊκής Aκρ�π�λης. Kαθημ. 9πμ -
2.30μ.μ. Eίσ�δ�ς ελεύθερη.

KENTPO ΣKITΣOY (Kων. Παλαι�λ�γ�υ 8, Πλ. Bάθης, τηλ.
52.25.112) Eκθεση σκίτσων, κ�μικς και γελ�ι�γρα�ιών.  

KEPAMEIKOY (Aρ;. ;ώρ�ς Kεραμεικ�ύ, Eρμ�ύ 148, τηλ.
34.63.552). Eυρήματα των ανασκα�ών τ�υ νεκρ�τα�εί-
�υ τ�υ Kεραμεικ�ύ. Kαθημ. (εκτ�ς Δευτ.) 8.30 π.μ. -
3.00 μ.μ. Eίσ�δ�ς: 500 δρ;., ��ιτ. 300δρ;., άνω των 60
ετών 400δρ;. Kυριακές (απ� Πειραιώς): είσ�δ�ς ελεύ-
θερη 

KOΣMHMATOΣ - HΛIAΣ ΛAΛAOYNHΣ (Kαλλισπέρη 12 &
Kαρυάτιδων, Aκρ�π�λη, τηλ. 92.21.044, 92.27.260). H ι-
στ�ρία τ�υ κ�σμήματ�ς μέσα απ� τα σ;έδια τ�υ H. Λα-
λα�ύνη. Eργαστήρι ;ρυσ�;�ϊας, $ι$λι�θήκη. Kαθημ. (ε-
κτ�ς Tρ.) Δευτ. & Tετ. 9πμ - 9μμ., Πεμ., Παρ., Σα$. 9πμ-
3μμ, Kυρ. 10πμ-3μμ. Eίσ�δ�ς: 800 δρ;., ��ιτ. - ηλικ. 500
δρ;. - Tετ. μετά 3μμ. είσ�δ�ς ελεύθερη. 

KYKΛAΔIKHΣ KAI APXAIAΣ TEXNHΣ (Nε��ύτ�υ Δ�ύκα 4,
K�λωνάκι, τηλ. 72.28.321-3). T� μ�ναδικ� στ�ν κ�σμ�
μ�υσεί� κυκλαδικής τέ;νης. Eιδώλια, αγγεία, κεραμικά,
;άλκινα αντικείμενα και έργα τέ;νης. Kαθημ. (εκτ�ς Tρ.
και Kυρ.) 10πμ - 4μμ, Σα$. 10πμ - 3μμ. Eίσ�δ�ς: 400
δρ;., ��ιτ. - ηλικ. 200 δρ;, Σα$.: ελεύθερη είσ�δ�ς. 

KYKΛAΔIKHΣ KAI APXAIAΣ TEXNHΣ - NEA ΠTEPYΓA
(Mέγαρ� Σταθάτ�υ, Bασ. Σ��ίας και Hρ�δ�τ�υ 1, τηλ.
72.28.321-3). Σ;έδια και αυθεντικά έπιπλα τ�υ Tσίλλερ,
αντίγρα�α αρ;αίων ελληνικών επίπλων των κλασικών
;ρ�νων σ;εδιασμένα απ� τ�ν συλλέκτη Mι;αήλ Bλα-
στ�, καθώς και έργα αρ;αίας ελληνικής τέ;νης απ� την
3η π.X. ;ιλιετία ώς τ�ν 1� μ.X. αιώνα. Kαθημ. (εκτ�ς Tρ.
και Kυρ.) 10πμ -4 μ.μ., Σά$. 10πμ - 3μμ., Eίσ�δ�ς: 400
δρ;., ��ιτ.200 δρ;.

ΛAΪKHΣ TEXNHΣ (Kυδαθηναίων 17, Πλάκα, τηλ.
32.29.031). Eκθέματα απ� �λη την Eλλάδα. Eργα Θε�-
�ιλ�υ. Kαθημ. (εκτ�ς Δευτ.) 10πμ. - 2μμ. Eίσ�δ�ς: 400
δρ;. Kυριακές: είσ�δ�ς ελεύθερη.

MAPIKAΣ KOTOΠOYΛH (Παναγ�ύλη 14, Zωγρά��υ, τηλ.
77.03.713).Δημ�τικ� μ�υσεί� με σύγ;ρ�νη ελληνική �ω-
γρα�ική απ� τη συλλ�γή Kώστα Iωαννίδη. Kαθημ. 10πμ
- 1 μμ., 6μμ - 9 μμ., Σα$. - Kυρ. 10πμ - 2μμ Eίσ�δ�ς ε-
λεύθερη.

MOYΣEIO ΓOYΛANΔPH ΦYΣIKHΣ IΣTOPIAΣ (Λε$ίδ�υ 13,
Kη�ισιά, τηλ. 80.86.405, 80.15.870) Tμήματα: $�τανικ�,
�ω�λ�γικ�, παλαι�ντ�λ�γικ�, γεω�λ�γικ�. Kαθημ. (ε-
κτ�ς Δευτ. - Παρ.) 9πμ - 2μμ. Eίσ�δ�ς 500δρ;., ��ιτ.,
μαθ. 100δρ;. 

MOYΣEIO IΣTOPIAΣ ΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNΩN (Θ�λ�υ 5

και Kλεψύδρας, Πλάκα, τηλ. 32.40.861). Eκθέματα απ�
την ιστ�ρία τ�υ Πανεπιστημί�υ Aθηνών στ� κτίρι� �-
π�υ λειτ�ύργησε τ� πρώτ� Πανεπιστήμι�, 1837-1841.
Δευτ. - Tετ. 5μμ - 9μμ, Tρ., Πεμ., Παρ. 9.30πμ - 2.30μμ,
Σα$$ατ�κύριακα κλειστ�. Eίσ�δ�ς ελεύθερη.

MOYΣEIO THΣ ΠOΛEΩΣ TΩN AΘHNΩN / BOYPOY-
EYTA�IA (Παπαρρηγ�π�ύλ�υ, Πλ. Kλαυθμών�ς, τηλ.
32.46.164). Aναπαράσταση της Aθήνας της επ�;ής τ�υ
Oθωνα μέσα απ� π�λύτιμα κειμήλια, σ’ ένα ιστ�ρικ�
σπίτι 160 ετών. Δευτ., Tετ., Παρ., Σα$. 9πμ - 1.30μμ. Eί-
σ�δ�ς: 400 δρ;. 

MΠENAKH (Bασ. Σ��ίας και K�υμπάρη 1, τηλ. 36.11.617).
Kλειστ� λ�γω ρι�ικής ανακαινίσεως. 

MΠENAKH - ΠINAKOΘHKH N. XATZHKYPIAKOY - ΓKIKA
(Kριε�ώτ�υ 3, τηλ. 36.26.266). Eργα, ταπισερί και $ι$λία
τ�υ Nίκ�υ Xατ�ηκυριάκ�υ-Γκίκα, σε αίθ�υσες τ�υ σπιτι-
�ύ τ�υ. Kαθημ. (εκτ�ς Tρ.) 10 πμ -2 μμ. Eίσ�δ�ς: 200
δρ;. 

NAYTIKO (Oρμ�ς Φρεαττύδ�ς, Mαρίνα Zέας, τηλ.
45.16.264, 45.16.822). H δραστηρι�τητα των Eλλήνων
στη θάλασσα απ� τ�υς πρ�ϊστ�ρικ�ύς ;ρ�ν�υς μέ;ρι
σήμερα. Kαθημ. (εκτ�ς Δευτ.)  9πμ - 1.30μμ. / Kυρ. 9πμ -
1μμ. Eίσ�δ�ς: 300 δρ;. 

ΠIEPIΔH (Bασ. Γεωργί�υ 29, Γλυ�άδα, τηλ. 89. 80. 166).
Iδιωτική συλλ�γή έργων τέ;νης Kυπρίων και Eλλήνων
καλλιτε;νών. Kαθημ. 11πμ - 9μμ. Eλεύθερη είσ�δ�ς. 

ΠOΛEMIKO MOYΣEIO (Pι�άρη & Bασ. Σ��ίας, τηλ.
72.90.543). Kειμήλια, �λπα και ενθυμήματα απ� τ�υς α-
γώνες των Eλλήνων. Kαθημ. (εκτ�ς Δευτ.) 9πμ - 2μμ.
Eίσ�δ�ς ελεύθερη.

ΣIΔHPOΔPOMΩN (Σιώκ�υ 4 και Λι�σίων 301, τηλ.
52.46.580). H ιστ�ρία των ελληνικών σιδηρ�δρ�μων.
Tετ. 5μμ - 8μμ, Παρ. - Σα$. - Kυρ. 9πμ - 1μμ. Eίσ�δ�ς ε-
λεύθερη.

ΣKHNOΓPAΦIAΣ ΠANOY APABANTINOY (Aγ. Kωνσταντί-
ν�υ 2, Πειραιάς, τηλ. 41.22.339). Mακέτες, κ�στ�ύμια,
�ωγρα�ική τ�υ Πάν�υ Aρα$αντιν�ύ. Δευτ.- Tρ. - Tετ.
4μμ - 8μμ, Πεμ. - Παρ. 9πμ - 2μμ. Eίσ�δ�ς ελεύθερη.

ΣΠAΘAPEIO - ΘEATPOY ΣKIΩN (Bασ. Σ��ίας και Δημ.
Pάλλη, Πλ. Kασταλίας, Mαρ�ύσι, τηλ. 61.27.206,
61.27.245). H ιστ�ρία τ�υ Θεάτρ�υ Σκιών $ασισμένη
στη συλλ�γή τ�υ Eυγένι�υ Σπαθάρη. Kαθημερινά (ε-
κτ�ς Δευτέρας) 10πμ-1.30μμ. Tετ., Σα$. και Kυρ. και α-
π�γεύματα 5.30-8.30μμ.

TΣAPOYXH (Πλ�υτάρ;�υ 28, Mαρ�ύσι, τηλ. 80.62.637).
Eργα τ�υ Γιάννη Tσαρ�ύ;η στ� ωραί� περι$άλλ�ν τ�υ
μαρ�υσιώτικ�υ σπιτι�ύ. Kαθημ. (εκτ�ς Tρ.) 9πμ - 2μμ.
Eίσ�δ�ς 200 δρ;., ��ιτ. 100 δρ;., μαθητές δωρεάν. 

ΦIΛOTEΛIKO (Φωκιαν�ύ 2, Στάδι�, τηλ. 75.19.066). H ιστ�-
ρία των ελληνικών τα;υδρ�μείων και η ανάπτυ/η τ�υ
�ιλ�τελισμ�ύ. Kαθημ. 8πμ - 2μμ, Δευτ. - Tετ. 5μμ - 8μμ.
Σα$. - Kυρ. κλειστά. Eίσ�δ�ς ελεύθερη.

Oρισμένα M�υσεία θα παραμείν�υν κλειστά
την ημέρα τ�υ Πάσ�α. Aυτά είναι:

EΘNIKH ΠINAΛOΘHKH, κλειστή απ� Mεγάλη Tετάρτη,
9/4 ώς 24/4.

Aρ�αι�λ�γικ� M�υσεί�: Kλειστ� Mεγ. Σά$$ατ�, Kυρια-
κή τ�υ Πάσ;α. Aν�ι;τ� τη Δευτέρα 15/4 απ� τις 8.30
ώς τις 3.

Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�, απ� Mεγ. Παρασκευή 12/4 ώς
Tρίτη 16/4 κλειστ�.

Π�λεμικ� M�υσεί�, κλειστ� απ� M. Παρασκευή ώς 15/4.
M�υσεί� Aκρ�π�λης, κλειστ� μ�ν�ν την Kυριακή τ�υ

Πάσ;α.
Bυ;αντιν� M�υσεί�, Πάσ;α και Δευτέρα, 14, 15 κλει-

στ�.
M�υσεί� και Kέντρ� Mελέτης τ�υ Eλληνικ�ύ Θεάτρ�υ:

κλειστ� απ� M. Πέμπτη 11/4 ώς 16/4.

M�υσεί� Γιάννη Σπυρ�π�υλ�υ, κλειστ� απ� 11 ώς 16/4.
M�υσεί� Γιάννη Tσαρ�ύ�η, κλειστ� M. Παρασκευή 12/4,

Πάσ;α 14 και Δευτέρα 15/4.
Πινακ�θήκη Z�υμπ�υλάκη Kριε�ώτ�υ 7, Πάσ;α, Δευτέ-

ρα 15/4 κλειστά πλατεία K�λωνακί�υ, M. Σά$$ατ�,
Πάσ;α, Δευτέρα κλειστ�.

Γκαλερί Iλεάνα T�ύντα, κλειστά απ� M. Πέμπτη 11/4 ώς
16/4.

Iδρυμα ΔEΣTE, Συλλ�γή Δάκη Iωάνν�υ, στην A.Σ.K.T.,
στ� «Eργ�στάσι�», Πειραιώς 256 στ�ν Tαύρ�, θα πα-
ραμείνει κλειστή  M. Σά$$ατ� 13, Kυριακή τ�υ Πάσ;α
14 και Δευτέρα 15/4.
Oσ� για τ� M�υσεί� Mπενάκη, αυτ�, λ�γω των έρ-

γων επισκευών είναι κλειστ� εδώ και δύ� ;ρ�νια, άρα
παραμένει κλειστ�!
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A£HNA™
A' ΠPOBOΛHΣ

AABOPA NESCAFE* (Tέρμα Iππ	κράτ	υς, τηλ.
6423271 - 6462253) Air Condition
O τα�υδρ�μ	ς (κωμωδ. K) 6.40-8.50-11.00 μ.μ.
ABANA AΣΣOΣ-ONTEON* (Λ. Kη�ισίας 234, 6715905)
M	ντέλ	 για ��ν	 (περιπ. A) 6.00-8.30-11.00 μ.μ.
AGORA* (Kη�ισίας 10-12, Mαρ	ύσι, τηλ. 6825414-
6825977)
Λ	γική και ευαισθησία 5.40-8.20-11.00 μ.μ.
AEΛΛΩ (Πατησίων, 8214675, Dolby Digital)
Kα�ίν	 (περιπ. A) Σάρ	ν Στ�	υν 7.00-10.30 μ.μ.
AΘHNA (A�ύδ	υ 93, Aνω Iλίσια, τηλ. 7792568)
Aσυμ�ί�αστη γενιά (περιπ.) 6.30-8.30-10.30 μ.μ.
AΘHNA* (Πατησίων, Στάση Aγγελ	π	ύλ	υ τηλ.
8233149)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
5.30-7.20-9.10-11.00 μ.μ., 5.30-7.20 μ.μ. μεταγλωτ.,
9.10-11.00 μ.μ. με υπ�τ. Kυριακή 11.30 π.μ.
AΘHNAION NESCAFE* (Tέρμα Aμπελ	κήπων, τηλ.
7782122, Stereo Digital Air Codnition)
T	 νησί των κ	υρσάρων (περιπ.) 6.00-8.30-11.00 μ.μ
AIΓΛH* (Oδ�ς Kύπρ	υ  57, πλ. Eσπερίδων, Γλυ�άδα,
τηλ. 8982929, Aircondition)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
5.30-7.20-9.10-11.00 μ.μ., 5.30-7.20 μ.μ. μεταγλωτ.,
9.10-11.00 μ.μ. με υπ�τ.
AΛE�ANΔPA* (Kαλλιθέα, τηλ. 9560306)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
5.30-7.20-9.10-11.00 μ.μ., 5.30-7.20 μ.μ. μεταγλωτ.,
9.10-11.00 μ.μ. με υπ�τ.
AΛE�ANΔPA NESCAFE* (Πατησίων OTE, τηλ.
8219298-8832666) Air Condition
Λ	γική και ευαισθησία 5.40-8.20-11.00 μ.μ.
AΛOH* (Aγ. Λ	υκάς - Πατησίων Iακω�άτων 25, τηλ.
2286978-2237660) 
Underground 7.30-10.30 μ.μ.
AΛΦABIΛ–BAR CINEMA* (T. Mαυρ	μ., τηλ. 6460521) 
Safe 6.40-8.50-11.00 μ.μ.
AMΠEΣE* (`Oδ�ς B	υλιαγμένης, τηλ. 9011063)
Σαπ	υν�πετρα (K) 6.20-8.20-10.20 μ.μ. Δευτέρα Tέσσερα
δωμάτια (K) 6.20-8.20-10.20 μ.μ.
ANΔOPA* (Σε�αστ	υπ�λεως 117, Πλ. Eρυθ. Σταυρ	ύ
τηλ. 6480796-6498631) 
Σαπ	υν�πετρα (K) 6.30-8.30-10.30 μ.μ. Δευτέρα
Underground 7.00-10.10 μ.μ.

ANEΣIΣ* (T. Aμπελ	κήπων τηλ. 7782316) 
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
5.30-7.20-9.10-11.00 μ.μ., 5.30-7.20 μ.μ. μεταγλωτ.,
9.10-11.00 μ.μ. με υπ�τ.
ANNA NTOP* (Γλυ�άδα, τηλ. 8946617)
Λ	γική και ευαισθησία 5.40-8.20-11.00 μ.μ.
AΠOΛΛΩN RENAULT (Oδ�ς Σταδί	υ, τηλ. 3236811,
Dolby Digital Air Condition, Πάρκινγκ Oμήρ	υ 12)
Λ	γική και ευαισθησία 5.10-7.50-10.30 μ.μ.
ART STUDIO PIAGGIO* (Πλ. Aμερικής, τηλ. 8653300)
Aναμείνατε στ	 ακ	υστικ� σας (κωμωδ. K) 7-9-11 μ.μ.
AΣTEPIA AΣΣOΣ ONTEON* (Kη�ισίας 334, τηλ. 6208521)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
5.00-6.50-8.40-10.30 μ.μ., 5.00-6.50 μ.μ. μεταγλωτ.,
8.40-10.30 μ.μ. με υπ�τ.
AΣTOP NESCAFE* (Oδ�ς Σταδί	υ, τηλ. 3231297)
Eνταση (περιπ.) Aλ Πατσίν	 7.00-10.15 μ.μ.
AΣTPON* (Tέρμα Aμπελ	κήπων, 6922614, SR)
Braveheart (περιπ. K) 3.40-7.00-10.15 μ.μ 
AΣTY* (Oδ�ς K	ραή, τηλ. 3221925)
H πι	 �μ	ρ�η ηλικία 6.00-8.10-10.20 μ.μ.
ATΛANTIΣ¨* (Λεω�. B	υλιαγμένης Πλ. Kαλ	γήρων,
τηλ. 9711511)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
4.50-6.40-8.30-10.20 μ.μ., 4.50-6.40 μ.μ. μεταγλωτ.,
8.30-10.20 μ.μ. με υπ�τ.
ATTAΛOΣ* (Nέα Σμύρνη, τηλ. 9331280,SR)
Λ	γική και ευαισθησία 5.40-8.20-11.00 μ.μ.
ATTIKA AΣΣOΣ ONTEON 1* (Πλατεία Aμερικής, τηλ.
8674252 - 8674078)
M	ντέλ	 για ��ν	 (περιπ. A) 6.15-8.40-11.05 μ.μ.
ATTIKA AΣΣOΣ ONTEON 2* (Πλατεία Aμερικής, τηλ.
8674252 - 8674078)
Θα �ήσω 6.15-8.40-11.00  μ.μ.
ATTIKON RENAULT* (Oδ�ς Σταδί	υ, τηλ. 3228821
Dolby Digital Air Condition, Πάρκινγκ Oμήρ	υ 12)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
5.00-6.50-8.40-10.30 μ.μ., 5.00-6.50 μ.μ. μεταγλωτ.,
8.40-10.30 μ.μ. με υπ�τ. Kυριακή 11.30 π.μ.
AΦAIA* (Kαλλιθέα, τηλ. 9595534)
A�ήν	ντας τ	 Λας Bέγκας 6.20-8.40-11.00 μ.μ
AXIΛΛEYΣ* (Πατησίων 177, τηλ. 8656355)
Braveheart (περιπ. K) 6.45-10.15 μ.μ 
ΓAΛA�IAΣ  PHILLIP MORRIS* (Aρ�ή Λεω�. Mεσ	γείων
- Aμπελ�κηπ	ι, τηλ. 7773319, SR-Air Condition, Digital)
Λ	γική και ευαισθησία 5.40-8.20-11.00 μ.μ.
ΓΛYΦAΔA (Zέππ	υ και #εν	�ώντ	ς Γλυ�άδα, τηλ.
9650318 Dolby Digital) 

Kα�ίν	 (περιπ. A) Σάρ	ν Στ�	υν 3.30-7.00-10.30 μ.μ.
ΔANAOΣ* (Λεω�. Kη�ισίας - Παν�ρμ	υ, τηλ. 6922655.
Διαθέτει πάρκινγκ)
Tέσσερα δωμάτια (κωμωδ.) 7-9-11 μ.μ.
ΔIANA (Hλεκτ. Σταθμ�ς Mαρ	ύσι, τηλ. 8028587, Dolby
Stereo)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
5.00-6.50-8.40-10.30 μ.μ., 5.00-6.50 μ.μ. μεταγλωτ.,
8.40-10.30 μ.μ. με υπ�τ.
EΛΛH* (Oδ�ς Aκαδημίας, τηλ. 3632789)
A�ήν	ντας τ	 Λας Bέγκας 5.40-8.00-10.20 μ.μ.
EMΠAΣΣY-Heineken* (Πατρ. Iωακείμ 5, K	λωνάκι, τηλ.
7220903, S.R.)
Kα�ίν	 (περιπ. A) Σάρ	ν Στ�	υν 7.00-10.30 μ.μ.
ETOYAΛ* (Πλατεία Δα�άκη, Kαλλιθέα, τηλ. 9510042 -
9592611,Condition)
Kα�ίν	 (περιπ. A) Σάρ	ν Στ�	υν 7.00-10.30 μ.μ.
EYA (Eμπεδ	κλέ	υς 121 Παγκράτι, Aγ. Aρτέμι	ς, τηλ.
7640509)
Braveheart (περιπ. K) 7.00-10.15 μ.μ.
ZINA* (Λεω�. Aλε%άνδρας, στάση Σ�νια, τηλ. 6422714)
Tέσσερα δωμάτια (κωμωδ.) 7-9-11 μ.μ.
IΛION* (Tρ	ίας Πατησίων, Στάση Aγγελ	π	ύλ	υ, τηλ.
88.10.602)
A�ήν	ντας τ	 Λας Bέγκας 6.20-8.40-11.00 μ.μ
INTEAΛ (Πανεπ/μί	υ 46, τηλ. 38.26.720, Dolby Digital.
T	 GLENFIDDICH παρ	υσιά&ει)
Tέσσερα δωμάτια (κωμωδ.) 6.10-8.25-10.40 μ.μ.
INTEAΛ MAPOYΣI* (Λεω�. Kη�ισίας 215, τηλ.
61.29.169)
Tέσσερα δωμάτια (κωμωδ.) 6.20-8.20-10.20 μ.μ.
KAΛYΨΩ* (Δημ. Σταδί	υ - Kαλυψ	ύς Kαλλιθέα, τηλ.
9510950-9510909)
M	ντέλ	 για ��ν	 (περιπ. A) 6.00-8.30-11.00 μ.μ.
KINHMATOΓPAΦIKH ΛEΣXH ETAIPEIAΣ EΛΛHNΩN
ΣKHNOΘETΩN (T	σίτσα 11, τηλ. 82.23.205)
Kλειστ� λ�γω ε	ρτών
KOPONET (Oδ�ς Φρύνης, Παγκράτι, 72.64.767-
90.29.964, Dolby Surround GB)
T	 νησί των κ	υρσάρων (περιπ.) 5.30-8.00-10.30 μ.μ
MAPΓAPITA* (Πλατεία Δα�άκη, Kαλλιθέα, τηλ. 9568370)
Σαπ	υν�πετρα (K) 8.45-10.45μ.μ. Δευτέρα Tέσσερα δωμά-
τια (K) Ωρες 7-9-11 μ.μ.
MAPOYΣI AΣΣOΣ ONTEON 1* (Λεω�. Kη�ισίας 215,
Mαρ	ύσι, τηλ. 61.28.993, Air Condition)
T	 νησί των κ	υρσάρων (περιπ.) 5.00-7.45-10.20 μ.μ
MAPOYΣI AΣΣOΣ ONTEON 2* (Λεω�. Kη�ισίας 215,
Mαρ	ύσι, τηλ. 61.28.993, Air Condition)
Kα�ίν	 (περιπ. A) Σάρ	ν Στ�	υν 6.15-9.45 μ.μ. Aπ�-
γευμα 4.15 μ.μ. Mπέιμπ τ	 �ωηρ� γ	υρ	υνάκι
METAΛION* (Παγκράτι, τηλ. 7511515)
Kα�ίν	 (περιπ. A) Σάρ	ν Στ�	υν 6.10-9.40 μ.μ.
METPOΠOΛITAN* (Λ. B	υλιαγμένης, Πλατ. Kαλ	γή-
ρων, τηλ. 9706010)
T	 νησί των κ	υρσάρων (περιπ.) 5.10-7.50-10.20 μ.μ
MΠPONTΓOYAIH* (Πατησίων - Aγ. Mελετί	υ, τηλ.
8620232)
Tέσσερα δωμάτια (K) 7-9-11 μ.μ.
NANA* (Oδ�ς B	υλιαγμένης, τηλ. 9711285, Digital)
Kα�ίν	 (περιπ. A) Σάρ	ν Στ�	υν 6.10-9.40 μ.μ.
NIPBANA* (Λεω�. Aλε%άνδρας, τηλ. 646998)
Kα�ίν	 (περιπ. A) Σάρ	ν Στ�	υν 7.00-10.30 μ.μ.
OΠEPA AΣΣOΣ ONTEON 1* (Oδ�ς Aκαδημίας 57, τηλ.
3622683)
Θα �ήσω 5.30-8.00-10.25 μ.μ.
OΠEPA AΣΣOΣ ONTEON 2* (Oδ�ς Aκαδημίας 57, τηλ.
3622683)
M	ντέλ	 για ��ν	 (περιπ. A) 5.25-7.50-10.20 μ.μ.
OPΦEYΣ (Aρτέμων	ς 57 - Aγ. Iωάννης B	υλιαγμένης
Tηλ. 9019724 Dolby Surround)
Θα �ήσω 6.00-8.20-10.30 μ.μ.
OΣKAP* (A�αρνών 330, Kάτω Πατήσια, τηλ. 2281563)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
5.30-7.20-9.10-11.00 μ.μ., 5.30-7.20 μ.μ. μεταγλωτ.,
9.10-11.00 μ.μ. με υπ�τ.
ΠAΛAΣ* (Παγκράτι,  τηλ. 7515434)
A�ήν	ντας τ	 Λας Bέγκας 5.45-8.05-10.25 μ.μ.
ΠAΛΛAΣ* (Oδ�ς B	υκ	υρεστί	υ, τηλ. 3224434, Air
Condiition)
Oι άθλι	ι 7.00-10.45 μ.μ.
ΠΛAZA* (Λεω�. Kη�ισίας, Φλ�κα, τηλ. 6921667-
6917722) Air Condition
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)

5.30-7.20-9.10-11.00 μ.μ., 5.30-7.20 μ.μ. μεταγλωτ.,
9.10-11.00 μ.μ. με υπ�τ.
ΠTI ΠAΛAI* (Bασ. Γεωργί	υ B΄ Pι&άρη, τηλ. 7291800-
7243707)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
5.00-6.50-8.40-10.30 μ.μ., 5.00-6.50 μ.μ. μεταγλωτ.,
8.40-10.30 μ.μ. με υπ�τ.
PAΔIO ΣITY AΣΣOΣ-ONTEON* (Πατησίων Στάση Λυσ-
σιατρεί	, τηλ. 8674832). Διαθέτει πάρκινγκ Kέας - Πα-
τησίων
T	 νησί των κ	υρσάρων (περιπ.) 6.00-8.30-11.00 μ.μ
ΣOΦIA* (Aργυρ	ύπ	λη, τηλ. 9927447 - 9917094)
Braveheart (περιπ. K) 7.00-10.15 μ.μ 
TITANIA* (Πανεπιστημί	υ - Θεμιστ	κλέ	υς, τηλ.
3811147, Air Condition)
Braveheart (περιπ. K) 3.20-6.40-10.00 μ.μ 
TPIANON (Πατησίων - K	δριγκτών	ς, τηλ.  8215469,
82.22.702)
Seven - Eπτά (περιπ.) 6.00-8.30-11.00 μ.μ.
TPOΠIKAΛ AΣΣOΣ-ONTEON* (Kαλλιθέα, 9594422)
T	 νησί των κ	υρσάρων (περιπ.) 6.00-8.30-11.00 μ.μ

ΦIΛIΠ* (Πλατεία Aμερικής, Θάσ	υ 11, τηλ. 8612476 -
8647444)
Δί�ως τέλ	ς 6.30-8.45-11.00 μ.μ.

HMIKENTPIKOI
AΛEKA (Zωγρά�	υ, τηλ. 7773608)
T�	υμάντ�ι (κωμωδ. K) 6.30-8.30-10.30 μ.μ.
ANTAMΣ* (Aιγάλεω, τηλ. 5989226)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
4.30-6.20-8.10-10.00 μ.μ., 4.30-6.20 μ.μ. μεταγλωτ.,
8.10-10.00 μ.μ. με υπ�τ.
ΣΠOPTIΓK (N. Σμύρνη, τηλ. 9333820)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
5.30-7.20-9.10-11.00 μ.μ., 5.30-7.20 μ.μ. μεταγλωτ.,
9.10-11.00 μ.μ. με υπ�τ.
TPIA AΣTEPIA (Nέ	 Hράκλει	, τηλ. 2826873)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
4.40-6.30-8.20-10.10 μ.μ., 4.40-6.30 μ.μ. μεταγλωτ.,
8.20-10.10 μ.μ. με υπ�τ.
ΦOIBOΣ*  (Περιστέρι, τηλ. 5711105)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)

5.10-7.00-8.50-10.40 μ.μ., 5.10-7.00 μ.μ. μεταγλωτ.,
8.50-10.40 μ.μ. με υπ�τ.

™YNOIKIAKOI
ANNA NTOP* (πλ. Γλυ�άδας, τηλ. 89.46.617)
Λ	γική και ευαισθησία 5.40-8.20-11.00 μ.μ.

¶POA™TIøN
APTEMIΣ ΔHMOTIKOΣ KIN/ΦOΣ  (Mαρκ�π	υλ	, τηλ.
0299-23924)
Xαμ�ς στη �	ύγκλα (περιπ. K)
ΠAΛΛAΣ (Eλευσίνα, τηλ. 5546990, Stereo Suround)
Braveheart (περιπ. K) 6.00-9.30 μ.μ 

¶EIPAIø™
A' ΠPOBOΛHΣ

AΠOΛΛΩN AΣΣOΣ ONTEON* (Πασαλιμάνι, τηλ.
4297502)
T	 νησί των κ	υρσάρων (περιπ.) 5.20-7.50-10.20 μ.μ

ATTIKON ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ* (Πλ. Aγ.
Kωνσταντίν	υ - Hρώων Π	λυτ., τηλ. 4175897)
Toy Story - H ιστ	ρία των παι�νιδιών (κιν	ύμ. σ�έδια)
5.00-6.50-8.40-10.30 μ.μ., 5.00-6.50 μ.μ. μεταγλωτ.,
8.40-10.30 μ.μ. με υπ�τ.
ΔHMOTIKO KINHMATOΘEATPO ONEIPO (Kύπρ	υ 7,
Πλ. Aγ. Pέντη, τηλ. 48.33.453)
Eνταση  (περιπ.) Aλ Πατσίν	 6.30-9.45 μ.μ.
ΔHMOTIKOΣ KIN/ΦOΣ PE� (Aγ. Δι	νύσι	ς, τηλ.
4626484)
O άνθρωπ	ς των αστεριών
ZEA* (Πασαλιμάνι, τηλ. 4521388)
Kα�ίν	 (περιπ. A) Σάρ	ν Στ�	υν 6.10-9.40 μ.μ.
ΣINEAK ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ* (Πλατεία
Δημαρ�εί	υ, τηλ. 4115354, Air Condition)
Tέσσερα δωμάτια (κωμωδ.) 6.20-8.20-10.20 μ.μ.
XAΪΛAΪΦ* (Πλατεία Δημαρ�εί	υ, τηλ. 4120524)
Braveheart (περιπ. K) 6.00-9.30 μ.μ.
XAΪΛAΪΦ ΣTOYNTIO* (Πλατεία Δημαρ�εί	υ, τηλ.
4120524)
Mπέιμπ τ	 �ωηρ� γ	υρ	υνάκι (K) 4-6-8-10 μ.μ.

Eπειδή �ι ώρες πρ���λών μπ�ρεί να δια��ρ�π�ιηθ�ύν κατά μερικά λεπτά,
πρ�τιμήστε πρώτα να τηλε�ωνείτε.

Oι κινηματ�γρά��ι π�υ έ(�υν * διαθέτ�υν Nτ)λμπι Στέρε�.

EΘNIKH ΛYPIKH  ΣKHNH   (Aκαδημίας 59, τηλ. 36.12.461). M�τσαρτ
«Pέκ�ιεμ» (10/4), M�τσαρτ «Bαστιαν�ς και Bαστιανή» (21, 28/4 -
12 μ.), Bραδιά Mπαλέτ	υ (20, 27, 30/4). Ωρα ενάρ%εως: 7 μ.μ. 

ΘEATPO OΔOY KYKΛAΔΩN (Kε�αλληνίας και Kυκλάδων 11, Kυψέλη,
τηλ. 82.17.877). M	λιέρ	υ «O Mισάνθρωπ	ς». Λ. B	γιατ&ής, Γ.
Nταλιάνης, N. Xατ&�π	υλ	ς, M. Kε�αγι�γλ	υ, M. Σκ	υλά, M. Kα-
τσανδρή (Tρ. - Παρ. 9 μ.μ., Σά�. 6 μ.μ. και 9 μ.μ., Kυρ. 7 μ.μ.).

MEΓAPO MOYΣIKHΣ (Λεω�. Bασ. Σ	�ίας, τηλ. 72.82.333). Kρατική
Oρ�ήστρα Aθηνών - σ	λίστ: Πασκάλ Γκ	ντάρ (10/4), Kρατική
Oρ�ήστρα Eλληνικής M	υσικής: Σταύρ	ς #αρ�άκ	ς «Tσιτσάνη
Διάλ	γ	ι» (18/4).

ΦOYPNOΣ (Mαυρ	μι�άλη 168, τηλ. 64.60.748). Στί�εν Mπέρκ	�
«Decadence». K. Kαραμπέτη, Π. Mι�αηλίδης.

AΘHNA (Δεριγνύ 10 τηλ. 82.37.330). Z. Φεντώ «#εν	δ	�εί	 Παράδει-
σ	ς». Π. Φιλιππίδης, Hλ. Λ	γ	θέτης, P. Λ	υι&ίδ	υ, M. Γεωργιάδ	υ.

AKAΔHMOΣ (Iππ	κράτ	υς 17 και Aκαδημίας, τηλ. 36.25.119). KP. K	ύ-
νει «Στ	 πι και �ι». Δ. Πιατάς, E. Παν	π	ύλ	υ.

AKPOΠOΛ (Iππ	κράτ	υς 9-11, τηλ. 36.43.700, 36.08.666). Λ. Mι�αηλί-
δη - Nτ. Σπυρ�π	υλ	υ - M. Aνθη: «Kαι Mι...Mη �ειρ�τερα». K. B	υ-
τσάς, Σ. M	υστάκας, M. Xρ	ν	π	ύλ	υ, B. Tσι�ιλίκας.

AΛAMΠPA (Στ	υρνάρη 53, τηλ. 52.27.497, 52.44.400). K. Xίγκινς «Xά-
ρ	λντ και Mωντ». Γ. B	ύρ	ς, Δ. Mπεμπεδέλη, A�ρ. Γρηγ	ριάδ	υ.

AΛKYONIΣ - MONTEPNO ΘEATPO (I	υλιαν	ύ 42-46, τηλ. 88.15.402).
Kεντρική σκηνή. Σαί%πηρ «O έμπ	ρ	ς της Bενετίας». Γ. Mεσσά-
λας, Nτ. Θεμελή (Παρ., Σα�., Kυρ.). Nεανική Σκηνή. Eντ. Aλμπη «Mε
θέα τη θάλασσα». B. Z	υμπ	υλάκη, Γ. Mεσσάλας (Tρ., Tετ., Πεμ.).

AΠOΘHKH - AΛIKH ΓEΩPΓOYΛH  (Σαρρή 40, τηλ. 32.53.153). Z. Mπα-
λασκ� «O Aη-Bασίλης είναι  σκέτη λέρα». Hρώ Mανέ, Xρ. Eυθυμί-
	υ. Eπίσης κάθε Παρ., Σά�. 00.15 π.μ. M. Mαυρ	γιάννη «Black
Story». Λ. Tριαντα�ύλλ	υ, M. Mαυρ	γιάννη.

AΣΩMATOI  (Aγίων Aσωμάτων 43, Kεραμεικ�ς, τηλ. 32.36.670). Stand-
up Comedy (κάθε Δευτέρα, 11 μ.μ.).

BEAKH (`Στ	υρνάρη 32, τηλ. 52.23.522). Παντελή X	ρν «T	 Φιντανάκι».
Σταμ. Φασ	υλής, Nτίνα Kώνστα, Xρύσα Pώπα, Aλκης K	ύρκ	υλ	ς.

BEMΠO (Kαρ�λ	υ 18, τηλ. 52.29.519, 52.21.767). Φ. Nτ	στ	γέ�σκι
«Aδελ�	ί Kαραμα&ώ�». Xρ. Π	λίτης, Δ. Λιγνάδης, T. Bανδής, T.
Mάρδα.

BEPΓH (B	υκ	υρεστί	υ 1, τηλ. 32.35.235). T&. Mπ. Σω «T	 επάγγελμα
της Kας Γ	υ�ρεν». Xρ. Φράγκ	ς, T&. Zα�αρ	π	ύλ	υ.

BIKTΩPIA (Mαγνησίας 5 & 3ης Σεπτεμ�ρί	υ, τηλ. 82.33.125). M. Σέρ-
μαν «Mπεντ». Στ. Zαλμάς.

BPETANIA (Πανεπιστημί	υ 7, τηλ. 32.21.579). N�ελ Kά	υαρντ «Mε
δύ	 λ�για… κυρίες». Aννα Παναγιωτ	π	ύλ	υ, Mίρκα Παπακων-
σταντίν	υ, Eλένη Γερασιμίδ	υ.

ΔHMOTIKO ΘEATPO ΔAΦNHΣ - ΦANHΣ XHNAΣ (Hλι	υπ�λεως 77 και
Hλι	ύ 38, Δά�νη, τηλ. 97.31.856). Π. Γεωργι�π	υλ	υ «Στ	 μισ� τ	υ
�εγγαρι	ύ». Γ. Kωτσάκης, Eυ. Kατσάλη.

ΔHMOTIKO ΘEATPO ΠEIPAIA (Tηλ. 41.70.940, 41.78.351). «H Mελωδία
της Eυτυ�ίας». Aλίκη B	υγι	υκλάκη, Nίκ	ς Γαλαν�ς, Mάρθα
B	ύρτση (Tετ., Πεμ. 6.30 μ.μ., Παρ., Σα�., Kυρ. 5.30 και 9 μ.μ.).

EΘNIKO ΘEATPO - KENTPIKH ΣKHNH (Aγ. Kωνσταντίν	υ 22, τηλ.
52.23.242, 52.33.322). Φ. Γκ. Λ�ρκα «T	 σπίτι της Mπερνάρντα
Aλμπα». A. Bαλάκ	υ, N. Aγγελίδ	υ, B. Zα�ιτσιάν	υ, M. Σκ	ύντ&	υ.

EΘNIKO ΘEATPO - NEA ΣKHNH (Aγ. Kωνσταντίν	υ 22, τηλ.

52.23.242, 52.33.322).  Λέν	υ Xρηστίδη «H Ωραία Φύση». K. Pηγ�-
π	υλ	ς, Θ. Aθερίδης, N. Kαραθάν	ς.

EΘNIKO ΘEATPO -  KOTOΠOYΛH (Πανεπιστημί	υ 48, τηλ. 33.01.880-
1). Aρθ	υρ Mίλερ «Oι μάγισσες τ	υ Σάλεμ». Xρ. Πάρλας, Στ. Kυ-
ριακίδης, M. Zα�ειρ	π	ύλ	υ.

EΘNIKO ΘEATPO - ΠAIΔIKO ΣTEKI (Σκηνή Πα%ιν	ύ, Πανεπιστημί	υ
48, τηλ. 33.01.880). Σαρλ Περ� (διασκευή Eιρήνη Mάρα) «H Ωραία
K	ιμωμένη». Xρ. K	υλ	υμπή, Aλ. Σταύρ	υ, Tρ. Παπ	υτσής (Σά�. 3
μ.μ., Kυρ. 11 π.μ. & 3 μ.μ./ Tρ., Tετ. Πέμπ., Παρ.: για σ�	λεία).

EMΠPOΣ (Pήγα Παλαμήδη 2, Ψυρρή, τηλ. 32.38.990). Eυγ. Λαμπίς «H
υπ�θεση της 	δ	ύ Λ	υρσίν». Δ. Kαταλει��ς, Γ. Kέντρ	ς, Δ. Tάρ-
λ		υ, P. Oικ	ν	μίδ	υ, K. Aπ	στ	λίδης.

ΘEATPIKO EPΓAΣTHPI (Aνατ	λί	υ 3 και Δαμαγήτ	υ, Aγ. Aρτέμι	ς,

τηλ. 72.60.551). Δ.M. Mι�αλακέα «Γυναικείες �υλακές A�έρω�».
M. Παν	ύτσ	υ.

ΘEATPO ΔHMOY HPAKΛEIOY (B	ρ. Hπείρ	υ και Eλ. Bενι&έλ	υ, τηλ.
28.27.270). Eυγ. τρι�ι&ά «T	 �νειρ	 τ	υ σκιά�τρ	υ. (Σά�., Kυρ., 3
μ.μ.).

ΘEATPO E�APXEIΩN  (Θεμιστ	κλέ	υς 69, E%άρ�εια, τηλ. 33.00.879).
Aρθ	υρ Mίλερ «Σπασμέν	 Γυαλί». T. B	υτέρης, Aν. Δεκα�άλλα,
Στ. Λι�αθην�ς.

ΘEATPO EPEYNAΣ (Iλισίων 21 και Kερασ	ύντ	ς, τηλ. 77.80.826). Φιλ
Γιανγκ «Mε τα μάτια της ψυ�ής». Δ. Π	ταμίτης, M. Bιδάλη (Tετ. 7
μ.μ., Πεμ., Παρ., Σά�. 9.15 μ.μ., Kυρ. 8 μ.μ.).

ΘEATPO KAIΣAPIANHΣ (K	ιμ. Θε	τ�κ	υ & Σμύρνης, τηλ. 72.23.023,
72.58.260). «Σκυτάλη»: «Δεν άνθισαν ματαίως». M. Kανελλ	π	ύ-
λ	υ, N. Mανίσαλη, Φ. Σεργ	υλ�π	υλ	ς.

ΘEATPO ΠPOAΣTIΩN (Kη�ισίας 215, Mαρ	ύσι, τηλ. 61.29.169,
36.37.026). Πέτρ	υ Mάρκαρη «Hλι	ς, ήλι	ς και �ρ	�ή» (Σα�., Kυρ.
12 μ.).

ΘEATPO TEXNHΣ - YΠOΓEIO: (Πεσμα&�γλ	υ 5, τηλ. 32.28.706,
32.29.703). Γ. Pίτσ	υ «Tα ρα�διά των τυ�λών». M. K	υγι	υμτ&ής,
Γ. Δεγαΐτης, K. Σαρατσ	π	ύλ	υ - A.Σ. E%υπερύ «O Mικρ�ς Πρίγκι-
πας». M. K	υγι	υμτ&ής, K. Σαρατσ	π	ύλ	υ (Tρ. 9 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ.
και 3 μ.μ.).

ΘEATPO THΣ HMEPAΣ - MONTEPNOI KAIPOI: (Γεννηματά 20, Παν�ρ-
μ	υ, τηλ. 69.29.090, 64.95.777, 97.30.619). Mπλε Σκηνή: Xρ. Δ	%αρά

«Yπν	ς, πρωιν� και δύ	 γεύματα». Γ. Mά&ης, Γ. Kυριακίδης (Πέμ.,
Παρ., Σά�. 9.15 μ.μ., Kυρ. 7.15 μ.μ.). K)κκινη Σκηνή Iάκ. Kαμπανέλη
«M	ν�λ	γ	ι και Πάρ	δ	ι». Γ. Kυριακίδης, Π. Tσ	λάκ	ς (Πέμ. 7
μ.μ., Kυρ. 9.15 μ.μ.).

ΘEATPO TΩN KAIPΩN (Tσέλι	υ 10 και Σ	υλιώτη, πίσω απ� τ	ν Aρει	
Πάγ	, τηλ. 64.54.407). Kαλλιτε�νική εταιρεία «Παρέμ�αση». Πρ	-
σπέρ Mεριμέ «T	 Θέατρ	 της Kλάρα Γκα&	ύλ». B. Bλά�	ς, Δ. Δρε-
πανά, Aλ. Mπ	υλ	ύκ	υ, Aρ. Πιπίνη, Δ. Σιακάρας (έως 24/3).

ΘYMEΛH (M	σ�	νησίων 32, Πλ. Aμερικής, τηλ. 86.57.677). Zαν Mπενέ
«Oι Δ	ύλες». Eλλη B	&ικιάδ	υ (Tετ. 7 μ.μ., Πεμ., Παρ. 9.15 μ.μ.,
Σα�. 7 μ.μ., Kυρ. 8 μ.μ.) Παιδική Σκηνή «T	 Παι�νίδι τ	υ Δάσ	υς»
(Σα�. 4 μ.μ., Kυρ. 11.15 π.μ. και 4 μ.μ.).

KAΠΠA (Kυψέλης 2, τηλ. 88.31.068). Σαί%πηρ «Pωμαί	ς και I	υλιέτ-
τα». Eλ. K	ύρκ	υλα, K. Σπυρ�π	υλ	ς.

KEA (Kέκρ	π	ς 1, Πλάκα τηλ. 32.29.889). Bασίλη Zιώγα «Tα ε�τά κ	υ-
τιά της Πανδώρας». I. Γκα�άκ	υ, K. Mαρκ�π	υλ	ς.

KPATIKO ΘEATPO BOPEIOY EΛΛAΔOΣ (Tηλ. 223.785, Θεσσαλ	νίκη).
Kεντρική Σκηνή: Eυγ. Λαμπίς «T	 κ	ιν� ταμεί	» - Λ. Kάρ	λ «H Aλί-
κη στη �ώρα των Θαυμάτων» (Σά�. 5.30 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ.). Yπε-
ρώ�: Aλ. Nτε Mυσέ «Δεν παί&	υν με τ	ν έρωτα».

MAΣKEΣ (Aγ. Mελετί	υ 107 και Λήθης 6, τηλ. 86.12.509). Γ. Παπακυ-
ριάκη «Σ	�ία Aπέργη». Aντα Xριστίδ	υ, Bασ. Kα�	ύκα, Φανή Aδα-
μίδ	υ.

NIKHΣ TPIANTAΦYΛΛIΔH  (Στ	υρνάρα 44 και Kαπν	κ	πτηρί	υ 8, τηλ.
82.27.185). Γρ. #εν�π	υλ	υ «T	 μυστικ� της K	ντέσσας Bαλέραι-
νας». N. Tριαντα�υλλίδη, Aννα Γεραλή, Xρ. N	μικ�ς.

�YΛOTEXNIA (Δημ	τικ� Θέατρ	 Περιστερί	υ, Παρασκευ	π	ύλ	υ και
K. Παλαμά, Περιστέρι, τηλ. 57.73.666). Λ. Aναγνωστάκη «O ή�	ς
τ	υ �πλ	υ». K. Σ	�ιάδ	υ, K. Kαλ	μ	ίρη, M. Γα�ριδάκης.

OΔOY AΛKMHNHΣ (Aλκμήνης και Πειραιώς 123, Γκά&ι, τηλ. 77.70.114).
Θεατρική Oμάδα «Aρ�δ	». Γι	ύκι	 Mισίμα «T	 δέντρ	 των τρ	πι-
κών». Eλ. Δεμερτ&ή, Eύα K	υκ	ύτση, N. Kυριακίδης, Γ. Pάπτη.

OMMA (Mελετί	υ Πηγά 5, Mετς, Λ��	ς Aρδηττ	ύ, τηλ. 93.29.073,
95.82.873). «Nύ�τας Kαλ	καιρινής... Oνειρ	». Aντ. Διαμαντής, Eιρ.
Λι	κ	υκ	υδάκη (Πεμ., Παρ. 9.30 μ.μ., Σα�. 4 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ.)

ΠOΛITEIA (Σαρρή 40, Θησεί	, τηλ. 33.10.663-4). Kαρλ Φάλεντιν «Ψυρ-
ρή Mπερ&έρ».

ΠOPTA (Mεσ	γείων 59, τηλ. 77.11.333, 77.80.518). Aρθ	υρ Mίλερ
«Ψηλά απ� τη γέ�υρα». Nικήτας Tσακίρ	γλ	υ, Xρυσ	ύλα Δια�ά-
τη, Πέγκυ Σταθακ	π	ύλ	υ. Mικρή Π)ρτα. #ένιας Kαλ	γερ	π	ύ-
λ	υ «Oδυσσε�ά�» (Σά� 3 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ. και 3 μ.μ.)

PIAΛTO  (Kυψέλης 54 και Aγί	υ Mελετί	υ, τηλ. 88.27.000, 82.18.973).
Eλεύθερη Aυλαία Bασ. Zιώγα «Πασ�αλινά Παι�νίδια». Nτ. Kαρύδης,
T&. Aργυρ	π	ύλ	υ. Παιδική Σκηνή. Θίασ�ς ’81 Eυγένι	υ Tρι�ι&ά «O
Xι	νάνθρωπ	ς και τ	 K	ρίτσι» (Kυρ. 11 π.μ. και 3 μ.μ.).

TEXNOXΩPOΣ (Mαυρ	μι�άλη 161, τηλ. 64.20.522). Oμάδα Θέαμα.
T&	ρτ& Πιτ «O καθένας έ�ει τ	ν παράδεισ	 π	υ τ	υ α%ί&ει» (Tετ.,
Πεμ., Παρ., Σα�., Kυρ. 9.40 μ.μ., Παρ.-Σα�. μεταμεσ	νύκτιες).

TPIANON (Πατησίων και K	δριγκτών	ς 21, τηλ. 82.22.702, 82.15.469).
N. Kαμτσής «H Bί�λ	ς». Kωνσταντίνα Bαρσάμη (Kυρ. και γι	ρτές
11 π.μ. και 3 μ.μ.).

XOPOΛOΓION (Aνδρ	ύτσ	υ 74, Πειραιάς, τηλ. 41.36.222, 41.73.231).
M. Σταματάκη «Kλίνη μ	υ, Mνήμη μ	υ». Γι	�ανάκη, K	κκίν	υ, Mι-
�αηλίδ	υ, Tσ�τρα (Παρ., Σα�., Kυρ. 9.30 μ.μ.).

KINHMATOΓPAΦOI

ΘEATPA

SAFE: Mια νεαρή Kαλι�	ρνέ&α πρ	σ�άλλεται απ� αλλεργία απέναντι στις �ημικές επιδράσεις τ	υ περι-
�άλλ	ντ	ς. K	μψή και τρ	μερή ταινία τ	υ T	ντ Xέινς, με την ε%αίρετη T&	ύλιαν M	υρ. (Aλ�α�ίλ).

ANAMEINATE ΣTO AKOYΣTIKO ΣAΣ: Σύγ�ρ	νη αμερικανική νεανική κ	μεντί. (Art Studio).
H ΠIO OMOPΦH HΛIKIA: Mια μαθήτρια αυτ	κτ	νεί, μια άλλη ανα&ητεί την αιτία, αλλά και τη δική της αν-

θρώπινη και ερωτική 	λ	κλήρωση. Διεισδυτική ταινία τ	υ Nτιντιέ Oντεπέν, με τ	υς Eλ	ντί Mπ	υσέ,
Mελ�ίλ Π	υπ�. (Δανα�ς, Art Studio, Aστυ).

TOY STORY, H IΣTOPIA TΩN ΠAIXNIΔIΩN: Περιπέτειες με ήρωες τα παι�νίδια. H νέα τε�ν	λ	γία στην υ-
πηρεσία τ	υ κιν	υμέν	υ σ�εδί	υ της Nτίσνεϊ. (Aττικ�ν, Aθηνά, Aίγλη, Aνεσις, Διάνα, Aστέρια, Aττι-
κ�ν Π. κά.).

ΔIXΩΣ TEΛOΣ: Παλαι�τερη αλλά πάντα συγκλ	νιστική ταινία τ	υ Kρ&ίστ	� Kισλ��σκι. Zωή, ακεραι�τη-
τα, έρωτας και θάνατ	ς υπ� τ	 πρίσμα της π	λιτικής και περισσ�τερ	 της μετα�υσικής. (Φιλίπ).

KAZINO: T	 τρίωρ	 συναρπαστικ� έπ	ς τ	υ Mάρτιν Σκ	ρσέ&ε για την άν	δ	 και την πτώση της Mα�ίας
στ	 Λας Bέγκας. P�μπερτ ντε Nίρ	, Σάρ	ν Στ�	υν. (Eμπασσυ, Nιρ�άνα, Mετάλλει	ν, Mαρ	ύσι, Γλυ-
�άδα, Zέα κ.ά.).

ΘA ZHΣΩ: Mια μ	να�ή συμπαραστέκεται σ’ ένα μελλ	θάνατ	. Δυνατή, σκληρή, ανθρώπινη ταινία τ	υ
Tιμ P�μπινς. Σ	ύ&αν Σάραντ	ν (Oσκαρ Eρμηνείας), Σ	ν Πεν. (Oπερα 1, Aττικα 2, Oρ�εύς).

AΦHNONTAΣ TO ΛAΣ BEΓKAΣ: O Nικ Kέιτ& (Oσκαρ ερμηνείας) πεθαίνει πίν	ντας, ερωτευμέν	ς με την
Eλί&αμπεθ Σ	υ. Στυλ και δύναμη απ� τ	ν Mάικ Φίγκις. (Eλλη, A�αία, Iλι	ν, Πάλας Παγκρ.).

ENTAΣH: Aλ Πατσίν	 και P�μπερτ ντε Nίρ	 αντιμέτωπ	ι σε ένα έ%	�	 θρίλερ τ	υ Mάικλ Mαν. (Aστ	ρ).

EΠIΛOΓEΣ

08.30 Περι��ρά Eπιτα�ί�υ - O μέγας Eσπερι-
ν)ς μετά της θείας λειτ�υργίας τ�υ Mεγά-
λ�υ Bασιλεί�υ

11.00 Aγρια 0ωή. Σειρά ντ	κιμαντέρ.
11.30 K�ίτα π�ι�ι μιλάνε
12.00 Eλληνική ταινία. «Aνθισμένη αμυγδα-

λιά». Hθ	γρα�ία παραγωγής 1959, με τ	υς
Kάκια Aναλυτή, Aνδρέα Mπάρκ	υλη, Nίκ	
Σταυρίδη.

13.30
13.40 Παθών διάτα3ις. Σειρά μ	υσικών εκπ	-

μπών τ	υ Xριστ�δ	υλ	υ Xάλαρη.
14.10 Oι κ�ρυ�ές των �υθών (E). Eλληνική

σειρά ντ	κιμαντέρ.
14.40 Xίλιες και μία νύ(τες. (E). Kιν	ύμενα

σ�έδια.
15.05 Kαι μιλάει και λαλάει. (E). Παιδικ� πρ�-

γραμμα.
15.30 Eλληνική ταινία. «O εαυτ	ύλης μ	υ».

Kωμωδία παραγωγής 1964,με τ	υς Λάμπρ	
Kωνσταντάρα, Mπεάτα Aσημακ	π	ύλ	υ,
Aννα Mαντ&	υράνη.

17.00
17.10 Kείμενα Mεγάλης E�δ�μάδας. Δια�ά&ει

η Eλλη Λαμπέτη.
17.30 Hπειρώτικ� μ�ιρ�λ)ι. (E)
18.00 Oδηγ)ς στ� σύμπαν. (E). Σειρά ντ	κιμα-

ντέρ αμερικανικής παραγωγής.
18.30 Mαρία Mαγδαληνή. Nτ	κιμαντέρ.
19.10 Eρωτ)κριτ�ς. Tραγ	ύδια τ	υ θανάτ	υ,

τ	υ έρωτα και τ	υ απ	�ωρισμ	ύ με τ	ν
Λ	υδ	�ίκ	 των Aνωγείων.

19.30 Στα γήπεδα της Aγγλίας
21.00 Kλήρωση ΛOTTO-ΠPOTO
21.30 Oδ�ντ)��υρτσα. (E). Eκπ	μπή με την

Aντιγ�νη Aμανίτ	υ.
22.00 O ύπ�πτ�ς κ)σμ�ς τ�υ T�υίν Πικς. Aμε-

ρικανική σειρά μυστηρί	υ.
23.00
23.30 H τελετή της Aνάστασης
00.30 E�ρταστικ) πρ)γραμμα με τ�ν Γιάννη

Πάρι�. (E)
02.30 �ένη ταινία. «Oι αδελ�	ί Mαρ% στ	

τσίρκ	». Aσπρ�μαυρη αμερικανική κωμωδία
με τ	υς αδελ�	ύς Mαρ%.

EIΔHΣEIΣ

EIΔHΣEIΣ

EIΔHΣEIΣ

12.31 Στη γη της ευ��ρίας
13.30 B)λτα. (E). M	υσική εκπ	μπή.
14.30 �ένη ταινία. «Nτ	υντερκλ	ύμπεν». Παι-

δική ταινία σ	υηδικής παραγωγής.
15.30 EI¢H™EI™
15.40 �ένη ταινία. (Συνέ�εια).
16.30 O κύκλ�ς της 0ωής. Δημ	τικ	ί �	ρ	ί.
17.30 Σ�ι τω νικητή τ�υ θανάτ�υ ��ώμεν
18.00 Nέ� Nτι0άιν. Eκπ	μπή διακ�σμησης.
18.30 M�ύσα δακρύ�υσα. M	υσικ	π	ιημέν	

δρώμεν	 τ	υ Hλία Παπαδ�π	υλ	υ.
19.00 H Oρθ�δ�3ία στην Kάτω Iταλία. Nτ	κι-

μαντέρ.
19.30
20.00 Πρ�στιθέμενη α3ία
20.30 Kαρέ - καρέ. Eκπ	μπή για τ	ν κινημα-

τ	γρά�	.
21.00 Aναστασία. Mαγνητ	σκ	πημένη συναυ-

λία.
22.00 N)στ�ς. Eκπ	μπή για τ	ν Aπ�δημ	

Eλληνισμ�.
22.55
23.00 Aκ�λ�υθία της Aνάστασης
00.30 Bραδιά )περας. «Oι Eσπεριν	ί της Παρ-

θέν	υ Mαρίας».
02.30 �ένη ταινία. «Oι μικρές μαργαρίτες».

EIΔHΣEIΣ

EIΔHΣEIΣ

06.00 Oμάδα διάσωσης 911
07.00 O (α0)ς και � (α0�ύλης, δύ� υπέρ�(α

σκυλάκια. Kιν	ύμενα σ�έδια.
07.20 Tρανσ�)ρμερς, η νέα γενιά. Kιν	ύμενα

σ�έδια.
07.45 Tεν Tεν. Kιν	ύμενα σ�έδια.
08.15 Φλιντστ)�υνς. Kιν	ύμενα σ�έδια.
08.45 Mάιτι Mα3. Kιν	ύμενα σ�έδια.
09.15 Nτίσνεϊ κλαμπ. Παιδική εκπ	μπή, συν-

δυασμ�ς κιν	υμένων σ�εδίων και μαγκα&ί-
ν	, με τ	υς Λυκ	ύργ	 Mαρκ	ύδη, Kαρ	λίνα
Παναγ	π	ύλ	υ.

11.00 �ένη ταινία. «O Nτ�ναλντ Nτακ στην
Bρα&ιλία». Tαινία κιν	υμένων σ�εδίων.

11.40 Π�ι�ς είναι τ� α�εντικ). Kωμική σειρά.
12.10 �ένη ταινία. «Xά	υαρντ 	 α�τύπητ	ς».

Παιδική ταινιά αμερικανικής παραγωγής
1986, σε σκην	θεσία Γ	υίλαρντ X	ύικ, με
τ	υς Λία T�μπσ	ν, T&έ�ρι T&	νς, Tιμ P�-
μπινς.

14.00
14.10 H εκπ�μπή. Δημ	σι	γρα�ική εκπ	μπή

π	υ παρ	υσιά&ει 	 Nάσ	ς Aθανασί	υ.
15.10 Eλληνική ταινία. «Tα ψί�	υλα τ	υ κ�-

σμ	υ». Aισθηματική περιπέτεια με τ	υς Nί-
κ	 #ανθ�π	υλ	, Kατερίνα Bασιλάκ	υ.

17.20 Pαντε��ύ στα τυ�λά. Tηλεπαι�νίδι, π	υ
παρ	υσιά&ει η Iσα�έλλα Bλασιάδ	υ.

18.00
18.05 Pαντε��ύ στα τυ�λά. (Συνέ�εια).
18.15 �ενη ταινία. «O κύκλ	ς των �αμένων

π	ιητών». Δραματική ταινία αμερικανικής
παραγωγής 1989, σε σκην	θεσία Πίτερ Γ	υί-
αρ, με τ	υς P�μπιν Γ	υίλιαμς, P�μπερτ Σ	ν
Λί	ναρντ, Iθαν X	κ.

20.30
21.00 Eλληνική ταινία. «Eνα αστεί	 κ	ρίτσι».

Kωμωδία παραγωγής 1970, με τ	υς Aλίκη
B	υγι	υκλάκη, Nίκ	 Γαλαν�, Σπύρ	 Kαλ	γή-
ρ	υ.

22.40 Συναυλία τ�υ Σταμάτη Σπαν�υδάκη
23.50 Mega star. E	ρταστική έκπ	μπή με την

Nαταλία Γερμαν	ύ.
01.45 �ένη ταινία. «Tρεις καλ�γριες και 	

Eλ�ις». Mι	ύ&ικαλ αμερικανικής παραγωγής
1969, με τ	υς Eλ�ις Πρίσλεϊ, Mέρι Tάιλερ
M	υρ, T&έιν Eλι	τ.

03.15 �ένη ταινία. «Πρ�σκληση σε �	ρ�». Mι-
	ύ&ικαλ αμερικανικής παραγωγής 1957, σε
σκην	θεσία T&ιν Kέλι, με τ	υς T&ιν Kέλι, Kά-
ρ	λ Xάνεϊ, Nτέι�ιντ Kάσντεϊ.

04.45 �ένη ταινία. «42η 	δ�ς». Aισθηματικ�
μι	ύ&ικαλ αμερικανικής παραγωγής 1933, σε
σκην	θεσία Λ�ιντ Mπέικ	ν, με τ	υς Γκάι Kί-
μπι, Mπίμπι Nτάνιελς.

ΔEΛTIO EIΔHΣEΩN

MATIEΣ ΣTA ΓEΓONOTA

MIKPA KAI MEΓAΛA ΓEΓONOTA

07.30 Xωρίς αναισθητικ). (E)
08.00 Γυμναστική. Mπείτε στ	υς ρυθμ	ύς της

γυμναστικής με τις 	δηγίες διάσημων Aμε-
ρικανών γυμναστών απ� τις εκπ	μπές τ	υ
δ	ρυ�	ρικ	ύ καναλι	ύ E.S.P.N.

08.30 T� αθλητικ) ημερ�λ)γι� τ�υ ΣKAΪ.  Oλα
τα αθλητικά γεγ	ν�τα της ε�δ	μάδας, με
τ	ν Παντελή Λώλη.

09.00 Διεθνές π�δ)σ�αιρ�. Παρ	υσιά&	υν 	ι
Σ. Δημητριάδης, Δ. Παπανικ	λά	υ.

10.00 Mε τ� �ακ) τ�υ ΣKAΪ. H διεθνής και η
εσωτερική αθλητική κίνηση για τα σπ	ρ.

11.00 O μαγικ)ς κ)σμ�ς τ�υ NBA Στιγμι�τυ-
πα απ� τ	υς αγώνες μπάσκετ τ	υ NBA.

11.30 Extreme games
12.30 Eλληνικ) π�δ)σ�αιρ�. Mε τ	ν Δημήτρη

Παπανικ	λά	υ.
13.00
13.30 Aκ�υ να δεις. (E)
14.30 NBA. Aγώνες μπάσκετ.
17.00
18.00 Tα καλύτερα της Mαλ�ίνας
19.00 Eθν�style. H Eθνική Tράπε&α και η

Eθν	κάρτα σας ενημερών	υν γιά τα ψώνια
σας. Παρ	υσιά&	υν 	 Παύλ	ς Xαίκάλης και
η E�η Σπαντιδάκη.

19.15 T� μεγάλ� κ)λπ�. Σατιρική σειρά εκπ	-
μπών, με τ	υς Γιώργ	 Tσι�λάκη, Σπύρ	 Mή-
τσικα.

20.15
21.30 Eλληνική ταινία. «O Φαν	ύρης και τ	

σ�ι τ	υ». Kωμωδία,, παραγωγής 1957,με
τ	υς Mίμη Φωτ�π	υλ	, Γκέλυ Mαυρ	π	ύ-
λ	υ, Aννα Φ�νσ	υ, Λαυρέντης Διανέλλ	ς.

23.30 H Aνάσταση
00.35 Aννα Bίσση - Nίκ�ς Kαρ�έλας. Mεταδί-

δεται τ	 πρ�γραμμα των δυ	 καλλιτε�νών,
απ� τα Aστέρια της Γλυ�άδας.

O2.00 ΣKAΪ σήμερα. (E)
03.30 Γυμναστική. (E)
04.00 Aθλητικ) ημερ�λ)γι�. (E)
04.30 Διεθνές π�δ)σ�αιρ�. (E)
05.30 Mε τ�ν �ακ) τ�υ ΣKAΪ. (E)
06.30 O κ)σμ�ς τ�υ NBA (E)
07.00 Extreme games. (E)

KENTPIKO ΔEΛTIO EIΔHΣEΩN

EIΔHΣEIΣ

EIΔHΣEIΣ

06.20 OI EIΔHΣEIΣ TOY CBS
06.45 Tηλε μάρκετινγκ
07.00 Σκυλάκια εν δράσει
07.30 Oι περιπέτεις τ�υ T0ιν T0ιν
08.00 O Kαλιμέρ� και �ι �ίλ�ι τ�υ
08.15 Kάσπερ, τ� �αντασματάκι
08.30 Dragonball. Kιν	ύμενα σ�έδια.
09.00 Mπάτμαν Kιν	ύμενα σ�έδια.
09.30 Sailormoon. Παιδική σειρά.
10.00 O Mπαγκς Mπάνι και η παρέα τ�υ
11.00 VR Troopers. Σειρά δράσης.
11.30 Πά�υερ Pέιντ0ερς. Σειρά δράσης.
12.00 O κ)σμ�ς τ�υ Nτέι�. Kωμική σειρά.
12.30 Oικ�γένεια Γ�υίνσλ��υ
13.00 Σ�ύπερ Σά��ατ�. Aθλητική εκπ	μπή.
14.00
14.15 La Grece - Kαλ�καίρι '96. Eπίδει%η μ�-

δας τ	υ Mι�άλη Aσλάνη.
15.00 �ένη ταινία. «H πυραμίδα τ	υ ���	υ».

Περιπέτεια μυστηρί	υ αμερικανικής παρα-
γωγής 1985,με τ	ν Nίκ	λας P�	υ.

16.50 Eλληνική ταινία. «O Θ�δωρ	ς και τ	 δί-
καν	». Kωμωδία με τ	υς Mίμη Φωτ�π	υλ	,
Σμαρ	ύλα Γι	ύλη, Kώστα B	υτσά.

18.00
18.05 Eλληνική ταινία. (Συνέ�εια).
18.45 Mεγάλη �άση. Tηλεπαι�νίδι με τ	ν Xά-

ρη Pώμα.
20.25
21.00 Tα3ί. Ψυ�αγωγική εκπ	μπή με τ	υς

Mάρκ	 Σε�ερλή και Aννίτα Nαθαναήλ.
22.00 Eλληνική ταινία. «Oι κυρίες της Aυ-

λής». Kωμωδία με τ	υς Nτίν	 Hλι�π	υλ	,
Aλέκ	 Aλε%ανδράκη.

23.50 Aκ�λ�υθία της Aνάστασης
00.10 Πάσ(α στ�ν ANTENNA. Mαγνητ	σκ	-

πημένη μετάδ	ση τ	υ πρ	γράμματ	ς τ	υ
νυ�τεριν	ύ κέντρ	υ «Π	λιτεία» στη Θεσσα-
λ	νίκη.

02.15 �ένη ταινία. «H γκαρσ	νιέρα μιας ανύ-
παντρης». Kωμωδία αμερικανικής παραγω-
γής 1966, με την T&έιν Φ�ντα.

04.15 �ένη ταινία. «H εκδίκηση τ	υ ατσαλένι-
	υ ιππ�τη». Iταλική περιπέτεια.

TA NEA TOY ANTENNA

TA NEA TOY ANTENNA

TA NEA TOY ANTENNA

ET-2

ET-3

ANT1
ΠAPNHΘA 34 UHF
YMHTTOΣ 5 VHF
ΓEPANEIA 59 UHF
THΛ.: 77.01.911

ΠAPNHΘA 52 UHF
YMHTTOΣ 31  UHF
XOPTIATHΣ 27 UHF
ΠEYKOΦYTO 23  UHF
THΛ.: 031/264.808

ΠAPNHΘA 45 UHF
YMHTTOΣ 38 UHF
AIΓINA 35 UHF
THΛ.: 68.50.370ET-1

ΠAPNHΘA 11 VHF
YMHTTOΣ 21 UHF
ΓEPANEIA 9 VHF
TOYPKOBOYNIA 7 VHF
THΛ.: 60.06.600

Για �π�ιεσδήπ�τε τρ�π�π�ιήσεις ή αλλα-

γές στην ώρα μετάδ�σης των πρ�γραμμά-

των, π�υ γίν�νται την τελευταία στιγμή,

την ευθύνη �έρ�υν τα κανάλια.

10.00 Kιν�ύμενα σ(έδια
11.00 Eλάτε να παί3�υμε. Παιδική εκπ	μπή.
12.00 Nτ�κιμαντέρ
13.00 Eδώ Θεσσαλ�νίκη
14.30 Eλληνική ταινία
16.00 Σε πρώτ� πλάν�. Δημ	σι	γρα�ική εκ-

π	μπή με τ	ν Σ�λωνα Aμπατ&ή.
18.00 Exit. M	υσικ� περι	δικ�.
19.00 Xρήμα και ε3�υσία
20.10 �ένη ταινία «Tρελή συμμ	ρία».
22.00 �ένη ταινία. «Aκ	λ	υθώντας τ	 ένστι-

κτ	».
00.00 �ένη ταινία. «T	 τσίμπημα της μέδ	υ-

σας».
01.30 �ένη ταινία. «Γλυκ� μεθύσι».

EΠIΛOΓEΣ

MAKEΔONIA

TV

XOPTIATHΣ      29 VHF
XOPTIATHΣ      38 UHF
ΘAΣOΣ                 27 UHF
ΠHΛIO                  21 UHF
THΛ.:  27.17.350/53

ΣKAΪ
AΘHNA 33, 63 UHF
AΘHNA 3 VHF
ΘEΣ/NIKH 9 VHF
ΠATPA 45 UHF
KPHTH 54 UHF
THΛ.: 42.22.002

ΔEΛTIA EIΔHΣEΩN Στις 19.00, 21.05
και 23.00.

MEGA
ΠAPNHΘA 7 VHF
YMHTTOΣ 25 UHF
AIΓINA 47 UHF
TOYPKOBOYNIA 66  
UHF -THΛ.: 68.04.493/4

ΔOPYΦOPIKA KANAΛIA
ΣYXNOTHTA ΣYXNOTHTA

Euronews Πάρνηθα 40 UHF Yμηττ�ς 43 UHF
PIK (Kύπρ�ς) Πάρνηθα 56 UHF Yμηττ�ς 39 UHF
CNN (HΠA) Πάρνηθα 58 UHF Yμηττ�ς 46 UHF
TV 5 (Γαλλία) Πάρνηθα 37 UHF Πάρνηθα 41 UHF

Yμηττ�ς 26 UHF Yμηττ�ς 30 UHF
MTV (HΠA) Πάρνηθα 54 UHF Yμηττ�ς 50 UHF 
RAI UNO (Iταλία) Πάρνηθα 60 UHF Yμηττ�ς 27 UHF
TVE (Iσπανία) Πάρνηθα 40 UHF Yμηττ�ς 43 UHF

Tele City 95.20.016 Πάρνηθα 43 UHF
Tηλε-τώρα 36.17.285 Yμηττ�ς  23 UHF
TV Magic 41.71.611 Πάρνηθα  41 UHF

THΛE ΣYXNOTHTEΣ

07.05 �ένη ταινία. «O άνθρωπ	ς των συν�-
ρων». Aστυν	μικ� δράμα, με τ	υς T&ακ Nί-
κ	λσ	ν, Xάρ�εϊ Kαϊτέλ.

09.00 �ένη ταινία. «Eίστε στ	ν αέρα». Kωμω-
δία με τ	ν T&	ν Pίτερ.

11.00 �ένη ταινία. «O Σε�ά� στα νύ�ια της τί-
γρης». Περιπέτεια.

13.00 �ένη ταινία. «Made in America». Kωμω-
δία, με τη Γ	ύπι Γκ�λντμπεργκ.

15.00 �ένη ταινία. «O τελευταί	ς των M	ϊκα-
νών». Περιπέτεια, με τ	ν Nτάνιελ Nτέι Λι	ύ-
ις.

17.00 Eλληνικ) π�δ)σ�αιρ�
19.00 �ένη ταινία. «Tα �ρ�νια της αθω�τη-

τας». Eρωτικ� επ	�ής, με τ	υς Nτάνιελ Nτέι
Λι	ύις, Mισέλ Φάι�ερ.

21.20 �ένη ταινία. «H Bί�λ	ς». Περιπέτεια, με
τ	υς T&	ρτ& Σι Σκ	τ, A�α Γκάρντνερ.

23.00 �ένη ταινία. «Πάμε �ι�νι;». Kωμωδία, με
τ	ν T&	ν K�ντι.

00.40 �ένη ταινία. «Δυ	 σκληρ	ί στην ίδια
π�λη». Περιπέτεια, με τ	υς Kλιντ Iστγ	υντ,
Mπαρτ Pέιν	λντς.

02.25 �ένη ταινία. «Eνας απίθαν	ς ντετέ-
κτι�». Kωμωδία.

FILMNET
Λειτ�υργεί  με  απ�κωδικ�π�ιητή. Tηλ. 68.75.000

07.00 M�υσικ) πρ)γραμμα
09.45 Eνημέρωση τ�υ καταναλωτή
10.30 Nτ�κιμαντέρ
11.30 Oμηρικ�ί κα�γάδες. Nεανική σειρά.
12.40 Bαθιά νυ(τωμέν�ι. (E). Mε τ	υς Nίκ	

Tσα�	λάκη και Nίκ	 Kεραμίδα.
14.00 Στην π)λη των παραισθήσεων. (E)
15.15 Σιγά τ' αυγά. (E)
16.15 Eλληνική ταινία
18.00 T� (ρυσ) κ�υ�έτ�
20.00 Eνημέρωση τ�υ καταναλωτή
20.45 Nτ�κιμαντέρ
21.15 �ένη ταινία. «Πέμπτ	ς σωματ	�ύλα-

κας».
23.10 Kαυτές σ�αίρες. Aστυν	μική σειρά.

EΠIΛOΓEΣ

EΠIΛOΓEΣ

NEW
C  H  A  N  N  E  L

ΠAPNHΘA 59 VHF
YMHTTOΣ 22  UHF
AIΓINA 51 UHF
TOYPKOBOYNIA 57 
UHF - THΛ.: 52.44.121

06.00 Φλίπερ. Kιν	ύμενα σ�έδια.
06.30 Λάσι. Παιδική εκπ	μπή.
07.00 Star toons. Kιν	ύμενα σ�έδια.
09.45 �ένη ταινία. «Mπέντ&ι». K	ινωνική ται-

νία αμερικανικής παραγωγής 1975, σε σκη-
ν	θεσία T&	 Kαμπ. Παί&	υν: Mπέντ&ι, Φράν-
σις Mπά�ι, Eντγκαρ Mπι	υκάναν.

11.30 �ένη ταινία. «Για την αγάπη τ	υ Mπέ-
ντ&ι». K	ινωνική ταινία αμερικανικής παρα-
γωγής 1977, σε σκην	θεσία T&	 Kαμπ. Παί-
&	υν: Mπέντ&ι, Πάτσι Γκάρετ, Σίνθια Σμιθ,
Eντ Nέλσ	ν, Πίτερ Mπ�	υλς.

13.00 �ένη ταινία. «Πριν �τυπήσει τ	 κ	υδ	ύ-
νι, γάμ	ς στ	 Λας Bέγκας». Kωμωδία αμερι-
κανικής παραγωγής, σε σκην	θεσία T&ε�
Mέλμαν. Παί&	υν: Mαρκ Π	λ Γκ	σελάρ, Tί-
�ανι Aμπερ Tίσεν, Mάρι	 Λ	πέ&.

14.45 �ένη ταινία. «Xάϊντι».K	ινωνική ταινία
αμερικανικής παραγωγής 1993, σε σκην	θε-
σία Mάικλ P�	υντς. Παί&	υν: T&έισ	ν P�-
μπερντς, T&έιν Σέιμ	υρ, Πατρίτσια Nιλ.

18.10 �ένη ταινία. «Mεγάλε μ	υ έρωτα». Aι-
σθηματική ταινία αμερικανικής παραγωγής
1977, σε σκην	θεσία Λί	 Mακ Kάρεϊ. Παί-
&	υν: Kάρι Γκραντ, Nτέμπ	ρα Kερ, Pίτσαρντ
Nτένινγκ, Kαθλίν Nέσμπιτ.

20.15
21.00 O Iησ�ύς απ) τη Nα0αρέτ. Iστ	ρική μίνι

σειρά, σε σκην	θεσία Φράνκ	 T&ε�ιρέλι.
Παί&	υν: P�μπερτ Πά	υελ, Σερ Λ�ρενς Oλί-
�ιε, T&έιμς Mέισ	ν, Aντ	νι K	υίν, Eιρήνη
Παπά, Oλί�ια Xάσεϊ.

00.00 �ένη ταινία. «Kαν καν». Mι	ύ&ικαλ αμε-
ρικανικής παραγωγής 1960, σε σκην	θεσία
Γ	υ�λτερ Λανγκ. Παί&	υν: Φρανκ Σινάτρα,
Σίρλεϊ Mακ Λέιν, M	ρίς Σε�αλιέ, Λ	υί Z	υρ-
ντάν.

02.45 �ένη ταινία. «Nεανική μελωδία». K	ινω-
νική ταινία αμερικανικής παραγωγής 1939,
σε σκην	θεσία Aρτσι Mάγι	. Παί&	υν: T&άσα
Xάι�ετ&, Γ	υ�λτερ Mπρέναν, T&�ελ Mακ
Kρία.

04.30 �ένη ταινία. «P	&άνα Mακ�ι». Δραματι-
κή ταινία αμερικανικής παραγωγής 1949, σε
σκην	θεσία Eρ�ινγκ Pας. Παί&	υν: Tσαρλς
Mπίκ�	ρντ, Pέιμ	ντ Mάσεϊ.

EIΔHΣEIΣ

STAR ΠAPNHΘA 29 UHF
YMHTTOΣ 42  UHF
THΛ.: 34.21.201-4

08.00 Παιδικ) πρ)γραμμα. «Φρ	υτ	πία», «Σ	-
�ίτα», «Aνέτ, τ	 κ	ρίτσι των Aλπεων», «Tιμ
και T	μ», «K	λ	κυθ	κoτ	ύμπα», «Bαλεντί-
ν	ς», «Oι νικητές», «Kαλησπέρα κύριε Πικά-
σ	», «O θρύλ	ς τ	υ Λ�νγκαρ», «Iστ	ρίες
τ	υ Σαί%πηρ σε κιν	ύμενα σ�έδια», «Iστ	-
ρίες της Bεατρίκης Π�τερ», «Συμπαραγω-
γής EBU», «Σ�	λή μυρμηγκιών».

14.00 Eυρωπαϊκ) πρωτάθλημα άρσης �αρών.

Mαγνητ	σκ	πημένη μετάδ	ση απ� τ	
Sdavanjer της N	ρ�ηγίας.

15.00
15.20 �ένη ταινία. «O έ�η�	ς». Oικ	γενειακ�

δράμα αμερικανικής παραγωγής 1990, σε
σκην	θεσία T&	ν K�	υλς, με τ	υς Mπράιαν
Nτένε�ι, Πάιπερ Λ�ρι, Mατ Nτέιμ	ν.

16.55 Eλληνική τηλεταινία. «O λαμπριάτικ	ς
ψάλτης». Διασκευή απ� τ	 διήγημα τ	υ Aλέ-
%ανδρ	υ Παπαδιαμάντη. Mε τ	υς Aλίκη Aλε-
%ανδράκη, Nτίν	 Λύρα, Nτίν	 Δ	υλγεράκη.

18.00
18.15 Tα Πάθη. Mεγάλη E�δ	μάδα στη Γερμα-

νική Eκκλησία.
19.15 O Nτέτεκτι� Φίλιπ Mάρλ��υ. Σειρά μυ-

στηρί	υ καναδέ&ικης παραγωγής, με τ	υς
Πά	υερ Mπ	υθ, Mέλ	ντι Aντερσ	ν, Eλεν
Σέι�ερ.

20.10 Oι δημ�σι�γρά��ι πρ�τείν�υν. Δημ	-
σι	γρα�ική εκπ	μπή.

21.00 - Kαιρ)ς - Tηλε�ικ�ν�-

μία

21.50 Eλληνική ταινία. «Tα παληκάρια της πα-
ντρειάς». Kωμωδία παραγωγής 1963, με
τ	υς Nτίν	 Hλι�π	υλ	, Mίμη Φωτ�π	υλ	,
Bαγγέλη Πρωτ	παππά.

23.15 Aκ�λ�υθία της Aνάστασης. Aπευθείας
μετάδ	ση απ� την Iερά Mητρ�π	λη Aθηνών.

00.15 E�ρταστικ) μ�υσικ) πρ)γραμμα. «Λα-
μπρή Θεσσαλ	νίκη». H Tάνια Tσανακλίδ	υ
μας %εναγεί στα στέκια της Θεσσαλ	νίκης
με γνωστ	ύς τραγ	υδιστές.

EIΔHΣEIΣ

EIΔHΣEIΣ

EIΔHΣEIΣ

06.00 Video clips
08.00 H ώρα τ�υ Tύπ�υ
09.00 A�ιέρωμα στην Πάτμ�. Mε τ	ν Kυριάκ	

Διακ	γιάννη.
11.00 Iδιαίτερες πατρίδες. Λα	γρα�ική εκπ	-

μπή, με τ	ν Nίκ	 Tσιαμτσίκα.
12.00 H Oρθ�δ�3ία στην �ικ�υμένη. Eκπ	-

μπή, με τ	ν Γιάννη Xατ&η�ώτη.
13.00 Σπασμέν�ς καθρέ�της. Eκπ	μπή, με

την T&	ύλη Πιτσ	ύλη.
14.00 Abas Pier. Nτ	κιμαντέρ.
15.00 Aπ�κάλυψη τώρα. Eκπ	μπή, με τ	ν

Σπύρ	 Nικ	λετάτ	.
16.00 Ballet favourites
17.00 �ένη ταινία. «Oι τρεις �ίλ	ι». K	ινωνική

ταινία, με τ	ν P�μπετρ Nτε Nίρ	.
18.30 Eυθεία γραμμή. T	κ σ�	υ με τ	ν Δήμ	

Mπ�τσαρη και τ	ν Aσημάκη Φωτήλα.
20.00 Kάρμινα Mπ�υράνα. Mεσαιωνικ	ί ύμν	ι

σε μ	υσική τ	υ Kαρλ Oρ�.
21.00 Π�ι)ς μας ακ�ύει. Mαγκα&ίν	.
02.30 Tην Aνάστασιν Σ�υ

EΠIΛOΓEΣ

YMHTTOΣ                    27 UHF
ΠAPNHΘA                  62 UHF
THΛ.: 34.24.090KANAΛI5

13.00 Στη γη της Mακεδ�νίας
14.00 Πασ(αλινές αναμνήσεις
18.00 Σινέ 100. «Tα επτά θανάσιμα αμαρτήμα-

τα».
20.30 K�� Bάντις
23.15 O Oρθρ�ς της Aνάστασης
01.30 �ένη ταινία.«N	ύκι».

ΔEΛTIA EIΔHΣEΩN Στις 20.00, 23.00. 

EΠIΛOΓEΣ

XOPTIATHΣ                  33 UHF
ΦIΛIΠΠEION ...............44 UHF
THΛ.: 031-265.828TV100

ΔEΛTIA EIΔHΣEΩN Στις 19.30, 00.00
και 04.00. 

Λ)γω τ�υ Πάσ(α τα περισσ)τερα θέατρα διέκ�ψαν
ή ανέστειλαν πρ�σωρινά τη λειτ�υργία τ�υς. Πριν 3εκι-
νήσετε, σας συμ��υλεύ�υμε να τηλε�ωνήσετε πρώτα.
Mετά τις ε�ρτές τ�υ Πάσ(α, θα επαναλειτ�υργήσ�υν
τα ε3ής θέατρα:

AΘHNA, AKAΔHMOΣ, AKPOΠOΛ, AΛAMΠPA, AΛKYONIΣ
(μ�ν	 η Nεανική Σκηνή), AMOPE, BEPΓH, BIKTΩPIA,
BPETANIA, EΘNIKO ΘEATPO (4 Σκηνές), EMΠPOΣ,
ΘEATPO 28, ΘEATPO E#APXEIΩN, ΘEATPO EPEYNAΣ,
ΘEATPO TEXNHΣ- YΠOΓEIO, KPATIKO ΘEATPO B.
EΛΛAΔOΣ, NIKHΣ TPIANTAΦYΛΛIΔH, OΔOY AΛKMHNHΣ,
OΔOY KYKΛAΔΩN, ΠOΛITEIA, ΠOPTA, TEXNOXΩPOΣ.

M. ΣABBATO
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A Θ Λ H T I K A
Πέρασαν στην ιστ�ρία τ�υ ευρωπαϊκ�ύ

στί��υ, γιατί κατ�ρθωσαν, στην ίδια
δι�ργάνωση, ν’ ανέ��υν στ� �άθρ� των νικητών.

Xαλάλι τα «πέτρινα» �ρ�νια
O Aπ�στ�λ�ς και η Mαρία Bασδέκη καμαρών�υν τώρα τα παιδιά τ�υς

«O �ή�ας και 	 έρω-
τας δεν κρύ�	-
νται», λένε. Δεν
κρύ�εται, �μως,

και η περη�άνια τ	υ Aπ�-
στ	λ	υ και της Mαρίας
Bασδέκη, των γ	νιών των
πρωταθλητών. «Kι ένα μι-
κρ� παιδί μπ	ρεί να κάνει
περή�αν	υς τ	υς γ	νείς
τ	υ. Π�σ	 μάλλ	ν, �ταν
κερδί!	υν ευρωπαϊκά με-
τάλλια», λέει 	 πατέρας,
π	υ και αυτ�ς και η κυρία
Mαρία, στερήθηκαν π	λλά
αυτά τα �ρ�νια για να �	η-
θήσ	υν τα παιδιά. O�ι για
να έ�	υν υλικά 	�έλη. Aλλά
για αυτή τη �αρά, την ηθική
ικαν	π	ίηση, π	υ αιθάνεται
	 γ	νι�ς, �ταν τ	 παιδί τ	υ
#ε�ωρίσει.

O Σπύρ	ς είναι π	λλά
�ρ�νια στην Aθήνα. H Oλγα
λιγ�τερα. Tα έ#	δα π	λλά.
O κυρ Aπ�στ	λ	ς παίρνει
114.000 δρα�μές σύντα#η.
Eργα!�ταν -ήταν 	δηγ�ς-
ώς τ	 1988. T	ν επ�μεν	
�ρ�ν	 «�γήκε στη σύντα-
#η». Aντιμετώπισε σ	�αρά
πρ	�λήματα με την καρδιά
τ	υ και τα έ#	δα αυ#ήθη-
καν: E#ετάσεις, �άρμακα,
τα γνωστά.

«Tι να κάν	υμε, περνάμε
συντηρητικά», λέει.

Θα πρ	τιμ	ύσε να εί�ε
γίνει π	δ	σ�αιριστής ή
μπασκετμπ	λίστας 	 Σπύ-
ρ	ς για να «�γά!ει» περισ-
σ�τερα;

«O�ι. Γι’ αυτ� τ	υ συμπα-
ρασταθήκαμε σε �,τι διάλε-
#ε. Στην αρ�ή τα πράγματα
δεν ήταν εύκ	λα. Bέ�αια, 	
Σπύρ	ς αμέσως σ�εδ�ν
μπήκε στην εθνική 	μάδα.
Aργ�τερα πήγε στην Aθήνα
και η Oλγα, π	υ γρά�ηκε
στ	ν Πανελλήνι	. Kαι 	
σύλλ	γ	ς, μ	λ	ν�τι 	 Σπύ-
ρ	ς δεν ανήκει σε αυτ�ν,
�	ήθησε και τ	υς δύ	. T	υς
�ρ�ντισε 	 πρ�εδρ	ς, 	
Παπαναστασί	υ», λένε με
ευγνωμ	σύνη 	ι γ	νείς.

Tα δύ	 μεγάλα αδέλ�ια, 	
Γεράσιμ	ς και 	 Mι�άλης, έ-
καναν 	ικ	γένεια. Mε τ	ν
αθλητισμ� δεν ασ�	λήθη-
καν. Λίγ	 π	δ�σ�αιρ	, λίγ	
μπάσκετ. Γρήγ	ρα τα εγκα-
τέλειψαν για να μάθ	υν τέ-
�νες. Kι 	 πατέρας; Kαμία
σ�έση με τ	 στί�	. «Στα
�ρ�νια μας, στ	 �ωρι� μ	υ,
τα Kανάλια, μ�ν	 π	δ�-
σ�αιρ	 παί!αμε. Aπ� στί�	
#έρ	υμε �,τι έ�	υμε δει α-
π� την τηλε�ραση».  

Φυσικά, δεν �άν	υν αγώ-
να των παιδιών, �ταν τ	ν
μεταδίδει η τηλε�ραση. Στ	
στάδι	, �μως, 	 πατέρας
πήγε για πρώτη �	ρά �έ-
τ	ς, στ	υς πανελλήνι	υς
κλειστ	ύ στί�	υ. «Δεν την
αντέ�ω την Aθήνα. «Πλα-
κώνεται η καρδιά μ	υ». Aι-
σθάν	μαι σαν να �ρίσκ	μαι

στη !	ύγκλα. H γυναίκα μ	υ
τ	υς εί�ε παρακαλ	υθήσει
κι άλλες �	ρές. Kατάλα�α
τι πρ	σπάθειες κατα�άλ-
λ	υν 	ι αθλητές».

Kαι η καρδιά; Δεν την �	-
�άται 	 κυρ-Aπ�στ	λ	ς:
«Aισθάν	μαι ένα σ�ί#ιμ	
στ	υς αγώνες, αλλά δεν έ-
�ω πρ��λημα», λέει.

Tα παιδιά τ	ύς λείπ	υν.
Aλλά καταλα�αίν	υν �τι εί-
ναι για τ	 καλ� τ	υς. «Tι θα
έκαναν εδώ στ	 B�λ	; Tώ-
ρα είναι στ	ν αθλητισμ�,
στην εθνική 	μάδα, πρ	έ�ει
τ	 μέλλ	ν τ	υς», λένε με
μια �ωνή.

«Eίναι αγαπημένα αδέλ-
�ια και �ίλ	ι μετα#ύ τ	υς.
O Σπύρ	ς είναι �ιλ�τιμ	ς,
πεισματάρης, συνεπής,
πρ	σπαθεί π	λύ. Kαι ��ι μ�-
ν	 στ	ν αθλητισμ�. Kαι η

Oλγα είναι π	λύ καλή κ	πέ-
λα. E�ει !ήλ	. Θα πάει
μπρ	στά. Tα παιδά μας με-
γάλωσαν έ�	ντας την πρ	-
στασία της 	ικ	γένειας. Γι’
αυτ� δεν εργάσθηκε η μάνα
τ	υς», επισημαίνει 	 πατέ-
ρας.

Πιστεύει περισσ�τερ	
στην Oλγα, για τ	υς Oλυμ-
πιακ	ύς, αλλά και γενικά,
γιατί -�πως λεει- «έ�ει κα-
λύτερ	 σώμα». «Mπ	ρεί να
πάρει τ	 �άλκιν	 μετάλλι	.
Για τ	 Σπύρ	 τα πράγματα
είναι δυσκ	λ�τερα. Θα είναι
καλά να μπει στην ε#άδα»,
τ	νί!ει.

Ως γ	νείς κάν	υν �νειρα:
«Nα είναι ευτυ�ισμένα, να
πετύ�	υν στη !ωή τ	υς και
να δ	ύμε εγγ�νια απ� αυτά.
Kαι, �έ�αια, να διακριθ	ύν
στ	υς Oλυμπιακ	ύς».

Δεν #ε�ν	ύν τ	ν πρώτ	
άνθρωπ	 π	υ «έσπρω#ε» τ	
Σπύρ	 και την Oλγα στ	
στί�	. «Hταν 	 Γιώργ	ς 	
Δίκαρ	ς. “Θα σε �τάσω να
μπεις στ	 TEΦAA”, εί�ε πει
τ	υ Σπύρ	υ. Kαι τ	 πέτυ-
�ε». «K�λλησε» και η Oλγα,
π	υ #εκίνησε με μήκ	ς και
άρ�ισε τριπλ	ύν στην Aθή-
να, με τ	ν Π	μάσκι, πριν
πάει στ	 Mί�α. Oι επιτυ�ίες
της Oλγας και τ	υ Σπύρ	υ
έκαναν �ίλαθλ	υς και τ	υς
γείτ	νες. Oλη η γειτ	νιά α-
γαπάει τα παιδιά και πανη-
γυρί!ει μετά τις επιτυ�ίες
τ	υς. «Eί�αν κι έ�	υν �ί-
λ	υς τα παιδιά εδώ», λέει 	
πατέρας.

Mετά τις πρ�σ�ατες επι-
τυ�ίες τ	 τηλέ�ων	 δεν
σταμάτησε να κ	υδ	υνί!ει
για καιρ� στ	 σπιτικ� της
	ικ	γένειας. Δημ	σι	γρά-
�	ι !ητ	ύσαν συνεντεύ#εις
απ� τ	υς γ	νείς. Π	λιτικ	ί
έστελναν συγ�αρητήρια.
Tα συνήθισαν αυτά 	 κυρ-
Aπ�στ	λ	ς και η κυρία Mα-
ρία. Kι ελπί!	υν να είναι
περισσ�τερα μετά τ	υς
Oλυμπιακ	ύς...

Σαν τ� παλι� σινεμά...
Σπύρ�ς και Oλγα Bασδέκη: Aπ� τις γειτ�νιές τ�υ B�λ�υ στην κ�ρυ�ή τ�υ ευρωπαϊκ�ύ στί��υ

H,
μάλλ	ν, �τω�ή 	ικ	γένεια
απ� τ	ν B�λ	, με τα τέσ-
σερα παιδιά. Tα δύ	, τα
μεγάλα, πρ	κ��	υν και γί-
ν	νται 	ικ	γενειάρ�ες. T	

τρίτ	, αγ�ρι κι αυτ�, «παρασύρεται»
απ� τις Σειρήνες της Aθήνας, �π	υ
πηγαίνει μ’ ένα �νειρ	: Nα �θάσει
ψηλά. Bρίσκει τ	 δρ�μ	 τ	υ. Φέρνει
και τη μικρή αδελ�ή στην πρωτεύ-
	υσα. Tη �ρ	ντί!ει, έως �τ	υ �ρει

κι αυτή τ	 δικ� της δρ�μ	. O πατέ-
ρας αρρωσταίνει. Στερήσεις. Eμ�α-
νί!εται 	 καλ�ς και ανιδι	τελής άν-
θρωπ	ς, π	υ �	ηθάει τ’ αδέλ�ια, τα
	π	ία, τελικά, με υπ	μ	νή, επιμ	νή
και πείσμα, �θάν	υν ψηλά. O κ�-
σμ	ς μιλάει πια γι’ αυτά. Kαι ��ι μ�-
ν	 στην Eλλάδα. Aλλά και στην Eυ-
ρώπη.

Θα μπ	ρ	ύσε να είναι σενάρι	
ταινίας μελ� τ	υ παλι	ύ εμπ	ρικ	ύ
ελληνικ	ύ κινηματ	γρά�	υ. Eίναι,
με λίγα λ�για, η ιστ	ρία τ	υ Σπύρ	υ
και της Oλγα Bασδέκη. Δύ	 αδελ-
�ιών π	υ πέρασαν στην ιστ	ρία τ	υ
ευρωπαϊκ	ύ στί�	υ, γιατί κατ�ρθω-
σαν, στην ίδια δι	ργάνωση —στ	υς
πρ�σ�ατ	υς ευρωπαϊκ	ύς κλειστ	ύ
στί�	υ— ν’ ανέ�	υν στ	 �άθρ	 των
νικητών.

O Σπύρ	ς, έστω κι αν δεν εί�ε κα-
τακτήσει μετάλλι	 στ	 παρελθ�ν,
εί�ε να επιδεί#ει π	λλές συμμετ	-
�ές σε τελικ	ύς σημαντικών δι	ρ-
γανώσεων. Oμως εκεί κάτι γιν�ταν
και συνήθως απ	τύγ�ανε. Στη Στ	κ-
��λμη �λα ήταν δια�	ρετικά και τ	
μετάλλι	 έστεψε τις πρ	σπάθειές
τ	υ. Kαι τώρα �λ	ι ελπί!	υμε, τ	
μέλλ	ν να είναι ακ�μη καλύτερ	.

«T	 ευρωπαϊκ� μετάλλι	 μ	υ δίνει
άλλ	ν “αέρα”, άλλη αυτ	πεπ	ίθη-
ση, ώστε στ	υς τελικ	ύς να διεκδι-
κώ καλή θέση. Eλπί!ω, �τι μπ	ρώ να
είμαι στην 	κτάδα των Oλυμπιακών.
Bέ�αια, τ	 �νειρ� μ	υ είναι να κα-
τακτήσω Oλυμπιακ� μετάλλι	», υ-
π	γραμμί!ει.

– Eίναι ρεαλιστικ� αυτ�;

«Oλα μπ	ρείς να τα περιμένεις σ’
έναν μεγάλ	 αγώνα. T	 απέδει#ε η
Πατ	υλίδ	υ τ	 1992».

Bέ�αια, 	ι επιτυ�ίες δεν έρ�	νται
«	υραν	κατέ�ατες». Πρωταθλητι-
σμ�ς με πρ	�λήματα δεν γίνεται. O
Bασδέκης είναι απ��	ιτ	ς τ	υ
TEΦAA, αλλά δεν έ�ει δι	ριστεί, �-

πως και άλλ	ι πρωταθλητές. H ε-
παγγελματική απ	κατάσταση «καί-
ει» τ	υς αθλητές. Aλλά 	 Σπύρ	ς
δεν στέκεται μ�ν	 σε αυτ�:

«Θέλ	υμε να υπάρ�ει πι	 στενή
συνεργασία με τη δι	ίκηση τ	υ
ΣEΓAΣ και τ	υ αρ�ιπρ	π	νητή με
τ	υς πρ	π	νητές μας και εμάς. Tα
πρ	�λήματα δεν είναι μ�ν	 υλικής
�ύσης αλλά και ηθικής συμπαρά-
στασης», επισημαίνει. 

Πρ	σ�ντα τ	υ θεωρεί την επιμ	-
νή, την υπ	μ	νή, τη μεγάλη θέλη-
ση. «Oι άλλ	ι με �αρακτηρί!	υν ε-
παγγελματία στις υπ	�ρεώσεις. O
αθλητής, για να είναι καλ�ς, πρέπει
να πασ�ί!ει π	λύ για ν’ απ	κτήσει
αυτ� π	υ θέλει. Aυτ� κάνω κι εγώ.
Π	λλ	ί θεωρ	ύν μει	νέκτημα τ	 �τι

είμαι μ�ν	 1,76 μ. Aν ήμ	υν ψηλ�τε-
ρ	ς, �μως, θα εί�α �ση τα�ύτητα
διαθέτω; Tα τελευταία �ρ�νια 	ι άλ-
τες δεν είναι ψηλ	ί. O K	υ�αν�ς
πρωταθλητής κ�σμ	υ, 	 Πεδρ�σ	
είναι 1,78 μ. E�ω και κάπ	ια μει	νε-
κτήματα στην τε�νική. Kι αυτ�, γιατί
�ταν είμασταν μικρ	ί, δεν μας έμα-
θαν να πηδάμε σωστά. Mας έλεγαν,
“Πάρτε ��ρα και πηδή#τε”». 

Oσ	ι γνωρί!	υν τ	ν Σπύρ	 -αλλά
και την Oλγα- τ	υς �αρακτηρί!	υν
«καλά παιδιά» Aυτ�, π�σ	 �	ηθάει
στ	ν αθλητισμ�; 

«B	ηθάει 	 καλ�ς �αρακτήρας.
Πρέπει να έ�εις καλή καρδιά. Γιατί η
κακία θα “γυρίσει πάνω σ	υ”. Πρ	-
σπαθώ να είμαι �ίλ	ς με �λ	υς».

O Σπύρ	ς δεν #ε�νάει τ	 π�σ	

τ	ν �	ήθησε 	 Kώστας Παπαναστα-
σί	υ, 	 πρ�εδρ	ς τ	υ Πανελλήνι	υ,
�ταν ήλθε στην Aθήνα. «Hταν 	 μ�-
ν	ς π	υ μ	υ συμπαραστάθηκε τ�-
τε», τ	νί!ει.

H ιδιαίτερη πατρίδα, τ	υ λείπει:
«Aν υπήρ�αν 	ι πρ	ϋπ	θέσεις και 	ι
κατάλληλ	ι πρ	π	νητές, θα ήθελα
να μένω στ	ν B�λ	».

Iσως γιατί επιθυμεί να �ρίσκεται
κ	ντά στ	υς γ	νείς τ	υ. «M	υ λεί-
π	υν π	λύ. Oπως κι εμείς τ	υς λεί-
π	υμε. E�	υν τέσσερα παιδιά και
κανένα δεν μένει μα!ί τ	υς. Kαι μ�-
ν	 ένα κατ	ικεί στ	ν B�λ	», λέει. Oι
γ	νείς τ	υ, �υσικά, �αίρ	νται με τις
επιτυ�ίες. 

Aλλά και στις απ	τυ�ίες στέκ	-
νται πλάι τ	υς. «Mας �	ηθ	ύν να
συνε�ίσ	υμε, μας στηρί!	υν ηθικά,
μ	λ	ν�τι 	 πατέρας δεν έ�ει ιδέα
για τ	ν αθλητισμ�. Kαλά-καλά δεν
#έρει, πώς είναι τ	 μήκ	ς. Φέτ	ς
μας είδε πρώτη �	ρά σε αγώνες, αν
κι εγώ κάνω στί�	 απ� τ	 1982, απ�
τα 14 μ	υ».

Πριν, 	 Σπύρ	ς έπαι!ε π	δ�σ�αι-
ρ	 και ��λεϊ. «Eί�α καλ� άλμα και 	
γυμναστής της 	μάδας ��λεϊ τ	υ
σ�	λεί	υ μ’ έστειλε σε αυτ�ν τ	υ
στί�	υ. Eτσι #εκίνησα. Tην Oλγα την
είδε 	 πρ	π	νητής μ	υ και μ	υ !ή-
τησε να την πάω κι εκείνη». 

Πώς είναι ως αδελ��ς 	 Σπύρ	ς;
«H Oλγα παλαι�τερα ίσως με θεω-

ρ	ύσε σκληρ�, γιατί ήθελα να πη-
γαίνει στ	 σ�	λεί	, να μη �γαίνει.
Eπιθυμ	ύσα να τη μάθω στα 18 της
να είναι πρωταθλήτρια, �πως εγώ.
Aυτ� σημαίνει συνεπής αθλήτρια, ν’
αντέ�ει τις στερήσεις. Eίναι πανέ#υ-
πνη.

Γι’ αυτ� έγινε καλή αθλήτρια. Δεν
αρκεί να έ�ει κάπ	ι	ς μ�ν	 ταλέ-
ντ	. Πίστευα σε αυτήν, γι’ αυτ� τη
�	ήθησα, �πως εμένα με εί�ε �	η-
θήσει 	 Π	μάσκι» απαντάει.

«Eίναι συνεπής σε �λες τις υπ	-
�ρεώσεις τ	υ, 100% αθλητής. Aυτ�
τα λέει �λα». Eτσι σκιαγρα�εί τ	ν
Σπύρ	 	 πρ	π	νητής τ	υ, 	 Γκε�ρ-
γκι Π	μάσκι. Xαρακτηρί!ει άψ	γη τη
συνεργασία τ	υς και ελπί!ει �τι θα
πηδήσει μακρύτερα. «Δεί�νει στα-
θερ�τητα εδώ και �ρ�νια και ελπί!ω
�τι έτσι θα συνε�ίσ	υμε», καταλή-
γει.  O Σπύρ	ς πρ	γραμματί!ει να
παντρευτεί τ	ν Oκτώ�ρι	 με την
Xριστίνα Aθανασί	υ, μία απ� τις κα-
λύτερες Eλληνίδες αθλήτριες τ	υ
μήκ	υς. Σκε�θείτε, τι άλτες μπ	ρεί
να «�γάλ	υν»...

Δικαίωμα στ� �νειρ�
Oλγα Bασδέκη: Oλ�ι κάν�υν γιατί ��ι κι εγώ;

Σ αν  σε �νειρ	 !	ύσε η Oλγα Bασδέ-
κη μετά τ	υς Eυρωπαϊκ	ύς της
Στ	κ��λμης. Σιγά-σιγά «#υπνάει»

και κάνει τ	 επ�μεν	... �νειρ	. Aν και, �-
πως λέει, άρ�ισε να 	νειρεύεται, ήδη,
μετά τ	ν αγώνα της Στ	κ��λμης.

«Oλ	ι 	ι αθλητές κάν	υν �νειρα. Για
μένα �,τι έγινε στ	υς Eυρωπαϊκ	ύς ή-
ταν ένα απ� αυτά».

Oμως η Oλγα δεν επιθυμεί να μιλάει
για πρ		πτικές. «Θέλω να είμαι καλά
και, ε��σ	ν έ�ει γίνει καλή πρ	π�νηση,
�λα θα “�γ	υν”. Oι Oλυμπιακ	ί Aγώνες
είναι κάτι άλλ	. M�ν	 τ	 να συμμετά-
σ�εις είναι σημαντικ�. T	 �νειρ� μ	υ εί-
ναι να πρ	κριθώ στ	ν τελικ�».

– Π�ιά πρ�σ�ντα θεωρείς �τι έ�εις
και π�ιά μει�νεκτήματα;

– «Kάνω τε�νικά λάθη, αλλά η τε�νική
	υδέπ	τε τελει	π	ιείται. Tα πρ	σ�ντα
μ	υ θα τα κρίν	υν 	ι άλλ	ι. Kι αν κρί-
ν	υν λάθ	ς, θα πρ	σπαθήσω ν’ απ	δεί-
#ω τ	 αντίθετ	».

O καλ�ς �αρακτήρας τ	υ αθλητή συν-
δέεται με τις επιτυ�ίες, πιστεύει η Bασ-
δέκη. «Oι καλ	ί δεν μέν	υν στ	ν στί-
�	», υπ	γραμμί!ει.

H Oλγα κάπ	ια πίκρα έ�ει. Kάπ	ι	ι
δεν την πίστεψαν. «Σε �λ	υς αυτ	ύς
θέλω να πω, �τι 	ι εκπλή#εις υπάρ�	υν
για να 	μ	ρ�αίν	υν τη !ωή», τ	νί!ει.

Π	λύ πίστεψε σ’ αυτήν 	 αρρα�ωνια-
στικ�ς της, Παναγιώτης Mαρκιανίδης, έ-
νας απ� τ	υς καλύτερ	υς Eλληνες σπί-
ντερ. «Πίστευε σε μένα πι	 π	λύ απ�
�,τι εγώ στ	ν εαυτ� μ	υ», λέει.

Aλλά και 	 πρ	π	νητής της, 	 ρέκ	ρ-

ντμαν τ	υ τριπλ	ύν, Δημήτρης Mί�ας έ-
δει#ε εμπιστ	σύνη στ	 ταλέντ	 της:
«Eίναι εργατική, συνεπέστατη, �ιλ�δ	-
#η, αλλά πρ	σγειωμένη. H συνεργασία
μας είναι άριστη. E�ει μεγάλες δυνατ�-
τητες και π	λλά περιθώρια �ελτίωσης
σε τε�νική και δύναμη. Tα 14,30μ. δεν
την αντιπρ	σωπεύ	υν, ε��σ	ν �ελτιω-
θεί τε�νικά. T	 ευ�άριστ	 είναι �τι είναι
έ#υπνη, υπάκ	η και α�	μ	ιώνει εύκ	λα
τις �ελτιώσεις. Eίναι καλ�ς δέκτης».

H Oλγα αναγνωρί!ει �σα έκανε γι’ αυ-
τήν 	 Mί�ας. «M	υ έδει#ε μεγάλη εμπι-
στ	σύνη και α�	σιώθηκε σε μένα, μα-
θαίν	ντας μ	υ π	λλά».

Kαι απ� τ	 Λιμενικ� εί�ε συμπαράστα-
ση. Aπ� τ	ν N	έμ�ρι	 της έδωσαν απ�-
σπαση για πρ	ετ	ιμασία για τ	υς Oλυ-
μπιακ	ύς Aγώνες.

T	ν Σπύρ	 τ	ν αγαπάει π	λύ. «Συνερ-
γα!�μαστε. Mε �	ηθάει. Eίναι έμπειρ	ς.
Ως αδελ��ς είναι καλ�ς και πρ	στατευ-
τικ�ς. Kι αν με στενα�ωρεί καμιά �	ρά,
τ	 κάνει γιατί με αγαπάει», πιστεύω.

Xαίρεται π	υ κάνει υπερή�ανη την 	ι-
κ	γένειά της. «O,τι κάν	υν τα παιδιά ευ-
�αριστεί τ	υς γ	νείς, �σ	 μικρ� κι αν
�αίνεται �τι είναι», λέει.

– Tι σ’ ευ�αριστεί περισσ�τερ�, μια
αθλητική επιτυ�ία ή να σ�υ λένε �τι
είσαι �μ�ρ�η κ�πέλα;

– «T	 πρώτ	».
– Aλλωστε, για τ� δεύτερ� δεν κά-
ν�υμε και π�λλά εμείς. Oι γ�νείς
μας... ευθύν�νται.

– «Aκρι�ώς. O,τι είσαι δεν αλλά!ει...».

T	υ N. A. K·NΣTANTOΠOYΛOY



«H Oλγα και � Σπύρ�ς είναι αγαπημέν�ι», λένε �ι γ�νείς
τ�υς. Kαι τ’ αδέλ�ια τ� απ�δεικνύ�υν.

Xάλκιν� η
Bασδέκη,
�ρυσ� η Θά-
ν�υ, ασημέ-
νι� η Mπακ�-
γιάννη. Oλη
την γκάμα
των μεταλ-
λίων κατέ-
κτησαν �ι
Eλληνίδες
στ�υς Eυρω-
παϊκ�ύς κλει-
στ�ύ στί��υ.

T� �αμ�γελ� της επιτυ�ίας. O Σπύρ�ς και η Oλγα Bασδέκη έ��υν κάθε
λ�γ� να είναι �αρ�ύμεν�ι.
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A Θ Λ H T I K A
«Θα ήθελα να παί�ω στην Eλλάδα αν  εί�α 
μια καλή πρ�ταση. Παίκτες σαν τ�ν Γ�υίλκινς 
δεν έρ��νται εύκ�λα στην Eυρώπη».

Eίναι κακ� να κτί	εις
�μάδες στην... άμμ�

M π�ρεί τ� μπάσκετ να μ�ν�πώλησε σ�εδ�ν τ� ενδια-
�έρ�ν των �ιλάθλων την Mεγάλη E�δ�μάδα, ε�αι-
τίας τ�υ Παναθηναϊκ�ύ, ωστ�σ� �μως, τ� π�δ�σ�αι-

ρ� ε�ακ�λ�υθεί ν’ απασ��λεί τ�υς μεν υπ�στηρικτές τ�υ
τρι�υλλι�ύ ευ�άριστα, τ�υς δε υπ�λ�ιπ�υς μάλλ�ν �ασα-
νιστικά. Mέσα στην ατμ�σ�αιρα της μεγάλη ψυ�ικής ευ��-
ρίας των Παναθηναϊκών, �ι Oλυμ-
πιακ�ί διερωτώνται π�τε, επιτέ-
λ�υς, θα έ��υν την ευκαιρία να
ταυτισθ�ύν με ευρωπαϊκές και ��ι
μ�ν�ν επιτυ�ίες, �ι δε �ίλ�ι της AEK π�υ είδαν πρ�σ�ατα
την �μάδα τ�υς να πέ�τει απ� την πρώτη θέση, αγωνι�ύν
μήπως ανακ�πεί η πραγματικά ωραία π�ρεία των τελευταί-
ων ετών, η γ�νιμ�τερη της ιστ�ρίας τ�υ «Δικε�άλ�υ».

Kαι ενώ � Παναθηναϊκ�ς πρ�ετ�ιμά$εται για την κρίσιμη
ρε�άνς με τ�ν Aγια�, επι�άλλεται να σταθεί κανείς στην
δήλωση τ�υ κ. Γιώργ�υ Bαρδιν�γιάννη π�υ την διετύπωσε
μετά τ� εκπληκτικ� 1-0 στ� Aμστερνταμ και την επανέλα-
�ε την Tετάρτη, μετά τη νίκη επί της AEK: «Oι μεγάλες �-
μάδες δεν αγ�ρά$�νται, αλλά κτί$�νται. T� π�δ�σ�αιρ�
δεν είναι �ρήματα, αλλά έρωτας και αγάπη». Π�λύ ενδια-
�έρ�υσα έως και... ρ�μαντική, ως έκ�ραση, αντιμετώπιση,
π�υ μπ�ρεί να εκλη�θεί και ως αυτ�κριτική τ�υ πρ�έδρ�υ
τ�υ Παναθηναϊκ�ύ. Γιατί σε αυτά τα δεκαεπτά �ρ�νια π�υ
ηγείται της ένδ��ης �μάδας τ�υ δεν ήσαν λίγες �ι ��ρές
π�υ πρ�σπάθησε να κτίσει �μάδα με �ρήματα, αλλά �ταν
είδε �τι πραγματικά αυτή η μέθ�δ�ς δεν είναι �ύτε παρα-
γωγική �ύτε απ�τελεσματική, άλλα�ε π�ρεία και αντί να
αντλεί έμψυ�� υλικ� με π�λλά �ρήματα, εστρά�η στ�υς
«ανώνυμ�υς» Γεωργιάδηδες και Mάρκ�υς και άλλες... δυ-
νάμεις.

Πάντως, είναι �ρήσιμη η δήλωση Bαρδιν�γιάννη, γιατί έ-
�ει περάσει � ίδι�ς διά πυρ�ς και σιδήρ�υ και κατέλη�ε �τι
η καλύτερη π�λιτική είναι η... αντιλαϊκή –τ�υ $ητ�ύσαν με-
ταγρα�ές �ν�μάτων, αλλά με την πείρα π�υ απέκτησε, α-
πάντησε με επιμ�νή και εμπιστ�σύνη στ�υς «άσημ�υς».
Στ� άλλ�... άκρ� της π�δ�σ�αιρικής ιστ�ρίας, στ�ν Πει-
ραιά, � Σωκράτης K�κκαλης με σπασμωδικές κινήσεις επι-
διώκει τ� «κτίσιμ�» �μάδας, αλλά$�ντας παίκτες και πρ�-
π�νητές και κάν�ντας απ�δεκτές ε�ω�ρενικές, περί αυ-
τών, εισηγήσεις. Λέτε, να περάσ�υν... δεκαπέντε �ρ�νια,
για ν’ αντιλη�θεί � πρ�εδρ�ς τ�υ Oλυμπιακ�ύ πώς κτί$�-
νται �μάδες; Aσ�αλώς ��ι. Hδη, έ�ει αντλήσει εμπειρίες
π�λλές και π�ικίλες και πρ��ανώς αισθάνεται �τι η λαϊκή
πίεση για κινήσεις εντυπωσιαμ�ύ και μ�ν�ν πρέπει ν’ απ�-
κρ�ύ�νται. Oσ�ν α��ρά την AEK, αυτή μάλλ�ν πρέπει να
δίνει συμ��υλές για τ� πώς δημι�υργ�ύνται �μάδες. Eίναι
τ� πρ�τυπ�. Πρώτ�ν, γιατί έ�ει πρ�π�νητή �κταετίας, με
θαυμάσιες επιδράσεις σ’ �λ�υς τ�υς τ�μείς. Kαι δεύτερ�ν,
γιατί δεν άλλα$ε παίκτες σαν τα π�υκάμισα.

Πέραν �λων αυτών, δεν είναι εύκ�λ� να συμ�ωνήσει κα-
νείς με την τ�π�θέτηση �τι �ι μεγάλες �μάδες δεν αγ�ρά-
$�νται. Παραπ�ιώντας κάπως τη δήλωση κάπ�ι�ς, μπ�ρεί
�άσιμα να ισ�υρισθεί �τι αγ�ρά$�νται μεγάλ�ι παίκτες, μα-
$ί με άλλ�υς, π�υ με υπ�μ�νή και πρ�σπάθεια γίν�νται σύ-
ν�λ�. Λ.�. ένας μεγάλ�ς, τέτ�ι�ς παίκτης ε�ακ�λ�υθεί και
παί$ει στ�ν Παναθηναϊκ� και είναι � Aπ�στ�λάκης, π�υ δεν
μπ�ρεσε � Oλυμπιακ�ς να τ�ν κρατήσει, γιατί ήταν... πτω-
��ς επί Σαλιαρέλη. Γι’ αυτ�, αυταπ�δεικτα, �ωρίς �ρήματα
δεν μπ�ρεί να δημι�υργηθ�ύν μεγάλες �μάδες. M�ν� π�υ
πρέπει να γίνεται καλή �ρήση των �ρημάτων αυτών. Γιατί,
δια��ρετικά, θα κτί$�νται �μάδες επάνω στην... άμμ�, �-
π�υ πρ�σ�έρεται μεν για έρωτα και αγάπη, αλλά δεν στε-
γά$ει σταθερ� δεσμ�...

Kαι � ΠAOK, αλλά και � Aρης εντάσσ�νται στην κατηγ�-
ρία των �μάδων με συγγενικά πρ��λήματα. Π�ι�ς αλήθεια,
παράγων θα αντιλη�θεί την απλή συνταγή, ε�’ �σ�ν δια-
θέτει και �ικ�ν�μική �άση απαραίτητα, �τι μ�ν� με έναν
πρ�π�νητή-α�εντικ�, με ρα��κ�καλιά �μάδας π�υ δεν θ’
αλλά$ει και με υπ�μ�νετική τακτική, είναι λ�γικ� να περι-
μένει καρπ�ύς; Oι σπασμωδικές κινήσεις είναι �,τι �ειρ�τε-
ρ�. Πρέπει να γίνει συνείδηση �τι με τα λαϊκά ερείσματα
π�υ διαθέτ�υν �ι πρ��ληματικές τα τελευταία �ρ�νια ελ-
ληνικές �μάδες, έ��υν τη �άση επάνω στην �π�ία μπ�-
ρ�ύν να κτίσ�υν σπ�υδαίες �μάδες. O στ���ς για μια πρ�-
σκαιρη διάκριση, ένας τίτλ�ς λ.�., είναι δυνατ�ν κάπ�ια
στιγμή απ� συγκυριακ�ύς λ�γ�υς, να επιτευ�θεί. Aν �
Oλυμπιακ�ς εί�ε ευστ��ήσει στα... πέναλτι �έτ�ς, ίσως να
τ�ν εί�ε υλ�π�ιήσει. Θα μπ�ρ�ύσε, �μως, να ισ�υριστεί �τι
διαθέτει �μάδα;

EΦ’ OΛHΣ  THΣ  YΛHΣ

T�υ NIKHTA ΓABAΛA

AP™H BAPøN: Mε π�λλά, ακ�μη, μετάλλια αναμένεται
να �λ�κληρώσ�υν �ι Eλληνες την συμμετ��ή τ�υς στ�
ευρωπαϊκ� πρωτάθλημα ανδρών, τ� �π�ί� διε�άγεται
στην ν�ρ�ηγική π�λη Στά�ανγκερ. Σήμερα αγωνί$�νται
στα 91κ. � Λεωνίδας K�κκας και στα 99κ. � περσιν�ς πρω-
ταθλητής Eυρώπης και κ�σμ�υ, Kά�ι Kα�ιασ�ίλι. Aύρι�,
στα 108κ. θα πάρει μέρ�ς � ανερ��μεν�ς, Aλέ�ανδρ�ς
Πανατίδης και στα +108κ. � �ετεράν�ς και με π�λλά με-
τάλλια στ� ενεργητικ� τ�υ, Παύλ�ς Σαλτσίδης.
I™TIO¶§O´A: Eνώ την πρ�κρισή τ�υς στ�υς Oλυμπια-
κ�ύς Aγώνες της Aτλάντα πήραν �ι Tάσ�ς Mπ�υντ�ύρης-
Δημήτρης Mπ�ύκης στην κλάση «Σταρ» και �ι αδελ��ί
Aλευρά με τ�ν Xανδακά στα «Σ�λινγκ», στα πρ��λυμπια-
κά τ�υρν�υά της Λάγκ� ντι Γκάρντα (Iταλία) και τ�υ Σαν
Pέμ� αντίστ�ι�α, σήμερα, στη M�ύρθια της Iσπανίας �εκι-
ν�ύν �ι πρ��λυμπιακ�ί των κλάσεων ΦINN, Γι�ύρ�π, Mι-
στράλ γυναικών και «4,70» γυναικών, �π�υ αγωνί$�νται �
Παπαθανασί�υ, η Mυλωνά, η Σκαρλάτ�υ και �ι Kαλ�ύδη-
Tσ�υλ�ά αντίστ�ι�α.

� T� πανελλήνια πρωταθλήματα «Λέι$ερ» ε�ή�ων-νεα-
νίδων, «4,20» παίδων-κ�ρασίδων και Mιστράλ παίδων-κ�-
ρασίδων αρ�ί$�υν την Tρίτη στις εγκαταστάσεις τ�υ NAΣ,
τ�υ IOΠ και τ�υ NO Δήλεσι αντίστ�ι�α. Tην ίδια μέρα �εκι-
νάει στη Nαύπακτ� τ� περι�ερειακ� πρωτάθλημα K�ριν-
θιακ�ύ.
¶O¢H§A™IA: Συνε�ί$εται σήμερα και �λ�κληρώνεται
αύρι� στην A�άνα � δεύτερ�ς αγώνας τ�υ παγκ�σμί�υ
κυπέλλ�υ πίστας τ�υ 1996, �π�υ μετέ�ει η εθνική ανδρών
(Aγγελίδης, Bασιλ�π�υλ�ς, Γεωργαλής, Π�λίτης, Xειμω-
νέτ�ς). 
M¶A™KET: H πρ�ημιτελική �άση των πλέι-�� της A1 αν-
δρών αρ�ί$ει την Tρίτη με δύ� αγώνες: Παναθηναϊκ�ς-Πε-
ριστέρι (OAKA, 6:45μμ., MEΓKA) και Πανιώνι�ς-Σπ�ρτιγκ
(N. Σμύρνη, 5μμ.).
A°°§IA: H πρωτ�π�ρ�ς Mάντσεστερ Γι�υνάιτεντ έ�ει
δύσκ�λη απ�στ�λή σήμερα στ� «Nτελ» τ�υ Σα�υθά-
μπτ�ν, αλλά είναι πιθαν� να διατηρήσει ή και να αυ�ήσει
την δια��ρά των 6 �αθμών, π�υ την �ωρί$ει απ� τη Nι�ύ-
καστλ. H �μάδα τ�υ Kίγκαν (μ’ ένα παι�νίδι λιγ�τερ�) υπ�-
δέ�εται την Aστ�ν Bίλα. Oι υπ�λ�ιπ�ι αγώνες: Aρσεναλ-
T�τεναμ, Mίντλεσμπρ�-Γ�υίμπλεντ�ν, Tσέλσι-Λιντς, E�ερ-
τ�ν-Λί�ερπ�υλ, Mάντσεστερ Σίτι-Σέ�ιλντ Γ�υέν., K��ε-
ντρι-KΠP, N�τιγ�αμ-Mπλάκμπερν, Γ�υέστ Xαμ-Mπ�λτ�ν.

AΘΛHTIKH KINHΣH
EΠI ΣKOΠON

Λάθ�ς ή έλλειψη γνώσης;
T ώρα �αίνεται π�σ� λάθ�ς έκαναν �ρι-

σμέν�ι στ�ν Oλυμπιακ� π�υ έπειτα απ�
κάπ�ια απ�τυ�ημένα απ�τελέσματα θε-

ώρησαν πως η �μάδα �ρέθηκε εκτ�ς τρ��ιάς
τίτλ�υ. M�ν� σ’ ένα παι�νίδι να εί�αν πάρει
τ�υς τρεις �αθμ�ύς, για παράδειγμα στην
Kαλαμάτα, �ι ερυθρ�λευκ�ι θα υπ�λείπ�νταν
μ�ν� τέσσερις �αθμ�ύς τ�υ Παναθηναϊκ�ύ
και την ερ��μενη Kυριακή τ�ν αντιμετωπί-
$�υν στ� OAKA. Θα ήταν ή δεν θα ήταν μια α-
νάσα απ� την κ�ρυ�ή; Oσ� για τ� δυναμικ�
της �μάδας; Bασικ�ς παίκτης των ερυθρ�-

λεύκων, π�υ πάντα εκ�ρά$ει ελεύθερα τη
γνώμη τ�υ, έλεγε πρ�σ�ατα πως � Oλυμπια-
κ�ς έ�ασε ε�έτ�ς τη μεγάλη ευκαιρία να
�γεί απ� την α�άνεια και να πάρει τ� πρωτά-
θλημα. «Mε τέτ�ι�υς και τ�σ�υς παίκτες π�υ
έ��υμε δεν δικαι�λ�γείται η �αθμ�λ�γική θέ-
ση. Π�ια είναι η αιτία; H μη α�ι�π�ίηση των
πρ�σ�ντων των παικτών απ� την αρ�ή της
περι�δ�υ. Λάθ�ς επιλ�γές, λάθ�ς θέσεις ε-
πειδή �ι αρμ�δι�ι δεν κατάλα�αν τι μπ�ρεί να
πρ�σ�έρει κάθε π�δ�σ�αιριστής τ�υ τμήμα-
τ�ς. Kρίμα...» Γ.Δ.

ΠΩΣ EIΠATE; Oτι �ι �παδ�ί
τ�υ Παναθηναϊκ�ύ είναι �ι
ευτυ�έστερ�ι αυτή την
περί�δ�; Λάθ�ς. Σκε�τεί-
τε τι ώρες αγωνίας $�υν:
Θα κερδίσ�υμε τ� πρωτά-
θλημα π�δ�σ�αίρ�υ; Θα
απ�κλείσ�υμε τ�ν Aγια�;
Θα πάρ�υμε τ� Eυρωπαϊ-
κ� πρωτάθλημα; Aν μας
δια�εύγει κάπ�ι�ς άλλ�ς
τίτλ�ς π�υ διεκδικ�ύν ή
διεκδικ�ύσαν �ι «πράσι-
ν�ι» μας συγ�ωρείτε. Kά-
θε μέρα και άγ��ς λ�ιπ�ν.
Eνώ �ι αντίπαλ�ί τ�υς; T�
μ�ν� π�υ σκέπτ�νται είναι
τι μεταγρα�ές θα κάν�υν
τ� καλ�καίρι...

Γ.K.K

TI KOINO έ��υν �ι �παδ�ί
τ�υ Παναθηναϊκ�ύ και �ι
Aλ�αν�ί; Oλ�ι τ�υς έ��υν
γίνει  μ�νιμ�ι θαμώνες τις
πλατείας Oμ�ν�ίας.

Γ.K.K

KYΛIOMENH ε�ρτή τ� Πά-
σ�α. H ημερ�μηνία αλλά-
$ει κάθε �ρ�ν�. T�... Πά-
σ�α των Oλυμπιακών θα
αλλά$ει κάθε... εννέα
�ρ�νια. Aν έρθει τ�υ
�ρ�ν�υ η... Aνάσταση. 

Γ.K.K

«MIA μέρα �λ�ς � κ�σμ�ς
θα μιλάει για τ�ν Πανα-
θηναϊκ�», δήλωσε �
Γιώργ�ς Bαρδιν�γιάννης
σε �έν� τηλε�πτικ�
σταθμ�. Δηλαδή τώρα
δεν μιλάει; 

Γ.K.K

OTAN η AEK απέκλεισε τ�ν
Παναθηναϊκ� στ� Kύπελ-
λ�, � Mι�άλης Tρ��ανάς
τ�υ εί�ε ευ�ηθεί καλή ε-
πιτυ�ία στην Eυρώπη.
Γιατί � Γιώργ�ς Bαρδιν�-
γιάννης δεν τ�υ ευ�ήθη-
κε καλή επιτυ�ία στ�ν τε-
λικ� τ�υ Kυπέλλ�υ; 

Γ.K.K

KAI μια και μιλάμε για ευ-
�ές. Παράκληση των Πα-
ναθηναϊκών πρ�ς τ�ν κ.
Mητσ�τάκη. O�ι άλλ�
συγ�αρητήρι� τηλεγρά-
�ημα. Γιατί αμέσως μετά
τ�ν θρίαμ�� επί τ�υ
Aγια� ήρθε η ήττα απ�
τ�ν Iωνικ�. Aντε τώρα να
μη γίνεις πρ�ληπτικ�ς...

Γ.K.K

ANHΣYXIA επικρατεί σε �ρι-
σμέν�υς πρώην παράγ�-
ντες  της AEK για τ�ν τρ�-
π� και την τα�ύτητα π�υ ει-
σέρ��νται και απ��ωρ�ύν
απ� τ� συμ��ύλι� �ι συ-
νεργάτες τ�υ κ. Tρ��ανά,
παρατηρώντας πως τέτ�ιες
κινήσεις απ�δυναμών�υν
τη δι�ίκηση, της α�αιρ�ύν
τ� κύρ�ς π�υ πρέπει να έ-
�ει και δίν�υν επι�ειρήματα
στ�υς αντιπάλ�υς. Παρατη-
ρ�ύσαν δε, πως αν δεν
μπ�ρεί � κ. Tρ��ανάς να

συνεργαστεί με κάπ�ι�υς
δεν �ρειά$εται να τ�υς κα-
λεί κ�ντά τ�υ. T�υ αναγνω-
ρί$�υν �μως τ� δικαίωμα να
κάνει τις επιλ�γές π�υ θέ-
λει α��ύ κατέ�ει τ� πακέτ�
των μετ��ών δίν�ντας π�λ-
λά εκατ�μμύρια.

Γ.Δ

ΓIA ν’ απ�δώσ�υμε «τα τ�υ
Θε�ύ τω Θεώ», πάντως,
μαθαίν�υμε, �τι για την
έλλειψη �υλάκων, εργα-
τών κ.λπ. δεν ευθύνεται η
δι�ίκηση τ�υ Kέντρ�υ, αλ-
λά τ� υ�υπ�υργεί�, π�υ
δεν εγκρίνει πρ�σλήψεις
στις θέσεις �σων συντα-

�ι�δ�τ�ύνται. Γιατί, λ�ι-
π�ν, δεν κάνει μετατά�εις
απ� άλλα γυμναστήρια, �-
π�υ πλε�νά$ει τ� πρ�σω-
πικ�; Aλλά και η δι�ίκηση,
γιατί δεν κάνει δια��ρετι-
κή ρύθμιση των ρεπ�;

N. A. KΩN.

EXETE «�άει» στ� κε�άλι
μπάλα τ�υ μπέι$-μπ�λ; Aν
��ι, και επιθυμείτε να γνω-
ρίσετε την α�έ�αστη ε-
μπειρία, πηγαίνετε στ� στί-
�� τ�υ Aθλητικ�ύ Kέντρ�υ
τ�υ Aγί�υ K�σμά. Nαι, �έ-
ρετε, εκεί �π�υ είναι «μπά-
τε σκύλ�ι αλέστε»...

N. A. KΩN.

ΦAINOMENO � P�τ$ερ
Kίνγκντ�μ. Στα 17 τ�υ α-
ναδεί�θηκε «�ρυσ�ς»
Oλυμπι�νίκης στα 110μ.
με εμπ�δια. Aλλά μεγα-
λύτερ� �αιν�μεν� – TO
�αιν�μεν�, �πως λέμε –
είναι � Παναγιώτης Πα-
π�ύλιας. Γεννημέν�ς μ�-
λις τ�... 1989 πρωταγωνι-
στεί στ�ν διεθνή στί��.
Mε τέτ�ια (και ΠOΛΛA
άλλα ανάλ�γα) στατιστι-
κά στ�ι�εία θα κάν�υμε
τ� 1997 τ� παγκ�σμι�
πρωτάθλημα στί��υ, κ.
M�λυ�ά;

N. A. KΩN.

–Eυ�αριστώ,
πρ�εδρε...
–Παρακαλώ,
πρ�εδρε...
–Πάντα τέ-
τ�ια, Γιώρ-
γ�..
–Mακάρι,
Γιώργ�...
Tώρα αν δεν
καταλά�ατε
π�ι�ς �ρα-
�εύει π�ι�ν
για την πρ�-
σ��ρά τ�υ
στ� ελληνικ�
π�δ�σ�αιρ�,
δεν πειρά�ει.
Aλλωστε, �ύ-
τε εμείς έ��υ-
με καταλά-
�ει.

T�ν Στ	ικ� και
τα... μάτια σας

Pάτ�α: Eίναι � καλύτερ�ς Eυρωπαί�ς πί��τ

H
ρθε στ� Παρίσι
για να δει έναν
καλ� �ίλ� τ�υ,
τ�ν Στ�γιαν Bρά-
νκ��ιτς και να θυ-

μηθεί τις δικές τ�υ στιγ-
μές στα �άιναλ ��ρ τ�υ
ευρωπαϊκ�ύ πρωταθλήμα-
τ�ς, �ταν κέρδισε δύ� απ�
τα τρία τρ�παια της πι� τα-
λαντ�ύ�ας �μάδας π�υ
«κ�σμησε» τα σαλ�νια τ�υ

ευρωπαϊκ�ύ μπάσκετ. H Γι-
�υγκ�πλάστικα είναι πια
μια �μ�ρ�η ανάμνηση για
τ�ν Nτίν� Pάτ$α π�υ δια-
νύει τ�ν τέταρτ� �ρ�ν�
τ�υ στη B�στώνη και τ�υς
Σέλτικς, αλλά δεν �ε�νά
π�τέ τ�υς �ίλ�υς τ�υ και
την πατρίδα τ�υ, α��ύ �-
πως λέει, η B�στώνη είναι
συμπαθητική π�λη, αλλά
δεν μπ�ρεί να συγκριθεί
με τ� Σπλιτ.

O Pάτ$α πρ�τίμησε να
μείνει μακριά απ� τα �ώτα
της δημ�σι�τητας στ� �άι-
ναλ ��ρ τ�υ Παρισι�ύ και
�άρη στ�ν Bράνκ��ιτς έ-
μεινε μα$ί με την απ�στ�-
λή τ�υ Παναθηναϊκ�ύ στ�
«μυστικ�» �εν�δ��εί� π�υ
εί�αν «κλείσει» ε� �λ�κλή-
ρ�υ �ι «πράσιν�ι» και δεν
επέτρεπαν την είσ�δ�, πα-
ρά μ�ν� με... διαπίστευση.

O δις πρωταθλητής Eυ-
ρώπης ακ�λ�ύθησε κατά
π�δας την απ�στ�λή τ�υ
Παναθηναϊκ�ύ και θα ήθε-
λε, έστω και για πέντε λε-
πτά, να αντικαταστήσει
τ�ν Bράνκ��ιτς στ�ν τελι-
κ� με την Mπαρτσελ�να.

«Eκείν�ι �ι τελικ�ί με τη
Mακάμπι και την Mπαρτσε-
λ�να είναι α�έ�αστ�ι. Eιδι-
κά, στη Σαραγ�σα κερδί-
σαμε τ� πι� δύσκ�λ� τρ�-
παι� και παί�αμε τ� καλύ-
τερ� μπάσκετ. 

Oταν γυρίσω στην Eυ-
ρώπη, θέλω να κερδίσω έ-
να ακ�μα ευρωπαϊκ� πρω-
τάθλημα», μας είπε � Pά-
τ$α, περπατώντας στη Λε-
ω��ρ� τ�υ Σανς Eλι$έ μα$ί
με  τη γυναίκα τ�υ Bράν-
κ��ιτς και τ�ν ίδι� τ�ν
Στ�ικ�.

Oι δύ� Kρ�άτες παίκτες
δυνάμωσαν τη �ιλία τ�υς,
μετά τ�ν θάνατ� τ�υ
Nτρά$εν Πέτρ��ιτς τ�ν
I�ύνι� τ�υ ’93 και με την
ευκαιρία τ�υ �άιναλ ��ρ
συναντήθηκαν στην «Π�λη

τ�υ Φωτ�ς», εκατ� μέρες
πριν απ� τη συμμετ��ή
της Eθνικής Kρ�ατίας
στην Oλυμπιάδα της Aτλά-
ντα. O Pάτ$α κατα�ιώθηκε
στ� NBA και τ�υς Σέλτικς,
αλλά � Kρ�άτης πί��τ θέ-
λει να αλλά�ει περι�άλλ�ν,
�ταν λή�ει τ� συμ��λαι�
τ�υ και σκέ�τεται την επι-
στρ��ή τ�υ στ� ευρωπαϊ-
κ� μπάσκετ.

«T� NBA είναι η μεγαλύ-
τερη εμπειρία για κάθε
παίκτη και απ�τελεί την �-
λ�κλήρωσή τ�υ. Iσως συ-
νε�ί$ω να παί$ω στ�υς
Σέλτικς, ίσως και να �ύγω,
γιατί νιώθω κ�υρασμέ-
ν�ς».

— H Eλλάδα ρίσκεται
στα σ�έδιά σ�υ;

— Aν κρίνω απ’ �σα μ�υ
έ�ει πει � Στ�γιαν, θα ήθε-
λα να παί�ω αν έ�ω μια κα-
λή πρ�ταση. Σίγ�υρα είναι
τ� πι� ακρι�� πρωτάθλημα
της Eυρώπης και παίκτες
σαν τ�ν Γ�υίλκινς δεν έρ-
��νται εύκ�λα στην Eυρώ-
πη. Δεν �έρω, ίσως να α-
ντικαταστήσω τ�ν Στ�ικ�
στ�ν... Παναθηναϊκ� (γε-
λάει).

— T� πιστεύεις;
— Δεν μπ�ρώ να πρ�-

�λέψω τ� μέλλ�ν. Eίναι
θέμα συγκυρίας, πρ�σ��-
ράς και $ήτησης. H Eλλάδα
έ�ει αρκετές καλές �μά-
δες και μεγάλ�υς πρ�π�-
νητές. 

O Bράνκ��ιτς είναι � κα-
λύτερ�ς πί��τ π�υ παί$ει
στην Eυρώπη και πιστεύω
�τι απ� ατυ�ία δεν έπαι�ε

στ� NBA. Eίναι �ίλ�ς μ�υ,
αλλά πιστεύω αντικειμενι-
κά �τι ά�ι$ε μια θέση στ�
NBA για να �λ�κληρώσει
την καριέρα τ�υ.

— Eίναι αλήθεια �τι
σαν αντίπαλ�ι στ� ενω-
μέν� γι�υγκ�σλαικ�
πρωτάθλημα $��σ�υν
τ�ν Bράνκ�ιτς;

— Kαι π�ι�ς δεν ���ά-
ται αυτ� τ� θηρί�. Eίναι
πανύψηλ�ς και έ�ει τρ�με-
ρ� άλμα. Oταν παί$αμε α-
ντίπαλ�ι με την Zαντάρ και
την Γι�υγκ�πλάστικα, πρ�-
ετ�ιμα$�μ�υν μια ε�δ�μά-
δα στην τακτική για να α-
π��ύγω τα... κ�ψίματά
τ�υ. Tώρα αν παί��υμε α-
ντίπαλ�ι μπ�ρώ να τ�ν νι-

κήσω, αλλά δεν �ά$ω και
στ�ί�ημα! Στ� NBA παί-
$�υν π�λλ�ί σέντερ, αλλά
λίγ�ι είναι τ�σ� καλ�ί στην
άμυνα, �πως � Στ�ικ�. Aν
εί�ε �ελτίωσει και στην α-
τ�μική επίθεσή τ�υ, θα ή-
ταν τέλει�ς.

—  H αίγλη των $άιναλ
$�ρ παραμένει η ίδια,
�πως τα πρώτα �ρ�νια
π�υ ε$αρμ�στηκε � θε-
σμ�ς;

— E�αρτάται απ� τις �-
μάδες π�υ συμμετέ��υν
και την π�ι�τητα τ�υ μπά-
σκετ π�υ πρ�σ�έρ�υν.
N�μί$ω �τι δεν παί$εται
καλ� μπάσκετ στην τελική
�άση. Λείπει τ� ταλέντ�
και η �αντασία. H άμυνα,

�πως και στ� NBA, έ�ει
τ�ν πρώτ� λ�γ�, ενώ λεί-
π�υν και �ι μεγάλ�ι παί-
κτες �πως ήταν � K�ύ-
κ�τς, � Γκάλης, � Nτρά$εν,
π�υ «μαγνήτι$αν» τ�ν κ�-
σμ�. Tώρα κυριαρ�εί η τα-
κτική και η σκληρή άμυνα.
Aκ�μα και �ι σκ�ρερ κάθε
�μάδας έ��υν μεγάλ� άγ-
��ς, με απ�τέλεσμα να
«�άν�νται» μέσα στ� παι-
�νίδι.

— Θα δ�ύμε 'ανά �μά-
δα σαν την Γι�υγκ�πλά-
στικα;

— H Γι�υγκ�πλάστικα εί-
�ε τα πάντα. Hμασταν �λ�ι
π�λύ νέ�ι, με ενθ�υσια-
σμ�, αλλά παί�αμε και �α-
νταστικ� μπάσκετ, γιατί εί-

�αμε ταλέντ� και καλ�
πρ�π�νητή. O Mάλκ��ιτς
είναι πρ��έσ�ρας και μας
έ�τασε στην κ�ρυ�ή, γιατί
δ�ύλεψε �μαδικά και α�ι�-
π�ίησε �λ�υς τ�υς παί-
κτες.

— O π�λεμ�ς διέλυσε
την πρώην Γι�υγκ�σλα-
ία σε πέντε δια$�ρετι-
κά κράτη, αλλά στ�
μπάσκετ �ι παίκτες και
�ι πρ�π�νητές είναι
«παιδιά» της γι�υγκ�-
σλαικής σ��λής.

— Iσως και να είναι κα-
λύτερα τώρα. H Kρ�ατία
είναι πλέ�ν ανε�άρτητ�
κράτ�ς, αλλά στ�ν αθλητι-
σμ� �λ�ι έ��υμε γαλ�υ�η-
θεί με τα ίδια πρ�τυπα. H
Kρ�ατία πρέπει να �ργα-
νωθεί και να δημι�υργήσει
�μάδες π�υ θα �τάσ�υν
ψηλά στ� ευρωπαϊκ� μπά-
σκετ. 

Στην εθνική �μάδα υ-
πάρ��υν μεγάλα αστέρια,
αλλά δεν μπ�ρ�ύμε να α-
π�κτήσ�υμε �μ�ι�γένεια,
γιατί κάν�υμε μικρή πρ�ε-
τ�ιμασία και υπάρ�ει δια-
��ρά επιπέδ�υ απ� τ�υς
παίκτες π�υ παί$�υν στ�
κρ�ατικ� πρωτάθλημα και
τ�υς επαγγελματίες.

— Στην Oλυμπιάδα, η
Kρ�ατία θα πάρει με-
τάλλι�;

— Θέλ�υμε να παί��υμε
στ�ν τελικ�, με αντίπαλ�
την Nτριμ Tιμ-3. T� NBA έ-
�ει ανάγκη τ�υς ευρωπαϊ-
κ�ύς μπασκετμπ�λίστες,
αλλά �ι δια��ρές είναι α-
κ�μα σημαντικές».

«O Bράνκ��ιτς έπρεπε να αγωνί�εται στ� NBA», τ�νί�ει � Pάτ�α για τ�ν �ίλ� και συμπαί-
κτη τ�υ στην Eθνική Kρ�ατίας.

«Πρ��έσ�ρα» �αρακτηρί�ει τ�ν Mπ��ινταρ Mάλκ��ιτς �
Nτίν� Pάτ�α.

H μεταγρα-
�ή τ�υ Nτ�-
μινίκ Γ�υίλ-
κινς στ�ν
Παναθηναϊ-
κ� έ�ει εντυ-
πωσιάσει τ�ν
Nτίν� Pάτ�α.

T�υ ΓI·PΓOY BAΛABANH
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Δημ�σι�ι κίνδυν�ι!
«Hπίστις σ�υ σέσωκέ σε»! «Eάν έ�ητε πίστιν ως κ�κκ�ν

σινάπεως, ερείτε τω �ρει τ�ύτω μετά�ηθι εντεύθεν
εκεί, και μετα�ήσεται»! Oι περικ�πές αυτές απ� την

Kαινή Διαθήκη αντικατ�πτρί��υν την δύναμη της πίστεως.
Tης πίστεως π�υ απ�τελεί τ� «sine qua non», ��ι μ�ν�ν της
θρησκείας, αλλά κάθε ανθρώπινης εκδηλώσεως, και κυρίως
κάθε κ�ινωνίας. Γιατί εάν δεν υπάρ�ει πίστις, τίπ�τα δεν
μπ�ρεί να γίνει. Γιατί η εμπιστ�σύνη τ�υ ανθρώπ�υ πρ�ς τ�
Θεί�, πρ�ς τ� κράτ�ς, πρ�ς την κ�ινωνία, πρ�ς τ�υς συναν-
θρώπ�υς τ�υ, απ�τελεί τ�ν συνδετικ� ιστ� της κ�ινωνίας,
αλλά και η εμπιστ�σύνη τ�υ ατ�μ�υ στ�ν εαυτ� τ�υ είναι
τ� στήριγμά τ�υ στ�ν αγώνα της �ωής. Σήμερα μάλιστα, η-
μέρα της Aναστάσεως, είναι η ημέρα της «Πίστεως». Γιατί η
Aνάσταση απ�τελεί τ� απ�κ�ρύ%ωμα της πίστεως τ�υ αν-
θρώπ�υ.

Δυστυ�ώς, την ημέρα αυτή � απλ�ς άνθρωπ�ς νιώθει �α-
μέν�ς. Γιατί έ�ει �άσει την πίστη τ�υ. O�ι την πίστη τ�υ στη
θρησκεία, αλλά την εμπιστ�σύνη πρ�ς τ� κράτ�ς, πρ�ς την
κ�ινωνία, πρ�ς τ�ν εαυτ� τ�υ, πρ�ς τ�υς συνανθρώπ�υς
τ�υ. Για πρώτη %�ρά τ� Πάσ�α στην
Eλλάδα �ι άνθρωπ�ι δίστα�αν να
%άνε κρέας. Δίστα�αν να αγ�ρά-
σ�υν κρέας. «Θα %άω μπακαλιά-
ρ�», δήλωσε, σε κάπ�ια σεισ�πυγί-
δα της τηλ�ψίας, ηλικιωμέν�ς. Iσως, �έ�αια, γιατί η τιμή
τ�υ ήταν υψηλή, ίσως �μως γιατί δεν εί�ε εμπιστ�σύνη
στην π�ι�τητα τ�υ σ%άγι�υ π�υ θα αγ�ρα�ε. Γιατί %έτ�ς τα
MME –τα γνωστά μας «Mέσα Mα�ικής E'απατήσεως» ή «μί-
ντια»– ε%ρ�ντισαν να κλ�νίσ�υν ανεπαν�ρθωτα την εμπι-
στ�σύνη τ�υ με τ� πρ�σ�ημα, �έ�αια της «ενημερώσεως».
Aρ�ί��ντας απ� τις «τρελές αγελάδες», π�υ πιθαν�ν να με-
ταδίδ�νται και στα αρνιά, %θάν�ντας στα μ�λυσμένα κ�τ�-
π�υλα –τα σαρκ���ρα– και στα αυγά με σαλμ�νέλα. Eίδαμε
τις σκηνές απ� τ� «Eλληνικ� Western» των κτην�τρ�%ων
να μας μιλάν για «εισαγ�μενα αρνιά», να κάν�υν αυτ�ί
«μπλ�κα» στις εθνικές �δ�ύς και να υπ�καθιστ�ύν τις «αρ-
μ�διες» αρ�ές. Aκ�ύσαμε «ενημερωτές» της κ�ινής γνώ-
μης να μας ε'ηγ�ύν �τι τ� κ�μμάτι τ� αρνί π�υ αγ�ρά��υμε
απ� τ�ν �ασάπη μπ�ρεί να είναι εισαγ�μεν�, μπ�ρεί να εί-
ναι και ντ�πι�, μπ�ρεί και να μην έ�ει ελεγ�θεί απ� τις α-
στιατρικές υπηρεσίες. Mας πληρ�%�ρησαν ακ�μη �τι �ι υ-
γει�ν�μικές υπηρεσίες δεν επαρκ�ύν και π�λλά άλλα τα �-
π�ία αντί να ενημερώσ�υν τ�ν π�λίτη, τ�υ εδημι�ύργησαν
άγ��ς, αγωνία και πρ�παντ�ς τ�ύ κατέστρεψαν κάθε ί�ν�ς
εμπιστ�σύνης πρ�ς τ� κράτ�ς, πρ�ς τις υπηρεσίες π�υ τ�υ
πρ�σ%έρ�υν τα αρμ�δια �ργανα τ�υ κράτ�υς.

Πράγματι, τ� θέαμα των «�ργισμένων» κτην�τρ�%ων π�υ
έκλειναν με μπλ�κα την εθνική �δ� και σταματ�ύσαν τα αυ-
τ�κίνητα ψυγεία για να κάν�υν έλεγ��, καταρράκωσε κάθε
ένν�ια τ�υ κράτ�υς και ε'ευτέλισε κάθε υπ�τιθέμενη «αρ-
μ�δια» αρ�ή. Oι ίδι�ι πάλι �ι «κτην�τρ�%�ι» μας εδήλωναν
�τι θα συνε�ίσ�υν τις «κινητ�π�ιήσεις» τ�υς για να μην ει-
σα�θ�ύν %θηνά κρέατα και έτσι να εκ�ιαστ�ύν �ι π�λίτες
να αγ�ράσ�υν ακρι�ά τ� αρνί. Aλήθεια, με π�ι� δικαίωμα
κάθε αυτ�απ�καλ�ύμεν�ς «κτην�τρ�%�ς» «αγρ�της», «πα-
ραγωγ�ς» κλείνει την εθνική �δ�, κάνει ελέγ��υς και απ�-
%ασί�ει αυτ�ς –και συ�νά «ε%αρμ��ει»– τ�υς δικ�ύς τ�υ
ν�μ�υς!

Eίδαμε ακ�μη στην τηλ�ψία τ�υς αρμ�δι�υς να αγωνί��-
νται να απ�δεί'�υν �τι γίν�νται έλεγ��ι, �τι δεν υπάρ�ει
κίνδυν�ς κανένας για τ�ν καταναλωτή. Π�ιoς �μως θα πι-
στέψει κάτι απ’ �λα �σα υπ�στήρι�αν με πραγματική αγωνία
�ι «αρμ�δι�ι» �ταν συνε�ώς υ%ίστανται πλύση εγκε%άλ�υ
με περιστατικά –π�υ κανείς δεν γνωρί�ει εάν είναι αλληθινά
ή κατασκευασμένα– �ταν έ�ει ακ�ύσει �αρύγδ�υπ�υς «τίτ-
λ�υς» να τ�υ μιλάνε για τ� «ενδε��μεν�» να υπάρ��υν μι-
κρ��ια, �ταν έ�ει δει επανειλημμένως τα κ�τ�π�υλα να
τρων και να ��υν σε άθλιες συνθήκες, �ταν τ�υ δεί�ν�υν
συνε�ώς ένα κυρι�λεκτικά αηδιαστικ� πλάν� απ� μια μη�α-
νή κιμά, �ταν τ�υ δεί�ν�υν την «τα%ή» των π�υλερικών.

Kαι τ� ερώτημα και η απ�ρία τ�υ απλ�ύ ανθρώπ�υ είναι:
γιατί τ� κάν�υν αυτ� τα κανάλια; Γιατί κάν�υν �,τι μπ�ρ�ύν
για να καταστρέψ�υν κάθε ί�ν�ς εμπιστ�σύνης τ�υ π�λίτη
στ� κράτ�ς, στις υπηρεσίες τ�υ; Γιατί πρ��άλλ�υν ανε'έλε-
γκτα σκηνές π�υ παραπλαν�ύν και έμμεσα υπ�στηρί��υν �-
ρισμένες �μάδες συμ%ερ�ντων; E��υν ιδι�τελές συμ%έ-
ρ�ν; Eίναι μήπως επιπ�λαιη αντιμετώπιση των γεγ�ν�των
στην πρ�σπάθεια της απ�κλειστικής ειδήσεως και τ�υ
σκληρ�ύ ανταγωνισμ�ύ των καναλιών; O,τι �μως και εάν
συμ�αίνει ένα είναι γεγ�ν�ς και θα πρέπει να πρ��ληματί-
σει �λ�υς μας. Tα MME –τα «Mέσα Mα�ικής E'απατήσεως»–
απ�τελ�ύν σ��αρ� κίνδυν� στην κ�ινωνική �μαλ�τητα και
στην ψυ�ική ισ�ρρ�πία τ�υ π�λίτη, γιατί τ�υ κλ�νί��υν την
εμπιστ�σύνη τ�υ σε κάθε τι. Γι’ αυτ� είναι επικίνδυνα.

Σ��λιά�ει
� ΠAPATHPHTHΣ

Aπ��ρώσεις

Eπιμέλεια: PITΣA MAΣOYPA

Eπίκαιρ� μετά τ�υς �ραματισμ�ύς πε-
ρί... Tρίτ�υ Δρ�μ�υ τ�υ Γάλλ�υ πρ�-
έδρ�υ... K�ρυ%αί�ς κάπ�τε Eυρω-

παί�ς εμπ�διστής, � Γάλλ�ς Γκι Nτρι διή-
νυσε την απ�σταση π�υ �ωρί�ει τ�υς
διεθνείς στί��υς απ� τ� στί�� της π�λι-
τικής. Yπ�υργ�ς παρά τω πρωθυπ�υργώ
επί αθλητικών θεμάτων και νέας γενιάς,
παλεύει σήμερα να αντιλη%θεί πώς η
γαλλική νε�λαία δεν �ρίσκει ένα �ραμα
ικαν� να εμπ�δίσει τη δι�λίσθησή της
στην πρ�σωπική απ�γ�ήτευση και τ�
κ�ινωνικ� περιθώρι�.

Δεν είναι μ�ν�ν η ανεργία τ� πρ��λη-
μα, έγρα%ε � Nτρι σε άρθρ� τ�υ στην ε-
%ημερίδα «Φιγκαρ�»: «Yπάρ�ει κρίση π�-
λιτιστική και ηθική, π�υ �%είλεται στην
κατάρρευση τ�υ πυρήνα της �ικ�γένει-
ας, στις δυσκ�λίες πρ�σαρμ�γής τ�υ εκ-
παιδευτικ�ύ συστήματ�ς, στην ένταση
τ�υ αισθήματ�ς ανασ%άλειας, στ� κλεί-
σιμ� τ�υ ατ�μ�υ στ�ν εαυτ� τ�υ». 

Oι νέ�ι, λέει � Nτρι, πρέπει να ��ηθη-
θ�ύν, με τρ�π� �μως π�υ θα τ�υς ��η-
θήσει να αντιλη%θ�ύν τις υπ��ρεώσεις
τ�υς ως π�λίτες, γιατί μ�ν�ν έτσι θα
πρ�στατευεθεί η απειλ�ύμενη κ�ινωνική
συν��ή.

Mήπως �μως εδώ δεν �ρίσκεται τ� ε-
ρώτημα; Mήπως �ι νέ�ι δεν αντιλαμ�ά-
ν�νται τις υπ��ρεώσεις τ�υς, επειδή �υ-
δείς ενδια%έρθηκε να κατ��υρώσει τα
δικαιώματά τ�υς;

� � �

Mπ�ρεί ένα π�λιτικ� καθεστώς να
%υλακίσει ένα �λ�κληρ� παρελθ�ν,
ακ�μη κι αν τ� παρελθ�ν λειτ�υρ-

γεί ανταγωνιστικά σε σ�έση με τ� παρ�ν;
Mπ�ρεί, ισ�υρί�εται η �ήρα τ�υ αρ�ιτέ-
κτ�να της μεταπ�λεμικής Γι�υγκ�σλα-
�ίας. Kάθε πρωί π�υ η Γι��άνκα Mπρ��
'υπνάει, αντικρί��ντας τ�υς %ρ�υρ�ύς
έ'ω απ� τ� σπίτι της, νιώθει σαν να ’ναι η
μ�ναδική έγκλειστη μιας εικ�νικής πραγ-
ματικ�τητας, απ� την �π�ία επιθυμεί α-
πλώς να 'ε%ύγει.

Eίναι γεγ�ν�ς �τι � θάνατ�ς τ�υ Tίτ�,
(εί�ε πρ�ηγηθεί � �ωρισμ�ς τ�υς μετά

την �μ�λ�γία τ�υ στρατάρ�η �τι εί�ε ε-
ρωμένες τ�υ δύ� μασέ�), υπ��ρέωσε τη
Γι��άνκα Mπρ�� να εγκαταλείψει την
πρ�εδρική κατ�ικία –τ� Λευκ� Παλατι–
και να μετακ�μίσει σε «αστικ�» πρ�άστι�
τ�υ Bελιγραδί�υ. 

Eκτ�τε, %ρ�υρείται διαρκώς, δεδ�μέ-
ν�υ �τι ακ�μη και σήμερα τ� καθεστώς

της Σερ�ίας την θεωρεί απρ��λεπτη, π�-
λιτικά τ�υλά�ιστ�ν. 

H ίδια, μέσα απ� τ� ατέλειωτ� παραμι-
λητ� της και τις ε'�μ�λ�γήσεις της πρ�ς
τ�υς δημ�σι�γρά%�υς, δεν παύει να α-
π�καλεί τ�ν εαυτ� της «η �ήρα τ�υ
στρατάρ�η Tίτ�». Eμείς να υπενθυμί��υ-
με απλώς �τι τα «%αντάσματα» τ�υ πα-

ρελθ�ντ�ς έ��υν την τάση να είναι ακίν-
δυνα...

� � �

Oταν � Bλαντιμίρ Zιριν�%σκι εισέ�α-
λε πρ� ετών στην π�λιτική �ωή της
μετακ�μμ�υνιστικής Pωσίας –κατά

τη γνώμη μας, ήταν τ� π�λιτικ� κεν� π�υ
ε'έθρεψε τ� έκτρωμα– κανείς στη Δύση
δεν έδει'ε να παίρνει στα σ��αρά αυτ�ν
τ�ν ακραι%νή εθνικιστή, τ�ν άκ�μψ� στη
συμπερι%�ρά τ�υ και και στις εκ%ράσεις
τ�υ π�λιτικ�, αυτ�ν τ�ν κ�μπ�ρρήμ�να
και σε'�υαλικά α��ρταγ� άνθρωπ�. (H
γλα%υρ�τητα των συνεντεύ'εών τ�υ
στ� περι�δικ� «Πλέι Mπ�ι» δικαι�λ�γεί
τ�ν τελευταί� �αρακτηρισμ�).

Eίναι αλήθεια �τι στα �ρ�νια π�υ ακ�-
λ�ύθησαν, � Bλαντιμίρ Zιριν�%σκι ναι
μεν ηγήθηκε, θα λέγαμε με πρ�σκαιρη ε-
πιτυ�ία, εν�ς κ�μματ�ς, ναι μεν κατά%ε-
ρε να στρέψει επάνω τ�υ τα %ώτα της ε-
πικαιρ�τητας, αλλά τ� μ�ναδικ� �υσια-
στικ� τ�υ επίτευγμα ήταν � π�λιτικ�ς
τ�υ γάμ�ς –ένας αλλ�πρ�σαλλ�ς συνε-
ταιρισμ�ς εντυπώσεων– με τ�ν Γάλλ� ε-
θνικιστή Zαν Mαρί Λεπέν.

Aυτ�ς είναι, κατά τη γνώμη μας, και �
μ�ναδικ�ς λ�γ�ς, η μ�ναδική δικαι�λ�-
γία για τ�υς δύ� Γάλλ�υς δημ�σι�γρά-
%�υς, �ι �π�ί�ι έκριναν �τι ωρίμασαν �ι
συνθήκες(!) για να εκδώσ�υν την... αν-
θ�λ�γία τ�υ Bλαντιμίρ Zιριν�%σκι. Eνα
�ι�λί�, ��ι και τ�σ� κ�λακευτικ� για τ�
Pώσ� π�λιτικ�, π�υ επιτρέπει, �μως,
στ�υς Γάλλ�υς αναγνώστες να πληρ�-
%�ρηθ�ύν �τι � Zιριν�%σκι αρνείται να
κάνει δηλώσεις εναντί�ν τ�υ Στάλιν, ενώ
παράλληλα ν�σταλγεί την αυτ�κρατ�ρι-
κή Pωσία. Kαι τ� πρωτ�τυπ� συμπέρα-
σμα των συγγρα%έων τ�υ �ι�λί�υ; Mα
δικτατ�ρία και καπιταλισμ�ς!

E��υμε την εντύπωση �τι άνθρωπ�ι
σαν τ�ν Bλαντιμίρ Zιριν�%σκι, άνθρωπ�ι
π�υ αναρρι�ώνται ευκαιριακά, δεν είναι
σε θέση, μέσα απ� τ�ν υπέρμετρ� εγωι-
σμ� τ�υς και τις εγγενείς αδυναμίες
τ�υς, να 'ε�ωρίσ�υν �αρύγδ�υπες ένν�ι-
ες, �πως δικτατ�ρία και καπιταλισμ�ς...

Πριν απ� τέσσερα �ρ�νια, κατά την έναρ'η της πρ�εκλ�γικής εκ-
στρατείας των Pεπ�υμπλικανών, � τ�τε υπ�ψή%ι�ς T��ρτ�
Mπ�υς κατέλη'ε σε μια τραγική διαπίστωση: τ�υ ήταν αδύνατ�ν
να καταν�ήσει την π�λυδαίδαλη διαδικασία των πρ�κριματικών!

O T��ρτ� Mπ�υς, � �π�ί�ς στήρι'ε την επιτυ�ία τ�υ στ� «δια�άστε τα
�είλη μ�υ: ��ι άλλ�ι %�ρ�ι» και στη συνέ�εια ηττήθηκε απ� την π�λιτική
τ�υ α%ερεγγυ�τητα, απευθυν�μεν�ς πρ�ς τ� ανώνυμ� αμερικανικ�
πλήθ�ς ένιωσε �τι αυτ�ς ήταν � μ�ναδικ�ς απ�δέκτης της κακ�%ωνίας
των παραπ�νων εν�ς �λ�κληρ�υ έθν�υς: αγωνία για την ύ%εση, �ργή
για την πρ�ν�μιακή μετα�είριση των ελίτ, %θ�ν�ς για τ�υς καλύτερ�υς.
Tέσσερα �ρ�νια μετά, � νέ�ς απ�δέκτης της αστείρευτης πηγής της α-
μερικανικής δυσαρέσκειας δεν είναι άλλ�ς απ� τ�ν εμπνευστή τ�υ
«συμ��λαί�υ για την Aμερική» επίσης Pεπ�υμπλικαν�, Nι�υτ Γκίνγκριτς.

Eκείν� π�υ � �ικ�ν�μ�λ�γ�ς P�μπερτ Σάμ�υελσ�ν –απ� τ�υς καλύτε-
ρ�υς θεωρητικ�ύς τ�υ νε�κεϊνσιανισμ�ύ– περιέγραψε στ� νέ� τ�υ �ι-
�λί�, «H ευημερία και �ι δυσαρεστημέν�ι της», ώς την «επ��ή των κεκτη-
μένων δικαιωμάτων» παρήγαγε αυτ� π�υ μπ�ρεί να �αρακτηρισθεί ως η
π�λιτική της σύμ%υτης δυσπεψίας! Kαι είναι πράγματι λ�γικ� να αναρω-
τιέται κανείς πρ�ς τι αυτή η έλλειψη «ευτυ�ίας», απ� τη στιγμή π�υ �ι
δείκτες ευημερ�ύν; Γιατί, άραγε, τ� 75% των Aμερικανών δεν εμπιστεύε-
ται την κυ�έρνησή τ�υ, τ� 40% θεωρεί �τι η �ικ�ν�μία εμ%ανί�ει π�ρεία
%θίν�υσα και τ� 54% πιστεύει �τι �ι επ�μενες γενιές δεν θα �ήσ�υν κα-
λύτερα, τη στιγμή π�υ η ανεργία κινείται στ� ήμισυ των ευρωπαϊκών δει-
κτών, � πληθωρισμ�ς ειναι ανύπαρκτ�ς, η �ι�μη�ανική ανάπτυ'η είναι γε-
γ�ν�ς, η τέ�νη και η τε�ν�λ�γία ε'ακ�λ�υθ�ύν να κρατ�ύν τα σκήπτρα
παγκ�σμίως και η �ία στις μεγαλ�υπ�λεις μειώνεται σταθερά.

Oπως εί�ε πει και � T�κ�ιλ, είναι �ι μεγάλες πρ�σδ�κίες εκείνες π�υ
πυρ�δ�τ�ύν τις επαναστάσεις και ��ι η συνε�ής απ�τυ�ία. Aραγε μή-
πως κρύ�εται εδώ τ� μυστικ� εν�ς λα�ύ π�υ �ει κάτω απ� ένα ιδι�τυπ�
καθεστώς ελευθερίας; Mήπως %ταίει τ� �τι έμαθε να μετράει την πρ��-
δ� τ�υ ανάλ�γα με την πίεση π�υ ασκεί στ� σύστημα; Kάπ�τε �μως τ�
σύστημα αδυνατεί πλέ�ν να ανταπ�κριθεί στις πρ�δ�κίες τ�υ κι εκεί-
ν�ς, εκλαμ�άν�ντας την αδυναμία τ�υ συστήματ�ς ως αδυναμία των
π�λιτικών, θέτει εαυτ�ν στ� π�λιτικ� περιθώρι�. Oι μεγάλες πρ�σδ�-
κίες, λ�ιπ�ν, είναι κατά τ�υς «Σάντεϊ Tάιμς» εκείνες π�υ ε'έθρεψαν τ�
μύθ� �τι τα �ρια δεν είναι για την Aμερική και �τι � «ρεαλισμ�ς» δεν α-
π�τελεί ένδει'η ωριμ�τητας, αλλα ήττα...

Bαρ�μετρικ� �αμηλ� στη Γαλλία κινείται γρήγ�ρα ν�τι�ανατ�λικά.
Πρ�ειδ�π�ιήσεις: Σ�ετική καλ�καιρία θα επικρατήσει τ� Πάσ�α σε �λ�-

κληρη σ�εδ�ν τη �ώρα. E'αίρεση απ�τελεί η B�ρεια και κυρίως η B.Δ.
Eλλάδα π�υ τ� απ�γευμα της Kυριακής θα �ρέ'ει.

AÓ·Ï˘ÙÈÎ‹ ÚfiÁÓˆÛË
Aττική: Λίγη συννε%ιά και αρκετή ηλι�%άνεια. Aνεμ�ι B.Δ. 3 έως 4 μπ�-

%�ρ και απ� αύρι� N.Δ. 5 μπ�%�ρ. Θερμ�κρασία απ� 9 έως 19 �αθμ�ύς με
τάσεις αν�δ�υ.

Θεσσαλ�νίκη: Λίγη συννε%ιά. Πιθανή �ρ��ή τ� �ράδυ της Kυριακής.
Aνεμ�ι Δ - N.Δ. έως 5 μπ�%�ρ. Θερμ�κρασία απ� 7 έως 17 �αθμ�ύς.

B�ρεια Eλλάδα: T�πικές νε%ώσεις. T�πικές �ρ��ές απ� τ� απ�γευμα

της Kυριακής. Aνεμ�ι Δ - N.Δ. 4 μπ�%�ρ με �αθμιαία ενίσ�υση. Θερμ�κρα-
σία απ� 5 έως 17 �αθμ�ύς.

Yπ�λ�ιπη �ώρα: Aραιές νε%ώσεις κυρίως στα B.Δ. Πιθανές �ρ��ές στ�
B. I�νι� και την Hπειρ� τ� απ�γευμα της Kυριακής. Aνεμ�ι Δ 3 με 4 μπ�%�ρ
και απ� αύρι� N - N.Δ. 5 με 6 μπ�%�ρ. Θερμ�κρασία απ� 8 έως 20 �αθμ�ύς.
Σε περαιτέρω άν�δ� την Kυριακή στα ν�τια.

H Ó¤· Â‚‰ÔÌ¿‰·
Kαιρ�ς: τ�πικές �ρ��ές στα δυτικά, κεντρικά και ��ρεια κατά περι�-

δ�υς. Aνεμ�ι: ��ρει�ι μέτρι�ι και πρ�σκαιρα ισ�υρ�ί. Θερμ�κρα σία: σε μι-
κρή πτώση.

Δ. ZIAKOΠOYΛOΣ

OO  KKAAIIPPOO™™ σήμερα και αύρι�
ΣHMEPA: † M. ΣABBATO, H Tα%ή τ�υ Kυρί�υ. Aνατ�λή: 06.52 - Δύση: 19.59 - Σελήνη: 25 ημε-
ρών. KYPIAKH: † T� Aγι�ν Πάσ�α (αργία). Aνατ�λή: 06.51 - Δύση: 20.00  -  Σελήνη: 26 ημερών.

OPIZONTIΩΣ

1. «...� Θε�ς ευλ�γητ�ς ει»,
απ�ψε στην Aνάσταση.

2. Aγαπώ (λατινιστί) -
Eπαρμα της έ�ω περι��ής
της παλάμης (καθαρ.).

3. Kι εκεί γι�ρτά��υν, με
κατάνυ�η την Aνάσταση.

4. Eκ���ί�ω, απειλώ (ρή-
μα, καθαρ. ) - Aπ� τ�ν μέλλ�-
ντα τ�υ ειμί.

5. N�τα - Πλήρη, τέλεια
(καθαρ.).

6. Στήν�νται, για να τιμ�ύν
- T� διανύ�υμε (καθαρ.).

7. O δεύτερ�ς πρ�εδρ�ς
των HΠA (1735-1826).

8. Pωσικ�ς π�ταμ�ς - Mυθ.
τρ���ς τ�υ Δι�νύσ�υ.

9. Aπώλεια λάμψης, μείω-
ση λαμπρ�τητας (καθαρ.).

KAΘETΩΣ
1. Aς μη τη λέμε «Πάσ�α» -

Oμ�ια, π�ι�τικά.
2. Δική σας (καθαρ.).
3. T� ιταλικ� Πρ�π� - Πρ�-

λα�αίνετε, για τα τελευταία,
σήμερα (στην αρ�αία).

4. A�ήνω, επιτρέπω (ρήμα
της αρ�αίας) - Aλλ�τε πρωθυ-
π�υργ�ς της Aγγλίας.

5. Σπρώ�νω (ρήμα, καθαρ.) -
Oρειν�ς �ργκ�ς των Mαρ�κ�υ.

6. Mελωδικ�ς καλλωπισμ�ς,
για παράταση �υ�αντινής ψαλ-
μωδίας.

7. H Mεγάλη γι�ρτή της
Oρθ�δ��ίας (καθαρ.).

8. Παλαιά ραδι��ωνικά αρ-
�ικά - Σύμ�ων�.

9. Eίναι, η μεθαυριανή ημέρα
- Δεύτε να τ� λά�ετε, απ�ψε.

H.Π.

ΛYΣH ΣTAYPOΛE�OY AP.: 7424
OPIZ.: 1. EΠITAΦIOΣ 2.

ΠABANA - ΣI 3. IPIΔA - EAN
4. KAΘEΛΩN 5. OIA - EPIZΩ
6. YT - ΣKI - ΩN 7. PH -
ATMOΣ 8. IΣO - AEPAΣ 9.
AHΘH - ΣAΪΣ.

KAΘ.: 1. EΠIKOYPIA 2.
ΠAPAITHΣH 3. IBIΘA - OΘ
(79) 4. TAΔE - ΣA 5.
ANAΛEKTA 6. ΦA - ΩPIMEΣ
7. ENI - OPA 8. OΣA - ΣΩZAI
9. ΣINΔΩN - ΣΣ.

ΣTAYPOΛE�O AP.7425**

Σε 799,58 εκατ�μμύρια κυ�ικά μέτρα νερ�ύ α-
νέρ��νται τα υδάτινα απ�θέματα των ταμιευτήρων τ�υ M�ρν�υ,
της Yλίκης και τ�υ Mαραθώνα, σύμ%ωνα με τ� ημερήσι� δελτί�
απ�θεμάτων της EYΔAΠ. Tην αντίστ�ι�η περυσινή ημέρα ήταν
525,28  εκατ. κυ�. μέτρα.

Kαλή ήταν �θες η  π�ι�τητα της ατμ�σ%αι-
ρας στ� Λεκαν�πέδι� Aττικής. Kατά τις εκτιμήσεις τ�υ ΠEPΠA
σήμερα είναι πιθανή σ�ετική αύ'ηση των τιμών των ρύπων. H
μεγαλύτερη τιμή τ�υ δι�'ειδί�υ τ�υ α�ώτ�υ ήταν 167 μγρ./κ.μ.
αέρα και σημειώθηκε στην Aθηνάς, ενώ τ�υ ���ντ�ς ήταν 117
μγρ./κ.μ. και σημειώθηκε στ� Mαρ�ύσι. H μεγαλύτερη τιμή τ�υ
μ�ν�'ειδί�υ τ�υ άνθρακα ήταν 6,5 μγρ./κ.μ. αέρα και μετρήθηκε
στην Aθηνάς.

TO NEºO™

TO NEPO

Aυτ�ί είναι �ι
κινηματ�γρα�ι-
κ�ί αστέρες τ�υ
μέλλ�ντ�ς;
Hρωες μιας ται-
νίας �ωρίς κά-
μερες, � 
κά�υ μπ�ι τ�υ
�θες συναντά
τ�ν αστρ�ναύτη
τ�υ αύρι� σε
μια π�λύ σημε-
ρινή «εικ�νική
πραγματικ�τη-
τα» π�υ γεννή-
θηκε, �πως �λα
τα  «εικ�νικά»
στ� λα�υρινθώ-
δη εγκέ�αλ� ε-
ν�ς ηλεκτρ�νι-
κ�ύ υπ�λ�γι-
στή. T� αισθητι-
κ� απ�τέλεσμα
τ�υ εγ�ειρήμα-
τ�ς τ� α�ήν�υ-
με στην κρίση
των θεατών τ�ύ
T�y Story, αλλά
τ� �έ�αι�  είναι
πως � κινηματ�-
γρά��ς απ�τε-
λεί πλέ�ν άλλ�
ένα πρ�πύργι�
τ�υ δια��ητ�υ
«κυ�ερν��ώ-
ρ�υ»...

Xαμ�γέλα,
λ�ιπ�ν, μι-
κρ�ύλη, τα
πράγματα
δεν είναι ά-
σ�ημα: η
�ωή στις
HΠA ε!α-
κ�λ�υθεί να
�ελτιώνεται,
ίσως ��ι με
τ�υς τα�είς
μεταπ�λεμι-
κ�ύς ρυθ-
μ�ύς, πά-
ντως ��ι και
με ρυθμ�ύς
�ελώνας...



Mέ�ρι τ� τέλ�ς τ�υ Aυγ�ύ-
στ�υ θα πραγματ�π�ιηθεί,
σύμ�ωνα με πληρ���ρίες, η
αύ�ηση τ�υ μετ��ικ�ύ κε�α-
λαί�υ της XIOS BANK, για
την εισαγωγή των μετ��ών
της στ� Xρηματιστήρι�, �πως

πρ��λέπει η άδεια π�υ έ�ει ��ρηγήσει η Tράπε�α της Eλλά-
δ�ς. Σύμ�ωνα με τις ίδιες πληρ���ρίες, η τιμή διάθεσης
των νέων μετ��ών θα κυμαίνεται σε τέτ�ι� επίπεδ� ώστε να
διαμ�ρ�ώνει P/E περίπ�υ 8, ενώ η αύ�ηση τ�υ μετ��ικ�ύ
κε�αλαί�υ θα είναι περίπ�υ 6 δισ. δρ�.

Eντ�ς των δυ� επ�μενων ε-
�δ�μάδων θα δ�θεί στη δημ�-
σι�τητα η κ�ινή απ��αση τ�υ
υπ�υργεί�υ Eθνικής Oικ�ν�-
μίας, τ�υ υπ�υργεί�υ Oικ�ν�-
μικών και της Tραπέ�ης της
Eλλάδ�ς με την �π�ία θα κα-

θ�ρί��νται �ι �ρ�ι και �ι διαδικασίες τ�υ πλει�δ�τικ�ύ δια-
γωνισμ�ύ για την πώληση της Tράπε�ας Kρήτης.

Oσ�ν α��ρά τ� τίμημα, ήδη �ι δυ� σύμ��υλ�ι (Ernst &
Young και Deloit & Touche) π�υ έ��υν επιλεγεί, εργά��νται
για την απ�τίμηση της τράπε�ας. Hδη, αρ�ικ� ενδια�έρ�ν
εί�αν εκδηλώσει ελληνικές και �ένες τράπε�ες (ETEBA,
Kτηματική, Deutche Bank και Midland), απ� την πρώτη
κι�λας στιγμή π�υ ανακ�ινώθηκε η πρ�θεση της κυ�έρνη-
σης να πωλήσει την τράπε�α. Πρ�σ�ατα μάλιστα, εκδηλώ-
θηκε και η πρ�θεση της Tράπε�ας Πειραιώς, ενώ αναμένε-
ται �τι ακ�μη και αν δεν έ�ει εκδηλωθεί, υπάρ�ει ενδια�έ-
ρ�ν και απ� π�λλές άλλες ελληνικές και �ένες τράπε�ες.

Mε μεγάλ� ενδια�έρ�ν ανα-
μένεται απ� τ� επενδυτικ� κ�ι-
ν� η  διαπραγμάτευση στην
κύρια αγ�ρά τ�υ Xρηματιστη-
ρί�υ των μετ��ών τ�υ OTE η
�π�ία, εκτ�ς απρ��πτ�υ, θα �ε-
κινήσει την Παρασκευή 19

Aπριλί�υ. Oπως υπ�στηρί��υν έγκυρ�ι παράγ�ντες της κε-
�αλαιαγ�ράς, η συμπερι��ρά της μετ��ής τ�υ OTE στ�
Xρηματιστήρι� έ�ει μεγάλη σημασία, καθώς απ� την π�ρεία
της θα ε�αρτηθεί σε μεγάλ� �αθμ� τ�σ� η μετ���π�ίηση και
των υπ�λ�ίπων ΔEKO, �πως για παράδειγμα η ΔEΠ, καθώς
και τ� άμεσ� μέλλ�ν της �ρηματιστηριακής αγ�ράς. Mε δη-
λώσεις τ�υς στην «K», κ�ρυ�αί�ι παράγ�ντες της Kε�αλαια-
γ�ράς επισημαίν�υν �τι η κυ�έρνηση και �ι ανάδ���ι τρά-
πε�ες ε� αιτίας της υπάρ��υσας αρνητικής συγκυρίας θα
πρέπει να �ρίσκ�νται σε ετ�ιμ�τητα, ενώ τ�νί��υν �τι σε κα-
μιά περίπτωση � μέσ�ς απ�ταμιευτής π�υ πλησίασε τη Σ�-
��κλέ�υς για πρώτη ��ρά, δεν θα πρέπει να απ�γ�ητευθεί.
(Aναλυτικ� ρεπ�ρτά� στη σελίδα 37)
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OPIZONTIΩΣ

1. Πρώην ηγέτης των Aγγλων Eρ-
γατικών, σήμερα επίτρ�π�ς
στην Eυρωπαϊκή Eπιτρ�πή.

2. Tης ηλεκτρικής κ�υ�ίνας λέγε-
ται «μάτι».

3. H «ε�δ�μη» δ�κιμά�εται –σαν
επι�είρηση– απ� την τηλε�ρα-
ση.

4. T� «ηλεκτρικ�» δεσπ��ει στη
�ωή μας σε σημεί� π�υ μ�λις
διακ�πεί νεκρώνεται κάθε δρα-
στηρι�τητα.

6. Xώρα της A�ρικής π�υ τ� με-
γαλύτερ� μέρ�ς της καλύπτεται
απ� την έρημ� Σα�άρα.

7. H μεγαλύτερη στη �ώρα μας ί-
σως είναι αυτή π�υ διέπρα#ε �
K�σκωτάς.

8. Eνα... ά�υτ με τ� �π�ί� μας α-
πειλεί κατά καιρ�ύς η ΓENOΠ-
ΔEH.

9. H δεύτερη σε μέγεθ�ς π�λη της

Iαπωνίας με ισ�υρή �ι�μη�α-
νία.

KAΘETΩΣ
1. H συστηματική εκμετάλλευσή

τ�υ άρ�ισε τ� 1859 απ� την
Πενσυλ�ανία και απετέλεσε τ�ν
κύρι� παράγ�ντα της �ι�μη�α-
νικής ανάπτυ#ης.

3. T� «τελευταί�» �ρησιμ�π�ιείται
ως έσ�ατ� μέσ� για την επιτυ-
�ία εν�ς σκ�π�ύ – Eκδ�της της
«E�ημερίδας τ�υ Λα�ύ», πρω-
ταγωνιστής κ�σμ�ϊστ�ρικής ε-
πανάστασης.

5. O �ώρ�ς �π�υ στεγά�εται μια ε-
πι�είρηση ή μια υπηρεσία δημ�-
σία ή κ�ινω�ελής.

7. K�ινή και π�λύ γνωστή �ν�μα-
σία τ�υ υαλώδ�υς πετρώματ�ς
«�ψιδιαν�ς» – Eίδ�ς �εν�ίνης.

9. Kρατική Tράπε�α με π�λλά
πρ��λήματα π�υ �μως άρ�ισε
να τα #επερνάει.

(H λύση την ερ��μενη Kυριακή)

ΛYΣH ΣTAYPOΛE�OY AP. 36

OPIZ.: 1. ANAΓKH, 2. AMΠEP,
3. TΣIPKO, 4. AΓPIA, 5. ME-
NEM, 6. IKAPIA, 7. YΓPON, 8.
ΠAOYEP, 9. HΛIOΣ.

KAΘ.: 1. MAΓAZI, 2. KPAX, 3.
ΣΠIPTA, 4. POYP, 5. APTA, 6.
MAYPH, 8. ΓKPHN – POΪ, 10.
HΓOYMENOΣ.

H Διεθνής Aγ�ρά

OIKONOMIKO ΣTAYPOΛE�O AP. 37
T�υ ΠETPOY AΓΓEΛOΠOYΛOY

Aκ�μα πι� σκληρή η δρα�μή
T� εθνικ� ν�μισμα θα υπερτιμάται �σ� θα αυ�άνεται � πληθωρισμ�ς, με σκ�π� τη συγκράτησή τ�υ

E πιτέλ�υς, τ� περί�ημ� �ι�λί� τ�υ Paul
Krugman «The Age of Diminished
Expectations», τ�υ αγαπημέν�υ μ�υ �ι-

κ�ν�μ�λ�γ�υ, μετα�ράστηκε στην ελληνική
γλώσσα με τ�ν τίτλ� «H Eπ��ή των Mειωμέ-
νων Πρ�σδ�κιών». Eυτυ�ώς, στ� ιδιαίτερης
σημασίας αυτ� �ι�λί� π�υ θεωρήθηκε τ� must
της σύγ�ρ�νης �ικ�ν�μικής επιστήμης απ� τη
Washington Post, και η π�λυτελής έκδ�ση
τ�υ τ� 1990 ήταν τ� διαπιστευτήρι� των πά-
ντων στις �ικ�ν�μικές αναλύσεις με την ελίτ
της Wall Street, της Φραγκ��ύρτης, τ�υ Σίτι
και της Γενεύης, την ιδέα για τη μετά�ραση,
π�υ την έκανε πραγματικ�τητα, εί�ε � ε�αίρε-
τ�ς συνάδελ��ς, π�υ �ε�ωρί�ει για την π�ι�-
τητα της σκέψης και τ�υ γραπτ�ύ λ�γ�υ στ�ν
«Oικ�ν�μικ� Tα�υδρ�μ�», Aντώνης Δ. Παπα-
γιαννίδης. Hδη τ� σπ�υδαί� αυτ� �ι�λί�, με
μετά�ραση-επίμετρ� τ�υ A. Δ. Παπαγιαννίδη
και πρ�λεγ�μενα των Kώστα Bεργ�π�υλ�υ
και Paul Samuelson, κυκλ���ρεί απ� τις εκ-
δ�σεις ΠOΛIΣ. Σήμερα η στήλη είναι �λ�κλη-
ρωτικά α�ιερωμένη στ�ν Paul Krugman, ε-
γκαταλείπ�ντας τ�ν εγωκεντρισμ� της για να
καλύψει και τις εν��ές της καθώς ήταν ελά�ι-
στες �ι ανα��ρές στ�ν λαμπρ� αυτ�ν �ικ�ν�-
μ�λ�γ�, με τη θαυμάσια ευκαιρία π�υ μ�υ πα-
ρέ�ει � εκλεκτ�ς συνάδελ��ς. Eπί πλέ�ν, τ�
γεγ�ν�ς �τι η Aμερική έ�ει εισέλθει στην κρί-
σιμη πρ�εκλ�γική περί�δ�, με έκδηλη την α-
�ε�αι�τητα για τ� π�ι�ς απ� τ�υς δύ� πρ�εδρι-
κ�ύς υπ��η�ί�υς, � Δημ�κρατικ�ς Mπιλ Kλί-
ντ�ν ή � Pεπ�υμπλικαν�ς Mπ�μπ Nτ��υλ έ�ει
τη δυνατ�τητα –αν την έ�ει– να «συνδιαλλα-
γεί» με τη νέα επ��ή, καθιστά ε�αιρετικά επί-
καιρ� τ� �ι�λί� τ�υ Krugman. Bε�αίως, απά-
ντηση και στ� ερώτημα αυτ� δίνει �
Krugman, επισημαίν�ντας στ� �ι�λί� τ�υ α-
κρι�ώς τ�υς παραλ�γισμ�ύς, τα αδιέ��δα και
την αίσθηση παραίτησης της αμερικανικής �ι-
κ�ν�μίας ενώπι�ν τ�υ π�λιτικ�ύ κ�στ�υς. 

O Paul Krugman, είναι καθηγητής στ�
MIT, ανήκει στη νε�τερη γενιά των Aμερικα-
νών �ικ�ν�μ�λ�γων, συμμετεί�ε στη διαμ�ρ-
�ωση της μετα-Pεϊγκανικής πρ�σέγγισης της
αμερικανικής �ικ�ν�μίας και έθεσε τα θεμέλια

της π�λιτικής Kλίντ�ν, πρεσ�εύει την κεϊν-
σιανή κριτική της �ικ�ν�μικής π�λιτικής και
πρ�σέγγισε τη μελέτη τ�υ διεθν�ύς εμπ�ρί�υ
και των παγκ�σμι�π�ιημένων �ικ�ν�μικών
σ�έσεων ως κεντρικ� θέμα της σύγ�ρ�νης �ι-
κ�ν�μίας. Συνδυασμένη με την πρωταρ�ική
μέριμνα για την πραγματική �ικ�ν�μία με την
ε�ώθηση της ανάλυσης στις ακραίες συνέπει-
ές της και με �ι�ύμ�ρ π�υ δεν διστά�ει να αγ-
γί�ει τα �ρια τ�υ σαρκασμ�ύ, η πρ�σέγγιση
π�υ καθιέρωσε � Krugman ακ�λ�υθώντας μια

κριτική-ρεαλιστική ανάγνωση των �ικ�ν�μι-
κών �αιν�μένων, �δήγησε τ�ν Paul
Samuelson να τ�ν �αρακτηρίσει «ανατέλλ�-
ντα αστέρα της �ικ�ν�μικής επιστήμης τ�σ�
για τ�ν παρ�ντα αιώνα �σ� και για τ�ν επ�με-
ν�».  H ευτυ�ία τ�υ ανθρώπ�υ διαπνέει τη θε-
ωρία τ�υ Krugman, � �π�ί�ς σε αντίθεση με
τη νε��ιλελεύθερη περι�ρ�νηση τ�υ ανθρώ-
πιν�υ παράγ�ντα υπέρ της ευημερίας �ρισμέ-
νων �ικ�ν�μικών μεγεθών, παρ�υσιά�ει ως ε-
ναλλακτική λύση έναν ανθρωπιστικ� νε�κε-
ϊνσιανισμ�. Kυρίως, για τ�ν λ�γ� αυτ� �
Krugman έ�ει συγκινήσει τη στήλη. Bε�αίως,
η ειδικ�τητα τ�υ Krugman είναι τ� διεθνές
�ρηματ�πιστωτικ� σύστημα, αλλά πρ�σεγγί-
�ει π�λλά άλλα κρίσιμα θέματα και καταρρί-
πτει τ�υς μύθ�υς περί της σημασίας τ�υ πρ�-
στατευτιμ�ύ, τ�υ κ�στ�υς τ�υ εμπ�ρικ�ύ π�-
λέμ�υ, ενώ α�ιερώνει ειδικ� κε�άλαι� στις
σ�έσεις HΠA/Iαπωνία και στη σύνδεση τ�υ ε-
μπ�ρικ�ύ ελλείμματ�ς των HΠA με την πτω-
τική π�ρεία τ�υ δ�λαρί�υ. 

Για τ� �αιν�μεν� Krugman, στα πρ�λεγ�-
μενά τ�υ � Kώστας Bεργ�π�υλ�ς α��ύ επιση-
μαίνει τ�ν �ικ�ν�μικ� και π�λιτικ� ρεαλισμ�
π�υ �αρακτηρί�ει τη σύγ�ρ�νη �ικ�ν�μική α-
νάλυση τ�υ συγγρα�έα, υπ�στηρί�ει �τι η ε-
π��ή μας απαιτεί π�λιτικές με ευέλικτ� �αρα-
κτήρα σε αντιστ�ι�ία με τις μετα�αλλ�μενες
περιστάσεις ώστε να �επεραστεί η δυσκαμψία,
η στειρ�τητα, και τ� αδιέ��δ� στ�ν �π�ί� έ�ει

�δηγήσει � (νε��ιλελεύθερ�ς) δ�γματισμ�ς.
Mε έμ�αση υπ�γραμμί�ει � Kώστας Bεργ�-
π�υλ�ς �τι στ�ν α�ελή �ρί��ντα της υπ�τιθέ-
μενης παγκ�σμιας αρμ�νίας π�υ πρ�ϋπ�θέτει
α�ιωματικά η νε��ιλελεύθερη μυθ�πλασία
της μεταψυ�ρ�π�λεμικής επ��ής, η αναδύ�-
μενη σ��λή τ�υ �ικ�ν�μικ�ύ ρεαλισμ�ύ με
τ�υς Krugman, Dornbusch, Kennen,
Eichengreen κ.ά. είναι ιδιαίτερα π�λύτιμη. Oι
τρέ��υσες νε��ιλελεύθερες αντιλήψεις εκτε-
λωνί��υν την πεπ�ίθηση της διεθν�π�ίησης
και παγκ�σμι�π�ίησης των αγ�ρών και των
�ικ�ν�μιών, σε αντίθεση με τ�ν Krugman π�υ
θεωρεί �τι �ασική �ικ�ν�μική δ�μή μέ�ρι σή-
μερα παραμένει η εθνική. 

Στ� επίμετρ�, � Aντώνης Δ. Παπαγιαννίδης
μετα�ύ άλλων τ�νί�ει �τι:

«Eκείν� �μως τ� σημεί� της ανάλυσης τ�υ
Krugman π�υ ασ�αλώς �υπνά περίεργες συ-
νη�ήσεις στ�ν Eλληνα αναγνώστη, καίτ�ι �υ-
σιαστικά τίπ�τε δεν συνδέει τις δικές τ�υ ε-
μπειρίες απ� τη μεσ�γειακή δια�είριση μιας
μικρής αν�ι�τής �ικ�ν�μίας με τη διστακτικά
αυτ�κρατ�ρική �ικ�ν�μική π�λιτική σε μια
κλειστή �ικ�ν�μία πλανητικών διαστάσεων,
είναι εκείν� �π�υ � συγγρα�έας –πάντα με
ψύ�ραιμη και λιτή γλώσσα, �ωρίς διεκτραγω-
δήσεις και υπερ��λές– δεί�νει, πως μια κ�ι-
νωνία και μια �ικ�ν�μία μπ�ρεί να διαλέ�ει τ�
δρ�μ� της ευκ�λίας, της ήσσ�ν�ς πρ�σπάθει-
ας, της παραίτησης». 

Eπίσης, � A. Δ. Παπαγιαννίδης �αρακτηρί-
�ει ως «καλ�πρ�αίρετη» την επισήμανση, π�υ
διατρέ�ει �λ� τ� �ι�λί� τ�υ Krugman, πως �ι
επιλ�γές της αμερικανικής �ικ�ν�μικής π�λι-
τικής σπανίως λαμ�άν�υν υπ�ψη τις επιπτώ-
σεις π�υ μπ�ρεί να έ��υν στ� διεθνές σύστη-
μα, ως «π�ιητική δικαι�σύνη» τ� γεγ�ν�ς �τι
η ιαπωνική �ικ�ν�μία �ρίσκεται σήμερα να έ-
�ει καταλά�ει τη θέση τ�υ «ε�ιάλτη της κ�ι-
νής γνώμης» έναντι της Aμερικής τ�υ τέλ�υς
τ�υ 20�ύ αιώνα, και συναρπαστικ� τ�ν τρ�π�
με τ�ν �π�ί� � συγγρα�έας ανατέμνει τ� πώς
� συνυπ�λ�γισμ�ς τ�υ π�λικ�ύ κ�στ�υς δια-
τρέ�ει την πραγματικ�τητα μιας �ικ�-
ν�μίας/ηπείρ�υ.

«H Eπ��ή των Mειωμένων Πρ�σδ�κιών»...

E ντ�νη κινητικ�τητα
για την ε�αγ�ρά ει-
σηγμένων και μη ε-

ταιριών απ� ιδιώτες επι�ει-
ρηματίες -κατά κύρι� λ�γ�
�ασικ�ύς μετ���υς εισηγμέ-
νων στ� �ρηματιστήρι� ε-
ταιριών- παρατηρείται κατά
τ� τελευταί� �ρ�νικ� διά-
στημα στη �ρηματιστηρια-
κή αγ�ρά. T� ενδια�έρ�ν
των επι�ειρη-
ματιών εστιά-
�εται στην α-
π�κτηση ει-
σηγμένων εταιριών, �ι �π�ί-
ες θα �ρησιμεύσ�υν είτε ως
��ημα εισαγωγής στ� XAA
άλλων εταιριών στις �π�ίες
μετέ��υν είτε πρ�τίθενται
να α�ι�π�ιήσ�υν την ακίνη-
τη περι�υσία των εταιριών
αυτών.

Xαρακτηριστικ� παρά-
δειγμα απ�τελεί η ε�αγ�ρά
της OINΩN και OINO-
ΠNEYMATΩN απ� τ�ν κ.
Γ. Mπατατ�ύδη -�ασικ� μέ-
τ��� της κατασκευαστικής
εταιρίας EPΓAΣ- � �π�ί�ς
πρ�τίθεται να α�ι�π�ιήσει
την ακίνητη περι�υσία της
OINΩN και στη συνέ�εια
να τη μετατρέψει σε εταιρία
συμμετ��ών (Holding) ε�α-
γ�ρά��ντας, κατά πληρ���-
ρίες, πλει�ψη�ικ� πακέτ�
μετ��ών της EPΓAΣ μέσα
απ� αύ�ηση κε�αλαί�υ. H
απ�κτηση, �έ�αια, της
OINΩN απ� τ�ν κ. Γ. Mπα-
τατ�ύδη �αίνεται να �δηγεί
σε ναυάγι� τις σ�ετικές δια-
πραγματεύσεις τ�υ επι�ει-
ρηματία με τ�ν κ. Θε��αρά-
κη για την ε�αγ�ρά της
ΔHMHTPIAΔHΣ, για την
�π�ία έ�ει εκδηλωθεί νέ�
ενδια�έρ�ν απ� εγ�ώρι�υς
επι�ειρηματίες.

Στ� επίκεντρ� τ�υ ενδια-
�έρ�ντ�ς έ�ει �ρεθεί τις τε-
λευταίες ημέρες η BIO-

METAΛ και �ι πληρ���ρίες
ανα�έρ�υν �τι μέ�ρι τα τέ-
λη της ε�δ�μάδας θα ανα-
κ�ινωθεί � νέ�ς μέτ���ς
π�υ θα απ�κτήσει τ� 30%
των μετ��ών π�υ κατέ�ει �
κ. Tρ�ύλης, � κ. Mηλιώνης
και άλλ�ι επι�ειρηματίες.
Tην υπ�θεση �ειρί�εται �
δικηγ�ρ�ς κ. Aνδρεάκης
και επικρατέστερ�ς νέ�ς μέ-

τ���ς -�ωρίς
να έ�ει επι�ε-
�αιωθεί- θεω-
ρείται � επι-

�ειρηματίας κ. Σ. Φάις.
Eνδια�έρ�ν αναπτύσσεται,
επίσης, απ� επι�ειρηματι-
κ�ύς κύκλ�υς και για την
ε�αγ�ρά της
NHMATEMΠOPIKHΣ, αν
και πρ�σκρ�ύει στις υψη-
λές απαιτήσεις των κυρίων
μετ��ων, ενώ θα πρέπει να
σημειωθεί �τι, πρ�θεση της
Eθνικής Tράπε�ας απ�τελεί
η πώληση τ�υ πακέτ�υ των
μετ��ών της HΛIOΦIN. Eν
τω μετα�ύ, διαπραγματεύ-
σεις έ��υν �εκινήσει τ� τε-
λευταί� διάστημα μετα�ύ
τ�υ κ. T�ττη (�ασικ�ύ μετ�-
��υ των Mακεδ�νικών
Kλωστηρίων και της εται-
ρίας BINGO) και των �ασι-
κών μετ��ων εισηγμένης
κατασκευαστικής εταρίας. 

T� ακρι�ές αντικείμεν�
των διαπραγματεύσεων δεν
έ�ει εντ�πισθεί, εικά�εται,
ωστ�σ�, �τι πρ�κειται για
εκ�ώρηση μέρ�υς των νέων
δραστηρι�τήτων τ�υ κ. T�τ-
τη στην κατασκευαστική ε-
ταιρία. Aκ�μη εισηγμένες ε-
ταιρίες επιδιώκ�υν να ε�α-
γ�ράσ�υν μη εισηγμένες ε-
ταιρίες τ�υ κλάδ�υ τ�υς για
να αυ�ήσ�υν τα μερίδιά
τ�υς ή την παρέμ�ασή τ�υς
στ� �ώρ� �πως η
EUROMEDICA, η ΣEΛO-
NTA,  η ΓNΩMΩN κ.ά.

Tης  �ε�ας �ηκ�υ

Kύμα ε�αγ�ρών
εισηγμένων εταιριών
Mεγάλ� ενδια�έρ�ν και για τις εκτ�ς XAA

T�υ ANT·NH  ΠIKOYΛA

H
ανα�ωπύρηση τ�υ
πληθωρισμ�ύ έ�ει �δη-
γήσει σε ενίσ�υση της
π�λιτικής της σκληρής
δρα�μής απ� την Tρά-

πε�α της Eλλάδ�ς.
Aπ� την αρ�ή τ�υ
έτ�υς, η δρα�μή α-
νατιμήθηκε έναντι
τ�υ μάρκ�υ κατά 2,75 π�σ�στιαίες
μ�νάδες, έναντι τ�υ ελ�ετικ�ύ �ρά-
γκ�υ κατά 3,85 μ�νάδες, έναντι τ�υ
�ελγικ�ύ �ράγκ�υ κατά 2,76 μ�νά-
δες και τ�υ ECU κατά 0,8 μ�νάδες.

H ανατίμηση αυτή της δρα�μής η
�π�ία είναι απ�τέλεσμα των παρεμ-
�άσεων της κεντρικής τράπε�ας α-
π�σκ�πεί στ� να περι�ρίσει τις πλη-
θωριστικές πιέσεις και να λειτ�υρ-

γήσει έτσι αντιπλη-
θωριστικά σε μια ε-
π��ή π�υ �ι υπ�-
λ�ιπες π�λιτικές �-

δηγ�ύν σε αύ�ηση τ�υ πληθωρι-
σμ�ύ.

Mε την ανατίμηση της δρα�μής η
κεντρική τράπε�α εκτ�ς απ� τη μεί-
ωση τ�υ πληθωρισμ�ύ, απ�σκ�πεί

σε έναν ακ�μη στ���. Στ� να δ�θεί
ένα σήμα στην κυ�έρνηση �τι πρέ-
πει να �αναπρ�σαρμ�σει την π�λιτι-
κή της στ� στ��� της μείωσης τ�υ
πληθωρισμ�ύ.

Oπως έ�ει δηλώσει � δι�ικητής
της Tραπέ�ης της Eλλάδ�ς κ. Λ�υ-
κάς Παπαδήμ�ς, η συναλλαγματι-
κή π�λιτική θα απ�σκ�πεί στη στα-
θερ�π�ίηση της δρα�μής έναντι τ�υ
ECU, αλλά θα έ�ει κάπ�ια ευελι�ία
ώστε να πρ�σαρμ��εται στις συνθή-
κες των αγ�ρών. Δεν θα απ�σκ�πεί
δηλαδή στη διατήρηση μιας κατά-

στασης διαρκ�ύς σταθερ�τητας αλ-
λά στην κατά μέσ� �ρ� σταθερ�τητα
της ισ�τιμίας της δρα�μής. Σήμερα
η ανα�ωπύρηση τ�υ πληθωρισμ�ύ
επι�άλλει ανατιμητική π�λιτική
δρα�μής. Bε�αίως � κ. Παπαδήμ�ς
τ�νί�ει –και θα τ� επισημάνει και
στην ετήσια έκθεσή τ�υ στ� τέλ�ς
Aπριλί�υ– �τι η συναλλαγματική
π�λιτική δεν αρκεί για να επανα�έ-
ρει τ�ν πληθωρισμ� σε πτωτική π�-
ρεία. Eίναι απαραίτητ� να λη�θ�ύν
δι�ρθωτικά μέτρα απ� την κυ�έρ-
νηση ώστε να ανατραπ�ύν �ι πλη-

θωριστικές πρ�σδ�κίες π�υ έ��υν
αρ�ίσει να επικρατ�ύν. Oσ�ν α��-
ρά τ� μέτωπ� τ�υ ισ��υγί�υ τ� �-
π�ί� �αρακτηρί�εται απ� αύ�ηση
τ�υ εμπ�ρικ�ύ ελλείμματ�ς, η Tρά-
πε�α της Eλλάδ�ς θεωρεί �τι η αύ-
�ηση τ�υ ελλείμματ�ς δεν επηρεά-
στηκε σημαντικά απ� την π�λιτική
της σκληρής δρα�μής. Aντίθετα η
π�λιτική αυτή εί�ε σημαντικά και
μετρήσιμα ��έλη στην πτωτική π�-
ρεία π�υ ακ�λ�ύθησε � πληθωρι-
σμ�ς έως τ� τέλ�ς τ�υ 1995.

Eνα απίθαν� ενδε��μεν�
ν’ αναδει�θ�ύν η Aγρ�-
τική Tράπε�α και η

ETBA, δύ� απ� τις πρ��λημα-
τικ�τερες κρατικές τράπε�ες,
σε μεγαλ�μετ�-
��υς της Eθνι-
κής Tράπε�ας,
κυ���ρείται τις
τελευταίες ημέρες. Eστω και
απ� «σπ�ντα», είναι πιθαν�ν �ι
δύ� πρ�ανα�ερ�μενες τράπε-
�ες να μπ�ρ�ύν ν’ απ�κτήσ�υν
σ�εδ�ν τ� 30% τ�υ μετ��ικ�ύ
κε�αλαί�υ της μεγαλύτερης ε-
μπ�ρικής τράπε�ας της �ώρας
και �υσιαστικά να την ελέγ-
��υν. T� σενάρι� αυτ�, επι-
στημ�νικής �αντασίας, μπ�ρεί
να ε�ελι�θεί σε πραγματικ�τη-

τα αν � υπ�υργ�ς Oικ�ν�μι-
κών, κ. Aλ. Παπαδ�π�υλ�ς,
υι�θετήσει τα σ�έδια συνεργα-
τών τ�υ, π�υ πρ�τείν�υν νέα
επιθετική π�λιτική στη δια�εί-

ριση τ�υ δημ�-
σί�υ �ρέ�υς και
γενικώς των υ-
π � � ρ ε ώ σ ε ω ν

τ�υ Δημ�σί�υ. Συγκεκριμένα,
εισηγ�ύνται στ�ν υπ�υργ� Oι-
κ�ν�μικών να απ�δε�θεί την
πρ�τειν�μενη, απ� την Eθνι-
κή, μετατρ�πή τ�υ �μ�λ�για-
κ�ύ δανεί�υ ύψ�υς 119 δισ.
δρ�. σε μετ��ές, με την αναλ�-
γία μία �μ�λ�γία πρ�ς μία με-
τ��ή, σε μία δ�ση, και με τις
μετ��ές π�υ θ’ απ�κτήσει να
ε���λήσει τις απαιτήσεις ένα-

ντι τ�υ Δημ�σί�υ, της Aγρ�τι-
κής Tράπε�ας και της ETBA.
Δηλαδή να απ�πληρώσει τις
απαιτήσεις της ATE ύψ�υς 50
δισ. δρ�. με μετ��ές της Eθνι-
κής Tράπε�ας και αντιστ�ί�ως
της ETBA. 

Γενικώς, � υπ�υργ�ς Oικ�-
ν�μικών δέ�εται τέτ�ιες ειση-
γήσεις, κάλυψης απαιτήσεων
με συμψη�ισμ�ύς, ως γενική
π�λιτική δια�είρισης τ�υ �ρέ-
�υς, με σκ�π� την επίτευ�η
των καλύτερων δυνατών απ�-
τελεσμάτων με τ� μικρ�τερ�
κ�στ�ς.

Στην πρ�κειμένη περίπτω-
ση, �μως, τυ��ν ανάδει�η της
Aγρ�τικής και της ETBA  σε
πρώτ�υς μετ���υς της Eθνι-

κής, θα πρ�καλ�ύσε σ��αρές
παρενέργειες στην τραπε�ική
αγ�ρά, πρ��ανώς υπέρ των
δύ� πρώτων και �ε�αίως πρ�ς
�ημία της μεγάλης κρατικής
τράπε�ας.

Θεωρείται �ε�αία, κατ�πιν
τ�ύτων, η αντίδραση της δι�ί-
κησης της Eθνικής, η �π�ία
θα πρ�τιμ�ύσε, σε μια περί-
πτωση ε�άπα� μετατρ�πής
τ�υ �μ�λ�γιακ�ύ δανεί�υ, την
απευθείας πώληση απ� τ� Δη-
μ�σι� των μετ��ών της τράπε-
�ας σε ιδιώτες ή �έν�υς μεγά-
λ�υς  επενδυτές, παρά να γί-
ν�υν �ασικ�ί μέτ���ι δύ� άλ-
λες κρατικές τράπε�ες, �ι �-
π�ίες δεν διακρίν�νται για την
ευρωστία τ�υς.

Eνα απίθαν� σενάρι� για την Eθνική
ATE και ETBA να γίν�υν μεγαλ�μέτ���ί της, απ�κτώντας σ�εδ�ν τ� 30%  τ�υ κε�αλαί�υ της

XPHΣTOΣ  ΠAΠOYTΣHΣ

Aνησυ�ία

στις Bρυέλλες

για την π�ρεία

της Oικ�ν�μίας
(Σελ. 40)

ΔHMHTPHΣ  ΠAΠOYΛIAΣ

Oι πρ�μήθειες

τ�υ OTE και

�ι αθέατες

πλευρές 

των ΔEKO
(Σελ. 36)

T�υ ANT·NH KAPAKOYΣH

T�υ ΓPHΓOPH B. NIKOΛOΠOYΛOY



AA££HHNNAA  MM..   ™™AABBBBAATTOO  1133  ––   KKYYPPIIAAKKHH  ¶¶AA™™XXAA  1144  AA¶¶PPII§§IIOOYY  11999966

Σε πρωτ��ανή
επίπεδα �ι τιμές
των καυσίμων
Συγκυριακή θεωρείται απ�

τ�υς παράγ�ντες της πε-
τρελαϊκής αγ�ράς η σημα-

ντική άν�δ�ς της τιμής τ�υ
πετρελαί�υ απ� τις αρ�ές

τ�υ �ρ�ν�υ και εκτιμάται �-
τι σύντ�μα θα υπάρ"ει απ�-

κλιμάκωση. H άν�δ�ς τ�υ
πετρελαί�υ, πάντως, έ�ει �-

δηγήσει τις τιμές των καυ-
σίμων σε πρωτ�#ανή για

την ελληνική αγ�ρά επίπε-
δα.
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Oι ημέρες των Παθών και της Aνάστασης, με
τ�υς ιδιαίτερ�υς συμ��λισμ�ύς π�υ έ��υν να
κάν�υν και με την εαρινή αναγέννηση της �ύ-
σης αλλά και την αναπτέρωτη των ελπίδων τ�υ
ανθρώπ�υ για καλύτερ� αύρι�, δεν πρ�σ�έρ�-
νται για γκρίνια αλλά πρ�σ�έρ�νται για περι-
συλλ�γή.

Γιατί τ� γρά�ω αυτ�; Aπλ�ύστατα για να τ�νί-
σω τη μεγάλη δυσ��ρία π�υ μ�υ πρ�καλεί η α-
δυναμία να �ρω στ� μαύρ� ταμπλ� των ημερών,

ένα μεγάλ� παράθυρ�
για να περάσει άνετα
τ� ανέσπερ� �ως, πα-
ρά μ�ν�ν κάπ�ια �α-

ραμάδα, απ� την �π�ία ίσα - ίσα θα �ωρέσει να
περάσει τ� �αρμ�συν� αναστάσιμ� μήνυμα.

Λίγες δυστυ�ώς �ι ευ�άριστες ν�τες των ημε-
ρών σε �λα τα πεδία.

H καραμανλική ρήση, πως έ"ω πάμε καλά…
(ενώ δυστυ�ώς στ� εσωτερικ� �άλια), επανα�ε-
�αιώνεται για μία ακ�μη ��ρά και επι�ε�αιώ-
νει τη σ��ία τ�υ τέως Πρ�έδρ�υ της Δημ�κρα-
τίας. Eυ�άριστη ν�τα της περι�δ�υ �ι συναντή-
σεις τ�υ πρωθυπ�υργ�ύ κ. K. Σημίτη με τ�ν
πρ�εδρ� των HΠA κ. Mπιλ Kλίντ�ν, με απ�τελέ-
σματα π�υ δεν �αίν�νται να είναι δυσάρεστα με
την πρώτη ματιά αν και για την α"ι�λ�γησή
τ�υς θα πρέπει να περιμέν�υμε.

Eυ�άριστες ν�τες και η σ��αρ�τητα τ�υ αρ�η-
γ�ύ της α"ιωματικής αντιπ�λίτευσης κ. Mιλτ.
E�ερτ π�υ δεν �ιάστηκε να σ��λιάσει τα απ�τε-
λέσματα τ�υ τα"ιδι�ύ τ�υ πρωθυπ�υργ�ύ, αλλά
και η κατευναστική τ�υ δήλωση - παρέμ�αση
στ� θέμα της καταλήψεως εθνικ�ύ δρ�μ�υ απ�
κατ�ίκ�υς δήμων της ��ρει�ανατ�λικής Aττι-
κής π�υ αντιδρ�ύν στη δημι�υργία �ωματερής
σκ�υπιδιών στην περι��ή Kαπανδριτί�υ.

Nα ένα παράδειγμα, να μία ακ�μη αιτία, για
την αταίριαστη με την ημέρα γκρίνια τ�υ γρά-
��ντ�ς.

Πώς να μην συγκεντρώσει την πρ�σ��ή σ�υ,
η μ�δα των καταλήψεων εθνικών δρ�μων, για
σ��αρά και λιγ�τερ� σ��αρά θέματα;

Πώς να απ��ύγεις τ�ν αρνητικ� σ��λιασμ�
για τα μπλ�κα των κτην�τρ��ων στην περι��ή
της Λαρίσης, π�υ ήλεγ�αν αν τα ��ρτηγά μετέ-
�εραν εισαγ�μενα αμν�ερί�ια;

Tι να πεις για τις σπασμωδικές κυ�ερνητικές
αντιδράσεις στ� �ώρ� της �ικ�ν�μίας; Tι καλ�
να περιμένεις απ� μία κυ�έρνηση, π�υ δεί�νει
να �άνει τ�ν έλεγ�� στ�ν κρίσιμ� τ�μέα τ�υ
πληθωρισμ�ύ, με δική της ευθύνη και απ� δι-
κές της λανθασμένες ενέργειες και π�υ δημι-
�υργεί πρ�σδ�κίες για παρ��ές τη στιγμή π�υ
για να μη �αθεί πλήρως � έλεγ��ς �ρειά&εται
πια αυστηρ�τερη π�λιτική;

Kαι πώς να μην ανησυ�είς �ταν η ίδια, μπλεγ-
μένη στα ενδ�κ�μματικά πρ��λήματα, ανα�άλ-
λει επ’ α�ριστ�ν, ακ�μη και τ�ν σ�εδιασμ� αυ-
τών των αυστηρ�τερων μέτρων, τη στιγμή π�υ
είναι γνωστ� �τι στις περιπτώσεις αυτές, �σ�
�ραδύτερη είναι η δι�ρθωτική παρέμ�αση, τ�σ�
αυστηρ�τερα και επώδυνα για �λ�υς θα είναι τα
μέτρα π�υ θα �ρειασθ�ύν.

Γι’ αυτ� σας λέμε έ"ω πάμε π�τε κακά και π�-
τε καλά, αλλά μέσα πάμε μ�νίμως �άλια.

Γεμάτες είναι καθημερινά �ι ειδησε�γρα�ι-
κές σελίδες ε�ημερίδων αλλά και τα ραδι�τη-
λε�πτικά δελτία απ� τα �άλια μας. O�ι μ�ν�ν τα
κυ�ερνητικά, �ύτε μ�ν�ν τα π�λιτικά. Oλων
μας.

Δι�τι καλά να δε�θ�ύμε �τι η π�λιτεία καθυ-
στέρησε στ� θέμα με τις νέες �ωματερές για την
πρωτεύ�υσα π�υ τρία - τέσσερα �ρ�νια τώρα
σέρνεται και τ�ν τελευταί� έ�θασε σε εκρηκτι-
κ� σημεί�. Aλλά τώρα π�υ επιτέλ�υς καταλήγει
σε κάπ�ιες απ��άσεις είναι δυνατ�ν να πρ�κα-
λείται αντίδραση αυτ�ύ τ�υ τύπ�υ;

Nα σας πω άλλ� παράδειγμα; Eδώ και αρκε-
τ�ύς μήνες έ�ει υπ�γρα�εί με "ένη εταιρία μια
καλή κι συμ�έρ�υσα σύμ�αση για την α"ι�π�ί-
ηση μεταλλεί�υ �ρυσ�ύ στην Oλυμπιάδα.

Eίναι περισσ�τερ� απ� ένα μήνα π�υ �ι κάτ�ι-
κ�ι της περι��ής, �ι �π�ί�ι δεν θέλ�υν τη λει-
τ�υργία τ�υ μεταλλεί�υ δι�τι πρ�τιμ�ύν τα έσ�-
δα απ� τ�ν τ�υρισμ� π�υ ν�μί&�υν �τι θα πληγεί
απ� αυτήν, εμπ�δί&�υν την έναρ"η λειτ�υργίας
της μ�νάδ�ς. Kαι να σημειώσ�υμε �τι η "ένη ε-
ταιρία πληρώνει εν τω μετα"ύ καν�νικά μι-
σθ�ύς και ημερ�μίσθια (2 δισ. δρ�. μέ�ρι στιγ-
μής) στ� εργατ�ϋπαλληλικ� πρ�σωπικ� της.

Δεν υπ�στηρί&�υμε �τι δεν �ταίει η κυ�έρνη-
ση π�υ δεν έσπευσε απ� την πρώτη μέρα, �πως
εί�ε υπ��ρέωση, να στείλει την αρμ�δια και για
την �ι�μη�ανία και για τ�ν τ�υρισμ� υπ�υργ�
στην περι��ή, να συ&ητήσει τα θέματα με τ�υς
εκπρ�σώπ�υς των κατ�ίκων, να επι�ειρήσει να
τ�υς πείσει και σε τελευταία ανάλυση να �ρ�-
ντίσει για την ε�αρμ�γή τ�υ ν�μ�υ.

Aλλά αυτ� σημαίνει �τι �ι π�λίτες της περι�-
�ής είναι ανεύθυν�ι για τη συμπερι��ρά τ�υς;

Tι παρα&άλη αυτ�δικίας είναι αυτή και πώς
μια κ�ινωνία μπ�ρεί να ελπί&ει σε αναγέννηση
με τέτ�ιες συμπερι��ρές; Δεν μπ�ρεί �λες �ι
ελπίδες μας να περι�ρί&�νται σε κάπ�ιες παρ�-
δικές επιτυ�ίες –σε συλλ�γικ� και εθνικ� επί-
πεδ�– στ�ν τ�μέα τ�υ αθλητισμ�ύ.
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T�υ ΔHMHTPH ΛEBENTAKOY

Θεσμ�ί της ελληνικής
κ�ινωνίας. Διεύθυνση
σειράς I. Λαμπίρη-Δη-
μάκη Θ.K. Παπα�ρί-
στ�υ «K�ινωνικές έ-
ρευνες με στατιστικές
μεθ�δ�υς» σελ. 436 Iω-
άννα Λαμπίρη-Δημάκη
και Xρήστ�ς Kελπερής
Aθήνα 1995

T
� �ι�λί� έ��υν συγγρά-
ψει η καθηγήτρια κ. I.
Λαμπίρη-Δημάκη και �
κ. Xρ. Kελπερής, μαθη-
ματικ�ς-στατιστικ�λ�γ�ς.

α) H κ. Δημάκη σπ�ύδασε στ�
Πανεπιστήμι� τ�υ Λ�νδίν�υ απ� τ�
�π�ί� απέκτησε και τ� Διδακτ�ρικ�
της Δίπλωμα στην K�ινωνι�λ�γία
με θέμα: Social Change in a Greek
Country Town (K�ινωνική αλλαγή
σε μια ελληνική κωμ�π�λη 1965).

T� 1975 εκλέγεται υ#ηγήτρια
στ� Πανεπιστήμι� Aθηνών (N�μι-
κή Σ��λή) και απ� τ� 1991 είναι
καθηγήτρια της K�ινωνι�λ�γίας
της ίδιας Σ��λής. E�ει παρ�υσιάσει
αρκετές εργασίες μετα%ύ άλλων:
Πρ�ς μια Eλληνική K�ινωνι�λ�γία
της Παιδείας, τ�μ. 1-2, 1974, H
Eλληνική K�ινωνία στη Φ�ιτητική
Συνείδηση 1983. H ένν�ια της κρί-
σης και άλλα Δ�κίμια K�ινωνι�λ�-
γίας, 1989, H K�ινωνι�λ�γία και η
Mεθ�δ�λ�γία της. Eκτη έκδ�ση α-
ναθεωρημένη, 1990, N�μικές
Σπ�υδές και N�μικά Eπαγγέλματα
στην Eλλάδα, B΄ εκδ. 1994.

�) O κ. Kελπερής πτυ�ι�ύ��ς της
Mαθηματικής σ��λής Aθηνών. Eι-
δικεύθηκε στη Στατιστική. E�ει
διατελέσει α) Γενικ�ς Διευθυντής
της Eθνικής Στατιστικής Yπηρε-
σίας Eλλάδ�ς 1977-1981, �) Eμπει-
ρ�γνώμων τ�υ OHE, γ) τ�υ Διε-
θν�ύς Γρα#εί�υ Eργασίας, δ) τ�πι-
κ�ς σύμ��υλ�ς στην �ικ�ν�μική α-
π�στ�λή για την «A#ρική» και κατά
διαστήματα ε%ωτερικ�ς εμπειρ�γνώ-
μων τ�υ OECD και της Eurostat.

H ενδια#έρ�υσα αυτή μελέτη α-

π�τελεί μια ενδια#έρ�υσα και επαι-
νετή πρ�σπάθεια π�υ πρ�σεγγί+ει
μεστά τα ε%ετα+�μενα θέματα και
καλύπτει τ� κεν� π�υ παρατηρείται
στην ελλην�γλωσση �ι�λι�γρα#ία.

H συγγρα#έας κυρία Δημάκη,
π�υ έ�ει επιμεληθεί τ� θεωρητικ�
μέρ�ς τ�υ �ι�λί�υ (σελ. 1-256) ανα-
#έρεται, �πως είναι #υσικ� στην υ-
π��άθμιση της εμπειρικής έρευνας
στις κ�ινωνικές επιστήμες, αλλά
και στην κρίση της εμπειρικής κ�ι-
νωνικής έρευνας. Aνα#έρεται ακ�-
μα στην ανάγκη αντιλ�γ�υ για να
#θάσει στη διάρθρωση, αλλά και
στ� στ��� της μελέτης της.

T� πρώτ� λ�ιπ�ν μέρ�ς, τ� θεω-
ρητικ�, �ωρίς υπερ��λή, είναι κα-
τά#ωρ� απ� �ι�λι�γρα#ία, ιδιαίτε-
ρα %εν�γλωσση.

Θα μας συγ�ωρηθεί απ� τ�υς #ί-
λ�υς αναγνώστες της «K» αλλά και
απ� την αγαπητή συνάδελ#�, �τι ε-
παναλαμ�άν�υμε και στ� σημείω-
μα αυτ�, κάτι π�υ υπ�στηρί+�υμε
συ�νά. Eίμαστε υπ��ρεωμέν�ι να
πρ��άλ�υμε κάθε εργασία Eλληνα
συγγρα#έα, π�υ σ�ετί+εται με τ�
θέμα π�υ διαπραγματευ�μαστε,
γιατί έτσι �ι νεώτερ�ι συγγρα#είς
πληρ�#�ρ�ύνται για τα έργα των
παλαι�τέρων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα
επιθυμ�ύσαμε να είναι �ρατή, υ-
παρκτή η πρ�σ#�ρά τ�υ αλησμ�-
νητ�υ καθηγητ�ύ μας Πλάτων�ς
B. Σταματιάδη, K�ινωνι�λ�γ�υ με-
γάλης συγγρα#ικής εργασίας, αλ-
λά και διδακτικής πρ�σ#�ράς (Tα-
κτικ�ς Kαθηγητής Π�λιτικών και
Oικ�ν�μικών Eπιστημών στη Στρ.
Σ�. Eυελπίδων και Eκτακτ�ς στην
Πάντει� Aνωτάτη Σ��λή Π�λιτι-
κών Eπιστημών. O Παναγιώτης
Kανελλ�π�υλ�ς, αλλά και � I. Θε�-
δωρακ�π�υλ�ς τ�ν υπ�λ�γι+αν και
τ�ν εκτιμ�ύσαν α#άνταστα. Oι ερ-
γασίες τ�υ: «O K�ινωνικ�ς Eλεγ-
��ς» Aθήναι 1966 (Συμ��λή εις
την κ�ινωνι�ψυ��λ�γίαν των θε-
σμών), αλλά και η «K�ινή Γνώμη»,
Aθήναι 1960 είναι π�λύ ενδια#έ-
ρ�υσες.

H συγγρα#έας σε �λ�κληρ� τ�

κείμεν� της κατ�ρθώνει και επικ�ι-
νωνεί άμεσα, �ωρίς κ�π� με τ�ν α-
ναγνώστη, με την απλ�τητα στην
έκ#ρασή της και επιτυγ�άνει να
μετα�ι�ά+�νται �ι συλλ�γισμ�ί της
πρ�σιτά, έτσι ώστε στη συνέ�εια �
αναγνώστης να πρ��ληματί+εται
με τα ατελείωτα ερωτηματικά π�υ
τ�υ έ�ει δημι�υργήσει. Aυτή είναι
η επιτυ�ία. Kαι �έ�αια δεν είναι
τυ�αί�. T� �άρισμα αυτής της
«γρα#ής» συμ�αδί+ει με τη γνώση

σε �άθ�ς, ώστε τ� θέμα να μετα#έ-
ρεται στ� δέκτη, στ�ν αναγνώστη
απλ� αλλά �λ�κληρωμέν�, με τη
�ι�λι�γρα#ική πυκνή σύνδεση
π�υ τ� συν�δεύει.

Tι μας πρ�σ#έρει η κυρία Δημά-
κη στην εργασία της αυτή; Πρώτα
απ� �λα μας διευκρινί+ει �τι � πρ�-
�ληματισμ�ς της είναι διπλ�ς, ε#�-
σ�ν ανάπτυ%η της έρευνας και στή-
ρι%η των ερευνητών είναι κατάστα-
ση αδια�ώριστη, παράλληλα με τις
επιστημ�νικές δραστηρι�τητες στ�
επίπεδ� των θεσμών.

Mε α#ετηρία λ�ιπ�ν αυτήν την
πρ��ληματική ε%ετά+ει και παρ�υ-
σιά+ει τ� πρώτ� μέρ�ς, τ� θεωρητι-
κ� σε τρία κε#άλαια, ώστε μετά να
διατυπώσει τις συμπερασματικές
της σκέψεις.

Στ� πρώτ� κε#άλαι� επικεντρώ-
νεται η ιστ�ρία, η επιστημ�νική
λ�γική, στη γλώσσα στη μεθ�δ�λ�-
γική επάρκεια και στη θεωρητική
�ρησιμ�τητα των εμπ�ρικών ερευ-
νών με στατιστικές μεθ�δ�υς στ�
�ώρ� των κ�ινωνικών επιστημών,
αλλά και στην κριτική π�υ έ�ει α-
σκηθεί απ� π�λλές πλευρές καθώς
και στ�ν αντίλ�γ� της. 

Σ��λιά+�νται ακ�μα και άλλα εί-
δη κ�ινωνικών ερευνών και ιδιαί-
τερα �ι δημ�σκ�πήσεις με τις ιδιαι-
τερ�τητες αλλά και τις αδυναμίες
π�υ παρ�υσιά+�υν. Στ� δεύτερ� κε-
#άλαι� επισημαίνεται η υπ��άθμι-
ση της ερευνητικής συνειδήσεως
αλλά και πρακτικής στην Eλλάδα

και ε%ηγείται �τι τ� γεγ�ν�ς αυτ� �-
#είλεται και στην έλλειψη θεσμι-
κών πρ�ϋπ�θέσεων π�υ θεωρ�ύ-
νται αναγκαίες για την πραγματ�-
π�ίηση των ερευνών στ� �ώρ� των
κ�ινωνικών ερευνών κατά καν�να.

Στ� τρίτ� κε#άλαι� μας μετα#έ-
ρει στη Γαλλία και μας %εναγεί με
ικαν�π�ιητική περιγρα#ή πώς λει-
τ�υργεί ένας ερευνητικ�ς σταθμ�ς
στις μέρες μας στη Γαλλία. O ερευ-
νητικ�ς αυτ�ς σταθμ�ς ενν�είται �-
τι ενισ�ύει την ανάπτυ%η των κ�ι-
νωνικών επιστημών, αλλά ειδικ�-
τερα της επιστήμης π�υ μας απα-
σ��λεί της K�ινωνι�λ�γίας. O
σταθμ�ς αυτ�ς δεν είναι άλλ� απ�
τ� Eυρωπαϊκ� Kέντρ� K�ινωνι�-
λ�γίας π�υ διευθύνει � γνωστ�ς
Kαθηγητής Pierre Bourdieu, τ�υ
K�λεγί�υ της Γαλλίας. (Για τ� με-
γάλ� αυτ� K�ινωνι�λ�γ�, Bι�λι�-
γ�νία 5/11/1995, H K�ινωνι�λ�γία
της Παιδείας. Eπιμέλεια I. Λαμπί-
ρη - Δημάκη, έκδ. Kαρδαμίτσα -
Δελ#ίνι).

Aπ� �σ� μπ�ρ�ύμε να γνωρί+�υ-
με η λεπτ�μερειακή ανάλυση τ�υ
θέματ�ς καθιστά π�λύ θετική τη
συμ��λή τ�υ έργ�υ αυτ�ύ στ� �ώ-
ρ�, π�υ απευθύνεται και καλύπτει
κάθε πρ�ηγ�ύμενη εργασία π�υ έ-
�ει παρ�υσιασθεί σε αντίστ�ι�η ε-
πιδίω%η.

Iδιαίτερα ενδια#έρ�ν απ��αίνει
τ� τμήμα τ�υ �ι�λί�υ �π�υ η κυρία
Δημάκη ασ��λείται με τις δημ�-
σκ�πήσεις ή σ#υγμ�μετρήσεις της
κ�ινής γνώμης. Kι αυτ� γιατί στην
επ��ή μας συνε�ώς αυ%άν�νται �ι
δημ�σκ�πήσεις, τα gallups πρ�κει-
μέν�υ άλλ�τε να ενημερωθεί η κ�ι-
νή γνώμη και άλλ�τε να παρασυρ-
θεί! πρ�κειμέν�υ να ε%υπηρετη-
θ�ύν π�λλές και διά#�ρες καταστά-
σεις.  Oι α#ετηρίες και τα κίνητρα
των σ#υγμ�μετρήσεων δεν είναι
πάντ�τε κ�ινωνικά παραδεκτά. H
κ�ινή γνώμη π�λλές #�ρές παρα-
σύρεται απ� τις σ#υγμ�μετρήσεις
π�υ δεν είναι �ρθές, αλλά �ύτε και
αντικειμενικές.

Aντίθετα απ� τ� πρώτ� μέρ�ς, τ�
θεωρητικ�, παρ�υσιά+εται τ� δεύ-

τερ� μέρ�ς, τ� πρακτικ�. Eδώ �
συγγρα#έας κ. Xρ. Kελπερής, μας
πρ�σ#έρει έναν �δηγ� της τε�νι-
κής, με π�λλές π�λλές λεπτ�μέρει-
ες, με τ�ν �π�ί� πρέπει να διε%άγε-
ται μια στατιστική έρευνα κ�ινωνι-
κ�ύ περιε��μέν�υ. O �δηγ�ς αυτ�ς,
πλαισιωμέν�ς απ� ανα#�ρές στα
πρ��λήματα και τις δυνατ�τητες,
πρ�σ#έρει στ�υς κ�ινωνικ�ύς ε-
ρευνητές μια �ρήσιμη συμ��λή σε
�σ�υς έ��υν ιδιαίτερα περι�ρισμέ-
νη εμπειρία σε τε�νικά θέματα στα-
τιστικών ερευνών, ακ�μα και σε
σπ�υδαστές ή #�ιτητές ή στελέ�η
ερευνητικών κέντρων. Tα περιε��-
μενα τ�υ �ι�λί�υ αυτ�ύ είναι τα α-
κ�λ�υθα:

Eισαγωγικά. Mέρ�ς πρώτ� (I.
Λαμπίρη - Δημάκη). Για την
Eμπειρική K�ινωνική Eρευνα.
Kε#. I. Oι κ�ινωνικές έρευνες με
στατιστικές μεθ�δ�υς και κατά κα-
ν�να, ερωτηματ�λ�για: είδη, ε%έλι-
%η, μεθ�δ�λ�γία, �ρησιμ�τητα, κρι-
τική και πρ��λήματα ηθικής. Kε#.
2. H υπ��άθμιση της ερευνητικής
συνείδησης και πρακτικής στην
Eλλάδα. Kε#. 3. H K�ινωνι�λ�γι-
κή έρευνα στη Γαλλία σήμερα. T�
Kέντρ� Eυρωπαϊκής K�ινωνι�λ�-
γίας: Eνα π�λύ σημαντικ� ερευνη-
τικ� εργαστήρι� τ�υ College de
France και της Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales.

Mέρ�ς δεύτερ� (Xρ. Kελπε-
ρής). Πώς γίνεται μια κ�ινωνική έ-
ρευνα με στατιστικές μεθ�δ�υς και
ερωτηματ�λ�για. Kε#. 4. Eισαγω-
γή δευτέρ�υ μέρ�υς. Kε#. 5. Πρ�-
παρασκευαστικές εργασίες. Kε#. 6.
H μεθ�δ�λ�γία της έρευνας. Kε#.
7. T� δείγμα. Kε#. 8. Tα ερωτημα-
τ�λ�για - �δηγίες. Kε#. 9. H συλ-
λ�γή των στ�ι�είων. Kε#. 10. H ε-
πε%εργασία των στ�ι�είων. Kε#.
11. H π�ι�τητα και η α%ι�λ�γηση
των απ�τελεσμάτων. Kε#. 12. H
παρ�υσίαση των απ�τελεσμάτων.
Mέρ�ς τρίτ�. Tα παραρτήματα I
και II. Mέρ�ς τέταρτ�. Eπιλεκτι-
κή �ι�λι�γρα#ία. Mέρ�ς πέμπτ�
�ι συγγρα#είς, Aγγλική περίληψη.

T�υ ΣABBA ΠAP. ΣΠENTZA
Kαθηγητή
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Σ
ημαντικές απ�#άσεις και κινητ�-
π�ίηση των �ασικών ελεγκτικών
και διωκτικών υπηρεσιών τ�υ σ�ε-
διά+ει τ� υπ�υργεί� Oικ�ν�μικών
τ�υς επ�μεν�υς δύ� μήνες, �ι �π�ί-

�ι θεωρ�ύνται κρίσιμ�ι δημ�σι�ν�μικά, μέ�ρι
τ� καλ�καίρι.

Παρά τις γενικώς ευ�ίωνες πρ��λέψεις για
την π�ρεία των εσ�δων, � υπ�υργ�ς Oικ�ν�μι-
κών κ. Aλ. Παπαδ�π�υλ�ς και τ� επιτελεί� τ�υ
δεν κρύ��υν την ανησυ�ία τ�υς για ην ε%έλι-
%ή τ�υς στ� μέλλ�ν και �ε�αίως για την π�ρεία
γενικ�τερα των στ��ων τ�υ πρ�ϋπ�λ�γισμ�ύ.
H ανα��λή περαιτέρω πτώσης των επιτ�κίων

λ�γω της αύ%ησης τ�υ τιμαρίθμ�υ δημι�υργεί
πρ��λημα στ� δημ�σι� �ρέ�ς και έτσι, �π�ια-
δήπ�τε κίνηση ενίσ�υσης των εισπρά%εων τ�υ
Δημ�σί�υ κρίνεται τώρα επι�ε�λημένη.

Για την ώρα � κ. Παπαδ�π�υλ�ς επιστρατεύ-
ει τ� «γνωστ� �πλ�στάσι�» π�υ διαθέτει σε
πρώτη +ήτηση τ� υπ�υργεί� Oικ�ν�μικών, �-
πως η κινητ�π�ίηση των ελεγκτικών τ�υ μη-
�ανισμών. Eτσι αμέσως με τις γι�ρτές, πρ�-
γραμμί+�νται:

� Eντατικ�ί έλεγ��ι συνεργείων της
YΠEΔA σε �λ�κληρη την Eλλάδα, με ενίσ�υ-
ση τ�υ πρ�σωπικ�ύ της.

� Eλεγ��ι κυρίως σε �σες επι�ειρήσεις έ-
��υν πιστωτικ� ΦΠA. H YΠEΔA και �ι έ#�-
ρ�ι θα έ��υν μπρ�στά τ�υς μια συν�λική λί-
στα �λων αυτών των επι�ειρήσεων και θα
διενεργ�ύν τ�υς ελέγ��υς.

� Aμεση δραστηρι�π�ίηση (εντ�ς τ�υ
Mαΐ�υ) της �ικ�ν�μικής αστυν�μίας και δυ-
ναμική ανάμι%ή της σε �λες τις μεγάλες υπ�-
θέσεις #�ρ�δια#υγής. Συνεργασία με τ�υς
δύ� εμπειρ�γνώμ�νες τ�υ αμερικανικ�ύ
Internel Revenue Service (IRS) π�υ εγκαθί-
στανται σε λίγες ημέρες στην Aθήνα.

� Kλείσιμ� 45 καταστημάτων τώρα και ε-
%έταση άλλων 100 περιπτώσεων για τ�ν ίδι�
σκ�π� λ�γω αδικημάτων #�ρ�δια#υγής.

� Aλλαγή τ�υ τρ�π�υ ελέγ�ων της YΠEΔA
και των υπ�λ�ίπων υπηρεσιών στην επαρ�ία.
T� υπ�υργεί� καταν�εί τη δυσκ�λία τ�υ «πλή-
ρ�υς αι#νιδιασμ�ύ» των #�ρ�λ�γ�υμένων σε έ-
να νησί, αλλά θεωρεί και απαράδεκτα τα #αι-
ν�μενα πλήρ�υς δια#θ�ράς �π�υ �ι ελεγκτές
ειδ�π�ι�ύν απ� την Aθήνα  τ�υς ελεγ��μέν�υς.

Πλην πάντως των ελέγ�ων και της ενεργ�-
π�ίησης �λων των μη�ανισμών της ε#�ρίας �
κ. Παπαδ�π�υλ�ς θα �ρεθεί τ� πρ�σε�ές διά-
στημα έναντι σ��αρών και καθαριστικών απ�-
#άσεων. T� μεί+�ν +ήτημα των #�ρ�απαλλα-
γών, θέμα π�υ «λιμνά+ει» περίπ�υ 20 μήνες
τώρα, απ� τ�τε π�υ � ίδι�ς τ� ανακίνησε, απ�
επιτρ�πή σε επιτρ�πή (δύ� πανεπιστημιακές
και μία η OKE τώρα). O υπ�υργ�ς υπ�τηρί+ει
τώρα �τι μέ�ρι τ�ν I�ύνι� θα έ�ει καταρτίσει �
ίδι�ς, πρ�σωπικά, ν�μ�σ�έδι� με τ� �π�ί� θα
περικ�πτει �ασικές #�ρ�απαλλαγές πρ�ν�μι-
�ύ�ων επαγγελματικών τά%εων της ελληνικής
κ�ινωνίας. Kαι ασ#αλώς � κ. Παπαδ�π�υλ�ς
με την κίνησή τ�υ αυτή πλην τ�υ γεγ�ν�τ�ς �-
τι �γαίνει και πάλι στ� πρ�σκήνι� μετά τρεις
μήνες «σιγής», θα αναλά�ει και την π�λιτική

ευθύνη μιας τέτ�ιας κίνησης, ε#�σ�ν �ε�αίως
είναι �υσιαστική και περιλαμ�άνει κατάργηση
σ��αρών #�ρ�απαλλαγών.

Aπ� την άλλη πλευρά � υπ�υργ�ς θα έ�ει να
αντιμετωπίσει μετά τ� Πάσ�α τα εσωτερικά
πρ��λήματα στ�ν ίδι� τ�υ τ� �ώρ�, α#�ύ � υ-
π�υργ�ς κ. Γ. Aνωμερίτης #έρεται απ�#ασι-
σμέν�ς να υπ�στηρί%ει σθεναρά τις πρ�τάσεις

τ�υ για αλλαγές στη #�ρ�λ�γία, δια#�ρετικά
απειλεί με παραίτηση υπ� την ένν�ια �τι δεν
�ρίσκει τ� λ�γ� να λειτ�υργεί σε ένα �ώρ� π�υ
δεν γίν�νται δεκτές �ι ιδέες και πρ�τάσεις τ�υ.

O κ. Παπαδ�π�υλ�ς έ�ει αντιδράσει αρνητι-
κά στην ιδέα της ανάληψης ν�μ�θετικών πρω-
τ���υλιών υπ� τ�ν κ. Aνωμερίτη, ενώ την
πρ�ταση π�υ έκανε � υ#υπ�υργ�ς, να μειω-

θ�ύν τα πρ�στιμα τ�υ ΦΠA, την αντιμετωπί+ει
αρνητικά. «Aκ�μα και εάν δε�θώ �τι μπ�ρεί να
συ+ητ�ύμε για τη μείωση των πρ�στίμων στ�
υπ�υργεί�», τ�νί+ει � κ. Παπαδ�π�υλ�ς, «δεν
μπ�ρεί να τ� λέει πριν τ� απ�#ασίσ�υμε, γιατί
έτσι δεν θα πάει κανείς να πληρώσει πριν τα
μειώσ�υμε», καταλήγει � υπ�υργ�ς. Eτσι τώρα
τ� αντιμετωπί+ει αρνητικά. 

Eαρινή επίθεση για τ�ν ΦΠA
Eντατικ�ί έλεγ��ι συνεργείων της YΠEΔA αμέσως μετά τ� Πάσ�α σε �λ�κληρη την Eλλάδα – Kλείσιμ� 45 καταστημάτων

T�υ ANAΣT. I. KAPAMHTΣOY

Παρά τις ευ-
�ίωνες πρ�-
�λέψεις για
την π�ρεία
των εσ�δων
� υπ�υργ�ς
Oικ�ν�μικών
και τ� επιτε-
λεί� τ�υ δεν
κρύ��υν την
ανησυ�ία
τ�υς για την
ε!έλι!ή τ�υς
στ� μέλλ�ν
και για την
π�ρεία γενι-
κ�τερα των
στ��ων τ�υ
πρ�ϋπ�λ�γι-
σμ�ύ.

T � δυσκ�λ�τερ� εγ�είρημα
της σύντ�μης ιστ�ρίας της ε-
πι�ειρεί εδώ και περίπ�υ δύ�

μήνες η Oικ�ν�μική και K�ινωνι-
κή Eπιτρ�πή (OKE), με την ε%έτα-
ση των #�ρ�παλλαγών.

H γνωμ�δ�τηση για τις υπ� κα-
τάργηση ή υπ� τρ�π�π�ίηση #�ρ�-
απαλλαγές είναι ένα θέμα π�υ συ-
σ�ετί+εται και αλληλ�ε%αρτάται με
μια σειρά άλλ�υς παράγ�ντες. «H
ε%έταση των #�ρ�απαλλαγών απ�
την OKE είναι ένα θέμα π�λύ πι�
δύσκ�λ� απ’ �,τι υπ�λ�γι+�ταν» δη-
λώνει � πρ�εδρ�ς της OKE, καθη-
γητής Eργατικ�ύ Δικαί�υ, κ. I.
K�υκιάδης.

«H απ�#αση για την κατάργηση
μιας συγκεκριμένης #�ρ�απαλλα-
γής πρέπει να διέπεται απ� τ� κρι-

τήρι� ανα+ήτησης εν�ς αντί�αρ�υ
�ικ�ν�μικ�ύ, π�λιτικ�ύ και ν�μι-
κ�ύ», επισημαίνει � κ. K�υκιάδης.
Eνδεικτική της δυσκ�λίας π�υ εμ-
#ανί+εται κατά την ε%έταση είναι η
περίπτωση των #�-
ρ�απαλλαγών π�υ
α#�ρ�ύν τις ΔEKO.
Eνδε��μενη κατάρ-
γηση #�ρ�λ�γικών «πρ�ν�μίων»
αυτής της κατηγ�ρίας θα μπ�ρ�ύσε
να πρ�καλέσει αρκετά πι� σύνθε-
τες επιπλ�κές στ� �αθμ� π�υ η
κυ�έρνηση δεν έ�ει απ�σα#ηνίσει
μέ�ρι π�ύ θέλει να #τάσει και δεν
έ�ει πρ�σδι�ρίσει εάν είναι διατε-
θειμένη να λά�ει «αλυσιδωτές απ�-
#άσεις».

«Mειών�ντας μια κ�ινωνική
παρ��ή, τ�νί+ει � κ. K�υκιάδης,

πρέπει να διαμ�ρ#ωθ�ύν πρ�ϋπ�-
θέσεις ευελι%ίας και να εντα�θεί
τ� σύστημα των #�ρ�απαλλαγών
σε μία �λ�κληρωμένη αντίληψη
για τη #�ρ�λ�γική δικαι�σύνη

και τη #�ρ�λ�γική
π�λιτική». Oι ανω-
τέρω επισημάνσεις
συμπυκνών�υν τις

δυσκ�λίες π�υ παρ�υσιά+ει τ� θέ-
μα κατά την ε%έτασή τ�υ απ� τ�υς
εκπρ�σώπ�υς των κ�ινωνικών �-
μάδων π�υ εκπρ�σωπ�ύνται στην
OKE. «E��υμε μία π�λύ καλή �-
μαδα απ� πραγματ�γνώμ�νες και
εκπρ�σώπ�υς των κ�ινωνικών �-
μάδων, ωστ�σ�, εκ#ρά+εται δυ-
στ�κία ως πρ�ς τη διατύπωση κ�ι-
νών θέσεων», ανα#έρει � πρ�ε-
δρ�ς της OKE.

Φυσικά, η �ασική δυσκ�λία ε-
στιά+εται ��ι μ�ν� στα αντικρ�υ�-
μενα συντε�νικά συμ#έρ�ντα, με
τα �π�ία συνδέ�νται �ι #�ρ�απαλ-
λαγές, αλλά και στ� μέγεθ�ς τ�υ
εγ�ειρήματ�ς, καθώς �ι πρώτες υ-
π� ε%έταση #�ρ�απαλλαγές �ρ�ν�-
λ�γ�ύνται απ� τ� 1955.

Aνα#�ρικά με τ� στάδι� στ� �-
π�ί� �ρίσκεται η διαδικασία της
γνωμ�δ�τησης, σημειώνεται �τι έ-
�ει �λ�κληρωθεί η ε%έταση των
280 #�ρ�απαλλαγών π�υ α#�ρ�ύν
σε #υσικά πρ�σωπα και υπ�λείπε-
ται η ε%έταση των 70 #�ρ�απαλλα-
γών ν�μικών πρ�σώπων και των
450 #�ρ�απαλλαγών για λ�ιπές
κατηγ�ρίες.Πάντως η διαδικασία
αναμένεται να �λ�κληρωθεί τ�ν ε-
π�μεν� μήνα.

«Πα&λ», η κατάργηση ��ρ�απαλλαγών
Oλ�κληρώθηκε η ε%έταση 280 κατηγ�ριών - Aκ�λ�υθ�ύν άλλες 520

Tης XPIΣTINAΣ KO°INH
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Π O Λ I T I K H  O I K O N O M I A  
Mέτρα στην 	ργάνωση των αγ	ρών για τη συγ-
κράτηση και ακ	λ	ύθως την πτώση τ	υ πλη-
θωρισμ	ύ πρ	τείνει 	 υ�υπ	υργ�ς Eμπ	ρί	υ.

T � αμερικανικ� ενδια�έρ�ν για επεν-
δύσεις στην Eλλάδα, απ�τελεί ίσως,
την πλέ�ν σημαντική παράμετρ�

της επίσκεψης Σημίτη στις HΠA, αν και
δεν πρ��λήθηκε επαρκώς. H επίσκεψη
τ�υ Eλληνα πρωθυπ�υργ�ύ, έδωσε την
ευκαιρία στα αμερικανικά επι"ειρηματι-
κά συμ�έρ�ντα, να εκδηλώσ�υν για πρώ-
τη ��ρά επισήμως, πρ�θεση συμμετ�"ής
σε συγκεκριμένα έργα, τα �π�ία μάλιστα
η ελληνική κυ�έρνηση θεωρεί �τι είναι
μεγάλ�υ εθνικ�ύ ενδια�έρ�ντ�ς.

H «σ"ηματ�π�ίηση» τ�υ αμερικανικ�ύ
επενδυτικ�ύ ενδια�έρ�ντ�ς για την
Eλλάδα δεν θα πρέπει να απ�δ�θεί σε
πρωτ���υλίες της κυ�έρνησης –αν και η
ίδια ενθαρρύνει με κάθε τρ�π� την εγκα-
τάσταση αμερικανικών επι"ειρήσεων στη
"ώρα μας. T� γεγ�ν�ς �τι �ι Aμερικαν�ί
�ικ�ν�μικ�ί παράγ�ντες εγκατέλειψαν
την παραδ�σιακή τακτική των α�ριστων
υπ�σ"έσεων, ��είλεται κυρίως στις ευ-
καιρίες π�υ αναδεικνύει, η δια�αιν�μενη
�ριστικ�π�ίηση των μεγάλων γεωπ�λιτι-
κών μετα��λών, π�υ συντελ�ύνται τα τε-
λευταία "ρ�νια στην περι�"ή. Tα αμερι-
κανικά �ικ�ν�μικά συμ�έρ�ντα, με την
ενθάρρυνση της αμερικανικής κυ�έρνη-
σης, επιδιώκ�υν πλέ�ν αν�ι"τά, την ε#α-
σ�άλιση ισ"υρών �ικ�ν�μικών θέσεων
στα Bαλκάνια και η Eλλάδα, ως η λιγ�τε-
ρ� «ε#ωτική» "ώρα τής περι�"ής, θεωρεί-
ται �τι είναι κατάλληλη ως �άση για την
ανάπτυ#η αυτής της πρ�σπάθειας.

Θα πρέπει να σημειωθεί �τι τ� αμερι-
κανικ� επενδυτικ� ενδια�έρ�ν για την
Eλλάδα, –ανε#αρτήτως τ�υ �τι επισημ�-
π�ιήθηκε με την ευκαιρία της επισκε-
ψης Σημίτη στις HΠA– έ"ει αρ"ίσει να
ανα%ητεί διε#�δ�υς πριν απ� αρκετ�ύς
μήνες. Σήμερα, κύρι�ς π�λ�ς έλ#ης των
αμερικανικών επι"ειρηματικών συμ�ε-

ρ�ντων είναι �ρισμένα μεγάλα ενεργεια-
κά έργα, π�υ σ"εδιά%εται να υλ�π�ιη-
θ�ύν μέσα στα επ�μενα "ρ�νια, "ωρίς
αυτ� να σημαίνει �τι τ� ενδια�έρ�ν τ�υς
περι�ρί%εται σε αυτά. Aπλώς, �ι συγκε-
κριμενες επενδύσεις τ�υ ενεργειακ�ύ τ�-
μέα, λ�γω τ�υ ύψ�υς τ�υς και των δια-
κρατικών διαπλ�κών π�υ θα επι�έρ�υν
έ"�υν υψηλ� �αθμ� πρ�τεραι�τητας για
τ�υς Aμερικαν�ύς.

Oι επενδύσεις αυτές, στις �π�ίες πρ�τί-
θενται, ή έ"�υν συμ�ωνήσει να συμμε-
τάσ"�υν �ι Aμερικαν�ί είναι �ι ε#ής:

� H δημι�υργία μίας μεγάλης μ�νάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα
ελλην���υλγαρικά σύν�ρα, π�υ θα λει-
τ�υργεί με �υσικ� αέρι� και η �π�ία θα
ε#άγει τ� σύν�λ� της παραγωγής της στη
B�υλγαρία με αντάλλαγμα τη διακ�πή
της λειτ�υργίας τ�υ πυρηνικ�ύ σταθμ�ύ
στ� K�σλ�ντ�ύι. T� σ"έδι� αυτ� αντιμε-
τωπι%εται θετικά απ� την Eυρωπαϊκή
Eπιτρ�πή. H υλ�π�ίησή τ�υ, �μως, ε#αρ-

τάται απ� τις πιέσεις π�υ θα ασκηθ�ύν
στη B�υλγαρία πρ�κειμέν�υ να τ� δε-
"θεί.

� H τρ���δ�τηση της Aλ�ανίας με ρω-
σικ� �υσικ� αέρι� μέσω της Eλλάδας. T�
σ"έδι� αυτ� π�υ καρκιν��ατ�ύσε τα τε-
λευταία 3 "ρ�νια �"ι μ�ν� �δηγείται σε
απεμπλ�κή, αλλά �αίνεται να ενισ"ύεται
με την πρ��πτική ε#αγωγής ρωσικ�ύ
�υσικ�ύ αερί�υ, μέσω Eλλάδ�ς και στην
Πρώην Γι�υγκ�σλα�ική Δημ�κρατία
της Mακεδ�νίας. Στην επένδυση αυτή, η
�π�ία σημειωτέ�ν ενθαρρύνεται επίσης
απ� την Eυρωπαϊκή Eνωση, έ"ει συμ-
�ωνηθεί να συμμετάσ"ει και η αμερικα-
νική εταιρία Teneco.

� Στ�ν αγωγ� Mπ�υργκάς-Aλε#αν-
δρ�ύπ�λης πρ�κειται να συμμετάσ"ει με
π�σ�στ� περίπ�υ 10% η αμερικανική
Chevron, η �π�ία ηγείται της κ�ιν�πρα-
#ίας π�υ εκμεταλλεύεται τ� σημαντικ�-
τερ� κ�ίτασμα πετρελαίων τ�υ Kα%ακ-
στάν (Tενγκί%).

� Aμερικανικ� ενδια�έρ�ν εκδηλώνε-
ται, επίσης, για τη δημι�υργία μίας με-
γάλης μ�νάδας ηλεκτρ�παραγωγής στα
ελλην�αλ�ανικά σύν�ρα, η �π�ία θα λει-
τ�υργεί με ρωσικ� �υσικ� αέρι� και θα
ε#άγει τ� σύν�λ� της παραγωγής της, �"ι
μ�ν� πρ�ς τις γειτ�νικές �αλκανικές "ώ-
ρες, αλλά και πρ�ς την Iταλία, μέσω τ�υ
υπ��ρύ"ι�υ καλωδί�υ π�υ θα συνδέσει
τ� ελληνικ� και τ� ιταλικ� δίκτυ� ηλε-
κτρ�δ�τησης.

Π�ια έργα συγκεντρών�υν
τ� ενδια�έρ�ν των Aμερικανών

Για πρώτη ��ρά εκδηλώνεται επισήμως η πρ�θεση των επι"ειρηματιών HΠA

Aπ�πειρα δι�ρθωσης
της π�ρείας της �ικ�ν�μίας
Διαρθρωτικά μέτρα, αμέσως μετά τ� Πάσ"α, θα εισηγηθεί � υπ�υργ�ς Oικ�ν�μικών στα κυ�ερνητικά �ργανα

O
ι ε#ελί#εις στ� μέτω-
π� των τιμών, με
την απρ�σμενη ε-
κτίνα#η τ�υ πληθω-
ρισμ�ύ τ�ν περα-

σμέν� Mάρτι� στ� 9,1%, σε
συνδυασμ� με τις εσωκ�μματι-
κές τρι�ές και έριδες, εν �ψει
τ�υ θεριν�ύ συνεδρί�υ τ�υ κυ-
�ερνώντ�ς κ�μματ�ς και τα
πρ��λήματα συντ�νισμ�ύ τ�υ
κυ�ερνητικ�ύ έργ�υ π�υ πη-
γά%�υν απ’ αυτές, πρ�κάλεσαν
κλίμα ανησυ"ίας για τις �ικ�-
ν�μικές ε#ελί#εις.

Πλήθ�ς άλλων παραγ�ντων,
�πως �ι αντικρ�υ�μενες πρά-
#εις κυ�ερνητικών στελε"ών
π�υ, αντί να �δηγ�ύν στ�ν εκ-
συγ"ρ�νισμ�, επανα�έρ�υν
τμήματα της αγ�ράς στ� πρ�τε-
ρ� καθεστώς των περι�ρισμών.
Aκ�μη, �ι δυσκ�λίες να ε#ευρε-
θ�ύν �ιώσιμες λύσεις για μεγά-
λα "ρ�νί%�ντα θέματα, �πως
αυτά των ναυπηγείων, των νέ-
ων πρ��ληματικών επι"ειρήσε-
ων π�υ πιέ%�υν καθημερινά τις
τράπε%ες και δημι�υργ�ύν νέες
εστίες αύ#ησης τ�υ δημ�σί�υ
"ρέ�υς, �ι ατυ"είς "ειρισμ�ί
στην υπ�θεση των κα%ίν�, �ι
δυσ"έρειες π�υ αντιμετωπί%ει η
Kαναδική TVX να πρ�ωθήσει
μία απ� τις μεγαλύτερες επεν-
δύσεις των τελευταίων 30 "ρ�-
νων, ύψ�υς 60 δισ. δρ". στα
Mεταλλεία Kασσάνδρας λ�γω
της αντίδρασης τριών κ�ιν�τή-
των και επιπλέ�ν αυτά τα περι-
��ητα «μπλ�κα» των κτην�τρ�-
�ων στα Tέμπη, π�υ υπ� τα α-
πλανή �λέμματα των αστυν�μι-
κών άν�ιγαν τα ��ρτηγά ψυ-
γεία, για να διαπιστώσ�υν την
πρ�έλευση των αμν�ερι�ίων,
κατέδει#αν την αδυναμία τ�υ
κράτ�υς να ελέγ#ει την κατά-
σταση και πρ��ανώς επέτειναν
τ� κλίμα α�ε�αι�τητας και ανη-
συ"ίας.

Eνα δυσμενές κλίμα π�υ κα-
τεγρά�η και πρ�κάλεσε, για
πρώτη ��ρά απ� την εκλ�γή
τ�υ κ. Σημίτη στην πρωθυ-
π�υργία, την έντ�νη αντίδραση
τ�υ επι"ειρηματικ�ύ κ�σμ�υ
και ειδικ�τερα τ�υ πρ�έδρ�υ
τ�υ EBEA κ. I. Παπαθανασί�υ,
� �π�ί�ς ανέ�ερε "αρακτηριστι-
κά �τι «περιμέναμε απ� μια εκ-
συγ"ρ�νιστική κυ�έρνηση ν’
αρ"ίσει να αντιμετωπί%ει τα
�αιν�μενα �λιγ�πωλίων, να επι-
"ειρεί εκείνες τις διαρθρωτικές
παρεμ�άσεις για να στηρι"θεί η
δημ�σι�ν�μική π�λιτική ώστε
να μην #ε�ύγ�υμε απ� τ�υς �α-
σικ�ύς στ�"�υς και να πρ�"ω-
ρεί σε μεγάλες αλλαγές στις δη-
μ�σιες επι"ειρήσεις. Oμως τίπ�-
τε απ� αυτά δεν �λέπ�υμε».

H εικ�να αυτή είναι πλέ�ν
διά"υτη και δεν είναι λίγ�ι ε-
κείν�ι π�υ αναμέν�υν απ� την
κυ�έρνηση δείγματα γρα�ής
στ� αμέσως πρ�σε"ές διάστημα,
ώστε ν’ αντιστρα�εί τ� αρνητι-
κ� κλίμα και να κερδηθεί και
πάλι η εμπιστ�σύνη στις �ικ�-
ν�μικές ε#ελί#εις.

Στ� υπ�υργεί� Eθνικής Oι-
κ�ν�μίας παρ�τι αναγνωρί%�υν
τις δυσ"έρειες π�υ ανέκυψαν
απ� την ενίσ"υση τ�υ πληθωρι-
σμ�ύ, επιμέν�υν �τι αυτή είναι

σε μεγάλ� �αθμ� συγκυριακή
και τέλ�ς πάντων δεν �δηγ�ύν
στην καταστρ��ή. Συνεργάτες
τ�υ κ. Παπαντωνί�υ τ�νί%�υν
�τι τα γενικά στ�ι"εία της �ικ�-
ν�μίας δεν έ"�υν μετα�ληθεί
και πως τα �π�ια πρ��λήματα
στ� μέτωπ� τ�υ πληθωρισμ�ύ
μπ�ρ�ύν να ελεγ"θ�ύν, ακ�μη
και αν τελικώς � πληθωρισμ�ς
απέ"ει απ� τ�ν αρ"ικ� στ�"�
τ�υ 5%. Eπισημαίν�υν δε, τ�
στ�ι"εί� των επενδύσεων και
της αναθέρμανσης της �ικ�ν�-
μικής δραστηρι�τητας, η �π�ία,
απ� μ�νη της, γεννά πληθωρι-
στικές πιέσεις. Στ� σημεί� αυτ�
ανα�έρ�υν �τι η αύ#ηση τ�υ
AEΠ κατά 2,5%, �έτ�ς, είναι
σημαντική καθώς σημειώνεται
έπειτα απ� π�λλά έτη ρυθμ�ύ
ανάπτυ#ης μετα#ύ 1% και 1,5%.

Λιγ�τερ� καθησυ"αστικ� εμ-
�ανί%εται τ� υπ�υργεί� Oικ�-
ν�μικών, τ� �π�ί� αν και "αρα-
κτηρί%ει την κατάσταση ελεγ-
"�μενη, αναγνωρί%ει τ�υς κιν-
δύν�υς εκτρ�πής των �ικ�ν�μι-
κών ε#ελί#εων απ� τα αρ"ικά
σ"έδια. O υπ�υργ�ς Oικ�ν�μι-
κών, κ. Aλ. Παπαδ�π�υλ�ς, θε-
ωρεί �τι πρέπει να υπάρ#�υν
παρεμ�άσεις σε �λα τα μέτωπα
και να πρ�ωθηθ�ύν ισ"υρές
μεταρρυθμίσεις στην �ικ�ν�-
μία, ώστε να �ικ�δ�μηθεί νέ�ς
παραγωγικ�ς ιστ�ς της "ώρας
και να "αρα"θεί νέα π�ρεία με
πρ��πτική δεκαετίας. Oι διαρ-
θρωτικές αλλαγές είναι απαραί-
τητες, τ�νί%ει, και αμέσως μετά
τ� Πάσ"α θα θέσει τ�ν πρ��λη-
ματισμ� αυτ� στα κυ�ερνητικά
�ργανα, με την επισήμανση �τι
τ� υπ�τιθέμεν� π�λιτικ� κ�στ�ς
δεν πρέπει να αναστείλει την
κυ�ερνητική δράση.

Στ� ίδι� μήκ�ς κύματ�ς �αί-
νεται να κινείται και � υ�υ-
π�υργ�ς Aνάπτυ#ης, αρμ�δι�ς
για θέματα εμπ�ρί�υ, κ. Mι".
Xρυσ�"�ΐδης, � �π�ί�ς απ� την
τελευταία εμπειρία της επεισ�-
διακής πασ"αλινής αγ�ράς έ"ει
καταλή#ει στην άπ�ψη �τι τα-

"έως πρέπει να υπάρ#�υν πα-
ρεμ�άσεις πρ�ς την κατεύθυν-
ση ενίσ"υσης τ�υ ανταγωνι-
σμ�ύ. Θεωρεί απαράδεκτη �π�ι-
αδήπ�τε κίνηση επανα��ράς
περι�ρισμών στ� ωράρι� λει-
τ�υργίας των καταστημάτων
και πρ�σθέτει �τι για να επιτευ-
"θεί η συγκράτηση αρ"ικώς
και ακ�λ�ύθως η πτώση τ�υ
πληθωρισμ�ύ, πρέπει να λη-
�θ�ύν συγκεκριμένα μέτρα
στην �ργάνωση των αγ�ρών, με
σημαντικ�τερα αυτά π�υ θα κα-
ταλήγ�υν στην ενίσ"υση τ�υ α-
νταγωνισμ�ύ. «Oι τιμές στην
ελληνική αγ�ρά δεν διαμ�ρ�ώ-
ν�νται, αλλά καθ�ρί%�νται», α-
να�έρει "αρακτηριστικά.

Eιδικά για τις αγ�ρές των �-
πωρ�κηπευτικών και των κρε-
άτων, � κ. Xρυσ�"�ΐδης θεωρεί
πως πρέπει να αλλά#ει �λ�ς �
μη"ανισμ�ς, #εκινώντας απ�
τ�υς παραγωγ�ύς, �ι �π�ί�ι π�-
τέ δεν γνωρί%�υν τις τιμές π�υ
πωλ�ύνται τα πρ�ϊ�ντα τ�υς.
Για τ�ύτ�, επανα�έρει στ� πρ�-
σκήνι� πρ�τάσεις π�υ εί"αν
συ%ητηθεί πριν απ� ένα "ρ�ν�
στα κυ�ερνητικά �ργανα, αλλά
δεν πρ�ωθήθηκαν επειδή θεω-
ρήθηκαν πρ�ωθημένα και θα
πρ�καλ�ύσαν �#ύτατες αντι-
δράσεις. Συγκεκριμένα επανα-
�έρει στα κυ�ερνητικά �ργανα:

1) Tην κατάργηση της πώ-
λησης αγρ�τικών πρ�ϊ�ντων με
πρ�μήθεια, με την �π�ία �ι εν-
διάμεσ�ι "�νδρέμπ�ρ�ι διακι-
ν�ύν τις μεγαλύτερες π�σ�τη-
τες με έκδ�ση τιμ�λ�γίων και
εκκαθαρίσεις λ�γαριασμών εκ
των υστέρων στ�υς παραγω-
γ�ύς, με απ�τέλεσμα, τις περισ-
σ�τερες ��ρές να είναι εικ�νι-
κές και �υδ�λως να σ"ετί%�νται
με την πραγματικ�τητα.

2) T� παραπάνω μέτρ� πρ�ϋ-
π�θέτει έκδ�ση τιμ�λ�γίων πώ-
λησης απ� τ�υς παραγωγ�ύς,
κάτι π�υ �ρίσκεται έ#ω απ� τις
συνήθειές τ�υς και θα πρ�κα-
λέσει αντιδράσεις. Για τ�ν υ�υ-
π�υργ� Eμπ�ρί�υ, θεωρείται,
�μως, επι�ε�λημέν� γιατί έτσι
μ�ν� μπ�ρεί να ελεγ"θεί η δια-
κίνηση και να καταπ�λεμηθεί
ταυτ�"ρ�νως η ��ρ�δια�υγή.

3) H αναδι�ργάνωση των κε-
ντρικών αγ�ρών, με σκ�π� να
εισέλθ�υν και νέες επι"ειρή-
σεις και να ενισ"υθεί έτσι � α-
νταγωνισμ�ς. Στην κεντρική
λα"αναγ�ρά Aθηνών, για πα-
ράδειγμα, λειτ�υργ�ύν περίπ�υ
800 επι"ειρήσεις, αλλά τ�ν �υ-
σιαστικ� ρ�λ� έ"�υν περίπ�υ
100 και �ι υπ�λ�ιπες 700 αγ�-
ρά%�υν απ� αυτές, με απ�τέλε-
σμα να υπάρ"ει δεύτερ� "�ν-
δρεμπ�ρικ� κύμα, πιέ%�ντας α-

ν�δικά τις τιμές. Θα ήταν σκ�-
πιμ� να λη�θ�ύν μέτρα, �πως
για παράδειγμα, να γίν�υν �λες
A.E. ώστε να συγ"ωνευθ�ύν �ι
μικρ�τερ�ι και έτσι να ενισ"υ-
θεί � ανταγωνισμ�ς.

Γενικώς, πάντως, την ανά-
γκη διαρθρωτικών αλλαγών,
τ�σ� στ� πεδί� των αγ�ρών �σ�
και στ�ν ευρύτερ� δημ�σι� τ�-
μέα, με επιτά"υνση των ιδιωτι-
κ�π�ιήσεων και εισαγωγή ιδιω-
τικ��ικ�ν�μικών κριτηρίων
στη λειτ�υργία τ�υς, θα επιση-
μάνει στην ετήσια έκθεσή τ�υ,
στ� τέλ�ς Aπριλί�υ, και � Δι�ι-
κητής της Tράπε%ας Eλλάδ�ς,
κ. Λ. Παπαδήμ�ς, � �π�ί�ς, επι-
πρ�σθέτως, θα υπ�γραμμίσει
τ�υς κινδύν�υς εκτρ�πής απ�
τ� πρ�γραμμα σύγκλισης.

H ρήση «�,τι λάμπει δεν είναι "ρυ-
σ�ς», θα μπ�ρ�ύσε κάλλιστα να
"ρησιμ�π�ιηθεί σήμερα στην πε-

ρίπτωση της κατ’ επί�αση συνετής �ι-
κ�ν�μικής και ειδικ�τερα της εισ�δη-
ματικής π�λιτικής π�υ ακ�λ�υθεί η
κυ�έρνηση, α��ύ απ� τη μία πλευρά ε-
πιτείνει τίς κ�ινωνικές ανισ�τητες, με
πρώτα θύματα τ�υς συντα#ι�ύ"�υς και
τ�υς εργάτες στη �ι�μη"ανία ή τη �ι�-
τε"νία κι απ� την άλλη, αντί να συ-
στρατεύεται τ�ν αντιπληθωριστικ� στ�-
"� για τη σταθερ�π�ίηση και την ανά-
πτυ#η της �ικ�ν�μίας, τ�ν υπ�ν�μεύει
διαρκώς, με υπερ�άσεις π�υ γίν�νται
κάτω απ� την πίεση συνδικαλιστικών
και κ�μματικών συμ�ε-
ρ�ντων. Eτσι, �σ� σκληρ�
κι εαν �αίνεται, η αλή-
θεια είναι �τι η π�λιτική
τής κυ�έρνησης δεν ανταπ�κρίνεται
αυτή τη στιγμή σε κανένα απ� τα δύ�
πρ�σωπα π�υ πρ�σπαθεί να επιδεί#ει,
είτε δηλαδή τ� κ�ινωνικ� είτε τ� συνε-
πές, στην πρ�σπάθεια για την ε#υγίαν-
ση της �ικ�ν�μίας και τη σύγκλιση με
τις άλλες ευρωπαϊκές.

Oσ�ν α��ρά τ� τελευταί�, η αλήθεια
έ"ει αρ"ίσει να γίνεται ήδη �ανερή, με
τις ε#ελί#εις �ι �π�ίες σημειών�νται στ�
μέτωπ� τ�υ πληθωρισμ�ύ και των δη-
μ�σίων δαπανών. 

Kαι τα δύ� κρίσιμα αυτά μεγέθη για
την π�ρεία της �ικ�ν�μίας, κιν�ύνται
σα�ώς έ#ω απ� τίς αρ"ικές πρ��λέψεις,
δημι�υργώντας τ�ν κίνδυν� να τινά-
#�υν στ�ν αέρα �λ�κληρη την πρ�σπά-
θεια των τελευταίων πέντε ετών και να
�έρ�υν πάλι τη "ώρα υπ�λ�γ� στ�υς
διεθνείς �ικ�ν�μικ�ύς �ργανισμ�ύς και
τις Bρυ#έλλες.

T� τι �ταίει για την επιδείνωση στα
�ικ�ν�μικά πράγματα, απ�τελεί πλέ�ν
κ�ινή διαπίστωση, ακ�μη και μετα#ύ
στελε"ών τ�υ �ικ�ν�μικ�ύ επιτελεί�υ
της κυ�έρνησης, καθώς είναι γνωστ�
�τι �ι πρ�σλήψεις στ�ν δημ�σι� τ�μέα
συνε"ί%�νται αδιαλλείπτως, �πως και �ι
�ικ�ν�μικές ενισ"ύσεις για τη διατήρη-
ση στη %ωή πρ��ληματικών �ργανι-
σμών τ�υ Δημ�σί�υ. Παράλληλα, κα-
νείς δεν υπ�στηρί%ει πλέ�ν σ��αρά �τι
η ανα%ωπύρηση τ�υ πληθωρισμ�ύ �-
�είλεται απλά και μ�ν� σε συγκυρια-
κ�ύς λ�γ�υς και δεν τρ���δ�τείται κα-
τά μεγάλ� π�σ�στ�, απ� την υψηλή α-

γ�ραστική δύναμη, η �π�ία παραμένει
αναλλ�ίωτη  για  �ρισμένες τά#εις, πα-
ρά τα αλλεπάλληλα πρ�γράμματα λιτ�-
τητας.

Xαρακτηριστικ� είναι για παράδειγ-
μα, πως ενώ η εισ�δηματική π�λιτική
π�υ ανακ�ινώνει η κυ�έρνηση τα τε-
λευταία "ρ�νια είναι της τά#ης τ�υ 2,5
συν 2,5 ή τ�υ 3,5 συν 3,5, η ίδια δίνει
κατ�πιν, απ� την «πίσω π�ρτα», μεγάλα
επιδ�ματα, κατά γενικ� και ισ�πεδωτι-
κ� τρ�π�, στ�υς υπάλληλ�υς των πε-
ρισσ�τέρων υπ�υργείων, με απ�τέλε-
σμα να �δηγ�ύμαστε σε αυ#ήσεις τ�υ
15%. Aντίστ�ι"α, �ι υπάλληλ�ι της
ΔEH, τ�υ OTE και άλλων �ργανι-

σμών, σύμ�ωνα με τα ε-
πίσημα στ�ι"εία, "ρ�ν� με
τ�ν "ρ�ν� απ�λαμ�άν�υν
αυ#ήσεις μισθών σε π�σ�-

στ� 13% και 14%, "ωρίς, �υσικά, να
παρατηρείται η παραμικρή άν�δ�ς
στην παραγωγικ�τητα των �ργανισμών
αυτών, π�υ ενδε"�μένως θα δικαι�λ�-
γ�ύσε υπερ�άσεις, έστω και εις �άρ�ς
της αντιπληθωριστικής π�λιτικής και
τ�υ ν�ικ�κυρέματ�ς των δαπανών.
Aντίθετα, �μως, �ι εκατ�ντάδες "ιλιά-
δες συντα#ι�ύ"�ι, �ι �π�ί�ι δεν έ"�υν
τρ�π�υς συνδικαλιστικής πίεσης των
κυ�ερνητικών στελε"ών και δεν μπ�-
ρ�ύν να συμμετέ"�υν στ� παιγνίδι των
ενδ�κ�μματικών επιρρ�ών, υ�ίστανται
την π�λιτική τ�υ 3,5 συν 3,5 και τίπ�τε
περισσ�τερ�, νιώθ�ντας "ρ�ν� με τ�
"ρ�ν� τη μείωση των εισ�δημάτων
τ�υς, π�υ σε �ρισμένες περιπτώσεις
�τάνει στα �ρια της �ικ�ν�μικής ε#α-
θλίωσης.

T� ίδι� επίσης, συμ�αίνει και με τ�υς
εργάτες στ�υς πλέ�ν παραγωγικ�ύς τ�-
μείς της �ικ�ν�μίας, τη �ι�μη"ανία και
τη �ι�τε"νία, �π�υ �ι απ�δ�"ές τ�υς, ε-
άν ε#ετάσ�υμε τα στατιστικά στ�ι"εία,
ακ�λ�υθ�ύν αυστηρά τις συλλ�γικές
συμ�άσεις, ενώ αντιθέτως στις τράπε-
%ες τ�υ Δημ�σί�υ, �π�υ �ι ίδι�ι �ι δι�ι-
κητές τ�υς υπ�στηρί%�υν �τι πρ�σωπι-
κ� τ�υς είναι υπεράριθμ� σε π�σ�στ� έ-
ως και 30%, �ι αυ#ήσεις απ�δ�"ών με
τα ε#τρα πριμ και τις ειδικές ενισ"ύ-
σεις, πλησιά%�υν στ� 16% και 17%.
Πρ�κειται, δηλαδή, εμ�ανώς για μία ει-
σ�δηματική π�λιτική, π�υ πέρα απ� α-
ναπ�τελεσματική, "ωρί%ει και την  ελ-
ληνική κ�ινωνία στα δύ�.

«Πατρίκι�ι και πλη�εί�ι»
Oι π�λιτικές σκ�πιμ�τητες επιτείν�υν τις ανισ�τητες

T�υ ANT·NH KAPAKOYΣH

Tης EIPHNHΣ KAKOYΛIΔOY

O υπ�υργ
ς
Oικ�ν�μικών,
κ. Aλ. Παπαδ
-
π�υλ�ς, θα ει-
σηγηθεί μετά
τ� Πάσ�α την
πρ�ώθηση
δι�ρθωτικών
μέτρων διαρ-
θρωτικ�ύ �α-
ρακτήρα, ώστε
να μεταστρα-
!εί τ� αρνητι-
κ
 κλίμα των
τελευταίων η-
μερών.

O υ!υπ�υργ
ς
Eμπ�ρί�υ, κ.
Mι�. Xρυσ�-
��ΐδης, αν�ίγει
θέμα αλλαγών
στη λειτ�υργία
και �ργάνωση
της αγ�ράς
των γεωργικών
πρ�ϊ
ντων, με
σκ�π
 την ενί-
σ�υση τ�υ α-
νταγωνισμ�ύ
και τη συγκρά-
τηση των τι-
μών.

T�υ ΓIANNH KOTOΦ·ΛOY
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Θ E M A T A
Aύ�ηση τελών - ��ρων, διεθνής ανατίμηση καυσίμων,

ανατιμήσεις �πωρ�κηπευτικών λ�γω κακ�καιρίας.
Aπ�τέλεσμα, πληθωρισμ�ς στ� 9,1%.

Kαλημέρα σας, καλή Aνάσταστη και Kαλ� Πά-
σ�α. A�ιλ�τιμ�ι κάθεστε και διαμαρτύρεστε για τ�ν τι-
μάριθμ�, αλλά πάλι επιλέ�ατε τα καλύτερα και τα ακρι-
��τερα στ� τραπέ�ι σας. � Eνώ την ίδια στιγμή � Γιάν-
ν�ς δίνει τη μά�η για σας στη Φλωρεντία, π�υ κάνει
Πάσ�α. � Nα μ�υ πεις τι �ταίει � Γιάνν�ς για τ�ν τιμά-
ριθμ�, αλλά τ�σ� καιρ� π�υ έπε�τε αυτ�ς μιλ�ύσε, άρα
και τώρα πρέπει να... �αναμιλήσει. � O ίδι�ς πάντως
λέει �τι θα πέσει τ�ν Aπρίλι� �,τι και να γίνει. � Δε��-
μαστε και στ�ι�ήματα �τι θα πάει επάνω έστω και λίγ�.
� Eκτ�ς αν πάρει την... κ�υτάλα η κυρία Φανή της
Στατιστικής και τ� ρί�ει λιγάκι. � Tώρα αυτ� τ� μέτρ�
τ�υ Xρυσ���ΐδη με τη διατίμηση στ� αρνάκι και μάλιστα
στις 2.000 δρα�μές τι τ� ήθελαν, α��ύ � ανταγωνισμ�ς
δ�ύλεψε και τα σ�ύπερ μάρκετ  π�υλ�ύσαν ένα πεντα-
κ�σάρικ� �την�τερα. � Σ�σιαλιστικά κατάλ�ιπα είναι
αυτά, τα �π�ία �μως �αίνεται �τι ακ�μα δρ�υν καταλυτι-
κά. � A��ύ άρ�ισαν να λένε πάλι για ενιαί�υς ��ρείς
ναυπηγείων, �ανά�αλαν ωράρι� στα �εν�ινάδικα, συ�η-
τ�ύν τ� θέμα τ�υ ωραρί�υ γενικώς (αν και � Γιανν�π�υ-
λ�ς είναι �... �λιγ�τερ� σ�σιαλιστής απ� �λ�υς). � Kαλ�
είναι να ασ��λείται � υπ�υργ�ς Eθνικής Oικ�ν�μίας με
τ�ν OTE και τη μετ���π�ίηση, αλλά θέλει και λίγ� να ε-
νεργεί ως επικε�αλής τ�υ �ικ�ν�μικ�ύ επιτελεί�υ της
κυ�έρνησης. � Σε λίγ� τ� πράγμα δεν θα μα�εύεται με
τίπ�τα. � Kαι στ� τέλ�ς η ευθύνη θα �αρύνει έναν υ-
π�υργ� και �ε�αίως δεν θα την απ�δώσ�υν μ�ν� �ι συ-
νάδελ��ι υπ�υργ�ί ή � Tύπ�ς, αλλά και � ίδι�ς � πρωθυ-
π�υργ�ς.

���

Συγγνώμη για την έκ�ραση «�τι θα γίν�υν ταπε-
τσαρία τα κα�ιν��αρτα» της περασμένης ε�δ�μάδας, αλλά
τι να κάν�υμε, ένα �ρ�ν� τώρα π�υ γιν�τανε τ� ��ντρ�
παιγνίδι στ� Xρηματιστήρι�, XΩPIΣ λ�γ� �υσιαστικά, �-
λ�ι ήταν ευτυ�είς. � Eπρεπε να τ� γνωρί��υν, ή τ�υλά-
�ιστ�ν �ι περισσ�τερ�ι να μην είναι τ�σ� άπληστ�ι μέ�ρι
την τελευταία στιγμή. � Oσ� για την αγωγή π�υ θέλ�υν
να καταθέσ�υν �ι μικρ�μέτ���ι εναντί�ν τ�υ Δημ�σί�υ
για παραπλάνηση τ�υ επενδυτικ�ύ κ�ιν�ύ, δίκι� έ��υν
και καλά θα κάν�υν να στρα��ύν κατά τ�υ Δημ�σί�υ, α-
��ύ τ�υλά�ιστ�ν δυ� εκπρ�σωπ�ί τ�υ εί�αν ανακ�ινώσει
την κατασκευή τ�υ κα�ίν�. � Aλλά έτσι είναι η δ�υλειά
στην Eλλάδα. � Bά�ω στ�ί�ημα �τι τ� δικαστήρι� θα
τ�υς πει... να μην έπε�ταν επάνω στ� μα�αίρι.

���

O Aλέκ�ς παίρνει τα άρματα, λέει, μετά τ� Πάσ�α
και �εκινάει πάλι απ� την αρ�ή. � Φ�ρ�δια�υγή, π�ι-
νικές διώ�εις, κλεισίματα καταστημάτων, Aμερικαν�ύς
��ρ�διώκτες, π�υ δεν �έρ�υν, �μως, π�ύ... γλιστράει η
δ�υλειά και δεν πιάνεται σ�εδ�ν κανένας.

���

A�ησα τελευταία τη ���ερή εταιρία O.A. π�υ δια-
μαρτύρεται, λέει, γιατί �ι καν�νικές πτήσεις της γραμμής
Aθηνών - Θεσσαλ�νίκης είναι μ�ν� δικές της και η ιδιω-
τική εταιρία π�υ κάνει την ίδια γραμμή παραπλανεί για-
τί δεν ανακ�ινώνει ευκρινώς �τι είναι ναυλωμένες πτή-
σεις. � Kαλά, π�ι�ν ενδια�έρει αυτ� κύρι�ι πανέ�υπν�ι
της O.A., α��ύ η πτήση της ιδιωτικής εταιρίας πάει κάθε
μέρα στη Θεσσαλ�νίκη; � K�ιτά!τε να �ελτιώσετε τ�
ναύλ� και τις υπηρεσίες, �σ� είναι καιρ�ς, γιατί �ι
16.000 π�υ πήγαν τ� Mάρτι� με την ιδιωτική εταιρία
(πληρ�τητα 67%) θα γίν�υν 26 και 36 και 46 �ιλιάδες �-
ταν μπ�υν και άλλες εταιρίες και ��ι μ�ν� σε αυτή τη
γραμμή. � Kαι τ�τε θα είναι αργά.

T. K.

KAIAΔAΣ...

Yπ� τ� �άρ�ς των ισ�υρών
—σε μεγάλ� �αθμ� �ικ�ν�μι-
κών— πιέσεων π�υ δέ�εται η
κυ�έρνηση, επι�ειρεί να μετα-
θέσει την άσκηση της κ�ινω-
νικής της π�λιτικής στις πλά-
τες των κρατικών τραπε�ών.
Πρ�κειται για πρ�σ�ιλή τα-
κτική των εκάστ�τε κυ�ερνή-
σεων, η �π�ία
και μετέτρεψε
τις υπ� δημ�-
σι� έλεγ�� τρά-
πε�ες σε πιστώτριες πρ��λη-
ματικών επι�ειρήσεων, με α-
π�τέλεσμα να γίν�υν �ι ίδιες
πρ��ληματικές.

Παράλληλα, η αγκύλωση
π�υ πρ�καλεί τ� π�λιτικ� κ�-
στ�ς στα κυ�ερνητικά στελέ-
�η, δεν επιτρέπει τη λήψη �υ-
σιαστικών και π�λλές ��ρές
αναγκαίων ρι��σπαστικών
λύσεων, με απ�τέλεσμα ��ι
μ�ν� την αμ�ί��λη επι�ίωση
των ήδη υπαρ��ντων, αλλά
και τη δημι�υργία νέων πρ�-
�ληματικών, τη συντήρηση
των �π�ίων αναλαμ�άν�υν
και πάλι �ι τράπε�ες.

Tη στιγμή π�υ διαπιστωμέ-
να, πλέ�ν, � «κ�μπ�ς έ�θασε
στ� �τένι», � υπ�υργ�ς Eθνι-
κής Oικ�ν�μίας, κ. Γ. Παπα-
ντωνί�υ, πρ�τρέπει τις τράπε-
�ες να ε�υγιάν�υν τα �αρτ�-
�υλάκιά τ�υς απ� τις πρ��λη-
ματικές. H πρ�τρ�πή, ωστ�σ�,
απ�τελεί �υσιαστικά ευ��λ�-
γι� και συμ��υλή, καθώς �υ-
δεμία κρατική πρωτ���υλία
λαμ�άνεται παράλληλα, π�υ
θα μπ�ρ�ύσε να διευκ�λύνει
τα πιστωτικά ιδρύματα. Tα
παραδείγματα και π�λλά είναι
και �αρακτηριστικά. H «Bαμ-
�ακ�υργία B�λ�υ» κρίνεται
μη �ιώσιμη επι�είρηση απ�
τράπε�ες και κυ�έρνηση. H
τελευταία, �μως, απ��εύγει
συστηματικά τη λήψη �ριστι-
κής απ��ασης. Λίγες μ�ν�ν η-
μέρες πριν απ� τ� Πάσ�α, τ�
υπ�υργεί� Aνάπτυ�ης πρ�ώ-
θησε τη σ�ετική τρ�π�λ�γία
ώστε να κατα�ληθεί τ� 50%
των μισθών και των δώρων
των εργα��μένων.

Xαρακτηριστικ�τερ� ακ�μη
παράδειγμα είναι τα Nαυπη-
γεία Eλευσίν�ς. H �λιγωρία
της κυ�έρνησης, π�υ �υσια-

στικά δεν επιτρέπει τη λήψη
απ��άσεων με αυστηρά �ρη-
ματ��ικ�ν�μικά κριτήρια απ�
τις πιστώτριες τράπε�ες, κα-
θώς μέ�ρι την τελευταία στιγ-
μή «μαγειρεύ�νται» σενάρια
και εναλλακτικές λύσεις π�υ
θα έ��υν τ� μικρ�τερ� δυνατ�
π�λιτικ� κ�στ�ς, �δηγ�ύν με

μαθηματική α-
κρί�εια σε νέες
εκταμιεύσεις
τ ρ α π ε � ι κ ώ ν

κε�αλαίων. H αναμεν�μενη
πρ�κήρυ�η δεύτερ�υ διαγωνι-
σμ�ύ πρ�ϋπ�θέτει εκ νέ�υ
�ρηματ�δ�τηση αρκετών δισε-
κατ�μμυρίων απ� τ�υς πιστω-
τές για τις ανάγκες της εκκα-
θαρίστριας. Nα σημειωθεί �τι
τα κε�άλαια π�υ διατίθενται
για την εκκαθάριση επι�ειρή-
σεων θεωρ�ύνται πρ�ν�μιακά
και στ� τέλ�ς α�αιρ�ύνται α-
π� τ� τίμημα π�υ εισπράττ�υν
�ι πιστωτές.

Π�λλές, επίσης, είναι �ι πε-
ριπτώσεις «παγίδευσης» κρα-
τικών τραπε�ών για την ε�υ-
πηρέτηση επι�ειρήσεων με
πρ���ρική κυ�ερνητική δέ-
σμευση για την εκ των υστέ-
ρων κάλυψη των δανει�δ�τή-
σεων, �ι �π�ίες τελικά παρέ-
μειναν ακάλυπτες.

Kάπως έτσι η ETBA, απ�
Tράπε�α Bι�μη�ανικής Aνα-
πτύ�εως μετα�λήθηκε η ίδια
σε πρ��ληματική επι�είρηση.
Στ� «παρά πέντε» τ� πρ�ηγ�ύ-
μεν� καλ�καίρι η κυ�έρνηση
ψή�ισε ν�μ�σ�έδι� για την ε-
�υγίανσή της, π�υ θα στ�ι�ί-
σει στ� ελληνικ� δημ�σι� πε-
ρίπ�υ μισ� τρισεκατ�μμύρι�
δρα�μές. T� μεγάλ� «αγκάθι»,
�μως, απ�τελεί η Eθνική Tρά-
πε�α, α��ύ διετέλεσε «μακρύ
�έρι» �λων των ελληνικών
κυ�ερνήσεων τις τελευταίες
δεκαετίες. Σήμερα, η Eθνική
διαθέτει τ� μεγαλύτερ� �αρτ�-
�υλάκι� πρ��ληματικών επι-
�ειρήσεων, ενώ απ� τα συν�-
λικά δάνεια, ε�υπηρετ�ύμενα
και μη, της τράπε�ας, π�υ α-
νέρ��νται σε 1,7 τρισ. δρ�., τ�
μεγαλύτερ� π�σ�στ� α��ρά
δάνεια πρ��ληματικών π�υ
�ρίσκ�νται σε επίδικη κατά-
σταση και υπάρ�ει κίνδυν�ς
να μην εισπρα�θ�ύν π�τέ.

Mετα�έρ�υν
τα "άρη και πάλι

στις τράπε�ες
H... τακτική για τις πρ��ληματικές

Γιατί ανα�ωπυρώθηκε
� πληθωρισμ�ς

Kρατική παρέμ�αση, διεθνείς και εγ�ώριες συγκυρίες τ�ν «εκτίνα�αν» στ� 9,1%

H
κρατική παρέμ�αση με
την αύ�ηση τελών και ��-
ρων, η διεθνής ανατίμηση
των υγρών καυσίμων και
�ι ανατιμήσεις στα �πωρ�-

κηπευτικά λ�γω της παρατεταμένης
κακ�καιρίας, ήταν �ι κύριες αιτίες της
αναθέρμανσης τ�υ πληθωρισμ�ύ τ�
τελευταί� τρίμην� με απ�τέλεσμα να
�θάσει στ� 9,1% στ� τέλ�ς Mαρτί�υ α-
π� 8,1% π�υ εί�ε διαμ�ρ�ωθεί στ� τέ-
λ�ς Δεκεμ�ρί�υ τ�υ 1995.

Eίναι �αρακτηριστική η επίπτωση
π�υ εί�ε στις αρ�ές τ�υ �ρ�ν�υ (Iα-
ν�υάρι�ς - Φε�ρ�υάρι�ς) η αύ�ηση της
��ρ�λ�γίας στα καύσιμα και στα τσι-
γάρα και η αύ�ηση των τελών τ�υ
OTE και των τελών κυκλ���ρίας. Tα
παραπάνω επι�άρυναν τ� δείκτη σ�ε-
δ�ν κατά μία �λ�κληρη μ�νάδα.

H αύ�ηση της ��ρ�λ�γίας στα καύ-
σιμα απ�δεί�θηκε ιδιαίτερα κακή κί-
νηση, α��ύ αμέσως μετά ακ�λ�ύθησε
η παρατεταμένη ανατίμηση των διε-
θνών τιμών τ�υ πετρελαί�υ π�υ συνε-
�ί�εται ακ�μα.

Eτσι, η αύ�ηση στα καύσιμα δια�έε-
ται στ� σύν�λ� της �ικ�ν�μίας, πρ�κα-
λώντας αλυσιδωτές ανατιμήσεις.

Kαι τ�υς τρεις μήνες τα υγρά καύσι-
μα είναι απ� τ�υς κύρι�υς παράγ�ντες
αναθέρμανσης τ�υ πληθωρισμ�ύ �πως

�αίνεται καθαρά στ�ν πίνακα π�υ
πρ�έρ�εται απ� στ�ι�εία της Eθνικής
Στατιστικής Yπηρεσίας, η �π�ία κάνει
και τις τιμ�ληψίες στην αγ�ρά.

Σύμ�ωνα μάλιστα με τις μέ�ρι τώρα
εκτιμήσεις και τ�ν Aπρίλι� �ι τιμές

των υγρών καυσίμων θα έ��υν σημα-
ντικές αρνητικές επιπτώσεις στ�ν τι-
μάριθμ�.

Oσ�ν α��ρά τις άσ�ημες καιρικές
συνθήκες (ιδιαίτερα �ρ��ερ�ς καιρ�ς)
αυτές επηρέασαν αρνητικά τις τιμές
στα �πωρ�κηπευτικά, η αύ�ηση των �-
π�ίων (λα�ανικά, πατάτες, �ρ�ύτα)
συνεισέ�ερε στ� δίμην� Φε�ρ�υαρί�υ-
Mαρτί�υ πάνω απ� μισή μ�νάδα στ�ν
πληθωρισμ� (0,6%).

Πρέπει, �μως, να ανα�ερθεί �τι τ�
1995 �ι τιμές των �πωρ�κηπευτικών
εί�αν μειωθεί κατά 20% έως 25% σε
σ�έση με τις τιμές τ�υ 1994, �π�τε και
�ωρίς την επίπτωση της κακ�καιρίας
θα ήταν ιδιαίτερα δύσκ�λη η διατήρη-
ση των ίδιων τιμών και τ� 1996.

T� Φε�ρ�υάρι� και τ� Mάρτι� σημα-
ντική αύ�ηση παρ�υσίασε η τιμή τ�υ
ελαι�λαδ�υ, κυρίως λ�γω της μείωσης
της παραγωγής της μεγαλύτερης πα-
ραγωγ�ύ �ώρας της Iσπανίας, π�υ εί�ε

ως επίπτωση την αύ�ηση των ε�αγω-
γών τ�υ ελληνικ�ύ ελαι�λαδ�υ και
κατ’ επέκταση τη μείωση της εσωτερι-
κής πρ�σ��ράς.

Λ�γω της σημαντικής στάθμισης
π�υ έ�ει τ� ελαι�λαδ� στ�ν ελληνικ�
δείκτη καταναλωτ�ύ, η επίπτωση στ�ν
τιμάριθμ� μ�ν� για τ�ν Mάρτι� έ�θασε
σ�εδ�ν τ� ένα τρίτ� της μ�νάδας.

Eνδια�έρ�ν παρ�υσιά��υν και κά-
π�ια άλλα είδη και υπηρεσίες, �ι ανα-
τιμήσεις των �π�ίων ανέ�ασαν τ�ν
πληθωρισμ�. 

Για παράδειγμα, για δύ� συνε�είς
μήνες (Φε�ρ�υάρι�ς - Mάρτι�ς) �ι α-
μ�ι�ές των ιατρών και �δ�ντιάτρων
�ρέθηκαν μέσα στην πρώτη δεκάδα
των ειδών π�υ επηρέασαν περισσ�τερ�
τ� πληθωρισμ�. T� ίδι� ισ�ύει και για
τις τιμές των �εν�δ��είων, καθώς και
για τα εν�ίκια.

Eιδικά τ�ν Iαν�υάρι� σημαντική ε-
πίπτωση εί�ε στ�ν τιμάριθμ� η αύ�ηση
των ασ�αλίστρων των αυτ�κινήτων
λ�γω τ�υ διπλασιασμ�ύ των ασ�αλι��-
μένων �ρίων (σωματικών �λα�ών και
υλικών �ημιών), απ� την εναρμ�νιση
με τις κ�ιν�τικές επιταγές.

Σε  γενικές  γραμμές,  η κρατική
παρέμ�αση σε συνδυασμ� με τη συ-
γκυρία αναθέρμανε τ�ν πληθωρισμ�.

Δ. Παπ�ύλιας: Oι πρ�μήθειες τ�υ OTE,
τ� «σκ�τειν� αντικείμεν� τ�υ π�θ�υ»

H μετ���π�ίηση των ΔEKO απ�καλύπτει τις «αθέατες πλευρές τ�υς», υπ�στηρί�ει � πρ�εδρ�ς τ�υ Oργανισμ�ύ

E �ω πάντα άγ��ς πριν
απ� τα ραντε��ύ, γι’
αυτ� και πηγαίνω νω-

ρίτερα. Iσως είναι κατάλ�ι-
π�, εμάς των παλιών αριστε-
ρών, στίγμα τ�υ «ραντε��ύ
με την ιστ�ρία», μας είπε �
καθηγητής Δημήτρης Πα-
π�ύλιας, τώρα με τ� «ένδυ-
μα» τ�υ πρ�έδρ�υ τ�υ Oργα-
νισμ�ύ Tηλεπικ�ινωνιών
Eλλάδας».

Λιτ�ς, ευθυτενής και δι-
εισδυτικ�ς � κ. Δ. Παπ�ύ-
λιας, ίσως συγκαταλέγεται
στην �μάδα των �λίγων δη-

μ�σίων ανδρών π�υ παραμέ-
ν�υν απλ�ί άνθρωπ�ι, μα-
κριά απ� τις κ�σμικ�τητες
και κυρίως στη γειτ�νιά
τ�υς, στ�ν K�λων�, ��ρκί��-
ντας κάθε σκέψη για μετα-
κ�μιση στα... ��ρεια πρ�ά-
στια!

O ίδι�ς � κ. Παπ�ύλιας �α-
ρακτηρί�ει τ�ν εαυτ� τ�υ τυ-
�ερ� γιατί απέκτησε διπλή
ταυτ�τητα: τ�υ ανθρώπ�υ με
ακαδημαϊκή πείρα π�υ διε-
ρευνά τις τάσεις στην κ�ινω-
νία και στην �ικ�ν�μία, � �-
π�ί�ς στη συνέ�εια καλείται
να ε�αρμ�σει στην πρά�η

αυτά π�υ πιστεύει �τι α�ί�ει
να γίν�υν πραγματικ�τητα.

«H έλευσή μ�υ στ�ν OTE
έ�ει στ��� τη μεταρρύθμιση
και τ�ν εκσυγ�ρ�νισμ� των
τηλεπικ�ινωνιών στην
Eλλάδα», λέει. «H κ�ινωνία
μας πλέ�ν δεν έ�ει άλλ�θι
για κανέναν, δεν την ενδια-
�έρει η σ��ία π�υ μπ�ρεί
κανείς να κ�μί�ει, αλλά η α-
π�τελεσματικ�τητά τ�υ στ�
να πρ�ωθήσει –στη συγκε-
κριμένη περίπτωση– τη σύγ-
�ρ�νη τηλεπικ�ινωνιακή α-
ντίληψη».

O OTE, λέει � κ. Παπ�ύ-
λιας δεί�νει, τελευταία, ση-
μάδια εγρήγ�ρσης, α�ύπνι-
σης και ευαισθησίας. E��υν
κάνει π�λλά �ήματα και η
δι�ίκηση και �ι εργα��μεν�ι,
παρά τ� �τι η OME-OTE
κράτησε συντηρητική στάση
στ� θέμα της μετ���π�ίησης.

Tώρα � Oργανισμ�ς θα
�ρίσκεται υπ� τ� «μικρ�σκ�-
πι�» των �ιλιάδων επενδυ-
τών τ�υ π�υ είναι και συν-
δρ�μητές τ�υ και απαιτ�ύν
καλές υπηρεσίες για τα ν�ι-
κ�κυριά και τις επι�ειρή-
σεις. Hδη, �μως, συνε�ί�ει �

κ. Παπ�ύλιας, η παγκ�σμι�-
π�ίηση της αγ�ράς και των
συναλλαγών ωθεί τ�ν Oργα-
νισμ� πρ�ς τα μπρ�ς, κάτι
π�υ δεν σημαίνει �έ�αια α-
παραιτήτως �τι θα πάμε
μπρ�στά. Γιατί πάντα ελλ�-

�εύει � κίνδυν�ς η παγκ�-
σμι�π�ίηση των τηλεπικ�ι-
νωνιών να μας �επεράσει ή
να μας ισ�πεδώσει. Mε τη
μετ���π�ίηση � OTE πλέ�ν
δεν μπ�ρεί να απ��ύγει στ�
ε�ής τη δημ�σια θέα και αυ-
τ� είναι καλ�, ισ�υρί�εται �
πρ�εδρ�ς τ�υ OTE.

H π�ι�τητα των υπηρε-
σιών, η παραγωγικ�τητα και
η δια�είριση τίθενται πλέ�ν
επί τάπητ�ς, α��ύ η μετ���-
π�ίηση των ΔEKO πρωτί-
στως απ�καλύπτει τις «αθέα-
τες πλευρές τ�υς». Eίναι έ-
νας �ρ�ς τ�υ �π�ί�υ διεκδι-
κώ την πατρ�τητα, μας λέει
� κ. Παπ�ύλιας παραπέμπ�-
ντάς μας στ� 1985, �ταν ως
γενικ�ς γραμματέας ΔEKO,
μα�ί με τ�ν νυν πρωθυπ�υρ-
γ� K. Σημίτη και τ�υ κ. Γ.
Παπαντωνί�υ επι�ειρήσαμε
να αγγί��υμε μία απ� τις α-
θέατες πλευρές: τη σ�έση
της π�λιτικής ε��υσίας με
τις ΔEKO. 

T�τε κάναμε την αρ�ή, ε-
νώ στην Aγγλία επικρατ�ύ-
σε η νέα κ�σμ�γ�νία των ι-
διωτικ�π�ιήσεων. Σήμερα
πάντως �αίρ�μαι π�υ � κ.
Παπαντωνί�υ πρ�ωθεί τ�
ν�μ�σ�έδι� για τις ΔEKO,
π�υ ήταν και έναι τ� δε�ί ή
αριστερ� �έρι της π�λιτικής
ε��υσίας. Mε τη σημείωση

�έ�αια �τι εν π�λλ�ίς �ι ρυθ-
μίσεις τ�υ ισ�ύ�υν ήδη στ�ν
OTE.

Πρέπει να συνειδητ�π�ιή-
σ�υμε, συνε�ί�ει � πρ�εδρ�ς
τ�υ OTE, �τι � OTE, η ΔEH,
η Oλυμπιακή, η Eθνική, η
Eμπ�ρική, � OΣE, είναι �
καθρέ�της της ελληνικής
κ�ινωνίας. Eνας καθρέ�της
π�υ «θαμπώνει» �ταν πάνω
τ�υ αντικατ�πτρί��νται �ι α-
παράδεκτ�ι σιδηρ�δρ�μικ�ί
σταθμ�ί, �ι �υρές στις τράπε-
�ες, τ� αργ� τα�υδρ�μεί� και
μ’ ένα λ�γ� η κακή π�ι�τητα

των υπηρεσιών. Eτσι για να
είναι «δραστικ�» τ� ν�μ�σ�έ-
δι� για τ�ν εκσυγ�ρ�νισμ�
των ΔEKO θα πρέπει, λέει �
κ. Παπ�ύλιας, � εκάστ�τε
Παπαντωνί�υ να έ�ει την ε-
��υσία να απ�λύει �σ�υς δι-
�ικητές δεν τηρ�ύν τ� π�λύ
συγκεκριμέν� συμ��λαι�
στ��ων. Kαι να απ�λύ�νται
�σ�ι απ�τυγ�άν�υν, με την
π�ινή τ�υ ισ��ι�υ απ�κλει-
σμ�ύ τ�υς απ� ανάλ�γ� α-
�ίωμα σε ΔEKO.

Eπισημάναμε πάντως στ�ν
πρ�εδρ� τ�υ OTE �τι μια ση-
μαντική και αθέατη πλευρά

των ΔEKO είναι αυτή της
σ�έσης τ�υς με τ�υς πρ�μη-
θευτές. Συμ�ώνησε �τι ειδι-
κά για τ�ν OTE τ� 1 τρισ.
δρ�. π�υ θα μετασ�ηματι-
σθεί –μέ�ρι τ� 2000– σε πρ�-
μήθειες δεν θα μπ�ρ�ύσε να
μην είναι «τ� σκ�τειν� αντι-
κείμεν� τ�υ π�θ�υ» π�λλών.
Oμως, λέει � κ. Παπ�ύλιας,
σύντ�μα θα συγκρ�τήσ�υμε
ένα σύστημα πρ�μηθειών
πειστικ�, αντικειμενικ� και
δια�ανές, γιατί �ντως η πρ�-
σ�ατη δικαστική εμπλ�κή
των ψη�ιακών έ�ει πρ�κα-

λέσει αναστ�λές και καθυ-
στερήσεις στ� επενδυτικ�
πρ�γραμμα.

«Eίμαστε στην κ�ψη τ�υ
�υρα�ι�ύ και αναμέν�υμε
την διευκρίνηση, τ�σ� τ�υ
υπ�υργεί�υ Mετα��ρών πε-
ρί της συγκρ�τησης μιας α-
νε�άρτητης αρ�ής για τις με-
γάλες πρ�μήθειες, �σ� και
τ�υ υπ�υργεί�υ Aνάπτυ�ης
τ� �π�ί� �μιλεί περί συνάψε-
ως πρ�γραμματικών συμ�ω-
νιών. Eμείς ως Δ.Σ. είμαστε
πεπεισμέν�ι �τι �ι απ��άσεις
π�υ σύντ�μα θα πάρ�υμε για
καίριες πρ�μήθειες, θα πρέ-

πει να διασ�αλί��υν πως �ι
συγκεκριμένες επιλ�γές εί-
ναι τε�ν�λ�γικώς σωστές
και �ικ�ν�μικώς συμ�έρ�υ-
σες. 

Oμως πρέπει να ε�ασ�αλί-
σ�υμε και την αν��ή της
κ�ινωνίας η �π�ία θέλει να
πειστεί �τι δια�ειρι��μαστε
τα �ρήματα τ�υ Oργανισμ�ύ
και της E.E. με ακρί�εια και
δια�άνεια. Πρέπει να λει-
τ�υργήσ�υμε με καν�νες της
αγ�ράς, �μως δεν πρέπει να
�ε�νάμε, τ�νί�ει � κ. Παπ�ύ-
λιας, �τι και αυτή �πως και
�ι ΔEKO, έ�ει πλείστες αθέ-
ατες πλευρές...

O κ. Παπ�ύλιας λίγ� πριν
απ� τη συνάντησή μας εί�ε
δε�θεί τ�ν πρ�εδρ� της
Intracom, τ�ν γενικ� διευ-
θυντή της Siemens, ενώ α-

κ�υλ�υθ�ύσε ραντε��ύ με
τ�ν εκπρ�σωπ� της Alcatel.
Mάλιστα, μάθαμε �τι σε ερώ-
τηση τ�υ κ. Σ. K�κκαλη για
τ� π�ια �μάδα υπ�στηρί�ει,
απάντησε �τι «δεν είμαι �ί-
λαθλ�ς». Iσως είναι μια απά-
ντηση με ν�ημα...

Για τη σ�έση τ�υ με τ�ν
διευθύν�ντα σύμ��υλ� τ�υ
OTE κ. Π. Λάμπρ�υ πά-
ντως, � πρ�εδρ�ς είναι κατη-
γ�ρηματικ�ς: Παρά τα θρυ-
λ�ύμενα, λέει, άπ�ψή μ�υ
είναι �τι θα λειτ�υργήσ�υμε
άψ�γα, παραγωγικά και θα
μας θυμ�ύνται για τ� πέρα-
σμά μας απ� τ�ν Oργανισμ�.
Aλλωστε, υπ�γραμμί�ει,
στ�ν κ. Λάμπρ�υ ��είλεται,
σε μεγάλ� �αθμ�, η επιτυ�ία
τ�υ εγ�ειρήματ�ς της μετ�-
��π�ίησης.

Πάντως, � κ. Δ. Παπ�ύ-
λιας, πέρα απ� τα μικρά και
μεγάλα τ�υ OTE π�υ γνωρί-
�ει, μ�λις κάθησε στην καρέ-
κλα τ�υ πρ�έδρ�υ αντιμετώ-
πισε τ� πρώτ� πρ��λημα. 

Πρ��λημα π�υ πρ�έκυψε
�ταν μάλλ�ν απ��ασίστηκε
να μη λειτ�υργήσει στ� μέλ-
λ�ν τ� ραντάρ τ�υ OTE σ’ έ-
να �ωρι� της Eυρυτανίας,
π�υ � ίδι�ς αγαπάει ιδιαίτε-
ρα. T� ίδι� και τ�υς ανθρώ-
π�υς τ�υ –π�υ π�ι�ς μπ�ρεί
να τ�υς πείσει– �τι η κατάρ-
γηση τ�υ ραντάρ είναι κι
αυτή μέρ�ς απ� «τ� σκληρ�
πρ�σωπ� τ�υ εκσυγ�ρ�νι-
σμ�ύ;» Mάλλ�ν η επ�μενη
δημ�σίευση τ�υ καθηγητή
Παπ�ύλια θα �έρει τ�ν τίτλ�
«T� �ωρι�, τ� ραντάρ π�υ
κλείνει και �ι άνθρωπ�ι»...

O Δημήτρης B. Παπ�ύ-
λιας γεννήθηκε στ�
Ψάρι Mεγαλ�υπ�λεως
Aρκαδίας τ� 1939 και
είναι καθηγητής στ�
Tμήμα Oικ�ν�μικών
Eπιστημών τ�υ Πανε-
πιστημί�υ Aθηνών, �-
π�υ διδάσκει Στρατη-
γικ� Πρ�γραμματισμ�
και Eπι�ειρησιακή
Eρευνα. Eργάστηκε σε
ερευνητικές θέσεις
στα Πανεπιστήμια της
Pώμης, της O!"�ρδης
και στ� EMΠ. Eργά-
στηκε επίσης ως γενι-
κ�ς γραμματέας τ�υ
YΠEΘO, υπεύθυν�ς
για τ�ν δημ�σι� τ�μέα
και ως υπ�δι�ικητής
της ETBA. Yπήρ!ε πρ�-
εδρ�ς της Eλληνικής
Eταιρίας Eπι�ειρησια-
κών Eρευνών και απ�
τ� 1991 είναι πρ�ε-
δρ�ς τ�υ Oμίλ�υ για
τ�ν Eκσυγ�ρ�νισμ�
της K�ινωνίας μας
(OΠEK).

Συνέντευ�η
στην APIΣTEA MΠOYΓATΣOY

«Πρέπει να συνειδητ�π�ιήσ�υμε �τι �
OTE, η ΔEH, η Oλυμπιακή, η Eθνική, η
Eμπ�ρική, � OΣE είναι � καθρέ�της της
ελληνικής κ�ινωνίας. Eνας καθρέ�της
π�υ «θαμπώνει» �ταν πάνω τ�υ αντικα-
τ�πτρί��νται �ι απαράδεκτ�ι σιδηρ�-
δρ�μικ�ί σταθμ�ί, �ι �υρές στις τράπε-
�ες, τ� αργ� τα�υδρ�μεί� και με ένα λ�-
γ� η κακή  π�ι�τητα  των υπηρεσιών...».

«...Για  να είναι δραστικ� τ� ν�μ�σ�έ-
δι� των ΔEKO, θα πρέπει � εκάστ�τε
Παπαντωνί�υ  να έ�ει την ε!�υσία να
απ�λύει  �σ�υς δι�ικητές δεν τηρ�ύν
τ� π�λύ συγκεκριμέν� συμ"�λαι� στ�-
�ων. Kαι να απ�λύ�νται �σ�ι απ�τυγ-
�άν�υν,  με την π�ινή τ�υ ισ�"ι�υ απ�-
κλεισμ�ύ τ�υς  απ�  ανάλ�γ� α!ίω-

μα σε ΔEKO».

T�υ ΠETPOY ΔIΠΛA

Tης KΛEOΠATPAΣ KONTONIKA
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E Π I X E I P H Σ E I Σ
H π�ρεία της μετ��ής τ�υ OTE, «δείκτης»
και για τ� μέλλ�ν της μετ���π�ίησης 
των υπ�λ�ιπων ΔEKO.

K·È Ô ·Ú¿ÁˆÓ
¿ÓıÚˆÔ˜;...

O εντ�πισμ	ς τ�υ ενδια�έρ�ντ�ς για την �ικ�-
ν�μία στ�υς στ	��υς της σύγκλισης και της στα-
θερ�π�ίησης καταλήγει τελικώς σε μια αθέλητη
κ�ινωνική αναλγησία. Eνα μεγάλ� μέρ�ς των
τε�ν�κρατών της κυ�έρνησης και τ�υ δημ	σι�υ
τ�μέα γενικ	τερα, αλλά και η πλει�ψη�ία των
στελε�ών των επι�ειρήσεων και � �ικ�ν�μικ	ς
Tύπ�ς, επιθυμώντας έντ�να τη �ελτίωση τ�υ �ι-

κ�ν�μικ�ύ κλί-
ματ�ς και των
� ι κ � ν � μ ι κ ώ ν
μεγεθών, δεν δί-

δ�υν την αρμ	��υσα σημασία στην «ανθρώπινη
διάσταση» της �ικ�ν�μίας.

T� γνωστ	 «�ι αριθμ�ί ευημερ�ύν και �ι άν-
θρωπ�ι υπ��έρ�υν» έ�ει καταντήσει μια κ�ιν	-
τυπη έκ�ραση, αλλά δυστυ�ώς κρύ�ει και μια
δυσάρεστη αλήθεια.

T� �ητ�ύμεν� δεν είναι �ε�αίως να γίνει μια
αυτ�κριτική απ	 τ�υς ενδια�ερ	μεν�υς για την
�ικ�ν�μία ώστε να «�άλ�υν νερ	 στ� κρασί
τ�υς» και να �αλαρώσει η �ικ�ν�μική π�λιτική.
T� �ητ�ύμεν� είναι να �ρ�ντίσ�υν �ι υπεύθυν�ι
για την �ικ�ν�μική π�λιτική να απ�καταστή-
σ�υν μια ισ�ρρ�πία στην επι�άρυνση των κ�ι-
νωνικών τά!εων, ώστε και η �ικ�ν�μία να μη
διαταρα�θεί, αλλά και �ι αδύναμες �ικ�ν�μικά
�μάδες εργα��μένων και συντα!ι�ύ�ων να �ελ-
τιώσ�υν τ� επίπεδ� �ωής τ�υς.

H ε!εύρεση της άριστης �ικ�ν�μικής π�λιτι-
κής είναι μια ε!αιρετικά δύσκ�λη υπ	θεση και
απαιτεί α�’ εν	ς σωστ�ύς υπ�λ�γισμ�ύς και α�’
ετέρ�υ π�λιτικ	 θάρρ�ς. T� δεύτερ� μέ�ρι στιγ-
μής δεν έ�ει εμ�ανισθεί στ�ν επιθυμητ	 �αθμ	
απ	 καμιά ελληνική κυ�έρνηση και έτσι στατι-
στικά δεν μπ�ρ�ύμε να τ� θεωρ�ύμε πιθαν	 �ύ-
τε μελλ�ντικά. Aπ�μένει τ� πρώτ�, δηλαδή �ι
σωστ�ί υπ�λ�γισμ�ί, τ� �π�ί� �ε�αίως θα γίνει
απ	 τ�υς τε�ν�κράτες και 	�ι απ	 τ�υς π�λιτι-
κ�ύς. Eτσι πρέπει να μετρηθεί π�ι� είναι τ�
πραγματικ	 επίπεδ� δια�ίωσης των εκατ�ντά-
δων �ιλιάδων συντα!ι�ύ�ων π�υ έ��υν ως μ�-
ναδικ	 εισ	δημα τις 90.000 τ�υ IKA. (H μέτρηση
πρέπει να γίνει κατά κε�αλήν και 	�ι σε μακρ�-
�ικ�ν�μικ	 επίπεδ�.)

Πρέπει στη συνέ�εια να γίνει μια ανάλυση κ	-
στ�υς - ��έλ�υς για την �ικ�ν�μική π�λιτική
π�υ ακ�λ�υθείται. Πρέπει δηλαδή να μετρηθεί
τι πρ�σ�έρει η διατήρηση μιας «σ�ικτής» εισ�-
δηματικής π�λιτικής στ�ν πρ�ϋπ�λ�γισμ	 και
στ�ν πληθωρισμ	, αλλά και τι κ�στί�ει στην κ�ι-
νωνία.

T� ίδι� πρέπει να γίνει και με τις εναλλακτι-
κές π�λιτικές π�υ υπάρ��υν και δεν ακ�λ�υ-
θ�ύνται απ	 τ� �	�� τ�υ π�λιτικ�ύ κ	στ�υς. Nα
υπ�λ�γισθεί δηλαδή τ� π�λιτικ	 κ	στ�ς π�υ έ-
�ει αυτή η �ικ�ν�μική π�λιτική και τ� π�λιτικ	
κ	στ�ς π�υ θα εί�ε μια π�λιτική περι�ρισμ�ύ
τ�υ δημ	σι�υ τ�μέα σε �ρθ�λ�γική �άση.

Πρέπει,  τέλ�ς, να  μετρηθεί αν η κ�ινωνία
πρ�τιμάει να  υπάρ��υν μεγάλες  κ�ινωνικές �-
μάδες –	πως των  �αμηλ�συντα!ι�ύ�ων– π�υ
��υν στα 	ρια της �τώ�ειας  και να ευν��ύνται
με  επιδ	ματα και  αυ!ήσεις  άλλες �μάδες π�υ
διαθέτ�υν  ισ�υρά  μέσα πίεσης πρ�ς  την κυ-
�έρνηση.

Σε τελική ανάλυση, αυτά π�υ διεκδικ�ύν �ι
συντα!ι�ύ��ι, η κ�ινωνία και τ� κράτ�ς τ�ύς τα
�ρωστάνε.

EΠIXEIPHMATA

T�υ ΓPHΓOPH B. NIKOΛOΠOYΛOY

Σ ταθερά, και σε αρκετές περιπτώσεις
πτωτικά, κιν�ύνται τα πρ�ϊ�ντα light
στην ελληνική αγ�ρά απ�δεικνύ�ντας

�τι �ι Eλληνες καταναλωτές πρ�τιμ�ύν την
γεύση απ� την δίαιτα . 

Στην ελληνική αγ�ρά, σε μ�ρ�ή light κυ-
κλ���ρ�ύν σήμερα τυριά, γάλατα παστεριω-
μένα και ε!απ�ρέ, κρέμες γάλακτ�ς, !�ύτυρα,

μαργαρίνες, παγωτά, για�ύρτια, αναψυκτικά,
μπίρες, �ρυγανιές, νι�άδες δημητριακών,
μαρμελάδες, αλλαντικά, luncheon meat, μα-
γι�νέ#ες καθώς και υπ�κατάστατα #ά$αρης.
A%ί#ει να σημειωθεί �τι, σε αντίθεση με την υ-
π�λ�ιπη Δυτική Eυρώπη �π�υ τα διαιτητικά
πρ�ϊ�ντα κατέ$�υν ένα σημαντικ� μερίδι�,
στην Eλλάδα στις παραπάνω κατηγ�ρίες πρ�ϊ-
�ντων ελά$ιστα είναι αυτά τα �π�ία %επερν�ύν
τ� 10% της συν�λικής αγ�ράς. T� μεγαλύτερ�
π�σ�στ� στην αγ�ρά πρ�ϊ�ντων $αμηλά σε
θερμίδες κατέ$�υν τα μαλακά τυριά, ενώ απ�
τα μικρ�τερα π�σ�στά είναι αυτ� της μπίρας
τ� �π�ί� κυμαίνεται κάτω τ�υ 1% της συν�λι-
κής αγ�ράς. Σημαντικ� τμήμα της αγ�ράς κα-
τέ$�υν και τα υπ�κατάστατα #ά$αρης  �πως  η

είναι η �ρ�υκτ�#η  και η #α$αρίνη.
Σύμ�ωνα με την κ. Λι�ύπη, υπεύθυνη της

«Linea» – της μ�ναδικής σειράς στην ελληνι-
κή αγ�ρά πρ�ϊ�ντων ελα�ράς διατρ��ής – έ-
νας απ� τ�υς σημαντικ�τερ�υς λ�γ�υς π�υ η
συγκεκριμένη αγ�ρά δεν έ$ει αναπτυ$θεί
στην Eλλάδα �σ� στην υπ�λ�ιπη Δυτική Eυ-
ρώπη είναι �τι η διατρ��ή των Eλλήνων είναι
δ�μημένη σε μεγάλ� π�σ�στ� πάνω στα μεσ�-
γειακά πρ�τυπα σε αντίθεση με την B�ρεια
Eυρώπη �π�υ $αρακτηρί#εται απ� τ� !αρύ δι-
αιτ�λ�γι�. Xαρακτηριστικ� είναι �τι, ενώ στις

HΠA τα αναψυκτικά light κατέ$�υν π�σ�στ�
μεγαλύτερ� απ� 50% της συν�λικής αγ�ράς
και στην Δυτική Eυρώπη περίπ�υ τ� 30%,
στην Eλλάδα τ� π�σ�στ� αυτ� περι�ρί#εται
κάτω απ� τ� 10%.

Oσ� κι αν �αίνεται υπερ!�λικ�, στατιστικές
έρευνες εταιριών δεί$ν�υν �τι ένας ακ�μη λ�-
γ�ς π�υ τα τυπ�π�ιημένα διαιτητικά τρ��ιμα
δεν πραγματ�π�ι�ύν σημαντικές πωλήσεις, εί-
ναι και τ� ελληνικ� �αιν�μεν� της ανάπτυ%ης
εταιριών delivery π�υ παρασκευά#�υν διαιτη-
τικά γεύματα. Eπίσης, η πεπ�ίθηση μεγάλης

μερίδας τ�υ καταναλωτικ�ύ κ�ιν�ύ �τι τα
πρ�ϊ�ντα light περιέ$�υν «περίεργες» �υσίες,
καθώς και η ειδική επε%εργασία την �π�ία έ-
$�υν υπ�στεί αρκετές ��ρές λειτ�υργεί αρνη-
τικά στ�υς καταναλωτές.

Aπ� την πλευρά των εταιριών παρατηρείται
τ� τελευταί� διάστημα η τάση μείωσης παρα-
γωγής πρ�ϊ�ντων light καθώς δεν εί$αν σημα-
ντική επιτυ$ία στ�υς καταναλωτές. Aντίθετα,
σε αρκετές περιπτώσεις, �ι εταιρίες πρ�$ω-
ρ�ύν στη δημι�υργία πρ�ϊ�ντων πλ�ύσιων σε
θερμίδες και λιπαρά. Παράδειγμα απ�τελ�ύν
�ι παραγωγ�ί μαγι�νέ#ας �ι �π�ί�ι έ$�υν ανα-
πτύ%ει σάλτσες  (dressing)  πλ�ύσιες  σε θερ-
μίδες. 

Oι σημαντικ�τερ�ι πελάτες των πρ�ϊ�ντων
διαίτης είναι �ι γυναίκες ηλικίας 20-45 ετών
με κύρι� στ�$�, στις μικρ�τερες ηλικίες, τη δί-
αιτα, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες αυτ� π�υ
«μετράει» είναι η διατήρηση τ�υ !άρ�υς και �ι
λ�γ�ι υγείας. Eπίσης τα $αμηλά σε θερμίδες
πρ�ϊ�ντα παρ�υσιά#�υν έντ�νη επ�$ικ�τητα
καθώς τις περισσ�τερες πωλήσεις τ�υς τις
πραγματ�π�ι�ύν την περί�δ� πριν απ� τις κα-
λ�καιρινές διακ�πές, καθώς και έπειτα απ�
γι�ρτές.

Light η κατανάλωση διαιτητικών πρ�ϊ	ντων
Σε $αμηλά και ενί�τε πτωτικά επίπεδα κινείται στην Eλλάδα η αγ�ρά, καθώς η μεσ�γειακή δίαιτα καλά κρατεί...

Eιδήσεις
Oπως κάθε $ρ�ν�, έτσι

και �έτ�ς, η KPMG πραγμα-
τ�π�ιεί τη μεγαλύτερη έρευ-
να αμ�ι!ών και παρ�$ών
των στελε$ών επι$ειρήσεων
στην ελληνική αγ�ρά. H έ-
ρευνα θα καλύπτει συν�λι-
κά 180 θέσεις εργασίας σε 3
επίπεδα και θα γίν�υν %ε$ω-
ριστές αναλύσεις και εκθέ-
σεις τ�σ� για τ� σύν�λ� των
εταιριών τ�υ δείγματ�ς �σ�
και κλαδικές για τις τράπε-
#ες, τις ασ�αλιστικές εται-
ρίες, τις �αρμακευτικές
κ.λπ. Hδη, 120 εταιρίες έ-
$�υν δηλώσει συμμετ�$ή
στην έρευνα. Για περισσ�τε-
ρες πληρ���ρίες και δηλώ-
σεις συμμετ�$ής της εται-
ρίας σας, μπ�ρείτε να επικ�ι-
νωνήσετε με την Δρ. E. T#α-
νέτ�υ ή τ�ν κ. Γ. Nίτη στ�
τηλέ�ων� 77.52.001

Σεμινάρια
Σειρές σεμιναρίων για τ�

λειτ�υργικ� σύστημα δικτύ-
�υ Novell NetWare 4.1 και
τις ε�αρμ�γές της Autodesk,
AutoCAD και 3D Studio
δι�ργανώνει μέσα στ�ν Aπρί-
λι� τ� εκπαιδευτικ� κέντρ�
της εταιρίας Π�υλιάδης &
Συνεργάτες. Tα σεμινάρια
τ�υ Novell NetWare 4.1 επι-
κεντρών�νται στη δια$είριση
τ�υ συστήματ�ς και στη νέα
δυνατ�τητα NDS π�υ παρέ-
$ει. Oσ�ν α��ρά τις ε�αρμ�-
γές της Autodesk, έ$�υν πρ�-
γραμματιστεί σεμινάρια για
τις εκδ�σεις R12 και R13 τ�υ
AutoCAD και την έκδ�ση R4
τ�υ 3D Studio και έ$�υν �ρ-
γανωθεί ειδικά τμήματα για

νέ�υς και έμπειρ�υς $ρήστες.
Για δηλώσεις συμμετ�$ής και
περισσ�τερες πληρ���ρίες
μπ�ρείτε να απευθύνεσθε στ�
τηλ. 92.42.072.

� � �

Tέσσερα σεμινάρια με θέ-
ματα «Budget», «Sales Ma-
nagement», «Marketing»,
και «Σύγ$ρ�νες αρ$ές τ�υ
Management» δι�ργανώνει
τις δύ� τελευταίες ε!δ�μάδες
τ�υ Aπριλί�υ η εταιρία
Interface. H ίδια πρ�σ�έρει
στ�ν τ�μέα της πληρ���ρι-
κής τα σεμινάρια ACCESS
Eπίπεδ� I, Word for Win-
dows και Excel Eπίπεδ� I.
Για περισσ�τερες πληρ���-
ρίες μπ�ρείτε να απευθύνε-
σθε στα τηλ. 93.11.591/2.

Hμερίδα
Eπί μέρ�υς μελέτες π�υ α-

��ρ�ύν σε θέματα Oλικής
Π�ι�τητας θα παρ�υσιάσ�υν
�ι νικητές τ�υ διαγωνισμ�ύ
για τ� Eυρωπαϊκ� Bρα!εί�
Π�ι�τητας τ�υς έτ�υς 1995,
σε ημερίδα π�υ διαργανώνει
στις 14 Mαΐ�υ η Eλληνική
Eταιρεία Δι�ικήσεως Eπι$ει-
ρήσεων. H ημερίδα απ�τελεί
έναν κρίκ� της αλυσίδας εκ-
δηλώσεων π�υ έ$ει πρ�γραμ-
ματισθεί να πραγματ�π�ιη-
θ�ύν σε 16 ευρωπαϊκές $ώ-
ρες, υπ� την αιγίδα της
European Foundation for
Quality Management με τη
συνεργασία των εθνικών
Oργανισμών π�υ ασ$�λ�ύ-
νται με θέματα π�ι�τητας. Για
περισσ�τερες πληρ���ρίες
μπ�ρείτε να απευθύνεσθε
στην κ. Aλε%άνδρα Pαπακ�ύ-
λια, στα τηλ. 21.12.000 - 9

M
ετά την επιτυ$ή έκ!αση
της δημ�σιας εγγρα�ής τ�υ
OTE και την εντυπωσιακή
υπερκάλυψη της, τ� ενδια-
�έρ�ν της κ�ινής γνώμης

και τ�υ επενδυτικ�ύ κ�ιν�ύ στρέ�εται
μ�ιραία στη συμπερι��ρά της μετ�$ής
τ�υ OTE στ� Xρηματιστήρι� και κατά π�-
σ� αυτή θα δικαιώσει τις πρ�σδ�κίες π�υ
δημι�υργήθηκαν �$ι μ�ν� στ� στεν� $ρη-
ματιστηριακ� κ�σμ�, αλλά στ� σύν�λ�
σ$εδ�ν των ελληνικών ν�ικ�κυριών �-
π�υ � OTE �υσιαστικά απευθύνθηκε.

Δεν θα ήταν μάλιστα παρακινδυνευμέ-
ν� να ειπωθεί �τι σε μεγάλ� !αθμ� η επι-
τυ$ία της μετ�$�π�ίησης τ�υ OTE και τ�
μέλλ�ν των μετ�$�π�ιήσεων των υπ�λ�ί-
πων ΔEKO ε%αρτάται απ� την π�ρεία της
μετ�$ής τ�υ OTE στ� XAA. H συμπερι-
��ρά της μετ�$ής τ�υ OTE στ� Xρηματι-
στήρι� θα πιστ�π�ιήσει κατά π�σ�ν η τι-
μή εισαγωγής π�υ πρ�σδι�ρίστηκε απ�
τις αναδ�$�υς τράπε#ες ήταν �θηνή, κα-
τά π�σ� ελή�θησαν �λα τα απαιτ�ύμενα
μέτρα στήρι%ης της μετ�$ής απ� τις τρά-
πε#ες και τα ασ�αλιστικά ταμεία και εάν
η επιλ�γή των %ένων θεσμικών επενδυ-
τών ήταν η κατάλληλη. Eάν δηλαδή επε-
λέγησαν μη κερδ�σκ�πικ�ί διεθνείς �ργα-
νισμ�ί �ι �π�ί�ι θα διακρατήσ�υν τις με-
τ�$ές τ�υ OTE επί μακρ�ν και δεν θα
ρευστ�π�ιήσ�υν στην πρώτη ευκαιρία ή
με την πρώτη αντιστρ��ή τ�ύ μέ$ρι πρ�-
τιν�ς θετικ�ύ κλίματ�ς.

Eπιπλέ�ν, η π�ρεία της μετ�$ής τ�υ
OTE στ� Xρηματιστήρι� θα καθ�ρίσει σε
μεγάλ� !αθμ� την π�ρεία τ�υ λαϊκ�ύ κα-
πιταλισμ�ύ και ασ�αλώς την πρ�σέλκυ-
ση στ� $ρηματιστήρι� τ�υ μέσ�υ απ�ταμι-
ευτή. Eίναι γεγ�ν�ς �τι μέσα απ� τη δια-
�ημιστική καμπάνια τ�υ OTE, τ� Xρημα-
τιστήρι� «μπήκε», εισέ!αλε δυναμικά μέ-
σα σε κάθε ελληνικ� ν�ικ�κυρι� και �
κάθε Eλληνας π�λίτης γνωρί#ει πλέ�ν τ�
Xρηματιστήρι� ως μέσ�ν επένδυσης των
$ρημάτων τ�υ. Eάν, λ�ιπ�ν, η π�ρεία της
μετ�$ής τ�υ OTE είναι θετική, τ�τε δια-
ν�ίγ�νται νέ�ι �ρί#�ντες για τ� $ρηματι-
στήρι� καθώς τ� «νέ� αίμα» π�υ έ$ει ήδη
τ�π�θετηθεί αγ�ρά#�ντας έστω λίγες με-
τ�$ές τ�υ OTE υπάρ$ει σ�!αρ�τατη πιθα-
ν�τητα να παραμείνει στη $ρηματιστη-
ριακή αγ�ρά και να τ�π�θετηθεί και σε
άλλ�υς μετ�$ικ�ύς τίτλ�υς. Στην ακραία
περίπτωση, �μως, π�υ η συμπερι��ρά της
μετ�$ής τ�υ OTE δεν είναι η αναμεν�με-
νη τ�τε τ� πλήγμα π�υ θα υπ�στεί η Σ�-
��κλέ�υς θα είναι τεράστι� καθώς � μέ-
σ�ς απ�ταμιευτής δεν πρ�κειται εύκ�λα
να εμπιστευθεί %ανά ανάλ�γες κρατικές

πρ�σπάθειες (π.$. ΔEΠ), ενώ παράλληλα
θα απ�μακρυνθεί –ίσως και διά παντ�ς–
απ� τη $ρηματιστηριακή αγ�ρά.

Θα πρέπει να σημειωθεί �τι η π�ρεία
μίας μετ�$ής στ� Xρηματιστήρι� ελά$ιστα
–αν �$ι καθ�λ�υ– ε%αρτάται απ� τ� π�σ�-
στ� της υπερκάλυψης της δημ�σιας εγ-
γρα�ής, αλλά απ� π�λλ�ύς άλλ�υς παρά-
γ�ντες π�υ δεν σ$ετί#�νται �ύτε με τα �ι-
κ�ν�μικά απ�τελέσματα της κάθε εται-
ρίας �ύτε με τις πρ��πτικές της. Eίναι $α-
ρακτηριστικ� �τι υγιέστατες εταιρίες με
μεγάλ�υς τ#ίρ�υς και κέρδη, με άριστες
πρ��πτικές των επ�μένων $ρήσεων και

με εντυπωσιακές υπερκαλύψεις των δη-
μ�σίων εγγρα�ών, �πως η κατασκευαστι-
κή εταιρία ΓENEP –απ� τις υγιέστερες
στ�ν κλάδ�– και η Delonghi Tασ�γλ�υ
–με εντυπωσιακ�ύς ρυθμ�ύς ανάπτυ%ης–
�$ι μ�ν� δεν απέ�εραν κέρδη για τ�υς ε-
πενδυτές, αλλά υπ�$ώρησαν και κάτω α-
π� την τιμή εισαγωγής τ�υς. H π�ρεία
μιας μετ�$ής στ� Xρηματιστήρι�, �πως υ-
π�στηρί#�υν έγκυρ�ι $ρηματιστηριακ�ί
κύκλ�ι, ε%αρτάται σε μεγάλ� !αθμ�: πρώ-
τ�ν, απ� τ� $ρηματιστηριακ� κλίμα π�υ
εκείνη την επ�$ή θα επικρατεί. Δεύτε-
ρ�ν, απ� τ� P/E της μετ�$ής έναντι τ�υ
κλάδ�υ και έναντι τ�υ P/E της αγ�ράς.
Tρίτ�ν, απ� τη $ρηματιστηριακή α%ία της
μετ�$ής και κατά π�σ� αυτή μπ�ρεί να
θεωρηθεί «!αριά» ή �$ι. Tέταρτ�ν, απ� τη
διασπ�ρά της μετ�$ής. Eάν δηλαδή η με-
τ�$ή είναι συγκεντρωμένη σε λίγα $έρια,
κατά !άση θεσμικών επενδυτών και $ρη-
ματιστηριακών Lobbies ή υπάρ$ει μεγά-
λη διασπ�ρά σε μη �ργανωμένες $ρηματι-
στηριακά μά#ες. Πέμπτ�ν, η ταυτ�τητα
των θεσμικών επενδυτών π�υ κατέ$�υν
μετ�$ές. Eάν δηλαδή �ι θεσμικ�ί, εγ$ώρι-
�ι και %έν�ι, $αρακτηρί#�νται απ� μ�νι-
μες ή κερδ�σκ�πικές τ�π�θετήσεις.
Eκτ�ν, εάν τη συγκεκριμένη $ρ�νική
στιγμή π�υ η μετ�$ή εισα$θεί πρ�ς δια-
πραγμάτευση στ� $ρηματιστήρι� έ$�υν
δημι�υργηθεί στην αγ�ρά επενδυτικές
ευκαιρίες για αγ�ρά άλλων μετ�$ών.

� O Γενικ�ς Διευθυντής της Intertrust
(Aμ�ι!αία κε�άλαια INTEPAMEPIKAN)
κ. Θ. Mπ�υντ�υράκης παρ�υσιά#εται συ-
γκρατημέν�ς σ$ετικά με την π�ρεία της
μετ�$ής τ�υ OTE στ� $ρηματιστήρι� και
απ�δίδει την ανησυ$ία τ�υ !ασικά στη
διαμ�ρ�ωση εν�ς έντ�να αρνητικ�ύ κλί-
ματ�ς. O κ. Mπ�υντ�υράκης επισημαίνει
�τι έ$ει διαμ�ρ�ωθεί στην αγ�ρά αρνητι-
κ� κλίμα τ� �π�ί� απ�δίδεται στη διάψευ-

ση των πρ�σδ�κιών π�υ εί$αν επενδυθεί
στις κατασκευαστικές εταιρίες, στα μειω-
μένα κέρδη και την π�ι�τητα των κερδών
των κρατικών τραπε#ών και τις απ�κλί-
σεις π�υ παρ�υσιά#�υν �ι �ικ�ν�μικ�ί
δείκτες (πληθωρισμ�ς).  Aκ�μη επισημαί-
νει �τι ανησυ$ίες γεννά και η δια�αιν�-
μενη διαμά$η στ�υς κ�λπ�υς τ�υ κυ!ερ-
νώντ�ς κ�μματ�ς εν �ψει τ�υ συνεδρί�υ
και τα σενάρια εκλ�γ�λ�γίας π�υ άρ$ισαν
να εμ�ανί#�νται. Tα δεδ�μένα αυτά, υπ�-
στηρί#ει � κ. Mπ�υντ�υράκης, έ$�υν α-
π�θαρρύνει τ�υς %έν�υς θεσμικ�ύς επεν-
δυτές για τ�υς �π�ί�υς, ενώ μέ$ρι πρ�τι-
ν�ς υπήρ$αν ενδεί%εις τ�π�θετήσεων
τ�υς στ� ελληνικ� $ρηματιστήρι�, κατά
τις τελευταίες ημέρες εμ�ανί#�νται ως
πωλητές.

� O Διευθύνων Σύμ!�υλ�ς της ΣIΓMA
Xρηματιστηριακής, κ. I. Mαρκ�π�υλ�ς ε-
πισημαίνει �τι η έκδ�ση μετ�$ών τ�υ
OTE σε ασυνήθιστα μεγάλ� αριθμ� για
την ελληνική πραγματικ�τητα και η ευ-
ρύτητα της διασπ�ράς τ�υς αναμένεται να
δημι�υργήσει υψηλ� �γκ� συναλλαγών
και αρκετά μεγάλες διακυμάνσεις στην
τιμή της μετ�$ής, τ�υλά$ιστ�ν στα αρ$ι-
κά στάδια της διαπραγμάτευσής της. O κ.
Mαρκ�π�υλ�ς τ�νί#ει �τι �ι νέ�ι επενδυ-
τές πρέπει να πρ�σέ%�υν να μην παρα-
συρθ�ύν απ� !ρα$υπρ�θεσμες συνθήκες
της αγ�ράς σε !ε!ιασμένες κινήσεις πώ-
λησης των μετ�$ών τ�υς. Kαθώς τ� !ασι-
κ� $αρακτηριστικ� της μετ�$ής τ�υ OTE
π�υ πρ�σέλκυσε μεγάλ� αριθμ� ιδιωτών
και θεσμικών επενδυτών, πέρα απ� τα θε-
τικά δεδ�μένα της εταιρίας, είναι � μεγά-
λ�ς $ρ�νικ�ς �ρί#�ντας της επένδυσης
π�υ πραγματ�π�ίησαν.

� O πρ�εδρ�ς της Eνωσης μετ�$ων κ.
Δ. Kαραγκ�ύνης τ�νί#ει �τι με αγωνία �ι
μικρ�επενδυτές αναμέν�υν τη διαπραγ-
μάτευση των μετ�$ών τ�υ OTE στ� Xρη-
ματιστήρι� και καλεί την κυ!έρνηση να
μην ε�ησυ$ά#ει απ� την υπερκάλυψη
της Δημ�σιας εγγρα�ής. Aκ�μη επιση-
μαίνει �τι �ι ανάδ�$�ι τράπε#ες θα πρέπει
να !ρίσκ�νται σε επαγρύπνηση πρ�κειμέ-
ν�υ να κάν�υν $ρήση –εάν $ρειασθεί–
τ�υ μη$ανισμ�ύ στήρι%ης της μετ�$ής
τ�υ OTE. O κ. Kαραγκ�ύνης παρ�υσιά#ε-
ται πρ�!ληματισμέν�ς απ� τ� κλίμα π�υ
επικρατεί στ� Xρηματιστήρι� και εκ�ρά-
#ει τ�υς ��!�υς �τι εάν η π�ρεία της με-
τ�$ής τ�υ OTE δεν είναι η αναμεν�μενη
τ�τε η αγ�ρά θα υπ�στεί !αρύ πλήγμα
καθώς η πρ�σπάθεια π�υ κατε!λήθη να
στρα��ύν στ� Xρηματιστήρι� �ι μέσ�ι α-
π�ταμιευτές θα πέσει στ� κεν�.

Συν�λικά έσ�δα ύψ�υς 25 εκατ. δρ$. πραγματ�-
π�ίησε τ� πρώτ� δίμην� τ�υ 1996 η εταιρία AΣΠIΣ
EΠENΔYTIKH. T� ίδι� διάστημα τα καθαρά κέρδη της
εταιρίας ανήλθαν σε 16 εκατ. δρ$. ενώ τ� $αρτ��υλά-
κι� παρ�υσίασε υπερα%ία 5 εκατ. δρ$. με απ�τέλεσμα η
εσωτερική α%ία της μετ�$ής να ανέρ$εται σε 1.165 δρ$.
Παράλληλα, η εταιρία ανακ�ίνωσε την κατα!�λή μερί-
σματ�ς 100 δρ$. ανά μετ�$ή π�υ ενέκρινε η Γενική Συ-
νέλευση των μετ�$ων της εταιρίας H κατα!�λή τ�υ με-
ρίσματ�ς θα γίνεται στ�υς κατ�$�υς μετ�$ών με την
πρ�σκ�μιση της μερισματαπ�δει%ης αρ.1 μέσω της
ASPIS BANK.

� � �

Aύ!ηση της τά%ης τ�υ 25% παρ�υσίασαν τ� πρώ-
τ� τρίμην� τ�υ 1996 �ι πωλήσεις της «KPE KA» σε σ$έ-
ση με τ� αντίστ�ι$� διάστημα τ�υ 1995. Σύμ�ωνα με τη
δι�ίκηση της εταιρίας, η άν�δ�ς αυτή ��είλεται στην
αυ%ημένη #ήτηση εγ$ώρι�υ κρέατ�ς. T� μέρισμα π�υ
θα πρ�τείνει η δι�ίκηση της εταιρίας στη Γενκή Συνέ-
λευση, για διαν�μή στ�υς μετ�$�υς για τη $ρήση τ�υ
1995, ανέρ$εται σε 45 δρ$. αυ%ημέν� κατά 25% σε σ$έ-
ση με τ� 1994.

� � �

Eπενδύσεις ύψ�υς 200 εκ. πρ�γραμματί#ει για
τ� 1996 η εταιρία «Mπήτρ�ς AEBE» για τη δημι�υργία
ρα�υλ�μη$ανής και την επέκταση της γκάμας των
πρ�ϊ�ντων της. H $ρηματ�δ�τηση των επενδύσεων αυ-
τών θα πραγματ�π�ιηθεί απ� την αύ%ηση τ�υ μετ�$ι-
κ�ύ κε�αλαί�υ της εταιρίας π�υ �λ�κληρώθηκε πρ�-
σ�ατα, απ� την �π�ία αντλήθηκαν συν�λικά
1.324.960.000 δρ$. τα �π�ία πρ�κειται να $ρησιμ�π�ιη-
θ�ύν, σύμ�ωνα με πληρ���ρίες της εταιρίας, για την
κάλυψη των αναγκών σε κε�άλαια κίνησης και επεν-
δύσεις.

� � �

Eγκρίθηκε, στη Γαλλία, η αύ%ηση μετ�$ικ�ύ
κε�αλαί�υ της εταιρίας παραγωγής #ω�τρ��ών και α-
λεύρων «Agroinvest». H αύ%ηση, η �π�ία θα πραγμα-
τ�π�ιηθεί εντ�ς των επ�μενων έ%ι μηνών, υπ�λ�γί#ε-
ται �τι θα %επεράσει τα 4 δισ. δρ$. T� π�σ� της αύ%ησης
θα καλυ�θεί ε% �λ�κλήρ�υ απ� τη μητρική εταιρία της
«Agroinvest», γαλλική -π�λυεθνικών συμ�ερ�ντων-
«Tomson-Credit Lyonnais». Σε �,τι α��ρά τη $ρήση
τ�υ 1995, η εταιρία παρ�υσίασε πωλήσεις ύψ�υς 24
δισ. δρ$. και #ημίες περίπ�υ 1 δισ. δρ$. Σε εν�π�ιημέ-
νη !άση -καθώς η «Agroinvest» συμμετέ$ει στις επι-
$ειρήσεις «Eλληνικές Eλαι�υργίες» και «Aγρ�ε��δια
A.E.»- �ι πωλήσεις τ�υ �μίλ�υ αναμένεται να διαμ�ρ-
�ωθ�ύν σε 33 δισ. δρ$.

� � �

Eπαναλειτ�υργεί τ� εργ�στάσι� της $αρτ�-
!ι�μη$ανίας «AΓPOΠAK A.B.E.E.», η συν�λική επέν-
δυση τ�υ �π�ί�υ, �πως εκτιμά η εταιρία, θα ανέλθει πε-
ρίπ�υ σε 6 δισ. δρ$. Παράλληλα, πρ�$ώρησε σε αύ%ηση
τ�υ μετ�$ικ�ύ της κε�αλαί�υ τ� �π�ί� απ� 172 εκ. δρ$.
ανέρ$εται πλέ�ν σε 1,23 δισ. δρ$., ενώ μέσα στ� 1996
θα αυ%ηθεί σε 1,6 δισ. δρ$.

� � �

Aύ!ηση πωλήσεων της τά%ης τ�υ 50% παρ�υσία-
σε τ� 1995 η εταιρία  πληρ���ρικής «Microland
Computer AEBE». Συγκεκριμένα, �ι πωλήσεις της εται-
ρίας τ� 1995 ανήλθαν σε 3,016 δισ. δρ$. έναντι 2 δισ.
δρ$. τ� 1994. Tα κέρδη παρ�υσίασαν αύ%ηση κατά 15%
�θάν�ντας περίπ�υ τα 46 εκατ. δρα$μές. O κύκλ�ς ερ-
γασιών για την τρέ$�υσα $ρήση αναμένεται να διαμ�ρ-
�ωθεί σε 4 δισ. δρ$. και τα κέρδη σε 90 εκατ. δρ$.

� � �

Bελτίωση των πωλήσεών της, τ�υλά$ιστ�ν κα-
τά 20%-30% στ�$εύει να επιτύ$ει τη �ετινή $ρ�νιά η
�ιν�π�ιία «Mαλαματίνας A.E.», η �π�ία εδώ και δεκαε-
τίες ασ$�λείται απ�κλειστικά και μ�ν� με την παραγω-
γή ρετσίνας. O τ#ίρ�ς της τ� 1995 πρ�σέγγισε τα 5 δισ.
δρ$. απ� 3,8 δισ. δρ$. π�υ ήταν τ� 1994, σημειών�ντας
αύ%ηση της τά%ης των 31,5%. Eκτιμάται δε, �τι τα κα-
θαρά της κέρδη τ� 1995 θα ανέλθ�υν σε επίπεδα υψη-
λ�τερα έναντι τ�υ 1994 π�υ ήταν 1 δισ. δρ$.

� � �

Σε 2,3 δισ. δρ�. ανήλθε � κύκλ�ς εργασιών
της εμπ�ρικής εταιρίας EΣKAEΦ EΛΛAΣ A.E.E. (SKF
EΛΛAΣ), ενώ, σύμ�ωνα με εκπρ�σωπ� της, τα κέρδη
διαμ�ρ�ώθηκαν περίπ�υ σε 200 εκ. δρ$. κατά τ� 1995.
Παράλληλα, καθήκ�ντα γενικ�ύ διεθυντή της EΣKAEΦ
EΛΛAΣ αναλαμ!άνει � κ. K. Nίκας, π�υ κατεί$ε τη θέ-
ση τ�υ Tε$νικ�ύ Διευθυντή της εταιρίας, αντικαθιστώ-
ντας τ�ν κ. Φιλ. A!ρατ�γλ�υ, � �π�ί�ς συντα%ι�δ�τείται
και αναλαμ!άνει διευθύνων σύμ!�υλ�ς- γενικ�ς διευθυ-
ντής της μ�λις δημι�υργηθείσας εταιρίας με συμμετ�$ή
της SKF «Kέντρ� Eμπ�ρίας P�υλεμάν A.E.».

Eάν η π	ρεία
της μετ	�ής
τ	υ OTE είναι
θετική, τ�τε
διαν	ίγ	νται
νέ	ι 	ρί�	ντες
για τ	 �ρημα-
τιστήρι	 κα-
θώς τ	 «νέ	
αίμα» π	υ έ�ει
ήδη τ	π	θετη-
θεί αγ	ρά�	-
ντας έστω λί-
γες μετ	�ές
τ	υ OTE υπάρ-
�ει σ	�αρ�τα-
τη πιθαν�τητα
να παραμείνει
στη �ρηματι-
στηριακή αγ	-
ρά και να τ	-
π	θετηθεί και
σε άλλ	υς με-
τ	�ικ	ύς τίτ-
λ	υς.

O αντίκτυπ�ς της μετ��ής
τ�υ OTE στην αγ�ρά

«Xαμ�γελα» και επι�υλά%εις για τη $ρηματιστηριακή συμπερι��ρά τ�υ Oργανισμ�ύ

T�υ ANT·NH ΠIKOYΛA

EΠIXEIPHMATIKA NEA

T�υ K·ΣTH XPIΣTOΔOYΛOY
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Πτωτικά έκλεισε αυτή η �ρηματιστηρια-
κή ε�δ�μάδα εν μέσω καθ�λικής ε��δ�υ
για την ε�ρτή τ�υ Πάσ�α. Kαι καθώς η π�-
λη αδειά�ει απ� τ�υς εκδρ�μείς τ� Xρημα-
τιστήρι� αδειά�ει απ� �γκ� συναλλαγών α-

��ύ έ�ασε πάνω απ� τ� ένα τέταρτ� της
μέσης ημερήσιας α�ίας συναλλαγών τ�υ
σε σ�έση με την πρ�ηγ�ύμενη ε�δ�μάδα.
Συν�λικά απ� 36,9 δισ. δρ�. π�υ διακινήθη-
καν την πρ�ηγ�ύμενη ε�δ�μάδα μ�λις
21,5 δισ. εί�αμε την τρέ��υσα, με μία �ρη-
ματιστηριακή ημέρα λιγ�τερη.O γενικ�ς
δείκτης έ�ασε 13,03 μ�νάδες δηλαδή -
1,35% με δύ� θετικές και δύ� αρνητικές
συνεδριάσεις. Xαρακτηριστικ� είναι τ� γε-
γ�ν�ς �τι την Tρίτη �π�υ σημειώθηκε η
μεγαλύτερη πτώση κατά -1,5% εί�αμε ταυ-
τ��ρ�να τ� μέγιστ� των συναλλαγών της

ε�δ�μάδας σ�εδ�ν 7 δισ. Aντίστρ��α στ�
ελά�ιστ� τ�υ �γκ�υ (4,2 δισ. δρ�.) την τε-
λευταία ημέρα � δείκτης σημειώνει άν�δ�
έστω κατά +0,32%. Oλ�ι �ι επιμέρ�υς δεί-
κτες �ωρίς ε�αίρεση σημείωσαν πτώση α-

κ�λ�υθώντας τ�ν γενικ� με ε�έ��υσα θέ-
ση στ�ν δείκτη των κατασκευαστικών εται-
ριών �π�υ εί�αμε την θεαματική πτώση
κατά -8,89% ύστερα απ� τη γνωστή «ακύ-
ρωση των αναθέσεων». Eτσι στις πι� �αμέ-
νες εταιρίες της ε�δ�μάδας �ιγ�υράρ�υν
η AΛTE TEXNOΔOMH, ATTI-KAT και
ΠPOOΔEYTIKH με π�σ�στά -28,25 η πρώτη
έως -21,25%. Eδώ θα πρέπει να ανα�έρ�υ-
με την αντίθετη π�ρεία στην διάρκεια της
ε�δ�μάδας τ�υ MOXΛOY με αύ�ηση κατά
20,3%. Στ� πεδί� των νέων εισαγωγών η
ATEMKE (KA) συνε�ί�ει να κάνει σημαντι-
κές συναλλαγές τ�υ ύψ�υς των 318 εκ.
δρ�. κατά μέσ� �ρ� την ημέρα παρά την
σ�ετική πτώση της τιμής της κατά -3,13%,
ενώ FLEXOPACK με άν�δ� της τά�εως τ�υ
11,66% στην ε�δ�μάδα έ�ει μέσ� ημερή-
σι� �γκ� 88 εκ. δρ�.

Kαλ� Πάσ�α και «αναίμακτ�» για τ�υς
εκδρ�μείς �υσικά.

Xρηματιστήρι	: E
δ	μαδιαία Aνασκ�πηση

Xρηματιστήρι	: E
δ	μαδιαία Aνασκ�πηση

Σ��λι�: ALPHA TRUST

«Aνα�ώρησαν» και ι συναλλαγές

38
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Δ I E Θ N H Σ  O I K O N O M I A
Eκτιμάται �τι τ� Internet θα ε�αλείψει
κάπ�ι�υς μεσά��ντες, θα δώσει �μως
περισσ�τερη δ�υλειά σε άλλ�υς.

O κ�σμ�ς μας έ
ει γίνει πια τ� παγκ�σμι� 
ωρι�
τ�υ Mάρσαλ MακΛ�ύαν και �ι ειδήσεις -με ή
�

και εικ�να- τα�ιδεύ�υν σε κλάσματα τ�υ δευτερ�λέ-
πτ�υ απ� τη μια μεριά τ�υ κ�σμ�υ στην άλλη. Eτσι,
μπ�ρείς να δεις την ηγεσία τ�υ Παρισι�ύ να «κλίνει τ�
γ�νυ» στ�ν πρωθυπ�υργ� της Kίνας, Λι Πενγκ, με
στ�
� την ε�ασ"άλιση κάπ�ιων δισεκατ�μμυρίων
"ράγκων για τις μεγάλες γαλλικές κατασκευαστικές
εταιρίες, παραμερί#�ντας (με μ�ν� κάπ�ια τυπική ανα-
"�ρά, πριν απ� ένα επίσημ� δείπν�), τις �π�ιες ευαι-
σθησίες για τις συνε
ι#�μενες παρα$ιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, την ίδια ώρα π�υ η αμερικα-
νική ηγεσία επιμένει στη διατήρηση τ�υ καθεστώτ�ς
τ�υ πλέ�ν ευν��ύμεν�υ εμπ�ρικά κράτ�υς για την ί-
δια 
ώρα, παρά τα μύρια μετα�ύ τ�υς πρ�$λήματα, με
κ�ρυ"αί� εκείν� της ��υμένης πειρατείας. Πρ�"ανώς,
τ� ένα και πλέ�ν δισεκατ�μμύρι� των «πεινασμένων»
για δυτικά καταναλωτικά αγαθά π�λιτών της α
αν�ύς
ασιατικής 
ώρας, είναι αρκετ� επι
είρημα για να �ε-

αστεί �τιδήπ�τε άλλ�...

Eπειτα απ� π�λλές ε$δ�μάδες δια�ι"ισμών μετα�ύ
τ�υ κυ$ερνώντ�ς συνασπισμ�ύ και της αντιπ�λί-

τευσης –η �π�ία 
ρησιμ�π�ίησε κάθε θεμιτ� και αθέμι-
τ� μέσ�, της καθιστικής απεργίας μη ε�αιρ�υμένης–
πέρασε επιτέλ�υς απ� τ� ιαπωνικ� K�ιν�$�ύλι� � πρ�-
ϋπ�λ�γισμ�ς για τ� τρέ
�ν �ικ�ν�μικ� έτ�ς, με την ελ-
πίδα �τι θα μπει σύντ�μα κάπ�ια τά�η στα �ικ�ν�μικά
τ�υ κράτ�υς, π�υ ίσως τ�νώσει τ� αίσθημα εμπιστ�σύ-
νης στην εθνική �ικ�ν�μία και συμ$άλει στην τα
ύτε-
ρη έ��δ� απ� τη μακρ�
ρ�νια ύ"εση. Oι �ιων�ί είναι
ενθαρρυντικ�ί, με τελευταί� την πτώση τ�υ ισ�#υγί�υ
τρε
�υσών συναλλαγών κατά 33% τ� Φε$ρ�υάρι�, ε�έ-
λι�η ιδιαίτερα σημαντική εν �ψει της συνάντησης τ�υ
Iάπωνα πρωθυπ�υργ�ύ, Pι�υτάρ� Xασιμ�τ�, με τ�ν
Aμερικαν� πρ�εδρ�, Mπιλ Kλίντ�ν, τ�ύτη την ε$δ�μά-
δα, στ� T�κι�. Oμως, η �π�ια ανάκαμψη θεωρείται α-
κ�μα ιδιαίτερα «εύθραυστη» και δεν πρ�$λέπεται σύ-
ντ�μα κάπ�ια άν�δ�ς των τραπε#ικών επιτ�κίων, τα �-
π�ία ίσως παραμείν�υν για καιρ� στα σημερινά, ιστ�ρι-
κώς 
αμηλά επίπεδά τ�υς.

Aντίθετα, στη Γερμανία η ανεργία κινείται σε ιστ�-
ρικώς υψηλά επίπεδα, με απρ�$λεπτες ακ�μα τις

π�λιτικές και κ�ινωνικές επιπτώσεις π�υ μπ�ρεί να έ-

�υν τα τέσσερα εκατ�μμύρια των ανέργων στη #ωή
και την �ικ�ν�μία της 
ώρας. H Συμμα
ία για την
Aπασ
�ληση απ�δεί
θηκε καλή στη θεωρία, αλλά...
π�μ"�λυ� στην πρά�η, με άμεση συνέπεια τα εργατικά
συνδικάτα –με πρώτ�υς τα δυναμικά μέλη της IG-
Metall– να ετ�ιμά#�υν νέ� κύκλ� κινητ�π�ιήσεων,
π�υ ίσως στ�ι
ίσει ακ�μα ακρι$�τερα στη γερμανική
�ικ�ν�μία. Πι� ρεαλιστές, τ� ενάμισι εκατ�μμύρι� ερ-
γα#�μεν�ι στ�ν �ικ�δ�μικ� κλάδ�, συμ"ώνησαν αυτή
την ε$δ�μάδα στην υπ�τυπώδη αύ�ηση τ�υ 1,85% για
"έτ�ς. Oμως, τα πρ�$λήματα της γερμανικής �ικ�ν�-
μίας δεν περι�ρί#�νται μ�νά
α στην ανεργία, καθώς η
απειλή της ύ"εσης ε�ακ�λ�υθεί να επικρέμαται ως
«δαμ�κλει�ς σπάθη» και � καγκελάρι�ς K�λ είναι έτ�ι-
μ�ς να κ�ψει ακ�μα και κεκτημένες κ�ινωνικές παρ�-

ές (έτσι κι αλλιώς στ�ν ίδι� πρ�σωπικά δεν πρ�κειται
να στ�ι
ίσει τίπ�τα, απ� π�λιτικής απ�ψεως, α"�ύ έ
ει
ανακ�ινώσει �τι θα εγκαταλείψει την ενεργ� δράση),
σε μια απελπισμένη πρ�σπάθεια να σώσει �,τι μπ�ρεί.

Γ.P.

ΣTA ΣHMEIA

E ναυσμα για την αναθεώρηση της π�λι-
τικής ελεύθερ�υ εμπ�ρί�υ κυ$ερνήσε-
ων και ν�μισματικών αρ
ών, απ�τελεί

τ� δι�γκ�ύμεν� έλλειμμα τ�υ ισ�#υγί�υ τρε-

�ντων λ�γαριασμών, πρ�$λημα π�υ αντιμε-
τωπί#�υν π�λλές 
ώρες της N�τιανατ�λικής
Aσίας. Eνα έλλειμμα π�υ, σε μεγάλ� $αθμ�,
είναι συνέπεια της τα
είας αύ�ησης των εισα-
γωγών, στις 
ώρες αυτές.

Oι �ικ�ν�μ�λ�γ�ι εκτιμ�ύν �τι �ι δαπάνες
για την εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, τ�
1996, στην Iνδ�νησία, τη Mαλαισία και την
Tαϊλάνδη, θα είναι μεγαλύτερες
απ� τα έσ�δα των ε�αγωγών και
άλλων πηγών, κατά τ�υλά
ι-
στ�ν 30 δισ. δ�λάρια. Eκτ�ς απ�
τη λήψη μέτρων για «σ"ί�ιμ�»
των πιστώσεων και επι$ράδυν-
ση των ρυθμών ανάπτυ�ης σε διαρκή $άση, η
Iνδ�νησία και η Mαλαισία είναι έτ�ιμες να ε-
"αρμ�σ�υν πρ�γράμματα «υπ�κατάστασης»
των εισαγωγών, ενώ η Tαϊλάνδη ε�ετά#ει την
επιλεκτική «
αλιναγώγηση» των �ένων επεν-
δύσεων.

Παρ�τι �ι �ένες επενδύσεις συμ$άλλ�υν
στη 
ρηματ�δ�τηση των ελλειμμάτων των
τριών αυτών 
ωρών, � επαναπατρισμ�ς των
κερδών και η εισαγωγή ε��πλισμ�ύ και αγα-
θών για τ�υς σκ�π�ύς των πρ�γραμμάτων �έ-
νων επενδύσεων, απ�τελ�ύν τη σ�$αρ�τερη
αιτία των δυσαναλ�γιών.

Oπως και π�λλά άλλα ασιατικά κράτη, η
Iνδ�νησία, η Mαλαισία και η Tαϊλάνδη ενέ-
δωσαν στην απελευθέρωση των �ικ�ν�μιών
τ�υς, τα τελευταία 
ρ�νια, πρ�κειμέν�υ να τις
καταστήσ�υν περισσ�τερ� απ�τελεσματικές
και ανταγωνιστικές. Oι α�ιωματ�ύ
�ι υπ�-
στηρί#�υν �τι τα πρ�σ"ατα $ήματα αντιμετώ-
πισης των δι�γκ�ύμενων ελλειμμάτων δεν
σημαίν�υν �πισθ�
ώρηση στ� #ήτημα τ�υ α-
ν�ίγματ�ς της αγ�ράς· ωστ�σ�, �ι αναλυτές
πιστεύ�υν �τι, �πωσδήπ�τε, ήταν «ένα $ήμα
πίσω». Mάλιστα, στέλε
�ς δυτικής εταιρίας με
υπ�κατάστημα στη N�τι�ανατ�λική Aσία θε-
ωρεί �τι �ι κινήσεις αυτές «στέλν�υν λάθ�ς
σήματα στ�υς επενδυτές π�υ στηρί#�υν τις
ελπίδες τ�υς στην περι�
ή, η �π�ία θα ε�ελι-

θεί σε γνήσια Zώνη Eλευθέρ�υ Eμπ�ρί�υ»,
ώς τις αρ
ές τ�υ ερ
�μεν�υ αιώνα.

H μαλαισιανή κυ$έρνηση, για παράδειγμα,
έδωσε εντ�λή σ’ �λες τις κρατικές εταιρίες,
αλλά και τ�ν ιδιωτικ� τ�μέα, να κάν�υν λ�γι-
στικ� έλεγ
� �λων των πρ�γραμμάτων τ�υς
στη 
ώρα και να τα αυ�ήσ�υν, �π�υ είναι δυ-

νατ�ν, πρ�κειμέν�υ να μειώσ�υν τ� έλλειμμα
τ�υ ισ�#υγί�υ τρε
�ντων λ�γαριασμών. «Φυ-
σικά, με τη συγκεκριμένη εντ�λή, ίσως �ρι-
σμέν�ι να παραπ�νεθ�ύν �τι επι$άλλ�υμε π�-
σ�στώσεις στις εισαγωγές», δηλώνει � πρωθυ-
π�υργ�ς της 
ώρας, Mα
ατίρ Mπιν M�
άμε-
ντ. «Ωστ�σ�, αν δεν επι$άλλ�υμε π�σ�στώ-
σεις, θα έ
�υμε έλλειμμα, και ύστερα θα πα-
ραπ�ν�ύνται �τι δεν δια
ειρι#�μαστε σωστά
την �ικ�ν�μία μας».

Tα επίσημα στ�ι
εία, π�υ θα δ�θ�ύν σύ-
ντ�μα στη δημ�σι�τητα, αναμένεται να δεί-

��υν �τι τ� έλλειμμα της Iνδ�-
νησίας έ"θασε σ
εδ�ν τα 8 δισ.
δ�λάρια, τ� 1995, ήτ�ι είναι
δύ� και πλέ�ν "�ρές υψηλ�τε-
ρ� έναντι εκείν�υ τ�υ 1994, ε-
νώ τ� έλλειμμα της Mαλαισίας

σ
εδ�ν διπλασιάσθηκε, στα 7 δισ. δ�λάρια. H
Kεντρική Tράπε#α της Tαϊλάνδης ανήγγειλε
πρ�σ"άτως �τι τ� έλλειμμα τ�υ ισ�#υγί�υ
τρε
�ντων λ�γαριασμών της 
ώρας πλησίασε
πέρυσι τα 12 δισ. δ�λάρια, σημειών�ντας αύ-
�ηση κατά 65%, έναντι τ�υ 1994. 

Πρ�τεινε μάλιστα, στην κυ$έρνηση να κά-
νει �ρισμένα $ήματα, �πως � περι�ρισμ�ς
των �ένων επενδύσεων στ�ν τ�μέα των μεγά-
λων κατασκευών.

Στις αρ
ές Mαρτί�υ, � πρ�εδρ�ς της Iνδ�-
νησίας, Σ�υ
άρτ�, ανέθεσε σε �μάδα π�υ δη-
μι�υργήθηκε γι’ αυτ�ν ακρι$ώς τ�ν σκ�π�,
την πρ�σεκτική ε�έταση των εισαγωγών, υπ�-
στηρί#�ντας �τι η πρ�μήθεια αγαθών και υ-
πηρεσιών θα πρέπει να γίνεται πλέ�ν – �σ�
είναι δυνατ�ν – απ� εγ
ώριες πηγές. H κυ-
$έρνηση συμ"ώνησε, επίσης, στην πρ�ώθηση
τ�υ πρ�γράμματ�ς παραγωγής εγ
ωρίων αυ-
τ�κινήτων, καθώς και εν�ς «γιγαντιαί�υ» συ-
γκρ�τήματ�ς πετρ�
ημικών, καθώς και τα
δύ� ανήκ�υν εν μέρει σε εταιρίες π�υ ελέγ
�-
νται απ� γι�υς τ�υ κ. Σ�υ
άρτ�...

H Iαπωνία διαμαρτυρήθηκε �τι τ� πρ�-
γραμμα παραγωγής εγ
ωρίων αυτ�κινήτων
αντι$αίνει στ�υς καν�νισμ�ύς τ�υ Παγκ�σμι-
�υ Oργανισμ�ύ Eμπ�ρί�υ, καθώς και πρ�ς τ�
πνεύμα της Διακήρυ�ης τ�υ Mπ�γκ�ρ, σ
ετι-
κά με τ� ελεύθερ� εμπ�ρι�, η �π�ία υι�θετή-
θηκε στη σύν�δ� κ�ρυ"ής της Oικ�ν�μικής
Συνεργασίας Aσίας-Eιρηνικ�ύ (APEC), στην
Iνδ�νησία, τ� 1994. Σήμερα, η Iαπωνία κατέ-

ει μερίδι� άνω τ�υ 90% στην αγ�ρά αυτ�κι-
νήτων της Iνδ�νησίας, μέσα απ� εργ�στάσια
συναρμ�λ�γησης αυτ�κινήτων, σε κ�ιν�πρα-
�ία με εγ
ώριες εταιρίες.

Eισαγωγές... ελλειμμάτων
στη N�τι�ανατ�λική Aσία

Πληρώνει ακρι$ά τ� τίμημα τ�υ ελεύθερ�υ εμπ�ρί�υ

O γιατρ�ς N�ρμαν Γκάιλις ανησυ-

�ύσε. Aυτ� π�υ έ$λεπε να
συμ$αίνει καθημερινά γύρω

τ�υ ήταν η τα
ύτατη ανάπτυ�η «δι-
κτύων δια
είρισης της περίθαλψης»,
τα �π�ία πρ�σείλκυαν �λ� και περισ-
σ�τερ�υς ασθενείς, ενώ καθιστ�ύσαν
μη ανταγωνιστικές τις τιμές πρ�σ"�-
ράς των δικών τ�υ υπηρεσιών.

<α"νικά, �μως, μια ημέρα σαν �λες
τις άλλες, παρ�υσιάσθηκαν απρ�σδ�-
κητα στ� ιατρεί� τ�υ κάπ�ι�ι επι
ειρη-
ματίες, �ι �π�ί�ι τ�υ έ-
καναν μια πρ�σ"�ρά
για την ε�αγ�ρά τ�υ
συν�λ�υ της ιδιωτικής
επι
είρησής τ�υ, μηδέ
των... καρεκλών τ�υ
πρ�θαλάμ�υ ε�αιρ�υμένων. Oι πρ�-
σ"�ρές πλήθαιναν, �σ� περν�ύσαν �ι
ε$δ�μάδες. Kάπ�ι�ι απ� τ�υς εκπρ�σώ-
π�υς των «δικτύων δια
είρισης της πε-
ρίθαλψης» τ�υ έκαναν λ�γ� για τις τά-
σεις π�υ επικρατ�ύν στην αγ�ρά.
Aλλ�ι υπ�σ
έθηκαν �τι «αν π�υλήσει»,
θα αυ�ήσει την πελατεία τ�υ, και άλ-
λ�ι τ�υ έκρ�υσαν τ�ν κώδωνα τ�υ κιν-
δύν�υ, λέγ�ντάς τ�υ �τι �ι ανε�άρτητ�ι
επαγγελματίες γιατρ�ί δεν έ
�υν μέλ-
λ�ν. H �υσία �λων των πρ�τάσεων για
τ�ν 46
ρ�ν�, ειδικευμέν� στην αντιμε-
τώπιση της αρθρίτιδας γιατρ�, ήταν �τι
�ι «ειδικ�ί» τ�υ πρ�τειναν να εστιάσει
�λη την πρ�σ�
ή τ�υ στην άσκηση τ�υ
λειτ�υργήματ�ς τ�υ, �ε
νώντας τ� ε-
λεύθερ� επάγγελμά τ�υ, και να γίνει...
υπάλληλ�ς τ�υς.

Aρ
ικώς, � κ. Γκάιλις «είδε» την υ-
π�θεση μάλλ�ν αρνητικά. Oμως, �ταν
άρ
ισε να «$ρέ
ει» πρ�σ"�ρές, απ�"ά-
σισε να πρ�σλά$ει έναν «σύμ$�υλ� ε-
πενδύσεων», για να τις μελετήσει σ�-
$αρά και, ίσως, ακ�μη και ν’ αρ
ίσει
μια διαπραγμάτευση. «Kατάλα$α, �τι –
�πως �ι αθλητές –  
ρεια#�μ�υν κι εγώ
έναν μάνατ#ερ, έναν.... ατ#έντη», δη-
λώνει � γιατρ�ς Γκάιλις, � �π�ί�ς π�ύ-
λησε τελικά τ� ιατρεί� τ�υ έναντι 2,5
εκατ�μμυρίων δ�λαρίων, υπ�γρά"�-
ντας συμ$�λαι� απασ
�λησής τ�υ επί
μία 5ετία, με τ� �π�ί� τ�υ ε�ασ"αλί#�-
νται �
ι μ�ν� �ι τρέ
�υσες ετήσιες α-
π�δ�
ές τ�υ, αλλά και �λες �ι ασ"αλι-
στικές καλύψεις τ�υ και επιδ�ματα.

Aπ’ άκρη σ’ άκρη των Hνωμένων Π�-
λιτειών, 
ιλιάδες γιατρ�ί δέ
�νται πρ�-
σ"�ρές απ� εταιρίες π�υ τ�υς δίν�υν
π�λλά εκατ�μμύρια για να ε�αγ�ρά-
σ�υν τα ιατρεία τ�υς. Hδη, λειτ�υρ-
γ�ύν στη 
ώρα 19 «δίκτυα δια
είρισης
της περίθαλψης», των �π�ίων �ι μετ�-

ές είναι εισηγμένες στ� 
ρηματιστή-
ρι�.  Δεκάδες άλλες εταιρίες τ�υ κλά-
δ�υ ετ�ιμά#�νται να διαθέσ�υν δημ�-
σίως μετ�
ές τ�υς, εν μέσω πρ�$λέψε-
ων �τι �ι ετήσι�ι ρυθμ�ί αύ�ησης των

δραστηρι�τήτων τ�υς θα
κυμανθ�ύν τα επ�μενα

ρ�νια στ� 40%. Στελέ
η
των εταιριών αυτών εκτι-
μ�ύν �τι «εκεί είναι τ�
μέλλ�ν» και δηλών�υν �-

τι σήμανε πια τ� τέλ�ς των γιατρών
π�υ ασκ�ύν ελεύθερ� επάγγελμα.
Ωστ�σ�, μια πι� ψύ
ραιμη α�ι�λ�γηση
της κατάστασης, απ�δεικνύει �τι πρ�-
κειται περί υπερ$�λής. Eμπειρ�γνώ-
μ�νες ανα"έρ�υν �τι �ι εταιρίες «δι-
κτύων δια
είρισης της περίθαλψης»
θα ελέγ
�υν ως τ� έτ�ς 2000 περίπ�υ
τ� 15% της αγ�ράς πρ�σ"�ράς πρωτ�-
$άθμιας ιατρικής περίθαλψης, απ� 2%
"έτ�ς.

Παράλληλα, εκτιμάται �τι δεν πρ�-
κειται για μία τάση π�υ θα επικρατή-
σει στ� εγγύς μέλλ�ν και στην Eυρώ-
πη. Aν και σε �ρισμένες ευρωπαϊκές

ώρες έ
�υν γίνει κάπ�ια δειλά $ήμα-
τα πρ�ς την κατεύθυνση δημι�υργίας
«δικτύων δια
είρισης της περίθαλ-
ψης», τα εθνικά συστήματα υγείας και
η αυστηρή ν�μ�θεσία λειτ�υργ�ύν
σ
εδ�ν απαγ�ρευτικά για τις μα#ικές
αγ�ραπωλησίες ιδιωτικών ιατρείων.
Mέ
ρι στιγμής, μ�ν� στην Eλ$ετία –
στην �π�ία η αγ�ρά τ�υ ιατρικ�ύ επαγ-
γέλματ�ς είναι υπερκ�ρεσμένη – γίν�-
νται κάπ�ιες πρ�σπάθειες δημι�υργίας
δικτύων περίθαλψης, �ι �π�ίες στηρί-
#�νται στις πρ�σλήψεις νεαρών για-
τρών, π�υ είτε δεν διαθέτ�υν τα κε"ά-
λαια να αν�ί��υν δικ� τ�υς ιατρεί� είτε
απειλ�ύνται άμεσα απ� την ανεργία.

Aντιθέτως, στις Hνωμένες Π�λιτεί-
ες, η «εκλ�γίκευση» τ�υ συστήματ�ς
πρωτ�$άθμιας περίθαλψης – δηλαδή,
�υσιαστικά, τ�υ ελεύθερ�υ ιατρικ�ύ ε-
παγγέλματ�ς – στηρί#εται τ�σ� στη

διάθεση τεράστιων κε"αλαίων, �σ� και
στην ανησυ
ία των γιατρών για τ�
μέλλ�ν τ�υ επαγγέλματ�ς τ�υς. O π�-
λεμ�ς ε�αγ�ρών των ιδιωτικών ιατρεί-
ων π�υ έ
ει �εσπάσει στις HΠA, θα εί-
ναι απ�"ασιστικής σημασίας για τ�ν
καθ�ρισμ� τ�υ $αθμ�ύ ανε�αρτησίας
και τ�υ κύρ�υς τ�υ ιατρικ�ύ επαγγέλ-
ματ�ς, τ� �π�ί� για πρώτη "�ρά εμπλέ-
κεται «στα πλ�κάμια» της Wall Street.
Oι ε�ελί�εις θα επανακαθ�ρίσ�υν και
τα κέντρα ελέγ
�υ της τεράστιας αμε-
ρικανικής αγ�ράς "αρμάκων – α�ίας
800 δισ. δ�λαρίων ετησίως – τα �π�ία
πρ�τείν�υν ή «γρά"�υν» �ι γιατρ�ί.

Oπως συμ$αίνει με τις περισσ�τερες
καταστάσεις στη #ωή, �μως, η ανάπτυ-
�η των δικτύων δια
είρισης της περί-
θαλψης δεν είναι μια εικ�να «ρ�δινη»,

ωρίς πρ�$λήματα. Πρώτ�ν, �ι γιατρ�ί
αναγκά#�νται να εμπιστευθ�ύν την ε-
παγγελματική σταδι�δρ�μία τ�υς σε ε-
ταιρίες, �ι �π�ίες τώρα αναπτύσσ�νται
και μάλιστα σ’ έναν τ�μέα στ�ν �π�ί�

κυριαρ
�ύν έντ�νες ανταγωνιστικές
πιέσεις.  Π�λλ�ί απ� τ�υς γιατρ�ύς αυ-
τ�ύς έ
�υν υπ�γράψει πενταετή συμ-
$�λαια, τα �π�ία πρέπει να επαναδια-
πραγματευθ�ύν. Oσ� καλ�ί κι αν είναι
�ι �ρ�ι, τίπ�τα δεν εγγυάται �τι θα τ�υς
ικαν�π�ι�ύν και στ� μέλλ�ν ή �τι η
πρώτη συνεργασία τ�υς με την «εται-
ρία» θα είναι άψ�γη. Στην περίπτωση
δε π�υ, μετά την πενταετία, θέλ�υν να
απ�δεσμευθ�ύν, δεν έ
�υν "υσικά τ�
δικαίωμα να αν�ί��υν νέ� ιατρεί� στην
ίδια περι�
ή ή σε μια ικανή ακτίνα γύ-
ρω απ� τ� σημεί� �π�υ διατηρ�ύσαν τ�
παλαι�.  Πρ�$λήματα ενδέ
εται, τέλ�ς,
να δημι�υργηθ�ύν και για τ�υς ασθε-
νείς. Oι ε�αγ�ρές των ιατρείων και η α-
νάπτυ�η εταιριών, σημαίνει �τι θα υ-
πάρ
ει στ� ε�ής «πι� άμεση σ
έση των
ιατρικών απ�"άσεων και των περιθω-
ρίων κέρδ�υς».

Copyright 1996, Dow Jones & Co, All
rights reserved

Iδιωτικ�ί γιατρ�ί-
υπάλληλ�ι εταιριών

Σε έ�αρση �ι ε�αγ�ρές ιατρείων στις HΠA

O π�λεμ�ς ε�αγ�ρών των ιδιωτικών ιατρείων π�υ έ�ει �εσπάσει στις HΠA
θα είναι απ��ασιστικής σημασίας για τ�ν καθ�ρισμ� τ�υ �αθμ�ύ ανε�αρ-
τησίας και τ�υ κύρ�υς τ�υ ιατρικ�ύ επαγγέλματ�ς, τ� �π�ί� για πρώτη
��ρά εμπλέκεται «στα πλ�κάμια» της Wall Street.

O
ι μεσά#�ντες δεν ήταν π�τέ ιδιαί-
τερα δημ�"ιλείς στην πρά�η, πα-
ρά μ�ν� στη θεωρία. Kαι μάλιστα,
μ�νά
α σ’ εκείνη η �π�ία υπ�στη-
ρί#ει – 
ωρίς σ�$αρ� αντίλ�γ� – �-

τι, μεσ�λα$ώντας ανάμεσα σε αγ�ραστές και
πωλητές, �ι «αντιπαθητικ�ί» αυτ�ί «τύπ�ι»
μειών�υν τ� κ�στ�ς των συναλλαγών και
"θηναίν�υν την α�ία αγαθών και υπηρεσιών.
Eτσι, η 
αρά των απαντα
�ύ καταναλωτών ή-
ταν μεγάλη �ταν �μάδα ερασιτε
νών �ικ�ν�-
μ�λ�γων απε"άνθη �τι �ι μεσά#�ντες, σε λίγ�
καιρ�, θα κλειστ�ύν στ� «
ρ�-
ν�ντ�ύλαπ�» της ιστ�ρίας. O ε-
��λ�θρευτής τ�υς δεν θα είναι
άλλ�ς απ� τ� παντα
�ύ παρ�ν
Internet! Oι �παδ�ί της «μητέ-
ρας �λων των δικτύων» πιστεύ-
�υν �τι η αυ�αν�μενη επιρρ�ή τ�υ – σε συν-
δυασμ� με την ανάπτυ�η άλλων μ�ρ"ών "θη-
νής επικ�ινωνίας – θα επιτρέψει τελικώς
στ�υς καταναλωτές να παρακάμπτ�υν τ�υς
«κερδ�σκ�π�υς» μεσ�λα$ητές, αυ�άν�ντας τις
επιλ�γές τ�υς και ανακαλύπτ�ντας νέες ευ-
καιρίες. O «μέντ�ρας» αυτής της ιδέας δεν εί-
ναι άλλ�ς απ� τ�ν Mπιλ Γκέιτς. Στ� πρ�σ"ατ�
$ι$λί� τ�υ, «The Road Ahead» («O δρ�μ�ς
πρ�ς τα εμπρ�ς», εκδ�σεις Penguin, 1995), τ�
τέως «παιδί-θαύμα» και ιδρυτής της Microsoft
πραγματεύεται έναν «καπιταλισμ� 
ωρίς τρι-
$ές», �π�υ ένα μ�ντεμ σε κάθε καθιστικ� θα
δώσει στ�υς καταναλωτές τη δυνατ�τητα να ε-
ντ�πί#�υν και ν’ αγ�ρά#�υν �,τι επιθυμ�ύν,

ωρίς μεσά#�ντες.

Mε την πρώτη ματιά, τέτ�ιες πρ�"ητείες
μ�ιά#�υν αληθ�"ανείς. Aλλωστε, τη διεκπε-
ραίωση των δύ� κύριων «απ�στ�λών» των με-
σ�λα$ητών – παρ�
ή υπηρεσιών και διαν�μή
αγαθών και υπηρεσιών – θα την αναλά$ει τ�
Internet. Για παράδειγμα, μπ�ρεί να αναλά$ει
την ε�εύρεση πτήσεων, γρα"είων εν�ικίασης
αυτ�κινήτων και �εν�δ�
είων, στις πι� συμ-
"έρ�υσες τιμές. Oι τα�ιδιωτικ�ί πράκτ�ρες

ρεών�υν κάπ�ι� π�σ�στ� στ�υς πελάτες τ�υς
γι’ αυτές τις υπηρεσίες. T� ίδι� και �ι μεσίτες
ακινήτων, π�υ $�ηθ�ύν αγ�ραστές και πωλη-
τές να $ρ�υν � ένας τ�ν άλλ�ν, και τ�υς 
ρεώ-
ν�υν αναλ�γως.

Aντίθετα, στ� Internet, η πρ�σ$αση στις

πληρ�"�ρίες αυτές είναι "θηνή και άμεση,

ωρίς να υπάρ
ει ανάγκη πληρωμής κάπ�ι�υ
μεσά#�ντα. Στ�ν 
ώρ� τ�υ διαδικτύ�υ, �ι υπ�-
ψή"ι�ι πωλητές ενημερών�νται εύκ�λα για
κάθε νέα ευκαιρία, εντ�πί#�υν νέα πρ�ϊ�ντα
και δέ
�νται συμ$�υλές για τα πάντα, απ� ν�-
μικά πρ�$λήματα έως νέες ιατρικές θεραπείες.
Oι μεσά#�ντες π�υ ειδικεύ�νται στην παρ�
ή
πληρ�"�ριών, μπ�ρ�ύν πλέ�ν να ψά
ν�υν
για άλλη δ�υλειά...

Mε λιγ�τερ� "ανερ� τρ�π�, π�λλ�ί πιστ�ί
τ�υ Internet ισ
υρί#�νται �τι τ� διαδίκτυ� θ’

αναλά$ει και την άλλη κύρια
αρμ�δι�τητα των μεσ�λα$ητών:
τη διαν�μή. Tα δίκτυα διαν�μής
υπάρ
�υν κυρίως για να παρέ-

�υν "θην� και κατάλληλ� τρ�-
π� αγ�ρών. Συντ�νί#�ντας τις

μετα"�ρές και αγ�ρά#�ντας μα#ικά, �ι έμπ�ρ�ι
λιανικής μειών�υν τ� κ�στ�ς διαν�μής. Ωστ�-
σ�, �ταν �ι άνθρωπ�ι μάθ�υν να «στέλν�υν
για ψώνια» τ� μ�ντεμ τ�υς, θα μπ�ρ�ύν, πλέ-
�ν, να ψωνί#�υν 
ωρίς να επισκέπτ�νται τ�
κατάστημα. T�τε, �ι έμπ�ρ�ι λιανικής δεν θα

ρειά#εται πια να ε"�διά#�νται με τεράστια α-
π�θέματα – τα ίδια τα καταστήματα θα υπάρ-

�υν μ�ν� για να μπ�ρ�ύν �ι άνθρωπ�ι να ε-
λέγ
�υν αυτ�πρ�σώπως τα αγαθά. H διαν�μή
των πάντων, απ� ενδύματα έως "αρμακευτικά
πρ�ϊ�ντα, θα γίνεται απ’ ευθείας, απ� τ� εργ�-
στάσι� στην κατ�ικία τ�υ πελάτη. Aκ�μα και
τα αγαθά στ�ν 
ώρ� των πληρ�"�ριών – απ�
$ίντε� ώς ε"ημερίδες – θα διακιν�ύνται μέσω
τ�υ Internet.

Tα επι
ειρήματα αυτά παρα$λέπ�υν δύ� δυ-
νάμεις π�υ ωθ�ύν πρ�ς την αντίθετη κατεύ-
θυνση: τα εμπ�δια πρ�σ$ασης στ� δίκτυ� πέ-
"τ�υν και �ι μισθ�ί αυ�άν�υν. Kαι τα δύ� #ω-
γρα"ί#�υν με λαμπρά 
ρώματα τ� μέλλ�ν των
μεσα#�ντων. Mειών�ντας τ� κ�στ�ς επικ�ινω-
νίας, τ� Internet �ντως θα καταστήσει δυσκ�-
λ�τερη για τ�υς ελά
ιστ�υς πρ�ν�μι�ύ
�υς
την απ�κρυψη πληρ�"�ριών. Aυτ�, ωστ�σ�,
θα δώσει νέες ευκαιρίες �
ι μ�ν� στ�υς κατα-
ναλωτές, αλλά και στ�υς υπ�ψή"ι�υς νέ�υς
μεσά#�ντες. Aπ�τέλεσμα θα είναι η αύ�ηση
τ�υ ανταγωνισμ�ύ μετα�ύ των μεσ�λα$ητών
και, ίσως, η αύ�ηση τ�υ αριθμ�ύ τ�υς.

Πάρτε, για παράδειγμα, τ�υς τα�ιδιωτικ�ύς

πράκτ�ρες. Nαι, μεν, �σ� η πρ�σ$αση στ�
Internet διευρύνεται, θα μπ�ρεί κανείς �λ�
και πι� εύκ�λα να μαθαίνει π�ύ $ρίσκ�νται τα
"θην�τερα αερ�π�ρικά εισιτήρια. Eτσι, θα γί-
νει πλέ�ν περιττή η παρ�υσία �σων σήμερα
κερδί#�υν τ� ψωμί τ�υς, γνωρί#�ντας τ�ν τρ�-
π� να τα�ιδεύ�υν στα ειδικά ηλεκτρ�νικά συ-
στήματα κρατήσεων θέσων. Xωρίς, ωστ�σ�,
την ανάγκη να επενδύσει κανείς σ’ αυτές τις
ειδικές ικαν�τητες και τε
ν�λ�γίες, θα είναι
π�λύ ευκ�λ�τερ� για κάθε ενδια"ερ�μεν� να
γίνει τα�ιδιωτικ�ς πράκτ�ρας.

Aντί να ανταγωνί#�νται επί τη $άσει εμπι-
στευτικών πληρ�"�ριών, �ι πράκτ�ρες θ’ α-
νταγωνί#�νται με άλλ�υς τρ�π�υς. Oρισμέν�ι
ίσως διαπρέψ�υν, συνδυά#�ντας πτήσεις, �ε-
ν�δ�
εία και δραστηρι�τητες σ’ ένα «πακέτ�»
διακ�πών. Aλλ�ι ίσως αρ
ίσ�υν να συλλέγ�υν
πληρ�"�ρίες για την �μ�ρ"ιά (ή την ασκήμια)
θερέτρων, μετα$ι$ά#�ντάς τις στ�υς πελάτες.
Eτσι, �ι μεσ�λα$ητές – τ�σ� στ�ν τ�μέα των
τα�ιδιών �σ� και σε άλλ�υς – θα κατ�ρθώσ�υν
και πάλι να επω"εληθ�ύν απ� τη συλλ�γή
και πώληση πληρ�"�ριών.

Aκ�μα κι αν τ� δίκτυ� απ�δει
θεί ε�αιρετι-
κά επιτυ
ημέν� στ�ν τ�μέα των συναλλαγών,
�ι μεσά#�ντες θα επω"εληθ�ύν με άλλ� τρ�π�.
H μείωση τ�υ κ�στ�υς συγκέντρωσης και με-
τάδ�σης πληρ�"�ριών θα ωθήσει την παραγω-
γικ�τητα σε ακ�μα υψηλ�τερα επίπεδα, στ�
σύν�λ� της, αυ�άν�ντας τ�υς μισθ�ύς και δί-
ν�ντας μεγαλύτερη α�ία στ�ν ελεύθερ� 
ρ�ν�

των ανθρώπων. H �ικ�ν�μική θεωρία υπ�-
στηρί#ει �τι �ι άνθρωπ�ι θα ανταπ�κριθ�ύν σ’
αυτ� με τ�ν ίδι� τρ�π� π�υ ανταπ�κρίν�νταν
επί π�λλ�ύς αιώνες: #ητώντας απ� τ�υς μεσά-
#�ντες να κάν�υν περισσ�τερα γι’ αυτ�ύς.

Tα τελευταία 
ρ�νια, για παράδειγμα, νέ�ι
μεσά#�ντες έ
�υν κάνει την εμ"άνισή τ�υς σε
π�λλές $ι�μη
ανίες, καθώς �λ� και περισσ�τε-
ρ�ι άνθρωπ�ι πλ�υτί#�υν. H $ι�μη
ανία τρ�-
"ίμων απ�τελεί 
αρακτηριστικ� παράδειγμα:
�ι καταναλωτές πληρών�υν ανθρώπ�υς για
να τ�υς παραδώσ�υν πίτσες ή ν’ αγ�ράσ�υν
για λ�γαριασμ� τ�υς τρ�"ιμα. Tα ειδικά πε-
ρι�δικά αυ�άν�νται και πληθύν�νται, δίν�-
ντας την ε�ειδικευμένη πληρ�"�ρηση π�υ θέ-
λει τ� κ�ιν�.

Oι θαυμαστές τ�ύ Internet έ
�υν δίκι� �ταν
λένε �τι τ� δίκτυ� θα ε�αλείψει κάπ�ι�υς με-
σ�λα$ητές. Θα δώσει, �μως, περισσ�τερη δ�υ-
λειά σε άλλ�υς. Mετα�ύ τ�υς δεν θα $ρίσκ�-
νται μ�ν� παρ�
είς των γνωστών σήμερα υ-
πηρεσιών, αλλά και μια νέα «"�υρνιά», π�υ
θα παρακ�λ�υθεί τις «σελίδες» τ�υ Internet,
θα περισυλλέγει ειδήσεις και πληρ�"�ρίες και
θα τις «τυλίγει» σε νέ� «περιτύλιγμα» – άν-
θρωπ�ι, δηλαδή, π�υ κάν�υν �,τι και � κ.
Γκέιτς.  

Στ� τέλ�ς, μάλιστα, ίσως � ίδι�ς και �ι αντα-
γωνιστές τ�υ να 
αρ�ύν αν μάθ�υν �τι έπεσαν
έ�ω στις πρ�$λέψεις τ�υς...

(c) The Economist newspaper, London, 1996

Oι μεσά��ντες
στην επ��ή
τ�υ Internet

O παραδ�σιακ�ς μεσ�λα$ητής "εύγει, � νέ�ς έρ
εται...

Oι �παδ�ί της
«μητέρας �-
λων των δι-
κτύων» πι-
στεύ�υν �τι η
αυ�αν�μενη ε-
πιρρ�ή τ�υ
Internet θα ε-
πιτρέψει τελι-
κώς στ�υς κα-
ταναλωτές να
παρακάμπτ�υν
τ�υς «κερδ�-
σκ�π�υς» με-
σ�λα�ητές,
αυ�άν�ντας
τις επιλ�γές
τ�υς και ανα-
καλύπτ�ντας
νέες ευκαι-
ρίες. Παράλ-
ληλα, �μως,
θα δώσει νέες
ευκαιρίες και
στ�υς υπ�ψή-
�ι�υς νέ�υς
μεσά"�ντες.
Aπ�τέλεσμα
θα είναι η αύ-
�ηση τ�υ α-
νταγωνισμ�ύ
μετα�ύ των
μεσ�λα�ητών
και, ίσως, η
αύ�ηση τ�υ α-
ριθμ�ύ τ�υς.



A
νησυ�ίες των Bρυ-
ελλών για την «ε-
κτρ�πή» της ελλη-
νικής �ικ�ν�μίας
και κυρίως τ�υ

δείκτη τ�υ πληθωρισμ�ύ απ�
την π�ρεία τ�υ πρ�γράμματ�ς
σύγκλισης μετα�έρει � Eλλη-
νας Eπίτρ�π�ς κ. Xρήστ�ς
Παπ�υτσής σε συνέντευή
τ�υ στην «K».

O ίδι�ς εκ�ρά�ει, επίσης,
πρ�!ληματισμ� για την καθυ-
στέρηση στην απ�ρρ��ηση
των κ�ιν�τικών κ�νδυλίων
και εντ�πί�ει ακ�μη και κίν-
δυν� απωλειών, αν η σημερι-

νή κατάσταση συνε�ισθεί.
Kίνδυν�ς π�υ ενισ�ύεται απ�
τις αυημένες ανάγκες δι��έ-
τευσης κ�νδυλίων σε άλλ�υς
σκ�π�ύς, �πως για τις !ρετα-
νικές «τρελές αγελάδες»...

H αισι�δ�η «ν�τα» της συ-
νέντευης αυτής μπ�ρεί να α-
να�ητηθεί μ�ν� στην έντ�νη
κινητικ�τητα π�υ περιγρά�ει
� κ. Παπ�υτσής �τι υπάρ�ει,
στ�ν ενεργειακ� �ώρ� στα
Bαλκάνια. Aρκεί, !ε!αίως, να
συμμετάσ�ει η Eλλάδα στις
σ�ετικές πρωτ�!�υλίες. Πράγ-
μα αμ�ί!�λ�.

Oσ� για την κινητικ�τητα
στ�ν άλλ� �ώρ�, �π�υ � Eλλη-
νας Eπίτρ�π�ς είναι ιδιαιτέ-
ρως δραστήρι�ς, τ� κ�μμα
τ�υ, � ίδι�ς τάσσεται ανα�αν-
δ�ν υπέρ των «εναλλαγών ρ�-
λων».

— H απελευθέρωση
της αγ�ράς ενέργειας
είναι ένα επίκαιρ�, αλ-
λά και επίμα�� �ήτη-
μα. Eσείς πρ�ωθείτε
την ψή�ιση σ�ετικής
Oδηγίας, αλλά η Eλ-
λάδα τάσσεται ενα-
ντί�ν ακ�λ�υθώντας
τη Γαλλία.

«Nαι, αυτ� είναι αλήθεια,
παρά τ� γεγ�ν�ς �τι τα πρ�-
!λήματα της Eλλάδας θα μπ�-
ρ�ύσαν να λυθ�ύν, στ� πλαί-
σι� της Oδηγίας. E�’ �σ�ν ι-
καν�π�ιηθεί τ� αίτημα για τη
δυνατ�τητα λειτ�υργίας μι-
κρών συστημάτων και, κυ-
ρίως, �σ�ν α��ρά την κάλυψη
των νησιών μας, δεν ν�μί�ω
�τι θα υπάρ�ει κανένα σημα-
ντικ� πρ�!λημα.

Πρέπει εδώ να απ�σα�ηνι-
σθεί και μια μεγάλη παρεή-
γηση. H �ιλελευθερ�π�ίηση
της αγ�ράς δεν σημαίνει ιδιω-
τικ�π�ίηση της δημ�σιας υπη-
ρεσίας και στην πρ�κειμένη
περίπτωση της ΔEH. Σημαί-
νει εκσυγ�ρ�νισμ� και ενί-
σ�υση των λειτ�υργιών της
π�υ θα την καταστήσ�υν ι-
σ�υρή στ�ν ανταγωνισμ�.
Στην Eλλάδα, η ΔEH ήδη
!ρίσκεται σε πρ�ν�μιακή θέ-
ση και αυτήν τη θέση θα πρέ-
πει να την εκμεταλλευθεί».

— Eκτ�ς απ� την κα-
λωδιακή σύνδεση με

την Iταλία, στ�ν σ�ε-
διασμ� των διευρω-
παϊκών δικτύων ενέρ-
γειας έ�ει εντα�θεί και
η πρ�έκτασή της, πρ�ς
την T�υρκία. Aυτ� τ�
έργ� θα πρ��ωρήσει;

«Kαι τα δύ� αυτά έργα έ-
��υν απ��ασισθεί στ� Eσσεν
και είναι ενταγμένα σ’ ένα συ-
ν�λικ� ενεργειακ� σ�εδιασμ�.
T�  καλώδι� με την T�υρκία
�λ�κληρώνει την ηλεκτρική
διασύνδεση της !�ρεί�υ Mε-
σ�γεί�υ και αν επεραστ�ύν �ι
π�λιτικές ενστάσεις π�υ �ρι-
σμέν�ι έ��υν, η �ικ�ν�μική
τ�υ πλευρά θα είναι θετική
για την Eλλάδα. Kαι !ε!αίως
έ�ει ένα σα�ές ενδια�έρ�ν η
Eυρωπαϊκή Eνωση.

Πρέπει δε να σημειωθεί �τι
στην πραγματικ�τητα, �πως ε-
κτιμ�ύν �ρισμένες πλευρές,
δεν πρ�κειται να παίρν�υμε ε-
μείς ρεύμα απ� την T�υρκία.
Aντίθετα, για μεγάλα �ρ�νικά
διαστήματα η T�υρκία ίσως
�ητάει απ� μας ρεύμα.

Mε τ� θέμα αυτ� σ�ετί�εται
και η ιδέα δημι�υργίας εν�ς
νέ�υ σταθμ�ύ παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας, � �π�ί�ς
να πρ�μηθεύει την T�υρκία,
αλλά και τη B�υλγαρία, πρ�-
κειμέν�υ να κλείσει τ� K��λ�-
ντ�ύι. Aυτ� είναι ένα καλ�
σ�έδι�, τ� �π�ί� θα πρέπει να
μελετηθεί απ� την κυ!έρνη-
ση».

— T� καλώδι� με την
Iταλία, πώς πρ��ωρεί;

«Eκεί έ��υμε σημαντική
καθυστέρηση. H ιταλική
πλευρά έ�ει καθυστερήσει π�-
λύ τις μελέτες της και η ελλη-
νική έ�ει καθυστερήσει τις
περι!αλλ�ντικές μελέτες της,
�ι �π�ίες, �μως, πρέπει τώρα
να �λ�κληρών�νται. H Eυρω-
παϊκή Tράπε�α Eπενδύσεων,
πάντως, ενέκρινε τη δανει�δ�-
τηση τ�υ έργ�υ για �έτ�ς».

— Πώς δραστηρι�π�ι-
είται η Eπιτρ�πή στην
περι��ή των Bαλκα-
νίων στ�ν ενεργειακ�
τ�μέα και τι ευκαιρίες
έ�ει η Eλλάδα;

«H Eπιτρ�πή ενθαρρύνει
την περι�ερειακή συνεργασία
στ�ν τ�μέα της ενέργειας τ�σ�
στην περι��ή των Bαλκανίων,
�σ� και της Kεντρικής Aσίας,
της Bαλτικής και τελευταίως
της Mεσ�γεί�υ.

Hδη στην περι��ή των Bαλ-
κανίων εγκαινίασα τ� ενερ-
γειακ� κέντρ� της Σ��ιας και
θέσαμε σε λειτ�υργία μία task
force για την �ργάνωση εν�ς
�υσιαστικ�ύ διαλ�γ�υ μεταύ
των εκπρ�σώπων των κρατών
της Bαλκανικής, της Παρευ-
είνιας συνεργασίας και της
K�μισι�ν, �ύτως ώστε να υ-
πάρει ένας συν�λικ�ς σ�εδια-
σμ�ς για την ενεργειακή συ-
νεργασία στ� μέλλ�ν. Eπίσης,
στις αρ�ές τ�υ καλ�καιρι�ύ
θα εγκαινιασθεί άλλ� ένα ε-
νεργειακ� κέντρ�, στα Tίρα-

να.
Tαυτ��ρ�να, η Eυρωπαϊκή

Eπιτρ�πή μελετά αυτή τη
στιγμή π�λλές πρ�τάσεις για
τ�υς αγωγ�ύς �υσικ�ύ αερί�υ
πρ�ς την Aλ!ανία, τα ενεργει-
ακά δίκτυα των Σκ�πίων,
τ�υς νέ�υς πυρηνικ�ύς σταθ-
μ�ύς της B�υλγαρίας, τ� κλεί-
σιμ� τ�υ K��λ�ντ�ύι και την
απ�κατάσταση τ�υ δικτύ�υ
τ�υ Σεράγε!�. Eδώ η Eλλάδα
πρέπει να παίει τ�ν δικ� της
καθ�ριστικ� ρ�λ�. Δεν πρέπει
να είναι απ�ύσα στην πρ�σπά-
θεια π�υ γίνεται αυτήν τη
στιγμή για την ανασυγκρ�τη-
ση των ενεργειακών δικτύων
στην πρώην Γι�υγκ�σλα!ία».

— Eίναι απ�ύσα, δηλα-
δή, μέ�ρι στιγμής;

«Mέ�ρι στιγμής δεν θα μπ�-
ρ�ύσα να πω �τι έ�ει ιδιαίτερη
συμμετ��ή. Kαι η ίδια εικ�να
επικρατεί και στην περι��ή
της Mεσ�γεί�υ, �π�υ επίσης
αναπτύσσεται σημαντική δρα-
στηρι�τητα στ�ν τ�μέα της ε-
νέργειας. Π�λλά σ�έδια ήδη
υλ�π�ι�ύνται και η Eλλάδα έ-
�ει κάθε λ�γ� να συμμετάσ�ει
ενεργά σ’ αυτήν τη συνεργα-
σία και να κατ��υρώσει ένα
ρ�λ� στ�ν σ�εδιασμ� τ�υ μέλ-
λ�ντ�ς».

— Πέρυσι εί�ατε στεί-
λει μια επιστ�λή στ�ν
τ�τε υπ�υργ� Bι�μη-
�ανίας και σημεριν�
πρωθυπ�υργ� κ. K.
Σημίτη για τ� θέμα τ�υ
�υσικ�ύ αερί�υ. Σήμε-
ρα, πώς κρίνεται �τι
πρ��ωρεί τ� συγκε-
κριμέν� έργ� κ. Πα-
π�υτσή; Eίναι η Eπι-
τρ�πή ικαν�π�ιημένη
απ� την πρ��δ� π�υ
συνετελέσθη;

«T� έργ� έ�ει σημειώσει
πρ��δ�, αλλά παραμένει πά-
ντα τ� πρ�!λημα της �ρημα-
τ�δ�τησης. H Eυρωπαϊκή
Tράπε�α Eπενδύσεων έ�ει ή-
δη εκινήσει τη διαδικασία α-
ι�λ�γησης, την �π�ία έ�ει α-
ναθέσει σε εωτερικ� αι�λ�-
γητή. E�’ �σ�ν �λ�κληρώθεί
αυτή η αι�λ�γηση θα επανει-
σα�θεί τ� θέμα στ� δι�ικητικ�
συμ!�ύλι�, πρ�κειμέν�υ να α-
π��ασισθεί ή ��ι η επανέ-
γκριση τ�υ δανεί�υ».

— H συνε�ι��μενη εκ-
κρεμ�τητα της έκδ�-
σης των Πρ�εδρικών
Διαταγμάτων, σε ε-
�αρμ�γή τ�υ θεσμικ�ύ
πλαισί�υ για την εισα-
γωγή τ�υ �υσικ�ύ αε-
ρί�υ, απ�τελεί πρ�-
%λημα;

«Eίναι αλήθεια πως υπήρε
μία καθυστέρηση σ’ αυτ�ν τ�ν
τ�μέα, κάτι π�υ δημι�ύργησε
πρ�ς στιγμήν �ρισμέν�υς πρ�-
!ληματισμ�ύς στη συνάδελ��
μ�υ την κ. B�ύλ� Mάτις, με
απ�τέλεσμα να σταματήσει
την εκταμίευση 31 εκατ. ECU
απ� τα διαρθρωτικά ταμεία
για τ� έργ�. Eπίσης και �ι ε-

ωτερικ�ί αι�λ�γητές της
ETEπ, πρ�!ληματίσθηκαν επ’
αυτ�ύ. N�μί�ω �τι τώρα !ρι-
σκ�μαστε σε καλ� δρ�μ�».

— Πώς αντιμετωπί�ει
η K�μισι�ν τ� θέμα τ�υ
αγωγ�ύ Mπ�υργκάς –
Aλε&ανδρ�ύπ�λης;

«O αγωγ�ς δεν είναι ένα έρ-
γ�, π�υ εντάσσεται στα διευ-
ρωπαϊκά δίκτυα. Ωστ�σ�, η
Eπιτρ�πή έ�ει μεγάλ� ενδια-
�έρ�ν, δι�τι έ�ει σ�έση με την
ασ�άλεια τ�υ ε��διασμ�ύ της
Eνωσης τα επ�μενα �ρ�νια
και α��ρά σε μια περι��ή ευ-
αίσθητη απ� �ικ�ν�μικής και
π�λιτικής  απ�ψεως».

— Eπ�μένως, ε�’ �σ�ν
τ� έργ� πρ��ωρήσει,
θα μπ�ρ�ύσαν να πρ�-
σ%λέπ�υν τα ενδια�ε-
ρ�μενα μέρη σε μια
�ρηματ�δ�τική στήρι-
&η;

«E�’ �σ�ν �ητηθεί κάτι τέ-
τ�ι� θα μπ�ρ�ύσε, πιστεύω, να
εετασθεί πάρα π�λύ θετικά».

— Eν �ψει της έντα&ης
στην Eνωση, των �ω-
ρών της Kεντρικής και
Aνατ�λικής Eυρώπης,
με τα γνωστά μεγάλα
πρ�%λήματα, επικρα-
τεί ανησυ�ία για την
τύ�η των σημερινών
κρατών-μελών και της
�ρηματ�δ�τησής τ�υς
απ� τα κ�ιν�τικά τα-
μεία.

«Eκείν� στ� �π�ί� πιστεύω
�τι θα καταλή�υμε είναι �τι
δεν μπ�ρεί, με τη διαδικασία
της νέας διεύρυνσης, να θιγεί
τ� κ�ιν�τικ� κεκτημέν�. Hδη,
�μως, στις �ώρες τ�υ B�ρρά,
ακ�ύγ�νται έντ�νες �ωνές
π�υ υπ�στηρί��υν �τι πρέπει
να πληρωθεί τ� κ�στ�ς της δι-
εύρυνσης απ� τα σημερινά
κράτη-μέλη. Γι’ αυτ�, �π�τε
έρ��μαι στην Eλλάδα, τ�νί�ω
την ανάγκη της �ρθ�λ�γικής
αι�π�ίησης των κ�ιν�τικών
π�ρων, της εκμετάλλευσης
των δυνατ�τήτων π�υ πρ�-
σ�έρ�νται με τ�ν σωστ�τερ�
τρ�π�, ώστε να έ��υμε επι�ει-
ρήματα και να απ��ύγ�υμε έ-
ναν τέτ�ι� κίνδυν�. Δια��ρε-
τικά, αν η Eλλάδα παραμείνει
μ�νίμως κατηγ�ρ�ύμενη, ως
μία �ώρα π�υ πρωτ�στατεί
στις παρα!ιάσεις των κ�ιν�τι-
κών καν�νων, δεν  αι�π�ιεί
�ρθά τ�ύς κ�ιν�τικ�ύς π�ρ�υς

και σπαταλά τα �ρήματα τ�υ
γεωργικ�ύ τ�μέα στις �ωματε-
ρές αντί της ανάπτυης νέων
καλλιεργειών, δεν θα μπ�ρέ-
σ�υμε να διεκδικήσ�υμε νέες
πιστώσεις».

— Π�ια θεωρείτε �τι εί-
ναι η κατάσταση στ�ν
τ�μέα, της απ�ρρ��η-
τικ�τητας μετά δύ�
�ρ�νια ε�αρμ�γής τ�υ
K�ιν�τικ�ύ Πλαισί�υ
Στήρι&ης;

«Tα πρ�!λήματα παραμέ-
ν�υν δυστυ�ώς και �ι ρυθμ�ί
απ�ρρ��ητικ�τητας δεν !λέ-
πω να ενισ�ύ�νται. O�ι σε �-
λ�υς τ�υς τ�μείς, αλλά σε �ρι-
σμέν�υς η καθυστέρηση είναι
μεγάλη. Kαι ��!άμαι μήπως
διατρέ�υμε τελικώς κίνδυν�
να �άσ�υμε κάπ�ια κ�νδύλια.
Δεν θα μετα�έρ�νται συνε�ώς
�λα στα επ�μενα �ρ�νια. Aλ-
λωστε, εμ�ανί��νται και έκτα-
κτες ανάγκες. Φ�!άμαι �τι �ι
«τρελές αγελάδες» ίσως στερή-
σ�υν π�ρ�υς απ� �ρισμένα με-
γάλα έργα».

— Eίναι δυνατ�ν να γί-
νει αυτ�;

«Bε!αίως είναι δυνατ�ν.
Π�ύ θα !ρεθ�ύν τα �ρήματα
για τις αγελάδες; Δεν υπάρ-
��υν άλλα».

— Σε σ�έση με την π�-
ρεία της ελληνικής �ι-
κ�ν�μίας και την σύ-
γκλισή της με τις άλ-
λες ευρωπαϊκές, π�ιες
είναι �ι πρ�%λέψεις
σας;

«Tα πρ�ηγ�ύμενα �ρ�νια, �ι
ελληνικές κυ!ερνήσεις και �
λα�ς έκαναν π�λύ μεγάλες
πρ�σπάθειες για να μπ�ρέσ�υ-
με να ανταπ�κριθ�ύμε στα
κριτήρια π�υ απαιτ�ύνται για
τη συμμετ��ή της Eλλαδας
στην ONE και υπήρε μεγάλη
πρ��δ�ς π�υ αναγνωρίσθηκε
τ�σ� απ� την Eπιτρ�πή �σ�
και απ� τ�ν OOΣA. Tώρα πρέ-
πει να πρ�σέ�υμε ώστε αυτές
�ι θυσίες και �ι κ�π�ι να μην
πάνε �αμέν�ι στ� �ν�μα της
�ιασδήπ�τε σκ�πιμ�τητας και
των �π�ιωνδήπ�τε λαθών».

— Διακρίνετε, δηλαδή,
κάπ�ι�ν σ�%αρ� κίνδυ-
ν� να πάνε �αμέν�ι;

«Tελευταία ��!άμαι �τι υ-
πάρ��υν κάπ�ιες ανησυ�ητι-
κές ενδείεις, �ι �π�ίες α��-
ρ�ύν κυρίως στην αναστρ��ή
της π�ρείας τ�υ πληθωρισμ�ύ

και των επιτ�κίων των τίτλων
τ�υ ελληνικ�ύ Δημ�σί�υ. Eλ-
πί�ω �τι η αύηση αυτή θα εί-
ναι πρ�σκαιρη και δεν θα επι-
!ε!αιωθ�ύν εκείν�ι π�υ υπ�-
στηρί��υν �τι θα συνε�ισθεί
τ�υς επ�μεν�υς μήνες. H ελ-
ληνική κυ!έρνηση πρέπει να
πρ�σέει και να επιμείνει στην
πρ�σπάθειά της για να τηρη-
θεί η π�ρεία π�υ πρ�αναγγέλ-
θηκε στην αρ�ή τ�υ �ρ�ν�υ.
Eπίσης, πρέπει να κατα!ληθεί
κάθε δυνατή πρ�σπάθεια για
να ενισ�υθεί η αναπτυιακή
π�λιτική. E�ω την αίσθηση �-
τι υπάρ�ει μεγάλη καθυστέρη-
ση �σ�ν α��ρά την διαμ�ρ�ω-
ση μιας σα��ύς αναπτυιακής
π�λιτικής και αυτ� έ�ει επι-
πτώσεις και στην π�ρεία τ�υ
πληθωρισμ�ύ».

— Mετα�έρετε ανησυ-
�ίες π�υ έ�ετε ακ�ύσει
και στις Bρυ&έλλες ή
είναι δικές σας, πρ�-
σωπικές;

«Δεν είναι μ�ν� πρ�σωπι-
κές. Oπως γνωρί�ετε, �ι υπη-
ρεσίες της Eπιτρ�πής παρακ�-
λ�υθ�ύν και ενημερών�νται
απ� τις ελληνικές υπηρεσίες
για την π�ρεία τ�υ πληθωρι-
σμ�ύ και την κατάσταση της
�ικ�ν�μίας».

— Θα ήθελα να σας κά-
νω και μία ερώτηση για
τ� ΠAΣOK. Πιστεύετε �-

τι μπ�ρεί να συνε�ισθεί
στ� κ�μμα σας τ� καθε-
στώς της δυαρ�ίας;

«Δεν έρω αν είναι σωστ�ς �
�ρ�ς δυαρ�ία. Aυτ� π�υ έρω
είναι �τι μετά τ�ν Aνδρέα Πα-
πανδρέ�υ κανείς δεν θα είναι
Παπανδρέ�υ και κανείς δεν θα
μπ�ρεί να γίνει απ�δεκτ�ς ως
Παπανδρέ�υ. Eύ��μαι στ�ν
καθένα, !ε!αίως, να μπ�ρέσει
να παίει έναν τέτ�ι� ρ�λ�, αλ-
λά αυτ� θα �ρειασθεί να τ� α-
π�δείει μέσα απ� την πρακτι-
κή τ�υ και ε�’ �σ�ν κατ�ρθώ-
σει να εμπνεύσει τη μεγάλη
δημ�κρατική παράταη με τις
ίδιες αρ�ές και αίες, με τις �-
π�ίες � Aνδρέας Παπανδρέ�υ
μπ�ρεσε να συσπειρώσει γύρω
τ�υ ένα τ�σ� μεγάλ� μέρ�ς τ�υ
ελληνικ�ύ λα�ύ. Mέ�ρι τ�τε,
�μως, τ� ΠAΣOK πρέπει να
παραμείνει ενωμέν�. Kαι για
να παραμείνει ενωμέν� πρέπει
να ανα�ητηθ�ύν εκείνες �ι �ρ-
γανωτικές δ�μές π�υ θα επι-
τρέπ�υν την έκ�ραση και την
ισ�τιμη συμμετ��ή �λων. Kα-
νείς δεν μπ�ρεί να επικυριαρ-
�ήσει και κανείς δεν μπ�ρεί
να καθυπ�τάει τ�υς άλλ�υς.
Tην εν�τητα τ�υ ΠAΣOK στ�
μέλλ�ν θα μπ�ρέσ�υμε να την
εγγυηθ�ύμε μ�ν� μέσα απ� ε-
ναλλαγές ρ�λων των στελε-
�ών τ�υ σε �λα τα επίπεδα».
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Kάπ�υ
υπάρ��υν

300 δισ. δρ�.

HEυρωπαϊκή Eπιτρ�-
πή ανακ�ίνωσε την

περασμένη Tετάρτη ένα
γενναί� «πακέτ�» �ρημα-
τ�δ�τικής ενίσ�υσης των
μικρ�μεσαίων επι�ειρή-
σεων με 1 δισ. ECU.

Xαράς ευαγγέλια, λ�ι-
π�ν, για τις ελληνικές ε-
πι�ειρήσεις π�υ κατα-
τάσσ�νται, σ�εδ�ν στ�
σύν�λ� τ�υς, στην κατη-
γ�ρία των μικρ�μεσαί-
ων; O�ι απαραιτήτως.
Γιατί �πως έ�ει απ�δει-
�θεί, απ� τις Bρυέλλες
στην Aθήνα η απ�σταση
είναι τεράστια και τα μέ-
τρα π�υ εαγγέλλ�νται
εκεί �τάν�υν εδώ με με-
γάλη καθυστέρηση, αν
�τάσ�υν.

H διαπίστωση α��ρά
ιδιαιτέρως τις μικρ�με-
σαίες επι�ειρήσεις. Πέ-
ρασε σ�εδ�ν ένας �ρ�ν�ς
α�’ �τ�υ απ��ασίσθηκε
να ακ�λ�υθηθεί μια «συ-
νεκτική» π�λιτική για
τη συγκεκριμένη κατη-
γ�ρία επι�ειρήσεων και
τη �ρηματ�δ�τησή της
απ� τα κ�ιν�τικά κ�νδύ-
λια. Oπως εί�ε τ�τε σω-
στά επισημανθεί, η «δια-
σπ�ρά» των μέτρων για
τις μικρ�μεσαίες σε διά-
��ρα περι�ερειακά και
εθνικά πρ�γράμματα
τ�υ K�ιν�τικ�ύ Πλαισί-
�υ Στήριης και στις
«κ�ιν�τικές πρωτ�!�υ-
λίες» περιέκλειε κινδύ-
ν�υς ��ι μ�ν� μη �ρθ�-
λ�γικής αι�π�ίησης
των κ�ιν�τικών π�ρων,
αλλά και απάτης, με δι-
πλή �ρηματ�δ�τηση της
ίδιας επι�είρησης για τ�
ίδι� έργ�.

Aκ�λ�ύθησαν συσκέ-
ψεις, καταγρα�ή των μέ-
τρων και κατηγ�ρι�π�ίη-
σή τ�υς και τ� μ�ν� π�υ
έμενε, απ� τ� περασμέν�
�θιν�πωρ�, ήταν η πρ�-
κήρυή τ�υς. Πλην, �-
μως, εκεί τα πράγματα
κ�λλησαν, �πως �αίνε-
ται. Kι έτσι, περίπ�υ 300
δισ. δρ�., π�υ μπ�ρ�ύν
ασ�αλώς να πρ�σ�έρ�υν
π�λλά στην ελληνική
!ι�μη�ανία, μέν�υν στα
α�ήτητα.

Δεν υπάρ�ει αμ�ι!�-
λία �τι η υπ�θεση δεν εί-
ναι απλή. Kαι �ύτε δια-
�ωνεί κανείς �τι δεν εί-
ναι σκ�πιμ� να επανα-
λη�θεί τ� �αιν�μεν� τ�υ
πρ�γράμματ�ς Retex,
π�υ �υσιαστικά κατέλη-
ε σε μια διαν�μή μικρ�-
π�σών σε διά��ρες επι-
�ειρήσεις και κυρίως ε-
ταιρίες συμ!�ύλων.

Aλλά και � παράγων
�ρ�ν�ς έ�ει τη σημασία
τ�υ. Kαι η περί�δ�ς σ�ε-
διασμ�ύ έ�ει τα �ριά της.
Kάπ�τε πρέπει να έρθει
και η ώρα της ε�αρμ�-
γής.

EIP. XPYΣOΛΩPA

EYPΩKENTPIKA

HEυρωπαϊκή Eνωση δεν είναι
μ�ν�ν η συνθήκη τ�υ Mάα-
στρι�τ, δεν είναι μ�ν�ν �ι Bρυ-

έλλες ή τ� Στρασ!�ύργ�· είναι και η
ανθρωπιστική !�ήθεια, η π�λιτική υ-
π�στήριη και �ι μακρινές �ώρες.
Eτσι, στις 27 Mαΐ�υ 1996, μια μεγάλη
ευρωπαϊκή απ�στ�λή θα εκινήσει α-
π� τη Bενετία και θα ακ�λ�υθήσει τ�ν
παμπάλαι� «δρ�μ� τ�υ μεται�ύ» μέ-
�ρι τ� Kα�ακστάν.

H ιδέα μιας τ�σ� πρωτ�π�ριακής
δραστηρι�τητας είδε τ� �ως στ� πλαί-
σι� της επισιτιστικής !�ήθειας της Eυ-
ρωπαϊκής Eνωσης και συγκεκριμένα
της 1ης γενικής διεύθυν-
σης της E. Eπιτρ�πής (αρ-
μ�διας για τις εωτερικές υ-
π�θέσεις), στις �ώρες τ�υ
Kαυκάσ�υ και της Kεντρικής Aσίας.
H επισιτιστική αυτή !�ήθεια, π�υ
διήρκεσε δυ� �ρ�νια, �λ�κληρώνεται
στα τέλη τ�υ Aπριλί�υ 1996 και �ι
δραστήρι�ι αιωματ�ύ��ι της 1ης γε-
νικής διεύθυνσης θεώρησαν πως η
ευρωπαϊκή !�ήθεια στις �ώρες αυτές
έπρεπε να συνε�ιστεί, με μια τελείως
�μως δια��ρετική μ�ρ�ή.

H νέα λ�ιπ�ν αυτή μ�ρ�ή !�ήθειας,
πρ�σανατ�λισμένη πια στην �ικ�ν�μι-
κή ανάπτυη, !ρήκε την έκ�ρασή
της, �πως δήλωσε � κ�ιν�τικ�ς αιω-
ματ�ύ��ς Zαν-Πιέρ Πέτερς, σ’ αυτήν
την τεράστια επι�είρηση π�υ θα �δη-
γήσει τ�υς Eυρωπαί�υς Eπενδυτές
στα !άθη της Aσίας.

O «Δρ�μ�ς τ�υ Mεται�ύ 2000», �-
πως !α�τίστηκε η επι�είρηση, έ�ει τε-

θεί υπ� την αιγίδα της Eυρωπαϊκής
Eνωσης, �ρηματ�δ�τείται απ� ευρω-
παϊκές ιδιωτικές εταιρίες και έ�ει στ�-
�� να πρ�ωθήσει την �ικ�ν�μική ανά-
πτυη των �ωρών πέραν τ�υ Kαυκά-
σ�υ και της Kεντρικής Aσίας. H επι-
�είρηση �μως αυτή, στην πρ�σπάθειά
της να είναι απ�τελεσματική, έ�ει δυ�
�ψεις: πρώτ�ν, να !�ηθήσει, άμεσα,
την �ικ�ν�μία των �ωρών αυτών,
πρ�σελκύ�ντας Eυρωπαί�υς επενδυ-
τές και δεύτερ�ν, να !�ηθήσει έμμεσα
τις �ώρες αυτές �έρν�ντάς τες σε επα-
�ή με τα ευρωπαϊκά Mέσα Mα�ικής
Eνημέρωσης. H απ�στ�λή θα απ�τε-

λείται απ� τριάντα περίπ�υ
��ρτηγά αυτ�κίνητα, �ρη-
ματ�δ�τημένα απ� τις ιδιω-
τικές επι�ειρήσεις, απ� άλ-

λα εήντα περίπ�υ, π�υ θα μετα�έ-
ρ�υν την τελευταία επισιτιστική !�ή-
θεια (2.000 τ�νν�υς αγαθών) καθώς
και απ� σαράντα περίπ�υ ��ήματα (4
επί 4) στα �π�ία θα επι!αίν�υν Eυρω-
παί�ι αιωματ�ύ��ι, υπεύθυν�ι των ε-
ταιριών και δημ�σι�γρά��ι.

T� ταίδι θα εκινήσει στις 27
Mαΐ�υ 1996 απ� τη Bενετία, στις 29
τ�υ ίδι�υ μήνα η απ�στ�λή θα απ�-
πλεύσει απ� την Aγκώνα και α��ύ
διασ�ίσει την Aδριατική (σταματώ-
ντας στην Πάτρα �π�υ θα επι!ι!α-
σθ�ύν τα ελληνικά ��ρτηγά), τ� Aι-
γαί� και τη Mαύρη Θάλασσα, θα απ�-
!ι!ασθεί στη Γεωργία και θα ακ�λ�υ-
θήσει για τρεις ε!δ�μάδες τ�ν «δρ�μ�
τ�υ μεται�ύ», περνώντας απ� την
Aρμενία, τ� A�ερμπαϊτ�άν, τ� T�υρ-

κμενιστάν, τ� Oυ�μπεκιστάν, την Kιρ-
γισία και τ� Kα�ακστάν.

Στην πρωτεύ�υσα κάθε �ώρας, τα
πρ�ϊ�ντα κάθε εταιρίας θα εκτίθενται
στα πλαίσια της πρ�σπάθειας π�υ σκ�-
πεύει να �έρει σε άμεση επα�ή τ�υς
Eυρωπαί�υς επενδυτές με τ�υς �ικ�-
ν�μικ�ύς και π�λιτικ�ύς παράγ�ντες
των �ωρών αυτών. Oλη η απ�στ�λή
θα καλυ�θεί δημ�σι�γρα�ικά απ� ει-
δικ�ύς απεσταλμέν�υς Eυρωπαϊκών
Mέσων Eνημέρωσης και αναμένεται
με π�λλές ελπίδες απ� τις π�λιτικές
αρ�ές των �ωρών αυτών.

«Eίμαι πεπεισμέν�ς �τι η πραγματ�-
π�ίηση τ�υ πρ�γράμματ�ς αυτ�ύ θα
πρ�ωθήσει τ�σ� την πρ�σέγγιση των
λαών της Eυρώπης και της Kεντρικής
Aσίας �σ� και την ανάπτυη των σ�έ-
σεών τ�υς» �πως δήλωσε � Oυ�μπέκ�ς
πρ�εδρ�ς Iσλάμ Kαρίμω�. O «Δρ�μ�ς
τ�υ Mεται�ύ 2000» θα τελειώσει στη
Σαμαρκάνδη (Oυ�μπεκιστάν) με ένα
Διεθνές Συμπ�σι� Eπενδύσεων στις
24 και 25 I�υνί�υ 1996.

Στ� ευρωπαϊκ� αυτ� πρ�γραμμα θα
λά!�υν μέρ�ς και ελληνικές ιδιωτικές
επι�ειρήσεις μια και �ι �ώρες αυτές με
τ� έντ�ν� ελληνικ� τ�υς στ�ι�εί� (κυ-
ρίως στη Γεωργία και στην Aρμενία)
αλλά και με τα αγαθά τ�υς (πετρέλαι�
και �υσικ� αέρι� στ� A�ερμπαϊτ�άν
και στ� Kα�ακστάν) παρ�υσιά��υν ιδι-
αίτερ� ενδια�έρ�ν για τ�υς Eλληνες ε-
πενδυτές.

*  O κ. Aρεταί�ς εργά�εται στην Eυρωπαϊκή
Eνωση.

O «δρ�μ�ς τ�υ μετα&ι�ύ 2000»

Δυσκ�λίες αναμένεται να
δημι�υργήσει στις ελ-
ληνικές κατασκευαστι-

κές εταιρίες και τις επι�ειρή-
σεις π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται
σε άλλα κράτη-μέλη η Oδηγία
για την απ�σπαση των εργα-
��μένων, την �π�ία υι�θέτησε
πρ�σ�ατα τ� Συμ!�ύλι� K�ι-
νωνικών Yπ�θέσεων.

Oπως συμ�ώνησαν �ι υ-
π�υργ�ί Eργασίας, �ι εργα��-
μεν�ι π�υ απ�σπώνται σε άλ-
λ� κράτ�ς-μέλ�ς πρ�σωρινά,
για την εκτέλεση κάπ�ι�υ έρ-
γ�υ, θα πρέπει να αμεί!�νται

με τ� ίδι� ύψ�ς αμ�ι!ών και
να απ�λαμ!άν�υν τις ίδιες πα-
ρ��ές τα �π�ία ισ�ύ�υν στ�
κράτ�ς �π�υ �ιλ�εν�ύνται. H
είσωση της αμ�ι!ής πρέπει
να επέλθει τ� π�λύ ένα μήνα
μετά την απ�σπαση τ�υ εργα-
��μέν�υ.

H Oδηγία δεν καλύπτει
τ�υς αυτ�απασ��λ�ύμεν�υς
στ�ν κλάδ� της εμπ�ρικής
ναυτιλίας, τ�υς δημ�σι�γρά-
��υς, τ�υς �δηγ�ύς ��ρτηγών
και  άλλ�υς εργα��μέν�υς
π�υ δ�υλεύ�υν σε άλλη κ�ι-
ν�τική �ώρα πρ�σωρινά, αλλά
��ι με απ�σπαση.

H σ�ετική πρ�ταση Oδη-
γίας εί�ε πρ�καλέσει έντ�νες
δια�ωνίες μεταύ των κρα-
τών-μελών: στη μία πλευρά
!ρίσκ�νταν �ι �ώρες (Bρετα-
νία, Iρλανδία, Π�ρτ�γαλία,
Iσπανία, Eλλάδα) π�υ ήθελαν
να διατηρήσ�υν στα ίδια επί-
πεδα τις παρ��ές των εργα��-
μένων τ�υς ακ�μα και εκτ�ς
συν�ρων. Στ� άλλ� άκρ� ήταν
εκείν�ι (Γαλλία, Γερμανία,

Bέλγι�, Λ�υεμ!�ύργ�, Oλ-
λανδία) π�υ εέ�ρα�αν τ� ��-
!� �τι η παρ�υσία �θηνών ερ-
γατικών �εριών θα ρίει τ� ε-
πίπεδ� των παρ��ών.

Σημεί� αι�μής ήταν τ� �ρ�-
νικ� διάστημα απ� τ� �π�ί�
και πέρα θα πρέπει να ισ�ύει
τ� καθεστώς της �ώρας υπ�-
δ��ής για τ�υς κατώτατ�υς μι-
σθ�ύς και την ετήσια άδεια.

T� Συμ!�ύλι� συμ�ώνησε �τι
τ� δίκαι� της �ώρας πρ�έλευ-
σης των εργατών μπ�ρεί να ε-
ακ�λ�υθήσει να ισ�ύει για έ-
να μήνα, αλλά �σ�ι θέλ�υν
μπ�ρ�ύν να ε�αρμ�σ�υν τ�
δίκαι� της �ώρας υπ�δ��ής α-
π� την πρώτη στιγμή.

Tις επι�υλάεις τ�υ έ�ει εκ-
�ράσει επανειλημμένα � ΣEB
για τ� θέμα αυτ�. Θεωρεί �τι η

άμεση ε�αρμ�γή τ�υ δικαί�υ
της �ώρας υπ�δ��ής στ�υς α-
π�σπασθέντες εργα��μέν�υς
θα δημι�υργήσει ιδιαίτερα
πρ�!λήματα ανταγωνισμ�ύ
των επι�ειρήσεων των ασθε-
νέστερων κρατών-μελών ένα-
ντι των υπ�λ�ίπων, λ�γω τ�υ
υψηλ�τερ�υ κ�στ�υς μισθών
και λ�ιπών παρ��ών π�υ ι-
σ�ύει σε αυτά και λ�γω τ�υ
πρ�σθετ�υ υψηλ�ύ δι�ικητι-
κ�ύ κ�στ�υς τ� �π�ί� δημι-
�υργείται, ιδιαίτερα στις περι-
πτώσεις των !ρα�υ�ρ�νιων α-
π�σπάσεων. «Aυτή η ρύθμιση
μπ�ρεί να απ�!εί σε !άρ�ς
των Eλλήνων εργα��μένων,
στερώντας τ�υς τη δυνατ�τη-
τα εργασίας», επεσήμαινε �
ΣEB σε εισήγησή τ�υ πρ�ς
τ�ν υπ�υργ� Eργασίας πριν α-
π� τ� Συμ!�ύλι�. Eτσι, � ΣEB
�ητ�ύσε την επιμήκυνση τ�υ
�ρ�ν�υ ε�αρμ�γής τ�υ δικαί-
�υ της �ώρας πρ�έλευσης σε
τ�υλά�ιστ�ν τρεις μήνες. T�
αίτημα των τριών μηνών, �-
πως ήταν και η αρ�ική πρ�τα-
ση της K�μισι�ν, απ�ρρί�θη-
κε και έγινε δεκτ� τ� �ρι� τ�υ
εν�ς μην�ς.

Oπως απ��ασίστηκε, επί-
σης, στ� Συμ!�ύλι� , τα κρά-
τη-μέλη μπ�ρ�ύν να εαιρέ-
σ�υν απ� την ισ�ύ της Oδη-
γίας τις «μικρές υπεργ�λα-
!ίες», τ� μέγεθ�ς των �π�ίων
εναπ�κειται στα ίδια να καθ�-
ρίσ�υν. 

Eαίρεση ισ�ύει επίσης για
�ρισμένες κατηγ�ρίες !ι�μη-
�ανικών εργατών (assembly
and instalation work), για τις
�π�ίες η πρ�σαρμ�γή στ� κα-
θεστώς της �ώρας �ιλ�ενίας
πρέπει να γίνει εντ�ς �κτώ η-
μερών.

Eυρωπαϊκ�ί μισθ�ί για υπαλλήλ�υς
π�υ απ�σπώνται σε �ώρα της E.E.

Θα πρέπει να απ�λαμ!άν�υν τις ίδιες παρ��ές π�υ ισ�ύ�υν στ� κράτ�ς �π�υ �ιλ�εν�ύνται

Tης ΛHΔAΣ MΠOYZAΛH

Aνησυ�ία και στις Bρυ&έλλες
για την π�ρεία της �ικ�ν�μίας
O Eλληνας Eπίτρ�π�ς κ. Xρ. Παπ�υτσής μιλάει στην «K» για τ� κλίμα στην E.E. και στ� ΠAΣOK

Συνέντευ
η στην
EIPHNH XPYΣOΛ·PA

ΠPOΣEΓΓIΣEIΣ

T�υ EY. APETAIOY*
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