Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΖΩΗ - ΤΕΧΝΗ
Ημερομηνία: Κυριακή, 09-01-2011
Σελίδα: 11
Μέγεθος: 1087 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 16939
Επικοινωνία εντύπου: (210) 4808000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Η ζωήενόςαμφισβητία
επιφανούςσυγγραφέα

Αυτοβιογραφικό
το τελευταίοβιβλίοτουΚρίοτοφερΧίτσενς
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ΤουΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΥ*

πόπρώτοχέριtis ακρότητέετουκατά
των Κούρδων.Μια άλλητραυματική
εμπειρίαγι' αυτόνήλθεστη
δεκαετίατου '90,όταν είδε τον εθνικισμό
του Μιλόσεβιτε
να καταστρέφει
το Σεράγεβο,μία πόλησΰμβολο
Tns συνΰπαρξαδιαφορετικών
εθνοτήτων,πολιτισμώνκαι
Ο Πολωνόςσυγγραφέας
ΜάρεκΧουάσκο.
θρησκειών.
Τότετάσσεταιμεάλλους
προοδευτικοΰεαπό την Ευρώπη
και την Αμερικήυπέρ Tns επέμβασα
Tns Δύσα.

κανείεγτατίνα μα$ενδιαφέρει
n αυτοβιογραφία
ενόςδημοσιογράφου.
Στηνπερίπτωσητου
Κρίστοφερ
Χίτσενε,επιφανούεαρθρογράφου
του περιοδικού«Βάνιτι
Φερ»,πολυγραφότατου
συγγραφέα,
γνωστούκαιστηχώραααςγια τα βιβλία
τουυπέρTns Κύπρου
και τα επιστροφήε
Η11η Σεπτεμβρίου
τωνΜαρμάρων
τουΠαρθενώνα,
Οιτρομοκρατικέε
επιθέσει κατά
Tns Αμερικήεστις11/9/2001
TnsΑριστεράε,
αποτελούν
ενόςδιανοούμενου
πουμε τη στήριξητου πολέμου
ένα σημαδιακόγεγονόε-καμπή
cpftous
στοΙράκεξέπληξεκαιαποξένωσε
στηζωήτου.Γιαπολλού5
πολλούεφίλοα του, n προσωπική
του στηνΑριστερά,n υποστήριξή
διαδρομή
τουπαρουσιάζει
σίγουρα
τουnposτονπόλεμοτουMnousστο
ενδιαφέρον.
Ιράκήλθεσαν σοκ,ένα είδοςπροδοσίας
Γεννημένοε
στηνΑγγλίατο 1949,
τωνπροοδευτικών
ιδεών.Ο
εγκατεστημένοε
στηνΑμερικήαπό
i6iosαφιερώνειαρκετόχώροστοβιβλίο
το 1981,άθεοε,τροτσκιστήε
στανιάτα
τουγια να δικαιολογήσει,όχι
του,αντισυμβατικόε,
εικονοκλάστα,
πάντωε πειστικά, τη στάση του.
πουέβαλεστοστόχαστροτου
Μετάμία 20ετίαδιακόπτειτη συνεργασία
ΜΑΡΕΚ ΧΟΥΑΣΚΟ
τη ΜητέραΤερέζα,τον ΧένριΚίσινγκερ
τουμε τονΝέισονκαι συντάσσεται
χρυσήεΚαλιφόρνκν,Tns onoiasn θάλασσα
Εκείνοι που πυρπόλησαν το ρύζι
και τον ΜπιλΚλίντον,μια
μεtous νεοσυντηρητικούε
δενμυρίζει,oneosάλλωστεκαιτίποτα
μετ. Δημ. Χουλιαράκης
ζωήαμφισβητίαε,
δενέπαψεποτένα
στηνεκδίωξητουΣαντάμ,ακόμηκι
άλλοστηνπεριοχήκαιin χώραπαρά
προκαλεί.
αν δεν διαθέτειόπλαμαζικήεκαταστροφή5.εκδ. Μελάνι
μόνοότανείναιπια να πεθάνειoneos
Στονέο βιβλίοτου, πουγράφτηκε
Στοβιβλίοτου ο Χίτσεν5
λέειο πρωταγωνιστήε
ΤζέικομπΑντερσον.
πριν από την πρόσφατηπεριπέτεια
δεν διστάζεινα παραδεχθείtis αδυναμίες Της ΤΙΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙA
ΜετανάοτααπότηνΑνατολική
Ευρώπη
Tns υγείαετου,ότανχτυπήθηκε
του,ότιδενδιέθεσετοναπαιτούμενο
με ξενικήπροφορά, άνθρωποε
Στα είκοσι τρία τουχρόνια,ο ΜάρεκΧουάσκο
απόκαρκίνοτουοισοφάγου,
περιγράφει
χρόνοσταπαιδιάτουαπό
xeopisπατρίδα,xeopisθρησκεία,xeopis
tis αντιφάσειε
Tnsζωήςτου,
(1934-1969)
ήταντοείδωλοτα πολωνικήε
όνομα,αφούέχει αλλάξειτο δικότου,
δΰογάμουε,ότι έπινεκαι κάπνιζε
τη θερμήσχέσητου με τη μητέρα
πολύμέχριτη διάγνωσητουκαρκίνου,
νεολαίαε,με έργασκληρά,βίαια,με μοναδικότουεφόδιοτη δύναμητων
του,που αυτοκτόνησε
με τον φίλο
xeopis
όμωςαυτήn συνήθεια
ανατρεπτικάστον ρεαλισμόtous, χεριώντου.ΟΑντερσονέχειμίακαιμοναδική
Tns στηνΑθήνατο 1973,τη «σωστή»
να επηρεάσει
αρνηπκάτηνπένατου.
που ουδεμίασχέσηείχε με τον σοσιαλιστικό τρέλα,τοπέταγμα- πουείναισαν
σχέσητουμετονπατέρατου,αξιωματικό
ΟιαναφορέετουστοΚυπριακό
είναι
ρεαλισμό.Είναιμιααπόtis σημαντικότερεε
την αγκαλιάTns γυναίκαε,Tns 6uaisτου
τουβρετανικού
ναυτικού,
την
διάσπαρτεεσε διάφορασημείατου
νέες φωνέςπου εμφανίστηκαν
γυναίκαε,μετην οποίαδιατηρείμιασχέση
εβραϊκή καταγωγή του από την
βιβλίου,ενώ για τον πρόεδροΜακάριο
την εποχήTns πολωνικήεαποσιαλτνοποίησα,
κανιβαλική,αλλάκαι όλωντωνγυναικών
πλευράTns μητέραετου,την οποία
γράφειστη λεζάνταμκν φωτογραφία5,
πλάιotous πρεσβΰτεpous, πουτονπαρηγορούνγια την απουσία
ανακάλυψεπολλάχρόνιαμετάτον
ότι «ήτανο μόνο5ιερέas
τη «γενιάTns οργήε».Μαζίμε τον
ή και την παρουσία τα. Ο
Ο Κρίστοφερ Χίτσενς σε φωτογραφίααπόπρόσφατηεπίσκεψητου στην
θάνατοTns, γιατίn ίδιατην είχε αποκρύψει
πουσυμπάθησε».
Λείπουν
πάντων
σατιρικόΣλαβομίρΜρόζεκ,26χρόνων Αντερσονδενμπορείνα μηνπετά,όσο
Αθήνα.
επιμελώναπότην οικογένειά
οι αναφορέετουστηνυπόθεσητων
εκείνητην εποχή,μετη νομπελίστα
ποιήτρια
κι αν κοστίζειαυτόστονίδιοκαι στοα
Tns, «ώστενα ενσωματωθεί
ομαλά
Μαρμάρων
του Παρθενώνα,την επιστροφή
Βισουάβα
Σιμπόρσκα
καιπολλοΰε
στηβρετανικήκοινωνίακαινα
ρικανικήπρωτεύουσα,στη θέση
των οποίωνστηνΑθήνα
άλλουευψώνουντο ανάστημάtous ενάντια
προοδεύσει».
Περιγράφει
επίσα tis
πουκατείχεμέχριτονθάνατοτουο έχει υποστηρίξει
μεθέρμησε βιβλία,
στην γκριζάδατου κομμουνιστικού
Μίααπότις σημαντικότερες
μεγάλεεφιλίεςτου με τον ποιητή Γιατον πρόεδρο
0ρυλικό51.
Φ.Στόουν.
άρθρακαι ομιλίε5.
καθεστώτοε.
ΤζέυρνΦέντον,tous συγγραφείε Μακάριο,
ΗστάσητουυπέρTns ελευθερίαε ΓιατονΧίτσεν5
προέχειn 6iapiais
Οξανθόεκαι μακρυμάλλαΧουάσκο νέεςφωνέςπου
ο Χίτσενς
n προσήλωσησε αξίεε
ΜάρτινΕίμνκαιΣαλμάν
Ρουσντί,
και γράφειότι«ήταν
έκφρασα καικατάτουθρησκευτικού
αμφισβήτηση,
opeos,και μόνοoutos, μοναχογιόεδιαζευγμένων
εμφανίστηκαν
τηνεποχή
τη διάρρηξητωνσχέσεωντουμετον
φανατισμούδοκιμάζεταιτο
που αποκηρύσσουντον απολυταρχισμό
γονιώνκαιopepavos
απόπατέρα
της πολωνικής
ΝόαμΤσόμσκι,τον ΓκορΒιντάλκαι ο μόνοςιερέας
1989,ότανο αγιατολάχΧομεϊνίεκδίδει
απότα πέντετουχρόνια,πουδιαβάζει
και τον φανατισμό,είτε
tous «δυτικοΰε» αποσταλινοποίησης,
τον ΕντουαρντΣαΐντ,μετάtis τρομοκρατικέ5
τη «φατβά»εναντίοντουΣαλμάν αυτοίεκδηλώνονται
στομυαλόείτε
με ενθουσιασμό
πλάι
που
συμπάθησε».
επιθέσει oris11/9/2001
Ρουσντίγιατη δημοσίευση
των
στηνπολιτική.
Δενμετανιώνει
για
συγγραφείεπου εκείνητην εποχή μεταφράζονται,
και τον πόλεμοτουΙράκ.
δρόμουεμε tous εργάτε5,τα βράδια «Σατανικών
στίχων»και outos δεν το παρελθόνκαι το παρόντου και
είναιο αγαπημένοε
τωννέων.στουςπρεσβύτερους,
στηνΟξφόρδημε tous διανοοΰμεvous.
διστάζεινα υπερασπισθείδημόσια δεν χάνει ποτέτο θάρροεTns γνώμα
Φεύγειγια το Παρίσι.Τον συνεπαίρνει
τη
«γενιά
της
οργής».
Επαναστάτης με αιτία
Ηδημοσιογραφία
τονκερδίζει, τονφίλοτουσυγγραφέακαινα τον
του.Μπορείμερικέεφορέ5να
ο αέραςτα ελευθερίαε:
είναινέos,
Ηαγάπητουγια τη λογοτεχνίααναπτύσσεται
ότανμετακομίζειστοΛονδίνοστις κρύψειστοσπίτιτου.
διαφωνείκανεί5μαζίτου,αλλάδεν
copaios,τον αποκαλούν«Πολωνό άλλους.Toπέταγμα,μεταφοράTns δημιουργίαε,
στογυμνάσιο
καιγιατο αρχέςτης δεκαετία5του '70. ΤαξιδεύειΣταδιακάαλλάζειγνώμηκαι για μπορείνα του αρνηθείότι υπερασπίζεται ΤζέπρνΝτιν», είναι ταλαντούχοε,τα
συνδέειτον πρωταγωνιστή
τονΣαντάμΧουσεϊν.Ενώτο 1976επισκέπτεταιτην άποψήτουμε πάθοε,
κείμενάτου εκδίδονταικαι τουαποφέρουν
με τον Χουάσκο,πουδενμπορούσενα
ποτόστηνΟξφόρδη.
Ανήκεικαιoutos
απτόητοεσεόλατα θερμάσημεία
χρήματα,το γαλλικόπεριοδη<ό ζήσειπαράμόνομε τοντρόποπουζούσε,
στηγενιά του '68με tis διαδηλώσει του κόσμουκαι τον Οκτώβριο
τη Βαγδάτηκαιεπαινεί μπρίοκαι ευγλωττία.
κατάτουπολέμουτου Βιετνάμ,
του1981έρχεταιστηΝέαΥόρκηeos τον ηγέτητουΙράκ(osκοσμικόσοσιαλιστή,
«Εξπρέε»
τον κάνειπρωτοσέλιδο.
Ταξιδεύει xeopisόρια,πληγώνονταετον εαυτό
* Οκ. ΑχιλλέαςΠαπαροένος
διηύθυνεγια
ιιέλοςTns ΣοσιαλιστιιανΔιε0νού5,
συνεργάτατουαριστερούπεριοδικού
πουυποσχόταννα μετατρέψει
σε όλο τον κόσμο,καταλήγει τουκαιtous άλλοα,ανεπανόρθωτα.
ένας«επαναστάταμε αιτία».
«Νέισον».
Το 1982μετακομίζει
το Ιράκσ' ένα προοδευτικό πολλάχρόνιατο γραφείοΤύπουτης ελληνικής
στηνΑμερηαϊ,κάνειπάνταδουλειέετου Κάθεπτήση,κάθεδύσκολημανούβρα
πρεσβείαςστηνΟυάσιγκτον,
όπουγνώρισε
Σταφοιτητικάτουχρόνιαζειμιαδιπλήμόνιμαστην Ουάσιγκτον
os ανταποκριτής
μοντέλογια τη ΜέσηΑνατολή,το
ποδαριούαλλάκαι σινεμά,οι γυναίκεε και ένα έργοτέχνα. Μετρημένοστον
τον συγγραφέα.
ζωή,παλεύοντα5
τη μέραστοα
τουπεριοδικούστηναμε¬ 1990στοβόρειοΙράκδιαπιστώνει
α¬
παντούτονλατρεύουν.Εξαιτίαεtous n πόντο,σαντο ανά χείραεκείμενο,που
tis μυρωδιέε
Tns
καριέρατουeosσεναριογράφου
θα είναι οι λέξεντουαναδίδουν
πολύσύντομη:τα φτιάχνειακόμακαιμε βενζίνα καιτουχώματοε,πουοι ιστοpies
τα κορίτσιατων αφεντικώντου.
του μένουνανοιχτέε,γεμάτεεόχι
απλάκενά,αλλάτρΰπεεσαρκοβόρε5,
και
Μια ζωή νοσταλγός
καταπίνουνtous ρημαγμένοα χαρακτήρεε,
Η πολωνικήκυβέρνησητον έχει καταδικάσει γυναίκεεστείρεεκαι παραλογισμένεε,
ωνμαθητήτου Οργουελπου
άντρεεπουτρελαίνονταικαι
αρνείταιτον ανθρωπισμότου κομμουνισμού.
αυτοκτονούν,καρφώνονταετα αεροπλάνα
στοχώμα.Βαθιάσυμβολικήn αφήγηση
Ο Χουάσκοκάνει τη ζωή του
πρώτηύλη Tns τέχνα του. Καμιάκατάχρηση, καιο πρωταγωνκπίν,
πάνταματωμένοε,
ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΓΚΑΛΟΣ
τσερ,ο Κολ,ο Μιτεράν,ο Γκένσερ, τη<όένστικτοαλλάκαιεμπειρίαaxis
θΰτα καιθύμα,πλάνα καιανέστιοε,
λιτικάκαιεργασιακάεπίπεδα,να αναπτύξω
καμιάυπερβολήδεν είναιαρκετή.
Με τον Ανδρέα στην Ευρώπη
για τον Παπανδρέουμια κ.ά.),καθώνκαιoris θέσενTnsΕλλά6as
ενδοκοινοτικέε
διαπραγματεύσειε.
συνεχίζει
έωςότουσκοτώσει
πια
Καινοσταλγείτη χώρατου:outos
εκδ. Πατάκη,2010
σε
κρίσιμα
ζητήματα
(π.χ.
τα
τρυφερότητα,κατανόησηκαι συναισθηματική
Αξίζει,ακόμη, να σημειωθείότι
που ήθελενα φύγειαπό την Πολωνία, τον ίδιοτου τον εαυτό.
αφοσίωσησαναυτή Koivcovuaisαλληλεγγύα)σε κορυφαία
διάφορε5ιστοριούλεεστα κεφάλαια
τώραθα την ονειρεύεταιμιαζωή.Μια
Αυτοκαταστροφικό
ΓΙΩΡΓΟΥ
Λ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ*
Του
του βιβλίουείναι ιδιαίτερα
που αισθάνθηκακαι την αισθάνομαι κοινοτικάόργαναδιαμόρφωσα
σύντομηζωή:αλκοολιι«ν,
έγκλεισκνγια
καθώναποκαλύπτουν
ακόμακαισήμερα,μπορείνα εξηγηθεί
τωνευρωπαϊκώνπολιτικώναλλάχαριτωμένεε,
μεγάλαχρονικάδιαστήματασε ψυχιατρεία,
Προφητικό,έντονααυτοβιογραφικό
Ο ΘεόδωροςΠάγκαλος είναιένα5από
s στοιχείατων προσωπικοτήτων
μόνο χάρη στη μαγική
καιστουςδικούs τουχειρισμού
κάποιων
ενοχικόεαπέναντιστοα 6iko0s το μυθιστόρηματου Χουάσκοδεν μιλά
tous mo χαρισματηαχν
αλλάκαιουσιώδες
προσωπικότητα
αυτούτουσπάνιου eos αρμοδίου υφυπουργούή υπουργού σημαντικώνΕυρωπαίωνηγετών. του και tous αναγνώστεετου στη γενέθλιαγιατο Βιετνάμ,αλλάγια avepcimous
σύγχρονοαΕλληνε5πολιτικού5
ανθρώπουμε τα σαγηνευτικάελαττώματάΕξωτερικώνσε σειράευρωπαϊκών
Ενατέτοιοπαράδειγμαείναι
γη, θααυτοκτονήσει
στατριάντα που καταστρέφουντη ζωή όπ&νοι
n αποκάλυψηTns αντιπάθεκνπου
και ίσωνο povos με πρωταγωνιστικό του και την απαστράπτουσα ζητημάτων
(η.χ.στηνκρίσιμη
πέντε του χρόνια.EvasΠολωνόεμπιτ στρατιώτε5στοΒιετνάμ,μέσαtous και
ρόλοσε πολλέςαπόtis κυβερνήσει δυνατότητάτου να πείθει
έκτακτησύνοδοKopucpfisγια έτρεφεn Θάτσερnpos τον Παπανδρέου, που είχε πολλάπερισσότερανα αντιπαλέψει
γύρωtous, σε μιαχώρασακατεμένων,
otis
τουΠΑΣΟΚ,
ανεξαρτήτων καινα αλλάζειτονκόσμογύρωτου». τα ΜεσογειακάΠρογράμματα
τον οποίο,μάλιστα,κάποτε
απόtous Αμερικανούε,
ένα5καταραμένοε
καρτερικώνανθρώπων,πουδενξέρουν
τουovopaTos τουηγέτητου.Λαιον
ΟΠάγκαλθ5
στοολιγοσέλιδο,
καλογραμμένο
29 - 30 Μαρτίου1985,όπου αντικατέστησε
κατηγόρησεότι ηχογραφούσε
κρυφά
ανδρεκνTns ηδονήε,πουθα ωστόσο«πραγματικά
τι σημαίνεινα είσαι
eosnpos την απήχησήτου otous απλοΰ5
tous
Tns
πόνημάτουαφηγείται
τον αποχωρήσαντα
ττεσυνομιλίεε κατάτη διάρκεια
περάσειστην ιστορία λογοτεχνίαε
νεκρόε»,σε μιαχώραγεμάτηοργή
xcopas
Tns
tis
Tns
πολίτεεαυτήςτης
αλλά
Ελληνα πρωθυπουργό,στις δύο
συνόδουκορυφήε E.E.σε
eosμιααπό πιοαυθεντικέεφωνέε
και σκόνηόπουντόπιοι και ξένοι παραδέρνουν
συνάμακαιεκσυγχρονιστήε
(λόγω
Προεδρίεε
τα E.E.tis οποίεεn Ελλάδαμαγνητόφωνοπουυποψιαζότανότι
νεότερα πολωνικήελογοτεχνίαε.
ανάμεσαστηνενοχήκαιτη
και έργω),με χιούμορκαι αυτοσαρκασμό
επιτυχώνδιεκπεραίωσε
το 1988 ο Ελληναεπρωθυπουργό5
έκρυβε
Εκδομένο
μετάτονθάνατοτου,το κύκνειο
λύτρωση,το βίωμαTns Δύσα και την
ΟΜιτεράνζήτησε,
(χαρίσματαπροσωπικόTnras
και το 1994,αντίστοιχα,κ.λπ.).
σε τσαντάκιπου είχε πάνταμαζί
άσματου είναι n ιστορίαTns αποτυχίας
επιθυμίαTns Ανατολή5.
Διότιο Αντερσον
πουκατάκανόναδιακρίνουν το1988,
Απ' όλα τα προηγούμεναμαθαίνουμε
του.Τότε,εκείνο5χαμογέλασε
και
τουκαιμαζίn ιστορίαTns άλλα ψάχνειm δικήτουΙερουσαλήμ:
«Αν
να
περάσει
δέκα
tous ευφυείεανθρώποαανάτην υφήλιο
ότι n διαπραγμάτευση
στην Tns απάντησεότι τόσοτο εν λόγω
Αμερτκήε
τονκαιρότουπολέμουστο όμω5σεκυνηγάεικάποιομέρο5[...]τότε
χειμωνιάτικες
μέρες
και δεν αποτελούναποκλειστικά
E.E.είναισυχνάένα σκληρόδούναι τσαντάκιόσο και το περιεχόμενο
Βιετνάμ,ότανοιΑμερη<ανοί
στρατιώτεε είσαιχαμένοε.Γιατίτο μέρο5πάντα
μόνοςτουστηνπεδιάδα καιλαβείνείτεμεταξύομάδωνκρατών-μελών
αγγλικέ5πνευματικέεαρετές),
του,δηλαδήοι πίπεςκαι ο Kanvos,
καταδίκαζανσε θάνατοχωριάολόκληραθα σε φτάνει.Κιαν δεν σε φτάσει,τότε
μεαξιοπρόσεκτη
παιδείακαισημαντική
είναιόλαtous Dunhillκαιτα είχεαγοράσει
είτε και μεταξύμεμονωμένων
πυρπολώντα5
το ρύζικαι οι νεαροί
γυρίζειεpovosσου εκεί για να πεθάνει.»
τουΑργούς,διότι
κρατών-μελώνTns (μεισορροπίεε στοΛονδίνο!
εμπειρίαστονχειρισμότων
Αμερικανοίλιποτακτούσαν
μετ' ευχαριστήσεωε.Σαντον Χουάσκο.Πουπέθανε
ναγράφειένα
κυβερνητηαον
υποθέσεων
(κυρίων
σε σκεπτόταν
πουμπορείνα μεταβληθούνΠιο συγκινητικόκαι μάλλονάγνωστο
Γύρωαπότην πίσταμκν επαρχιακήε
στοΒισμπάντεν,
μακριάαπότην Πολωνία,
τρόποαπρόβλεπτοανά
συμβάνείναιότιο Μιτεράν,
θέματαεξωτερικήε
πολιτιιανκατ,ακόμη
αερολέσχα, ο Χουάσκο
στην οποία ανήκε ψυχήτε και
βιβλίογια τουςΑτρείδες. πάσακατά
mo ειδικά,σε ζητήματαπουαφορούν
στιγμή),και ότιαπαιτείταιαντοχή
άνθρωπο5με κλασικήπαιδεία,ζήτησε, σκιαγραφείμιαδιαφορετηαϊ
εηώναTns σώματι.
otis ασκούμενε5
στηλειτουργίαTns E.E.). ιστορίεεπουξεκινούναπότοντρόπο
ψυχολογία
το 1988,να περάσειδέκαχειμωνιάτικε5
μέρε5χιόνοςτουστηνπεδιάδα
Στο παρόν βιβλίοδιηγείταικάποιε5γνωριμίαε
τουμετονΑνδρέαΠαπανδρέου,
πιέσει, καθιίνκαι στηνεσκεμμένη
αναμνήσειετου από τη μακρόχρονη το πέρασμα του από ενίοτεχρονικήπαράτασητων διαπραγματεύσεων,
του Αμγουεδιότι,oncosαποκάλυψε
στον Πάγκαλοστη συνάντηση
πολιτικήτουσταδιοδρομία
διάφορε5
υπουργικέεθέσειεεπίκυβερνήσεων
με σκοπόακόμη
και τη σωματικήεξάντλησηκάποιου
κορυφήεTns Κέρκυραε(24
οι οποίεε,ενώδενσυνιστούναυτοβιογραφία, ΠΑΣΟΚ,την υποψηφιότητά
σκεπτόταννα γράψει
παρουσιάζονται
εδώ,
του για τον ΔήμοΑθηναίων απότον«αντισυμβαλλόμενο».
To - 25/6/1994),
Σΐυν uotcpiopd
του Εθνικισμού
πρώτον,γιανα μείνουν(δηλαδήνα
ένα βιβλίογια tous Ατρείδε5και ήθελε
το 1994,την ευφυήκαι τολμηρήβέτοπρέπει,επίσα, να ασκείταικάποιες
να ζήσειγιαλίγομέσαστοντόπο
υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένε5),πολιτικήσύλληψήτουνα μετατρέψει φορέςγια την παραγωγήαποτελέσματοε,
και, δεύτερον,για να τακτοποιήσει σε ευρωπαϊκόζήτηματο Κυπριακό
παράτονκίνδυνοτα
καιτηνΦύσηπουεκείνοικάποτε
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΚΑΙΕΛΛΑΔΑ
απομόνωσα (βλ. το κεφάλαιο έζησαν.
-αυτό είναι το ρήμα που
πρόβλημακαι να δημιουργήσει
CTHMCTA-ΧΟΤΛΑ
ΕΠΟΧΗ
χρησιμοποιεί-τη σχέση του με
έτσι την ανύπαρκτηέωντότε «Γκρεμίζοντα5
τη στρατηγικήτου
Ενκατακλείδι,ο Πάγκαλοεέγραψε
"καλού"παιδιού»),πλην όμωνοφείλειένα ευχάριστοαλλάσυνάμακαι
τον ΑνδρέαΠαπανδρέου,n οποία
προοπτικήTns ένταξα Tns Κύπρου
ΣταύροςΤζίμας Umi.iVv
ο ασκώντούτονα έχει συναίσθηση
χρήσιμοβιβλίο,που διαβάζεταιαδεν αναπτύχθηκεμέσα από μια
στηνΕυρωπαϊκή
Ενωση,κ.λπ.
Αλίξης
Παααχιλάς
προσωπική
φιλία,αλλάμέσααπότν
Ιδιαίτερηέμφασηδίνεταιστηνπαρουσίαση πότεn χρήσητουμπορεί
Εναt« levis κηοριας ιουauicntnCrviMiotoowu
ina
συνεργασίεεπου περιγράφει.Και
περιστατικώνπου αφορούν
να μεταβληθείσε κατάχρηση.Η ισορροπία
npaofaranuapiujuaιουduyipaffavwra ορομαπκα
γεγονότα
είναι δικηγόρος
αυτή είναι λεπτήκαι για * Οκ. Γ.Λ. Ευαγγελόπουλος
συμπληρώνει:
«Πώντώραέγινεδυνατό, την ευρωπαϊκήπολιτικήσκηνή
αιη μτΓιχΟμυουβπιιΓΙ
U#owu
- πολιτικόςεπιστήμων.
(μεπρωταγωνιστέεόπωνn Θά¬ την τήρησήTns απαιτούνταιπολιμένονκνπάντασεκαθαράπο¬
0α διερωτηθεί
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