
To 2019 είναι έτος συνεχών εκλογικών αναµε-
τρήσεων. Ευρωεκλογές, εκλογές για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, εθνικές εκλογές. Η χαρά του επι-
κοινωνιολόγου! ∆όκτωρος ή µη… Με ή χωρίς ει-
σαγωγικά…

Κάθε λογής υποψήφιοι αναζητούν τον κατάλληλο
άνθρωπο που -υποτίθεται– θα τους πάρει από το
χεράκι και θα τους οδηγήσει στην «καρέκλα».
Όποια κι αν είναι αυτή… Του ευρωβουλευτή, του
βουλευτή, του δηµάρχου, του περιφερειακού ή του
δηµοτικού συµβούλου. 

Κάνουν λάθος οι υποψήφιοι που χρησιµοποιούν ε-
πικοινωνιολόγους; Φυσικά όχι! Ακόµη και ο πλέον
πετυχηµένος πολιτικός χρειάζεται έναν επαγγελ-
µατία που θα του φτιάξει µια στρατηγική, που θα
βάλει σε τάξη πεπραγµένα και ιδέες ώστε να φτά-
σουν πιο εύκολα στους ψηφοφόρους. Που, εν τέλει,
θα οργανώσει την καµπάνια του µε τέτοιο τρόπο, ώ-
στε να το µήνυµά του πολιτικού να φτάσει πιο εύκο-
λα στον πολίτη που θα κληθεί να αποφασίσει ποιον
θα εµπιστευθεί και ποιον όχι…

Τα προβλήµατα ξεκινούν όταν οι υποψήφιοι πι-
στέψουν πως η επικοινωνία αρκεί για να τους οδη-
γήσει στην επιτυχία. Πως είναι πάνω και πέρα από
την πολιτική, τον πολιτικό λόγο, τις ιδέες, την προ-
σωπικότητα, το ήθος του υποψηφίου. Και -πι-
στέψτε µε!- αυτό αποτελεί τον κανόνα στις µέρες
µας. Η πλειοψηφία όσων ασχολούνται µε τα κοινά
πιστεύουν πως συνιστούν πολιτική η καθηµερινή
προβολή στα ΜΜΕ µέσα από φωτογραφίες και βί-
ντεο, η µετάδοση σε livestreaming µιας συγκέ-
ντρωσης µε πολύ κόσµο –«µπούγιο», όπως λέµε-
η υπερπροβολή στα social media, ο αριθµός των
likes στο facebook. 

Η προβολή και η επικοινωνία έχουν επισκιάσει
τα πάντα.

Oυσιαστικά έχουν αντικαταστήσει την ίδια την πο-
λιτική. Η οποία, σε κάθε νέα εκλογική αναµέτρηση,
µπαίνει όλο και περισσότερο στη γωνία. Με συνέ-
πειες καταστροφικές, όπως αποδεικνύει η σκληρή
καθηµερινότητα του Έλληνα πολίτη.

Αν πάµε για φαγητό σε κάποιο ατµοσφαιρικό ε-
στιατόριο και µας σερβίρουν µε άψογο τρόπο τέ-
λεια, σε εµφάνιση, πιάτα αλλά µε εµφανή προβλή-
µατα στη γεύση και στην ποιότητα του φαγητού,
το πιθανότερο είναι πως δεν θα ξαναπατήσουµε
το πόδι µας εκεί. Γιατί καλή είναι η ατµόσφαιρα
και το όµορφο περιτύλιγµα, αλλά εµείς να φάµε
καλά θέλαµε. Τίποτε άλλο…

Η επικοινωνία, λοιπόν, είναι η ατµόσφαιρα. Το
περιτύλιγµα. O τρόπος που σερβίρεται η πολιτική.
∆εν µπορείς να παρουσιάσεις µόνο περιτύλιγµα
και καθόλου φαγητό! ∆εν παράγει πολιτική η επι-
κοινωνία, δεν είναι η δουλειά της κάτι τέτοιο.
Άλλωστε αν ένας πολιτικός δεν είναι σε θέσει να
αρθρώσει πολιτικό λόγο, να «γεννήσει» ιδέες, να
αναλάβει πρωτοβουλίες, να εργαστεί σκληρά γι΄
αυτές, προτιµότερο είναι να ασχοληθεί µε κάτι
άλλο κι όχι µε την πολιτική.

Το µοντέλο της πολιτικής χωρίς πολιτική ήρθε η
ώρα να χρεοκοπήσει. Και η «επικοινωνία» να πάρει
-επιτέλους!- τη σωστή της διάσταση.
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Ίδρυµα Βασίλη 
και Ελίζας 
Γουλανδρή.
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Ο ανδριώτης Πρό-
εδρος της Ενώσεως
Συντακτών Ηµερη-
σίων Εφηµερίδων
Αθηνών που άφησε
εποχή.
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¡.√.∞.
Στην πρόκριση

για την εθνική ο-
µάδα Optimist
και Laser 4.7
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Το πολύτιµο
Υγρό
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∏ µÔÙ·ÓÈÎfi˜
ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
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∆Ô ·Ó·‰ÚÔÌÈÎfi ·ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ¡Ù›ÎÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·Ó ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÊfiÚÔ ÌÓ‹ÌË˜ ÛÙÔÓ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ˙ˆ-
ÁÚ¿ÊÔ ÙË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â› ÌÈÛfi Î·È Ï¤ÔÓ ·ÈÒÓ· ‰È¤ÚÂ„Â ÛÙÔ ÂÈÎ·ÛÙÈÎfi Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎfi ÚÔÛÎ‹ÓÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈ-
Ô‡ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· µ&∂ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, ÛÙËÓ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· ‰È·ÚÎ¤ÛÂÈ
·fi 30 πÔ˘Ó›Ô˘ – 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019 ÌÂ Ù›ÙÏÔ: ∞ÓÂÈÎÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ¶·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·. 

°ÈÔ˜ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ µ˘˙¿ÓÙÈÔ˘ Ô ¡Ù›ÎÔ˜ (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜) ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎÂ Û’ ¤Ó· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂËÚ¤-
·ÛÂ ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ (ÙÈ˜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘) ÙÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜. ™Â ËÏÈÎ›· 16 Â-
ÙÒÓ ¤ÁÈÓÂ ‰ÂÎÙfi˜ ÛÙËÓ ∞™∫∆. 

∆ÔÓ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1945, ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎÂ ÛÙÔÓ ÂÎ·ÙÚÈÛÌfi ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ‡ÁÂÈ ÙË ‰›ÓË ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔÎÙfiÓÔ˘ ÂÌÊ˘ÏÈ·ÎÔ‡ ‰È-
¯·ÛÌÔ‡. ◊Ù·Ó Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ª·Ù·Úfi· Ô˘ ÔÈ ‰˘Ô ÊÈÏ¤ÏÏËÓÂ˜
ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Octave Merlier Î·È Roger Milliex ÌÂ ˘ÔÙÚÔÊ›· ÙË˜ Á·ÏÏÈÎ‹˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔÓ ‰Úfi-
ÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ÛÎ¤„Ë˜. 

™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ô˘ ¤ÌÂÏÏÂ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ¿ÏÏË ÙÔ˘ ·ÙÚ›‰·, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÓÒÚÈÛÂ ÙËÓ ı·ÏˆÚ‹ Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÛÙÔ ÊÈ-
ÏfiÍÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË °·Ï¿ÓË. ™‡ÓÙÔÌ· Û˘Ó‰¤ıËÎÂ ÌÂ ÊÈÏ›· ÌÂ ÙÔÓ Alberto Giacometti Î·È ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂ
Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜ fiˆ˜ ÙÔÓ P. Soulage, S. Poliakoff, Vieira da Silva Î·È
¿ÏÏÔ˘˜.

∫·Ù¿ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÚÂÈ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎÔ› Î‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘: 1) ∏ ·Ê·ÈÚÂÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ë ÔÔ›·
‰È‹ÚÎËÛÂ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1972 Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ ÌÂ ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌÈÎ‹

¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Galliera. (1945 – 1972) 2) ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ Ì·˘Úfi·ÛÚˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÛÂ ¯·ÚÙ› Ù· ÔÔ›· Â-
ÁÎˆÌ›·ÛÂ ÌÂ ¤Ó· ÂÌ‚ÚÈı¤˜ Î·È ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfi ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Michel Foucault. (1972 – 1981) 3) ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜
ÙˆÓ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Û˘Óı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ ·fi ÙÔ 1981 Î·È ‰È‹ÚÎÂÛÂ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ÂÎı¤ÛÂˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜. (1981 – 2007).

ŒÚÁ· ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÔ˘ÛÂ›ˆÓ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜. ∏ °·ÏÏÈÎ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÔ-
ÓÙ·˜ Ó· ÂÍ¿ÚÂÈ ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ıÂˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙË˜ École de
Paris ÙÔÓ Ù›ÌËÛÂ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ˘„ËÏ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ fiˆ˜ ÙÔ˘ πfiÙË ÙË˜ §ÂÁÂÒÓ·˜ ÙË˜ ∆ÈÌ‹˜ (Chevalier de
la Légion d’Honneur) Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ πfiÙË ∆Â¯ÓÒÓ Î·È °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ (Officier des Arts et des Lettres).

ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓË˜ ∆¤¯ÓË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘ ÌÂ ¡Ù›ÎÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ 

«H ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ·Á¿Ë˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙË˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ÙË˜
ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙË˜ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙË˜
∞Ó‰ÚÔ˘, ÙfiÔ ÙË˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜. 

∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙË˜ ŒÏÏË˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙË ‚¿ÛË ÙË˜ Ê˘ÙÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘
Herbarium ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÂÓfi˜ Û˘ÏÏ¤ÎÙË Û˘-
Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, ÛÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹, ÛÙËÓ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÛÙ· ˘-
ÔÌÓËÌ·ÙÈÛÌ¤Ó· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÏÏ¤ÁÂÈ, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ì›· ¿ÚÈÛÙË ‚¿ÛË
ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·, Î·È Ë ŒÏÏË Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂÙ·-
Í‡ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·›ˆÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ ‚ÔÙ·ÓÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘, ÙÔ
1964, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¤‰ˆÛÂ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜. OÈ
ÚÒÙÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ‹Ù·Ó Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ µÔÙ·ÓÈÎ‹˜ Karl Heinz H.

Rechinger (1906-2001) ÙÔ˘ µÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡
ªÔ˘ÛÂ›Ô˘, Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Peter Davis (1918-1992) ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘. ªÂ ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹-
ıËÎÂ Î·È ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎÂ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ˘fi ÙËÓ ŒÏÏË ™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ô˘, Ô˘ ·Ó¤Ï·-
‚Â, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÁÂˆ-
ÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
Î·È ∏Â›ÚÔ˘, ·’ fiÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙÔÈ¯Â›· ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ¿. OÈ ·ÔÛÙÔÏ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÏ˘‹-
ÌÂÚÂ˜ Î·È ··ÈÙÔ‡Û·Ó Û˘¯Ó¿ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜. 

«….∏ ‚ÔÙ·ÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÏ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ·ÏÏ¿ Û˘Á¯Úfi-
Óˆ˜ Î·È ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË», Ï¤ÂÈ ÛÂ ÎÂ›ÌÂÓfi ÙË˜ Ë ŒÏÏË ™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ô˘ Î·È Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ:

Με σεµνότητα, σοβαρότητα, συγκίνηση, δωρικότητα, που αρµόζει σε µοναστήρι αλλά και
διακριτική πολυτέλεια που συνδυάζεται στην Ι.Μ. Αγίας Ειρήνης στα Αποίκια εγκαινιάστη-
κε το Σάββατο 6.4.2019, η Μόνιµη Έκθεση: «Έλλη Σταµατιάδου Έργα και Ηµέρες. Η Χλω-
ρίδα της Άνδρου», από τον επίτιµο Πρόεδρο του Σ.τ.Ε. κ. Παναγιώτη Πικραµένο και την
κ. Φαλή Βογιατζάκη Πρόεδρο ∆. Σ. του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

(Συνέχεια στη σελ. 12) ☞




