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Η τέχνη του Vincent van Gogh
«Η τέχνη είναι τόσο πλούσια, εάν κάποιοσ µπορεί
απλώσ να θυµάται όσα έχει
δει, δεν θα παραλείψει ποτέ
να τρέφει τισ σκέψεισ του
και δεν θα είναι πια πραγµατικά µόνοσ, ποτέ µόνοσ.»
Vincent van Gogh
Η ζωγραφική του Vincent
van Gogh δεν είναι µόνο
ζωγραφική. Είναι ένα
πραγµατικό σύµπαν. ∆ιότι
η τέχνη του Vincent δεν
είναι απλώσ ένασ τρόποσ
να δεισ τον κόσµο. Είναι ο
κόσµοσ ο ίδιοσ. Από εδώ
µέχρι του σηµείου να πούµε
ότι εκφράζει κυριολεκτικά
τη νοόσφαιρα του καλλιτέχνη, είναι ένα βήµα που
διστάζουµε να κάνουµε. Όχι
από φόβο µήπωσ προδώσουµε τη σκέψη του ή λόγω
του ό,τι δεν γνωρίζουµε
πλήρωσ το έργο, αλλά
πολύ απλά επειδή αυτό το
σύµπαν δεν είναι περιορισµένο έστω και αν είναι
ορισµένο. Όλοι οι πίνακεσ
αναδίδουν µια ατµόσφαιρα
όπου η οικειότητα είναι µια
απτή πραγµατικότητα. Ο

Vincent δεν προσπαθεί να
αποκρύψει τισ ανασφάλειέσ
του ή ακόµη τισ σκέψεισ
του. Σκιαγραφεί το ανείπωτο γιατί δεν µπορεί να κάνει
αλλιώσ. ∆ιαφορετικά δεν θα
µπορούσε να υπάρχει. Το
σύµπαν του δεν είναι κοινωνικό όπωσ θα το ήθελαν
µερικοί. Συσχετίζεται άµεσα
µε τη φύση. ∆εν υπάρχει
αυτό το αφόρητο φιλτράρισµα το οποίο απορρίπτει
ο Leonardo da Vinci. Ο
Vincent µάσ αφήνει ν’ ανακαλύψουµε τον εσωτερικό
του κόσµο. Εάν εξετάζουµε
µόνο τα πορτραίτα, αυτή η
ιδέα θα µπορούσε να φανεί
κοινότοπη. Όµωσ ισχύει
επίσησ και για τα τοπία του,
τα οποία δεν είναι αναγκαστικά τόσο γνωστά όσο τα
άλλα έργα. Όµωσ, η µελέτη
των τοπίων µάσ επιτρέπει
να αποκρυπτογραφούµε όχι
µόνο τα νοητικά σχήµατα
που διέπουν την τέχνη
του Vincent, αλλά επίσησ
την αντίληψή του για τον
κόσµο ή µάλλον τον κόσµο
τησ αντίληψήσ του. ∆ιότι
η τέχνη του Vincent είναι,

προπαντόσ, αυτό. Ο εξωτερικόσ κόσµοσ είναι απλώσ
ένα πρόσχηµα, ειλικρινέσ
και όχι κακήσ πρόθεσησ, για
να εξετάζουµε το βάθοσ του
εσωτερικού του κόσµου.
Είναι γι’ αυτόν το λόγο

που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη φράση
«εσωτερικά τοπία» για να
αποδώσουµε ένα από τα
βαθύτερα νοητικά σχήµατα
του Vincent. Αυτό εξηγεί,
µεταξύ άλλων, την επιλογή

των χρωµάτων που µασ
αποκαλύπτει περισσότερο την ψυχοσύνθεση του
Vincent τη στιγµή που ζωγραφίζει έναν πίνακα, παρά
τη δήθεν αντικειµενική
εξωτερική πραγµατικότητα.
Είναι µε αυτή την έννοια
που η ζωγραφική του
Vincent είναι νοητική. ∆εν
πρόκειται περί αντίφασησ
µε την ιδέα τησ ευαισθησίασ γιατί αυτό δεν θα είχε
νόηµα. Κατά τον Vincent,
το νοητικό και η ευαισθησία
είναι άρρηκτα συνδεδεµένα
µέχρι σηµείου να θεωρείται
παράλογο να προσπαθούµε
να τα διαχωρίσουµε. Αυτή
η δυσκολία αναµφίβολα
εξηγεί την αργοπορηµένη
κατανόηση του έργου του
από τισ κοινωνίεσ που
διαδέχθηκαν τη δική του
όπου έπρεπε να πεθάνει
µέσα στην άγνοια και την
αδιαφορία. Ο Vincent µε
ευκολία χαρακτηρίστηκε
ψυχασθενήσ, ενώ αν ήταν
πραγµατικά ασθενήσ, αυτό
οφειλόταν µόνο και µόνο
στην κοινωνία. Άρα, αν
όντωσ επιθυµούµε να τον
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θεωρούµε ωσ ασθενή, θα
ήταν προτιµότερο να τον
αποκαλούµε ασθενή τησ
κοινωνίασ. Ωστόσο η τέχνη
του Vincent δεν πρέπει
καθόλου να ερµηνεύεται ωσ
υπεκφυγή, αλλά ωσ η θυσία
ενόσ ανθρώπου αναµφισβήτητα πολύ ανθρώπινου για
την κοινωνία που τον είδε
να γεννιέται και που έπρεπε
να τον δει να πεθαίνει.
Ο κ. Νίκοσ Λυγερόσ είναι
στρατηγικόσ σύµβουλοσ

Τα τρακτέρ στουσ δρόμουσ...η κυβέρνηση πουθενά!
Εδώ και πέντε χρόνια
οι αγρότεσ περιµένουν
µάταια τον κ. Καραµανλή να
τηρήσει έστω και µία από
τισ προεκλογικέσ υποσχέσεισ του. Πέντε χρόνια
περιµένουν να τον δουν να
διαπραγµατεύεται ο ίδιοσ
(όπωσ είχε υποσχεθεί) στισ
Βρυξέλλεσ για τα συµφέροντα τουσ και να δροµολογεί
µια πολιτική µε στόχο την
αναβάθµιση τησ υπαίθρου
και την στήριξη του αγροτικού εισοδήµατοσ. Πέντε
χρόνια περιµένουν να δουν
τισ γενναίεσ αυξήσεισ που
είχε υποσχεθεί στισ συντάξεισ του ΟΓΑ και την αύξηση
στισ τιµέσ των προϊόντων
τουσ. Η µακρά περίοδοσ
χάριτοσ προσ την κυβέρνηση τέλειωσε µαζί µε την

αντοχή τουσ! Η δραµατική
συρρίκνωση
του εισοδήµατοσ τουσ την
τελευταία πενταετία, έχει
οδηγήσει πια τουσ αγρότεσ
στουσ δρόµουσ…
Πριν ένα µήνα σχεδόν
είχαν προειδοποιήσει για
τισ κινητοποιήσεισ τουσ. Η
µόνη κίνηση του υπουργού
Γεωργίασ ήταν να παραλάβει από εκπροσώπουσ
των αγροτών ένα “Σχέδιο
Σωτηρίασ των αγροτών 500
εκ. ευρώ”, το οποίο θα
µελετήσει, όπωσ έχει πει…
Απέναντι σε µια χαµένη
πενταετία και για τουσ
αγρότεσ, µπροστά στην
ανυπαρξία αγροτικήσ πολιτικήσ και την κατάσταση να
έχει φτάσει στο “κόκκινο”
για έναν από τουσ βασικότε-

ρουσ οικονοµικούσ πυλώνεσ
τησ χώρασ, το ΠΑΣΟΚ δεν
µπορεί να αρθρώνει απλά
αντιπολιτευτικό λόγο.
Καταθέτει την πρόταση
του για µια Νέα Εθνική
Στρατηγική ολοκληρωµένησ
ανάπτυξησ τησ υπαίθρου.
Παράλληλα όµωσ προτείνει

και θέτει σε προτεραιότητα
την εφαρµογή 10 άµεσων
µέτρων για την ανακούφιση
και την εισοδηµατική στήριξη των αγροτών :
* Παροχή 1 δισ ευρώ
από τα 28 δισ που προορίζονται για τισ τράπεζεσ στον
αγροτικό τοµέα.
* Αύξηση του ορίου των
δανείων για το κεφάλαιο
κίνησησ των αγροτών από
την ΑΤΕ.
* Πάγωµα όλων των
ενήµερων δανείων των
αγροτών για δύο χρόνια,
χωρίσ δόσεισ κεφαλαίου,
χωρίσ τόκουσ υπερηµερίασ
και ανατοκισµό των τόκων.
* Επέκταση των παραπάνω ρυθµίσεων για
συγκεκριµένεσ περιπτώσεισ
υγιών & δυναµικών Οργανισµών Συνεταιρισµών, οµά-

δων παραγωγών, Ενώσεων
Συνεταιρισµών που, βάσει
αντικειµενικών κριτηρίων,
αντιµετωπίζουν πρόβληµα
λόγω τησ χρηµατοπιστωτικήσ κρίσησ.
* Άµεση επέκταση του
Ταµείου Εγγυοδοσίασ
Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)
και στισ επιχειρήσεισ του
αγροτικού τοµέα.
* Αύξηση από 7% σε
11% την επιστροφή ΦΠΑ
στουσ αγρότεσ που υπάγονται στο ειδικό καθεστώσ
για όλα τα προϊόντα φυτικήσ
και ζωϊκήσ παραγωγήσ.
* Επιστροφή του ειδικού
φόρου κατανάλωσησ
πετρελαίου σε ποσοστό 4%
επί του συνολικού ύψουσ
τιµολογίων πώλησησ προϊόντων.
* Χορήγηση ουσιαστικού
επιδόµατοσ θέρµανσησ 500
ευρώ. Αύξηση επιδότησησ σε ευπαθείσ οµάδεσ,
ανάλογα µε την γεωγραφική
περιοχή και το µεταφορικό
κόστοσ, µε προτεραιότητα
τισ βόρειεσ και ορεινέσ
περιοχέσ.
* Κατάργηση του Ενιαίου
Τέλουσ Ακίνητησ Περιουσίασ
(ΕΤΑΚ), που αποτελεί χαράτσι και για τουσ αγρότεσ.
* Αύξηση επιδότησησ του
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µεταφορικού κόστουσ ζωοτροφών για µειονεκτικέσ
και νησιωτικέσ περιοχέσ.
Η κυβέρνηση “επέτυχε”
µέσα σε πέντε χρόνια να
αποδοµήσει τη χώρα σε
όλουσ σχεδόν τουσ τοµείσ. Τα άλλοθι, ότι για
την οικονοµική κατάσταση
έφταιγε µέχρι και πριν δύο
µήνεσ το ΠΑΣΟΚ και τώρα η
διεθνήσ χρηµατοπιστωτική
κρίση, δεν πείθουν πια
κανέναν… Για τουσ αγρότεσ
που βγήκαν στουσ δρόµουσ,
αλλά και για τισ υπόλοιπεσ
παραγωγικέσ τάξεισ που
βρίσκονται στα όρια τησ
αντοχήσ τουσ και τησ ανοχήσ
τουσ, η Κυβέρνηση Καραµανλή – αφού δεν µπορεί
να κυβερνήσει- ασ προσφέρει κάτι που µπορεί : την
αποχώρηση τησ!!!

