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ΠΕΡΙ " ΝΕΦΟΥΣ "
ΕΧΕΙ ειπ ω θ εί πώς ένας δυνάστης ν ίν ε τ α ι μπορετό νά υπάρξει σάν
δυνάστης άπό τή σ τιγμή πού μέσα στή συνείδηση των άνθρώπων ε ίν α ι
ήδη φ τια γμ ένος ένας θρόνος γ ιά νά κ α θ ίσ ε ι. Στά π λα ίσ ια μ ια ς τ έ τ ο ια ς
ά ν τ ισ τ ο ιχ ία ς πρέπει νά νο η θ εί κ α ί ή 'ύπαρξη τού λεγόμενου ο ικο λογικού
προβλήματος, γ ι α τ ί ε ίν α ι άρρηκτα συναρτημένη μέ αύτή τούτη τή λο γική
τής κεφ α λα ιοκρ α τικής ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς άνάπτυξης: Ή κα θολική, σχεδόν, άποδοχή
κ α ί έξυπηρέτηση αύτής τής λ ο γ ικ ή ς , ή, των άξιων πού αύτή ύπαγορεύει,
εΰ θ ύ ν ο ν τα ι, πρώτα κ α ί κύρια ν ιά τήν άνατροπή των καθιδρυμένων σημείων
ισορροπίας άνάμεσα στόν άνθρωπο κ α ί τό φυσικό του περίγυρο.

ΚΑΠΟΥ υπάρχουν όρισμένα έγγενή ό ρ ια , πού ή υπέρβασή τους συνιστά
μ ιά μορφή ά δ ικ ία ς , τής όποιας ο ΐ σ υ νέπ ειες στρέφονται πάντα έ ν α ν τίο ν
έ κ ε ίν ο υ πού πραγματοποιεί τήν υπέρβαση. Καί μεγάλο μέρος άπό τή λο γική
τή ς ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς άνάπτυξης ή τή ς " προόδου " εδ ρ ά ζετα ι στή ρητή ή σιωπηρή
παραδοχή ό τ ι ή περιοχή τής άνθρώπινης δραστηριότητας δέν έ χ ε ι κανενός
είδ ο υ ς όριο μέσα στό χώρο κ α ί τό χρόνο. "Οσο στήν άφετηρία τή ς άνθρώπινης
πράξης σ τ έ κ ε τ α ι αύτή ή παραδοχή, τόσο τά ποικιλώνυμα κ α ί ποικιλόμορφα
μέτρα ν ιά τήν έπίλυση τοϋ ο ικ ο λ ο γ ικ ο ύ προβλήματος θά ε ίν α ι ένταγμένα
σέ μ ιά φαυλοκυκλική τρ ο χ ιά .

ΤΟ " ΝΕΦΟΣ " πού πριν άπό λ ίγ ε ς μέρες μόλυνε τόν ούρανό τή ς ’ Αθήνας
έ χ ε ι τώρα δ ια λ υ θ ε ί.Σ έ κάποιαν άλλη, παλαιότερη έποχή ο ί άνθρωποι θά
όνόμαζαν τό φαινόμενο αυτό σημείο τών καιρών ή τών θ εώ ν.. . ’ Ε μ ε ίς , όμως,
σάν σύγχρονοι πού είμ α σ τε θά άναζητήσουμε μ ιά έξήγηση κ α ί μ ιά λύση
έγκλω βισμένοι σέ σχήματα σκέψης πού συνήθως υπηρετούν τούς μηχανισμούς
παραγωγής κ α ί άναπαραγωγής αύτοϋ τοϋ " σημείου " ;
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πολίτικο δεκαπενθήμερο

ΤΕΛΙΚΑ, φαίνεται πώς ή χώρα «έτσι κι άλλιώς, μπήκε σέ
μιά παρατεταμένη εκλογική περίοδο». Ή διαπίστωση κατα
γράφεται στήν τελευταία ανακοίνωση τής ΚΕ του ΚΚΕ έσ.,
καθώς δλα τά κόμματα, τό ëva μετά τό άλλο, έτοιμάζονται γιά
έκλογές, είτε γίνουν τό φθινόπωρο (Α. Παπανδρέου), είτε «τόν
έρχόμενο Μάιο μέ Ιούνιο» (Π. Ράλλης).
ΤΗΝ «ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ» έκλογική περίοδο έγκαινίασε ό
ίδιος ό άρχηγός τής «Νέας Δημοκρατίας», μέ τήν πρόσφατη
περιοδεία του στόν Έβρο καί τή Λακωνία. Καί τήν ένίσχυσαν
τόσο ό πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ, δσο καί τό ΚΚΕ. Ό κ. Ράλλης
άπέφυγε - είναι άλήθεια - τους Ικδηλους προεκλογικούς τό
νους. «Δέν ήλθα έδώ», άνάφερε χαρακτηριστικά στό Σουφλί,
«γιά νά σάς έμψνχώσω, άλλά γιά νά μέ εμψυχώσετε εσείς, μέ τό
θάρρος καί τόν ενθουσιασμό σας. ΎΗλθα νά σάς ζητήσω νά
συνεργασθεϊτε μέ τήν κυβέρνηση». Καί άμέσως παρακάτω:
«Μάς απομένουν άλλοι 18 μήνες γιά τις έκλογές καί ό χρόνος
αυτός είναι μικρός, άλλά, &ν συνεργααθοϋμε, μπορούμε νά έπιτελέσουμε θαύματα». Τό «έπιμύθιο», δέν διέφυγε, φυσικά, άπό
τούς άκροατές του: «Συνεργασία μέ τήν κυβέρνηση» θά πει
«συνεργασία» μέ τή «Νέα Δημοκρατία», άκριβέστερα στήριξη,
ένίσχυση καί ψήφο στή «Νέα Δημοκρατία». "Οσο γιά τήν άναφορά στούς «18 μήνες», πού σημαίνει έκλογές τό φθινόπωρο
τοϋ ’81, διευκρινίζεται πώς πρόκειται γιά τήν έπίσημη έκδοχή... Ό ίδιος ό κ. Ράλλης, στίς ιδιαίτερες συνομιλίες του μέ
κεντρικά στελέχη τοϋ κόμματός του, θά έμπιστευθεΐ: «'Εκτός
άπροόπτου, πάμε γιά εκλογές τήν άνοιξη - Μάιο μέ Ιούνιο».

Ή οικονομία σέ ραγδαία έπιδείνωση
ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ τών έκλογών άναφέρθηκε ό Α. Πα
πανδρέου, μιλώντας, τήν περασμένη Παρασκευή, άπό τό βήμα
τής παλιάς Γερουσίας, σέ Έλληνες καί ξένους δημοσιογρά
φους: «Τό ΠΑΣΟΚ», είπε, «καλεΐ καί πάλι τήν κυβέρνηση νά
παραιτηθεί, νά διαλύσει τό κοινοβούλιο καί νά προχωρήσει τό
γρηγορότερο δυνατό σέ έκλογές». Γιά νά προσθέσει πώς ή
άπαίτηση αύτή τοϋ ΠΑΣΟΚ θά πραγματοποιηθεί σέ κάθε
περίπτωση, έφόσον «εμείς, τουλάχιστον, βλέπουμε τις έκλογές
τ ο ύ τ ο τό φ θ ι ν ό π ω ρ ο » .
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ αύτή τοϋ προέδρου τοϋ ΠΑΣΟΚ,
υπάρχουν δυό ερμηνείες. Τήν πρώτη τήν έδωσε ό ίδιος ό Α.
Παπανδρέου, όταν ρωτήθηκε «γιατί ή κυβέρνηση θά υποχρεω
θεί σέ πρόωρες έκλογές». Ό λόγος - άπάντησε - βρίσκεται στό
ότι, μετά τό φθινόπωρο, θά υπάρξει «ραγδαία έπιδείνωση τής
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οικονομίας». Ή δεύτερη έρμηνεία (άπό φιλοκυβερνητικούς
παράγοντες) είναι ότι τό ΠΑΣΟΚ, προβάλλοντας τό αίτημά
του γιά άμεσες έκλογές, θέλει νά έμπεδώσει τήν πεποίθηση στό
έκλογικό σώμα πώς διεκδικεϊ, όριστικά τή φορά αύτή, τήν
έξουσία. Καί ώς πρός τήν πρώτη έρμηνεία, όλες οί πληροφο
ρίες καί όλες οί ένδείξεις, ύπογραμμίζουν πώς ή οικονομία τού
τόπου πηγαίνει, πραγματικά, άπό τό κακό στό χειρότερο.
Αποκαλυπτικά, άπό τήν πλευρά αύτή, είναι τά όσα διαλαμβά
νει τό τελευταίο (τεϋχος ’Ιουνίου) Δελτίο τοϋ Συνδέσμου Ε λ 
λήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) πού μεταβαπτίσθηκε, όπως είναι
γνωστό, σέ... «Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών» (πάλι
ΣΕΒ):
Ή παραγωγική δραστηριότητα τής έλληνικής οικονομίας έπισημαίνουν οί βιομήχανοι - βρίσκεται σέ ύφεση... Πρό
κειται γιά σοβαρότατο διαρθρωτικό πρόβλημα, πού έπιταχύνει τόν πληθωρισμό, άνακόπτει τις έξαγωγές (κατά συ
νέπεια, χειροτερεύει τή συναλλαγματική θέση τής χώρας)
καί «άποθαρρύνει» τούς έπενδυτές... Ή βιομηχανική παρα
γωγή δχι μόνο δέν μπορεί νά διευρυνθεί, άλλά άδυνατεΐ καί
νά συντηρήσει τό παρόν έπίπεδο δραστηριότητας... 'Ανα
κοπή όμως τής βιομηχανικής παραγωγής, θά δημιουργήσει
άμεσα προβλήματα στό χώρο τής άπασχολήσεως (= άνεργία) καί άπώλεια άγορών στόν Ευρωπαϊκό χώρο, κλπ.
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ γνωστό, οί άπόψεις αύτές άναπτύχθηκαν πιό
διεξοδικά, άπό τούς ίδιους τούς βιομήχανους, στή συνάντηση
πού είχαν πρόσφατα μέ τόν υπουργό Συντονισμού κ. Μπούτο,
άπό τόν όποιο ζήτησαν νέες πιστώσεις, τίς όποιες - φεύ! - δέν
έδωσε ή κυβέρνηση, γιατί «πρέπει νά περιορίσουμε τήν αύξηση
τής νομισματικής κυκλοφορίας καί τών πιστώσεων σέ ρυθμούς
χαμηλότερους άπό τήν άνοδο τοϋ χρηματικού έθνικοϋ εισοδή
ματος, έως οτου βελτιωθούν οί συνθήκες έσωτερικής ισορρο
πίας». Οί διατυπώσεις, τόσο άπό πλευράς βιομηχάνων, όσο καί
άπό πλευράς ύπουργοϋ Συντονισμού, ύπήρξαν όπωσδήποτε
κομψές... "Αν δέν ήσαν, θά έλεγαν ότι ό πληθωρισμός άναμένεται νά φτάσει φέτος τό 30%, ότι τό φάσμα τής άνεργίας «πλανάται» άπειλητικό πάνω άπό τά έργοστάσια καί τούς άλλους
τόπους δουλειάς καί ότι τά συναλλαγματικά άποθέματα τής
χώρας καλύπτουν τίς εισαγωγές μας όχι άπλώς «γιά λίγους μή
νες», όπως άνάφερε ό κ. Μπούτος, άλλά - όπως λέγεται - γιά
ΕΝΑ' μονάχα μήνα!
ΑΣΦΑΛΩΣ αύτά καί άλλα στοιχεία - όπως τήν έντονη άνησυχία τοϋ κ. Ζολώτα - είχε ύπόψη του ό πρόεδρος τού ΠΑ
ΣΟΚ, όταν άναφέρθηκε στή «ραγδαία έπιδείνωση τής οικονο
μίας», τήν όποια καί συσχέτισε μέ τήν Ικανότητα έπιβίωσης τής
κυβέρνησης Ράλλη καί τό χρόνο διεξαγωγής τών έκλογών.

Ό ταν ’Αμερικανοί καί Τούρκοι άνησυχοΰν...
ΟΣΟ ΓΙΑ τήν προοπτική άνόδου τοϋ ΠΑΣΟΚ στην εξουσία,
είναι πιά κοινός τόπος ότι τήν άντιμετωπίζουν σάν ενα πιθανό
ύνδεχόμενο όχι μόνον οί ’Αμερικανοί, άλλά καί οί Ευρωπαίοι,
καί οί Τούρκοι! « Ή τύχη τής στρατιωτικής συμμαχίας τής 'Ελ
λάδας μέ τή Δύση, σε περίπτωση πού τό ΠΑΣΟΚ ελθει στην
εξουσία - γράφει ό Μάριο Μοντιάνο στούς «Τάιμς» - αντιμε
τωπίζεται μέ πολλή άνησυχία στίς πρωτεύουσες των χωρών-μελών τοϋ Ν ΑΤΟ καί ιδιαίτερα στην Ά γκ υρ α καί τό άρχηγεϊο
τοϋ ΝΑΤΟ»... Αλλο τόσο, τό ενδεχόμενο αυτό, μέ όλες τίς
άναπόδραστες επιπτώσεις του στίς έλληνοαμερικανικές καί έλληνονατοϊκές σχέσεις, έξετάζεται στήν έκθεση πού υπέβαλαν
στήν έπιτροπή έξωτερικών υποθέσεων τής ’Αμερικανικής Γε
ρουσίας οί γερουσιαστές Τζόζεφ Μπάιντεν καί Χάουαρντ
Μπαίηκερ, πού έπισκέφτηκαν, τήν περασμένη άνοιξη, τήν 'Ελ
λάδα. Τό συμπέρασμα άνακύπτει μόνο του: Είτε οί έκλογές γί
νουν αυτό τό φθινόπωρο - κάτι πού οί περισσότεροι πολιτικοί
άναλυτές μάλλον άποκλείουν - είτε τήν άνοιξη, τά δυό μεγάλα
κόμματα τής χώρας θά άνταγωνισθοϋν πολύ σκληρά γιά τήν
πρώτη θέση!

Ή σύμπραξη ιών δυνάμεων τής ’Αλλαγής
ΥΠΕΡ τής άμέσου προσφυγής στίς κάλπες, έχει ταχθεί, όπως
είναι γνωστό, καί τό τρίτο κόμμα τοϋ κοινοβουλίου, τό ΚΚΕ,
ένώ τό ΚΚΕ έσ. καλεί τό λαό - «χωρίς νά παρασύρεται άπό τίς
εικοτολογίες γιά τήν ήμερομηνία τών έκλογών, πού έξνπηρετοϋν στενά κομματικά συμφέροντα» - νά είναι έτοιμος νά
άντιμετωπίσει, σέ κάθε περίπτωση, τό ένδεχόμενο πρόωρων
έκλογών. Γιά τήν έμμονή τού ΚΚΕ στίς άμεσες έκλογές, άναφέρεται πώς δέν είναι άσχετη μέ όρισμένα προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή ήγεσία του σέ έπίπεδο μεσαίων στελεχών (ήδη
τρεις συντάκτες τού «Ριζοσπάστη» βρήκαν τό δρόμο πού όδηγει στήν «Αύγή») καί τή «βαβούρα» πού όλοένα έντονότερα
άκούγεται στή βάση. Σχετικά λέγεται πώς ό πυρετός τών έκλο
γών, τό σύνθημα γιά τή συμμετοχή τού ΚΚΕ στή δεύτερη κατα
νομή, ό ένθουσιασμός, κλπ, είναι καλοί τρόποι γιά νά «λησμο
νηθούν», άκόμα καί νά ξεπεραστοϋν, όχληρά προβλήματα.
[Μιά είκόνα τών έξελίξεων καί διεργασιών στό χώρο τής
δημοκρατικής άντιπολίτευσης, δίνει στή σελίδα 10 ό Σπύρος Λιναρδάτος, ένώ ό Δ. Άρτινός, δίνει, στή σελίδα 12 τή
στροφή 180 μοιρών ένός «σκληροπυρηνικού», τού πρώην
ύπουργοϋ Παιδείας κ. I. Βαρβιτσιώτη, μαζί μέ μερικά άλλα
«χάπενινγκ» στό χώρο τής «Νέας Δημοκρατίας»].
ΟΠΩΣ ΚΑΙ άν έχει τό πράγμα, οί προοπτικές γιά τήν κυ
βέρνηση τού κ. Ράλλη, έν όψει έκλογών, κάθε άλλο παρά δια
γράφονται εύάρεστες! Ή μείωση, γιά δεύτερη κατά σειρά χρο
νιά, τού πραγματικού εισοδήματος τών έργαζομένων, οί μαζι
κές άπολύσεις πού άρχισαν νά γίνονται τρέχουσα πρακτική, ή
καταβαράθρωση τής οικονομίας, ή άπουσία όποιασδήποτε
προετοιμασίας γιά τήν ένταξη τής χώρας στήν ΕΟΚ, ή άρνηση
τής κυβέρνησης νά δεχθεί τήν αυτόματη τιμαριθμική άναπροσαρμογή ή νά έξασφαλίσει στούς άγρότες τήν προστασία τών
τιμών τών προϊόντων τους - όλα αύτά κλιμακώνουν τήν όργή
τού κόσμου τής δουλειάς καί τού μόχθου. 'Ωστόσο, ή όργή καί
ή δυσαρέσκεια δέν φτάνουν γιά ν’ άπομακρύνουν τή Δεξιά άπό
τήν έξουσία, έφόσον δέν συγκεκριμενοποιούνται οί δυνατότη
τες γιά μιά σύμπραξη όλων τών δυνάμεων τής ’Αλλαγής, γύρω
άπό ένα πρόγραμμα-συμβόλαιο μέ τό Λαό. Αύτή ή πλατιά
σύμπραξη, κοινωνικών καί πολιτικών δυνάμεων, είναι ή μόνη
άλλωστε πού μπορεί καί ν’ άφαιρέσει τήν έξουσία άπό τή Δε
ξιά, καί νά προασπίσει τή νέα δημοκρατική κυβέρνηση.
ΑΝΤΗΝΩΡ

ΙΟΥΛΙΟΣ
Τετάρτη 2 1
’Επιδρομή Ίσραηλινώ ν στό
Ν. Λίβανο μέ έλικόπτερα καί
πυραυλακάτους. 01 Π α λ εσ τΙν ιο ι
ΘρηνοΟν 11 θύματα, μεταξύ των
όποιων 4 πα ιδ ιά καί 2 γυναίκες.
Ή ΕΟΚ άποφάσισε νά χορηγήσει
στήν Τουρκία μεγάλη χρηματική
βοήθεια καί χαμηλότοκο
μακροπρόθεσμο δάνειο γ ιά νά
άμβλυνθοΰν τά οικονομικά της
προβλήματα, ώστε νά μπορέσει
άργότερα νά έντα χθεΐ στήν Κ ο ινό 
τητα. "Ε τ σ ι καί ή ’ Ελλάδα θά
χρηματοδοτήσει, έμμεσα, τήν
τουρκική οικ ο νο μία μέσω τής
συνεισφοράς της στήν Εϋρωπαίκή
Τράπεζα.
Πέμπτη 3
Ή κυβέρνηση Ντεμιρέλ έπιβίωσε
μέ διαφορά μ ια ς ψήφου(227 ένα ντι
226) μετά άπό πρόταση μομφής
τοϋ Λαίκοϋ Κόμματος. Τά άποτέλεσμα έγ ιν ε δεκτό μέ άνακούφιση
στή Δύση.
Αύξάνονται ο ι δυσχέρειες τής
Πολωνικής κυβέρνησης στό χ ε ιρ ι
σμό τοϋ πληθωρισμού. Στήν αϋξηση
τής τ ιμ ή ς τοϋ κρέατος πού έξαγγέλθηκε άντέδρασαν. άμέσως ο ί
έργάτες τοϋ μεγάλου συγκροτήματος
URSUS’ ζήτησαν πρόσθετο έπίδομα.
Παρασκευή 4
Πρώτη φορά άπό τό ’72 πραγματο
ποιήθηκε άνταλλαγή μηνυμάτων
Μπρέζνιεφ - Σαντάτ γ ιά τό Μεσα
νατολικό, ένώ παράλληλα b Α ι
γύπτιος ϋγυηουργός Έξωτερικών
ε ίχ ε μακρά σ υνομιλία μέ τό Ρώσο
πρέσβη γ ιά τ ί ς σ χέσ εις τών δύο
χωρών.
Σάββατο 6
’ Ανακοινώθηκε στήν ’Αθήνα άπό
τόν Ά φ ίφ Σαρίεχ, έκπρόσωπο τοϋ
P L 0 , ότμ συμφωνήθηκε μ έ τήν έλλληνική κυβέρνηση h λειτου ργία
γραφείου τής όργάνωσης στήν
Αθήνα.
Μεγάλη διαδήλωση στήν Τεχεράνη
γ ιά νά ϋποστηριχθεϊ ή Δεξιά
στροφή τοϋ Χ ο μ ε ίν Ι καί τής
μουσουλμανικής ήγεσίας. 01 διαδη
λωτές ζήτησαν νά τεθοϋν έκτός
νόμου δλες ο ί Α ρ ισ τ ε ρ έ ς
όργανώσεις έκτός άπό τό Τουντέχ.
Τρίτη 3
" "Αμεσες έκλογές " ε ίν α ι τό
κύριο π ο λ ιτικ ό σύνθημα τοϋ
ΚΚΕ μετά τήν τελευτα ία Σύνοδο
τής ΚΕ του.
Τετάρτη 9
Ποσοστό άποτυχίας 60-70% ση

μειώθηκε σ τ ίς Πανελλήνιες έξετά σ εις έπιβεβαιώνοντας άλλη
μιά φορά τήν άποτυχία τοϋ
έκπαιδευτικοϋ μας συστήματος.
Συσφίγγεται ή Γαλλογερμανική
συνεργασίαμέ τή νέα συνάντηση
Σ μ ίτ - Ζισκάρ Ν τ’ Έ σ τ α ίν .
Πέμπτη 10
Σημαντική πτώση διαπιστώ νεται
στήν προσέλευση ξένων του 
ριστών’ ξενοδοχεία σέ το υ ρ ι
σ τ ικ έ ς περιοχές άναγκάζονται
νά στραφοϋν στήν ελληνική πελα
τε ία .
"Εφτασε δ πρωθυπουργός τής
Πορτογαλίας Σά Καρνέιρο γιά
νά ζ η ίή σ ε ι τήν έλληνική συμπα
ράσταση στήν είσοδο τής χώρας
του στήν ΕΟΚ.
Παρασκευή 11
Άθρόα συνοριακά έπειόάδια
μεταξύ ’ Ιράκ - Ιρ ά ν σημειώ
νονται τ ί ς τε λ ε υ τα ίες ημέρες
καί άναζωπυρώνονται ο ί φήμες
γ ιά ένδεχόμενη σύγκρουση
άνάμεσα σ τ ίς δύο χώρες.
Ά π ε ρ γ ε ία τών οικοδόμων
καί συγκέντρωση στήν Α θήνα
γ ιά τά άλυτα προβλήματα τοϋ
κλάδου.
Σάββατο 12
Γενική άπαισιοδοξία έκδηλών ετα ι γ ιά τό νέο σχέδιο Ρότζερς
πού π ερ ιμ έ ν ει ή κυβέρνηση.
Προβλέπεται δ τ ι θά συ νεχίσ ει
νά υφίσταται τό σημερινό ά δ ιέξοδο σέ δ τ ι άφορά τήν έπανένταξη
τής Ελλάδας στό στρατιωτικό
ΝΑΤΟ.
Κυριακή 13
"Αμεσες έκλογές ζήτησε ό κ.
Παπανδρέου στή Σύνοδο τής ΚΕ
τοϋ ΠΑΣΟΚ καί πρόβλεψε δ τ ι ή
κυβέρνηση Ράλλη δέν θά μπορέσει
νά έπ ιζή σ ε ι μετά τόν ’Οκτώβριο.
Δευτέρα 14
Μεγάλη συγκέντρωση όργάνωσε τό
ΑΚΕΛ στή Λευκωσία καί έπανέλαβε
τήν κ ρ ιτικ ή του κατά τοϋ προέδρου
Κυπριανού.
Τρίτη 15
Σκάνδαλο θεω ρείται ή παραχώρηση
άπό τήν κυβέρνηση τεραστίων
δανείων στούς ιδ ιο κ τή τε ς τών
έφημερίδων μέ τόκο μό λ ις 2,5%
γ ιά νά τούς ένθαρρύνει στήν
συνέχιση τοϋ λόκ άουτ πού έ χ ε ι
παραλύσει τόν καθημερινό Τύπο. ’
Κορυφώνονται στήν περιοχή τής
Κίσσάμου ο ί λαϊκές διαμαρτυρίες
γ ιά τήν μή έκλογή στή μητρόπολη
τοϋ Ειρηναίου Γερμανίας, μέ κα
ταλήψεις καί άποκλεισμούς χωριών.
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ΚΥΠΡΟΣ: ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΟΣ
Θ ά μπ ορούσαμε νά είχαμε α ντιγρ ά ψ ει τό περσινό μ α ς
σχόλιο γιά την επέτειο τή ς Κυπριακής τραγω δίας. Νά δ ια π ι
στώσουμε ότι π αγιώ θηκε πιά ή κατοχή τού ’Α ττίλα στό 40%
τού ελληνικού νησιού. “Οτι συνεχίζει νά κρέμεται σάν δαμόκλειος σπάθη πάνω στήν άνεξαρτησία τού ύπόλοιπου τμ ή 
μ α το ς ή άμφισβήτηση τών Τουρκοκυπρίων εξτρεμιστώ ν κα ί
ή σ τρατιω τική π αρουσ ία πού το ύ ς άποθρασύνει. Κι ότι ό
χρόνος δουλεύει γιά νά μετα τρ α π ού ν τά τετελεσμένα σέ δί
καιο, δηλαδή, σέ βάρος τού 'Ελληνισμού.

εκατοντάδες μεγαλόσχημους, μένει ερμητικά κλειστός. Καί
συμπ αρατάχτηκε μ α ζ ί τους, ά λλά ζοντα ς κα τά Ί80 μ ο ίρ ες
π ολιτική, τό ΑΚΕΑ γ ιά νά υπονομεύσει τό κύρος τού Κύ
π ριου προέδρου κ α ί νά τον οδηγήσει στό συμβιβασμό τών
άνισων διαπ ραγματεύσεω ν. "Οσο γ ιά τήν κυβέρνηση τών
’Αθηνών, θά άρκούσε ή διπ λω ματική τη ς χρεοκοπ ία κ α ί ή
άπομόνω ση στήν οπ οία έχει περί έλθει, γ ιά νά τήν κα τα τά ξει
σ’ όσους έχουν άμεσο συμφέρον νά κλείσει τό Κυπριακό πού
τήν εμποδίζει, μ α ζ ί μέ τό Α ιγα ίο , νά ίπ α ν έλθει σ τις παλιές
άνετες, δουλικές τη ς συνήθειες.

ΟΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ

Κι ό μόνος λόγος πού δεν νομίζουμε ότι πρέπει νά κά
νουμε μ ιά τέτο ια εκδήλωση άπόγνω σης, είναι ότι, μέσα στό
χρόνο πού πέρασε, ή κατάσταση χειροτέρεψ ε ά π οφ ασιστικά. Γιατί εκδηλώθηκε σοβαρή διάσπαση κ α ί στό εσωτε
ρ ικό τού ελληνοκυπριακού στρατοπέδου.
Ά π οθρασ ύνθηκαν οί δυνάμεις τή ς εθνικής προδοσίας
πού ήγεμονεύουν τήν κυπριακή Δ εξιά κ α ί Ακροδεξιά, ίσω ς
κ α ί ά π ό τό γεγονός ότι έξι χρόνια μ ετά τό π ραξικόπ ημα κα ί
τήν εισβολή, ό φ άκελος τή ς έθνικής α ύ τή ς τραγω δ ία ς, πού
θά έπρεπε κανονικά νά είχε στείλει στό στρατοδικείο μερικές

Είναι κοινός τόπ ος ότι οί εκλογικές π λειοψ η φ ίες κερδίζον
τα ι κ α ί χά νοντα ι στό κέντρο τού π ολιτικού στίβου κ α ί κάπου
στή μέση τής κοινω νικής πυραμίδας. Γι’ α ύ τό κ α ί όλες οί π ο
λιτικές δυνάμεις πασχίζουν νά κερδίσουν - κα μ ιά φ ο ρ ά μέ
ά κομψ ες παροχές τή ς τελευτα ία ς ώ ρ α ς - τήν εμπιστοσύνη
τώ ν στρω μάτω ν πού π ερ ιγρ ά φ ο ντα ι κα τά προσέγγιση μέ τό
κακόηχο «μικρομεσαίοι».
Είναι άκόμα δεδομένο ότι ή π ροϊούσα διεθνοποίηση κ α ί
συγκέντρωση τού κεφ ά λα ιο υ , οδηγεί στήν π ερ ιθω ρ ιο 
ποίηση, όσους π α ρ α γω γο ύ ς ή διαμεσολαβητές δέν έχουν
άρκετή 'ιδιομορφία ή ικανό μέγεθο ς γ ιά νά άνταπεξέλθουν.
1Η διαδικασία α ύτή επ ιτα χύνετα ι σέ περιόδους άναπροσαρμ ο γή ς δομώ ν κ α ί άναθεώ ρησης θεσμών, όπω ς είναι ή ένεστώσα ένταξη τή ς 'Ελλάδας στήν ΕΟΚ κ α ί παίρνει τρ αγικές
διαστάσεις σέ κα ιρ ο ύ ς ύφεσης κ α ί περιορισμού τή ς χ ρ η μ α 
τοδότησης τή ς οικονομίας.
ΟΙ "Ελληνες «μικρομεσαίοι» διαδήλωσαν π ρόσφ ατα τήν
άγανάκτησή το υ ς γιά τήν έκατόμβη πού διαπ ιστώ νουν στίς
τά ξεις τους. Είναι χιλιάδες οί πτω χεύσεις ά π ό τήν άρχή τού
έτους κ α ί εκατοντάδες χ ιλιάδες τά συσσωρευμένα δια μα ρτυρημενα γρ α μ μ ά τια .

Α Ρ ΧΑ ΙΟ Π Ν Ε Υ Μ Α . . Α Θ Α Ν Α Τ Ο ;

Τήν ώρα τής άφής τής
'Ολυμπιακής φλόγας ένας έ
ξοχος φωτορεπόρτερ κραύγασε
πρός τήν όνθρωπότητα όλόκληρη τηλεοπτικώς τό σήμα
κατατεθέν τού νεοελληνικού
πολιτισμού: «Ξέρεις, ρέ, ποιος
είμαι έγώ»!
6

Τήν ώρα τής παράδοσης τής
φλόγας στό καλλιμάρμαρο τών
'Αθηνών, κομματική νεολαία ή 'ίδια πάντα - έκανε ρυθμική
έπιβεβαίωση τής πειθαρχίας
της.
Νέα άπό τήν Μόσχα μάς λένε
ότι ή μάχη τών έντυπώσεων
προετοιμάζεται μέ άκρίβεια
στρατιωτικής έπιχείρησης. ΟΙ
πρώτοι πού τήν πλήρωσαν ήταν
τά διάφορα περιθωριακά στοι
χεία. 'Εκτοπίστηκαν προσωρινά
γιά νά μήν θολώσουν τήν ει
κόνα τού όργανωτικοϋ καί
άθλητικοϋ σφρίγους τού ύπαρκτού σοσιαλισμού.
Τά πρακτορεία τής δυτικής
προπαγάνδας σέ όλο τόν κό
σμο, καθημερινά μάς κατακλύ
ζουν μέ λεπτομέρειες γιά τήν
άποτυχία τών 'Ολυμπιακών
άγώνων.
Τί σχέση έχουν όλα αύτά μέ
τήν άθληση, τήν 'ιδιαίτερη
καταξίωση τής προσωπικότητας

πού βρίσκει ό άνθρωπος, άναπτύσσοντας, σέ συναγωνισμό
μέ άλλους άνθρώπους, όλες τίς
σωματικές του δυνατότητες,
τήν θέληση καί τήν άποφασιστικότητά του;
’Αλλά καί πώς - άν δέ θέ
λουμε νά γίνουμε παραληρώντες ιδεαλιστές - νά κρατηθεί
έξω άπό τό στίβο, τό πνεύμα
τής έποχής, δηλαδή ό άνταγωνισμός τεχνικής δύναμης καί
πλούτου;
Στό όνομα ποιας ήθικής νά
έμποδιστούν οί κολασμένοι αύ
τής τής γής - Παλαιστίνιοι, Νέ
γροι, Άφγάνοι - νά φέρουν τή
διαμαρτυρία τους σ’ αύτόν τόν
στίβο, όπου άποθεώνεται ή
παντοδυναμία τού κράτους,
άποχαλινώνονται οί έθνικιστικοί φανατισμοί καί οί ύπερδυνάμεις συγκρούονται σάν νά
πρόκειται κάθε φορά γιά γενική
δοκιμή τού Τρίτου Παγκόσμιου
Πόλεμου;

Οί 'Ολυμπιακοί άγώνες τών
νεότερων χρόνων πνέουν τά
λοίσθια. Καί δέν θά σωθούν άν
δέν άποκαθαρθούν άπό τά
πρόσθετα στοιχεία πού τούς
δόθηκαν άπό τούς σύγχρονούς
μας. Αν δέν καταργηθούν τά
ρεκόρ στή διάρκειά τους καί
δέν σταματήσει ή άπεριόριστη
εισαγωγή
τεχνολογίας
στό
στίβο. Κι άν δέν παρθεί ή άπόφαση ότι θά μετέχουν μόνο
άτομα χωρίς σημαίες, έθνικούς
ύμνους καί παρελάσεις συντε
ταγμένων έθνικών όμάδων.
Κι άφού γίνουν όλα αύτά,
τότε θά είναι δυνατόν νά έχει
κάποιο νόημα ή πρόταση νά γί
νει ξανά ή 'Ολυμπία μόνιμος
τόπος .διεξαγωγής τους. Α λ
λιώς, οί προσκλήσεις, έκτός τό 
που καί χρόνου καί όργανωτικών προϋποθέσεων, δείχνουν
άκόμα μιά φορά πόση έλαφρότητα κρύβει ή βλαχοδημαρχική
μας σοβαροφάνεια.

Μένει νά διαπ ιστώ σουμε άν ή κυβέρνηση εύθύνεται, μέσα
στη σημερινή συγκυρία, κ α ί σέ π ο ιο επίπεδο. Θά ήταν α φ έ
λεια νά π ροτείνουμε μ ιά ν αναχρονιστική συντήρηση τής
π α ρ α γω γικής δομής. Καί ή κοινωνική αρω γή τών μεσαίω ν
αύτώ ν στρω μάτω ν δέν μπ ορεί νά ξεπεράσει ορισμένα άρια,
όταν υπάρχουν ομάδες πού ζούν στήν ύπ αιθρο ή στίς φ τω 
χότερες συνοικίες τής πόλης, ουσιαστικά ατό π εριθώ ριο τού
καταναλω τικού μ α ς πρότυπου.
Θ ά ήταν, όμως, δυνατό, άν ύπήρχε μακροχρόνια π ρό
βλεψη καί φ α ντα σ ία , νά ο ργανω θεί ή αναπ ροσαρμογή τών
«μικρομεσαίων», γιά νά γίνει μέ τόν λιγότερο έπώδυνο
τρόπ ο. Ή «Ν. Δ.», όμως, έδειξε κ α ί σ’ α υ τό τόν τομέα πλήρη
α δυναμία νά διακρίνει λίγο π ιό πέρα άπ ό τή μύτη της.
Καί γι' α ύ τό , άν καί δέν μπ ορούν, ίσως, νά τό θεμελιώ 
σουν σέ ανάλυση, ή διαίσθηση τώ ν απ οφασιστικώ ν αύτώ ν
κοινωνικών ομάδω ν τού ς οδηγεί στήν προεκλογική συμπα
ρ ά τα ξη τής άντιπολίτευοης.

Ο ΒΛΑΞ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
"Αν αληθεύουν οί π ληροφ ορίες άπ ό τίς Τράπεζες κ α ί τά
Γραφεία Τουρισμού, καθώ ς κ α ί οί δ ημοσιογραφ ικές έρευνες,
μ ιά νέα κρίση έρχεται νά π ροστεθεί σ τίς τόσες πού α ντιμ ε
τω π ίζει ό τόπος. Αύτή τή φ ο ρ ά στον Τουρισμό. Π ρ ά γμ α τι,
ύπάρχει κ α ί μειω μένη ροή τουριστικού συναλλάγματος, καί
ακυρώ σεις εισιτηρίω ν κ α ί στροφ ή τού οργανω μένου το υ ρ ι
σμού τής Εύρώπης π ρός άλλες μεσογειακές χώ ρες, μέ
π α ράκαμψ η τή ς 'Ελλάδας.
Οί π ρώ τες ερμηνείες προσφεύγουν στήν εύκολία: ό πλη
θω ρισμός καί ή οικονομική δυσπραγία τή ς Δύσης θεω ρούν
τα ι ώ ς τό κύριο α ίτιο τή ς τουρισ τικής πτώσης. Οί δεύτερες
υπενθυμίζουν, όμως, ότι ή Ελλάδα κατατάσ σεται πιά σέ μ ιά
ά π ό τίς ακριβότερες χώρες τή ς μεσογειακής λεκάνης. Καί θά
’ πρεπε νά προσθέσουμε ότι ή άκρίβεια της δέν συνοδεύεται
κ α ί ά π ό κάπ οια άντίστοιχη π ο ιό τη τα υπηρεσιών.
Ή τουριστική φ ιλο σ οφ ία τή ς Δ εξιάς, άλλά καί τών άεριτζήδω ν κ α ί σαλταδόρω ν τουριστικώ ν επ ιχειρηματιώ ν πού
έξέθρεψε, σ τη ριζό ταν στόν α ξίω μ α ότι ό του ρίσ τα ς είναι
ένας σ υναλλαγματοφ όρος βλάξ. ”Ενα όν πού τρ έφ ετα ι μέ
φ ώ ς κ α ί αρχαίο κάλλος, άναγεννάται άπ ό τίς θάλασσές μ α ς
κα ί καθηλώ νεται άπ ό τά το π ία μας. Ζώ ντας, λοιπόν, σέ τέ
τοιες ύψηλές σφ αίρες κ α ί μέ τόσο φυσικό πλούτο παροχών,
μπορούσε ό «βλάξ» του ρ ίσ τα ς νά τρώ ει ό ,τι τού π ασάρουμε
κ α ί σέ όποια τιμή - νά κ ο ιμ ά τα ι όπω ς τού στρώσουμε κ α ί νά
κινείτα ι, όπως εμάς βόλευε.

ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ: ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
Τό ότι θά ξανάρθει τό νέφος τό ξέραμε άπ ό καιρό. Οί
άναλύσεις πού είχαν γίνει άπ ό δ ιά φ ορ α Επιστημονικά συ
νεργεία οδηγούσαν στό συμπέρασμα ότι τό φαινόμενο τής
θερμοκρασιακής ά να σ τρ ο φ ή ς θά επαναλαμβάνεται συχνά
του ς θερινούς μήνες κ α ί σέ συνδυασμό μέ τή μολυσμένη
α τμ όσ φ α ιρ α τού λεκανοπεδίου θά προκαλεί τήν Εμφάνιση
τής Επικίνδυνης αίθαλομίχλης. "Αν Εξαιρεθούν μερικές φ ω 
νές π εριθω ριακώ ν οικολογικών ομάδων κ α ί μ ιά Εκδήλωση
τού Τεχνικού 'Επιμελητήριου, κανείς κρατικός, δημοτικός ή
άλλος κοινω νικός φ ο ρ έα ς δέν θεώρησε ά να γκα ίο νά άντιδράσει έγκαιρα γιά νά Ελαχιστοποιήσει τίς προϋποθέσεις
δ ημιο υρ γία ς τού νέφους. “Ολοι Ελπίζανε...
Τήν Παρασκευή 72 'Ιουνίου, τήν ημέρα τής μ α ζική ς απελ
π ισίας τώ ν ’Α θηναίω ν, ακούστηκαν πάλι ευχές κ α ί κατάρ ες
γιά τά α ύτο κίνη τα , τίς βιομηχανίες, τήν κυβέρνηση· τήν Δευ
τέρα, όμω ς, ξεχάστηκαν όλα, καθώ ς άρχισε νά φυσάει κα ί
νά δροσίζει...
Κάποιες π ροτάσεις Εξακολουθούν, π α ρ ’ όλα α ύ τά , νά
υπάρχουν:
• Νά ά π α γο ρ εύετα ι ή κυκλοφορία α ύτοκινήτω ν τίς ημέ
ρες ύψ ηλώ ν θερμοκρασιών.
• Ν ά σ τα μ α τά ή λειτο υ ρ γία όλων τώ ν βιομηχανιώ ν στό
λεκανοπέδιο μέ άμεση προοπτική τήν οριστική μ ετα φ ο ρ ά
τους σέ λιγότερο προβληματικές περιοχές Εκτός ’Αττικής.
• Ν ά κλείσουν, οριστικά κ α ί άμεσα, μερικές μεγάλες βιο
μηχανίες, πού έχουν υψ ηλές Επιδόσεις στή ρύπανση τής
ά τμ ό α φ α ιρ α ς.
• Ν ά αρχίσει νά Εφαρμόζεται μ ιά άλλη πολιτική άνάπτυξης πού θά λαμβάνει ύπόψ η τη ς τήν οικολογική 'ισορρο
πία.
Στήν ύλοποίηση τώ ν προτάσεω ν α ύτώ ν θά δοκιμαστεί κα ί
τό Ενδιαφέρον πού δηλώ νεται, κα τά καιρούς, γ ιά τήν π ο ιό 
τη τα τού περιβάλλοντος κ α ί τή ς ζω ή ς μας. ’Αλλιώς, όσο οί
διά φ ορ ο ι φ ο ρ είς παραμένουν στό Επίπεδο τή ς απ λής δια
μ α ρ τυ ρ ία ς κ α ί εμείς βολευόμαστε μέ μ ιά Εκδρομή κάθε Σαβ
βατοκύριακο, τό νέφος θά ξανάρχεται. Κάθε φ ορά , βέβαια,
α π ειλητικότερ ο ...
Kt BEPMHXW: θ ρ , flWTirtETsrwsrTEi
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"Ετσι, σιγά-σιγά, δέν έμεινε π αραλία χω ρίς τό μικρ ό ή μ ε
γάλο τσιμεντένιο τερ α το ύ ρ γη μ α , π λάζ χω ρ ίς σκουπίδια,
άπ όβλητα, πίσσα, τενεκεδάκια, κλπ, δέν ύπάρχει το π ίο χω 
ρ ίς τό καρκίνω μα τής ρ υ μ ο το μ ία ς τώ ν οικοπέδων το υ , α έ
ρ α ς χω ρίς φω τοχημικό νέφ ος ή τσίκνα άπ ό σουβλάκι, θ ά 
λασσα χω ρίς π ετρέλαιο κ α ί άρχαίο κάλλος χω ρ ίς σύγχρονη
θλίψη.
Είναι δύσκολο νά μπ ο ρείς νά κοροϊδεύεις τόσ ους πολλούς
κ α ί έπί τόσο πολύ διάσ τημα, λένε οί σ ο φ ο ί κ α ί έχουν δίκιο.
Δ ιότι α ύ τό ς ό συ ναλλαγματοφ όρο ς βλάξ κ α ί νούν έχει, κα ί
αίσθηση, καί γνώση κ α ί απ αιτήσ εις. Καί μνήμη. Γι’ α ύ τό κ α ί
κανέναν δέν πρέπει νά παραξ,ενεύει ή φ ετινή μείω ση τού
τουρισμού. Μ άλλον πρέπει νά άπ ορούμε γ ια τί έρχεται τόσο
άργά, μ ιά κ α ί έδώ κ α ί 3-4 χρόνια, τά Εγκυρότερα περιοδικά
τή ς Εύρώπης κατέτασσαν τήν 'Ελλάδα στίς π ιό άντπουριστικές χώ ρες τή ς περιοχής της.
Μ ήπω ς, λοιπόν, οί αρμόδιοι πρέπει νά σκεφτούν π οιος
είναι ό π ρ α γμα τικός βλάξ τή ς ύποθέσεω ς; Καί μή π ω ς ήρθε
ή στιγμή γιά μ ιά ριζική άλλαγή τή ς τουρισ τική ς μ α ς νοοτρο
π ία ς καί π ρακτικής;
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΦΕΣΗ
- καί τό Αφγανιστάν

Τό ’Αφγανιστάν έξακολούθησε νά άπασχολεϊ τήν παγκόσμια διπλωματία καί τό
διεθνή τόπο όλον τό μήνα πού μάς πέρασε.
Τό ένδιαφέρον αύτό μέχρις ένα βαθμό τρο
φοδοτείται άπό τά συμβαίνονται οτή χώρα
τής Κεντρικής ’Ασίας, όπου ή λαϊκή άντίσταση εναντίον τού καθεστώτος Καρμάλ
καί των σοβιετικών στρατευμάτων παίρνει
όλο καί μεγαλύτερη έκταση. Κι όπως είναι
φυσικό, ή άντίσταση προκαλεϊ καταπιε
στικά μέτρα ποΰ σέ όρισμένες περιπτώσεις
£χουν εξαιρετικά άγριο χαρακτήρα.
’Αλλά πέρα άπό όλα αυτά γίνεται καί μιά
εύρυτατη εκμετάλλευση τής σχετικής είδησεογραφίας άπό τόν Τύπο πού προωθεί
παγκόσμια τίς διπλωματικές καί πολιτικές
θέσεις τών ΗΠΑ - χαρακτηριστικά σ’ ότι
μάς άφορά είναι ή έκταση πού δίνουν στή
σχετική είδησεογραφία τά «’Επίκαιρα».
"Οπως είπε ένας Άμερικάνος δημοσιογρά
φος: «Πρόκειται γιά μιά μοναδική ευκαιρία
γιά νά ξεχαστεί, μερικά χρόνια μετά τή λήξη
της, ή άμερικάνικη έττέμβαση ατό ΒιέτΝάμ».
Πέρα άπό τήν μάχη τών εντυπώσεων
πλανάται, βέβαια, τό έρώτημα: Πού καί
ποιός θά σταματήσει τήν ΕΣΣΔ άπό μελλον
τικές επεμβάσεις αυτού τού είδους;
Καί ή άπάντηση - θετική ή άρνητική πάνω στήν ύπαρξη επεκτατικών προθέ
σεων τής Σοβιετικής "Ενωσης είναι αίρεση
γιά τό είδος διεθνούς κλίματος πού θά
έχουμε μέχρι τό τέλος τού αίώνα. Τίς δυνα
τότητες άποκατάστασης τής ύφεσης διερεύνησαν οί κ.κ. Σμίτ καί Ζισκάρ στίς
πρόσφατες επισκέψεις τους καί ο! έννέα
μεγάλοι τής Δύσης στήν πρόσφατη σύ
σκεψή τους στή Βενετία.
Στή σύσκεψη αύτή άπορρίφτηκε ή «χει
ρονομία καλής θέλησης» πού είχε κάνει ό κ.
Μπρέζνιεφ, δηλώνοντας ότι άποσύρει 5.000
άπό τίς 85.000 άνδρες πού σύμφωνα μέ
τούς μετριότερους ύπολογισμούς έξασφαλίζουν τόν έλεγχο τού ’Αφγανιστάν. Χειρο
νομία πού θεωρήθηκε σάν ένας μάλλον
άδέξιος προπαγανδιστικός έλιγμός άπό τό
διεθνή Τύπο. Γιατί ή μετάθεση 5.000 στρα
τιωτών έκεϊθεν τών συνόρων, όπου σταθ
μεύουν πολλαπλάσιες σοβιετικές δυνάμεις
έτοιμες γιά πάν ένδεχόμενο, δέν έχει βέβαια
Ιδιαίτερα μεγάλη στρατηγική σημασία. Καί
γιατί, άκόμα, είναι πολύ πιθανό ότι πρόκει
ται γιά δυνάμεις (π.χ. βαριά τεθωρακι
8

σμένα) πού ή χρήση τους δέν άποδείχτηκε
τελέσφορη στό όρεινό καί άραιοκατοικημένο ’Αφγανιστάν.
‘Οπωσδήποτε, ό μακρινός αύτός πόλε
μος, άν καί δέν φαίνεται ότι θά άποτελέσει
άμεση αίτία γενικότερης σύρραξης, θά παγιδεύσει κάθε προσπάθεια προώθησης τής
διεθνούς ύφεσης καί είρήνης, τουλάχιστον
όσο θά διαρκεΐ. Γιατί καί ή Σοβιετική
"Ενωση μοιάζει άποφασισμένη νά διαιωνίσει τήν παρουσία, της στήν άτίθαση χώρα,
καί άπό τήν άλλη ο! άντάρτες είναι, όπως
δείχνουν τά γεγονότα, σέ θέση νά έλέγχουν
τό μεγαλύτερο τμήμα τού πληθυσμού. Καί
τό καθεστώς Καρμάλ άσφυκτιά μέσα σέ μιά
πολιτική άπομόνωση πού κάθε μέρα έντείνεται.
Ή τύχη τών σχέσεων άνάμεσα ατούς εύρωπαϊκούς λαούς έξαρτάται άπό τήν
μοίρα μερικών έρημικών όροπεδίων τής
Κεντρικής ’Ασίας. Είναι κι αύτό ένα σκληρό
μάθημα τής 'Ιστορίας.

ΙΡΑΝ:
Οί άντιδραστικοί κυριαρχούν
Οί άντιδραστικές δυνάμεις τών φανατι
κών μουσουλμάνων σημειώνουν όλο καί
πιό πολλές επιτυχίες στό ’ Ιράν καί ή κατά
σταση περνάει βαθμιαία, κάτω άπό τόν
άπόλυτο έλεγχό τους.
Μετά άπό μερικές έβδομάδες ήρεμίας, οί
βαριά όπλισμένοι πασνταράν (φρουροί τής
επανάστασης) έπιτέθηκαν σέ κούρδικα χω
ριά καί συνοικίες, καί δολοφόνησαν δεκά
δες ύποπτους, γιά αύτονομιοτικά φρονή
ματα, Κούρδους καί έκαψαν τά σπίτια
τους.
Ή διευθύντρια τού νοσοκομείου τής
πρωτεύουσας τών Κούρδων Σαναντάζ,
Σαχίν Μπαβαρά δικάστηκε μέσα σέ δέκα
λεπτά καί έκτελέστηκε, γιατί είχε καταγγεί
λει στό διεθνή Τύπο ότι οί πασνταράν έμ
παιναν στά χειρουργεία γιά νά άποτελειώσουν τραυματισμένους άντιπάλους τους.
Μιά μεγάλη ίσλαμική διαδήλωση όλοκλήρωσε τήν έκδίωξη κάθε προοδευτικού
στοιχείου άπό τό Πανεπιστήμιο τής Τεχε
ράνης μέ συνθήματα πού ταύτιζαν τούς
φενταγίν (μαρξιστές) καί μουτζαχιντίν
(’Αριστερούς Ισλαμιστές) άντιστασιακούς
πού ήταν οί πρωτεργάτες τής έκδίωξης
τού Σάχη, μέ τόν Κάρτερ καί τόν Μπεγκίν.
Παράλληλα, ό άδυσώπητος Άγιατολλάχ
Χαλχαλί, καί ό βοηθός του Άγιατολλάχ Φισφιρί πού έχουν άναλάβει τήν εκστρατεία
«γιά νά ξεριζωθούν τά ναρκουτικά καί ή
πορνεία», έχουν έξαπλώσει σ’ όλη τήχώρα,
μέ αύτό τό πρόσχημα, ένα είδος πολιτικοηθικής Ιερής έξέτασης.
Πρόσφατα, υπήρξε καί ένας νεωτερι
σμός: δύο προαγωγοί έκτελέστηκαν, σύμ
φωνα μέ τήν παράδοση τοΰ κορανίου, μέ
λιθοβολισμό καί όχι όπως μέχρι τώρα, μέ
πυροβολισμούς.
Τό τσαντόρ (πέπλο πού καλύπτει τό
σώμα καί τό κεφάλι) έχει πιά ούσιαστικά
έπιβληθεί στίς δημόσιες υπηρεσίες, τά πα
νεπιστήμια καί τούς κεντρικούς δρόμους
τής πρωτεύουσας. Μερικές έκατοντάδες
φεμινίστριες πού έκαναν διαδήλωση δια

μαρτυρίας, διαλύθηκαν άπό άντιδιαδήλωση μαυροφορεμένων Περσίδων πού
κραύγαζαν: «Τό τσαντόρ μάς προστα
τεύει». Ταυτόχρονα, ένοπλοι πασνταράν
βιαιοπραγούσαν καί έξευτέλιζαν τίς προο
δευτικές διαδηλώτριες, τίς όποιες άποκαλούσαν «Πόρνες τού Σάχη».
Ή φασιστοποίηση τής δημόσιας ζωής
φαίνεται ότι έξελίσσεται μέ τίς εύλογίες, σέ
τελευταία άνάλυση, τού Χομεϊνί. Πρόσ
φατα, ό πνευματικός ήγέτης τής Ιρανικής
επανάστασης πήρε τό λόγο, όχι γιά νά
καυτηριάσει τίς άκρότητες τών όπισθοδρομικών παρακρατικών, άλλά γιά νά καλέσει τό λαοπρόβλητο Πρόεδρο τής Δημο
κρατίας σέ παραίτηση. Κι αύτό, γιατί σέ
κάποιο υπουργείο βρέθηκε πρόχειρο χαρτί
μέ θυρεό τού Σάχη.
"Ολα δείχνουν - Ιδιαίτερα ή άποκάλυψη
σοβαρής φιλοδυτικής συνωμοσίας - ότι τά
πράγματα έξελίσσονται πρός μία μετω
πική σύγκρουση ή σέ μιά σειρά συγκρού
σεις, άνάμεσα σέ δυνάμεις πού είναι άκόμα
σέ μεγάλο βαθμό καθορισμένες σέ ότι
άφορά τήν έσωτερική τους πολιτική καί τίς
διεθνείς τους άναφορές.
Κι αύτή ή σύγχυση δέν μπορεί παρά νά
προκαλέσει πρόσθετες αίματοχυσίες.

ΑΙΒΑΝΟΣ:
"Ενα άκόμη βήμα γιά τή δι
χοτόμηση
Οί Μαρωνίτες χριστιανοί τού Λιβάνου
έχουν πιά ένα μόνο κόμμα καί έναν μόνο
άρχηγό. Μετά άπό μάχες πού κράτησαν
μόνο τρεις μέρες, άλλά στοίχισαν πάνω
άπό έκατό νεκρούς, οί «φαλαγγίτες» τού
Βεσίρ Τζεμαγιέλ, νεότερου γιού τού παρα
δοσιακού ήγέτη τής άκρας Δεξιάς Πιέρ Τζε
μαγιέλ, άφόπλισαν καί διάλυσαν τούς «τί
γρεις» τού Ντανύ Σαμούν, γιοΰ τοΰ άμερικανόφιλου πρώην πρωθυπουργού Καμίλ
Σαμούν.

Βεσίρ Τζεμαγιέλ.

Έτσι, ή πολιτική κρίση άνάμεσα στά δυό
κόμματα τής Δεξιάς πού διασποΰσε τούς
χριστιανούς τοΰ Λιβάνου, κρίθηκε μέ μιάν
έκκαθάριση λογαριασμών άνάμεσα στίς
παραστρατιωτικές όργανώσεις τους. Ή
άνάδειξη τού αιματοβαμμένου Βεσίρ Τζε
μαγιέλ σάν ούσιαστικού άφέντη τών 2.000

τετραγωνικών χιλιομέτρων που ελέγχουν
τώρα πιά οί φαλαγγίτες, θά έχει βαρύτατες
συνέπειες γιά τή ζωή τών χριστιανικών
πληθυσμών καί γιά τό μέλλον αύτής τής μι
κρής χώρας.
ΟΙ κατηγορίες τών «φαλαγγιτών», εναν
τίον τών «τίγρεων», άτι είχαν επιτρέψει τήν
άνθηση «κάθε είδους έκνομης δραστηριότη
τας καί είχαν μεταβληθέί a i ένα συνοθύλευμα λαθρεμπόρων, καθαρμάτων, έμπο
ρων ναρκωτικών καί σωματέμπορων», θά
μπορούσαν εύκολα νά άντιστραφούν. ΟΙ
τίμιοι Λιβανέζοι πού στρίμωξε τό θρή
σκευμά τους στό έφιαλτικό παρακρατίδιο
τών φαλαγγιτών, θά συνεχίσουν νά παίρ
νουν τό δρόμο τής έξορίας, άν τουλάχιστον
διαθέτουν τά άπαραίτητα οικονομικά
μέσα. Μερικές δεκάδες χιλιάδες άπ’ αυτούς
έχουν ήδη έγκατασταθεϊ ήμιμόνιμα καί
στήν 'Ελλάδα.
Τελικά, ή μονοκρατορία τών φαλαγγιτών
άπομακρόνει, άκόμα περισσότερο, κάθε
προοπτική άποκατάστασης τής ένότητας
τού Λιβάνου κάτω άπό μιά πολυθρησκευτική κυβέρνηση συμβιβασμού, όπως προη
γούμενα. Φαίνεται τώρα πολύ πιθανόν οί
συγκρούσεις νά ξαναρχίσουν μέ τούς μου
σουλμάνους, τούς Παλαιστίνιους καί τό
συριακό στρατό κατοχής.
Τό μέλλον τής χριστιανικής κοινότητας,
άλλά καί όλόκληρου τού Λιβάνου ποτέ δέν
ήταν πιό ζοφερό.

Τά πράγματα άλλαξαν ραγδαία στό Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οί Άμερικάνοι
χρησιμοποίησαν τά νησιά σάν βάσεις στόν
άεροναυτικό πόλεμο εναντίον τής Ια π ω 
νίας. Ό κατακλυσμός ύλικών άγαθών καί
ή γνωριμία τους μέ τήν μισθωτή εργασία
κατάστρεψαν, μέσα σέ λίγα χρόνια,όλες τίς
παραδοσιακές μορφές κοινωνικής οργά
νωσης τών Μελανησιών.
"Οταν έφυγαν κάποτε οί βάσεις, μέ τό τέ
λος τού πολέμου, άνεπτύχθηκε, χαρακτη
ριστικά, ή λατρεία τού φορτηγού άεροπλάνου (cargo cult). Οί κάτοικοι έστηναν
όμοιώματα αεροπλάνων καί περίμεναν νά
ξανάρθει άπό τόν ούρανό, κάνοντας θυ
σίες, όλος ό θαυμαστός κόσμος τής σύγ
χρονης τεχνολογίας πού τούς είχε δώσει
τήν εντύπωση θεϊκής επέμβασης.
Ή άνεξαρτησία έφερε στήν εξουσία τούς
μεθοδιστές άγγλόφωνους. ’Αμέσως, όμως,
δύο άπό τά νοτιότερα νησιά, τό Ντός Σάντος καί τό Μαλικολό, άποχώρησαν καί αύτοανακηρύχτηκαν άνεξάρτητα. Πίσω άπό
τήν άνεξαρτησία τού πρώτου νησιού φαί
νεται ότι βρίσκεται καί μιά συμφωνία τού

ουνόικαλιομος και
ελευόεριεςοτην ΕΣΣΔ
ΟΛΓΑ ΣΕΜΙΟΝΟΒΑ
ΒΙΚΤΌΡ ΧΕΫΝΕΣ

ΒΥΤΒΠΙΑ

j| ποΑιιικη θεοη
τον oovppcaÂwjiov
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ΝΕΕΣ ΕΒΡΙΔΕΣ
"Ενας άγγλο-γαλλικός
πόλεμος στόν Ειρηνικό;
Ή άγγλική καί ή γαλλική κυβέρνηση έκα
ναν άπεγνωσμένες προσπάθειες νά κρύ
ψουν, άπό τή διεθνή κοινή γνώμη, τή γε
λοία σύγκρουση στήν όποια έχουν εμπλακεί στις Νέες Έβρίδες, ένα άπό τά τελευταία
εδάφη τού κόσμου πού έγινε άνεξάρτητο
κράτος.
Πρόκειται γιά μερικές δεκάδες ήφαιστιογενή νησιά τού Είρηνικού πού κατοικούνται
άπό μερικές χιλιάδες Μελανήσιους. Τό
άποικιακό τους καθεστώς ήταν Ιδιόμορφο:
ένα είδος συνηγεμονίας ’Αγγλίας καί Γαλ
λίας. Ό άνταγωνισμός τών δύο επιρροών
εκφράζονταν, κυρίως, μέ τόν θρησκευτικό
πόλεμο τών δύο Ιεραποστολών, τής καθο
λικής καί τής μεθοδιστικής πού διαμόρφω
σαν καί τίς δύο πολιτικές παρατάξεις τών
νησιών: τούς ριζοσπάστες (Βαναάκου) άγγλόφωνους καί τούς μετριοπαθείς γαλλό
φωνους.
ΟΙ κάτοικοι ζούσαν σέ μισοπρωτόγονες
κοινότητες μέχρι τό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο,
ένώ οί ιεραπόστολοι έκαναν άπεγνωσμένες
- άλλοτε κωμικές κι άλλοτε τραγικές, μέ
ομαδικές πυρπολήσεις «αμαρτωλών» προσπάθειες νά τούς διδάξουν τίς βασικές
άρχές τού χριστιανικού πολιτισμού: Σε
ξουαλική εγκράτεια, μονογαμία, σεβασμό
τής άτομικής ιδιοκτησίας καί τής κοινωνι
κής Ιεραρχίας. ΟΙ «Ιθαγενείς», όμως, έπιμέναν νά περιφέρονται ήμίγυμνοι, όπλισμένοι
μέ τόξα καί βέλη καί νά επιδίδονται άμέριμνα στίς παραδοσιακές τους άπασχολήσεις: τό συλλογικό έρωτα, τήν κλοπή καί
άλληλεπίδειξη πλούτου άνάμεσα στίς φυλές
καί πότε-πότε καί στόν τελετουργικό κανι
βαλισμό.

3ΥΤΒΠΗΙ

0ΥΤ0ΠΙΑ
τοπικού άρχηγού Στήβενς μέ τήν άμερικάνικη Μαφία, γιά νά μετατραπεϊ ή «χώρα»
του σέ φορολογικό παράδεισο καί έδρα
χαρτοπαιγνίων.
Τά πράγματα σοβάρεψαν κάπως, όταν
σέ ένα άλλο νησί, τό Ταναά, όπλισμένοι
οπαδοί τού άγγλόφωνου κόμματος Βανάκου, επιτέθηκαν σέ διαδήλωση τής γαλλό
φωνης μειονότητας, τραυμάτισαν πολλούς
καί σκότωσαν τόν παραδοσιακό ήγέτη Γιολού. Άπό τότε, πολλοί γαλλόφωνοι έχουν
καταφύγει στά δάση πού καλύπτουν τό
όρος - ήφαίστιο τού νησιού καί άπειλούν
ότι θά άρχίσουν άντάρτικο.
Αύτή ή έξέλιξη άνάγκασε τήν ’Αγγλία νά
στείλει 200 πεζοναύτες άπό τό Μπέλφαστ,
ένώ οί Γάλλοι άρκούνται, γιά τήν ώρα,
στήν παρουσία όχτώ μόνον χωροφυλά
κων. Οί δύο στρατιωτικές δυνάμεις άλληλούποβλέπονται καί τό πρώτο επεισόδιο,
άσφαιρο, βέβαια, έγινε όταν μεθυσμένοι
Βρετανοί έδειραν Γάλλο χωροφύλακα καί
έκαψαν τήν τρίχρωμη σημαία.
Μετά τή γνωστή περιπέτεια τής άποικιακής έξάπλωσης στό Φασοντά τού Σουδάν
στίς άρχές τού αίώνα, ή ’Αγγλία δέν είχε
ποτέ συγκρουστεΐ μέ τή Γαλλία. Λέτε νά γί
νει τώρα γαλλο-αγγλικός πόλεμος στόν Ει
ρηνικό;

Ναυαρίνου 11, 1ος op.
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ
Ε. ΡΗΝΤ - Ε. ΓΚΟΛΝΤΜΑΝ Ό Μύθος τής

Μητρότητας.
Σ. ΧΟΥΗΛΕΡ - ΦΕΝΤΕΡΙΚ Ι Η Πολιτική Οι
κονομία τής Γυναικείας ’Απελευθέρωσης.
Κ. ΕΡΛΙΧ - Λ. Φ Α ΡΟΟ Υ Αναρχισμός καί Φε
μινισμός.

ΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Α Α ΕΕΑΝΔΡΑ ΚΟΛΑΟΝΤΑΪ Ό Έρωτας

τών Εργατριών Μελισσών.

ΣΕΙΡΑ ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ
Οί ’Αλήτες τού Παρισιού καί τού Λονδίνου
Στίς Φάμπρικες τού Γουήγκαν Πάϊαρ
Κρατήστε Σφιχτά τόν Μικροαστισμό σας
Στη Σκιά τού « 1984»
'Η Φάρμα τών Ζώων
Φόρος Τιμής στήν Καταλωνία

ΛΕΥΘΕΡΟΣ Τ Υ Π Ο Ι
Κι άψας 3, Αθήνα, τηλ 363SJ31
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Τό «ήπιο κλίμα»
καί τό «έκλογικό κλίμα»
τού Ιττυρου Λιναρδάτου
Α Ν ΥΠΑΡΧΕΙ κάτι τό νέο στην 7η σύνοδο τής Κ εντρικής’Επιτροπής
τού ΠΑΣΟΚ - από όσο τουλάχιστο μπορούμε νά κρίνουμε άπό την
εισήγηση τού κ. Α. Παπανδρέον, μιά πού ή άπόφαση δεν έχει άκόμα
δημοσιευτεί τώρα πού γράφονται οι γραμμές αυτές —είναι ή κάποια
καί πάλι σκλήρυνση τής γραμμής τού Κινήματος, υστέρα άπό μία μ ι
κρή άνάπαυλα ήπιότητας. Ή «σκλήρυνση» αυτή συνδυάζεται καί
πάλι —όπως καί πριν άπό τήν εκλογή τού νέου Προέδρου τής Δημο
κρατίας, οπότε επανειλημμένα ό κ. Α. Παπανόρέου είχε δηλώσει ότιπρόβλεπε έκλογές τό καλοκαίρι — μέ νέες «προβλέψεις» γιά αιφνιδια
στικές εκλογές τό φθινόπωρο καί μέ προεκλογικό γενικά τόνο.
Η «ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ» τής γραμμής τοϋ
κ. Α. Παπανόρέου έγκαινιάστηκε τήν
παραμονή τής συνόδου τής Κεντρικής
Επιτροπής τού ΠΑΣΟΚ στη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου. (Αυτή ή στιγμή πού
έπέλεξε ό Πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ, γιά τή
συνέντευξη, γεννά εύλογα τήν σκέψη, ότι
τή «σκλήρυνση» τήν επέβαλαν εσωκομ
ματικοί λόγοι). Στή συνέντευξη, ό κ. Α.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

εξάντας

Άντώνης Μπριλλάκης

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ιστορική διαδρομή
κρίση
προοπτικές

Παπανόρέου, έκτος άπό ορισμένες
άκραϊες «διαπιστώσεις» ή, μάλλον, δια
τυπώσεις, (όπως λόγου χάρη: «σε ο,τι
άφορά τήν πληροφόρηση τοϋ ελληνικού
λαού δεν κάνουμε πλέον διάκριση
μεταξύ αυτής τής Κυβέρνησης καί τής
Κυβέρνησης Παπαδοπούλαν ή Ίωαννίδη»), πού δέν μπορούν νά σταθούν σέ
σοβαρό έλεγχο, τή στιγμή πού κυκλοφο
ρούν σέ ολόκληρη τήν Ελλάδα όχι μόνο
τό κομματικό όργανο τού ΠΑΣΟΚ, άλλά
καί οί εφημερίδες όλων των άποχρώσεων
τής Αριστερός, προχώρησε καί σέ αμφι
σβήτηση τής δυνατότητας νά συνεχιστεί
τό «ήπιο πολιτικό κλίμα»:
«Δ Ε Ν μπορεί ή Κυβέρνηση — είπε,
ανάμεσα σέ άλλα, ό Πρόεδρος τού
ΠΑΣΟΚ - νά περιμένει άπό τό κόμμα
τής Αξιωματικής 3Αντιπολίτευσης
ήπια άντιπολίτενση, όταν πράγματι
χρησιμοποιείται τό άτομικό όπλο τοϋ
κομματικού άνταγωνισμοϋ — ή Τη
λεόραση καί τό Ραδιόφωνο — κατά
τέτοιο τρόπο, ειδικά σέ περίοδο πού
δέν εκδίδονται οί ημερήσιες εφημερί
δες των ’Αθηνών».
ΚΑΙ, βέβαια, είναι δικαιολογημένες οί
αιτιάσεις τού κ. Α. Παπανόρέου εναν
τίον τών κρατικών μέσων ένημερώσεως,
πού, μέ τήν έμετική συχνά προβολή τών
έργων καί τών μελών τής κυβερνήσεως
καί τόν περιορισμό στό ελάχιστο, έστω
καί τής άναφοράς τών κομμάτων τής
άντιπολιτεύσεως, προκαλοΰν τήν άγανάκτηση τής πλειοψηφίας τών τηλεθεατών.
Δικαιολογημένες είναι καί οί άνησυχίες
πού έξέφρασε ό Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ
γιά τή συνέχιση τής απεργίας τών τεχνι
κών καί τού λόκ άουτ τών ιδιοκτητών
τών εφημερίδων. Άλλά τόσο στή συνέν
τευξη Τύπου, όσο καί στην εισήγησή του
στή σύνοδο τής Κ.Ε. τού ΠΑΣΟΚ, ό κ.
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Α. Παπανόρέου προχώρησε καί σέ μερι
κούς προσδιορισμούς γιά τό «ήπιο
κλίμα» καί γιά τίς τάσεις στή Δεξιά, πού,
άν δέν έρχονται σέ σαφή σύγκρουση μέ
προηγούμενες, πρόσφατες, θέσεις του,
οπωσδήποτε δίνουν άλλο τόνο στή στάση
καί τή γραμμή τοϋ Κινήματος.
ΤΗΝ τελευταία μέρα τής συζήτησης
τών προγραμματικών δηλώσεων τής κυ
βερνήσεως στή Βουλή (23 Μαΐου 1980),
ό κ. Α. Παπανόρέου είχε τονίσει τήν
άνάγκη νά διατηρηθεί ήπιο κλίμα στήν
αίθουσα τού κοινοβουλίου, καί είχε δια
κηρύξει ότι «τό ΠΑΣΟΚ θά σνμβάλει,
μέ όλες του τίς δυνάμεις, στή διατήρηση
ένός τέτοιον κλίματος πού βέβαια απο
τελεί βάθρο ουσιαστικό τοϋ δημοκρατι
κού μας πολιτεύματος».
ΚΑΙ τώρα, στήν εισήγησή τον στήν
Κ.Ε. τοϋ ΠΑΣΟΚ, ό κ. Α. Παπανδρέον
δέν άρνεϊται τή σημασία τοϋ ήπιου πολι
τικού κλίματος, αν καί τό προσδιορίζει,
κάπως περιορισμένα («νά εκτυλίσσεται ή
πολιτική διαπάλη, χωρίς προσωπικές
άντιδικίες καί ύβρεις»). Καί προσθέτει,
ότι δέν έπιτρέπεται νά συγχέεται ή δια
τήρηση τού ήπιου κλίματος μέ άτονη
αντιπολίτευση, μέ συγχωροχάρτι ή πρά
σινο φώς στήν κυβερνητική πολιτική τής
Δεξιάς. Αυτό, βέβαια, είναι αυτονόητο.
Τό ότι ό κ. Α. Παπανόρέου τό «τόνισε»
- όπως μάς πληροφορεί ή « ’Εξόρμηση»
- στήν εισήγησή του, ενισχύει τήν εντύ
πωση, ότι τή σκλήρυνση τής γραμμής τήν
επιβάλλουν καί εσωκομματικοί λόγοι.
Εκείνο, όμως, πού έρχεται σέ πλήρη
σύγκρουση μέ τίς προηγούμενες διακη
ρύξεις τού κ. Παπανόρέου γιά ήπια πο
λιτική είναι ή δήλωσή του, στήν Κεν
τρική Επιτροπή, ότι:
«... ό λαός μας δέν κάνει διάκριση
άνάμεσα στήν “ήπια” καί τή
“σκληρή” Δεξιά. Μέ τίς πικρές τον

εμπειρίες, γνωρίζει πώς ή Δεξιά,
άσχετα άπό τά προσωπεία της καί τίς
μεταμορφώσεις της, είναι ταγμένη
στην υπηρεσία τής οικονομικής ολι
γαρχίας τοϋ τόπον».
ΕΚΤΟΣ άπό την ανακρίβειά της (ό
λαός μέ τίς πικρές του εμπειρίες, έχει
μάθει νά κάνει διάκριση άνάμεσα σέ δικτατορικούς καί άντιδικτατορικούς, φα
σίστες καί κοινοβουλευτικούς Δεξιούς,
Κεντρώους, κλπ.), μάς ξαναγυρίζει στά
παλαιό «τί Πλαστήρας, τί Παπάγος» καί
στά πιό πρόσφατα γιά «άλλαγή φρου
ράς» άνάμεσα στη Χούντα καί τόν Κα
ραμανλή. (’Αλήθεια, στή «σκληρή» Δε
ξιά πού δεν τήν ξεχωρίζει άπό την ήπια,
περιλαμβάνει καί τή φιλοδικτατορική;
Δεν τό φανταζόμαστε, άλλά πάντως δεν
τό διευκρινίζει. Καί θά ήταν χρήσιμο).
ΟΛΕΣ αυτές οί «μαξιμαλιστικές»
άκρότητες (όχι άσυνήθιστες στό ύφος
τοϋ κ. Παπανδρέου) θά νόμιζε κανείς ότι
είχαν ξεπεραστεΐ, ύστερα άπό τά σημά
δια κάποιας ωριμότητας πού έδειχνε τε
λευταία τό ΠΑΣΟΚ. Δεν φαίνεται,
δμως, νά πρόκειται μόνο γιά φραστικές
παραχωρήσεις πρός τήν πιό άδιάλλακτη
πτέρυγα τής Κ.Ε. τοϋ Κινήματος. Είναι,
κατά κύριο ίσως λόγο, όπως προκύπτει
καί άπό τό δεύτερο μέρος τής εισήγησης
τοϋ κ. Α. Παπανδρέου, καί προθέρμανση
γιά τήν προεκλογική περίοδο, πού, άν
καί δέν φαίνεται νά βρίσκεται τόσο
κοντά δσο λέει δτι τήν προβλέπει ό
Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ («εκλογές τό
φθινόπωρο» ), όπωσδήποτε πλησιάζει.
Είναι πολύ πιθανό οί εκλογές νά γίνουν
τήν άνοιξη. "Ως ενα σημείο μπορούμε νά
ποΰμε, ότι ή «άντεπίθεση» τού κ. Α. Πα
πανδρέου ήταν καί άπάντηση στήν περι
οδεία τού πρωθυπουργού καί άρχηγοϋ
τής «Νέας Δημοκρατίας» κ. Γ. Ράλλη,
πού όπωσδήποτε πήρε καί ένα προπροεκλογικό χαρακτήρα. "Ισως ορισμένα
επαρχιακά στελέχη τού ΠΑΣΟΚ νά θεώ
ρησαν άναγκαία μία «δυναμική» άπάν
τηση στις διακηρύξεις τοϋ κ. Ράλλη καί
στίς περιοδείες του.
ΑΠΟ τήν άποψη αύτή, δέν είναι τυ
χαίο ότι βασικό καθήκον γιά τό ΠΑ
ΣΟΚ δέν θέτει τώρα ό Πρόεδρος τή μαζικοποίηση τών όργανώσεών του - όπως
έκανε στήν 5η καί 6η σύνοδο τής Κεν
τρικής ’Επιτροπής, άλλά τήν κινητο
ποίηση όλων τών δυνάμεών του «γιά νά
εξασφαλίσει μιάν άποφασιστική νίκη
στίς εκλογές πού έρχονται». Καί προα
ναγγέλλει ότι όλοκληρώνονται οί διαδι
κασίες «γιά τήν ίδαίτερα κρίσιμη επι
λογή τών υποψηφίων βουλευτών κα ί τήν
προετοιμασία γιά τήν κατάλληλη επιλογή
τών στελεχών πού θά άναλάβονν υπεύ
θυνα τίς καίριες θέσεις στόν κρατικό μη
χανισμό γιά τή Νίκη».
ΒΕΒΑΙΑ, μέ τήν προοπτική τών εκλο
γών, παραμερίζεται κάθε σκέψη ή συζή
τηση γιά πραγματοποίηση τού Α' Συ
νεδρίου τού ΠΑΣΟΚ, πού, τό 1978, ό κ.

Α. Παπανδρέου τό τοποθετούσε μέσα
στό 1980...
ΜΠΟΡΕΙ, πάντως, γενικότερα νά δια
πιστώσει κανείς, ότι, έκτος άπό τή «Νέα
Δημοκρατία» καί τό ΠΑΣΟΚ, καί τά
άλλα κόμματα άρχίζουν νά προετοιμά
ζονται γιά τήν προεκλογική περίοδο καί
νά φροντίζουν νά μήν πέσουν οί οργα
νώσεις τους σέ «θερινή νάρκη»... ’Έτσι,
καί τό ΚΚΕ, μέ πρόσφατη άπόφαση τής
ολομέλειας τής Κεντρικής του ’Επιτρο
πής, καλεϊ τά στελέχη, μέλη καί οπαδούς
του νά κινητοποιηθούν γιά νά ένισχυθεΐ
εκλογικά τό κόμμα καί νά εξασφαλίσει
τή συμμετοχή του στή δεύτερη κατανομή
τών ψήφων στίς ερχόμενες εκλογές.
Στόχο του τό ΚΚΕ βάζει επίσης νά άπομονωθούν «οί διασπαστικές ομάδες»,
• δηλαδή τό ΚΚΕ έσ., ή ΕΔΑ κλπ. καί νά
ένισχυθούν οί «έπιτροπές πρωτοβου
λίας» τής ΚΕΑ, ώστε ή ενότητα τής
Άριστεράς νά γίνει στή δική του γραμμή
καί υπό τή δική του καθοδήγηση.
ΤΟ ΚΚΕ έσ. καί ή ΕΔΑ είναι φυσικό
νά άντιδροϋν στήν προσπάθεια τού ΚΚΕ
γιά άπορρόφηση τών δυνάμεών τους. Οί
ήγέτες τοϋ ΚΚΕ έσ. άναπτύσσουν πολι
τικές πρωτοβουλίες καί έπαφές, ενώ επι
διώκουν, κυρίως μέ τή νεολαία τους, νά
μεταβάλουν σέ πολιτικό γεγονός τό Φε
στιβάλ τής «Αυγής» πού θά γίνει τόν
Σεπτέμβρη.
ΣΟΒΑΡΕΣ ζυμώσεις παρατηρούνται
καί στό χώρο τού Κέντρου πού δέχεται
τή μεγαλύτερη πίεση άπό τά δύο μεγάλα
κόμματα, τή «Νέα Δημοκρατία» καί τό
ΠΑΣΟΚ, καί άπειλειται μέ άπορρόφηση.
Τό ΚΟΔΗΣΟ έντείνει τήν οργανωτική
του δραστηριότητα, προετοιμάζοντας τό
Συνέδριό του πού έχει οριστεί γιά τό τέ
λος τού χρόνου.
ΣΤΟ μεταξύ εκδηλώνονται πιά άνοιχτά οί προσπάθειες γιά έπανενοποίηση
τών Κεντρώων δυνάμεων πού κατακερ
ματίστηκαν μετά τήν έκλογική ήττα τού
Νοεμβρίου 1977. Σχετική πρωτοβουλία
έχει άναλάβει ό παλαιός άγροτικός ηγέ
της κ. ’Αλ. Μπαλτατζής πού άνασύστησε
τό κόμμα του, ένώ ό πρώην άρχηγός τής
ΕΔΗΚ κ. Γ. Μαύρος, πού πιέζεται άπό
πολλά Κεντρώα στελέχη νά άναλάβει καί
πάλι ήγετικό ρόλο, σέ πρόσφατη συνέν
τευξή του, («ΑΥΓΗ» 13-7) τόνισε:
«Ή ενότητα τών δυνάμεων τοϋ Κέν
τρου προβάλλει σήμερα σάν εθνική
επιταγή. Ό πατριωτισμός θά επικρα
τήσει τών προσωπικών φιλοδοξιών.
“Α ν οί Κεντρώες δυνάμεις κατέβουν
στίς εκλογές χωριστά καί μέ τό σημε
ρινό εκλογικό νόμο, θά άφανιστοϋν...».
ΕΙΝΑΙ φανερό, δτι, μόλις τελειώσουν
οί θερινές διακοπές, θά ένταθοΰν δλες
αυτές οί ζυμώσεις καί οί προετοιμασίες
τών κομμάτων γιά τήν έκλογική άναμέτρηση.
□
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:

Ή στροφή 180 μοιρών
ενός σκληροπυρηνικού
ΠΡΙΝ δεκαπέντε περίπου ήμέρες, μετά μιας
ώρας συνάντηση μέ τόν κ. Γεώργιο Ράλλη στό
Πρωθυπουργικό Γραφείο, ό συνομιλητής του
πρώην υπουργός Παιδείας κ. Γιάννης Βαρθιτσιώτης
άπομακρυνόταν Ικανοποιημένος άπό τήν αίθουσα.
Κατευθύνθηκε πρός τήν αίθουσα τής Βουλής, κάθησε πειθαρχικότατα στά έδρανα γιά νά παρακο
λουθήσει τή συνεδρίαση καί δέν πήρε τόν λόγο κατά τό συνήθειό του τόν τελευταίο καιρό - γιά νά
έκδηλώσει κάποια διαφωνία, πραγματική ή προ
σχηματική.
ΚΙ ΩΣΤΟΣΟ, λίγες μέρες νωρίτερα - όπως είχε άποκαλύψει ή
«Αύγή» - δ φερόμενος σάν «σκληρός άθερωφικός» κ. Βαρθιτσιώ
της έξεδήλωνε, μέ ρήσεις καί κινήσεις, τή διάθεσή του νά άποχωρήσει άπό τήν «Νέα Δημοκρατία» καί νά ήγηθεϊ μιας δικής του κί
νησης «καθαρόαιμης Δεξιάς». Συγκεκριμένα, ϋστερα άπό περι
οδείες του στή Στερεά καί τήν Θεσσαλία, ό κ. Βαρθιτσιώτης έπισκέφτηκε τήν περιοχή τής Σπάρτης, όπου διάφοροι όπαδοί καί
συμπατριώτες του (ή καταγωγή των γονιών του είναι άπό τήν Λα
κωνία) όργάνωσαν διάφορες μικρές ύποδοχές, μέ διάθεση νά δη
μιουργήσουν έντυπώσεις. Άκροδεξιοί οί περισσότεροι καί γνωστοί
φιλοχουντικοί, ύποδέχονταν τόν κ. Βαρθιτσιώτη σέ διάφορα χωριά
τής Λακωνίας καί όρισμένοι άπό αύτούς διαβεθαίωναν πώς «φτιά
χνουμε δικό μας κόμμα μέ 40 βουλευτές». "Ενας άπό αύτούς πού
κινήθηκαν δραστήρια γιά τήν «άρχηγική ύποδοχή» τού κ. Βαρθι
τσιώτη ήταν καί ό χουντικός δήμαρχος Χαϊδαρίου Ξανθάκος, πού
συνόδευσε τόν πρώην 'Υπουργό Παιδείας στίς περιηγήσεις του.
ΣΑΝ άντίδραση στίς έντυπώσεις αύτές, τό Σαββατοκύριακο
2Θ-29 'Ιουνίου, ό Πρωθυπουργός καί Πρόεδρος τής «Νέας Δημο
κρατίας» κ. Γεώργιος Ράλλης περιόδευσε στή Λακωνία μαζί μέ
τρεις ύπουργούς, πού κατάγονται άπό τήν περιοχή (Δαβάκης, Φικιώρης, Τζαννετάκης) καί μέ τή συνοδεία τών τριών βουλευτών
τού νομού, άπό τούς όποιους μόνον ό κ. Βασ. Παναρίτης φέρεται
ότι προτίμησε τήν ύποψηφιότητα τού κ. Ράλλη, ένώ οί άλλοι δύο
(Μηνακάκης, Σταθόπουλος) λέγεται ότι είχαν προτιμήσει τήν ύπο
ψηφιότητα τού κ. Εύαγ. Άθέρωφ. 'Ανεξάρτητα άπό τό γεγονός ότι
ή προβολή τής πρωθυπουργικής περιοδείας στή Λακωνία ήταν μιά
άκόμα άπόδειξη μονόλογου καί κομματικοποίησης τής τηλεόρα
σης, φαίνεται ότι ύπήρξε έπιτυχής, άλλά μόνο άπό άποψη στενά
κομματική. Τό περιβάλλον τού κ. Πρωθυπουργού διαβεβαίωνε μέ

ΛΙΓΟ άργότερα ό κ. Βαρθιτσιώτης, στις συζητή
σεις του μέ κυβερνητικούς βουλευτές καί παρά
γοντες τόνιζε γιά πρώτη φορά τόσο έμφαντικά,
«ότι προέχει ή ένότητα τού κόμματος» καί μάλιστα
«ύπό τόν έκλεγμένο ’Αρχηγό Γ. Ράλλη».
ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ό κ. Βαρθιτσιώτης φέρεται δτι δέν
δίστασε νά διατυπώσει τήν άποψη πώς «έγώ δέν
συγκατατίθεμαι σέ κανενός είδους διάσπαση καί
ένδοκομματική άναμέτρηση».
περισσή αίσιοδοξία ότι έσβυσαν έντελώς οί κάποιες έντυπώσεις
άπό τήν περιοδεία Βαρθιτσιώτη καί όρισμένοι ύποστήριζαν πώς
δέν θ' άργήσει ή άναμέτρηση τού κ. Ράλλη μέ τόν «άμφισθητία» κ.
Βαρθιτσιώτη, τόν όποιο οί πληροφορίες έφεραν χολωμένο έντονα
άπό τήν μή ύπουργοποίησή του.
ΩΣΤΟΣΟ, ή προσέγγιση πού σημειώθηκε (άνεξάρτητα σέ ποιόν
άνήκε ή πρωτοβουλία) όταν άρχισε νά γίνεται εύρύτερα γνωστή,
αίφνιδίασε πολλούς, πού κατέληξαν στή διαπίστωση ότι «μετά τόν
ύπουργό 'Εσωτερικών κ. Χριστόφορο Στράτο, ό Βαγγέλης χάνει καί
τό δεύτερο Ισχυρό του βραχίονα, τόν Βαρθιτσιώτη».
ΑΝ ΚΑΙ όρισμένοι ύποστηρίζουν δτι ό «ραλλικός έπαναπατρισμός» τού κ. Βαρθιτσιώτη σύντομα θά μορφοποιηθεί μέ τήν
ύπουργοποίησή του στό ύπουργεϊο 'Εμπορίου (άπό τό όποιο θά
άποχωρήαει ό κ. Σταύρος Δήμας, σάν νέος καί πρώτος "Ελληνας
κομισάριος στήν ΕΟΚ), δέν φαίνεται ότι τό ύπουργικό άξίωμα ήταν
μοναδικό ή πρωταρχικό κίνητρο γιά τήν ύπ ταγή του. Καί μάλιστα,
καθώς τό περιβάλλον τού κ. Ράλλη, άλλά καί τού κ. Βαρθιτσιώτη,
ύποστηρίξει δτι δέν έγινε κάν νύξη γιά ύπουργεϊο στήν, μέ έγκάρδια κατάληξη, συνάντηση τών δύο άνδρών. 'Αλλο, βέβαια, οί νύξεις
καί άλλο ή περιρρέουσα άτμόσφαιρα...
ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη, θεωρείται άπλουστευτική ή άποψη δτι ό κ. Βαρβιτσιώτης καί θιασώτης τής «σκληρής Δεξιάς τακτικής», έγκατέλειψε τις Ιδεολογικές του προτιμήσεις καί συντάχθηκε μέ τις «κεν
τροδεξιές» έπιλογές τού νέου Πρωθυπουργού καί Προέδρου τού
Κόμματος. Ή άπόφααή του νά αυνταχθεϊ στό πλευρό τού κ. Ράλλη
μέ βάση τις φόρμουλες «περί άναγκαίας ένότητας, ύπό τόν δημο
κρατικά έκλεγμένο κ. Ράλλη» είναι περισσότερο άπ’ όλα μιά άποσκίρτησή του άπό τό στρατόπεδο τών ένδοκομματικών άντιπάλων

’Αποκτήστε
τήν πληρή σειρά τών

Ζητείστε τούς τόμους
τού ΑΝΤΙ άπό τά γραφεία μας:
Δημοχάρους 60 (Τ.Τ. 601 )
τηλ. 732.713 καί 732.819.
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τοϋ κ. Ράλλη καί συγκεκριμένα άπό τό στρατόπεδο τών «σκληρών
άβερωφικών».
ΜΕ ΤΗ νέα του αύτή έπιλογή, ό κ. Βαρβιτσιώτης άπλώς δέν
όμφισθητεί τήν ήγετική παρουσία του κ. Ράλλη (στόν όπο'ιο μάλι
στα όφείλει τήν είσοδό του στήν πολιτική τό 1961), άλλά τούτο δέν
σημαίνει, μέ κανένα τρόπο, πώς ό πρώην ύπουργός Παιδείας δέν
θά θελήσει νά διατηρήσει τήν «καθαρόαιμη Δεξιά» του άπόκλισηδσο κι άν δέν τήν όμολογεί πρός τό παρόν ή δέν είναι διατεθειμέ
νος νά τήν ύπενθυμίζει μέ παρεμβάσεις καί δημιουργία «προβλη
μάτων» μέσα στή Βουλή, δπως συνήθιζε ώς τώρα.
ΕΤΣΙ, ένώ ό κ. Βαρβιτσιώτης όρίστηκε μέλος του θερινού τμήμα
τος τού Κοινοβουλίου γιά τόν μήνα 'Ιούλιο, προτίμησε νά άπέχει
άπό τίς περισσότερες συνεδριάσεις. Δείγμα, άσφαλώς, δτι δέν έπιθυμεϊ νά δημιουργήσει πρόβλημα στή συζήτηση καί ψήφιση όρισμένων νομοσχεδίων, άλλά έπίσης καί ένδειξη δτι δέν έπιθυμε'ι νά
ταυτισθεΐ μέ τίς άποφάσεις καί νομοθετικές αύτές έπιλογές.
ΑΝ ΚΑΙ πολλές συζητήσεις έχουν γίνει τίς τελευταίες ήμέρες γιά
τήν «στροφή 180 μοιρών» τού κ. Βαρβιτσιώτη πρός τόν κ. Γεώργιο
Ράλλη, οί έκτιμήσεις φαίνεται νά μή συγκεντρώνουν πάντοτε τή
γενική έπιδοκιμασία. "Αλλοι πιστεύουν δτι πρόκειται γιά «έλιγμό
άνάγκης», άλλοι μιλούν γιά »όριστικό έπαναπατρισμό» καί όρισμένοι γιά «προσεκτική μετακίνηση, κάτω άπό όρισμένους όρους».
ΤΟ ΒΕΒΑΙΟ φαίνεται νά είναι δτι ή σταδιακή συρρίκνωση τού
χώρου τών άβερωφικών έπαιξε κάποιο ρόλο στίς άποφάσεις τού
πρώην ύπουργού Παιδείας, μέ βασική έκτίμηση - πού λέγεται δτι
διαπιστώθηκε σέ είδική σύσκεψη - δτι «δέν έχουμε πιά δικό μας
Τύπο άν κάνουμε διάσπαση καί δέν βρίσκουμε εύκολα χρηματοδό
τες».
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ πληροφορίες, πού έχουν περιέλθει στό περιβάλ
λον τού κ. Ράλλη, όρισμένοι έκδότες καί μεγαλοεπιχειρηματίες
φέρεται δτι φάνηκαν άπρόθυμοι νά ύποστηρίξουν μιά διασπαστική
κίνηση «άντιραλλική», μέ τό σκεπτικό δτι «μόνο ζημιά μπορούσε
νά κάνει σέ όλους μας».
ΛΕΓΕΤΑΙ, μάλιστα, δτι ή στάση αύτών τών παραγόντων, παρά τήν
ένίοχυση όρισμένων πρός τά 'Ακροδεξιά σχήματα τής «'Εθνικής
Παράταξης» καί τού «Κόμματος Προοδευτικών», δέν είναι άσχετη
μέ τίς προειδοποιήσεις παραγόντων τής άμερικανικής πρεσβείας,
σέ γνωστούς «άντιραλλικούς», δτι άντιτίθενται σέ όποιαδήποτε
διασπαστική κίνηση μέσα στή «Νέα Δημοκρατία», κι αύτό γιατί τότε
«ή πρωτιά του ΓΙΑΣΟΚ στίς έκλογές θά είναι άναμφισβήτητη».

•

ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ άκόμα νά είναι χωρίς σημασία, άναφορικά μέ
τήν έρμηνεία τής «παλιννόστησης Βαρβιτσιώτη», κάποια ένωτική πρωτοβουλία, πού λέγεται δτι έχει άναλάβει άπό τά παρα
σκήνια ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Καραμανλής, πού άναγνωρίζει σάν μόνο συνεχιστή τής πολιτικής του τόν κ. Ράλλη.
'Ιδιαίτερα, έπιοημαίνεται άπό καλά πληροφορημένους κύκλους
δτι τά θέματα τού ύπουργείου 'Εθνικής Άμύνης, καθώς καί τήν
δλη πολιτική συμπεριφορά τού κ. Εύαγ. Άβέρωφ έχει άναλάβει
νά έποπτεύει - καί κάποτε μέ αύστηρές συστάσεις γιά πειθαρ
χία - ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ένώ ό Πωθυπουργός κ.
Ράλλης, γιά τόν 'ίδιο λόγο, δέν έχει άποφασίσει νά έπανδρώσει
τό στρατιωτικό t o u γραφείο.
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’Εδώ καί τέσσερα χρόνια στό φιλόξενο STUDIO HI Fl τής
όδοΰ ’Ασκληπιού 76 έξυπηρετοϋμε μέ άληθινά φιλική διά
θεση όλους αυτούς πού, ψάχνοντας γιά ένα καλό στερεο
φωνικό συγκρότημα, θέλησαν νά μάς έμπιστευθοΰν.
Καί είναι άλήθεια ότι άποκτήσαμε πολλούς νέους φίλους.
Είμαστε πάντοτε πρόθυμοι νά συζητήσουμε γιά κάθε
πρόβλημά σας, σχετικό μέ τήν άπόκτηση ένός στερεοφωνι
κού συγκροτήματος όποιασδήποτε μάρκας, καί πιστεύοντας
ότι έχουμε τις χαμηλότερες τιμές, έλπίζουμε καί σέ νέους
φίλους.
Καί τώρα, όν σκεφτόσαστε γιά χρωματιστή τηλεόραση,
θυμηθείτε μας.

STUDIO HI Fl
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 76, ΑΘΗΝΑ 706, τηλ. 3602697-3627858

βιβλία
δίσκοι
αφισσες
γιώργος τσιλδερίκης

κιαφας 5 και ακαδημίας - τηλ. 36.05.493

σωστή επιλογή βιβλίων-χαμηλές τιμές

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι ΣΕ Λ ΙΓ Ε Σ Μ Ε Ρ Ε Σ
Ν.Δ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ

ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΛΕΚΤΑ fâ
μέ ζωγραφική τού ’Απόστολου Γιαγιάννου

ΜΕΣΑ σ' αύτά τά πλαίσια, ό «έπαναπατρισμός» τού κ. Βαρβιτσιώτη, άνεξάρτητα άπό τούς δρους καί τίς τυχόν συμφωνίες πού
τόν στηρίζουν, σημαίνει δτι άκόμα καί στήν περίπτωση πού ύπάρχει κάποια άβερωφική έπιρροή σ’ δλα τά κομματικά έπίπεδα, αύτή
δέν φαίνεται δτι μπορεί νά μορφοποιηθεί σύντομα καί μάλιστα σέ
έπίπεδο «όμαδαρχών». Αύτή δμως ή σταδιακή άποδυνάμωση τών
«άβερωφικών» καί τών παλιών άψίκορων προθέσεων τους, δέν ση
μαίνει πάντως άτι ό κ. Ράλλης θά κατορθώσει μέ εύκολία νά μορφοποιήσει ένα κυβερνητικό καί κομματικό σχηματισμό μέ ένιαΐο
Ιδεολογικό χαρακτήρα.
ΕΤΣΙ, ό Κ· Βαρβιτσιώτης είναι άμφίβολο δν στό μέλλον δηλώσει
δτι άσπάζεται τίς διακηρύξεις περί «ριζοσπαστικού φιλελευθερι
σμού», δν θή σταματήσει νά άποκαλει «συμμοριτοπόλεμο» τήν
περίοδο 1946-49 καί θά έγκαταλείψει τίς ώς τώρα διακηρύξεις του
δτι «έγώ είμαι καί βά είμαι ένας καθαρόαιμος Δεξιός» μέ δλες τίς
ιδεολογικοπολιτικές παραπομπές στήν περίοδο τής όκταετίας καί
τής ΕΡΕ. 'Ανεξάρτητα άπό τά ύλικά της, αύτή ή «άνασυγκόλληση
Βαρβιτσιώτη» άποκαλύπτει δτι τά ένδοκομματικά προβλήματα τού
κ. Ράλλη, σέ σγελεχικό έπίπεδο, μπορεί νά λιγοστεύουν μέρα μέ τή
μέρα καί νάμήνκλονίζουν πλέον τήν άρχηγική παρουσία του, άλλά
είναι άμφίβολο κατά πόσο τήν έδραιώνουν καί κάτω άπό ποιές
προϋποθέσεις.

□
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Συνδικαλισμός, Δημοκρατία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

καί Σώματα ’Ασφαλείας

ΤΗ! ΕΠΙΤΡΟΠΗ! ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Συνάδελφοι,

του Νίκου Αύγερινου
Μ ιά π α ρ ά ξενη τυ π ο λ ο γ ία σχέσεω ν έχει δ ια μ ο ρ φ ω θ εί α νά μ εσ α στόν δη μ ο 
κρά τη — κ α ί κυρ ίω ς τό ν ’Α ρ ισ τε ρ ό —π ο λίτη κ α ί τά «Σ ώ μ α τα ’Α σ φ α λ ε ία ς » —
κ α ί κυρ ίω ς τη ’Α σ τυ ν ο μ ία κ α ί τη Χ ω ρ ο φ υλα κ ή . Μ έσ α σέ μ ιά π ενη ντά χρο νη
σ χεδόν ψ υχο λο γία , νο ο τρ ο π ία κ α ί π ρ α κ τικ ή εμ φ υ λίο υ πολέμ ου, στή σ υ ν ε ί
δηση το ύ δ η μ ο κ ρ ά τη π ο λίτη , τά Σ ώ μ α τα ’Α σ φ α λ ε ία ς π ρ ο β ά λλο υ ν ώς ό σ υ μ 
π α γ ή ς κ α τα σ τα λ τικ ό ς μ η χα νισ μ ό ς το ύ κρά τους. °Ε να ς μ η χα νισ μ ό ς π ο ύ έχει
μ ε τα β λ η θ ε ί σέ α υ το σ υ νείδ η σ η α υ το ύ το ύ κρά τους. Μ έ τήν εντελώ ς δ ικ ή του
νο ο τρ ο πία , π ρ α κ τικ ή , τίς ά ξιες κ α ί ά π α ξίες του.
Ό δη μ ο κ ρ ά τη ς π ο λ ίτη ς ξέρει πώ ς είνα ι ή α ύ το δ ικ α ιο λό γη σ η τώ ν μ η χ α ν ι
σμών τώ νΣ ω μ ά τω ν Α σ φ α λ ε ία ς .'Ό τι ή δρ ά σ η το υ ς δέν σ τρ έφ ετα ι γεν ικ ά υπ έρ
τή ς π ρ ο σ τα σ ία ς τή ς τάξης, άλλά, ειδικ ά κ α ί σ υγκ εκ ρ ιμ έν α , σ τό ν εντοπισμό,
τή χ α ρ το γρ ά φ η σ η , τόν έλεγχο κ α ί σ υντρ ιβ ή — αν χ ρ ε ια σ τε ί — τή ς κοινω νικής
κ α ί π ο λ ιτικ ή ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς τώ ν Ε λ λ ή ν ω ν πολιτώ ν.
Τά Σώματα ’Ασφαλείας, μέσα στό πλαίσιο
τών παραδόσεών τους, μέ τή συσσωματωμένη
στή λειτουργία τους βία, διευκολύνουν τή μανιχαϊκή χρέωσή τους στό «κακό». Άλλωστε,
δλοι ξέρουμε, ότι ή παρούσα δομή καί πρα
κτική τους μόνο κατά άναγκαία προσαρμογή
διαφέρει άπό τήν πρόσφατη εποχή τής δικτα
τορίας καί τίς κάπως άπώτερες τής οκταετίας
καί τού εμφύλιου ή τού Μεταξά. Καί είναι γε
γονός, ότι ή Δεξιά, μέ όλες τίς εκδοχές της καί
τά πρόσωπά της, εκσυγχρονισμένα ή μή, επι
φυλάσσει πάντα έναν ειδικό ρόλο γιά τά Σώ
ματα αύτά: Αύστηροί μηχανισμοί έπιλογής,
ειδική εκπαίδευση, διατήρηση όλου τού ιδεο
λογικού όπλοστασίου τού άντικουμμουνισμού, διαμόρφωση ένός esprit de corps, πού
κάνει καί τόν τελευταίο άστυφύλακα νά συμ
μερίζεται τήν ψευδαίσθηση μιας συμμετοχής
σέ ένα επίλεκτο σώμα, νά έχει τήν αίσθηση ότι
ταυτίζεται μέ τήν εξουσία, τής όποιας αισθά
νεται ώς ό αυθεντικότερος έκπρόσωπος.
Αύτά τά γνωρίσματα τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, διαμόρφωσαν ένα είδος εξαρτημένων
άνακλαστικών στό δημοκράτη πολίτη. Βοηθούσης καί τής στολής, πού επικυρώνει μέ τήν
ομοιομορφία της τό «άπρόσωπο» καί τό
ένιαιο τής εξουσίας, ό πολίτης αισθάνεται ένα
μείγμα άνησυχίας, φόβου, οργής, σχεδόν κάθε
φορά πού οί περιστάσεις τόν φέρνουν σέ
επαφή μέ τά Σώματα ’Ασφαλείας. (Ένα μικρό
πείραμα-φανταστικό-: Πώς θά άντιδρούσατε
άν νωρίς-νωρίς τό πρωί, χτυπούσε τήν πόρτα
σας ένας άστυφύλακας;). Μιά έντονη καχυ
ποψία, λοιπόν, συνοδεύει τίς σχέσεις Άστυνομίας-πολίτη, πού δέν τήν έξορκίζουν εύ
κολα οί δηλώσεις τών έκάστοτε νέων 'Υπουρ
γών «Δημοσίας Τάξεως», περί άγαστής συ
νεργασίας Λαού - Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Βέβαια, καθένας μας έχει δείγματα μιας
άλλης, μή μανιχάίστικής πραγματικότητας: ό
«γνωστός» άστυνομικός πού είναι «καλός άν
θρωπος», ή «δημοκράτης». Ή , άπ’ τή δικτα
τορία πρόσφατα, διηγήσεις γιά άστυνομικούς
πού «βοήθησαν» άντιστασιακούς ή δέν συνέπραξαν στά άνομήματα συναδέλφων τους.
'Υπάρχουν, επίσης, καί οί γενικές σκέψεις,
περί τού ότι «άνθρωποι είναι κι αύτοί», «τή
δουλειά τους κάνουνε», «λίγοι φταίνε, όλοι τά
πληρώνουνε». Όμως, ούτε οί πρώτες έμπει14

ρίες πού περιγράψαμε, ούτε οί άμπελοφιλοσοφικοΰ χαρακτήρα γενικότητες πού άναφέραμε, άνατρέπουν τό πλαίσιο άντιμετώπισης
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας ώς μηχανισμού
ένιαίου, άδιαίρετου καί καταπιεστικού. Καί
αύτό είναι σωστό, άλλά ίσως νά άποδειχθεϊ
έλλιπές.
Γιατί, φαίνεται, πώς καί στά Σώματα
’Ασφαλείας, ή τουλάχιστον πιό φανερά, στήν
’Αστυνομία, έχουμε τά πρώτα δείγματα ρηγ
μάτων στή μονολιθική φυσιογνωμία τους.
Φαίνεται ότι καί έκεϊ, οί γενικότερες κοινωνι
κές καί πολιτικές διεργασίες έπέδρασαν στή
διαμόρφωση νέων πραγματικοτήτων. Φαίνε
ται ότι καί εκεί, οί πρόσφατες δοκιμασίες καί
περιπέτειες τής δικτατορίας δέν ήταν μονόδρομης κατεύθυνσης. Πιό χαρακτηριστική έκτίμηση αυτών τών διαφοροποιήσεων, πρέπει
νά θεωρηθεί ή δημιουργία άπό 52 άστυφύλακες μιας συνδικαλιστικής κίνησης στά πλαίσια
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τού «Δημοκρατικού
’Αγώνα ’Αστυφυλάκων». Ή κίνηση αυτή πού
Ιδρύθηκε τό 1979 καί πού οί εκπρόσωποί της
δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δέν συνδέεται
ούτε πατρονάρεται άπό ένα όποιοδήποτε
κόμμα ή πολιτική οργάνωση, έχει μέν σάν
βάση τής συγκρότησής της καί πλαίσιο άναφοράς της «συντεχνιακά» αιτήματα τού κλά
δου. Έ χει όμως ταυτόχρονα καί ένα πλαίσιο
θέσεων καί τοποθετήσεων, πού φανερώνουν
μιά διαφορετική άντιμετώπιση τού ίδιου τού
ρόλου τής ’Αστυνομίας καί τού άστυνομικού
μέσα στή Δημοκρατία, ώς πρός τήν κοινωνική
καί πολιτική του λειτουργία.
Γιά παράδειγμα,άπό τή διακήρυξή του (πού
ύποβαθμίστηκε άπ’ τό «δημοκρατικό» Τύπο ή
καί δέν δημοσιεύτηκε καθόλου) διαβάζουμε:
«’Εμείς οί νέοι άστυφύλακες τής ’Αστυνο
μίας διακηρύττουμε στόν ελληνικό λαό τά
έξης:
• Ξεχωρίζουμε τή θέση μας άπό όλους αυ
τούς τούς αστυνομικούς πού τούς βαραίνουν
εγκλήματα κατά τον Λαού.
• Αναγνωρίζουμε ότι, άνώτατη αρχή είναι
μόνο δ κυρίαρχος Λαός καί ότι απ’ αυτόν πη
γάζουν οί υπόλοιπες εξουσίες.
• Γιά μάς δέν υπάρχουν Δεξιοί ή ’Αριστεροί,

Ή ’Επιτροπή μας. μέσα στά πλ α ίσ ια τής διακηρύξεώς της,
άποφάσισε τή ν 3η Σεπτεμβρίου 1980 νά κάνουμε ψηφοφορία γ ιά
νά δείξουμε έάν θέλουμε συνδικαλισμό ή ό χ ι. Ή δ η έχουμε ένημερώσει μέ έγγραφά μας τόν Πρόεδρο τή ς Δημοκρατίας, τήν
Κυβέρνηση, τούς Π ολιτικού ς Α ρ χ η γ ο ύ ς, τά Κόμματα, τούς Βου
λευτές καί τόν Τύπο. Ό τρόπος τή ς ψηφοφορίας θά είνα ι μυσ τι
κός καί ύποχρεω τικός καί θά ρυθμιστή μέ Π ροεδρικό Διάταγμα.
ΚαλοΟμε όλους όσους φωνάζουν, ότι θέλουν νά έκδημοκρατισθοϋν καί νά έλθουν κοντά στο Λ Λ Ο, τά Σώματα ’Ασφαλείας
νά ύποστηρίξουν τόν Δ ημοκρατικό μας ’Αγώνα, γιά τίς συνδικα
λ ισ τικ ές ιιας έκλογές.
Συνάδελφοι,
Ή ρ θ ε ή ώρα τής άλλαγής. Ή ρ θ ε ή ώρα πού θά πήτε τό με
γά λο Ν Α Ι .
N A I σ τό συνδικαλισ μό μας, γιά τήν άξιοπρέπεια τήν δική
μας καί τής έργασίας μας.
N A I στό σ υνδικαλ ισ μό μας, γιά αυξήσεις τών μισθών μας
(άπό 10.000 δρχ. σ έ 30.000 δρχ.).
Δέν μπορούν νά λένε, ό τι μάς βάζουν σ τή ν Εύρώπη, τήν
στιγμή πού έδώ έμεΐς πεινάμε καί ζοΰμε στό Μ ε σ α ί ω ν α ,
ένώ έκεί, ό ’Α στυνομικός πέρνει μισθούς άξιοπρεπείας καί
σ υνδικαλίζεται.
Συνάδελφοι,
Συσπειρω θείτε όλοι γύρω άπό τήν ’Επιτροπή τού Δημοκρα
τικού ’Αγώνα ’Αστυφυλάκων, γ ιά νά λάμψη τήν 3η Σεπτεμβρίου
1980 τό μεγάλο Ν Α Ι τού συνδικαλισμού, πού μ άς πα ρέχει τό
Σύνταγμα, όπου κα ί αύτό, αύτή τή μέρα γιορ τά ζει τή γέννησή του.
Η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ *•

Προκήρυξη τής Επιτροπής «Δημοκρατικού Αγώνα
Αστυφυλάκων » .

υπάρχουν μόνο εχθροί τού Δημοκρατικού μας
πολιτεύματος, τό όποιο θά περ/φρουρήσουμε,
μέ όλες μας τίς δυνάμεις, άκόμα καί μέ τήν
ίδια μας τή ζωή.
• ’Αναγνωρίζουμε πώς κάθε άγώνας τού
Λαού είναι καί άγώνας δικός μας.
Ο Διακηρύττουμε πώς άστυνομικός καί βα
σανιστής είναι δυό έννοιες άσυμβίβαστες γιά
μιά Δημοκρατία.
• Καταγγέλουμε τήν καταπίεση τών άστυφυλάκων άπό τούς άξιωματικούς τής ’Αστυνο
μίας, πού έχει σάν άποτέλεσμα, πολλοί άστυνομικοί νά καταπιέζουν τό Λαό.
• Καταγγέλουμε τήν άδικη δολοφονία τών
άστυνομικών Σταμούλη, Λαδά καί Πέτρου,
άλλά καί τήν παραβίαση άπό τήν ’Αστυνομία
τού Συντάγματος καί τών Δημοκρατικών
έλευθεριών τού Λαού».
Ταυτόχρονα, ή έπιτροπή προχώρησε σέ
συγκεκριμένες παρεμβάσεις σέ διάφορα θέ
ματα πού άπασχολούν τούς άστυφύλακες.
Έτσι, γιά παράδειγμα, στίς γιορτές τού Πά
σχα ή έπιτροπή τού «Δημοκρατικού ’Αγώνα
’Αστυφυλάκων», έστειλε τήν άκόλουθη επι
στολή στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας:
«’Εμείς οί άστυφύλακες τού “Δημοκρατι
κού ’Α γώνα", ζητούμε όμόφωνά άπό τόν κ.
πρόεδρο τής Δημοκρατίας νά διατάξει όπως
οί άγιες ημέρες τού Πάσχα γιορταστούν,χωρίς
αύτό τό «ΕΠΙΣΗΜΑ», πού έχει σάν άποτέλε
σμα χιλιάδες οικογένειες άστυφνλάκων καί
στρατιωτών νά κάνουν Πάσχα, χωρίς τά παι
διά τους.
Είναι άδικο, κ. πρόεδρε, νά κάθονται άπό
τήν είσοδο τού προεδρικού σας Μεγάρου μέ
χρι τήν Μητρόπολη όρθιοι τόσοι άνθρωποι γι’
αυτό τό «ΕΠΙΣΗΜΑ».
Ό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΣΤΥ
ΦΥΛΑΚΩΝ, είναι άποφααιαμένος νά άγωνιστεΐ γιά νά κάνουν Πάσχα στά σπίτια τους

Αστυφύλακες καί στρατιώτες», (σ.σ.: ’Αλή
θεια, νομίζουμε πώς φέτος δέν υπήρξε ή πομ
πώδης παράταξη άλλων ετών νά ’παίξε ρόλο
τό διάβημα τής επιτροπής;).
Σέ επιστολή, άλλωστε, που έστειλε ό άστυφύλακας Δημήτρης Γεωργακόπουλος (Ζ'
42/27187) μέλος τής επιτροπής πρός τό Ζ'
’Αστυνομικό τμήμα ’Αθηνών οπού υπηρετεί,
άναφέρει:
«Σάν βασικό καθήκον της εχει, (ή επιτροπή
του Δημ. ’Αγώνα ’Αστυφυλάκων), νά πετύχει
δ,τι όέν πέτυχε μέχρι στιγμής ή ’Αστυνομία.
Δηλαδή, πραγματική αγάπη άπό όλο τό ΛΑΟ
γιά τό Σώμα καί άγώνα γιά τή λύση τών μα
κροχρονίων προβλημάτων πού άπασχολοϋν
τόν Αστυφύλακα, πού κανείς μέχρι σήμερα
δέν τόν πρόσεξε.
ΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1) 'Η Διακήρυξη τού Συμβουλίου τής Ευρώ
πης γιά τήν Αστυνομία.
2) Ό εξαναγκασμός τής κυβερνήαεως νά
πληρώνει τις υπερωρίες, τά νυχτερινά καί τις
αργίες πού έργάζονται οί Αστυφύλακες.
3) Τήν κατάργηση τής ποινής τής Αργίας γιά
τό δήθεν πειθαρχικό παράπτωμα τού γάμου
αν ευ Αδειας.
4) Τήν κατάργηση τής άδειας “οίκοι διαμο
νής καί έατιάσεως” τών Αστυφυλάκων καί
5) Τή μελέτη τού συνδικαλιστικού κινήματος
τών Αστυφυλάκων».
Τελευταία, ή επιτροπή μοίρασε πλατιά
50.000 προκηρύξεις, δπου προωθεί τό αίτημά
της γιά τή διενέργεια ψηφοφορίας «μυστικής
καί υποχρεωτικής γιά όλους τούς άστυφύλακες», γιά νά αποφασίσουν οί ίδιοι εάν θέλουν
συνδικαλισμό ή όχι. Ό «Δημοκρατικός ’Αγώ
νας ’Αστυφυλάκων» έστειλε παράλληλα ύπόμνημα στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τόν
πρωθυπουργό, τούς άρχηγούς όλων τών κομ
μάτων καί τούς πρεσβευτές τών χωρών-μελών
τής ΕΟΚ, μέ τό όποιο ζητά τήν έκδοση προε
δρικού Διατάγματος πού θά διακανονίζει τά
τής ψηφοφορίας. Ό ίδιος ό «Δημοκρατικός
’Αγώνας» προσδιορίζει ώς ημέρα τών έκλογών τήν 3ην Σεπτεμβρίου τού 1980. Τό υπό
μνημα συνοδεύεται καί άπό σχέδιο-πρόταση
τού προεδρικού διατάγματος, όπου στό άρθρο
17 διαβάζουμε:
«Μετά τήν Ανακοίνωση τών Αποτελεσμάτων
τής ψηφοφορίας, εάν πλειοψηφήσουν τά ΝΑΙ,
μέσα σέ ένα μήνα, τό Υπουργείο Δημοσίας
Τάξεως πρέπει, σέ συνεργασία μέ τήν επι
τροπή πού έχει ταχθεί υπέρ του συνδικαλι
σμού νά ετοιμάσει τό Νομοσχέδιο, πού θά
είσηγηθεϊ στ ή Βουλή πρός ψήφιση “περί τών
’Αστυνομικών Συνδικαλιστικών Συλλόγων τής
Πανελληνίου ’Αστυνομικής Συνδικαλιστικής
Συνομοοπονδ ίας"».
Είμαστε περίπου βέβαιοι γιά τό ποιά άνταπόκριση θά βρει άπό τήν κυβέρνηση τό αί
τημα αι'ιτό τών άστυφυλάκων. Δέν είμαστε
βέβαιοι γιά τή στάση τών κομμάτων τής
’Αντιπολίτευσης καί μάλιστα τής ’Αριστερός,
τά όποια συνήθως άντιμετωπίζουν ώς «ταμ
πού» θέματα πού στρέφονται γύρω άπό τό
Στρατό ή τά Σώματα ’Ασφαλείας. Μπορούμε
νά είκάοουμε μέ άκρίβεια τήν άντίδραση τού
«κατεστημένου» τής ίδιας τής ’Αστυνομίας,
όπως ήδη προδιαγράφεται άπό όρισμένες χα
ρακτηριστικές εκδηλώσεις. Τό μοναδικό μέλος
τής επιτροπής πού έχει κάνει γνωστή τήν ιδιό
τητά του είναι ό άστυφύλακας Δημ. Γεωργα
κόπουλος, δ όποιος ήδη τελεί σέ διαθεσιμό
τητα μέ τό έρώτημα τής άποτάξεως. Έχουμε
στά χέρια μας τίς «κλήσεις πρός άπολογίαν»
έφτά (7) διαφορετικών διοικητικών διώξεων
πρός τό συγκεκριμένο άστυφύλακα, μέσα σέ

ένα χρόνο, γιά θέματα «περί τήν υπηρεσίαν»
φυσικά...
”Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Σέ άναφορά
του πρός τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση ’Αθη
νών, ό διοικητής τού Ζ' ’Αστυνομικού τμήμα
τος κ. Μανδραγώνης καταγράφει τίς ενέργειες
έκεϊνες τού Γεωργακόπουλου πού άποτελούν
τό σκάνδαλο:
«τελευταίως... έκτελεί καθήκοντα (ό Γεωρ
γακόπουλος) εσωτερικής υπηρεσίας εις τό
τμήμα. 'Οσάκις διενεργεϊται προσαγωγή πολι
τών εις τό τμήμα... προσπαθεί διά καταλλή
λων ερωτήσεων... νά πληροφορηθεί τάς ένεργείας τών προσαγαγόντφν Αστυνομικών...
Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α , έρωτ ά τόν προσ α χ θ έ ν τ α ε ά ν έ κ α κ ο π ο ι ή θ η Από
τούς
Αστυνομικούς
καί
εν
καταφατική περίπτώσει παρο
τρύνει αυτόν όπως ενε ργ ήσ ει

κ α τ ά τ ών σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ ο υ , Αφού
τού υ πο δ ε ι κ ν ύ ε ι τ ρ όπ ο υ ς ένεργ ε ί α ς».
Καί ό κ. Μανδραγώνης καταλήγει:
«κατόπιν τών Ανωτέρω, παρακαλοϋμεν διά
τήν άμεσον μετακίνησίν του, εις υπηρεσίαν μή
εχουσα επαφήν μέ τούς πολίτας, πρός αποφυ
γήν δυσμενών σχολίων εις βάρος τού Σώματος
άφ’ ενός καί Αφ’ έτέρου πρός Αποφυγήν επει
σοδίων αγνώστου εκτάσεως εις βάρος του, έκ
μέρους συναδέλφων τού τμήματος».
Νά, λοιπόν, γιατί πρέπει νά υποστηριχτεί ή
υπόθεση τού συνδικαλισμού καί στήν ’Αστυ
νομία:
«ΝΑΙ στόν συνδικαλισμό μας γιά τήν Αξιο
πρέπεια τή δική μας καί τής εργασίας μας»,
γράφει ή προκήρυξη τών άστυφυλάκων.
Καί γιά τήν ομαλότερη πορεία τής Δημο
κρατίας μας, οπωσδήποτε.

□
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ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Κύκλος Ελληνικών Σπουδών

ΧΙΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ

27 Ιουλίου - 9 Αυγουστου ’80

Οδυσσεας Ελυτης

Ηράκλειτος & Παρμενίδης Ολαφ Ζιγκον
ΟΜΙΛΙΕΣ

Ομηρος Οδύσσεια

Δ. Ν. Μαρωνιτης

Επικουριοι & Στοϊκοι

Ν τεϊβ ιντ Φερλεϋ

Ελένη Γλυκατζη-Αρβελερ

Πολίτικη Φιλοσοφία

Κορνηλιος Καστοριαδης

Νικος Δήμου
I. Ν. Θεοδωρακοπουλος

10 - 23 Αυγουστου

Γιάννης Σακελλαρακης

Παραδοσιακή Μουσική

Σ. Μπω-Μποβυ, Μ. Δραγουμης

Μ υθολογία: Ερμηνείες

Α. Κυριακιδου-Νεστορος

Δ ημοτικοί Χοροί

Μαρία Βουρα

Σύγχρονη Μουσική
Γ. Γ. Παπαϊωαννου
24 Αυγουστου - 6 Σεπτεμβρίου

Μιχαήλ Σακελλαριου
Μανος Χατζιδακις
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ
Μανος Χατζιδακις

Ζωγραφική: Εργαστήρι

Γιάννης Τσαρουχης

Σπυρος Σακκας

Υφαντική: Εργαστήρι

Μ. Γρηγοριου, Γ. Παπαδοπουλος

Στέλλα Γαδεδη

Αισχύλος Τριλογία

Αλεξης Διαμαντοπουλος

Γ. Γ. Παπαϊωαννου

Σύγχρονη Ποίηση

Εντμουντ Κηλυ, Θ. Φραγκοπουλος

Λαϊκοί Χοροί και Τραγούδια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Γραφείο Αθηνών:
Στρατ. Συνδέσμου 12 Αθήνα 136 Τηλ.360·Ι-4448
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Άθήναι:
του

■

Μ ιλό ντα ς ό ύττουργός Δημοσείω ν έργων κήριος Τζανετάκης π ρό ήμερά)ν εις τη ν εθνικήν Μ ας τηλεόρασιν σχετικός
μέ τ ό όξό θέμα τή ς άπ οχετέφ σ εω ς τώ ν ’Αθηνώ ν, άνέφερεν
ττολή ορθός, ότη τό πρόβλημα ά φ τό είναι χρόνιον κα ί έχη
β α θ η τά τα ς ρίζας αί όπ οϊαι μπορεί νά π εί κανείς ξεκινούν
άπ ό τήν έποχή το υ άειμνήστου κηρίου Μ ετα ξά μέ άποκορύφω σιν τή ν τελεφ τέαν δεκαετίαν όπου τό κακόν π α ρ α 
έγινε, διότη κα μ ία κυβέρνησις δέν μπόρεσε νά δόσι λυσιν.
'Α φ ησ ε δέ μέ τρόπ ον νά έννοηθή ότι τό σφ άλμα δέν είναι
τώ ν κυβερνητώ ν άλλά τώ ν φ ορολογούμενω ν oi όποιοι χ ω 
ρίς περίσκεψ ιν καί χ ω ρ ίς α ιδώ συνεκεντρόθησαν είς τ ό λαικανοπέδιον τή ς ’Α ττικ ή ς φ έρο ντες μαζί τω ν πολλά κα κά έκ
τή ς ύπέθρου χώ ρας.
Ή ά φ σ τη ρ ό τη ς τή ς ο μιλία ς καί ό τό νο ς τή ς σ υνεντέφ ξεω ς
το ϋ κηρίου Τζανετάκη ό ό π οιος π ιθανόν νά μήν έγνώ ριζε
ό τι άπ ό τό 36 μέχρι σήμερον - μέ έξέρεσιν ελάχισ τω ν μηνών
- τ ά ήνία τώ ν κυβερνήσεων έκράτουν δ εξιαί χήρες, μου
έφερεν εις τόν νοϋν τή ν Ιστορίαν το ϋ άδεκάσ του συζύγου
π ου βλέπων ά τημέλη τον τήν σύζυγόν το υ ενώ έπ ρόκειτο νά
πότγουν είς υψηλήν δεξίοσιν, τή ν πήρεν ϊδιετέρω ς κα ί τή ς
εϊπεν:
- ”Ακούσε, άγαπημένη μου. 'Ο μολο γώ ότι επ ί 45 χρόνια
δέν σου έχω πάρη κανένα φ όρεμα, άλλά μου είναι άνυπόφορον νά σέ βλέπω σ’ ά φ τό τό χάλι. Ν τρέπ ομαι κυριολε
κτικά γιά τήν άμφίεσή σου κ α ί είσαι ά δ ικα ιολό γητο ς γ ιά τό
θέαμα πού π αρουσ ιάζεις. Σέ διαβεβεώ, μέ φ έρνης σέ πολή
δύσκολη θέση...
★ ★ ★
Ai Ά θ ή ν α ι τό έτος 1835, ό τα ν όρίσθησαν ώ ς π ροτέβουσα
ά π ό τόν π ο λυκλαφ σ τον βασιλέα Ό θ ο ν α , είχαν 12.700 ψυχ ά ς συνολικός. ’ Εντός 145 έτώ ν ό π ληθυσμός τη ς έφ τα σ ε τ ά
3.600.000 ά το μ α , δηλαδή ά φ ξή θ η κ ε 300 φορές. 'Η μ α θ η μ α 
τικ ή όμω ς επιστήμη διδάσκει π ώ ς ά φ ο ύ μία π ροτέβουσ α
είς διάσ τημα 145 έτώ ν ά φ ξά ν ετα ι 300 φ ο ρές, μ ετά 145 έτη,
ήτοι τ ό έτος 2125 ή ’Α θήνα θά έχη πληθυσμόν 1.080.000.000.

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ
Ό Σουρής γράφει στό «Ρωμιό» το ϋ 1884 γιά τήν ’Αθήνα τήν κλεινή το ϋ
1984:

Φαντάζομαι τόν πληθυσμόν δεκαπλασιασμένον
τόν Πειραιά νά έναιθεϊ μέ τήν κλεινήν Παλλάδα
τόν σύμπαντα ελληνισμόν έδώ συγκεντρωμένον
καί ούτε ένα κάτοικο είς τήν λοιπήν 'Ελλάδα.
Νά γίνει χαλικόστρωμα ή κάθε μιά κολώνα
νά ξεχειλίσει ό χρυσός άλλά κι ή έπαιτεία
νά κάνουν άσβεστόχρωμα κι αυτόν τόν Παρθενώνα
καί τέλος ή Άκρόπολις νά γίνει μιά πλατεία.
KT όταν Εγγλέζοι* έρχωνται έδώ κανένα μήνα
νά έριυτοϋν - «Πού έκειτο ή Παλαιά Άτήνα;»
* Τουρίστες στή γλώσσα τή ς έιτοχής, για τί ο! 8 στούς 10 ξένους έττισκέτττες ήταν ’ Εγγλέζοι. Ή δόξα τοϋ Έ λγίνου ήταν νωπή άκόμα βλέ
π ετε... Μέ τά χρόνια οί πόλοι μας έλξεως άλλαξαν καί πλήθυναν. Πρίν τά
σουβλάκια, ήρεμα λιμανάκια καί χωριουδάκια, συγχρόνως μπουζουκάκια καί συρτάκια, μετά νησάκια (ολόκληρα), οίκοπεδάκια, σπιτάκια καί
μετόχια όλόκληρα...

Θ.ΠΚ.
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υσυχάσω τ ίς άνησυχίες όλων τώ ν
κυβερνητώ ν κα ί κ α το ίκω ν, ότι τ ό πρόβλημα τή ς ά π ο χετέφ σεω ς δέν πρέπει σήμερον νά μάς τρ ο μ ά ζει άλλά ν’ άρχίση
νά μάς άνησυχεϊ όταν μπούμε σ τό έτος 2100. Σήμερα μέ τόν
υπ ά ρ χοντα πληθυσμόν τώ ν 9 έκα το μ μ η ρ ίω ν καί όλος ό
π ληθυσμός τή ς Ελλάδος νά έγκα τα σ τα θ ή μέσα στήν
’Αθήνα, λύσις θά έβρεθή. Έάν βοηθήσω μεν όλοι τή ν κυβέρνησιν, όπ ω ς ένα γω νίω ς ζ η τεί ό π ρ οθυπ ουρ γός κήρ ιο ς Ράλλης κ α ί συνεισφέρομεν όλοι τ ό κ α τά δύναμιν, ά φ ξά νο ντες
τ ά φ ο ρ τη γ ά τώ ν 10 τό νω ν π ού μετα φ έρ ου ν τ ά ς άκα θα ρ σ ίας μας είς τό ν Π ρ οφ ήτη ν Ή λ ία ν άπ ό 200 είς 400, τ ό θέμα
λύ νετα ι. Βέβαια υπάρχει κα ί τ ό π ρόβλημα τώ ν το υ ρ ισ τώ ν οί
όπ οιοι τ ό κα λοκα ίρι ά φ ξά ν ο ν τα ι έπ ικινδύνω ς κι άν ύπολογίσω μεν ότι έκασ τος το υ ρ ίσ τα ς εκτό ς το ύ ό υ να λά γμ α τό ς
το υ εγκα τα λείπ ει έδώ ήμερησίω ς κ α τά τή ν ά φ ιξίν το υ καί
ένα κιλόν περίπ ου β οθ ρ ολυμά τω ν, έπί 5.000.000 ά φ ικνουμένω ν έχομαι ά μέσ ω ς 5.000 τό ν ο υ ς διά το ύ ς οπ οίους άπ αιτο ύ ν τα ι 500 μεγα θήρ ια τώ ν 10 τό νω ν διά νά μετα φ έρ ου ν είς
τ ό Σχιστό ή σ τά δ ιά φ ο ρ α άλλα φ ρ εά τια τή ν π α ρ α γω γή ν
ά φ τώ ν τώ ν Φ ιλελλήνων. Νά μήν έπ ιτρέψ ομεν τή ν ά φ ιξίν
τω ν δέν είναι λύσις. Νά το ύ ς ύποχρεώ νομεν νά τ ά φ υ λά ττο υ ν είς στεγα νά κ ο υ τιά κα ί νά τ ά μετα φ έρ ουν π ίσ ω είς τήν
π α τρ ίδ α τω ν κα ί ά φ τό δέν είναι έφττρεπές. "Ενας το υ ρ ίσ τα ς
έάν καθήση ένα τρ ίμηνον είς τή ν 'Ελλάδα θά είναι ύποχρεω μένος είς τ ό τέλο ς τή ς σαιζόν νά γυρίσει είς τή ν π α 
τρ ίδ α το υ μ’ ένα πλήρες βαρέλι ή άν έρθη οικογενειακούς νά
έπιστρέψ η μέ ένα τρ ο χ ό σ π ιτο -β υ τιο φ ό ρ ο πλήρες κοπ ρά
νω ν, πού όσας π ρ ο φ υ λά ξεις κα ί νά πάρη κ α τά τή ν επι
σ τροφ ήν, μ ο ιρ α ίω ς θά σκορπίζει ά φ ό ρ η το ν δυσω δίαν. ’ Εκ
τό ς ά φ το ύ , τ ίπ ο τε δέν άπ οκλείι καί μ ετω π ικ ό ς συγκρούσεις
είς τό ν 'Ελλαδικόν χώ ρον, μέ άπ ροβλέπ τους συνεπείας έττί
το ύ Ε θ νικο ύ μας δ ικτύ ο υ . Τ ό τ ε τ ί γ ίν ετα ι;
★ ★ ★
Έ ξ όλων τώ ν ά ν ω τέρ ω π ού ά νέπ τοξα , βλέπομαι ότι τ ό
π ρόβλημα δέν είναι όξύ, ο ύτε πρέπει σήμερον νά μάς πανικοβάλη. Θ ά άρχίση νά γ ίν ετα ι όξυ είς τ ά επόμενα έκα τό
χρόνια καί διά τό ν λόγον ά φ τό ν ά π ό τώ ρ α θά πρέπει νά
π ρ ο ετο ιμ ά ζο μ α ι τή ν κοινήν γνώ μην, το ύ ς το υ ρ ίσ τα ς καί
τ ά ς κυβερνήσεις τή ς Κοινής ’Α γοράς. Είναι βεβέως λυπηρόν
π ού μέ τ ό κλείσιμο τώ ν έφ ημερ ίδω ν ή δ ια φ ώ τη σ ις το ύ κοι
νού θά καθυστερήσ η, άλλά ραδισφω νον κα ί τηλεό ρ α σ ίς
πρέπει ά π ό άβριον νά άρχίσουν νά επισημαίνουν τό ν θανάσιμον κίνδηνον π ού θά δ ια τρ έξη ή π ροτέβουσ α τ ό έτος
2145. Ή έπομένη γενεά δέν π ρέπει νά μείνη ά π ρ ο ετο ίμ α σ το ς
κα ί ά π λη ρ οφ όρ η τος. ’ Εμείς οί μεγαλύτεροι ά π ό τ ώ ρ α θά
πρέπει νά έλθομαι εις συνενόησιν μέ τ ά ς κ α τά τό π ο υ ς έφορ ίας κα ί νά π α ρ α κα λέσ ομα ί νά μάς κ α τα κ ρ α το ύ ν οί υπεύ
θυνοι τώ ν Δημοσίω ν Ταμείώ ν ένα π οοόν διά τή ν άγορ άν
νέω ν β υτιο φ όρ ω ν. Έ άν σήμερον κ α λύπ το ντα ι α ί ά νά γκα ι
μας μέ τ ά 250 β υ τιο φ ό ρ α π ού έκτελεϊ έκασ τον 3-4 διά δρ ο
μ ό ς ή μ ερ η σ ίω ς διά νά ά π σ τινά ξει είς τό ν Ά γ ιο ν Ίω ά ν ν η ν
Ρέντην τ ό περιεχόμενόν το ύ , τ ό έτο ς 2145 τ ά ά π α ιτο ύ μ εν α

β υ τιο φ ό ρ α άναροφ ήσ εω ς θά πρέπει νά είναι 300 φ ορ ά ς
π ερισσότερα, δηλαδή ό ά ρ ιθμό ς ταιν νά κυμαίνετα ι π έριξ
τώ ν 75.000 πού νυχθημερόν θά άδειάζουν τό περιεχόμενόν
τω ν εις τόν Π ροφ ήτην Δανιήλ μέ μεγάλους βρυχηθμούς. Δέν
πρέπει νέ τ ά π εριμένομαι όλα άπ ό τό κράτος. Τό Κράτος
ήδη γογγύζει μέ τά ς ύποχρεώ σεις εις τή ν κατασκεβήν αίθούσων συναβλιώ ν, βιβλιοθήκω ν, π νεβ ματικώ ν κέντρω ν,
Μ ετρ ό καί άλλων ειδών π ρ ώ τη ς άνάγκης καί θά είναι θανάσιμον λάθος νά τό ύποχρεώ σομαι νά προβή σέ δυσβά
σ τα κ τες δαπάνες γ ιά τήν άγορά νέων τρ ο μ α κ τικ ώ ν βυτιο 
φ όρω ν. Σ τό μόνο πού ίσω ς θά πρέπει νά έπιμείνομαι είναι
ή κατασκεβή ενός Μ ετρό Κοπράνων πού νά κινείτα ι υπο
γείους διασχίζω ν επί εικο σ ιτετρ α ώ ρ ου β ά σ ε ω ς τό υπ έδαφ ος
τώ ν ’Αθηνώ ν καί πού θά μεταφ έρη εις έν προκαθορισμένον
σημείον τ ά ς α κα θα ρ σ ία ς ενός δ ισ εκατομμυρίου κα τοίκω ν.
Η κατασ κευή ά φ το ύ το ύ συρμού πού θά είναι μία κινουμένη π λ α τφ ό ρ μ α μπορεί ν' άνατεθή είς τά να φ π η γεία τού
Σ κα ρ α μ α γκά , ά φ ο ύ τελειώ ση φ η σ ικά ή π αράδοσ ις όλων
τώ ν εξα ρ τη μ ά τω ν διά τή ν άντλησιν το ύ π ετρελαίου μας είς
τήν Θάσον.
Π ροσ ω π ικώ ς μέ κατέχει μία μεγάλη α ισ ιοδ ο ξία διά τό
μέλλον τώ ν ’Αθηνώ ν, τώ ρ α μάλισ τα πού εϊσερχόμεθα είς
τή ν Κοινήν ’Αγοράν. Χάρις είς τή ν έλλειψιν ά π ο χ ετεφ τικ ο ΰ
δ ικτύ ο υ , ή π ροτέβουσ ά μας θά είναι είς τ ά χείλη όλων. Είναι
γεγονός π ώ ς όσον π ιό βρώ μικη είναι μία πόλις, τόσον καί
ά π ο κτά διεθνώ ς μεγαλυτέραν άκτινοβολίαν. Ά ς π άρω μεν
ώ ς πρόχειρον π αράδ ειγμα τά ς Βερσαλλίας. Ai Βερσαλλίαι
ήσαν πλήρεις κ α τόπ τρ ω ν, είχαν αίθο ύσ ας συναβλιώ ν καί
διαλέξεω ν π λήρους χλιδής καί τ ό μοναδικόν τω ν μειονέ
κτημ α ήτσ ή άνυ π αρξία λουτροκαμπ ινέδω ν μετά τώ ν συ
να φ ώ ν σώληνόσεων. Τά βοθρολύματα το ύ βασιλέω ς καί
τή ς βασιλίσης έρίπ τοντο άπ ό τ ά π α ρ ά θ υ ρ α επί τώ ν κα θα 
ρών ενδυμάτω ν τώ ν έβγενών πού π εριφ έροντο είς το ύ ς
μυθώ δεις κήπους. Κι όμω ς έξ α ιτία ς ά φ τώ ν τώ ν ελλείψεων
π ού ύπήρχον είς τά ς Βερσαλλίας, ολόκληρος ό χώ ρ ο ς τώ ν
Π αρισίω ν ώ νομάσθη Πόλις το ύ Φ ω τό ς καί έγνώ ρισε προτο φ α ν ή λα μ π ρ ό τη τα . Μ όλις ό μω ς έπί Γιάννη Ά γιά νν η άπέκτησε εϋρήτοιτο δίκτυον υπονόμω ν ή λά μ ψ ις τώ ν Π αρισίω ν
άρχισε σιΥά-σιγά νά σβύνη, διότι άλλαι ισχυρότεροι καί
βρώ μερότεραι πόλεις άρχισαν νά διεκδικοΰν τά π ρ ω τεία .
Ά ττό τή ν στιγμή πού ό Τζάκ ό ’Α ντεροβγάλτης έσ κ ό ρ π ιζετά
έντόσθια τώ ν θ υ μ ά τω ν το υ είς τά π εζοδρόμια το ύ Λονδί
νου, τ ά βλέματα τώ ν φ ιλο σ όφ ω ν καί διανοουμένω ν πού
ήσαν στραμένα π ρός το ύ ς Π αρισίους έστράφ ησαν ά π οτόμα>ς π ρός τ ήν Βρετανικήν π ροτέβουσαν καί τό βρω μερόν
Σόχο. Σήμερα όμω ς που τό Σόχο έγινε μιά φιλήσυχη συνοι
κία , μπήκαν φ ίλ τρ α καθαρισμού είς τό ν Τάμεσιν κ α ί έξεκαθερίσθησάν οί άπέσιοι δολοφόνοι, τ ό Λονδίνο έπ αφσ ε νά
κίνή τό διεθνές ενδιαφέρον. Τό ά φ τό συνέβη καί μέ τ ό πολυθρήλητσν Χικάγον π ού κι ά φ τό έγινε γ ιά ένα διάσ τημα
διάσημον κα( διά τ ό βρω μερόν περιβάλλον πού έξέθρεπ τε
το ύ ς γ κά γκο τερ καί διά τή ν ά π αράδ εκτο ν κα τάσ τα σ ιν τώ ν
σφ α γείω ν το υ . Τώ ρα π ού οί γκ ά γκο τερ κ α ί τ ά λιπ ά κα κο 
π ο ιό στοΐ}(ε Κχ έχουν έξα φ ανισ τή τελ ίω ς άπ ό τ ό π ρόσω π ον
τή ς Ά μ ε ρ ΐκ ής καί δέν λανθάνουν χώ ραν εκεί βρω μεραί καί
ά κ ά θ α ρ το 1 °υ ν α λ α γ α ί, καί τό Σ ικάγον δέν π ο λυσ ηζη τεϊτα ι
σήΜερον. Λ1 ά φ τό π ισ τέβω ότι εντός τώ ν προσεχώ ν μηνών
π ερ ίλα μπ ρον κ α ί τρισένδοξον θά άκτινοβολήσει τό μεγαλεΐον τώ ν Αήηνώ ν. Ή π ροτέβουσ ά μας διαθέτει χά ρ ις είς
τή ν ά φ θ ο ν·αν τώ ν φ ρ εα τίω ν καί τή ς π λη θώ ρας τώ ν χ α 
βούζω ν - έκ>ός τώ ν σ τα ζό ντω ν μέ π ο λύ τιμ α υγρά β υ τιο 
φ ό ρ α - όλα έκεϊνα τ ά σ το ιχεία π ού ήμπορούν νά κ α τα σ τή 
σουν πασίΥν(υστον μίαν πόλιν καί νά δικαιώ σουν τό ν π ο ιη 
τή ν πού τή ν θέλει δ ια μ α ντό π ετρ α ν σ τής γή ς τό δακτυλίδι,
"(ήλαι αί πόλεις τή ς ύφ ηλίου κ α τά τό ν ά λφ α ή βήτα τρόπ ον
έδθξάσθηάσ ν . Ή λ θ εν έπί τέλου ς καί ή σειρά μας. Καί τήν
σε'Ράν μ α ί α φ τή ν ούδεμία δήναμις είς τό ν κόσμον δ ύναται
νά τήν σ τά μο τήσ η .
Μ Π Π 7Τ

fl oiyoupn ζωή
ορκίζει
αηότήυβΚΓΜ

Μία τέχνη σήμερα σάς έξασφαλίζει σίγουρη καί άνετη
ζωή καί μάλιστα γρήγορα. Καί όταν αύτή τήν Τέχνη τή
μάθετε στίς Σχολές - Λύκεια «ΑΚΜΗ», θά βγείτε σωστοί
έπαγγελματίες πού άντί νά ζητάτε δουλειά ΘΑ ΣΑΣ ΖΗ
ΤΟΥΝ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ. Τά σύγχρονα μέσα διδασκαλίας καί
τό άριστο καί έμπειρο έκπαιδευτικό προσωπικό θά σάς
δώσουν πολύτιμα έφόδια γιά όλη σας τή ζωή. Πράγμα
τι! Οί καθηγητές μας παρακολουθούν μέ στοργή τήν
πρόοδο τών μαθητών καί συνεργάζονται στενά μέ τούς
γονείς.

ΣΧΟΛΗ (Παληού Τύπου)
• ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΣΧΟΛΕΣ (Νέου Τύπου)
• ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
• ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Γίνονται δεκτοί άπόφοιτοι 3ης Γυμνασίου καί άπόφοιτοι
κατωτέρων Τεχνικών Σχολών.)
"Ολοι οί σπουδαστές μας παίρνουν άναβολή άπό τό
Στρατό, κρατικό πτυχίο μετά άπό έξετάσεις καί σπουδα
στική κάρτα γιά μειωμένο εισιτήριο σέ μεταφορικά μέσα,
θεάματα κ.τ.λ. "Ολοι οί άπόφοιτοι έχουν δυνατότητα νά
συνεχίσουν σπουδές σέ ’Ανώτερες καί ’Ανώτατες Σ χσ
λές τού έσωτερικού καί τού έξωτερικού.
’Αλλά τό σημαντικότερο είναι ότι γίνεστε άξιοι έπαγγελματίες καί έξασφαλίζετε ένα άνετο μέλλον.

ΣΧΟΛΕΣ ■ΛΥΚΕΙΑ

ΒΚΓΊΗ

3ης Σεπτεμβρίου & Σολωμου 68 (Όμόνοια) ’Αθήνα.
Τηλ. 5238026 - 5238027 - 5233557
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- ---------- ΤΤΠΤΤΤΓΤΤΓ νο» συνοδοί
;τική ηολιτική κα ί τίς
•C iv ip Y i.ee αχ Βάρος

(Τί,Χχστ.κό Συμβούλιο
J t ττροχτεσινοδραδυνή
ου άττοΦάσισί νά κηρύ
•άσεις ώ γ ο σ ίο ς σ τις
ούλη σ ' δΑις τ ίς ξένχς
; σ τις 21 Ιο ύ λ η τρίω
ική σ τάσ η έρ γσ σ ία ς
ιοση στην Αθήνα,
οιήσεις της ΟΤΟΕ γ{·
a στήν ασυδοσία των
ζώ ν.ττρ ύ κα ταπατούν
α των υπαλλήλων. Έ ααριθμική άναπτροσαρ
οδοχών «σ: Ικανοττοίη
ν τής ποοηγούμενης
όλλανδικη
Τ ράττίζσ
θά συ νεχισ τεί ή άττερ

άλλη
Παρασκευή
ρικάνικη «Τζαίηζ
Μ<
“ * : Μαν
ίωοες σ τά σ εις έργ<

»yΟ

ογιο των μηχανικών
Ναυτικού συνεχίζεται
πτυχία σ ' δλα τά λιίσμου.
Σύμφωνα ui
ΠΕΜΕΝ 300 πλοία j
»καν γιά 48 ώρες σέ '
via. Δεν ύττάρχουυ α-

,υοης τούπιρβΒλήύΙπ

s r s s a t t e î i ό ν *γ Μ ή ® « ξβ Κ ϊί
μοσ·κό Κόλπο καί Α

ό υπουργείο Ενιποο^ .
; κατασκεύασε 6 όφο- 1
fia νά utiw ati την ι - ' ι
m cpyicc. Παράλληλο;·:
ηχανικούς νά υήν c
‘ααη ατούς άπχργού·. !
λ 'Ομοσπονδία Οί*υ .
Ε Κ. 'Ελευσίνος.

μαΛίοτα, ιτου σημειώνονται σο6αρές έζελίξεις στό διεθνή χώοο καί
σέ καίρια προβλήματα τής έξωτερικής _ καί έσωτεοικής πολιτικής
τής χώρας. Πηγή πληροφόρησης
παραμένει ό «Ριζοσπάστης», πού
συνεχίζει κανονικά νά κυκλοφορεί
— και £χει τόν κύοιο όγκο τής κυ·
κλοφοοίας ά π ό tic δυό ήμεοήοιες
άθοναϊκέ$ έφημερίδες πού έκδίδοντα ι,— υστέρα άπ ό την άρνησή
του νά παρακολουθήσει τό «λό*ς άοιπ» τών Ιδιοκτητών καί τη γνω
στή συμφωνία του μέ τη διοίκηση
τών Τεχνικών Τύπου. «Άπό κ(ΐ καί
π έρ α άοχίζει ή έρημος τού κρατι
κού μονοπωλίου «ένημέρωσης»,· μέ
τήν
καθημερινή στρέβλωση τών *1Α θ λ η τ έ ς καί φίλαθλοι I δησεων
καί τήν. κατά δόσεις, π ο 
«ΟΙ προσπάθειες νά πληγούν οΙ [ λιτική χυδαιολογία τού κ. Χρ. Φι
‘Ολυμπιακοί "Αγώνες όπω ς έκδηλώ , λιππίδη.
Ψυχρή καί «ούδέτεοη» έυΦσνίνονται σήμερα, πρ έπ ει νά βρίσκουν j
αντίθετο κάθε προοδευτικό άνθρω- ί ζεται καί ή κυβέρνηση μπροστά
πού έχει δηυιουρπο καί Ιδιαίτερα έμάς σάν Έ λ λ η I στήν_κατάσταση
νες, π ο ύ στή χώρα μας γεννήθηκε η { γηθεί. Δέν βοήν' μέχρι τώοα. νά
πεί ούτε μιά λέξη. Περιορίζεται
'Ο λυμπιακή ’Ιδέα». Αύτό τονίζουν! —
Φαινομενικά, τουλάχιστο ·-*-' νά
αέ διακήρυξή τους άνθρωποι πο ύ 6- i προβάλλει ά π ό τήν τηλεόραση καί
τό οσδ]όφυΐνό «rnc» τίς ανακοινώ
σ εις τής διοίκησης τής „Έ νω σ η ς
‘Ιδιοκτητών. Δέν ανησυχεί, άρα γε,
ά π ό τά προβλήματα πού έχουν 6ημιουογηθεΐ καί γ ιά τίς συνέπειες
τους; ‘Από άλλες παοόμοιςς είτε
άνάλονες περιπτώ σεις, στό παρελ
θόν, .δέν μάς έχε ι συνηθίσει σέ μιά
τέτια έπιδειχτική «όδιαοοοίσ» Για
πύλυσε ή *λ<ρστϋύφα/υ>νργΐα eàOY τί λο_ιττόν σω παίνει; Δέν έχει τϊ
Ρ ΙΔ Α Σ » en ή Θήβα όάυ φ*τίττ( β να π εί ή. μήπως, ή κατάσταση σύ»
lo τη τό βολεύει;
Ψ ί αίας. ΈττΙσής. ή έργαβόοχά ά·
Ό π ω ς φαίνεται., ή παράταση
τής σηιιεηιΟής κατάστασης —- Γνα τεχνητό, σέ μεγάλο 6o6uö. ό•,τηθούν. Ή διοίκηση τού σωματ» ίου I διέξοδο, μέ θολές καί άττοοσδ'όοιτης μη- ή»| της* ονναβέλφου τους, οι ,.>·Λι· ■ κάτάγγειλε τίς ενέργειες τού fi υ
σ τες π ρ ο ο π τικ ές- όέν δοίσκετα'
tSi.xàjfc,
τήυ «IBM» stxrt.6ηK o v /t-t;
i / Ä - K T a i W| ο-' a γ έξω ά π ό τις προθέσεις όρισυενων
Πολλά λέγονται aie μέρες αέιrjç. _

γ ιά νά μεθοδευτούν ο! ένέργειες πού ----- Ο Π Τ ν T T W Γ Έ * Γ Τ Ε * £ Χ ----πρέπει νά γίνουν προς τήν κυβέρ
νηση γ ιά την παροχή νέων έξαγω*
ΟΙ Ιδιες π η γές πού άποκάλυγικών κινήτρων.
ψαν σ άν έπικρατέστερο διάδοχο
του κ. Χόνδρου στή γενική διεύ
θυνση τής „EPT, τόν τα ξίαοχο καί
• Κ αταβέσεις
διοικητή τής ΥΕΝΕΔ κ. Βαβαοούκαί πιστώσεις
τσο, αναφέρουν βτι ή λύση αυτή
προωθείται ά π ό τούς κυβερνητικούς
Ή ύφεση στήν οικονομία θά βα- κύκλους πού έπιθυμούν νά μετα^ Γ β ά 1 ( υ Λ ΰ ή «οΓσιμη .
βληθεΐ ή ΕΡΤ σέ τηλεοπτικό ό, 4<ΓΤΟση μ-,ή, 4 y o0 (i ( KOeù ç ί ,
μοίωμα τού σ τρατιω τικού ττΛίπού.
νοσείς.
βίρνηση προσανατολίζεται σέ μ εγα  ‘Ακόμα λέγεται βτι ή έπιλογή τού
.★ Προκήρυξη μέ τήν ό π ο ια κα- λύτερη περικοπή τών πιστώσεων.
χρόνου στρατιωτικοττοίησης τής
λεί τούς οΐκοδομους ‘Αθήνας, Πει- j Ή πεοικοπή αυτή θεωρείται άναγ·
ΕΡΤ δέν είναι άσχετη τόσο άπ ό
ραιά, Έ λακτίνας καί Περίχωρων νά καία ά π ό τήν κυβέρνηση, γ ια τί μει- τήν πρόσφατη κρίση σ τά διοικητι ^
πάρουν μέρος στην 24ωοη .άπτερ- ώυονται άντίσ τοιχα οΙ ρυθμοί τών κά της έτα ιρ ίσ ς. όσο κα! ά π ό τίς
γ ·α σ τ ις Ι Ο Ί ούλη καί στή σνγκέν καταθέσεων.
γενικότεοες κυβερνητικές πολιτικές
τρώση σ τό «‘Ακροπόλ» κυκλοφόρη
Είναι χαραχτποιστικό δτι σ τό α '
έπιλ ογίς.
σε χτες ή ‘Ο μοσπονδία
Οικοδό έξάμηνο (μέχρι 26 Ίού νη ) οΙ Ιδιω
μων.
τικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά
Ή τοποθέτηση τού κ. Βαβα- I
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 3. (Τού άντα- 17.421 έκατ. δρχ. ένώ τό Τδιο διά οοι/τσου στή „ διεύθυνση τής ΕΡΤ
ποκριτή μ α ς). 48ωρπ α π ερ γία αρ σ τημ α πέρσι είχαν αυξηθεί κατά θά συνδυαστεί * α ί μέ τήν έφαομο I
χίζουν σ π ό αϋοιο (σ ή υεοα) οΐ 500 2 9 .638 έκατ. δρχ. Σύμφωνα μέ έν- γή «σκληρών» μέτρων πού θά έ ,
έργατοτεχνίτες τής «ΤΕΧΝΟΜ — δείζεις. ή έζέλιξη αύτή δέν μεταβάλ. χουν χαρακτήρα «εξυγίανσης» τής !
ΑΣ ΠΑΤΕ» π ο ύ δουλεύουν σ τ ά έρ γα λεται ά π ό τ α πρόσφ ατα μέτρα γ ιά άμαρτωλής έταιρίσς. (Π ερισσότε j
τής ΔΕΗ στήν Πτολεμαΐδσ.
τά έπιτόκια.
ρες λεπτομέρειες στήν 4η σ ελ.). 1
καί φροντιστές της '0 - I
λυμττιακής. Γ ιά το σ κοπό σύτό ή I
Έ ν ω σ ή τους θ ά κάνει σήμερα γε· ί
νική συνέλευση.
★ ΟΙ ξευοδοχοϋττάλληλοι Κέρκυ ;
ρας άρχίζουν αύριο 48ωοη άττερ- j
j i a . Ή Πανελλήνια ‘Ομοσπονδία ;
πίνοδόχου καί ό Σύνδεσμος Ξενοδο ί
χε ισκών Έττιχειρήσεων Κέρκυρας 1
«ΜνβίΜέΧΜ άπ ό φ
ά π ίρ γ ία n i j
' w » » τοομοκΚΓΤκέί à*>«0‘·

Çÿrtv

a π ε ρ ιλ α μ β ό ν ο ν

r S w s p J iρ ^ κ ί , Μ
% ^ φ ;^ ·θ ί# « ή « ύ β ϋ ν ο » ? *«5όΐι
■ π ΐς ^ |^ Λ ρ ρ ^ |φ ο ||- Γ ρ α > τ ο δ ο υ *

m *ü t
^ W t Ê Ê / ^ y · ô p y av tô v o tjv τ ή ν
1^ - r ,ûjn_9 Ί ^ .

νΐσ η ς γιά τη* ποοσ ι

ση, καΛει την Ελληνική Ό λυμ πιακή 'Ε π ιτρ ο π ή νά άπορρίψει τά μέ
τρ α αύτά και νά ύπερ α σ π ίσ ει πρα
κτικά αύτό π ο ύ θεωρητικά διακη
ρύσσει —- νά μή γίνει, δηλαδή, ό
άθλητισμός αντικείμενο για πολιτι
κούς έκβιασμούς. άλλά νά παραμείνει ένα άνεκτίμητο άγαθό καί
μέσο γ ιά τή διατήρηση τής ΕΙρή- ,
νης γ ιά έκτόνωση τής διεθνούς έν- (
τάσης, γ ιά σ ταμ ατημ α τών έξοπλι '
σμών. γ ιά ννωριμίσ. φιλία, συνερ. ι
vacria καί αλληλοκατανόηση μετά- !
ςύ δλων τών λαών, ανεξάρτητα ά- j
πό πο λ ιτικ ά σ υστήματα, φυλετικές
ή θρησκευτικές διακρίσεις».

•'îÎSS’V*:’

Λτην πραγματοποίηση οτφ}^φν -
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έκδοση ηοοιδοικού διατάγμπτοε

νιά την ά ν α γό ο '.ο α η τίπ cKöoont
<)λ«ν τών »Φηυ< σίδων - - δϊν έγκα·
,τάλειψε τά σνε’δια της. Προσηη.
θεί νά τά n u j j p ii μένα α π ό ό.'.>ο

νονάλ'σ.
Πρλλοί. λοιπόν ιτήνε -ά ΨορςW
PUVστά θο’ ά ν;ρα. Ή νηι- ή y ,.

νηύ κsm àr& rià ·7·.:· πανΓΓ;
' · ■ ■■■■■-...... ■■

ΚΛΕΙΝΕΙ ένας μήνας άπό τή τάξη τών ορών λειτουργίας τών εφη
στιγμή πού ή ενδοεργατική σύγ μερίδων τους (καί ένδεχομένως δια
κρουση (όπως καταρχήν παρουσιά κανονισμού καί τών μεταξύ τους
στηκε) τυπογράφων καί λιθογρά διαφορών).
φων, εφερε στήν επιφάνεια τό Αλη
ΠΡΟΦΑΝΩΣ, τό μόνο πού δέν
θινό υπόβαθρο τού προβλήματος,
πού είναι, πολύ απλά, δτι οι τυπο είχε άποφασιστεΐ ήταν ή σημερινή
γράφοι, μέ τίς πρόωρες καί σπασμω μεθόδευση γιά τό «πέρασμα», τή
δικές κινήσεις τους υποχρέωσαν διαδικασία εφαρμογής όλων αυτών
τούς ιδιοκτήτες νά «άνοίξουν», άπό τών γενικών καί είδικοτέρων επιλο
τώρα, «τά χαρτιά τους». Μέ λίγα λό γών. Ή σύγκρουση τυπογράφων —
για, είναι φανερό πιά, γιά όσους λιθογράφων άποτέλεσε τή «χρυσή
παρακολουθούν μέ κάποια προσοχή ευκαιρία» γιά νά εμφανιστεί ή
τίς εξελίξεις, ότι οί ιδιοκτήτες είχαν "Ενωση Ιδιοκτητών ως « θύμα» καί
κατά νού ενα γενικό σχεδίασμά καί μέσα στή σύγχυση νά προωθήσει τίς
γιά τήν «τεχνολογική Ανανέωση» (τή επιδιώξεις της καί τά συμφέροντά
φωτοσύνθεση) καί γιά τήν άναδιά- της.
ΕΙΝΑΙ ανάγκη νά τονίσουμε καί νά έπιμείνουμε στό γεγονός
ότι όλοι οί λόγοι πού χρησιμέυσαν ώς πρόσχημα τού «λόκάουτ» των ιδιοκτητών έχουν άναιρεθεϊ. Καί ότι ή συνέχιση τού
«λόκ-άουτ» δέν είναι παρά μιά έπιλογή τής Ένωσης Ιδιοκτη
τών γιά τή συστηματικότερη μεθόδευση καί άποτελεσματικότερη επιβολή τών νέων όρων λειτουργίας τών εφημερίδων τους.
Νέοι όροι, πού δέν θά άφοροϋν μόνο στή διαδικασία εφαρμο
γής τής φωτοσύνθεσης, άλλά καί τίς σχέσεις ιδιοκτητών μέ τά
Σωματεία τών έργαζόμενων στόν Τύπο, τίς σχέσεις τών ιδιο
κτητών μέ τήν κυβέρνηση, μιά γενικότερη άναδιάταξη τών
πλαισίων λειτουργίας τού Τύπου στόν τόπο μας.
ΚΑΘΕ «χρυσή ευκαιρία», όμως, εχει καί τά ρίσκα της. Καί
πιθανόν ή Ένωση ’Ιδιοκτητών νά μήν είχε προβλέψει μέ άκρίβεια ορισμένες άντιδράσεις καί νά είχε υποβαθμίσει τίς δυσκο
λίες μιας άδιάλλακτης καί επιθετικής τακτικής. Μιά άπ’ τίς έκπλήξεις πρέπει νά άποτέλεσε ή στάση τής ΕΣΗΕΑ.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ τής ΕΣΗΕΑ καί λόγω τής σύνθεσής της καί
λόγω τής διαδηλωμένης συνδικαλιστικής φιλοσοφίας καί πρα
κτικής της θά περίμενε, ίσως, κανείς νά δράσει ώς «Πόντιος
Πιλάτος» τής διενέξεώς. Καί πράγματι, αύτό έκανε - μέ μιά
..μικρή διαφορά, μέ μεγάλες όμως πρακτικές συνέπειες. Συγκε
κριμένα, ή Ένωση Συντακτών, καταναλώθηκε σέ χλιαρές άνακοινώσεις συμπαράστασης ατούς τεχνικούς, έκανε ενημερωτι
κές επισκέψεις στούς άρχηγούς κομμάτων, ζήτησε συνεσταλ
μ ένα τήν κυβερνητική παρέμβαση, έκανε γενικά ό,τι μπορούσε,
ώστε κοσμίως καί εύπρεπώς, κρατώντας τήν ομπρέλα μιας ου
δετερότητας, νά διασχίσει τίς δυσκολίες τής σύγκρουσης τυπογράφων — ιδιοκτητών, πού έδειχνε νά τήν έπωμίζεται «άπό
σπόντα».
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ΟΣΟ, όμως, οί ιδιοκτήτες έδειχναν σαφέστερα δτι τό πρό
βλημά τους δέν είναι νά «συνεννοηθοϋν» μέ τούς τυπογρά
φους, άλλά νά συντρίψουν τούς τυπογράφους. "Οσο άποκάλυπταν ότι ή πρόθεσή τους δέν είναι νά έπανέλθουν στό παλιό
status περί Τύπου, άλλά νά δημιουργήσουν νέο πλαίσιο λει
τουργίας του, δηλαδή νέους συσχετισμούς. "Οσο οί Ιδιοκτήτες
φανέρωναν ότι επιδιώκουν καί τήν κυβερνητική έπικουρία
στούς σχεδιασμούς τους καί ότι τήν άποκτούν, τότε ή διοίκηση
τής ΕΣΗΕΑ αίσθάνθηκε ότι ένδεχομένως νά μετέχει κι αύτή
στή σύγκρουση, ότι είναι πιθανό, αν όχι βέβαιο, ότι μιά όλοκληρωτική ήττα τών τυπογράφων, θά άνοιγε έναν εύκολο
δρόμο γιά μιά άλλη άντιμετώπιση καί τών δημοσιογράφων.
Τότε, ή ΕΣΗΕΑ έκανε τό μόνο ουσιώδες βήμα συμπαράστασης
- δηλαδή βήμα αυτοπροστασίας
άρνήθηκε νά συμπράξει
στήν έκδοση τού κοινού φύλλου τών έργοδοτών, τής "Ενωσης
’Ιδιοκτητών. Έτσι, όμως, άφαιρεί άπό τήν έργοδοσία ένα
ισχυρό μέσο πίεσης, μιά καί τό κοινό φύλλο τών Ιδιοκτητών
άκόμα καί σάν άπειλή, θά άδυνάτιζε εξαιρετικά τή θέση τών
τυπογράφων. Ή έκδοση ένός φύλλου τής έργοδοσίας θά έξυπηρετούσε γενικότερα τούς άκόλουθους στόχους:
α. Θά λειτουργούσε, άντικειμενικά, διασπαστικά στούς λι
θογράφους - τυπογράφους . β. Θά ένίσχυε οικονομικά τούς
άσθενέστερους εκδότες, στερεώνοντας τήν ένιαία στάση έναντι
τών έργατών (άν καί φρόντισε γιά τά οικονομικά ή κυβέρνηση), γ. Θά έπέβαλε έμμεσα τή φωτοσύνθεση, μιας καί άποτελούσε κοινή άπόφαση ή, μέ αύτή τήν τεχνική, έκδοσή της.
δ. Θά μείωνε τίς επιπτώσεις τής απεργίας τών τεχνικών Τύ
που, άδυνατίζοντας έτσι τίς διαπραγματευτικές τους θέσεις.

ΕΤΣΙ, ή ΕΣΗΕΑ εύρέθη είς χήν «δυσάρεστον θέσιν» νά δυσαρεστήσει τούς ιδιοκτήτες, άποδεικνύοντας γιά άλλη μιά
φορά τήν πικρή άλήθεια δτι κάθε άρετή έχει μιά πολύ πεζή
βάση, στήν περίπτωσή μας τή συντεχνιακή αύτοπροστασία. Θά
’πρεπε άλλωστε έδώ νά έπισημάνουμε δτι ή κίνηση αύτή τής
ΕΣΗΕΑ ένισχύεται άπό τήν Ιστορία των κινητοποιήσεων - καί
κατακτήσεων - τού κλάδου, δπου ούσιαστικό ρόλο έπαιξε ή
συμπαράταξη τών τυπογράφων στούς άγώνες των δημοσιο
γράφων. Σωστά πάντως,καί παρ’δλεςτίςγενικότερες έπιφυλάξεις της γιά τό ρόλο πού θά έπρεπε νά διαδραματίσει ή
ΕΣΗΕΑ σ’ αύτή τήν κρίση, καί ή Ένωτική Κίνηση Δημοσιο
γράφων, κάλεσε τούς συντάκτες νά συμπαρασταθούν καί νά
ένισχύσουν τήν άπόφαση αύτή τής Διοίκησης.
ΓΙΑΤΙ, δπως έγινε γνωστό, πολλές παρασκηνιακές ή καί
προσκηνιακές διαδικασίες δρομολογήθηκαν γιά τήν έμπρακτη
άνακοπή τής άπόφασης τής ΕΣΗΕΑ. Πιέσεις άσκήθηκαν καί
άσκοϋνται άπό τούς έκδοτες σέ δημοσιογράφους μέλη ή μή τής
ΕΣΗΕΑ, νά έργαστούν στό κοινό φύλλο τών έργοδοτών. Καί,
καθώς ή παράταση τής κρίσης δημιουργεί καί άνασφάλεια καί
άγχος σέ άρκετούς δημοσιογράφους, χρειάζεται πολύ πιό έν
τονη, συγκροτημένη, «έπιθετική» στάση τής ΕΣΗΕΑ, γιά τήν
προάσπιση τής ίδιας της τής άπόφασης, μακροπρόθεσμα δη
λαδή,τής ίδιας της τής ύπόστασης...
ΓΙΑΤΙ, μιά άπόφαση ένός σωματείου, ένός συλλογικού συν
δικαλιστικού όργάνου, δέν μπορεί καί δέν έπιτρέπεται άπλά νά
έξαγγέλεται. Πρέπει νά έπιβάλλεται, έπίσης, μέ μαχητικότητα,
μέ συνέπεια, μέ συλλογικές δεσμευτικές πρακτικές. Γιατί άλλιώς, άν κάθε συντάκτης αισθάνεται μετέωρος καί έκκρεμής,
άν ή συλλογική άπόφαση μετατρέπεται σέ άτομικό πρόβλημα
σχέσεών του μέ τήν έργοδοσία, τότε νιώθει άκάλυπτος, γίνεται
τρωτός καί εύάλωτος. Γιά νά μεταφέρουμε, κατ’ άναλογία, τή
γνωστή φράση: «όποιος κάνει μισή επανάσταση, σκάβει τό
λάκκο του», ή μισό συνδικαλισμό.
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ, λοιπόν, σέ μιά επιτυχημένη παλιότερη
πρακτική τής άπεργίας τών δημοσιογράφων: στό εγχείρημα τής
«’Αδέσμευτης Γνώμης». Πιστεύουμε πώς ή άπάντηση στό - τυ
χόν - κοινό φύλλο τών έργοδοτών, πρέπει νά ’ναι τό κοινό
φύλλο τών έργαζομένων στόν Τύπο, ή «’Αδέσμευτη Γνώμη»
τών δημοσιογράφων, τών τεχνικών, τών έφημεριδοπωλών. Καί
πιστεύουμε δτι αύτό πρέπει, άπό τώρα, νά δηλωθεί καί νά
προετοιμαστεί, ώστε νά μήν υπάρχει αύτή ή έπικίνδυνη χαλαρότητα άνάμεσα σέ μιά πρόταση καί τήν προώθηση καί προά
σπισή της.
ΑΠΟ τήν άλλη μεριά, ή παράταση τής κρίσης στόν Τύπο,
έδειξε πώς κυβέρνηση καί κράτος ξέρουν πολύ καλά νά ύπηρετούν τούς φυσικούς τους συμμάχους. Δάνειο 300 έκατομμυρίων δραχμών μέ έπιτόκιο μόλις 2,5% δόθηκε άμέσως στούς
«άναξιοπαθούντες» έργοδότες, ένώ στήν πρόκληση τού κ. Παπανδρέου ό κ. Ράλλης άπάντησε έντελώς «άθώα» δτι ή μή έκ
δοση τών έφημερίδων βλάπτει τήν κυβέρνηση, διότι βάλλεται
άπό τήν «ΑΥΓΗ» καί τόν «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ», πού είναι οί μό
νες έφημερίδες πού κυκλοφορούν. («Ξέχασε», βέβαια, νά πεί
δτι πολλαπλασιάστηκε, παράλληλα, ή άκροαματικότητα τής
τηλεόρασης, δπου τά δελτία καταναλώνονται στήν παρουσίαση
τού κυβερνητικού έργου καί στήν οίκοδόμηση τής δικής του
ήγετικής παρουσίας...). Θύμα, λοιπόν, καί ή κυβέρνηση τού
«λόκ-άουτ»,καί άναζητούνται πλέον οί θύτες, δπου προφανώς
άπομένουν μόνο οί έργαζόμενοι, μιά καί ώς έξίσου θύματα
αύτοπαρουσιάζονται καί οί ιδιοκτήτες.

Καί οί άλλες πλευρές τής κρίσης
ΔΕΙΓΜΑΤΑ τής θολής άτμόσφαιρας γύρω άπό τά συμβαίνοντα στόν Τύπο πού έμμεσα επηρεάζουν καί τή στάση φορέων
καί άτόμων, είναι αυτά πού έμφανίζονται ώς ασύνδετα μέν
φαινόμενα, άλλά μέ οπωσδήποτε κοινή καταγωγή.
ΚΑΘΩΣ υπάρχει ή οαφής αίσθηση δτι δλη αύτή ή σύγ

κρουση θά έχει καί τούς νικητές καί τούς ήττημένους της καί
μέσα στίς ίδιες τίς παρατάξεις, καθώς είναι φανερό δτι θά
ώφεληθούν τά μεγάλα συγκροτήματα, ένώ είναι πιθανό οί «μι
κρές» έφημερίδες νά όδηγηθούν σέ κλείσιμο, άρχισε ήδη τό
σπεκουλάρισμα είς βάρος τών δημοσιογράφων πού νιώθουν
μιά κάποια άνασφάλεια καί άνησυχία γιά τό έργασιακό τους
μέλλον. Έτσι, γνωστό έβδομαδιαιο περιοδικό μείωσε δραστικά
τήν άμοιβή, κατά σελίδα, τών έξωτερικών συνεργατών του,
έπειδή άκριβώς αύξήθηκε ή προσφορά διαθεσιμοτήτων πρός
έργασία.
ΑΠΟ τήν άλλη μεριά, ή τυχόν έκδοση τού κοινού φύλλου
τών έργοδοτών θά πρέπει νά έχει πολύ ισχυρότερες άντιστάσεις άπό τίς διαμαρτυρίες. Γιατί, οί μορφές πού λέγεται δτι
μπορεί νά προσλάβει δημιουργούν άλυσίδα ούσιαστικών προ
βλημάτων. Λέγεται, δηλαδή, δτι γιά νά έξαναγκαστούν οί δη
μοσιογράφοι νά συμμετάσχουν στήν έκδοση, θά τυπώνεται μέν
τό φύλλο ένιαΐα καί όμοιόμορφο, άλλά, άνά 10,20 ή 30.000
φύλλα, θά τυπώνεται διαφορετικός τίτλος ή δτι θά είναι δια
φορετική δλη ή πρώτη σελίδα. Έτσι, υποτίθεται, οί συντάκτες
θά έργάζονται γιά τήν έφημερίδα «τους», καί δέν θά ύπόκεινται σέ άλλαγή έργοδότη, πράγμα πού τούς άπαλλάσει καί άπό
τήν ύποχρέωση έργασίας.
ΜΕ ΟΠΟΙΟ, δμως, τέχνασμα παρόμοιας «σύλληψης» καί άν
έκδοθεϊ τό κοινό φύλλο, δέν παύει νά δημιουργεί ουσιαστικά
προβλήματα κοινωνικής, πολιτικής καί ηθικής άκόμα τάξεως γιά δλους.
ΜΕ ΠΟΙΑ δικαιολογία καί έν όνόματι ποιας σκοπιμότητας,
θά νομιμοποιηθεί —γιά παράδειγμα —ό «’Ελεύθερος Κόσμος»,
μέσω τού κοινού έντύπου; ’Από τήν άλλη μεριά, κάθε έφημε
ρίδα δέν υποτίθεται δτι άποτελεϊ κάτι διαφορετικό άπό τίς άλ
λες, έπειδή άκριβώς παρέχει καί μιά ειδική σκοπιά τών γεγο
νότων; Καί δτι ό κάθε άγοραστής έπιλέγει αύτό τό συγκεκρι
μένα «διαφορετικό», αγοράζοντας τήν a καί δχι τή β' έφημε
ρίδα; Δέν άποτελεϊ, έπομένως, τό κοινό φύλλο, μέ τόν διαφο
ρετικό τίτλο, μιά έ ξ α π ά τ η σ η ουσιαστικά τού άναγνώστη;
’Ή μήπως αποτελεί μιά ομολογία μιας έσχατης αλήθειας, δτι έν
τέλει όλες οί έφημερίδες είναι πολύ λίγο «διαφορετικές;»
ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ, έπίσης, μέ ένδιαφέρον στή σωστή γενικά
κριτική πού άσκησε ό κ. Παπανδρέου ώς πρός τά συμβαίνοντα
στόν Τύπο καί στήν ’Ενημέρωση γενικότερα καί στά μέτρα πού
προτίθεται τό κόμμα του νά προωθήσει, πέρα άπό τή συχνό
τερη - μέχρι καθημερινή - έκδοση τής «Εξόρμησης». Άνέφερε
συγκεκριμένα ό κ. Παπανδρέου τήν πιθανότητα άκόμα καί τής
χρησιμοποίησης ένός πομπού πού είχε κατασκευαστεί στή δι
άρκεια τής εφταετίας στήν ’Ιταλία, πού θά μπορούσε νά ενερ
γοποιηθεί σέ αντιστάθμισμα τής μονόπλευρης κυβερνητικής
ενημέρωσης άπό τούς κρατικούς σταθμούς.
ΑΥΤΗ ή πρόθεση ή καί άνάλογες ενέργειες, θά πρόσδιδαν
μιά πολύ ένδιαφέρουσα διάσταση δχι μόνο στήν κρίση τού Τύ
που, άλλά καί στήν πρακτική κομμάτων ή ομάδων, μιά άλλη
ποιότητα στίς κοινωνικές καί πολιτικές πρακτικές. Ά ν είμαστε
πιό ζωντανοί, άν δέν είμαστε τόσο θεατές τού εαυτού μας, μή
πως δέ θά ήταν ή στιγμή γιά μιά άλυσίδα τέτοιων «αύτονομημένων» πρακτικών: γιά τήν έκδοση μιας έβδομαδιαίας ή καί
καθημερινής εφημερίδας πραγματικά άδέσμευτης καί ζωντα
νής, έφημερίδας κοινωνικής καί πολιτικής κριτικής, δημοκρα
τικά οργανωμένης καί διοικούμενης;
ΠΟΣΟ μιά τέτοια ένέργεια, πού θά μπορούσε νά προκύψει άς πούμε - καί σάν πρόταση άπό μιά άπό τίς ήδη έκδιδόμενες
καί μή αυξανόμενες κυκλοφοριακά (παρά όριακά) έφημερίδες,
θά άνέτρεπε ριζικά δλο τό πεδίο, πού τώρα συντελοΰνται οί
έξελίξεις...
ΜΙΑ καί δμως δλα τά πολύ ωραία πράγματα είναι ώραία μιά
καί δέν είναι άληθινά, φαίνεται δτι καί πάλι πρέπει νά προσ
γειωθούμε στά τρέχοντα. Καί νά έπαγρυπνούμε μήπως, δταν
έρθει τό τέλος τής κρίσης στόν Τύπο, είμαστε σέ δυσμενέστερη
θέση άπό τήν άρχή της.
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ΕΚΔΟΤΕΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ,
ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Ό αθηναϊκός Τύπος πληρώνει
>τώρα τά λάθη καί τις υπερβολές
όλων τών φορέων του
Ή «κρίση στόν Τύπο», όπως βαφτίσθηκε
βιαστικά καί άτυχα ή σειρά τών γεγονότων πού
όδήγησαν σέ διακοπή έκδόσεως τις 10, άπό τις
12, ήμερήσιες άθηναϊκές έφημερίδες,
παρουσιάζει καί αύτή τό τυπικό Ιστορικό
άσθενείας τών δεδομένων έλληνικών
προβλημάτων.
Άπό τό ’Αποχετευτικό
έως τό ’Εκπαιδευτικό...
Δέν πρόκειται γιά λογοπαικτικό σχήμα ή
άνάλογη διάθεση, άλλά γιά μοιραίες διαπι
στώσεις στοιχειώδους άντιλήψεως, έπιχειρώντας μιά, χωρίς προκαταλήψεις καί κατά
τό φυσιολογικά δυνατό, άντικειμεκή προ
σέγγιση στήν περιφέρεια, τά κέντρα καί τό
έπίκεντρο τού προβλήματος.
Άπό τή μιά πλευρά, ή έκδήλωση τής
«λοιμώξεως» μπορεί νά χαιρετισθεϊ καί ώς
θετικό γεγονός, άφού άναμφισβήτητα άποτελεϊ άντίδραση τού οργανισμού στόν παθογόνο παράγοντα - τά «μικρόβια» πού
έγκαταστάθηκαν, προωθήθηκαν καί άναπτύχθηκαν στόν όργανισμό, προκαλώντας
τήν άσθένεια. Στήν Παθολογία, τέτοιες
άντιδράσεις συνοδεύονται άπό ρίγος, πυ
ρετό, κλπ.
’Εμπύρετη ήταν ή λοιμώδης έκδήλωση καί
στόν (έξασθενημένο, μάλιστα, σέ δλα τά
έπίπεδα) όργανισμό τού άθηναϊκοϋ Τύπου
καί, κατά συνέπεια, τού έλληνικού Τύπου
γενικότερα, μιά καί οί άθηναϊκές έφημερί
δες είναι λειτουργικά αύτό πού λέμε
«εθνικές έφημερίδες». ’Απόλυτα έμπύρετη
κατάσταση, μέ σταθερή μάλιστα άνοδο τού
θερμομέτρου. Κατάσταση πού άπαραιτήτως προκάλεσε καί πολλά ρίγη, διαβαθμι
σμένα άπό τή συγκίνηση ώς τήν άγανάκτηση...
Χωρίς καμιάς άποχρώσεως κακία, θά θυ
μηθούμε έδώ ένα τυχαίο καί όντως άσήμαντο «σαρδάμ» πού έκανε ό πρωθυπουρ
γός κ. Γ. Ράλλης στήν πρώτη του τηλεο
πτική έμφάνιση, άταν σέ κάποια στιγμή
είπε: «... κατά τήν μετάπτωση άπό τήν δι
κτατορία στή Δημοκρατία». Ά ς μάς έπιτραπεϊ νά άπομονώσουμε τό «σαρδάμ» αύτό
καί νά τό μεταχειρισθοϋμε ώς αύτόνομα
σημαντικό, χρησιμοποιώντας το, έπιγραμ20

Ή κρίση στόν Τύπο, βαθιά καί πολυμερής,
προϋπήρχε, τουλάχιστον άπό τή μεταπολίτευση
τού 1974. Τά γεγονότα τών τελευταίων έβδομάδων
άντέχουν ως τόν χαρακτηρισμό μάς διαγνώσεως
συμπτωμάτων άνησυχητικής λοιμώξεως. Τά όποια,
συνήθως, ένώ άντιμετωπίζονται άμεσα μέ ισχυρές
δόσεις άντιβιώσεως, έδώ Επιδεινώθηκαν λόγω
αύξημένων δόσεων άγωνίας έπιβιώσεως, μιάς
τάξης έπαγγελματιών.

ματικά έστω, στό «πρόβλημα Τύπος».
Ακριβώς, άπό τίς 24 ’Ιουλίου 1974 καί μετά,
τόν έλληνικό Τύπο - παρά τίς έλάχιστες
καλές έξαιρέσεις - τόν χαρακτηρίζει ΜΕ
ΤΑΠΤΩΣΗ άπό τή δικτατορία στή Δημοκρα
τία καί ΟΧΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ άπό τόν άπόλυτο
κυβερνητικό έλεγχο στήν άπόλυτη έλευθεροτυπία, πού σημαίνει, άπό κάθε πλευρά
καθαρή άσκηση τού δημοσιογραφικού λει
τουργήματος, μέ συνεπή προτεραιότητα
στόν καλόπιστο έλεγχο. Ό όποιος πάλι, γιά
νά είναι άποτελεσματικός άπαιτεϊ νά τοπο
θετήσει σέ ΠΡΩΤΗ μοίρα τήν έκπλήρωση
ύποχρεώσεων καί σέ δεύτερη τήν είσπραξη
δικαιωμάτων καί προνομίων.
Τό ιστορικό τής κακής ύγείας είναι δε
δομένο, άλλά άς έπιμείνουμε σέ μία «λε
πτομέρεια». ’Αμέσως μετά τή μεταπολί
τευση, σχεδόν άλες οί έφημερίδες ζητού
σαν φλογερά καί έπίμονα «κάθαρση άπό τά
χουντικά στοιχεία», σέ άλους τούς τομείς
τής έλληνικής ζωής. Αύτή τήν κάθαρση,
ώστόσο, τό δημοσιογραφικό σώμα δέν
άγωνίσθηκε νά τήν πετύχει, τουλάχιστον
στόν ίδιο του τόν οργανισμό. "Ετσι, έξι
χρόνια μετά τήν πτώση τής δικτατορίας, ό
έκ τών πρωταγωνιστών ύπουργών της
Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου παραμέ^ '
νει ένεργό μέλος τής Ένώσεως Συντακτών
(άπου οί συνταξιούχοι είναι ένεργοί ψηφο
φόροι), έξακολουθώντας νά άρθρογραφεΐ,
μετά τής φωτογραφίας του, άπό τόν Κυ
ριακάτικο άμβωνα τής «Άκροπόλεως», ώς
καθαρευουσιάνος Ιεροκήρυκας τής όπισθοδρόμησης.
Αύτό ώς «λεπτομέρεια ύπενθύμισης»,
γιά νά διατηρούμε τή μνήμη μας ζωντανή.
Διαφορετικά, θά δούμε διαθλαστικά τό
πρόβλημα.
'
*

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
"Αν δεχθούμε τήν άρχή τής όμαδικής εύθύνης, τότε στόν έλεύθερο μεταδικτατορικό έλληνικό Τύπο θά συναντήσουμε τήν
άποθέωση τής λειτουργίας της καί τήν
άμεσότητα τών συνεπειών της. ’Ιδιοκτήτες,
άλλά καί έργαζόμενοι στις έφημερίδες,
σέρνουν τό χορό τής άμοιβαίας εύθύνης
καί ένοχής στόν κατήφορο τού έλληνικού
Τύπου.
Μιά στιγμιαία καταγραφή εύθυνών, άποδίδει τό έξής διαρκές άποτέλεσμα:

0

ΟΙ Ιδιοκτήτες, άμέσως μετά τόν ειδυλ
λιακό Ιούλιο τού '74, ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ
ΠΟΙΗΣΑΝ τίς έφημερίδες τους καί πλειο
δότησαν σέ μιά νοσογόνο δημοσιογραφία
εύτελούς συνθηματολογίας μέ στόχο τήν
έμπορική αύξηση τής κυκλοφορίας καί τήν
πλουτοφόρο άποκόμιση «άλλων όφελών».
"Ετσι, ή άντικειμενική ένημέρωση τού κοι
νού, τουλάχιστον έπί τών ειδήσεων καί τών
γεγονότων, έξατμίσθηκε στά κύματα τών
κομματικών έρεθισμών καί τής άποπροσανατολιστικής, άπό τά συγκεκριμένα προ
βλήματα, δημοκοπίας.

ρ ΟΙ δημοσιογράφοι ύλοποίησαν (στήν
^
κυριολεξία καί τού δημοσιογραφικού
άρου) τούς τέτοιους στόχους τών έκδοτών. Στίς περισσότερες περιπτώσεις, μάλι
στα, μέ υπερβολικό ζήλο. 'Απελευθερωμέ
νοι άπό τή λογοκρισία, πέρασαν στήν
έλευθεροτυπία (μάλλον τήν προσπέρασαν)
καί προχώρησαν σέ έφαρμογές μιάς άπίστευτης «άσυδοτυπίας» - έστω καί άν ό
άρος αύτός είναι ένοχλητικός καί άδόκιμος. Ίσως δέν ήσαν έτοιμοι γιά μιάν έλευ-

θερία πού τούς ηροσφέρθηκε, χωρίς οί
περισσότεροι όπο αύτούς νά έχουν άγωνισθεί γιά νά τήν κερδίσουν. Τά «έπτά χρό
νια» πού προηγήθηκαν, είχαν όλοκληρώσει
τήν διάβρωση, ή όποια είχε ξεκινήσει άπό
τήν δεκαετία τού '50 μέ τίς γνωστές κρατι
κές παροχές σέ μερίδα έκδοτων καί δημο
σιογράφων.
ΟΙ τυπογράφοι, έκτελεστικά στοιχεία,
άνεύθυνοι γιά τήν α' ή 6' «γλώσσα»
των έφημερίδων, είναι ένα «άλλο κεφά
λαιο» στό πρόβλημα «Τύπος».
Μέσα σέ μιάν έλληνική κοινωνία καί οι
κονομία, πού άναπτύσσονταν περιστασιακά, στό πλαίσιο ένός ύποκοριστικού καί
φαύλου κοινοβουλευτισμού, άπό τήν δε
καετία τού ’50 καί μετά, οί τυπογράφοι
έπέτυχαν (μέ σκληρές άπεργίες, κλπ.) νά
Ισχυροποιήσουν, στόν ϋψιστο βαθμό, ένα
συνδικαλιστικό όργανο, τήν "Ενωση ’Εργα
τών Τύπου, τό όποιο κατόρθωνε κάθε φορά
νά έπιβάλει τίς θελήσεις του στούς ιδιο
κτήτες τών έφημερίδων. Μέ καθεστώς
έλεύθερης οικονομίας, τό σωματείο αύτό,
μέ πολλά ένεργά στοιχεία τής Αριστερός
στίς διοικήσεις του, παρουσίασε τό φαινό
μενο μιας καθαρά συντεχνιακής όργάνωσης, μέ κλειστές πόρτες πρός τούς άλλους
τυπογράφους καί μέ, συνεπώς, προνο
μιούχα, σέ άποδοχές καί προστασία, μέλη.
Ή κατοχύρωση τιμαριθμικής προσαρμο
γής τών ήμερομισθίων, έπιδομάτων, κλπ.
όδήγησε σέ άπίστευτες, σέ σύγκριση μέ
άλλους Έλληνες έργάτες καί έργαζόμενους, άποδοχές, οί όποιες έφθασαν στά
ύψηλότερα έπίπεδα άπό τό 74 καί μετά.
Μιά τέτοια έξέλιξη δέν μπορούσε νά μή
φθάσει καί ξεπεράσει ένα όριακό σημείο.
Παρακολουθώντας τό φαινόμενο καί σάν
κοινωνιολογική άσκηση, δέν μπορείς νά
μήν έπισημάνεις τήν κατάληξη σέ μιάν

Τό άλλο «ί'φος»
καί τό άλλο «ήθος»
Δέν υπάρχει, οπωσδήποτε, στόν ευρω
παϊκό χώρο πιό έγκυρο, πιό συζητημένο,
πιό «μοναδικό» φύλλο άπό τή «Monde».
Ή «Monde», λέει κάπου ό James Goldsborough «έγκαθιδρύει μέ τούς άναγνώστες της σχέσεις άγάπης καί μίσους,
σχέση, δμως, πού οί τελευταίοι δέν μπο
ρούν να άνατρέψουν, γιατί άλλιώς, πώς
θά ήταν καλά πληροφορημένοι»;
Ή «Monde» είναι ένα φύλλο πού χαρα
κτηρίζεται άπό τήν έλλειψη υπαγωγής του
σέ κάποιο συγκεκριμένο κέντρο δύναμης,
κάποιο χρηματοδοτικό δμιλο, κάποιο
κόμμα, κάποιο τμήμα τού γαλλικού κρατι
κού μηχανισμού, τήν έκκλησία, ή έστω,
ένα «λόμπυ» τών μηχανισμών τής ’Εξου
σίας. Έχει, έν μέρει, κατορθώσει νά άναχθεϊ ή ίδια σέ θεσμό, στηριγμένη στήν
άντίληψή της γιά τή δημοσιογραφία, τήν
έγκυρότητα τής πληροφόρησης, τήν ποιό
τητα τών άπόψεών της.
Ή «Monde» έχει ένα άποκλειστικά δικό
της «ήθος» καί «ύφος». Οί συνεργάτες της
έχουν διαμορφώσει έναν τρόπο δουλειάς
καί μιά γραφή, πού κατορθώνει νά συν
δυάσει φαινομενικά άσυμβίβαστες άπαιτήσεις: Εύρος καί βάθος τής πληροφόρη

όμαδική ταξική άποστασία. ΟΙ τυπογράφοι
είχαν ήδη καί τυπικά έγκαταλείψει τήν έργατική Ιδιότητα, αισθανόμενοι τήν άνάγκη
νά μετονομάσουν έπίσημα τό σωματείο
τους άπό Ένωση Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν Τύπου σέ
Ένωση T Ε X N I Κ Ω Ν Τύπου.
Μετά τήν άναφορά αύτή σέ ιδιοκτήτες,
συντάκτες καί τυπογράφους, είναι άπαραίτητο πλέον, έπειγόντως, νά διαχωρίσουμε
τήν «Κρίση στόν Τύπο» σέ ήθική καί οικο
νομική. Τό μεγάλο μερίδιο στήν ήθική
κρίση, τό έχουν οί περισσότεροι άπό τούς
Ιδιοκτήτες καί τούς συντάκτες. Γιά τούς
βασικούς λόγους πού ήδη, συνοπτικά,
άναφέραμε.

ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ,
ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΩΛΩΝ...
Παρατηρώντας, άπό τόν Ιούλιο τού 74
καί μετά, ή άπλή άριθμητική μάς όδηγεί σέ
συγκλονιστικές διαπιστώσεις. Ή κομματι
κοποίηση (είδος πού στήν Ελλάδα προσφέρεται ώς πολιτικοποίηση, μέ λαμπρά
συνήθως καταναλωτικά άποτελέσματα), ή
κομματικοποίηση, λοιπόν, τών έφημερίδων
γιά τήν άσκηση μιας έφημεριδογραφίας
(δχι δημοσιογραφίας, πρός Θεού) έφήμερων άποπροσανατολιστικών συνθημάτων,
έδωσε δύο έντελώς κλονιστικά χτυπήματα
στόν έλληνικό Τύπο. Θρυμμάτισε τά ύπόλοιπα τού κύρους του καί δέν έξασφάλισε
στούς έπιχειρηματίες Ιδιοκτήτες (καί
στούς κυκλοφοριοπώλες έκ τών άρχισυντακτών) τίς πωλήσεις πού έπεδίωκαν.
Παραδείγματα: "Οταν ξανακυκλοφόρησε, μέ τή μεταπολίτευση, ή «Βραδυνή», ξεπέρασε άμέσως τά 200.000
φύλλα στήν περιοχή Άθηνών-Πειραιώς.
Μετά άπό μιά έπτάχρονη στρατιωτική
δικτατορία, ό κουρασμένος, άπό τίς
ύποταγμένες στή λογοκρισία έφημερί-

σης, έλεγχο τού περιεχομένου της, άνάδειξη τών κύριων πλευρών, χωρίς όμως
«προδέσμευση» τού άναγνώστη σέ προδιαμορφωμένη άποψη. ’Αποφεύγει έντε
λώς τήν άνοιχτή ή συγκαλυμένη χυδαιό
τητα τής «εύκολης» γραφής, χωρίς νά πα
γιδεύεται σέ μιά «διανοουμενίστικη» άπόσταση άπό τήν άμεσότητα τού γεγονότος.
“Ολα αυτά, φυσικά, δέν οίκοδομούνται
στό κενό. ’Οφείλονται καί στό γενικό έπίπεδο τής γαλλικής κουλτούρας καί στήν
ειδική λειτουργία τής «Monde» ώς έκδοτικου οργανισμού. Γιά παράδειγμα, τό
40% τού μετοχικού κεφαλαίου άνήκει
στήν "Ενωση Συντακτών τής έφημερίδας.
“Αλλα 9% διαθέτουν οί ύπόλοιποι εργα
ζόμενοι (διοικητικοί κλπ. υπάλληλοι), ενώ
τό υπόλοιπο κεφάλαιο διαμοιράζεται σέ
γνωστά πρόσωπα, όπως δ ιδρυτής της Η.
Beuve-Mery μέ 10% ή δ Jaques Fauvet, ό
τωρινός διευθυντής της μέ 7%, πού μάλ
λον ή ιδιότητά τους ώς μετόχων δέν πρέ
πει νά ιδωθεί άπ’ τή σκοπιά προσπορισμού κερδών, δσο άπό τή στενή συνάφειά
τους μέ τό έγχείρημα «Monde».
Οί συντάκτες, επίσης, έχουν τό δι
καίωμα νά έκλέγουν τό διευθυντή τους,
δικαίωμα πού υλοποίησαν πρόσφατα μέ
τήν πρόκριση τού Claude Julien γιά τή
διαδοχή τό 1982 τού J. Fauvet.
Άλλα στοιχεία πού διαμορφώνουν τό
χαρακτήρα τής «Monde» είναι ή ευρύτατη

δες, κόσμος ήθελε (τουλάχιστον έκεΐνο
τό καλοκαίρι τών ψευδαισθήσεων) έναν
ελεύθερο, έστω άποκαθαρμένο φύλλο.
Μέ τό κλείσιμό της άπό τόν Ίωαννίδη, ή
«Βραδυνή» είχε έξασφαλίσει, τουλάχι
στον, ένα πιστοποιητικό καλύτερης
ύγειας, σέ σύγκριση, βέβαια, μέ δλες
τίς άλλες έφημερίδες, Δεξιές καί Κεντρώες(!), πού είχαν πειθαρχήσει στά
κελεύσματα τής χούντας 1 καί τής
χούντας 2.
Γρήγορα, δμως, ή «Βραδυνή» έδειξε
πλήρη άδυναμία πτήσεως στά 200.000
φύλλα, γιά καθαρά πολιτικούς λόγους. Ή
άπόλυτα κομματική έξάρτησή της άπό τή
«Νέα Δημοκρατία» καί ή προσωπολατρεία
πρός τόν Καραμανλή, τήν προσγείωσαν
στά 50.000 φύλλα - μέ καθοδικές τάσεις.
Υπάρχει, δμως, καί παράδειγμα διαφο
ρετικής συνθέσεως. Τό «Βήμα». Ένα
μεταπολιτευτικό ξεκίνημα μέ κυκλοφορία
γύρω στά 50.000 φύλλα, ήταν - γιά πρωινή
πολιτική έφημερίδα - ένας πολύ αισιόδο
ξος δείκτης γιά καλύτερη συνέχεια ή στα
θεροποίηση. ’Έστω καί άν μέσα στά δεδο
μένα ήταν καί τό δτι δέν είχε πραγματο
ποιηθεί άκόμη τότε ή έπανανέκδοση τής
«Καθημερινής».
Ούτε ή «Πασοκοποίηση» έξασφάλισε τό
«Βήμα» άπό τήν πτώση στά 20.000 φύλλα.
Ή κυκλοφορία τού «Κυριακάτικου» είναι,
βεβαίως, διαφορετική ιστορία.
Ή έπανέκδοση τής «Καθημερινής», τόν
Σεπτέμβριο τού 74, δέν έπαλήθευσε τίς
προσδοκίες δσων (πολύ σωστά) πίστευαν
στή δικαίωση τών θυσιών τής έκδότριάς
της καί τών ύπηρεσιών πού ή Ελένη Βλά
χου πρόσφερε, άπό τήν αύτοεξορία της,
στόν άγώνα έναντίον τής δικτατορίας.
Ή καινούρια «Καθημερινή» έκτιμήθηκε
γιά τήν καθαρότητά της καί τό πολιτικό της
θάρρος, άλλά δέν άπέκτησε τήν κυκλοφο-

κάλυψη τών διεθνών γεγονότων, τών έπιστημονικών εξελίξεων, τών πολιτικών καί
πολιτιστικών γεγονότων. Είναι έτσι μιά
έφημερίδα πού «έπιβάλλεται σάν άναγκαιότητα», δπως είπε κάποιος έπικριτής
της, άκόμα καί στούς επικριτές της, κυ
ρίως στούς διανοούμενους, τά άνώτερα
καί μεσαία διοικητικά στελέχη, τήν κρα
τική ιεραρχία, τόν πολιτικό κόσμο.
Ταυτόχρονα, μέ τίς ειδικές εκδόσεις της,
δπως (τό κακότυχο στόν τόπο μας),
Monde diplomatique, εξειδικεύει, άκόμα
περισσότερο είς βάθος, όρισμένους άπό
τούς πάγιους τομείς της, δημιουργώντας
καί έκεϊ ενα «πληροφοριακό καθεστώς».
Ή «διπλωματική» Monde πουλιέται σέ
74.000 φύλλα, ή «φιλοτελική» σέ 34.000,
ή «έκπαιδευτική» σέ 85.000 καί ή έκδοση
γιά τή μουσική καί τήν τηλεόραση σέ
72.000 φύλλα.
Ή επιρροή τής «Monde» γίνεται κατα
νοητή, καί μέσα άπό τήν έπίδραση πού
άσκεϊ όχι μόνο στίς υπόλοιπες γαλλικές
έφημερίδες, άλλά καί στό διεθνή Τύπο,
πού .συχνά προσφεύγει στήν «έγκυρη»
«Monde» γιά νά επικυρώσει κάποια πλη
ροφορία του.
Βέβαια, τό δτι αυτά συμβαίνουν στήν
«Εσπερία», δέν άποτελούν αύτοδικαιολόγηση γιά τήν έλλειψη κάποιων άντίστοιχων λειτουργιών στόν Τύπο στά «καθ’
ήμάς».
Ν. Γ.
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’Αγώνας γιά μιαν
«άλλη» πληροφόρηση
Έναν νέο τύπο έφημερίδας έκφράζει ή
γαλλική Libération. 'Ιδρύεται τό 1971 σέ
στενή συνεργασία μέ τόν Ζ. Π. Σάρτρ πού
άναλαμβάνει καί τή διεύθυνση τής έφημερί
δας. Στήν άρχή, ή ιδεολογική καί ή πρα
κτική συμβολή τοϋ Σάρτρ είναι έντονη καί
καθημερινή- γρήγορα Ομως ή άρρώστια του
τόν άναγκάζει νά παραιτηθεί άπό τήν ένεργόσυμμετοχή.Ό πρώτος ενάμισης χρόνος
ζωής τής Libération είναι γεμάτος περιπέ
τειες: δικαστικές διώξεις, έρανοι, βόμβες
πού καταστρέφουν τά γραφεία της.
Ή Libération είναι ή μόνη υλοποίηση τοϋ
αιτήματος τοϋ Μάη τοϋ ’68 γιά μιά ριζικά
ά λ λ η πληροφόρηση. Δέν εκφράζει τόσο
μιά πολιτική άκρα ’Αριστερά, όσο μιά άκρα
’Αριστερά πολιτισμική καί πολιτιστική: άπό
τήν πρώτη στιγμή ή Libération λειτουργεί
σάν βήμα έκφρασης τών περιθωριοποιημέ
νων κοινωνικών ομάδων (φεμινιστριών, φυ
λακισμένων, όμοφυλόφιλων, πορνών, κ.ά.),
καί περιθωροποιημένων μορφών τέχνης καί
τρόπου ζωής (ρόκ μουσική, πρωτοποριακό
κινηματογράφο, θέατρο, λογοτεχνία, άκόμα
καί φιλοσοφία). Δύο χαρακτηριστικά στοιρία πού φυσιολογικά θά άναλογοϋσε σέ μιά
εφημερίδα της Δεξιάς, ή όποια τουλάχι
στον δέν θέλησε νά γίνει τό τυφλό κομμα
τικό όργανο τής παρατάξεως, όπου έκ
παραδόσεως άνήκει.

★

★

★

Στό τέλος μιάς έξαετίας άπό τόν όνειροπόλο Ιούλιο τού 74, ό Αθηναϊκός Τύπος
περνάει τό όλιγότερο εύχάριστο είδος θε
ρινών διακοπών.
Μέ άφορμή μιάν «άνευ αιτήματος», όρα
καταχρηστική, άπεργία τών τυπογράφων,
πού κυριολεκτικά έδωσε τήν Ιδεώδη εύκαιρία στούς Ιδιοκτήτες νά κηρύξουν ένα γιγαντιαίο «λόκ-όουτ», 10 άθηναϊκές έφημερίδες περιέπεσαν σ’ ένα πρωτοφανές
«λόνγκ-όουτ», ένώ δύο, ή «Αύγή» καί ό
«Ριζοσπάστης», πού δέν μπορούσαν (!) νά
προχωρήσουν σέ άνταπεργία, τρεισήμισι
έβδομάδες τώρα, έξακολουθοϋν νά Απορούν, γιατί ούτε μέ τό δεδομένο «κυκλοφοριακό κενό» δέν προσεγγίζουν τά με
γάλα κυκλοφοριακά ϋψη.
Γιά τήν οικονομική κρίση πού μαστίζει
τόν έλληνικό Τύπο, ένα γερό μερίδιο άνήκει στούς τεχνικούς, τέως έργάτες Τύπου.
Μέ τήν έννοια, βέβαια, ότι τό 1/3 τών δα
πανών έκδόσεως μιας έφημερίδας, όπως
έπικαλοϋνται οί έκδότες, πάει στίς πληρω
μές τών ύψηλόμισθων λινοτυπών, μαρμα
ράδων, μηχανικών, πιεστών, διαλυτών,
βοηθών, κλπ. Οί μέσες μηνιαίες άποδοχές
ένός τεχνικού Τύπου, όπως έπίσημα άνακοίνωσαν οί ιδιοκτήτες, είναι 120.000 δρχ.
Αριθμός πού έκφράζει ένα γεγονός.
Αύτή είναι μία Αντικειμενική πλευρά τού
σύνθετου προβλήματος τών δαπανών έκ
δόσεως μιας έφημερίδας. Πολύ μικρότερο,
σέ σύγκριση μέ τούς τυπογράφους, είναι
τό μισθοδοτικό μέγεθος συντακτών καί
ύπαλλήλων έφημερίδων.
Μαζί μέ τούς άλλους συντελεστές δαπα22

χεϊα τής διαφορετικής άντίληψης γιά τήν εί
δηση είναι ή χρήση άπό τήν Libération τής
είδησούλας («fait divers») καί τών μικρών
άγγελιών. Μιά είδησούλα πού στόν κλασικό
τύπο θά πέρναγε «στά ψιλά», μπορεί νά γί
νει γιά τήν Libération άφορμή γιά μιά
εξονυχιστική κοινωνική έρευνα (π.χ. ή
εξάρθρωση ένός δίκτυου μαστρωπών στήν
Γκρενόμπλ θά δώσει τήν άφορμή γιά μιά
κοινωνική έρευνα όπου θά καταδειχτοϋν οί
δομές πού κυβερνούν τις σχέσεις άνδρών
καί γυναικών, μεταναστών καί Γάλλων,
άστυνομίας καί πορνείας, υποκόσμου καί
δικαιοσύνης). Οί «δωρεάν μικρές άγγελίες»
τής Libération είναι έπίσης διάσημες: φυλα
κισμένοι ζητούν άλληλογραφία, νέοι δου
λειά, ομοφυλόφιλοι γνωριμίες. Ή Libéra
tion έχει ΰποστεΐ πολλές δικαστικές διώξεις
γιά τό υποτιθέμενο άσεμνο μερικών μικρών
άγγελιών, άλλά έχει άρνηθεϊ νά έπιβάλλει
οίονδήποτε περιορισμό ή λογοκρισία.
Τά κείμενα τής Libération έχουν έναν
ιδιαίτερο τόνο, τό γνωστό «style Libé»: εί
ναι νευρώδικα, άμεσα, εικονοκλαστικά,
«επιθυμητικά» καί άσεβή - έμπεριστατωμένα όμως, καί μέ φανερή προσπάθεια νά
άποφευχθοϋν οί εύκολες παγίδες τού εί
δους. Πολλοί άλλωστε άπό τούς συνεργάτες
τής Libération είναι άπό τούς καλύτερους
Γάλλους δημοσιογράφους, ή καταξιωμένοι
συγγραφείς. ’Εδώ φαίνεται καί τό ένδιαφέρον φαινόμενο τής άλληλεπίδρασης άνάνών (χαρτί, · μηχανήματα, κλπ), τό κόστος
τών περισσοτέρων έφημερίδων δέν καλύ
πτεται άπό τις δεδομένες κυκλοφορίες
τους, ούτε μέ τό νεόκοπο 15δραχμο. Καί,
έδώ, πολύ κοντά, μάς περιμένει ή άλλη με
γάλη άλήθεια. Όλες οί άθηναϊκές έφημερίδες ΜΑΖΙ, έν πλήρει πολυφωνική δημο
κρατία, πουλάνε σήμερα, τά τελευταία
χρόνια, λιγότερα φύλλα άπό άσα πουλού
σαν άκόμη καί στίς δεκαετίες τού ’50 καί
τού ’60...
Δέν είναι, άσφαλώς, ή «έποχή τής τη
λεόρασης» πού φταίει γ ι’ αύτό. "Αν «πρέ
πει» νά φταίει κάτι, έτσι πολύ γενικά καί
άπόλυτα, είναι οί ’ίδιες οί έφημερίδες πού
έδιωξαν τούς άναγνώστες. Στή σκληρή δε
καετία τού ’50, ή ’Αθήνα, ή περιοχή «τέως
διοικήσεως πρωτευούσης», άν θέλετε, είχε
τουλάχιστον τό μισό πληθυσμό άπό σή
μερα καί οί έφημερίδες πουλούσαν τότε,
άλες μαζί, τουλάχιστον κατά 60% περισσό
τερα φύλλα άπό σήμερα. Καί στά 30 χρόνια
πού πέρασαν, βελτιώθηκαν άναμφισβήτητα
οί μορφωτικοί δείκτες τού πληθυσμού.

μέσα στήν Libération καί τήν Monde: ή Libé
προσπαθεί νά άποκτήσει τήν «έγκυρότητα»
τής Monde, ένώ ή Monde (ιδιαίτερα τελευ
ταία, μέ τήν «Monde τής Κυριακής»),
προσπαθεί νά υιοθετήσει τή ζωντάνια καί
τό ριζοσπαστισμό τής Libération.
Στά πρώτα της χρόνια, ή Libération συν
τασσόταν άπό «όμάδες βάσης», διεσπαρμέ
νες στίς διάφορες περιοχές τής Γαλλίας (καί
τού έξωτερικού). Τό σύστημα όμως αύτό
άτόνησε, καί σήμερα ή Libération συντάσσεται άπό 20 περίπου δημοσιογράφους στό
Παρίσι, πού συνέρχονται σέ συντακτική
επιτροπή κάθε μεσημέρι. "Ολοι οί έργαζόμενοι στή Libération πληρώνονται τό ίδιο, άπό
τόν διευθυντή Serge July ώς τούς τεχνικούς.
Ή άμοιβή είναι περίπου 3.300 φράγκα τό
μήνα - αισθητά κατώτερη άπό τήν άμοιβή
πού παίρνουν οί δημοσιογράφοι σέ άλλες
έφημερίδες.
Ή Libération πουλάει περί τά 40.000
φύλλα ήμερησίως (δσο δηλαδή μιά μεγάλης
κυκλοφορίας έλληνική πρωινή έφημερίδα)
στό Παρίσι ή Libération πουλάει περισσό
τερα φύλλα άπ’τήν Humanité. Δέν δέχεται
όμως διαφημίσεις. Ή έπίδραση δμως τής
Libération στή γαλλική πολιτιστική ζωή εί
ναι μεγαλύτερη άπό τόν άριθμό τών φύλλων
της· περίτρανη άπόδειξη ή βαθιά έπιρροή
της πάνω στόν μεγάλο θεσμό τής γαλλικής
δημοσιογραφίας, τήν Monde.
Α.Β.
μεταβολές στή διεθνή πολιτικοοικονομική
σκηνή.
Πρίν φθάσουμε στήν περίφημη «φωτο
σύνθεση», πού τώρα ξαφνικά πέρασε τόσο
πολύ στή μόδα (έδώ, γιατί έξω βρίσκεται
κιόλας σέ «κάποια ήλικία»), δέν πρέπει νά
άφήσουμε άνεπισήμαντα διάφορα παλαιά
λάθη. ’Από τά βασικότερα, δτι ποτέ δέν
έκαναν τό καλύτερο πού μπορούσαν - καί
όρισμένοι άπό αύτούς μπορούσαν - γιά νά
έξασφαλίσουν θετικό τρόπο προωθήσεως
καί καταναλώσεως στήν άγορά τού προϊόν
τος πού συχνά μέ μόχθο καί θυσίες, δικές
τους καί τών δημοσιογράφων, παρήγαγαν.

r «’Ά
Eς Lφτιάξουμε
P AμιάI S έφημερίδα ...
νΑς φτιάξουμε μιά χώρα»

Στά μάτια τών ’Ισπανών, ή έφημερίδα EL
PAIS συμβολίζει τή διαδικασία δημοκρατι
κοποίησης τής χώρας τους μετά τό θάνατο
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
τού Φράνκο. Άκόμα περισσότερο: ήταν ένα
άπό τά σημαντικότερα όργανα - θεσμούς
Μία εύκολη έξήγηση μπορεί νά είναιάτι,
πού συνέβαλαν στήν μετάβαση άπό τή δι
μαζί μέ τό κύρος τους, οί έφημερίδες έχα
κτατορία στή δημοκρατία.
σαν καί τούς άναγνώστες. ’Αναλυτικότερη
Κατά τή διάρκεια τοϋ φρανκισμού, ό
έξέταση τών σύνθετων αίτιων τής κρίσης
ισπανικός Τύπος ήταν άπόλυτα έλεγχόμενος
όδηγεϊ σ’ ένα νέο κύκλο διαβαθμίσεως εύάπό τήν κυβέρνηση: ήταν ένας Τύπος «τού
θυνών.
φρανκισμού γιά τόν φρανκισμό». Ή πλη
OI ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ώς έπιχειρηματίες,
ροφόρηση πού παρείχε ήταν έλάχιστη, οί ει
άργησαν ή δέν θέλησαν νά άντιληδήσεις λογοκριμένες ή διαστρεβλωμένες. ΟΙ
φθούν καί νά έκτιμήσουν τούς θαθεϊς σημαντικότερες έφημερίδες τής τελευταίας
μετασχηματισμούς πού έπέρχονταν στό
φρανκικής περιόδου ήταν ή Avanguardia
χώρο τής έντυπης μαζικής ένημέρωσης, ώς
(στήν Καταλωνία) μέ 250.000 φύλλα, ή
μοιραίο έπακολούθημα τής άναπτύξεως
ABC, ή φασιστικότερη El Alcazar, τό σχε
τής κοινωνίας τής Αφθονίας (πού τώρα
τικά φιλελεύθερο Informaciones, καί τό El
προβληματίζεται στή λιτότητα!), τής πολύ
Pueplo τοϋ ιδιότυπου καί παντοδύναμου
μορφης τεχνολογικής προόδου, καθώς καί
φιλελεύθερου - δεξιού Emilio Romero. Τόν

m

τών έπιπτώσεων Από τις συχνά άντιθετικές

Μ

Έπί δεκαετίες άτέλειωτες έχουν έναποθέσει τήν ΜΗ πώληση τών έφημερίδων τους
σέ μία πρακτόρευση διανομής πού άνάγεται σέ έποχές προκατακλυσμιαίων μεταφο
ρικών έφαρμογών, καί σέ ένα συντεχνιακό
κύκλωμα έφημεριδοπωλών καί κάπου 7.000
περιπτέρων στήν περιοχή τής πρωτεύουσας(!), δπου αιχμαλωτίζονται κάθε μέρα
δεκάδες χιλιάδες φύλλων, χωρίς νά φθά
νουν, ώς προϊόν, στήν πώληση.
Μόνιμα θύματα τής κακής διανομής, τά
πρωινά φύλλα. Ύφίστανται πολλά τά άπίστευτα. Δέν προλαβαίνουν νά «έκτεθούν
πρός πώλησιν» ούτε τρεϊς ώρες, διότι άπό
τίς 11π.μ., τουλάχιστον, είναι «έν πλώ» τά...
άπογευματινά (κατά τά άλλα) φύλλα. Μόνο
άπό δύο άντίτυπα νά άφήνει μία έφημεριδα
σέ καθένα άπό τά... 7.000 περίπτερα, έχει
«άπαρνηθει» κιόλας 14.000 φύλλα της, άπό
τά όποϊα τά μισά δέν συναντούν άγοραστή.
Συνήθως, βρίσκουν μόνον άναγνώστη. Καί
αύτό διά τής άπλής κλασικής μεθόδου τού
δανεισμού. Προκειμένου νά έξυπηρετηθε'ι
ό τακτικός πελάτης, πού θά πάρει τά τσι
γάρα του, τά περιοδικά του, τίς όδοντόκρεμες, κλπ. άπό τό πολυσύνθετο έλληνικό
κιόσκι, τό πρωινό φύλλο δανείζεται κι έπιστρέφεται μέ τή μεγαλύτερη εύκολία καί
τό 15δραχμο μένει στό άπογευματινό...
Σέ πολλές έπαρχίες, πρωινά καί άπογευματινά άποστέλλονται ΜΑΖΙ, μέ τό ίδιο μέ
σον. Κι έτσι δέν είναι δύσκολο νά έντοπίσει
κανείς ποιά ζημιώνονται. Χωρίς νά ξεχνάμε
καί τό γεγονός άτι άπογευματινά φύλλα
μπορείς εύκολα νά βρεις καί πρίν άπό τίς
10π.μ., σέ κέντρα παραθερισμού δέ, άκόμη
άπό τίς 8 τό πρωί, καθώς έχουν έλθει μέ τό
πρώτο άεροπλάνο...
"Ετσι, τό άποτέλεσμα είναι διπλά κακό.
Καί τά πρωινά φύλλα σκοτώνονται καί τά
άπογευματινά δέν έχουν σχεδόν ποτέ νεό
τερες ειδήσεις άπό τά πρωινά, άφοϋ τυπώ
νονται τά ξημερώματα. Τεράστια ή εύθύνη
τών έκδοτων πού δέν συνεργάσθηκαν ούτε
μεταξύ τους γιά τήν όργάνωση σωστής
διανομής τών έφημερίδων, ώστε τό έντυπο
προϊόν τους, Ιδίως τό πρωινό, ΝΑ ΦΘΑΝΕΙ
στά χέρια τού άναγνώστη.

τελευταίο χρόνο πρίν άπό τό θάνατο τού
Φράνκο παίζεται ή πρώτη πράξη γιά τήν
ίδρυση μιας έφημερίδας μέ βάση τά σημε
ρινά δεδομένα καί άνάγκες: έκδίδεται ή
έφημερίδα «Madrid» πού είναι άντιφρανκική, άλλά δχι ’Αριστερή. ’Ιδεολογικά
πρόσκειται στή Junta Democratica. Γρή
γορα, δμως, ή έκδοσή της σταματά λόγω
έσωτερικών προβλημάτων.
Ή EL PAIS έκδίδεται στή περίοδο τοϋ
κενού εξουσίας πού μεσολάβησε άμέσως
μετά τό θάνατο τού δικτάτορα. Ή EL PAIS
άρχίζει μέ τήν ίδρυση μιάς άνώνυμης εται
ρίας μέ πολύ φτηνές μετοχές - συμμετοχές:
1000 πεσέτες (500 δρχ.) Ή καμπάνια είναι
εκπληκτικά ένορχηστρωμένη - πράγμα πού
δείχνει δτι υπάρχουν ήδη άρκετά χρήματα:
τό σύνθημα «HAGAMOS UN PAIS» («"Ας
φτιάξουμε μιά Χώρα») εμφανίζεται στούς
τοίχους, σέ άλλες έφημερίδες, σέ περιοδικά,
στήν τηλεόραση. Μιά έντονη άτμόσφαιρα
άναμονής δημιουργείται άπό τήν τέλεια ορ
γανωμένη εκστρατεία. Οί φήμες γιά τό ποιοί
«είναι πίσω» άπό τήν πρωτοβουλία, δίνουν
καί παίρνουν: οί Δεξιοί μιλάνε γιά τήν
K.G.B. ή τό Ισπανικό Κομμουνιστικό
Κόμμα, οί ’Αριστεροί γιά τή C.I.A. ή τόν
άκροδεξιό ήγέτη Manuel Fraga...

'Απροετοίμαστοι βρέθηκαν, οί ίδιοκτήτες-έκδότες, καί στό περίφημο θέμα
τής «άλλαγής τής τεχνολογικής μεθόδου»
έκτυπώσεως τών έφημερίδων. Έδώ, βέ
βαια, άπροετοίμαστοι βρέθηκαν άλοι μαζί,
έκδοτες, δημοσιογράφοι, τυπογράφοι. ΟΙ
πρώτοι, πάντως, ώς έπιχειρηματίες, άφειλαν, γιά τό ίδιο τους τό συμφέρον, άλλω
στε, νά είχαν άντιμετωλίσει έγκαίρως τό
πρόβλημα. Περίεργη νωθρότης καί γιά έπιχειρηματίες καί γιά άνθρώπους πού διαθέ
τουν, ύποτίθεται, μιά δύναμη - τήν λεγά
μενη «4η έξουσία».
ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ παίρνουν έδώ
μιά προτεραιότητα εύθύνης σέ ά,τι
άφορά στή σωστή διανομή καί πώληση τών
φύλλων, περισσότερο τών πρωινών:
• "Εχουν ΚΛΕΙΣΕΙ καί αύτοί τό έπάγγελμά
τους καί τό νά πουλάς έφημερίδες έχει
καταστεί προνόμιο.
• Περιφερειακά, άλλά καί στό κέντρο τής
πόλεως, οί έφημεριδοπώλες λειτουργούν
στήν πράξη ώς ύποπράκτορες διανομής,
έφοδιάζοντας αύτοί τούς περιπτεριούχους
μέ φύλλα. Πολλά τά κενά, άπό τόν τρόπο
αύτό διαθέσεως έντύπων.
• Σέ άλο τόν κόσμο, παιδιά μοιράζουν τίς
έφημερίδες ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, νωρίς-νωρίς τό
πρωί. Στήν 'Ελλάδα, έπιπλέον μιάς κοινωνι
κής ξιπασιάς («μά έφημερίδες θά πουλάει
τό παιδί μου;»), τό μεγαλύτερο έμπόδιο εί
ναι νά άποκτήσεις, κατ’ άρχήν, τό προνόμιο
νά πουλάς έφημερίδες...
"Αλλη τόση εύθύνη έχουν καί τά δύο
πρακτορεία διανομής έφημερίδων. Άπό
πλευράς όργανώσεως καί λειτουργίας βρί
σκονται άκόμη σέ μιά ξεπερασμένη έποχή
-, σχεδόν στήν έποχή τής οικοτεχνίας - σέ
σύγκριση μέ ποιά μέσα καί ποιές ταχύτητες
φθάνουν στό έξωτερικό οί έφημερίδες στά
χέρια τού άναγνώστη, ΧΩΡΙΣ αύτός νά τίς
άναζητεϊ άπό περιπτέρου είς περίπτερον...
ΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ, πέραν τών ύψηλών
τους άμοιβών, γιά τίς όποιες καί μόνο
δέν είναι άσφαλώς κατακριτέοι, πέτυχαν
νά έπιβάλουν ατούς ίδοκτήτες άναγκαστι-
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κές συνθήκες σχετικά μέ τήν έργασία τους
στά τυπογραφεία. Κυρίως, έπέβαλαν κατα
στάσεις, μετά τή μεταπολίτευση, έκμεταλλευόμενοι ή άξιοποιώντας τή δημοκρατική
άτμόσφαιρα τής έποχής. Ή κατοχύρωση
τού ώραρίου, πού έξασφάλισαν, άπόλυτα
σεβαστή καθ’ έαυτή, δέν έμεινε στά άρια
τού *άφοϋ είναι 12, δέν κάνω ούτε άράδα*,
άλλά ποικίλθηκε μέ πολλά παρεμβατικά,
πού δυσκολεύουν, κυρίως, τό έργο τών
δημοσιογράφων καί έπηρεάζουν συχνά άρνητικά τήν πληρότητα τού φύλλου.
Διότι ύποχρεωτικό «κλείσιμο» τών πρωι
νών φύλλων, π.χ., στις 12 τά μεσάνυχτα,
σημαίνει άτι μετά τίς 11.30μ.μ. οί ύπεύθυνοι τής ύλης δέν μπορούν νά άξιοποιήσουν
καμιά είδηση καί κανένα γεγονός. Τό πολύπολύ νά προλάβουν νά περάσουν κάποιο
άτελές «μονοστηλάκι».
'Εκείνο, πάντως, πού πέτυχαν νά έπιθάλουν οί τυπογράφοι στίς έφημερίδες είναι
ένας άντιεπαγγελματικός έλεγχος, άντιδημοσιογραφικός μάλλον, στήν παραγωγή
τής ύλης. "Ο,τι γίνει, δέν ξαναγίνεται, έστω
καί αν έχει γίνει «έτσι» άπό τυπογραφικό
λάθος. Περίσσευμα ύλης στό «μάρμαρο»
άποτελεΐ μόνιμο θέμα γκρίνιας πρός τούς
άρμόδιους συντάκτες, πού άχι σπάνια φτά
νει καί ώς τή διοίκηση τής ΕΤΗΠΤΑ. Συχνά,
ή άλλαγή ένός έτοιμου τίτλου γιά ούσιαστικούς λόγους (πόσο μάλλον αισθητικούς)
άποτελεΐ θέμα καυγά πρός τό συντάκτη
πού τόλμησε νά τό ζητήσει καί προκαλεΐ
δευτεροβάθμιο έπέμβαση γκρίνιας τού
άντιπροσώπου τού σωματείου στό τυπο
γραφείο.
Σέ μιά τέτοια δεδομένη δυστροπία, άπό
πλευράς τεχνικών, βασίζεται συνήθως ή
περίφημη συνεργασία μεταξύ τυπογράφων
καί δημοσιογράφων ατούς χώρους τής κοι
νής είσπνοής άντιμόνιου.
Συμφωνία όκτάωρης ήμερήσιας έργασίας, έχουν οί τεχνικοί, άλλά στίς περισσό
τερες έφημερίδες, κατά παραχώρηση τών
έκδοτών, ή έργασία είναι έξάωρη ή πεν
τάωρη. Μόλις, όμως, σημάνει ή 12η, έστω
καί άν κάποια είδηση άργεΐ ή κάποια καθυ-

Σημαντικό ρόλο στόν χαρακτήρα τής
έφημερίδας παίζει ό διευθυντής της, ό ριζο
σπάστης Juan Luis Cebrian. Τά κύρια άρ
θρα του τονίζουν δύο μεγάλα θέματα:
1. Τήν κριτική τής στρατιωτικής έξουσίας.
2. Τήν ελευθερία τής έκφρασης.
Τά δύο αυτά στοιχεία ήταν συνδεδεμένα
μέ τή δίκη ένάντια στόν Cebrian πού έγινε
έδώ καί δύο μήνες: καταδικάστηκε σέ 3
χρόνια φυλάκιση γιά ένα άρθρο πού
άσκούσε κριτική στήν στρατιωτική έξουσία.
Στά πέντε χρόνια τής λειτουργίας της, ή
EL PAIS έχει καταφέρει νά είναι μιά άπό
τίς 4-5 εγκυρότερες έφημερίδες τής Δύσης,
Ή EL PAIS προσφέρει τίς σελίδες της σέ μαζί μέ τή Monde, τούς Times, τό Herald
δλες τίς πολιτικές καί κοινωνικές δυνάμεις. Tribune, κλπ. Χαρακτητιστικά, δ Hauns
Στή σελίδα μέ τόν τίτλο «Tribuna Libre» Küng έστειλε τήν άνοικτή του έπιστολή τόν
(«’Ελεύθερο Βήμα»), έχουν γράψει δλοι, Πάπα σέ τρεις μόνο έφημερίδες: τή Monde,
άπό τήν άκρα Δεξιά ώς τήν άκρα ’Αρι τό Ν.Υ. Times καί τήν EL PAIS.
Ό διευθυντής τής EL PAIS δέν έκλέγεται
στερά, άκόμα καί φεμινίστριες καί μέλη τής
'Ομάδας 'Υποστήριξης στούς Ποινικούς άπό τούς συντάκτες της. 'Όταν δμως πρα
Κρατούμενους. Ή EL PAIS έχει τέλεια διά γματοποιήθηκε ή πρόσφατη εκλογή τού
ταξη τής ύλης καί είναι θαυμάσια γραμμένη. νέου διευθυντή τής Monde, ό Cebrian χαι
Συνεργάζονται οί καλλίτεροι ’Ισπανοί συγ ρέτησε τό γεγονός σέ κύριο άρθρο τής EL
γραφείς, σάν τούς: Franciso Umbral, Rafael PAIS, χαρακτηρίζοντάς το σάν «παρά
Sanchez Ferlosio, Fernando Savates, San δειγμα καί πρότυπο τής δημοσιογραφίας
chez Dragô, Luis Antonio de Villena, Goyti- τού μέλλοντος».
Α.Β.
solo.

Μόλις κυκλοφορήσει ή EL PAIS, άποσπά
τή δεύτερη θέση σέ κυκλοφορία (μετά τήν
τοπική καταλανική Avanguardia), καί τήν
άπόλυτη πρωτιά σέ ιδεολογική καί πολιτική
έπιρροή. Κι αύτό διότι ή EL PAIS καλύπτει
ένα κενό. Είναι ή μόνη έφημερίδα πού
προσφέρει:
• «’Αντικειμενική» καί πλήρη πληροφόρηση.
• Σύγχρονη δημοσιογραφία.
• Θαυμάσιες καί πλήρεις σελίδες γιά τήν
Τέχνη, τή Λογοτεχνία, τόν Κινηματο
γράφο, τόν ’Αθλητισμό.
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προσωπεύεται μέ ένα συντάκτη της. Ή
"Ετσι, θύμα τού φαύλου κύκλου έπεσε ή
άποθέωση τού «τράστ» ήταν όταν ένας ίδια ή δημοσιογραφία.
συντάκτης, άντί όλων, στό ύπουργείο Οι
Ώστόσο, ύπάρχει καί ή έντελώς άντίθετη
κονομικών, κατά τυχαίο παράδειγμα, συγ όψη. Αύτήν άποτελοϋν οί έσωτερικοί συν
κέντρωνε, έναλλάξ κάθε ήμέρα, ό,τι ειδή τάκτες τών έφημερίδων, συντάκτες ύλης,
σεις καί άνακοινώσεις ύπήρχαν καί μέ
ύπεύθυνοι ύλης, βοηθοί ύλης, άνασυντά«καρμπόν» έφοδίαζε τούς ύπόλοιπους μέ
κτες, μεταφραστές, κλπ, όλοι όσοι είναι
άντίγραφα.
ύποχρεωμένοι νά συμπληρώνουν ώράριο
"Ετσι, σιγά-σιγά, τό βόλεμα σκότωσε τίς
έργασίας στό γραφείο. Γεγονός πού δέν
άνησυχίες τού ρεπόρτερ, μιά καί είχε τίς
τούς έπιτρέπει νά έχουν δύο καί τρεις καί
είδήσεις «έτοιμες». Γιά νά φθάσουμε μοι τέσσερεις «δουλειές», όπως οί ρεπόρτερς,
ραία στό σημείο, τά τελευταία δημοκρατικά
καί συνεπώς κερδίζουν πολύ λιγότερα
χρόνια νά όλοκληρωθεϊ ή τυποποίηση τών
χρήματα. Γ Γ αύτούς οί συμβάσεις έργασίας
ειδήσεων πού έφαρμόσθηκε έπί δικτατο
προβλέπουν μόνο ένα σύν 10% στόν μι
ρίας, καί όλες οί έφημερίδες νά έχουν τήν
σθό, έναντι τών «έξωτερικών» συντακτών,
'ίδια ήμέρα τίς ίδιες, τό 'ίδιο γραμμένες, είπαρ’ όλο ότι αύτοί - οί «έσωτερικοί» συν
δήσεις, πρωί καί άπόγευμα.
τάκτες - είναι πού βγάζουν τίς έφημερί
Τό πόσο δέν γίνεται πιά ρεπορτάζ, φαί
δες.
νεται άπό τίς άνακοινώσεις τών ύπουργείων καί τής Γενικής Γραμματείας Τύπου
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ
πού κατακλύζουν κάθε μέρα τά γραφεία
τών Συντάξεων καί πού μόνο μέ αύτές θά
Δέν χρειάζεται νά προχωρήσουμε σέ άλ
μπορούσε κάθε έφημερίδα, χωρίς νά δια
λες λεπτομέρειες, πού συνιστούν ειδικό
θέτει τούς άνάλογους ειδικούς ρεπόρτερς,
«ΚΑΡΜΠΟΝ» ΚΑΙ «ΤΡΑΣΤ»
νά έχει καθημερινά όλες τίς «είδήσεις». τερες καταστάσεις, λιγότερο κατανοητές
καί ενδιαφέρουσες γιά τό άναγνωστικό
Γιατί, είδήσεις πλέον, γιά όλο τόν έλληνικό
κοινό.
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ έχουν άμεση εύΤύπο, άστικό καί μή, είναι σέ συντριπτικό
Όσα άναφέρθηκαν, δίνουν μιάν είκόνα
θύνη γιά τό μέτριο έπίπεδο, στό όποιο
ποσοστό... οί κυβερνητικές άνακοινώσεις.
έχουν πέσει οί έφημερίδβς τά τελευταία Τώρα πιά οί ρεπόρτερς τών «τράστ», δέν τής όμαδικής εύθύνης καί ένοχής γιά τήν
κρίση πού άπό χρόνια σοβούσε στόν Τύπο
χρόνια. Όποια καί άν είναι ή «γραμμή» ή
χρειάζονται ούτε τό «καρμπόν». Παραδί
καί πού μέ άφορμή τά «τελευταία γεγο
έντολή τοΰ 'ιδιοκτήτη, τά δημοσιογραφικά
δουν στήν έφημερίδα τίς πολυγραφημένες
νότα» ξέσπασε ξαφνικά καί έντονα. Τό
στελέχη τού έπιτελείου κάθε έφημερίδας
κρατικές άνακοινώσεις, βελτιώνοντάς τες
άναγνωστικό κοινό έμεινε χωρίς έφημερί
είναι πού δίνουν τήν έντυπη μορφή, αύτήν
μέ έναν πρόλογο καί ίσως κάποια έπεξήδες. Καί μιά άπληροφόρητη πολιτεία, δέν
πού φθάνει στόν άναγνώστη καί άρέσει ή
γηση.
μπορεί νά έπικαλεϊται ότι είναι δημοκρα
όχι. Τό άν οί Ιδιοκτήτες προωθούν συχνά,
Βέβαια, οί κατά ύπουργεία ρεπόρτερς
γιά δικούς τους λόγους, στά καίρια πόστα,
άρνοΰνται, πλέον, τήν ύπαρξη τών τική. Ά ν ό Τύπος (όταν ή δημοσιογραφία
συντάκτες περιορισμένων δυνατοτήτων ή
«τράστ». Γιά τήν έπικύρωση όμως ένός τέ  άσκεϊται έλεύθερα, σοβαρά και ύπεύθυνα)
άποτελεϊ τήν 4η έξουσία, οί άλλες τρείς άνώριμους γιά ύψηλούς ρόλους, αύτό είναι
τοιου ισχυρισμού, δέν άρκεϊ ή άντικατάένα άλλο θέμα, πάρα πολύ σοβαρό όπωσσταση τού «καρμπόν», άπό τόν πολύ μέ κλειστές έφημερίδες - δέν έπαρκούν
γιά νά διατηρούν τή Δημοκρατία σέ κανο
δήποτε, πού εύρύνει μοιραία έναν άρκετά
γραφο.
φαύλο κύκλο.
Μένει δυστυχώς τό γεγονός ότι οί άπο- νική άναπνοή. Καί χωρίς έφημερίδες, ή
Ή χειρότερη άσθένεια πού προσέβαλε,
κλειστικές είδήσεις έγιναν είδος σπάνιο. περίφημη πολυφωνία δυτικού τύπου, οΰτε
πριν άπό πολλά χρόνια, καί διέβρωσε τό
Μένει δυστυχώς τό γεγονός ότι οί έφημε κάν γίνεται άκουστή, άφού δέν άναπνέει.
Τουλάχιστον αύτή τή στιγμή είναι άγνω
συντακτικό σώμα, είναι διπλής μορφής:
ρίδες τυποποιήθηκαν πρός τό χειρότερο,
στο
πώς θά λυθούν τά προβλήματα καί θά
τό... «καρμπόν» καί οί νομιμοποιημένες ή
δημοσιεύοντας όλες τά ίδια, διαφορο
παράτυπες κρατικές παροχές.
ποιούμενες μόνο στό σχολιασμό, άνάλογα ξαναβγούν οί έφημερίδες. Άπό όσα ήδη
Τό περίφημο «καρμπόν» έμόλυνε άθεμέ τήν πολιτική ή κομματική τους τοποθέ άναφέρθηκαν, προκύπτει άναμφισβήτητα
ότι μέ τήν ένοχή καί τήν άνοχή όλων τών
ράπευτα τό άναπνευστικό σύστημα τής
τηση.
δημοσιογραφίας καί τής περιόρισε στό
'Ασφαλώς, μεγάλο ποσοστό εύθύνης σχετικών φορέων τού έπαγγέλματος, δηέλάχιστο τήν άναπνοή - τό ρεπορτάζ, τήν
στόν άργό θάνατο τής ένημέρωσης φέρει ή μιουργήθηκαν στόν Τύπο καταστάσεις άπίέλεύθερη άλίευση ειδήσεων. Γιά τήν εύκοκυβέρνηση, πού μονοδρομεί τήν πληροφό στευτα άπαράδεκτες, πού έπηρέασαν άρλία τους, οί παλαιότεροι ρεπόρτερς δη
ρηση, έφοδιάζοντας τίς έφημερίδες συ νητικά τίς λειτουργίες του. Τό πιό έντυπωμιούργησαν άπό ένα «τράστ» σέ κάθε πηγή
νήθως μέ τά νέα πού τήν ένδιαφέρουν καί σιακό ίσως είναι ότι άκόμη καί οί ίδιοι οί
έκδοτες, πού γιά όλα εύθύνονται, δείχνουν
ειδήσεων (ύπουργεια, μεγάλους όργανικρατώντας κλειστές άλλες πηγές.
σμούς, κλπ.), άπου κάθε έφημερίδα άντιΉ πικρή άλήθεια, ώστόσο, είναι ότι έχει σάν νά άντελήφθησαν ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ τήν
συμμάχους, σ’ αύτό τό παιγνίδι, όχι λίγους έκταση τών σύνθετων προβλημάτων καί
δημοσιογράφους, μέ τίς κλασικές μεθό θέλουν τώρα... νά τά λύσουν ΟΛΑ ΜΑΖΙ,
δους τών διορισμών συντακτών σέ γραφεία παρατείνοντας ένα, έν πολλοϊς όχι καί
Τύπου ύπουργείων, κλπ. τών τοποθετή τόσο νομότυπο, «λόκ-άουτ».
Συμβαίνει,δηλαδή, σέ άπογοητευτική μεσεων σέ θέσεις άπολαυστικές άργομιγένθυση, αύτό πού άναφέραμε καί στήν
σθιών, άλλων παροχών, κλπ.
άρχή τοΰ άρθρου, περί τού «τυπικού Ιστο
'Από τήν πλευρά τους, όμως, άμεση εύ- ρικού άσθενείας» όλων τών προβλημάτων
θύνη σ’ αύτό έχουν καί οί Ιδιοκτήτες. πού άπασχολούν τή νεοελληνική πολιτεία,
'Αντί νά χτυπήσουν τό κακό, οί περισ σχεδόν σέ όλη τή μονοπορεία τής άνεξαρσότεροι «βολεύτηκαν» μέ αύτό, τό τησίας της. Τά προβλήματα, άντί νά λύνον
άξιοποίησαν δίνοντας μικρότερους, τού ται, συντηρούνται. Καί όταν γιγαντοπρέποντος, μισθούς στούς συντάκτες. ποιούνται, σέ όλη τήν άποκρουστικότητα
Πολλοί άπό τούς τελευταίους, μιά καί ό τής άποσύνθεσης... τότε άντιμετωπίζονται.
Καί... τότε, βέβαια, οί λύσεις οί σωστές
ένας μισθός όπωσδήποτε δέν τούς έξασφάλιζε τά πρός τό ζείν, έπιασαν εύ καθίστανται άνέφικτες. Μέ μοιραίο άποτέκολα δουλειά σέ δυό καί τρείς έφημε λεσμα τήν άνακύκλωση τών μολύνσεων. Ό
ρίδες, προσφέροντας σέ όλες τό ’ίδιο Τύπος δέν ξεφεύγει άπό τόν κανόνα. Πολύ
προϊόν καί καταφέρνοντας έτσι νά εισ περισσότερο πού, είτε τό θέλει είτε όχι,
πράττουν άπό τρείς πηγές τό ύψος τών άποτελεϊ τόν καθρέφτη τής σημερινής μας
άποδοχών πού θά έπρεπε νά Εξασφα πολιτείας.
λίζουν άπό μία.
στέρηση ύπάρχει, ούδείς μένει οΰτε γιά
έλάχιστα λεπτά της ώρας. Πρέπει νά έχει
ζητηθεί έγκαίρως άδεια άπό τό σωματείο
γιά νά έπιτραπεϊ παράταση έργασίας. Τότε,
όμως, ή έφημερίδα καί γιά 10 ή 15 λεπτά
βάρδιας, πληρώνει στόν κάθε τεχνικό τήν
άμοιθή πεντάωρου. Συχνά, γι’ αύτή τή μι
κρή βάρδια, κρατείται (καί πληρώνεται
πεντάωρο), κατ' άπαίτηση τής ΕΤΗΠΤΑ,
όλόκληρο τό προσωπικό τοΰ τυπογρα
φείου, έστω καί άν χρειάζονται λιγότεροι
άπό τόυς μισούς, ένώ «κατά συνέπειαν»
πληρώνεται τήν «χρυσή βάρδια» καί όλόκληρη ή σύνθεση τού πιεστηρίου!
Περιττό νά σημειωθεί δτι γιά τέτοιες
περιπτώσες καθυστερήσεως, οί συντάκτες
πού παραμένουν έργαζόμενοι δέν εισ
πράττουν καμιά πρόσθετη άποζημίωση χωρίς βεβαίως νά θέλουμε νά πούμε δτι εί
ναι άξιοι συγχάρητηρίων γι’ αύτό... Ή δημο
σιογραφία, άλλωστε, δέν είναι είδος πού
άποτιμάται μέ τό χρονόμετρο.

Ξ
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Τό «ΑΝΤΙ» άρχισε στό προηγούμενο τεϋχος καί ολοκληρώνει σήμερα την παρόνσίαση τών συμπερασμάτων άπό την α' φάση
τών μελετών γιά τά 9 Διαμερίσματα τής
Αθήνας.
Όπως είναι γνωστό, οί 9 μελέτες άνατέθηχαν τό Γενάρη του 1980, μέ βάση
τήν πρόταση «Πρωτεύουσα 2000» τοϋ
‘Υπουργείου Οικισμού, καί τά «18 ση
μεία κοινής άποδοχής» - τής κυβέρνη
σης, τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης καί τού
Τεχνικού Επιμελητήριου - τά όποια
διατυπώθηκαν ύστερα άπό σύσκεψη τού
’Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας καί
Περιβάλλοντος (Ε.Σ.Χ.Π.) τό Σεπτέμβρη
τού 1979.
Σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές πού
καθορίστηκαν, οί μελέτες αυτές άρθρώνονται σέ τρεις φάσεις. Ή πρώτη φάση,
πού δλοκληρώθηκε τόν περασμένο Μάιο,
άφορούσε κυρίως τήν έπισήμανση καί
άνάλυση τών προβλημάτων, μέ στόχο τόν
έλεγχο τής πρότασης «Πρωτεύουσα
2000». Κατά τή δεύτερη φάση, πού έγκαινιάστηκε μέ τή δημόσια παρουσίαση
τών μελετών στό ΤΕΕ καί ή όποία πρό
κειται νά διαρκέσει έως τά τέλη Αύγούστου, προβλέπεται ή συζήτηση καί κρι
τική τών συμπερασμάτων τής πρώτης

Στόχος καί επιδίωξη αυτού τού
αφιερώματος είναι νά προσφέρει μιά τεκμηριωμένη εικόνα τού «προβλήματος Αθήνα»
- ένα πρόβλημα επίκαιρο καί όσο καί θλιβερό- πρόβλημα ανησυχητικά όξννόμενο.

φάσης άπό τούς ένδιαφερόμενους φο
ρείς. ’Ενώ ή τρίτη φάση θά άφορά τήν
έπεξεργασία καί διατύπωση συγκεκριμέ
νων προτάσεων.
Στό προηγούμενο τεύχος τού «ΑΝΤΙ»
παρουσιάσαμε τίς μελέτες γιά τά έξής 4
Διαμερίσματα:
• Διαμέρισμα 6 - Δήμοι ’Αθηναίων,
Καλλιθέας, Μοσχάτου καί Ταύρου
(γραφείο μελέτης: Θύμιος Παπαγιάννης καί συνεργάτες).
• Διαμέρισμα 7 - Δήμος Πειραιώς,
περιφερειακοί Δήμοι τού Πειραιά,
Αίγινα καί Σαλαμίνα (συντονιστής
μελέτης: Π. Λουκάκης).
• Διαμέρισμα 5 - Δήμοι καί Κοινό
τητες: Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Χαλκη
δόνα, Ν. ’Ιωνία, Γαλάτσι, Ηράκλειο,
Μαρούσι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Ν. Ψυ
χικό, Χαλάνδρι, 'Αγ. Παρασκευή,
Χολαργός, Παπάγου (συντονιστής
μελέτης: Κ. Γκάρτσος).
• Διαμέρισμα 3 - δυτική ’Αττική

ΟΙ φωτογραφίες τού προηγούμενου τεύχους (άρ.

(συντονιστής μελέτης: Ν. Καλόγερός).
Σήμερα, όλοκλήρώνοντας τήν παρου
σίαση τών 9 μελετών, δημοσιεύουμε τά
κείμενα πού άναφέρονται στά ύπόλοιπα
5 διαμερίσματα. ’Ά ς σημειωθεί δτι,
έπειδή οί μελέτες πού παρουσιάζονται
άποτελοΰν τήν κατάληξη τής πρώτης
φάσης του συνολικού έργου, τό «ΑΝΤΙ»
πρότεινε ως κύριο άξονα τών κειμένων
πού άκολουθούν, τήν έπισήμανση τών
προβλημάτων, σέ συνδυασμό μέ τά «18
σημεία κοινής άποδοχής». Φυσικά, οί
μελέτες καταλήγουν καί σέ συγκεκριμέ
νες υποδείξεις πολεοδομικών παρεμβά
σεων, οί όποιες δέν άποτελούν, αύτή τή
στιγμή, παρά προτάσεις γιά συζήτηση.
Γιά τήν ευχερέστερη παρακολούθηση
τών κειμένων, υπενθυμίζουμε δτι στό
προηγούμενο τεύχος είχαμε δημοσιεύσει
τά «18 σημεία κοινής άποδοχής» (σ. 26),
καθώς καί έκτενή άποσπάσματα άπό τά
8 συμπληρωματικά σημεία πού διατύ
πωσε τό ΤΕΕ, ύστερα άπό τή σύσκεψη
τού ΕΣΧΠ τό Σεπτέμβρη τού 1979 (σ. 27).

155) στό έξώφυλλο καί τήν σ. 25 ήταν τού ΝΤΙΜΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.
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ΔΗΜΟΙ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Ν. ΛΙΟΣΙΑ, ΧΑΪΔΑΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ,
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΖΕΦΥΡΙ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ, Δρ. Άρχιτέκτων-Πολεοδόμος, γενικός ύπεύθυνος γιά τήν
δόμος, υπεύθυνη γιά τόν συντονισμό τής μελέτης, οί άρχιτέκτονες: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙ
ΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΘΑΝΟΣ ΣΜΟΝΟΣ ΕΜΥ ΚΑΠΟΥΛΑ καί ΝΙΚΗ ΠΙΖΑΝΙΑ. Είδικοί συνεργάες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΛΑΣ, Οικονομολόγος.
ΠΕΤΡΟΣ Α. ΠΑΠΠΑΣ, Οίκονομολόγος-Στατιστικός. ΝΙΚΟΣ ΦΑΚΙΟΛΑΣ, Κοινωνιολόγος.
ΠΕΤΡΟΣ Δ* ΚΑΣΑΠΗΣ καί ΓΙΩΡΓΟΣ I. ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ, Πολ. Μηχανικοί-Συγκοινωνιολόγοι
καί ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΚΟΦΑΣ, Πολ. Μηχανικός-Ύδραυλικών έργων.
Π ροσέγγιση Σχεδιασμοϋ
Ή μελέτη τής εύρύτερης περιοχής τής Πρωτεύουσας κατά Δια
μερίσματα μπορεί νά θεωρηθεί άπό δύο διαφορετικές σκοπιές. Ή
μία θά έβλεπε τόν συγκεκριμένο άριθμό καί τήν όριοθέτηση τών
Διαμερισμάτων, καθώς καί τά άλλα συστατικά στοιχεία τοϋ Σχεδίου-Πλαισίου (κέντρο Διαμερίσματος, προβλεπόμενος πληθυ
σμός, κύριο δίκτυο κυκλοφορίας κλπ.) σάν προγραμματικά δεδόμενα, γιά λεπτομερέστερη έπεξεργασία καί πιθανώς άναγκαίες
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προσαρμογές κατά περιοχή. Ή άλλη σκοπιά θά ήταν νά θεωρη
θούν τά συγκεκριμένα έννέα Διαμερίσματα σάν ένας πρακτικός
τρόπος διαχωρισμού τής Πρωτεύουσας σέ περιοχές μελέτης πού
παρουσιάζουν κατά πρώτη έκτίμηση μία ένότητα, μέ σκοπό στήν
έξέταση τών προβλημάτων σχεδιασμοϋ τών Δήμων καί Κοινοτήτων
κάθε περιοχής καί μέ έμφαση, στό πρώτο τουλάχιστον στάδιο, στά
κύρια προβλήματα κάθε ένότητας καί ιδιαίτερα στά σημεία έκείνα

πού έπηρεάζονται άπό τις γενικές ρυθμίσεις τού ΣχεδΙου-Πλαισίου
ή πού, άντίστροφα, μπορεί νά όδηγήσουν ένδεχομένως σέ άναθεώρηση ή διαφοροποίηση των ρυθμίσεων, ύστερα άπό τόν
έλεγχο τών έπιπτώσεών τους στόν σχεδιασμό άπό τήν σκοπιά τής
θάσης, δηλαδή τών Δήμων πού άπαρτίζουν τό Διαμέρισμα. (Στα
θερό στοιχείο παραμένουν οί γενικοί στόχοι τού Σχεδίου-ΠλαισΙου
πού είναι γενικά άποδεκτοί).
Στήν μελέτη τού Δυτικού Διαμερίσματος άκολουθήσαμε άπό τήν
άρχή τή δεύτερη προσέγγιση, πού περιέχει, κατά κάποιο τρόπο,
τήν ύποθετική περίπτωση δτι ή έντολή τής μελέτης έρχεται άπό
τούς Δήμους τής περιοχής. Αύτό γιά τόν λόγο δτι κάπως έτσι θά
ήταν ή διαδικασία, ούτως ή άλλως, άν οί Δήμοι είχαν τίς προϋπο
θέσεις καί τίς δυνατότητες νά «ρυθμίζουν» τά τού ο'ίκου τους,
άπως πιστεύουμε ότι είναι σωστό καί όπως γίνεται όπου ύπάρχει
άνεπτυγμένη τοπική αύτοδιοίκηση (καί καλύτερη πολεοδομία)
άκόμη καί όταν άποτελοϋν μέρος μιας μητροπολιτικής περιοχής.
Έπειτα, γιατί πιστεύουμε ότι ή προσέγγιση αύτή άποτελεϊ τήν πιό
χρήσιμη καί ούσιαστική συμβολή στό σχεδιασμό τού συνόλου τής
Πρωτεύουσας μιά καί αύτή κυρίως, ή τοπική σκοπιά, είναι πού λεί
πει άπό τίς νομοθετημένες, ώς σήμερα, διαδικασίες άστικοϋ σχεδιασμοϋ.
Ή Τ α υ τό τη τα τή ς Π εριοχής
Μελετώντας μιά περιοχή τής 'Αθήνας μέ τίς παραπάνω προϋπο
θέσεις, εύλογα έρχεται άπό τήν άρχή τό έρώτημα: Ποιά είναι ή
ταυτότητα αύτής τής περιοχής, ή φυσική καί κοινωνική της Ιδιο
μορφία; Κατά τί διαφέρει άπό τίς άλλες περιοχές τής ’Αθήνας;
Τό Δυτικό Διαμέρισμα είναι βέβαια ή ύποθαθμισμένη καί παραμελημένη περιοχή τής 'Αθήνας, ή περιοχή μέ τά λιγότερα προνό
μια καί τά περισσότερα προβλήματα, αύτή πού χωρίζεται άπό τήν
ύπόλοιπη ’Αθήνα άπό αύτόν άξονα τού Κηφισού, καί πού έκτείνεται ώς τίς πλαγιές τού Αίγάλεω καί φτάνει πρός βορρά ώς τήν πε
διάδα τής Πάρνηθας καί πρός νότο ώς τήν άκτή τού Σκαραμαγκά.
'Ωστόσο, γιά τήν κατανόηση τής σημερινής κοινωνικής καί οικιστι
κής της δομής είναι άπαραίτητη μιά σύντομη άναδρομή στό Ιστο
ρικό τού έποικισμοϋ της.
Δέν πάει καιρός πού ή περιοχή αύτή ήταν άκόμα άγροτική - ό
λαχανόκηπος τής ’Αθήνας καί μέρος τού 'Ελαιώνα τής 'Αττικής. ΟΙ
πρώτοι άστικοί σχηματισμοί τών νεοτέρων χρόνων άρχισαν μέ
προσφυγικούς συνοικισμούς κατά τήν δεκαετία τού '20 καί άναπτύχθηκαν μέ άργό σχετικά ρυθμό,ώς τόν δεύτερο παγκόσμιο πό
λεμο. Ή μεγάλη είσροή πληθυσμού άρχισε άπότομα άπό τή δεκαε
τία τού '50, φαινόμενο άλληλένδετο μέ τήν καλπάζουσα καί ύδροκεφαλική άνάπτυξη τής Πρωτεύουσας κατά τήν '(δια περίοδο. ΟΙ
έσωτερικοί μετανάστες έφταναν κατά διαδοχικά κύματα άπό τήν .
Πελοπόννησο, τήν Κρήτη καί τ ’ άλλα νησιά, άπό τήν "Ηπειρο,άπό
όλη τήν 'Ελλάδα. Μέσα σέ μιά γενιά ό πληθυσμός αύξήθηκε άπό
65.000 σέ μισό σχεδόν έκατομμύριο. Ή πεδινή περιοχή γέμισε άπό
σπίτια πού άρχισαν νά σκαρφαλώνουν στίς πλαγιές τού λόφου τού
Αίγάλεω καί νά έξαπλώνονται πρός τά βορινά, στό Καματερό (τό
πιό πρόσφατο «μέτωπο» έπεκτάσεως) καί πρός τήν πεδιάδα τής
Πάρνηθας. ΟΙ μικροί οίκισμοί έγιναν έφτά Δήμοι (τό Περιστέρι, τά
Ν. Λιόσια, τό Χαϊδάρι, ή Πετρούπολη, οί "Αγιοι 'Ανάργυροι, τό Κα
ματερό, ή Ζεφύρι). 'Απ' αύτούς τό Περιστέρι είναι ήδη ό τέταρτος
σέ πληθυσμό Δήμος τής χώρας, ύστερα άπό τήν Αθήνα, τή Θεσ
σαλονίκη καί τόν Πειραιά.
"Ετσι, τό Δυτικό Διαμέρισμα άποτέλεσε τόν μεγάλο χώρο ύποδοχής έσωτερικών μεταναστών άπό τήν έπαρχία, κυρίως γιά τά
λαϊκά στρώματα, τούς άνειδίκευτους έργάτες, τούς έργατοτεχνίτες, τά βοηθητικά έπαγγέλματα. "Ηταν, καί έξακολουθεϊ νά είναι, ή
είσοδος τής έπαρχίας στήν ’Αθήνα άπό τήν πίσω πόρτα (άπό τήν
πόρτα ύπηρεσίας) καί τό μεγάλο χωνευτήρι κοινωνικής προσαρμο
γής στήν ζωή τής Πρωτεύουσας.
Τή σύνθεση τού πληθυσμού δέν είναι δύσκολο νά τή φανταστεί
κανείς. Χαρακτηριστικά άναφέρουμε άτι άπό τό σύνολο τού ένεργοϋ πληθυσμού οί διευθυντές καί άνώτερα διοικητικά στελέχη εί
ναι τό 0,18%, οί έπιστήμονες καί έλεύθεροι έπαγγελματίες τό
3,6%, ένώ οί τεχνίτες, έργάτες κλπ. τό 64,6%. 'Ανάλογα είναι τά
στοιχεία καί γιά τό έπίπεδο μορφώσεως. Από τήν άλλη πλευρά, ό
πληθυσμός παρουσιάζει μεγαλύτερο δυναμισμό άπό τόν μέσο άρο
τού Πολεοδομικοϋ Συγκροτήματος τής Πρωτεύουσας μέ μεγέθη
νοικοκυριού 3,53 έναντι 3,16, ήλικίες ώς 4 έτών 11,1% έναντι 8,2%
καί ήλικίες πάνω άπό 65 έτών 6,4% έναντι 9,4%. (Τά στοιχεία είναι
τής άπογραφής τού 1971).

Σήμερα ό πληθυσμός αύτός τού μισού σχεδόν έκατομμυρίου, οί
χθεσινοί μετανάστες, άποτελεϊ ένα όργανικό μέρος τών οικονομι
κών καί γενικότερα τών άστικών λειτουργιών τής Πρωτεύουσας,
ένώ συνάμα είναι κοινωνικά άποκομμένος άπό τήν ύπόλοιπη περι
οχή. Σ' αύτό συντελεί ή κοινωνικο-οικονομική του σύνθεση πού
δέν έπιτρέπει μεγάλη «κινητικότητα» φυσική καί κοινωνική, καθώς
καί ή κυκλοφοριακή άπομόνωση άπό τό φυσικό φράγμα τής κοίτης
τού Κηφισού καί τής κυκλοφοριακής άρτηρίας κατά μήκος του, μέ
άποτέλεσμα πολύ περιορισμένη προσπελασιμότητα κυκλοφοριακή,
άκόμα καί όπτική. Λίγοι δρόμοι όδηγοϋν στό έσωτερικό τού Δυτι
κού Διαμερίσματος καί λίγοι 'Αθηναίοι τυχαίνει νά περάσουν άπό
μέσα ή νά τό δοΰν άπό κοντά.
Έτσι, έχουμε μιά όλόκληρη πολιτεία μέ μεγάλη όμοιογένεια,
χάρη στά κοινά κοινωνικά καί οίκονομικά χαρακτηριστικά καί ένα
άστικό περιβάλλον μέ τήν ίδια όμοιογένεια καί μέ γενικό οίκιστικό
έπίπεδο σημαντικά χαμηλότερο άπό τίς περισσότερες άλλες περι
οχές τής ’Αθήνας. Αύτό έχει άσφαλώς σχέση δχι μόνο μέ τό οικο
νομικό έπίπεδο τού πληθυσμού, άλλά καί μέ τίς άνώμαλες συνθή
κες ύπό τίς όποιες άναπτύχθηκε ή περιοχή. "Ας μήν ξεχνάμε δτι
κατά τήν περίοδο τών τελευταίων 20-30 έτών, μέ τά άλλεπάλληλα
κύματα έσωτερικής μετανάστευσης, έσημειώθηκαν στό Δυτικό
Διαμέρισμα ρυθμοί πληθυσμιακής αύξήσεως τρομακτικοί πού
έφταναν, κατά διαστήματα, τό 10-20% τό χρόνο (π.χ., στά Ν. Λιό
σια, τήν Πετρούπολη καί τό Καματερό) τήν ώρα πού ή φυσική αύ
ξηση (χωρίς μετανάστευση) θά ήταν περίπου 1% καί ή μέση πληθυσμιακή αύξηση τού Πολεοδομικού Συγκροτήματος τής Πρω
τεύουσας, μέ όλη τήν ύδροκεφαλική της άνάπτυξη, ήταν 3,0-3,2%
καί τής Θεσσαλονίκης 2,3-3,9%.
Τό ότι ή περιοχή αύτή άντεξε σέ τέτοιου είδους δημογραφικούς
καί κοινωνικούς κλυδωνισμούς καί μάλιστα μέ είρηνικό τρόπο,
όφείλεται άσφαλώς στίς άνεξάντλητες δυνάμεις έπιβίωσης καί άνθρώπινης άλληλεγγύης τού έλληνικοϋ λαού, σέ περιστάσεις δοκι
μασίας. Σ’ άλλες χώρες, άπό τίς πιό άνεπτυγμένες, ύπό άνάλογες
συνθήκες, θά ήταν μάλλον άδιανόητο νά κυκλοφορεί κανείς σέ τέ 
τοια περιοχή έλεύθερα καί άφοβα τό βράδυ.
Περιττό νά τονίσει κανείς ότιέή έξέλιξη αύτή ήταν τελείως άπρογραμμάτιστη, μέ Δήμους σέ πλήρη άδυναμία νά λάβουν όποιοδήποτε μέτρο καί μέ τίς άρμόδιες κεντρικές ύπηρεσίες τελείως
άπροετοίμαστες ν’ άσχοληθούν μέ τό θέμα, έκτός άπό τόν χαρα
κτηρισμό τής νέας άνάπτυξης σάν «παράνομης» καί τήν νομιμο
ποίησή της έκ τών ύστέρων. "Οπως ήταν έπόμενο, ή άπότομη συσ
σώρευση πληθυσμού ύπ’ αύτές τίς συνθήκες έφερε τήν άνάλογη
συσσώρευση άστικών προβλημάτων, έτσι ώστε νά γίνει τό Δυτικό
Διαμέρισμα ή κατ' έξοχήν προβληματική περιοχή τής 'Αθήνας καί
μάλιστα μέ τήν ίδια όμοιογένεια πού χαρακτηρίζει καί τήν σύνθεση
τού πληθυσμού της.
Βέβαια, σήμερα πού καί τό Κολωνάκι διαμαρτύρεται εύλογα γιά
«ύποβάθμιση τού περιβάλλοντος καί τής ποιότητας ζωής» κρί τό
Μαρούσι ξεσηκώνεται μέ τή χαβούζα, είναι μάταιο νά καταγράφει
κανείς τά προβλήματα τών φτωχότερων περιοχών τής 'Αθήνας (τά
γράφουν άλλωστε κάθε τόσο οί έφημερίδες) καί νά καταρτίζει
καταλόγους έλλείψεων καί άναγκαίων βελτιώσεων γιά νά φτά
σουμε τά έλάχιστα διεθνή πρότυπα. "Ομως, γιά νά μήν χάνουμε καί
τό μέτρο τών άναλογιών καί προτεραιοτήτων, σημειώνουμε ένδεικτικά μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία άπό τά πολλά πού διακρί
νουν τό Δυτικό Διαμέρισμα, συγκριτικά μέ τήν ύπόλοιπη ’Αθήνα:
• "Εχει άναλογικά τό μεγαλύτερο ποσοστό περιοχών πού
πλημμυρίζουν, μέ μεγάλες κατά καιρούς ύλικές ζημιές καί άνθρώπινα θύματα.
• Έ χ ει ίσως τό όξύτερο πρόβλημα άποχέτευσης, μέ ύψηλό
υδροφόρο όρίζοντα μολυσμένο άπό τούς βόθρους πού κινδυ
νεύουν νά μολύνουν καί τό άνεπαρκές δίκτυο ύδρευσης.
• "Εχει άσφαλώς τό ρεκόρ σέ έλλειψη κοινόχρηστων έλεύθερων χώρων μέ 1,2% γιά πλατείες + γήπεδα + άστικά πάρκα στό
σύνολο τής άστικοποιημένης έπιφάνειας.
• Έ χ ει τήν άναλογικά μεγαλύτερη έλλειψη κοινωνικής ύποδομής (έγκαταστάσεις γιά έκπαίδευση, ύγεία-πρόνοια, κλπ) καί
τήν μεγαλύτερη έξάρτηση άπό άλλες περιοχές γι' αύτού τού
είδους τίς έξυπηρετήσεις.
• "Εχει άπό τά μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα κυκλοφορίας,
στήν περιοχή τού άξωνα Κηφισού.
• "Εχει τό μεγαλύτερο ποσοστό χωματόδρομων, κυρίως στό
βόρειο μέρος.
• "Εχει τό μεγαλύτερο ποσοστό Σχεδίων Πόλεως πού δέν
άντιστοιχούν μέ τήν πραγματική κατάσταση καί έπομένως δέν
μπορούν νά έφαρμοστούν.
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• Σχετικά μέ τά παραπάνω πρέπει νά έπισημανθεϊ άτι, μέ τήν
έξαίρεση τής Πετρούπολης καί τμήματος του Χαϊδαρίου, τό
Δυτικό Διαμέρισμα είναι κατ' έξοχήν περιοχή τής πολεοδομίας
του αύθαίρετου καί μάλιστα τής πιό περιστασιακής καί πρόχει
ρης μορφής όπου, προφανώς γιά λόγους έλλειψης χρόνου ή
χρημάτων, δέν χρησιμοποιήθηκε κάν τοπογράφος γιά τή χά
ραξη κάποιας, έστω αύθαίρετης, ρυμοτομίας. (Ό Δήμος Περι
στεριού ύπολογίζει σέ άστρονομικά ποσά τό κόστος τών άπαιτουμένων άπαλλοτριώσεων γιά τήν έφαρμογή τού Σχεδίου Πόλεως). ’Αξίζει, έπίσης, νά σημειωθεί ότι ή περιοχή έχει τό μεγα
λύτερο ποσοστό έξωραϊστικών συλλόγων, πράγμα πού άποτελεϊ δείκτη συσσώρευσης τοπικών προβλημάτων μέ τά όποια
προσπαθούν κατά κανόνα νά άσχοληθοϋν.
Ή Δ ιαδικασία Αλλαγής
Τό Δυτικό Διαμέρισμα άναπτύχθηκε τόσο γρήγορα καί τόσο
πρόσφατα πού δέν έχει προλάβει νά κατασταλλάξει στή φυσική
του δομή (ός άφήσουμε τήν κοινωνική) όπως έχει ήδη συμβει μέ
άλλες περιοχές τής 'Αθήνας. Χαρακτηρίζεται σήμερα άπό μεγάλη
ρευστότητα πού συνδέεται μέ τούς άκόλουθους παράγοντες:
1. 'Υπάρχουν τάσεις άλλαγής ή προσαρμογής χρήσεων καί λει
τουργιών, καθώς σιγά-σιγά ή περιοχή συνδέεται πιό άμεσα μέ τήν
δυναμική τών έξελίξεων στήν Πρωτεύουσα. Αύτό άφορά κυρίως
τήν ύπάρχουσα ζώνη βιομηχανιών κατά μήκος τού Κηφισού, όπου
σημειώνονται σαφείς τάσεις μεταφοράς τους λόγω δυσχέρειας
έπέκτασης, ύψηλοϋ κόστους γής, άνεπαρκούς έξυπηρέτησης μέ
δίκτυα ύποδομής, ύπηρεσίες κλπ. Ή προοπτική είναι νά άναδιοργανωθεί αύτή ή ζώνη μέ προσαρμογή σέ σύγχρονες βιοτεχνίες
στίς όποίες ειδικεύεται ήδη ή περιοχή, όπως παραγωγής έτοιμων
ένδυμάτων, κλπ.
Παρόμοιες τάσεις άναπροσαρμογής καί άναδιοργάνωσης γιά
χρήσεις ύπερτοπικοϋ έμπορίου προσανατολισμένου στή διερχόμενη κυκλοφορία διαφαίνονται κατά μήκος τής Λεωφόρου ’Αθη
νών πού βρίσκεται άκόμη ύπό άνακατασκευή.
2. Υπάρχουν σημαντικές έκτάσεις στό βόρειο μέρος τής περι
οχής (Ν. Λιόσια, Καματερό, Ζεφύρι) πού έχουν τήν άνάγκη πολεοδομικής άναδιοργάνωσης καί σχεδιασμού, είτε γιατί βρίσκονται σέ
άσυμφωνία τής πραγματικής κατάστασης μέ τό σχέδιο πόλεως,
είτε γιατί δέν έχουν άκόμη άποκτήσει συγκεκριμένο σχέδιο.
3. Σ’ όλη τήν περιοχή μελέτης παρατηρείται άξιοσημείωτη οικο
δομική δραστηριότητα, παρά τήν ύπάρχουσα κάμψη στήν εύρύτερη περιοχή τής Πρωτεύουσας. Αύτό όφείλεται στό γεγονός ότι ή
περιοχή άκόμη προσελκύει κόσμο, όπως καί συγκρατεί τόν πληθυ
σμό της άπό φυσική αύξηση, καθώς έπίσης καί στό γεγονός ότι τό
οικοδομικό άπόθεμα τής περιοχής, πού ύπό τίς συνθήκες πού δημιουργήθηκε (μέ τήν πολεοδομία τού αύθαίρετου) ήταν μάλλον
προσωρινό καί χαμηλής δόμησης, ωριμάζει ήδη γιά άνανέωση. Ό
τρόπος καί οί όροι ύπό τούς όποιους θά γίνει ή άνανέωση παρέ
χουν δυνατότητες γιά βελτίωση τού οικιστικού περιβάλλοντος καί
τών συνθηκών διαβίωσης, καθώς καί κινδύνους γιά περαιτέρω
ύποβάθμιση καί έξαθλίωση, άν παρ’ έλπίδα άκολουθήσουν τά πρό
τυπα άλλων περιοχών τής Αθήνας πού προηγήθηκαν χρονικά σέ
αύτή τή διαδικασία (Κυψέλη, Πατήσια, κλπ.).
4. 'Υπάρχουν έφεδρείες χώρων στήν περιοχή πού θά μπορού
σαν νά συντελέσουν σέ σημαντική άλλαγή τού άστικού περιβάλ
λοντος καί τών συνθηκών διαβίωσης, άν τεθούν στήν ύπηρεσία
κοινωνικών στόχων. Άπό τήν μιά πλευρά, είναι χώροι πού βρίσκον
ται σέ ειδικό ιδιοκτησιακό καί θεσμικό καθεστώς, όπως τό 301
Στρατ. 'Εργοστάσιο ατούς Άγ. ’Αναργύρους καί τό στρατόπεδο
στό Χαϊδάρι, πού καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο σέ κρίσιμες θέ
σεις. Κανένας λόγος δέν έπιβάλλει σήμερα τήν διατήρησή τους σέ
αύτές τίς θέσεις πού θά μπορούσαν νά παραχωρηθούν γιά τήν κά
λυψη ζωτικών άστικών άναγκών σέ έλεύθερο χώρο μέ μεταφορά
τών στρατιωτικών έγκαταστάσεων έξω άπό τό σύστημα άστικών
λειτουργιών. Στήν ίδια κατηγορία άνήκει καί ή περιοχή τού Πύργου
Βασιλίσσης πού ένα μεγάλο μέρος της άνήκει στό δημόσιο.
Άπό τήν άλλη πλευρά ύπάρχουν οί τελευταίες έφεδρείες φυσι
κών πόρων πού μπορούν νά διασφαλισθούν καί ν’ άξιοποιηθούν
πιό άποτελεσματικά, σάν άντιστάθμισμα στήν τρομακτική έλλειψη
έλεύθερου χώρου μέσα στίς άστικοποιημένες καί χτισμένες ήδη
περιοχές. Τέτοιες έφεδρείες είναι οί άναδασωτέεςιπλαγιές τού Αι
γάλεω κατά μήκος τών περισσοτέρων Δήμων, πού κινδυνεύουν
πάντα νά καταπατηθούν καί ή χρησιμοποίηση τών παλαιών καί μή
ένεργών πιά λατομείων, καθώς καί ό λόφος τού Προφήτη Ήλία καί
ή μεγάλη περιοχή τής Μονής Δαφνιού καί Διομήδειου Ιδρύματος
στό Χαϊδάρι.
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Π ροοπ τικές καί Π ρ ο τερ α ιό τη τες Σχεδιασμού
ΟΙ τάσεις καί οί δυνατότητες άλλαγής, πού άναφέραμε συ
νοπτικά πιό πάνω, δείχνουν πόση ρευστότητα ύπάρχει άκόμη στήν
περιοχή καί πόσο θά έξαρτηθείτό μέλλον της άπό τήν κατεύθυνση
πού θά πάρει ή διαδικασία άλλαγής πού θά συντελεστεί ούτως ή
άλλως. Ύφίστανται, λοιπόν, στό Δυτικό Διαμέρισμα οί κατ' έξοχήν
συνθήκες γιά άστικό σχεδίασμά. Ο σχεδιασμός αύτός δέν άπαιτεί
τά άστρονομικά ποσά πού συνήθως άναφέρονται γιά νά έπέλθει τό
θαύμα μέ τήν έφαρμογή ένός «σχεδίου». Απαιτεί, κυρίως, τή συνειδητοποίηση τού είδους καί τής σημασίας τών άποφάσεων καί
τών μέτρων πού πρέπει νά ληφθούν καί τήν άπαραίτητη βούληση,
κοινωνική καί πολιτική, γιά τήν άνάληψη τής πρωτοβουλίας.
Τά άναγκαία άμεσα μέτρα έχουν σχέση μέ τήν διασφάλιση τών
έφεδρειών σέ έλεύθερους άκόμα χώρους, μέ τή σταδιακή άξιοποίησή τους. ’Επίσης, έχουν σχέση μέ τήν θέσπιση κανονιστικών
διατάξεων καί πιθανώς κινήτρων πού θά διασφαλίσουν καί θά ένθαρρύνουν τήν άλλαγή πρός κοινωνικά έπιθυμιγτούς στόχους σέ
περιοχές πού ήδη βρίσκονται σέ μεταβατικό στάδιο καί άπου ή
διαδικασία κινείται κυρίως άπό τόν ιδιωτικό τομέα, άπως είναι οί
περιοχές έπαγγελματικής έγκατάστασης καί κατοικίας πού άναφέ
ραμε πιό πάνω.
Άπό έκεΐ καί πέρα ύπάρχει τό άνεξάντλητο πεδίο τών άναγκαίων
βελτιώσεων σέ τομείς πού άπό τή φύση τους κινούνται άπό τόν
δημόσιο τομέα καί έχουν σχέση μέ τά δίκτυα κυκλοφορίας, τά δί
κτυα ύποδομής, κοινωνικών έξυπηρετήσεων, κλπ. Δέν είναι έδώ ό
κατάλληλος χώρος γιά ν’ άναλυθεί πώς θά έπρεπε ή θά μπορούσε
νά προγραμματίζονται καί νά χρηματοδοτούνται αύτά τά έργα.
Α ρκεί πάντως νά σημειωθεί άτι ύπάρχει κάποιο σύστημα φορολο
γίας πού δημιουργεί άχι μόνο ύποχρεώσεις γιά τόν πολίτη, άλλά
καί δικαιώματα καί άτι τό σύστημα αύτό δέν μπορεί νά παραμένει
άσύνδετο άπό νομοθετημένους πόρους γιά τήν κάλυψη άναγκών
πού έχουν σχέση μέ τίς συνθήκες καί τό περιβάλλον στό όποιο
ζοΰμε. 'Υπάρχει, τέλος, καί θέμα κοινωνικής πολιτικής πού δέν
έπιτρέπει τόσο κραυγαλέα άνισότητα στήν κατανομή τών διαθέσι
μων πόρων άπό τή μία περιοχή στήν άλλη μέσα στήν ίδια πολι
τεία, άπως συμβαίνει ως τώρα στήν περιοχή τής Πρωτεύουσας.
Επίλογος - Ό Ά γ . Ιε ρ ό θ ε ο ς καί τά 18 Σημεία
Καθόμαστε στό γραφείο τού Δημάρχου Περιστεριού μέ ραντε
βού γιά νά συζητήσουμε τά θέματα τού Δήμου σέ σχέση μέ τό
Ρυθμιστικό Σχέδιο τής Αθήνας. Κάτι ιδιαίτερο πρέπει νά συμβαίνει
αύτήν τήν ήμέρα, γιατί έπικρατεί μεγάλος άναθρασμός. Άνθρωποι
μπαίνουν καί βγαίνουν, έπιτροπές, σύμβουλοι, ύπάλληλοι μέ φα
κέλους, ένώ τά τηλέφωνα χτυπούν συνέχεια.
Μέ τήν πάροδο τής ώρας άρχίζει νά ξεκαθαρίζει τ ί συμβαίνει.
Τήν προηγούμενη ό ’Οργανισμός Άστικών Συγκοινωνιών έγκατέστησε έναν άριθμό λεωφορείων σ’ έναν άπό τούς λίγους έλεύθε
ρους χώρους πού άπομένουν στήν κεντρική περιοχή τής πόλης,
τήν περιοχή τού Άγ. Ιερόθεου, σάν πρώτο βήμα γιά τήν δημιουρ
γία ύπαίθριου γκαράζ λεωφορείων τής εύρύτερης περιοχής. Τό οίκόπεδο χρησιμοποιείται ώς τώρα γιά γήπεδο, ένα άπό τά έλάχιστα
στόν Δήμο, καί μέρος του άνήκει στό δημόσιο. (’Εμείς είχαμε ήδη
άπό προηγούμενη έπίσκεψη τίς πρώτες Ιδέες γιά άναμόρφωση τής
περιοχής πού βρίσκεται στήν καρδιά τής πόλης). Ή ώρα περνάει, ό
άναθρασμός συνεχίζεται, άλλοι μιλάνε γιά όδοφράγματα γιά νά
σταματήσουν τά λεοφωρεία, άλλοι γιά πορεία πρός τή Βουλή.
Κάποτε έρχεται ή σειρά μου, μέ πολλή καθυστέρηση, ό Δήμαρ
χος, καΔύκοπος ήδη άλλά πρόθυμος, περιμένει νά θέσω τό θέμα.
Έπρόκειτο νά άναφερθώ στήν Αθήνα 2000, στό Σχέδιο-Πλαίσιο,
στά 18 σημεία, μά έκείνη τήν ώρα δέν μού φάνηκε σοβαρή ύπόθεση ν’ άρχίσω άπό έκεί. Τού είπα άτι ένας πολεοδόμος μπορεί νά
βοηθήσει σέ θέματα σάν τού Άγ. 'Ιεροθέου, μπορεί νά συμβάλει
σέ έναν τέτοιο άγώνα μέ τόν τρόπο του, άπως ένας συνήγορος
συμβάλει στήν διεξαγωγή ένός δικαστικού άγώνα γι’ άλλα θέματα.
Ό τ ι θά πρέπει νά ύπάρχουν καί άλλων λογιών Ίερόθεοι σ’ άλο τό
Περιστέρι, σ’ άλο τό Δυτικό Διαμέρισμα. Σιγά-σιγά έπεκτεινόμαστε
σέ ένα μεγαλύτερο φάσμα προβλημάτων, πού άλα τους χρειάζον
ται έναν άγώνα καί ένα γενικό Σχέδιο Δράσης γιά νά ύπάρχει μιά
συνοχή καί συνέπεια, μιά προτεραιότητα ένεργειών, μέ άμεσους
καί άπότερους στόχους. Στή πολεοδομία κάθε βήμα, μικρό ή με
γάλο, κερδίζεται μ’ έναν άγώνα, μέ μιά μάχη. Ή διαδικασία είναι
συγεχής καί άτέλειωτη· τό Περιστέρι μέ τόν δικό του άγώνα έχει
ήδη κερδίσει τή μάχη τού Άγ. 'Ιερόθεου.
Γ. Α. Σκιαδαρέσης

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
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ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΥΜΗΤΤΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΑ,
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΒΑΡΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Άρχιτέκτων-Πολεοδόμος. ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ,
Άρχιτέκτων. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ, Άρχιτέκτων-Πολεοδόμος. ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,
ΑΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ: Αρχιτέκτονες. ANNY ΒΡΥΧΕΑ, Άρχιτέκτων - Πολεο
δόμος. ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ, φοιτήτρια 'Αρχιτεκτονικής. Ειδικοί συνεργάτες: ΚΩΣΤΑΣ ΖΕΚΚΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός - Κυκλοφοριολόγος. ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Πολιτικός
Μηχανικός - Ύγιεινολόγος. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Οικονομολόγος. ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙ
ΛΙΑΣ, Κοινωνιολόγος. ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Στατιστικός. ΔΑΝΑΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ, Οικονομολό
γος. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, Πολιτικός 'Επιστήμων. Τεχνικοί συνεργάτες: ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΟΒΙΚ, σχεδιάστρια. ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΛΗ, γραφίστας. ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΙΜΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΛΥΝΟΣ, σχεδιαστές.
ώραιότατα αύτά πολύχρωμα σχέδια πού 'χουμε κάνει.
1. Η ΤΩΡΙΝΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
'Ιδιαίτερη σημασία έχει γιά μάς ότι ύπάρχει καί μιά σημαντική καί
Τή δουλειά πού κάνουμε τώραστά πλαίσια τοϋ ρυθμιστικού σχέσυγκεκριμένη προεργασία κοινωνικών φορέων (κυρίως τού ΤΕΕ
διου τής 'Αθήνας τή βλέπουμε σάν:
καί τής T. Α.), πού μάς δίνει τίς γενικές κατευθύνσεις γιά τήν έκΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ διαμέρισμα 8 ή 9 ή 6 ή
πλήρωση τών ύποχρεώσεών μας. Αύτή τήν πυξίδα προσπαθούμε
5 -) ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ».
νά άκολουθούμε διαρκώς, γιά νά μήν πέφτουμε στό ρηχό φυσικό
σχεδιασμό. Είναι οί στόχοι μας τούς όποιους θεωρούμε έντολές.
Δέν δεχόμαστε νά κάνουμε δτι άναλάβαμε τό ρυθμιστικό σχέδιο
Παρουσιάζονται όλοκληρωμένα στόν πίνακα τών 18 + 8 σημείων
ένός κομματιού τής Αθήνας! Μάς άνατέθηκε νά δοκιμάσουμε,
καί μπορούν, δοκιμαζόμενοι καί έλεγχόμενοι διαρκώς στήν πυρά
στήν πράξη, όλα όσα είπώθηκαν γιά τή ρύθμιση τής Αθήνας καί
τής πραγματοποίησης, νά μάς όδηγούν μόνιμα σέ σωστές, άποτεθεωρούνται ηιά άτι είναι στόχοι καθορισμένοι. Νά τά δοκιμάσουμε
λεσματικές ένέργειες.
πώς προσαρμόζονται στήν περιοχή μας (Διαμέρισμα 8). Καί, κυ
2.1 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ: ’Αποκέντρωση τής Ελλάδας άπό τήν
ρίως, νά πούμε τή γνώμη μας, άν (άπό τήν σέ κάποιο βάθος διε'Αθήνα πρός τήν περιφέρεια της
ρεύνηση τής πραγματικής κατάστασης) φαίνεται νά είναι σωστά,
• Ή άντιμετώπιση τού ύδροκεφαλισμού τής Ελλάδας, ή άποχρήσιμα, άληθινά καί πραγματοποιήσιμα. Καταλήγοντας, δσο μάς
κέντρωση πληθυσμού λειτουργιών, παραγωγικών διαδικασιών κλπ.
άφορά, σέ συγκεκριμένες προτάσεις γιά τήν πραγματοποίησή
άπό τήν 'Αθήνα πρός τήν ύπόλοιπη Ελλάδα, είναι βέβαια σχεδόν
τους.
όλοκληρωτικά θέμα άνάπτυξης τής περιφέρειας τής χώρας, γιά νά
μπορέσει νά άντιπαλέψει τήν έλξη τής πρωτεύουσας.
2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ - ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οί κοινωνικοί φορείς μάς τό είπαν ξεκάθαρα: «αν δέν πορθούν
• Τό πρόβλημα «Αθήνα» έχει άρχίσει νά έπισημαίνεται άπό πάρα
μέτρα γιά νά μήν μαζευτεί όλη ή Ελλάδα στήν ’Αθήνα, όλα τά άλλα
πολλά χρόνια. "Εχουμε τό 5ο συνέδριο τού ΣΑΔΑΣ (ένας σταθμός
πού μάς λέτε είναι κοροϊδία».
αύτός, ατά 1966) καί μετά, τό πρώτο Βαλκανικό Συνέδριο τής Σό
Ε μείς, στά πλαίσια τής μελέτης αύτής, τό μόνο πού μπορούμε
φιας. 'Έχουμε τό τριήμερο τού Νοέμβρη 1978, πού όργάνωσε ή
νά κάνουμε σέ σχέση μέ τό θέμα, είναι νά προτείνουμε συγκεκρι
υπηρεσία Οίκισμού τού Υπουργείου Δημοσίων "Εργων μέ τίς δια
μένες παραγωγικές διαδικασίες, κεντρικές λειτουργίες, σημεία
πιστώσεις πού είχαν γίνει άπό πριν καί πού έμφανίστηκαν τότε.
έλξης πανελλαδικής σημασίας, πού πρέπει νά μεταφερθούν, νά
Έχουμε τούς 5 Ιδιώτες μελετητές πού είπαν τότε τίς γνώμες
φύγουν άπό τήν ’Αθήνα. Γιατί, βέβαια, δέν μπορεί ή πρότασή μας
τους. "Εχουμε τήν έργασία πού έκανε τό ΤΕΕ άπό τό Δεκέμβρη
νά είναι, π.χ., νά μή γίνει αποχετευτικό σύστημα στήν ’Αθήνα,
τού '78 μέχρι τόν Ίούνη Τού '79 καί κατέληξε στούς 4 τόμους καί
ώστε νά άναγκαστεί ό κόσμος άπό τίς χαβούζες νά πάρει τά μάτια
στό μικρό πολύπτυχο, τό χρωματιστό. 'Έχουμε τό σχέδιο πλαίσιο
του καί νά φύγει άπό τήν πρωτεύουσα.
τού ρ. ο. Α. ’79, έχουμε τίς συζητήσεις στό Εθνικό Ίδρυμα Ερευ
Αύτό τό 4.300.000 κάτοικοι, σάν πληθυσμός κορεσμού τής πρω
νών άπό τό Υπουργείο, Τοπική Αύτοδιοίκηση καί ΤΕΕ."Εχουμε τά
τεύουσας, δέν είναι πρόβλημα ένός υπουργού ή μιας κυβέρνησης.
18 σημεία κοινής ομμφωνίας τών 3 φορέων καί τά 8 έπιπλέον ση
Είναι πρόβλημα τών κατοίκων της, άρα σέ πρώτη γραμμή τής Τ.Α.
μεία πού πρότειναν Τό ÎEE καί ή Τοπική Αύτοδιοίκηση καί δέν
της. Γιατί, άπ' τή στιγμή πού δεχτούμε τήν άνάγκη νά μήν ξεπεράέχουν άκόμη όρισΤικά συζητηθεί. "Εχουμε τήν άπόφαση τού Συμ
σει ή πρωτεύουσα τούς, έστω, 4.300.000 κατοίκους, έχουμε πιά
βούλιού Χωροταξίας. Απ’ όλα αύτά, λοιπόν, έχουμε μιά «φιλοσο
συγκεκριμένα νούμερα γιά κάθε «Διαμέρισμα», δηλαδή γιά κάθε
φία τής πολιτείας»,
Δήμο. Καί άμφιβάλλουμε σφόδρα άν, έστω καί ένας Δήμος, έχει δει
“Ολη αυτή ή φιλοοοφία μάς λέει ότι: δέν λύνεται τό πρόβλημα
τό πρόβλημά του μέσα σ’ αύτά τά πλαίσια. Γιατί τότε,πώς θά ’χαμέ
τής Αθήνας ούτε μέ μεγαλύτερους δρόμους, ούτε μέ περισσότε
καί άπό δημάρχους άκόμα αιτήσεις νά... αύξηθούν πάλι οί συντε
ρους δρόμους, ούτε μέ άλλα παρόμοια μέσα, άλλά μέ ριζικά οικο
λεστές δομήσεως; Δηλαδή, νά φτάσουμε στά 7 - 8 έκατομμύρια!
νομικά καί κοινωνικά μέτρα.
Γιά πρώτη φορά ΡΤή χώρα μας παρουσιάζεται έπίσημα ένα πολι
2.2 ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ: Αποκέντρωση τής Αθήνας άπό τό κέν
τικό πρόγραμμα μέ σκοπό νά ρυθμίσει τήν τύχη μιας πόλης, νά
λύσει τό πρόβλημα τής Αθήνας πού όμολογείται πώς δέν μπορεί
τρο πρός τήν περιφέρεια της
• Ή άντιμετώπιση τού ύδροκεφαλισμού τής Αθήνας είναι πιό
νά άντιμετωπιστεΐ σέ καμιά περίπτωση μέ τεχνοκρατική, στενό
εύκολη άπό τήν άντιμετώπιση τού πρώτου στόχου, τού ύδροκεφακαρδη, ρυθμιστική μελέτη.
λισμού τής 'Ελλάδας. Καί είναι πολύ περισσότερο μέσα στίς δυνα
ξεκινάμε, λοιπόν, μέ Τήν έλπίδα ότι ή πολιτική βούληση, (ή
τότητες τής παρούσας μελέτης.
όποια μάς άνάθεάε ούτή τή δουλειά, είδε τό θέμα μ’ αύτόν τόν
• Ή συρροή τών πάντων στό κέντρο τής πρωτεύουσας έχει γιά
τρόπο) υπάρχει καί Θά υπάρχει, ώστε έμεΐς νά δουλεύουμε μέ
τήν πόλη άντίστοιχα άποτελέσματα μέ αύτά πού λέγαμε πρίν γιά
βάση αύτή γήν πολιτική βούληση. Καί δέν ξεχνάμε ότι τό ΤΕΕ καί
τήν 'Ελλάδα: πνίξιμο τού κέντρου καί νέκρωση τής περιφέρειας.
ή ΤοπιΚή ΑύτοδιοίΚΠόη εΐηαν ότι τά ρυθμιστικά σχέδια δέν έχουν
Καί πάλι ή σχεδιασμένη καί προγραμματισμένη άνάπτυξη τών
καμιά έλπίδμ νά πέτύχουν χό παραμικρό, άν πίσω τους δέν κρύβε
Δήμων, έξω άπό τό κέντρο τής πόλης, μαζί μέ τόν περιορισμό τής
ται κάποια συγκεκριμένη πολιτική βούληση τής κυβέρνησης. Ε λ
συγκέντρωσης πληθυσμού - λειτουργιών κλπ. στό κέντρο της, εί
πίζουμε, λοιμόν, 0τ ι τώρα τά πράγματα είναι άλλιώτικα, συνεχί
ναι ή μόνη όρθή άντιμετώπιση.
ζουν νά 'ναι άλλιώΐΐκα, καί ότι δέν θά μείνουν στά συρτάρια τά...
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• Εμείς, στό Διαμέρισμα 8, είδαμε νά γίνεται μέχρι τώρα άκριθώς τό άντίθετο:
- κανένα πρόγραμμα καί σχέδιο άνάπτυξης τών Δήμων,
- καμιά άντίληψη γιά τό πόσες κατοικίες μπορεί καί πρέπει νά
«σηκώσει» (νά χωρέσει) ό κάθε Δήμος,
- καμιά άντίληψη γιά τό πόσες θέσεις άπασχόλησης (έργασία,
παραγωγή στόν πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή τομέα)
χρειάζονται σέ κάθε Δήμο,
- καμιά άντιμετώπιση του γεγονότος ότι δέν διαφαίνεται καμιά
δυνατότητα νά βρεθούν τά τόσα στρέμματα πού χρειάζεται ό κοι
νωνικός έξοπλισμός.
• Γιά νά νιώσουμε τό μέγεθος τού προβλήματος, σάν
παράδειγμα:
ΟΙ σημερινοί 680.000 κάτοικοι τού Διαμερίσματος 8, αν συνεχίσουν νά έξελίσσονται σύμφωνα μέ τίς τάσεις πού διαφαίνονται
πάρα πάνω, θά φτάσουν τούς 1.300.000 ή 1.400.000 (άπαισιόδοξη
πρόβλεψη)! ή θά είναι γύρω στό 1.000.000 (αίσιόδοξη πρόβλεψη)
Σημειώνουμε ότι τό σχέδιο πλαίσιο τού ρ. σ. Α. 1979 μάς έχει δώσει
έντολή γιά 720.000 κατ’ άρχήν, ώστε νά Ισχύει τό συνολικό
4.300.000. (Δυστυχώς, τά 'ίδια συμβαίνουν καί στά άλλα Διαμερί
σματα).
Πού πάμε λοιπόν;
2.3 ΣΤΟΧΟΣ ΤΡΙΤΟΣ: Οργάνωση τής Αθήνας: Δήμος - Διαμέρι
σμα
• Γιά τή διοικητική καί πολεοδομική όργάνωση τής 'Αθήνας,
μιας πόλης ήδη πάνω άπό 3.500.000, δέν έχει ληφθεΐ μέχρι τώρα
καμιά ούσιαστική πρόνοια. ’Όταν μιλάμε γιά άποκέντρωση, δέν
πρέπει νά παραγνωρίζουμε τό γεγονός ότι δύσκολα διώχνεις κάτι
άπό κάπου, ένώ πολύ πιό εύκολα τό έλκεις κάπου άλλού, άν κινη
θείς μέ βάση τούς οικονομικούς καί κοινωνικούς νόμους. Δέν
μπορείς ποτέ νά πετύχεις μιάν άποκέντρωση, άν δέν ύπάρξουν
άλλοι συγκεκριμένοι πόλοι συγκέντρωσης. Σωστά, όμως, διαλεγ
μένοι σάν μέγεθος, σάν κλίμακα, σάν άκτίνα έπιρροής, σάν περι
εχόμενο...
Αύτό θά σήμαινε, κατά τή γνώμη μας, γιά τήν ’Αθήνα δύο βαθμί
δες Τοπικής Αύτοδιοίκησης: Δήμος καί Διαμέρισμα.
Ο ΔΗΜΟΣ: Δέν ύπάρχει, κατά τή γνώμη μας, άλλος δρόμος όργάνωσης πολεοδομικής-διοικητικής κλπ. τής 'Αθήνας άπό τό νά
άποτελέσει ό δήμος τή βασική μονάδα γιά όλα. Τό Δήμο στήν
πρωτεύουσα έμείς τόν θέλουμε νά ταυτίζεται μέ τή «συνοικία»,
καί τίς ύποδιαιρέσεις τού Δήμου-συνοικία νά ταυτίζονται μέ τίς
«γειτονιές». Είναι θέμα όρισμοΰ, γιατί θά θέλαμε νά άποφύγουμε
λέξεις τεχνοκρατικές (όπως «τομέας», π.χ.) νά άντικαθιστούν τούς
πολύ γνωστούς καί άγαπητούς όρους «συνοικία» ή «γειτονιά» (θέ
λετε καί «μαχαλά».').
Αύτό δέν συμβαίνει σήμερα. Υπάρχουν τά έκλεγμένα δημοτικά
συμβούλια καί οί δήμαρχοι, όμως δέν έχουν ούτε τήν δντότητα
πού πρέπει, ούτε τά δικαιώματα πού πρέπει, ούτε τίς δικαιοδοσίες
καί άπαιτήσεις πού πρέπει... Όλα όσα συμβαίνουν στά όρια τού
Δήμου πρέπει νά ’ναι στή δικαιοδοσία του.
Αύτό ίσχύει σ’ όλους τούς τομείς τού κοινωνικού έξοπλισμού,
τής τεχνικής ύποδομής, τών τόπων έργασίας καί τής κατοικίας
σιγά-σιγά. Σέ δλα αύτά τά θέματα είναι δικαίωμα καί εύθύνη τής
ίδιας τής Τ. Α. νά μιλήσει. Έμείς, γιά νά τή βοηθήσουμε, κάνουμε
μιά πρόταση γιά τό «ντοσιέ» τού δήμου. Ε κ εί περιλάθαμε όλα τά
στοιχεία πού πρέπει νά μαζέψει ό ίδιος ό Δήμος, γιά ν’ άρχίσει νά
γνωρίζει κατά βάθος τήν περιοχή του. Νά τά μαζέψει μέ τή βοή
θεια τής ΕΣΥΕ, τού Υπουργείου, τών μελετητών πολεοδόμων κλπ.,
άλλά κύρια μέ τή βοήθεια τών δασκάλων, τών γιατρών καί τών άλ
λων είδικών στό Δήμο.
Τό Κέντρο τού Δήμου, πρέπει νά περιέχει όλες τίς έξυπηρετήσεις γιά τίς καθημερινές καί τίς βδομαδιάτικες άνάγκες τού κάτοι
κου. Ό χι μόνο τίς έμπορικές καί διοικητικές, άλλά καί τίς σχετικές
μέ τήν ύγεία, τήν πρόνοια, τή μόρφωση, τήν ψυχαγωγία, τήν πολι
τιστική δράση, κλπ. κλπ. Νά μή φοβόμαστε, όσο δυνατό κι άν γίνε
ται ένα κέντρο Δήμου (καί νά λέμε, μόλις βλέπουμε ένα δημοτικό
κέντρο νά παίρνει λίγο πιό πολύ πάνω του, νά έχει πιό πολλά μα
γαζιά, κλπ.: «ά, νά το, αύτό πρέπει νά τό κάνουμε κέντρο Διαμερί
σματος»), ούτε καί τόν άνταγωνισμό νά φοβόμαστε. Δέν μπορούμε
νά άφήνουμε τό νόμο τής κερδοσκοπίας νά λειτουργεί καί νά μήν
έχει, π.χ., ένας Δήμος κέντρο, γιατί ύπάρχει έκεΐ κοντά άλλος Δή
μος Ισχυρός καί δέν τ’ άφήνει νά πάρει άπάνω του (όπως, π.χ.,
σχέση Καισαριανής-Παγκράτι).
ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ είναι μιά συνένωση 5 ή 10 ή 15 (άνάλογα μέ
τήν περίπτωση) Δήμων, μιά μονάδα αύτοδιοίκησης θ' βαθμού, μέ
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σκοπό νά έξυπηρετούνται άπό κοινού γιά κοινωνικές λειτουργίες
άνώτερου βαθμού άπό ό,τι έπιτρέπει τό μέγεθος τού Δήμου. "Ολη
ή Αθήνα θά πρέπει νά άποτελεί μονάδα αύτοδιοίκησης γ' βαθμού
(καί δχι Υπουργείο, όπως ήταν, π.χ., έπί Μεταξά).
Τό Διαμέρισμα δέν πρέπει νά κάνει άνταγωνισμό στό Δήμο, πρέ
πει νά ’ναι κάτι τελείως διαφορετικό, γΓ αύτό δέν μπορεί ν’ άποτελεΐται, π.χ., άπό 2 - 3 γειτονικούς Δήμους πού έχουν (φυσικά) κά
ποιο κοινό πρόβλημα. Ανάμεσα ατούς Δήμους πού άνήκουν στό
ίδιο Διαμέρισμα δέν χρειάζεται καμιά όμοιογένεια, καμιά συγγέ
νεια, δέν χρειάζονται ιδιαίτερα νά έχουνοί Δήμοι αύτοί κοινά προ
βλήματα ή κατοίκους παρόμοιας κοινωνικής τάξης!
Τό κάθε Διαμέρισμα έκφράζεται μέ τό κέντρο του. Αύτό είναι,
κατά τή γνώμη μας, τό μόνο καθοριστικό του σημείο. Εξυπηρετεί
τούς κατοίκους άπό κάθε άποψη, (δχι μόνο γιά έμπόριο, βέβαια!)
είναι δηλαδή πολυλειτουργικό, καί δχι μονολειτουργικό (δπως
άκούμε συχνά νά μιλάνε γιά «διοικητικό κέντρο Αθήνας», γιά
«πνευματικό κέντρο Αθήνας» κλπ.). Μπορεί, φυσικά, ώραιότατα
τό κέντρο Διαμερίσματος νά περιέχει μιά λειτουργία «μητροπολιτικής σημασίας», πού νά έμφανίζεται, δηλαδή, στήν ’Αθήνα μία καί
μοναδική φορά. Κατ’ άρχήν, δμως, αύτές είναι προνόμιο τού κέν
τρου τής Αθήνας.
Κάθε κέντρο Διαμερίσματος είναι άλλιώτικα άπό τά άλλα. Αλλού
(δπως στό «Ελληνικό») έχουμε μιά πολύ μεγάλη έκταση, πού κα
θορίζει κατά πολύ καί τό χρώμα, τό περιεχόμενο. Αλλού έχουμε
δύο κοντινά ζωντανά κέντρα, πού, θά μπορούσαν, ένοποιούμενα
μέ έναν άξονα καί συμπληρωνόμενα μέ τίς λειτουργίες καί τίς έκτάσεις πού δέν έχουν, νά άποτελέσουν ένα ώραιότατο γραμμικό
κέντρο.
Διαμέρισμα, χωρίς κέντρο δέν μπορεί νά ύπάρξει, ένώ κέντρο
δευτεροβάθμιο, ύπερδημοτικής άκτινοθολίας, μπορεί νά ύπάρχει
καί χωρίς νά έχουν όριστεί δρια Διαμερίσματος. Σκοπός του είναι
νά μαζεύει κόσμο, νά μαζεύει λειτουργίες, νά μαζεύει κινήσεις,
πού είδάλλως θά κατευθύνονταν πρός τό κέντρο τής Αθήνας.
• Μέ δυό λόγια, λοιπόν, τά κέντρα Διαμερίσματος χρειάζονται:
έκταση άρκετή, πολυλειτουργικότητα, ύφιστάμενο ζωντανό
πυρήνα, άν γίνεται, άριστη έπικοινωνία (κυκλοφορία καί συγ
κοινωνία) μέ δλα τά σπίτια τού Διαμερίσματος, τουλάχιστον,
πλήθος τόπων έργασίας-άπασχόλησης, Ιδιοκτήτες έκτάσεως
τού δημοσίου, άν γίνεται, καί τό κυριότερο: ζωντανή δευτερο
βάθμια αύτοδιοίκηση, σάν άφεντικό.
• Τό Ελληνικά θά μπορούσε νά τά διαθέσει δλα αύτά, έκτός

'ίσως άπό τόν υφιστάμενο ζωντανό πυρήνα. Θεωρείται, λοιπόν, σάν
ένα άπό τά «σίγουρα» δευτεροβάθμια κέντρα τής πρωτεύουσας,
μαζί μέ:
• τό σημερινό κέντρο τής Αθήνας (πού έλπίζουμε νά ξαλαφρώσει,
γιά νά έξυπηρετεΐ καλύτερα όλη τήν πρωτεύουσα γιά λειτουργίες
μοναδικές σ’ όλη τήν περιοχή ή καί σ’ όλη τήν Ελλάδα),
• τό κέντρο τού Πειραιά (πού είναι ήδη, ούσιαστικά, καί κέντρο
διαμερίσματος),
• κάποιο κέντρο στή μεγάλη έκταση των Μεσογείων καί στό Θριάσιο Πεδίο, πού έξ αίτίας των μεγάλων άποστάσεων έχουν άνάγκη
άπό κάτι ύπερδημοτικής κλίμακας.
Άπό κεί κι έπειτα, έκτος άπό τά 5 αύτά, νομίζουμε ότι πρέπει νά
γίνει μιά πολύ αύστηρή διερεύνηση καί έπιλογή, πόσα όλλα τέτοια
γερά σημεία έλξης σηκώνει ή Αθήνα, ένα-δύο; Πάντως, όχι 4.
Τό άεροδρόμιο τού Ελληνικού (πού είναι βέβαιο πώς θά καταργηθεί τελείως σέ 5-6 χρόνια) καλύπτει 5.500 στρέμματα. Τόσα, δη
λαδή, πού έπαρκούν άπόλυτα γιά νά καλύψουν άντίστοιχες άνάγκες καί τού Δήμου Ελληνικού, καί τού ύπό μελέτη Διαμερίσματος
καί τής 'Αθήνας όλόκληρης (ύπολογίζεται ότι 800-1000 στρέμματα
έπαρκούν συνήθως γιά ένα κοινό κέντρο Διαμερίσματος).
2.4 ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ:
’Ανάπτυξη τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ή άνάπτυξη τής (πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας) αύτοδιοίκησης, έκτός τού ότι είναι αύτοσκοπός, περνάει άπό όποιαδήποτε
σοβαρή προσπάθεια διοικητικής καί πολεοδομικής όργάνωσης τής
πρωτεύουσας. Τά περισσότερα είπώθηκαν, λοιπόν, στό προηγού
μενο σημείο, τόν «τρίτο στόχο», γιά τό Δήμο, τό Διαμέρισμα κλπ.
Δυό λόγια μοναχά γιά τήν ούσιαστική συμμετοχή τής Αύτοδιοίκησης στό ρ.σ.Α. στή διαδικασία προγραμματισμού καί σχεδιασμού. Ή βασική Ιδέα είναι ότι συμμετοχή τής Τ.Α. (ε’ί τε γιά δημο
τικό συμβούλιο πρόκειται, ε’ί τε γιά τήν Τοπική "Ενωση Δήμων καί
Κοινοτήτων Νομού ’Αττικής - ΤΕΔΚΝΑ...) δέν σημαίνει νά τής δεί
ξουμε τά σχέδια καί νά μάς κάνουν κριτική. Ούτε νά συμμετέχουν
οί τεχνικοί της σύμβουλοι (συνάδελφοί μας) στή διαδικασία τών
συζητήσεων, άναπτύσσοντάς μας τίς θεωρητικές τους δοξασίες,
Ισότιμες μέ τών μελετητών. Συμμετοχή τής Τ.Α. θά πει νά μπαίνει
στή θέση τού φορέα πού έχει εύθύνη νά πραγματοποιηθούν αύτά
πού «προγραμματίζονται» καί «σχεδιάζονται». Θά πει, όταν κάπου
γράφει πλατεία νά νιώθει άμέσως «χρειάζεται πραγματικά αύτή ή
πλατεία ατούς κατοίκους; καί πώς θά τή δημιουργήσω; θά βρε
θούν λεφτά γιά άπαλλοτριώσεις, σύμφωνα μέ τό νόμο τού 1923;
Τότε θά πρότεινε ή ’ίδια ένα νόμο - παρόμοιο μέ τόν 947, παρόμοιο
μέ τό νόμο περί μεταφοράς συντελεστών δομήσεως, παίρνοντας
αύτή, ή έκλεγμένη αύτοδιοίκηση τό μοχλό στά χέρια της.
Δέν νομίζουμε ότι είναι δυνατόν νά έκπροσωπεϊ ή Τ.Α. άλλο άπό
τό συλλογικό, τό κοινωνικό συμφέρον, καί όχι τό «συμφέρον» τού
κάθε κάτοικου μέ την έννοια: «τί θέλει ό κάτοικος, γιά τό οίκοπεδάκι του; Φυσικά: κάλυψη σχεδόν 100%, ύψος άπεριόριστο καί
συντελεστή δομήσεως κατά βούληση».
Ή Ιδιοκτησία δέν έχει μόνο δικαιώματα, έχει καί ύποχρεώσεις.
Καί ό κοινός παρονομαστής όλων αύτών είναι: ό κοινωνικός φο
ρέας, έκλεγμένη Τ.Α.
2.5. ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ:
Τρόπος παραγωγής τής πόλης καί τής κατοικίας
Ή παραγωγή τής πόλης δέν μπορεί νά συνεχιστεί, όπως μέχρι
σήμερα: τυχαία, άπρογραμμάτιστα, στή βάση τού έμπορευτικού
κέρδους, τής κερδοσκοπίας γιά τό κάθε τι.
Ά ν χτιστούν (όπως όδηγούν οί «τάσεις», σύμφωνα μέ τήν κερ
δοσκοπική βάση πού όδηγεΐ τίς έπιλογές γιά τήν οίκοδόμηση) όλα
τά ύπάρχοντα οίκόπεδα στό Διαμέρισμα μέ σπίτια καί κάποια μαγαζάκια, τότε:
- όχι μόνο οί κάτοικοι θά ξεπεράσουν τόν άνώτατο έπιθυμητό
άριθμό, άλλά κύρια,
- δέν θά ύπάρχει καμιά κάλυψη τών πραγματικών πολύπλευρων
άναγκών τών κατοίκων στήν πόλη.
• Κατά τή διερεύνηση τής περιοχής μελέτης μας δέν συναντή
σαμε ούτε ένα πρόγραμμα ή σχέδιο γιά τήν παραγωγή τής κατοι
κίας, τού κοινωνικού έξοπλισμού, τής τεχνικής ύποδομής, τού τύ
που άπασχόλησης.
Μόνο πού α ιις τόσες φωνές τών προοδευτικών κοινωνικών φο
ρέων τίς τελευταίες δυο δεκαετίες ήρθαν νά προστεθούν μερικοί
νόμοι καί ένέργειες τής πολιτείας: ό 947, ό 880, ό περιορισμός τών
συντελεστών δομήσεως, ό νόμος γιά τά γκαράζ. Όσο καί άν οί νό
μοι αύτοί έχουν τρωτά* πού πρέπει νά διορθωθούν, άνοίγουν ένα
δρόμο γιά τήν παραγωγή πόλης πιό έξυπηρετικής γιά τούς κατοί
κους της.

Γιά τήν παραγωγή τής κατοικίας έχουν γίνει λιγότερα. Καί έδώ
μερικές προθέσεις νά άναγνωριστεί ότι τό ίσχύον καθεστώς τής
κερδοσκοπικής έκμετάλλευσης κάθε σπιθαμής γής, κάθε κατα
σκευής («άντιπαροχή» κλπ.) πρέπει νά άλλάξει. ’Ελάχιστες, όμως,
προτάσεις γιά τήν κοινωνικοποίηση τής παραγωγής αύτής.
ΟΙ διερευνήσεις μας έδειξαν ότι έχουμε χρέος, έμείς οί μελετη
τές, νά βοηθήσουμε τήν T. Α. νά διεκδικήσει άποφασισπκά τά δικαιώματά της καί τίς ύποχρεώσεις της καί στόν τομέα αύτόν, τής
παραγωγής τής πόλης καί τής κατοικίας.
2.6 ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤΟΣ:
Εξασφάλιση κοινωνικά άναγκαίου χώρου
Ή έξασφάλιση τής άναγκαίας γής γιά τόν κοινωνικό έξοπλισμό
καί τήν τεχνική ύποδομή κάθε Δήμου είναι άπό τά δυσκολότερα
θέματα στήν κοινωνία πού ζούμε, όπου όλα πουλιούνται καί κανέ
νας δέν σκέπτεται τό άτομικό του συμφέρον, δεμένο μέ τό κοινω
νικό συμφέρον.
Τό ’Υπουργείο λογάριασε στά 1978 ότι «ή ’Αθήνα έχει έλλειμμα
σέ γή γιά τίς κοινωνικές λειτουργίες 95.000 στρέμματα (14.000
στρ. γιά έκπαίδευση, 10.000 γιά πράσινο, 9.000 γιά άθλητισμό,
4.500 γιά κοιν. πρόνοια, 4.000 γιά πολιτιστικές έξυπηρετήσεις...).
Καί ότι, αύτά πού ύπάρχουν, χαρακτηρίζονται άπό «έντονη δυσαρ
μονία στήν κατανομή τους στό χώρο καί τόν πληθυσμό».
Σέ μιά προσπάθεια νά βοηθήσουμε τόν κάθε δήμο νά ύπολογίσει
τίς άνάγκες του σέ γή γιά κοινωνικό έξοπλισμό (καί σέ συνάρτηση
μέ τό «ντοσιέ» τού δήμου) στήσαμε έναν πίνακα μέ ένδεικτικά
«στάνταρτς», πολεοδομικές σταθερές άναγκών άνά κάτοικο. ’Εκεί
φαίνεται ότι, ένώ γιά κατοικία άρκούν άπόλυτα 15 μ2 άνά κάτοικο
γή (γιατί, μέ συντελεστή δομήσεως - σ.δ. = 2, αύτό σημαίνει 30μ2
έπιφάνεια όρόφου άνά κάτοικο), γιά όλα τά άλλα στήν πόλη, τό
«μή κατοικία», τά κοινωνικά, δέν φτάνουν ούτε 50 μ2 άνά κάτοικο!
Μάς άπασχολεί, λοιπόν, πολύ τό πρόβλημα: «πού θά βρεθούν
αύτά τά μ2 γής; Μέ άπαλλοτριώσεις; Καμιά έλπίδα!. Σ’ αύτό ήρθε
νά δώσει κάποια άπάντηση (άτελή φυσικά καί όχι σ’ όλο τό εύρος
τού προβλήματος) ό.ν. 947 καί ό ν. μεταφοράς τού σ.δ. Δυστυχώς
τά όργανωμένα άτομικά συμφέροντα, ή κερδοσκοπία, ή ψηφοθη
ρία έπεσαν λυσασμένα πάνω σ’ αύτή τήν προσπάθεια νά άντιμετωπιστεΐ ένα άπ’ τά σοβαρότερα κοινωνικά θέματα, γιά τήν ποιότητα
ζωής μας. Χαρακτηριστικό είναι ότι, ατούς περισσότερους Δήμους
τού «Διαμερίσματος 8», ή γή πο'ύ μπορεί άκόμα νά χτιστεί, μέ βάση
τούς σημερινούς όρους δομήσεως, μόλις καί φτάνει γιά τήν κά
λυψη τών άναγκών κοινωνικού έξοπλισμοϋ. Θά ’πρεπε, δηλαδή, νά
μή χτιστεί καμιά καινούρια κατοικία καί στή θέση της νά γίνουν
σχολεία, νοσοκομεία, παιδικές χαρές, νηπιαγωγεία, πλατείες, θέα
τρα, πνευματικά κέντρα, κλπ., κλπ. Μέ τίς τωρινές συνθήκες, τρε
λές Ιδέες, έ; Κι όμως, άκόμα καί μαζική μεταφορά τού δικαιώματος
γιά οίκοδόμηση (μεταφορά σ.δ.) τών Ιδιοκτησιών αύτών σέ άλλο
σημείο τής Αθήνας, ή άκόμα καλύτερα, σέ άλλη πόλη (π.χ., στις
άντίπαλες πόλεις - ΚΕΠΑ) θά μπορούσε κανένας νά προτείνει...
’Εμείς, είδικά στήν περιοχή μελέτης μας, έχουμε σέ έπαφή τόν
Υμηττό, πού μπορεί κάπως νά βοηθήσει γιά τήν άντιμετώπιση με
ρικών άπό τίς κοινωνικές άνάγκες. Πόσοι Δήμοι τής Αθήνας είναι
όμως σέ έπαφή μέ τόν Υμηττό;
3. ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΑΣΕΙΣ
Οί έπόμενες φάσεις αύτής τής μελέτης, πού άνατέθηκε άπό τό
Υπουργείο Χωροταξίας Οίκισμού καί Περιβάλλοντος (Υ.Χ.Ο.Π.),
δέν μπορεί, κατά τή γνώμη μας, παρά νά είναι ή έπιστημονική έπιβεβαίωση τών συμπερασμάτων τής α' φάσης, καθώς καί ό έντονος
- καλοπροαίρετος - δημιουργικός διάλογος άνάμεσα στούς 9 με
λετητές, τό Υπουργείο, τήν Τ. Αύτοδιοίκηση, τό ΤΕΕ καί άλλους
κοινωνικούς φορείς γιά τήν ντοκουμενταρισμένη, έρματισμένη,
πλήρως δικαιολογημένη άναμόρφωση όρισμένων στοιχείων τού
σχεδίου πλαισίου ρ.σ.Α. 1979. Προσπαθώντας νά κρίνουμε σέ κάθε
σημείο, πού πραγματικά οί ύφιστάμενες «τάσεις» καθορίζουν
όπωσδήποτε τήν έξέλιξη καί πού ύπάρχει περιθώριο (παρά τίς
«δυσκολίες») γιά έντονη, καθοριστική παρέμβαση τής πολιτείας.
Παράλληλα, όμως, πρέπει κατά τή γνώμη μας νά ξεκινήσει άμεσα
(σ’ όλους, άν είναι δυνατό, τούς Δήμους τής ’Αθήνας) μέ πρωτο
βουλία δική τους, ή έπεξεργασία τού ρυθμιστικού σχεδίου τής
περιοχής τους, μέσα στά εύρύτερα πλαίσια τού γενικού ρυθμιστι
κού τής ’Αθήνας. Αύτά τά δημοτικά ρ.σ. μέ τή σειρά τους, θά έπηρεάσουν τό γενικό ρ.σ., πού - όπως πιά τό λένε όλοι (άλλο άν τό
’χουν χωνέψει - βρίσκεται σ’ ένα διαρκώς «γίγνεσθαι».
Q
* Kal μόνον άν π.χ. ύ νόμος 880 καθόριζε άπ «έπισπεώδων» αύτοδικαίως
μπορεί νά είναι ή Τ.Α., τά θετικά του άποτελίσματα θά ήταν κεραυνοβόλα.
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ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΙ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ*, ΑΜ ΑΡΟΥΣΙΟΥ*, ΚΗ Φ ΙΣΙΑΣ*, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ** καί ΚΟΙΝΟ
ΤΗΤΕΣ ΒΡΙΛΙΣΣΙΩΝ, Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΠΕΥΚΗΣ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, Ν.
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΕΚΑΛΗΣ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΑΣ, ΜΠΑΛΑΣ, ΑΝΟΙΞΗΣ,
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ*, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΒΑΡΝΑΒΑ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ,
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ, ΣΚΑ
ΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ*, ΚΡΥΟ Ν ΕΡΙΟ Υ**, ΑΥ ΛΩ Ν Ο Σ**,
Α Φ ΙΔΝ Ω Ν **.
* ΤΟ κύριο τμήμα δ ή μ ο υ ή κοινότητας.

* * Μ ικρό τμ ήμ α μόνο.

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Άρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Υπεύθυνος έργου. Β. ΕΥΜΟΛΠΙΔΗΣ, Πολι
τικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, Διοίκηση 'Επιχειρήσεων. ΣΤ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, Άρχιτέ%ων - Πολεοδόμος. ΧΡ. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΗΣ, Άρχιτέκτων - Πολεοδόμος. Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ,
Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος. Σ. ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ, Τοπογράφος. I. ΜΠΑΛΛΙΑΝ,
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος. Ε. ΣΑΜΑΡΑΣ, Οικονομολόγος. ΑΡ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τεχνο
λόγος Πολιτικός Μηχανικός "Εργων 'Υποδομής.
Προϊστάμενοι πού έλαβαν μέρος στή Μελέτη: Δ. ΑΛΙΦΕΡΗΣ, Άρχιτέκτων - Πολεοδόμος,
Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Πολεοδομίας. ΧΡ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Αντι
πρόεδρος, Διευθυντής Δικτύων Υποδομής. I. ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός,
Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Συγκοινωνιακών "Εργων. Π. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Άρχιτέκτων Πο
λεοδόμος, Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Χωροταξίας.
τες πού προκύπτουν άπό τίς έναλλαγές τοϋ άναγλύφου είναι σχε
1. ΓΕΝΙΚΑ
τικά μικρής κλίμακας. Τό γεγονός αύτό έχει σάν άποτέλεσμα τήν
δημιουργία
χώρων σέ κλίμακα ιδιαίτερα εύχάριστη γιά τόν άνθρω
1. Τό Διαμέρισμα 2 βρίσκεται στό βόρειο τμήμα τοϋ Νομοϋ 'Αττι
πο.
κής καί ορίζεται άπό τήν 'Εθνική 'Οδό, τά σύνορα Νομοϋ 'Αττικής
7. Στό βόρειο καί στό κεντρικό τμήμα τής περιοχής μελέτης
μέ τόν Νομό Βοιωτίας, τόν Νότιο Εύθοϊκό, τήν περιοχή Μαραθώύπάρχουν δάση,καθώς καί θαμνώδεις περιοχές. Μειωμένη έκταση
νος, τήν Πεντέλη καί τήν προγραμματισμένη όρτηρία Σταυρού έχουν οί δασικές περιοχές στό νότιο τμήμα τού Διαμερίσματος,
'Ελευσίνας. Σήμερα κατοικούν 150.000 κάτοικοι πού κατανέμονται
όπου ή άστική άνάπτυξη έχει καταλάβει τό μεγαλύτερο τμήμα τού
σέ 27 Δήμους καί Κοινότητες καί σύμφωνα μέ τίς πρώτες έκτιμήχώρου. Τά πυκνά καί άραιά δάση καί θαμνώδεις περιοχές καλύ
εις τό έτος 2000 τό Διαμέρισμα θά έχει γύρω στίς 300.000 έως
πτουν τό 35% τής συνολικής έκτασης.
50.000
8. Ή άγροτική γή καλύπτει μεγάλο τμήμα τού χώρου κυρίως στή
βορειοδυτική περιοχή καί γύρω άπό τή λίμνη Μαραθώνα πού άντι2. Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2
στοιχεί περίπου στό 34% τής συνολικής έκτασης τού Διαμερίσμα
τος 2. Είναι χαρακτηριστικό όμως άτι ένώ γιά τό 1977 ή άγρανά2. Ό κατάλληλος γιά άνάπτυξη φυσικός ύποδοχέας τής πρω παυση έφθανε στή χώρα τό 12,3%,στό Νομό Α ττικής - έκτός άπό
τεύουσας, τό λεκανοπέδιο, είναι μικρός καί προσφέρει περιορι τό Λεκανοπέδιο - έφθανε τό 34,5% τής συνολικής καλλιεργήσιμης
σμένες δυνατότητες γιά οικιστική άνάπτυξη. Οί διέξοδοι γιά τήν έκτασης. Γιά τίς άγροτικές όμως περιοχές τού Διαμερίσματος2, ή
έπέκταση τής πόλης εύρίσκονται στόν Κάμπο των Άχαρνών, στά άγρανάπαυση φθάνει γιά τόν ίδιο χρόνο σέ ποσοστό 49,2% τής
βόρεια προάστεια πρός τήν Λίμνη τού Μαραθώνα, τά Μεσόγεια καί καλλιεργήσιμης έκτασης πού φαίνεται νά είναι καί τό ψηλότερο
τήν 'Ελευσίνα. Οί περιοχές αύτές, είναι φυσικό νά δεχθούν πιέσεις ποσοστό γιά όλόκληρη τή χώρα.
γιά έπεκτάσεις καί κυρίως στά τμήματα μέ κατάλληλο τοπίο πού 9. Ή γεωργία πού δέν έχει σήμερα πρωτεύουσα οίκονομική σημα
παρέχουν τίς καλύτερες δυνατότητες σύνδεσης μέ τό Λεκανοπέ σία στήν περιοχή τού Διαμερίσματος 2, μπορεί νά άποτελέσει ση
διο. Αύτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τό Διαμέρισμα 2 γιατί περι μαντικό στοιχείο γιά τήν άρμονική άνάπτυξη τής περιοχής μέ τήν
λαμβάνει τά βόρεια προάστεια (’Αμαρουσίου, Κηφισιάς Έκάλης, καλλιέργεια φυτών ύψηλής άποδόσεως ή παραδοσιακής σημασίας.
Δροσιάς κλπ.) όπως καί τόν εύρύτερο χώρο πού όρίζεται άπό τήν 10. Τά προβλήματα πού άφορούν τά στοιχεία τοϋ φυσικού ύποδοΕθνική όδό, τόν Νότιο Εύβοϊκό καί τή λίμνη τού Μαραθώνα.
χέα μπορούν νά διατυπωθούν ώς έξής:
3. Ή σύγκριση τού Διαμερίσματος 2 μέ τήν συνολική πρωτεύουσα
δείχνει ότι οί συνθήκες σ' αύτό διαφέρουν σημαντικά. Ή μέση
α. Ή ύπαρξη καί λειτουργία λατομείων καταστρέφει τό περι
πληθυσμιακή πυκνότητα στήν νομοθετημένη νότια περιοχή τού
βάλλον κυρίως στήν περιοχή Πεντέλης, Διονύσου, Μαλακάσας.
Διαμερίσματος 2 είναι 4 φορές χαμηλότερη άπό τή μέση τής πρω
Ή άλλοίωση τού τοπίου καί ένδεχόμενα καί ή σπατάλη άλλων
τεύουσας καί γύρω στίς δέκα φύρές χαμηλότερη σέ σύγκριση μέ
φυσικών πόρων (βλάστηση) άπό τήν έπιφανειακή έκμετάλτήν περιοχή τού Δήμου 'Αθηναίων. 'Επομένως τό πρόβλημα είναι
λευση θά πρέπει νά άντιμετωπιστεΐ άποτελεσματικά μέ τήν
πώς θά διασωθούν στό μέλλον οί σημερινές σχετικά καλύτερες
ύποχρεωτική άποκατάσταση τού τοπίου στά σημεία προσβολής
συνθήκες, παρά τίς πιέσεις άστικοποίησης πού συνεχώς θά αύξάτου.
νουν.
θ. Ένα δεύτερο πρόβλημα σχετικό μέ τήν μορφολογία τού
3. ΤΟ ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ Α 2
έδάφους άποτελεϊ τό κλείσιμο τών ρεμάτων άπό τήν άνεξέλεγκτη κατασκευή κτισμάτων μέσα σ’ αύτά καί άπό τίς μή έλεγχόμενες άπορρίψεις μπάζων ή/ καί άπορριμάτων στά ρέματα,
3.1 Ό φυσικός Ύποδοχέας
γ. Οί άκτές στήν περιοχή τού Νότιου Εύβοϊκοϋ έχουν ήδη
4. Ή περιοχή μελέτης χωρίζεται σέ τρεις ύποπεριοχές:
ύποστεϊ αισθητική άλλοίωση άπό τήν άπρογραμμάτιστη άνά
α. Τήν πεδινή παραλιακή περιοχή στό βόρειο τμήμα τού Δια
πτυξη τής παραθεριστικής κατοικίας καί τό φυσικό περιβάλλον
μερίσματος 2.
είναι έντονα ύποβαθμισμένο. Ή ρύπανση τής θάλασσας άπό τά
β. Τό κεντρικό τμήμα (περιοχή Λίμνης Μαραθώνα μέ ύψόμετρα
άπό 200-400μ.), καί
άπόβλητα τής ύπάρχουσας παραθεριστικής κατοικίας δέν άποτελεί πρός τό παρόν σημαντικό πρόβλημα. Άπό τήν γενικότερη
γ. Τήν νότια περιοχή πού περιλαμβάνει τό κύριο τμήμα τής
έμπειρία άμως τών προβλημάτων μόλυνσης πού έχουν σημειω
αστικής άνάπτυξης (ύψόμετρα άπό 100-400μ).
θεί σέ άλλες άκτές τής Α ττικής προκύπτει σάν ένα πιθανό
μελλοντικό πρόβλημα, έάν δέν ληφθούν τά κατάλληλα μέτρα,
5. Τό 20% τού Διαμερίσματος 2 καλύπτεται άπό περιοχές μέ ύψό
δ. Ή μείωση τών δασικών έκτάσεων πού όφείλεται στήν οικο
μετρα μεγαλύτερα άπό 400μ., μέ κύριο όρεινό όγκο τήν Πεντέλη.
πεδοποίηση, τίς πυρκαϊές καί τήν παράνομη βοσκή τών αιγο
6. Τό άνάγλυφο στήν περιοχή μελέτης έμφανίζει μεγάλη ποικιλία
προβάτων είναι έπικίνδυνη έάν συνεχιστεί.
άπό άποψη ύψομέτρων, κλίσεων καί ρεμάτων. Οί φυσικές ένότη32
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Πυχνά χβί 'Αραιά Δάση
Καλλιεργούσες Περιοχές
■■ i'bpio Διαμερίσματος 2
Συνεχής Κτισμένη Περιοχή
'Αγροτικοί Οίχισμοί
Παρα^εριοτιχή Κατοιχία

ε. Ή έγκατάλειψη τής γης καί ή ταυτόχρονη κατάληψη έδαφών
καλής ποιότητας άπό οικισμούς άποτελεϊ πρόβλημα πού όφείλεται σέ σύνθετες, κοινωνικοοικονομικές αιτίες. Γιά τό λόγο
αύτό ή λύση τού προβλήματος τής διατήρησης τής γεωργικής
γής θά πρέπει νά άναζητηθει στή δημιουργία κινήτρων καί
συνθηκών καλλιέργειάς της πού καθιστούν άποδοτική τήν έκμετάλλευσή της.
3.2 Οικιστικό Πλέγμα καί Χαρακτήρας Ανάπτυξης
11. Τό σημερινό οίκιστικό πλέγμα τού Διαμερίσματος 2 άποτελεΐται άπό:
α. Τό συνεχές οίκιστικό τμήμα πού καλύπτει τίς νότιες περι
οχές τού Διαμερίσματος άπό τό Μαρούσι μέχρι 3 χλμ. νότια
άπό τή Λίμνη τού Μαραθώνα. Αύτό άποτελεϊ συνέχεια τού συ
νεχώς οίκοδομημένου χώρου τού Λεκανοπεδίου,
β. Τούς διάσπαρτους άγροτικούς οικισμούς στήν ένδοχώρα.
γ. Τά συγκροτήματα παραθεριστικών οικισμών κατά μήκος τής
παραλίας τού Εύθοϊκού.
δ. Τή ζώνη κατά μήκος τής Εθνικής όδού.
Συνεχές οίκιστικό τμήμα
12. Άπό παλιά χρόνια ύπήρχαν οί πυρήνες τών οίκισμών Μετα

μόρφωσης (Κουκουβάουνες), 'Αμαρουσίου, Κηφισιάς πού είχαν
άποκτήσει σχέδια πόλεως άπό τόν προηγούμενο αιώνα (Κηφισιά
1882, Άμαρούσιον 1887, Κουκουβάουνες 1902). Τά άρχικά σχέδια
έπεκτάθηκαν καί έν τώ μεταξύ έγιναν καινούργια σέ νέες περι
οχές. (Έκάλη 1924, Ν. Κηφισιά 1925, Καστρί 1926, Διόνυσος 1928,
Ρέα 1929, 'Ηράκλειο 1931, Λυκόβρυση 1931 καί δεύτερη τό 1959,
Δροσιά 1952 κλπ.), πού συνενώθηκαν καί άποτέλεσαν ένα ένιαϊο
σχέδιο πόλεως, μέ πολλές άδυναμίες. Στά βόρεια τής Δροσιάς, ή
οικοδομική κίνηση μεταπολεμικά ήταν πολύ σημαντική γύρω άπό
τόν παλιό οικισμό Μπογιατίου (Άνοιξη) καί τήν περιοχή Άγ. Στε
φάνου, Σταμάτας, Μπάλας. "Ετσι ή συνεχώς κτισμένη περιοχή
έπεκτάθηκε άπό τή Δροσιά μέχρι τόν Ά γ. Στέφανο, άλλά άνοργάνωτα καί χωρίς σχέδια πόλεως. Μέ αύτό τόν τρόπο δημιουργήθηκε
μιά συνεχής κτισμένη περιοχή άπό νότο πρός βορρά μέ διαφορε
τική ύφή κατά τμήματα.
13. Τό νότιο τμήμα τού Διαμερίσματος 2 άποτελεϊ συνέχεια τής
άστικής άνάπτυξης τής πρωτεύουσας. "Εχει πολλές περιοχές
προαστειακοϋ χαρακτήρα πού μεταβάλλονται μέ πολύ γρήγορο
ρυθμό. Βορειότερα, στήν περιοχή Δροσιάς, Διονύσου ό παραθεριστικός χαρακτήρας τής περιοχής διατηρείται, μέ σημαντικά όμως
στοιχεία άστικής άνάπτυξης. Τέλος, ή περιοχή Άνοιξης, Μπάλας,
Σταμάτας, καί Άγ. Στεφάνου μεταξύ τού άστικού νότου καί άγροτικού βοριά είναι μικτού, άστικού καί άγροτικού χαρακτήρα.
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'Αγροτικοί οικισμοί στήν ένβοχώρα
14. ΟΙ οικισμοί στήν όρεινή περιοχή βόρεια τής λίμνης Μαραθώνος καί μέχρι 2-3 χλμ. άπό τήν όκτή του Ν. Εύβοϊκού παρουσιάζουν
τά βασικά χαρακτηριστικά τών άγροτικών οίκισμών, άναπτυγμένοι
σέ λογική θέση σέ σχέση μέ τήν άγροτική γή, μέ σωστή προσπέ
λαση καί προσανατολισμό καί πηγές νεροϋ, σέ κοντινή σχετικά
άπόσταση γιά τήν ύδρευσή τους. “Οπως προκύπτει άπό παλιές
άπογραφές οί περισσότεροι άπό τούς οικισμούς αύτούς υπήρχαν
πρό τού 1923.
Ο) παραλιακοί οικισμοί
18. Τό 1970 ένα σημαντικό τμήμα τής παραλίας έχει ήδη καταλη
φθεί άπό οικισμούς δεύτερης κατοικίας (παραθεριστικής). Οί οικι
σμοί αυτοί άπό τότε συνέχισαν νά άναπτύσσονται χωρίς σχέδιο.
'Εξαίρεση άποτελεϊ ή Σκάλα Ώρωπού πού έχει νομοθετημένη
περιοχή δόμησης, δπως έπίσης όρισμένες παραθαλάσσιες έκτάσεις άνατολικά καί δυτικά τού οίκισμού Χαλκούτσι.
18. Υπολογίζεται δτι έχουν κτισθεϊ περίπου 6.000 κατοικίες γιά
παραθεριστική χρήση καί μερικές μεγάλες οικοδομικές μονάδες
καί ξενοδοχεία πού ένοικιάζουν δωμάτια γιά τό σκοπό αύτό.
Ζώνη κατά μήκος τής ‘Εθνικής 66ού
17. Οί κύριες βιομηχανικές συγκεντρώσεις στό χώρο τού Διαμερί
σματος 2 εύρίσκονται κατά μήκος τής 'Εθνικής όδού μέ μεγαλύ
τερη πύκνωση στό τμήμα άπό τή διασταύρωση τής 'Εθνικής όδού
μέ τόν μελλοντικό άξονα Σταυρού - 'Ελευσίνας μέχρι τό ύψος τού
Άγ. Στεφάνου καί βορειότερα στό ύψος τού Καπανδριτίου καί Μαλακάσας, καθώς καί πρίν άπό τό δριο τών νομών Αττικής - Βοιω
τίας. Τέλος, ύπάρχουν βιομηχανίες διάσπαρτες σέ σημαντικό άριθμό στίς νοτιοδυτικές άστικές περιοχές τού Διαμερίσματος.

4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
4.1 Στόχοι
18. Στά πλαίσια τών στόχων καί τών άποφάσεων τού 'Εθνικού
Συμβουλίου Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος θά πρέπει νά βασι
στούν οί είδικότεροι στόχοι γιά τήν άνάπτυξη τού Διαμερίσματος 2
σάν άναπόσπαστου τμήματος τού ευρύτερου χώρου τής πρω
τεύουσας.
18. Είναι άνάγκη, έπομένως, νά γίνουν οί έξής έξειδικεύσεις πού
άντιπροσωπεύουν τίς άνάγκες τού Διαμερίσματος.
α. Δ ιατήρηση καί βελτίω ση τής ποιότητας ζωής, έπομένως καί
τού περιβάλλοντος τού οικιστικού πλέγματος. Ή διατήρηση
έχει Ιδιαίτερη σημασία γιά τά τμήματα πού έχουν άναπτυχθεί
σάν περιοχές κατοικίας ύψηλής ποιότητας. Ή βελτίωση άφορά
κυρίως τά τμήματα πού παρουσιάζουν τά τελευταία χρόνια
πολύ ύψηλούς ρυθμούς αύξήσεως πληθυσμού, πάνω σέ ύποδομή πού δέν μπορεί νά άντιμετωπίσει τέτοιες αύξήσεις
(Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, κλπ.).
β. Ή διάσωση τού χαρακτήρα τών άγροτικών οίκισμών. Αύτό
προϋποθέτει δτι θά πρέπει νά περιοριστεί ή άνάπτυξη νέων οι
κιστικών περιοχών γύρω άπό τούς οίκισμούς αύτούς.
γ. “Αμεση άνάσχεση τής καταστροφής τού τοπίου τών άκτών
τού Εύβοϊκού άπό τήν άνοργάνωτα άναπτυσσόμενη παραθεριστική κατοικία καί τουριστικές έγκαταστάσεις καί άνάσχεση
τής καταπάτησης δημοσίας γής στίς άκτές.
δ. "Αμεση άνάσχεση οίκιστικής άνάπτυξης σέ άκατάλληλες
περιοχές. Δηλαδή σέ έκτάσεις μέ κακό άνάγλυφο ή όπου είναι
άνάγκη νά διασωθούν, διατηρηθούν καί έπεκταθούν τά δάση
καί τό τοπίο άπό άποψη αίσθητικής καί οικολογίας,
ε. Δημιουργία Ισόρροπης σχέσης μεταξύ οικιστικών περιοχών,
φύσης καί καλλιεργουμένων έκτάσεων.
στ. 'Αποκατάσταση τού τοπίου πού έχει ύποστεΐ καταστροφή
(λατομεία, άκτές, άναδάσωση).
4 2 Πολιτική
4.2.1 Συσχέτιση Διαμερίσματος μέ τόν ‘Υπόλοιπο Χώρο Πρω
τεύουσας
20. Στήν προκειμένη περίπτωση ή πραγματοποίηση τών στόχων θά
πρέπει νά στηρίζεται σέ μιά πολιτική άνάπτυξης πού θά δίνει συγ
χρόνως καί λύσεις στά προβλήματα πού έχουν δημιουργηθεΐ. Δη
λαδή θά πρέπει νά καθοριστούν οί άρχές πού θά βασίζεται ή όργάνωση τού χώρου καί ό άντίστοιχος προγραμματισμός τους ώστε νά
είναι δυνατή:
α. Ή όργανική συσχέτιση τού Διαμερίσματος 2 μέ τά άλλα
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Διαμερίσματα ή άλλες γειτονικές περιοχές έκτός ΡΣΑ.
β. Ή όργάνωση τού οικιστικού πλέγματος πού βρίσκεται στό
χώρο τού Διαμερίσματος.
21. Ή όργανική συσχέτιση μέ τά άλλα Διαμερίσματα προϋποθέτει
βαθιά γνώση τών προβλημάτων καί τών προτεινομένων λύσεων γιά
τήν άνάπτυξη πρωτεύουσας, πού στή φάση αύτή τής μελέτης δέν
είναι δυνατή.
22. Ή βασική παραδοχή άτι κάθε Διαμέρισμα θά πρέπει νά άποτελεί ένα αύτοδύναμο οικιστικό σύνολο, θά πρέπει νά έξεταστεί σέ
συσχετισμό μέ τήν άνάγκη άπως οί χρήσεις μητροπολιτικής καί
έθνικής κλίμακας πού πιθανόν νά βρίσκονται στό χώρο του, νά εί
ναι όργανικά συνδεδεμένες μέ τά ύπόλοιπα Διαμερίσματα καί τίς
προσπελάσεις πρός τή χώρα, ώστε νά έπιτυγχάνονται οί λειτουρ
γικοί τους στόχοι.
23. Ή σχέση τού Διαμερίσματος 2 μέ τόν διπλανό νομό Βοιωτίας
καί τήν Εύβοια είναι σήμερα μεγάλη (μεταφορές, βιομηχανία), καί
πιστεύεται άτι ή συσχέτιση αύτή θά αύξηθεί σημαντικά καί σέ βα
θμό πού θά έπιβάλλει τήν έπέκταση στό μέλλον τής λεπτομερεια
κής μελέτης τού Ρυθμιστικού 'Αθηνών, ώστε νά περιλαμβάνει καί
τίς περιοχές 'Χαλκίδας καί ©ηβών.
4.2.2 Οργάνωση τού Χώρου τού Διαμερίσματος
24. Ή γενική πολιτική γιά τήν όργάνωση τού οίκιστικού πλέγματος
θά πρέπει νά είναι σέ θέση νά καλύψει άλο τό φάσμα τών άναγκών
τών κατοίκων τού Διαμερίσματος, καθώς καί έκείνων πού έξυπηρετοϋντό σύνολο τής πρωτεύουσας. Επομένως είναι άπαραίτητο
νά περιληφθοϋν τά είδη τών λειτουργιών πού θά Ικανοποιούν τίς
άνάγκες αύτές καί νά σχεδιαστεί ό οίκιστικός χώρος μέ τέτοιο
τρόπο ώστε ν’ άνταποκρίνεται στούς στόχους πού έχουν τεθεί,
μεταξύ τών όποιων καί τήν βελτίωση τής ποιότητας ζωής.
25. Γιά τήν έπαναφορά τής άνθρώπινης κλίμακας στόν χώρο τού
Διαμερίσματος (καί γενικώς τής πρωτεύουσας) είναι άπαραίτητη ή
όργάνωση τής δομής του μέ όρθολογικό τρόπο. Ό οίκιστικός χώ
ρος πρέπει νά Ιεραρχηθεί μέ βασικό κριτήριο τό είδος καί τίς κλί
μακες τών λειτοϋργιών πού χρειάζονται σέ σχέση μέ τίς άνάγκες
τών πληθυσμιακών μεγεθών πού έξυπηρετούνται.
5. ΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ
26. Μέσα στίς ύποχρεώσεις τού μελετητή ήταν καί ή έπισήμανση
τών έπειγόντων έργων, θεωρώντας άτι κάθε άναβολή χειροτεύει
έπικίνδυνα τήν κατάσταση στή συγκεκριμένη περιοχή άπου ύπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Πόσο έπεΐγον μπορεί νά χαρακτηρισθεί ένα
έργο έξαρτάται άπό πολλούς παράγοντες, άλλά κυρίως άπό:
α. τό χρόνο - δηλαδή τό πόσο μπορεί νά περιμένει τή λύση του
τό πρόβλημα.
β. τήν έπίδραση πού μπορεί νά έχει ή έκτέλεση ή μή τού έργου
στή λειτουργικότητα τής περιοχής, καί
γ. τό βαθμό ύποβάθμισης πού προξενεί ή μή έκτέλεση τού έρ
γου.
27. Ή μελέτη τών παραγόντων αύτών στό Διαμέρισμα 2, σέ συ
νάρτηση μέ τά προβλήματα πού έχουν δημιουργηθεΐ σέ όρισμένες
περιοχές, βοήθησαν νά έντοπισθούν οί άνάγκες γιά έπείγοντα έρ
γα, τά κυριότερα τών όποιων είναι τά έξής:
α. Τό άποχετευτικό πρόβλημα είναι τό πιό σοβαρό, άπως καί
σέ όλόκληρη τήν πρωτεύουσα. Ειδικότερα γιά τήν περιοχή αύ
τή, τά βιομηχανικά άπόβλητα τής περιοχής Οίνοφύτων πού
άποχετεύονται στόν ’Ασωπό, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα
μόλυνσης τής θάλασσας.
β. Είναι άπαραίτητο νά γίνουν έπειγόντως σχεδιαγράμματα καί
καταγραφή τών δικτύων ύποδομής στούς δήμους καί κοινότη
τες πού δέν έχουν. Ή έλλειψη αύτών τών στοιχείων προξενεί
καταστροφές στά ύφιστάμενα δίκτυα κάθε φορά πού γίνονται
έπεκτάσεις τους.
γ. Έκτός άπό τά παραπάνω ύπερεπείγοντα έργα, είναι άνάγκη
νά δοθεί πρώτη προτεραιότητα στή μελέτη καί έκτέλεση τών
έξής:
I. Τών άποφασισμένων βασικών λεωφόρων έλευθέρας κυκλο
φορίας Κύμης καί Σταυρού - Ελευσίνας. Ή σημασία τους στή
λύση τών κυκλοφοριακών προβλημάτων τού Διαμερίσματος 2
είναι τεράστια.
II. Δικτύου όμθρίων σέ πολλούς δήμους καί κοινότητες.
III. Τέλος, είναι άπαραίτητη ή άναστολή τών έργων άνάπτυξης
καί οικοδόμησης σέ περιοχές πού θά άποφασισθεί ν’ άναπτυχθούν.
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ΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1, ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΑΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ
ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ1
Δέν θά βγάλω συμπεράσματα (μοϋ φαίνε
ται πολύ έπικίνδυνο γιά τήν ούσία του σκο
πού), άπό τό δεκαήμερο τών παρουσιάσεων,
βρίσκω δμως πολύ έπιτακτικόνά έρθουμε σέ
ρεαλιστική συνεννόηση οί μελετητές καί οί
άλλοι φορείς μεταξύ μας άνάδύο, άνά τρεις,
άνά περισσότεροι καί νά γίνει τριβή μέχρι
πού νά συμφωνήσουμε στά πολύ βασικά θέ
ματα, έκείνα πού ’χουν ουσιαστική σημασία.
Θά έπισημάνω, δμως, προσπαθώντας νά
σταθώ στήν μεγάλη κλίμακα, μερικές σκέ
ψεις πάνω στά σημαντικά θέματα-στόχους
πού άφοροϋν τήν πόλη όλόκληρη καί άκόμη
σέ άλλα θέματα-προτάσεις πού νομίζω δτι ή
πραγματοποίησή τους θά βοηθήσει τήν
πόλη αύτή νά άρχίσει νά άποκτάει έναν πυ
ρήνα, ένα άνθρώπινο ένδιαφέρον πού άπό
καιρό έχει χάσει.
1ο Θέμα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Τό Διαμέρισμα 1 δέν έχει πρόβλημα χώ
ρου γιά νά δεχθεί τόν πληθυσμό-στόχσ
έχει, όμως, πρόβλημα ένοχλήσεων πού θά
προκύψουν άπό τήν τόσο γρήγορη συσσώ
ρευση του πληθυσμού αύτοϋ. (4πλασιασμό
σέ 20 χρόνια)2.
Τά περισσότερα άπό τά ύπόλοιπα Διαμε
ρίσματα δείχνουν πώς θά ξεπεράσουν άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο - τόν
πληθυσμό-στόχο.
Τό έρώτημα είναι, άν έμείς θά έξακολουθοϋμε νά θέλουμε νά δεχτούμε τόσο πλη
θυσμό ή άντίθετα,θά πρέπει νά θέλουμε μιά
σταθεροποίησή του;
Τό άλλο έρώτημα είναι τί κάνουμε μέ τόν
πληθυσμό-στόχο τού συνόλου τής πρω
τεύουσας, τόν άλλάζουμε; καί πόσο; καί
ποιό τό έτος-στόχος; καί ποιός ό σκοπός τού
έτους «στόχος».
2ο Θέμα: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
01 θέσεις έργασίας πού θά έχουμε στό
μέλλον δέν φαίνεται ότι έπαρκούν γιά τήν
άπασχόληση στό Διαμέρισμά μας3.
Θά χρειασθούμε θέσεις έκτός διαμερί

σματος καί άκόμη, όπως ήδη συμβαίνει, έκ
τός νομού (Οίνόφυτα)
Μά καί άν είχαμε άριθμητικά, μέ τήν βοή
θεια κάποιων ύπολογισμών, τίς άπαραίτητες
θέσεις γιά αύτονομία άπασχόλησης, μπαί
νουν τά έρωτήματα:
α) Πόσοι τού διαμερίσματος 1 θά κατα
λάβουν αύτές τίς θέσεις καί πόσοι άπό τά
άλλα διαμερίσματα;
θ) Θέλουμε ή είμαστε βέβαιοι γιά τή
σύνεθση τής άπασχόλησης πού προκύ
πτει άπό τίς ύπάρχουσες καί προβλεπόμενες θέσεις έργασίας;
Είναι θέμα μητροπολ, κλίμακας γιά τό
σύνολο τής πρωτεύουσας καί όχι γιά
κάθε διαμέρισμα.
'Εμείς νομίζουμε πώς πρέπει νά ξεκινή
σουμε άπό τήν έλευθερία μετακίνησης, τήν
έλεύθερη έπιλογή έργασίας, έλευθερία πού
περιέχει τήν πολύ πιθανή δυνατότητα άλλαγής στό είδος άπασχόλησης καί γενικά στήν
οίκονομική έξέλιξη ένός διαμερίσματος
μιας μητροπολιτικής περιοχής μιας χώρας.
Καί τήν έλευθερία αύτή τήν έχει κανείς
μόνο μέ σαφές καί σύντομο όδικό δίκτυο καί
άντίστοιχες συγκοινωνίες.
3ο Θέμα: ΚΕΝΤΡΑ
"Ολοι όρίσαμε κάποια θέση κέντρου. Σέ
μάς τούς περιθωριακούς (τά διαμερίσματα
1,2,3,9) πού άκόμη δεχόμαστε πληθυσμό,
έχουμε καί κάποια γή μή χτισμένη, καί βρι
σκόμαστε σχετικά μακριά άπό τό κέντρο τής
'Αθήνας, είναι σχετικά εύκολο νά όρίσουμε
τό κέντρο αύτό καί σά θέση καί σάν ποιότη
τα. Στά ύπόλοιπα διαμερίσματα, όμως, όπου
τά προτεινόμενα κέντρα στήν ούσία συμπί
πτουν μέ τά ύπάρχοντα, μέ ποιό τρόπο όρίζεται ή ποιότητα καί εΙδικά οί διοικητικές καί
πολιτιστικές λειτουργίες σάν χώρος καί θέ
ση;
4ο Θέμα: ΕΜΠΟΡΙΟ
'Εκείνο πού θά βοηθήσει καθοριστικά τήν
αύτονομία στό έμπόριο καί τίς ύπηρεσίες

είναι τό είσόδημα καί όχι τό πληθυσμιακό
μέγεθος μόνο.
Είναι όμως πολύ δύσκολο νά ύπολογίσει
κανείς τό μελλοντικό είσόδημα 300.000
μεταναστών πού θά 'ρθουν στό διαμέρισμα 1
μέσα σέ 20-30 χρ.
Είναι καί αύτό ζήτημα μητροπολιτικής
κλίμακας. Ό ύπολογισμός ένός κάποιου μέ
σου εισοδήματος κατά διαμέρισμα, φαίνεται
άπαραίτητος.
5ο Θέμα: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Θά βοηθήσει πολύ τήν άποκέντρωση,
άλλά καί θά δυναμώσει τήν αύτονομία τών
διαμερισμάτω ή έσωτερική άποκέντρωση
τής έθνικής Διοίκησης (Υπουργεία). Πράγμαπού δέν συμβαίνει άρκετά, σύμφωνα μέ
τίς έπιλογές πού έχουν γίνει.
6ο Θέμα: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΊΠΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟ
ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Νά βρεθούν δηλαδή διαδρομές πεζών πού
νά ένώνονται μέ τά μικρά καί μεγάλα πρά
σινα καί μέ τίς σημαντικές λειτουργίες, νά
μορφώνουν ένα δίκτυο άσφαλών πεζοδρό
μων πού νά άγκαλιάζει όλη τήν πόλη, τίς
ύπόροιες τών λόφων καί βουνών καί τελικά
νά ένώνεται μέ τό ύπαιθρο.
7ο Θέμα: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟ
ΡΑΣ
Νά όρισθούν καί έξασφαλισθούν τά χαρα
κτηριστικά τοπογραφικά σημεία στήν πόλη
καί τά παραθαλάσσια, σέ συνδυασμό μέ τό
προηγούμενο δίκτυο πεζοδρόμων, ώστε νά
μπορεί κανείς νά άναφέρεται σέ αύτά, δη
μιουργώντας έτσι έναν νέο άνάγλυφο σκε
λετό τής πόλης πολύ πιό άνθρώπινο πού νά
προδίδει τήν τοπογραφία πάνω στήν όποια
χτίστηκε.
8ο Θέμα: ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΟΜΩΝ
Θέλουμε σαφές καί γρήγορο δίκτυο δρό
μων, ώστε νά δίνεται στό μέγιστο ή δυνατό
τητα έπιλογής είτε έργασίας είτε άναψυχής
καί πολιτιστικών δραστηριοτήτων, σέ όλους
τούς κατοίκους τού λεκανοπέδιου πού έτσι
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θά άρχίσου ν νά αισθάνονται έλεύθεροι μέσα
στήν πόλη τους.
9ο Θέμα: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΣΤΙΕΣ
Πρέπει νά έτοιμάσουμε τίς προϋποθέσεις
γιά τρία άκόμη σημαντικά κέντρα-έστίες
στήν Αθήνα.
Δέν μιλώ γιά έμπορικά ή διοικητικά κέν
τρα.
Μιλάω γιά κέντρα, θά τά πώ έστϊες ή πολι
τιστικά κέντρα ή μέρη τοΟ πολιτιστικού πυ
ρήνα τής Αθήνας πού είναι μιά μεγάλη μητροπολιτική πληθυσμιακή συγκέντρωση.
'Εμπορικά καί διοικητικά κέντρα, τά
πρώτα άναγκαία, τά δεύτερα ύποχρεωτικά
36
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περισσότερο, ύπάρχουν λίγο πολύ καί είναι
εύκολο νά αύξηθοϋν, παίζουν δμως έναν
άπαραίτητο, άλλά καθόλου άρκετό ρόλο στή
ζωή τών κατοίκων μιας μεγάλης πόλης.
Τά κέντρα έκτακτης-έρεθιστικής πολύ
πλευρης γιά όλους παιδείας, δχι τά γνωστά
Πανεπιστήμια ή τά σχολειά κατώτερης καί
μέσης παιδείας, ούτε άκόμη τά λαϊκά Πανε
πιστήμια, άλλά κείνα πού θά συνδυάζουν
παιδεία μέ άναψυχή, μέ παιχνίδι, μέ δη
μιουργικότητα, αύτά είναι τά κέντρα πού
λείπουν.
Τά τρία, λοιπόν, αύτά κέντρα, μαζί μέ τά
ήδη προγραμματισμένο, θά γίνουν τά πιό
δυνατό δίκτυο άναφοράς τής πόλης.

α) Τά π ν ε υ μ α τ ι κ ό κ έ ν τ ρ ο πού εί
ναι ήδη προγραμματισμένο στό κέντρο τής
Αθήνας σάν διεθνές καί έθνικό, άνταγωνιστικό μέ εύθύνη τού κράτους,
β) Τό κέντρο στό ά ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο τ ο ύ
Ε λ λ η ν ι κ ο ύ , πού σάν κεντρικό του πυ
ρήνα θά 'χει ένα μουσείο καραβιών καί καϊκιών, θά περιέχει άκόμη δ,τι σχετίζεται μέ
τόνάνθρωπο τής θάλασσας καίτή θάλασσα,
ένυδρεΐο μέ τά ψάρια τών θαλασσών τής
Ελλάδας καί τών άλλων θαλασσών. Καί
κοντά σ' αύτά, σχολές καί έργαστήρια έρευ
νας τής θάλασσας, τών φυτών καί ζώων της
καί πάνω άπό δλα, έργαστήρια έρευνας γιά
τόν καθαρισμό τής θάλασσας άπό τή ρύπαν
ση.
γ) Τό κέντρο στό Γ κ ά ζ ι θά πρέπει νά γίνει
ένας χώρος κήπου καί αίσθητικής άπόλαυσης. Στολισμένος μέ τίς ύπάρχουσες έγκαταστάσεις τού Γκαζιοϋ, έργο καταπληκτικής
αίσθητικής ποιότητας, μέ καλλιτεχνικές μό
νιμες καί έναλασσόμενες γλυπτές σύγχρο
νες κατασκευές, μέ σύνολα καλλιτεχνικά
γλυπτών καί ζωγραφικών συγκροτημάτων
'Ελλήνων άλλά καί ξένων, μέ περιοχή καλλι
τεχνικών συνθέσεων μέ στοιχείο τό νερό καί
τέλος, μέ περιοχές πυκνού μονωτικού πρά
σινου. Τήν εύθύνη του θά 'χει ό Δήμος, καί
δέν θά 'ναι άνταγωνιστικό.
δ) Τέλος, τό τέταρτο καί σημαντικότερο, τό
κέντρο στό Τ α τ ό ι, εύθύνης κράτους,
άλλά μή άνταγωνιστικό καί αύτό θά πρέπει
νά τά περιέχει άλα.
Όλους τούς τύπους άθλητισμοϋ στίβου
κλπ, ιππασία, μηχανών έδάφους (αύτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα) καί άέρος
(άερομοντέλα), μέ μουσείο άθλητισμοϋ.
Ζωολογικό κήπο μέ όργάνωση έλεύθερης
κίνησης τών ζώων, μέ ειδικό τμήμα γιά τήν
έλληνική πανίδα.
Βοτανικό δάσος μέ τμήμα πουλιών καί πε
ταλούδων καί άλλων έντόμων μέ δυνατό
τητα έπίσκεψης σέ άλη τήν έκτασή του καί
μέ ειδικό τμήμα γιά τήν έλληνική χλωρίδα.
Έργαστήρια έρευνας καί διδασκαλίας γιά
τή διατήρηση καί αύξηση τής έλληνικής πα
νίδας καί χλωρίδας καί ειδικά τής μεγάλης
ποικιλίας τών πεταλούδων.
Τό κέντρο πολύτεχνης, πολύπλευρης άνθρώπινης καλλιτεχνικής έκδήλωσης γιά
δλες τίς ήλικίες, μέ άνοιχτές συζητήσεις, μέ
θέατρο, μουσική, κινηματογράφο, χορό σέ
άνοιχτούς καί κλειστούς χώρους καί συμμε
τοχή γιά όποιον θελήσει.
Καί τέλος, τό μεγάλο κέντρο παιχνιδιού
καί διασκέδασης γιά άλες τίς ήλικίες μέ άλα
τά γνωστά όργανα καί κατασκευές, καθώς
καί άλλες έγκαταστάσεις γιά παιχνίδι.
Οίέγκαταστάσειςτοϋ κέντρου Τατοΐου θά
πλαισιώνονται άπό τό δάσος τής Πάρνηθας
πού στά κενά του καί κοντά σέ αύτές θά είναι
δυνατή ή διανυχτέρευση σέ σκηνές ή τροχόσπιταγιά 1-3μέρεςέκείνωνπού θά’ρθουν
νά παρακολουθήσουν ή καί συμμετάσχουν
στίς διάφορες έκδηλώσεις.
Κοσμάς Ξενάκης
11 Ιούνη 1980
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Τό κείμενο αύτό, μέ έλάχιστες άλλαγές,
διαβάστηκε τήν 11 Ιουνίου 1980 σέ κοινή σύ
σκεψη τώ ν μελετητών τών ύπολοίπων 8 Διαμε
ρισμάτων, τών έκηροσώπων τού Υ.Χ.Ο.Πκαίτή ς
Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. καί άλλω ν φορέων.
2. 99.000 σήμερα καί 390.000 μελλοντικά.
3. Εφόσον δεχθούμε τόνηληθυσμό-οτόχοκαί
τό αίτημα αύτονομίαη έργασίας κατά Διαμέρι
σμα.
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Ύ φ ισ τα μ ένη κατάσταση
'Αντίθετα μέ πολλά άλλα άπό τά Διαμερίσματα ατά όποΙα ύποδιαιρέθηκε ή εύρύτερη περιοχή τής πρωτεύουσας, τό Διαμέρισμα
9 άποτελεί μιά άρκετά σαφή γεωγραφική ένότητα. Καλύπτει μιά
συνολική έκταση 87 χιλιάδων έκταρίων καί μπορεί νά ύποδιαιρεθεϊ
φυσικά σέ τρεις ύποπεριοχές: τά Μεσόγεια, τή Λαυρεωτική καί τόν
Μαραθώνα. Διοικητικά, περιλαμβάνει 22 δήμους καί κοινότητες.
Ό πληθυσμός τού Διαμερίσματος παρουσίασε μιά σημαντική καί
σταθερή αύξηση μετά τό 1951 καί τά 1971 έφτασε τούς 72.000 κα
τοίκους. Σήμερα θά πρέπει νά έχει ξεπεράσει τούς 100.000, πράγ
μα πού σημαίνει δτι ά έτήσιος ρυθμός αύξησής του ξεπερνά τώρα
πιά τόν άντίστοιχο ρυθμό τής Περιφέρειας Πρωτευούσης. Ή πληθυσμιακή αϋτή διόγκωση άφείλεται, κυρίως, στήν είσροή νέων κα
τοίκων τόσο άπό τό λεκανοπέδιο τής Αθήνας, άσο καί άπό άλλες
περιοχές τής χώρας. Στοιχεία έλξης είναι οί καλύτερες συνθήκες
περιβάλλοντος, άλλά καί ή ύπαρξη εύκαιριών άπασχόλησης καί οι
κονομικότερης στέγασης. Στό χαρακτήρα τού περιβάλλοντος πού
διατηρείται άκόμη άρκετά φυσικός καί Ιδιαίτερα στήν ύπαρξη μιας
έκτεταμένης άκτογραμμής άφείλεται καί ή ραγδαία άνάπτυξη
παραθεριστικών οίκισμών μέ μή μόνιμο πληθυσμό πού τό καλο
καίρι φ τά ν ειτίς 180.000.
"Ως τό πρόσφατο άκόμη παρελθόν ή οίκονομία τού Διαμερίσμα
τος ήταν καθαρά άγροτική. Σήμερα, όμως, (Υπολογίζεται άτι άπό
τούς 35.000 περίπου ένεργούς κατοίκους μόνο τό 16% άπασχολεΐται στόν πρωτογενή τομέα, ένώ τό 47% άπασχολεϊται στό δευτε
ρογενή καί τό 37% στόν τριτογενή. Γενικά, είναι φανερό πώς ή
γεωργία-κτηνοτροφία, άν καί έξακολουθεί νά άποτελεί βασική
πηγή είσοδήματος γιά τήν περιοχή, δέν είναι πιά ό κύριος κλάδος
άπασχόλησης καί ότι συχνά προσφέρει άπλώς συμπληρωματική
άπασχόληση σέ μέλη άγροτικών οίκογενιών πού έχουν ήδη στρα
φεί σέ άλλους κλάδους (βιομηχανία, οικοδομήσεις, έμπόριο, ύπηρεσίες). Αύτό όφείλεται καί στή διάρθρωση τών καλλιεργειών,
μεταξύ τών όποιων κυριαρχούν οί παραδοσιακές έκτατικές (άμπέλια, έλιές, δημητριακά), άλλά καί στήν οικοπεδοποίηση τής γεωρ
γικής γής.
Ή μεταποίηση άποτελεϊ άσφαλώς ένα δυναμικό κλάδο τής οικο
νομίας τού Διαμερίσματος καί σέ όρισμένες περιοχές άπασχολεϊ
σημαντικότατο ποσοστό τού ένεργού πληθυσμού. Φαίνεται όμως
δτι σέ άρκετές βιομηχανίες άπασχολοϋνται, κυρίως, έργαζόμενοι
πού διαμένουν στό λεκανοπέδιο. Πολύ μεγάλο δυναμισμό έμφανίζει ό κλάδος τών οικοδομήσεων, λόγω τής συνεχούς άστικοποίησης καί τής ραγδαίας άνάπτυξης τής παραθεριστικής κατοικίας. Σέ
βρισμένους δήμους καί κοινότητες ό κλάδος αύτός άπορροφά τό
30% σχεδόν τού διαθέσιμου έργατικού δυναμικού. Οί εύκαιρίες
άπασχόλησης στις οικοδομήσεις φαίνεται ότι άποτέλεσαν καί τόν
κύριο παράγοντα γιά τήν είσροή νέου μόνιμου πληθυσμού (άπό τό
λεκανοπέδιο, άλλά καί άπό τήν "Ηπειρο, τή Θεσσαλία καί τήν Πε
λοπόννησο).
Όπως είναι φυσικό, μέ τίς πρόσθετες άπαιτήσεις πού δημιουργούνται άπό τήν αύξηση τού πληθυσμού καί τών εισοδημάτων, ό
τριτογενής τομέας διογκώνεται συνεχώς. Στή διόγκωσή του συν
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τελεί, έξάλλου, καί ή ραγδαία αύξηση τού παραθεριστικού πληθυ
σμού καί τών τουριστικών-άναψυχικών δραστηριοτήτων.
Σημαντικό παράγοντα γιά τήν άνάπτυξη τής περιοχής καί τήν
αύξηση τού είσοδήματος άποτέλεσε, τίς τελευταίες δεκαετίες, καί
ή πώληση άγροτεμαχίων, ή όποια μέ τή σειρά της δημιούργησε τίς
προϋποθέσεις γιά τήν ένταση τής οικοδομικής δραστηριότητας
καί τήν ένίσχυση τού κυκλώματος συναφών ύπηρεσιών (μεσίτες,
συμβολαιογράφοι, ύπομηχανικοί κλπ.). Στήν άστικοποίηση, έξάλ
λου, τής άγροτικής γής βασίζονται καί οί προσδοκίες μεγάλου μέ
ρους τών παλαιών κατοίκων τής περιοχής γιά τήν οικονομική τους
άποκατάσταση. Τά φαινόμενα αύτά άσφαλώς, δέν είναι όμαλά καί
ύγιή, άποτελούν όμως μιά πραγματικότητα πού δέν πρέπει νά
παραγνωρίζεται.
Ή χωροταξική δομή τού διαμερίσματος, μέχρι πρίν λίγες δεκαε
τίες,ήταν σαφώς άγροτικού χαρακτήρα, μέ μικρούς αύτοτελεϊς οι
κισμούς πού άποτελούσαν ένα λίγο-πολύ όμοιόμορφο πλέγμα, άνταποκρινόμενο στίς παραγωγικές δυνατότητες τού έδάφους. Τό
πλέγμα αύτό, κληροδοτημένο άπό τό μακρινό παρελθόν, άλλαξε
ούσιαστικά μέ τήν πρόσφατη άνάπτυξη. 'Εκτός άπό τήν ένίσχυση
τών παλαιών οίκισμών, δημιουργήθηκαν καί νέες οίκιστικές συγ
κεντρώσεις, κυρίως στίς πλησιέστερες, πρός τό Σταυρό, περιοχές
καί τίς παράλιες ζώνες, κατά κανόνα μέ αϋθαίρετο ή ήμιαυθαίρετο
τρόπο.
Στήν περιοχή τού Σταυρού ή άνάπτυξη άκολούθησε δύο κατευ
θύνσεις, μία κατά μήκος τού άξονα Σταυρού-Παιανίας-Κορωπιού
καί μιά κατά μήκος τού άξονα Σταυρού-Ραφήνας, καί είχε σάν
άποτέλεσμα νά συνενώσει τούς παλαιότερους οικισμούς σέ ένα
συνεχές οίκιστικό πλέγμα πού δέν έχει ούτε άγροτική ούτε άστική
ύφή. Άπό τήν άλλη μεριά, στά παράλια, άπό τή Βάρη μέχρι τό
Σούνιο καί άπό τό Σούνιο μέχρι τόν άρμο τού Μαραθώνα, σχηματί
στηκε μιά σχεδόν συνεχής ζώνη παραθεριστικής κατοικίας, στήν
όποια ένσωματώθηκαν καί οί παλαιότεροι παράλιοι οίκισμοί. Κατά
μήκος τής ζώνης αύτής έχουν δημιουργηθεί καί πάμπολλες τουρι
στικές έγκαταστάσεις. Ή άλη παραλιακή άνάπτυξη χαρακτηρίζεται
άπό μιά μεγάλη οίκιστική άνομοιογένεια: μεγάλα ξενοδοχεία καί
τουριστικά συγκροτήματα, όργανωμένα συγκροτήματα παραθερισμού, πλούσιες έπαύλεις, πολυκατοικίες, συνήθεις μονοκατοικίες
καί προπάντων «λυόμενα» κάθε λογής, χωρίς νά λείπουν βέβαια
καί κάποια κατάλοιπα τού παρελθόντος. Μόνο άνάμεσα στίς ζώνες
αύτές (ύπώρειες Υμηττού, ύπώρειες Πεντέλης καί παράλια) πού
περιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο τήν περιοχή, έξακολουθεί νά δια
τηρείται ένα μέρος τού παλαιότερου οίκιστικού πλέγματος μέ εύδιάκριτους στό χώρο οίκισμούς (Σπάτα, Μαρκόπουλο, Καλύβια,
Κερατέα) πού διαχωρίζονται άπό μεγάλες καί συνεχείς έκτάσεις
καλλιεργειών.
Τό άλο οίκιστικό σύστημα έξυπηρετείται άπό ένα όδικό δίκτυο
πού άπό τόν κόμβο τού Σταυρού διακλαδίζεται σέ δλη τήν περι
οχή, διασυνδέοντας τούς διάφορους μεσόγειους οίκισμούς καί
φτάνει μέχρι τά παράλια, δπου συναντά πρός τό Σαρωνικό τήν
παραλιακή όδό Άθήνας-Σουνίου καί πρός τόν Ν. Εύθοϊκό διάφο-
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ρους παραλιακούς δρόμους πού δέν έχουν άκόμη άποκτήσει συ
νέχεια. Βασικοί κλάδοι αύτού τού δικτύου είναι οί δρόμοι
Σταυροϋ-Ραφήνας,
Σταυρού-Παιανίας-Μαρκόπουλου-ΚερατέαςΛαυρίου καί Παιανίας-Κορωπιού-Βάρης. Κατά μήκος τών άξόνων
αύτών, ιδιαίτερα τών δύο άκραίων, έχουν άναπτυχθεΐ καί οί περισ
σότερες βιομηχανικές έγκαταστάσεις τού Διαμερίσματος, ένώ μιά
άλλη σημαντική βιομηχανική συγκέντρωση ύπάρχει στό Λαύριο.
Πέραν άπό τήν έμφανή αύτή άνάπτυξη ύπάρχει* δμως καί ή άφανής.
’Εννοούμε τίς περιοχές έκεινες πού έμφανίζονται άκόμη έλεύθερες, άλλά πού ήδη είναι δεσμευμένες ώς πρός τή μελλοντική
τους χρήση. Στίς περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται γιά έκτάσεις πού κατέχονται άπό οικοδομικούς συνεταιρισμούς μέ έγκεκριμένο σχέδιο, άλλά πού μέ έλάχιστες έξαιρέσεις δέν έχουν
άκόμη οίκοδομηθεί σέ αισθητό βαθμό. Τέτοιοι συνεταιρισμοί
ύπάρχουν κυρίως στίς ύπώρειες τής Πεντέλης καί σέ όρισμένες
παραλιακές περιοχές, πολλοί άπό αύτούς σέ τοποθεσίες πού θά
έπρεπε νά έχοιΛ μέ κάθε θυσία προστατευτεί.

Κύρια προβλήματα
Τά κύρια προβλήματα πού άντιμετωπίζει σήμερα τό Διαμέρισμα
είναι άπότοκα τής ταχύρρυθμης, άλλά καί έντελώς άπρογραμμάτιστης άνάπτυξης πού γνώρισε τίς δυό τελευταίες δεκαετίες. Τά πιό
φανερά άποτελέσματα είναι:
(α) ή ύποθάθμιση τού φυσικού περιβάλλοντος άπό τήν άναρχη
έξάπλωση τής κατοικίας, κύριας καί παραθεριστικής, καί τή διασπορά τών βιομηχανικών έγκαταστάσεων
(β) ή δημιουργία οικιστικών συγκεντρώσεων μέ έντελώς άνεπαρκή τεχνική καί κοινωνική ύποδομή· καί
(γ) ή έλλειψη κέντρων ικανών νά προσφέρουν τίς άπαραίτητες,
γιά τή ζωή τών κατοίκων, έξυπηρετήσεις καί νά έξασφαλίσουν μιά
σχετική αύτοδυναμία στήν περιοχή.
Ταυτόχρονα, καί άπό τά ίδια αίτια, έχουν δημιουργηθεΐ σοβαρά
προβλήματα στήν οικονομική κάί κοινωνική ζωή: μείωση τής γεωρ
γικής γής άπό μιά άλόγιστη οικοπεδοποίηση καί έγκατάλειψη τών
άγροτικών δραστηριοτήτων σέ βαθμό πού δέν μπορεί νά δικαιολο
γηθεί άπό τόν έκσυγχρονισμό τής τοπικής οικονομίας, διόγκωση
τού κλάδου τών οικοδομήσεων, άνάπτυξη παρασιτικών δραστηριο
τήτων, άσάφεια στούς κοινοτικούς σχηματισμούς, σύγχυση στό
έπίπεδο τών κοινωνικών σχέσεων, άντιλήψεων καί έπιδιώξεων καί
πολλά άλλα φαινόμενα πού μαρτυρούν μιά νόθα άστικοποίηση.
Γενικά, μπορούμε νά χαρακτηρίσουμε τό Διαμέρισμα σάν μιά
περιοχή πού έχασε άπό καιρό τόν παραδοσιακό άγροτικό χαρα
κτήρα της καί συναρθρώθηκε μέ τό μητροπολιτικό συγκρότημα ώς
ύποδοχέας λειτουργιών πού δέν μπορούν πιά νά άναπτυχθούν εύ
κολα μέσα στό λεκανοπέδιο - βιομηχανία, παραθερισμός, άναψυχή, άλλά καί μόνιμη κατοικία προαστιακοΰ χαρακτήρα - χωρίς
άκόμη νά κατορθώσει νά άποκτήσει μιά λειτουργική αύτοτέλεια.

Τάσεις, άναμενόμενες άλλαγές καί προοπτικές
Οί ύφιστάμενες σήμερα έξελικτικές τάσεις όδηγούν, όπωσδήποτε, σέ μιά μεγαλύτερη άστικοποίηση (περαιτέρω διόγκωση τού
πληθυσμού, αύξηση τών δευτερογενών καί τριτογενών δραστη
ριοτήτων, μείωση τής γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας, έν
ταση τής οικιστικής άνάπτυξης). ”Αν οί τάσεις αϋτές άφεθούν άνεξέλεγκτες, θά προκαλέσουν άναμφισθήτητα άξυνση όρισμένων
άπό τά προβλήματα πού άναφέρθηκαν, ένώ άπό τήν άλλη μεριά
δύσκολα θά μπορέσουν νά ύπερνικήσουν τίς άρνητικές έπιπτώσεις
τής διασποράς τού πληθυσμού καί τών δραστηριοτήτων του στό
χώρο καί νά όδηγήσουν αϋτοδύναμα στή δημιουργία άρκετά ισχυ
ρών κέντρων.
Οί προοπτικές αύτές άλλάζουν μέ τήν άναμενόμενη έγκατάσταση τού Νέου Διεθνούς 'Αεροδρομίου στήν πεδιάδα τών Σπάτων. Τά έργα πρώτης φάσης προβλέπεται νά όλοκληρωθούν μέχρι
τό 1987, όπότε θά άρχίσει καί ή λειτουργία τού άεροδρομίου.
Υπολογίζεται άτι τό 1990 τό άεροδρόμιο θά άπασχολεΐ 32.000 έργαζομένους πού θά φτάσουν σέ 45.000 τό 2000.
Ό τ ι ή δημιουργία τού νέου άεροδρομίου θά έχει καί άρνητικές
έπιπτώσεις στήν περιοχή είναι κάτι πού δύσκολα θά μπορούσε κα
νείς νά άρνηθεΐ. Όρισμένες άπό αϋτές έχουν ήδη πραγματοποιη
θεί (μείωση διαθέσιμης γεωργικής γής, κοινωνική άναστάτωση άπό
τίς άπαλλοτριώσεις), άλλες θά άρχίσουν νά έκδηλώνονται σύντομα
(άλλοίωση τού φυσικού τοπίου άπό τήν κατασκευή τεχνικών έργων
μεγάλης κλίμακας) καί άλλες θά γίνουν αισθητές άταν τό άερο
δρόμιο άρχίσει νά λειτουργεί (όχληση όρισμένων περιοχών άπό
τόν θόρυβο πού θά προκαλεί ή κίνηση τών άεροσκαφών). Συζητή
σιμες, άντίθετα, είναι οί έπιπτώσεις πού θά έχει τό μεγάλο αύτό
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συγκοινωνιακό έργο στήν όλη άνάπτυξη τής περιοχής. Καταρχήν,
στά έπόμενα δέκα χρόνια, ή κατασκευή τού άεροδρομίου καί άλ
λων συναφών έργων θά δημιουργήσει σημαντική αύξηση τής ζή
τησης έργατικού δυναμικού στόν κλάδο οίκοδομήσεων-δημόσιων
έργων. "Οταν πάλι τό άεροδρόμιο άρχίσει νά λειτουργεί, θά άποτελεί ένα κέντρο δευτερογενών καί τριτογενών δραστηριοτήτων
μέ άριθμό θέσεων έργασίας ίσο περίπου μέ τό σημερινό ένεργό
πληθυσμό τού Διαμερίσματος. Ταυτόχρονα, είναι βέβαιο ότι θά
προσελκύσει καί όρισμένες άλλες λειτουργίες καί δραστηριότητες
πού δύσκολα θά συγκεντρώνονταν στήν περιοχή. "Ετσι, θά άποτελέσει τόν κυριότερο παράγοντα γιά τήν εισροή πρόσθετου πληθυ
σμού καί γιά όρισμένες διαρθρωτικές μεταβολές στήν τοπική οι
κονομία.
Σύμφωνα μέ τίς έκτιμήσεις πού έγιναν καί πού βασίζονται τόσο
στίς ύφιστάμενες τάσεις, όσο καί στίς δυνατότητες άνάπτυξης τής
περιοχής', τό Διαμέρισμα σέ είκοσι χρόνια θά συγκεντρώνει ένα
μόνιμο πληθυσμό τής τάξης τών 300.000, δηλαδή σχεδόν τριπλά
σιο άπό τό σημερινό. ’Όπως είναι φυσικό, καί ό ρόλος του θά άλλάξει σημαντικά. Μέ τήν παρουσία μιας σημαντικής ύπερμητροπολιτικής λειτουργίας, όπως είναι τό άεροδρόμιο, μέ πολύ πιό ανα
πτυγμένες τίς μεταποιητικές δραστηριότητες, μέ ένισχυμένο άναπόφευκτα τόν τριτογενή τομέα, τό Διαμέρισμα όχι μόνο θά άστικοποιηθεΐ σέ μεγάλο βαθμό, άλλά καί θά συναρθρωθεί πολύ στενά
μέ τό μητροπολιτικό σχηματισμό. Θά έξακολουθήσει, βέβαια, νά
άποτελεΐ παράλληλα καί ένα χώρο γεωργοκτηνοτροφικής παραγω
γής καί άναψυχής, άλλά οί δραστηριότητες αύτές θά χάσουν τή
σημασία πού έχουν σήμερα γιά τήν οικονομική ζωή τής περιοχής.
Τό βασικό έρώτημα είναι άν θά κατορθώσει νά άποκτήσει μιά όργανική αύτοτέλεια, σύμφωνα καί μέ τούς στόχους τού ΣχεδίουΠλαισίου, ή θά παραμείνει σέ μεγάλο βαθμό έξαρτημένο άπό τήν
πρωτεύουσα. Δέν χρειάζεται, ίσως, νά τονίσουμε ότι μόνο στήν
πρώτη περίπτωση ή άναμενόμενη άνάπτυξη μπορεί νά είναι θετική
καί γιά τό ίδιο τό Διαμέρισμα καί γιά τό εύρύτερο σύστημα στό
όποιο αύτό έντάσσεται.

Στόχοι
Είναι φανερό πώς ή άναμενόμενη ραγδαία άνάπτυξη τού Διαμε
ρίσματος κατά τήν έπόμενη εικοσαετία, άν πραγματοποιηθεί άνεξέλεγκτα καί άπρογραμμάτιστα, όχι μόνο θά όξύνει τά σημερινά
προβλήματα, άλλά θά δημιουργήσει καί άλλα, πού θά είναι άδύνατο νά άντιμετωπιστούν έκ τών ύστέρων. Αντικειμενικός σκοπός
τής μελέτης πού έκπονεΐται είναι άκριβώς νά προτείνει τά κατάλ
ληλα ρυθμιστικά μέτρα πού θά άποτρέψουν αύτό τό ένδεχόμενο.
Οί βασικοί στόχοι στούς όποιους τά μέτρα αύτά πρέπει νά κατα
τείνουν είναι:
α. Ή προστασία τού φυσικού τοπίου καί τής έναπομένουσας
γεωργικής γής, πού άποτελούν πολύτιμους πόρους τόσο γιά τό
ίδιο τό Διαμέρισμα, όσο καί γιά τήν εύρύτερη περιοχή τής Πρω
τεύουσας.
β. Ό έλεγχος τής βιομηχανικής άνάπτυξης, ό όποιος έπιβάλλεται γιά δυό λόγους: γιά τήν προστασία τού περιβάλλοντος, φυσι
κού καί δομημένου, καί γιά τή ρύθμιση τών πληθυσμιακών καί οι
κονομικών μεγεθών.
γ. Ό όργάνωση τών περιοχών μόνιμης κατοικίας έτσι ώστε νά
έξασφαλιστούν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης καί νά άποτραπεΐ ή άναπαραγωγή τών προβληματικών καταστάσεων πού χα
ρακτηρίζουν όρισμένες περιοχές τού λεκανοπεδίου. Ό όργάνωση
αύτή μπορεί νά έπιτευχθεΐ μέ ρυθμιστικές καί διορθωτικές έπεμβάσεις στούς «έντός σχεδίου» οικισμούς, μέ τήν έξυγίανση τών
«έκτός σχεδίου» άναπτύξεων καί μέ κατάλληλο σχεδιασμό τών τυ
χόν νέων οικιστικών έπεκτάσεων.
δ. Ό όργάνωση τών περιοχών παραθεριστικής κατοικίας (πού οί
περισσότερες έχουν άναπτυχθεΐ αϋθαίρεται ή μισοαυθαίρετα) έτσι
ώστε νά μπορούν νά λειτουργήσουν ικανοποιητικότερα, άλλά καί ό
περιορισμός τής άλόγιστης έπέκτασής τους ή όποια θά όδηγοϋσε
σέ σοβαρή ύποθάθμιση τών άναψυχικών πόρων τού Διαμερίσμα
τος.
ε. Ή ένίσχυση τών ύφιστάμενων κέντρων καί ένδεχομένως ή
δημιουργία νέων, ικανών νά παρέχουν τίς άπαραίτητες κοινωνικές
έξυπηρετήσεις «στούς κατοίκους, ώστε νά έξασφαλιστεί μεγαλύ
τερη λειτουργική αύτοτέλεια στό Διαμέρισμα καί νά προωθηθεί ή
έσωτερική άποκέντρωση στήν εύρύτερη περιοχή τής Πρωτεύου
σας.
στ. Ή άνάπτυξη τεχνικής καί κοινωνικής ύποδομής, ώστε όχι
μόνο νά καλυφθούν ικανοποιητικά οί σημερινές άνάγκες, άλλά καί
νά έξασφαλιστούν οί προϋποθέσεις γιά τήν άποτελεσματική άντιμετώπιση τών προθλεπόμενων νέων άναγκών.
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'Ένα tb p aîo στρευσίδι (κούβρ-λί), δεν μπ ο ρ εί νά λλά ξει τή ζευή
Μ π ορ εί όμευς νά κάνει ευραίους το ύ ς χευρους π ού ζεϊτε.
Τά σ ύγχρ ονα λ α ϊκ ά ύ φ α ν τά Σ ερρα ία είνα ι ευραϊα.
υ φ α ίν ε ι
Πολύ ευραϊα κ α ί ... π ολύ π ολλά!
Σ τά σ χέδιά το υ ς ζευντανεύει ή λα ϊκή μας π α ράδο σ η .
Στην π ο ιό τη τ ά το υ ς δ ικαιευνεται ή π ιο ά π α ιτ η τικ ή ά π α ίτη σ η .
Γιά κάθε άνθρευπο, γ ιά κάθε χέυρο, Σ ερ ρ α ία . Ω ρ α ία
δοοη·
τ ά ϋ φ α νε ή ττα ρ σ '
Στρωσίδια (κούβρ-λί) καί κουρτίνες
Κουβέρτες ολόμαλλες, νερ ο τρ ιβ ή ς.
Υφάσματα έττπτλώσεων μέ α ισ θ η τικ ή π ο ύ ξεκ ο υ ρ ά ζει.
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ΥΦ. ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ

τ ο υ Ά ν τ ρ έ α Φ ρ α γ κ ιά

Τί υπέροχος συνδυασμός!
άπόκρυψη έγινε πιά άδύνατη. Τά φρεάτια ξεχειλί συγκεκριμένος χώρος αύτή τή διαμόρφωση. Τό όρισμένο
ζουν, ΐά βυτία, στρατιά δλόκληρη, περιμένουν νά άποτέλεσμα προέρχεται άπό τή σκληρή καί άτεγκτη έφαράδειάσουν. Οί κάτοικοι τής περιοχής τά έμποδίζουν, μογή ορισμένων άρχών πού κυριαρχούν έκατόν πενήντα
γιατί κανένας δέν θέλει ή γειτονιά του, ή αυλή του, νά χρόνια.
γίνει
Δέν έχουν παρεκκλίνει ούτε κεραία, μένουν άναλπαναθηναϊκός άπόπατος. 'Ο ήλιος τά χτυπάει, ύπάρχει φό λοίωτες, χωρίς καμιά προσαρμογή, ούτε στά σύγχρονα με
βος νά έκραγοΰν. Μέγα πρόβλημα τά άπόβλητα τής άπίθα- γέθη, ούτε στίς άπαιτήσεις τών καιρών. Ούτε καί στήν έλάνης πολιτείας. Δέν έχει τί νά τά κάνει, πού νά τ’ άποθέσει. χιστη μετακίνηση τού συμφέροντος. Οί άρχές αύτές έξυπηΚι’ ή δυσοσμία άπλώνεται, καθώς δέ βρίσκεται τρόπος.
ρετήθηκαν μέ ιερή προσήλωση άπό τίς έκάστοτε άρχές τού
"Ολα κινδυνεύουν νά έκραγοΰν άπό τά ύπερθερμαινόμενα τόπου πού καί αύτές έπέδειξεν άξιοθαύμαστη συνέπεια, δια
δυσώδη άέρια στά στεγανά ένός διοικητικού, τεχνικού καί δοχική ένότητα καί άκύμαντη διάρκεια.
κερδοσκοπικού μηχανισμού πού ή μοναδική του Ικανότητα
λλος μύθος είναι ή ώραία παλιά ’Αθήνα, πού τήν
είναι νά τά κουκουλώνει. Κάποτε όμως καί τά στεγανά δέν
έχουν περιθάλει μέ νοσταλγική πλαστότητα. Γιατί
άντέχουν στήν πίεση καί στή βρώμα. Καί τότε σπεύδουν τά
ούτε κι έκείνη ή προπολεμική ’Αθήνα ήταν σωστή
ΜΑΤ μέ τά καπνογόνα τους. Οί δυό όσμές δίνουν τίς άσφυκτικές διαστάσεις τού θέματος καί γιά τήν κατάσταση πού πόλη. Ή σκόνη τήν σκέπαζε σά σύννεφο άπό τήν άνοιξη ώς
βρίσκεται, άλλά καί γιά τήν εύρηματική μέθοδο τής «λύσης» τό φθινόπωρο κι όταν έβρεχε, όλόκληρες γειτονιές - «κα
λές» καί μή - γίνονταν άδιάβατες. Ή λάσπη πού τήν ζύμω
του. Τί ύπέροχος άρωματικός συνδυασμός!
Ή πρόσμιξη αύτή, πολυσήμαντη καί εύγλωττη, άποκαλύ- ναν τά κάρα καί τά λιγοστά αύτοκίνητα έμενε μήνες, γιά νά
πτει τή νοοτροπία πού καλλιεργείται επί πεντηκονταετίες, ξαναγίνει παχύ στρώμα σκόνης πού κατακάθιζε λίγο τό άπόείναι προϊόν μακρότατης άγωγής τών ύπηρεσιών καί τών γεμα, όταν τό καταβρέχτήρι τού Δήμου ράντιζε τό χώμα σέ
συμφερόντων πού έζωσαν τήν ταλαίπωρη ’Αθήνα καί τής μερικούς δρόμους. Τό πέρασμα κάθε αυτοκινήτου σημειωνό
στέρησαν τό φυσικό δικαίωμα νά διώχνει τά άπόβλητά της. ταν μέ τόν κουρνιαχτό πού τόν άκολουθοΰσε. Ήταν μιά
'Ο οικισμός πού δέν ένδιαφέρεται γι’ αύτά μοιάζει μέ πρό πόλη πού διψούσε πάντοτε. Τό νερό έφτανε λιγοστό στά
χειρο καταυλισμό, μέ τυχαία στάση νομάδων. 'Η δυσκολία σπίτια καί ό νεροκράτης, πρόσωπο πασίγνωστο στίς γειτο
είναι πανάρχαια, όσο καί ή ίδια ή πόλη. Κανένας όργανι- νιές, σήμαινε συναγερμό, καθώς διάβαινε μέ τό μακρύ κλειδί
σμός δέν ζεΐ, χωρίς άποχετευτικό σύστημα, τά περιττώματα, του στόν ώμο, γιά νά προσφέρει νερό λίγες ώρες, όρισμένες
τά κατάλοιπα, τά άποβαλλόμενα είναι πρωταρχικές βιολογι μέρες τή βδομάδα. Μόλις φαινόταν, οί νοικοκυρές τά παρα
κές λειτουργίες γιά τή διατήρηση τής ζωής. Καί μόνο εδώ τούσαν όλα γιά νά γεμίσουν τά κανάτια, τίς στάμνες καί τά
θυμόμαστε τό «όξύ πρόβλημα», άνάλογα μέ τό βαθμό τού ντεπόζιτα πού είχε τό κάθε σπίτι. Καί τό νερό τού δικτύου μέ
τή χαμηλή πίεση στή ροή του τροφοδοτούσε μόνο τό ισό
κόρου πού μάς πιέζει καί μάς πνίγει.
Κανείς, βέβαια, δέν μπορεί νά έπικαλεσθεΐ ότι τό πρό γειο. Οί άπό κεΐ καί πάνω τό άνέβαζαν μέ τούς κουβάδες,
βλημα είναι χτεσινό. Δέν άνακάλυψαν τώρα ότι τά 4 έκατομ- όταν δέν ύπήρχαν έσωτερικές τρόμπες. Πώς θά άποκτοΰσε
μύρια παράγουν καθημερινά τά άναπόφευκτα λύματα. 'Ο πράσινο καί άλλα τινά αύτή ή πόλη, όταν τά σπίτια καμάρω
πληθυσμός αύτός δέν έφτασε ξαφνικά, ούτε τά 2/3 τής έγχώ- ναν γιά τήν ιδιαίτερη, μά άχρησιμοποίητη, πολυτέλειά τους,
ριας βιομηχανίας έγκαταστάθηκαν κρυφά σέ μιά νύχτα. Ή άν τύχαινε νά έχουν ύποτυπώδες λουτρό. Ή ’Αθήνα έζησε,
μεγάλη «έπιχείρηση-Άθήνα» χρειαζόταν καί τόν πληθυσμό ώς τίς μέρες μας, μέ τό υδραγωγείο πού τής χάρισε έκεϊνος ό
καί τίς άλλες δραστηριότητες μέσα στήν πρωτεύουσα. Δέν φιλοαθηναίος Ρωμαίος αύτοκράτορας. Τά διάφορα ρέματα,
άρκέστηκε νά είναι μόνο έλκυστική, άλλά συγκέντρωσε δυ οί βρύσες, οί πηγές, τά πηγάδια ήταν πολύτιμα άποκτήματα
ναμικά - καί συχνά βίαια - τόν πληθυσμό, τήν άπασχόληση καί οί μάχες τών κατοίκων γύρω άπό τή συνοικιακή δημόσια
καί τόν παρασιτισμό σ’ αύτή τήν άνελέητη χοάνη. Καί βέ βρύση γιά έναν κουβά νερό ήταν τό σταθερό θέμα τής άθηβαια μέ τό λιγότερο κόστος καί τό μεγαλύτερο δυνατό κέρ ναϊκής ήθογραφίας. Πόσιμο νερό κάπως καλύτερης ποιότη
δος. Τό θέλησε καί τό πέτυχε. Γιά άλλους ή ’Αθήνα ήταν καί τας οί ’Αθηναίοι άγόραζαν άπό Μαρουσιώτες πού μέ τά
πόλος ονείρου σέ διαφορετικά μεγέθη καί ποιότητες. ’Αλλά κάρα τους κατέβαζαν σέ στάμνες «έκλεκτό» νερό στή διψακαί τό τραγούδι τής Σειρήνας ήταν άπό μεγάφωνο πού έπαιζε σμένη πόλη. Σέ άλλες συνοικίες καί σέ συνοικισμούς ό νε
ρουλάς πουλούσε τό έμπόρευμά του μέ τό βυτίο. Μαζί μέ τή
τήν προκατασκευασμένη κασέτα.
δίψα καί τίς κοιλιακές παρενέργειες πού μάστιζαν τόν κόσμο
έγεται μέ ευκολία: «Ή οίκοδομική άναρχία...».
άπό τό διατηρημένο νερό, έμβλημα τού άθηναϊκοΰ σπιτιού
Ή κατάσταση τού κάθε χώρου, όσο μπερδεμένη κι τό καλοκαίρι ήταν ή κουνουπιέρα, άπαραίτητο όργανο γιά
αν φαίνεται, είναι μιά τάξη πού περιέχει, άποκαλύ- τόν ύπνο.
πτει καί καθορίζει τίς δυνάμεις, τίς άναγκαιότητες, τίς ροπές
πού έπικρατοΰν στόν όρισμένο χώρο καί δίνουν αύτή τή
’Αθήνα είναι ή πόλη-έμπόρευμα. Ά πό χώρος ζωής
συγκεκριμένη διάταξη. Δέν είναι, λοιπόν, άναρχία ή τυχαιόέγινε τρόπος έκμετάλλευσης. Πρίν άκόμα γίνει πρω
τητα, άποτέλεσμα σεισμού ή κυκλώνα, άλλά μία τάξη πραγ
τεύουσα είχαν προλάβει νά άρπάξουν τή γής της
μάτων πού έπεβλήθηκε καί πού έκφράζει σχέσεις, έπιδιώδιάφοροι άετονύχηδες πού άγόραζαν έκτάσεις, έπικύρωναν
ξεις, συμφέροντα, νοοτροπία, τό είδος καί τό βαθμό τού έν- πλασματικές ιδιοκτησίες, δέσμευαν τόν έλεύθερο χώρο.
όιαφέροντος, τή δύναμη πού κυριάρχησε γιά ν’ άποκτήσει ό "Ετσι, όταν άνακηρύχτηκε έπίσημα έδρα τού νεαρού κρά

Η

Η

τους, όλη ή γή ήταν πουλημένη ή άνήκε σέ «ιδιοκτήτες» άπό
τουρκική παραχώρηση, σέ έκκλησίες καί μοναστήρια καί σέ
ξένους πού είδαν τήν άθηναϊκή γή σάν μιά μεγάλη κερδο
σκοπική εύκαιρία. Κι άπό τότε ώς σήμερα, ή πόλη-έμπόρευμα «άξιοποιεΐται» μέ τήν πιό χυδαία έκμετάλλευση. Οί
κάτοχοί της θεώρησαν καί τόν πληθυσμό άναπόσπαστο
στοιχείο τής ιδιοκτησίας τους, άνεξάντλητη πηγή κέρδους.
Φέρθηκαν σάν άποικιοκράτες, ό χώρος τούς άνήκε όλοκληρωτικά, κάγχαζαν καί ματαίωναν, χωρίς πολλή συζήτηση,
κάθε σχέδιο καί έπέθαλλαν κάθε φορά τό συμφέρον τους.
Δέν χτίστηκε λοιπόν τυχαία ή πόλη καί τό σημερινό της
κατάντημα είναι καρπός πεισματικής μεθοδικής έπεξεργασίας. Οί πολιορκητές θριάμβευσαν καί οί κάτοικοι βρέθηκαν
ύπόδουλοι τής έσωτερικής άποικιοκρατίας μέσα στή χώρα
τους. Κεφαλαιοκράτες, τραπεζίτες, τοκογλύφοι καταπατητές,
ίδοκτήτες γής, οικοπέδων καί διαμερισμάτων, όργανωμένα
ιδιωτικά συμφέροντα χρησιμοποίησαν ώς όργανό τους τό
κράτος καί συχνά έκπροσωποϋσαν ή μετείχαν στήν εξουσία.
Φεουδάρχες τής άστικής γής ήταν συχνά ύπουργοί. Αύτοί οί
ίδιοι, είτε ώς άμεσα ενδιαφερόμενοι Ιδιοκτήτες είτε γιά νά
ικανοποιήσουν συμφέροντα τής στενής πολιτικής καί οικο
νομικής κάστας, έπέθαλαν τά περίφημα οικιστικά «ψηφί
σματα», καθόριζαν ύψη καί καλύψεις, ρυμοτομούσαν, έμπορεύονταν περιοχές, «άξιοποιούσαν» κατσάβραχα, κατακτού
σαν παραλίες, παραχωρούσαν έκτάσεις, έκλεισαν όλοφάνερες δυνατότητες, έφραξαν κάθε χαραμάδα άναπνοής καί κυ
κλοφορίας. Πουλούσαν, χάραζαν, έχτιζαν, άγόραζαν, υπερ
τιμούσαν, έπηξαν τόν τόπο. Νόμιμα καί αύθαίρετα, πολυτε
λείς κατασκευές καί μικροαστικά διαμερισματάκια, βίλες καί
παραθαλάσσια είναι οί διάφορες όψεις τής έπιχείρησης. *Η
«άθηναϊκή πολυκατοικία» έγινε τό άπάνθρωπο μνημείο μιας
έποχής, ισόβιο σύμβολο καί δυνάστης, στημένη στούς ίδιους
παλιούς δρόμους ή σέ περάσματα πού άνοίχτηκαν άπό τούς
έπιχειρηματίες. Ή πολεοδομία τού συμφέροντος σκότωσε
τήν πόλη.
□ > ρέθηκαν βέβαια κάποιοι νά τούς ποΰν ότι ή έντατική
έκμετάλλευση, όταν περάσει τό κρίσιμο όριό της,
J y άρχίζει νά δουλεύει άντίστροφα, μέ έπιταχυνόμενο
τόν ρυθμό τής ζημιάς. Ή έπιθετική όρμή τών κερδοσκόπων
ήταν άσυγκράτητη. Τώρα άρχίζουν νά καταλαβαίνουν ότι
έτσι πού τήν έκαναν, δέν τούς συμφέρει πιά. Καί ζητούν νά
τά πληρώσουν οί κάτοικοι σά νά φταίνε αύτοί. Τιμωρούνται
σ’ όλη τους τή ζωή μέσα στόν φαύλο λαβύρινθο' πρέπει νά
τιμωρηθούν καί τώρα γιά τούς στενούς καί κουτσουρεμένους
δρόμους, γιά τίς άδοξες χαβούζες, γιά τήν άσφυκτική άσχήμια, γιά τά άνύπαρκτα δίκτυα, γιά τίς έξοντωτικές συγκοινω
νίες. Χαρακτηριστικό τής φτώχειας καί τής έκμετάλλευσης
δέν είναι ή οίκονομία, άλλά τό περίσσιο έξοδο καί ή χαμένη
δαπάνη. "Οσο μεγαλώνει τό λάθος, τόσο πιό πολυέξοδη γίνε
ται ή όποιαδήποτε διόρθωσή του.
Αύτοί πού έξουσίαζαν καί κερδοσκοπούσαν πάνω στήν
πόλη πάσχουν άπό τήν ήλιθιότητα έκείνων πού δέν φροντί
ζουν νά έξασφαλίσουν τήν άναπαραγωγή τού κέρδους τους.
Ή μέριμνα αύτή έχει βέβαια κάποιο κόστος, άλλά τό τυφλό
συμφέρον δέν ήταν πρόθυμο νά ύποστεϊ τή θυσία μιάς έπένδυσης, έστω καί μεσοπρόθεσμης. Τό κόστος τής άναμονής
τό θεωρούν άπώλειακαί ή μικρεμπορική τους άντίληψη θέλει
τό όφελος όλόκληρο καί αύθημερόν.
Ή διόγκωση τών έλαττωμάτων πού έπέρχεται πολύ ταχύ
τερα καί όδυνηρότερα άπό τήν αύξηση τών μεγεθών πού
σχετίζονται μέ τήν πόλη, έφερε τόν γιγαντισμό τού μαρα
σμού. Ή πόλη πεθαίνει, πρησμένη άπό τήν άνεπάρκεια τών

λειτουργιών της, άνίκανη νά άνταποκριθεί στήν παθολογική
της μεγέθυνση.
Στήν έπιεικέστερη περίπτωση είναι Ολόκληρη ένα τερά
στιο όλοφάνερο λάθος, μιά παγίδα πού μόνο τυφλοί θά μπο
ρούσαν νά πέσουν. ’Επειδή όμως δέν ήταν τυφλοί, άλλά συ
στηματικοί έφαρμοστές μιας πολιτικής, ό άκριβής χαρακτη
ρισμός είναι έγκλημα έναντίον τού πληθυσμού όλόκληρης
τής χώρας.
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κιστικό αΰτό σύνολο έγινε ένα τέρας πού άσκεΐ
έξοντωτική βία κατά τού πληθυσμού. Τόν ύποχρέωσε νά ζεϊ σέ έξευτελιστικές συνθήκες, τού ρουφάει χρόνο, κόπο, άέρα, τόν έκμεταλλεύεται καί τόν άποθλακώνει μέσα σέ δρόμους, κατοικίες, σχολεία, πλατείες πού
δέν διαφέρουν άπό φυλακές, τού στεγνώνει τό μάτι καί τήν
ψυχή μέ τήν ασχήμια του.
Ή ψεύτικη βιτρίνα, τά ώραϊα καί μεγάλα λόγια, τά περι
σπούδαστα σχέδια, οί καλλιμάρμαρες προσόψεις, τά περιζή
τητα ρετιρέ, οί βάρβαρες πυραμίδες τής άστικής συνοικίας,
όλα είναι τραγικές κατασκευές. Ό παλιός μύθος ξαναγυρίζει
άντεστραμμένος. Εκείνοι φιλοτεχνούσαν πολυτελέστατες
κρήνες, χωρίς νά έχουν έξασφαλίσει νερό, τώρα τοποθετούν
ται πολυτελέστατα οικιακά λουτρά, μαγευτικά άποχωρητήρια μέ πανάκριβες διακοσμήσεις ύψηλοΰ γούστου, άλλά τά
προϊόντα καί τά κατάλοιπα πού άποβάλλονται δέν έχουν πό
ρον διαφυγής. Τά βυτία πού τά άπορροφούν έκτελοΰν μιά
θλιβερή περιφορά τού δυσώδους φορτίου στούς δρόμους, γιά
νά θρούν φρεάτιο άπορροής. Κι έπειδή αύτό είναι κάπως
δύσκολο, χρειάζεται καί λίγο δακρυγόνο.
.
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τα Ασπρα Σπίτια είναι
ενα "χωρίο., ρε 4.500 κατοίκους,
5 0 0 IX, 6 γήπεδα τεννις,
ροντερνες μπουτίκ και
ετήσιο φεστιβάλ
’Άσπρα Σπίτια. Τό βιοτικό
επίπεδο καί οί δυνατότητες τής
μεγαλούπολης χωρίς την πολυ
κοσμία, την μόλυνση, τό θόρυβο
καί τό άγχος.
Σκεφθείτε ενα «χωριό» πού
διαθέτει; εμπορικό κέντρο, Τρά
πεζα, εφημερίδα, αίθουσα θεά
τρου, δύο κινηματογράφους, καφετέρια, σχολή μπαλέττου, ιν
στιτούτο Ξένων Γλωσσών καί
πλήρη σειρά έκπαιδευτηρίων
άπό Νηπιαγωγείο μέχρι Φροντι
στήριο.

'Όπου οί άθλητικές εγκα
ταστάσεις περιλαμβάνουν γήπε
δο ποδοσφαίρου μέ χόρτο, γήπε
δα βόλλεϋ, μπάσκετ καί τέννις,
ιστιοπλοϊκά σκάφη, χιονοδρομι
κό κέντρο καί σύγχρονο σκοπευ
τήριο.
"Ενα «χωριό» σχεδιασμένο
άπό τόν Κωνσταντίνο Δοξιάδη,
δίπλα στή θάλασσα, πνιγμένο
στό πράσινο, όπου όλοι οί κάτοι
κοι — επιστήμονες, έργάτες,
νοικοκυρές, γονείς, φίλαθλοι,
σκακιστές, πρόσκοποι, φιλότε

χνοι — μέ τούς συλλόγους καί
τίς λέσχες τους συμμετέχουν
δημιουργικά στήν κοινωνική
ζωή.
'Όταν πρωτοέφθασαν έδώ
άπ’ όλη τήν Ελλάδα οί άνθρωποι
πού ήρθαν νά δουλέψουν στό
’Αλουμίνιο,
όνειρευόντουσαν
πότε θά γυρίσουν στόν τόπο
τους.
Τώρα, οί πρώτοι συνταξιού
χοι ζήτησαν νά μείνουν στά
’Άσπρα Σπίτια..,
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Στήν διπλανή αελίδα βλέπετε μ ιά διαφήμιση τοϋ " Ά λ ο υ μ ί ν ι ο ν τής 'Ελλάδος Α . Ε ".
κε άπό τή δ ιαφ ημ ιστική έ τ α ιρ ε ία "Δ,Δ. Δήμου Α . Ε ".
στόχος τής σημερινής ΑΝΤΙΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ πού άκολουθεΐ.
ρία.

ΙΣ

Μ

Μάς δόθη

Οί δύο αυτοί, πελάτες μας ε ί ν α ι καί ό
Τό "παράδοξο" έ χ ε ι τήν μικρή του ισ τ ο 

"Οταν έπισκεφτήκαμε τήν "Π ε σ ιν έ " γ ιά νά ζητήσουμε σ τ ο ιχ ε ία γ ιά τήν έρευνα πού ε ί χ α 

με άποφασίσει νά κάνουμε, πληροφορπθήκαμε ό τ ι τό ΑΝΤΙ ε ίχ ε ήδη, περιληφθεί στό δ ια φ η μ ισ τ ι
κό πρόγραμμα τής έ τ α ιρ ε ία ς .

Τούς δηλώσαμε

κ ι ’έ μ ε ίς άπό τή μεριά μας ό τ ι θά συνεχίσουμε καί θά δημοσιεύσουμε στό προσεχές τεύχος
τήν έρευνά μας.

Τό ΑΝΤΙ ε ί ν α ι άναγκασμένο

νά δ η μ ο σ ιεύ ει δ ια φ η μ ίσ ε ις , γιά νά δ ια τ η ρ ε ί
τήν τ ιμ ή τού τεύχους στά χαμηλότερα δυνατά
έπίπεδα.
ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ:
Ή γνωστή, άλλα
κάθε άλλο παρά γιά
τή συμβολή τη ς στα
σ υμφ έροντα τού
τόπου, ΠΕΣΙΝΕ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ:
Ό γνω σ τό τατος
γιά τή συμβολή του
στή δημιουργία καί
διατήρηση αυτής
τή ς σ τήλης (ΡΕΝΩ,
BMW, ΠΙΤΣΟΣ) κ. Ν.
ΔΗΜΟΥ

Αύτό τό έχουμε ήδη έξηγήσει έπα-

νειλημένα στούς άναννώστες μας.

Παράλληλα

δμως μέ τήν ΑΝΤΙ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ δείχνουμε πώς ένι·

συμβολή
6:ηιιθ. ιΐ( (ΐροικ. nou t

ς ζήλευαν οι nepiooöttp.
nCôiirvoi στήν Έλλλδπ

- ο ί 2.000 D*oyv,-xavicc και flionnpoiicvouv οI άνκικν-·
cyvi'-Ç ίπεί/ργοσισς όλοιωί«·
οοχολίις τών κοιοΐ^α« τη·- -π
>υ θ' (An τη ïuix)
σ>ήί
Mt Κ noutnaßprausi u - '
OitXAirvccTryvwiinir:
[vi «é<: non i l ucuôtl'i κητοναλί- ouiuov«; nog το πκΛτ*«*&ι
ικι-.ι 141« λινίιτιρή ίνίργίιοάπό
tfiuiov |ιί· τΙς tr.'iinxirr, τ·>
ή βν.βνή μίοο 6ρο
" ‘ν': είναι Onô τούς κβλύηρ««
Έ ,ί ι uvnnTuf.fi uitoitiηκηκές ο'.Βόδπος ηροοτπηκκ.
ού ncpiOôXXovioc. Χόρη σ' ηύ·

κ00μ0
· Είναι ιό .ΑΛονμΝ» τ
Έλλήδοη-

έντυπο ε ί ν α ι δυνατόν νά δ ια τ η ρ ε ί τήν αυτονο
μ ία του άπέναντι στά όργανωμένα ο ικονομικά

συμφέροντα.

Καί καμία σχέση - μέ ’έ ναν π ε 

λάτη - όσο έπικερδής κ ι ' α ν ε ί ν α ι δέν ε ί ν α ι
ικανή νά επηρεάσει τόν τρόπο μέ τόν όποιο
καταλαβαίνουμε τήν ύποχρέωσπ, νά πληροφορού
με σωστά τούς άναγνώστες μας.
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Βαριά βιομηχανία ελαφρού μετάλλου
ή ’Ελαφριά άντιμετώπιση βαριών εύθυνών
Πριν 20 άκριβώς χρόνια, τό 'Ελληνικό Δημόσιο έκπροσωπούμενο
άπό τήν τότε κυβέρνηση Καραμανλή, έκχώρησε τή βιομηχανική
έκμετάλλευση των έλληνικών βωξιτών στή γαλλική έταιρεία Πεσινέ.
Διάρκεια της σύμβασης: 50 χρόνια.
«Βαθύτατα πεπεισμένη», ή τότε κυβέρνηση, «περί τών μελλουσών νό προκύψουί/ ωφελειών διά τήν Εθνικήν ΟΙκονομίαν», προ
χώρησε στήν υπογραφή της σύμβασης, χωρίς νά έχει κάν οίκονομικοτεχνική μελέτη καί βάσει ένός «πενταετούς προγράμματος»
άπό τό όποιο άπουσίαζε ή σχετική μελέτη γιά τό άλουμίνιο.
Άνέλαθε τήν ύποχρέωση νά τροφοδοτήσει τήν Πεσινέ μέ τόση
ένέργεια, δση κατανάλωνε έκείνη τή στιγμή ή χώρα στό σύ
νολό της,χωρίςτόν στοιχειώδη, έστω, ένεργειακό προγραμματισμό
καί βάσει μιας προμελέτης της EMBASCO τ ε σ σ ά ρ ω ν σελίδων
γιά τόν ύδροηλεκτρικό σταθμό στό Καστράκι. Ο σταθμός αύτός
θά τροφοδοτούσε μέ ήλεκτρική ένέργεια τήν Πεσινέ καί σύμφωνα
μέ τούς υπολογισμούς τής κυβέρνησης - πάνω στούς όποιους σημειωτέον βάσισε πολλούς ούσιαστικούς όρους της σύμβασης - θά
ήταν έτοιμος τό 1964. Τό Καστράκι έγκαινιάστηκε τό... 1969.
Συμφώνησε άκόμα τήν τιμή τού ήλεκτρικοϋ ρεύματος, έπιδεικνύοντας μιά σπάνια Ικανότητα πρόβλεψης: μέσα σέ 50 χρόνια
συνολική αύξηση τής τιμής 16% μόνο! Κι όλα αύτό, χωρίς προη
γουμένως νά ρωτήσει τήν ΔΕΗ καί άφοϋ ύποχρέωσε τόν τότε Γε
νικό Διευθυντή της νό ύιιογράψει τό σχετικό συμβόλαιο, πριν έξασφαλιστεί ή έξουσιοδότηοη του διοικητικού συμβουλίου.
'Επιστέγασμα: ή σύμβαση ΓΙβσινέ-Δημοσίου προθλέφτηκε νά λή
ξει στις 31 ,θ,2009 Ή σύμβαση Πεσινέ-ΔΕΗ πέντε χρόνια... άργότερα (31,0,2014),

Σήμερα τό «Άλουμίνιον τής 'Ελλάδος Α.Ε.» πράγματι «προσφέ
ρει» συναλλαγματική ωφέλεια 200.000.000 δολάρια τό χρόνο καί
πράγματι διοχετεύει τή μισή παραγωγή του στήν έλληνική άγορά.
Μέ καθαρά κέρδη πού κινούνται σταθερά σέ ποσοστό 25%-30%
τών ιδίων κεφαλαίων του, άποδεικνύει πόσο δίκιο είχαν ό Δημήτρης Μπάτσης, ό Νίκος Κιτσίκης, ό ’Ιωάννης Ζίγδης, ό τεχνικός
κόσμος της χώρας, νά πιστεύουν, σέ πείσμα τών δικηγόρων τής
κυβέρνησης Καραμανλή - ύπουργός βιομηχανίας ήταν τότε ό κ. Ν.
Μάρτης - ότι ή χώρα μπορούσε καί έπρεπε νά έκμεταλλευθεϊ αύτοδύναμα τούς βωξίτες της.
Καί φτάσαμε έτσι στό έξης καταπληκτικό γεγονός. Ενώ τό 1974
ή όντιπρόεδρος καί μέτοχος κατά 12% τού « Αλουμίνιου τής Ελ
λάδος Α.Ε.» ΕΤΒΑ, σέ ειδική μελέτη της, ύπολόγιζε ότι τό ηλε
κτρικό ρεύμα μπορεί καί πρέπει νά πουλιέται 0,41 έως 0,57
δρχ/KWH, τήν 'ίδια άκριβώς στιγμή τό «Άλουμίνιον της 'Ελλάδος
Α.Ε.» όγόραζε τήν KWH άπό τήν ΔΕΗ... 0,33 δρχ!
Καί φτάσαμε άκόμα καί σέ τούτο: Ενώ ή άνάγκη προστασίας τού
περιβάλλοντος συνειδητοποιείται καθημερινά παντού, δλο καί
περισσότερο, καί τήν ίδια άκριβώς έποχή (1973) πού οί Αμερικανι
κοί Κανονισμοί άπαγορεύουν στά έργοστάσια άλουμινίου νά ρί
χνουν τήν κόκκινη λάσπη τους στή θάλασσα, τό «Άλουμίνιον της
'Ελλάδος Α.Ε.» μειώνει τόν θαλάσσιο άγωγό του κατά 8 χιλιομ.,
ύποθαθμίζοντας έτσι κι αύτά άκόμα τά στοιχειώδη μέτρα προ
στασίας τού περιβάλλοντος πού ή 'ίδια ή εταιρία είχε πάρει άπό
τήν άρχή τής λειτουργίας της, χωρίς ούσιαστικά νά έχει καμιά
ύποχρέωση.
Αλλά, άς έξετάσουμε πιό άναλυτικά τή «συμβολή» τής Πεσινέ:
45

«συμβολή
σ τή ν έθνική οικονομία.
Ή σύμβαση της έταιρίας « Αλουμίνιο τής 'Ελλάδος Α.Ε.» μέ τό
’Ελληνικό Δημόσιο ύπογράφτηκε στίς 27 Αύγούστου 1960 καί
άφοροϋσε τήν έκχώρηση τής βιομηχανικής έκμετάλλευσης τών
έλληνικών βωξιτών, τού πιό σημαντικού στοιχείου τού ύπεδάφους
μας, στήν γαλλική έταιρία, γιά 50 χρόνια.

«..Μερικά μόνο χαρακτηριστικά μεγέθη μπορούν νά καταόείξονν
πόσο σφάλμα ήταν ή άνάθεση σέ μιά ξένη έταιρία τού βασικού αυ
τού τομέα τής έλληνικής βιομηχανίας. Τά καθαρά κέρδη τής έται
ρίας τό 1974 άνήλθαν στό ποσό τών 18,2 έκατ. όολ., ένώ τά ίδια
αύτής κεφάλαια ήσαν 57 έκατ. δολ. τό 1973 καί 73,4 έκατ. δολ. τό
1974 (άπόόοση, δηλαδή, περίπου 30%!J1».
Γιά τό 1978 καί 1979 οί όντίστοιχες όποδόσεις έχουν ώς έξής*;
(σέ δολάρια).
ίδια κεφάλαια Καθαρό κέρδος Απόδοση
1978

134.410.444,17

34.889.412,99

26,0%

1979
29,5%
141.340.506,08 41.564.673,51
Τό 1978 ή γαλλική ΠΕΣΙΝΕ δήλωσε καθαρά κέρδη 1.256.004.000
δρχ. Ή δεύτερη, άπό άποψη καθαρών κερδών, βιομηχανία (?Ναυ
πηγεία Έλευσίνος Α.Ε») δήλωσε κάτι λιγότερο όπ’ τά... μισό:
565.704.000 δρχ.3.
"Ας παρακολουθήσουμε, άμως, όπό τά πρακτικά τής Βουλής
(Νοέμβριος 1960) τίς χαρακτηριστικές άνησυχίες πού διατύπωσε,
πριν τήν έπικύρωση τής σύμβασης, ή άντιπολίτευση. Μιλά ό κ. I.
Ζίγδης:

άναγκασθή τήν τελευταίαν στιγμήν νά φύγη άπρακτος, διότι ό Πε
σινέ θά ήθελε νά έναακήαη το δικαίωμα προτιμήσεως, τό όποιον
τού δίδει ή σύμβασις; Είναι σαφές ότι όίδομεν εις τόν Πεσινέ μο
νοπώλιο ν διάρκειας τουλάχιστον 50 έτών, διά τήν έκμετάλλεναιν
τού Αλουμινίου εις τήν χώραν μας».
Σέ ποιά στοιχεία βάσισε ή τότε κυβέρνηση μιά τόσο σοβαρή
άπόφαση;
'Αντιγράψουμε άπό τά 'ίδια πρακτικά τής Βουλής τή σχετική
περικοπή τής όμιλίας τού κ. I. ΖΙγδη:
«... Διά τούτο, κύριοι, - εν τή άφελείρ μας προφανώς διά τήν

κυβέρνησιν - έζητήααμεν άπό αύτήν τήν οικονομοτεχνικήν μελέτην
έπί τής όποιας έβασίσθη, καί διά τής όποιας έπείσθη ότι ή ϊόρνσις
τής βιομηχανίας αύτής, ύφ’ οϋς όρους συνίσταται, είναι έπωφελής
διά τήν έθνικήν οικονομίαν. Καί εύρέθημεν πρό τής έξής καταπλη
κτικής καταστάσεως. ”Οχι μόνον δέν είχεν ό κ. Υπουργός οικονο
μοτεχνικήν μελέτην, άλλά καί μάς ειρωνεύεται, διότι έτολμήσαμεν
νά τήν ζητήσωμεν. Καί λέγει ό κ. Υπουργός: Πού ήκούσθη νά ζη
τάτε οικονομοτεχνικήν μελέτην, έφ' όσον όέν πρόκειται τό Δημό
σιον νά δώση οϋτε μίαν δραχμήν; Καί έφ' όσον ένας τόσον μεγάλος
έπιχειρηματίας δίδει τά λεπτά του, ήμείς θά στεναχωρηθώμεν;
"Ηδη άπό τό 1947, ό Δημήτρης Μπάτσης είχε περιγράφει4 μέ
κάθε λεπτομέρεια, τή σημασία, τή δυνατότητα καί τίς προϋποθέ
σεις κάτω άπό τίς όποιες ή χώρα έπρεπε καί μπορούσε νά έκμεταλλευτεΐ τούς βωξίτες της.
Τό βασικό έπιχείρημα τής κυβέρνησης Καραμανλή, θγαλμένο
άπ' τό μύθο τής ψωροκώσταινας ήταν:
« Πώς μπορεί ή Ελλάδα νά Αντιμετωπίσει τόν διεθνή Ανταγωνι

σμό /·ίσα σέ μιά τέτοια όλιγοπωλιακή Αγορά, όπως είναι αύτή τού
αλουμινίου, όταν μάλιστα δέν μπορεί νά εξασφαλίσει εγχώρια
Απορρόφηση ένός σημαντικού μέρους τής παραγωγής»;

«...Καί άς έξετάσωμεν ποια είναι ή συμβολή τών ξένων κεφα
Τό πόσο δίκιο είχαν αύτοί «οί διοικούντες έκ θαθυτάτης
λαίων εις τήν ύπόθεσιν αυτήν καί τί σημασίαν τής άποδίδομεν, διά
νά άποφανθώμεν επί τών άποτελεσμάτων τής “συνεργασίας" αυ άγνοιας» όραματιστές τού «κάλλιο πέντε καί στό χέρι, παρά δέκα
καί καρτέρι», άποδεικνύει σήμερα ή 'ίδια ή Πεσινέ. 'Αντιγράψουμε
τής. Ή βιομηχανία άλοιτμινίου χρειάζεται 62 εκατομμύρια όολλάρια, τά οποία, σνμφώνως μέ τά συμφωνίας, θά καταβληθούν από άπό τήν διαφήμισή της:
«... Περισσότερη άπό τήν μισή παραγωγή διοχετεύεται στήν έλτούς ξένους παράγοντας καί άλλα 62 έκατομμνρια, τά όποια θά
ληνική Αγορά, εξασφαλίζοντας πρώτη νλη - καί έργασία - σέ 2.000
έξασφαλισθοϋν άπό τόν 'Ελληνικόν παράγοντα. Οί ξένοι θά έπωβιομηχανίες καί βιοτεχνίες έπεξεργασίας Αλουμινίου σ’ όλη τή
μισθούν τήν εύθύνην τής έξασφαλίσεως τού 50% τών κεφαλαίων.
χώρα».
Άναφέρομαι πάντοτε εις ολόκληρον τό συγκρότημα τής παραγωγής
Ή έγχώρια άπορρόφηση τού άλουμινίου άποδείχτηκε, λοιπόν,
ηλεκτρικής ένεργείας καί τού αλουμινίου. 'Ημείς θά άναλάβωμεν
δυνατή. Αλλά καί τότε - τό 1959 - άκόμα, άν οί δικηγόροι αύτοί
τήν ύποχρέωσιν διά τά άλλα 50%. ’Εν τοντοις, διά τής μεθόδου τής
τής Δεξιάς έδειχναν λιγότερη άλλεργία στό... διάβασμα, θά είχαν
ίόρύσεως τής “'Εταιρείας Αλουμινίου" μέ κεφάλαια 25 έκατομμύάσφαλώς άντιληφθεϊ τί μπορούσαν «νά κάνουν τόσο άλουμίνιο».
ρια δολλάρια καί τής συμμετοχής τού Ο.Β.Α. (σ.σ. ή σημερινή
Στίς άρχές τού 1959 ή Διεθνής Τράπεζα 'Ανασυγκρότησης κυκλο
ΕΤΒ Α) εις αύτό μέ ποσοστόν 12 %, ημείς οί καταβάλλοντες τό 50%
σνμμετέχομεν εις τήν διοίκησιν τών κεφαλαίων κατά 12% καί οί φόρησε μιά είδική έκθεση μέ τίτλο «Αί προοπτικοί τού άλουμι
ξένοι μέ 88%.
νίου». ’Αντιγράφουμε μιά χαρακτηριστική περικοπή πού άναφέρεΣυχνά βεβαίως όμιλοϋμεν περί αποικιακής έκμεταλλεύσεως κα ται στίς χώρες τής ΕΟΚ:
«... Λόγω τής Ανεπάρκειας υδροηλεκτρικών δυνατοτήτων εις τήν
θυστερημένων χωρών. ’Α λλά γνωρίζετε εις τί συνίσταται ή άποιΕύρώπην, ή Αναμενόμενη αϋξησις τής ζητήσεως δέν δύναται νά
κιακή εκμετάλλευσης; Συνίσταται, συνήθως, εις τούτο. "Οτι πηγαί
άντιμετωπισθή έπί οικονομικής βάσεως διά τής έπεκτάσεως τής
νουν ξένα κεφάλαια εις μίαν χώραν, κατασκευάζονται δι αυτών
Ευρωπαϊκής παραγωγής. Αί συνεχώς αυξανόμενοι άνάγκαι τής
έργα καί εργοστάσια τά όποια χρησιμοποιούν τάς πρώτας ϋλας καί
Ευρώπης πρέπει νά ικανοποιηθούν μέ συνεχώς αύξάνοντα ρυθμόν
τήν εύθυνήν εργατικήν δύναμην τών χωρών αυτών καί τά κέρδη
Από τό έξωτερικόν. Υπάρχουν τρεις δυνατοί πηγαί πρός τούτο. Ό
περιέρχονται εις τούς ξένους κεφαλαιούχους. ’Απομένει δηλαδή εις
Καναδάς, ή ’Αφρική καί ενδεχομένως ή Σοβιετική "Ενωσις...»5.
τάς “άναπτυσσομένας” χώρας μόνον τό πτωχόν ημερομίσθιον τού
Δέν ήταν λοιπόν μόνον ή έγχώρια άπορρόφηση τού προϊόντος
φελάχου, τού ιθαγενούς καί αί Αποζημιώσεις τών πρακτόρων τών
ξένων εταιριών. Αίχώραι αύταί όέν βλέπουν καμμίαν σχεδόν άλλην δυνατή, άλλά καί οΐ προοπτικές έξαγωγής του προ-έξασφαλισμέωφέλειαν. ’Αλλά, τουλάχιστον, όλα τά κεφάλαια, όπως εις τήν Γκά νες.
Καί είναι τουλάχιστον παραπλανητική ή μέθοδος πού διαλέγει
ναν, τό Καμερούν, τό Βελγικόν Κογκό, τό Βόρνεο, τήν Σουμάτραν,
τά προσφέρουν οί ξένοι κεφαλαιούχοι. ’Ακούσατε ποτέ νά έρχεται σήμερα ή Πεσινέ - καί ό διαφημιστής της - γιά νά άποδείξουν τήν
ή Σουμάτρα καί τό Βόρνεο νά χρηματοδοτούν τούς ξένους κεφα οίκονομική της συμβολή, μέ τήν προβολή τών δσων προσφέρει καί
λαιούχους; Προσφέρουν μόνον τάς πρώτας ϋλας καί τήν εργατικήν τήν άποσιώπηση τών δσων τής προσφέρονται.
Τό 'Ελληνικό Δημόσιο πρός τήν Πεσινέ:
δύναμιν καί ούόέν κεφάλαιον. Δέν προσφέρουν τό ήμισυ τών κεφα
• Τής πρόσφερε τήν, μέ μονοπωλιακούς ούσιαστικά όρους, έκλαίων, διά νά άποκομίζουν τό 88% τών κερδών τά ξένα κεφάλαια.
Ώ ς εκ τοίπου, ή σύμβασις, τήν όποιαν ύπέγρ'αψεν ή Κυβέρνησις μετάλλευση τών πολύ καλής ποιότητας έλληνικών βωξιτών, χωρίς
νά άξιολογήσει τό μακροχρόνιο κόστος έξάντλησής τους.
τού κ. Καραμανλή, είναι καί εις αύτό τό σημείον πρωτότυπος, διότι
• Τής έξασφάλισε - άδϊκαιολόγητα - θίον μακρόν (50 χρόνια)
ένώ ή Αποικιοκρατία είναι γνωστόν ότι έληξεν εις ολόκληρον τόν
καί άνθόσπαρτον (25% - 30% καθαρά κέρδη).
κόσμον, χάρις εις τήν κυβέρνησιν τού κ. Κ. Καραμανλή, αϋτη άναγεννάται εις τήν 'Ελλάδα υπό νέον εντελώς τύπον, μέ ήγγυημένον
• Τής έξασφάλισε φτηνή ένέργεια - φτηνότερη άκόμα άπ’ δσο
βίον 50 ετών! Αλλά καί μετά τήν 50ετίαν, άφ’ ής λήξη ή σύμβασις,
καί ή ίδια ύπολόγιζε - χωρίς νά έκτιμήσει (καί νά έκτιμά) τό κόστος
ό Πεσινέ διατηρεί τό προνόμιον νά άνανεώση τήν αύμβααιν. Καί άσφάλειας καί άνεξαρτησίας πού συνεπάγεται ή δέσμευση ένός
εάν εν τώ μεταξύ παρουαιασθή κανείς άλλος, ό όποιος θά ήθελε νά
σημαντικού μέρους τού έγχώριου ύδροδυναμικού.
ίδρυση βιομηχανίαν Αλουμινίου εις τήν 'Ελλάδα, ή έταιρία τού Πε
• Τής πρόσφερε 50% συμμετοχή στήν χρηματοδότηση, έναντι
12% στή διοίκηση.
σινέ έχει δικαίωμα προτιμήσεως. Ούτε κάν επί ϊσοις δροις. Θά
• Τής παρέσχε γεωγραφικά πλεονεκτήματα πού ποτέ δέν άποπροτιμηθή οπωσδήποτε κατά τό γράμμα τής συμβάσεως (άρθ. 23).
'Υπό τούς όρους αυτούς είναι δυνατόν νά φαντασθή τις, νά τολ- . τίμησε.
• Τής πρόσφερε φτηνή έργασία καί μιά έργατική νομοθεσία
μήση κανείς άλλος νά έλθη εις τήν 'Ελλάδα καί νά προβή εις όιερεύνησιν τών δυνατοτήτων ίδρύσεως νέου εργοστασίου Αλουμινίου πού τής έπιτρέπει νά διεκδικεΐ σταθερά μιά άπό τίς πρώτες θέσεις
καί νά ύποβληθή εις τάς άναγκαιούσας δαπάνας μέ κίνδυνον νά στά έργατικά άτυχήματα6.
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• Τής έξασφάλισε μιά διάτρητη φορολογική νομοθεσία καί
πλήρη άνεση ύπερτιμολόγησης τοϋ μηχανολογικού έξοπλισμού
της7.
• Τής πρόσφερε τις πιό έλαστικές - στό Βόρειο τουλάχιστον
ήμισφαίριο τής γής - ύποχρεώσεις προστασίας τού περιβάλλον
τος.

συμβολή

στό ένεργειακό πρόβλημα τής χώρας
Ή ένέργεια άποτελεΐ έναν καθοριστικό παραγωγικό συντελεστή
κάθε βιομηχανίας άλουμινίου καί καλύπτει περίπου τό 20% τοϋ
συνολικού κόστους παραγωγής του.
Πέρα άπ' όσα χαρακτηριστικά άναφέραμε προηγουμένως σχε
τικά μέ τήν διαπραγματευτική «σοβαρότητα» τοϋ 'Ελληνικού Δη
μοσίου, άξίζει γιά τήν Ιστορία νά προσθέσουμε καί τούτο: Στή σχε
τική συζήτηση πού έγινε στή Βουλή, γιά τήν έπικύρωση τής σύμ
βασης, ό τότε ύπουργός Συντονισμού κ. Α. Πρωτοπαπαδάκης
πρόβλεψε μέ έξαιρετική... άνακρίβεια, μεταξύ άλλων,καί τό έξής:

«... Δέν πρόκειται ή βιομηχανία αλουμινίου νάάναλίοκει ηλεκ
τρικήν ένέργειαν προερχομένην άπό άτμοηλεκτρικόν έργοστόσιον.
'Η βιομηχανία άλουμινίου θά άναλίσκη ηλεκτρικήν Ενέργειαν
προερχομένην μόνον άπό τάς ύόροηλεκτρικάς εγκαταστάσεις...»*.
Ήδη άπό τήν πρώτη στιγμή τής λειτουργίας τής Πεσινέ, ή μισή
περίπου ήλεκτρική ένέργεια πού κατανάλωνε προέρχονταν άπό
άτμοηλεκτρικούς σταθμούς...
Θελήσαμε νά έξετάσουμε τό θέμα Πεσινέ - ήλεκτρικό ρεύμα,
άπό πιό κοντά.
• 'Απευθυνθήκαμε λοιπόν στόν ύπεύθυνο τών Δημοσίων Σχέ
σεων τής ΔΕΗ, κάποιον κύριο Ζή. Ό κύριος αύτός, άφοϋ ύποχρέωσε - έν ε'ίδει καψωνιού - τό περιοδικό νά τού άπευθύνει
γραπτά τά έρωτήματά μας, στή συνέχεια άπαξίωσε νά άπαντήσει, έστω καί σέ ένα άπό τά άλλεπάλληλα τηλεφωνήματά μας,
γιά νά άρνηθεΐ τελικά νά μάς άπαντήσει, άκόμα καί γιά τό πότε
σκόπευε... νά μάς άπαντήσει!
Στό έρώτημα, όμως, κατά πόσο ή Πεσινέ άγοράζει φτηνά τό ήλεκ
τρικό ρεύμα άπό τήν ΔΕΗ, άναλαμβάνει νά δώσει άπάντηση ό
'ίδιος ό... άγοραστής:

«... Οϋτω έπί τή βάσει τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει ότι ή
άνώτατη τιμή χρεώσεως τής ήλεκτρικής ένεργείας διά βιώσιμον μο
νάδα άλουμινίου είναι 0,41 όρχ/KWH Έίςτήντιμήν αυτή άντιστοιχει ή τρέχουσα διεθνής τιμή πωλήσεως του άλουμινίου καί καλύ
πτεται τό έκ 10% έπί τοϋ κόστους παραγωγής κέρδος.
Α ί τεθεϊσαι ώς άνω προϋποθέσεις καί παραδοχαί διά τόν υπολο
γισμόν τοϋ κόστους παραγωγής τοϋ άλουμινίου είναι άρκούντως
αύστηραί. Έν τοντοις προκύπτει ότι ή ϊδρνσις μονάδος άλουμινίου
είναι βιώσιμος. Έάν αί έν λόγω παραδοχαί βελτιωθούν, προκύπτει
ότι ή μονός άλουμινίου θά έχει μεγαλύτερα περιθώρια καί θά είναι
βιώσιμος μέ ηύξημένην τιμήν ήλεκτρικής ένεργείας. Οϋτω π.χ. έάν
τό έπιτόκιον τών δανειακών κεφαλαίων μειωθεί άπό 11% εις 9%
διά τήν αυτήν διάρκειαν (10 έτη), ή μονάς άλουμινίου θά είναι βιώ
σιμος μέχρι χρεώσεως τής τιμής τής ήλεκτρικής ενέργειας έκ 0,44
όρχ./KWH. Έάν π.χ. ό χρόνος τών άποσβέσεων αυξηθεί εις 15 έτη,
ή χρέωσις τής ήλεκτρικής ένεργείας όνναται νά άνέλθη εις 0,57
όρχ./KWH καί ή μονάς τοϋ άλουμινίου νά είναι, υπό τάς άνωτέρω
παραόοχάς, άποδοτική...»9
ΟΙ ύπολογισμοί αύτοί τής ΕΤΒΑ άφοροϋν τό 1974 .Τήν'ίδιαστιγ
μή ή Πεσινέ πλήρωνε τήν KWH 0,33 δρχ. ... συμβάλλοντας άποφασιστικά στήν έπιθάρυνση ΟΛΩΝ τών 'Ελλήνων καταναλωτών
ήλεκτρικής ένέργειας.
Κι ένώ σήμερα πιά έφαρμόζονται (σέ έπίπεδο έργοστασίου - πι
λότου) μέθοδοι παραγωγής πού έξοικονομούν ένέργεια σέ ποσο
στό 30% - 40%10, τό 'Ελληνικό Δημόσιο δέν έξαντλεϊ κάν τά περι
θώρια πού ή 'ίδια, σέ τελική άνάλυση, έταιρία άναγνωρίζει.

συμβολή
στην προστασία τοϋ περιβάλλοντος
Τό βιομηχανικό συγκρότημα τής Πεσινέ περιλαμβάνει δυό ξεχω
ριστές μονάδες παραγωγής α) άλουμίνας καί β) άλουμινίου. Ή
λειτουργία κάθε μονάδας δημιουργεί τά δικά της ύγρά, στερεά καί
άέρια άπόβλητα πού τό καθένα άπαιτεϊ τή λήψη ειδικών μέτρων
γιά τήν προστασία τοϋ περιβάλλοντος.

Θά περιοριστούμε στά πιό σημαντικά - άπό άποψη συνεπειών
στό περιβάλλον - άπόβλητα κάθε μιας παραγωγικής μονάδας χω
ριστά, πού είναι:
1. Τό φθόριο όπό τό έργοστόσιο άλουμινίου:
Τό φθόριο έκλύεται κατά τήν ήλεκτρόλυση τής άλουμίνας καί ή
έπανειλημμένη πρόσληψη μικροποσοτήτων του όδηγεί σέ χρόνια
δηλητηρίαση πού λέγεται φθορίωση.
Στό διαφημιστικό φυλλάδιο τής έταιρίας διαβάζουμε:
«... Τό Αλουμίνιο τής Ελλάδος είναι πράγματι μιά άπό τις με
γαλύτερες καί πιό σύγχρονες μονάδες τοϋ είδους της στήν Eùρώπη. "Οχι μόνο γιατί ή δυναμικότητά του παραγωγής έφτασε
σέ ζηλευτά ύψη. Αλλά γιατί σεβάστηκε τήν περιοχή πού τό φι
λοξενεί...·.
Ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Α. ΣΥΛΛΑΝΤΑΒΟΣ καί ό έπιμελητής του κ. Α. ΚΟΒΑΤΣΗΣ παρατηρούν σχε
τικά:

«... 'Ολόκληρος ή κοιλάς ή κειμένη εις τήν Βορειανατολικήν
πλευράν τοϋ έργοστασίου φαίνεται ότι έχει δηλητηριαστεί έκ τής
μακροχρονίου ρυπάνσεως τής άτμόσφαιρας, ώς έμφαίνεται έκ τοϋ
έμπλουτισμοϋ τών φυτών καί ύδάτων αύτής εις φθοριούχα...»11
Κι άκόμα:

«... Ή ίπίδρααις τής φθοριώαεως έπί τών γύρωθεν βοσκούντων
ζώων καί βλαστήαεως ήτο πλέον καταφανής (...) Πρός τήν Β. ’Ανα
τολικήν πλευράν τοϋ έργοστασίου, εις τό βάθος τής ένυπαρχονσης
κοιλάδος καί είς άπόατααιν 1.500 μέτρων άπό τοϋ έργοστασίου
ύπάρχει συγκρότημα οίκίσκων είς τούς όποιους διέμενον οί πρώτοι
έργαζόμενοι τοϋ έργοστασίου. Σήμερον ουόείς σχεδόν διαμένει έν
τή περιοχή αυτή καί οί οικιακοί έχουν έγκαταληφθεί άπό διε
τίας...»12.
Εξ άλλου σέ έπανειλημμένες μετρήσεις πού πραγματοποίησε ό
καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Α. ΣΠΑΗΣ, διαπί
στωσε συγκεντρώσεις φθορίου πολύ μεγαλύτερες άπό τίς διεθνώς
άνεκτές13.
'Ακολούθησαν σχετικές μετρήσεις τής 'Υπηρεσίας Γεωργίας τής
Νομαρχίας Βοιωτίας14, τοϋ Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού ’Ινστι
τούτου18, όμάδας έργασίας τού 'Υπουργείου Βιομηχανίας. Ό λες
έπιβεβαίωσαν τήν ύψηλή συγκέντρωση φθορίου στή γύρω άπό τό
έργοστάσιο περιοχή.
Κάτω άπό τήν πίεση αύτών τών διαπιστώσεων καί σέ συνδυασμό
μέ τά άλλεπάλληλα κρούσματα φθορίωσης δσων δούλευαν στήν
ήλεκτρόλυση, ή έταιρία ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΕ (καί δχι άποφάσισε μόνη
της, δπως άφήνει νά έννοηθεϊ στίς διαφημήσεις της), νά πάρει μιά
σειρά άπό μέτρα πού πράγματι - σήμερα πιά - έχουν μειώσει τίς
έκπομπές φθορίου.
Ή άπόδοση τών μέτρων αύτών δέν φτάνει βέβαια τό 99,5%,
δπως άναφέρεται στό διαφημιστικό φυλλάδιο τής Πεσινέ. Ό τε 
χνικός σύμβουλος18 τής έταιρίας ύπολογίζει τή μείωση τοϋ φθο
ρίου πού διασκορπίζεται στήν άτμόσφαιρα σέ 85%. Οί Χημικοί-Μηχανικοί, στό δελτίο τοϋ Πανελληνίου Συλλόγου τους, άναφέρουν
σάν πραγματική μείωση τό ποσοστό τού 50%17.
Τό ΑΝΤ! είχε παλιότερα δημοσιεύσει μιά σχετική μελέτη τής
'Επιτροπής Προστασίας τού Περιβάλλοντος τοϋ ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα
μέ τήν όποια:

«... Γιά τούς έργαζόμενους οί συνθήκες έργασίας πρέπει νά χει
ροτέρεψαν. Αυτό δείχνει ό μεγαλύτερος άριθμός άρρώστων στίς
σκεπασμένες λεκάνες. Γιατί τώρα τά άέρια πού άναρροφοϋνται έρ
χονται σέ έπαφή μέ τήν άλουμίνα, πού προσροφά ποσότητα νδροφθορίου. "Ετσι οί λεκάνες τροφοδοτούνται μέ φθοριωμένη άλου
μίνα, άπό τήν όποια μολύνονται οί έργαζόμενοι. Βέβαια υπάρχουν
λύσεις πιό ωφέλιμες γιά τήν υγεία τών εργαζομένων (χρησιμο
ποίηση πλυντρίόων αερίων)...»18.
Πράγματι καί ήδη άπό τό 1973 ή ALCOA ξεκίνησε τήν κατασκευή
μιας μονάδας άλουμινίου στό Τέξας, βάσει μιας νέας παραγωγικής
διαδικασίας, πού άποκλείει κάθε έκπομπή φθορίου καί συγχρόνως
έξοικονομεί σημαντική ένέργεια.
"Ετσι τό διαφημιστικό φυλλάδιο τής έταιρίας άποκαλύπτεται κι
έδώ άνακριβές, δταν ύποστηρίζει δτι:
«... Τό Αλουμίνιο τής Ελλάδος ήταν άπό τά πρώτα (καί είναι
άπό τά λίγα) έργοστάσιο κατεργασίας άλουμινίου, πού έφαρμόζουν τήν πιό σύγχρονη μέθοδο γιά τή δέσμευση καί έπεξεργασία τών άνεπιθυμήτων άερίων...·.
2. Ή κόκκινη λάσπη άπό τό έργοστάσιο άλουμίνας
Ή κόκκινη λάσπη (έρυθρά Ιλύς) άποτελεΐ τό κυριότερο παρα
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προϊόν τού έργοστασίου άλουμίνας καί είναι τό ύπόλειμμα πού
άφήνεται κατά τή διαδικασία διαχωρισμού τής άλουμίνας άπό τόν
βωξίτη. Τό «Άλουμίνιον τής 'Ελλάδος Α.Ε.» παράγει κάθε χρόνο
503.000 τόνους20 κόκκινης λάσπης πού ρίχνει μ' έναν θαλάσσιο
άγωγό στόν Κορινθιακό κόλπο.
Τό πόσο καταστρεπτική είναι ή άπόρριψη τής κόκκινης λάσπης
στή θάλασσα, άποδεικνύει τό γεγονός ότι οί 'Αμερικανικοί Κανονι
σμοί έπιβάλλουν - άπό 1ης ’Ιουλίου 1977 - τή διοχέτευσή της σέ
ειδικές τεχνητές λίμνες21.
"Ηδη άπό τό 1973 τά άμερικάνικα έργοστάσια είχαν ειδοποιηθεί
σχετικά μέ τήν άπαγόρευση αύτή, πού ούσιαστικά όμως άφοροϋσε
μόνο δύο άπό τά έννέα έργοστάσια άλουμίνας, άφοϋ τά άλλα έρι
χναν τήν κόκκινη λάσπη τους σέ τεχνητές λίμνες πολύ πρίν τό
197322.
Είναι ένδιαφέρον όμως νά παρακολουθήσουμε τίς άπόψεις τής
ίδιας τής Πεσινέ σχετικά μέ τήν κόκκινη λάσπη, όπως διατυπώνον
ται στήν περιβαλοντολογική μελέτη τής Ε.Ρ.Υ.Ε.Α ('Ελληνική
'Εταιρία Έρεύνης καί ’Ελέγχου τής Ρυπάνσεως τών Ύδάτων τού
'Εδάφους καί τού Άέρος) γύρω άπό τά «Μέτρα προστασίας τού
περιβάλλοντος τού ύπό άνέγερσιν έργοστασίου άλουμίνας είς όρ
μον Καμιώτισσα Φωκίδος τής Α.Ε.Μ Μεταλλεία Βωξιτών Παρνασ
σού». Ή Πεσινέ,,άντιπρόεδρος σήμερα τής Ε.Ρ.Υ.Ε.Α - σύμβουλος
τότε - προσυπογράφει μεταξύ άλλων καί τά έξής:

«... Ή διερεύνηαις τής σχετικής βιβλιογραφίας είς τό σημεΐον
αυτό (σ.σ. σχετικά μέ τήν κόκκινη λάσπη) ήτο μακροχρόνιος καί
τόσον επιμελής, ώστε νά δύναται νά θεωρήται ότι έξήντλησε σχεδόν
τό θέμα.
Σωρεία ερευνών έχει όιεξαχθεί διά νά εξακριβωθεί κατά πόσον ή
άποχέτευσις τής έρνθράς ίλύος εις τήν θάλασσαν έχει ή όχι επι
βλαβή επίδρασιν επί τών ζώντων οργανισμών τής θαλάσσης.
*Ερευνα γενομένη διά τήν περίπτωσιν ένός εργοστασίου τό
όποιον αποχετεύει τήν ερυθρόν ίλύν είς τήν Βορ. Θάλασσαν τής
Γερμανίας, άπέόειξεν ότι θαλάσσιον ύδωρ μέ περιεκτικότητα στε
ρεών συστατικών είς άναλογίαν 1: 105 έως 1: 106 αυξάνει τήν θνη
σιμότητα τών μαλακοστράκων τής οικογένειας καλανιόών (κωπηπόδων) κατά 5-8 φοράς. Τά κωπήποδα άποτελοϋν έναν σημαντικόν
κρίκον είς τήν τροφικήν ίίλυαον, ή οποία αρχίζει άπό τό φυτο
πλαγκτόν καί καταλήγει είς τούς ίχθεΐς. Έξ άλλον έρευνα τον Βιο
λογικού Σταθμού τής νήσον Helglanand κατέόειξεν ότι ή ερυθρά
ιλύς είς πυκνότητα 0,5 γρμ. άνά λίτρον ασκεί δυσμενή επίδρασιν
επί τής άναπτύξεως τών θαλασσίων φυτών. ’Άλλη έρευνα άναφερομένη είς τήν άνάπτνξιν εμβρύων ρέγγας, είς άραίωσιν ερυθρός
ίλύος περιεχονσης περί τά 50% στερεά συστατικά είς άναλογίαν 1:
10, άπέδειξεν ότι ή θνησιμότης τών εμβρύων άνέρχεται τίς
49,5-72,3%. Παραλλήλως, έχει άνακοινωθεί ότι ή ερυθρά ιλύς εί
ναι επιβλαβής είς τάς γαρίδας καί είς τά φύκη, είς τά ψάρια καί τά
μύδια.
Είς δείγματα άποθέσεως έρνθράς ίλύος, προερχομένης άπό εν
έργοστάσιον αλουμινίου παρά τήν Μασσαλίαν (σ.σ. στό Casis), ληφθέντα άπό βάθος 1.200 μέτρων, όπου τό πάχος τής ίλύος έχει
φθάσει τά 12 εκατοστά, δέν άνευρέθησαν ζώντες οργανισμοί, ενώ
άντιθέτως είς βάθος 1.800 μέτρων, όπου τό πάχος τής ίλύος ήτο
έλάχιστον, σννεχίζετο ή βενθική ζωή»23
«.„_ Έν συμπεράσματι τά διερεννηθέντα ευρωπαϊκά έργοστάσια
παραγωγής άλουμίνας, πλήν ένός ευρισκομένου παρά τόν Ρήνον είς
τό Ludwichshafen διαθέτουν τήν ερυθρόν ιλνν των είς τήν θάλασ
σαν. Έκ τούτων δύο ευρισκόμενα είς τόν κόλπον τής Βενετίας, ό
όποιος είναι έξαιρετικώς άλλοιωμένος, έχουν προκαλέαει τήν έπέμβααιν τού Συμβουλίου τής Ευρώπης, τό όποιον εζήτησε τήν διεξα
γωγήν έρεύνης έπί τής ένδεχομένης άπειλής τού θαλασσίου περι
βάλλοντος έκ τής ερυθρός ίλύος.
Είς μίαν άλλην περίπτωσιν καθ’ ήν έγένετο δοκιμαστική άπόρριψις έρνθράς ίλύος γερμανικού έργοστασίου άλουμίνας είς τήν Βό
ρειον Θάλασσαν, αϋτη τελικώς άπεκλείσθη λόγω τών ζημιών τάς
οποίας προκάλεσε συνεπεία τής άπουσίας θαλασσίων ρευμάτων καί
τών μικρών βαθών»2*.
Καί συνεχίζει:

«... Κατόπιν τών ανωτέρω θεωροϋμεν ότι ένδείκνυται ή διάθεσις
τής έρνθράς ίλύος διά τής έφαρμογής τής ολικής δεσμεύσεως τών
υγρών καί στερεών άποβλήτων διά τής δημιουργίας τεχνιτής λίμνης
άποθέσεως...» 25.
'Αλλά ένώ ή Πεσινέ άναγνωρίζει εύκρινέστατα πού «ένδείκνυται» νά άπορρίπτεται ή κόκκινη λάσπη, διατηρεί γιά τόν έαυτό της
τό δικαίωμα νά ρίχνει 503.000 τόνους κάθε χρόνο στόν Κορινθιακό
κόλπο.
Κι άκόμα: Τήν ίδια άκριβώς έποχή (1973) πού τά άντίστοιχα άμε48

Σ τό ν χάρτη α υ τό ν (άπόσπασμα 1600 τοϋ Α γγλικού Ν α υ α ρ χ ε ίο υ ) σημειώ 
νο νται οί θ έσ εις τοϋ παλιού (διπλή γραμμή) καί τοϋ νέ ο υ (μονή γραμμή)
άγω γού τή ς Πεσινέ.

ρικάνικα έργοστάσια ύποχρεώνονται νά κατασκευάσουν τεχνητές
λίμνες, ή Πεσινέ ύποβαθμίζει κι εκείνα άκόμα τά στοιχειώδη μέτρα
προστασίας τού περιβάλλοντος, πού ή ίδια είχε πάρει άπό τήν
άρχή τής λειτουργίας της, χωρίς νά έχει γ ι’ αύτό καμιά ούσια
στικά ύποχρέωση.
"Ας παρακολουθήσουυμε όμως τήν Ιστορία τού άγωγού τής Πε
σινέ άπό τήν άρχή. Ή έταιρία κατασκεύασε άρχικά (1965) έναν θα
λάσσιο άγωγό μήκους 13 χιλιομέτρων πού διοχέτευε τήν κόκκινη
λάσπη σέ βάθος 300 μέτρων στόν Κορινθιακό κόλπο.
"Οπως διαβάζουμε σέ μιά σχετική επιστολή τού προϊσταμένου
παραγωγής τής εταιρίας, ό άγωγός δέν έπαψε νά έχει προβλή
ματα:

«... Πράγματι ό άγωγός έσπασε καί δέν επισκευάστηκε! 'Απλώς...
άντικαταστάθηκε έξ ολοκλήρου άπό άλλον. Καί όταν καί ό άλλος
βούλωσε, έγινε τρίτος, πού λειτουργεί πάντοτε»26.
Θά σταθούμε σ' αύτόν τόν «άεί λειτουργούντα» τρίτο άγωγό,
πού κατασκευάστηκε τό 1973. Ένα τμήμα του βρίσκεται στή στε
ριά καί ένα άλλο μήκους 2,5 χιλ. περίπου, όδηγεί τήν κόκκινη λά
σπη στή θάλασσα σέ βάθος 100 τώρα πιά μέτρων. (Ό άγωγός αύτός σημειώνεται στόν χάρτη μέ μονή γραμμή).
’Από τήν άπλή παρατήρηση καί μόνο τού παλιού καί τού νέου
άγωγού μπορούμε νά συμπεράνουμε ότι: ό νέος άγωγός τής Πε
σινέ - κατά 8 περίπου χιλιομ. μικρότερος άπό τόν παλιό - διοχε
τεύει τήν κόκκινη λάσπη τού έργοστασίου σέ ένα ΛΙΓΟΤΕΡΟ πλεο
νεκτικό, άπό άποψη προστασίας τής θάλασσας, σημείο. Τό συμπέ
ρασμα αύτό άποδεικνύει, άλλωστε, καί ή ίδια ή έταιρία. Γιατί άν
πράγματι τό νέο σημείο άπόρριψης είναι έξ ίσου, έστω, πλεονε
κτικό μέ τό παλιό, τότε γιατί άρχικά τό ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕ καί προέκτεινε τόν πρώτο άγωγό της γιά 8 έπί πλέον χιλιόμετρα;
Γνωρίζουμε πόσο δαπανηρός είναι ό ύποβρύχιος περίπατος
ένός άγωγού.
Γνωρίζουμε, έπίσης, πότε καί μέ έγκριση τίνος κατασκευάστηκε
ό νέος άγωγός (1973, «ύπουργός» Βιομηχανίας: Χωριατόπουλος).
Γνωρίζουμε άκόμα ότι ή λειτουργία τού νέου άγωγού έπανεγκρίθηκε άπό τό ύπουργεΐο Βιομηχανίας πρόσφατα. ('Υπουργός ό κ.
•Μ. Έβερτ).
Θά θέλαμε νά μάθουμε μέ ποιά στοιχεία τό ύπουργεΐο άγνόησε

- καί άγνοει - τήν ύποθάθμιση αύτή πού σέ τελική άνάλυση άποδεικνύει ή 'ίδια ή έταιρία.
Ήδη άπό τό 1976 ό Χημικός - Μηχανικός κ. Γ. ΚΑΡΛΟΣ είχε
όπευθύνει στήν Πεσινέ μιά σειρά άπό έρωτήματα σχετικά μέ τό
θέμα αύτό, πού έξακολουθοϋν μέχρι σήμερα νά μένουν άναπάντητα. Θά έπαναλάθουμε ένα άτι’ αύτά:

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Ε Π ΙΚ Ο Υ Ρ Ο Σ

«... Είναι όννατόν νά χαραχθή, επί ενός βνθομετρικοϋ χάρτου
τον ’Αγγλικού Ναυαρχείου, ή περιοχή τήν οποίαν θά καλύψει ή
παραχθησομένη. κατά τά 30 πρώτα ετη λειτουργίας τον έργοστασίον σας, ερυθρά Ιλύς, εις τήν όποιαν νά σημειωθούν τά Αναμενό
μενα πάχη τού στρώματος τής ίλύος»;27.

Ρόμπερτ Χάις

★ ★ ★
’Εξετάσαμε τή συμβολή της Πεσινέ στά πλαίσια μιας έξαντλητικής - τουλάχιστον γιά ένα άρθρο - παράθεσης στοιχείων.
Τά έπιχειρήματά μας άπαλλαγμένα άπό κάθε ιδεολογική ή πολι
τική προδιάθεση καί κάθε κατ' άρχήν συνεπαγωγή Πεσινέ = πο
λυεθνικό μονοπώλιο = καταστροφή, άποδεικνύουν τελικά πόσο
δίκιο έχουν δσοι δέχονται κάτι τέτοιο έκ ταυτότητος καί ξεκινούν
έκεϊ άπό δπου μοιραία έμεϊς καταλήξαμε.
Τήν έλλειψη σεβασμού της γιά τό περιβάλλον άποδεικνύει ή ίδια
ή Πεσινέ μέ δσα προσυπογράφει καί μέ όσα καί όπως διοχετεύει.
Τήν χαριστική τιμή τού ήλεκτρικού ρεύματος πού άγοράζει άποδεικνύει ή άντιπρόεδρος καί μέτοχος της, ΕΤΒΑ.
Τήν κάθε άλλο παρά θετική συμβολή της στήν 'Εθνική Οίκονομία
ή 'ίδια πάλι μέ τά σταθερά ύπερκέρδη πού τής άπομυζά.
'Εγγυητής όλης αύτής τής «συμβολής» - καί τότε καί τώρα - τό
ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ 'Ελληνικό Δημόσιο.
Όσο γιά τήν διαφήμιση καί τούς άνθρώπους της: Άποδεικνύεται, μιά άκόμα φορά, τί είναι αύτό πού μάς χωρίζει: Ή ύπερβολή, ή
άνακρίθεια καί τό ψέμμα.
«Όποιος δέν ξέρει τήν άλήθεια είναι βλάκας. "Οποιος όμως τήν
ξέρει καί τήν παρουσιάξει σάν ψέμμα είναι έγκληματίας·.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
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ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ 1899-1980
Γεννημένος τό 1899 στή Λήμνο ό Κ.
Πυρομάγλου άγωνίστηκε άπό νωρίς στήν
πρώτη γραμμή τής Δημοκρατίας:
Μικρασία, διχτατορία Μεταξύ, Κατοχή καί
Χούντα.
Σπούδασε στή Γαλλία, καί μετά άπό ένα
σύντομο διάστημα όπου ύπηρέτησε
καθηγητής στό Πειραματικό Σχολείο τής
’Αθήνας (1934-38), βρέθηκε ξανά στό
Παρίσι έξόριστος τής 4ης Αύγούστου.
Έδώ τόν βρήκε ή κατάληψη τής 'Ελλάδας
άπό τόν Άξονα καί άπό δώ ξεκίνησε γιά νά
έπιστρέψει στόν τόπο του καί ν' άγωνιστεΐ
στά άντάρτικα τμήματα τού Ζέρβα.
Πήρε μέρος σέ πολλές στρατιωτικές
έπιχειρήσεις σάν ύπαρχηγός τού
ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ καί άντιπροσώπευσε τήν

'Οργάνωσή του στίς διαπραγματεύσεις μέ
τόν ΕΛΑΣ καί τήν έξόριστη έλληνική
κυβέρνηση.
Μετά τήν άπελευθέρωση διαχώρισε τή
θέση του άπό τίς Δεξιές πολιτικές
επιλογές τού Ζέρβα καί τό 1958 έκλέχτηκε
βουλευτής Αθήνας, συνεργαζόμενος μέ
τήν ΕΔΑ.
’Εκτός άπ’ τούς προσωπικούς άγώνες του,
ό Πυρομάγλου, μέ σειρά άπό άρθρα καί
βιβλία, κατάθεσε τήν προσωπική του
μαρτυρία γιά όσα έζησε. Άπό τό
δυσεύρετο σήμερα βιβλίο του «Δούρειος
Ίππος»,Αθήνα 1958, άναδημοσιεύουμε
ένα ένδιαφέρον άπόσπασμα (σσ. 272-74)
πού άναφέρεται σέ συνάντησή του μέ τόν
Γ. Παπανδρέου στή Μέση Ανατολή.
'Ο Κομνηνός Πυρομάγλου στά Κονπάχια, Αάχχα
Σούλι τό Σεπτέμβρη τοϋ 1944.

-

ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ:

«Έπρωτοστάτησε γιά νά άναγνωρίστεΐ ή 3Εθνική Αντίσταση...»
«Πάει καί ό Κομνηνός Πυρομάγλου.
Φεύγουν ό ένας μετά τόν άλλον. Ό τό
πος ερημώνεται άπό τούς πρωταγωνιστές
τοϋ μεγάλου δράματος των ετών
1941-44. Πόσοι έχουμε άπομείνει; Λεν
θά τούς μετρήσω. Φοβούμαι ότι όέν ξε
περνούν τά δάχτυλα τής μιάς χειρός. Ό
Πυρομάγλου ήταν άπό τούς πιό γεν
ναίους ".Ελληνες. Βοηθός τοϋ καθηγητή
Περνά στό Παρίσι, καθηγητής καί δια
νοούμενος, έγινε - όταν ή χώρα μας είχε
πατηθεί άπό τούς εχθρούς —πολεμιστής
άντάρτης, όταν άλλοι, πού επάγγελμα
καί άποστολή τοσς ήταν ό πόλεμος, ειδι
κότερα εκείνοι πού είχαν τό θράσος νά
εμφανισθοϋν στίς 21 ’Απριλίου 1967 ώς
σωτήρες τής πατρίδας, ούτε στά βουνά
άνέβηκαν, ούτε στή Μέση ’Ανατολή ήρ-
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θαν νά πολεμήσουν, εκτός άπό έναν,
ούτε έδώ στήν Αθήνα μπήκαν σέ αντι
στασιακές οργανώσεις'ή ομάδες. Ό Π υ
ρομάγλου έγινε ύπαρχηγός τών άνταρτικών δυνάμεων τοϋ ΕΔΕΣ. ’Έλαβε ενεργό
μέρος στήν άνατίναξη τής γέφυρας τοϋ
Γοργοποτάμου. Έξετέλεσε εκεί, όπως
μου έχουν διηγηθεί ό Γούντχαουζ καί ό
παριστάμενος σήμερα εδώ Θεμιστοκλής
Μαρίνος, πού κατέθεσε πρό ολίγου στέ
φανο δάφνης εκ μέρους τής βρετανικής,
στά βουνά, άποστολής, μιά πολύ επικίν
δυνη ειδική πράξη. ’Έλαβε ενεργό μέρος
καί σέ πολλές άλλες έπιχειρήσεις.
Υ πήρξε, εξάλλου, πλάι στόν στρατηγό
Ζέρβα, ό κυρίως πολιτικός νοϋς. Σ υν
δύαζε μέσα τον τόν πατριωτισμό μέ βα
θιά πίστη στή Δημοκρατία. Καί έκανε
ό,τι περισσότερο μπορούσε γιά νά άποτρέψει τίς εμφύλιες συγκρούσεις.
Σέ πρωτογνώρισα, άγαπητέ Κομνηνέ,
στό Κάιρο τόν Αύγουστο τοϋ 1943. Είχες
φτάσει τότε, μέ βρετανικό άεροπλάνο,
άπό τό βουνά, ώς άντιπρόσωπος τοϋ
ΕΔΕΣ, μα ζί μέ τόν Γεώργιο Καρτάλη ώς
άντιπρόσωπο τής ΕΚΚΑ καί τούς Ήλία
Τσιριμώκο, Τζήμα, Κώστα Δ εσπ^τ ύ
πουλο καί Πέτρο Ροϋσο ώς άντιπροσώπους τοϋ ΕΑΜ καί τοϋ ΕΛΑΣ. 'Υπο
γράψαμε τότε μα ζί μέ όλους σας ένα βα
ρυσήμαντο πρωτόκολλο ■ ό Γεώργιος
Εξηντάρης, πού είχε πρόσφατα διαφύγει άπό τήν 'Ελλάδα καί εκπροσωπούσε
τά παλαιά δημοκρατικά κόμματα, καί
εγώ ώς έκπρόσωπος τοϋ Έθνικοϋ Ε νω 
τικού Κόμματος καί τών αντιστασιακών
του ομάδων. Τήν πρωτοβουλία μας συμ
μερίσθηκε ή κυβέρνηση Τσονδεροϋ μέ
θερμή εισήγηση τοϋ Σοφοκλή Βενιζέλου,
τοϋ Βύρωνα Καραπαναγιώτη καί τοϋ
ναυάρχου Πέτρου 'Βούλγαρη. ’Αλλά ή
πρωτοβουλία μας έκείνη έπεσε στό κενό.

Δέν θά εξετάσω έδώ, πώς καί γιατί.
Υποχρεωθήκατε καί οί έξι νά ξαναγυρίσετε άπρακτοι στά βουνά. Ήταν, όπως
είπα έδώ καί λίγες μέρες Αποχαιρετών
τας τόν Μήτσο Παρτσαλίδη, ή πρώτη
χαμένη ευκαιρία γιά τήν Ανατροπή τών
δεινών πού Ακολούθησαν.
Βρεθήκαμε πάλι μαζί, άγαπητέ Κο
μνηνέ, στό συνέδριο τοϋ Λιβάνου τό
Μάιο τοϋ 1944. Βαριά έπεφτε πάνω στό
συνέδριο εκείνο ή σκιά τών έμφύλιων
συγκρούσεων καί ειδικότερα ό ιερός
’ίσκιος τοϋ συνταγματάρχη Ψαρροϋ. Κα
τορθώσαμε όμως όλοι νά πνίξουμε τά
αίσθήματά μας, νά παραμερίσουμε τά
πάθη μας, καί φτάσαμε σέ συμφωνία,
στό «’Εθνικό Συμβόλαιο», όπως τό ονό
μασε ό Γεώργιος Παπανδρέου, πού είχε
προεδρεύσει. ’Από τούς 24 πού ελάβαμε
μέρος στό συνέδριο όέν έχουμε έπιζήσει,
μετά τόν θάνατό σου, παρά μόνο πέντε.
Δέν θά διηγηθώ περισσότερα. Συγχω
ρήστε με, άν ή μνήμη μου γυρίζει συχνά
σέ γεγονότα τής εποχής εκείνης, τής τρα
γικής, Αλλά μεγάλης καί έως τώρα Αδι
καίωτης. Παρ’ όλα όσα συνέβη σαν Από
τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1944, δηλαδή πριν
φθάσω στήν Πελοπόννησο στίς 27 Σε
πτεμβρίου, καί κυρίως άπό τίς Αρχές Δ ε
κεμβρίου τοϋ ’ίδιου έτους ως τό 1949, δέν
πρέπει ή εποχή έκείνη, τραγική Αλλά καί
πολύ μεγάλη στήν ιστορία τής Ελλάδος,
νά μείνει Αδικαίωτη. Εσύ, Αγαπητέ Κο
μνηνέ, έπρωτοστάτησες τά τελευταία
χρόνια στήν διακήρυξη τής Ανάγκης νά
τιμηθεί καί νά άναγνωρισθεί ή Εθνική
Αντίσταση τών ετών 1941-44 ώς καθο
λικό ιστορικό γεγονός. Ή ταν ή τελευ- \
ταία μεγάλη υπηρεσία σου στήν πατρίδα.
Υ πήρξες γενναίος καί γενναιόφρων. Οί
Αληθινά γενναίοι είναι γενναιόφρονες.
Χαΐρε, άγαπητέ φίλε».

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ:
ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ

Ή σνζήτησίς μον μέ τόν Γ. Παπανόρέον
Την τελευταίαν, πρό τής άναχωρήσεώς
μου διά τό βουνό, Κυριακήν, έκλήθην
μετά τού κ. Στ. Μεταξά, εις γεύμα παρά
τώ κ. Πρωθυπουργό). Μεταξύ τδ>ν άλ
λων, έπρόκειτο νά συζητήσωμεν καί περί
τής ένισχύσεως τών εθνικών ομάδων,
διότι παρά τήν συμφωνίαν μας, ή απο
στολή υλικών επαυσεν άπό τήν επαύριον
τού Λιβάνου. Τό γεγονός τούτο, ή ιδρυσις εις τό Γενικόν Έπιτελειον Στρατού
γραφείου τών έν Έλλάδι δυνάμεων, ή
παντοιοτρόπως έκδηλωθεισα αντιπάθεια
πρός τάς έθνικάς ομάδας, αμέσως μετά
τόν σχηματισμόν τής κυβερνήσεως, ήσαν
τά θετικά δείγματα μιας νέας γραμμής,
τήν όποιαν ό κ. πρωθυπουργός έχάρασσεν, ύπό τήν επήρειαν τού κ. Βεντήρη.
Ή κατ’ ιδίαν, μετά τό γεύμα, συζήτησίς μου μέ τόν πρωθυπουργόν κ. Παπανδρέου, διήρκησεν επί μίαν περίπου
ώραν. Παραθέτω τά κυριώτερα σημεία,
τά όποια καί θά μάς δώσουν άνάγλυφον
τήν προοπτικήν τού πρωθυπουργού. Είς
ολας τά άλλας μας συναντήσεις ό κ. Παπανδρέου ήτο ευπροσήγορος, ήρεμος καί
μειλίχιος. Κατά τάς συζητήσεις μας είχε
πάντοτε μίαν ερευνητικήν διάθεσιν καί
μίαν καλήν θέλησιν νά άντιληφθή, νά
έμβαθύνη είς δλα τά ζητήματα καί νά τά
λύση μέ τό πνεύμα τής άπαιτουμένης άρμονίας. Τήν φοράν αυτήν διεπίστωσα
μίαν άπόστασιν, τήν όποιαν ό κ. πρωθυ
πουργός έκράτησε άπέναντί μου άπό τής
πρώτης στιγμής. Ή στάσις του άποφασιστική καί άποφθεγματική. Μού έδωσε
τήν έντύπωσιν ανθρώπου ό όποιος
έβλεπε τήν Ελλάδα ώς μίαν ύπόθεσιν
καθαρά ίδικήν του, ώς μίαν ύπόθεσιν
τήν όποίαν αυτός μόνος θά διαμορφώση
καί θά όλοκληρώση, διότι ούτως έταξεν
ή Μοίρα. Περιέργως πως, ένεθυμήθην
τόν στρατηγόν Ζέρβαν, ό όποιος συχνά
έλεγεν είς τούς φίλους καί συμπολεμιστάς του: «Πίστις είς τόν άρχηγόν».

καί άν άκόμη θελήση νά άθετήση τάς
υποσχέσεις του, νά μή δύναται νά τό
κάμη. Καί έχων ύπ’ όψιν μου τήν ψυχο
λογία καί τήν νοοτροπίαν τών πληθυ
σμών τής υπαίθρου, υπέδειξα είς τόν κ.
πρωθυπουργόν διαφόρους τρόπους όργανώσεως καί προπαγάνδας.
- Μέ όλα αυτά θά άσχοληθώ καί έχω
ήδη δώσει οδηγίας είς ’Αθήνας. Συνεπώς
δέν έχετε άνάγκην νά έπεκταθήτε πέραν
τής περιοχής σας. Εκείνο τό όποιον, κύ
ριε Πυρομάγλου, θέλω νά σάς έρωτήσω
καί σάς παρακαλώ νά μέ άπαντήσητε
άπεριφράστως καί είλικρινώς είναι
τούτο: Ε ί σ θ ε ε ί ς θ έ σ ι ν ν ά δ ι α 
λύσετε τόν ΕΛΑΣ;
- Θά σάς άπαντήσω άμέσως, κύριε
Πρόεδρε. Προηγουμένως όμως θά ήθελα
νά σάς ύπομνήσω ötl ή άρχική μας συμ
φωνία περί αύξήσεως τής δυνάμεώς μας
είς 25.000 άνδρας δέν έτηρήθη. 'Ως πλη
ροφορούμαι, ό άνεφοδιασμός τών εθνι
κών ομάδων έχει άνασταλή. Τό άξιόμαχον τών εθνικών ομάδων διεπιστώθη
άπό τάς επιχειρήσεις τής 5ης ’Ιουλίου
εναντίον τών Γερμανών είς Πρέβεζαν.
’Αλλά, διατί δέν πρέπει νά μελετήσωμεν,
καί σήμερον άκόμη, τήν πρότασιν πού
έκάμαμεν είς τόν Λίβανον, περί δη
μιουργίας έθνικού στρατού καί ισορρο
πίας δυνάμεων, ώστε νά άποφευχθή ό
εμφύλιος πόλεμος, τόν όποιον άπεχθάνεται ό ελληνικός λαός; Καί διατί τάς εύθύνας τού εμφυλίου πολέμου νά τάς
άναλάβη ό ΕΔΕΣ καί όχι ή Κυβέρνησις,
ή όποια θά έχη τό κύρος άπέναντί τού
ελληνικού λαού; Τί κάνουν οί άξιωματικοί, οί όποιοι παραμένουν άχρησιμοποίητοι εδώ; Διατί νά μήν δημιουργηθή
εθνικός στρατός δι’ επί τόπου έπιστρατεύσεως;
- Τότε, τόν Ε Λ Α Σ , θ ά τ ό ν δ ι α λ ύ σ ω μέ τ ο ύ ς " Α γ γ λ ο υ ς , είπεν
άποφασιστικά ό κ. Πρόεδρος.
- Πρό ή μετά τήν άπελευθέρωσιν, κύ
Άνέφερα είς τόν κ. Παπανδρέου, ότι
ριε Πρόεδρε;
ήτο ή καταλληλοτέρα εύκαιρία, μέ τήν
- Μετά τήν άπελευθέρωσιν.
είσοδον τού ΕΑΜ είς τήν κυβέρνησιν —
- Μά τότε, κύριε Πρόεδρε, δέν θά εί
έπίστευα πάντοτε ότι θά λάβη μέρος - νά
ναι ζήτημα πλέον Στρατηγείου Μέσης
σημειωθή μία έντατική πολιτική κίνησις
’Ανατολής, άλλά συμμαχικόν. Καί ενδέ
εκ μέρους όλων τών πολιτικών κομμά χεται νά είναι άφορμή διεθνών περιπλο
των, είς τρόπον ώστε νά άνακτήσουν
κών.
ταύτα όλον τό άπολεσθέν έδαφος καί τήν
- "Οχι, όχι, έχετε εμπιστοσύνην είς
επαύριον τής άπελευθερώσεως νά έμφαεμέ...
νισθοΰν μέ κάποιαν ώργανωμένην δύναΈγκαταλείπων τήν κατοικίαν τού κ.
μιν. Τό ΕΑΜ, προσέθεσα, ύπέστη μίαν
Προέδρου τής Κυβερνήσεως έβλεπα
ήτταν είς τόν Λίβανον καί πρίν άκόμη
ενώπιον μου τό δίπτυχον τό όποιον συ
συνέλθη καί άναπροσαρμόση τήν τακτι νέλαβα είς τήν έκφρασιν τού πρωθυ
κήν του, νά άναληφθή πρός ολας τάς κα πουργού: ΕΛΑΣ καί ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
τευθύνσεις δραστήρια προσπάθεια, ώστε Μεγαλειώδης όραματισμός...
■
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Οΰτε «μονόπλευρη» πληροφόρηση,
οΰτε «μονόπλευρη» διαφήμιση
Είναι δύσκολο, άν δχι άδύνατο, νά άσχοληθεϊ κανένας σο
βαρά μέ κάτι πού άνήκει άποκλειστικά στή σφαίρα τού γε
λοίου. Φαίνεται,δμως,πώς τό γελοίο έχει πιά άμετάκλητα έγκατασταθει στήν περιοχή τώνπερισσότερων τομέων τής δημόσιας
διοίκησης. Καί αύτό δέν υποδηλώνεται μόνο άπό τίς άπόπειρες
γιά τή θετική άντιμετώπιση όρισμένων προβλημάτων, άλλά καί
άπό τίς ένέργειες έκεϊνες πού άποσκοποϋν στήν πρόληψη ή
άποτροπή έκτάκτων άποτελεσμάτων άπό έντελώς έκτακτα πε
ριστατικά.
Αύτό μόνο άποτελεϊ τήν έξήγηση γιά τήν άνεκδιήγητη στάση
τής ΕΡΤ καί τών πολιτικών γι’ αυτήν ύπευθύνων στό αίτημα
τής «Αύγής» νά διαφημιστεί τηλεοπτικά μετά τό λόκ άουτ πού
κήρυξαν οΕ ιδιοκτήτες τού ήμερήσιου άθηνάίκού Τύπου.
Σύμφωνα μέ τίς ύπάρχουσες πληροφορίες, ή διεύθυνση τής
«Αύγής» ζήτησε άπό τήν ΕΡΤ να μεταδώσει διαφημιστικό
πρόγραμμα. Ή άπάντηση πού έλαβε άπό τό άρμόδιο ύπουργείο ήταν: «Τό διαφημιστικό σλόγκαν τής “Αύγής” δέν μπορεί
νά μεταδοθεί, γιατί τό 'Υπουργικό Συμβούλιο έχει άποφασίσει
τήν άπαγόρευση όλων τών διαφημίσεων πού προβάλλουν τόν
ήμερήσιο άθηναϊκό Τύπο» !
Τί νά πρωτοθαυμάσει κανένας σ’ αύτή τήν άπάντηση; Τήν
κυνικότητα ή τήν ύποκρισία; Είναι τόσο διάφανη ή πρόθεση
τού νέου αύτού «μέτρου», είναι τόσο συγκεριμένοι αύτοί πού
έξυπηρετούνται καί αύτοί πού «ρίχνονται», ώστε κάθε προσ
πάθεια έπεξήγησης είναι έντελώς άνούσια. ’Αλλά, γιατί νά
άνησυχούμε, άφού, μόλις λήξει τό λόκ άουτ, κάποιο άλλο νέο
«μέτρο» ή κυβερνητική άπόφαση θά έμφανιστεί γιά νά ξαναέλ
θουν τά πράγματα στή θέση τους - πράγμα πού σημαίνει δτι
όρισμένοι ίσοι θά είναι ξανά πιό ίσοι άπό τούς άλλους; ’Άλλω
στε, δέν πρέπει νά ξεχνάμε πώς ένα άπό τά «μέτρα» γιά τήν
άποτροπή τής «μονόπλευρης» πληροφόρησης είναι καί ή άπα
γόρευση τής «μονόπλευρης» διαφήμισης!

Ελευθερία τής έκφρασης
Σύρθηκαν στό έδώλιο οί υπεύ
θυνοι τών έκδόσεων «Εξάντας»,
Μαγδαληνή Κοτζιά καί Βασίλης
Καλλιπολίτης καί ό έκδότης τού
ΑΜΦΙ Λουκάς Θεοδωρακόπουλος. Οί πρώτοι γιατί έξέδωσαν τό
κλασικό πιά έργο «Φιλοσοφία
μέσα στό Μπουντουάρ» τού
Μαρκησίου Ντέ Σάντ καί ό δεύ
τερος γιατί έδωσε τήν ευκαιρία
στόν Έλληνοαμερικάνο ποιητή
Σπάνια νά δημοσιεύσει ένα
ποίημά του πού σέ έναν στίχο του
περιγράφει μέ έναν κοινό, καθη
μερινό τρόπο, τό άνδρικό γεννητικό μόριο. Ούτε στή Βικτωριανή
’Αγγλία - ή πιό κοντά σέ τόπο
καί χρόνο - ούτε στήν Μεταξική
Ελλάδα, δέν υπήρχε κώδικας
ηθικής τέτοιας υποκριτικής «αύστηρότητας».
Ή δικαιοσύνη,σέ μιά δημοκρα
τική κοινωνία, άπονέμεται μέ
τρόπο άνεκτό καί άποτελεσματικό, δταν έκφράζει τήν «κρα
τούσα» άντίληψη γιά τό δίκαιο
καί τό ήθικό.
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Μιά πραγματική δειγματολη
ψία άπό δ,τι καλύτερο διαθέτει
αυτός ό τόπος στόν πνευματικό
καί καλλιτεχνικό τομέα άποτελοϋν οί μάρτυρες ύπεράσπισης
τών κατηγορουμένων, γεγονός
πού θά πρέπει νά προβληματίσει
όσους διαμορφώνουν τήν πολι
τική τών χώρων άπό δπου έκπορεύονται αύτού τού είδους οί
διώξεις.
Είναι δυνατόν δλοι αύτοί - καί
δέν άναφέρουμαι όνόματα, γιατί
είναι περιττό - νά έχουν στρατευθεϊ στήν υπόθεση τής διάδο
σης τής πορνογραφίας; Κι άν δχι,
τότε τί πνεύμα έκπροσωπούν,
ποιας άντίληψης, γιά τήν κοινω
νική μας όργάνωση, είναι φορείς,
δσοι έπιμένουν στήν εισαγωγή ίεροεξεταστικών νοοτροπιών καί
μεθόδων στήν Ελλάδα τού 1980;
’Εκτός άν πρόκειται άπλώς γιά
έλλειψη σοβαρότητας. ’Αλλά
αύτό, νομίζουμε, δτι είναι έξ ίσου
βαρύ.

• Φαιαδέρων - ένα μικρό
πήλινο ειδώλιο - παιγν£δι(;) πού
βρέθηκε στήν Κύπρο - ένα
περιοδικό πού έκδίδουν φοιτητές
τής φιλοσοφικής σχολής
Θεσσαλονίκης. Μέσα στό κλίμα
τής πόλης τους, άλλά καί μέ μιά
σαφέστατη υπέρβασή του, μάς
ξάφνιασε μέ τήν άνανεωτική
φρεσκάδα πού τό διακρίνει. Ό
Παντελής Βουτουρής γράφει γιά
τόν σχετικισμό τής κριτικής καί
τόν καθηγητή ’Α πόστολο Σαχίνη.
Μέ τή μέθοδο τής «αύτσψίας»,
άφήνει τά κείμενα νά μιλήσουν
άπό μόνα τους- μιά ιδιαίτερα
άξιόλογη άπόπειρα «κριτικής»
τής κριτικής καί τών ιδεών πού
αύτή, στήν προκειμένη
περίπτωση, ύποστηρίζει. Ό
Κλήμης Στακτόπουλος
περιγράφει μέ τρόπο γοητευτικό
δσο καί ούσιαστικό τό «πώς
διασκεδάζουν οί γραικοί», ένα
κείμενο πού άξίζει νά διαβαστεί
καί σάν είδος άντιμετώπισης,
άλλά καί γιά τή γραφή
του. Ό Χρήστος Μωραίτης
γράφει γιά τή συμμετοχή τον
κοινού, στή διαμόρφωση τής
έννοιας «λαϊκό θέατρο», δ
Μανόλης Μαραγκούλης γιά μιά
διαφορετική στιγμή στήν ποίηση
τοϋ N. Α. Ασλάνογλον. Περί
βίου καί πολιτείας τών φοιτητών
περιγράφει δ Βασίλης
Άναστασιάδης καί δ Σπύρος
Άλευρόπουλος άφηγεϊται. Μέ
ποίηση τών Ά ρη ’Αλκαίου,
Κώστα Παπαδακάκη καί
Θανάση Δασκαλάκη τελειώνει τό
τχ. 2 τού τόσο έλκυστικού αύτού
περιοδικού πού άξίζει νά
διαβαστεί καί ή έμπειρία του νά
άξιοποιηθεΐ.
• Τό Πρώτο Διεθνές
Φεστιβάλ τών Ποιητών πού
όργάνωσε πέρσι τόν ’Ιούνιο τό
«θέατρο Μπήτ ’72» κι ό Δήμος
τής Ρώμης, άφού μνημειώθηκεσέ
έναν πολύ ένδιαφέροντα τόμο,
έγινε καί φίλμ. Σκηνοθέτης του
είναι δ Άντρέα Άντερμαν,
πρωταγωνιστές οί ποιητές, οι
νέοι καί ή άγρια παραλία τής
Όστιας. Ό Άλμπέρτο Μοράβια,
στήν κινηματογραφική του
στήλη, στό «Έσπρέσσο» τής
15.6.1980, θυμάται τήν περισινή
γιορτή καί άναλύει τό φίλμ:
«... Αύτό πού μάς έντυπωσίασε
στήν εκδήλωση τού
Καστελπορτσιάνο ήταν τό
άπολύτως ένιαϊο στύλ πού
έπετεύχθη μέ τήν σύγκλιση δλων
τών τάσεων, μέ παράλληλο
άνταγωνισμό μεταξύ τους, στήν
δημιουργία ένός πειστικού
πλαισίου. Πώς όρίζουμε αύτό τό
στύλ; Ά ς τό πούμε
μπεκετικό-φουτουριστικό.

Μπεκετικό άπό άποψη
θεωρησιακή - τού άπελπισμοΰ.
Φουτουριστικό άπό άποψη
ζωτική-σαματατζίδικη (...)
’Ανάμεσα στούς ξένους ποιητές
ήσαν φημισμένες
προσωπικότητες, δπως
Γεφτουσένκο, Γκίνσμπεργκ,
Κόρσο, Λέ Ρόυ Τζώνς, Φρήντ,
Κουρσιάλι, Γκόρπας, Τζιόρνο,
Μπάροουζ...».
Ό ποιητής Θωμάς ΓκόρπΛς,
πού τόσο τιμητικά άναφέρει ό
συγγραφέας τών «’Αδιάφορων»,
είχε έκπροσωπήσει τήν Ελλάδα,
σάν μπήτ, στό φεστιβάλ δπου
άντιπροσωπεύτηκαν δλες οί
τάσεις τής πρωτοποριακής
ποίησης τής άμφισβήτησης μέ 70
ποιητές άπό 10 χώρες, τών
χρόνων 1954-1968.
Είναι ή πρώτη φορά πού μιά
έκδήλωση λογοτεχνίας σ’ άνοιχτό
χώρο περνάει στόν
κινηματογράφο. Τό φίλμ τού
Άντερμαν έτοιμάζεται νά κάνει
τό γύρο τού κόσμου.
• Κυκλοφόρησε στά γερμανικά
βιβλίο μέ τίτλο «Εύρωπαϊκά
Συνδικάτα», δπου περιέχονται
ειδικές μελέτες γιά τά έργατικά
κινήματα στήν Ελλάδα,
Τουρκία, Πορτογαλία, ’Ελβετία
καί Αύστρία. Τό άρθρο γιά τό
Ελληνικό ’Εργατικό Κίνημα
γράφτηκε άπό τό Σταύρο Καΐκη.
• Ή «Ένωση Ποντίων
Μελισσίων Αττικής» θεμελίωσε,
στίς 18.5.80 στά Μελίσσια, τήν
Πνευματική Στέγη της.
Παρακαλεί δσους θέλουν νά
συνδράμουν οικονομικά στήν
άνέγερση αύτού τού έργου νά
στείλουν στό δνομα τής
«Ένωσης» (Π. Τσαλδάρη 13,
Μελίσσια, κ. Δ. Τομπουλίδη,
τηλ. 80.44.368) ταχυδρομική ή
τραπεζική έπιταγή.

• Ό καθηγητής τής Σορβόνης
Έτιάμπλ κατόρθωσε,
πραγματικά, νά άναδημιουργήσει
στήν περιγραφή τού άληθινά
έμπνευστικού εικονιστικοί
ύλικού του. Ή Κίνα καί ό
έρωτας, όπως μάς παραδίδεται
στήν τέχνη: ή είκόνα
συνδυασμένη μέ τήν ποίηση καί
τή φιλοσοφία. ’Έτσι, έρωτας καί
έρωτισμός άναδεικνύονται σέ
άξια άνάλογη καί ισόρροπη πρός
τή φυσική άρμονία τού κόσμου,
δπου ή έβραϊκή καί χριστιανική
άντίληψη γιά τόν έρωτα, ώς
άμαρτία, άπουσιάζει τελείως.
Εξαιρετική ή προσπάθεια καί ή
φροντίδα μέ τήν όποια
έπιμελεϊται ή «Διαχρονική» τίς
έκδόσεις της στή σειρά «Ό
'έρωτας στήν τέχνη».

• Ό Μορφωτικός Σύλλογος
Τροιζηνίων «Ποσειδώνας»
άναπτύσσει πλουσιότατη δράση.
Διοργανώνει διαλέξεις καί
συζητήσεις μέ θέματα
γενικότερου ένδιαφέροντος,
προωθεί έξωραϊστικές
πρωτοβουλίες καί άπό τίς 18
’Ιουλίου μιάν όμαδική έκθεση
τεσσάρων ζωγράφων καί
φωτογράφων τής περιοχής
(Βελιώτης, Σκαρλάτου,
Διαλυνάς, Παπούλια).
’Εκτός άπό τούς ντόπιους, κι
δσοι ’Αθηναίοι
θά έπισκεφτοϋν τό όμορφο νησί,
άς περάσουν τό βράδυ άπό τήν
αίθουσα τού Πνευματικού
Κέντρου «Ό Δημοσθένης»!
• Πραγματικό ένδιαφέρον
καί δείγμα γενναιόδωρης
φιλοπονίας δείχνουν τά

Πώς μιά άγροτική άποθήκη γίνεται έργοστάσιο
Μετά τήν καταστροφή τής
’Ελευσίνας άπό τίς βιομηχανίες,
τής ’Ακρόπολης άπό τά αύτοκίνητα, τής Πύλου άπό τό πετρέ
λαιο, έρχεται τώρα ή σειρά τής
Έπιδαύρου: Δέν θέλετε νά τό πι
στέψετε; ’Ιδού ή ιστορία!
Τό 1972, κάποιος κ. Α. Ξ. ζή
τησε άδεια γιά τό χτίσιμο άποθήκης στό χωράφι του, πού βρίσκε
ται στήν έθνική όδό ΛυγουριόΈπίδαυρος καί σέ άπόσταση ένός
χιλιομέτρου περίπου άπό τό θέα
τρο, σχεδόν μέσα στήν άρχαιολο-

δλες οί κρατικές ύπηρεσίες λει
τουργούν άγνοώντας ή μιά τήν
άλλη, δλα είναι πιθανά. "Ερχεται
λοιπόν τό Υπουργείο Βιομηχα
νίας και δχι μόνο έγκρίνει τή λει
τουργία τής έπιχείρησης, άλλά
έπιτρέπει κιόλας τήν επέκτασή
της! Καί άς ύπήρχε ή προηγού
μενη άπόφαση γιά κατεδάφιση,
καί άς ύπήρχε άπόφαση τού
ΥΠΠΕ πού έλεγε καθαρά καί
ξάστερα πώς οί κατασκευές είναι
αύθαίρετες καί δέν μπορούν νά
μετατραποΰν σέ βιομηχανία γιά
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Κοινοβουλευτικά Χρονικά,

• Ή φωτογραφία πού
βλέπετε δέν είναι τρίκ, δπως θά
νόμιζε κανείς. Πρόκειται γιά
πραγματική οίκοδομή τριγωνικής
κάτοψης πού βρίσκεται στήν
Έδεσσα. Φυσικά, τό ιδιόρρυθμο
σχήμα της δέν είναι τό μοναδικό
άρχιτεκτονικό παράδοξο στή
χώρα μας!
Ή Λέσχη Φωτογραφίας καί

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
πρόσφερε στό ΤΕΕ - Τμήμα
Κεντρικής Μακεδονίας, τή
φωτογραφία αύτή πού είκόνισε
τό έξώφυλλο τού περιοδικού
«τεχνική ένημέρωση», τχ· 17,
Μάρτιος-’Απρίλιος 1980.
Είναι καιρός ν’ άρχίσει μιά
έξόρμηση φωτογράφησης
άνάλογων κτιρίων. Εμείς στό
ΑΝΤΙ περιμένουμε τήν
προσφορά τών άναγνωστών μας
στήν άποθανάτιση τής
νεοελληνικής επινοητικότητας (!)
καί άρχιτεκτονικής
κακογουστιάς. Δέν είναι δά καί
τόσο δύσκολο!

μηνιαία τεκμηριωτική έκδοση γιά
τίς έργασίες τής Βουλής πού ή
σύνταξή τους καί ή δλη
έπιμέλεια δφείλεται στόν Γιώργο
Α. Παναγιώτου. Στό έντυπο
αύτό, μέ συντομία, άπεικονίζεται
ή δραστηριότητα τής Βουλής.
"Ετσι, άνατρέχοντας σ’ αύτό,
μπορούμε πάντα νά έντοπίσουμε
τά θέματα πού άπασχολούν τίς
συνεδριάσεις τού Κοινοβουλίου:
τά νέα νομοσχέδια, τίς
έπερωτήσεις καί έρωτήσεις καί
τήν έν γένει δραστηριότητα τής
έλληνικης Βουλής.
"Οσοι ένδιαφέρονται, μπορούν
νά γραφτούν συνδρομητές στά
«Κοινοβουλευτικά Χρονικά»,
Γιώργος Α. Παναγιώτου,
Ζαχαρίτσα 41-43, ’Αθήνα 401.
Ή συνδρομή γιά 10 τεύχη, δσα
δηλαδή άντιστοιχούν σέ κάθε
χρόνο, είναι 600 δρχ.

• Στό τχ. 155 δημοσιεύσαμε
τά βιβλία πού πουλήθηκαν
περισσότερο κατά τή διάρκεια
τής 3ης Γιορτής Βιβλίου στό
"Αλσος Κηφισιάς, άπό 13-29
’Ιουνίου, δπως μάς δόθηκαν άπό
τούς ίδιους τού εκδότες. Μέ μιά
διαφορά: Μπλεχτήκε κάπως ή
άλφαβητική σειρά, καθώς καί ή
άριθμηση. Στήν σ. 49, στ. 1,
παρεμβάλλονται οί άριθμοί
47-51 πού θά πρέπει νά
διαβαστούν μετά τόν άρ.46 τής
στ. 2. Στή συνέχεια, ή άρίθμηση
είναι λανθασμένη. Θά έπρεπε,
δηλαδή, νά συνεχίζει μέ τόν
άριθμό 52. Μπεργαδής (καί δχι
47) έως τό τέλος, δποτε θά
κατέληγε στό συνολικό άριθμό
τών 84 έκδοτών-έκθετών (καί όχι
79).

γική περιοχή. Μέχρι τό Λυγουριό, ή περιοχή είναι άπαγορευμένη γιά τίς βιομηχανίες. Δυό
φορές τό Υπουργείο Πολιτισμού
καί ’Επιστημών άρνήθηκε νά δώ
σει τήν έγκρισή του γιά τήν οικο
δομή. ’Αλλά, ή έπιμονή τού κ. Α.
Ξ. καί ποιός ξέρει ποιων άλλων
συμφερόντων πίσω άπ’ αύτόν,
καταφέρνει, τελικά, ν’ άποσπάσει
μιά άδεια γιά τήν άνέγερση μιας
Αγροτικής Αποθήκης, δπως φαί
νεται άπό έγγραφο τού Γραφείου
Πολεοδομίας τής Νομαρχίας
Άργολίδος (άρ. πρωτ. 03825 /
75).
Ή άγροτική άποθήκη μετατρέπεται σύντομα σέ έργαστήριο κεραμεικής μέ πρόσβαση στήν
έθνική όδό, μέ διαμόρφωση χώ
ρου γιά τή στάθμευση τουριστι
κών πούλμαν, δηλαδή σέ μιά έπικερδέστατη, άν δχι χρυσοφόρα,
έπιχείρηση.
Μετά άπό διαμαρτυρίες τών
κατοίκων τής περιοχής καί
έρευνα πού έγινε, διατάχτηκε ή
κατεδάφιση τών «καθ’ ύπέρβασιν» κτισμάτων «έντός δέκα ήμε
ρων άπό λήψεως» κλπ., μέ έγ
γραφο τής Διευθύνσεως Τεχνικής
Υπηρεσίας τής Νομαρχίας Άργολίδος(άρ.Πρωτ. 6507/25.8.77).
"Ομως, σ’ αύτήν τήν χώρα τών
θαυμάτων, δπου φαίνεται δτι

τούς παρακάτω λόγους:
«1, ΟΙ παραπάνω αύθαίρετες
κατασκευές είναι έπί τής τουρι
στικής δημοσίας όδοΰ, πού όδηγεί άπό τό Λυγουριό στόν άρχαιολογικό χώρο τού 'Ιερού τού
’Ασκληπιού.
2. Ή άνωτέρω περιοχή άποτελεί τόν άμεσο περίγυρο τού άρχαιολογικού χώρου τής Έπιδαύ
ρου καί, συνεπώς, ή δημιουργία
βιομηχανιών, πού είναι βέβαιο
δτι θά πολλαπλασιαστοΰν, έάν
έγκριθεί ή άνωτέρω νομιμο
ποίηση, θά παραβλάψει έμμεσα
τόν εύρύτερο άρχαιολογικό
χώρο».
’Εμείς λέμε δτι βλάπτει ήδη
άμεσα. ’Αλλά θέτουμε άκόμα τά
έρωτήματα:
Γιατί δέν έφαρμόστηκε ή άπό
φαση γιά καταδέφιση; Πώς λει
τουργεί τό έργοστάσιο μέχρι σή
μερα καί μέ τήν κάλυψη ποιού;
Πώς άνέχεται τό Υπουργείο Πο
λιτισμού νά άγνοοΰνται οί ύπη
ρεσίες του τόσο κατάφωρα άπό
τό Υπουργείο Βιομηχανίας; Καί
τό πιό ούσιαστικό: Θά έπιτρέψει
τό ΥΠΠΕ τήν μετατροπή καί τής
’Επίδαυρου
σέ βιομηχανική
ζώνη; Γιατί κακής άρχής γενομένης...
Κ . Σαίν Μαρτέν

Κάθε Κυριακή
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Περικλής, ο ηγεμόνας τής Τύρου
τής Άννυς Θ. Κολτσιδοττούλου
Τό Ήρώόειο, μοιάζει φέτος σάν νά βάθυνε. Ή ορχήστρα του
σά νά ’παθε καθίζηση. Τό προσκήνιό του σά νά ερειπώθηκε. Ή
σκηνή του σά νά «φούσκωσε». "Ολα «έκεϊ κάτω», φαντάζουν
μικρά, άσήμαντα, άόιάφορα, άλλωτινά, ύποφωτισμένα, φαντά
ζουν ξαφνικά «ρωμαιο-πομπηϊανά» άπομεινάρια, πού περιμέ
νουν, όπου νά ’ναι, νά θαφτούν ξανά κάτω άπ’ τό βάρος τών
μισαόειανών μαρμάρινων κερκίδων, μέ τά πλαστικά θλιβερά
τους μαξιλαράκια.
Μέσα σέ θεατρικές έπαναλήψεις καί μουσικές... διαλείψεις, ή
παράσταση τού «Περικλή, ήγεμόνα τής Τύρου», φάνταζε άπό
μακριά θεατρικό «γεγονός». Ή
πανελλήνια πρώτη τού έργου
ύποσχόταν, τουλάχιστον, κατά
μεστο θέατρο. Τίποτα άπ’ όλα
αυτά δέν έγινε. Χαμηλώνοντας τά
φώτα τής έναρξης, έκρυψαν ένα
μαρασμένο μισαδειανό κοΐλον,
άπ’ όπου άπουσίαζαν οί ποδοσφαιρόφιλοι, οί πληροφορημένοι,
οί έπιφυλακτικοί καί οί τουρί
στες.
Τό «Προσκήνιο» τοϋ Άλέξη
Σολομού έκανε μιά καλή έπιλογή
έργου. Πρόσφορο τόσο γιά τόν
χώρο καί τόν τόπο, δσο καί γιά
τό χρόνο. Ήταν όμως έξω άπό
όλα. Κι άπό τόν χώρο κι άπ’ τόν
τόπο, κι άπ’ τό χρόνο. Πολύ φυ
σικό, όταν ένα ελισαβετιανό (καί
μάλιστα σαιξπηρικό) παραμύθι ή
θεατρικό άφήγημα, παρουσιαστεί
τόσο στεγνό καί τόσο στερημένο
άπό φαντασία καί θεατρικό παι
χνίδι. Πολύ φυσικό, όταν ένας
σκηνοθέτης καί συστηματικός με
λετητής τοϋ θεάτρου μέ έργο

πίσω του, υπόσχεται τόσα πολλά
μέ την θεωρητική του θέση καί τά
άποσύρει όλα τόσο ραγδαία μέ τή
σκηνική του κατάθεση.
Τό έργο, ένα άπό έκεϊνα τά
θεατρικά είδη τού μεταιχμίου
«μεσαίωνα-άναγέννησης», μ’ όλο
τό φάσμα τών αντιφάσεων τής
έποχής του περασμένο στόν άδύνατο σκελετό του: φεουδαρχικές
καί
καπιταλιστικές
σχέσεις
παραγωγής, δεσποτισμός καί
κοινοβουλευτισμός, θρησκευτική
εξάρτηση καί άθεϊκός ίντιβιντουαλισμός, πουριτανισμός καί
διαφθορά, τυχοδιωκτισμός καί
ρεαλισμός, όλα δίπλα-δίπλα, αυ
τόνομα καί εξαρτημένα. 'Οριζόν
τια, διαδοχική διάταξη στή
δράση, στήν εξέλιξη, στην άνέλιξη. Ένας άφηγητής-τραγουδιστής-ποιητής, συνδέει τη δράση
μέσα στό χρόνο καί στούς διάφο
ρους τόπους. Φραγμοί «άριστοτελικοί», άνύπαρκτοι. Ό λα άνοιχτά στή φαντασία τού άνθρώπου.
Καμιά δέσμευση. Μυθικά όντα
δίπλα σέ άνθρώπινες υπάρξεις,
παγανιές καί μάγοι δίπλα σέ χρι
στιανικά ήθη. Πραγματικό δίπλα

σέ φανταστικό, άλληγορικό δίπλα
σέ πεζό. Σκηνές μετέωρες, σκηνές
προσγειωμένες, άλλες πεζές κι
άλλες έμπνευσμένες. Μιά παρέ
λαση πού ζητούσε, ίσως, κάρα
γιά νά κυλάνε στό ρυθμό τών
προσταγών της. Ό συγγραφέας,
ζητάει άπ’ τό κοινό άδιάκοπα τήν
επιστράτευση τής φαντασίας του.
Τού ζητάει νά φανταστεί κάμ
πους, δέντρα, βουνά καί θάλασ
σες. Είναι σάν νά κλείνει, μέ
νόημα, τό μάτι στόν σκηνοθέτη,
σά νά τού δίνει τό σήμα γιά νά
ανοίξει τούς κρουνούς τής φαν
τασίας, τής θεατρικής του τέχνης
καί τών όραμάτων του. Σά νά τόν
προκαλεί νά πλάσσει μέ τά πρωτουργά θεατρικά υλικά έναν κό
σμο όλοκληρο, σέ άντικατάσταση
τού εικαστικού, τού τεχνητού καί
τοϋ τεχνικού. Πέρα άπό τό άπλό
του «στόρι», τό έργο άφήνει τήν
εντύπωση, πώς άν στάθηκε έμπορικό στό καιρό του, ήταν γιατί
έδινε τήν ευκαιρία γιά ένα όργιο
φαντασίας καί άπόλυτης σκηνι
κής βασιλείας τού ηθοποιού.
Γιατί τού έδινε τήν ευκαιρία νά
δείξει όλα τά τερτίπια τοϋ επαγ
γέλματος του, όλα τά δοκιμα
σμένα του κόλπα, όλα τά θαυμα
τουργά του ελιξίρια γιά τό κέρδισμα τοϋ θεατή. Ενός θεατή μπα
σμένου, μάλιστα, στό θεατρικό
παιχνίδι καί τή θεατρική σύμ
βαση, γνώστη καί δέκτη τών σκη
νικών μηνυμάτων.
’Εμείς, οί άπομακρυσμένοι καί
προσγειωμένοι
θεατές
ένός

Ήρώδειου, είπράξαμε ένα σίριαλ
κάπως άσύνδετο, μέ χαλαρούς
καί νωθρούς άρμούς, μέ ήθοποιούς ξένους μεταξύ τους καί
ϋποστηριχτές ισάριθμων υποκρι
τικών εποχών καί σχολών. Είσπράξαμε ένα φτωχό σαιξπηρικό
παραμύθι, όπου ή φαντασία είχε
άντικατασταθεί άπό τήν πεζή
λύση, καί τό θεατρικό παιχνίδι
άπό τό «παιδαριώδες» εύρημα.
Ή έντονη γεύση «κακού ’Εθνι
κού», πού άφηνε ή παράσταση
στή διάρκεια καί στό τέλος της,
μάς όδηγεί,άθελά μας, στό συσχε
τισμό τού σκηνοθέτη Α. Σολομού
μέ τήν πολύχρονη παραμονή του
καί βασιλεία του σ’ αυτό τό θέα
τρο. Μάς όδηγεί μοιραία στή
σκέψη, πώς τό «Προσκήνιο»,
(πού άπ’ τό 1949 λειτουργεί,
κάθε τόσο, 2-3 περιόδους καί
μετά παύει), χρησιμεύει στόν έμψυχωτή καί δημιουργό του όχι
πιά σάν χώρος φρέσκιας δη
μιουργίας, αλλά σάν σχεδία συν
τήρησής του «μακράν» τοϋ
’Εθνικού. Τουλάχιστον, όμως, άς
μη μετέφερε στό προσωπικό του
αυτό σχήμα, συντηρημένα καί
κατεψυγμένα, τά τρωτά πού τού
φόρτωσε τόσα χρόνια ή πρώτη
σκηνή τοϋ κράτους. Τουλάχιστον,
άς άφηνε λίγον άέρα καθαρό σ’
αύτό τό «Προσκήνιο», πού πολ
λοί ήθοποιοί μόχθησαν ώς τώρα
γιά τήν διακεκομμένη του έστω
επιβίωση και γιά τή μικρή του
ιστορία.

P, P Y LA R IN O S
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ I
ΝΕΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ |
Σάς π ερ ιμ ένο υ μ ε άπ’ τό Μ άρτιο στό νέο μας κα τά 
στημα, στή Σ ο φ ο κλέο υ ς 7-9 (άπ έναντι άπό τό Χρημα
τισ τή ρ ιο ) όπου θά λ ε ιτο υ ρ γ ε ί καί μεγάλη αίθουσα
δημοπρασιών γιά κάθε ε’ίδους σ υ λλεκτικ ά ά ν τικ ε ίμενα, όπως:
γραμ μ ατό ση μ α

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ - ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΡΟΛΟΓ ΙΑ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ κ. &.
’ Επίσης, ή αίθουσα π ρο σ φ έρετα ι σέ κάθε ένδ ια φ ερ ό μενο γιά έκ θ έσ εις, δημοπρασίες, γ ε ν ικ έ ς σ υ ν ελ εύ 
σεις, δ ια λ έ ξ εις κλπ.
• ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ
ό τι ή αίθουσα δημοπρασιών ε ίν α ι 250 τε τρ . μέτρ α , μέ
κλιματισ μό καί ό τι κ α τα σ κευ ά σ τη κε ειδ ικ ά γ ιά το ύ ς
ά να φ ερ ό μ ενο υ ς λόγους.
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•

Κοντά στό σπίτι σας καί δίπλα στό Λυκαβηττό
λειτουργεί τό νηπιαγωγείο. «Τό αστεράκι».

• Μιά μικρή όαση μέσα στό τσιμέντο.
• Πρόγραμμα μελετημένο - Διδασκαλία καί επίβλεψη
άπό έμπειρο προσωπικό.
• Παιχνίδι καί μάθηση σ’ ένα περιβάλλον φροντίδας καί
άγάπης γιά τό παιδί.
• ’Ελάτε νά γνωριστούμε καί νά συζητήσουμε γιά τό
παιδί σας.
Γκόλφω Π. Ευθυμίου
Βαλσαμώνος 4 καί ’Ασκληπιού τηλ. 6447830 —3635419.

□

Τό Φεστιβάλ Φιλίππων καί Θάσου
του Άντώ νη Κούφαλη

Τό Φεστιβάλ τών Φιλίππων καί
τής Θάσου κεντρώνεται σέ δυό
βασικές ιδεολογικές σχέσεις:
α. Τήν λειτουργία του σάν θε
σμού αποκεντρωτικού, μέ δυνα
τότητες μιας πλατιάς έπιμόρφωσης.
β. Τήν δυνατότητα διεύρυνσής
του σέ άληθινό φορέα άλλαγής
στήν εκφορά καί τήν σχηματοποίηση τού άρχαίου λόγου. Κατά
πόσο τό ΚΘΒΕ σάν βασικός μο
νοπωλιακός άγωγός κατάφερε νά
πραγματώσει δύο συστατικούς
στόχους σάν τούς παραπάνω, εί
ναι ένα θέμα πού άξίζει νά
δούμε, όντας βέβαιοι πώς κάθε
σημείο άναφοράς στήν έπαρχιακή
προβληματική λειτουργεί σάν ση
μείο «αιχμής» γιά όσους εννοούν
νά κατευθύνουν τίς τύχες τής
επαρχίας άπό τά κεντρικά γρα
φεία τών πολυκατοικιών τού
Κέντρου.
Τό Φεστιβάλ λειτούργησε άρχικά μ’ όλα τά μυθοπλαστικά
στοιχεία τοϋ καινούριου. Σημείο
άναφοράς, ό ίδιος ό λόγος τών
τραγικών. Σιγά - σιγά πέρασε στό
στάδιο τού φολκλόρ κι όταν πιά
άπομυθοποιήθηκε, άσκήθηκε ή
κριτική άπό μέρους τού κοινού,
πού - οποίο παράδοξο - πρωτοάρθρωνε τή γλώσσα τών άρχαίων μας. Άπό τή θέση αύτή
συντελέστηκε μέγιστο πολιτιστικό
θαύμα. Τά πέριξ τών Φιλίππων,
δεμένα μέ τήν άγροτική παρά
δοση - αυτήν πού άπαιτεϊ τήν
άλλαγή δυναμικά στήν πράξη κι
όχι μέ ιδεολογικά κύμβαλα - δέ
χτηκαν τήν έπίδραση τού τουρι
σμού καί τών παρεπόμενών του,
άντλώντας μέ πρωτόγονο ένστι
κτο μέσα άπ’ αυτά μιά θετική
προσανατολιστική γραμμή. Είναι
ή ευφορία τού έδάφους, πού συν
τελεί στήν στέρεη άφομοίωση;
Είναι ή προδιάθεση τού άνθρώπου νά δεχτεί τό καινούριο μέ
παρθένο μάτι; Είναι ό προσωπι
κός άγώνας καί ή άγωνία λίγων
άνθρώπων νά βοηθήσουν τήν
κατάσταση καί νά ωθήσουν τά
πνεύματα στήν έξ άντικειμένου
κριτική οπτική;

Ή ουσία είναι πώς τό κοινό
δέχτηκε μέ τήν ίδια διάθεση τόν
«’Αβραάμ» τού Κωτσόπουλου,
τήν «Ειρήνη» τού Κούν, τή «Μή
δεια» τού Βολανάκη καί τόν
«Οίδίποδα» τοϋ Μινωτή. Καμιά
διάκριση, καμιά άποσαφηνιστική
ύποδοχή. Άπό τό σημείο αύτό
ξεκινάει ό μορφωτικός (παιδευ
τικός) ρόλος τοϋ θεσμού καί λει
τουργεί, ως ενα βαθμό, σχεδόν
τέλεια.
Άπό τό ίδιο σημείο, ώστόσο,
ξεκινάνε καί οί υποχρεώσεις τοϋ
όργανωτή ΚΘΒΕ, πού ή μονοπώ
ληση τού θεσμού φτάνει, ειδικά
φέτος, σέ κατάσταση κρατικού
παρεμβατικού παροξυσμού, μέ
συνέπειες, πού θά μπορούμε νά
υπολογίσουμε μετά τή λήξη τών
«έπίμαχων» παραστάσεων.
Τό φετινό πρόγραμμα τείνει νά
χαρακτηρισθεϊ φεστιβάλ κρατι
κού δράματος. Τέσσερα θεατρικά
σχήματα μέ πέντε διαφορετικές
έρμηνεϊες τοϋ άρχαίου δράματος
άνήκουν στό κράτος καί έπιδοτούνται άπό τόν "Ελληνα φορο
λογούμενο πολίτη, έχοντας στόχο
- υποθέτουμε - άπό τίς καταστα
τικές τους δομές, τήν ψυχαγώγηση καί παίδευσή του. Πρόκει
ται γιά τό ΚΘΒΕ, τό Εθνικό, τό
'Άρμα Θέσπιδος καί τό Θέατρο
Άνατ. Μακεδονίας καί Θράκης,
πού τά περισσότερα βαρύνονται
μέ παραστάσεις άσυγχώρητου
έρασιτεχνισμού, κακώς νοούμε
νης ερμηνείας καί συχνά μέ ένέργειες άντισυνδικαλιστικές ή οικο
νομικές άτασθαλίες, πού φορτώ
νουν τήν «βεβαρυμένη», έκ τών
πραγμάτων, καλλιτεχνική τους
επίδοση.
Τό πρόγραμμα τού Φεστιβάλ,
πού διαρκεί περί τόν ένάμιση
μήνα καί άπασχολεϊ δύο άρχαίους θεατρικούς χώρους, άφήνει περιθώριο «έλεύθερης» πα
ρουσίας στό «Άμφι-θέατρο» τού
Σπύρου Εύαγγελάτου καί μόνο.
Σύμπτωση (;) πού δ δημιουργός
του είναι μαζί καί διευθυντής τού
ΚΘΒΕ. Ή άξιόλογη παράσταση
τού «Έρωτόκριτου» δέν είναι,
ώστόσο, τό υπαινικτικό δέλεαρ

Τό θέατρο τής Θάσον

Τό Φεστιβάλ των Φιλίππων καί τής Θάσον λειτουργεί άπό
χρόνια ενάντια στην κυβερνητική πολιτική τής πληθυσμιακής
συγκέντρωσης. Ξεκίνησε άπό τό προσωπικό πείσμα φωτισμέ
νων ανθρώπων, σάν τόν άξέχαστο Σωκράτη Καραντινό, πέ
ρασε στά χέρια τής Δικτατορίας, τροφοδοτήθηκε άπό τούς
μεταπολιτευτικούς χυμούς τοϋ Βολανάκη καί μετά τήν εκπα
ραθύρωσή του βρέθηκε στά χέρια τοϋ Σπύρον Εναγγελάτου,
σκηνοθέτη καθόλα Ικανού, αλλά καί διευθυντή ενός θεάτρου,
πού παρά τίς κα τ’ άριθμόν επιτυχίες τον, οδηγείται στό δρόμο
έκφρασης ενός άπίθανα καταστρεπτικού πλουραλισμού.
γιά μιά ελεύθερη άναζήτηση
ύφους, όριοθετημένη άπό τά
γνωστά καί μή έξαιρετέα ονό
ματα τού καλλιτεχνικού κέντρου.
Μέ τόν τρόπο αύτό άποκλείεται
συστηματικά ή δυνατότητα στό
θεατή νά συγκρίνει τίς προσλαμβάνουνες εικόνες καί νά άναζητήσει καινούρια έρεθίσματα, έξω
πλέον άπό τόν λειτουργικό χώρο
τοϋ θεάτρου, όπου καί βέβαια
άναπτύσσεται ή Ιδέα τής κριτικής
σκέψης. Ό κρατικός παρεμβατι
σμός λειτουργεί εδώ άποπροσανατολιστικά καί μέ μιά περίεργη
διάθεση δημιουργίας κατάστασης

«έκ τού ασφαλούς». Παραστά
σεις «καθαρές», τίμιες, μέ τή
σφραγίδα τής «νοικοκυροσύνης»
πού λειτουργούν μέ τήν πρακτική
τοϋ άναισθητικοϋ. Ή παιδεία
άλλωστε δέν είναι σχήμα νεκρό
μέ τόν δέκτη της, άλλά άναπτύσσεται σέ μιά έλκτική σχέση φορέα
καί υποκειμένου.
Οί φετινές παραστάσεις τών
Φιλίππων καί τής Θάσου κάνουν
άκόμη έντονότερο τό λαϊκό αί
τημα γιά έλεύθερο θέατρο, δπου
τό Κράτος θά παραμένει χρημα
τοδότης, χωρίς τίς ύποπτες άπαιτήσεις ύποπτων ευεργετών.

κα
στάχυ
Ξάνθου 7 Κολωνάκι

αντικείμενο
Δημητρίου (όύναρη 30 Θεσσαλονίκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ;
Φανερωμένης 48 Χολαργός.
Τηλ. 6521725

Π ΡΩ ΤΟ Π Ο ΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΣΚΟΙ ΑΦΙΣΕΣ

Στους Μαθητές Και Φοιτητές

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
Τηλ. 3601591
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ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΡΗ
Ό Προδομένος Λαός - Τόμοι
Α '-Β '

7ρόλογος: Μάριον Πλωρίτη
Έκδ. «Παπαζήση» — ’Αθήνα
1979
Στούς δυό τόμους έχουν συγ
κεντρωθεί δυό εκατοντάδες άρ
θρα καί επιφυλλίδες πού δημο
σιεύτηκαν τά τελευταία πέντε
χρόνια στις έφημερίδες «Ελευ
θεροτυπία» καί «Νέα». Τά κεί
μενα τού Γ. Κάτρη είναι χρονικά
μέ πληροφορίες, στοιχεία καί τε
κμηρίωση· αρθρώνονται σέ ένα
ιδεολογικό σχήμα καί πετυχαί
νουν νά προχωρήσουν την ανά
λυσή τους μέχρι τήν ουσία τών
έπικαιρικών συμβάντων. Τό ύφος
είναι άδρό καί ζωντανό καί γί
νονται εργαλεία καί παρεμβαί
νουν πολιτικά.
ΔΗΜΗΤΡΗ ΞΟΥΡΗ
’Επιχείρηση καί περιβάλλον
Έκδ: «Gutenberg», ’Αθήνα 1980
Μελέτη μέ έξοχο ένδιαφέρον,
γραμμένη σέ άρτια δημοτική, πού
άφορά τήν επιχείρηση καί τό
περιβάλλον της (ό τίτλος δη
μιουργεί ενδεχόμενα παρανοή
σεις). ’Αφού αναλύσει τήν κυ
ρίαρχη «αναλυτική» Ιδεολογία, ό
συγγραφέας διεισδύει στή σφαιΜΑΡΓΚΕΡ1Τ ΓΙΟΥΡΣΕΝΑΡ
Ή άβυσσος
Μετ: Ιωάννα Δ. Χαχζηνικολή
Εκδόσεις I. Χαχζηνικολή, 1980
Πρόκειται γιά τό έργο έκείνο
πού εξασφάλισε στή συγγραφέα
του τό βραβείο FEMINÀ. Ή
κατασκευή ένός φανταστικού
«ιστορικού» προσώπου είναι,
φαινομενικά, μιά εργασία πού
δεν έχει άνάγκη άπό πραγματικά
στοιχεία - προϋπόθεση απαραί
τητη γιά μιά «μυθιστορία», δπως
τά «Άδριανού ’Απομνημονεύ
ματα». Όμως, ή έξεικόνιση καί
τό ζωντάνεμα μιας ολόκληρης
εποχής μέσα άπό τήν περιγραφή
ένός «άνύπαρκτου» προσώπου,

τού Ζήνωνα, χρειάζεται τό πρα
γματικό ιστορικό υλικό,δσο καί ή
«μυθιστορία». Ή τεχνική τής
γραφής, καί στίς δυό περιπτώ
σεις, παρουσιάζει πολλά κοινά
σημεία.
Ό Ζήνων, πού είναι τό κεν
τρικό (φανταστικό) πρόσωπο τής
«’Αβύσσου», υποτίθεται δτι γεν
νιέται τό 1510 καί ό βίος του
παραλληλίζεται μέ έκεί,νον τού
Παράκελσου. Χωρίς νά πλάθει
μηχανικά ένα σύνθετο πρόσωπο,
ή Γιούρσεναρ συνδέει τόν· Ζή
νωνα μέ πολλά αυθεντικά
πρόσωπα εκείνου τού αιώνα (τόν
Κοπέρνικο, τόν Ντολέ, τόν Σερβέτο, τόν άνατόμο Βεσάλιο,τόν
χειρουργό Άμπρουάζ Παρέ,τόν
βοτανολόγο Τσεζαλπίνι κ.ά.) Τά
ταξίδια τού Ζήνωνα, ή τριπλή
σταδιοδρομία του σάν άλχημιστή,
γιατρού καί φιλόσοφου άνακρατούν άπό τά δσα διηγούνται γιά
τόν Παράκελσο: αύτό ισχύει
ιδιαίτερα στήν έξιστόρηση τής
διαμονής στήν ’Ανατολή, πού
άποτελεϊ συστατικό στοιχείο στίς
βιογραφίες δλων σχεδόν τών ερ
μητικών φιλοσόφων. Ή ιστορία
τής αιχμάλωτης πού εξαγοράζει ό
Ζήνων άπό τό ’Αλγέρι έμπνέεται
άπό τά ισπανικά μυθιστορήματα
τής έποχής. Μέ τήν ιδιότητα τού
φιλόσοφου-άλχημιστή, ό Ζήνων
ενσαρκώνει τό χαρακτήρα πού
άναζητεί προστασία πότε στούς
εκπρόσωπους τής Μεταρρύθμι
σης καί πότε κάτω άπό τή στέγη
τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
- μιά αντίφαση πολύ χαρακτηρι
στική σέ εκείνη τή μεταβατική
εποχή.
ΚΟΡΙΝ ΜΠΕΝΣΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
- EPIK ΤΖΟΝΣΟΝ
Ή άγάπη, χό σέξ καί ή άνάπχνξη
Έκδ: Γλάρος, ‘Αθήνα 1980
Τό βιβλίο αύτό, γραμμένο
άπλά, περιέχει πλήθος πληροφο
ρίες γιά τό σέξ, γιά τά μωρά, γιά
τό γάμο καί τήν οικογένεια,
απαντώντας μέ σαφήνεια καί ει
λικρίνεια σέ σχετικά μέ αύτά τά
προβλήματα ερωτήματα, πού
γεννιούνται στά παιδιά τής εφη
βικής καί προεφηβικής ήλικίας.

ΠΑΑΑΙΑ ΒΙΒΑΙΑ
ΕΛΛΗ ΝΙΚ Α ΚΑΙ ΞΕΝΑ
• ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ · ΙΣΤΟΡΙΑ · ΝΟΜΙΚΑ
• ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΕ ΦΤΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Χ Α Ρ ΙΛ Α Ο Υ ΤΡΙΚ Ο Υ Π Η 24
(ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΟΑ)
ΤΗΛ. 36.12.691
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ρική φιλοσοφία, πού εμπνέει τό
μοντέλο τύπου «Corpa». ’Εντάσ
σεται στίς προσπάθειες πού γί
νονται γιά νά άποκτήσουν έργοδότες, εργαζόμενοι καί τεχνοκράτες μεγαλύτερη διαύγεια γύρω
άπό τό «παράξενο» αύτό κοινω
νικό δν, πάνω ατό οποίο στηρίζε
ται ό σύγχρονος πολιτισμός, μέ
δσα καλά καί δσα κακά διαθέτει.
’Αλλά καί μόνο γιατί διατύ
πωσε καί άκολούθησε μέ αύστηρότητα τήν μεθοδολογική πρό
ταση πού ακολουθεί, ό συγγρα
φέας, καθηγητής στήν Α.Β.Σ.Θ.
θά ξεχώριζε στό πανεπιστημιακό
μας έρεβος. Προσέχτε την:
«Ή φύση καί τά χαρακτηρι
στικά ένός συστήματος έπικοινωνίας μιας επιχείρησης σέ σχέση μέ
τό περιβάλλον της, είναι έπακόλουθα πού σχετίζονται μέ τή φι
λοσοφία καί τήν ιδεολογία πού
χρησίμεψαν σάν βάση γιά τή δη
μιουργία τής επιχείρησης».
Φ.Κ. ΒΩΡΟΥ
Σπουδή καί διδασκαλία χής Ιστο
ρίας
Έκδ: Δ. Ν. Παπαδήμα, ’Αθήνα
Περιέχονται δοκίμια πού έχουν
δημοσιευτεί σέ διάφορα περι
οδικά καί ειδικές έκδόσεις καί
προορίζονται γιά τούς έκπαιδευτικούς πού επιζητούν νά άναδείξουν, στά δριατής διδασκαλικήςπράξης, τόσο τό αίτιολογικό δσο
καί τό τελεολογικό «γιατί» τού
ιστορικού γεγονότος. Στήν ένδεχόμενη άντίρρηση δτι μέσα σ’ ένα
έκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι ό
δάσκαλος αρμόδιος νά άποφασίζει «τί» θά διδαχθεί, τά δοκίμια
τού Φ.Κ. Βώρου έρχονται νά δώ
σουν μιά άπάντηση: είναι φρον
τίδα καθημερινή τού δασκάλου
νά επιλέγει ποιό σημείο άπό τή
συγκεκριμένη ένότητα (δηλαδή
ποιό μέρος τού «τί») είναι σκό
πιμο νά τονιστεί ιδιαίτερα καί νά
διερευνηθεϊ διεξοδικά —άρα, αυ
τός άπαντάει καθημερινά στό
«γιατί» διδάσκεται αύτή ή έ
νότητα.
ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΑΝΗ
Μικρή Δήλος
’Αθήνα 1980
Ή δέκατη τρίτη κατά σειρά
ποιητική συλλογή τού Δ.Γ., πού
διακρίνεται κι αύτή γιά τήν άλήθεια καί τήν ευαισθησία τών
ποιημάτων πού τήν άποτελοϋν.
Δείγμα γραφής: Αύχό χό ποίημα /
νιώθει άνετα / άνάμεσα σχίς φυλ
λωσιές / πού κοσκινίζουν χό φεγ
γάρι / καί αχό ανάλαφρο λελέκι /
Εσύ πώς νά σταθείς / αχό ένα
σου πόδι / ό κορεσμένος χής 6αρύχηχας / ό μαγκλαράς χής αιθά
λης / αχής Λιλλιπούτης χό νησί!
(Λιλλιπούτειο).

Θ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΑΟΥ
Μείναμε Έλληνες (τά σχολεία
χών Ελλήνων πολιτικών προσ
φύγων σχίς σοσιαλιστικές χώρες)
'Αθήνα 1979
Τό πολύ ένδιαφέρον αύτό βι
βλίο άναφέρεται στίς ύπέρογκες
θυσίες πού καθημερινά υποβάλ
λονται οί Έλληνες πολιτικοί
πρόσφυγες στίς σοσιαλιστικές
χώρες, προκειμένου νά διατηρή
σουν οί ίδιοι καί τά παιδιά τους
τήν έλληνικότητά τους, πού είναι
στενά συνδεδεμένη μέ τή γλώσσα
καί τόν τρόπο τής σκέψης, μέ
άλλα λόγια μέ τήν έλληνική παι
δεία. «Σέ πείσμα δλων τών δυσ
κολιών - γράφει στόν πρόλογό
του ό συγγραφέας - μπόρεσαν [οί
πρόσφυγες] καί κράτησαν έναργέστατη τήν έθνική τους συνεί
δηση καί τήν άγάπη πρός τήν πα
τρίδα τους. "Ολα αύτά τά χρόνια
έζησαν καί ζούν μέ τό δραμα τής
έπιστροφής, μέ τό ομηρικό «νόστιμον ήμαρ». Αύτό είναι πρα
γματικός άθλος καί δείχνει πόσο
βαθιά είναι ριζωμένο μέσα τους
τό πατριωτικό αίσθημα».
ΠΟΛΙΣΑΡΙΟ
Έκδ: Κάλβος, ’Αθήνα 1980
Τό μικρό αύτό τομίδιο, ένταγμένο στή σειρά «άπελευθερωτικά κινήματα», περιέχει συμπυ
κνωμένα τά πιό αυθεντικά κεί
μενα πού άφορούν στό κίνημα
«Πολισάριοι», μέ τήν πρόθεση νά
άποδοδοϋν οί πολιτικές καί κοι
νωνικές Ιδέες, καθώς καί οί όργανωτικές άρχές καί ή στρατη
γική πού άκολουθεί αύτό τό κί
νημα.
ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΝΟΥΔΑΚΗ
Πρωτοπρεσβύτερος Πνροννάκης:
Ό παπάς τοϋ Θεού καί τού λαόν
Έκδ: Κνωσσός, 1980
Ζωντανή καί διεισδυτική άνάλυση τής ζωής καί τού έργου τού
δημοκράτη παπά πού άγωνίζεται
τόσα χρόνια τώρα γιά νά δώσει
τό πραγματικό της περιεχόμενο
στήν ορθοδοξία.
Μάς θύμισε τή «δίκη» καί τήν
άθώωση τού Πυρουνάκη άπό τό
συνοδικό δικαστήριο στίς άρχές
’Ιουνίου. Στήν Μονή Πετράκη,
στήν καρδιά τών κερδοσκοπικών
έπιχειρήσεων τής ξεστρατισμένης
έκκλησιαστικής μας ιεραρχίας,
δικαζόταν ό φτωχός παπάς πού
τόλμησε νά πεϊ δτι πλούτος καί
χριστιανική διακονία είναι άσυμβίβαστα. Καί ήταν τόση ή όργή
πού έκδήλωναν οι συγκεντρωμέ
νοι άπλοί Χριστιανοί - πού σέ
μιά ή σέ άλλη στιγμή τής ζωής
τους είχαν συναντήσει τόν Παπαγιώργη - πού λύγισε τόν συν
οδικό καί τόν άθώωσε.

MARIO VITTI
’Ιδεολογική λειτουργία τής ελλη
νικής ηθογραφίας
Έκδ: Κέδρος, ’Αθήνα 1980
Στήν πολύ Ενδιαφέρουσα αύτή
μελέτη τού Μ. V. (γνωστού ’Ιτα
λού Ελληνιστή) Εξετάζεται ή άφηγηματογραφία τού περασμένου
αιώνα σέ σχέση μέ τις Ιστορικές
συνθήκες τού καιρού Εκείνου,
ενώ παράλληλα ό συγγραφέας
Ερευνά καί προσπαθεί νά αιτιο
λογήσει τίς δυσκολίες πού συνάν
τησε ό ρεαλισμός στήν Ελλάδα.
Χάρη στή σημασία πού ή μελέτη
αύτή άποδίδει στόν ιδεολογικό
παράγοντα τής ήθογραφίας, άλλά
καί χάρη στήν άνάλυσή όρισμένων γνωρισμάτων ύφους καί
μορφής τού καιρού Εκείνου, Ενα
άπό τά πλουσιότερα κεφάλαια
τής Ελληνικής λογοτεχνίας άποκτά τώρα μιά νέα διάσταση, ξεπερνώντας τούς Επαναλαμβανό
μενους χαρακτηρισμούς.
DYLAN THOMAS
Πεζογραφήματα
Έπιλογή-Μετάφρ.: Βένια Δενδρινοϋ - Γιώργος Ρωμανός
’Εκδ : Πρόσπερος, 1980
Είναι ή πρώτη φορά πού μετα
φράζονται, στά Ελληνικά, πεζά
κείμενα τού μεγάλου "Αγγλου
συγγραφέα, πού Εχει γράψει
ποίηση, πεζογραφία καί θέατρο.
Φίλος τού Μίλλερ, τού Ντάρελ,
τής Σίτγουελ καί άλλων σημαντι
κών συγγραφέων, πέθανε σέ ήλικία μόλις 39 Ετών, άφήνοντας Ενα
τεράστιο κενό, πού οί συνεχείς
Εκδόσεις - μεταφράσεις τού έργου
του σέ δλον τόν κόσμο προσπα
θούν νά καλύψουν. Ή Εκδοση εί
ναι πολύ φροντισμένη.
ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ
'Υποψήφιος σπουδαστής
’Εκδ: Καστανιώτη, ’Αθήνα 1980
Ήρωας αύτοΰ τού μυθιστορή
ματος είναι Ενας υποψήφιος πού
δέν είχε τήν τύχη νά μπει που
θενά. Καί μέσα άπό τήν δλη
πλοκή έπισημαίνονται, κάποτε
καίρια, πολλά άπό τά κοινωνικά
προβλήματα τής σύγχρονης 'Ελ
λάδας, άλλά κυρίως τό πρόβλημα
τής πνευματικής άνάπτυξης τού
συνόλου τού λαού, Ενώ παράλ
ληλα Επιχειρεϊται καί μιά κριτική
άντιμετώπιση τής πραγματικότη
τας καί καταβάλλεται προσπά
θεια νά βρεθούν κάποιες Ελπιδοφόρες πιθανότητες, κάτω άπό τά
σημερινά δεδομένα.
ΑΡΜΑΝΤΑ ΓΚΟΥ1ΝΤΟΥΤΣΙ
Δυό γυναίκες γιά πέταμα
Έκδ: Όδυσσέας, ’Αθήνα 1980
Ήρωίδες σ’ αύτό τό πρωτό
τυπο μυθιστόρημα, είναι δύο γυ
ναίκες πού ή πόλη τους τίς περι
πλέκει καί τίς Εκμεταλλεύεται,
σφάζοντάς τες μέ τήν άδιαφορία
της, βάζοντάς τες Επιδεικτικά στό

περιθώριο καί κλείνοντάς τες στό
άπομονωμένο πεπρωμένο τους,
ενώ ή Εξωτερική τους ζωή κυλάει
άδιάφορα. Καί ή μιά καί ή άλλη
(ή μιά νοικοκυρά καί ή άλλη
πόρνη) κλεισμένες σέ διαφορε
τικό ή καθεμιά τους γκέτο, γίνον
ται τά άντιπροσωπευτικά άτομα
τού ίδιου τού Εαυτού τους, πα
ρ’ δλο πού πρόκειται γιά γυναί
κες ύπαρκτές καί συγκεκριμένες.

ΤΟ ΒΗΜΑ

ALEX COMFORT
а. Ή χαρά τον sex καί
б. Περισσότερη χαρά στό sex
Έκδ: «Δίδυμοι»
Τά βιβλία αύτά καλύπτουν θέ
ματα καί προβλήματα σχετικά μέ
τό sex, χωρίς νά ύποβιβάζουν τή
συζήτησή τους σέ πορνογραφικές
περιγραφές. Σύμφωνα μέ τόν κα
θηγητή Β. Φίλια «ή προσφορά
Εγκειται στό δτι ή ύποκρισία τού
ψιθύρου γύρω άπό τό sex βγαίνει
στήν Επιφάνεια», Ενώ ό καθηγη
τής Γ. Κουμάντος άποφαίνεται
πώς «άν δεχθούμε δτι ό άνθρω
πος δικαιούται νά χαίρεται τό
sex καί όχι μόνο τή λειτουργίανά
κάνουμε παιδιά, τά βιβλία αύτά
δίνουν θετικά στοιχεία».
Ό συγγραφέας Alex Comfort
είναι άπό τούς ιδρυτές τής Γε
ροντολογία. Γεννήθηκε στό Λον
δίνο τό 1920 καί Εκανε σπουδές
στό Κολλέγιο Τρίνιτυ, στό Καίμπριτζ καί στό Νοσοκομείο τού
Λονδίνου. Τά τελευταία 25 χρό
νια τά Εχει άφιερώσει στή μελέτη
τής προόδου τής ήλικίας στόν
άνθρωπο καί στά ζώα. ’Από τό
1974 είναι Εγκαταστημένος στήν
Καλιφόρνια, δπου Εκδίδει τό
περιοδικό «Πειραματική Γερον
τολογία».
ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΡΑΓΚΑ
Κορυδαλλός 1975-79 —
ήμερολόγιο φυλακής
Έκδ: Παπαζήση, ’Αθήνα 1980
«Τό πρώτο ξάφνιασμα άπό τό
βιβλίο τού άξιου καί ταλαντού
χου δημοσιογράφου Γιώργου
Τράγκα - γράφει ό Γ. Κάτρης,
προλογίζοντας αύτό τό Εκπλη
κτικό «ντοκουμέντο» —είναι δτι
πρόκειται γιά μυθιστόρημα Επι
στημονικής φαντασίας. Γιατί πώς
είναι δυνατό νά δεχτεί ό άναγνώστης σάν άληθινή τήν παραδείσια
εικόνα μιας Ελληνικής φυλακής,
δταν οί μισοί τουλάχιστον "Ελλη
νες, στή διαδρομή τού Ενάμιση
αιώνα «ελεύθερου βίου» Εχουν
διαβεί τό κατώφλι κάθε κάτερ
γου, είτε αύτό ήταν φυλακή, κρατητήριο, ή εύαγές ίδρυμα τύπου
ΕΣΑ καί μακρονήσου, καί Εχουν
χαραγμένα στό πετσί τους τά πιό
Εφιαλτικά βιώματα;». "Ας ση
μειωθεί δτι τό βιβλίο αύτό είναι
πιστή άντιγραφή τού «ήμερολογίου τών φυλακών», πού κρα
τούσε μέ εύσυνειδησία καί άκρίβεια ό διευθυντής τού Κορυδαλ
λού κ. ’Ιωάννης Παπαθανασίου.

yraùrôv
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'Ο Μιχάλης Μερακλής
γράφει γιά τό βιβλίο τού
Γιώργου Ίωάννου, «Τό δικό
μας αίμα» Πεζογραφήματα,
’Αθήνα 1978, Β'έκδοση
1980. (Ε κδόσεις «Κέδρος»).
Σπάνια συναντάει κανείς τήν
άφοσίωση ενός συγγραφέα σ’ ένα
τόπο, σάν αύτή που εκδηλώνει ό
Ίωάννου γιά τή Θεσσαλρνίκη.
Αυτό κάποτε ξένισε, σάν ένα εί
δος, άς πούμε, έπαρχιώτικης φιλαρέσκειας. Προσωπικά βλέπω
τό πράγμα διαφορετικά. Ή Θεσ
σαλονίκη είναι μιά «μείζων»
πόλη, μέ πολυδιάστατη καί πολυστρωματική ιστορική ύπαρξη (τό
έδειξε, εκτός τών άλλων, ή
«τομή» πού επιχείρησε τό 1974 ό
Κ.Μοσκώφ). Ή Θεσσαλονίκη δέ
σχηματίζει μιά περιορισμένη ή
καί «πεπερασμένη» όψη τής έλληνικής περιφέρειας. ’Απεναν
τίας κρατάει μιά μοναδική θέση
ατό πανόραμα τής νεοελληνικής
ιστορίας καί ζωής, πού ή ουσία
της δέν έχει διόλου άκόμα έξαντληθεΐ άπό τήν πλευρά τής μελέ
της καί τής παρατήρησης (θά
’λεγα μάλιστα δτι, άπό τήν
άποψη αύτή, δέν καταλαβαίνω,
πάντα τή συνήθεια τών λογίων
της νά τήν «έγκαταλέίπουν» ώς
χώρο δράσης γιά χάρη ενός
σνόμπ πρωτευουσιανισμού).
Ειδικά γιά τήν πεζογραφία τού
Ίωάννου πιστεύω, δτι άνεξάρτητα άπό όποιουσδήποτε συναι
σθηματικούς λόγους, πού άσφαλώς θά υπάρχουν (εκεί έχει πε
ράσει τό μέγιστο μέρος τής ώς
τώρα ζωής του), ή σημασία της
πηγαίνει πολύ πιό πέρα: ή πεζο
γραφία αύτή προβάλλει, είτε τό
θέλει είτε δέν τό θέλει ό ίδιος, αύτό, στό βάθος, ποτέ δέ μάς εν
διαφέρει - , τήν παρουσία, τή
δράση καί τήν άδράνεια, τήν
ιστορική κίνηση καί άκινησία,
οκνρίοί. Ν εο κΜ ί.
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κατά τίς περιστάσεις, τού συγ
κεντρωμένου στή μεγάλη αύτή
πόλη, σέ επιβλητικόν όγκο, προ
λεταριάτου καί ύποπρολεταριάτου. Ή εργατιά καί οί άνεργοι, ή
προσφυγιά, τό άλλοεθνές στοι
χείο, δλα ανάκατα καί μέ τή «δυ
ναμική» τάση κάπως, κάποτε νά
ταχτοποιηθούν καί νά διαφορο
ποιηθούν σέ άντιπαράθεση μέ τά
ανώτερα κοινωνικά στρώματα -,
μιά διαδικασία πού άποκρυσταλλώθηκε καί στήν άνεπανάληπτη
ίσως, γι’ αύτούς άκριβώς τούς
λόγους, άρχιτεκτονική τής Θεσ
σαλονίκης -, δίνουν τό «πανό
ραμα» τής παλιάς «μεταπρατικής» πόλης καί εξακολουθούν ώς
τίς μέρες μας, μέ τίς αναγκαίες
ρυθμίσεις καί προσαρμογές, νά
επηρεάζουν τή φυσιογνωμία της
(όμορφα τό ’πε ό λαϊκός στιχουργός, πώς ή Θεσσαλονίκη είναι ή
μεγάλη φτωχομάνα). Ά ς μεί
νουμε γιά λίγο στό ρόλο τής
προσφυγιάς, δπως τόν δίνει ό
Ίωάννου σ’ ένα άπό τά καλύτερα
κομμάτια τού τόμου («Ή παρέ
λαση τών προσφύγων»). ’Από τό
1914 ώς τό 1924 κι άκόμα πιό
πέρα έφταναν στή Θεσσαλονίκη,
ξεμοναχιασμένοι ή καί σέ μικρές
ομάδες στήν άρχή, «κοπαδιαστά
καί άτακτα άργότερα, μέ άραμπάδες, ζώα, βάρκες, καΐκια, βα
πόρια, άκόμα καί μέ τά πόδια, σέ
χάλι κακό, βρωμισμένοι μά άποκαθαρμένοι, λουσμένοι μέσ’ στό
αίμα τους, άπό τίς ελληνικές πα
τρίδες τής Άνατολής(...), χιλιά
δες τών χιλιάδων κυνηγημένοι,
ληστεμένοι, βιασμένοι, άπορφανισμένοι άνθρωποί μας, άναζητώντας μιά νέα γωνιά μέσ’ στήν
ελεύθερη πατρίδα». Οί πιό πολ
λοί άπό αύτούς «προσέτρεξαν
αύθόρμητα» στή Θεσσαλονίκη.
Στό ίδιο κείμενο δίνεται καί ή
άπεικόνιση τής εγκατάστασης,
πού πραγματοποιήθηκε αργό
τερα, σέ τρεις «κύκλους»: στήν
πόλη, στίς συνοικίες της, τά χω-
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ριά της, άντίστοιχα γιά τούς
άστούς καί τούς μικροαστούς, γιά
τούς «εργατικούς καί τούς τεχνί
τες» καί γιά τούς άγρότες, καί
ένώ, προπάντων άπό τή μεγάλη'
πυρκαγιά τού 1917, στηνόταν τό
«βασίλειο τής παράγκας», τό
σκηνικό δπου κινούνται οί προτιμημένες άπό τόν Ίωάννου τά
ξεις τών «μεσαίων καί φτωχών».
Θά έλεγα δτι ό Ίωάννου τελικά
παριστάνει τήν π ο ρ ε ί α αύτών
τών στρωμάτων, τή διαδρομή
τους μέσα άπό τίς διάφορες ιστο
ρικές φάσεις στό πρώτο μισό τού
αιώνα μας, τήν προπολεμική
φτώχεια καί μιζέρια, συνδυα
σμένη άργότερα μέ τήν τρομο
κρατική άτμόσφαιρα τής μεταξικής δικτατορίας (περισσότερο
φορτισμένη στή Θεσσαλονίκη,
δπου είχαν σημειωθεί καί οί ση
μαντικότερες εργατικές κινητο
ποιήσεις), τήν τραγωδία καί τό
μεγαλείο τής Κατοχής καί τής
Αντίστασης, τού ’Εμφύλιου, τή
μετεμφυλιακή εξαιρετικά ανή
συχη καί άπό πολλές άπόψεις
δύστυχη εποχή. Μιά πορεία πρός
τήν κατεύθυνση μιάς όχι άταλάντευτης καί όλοένα όλοκληρωνόμενης κοινωνικής καί ιδεολογικής
συνειδητοποίησης, άλλά μάλλον
αυθόρμητης, καί σχεδόν τυφλής
πολλές φορές, μέ εκπληκτικές έξάρσεις άλλά καί οπισθοδρομήσεις
καί άποτελματώσεις. Ίσως ό πιό
βροντερός καί φλογερός «συν
αγερμός» σημειώθηκε στίς 29
’Οκτωβρίου 1944, τήν ήμέρα τής
άπελευθέρωσης τής Θεσσαλονί
κης άπό τούς Γερμανούς, μιά στι
γμή πού τή «σταμάτησε» ό Ίωάν
νου στό λαμπρό επίσης κομμάτι
του «Ή παραπεταμένη άπελευθέρωση».
Ό Ίωάννου δέν παραλείπει τί
ποτα· είναι γι’ αύτό τά κείμενά
του καί ιστορικές σελίδες. Όμως:
επειδή άντλεί άπό τά μεταλλεία
τής παιδικής καί εφηβικής του
ζωής μέσο τής μνήμης του, πού τά

ομορφαίνει δλα (άπό τήν άποψη
αύτή ή μνήμη λειτουργεί πάντα
μόνη της, σάν ένας μεγάλος καλ
λιτέχνης). καί επειδή ό ίδιος είναι
προικισμένος μέ τή στόφα τού
θελκτικού άφηγητή, πού, επι
πλέον, αγαπάει ώς τήν παραφορά
τά πράγματα πού περιγράφει
(άνάμεσά τους καί οί εργατικοί ή
οί λογίς περιθωρειακοί πού μεθοκοπούν ή επιδίδονται αδέ
σμευτοι στούς κάθε είδους έρωτές
τους), σκορπάει πάνω άπό τή
μάζα τής ιστορικής ύλης ένα
γλυκό φώς, κάνει τό θέαμα,
οποίο κι άν είναι αύτό, τερπνό
(είναι μιά λέξη πού τού αρέσει
καί τού ίδιου νά τή χρησιμοποιεί,
γιά νά τίς χαρακτηρίζει βιωμένες
στιγμές του, πού ανακαλεί ή
μνήμη του). Ή «μέθοδος» τού
Ίωάννου είναι, θά έλεγε, προσθε
τική, δχι άφαιρετική: δέν παρα
λείπει, άπό τίς άπόψεις πού δίνει,
εκείνα πού δέν τού αρέσουν γιά
νά κρατήσει καί νά προβάλει τά
άλλα, άπλώς προσθέτει, στό ακέ
ραιο σύνολο τών πραγματικοτή
των πού εκθέτει, τή σαγήνη τών
βιωμένων καταστάσεων πού έρ
χονται άπό τό παρελθόν του, στό
όποιο σχεδόν πάντα μεταρσιωμέ
νος περιδιαβάζει.
Είπα προηγούμενα δτι ό
Ίωάννου δίνει τήν πορεία μαζών.
Κανονικά ξεκίνησε γιά νά δώσει
τήν πορεία τού εαυτού του, δπως
βρέθηκε ανάμεσα σέ κείνες. Αύτό
σημσίνει, δτι τά άφηγήματα τού
Ίωάννου κινούνται, τελικά, σέ
δύο επίπεδα: στό προσωπικό καί
στό ομαδικό ή. ίσως πιό καλά,
στό ιστορικό. "Ετσι συνυφαίνεται
τό «όνειρο» καί ή πραγματικό
τητα. Μέ τίς περιδιαβάσεις του
στό παρελθόν του, δπως τίς πρα
γματοποιεί στούς διάφορους τό
μους τών «πεζογραφημάτων»
του, ό Ίωάννου ολοκληρώνει,
σιγά σιγά, τό δικό του «μυθιστό
ρημα».
■
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9 Τό «κατηγορητήριο» εναν
τίον τον ΠΑΣΟΚ Τροιζηνίας
άναπτύσσει με έπιστολή τον καί ό
«Δ.Π. - φοιτητής», πού έχει σπίτι
στόν Πόρο έδώ καί 18 χρόνια καί
«γνωρίζει άρκετά καλά τά προβλήματά του».
'Αγαπητό ’Αντί,
Θέλω λοιπόν νά ρωτήσω τούς
κυρίους τού ΠΑΣΟΚ, πού «κο
λάζονται» μέ τούς γυμνιστές,
μόνο δυό πραγματάκια: 1. Ή
συγκοινωνία εξυπηρετείται άπό
ένα μόνο λεωφορείο, τού οποίου
ό όδηγός - Ιδιοκτήτης (φανατι
κός άναγνώστης τού ΕΛΕΥΘΕ
ΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ καί πεθερός τού
περιβόητου
Χρηστάκη,
τής
άσφάλειας τής Δέσποινας) κάνει
κυριολεκτικά ό,τι θέλει. Έχει
εισιτήριο 12 δρχ. γιά διαδρομή 4
χλμ, δεν κόβει πάντα εισιτήρια,
δέν τηρεί δρομολόγια... Τί έχουν
κάνει γιά όλα αύτά οί κύριοι τού
ΠΑΣΟΚ; 2. Φέτος όλοι οί ιδιο
κτήτες πανσιόν έχουν συμβληθεΐ
μέ γραφεία πού φέρνουν άποκλειστικά ξένους, μέ άποτέλεσμα
οί "Ελληνες παραθεριστές νά μή
βρίσκουν δωμάτια. Αυτού τού εί
δους ή «δυτική μάστιγα» δέν
τούς ενοχλεί;
’Απ’ τό ΠΑΣΟΚ περίμενα
περισσότερη σοβαρότητα.
Δ.Π., φοιτητής
• Άπό τόν Α. Βελιασαρόπονλο, πού «έόώ καί άρκετά
χρόνια άγωνίζεται γιά νά έπιτύχει μιά εύαισθητοποίηση καί
Αντιμετώπιση... τού διάχυτον
"χομεϊνισμού” τών μεγαλύτερων
κομμάτων τής αντιπολίτευσης»,
τονίζεται:
Ή σύμπλευση μέ τήν άντίδραση στό ήθικο-σεξουαλικό
έπίπεδο όδηγεϊ, μέ μαθηματική
άκρίβεια, σέ συνεργασία μέ τήν
άντίδραση, ακόμα καί στό κα
θαρά
αστυνομικό
έπίπεδο.
Έπρεπε νά φτάσουμε στήν άρ
νηση τού βιβλιοπωλείου «Σύγ
χρονη Εποχή» (ΚΚΕ) νά πουλή
σει «ηθικώς μεμπτά» βιβλία,
όπως Σάντ ή Μπέττυ καί άκόμα
περισσότερο, στήν τραγελαφική
καί
αποτρόπαια
φασιστική
«Προκήρυξη»
τού
ΠΑΣΟΚ
Τροιζηνίας καί τά καρφώματά
του στήν άστυνομία γιά νά κατα
λάβουμε δτι κάποιος κίνδυνος
πράγματι υπάρχει;
Άνδρέας Βελισσαρόπουλος
% Δέν λείπουν όμως καί οί
επικρίσεις άπό μέλη τού ΠΑ
ΣΟΚ, πού έχουν αντιρρήσεις γιά
τόν τρόπο χειρισμού τού θέματος
«γυμνισμός» άπό τήν Τ.Ο. τού
ΠΑΣΟΚ Τροιζηνίας. Μερικά
άπό τά «εξ οικείων βέλη» γιά τήν
Τ.Ο. τού ΠΑΣΟΚ Τροιζηνίας,
αλλά καί ορισμένες αιχμές γιά

τήν έπιστολή τού «έρωτευμένον
Αριστεριστή» (τχ. 153, σ. 60)
σταχνολογοϋμε άπό τό γράμμα
ενός μέλους τού ΠΑΣΟΚ, «ερω
τευμένου τόσο, δσο κι αυτός»
(σ.σ. ό «έρωτευμένος άριστεριστής») όχι όμως μέ τό κορίτσι
του, άλλά καί μέ τούς ταλαιπω
ρημένους άπλούς ανθρώπους τής
υπαίθρου, πού ποθούν τήν ’Αλ
λαγή, όπως οί Χριστιανοί τήν
ψυχική τους λύτρωση».
Καί συνεχίζει:
Τό ζήτημα τού ξενοδοχείου
τών γυμνιστών δέν έπρεπε νά το
ποθετηθεί πάνω σέ «ήθικολογική» πουριτανική, άντιγυμνιστική βάση, άλλά σέ βάση πολι
τική. Ή αιχμή τής αντίθεσης θά
έπρεπε νά στρέφεται στό ζήτημα
τού ξεπουλήματος τών άκτών μας
στούς ξένους καί όχι στόν άντιγυμνισμό. Όσον άφρρά τά
ύπόλοιπα, είμαι άπόλυτα σύμφω
νος μέ τή δραστηριότητα τών
συντρόφων, έκτος βέβαια άπό τό
«κάρφωμα»... Πρίν τελειώσω τό
γράμμα, θά ήθελα νά πώ δυό
κουβέντες γιά τόν «έρωτευμένο
άριστεριστή». Εκτός άπό τήν
πλήρη θεωρητική του άνεπάρκεια
κάνει ήθελημένες χυδαίες δια
στρεβλώσεις καί αυθαίρετες γενι
κεύσεις. Τό ΠΑΣΟΚ, άγαπητέ
φίλε, δέν ταυτίζεται μέ τόν A ή
τόν Β. Τό ΠΑΣΟΚ είναι ό πολι
τικός φορέας τής ’Αλλαγής, πού
συσπειρώνει σήμερα — είτε τό
παραδέχεται είτε όχι - τή μεγάλη
πλειοψηφία τών καταπιεζομένων
καί έκμεταλλευομένων μαζών τής
πατρίδας μας. Έχει στίς τάξεις
του δοκιμασμένους άγωνιστές
δημοκράτες καί άνθρώπους πολύ
πιό ριζοσπαστικούς, σέ όλα τους,
άπό σένα - γι’ αύτό καθόλου μήν
άμφιβάλλεις. "Ομως, δέν είναι
ελίτ, δέν περιορίζεται σέ λίγους
έκλεκτούς καί άπόλυτα συνειδη
τοποιημένους. ’Αγκαλιάζει πλα
τιές καταπιεζόμενες μάζες πού έξαιτίας τής ιδεολογικής ήγεμονίας
τής άρχουσας τάξης καί τού δο
σμένου κυρίαρχου πολιτιστικού
άστικού μοντέλου, έχουν λιγό
τερο ή περισσότερο διαβρωμένη
άπό τόν μικροαστισμό συνείδηση,
μέ τά έπακόλουθά της (λαϊκίστικες άντιλήψεις, συνήθειες κλπ.).
Αυτούς δέν τούς πετάμε, άγαπητέ
φίλε, όπως ίσως θά ήθελες. Δέν
τούς χαρίζουμε στή Δεξιά. Ή γε
νικότερη πολιτιστική καί πολι
τική συνειδητοποίηση θά έρθει μέ
τήν ένταξή τους στή διαδικασία
τής ένεργούς πολιτικής καί συ
νειδητής κοινωνικής πάλης. Αύτός
είναι ό ιστορικός ρόλος τού ΠΑ

ΣΟΚ καί όσων γενικά δέν σεχταρίζουν. Δικαίωμά σου νά πι
στεύεις ό,τι θέλεις γιά τήν «κομ
πλεξική βάση τού Άντρέα»,
όπως ειρωνικά άποκαλεις τό λαό.
Άλλά, αυτή άκριβώς ή ειρωνική
σου διάθεση άπέναντι στό, δημο
κρατικά καί άντιεξαρτησιακά
προσανατολισμένο, κομμάτι τού
λαού, δείχνει τή δίκιά σου «σο
σιαλιστική ποιότητα», τήν όποια
έγώ προσωπικά άμφισβητώ. Ά πό
τήν άλλη μεριά, δέν είδα νά άναφέρεσαι καθόλου στήν κριτική
πού κάνει τό ΠΑΣΟΚ κάί όλη ή
Αριστερά στήν έμπορευματοποίηση καί καταναλωποίηση
(δηλ. τό θάνατο) τού έρωτα, μέ
τά πορνό, καί στήν έπίθεση τού
κατεστημένου ενάντια στή νεο
λαία, μέ τά ναρκωτικά. Τά εγκρί
νεις; Κι άν ναί, πού είναι ή
προοδευτική
σου
συνέπεια;
Άλλά, άν κατάλαβα καλά, άπό
τά βερμπαλιστικά γραφόμενά
σου, άνήκεις μάλλον στούς άμφισβητίες εκείνους πού τελικά θά
ενσωματωθούν στό σύστημα, καί
όχι σ’ έκείνους πού θά προσπα
θήσουν νά τ’ άλλάξουν. Πρίν άπό
σένα, μάς τά ’παν κι άλλοι πού
σήμερα είναι ένσωματωμένοι
(όρα μερικούς παλιότερα «επα
ναστάτες» άρχιτέκτονες, πού
έπρόσκειντο κάποτε στό ΚΚΕέσ.,
καί στό «Δημοκρατικό Αγώνα»
καί πού σήμερα μέ τό νά είναι
«άναρχοαυτόνομοι», τούς προ
σέβαλε ό Στ. Μάνος μέ τά γνωστά
λόγια. Δέν χρειάζονται παρα
πάνω σχόλια. Ό «νοών νοείτω».
Μέ φιλία καί κατανόηση (γιά
τόν έρωτευμένο άριστεριστή) ένα
μέλος τού ΠΑΣΟΚ, έρωτευμένο
τόσο, όσο κι αύτός.
Έλί Νικολά
• Σχόλια, είναι αλήθεια, δέν
χρειάζονται καί ό «νοών», ας έν-
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προσπαθώ νά εξηγήσω τό κάθε τί
διαλεκτικά) πιστεύω πώς είναι
άποτέλεσμα τής δυτικής, άποκαλούμενης, κουλτούρας καί έντάσσεται στό πλαίσιο τών άδιεξόδων
πού δημιουργεί τό δυτικό σύ
στημα στίς μάζες καί, κύρια, στή
νεολαία.
2. Ή Ελλάδα, σάν χώρα πού
βρίσκεται προσκολλημένη σ’ αύτό
τό χώρο (όχι σάν μιά καπιταλι
στικά ολοκληρωμένη χώρα, άλλά
σάν συμπληρωματική, άν όχι κα
θαρά περιθωριακή), άρχισε τώρα
νά δέχεται μέ πιό έντονο ρυθμό
άπό πρώτα, όλα τά ύποκατάστατα αύτού τού δυτικού συστή
ματος: τό συγκεκριμένο ζήτημα
τών γυμνιστών εντάσσεται μέσα
στήν προσπάθεια φυσικής άλλοτρίωσης τής πολιτιστικής μας
ζωής καί παράδοσης...
Περιμένοντας τή δημοσίευση,
Άλέκος Πολίτης
• Cherchez le système, λοι
πόν, γιά τήν εξήγηση τού φαινο
μένου «γυμνισμός στήν Τροιζήνα», καθώς καί τής ερωτικής
στέρησης ή υστέρησης τού φίλου
«Γ.Κ.» Κύριος στόχος τού γράμ
ματος πού λάβαμε άπο τόν
«Γ.Κ.» είναι «ή δημιουργία ένός
προβληματισμού καί τό άνοιγμα
ένός εποικοδομητικού διαλόγου»
— έπιδίωξη σεβαστή, πού μάς
υποχρεώνει νά τό δημοσιεύσουμε
ολόκληρο:
Αλήθεια φίλε, πώς νοιώθεις
όταν στά 21 χρόνια σου δέν έχεις
κορίτσι; "Οταν δέν έχεις κάνει
έρωτα ούτε μιά φορά; "Οταν
καταλαβαίνεις πώς ή ζωή είναι
δίπλα σου καί δέν τήν γεύεσαι;
Παντού άκούω γιά έρωτα, γιά
σχέσεις, όλοι μιλούν γι’ αύτά,
πολλοί είναι αύτοί πού τά γεύον
ται... έγώ συνεχίζω τήν ίδια παι
δική συνήθεια. Θά μπορούσα νά

« Π Α Σ Ο Κ καΓ Γ Υ Μ Ν Ι Σ Μ Ο Σ » :
Σ υ ν έ χ ε ια ... κ α ί τέλος

νοήσει. Συνεχίζουμε, λοιπόν, μέ
ένα γράμμα τού Άλ. Πολίτη
(Καλλιθέα), ό όποιος, «άν καί
δέν συμφωνεί Απόλυτα μέ τή μέ
θοδο Αντιμετώπισης τού θέματος
“γυμνισμός” άπό τήν οργάνωση
ΠΑΣΟΚ Τροιζηνίας (κοινο
ποίηση τον έγγράφον σέ Μητρο
πολίτη ’Ύδρας, Λύκειο καί Γυ
μνάσιο Πόρου κ.ά.), συμφωνεί μέ
τό πολιτικό σκεπτικό της. ’Εν
διαφέρον παρουσιάζει ή Από
πειρα τού Άλ. Πολίτη νά τοπο
θετήσει θεωρητικά τό θέμα:
Αγαπητό Αντί,
1. Δίχως νά έχω κάποια προ
κατάληψη στ» θέμα «γυμνιστές»
(άφού στό μέτρο πού μπορώ,

γίνω όμοφυλόφυλος ή βιαστής,
άνώμαλος, μά δέν έγινα. Γιατί
μέσα μου έλεγα πάντα: «αύριο
έλπίζω νά γνωρίσω ένα κορίτσι,
νά κάνω μαζί της μιά σχέση καί
νά κάνουμε έρωτα». Ά πό τήν
άλλη μεριά, όμως, φοβάμαι καί
σκέπτομαι: «"Ως πότε θά άντέξω;», «ώς πότε τό ιδεολογικό
μου υπόβαθρο θά μού δίνει δυ
νάμεις;
Άγνωστο κι αύτό. Πολλοί μού
λένε γιά πόρνες. Μά φίλε μου,
δέν μπορώ νά κάνω έρωτα μέ μιά
γυναίκα πού ΔΕΝ ΝΙΩΘΩ ΤΙ
ΠΟΤΑ γι’ αύτήν. Πηγαίνοντας μέ
μιά πόρνη σημαίνει πώς δέχομαι
τή θέση αύτής τής γυναίκας. Τήν
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βλέπω πιά σάν άντικείμένο. ΔΕΝ
ΜΠΟΡΩ νά κάνω έρωτα μέ ένα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, θέλω μιά συντρόφισσα, πού θά μάς συνδέει
μιά ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ σχέση.
Πήγα δμως καί σέ πόρνες πολ
λές φορές. Μά ποτέ δέν μπόρεσα
νά αισθανθώ κάτι μαζί τους.
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΠΡΑΓ
ΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΑ μέ πόρνη, δσο
«όμορφη» κι &ν ήταν. Πόσοι νέοι
σάν κι έμένα υπάρχουν άνάμεσά
μας; Ποιος τούς έκανε έτσι; Πολ
λές καί διάφορες καταστάσεις
πού έχουν, δμως, τήν ίδια άφετηρία: τή μορφή καί τή δομή τής
ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ καί
τό ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
Πιστεύω, αΰτή ή κοινωνική πραγ
ματικότητα νά δημιουργεί προ
βληματισμούς καί νά άνοιχτεί
μέσα άπό τό περιοδικό ένας σω
στός διάλογος.
Γ.Κ.
• Σέ μιά πιό «ομαλή» περιοχή
μάς φέρνει'τό γράμμα τον Στρα
τού Β. (φοιτητής Ε.Μ.Π.) ό
όποιος «γιά νά λήξει τό ζήτημα»,
εσωκλείει καί ένα απόκομμα τής
«Εξόρμησης» (8-6-80), πού
άναφέρεται ατό θέμα «βάζοντάς
το σέ πιό σωστή διάσταση» (σ.σ.
Πρόκειται γιά ένα ρεπορτάζ τον
Γ. Οίκονομόπονλον μέ τίτλο «Δι
καίωμα ό... γυμνισμός, άλλά νά
κολυμπάμε καί μεϊς!»4·
• Διάφοροι
έπιστημονικοί
κλάδοι άσχολοϋνται μέ τό θέμα
«γυμνισμός», όπως πληροφορού
μαστε άπό ένα γράμμα τον Στέρ-

Η ΓΥΜΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
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γιον Καραλή (Δντ. Γερμανία):
Είναι μιά μορφή φυσιολατρείας, ένα είδος άνώφελης «έξέλιξης» ή μιά παγίδα τού καπι
ταλιστικού συστήματος γιά τήν
άποδραστηριοποίηση τών μαζών
άπό τά καίρια κοινωνικά προ
βλήματα πού άντιμετωπίζουν,
ώστε τό σύστημα αυτό νά διαιωνίζει άνενόχλητο τήν καταπίεση
καί τήν αύξηση τών κερδών σέ
βάρος αυτών τούτων τών γυμνιστών (= έργατών - άδειούχων
άπό τις χώρες τού «’Ελεύθερου
Κόσμου») καί τούς τόπους συγ
κέντρωσης τών διεφθαρμένων με
γαλοαστών (= δταν πρόκειται
περί γυμνιστών τής υψηλής λεγά
μενης κοινωνίας);
Βιάστηκε, λοιπόν, ό συνεργά
της σας (τχ. 153, Διάλογος) νά
βγάλει συμπεράσματα κατά πό
σον ήταν δικαιολογημένη ή δχι ή
άνακοίνωση τής Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ
Τροιζηνίας. Ή κοινοποίηση μπο
ρεί νά ήταν μιά άστοχη ένέργεια
τής Τ.Ο. πού, δμως, κατάλληλα
καί σκόπιμα ό συνεργάτης σας
εκμεταλλεύτηκε γιά νά προβοκά
ρει τίς άρχές τού ΠΑΣΟΚ...
Όσο γιά τόν ««έρωτευμένο
άριστεριστή»» (δυό φορές σέ
εισαγωγικά, γιατί άξίζουν), τό
μόνο πού πρέπει νά ειπωθεί είναι
έκεϊνο πού είχε πει δ Λένιν:
«’Αριστερισμός, παιδική άρρώστεια». "Αν ξέραμε, βέβαια, τήν
ήλικία του θά μάς βοηθούσε σέ
ένα καλύτερο χαρακτηρισμό.
Ποιό είναι, τέλος πάντων, τό

ιδεολογικό ύπόβαθρο τού «έρωτευμένου άριστεριστή»; Είναι
γνωστή, βέβαια, ή πολιτική (;)
δράση τών άπανταχοϋ άριστεριστών.
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς,
Στέργιος Καραλής
• Άπό τήν εμπειρία τής έπιστήμης έρχεται ή φωνή καί μιας...
«τραυματικής εμπειρίας»: ας
πούμε, όμως, ότι έξαιτίας τής κά
λυψης πίσω άπό τό όνομα τής
Ά ννας Τσάπμαν, δέν έχουμε τήν
ευκολία νά σχολιάσουμε τό
γράμμα. ”Ενα μόνο ερώτημα δια
τυπώνουμε: πίσω άπό τήν όμολογούμενη ουδετερότητα στό θέμα,
πώς μπορεί νά κρύβεται τόση
επιθετικότητα;
• Τέλος, παραθέτουμε καί τά
κνριότερα σημεία τής μακροακελέστατης επιστολής τού Ε. Τσομπανόπονλον πού άπαντάει ατά
εντελώς κατ’ εξαίρεση σχόλια τού
συντάκτη μας, τά όποια σχετίζον
ταν μέ επιστολή τον Ε. Τσομπανόπουλου (6λ. τχ. 153, σσ.
59-60).
Κύριε Διενθνντά τού ’Αντί,
Φαίνεται πώς μέ τό σχολιαστή
σας δέν είναι δυνατή, μιά στοι
χειωδώς λογική καί καλόπιστη
συζήτηση. "Ετσι, δσα σαφή δια
τύπωσα στό γράμμα μου τής
10.5.1980, ό συνεργάτης σας
«χωρίς όνομα» τά έφερε στά μέ
τρα του, τά διαστρέβλωσε δηλαδή
κι άφού μάς έδωσε τίς συμβουλές
του (γιά ήρεμη συζήτηση κλπ.)
ξεσπάθωσε λίγο πιό κάτω, κάθε

άλλο παρά ήρεμος καί νηφά
λιος... «Πιάστηκε» άπό τό εύφυολόγημα τού ύστερόγραφου
καί μάς ξεφούρνισε τήν... κορώνα
του: έχθροί τής δημοκρατίας
έμείς, δημοκράτης βέρος έκείνος...
Γράφει ό σχολιαστής σας καί
μάς συμβουλεύει «νά άντιμετωπίζουμε μέ ηρεμία καί ένδιαφέρον
τήν άλήθεια ή άπλώς τήν άλλη
πλευρά τού θέματος». Δάσκαλε
πού δίδασκες! Μά, αύτό άκριβώς
δέν έπραξε ό ίδιος!...
Τελικά, δ καθένας μένει μέ τίς
άπόψεις του ! Καί θά θέλαμε αύτό
άκριβώς άπό τό συντάκτη σας: νά
άναπτύξει έκτενέστερα τή θέση
του δτι «ό γυμνισμός είναι κα
θαρά φυσιολατρική έκδήλωση
πού δέν έχει τίποτε τό ερωτικό».
Κι όχι άλλα λόγια ν’ άγαπιόμαστε... Ό καθένας είναι έλεύθερος,
έφόσον δέν ένοχλεϊ τούς διπλα
νούς του, νά έφαρμόζει τίς... φυ
σιολατρικές του έξάρσεις (καί...
έξάψεις). Σέ χώρους δμως ίδωτικούς, κλειστούς, δχι σέ κοινόχρη
στες άκρογιαλιές.
Γιά τό τί φρονεί ή «συντρι
πτική πλειοψηφία» τού λαού μας
πάνω στό θέμα αύτό, δέν χρειά
ζεται νά τό πώ έγώ. Μπορεί ό
ίδιος δ συντάκτης σας νά μάς
πληροφορήσει... πόσα στρατό
πεδα γυμνιστών έκαναν, ώς
τώρα, οί ίδιοι οί "Ελληνες στόν
τόπο τους. Διότι δ λαός μας, μαζί
μέ τή λατρεία πού έχει γιά τή
φύση, διατηρεί άκόμη μιά προγο-

δύναμη τού κατεστημένου που το έχει μία διαβάθμιση άπό άτομο
θεωρούσαν ικανό νά συντρίψει σέ άτομο.
κάθε άνεξάρτητη δραστηριότητα.
Τά παραπάνω, δηλαδή δ φόβος
Ή ζωή, δμως, έδειξε δτι μπό γιά τή δύναμη τον κατεστημένου
ρεσαν νά σταθούν όμάδες-φορεϊς
καί ή έλλειψη αυτοπεποίθησης
μικροί ή μεγάλοι άποσπασμένοι
ένδέχεται νά ύπάρχουν ώς στοι
άπό τό Κ.Κ.Ε.
χεία σέ μερικούς άπό τούς «400»
"Αν δέν εύδοκίμησαν αύτοί οί καί νά τούς σπρώξουν ώς τήν
φορείς δέν όφείλεται στήν δύ σκέψη καί τήν άπόφαση νά ζητή
ναμη ή τήν άκτινοβολία τού κα σουν ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ-ΠΡΟΣτεστημένου πού τούς «καθήλωσε»
ΤΑΣΙΑ σέ κάποιον άλλον φορέα
ή τούς «συνέτριψε».
τής κομμουνιστικής άριστεράς ή
Δέν εύδοκίμησαν διότι δέν
σέ κάποιο «ΑΝΩΔΥΝΟ» ΚΟΥ
μπόρεσαν νά ξεφύγουν άπό τήν ΒΕΝΤΟΛΟΙ γιά τήν «ένότητα
νοοτροπία καί τήν μεθοδολογία
τής άριστεράς».
πού τούς κληροδότησε τό κατε
Ή πράξη τών «400» φόρτωσε
στημένο, μέσω τής άγωγής πού
τίς
πλάτες τους μέ μιά εύθύνη
τούς έδωσε.
ΟΙ «ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΟΙ»
'Ωστόσο ύπάρχουν καί μεμο ιστορικής σημασίας. Αύτό ίσως
νωμένες περιπτώσεις πού, σωστά νά μήν τό συνειδητοποιούσαν οί
«400» δταν έβαζαν τήν ύποδραστηριοποιούμενες, στό μαζικό
χώρο καί τήν Αυτοδιοίκηση, επι- γραφή τους κάτω άπ’ τό κείμενό
τελοϋν έργο υπέρ τον λαού άξιο- τους.
Ό λαός μας δέχτηκε μέχρι σή
θαύμαατο.
Λογικά θά έπρεπε νά περιμέ μερα πολλές άπογοητεύσεις.
Ή περίπτωση π.χ. τού Κ.Κ.Ε.
νουμε δτι καί οί «400» πού τόλ
• Σέ συνέχεια μέ προηγούμενο
έσωτερικού
δέν υπήρξε κίνηση
μησαν
νά
άσκήσουν
αύτή
τήν
δη
γράμμα τον πού δημοσιεύτηκε \
μόσια κριτική στό Κόμμα τους, τό άμφισβήτησης τού κατεστημένου
στό τχ. 150, ό Άνόρέας ΔάμπαΚ.Κ.Ε., θά είναι άποφασισμένοι στό Κ.Κ.Ε. "Αν καί πολλοί κομ
σης γράφει:
νά
τραβήξουν ένωμένοι σάν μιά μουνιστές, πού άκολούθησαν τό
Στό προηγούμενο γράμμα μου
έπεσήμανα τούς δύο κινδύνους όμάδα-σπέρμα ένός εξυγιαντικού τμήμα τής ήγεσίας πού συγκρό
φορέα μέσα στό χώρο τής κομ τησε τό Κ.Κ.Ε. έσωτερικού, τό
πού περιτριγυρίζουν τούς «400»
έκαναν μέ τή σκέψη καί τή λα
μουνιστικής άριστεράς.
καί τούς όποίους άνέφερα μόνο
χτάρα
γιά καλύτερες μέρες στόν
Β'. Ή διαστροφή τών άρχών
έπιγραμματικά.
Α' 'Οσάκις τέθηκε σέ συντρό λειτουργίας στό Κ.Κ.Ε. είχε έκτός κομματικό φορέα.
τών άλλων, σάν συνέπεια καί τήν
φους παλιούς καί νέους πού
Ή περίπτωση τού Κ.Κ.Ε. έσωτ.
έβλεπαν καί βλέπουν τά κακά συντριβή τής προσωπικότητας έξέφρασε μιά σύγκρουση τών
χάλια τού Κ.Κ.Ε. τό θέμα γιά μιά τών στελεχών καί τών μελών τού στελεχών τής ήγεσίας τού Κ.Κ.Ε.
Κόμματος. Αύτό, φυσικά, δπως πάνω στό θέμα τής εύθύνης τους
άνεξάρτητη δραστηριότητα, έξκαί κάθε άλλη συνέπεια είχε καί γιά τό κακό πού έκαναν δλοι
έφραζαν δλοι τόν φόβο γιά τήν
νική άρετή: άξιοπρέπεια, ντροπή
(κοινώς... τσίπα). Τό «φρούτο»
αυτό τού γυμνισμού μάς ήρθε έξ
έσπερίας, μαζί μέ τόσα άλλα...
σάπια φρούτα.
Θά μπορούσε, άκόμη, νά μάς
ένημερώσει άν ύπάρχουν στρα
τόπεδα (...γυμνιστών) στις άνατολικές χώρες...
Μέ τιμή,
Ε. Τσομπανόπουλος
Καλαμαριά
• ‘Εδώ τελειώνει καί ή δημο
σίευση έπιστολών γιά τό θέμα τον
«γυμνισμού», όσο κι &ν είναι...
ερεθιστικές οί διερευνήσεις των
διαφόρων πλευρών τον.

τους στό κίνημα καί τόν λαό μέ
τήν άν ικανότητά τους νά κατα
στήσουν τόν κομματικό φορέα
σωστό έκφραστή τών άρχών του.
Ή ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. καί ή
ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. έσωτ. είναι
δύο σταγόνες πού έπεσαν άπό τό
Ιδιο ξεχειλισμένο ποτήρι. Ή μία
άπό τήν άριστερή μεριά καί ή
άλλη άπό τή δεξιά.
Έάν τό Κ.Κ.Ε. έσωτ. έξέφραζε
τό πνεύμα έξυγίανσης τού Κομ
ματικού φορέα θά είχε συσπει
ρώσει, άνεξάρτητα άπό άδυναμίες του ατούς χειρισμούς, δλους
τούς κομμουνιστές. Ή δέ ήγεσία
τού Κ.Κ.Ε. θά είχε μπει στή γω
νιά καί καμιά δύναμη ή συμπα
ράσταση δέ θά μπορούσε νά τήν
σώσει.
"Ολοι οί κομμουνιστές όπου κι
άν βρίσκονται περιμένουν άπό
σάς νά προχωρήσετε.
Μήν τρομάζετε στή σκέψη δτι
είστε μικροί στήν ήλικία. Ή νεο
λαία τού Κ.Κ.Ε σ’ δλες τίς περι
όδους, άν δέν κομπλεξαριζόταν
άπό τήν ήλικία της, θά είχε βοη
θήσει τό Κόμμα νά θαυματουρ
γήσει.
Διότι έκεΐνοι πού σκέπτονται
σωστά ήσαν καί είναι βασικά οί
νεολαίοι κομμουνιστές. Κι αύτό,
έπειδή, ό χρόνος διαπαιδαγώγη
σής τους στή βάση τής διαστρο
φής τών άρχών είναι μικρός καί
συνεπώς οί έπιπτώσεις όλιγότερο
όδυνηρές.
ΤΟΛΜΗΣΤΕ!
Άνδρέας Δάμπασης
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟΚ
• Ο λογιστής-συνδικαλιστής ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ άναλύει
κάποια Ηδικά προβλήματα τής σύνδεσή; μας μέ την ΕΟΚ:
Σχεδόν είκοσι χρόνια πέρασαν
άπό την ημέρα πού ή τότε κυβέρ
νηση ζήτησε νά συνδεθεί ή χώρα
μας μέ τήν ΕΟΚ. ’Αν άφαιρέσουμε τά έφτά χρόνια φασιστικής
καταπίεσης καί τό πάγωμα τών
σχέσεων, ένεκα χουντοκρατίας,
τόσο στην πρίν τή δικτατορία,
δσο καί στήν μετά άπ’ αυτή περί
οδο, δέν έγινε άπό καμιά μεριά,
(έκτός άπό μερικές έξαιρέσεις)
προσπάθεια γιά άντικειμενική
έρευνα-άνάλυση καί πλήρη διαφωτιστική παρουσίαση του τί εί
ναι ή ΕΟΚ καίποιάτά θετικά καί
άρνητικά τής ένταξής μας σ’ αυ
τήν.
“Ομως, μέ τήν πρίν άπό ένα
χρόνο ύπογραφή καί τήν έπικύρωση τής πράξης ένταξής μας
άπό τήν πλειοψηφία τής Βουλής
καί, σέ συνέχεια, άπ’ τά κοινο
βούλια τών χωρών μελών τής
ΕΟΚ, ή είσοδος τής Ελλάδας
στήν Κοινή ’Αγορά είναι πιά μιά
πραγματικότητα καί, μέ βάση αύτή, είναι σωστό νά ένεργοΰμε καί
νά προχωρούμε στό μέλλον. Ή
όρθότητα τής άποψης αυτής ένισχύεται κι άπ’ τό γεγονός δτι
στίς χώρες μέλη τής ΕΟΚ δέν
άναπτύχθηκε, τόσα χρόνια καί
μέχρι τώρα, κανένα άξιόλογο κί
νημα έξόδου τους άπ’ αύτή, άλλά,
άντίθετα, ζητούν έπίμονα τήν
έπίσπευση τής ένταξής τους ή
’Ισπανία καί ή Πορτογαλία, δύο
χώρες μέ παρόμοια μέ μάς προ
βλήματα καί, θά ’λεγα, σύμμαχες,
μαζί μέ τήν ’Ιταλία, στήν κοινή
άντιμετώπισή τους. ”Αρα, έκείνο
πού έπείγει καί έπιταχτικά προ
βάλλει, είναι ή άντικειμενική καί,
μέ συγκεκριμένα στοιχεία, πλή
ρης ένημέρωση τού λαού, γιά τά
θετικά καί άρνητικά τής ένταξής
μας, πού άναμφισβήτητα υπάρ
χουν.
Μόνον έτσι ένη μερωμένος άπό
τούς υπεύθυνους φορείς καί
παράγοντες δ λαός θά κατανοή
σει σ’ δλο τό βάθος τό πρόβλημα
καί
θ’ άγωνιστεΐ
μαζικάάποφασιστικά γιά τήν άξιοποίηση ή τήν κατάκτηση τών θε
τικών καί τήν άπόρριψη ή τόν
περιορισμό τών άρνητικών τής
ένταξής μας: τά τελευταία αυτά
όφείλονται στήν άγρια έκμετάλλευση τών μονοπωλίων, τά δποία,
είτε μέ τήν ΕΟΚ είτε χωρίς αύτή,
κυριαρχούσαν καί θά κυριαρχούν
στή χώρα μας καί στόν καπιταλι
στικό κόσμο καί δέν άντικρούονται μέ συνθήματα, παρά μόνο μέ
τίς δυνάμεις τών καταπιεζομένων
ένωμένες σ’ ένα εύρύτατο καί άρραγές μέτωπο σκληρής ταξικής
πάλης. Μόνον έτσι θά άπαλλαγσύμε άπό τή ληστρική έκμετάλλευσή τους καί θά χτίσουμε μιά
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νέα, πραγματικά λεύτερη κι άνθρώπινη, δίκαιη καί ίση γιά
όλους, κοινωνία.
Μόνον καλά-ύπεύθυνα ένημερωμένοι καί μέ συνδικάτα πού
μπούσουλά τους θά ’χουν τό
συμφέρον τών έργαζομένων καί
θά ’ναι άπαλλαγμένα άπό ήγεμονισμούς καί παντός είδους έξαρτήσεις, οί έργαζόμενοι τής χώρας
μας θά πειστούν καί θά ριχτούν
μαζικά στόν ταξικό άγώνα, γιά
νά δώσουν άταλάντευτα καί νι
κηφόρα τή μάχη ένάντια στήν
κυβερνητική γραμμή τής μονό
πλευρης λιτότητας καί τής απλό
χερης χορήγησης προνομίων πρός
τήν έργοδοσία, γιά νά παρέμβουν
θετικά στή διαμόρφωση τής
έπενδυτικής πολιτικής (καί γενι
κότερα, τής οικονομικής καί κοι
νωνικής ζωής), γιά νά συντονί
σουν τά βήματά τους μέ τούς έργαζόμενους τής Εύρώπης, γιά νά
άποκρσύσουν, όλοι μαζί, τήν
έντεινόμενη - όργανωμένη έπίθεση τών πολυεθνικών, γιά νά
θάψουν, στή γέννησή τους, τήν
άναβίωση τού ψυχρού πολέμου
καί τά επικίνδυνα, πάντα σχέδια
τών στρατοκρατών - ιμπεριαλι
στών, γιά νά στερεώσουν καί
διευρύνουν τίς συνδικαλιστικές
καί δημοκρατικές καταχτήσεις
καί ελευθερίες, γιά ν’ άνοίξουν,
μέσα άπό έμπόδια καί δυσχέ
ρειες, τά μονοπάτια τών διαρ
θρωτικών άλλαγών καί θεσμικών
εκσυγχρονισμών, έξασφαλίζοντας, ένωμένοι καί πάντα μαχόμενοι, μιά καλύτερη - άνθρωπινότερη ζωή καί ελπιδοφόρο μέλλον,
μέ τήν οίκοδόμησττής Εύρώπης
τών έργαζομένων καί τών λαών,
άνεξαρτοποιώντας την βαθμιαία
καί μετατρέποντάς την σέ μόνιμο
παράγοντα καί δύναμη ειρήνης,
συνεργασίας καί προόδου στήν
ήπειρό μας καί στόν κόσμο.
Λίγα στήν άρχή, κι άρκετά τόν
τελευταίο καιρό τά δημοσιεύματα
γιά τήν Κοινή ’Αγορά, άλλά πάν
τοτε μονόπλευρα, μέ άφετηρία
καί τέλος τήν εύημερία ή τήν
καταστροφή μας. Στήν πραγματι
κότητα, όμως, ούτε τό ένα ούτε τό
άλλο είναι σωστό. Γι’ αυτό είναι
έθνική άνάγκη νά ειπωθεί στό
λαό όλη ή άλήθεια, καθαρά, χω
ρίς δισταγμούς, ύπολογισμούς
καί σκοπιμότητες.
Νά τό χρέος καί οί εύθύνες
όλων καί προπαντός τών ύπεύθυνων φορέων καί παραγόντων
πού, δυστυχώς, καί στό σοβαρό
τατο αύτό πρόβλημα, στάθηκαν
καί στέκονται δέσμιοι τών δικών
τους στενών συμφερόντων καί
προσανατολισμών κι άρνούνται
νά δώσουν ταυτόχρονα, μέσα άπό
τά κείμενα τής καμπάνιας τους,

τά μειονεκτήματα καί πλεονεκτή
ματα τής ένταξής μας. ’Ιδιαίτερη,
βέβαια, είναι ή ευθύνη τής κυ
βέρνησης, πού μονοπωλεί καί δέν
διαθέτει τά μέσα μαζικής ένημέρωσης, όπως συμβαίνει στήν Εύρώπη, γιά δημοκρατικό καί σέ
άντιπαράθεση διάλογο-συζήτηση
στρογγυλής τράπεζας τών ύποστηριχτών κι έπικριτών τής ΕΟΚ,
γιά νά γνωρίσει, όσο είναι δυνα
τόν πληρέστερα τό πρόβλημα καί,
άπό μόνος του, νά συμπεράνει ό
έργάτης, ό ύπάλληλος, ό άγρότης,
ό έπαγγελματίας, ό έπιχειρηματίας, όλος ό λαός, τί τελοσπάντων
έχει νά ωφεληθεί καί νά χάσει
σήμερα καί ποιές προοπτικές,
άρνητικές καί θετικές, ξανοίγον
ται μπροστά του μέ τήν πλήρη έν
ταξή μας στίς Εύρωπαϊκές Κοι
νότητες.
Τέλος, καί γιά νά μήν πάρει
έκταση τό παρόν, θά έπιχειρήσω
σέ άλλο, έξειδικευμένο γιά τούς
έργαζόμενουξ καί τήν ΕΟΚ, άρ
θρο, νά δώσω μέ στοιχεία, όσο
είναι δυνατόν περισσότερα, τά
θετικά καί άρνητικά τής ένταξής
μας στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες,
μιά καί πιστεύω ότι ή άντικειμενική καί πλήρης ένημέρωση άποτελεϊ βασικό στοιχείο όρθής
άντιμετώπισης τών προβλημάτων
τής ζωής. Θά ήθελα, όμως, νά
ύπογραμμίσω τό θέμα τών συν
θηκών, πού διαμορφώνει ή έν
ταξή μας, γιά τίς έπιχειρήσεις καί
τόν παράγοντα λογιστή ιδιαίτε
ρα: είναι άνάγκη νά άναλάβει ή
ΠΟΑ, χωρίς άλλη καθυστέρηση,
τήν πρωτοβουλία πραγματοποίη
σης στήν ’Αθήνα μιας συνάντη
σης Λογιστών - έκπροσώπων τών
Συνδικάτων - μελών τών Συνο
μοσπονδιών τών χωρών τής
ΕΟΚ καί άντιπροσώπων τών
Συλλόγων - μελών τής 'Ομο
σπονδίας μας, γιά άνταλλαγή
συνδικαλιστικής πείρας καί,
προπάντων,
έμπεριστατωμένης
άνάλυσης τών σημείων τού κοι
νοτικού δικαίου, πού άφοροϋν κι
έχουν άμεόη σχέση μέ τό λογι
στικό καθεστώς, γιά μιά πλατιά
συζήτηση τού ρόλου τού λογιστή
στήν έπιχείρηση καί τήν οικονο
μία γενικότερα, καθώς καί γιά τό
μέλλον τού έπαγγέλματος καί τό
συντονισμό τής δράσης μας μέ
τούς συναδέλφους καί τούς έργαζόμενους τής Εύρώπης, πάνω ατά
ειδικά καί γενικά προβλήματα,
γιά τήν καλύτερη δυνατή άντιμετωπιση καί έπίλυσή τους. ’Αναμ
φισβήτητα, μιά τέτοιου έπιπέδου,
καλά προετοιμασμένη, συνάντηση
(καί ή καθιέρωσή της, θά πρότεινα), θά ’ναι άρκετά χρήσιμη γιά
όλους- καί τών λογιστών-στριών
τό ένδιαφέρον θά κεντρίσει καί
θά συγκεντρώσει, άλλά καί τό
κύρος τής ΠΟΑ, στόν έλλαδικό
καί εύρωπαϊκό χώρο, θά άνεβάάει.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

αντί
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Α θήνα 601
Τηλ: 732.713-732.819.
• Ε κδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131, Αθήνα 601.
• Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ Βασ. Α λεξάνδρου 26. Περιστέρι
• Καλλιτεχνική έπιμέλεια:
ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
• Μοντάζ:
Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ
• Υ π εύθυνος Διαφημίσεων:
ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
• Φωτοστοιχειοθεσία:
..ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ·· ΕΠΕ
Υ μ η ττο ύ 219
Τηλ. 75.16.333
• Αναπαραγωγή φίλμς:
Ίωάννου - Τσοϋπρος καί Σία
Δερβενίων 9, τηλ. 3604812
• Εκτύπωση:
Έ ργοστ. Γραφικών Τεχνών
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ίασίου
5,
Περιστέρι.
Τηλ.
57.22.201.
• Κάθε ένυπόγραφο άρθρο έκφράζει τήν προσωπική άποψη τού
συγγραφέα του.
• Χειρόγραφα δέν έπιστρέφονται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσω τερικού
Έξαμ. 320 δρχ. - Ε τή σ ια 640
Ετήσια ’Οργανισμών.
Τραπεζών, κλπ: 1.500 δρχ.
Γιά φ ο ιτη τές έκπτωση 15%

’Ε ξω τερικού
Ευρώπη- Μεσογ. χώρες:
έξάμηνη: ................. άπλή
»
άεροπ.
έτήσια: .....................άπλή
»
άεροπ.

δολ.15
δολ.17
δολ.30
δολ.34

Η.Π.Α. - Καναδός - Άν. ΆσΙα: "
έξάμηνη: ................. άπλή
άεροπ.
έτήσια: .....................άπλή
»
άεροπ.

δολ.15
δολ.22
δολ.30
δολ.44

ΑύστραλΙα- Ωκεανία:
έξάμηνη:
»
έτήσια:
»

................. άπλή
άεροπ
άπλή
άεροπ

δολ.15
δολ.30
δολ.30
δολ.60

• Εμβάσματα, έπιταγές:
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημρχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
• ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: δρχ. 25 .
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ: ΤΙΜΗ δρχ. 40

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
γιά τά βιβλιοπωλεία
τής ’Αθήνας:
Στά γραφεία το ύ «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60, τηλ: 732-713
• γιά τά βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Βιβλιοπωλείο
Μ. ·Κοτζιά καί Σία Ο.Ε.
Τοιμισκή 78, τ η λ 279.720
Θεσσαλονίκη
•

ΑΝΤ.ΛΙΒΑΝΗΣ &ΣΙΑ “ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ,,
ΣΟΛΩΝΟΣ 94. τηλ.: 36 ΙΟ 589

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΝΑ ΜΑΘΕΙ, ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΦΟΡΟΥΝ

Πεζός λόγος

’Αγαπητοί μας έπιβάτες,
Στήν προσπάθειά μας νά οάς έξυπηρετήσουμε καλύτερα, φροντίσαμε νά είμαστε
όπό τούς πρώτους άερομεταφορεϊς τού κόσμου πού πετοΰν μέ AIRBUS Α300.
Τό άεροπλάνο τής νέας γενιάς, τής άνετης μεταφοράς 255 έπιβατών, καί
πολλών έμπορευμάτων, μέ τά λιγότερα καύσιμα καί τόν λιγότερο θόρυβο.

Πεταξτε και θά δείτε...
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