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Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διμηνιαία Επιθεώρηση για να κατανοήσετε και να συνειδητοποιήσετε τα προβλήματα της Οι
κολογίας, του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας.
Περιοδικό προβληματισμού με ανοιχτές απόψεις και γνώμες, που θα μπορούν να αντικρουστούν, να συζητηθούν και να γίνουν αντικείμενο κριτικής, πάντοτε όμως με επιστημονική θεμελίωση και αίσθημα ευθύνης. Μια πλειάδα από ειδικούς επιστήμονες εκλαϊκεύει θέματα όπως:
•
•
•
•
•
•
•

Η σχέση ανάμεσα στην οικολογία και το περιβάλλον.
Αθήνα: Α γώ να ς για επιβίωση.
Το οικολογικό πρόβλημα και η αντιμετώ πισή-του από επιστημονικούς φορείς.
Το αλμυρό νερό πάει να χαθεί.
Επιστημονικά συνέδρια για τη ρύπανση.
Το πρώτο ελλη νικό πετρέλαιο.
Δ ιεθνείς οργα νισμοί και περιβάλλον.
Κι ακόμη ο συναρπαστικός και αποκαλυπτικός «Φάκελος» για την πυρηνική ενέργεια.

Ζητείστε από τους εφημεριδοπώλες, περίπτερα και βιβλιοπωλεία το πρώτο τεύχος (Μαρτίου - Α
πριλίου 1982)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το περιοδικό που θα σας «ξυπνήσει» νέα ενδιαφέροντα και καινούριες επιλογές.

ΕΚΔΟΤΗΣ: Α ντώ νη ς Α φ α νή ς.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σ π ή λιο ς Π α π α σ π η λ ιό π ο υ λ ο ς, ο ικ ο ν ο μ ο λ ό γ ο ς
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κ ώ στας Τ σ α ούσ η ς, δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ς.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ ιάννης Κ ορω ναίος.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: Τάκης Ψ αρά κ η ς,
δ η μ ο σ ιο γρ ά φ ο ς.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
Ν ίκος Ζ αλαώ ρας, δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ς - δ α σ ο λ ό γ ο ς .
Μ άριος Ν ικόλινάκος, ο ικ ο ν ο μ ο λ ό γ ο ς .
Κώστας Π α πα βα σιλείου, γεω χη μ ικ ός.
Γ ιάννης Τ ρούμπης, δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ς.
Κΐμων Χ ατζημπίρος, φ υ σ ικ ό ς - ο ικ ο λ ό γ ο ς .

Στο πρώτο τεύχος συνεργάσθηκαν:
Μ. Γ ενικ ό π ο υ λο ς, δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ς.
Δ ημ ήτρης Γ ερούκα λη ς, ψ υχία τρος.
Δημ. Ιατρίδης, κ ο ινω νιο λ ό γ ο ς.
Η λίας Κ αϊναδάς, φ υ σ ιο γ ν ώ σ τη ς - ο ικ ο λ ό γ ο ς .
Α ρ γύ ρ η ς Κ α νελ λ ό π ο υ λ ο ς, μ η χα νικ ός - ο ικ ο λ ό γ ο ς .
Κώστας Π α π α θ α να σ ό π ο υ λ ο ς, π υ ρ η νικ ό ς φ υσ ικ ός.
Α χ ιλ λ έα ς Ρ ο υ σ σ ό π ο υ λ ο ς , μ η χα νικός.
Μ.Ι. Σ κ ού λλος, χημικός.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γραφεία: Σόλωνος 94,

τηλ: 3610-589 — 3600-398, Αθήνα.
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Για πολλά θα μπορούσε να κατηγορήσει η «ΝΔ» το ΠΑΣΟΚ για τήν χ
τακτική-του ενόσω βρισκόταν στην Αντιπολίτευση. Σε καμιά περίπτωάή
όμως δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι το ΠΑΣΟΚ διατάραξε τους\ *
«κανόνες του παιχνιδιού» σε εκείνα τα σημεία που έθιγαν τα καίρια εθνΐκεπ
συμφέροντα. Πράγματι, η εφταετία της « Νέας Δημοκρατίας» κύλησε σε
ένα πλαίσιο «εθνικής ενότητας» γύρω από κρίσιμα και στρατηγικά
προβλήματα εξωτερικής πολιτικής ή και εσωτερικών επιλογών. Το ΠΑίΟϊζ:
και όχι μόνο αυτό άσκησε στην εφταετία σκληρή και επίμονη
/
αντιπολίτευση, αλλά σε καμιά περίπτωση ανατρεπτική των γενικότρρ\2
κανόνων του Κοινοβουλευτικού παιγνιδιού.
Αυτή η υπενθύμηση έχει τη σημασία-της, καθώς σήμερα, στους έ ξ ι \
μήνες από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, αρχίζουν να διαμορφώνονται
στη Δεξιά τα στοιχεία μιας αντιπολίτευσης, που πολύ ομοιάζουν με ένα
κλίμα της τακτικής του 65-67. Τον τόνο και τα συνθήματα δεν τα δίνει τόσο
το κόμμα ή η επίσημη ηγεσία της Δεξιάς όσο η Τύπος και οι πολυάριθμοι
«παράγοντες», εκφραστές των πιο σκοτεινών διασυνδέσεων με ξένες
υπηρεσίες και κύκλους της ολιγαρχίας. Αναβιώνει ένα κλίμα
καταστροφολογίας με κύρια κατεύθυνση την οικονομία και τους κρατικούς
μηχανισμούς με αιχμή τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.
Ως προς μεν την οικονομία ουδέν χυδαιότερο από τις επικρίσεις της
«ΝΔ» προς το ΠΑΣΟΚ. Οι πρώην υπουργοί της Δεξιάς που θορυβούν
σήμερα στη Βουλή, γνωρίζουν καλά τα όρια της οικονομίας που
παρέδωσαν στη νέα κυβέρνηση. Γνωρίζουν πως τα μέτρα που λαμβάνονται
είναι και αναγκαία και επιβεβλημένα και αναπόφευκτα. Και γνωρίζουν
εξίσου καλά πως η κρίση είναι χρόνια και σε καμιά περίπτωση θανάσιμη.
Όταν κινδυνολογούν λοιπόν, ψεύδονται, και ψεύδονται από ψυχρή
επιλογή. Και θα κριθούν γΓ αυτό και πάλι, και θα το πληρώσουν σε σκληρό
νόμισμα.
Αήθεις και αηδείς είναι επίσης οι εκστρατείες για τη «σωτηρία». των
Ενόπλων Δυνάμεων απ’ τον «φατριασμό». Η «Ακρόπολις» έφτασε στο
γελοίο σημείο να εξηγήσει ότι στο στρατό σήμερα ακολουθείται η
λενινιστική τακτική του «σαλαμιού», σε ένα άρθρο που θύμιζε έντονα
σχετικές αναλύσεις του περίφημου Γεωργαλά.
Αν πιστεύαμε ότι πρόκειται απλώς για απώλεια ψυχραιμίας θα είχαμε
πολλούς λόγους να επιδείξουμε κατανόηση και ανοχή. Είναι φυσικό, η
διαρκής συρρίκνωση και διάλυση του κόμματος της Δεξιάς να ευνοεί
σπασμωδικές κινήσεις και απελπισμένη αναζήτηση ερεισμάτων και
συνεκτικών τακτικών. Έχουμε όμως την σαφή αίσθηση ότι πρόκειται για
κάτι παραπάνω από τυφλή αντιπολιτευτική πρακτική. Μάλλον βρισκόμαστε
στην απαρχή μιας μακροπρόθεσμης μεθόδευσης υπονόμευσης του
κυβερνητικού έργου, με πρώτο τακτικό πρόκριμα τις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές.
Φρονούμε δηλαδή ότι η ανακωχή που ακολούθησε την εκλογική μάχη
έχει μονομερώς διακοπεί. Και μια μερίδα της Δεξιάς ξέθαψε τα τσεκούρια
του πολέμου, σκουριασμένα και γεμάτα ντροπή είναι αλήθεια, αλλά
ταιριαχτά στη νοοτροπία και την πρακτική της παράταξης.
Είναι βέβαιο επίσης πως μια τέτοια τακτική σφοδρά θα ικανοποιεί και
εκείνους τους ιμπεριαλιστικούς κύκλους που επίσης «ανησυχούν» για τις
εξελίξεις στην Ελλάδα και θα προετοιμάζουν μια «ομαλοποίηση» και
ευθυγράμμιση της χώρας στα κελεύσματα του Ρήγκαν, του Λουνς και των
άλλων προστατών του «ελεύθερου κόσμου».
Το καινούριο στοιχείο όμως είναι πως δεν υπάρχει πια το αντικειμενικό
έδαφος στο κοινωνικό και το πολιτικό επίπεδο για να ευδοκιμήσει αυτή η
τακτική, που μπορεί μάλιστα να επιταχύνει διαφοροποιήσεις μέχρι και
διάσπαση στους ίδιους τους κόλπους της Δεξιάς.
Γιατι αυτός ο λαός, επειδή πολλά είδε και πολλά έπαθε, πολλά
κατάλαβε και έμαθε κιόλας. Και όταν ακούει ότι «κινδυνεύει η οικονομία»
ξέρει πολύ καλά να μεταφράσει ότι θίγεται η ολιγαρχία. Και όταν
διαβάζει ότι «φατριάζεται ο στρατός» είναι ήσυχος ότι ο στρατός κάνει τη
δουλειά-του και όχι τη δουλειά της Δεξιάς. Και όταν πληροφορείται ότι
«κινδυνεύει το έθνος» ξέρει και τα ονόματα πια των εθνοκάπηλων...
Η Δεξιά με τέτοια καμώματα δεν μπορεί να φθείρει πια παρά μόνο τον
εαυτό-της. Της ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία — το ταχύτερο.
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Η πολιτική γραφή του ΠΑΣΟΚ πέντε μήνες μετά την Αλλαγή
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, την περασμένη Δευτέρα — πρώτη μέρα
των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου — το κλίμα που ε
πικρατούσε στις συζητήσεις για την οικονομική κρίση που μα
στίζει την Κοινότητα, ήταν κλίμα γενικής απαισιοδοξίας... Το
κατέγραψε και ο πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου, όταν είπε
πως η ανεργία — αυτή η «οξύτερη οικονομική ανισότητα»... —
απειλεί και την Ελλάδα και ζήτησε την ενίσχυση του ευρωπαϊ
κού Νότου με επενδύσεις, μέσα από ειδικά κοινοτικά χρημα
τοδοτικά πρωτόκολλα.
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, την ίδια μέρα, ο αρχηγός της Νέας Δημο
κρατίας, κ. Ευ. Αβέρωφ, ανακάλυπτε ότι τα οικονομικά και
άλλα μέτρα του ΠΑΣΟΚ συγκροτούν «πορεία αυτοκτονίας», ε
νώ 24 ώρες πριν, ο Τύπος της Δεξιάς διαβεβαίωνε πως «τα συ
ναλλαγματικά αποθέματα της χώρας μόλις επαρκούν για εισα
γωγές 15 ημερών»\
ΦΥΣΙΚΑ, οι «εκτιμήσεις» και οι « πληροφορίες» αυτές της
Δεξιάς — «από τον κόρακα, κρα θ' ακούσεις», λέει ο λαός... —
πόρρω απέχούν από την αλήθεια. «Η Δεξιά και ο φιλικός-της
Τύπος», δήλωσε σχετικά κυβερνητικός εκπρόσωπος, «προ
σπαθούν να παραπλανήσουν το λαό, να σπείρουν τη σύγχυση
και, ακόμη, να υπονομεύσουν την εθνική-μας οικονομία». Ω
στόσο, θα ήταν τραγικό λάθος κάθε προσπάθεια να ωραιοποι
ηθεί η οικονομική κατάσταση της χώρας. Η κυβέρνηση μπορεί
να εξαγγέλλει προγράμματα για την τόνωση των παραγωγικών
επενδύσεων, την πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικο
νομίας, τον έλεγχο των μονοπωλίων, την προστασία των μικρομεσαίων, διευκρινίζοντας, παράλληλα, πως «στη μετάβα
ση προς το σοσιαλισμό, θα υπάρξει ανταγωνισμός οικονομικών
δομών και σχέσεων παραγωγής»... Γεγονός, όμως, παραμένει
πως οι βιομήχανοι συνεχίζουν — μέχρι στιγμής — την απεργία
των επενδύσεων. Πως ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, εξακο
λουθεί να είναι ο υψηλότερος απ’ όλες τις χώρες της ΕΟΚ. Πως
το φάσμα της ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους, προβάλλει ολο
ένα απειλητικότερο. Και πως η εισοδηματική ανισότητα, ανά
μεσα στους χαμηλόμισθους και υψηλόμισθους, δε σμικρύνθηκε καθόλου. Τα δεδομένα αυτά, άλλωστε, ώθησαν τον πρόε
δρο του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό, ν’ απευθυνθεί προς τους
εργαζόμενους, ζητώντας «κατανόηση» και, προπαντός, «θυ
σίες»... Ο συνδικαλισμός — είπε ο Α. Παπανδρέου, μιλώντας,
την περασμένη Παρασκευή, στη σύνοδο της Κεντρικής Επι
τροπής του ΠΑΣΟΚ — «πρέπει να εντάξει τις άμεσες
διεκδικήσεις-του μέσα σε πλαίσια που να μην υπονομεύουν την
πραγματοποίηση της Αλλαγής». Και αμέσως παρακάτω: «Γ\α
να μην υπάρξουν επικίνδυνοι κραδασμοί στο πολιτικοκοινωνικό
πρόγραμμα της Αλλαγής, προέχει να υπάρξει συνείδηση και
γνώση των θυσιών που πρέπει να κάνουμε πρόσκαιρα, για να
διασφαλίσουμε την έξοδο από την κρίση». Μόνο που η έξοδος
αυτή, πέντε μήνες μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία,
δε διαγράφεται ακόμη στον ορίζοντα.

Μια πεντάμηνη πορεία
ΑΛΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, δεν ήταν το μόνο θέμα που κά
λυψε η σύνοδος του ΠΑΣΟΚ, που ασχολήθηκε τόσο με το
«δείγμα πολιτικής γραφής» που έδωσε η κυβέρνηση στην πεν
τάμηνη πορεία-της, όσο και με τον μετεκλογικό ρόλο της ορ
γάνωσης του ΠΑΣΟΚ, σαν «οργάνωση εξουσίας» σε πολιτικό,
κοινωνικό και ιδεολογικό επίπεδο.
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Κ Α Ι Ω Σ Π Ρ Ο Σ τ ο ν ρ ό λ ο τ η ς « ο ρ γ ά ν ω σ η ς το υ ΠΑΣΟΚ», η
σ χ ε τ ικ ή εισ ή γ η σ η δ ιέ ψ ε υ σ ε ό λ ο υ ς ε κ ε ίν ο υ ς — κ εντ ρ ικ ά και άλ
λ α α ν ώ τ ε ρ α σ τ ε λ έ χ η το υ κ ιν ή μ α τ ο ς — π ο υ π ίσ τ ε υ α ν ακόμη ότι
θ α μ π ο ρ ο ύ σ α ν ν α έ χ ο υ ν κ ά π ο ιο λ ό γ ο σ τη δια μ ό ρ φ ω σ η της κυ
β ε ρ ν η τ ικ ή ς π ο λ ιτ ικ ή ς . Ο ρ ό λ ο ς - σ α ς — τ ο υ ς εξη γ εί η εισήγηση
— θα είνα ι ρ ό λ ο ς ε ν η μ ε ρ ω τ ικ ό ς , ρ ό λ ο ς δ ια φ ώ τισ η ς τη ς κοινής
γ ν ώ μ η ς , κ ά θ ε φ ο ρ ά π ο υ υ π ά ρ χ ε ι α π ό σ τ α σ η α ν ά μ ε σ α στις προε κ λ ο γ ικ έ ς - μ α ς δ ια κ η ρ ύ ξ ε ις κ α ι τ ις λ ύ σ ε ις το υ «εφ ικ τού»...
Ω Σ Π Ρ Ο Σ τ ο « δείγμα πολιτικής γραφής » , το α νέλ υ σ ε ο ίδιος
ο Α . Π α π α ν δ ρ έ ο υ , λ έ γ ο ν τ α ς π ω ς τ ο δ ε ίγ μ α α υ τό , εγγυάται «μια

σταθερή, ρεαλιστική, αλλά και αταλάντευτη πορεία προς τη με
γάλη Αλλαγή». Για τ ο ν π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό , η π ο ρ ε ία π ρ ο ς το όραμα
τ η ς Α λ λ α γ ή ς , γ ίν ε τ α ι τ ώ ρ α , μ έρ α μ ε τη μ έρ α , χειροπιαστή
π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α . Κ αι τ ο Π Α Σ Ο Κ , ε ίπ ε , ύ σ τ ε ρ α α π ό πέντε μή
ν ε ς , α ισ θ ά ν ε τ α ι, σ ή μ ε ρ α , π ιο δ υ ν α τ ό . « Ύστερα από πέντε μή

νες, αντί να έχουμε υποστεί τη φθορά των κυβερνώντων, κρατάμε το κύρος-μας, επιβεβαιώνουμε τους στόχους-μας».
Ω Σ Τ Ο Σ Ο , π λ ά ι σ τ ο υ ς δ ο ξ α σ τ ικ ο ύ ς α υ τ ο ύ ς τό ν ο υ ς, ο πρωθυ
π ο υ ρ γ ό ς δ ε ν π α ρ ά λ ε ιψ ε ν α ε π ισ η μ ά ν ε ι κ ά π ο ιο υ ς κινδύνους:
«Ούτε για μια στιγμή — ε ίπ ε — δεν αμφισβητούμε πως στην πο

ρεία, από το σήμερα στο αύριο, ελλοχεύει ο κίνδυνος της
απορρόφησής-μας από το σύστημα». Έ ν α ς ά λ λ ο ς κίνδυνος —
π ρ ό σ θ ε σ ε — ε ίν α ι η (δ ο γ μ α τ ικ ή ) γ ρ α μ μ ή το υ « όλα ή τίποτε»,
γ ρ α μ μ ή π ο υ « ουσιαστικά δυναμιτίζει τη δημοκρατική πορεία
προς την Α λλαγή». Κ αι ω ς π ρ ο ς τ ο ν π ρ ώ τ ο κ ίνδ υ νο , είναι κοι
ν ό ς τ ό π ο ς π ω ς Δ ε ξ ιά , Α μ ε ρ ικ α ν ο ί, Ν Α Τ Ο , κ ά ν ο υ ν το παν για
ν α ε ν τ ά ξ ο υ ν τ η ν κ υ β έ ρ ν η σ η τ ο υ Π Α Σ Ο Κ σ τ ο «σύσ τη μ α». Με
ρ ικ ο ί Α μ ε ρ ικ α ν ο ί α ν α λ υ τ έ ς , μ ά λ ισ τ α , π α ίρ ν ο υ ν ό ρ κ ο , από τώ
ρ α , ό τ ι μ έσ ω τ ω ν β ά σ ε ω ν — π ο υ θ α δ ια τ η ρ η θ ο ύ ν — μέσω του
Ν Α Τ Ο — α π ό τ ο ο π ο ίο δ ε ν θ ’ α π ο χ ω ρ ή σ ο υ μ ε — μέσω της αμε
ρ ικ α ν ικ ή ς β ο ή θ ε ια ς — π ο υ θ α σ υ ν ε χ ισ θ ε ί — «η σοσιαλιστική

κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα εξαναγκασθεί, τελικά, ν'ανακρού
σει πρύμναν»... Ω ς π ρ ο ς τη γ ρ α μ μ ή «όλα ή τίποτε», είναι φανε
ρ ό ό τι η α ιχ μ ή τ ο υ Π Α Σ Ο Κ σ τ ρ έ φ ε τ α ι, σ τ η ν προκειμένη περί
π τ ω σ η , κ α τ ά το υ Κ Κ Ε, «που έμεινε — ό π ω ς του καταμαρτυ
ρ ο ύ ν σ τ ε λ έ χ η τ ο υ Π Α Σ Ο Κ — κάπου στα 1917».

Τα δύο ΚΚΕ
Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ αυτή, δεν αναιρεί το γεγονός ότι και τα
δύο ΚΚΕ τοποθετούνται σήμερα κριτικά απέναντι στην κυβέρ
νηση του ΠΑΣΟΚ, παρά τις ουσιαστικές διαφορές στο περιε
χόμενο και τον τόνο της κριτικής-τους. Έτσι, για τον γενικό
γραμματέα του ΚΚΕ, X. Φλωράκη, ένα από τα κύρια καθήκον
τα των μελών του κόμματος, είναι να εργασθούν για ν’ αντιμε
τωπίσουν «την αντιενωτική, ηγεμονιστική πολιτική του ΠΑ
ΣΟ Κ και την προσπάθειά-του ν' απομονώσει τις άλλες προοδευ
τικές δυνάμεις». Το κόμμα-μας — συνέχισε ο X. Φλωράκης,
μιλώντας στην τελευταία σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΕ — « πρέπει να εκφράσει τα αιτήματα, τους πόθους και τις
δυσαρέσκειες των εργαζομένων, σε μια κατεύθυνση πίεσης και
διεκδίκησης από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μέτρα που
προωθούν στόχους της αλλαγής, αποκρούοντας, ταυτόχρονα,
τα σχέδια της αντίδρασης». Από την πλευρά-του, ο γραμματέ
ας του ΚΚΕ εσωτερικού, Μπ. Δρακόπουλος, σε συνέντευξήτου στην «ΑΥΓΗ», ενώ εκτιμά μια σειρά προοδευτικά μέτρα
που πήρε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ (παρά τις αντιφάσεις, τις
καθυστερήσεις και υπαναχωρήσεις-της), από την άλλη, επιση-

μαίνει ότι τα μέτρα αυτά «συνοψίζονται, τελικά, σε μια πολιτι' κή μεταρρυθμίσεων δημοκρατικού χαρακτήρα», χωρίς να εντάσσονται σε μια προοπτική σοσιαλισμού με ελευθερία, πλου* ραλισμό, ανεξαρτησία και αυτοδιαχείριση.
ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ αυτή, απαντά το ΠΑΣΟΚ δηλώνοντας πως
δεν πρόκειται ν ’ αφήσει ανεξέλεγκτους και άκριτους αυτούς
που «αποκομμένα και ετσιθελικά σκέπτονται, ονειρεύονται πιέ
σεις, κεντρικές διαπραγματεύσεις και συμμαχίες» (υποτίθεται
. πως η απάντηση αυτή απευθύνεται προς το ΚΚΕ) και ότι «η α
ναφορά σε στρατηγικούς στόχους, χωρίς αναγνώριση της διε. θνούς και ελληνικής πραγματικότητας, μέσα από την οποία περ
νά η Αλλαγή, αποτελεί τεράστιο λάθος». (Το δεύτερο αυτό σκέ. λος, υποτίθεται ότι απευθύνεται προς το ΚΚΕ Εσωτερικού).
01 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αυτές, εντάσσονται στο πλαίσιο της γνω
στής θεωρίας του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία άλλο πράγ
μα είναι οι «θεμελιώδεις αξίες» ενός κόμματος — που αποτε
λούν τους διακηρυγμένους στόχους-του... — και άλλο η πολι
τική που ακολουθεί, μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες όπου
δρα.

Ποιός κινεί την Άγκυρα;
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ μέρος της εισήγησης του πρωθυπουργού,
στη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής, καταναλώθηκε στα θέ
ματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Α. Παπανδρέου στάθηκε διεξο, δικά σ’ ό,τι αποκάλεσε ο ίδιος «ελληνική πολυδιάστατη εξωτε
ρική και αμυντική πολιτική» και έδωσε αρκετά παραδείγματα:
Από την άρνηση της κυβέρνησης να συγκατατεθεί στη δη
μιουργία εκστρατευτικού σώματος για τη χερσόνησο του Σινά,
ως την άσκηση βέτο στη σύνοδο των υπουργών ’Αμυνας του
ΝΑΤΟ (στις Βρυξέλλες, τον περασμένο Δεκέμβριο), την πρό
σκληση προς Αραφάτ, την πρόταση για τη δημιουργία αποπυ
ρηνικοποιημένης Βαλκανικής, την επίσκεψη στην Κύπρο, τον
εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων από εναλλακτικές πηγές,
κ.α.
ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ αμφιβολία όμως, πως και το δεκαπενθήμερο
αυτό, έκλεισε με τη συνεχιζόμενη — και κλιμακούμενη —
τουρκική πρόκληση. Η Ά γκυρα έτσι, για μια ακόμη φορά,
μας διαμήνυσε πως δεν αναγνωρίζει τα 10 μιλιά σαν εύρος του
εθνικού εναέριου χώρου. Πως τα τουρκικά πολεμικά αεροσκά" φη — ως εκ τούτου — θα εξακολουθήσουν να παραβιάζουν τον
χώρο αυτό, χωρίς να δίνουν λόγο σε κανένα, μια και το βάθος
του ελληνικού εναέριου χώρου « πρέπει να είναι» έξι και όχι δέΧ κα μιλιά. Πως ο «ελληνικός μεγαλοϊδεατισμός» είναι απαράδε
κτος, κλπ. Κατά τον κ. Ουλουσού, μάλιστα, τον πρωθυπουργό
της χούντας, η ελληνική κυβέρνηση δεν δικαιούται καν να διε
ξάγει έρευνες ή γεωτρήσεις στο Αιγαίο, για την ανακάλυψη πε-.
τρελαίου, γιατί τέτοιου είδους δραστηριότητες αντίκεινται
προς τη συμφωνία της Βέρνης έτους 1976, που φέρει τις υπογραφές των κ.κ. Τζούνη και Μπιλκέ!
ΤΟ ΘΕΜΑ, ωστόσο, δεν είναι η τουρκική πρόκληση, αλλά η
επικίνδυνη κλιμάκωσή-της. Και, προπαντός, τα ερωτήματα
που ανακύπτουν εύλογα: Ποιός, λοιπόν, κινεί την Ά γκυρα, σε
μια στιγμή που το εσωτερικό δικτατορικό-της καθεστώς δέχε
ται το ανάθεμα των δημοκρατών όλου του κόσμου, όταν σύσ, σωμη η Ευρώπη — με εξαίρεση την κ. Θάτσερ, τον κ. Τίντεμανς και ίσως τον κ. Αβέρωφ... — αρνείται να δεχθεί τις διαβε
βαιώσεις του Εβρέν περί «συντόμου επιστροφής στη δημοκρατι
κή διακυβέρνηση»', Και αν οι τουρκικές προκλήσεις δεν σημα
δεύουν την κυβέρνηση της Αλλαγής, τότε ποιός είναι ο άλλος
— άμεσος ή απώτερος — στόχος; Η Ουάσιγκτον ίσως μπορεί
να δώσει μιαν απάντηση...
ΑΝΤΗΝΩΡ

Προς
τους φίλους
του «ΑΝΤΙ»
Σχετικά με τη βιβλιοδεσία
των τευχών
του περιοδικού·μας,
σας πληροφορούμε ότι:
• Τα π α ρ α δ ιδ ό μ ενά για βι
β λ ιο δ εσ ία τεύ χη θα π ρ έπ ει να
α ντισ το ιχο ύ ν π ρ ο ς το υ ς ζη 
τ ο ύ μ ε ν ο υ ς τό μ ο υ ς, δηλαδή ο
α να γνώ σ τη ς-μ α ς π ο υ θ έλ ει να
α ντα λ λ ά ξει τα τεύχη -του με
τ ο ν Α' τόμ ο π .χ., θα π ρ έπ ει να
μ α ς φ έ ρ ε ι τα τεύ χη α π ό 1-9.
/ Β'τόμο τεύχη από 10-22
Γ ................... . . . . 23-35
Δ '................... . . . . 36-48
Ε ' . . . . .......... . . . . 49-61
Σ Τ .................... . . . . 62-74
Ζ'.................... . . .. 75-89
Η'.................... . . . . 90-102
θ ' .................... . . .103-115
Γ.................... . . . .116-128
ΙΑ'.................... . . .129-141
ΙΒ'.................... .. .142-154
ΙΓ'.................... . .155-167
ΙΔ'.................... .. .168-180
ΙΕ'.................... . .181-195

• Ε ξυπακούεται ότι τα τεύ 
χη π ο υ θα μας παρα δίδοντα ι
θα π ρ έπ ει να είναι σ ε π ολύ
καλή κατάσταση (χω ρίς γ ρ α 
ψίματα, σχισίματα, κτλ.), ό 
π ω ς ά ψ ογοι είναι οι παραδιδ ό μ ενο ι τόμοι. Θ εω ρήσαμε α
παραίτητη αυτή την ενη μ έρ ω 
ση των α ναγνω στώ ν-μ ας, ε λ 
π ίζο ντα ς στην κατανόηση και
τ η ν α γ ά π η - τ ο υ ς γ ια το
««ΑΝΤΙ», γιατί ήδη αντιμετω πί
ζο υμ ε π ρόβ λη μ α επάρκειας
τω ν παλιώ ν τευ χώ ν και, ιδιαί
τερα, εκ είνω ν π ο υ α φ ορ ούν
το υ ς τό μ ο υ ς Α' μέχρι και Ζ'.

•
•
•
•

ΤΙΜΗ ΚΑΘΕ ΤΟΜΟΥ:
600 δρχ.
ΙΕ' ΤΟΜΟΣ
650 δρχ.
ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ:
(με π α ρ ά δοσ η των αντί
σ τοιχω ν τευχώ ν):300 δρχ.
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:
60 δ ρ χ ._
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αντιθέσεις__________
ΤΟ «ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ»

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ για
την ΕΟΚ έχει μεταβληθεί ριζικά από την εποχή της κατη
γορηματικής απόρριψης της ένταξης. Από το «όχι στην
ΕΟΚ», το δημοψήφισμα για την παραμονή ή μη, φτάσαμε
στο «ειδικό καθεστώς», που τώρα προσδιορίζεται σαν
πλαίσιο «ειδικών ρυθμίσεων» μέσα στην Κοινότητα.
Οι λόγοι που επέδρασαν στην αλλαγή στάσης του ΠΑ
ΣΟΚ είναι κατανοητοί, όσο και αν ποτέ δεν εξηγήθηκαν α
ναλυτικά οι διαδοχικές προσεγγίσεις στο κρίσιμο αυτό
θέμα. Υποθέτουμε, μάλιστα, ότι ο αναπροσανατολισμός
αυτός του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ασύνδετος και με τους ανα
σχηματισμούς στους κόλπους της Κοινότητας, αλλά και
σε μια σφαιρικότερη σύλληψη του όλου πλέγματος της ε
ξωτερικής πολιτικής και της ανάπτυξης της χώρας.
Αν, όμως, φαίνεται ότι η κυβερνητική πολιτική οδηγεί
ται σε μια διεκδίκηση διαφορετικής εθνικής μεταχείρισης
στους κόλπους της Κοινότητας, τότε, πρέπει να προσαρ
μοστεί σχετικά και η κυβερνητική πολιτική στο σύνολότης, αλλά και η κομματική τακτική. Εκτός αν η απειλή της
αποχώρησης διατηρείται ως διαπραγματευτικό «ατού»,
δεν εξυπηρετεί ιδιαίτερα η διατήρηση εκκρεμοτήτων γύ
ρω από το θέμα. Έχουμε από καιρό επισημάνει το ολέ
θριο λάθος να αντιμετωπίζεται η ΕΟΚ πότε σαν κόλαση
και πότε σαν παράδεισος. Η ΕΟΚ είναι μια δυνατότητα,
που η τελική-της διαμόρφωση αναλογεί και σε μας.
Αν η επιλογή της κυβέρνησης είναι να δώσει τη μάχη
«από μέσα», πρέπει αυτό να γίνει φανερό για να καθοδη
γήσει ανάλογα τις πρακτικές συνδικάτων, συνεταιρισμών,
οργανώσεων ακόμα και επί μέρους επαγγελματικών ενώ
σεων.
Η εκκρεμότητα δεν βοηθά κανέναν και πριν απ’ όλα την
απόδοση της κυβερνητικής πολιτικής. Γιατι η κυβερνητική
πολιτική, μπορεί να τεκμηριωθεί με συνέπεια και ακρίβεια
επιχειρημάτων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργούνται κενά όπου διεισδύουν αλιεύοντες οι ποικιλότροποι «συνεπείς» υπερασπιστές των συμφερόντων του λαού.
Σαφήνεια και διαύγεια, λοιπόν, για το θέμα της ΕΟΚ εί
ναι δεσμός κοινού συμφέροντος για κυβέρνηση και λαό.

AI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ...

Έχουμε κουραστεί να επαναλαμβάνουμε ότι ορισμένες
παραγωγικές τάξεις είναι κυρίως αντιπαραγωγικές γενι
κά. Και όχι μόνο επειδή ο καπιταλισμός είναι αντιπαραγωγικός γενικά. Αλλά επειδή αντιπροσωπεύουν ένα ειδικότε
ρο καπιταλιστικό τύπο, με χαρακτηριστικά ελληνικά γνω
ρίσματα: τον παρασιτισμό, το σαλταδορισμό, την απόλυτη
ασυδοσία, το ή «όλα δικά-μας ή τίποτα για κανέναν».
Αναφερόμαστε δηλαδή στην περίφημη «επενδυτική α
ποχή» των βιομηχάνων, που μετατρέπεται κάθε φορά σε
πολιτικό μοχλό πίεσης στις εκάστοτε κυβερνήσεις για
διάφορες κρατικές παροχές και τραπεζικά προνόμια. Οι
κύριοι αυτοί, σαλταδορικής προελεύσεως, κομπραδόρικης συνάφειας και τραπεζικοί παρακοιμόμενοι στην πλειοψηφία-τους, αφού τακτοποιήθηκαν με τα ακίνητά-τους,
τα κότερά-του, τις καταθέσεις-τους στο εξωτερικό, «δυ■
σφορούν» διότι τα κέρδη-τους αυξάνουν κάθε χρόνο μόνο
κατά 100%, και γίνονται έξαλλοι από την «κόκκινη επιδρο
μή» στην τσέπη-τους, όταν η φορολογία απαιτεί πολύ λι
γότερο από όσα έπρεπε να απαιτήσει.
Και δεν φτάνει που παραμένουν ουσιαστικά άθικτοι,
αλλ’ απειλούν και εκβιάζουν και ανεβοκατεβαίνουν σε Υ
πουργεία και στο Καστρί για να πείσουν ότι οι παροχές
στους βιομήχανους και τους εφοπλιστές είναι ο μόνος ό
ρος για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας
που οι ίδιοι καθηλώνουν. Πρόκειται για ένα πρωτοφανή
κυνισμό, που ελπίζουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσει την κα
τανόηση των αρμοδίων.
Η κυβέρνηση έχει πολλά μέσα στη διάθεσή-της για να
αναδιατάξη τους όρους του παιχνιδιού. Και οι κύριοι αυ
τοί πρέπει να καταλάβουν πως ελάχιστα θα κοστίσουν και
πολλά μπορούν να υποστούν, αν δεν προσαρμοστούν στο
νέο πολιτικό σκηνικό και τη νέα κοινωνική πραγματικότη
τα που διαμορφώνεται στη χώρα.
Θα ήταν λάθος, αν η κυβέρνηση υπολογίζοντας το βρα
χυπρόθεσμο κόστος, έχανε τους μακροπρόθεσμους στό- :
χους, υποκύπτοντας στους εκβιασμούς αυτών των κυ- '
ρίων.
ΕΟ Κ - ΤΟΥΡΚΙΑ · ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στις 18 Μαρτίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουρ- .
Υώ ν της ΕΟΚ κ. Τιντεμανς, με εντολή του Συμβουλίου επισκέφθηκε την Άγκυρα για να μεταφέρει στην τούρκικη η
γεσία τις «ανησυχίες» της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για

Οι παράξενες διαδικασίες
Κακή η αρχή, χειρότερη η μέση και το τέ
λος απαράδεκτο στη δεύτερη τακτική συνέ
λευση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, που έγι
νε στις 22.3.82.
Ά ρ χισ ε με την καινοφανή για τα ήθη του
συλλόγου δήλωση ταυτότητας των μελών
της ΠΑΣΚΑ, της παράταξης που πρόσκειται
στο κυβερνών κόμμα. Συστοιχισμένοι σε αρ
ραγές σώμα στη δεξιά ή αριστερή πτέρυγα
της αίθουσας — εξαρτάται από που την κοι
τάζει κανείς — θεώρησαν πολιτικά (;) α να
γκαίο να σηματοδοτηθοϋν φέροντας πράσι
νες κονκάρδες στα πέτα-τους... Ποιος ο λό
γος; Φοβήθηκαν μήπως ταυτιστούν με τα υ
πόλοιπα δημοκρατικά μιάσματα που ήταν
παρόντα; Α ς είναι. Δ εν μας είχαν συνηθίσει.
Η μέση τώρα. Η συνέλευση άρχισε και κά
ποια στιγμή διακόπηκε. Μπήκε στην αίθου
σα, κι ήταν ευχάριστη έκπληξη, ο υπουργός
χωροταξίας Αντώνης Τρίτσης. Παλαιό και
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από τα ενεργά μέλη του συλλόγου. Ε νός συλ
λόγου που, ακόμη κι όταν τα πολιτικά ήθη
αυτού του τόπου ήταν τελείως εξαχρειωμένα,
τα μέλη-του είχαν βρει τον τρόπο να υπάρ
χουν και να αγωνίζονται για δημοκρατία, για
ελευθερία, για ανθρώπινη κατοικία, για κα
λύτερες συνθήκες ζωής. Που με λίγα λόγια α
ποτελούσε και αποτελεί ζω ντανό κομμάτι
του ελληνικού λαού που αντιστάθηκε σε τό
σα και στα ό σ α ... και που από τη μεταπολί
τευση και ύστερα στην πλειοψηφία του 11 μελούς διοικητικού συμβουλίου-του εκφράζον
ται όλες οι τάσεις της Αριστεράς, με μία μό
νον εξαίρεση: έναν εκπρόσω πο της Ν έας Δη
μοκρατίας.
Και πως συμπεριφέρθηκε σ ’ αυτό το σύλ
λογο ο Υπουργός, που όπως ο ίδιος είπε «γαλουχήθηκε μέσα σ ’ αυτόν;»
Έ βγαλε έναν δεκάλεπτο και όχι χωρίς ση
μασία λόγο και απεχώρησε. Δήλω σε ότι η

κυβέρνηση και η πολιτική-της εκφράζει εξ ο
ρισμού τον ελληνικό λαό και ότι ο Σύλλογος
Α ρχιτεκτόνω ν δεν αποτελεί τμήμα-του, στο
βαθμό που δε συνεργάζεται μαζί-του, χωρίς
όρους και σε όλα τα επίπεδα. Ο λόγος-του
δεν ήταν ανώ δυνος γιατί περιείχε την απειλή
ότι, αν συνεχίσει να ασκεί — τη γόνιμη, λέμε
εμείς — κριτική, θα περιθωριοποιηθεί... Περίεργη αντίληψη για την αυτονομία των μαζίκών χώρων, τη στιγμή μάλιστα που ο πρωθυ
πουργός θέτει για δεύτερη φορά ζήτημα αυτο
νομίας και αυτής ακόμη της κυβέρνησης από
το κόμμα.
φ
Έ ω ς εδώ τα πράγματα έστω συζητιούνται.
Ο .καθένας — ακόμη και όταν είναι υπουργός
— έχει δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις-του
— έστω προκλητικά — αλλά έχει επίσης υπο
χρέωση να ακούσει τον αντίλογο. Ο Υπουρ
γός όμως εγκατέλειψε αμέσως την αίθουσα,
δίχως καν να δικαιολογηθεί. Ας σημειωθεί ό·

'
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την κατάσταση στην Τουρκία και να ενημερωθεί για αυτή.
Ενημερώνοντας την πολιτική επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβούλιου ο κ. Τίντεμανς διεβίβασε τις απόψεις της
τουρκικής χούντας και την « υπόσχεση » του Εβρέν ότι θα
τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για το δημοψήφισμα του νέ
ου Συντάγματος. Αυτά και τίποτε άλλο. Υποθέτουμε ότι
μέσα στις « ανησυχίες » της Ευραπαϊκής Κοινότητας υπήρ
χαν, η ύπαρξη στρατιωτικού νόμου, η κατάλυση των στοι
χειωδών δημοκρατικών συνδικαλιστικών και πολιτικών ε
λευθεριών, οι διώξεις και η διάλυση πολιτικών κομμάτων
και συνδικαλιστικών ενώσεων, οι ομαδικές συλλήψεις, τα
βασανιστήρια, οι δίκες σκοπιμότητας και πλήθος από άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υποθέ
τουμε επίσης ότι η Πολιτική Επιτροπή θα προτιμούσε να
ακούσει τη γνώμη του κ. Τίντεμανς ως προέδρου του Συμ
βουλίου Υπουργών και όχι την άποψη του στρατηγού Ε
βρέν που μάλλον ήταν γνωστή σε όλους από τα μέσα μαζι
κής ενημέρωσης.
Οργή και κατάπληξη προκάλεσε στους βουλευτές η ε
νημέρωση - διαβίβαση των θέσεων του Εβρέν που έκανε ο
κ. Τίντεμανς* ιδιαίτερα η στάση των ελλήνων ευρωβουλετών, είναι, το λιγότερο, δικαιολογημένη. Γιατι ή ο πρόε
δρος του Συμβουλίου Υπουργών πιστεύει ότι βαδίζουμε
προς αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Τουρκία ή θε
ωρεί τον εαυτό-του διαβιβαστή των θέσεων της τουρκικής
χούντας. Και στις δυο περιπτώσεις η στάση-του είναι απα
ράδεκτη.
Η υιοθέτηση μιας παρόμοιας στάσης από την πολιτική
Επιτροπή της Κοινότητας δεν βοηθάει πουθενά τον αγώνα
του τούρκικου λαού. Απεναντίας τον υπονομεύει και προ
σθέτει στηρίγματα στη χούντα του Εβρέν.
Φ ΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩ ΟΥ

Οι αλλαγές μικρές και μεγάλες για τη βελτίωση των
συνθηκών ζωής των κρατουμένων είναι θετικές. Το ίδιο
και κάθε νέο μέτρο που συμβάλλει στην τροποποίηση των
απαράδεκτων συνθηκών διαβιώσης στις ελληνικές φυλα
κές. Έτσι παραστάσεις και σώου που έγιναν μέχρι τώρα
για τους κρατούμενους είναι πράγματα πολύ καλά και
πρέπει να γίνονται.
Αυτά όμως και ενδεχομένως και άλλα ακόμα, που θα γί
νουν έχουν νόημα, αποκτούν υπόσταση και μπορεί να συ
νεισφέρουν από τη μεριά-τους στο βαθμό μόνο που πραγ/—
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τι με τα όσα έλεγε είχαν ήδη αρχίσει από το
βάθος της αίθουσας, να διατυπώνονται αντι
δράσεις...
Και τώρα το τέλος (ή η αρχή-του;)... Μια
ομάδα από ενεργά μέλη της ΠΑΣΚΑ — με
την υποστήριξη των υπόλοιπων — ανέλαβε
την ευθύνη να φιμώση τον όποιον αντίλογο,
να απαγορεύσει στους παρισταμένους να μι
λήσουν. Με ποιές ενέργειες; Με διαδικαστι
κή κωλυσιεργία, με φωνές, με φασαρία, αρπάζοντας τα μικρόφω να... Επί μιάμιση ώρα
(!), επειδή καταψηφίστηκε συντριπτικά η
πρότασή-τους να μην ανοιχτεί κατάλογος ο
μιλητών, υιοθέτησε την τακτική των διαδοχι
κών ενστάσεων επί του αποτελέσματος της
ψηφοφορίας — η οποία και όσ ο περνούσε η
ώρα λειτουργούσε αντίθετα από τη θέλησήτους... Ώ σπου στις δωδεκάμισι το βράδυ επέβαλαν τη βούλησή-τους και κατάφεραν να
διαλύσουν τη συνέλευση...

IX
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ΓΓΗΝ ΑΡΧΗ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ Φ ϋΓΠ Ε,\
ΕΠΕΙΤΑ ΜΙΛΗΣΑΤΕ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,
ΣΤΗ EUNEXEIA ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ
KAI TQPA ΖΗΤΑΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡίΙΘΜΙΣΕΙΣ.

Μ.
ματοποιούνται δομικές αλλαγές στο Σωφρονιστικό Σύ
στημα. Και επίσης υλοποιείται ταυτόχρονα μια κοινωνική
πολιτική αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουρ
γούν «εγκληματίες».
Η ευθύνη για τη μελέτη αυτών των προβλημάτων, τη χά
ραξη κοινωνικής πολιτικής και της εφαρμογής-της δεν εί
ναι θέμα μόνο των υπεύθυνων κυβερνητικών παραγόντων.
Γιατι αν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες έχουν το
μεγάλο μέρος της ευθύνης, την ίδια ευθύνη σ ’ ένα άλλο ε
πίπεδο έχουν όλοι όσοι αποδέχονται και προβάλλουν σαν
τα στοιχεία της αλλαγής και αρκετοί μάλιστα με πη-
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Και νομιμοποιούμαστε να ρωτήσουμε. Το
ξέρουν αυτοί οι κύριοι ότι με τις ενέργειέςτους διαβάλλουν την κυβέρνηση της Α λλα 
γής; Ό τ ι κανείς δεν τους έδωσε το δικαίωμα
να συμπεριφέρονται με τρόπο που παραπέμ
πει σε ήθη άλλω ν χωρών και άλλων εποχών,
ήθη τα οποία καταπολέμησε με τον αγώνατου και πρόσφατα με την ψήφο-του ο ελληνι
κ ός λα ός, και θυμούνται αυτοί οι κύριοι ότι ο
Σ ύλλογος Α ρχιτεκτόνω ν δεν είναι από τους
χώρους που εύκολα υποτάσσονται στη βία
και αποδέχονται τη σιωπή;

25.3.1982
Υστερόγραφο:
Τέλος καλό, όλα καλά;
Α ν όλα αυτά συνέβησαν στις 22.3, την επό
μενη Δευτέρα 29.3 η εικόνα άλλαξε. Τόσο
πολύ ώστε ίσως να μην είχαν λόγο δημοσίευ

σης οι προηγούμενες επισημάνσεις.
Και όμως πιστεύουμε πως είναι θετικό να
παρακολουθείται η μεταβολή στη συμπερι
φορά ενός φορέα όταν είναι αποτέλεσμα κρι
τικής αντιπαράθεσης απόψεων. Έτσι, στην
τρίτη γενική συνέλευση του Συλλόγου Αρχι
τεκτόνων (29.3) η εμφάνιση και η παρουσία
της ΠΑΣΚΑ ήταν σαφώς διαφοροποιημένη
και πάντως σύμφωνη με τους κανόνες της
συνδικαλιστικής πρακτικής.
Είναι θετικό ότι τελικά μέσα στους κόλ
πους της ΠΑΣΚΑ επικράτησαν εκείνες οι α
πόψεις που σέβονται τις δημοκρατικές διαδι
κασίες. Η «Αλλαγή» δεν είναι βέβαια μια εύ
κολη υπόθεση και πάντως προϋποθέτει αλ
λαγή στις νοοτροπίες των κρατούντων και ό
χι μεταλλαγή-τους σε εξουσιάζοντες με δεσποτισμό και αυταρχισμό’ για να γίνει δυνα
τή και η συναίνεση και η συμμετοχή.

31.3.1982
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ΠΕΡΙ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ...
Έ να καλό α στυνομ ικό σ κ ά ν
δ α λ ο δ ε ν είναι π ά ντα και μια
καλή πολιτική επ ιχείρ η σ η . Αυ
τή τη βασική α ρχή φ αίνεται να
λ η σ μ ο ν εί η «Ν έα Δημοκρατία»
και ο Τ ύπ ος τη ς Δ εξιά ς, ό τα ν ε 
π ιχ ειρ ο ύ ν ν α « β γ ά λ ο υ ν ψάρι»
α π ό την υ π ό θ εσ η του π α γιδ ευ μ ένο υ τη λ εφ ώ νο υ του πρώ η ν
Α/ΓΕΝ κ. Κ απέτου.
Πριν α π ’ όλα , αυτή η υ π ό θ ε 
ση «βρωμάει» σ την κυριολεξία:
η π α γ ίδ ευ σ η του τη λεφ ώ νου
του κ. Κ απέτου δ ε ν έ γ ιν ε για
ν α «α ποδώ σ ει έργο»* έ γ ιν ε για
ν α α να κ α λυφ θ εί. Γι’ α υτό και υ
π ή ρ ξε τ ό σ ο χ ο ν δ ρ ο ε ιδ ή ς τ ε 
χνικά ώ στε μ ά λ λ ο ν ν α εντ υ π ω 
σιά σει τ ο υ ς α φ ε λ ε ίς π α ρ ά ν α εξα π α τή σ ει τ ο υ ς ειδικ ούς. Β έ
βαια, η «αποκάλυψ ή»-της σ την
«ΑΚΡΟΠΟΛΗ» τη ν επ ο μ έν η
τη ς π α ρ α ιτ ή σ ε ω ς Κ α π έτου,
μ πορεί να σ υ νδ έετ α ι με την μήνιν του κ. π ρ ώ η ν Α ρ χη γού,
μπορεί όμ ω ς να σ υ νδ έετ α ι και
με το υ ς σ υ ν δ έ σ α ν τ α ς τις σ υ 

σ κ ευ ές... Δ ε ν ε ν ν ο ο ύ μ ε , β έ 
βαια, τ ο υ ς φ υ σ ικ ο ύ ς αΟτουργ ο ύ ς , α λ λ ά τ ο υ ς πολιτικ ά επ εν δ ύ ο ν τ ε ς σ τις σ κ ο τ ειν ές ισ το
ρ ίες τω ν παρα σκ η νίω ν...
Θα το π ο ύ μ ε α νοιχτά : η κυ
β έρ νη σ η με καμιά λογικ ή δ ε ν
έ χ ε ι σ χ έ σ η με αυτή τη ν ιστο
ρία. Η Α ντιπολίτευσ η κακώ ς ε 
π ιχειρ εί να εκ μ ετα λ λ ευ τεί το
θέμα, π ο υ κάποιοι μ η χα νισμ οί
τη ς π α λ ιά ς π ελ α τεία ς-τη ς το
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν σ ή μ ερ α ω ς έ ρ γ ο
ά γ νω σ τ ο υ σ κ η νοθέτη , α λ λ ά με
σ α φ έ ς μήνυμα. Αυτό π ου επ ι
χειρ εί το σ κ ο τεινό π αρα σκ ή νιο
της ισ τορία ς είναι να μ ετα δώ 
σει την εντολή : «κάτω τα χ έρ ια
α π ’ το στρατό», δη λα δή το
στρατό-« μας».
Ε! ό χ ι κύριοι! Α πό την ισ το
ρία κάτι διδ ά σ κ οντα ι ό λ ο ι, ακό
μα και οι δη μ οκ ρ ατικ ές δ υ ν ά 
μεις. Ο σ τ ρ α τ ό ς δ ε ν πρόκειται
ν α π α ρ α μ είνει σ τ ε γ α ν ό , για να
α να π τ ύ σ σ ο υ ν σ τ ο υ ς κ όλπ ουςτου τη σ υνω μ οτικ ή -τους δ ρ α 
στη ριότη τα οι κάθε λ ο γ ή ς ε 
γκ ά θ ετοι, είτε ξέ ν ω ν υ π η ρ ε
σιώ ν είτε κύκλω ν τη ς ο λ ιγ α ρ 
χία ς. Η πολιτική εξο υ σ ία ο φ ε ί
λει ν α ε λ έ γ χ ε ι το σ τρ α τό — και
θα το κάνει.
Οι καιροί έ χ ο υ ν α λ λά ξει. Ό 
σοι δ ε ν το έ χ ο υ ν καταλάβει α υ
τό θα ζ ο υ ν σ το π εριθ ώ ρ ιο τη ς
π ολιτικ ής ζω ή ς, ό π ο υ θα κατα
λ ή ξ ο υ ν και ό σ ο ι τ ο υ ς α κ ο λ ο υ 
θ ο ύ ν. Ο ύτε κλοπή, ο ύ τ ε υ π ο 
κλοπή τη ς λαϊκή ς β ο ύ λ η σ η ς εί
ναι πια δυνατή . Π ρος γ νώ σ ιν
λ ο ιπ ό ν και σ υμ μ όρ φ ω σ η κύριοι
τη ς «Ν έα ς Δημοκρατίας»...

χιαίους τίτλους, έστω και έμμεσα, την ανά τρίμηνο φιλαν
θρωπική εξόρμηση για την προσφορά σώου στους φυλα
κισμένους. Μετά τι αλλάζει; τίποτε. Γιατι όσο δεν γίνονται
προσπάθειες να υπάρξει μια κοινωνική πολιτική αντιμετώ
πισης αυτών των προβλημάτων θα συνεχίζεται και η ύπαρξή-τους και η αναπαραγωγή-τους.
ΕΓΚΕΛ Α Δ Ο Σ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ

Το κακό με τα φυσικά φαινόμενα είναι ότι δεν μπορείς
να τα υποχρεώσεις να χτυπάνε καρτέλα και να εμφανίζο
νται σε καθορισμένες ώρες. Αυτό μας θύμησε για άλλη
μια φορά ο κ. Εγκέλαδος, που «χτυπά» μεν, δεν καταγρά
φεται δε. Διότι, εδώ και καιρό, το Σεισμολογικό Ινστιτούτο
λειτουργεί μόνο από τις 7 π.μ. ώς τις 10 μ.μ.. Εάν κάποιος
σεισμός γίνει στις ώρες που δεν λειτουργεί, δεν θα γνωρι-

ζουμε ούτε την έντασή-του, ούτε το επίκεντρό-του. Όλα
αυτά γιατί οι υπάλληλοι του Σεισμολογικού και οι «αρμό-^
δίες» υπηρεσίες δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν για τα
θέματα ωραρίου και αμοιβών των υπερωριών.
Θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι με τους σεισμούς η χώρα
έχει ανοιχτούς λογαριασμούς. Και ότι, οπωσδήποτε, τίπο
τε πρακτικό και χειροπιαστό δεν πρόκυψε ακόμα σαν απο
τέλεσμα της τραγελαφικής εμπειρίας του περασμένου
Φλεβάρη. Ας πιέσουν, λοιπόν, οι αρμόδιοι Υπουργοί τις
αρμόδιες υπηρεσίες για ταχύτερη λειτουργία ώστε, του
λάχιστον, μια και δεν' μπορούμε να προβλέπουμε τους
σεισμούς, να εκμηδενίζουμε τις επιπτώσεις-τους.
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το Υπουργείο Παιδείας έχει εξαγγείλει ότι θα συντα
χθούν νέα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα και με
βάση αυτά θα γραφούν νέα σχολικά βιβλία. Μέχρι εδώ
καλά. Είναι γνωστό όμως ότι για τον τρόπο ανάθεσης συγ
γραφής νέων σχολικών βιβλίων ισχύει το ίδιο καθεστώς
από την ίδρυση του Οργανισμού Σχολικών Βιβλίων στη
διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά. Το καθεστώς αυτό
υιοθετήθηκε από όλες τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις της
Δεξιάς και μάλιστα επεκτάθηκε σ ’ όλο το φάσμα του σχο
λικού βιβλίου.
Μέσα από αυτό το καθεστώς έχουν δημιουργηθεί μια
σειρά κυκλώματα τα οποία έχουν εξελιχθεί σε κερδοφόρες επιχειρήσεις με διάφορες διασυνδέσεις, μέχρι το ση
μείο ακόμα να «κατασκευάζονται» και συγγραφείς. Ένα
απο τα αποτελέσματα, στον κύριο κορμό της παιδείας-μας
είναι η γνωστή ποιότητα των σχολικών βιβλίων και η τρο
φοδότηση άμεση και έμμεση των κυκλωμάτων της παρα
παιδείας. Η παραγωγή και αναπαραγωγή σημειώσεων,
λύσεων, μεταφράσεων κτλ. που αποτελούν αναγκαίο συμ
πλήρωμα για τους μαθητές επαρχιακών και αστικών σχο
λείων, οι εκδόσεις των φροντιστηρίων, καθηγητών, δα
σκάλων και εκδοτικών οίκων με κάθε είδους βοηθήματα.
Θα περιμέναμε το Υπουργείο Παιδείας να μελετήσει μαζί
με τα νέα προγράμματα και το τί γίνεται π.χ. με τον Οργα
νισμό Σχολικών Βιβλίων, με τις αναθέσεις συγγραφής νέ
ων βιβλίων και με την ποιότητά-τους. Για να μπορέσει να
εφαρμοστεί μια άλλη πολιτική πρέπει να τεθούν βάσεις
αντιμετώπισης των προβλημάτων μακροπρόθεσμα. Μέχρι
να αποκτήσουμε μια διαφορετική συνείδηση σε παρόμοια
θέματα και να αντιμετωπισθούν στο σύνολό-τους ριζικά
και με νέες αντιλήψεις θα διατηρούμε δίκαια — και όχι
μόνο εμείς — επιφυλάξεις διότι, ναι μεν θα έχουμε νέα
προγράμματα, αλλά με τα ίδια βιβλία και τις ίδιες αντιλή
ψεις.
ΕΝΑΣ ΠΡΟ Ϊ ΣΤΑΜ ΕΝΟΣ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ο κ. Μ πιστικός έχει τις απόψεις-του για τη λειτουργία του
γραφείου Τύπου της Προεδρίας
της Δημοκρατίας, όπου προίσταται. Έ χει βέβαια και τις πολιτικές-του προτιμήσεις και προφα
νώς θυμάται — και καλά κάνει
— όσα του είχαμε στο παρελθόν
καταμαρτυρήσει όταν ήταν προϊ
στάμενος ειδήσεων και επικαί
ρων στην ΕΡΤ. Έ τσι λοιπόν — α
κόμα και σήμερα — από το «π ό
στο» που ελέγχει ορίζει κατά το
δοκούν ποιοι και πώς πρέπει να
ενημερώνονται. Το ΑΝΤΙ είναι
προφανώς σε κάποια «μαύρη λί
στα», που συνέταξε ο κ. προϊ
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στάμενος' έτσι δεν καλείται το
περιοδικό να καλύψει τα ταξίδια
του προέδρου της Δημοκρατίας.
Καλούνται όμως άλλα περιοδικά
και έντυπα με μόνο κριτήριο
προφανώ ς το ότι γράφουν όσα α
ρέσουν στον κ. Μπιστικά.
Είναι κουραστικό να επανα
λαμβάνει κανείς τα ίδια και τα ί
δια σε «ώτα μη ακουόντων». Κεκτημένη ταχύτητα; Προσωπικές
προτιμήσεις; Είμαστε, πάντως,
αναγκασμένοι, να τους θυμίζου
με διαρκώς πως οφείλουν να κά
νουν τη δουλειά-τους στο «πόστο»-τους, χωρίς να θεωρούν ότι
είναι και πολιτικό-τους φέουδο.
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ΓΙΑ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΚΑΙ «ΓΑΑΗΝΗ»:

3.200 δραχμές κατά κεφαλήν
δαπάνη το 1982
Τ
του Ρεπόρτερ

ΡΙΑΝΤΑΔΥΟ δισεκατομμύρια δραχμές, είναι ο φετινός
προϋπολογισμός του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, αρκε
τό αποκαλυπτικός από πολλές απόψεις. Οι μηχανισμοί
εξουσίας αυτοί, απαιτούν πόρους από τον Κρατικό Προϋπολογι
σμό; δηλαδή από τον κοινό πολίτη και το εθνικό εισόδημα του ί
διου ύψους με το σύνολο των δαπανών του υπουργείου Συντονι
σμού (μαζί με το Πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων), οκτώ φορές πε νες και πιστώσεις όπως γνωστοποιήθηκαν στο υπουργείο Οικο
νομικών και την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για πιστώ
ρισσότερους από τις συνολικές φετινές δαπάνες του υπουργείου
σεις και ειδικά έξοδα που ζητήθηκαν επίσημα να εγκριθούν και να
Πολιτισμού, έντεκα δισεκατ. περισσότερα από το όλο πρόγραμμα
και κατασκευών του υπουργείου Δημοσίων Έργων και οκτώ δισε περιληφθούν στα έξοδα του κράτους για το 1982. Κονδύλια, που
κατομμύρια περισσότερα από τα έξοδα λειτουργίας (μισθοί, ενοί συναρτώνται άμεσα με νοοτροπίες και επιμέρους πολιτικές αντι
κια, προμήθειες κτλ.) όλων των — εκτός των Αθηνών — περιφε λήψεις. Έτσι, από ένα σύνολο δαπάνων για το 1982 ύψους
16.455.000.000 δραχμών, που αφορούν τη Χωροφυλακή, μπορεί
ρειακών υπηρεσιών όλων των υπουργείων!
κανείς να επισημάνει και να αποκαλύψει ότι έχουν ζητηθεί πιστώ
ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ του πολιτικού λόγου, υπάρχει η προγραμματική
διακήρυξη πως η κυβέρνηση «Θα π ά ρ ε ι ό λ α τα μ έ τ ρ α , π ο υ θ α ο 
σεις:
δ η γ ή σ ο υ ν σ τ η ν π α ρ α π έ ρ α σ υ μ φ ιλ ίω σ η τω ν Σ ω μ ά τω ν Α σ φ α λ ε ία ς
• για σύλληψη, κατάδοση ή εξόντωση προσώπων, που θα έχουν
μ ε το λ α ό » α λ λ ά και « σ τη ν π ε ρ ιφ ρ ο ύ ρ η σ η τη ς γ α λ ή ν η ς τ ο υ τό 
επικηρυχθεί και επίσης για άλλα έκτακτα έξοδα δημοσίας ασφα
που».
λείας σύνολον ποσού 21 εκατ. δραχμών (έναντι 16 του 1981)*
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αμφιβολία ότι η εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις
• για προμήθεια πολεμοφοδίων, που δεν κατονομάζονται ειδι
18 του Οκτώβρη, δημιούργησε ως τα σήμερα, αν όχι ένα πλέγμα
κά, δρχ. 17.720.000 (το 1981 το ποσόν ήταν 11.150.000)*
νέων σχέσεων απέναντι στα Σ.Α. και το λαό, οπωσδήποτε όμως ο
• για προμήθεια οπλισμού των αξιωματικών και ανδρών του σώ
δήγησε σε μια χαλάρωση της έντασης μεταξύ-τους. Οτιδήποτε
ματος 50.600.000 δραχμές (το 1981 δεν υπήρχε ανάλογη δαπάνη).
περισσότερο είναι παρακινδυνευμένο. Το υποδηλώνει, ίσως, και
Σημειώστε αυτή τη δαπάνη γιατί θα επανέλθουμε στη συνέχεια’
η μέχρι τώρα, κυβερνητική πολιτική και συμπεριφορά, όπως την
• για έξοδα διατροφής και συντήρησης γενικά ατόμων, που βρί
εκφράζει ο αρμόδιος Υπουργός κ. Γιάννης Σκουλαρίκης.
σκονται σ’ εκτόπιση μ’ αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων δρχ.
ΑΝ ΚΡΙΝΕΙ κανείς από ορισμένα απτά δεδομένα (διατήρηση
500.000 (το 1981 ήταν 600.000 και το 1980 ήταν 130.000 δρχ.)*
«εν αχρηστία» των φακέλλων, πιστοποιητικό «ήθους» για την ει
• για προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτωνσαγωγή στις αστυνομικές σχολές, «κατευναστικές» διαβεβαιώ τους δρχ. 1.210.000 (το ίδιο ποσόν το 1981). Για προμήθεια παρθέ
σεις του υπουργού Δημοσίας Τάξης για ορισμένες καταγγελίες
νου φιλμ το ποσόν είναι 300.000 δρχ. τριπλάσιο εκείνου του 1981.
βασανισμών μέσα σε αστυνομικά τμήματα, ο χειρισμός του όλου
(Πρόκειται για υλικό που χρησιμοποιείται στην «αποτύπωση» δια
θέματος της παραίτησης του ακροδεξιού αρχηγού της Χωροφυ δηλώσεων κτλ.)*
λακής Χρ. Ριζά, ο «επαναπροσδιορισμός» του ρόλου των ΜΑΤ
• στις σχολές αξιωματικών και ανδρών χωροφυλακής τα αιτούκτλ.) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση, προσπαθεί να
μενα ποσά του φετινού χρόνου για προμήθεια πολεμοφοδίων εί
εξασφαλίσει «πειθαρχικά» Σώματα Ασφαλείας και λιγότερο να τα
ναι 2,5 εκατ. (πέρσι 1,9) για προμήθεια οπλισμού και ειδών συ
καταστήσει «δημοκρατικά». Στην (αναγκαστική), μεθοδολογία αυ ντήρησης του 2,7 εκατ. (πέρσι δεν υπήρχε ανάλογη πίστωση και
τή, φαίνεται να εντάσσεται και ο προσεκτικός παροπλισμός με
αγορά) και για προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και
12μηνη διαθεσιμότητα, των γνωστών ακροδεξιών «ομαδαρχών»
«λοιπών εκδόσεων» σε όλες τις σχολές μόλις 250.000 δραχμές
μέσα στην Αστυνομία Ματζαφά, Γουρνιά, Μπουρδάκου κτλ.
(πέρσι ήταν 200.000 το σχετικό κονδύλι). Από την κατανομή γίνε
ΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ενισχυτικό στοιχείο ότι η κυβέρνηση προτιμά
ται φανερό που πέφτει το βάρος της μόρφωσης και αγωγής.
την τακτική της «σταδιακής-της αποδοχής» από τα Σώματα Ασφα
ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Αστυνομίας Πόλεων έχει φετινό προϋπολογι
λείας, αντί της «βαθιάς τομής», που θα φιλοδοξούσε να εξασφαλί σμό 7.820.000.000 δραχμές, στον οποίο βεβαίως δεν περιλαμβά
σει συντομότερα τη νομιμότητα, είναι η επιφυλακτικότητά-της να
νονται οι ειδικές πιστώσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύ
επαναφέρει αποταχθέντες αντιχουντικούς — και μάλιστα σε νευ σεων (κυρίως κτιριακές κατασκευές). Ο προϋπολογισμός του Αρ
ραλγικές θέσεις — και η άρνησή-της να δημιουργήσει προβλήμα χηγείου προβλέπει μηδέν δαπάνη για «υποχρεώσεις προς ασφα
τα επετηρίδας σε προαγωγές και τοποθετήσεις.
λιστικούς οργανισμούς, λόγω επαναφοράς η αποκατάστασης υ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, με την υπόσχεσή-της ότι θα διορίσει 2.000 νέους
παλλήλων, που διώχτηκαν κατά το από 21.4.1967 μέχρι 21.7.74
αστυφύλακες, με την εφαρμογή του πενθημέρου, τη βελτίωση
χρονικό διάστημα. Αποκλείει δηλαδή, (ποιος άραγε;) κάθε τέτοια
των αποδοχών-τους και τις δύο «προσυνεδριακές» συσκέψεις, πι περίπτωση τον πρώτο κυβερνητικό χρόνο της Αλλαγής. Αντίθε
στεύει ότι θα εξασφαλίσει — ευκολότερα — τη συμπάθεια και α τα, ο προϋπολογισμός της Χωροφυλακής προβλέπει ένα κονδύλι
ποδοχή των κατώτερων αστυνομικών οργάνων. Αλλάζοντας πρώ οκτώ εκατ. για φέτος και 15.920.000 δραχμές ως ανάλογες δαπά
τα διαγωγή και σταδιακά νοοτροπία, όπως πιστεύει κατά τη σω νες του 1981.
κρατική συλλογιστική για τους «ανθρώπους» στη μεταφυσικήΓΙΑ ΟΛΟ το χώρο της Αστυνομίας ανάλογο κονδύλιο υπάρχει
τους διάσταση.
ένα εκατ. δραχμές στον προϋπολογισμό των περιφερειακών α
ΑΝ ΟΜΩΣ αυτό είναι ένα περίγραμμα σκέψεων, τα δεδομένα α στυνομικών υπηρεσιών. Επίσης, μπορεί να επισημάνει κανείς ορι
πό τον προϋπολογισμό του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως — που
σμένες άλλες ενδιαφέρουσες — πολιτικά — δαπάνες, όπως:
έχει ολόκληρο στη διάθεσή-του το «Αντί» — οδηγούν σε μερικά
• 17.320.000 δραχμές για έκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας.
ασφαλέστερα συμπεράσματα. Εννοούμε εκείνα που σχετίζονται
• οκτώ εκατομμύρια δραχμές για προμήθειες κλινοσκεπασμά
με τις πολιτικές εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων της Α των στις περιφερειακές αστυνομικές υπηρεσίες (τμήματα)*
στυνομίας και της Χωροφυλακής και τις εγκρίσεις ή ευλογίες της
• 863.000 δραχμές για προμήθεια παρασήμων και μεταλλίων!
ηγεσίας του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για αναγκαίες δαπά (το 1981 ήταν 180.000)*
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• 23.339.000 δραχμές για προμήθεια «τηλεπικοινωνιακών» μέ
σων, που δ εν κατονομάζονται ειδικά, τα οποία προστίθενται στα
35.150.000 δραχμές*
• 16.332.000 δρχ. (έναντι 9.913.000 δραχμές) για προμήθεια πο
λεμοφοδίων της Αστυνομίας, που δεν κατονομάζονται ειδικά και
( 8.850.000 δραχμές (έναντι 8.770.000 του 1981) για προμήθεια οπλι
σμού και ειδών συντήρησής-του. Σημειώστε και το πρώτο νούμε
ρο για τα πολεμοφόδια*
• για τα εκτοπισμένα άτομα, με βάση ποινικές αποφάσεις δρχ.
580.000 (το ίδιο ποσόν του 1981) και ένα κονδύλι 4.302.000 για δα1πάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης του
Ν.Δ. 17/1972!
Ας σημειωθεί εδώ ότι όλη η Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Έ
κτακτης Ανάγκης, που ιδρύθηκε την εποχή της χούντας με την
συντομογραφία ΠΣΕΑ έχει φετινό προϋπολογισμό 57.011.000
δραχμές (έναντι 43 του 1981). Ά λλες 18.776.000 δραχμές θα κο
στίσει φέτος η λειτουργία άλλου χουντικού κατασκευάσματος
του λεγάμενου «Συντονιστικού Επιτελείου». Πολύ συνοπτικά η
ΠΣΕΑ έχει σκοπό να συντονίζει από του υπουργείο Δημοσίας Τάξεως τις πολιτικές υπηρεσίες (Υπουργεία, Οργανισμοί κτλ.) σε πε
ριπτώσεις έκτακτης ανάγκης και το Συντονιστικό να κάνει το ίδιο
' για τα Σώματα Ασφαλείας’
• για όλες τις σχολές Αστυνομίας υπάρχει ένα κονδύλι 600.000
δραχμών, με το οποίο θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες για
προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και «λοιπών εκδόσε
ων». Το ποσοστό κατά σπουδαστή και μετεκπαιδευόμενο αστυνο
μικό είναι δεν είναι 700 δραχμές το χρόνο.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ «εθνική αποστολή» έχει η περιώνυμη ΥΠΕΑ και γι’
αυτό δεν μπορούσε παρά να έχει δικό-της προϋπολογισμό, και
μάλιστα κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο. Εκατόν ενενήντα εκα
τομμύρια δραχμές θα φτάσουν το 1982 τα έξοδά-της, στα οποία
δεν περιλαμβάνονται μισθοί, επιδόματα κτλ. του προσωπικούτης, ούτε βέβαια και ενοίκια από τότε που στεγάστηκε στον ουρα
νοξύστη της οδού Μεσογείων, με τις άλλες ομογάλακτες υπηρε
σίες.
ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ενδιαφέρον του φετινού προϋπολογισμού της Υ
πηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας, δηλαδή αυτών των 190 εκατ. δραχ
μών είναι αφ’ ενός η σύγκρισή-τους με τα έξοδα του 1981 που ή
ταν 130.277^000 δραχμές για το ενδεκάμηνο και αφ’ ετέρου (το
σπουδαιότερο) οι κυβερνητικές δηλώσεις ότι η αντιδημοκρατική
υπηρεσία αυτή θα καταργηθεί ή τουλάχιστον θα συρρικνωθεί.
ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ομολογουμένως απορίες, πως μπορεί να γίνο
νται αναγκαίες για το 1982 νέες δαπάνες εκατομμυρίων (θα δού
με ποιες και γιατί) όταν υπάρχουν πρόσφατες διαβεβαιώσεις πως
η ΥΠΕΑ τερμάτισε τη φακελλοποιητική-της αποστολή. Μάλιστα
κανένας κυβερνητικός αρμόδιος δεν ισχυρίστηκε πως η υπηρε
σία αυτή θα αναλάβει νέο ρόλο και καθήκοντα ισοδύναμα με αυτά
που καταργήθηκαν. Έτσι αν λάβει υπόψη-του κανείς ότι το 1982 ο
συνολικός προϋπολογισμός της ΥΠΕΑ ήταν 72.456.000 (με επιβα
ρύνσεις για ενοίκια κάπου τέσσερα εκατ. δραχμές για τα γραφεία
στο κτίριο του Μετοχικού Ιδρύματος Στρατού απορεί ποιά δεδο: μένα επέβαλαν μέσα σ’ ένα χρόνο την αύξηση του προϋπολογι
σμού κατά 160%!

ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ όμως να ιχνηλατήσουμε σκοπιμότητες
και αιτίες.
• για μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανά
γκες της ΥΠΕΑ το 1982, ποσόν 36 εκατ. δραχμών (το 1981 ποσόν
26 εκατ. και το 1980 ποσόν 18.765.000)*
• για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μη
χανημάτων 1,5 εκατ. (το 1981 δεν υπήρχε ανάλογη πίστωση) και
για «εκτυπώσεις» εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις της ΥΠΕΑ
άλλες 7.500.000 δραχμές (έναντι 3,5 του 1981)’
• για εξοπλισμό γραφείων και εργαστηρίων ποσόν 4.880.000
δρχ. για προμήθεια γραφικής ύλης 2.260.000 δρχ. και άλλα
1.260.000 για προμήθεια ηλεκτρικών εντύπων και δελτίων μηχα
νογράφησης. Επίσης για φωτοαντιγραφικά και άλλα υλικά, ποσόν
860.000 δραχμών'
• άλλο ποσόν 39 εκατ. δραχμών (έναντι 13 του 1981) προβλέπεται ως έξοδα διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών
φυγάδων γειτονικών κρατών (αφορούν τη μονάδα του Λαυρίου)
και επιπλέον 6 εκατ. δραχμές κρίνονται απαραίτητα ως έξοδα α
πέλασης αλλοδαπών (έναντι 5 εκατ. του 1981)*
• νέο ποσόν 55 εκατ. δραχμών προβλέπεται το 1982 για αγορά
ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών (άλλα 40
ξοδεύτηκαν το 1981) και άλλα έξι εκατομμύρια δραχμές χαρακτη
ρίζονται ως «κάθε είδους» δαπάνες για ανανέωση ταυτότητας πο
λιτών.
ΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ, για να κατανοηθεί καλύτερα η σκοπιμότητα
και ο χαρακτήρας ορισμένων από τις δαπάνες που αναφέρθηκαν
για τα Σώματα Ασφαλείας, ότι άλλα 11.135.000 δραχμές κοστίζει
το Τυπογραφείο της Αστυνομίας και Χωροφυλακής, χωρίς να υ
πολογίζονται στο ποσό αυτό αμοιβές κτλ. προσωπικού. Στο μεγα
λύτερο μέρος-του, τα χρήματα αυτά για το 1982, αφορούν αγορά
υλικού εκτυπώσεων, τοπογραφήσεων, βιβλιοδετήσεων κτλ.
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ οικονομικά δεδομένα με βάση την κατανομή
των «αναγκαίων πιστώσεων» για το 1982, που ζήτησαν από την
κυβέρνηση, οι υπηρεσιακοί παράγοντες και η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, οδηγούν σε κάποιες διαπιστώ
σεις.
ΜΕΤΑ από αυτά τα στοιχεία, γίνονται κατάδηλες ορισμένες με
τεκλογικές — και σημερινές — αντιλήψεις για το ρόλο των Σωμά
των Ασφαλείας, την τύχη κάποιων μηχανισμών από το παρελθόν,
το είδος της εκπαίδευσης που συνεχίζεται στις αστυνομικές σχο
λές κτλ.
ΜΙΑ συνολική θεώρηση των πεπραγμένων και των διακηρύξε
ων της κυβέρνησης θα συμπέραινε έτσι εξισωτικά, ότι ναι μεν η
κυβέρνηση αποφάσισε για το 1982 να μην εμπλουτίσει τον εξο
πλισμό των ΜΑΤ, αλλά δεν παραμέλησε την ανανέωση και την αύ
ξηση του οπλισμού των άλλων αστυνομικών μονάδων και οργά
νων.
ΟΤΙ ΝΑΙ μεν καταργήθηκαν οι φάκελοι φρονημάτων, αλλά ενισχύεται ο ρόλος των ειδικών υπηρεσιών, που είχαν ταυτιστεί μ’
αυτές.
ΚΙ ΑΝ ναι μεν είναι τόσο πολλές και σπουδαίες οι νέες «εθνικές
και δημοκρατικές» δραστηριότητες, τότε προς τί οι διακηρύξεις
για την κατάργησή-τους;
π
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του Γιόννη Ιωάννου

... KJ ΕΣΕΙΣ r w iN m TE ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΦΑΓΗΤΟ
ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΜΕΝΟ;

ΜΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΑΘΕΙ) ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΜΕΡ^
JTOU ΤΡ2ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΦΑΓΗΤΟ...
ΤΟ KPEßPATI MOU ΜΕΝΕΙ ΖΕΣΤΡ2ΤΟ..
ΔΕΝ ΕΧ2 ΚΑΛΤΣΕΣ- ΝΑ ΦΟΡΕΣΕ-.
ΝΟΜΑΡΧΙΝΕΣ.
ÄT

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΛΕΠΕΙ
ΝΟΜΑΡΧΙΝΕΣ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ.
ΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΝΕΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,ΟΙ
ΝΟΜΑΡΧΙΝΕΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ..ΟΙ NO
ΜΑΡΧΙΝΕΣ../ Ε.. ΠΗΡΑΝ ΤΑ

ΟΤΑΝ ΑΚΟϋΣΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ
ΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΛΛΑ ΤΕΡΑ ΠΙΑ
K4T2TÔN ΣΑΡΑΝΤΑ,
ΕΜΕΙΣ ΕλΟΟΜΕ ΜΠΕΙ
KATEPPEUEE
ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΝΤΟΟΜΠΟ.
Τ2ΡΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΜΑΣ

Lt O

ΤΕΤΟΙΟΣ ΠΟΘΟΣ ΓΙΑAHMIOÜPflÀ'
ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. -.
ΝΑ 50AEUETAI ΑΝΑΜΕΣΑ
ΖΤΑ ΤΡΙΙΛ Μ Ι ΤΑ ΦΟΡΤΕ,

ΤΑ ΚΑΛΓΚΟΜΙΤ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟϋΛΑΙ-Τ,

ΒΡΕΣ ΚΑΜΜΙΑ
ΚΑΛΗ KOUBENTA
ΝΑ ΤΗΣ ΠΕΙΣ^

, ΠΑΝΤ2Σ ΜΑΜΑ
fT0 ΦΑΓΗΤΟ ΗΤΑΝ
L ΑΠΙΘΑΝΟ

I*

ΝΑ ΜΗ
ΞΑΝΑΚΟυε© ΓΙΑ
ΦΑΓΗΤΑ ΚΑΙ KOUZIΝΕΣ.. ·ΤΆΚΟΟΤΕ}
ΠΟΤΕ/

ΕΧΑΣΑ ΟΛΗMODWEH
ΝΑ ΣΑΣ- υΠΗΡΕΤδ..
ENQ ΘΑ ΜΠΟΡΟΟΣΑ ΝΑ
.0ΠΗΡΕΤ2 TO KOimiΚΟ ΣΟΝΟΛΟ.

/

NTΙΑ MOO, ΜΤΙΑ MOU
ΚΟΡΙΤΣΙ MOU ΜΗΝΑΦΗ
ΣΕΙΣ τουε ΑΝΤΡΕΣ ΝΑΣΕ
εκμετααλεοτοον

ΜΗΦΟΒΑΣΑΙ ΜΑΜΑ.
ΕΜΕΙΣ ΤΑΣΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ιΔΕΝ ΕΞΑΡΤΙΟΜΑΣΤΕ ΠΙΑ
AH'Töüim PEEy ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΓ
^ΤΟ>..ΜΗΠΕΣ
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του Ά λκη Τζαφέρου

Προσυνεδριακά
προβλήματα και αναζητήσεις
ο ΚΚΕ εσ. είναι το κόμμα το πιο
τραυματισμένο από το εκλογικό α
ποτέλεσμα του Οκτώβρη του 1981.
Γιατι, αν για τα άλλα κόμματα το εκλογικό
αποτέλεσμα συναρτάται με θέματα γραμ
μής, στο ΚΚΕ εσ. συνδέεται με την ίδιατου την ύπαρξη, καθώς όχι μόνο αποκλεί
στηκε από το Κοινοβούλιο, όχι μόνο απέτυχαν οι εκλογικοί-του στόχοι, αλλά στη
συνείδηση των μελών-του για πρώτη φο
ρά γίνεται τόσο φανερό, ότι δεν βρίσκον
ται μπροστά σε συγκυριακό φαινόμενο
αλλά απέναντι σε μια κρίση που συνοδεύ
ει το κόμμα από την πρώτη στιγμή της
συγκρότησής-του.
Η κρίση αυτή «υπαρξιακή», όπως αδόκι
μα αποκαλείται, ξεκινά από το φάσμα του
ενιαίου ΚΚΕ και τη βαριά κληρονομιά-του
στο λεγόμενο «γραφείο εσωτερικού». Μέ
χρι σήμερα, ο κύριος λόγος ύπαρξης του
ΚΚΕ εσ. για πλειοψηφία αν όχι των μελώντου, σίγουρα πάντως της ηγεσίας-του, ή
ταν η διεκδίκηση της «σωστής» και «αυ
θεντικής» εκπροσώπησης του κομμουνι
στικού κινήματος στη χώρα-μας. Αυτό σήμαινε επομένως μια περιχαράκωση στη
σύγκρουση με το ΚΚΕ (το «εξωτερικού»
κάποτε, «δογματικό» τώρα), δηλαδή μια
σύγκρουση που εξ ορισμού έθετε ορισμέ
να απαράβατα πλαίσια, κανόνες και αρ
χές. Απ’ τη στιγμή δηλαδή που ο αγώνας
ήταν για το ποιος εκπροσωπεί το κομμου
νιστικό κίνημα, αυτός που θα «έχανε», θα
μεταβάλονταν αυτόματα σε μια κομμουνι
στική φράξια, σε μια περιθωριακή οργά
νωση, που, εκ των «έξω», θα υπόδειχνε
στους «μέσα» το σωστό.
Αυτό βέβαια δεν ισχύει απόλυτα για το
ΚΚΕ εσ., γιατί όπως σωστά κάπου ειπώθη
κε, το κόμμα αυτό δεν είναι μόνο το «πα
λιό». Είναι ένα μίγμα, ένα υβρίδιο, του πα
λιού και του καινούριου.
Όσο δηλαδή στη συνείδηση της πλειοψηφίας της ηγετικής ομάδας άξονας ανα
φοράς ήταν το ιστορικό ενιαίο ΚΚΕ, τόσο
σε άλλες δυνάμεις, τη γενιά των Λαμπράκηδων, τους νέους επιστήμονες και εργά
τες που συσπείρωσε το κόμμα, σε πολ
λούς «Ρηγάδες» επίσης, το ΚΚΕ εσ. είχε
νόημα μόνο σαν σχήμα που υλοποιούσε
δυναμικά ένα νέο περιεχόμενο στην ιδεο
λογία και τη θεωρία της κοινωνικής επα
νάστασης, ήταν δηλαδή ίδρυση ενός νέου
οργανισμού και όχι απόκομα κάποιου άλ
λου.
Σ’ αυτές τις δυο διαφορετικές συλλή
ψεις για το χαρακτήρα του κόμματος παί
χτηκαν ουσιαστικά όλες οι συγκρούσεις
μέχρι σήμερα, με λιγότερη ή περισσότερη
συνείδηση του προβλήματος, με περισσό
τερο ή λιγότερο ανοιχτό το διάλογο, με
τους ίδιους ή διαφορετικούς πρωταγωνι
στές στο ηγετικό επίπεδο. Μέχρι σήμερα
σε όλες τις εσωκομματικές αναμετρήσεις,
επομένως και στην πολιτική γραμμή —

Τ

στην «προς τα έξω» εμφάνιση του κόμμα
τος — νικητές ήταν οι «ιστορικοί κομμου
νιστές», με έναν διευρημένο ηγετικό συ
νασπισμό. Ο Λεωνίδας Κύρκος και ο
Μπάμπης Δρακόπουλος ήταν οι φυσικοί
εκφραστές του πνεύματος της «συνέχειας
του ΚΚΕ» με τις αναγκαίες προσαρμογές
και βελτιώσεις. Αυτό ήταν το περιεχόμενο
της «ανανέωσης» κατά την ηγετική ομάδα,
που σήμερα έχει διαφοροποιηθεί μόνο ως
προς την ακριβέστερη προσαρμογή στις
πιο προχωρημένες επεξεργασίες του Ευρωκομμονισμού.
Φαίνεται δηλαδή ότι εκτός από το Λεω
νίδα Κύρκο που τείνει να γίνει μια μοναχι
κή φωνή — με μια ιδιορρυθμία όμως πρω
τοφανή, να έχει δηλαδή μεγαλύτερο α
κροατήριο εκτός κόμματος απ’ όσο εντός
— η υπόλοιπη ηγετική ομάδα αναδιπλώ
νει μια Ευρωκομμουνιστική πρόταση, με
κύριο εκφραστή τον Κ. Φιλίνη. Η αναδί
πλωση αυτή συνοδεύεται και με μια ελα
στική αντιμετώπιση του θέματος των εσω
κομματικών ισορροπιών.
Κρίνεται δηλαδή, πως η «ανανέωση»
της ηγεσίας είναι αναγκαία αλλά και εδώ
πρυτανεύει η λογική της «αλλαγής μέσα
στη συνέχεια» δηλαδή ο συμβιβασμός.
Καθώς η εσωκομματική αμφισβήτηση
είναι έντονη και αναπτύσσονται προτά
σεις ριζοσπαστικές γύρω από την ίδια τη
φυσιογνωμία του κόμματος, γίνονται ορι
σμένες «γενναίες» παραδοχές όπως κατα
δίκη του «υπαρκτού» σοσιαλισμού, απόρ
ριψη του «μαρξισμού λενινισμού», του
«δημοκρατικού συγκεντρωτισμού», του
«προλεταριακού διεθνισμού», πρόταση
αλλαγής τίτλου σε «Ελληνικό ΚΚ» και πα
ράλληλα αναζητούνται οι κατάλληλοι εκ
φραστές των νέων προτάσεων. Έτσι προ
κύπτει η συζήτηση της πιθανής υποψηφιό
τητας του Γιάννη Μπάνιά για τη θέση του
Γραμματέα, που κρίνεται μεν ότι είναι κον
τά στα νέα ρεύματα, αλλά που η ανάδειξήτου δεν απαιτεί «τομή» στο ηγετικό αππαράτ. Θα πρόκειται δηλαδή για μια μετάθε
ση του κέντρου βάρους των ευθυνών από
το ένα άκρο-του όχι προς το άλλο, αλλά
προς το κέντρο-του: είναι η εφαρμογή της
αρχής της ισορροπίας στην πολιτική.
Μ’ αυτό τον τρόπο* ελπίζεται ότι θα
«πειθαρχηθούν» και θα «ενσωματωθούν»
οι πολυποίκιλα αποκλίνουσες απόψεις: α
πό τις απόψεις που είχαν σκληρά αποκλει
στεί στο 2ο (9ο) Συνέδριο του 78, όπως
του Α. Μπριλλάκη, έως και νεότερων, που
θέτουν θέματα συνολικής κριτικής.
Παρολ’ αυτά, όλα τα σχετικά ενδεχόμε
να και οι χειρισμοί (στο βαθμό μάλιστα
που αληθεύουν οι πληροφορίες και είναι
ακριβείς οι εκτιμήσεις), συντελούνται σε
μια ιδιαίτερα δύσκολη ατμόσφαιρα, εσω
κομματικά και γενικότερα πολιτικά.
Εσωκομματικά, είναι πολλοί εκείνοι που
αναπολούν με νοσταλγία τη μαχητική α

τμόσφαιρα του 78 με την κρίση, τις συ
γκρούσεις, τη διάσπαση της νεολαίας.
Φαίνεται ότι τώρα υπάρχει μια έλλειψη εν
θουσιασμού στις οργανώσεις, μια περι
συλλογή και περίσκεψη στα μέλη μια αί
σθηση ότι τα προβλήματα είναι πιο σύνθε
τα και περισσότερο πολύπλοκα απ’ όσο έ
να Συνέδριο μπορεί να τα επιλύσει.
Ταυτόχρονα υπάρχει η αίσθηση του «μι
σού βήματος». Γιατι οι επιλογές του «τρί
του δρόμου» δεν οδηγούν, (τουλάχιστον
στην Ελλάδα), σε έναν διάλογο στο κομ
μουνιστικό κίνημα αλλά σε έναν διάλογο
με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ένα σοσιαλιστικό
κόμμα. Για έναν τέτοιο διάλογο όμως εί
ναι απροετοίμαστο το ΚΚΕ εσ., και δυ
σπρόσιτο το ΠΑΣΟΚ.
Η αυτοδύναμη ανάπτυξη πάράλληλα
του ΚΚΕ εσ., που είναι η μόνη πραγματική
επιλογή ενός αυτόνομου κόμματος προ
σκρούει-όχι μόνο στα εκλογικά δεδομένα
αλλά στην κοινωνική και πολιτική πραγμα
τικότητα της Ελλάδας. Σε ποιό πολιτικό
κενό θα ανταποκριθεί και σε ποιες κοινω
νικές δυνάμεις θα απευθυνθεί πειστικά το
«Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα» που εκ
προσωπεί στην Ελλάδα το «Ευρωκομμουνιστικό ρεύμα» ώστε να αναπτυχθεί σε μα
ζικό φορέα;
Απ’ ό,τι φαίνεται πάντως, ακόμα και δυ
νάμεις που πλαισίωσαν το ΚΚΕ εσ. στην ε
κλογική μάχη, δεν περιστοιχίζουν το κόμ
μα αυτό στις συνεδριακές-του διαδικα
σίες. Απογοητευμένοι από την κλασικότητα των διαδικασιών του Συνέδριου και τη
μορφή «οικογενειακής υπόθεσης» που
προσέλαβε, αλλά πολυδιασπασμένοι και
οι ίδιοι σε ποικίλες ατομικές περιπτώσεις,
οι «ανένταχτοι αριστεροί» είναι κι αυτοί
θεατές του δικού-τους — επίσης — δρά
ματος.
Η κατάσταση είναι δύσκολη, αν όχι ο
ριακή. Υπάρχει βέβαια ο αντίλογος: το πο
σοστό της Ευρωβουλής καθώς και η πρό
σφατη θεαματική άνοδος του «Δημοκρατι
κού Αγώνα» στα πανεπιστήμια. Υπάρχει
και το αναντίρρητο γεγονός ότι οι ιδέες
της ανανέωσης είναι ο μόνο ορατός δρό
μος για την απεμπλοκή του προοδευτικού
κινήματος από τη μέγγενη του «υπαρκτού
σοσιαλισμού» και τον άνοστο χυλό της
σοσιαλδημοκρατίας.
Αλλά οι ιδέες — δυστυχώς — δεν επι
βάλλονται μόνες-τους. Ή τις προωθούν
κάποιοι συγκεκριμένοι οργανισμοί, ή θα
τις αναλάβουν άλλοι...
Το ΚΚΕ εσωτερικού θα ανανεωθεί με τέ
τοιο τρόπο ώστε να γίνει πραγματικά ο
φορέας των ανανεωτικών ιδεών στην Ελ
λάδα;
Οψόμεθα εις το Συνέδριο.
□

13

V e5

οο

Στη σελίδα αυτή αναδημοσιεύουμε
το «ρεπορτάζ-σχόλιο» και το συνοδευτικό
σκίτσο που δημοσιεύτηκε στον
«ΟΔΗΓΗΤΗ» αρ. 396,
της 11 Μαρτίου 1982, σ. 16.

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΗΤΗΣ
πολιτισμός
ΑΝΤΙ, ΑΝΤΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
Πολλά θα μπορούσε να σημαίνει
η λέξη ΑΝΤΙ. Αν θέλει μάλιστα να
καλύπτει τους προβληματισμούς και
τους αγώνες της σημερινής Αριστεράς, πρέπει πρώτα και κύρια να ση
μαίνει το αντιιμπεριαλιστικό και αντιμονοπωλιακό στοιχείο και τη στή
ριξη του αντίστοιχου κινήματος. Το
περιοδικό ΑΝΉ ωστόσο και το
«ΑΝΉ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ» στο οποίο με
λίγα λόγια θ’ αναφερθούμε δεν είναι
τίποτα απ’ τα δύο. ' Πίσω από τη
βιτρίνα του αντιδικτατορικού του
παρελθόντος είναι απλά και μόνο
αντικομμουνιστικό.
Αντικομμουνιστικά είναι τα άφθο
να δημοσιεύματά του «για τον αγώ
να του λαού της Πολωνίας* που
αποκρύπτουν την πραγματική φύση
της «Αλληλεγγύης» και τις διασυν
δέσεις της, αντικομμουνιστικές και
οι «αποκαλύψεις* για το παραμικρό
που συμβαίνει ή θα ήθελαν να συμ
βαίνει στα εσωτερικά του ΚΚΕ, που
κάθε άλλο παρά συμβάλλουν και
προωθούν τους αγώνες της Αριστε
ρός.
Είναι λοιπόν το ΑΝΤΙ που φρον
τίζει—δήθεν— να «καλύπτει» τις θέ
σεις της «ευρύτερης Αριστερός*
προβάλλοντας συστηματικά τις από
ψεις των διαφωνούντων με το «κατε
στημένο» της^-χωρίς να εξετάζει τι
εξυπηρετούν και απο που κατά κα
νόνα προέρχονται.Αυτό ακριβώς το
ΑΝΤΙ διοργάνωσε το προηγούμενο
Σαββατοκύριακο ένα «αντί-φεστιβαλ» με σαφή πολιτικό προσανατο
λισμό και σαφή προσπάθεια παρέμ
βασης στις απόψεις που υπάρχουν
για την ανάπτυξη προοδευτικού πο
λιτιστικού κινήματος στη χώρα μας:
«Είναι ταυτόχρονα (το ΑΝΤΙ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ) και μια πρόταση για τον
πολιτισμό», γράφει «αυτοπροσδιοριζόμενη» η σύνταξη του περιοδικού,
σνομπάροντας μια λέξη «πολυφορεμένη και παραφορτωμένη σε έννοιες
— παρεξηγημένη», το Φεστιβάλ.
Ας δούμε λοιπόν ορισμένες πλευ
ρές αυτού του ΑΝΤΙ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ,
γιατί δεν αξίζει να καταπιαστούμε
περισσότερο μ’ ένα χώρο που συγ
κέντρωνε καθημερινά λιγότερους κι
απο τους γνωστούς αναρχοαυτόνο
μους της Αθήνας και κάθε άλλο
παρά αντιπρόταση στο πολιτιστικό
τέλμα αποτέλεσε. Αφήνουμε να μι
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λήσουν οι ίδιες οι εκδηλώσεις και τα
λεγόμενο στη διάρκεια της «γιορ
τής».
«Αντικατεστημένη* συνείδηση βα
φτίστηκε η προχειρότητα στο στήσι
μο του χώρου απ’ την εναρκτήρια
κιόλας ομιλία. Στο γύρω περιβάλ
λον, κυρίαρχο θέμα (ποιό άλλο;) το
πολωνικό.
Αυτό ήταν μόνο το βάφτισμα του
πυρός.
Με το δεύτερο βάφτισμα, κύκλοι
ευρύτεροι από το «ΑΝΉ» προσπά
θησαν την τελευταία στιγμή νά
δώσουν στη «γιορτή» το επίχρισμα
της νομιμότητας, της πολιτικής κά
λυψης από το επίσημο κράτος, με
την ελπίδα να ξεφύγει απ’ το στενό
ενδιαφέρον των λιγοστών περιθω
ριακών και των διανοούμενων φίλων
τους, της αναθεωρητικής ομάδας.
Ξαφνικά λοιπόν, έφυγε απ’ το προσ
κήνιο κι έμεινε στην ησυχία του ο
Κον Μπέντιτ, ενώ το συγκρότημα
Λαμπράκη πρόβαλε έντονα τη συμ
μετοχή της Υπουργού Πολιτισμού
και Επιστημών Μελίνας Μερκούρη
που τελικά δεν παραβρέθηκε. Πρώτο
στη σειρά, εκτεταμένο και με μαύρο
γράμμα ήταν το σχόλιο στους «Ωτοβλεψίες», που--δημοσιεύτηκε πριν
καν προλάβουν την είδηση οι άλλες
εφημερίδες...
Και βέβαια, πέρα απ’ το επίχρι
σμα της νομιμότητας, χρειάζεται
πρώτα και κύρια το προσωπείο της
Αριστερός. Υπηρέτες αυτού του αρι
στερού προσωπείου, θέλησαν οι κύ
κλοι του ΑΝΤΙ να είναι μαζικοί
φορείς και καλλιτέχνες με γνωστή
προοδευτική δράση και πολιτική το
ποθέτηση. Στην προσπάθειά τους
όμως να δείξουν προς τα έξω αυτό
το πρόσωπο, να "δικαιωθεί" στον κό
σμο η εικόνα του ΑΝΤΙ σαν εκφρα
στή όλων των τάσεων της Αριστε
ρός, παρουσίασαν σαν τετελεσμένο
γεγονός τη συμμετοχή ατόμων και
φορέων που δεν είχαν δεσμευτεί
απέναντι τους. Εφτασαν στο σημείο
να εξαπατήσουν ορισμένους καλλι
τέχνες και συγκροτήματα αναφέροντας σαν βέβαιη τη συμμετοχή δημο
κρατικών φορέων. Και φυσικά το
«περιοδικό της Αριστερός» ατύχησε
κι εδώ γιατί οι καλλιτέχνες αυτοί
απέσυραν σύντομα ή απέφυγαν τη
συμμετοχή τους.
Μ’ όλη αυτή την εικόνα σαν προ

πέτασμα, το
ΑΝΤΙ-ΦΕΣΉΒΑΛ
προσπάθησε να παρουσιάσει στους
θεατές του «αριστερές» απόψεις γιά
όλα τα σύγχρονα και καυτά θέματα.
Επιλέγουμε μερικές απ’ αυτές:
— Γιά το εργατικό κίνημα, ο
Κώστας Ζουράρις επιβεβαίωσε το
«βάθος» της «στρουκτουραλιστικής»
ανάλυσης του Αλτουσέρ αποδεικνύοντας πώς το εργατικό κίνημα
έχει οδηγηθεί στην απομόνωση...
— Για την Ειρήνη, το συμπέρα
σμα της συζήτησης και τον πολιτικό
τόνο σ’ αυτό έδωσε ο Βέλγος σο
σιαλδημοκράτης ομιλητής, βεβαιώνοντάς μας πώς το κίνημα ειρήνης
είναι — τί άλλο; — αυτόνομο. Τη
συζήτη<^ι,που αφορούσε τη δράση
του κινήματος Ειρήνης «γιά την οι
κολογία και τον αφοπλισμό», ακο
λούθησε βέβαια η ανακοίνωση της
«επιτροπής αλληλεγγύης στους Πο
λωνούς εργάτες», με γνωστό τον αντιΚΚΕ
και
αντικομμουνιστικό
προσανατολισμό της, «υπερασπι
στής» των πολιτικών και οικονο
μικών κυρώσεων στην Πολωνία που
μόνο οι πιο μαύροι κύκλοι του ιμπε
ριαλισμού υποστηρίζουν ανοιχτά!
— Γιά το πολιτισηχόκίνημα, οι νύ
ξεις ήταν έμμεσες πλήν όμως σαφείς.
Διαπιστώθηκε ξαφνικά η ανυπαρξία
πολιτιστικού κινήματος (η ομιλήτρια γνώριζε μόνο το φοιτητικό!) και
η ύπαρξη απλά και μόνο πολιτιστι
κού προβλήματος. Και εκφράστηκε
ανοιχτά η ανησυχία γιά την ανάπτυ
ξη μιας μεγάλης συζήτησης γιά «επι
στροφή στις ρίζες» (διάβαζε: αναζή
τηση των στοιχείων του λαϊκού μας
πολιτισμού) «συνδεμένη μ’ ένα εθνικο-ανεξαρτησιακό και αντιϊμπεριαλιστικό περιεχόμενο, σαν αντίδοτο
στον ξενόφερτο τρόπο ζωής». Η αν
τιπρόταση *που πρόβαλαν οι Συζητη
τές του ΑΝΤΙ μιλούσε για αξιοποίη
ση κάθε πολιτισμικού στοιχείου που
έκανε την εμφάνισή του στην Ελλά
δα... από τον Μαρούδα... ώς το ροκ,
και τη σύνθεση όλων αυτών (χωρίς
ιδεολογικά κριτήρια φυσικά) σ’ ένα
σύνολο ... πιό «ελληνικό» από κάθετι
ελληνικό. Μ’ άλλα λόγια παντρέψτε
τη δεξιά ιδεολογία με την αναρχοαυ
τόνομη κουλτούρα και τα δυτικά
«πρότυπα» ζωής, γιά να δείτε καλό.
(Οι ανησυχίες ορισμένων τέτιων κύ
κλων, μέσα και πίσω απ’ το ΑΝΤΙ,
μας δείχνουν πως το προοδευτικό

πολιτιστικό κίνημα βρίσκεται σε κα
λό δρόμο).
Το «αντί φεστιβάλ» δεν ήταν όμως
και τόσο αθώα «γιορτή».
Πίσω απ’ το αριστερό της πρόσω
πο και την κυβερνητική επιχορήγη
ση (σημειώστε πως είναι η πρώτη
που διαθέτει η νέα κυβέρνηση για
ανοιχτές εκδηλώσεις κι είναι ντροπή
τόσα, κι άλλα τόσα, χρήματα να μη
δίνονται γιά την ανάπτυξη του μαζι
κού προοδευτικού πολιτιστικού κινήματοςΧ η «γιορτή» φιλοδόξησε να
γίνει πόλος συσπείρωσης των αναρ
χοαυτόνομων περιθωριακών στοι
χείων, να τους καθοδηγήσει ιδεολο
γικά, ν* αποτελέσει τονωτική ένεση
γιά να βρουν την παλιότερη^αρση'
ν’ απλωθούν στα γνωστά τους στέ
κια και να βάλουν νέα εμπόδια στο
μαζικό δημοκρατικό κίνημα της νεο
λαίας. Κανείς δεν ξέρει ως πού έ
χουν κατά νου μερικοί κύκλοι να
φτάσουν τ’ αποτελέσματα μιάς «πρω
τοβουλίας» που μέχρι και ιδιωτικό
ραδιοφωνικό σταθμό έστησε. (Ηδη
ανακοινώθηκε πως είναι έτοιμο ένα
4ήμερο αλληλεγγύης στους Πολω
νούς εργάτες).Οι δημοκρατικές δυ
νάμεις όμως που παλεύουν γιά την
πραγματική αλλαγή και το σοσιαλι
σμό, ξέρουν πόσο ξεκάθαρη πρέπει
να ’ναι η στάση κάθε αριστερού και
δημοκράτη, κάθε πνευματικού αν
θρώπου απέναντι σε τέτιες ενέργειες
και τους φορείς τους που υπονο
μεύουν, συστηματικά και με μαστο
ριά, τους aye νες και τα ιδανικά του
δημοκρατικού λαϊκού κινήματος. Αν
λοιπόν ο προβλημαησμός μερικών
ομιλητών αφορούσε την κατάληξη
του «ΑΝΤΙ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ» σε «απολλώνεια έκσταση» ή σε «διονυσιακά
όργια», τους βεβαιώνουμε πως άλλη
θα είναι η κατάληξή τους: η ακόμα
μεγαλύτερη περιθωριοποίηση.
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To ANTI γνωρίζει βέβαια καλά ότι δεν
ζούμε στον «καλύτερο δυνατό κόσμο».
Και έχει πείρα και συνείδηση από μια σει
ρά αρνητικά φαινόμενα που συνοδεύουν
την ιστορία, την πολιτική και την πρακτι
κή της Αριστερός. Παρολ ’ αυτά με έκ
πληξη και θλίψη είδαμε το κείμενο του
\«Οδηγητή» που το παραθέτουμε αυτού
σιο. Πολλά είναι τα στοιχεία που καθι
στούν αυτό το κείμενο μνημείο κακοήθειας και ψεύδους. Η συνειδητή συστη
ματική διαστρέβλωση των πάντων, όχι
μόνο ιδεολογικών ή πολιτικών θέσεων
αλλά και των πιο απλών γεγονότων:
πώς ήταν ο χώρος, ποιοι μίλησαν, ποιοι
ήρθαν ποιοι δεν ήρθαν, από πότε μέχρι
yπότε διάρκεσε το ΑΝΤΙ-Φεστιβάλ. Δεν
διστάσαμε και δεν δηλιάσαμε ποτέ να υ
περασπίσουμε αρχές, γεγονότα ή και
πρόσωπα όταν χρειαζόταν και η αλήθεια
το επέβαλε. Νιώθουμε όμως αδύνατο να
Iασχοληθούμε σοβαρά με μια ανασκευή

του δημοσιεύματος του «Οδηγητή».
Ti να πεις άλλωστε; Ότι ο Ζουράρις
δεν υποστήριξε αυτά γιατί την ώρα που υ
ποτίθεται ότι τα έλεγε ήταν στην... Γαλ
λία! Ότι το Φεστιβάλ κράτησε τέσσερις
μέρες και όχι δύο; Δ εν προσβάλλεται πια
η νοημοσύνη. Είναι προσβολή να αναγ
κάζονται οι άνθρωποι να διαβάζουν τέ
τοια πράγματα.
Θα κάνουμε και εμείς όμως τη
χειρονομία-μας στον « Οδηγητή». Επειδή
δεν πιστεύουμε ότι είναι συνειδητοί ψεύ
τες, απατεώνες, διαστρεβλωτές της αλή
θειας, υβριστές ανθρώπων, συκοφάντες
ιδεών, λαθρέμποροι ιδεολογιών, αγγράμματοι, αγενείς και άθλιοι, επειδή λοιπόν
δεν πιστεύουμε όλα αυτά για στελέχη
μιας κομμουνιστικής νεολαίας, τους προ
σφέρουμε την ερμηνεία-μας για το
δημοσίευμά-τους. Ενα γέλιο αποκαθαί
ρει — και κρίνει επίσης.

Ενας δαιμόνιος ρεπόρτερ
« Δ εν είμαι εγώ σπορά της τύχης
ο π λα σ το υ ρ γό ς του Ρ επο ρτά ζ
Δ ιδ ά κ τω ρ είμαι της α π ά της
π ρ ώ το παιδί τη ς... Χ α λιμ ά ς»

: Από «έγκυρες πηγές» του ΚΚΕ μάθαμε
)ΐι τα πράγματα έγιναν ως εξής:
Σε δραστήριο, φέρελπη συντάκτη του
Οδηγητή» ανατίθεται η κάλυψη του
\ΝΤΙ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Ερωτευμένος με τρυφε
ρόν «κνίτισσαν» ο νέος βρίσκει την εξωφαφειακήν-του απασχόλησιν ως ευκαι
ρίαν αποδράσεως από τη ρουτίνα της δη
μοσιογραφικής καθημερινότητας και παιαβιάζων τους κομματικούς κανόνες, ανα
χωρεί δια τετραήμερην εκδρομήν εις τη
Λαύρη Θάλασσα. Επηρεασμένος από το
κεί επικρατών κλίμα (στο οποίο ως γνω
στόν δεν αναφύονται ΑΝΤΙ) σκαρώνει το
ρεπορτάζ εις την ξελογιάστρα αγκαλιά.
,Ξίναι χαρακτηριστικό γι’ αυτό ότι το άρ, ρο τελειώνει με τα διονυσιακά όργια, την
^πολλώνεια έκσταση κτλ. ακούγοντας
ην «πολωνέζα» εξ ου και οι αναληθείς α
ναφορές ότι κύριο θέμα του Φεστιβάλ ήίαν η Πολωνία. Αδιευκρίνιστη παραμένει
βέβαια η ευθεία αναφορά στον κ. Ζουράρι.
ft γνωστός ψυχίατρος Γ. Γαλανός ειδικευ
μένος στις μαρξιστικές νευρώσεις μας ε
ξήγησε ότι αυτό αποτελεί απελευθέρωση
ε στιγμές έκστασης του λίμπιντο του κνίδημοσιογράφου, η οποία (απελευθέρω
ση) με τη σειρά-της αποτελεί άμυνα του
ι(υχικού-του κόσμου απέναντι στις επι
πάσεις του Κ. Ζουράρι ο οποίος — ως
χωστόν — έχει από καιρό προσβληθεί αD μαρξιστική νεύρωση. (Διαφωνούντες
;υχολόγοι, μέλη του ΚΚΕ μας εξήγησαν
f
'/

ότι στα πλαίσια του — φίλαθλου — κό
σμου του ΚΚΕ ο Κ. Ζουράρις έχει καταστεί
ένας «νέος Αντωνιάδης» όπως χαρακτηρι
στικά είπαν. Ο «Αντωνιάδης φταίει» ήταν
το σλόγκαν των φίλαθλων του Παναθηναϊ
κού και μετέπειτα του Πανελλήνιου για
κάθε τι το άσχημο που συνέβαινε αρχικά
στην ομάδα του Παναθηναϊκού και στη συ
νέχεια στην ελληνική κοινωνία. Ο «Ζουρά
ρις φταίει» τείνει να καταστεί στα πλαίσια
του ΚΚΕ το γενικό σύνθημα για όλα τα κα
κά της Αριστερός).
Επιστρέφων εις Αθήνας ο νεαρός συ
ντάκτης παραδίδει το άρθρο στη σύνταξη
του «Οδηγητή» και εκμεταλλευόμενος
στιγμιαίο «φιλελευθερισμό» του υπεύθυ
νου της πολιτιστικής σελίδας, καταφέρνει
να το «περάσει». Μέλη της ΚΝΕ που παρευρέθηκαν στο ΑΝΤΙ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ απευ
θύνθηκαν στην καθοδήγησή-τους κριτικά
ροντας τις αναλήθειες του ρεπορτάζ. Ο
νεαρός συντάκτης καλείται σε απολογία.
Στη συζήτηση που έγινε στην ΚΟΒ του
«Οδηγητή» ελέχθησαν μεταξύ άλλων και
τα εξής:
— Γιατί δεν πήγες στο Φεστιβάλ του ΑΝΤΙ
να δεις τα πράγματα από κοντά;
ΡΕΠ: Το ζήτημα δεν είναι ρεπορτάζ ή όχι.
Είναι ιδεολογικό. Είσαι με την πλευρά της
εργατικής τάξης ή με την πλευρά του ΑΝ
ΤΙ; Αν απαντήσεις σ’ αυτό το ερώτημα τα
υπόλοιπα γράφονται εύκολα.
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ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΖΟΥΡΑΡΙ
Αγαπητό-μου ΑΝΤΙ,
Εμαθα με ευχαρίστηση από τον
Οδηγητή ότι μίλησα στη γιορτή των
γενεθλίων-σου, με Αλτουσεριανή
ορολογία και δομική μεθοδολογία για
το εργατικό κίνημα και την
απομόνωσή-του. Α ς είναι καλά ο καλός
Οδηγητής, που διορθρώνει την τύχη και
μας οδηγεί, εν αγνοία-μας ίσως, εκεί
όμως που θα θέλαμε να είμαστε. Γιατί
πραγματικά λυπήθηκα, που η
πανεπιστημιακή-μου αργομισθία με
κράτησε στο Παρίσι, όλο το
τετραήμερο των εκδηλώσεών-σου.
Και έτσι φαίνεται πως έχασα όλα όσα
δεν έχασε ο Οδηγητής. Και δεν έχασε
!'και δεν τα έχασε ο καθοδηγητής-μας:
Ξέροντας λοιπόν πως αν ήμουν εδώ θα
ήμουν μαζί-σου, διέπραξε σαν έτοιμος
από καιρό, σαν θαρραλέος, την
διαλεκτική σύνθεση των ασυνθέτων.
Αφού αν ήμουν εδώ θα βρισκόμουν στη
γιορτή-σου, ο Οδηγητής αποφάσισε ότι
βρέθηκα και μίλησα. .
Κατά βάθος ταιριάζουμε, οι
συντάκτες του Οδηγητή και εγώ.
Πάντοτε ονειρευόμουν μια τέτοια
αργομισθία, που θα μου επέτρεπε να
γράψω, εφάπαξ ένα κείμενο που θα
ισχύει εσαεί, αλλάζοντας απλώς τις
ημερομηνίες. Διότι στα επόμενα τρεις
χιλιάδες χρόνια τα ίδια θα γράφει ο
Οδηγητής για τα γενέθλιά-σου, διότι
αυτός γνωρίζει τις απουσίες των
παρόντων και τις παρουσίες των
απόντων.
Και πάντα θα ονειρεύομαι το
σοσιαλισμό της τεμπελιάς, που χαϊδεύει
την αργομισθία των συντακτών του
Οδηγητή. Διότι αυτοί μπορούν να
ενημερώνουν τους αναγνώστες-τους για
αυτά που λένε οι απόντες στη γιορτήσου, ενώ εμένα με υποχρεώνει ο
γαλλικός υπαρκτός σοσιαλισμός να
εμφανίζω πότε-πότε την απουσία-μου
στους φοιτητές-μου.
Να τους ζητήσω διάψευση; Αλλά
τότε, οι υπέροχοι κομμουνιοτο-κηφήνες
θα μας απαντήσουν διαλεκτικά, ότι το
επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικώντους δυνάμεων, τους επιτρέπει για την
ώρα, να γράφουν μόνο τις ανακριβείς
πληροφορίες. Για τις σωστές,
προβλέπεται η τελική φάση του
ψεύδους για ολόκληρο το λαό. Και εν
πάση περιπτώσει, αν ο Οδηγητής
έκρινε, ότι έπρεπε να γράψει πως
μίλησα στη γιορτή-σου ενώ είμουνα
απών, αυτό σίγουρα συμφέρει στην
εργατική τάξη. Εστω και
απομονωμένη.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς
Κώστας Ζουράρις
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— Έγραψες ότι έγινε συζήτηση για το ερ
γατικό κίνημα ενώ δεν έγινε.
ΡΕΠ: Ό λες οι συζητήσεις, εκδηλώσεις,
εκθέσεις κτλ. στρέφονταν αντικειμενικά
ενάντια στο εργατικό κίνημα. Το Φεστιβάλ
ήταν μια μεγάλη συζήτηση που στρέφο
νταν ενάντια στην εργατική τάξη και το ηρωικό-της κόμμα το ΚΚΕ.
— Οι δικοί-μας φορείς είπαν ότι δεν πή
γαν επειδή δεν πρόλαβαν να αποφασί
σουν κι όχι γιατί είχαν «διαφωνίες αρχής».
ΡΕΠ: Είναι φανερό ότι οι σ. το οππορτούνισαν και πρέπει να τους γίνει αυστηρή
κριτική. Αν δεν λέμε την αλήθεια τι σόι
κομμουνιστές είμαστε;
— Μόνο δύο καλλιτέχνες δεν παρευρέθηκαν στο Φεστιβάλ. Έτσι όπως το βάζεις
χαρίζεις όλους τους άλλους στο ΑΝΤΙ.
ΡΕΠ: Δεν ήταν μόνο δύο. Δεν πήγαν ούτε
ο Σαββόπουλος, ούτε οι «Φατμέ».
— Φατμέ τί είναι αυτό; Ρεμπέτες; Μα στην
διπλανή στήλη από το ρεπορτάζ-σου βα
ράμε το ρεμπέτικο κι εσύ τους βγάζεις δικούς-μας;
ΡΕΠ: Όχι είναι συγκρότημα ροκ.
— Αναρχοαυτόνομοι δηλαδή. Και βγάζεις
αυτούς και το Σαββόπουλο δικούς-μας;
ΡΕΠ: Το αφήνω φλου. Με την απουσίατους αντικειμενικά βοήθησαν την εργατι
κή τάξη και το κόμμα-της.
— Μα ήταν και το φιλμ του Αίητζη που κα
τάγγειλε την CIA...
ΡΕΠ: Το ΑΝΤΙ να καταγγείλει την CIA; Ας
γελάσω. Αν την πρόβαλαν πρόκειται για

αντιθέσεις στο στρατόπεδο της CIA και
του ιμπεριαλισμού. Τί δουλειά έχουμε ε
μείς να ανακατευόμαστε σ’ αυτά; Ο λαόςμας με το σοφό-του κριτήριο λέει: «Αν
μπλέκεσαι με τα πίτουρα σε τρων οι κό
τες». Εξαλλου το πραγματικό ερώτημα εί
ναι: ποιος καταγγέλει την CIA η πρωτοπο
ρία της εργατικής τάξης δηλ. εμείς ή το
ΑΝΤΙ;
— Γιατί έγραψες ότι έγινε μόνο Σαββατο
κύριακο και δεν είχε κόσμο;
ΡΕΠ: Αυτό το ζήτημα έχει λυθεί από και
ρό. Γράψουμε ό,τι συμφέρει την εργατική
τάξη. Μα επιτέλους με την εργατική τάξη
είστε η με το ΑΝΤΙ σύντροφοι;
— Δηλαδή δεν έχεις να κάνεις αυτοκριτι
κή;
ΡΕΠ: Καθήκον κάθε συνεπή κνίτη είναι να
κάνει αυτοκριτική. Αναγνωρίζω ότι το άρθρο-μου δεν ήταν όσο επιθετικό έπρεπε.
Με συντριβή καταλαβαίνω ότι πρόκειται
για μια μικροαστική ταλάντευση που έχει
τις ρίζες-της στην καπιταλιστική κοινωνία
στην οποία — δυστυχώς — ζούμε. Είμαι
σίγουρος ότι με την επικράτηση του σο
σιαλισμού θα γίνω επιθετικότερος και αμείλιχτος. Αν λέω ψέμματα να πέσουν στο
κεφάλι-μου όλοι οι τόμοι του Λένιν να με
πλακώσουν. Έχω όμως να κάνω και κριτι
κή στη συντρόφισσα που με παρέσυρε.
Έρευνες με βάση το βιογραφικό ση
μείωμα της τελευταίας, οδήγησαν στο
συμπέρασμα ότι επρόκειτο περί ασταθούς
ιδεολογικά στοιχείου, επηρεαζόμενη ι-

σχυρώς από το περιβάλλον-της και δη α
πό τη μικρή-της αδελφή που πρόσκεινται
σε μαθητική αναρχοαυτόνομη ομάδα και
διαβάζει σπάνια «ΑΝΤΙ». Υπάρχουν δηλα
δή βάσιμες υπόνοιες ότι πρόκειται για κα
λά οργανωμένο σχέδιο κύκλων μέσα και
πίσω απο το ΑΝΤΙ που έχει στόχο να δυ
σφημίσει τον Οδηγητή, ενώ δεν αποκλείε
ται η συμμετοχή σκοτεινών κύκλων της
αντίδρασης και του ιμπεριαλισμού στα
σχέδια αυτά, αφού είναι φανερό ότι αντι
κειμενικά τουλάχιστον αυτούς τους κύ
κλους εξυπηρετεί το ΑΝΤΙ διοργανώνοντας προβοκάτσιες τέτοιου είδους ενάντια
στον «Οδηγητή».
Ο νέος συντάκτης αφού έκανε την αυτόκριτική-του στην πράξη (γράφοντας 5.000
φορές: Ζουράρις — θα ξαναπάω στη Μαύ
ρη Θάλασσα αλλά με την άδεια της ΚΟΒμου—ΠΡΑΒΔΑ) προήχθη σε υπεύθυνο του
πολιτικού ρεπορτάζ του «Ριζοσπάστη»,
ως νέος με φαντασία, χιούμορ, πολιτική
διορατικότητα και έφεση στο ζωντανό ρε
πορτάζ προσελήφθη εις την ΥΕΝΕΔ δια
την πρόγνωσιν του καιρού και ετοιμάζει
το νέο βιβλίο-του με τίτλο: «Πώς έσβησα
την Χαλιμά από το χάρτη» ή «Η υπεροχή
του διαλεχτικού υλισμού στον αστικό ιδε
αλισμό» — ενώ τα δύο προηγούμενα-του
με τίτλους «Αν δεν πάει ο συντάκτης στο
ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ έρχεται στο συν
τάκτη» και η «Κομμουνιστική ηθική κατά
φατσα με την ηθική διαφθορά της μπουρ
ζουαζίας» έχουν ήδη εξαντληθεί.

τά βιβλία τής «γνώσης»
ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝ ΙΑ
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟ
Επηρεάζουμε χιλιάδες Έλληνες
μαθητές μέσω των
«

πρόσφατη απεργία των καθηγητών της Ελληνο-Αμερικάνικης Ένωσης και η κατάληψη του κτιρίου όπου στεγάζεται,
έφεραν ξανά στην επιφάνεια το πρόβλημα των αμερικανόφωνων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα.
Η Αμερικάνικη Υπηρεσία Πληροφοριών συντονίζει, καθοδηγεί
και λογοδοτεί για τις «μορφωτικές» δραστηριότητες των εκπαι
δευτικών κέντρων στην Ελλάδα, που έχουν σαν μοναδικό σκοπό
την «επιτυχία των στόχων της Υπηρεσίας-μας».
Η USIS (United States Information Service) ή Υπηρεσία Πληρο
φοριών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια υπηρεσία που το όνομά-της τα λέει άλα. Στεγάζεται στο κτίριο του Μετοχικού Ταμείου
μαζί με την JUSMAGG (Αμερικάνικη Στρατιωτική Αποστολή) που
αποτελεί μέρος της διπλωματικής κάλυψης της δραστηριότητας
της CIA στην Ελλάδα. Η USIS που μεταξύ των άλλων ελέγχει και
τη «φωνή της Αμερικής», έχει επιφορτιστεί με τη διεξαγωγή των
«δημόσιων σχέσεων» της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών
γνωστής και ως CIA.
Με κανόνες «εθιμικού δικαίου» ο εκάστοτε αρχηγός της USIS
στην Ελλάδα μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΕλληνοΑμερικάνικης Ένωσης: Ένας καλός ερευνητής, ξεκινώντας από
το εκάστοτε ΔΣ μπορεί λοιπόν να ανακαλύπτει κάθε φορά έναν —
τουλάχιστον — πράκτορα της USIS-CIA στην Ελλάδα. Έτσι ο κ.
James Bradshaw, σημερινός αρχηγός της USIS, που πρόσφατα
εκσυγχρονίστηκε, μετονομαζόμενη σε USICA (United States In
ternational Communication Agency — Αμερικάνικη Υπηρεσία
Διεθνούς Επικοινωνίας) είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης. Παρ’
ό,τι δεν είναι πρόεδρος, ο κ. Bradshaw σε στιγμές οργής το είπε
προ ημερών καθαρά στους απεργούς: «I run this place» (εγώ κά
νω κουμάντο εδώ).
Οι απεργοί είναι ιθαγενείς, καθηγητές αγγλικής στο επάγγελ
μα, που μετά την πτώση της δικτατορίας έφτιαξαν σωματείο και
ζήτησαν πρόσφατα αυξήσεις, συνεπικουρούμενοι από το Σωμα
τείο των εκτός των καθηγητών εργαζόμενων στην ΕλληνοΑμερικάνικη Ένωση. Το ΔΣ της Ένωσης, ούτε οικονομικά προ
βλήματα αντιμετωπίζει, ούτε φειδωλό είναι. Δεν ανέχεται όμως
το συνδικαλισμό των ιθαγενών μέσα στο ίδιο-της το «δημιούργη
μα». Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι τελευταίοι είχαν αρχίσει να αντι
δρούν στην επιμονή της Διεύθυνσης να διδάσκουν βιβλία — άμε
σα προπαγανδιστικά — περί του παράδεισου που ανθεί στις
ΗΠΑ. Προτιμάει λοιπόν να περιοριστεί ο αριθμός των καθηγητών
(και των μαθητών) αν είναι να απαλλαχτεί από τους «ενοχλητι
κούς». Έτσι αρνείται να διαπραγματευτεί πάνω σε ουσιαστικές
βάσεις με τους απεργούς, παρά τις 3 βδομάδες απεργίας και την
κατάληψη του κτιρίου της Ελληνο-Αμερικάνικης Ένωσης που ε
πακολούθησε. Προκειμένου να «καθαρίσει» το Ίδρυμα, το σταμάτημα των μαθημάτων δεν έχει και μεγάλη σημασία...
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου της Ένωσης, είναι επίσης χαρακτηριστική: Πολλά «πλοκάμια» συνδέουν τα μέλη-του,
με τη Διπλωματική και παρα-Διπλωματική παρουσία των Αμερικάνων και των μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, στην... Ασία ή α
κόμα και με την... COCA-COLA. Παρ’ ό,τι ο Bradshaw είναι ο ου
σιαστικός αρχηγός, πρόεδρος είναι ο κ. Σπύρος Πανόπουλος Νο
μικός Σύμβουλος της COCA-COLA και της ΔΕΗ. Φιγουράρουν α
κόμα ο μη εξαιρετέος John Bai ly διευθυντής του DEREE COLLE
GE γνωστός για την απέχθειά-του προς το συνδικαλισμό. Έχον
τας επανειλημμένα απασχολήσει με τα «κατορθώματά»-του τον
ελληνικό Τύπο, ο Bai ly θεωρείται από τους απεργούς, αλλά και
τους γνώστες της κατάστασης στο DEREE πράκτορας της CIA.

Η
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R e p o rt o f v i s i t by ET C o n s u l t a n t R. lion t a l van
August 2 8 - S e p t e m b e r 1 0 , 1 970.
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Στο ΔΣ βρίσκεται επίσης ο Stanley Haas πρόεδρος της ΝESA (Ne
ar East School’s Association — Ένωση Σχολείων της εγγύς Ανα
τολής). Βρίσκουμε ακόμα τους Βελογιάννη Mary (Ελληνοαμερικανίδα — δήλωσε δημοσιογράφος) Βισβίκη Αικατερίνη (καθηγήτρια
της ΑΣΣΟΕ), Ευαγγελόπουλος Απόστολος (Γεν. Γραμματέας —
Σύμβουλος επιχειρήσεων), Αναστασόπουλος Κων/νος (Ταμίαςοικονομολόγος), Φωτεινόπουλος Νίκος (Δερματολόγος!! — Πι
θανά για τα scalp των ιθαγενών).
Εντεταλμένη διευθύντρια είναι η κυρία Patricia Kushlis β'
γραμματέας της Αμερικάνικης πρεσβείας, όπως είχε αποκαλύψει
παλιότερα ο ΦΙλιπ Αίητζη στο «ΑΝΤΙ», η θέση αυτή καταλαμβάνε
ται συχνά από πράκτορες της CIA.
Δεν χρειάζονται σχόλια. Είναι ίσως καιρός για το ξεκαθάρισμα
μερικών σφηκοφωλιών που καλύπτονται με το πρόσχημα των εκ
παιδευτικών δραστηριοτήτων. Κατανοούμε ότι η νέα κυβέρνηση
βρίσκεται μπροστά σε διμερείς «μορφωτικές» συμφωνίες που εί
χαν υπογράφει από τις κυβερνήσεις της Δεξιάς. Αυτές όμως οι
συμφωνίες είναι έτσι κι αλλοιώς βεβαρυμένες, μονόπλευρες και
τελικά υποδουλωτικές. Αλλά δεν πρόκειται κυρίως γι’ αυτό. Η ά
μεση αναθεώρησή-τους σχετίζεται με την εθνική-μας αξιοπρέ
πεια και τον περιορισμό της διείσδυσης των Αμερικάνων στη χώρα-μας. Πρόκειται δηλαδή για θέμα πολιτικό. Ή αλλοιώς «πολιτι
κής βούλησης»...

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
Α Π Ο : Υπηρεσία Π ληροφοριώ ν και Ε πικοινω νιώ ν Α θηνώ ν
Π ΡΟ Σ: Υπηρεσία Π ληροφοριώ ν Η νω μένω ν Π ολιτειώ ν
28 Σ επ τέμ β ρ η 1978
ΘΕΜ Α:

Αναφορά για την επίσκεψη του Σύμβουλου επί της
Εκπαίδευσης καθηγητών R. Montalvan - 28 Αυγούστου — 18 Σεπτεμβρίου 1978.
Τον Απρίλιο του 1977, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το βασικό
πρόγραμμα για τη μετεκπαίδευση των Ελλήνων καθηγητών φρο
ντιστηρίων Α γγλικής... τον Σεπτέμβριο του 1977 δύο ακόμα μετεκπαιδευτικά σεμινάρια είχαν σαν αποτέλεσμα να έρθουμε σε επαφή
με άλλους 170 καθηγητές: 110 στη Θεσσαλονίκη και 60 περίπου
στην Αθήνα.
Σεπτέμβρης 1978
Α πό τις 4-8 ένα πρόγραμμα για 27 καθηγητές πραγματοποιήθηκε
στη Λάρισα, σ ’ ένα επαγγελματικό Κολλέγιο. Οι διευκολύνσεις ή
ταν εξαιρετικές ο διευθυντής και το προσωπικό του κολλεγίου πολύ
φιλόξενοι και συνεργάσιμοι.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: Πώς προχωράμε;
Σαν θετικά, πρέπει να θεωρήσουμε πρώτα τον αριθμό των ανθρώ
πων που πήραν μέρος, όπως περιγράφεται προηγούμενα. Το Υπουρ
γείο Παιδείας έδειξε συνεχές ενδιαφέρον...
Ή ρθαμε σ ’ επαφή σχεδόν με τα 2/3 των Ελλήνων καθηγητών
Φροντιστηρίων Αγγλικής πολλών περιοχών. Επειδή τα τμήματα πε
ριλαμβάνουν 50 περίπου μαθητές και η επί 3-4 χρόνια εκμάθηση των
Αγγλικών σε φροντιστήρια είναι πλατιά διαδεδομένη, έχουμε επηρε
άσει και έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να επηρεάζουμε χι
λιάδες έλληνες μαθητές, δια μέσου των καθηγητών-τους. 400 περί
που καινούριοι καθηγητές περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μετεκπαιδευθέντων καθηγητών.. Η εκτίμησή-τους για τις προσπά
θειες και το ενδιαφέρον-μας γι’ αυτούς ήταν προφανής και ομόφω
νη, όπως φαίνεται από ανώνυμες αναφορές. Ασφαλώς αυτό το είδος
της επιρροής αποτελεί μια μεγάλη συνεισφορά για την επίτευξη των
σκοπώ ν της Υπηρεσίας-μας
□
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Κρίσεις και προτάσεις
πάνω στα νεα οικονομικά μέτρα
της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη
P f | a νέα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης ξεκινούν, a
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— τον ευεργετικό ρόλο της ύφεσης, που κάτω από ορισμένες
προϋποθέσεις, κλαδεύει τα άρρωστα κλωνιά της οικονομίας ε
ξασφαλίζοντας, έτσι, την ανανέωσή-της στην ανάρρωση πρό
κειται, φυσικά, για τις προβληματικές επιχειρήσεις
— τις σημαντικές δυνατότητες του δημόσιου τομέα, αν θελή
σει να εντατικοποιήσει, την ως τώρα, παραμελημένη επενδυτική-του δραστηριότητα.
Είναι, επομένως, ξεκάθαρο ότι η οποιαδήποτε κριτική δεν
θα αφορά τις επιλογές των βασικών κατευθύνσεων των μέ
τρων, που κρίνουμε ότι είναι σωστές. Αντίθετα, αυτή θα αφορά
τους λόγους, που πιθανόν να συμβάλλουν στη μείωση των ανα
μενομένων αποτελεσμάτων, στη δικαιολογημένη εμφάνιση α
νησυχιών, λόγω υπάρξεως αντιφάσεων, ανάμεσα στην πρώτη
και δεύτερη δέσμη μέτρων, στους εμφανείς κινδύνους πρόκλη
σης απόγοήτευσης από την ασαφή διάκριση, ανάμεσα στα
βραχυχρόνια και μακροχρόνια επιτεύγματα των μέτρων, στην
έλλειψη, σε πολλές περιπτώσεις, του απαραίτητου θάρρους για
την πραγματοποίηση βαθιάς τομής, όπου και όταν χρειάζεται,
και σε πολλά άλλα. Με μερικά απ’ αυτά θα ασχοληθούμε, πα
ρακάτω, με συντομία" κι ακόμη, θα προσπαθήσουμε να προτεί
νουμε ορισμένα μέτρα, που κατά τη γνώμη-μας θα μπορούσαν
να είναι πολύ αποτελεσματικά.
I. Ορισμένες αδυναμίες, ατέλειες ή παραλείψεις
των οικονομικών μέτρων
Ό σο άψογη κι αν αναγνωρισθεί ότι είναι η επιλογή των νέων
οικονομικών μέτρων, αυτά θα θεωρηθούν, ως αποτυχημένα, αν
δεν κατορθώσουν να αναζωογονήσουν, σε αξιόλογη κλίμακα,
τις ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις και πιο, συγκεκριμένα,
τις βιομηχανικές επενδύσεις. Και, ακριβώς, το σημείο αυτό α
ποτελεί και το επίκεντρο της κριτικής, που αναφέρεται στην
1η και 2η δέσμη μέτρων.
Πιο συγκεκριμένα, από το 1960, εμφανίζεται στην ελληνική
οικονομία μια προϊούσα απροθυμία των ελλήνων βιομηχάνων
για επενδύσεις και παράλληλα μια σαφής στροφή-τους προς
κερδοσκοπικές δραστηριότητες.
Και, ακριβώς, το αποφασιστικό ερώτημο, είναι αν τα μέτρα
αυτά θα έχουν τη δύναμη να απομακρύνουν τους λόγους, για
τους οποίους οι έλληνες βιομήχανοι δεν έδειχναν ως τώρα εν
διαφέρον για επενδύσεις.

Φοβάμαι πως η απάντηση στο παρακάτω ερώτημα είναι, δυ
στυχώς, αρνητική επειδή:
1. Η αναζωογόνηση, που μπορούμε να αναμένουμε από την
αυξημένη ζήτηση των χαμηλόμισθων και ορισμένων κατηγο
ριών συνταξιούχων δεν είναι, τελικά, αξιόλογη και γιατί βασί
σθηκε, αποκλειστικά, στην οριζόντια ανακατανομή (μέσα, δη
λαδή, στα πλαίσια του συντελεστή «εργασία»), αλλά και γιατί
τα πιθανά-της αποτελέσματα περιορίστηκαν, ουσιαστικά, στο
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην πρώτη και
τη δεύτερη δέσμη των μέτρων. Οι υπαναχωρήσεις, που έτσι ση
μειώθηκαν αποδεικνύουν, φυσικά, πως οι οικονομικές επιλο
γές δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητες από τις πολιτικές. Κι ακό
μη, ότι δεν αρκεί να γίνουν οι σωστές διαπιστώσεις, για να α
κολουθήσει και η ορθή δοσολογία και εφαρμογή των μέτρων.
2. Αναφορικά με την πιθανότητα υποκατάστασης εισαγομένων από εγχώρια προϊόντα, λόγω ανακατανομής των εισοδη
μάτων, στο εσωτερικό,ενίσχυσης δηλαδή των χαμηλών εισο
δημάτων, σε βάρος των υψηλών, αυτή φαίνεται να είναι ασή
μαντη. Πράγματι, δεδομένου ότι τα νέα μέτρα όχι μόνο δεν θί
γουν, προς το παρόν, τα εισοδήματα που δεν προέρχονται από
εργασία, αλλά αντίθετα και τα ενισχύουν με αυξημένα κίνη
τρα, θα ήταν εντελώς ανεδαφική η αναμονή περιορισμού της
ροπής για εισαγωγή2. Με τις παρούσες συνθήκες, κι αν δεν ληφθούν παράλληλα μέτρα προς άλλες κατευθύνσεις, η αύξηση
της παραπάνω ροπής δεν θα έπρεπε να προκαλέσει την έκπλη
ξη κανενός.
3. Το πλέγμα μέτρων, που προορίζεται για την αναθέρμανση
της οικονομίας, μέσω της ενθάρρυνσης των επενδύσεων, δεν έ
χει λύσει το πρωταρχικό εμπόδιο, των υποτονικών επενδύσε
ων, στο παρελθόν, δηλαδή της περιορισμένης δυνατότητας
διάθεσής-τους στο εσωτερικό και στην αλλοδαπή. Κανένα κί
νητρο, καμιά δύναμη, κανένα είδος απειλής δεν πρόκειται να
πείσει τους έλληνες βιομήχανους (και βιοτέχνες), είτε είναι μικρομεσαίοι (που αποτελούν το 9597ο του συνολικού αριθμού με
ταποιητικών καταστημάτων), είτε είναι μεγάλοι (με τα ελληνι
κά, βέβαια, μέτρα και σταθμά), να επεκτείνουν τις εγκαταστά
σεις παραγωγής-τους, αν δεν πιστεύουν ότι έχουν εξασφαλίσει
τη διάθεσή-τους (στο εσωτερικό ή στην αλλοδαπή). Και, φυσι
κά, δεν είναι δυνατό να πιστεύουν κάτι τέτοιο. Επομένως, οι
μικρομεσαίοι και μη θα ευχαριστήσουν για τα νέα κίνητρα την
κυβέρνηση και, γιατί όχι, θα σπεύσουν να επωφεληθούν. Επεν
δύσεις, όμως παραγωγικές δεν πρόκειται να γίνουν.
4. Αναμφισβήτητα, ο δημόσιος τομέας και δικαίωμα έχει, αλ
λά και καθήκον (στα πλαίσια της Κεϋνσιανής-μας κουλτού
ρας), να υποκαθιστά την ιδιωτική πρωτοβουλία, όταν η τελευ
ταία, λόγω απαισιόδοξων προβλέψεων, δεν καταλήγει σε συμ
περιφορά που να εξασφαλίζει, στην οικονομία, πλήρη απασχό
ληση.
Έχουμε, λοιπόν, κι αυτή την ασφαλιστική δικλείδα, αν οι
βιομήχανοι αρνηθούν, τελικά, να συμμορφωθούν με τις κυβερ
νητικές παραινέσεις. Να αναλάβει, δηλαδή, ο δημόσιος τομέ
ας τη διενέργεια των απαραίτητων επενδύσεων. Το πρόβλημα,
όμως, της διάθεσης των προϊόντων που θα παραχθούν από τις
νέες επενδύσεις, αν δεν αντιμετωπισθεί ορθολογικά, θα υπάρ
ξει το ίδιο για το δημόσιο όπως και για τον ιδιωτικό τομέα.
5. Θα ήθελα, ακόμη, να προσθέσω πως δεν υποτιμώ τη σημα-
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σία των διαφόρων ελέγχων, που υποτίθεται πως θα γίνονται α
πό υπηρεσίες των τραπεζών και θα αποβλέπουν στο να εξα
σφαλίζουν την εφαρμογή των κινήτρων για τους σκοπούς που
έχουν θεσπισθεί. Μόνο, φοβούμαι, ότι η οργάνωση και η λει
τουργία αυτών των υπηρεσιών θα προσκρούσει σε πολλά προ
βλήματα και ακόμη, ότι τα κριτήρια επάνω στα οποία θα βασισθούν οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι, καθόλου, ξεκαθαρισμένα.
Τα παραπάνω σημεία κριτικής των κυβερνητικών μέτρων
εκφράζουν φόβους για το ενδεχόμενο αποτυχίας-τους και όχι
αρνητική διάθεση. Γι’ αυτό, και στην επόμενη παράγραφο θα
προσπαθήσω να προτείνω ορισμένα μέτρα και λύσεις, που κα
τά τη γνώμη-μου θα έπρεπε να συμπληρώσουν τα νέα οικονομι
κά μέτρα.

II. Μερικές σκέψεις και προτάσεις
Η «αλλαγή», που έπιασε τόσο ως προεκλογικό σύνθημα, ό
πως φάνηκε από τα αποτελέσματα των εκλογών, θα έχει και
ουσιαστικό περιεχόμενο μόνο αν κατορθώσει να εφαρμόσει,
στην ελληνική οικονομία και κοινωνία τις πολύ βαθιές τομές,
από τις οποίες έχει ανάγκη. Μια τέτοια προσπάθεια, αν υλο
ποιηθεί, θα πρέπει να γίνει τον πρώτο καιρό, που ψυχολογικά η
επιθυμία για μεταβολές είναι μεγαλύτερη από το φόβο γι’ αυ
τές. Κι ακόμη, ας σημειωθεί πως η πραγματοποίηση των ανα
γκαίων μεταβολών δεν προϋποθέτει αναγκαστικά και περιορι
σμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας' προϋποθέτει, όμως, οπωσδή
ποτε περιορισμό της κερδοσκοπικής νοοτροπίας, που κερδίζει
συνέχεια έδαφος στην ελληνική οικονομία.
Θα πρέπει, πιστεύω, να είναι ξεκάθαρο πως η βιομηχανική
ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να στηριχθεί στην εσωτερική
αγορά, έστω κι αν η ανακατανομή των εισοδημάτων ευνοήσει
τη ζήτηση εγχωρίων προϊόντων. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και
για την προσπάθεια υποκατάστασης των εισαγωγών με αγαθά
παραγόμενα στο εσωτερικό. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι
δεν θα έπρεπε να επιδιωχθεί κάποια μορφή περιορισμού των ει
σαγωγών, μέσα στα στενά περιθώρια των ανειλημμένων
υποχρεώσεών-μας. Ό μως, αν υπάρχει μέλλον για την ελληνι
κή οικονομία, αυτό βρίσκεται στις εξαγωγές και όχι στην εσω
τερική αγορά.
Και παρά τις επιτυχίες-μας στον τομέα αυτό, οι εξαγωγέςμας αντιπροσωπεύουν ακόμη το 1980 το 11,6% μόνο του ΑΕΠμας, το οποίο τα τελευταία 5 χρόνια μεταβάλλεται με μέσο ε
τήσιο ρυθμό 3,96%. Τα εσωτερικά-μας προβλήματα, αλλά και
οι διεθνείς οικονομικές ανακατατάξεις3 φαίνεται να προσφέ
ρουν στην Ελλάδα μια μοναδική ευκαιρία, που όμως αν δεν
σπεύσει να την εκμεταλλευθεί, δεν θα διατηρηθεί επ’ άπειρον.
Για το σκοπό αυτό θα έπρεπε, αυτή τη στιγμή, να συγκε
ντρώσουμε όλα τα πλεονεκτήματα, που διαθέτουμε, όπως, το
μικρό-μας μέγεθος, τις δυνατότητες διείσδυσης νέων προϊόντων-μας στις αραβικές και στις σοσιαλιστικές χώρες, την εμ
πιστοσύνη του λαού στο νέο πολιτικό ηγέτη-του, τις ικανότη
τες προσαρμογής και ευφυΐας, το χαμηλό βαθμό, εκβιομηχά
νισης, κ.α. Και, αντί, να προσπαθούμε με μέσα, που έχουν πα
ταγωδώς αποτύχει στο παρελθόν, να πείσουμε τους έλληνες
βιομήχανους να επενδύσουν, ή το κράτος να τους υποκαταστήσει, επενδύοντας σε τομείς, που ήδη έχουν φοβερές δυσκο
λίες διάθεσης των προϊόντων-τους, διεθνώς (όπως είναι, κατ’
εξοχήν, η χαλυβουργία), ας επιδιώξουμε ένα γρήγορο πέρασμα
στο μεταβιομηχανικό στάδιο. Για το στάδιο αυτό, όπως είναι
γνωστό, έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία
και η Δυτική Ευρώπη. Προφανώς, όμως, στην περίπτωσήτους, το κοινωνικοοικονομικό κόστος της μετατροπής είναι,
ασύγκριτα μεγαλύτερο, από ό,τι στην περίπτωση της χώραςμας... όπου, ακριβώς, η ουσιαστική έλλειψη βιομηχανικού
σταδίου εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία και απεριόριστες δυ
νατότητες επιλογής. Ι α προιοντα του μεταβιομηχανικού στα
δίου, που συνδυάζουν ύλη και υπηρεσίες μαζί, είναι αμέτρητα.

Η απόφασή-μας να ειδικευθούμε σε μερικά απ’ αυτά θα έπρεπε
να είναι συνάρτηση:
— της ζήτησής-τους για εξαγωγές,
— του βαθμού της απαιτούμενης τεχνικής προόδου,
— της δημιουργίας νέων ευκαιριών απασχόλησης,
— της έκτασης οριζόντιων και καθέτων επεκτατικών αποτελε
σμάτων.
Προς νέους ορίζοντες και όχι προς τους παραδοσιακούς βιο
μηχανικούς κλάδους, που δεν έχουν μέλλον, ούτε στην εσωτε
ρική, ούτε στη διεθνή αγορά, θα έπρεπε να στρέψουμε και τους
έλληνες βιομήχανους. Η συμβολή του δημοσίου, στην περίπτωσή-τους, θα ήταν μια καλή πληροφόρηση γύρω απ’ τα νέα
προϊόντα, τις προϋποθέσεις παραγωγής-τους και τις δυνατότη
τες εξαγωγής-τους' όπως, και η σταδιακή παροχή απεριόρι
στων κινήτρων για τους βιομήχανους, που θα ασχοληθούν με
τις συγκεκριμένες κατηγορίες νέων προϊόντων και που θα επι
τύχουν, στη συνέχεια εξαγωγή, 50-100% της συνολικής
παραγωγής-τους.
Για ένα τέτοιο ξεκίνημα χρειάζεται, ασφαλώς, πολλή μελέ
τη. Χρειάζεται, ακόμη, και η ειλικρινής τεχνική βοήθεια μιας
προηγμένης χώρας, που, φυσικά, θα καλοπληρωθεί. Χρειάζε
ται, τέλος, και τόλμη όπως όλα τα πηδήματα στο κενό...
Ό μω ς, σε 5 χρόνια από σήμερα, αν ένα τέτοιο σχέδιο πετύ
χαινε, η Ελλάδα θα είχε ξεπεράσει όλα-της τα προβλήματα,
που τώρα φαίνονται άλυτα — την υποτονικότητα των επενδύ
σεων, τον διαρθρωτικό πληθωρισμό, τη σημαντική ανεργία και
υποαπασχόληση, το μόνιμα ελλειμματικό εξωτερικό-της ισο
ζύγιο, την άνιση κατανομή του εισοδήματος, και τόσα άλλα.
Η παραπάνω επιλογή, ίσως, να φαίνεται ή και να είναι κά
πως επικίνδυνη' αποτελεί, όμως, και τη μοναδική ικανοποιητι
κή λύση το ελληνικό πρόβλημα. Γιατί, έτσι, η χώρα-μας από
το μεταίχμιο των αναπτυσσόμενων και ήδη αναπτυγμένων οι
κονομιών, θα περάσει στη δεύτερη κατηγορία. Αντίθετα, αν ε
ξακολουθήσουμε να αναζητούμε λύσεις σε πεπαλαιωμένα σχή
ματα, ελπίζοντας για θαύματα που δεν θα γίνουν, η ελληνική
οικονομία είναι καταδικασμένη να καρκινοβατεί.
Ας ανακεφαλαιώσουμε: Η λύση για την ελληνική οικονομία
θα ήταν η επιλογή νέων προϊόντων, που να μη ανήκουν στην ή
δη κορεσμένη αγορά του παραδοσιακού βιομηχανικού, αλλά
του μεταβιομηχανικού σταδίου. Στόχος-της θα είναι σε 5 χρό
νια από σήμερα να μπορεί, άνετα, να εξάγει το 50% του ΑΕΠτης (έναντι του 11% τώρα)' φυσικά, ενός ΑΕΠ που ο μέσος ε
τήσιος ρυθμός μεταβολής-του, θα πρέπει να είναι, τα πρώτα
τουλάχιστον χρόνια αυτής της προσπάθειας, εξαιρετικά υψη
λός.
□
Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ ____________________________________________
1. Βλ. Μ. Νεγρεπόντη-Δ ελιβάνη, Ουτοπία η εφαρμοζόμενη αντιπληθωριστική πο
λιτική στη χώρα-μας, Ο.Τ. 28.8.80.
2. Βλ. Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μερικά καινούρια ευρήματα σχετικά με τις διαρ
θρωτικές πληθωριστικές τάσεις της ελληνικής οικονομίας και τον στασιμοπληθω
ρισμό, Σπουδαί, Τόμος ΚΘ\ Τεύχος 2, 1979.
3. Βλ. Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ελληνική και Βορειοελλαδική οικονομία στη
δίνη των παγκόσμιων ανακατατάξεων, HELLENEUS-Θεσσαλονίκη-Β. ΕλλάςΔΕΘ, Σεπτ. 1981.______________
'___________________________ ______

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΕ ΔΕ Υ Τ Ε ΡΗ ΕΚ ΔΟ ΣΗ

ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΡΙΛΑΚΗ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Ιστορική διαδρομή · Κρίση · Προοπτικής
ΔΙΑΘΕΣΗ: «ΙΙΟΛΥΤΥΙΙΟ»
Λεινοκράτους 131 - τηλ. 729.237 - 732.819

19

Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Ο Υ ΠΡΟ Υ Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Υ Α Π Ο ΤΗ Ν Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Τ Η Σ Α Λ Λ Α ΓΗ Σ

Δημοσιονομικοί χειρισμοί
και σοσιαλιστικοί μετασχηματισμοί
του Κ. Κίτσου

Σ

ΠΑΝΙΑ, η κατάθεση ελληνικού
προϋπολογισμού του κράτους, να
προκάλεσε τόσες συζητήσεις όσο
αυτός που κατέθεσε ο υπουργός Οικονο
μικών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στη
Βουλή, και αφορά τη χρήση του 1982.
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το φετινό
προϋπολογισμό είναι ακόμα πιο αξιο
πρόσεκτο, γιατί, η κοινή γνώμη, αλλά
και η κατά καιρούς αντιπολίτευση, ποτέ
δεν είχαν δώσει σημασία σ’ αυτό, το
γραπτό κείμενο της δημοσιονομικής
διαχείρισης. Το θεωρούσαν σαν μια λι
γότερο ή περισσότερο πετυχημένη προ
σπάθεια της κυβέρνησης να τα βγάλει
πέρα με τις τρέχουσες κρατικές υποχρε
ώσεις πληρωμών, και δεν πίστεψαν πως
επηρέαζε, θετικά ή αρνητικά, την πο
ρεία της οικονομίας. Οι ίδιες οι κυβερ
νήσεις, για λόγους δημαγωγικούς, βά
φτιζαν τους προϋπολογισμούς-τους, πό
τε «αναπτυξιακούς», πότε «αντιπληθωριστικούς», πότε «έντασης των αμυντι
κών προσπαθειών της χώρας», πότε
«προβαδίσματος των κοινωνικών υπη
ρεσιών», και τα παρόμοια. Κανένας δε
συγκροτούσε από όλα αυτά τίποτε άλλο
παρά μόνο αν επιβάλλονταν νέοι φόροι.
Και ο επιχειρηματικός κόσμος, κατά
την εκτέλεση του προϋπολογισμού, δια
μαρτύρονταν γιατί το έλλειμμά-του αποσπούσε κεφάλαια από τα κατατεθειμένα
στις Τράπεζες, που θά ’πρεπε να κατευθύνονται για τη χρηματοδότηση του ι
διωτικού τομέα της οικονομίας.
ΜΕ ΤΟΝ προϋπολογισμό του πρώτου
«οικονομικού έτους» της κυβέρνησης
του κ. Α. Παπανδρέου, οι αντιδράσεις,
αντιπολίτευσης, επιχειρηματιών, αλλά
και απλών πολιτών, άλλαξαν. Η κυβέρ
νηση οφείλει να ομολογήσει, ότι, οι αντι
δράσεις δεν ήταν θετικές. Αντίθετα, υ
πήρξαν έντονα αρνητικές. Ό χι μόνο για
αυτό που ήταν ο προϋπολογισμός. Αλλά
— και κυρίως — γιατί κανένας δεν εν
διαφέρθηκε να πληροφορήσει τί επεδίωκε! Ο προσδιορισμός εντούτοις, των ε
πιδιώξεων της φετινής δημοσιονομικής
διαχείρισης δε θά ’ταν κάτι ανάλογο —
άρα άχρηστο — με τις ετικέτες που κολούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις
στους δικούς-τους προϋπολογισμούς.
Θα επιβεβαίωνε την έναρξη της υπεσχη
μένης «αλλαγής» στις «δομές της οικο
νομίας» — κατά την προτιμώμενη ορο

λογία. Και, πριν απ’ αυτό, την ανακοπή
επιδείνωσης της εθνικής οικονομικής ε
ξέλιξης, με μέτρα, που δε θα είχαν κα
μιά σχέση με όσα θα πρότεινε μια «αντι
λαϊκή» κυβέρνηση.
ΕΚΕΙΝΟ, όμως, που δημοσιεύτηκε
στον Τύπο σαν περίληψη των κυριότερων σημείων της εισηγητικής έκθεσης
του κ. Δρεττάκη ήταν ό,τι χειρότερο
μπορούσε να περιμένει ο απλός φορολο
γούμενος και ο επιχειρηματίας. Επιβλή
θηκαν καινούριοι άμεσοι και έμμεσοι
φόροι που φτάναν τα διακόσια δισεκα
τομμύρια δραχμές. Αυξάναν δηλαδή
κατά 50% τα φορολογικά έσοδα που τον
προηγούμενο χρόνο, το ’81, είχε πραγ
ματοποιήσει το δημόσιο. Μειώνονταν οι
παροχές για κοινωνικούς σκοπούς (παι
δεία, υγεία κτλ.) σαν ποσοστό των συνο
λικών δαπανών, αλλά και σαν απόλυτα
ποσά, αν ληφθεί υπόψη η μείωση της α
γοραστικής ικανότητας της δραχμής
λόγω του πληθωρισμού. Οι κρατικές ε
πενδύσεις για έργα υποδομής, μειώθη
καν και αυτές. Οι επιδοτήσεις προς τη
γεωργία, για βελτίωση του εισοδήματος
των παραγωγών ή για συγκράτηση των
ανατιμήσεων, μειώθηκαν επίσης. Και
μόνο η είσπραξη από την ΕΟΚ ποσού
40-50 δισεκατομμυρίων δραχμών για
τον αγροτικό τομέα, επέτρεψε τη διατήρησή-τους σε επίπεδα που δεν προκαλούν τη μαχητική εξέγερση των αγρο
τών. Αν στα παραπάνω συνυπολογιστεί
η εντύπωση από τη μεγάλη αύξηση των
τιμολογίων νερού, τηλεφωνικών συνδια
λέξεων, ηλεκτρικού, διαμορφώνεται με
αρκετή ακρίβεια η εικόνα της δυσφο
ρίας και της έκπληξης που γεννήθηκε α
πό τον προϋπολογισμό του κ. Δρεττά
κη. Δυσφορία, που δεν ήταν δυνατό να
διασκεδάσει η δήλωση, ότι, το μεγαλύ
τερο μέρος των αυξήσεων των δαπανών,
κατευθύνθηκε σε βελτίωση των μισθών
και συντάξεων, σε συγκράτηση του ελ
λείμματος στα 250 δισεκατομμύρια, πε
ρίπου, και στις μεγαλύτερες δόσεις του
δημοσίου χρέους. Ισως — αλλά αυτό
έμμεσα μόνο δηλώθηκε — και στις
στρατιωτικές δαπάνες.
ΑΛΛΑ ήταν αυτοί σκοποί, τους ο
ποίους έπρεπε, κατά προτεραιότητα, να
υπηρετήσει μια «σοσιαλιστική» κυβέρ
νηση; Και ήταν αυτά, μέσα, για την επι
τυχία της επιδίωξης;
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ΟΣΑ είπε, καθυστερημένα κάπως, ο
πρωθυπουργός, στη σύνοδο της κεντρι
κής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ το προπερα
σμένο Σαββατοκύριακο, για τις διαφο
ρές ανάμεσα στην ελληνική και στη
γαλλική οικονομία, παίρνοντας προφα
νώς, αφορμή από σχετικό άρθρο σε κα
θημερινή εφημερίδα, δεν έδωσαν πειστι
κή απάντηση στα πιο πάνω ερωτήματα.
ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ είχε δίκιο ο κ.
Παπανδρέου όταν παρατηρούσε ότι υ
πάρχουν διαφορές, όχι μόνο στον
εθνικο-οικονομικό μηχανισμό των δύο
χωρών, αλλά και στις ιδιαίτερες — όσο
και πιεστικές — υποχρεώσεις της Ελλά
δας για την άμυνά-της, που δεν επιτρέ
πουν όμοιους χειρισμούς για την υπερπήδησή-τους. Και δεν επιτρέπουν ό
μοιους χειρισμούς, ακόμα και αν οι οι
κονομικοί και κοινωνικοί στόχοι των
δύο κυβερνήσεων είναι παράλληλοι. Δεν
πρέπει, συνεπώς — κατέληγε ο κ. Πα
πανδρέου — να θεωρείται εκτροπή από
την προσπάθεια «σοσιαλιστικής μετα
βολής» ο προϋπολογισμός του ’82. Εί
ναι, αντίθετα, ότι καλύτερο μπορούσε
να γίνει ξεκινώντας από την οικονομία
της «κομμένης γης» που κληρονόμησε η
σημερινή κυβέρνηση από την προκάτοχό-της.
ΕΚΕΙ που δεν είχε δίκιο, ο ομιλητής,
ήταν στην πεποίθησή-του, ότι, με την α
πλή υπογράμμιση των ιδιαιτεροτήτων
μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας καλύπτο
νταν και η παρατήρηση, ότι, ο ελληνι
κός προϋπολογισμός δ ε ν έ δ ε ι χ ν ε
πως βοηθάει για την εκπλήρωση των
στρατηγικών στόχων της κυβέρνησης.
Ενώ, ο γαλλικός προϋπολογισμός, πρόσφερε πολύ σαφή απάντηση στο συγκε
κριμένο ερώτημα. Και αυτό, ακριβώς,
είναι το ζητούμενο από κάθε δημοσιονο
μική διαχείριση. Που αξιώνει, μάλιστα,
εκτεταμένα καθοδηγητικό ρόλο στην α
ναμόρφωση του παραγωγικού μηχανι
σμού της χώρας και στη σηματοδότηση
της λειτουργικής-του πορείας.
ΠΟΙΟΥΣ στόχους θα μπορούσε να υ
πηρετήσει ο προϋπολογισμός — αθροι
στικά ή κατ’ επιλογήν;
• ΠΡΩΤΟ, την ισοσκέλιση της δη
μοσιονομικής διαχείρισης, ώστε να μην
υποχρεωθεί το κράτος να καλύψει τα ελ
λείμματα των λογαριασμών-του με α
φαίρεση υποερβολικά μεγάλου μέρους
των νέων καταθέσεων στις Τράπεζες,
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που προορίζονται για χρηματοδότηση
της παραγωγικής — αγροτικής και βιο
μηχανικής — της κατασκευαστικής και
της εξαγωγικής δραστηριότητας της
χώρας, ή με έκδοση καινούριου, πληθω
ριστικού χαρτονομίσματος.
• ΔΕΥΤΕΡΟ, τη βελτίωση του εισο
δήματος και του επιπέδου ζωής των ασθενέστερων κατηγοριών εργαζόμενων,
με αναπροσαρμογή του ονομαστικού ε
πιπέδου των αμοιβών-τους πολύ πέρα α
πό το ποσοστό του πληθωρισμού, ή με
αύξηση των παροχών για στέγαση, παιδεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
συντάξεις κτλ.
• ΤΡΙΤΟ, την ανάκαμψη της παρα
γωγικής επίδοσης, με παροχή διευκο
λύνσεων, φορολογικής ή άλλης μορφής,
για εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό εγκαταστάσεων, για αποκέντρωση εργο
στασίων και προσωπικού, για διαμόρφωση ανταγωνιστικών εξαγωγικών τι
μών, με παράλληλη τόνωση της απορ
ροφητικής ικανότητας της εσωτερικής
αγοράς, της αγοραστικής δύναμης, δη
λαδή, των πολιτών.
• ΤΕΤΑΡΤΟ, την καταπολέμηση
του πληθωρισμού, στο βαθμό που το δη
μόσιο μπορεί να συμβάλει στη μείωση
των πληθωριστικών πιέσεων, περιορί
ζοντας τις δαπάνες-του, και τον όγκο
του νέου χρήματος που ρίχνει στην αγο
ρά για να καλύψει μικρότερο ή μεγαλύ
τερο μέρος του ελλείμματός-του.
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ καθεστώς που πα
ρέλαβε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χαρα
κτηριζόταν: από ελλειμματική δημοσιο
νομική διαχείριση, από υψηλό πληθωρι
σμό, από στασιμότητα παραγωγική και
επενδυτική, από κάμψη συναλλαγματι
κών εσόδων (λιγότερες εξαγωγές, λιγό
τερο ναυτιλιακό, μεταναστευτικό και
τουριστικό συνάλλαγμα), άπό εκτετα
μένη φοροδιαφυγή, από μεγάλες εισοδη
ματικές ανισότητες μεταξύ των απασχολουμένων και στον κρατικοποιημέ
νο, ακόμα, τομέα της οικονομίας, από
συνεχή μείωση της συνολικής κατανάλωσης, από διαρκώς ευρύτερη κάλυψη
των αναγκών σε καταναλωτικά αγαθά
με εισαγωγές, από λαθραία εξαγωγή κε
φαλαίων, από εκτεταμένο παρασιτισμό,
από ανακριβή, τεχνητά χαμηλά τιμολό
για προσφοράς υπηρεσιών (συγκοινω
νίες, ΟΤΕ, αποχετεύσεις κτλ.), από αδυ
ναμία προστασίας υγιούς ανταγωνισμού
στην αγορά, από φοβερή σπατάλη —
και ίσως αυτό να είναι το χειρότερο —
των διαθέσιμων, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα της οικονο
μίας, σε σχέση με το «έργο» που τα δια
τιθέμενα κεφάλαια παρήγαγαν.
ΚΑΙ ΑΠΟ κάτι ακόμα, που πρέπει να
αναφερθεί μόνο-του γιατί η αντιμετώπι
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σή-του αξιώνει πολιτική και όχι οικονο
μική προσπάθεια, αν και οι συνέπειέςτου εκδηλώνονται στο οικονομικό και
κοινωνικό πεδίο: Την καλλιεργημένη,
τόσο εξαιτίας του μακρότατου χρόνου
παραμονής στην εξουσία της πολιτικής
παράταξης που υποτίθεται ότι αντιπρο
σωπεύει αποκλειστικά τα συμφέροντα
των εργοδοτών και όχι της εργασίας, ό
σο και εξαιτίας της παραδοσιακής συν
δικαλιστικής πρακτικής, πεποίθηση
των μισθωτών, ότι, η μόνη σχέση-τους
με την οικονομία είναι η διεκδίκηση
διαρκώς περισσότερων παροχών, αδια
φορώντας πλήρως για την πηγή και τον
τρόπο άντλησής-τους!
ΦΑΙΝΕΤΑΙ υπερβολική η σώρευση
τόσων αρνητικών δεδομένων. Δικαιολο
γημένη άρα, η ρήση του πρωθυπουργού,
ότι, η κυβέρνησή-του, βρέθηκε μπροστά
σε μια οικονομία «καμένης γης». Δι
καιολογημένη, επίσης, η αδυναμία ου
σιαστικών βελτιώσεων από τη μια μερά
στην άλλη. Δικαιολογημένη, όμως, και
η αδυναμία του προϋπολογισμού να στο
χεύσει στην επίλυση κάποιου απ’ αυτά
τα προβλήματα, να θεραπεύσει, ή έστω
να εμποδίσει την επιδείνωση, κάποιας
από τις αρρώστιες του εθνικοοικονομικού-μας οργανισμού;
Η EAAEIMMATIKQTHTA του προϋ
πολογισμού δε θεραπεύτηκε. Τα διακό
σια δισεκατομμύρια νέοι φόροι το μόνο
που πέτυχαν — αν, τελικά, το πετύχουν
— είναι να διατηρηθεί το έλλειμμα στα
επίπεδα του περασμένου χρόνου. Πράγ
μα που σημαίνει ότι η νεά δημοσιονομι
κή διαχείριση, όχι μόνο δεν μπόρεσε να
περιστείλει τις φοβερές δαπάνες του
κράτους, αλλά και τις διόγκωσε. Τα αυ
ξημένα κατά 58,5% έσοδα του προϋπο
λογισμού, δεν προήλθαν από αυξημένη
οικονομική δραστηριότητα, αλλά από
περισσότερους φόρους. Αυτό σημαίνει,
ότι, η βελτίωση του π ρ α γ μ α 
τ ι κ ο ύ εισοδήματος των χειρότερα αμοιβόμενων, και πάλι δεν εξασφαλίζε
ται. Απλώς, η κατηγορία αυτή των μισθοβιωτών, αντί να δει μειούμενη την
κατανωλιτική-της δύναμη, όπως θα
συμβεί με τους λεγομένους «υψηλόμισθους», θα τη διατηρήσει στα περσινά ε
πίπεδα. Οι νέες έμμεσες φορολογίες και
τα ακριβότερα τιμολόγια των υπηρεσιών
που παρέχουν οι δημόσιες επιχειρήσεις,
θα αφαιρέσουν το μεγαλύτερο ποσοστό
των ονομαστικών αυξήσεων των αποδοχών-τους. Η κοινωνική, επομένως,
«πτυχή» των δημοσιονομικών επιδιώξε
ων επίσης, δεν φαίνεται να είναι ένας
κατακτώμενος στόχος του προϋπολογι
σμού.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ στόχος που κατακτάται,
ούτε η καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Οι καινούριοι έμμεσοι και άμεσοι φόροι
θα επιπέσουν στο συνολό-τους στις τι
μές των ειδών και υπηρεσιών. Περιλαμ
βάνουμε τους άμεσους φόρους στους
παράγοντες των ανατιμήσεων, γιατί κα
θολική είναι πάντα η προσπάθεια όσων
έχουν εισόδημα από ελεύθερο επάγγελ
μα, να διατηρήσουν σταθερό τον όγκοτου, αυξάνοντας τις τιμές. Με τους συν
τηρητικότερους υπολογισμούς, οι ανατι
μήσεις εξαιτίας των φορολογιών, θα
φτάσουν σε ποσοστό 8-9%. Μαζί με τις
ανατιμήσεις που εισάγουμε, την υποτί
μηση της δραχμής έναντι των ξένων νο
μισμάτων, και με την άνοδο του κό
στους παραγωγής από τις βελτιώσεις
των ονομαστικών αποδοχών στον ιδιω
τικό τομέα της οικονομίας, το ποσοστό
του πληθωρισμού θα είναι πολύ περίεργο
αν δεν υπερβεί, φέτος, το 25%.
Η ΕΝΤΑΣΗ της φορολογίας και στα
επιχειρηματικά κέρδη, όχι εκείνα που
διανέμονται στους μετόχους και αναλί
σκονται σαν ιδιωτικό εισόδημα, αλλά
που προορίζονται για συντήρηση και ε
πέκταση των εγκαταστάσεων — κέρδη,
λογικά περιορισμένα ύστερα από τη
συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης
του μεγάλου καταναλωτικού κοινού,
και τις εξαγωγές — αντιστρατεύεται την
επιδίωξη αναθέρμανσης της παραγωγι
κής ζωής του τόπου. Προσμετρώντας,
μάλιστα, το αρνητικό στοιχείο που πα
ρεμβάλει για ανάληψη επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών η αβεβαιότητα σχετικά
με το τι, τελικά, θα σημαίνει κοινωνικός
έλεγχος των μεγαλύτερων επιχειρήσε
ων, καθώς και τη χρηματοδοτική αδυ
ναμία του κράτους για δικές-του παρα
γωγικές επενδύσεις, όπως προκύπτει α
πό τα κοντύλια του προϋπολογισμού ε
πενδύσεων, η ελληνική οικονομία θα δει
να περνάει ένα ακόμα δωδεκάμηνο χω
ρίς μέριμνα για την προαγωγή-της.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ υπρχώρηση, όμως, της
παραγωγικής δραστηριότητας, θα σημάνει μείωση των εξαγωγών ελληνικών
προϊόντων, άρα μεγάλωμα του συναλλαγματικού-μας ελλείμματος, άρα πρό
σθετες δυσχέρειες για την πληρωμή ει
σαγωγών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού,
που απαιτούν οι συμπληρωματικές ή οι
νέες επενδύσεις, άρα νέα κάμψη του εγ
χωρίου προϊόντος, από το οποίο θα πρέ
πει να αντληθούν τα έσοδα του προϋπο
λογισμού. Η επόμενη δημοσιονομική
χρήση, συνεπώς, θα βρει ακόμα μεγαλύ
τερες δυσκολίες για την κάλυψη των δα
πανών του δημοσίου. Και, ή θα πρέπει
να επιβάλει μεγαλύτερους φόρους, ή να
απορροφήσει πρόσθετο ποσοστό από
τις ιδιωτικές καταθέσεις, ή να τυπώσει
περισσότερο πληθωριστικό χαρτονόμι
σμα. Διαζευκτικές «δυνατότητες», που,
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η κάθε μία, και πολύ σαφέστερα, όλες
μαζί, κάνουν δυσμενέστερη τη σχέση
της ελληνικής προς τις ξένες, και ιδιαί
τερα τις ευρωπαϊκές, οικονομίες. Με τα
γνωστά συμπαρομαρτούντα, σε όλους
τους τομείς, που παρόμοια επιδείνωση
συσχετισμού δυνάμεως, ρυμουλκεί. Ού
τε, λοιπόν, το λιγόστεμα της εξάρτησήςμας από τις ξένες χρηματαγορές για δά
νεια, τους αλλοδαπούς επενδυτές, και,
φυσικά, τις πολιτικές πιέσεις, προωθεί η
δημοσιονομική πολιτική που ενέπνευσε
τον τρέχοντα προϋπολογισμό...
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ να συνεχιστεί η α
ντιπαράθεση των χαρακτηριστικών του
προϋπολογισμού του κ. Δρεττάκη με ό
σα αρνητικά ή — στην καλύτερη περί
πτωση μηδενικά, πετυχαίνει. Και που
δεν προσεγγίζουν καν τους στόχους
μιας οικονομικής αλλαγής, σε οποιοδήποτε τομέα και αν δόθηκε η υπόσχεση
πως θα πραγματοποιηθεί. Αν αυτό, ό
μως, είναι αληθινό, τότε, τί υπαγόρευσε
την κατάρτιση παρόμοιου προϋπολογι
σμού; Ανάμεσα στις πολλές δεσμεύσεις
που είχαν αναληφθεί προεκλογικά από
το ΠΑΣΟΚ για εξυγιαντικές αλλαγές
στη σφαίρα της δημόσιας και της ιδιωτι
κής οικονομίας, ποιά ήταν εκείνη, που η
άρνηση σεβασμού-της θεωρήθηκε εντε
λώς αδύνατη; Έτσι ώστε αυτή να αναχθεί σε καθοδηγητική δύναμη στην κα
τάρτιση του προϋπολογισμού, και επο
μένως, βάσει αυτής να αναπτυχθεί ολό
κληρη η οικονομική δραστηριότητα του
τόπου;
ΟΣΟ και αν είναι παρακινδυνευμένο
να επιχειρηθεί απάντηση στο ερώτημα
από ΜΗ αρμόδιο, φαίνεται πως η δύνα
μη που κυριάρχησε στην κατάρτιση του
προϋπολογισμού, μαζί με όσα μέτρα συ
νοδεύουν την εκτέλεσή-του, ήταν κάτι
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εντελώς έξω από υποσχέσεις και προθέ
σεις. Ή ταν η επαφή, για πρώτη φορά,
μετά τις εκλογές με τη δημοσιονομική
και τη γενικότερη οικονομική πραγματι
κότητα! Και κατ’ αυτό θα φανεί περίερ
γο να υπερέχει η δημοσιονομική πολιτι
κή της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του
κ. Παπανδρέου, απ’ αυτήν της σοσιαλι
στικής κυβέρνησης του κ. Μιττεράν.
Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος είχαν ακριβή
γνώση της πραγματικότητας. Αλλά, ε
νώ ο Γάλλος πρόεδρος δεσμεύτηκε για
την εφαρμογή συγκεκριμένων, κοινωνι
κών και «σοσιαλιστικού μετασχηματι
σμού», μέτρων, από τον πρώτο χρόνο
της εξουσίας-του, και «ανάγκασε» τη
δημοσιονομική-του διαχείριση να αντι
μετωπίσει τις συνέπειες αυτών των μέ
τρων ώστε να φανεί συνεπής προς τις έπαγγελίες-του, ο κ. Παπανδρέου, ανέ
βαλε την εφαρμογή κάθε μέτρου κοινω
νικού ή «σοσιαλιστικού μετασχηματι
σμού» για ευθετότερο χρόνο. Ό ,τι έσπευσε να κάνει, ήταν να πιέσει την οι
κονομία να υποβιβάσει τη δαπάνη-της
ως τα επίπεδα της πραγματικής παρα
γωγική ς-της επίδοσης, αντί να επιχειρή
σει άνοδο της παραγωγικής επίδοσης ως
τα επίπεδα της βελτιωμένης δαπάνης,
που είχε υποσχεθεί.
ΘΥΜΙΖΕΙ πολύ μονεταριστική πολιτι
κή της κυρίας Θάτσερ αυτή η πολιτική;
Ασφαλώς. Αλλά ήταν και η μόνη που
μπορούσε να ακολουθηθεί από ένα α
προετοίμαστο επιτελείο οικονομικού
σχεδιασμού, για να μην επιδεινωθεί σε
βαθμό ασήκωτου πολιτικού κόστους, η
εθνική οικονομική εξέλιξη. Δεν έχουν
κανένα κοινό χαρακτηριστικό, οι δημο
σιονομικοί χειρισμοί που προκρίθηκαν,
ούτε με τη γαλλική επιμονή για εξυπηρέ
τηση υπεσχημένων, ούτε με τις ανεκτι
κότερες «σοσιαλιστικές προσδοκίες».
Είναι μια πολιτική «αστικού» νοικοκυρέματος των δημόσιων οικονομικών,
και «δΓ αυτών» ολόκληρης της οικονο
μίας.
ΠΡΕΠΕΙ μήπως, να τεθεί υπό κατηγο
ρία αυτή η πρακτική; Και από όσους α
κόμα ενδιαφέρονται για την οικονομία
και όχι για πολιτική συνθηματολογία, η
απάντηση είναι πάλι, αρνητική. Τίθεται
μια — δυστυχώς όχι ασήμαντη — προϋ
πόθεση για να είναι καταφατική. Ό τι θα
πρέπει, η δημοσιονομική πρακτική να
αποδείχνει ότι υπηρετεί — έστω και έμ
μεσα — την εξυγίανση και αναθέρμανση
της οικονομίας. Και τέτοια απόδειξη, η
πρακτική, για την οποία μιλάμε δεν την
παρέχει. Το εντελώς αντίθετο, μάλιστα.
Γιατί τα μέτρα που αντενεργούν στην ά
νοδο της παραγωγικής δραστηριότητας
επιτείνουν, αντί να περιορίζουν τη δρά
ση των παραγόντων που οδήγησαν στη

σημερινή άσχημη κατάσταση. Αυτοδεσμευόμενη, η δημοσιονομική πολιτική
στο ρόλο της «καταναλωτικής πρέ
σας», για να πάψουμε να ζούμε πάνω α
πό τις δυνατότητές-μας, γίνεται αυτο
σκοπός. Που δεν οδηγεί παρά σε νέα
καταναλωτική υποχώρηση, ώστε να
φτάσουμε σε ένα νέο χαμηλότερο επίπε
δο παραγωγικής επίδοσης, κ.ο.κ.
ΠΡΟΣΔΟΚΑΤΑΙ, ότι, η περιστολή
της φοροδιαφυγής και οι αποτελεσματι
κότεροι έλεγχοι της αγοράς, θα επιτρέ
ψουν μεγαλύτερα έσοδα από μικρότερο,
έστω, ετήσιο εθνικό εισόδημα, και στα
θερές τιμές, όπου αντικειμενικά υποχρε
ωτικές ανατιμήσεις δεν παρεμβαίνουν.
Μεταφυσικές, ελαφρώς, προσδοκίες.
Χρειάζεται μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη
προσπάθεια, για να περιοριστεί η φορο
διαφυγή στα «ευρωπαϊκά» επίπεδα. Ενώ
οι αγορονομικοί ή οι οποιοσδήποτε άλ
λης μορφής εξωοικονομικοί έλεγχοι των
τιμών, ποτέ δεν απέδωσαν. Δεν θα ξεκι
νήσει, συνεπώς, από την επιτυχία του
φορολογικού κυνηγητού η πρόοδος της
οικονομίας. Η οικονομική πρόοδος εί
ναι εκείνη που θα επιτρέψει την πετυχη
μένη λειτουργία ενός δίκαιου και αποτε
λεσματικού φορολογικού συστήματος.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, με κανένα οικονομικό
καθεστώς, σχεδιασμένης παραγωγής
και κατανάλωσης, ή ελεύθερης αγοράς,
δεν είναι δυνατό να αναποδογυριστεί η
σειρά: παραγωγή εισοδήματος, δίκαιη
πρωτογενής κατανομή-του, υγιή (από τη
φορολογία ή από τα κέρδη των δημο
σίων επιχειρήσεων) κρατικά έσοδα, για
την άσκηση κοινωνικής, και πολιτικής
εθνικής οικονομικής ανάπτυξης, που θα
θεραπεύσει όσες ανεπάρκειες και αδι
κίες καταλείπει η άμεση διανομή, μετα
ξύ των συντελεστών-του, του εθνικού
προϊόντος. Διαφωνίες, βέβαια, στη μέ
θοδο παραγωγής και επέκτασης της ε
θνικής παραγωγής, μπορεί να υπάρ
χουν. Και είναι απολύτως νόμιμες. Εκεί
νο που με τίποτε δε γίνεται κατανοητό,
είναι, η σκέψη, ότι, από τον περιορισμό
της αγοραστικής ικανότητας των ιδιω
τών και των επιχειρήσεων για να υπάρ
ξουν αυξημένα φορολογικά έσοδα, θα
προωθηθεί η βελτίωση του ποιοτικού ε
πιπέδου ζωής των πολιτών, και, ταυτό
χρονα, θα ενθαρρυνθεί και η παραγωγι
κή, η επενδυτική διάθεση και ικανότη
τα. Η σκέψη, δηλαδή, που πρυτάνευσε
κατά την κατάρτιση του προϋπολογι
σμού του 1982.
ΘΑ ΎΑΝ ίσως ορθότερο, αντί να μι
λάμε για «καμμένη γη», να μιλάμε για
«άγνωστη γη». Θα συλλαμβάναμε έτσι,
καλύτερα το «μήνυμα», του νέου προϋ
πολογισμού!
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Το Νέφος πάνω από την πόλη
του Η. Ευθυμιόπουλου
Ο ΝΕΦΟΣ εκδηλώθηκε εδώ και πέντε τουλάχιστον χρό
νια, με δύο έμμεσα και εμπειρικά συμπτώματα: τη μειω
μένη ορατότητα που συνοδεύονταν από ασυνήθιστα για
τον αττικό ουρανό οπτικά φαινόμενα και τις υποκειμενικές ε
νοχλήσεις στο αναπνευστικό και κυκλοφοριακό σύστημα ή
στα μάτια. Ό ταν άρχισαν οι πρώτες θεωρητικές προσεγγίσεις,
βρέθηκε, κυρίως αντιγράφοντας την εμπειρία ξένων χωρών, ό
τι το καινοφανές αυτό είδος ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδεό
ταν με τη γεωκλιματική ιδιομορφία του Λεκανοπέδιου της Ατ
τικής: συχνές θερμοκρασιακές αναστροφές (από 50 έως 500
μέτρα) και παρουσία μεγάλης ηλιοφάνειας που ευνοεί τις φωτοχημικές αντιδράσεις.

Τ

Η ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΟΥΣ
ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ αναστροφές εγκλωβίζουν όλα τα
είδη ατμοσφαιρικών ρυπαντών καθώς και την υγρασία σε ένα
στρώμα που βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος και που το ύψος-του εξαρτάται από το ύψος του στρώματος της αναστρο
φής. Η συμβολή-τους στη φωτοχημική ρύπανση αξιολογείται
από το ότι εμποδίζοντας τη διάχυση, αυξάνουν τις συγκεντρώ
σεις των πρωτογενών ρυπαντών (σκόνη, καπνός, διοξείδιο του
θείου, οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογο
νάνθρακες, και μερικά ακόμη λεπτομερή στερεά). Αν η ανα
στροφή διατηρηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα, τότε οι συγ
κεντρώσεις φθάνουν κάποιες κρίσιμες τιμές και με τη συνδρο
μή της ηλιακής ακτινοβολίας αρχίζει ο ατέλειωτος κύκλος των
φωτοχημικών αντιδράσεων (έχουν μετρηθεί πάνω από 150).
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ είναι πως ανεξάρτητα από την τελευ
ταία εξέλιξη, το νέφος σε συνθήκες ατμοσφαιρικής σταθερότη
τας είναι σίγουρο και υπαρκτό: φωτοχημικό ή όχι κρατάει παγιδευμένες για αρκετές ώρες ή και μέρες, ουσίες βλαβερές για
το φυσικό ή το ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι στατιστικές έδει
ξαν, πως τέτοιες συνθήκες εμφανίζονται αρκετές φορές το
χρόνο, αλλά στις καταστάσεις αιχμής (πολύ ψηλές τιμές ρύ
πανσης) συνεργούν το καθεστώς των ανέμων και οι περιστασιακά αυξημένες εκπομπές από πηγές μεταβαλλόμενης έντα
σης μέσα στο χρόνο.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ είναι να μειωθούν γενικά οι εκπομπές με
επέμβαση τόσο στις σταθερές πηγές (π.χ. βιομηχανία) όσο και
στις μεταβαλλόμενης έντασης (π.χ. αυτοκίνητα, κεντρικές
θερμάνσεις). Προκειμένου να γίνει όμως αυτό απαιτείται σα
φής γνώση της συμμετοχής της κάθε πηγής στη συνολική ρύ
πανση, όπως επίσης γνώση των μηχανισμών της μεταφοράς
της ρύπανσης μέσα στο χώρο. Το πρώτο είναι σχετικά εύκολο
να αποτιμηθεί, με μια συστηματική απογραφή των καταναλώ
σεων σε πρώτες ύλες και καύσιμα ανά κατηγορία δραστηριό
τητας και ανά γεωγραφική περιοχή. Η εκτίμηση όμως του δεύ
τερου παράγοντα της μεταφοράς δηλαδή και της διάδοσης της
ρύπανσης συναρτάται με αστάθμητους παράγοντες όπως είναι
π.χ. οι άνεμοι. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο όταν
σκεφθούμε πως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνυπολογισθούν συμπληρωματικά στοιχεία όπως, το ύψος του σημείου ε
ξόδου των ρυπαντών στην ατμόσφαιρα ή η ταχύτητα των αε
ρίων εκπομπής και όλα αυτά σε συνάρτηση με το ανάγλυφο
του εδάφους.
ΓΙΑ ΤΗ λύση τέτοιων πολύπλοκων προβλημάτων, οι ερευνη
τές καταφεύγουν συνήθως σε μαθηματικά μοντέλα. Αύτά είναι
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μαθηματικές συναρτήσεις του χρόνου με ένα ορισμένο αριθμό
παραμέτρων που περιγράφουν το φαινόμενο και την εξέλιξήτου. Δυσκολία πρώτη: ή το μοντέλο θα έχει μικρό αριθμό πα
ραμέτρων οπότε όμως θα είναι απλοϊκό έως ανεπαρκές, ή θα
είναι πολυπαραμετρικό οπότε θα απαιτεί τροφοδότηση με πλή
θος από στοιχεία, που στην προκειμένη περίπτωση δεν διαθέ
τουμε.
ΠΑΡ’ ΟΛΑ αυτά η γνώση των μηχανισμών μεταφοράς της
ρύπανσης είναι καθοριστική προκειμένου να αποφασίσουμε
αν η συγκέντρωση π.χ. του διοξειδίου του αζώτου που μετρή
θηκε στην οδό Πατησίων προέρχεται από το εργοστάσιο λι
πασμάτων ή από τα διερχόμενα λεωφορεία και IX. Γιατί αν
οι ευθύνες αποδοθούν με μόνο κριτήριο τις συνολικές ποσό
τητες εκπομπής κοη τα αντιστοιχούντο σ’ αυτές ποσοστά, υ
πάρχει περίπτωση ο περιορισμός μιας βιομηχανίας να μην έ
χει καμία θετική επίπτωση στο αστικό κέντρο. Ήδη δεν έ
χουμε καμιά απόδειξη ότι το σταμάτημα της λειτουργίας του
σταθμού της ΔΕΗ στο Κερατσίνι έδρασε ευεργετικά για το
κέντρο της Αθήνας. ’Αλλωστε οι περισσότερες μεγάλες βιο
μηχανίες διοχετεύουν τα απόβλητά-τους σε αρκετό ύψος,
πράγμα που ευνοεί τη διάχυσή-τους, με αποτέλεσμα να συμ
βάλλουν πολύ περισσότερο στο γενικό υπόβαθρο ρύπανσης
παρά στις τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΟΠΩΣ είπαμε προηγούμενα, τα στοιχεία που διαθέτουμε εί
ναι λίγα, ελλειπή, όχι πάντοτε αξιόπιστα και πάντως ανεπαρ
κή. Το σημερινό δίκτυο σταθμών κάνει μετρήσεις σε μικρό ύ
ψος από το έδαφος και επομένως το νέφος στα ψηλότερα
στρώματα της ατμόσφαιρας διαπιστώνεται κατά προσέγγιση.
Το όζον, που είναι ένας ασφαλής δείκτης του φωτοχημικού νέ
φους δεν έχει μετρηθεί συστηματικά, αλλά οι τιμές που περιστασιακά συλλέγονται βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα,
τόσο που δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για ρύπανση σ’ ό,τι α
φορά αυτό το στοιχείο. Μια εκδοχή για την εξήγηση αυτού του
μάλλον παράδοξου φαινομένου είναι ότι, ισχυρά κυκλικά ρεύ
ματα μεταφέρουν το νέφος, στη φωτοχημική-του φάση, προς
τη μεριά της Πάρνηθας ή των Θρακομακεδόνων και όπου δεν
έχει ακόμη μετρηθεί.
ΣΗΜΕΡΑ εξάλλου, από τους 11 σταθμούς που προέβλεπε
αρχικά το δίκτυο του ΠΕΡΠΑ (Υπ. Κοιν. Υπηρ.), μόνο οι.πέντε λειτουργούν και αυτοί όχι τελείως κανονικά. Προβλήματα
οργάνωσης, συντήρησης, τεχνικών και εργαστηρίων, έχουν ο
δηγήσει το σύστημα σε υποβάθμιση και προσβάλλουν την α
ξιοπιστία των μετρήσεων. Παράλληλα λειτουργεί το δίκτυο
του Αστεροσκοπείου, χωρίς συντονισμό με το προηγούμενο
και χωρίς συνεργασία μεταξύ των φορέων. Στο δίκτυο αυτό υ
πάρχει και ο μόνος αυτόματος σταθμός, όπου μετρώνται ταυ
τόχρονα οι συγκεντρώσεις πέντε ρυπαντών, ενώ στους υπόλοι
πους σταθμούς υπάρχουν στοιχεία μόνο για το διοξείδιο του
θείου και τον καπνό.
ΤΟ ΟΤΙ μέχρι σήμερα οι σταθμοί δεν έχουν πολλαπλασιαστεί ώστε να υπάρχει ένα δίκτυο αντιπροσωπευτικό και εξο
πλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα, είναι θέμα βασικής πολι
τικής επιλογής που συνδέεται εξάλλου με τη γενικότερη πολιτι
κή στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας. Τα
χρήματα που απαιτούνταν για τις επενδύσεις αυτές κατασπα
ταλήθηκαν σε συμβούλια, επιτροπές και αλλεπάλληλα θνησι
γενή υπουργικά σχήματα, ώστε το περιβάλλον να παραμένει

αγορά μερικών μηχανημάτων που δεν στοιχίζουν περισσότερο
από μερικές δεκάδες ετατομμύρια (όσο περίπου μια πολυκα
τοικία); Βέβαια το Υπ. Κοινωνικών Υπηρεσιών μας πληροφό
ρησε ότι προκυρήχθηκε σχετικός διαγωνισμός (!) αλλά πράγ
ματι δεν υπάρχει άλλος δρόμος που να παρακάμπτει τη γρα
φειοκρατία και το δημόσιο λογιστικό;
ΕΤΣΙ φτάσαμε σήμερα να ταυτίζουμε τους δείκτες με το ίδιο
το φαινόμενο. Ο καπνός — με τις περίφημες φωτομετρικές μο
νάδες — και το διοξείδιο του θείου, αφ’ ης στιγμής καθιερώθη
καν για λόγους κυρίως ιστορικούς, εκτόπισαν απ’ το προσκή
νιο και απ’ τις μελέτες, άλλες ουσίες ίσως πολύ πιο επικίνδυνες
όπως είναι ο μόλυβδος και ο αμίαντος. Το «περίεργο» όμως εί
ναι πως τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν σήμερα να είναι διαθέσημα αν για παράδειγμα υπήρχε στα πλαίσια του ΠΕΡΠΑ, το
κατάλληλο προσωπικό και το αντίστοιχο πρόγραμμα για την
αξιοποίηση των μετρήσεων των
αιωρουμένων σωματιδίων στα
όόλασσα. Τηλ. 6726.983, μή, περιοχή Λυσσιατρείου. Πληρ. τηλ.
7665.666. (ΕΔ8306)
καί 8847321. (
Κατάστημα γωνιακό 73 μ. ισόγειο. 65
οποία ανήκουν ο μόλυβδος και
5ου
μ2 υπόγειο, 35 μ2. πατάρι. Ευκαιρία Τηλ.
9910.072, 9931.007. (Ε58963) σιον μέ 3 βεράντες, άποθήκη καί
Χαραμή, 3249.154,4^12.225. (Ε
τεοσαρι πολυτελούς κατασκευ
ο αμίαντος. Αυτό θα απαιτούσε
ής, δωμάτιο υπηρεσίας, 2ο WC. διαμπερές, φω
τεινό, πλατ. Βικτωρίας. Τηλέφ. 34S3.672 ή άζεται όροφος 5 δωματίων Όρμηνίου
6721.291.6029.698 ώρες γραφείου. (
6220 794. (Ε58684)
μια στοιχειομετρική χημική α
Τεσσάρια προσόψεως, ‘ πο
τεοσόρι. I Δροσοποϋλου 219,
Γ καί Δ' όρόφου. Βεράντες nuAi
2ου όρόφ. 10 000 όρχ. Τηλ. 652.4664. 958 5851, στατα
πας.
πάρκινγκ,
θυροτηλχόρασις
κλπ.
κ. Χαλκιόπουλον. (ΕΓ133Θ9)
νάλυση του υλικού των επικαΛ- Κηφισίας. Τηλέφωνον 740.581,
70 τ.μ. στον Ά γ ιο Δημήτριο
(Μπραχαμι) όδος Σουλίου - Παχτουριου 2.
θήσεων στα μηχανικά φίλτρα,
Πληρ. κ. Σταυρόπουλος. τηλ. 3237
Β-2.
που σήμερα ξεχασμένα και αρ
χειοθετημένα στις αποθήκες πε
ριμένουν την επεξεργασία-τους
από τους... ιστορικούς του μέλ
λοντος ή από κάποιον επιμελή
(ΕΓ
φοιτητή που θα κάνει τη διατριο
βή-του.

μαι υπόθεση περιθωριακή, ρυθμιζόμενη με αγορανομικές δια
τάξεις.
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ένα πλήρες, αυτοματοποιημένο και επανδρωμέ
νο δίκτυο σταθμών, στα πλαίσια ενός κεντρικού φορέα μελε
τών και περιβάλλοντος, στην Αθήνα αλλά και σ ’ ολόκληρη
την ελληνική επικράτεια θα έπρεπε να είναι Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΑ
ΤΗΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ στη μάχη ενάντια στο νέφος. Μέσα σ’ ένα
τέτοιο σχήμα θα μπορούσαν να συμβάλλουν υλικοτεχνικά και
(οργανωτικά), η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι διάφοροι τοπικοί ή
επιστημονικοί σύλλογοι και οι σχετικές επαγγελματικές οργα
νώσεις. Ένα μέρος της δουλειάς θα μπορούσε επίσης να παραχωρηθεί στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα, συμ
βάλλοντας έτσι για πρώτη ίσως φορά σ’ αυτό τον τόπο στην α
ποκατάσταση κάποιας οργανικής σύνδεσης ανάμεσα στους
διοικητικούς μηχανισμούς του κράτους και στα ακαδημαϊκά ι
δρύματα.
θέα βουνό καί
RB5HH5ST

01 ΔΕΙΚΤΕΣ
ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

tuv κλπ. 84 m2, 5ος όροφος, στό κέντρο τών
μπελοκήπων (Πύργος 'Αθηνών) Φειβιππίδου
2, κατάλληλο γ ώ κατοικία ή έπαγγελματική
στέγη. Τηλ. 8225.070. (ΕΑ71954)
ΟΥΛΑ a t πολυτελές συγκρότημα μέ Ιδιόκτητη
Krtva ένοκιάζεται σιαμέρισμα τύπου μαιζσνέτ
' u2 Πλήρως έτεπλωμένο μέ τηλέφωνο. Πληροφ. 731073 (ΕΔβΟΟν)
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς Ά γ. Παρασκευήν, βιαμέριπεντάρι - τρία ύπνοδωμάτια κλπ.)
μα 123 μ2 (π
6594.693 μ.μ. 8643.388. (ΕΔ7823)
ΥΑΡΧΟΝΙΕΡΑ ένός δωματίου χωλ. εις κυρίαν ή
νβρύγυνο περιφέρεια Καλλιθέας. Τηλ. 718.885.
(ΕΑ71049)
1ΑΤΟΜ ένοοπόζετσι 6ιααέρισμα 4 δωματίων
ιαμπερές Ισόγειον κατάλληλον βι* έπαγγελμοιεή στέγη καί κατοικία. Τηλ. 732.782. (ÊÀ71 ^ 7)
VXZAP1 διαμέρισμα 5ου ορόφου είς ΆμαρούRov μέ βεράντες, άποθήκη καί πάρκινγκ βίδα
Χαραμή. 3248.154, 4312225. (EÀ71021)
μονοκατοικία 110 u2
ι “ Άνω
’*
“Βού“
γκπροζ αίττοκινήτ
. ...__________
.738κ.■ΖηκΜην. (ΕΑ7ΐβ .
ΙΖΕΤΑΙ τριάρι 1ου όρόφου όβός Δσίρά», Καλλιθέα δρχ. LCD0. Τηλ. 8410.188.
(ΕΔ7723)
βκιμέρισμα 3 δωμ. γωνιωτό μετά
ηλεφώνου Ρόδου κοα 'Ιωνίας 57 περιοχή Αγίου
Άχαρνών. Πληρ. 3466.1^)0 κ. K ra rn ffi

ΚΑΛΛ1ΦΕΑ

ΠΕΕΧΑΡΙ διαμέρισμα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

όρόψου είς
πάρι

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ στέγη περιοχή Χΐλτο\
' ιυ Όρ|

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ της ατμο
σφαιρικής ρύπανσης δεν μπορεί
να χαρακτηρίζεται από τις στιγ
1
μιαίες τιμές μερικών ρυπαντών.
Είναι μια διαδικασία σύνθετη
που απαιτεί στατιστική επεξερ
γασία μακράς σειράς μετρήσε
ων και σύγκριση με τα αντί
στοιχα δεδομένα άλλων πόλε
ων. Έτσι μιλάμε για μέσες ημε
ρήσιες, για μέσες μηνιαίες και
^>^^^
ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ
μέσες ετήσιες τιμές, για τη συ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
■ΕΝ ΌΓΚιΑΖΙίΤΑΙ σπίτι, Ά ν ω Βριλήσια, 130
χνότητα της εμφάνισης μεγί
όλες τις εύκολίες. κήπο καί τηλέφωνο, 18.000.
____
Πληρ. 8042.360. (ΕΑ72181)
Sil
δωμ., διαμπερές
μ2,
ΤΟ 1977 έγινε μια θεαματική
στων τιμών μέσα στο χρόνο,
ήμησόγειο διαμέρισμα 3 1/2
8®μ.
732.190, ευκαιρία. (ΕΑ721Ρ™
τριάρι
έπατλωμένο,
μεταβολή: οι τιμές του διοξει
για διακύμανση της ρύπανσης,
jg (KeJUôroSL « Α 4 α ή
ι
δίου
του θείου μειώθηκαν μέχρι
για συσχετισμό των καμπύλων
2 δωματίων
και 40% στο κέντρο της Αθή
μεταβολών των διαφόρων πα
’ Αχαρνών, ένοικιάζεται
διαμπερές διαμέρισμα δωματίων
"
ίο
ς
τή ς πολυώροφης οικοδομής Άγορα κρίτου 11.
νας. Αυτό αποδόθηκε και σω
ραγόντων ρύπανσης κτλ.
Τη λ. 8822.871,8817.117 καθημερινώς. (ΕΑ72185)
3 δωματίων, χώ λ, κουζίνα,
,l5 Ä Ä Ä , i
στά, στην απαγόρευση της χρή
τρό, φωτεινό, διαμπερές, κοντά στό πάρκο, Λε- ^
ΠΟΙΟΙ όμως από τους ρυ
ωΦ. Αλεξάνδρας. Τηλ. 642.4648. (ΕΑ72169)
3ο
σης μαζούτ στις κεντρικές θερ
παντές εκφράζουν πραγματικά ΑΤΑΧΤΗΜΑΤΑ189 ................ ...................
r.
3220.308
μάνσεις των πολυκατοικιών. Η
9
την κατάσταση στο Λεκανοπέ
παρατήρηση αυτή οδηγεί σε δύο
διο της Αθήνας και πώς έγινε η
σημαντικά συμπεράσματα:
επιλογή; Κατ’ αρχήν πρέπει να
πρώτον ότι τα περιθώρια περιορισμού της ρύπανσης με την
πούμε ότι αρκούν πράγματι μετρήσεις μερικών ρυπαντών για
χρήση βελτιωμένης ποσότητας καυσίμων δεν έχουν ακόμη ε
να χαρακτηριστεί μια κατάσταση — επιτρεπτή, κρίσιμη ή έ
ξαντληθεί. Και εδώ πρόκειται για κόστος που μπορούμε να το
κτακτης ανάγκης — αλλά δεν αρκούν για τη συνολική γνώση
προσεγγίσουμε με όρους καθαρά οικονομοτεχνικούς. Και το ο
του φαινομένου, για την κατανόηση και την ερμηνεία των μη
ποίο θα έπρεπε να συγκριθεί με το άλλο κόστος το λεγόμενο
χανισμών της αλληλεπίδρασης των ρυπαντών μεταξύ-τους ή
κοινωνικό, που αφορά κάποιες υποθετικές επενδύσεις στον το
για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στους ζωντανούς οργανι
μέα της υγείας για την αντιμετώπιση των επεισοδίων εκείνων
σμούς και τα υλικά.
που οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση, που αφορά κά
ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ που μπορεί να χαρακτηρίσουν την κατάσταση
ποιες υποθετικές επενδύσεις για την προστασία του οικοσυ
ονομάζονται δείκτες. Τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης πα
στήματος, δηλαδή της πανίδας και της χλωρίδας του Λεκανο
ραδέχονται σαν τέτοιους τον καπνό, το διοξείδιο του θείου, το
πέδιου, που αφορά όλες τις υποθετικές επενδύσεις για την προ
διοξείδιο του αζώτου και το μονοξείδιο του άνθρακα. Παρατή
στασία των μνημείων ή των υλικών από την καθημερινή φθορά
ρηση πρώτη: από τα τέσσερα μόνο τα δύο πρώτα μετρούνται
και τον αργό θάνατο.
συστηματικά, ενώ το διοξείδιο του αζώτου το μετράει μόνο ο
ΛΕΜΕ υποθετικές επενδύσεις γιατί κανονικά θα έπρεπε, έ
σταθμός της Πατησίων (ώς το μεσημέρι γιατί μετά φεύγουν οι
στω και εκ των υστέρων θεραπευτικά, η πολιτεία να επεμβαίνει
τεχνικοί) και το μονοξείδιο του άνθρακα μετράται περιστασιαγια το μετριασμό της ζημιάς που προκαλεί η ρύπανση, έστω κι
κά. Πώς είναι λοιπόν δυνατό με αυτά τα δεδομένα η εικόνα να
αν με αυτές θα επιβαρύνονταν αδιάκριτα το κοινωνικό σύνολο
είναι αντιπροσωπευτική και τα μέτρα δικαιολογημένα; Παρα
και όχι οι κατά τεκμήριο υπεύθυνοι (π.χ. οι αστοί). Το ότι αυτό
τήρηση δεύτερη: το όζον που είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης
δεν συνέβαινε αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της δυσλειτουρ
της φωτοχημικής ρύπανσης δεν εμφανίζεται στον πίνακα με τα
γίας του ελληνικού καπιταλισμού, που μέχρι σήμερα τουλάχι
όρια της ρύπανσης. Αυτό άραγε σημαίνει ότι αποφασίστηκε
στον αρνούνταν να εντάξει τις λεγόμενες εξωτερικές επιβαρύν
πως το νέφος δεν είναι φωτοχημικό, ή απλά υποδηλώνει την α
νεπάρκεια των σημερινών σταθμών μέτρησης; Κι αν είναι έτσι
σεις της παραγωγής ή της κατανάλωσης (η περίπτωση τιον
τα πράγματα γιατί μέσα στα μέτρα δεν περιλαμβάνεται και η
κεντρικών θερμάνσεων ανήκει στις δεύτερες) στην παραγωγή
DXAP1 γ ω ν κό τετάρτου όρόφου περιοχής
Αστείας Αττικής , πλησίον σχολείου. Τηλ.
3018.833, 2282.815. (ΕΑ70782)
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 60 μ2 πλησίον Πύρν
ιπόλλαν Πσνόρμου. Τηλ. 8928407, 8828.1
r
8-10 μ μ . (ΕΓ13287)
ÛAAPTQZ ένοβπώζεται ο' όροφον παλυ* στοι
ό ς 46pt Περικλέους 20 καί 'Ασπασίας έντός
αταπρασίνου περιβάλλοντος. Τηλ. 6518.795.
(ΕΔ7721)
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τεοσόρι Δροσοποϋλου 219, 2ος
ροφος, 10.000 Ορχ. e u S S K j M K J S I . £ Χαλ.
___
κιόττουλον. (ΕΓ 13389)
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βισμέρσμα 'τριών δωματίων
τήν Κυψέλη. Κεφαλληνίας 27. Τηλ. 3255.384.
(ΕΔ7Β10)
Α Κ Ο Μ Α ! 38. Ά γιος Δι

* Α 0 « 0 4 2 ^ 2 β σς^ ϊοφ ός, ΑΙόλου 84, ιΝ τπλύ
καλή τψηΤΤηλ. 8528352. (ΕΑ71ΜΘ)
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι διαμτωρές όροφος 3ος t e

“
518. (ΕΑ727Β5)
π α ί S H I N E - Δοϊράνης 9, βκιμέρισμα δω·
ι* ρ έ ς τ ρ ά * βωματίων μεγάλα κλπ. 80 μ2 ®ρεnèatÀ itvD , άνευ θυρωρού. Τηλ. 6427.840.
(ΕΔΒ377)
AI Κι
ινta.
.882.
(Κ24833)

(ΕΑ72207)

μ έ 50 % πατάρι, *
’Ελευθερίου ____ ______

. r _ ___________
(ΚΠ853)
4ΟΠ0Α2ΕΤΑΙ εύκαιρία τριάρι Λωιιπερές δωήΛεκτροωυ Αγαρουτοεε ρ ς

μ α cvckov

ΜΑΡΟΥΣΙ:

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ έτά τής Λεωφ. Πεντ
κοντό στήν πλατεία Δουρου, τεοσόρι.
διαμπερές οτόν 3ον όροφο. Πληροφ.
άπά 10-2 π μ. καί 5-10 μ. μ. καβ1

608

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 όροφοι 200 μ2 βιά^έ

J K T O * β Βαματάβν vwnaio àvmoXi«.
Spwe Πληοΐΰν π*. Bucrupioç. «O m ili
Πληρ. 3Β04.42Β 3)05.122. (Ε
ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ - Δοϊράνης 8. ένοιιαάζεται
σμα τριών δωματίων, μεγάλο 60μ2 φρΓ
μένο, άνευ θυρωρού. Τηλ. 8427.840.
ΠΕΙΡΑΙΑ. τριάρι 76 μ2 4ου όλοκλήρου
καινούργιο, μπαλκόνια, διαμπερές, θου
147, ΚαλΜπολη. Τηλ. 3242.400. 4!

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 4όρια
δομή νεόκτιστη, Σουλίου 48, πάροδος
αγμένης, Άγιος Δημήτριος. τιμές ένοικ
γτκές. Τηλ. 03M J13, 8346.668. (Ε
ΜΑΡΟΥΣΙ, ενοικιάζεται έπιπλωμένο 6κη
113 μ2 υπέρ πολυτελείας 6ος όροφος,
μηνιοίως. Περιοσότερες^πλη|ό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος 4.000 μ2 στήν ι
Μπουρνάζι Ν. Λιόσια γιά σούπερ μάρχε
βήκες καί βιοτεχνία. Τηλ. 2818.447 8 -

(lA TW A T l, ρετιρέ 4
Αμυντα 17—18 καί
_
Τηλ.
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ένοιιαάζεται

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
μένο, μετά τηλεφώνου ~
Πλτ
Α Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
4

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βιομηχανικός
στρεμμάτων για ένοιιάαοη.
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έπιπλω·

------- "

1ου όρόφου

ΑΙΑ TPAHEZAN ή άεροποοικήν
Αζεται κατάστημα είς τήν οδόν «
γειαν 160 μ2ί υπόγειον 129 μ2
μέ άνεξάρτητον έγκατάσταση
8822.856,6830.106 5
ΚΗΦΙΣΙΑ, Κεφαλάρι, ξενοδ
λ ατελή δωμάτια, μέ μπάνιο
νο, τζωα, 12-18.00. Τηλ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ κτίριο 450 μ2 σέ
ενοικιάζεται στήν Αγ. Μα^Ανα ί
ΤρΙφατοο, μέ βιομηχανικά, à σανοί,

λου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, διαμέρισμα γωνιακό στόν
όροφο,
λεωφ. Βασ. Σοφίας, είσοδος Καραολή καί Δημητρίου 71, έκ 3 δωματίων όλων στή ι
μπαλκόνι, χώλ τεράστιο. ΤηΑ 3628.
(ΕΑ72209)
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, σέ τριώροφο, όροφος καί διαμέρι
σμα 86 μ2, καλοριφέρ, νεόχτιστο. Τήλ. 681.8988.
_____________ (EA7D9S3)

ΜΕΤΑΞΥ Μαυρομσταίων καί ΟΤΕ
ένοικιάζεται- διαμέρισμα είς 2ον ό|
δωμ. (δωμ. υπηρεσίας) διαμπερί
ΑΜ ΟΥΣΕΣ 75 τ.μ. καί 80 τ.μ. πάρ
ού. Τηλ.
ώρες ι

ΠΡΟΣΟΧΗ, ζητείται έπειγόντως πρός ένι
χωςος ιΟειστός άπά 3 0Ù0 μ. καί άνω
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ενός «κράτους προνοίας» ή ενός «κράτους ευημερίας» μέσω
κάποιων μορφών κοινωνικού σχεδιασμού.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ συμπέρασμα είναι πως παρά τη μικρή συμμε
τοχή των κεντρικών θερμάνσεων στη συνολική παραγωγή και
εκπομπή διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα του Λεκανοπέ
διου, η συμβολή-τους στη ρύπανση του κέντρου της Αθήνας εί
ναι καθοριστική. Αν αυτό είναι πράγματι βάσιμο και αν οι ση
μερινές μετρήσεις έχουν ένα κάποιο βαθμό αξιοπιστίας τότε τα
περιθώρια μακροπρόθεσμων και ριζικών λύσεων σ’ ό,τι αφορά
τη ρύπανση από το διοξείδιο του θείου είναι πράγματι μεγάλα.
Επιγραμματικά θα αναφέρουμε τη θερμομόνωση των σπιτιών
με την οποία η σημερινή κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση
μπορεί να μειωθεί έως και 50%, καθώς και την υποκατάσταση
των σημερινών.υγρών και καυσίμων από άλλες μορφές ενέρ
γειας πιο καθαρές, όπως είναι τα αέρια καύσιμα. Και με την ευ
καιρία μια ερώτηση απευθυνόμενη προς πάντας τους αρμο
δίους: τί απογίνε το πρόγραμμα για επέκταση εκσυγχρονισμό
κτλ. του δικτύου της ΔΕΦΑ και ποιά είναι η τύχη του νομοσχέ
διου για τον υποχρεωτικό εξοπλισμό των νέων οικοδομών μ’
εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης φυσικού ή τεχνητού αερίου;
Και στην περίπτωση όπου η νέα κυβέρνηση υιοθετήσει μια τέ
τοια επιλογή, σκέφτεται άραγε σοβαρά να εξετάσει το φάκελο
με τις μελέτες και τις προσφορές για την προμήθεια φυσικού α
ερίου από χώρες του εξωτερικού;

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ;
ΣΕ Ο,ΤΙ τώρα αφορά την ευθύνη των πηγών για ατμοσφαιρι
κή ρύπανση, η κατανομή-της είναι συνάρτηση χώρου. Αντίθε
τα όμως με αυτό που κυριαρχούσε μέχρι τώρα σαν άποψη, οι ε
πιπτώσεις της βιομηχανικής ρύπανσης στην αστική περιοχή
φαίνονται μετριασμένες εξαιτίας μιας ευνοϊκής (συμπτωματικά) χωροθέτησης. Βέβαια η βιομηχανία τροφοδοτεί την ατμό
σφαιρα με όλα τα είδη ρυπαντών και σε πολύ σημαντικές μάλι
στα ποσότητες. Οι επικβατούντες όμως άνεμοι και οι δυτικά
κείμενοι ορεινοί όγκοι εμποδίζουν τη μεταφορά των αερίων μα
ζών από τη βιομηχανική ζώνη στο κέντρο, ενώ το αντίθετο
συμβαίνει μάλλον συχνότερα. Θα πρέπει ακόμη να σημειώσου
με ότι τα τελευταία χρόνια η δυναμικότητα της βιομηχανίας
στο Λεκανοπέδιο παρέμεινε σταθερή και πως επίσης το πετρέ
λαιο έχει υποκατασταθεί σε αρκετές χρήσεις - πράγμα που ευ
νοήθηκε και από το πολύ φτηνό τιμολόγιο της ηλεκτρικής ε
νέργειας. Παρά ταύτα όμως η ρύπανση δεν έμεινε στατική αλ
λά παρουσίασε κανονική αύξηση ιδίως σε ορισμένους ειδικούς

\s
ρυπαντές όπως είναι τα οξείδια του αζώτου.
ΛΟΓΙΚΟ είναι επομένως το συμπέρασμα ότι την κύρια ευθύ
νη για τη ρύπανση των κυκλοφοριακά βεβαρυμένων περιοχών
του κέντρου καθώς και για τη δημιουργία του φωτοχημικού νέ
φους — στο οποίο τα οξείδια του αζώτου παίζουν βασικό ρόλο
— την έχει το αυτοκίνητο. Κάτι που δεν φαίνεται να αμφισβη
τεί πια σήμερα ούτε η ίδια η κυβέρνηση και τούτο παρά το κά
ποιο πολιτικό ή αν θέλετε εκλογικό κόστος που συνεπάγεται
αυτή η παραδοχή.
ΑΣ ΔΟΥΜΕ όμως τι συμβαίνει με τις συγκεκριμένες εκπομ
πές, από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων, και μάλιστα με αυ
τές για τις οποίες ευθύνονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό.
ΓΙΑ ΤΟ μονοξείδιο του άνθρακα παρ’ όλο που θεωρείται αρ
κετά ισχυρός ρυπαντής ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Μετρή
σεις δεν υπάρχουν, εκτός ίσως από το σταθμό του Αστεροσκοπίου, και τα επίπεδα των τιμών είναι κατά τις υπάρχουσες εν
δείξεις αρκετά ψηλά. Με απλή όμως επέμβαση - ρύθμιση των
μηχανών εσωτερικής καύσης η μείωση του μονοξείδιου μπορεί
να φθάσει στο μισό! Η σχετική βέβαια καμπάνια που έγινε πέρ
σι δεν φάνηκε να έπεισε τους αθηναίους οδηγούς και το μέτρο
που περιλάμβανε συστηματική προπαγάνδα και έλεγχο καυ
σαερίων ατόνισε μέχρι θανάτου. Αλλωστε κανείς δεν περίμενε
πως θα ήταν βιώσιμο, ούτε και η ίδια η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας.
ΔΕΝ συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα οξείδια του αζώτου.
Δηλαδή η ρύθμιση του κινητήρα του αυτοκινήτου που συνεπά
γεται καλύτερη λειτουργία και άρα ψηλότερες θερμοκρασίες
καύσης έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή οξει
δίων του αζώτου και ιδιαίτερα του μονοξείδιου. Οι ενώσεις αυ
τές μαζί με τους υδρογονάνθρακες και κυρίως τις «ολεφίνες»
κάτω από την επίδραση του ηλιακού φωτός αντιδρούν και πα
ράγουν τους φωτοχημικούς ρυπαντές δηλαδή το όζον, τις αλδεΐδες και το περοξυακυζονιτρικό (PAN) το οποίο ίσως είναι
και το πιο τοξικό. Συμπέρασμα: η καλή συντήρηση του αυτοκινήτου-σας συμβάλλει στη δημιουργία του νέφους.
ΟΣΟ για τους υδρογονάνθρακες που διαπιστώθηκε πως κυ
κλοφορούν σε μεγάλες ποσότητες σε ευρύτατες περιοχές και
σε διάφορα από το έδαφος ύψη, πιθανολογείται πως δεν πρέπει
να οφείλονται μόνο στις ατελείς καύσεις μηχανών αλλά και
στις απευθείας εξατμίσεις των υγρών καυσίμων από τα ρεζερ
βουάρ των αυτοκινήτων, από τις αποθήκες των βενζινάδικων
και από τις δεξαμενές των διυλιστηρίων.
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ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Της Ράνιας Κλουτσινιώτη

«Η απολυταρχία, β α σ ικ ό χαρακτηριστικό της αρχιτεκτο
νικής του 20ου αιώνα δεν είναι προϊόν μόνο τω ν κοινωνικ ο π ο λιτικ ώ ν συστημά τω ν. Είναι τυφλή πίστη σ τη ν πρόο
δο, μυθολογία της τεχνικ ή ς και τη ς επιστήμης, μαγεία τω ν
μ εγά λ ω ν αριθμών που σχετίζοντα ι μ ε τη δημογραφική ά
νοδο».
Α πό τη διακήρυξη των Πολωνών αρχιτεκτόνων της ΑΛ
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

ΤΩΡΑ ΕΚΤΟ Σ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΦΟΣ
Είναι απεριόριστος ο αριθμός και μοναδική η οξύτητα των κα
θημερινών προβλημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν τα 3,5 ε
κατομμύρια ατόμων που ζουν παγιδευμένοι στην περιοχή της
πρωτεύουσας. Τα τελευταία χρόνια, η συνεχιζόμενη ραγδαία υ, ποβάθμιση συνθηκών ζωής και εργασίας μορφοποιείται στη συ
νείδηση του Αθηναίου πολίτη από το φαινόμενο του νέφους. Φαι
νόμενο που του προσδιορίζει — πέρα απ’ όλα τα υπόλοιπα — τον
τρόπο και τη δυνατότητα να αναπνέει.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση — και ιδιαίτερα η οριακή-της κατά
σταση ΝΕΦΟΣ — είναι μία από τις όψεις της ολικής καταστροφής
του περιβάλλοντος στην πόλη. Ώ ς στοιχείο αιχμής — που βιώνεται με ιδιαίτερα έντονα ψυχολογικά χαρακτηριστικά — αποτελεί
ίσως μιαν ευκαιρία για το ξεπέρασμα της απάθειας και της ανεκτι
κότητας, μιαν ευκαιρία για να επανατοποθετηθούν όλες οι αξίες
που συνδέονται με το όραμα της μεγάλης αστικής συγκέντρωσης
και της ανάπτυξης. Αξίες στις οποίες είναι δέσμιος τόσα χρόνια ο
ελληνικός λαός.
Τώρα μάλιστα που πνέει ακόμη σχετικά αμόλυντος ο άνεμος
της αλλαγής και που ελπίδες για την ανανέωση της ατμόσφαιρας
έχουν γεννηθεί, και όχι χωρίς λόγο. Στις προγραμματικές δηλώ
σεις της Κυβέρνησης για τα θέματα περιβάλλοντος αναφέρεται
ότι: «Θα δοθεί το βάρος στην πρόληψη και λιγότερο στη θερα
πεία» και ακόμη: «Ειδικά για το νέφος, καθώς και άλλα προβλή
ματα αιχμής, δε θα διστάσουμε να πάρουμε οποιοδήποτε μέτρο
κριθεί απαραίτητο χω ρίς καμία ταλάντευση».
Το ότι η εμφάνιση του νέφους δεν είναι τυχαία είναι φανερό. Α
ποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο και... δίνει χαρακτήρα σε όλες τις
μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις, σε παγκόσμια κλίμακα, με πε
ρισσότερο ή λιγότερο έντονα χαρακτηριστικά. Εύκολα γίνεται κα
τανοητό ότι επειδή αποτελεί δομικό συστατικό-τους δεν μπορεί
να αντιμετωπιστεί με συνήθεις μεθόδους, τις λεγόμενες τεχνι
κές.
Η ελληνική Δεξιά, που φέρει όλο το βάρος και την ευθύνη για
το είδος της δικής-μας ανάπτυξης, παρακολούθησε αμέτοχα —
δίχως ποτέ να λάβει μέτρα — την πορεία της εξέλιξης της ατμο
σφαιρικής ρύπανσης σε νέφος. Όταν... επιτέλους έκανε την
εμφάνισή-του, άρχισε να προετοιμάζει ένα θεσμικό πλαίσιο αργά
αλλά σταθερά (!) —, ενώ παράλληλα χρειάστηκε να πάρει κάποια
έκτακτα μέτρα — π.χ. το κλείσιμο του εργοστασίου της ΔΕΗ στο
Κερατσίνι — και κυρίως φρόντισε να εναποθέσει τις ελπίδες-μας
για ένα κυριολεκτικά καλύτερο αύριο στις μετεωρολογικές συν
θήκες ή στην πτώση-της... Όσον αφορά στην αποκάλυψη των αι
τίων και των επιπτώσεών-τους; Δεν την απασχόλησαν παρά ελά
χιστα και αυτό μέσα στα όρια των στενών υπηρεσιακών πλαισίων,
πόσο μάλλον σε πλαίσια πληροφόρησης του λαού...
Η κληρονομιά είναι όντως βαριά. Γιατί εκτός από το ίδιο το νέ
φος, δεν είναι βεβαίως γνωστοί ούτε οι συσχετισμοί των συνθηκών — ρυπαντικών πηγών, διάχυσης των ρυπαντών, κλιματολογι
ώ ν δεδομένων και άλλων αιτίων — κάτω από τις οποίες δημιούργείται.

ΕΛΑ ΤΕ ΝΑ ΦΥΣΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
(Α πό t o track της περσινής πορείας προς το Λυκαβηττό, που οργάνω
σε η αυτόνομη φράξια ΓΚΑΧ - ΓΚΟΥΧ).

Για να κάνουμε τι; Να διώξουμε το νέφος ή ίσως και τη μοναξιά;
Δυστυχώς — ή ευτυχώς — τα δύο σκέλη του εγχειρήματος εί
ναι απόλυτα συναρτημένα. Καθώς η όποια δράση, που θα στοχεύ
ει στην εξόντωση του νέφους, δεν μπορεί παρά να το καταπολε
μά ώς ένα — και όχι το μοναδικό — από τα συστατικά φαινόμενα
των μεγάλων αστικών συγκεντρώσεων. Τρόπος που τελικά οδη
γεί στην αμφισβήτηση — μέχρι την τελική πτώση-του — του υ
παρκτού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης που διέπει την
κοινωνία-μας, κατ’ εξοχήν κοινωνία της ιδιώτευσης και της μονα
ξιάς.
Προς το παρόν είναι επείγον να διερευνηθούν οι μέθοδοι που
μπορεί να οδηγήσουν στην άμβλυση των φαινομένων αιχμής, α
φού βέβαια μελετηθεί το ίδιο το νέφος και οι συσχετισμοί των
συνθηκών που το δημιουργούν. Είναι επίσης επείγον, να γίνει κα
τανοητό ότι, η επιτυχία της προσπάθειας συναρτάται απόλυτα α
πό το βαθμό της κοινωνικής συναίνεσης, που θα εξασφαλισθεί
και που θα λειτουργήσει ώς καταλυτικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.
Το εάν οι μέθοδοι αυτοί μπορεί να ανοίξουν το δρόμο για την
άρση του προβλήματος και να μετατρέψουν την αναζήτηση της
κοινωνικής συναίνεσης σε ουσιαστική συμμετοχική διαδικασία
— με τα σπέρματα ανατρεπτικού χαρακτήρα που ενέχονται σε
αυτή — θα εξαρτηθεί από:
• το βαθμό ανοιχτής και πολύπλευρης πληροφόρησης του κοι
νού, που θα διασφαλισθεί, και
• τον τρόπο με τον οποίο θα παίρνονται οι αποφάσεις.
Επειδή το άνοιγμα τέτοιων διαδικασιών αποτελεί πάγια διακηρυκτική αρχή της κυβέρνησης — ως αντιπολίτευση τότε και ώς ε
ξουσία σήμερα —, είναι κατανοητό ότι απέναντί-της δημιουργούνται απαιτήσεις για δημοκρατική λειτουργία των παραπάνω
προϋποθέσεων, που μόνον αυτή θα επιτρέψει να αποφευχθούν οι
αναποτελεσματικές γενικολογίες και ευχολόγια του είδους: ισόρ
ροπη ανάπτυξη, ή βιομηχανική ανάπτυξη συμβαδίζει με την οικο
λογική ισορροπία, κ.ά..
Με μια τέτοια αντίληψη, όλες οι ενέργειες και μέτρα — ακόμη
και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης — αποκτούν αριστερή προοπτική,
δηλαδή τη μοναδική δυνατότητα διεξόδου από το αδιέξοδο. Έ
χοντας το πρόσθετο πλεονέκτημα'ότι μόνον έτσι απρφεύγονται
οι βεβιασμένες ενέργειες, που εκτός του ότι δεν τείνουν προς
την επιθυμητή κατεύθυνση — που είναι η κατάργηση του προβλή
ματος —, αντίθετα καταλήγουν σε — ανεπίτρεπτη πλέον —
σπατάλη χρόνου και οικονομικών πόρων, μέτρα που δεν έχουν
μακρόχρονο αποτέλεσμα. Πολύ σωστά ο υπουργός Χωροταξίας
τόνισε, σε τηλεοπτική-του συνέντευξη, ότι «το νέφος είναι πολιτι
κό» πράγμα που μεταφράζεται στο ότι το σύνολο των μέτρων —
έκτακτων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων — οφείλει να
απορρέει από συνολική πολιτική αντίληψη.
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Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ Η... ΠΡΟΛΗΨΗ-ΤΗΣ
Η εντύπωση που επικρατεί ότι τα κύρια αίτια της ατμοσφαιρι
κής ρύπανσης είναι η (μεγάλη) βιομηχανία, το (ιδιωτικό) αυτοκίνη
το και η κεντρική θέρμανση, χωρίς να είναι λάθος, είναι απλουστευτική. Με την έννοια ότι, τα μέτρα που πρέπει να λάβει κανείς
για την καταπολέμιση έστω αυτών των τριών αιτίων, θίγουν ζωτι
κά χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί αυτή η
πόλη — και κατ’ επέκταση το ίδιο το παραγωγικό σύστημα — η δε
αναίρεσή-τους — των αιτίων — έχει σοβαρές επιπτώσεις στις
δραστηριότητες και τα ιδιωτικά συμφέροντα όλων των στρωμά
των του πληθυσμού.
Παράδειγμα πρώτο. Σε παλιότερες κυβερνητικές εξαγγελίες αλ
λά και στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύ
πανσης, της 15ης Ιανουάριου του 1982, αναφέρεται ότι:
• θα απομακρυνθούν από την περιοχή της πρωτεύουσας οι
χρήσεις και λειτουργίες υψηλής τοπικής ρύπανσης, και ότι
• θα γίνει μελέτη και χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνση
από την Αττική των ιδιαίτερα οχληρών βιομηχανιών.
Ως χρονικός ορίζοντας για την εφαρμογή των «μέτρων αντιρύπανσης», στα οποία ανοίκουν οι δύο προηγούμενες δέσμες, ορί
ζεται το 1982-83, με στόχο «... να προλάβουν την επιδείνωση της
σημερινής κατάστασης και ακόμη να εξαλείψουν μόνιμα τις αιχ
μές της σημερινής περιβαλλοντικής κρίσης...».
Είναι βέβαιο πως η παρουσία μενονωμένων ρυπαντικών πηγών
— άραγε μόνον των 85 βιομηχανιών; — συμβάλλει κατά ένα πο
σοστό, είναι άγνωστο το πόσο και το πώς ακριβώς, στη δημιουρ
γία συνθηκών υψηλής τοπικής ρύπανσης και ότι πάντως η
απομάκρυνσή-τους θα λειτουργήσει ευεργετικά. Όμως σε ίδιο
ποσοστό — ίσως και μεγαλύτερο; — συμβάλλουν η χαμηλή τε
χνολογία των χιλιάδων μικρών και μεσαίων βιοτεχνικών εγκατα
στάσεων, που βρίσκονται είτε συγκεντρωμένες στο δυτικό τομέα
της πόλης, είτε — ακόμη χειρότερο — διάσπαρτες μέσα στις πε
ριοχές κατοικίας.
Το ότι η εφαρμογή των παραπάνω εξαγγελιών ή έστω η λήψη
κάποιων μέτρων δεν είναι απλή υπόθεση και αφορά ευρύτερα
στρώματα του πληθυσμού φαίνεται από τα ποσοστά συμμετοχής
του αριθμού των καταστημάτων και των απασχολουμένων στις μικρομεσαίες εγκαταστάσεις σε σχέση με το σύνολο των βιομηχα
νικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Αττικής.
Χαρακτηριστικά, όπως προέκυψε από πρόσφατες έρευνες στα
πλαίσια του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας, το ποσοστό των
βιομηχανιών που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα, δεν α
ποτελεί παρά μόνον το 1,5% του συνόλου των βιομηχανικών και
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και ότι σε αυτές εργάζεται περίπου
το 30 - 35% των απασχολουμένων με τον κλάδο. Άλλωστε ο μέ
σος όρος των απασχολουμένων σε όλες τις βιομηχανικές και βιο
τεχνικές μονάδες, στην περιοχή της πρωτεύουσας, ήταν το 1978
— στοιχεία επίσημης απογραφής — 5,95 άτομα ανά μονάδα, α
ριθμός που επιπρόσθετα μειώθηκε σε σχέση με αυτόν του 1973.
Φαινόμενο από το οποίο αν εξεταστεί η στασιμότητα που παρατη
ρήθηκε, την ίδια πενταετία 1973 -1978, στη βιομηχανική απασχό
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Εξέλιξη του αριθμού των (απασχολήσεω ν) στους κλάδους της βιο
μηχανίας και της βιοτεχνίας, στη χώρα, στο πολεοδομικό συγκρό
τημα της πρωτεύουσας και στο δήμο της Αθήνας. 1969-1973-1978.
Πηγή:Ε8ΥΕ.

ληση, συνάγεται ότι μετατοπίστηκαν εκτός της περιοχής πρωτεύ
ουσας μονάδες που έχουν μεγάλη απασχόληση — ή και τμήμα*
τους εκσυγχρονίστηκε — και ότι αντιθέτως ιδρύθηκαν νέες μονά
δες με μικρή απασχόληση, αφού αυξήθηκε σημαντικά ο απόλυτος
αριθμός-τους.
Τα παραπάνω φαινόμενα γίνονται ακόμη περισσότερο έντονα
και χαρακτηριστικά, αν εξεταστούν οι μονάδες που παράγουν κα
ταναλωτικά προϊόντα και που λειτουργούν σχεδόν σε οικογενεια
κή βάση. Πρόκειται για τα προϊόντα που σχετίζονται με τις άμε
σες ανάγκες του κοινού και που η μεταφορά των εγκαταστάσεων
στις οποίες παράγονται, σε άλλη περιοχή της χώρας, θα επιβαρύ
νει — ίσως αναιτιολόγητα — το κόστος-τους.
Επομένως η πολιτική που θα ασκηθεί σε όσες από τις βιομηχα
νίες και βιοτεχνίες συμβάλλουν στη ρύπανση — και όχι μόνο την
ατμοσφαιρική — δεν μπορεί παρά να συνδυαστεί με την προσπά
θεια για εξυγίανση της κατανομής των χρήσεων και των λειτουρ
γιών σε όλη την πόλη. Προσπάθεια που απαιτεί συνολική ρύθμι
ση, άρα και αντίστοιχο χρόνο, δεδομένου ότι η πολιτική αυτή θα
έχει οικονομικές συνέπειες σε σημαντικά στρώματα μικροϊδιοκτητών και εργαζομένων και σοβαρότατες επιπτώσεις στην απα
σχόληση του πληθυσμού της Αθήνας και επομένως στον τόπο
κατοικίας-του, στο σύστημα μετακινήσεων, κτλ...
Παράδειγμα δεύτερο. Η εκ περιτροπής μετακίνηση, τις εργάσι
μες μέρες, των μονών και ζυγών ιδιωτικών αυτοκινήτων, που άρ
χισε να εφαρμόζεται πρόσφατα ως μέτρο έκτακτης ανάγκης, με
τη σειρά-της λειτουργεί ευεργετικά στη βεβαρυμένη ατμόσφαιρα
της Αθήνας. Κατά πόσο ποσοστό; Άγνωστο.
Άγνωστο κατά μείζονα λόγο, δεδομένου ότι η πιο πρόσφατη
εικόνα που διατίθεται για το μέγεθος και το είδος των μετακινή
σεων, στην περιοχή της πρωτεύουσας, ανάγεται στο... 1972. Παρ’
όλα αυτά, αν συγκριθούν, με τα παλιότερα στοιχεία, ορισμένες επιμέρους μετρήσεις, που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια, προκύ
πτει ότι η ποσοστιαία σύνθεση του είδους των μετακινήσεων, που
γίνοται σε μια τυπική καθημερινή μέρα, δεν πρέπει να έχει ανα
τραπεί ποιοτικά. Επομένως παρ’ όλο που η ποσοτική-τους διά
σταση έχει πολλαπλασιαστεί, είναι δυνατό να διακινδυνεύσουμε
ορισμένες παρατηρήσεις.
Συγκεκριμένα φαίνεται ότι το 65 με 70% του συνολικού αριθ
μού των μετακινήσεων που γίνονται σε μια τυπική καθημερινή μέ
ρα, έχουν προέλευση την κατοικία και προορισμό τον τόπο έργα-

σίας και διεκπαιρέωσης προσωπικών υποθέσεων στις οποίες δεν
περιλαμβάνονται οι αγορές, η αναψυχή και οι κοινωνικές σχέ
σεις. Από αυτές ένα ποσοστό της τάξης του 25% πρέπει να γίνον
ται με ιδιωτικό αυτοκίνητο (περιλαμβάνονται και τα φορτηγά) και
μοτοσυκλέτα ιδιωτικής χρήσεως, ενώ αντιστοίχως ένα 65 με 70%
γίνεται με αστική συγκοινωνία, σχολικά λεωφορεία και πούλμαν.'
Το 1972, ο μέσος χρόνος μετακίνησης για τα ιδιωτικά αυτοκίνη
τα και τις μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, από τον τόπο κατοι
κίας στον τόπο εργασίας, ήταν τρεις φορές μικρότερος από τον
αντίστοιχο των δημοσίων συγκοινωνιών. Που σημαίνει ότι, αν τη
ρούνται περίπου οι ίδιες αναλογίες, στο ίδιο χρονικό διάστημα γί
νονται το 77% των μετακινήσεων με τα πρώτα μέσα και μόνον το
15% με τα δεύτερα.
Είναι φανερό ότι η εκθετική αύξηση της ρύπανσης, που οφείλε
ται στην κυκλοφορία, συνδέεται με το χρόνο, παράμετρος που
πρέπει να αποδοθεί κατ’ ευθείαν στην κυκλοφοριακή συμφόρη
ση. Θα πρέπει λοιπόν οι ενέργειες να τείνουν στην αναίρεση του
αιτίου, δηλαδή στην αύξηση της ταχύτητας των δημόσιων μέσων
μεταφοράς, στην περιοχή του κέντρου, πράγμα που μαθηματικά
θα οδηγήσει αυτό μόνο-του σε ουσιαστική μείωση των μετακινή
σεων με IX.
Όλα τα παραπάνω σημειώνονται για να υποστηριχτεί ότι με το
μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας των ιδιωτικών αυτοκινήτων
πιθανόν να μην αντιμετωπίζεται παρά ελάχιστα το πρόβλημα της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ αφήνεται να πιστεύεται η αντίθετη
άποψη. Και μάλιστα τη στιγμή που, με δεδομένες τις κυκλοφοριακές συνθήκες, τα 2/3 των μετακινήσεων γίνονται για λόγους από
λυτης ανάγκης. Το να επιβάλλονται πρόσθετοι περιορισμοί και
δυσκολίες στον κάτοικο μιας πόλης, που ο τρόπος λειτουργίας
και οργάνωσής-της του... εξασφαλίζει όλες τις υπόλοιπες και από
όλα τα είδη, δίχως συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα, εί
ναι ίσως υπερβολικό.
Ας κρίνουμε άλλωστε από την πρόσφατη και πρώτη εμπειρία:
— Με μείωση κατά 30% της παραγωγής των μεγάλων βιομηχανι
κών μονάδων, που εκπέμπουν αέρια απόβλητα,
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Μεταβολή του πληθυσμού της χώ ρας, του πολεοδομικού συγκροτή
ματος της πρωτεύουσας και του δήμου της Α θήνας τα τελευταία
τριάντα χρόνια. Πηγή: ESYE.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Μ εταβολή των πυκνοτήτων κατοίκησης, σε χαρακτηριστικούς δή
μους του λεκανοπεδίου της Αθήνας. 1961, 1971,1981.
Πηγή: μελέτη κεντρικής περιοχής Αθήνας γρ. Θύμιος Παπαγιάννης
και συνεργάτες.

• με ουσιαστική κατάργηση της κεντρικής θέρμανσης, δεδομέ
νου ότι το κοινό ανταποκρίθηκε πλήρως στην κυβερνητική πρό
σκληση, και
• με εξαφάνιση του ιδιωτικού αυτοκινήτου από την αγορά, αφού
δεν κινήθηκαν παρά ελάχιστα από τα με μονό αριθμό αυτοκίνητα
την πρώτη μέρα. Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών βιάστηκε
να ανακοινώσει ότι παρατηρήθηκε μείωση των ποσοστών, στους
ρυπαντές που μετρώνται, της τάξης του 20% — πράγμα που αμ
φισβητήθηκε από τις μετρήσεις του Αστεροσκοπείου Αθηνών (βλ.
ΒΗΜΑ της 29.11.81). Και όλα αυτά δίχως να είναι δυνατός, αφού
δεν υπάρχουν στοιχεία συγκριτικής έρευνας, ο έλεγχος των θετι
κών — ή και αρνητικών — επιπτώσεων που μπορεί να είχε η μετα
βολή ορισμένων ατμοσφαιρικών συνθηκών.
Πολλές φορές οι καθημερινές ανακοινώσεις και μέτρα, όταν
δεν διευκολύνουν την κατανόηση των προβλημάτων, επιτείνουν
τη σύγχιση και μπορεί μακροπρόθεσμα να λειτουργήσουν ακόμη
και αρνητικά.

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΟΥΝ

1061 - 1971
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Εκτός από μεμονωμένες και οριακές περιπτώσεις ρυπαντικών
πηγών, οι όποιες αποφάσεις για την τύχη των υπόλοιπων δεν επι
τρέπεται να καθοριστούν από την πίεση συναισθηματικών φορτί
σεων. Το να υποχρεωθούν να μετακινηθούν μέσα στην περιοχή
της πρωτεύουσας ή να απομακρυνθούν οριστικά από αυτήν, να
εκσυγχρονιστούν ή να εφαρμοστεί τεχνολογία αντιρύπανσης δεν
μπορεί παρά να αποφασιστεί με γνώμονα τα συμφέροντα του κοι
νωνικού συνόλου.
Είναι απαραίτητο να διατυπωθεί ένα πολιτικό όραμα για το μέλ
λον και τη λειτουργία αυτής της πόλης, που θα στηρίζεται στη
βούληση να εξυπηρετηθεί ο πληθυσμός-της και ιδιαίτερα το τμήμα-του που υποεξυπηρετείται πλήρως και που δεν είναι άλλο από
τις τάξεις με χαμηλά εισοδήματα.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Εξέλιξη του αριθμού των απασχολήσεων σε διάφορους κλάδους στο
πολεοδομικό συγκρότημα και στο δήμο της Αθήνας. 1969-1978. Πη
γή: ESYE.
Είναι δύσκολο, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον (!), να οραμα
τιστεί κανείς μιαν Αθήνα με... 500.000 κατοίκους και επομένως με
προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά πολύ λιγότερο οξυμένα. Τη στιγμή μάλιστα που εξακολουθεί να μεγαλώνει και που
θεωρήθηκε ως ποιοτικά διάφορη ένδειξη το γεγονός ότι ο ετή
σιος δείκτης αύξησης του πληθυσμού-της — που είναι πάρα πολύ
μεγάλος — παρουσίασε ελαφρά κάμψη την τελευταία δεκαετία,
για πρώτη φορά στην νεότερη ιστορία-της.
Αποτελεί επομένως πολιτική αφέλεια να υποστηριχτεί ότι τα
προβλήματά-της θα επιλυθούν όταν... γυρίσουμε όλοι σπίτια-μας
(εννοείται στη χώρα). Αναμφισβήτητα ο στόχος είναι πολύ ω
ραίος και ο μόνος αποτελεσματικός. Δυστυχώς όμως, ανεξάρτη
τα με την πολιτική αποκέντρωσης που θα ασκηθεί, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗ
ΜΑ ΑΘΗΝΑ ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ και να οξύνεται
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Εκείνο που μπορεί να καταπολεμηθεί είναι οι αιτίες της^λξης
που ασκεί η πρωτεύουσα στον πληθυσμό της χώρας και του εξω
τερικού, με στόχο τη συνεχή μείωση του δείκτη με τον οποίο αυ
ξάνεται ο πληθυσμός-της μέχρι τουλάχιστον την τελική σταθεροποίησή-του.
Ας μή θεωρηθεί πως το παραπάνω εγχείρημα είναι εύκολο. 7εΛειώς ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα μέτρα που συνε
πάγεται ο παραπάνω στόχος, μόνον όσο αφορά στην πολιτική
που πρέπει να ασκηθεί στην περιοχή της Αθήνας στον τομέα της
οικοδομής: σταμάτημα κάθε οικοδομικής δραστηριότητας για πα
ραγωγή νέων κατοικιών, πολιτική στέγασης για τις λαϊκές τάξεις,
πολιτική ενοικίων, σταμάτημα κάθε είδους επέκτασης του σχε
δίου πόλεως, μείωση των συντελεστών δομήσεως, πολιτική δέ
σμευσης όλων των άκτιστων οικοπέδων, ειδικές ρυθμίσεις για ό
λα τα οικόπεδα που είναι χτισμένα δίχως να έχει εξαντληθεί ο
συντελεστής δόμησης, κτλ... Μέτρα που εν τέλει καταλήγουν στο
ότι πρέπει να εξυγιανθούν όλες οι σημερινές περιοχές κατοικίας
της Αθήνας και να σταματήσει η διάκρισή-τους σε υποβαθμισμέ
νες — για τους πολύ εργαζόμενους — και λιγότερο υποβαθμι
σμένες — βεβαίως, για τους λιγότερο εργαζόμενους...
'Αλλωστε από μόνη-της, ή — μέχρι σήμερα — συνεχιζόμενη
αύξηση του οικιστικού αποθέματος στην περιοχή της Αθήνας, αυ
ξάνει το συγκεντρωτικό χαρακτήρα-της, αφού προστίθενται στην
αγορά-της νέες επενδύσεις.
Ας σημειωθεί ότι δεν είναι μόνον η υπερσυγκέντρωση πληθυ
σμού και δραστηριοτήτων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, χονδρεμπο
ρίου κτλ. που προκαλούν αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά
και η υπερσυγκέντρωση εμπορίου και υπηρεσιών.
Στο κέντρο της Αθήνας όπου η υπερσυγκέντρωση όλων των
παραπάνω δραστηριοτήτων έχει φτάσει σε ανεπίτρεπτα όρια, εί

ναι προφανές ότι η ανάγκη για προσέγγισή-τους από τους εργα
ζόμενους και από τους εξυπηρετούμενους πολίτες προκαλεί κυ·
κλοφοριακή συμφόρηση. Η ίδια η υπερσυγκέντρωσή-τους — που
σημαίνει ότι εξυπηρετούν και εξυπηρετούνται από όλη την Αθήνα
και την υπόλοιπη χώρα —, έχει ως πρόσθετο αποτέλεσμα τη δια
κίνηση, προς και απ’ αυτόν το χώρο, πρωτογενών υλικών και πα·
ραγομένων αγαθών, καθώς επίσης και την υπερβολική ψηλή έ
νταση απασχόλησης, που εκφράζεται με αυξημένους συντελε
στές εκμετάλλευσης του χώρου.
Ας προστεθεί λοιπόν στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και η πα
γίδευση του αέρα — έστω σε μικροκλίμακα — που προκαλείται α
πό το κτιστό και το ανθρώπινο περιβάλλον, που έχουν ως αποτέ
λεσμα την ολική αλλοίωση των κλιματολογικών συνθηκών. Όπου
το χειμώνα προστίθενται και οι επιπτώσεις από τη θέρμανση ό
λων αυτών των χώρων...
Και τίθεται το καίριο ερώτημα. Εκτός από την πολιτική για απο
κέντρωση, στην υπόλοιπη χώρα, των δραστηριοτήτων που δεν ε
ξυπηρετούν τον πληθυσμό της Αθήνας, με τί τρόπο πρέπει να αν
τιμετωπιστεί η εξυπηρέτηση του τελευταίου. Με διευκόλυνση
των μετακινήσεων για εργάσία και υπηρεσίες προς το μοναδικό
κέντρο από το οποίο εξυπηρετείται σήμερα; Που επιπρόσθετα
συνεπάγεται και τη μείωση του ελεύθερου χρόνου-του; Ή μήπως
θα μπορούσε να ασκηθεί πολιτική για αποκέντρωση του κέντρουτης στην ίδια τη δική-της περιφέρεια, με στόχο τη μείωση της α
νάγκης για μετακινήσεις, σε όσο βαθμό είναι αυτό δυνατό;
Το ερώτημα είναι πράγματι καίριο. Σημαίνει ότι αντί να συνεχι
στεί η πολιτική έργων — που συνήθως είναι κυκλοφοριακού χα
ρακτήρα — θα πρέπει αντιθέτως να ασκηθεί πολιτική ρυθμίσεων,
ώστε να κατανεμηθούν ισόρροπα οι θέσεις εργασίας και εξυπη
ρετήσεων στη γειτονιά, στους Δήμους και τις ευρύτερες λειτουρ
γικές ενότητες, που θα αντιστοιχούσαν στη δευτεροβάθμια τοπι
κή αυτοδιοίκηση.
Σημαντικότατος παράγοντας που επιτείνει την ατμοσφαιρική
ρύπανση είναι οι μεγάλες πυκνότητες κατοίκησης, που διατάσσονται σε συγκεντρικούς κύκλους γύρω από το κέντρο. Έως σή
μερα το σύστημα από μόνο-του, λειτουργώντας, σε ένα βαθμό,
ορθολογικά έτεινε να μειώνει τις μεγάλες ακτίνες εξυπηρέτησης
και τις εξ αυτών προκαλούμενες μετακινήσεις. Βέβαια τώρα που
το περιβάλλον έχει επιβαρυνθεί υπερβολικά, παρατηρούνται και
φαινόμενα αύξησης της πυκνότητας κατοίκησης, όχι κατ’ ανάγ
κην σε συγκεντρικούς κύκλους (πχ. βορειοανατολικά προάστεια),
αλλά σε νέες περιοχές που με τη σειρά-τους υποβαθμίζονται.
Ο μεγάλος συντελεστής εκμετάλλευσης, που για την Αθήνα
σημαίνει ψηλή και σε συνεχή σύστημα δόμηση, παγιδεύει σε
μικροκλίμακα την κυκλοφορία του αέρα. Η σε ορισμένες ώρες με
τακίνηση του πληθυσμού από και προς αυτές τις περιοχές κατοι
κίας, η πλήρης έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και του ευεργετι
κού — για την απάλυνση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης — πράσι
νου, καθώς και η έλλειψη σχολείων και λοιπών κοινωνικών εγκα
ταστάσεων, που εξαναγκάζουν σε πρόσθετες ματακινήσεις, διευ
κολύνουν και δημιουργούν συνθήκες ψηλής ατμοσφαιρικής ρύ
πανσης.
Αν στα παραπάνω προστεθεί η ανάμειξη λειτουργιών και πά·
σης φύσεως δραστηριοτήτων, κατοικίας και βιοτεχνίας, μερικές
φορές και βιομηχανίας, που αποτελούν συστατικά φαινόμενα του
αθηναϊκού χώρου, εύλογα ακούγονται απόψεις του είδους ότι
πρέπει να... μετακινηθεί αυτή η πόλη. Όσο εύλογες όμως κι αν
φαίνονται παραμένουν δυστυχώς άστοχες για τους πολλούς και
ευνοούν μόνο αυτούς που μπορούν να κερδοσκοπήσουν σε βά
ρος των υπόλοιπων, δίνοντάς-τους π.χ. τη δυνατότητα να «άξιοποιήσουν» τις υπώρειες της Πεντέλης και της Πάρνηθας, του κάμ
που των Μεσογείων, κ.ά.
Γιατι εκτός από το ότι καταστρέφεται ό,τι στοιχείο ανακουφι
στικού πράσινου έχει απομείνει σ’ αυτή την πόλη, δίνεται η εντύ
πωση ότι θα δημιουργηθούν καλές περιοχές κατοικίας... Όχι ό
μως για όλους. Σ’ αυτές που θα παραμείνουν υποβαθμισμένες —
εάν δεν εξυγιανθούν — θα κατοικήσουν κάποιοι πολίτες δεύτε
ρης κατηγορίας, που υποχρεωμένοι, όπως οι σημερινοί, θα αντέ
χουν να κρατούν την αναπνοή-τους για μεγαλύτερο χρονικό διά
στημα... και θα προστίθενται στους προηγούμενους ενώ η πόλη
θα εξακολουθήσει να μεγαλώνει και τα προβλήματά-της να σω
ρεύονται.
□
Τ
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ΤΑ ΝΕΦΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΦΟΥΣ
Οικολογική συνειδητοποίηση
Στα όσα ολίγα ακολουθούν, το «νέφος» ε
λάχιστα θα θεωρηθεί από τη σκοπιά της
φυσικοχημικής-του σύστασης, των αποπει
ρών που γίνονται για την περιγραφή-του ή
των μετεωρολογικών και άλλω ν συνθηκών
που οδήγησαν στη σ χεδόν μόνιμη εγκατάστασή-του στον Α ττικό ουρανό. Ό ,τ ι μας α
πασχολεί περισσότερο είναι η βαθμιαία συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι το νέφος α
ποτελεί μια από τις κύριες δυσλειτουργίες
του παραγωγικού-μας συστήματος, μια από
τις ενδείξεις κατάρρευσης ενός εκτεταμένου
ανθρωπογενούς οικοσυστήματος όπως το λε
κανοπέδιο Αττικής και — κυρίως — μια δυσοικονομία προερχόμενη από την ανορθολογική κατανομή ανθρώπινου δυναμικού, κε
φαλαίων και δραστηριοτήτων μέσα στο χώ
ρο.
Τα τελευταία χρόνια γίναμε, λοιπόν, μάρ
τυρες μιας αύξουσας συνειδητοποίησης των
προβλημάτων που σχετίζονται με το χώρο,
με το περιβάλλον, την ανάπτυξη. Συνειδητοποίησης που βιώθηκε στο πολιτικό επίπεδο
με την προσθήκη και «ολίγης προστασίας
περιβάλλοντος» στις προεκλογικές εξαγγε
λίες των κομμάτων, στο κοινωνικό με κά
ποιες — αναιμικές έστω και ασυντόνιστες —
κινητοποιήσεις και στο ατομικό - ψυχολογι
κό επίπεδο με άφθονη δυσφορία. Κινητοποιή
σεις όπως αυτές στην Ελευσίνα, την Πύλο,
το Τσιγκέλι Αλμυρού, το Νιοχώρι, κατέδειξαν ότι εκεί όπου οι αναπτυξιακές διαδικα
σίες παραγνωρίζουν κάποιες αποφασιστικής
σημασίας χωροταξικές ή περιβαλλοντικές
παραμέτρους, είναι δυνατό να ωριμάσουν
κοινωνικά κινήματα με στόχους αποτρεπτι
κούς ίσως, πάντως «άλλους» από αυτούς
που η μέχρι σήμερα αναπτυξιακή λογική συ
νήθισε να υιοθετεί. Σ’ αυτά τα πλαίσια οι επι
κίνδυνες πλέον διαστάσεις του προβλήματος
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πρω
τεύουσας συν το ότι το συγκεκριμένο πρό
βλημα βιώνεται καθημερινά από τέσσερα ε
κατομμύρια ανθρώπους, κατέστησαν το νέ
φος αρνητικό σύμβολο μιας κοινωνίας που
χωρίς να έχει σημαντικά εκβιομηχανισθεί, έ
χει επιφέρει στο περιβάλλον-της σοβαρότε
ρες καταστροφές από αυτές πολλώ ν προηγ
μένων βιομηχανικών χωρών. Το κατέστησαν
ακόμη την απτή απόδειξη του πασιφανούς
πια γεγονότος ότι οι παρατεταμένοι αναπτυ
ξιακοί ρυθμοί της εικοσαετίας που πέρσι έ
κλεισε, άφησαν έξω από τους υπολογισμούς
το τεράστιο κοινωνικό κόστος αυτής της αυ
ξητικής διαδικασίας.

Αναδρομές επί τροχάδην
Η ατμοσφαιρική ρύπανση, μαζί με τη ρύ
πανση του Σαρωνικού, την ηχομόλυνση, τα
έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, την έλ
λειψη υποδομής, (τεχνικής και κοινωνικού ε
ξοπλισμού), την πολεοδομική αναρχία, την
κοινωνική αποσύνθεση και τις ψυχολογικέςτης προεκτάσεις αποτελούν, λοιπόν τις πλέ-

του Μιχάλη Μοδινού
ση αιτκυν και προϋποθέσεων οικονομικής
αύξησης στην πρωτεύουσα δύσκολα επιτρέ
πει να δημιουργηθούν οι ρωγμές, που θα
μορφώσουν μια πιο ξεκάθαρη άποψη του
περιφερειακού προβλήματος της χώρας.

Πολώσεις και ασυνέχειες

της υπερσυγκέντρωσης κεφαλαίων, πληθυ
σμού και παραγωγικών ή μη δραστηριοτή
των στο λεκανοπέδιο.
Τα ιστορικά και κοινωνικά αίτια της υπεραστικοποίησης της Αθήνας δεν θα μας απα
σχολήσουν ιδιαίτερα εδώ. Μας αρκεί να τονί
σουμε ότι το ελληνικό μοντέλο συσσώρευσης
κεφαλαίου και ανάπτυξης βασίσθηκε σε μια
διαρκή διαδικασία γεωγραφικής μεταφοράς
της στην περιφέρεια παραγόμενης υπεραξίας
προς το κέντρο. Ό μ ω ς αν και η εκβιομηχάνι
ση θεωρείται γενικά ιος το γενεσιουργό αίτιο
της υπεραστικοποίησης, θα ;υπενθυμίσουμε
πως η Αθήνα ήδη στο τέλος του 19ου αιώνα
ήταν — μετά την Κωνσταντινούπολη — η με
γαλύτερη πόλη των Βαλκανίω ν1 παρά τα
πολλαπλάσια συνολικά πληθυσμιακά μεγέθη
των άλλω ν Βαλκανικών χωρών και παρά το
ότι δύσκολα θα μπορούσε να μιλήσει κανείς
για εκβιομηχάνιση της χώρας εκείνη την επο
χή. Έτσι η συρροή αγροτικού πληθυσμού και
μικροαστικών στρωμάτων στην πρωτεύουσα
βάδισε παράλληλα με τη θεαματική διόγκω
ση του κρατικού μηχανισμού και την πρωτο
καθεδρία του τριτογενούς τομέα2. Η μετά
τον Β' Π αγκόσμιο Π όλεμο επιτάχυνση των
διαδικασιών εκβιομηχάνισης συνάντησε ένα
δεδομένο πολεοδομικό ιστό στον οποίο οι νεοϊδρυθείσες μονάδες μάταια αποπειράθηκαν
να ενσωματωθούν λειτουργικά. Ό μω ς η υπεραστικοποίηση της πρωτεύουσας συνεχίσθηκε με υψηλότατους πια ρυθμούς και με κύριο
μοχλό την οικοδομική δραστηριότητα, ενώ η
ανεξέλεγκτη εγκατάσταση μεταποιητικών
μονάδων απέληξε σε σχετικούς δείκτες συγ
κέντρωσης που δεν κάνουν παρά να υποδη
λώνουν κατά ένα ειρωνικό τρόπο την κατάρ
ρευση των παραγωγικών δομών της ελληνι
κής περιφέρειας. Ή δη εδώ και αρκετά χρό
νια, η μεταποιητική δραστηριότητα στο λε
κανοπέδιο, με οποιουσδήποτε δείκτες και αν
αποτιμηθεί (ιπποδύναμη, απασχόληση, επεν
δυμένο κεφάλαιο), ξεπερνά το 50% της συνο«
λικής δραστηριότητας σε επίπεδο χώ ρας1/
Ακριτη και απρογραμμάτιστη συσσώ
ρευση που οδήγησε σε παραπέρα δυσλει
τουργίες του πολεοδομικού ιστού της πρω
τεύουσας, σε παραμόρφωση του οικιστικού
πλέγματος της χώρας και σε υποβόθμιση
του δομημένου περιβάλλοντος. Διαδικασία
που δεν φαίνεται να πλησιάζει το σημείο
» καμπής-της, μια και η διαρκής συσσώρευ

Με βάση τα πιο πάνω το «νέφος» έπαιξε
τελευταία ένα καταλυτικό ρόλο όσον αφό
ρα τη συνειδητοποίηση κάποιων παραφυά
δων της αναπτυξιακής διαδικασίας που η
οικολογική κριτική άρχισε να θεωρεί ως αυ
τονόητες, ενώ δεν είναι, τουλάχιστον ευρέ
ως. Βεβαίως οι 500 τόνοι μολύβδου, οι
100.000 τόνοι διοξειδίου του θείου και οι
50.000 τόνοι αζώτου που αποδόθηκαν σχον
αττικό ουρανό την τελευταία 5ετία δεν ση
ματοδότησαν απλώς τη μιζέρια αυτού που ό
Lefebvre περιέγραψε ως αντίφαση της κεν
τρικότητας και της τάσης για καταστροφή
της π ό λη ς4. Παράλληλα, σε μια σύμπλοκη
πορεία εντατικοποίησαν αυτό που θα ονο
μάζαμε αστική προβληματική. Αστική με
τη χωρική αλλά και την πολιτική έννοια του
όρου που παραπέμπουν υποχρεωτικά στην
αντίθεση αστικού - αγροτικού, πόλης-.υπαί
θρου, κέντρου - περιφέρειας. Αντίθεση που
καμιά θεωρητική σύλληψη, δεν φαίνεται
προς το παρόν να ξεπερνά και που στα καθ'
ημάς είναι απλούστατα οξύτερη. Και ίσως
ποιοτικά διαφορετική.
Αν και το «νέφος» πέρασε στην τρέχουσα
φιλολογία του ημερήσιου Τύπου μόλις το
1977, η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν ήταν κά
τι το άγνωστο. Απλώς την εποχή εκείνη φαί
νεται πως η διαδικασία συσσώρευσης ρυ
παντικών πηγών στο λεκανοπέδιο ξεπέρασε
κάποιες κρίσιμες τιμές. Θα πρέπει να διευκρινήσουμε στο σημείο αυτό ότι τα περίπλο
κα φαινόμενα που συνοδεύουν την ατμο
σφαιρική ρύπανση γίνονται καθοριστικά ως
προς την τοξικότητά-τους όταν οι ρυπαντές
ξεπεράσουν κάποιες τιμές συγκέντρωσης
και συνήθως όταν βρεθούν σε κάποιες ανα
λογίες. Αυτό, σημαίνει πρακτικά, ότι,υπάρ
χουν κρίσιμες χρονικές στιγμές, όπου οι
διαδικασίες υπεραστικοποίησης, οδηγούν
σε σημεία ασυνέχειας στη συνάρτηση συσ
σώρευσης ρυπαντικών πηγών — επιπτώσε
ων στους ζώντες οργανισμούς.
Δηλαδή, ότι αφ' ενός μεν το οικοσύστημα
όπου τα ρυπαντικά φαινόμενα συμβαίνουν,
παύει να διαθέτει την ικανότητα απάλειψής
ή έστω μείωσής-τους σε λογικό χρονικό διά
στημα, αφ’ ετέρου ότι οι επιπτώσεις πάνω
στους ζώντες οργανισμούς αυξάνουν εκθε
τικά. Η συχνότητα (σχεδόν μονιμότητα) εμ
φάνισης του νέφους είναι ενδεικτική αυτής
της ασυνέχειας. Ό μ ω ς είναι δύσκολο, άν ότ
χι αδύνατο, να βρεθεί το κρίσιμο εκείνο ση
μείο υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού, δραστηριοτήτιον και επενδυμένου κεφαλαίου,
πέρα από το οποίο οι βασικές πηγές ρύπαν
σης (αυτοκίνητο, βιομηχανία, κεντρική θέρ
μανση) δημιουργούν την εφιαλτική κατά-
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στάση που ζει καθημερινά ο πληθυσμός της
Αθήνας. Ούτε άλλω στε οι συγκρίσεις με α
νάλογα φαινόμενα σε ά λλες μεγαλουπόλεις
μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπε
ράσματα, μια και οι μορφές κοινωνικής ορ
γάνωσης, τα καταναλωτικά πρότυπα, η γε
ωμορφολογία και οι μετεωρολογικές συνθή
κες διαφέρουν ριζικά από πόλη σε πόλη.
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ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ
ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
ΣΥΓΓΡΑΦ ΕΙΣ
ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ

ΧΟΥΑΝ ΡΟΥΛΦΟ

Πέδρο Πάραμο
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΛΗθΑΝΑΙΗ

Πηγές και αίτια
Σε μια πόλη σαν την Αθήνα με τεράστια
λειτουργικά προβλήματα και θεαματικές
ελλείψεις σε αστική υποδομή, η υπερβολική
χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου οδηγεί, σε
έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και ε
πομένως, σε αυξημένες τιμές συμμετοχής
των ρυπαντών που εκπέμπονται από το δα
πανηρότερο των μέσων μεταφοράς (κυρίως
οξείδια του αζώτου). Η αναφορά στα κυκλοφοριακά προβλήματα της πρωτεύουσας
ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτού του σημειώ
ματος, όμως η συμμετοχή του IX στο σχη
ματισμό της φωτοχημικής ρύπανσης δεν εί
ναι το λιγότερο σημαντικό α π ’ τα προβλή
ματα αυτά. Γεγονός είναι ακόμη ότι ο επταπλασιασμός του αριθμού των IX μέσα σε
μια ΙΟετία που πόσο προβλήθηκε κατά την
προεκλογική περίοδο από την προηγούμενη
κυβέρνηση, σίγουρα δεν επέλυσε πολλά
προβλήματα παρά την αναγωγή του αυτοκι
νήτου σε σύμβολο της οικονομικής αύξησης
και του νέου τρόπου ζωής.
Η κακή οδήγηση, η αλόγιστη χρήση-του,
η έλλειψη κατάλληλου οδικού δικτύου, η ανορθολογική κατανομή λειτουργιών μέσα
στην πόλη διογκώνουν τα προβλήματα και
αυξάνουν απλούστατα τη συμμετοχή των
εκπομπώ ν του αυτοκινήτου στο σχηματι
σμό του νέφους. Προκαλεί έτσι ερωτηματι
κά η στάση των κομμάτων της μέχρι προ τί
νος αντιπολίτευσης (κυρίως του ΚΚΕ) που
συχνά θεωρούσαν τη βιομηχανία ως σχεδόν
αποκλειστικό υπεύθυνο για την ατμοσφαιρι
κή ρύπανση.
Και αν το κυκλοφοριακό θέτει σοβαρά
προβλήματα κοινωνικής ψυχολογίας, μετα
βολών στις μορφές κοινωνικής οργάνωσης,
αλλαγής καταναλωτικών προτύπων και έλ
λειψης προσαρμογής των αγροτικών μα
ζών, που συνεχίζουν να εισρέουν στην Αθή
να, στον αστικό τρόπο ζωής, η κεντρική
θέρμανση και η βιομηχανία θέτουν άλλης
μορφής προβλήματα. Έ τσι αν και η αντικα
τάσταση του μαζούτ της κεντρικής θέρμαν
σης τ ο ,’77, περιόρισε σημαντικά τη συμμε
τοχή του διοξειδίου του θείου στη σύνθεση
της ρύπανσης, δεν στάθηκε ικανή — όπως
αποδείχτηκε στη συνέχεια — να ανασχέσει
τις αθροιστικές διαδικασίες συγκέντρωσης
των πρωτογενών ρυπαντών που κάτω από
την επίδραση της άφθονης στην Αττική η
λιακής ενέργειας, κατασκευάζουν τη φωτοχημική ρύπανση.
Και φυσικά η υπερσυγκέντρωση μεταποι
ητικών μονάδων στο λεκανοπέδιο δεν είναι
άσχετη προς τη ρύπανση. Η συνεισφοράτους κατ’ αρχήν εκφράζεται μέσω της ανε
ξέλεγκτης απόδοσης στην ατμόσφαιρα των
βασικά θειούχων αποβλήτων-τούς, μια και
η απουσία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου
και διοικητικού ελέγχου εναποθέτει τη χρή
ση συστημάτων αντιρύπανσης στον πα-

τριωτισμό των βιομηχάνω ν. Των χαϊδεμέ
νων από το κ ράτος αυτών παιδιών που δι
καίως — από τη σκοπιά-τους — θεωρούν ό
τι μόνο η πραγματοποίηση υπερκερδών από
τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας αποδεικνύει την αποδοτική χρησιμοποίηση των
παραγω γικώ ν-μας πόρων. «Συνεισφορά»
που σ ’ ένα δεύτερο επίπεδο δεν μπορεί να
παραβλέψει το συσχετισμό της εκβιομηχά
νισης με την υπεραστικοποίηση, διαδικασία
που στη χώ ρα-μας οδήγησε — μέσω της
πλήρους κυριαρχίας της πρωτεύουσας — σε
μεγάλες πληθυσμιακές πυκνότητες ανά μο
νάδα δομημένης η μή επιφάνειας εδάφους,
σε έντονα προβλήματα προσπέλασης, μπο
τιλιαρίσματα, αύξηση ρυπαντικών πηγών
και άλλα πολλά, συντελούντα πάντως στη
δημιουργία του νέφους.
Σ υνένοχος λοιπόν η βιομηχανία ή καλύτε
ρα ηθικός αυτουργός. Γιατί — στην περί
πτωση της Α θήνας — δεν θα μπορούσε να
θεωρηθεί ο μεταποιητικός τομέας ώς απο
κλειστικά υπεύθυνος για το τεράστιο κοινω
νικό κόστος που συνοδέυσε την υπεραστικοποίηση. Η υπερβολική διόγκωση του τριτογενούς τομέα ήδη από τον περασμένο
αιώνα, κατέληξε σε θεαματικές ανισορρο
πίες στην κατανομή απασχόλησης του ερ
γατικού δυναμικού. Ή δη, σύμφωνα με τις έ
ρευνες που έγιναν σ τα πλαίσια της εκπόνη
σης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, το
π οσοστό α πα σχόλη ση ς του τριτογενή το
μέα ξεπερνά το 60% έναντι 37-38% του δευ
τερογενούς. Με άλλα λόγια η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού που συνέρρευσε μετα
πολεμικά στην πρωτεύουσα απορροφήθηκε
από το δημόσιο τομέα ή βρήκε απασχόληση
σε μή άμεσα παραγω γικές δραστηριότητες
του τριτογενούς.
Χ αρακτηριστικό είναι εδώ το γεγονός ότι
μεταξύ 1975-78 η μεταποιητική δραστηριό
τητα στην πρωτεύουσα παρέμεινε πρακτικά
στάσιμη, σε μια περίοδο όπου, αν και η υποεπενδυτικότητα μεταβλήθηκε σε χρόνιο
πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κά
ποιες περιφέρειες είδαν να αυξάνουν σημα
ντικά οι μεταποιητικές-τους δραστηριότη
τες5. Είναι λοιπόν κυρίως η διόγκωση του
δημόσιου τομέα και τα συνεπακόλουθα φαι
νόμενα ανάπτυξης της παραοικονομίας,
που συνέχισαν να ελκύουν τις αγροτικές μά
ζες προς την πρωτεύουσα, παράλληλα βέ
βαια με την πορεία συγκεντροποίησης των
αποφάσεων και τη διαρκή αποδυνάμωση
της τοπικής αυτοδιοίκησης από αρμοδιότη
τες στο περιφερειακό κυρίως επίπεδο. Έτσι
η αναζήτηση δεν μπορεί παρά να στραφεί
πρωτίστως προς το συγκεντρωτικό μοντέλο
ανάπτυξης που μέχρι στιγμής υιοθετήθηκε
καιστις παρασιτικές δομές της ελληνικής
οικονομίας.
Α λλω στε η ουσιαστική αποτυχία της πο
λιτικής για τη συγκράτηση του πληθυσμού
της υπαίθρου, πολιτικής που εκφράσθηκε
μέσω της ψήφισης τριών σε μια 5ετία νομο
σχεδίων σχετικώ ν με τα κίνητρα για τη
βιομηχανική αποκέντρωση έρχεται να επι
βεβαιώσει τα παραπάνω , συνοψίζοντας την
αστοχία της παρεμβατικής οικονομικής πο
λιτικής του ελληνικού κράτους, ακόμα και
στις ελάχιστες στιγμές πολιτικής διαύγειας
όπου αυτό αποφάσισε τουλάχιστον να εκ-

συγχρονισθεί. Ά σ χ ε τ α όμω ς με την α π ο τ ι χία της σχετικής πολιτικής η πιο πάνω vc μοθεσία εγκαθίδρυσε ένα πρωτογενή π ρ ο
βληματισμό σχετικά με την αποκέντρωσή
του δευτερογενούς τομέα και την π α ρ α γ ω γ ι
κή αναβάθμιση της ελληνικής περιφέρειο/ς,
με θετικότερο ίσως μέτρο τη δ ια φ ο ρ ο π ο ιη 
μένη ενίσχυση των νομώ ν της χώ ρας με βά
ση τους δείκτες περιφερειακών ανισοτή
των6. Ήδη ο τελευταίος N. 1116/81 πρόκει
ται να αναμορφωθεί σύμφωνα με τις εξαγγε
λίες της κυβέρνησης της αλλαγής7. Ό μ ω ς
το ζητούμενο είναι ποιά έμφαση θα δοθεί
στην περιφερειακή ανάπτυξη που βεβαίως
δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την αποδυνάμωση του κέντρου από κάποιες λειτουργίες του
δημόσιου κυρίως τομέα.

Περί ευθυνών και κατανομής-τους
Ότι δεν είναι καιρός για αυταπάτες είναι
μάλλον κοινό μυστικό. Διότι ναι μεν το νέ
φος όπως και οι λοιπές δυσλειτουργίες της
Αθήνας με το τεράστιο κοινωνικό κόστος
που συνεπάγονται, άρχισαν να λειτουργούν
αποτρεπτικά ως προς τις τάσεις μετακίνη
σης του αγροτικού πληθυσμού προς το κέ
ντρο. Ό μω ς, ήδη το πολεοδομικό συγκρό
τημα της πρωτεύουσας, νοσεί αθεράπευτα
σε όλα τα επίπεδα και το χειρότερο, η κάθε
παραπέρα γραμμική συσσώρευση ρυπαντι
κών πηγών αυξάνει γεωμετρικά τις εξωτερι
κές επιβαρύνσεις και επομένω ς κάνει δυ
σ β ά σ τα κ το το κόστος που το κοινωνικό σύ
νολο θα πρέπει να πληρώσει ώστε να πραγ
ματοποιηθούν κάποιες «διορθώσεις» στον
π ο λε ο δ ο μ ικ ό ιστό. Πολύ περισσότερο που
οι δ η μ ό σ ιες επενδύσεις που θα βελτίωναν
π.χ. το κυκλοφοριακό κοστίζουν πολύ πε
ρισσότερο στην πρωτεύουσα από ότι στην
περιφέρεια, τόσο λόγω των αυξημένων τι
μών των παραγωγικών συντελεστών και
της γης. όσο και λόγω των δυσοικονομ ιώ ν
κλίμακας που αυτές συνεπάγονται. Έπειτα,
π ρ οβλή μα τα όπως το νέφος μπορούν ίσως
να αμβλυνθούν με πολεοδομικές ρυθμίσεις
αλλά μόνο εν μέρει μια και οι επεμβάσεις
στα δεδομένα λειτουργικά χαρακτηριστικά
του κτισμένου χώρου της πρωτεύουσας δεν
μπορούν παρά να έχουν περιορισμένη ισχύ.
Ούτε άλλωστε τα κατασταλτικά ή απαγο
ρευτικά μέτρα (μονά - ζυγά, απαγόρευση
κυ κλο φ ο ρ ία ς στο κέντρο ενα λλά ξ λειτουρ
γία βιομηχανιών κτλ.) γίνονται αποδεκτά
με προθυμία από τον πληθυσμό. Ο περιορι
σμένος χαρακτήρας-τους και τα προβλήμα
τα που δημιουργούν σε ά λλες κατευθύνσεις
τα κάνουν κοινωνικά αποδεκτά μόνο σε κα
τάσταση συναγερμού.
Και με τη βιομηχανία τί θα γίνει; Είναι α
λήθεια βέβαια πως οι εξελίξεις στην τεχνο
λογία της προστασίας του περιβάλλοντος ε
πιτρέπουν τον περιορισμό της ρύπανσης σε
ανεκτά επίπεδα. Ά λλω σ τε οι νεαροί βιομη
χα νικο ί κλάδοι που ασχολούνται με τον το
μέα φαίνεται ότι ανθούν τελευταία. Ό μ ω ς
το βασικό ερώτημα αφορά στις μεθόδους υ
λοποίηση ς της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώ
νει» και στην ανακατανομή των δικαιωμά
των ρυπαίνοντος - βυπαινομένου που η πιο
πάνω υλοποίηση προϋποθέτει. Μέχρι στιγ
μής η απουσία κατάλληλου θεσμικού πλαι
σίου, τα πρακτικά προβλήματα κατανομής

νει το όφελος από τη μείωση των εξωτερι
κών επιβαρύνσεων που η ρύπανση προκαλεί. Κρίσιμο σημείο που αρκετά ειρωνικά ο
νομάζεται άριστο επίπεδο ρύπανσης και α
φήνει αναπάντητα τα θεμελικά ερωτήματα:
Σε τί μονάδες αποτιμώνται οι εξωτερικές ε
πιβαρύνσεις; (π.χ. επιπτώσεις στην υγεία).
Και κυρίως ποιός τελικά θα πληρώσει για
-*£υτές;

Τότε λοιπόν;
νται απλώ ς να υπενθυμίσουν ότι το δίκαιο
όπως εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα-μας
δεν μπορεί να προσφέρει τη νομική προστα
σία που έχουν ανάγκη όσοι ζημιώνονται από
τη ρύπανση8. Ό μ ω ς η σημερινή αντιπαρά
θεση κοινωνικών ομάδων και ατόμων έρχε
ται να υποδηλώσει παράλληλα, την επείγου
σα αναγκαιότητα ανακατανομής των δι
καιωμάτων πάνω στο περιβάλλον, με στόχο
τη «θέσπιση ολοένα και περισσότερων πε
ριορισμών σε βάρος εκείνων που για χάρητους τέθηκαν αρχικά (και εξακολουθούν να
ισχύουν) οι περιορισμοί των δικαιωμάτων
άλλω ν»9. Με δεδομένο βέβαια ότι η πολυπλοκότητα του προβλήματος δεν εξασφαλί
ζει στις σημερινές συνθήκες την εσωτερίκευση των εξωτερικών επιβαρύνσεων μέσω
διαπραγματεύσεων, όπως εύστοχα παρατη
ρεί ο καθηγητής Δ . Καράγιωργας, ο περιο
ρισμός της ρύπανσης γίνεται υπόθεση της
παρεμβατικής πολιτικής του κ ρά τους10.
Κορ μάλιστα σε μια στιγμή, φαινομενικά
τουλάχιστον ώριμη όχι μόνο για απλές αλ
λαγές, αλλά για ρήξη με το συγκεντρωτικό
μοντέλο ανάπτυξης που μέχρι τώρα ακο
λουθήθηκε.
Στην περίπτωση πάντως της βιομηχανίας
φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα απόδο
σης του τομέα. Πολύ περισσότερο που τη
στιγμή αυτή αιωρούνται τα αγωνιώδη ερω
τηματικά για το ποιός θα αναλάβει «το νέο
επενδυτικό σ ο κ » 11. Ερωτηματικά διανθι
σμένα με αναζητήσεις του είδους «τί, πώς,
πού και για ποιόν παράγουμε» αλλά και
«πώ ς, πού, ποιός» υφίσταται τις συνέπειες
των αναπτυξιακών σοκ. Πρόσφατες πά
ντως έρευνες στην περιοχή της πρωτεύου
σας κατέδειξαν την παλαιότητα πολλών
μονάδω ν, την υψηλότατη ρυπαντική-τους
«ικανότητα», την ανορθολογικότητα στις
χρήσεις γης του δευτερογενή τομέα, την α
νυπαρξία συστημάτων καθαρισμού, την τυ
χαία διασπορά-τους στο οικιστικό πλέγμα
και — το κυριότερο — το συχνά ελάχιστο ε
πενδυμένο κεφάλαιο, συνήθως μάλιστα α
ποκλειστικά σε κτιριακό εξοπ λισμό12. Ποιά
λοιπόν η απώτερη σκοπιμότητα παραμονής-τους στο λεκανοπέδιο αφού ακόμη και
η παραγωγικότητα του τομέα στην Αθήνα
ακολουθεί μάλλον πτωτική πορεία; Και ενώ
η έννοια του «κοινωνικά άριστου επιπέδου
παραγωγής» διατηρεί τη θεωρητική-της α
ξία, ο περιορισμός της παραγωγής προσκό
πτει σ ’ ένα σωρό δυσκολίες. Ά λλω σ τε σύμ
φωνα με τη νεοκλασική προσέγγιση ο περιο
ρισμός της ρύπανσης, θα πρέπει νά φτάνει
το σημείο εκείνο πέρα από το οποίο το κό
στος των τεχνικών βελτιώσεων για τον πα
ραπέρα περιορισμό-της, αρχίζει να υπερβαί-

Οι συμπαθείς αλλά από τη φύση-τους πε
ριορισμένης αξίας απόπειρες αποτίμησης
(με νομισματικά κριτήρια) των εξωτερικών
επιβαρύνσεων πάνω στα οικοσυστήματα
και η ανοιχτή πάλη των κοινωνικών ομά
δων για τα δικαιώματα πάνω στην ποιότητα
της ζωής-τους υποβάλλουν τη σκέψη ότι, οι
τεχνοκρατικές λύσεις πάνω σε προβλήματα
όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν μπορεί
παρά να έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα.
Τα όσα προηγήθηκαν, αποπειράθηκαν α
πλώς να καταδείξουν μια άποψη της κρίσης
των αναπτυξιακών-μας προτύπων μέσα α
πό την οπτική γωνία του «νέφους». Έτσι
προσπαθήσαμε να υπενθυμίσουμε ότι το
πρόβλημα του νέφους της Αθήνας αλλά και
οι άλλες ομοειδείς δυσλειτουργίες της πρω
τεύουσας δεν μπορούν να ειδωθούν παρά
μέσα από το σύμπλοιο σχήμα υπερδιόγκωση του κέντρου - κατάρρευση της περιφέ
ρειας. Τό κόστος των τεχνικών μεθόδων αντιρύπανσης ή των παράλληλων διοικητικών
μέτρων πολεοδομικού χαρακτήρα είναι
πλέον τεράστιο αν το βάρος των δημοσίων
επενδύσεων εξακολουθήσει να πέφτει στο
κέντρο. Ό μ ω ς αν τα τελευταία χρόνια πολι
τικά κόμματα και λαός ενέταξαν στο τρέχον λεξιλόγιο τους όρους όπως «αποκέν
τρωση» και «περιφερειακή ανάπτυξη» τότε
ίσως ο δρόμος να μην είναι τόσο σκοτεινός,
αν και σίγουρα είναι μακρύς.
Κατά π α ρ α ό ο ςο τρόπο το «νέφος» αν και
βιώθηκε στο κέντρο και ίσως ακριβώς γι’
αυτό, έδωσε ένα πλατύ — συγκεχυμένο βέ
βαια ακόμη — περιεχόμενο στην αναγκαιό
τητα για πληθυσμιακή και παραγωγική ανα
βάθμιση, της ελληνικής περιφέρειας. Ανα
βάθμιση που ακόμα και σε καθαρά οικονο
μικούς όρους φαίνεται πως, θα στοιχίσει πο
λύ λιγότερο από τις απόπειρες αντιμετώπι
σης των δυσλειτουργιών του κέντρου μέσω
των δαπανηροτάτων επενδύσεων στην πρω
τεύουσα. Και που σε πολιτικούς όρους ανοί
γει ένα πλήθος προοπτικές για ωρίμανση
των κοινωνικών κινημάτων στην περιφέρεια
όπου, αν μή τι άλλο, ο πληθυσμός δεν είναι
ακόμη ολότελα αλλοτριωμένος από όσα
τον αφορούν.
Αν λοιπόν πραγματικά αναζητούμε ένα
κοινωνικό σχηματισμό όπου η αναβίωση
της υπαίθρου, η αυτονομία, η αυτοδιοίκηση
και η αυτοδιαχείριση θα έχουν κάποιο νόη
μα, τότε δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε την
εποικοδομητική ψ ύχω ση που το νέφος έχει
δημιουργήσει στον πληθυσμό. Με πρώτο ί
σως βήμα την σε βάθος εξέταση του τί θα
κοστίσει η αποκέντρωση των βιομηχανικών
μονάδων που. η παραμονή-τους στο κέντρο
συνεπάγεται πλέον δυσμενείς μόνο επιπτώ
σεις. Είναι δε γεγονός ότι οι περισσότερες
περιφέρειες της χώρας πάσχουν από ανε-
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παρκή ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα, ώ
στε να περιμένει κανείς ότι, η απομάκρυνση
από την πρωτεύουσα αυστηρά επιλεγμένων
μονάδων και η δημιουργία οργανωμένων
βιομηχανικών περιοχών σε στρατηγικά ση
μεία μέσα στο χώρο είναι συνθήκες ικανές
να δώσουν την πρώτη ώθηση μειώνοντας
.παράλληλα τις επιπτώσεις της ρύπανσης
στο κέντρο. Με όλες βέβαια τις επιφυλάξεις
που αφορούν στο ότι η «διάχυση της ανά
πτυξης», συχνά συνοδεύεται από διασπορά
και των δυσλειτουργιών που πρωτοεμφανίζονται στο κέντρο. (Για παράδειγμα η βιο
μηχανική περιοχή του Βόλου από τις πιο ορ
γανωμένες στη χώρα δεν ευτύχισε να απο
κτήσει εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρι
σμού των αποβλήτων-της μια ολόκληρη
ΙΟετία μετά την έναρξη της λειτουργίαςτης·)
Πάντως το γεγονός ότι το κοινωνικό σύ
νολο ήδη επιδοτεί έμμεσα την αποκέντρωση
μέσω των επιχορηγήσεων των αναπτυξια
κών νόμων είναι ήδη ένα βήμα που όμως μέ
χρι στιγμής προσέκρουσε στις μύριες άλλες
δομικές ανεπάρκειες της οικονομίας-μας.
Και κυρίως στην «εδώ και δυο δεκαετίες ερ
γολαβική ανάθεση στο κράτος και της διόρ
θωσης των οικολογικών συνεπειών μιας α
νάπτυξης» προς την οποία συγκλίνουν δυο
ιδεολογίες που μόνο συμβατικά θα μπορού
σαν να χαρακτηρισθούν δεξιά - αριστερή13.
Οι παραπέρα απόπειρες τεχνικής γονιμο
ποίησης του κράτους ώστε αυτό να κυοφο
ρήσει όλες τις διαστάσεις της ανάπτυξης, α
πέληξαν όμως μέσα από μια μακρόσυρτη
διαδικασία στο διπολικό σχήμα κατάρρευ
ση των περιφερειών και τυμπανιαία αποσύν

θεση του κέντρου. Έ τσι το για πολλούς αυ
τονόητο σχήμα της ισχυροποίησης των
κρατικών θεσμών ώστε να ελεγχθεί το μεγά
λο κεφάλαιο και οι καταστροφές που αυτό
επιφέρει στο περιβάλλον, δεν οδηγεί παρά
στην παραπέρα πόλωση του χώρου και την
κεντροποίηση του παραγωγικού-μας συστή
ματος, με το «νέφος» να ανάγεται σε σήμα
κατατεθέν της με κάθε κόστος αναπτυξια
κής διαδικασίας.
Με δεδομένο λοιπόν ότι πρέπει να πληρώ
σουμε, τότε καλύτερα να αποδώσουμε στην
περιφέρεια όσα της οφείλουμε, όσο είναι
καιρός. Στη μικροκλίμακά-της ο πληθυ
σμός είναι ικανός να ελέγξει μόνος-του το
κατά πού πάμε και με ποιό κόστος. Α ν το
ρηθέν υπό του Μαρξ ότι η ανθρωπότητα θέ
τει μόνο τα προβλήματα που μπορεί να λύ
σει περιέχει κόκκους αλήθειας, τότε τα νέ
φη της υπερσυγκέντρωσης ίσως μπορούν α
κόμα να διαλυθούν.
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1. Δες σχετικά Κων. Τσουκαλά: «Εξάρτηση και α
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λεων όπως τονίζεται και στο άρθρο του Π. Λουκάκη «Προβλήματα της περιφερειακής δομής του ελ
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βαια δείκτες) ορισμένων δυτικών εκβιομηχανισμένων χωρών. Χαρακτηριστικά είναι μεταξύ άλλων
τα στοιχεία που παραθέτει ο Κων. Τσουκαλάς στο:
«Κοινωνική Ανάπτυξη και Κράτος» θεμέλιο, 1981
όπου διαφαίνεται ο σημαντικός εργοδοτικός ρόλος
του ελληνικού κράτους.
3. Δες μεταξύ άλλων την εισήγηση του Α. Κιντή:
«ΗΕλληνική Βιομηχανική Περιφερειακή Ανάπτυξη
στα πλαίσια της ΕΟΚ». Συνέδριο του ΕΒΕ Θεσσα
λονίκης, Πρακτικά, Φεβρουάριος 1980.
4. Αντίφαση που διαπνέει όλο το έργο του Η. Lefe
bvre: «Δικαίωμα στην Πόλη», εκδ. Παπαζήση, Α
θήνα, 1977.
5. Δες τις σχετικές αναλύσεις Ν. Γιατράκου: «Το
ελληνικό περιφερειακό πρόβλημα», Αθήνα, 1980.
6. Δες σχετικά το έρθρο-μου «Πολιτική επενδύσε
ων στην περιφέρεια. Αντιφάσεις, ανεπάρκειες και
στασιμότητες». Πολίτης, τχ. 46, όπου επιχειρείται
μια συνοπτική κριτική της νομοθεσίας «Περί κινή
τρων...».
7. Όπως αναγράφεται στον ημερήσιο Τύπο των
αρχών Νοεμβρίου 1981.
8. Εξαντλητικό είναι το σχετικό άρθρο του Β. θ.
Κωστόπουλου για τη νομοθεσία της προστασίας
του περιβάλλοντος στα «Σύγχρονα θέματα» τχ. 7.
9. Β. θ . Κωστόπουλος όπως παραπάνω.
10. Το πρόβλημα των εξωτερικών οικονομιών ανα
πτύσσεται εκτενώς στο, Δ. Καρόγιωργα «Οι Οικο
νομικές Λειτουργίες του Κράτους», Παπαζήση,
1979.
11. Όπως παρατηρεί ο Α. Παπαγιαννάκης στο:
«Ελληνική Βιομηχανία, ακυρώνοντας το παρόν και
το μέλλον» Πολίτης τχ. 46, Σεπ., 1981.
12. Έρευνες που έγιναν από μελετητές των εννέα
διαμερισμάτων της Αθήνας στα πλαίσια του ρυθμι
στικού σχεδίου.
13. Δες τα διαφωτιστικά άρθρα του Α. Δουλούδη:
«Π Πολιτική, η Οικολογία και η λησμονημένη πά
λη των ιδεών» Πολίτης τχ. 44, και «Κόμματα και
Περιβάλλον: Ένα τετράχρονο αισθηματικό θρίλλερ» Πολίτης, τχ. 46.

κυκλοφόρησαν
EUGÈNE

DELACROIX

WASSILY
\ûf»\t \ο;»κ· Miιοι>\ει.

Φράντς Κάφκα

Σελίδες
ημερολογίου

KANDINSKY

Πά τό πνευματικό
οτπ ιέχνπ

Tu ßtßAio
ιίίς άμμου

Περιγραφή
ενός άγώνος

ΜΑΡΜντήψρϋο»
ΙΑΜΕΧΤ/.ΟΥ

νεφελπ

«•'»wnv :i/vt

EM IL V ERH A ER EN

SMITH

ΖώρΖ Μπαιάη

ΙλΓ.Μ Η 1ίΛ Μ >Τ

Τά δάκρυα
τού έρωτα

νεφελπ

ΝΕΦΕ1ΛΗ
ni! »Kl

Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ

34

Μ αυρομιχάλη 9 Α θήνα 143

τηλ. 3607744 - 3604793

1

I
ϊ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Ιατρικό πρόβλημα
πολιτική πρόκληση;
του Φιλοκτήτη Σαλαμίνιου
Α λ λ ά κανένας δεν μπορεί να δή τον άνθρω
πο σω στά αν δεν ξέρει πω ς ο άνθρωπος εί
ναι η μοίρα του ανθρώπου.
Μ. Μπρέχτ

ο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μόλις
πρόσφατα άρχισε να συνειδητοποιείται στη χώραμας.
Ξαφνικά παράξενοι όροι όπως «αιθαλομίχλη», «φωτομετρι
κές μονάδες», «όρια συναγερμού», ή ακόμα «οικολογία»,
«ποιότητα ζωής», όρμησαν στο καθημερινό-μας λεξιλόγιο.
Για πρώτη φορά στις τελευταίες εκλογές η έννοια του περβάλλοντος απόκτησε — έστω και συνθηματολογικά — την
πολιτική-της διάσταση. Το φαινόμενο δεν είναι νέο. Νέα και
τραγικά καθυστερημένη είναι μόνο η αναγνώρισή-του στον
τόπο-μας. Χρόνια τώρα το κυρίαρχο όραμα της χωρίς φραγ
μούς ανάπτυξης, καθόριζε όπως ήταν φυσικό, την πολιτική
των δεξιών κυβερνήσεων, ταυτόχρονα όμως ορειοθετούσε ιδε
ολογικά και την προσωπική-μας στάση αλλά και τις πολιτικές
απόψεις της άλλης όχθης. Σήμερα το «οικονομικό θαύμα» των
τελευταίων δεκαετιών αρχίζει να γίνεται κάπως διάτρητο. Μία
χωρίς όρια περιβαντολλογική καταστροφή απλώνεται σ’ όλη
την Ελλάδα με κύρια αιχμή-της την ατμοσφαιρική ρύπανση
των μεγάλων αστικών κέντρων. Η πρωτεύουσα κινδυνεύει. Ε
κατομμύρια άνθρωποι και ανάμεσά-τους ο μισός περίπου παι
δικός πληθυσμός της χώρας-μας βρίσκονται παγιδευμένοι και

Τ

Ατμοσφαιρική ρύπανση και υγεία
Η σχέση που συνδέει την ατμοσφαιρική ρύ
πανση με τη νοσηρότητα (δηλαδή τον αριθμό
των ανθρώπων που αρρωσταίνουν) και τη
θνησιμότητα (δηλαδή τον αριθμό των ανθρώ
πων που πεθαίνουν) από πνευμονικές και
καρδιακές αρρώστιες είναι αποδειγμένη.
Ενδεχόμενη χωρίς να έχει αποδειχθεί είναι
η αιτιολογική σχέση που συνδέει την ατμο
σφαιρική ρύπανση με τον καρκίνο του πνεύ
μονα.

Η σύγχρονη έρευνα στρέφεται στη μελέτη
της δράσης ορισμένων ρυπαντών, όπως ο μό
λυβδος, ο αμίαντος, ο υδράργυρος, το κάδ
μιο, το όζον και οι άκαυστοι υδρογονάνθρα' κες.

Ενα άλλο εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο
της σύγχρονης έρευνας αποτελεί η επίδραση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο γεννετικό

κώδικα του κυττάρου.
Εφόσον η παραπάνω επίδραση, η οποία
φαίνεται ότι ισχύει σε ορισμένα πειραματό
ζωα, αποδειχθεί και στους ανθρώπινους πλη
θυσμούς, τότε η φιλοσοφία-μας σχετικά με
τις ανώτατες επιτρεπόμενες δόσεις πρόκει
ται ν’ αλλάξει δραστικά. Και τούτο γιατί οι α
νώτατες επιτρεπόμενες δόσεις έχουν καθορισθεί με βάση τα σωματικά αποτελέσματα
της ρύπανσης. Σε ότι αφορά τις γεννετικές ε
πιδράσεις η θεωρία της δόσης - βαλβίδας κά
τω από την οποία δεν παρατηρούνται βλαπτι
κές επιδράσεις, δεν ισχύει.
/

Φαινόμενα που είναι δυνατό να αποδοθούν
σε γεννετικές βλάβες είναι η μειωμένη αναπαραγωγικότητα, οι πρόωρες αποβολές οι
τερατογεννέσεις και οι καρκινογεννέσεις όχι
μόνο του πνεύμονα, αλλά και άλλων οργά
νων.
Πέρα απ' όλα αυτά τα γενικά, ορισμένες
άλλες παράμετροι δημιουργούν ορισμένα
κρίσιμα ερωτηματικά στην περίπτωση της
Ελλάδας.
Α. Στην Ελλάδα, τα τρία τέταρτα περίπου
του πληθυσμού ζουν σε μεγάλα αστικά κέ
ντρα τα οποία αντιμετωπίζουν μικρότερο ή
μεγαλύτερο πρόβλημα ρύπανσης. Το μισό
περίπου του παιδικού πληθυσμού της χώρας
ζει στην περιοχή του λεκανοπέδιου της Αθή
νας στην οποία παρατηρείται και η αιχμή της
ρύπανσης. Έ τσι είναι πολύ πιθανό ότι μελ
λοντικά η χώ ρα-μας θα αντιμετωπίσει πρό
βλημα δημόσιας υγείας πολύ μεγάλων δια
στάσεων.
Β. Η συνύπαρξη βιομηχανιών, βιοτεχνιών
και κατοικιών στην περιοχή της πρωτεύου
σ ας ίσως δημιουργεί ορισμένα οξύτατα προ
βλήματα υγείας σε τοπική κλίμακα (γειτο
νιές μεγάλων εργοστασίων ή περιοχές ιδιαί
τερα ρυπαινουσών βιοτεχνιών όπως τα ανοι
κτά χυτήρια μολύβδου).
Γ. Η ανυπαρξία υγιεινής εργασιακού χώ
ρου δημιουργεί πρόσθετη σύνεργό επίδραση
σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους οι ο

ποίοι βρίσκονται εκτεθειμένοι τόσο στην ερ
γοστασιακή ρύπανση του τόπου δουλειάςτους, όσο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση η
οποία είναι και πάλι μεγαλύτερη στις εργατι
κές γειτονιές.
Δ . Η επαγγελματική ενασχόληση χιλιάδων
ανθρώπων στο λεγόμενο κέντρο της πόλης,
όπου παρατηρείται υψηλότατο ποσοστό ρύ
πανσης, που οφείλεται στο αυτοκίνητο, δη
μιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας στις άμε
σα εκτεθειμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως
πχ. οι ταχυδρόμοι, οι αστυφύλακες της τρο
χαίας κτλ.
Ό λ ες οι παραπάνω αντιδράσεις θα έπρεπε
να έχουν μελετηθεί και αναλυθεί λεπτομερέ
στατα μέσα από πολλές και ποικίλες επιδημιολογικές έρευνες.
Στην πραγματικότητα σήμερα στη χώραμας δεν γνωρίζουμε πρακτικά τίποτα σχετι
κά με την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύ
πανσης στην υγεία.
Η συνολική βιβλιογραφία είναι Δύο(!!) επιδημιολογικές έρευνες οι οποίες αναφέρονται
μόνο στη σχέση ολικής και κατά νόσους θνη
σιμότητας με τη ρύπανση, κατά το έτος 1975.
Η εκπληκτική αυτή έλλειψη στοιχείων ο
φείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απροθυμία
της κατεστημένης ιατρικής να μπει σε ένα
πεδίο καθόλου επιθυμητό στις εκάστοτε κυ
βερνήσεις.

Φ. Σ.

Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ ΚΩΧ
Ο δίσκος που περιμέναμε από την Μαρίζα. Εδώ τη γνωρίζουμε
σαν συνθέτη, στιχουργό και ερμηνεύτρια της αλήθειας που
φέρνει μέσα-της.

Τάσου Δήμου

Ένα γαρύφαλλο
που δεν τ* αφήνουν
ν ’ ανθίσει
Τι είναι και πως λειτουργεί
το ΚΚΕ σήμερα
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ανυπεράσπιστοι σε άγνωστους ακόμα κινδύνους κάτω από
συνθήκες που καθημερινά χειροτερεύουν. Και η «ανάπτυξη;»
Ποιος τη θέλει τώρα πια; Διαδηλώσεις στην Κάρυστο για το
πυρηνικό, διαδηλώσεις στο Νιοχώριγια το πετροχημικό, κινη
τοποιήσεις, έστω και αμφιλεγόμενες, στην Ελευσίνα για το φω
ταέριο, συγκεντρώσεις χιλιάδων ανθρώπων, έστω στα πλαίσια
κάποιας συναυλίας, στην Αθήνα. Και η άλλη όχθη; Πρόσφατα
η απόφαση κάποιας κεντρικής επιτροπής έλεγε «κινήσεις που
στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος αντιστρατεύονται
την οικονομική πρόοδο αντί να θέτουν τους απαραίτητους όρους
για την πραγματοποίησή-της σε όφελος του λαού, αποπροσανα
τολίζουν τους εργαζόμενους και σε τελική ανάλυση εξυπηρε
τούν συμφέροντα των μ ο νοπ ω λίω ν» (ανακοίνωση του ΠΓ της
ΚΕ του ΚΚΕ, «Ριζοσπάστης» 19.4.81).
Ποιό όμως είναι το όφελος του λαού που μπορεί να πηγάσει
από την καταστροφή του φυσικού περίγυρου; Ποιοι είναι άραγε
οι περίφημοι «απαραίτητοι όροι» για την πραγματοποίηση της
οικονομικής προόδου;
Ένα πυρηνικό εργοστάσιο είναι πάντα ένα πυρηνικό εργο
στάσιο και ένα εργοστάσιο αλουμίνας είναι πάντα ένα εργο
στάσιο αλουμίνας έστω κι αν είναι φτιαγμένα σε κάποια χώρα
του «υπαρκτού» — και αμφισβητούμενου — σοσιαλισμού. Με
τον ίδιο τρόπο ένα διυλιστήριο είναι πάντα ένα διυλιστήριο έ
στω κι αν χρηματοδοτηθεί μελλοντικά από κάποια φίλη αραβι
κή χώρα. Ά λλω στε δεν ρυπαίνουν μόνο τα μονοπώλια. Η κρα
τικοποιημένη «Πεσινέ» που τώρα πια ανήκει στη σοσιαλιστική :
Γαλλία έπαψε άραγε να ραντίζει καθημερινά με φθόριο τους
κάτοικους του Παρνασσού; Το φωταέριο που φυσικά δεν ανή- :
κει σε κανένα μονοπώλιο δεν αποτελεί μήπως την πιο ρυπαγόνα πηγή του κέντρου της Αθήνας; Και πόσο ξεχασμένος από ·
τις κεντρικές επιτροπές ακούγεται ο Μαρξ, που έγραψε το
1844 «ο άνθρωπος ζει από τη φύση — σημαίνει ότι η φύση είναι
το σώμα-του με το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή σχέση ·,·
αν δεν θέλει να πεθάνει. Το ότι η υλική και πνευματική ζωή του
ανθρώπου συνδέεται με τη φύση σημαίνει απλά ότι η φύση συν
δέεται με τον εαυτό-της γιατί ο άνθρωπος είναι μέρος της φύ
σης». (1)
Και η ανθρώπινη υγεία; Αυτή που είναι η προϋπόθεση αλλά .
και το ζητούμενο κάθε μορφής ανάπτυξης. Πόση πολιτική α- ..
ξία έχει η υγεία και για ποιόν; Στην περίπτωση που δίνεται προ- .
τεραιότητα στη διατήρηση κάποιου πολιτικού καθεστώτος ή
στην οικονομική ανάπτυξη τότε σε ποιά έκταση η υγεία και η j
φροντίδα-της συντελούν σ’ αυτές τις επιδιώξεις.(2) Όμως πέρα
απ’ αυτά τα ίσως γενικά οι δικιές-μας ιδιομορφίες γεννούν ορι- !
σμένα ιδιαίτερα ερωτήματα.
Πόσο κρίσιμη είναι σήμερα η κατάσταση στο Λεκανοπέδιο
της Αθήνας αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στην Ελευσίνα, στην
Πτολεμαΐδα και στο Βόλο;
Πόσο λίγο η πόσο πολύ η ατμοσφαιρική ρύπανση απειλεί το
παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου;
Πόσο στοιχίζουν σε οικονομικά μεγέθη, οι επιπτώσεις της
ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία και ποιος πληρώνει το κόστος
αυτό;
. Σε ποιά έκταση πολύπλοκοι και πολυπλόκαμοι μηχανισμοί
που διαπλέκονται σ’ όλα τα επίπεδα της κρατικής γραφειο
κρατίας μας στέρησαν όλα αυτά τα χρόνια και τις στοιχειώ- 1
δεις τεχνικές και ιατρικές πληροφορίες για τη σοβαρότητα του
φαινομένου;
Πόσοι από τους ίδιους αυτούς γραφειοκράτες αποτελούν και
σήμερα τα μέλη των επιτελικών ομάδων που επεξεργάζονται
τα όποια μελλοντικά μέτρα;
Απαιτεί η περιβαντολλογική προστασία στη χώρα-μας τεχνοκρατικές μόνο λύσεις ή αντίθετα προϋποθέτει το δημοκρα
τικό έλεγχο και την αποκεντρωμένη εκτέλεση των αποφάσε
ων;

Σε ποιο βαθμό η σύνδεση μεγάλου τμήματος του κοινωνικού-μας κορμού με ορισμένα δοτά πρότυπα καταναλωτικής
συμπεριφοράς - πρότυπα που καθημερινά αναπαράγονται - θα
σταθεί εμπόδιο στην επιβολή απλών έστω μέτρων.
Πώς η περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας θα συνδυασθεί
με την εγκατάσταση όσων «βρώμικων» βιομηχανιών ενδεχό
μενα απομακρυνθούν από το λεκανοπέδιο;
Τί θα γίνει στην περίπτωση που οι κάτοικοι της περιφέρειας
αρνηθούν την εγκατάσταση στη γή-τους της βαριάς βιομηχα
νίας;
Ποιό είναι τέλος το μακροπρόθεσμο πολιτικό όραμα; Η συ
νέχιση της βιομηχανικής ανάπτυξης συν κοινωνικοποίηση ή
άλλη ανάπτυξη και ποιά;
Ξεφεύγει από το σκοπό αυτού του σημειώματος και φυσικά
από τις δυνατότητες του συντάκτη-του η απάντηση σ’ όλα αυ
τά τα κρίσιμα ερωτήματα που δεν τελειώνουν εδώ. Η απλή ό
μως αναφορά-τους θέλει να δείξει ότι σήμερα είναι αδύνατο να
μιλάμε για ατμοσφαιρική ρύπανση μόνο με τεχνικούς ή ιατρι
κούς όρους. Γιατί το ίδιο το φαινόμενο η γέννησή-του και η
αναπαραγωγή-του παραπέμπουν σε θεμελιώδεις πολιτικές επι
λογές. Έτσι η αντιμετώπισή-του απαιτεί αποφάσεις πολιτικών
τομών και πολύπλευρες διερευνήσεις της κοινωνικής κρίσης.
Αυτή είναι νομίζω και η δυσβάστακτη πρόκληση στην οποία
οι πολιτικές δυνάμεις που σήμερα βρίσκονται στην εξουσία θα
πρέπει με.τον ένα ή τον άλλο τρόπο ν ’ απαντήσουν. Βέβαια ο
ρισμένα μέτρα που θα προσπαθήσουν να συμβιβάσουν αντίρ
ροπες τάσεις μπορεί να αποτελέσουν κάποιο θετικό βήμα συγ
κριτικά με τη μέχρι τώρα περιβαντολλογική ασυδοσία. Σε κα
μία όμως περίπτωση δεν πρόκειται ν’ αντιμετωπίσουν ριζικά έ
να πρόβλημα που ίσως τις συνέπειές-του αρχίζουμε να βιώνουμε με τραγικό τρόπο τα χρόνια που έρχονται. Στο σημείο αυτό
δεν χωράει καμία υποτίμηση και καμία ωραιοποίηση. Η ατμο
σφαιρική ρύπανση και γενικά η περιβαντολλογική καταστρο
φή έχει οδηγήσει και τον καπιταλιστικό αλλά και τον κρατικο
ποιημένο τρόπο της μέχρι τώρα γνωστής-μας «παραγωγής» σε
ολοκληρωτική αδιέξοδο.
Στην περιοχή του Λος Ά ντζελες εδώ και είκοσι περίπου
χρόνια εφαρμόζονται οι πιο τελειοποιημένες τεχνολογικές επι
νοήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρύπανσης.
Η εφαρμογή-τους στην Ελλάδα θα απαιτούσε μερικές δεκαε
τίες. Όμως η κατάσταση εκεί εξακολουθεί να χειροτερεύει.(3)
Στο Λονδίνο, αυτό το ίδιο το Λονδίνο που έχει γίνει καθημε1 ρινή καραμέλα, για τον καθαρό ουρανό και τα ψάρια του Τά
μεση, υπολογίζεται ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά ίσως εμ
φανίσουν ψυχικές και νοητικές διαταραχές σαν αποτέλεσμα
του μολύβδου που είναι αναμιγμένος στη βενζίνα των αυτοκι
νήτων.^) Αλλά και στη Σοβιετική Ένωση υπολογίζεται ότι το
1990 η ρύπανση από αυτοκίνητα θα έχει ξεπεράσει τα σημερινά
. επίπεδα των ΗΠΑ και οι γενετικές βλάβες που προέρχονται α
πό περιβαντολλογικά αίτια θα προσβάλλουν το 15% του πλη. θυσμού.(5)
Έτσι σε Ανατολή και Δύση οι ίδιες νόρμες της ανάπτυξης,
που θέλουν τον άνθρωπο αντικείμενο και όχι υποκείμενό-της,
καταλήγουν στα ίδια αποτελέσματα, και όπως λέει ο A. Gorz
«ο σ ο σ ια λ ισ μ ό ς δεν μπορεί να είναι καλύτερος από τον καπιτα
λισμό εφόσον χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα. Η ολική κυριαρχία της
φύσης μοιραία καταλήγει στην κυριαρχία των ανθρώπων από
την τεχνική της κυριαρχίας». (6)
Σήμερα σε Ανατολή και Δύση καινούριες τοξικότατες ου
σίες ρυπαίνουν καθημερινά τον αέρα που αναπνέουμε. Στους
παραδοσιακούς ρυπαντές όπως το διοξείδιο του θείου και ο
καπνός έχουν προστεθεί άλλοι όπως το όζον, ο μόλυβδος το
βενζοπυρένιο*, το κάδμιο. Στις παραδοσιακές αρρώστιες που
προκαλούσε η ατμοσφαιρική ρύπανση όπως η βρογχίτις, το ά
σθμα οι καρδιοπάθειες προσθέτονται νέες εφιαλτικές προοπτι

κές που λέγονται καρκινογέννεση, γεννετικές βλάβες, ελάττω
ση της αναπαραγωγικής ικανότητος, πνευματικές και ψυχικές
διαταραχές.
Σήμερα αμφισβητούνται σοβαρότατα οι «ανώτατες επιτρε
πόμενες τιμές» αυτές δηλαδή που μέχρι τώρα υποθετικά του
λάχιστον προφύλασαν την ανθρώπινη υγεία από την ατμοσφαι
ρική ρύπανση. Επιδράσεις στον γεννετικό κώδικα του κυττά
ρου δεν υπακούουν στις αντιλήψεις για κάποια όρια ασφα
λείας.
Η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ αναφέρει ότι «Κα
μία επιδημιολογική ή πειραματική έρευνα δεν μπορεί να καθορί
σει κάποια ασφαλή δόση μιας καρκινογόνου ουσίας. Αναφορικά
με την ατμοσφαιρική ρύπανση η οποία περιέχει ποικιλία γνω
στώ ν και αγνώστων καρκινογόνων, πρέπει πάντοτε να επιδιώ
κεται η ελάχιστη δυνατή έκθεση».
Αν όλες αυτές οι αδιέξοδες διαπιστώσεις ανήκουν σε χώρες
που χρόνια τώρα έστω κάτω από τη λογική των συστημάτωντους, έχουν εξαντλήσει όλες τις προσφερόμενες τεχνολογικές
δυνατότητες, τότε πόσο τραγικά μεγαλύτερο θα πρέπει να εί
ναι το πρόβλημα στη χώρα-μας; Η κυβέρνηση θα πάρει τις
δικές-της αποφάσεις και φυσικά την ευθύνη-τους. Εμείς όμως
οι άλλοι τί κάνουμε; Σήμερα όλοι-μας αποτελούμε τα πειραμα
τόζωα ενός γιγάντιου πειράματος. Αύριο πιθανότατα θα είμα
στε στατιστικές. Το ερώτημα που αποτελεί και τη στοιχειώδημας άμυνα είναι σε ποιό βαθμό είμαστε διατεθημένοι να περιμέ
νουμε την απόδειξη της εξίσωσης ότι α αριθμός ανθρώπων που
βρίσκονται εκτετεθειμένοι σε β, γ, δ, μείγμα ρυπαντών θα εμ
φανίσει σε λίγα χρόνια, ε, ζ, η περιπτώσεις καρκίνων ή γεννετικών βλαβών ή πνευματικών διαταραχών των παιδιών-του. Ό 
ταν όμως η εξίσωση λυθεί θα είναι πολύ αργά για όλους-μας.
Εδώ και τώρα η πολιτική πρόταση και πρόκληση μένει ανοι
κτή.
* Για άγνωστους λόγους ακόμα και σήμερα οι τιμές των ουσιών αυτών
στην ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας δεν δίνονται στη δημοσιότητα.
Στην υπόλοιπη χώρα απλούστατα δεν γίνονται μετρήσεις.
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Πώς θα αντιδρούσαμε αν μαθαίναμε
αντιφάσεις του ιμπεριαλιστικού στρατο
ξαφνικά ότι το τουρκικό καθεστώς έχει α
πέδου, και αυτουργοί-της είναι μέλη της
ποκτήσει δική-του ατομική βόμβα, κατα
πυρηνικής Λέσχης. Σε μια περίοδο δεινής
σκευασμένη σε δικό-του εργοστάσια από
ύφεσης των δυτικών οικονομιών, το βρα
τούρκους τεχνικούς; Στοιχειώδες αίσθη
χυπρόθεσμο κι επιμέρους συμφέρον τεί
μα εθνικής αυτοσυντήρησης θα παρακι
νει να επικρατήσει του μακροπρόθεσμου
νούσε την οποιαδήποτε ελληνική κυβέρ
και γενικού: εκείνο που ενδιαφέρει πάνω
νηση, ακόμη και πιο μειοδοτική, να αντι
απ’ όλα τις δυτικές εταιρείες και κυβερνή
σταθμίσει το στρατηγικό πλεονέκτημα
σεις είναι να πουλήσουν, να πουλήσουν
του αντιπάλου κατασκευάζοντας μια ελ
πάση θυσία, να πουλήσουν ό,τι νά ’ναι, α
ληνική ατομική βόμβα. Μια τέτοια πρωτο
κόμα και τους διεθνής απαγορευμένους
βουλία, ομολογημένη είτε ανομολόγητη,
καρπούς: εμπλουτισμένο ουράνιο, πλου
κάθε άλλο παρά αντίθετη θα ήταν προς το
τώνιο, τεχνολογία, εμπειρογνωμοσύνη.
Μπροστά στο δέλεαρ του κέρδους που θα
κοινό αίσθημα.
Το υποθετικό τούτο παράδειγμα μας
αναστείλει την καθίζηση, οι δισταγμοί πα
παραπέμπει στη διασπορά των πυρηνικών
ραμερίζονται βαθμιαία και η υποκρισία
όπλων στον πλανήτη. Είναι ένα θέμα που
ντύνετα με νέες φράσεις: βοήθεια προς
τον τελευταίο καιρό επανέρχεται όλο και
τις αναπτυσσόμενες χώρες για ν’ αντιμε
πιο συχνά στην επικαιρότητα. Κάθε τόσο
τωπίσουν τα ενεργειακά-τους προβλήμα
κάποιο δημοσίευμα του δυτικού Τύπου θα
τα, παροχή «ακίνδυνης» πυρηνικής τεχνο
αναφερθεί στην χωρίς προφυλάξεις πώ
λογίας για «ειρηνικούς σκοπούς», κοντο
ληση πυρηνικής τεχνολογίας προς κά
λογίς, όλη η χρειαζούμενη μυθολογία.
ποια χώρα του Τρίτου Κόσμου. Κάθε τό
Πρωτοπόρα σ’ αυτό τον τομέα η γαλλική
σο, κάποιος δυτικός πολιτισμός θα επισημπουρζουαζία, τόσο αδίστακτη ώστε έκα
μάνει το «θανάσιμο κίνδυνο» που διατρέ
νε ακόμα και τους Αγγλοαμερικάνους να
χει η οικουμένη από την ενδεχόμενη ύ
φρίξουν. Άλλωστε, η ιστορία φέρθηκε σε
παρξη, στο κοντινό μέλλον, «ισλαμικής
αυτή την περίπτωση προνομιακά στο γαλ
βόμβας». Η παρακολούθηση της ροής του
λικό κατεστημένο: αρκετές από τις πρώην
ουρανίου διεθνώς έχει αποτελέσει προνο
αποικίες της Γαλλίας που, ωστόσο, εξακο
λουθούν να είναι δέσμιες των μεγιστάνων
μιακό τομέα δραστηριότητας των μυστι
κών υπηρεσιών. Αυτή η δραστηριότητα
της Μητρόπολης, κρύβουν στο υπέδαφοςγνώρισε μια δραματική κορύφωση πέρσι , τους τεράστια αποθέματα ουρανίου. Ο Νί
τον Ιούνιο όταν ισραηλινά αεροπλάνα
γηρας και το Τσαντ αποτελούν τα πιο χτυ
βομβάρδισαν τον υπό κατασκευή πυρηνι
πητά παραδείγματα.
κό αντιδραστήρα «Οσιράκ» στη Βαγδάτη.
Πάντως δεν ήσαν μόνο οι παραγωγοί
που «βελτίωσαν» τα εμπορικά-τους ήθη.
Όπως είναι φυσικό, όλες αυτές οι προ
Και οι αγοραστές, παρότι συχνά υπανά
σπάθειες να εμποδιστεί η διασπορά πυρη
πτυκτοι και καθυστερημένοι, αναγκάστη
νικών όπλων προέρχονται από κράτη που,
καν σε πολλές περιπτώσεις να εξελίξουν
άλλο λιγότερο άλλο περισσότερο, διαθέ
τους αντίστοιχους τομείς-τους ώστε να εί
τουν πυρηνική ισχύ. Το Ισραήλ, που έχει
ναι ικανοί να αξιοποιήσουν τις προσφορές
πυρηνικά όπλα και γενικότερα πυρηνική
των δυτικών, αποκτώντας ταυτόχρονα
αυτοδυναμία, δεν είναι δυνατό να δεχτεί
σχετική αυτοδυναμία. Απ’ αυτή την άπο
αμαχητί την απόκτηση βόμβας από τους
ψη, η περίπτωση της Ινδίας είναι ίσως η
Αραβες. Το ίδιο ισχύει και για τη στάση
πιο χαρακτηριστική.
της Πρετορίας απέναντι στα όμορα κράτη
Αφότου οι Κινέζοι απόκτησαν βόμβα, οι
της Νότιας Αφρικής. Όσο κι αν είναι λογι
Ινδοί δε μπορούσαν να ησυχάσουν πριν α
κό να μη θέλουν οι κάτοχοι, (δεδηλωμένοι
και κρυφοί) πυρηνικών όπλων τη διεύρυν
ποκτήσουν κι εκείνοι. Έβαλαν τα δυνατάση της Λέσχης-τους, δε μπορεί κανείς να
τους, και, με τη διακριτική βοήθεια Αμερικάνων και Καναδών, δεν άργησαν να τα
μη διαπιστώσει πόσο οξύμωρος είναι ο ι·
σχυρισμός-τους ότι αγωνίζονται να προ
καταφέρουν: το 1974, το Νέο Δελχί πραγ
ματοποίησε την πρώτη-του πυρηνική έ
στατεύσουν την ανθρωπότητα από τον ό
λεθρο όταν οι ίδιοι είναι ανά πάσα στιγμή
κρηξη. Αλλά, σ’ ένα κόσμο διαρκώς πολυέτοιμοι να τον εξαπολύσουν.
κεντρικότερο, όπου η αναγωγή των τοπι
κών διενέξεων στην αναμέτρηση των υΗ αποτελεσματική απαγόρευση της
περδυνάμεων γίνεται όλο και πιο έμμεση,
διασποράς πυρηνικών όπλων και η τήρη
η απόκτηση πυρηνικών όπλων από μια χώ
ση των συμπεφωνημένων κανόνων της
ρα με εχθρούς επενεργεί δίκην χιονοστισχετικής συνθήκης από τα μέλη της Λέ
βάδος. Είναι φυσικό το Πακιστάν να μην
σχης αντιστοιχούσε στο μοίρασμα του κό
μπορεί να παραδεχτεί στο στρατηγικό
σμου που προέκυψε από το Β' Παγκόσμιο
πλεονέκτημα της Ινδίας: ήδη σήμερα, το
Πόλεμο. Αλλά έχουμε ήδη μπει στη φάση
καθεστώς Ζία βρίσκεται στις παραμονές
της ανατροπής των μεταπολεμικών ισορ
της
πρώτης-του πυρηνικής δοκιμής. Η δια
ροπιών, σε μια διαδικασία βαθιάς κρίσης
βόητη «ισλαμική βόμβα» θα έχει γίνει
εκείνων των διαιρέσεων. Σύμπτωμα και η
πραγματικότητα. Με τα τρέχοντα δεδομέ
απόρροια της κρίσης αυτής είναι και η
να η παραχώρησή-τους στους πλούσιους
διαρκώς επιταχυνόμενη διασπορά της πυ
Άράβες κρατούντες μπορεί να μην είναι
ρηνικής τεχνολογίας σε χώρες που η υπο·
παρά υπόθεση χρόνου.
ταγή-τους στη βούληση κάποιας υπερδύΔεν είναι διόλου βέβαιο ότι η προΐούσα
ναμης θεωριόταν μέχρι πρό τίνος αυτο
αποσάθρωση
του παγκόσμιου διπολι
νόητη.
σμού,
κάνει
ασφαλέστερη
τη ζωή στον
Είναι ενδεικτικό ότι η διασπορά πραγ
πλανήτη-μας.
ματοποιείται μέσα από τα ρήγματα και τις
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NIA:
«Η σημαντικότερη
μεταπολεμική αναμέτρηση»
«Κι άλλη έδρα έχασαν οι Συντηρη
τικοί». Ο τίτλος αυτός ελληνικής συμπολιτευόμενης εφημερίδας δεν αποδίδει α
σφαλώς τη σημασία που έχει η επικράτη
ση του Ρόυ Τζένκινς στις αναπληρωματι
κές εκλογές της 25ης Μαρτίου, στο Χίλχεντ της Γλασκώβης.
Ό σο κι αν αυτή ήταν η μοναδική έδρα
της Γλασκώβης που είχε απομείνει στους
Τόρηδες, μια έδρα που την κατείχαν αδιά
κοπα από το 1918, το σημαδιακό είναι ότι
οι εκλογές επέτρεψαν στον μεγαλόσχημο
και φιλόδοξο πρώην υπουργό οικονομι
κών και πρώην πρόεδρο της Επιτροπής
της ΕΟΚ, να επανέλθει στη Βουλή των
Κοινοτήτων υπο τη σημαία του Σοσιαλδη
μοκρατικού Κόμματος. Η νίκη αυτή και η
απόκτηση του βουλευτικού αξιώματος ε
πιτρέπει στον Τζένκινς να διεκδικήσει,
χωρίς σοβαρό αντίπαλο, την αρχηγία του
συνασπισμού Σοσιαλδημοκρατών - Φιλε
λευθέρων.
Έτσι, στο τιμόνι του νεόκοπου σκά
φους εγκαθίσταται μια προσωπικότητα με
την απαραίτητη ακτινοβολία να προσελκύσει την ψήφο των μεσοστρωμάτων που
«ζαλισμένα» από την προΐούσα κοινωνική
πόλωση, γυρεύουν απεγνωσμένα μια νέα
αυταπάτη ταξικής ειρήνης. Την αυταπάτη
αυτή καλείται να καλλιεργήσει «αξιόπι
στα» και να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά το
νέο σχήμα, απογυμνώνοντας τον οργανω
μένο κοινωνικό πυρήνα του Εργατικού
Κόμματος από τα δορυφορικά στρώματα.
Η πολιτική αποδυνάμωση, σε μονιμότερη βάση, της οργανωμένης εργατικής τά
ξης είναι, άλλωστε, αυτό που προσδοκούν
από το νέο σχηματισμό οι πιο συνειδητοί
εκπρόσωποι της βρετανικής αστικής τά
ξης, εκείνοι που βλέπουν ότι τα γενικά
συμφέροντα των κυρίαρχων σχέσεω ν εί
ναι ασφαλώς πολύ σοβαρότερα από τις
σκοπιμότητες της κομματικής επιβίωσης
των Τόρηδων. Απ’ αυτή την άποψη, η νίκη
του Τζένκινς στο Χίλχεντ δείχνει, για μια
ακόμη φορά, ότι η δυσαρέσκεια που δη
μιουργεί η πολιτική της Θάτσερ μπορεί ό
χι μόνο να μην εισπραχθεί υποχρεωτικά α
πό το ριζοσπαστικοποιημένο Εργατικό
Κόμμα αλλά και να χρησιμοποιηθεί τελικά
ως ασπίδα της κυρίαρχης τάξης ενάντια
σ’ αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση.
Με τις εκλογές στο Χίλχεντ, ίσως να
παίχτηκαν πολύ σημαντικά πράγματα, κά
τι που εξάλλου, τόνισαν κατά κόρον οι
πρωταγωνιστές-τους χαρακτηρίζοντάςτες ως τη «σημαντικότερη μεταπολεμική
αναμέτρηση».

Το ειρηνιστικό κίνημα
και η «επίθεση ειρήνης»
του Μπρέζνιεφ
Πόσο βαρύ ήταν το πλήγμα που δέχτη
κε το ειρηνιστικό κίνημα της προτεσταντικής Ευρώπης από το πραξικόπημα του
ί'ιαράυζέλσκι θα το δείξει ασφαλώς το
κόντινό μέλλον. Οπωσδήποτε, πάντως, η
σημεβινή-του υποχώρηση κάθε άλλο πα-

>ά διευκολύνει την πολιτική του ΚρεμλίΌυ στο θέμα των εξοπλισμών. Επιβάλον:ας το στρατιωτικό νόμο στη Βαρσοβία, η
ιΛόσχα γνώριζε βέβαια ότι απάλασε το
ΊΑΤΟ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, από
ίον πονοκέφαλο του ενεργοποιημένου απιπυρηνικού κινήματος που σάρωνε μαζι(ά τις δυτικοευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Ηταν ένας πονοκέφαλος που υποχρέωσε
Γελικά τον Ρήγκαν να αρχίσει με βαριά
ιαρδιά εκείνες τις ψευτοδιαπραγματεύαεις για τους ευρωπυραύλους στη Γε/εύη: διαπραγματεύσεις που για τους Αιιερικανονατοϊκούς είχαν απλώς την έν
νοια του τακτικού ελιγμού: από την πλευ3ά της Ουάσινγκτον αποτελούσαν και α
ποτελούν απόπειρα ευνουχισμού του ειρηνιστικού κινήματος με το τραινάρισμα
ίων συζητήσεων, ώσπου νά ’ρθει η ώρα ν’
αρχίσει η εγκατάσταση των 572 Πέρσινγκ
και Κρούιζ. Στην επιδίωξή-τους αυτή τους
εξυπηρέτησε άριστα ο στρατηγός Γιαρουζέλσκι.
Και να που η Μόσχα στερήθηκε έναν
πολύτιμο σύμμαχο. Μήπως με την πάροδο
ίου χρόνου, τα πολωνικά αποδειχτούν α
νεπαρκή κατευναστικά της αντιπυρηνικής
μαχητικότητας της ευρωπαϊκής κοινής
γνώμης; Άλλωστε, η ίδια αυτή κοινή γνώ
μη δεν ξέχασε πολύ εύκολα το Αφγανι
στάν; Στην επιλησμοσύνη, λοιπόν, των α
σπόνδυλων μεσαίων στρωμάτων της σο
σιαλδημοκρατικής Ευρώπης ποντάρισε
πριν δυο βδομάδες ο Λεονίντ Μπρέζνιεφ
όταν εξαπέλυσε την πολλοστή, στερεότυ
πη «επίθεση ειρήνης»-του. Με την ελπίδα
ότι, αφού πέρασε το αρχικό σοκ από το
πολωνικό πραξικόπημα, και ήδη η επικαιρότητα καλύπτεται από τα εγκλήματα των
ανδρεικέλων της Ουάσινγκτον στην Κεν
τρική Αμερική, θα μπορούσε να ξαναζων
τανέψει το ειρηνιστικό κίνημα, ο ηγέτης
του Κρεμλίνου βγήκε κι έκανε την «προσφορό»-του. Ας τη δούμε συγκεκριμένα:
α. Ανακοίνωσε ότι η Σοβιετική Ένωση
σταματάει την εγκατάσταση νέων SS-20
δυτικά των Ουραλίων μέχρις ότου καταΛήξουν σε συμφωνία οι συνομιλίες της Γε/εύης ή μέχρις ότου αρχίσει το ΝΑΤΟ την
ΐγκατάσταση των Πέρσινγκ-2 και Κρούιζ.
Ηδη, όμως, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 300
πύραυλοι SS-20 που παρέχουν στην ΕΣΣΔ
συντριπτικό πλεονέκτημα στο ευρωπαϊκό

—1984
--------------------Στις 16 Φλεβάρη 1982, η Βόρεια Κο
,

f
ΐ'
λ

f
(

ρέα γιόρτασε την τεσσαρακοστή επέτειο της γέννησης του ανερχόμενου
«καθοδηγητικού αστέρα»-της, του «υπο
δειγματικότερου κιμιλσουνγκιστή»-της,
του μόνου κληρονόμου των επαναστατι
κών οραμάτων του μεγάλου Κιμ Ιλ
Σουνγκ, του Κιμ Γιονγκ Ιλ, γιού του Κιμ
Ιλ Σούνγκ.
Όπως έγραψαν οι κομματικές εφημε
ρίδες με την ευκαιρία του «μεγαλύτε
ρου ιωβηλαίου του έθνους», ο νεαρός
Κιμ, ανάμεσα σε άλλα κατορθώματα, ο
νεαρός Κιμ «αποκατέστησε το μονολιθικό ιδεολογικό σύστημα του κιμιλσουνγκισμού μέσα στο Κόμμα» και «συνέβα-

θέατρο. Επίσης οι SS-20 μπορούν να πλήξουν με απόλυτη ακρίβεια στόχους στην
Ευρώπη ακόμη και πυροδοτούμενους ανα
τολικά των Ουραλίων. Χώρια που οι πύ
ραυλοι αυτοί είναι εγκατεστημένοι σε κι
νητές βάσεις και μπορούν πολύ γρήγορα
να μεταφερθούν προς τα δυτικά, β. Η δεύ
τερη υπόσχεση του Μπρέζνιεφ ήταν ότι
δε θα συνεχίσει την αντικατάσταση των
ξεπερασμένων ευρωπυραύλων-του, SS-4
και SS-5. Αλλά είναι κοινό μυστικό ότι αν
τικαταστάτες των παλιών αυτών φορέων
δεν είναι άλλοι από τους ήδη εγκατεστη
μένους SS-20. Δηλ. η Μόσχα δε θα συνεχί
σει την αντικατάσταση που έχει ήδη ολο
κληρώσει.
Κοντολογίς, ο Μπρέζνιεφ προτείνει τη
συμπεφωνημένη διατήρηση της ευρωτακτικής υπεροχής-του στο σημερινό-της ε
πίπεδο. Όπως ήταν φυσικό, οι προτάσειςτου απορρίφτηκαν ασυζητητί απ’ όλους
τους έχοντες λόγο, ακόμη κι από τους
γερμανούς σοσιαλδημοκράτες. Όχι πως
η Μόσχα περίμενε διαφορετική αντίδρα
ση: η κίνησή-της έχει ξεκάθαρα προπα
γανδιστικό χαρακτήρα, προσπαθεί να αποτελέσει &υναμωτική ένεση στο ειρηνιστικό κίνημα. Κι απ’ αυτή τη σκοπιά ίσως
να μην είναι ολότελα άστοχη.
Αρκεί να δει κανείς την πρεμούρα των
υπουργών άμυνας του ΝΑΤΟ (που αποτε
λούν την επιτροπή για τους μυστικούς
σχεδιασμούς και συνήλθαν στο Κολοράντο την προηγούμενη βδομάδα) ν’ αποφα
σίσουν την όσο το δυνατό συντομότερη έ
ναρξη της εγκατάστασης των Πέρσινγκ
και Κρούιζ, για να καταλάβει πόσο πραγ
ματικά φοβούνται μια ενδεχόμενη αναζω
πύρωση του αντιπυρηνικού κινήματος.
Τώρα που η συγκυρία τους ευνοεί θα κοι
τάξουν ασφαλώς να την εκμεταλλευτούν
για να δημιουργήσουν μη ανατρέψιμα τε
τελεσμένα.
Αλλά, η αρκούδα βαστάει κι αυτή κάμ
ποσους άσσους, στο μανίκι. Έναν απ’ αυ
τούς τον άνοιξε στο τραπέζι συνοδεύον
τας, κατά τη συνήθειά-της, την «επίθεση
ειρήνης» με μια απειλή. Ο Μπρέζνιεφ υπαινίχτηκε σαφώς ότι η ΕΣΣΔ θ’ απαντή
σει στην εγκατάσταση των Πέρσινγκ-2 και
Κρούιζ τοποθετώντας βαλιστικούς πυ
ραύλους στην Κούβα.
Το παζάρεμα προμηνύεται σκληρότατο.
λε εξαιρετικά στην ανάπτυξη της κουλ
τούρας δημιουργώντας πολλά αρι
στουργήματα παγκόσμιου επιπέδου».
Μή νομίσει όμως κανείς ότι ο Κιμ
Γιονγκ Ιλ έχει φτάσει τη μεγαλοσύνη
του πατέρα-του, ούτε καν κοντεύει. Και
για του λόγου το ασφαλές, ιδού τι έγρα
ψε η κομματική εφημερίδα πρόσφατα
για τις απαράμιλλες ικανότητες του Κιμ
Ιλ Σούνγκ.
«Λένε πως μεταμορφώνει τους κόκους της άμμου σε ρύζι, πως φτιάχνει
βόμβα απ’ το κλαρί ενός δέντρου, πως
μπορεί να περπατήσει στην επιφάνεια
του νερού πατώντας πάνω σ’ ένα κομ
μάτι χαρτί».
_ Είναι ο Μεγάλος Αδερφός. _ _ _ _ _ _ _

Βιβλία —
εκδόσεις
«μαστορίδη»
κλήμης μαστορίδης
μ α κ εδ ο νία ς 57
Τηλ: 845-882

με τις καλύτερες τιμές
στη Θεσσαλονίκη

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΣΣΑ
ΤΗΛ. 6823.178

Θεμιστοκλέους και ΔερβενΙων
ΕΞΛΡΧΕΙΛ Τηλ. 36.02.796
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Τοιχογραφία
από το
9ο Φεστιβάλ
«κόμικς»
της
Ανγκουλέμης
25.26.27
του Βησσαρίωνα Σταύρακα
Ummerns***-«

Ο νπουργός «Πληροφοριών» Fillioud, ανάμεσα σε
σκιτσογράφονς, επίσημους...
Η άφιξη των υπουργών στην A νγκουλέμη με τη ματιά
του Raynal.

Αφίσες για το φεστιβάλ των Yves Bordes και Pellos.

Πρωινό υγρό. Φτάσαμε με μια παλιά
«Σίμκα» στην Ανγκουλέμη, πόλη - μωσαϊκό
του γαλλικού πολιτισμού. Δημαρχείο με
σαιωνικό με προσθήκες αναγεννησιακές.
Μουσείο που στεγάζεται σ’ ένα παλιό κοιμητήρι του 17ου αιώνα, θέατρο, σε στυλ ι
ταλικό, του 19ου αιώνα. Το σκηνικό των
δρόμων θυμίζει μυθιστορήματα του Μπαλζάκ... Η σύγχρονη πολεοδομία και η βιο
μηχανοποίηση δημιούργησαν περιφερεια
κά «καρτιέ» και μέσα στο κέντρο της πό
λης κατασκευάστηκαν πεζόδρομοι δεί
χνοντας έτσι τις ανησυχίες της δημοτικής
αρχής. Μέσα σ’ αυτό το ποικιλόμορφο
πλαίσιο πραγματοποιήθηκε το 9ο Διεθνές
Φεστιβάλ των Bandes Dessinées που κρά
τησε από τις 29 μέχρι τις 31 Γενάρη. Η πό
λη του σοσιαλιστή δήμαρχου Jean-Michel
Boucheron ντυμένη τα γιορτινά-της (με α
κούσματα τζαζ στους δρόμους-της...) έγι
νε το σταυροδρόμι της συνάντησης σκιτσογράφων, σεναριστών, κριτικών, δημο
σιογράφων, παθιασμένων φίλων των «κό
μικς» απ’ όλο τον κόσμο. Μα τί ήταν τούτο
το Φεστιβάλ; Ένα γιορτάσι έμπνευσης και
τέχνης ή ένα πλασάρισμα - εμπόρευμα
των Bandes Dessinées; Πρωτοτυπία ή μια
«μπανάλ» υπόθεση; Κερδοσκοπία ή τέχνη;
Αναζήτηση έκφρασης ή θύμισες ελληνι
κών «φεστιβάλ» του καλοκαιριού;

« Έ χ ο υ μ ε ανάγκη να
εκφ ραστούμε...»
Ο κυριότερος τόπος του Φεστιβάλ ή κα
λύτερα το πούλημα των «κόμικς» βρίσκε
ται στο κέντρο της πόλης. Κάτω απ’ ένα
πελώριο κλειστό αντίσκηνο στήθηκε η έκ
θεση. Στην είσοδο οι μικροπωλητές διαλαλούν την πραγμάτεια-τους. Στο εσωτε
ρικό οι σκιτσογράφοι και οι σεναρίστες
βρίσκονται ήδη στα πόστα-τους. Τα διάφο
ρα περίπτερα στημένα κατά σειρά θυμί
ζουν την γιορτή της «Ουμανιτέ»! Κάθε εκ
δότης και το περίπτερό-του: Futuropolis,
Casterman, Dupuis, Fromage, Square, Hu
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manoïdes Associés, Larousse... Ένα
τσούρμο πιτσιρίκια έχουν κολλήσει την
μουσούδα-τους σ’ ένα σκιτσογράφο (ι
σχνό πρόσωπο, μαλλί μπουκλέ, κολλημέ
νη στις άκρες των χειλειών-του μια γόπα)
που φορμάρει ένα σκίτσο-αφιέρωση. Δί
πλα ένας τριαντάχρονος (σκιτσογράφος ή
πωλητής;) διαβάζει, παθιασμένα, το τε
λευταίο τεύχος-σκάνδαλο του CharlieMensuel. Στριμωξίδι άγριο. Προσπαθούμε
ν’ αγοράσουμε, στο διπλανό περίπτερο,
την μπροσούρα της Evelyne Syllerot: «Κό
μικς και κουλτούρα». Αδύνατο. Ο πωλητής
λείπει. Λίγο πιο πέρα ο Michel ξετρύπωσε
κάποια σπάνια έκδοση του ΤΕΝ-ΤΕΝ, δυ
σεύρετα τεύχη της φυλλάδας «κόμικς»
«L’Echo des Savanes». Τιμές φτηνές. Αγο
ράζουμε. Στο κέντρο της έκθεσης δημιουργήθηκε μια πρόχειρη εξέδρα. Γίνο
νται κάποιες συνεντεύξεις για το κανάλι
FR3 και τους πειρατικούς σταθμούς της
περιοχής. Στο 13 περίπτερο μια ασχημόφατσα πουλάει αριθμημένες κάρτες του
Club de bande dessinée της Ανγκουλέμης. Σχέδια των Goux, Izerl, Yglann... Τρία
φράγκα η κάρτα. Αγοράζουμε. Ακριβώς α
πέναντι πουλιέται το Pilote. Δίπλα τα άλ
μπουμ του Wolinski, Got, Petillon, Copi,I
Gebe, Crepax... Δυο τρεις σκιτσογράφοι
βρίσκονται στο άλλο περίπτερο. Σκίτσογραφούν, ιχνογραφούν πορτραίτα. Άλ·|
μπουμ ιλουστρασιόν, πανάκριβα. «Ικέπ>|
εμπόρευμα εδώ» σχολιάζει μια φίλη-μας.
«Σ το βάθος, συνεχίζει, β ρ ίσ κ ο ντα ι κάτι
νέοι σκιτσογράφοι. Τους έ χ ο υ ν βγάλει
στην άκρη. Πάμε να δούμε».
Το σκηνικό αλλάζει. Τρεις νεαροί κάθο
νται γύρω απ’ ένα τραπέζι. Ανάμεσα σε
μπίρες Pelforth, πακέτα στριφτό τσιγάρο,
κραγιόν, μολύβια, προβάλουν αφίσες,
σχέδια, περιοδικά κόμικς. Δεν υπάρχουν ι
λουστρασιόν. Μόνο «κόμικς» με ασπρό
μαυρο εξώφυλλο. «La Cave», πέντε φρά
γκα, με λιγοστές σελίδες. Το ξεφυλίζουμε. Ασπρόμαυρο φόντο, κολάζ, σελιδοποί
ηση μπαρόκ, θυμίζει το «Counter-Blast»

«Στα B.D. συνυπάρχουν
όλες οι τάσεις»

του Marshall Mc Luhan. Θεματογραφία
ποικίλη. «Κόμικς» πολιτικό, κοινωνικό,
φανιασιακό, φανταστικό. Ένας σκιτσο„;γράφος μισομεθυσμένος (παρ’ όλη την υ
γρασία φοράει μόνο μια αθλητική φανελίισα) μας εξηγεί. «Ουφ/ Φορμάρουμε μόν ο ι-μ α ς τα Bandes Dessinées. Υπάρχει
μια κολεκτίβα. Το τύπωμα γίνεται σε κάτι
μ ικ ρ ό φτηνά τυπογραφεία. Όταν ξεμέ
νο υμ ε από ψιλά χρησιμοποιούμε πολυ
γ ρ ά φ ο υ ς . Η έκδοση, έστω και χάλια, φτω
χή, π ρ έ π ε ι να συνεχισθεί... Έχω, έχουμε
α νά γκ η να εκφραστούμε. Και ύστερα εί
ναι έ ν ο μεράκι για μένα, ένα πόθος. Κ ά τ ι
σαν το κρασί, το ναρκωτικό ή τη γυναί* >ι
'■ Δ εν συμφωνείς εσύ γυαλάκια; Διαθέη
μεμόνοι-μας τα σχέδια-μας, τα οράμαηι
μας, τις φαντασίες-μας. Δεν περνάμε με
οα α π ό εκδοτικούς οίκους...». Αγοράζου
με κάνα δυο περιοδικά. Επιθυμία για ανά
γνωση, ενθύμιο, ή ενίσχυση στο νεαρό
οκιισογράφο;

Η Bande Dessinée, μέσο της λαϊκής έκ
φρασης (πολλές χιλιετηρίδες και... πριν
την γραφή) έπαιξε — και συνεχίζει να παί
ζει — μέσα στο δεύτερο ήμισι του 20ου
αιώνα το ρόλο που έπαιξε το αστυνομικό
διήγημα, (ή καλύτερα Le Roman Noir) γύ
ρω στον τελευταίο πόλεμο, η ποίηση στη
διάρκεια του ρομαντισμού ή η θρησκευτι
κή ζωγραφική κατά τη διάρκεια της ανα
γέννησης. Δηλαδή, ένα μέσο έκφρασης,
το πιο κατανοητό, σε διαφορετικές κοινω
νικές τάξεις... Γλωσσάρι άμεσο, του δρό
μου, της αγοράς, των περιθωριακών — ό
πως ακριβώς εκείνο το γλωσσάρι, το ανό
θευτο, μιας κοινωνικής τάξης. Όπως το
φωτορομάντζο, τα μυθιστορήματα φαντα
σίας ή μερικές μουσικές (φολκ, non, ροκ,
τζαζ) είναι η τέχνη, όχι των σπουδαγμένων, αλλά εκείνων που θέλησαν να κατα
γράψουν τις εμπειρίες, να εκφρασθούν ά
μεσα, έστω απλοϊκά, μα πάντα με φινέτσα
και πρωτοτυπία ασυνήθιστη. Όχι τυχαίως
λοιπόν και οι διανοούμενοι — μανιασμένα
πολλές φορές — έκαναν παρά-λογοτεχνία και προσπάθησαν να δείξουν πως η
γραφή μερικών έργων δεν είναι παρά η
φόρμα των Bandes Dessinées (στην πρώ
τη γραφή-τους) χωρίς την εικόνα... Αυτοί
που είναι ήρωες και πρωταγωνιστές-τους
μυρίζουν προλεταριάτο και υπο-προλεταριάτο1, χωρίς βέβαια να λείπουν και οι υ
πόλοιπες τάξεις και δυναμικές μιας κοινω
νίας.
Οι Bandes Dessinées είναι γνήσια παι
διά αυτών που οι κοινωνιολόγοι Bourdieu
και Passeron ονομάζουν «Les Heritiers» οι
κληρονόμοι (της μπουρζουάδικης κουλ
τούρας) και απ’ αυτούς τους κληρονόμους
έκλεψαν ολόκληρη την κληρονομιά... Στο
«ρήγμα» του Μάη του ’68 οι B.D. πέρασαν
από τους τοίχους των πανεπιστημίων, έγι
ναν ο πρόδρομος μιας νέας μορφής έκ
φρασης, μεταμορφώθηκαν, συντέθηκαν ή
απλοποιήθηκαν και έφτασαν στην ακμήτους με τους διάσημους σκιτσογράφους
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κυκλοφορούν
για την ομορφιά του προσώπου
για την φροντίδα των μαλλιώ ν,
των ματιών και του στόματός
για την φ ροντίδα της ομορφ ιάς
στον ήλιο
και συντα γές για αρώματα
για την φ ροντίδα του σώ ματος
και συντα γές για το αδυνατισμα

ΝΟΣΤΙΜΕΣ
& ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
CT Π ω ς να παρασκευάζετε
ποτά, και αναψυκτικό

ν

σε λίγο κυκλοφορουν
ΝΟΣΤΙΜΕΣ
& ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

β'

τα φυτώ ρια τη ς κουζίνας
νόστιμες σαλατες
γλυκίσματα για τα παιδια

ΤΑ ΦΥΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
για τον καθαρισμό
και καλω πισμο του σπιτιού
με βότανα και φυτά

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ
Βότανα τ η ς υγεία ς

«
Εκδ ό σ εις

ΑΚΙΔΑΛΙΑ
ΝΑΡΣΗ I ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 56.5Ι.74Ι
fi
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X.
tion des Artistes Chinois»... Περνάμε στην
άλλη σάλα. Γύρω απ’ ένα τραπέζι χαρτιά
και κραγιόν είναι στη διάθεση των παι
διών που θέλουν να σκιτσάρουν. Η Πατρίτσια μας δείχνει τα σχέδιά-της και μας
λέει να μην χάσουμε την έκθεση B.D. γύρω στα χίλια αντίτυπα — που έγινε από
μαθητές της τελευταίας τάξης. Σε ειδική
σάλα που την βάφτησαν «Novopolis» στο
ισόγειο εκθέτει ο «πατριάρχης» του γαλλι
κού B.D., Pellos. Παρ’ όλα τα 82 χρόνια
που κουβαλάει στην πλάτη-του παραμένει
ανεξάντλητος. Γνωστός σαν αθλητικός
σκιτσογράφος, άρχισε να σκιτσογραφεί α
πό ηλικία 16 χρόνων. Το όνομά-του είναι
συνδεδεμένο με τα περιοδικά της «χρυ
σής εποχής»: «L’Epatant», «Mickey», «Je
unesse Magazine», «Mon Journal», «JeanPierre», «Robinson». To 1948 θα λανσάρει
τα διάσημα «Pieds Nickeies»...
Αλλαγή σκηνικού. Κέντρο του Saint |
Martial. Τρεις γιαπωνέζοι σκιτσογράφοι
στριμώχτηκαν σε μια μικρή σάλα. Πάντα
γεμάτη από κόσμο. Atoss Takemoto είναι
ένας νέος εκδότης. Μένει στη Γενεύη. Α
πό κει μεταφράζει, για τη Γαλλία, Βέλγιο,
Ελβετία, γιαπωνέζικο B.D. στη γαλλική·
γλώσσα. Έχει έρθει στην Ανγκουλέμη γιο
τρίτη φορά, μα μόνο φέτος συνοδεύεται α
πό τρεις σκιτσογράφους της χώρας-του ·
Και δεν είναι οποιοιδήποτε. Osamu Tezuka είναι ο «πατέρας» του γιαπωνέζικοι
B.D. Ήρθε από το Τόκιο μαζί με το βάσκι
κο μπερέ και τον αέρα του μαιτρ. Δημιουρ :
γεί ήρωες για παιδιά που ακούνε στ’ όνο:
μα, «άσπρος λέοντας», «βασιλιάς λεό»
«σαπφιρένιος πρίγκιπας». Ο άλλος σκι
τσογράφος λέγεται Yashihiro Tatsumi
Ήταν μαθητής του Tezuka. Σήμερα τι

Το σήμα της έκθεσης.

Από ιστορία του
Acquitter και σχέδιο
του Mellouët στο
βρετονικό «La Cave».

Wolinski, Copi, Reiser, Gebe. Αρχικά δη
μιουργήματα καλλιτεχνίας πέρασαν από
πολλά πλάνα και μπαλαντζαρίσματα, ανα
ζητήσεις, απόπειρες για να φτάσουν στην
σημερινή ερμαφρόδιτη κατάσταση, στη
Γαλλία τουλάχιστον.
« Η δεκαετία του ’70 σημαδεύτηκε από
τον πολλαπλασιασμό των περιοδικών, ό
λα πιο όμορφα και πιο ενδιαφέροντα το έ
να από τ’άλλο που επεσκιασαν το ανιαρό
Pilote. Ανάμεσά-τους τα echo des sava
nes, (60.000 αντίτυπα), Metal hurlant, flui
de glacial, a suivre, circus, χωρίς βέβαια
να ξεχνάμε ούτε το charlie-mensuel, αλλά
ούτε και τις άλλες αποτυχημένες προ
σπάθειες. Μέσα σ ’ όλα αυτά τα περιοδικά
συνυπήρχαν συχνά διαφορετικές, αβέ
βαιες ομάδες, αλλά πάντα, σε κάθε περί
πτωση, ικανές να δώσουν όλες τις τάσεις,
τόσο τις γραφικές, όσο και τις αφηγημα
τικές. Ένας σκέτος παράδεισος!2».
Οι δημιουργοί της νέας έκφρασης ήταν
καλοδεχούμενοι απ’ όλους. Οι εφημερί
δες, τα περιοδικά, η ίδια η τηλεόραση ά
νοιξαν «τις αγκάλες-τους». Ο Wolinski θα
επενδύει εντυπωσιακά την «Ουμανιτέ», η
ομάδα Bazooka θ’ «ανατινάζει» κάθε πρω
ινό την «Λιμπερασιόν», ο Reiser θα σχε
διάζει στο «Νουβέλ Ομπσερβατέρ», ο Cabu στην Antenne 2. Κάθε σκιτσογράφος έ

O sam u Tezuka, «μαιτρ» του γιαπωνέζικου B.D. κα
του γιαπωνέζικου Walt Disney.

γινε είδωλο - σταρ του ροκ. Οι πωλήσεις έ
φτασαν στα ύψη. Από το 1975 μέχρι το
1980 από τα 9 εκατομμύρια αντίτυπα έ
φτασαν στα 15 και οι τίτλοι από τους τετρακόσιους στους επτακόσιους. Ο Vale
rian μόνο σε τρεις βδομάδες είχε πουλή
σει πάνω από 50.000 αντίτυπα...

OSAMU TEZUKA: ο «πατέρας»
του γιαπωνέζικου «κόμικς»
Μεσημέρι. Φτάνουμε στο μουσείο.
Στους τοίχους-του B.D. κινέζικα. Πρωτό
τυπα σκίτσα, καρικατούρες ζόρικες με θε
ματογραφία πολιτικό-κοινωνική. Πρώτη
παρουσίαση του Liao Bingxione. Δεσπό
ζει το σκίτσο «η μιζέρια των διανοούμε
νων». Σκίτσο - κριτική εναντίον της εθνικι
στικής κυβέρνησης. Δίπλα B.D. του Zhang
Leping αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας
των Κινέζων καλλιτεχνών της Σαγκάης
μια θαυμάσια τοιχογραφία της κινέζικης
σκιτσογραφίας. Και αμέσως σχέδια για
παιδιά. Δουλειά του Le Xiaouing, συντά
κτη παιδικής επιθεώρησης — πάλι στη
Σαγκάη — και καλλιτεχνικού υπεύθυνου
στην εφημερίδα «Le Nouveau Journal du
Peuple». Στο άλλο άκρο θαυμάσιες εικό
νες των Bi Keguan, Wang Le Tian, Fang
Cheng. Είναι όλοι-τους μέλη της «Associa
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0 Pierre Christin (αριστερά στη φωτογραφία) κατά
:η διάρκεια της έκθεσης.

ταλέντο-του είναι αναγνωρισμένο στη χώ
ρα του «ανατέλλοντος ήλιου». Οι πρωτα^
γωνιστές-του είναι πραγματικοί. «Τους
συναντάμε, εδώ και αρκετό καιρό στους
αριστερίστικους χώρους και στη γιαπω
νέζικη μπουρζουαζία» μας εξηγεί με τα
: παράξενα σιριστικά γαλλικά-του ο Atoss
Takemoto.
«Μην αγγίζετε με τα καθαρά-σας χ έ 
ρια, τα βρώμικά-μας αντικείμενα». Λεζά
ντα μπροστά απ’ ένα πολύγραφο · εργα
λείο του «παράλληλου» Τύπου — στο δη; μαρχείο που το μεταμόρφωσαν σε σωστό
«ανθόκηπο» για να υποδεχτεί την εξου. σία: τους υπουργούς Jack Lang (Κουλτού
ρας) και Georges Fi Moud (Πληροφοριών).
Στην κεντρική σάλα φιγουράρουν πρωτό
τυπα σκίτσα, B.D. Μα εδώ, σε μια ατμόσφαίρα πινάκων ζωγραφικής αναγέννη
I
σης, εκθέτονται μερικά αντίτυπα του γαλ
λικού Underground Τύπου. Ο κόσμος πη
γαινοέρχεται, παρατηρεί, ρίχνει κλεφτές
ματιές, σπρώχνεται, ζητάει πληροφορίες
\ από μια γοητευτική γαλλιδούλα. Περνάει
δίπλα-μας ο Pierre Christin3, σεναρίστας
του θαυμάσιου Valerian. Τον συμβουλευόI μαστέ. Πλήθος οι εκδηλώσεις, πρέπει να
I κάνουμε επιλογή. Ο χρόνος τρέχει. Άλ■ λωστε πρέπει να δούμε και την απονομή
των βραβείων το βράδυ. Βρισκόμαστε στο
Espace Marengo. Ιλουστρασιόν από το
1900 μέχρι το 1945. Μια δουλειά που στήJ θηκε χάρη στη βοήθεια συλλεκτών. Εδώ
\ σκιαγραφείτε η δύσκολη εξέλιξη των εφημερίδων του ’30 (Mickey, Hurrach, Coeurs
' Vaillants...) και η εμφάνιση των νέων ιλουj στρασιόν. Αποσματικές προσπάθειες της
V περασμένης γενιάς, όταν ακόμη η B.D. ή/ ταν στα σπάργανα. Ανάμεσα στις δεκάδες
φυλλάδια συνυπάρχουν μερικά περιοδικά
, που έγιναν στη διάρκεια της κατοχής οι
«Porte Parole» των κατακτητών και της ναζιστικής ιδεολογίας...

I

Το μέλλον των B.D.
I Τα τελευταία δύο χρόνια η αγορά (γαλ■ λική) κατακλύστηκε από δεκάδες τίτλους

των B.D Ένας ακήρυχτος ανταγωνισμός
ξέσπασε. Η τιμή των περιοδικών διπλα
σιάστηκε ή τριπλασιάστηκε (το χαρτί ακρίβηνε 48%, από το 1981). Το κοινό αν και
κουράστηκε, συνέχισε — και συνεχίζει —
ν’ αγοράζει. Όμως αυτοί που είχαν σχέ
δια για καινούρια περιοδικά τ’ ανέβαλαν.
Ο Dargaut δεν έκανε βδομαδιάτικο το Pi
lote και ο εκδοτικός οίκος Hachette, δεν έ
ριξε στην αγορά το περιοδικό που ετοίμα
ζε. Μόνος πρόσφατος τίτλος το Bananas.
Τέλος, η ομάδα του Mefi που είχε σταμα
τήσει όταν φασίστες επιτέθηκαν εναντίον
του εκδοτικού-τους οίκου, λάνσαρε εδώ
και λίγο καιρό ένα καινούριο μηνιάτικο πε
ριοδικό, το Transfert. Συμμετέχουν σ’ αυ
τή την προσπάθεια οι φίλοι του Artefact,
του καλύτερου εκδότη των νέων τάσεων
του παγκόσμιου B.D...
Ποιό είναι, όμως, σήμερα, το 1982, το
μέλλον του B.D. όταν τα παραδοσιακά εί
δη της προηγουμένης περιόδου σαρώθη
καν, όταν οι αυθέρετες διακρίσεις ανάμε
σα σε «χιουμοριστικό» και «ρεαλιστικό»
σχέδιο εξασθένησαν, όταν έχουμε από τη
μια μεριά μια αυτόνομη δημιουργία (συγ
γραφείς με προσωπικό στυλ και ζωντανό
λόγο) και από την άλλη την εμπορευματοποίηση των B.D., όταν ο διαχωρισμός ανά
μεσα σε παιδικό ή ενήλικο «κόμικς» φθά
ρηκε, όταν δεν μπορούμε να μιλάμε πια
για B.D. σαν ένα είδος υπό-κουλτούρας ή
παρα-λογοτεχνίας;
« Τώρα πια είμαστε, λέει ο Pierre Chri
stin, μπροστά σε έργα ατομικοποιημένα
όπου ξαναβρίσκουμε όλους τους ανταγω
νισμούς που συναντάμε αλλού. Δηλαδή,
υπάρχει μια αριστερή και μια δεξιά τάση,
των προβοκατόρων και των συντηρητι
κών, μια εμπροσθοφυλακή και μια οπι
σθοφυλακή. Σνομπ και άτολμοι, περιπλανώμενοι και σταχανοβίτες. Υπάρχουν α
κόμα και οι γυναίκες, μπορούμε να πού
με! Υπάρχουν B.D. για όλα τα γούστα. Τό
σο το καλύτερο, ακόμα και αν ο καινού
ριος κονφορμισμός υποκαθίσταται από
τον παλιό, ακόμα και αν ο μοντερνισμός
δεν είναι πάντα φιλοπρόοδη πανάκεια, α
κόμα κι αν η αισθητική του σχεδίου αντι
καθιστά την αφήγηση. Αυτό, όμως, που έ
χ ει σημασία είναι ότι μερικοί, δημιουργοί
των B.D. έχουν το συναίσθημα ότι μπο
ρούν να τα εκφράσουν όλα, να τα κάνουν
όλα, ότι, τέλος, μπορούν συναγωνιστούν
με την καλύτερη δημοσιογραφία ή την κα
λύτερη μυθιστορία... Να μιλάμε για «χρυ->
αό αιώνα» των B.D. θα ήταν ηλίθια θριαμ
βολογία, πάντα απειλητική. Πολλά πράγ
ματα έγιναν στα B.D. Ακόμα περισσότερα
μένει να κάνουμε. Εμπρός λοιπόν, αρπάξ
τε τις πένες και τα μολύβια-σας, φίλοι α
ναγνώστες, όπως λέγαμε στις πρώτες δημοσιεύσεις-μας...»
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Βλ. B. Pourprix, Sociologie de la Bande d essi
née, memoire a Γ uer Lettres e t Sciences Humai
nes, Grenoble 1973.
2. Σημείωμα του Yves Fremlon, στο Magazine
Littéraire, τεύ χ ο ς 180, Γενάρης 1982, σελ. 71
3. Δ ιευθυντής της δημ οσιογραφ ικής Σ χολής
στο Π ανεπιστήμιο Bordeaux III (IUT Β). Από τους
κ α λύτερο υς γά λλ ο υ ς σενα ρ ίσ τες των BD.
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'Επιλογή Δεκαπενθημέρου
Μ .Α. CHARPEN TIER: MESSE POUR LES
TREPASSES Χ * ηΜ· itf Oflftnpa Μ Ίφρνιος
RUISENKIAN, ifc AnwlÉ- ς .
A/M é MKHfi. COMOZ
2 A BUTS (AM- 1-0M)
HANDEL: MESSIAH <όρατόριο).
H. DONATH · A REVNOIM · ·. BURROWS · D. Mt. NTYRE
»■MU JOHN AUM - ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ TOY A0NAM0V
A/ni · KARL RICHTER
I A DA (A». 1.M)
V ER D I: AIDA
IC0NTVNC PRICE · PIA800 DOMHMfO · MAC! MJMMV
KlQMlN ΜΗΝ AUfll> ■IYMMMKH TOY Α0ΝΑΜ0Υ
A/M é BUCH LBM00NP
I A RCA (An- 1.M0)
BRAHMS · MENDELSSOHN · TCHAIKOVSKY:
Kowaépta γιά βιολί
JASCHA MIOTTI ΒΟΛΙ
ΖΥΜΟΟΝHO! THS S0ST0NHI
A/Wl é CHAHJI MÜNCH
IYMMMKH ΤΟΥ ΠΙΑΤΟΥ
A/m é NUTZ ΜΗΝΗ

! AWA(An- Mi
E R IK S A TIE: 'Εργα γιά πιάνο
RBM B IT OC U RIW . M n

S A PHILIP· (ApR. 1.NOO)

BUXTEHUDE: Έργα γιά Αργανο (OURir talM||.
7 A Η. M. (Am· 4.ΝΒ·)
HUGO WOLF: EL CORREGIDOR (Mm·)
K. lOHMC - K. CM' · ·. PRICK · I. HRNN
OprttTM m XM«CI· HK KpnMfc Ό*ρ*ς HR ApMNR
A/Vtl é KARL BJriCNDORPP
‘tonpMC Ilm p lH M 1M4
SA ACANTA (Am- 1-HO)
TCH AIKO VSKY: 6 Σύμφωνες
•jURWroR nS Itpeliv*»
A/m é HCRKRT VON KARAJAN
I A O* (Am- S.600)
MONTEVERDI: ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΤΗΣ
ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ
ΧρΜοπχ.
Su r i M a l O pyaM Ιιμ Ν η ρ ι HR Μ Αηκ

A/m é MICHEL COMOZ

S A BUTO (Affl. 1.820)

J .S. BACH: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΣΙ ΕΛ. BWV 232
Μ Ν ιμ , Φί μ πΝ a l O m a n · Iq q iq a HR Ah (Mm

A/m é MKHa COMOZ

3 A BUID (Am- 1βΖ0)

TOMAS LUIS DA VICTORIA: OFFICIUM
HEBDOMADAE SANCTAE
XapHM MomiA* τοβ Μαησημ βΟ SANTO OOMIHBO
0E SILO·. A/m 6 DOM ISMAEL FERNANDEZ OE
LA CUESTA
3 A BUTO (A» . 1.820)
DVORAK: Έ ρ γα γιά πιάνο (M ao rMOK)·
RAOOSLAV KVAPR, M n · A SUPRAPH0N (An- 3.200)

*

J.
S. BACH: ΠΑΘΗ ΚΑΤΑ ΙΠΑΝΝΗ BWV 245
K. EMNLUZ · ·. VANT HOFF - M. VON ESMOND
CHORUS VIENNENSIS-CONCBnUS MU0ICUS, WIEN
A/Wl é HAM SHIESOERBER
3 A TEL (Am 1.000)
J.S . BACH: ΠΑΘΗ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟ BWV 244
P. ESSWOOD ■K. HMMUIZ - N. ROBERS · K. RWDBUUSCH
J. BOWMAN REOENSBUROER 00MCH0R - KINO'S C0I1ESE
CHORUS. CONCENTUS MUSICUS, WIBI.
A/VCI 0 NIKOLAUS HARNONCOURT 4 A TEL (Αρχ. 2.240)
J. HAYDN - VIVALDI · HUMMEL - J.S. BACH ·
TELEMANN: 6 ΚΟΝΤΣΕΡΤΑ ΠΑ
ΤΡΟΜΠΕΤΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ.
MAURICE ANDRE, τρβροίιρ. Ζμο*ν·Μ«R OaStPfK
A/m é TH. 0USCHUAUER. ΟρχΑστρ* tupariou J.F.
PAILLARD
2 A RCA (Am- 1 040)
DVORAK: SAINT LUDMILA Εργο 71 ( όρατόριο)
EVA ZWMUNOOVA · VERA S0UKUP0VA · BENO BLACHUT
ΤοΟχαι SOoppanM ΟρχΑστρο u l Xopwila
A/m t VACLAV SMETACEK 3 A SUPRAPHON (Am· 1.200)

Δεχόμαστε παραγγελίες
άπ’ όλη τήν Ελλάδα
ΜΑΜΠΟ Ε.Π.Ε.
Βουλής 12 - Σύνταγμα ^
32.34.269
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ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ,
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Τα γηρατειά
δεν είναι
αρρώστια
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του Γιώργου Κλ. Λύκα
ΤΗΝ αγροτική κοινωνία ο ηλικιωμέ
νος δεν ήταν κάτι το διαφορετικό από
τους άλλους συνανθρώπους-του. Α 
κόμη και όταν είχε ρόλους μερικά διαφορο
ποιημένους, δεν προσανατολίστηκε ποτέ σε
διαφορετικούς σκοπούς. Ο ηλικιωμένος, ή
ταν έκφραση και απλό σύμβολο της κουλ
τούρας στη σφαιρικότητά-της, ήταν πηγή ερ
μηνείας και μεταβίβασής-της. Στην αγροτική
κοινωνία με άλλα λόγια, δεν υπήρξαν προϋ
ποθέσεις για τη γέννηση μιας διαφοροποιημέ
νης και απομονω μένης ομάδας.
ΜΟΝΟ μέσα στην κοινωνία της πρώτης
βιομηχανικής πόλης, αρχίζουν οι διάφορες η
λικίες να παίζουν έναν νέο και διαφορετικό
ρόλο, σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεω ν και
καθημερινής συμμετοχής στη ζωή. Έ τσι η
κοινωνία αρχίζει να σπάζει σε λωρίδες γενε
ών, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη
γένεση της κατάστασης που αργότερα θα πά
ρει το όνομα της «τρίτης ηλικίας».
Η ΤΡΙΤΗ ηλικία καλά - κακά, συνδέεται
με τη συνταξιοδότηση (στοιχείο αποφασιστι
κό για το πέρασμα του ατόμου στην τρίτη η
λικία), τη διάδοση του συστήματος υπηρε
σιών και των ινστιτούτων υποδοχής των ηλι
κιωμένων.
Ο ΟΡΟΣ «τρίτη ηλικία» εισήχθη και στον
τόπο-μας και μάλιστα σχεδόν ταυτόσημος
του ηλικιω μένος. Είναι σημάδι των μεγάλων
μετασχηματισμών που υφίσταται και η κοινωνία-μας. Είναι έκφραση ενός περάσματος
που από ορισμένες πλευρές, επηρεάζει το σύ
στημα των κοινμνικώ ν σχέσεω ν μέσα στις
ξεχωριστές κοινωνικές ομάδες, από τη σκο
πιά των διάφορων κλάσεων ηλικίας. Είναι
έκφραση ενός περάσματος, που δημιουργεί
νέους τρόπους διενέργειας, ανάμεσα στις
διάφορες ομάδες ηλικιών μέσα στην οικογέ
νεια, που επιβάλλει την ανάγκη μιας αναθεώ
ρησης και ενός αναπροσανατολισμού του πε
ριεχομένου της κοινωνικής υπηρεσίας, της
οργάνωσης επέμβασης, του προγραμματι
σμού.
ΤΡΙΤΗ ηλικία ή γηρατειά για την τεράστια
πλειοψηφία των Ελλήνων σημαίνουν μονα
ξιά, περιθώριο, αρρώστια. Σημαίνει μεγάλη
ομάδα μη προνομιούχων. Το 1974, οι πάνω α
πό 65 χρονών Έ λληνες ήταν 1.074.580. Μ όνο
για τους ελάχιστους από αυτούς, τους προνο
μιούχους ή τυχερούς, η ηλικία της σύνταξης
σημαίνει, αίσθημα σιγουριάς και ηρεμίας, α
πουσία γεροντικής κατάπτωσης. Οι πολλοί,
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
• ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠ ΙΤΕΛΟ ΥΣ Ο ΥΠΑΡΚΤΟΣ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ;
• ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Κ Κ Ε εσωτε
ρικού: ΠΟΙΑ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΙΑ;
• ΠΑΣΟΚ και ΣΤΡΑΤΟΣ
• ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ■ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ
Λ ΕΓΓΥΗ
• Και σχόλια, αναλύσεις, θέσεις
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κουβαλάνε μιζέρια και αρρώστιες, που τα δέ
χτηκαν με παθητικότητα ως μοιραία. Πολλοί
από αυτούς κατά καιρούς ζουν στα θεραπευ
τήρια.
ΑΚΡΙΒΩΣ, οι υπερβολικές θεραπευτικές α
γω γές, οι εύκολες διαγνώσεις και οι αδικαιο
λόγητες εισαγω γές-τους στα νοσοκομεία, εί
ναι η βασική αιτία της περιθωροποίησήςτους και τελικά του θανάτου, αυτού του με
γάλου τμήματος του πληθυσμού-μας, που
προορίζεται να αυξηθεί μια και δεν αυξάνουν
οι γεννήσεις. Ναι, ο ηλικιωμένος πολίτης βοηθιέται να περιορίζει το χώρο της επιβίωσήςτου. Έ τσι καταντάει ένας παθητικός παρα
τηρητής των όσω ν γύρω-του συμβαίνουν.
Κοινωνιολογία, πολιτική, ιατρική είναι οι
τρεις πλευρές ενός μοναδικού προβλήματος:
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ.
ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΑ των ηλικιωμένων δεν εί
ναι μόνο αυτά που αφορούν τις συντάξειςτους, αν και υπήρξε απίστευτα εμπαικτική η
« Ν ε ο Δ η μ ο κ ρ α τ ικ ή » αντιμετώπισή-τους.
Πρόβλημα είναι και η ιατρική πλευρά του γή- ,
ρατος.
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ-μας δεν ασκείται πολιτική
πρωτοβάθμιας προληπτικής ιατρικής. Α λλά
ούτε και μια σωστή δευτεροβάθμια. Γιατί;
ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ το τωρινό υγειονομικόμας σύστημα που είναι σάρκα από τη σάρκα
του κοινωνικού-μας συστήματος. Δυστυχώς
οι νόμοι που διέπουν την οικονομική-μας ορ
γάνωση διέπουν και την υγειονομική-μας. Οι
κυβερνήσεις της Ν έας Δημοκρατίας πιστές
στη «θρησκεία του κεφαλαίου» και αρνητές
της ανθρώπινης ζωής ω ς μέτρο πάντων, προ
τιμούσαν (λέτε προς ζημία των πολυ
εθνικών), π .χ. να ΣΤΟΥΠΩΝΟΝΤΑΙ οι Έλ
ληνες και της τρίτης ηλικίας με φάρμακα (τις
περισσότερες φορές άχρηστα αν όχι και βλα
πτικά) και να ΛΗΣΤΕΥΟΝΤΑΙ με τις ατέ- ’
λειωτες επαναλήψ εις άχρηστων ή και βλα
πτικών εξετάσεω ν μη στανταροποιημένων.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ βλέπετε και όχι Υποχρε
ωτικό ή Εθνικό το Συνταγολόγιο (για λόγους
δημοκρατικής ευαισθησίας, βλέπε πρόλογότου σελ. 5) που περιλαμβάνει στις σελίδεςτου π .χ. τα αναβράζοντα δισκία ασβεστίου,
την προκαϊνούχο πενικιλλίνη κτλ.
ΑΥΤΟ σημαίνει, πω ς στο όνομα της Ε
ΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ βγαίνουν στο σφυρί η
ΥΓΕΙΑ των Ελλήνων και η οικονομία-τονς.
Φάρμακα ή πρώτες ύλες-τους ή αντιδραστήρια ή μηχανήματα ή φιλμς, αγοράζονται με

δραχμοφάγα δολάρια.
ΑΥΤΟ σημαίνει πω ς οι άνθρωποι της τρί
της ηλικίας που στην τεράστια πλειοψηφίατους πάσχουν από χρόνια εκφυλιστικά νοσή
ματα και δεν ανήκουν στους προνομιούχους,
αφήνονται ανυπεράσπιστοι στα χέρια ενός υ
γειονομικού συστήματος που τους «κακοδιαχειρίζεται», τις ασφαλιστικές-τους εισφορές,
τις προσωπικές-τους οικονομίες ( = φακελά
κι), τις κρατικές επιχορηγήσεις και την υγεία-τους.
ΕΙΝΑΙ γνωστό πια, πως ο ηλικιωμένος έχει
αλλοιωμένες βιολογικές παραμέτρους. Αυτό
καθόλου δεν σημαίνει και αρρώστια. Το με
γαλύτερο μέρος από τις λεγάμενες γεροντι
κές παθήσεις, είναι μόνο φαινόμενα προσαρ
μογής, στη διεργασία του γήρατος.
Υπάρχουν δύο τύποι γήρανσης. Ο φυσικός,
των μακρόβιων που φθάνουν τα 80 και, χωρίς
αρτηριοσκλήρωση, σ άκχαρο, εκφυλιστικές
αρρώστιες των οστών και αρθρώσεων, νεο
πλασίες, πεθαίνοντας κατόπιν μέσα σε λίγες
μέρες ή ώρες. Αυτός ο τύπος γήρανσης είναι
τυπικός των πρωτόγονων λαών. Ο ά λλος τύ
πος γήρανσης εκδηλώνεται με μια βιολογική
πάθηση. Είναι χαρακτηριστικός των λαών
των εκβιομηχανισμένων πολιτισμών.
ΑΠΟ βιολογικής σκοπιάς τα γηρατειά ρυθ
μίζονται από ένα ορισμένο γονίδιο ( = πληρο
φοριακή υποδιαίρεση του χρω μοσώ ματος),
που ελέγχει το μηχανισμό επισκευής του Δεοξυριβονοικλεϊκού οξέος ( = DNA) και συνε
πώς των κυττάρων, των ιστών. Ο μηχανι
σμός αυτός σε κεντρικό επίπεδο, διευθύνε
ται, ελέγχετα ι από τον εγκέφαλο (υποθάλαμο
και Limbic S y stem ), που σε τελευταία ανά
λυση αποφασίζει πότε πρέπει να πεθάνουμε.
Κάθε είδος έχει ένα όριο επιβίωσης. Τα όρια
αυτά στα ζώα συμπίπτουν σκελετικά ( = χο ν
δρικά) με τις ικανότητες αναπαραγω γής του
κάθε είδους. Ό τ α ν το ζώο δεν είναι πια ικανό
για αναπαραγωγή, αρχίζει η φάση της γήραν
σης, δηλαδή της αργής και προοδευτικής
κυτταρικής κατάπτωσης. Μ όνο ο εγκέφαλος
( = μυαλό) δεν γερνάει ποτέ. Με το πέρασμα
της ηλικίας και την άσκηση, το μυαλό αποκτάει αντίθετα όλο και περισσότερη «ζωντά
νια» και γίνεται πηγή ανεξάντλητης εργα
σίας.
Μ ΙΑ αληθινά σύγχρονη ιατρική πρέπει να
σκέφτεται και σε βιολογικά επίπεδα. Είναι
λάθος να σκέφτεται μόνο σε κλινικό και δια
γνωστικό επίπεδο, αιτίας και αποτελέσμα
τος, όπως η παλιά ιατρική των οξέω ν λοιμι
κών ασθενειών. Μια αληθινά προληπτική ια
τρική πρέπει να καταστήσει, όσο μπορεί πε
ρισσότερο, παραδεκτή τη διεργασία γήραν
σης του οργανισμού, επιδιώ κοντας να κάνει
τους πάντες μακρόβιους, όπω ς ο πιανίστας

1 Rubinstein.
ΤΙΠΟΤΑ δεν εξυπηρετεί μια διάγνωση αρ
τηριακής υπέρτασης σε έναν 70αρη. Θα φο
βηθεί και θα κλειστεί στον εαυτό-του, αργοπεθαίνοντας καθημερινά και τελειώνοντας
πιθανότατα τη ζωή-του θλιβερά, πάνω σε κά
ποιο νοσοκομειακό κρεβάτι. Α ντίθετα,
' χρειάζεται να ερμηνευθούν σφαιρικά οι λει* τουργικές-του ικανότητες, η προσαρμοστιψ κή-του φυσιοπαθολογία, οι δικές-του δυνά
μεις επιβίω σης, χώρια από την αρτηριοσκλή
ρωση ή το σάκχαρο (που στον ηλικιωμένο
» δεν εμφανίζεται από έλλειψη ινσουλίνης). Αν

ένα ς ηλικιωμένος διαβητικός θεραπεύεται ό
πως ένα ς νέος διαβητικός, σίγουρα θα γίνει έ
να ς «τρελός» λέει η σύγχρονη ιατρική.
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ για καλά και βαθιά γηρα
τειά αρχίζει από την ηλικία του θηλασμού.
Το νεογέννητο που τρέφεται με τεχνητό γά
λα, ω ς ώριμος θα παρουσιάσει μια υψηλή χοληστερολαιμία που ευνοεί την άρτηριοσκλήρωση. Το γάλα στους ηλικιωμένους είναι
βλαπτικό γιατί αυξάνει τη δόση σε λίπη της
ήδη αρκετά πλούσιας σε λίπη τροφής-τους.
Επίσης, είναι βέβαιο πως το παιδί δεν ευνοεί
ται από τις υπερβολικές ποσότητες ζάχαρης
και κρέατος που συνηθίζουν να τους προσφέ
ρουν οι θαυμάσιες μητέρες-τους. Η μυϊκή κί
νηση και η εγκεφαλική δραστηριότητα είναι
ασφαλώς παράγοντες που ευνοούν την μακροβιότητα, δίχως να ξεχνιέται βέβαια η εμβληματική φράση του καθηγητή Ugo C ava
lieri, ο ηλικιωμένος πρέπει «να ζει ως ένας
νέος, χωρίς να ξεχνάει πως δεν είναι πια νέ
ος».
Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ δραστηριότητα και μια
ισορροπημένη δόση οινοπνεύματος (μέχρι 60
γραμμάρια την ημέρα λένε οι Αμερικάνοι, 35
οι Αγγλοι), ευνοούν την παραγωγή των αλφαλιποπρωτεϊνών (HDL), που είναι παράγον
τες μακροβιότητας.
Η ΣΚΛΗΡΗ δουλειά το χειμώνα αποτελεί
αντένδειξη για ένα μακρόβιο και χαρούμενο
γήρας.
Η ικανοποίηση, η ΧΑΡΑ από τη δουλειάμας και γενικότερα από τη ζωή-μας, ΠΡΟ
ΛΕΓΕΙ και τη μακροβιότητά-μας, καλύτερα
από κάθε ά λλο δείκτη συνηθειών-μας.
ΤΕΛΟΣ ο ύπνος. Μελετήθηκε η περίπτωση
δύο μονοζυγωτικών ( = από το ίδιο ωάριο) δι
δύμων που ζούσαν με τον ίδιο ακριβώς τρό
πο, και με μόνη αντιληπτή διαφορά ότι ο έ
να ς πήγαινε νωρίς για ύπνο και ο άλλος πά
ντοτε μετά τα μεσάνυχτα. Ο τελευταίος πέθανε 16 χρόνια νωρίτερα από τον άλλο, ενώ
είναι γνω στό πω ς οι δίδυμοι γενικά πεθαίνουν
για λόγους γενετικούς στην ίδια περίπου ηλι
κία.
ΟΛΑ τα παραπάνω λίγο - πολύ μπορούν να
τηρηθούν. Και όμω ς υπάρχει ένα μικρό ΝΕΟ,
που δεν είναι άσχετο και με τη ρύπανση. Οι
ΟΓΚΟΙ που αυξάνουν με το πέρασμα των
χρόνω ν. Πλήγμα για όσους επιθυμούν αιώνια
ζωή.
Το σύστημα γεννάει βλέπετε και αρρώ
στιες:
1. αρρώστιες που κάνουν μια επιλογή στο εί
δος. Ό π ω ς, οι λοιμικές που κάνουν πιο γερά
τα ήδη γερά άτομα και εξαφανίζουν τα πιο α
δύνατα, μωρά και ηλικιωμένους'
2. αρρώστιες που προετοιμάζουν το θάνατο.
Ό π ω ς, οι δυσμεταβολικές ασθένειες, το
σ άκ χαρο, η αρτηριοσκλήρωση.
ΤΕΛΟΣ, αρρώστιες που σκοτώνουν. Ό 
πως, ο καρκίνος που αποτελεί μια επανάστα
ση του κυττάρου κατά της ελαττωμένης «ζω
τικότητας» που του επιβλήθηκε από το «ρο
λόι» της καθημερινής ζωής.
ΤΟ «ΟΝΕΙΡΟ» κάθε κυττάρου φαίνεται να
είναι η επ ’ άπειρον αναπαραγωγή-του και όχι
η ο π ω σ δ ή π ο τε διατήρηση του βιολογικού συ
στήματος στο οποίο ανήκει.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Τό βιβλίο του Γιώργη Βασιλόπου
λου «ΑΓΝΩΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» τοΰ
’Αντιστασιακού Περιοδικού «Καλ
λιτεχνικά Νέα». Τό περιοδικό κυ
κλοφορούσε τό ’43—44 καί έγρα
φαν σ ’ αυτό άγωνιστικά κείμενα
πολλοί πνευματικοί άνθρωποι.
Στό «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» δημοσιεύον
ται κείμενα γιά τόν Δ. Γλπνό, Ά γ
γελο Σικελιανό κ.α., πού είχαν
φιλοξενηθεί στό περιοδικό.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
«

ΔΙΑΘΕΣΗ
Κύπρου 46, Τηλ. 8674.790
ΑΘΗΝΑ
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ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

του Γιάννη Ποττάκη

Το « φαινόμενο Π Α Σ Ο Κ », πέρα από
μία κατ' αρχήν — και όχι «επ ί της αρ
χής» — στάση ή θέση, αποτελεί για την
Αριστερά ένα φαινόμενο προς διερεύνηση και, γιατί όχι, προς... εξερεύνηση.
Σ το βαθμό που το Π Α Σ Ο Κ από ιδεολογι
κή, πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική
πλευρά τέμνεται ή έρχεται σε αντίθεση ή
ακόμα και τροχοδρομεί κατά καιρούς σε
μιαν παράλληλη πορεία με την αγωνιούσα για τον αυτοπροσδιορισμό-της αντιδογματική Αριστερά, παραμένει πέρα α
πό αντικείμενο κριτικής και παράμετρος
διαφοροποίησης, μια πρόκληση που δεν

αντιμετωπίζεται ούτε με την δογματική
«εφ ' όλης της ύλης» απόρριψή-του και
ούτε βέβαια με την καιροσκοπική αποδοχή-του.
Το « φαινόμενο Π Α Σ Ο Κ » εξακολουθεί
ν ' αποτελεί αντικείμενο και ταυτόχρονα
πεδίο έρευνας — κι ίσως η αναγκαιότητα
αυτή προβάλλει σήμερα πιο επιτακτικά
από ποτέ για δυο λόγους:
Π Ρ Ω Τ Ο , γιατί το Π Α Σ Ο Κ έχει περά
σει από το πεδίο της εκτός εξουσίας θεω
ρίας και πράξης στο πεδίο της δοκιμασίας-του σε συνθήκες άσκησης της εξου
σίας.

«Εκείνο που ξεχωρίζει τον χειρότερο αρχιτέκτονα α
πό την πιο έμπειρη μέλισσα, είναι ότι ο αρχιτέκτονας
φτιάχνει πρώτα την κυρήθρα στο κεφάλι-του, πριν
την φτιάξει στην κυψέλη»... «Αφετηρία-μας είναι η
εργασία σε μια μορφή που ανήκει αποκλειστικά στον
άνθρωπο». ΚΑΡΑ MAPS: «ΤΟ ΚΕΦΑΑΑΙΟ»
Στον αναγνώστη αυτών των αποσπασμάτων δημιουργούνται
αμέσως τα ακόλουθα ερωτήματα:
• Ti τελικά «ξεχωρίζει» τον άνθρωπο από το ζώο, τον αρχι
τέκτονα από τη μέλισσα; Το γεγονός ότι φτιάχνει πρώτα στο
κεφάλι-του «το σχέδιο», όπως διαβάζουμε στην αρχή του απο
σπάσματος, ή «η εργασία», σε μια μορφή που ανήκει αποκλει
στικά στον άνθρωπο;
• Ποιά είναι η σχέση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, α
φού στη μεν αρχή του αποσπάσματος η προτεραιότητα φαίνε
ται να δίνεται στη θεωρία, («ο αρχιτέκτονας φτιάχνει πρώτα
στο κεφάλι του την κυρήθρα (το σχέδιο, τη θεωρία) — πριν την
φτιάξει στην κυψέλη — (πράξη)»), ενώ αντίθετα, στο τέλος του
αποσπάσματος, η προτεραιότητα φαίνεται να δίνεται στην
πράξη, («η εργασία (πράξη) είναι η αφετηρία μας»).
• Και, τέλος, τι « πρακτικές» συνέπειες μπορεί να έχουν αυτά
τα «θεωρητικά» προβλήματα;
Ο Μαρξ στο παράδειγμα της μέλισσας και του αρχιτέκτονα,
τονίζοντας τη διαφορά ανάμεσά-τους, — «ο αρχιτέκτονας
φτιάχνει την κυρήθρα πρώτα στο κεφάλι-του» — δεν θέλησε
βέβαια ξαφνικά, να προσχωρήσει στην ιδεαλιστική ερμηνεία,
που θέλει, στην αρχή την ύπαρξη της ιδέας, και μετά την πραγ
ματικότητα. Μπαίνει κατ’ ευθείαν στο θέμα της «πηγής» της
θεωρίας, — «αφετηρία-μας είναι η εργασία» —, και ασφαλώς
θεωρεί γνωστά, γι’ αυτό και δεν αναλύει ειδικότερα, ούτε τη
διαφορά της ανθρώπινης εργασίας και τη μοναδικότητά-της,
έναντι της δραστηριότητας του ζώου, ούτε τον «τρόπο» με τον
οποίο φτιάχνει ο αρχιτέκτονας, όσο κακός κι αν είναι, (ο άν
θρωπος), την κυρήθρα, πρώτα στο κεφάλι-του, κάτι που δεν το
μπορεί η μέλισσα, (το ζώο), όσο έμπειρη κι αν είναι!!
Δεν θά ’ταν ίσως πολυτέλεια, εισαγωγικά, μια εντελώς συνο
πτική αναφορά και στα δυο, η οποία τελικά σκοπό θά ’χει, να
φωτήσει την πολιτική πράξη, και να την καταστήσει μια πράξη
με επίγνωση.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο , γιατί το Π Α Σ Ο Κ — αντι
κειμενικά — δεν έχει «τελειώσει» αλλά
βρίσκεται «εν εξελίξει» και στους δυο αντούς τομείς.
• Το Α Ν Τ Ι φιλοξενεί σ ' αυτό το τεύχος
ένα άρθρο του υφυπουργού Συντονισμού
Γιάννη Ποττάκη που αναφέρεται — θεω
ρητικά — στη σχέση θεωρίας και πράξης
και που αποτελεί (ένα) δείγμα του υπάρχοντος προβληματισμού μέσα στο ΠΑ
Σ Ο Κ και παράλληλα δηλωτική πολιτική
πράξη... Το κείμενο αυτό ας σταθεί α
φορμή — και πρόκληση ή πρόσκληση —
για διάλογο και αντίλογο.
Π.Σ.

Η ανθρώπινη πράξη και η ενέργεια του

ζώ ου

Για τη διαφορά ανάμεσα στην ανθρώπινη πράξη και την ε
νέργεια του ζώου, δυο παρατηρήσεις:
• Η πρώτη: Στο ζώο, η μόνη χρονική απόσταση που μπορεί
να υπάρξει ανάμεσα στη βούληση για την ικανοποίηση του εν
στίκτου και στην πράξη ικανοποίησης, θα οφείλεται μόνο σε ε
ξωτερικά εμπόδια και όχι σε εσωτερικές αναστολές. Ενα
λιοντάρι π.χ., που αναβάλλει την ικανοποίηση της πείνας, όχι,,
μόνο μέχρι τη σύλληψη του θηράματος, αλλά γιατί π.χ. νη
στεύει ορισμένες ημέρες, είναι αδιανόητο!... Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τον άνθρωπο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει;,,
κερδίσει ένα χώρο ελευθερίας, μια αποδέσμευση από την,
πρόσδεση στο ένστικτο και την άμεση και χωρίς εναλλακτική;,
λύση ικανοποίησή-του, μια χρονική απόσταση ανάμεσα στην
ορμή και την ικανοποίησή-της, την ώθηση και την πράξη, στη
διάρκεια της οποίας γίνεται αυτό που ο Φρόυντ ονομάζει «η
δοκιμή της πράξης», «το είδωλο της πράξης», η μη άμεση δη
λαδή πραγματοποίηση, αλλά μια ενέργεια, μια προσπάθεια με- .
σα στη σκέψη. (Probehandeln im Denken).
• Η δεύτερη παρατήρηση: Το ζώο είναι δεμένο με ορισμένο
«πρότυπο», το οποίο, οι εμπειρίες από την επαφή με την πραγ
ματικότητα δεν το αλλάζουν. Ό ση εμπειρία κι αν διαθέτει η
μέλισσα, στο παράδειγμά-μας. Στον άνθρωπο αντίθετα, οι ε
μπειρίες από την πραγματικότητα, του υποδεικνύουν νέες δυ
νατότητες. Οι δυνατότητες είναι μέρος του πραγματικού, όπως
λέει ο Γκαρωντύ, (κι αυτό έχει μεγάλη σημασία, όπως θα δού
με στη συνέχεια). Αυτές, με τη σειρά-τους ξαναγυρίζουν στην
πραγματικότητα, σαν νέες πιθανότητες, σαν ανοίγματα προς ^
νέες δημιουργίες!
1

Πηγή της θεωρίας η πράξη
Αλλά και ο τρόπος που ο αρχιτέκτονας φτιάχνει την κυρή
θρα στο κεφάλι-του, πριν την πραγματοποιήσει στην κυψέλη,
μ’ άλλα λόγια, ο τρόπος που φτιάχνει τη θεωρία στο μυαλό- *
του, — και βέβαια και την πολιτική θεωρία, αφού η πολιτική εί
ναι «η αρχιτεκτονικωτέρα πασών» κατά τον Αριστοτέλη —,
παραλείπεται στο παράδειγμα, σαν γνωστός.
Φυσικά, δεν δέχεται ο Μαρξ, ότι ο πανάρχαιος πρόγονόςμας, εντελώς ξαφνικά, είχε π.χ. μια ημέρα, καθώς καθόταν, %
'%
την «ιδέα» του πλοίου, και επροχώρησε μετά στην κατασκευήτου, στην «υλοποίηση» της ιδέας-του.
Αντίθετα, θεωρεί ότι η ιδέα του πλοίου ήρθε μετά από μια μα-
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κρά σειρά εμπειριών και παρατηρήσεων που του έδωσε η
πραγματικότητα, η «ύλη», και η εργασία-του πάνω σ ’ αυτήν.
Στο παράδειγμά-μας: Η εργασία-του πάνω σ ’ ένα κομμάτι ξύ
λο του έδωσε διάφορες εμπειρίες’ ότι το ξύλο είναι σκληρό ή
μαλακό, ότι τεμαχίζεται, ότι πλέει κτλ. Και ο ανθρώπινος ε
γκέφαλος, από τη σχέση ανάμεσα στο νερό, σ ’ ένα κομμάτι ξύ
λο που πέφτει στο νέρο και πλέει, και σ ’ έναν άνθρωπο πάνω σ ’
αυτό το ξύλο, έβγαλε το λογικό συμπέρασμα, που τον οδήγησε
στο καινούριο, που δεν υπήρχε, στην κατασκευή του πλοίου. Η
εργασία, η επεξεργασία της φύσης και των αντικειμένων, οι
πρακτικές εμπειρίες από την πραγματικότητα, δίνουν στη
σκέψη την εικόνα, η οποία προτού ξαναγυρίσει στην πραγματι
κότητα, εκχέεται, συσχετίζεται με άλλες, ανασυντίθεται, δέχε
ται λογική επεξεργασία’ έτσι παράγεται νέος κόσμος, που δεν
υπάρχει ακόμα στην πραγματικότητα, το σχέδιο, η δυνατότη
τα του νου να φτιάξει θεωρία και να επιχειρήσει την εφαρμογήτης, οπόταν και πάλι, η επαφή με την πραγματικότητα θα θέ
σει τα όρια, ή, θα προσαγάγει τις αποδείξεις της ορθότητας
των εξαχθέντων συμπερασμάτων, ή της ανάγκης τροποποιή
σεων και αναθεωρήσεων.
Πηγή λοιπόν της θεωρίας είναι η πράξη, η οποία γι’ αυτό έχει
στη φιλοσοφική-πολιτική-μας θεώρηση, κυριαρχική θέση. Η
, διευκρίνηση είναι αναγκαία για τη συναγωγή ορθών συμπερα
σμάτων σε δύο θέματα, με τα οποία θα ασχοληθώ στη συνέ
χεια: Την ερμηνεία της Ιστορίας και των «νόμων»-της, συνε
πώς και των «νόμων» του Καπιταλισμού. Τη δημιουργία του
«μέλλοντος», συνεπώς και του Σοσιαλισμού.

Αναγκαιότητα και Ελευθερία
Ολόκληρη η ιδεαλιστική φιλοσοφική παράδοση είναι γεμάτη
από αναζητήσεις, στις οποίες η Ιστορία ερμηνεύεται σαν κάτι
αυτονόητο’ άλλοτε σαν αναδίπλωση της ιδέας (HEGEL), και
άλλοτε σαν μια αναγκαιότητα, η οποία εξελίσσεται «μέσω»
των ανθρώπων.
Αλλά και στη μαξιστική παράδοση δεν έλλειψαν οι παρεξη
γήσεις. Γιατί κι εκεί πολλές φορές έγινε λόγος για «ιστορικούς
' νόμους», για «ιστορικές αναγκαιότητες», για τη διαδοχή του
Καπιταλισμού από το Σοσιαλισμό «κατά ιστορική αναγκαιό
τητα» κτλ.
Για τον Αριστοτέλη, «η φύση είναι έτσι όπως είναι, κι όχι
διαφορετικά, η Κοινωνία όμως, θα μπορούσε να ήταν και αλλοιώτικη»!
Και για τον ίδιο τον Μαρξ, δεν υπάρχει καμιά Ιστορία έξω
και παράπλευρα από την ανθρώπινη δράση. Η Ιστορία είναι
ανθρώπινη δημιουργία. Είναι τα αποτελέσματα της ανθρώπι
νης δραστηριότητας, της πλοκής και της αλληλεξάρτησης
των ανθρώπινων σχέσεων, των πράξεων και των παραλείψεων
των ανθρώπων.
Ενώ το φυτό φύεται με τον ίδιο πάντα τρόπο και το δέντρο α
κολουθεί ορισμένη, την ίδια πάντα εξέλιξη, είτε είναι μόνο-του,
είτε σε συστάδα, ενώ το ζώο αντιδρά ομοιότυπα στις επιταγές
του ενστίκτου, είτε είναι μόνο-του, είτε είναι σε ομάδα, ο άν
θρωπος, όπως αναφέραμε, έχει κερδίσει εξελικτικά, ένα χώρο
ελευθερίας, τη δυνατότητα της επιλογής μιας εναλλακτικής
λύσης. Ο άνθρωπος, όπως ο Μαρξ γράφει χαρακτηριστικά,
I πάνω στο «βασίλειο της αναγκαιότητας», της ανάγκης δηλα
δή να παραχθούν τα απαραίτητα αγαθά, χτίζει το «χώρο της
ελευθερίας-του», του τρόπου δηλαδή που θα παραχθούν αυτά
τα αγαθά και των κοινωνικών σχέσεων που θα προκύψουν,
τρόπου ο οποίος δεν παύει ποτέ να είναι ανθρώπινη επιλογή και
!$ ανθρώπινη ευθύνη. Και ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής,
είναι ανθρώπινο δημιούργημα...
;ÿ: Εδώ όμως χρειάζεται μια ακόμα διευκρίνηση. Από το γεγο
νός δηλαδή, ότι δεν είναι δυνατή η μεταφορά των νόμων της
Φύσης, του ντετερμινισμού της Φύσης, στην Κοινωνία, δεν έπεται ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα στερείται από δυναμική.

Ο Μαρξ μπόρεσε να δει την ανάπτυξη της δυναμικής του πυρή
να του καπιταλισμού, της παραγωγής εμπορευμάτων και όχι
αγαθών, της ανάγκης για συσσώρευση και συνεχή επαύξηση
της αξίας, και πολλές από τις προεκτάσεις και αναδιπλώσεις
αυτού του πυρήνα στο εποικοδόμημα, όπως τη δημιουργία κε
φαλαιουχικών εταιρειών, τη δημιουργία των μονοπωλίων, της
παγκόσμιας αγοράς, του διεθνούς ανταγωνισμού κτλ., αλλά
δεν έχασε ποτέ μπροστά από τα μάτια-του την αληθινή εικόνα:
• Ό τι όσο κι αν η ανθρώπινη δραστηριότητα δημιουργεί σχέ
σεις, που έχουν τη δική-τους δυναμική και τη δική-τους τάση ή
και αναγκαιότητα, προς ορισμένη συμπεριφορά, όσο κι αν
«αυτονομούνται και στέκουν απέναντι στο δημιουργό-τους
σαν ξένη δύναμη, που εργάζεται πίσω από τις πλάτες-του και
τον επιτάσσει τι πρέπει να κάνει», πάντως ουδέποτε γίνονται
αναγκαιότητες της Ιστορίας, και πολύ περισσότερο ουδέποτε
μπορούν να καταστήσουν τον καπιταλισμό μια αναγκαιότητα
της Ιστορίας.
Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής εμπεριέχει τάσεις και
αναγκαιότητες σύμφυτες μ’ αυτόν, δεν είναι όμως ο ίδιος μια
αναγκαιότητα. Είναι ανθρώπινο δημιούργημα και γι’ αυτό είναι
δυνατό να αντικατασταθεί. Εκείνο που είναι δύσκολο να γίνει
είναι να συμβιβάσουμε δύο εκ πρώτης όψεως ασυμβίβαστους
στόχους. Να κάνουμε το σύστημα να λειτουργήσει «καλύτε
ρα», σύμφωνα με τη λογική-του, και ταυτόχρονα να του επι
βάλλουμε δεσμευτικούς κανόνες «καλής» κοινωνικής συμπε
ριφοράς, κανόνες δηλαδή αντίθετους με την ανάγκη λειτουρ
γίας του βασικού-του πυρήνα!
• Αποτελεί επίσης παραποίηση του Μαρξισμού η άποψη, ότι
η αντικατάσταση του Καπιταλισμού, θα γίνει κατά Ιστορική α
ναγκαιότητα από τον Σοσιαλισμό. Ο Μαρξ ποτέ δεν το είπε
αυτό. Εκείνο που είπε, είναι τελείως διαφορετικό. Ότι δηλαδή,
ο μοναδικός τρόπος για να αρθούν οι αντιφάσεις που φέρνει
μέσα-της η Κοινωνία σήμερα, είναι να αντικατασταθεί ο Καπι
ταλισμός από τον Σοσιαλισμό. Αυτό είπε! Ότι αυτή η αντικα
τάσταση είναι η αναγκαία λύση! Ό χι ότι θά ’ρθει με αναγκαιό
τητα! Αυτό μόνο η ανθρώπινη δραστηριότητα, — η ενεργός
συμμετοχή του λαού σε όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν,
— μπορεί να το εγγυηθεί!...
Γι’ αυτό, την αντικατάσταση του Καπιταλισμού από το Σο
σιαλισμό,δεν την είδαμε ποτέ, και δεν τη βλέπουμε και σήμε
ρα, σαν το αποτέλεσμα ιστορικών νόμων, ή το πλήρωμα μιας
ιστορικής αναγκαιότητας, η οποία οπλίζει με υπονομή και πα
ροπλίζει από την πράξη. Αλλά σαν το αποτέλεσμα της ενσυνεί
δητης δράσης του ανθρώπου, ο οποίος, αντί να περιμένει από
την Ιστορία να του πει τι να κάνει, θα πει αυτός στην Ιστορία,
τι πρέπει να γράψει!

Ενεργοποίηση της δυνατότητας
Από όσα ανωτέρω εκθέτουμε, είναι σαφές ότι δεν θεωρούμε
ότι υπάρχει ένα αυτοαναπτυσσόμενο και αυτοπραγματοποιούμενο μέλλον, που έχει μέσα-του τη δική-του αναγκαιότητα και
που αναπτύσσεται έξω από την ανθρώπινη πράξη. Το μέλλον
προσδιορίζεται απ’ αυτό που ήδη υπάρχει, κι απ’ αυτό που
πράττουμε σήμερα εμείς. Αυτό που υπάρχει όμως, δεν εξαν
τλείται ολοκληρωτικά σε ότι θεωρείται σαν «αντικειμενική
πραγματικότητα», αλλά εμπεριέχει και την έννοια της «δυνα
τότητας». Και η δυνατότητα «υπάρχει» μέσα στο πραγματικό’
και αναμένει την ενεργοποίησή-της.
Από την αντικειμενική «πραγματικότητα» και από την εμ
περιεχόμενη σ’ αυτήν «δυνατότητα» θα ξεπηδήσει το καινού
ριο. Αυτό όμως το «καινούριο», κι αυτό για να μην τρέφουμε
αυταπάτες, όσο μένουμε μέσα στα όρια του καπιταλισμού, ό
πως έχουν ήδη χαρακτηριστικά σημειώσει και ο ADORNO και
ο BENJAMIN δεν είναι πραγματικά καινούριο. Είναι απλώς
μια εξέλιξη του παλιού, μια επέκταση του ποιοτικά πάντοτε ί
διου, μια συνεχής αναπαραγωγή-του. Μόνο όταν θα σπάσουμε
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αυτόν τον κύκλο, θα έχουμε πραγματικά γνήσιο «καινούριο».
Γι’ αυτό, το τι κάθε φορά είναι «πραγματικό», και το τι είναι
«δυνατό», τι δυνατότητες δηλαδή ανοίγει η πραγματικότητα,
είναι η πρώτη προϋπόθεση για τη σταθερή και χωρίς κλυδωνισμούς πορεία προς την αλλαγή. Γιατί, από το γεγονός και μό
νο, ότι η Ιστορία είναι ανθρώπινη δημιουργία, και από το γεγο
νός και μόνο, ότι το μέλλον δεν είναι αιτιακή προέκταση του
παρόντος, δεν έπεται βέβαια ότι όλα είναι δυνατά παντού και
πάντα. Ιδιαίτερο ρόλο παίζουν, οι ιδιομορφίες κάθε τόπου, το
στάδιο εξέλιξής-του, οι υπάρχουσες δομές και σχέσεις κτλ.
Είναι συνεπώς προφανές, ότι ο δικός-μας δρόμος για το Σο
σιαλισμό, θα είναι καθαρά ελληνικός. Οι όροι-του θα προχω
ρούν βαθιά στην ελληνική πραγματικότητα, την Ιστορία της
χώρας και την ψυχοσύνθεση του λαού-μας. Και σε κάθε-μας
βήμα θα αξιώνουμε την όλο και πλατύτερη συγκατάθεση και
την όλο και ενεργότερη συμμετοχή του λαού-μας.

Η προτεραιότητα στην πραγματικότητα
Και τώρα, μερικά συμπεράσματα, που δεν έχουν μόνο «θεω
ρητική» σημασία, αλλά και ουσιαστικές «πρακτικές» συνέ
πειες.
Ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, όπως κι ανάμεσα στο
άτομο και την κοινωνία (τους θεσμούς-της), αναπτύσσεται μια
σχέση διαλεκτική. Ο άνθρωπος, με την εργασία-του, με την
πράξη-του, διαμορφώνει την πραγματικότητα, και την ίδια ώ
ρα διαμορφώνεται κι ο ίδιος. Δέχεται τις εμπειρίες και απαντά
όχι αυτόματα και αντανακλαστικά, αλλά αφού σχηματίσει «το
είδωλο της πράξης» μέσα στη σκέψη-του. Η πράξη, του δίνει
τη δυνατότητα να φτιάξει θεωρία, και να δοκιμάσει τη θεωρίατου, ώστε, μέσα από συνεχείς αναζητήσεις, προσπάθειες, επι
τυχίες και αποτυχίες να εμπλουτίσει την πείρα-του και να γρά
ψει την Ιστορία-του.
• Η προτεραιότητα λοιπόν ανήκει στην πραγματικότητα.
Στις πραγματικές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους.
Και το ερώτημα είναι: Γύρω από τί υφαίνονται οι πραγματι
κές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους; Ποιος είναι ο συνεκτι
κός ιστός της Κοινωνίας; Ένας οικογενειακός νόμος του αίμα
τος; Η αγιότητα; Ο ορθός λόγος; Ο ιπποτισμός; Η ανάπτυξη
των παραγωγικών δυνάμεων; Ή τί άλλο;
Την απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα δεν την αναζητούμε σε έ
τοιμα ιδεολογικά σχήματα, σε καλούπια, τα οποία προσπα
θούμε να εφαρμόσουμε πάνω στην πραγματικότητα. Αλλά
στην ίδια την πραγματικότητα, η οποία βέβαια είναι διαφορετι
κή σε κάθε ιστορική Κοινωνία.
Έτσι, αν η έρευνά-μας αφορούσε μια παρωχημένη Κοινωνία
πιθανόν να μην αρχίζαμε με την έννοια του «εμπορεύματος»,
αλλά με την έννοια του «αγαθού», ή κι ακόμα, πιθανόν να μην
αρχίζαμε καν από την Οικονομία, αφού σε πολλές κοινωνίες, η
Οικονομία δεν ήταν το στοιχείο που προσδιόριζε τις πραγματι
κές σχέσεις των ανθρώπων (ο Αριστοτέλης π.χ. ερευνά την Οι
κονομία στα Πολιτικά κι όχι αντίστροφα).
Η σημερινή όμως Κοινωνία, είναι η καπιταλιστική κοινωνία!
Και όπως και άλλοτε έχουμε αναπτύξει, (Εισήγηση για τον
προϋπολογισμό 1981, Έκδοση Εθνικού Τυπογραφείου), ο Κα
πιταλισμός:
«... Ετοποθέτησε στο κέντρο της κοινωνίας την Αγορά.
Προσανατόλισε ακολούθως ολόκληρη την Οικονομία στην Α
γορά, σε τρόπο ώστε να παράγονται «εμπορεύματα» και όχι
«αγαθά», αξίες «ανταλλαγής» και όχι αξίες «χρήσης». Στη συ
νέχεια τροχιοδρόμησε ολόκληρη την Κοινωνία στην Οικονο
μία, με τα γνωστά αποτελέσματα. Η Οικονομία έχει επικαλύ
ψει ολόκληρη την Κοινωνία, έχει επεκτείνει και εκεί τους
δικούς-της «νόμους», έχει μεταβάλλει τα κοινωνικά αγαθά
(Παιδεία, Υγεία, κτλ.) σε εμπορεύσιμα αγαθά, έχει εγκαταστήσει το δικό-της μηχανισμό αξιολόγησης - μέτρησης της αξίας,
και επιδοκιμάζει εκείνη τη συμπεριφορά που καταφάσκει το
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δικό-της σύστημα άξιων, την οποία και επιβοηθεί και αναπα
ράγει...».
Έτσι λοιπόν, οι Πραγματικές σχέσεις ανάμεσα στους αν
θρώπους στην καπιταλιστική Κοινωνία, διαμορφώνονται από
τη θέση που έχει ο καθένας στη διαδικασία της παραγωγής,
και από τη μορφή και το περιεχόμενο αυτής της διαδικασίας.
Και είναι εξίσου σπουδαία, και η μορφή και το περιεχόμενότης (παραγωγή εμπορευμάτων αντί παραγωγής αγαθών) και γι’
αυτό, κάθε προσπάθεια δημιουργίας σοσιαλιστικών σχέσεων
ανάμεσα στους ανθρώπους, που διατηρεί το ένα από τα δύο, εί
ναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Ο ίδιος ο Μαρξ άλλωστε μας
δίδαξε, ότι μορφή και περιεχόμενο είναι αλληλένδετα!
• Μια αντίρρηση στις σκέψεις που διατυπώνονται, θα μπο
ρούσε να είναι η εξής: Η ιδεαλιστική φιλοσοφία, θεωρώντας
την ιδέα σαν «αρχή ενότητας» για την πραγματικότητα, και
μιλώντας συνακόλουθα για ιδέες αιώνιες και αναλοίωτες στο
πέρασμα του χρόνου, έχει σύμφυτο βέβαια το δογματισμό και
το φανατισμό, όμως δεν διατρέχει τον κίνδυνο να στερήσει τη
σκέψη από συνοχή. Η αντίθετη άποψη, η δική-μας, που προ
τάσσει την πραγματικότητα, μας διαφυλάσσει βέβαια από το
δογματισμό και το φανατισμό, που δημιουργούνται από την πί
στη, ότι έχουμε στο μυαλό-μας έτοιμες και αιώνιες αλήθειες
που « πρέπει» να τις «υλοποιήσουμε» με κάθε θυσία και κάθε
βιασμό της πραγματικότητας, μήπως όμως στερεί τη θεωρία
από συνοχή, αφού η πραγματικότητα συνεχώς μεταβάλλεται;
Πώς μπορείς να στηριχτείς στη συνεχή μεταβολή;

Η θεωρία δεν είναι «συνταγές»
Αν και το ερώτημα φαίνεται «θεωρητικό», το κόστος που
πλήρωσε η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα, ούτε θεωρητικό, ούτε
μικρό υπήρξε! Και γι’ αυτό δεν θα ήταν άσκοπη μια εντελώς
συνοπτική απάντηση:
Είναι αλήθεια ότι η πραγματικότητα συνεχώς μεταβάλλεται.
Και είναι γεγονός ότι η θεωρία επιζεί όσο περιγράφει σωστά την
πράξη, και όσο κατανοεί την πραγματικότητα, υποδεικνύο
ντας τις δυνατότητες που εμπεριέχει. Η θεωρία έτσι δεν είναι έ
να βιβλίο συνταγών με έτοιμες λύσεις, έτοιμες απαντήσεις και
αλήθειες αιώνιες. «... Ένα βιβλίο συνταγών για τις ταβερνού
λες του μέλλοντος...». Η θεωρία δεν μπορεί από τη φύση-της
να είναι δόγμα!!!
Από την άλλη μεριά, η συνεχής αλλαγή της πραγματικότη
τας, η συνεχής ροή, δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουμε ανάγκη,
κάθε χρόνο, ή κάθε μήνα, ή και γιατί όχι κάθε λεπτό, από μια
καινούρια θεωρία!...
Μια τέτοια άποψη, ανεξάρτητα από τον κίνδυνο που εμπερι
κλείει, να στερήσει από συνοχή τη σκέψη, παραγνωρίζει το γε
γονός, ότι υπάρχει ένας βασικός συνεκτικός ιστός, ένας βασι
κός πυρήνας, ο πυρήνας του συστήματος (για τον καπιταλι
σμό, η παραγωγή «εμπορευμάτων» και όχι «αγαθών», η ανάγ
κη για συσσώρευση και συνεχή επαύξηση της αξίας), γύρω από
τον οποίον υφαίνονται, πλέκονται, δομούνται, οι πραγματικές
σχέσεις των ανθρώπων, ο οποίος εξελίσσεται, αναπτύσσεται,
αναδιπλώνεται, επεκτείνεται, παίρνει κάθε φορά τις μορφές
που εξυπηρετούν την καταστατική-του λειτουργία, αλλά τελι
κά παραμένει «ποιοτικά» ο ίδιος πυρήνας, που ακριβώς γι’ αυ
τό πρέπει να αναζητηθεί, να μελετηθεί και να μετασχηματισθεί
στην «ουσία»-του. Κάθε άλλη επέμβαση στις αναδιπλώσεις
και διακλαδώσεις-του, θα φέρνει στην επικαιρότητα το μύθο
της Λερναίας Ύδρας.
Κάθε φορά που η επέμβαση δεν γινόταν στη ρίζα, στον πυ
ρήνα, η Λερναία Ύδρα έχανε ένα, αλλά αποκτούσε δύο κεφά
λια!...
Με αφετηρία λοιπόν την πραγματικότητα, χωρίς δογματι
σμούς, χωρίς φανατισμούς, με συνοχή στη σκέψη καιαποτελεσματικότητα στη δράση, είναι δυνατός ο μετασχηματισμός
της κοινωνίας.
:

ZJIKUI yMUL, AVUA UllKUl
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Το Επιμελητήριο
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Η προηγούμενη Βουλή ψήφισε, λίγες βδομάδες πριν τις ε
κλογές, χωρίς συζήτηση και με «ομοφωνία των πτερύγωντης», το νόμο 1218/1981, που αναμορφώνει το θεσμό του Καλ
λιτεχνικού Επιμελητηρίου, μετονομάζοντάς-το, σε Επιμελητή
ριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Αν και ο νόμος αυτός έδινε
μία λύση σ’ ένα πάγιο αίτημα του χώρου των καλλιτεχνών εί
χαμε υποστηρίξει τότε ότι η αντιπολίτευση δεν θα έπρεπε να α
ποδεχθεί το νομοσχέδιο «ως έχει». Και αυτό γιατί μια μεγάλη’
μερίδα καλλιτεχνών είχε εκφράσει σοβαρές και έγκυρες επιφυ
λάξεις για διατάξεις του νόμου επισημαίνοντας ότι προσδίνουν
στο νέο θεσμό ένα χαρακτήρα έντονα συντηρητικό και ανελεύ
θερο. κύρια όμως γιατί, η αντίληψη που διαπερνάει το νέο νόμο
και η οποία θα καθορίσει μακροπρόθεσμα τις εξελίξεις σ ’ ένα
τόσο ευαίσθητο χώρο, συντελεί στο να δημιουργούνται αλλά
και να ανανεώνονται οι κίνδυνοι μεταβολής του θεσμού σε τρο
χοπέδη στην ανάπτυξη των Εικαστικών Τεχνών.
Το υπόμνημα ομάδας 148 καλλιτεχνών με θέμα την αναμόρ
φωση του νόμου 1218/81 που επιδόθηκε στην κυβέρνηση επιση
μαίνει αναλυτικά τους κινδύνους, κάνει εύστοχες και τεκμη
ριωμένες παρατηρήσεις και προτείνει την τροποποίηση και την
απάλειψη ορισμένων διατάξεων, που περιλαμβάνονται στα άρ
θρα 2,3,4,5,8,9,10,11 και 12. Έχουμε τη γνώμη ότι η κυβέρνηση
και ιδιαίτερα το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών τώρα,
έχουν τις δυνατότητες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζή
τημα με διαφορετικούς όρους από εκείνους που το τοποθέτησε
η προηγούμενη κυβέρνηση.
Η ύπαρξη και η δράση ενός Επιμελητήριου Εικαστικών Τε
χνών αφορά άμεσα την καλλιτεχνική δημιουργία, την ανάπτυ
ξη της τέχνης στη χώρα-μας και την πολιτιστική δραστηριότη
τα. Είναι επόμενο, λοιπόν, οι αρχές και οι στόχοι-του να πρέ
πει να υπηρετούν την ανανέωση στο χώρο της τέχνης και να
διαχωρίζονται από την κλειστή και συντεχνιακή αντίληψη για
την τέχνη και τους καλλιτέχνες. Να παίρνει υπόψη-του τις δια
φορετικές αντιλήψεις, να μην καλλιεργεί διακρίσεις και να μην
αφήνει έδαφος για την ανάπτυξη και αναπαραγωγή νοσηρών
φαινομένων, όπως οι διάφορες «κάστες». Να μεριμνά για τα ε
παγγελματικά συμφέροντα του συνόλου των καλλιτεχνών, μέ
σα σε συνθήκες απόλυτης ελευθερίας και με ισότητα προϋπο
θέσεων για όλους. Και τέλος να κατοχυρώνει την ανάπτυξη της
καλλιτεχνικής δημιουργίας, χωρίς παρεμβάσεις, που στο όνο
μα της «προστασίας»-της αρκετές φορές επιβάλλουν περιορι
σμούς.
Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα δημιουργήσει
τελικά τις πολιτικές προϋποθέσεις, για να μπορέσει αναμορ
φωμένος ο θεσμός του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών να
παίξει έναν καταλυτικό ρόλο στις πολιτιστικές εξελίξεις στη
χώρα-μας. Και ταυτόχρονα να συνοδευθεί η λειτουργία του νέ
ου θεσμού με μια διαφορετική αντίληψη για την τέχνη, την
καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό.

ΜΕΤΑΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΑ
Σε συνεργασία με την Εταιρεία
Κινηματογράφου, Τέχνης και Πολι
τισμού του Πειραιά, το ΑΝΤΙ πραγ
ματοποίησε ένα διήμερο προβολών
σειράς ντοκιμαντέρ. Με θέμα τη Χι
λή είχαμε την ευκαιρία να παρου
σιάσουμε δύο παραγωγές της Λαϊ
κής Δημοκρατίας της Γερμανίας:
«Το λευκό πραξικόπημα» και «Η ση

50

μερινή Χιλή». Επίσης μία παραγω
γή του Βόρειου Βιετνάμ που απει
κόνιζε όλη τη φρίκη του αμερικάνι
κου ιμπεριαλισμού.
«Οι Γιαπωνέζοι ψαράδες» ήταν ο
τίτλος της μικρής αλλά εξαιρετικής
ταινίας, που μας διηγήθηκε την
τραγική τύχη των Γιαπωνέζων ψα
ράδων στη δοκιμαστική έκρηξη του
Μπικίνι.
Η ταινία «50 χρόνια αγώνων» σε
σκηνοθεσία του Stanley Forman

• Η Πειραματική Σκηνή,
ομάδα θεατρικής έρευνας, που
λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη
στα πλαίσια της Μ ακεδονικής
Καλλιτεχνικής Εταιρείας
«Τέχνη», θα παρουσιάσει σε
ενα λλα σσόμ ενο δραματολόγιο
στην αίθουσα «Α ιμίλιος Ριάδης»
της Διεθνούς Έ κθεσης
Θ εσσαλονίκης τέσσερα έργα,
από τις 20 Μαρτίου ώ ς το τέλος
Απριλίου. Τα έργα που θα
παρουσιασθούν είναι:
«Ο θείος Βάνιας» του
Τσέχωφ.
«Π εριμένοντας τον Γκοντό»
του Σάμουελ Μπέκετ.
«Των ερώτων τα θαύματα»,
τρία μονόπρακτα του Λόρκα,
και η
«Οδύσσεια», διασκευή του
ομηρικού έπους για παιδιά και
μεγάλους.
• Στην αίθουσα τέχνης
« Α νεμος» στην Κηφησιά, οδός
Κυριαζή 36, άνοιξε και θα

λειτουργήσει μέχρι τις 20 του
Απρίλη, ομαδική έκθεση που
οργανώνει συντεχνία
χειροτεχνών.
• Έ να ακόμα βοήθημα με
τίτλο «Ελλάδα-Ιστορία και
Πολιτισμός» είδε το φως με τον
πρώτο τόμο-του. Την έκδοση
(ακολουθούν άλλοι 8 τόμοι)
επιμελήθηκε ο εκδοτικός οίκος
«Μ άλλιαρης». Ο α' τόμος
ασχολείται με τον ελληνικό
χώρο και περιλαμβάνει μελέτες
για τη μορφολογία του χώρου,
την πανίδα, τη χλωρίδα — όλο
δηλαδή το πλαίσιο όπου βίωσε
το ελληνικό έθνος. Η έκδοση
έχει συντάκτες πολλούς
ειδικούς επιστήμονες και
καθηγητές που η πλειοψηφίατους έρχεται από το
Πανεπιστήμιο Θ εσσαλονίκης.
• Με θέμα «Κεφαλονιά-χώρος
και άνθρωποι» ο Εξωραϊστικός
Ομιλος Σάμης προκηρύσσει
διαγωνισμό φωτογραφίας.
μας έδωσε μια ζωντανή εικόνα του
Βρετανικού Εργατικού Κινήματος,
όπως διαγραφόταν από τις στήλες
του θεωρητικού περιοδικού «La
bour Monthly». Ο σκηνοθέτης της
ταινίας που ήταν παρών μίλησε για
την ταινία και για το Βρετανικό Ερ
γατικό Κίνημα.
Οι προβολές αυτές πραγματο
ποιήθηκαν επίσης στην Ξάνθη με
τη συνεργασία της Κινηματογραφι
κής Λέσχης =άνθης.

Οι όροι του διαγωνισμού
είναι:
Συμμετοχή με I έως 5
φωτογραφίες, έγχρω μες ή
μονόχρω μες, σε διαστάσεις 20
χ 20 ή 20 X 25.
Στο πίσω μέρος κάθε
φωτογραφίας θα αναγράφεται:
ονοματεπώ νυμο και διεύθυνση
του φωτογράφου και το μέρος
όπου τραβήχτηκε η
φωτογραφία.
Οι φωτογραφίες πρέπει να
σταλούν μέχρι τις 31 Μαΐου
1982 σ τον Εξωραϊστικό Όμιλο
Σάμης, Σάμη, Κεφαλονιά.
Θα απονεμηθούν χρηματικά
βραβεία και έπαινοι. Τα
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν
τον Ιούνιο 1982.
• Ιδρύθηκε στην Αθήνα ένας
καινούριος σύλλογος για
ακροατές σταθμών βραχέων
κυμάτων (DX-ERS), με την
ονομασία H ellas Radio Club,
με βασικούς σκοπούς:
διάδοση του χόμπυ στην
Ελλάδα,
υποβοήθηση των
προχωρημένων για υψηλότερες
επιδόσεις και
η εκμάθηση στους αρχάριους
των απαραίτητων γνώσεων.
Ή δη κυκλοφόρησε και το
πρώτο τεύχος του περιοδικού
του συλλόγου, η «ΕΠΑΦΗ»,
που εκδίδεται κάθε 45 μέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν
να επικοινωνούν με το σύλλογο
στη διεύθυνση: H ellas Radio
Club, C/O Χ ρήστος Λουλάς,
Τ.Θ. 21, Αργυρούπολη, Αθήνα,
ή στο τηλέφωνο 32.10.819.
• Ως τις 10 του Απρίλη είναι
ανοιχτή η έκθεση του Βαγγέλη

Δημητρέα με σχέδια, λάδια και
κατασκευές στην Ομάδα
Τ έχνης 4 + , στην οδό Αγ.
Μελετίου αρ. 60.
• Μ ονόγραμμα είναι ο τίτλος
της τηλεοπτικής εκπομπής που
παρουσιάσθηκε πρόσφατα από
την ΥΕΝΕΔ. Είδαμε ήδη τον
μητροπολίτη Κισσάμου-Σελίνου
Κρήτης Ειρηναίο, τη Μαρία
Ιορδανίδου, τον Ηλία Ηλιού και
τον Π αύλο Π αλαιολόγο να
αυτοβιογαφούνται. Μία
ενδιαφέρουσα σειρά που
προσφέρει ενα πολύτιμο υλικό
για τις προσωπικότητες που
έχουν διαδραματίσει ένα ρόλο
καίριο στην εποχή-μας.
Θα ακολουθήσουν, κάθε Τρίτη
στις 8 μ.μ. από την ΥΕΝΕΔ, οι
αυτοβιογραφικές παρουσιάσεις
των: Βάλια Σεμερτζίδη, Σίμωνα
Καρά, Κίτσου Μακρή και
Μ ανόλη Χατζιδάκη.

BlttAlO-HftlfïKH
Ο Μάριος Νικολινάκος
γράφει για το βιβλίο της
Βάσως Παπανδρέου:
«Πολυεθνικές επιχειρήσεις
και αναπτυσσόμενες χώρες.
Η περίπτωση της Ελλάδας».
Εκδόσεις: Gutenberg,
Αθήνα 1981
Ιο β ιβ λίο τη ς Β α σ ω ς Π απαν
δρέου έρχεται να προστεθεί σε
μια σειρά μελετών πάνω στο ρό

λο και στη θέση του ξένου κεφα
λαίου στη χώρα-μας. Πρόκειται
για μια ολοκληρωμένη και υπο
δειγματική μελέτη ω ς π ρος τη βι
βλιογραφική πληρότητα, τη με
θοδολογική σαφήνεια, την α πλό
τητα και π λασ τικότη τα της
γλώσσας και το χειρισμό ενός
πολυσυζητημένου θέματος. Επει
δή στα ελληνικά σπανίζουν μο
νογραφίες ως προς τη γενική
προβληματική των πολυεθνικών,
θα ήθελα να συστήσω στον ανα
γνώστη το πρώτο μέρος της με
λέτης αυτής που αναλύει τη γενι
κότερη θεματολογία των πολυε
θνικών σε σχέση με τις αναπτυσ
σόμενες χώρες. Πρόκειται για
μια πλήρη και σύντομη περιγρα
φική δουλειά που εισάγει με επι
δέξιο τρόπο τον αναγνώστη που
δεν γνωρίζει το θέμα στις γενικές-του διαστάσεις.
Το δεύτερο μέρος, στο οποίο
αναλύεται η ελληνική περίπτω
ση, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
μας. Εδώ εμφανίζονται στο ελλη
νικό κο ινό , για πρώτη φορά από
όσο ξέρω, ορισμένες σωστές α
πόψεις που ξεκαθαρίζουν το θέ
μα.- V .
Ανα φ έρομα ι π .χ. στην ενσω
μάτωση μ ια ς οικονομίας στο διεI θνή κ α τ α μ ε ρ ισ μ ό εργασίας που
πραγματοποιούν ο ι πολυεθνικές
όχι μέσω τη ς αγοράς, αλλά μέσω
της «ε σ ω τ ε ρ ίκ ε υ σ η ς των αγορών
μέσα στα πλαίσια της ίδιας της
πολυεθνικής επιχείρησης» (σελ.

286).
Αναφέρομαι ακόμη στην υπο
γράμμιση της αδυναμίας της ελ
ληνικής οικονομίας «να προωθή
σει μια δυναμική πολιτική ανά
πτυξης της ικανότητας για τε
χνολογία και έρευνα» (σελ. 294)
σαν ενός βασικού στοιχείου της
εξάρτησής-τηξ από το εξωτερι
κό.
Θα ήθελα να τονίσω επίσης μια
σωστή τοποθέτηση ω ς π ρος τη

φύση των πολυεθνικών. Πολύ
σωστά η συγγραφέας τονίζει πως
οι διαδικασίες διεθνοποίησης της
ελληνικής οικονομίας δεν είναι
αποτέλεσμα μιας «συνω μοσίας»
των πολυεθνικών, αλλά αποτέλε
σμα της λογικής, του τρόπου
λειτουργίας-τους και της δομής
του διεθνούς καπιταλιστικού συ
στήματος (σελ. 295).
Υπάρχει βέβαια και στην Πα
πανδρέου η ίδια αντίφαση που
χαρακτηρίζει όλους όσους α σ χο 
λούνται με τα θέματα αυτά σε
διεθνές επίπεδο. Είναι μια αντί
φαση γενική που πηγάζει από τον
τρόπο θεώρησης των προβλημά
των και από τη στόχευση μιας
«αυτοκεντρω μένης» ανάπτυξης.
Στο θέμα αυτό αναφέρομαι διεξο
δικά σε μια μελέτη που περιέχεται σ ’ ένα συλλογικό τόμο που
εκ δίδεται σύντομα με τίτλο «Οι
πολυεθνικές στην Ε λλάδα». Εδώ
θα ήθελα να παρατηρήσω μόνο
τα εξής: Πρώτον, θεωρούμε τις
πολυεθνικές PER SE, σαν να εί
ναι κάτι το αυτόνομο, κι όχι σαν
αποτέλεσμ α των διαδικασιώ ν
και των εξελίξεω ν που έχουν λά
βει μέχρι τώρα χώρα σε διεθνές ε
πίπεδο. Οι πολυεθνικές όμω ς που
έχουν ένα μέγεθος μεγαλύτερο α
πό πολλές χώ ρες (σελ. 27-28), α
ποτελούν μορφές οργάνω σης της
καπιταλιστικής επιχείρησης, και
το μέγεθός-τους είναι αποτέλε
σμα ιστορικών εξελίξεων, είναι
συνάρτηση της συγκέντρωσης
του κεφαλαίου, της ανάπτυξης
της τεχνολογίας και του μεγέ
θους των αγορών. Οι πολυεθνι
κές δεν αποτελούν ένα «κατα
σκεύασμα» που το έφτιαξαν κά
ποιοι για να απομυζήσουν τους
λαούς! Είναι αποτέλεσμα των ε
ξελίξεων μέσα στη λογική του
καπιταλιστικού συστήματος, εί
ναι η οργανωτική έκφραση της α
νάπτυξης των παραγωγικών δυ
νάμεων.
Δεύτερον, η διεθνοποίηση της
παραγωγής είναι συνάρτηση και
αποτέλεσμα των πάρα πάνω εξε
λίξεων. Τ όσο ο Λένιν, όσο και η
Ρόζα Λ ούξεμπουργκ, κι αυτός ο
Χίλφερντιγκ είχαν αναλύσει τις
εξελίξεις αυτές. Το κεφάλαιο εί
ναι από τη φύση-του διεθνιστικό.
Α ν έτσι η διεθνοποίηση αποτελεί
αντικειμενική εξέλιξη της ανά
πτυξης των παραγωγικών δυνά
μεων, το αίτημα ή η ιδέα μιας

«αυτοκεντρω μένης» ανάπτυξης
είναι κιόλας αναχρονιστικά. Η ι
δέα μιας «αυτοστηριζόμενης και
αυτοκαθοδηγούμενης βιομηχανι
κής δυνατότητας» (σελ. 287) α
νήκει στα μοντέλα οικονομιών
που υπήρξαν μέχρι το 1960. Τα
πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά
έκτοτε.
Οι πολυεθνικές έτσι δεν θέτουν
προβλήματα αφ’ εαυτού-τους,
αλλά μόνο σε σχέση με την ανά
πτυξη των παραγωγικών δυνάμε
ων και της αντίφασης ανάμεσα
στη διεθνοποίηση της παραγω
γής από το ένα μέρος και στο ε
θνικό κράτος και τις εθνικές ερ
γατικές τάξεις από το άλλο.
Αυτές οι παρατηρήσεις δεν
μπορούν να αναλυθούν πιο πέρα,
εδώ. Ή θελα μόνο να επισημάνω
ένα αδιέξοδο στο οποίον έχει
φθάσει η μαρξιστική οικονομική
σκέψη με το σ τόχο της στρατηγι
κής για μιαν αυτόνομη ανάπτυ
ξη. Αυτό το αδιέξοδο είναι γενι
κό, δεν αποτελεί ιδιαίτερο ελάτ
τωμα της Παπανδρέου. Εκείνο
που θέλω να τονίσω είναι, πως ο
στόχος της κοινωνικής απελευ
θέρωσης και της ανεξαρτησίας
δεν μπορεί να ταυτίζεται πια με
την κατηγορία της «αυτόνομης»
ανάπτυξης, η οποία στις μέρεςμας έγινε αδύνατη και πως είναι
ανάγκη να ανακαλύψουμε νέους
«διεθνιστικούς» τρόπους πολιτι
κής δράσης μέσα σε ένα περι
βάλλον διεθνοποιημένης παρα
γωγής, που προσδιορίζεται από
την υπερανάπτυξη της τεχνολο
γίας.
Η συγγραφέας, φτάνει λίγο ή
πολύ, στα ίδια συμπεράσματα
που έχουν φτάσει και άλλοι μελε
τητές ως προς το ρόλο του ξένου
κεφαλαίου στη χώρα-μας (πρβλ.
σελ. 181). Βρίσκω ιδιαίτερα εν
διαφέροντα τα στοιχεία που δί
νονται ω ς προς το μέγεθος των
πολυεθνικών στην Ελλάδα (σελ.
194-5), το βαθμό συγκέντρωσης
(σελ. 204-5), τον έλεγχο της πα
ραγωγής (σελ. 207 επ.), την αποδοτικότητα (σελ. 218-9), την πα
ραγωγικότητα (σελ. 223-4) τη
συμμετοχή-τους στις εισαγωγές
(σελ. 260 επ.) και τις εξαγωγές
(σελ. 265). Ό π οιος δεν θέλει να
διαβάσει όλο το βιβλίο, μπορεί
να βρει αριστοτεχνικά συμπυ
κνωμένα τα συμπεράσματα και
τις διαπιστώσεις στο τελευταίο
κεφάλαιο (σελ. 279 επ.).
Τέλος, μια γενική παρατήρη
ση. Κάποια σχετική αντίφαση
πρέπει να υπάρχει στις τελευ
ταίες παρατηρήσεις που κάνει η
Βάσω Π απανδρέου στο βιβλισ

τής. Από το ένα μέρος διαπιστώ
νεται ότι οι ντόπιες επιχειρήσεις,
επειδή δεν υπάρχει ελληνική τε
χνολογία, εισάγουν τον κεφαλαιουχικό-τους εξοπλισμό (σελ. 282,
294). Από το άλλο ότι οι πολυε
θνικ ές εγκ α τα σ τά θ η κ α ν στο
πλαίσιο της πολιτικής υποκατά
στασης των εισαγωγών και εισήγαγαν κεφαλαιουχικά αγαθά και
ενδιάμεσα (σελ. 291). Το συμπέ
ρασμα είναι ότι αυτό ενίσχυσε τη
«στρεβλή» ανάπτυξη. Στρεβλή
ως προς τί; με ποιό κριτήριο; Αν
είναι «στρεβλή» με κριτήριο την
ισότητα στη διανομή του εισοδή
ματος ή την ισόρροπη ανάπτυξη
κλάδων, τότε μιλάμε για κάτι έ
ξω από τη δοσμένη ιστορική δια
δικασία. Εξάλλου γιατί θα ήταν
παράλογη ή «κακή» η εισαγωγή
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού από
τις πολυεθνικές κι όχι από τις
ντόπιες επιχειρήσεις, αφού οι τε
λευταίες δεν είχαν καμιά άλλη
δυνατότητα;
Ό π ω ς πολύ σωστά σημειώνει
πιο κάτω η συγγραφέας (σελ.
295) οι πολυεθνικές δεν έκαναν
«συνωμοσία» για τις εξελίξεις
που παρατηρούνται στην Ελλά
δα. Ό ,τι έγινε είναι συνάρτηση
των οικονομικών συμφερόντων
των τάξεων που είχαν την εξου
σία μέχρι τώρα. Δεν καταλαβαί
νω έτσι γιατί αυτές οι τάξεις εί
χαν «υποχρέωση» «να προωθή
σουν την εκβιομηχάνιση της χώρας-μας σε στέρεες οικονομικές
και κοινωνικές βάσεις» (σελ.
295). Αυτές οι τάξεις επιδίωξαν
να πραγματώσουν τα συμφέροντά-τους στο πλαίσιο της λογι
κής του καπιταλιστικού συστή
ματος. Δεν μπορούμε να τους ζη
τάμε να έχουν δράσει αντίθετα
προς τα συμφέροντά-τους. Αυτό
θα σήμαινε πως ζητάμε οι κοινω
νικές τάξεις να συμπεριφέρονται
με κριτήρια διαφορετικά από αυ
τά που πραγματικά προσδιορί
ζουν τις αποφάσεις-τους, οπότε
δεν μιλάμε για τις ιστορικά υπάρχουσες τάξεις, αλλά για αφηρημένα κ α τα σ κ ευ ά σ μ α τα που
δρουν άχρονα. Το «στρεβλή» και
«υποχρέωση» είναι ηθικοί προσ
διορισμοί, δεν βγαίνουν από την
πολιτική οικονομία.
Το βιβλίο της Παπανδρέου μου
ενίσχυσε τον προβληματισμόμου. Και το βρίσκω αυτό ένα με
γάλο προτέρημά-του. Γιατί εκ
φράζει ορισμένες απόψεις που α
φήνουν περιθώρια για πάρα πέρα
σκέψη, επειδή δεν είναι δογματι
κό.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Ο 15ος τόμος του «ΑΝΤΙ»
β' εξάμηνο 1981 (τχ. 181 - 195)

Το «ΑΝΤΙ» σε τό μ ο υς —

ένα πολύτιμο απόκτημα
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Τρεις όροι αναζητούν περιεχόμενο
Το κείμενο που ακολουθεί
προοριζόταν για εισήγηση
στο «Συνέδριο πάνω στον
Ελληνικό Π ολιτισμό» που έ
γινε το Σεπτέμβρη 1979 στη
Λευκωσία. Στο Συνέδριο δεν
μπόρεσα να μετάσχω από α-

του Αλέξανδρου Γ. Ξύδη
τύχημα. Ίσ ω ς το κείμενο να
διατηρεί και σήμερα την επικαιρότητά-του, και ν'α ποτελέσει έναυσμα για τη γόνιμη
συζήτηση στην οποία από
βλεπε και τότε.

ρος «Ελληνισμός» τη σημασία
που του δίνουμε σήμερα. Ως τότε
κρατάει τη σημασία που του έδι
ναν οι 70 μεταφραστές της Πα
λιάς Διαθήκης, από το ρήμα: ελ
ληνίζω, της μίμησης των τρόπων
των Ελλήνων. Με τη σημασία αυ
τή τον συναντούμε και στον Αθήναιο (200 μ.Χ .) για τη «βέβηλη»
μή - χριστιανική παιδεία, και
στον Ιουλιανό (363 μ.Χ .) για τη
«θύραθεν παιδεία» των εθνικών ή
ειδωλολατρών. Τον 6ο αι. ο Ιου
στινιάνειος Κώδικας μιλάει για
«την του Ελληνισμού δυσσέβεια». Το «ελληνίζειν», οι ελληνι
κοί τρόποι είναι αντίθετοι προς
τους χριστιανικούς. Με τους αιώ
νες επήλθε, κυρίως στην παίδευ
ση και στην τέχνη, η φυσιολογι
κή μίξη των δύο στοιχείων που έ
δωσε τη μεγάλη άνθηση της Α να
γέννησης. Χρειάστηκε να φθάσουμε στον 20ό αιώνα για να
σκαρφιστούν στοχαστές της νεό
τερης Ελλάδας το νόθο πάντρε
μα του ελληνοχριστιανισμού.
Τις τελευταίες λοιπόν δεκαε
τίες του 19ου αι. βρίσκουμε τη λέ
ξη ί«ελληνισμός» ν ’ αποχτά και
νούρια σημασία. Να έχει ξεχαστεί ολότελα η αρχική και να κα
λύπτει τώρα σ ’ όλη-της την εννοιολογική έχταση τη γεωγραφι
κή, την παιδευσιακή, την ιστορι
κή σημασία που το Λεξικό ΕλευΕλληνισμός:
θερουδάκη (1927) περιγράφει, με
Αναδιφώντας τα λεξικά βρί- ' κάποιαν ορολογική ευρύτητα « ...
το έθνος των Ελλήνω ν... αυτό το
σκω πως μόνο προς τα τέλη του
ελληνικόν
το γ ένο ς...» . Δηλαδή
19ου αι. αρχίζει να αποκτά ο ό-

Θέλω να σας προτείνω, στο λί
γο χρόνο που διαθέτω, να ξαναδούμε μαζί μερικές έννοιες τόσο
απλές, τόσο κοινότοπες, τόσο
αυτονόητες, όπως μας φαίνο
νται, που τις χρησιμοποιούμε συ
νέχεια και δεν τις σκεφτόμαστε
ποτέ.
Ελληνες και Κύπριοι χρειαζό
μαστε σ ’ αυτές τις κρίσιμες για
την επιβίωσή-μας στιγμές να ξανασκεφθούμε ψύχραιμα τις έν
νοιες αυτές — και μερικές άλλες
που ξεπερνούν το σημερινό θέμα
— που τις προφέρουμε και τις
διαβάζουμε πολλές φορές την η
μέρα μηχανικά δίχως ούτε στιγ
μή να σκεφτούμε τί σημαίνουν
πραγματικά και σήμερα. Νομίζω
πως η πονεμένη τούτη γωνιά του
Ελληνισμού είναι το καταλληλό
τερο σημείο για να προβούμε σ ’
αυτή τη σύντομη άσκηση αυτο
γνωσίας.
Οι έννοιες αυτές, και οι όροι
που τις εκφράζουν, έχουν αποχτήσει μια δικιά-τους δυναμική,
γίνανε καθοριστικοί καταστάσε
ων και εξελίξεων, παρακινούν ή
προκαλούν σαν κόκκινα πανιά
μάζες ολόκληρες, ενώ μου φαί
νονται ολότελα κενές σε περιεχό
μενο.
Οι όροι είναι τρεις: Ελληνισμός
- Δύση - Ευρώπη.
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η εξίσωση: Ελληνισμός ίσον ελ 
ληνικό έθνος αναδύεται από την
ανερχόμενη εθνικοαστική τάξη
της Ε λλάδας, που θεωρούσε βέ
βαια τα πάντα από την αποκλει
στική σκοπιά της Αθήνας — ό 
ποιος λέει σ κ ο π ιά λέει και κ έ
ντρο, θα ξαναγυρίσω σ ’ αυτό αρ
γότερα — .
Α πό τη σκοπιά λοιπόν της Α 
θήνας ο όρος Ε λληνισμός αγκά
λιαζε όλους τους αλύτρωτους ελ 
ληνικούς πληθυσμούς, από την
Κύπρο ώς τη Χειμάρα, καθώς
και τις πιο μακρινές και παλιότερες ελληνικές παροικίες της Κρι
μαίας, της Αιγύπτου, της Π αλαι
στίνης και της Συρίας, δίχως να
λησμονούμε τους συμπαγείς ελ
ληνικούς πυρήνες στα παράλια
της Ιωνίας και της Μαύρης Θά
λασσας. Α υτός ήταν ο Ε λ λ η ν ι
σ μ ό ς στα μάτια του Αθηναίου α
στού του 1890, εννιά χρόνια μετά
την προσάρτηση των πλησιέστερων ελληνικών επαρχιώ ν της
Θ εσσαλίας και της Α ρτας, 27
χρόνια μετά την επιστροφή της
Εφτανήσου — εφτά μόλις χρόνια
πριν την πρώτη καταστροφική
περιπέτεια στην οποία οδήγησε ο
άκρατος εθνικισμός όταν χρησι
μοποιήθηκε για εσωτερικούς πο
λιτικούς λόγους, τον πόλεμο του
97.
Ο Ε λληνισμός καλύπτει τότε
μια γεωγραφική έχταση όχι πολύ
συγκεκριμένη, πάντω ς όμω ς ευ
ρύτατη, τις περιοχές όπου υπάρ
χουν Έ λλη νες έξω α πό τα βόρεια
και τ* ανατολικά σύνορα του μι
κρού ελλαδικού κράτους. Καλύ
πτει επίσης μια παιδευσιακή έ
χταση πολύ μεγάλη, το σύνολο
γ λ ώ σ σ α ς , π α ρ ά δ ο σ η ς , θρη
σκείας που διαμορφώθηκε ουσια
στικά στους βυζαντινούς αιώνες
και ριζώνει μέσα στην αχλύ των
αιώνων της σκλαβιάς για να το
διαφυλάξουν, να το μοιραστούν
και να το μεταδώσουν σ α ν αντίδωρο όσοι ελληνικοί πυρήνες και
όσες παροικίες νεότευκτες (από
το 17ο αι.) ονειρεύονται την απε
λευθέρωση και μια πολιτική ενο
ποίηση αυτού του πολύ δεμένου
κοινωνικοπαιδευσιακά αλλά τό
σο σκορπισμένου συνόλου. Οι
πιο νοσταλγοί ήθελαν μάλιστα
την ανασύσταση της ίδιας της
βυζαντινής αυτοκ ρατορίας με
πρωτεύουσα την Πόλη στην ο
ποία θα μετείχαν όλοι οι Έ λλη
νες και μόνοι οι Έ λληνες. Γιατί η
σκλαβιά είχε κάνει τους Έ λλη
νες μισαλλόδοξους - πολύ κλει
σμένους στον ελλαδικό εαυτότους. Π ολλοί αιώνες χωρίζουν α
λήθεια τον Ισοκράτη του «Έ λλη 
νες εισίν οι της ημετέρας παιδεύσεως μετέχοντες» από το Ρήγα
Φεραίο της «Χ άρτας», το φωτι
σμένο εκείνο Θ εσσαλό που ορα
ματίζονταν πρώ τος και κήρυχνε
τη συνεργασία όλω ν των λαών
της Βαλκανικής.
Μέσα στις πρώτες δεκαετίες
του 20ου αι. το όνειρο της ενοποί
ησης του Ελληνισμού έκανε γιγάντια βήματα προς την υλοποίησή-του. Η ελεύθερη Ελλάδα

ενσω μάτω νε μέσα στα σύνοράτης το 1912-13 την Ήπειρο, τη
Μ ακεδονία, τη Δυτική Θράκη,
τα νησιά του Αιγαίου σχεδόν ό
λα , την Κρήτη' το 1918-20 την
Αν. Θράκη, το βιλαέτι της Σμύρ
νης - και ο ελληνικός στόλος
ναυλοχούσε μπρος στην Αγιό Σό
φιά. Η επέχταση του ελεύθερου
κράτους και η προσέγγισή-τουσε
ορισμένα σημεία προς τα σύνορα
του Ελληνισμού έδινε ακόμα με
γαλύτερη σημασία στην Αθήνα
Ομως παράλληλα είχε αρχίσει
και η αντίστροφη διαδικασία
μιας βίαιης συρρίκνωσης του Ελ
ληνισμού με τον αφανισμό καιτο
ξερίζωμα ελληνικών πληθυσμών,
αρχίζοντας (1906) από τις παροι
κίες της Βουλγαρίας, έπειτα της
Β. Ηπείρου, και συνεχίζοντας
(1915) με τις πιο απόμακρες, όχι
όμω ς λιγότερο ανθηρές, στην α
νατολική Μικρά Ασία. Οι Τούρ
κοι δεν περίμεναν το 1922 για να
ασκήσουν τις γενοκτονικές-τους
ορέξεις στους Έλληνες, στους
Αρμένιους, στους Κούρδους.
Η διαδικασία του αγκαλιά
σματος από την Ελλάδα όλου
του Ελληνισμού ανακόπηκε στις
όχθες του Σαγκάριου τον Αύγου
στο 1922. Ραγδαία ακολούθησε η
εξάλειψη των ελληνικών πληθυ
σμώ ν της Μ ικράς Ασίας και του
Π όντου, και η καταφυγή όσων
διασώθηκαν στην ελεύθερη αλλά
εξουθενωμένη Ελλάδα.
Ο Ελληνισμός του 1922 λιγό
στεψε τραγικά σε πληθυσμό,
στένεψε φοβερά σε έχταση. Το
ελλαδικό κράτος ξαναβρήκε πε
ρίπου τα όρια του 1918, χάνοντας
Αν. Θράκη, Ίμβρο και Τένεδο, ε
νώ σε πληθυσμό είχε αυξήσει
σχεδόν 50%, κι έτσι μπόρεσε να
ενισχύσει τη δημογραφική-του ο
μοιογένεια. Η Β. Ήπειρος, τα
Δ ω δεκάνησα, η Κύπρος έμεναν
πάντα έξω από την ελεύθερη επι
κράτεια, καθώς κ’ οι πολυπλη
θείς παροικίες της Μ. Ανατολής.
ΓΓ αυτές όμω ς όχι πια θέμα
ενσ ω μ ά τω σ ή ς-τους δεν θέτονταν, αλλά επιβίωσής-τους καλάκαλά μέσα στον εθνικισμό των
αραβικών λαών που φούντωνε.
Μετά από το 1922 η έννοια Ελ
ληνισμός άρχισε και ψευτίζονταν
από τον ελλαδικό αθηνο-κεντρισμό. Έ παιρνε τώρα μια αρρωστημένη κάπως σημασία αφού η
Ε λλάδα είχε καταντήσει τόσο α
νίσχυρη μέσα στους συσχετι
σμούς των δυνάμεων, που δεν
μπορούσε να διανοηθεί την απε
λευθέρωση, με δικές-της δυνά
μεις ούτε της Β. Ηπείρου, ούτε
της Δω δεκανήσου ούτε της Κύ
πρου. Κι όμως τα άρχοντα αστι
κά συντηρητικά στρώματα της
κοινωνίας το διανοούνταν, όπως
είδαμε με την εισβολή Παγκάλου
στη Βουλγαρία το 1926, με τη
στάση στη Λευκωσία που υποκί
νησαν από την Αθήνα το 1931,
που ζήμιωσε σημαντικά τον μα
κροπρόθεσμο απελευθερωτικό α
γώνα των Κυπρίων. Την αδυνα
μία του Ελλαδικού κράτους να
πραγματώσει την ενότητα του

*U
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^ Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ μέσα στα σύνορά\ τ ο υ π οτέ δεν τη νιώσαμε πιο ανά
ξιο γλυφή παρά στο τέλος του 2ου
ίο Π α γ κ . Πολέμου όπου παρά τον
^ η ρ ω ισ μ ό των Ελλήνων ενάντια
^ΐι,στους Ιταλούς, που επελευθέρωιο; σε για μια σύντομη άνοιξη (για
ΐηvj δεύτερη φορά από το 1912) τη Β.
^ Ή π ε ιρ ο , η ελληνική αυτή περιοι^,χή κατακυρώθηκε οριστικά με
;^,τις συνθήκες ειρήνης (1946) σε
.ai,, ά λλη χώρα. Τότε, στις διαπραγ^ ματεύσεις του Παρισιού, κινδύνε3Ci._ ψαν ακόμα και τα Δω δεκάνησα
' ' να μή στεγαστούν όλα μέσα στα
ν σύνορα της νικήτριας Ε λλάδας α ποδόθηκα ν τελικά παρά τις ανί(, τιρρήσεις ορισμένων μεγάλων.
' Π ερ ιττεύει βέβαια να μιλήσω για
την Κύπρο, που η μοίρα-της από
το 1946 είναι γνωστή, όχι όμως
’ πλέρια συνειδητοποιημένη ακό
μα σε όλες τις προεχτάσεις-της.
Y '·
Ω σ τ ό σ ο η Αθήνα έβλεπε όλο
’ και περισσότερο τον εαυτό-της
σαν κέντρο όχι μόνο της Ελλά
δας — παμφάγο μάλιστα και κατα β ρ ο χ θ ισ τ ικ ό της υπόλοιπης
: χώρας — αλλά και ολόκληρου
r του ε ν α π ο μ έ ν ο ν τ ο ς Ελληνισμού.
■ Από το 1950, μετά τον εμφύλιο
πόλεμο, η τοποθέτηση της Ε λλάte δας προς την Κύπρο, που είχε
μείνει ο κυριότερος πυρήνας Ελ
η: ληνισμού έξω από την ελλαδική

■ επικράτεια, αλλοιω νόταν σταθε- ρά, στο μέτρο που μεταβάλλον
ταν η ελληνική εξωτερική πολιτι;θ; κή. Αντί την ολοκλήρωση του
ίϊ Ε λλη ν ισ μ ο ύ με το αγκάλιασμα
;ι ; μέσα στα σύνορα του ελεύθερου
κράτους όσων γίνονται περισσό■ν τερών ελληνικών πληθυσμών, έaiv θετε σ τ ό χ ο τη διατήρηση και την
c, κατοχύρω ση των συνόρων που
- είχαν ώς τότε καταχτηθεί. Τούτα
ήταν βολικό να εκλαμβάνονται
I j και σαν σύνορα του Ελληνισμού.
, Η Μ εγά λη Ιδέα για την άρχουσα
,. τάξη είχε πραγματοποιηθεί με τη
1 μικρή Ελλάδα. Μ’ αυτό το πλάL· σμα μετατρεπόταν και η πρωτεύ, ουσα της Ελλάδας σε κέντρο του
D· Ε λλη ν ισ μ ο ύ , σε «εθνικό κέντρο».
■ Ε ξά λλο υ έτσι που είχε συρρικνωθεί ο έξω από τα σύνορα Ελληνι" σμός, η μόνη σημαντική περιοχή
» „ που έβ λεπ ε η Αθήνα στην περκρέ·” "ρεια του κέντρου που αποτελούίί σε, προς την οποία μπορούσε να
i' εκπέμπει τις δραστηριότητές-της
[ ΐ- έμενε η Κύπρος. Οι Έ λληνες της
Π όλη ς, της Ιμβρου, της Τενέ;ο: δου, ας ήταν και κατοχυρωμένοι
] ί από τη Λωζάνη, ήταν δυσάρε
στες περιπτώσεις που δεν έπρεπε
& να ανακινούνται. Η Β. Ή πειρος
i είχε από καιρό εγκαταληφθεί, τεΒ: λικά μάλιστα από τους εθνικόφρονες ελληνοχρηστιανούς δικτάτορες.

Η Κύπρος εδοκίμασε πικρά,
!
t
;

στις σάρκες-της και δοκιμάζει ακόμα, τις συνέπειες της δραστηριότητας εκείνης. Το Ιουλιανό
π ρ α ξικό π η μ α της επισφράγισε τη
χρεοκοπία της θεωρίας του «εθνικού κέντρου». Έ δειξε επίσης,

'
^ πως ο όρος Ελληνισμός είχε κε
νωθεί από κάθε θετική σημασία.
; Ο σ ο και να είναι ντυμένος πά-

IH
*

ντα τους παλιούς-του λαμπερούς
συνειρμούς, έχει καταντήσει έ
να ς όρος δίχως καμιά δυναμική,
με μόνη σημασία την ιστορική,
στερούμενος κάθε δυνατότητας
επηρεασμού και παρακίνησης
των σημερινώνΈ λλήνω ν.
Α ν είναι να οριοθετήσουμε το
καινούριο περιεχόμενό-του θα
χρειαστεί να θυμηθούμε: πώς από
τους πιο αρχαίους χρόνους —
που δεν υπήρχε ο όρος — και
στους αιώνες της μεγαλύτερης α
κμής οι Έ λλη νες ποτέ δεν ελέγ
χθηκαν από ένα κέντρο, πως η
κυριότερη προσπάθεια των Αθη
ναίων να κάνουν την πόλη-τους
ένα τέτοιο κέντρο βούλιαξε με τη
συντριβή του Νικία στη Σικελία
(412 π.Χ .)' πως η αυτοκρατορία
του Μ εγαλέξανδρου δε διοικήθηκε ποτέ από ένα κέντρο, αλλά α
πό βραχύβιες αλληλοδιάδοχες
πρωτεύουσες όπου τύχαινε να
κατασκηνώ νει ο καταχτητής'
πως οι Έ λληνες διάδοχοι του
Μ εγαλέξανδρου δημιούργησαν
κράτη χωριστά με χωριστά κέ
ντρα - πρωτεύουσες, αντιμαχόμενες η μια την άλλη. Στα χρόνια-τους γεννήθηκε και ο όρος
Ελληνισμός με την ολόπρωτη έννοιά-του: μίμηση των τρόπων
των Ελλήνων, που δεν είχε καμιά
σχέση με την πολιτική. Να θυμη
θούμε ακόμα πως το Βυζάντιο εί
χε βέβαια ένα πολιτικό κέντρο,
αλλά πως η Κ ω ν/πολη ήταν το
κέντρο μιας ευρύτατης αυτοκρατορικής περιοχής με πολυποίκι
λους πληθυσμούς, που μέλη-τους
κάθησαν και στο θρόνο, που λέ
γονταν ρωμαίοι ή Έ λληνες μάλ
λον με την έννοια του Ισοκράτη
παρά από την καταγωγή-τους —
Αρμένιοι, Σλάβοι, Αραβες: πως
η Ελλάδα στους 11 αιώνες της
αυτοκρατορίας ήταν μια άσημη
απόμερη επαρχία, ένα μικρό «θέ
μα» που πήρε κάποια μεγαλύτε
ρη σημασία μόνο όταν η αυτο
κρατορία διαλύονταν, και οι τε
λευταίοι αυτοκράτορες κρατού
σαν την Π ελοπόννησο και τη
Ρούμελη σαν ορμητήριό-τους
προς την Πόλη.
Αλήθεια η ιστορία των Ελλή
νων δεν είναι υπόδειγμα εθνικής
ενότητας, ούτε αναζήτησης μιας
κεντρικής αποτελεσματικής δι
οίκησης. Η δύναμή-τους ήταν,
μάλλον, στον πολυκεντρισμό και
στην πολλαπλότητα των μορφών
ζωής και διακυβέρνησης που εί
χα ν αναπτύξει, ίσως κάτω από
την πίεση των συνθηκών όπου ζήσανε. Η παίδευση κι οι τέχνες άν
θισαν μέσα στον πολυκεντρισμό
αυτόν. Α κόμα κι οι δυο γενιές
του εξω ελληνισμού, οι γεννημέ
νες από το 1860 και που έζησαν
ώς το 1922 έξω από την Ελλάδα
δεν είχαν ως μόνο κέντρο-τους
την Αθήνα. Ή τα ν ζωντανά κέν
τρα η Θ εσσαλονίκη, η Σμύρνη, η
Πόλη, η Αλεξάνδρεια, η Τεργέ
στη.
Μόνη δυνατότητα να επιζήσει
ο Ελληνισμός, σαν ευρύτερη δυ
ναμική έκφραση μιας ζωντανής
παίδευσης, και ενός ρωμαλέου

κοινωνικού - πολιτικού παράγο
ντα στην Ευρώπη και στη Μ εσό
γειο είναι να δεχθούμε όλοι ότι τα
δυο απομένοντα κέντρα-του, η
Κύπρος και η Ε λλάδα σαν κρίκοι
γερά ενωμένοι, αλλά κρίκοι ο
καθένας-τους πολιτικά ανεξάρ
τητος και διατηρώντας την παιδευσιακή - κοινωνική ιδιοσυστα
σία, θα μπορέσουν να κρατήσουν
ενεργή την αλυσίδα του Ελληνιμού όσο και νά ’χει κοντύνει.
Τα δείγματα πολιτικής αφρο
σύνης που έδωσε ο συγκεντρωτι
σμός, κι ένας ανεδαφικός πια
«πανελληνισμός» στην Ελλάδα
και στην Κύπρο τα τελευταία 20
χρόνια, πιο ολέθρια γιατί προέρ
χονται από τα πιο «εθνικόφρονα» στρώματα της κοινωνίας,
μας αρκούν για να μας πείσουν,
ότι αλλού, σε διάφορες κατευθύν
σεις, και όχι στο μονόδρομο της
κρατικής, διοικητικής ενοποίησής-του έχει ακόμα δυνατότη
τες ο Ελληνισμός. Ποιές είναι αυ
τές οι κατευθύνσεις; Θα προσπα
θήσω να τις ανιχνεύσω εξετάζον
τας συνοπτικά τους επόμενους ό
ρους:
Δύση:
Α ρχικά, δηλ. γύρω από το 13ο
- 14ο αιώνα, ήταν έννοια θρη
σκευτική (σε αντιπαράθεση με το
ορθόδοξο Βυζάντιο, αργότερα α
πό το 17ο αι., ώ ς σήμερα παιδευσιακή (σε συνάρτηση του Α να
γεννησιακού με τον αρχαίο ελλη
νικό πολιτισμό), και τέλος ιστορικο-πολιτική (σε αντιπαράθεση
με την Ανατολική - Ρωμαϊκή Αυ
τοκρατορία). Καθοριστική σκο
πιά ήταν σχεδόν πάντα η ίδια η
Δύση (Ιταλία, Γαλλία, Γερμα
νία). Μετά την Αλωση όλες οι
περιοχές που κατοικούνταν από
ελληνικούς πληθυσμούς και που
είχαν καταχτηθεί από τους Τούρ
κους έγιναν για τη Δύση ακόμα
πιο «ανατολικές» και «ανατολί
τικες» (levan tin es).
Ό τ α ν με το ’21 οι Έ λληνες ανάκτησαν την ελευθερία-τους,
Δύση από τη σκοπιά-τους αποτε
λούσαν, όλες οι χώρες της Ευρώ
πης που είχαν συμπαρασταθεί φιλελληνικά στον αγώνα-τους. Αυ
τή η Δύση μετέδωσε την ιδεολο
γία, τον πολιτισμό και την παίδευσή-της στους Ελλαδίτες, πρό
θυμους ν ’ αποτινάξουν όσα θεω
ρούσαν ενθύμια της σκλαβιάς α
πό τα τζαμιά ώς τα ρούχα-τους.
Οι ελληνοράπτες αφήσαν σιγά σιγά τον τόπο ελεύθερο στους
φραγκοράπτες. Οι γνήσιες πα
τροπαράδοτες τοπικές ενδυμα
σίες απωθήθηκαν στα μακρινό
τερα χωριά, και αντικαταστάθηκαν από τις φραγκεμένες «στο
λές» του Ό θω να και της Αμα
λίας, που τις επιβάλανε πάνω α
πό αιώνα στις βασιλικές αυλές
και φρουρές, οι βασιλιάδες. Οι
τρόποι, οι μόδες, οι τεχνικές-της
έγιναν τότε το παιδευσιακό και
κοινωνικό ιδεώδες όλων των Ελ
λήνων, όπως πολιτικό ήταν η μί
μηση των θεσμών-τους. Ποιά ό
μως ήταν τότε αυτή η Δύση; Συ-
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Ιδιαίτερα μαθήματα
καθώς και σε ομάδες
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πεπειραμένο καθηγητή
Τηλ. 726.107
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νέπίπτε σ χεδόν ακριβώς με την
cvvoia της γεωγραφικής Ευρώ
πης, άρχιζε δηλ. δυτικά με τη
Γαλλία και την Α γγλία, και έφτα
νε ανατολικά ώ ς την τσαρική
Ρωσσία και την αυτοκρατορική
Αυστροουγγαρία, που ας μην το
ξεχνούμε, έλεγχε ένα σημαντικό
τμήμα των Βαλκάνιών (τη σχέση
Δύση - Ευρώπη θα τη συζητήσου
με πιο κάτω). Αυτά ίσχυαν περί
που ώς το β' Π αγκόσμιο Π όλεμο
με αυξομειώσεις επιρροής κυ
ρίως στον πολιτικό τομέα, πότε
μιας δύναμης πότε της άλλης.
Μετά τον πόλεμο η έννοια «Δ ύ
ση», πάντα από την ελλαδική
σκοπιά, κενώνεται σχεδόν ολότελα από το παιδευσιακό-της πε
ριεχόμενο και επεχτείνεται πολύ
πέρα από τη γεωγραφική Ευρώ
πη, σε μεγάλες περιοχές της ο 
ποίας έχει παύσει να εφαρμόζε
ται. Σήμερα οι έννοιες «Δύση»
ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑΝΝΗ Ρ ΙΠ Ο Υ
και «Δυτικός πολιτισμός» έχουν
ελάχιστη
σχέση με τη γεωγραφι
X Π ΖΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ Ρ ΙΠ Ο Υ
κή ή την παιδευσιακή πραγματι
κότητα όπως τις έχουμε μάθει
Ζιλ Ντελεζ
Μ Κθ\ Κ Μ Ν Μ Μ Ι
στα σχολεία. Έ χουν γίνει καθα
Φ ελιξ Γκουατταρι
ρά γεωπολιτικές έννοιες και για
πολύ κόσμο ταυτίζονται με μια ο
μάδα χωρών που τα κυριότερα
ΚΑ ΠΙΤΑΛΙΣΜ Ο Σ
κοινά γνωρίσματά-τους είναι η
ΚΑ Ι
Σ Χ ΙΖ Ο Φ Ρ Ε Ν Ε ΙΑ
προηγμένη κεφαλαιοκρατία, η
μέγιστη βιομηχανική δύναμη, ο
’
Μ
αντικομμουνισμός
και ο συντη
0 Αντι-Οιδιττους
Ε,.Ί
ρητισμός. Είναι συντηρητικές ε
I I ΜΑΡΙΑ ΙΙΚΙΊΗΓΕΙΤΑΙ
νός
κατεστημένου που έχουν δια
I I I ΜΗΤΡΙΚΗ) \Η
μορφώσει,
και που φιλοδοξούν
TUN NE PUN
να επιβάλουν σε όλα τα κράτη Γ |·\
μέλη-τους. Και συμβαίνει το πα
ράδοξο — πως ενώ η «Δύση» αυ
Κ1
τή
περιλαμβάνει χώρες της Ά π ω
« II Ν \ 1υ Η 2
Α νατολής όπω ς η Ιαπωνία και η
Αυστραλία, δεν ταυτίζεται με
χώρες της Κεντρικής ή της Βό
ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ
ΖΙΛ ΝΤΕΛΕΖ
ρειας Ευρώπης που μοιράζονται
Η ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΗΓΕΙΤΑΙ
ΦΕΛΙΞ ΓΚΟΥΑΤΑΡΙ
μαζί-τους μερικά τουλάχιστο α π ’
ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ
Ο Α Ν Τ Ι -Ο ΙΔ ΙΠ Ο Υ Σ
αυτά τα κοινά γνωρίσματα. Αυτή
είναι η «Δύση» στην οποία από
(Μυθιστόρημα)
(Καπιταλισμός καί σχιζοφρένεια)
πολιτικο-στρατιω τική επιταγή
«ανήκουμε» εμείς οι Ελλαδικοί.
ΑΛΚΗΣ Κ. ΤΡΟ Π ΑΙΑ ΤΗ Σ
Με χαροποιεί η σκέψη, πως χάρη
:ε ν ο ι ΔΡΟΜΟΙ
στην Κύπρο δεν ανήκει σ ’ αυτήν
ΚΕΔΡΟΙ
ο ευρύτερος Ελληνισμός.
Α ν η Ελλάδα μετά το *21 απαρνήθηκε τις ανατολικές-της ρίζες
— από μια φυσιολογική απο
στροφή προς ό,τιδήποτε μπορού
σε να της θυμίζει τη σκλαβιά — ί
σω ς σ ’ αυτό να συντέλεσε το γε
γονός πως πρώτα απελευθερώθη
ΓΙΟΡΓΟΣ X ΕΙΜΟΝΛΣ
καν οι δυτικότερες επαρχίες-της.
Δ εν πήρε καθόλου τον ίδιο δρόμο
Η ΕΚΔΡΟΜΗ
ο Ελληνισμός της Β. Ε λλάδας ή
της Μ ικράς Α σίας, που έμεινε ώς
το 1912 ή το 1922 κάτω από τούρ
, ' ί · .1· ' , ν ■
κικη κατοχή. Έ ζησε άλλα 100
χρόνια τρεφόμενος και με τ’ ανα
τολικά στοιχεία που τα είχε ανα
ΑΛΚΗΣ Κ. ΤΡΟΠΑΙΑΤΗΣ
ΓΙΟΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
νεώσει και αφομοιώσει από μια
Η ΕΚΔΡΟΜΗ
ΞΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
μακρότατη συμβίωση με άλλους
(Ταξιδιωτικά)
(Τρίτη έκδοση)
υπόδουλους μή-ελληνικούς πλη
θυσμούς, που έπαιξαν κι εκείνοι
ένα κοινωνικό-παιδευσιακό ρόλο
σημαντικό στη διαμόρφωση των
Βαλκανίων και του μικρασιατι
κού πολιτισμού που αφανίστηκε
Γεωργίου Γενναδίου 6 (πάροδο
(πάροδος ’ Ακαδημίας)
τελικά το 1922, μαζί με Σλάβους,
Τηλ.: 36.15.783
Εβραίους, Αρμένιους, Ά ρ α β ες.
Α ν οι πρόσφυγες της Μ ικράς

Τά βιβλία τού μήνα*

l.M Û lX

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Α ΙΡ Ο Υ M A I

ιιμ

μ ΙΙ· Ι ||\.||Μ · |-

\ Ι ’ < Ι1

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΙ Ρ Α Π Π Α

\

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
15.

54

Α σίας φέραν μαζί-τους στην Ελ
λάδα ό λες τις εμπορικές και βιο
μηχανικές ικανότητες τις ανα
πτυγμένες σε μιαν αστική κοινω
νία συγκριτικά πιο εξελιγμένη α
πό την ελλαδική, και συμβάλαν
έτσι στην οικονομική και κοινωνική-της ανάπτυξη, οι καλλιτέ
χνες με τις ανατολικές ρίζες, ο
Κόντογλου, ο Δ ια μ α ντό π ο υ λο ς,
ο Α πάρτης, ο Θεόφιλος δώσαν
μια καινούρια α ντινε ο κ λα σ ικ ή
και μη-δυτική τροπή στις ελλαδικές τέχνες. Ο Γουναρόπουλος α
πό τη Βάρνα, ο Τεριάντ από την
τουρκοκρατούμενη Μυτιλήνη, α
νακάλυψ αν το φαινόμενο Θεόφι
λος μαζί με το Σμυρνιό Σεφέρη
και τον μισο-Ρώσο Ε μπειρ ικό.
Μήπως κι ο Καβάφης δε βγαίνει
κι αυτός από μια παιδευτική ρίζα
κάθε άλλο παρά δυτική; Ό λ ο ιτους ήταν βέβαια και Ευρωπαίοι,
σπουδασμένοι ή εγκαταστημένοι
οι περισσότεροι στη Γαλλία, δεν
έγιναν όμως «δυτικοί» με την έννοια που έγιναν ο Γκύζης, ο Λύ
τρας, ο Μ ορεάς, περνώντας από
μια νεοκλασική επαρχιώτικη Α 
θήνα.
Α ν ο Σολωμός κι ο Κάλβος
γλύτωσαν από τη ρητορεία και
το στόμφο, είναι γιατί αναπτύ
χθηκαν και άνθισαν έξω από το
κέντρο της μικρής Ελλάδας του
1850, κι είχανε πιο οργανική επαφή με τη δυτική παίδευση.
Ό π ο ιο ς λέει «δύση» δεν μπο
ρεί να ξεχνάει πως προηγήθηκε
πάντα μια «ανατολή». Η παίδευ
ση κι ο πολιτισμός της Δύσης δεν
μπορεί παρά να είναι στην προη
γούμενη φάση-του παίδευση και
πολιτισμός της Ανατολής. Κι ο
χώ ρος ο γεωγραφικός και ο χρονικός που καταλάμβαναν οι Ε λ
ληνες μέσα στους αιώνες βρίσκε
ται ακριβώς στο μεταίχμιο της
μετάβασης από την Ανατολή στη
Δύση. Ισως να μεσουράνησε κάποτέ ο ήλιος του πολιτισμού πά
νω από την Αθήνα του Περικλή.
Ά ν είναι όμως έτσι πρέπει να δε
χθούμε: πρώτα ότι από τότε ο ή
λιος σιγά - σιγά φεύγει από τον
χώρο του Ελληνισμού κινούμενο ς προς δυσμάς, και πως σ’ όλη
αυτή τη διαδικασία αιώνων ο Ελ
ληνισμός επέζησε και στους σκο
τεινούς αιώνες τρεφόμενος από
τις ρίζες που είχε ρίξει στην Ανατολή πριν μεταδώσει τους πολύτιμους χυμούς στη Δύση.
Σήμερα τις ρίζες αυτές τις έχουμε εγκαταλείψει ολότελα. Γι
νόμαστε «Δυτικοί» για λόγους
καθαρά πολιτικούς, στρατιω τικούς και οικονομικούς που περιορίζονται στενά στον ελλαδικό
χώρο, λησμονώντας τον ευρύτερο χώρο του Ελληνισμού. Για χά
ρη αυτής της πολύ περιορισμένης
μέσα στο χώρο και στο χρόνο
Δύσης αρνούμαστε και τις παιδευσιακές ρίζες που μας συνδέ
ουν από αιώνες με χώ ρες όπως οι
βαλκανικές, όπως η Π ολω νία , όπως η Ουγγαρία, κι ας κείνται
μερικές δυτικότερα από την Κέρ-
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ξαναδουμε, α ν δε θέλουμε
αυταπατιόμαστε χρησιμοποιώ:ας-τον με ίο σημερινό-του παιπειστικό περιεχόμενο.
Στην αναθεώρηση αυτή η Κύ
ρος έχει πολλά να μας προσφέîi — ας είναι μόνο να κρατήσει
οντανές τις επαφές που είχε από
jv καιρό των Φοινίκων, των Λ ο 
υριών και των Φαραώ με όλη
[)ν πλούσια σε πολιτισμό και
αίδευση περιοχή που εκτείνεται
πό την Αντιόχεια ώς τη Σεργιόολη στον Ευφράτη, ώ ς την Πέ
ρα της Αραβίας, ώ ς το Σινά και
ο Ασσουάν, με όλους εκείνους
ους ποικίλους Α ραβες τους οοίους εμείς οι Ελλαδίτες τώρα
όνο ανακαλύπτουμε πως δεν είαι «αρακάδες».
Δεν πιστεύω πως η Κύπρος
ρέπει να γίνει «γεφύρι» της Ελάδας προς την Ανατολή — τα
εφύρια είναι παθητικά κατακευάσματα — μάλλον ένα ς κρι
ός στην αλυσίδα του Ελληνιιμού που είναι και με τη Δύση
ιτενά δεμένα, όχι μέσω της Αθή«ς, αλλά με τους δικούς-της αωγούς που φτάνουν ω ς την Αγλΐα. Στην Κύπρο, Δύση και ΑΌτολή έχουν κρατήσει την αρχιεή-τους μη-πολιτική, παιδευσιαή σημασία-τους. Δ εν έχουν αλιοιωθεί από πολιτικούς υπολογιιμούς και συμφέροντα. Μέσα
JT0Vνέο ορισμό του Ελληνισμού
)α μπορέσει να συμβάλει η Κύιρος στη σωστότερη τοποθέτηση
tou Ελληνισμού ανάμεσα Δύση
και Ανατολή, και να τον κρατήιει στερεά α γκ υ ρ ο β ο λ η μ ένο
ιτρος τ’ Ανατολικά. Αντίθετα η
Δύση, αλλά ο λό κ λη ρ η η ευρω 
παϊκή Δύση πρέπει να παραμείνει
μα τον Ελληνισμό ο χώ ρος στον
ιποίο έχει προνομιακές προσβάπις η Ελλάδα, γιατί στις αρχές
τροωθήθηκαν οι λαοί-τους από
tov αρχαίο πολιτισμό-της σε τέroio σημείο που το παιδευσιακό
άντρο του κόσμου έχει μετατοτισθεί πολύ δυτικότερα από την
Αθήνα. Δουλειά του δυτικού κρί<ου του Ελληνισμού, της Ελλά
δας είναι να περιλάβει στη «Δύιη»-της πέρα από τις 9 χώρες
ης ΕΟΚ και τις 25 που τις λέμε
ήμερα «ανατολικές» ή τις ξε(νούμε στο κέντρο της ηπείρουιας γιατί είναι είτε στρατιωτικά
ζντίπαλές-μας είτε πολιτικά ου
δέτερες, και μικρές σ ’ έκταση
cat πληθυσμό.
Ευρώπη:
Κι αυτό με φέρνει στις παρεριηνεϊες γύρω από την έννοια Ευχοπη. Εκτός από το ότι συγχέουιε συνέχεια τη Δύση με την Ευχόπη, κάνουμε το σοβαρό λογι(ό λάθος να συγχέουμε το μέρος
ιε το όλο εξισώνοντας λίγα κράη-της με την Ευρώπη ολόκληρη.
0 γεωγραφικός χάρτης της Ευώπης δείχνει πως υπάρχουν σήιερα στην ήπειρό-μας 33 χώρες
<αι κάτι (η Αν. Θράκη της Τουρ<ίας). Ο πολιτικός χάρτης, έτσι
του διαμορφώθηκε μετά τον Β'
Παγκόσμιο Π όλεμο, ανεβάζει τα

κράτη σε 35 προσθέτοντας Κύ
προ και Τουρκία. Σε καμιά περί
πτωση λοιπόν δε μπορεί να θεω
ρηθούν τα 9 κράτη της ΕΟΚ ότι ισούνται με το σύνολο της γεω
γραφικής ή πολιτικής Ευρώπης.
Ούτε κάν ολόκληρη τη Δυτ. Ευ
ρώπη δεν καλύπτουν αφού μέ
νουν έξω τρία ιβηρικά και τρία
σκανδιναβικά. Για να επιτευχθεί
η γεωγραφική και πολιτική α
παρτία της Ευρώπης πρέπει να
προσθέσουμε 8 κράτη της λουρί
δα ς που σχηματίζει την Κεντρική
Ευρώπη από τη Φιλανδία ώ ς τη
Μ άλτα και τις 9 Α νατολικές ή
Λ αϊκές δημοκρατίες που τις λέμε
«ανατολικές» αν και μερικές βρί
σκονται στο κέντρο της Ευρώ
πης, την Ε λλάδα, και ελέω Ανατ.
Θράκης και στρατιωτικού βά
ρους την Τουρκία. Τελευταία
χρονικά άλλα όχι λιγότερο ση
μαντική είναι η Κύπρος που, αφότου έγινε ανεξάρτητη προστέ
θηκε και αυτή στην πολιτική Ευ
ρώπη.
Α ν περάσουμε από τα κακο
χω νεμένα μυθεύματα στο μύθο
θα δούμε μιαν όψη της Ευρώπης
που μου θυμίζει πολύ περισσότε
ρο αυτό που σήμερα πάει να δια
μορφωθεί, τουλάχιστο για τα 6
ευρωπαϊκά κράτη που βρέχονται
από την Ανατολική Μεσόγειο.
Η Ευρώπη γεννήθηκε σ τη χώ ρα
Φ οινίκη (δηλ. την Παλαιστίνη)
κόρη της Τηλέφασσας πριγκίπισσας της Π αλαιστίνης και του Αγήνορα από την Α ίγυ π το , γιού της
Λ ιβ ύ η ς και του Ποσειδώνα. Την
απήγαγε από τις α χ τές της Τύρου
ο Δ ίας μεταμορφωμένος σε ταύ
ρο και πρωτοκοιμήθηκε μαζΐ-της
στη Γόρτυνα της Κρήτης. Το βα
σίλειο της Ευρώπης εχτείνονταν
λοιπόν από τη Φοινίκη, ω ς την
Κρήτη, περιλαμβάνοντας ενδιά
μεσα και την Κύπρο, κι είχε στε
νούς οικογενειακούς δεσμούς με
την Αίγυπτο και τη Λιβύη. Αυτή
ήταν η Ευρώπη της 2ης χιλιετηρί
δα ς π.Χ . και δυτικότερη περιοχή-της η Κρήτη. Δ εν θά ’πρεπε να
νιώσουμε κάποια συστολή όταν
ονομάζουμε τα 9 κράτη της ΕΟΚ
Ευρώπη, διαγράφοντας με μια
μονοκονδυλιά όσα μεσολάβησαν
στο χρόνο και στο χώ ρο αυτό σε
ιστορία και πολιτισμό; Οταν ξε
χνούμε πού και πόσο παλιές έχει
τις ρίζες-του ο Ελληνισμός;
Ποιά λοιπόν είναι η σημερινή
Ευρώπη; Ο ντε Γκωλ την έβλεπε
«από τον Α τλαντικό ώ ς τα Ουρά
λια» σαν δυναμικά πολιτική έν
νοια όχι σ α ν στατικά γεωγραφι
κή. Ή τα ν ο τελικός σ τόχος για
κάθε προσπάθεια ενοποίησης.
Τούτη κατά τον ντε Γκωλ έπρεπε
φυσικά να ξεκινήσει από τη Γαλ
λία και να καταλήξει σε μιαν ε
νωμένη ήπειρο που θα στέκονταν
ισότιμη ανάμεσα Αμερική και Α
σία. Για τους περισσότερους Έ λ
ληνες Ευρώπη είναι σήμερα ασυ
ζητητί η Δυτική Ευρώπη. Σ’ αυτή
φιλοδοξούμε να μοιάσουμε, μ’
αυτήν να ενωθούμε, σ ’ αυτή «πά
με ταξίδι στην Ευρώπη», προδίνυντας μια παλιά αίσθηση πως

δεν νιώθουμε απόλυτα Ευρω
παίοι. Δ ε θα το λέγαμε όμως αυ
τό αν πηγαίναμε στη Βουδαπέ
στη ή στη Βαρσοβία. Γιατί πολ
λοί από μας τρέφουν μια πολιτι
κοκοινωνική προκατάληψη που
μας κάνει να ξεχνούμε πως εμείς
οι ίδιοι είμαστε Ευρωπαίοι όσο
και οι Ισλανδοί, και πως στο
Βορρά γειτονεύουμε με Ευρω
παίους; Αυτούς τους θεωρούμε ό
χι μόνο άλλης φυλετικής και πο
λιτικής χροιάς, αλλά και κοινω
νικά «βαλκάνιους» ιδιότητα περιφρονημένη για πολλούς. Οι
Έ λληνες που σκέφτονται έτσι α
ποθέτουν όλες τις ελπίδες-τους
σε μια «Ευρώπη» που την παν τό
σο δυτικά ώστε να κινδυνεύει να
πνιγεί στον Α τλαντικό. Και οδη
γούνται έτσι στην τρίτη άποψη
για την Ευρώπη: σε μια Ευρώπη
που όχι μόνο ταυτίζουν με τη Δύ
ση, αλλά σαν «Δύση» την πάνε
προς Δ υσμάς από τον Έ λβα ώς
το Βλαδιβοστόκ, περνώντας από
τις ΗΠΑ, μιλώντας για αξίες του
ευρωπαϊκού πολιτισμού που τις
υπερασπίζονται Ν οτιοκορεάτες
και Φ ορμοζάνοι. Δ ιχο το μ ο ύν
δηλ. για πολιτικοστρατιωτικούς
λόγους την ήπειρό-μας, εξαιρών
τας ένα μεγάλο-της τμήμα. Ίσω ς
αυτή η άποψη να διορθωθεί τώρα
που στην Απω Ανατολή προβάλ
λει πάλι η Κίνα σα μεγάλη δεξα
μενή δυναμικών πληθυσμών που
σύντομα θα γυρέψουν να επεκτεί
νουν το ζωτικό-τους χώρο θυμί
ζοντας μια μέρα στους Ρώσους
και σε μας όλους πως τα παλιά
σύνορα της Ευρώπης είναι πραγ
ματικά τα Ουράλια.
Ο καθένας από τους τρεις αυ
τούς ορισμούς της Ευρώπης
προσδιορίζει κι έναν άλλο ορι
σμό της Ελλάδας, επομένως και
του Ελληνισμού ως ένα σημείο.
Η αντίληψη του τι σημαίνει σήμε
ρα Ελλάδα δεν έχει ξεκαθαρίσει
αρκετά. Πιστεύω πως με τη βοή
θεια της Κύπρου θα προχωρήσει,
κάπως η εθνική-μας αυτογνωσία,
και θα φτάσουμε σ ’ ένα σφαιρι

κότερο ορισμό του εαυτού-μας
και της Ευρώπης. Μ’ όλο που
κείται σ τ’ ανατολικότερο σύνορο
του συρρικνωμένου Ελληνισμού
η Κύπρος δεν έχει απεμπολήσει
την ευρωπαϊκή-της ουσία που την
έχει από κατ’ ευθείαν και παλιά
επαφή με την Ιταλία, με την Αγ
γλία. Τελικά δε δείχνει να υπόκυψε σ ’ έναν ελλαδοκεντρισμό που
αφομοίωσε π .χ. τα Εφτάνησα και
τα μετάτρεψε σ ’ επαρχία της υ
δροκέφαλης Αθήνας, που προ
σπαθεί να κάνει το ίδιο με τη
Θεσσαλονίκη, και που χρειάζο
νταν να μπούμε στο τελευταίο τέ
ταρτο του 20ου αι. για να πάρου
με είδηση πόσο είναι αρνητικός.
Σωστά η Κύπρος είναι σήμερα
μέλος σ ’ όλους τους ευρωπαϊ
κούς οργανισμούς, πιο φυσιολο
γικά θά ’λεγα από την Τουρκία
που δεν έχει αποβάλει ακόμα τις
παλιές αντιδράσεις του στρατιω
τικού νομαδισμού που κουβάλη
σε πριν 8 μόνο αιώνες από τα βά
θη της Ασίας. Ευρύτατες πολιτι
κές δυνατότητες μέσα στους ορ
γανισμούς αυτούς περικλείει μια
αληθινά ανεξάρτητη και αδέ
σμευτη Κύπρο, δυνατότητες όχι
μόνο για τον εαυτό-της αλλά για
ολόκληρο τον Ελληνισμό.
Το δυνάμωμα της αλυσίδας
Ελλάδα - Κύπρος που αποτελεί
σήμερα με ελάχιστους άλλους μι
κρούς και αδύναμους κρίκους το
σύνολο του Ελληνισμού, θα βοη
θήσει και τους λαούς-μας να συ
νειδη τοποιή σουν καθαρότερα
την πραγματική σημασία των ό
ρων Ευρώπη και Δύση και να α
ναγνωρίσουν τις πραγματικές δυ
νατότητες ενός Ελληνισμού που
θα δρα μέσα στην πολλαπλότητα
των ανοιγμάτων και με την ιδιο
συστασία του κάθε μέλους-του
προς τις μη-ευρωπαϊκές ηπείρους
στ’ ανατολικά και στα νότια, και
για μια οργανικότερη από τη ση
μερινή συναρμολόγηση της Ελ
λάδας και της Κύπρου με την Ευ
ρώπη σα σύνολο.
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μουσική
Κυρίως μουσική δωματίου
1. Συγκρότημα Βιβάλντι
Εξυπηρετούν ουσιαστικά τις
μορφωτικές σχέσεις ανάμεσα σε
δύο χώρες εκδηλώσεις όπως η
συναυλία του υπέροχου ιταλικού
Συγκροτήματος Βιβάλντι, πεντα
μελούς κλιμακίου των περίφη
μων «Βενετσιάνων Σολίστ» (I S o 
list! V eneti), σχηματισμού που
τις ηχογραφήσεις-του ο μέσος φιλόμουσος ταύτισε με τη νέα αν
θοφορία της μουσικής «μπαρόκ»
τις τελευταίες δεκαετίες. Το συ
γκρότημα αποτελούν οι Πιέρο
Τόζο (βιολί), Κλημεντίνη Χόγκεντορν - Σιμόνε (φλάουτο), Αλεσσάντρο Α λμ πά νο (όμποε),
Τζιάννι Κιαμπάν (C hiam pan,
τσέλο) και Ντανιέλε Ρόι (τσέμ
παλο) που εναλλάσσονται σε δια
φόρους συνδυασμούς ανάλογα
με τα έργα του προγράμματος.
Αψογη ατομική και ομαδική τε
χνική, άξια να αντιμετωπίσει
τους σκοπέλους της απαιτητικό
τερης δεξιοτεχνίας, όπο>ς εκεί
νους του Καπρίτσιου από τη Σο
νάτα σε φα μείζ., έργο I, αρ. 12,
του Φραντσέσκο Μαρία Βερατσίνι (1690-1768), για βιολί, τσέλο
και τσέμπαλο που ο Τόζο διέ
πλευσε με έξοχη άνεση και, ιδίως
τονική ακρίβεια. Οι 5 βιρτουόζοι
τραγουδούν ομαδικά με υπέροχο
συγχρονισμό, με ρυθμικό νεύρο
που δε γίνεται ποτέ επιθετικό και
μ’ ένα σπάνιο κράμα ευφορίας,
αυθορμητισμού και εσωτερικότη
τας που δεν ξεφεύγει από το κόσμιο ήθος της μουσικής δωμαnoy αλλά και αξιοποιεί με τον ω
ραιότερο τρόπο στοιχεία πιο «ε
ξωτερικά» θα λέγαμε, όπως τα
χρώματα των διαφόρων οργά
νων. Μετά την αρχική Σονάτα σε
ρε μείζ. του Ταρτίνι (1692-1770)
για φλάουτο, βιολί, τσέλο και
τσέμπαλο και το Βερατσίνι, τρία
κοντσέρτα Βιβάλντι (σε φα μείζ.,
έργο Ρ. 99, σολ ελ., έργο Ρ. 107
και ρε μείζ. έργο Ρ. 94) εκθαμβω
τικά παιγμένα μας μετέδωσαν ό
λο το αστείρευτο κέφι για ζωή
του μεγαλοφυούς «Κ οκκινομάλ
λη Παπά» που τριγυρνούσε στην
Ιταλία με δυο πανέμορφες ερω
μένες κάνοντας μουσική και άλ',α τινά και γράφοντας το Βατι
κανό στα αρχαιότερα των υποδηιιάτων-του! (Εκδήλωση Ιταλικού
Ινστιτούτου, Ωδείο Αθηνών, 3.3.1982).

2. Πειραϊκή βραδυά
Από τις πρώτες δοξαριές του
Πολωνογάλλου εξ Ελβετίας και
Κοσταρίκας βιολιστή Γιαν Ντομπρζελέφσκι, καταλάβαμε τον ξε
χωριστά προικισμένο μουσικό:
πλατύ δοξάρι, πλούσιος ήχος κά
πως «λευκωπός», ρυθμικός παλ
μός αλλά και σοβαρότητα που α
ναζητούσε την ουσία της μουσι

κής και όχι το δεξιοτεχνικό πυ
ροτέχνημα. Ιδιαίτερη ευαισθησία
στις λεπτές διαφοροποιήσεις του
«φόρτε» και του «πιάνου»: οι εκ 
φραστικές αυτές αποχρώ σεις α
ποκτούσαν συχνά δραματικές
προεκτάσεις. Α πό την άλλη με
ριά όμως και ανησυχητική τονι
κή αστάθεια: επισημάνθηκε στη
μελωδικότατη Σονατίνα, έργο
100 σε σολ μείζ. (1893) του
Ν τβόρζακ και αυξήθηκε ανησυ
χητικά στην 8η Σονάτα σε σολ
μείζ. (1803) του Μ πετόβεν. Σ’ αυ
τήν αποδίδουμε κάποιες στιγμές
αμηχανίας στη συνεργασία-του
με την πιανίστα Αθηνά Καποδίστρια που μας έχει γνωρίσει τό
σους θαυμάσιους ξένους ρεσιταλιστές κάνοντας μαζί-τους μου
σική δωματίου. Οι στιγμές αυτές
άφησαν ίχνη και στη Σονάτα του
Ραβέλ (θέλαμε το «μπλούζ» με
πιότερη ρυθμική τσαχπινιά) μ’ ό
λο που εδώ η τονική αστάθεια εί
χε υποχωρήσει. Τέλος, όσο κι αν
οι φίνες εμπρεσιονιστικές — νεο
κλασικές αρμονίες του Γιάννη
Κωνσταντινίδη στη «Δώ δεκανη
σιά κή Σουίτα» δικαιολογούν ένα
τέτοιο πλησίασμά-της από ένα
ξένο ερμηνευτή άμοιρο νεοελλη
νικής μουσικής, νομίζουμε ότι το
διαμαντάκι αυτό της μουσικήςμας θέλει ένα διάβασμα πιο ευαί
σθητο α π ’ εκείνο που θα ταίριαζε
στην «Τσιγγάνα» του Ραβέλ. Πιο
επιτυχημένη εκτέλεση της βρα
διάς, το μυστικιστικό «Εγκώμιο
στην Αθανασία του Ιησού», από
το «Κουαρτέτο για το τέλος του
χρόνου» του Μ εσσιάν. Ή τα ν ε
ντυπωσιακή η ανάβαση της με
λωδίας του βιολιού προς ένα τρο
μακτικό εκστατικό κορύφωμα,
πάνω στις επίμονα «ακίνητες»
συγχορδίες του πιάνου. (Γαλλικό
Ινστιτούτο Πειραιά, 5.3.1982).

3. Συμεωνίδης — Δριβάλα
Αγαθότερη εντύπωση από τη
συναυλία αυτή της ΚΟΑ η 8η
Συμφωνία του Μ πετόβεν υπό τον
Α λέξανδρο Συμεωνιδη. Με σπά 
νιας (για την ορχήστρα-μας) κα
θαρότητας ηχητικά περιγράμμα
τα, σταθερό και πειθαρχημένο
ρυθμικό παλμό και αβίαστο τρα
γούδι που φανέρωναν όλη τη
«βιολογική» οργανικότητα και
συνοχή της σκέψης του Τιτάνα.
Ιδιαίτερα χαρήκαμε το β' (Αλλεγκρέττο) και γ/ μέρος. Μικροατυχήματα: κάποιοι α νεξέλε
γκτης νευρικότητας τονισμοί στο
α' μέρος, τονικά αμαρτήματα
στα χάλκινα (γ' μέρος). Α ν η κολορατούρα Τζένη Δριβάλα, δεν
ήταν κυρία γενικού διευθυντή της
ΕΑΣ Τζών Μοδινού, θα την ακούγαμε ως σολίστ; «Τόδε εστί
το ερώτημα» που θά ’λεγε και ο
παλιός μεταφραστής του « Ά μ -

λετ». Στο φοβερών εκφραστικών
και δεξιοτεχνικώ ν απαιτήσεων
μοτέτο Exsultate, Jubilate, έργο
Κ. 165 του Μ ότσαρτ, διάβασε
μαθητικότατα και με μέτρια λε
κτική άρθρωση τα δύο πρώτα μέ
ρη και μόλις στο τελευταίο πλη
σίασε κάπω ς αυτό που ζητά το
έργο σε ύφος και έκφραση. Η συ
ναυλία είχε αρχίσει με την «Ευρυάνθη» του Βέμπερ. Όμορφα
χτισμένη εκτέλεση με εναλλαγές
(τόπους - τόπους) τραχύτητας
και όσης ηχητικής φινέτσας μπο
ρεί να δώσει η ορχήστρα. («Ο 
λύμπια», 8.3.1982).

4. I. Φλορύ — Λ. Ερωδιάδου
Ε υχόμαστε παροδική τη σοβα
ρή τονική αστάθεια και ηχητική
καχεξία που παρατηρήσαμε τη
φορά αυτή στη νεαρότατη Γα λλίδα βιολίστρια Ισαβέλλα Φλορύ
— ιδιότητες που κάθε άλλο παρά
χαρακτήριζαν την προηγούμενη
σύμπραξή-της με τη συνομήλικήτης Ελληνίδα πιανίστα Λένια Ε
ρωδιάδου (βλ. κριτική-μας «Μ ε
σημβρινή» 21.4.81, για την εμφάνισή-του της 26.3.81 στο «Ρ ιά λτο»), και που τώρα επηρέαζαν
αρνητικά και τη σύμπνοιά-τους.
Π ρόγραμμα φορτωμένο. Ας έλει
π αν οι άχαρα δεξιοτεχνικές «Π α 
ραλλαγές» των Ταρτίνι - Κράισλερ, σ ’ ένα θέμα του Κ ορέλλι, α- »
νώτερες των δυνάμεων της νέας ■;
Γαλλίδας. Φωτεινό σημείο της
βραδιάς ο μαλακότατος και
στιλπνός ήχος της νέας πιανί- L
στας. Μαζί με το καθαρότατης ^
άρθρω σης, βαθιά αισθαντικό
(τραγούδησε σα «ληντ» το Α - .
ντάντε της Σονατίνας σε ρε μείζ.
έργο D. 384 του Σούμπερτ) και
νοηματικά ξάστερο παίξιμό-της,
διέψευσε όλους όσους επιμένουν
να αποδίδουν σαν... ηχητικούς
κοπρόλιθους την πυκνότητα της '
πιανιστικής γραφής και της μου
σικής σκέψης του Μπράμς. (Σο
νάτα σε λα μείζ., έργο 100,1886).
Α πό νότα σε νότα και φράση σε '
φράση το παίξιμό-της μας καθή
λωσε. Ό π ω ς και στη Σονατίνα
του Ζαν Φρανσαίξ όπου περιέβα- °
λε με υψηλό εκφραστικό ήθος
μια ευφυέστατη συνθετική σκέψη '
άξια να κρύβει μια βαθύτερη 1!!ϊ'
ευαισθησία πίσω από μια επίφα
ση χαριτολογίας. Ανεκτίμητη ό- >■
μως προσφορά των δυο κορι- ■!
τσιών ήτα ν... η α' εκτέλεση έρ- ν γου του Ορέστη Αργυρόπουλου L
(1888-1972) που ακούγαμε ποτέ 11
— μιας «Μικρής Σ ο υ ίτ α ς », έργο
6 (1940). Π οιος είναι, θα ρωτήσε
τε, ο Αργυρόπουλος; Έ ν α ς μη- ν
χανικ ός μεταλλείων, «τάλαντούχ ο ς ερασιτέχνης» (κατά Γιάννη
Γ. Παπαϊωάννου), συνθέτης έντε
κα μόνον έργων, προφανώς ό- jy
μω ς... σημαντικότερων από εκεί- s ,
να των Καρρέρ και Λαμπελέτ α- h
πό τους παλιότερους, του Δρα- ν/
γατάκη και άλλων από τους σύγ
χρονους! Τους οποίους ο κατά τα
άλλα συμπαθέστατος μουσικο-
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λόγος, με τα υποκειμενικότερα
(κατ’ ευφημισμόν...) των κριτη
ρίων εξοβέλισε από διεθνείς μου
σικές εγκυκλοπαίδειες στις ο
ποίες συνεργάζεται για να βιο
γραφήσει εν εκτάσει τον Αργυρόπουλο! Το εργάκι του άγνωστου
τοις πάσι μεταλλειολόγου (ένα α
πό τα έντεκα...) ήταν ένα άχρω 
μο, άοσμο και άγευστο ηχητικό
παιχνιδάκι, ψευτομπαρόκ, ψευτοκλασικό. Χαρτωσιά δεν πιάνει
μπροστά στη «Σουίτα σε παλιό
στυλ» του Παλλάντιου! Κύριε
των δυνάμεων ή μ άλλον των οικτιρμών, όπως θα έγραφε ο μα
καρίτης Αιμίλιος Χουρμούζιος!
(Γαλλικό Ινστιτούτο, 9.3.1982).

5. Ένα ακόμη Τρίο
Υποσχετική αρχή, δυνατότη
τες εξέλιξης — να οι εντυπώσειςμας από το νέο, ανώνυμο για την
ώρα Τρίο: Φρόσω Π ρωτοπαπά πιάνο, Χάρης και Ν τάνα Χατζηγεωργίου - βιολί και τσέλο, αντί
στοιχα. Ή χος με υπόσταση, ικα
νός να γίνεται «μικρότερος» ή
«μ εγα λύ τερ ο ς» ανάλογα με τη
μουσική που ερμηνεύουν, αρκετή
μουσικότητα και πιότερη τεχνική
άνεση αποκτημένη σε ωδεία του
Κίεβου ή της Βαρσοβίας χαρα 
κτηρίζουν το νέο ελληνοπολω νικό ζεύγος που εργάζεται ήδη
στην ορχήστρα της ΕΛΣ. Περισ
σότερο ίσως ο βιολιστής παρά η
βιολοντσελλίστρια θα πρέπει να
προσέξει την τονική-του σταθε
ρότητα: οι τονικά «κουνημένες»
νότες ήταν πάρα πολλές για να
αγνοηθεί το πρόβλημα. Ό σ ο για
τη βιολοντσελλίστρια («Ιντερμέ
τζο» του Γρανάδος, «Σερενάτα»
του Κασσαντό) πρέπει να δώσει
μεγαλύτερη ποικιλία στο εκφρα
στικά κάπως μονοσήμαντο τραγούδι-της.

Υστερα από αρκετά χρόνια
ξαναβρήκαμε στη Φρόσω Πρω
τοπαπά την υπεύθυνη μουσικό με
την άψογη τεχνική και το διακρι
τικό μουσικό γούστο, φανερό όχι
μόνο στο ωραίο-της «περλέ» αλ
λά και στις αττάκες, στο τραγού
δημα των φράσεων, στις προσεγ
μένες διαβαθμίσεις της δυναμικής-της. Βρίσκουμε ω στόσο ότι
η ηχητική-της παρουσία μπορού
σε να είναι λίγο αδρότερη. Οι
τρεις καλλιτέχνες για την ώρα
συμπορεύονται άνετα, πετυχαί
νουν ωραία ισορροπία ηχητικών
επιπέδων, δείχνουν πρόθυμοι να

ελέγξουν την ατομικότητά-τους
για χάρη του συνόλου και διαφο
ροποιούν αρκετά τεχνοτροπίες ό
χι πάντα φανερά διαφορετικές
μεταξύ-τους όπως του Χάυντν
(Τρίο αρ. I σε σολ μείζ.) του Μότσαρτ (Τρίο αρ. 4 σε ντο μείζ.)
και του Μ πετόβεν (Τρίο αρ. 4, έρ
γο II). Φυσικά έχουν ακόμη δου
λειά μπροστά-τους. Με τις καλύ
τερες ευχές-μας! (Ισπανικό Ιν
στιτούτο, 15.3.1982).

Μια φορά και έναν καιρό
υπήρχε η «Μεταπρωτοπορία»

6. Μια θλιβερή εμπειρία...
Δ εν περιμέναμε κάτι τέτοιο α
πό τη Γερμανία! Ο Κρίστοφ Σούπλερ (Christoff Schuppler) είναι
ένα ς βαρύτονος με φωνή κούφια
και πελιδνή (κακοτοποθετημένη;) κάποτε σουβλερή, όχι σπά
νια φάλτσα και μερικές φορές
κακόηχα βροντώδη που θύμιζε...
ογκάνισμα. Λεκτική άρθρωση
μέτρια — συχνά ακούγονταν μό
νο φωνήεντα: τα ανοιχτά «άλφα»του θύμιζαν χασμουρητό απρεπέ
στατα ηχηρό. Η μουσικότητά
του έσχατου στελέχους γερμανι
κής παιδικής προτεσταντικής
χορω δίας ορεινού χωριού. Με τα
«εφόδια» αυτά (άκουσον φίλεμου!) αποτόλμησε να ερμηνεύ
σ ει... «ληντ» (Lied) — τη συνισταμένη της εσωτερικότητας,
της πνευματικότητας και ■της
μουσικής παιδείας: τα 6 τραγού
δια σε στίχους Γκέλλερτ, έργο 48
του Μ πετόβεν, 8 α πό τα ωραιότε
ρα «λήντερ» του Σούμπερτ και
τον κύκλο του Σούμαν «Έ ρω τας
του Ποιητή» που δεν ακούσαμε
γιατί μας έτρεψε σε άτακτη και
πανικόβλητη φυγή. Ποτέ δε φαν
ταστήκαμε ότι οι θείες μελωδίες
του Σούμπερτ μπορούσαν να με
ταβληθούν σε τέτοια πηγή πλή
ξης και κακογουστιάς: από το
ατροφικό (η ίδια μελωδία για ό
λες τις στροφές του ποιήματος)
«Ο Ψ αράς», στον αντιπαθητικά
και νερόβραστα τραγουδημένο
«Βασιλιά της Θούλης», στο α
γνώριστα μακελεμένο «Τριανταφυλλάκι» ώς τον ανελέητα κακο
ποιημένο «Ο δοιπόρο» (στίχοι
Schm idt von Lübeck) αριστούρ
γημα και πεμπτουσία της ρομαν
τικής μουσικής και ποίησης. Η
Λίλιαν Τσέντου στο πιάνο συνό
δεψε με συμβατική μουσικότητα
και κάποτε με λίγο... μιλιταριστικά μονοκόμματη ρυθμική. Αί
σ χος κ. Σούπλερ! («Π αρνασ
σός», 16.2.1982).

της Ντάρας Ηλιοπούλου·Ρογκάν
Με αυτόν τον τίτλο οργανώθη
κε στα πλαίσια του φεστιβάλ του
«ΑΝΤΙ» μια πολύ ενδιαφέρουσα
έκθεση φωτογραφίας, μέρος από
τη χαρακτηριστική δουλειά της
κίνησης «Μ εταπρωτοπορία». Η
κίνηση αυτή ξεπήδησε στην Ιτα
λία, στη Ρώμη, στη Φλωρεντία,
στη Νεάπολη, στο Μιλάνο στα
1970 σαν ένα ξέσπασμα - καταλύτης που θα βοηθούσε τους νέ
ους Ιταλούς δημιουργούς να δια
μορφώσουν μια δική-τους προ
σωπικότητα αυτοδύναμη σε σχέ
ση με τη διεθνή τέχνη.
Ή δη η «Μετάπρωτοπ'ορία» α
παριθμεί 10 χρόνια δουλειάς και
έχει περάσει πολλά από τα ερεθίσματά-της στην κίνηση «Νέα Θεαματικότητα» που πήρε μορ
φή μέσα στην περασμένη χρονιά.
Πολυπρισματικά ειδωμένες οι
εκδηλώσεις της Μετα πρωτοπο
ρίας ενορχηστρώνουν σε ένα κοι
νό θέαμα:
• Έκθεση φωτογραφιών που ε
ξ ισ τ ο ρ ο ύ ν χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ έ ς
«στιγμές» από τις εκδηλώσεις
της κίνησης.
• Πρόγραμμα βίντεο διάρκειας
μιας ώρας που μπορεί να αναπαράγεται και να δημιουργεί διάφο
ρα εφφέ.
• Συμβάντα και χάππενιγκς.
Η ουσιαστική συμβολή της κί
νησης, στην οποία όσοι συμμετέ
χουν είναι διαφόρων ειδικοτήτων
και επαγγελμάτων όπως π .χ. η
Αλίκη Θρουμουλοπούλου που εί
ναι αρχιτέκτων όπως και ο Κώ

στας Γουζελης που διαμόρφωσε
το χώρο και ο Αλεσάντρο Φιγκουρέλλι δημιουργός των φωτο
γραφιών, είναι ότι προσπάθησε
και το κατόρθωσε να σπάσει το
κατεστημένο της Επίσημης Θεα
τρικής Σκηνής στην Ιταλία. Στην
προσπάθεια αυτή η κίνηση είχε ή
δη προπομπούς το πολιτικό - σα
τιρικό θέατρο του Ντάριο Φο,
(1960 έτος ίδρυσης του «Θέατρο
του Δρόμου») και την πολυδιά
στατη προσφορά του Καρμέλλο
Μπένε.
Μέσα στους κύριους στόχους
της κίνησης συγκαταλέγεται η
συνεχής ανακύκλωση των μελών-της έτσι ώστε η κάθε εκδή
λωση σε χώρους underground
και αλλού vu αποτελεί την ενορ
χήστρωση της δυναμικής, συλ
λογικής δουλειάς. Νοημένη σαν
ένα πολυδιάστατο σύνολο από
φωτογραφικά - καλλιτεχνικά
ντοκουμέντα οπτικοακουστικά
ευρήματα και συμβάντα, η Μετα
πρωτοπορία συνεχίζει σήμερα
στην Ιταλία τη δράση-της αναζη
τώντας ολοένα νέα ρεύματα και
δημιουργικές προσπάθειες.
Στην Ελλάδα όσοι πήγαν στο
Φεστιβάλ του Αντί είχαν την ευ
καιρία να δουν και να εκτιμή
σουν ένα μέρος από την ενδιαφέ
ρουσα αυτή δουλειά των Ιταλών
δημιουργών: την έκθεση με τις
φωτογραφίες του Φιγκουρέλλι
στις οποίες ο δημιουργός έχει εμφυσήσει μια πνοή αυθεντικής
ποίησης.
□

ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ...
Ν Α Ι Μ ΕΝ

ύπάρχουν κι άλλα έντυπα γιά Συλλέκτες
ΑΛΛΑ

ένα είναι τ ό π ιό ύπεύθυνο!

ή Συλλεκτική
’Επιθεώρηση

Εξόρμηση
Β Δ Ο Μ Α Δ ΙΑ Τ ΙΚ Η
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
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ΒιΒΑιο · παρουσίαση
A IK A ΤΕ Ρ ΙΝ Η Μ Α Κ Ρ Υ Ν Ι K O A A
Εργογραφΐα Γιάννη Ρ ίτσου
Γ. Π. Σ Α Β Β ΙΔ Η Σ
Χ ρ ο νο λό γιο Ε ργογραφΐας του
Ρ ίτσου
Α ν ά τυ π ο από το Α φ ιέρω μα
σ το ν Γιάννη Ρ ίτσο
Ε κ δ : Κ έδρος, Α θήνα 1982
Η σχολιασμένη Εργογραφΐα
Γιάννη Ρίτσου, περιλαμβάνει τις
αυτοτελείς εκδόσεις των ποιημά
των και τις πρώτες δημοσιεύσεις
στον ημερήσιο και περιοδικό Τύ
πο, από το Νοέμβριο 1924 έως
τον Ιούνιο 1979.
Η συγκέντρωση του υλικού αυ
τού στάθηκε μια αργή και επίπο
νη εργασία γιατί, ολόκληρο σχε
δόν το αρχείο του ποιητή κάηκε
τον Ιανουάριο του 1945. Και με
τις κατοπινές εξορίες-του ήταν
φυσικό τα χαρτιά-του να παρου
σιάζουν μεγάλα κενά. Κάτω απ'
αυτές τις συνθήκες, είναι ευτύχη
μα ότι η εργασία έγινε με τη βοή
θεια και καθοδήγηση του ίδιου
του ποιητή κι έτσι μπορούμε να
πούμε ότι εξασφαλίζει τη μεγαλύ
τερη δυνατή πληρότητα και α
κρίβεια.
Πολύτιμο βοήθημα για το με
λετητή αποτελεί επίσης και το
Χρονολόγιο Εργογραφΐας του Ρί
τσου. Ο χρονολογικός πίνακας
του καθηγητή Γ. Π. Σαββίδη μας
βοηθεί να αποκτήσουμε, για
πρώτη φορά, την πραγματική ει
κόνα της μακριάς ποιητικής πο
ρείας του Ρίτσου.
Μ Α Ν Ο Σ X A P IT A ΤΟ Σ
Βιβλιογραφία Π έτρου Χ ά ρη
Τόμος A '
Εργογραφΐα (1924-1981)
και κριτικά κείμενα για τα έργα
Εκδ: Ε λλη νικ ό Α ο γο τεχ ν ικ ό και
Ισ τορικό Α ρ χείο
Α θήνα 1981
Μία σημαντική συμβολή στη
γνώση του έργου ενός συγγρα
φέα, είναι οπωσδήποτε η εργογραφία. Ό τ α ν μάλιστα πρόκει
ται για τα εξήντα χρόνια συγγρα
φικής δραστηριότητας του Πέ
τρου Χάρη, συνδυασμένης πά
ντοτε με την παρουσία της «Ν έας
Εστίας» εντείνονται οι δυσκολίες
πραγματοποίησής-του αλλά και
η αναγκαιότητά-του προβάλλει
ακόμη μεγαλύτερη.
Το έργο αυτό στον πρώτο τόμο-του καταγράφει τις αυτοτε
λείς εκδόσεις των έργων-του σε
βιβλία, ανάτυπα, αυτοτελείς με
ταφράσεις σε ξένες γλώ σσες και
μεταφράσεις ξένων έργων του
συγγραφέα που δημοσιεύτηκαν
με μορφή βιβλίου, αλλά και κρι
τικά κείμενα για το έργο του Πέ
τρου Χάρη.
Τ Α Τ ΙΑ Ν Α Γ Κ Ρ ΙΤ Σ Η -Μ ΙΛ Λ ΙΕ Ξ
Α λλά ζουμ ε;
Ε κδ: θ εμ έλιο , Α θήνα 1981
Η συγγραφέας με ζεστό και
συγκινημένο γράψιμο παρουσιά
ζει έξι ιστορίες, που θα μπορού
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σαν να διαβαστούν και ξεχωρι
στά σαν αυτοτελή αφηγήματα.
Παρουσιάζει τα διαδοχικά στά
δια της ζωής ενός κοριτσιού από
τα παιδικά-της χρόνια μέχρι που
να γίνει ώριμη γυναίκα.
Η πρώτη έκδοση του μυθιστο
ρήματος είχε γίνει το 1957 και έ
γινε δεκτή με ενθουσιασμό από
γνω στούς κριτικούς όπω ς ο Βάσ ος Βαρίκας, Α λκής Θρύλος
και Πέτρος Χάρης, χαρακτηρίζοντάς-το μάλιστα σ α ν σταθμό
της ελληνικής πεζογραφίας.
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Δ . Κ Α Ν Α Τ Α Σ
Η παλιά Ν ικ ή τη
Έ κ δ ο σ η τη ς Ε κ π ο λ ιτισ τικ ή ς Ε 
ταιρείας Ν έω ν Ν ικ ή τη ς ο «27/ΘΩΝ», Θ εσσ α λο νίκ η 1981
Το βιβλίο είναι βασισμένο σε
μαρτυρίες και έγγραφο υλικό υ
περηλίκων κυρίως, και απεικονί
ζει τη λαογραφική και την κοινω
νική ζωή μιας εποχή ς που έχει
περάσει. Έ να μεγάλο μέρος-του
καλύπτεται από φωτογραφίες ι
στορικού περιεχομένου, αλλά
και τοπικών προσωπικοτήτων.
Η προσπάθεια είναι συλλογι
κή, μικρή ενίσχυση προσέφερε το
Υπουργείο Πολιτισμού για την ο
λοκλήρωση της έκδοσης. Α ποτε
λεί αξιοσημείωτη συμβολή στην
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας-μας και ιδιαίτερα στη γνώση
λαογραφικών στοιχείων.
ΓΙΩ Ρ ΓΟ Σ Δ . Κ Ο Ν Τ Ο Γ ΙΩ Ρ Γ Η Σ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Η Κ Α Ι
Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η A Υ Τ Ο Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η
Οι ε λ λ η ν ικ ές Κ ο ινό τητες τη ς
Τουρκοκρατίας
Ε κδ: Α ν τ. Λ ιβ ά νη ς - «Ν έα Σ ύνο
ρα», Α θ ή να 1982
Πρόκειται για μια τεκμηριωμέ
νη εργασία πάνω σε ένα .ιστορικό
ζήτημα που έχει πολλές προεκτά
σεις ώ ς τις μέρες-μας.
Το ενδιαφέρον στοιχείο στις
Ελληνικές Κοινότητες της Τουρ
κοκρατίας εντοπίζεται στο ότι
λειτούργησαν σε σημαντικό βαθ
μό ως θεσμός υποκατάστασης
της κρατικής εξουσίας. Η μετά
θεση στην κοινότητα της δημο
σιονομικής αρμοδιότητας του
Κράτους και συγχρόνω ς η ανά
ληψη από αυτή μιας σειράς από
ά λ ^ ς λειτουργίες συντέλεσαν
στο να αναδειχθεί σε μια αυτάρ
κη, ως προς πολλές εκφάνσειςτης, πολιτειακή οντότητα. Πα
ράλληλα η διόγκωση της εξου
σιαστικής ευθύνης της Κοινότη
τας προκάλεσε αναγκαστικά μια
μετατόπιση του πεδίου της πολι
τικής δυναμικής, που — κάτω α
πό τις συνθήκες του Οθωμανικού
πολιτικού συστήματος — συνε
πάγεται κατ' αρχήν την πολιτική
συμμετοχή του κοινοτικού πλη
θυσμού. Α λλά όπως συμειώνει
και ο συγγραφέας, «αναμφίβολα
οι κ ο ινό τη τες της τουρκοκρατίας
δεν οδήγησ α ν σ τη ν α π ο δέσμ ευσ η
του πεδίου τη ς π ο λιτικ ή ς από την

εξουσία».
Η όλη προσπάθεια της ενδια
φέρουσας αυτής μελέτης προ
σκρούει ω στόσο, σε σημαντικές
δυσκολίες, εξαιτίας της ανεπάρ
κειας υλικού και της ανυπαρξίας
ερευνητικής υποδομής γύρω από
πολλά προκαταρκτικά ζητήμα
τα. Α ποτελεί όμω ς μια εξαιρετι
κά σημαντική συμβολή και φιλό
τιμη προσπάθεια ιστορικής σύν
θεσης.
Α .Γ . Σ Π Α Ν ΙΔ Η Σ
Π ω ς α υ το κ α τα λύθ η κ ε η δη μ ο κ ρ α 
τία του 1944
Ε κδ: Π α π α ζήσ η, Α θ ή να 1981
Τ ον Ιούνιο του 1965 ο αντι
ναύαρχος ε.α . Αθ. Σπανίδης, α
νέλαβε, ύστερα από πρόσκληση
του Παν. Κανελλόπουλου, γενι
κός διευθυντής της ΕΡΕ. Α π ’ αυ
τήν την υπεύθυνη θέση στην ο
ποία παρέμεινε έως τις 21.4.1967,
έζησε τα γεγονότα της τόσο πο
λυκύμαντης και καθοριστικής
αυτής περιόδου, τα οποία και πε
ριγράφει στο βιβλίο-του, χωρίς ό 
μως να παραθέτει — δυστυχώς
— σημαντικά καινούρια στοι
χεία.
Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ Β Ε Λ Ο Υ Δ Η Σ
Π ρο τά σεις. Δ ε κ α π έ ν τε γρα μματο
λ ο γ ικ έ ς δ ο κ ιμ ές
Ε κδ: Κ έδρος, Α θ ή να 1981
Τα δεκαπέντε γραμματολογι
κά σημειώματα που περιλαμβά
νει ο τόμ ος δημοσιεύτηκαν για
πρώτη φορά ω ς «φιλολογικές» ε
πιφυλλίδες του «Βήματος». Τρία
απ' αυτά αναδημοσιεύτηκαν στο
περιοδικό «Θ έατρο». Στην ανα
δημοσίευση στον τόμο αυτό διορ
θώθηκαν μερικά λάθη της πρώ
της γραφής και αποκαταστάθη
καν τα μικρά α ποσπάσματα που
είχα ν α ναγκαστικά θυσιαστεί
στις απαιτήσεις του δημοσιογρα
φικού χώρου. Το βιβλίο περιλαμ
βάνει κείμενα για τον Καβάφη,
Μ πρέχτ, Βάρναλη, Ρίτσο και μελετήματα για τη νεοελληνική λο
γοτεχνία, το δημοτικό τραγούδι
και τη λογοτεχνία της αντίστα
σης.
Οφείλουμε να επισημάνουμε τη
φιλόπονη και συστηματική συμ
βολή του Γ. Βελουδή στη γνώσημας γύρω από ζητήματα λογοτε
χνίας, που είναι φανερή σε κάθε
προσέγγισή-του. Ακόμη και αυτά
τα «γραμματολογικά γυμνάσμα
τα», όπως ο ίδιος τα ονομάζει, υ
περβαίνουν κατά πολύ την τρέ
χουσα επιφυλλιδογραφία και πα
ρέχουν στον ενδιαφερόμενο ανα
γνώστη πλούσιο γνω στικό υλικό.
Λ Α Ν Τ Ι Σ Λ Α Β Μ Ν Α ΤΣΚ Ο
Ο θάνατος λ εγό τα ν Έ ν γ κ ε λ χ ε ν
Μ ετ: Δ ιο νυσία Μ π ιτζικ έλη
Ε κδ: θ εμ έλ ιο , Α θ ή να 1981
Ο Λ άντισλαβ Μ νάτσκο θεω
ρείται ένας από τους καλύτερους
συγγραφείς της Τ σ εχο σ λο β α 
κίας. Πήρε ενεργό μέρος στην
« Ανοιξη της Π ράγας» και διώ
χτηκε για τη δράση-του.
Ο «θάνατος λεγόταν Έ νγκ ελ
χεν» είναι το πρώτο-του μυθιστό

ρημα και δημοσιεύθηκε στο τ
λ ο ς του 1959. Το έργο είναι βασ
κά αυτοβιογραφικό και στηρίζι
ται στην προσωπική εμπειρία το
συγγραφέα, όταν ήταν παρτιζο
νο ς στη Μοραβία κατά τους τι
λευταίους μήνες του πολέμου. Ε
ναι μια δραματική αφήγηση το
παρτιζάνικου πολέμου που περί
γράφει ζω ντανά τον πόλεμο, τ
φρίκη και την απανθρωπιά-τοι
Αφήγηση αφιερωμένη στους «ά
γνω στούς ήρωες παρτιζάνους».
Ι.Κ . Μ Α Ζ Α Ρ Α Κ Η Σ Α ΙΝ ΙΑ Ν
Ο Μ α κ εδο νικ ό ς Α γώ νας
Ε κ δ: Δ ω δ ώ νη , Αθήνα 1981
Ανατύπωση από τον 14ο τόμι
της «Ιστορίας του Ελληνικού Ε
θνους».
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ ΤΣ Ο ΥΚ ΑΛ Α τονΖο
κυνθίου
Ισ το ρ ιο γρ α φ ική Περιγραφή της ί
παρχίας Φ ιλιππουπόλεω ς
Ε κ δ: Ν έα Πορεία, θεσσαλονίκ
1980
Εξαιρετικά επιμελημένη φωτο
γραφική ανατύπωση ενός σπό
νιου και με ιδιαίτερο ενδιαφέρο
βιβλίου, που εκδόθηκε στη Βιέ\
νη το 1851.
Ν Ε Λ Λ Α ΓΚΟ ΛΑΝΤΑ
Γ λυ π τικ ή και αρχιτεκτονική
Ε κδ: Ο λκ ό ς, Αθήνα 1982
Μια πολυτελής έκδοση που ι
γίνε με αφορμή την έκθεση εννέ
γλυπτώ ν της Γκόλαντα στην A ί
θουσα Τέχνης Αθηνών. Επιδιο
κει να καλύψει τα κενά που αφι
νει μια έκθεση, με τον κατ’ ανά\;
κη αποσπασματικό χαρακτήρο
της.
ΥΒ Μ Π Ο Ν Φ Ο Υ Α
Οι τάφοι της Ραβέννας
Μ ετ: Χ ρ ισ τ. Λ ιοντάκης
Ε κδ: Γ νώ ση, Αθήνα 1981
Είναι ένα από τα ενδιαφέροντ
δοκίμια του Γάλλου ποιητή kc
δοκιμιογράφου Υβ Μπονφουα
Με έντονα στοιχεία λυρικού στο
χασμού είναι ταυτόχρονα και μυ
καταγγελία της εννοιοκρατίας^
Ο ποιητής τη θεωρεί παγίδα κα
προτείνει να εγκαταλείψουμε τι
ψευδαισθήσεις των εννοιοκρατι
κών συστημάτων και να στρα «f
φούμε στην αλήθεια των πραγμά1,1
των. Έ χουν μεταφραστεί ποιή
ματα του Μπονφουά στα ελληη
κά από τους Τ. Σινόπουλο, Μ
Δημάκη και Χρ. Λιοντάκη.
Μ Α Ν Ο Σ Κ Ο ΝΤΟ ΔΕΩ Ν
Α φ ή γη σ η
Ε κδ: Κ αστανιώ τη, Αθήνα 1981
Ο συγγραφέας μέχρι τώρα είχι
ασχοληθεί με τη λογοτεχνία γιο
παιδιά. Με την «Αφήγηση» ερευ^
νά τις δυνατότητές-του στο χώρο II
του πεζογραφήματος. Το έργο ι
στηρίζεται σε μικρά κεφάλαια
που συνδέονται με ένα ελεύθερο,
α λ λ ά ό χ ι αυθαίρετο, τρόπο
μεταξύ-τους. Αποτελεί μια προ-''·
σπάθεια για αναζήτηση νέων τρό
πων έκφρασης με συνοπτικό και
έντονα φορτισμένο τρόπο γρα
φήςκ

λονος- διάλογος -διάλογο
• Το αφιέρωμα για την κ α τά λ η 
ψη στη Ν ομική π ρ ο κ ά λ εσ ε α ρκε
τό ενδιαφέρον' και το ενδιαφέρον
αυτό επεκτάθηκε μ ε διευκρινίσ εις
και επιστολές σ ε π ο λ λ ά επ ιμ έ
ρους σημεία.

Σε μια από τις ε π ισ το λ έ ς ο δι
Γρηγ. Ν . Κ ο σ σ υβ ά κ η ς,

κηγόρος
γράφει:

Αγαπητοί φίλοι του «ΑΝΤΙ»,
Διάβασα με ενδιαφέρον στο
τεύχος-σας αριθ. 199/19.2.82,
την έρευνα για τα γεγονότα της
Νομικής Σχολής του Φεβρουά
ριου 1973, και ειδικά τη συζήτη
ση με συναδέλφους - μέλη της «ε
πιτροπής κ α τ ά λ η ψ η ς » , που
πράγματι απέδωσε το σφυγμό
και την πιστότητα, σε γενικές
γραμμές, των στιγμών εκείνων.
Επειδή όμως, πιστεύω πως η
συμμετοχή, σε τέτοιας σημασίας
συμβάντα, αποτελεί τιμή και
καύχημα για κάθε άνθρωπο που
αγωνίζεται και πιστεύει σε ιδανι
κά, χρέος κάθε συναγωνιστή που
αναλαμβάνει να εξιστορήσει τα
γεγονότα είναι, ανάμεσα στ’ ά λ
λα, να μην αγνοήσει ή μειώσει
την προσφορά και τη συμμετοχή
του καθενός σ ’ αυτά.
Γ ι’ αυτό και επειδή, (έχοντας
μια πολύχρονη και συνεχή συμ
μετοχή στα φοιτητικά γεγονότα
από το 1966 έως το 1973), έζησα
τα γεγονότα της Νομικής στιγμή
προς στιγμή, δικαιούμαι, πι
στεύω, να επισημάνω μερικές
π α ρ α λείψ εις, στη συνέντευξη
των συναδέλφων μελών της «επι
τροπής κατάληψης» που με αφο
ρούν προσωπικά. (Πολύ περισ
σότερο γιατί έχω κρατήσει λε-

πτομερειακό ημερολόγιο των γε
γονότω ν...)
Είπε ο συνάδελφος - συναγωνι
στής Γ. Μ αντζουράνης ότι:
«Τη δεύτερη μέρα το πρωί (της
κατάληψης) εμφανίσθηκε ο Γρή
γορης Κοσσυβάκης που ήταν έξω
(!!.) και μας ενημέρωσε πως μας
περιμένει ο Τ ούντας» κτλ. και ό
τι: «Α ποφασίσαμε να βγουν και
να πάνε στην Πρυτανεία η Κ.
Κόντου, η Τ. Σαράτση, ο Ν. Μπίστης και εγώ! ! (ο Γ. Μ αντζουρά/ης)».
0 α επρεπε ο συναγωνιστής
Μ αντζουράνης να θυμηθεί ότι όχι
μ ό ν ο ν δεν «ήμουν έξω », όντας α
πό την πρώτη στιγμή της κατά
ληψης στο κτίριο της Νομικής
και όντας ο τελευταίος που έφυ
γε, αλλά και ότι στην αποστολή
στην Πρυτανεία και στις συζητή
σεις με τους καθηγητές πήγα και
συμμετείχα και εγώ όπως και ο
Γ. Βερνίκος, που πραγματικά δεν

είχε καταφέρει να μπει στη Σχο
λή το προηγούμενο βράδυ (επισυ
νάπτω φωτογραφία του «Athens
News» που δείχνει τις δύο συνα
δέλφους της Φιλοσοφικής και ε
μένα ενώ πηγαίνουμε στην Πρυ
τανεία).

Το ίδιο συνέβη και στις 3.30
μ.μ. όταν ξαναπήγαμε στην Πρυ
τανεία τρεις (δηλ. Ν. Μπίστης, Γ.
Μ αντζουράνης και Γρ. Κοσσυβά
κης) και γυρίσαμε μεταφέροντας
την απαίτηση της Συγκλήτου «να
βγούμε οπωσδήποτε στις 5 μ.μ.».
Επειδή οι πιο πάνω παραλεί
ψεις επαναλήφθηκαν (αθέλητα
θα ήθελα να πιστέψω ...) και στην
τηλεοπτική εκπομπή που έγινε
την ημέρα της επετείου των γεγο
νότων, δεν έχω άλλο τρόπο να α
ποκαταστήσω την αλήθεια των
γεγονότων, σε ό,τι μ’ αφορούν τα
πιο πάνω, παρά ζητώντας-σας τη
δημοσίευση της επιστολής-μου ο
λόκληρης.
Φιλικά
Γρηγ. Ν. Κοσσυβάκης

Κ Α Ν Ε Λ Λ Α Κ Η Σ Π α ν α γιώ τη ς, δικηγόρος
Μ Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ο Σ Διονύσιος, δΐκηγόρος
Μ Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ο Σ Α ρ ισ τό δ η μ ο ς
αποτ. αξιω ματικός
Κ Ο Υ Τ Σ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Ιωάννης,
ποτ. αξιω ματικός
Τ Σ Α Τ Σ Ο Σ Δ η μ ήτριο ς, καθηγ
Π αν/μίου Βόννης
Τ Σ Ο Υ Δ Ε Ρ Ο Υ Βιργινία, δημόσιό
γράφος
Π Ε Ν Τ Α Ρ Η Σ Σ ο φ ο κ λή ς, φοιτ. Ια
τρικής
Ρ Α Π Τ Η Σ Ν ι κ ό λ α ο ς , φ ο ιτ
Φ υ σ /κ ή ς
Το έγγραφο αναφέρει ότι οι πα
ραπάνω αποτελούν «τον κ ύκλι
τω ν εξω πανεπιστημιακώ ν παρα
γόντω ν σ την υποκίνηση των φοι

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙ Α Π Έ Ξ Ω
• Ε να ς ά λ λο ς ανα γνώ στης, ο
φ υσικό ς κ. Γ. Π α π α δό π ο υλο ς πα
ρατηρεί ότι σ τη ν παρουσίαση των
γεγο νό τω ν της Ν ο μ ικ ή ς από τα
μ έσ α μ α ζικ ή ς ενημ έρω σης δεν έ
γινε ειδική μνεία σε όσο υς συμ π α 
ρα σ τά θ ηκα ν σ το υ ς φοιτητές, τό
τε, αλλά ήταν εκ τό ς κτιρίου.
Η σημασία αυτής της συμπαρά
σ τα σ η ς φαίνεται, όπω ς παρατηρεί
ο κ. Γ. Π. και από μιαν Α π ό ρρ η τη
έκθεσ η του Ε Α Τ /Ε Σ Α (Μ άρτιος
1973) όπου αναγράφονται οι:
Β Γ Ο Ν Τ Ζ Α Σ A ντώ νιος, δικ η γό 
ρος
A Α Λ Β Α Ν Ο Σ Κ ω ν /ν ο ς, δικ η γό 
ρο ς
Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η Σ Ν ικό λα ο ς, δι
κ η γό ρ ο ς
Π Α Π Π Α Σ Δ ημ ήτριο ς, δικ η γό ρο ς

τητικώ ν επεισοδίω ν» και ακόμα
ότι «η σύλληψ ή-το υς αποτελεί
σοβαρό λ ό γο της επελθούσης αναχαιτίσεω ς».
Σας χαιρετώ
φιλικά
Γ. Ν. Π απαδόπουλος
Φυσικός
( Α λ λ ο ς ένας «α π ' τους έξω»)
Ο κ. ΒΟΥΖΙΚΑΣ
• Φίλος ανα γνώ στης μας επεσήμανε από την ειδησεογραφία τω ν
εφημερίδω ν (20-2) όσα πρότεινε 0
πρύτανης του Π ανεπιστημίου A
θήνας κ. Βουζίκας, «να γίνει η ή
μέρα της Ε πετείου της κατάληψ ης
της Ν ομικής αργία, για όλα τα
Π ανεπιστήμια».
Τώρα πώ ς νομιμοποιείται ο κ.
Βουζίκας και σ το όνομα ποιών,

Τα βιβλία τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΤΖΙΑ
στις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ
ΑΛΒΕΑΝΔΡΟΣ Κ Ο Τ Ζ Ιλ Σ

Α.\£ΙΛ\ΛΡΟΣΚΟΠΙΑ!

π ο λ ιο ρ κ ία
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Η
προτείνει να τιμηθεί η φ οιτητική
νεολαία, είναι απορίας άξιο.
Οι φ ο ιτητές του Π α νεπισ τημ ίο υ
Α θ ή να ς που μ ε την εξέγερ σ ή -το υ ς
ανάδειξαν τη Ν ο μ ικ ή σε σ η μ α το 
δό τη της ελευθερίας και της δη μ ο 
κρα τίας δεν έχο υ ν α νά γκη για α
π ό δο σ η τιμώ ν από πρώ ην τιμητές-τους. Και ο κ. Β ουζίκας π ο λ 
λά έπραξε και κ α λή επ ίδο σ η σ ε υ
πηρεσίες προς τη χο ύντα είχε ό
πω ς αναφέρθηκε και σ το αφιέρω 
μα του Α Ν Τ Ι για τη Ν ο μ ικ ή (τχ.
198).

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Τζών Ντιούι

• Ο δικ η γό ρ ο ς Γ. Η . Π α π α ηλιο ύ
— και πά λι για την έρευνα για την
κ α τά λη ψ η τη ς Ν ο μ ικ ή ς — κάνει
κ ά π ο ιες διευκ ρινήσ εις και επ α 
νορθώ σεις:

Τό σχολείο
πού
μ αρέσει
Ο δρόμος καί ο αγώνας

γιά τη μεταμόρφωση
των παιδαγωγικών ιδεών
Ϊ1
W

Ε κ δ ό σ ε ις Γ λ ά ρ ο ς

«Λίγοι είναι εκείνοι π ου μ π ο ρ ο ύ ν να γρ ά ψ ο υ ν κλασικά π α ι
δαγω γικά βιβλία. Α πό τότε π ου ο Σ π έν σ ερ έγ ρ α ψ ε τα
δοκίμιά-του, δ ε ν υπ ή ρ ξε καμιά σημαντικότερη π ρ ο σ φ ο ρ ά
στην παιδαγω γική μεταρρύθμιση α π ’ αυτή π ου π ρ ο σ φ έ ρ ε ι
το βιβλίο του Ντιούι Το σ χ ο λ ε ίο π ο υ μ ’ α ρ έ σ ε ι ».
Elem entary S ch o o l Journal
«Ο καθηγητής Ντιούι μας έδ ω σ ε έ ν α μικρό βιβλίο ό π ο υ π α 
ρουσ ιά ζοντα ι οι βα σικ ές α ρ χ έ ς τη ς ν έ α ς π α ιδα γω γικ ή ς, συν υ φ α σ μ έ ν ε ς με εξαιρετικά ε ν δ ια φ έ ρ ο υ σ ε ς και διαφωτιστικές λ επ τ ο μ έρ ειες... Το βιβλίο είναι π ρ ό τ υ π ο μιας ξεκ ά θ α ρ η ς
διακήρυξης π αιδαγω γικώ ν ιδεώ ν και τ α υ τ ό χ ρ ο ν α έν α α ν ε 
κτίμητο ερ γ α λ είο για ό σ ο υ ς ενδ ια φ έρ ο ντα ι για τη βελτίω ση
της κοινω νίας και του σ χ ο λ είο υ .
Illinois S o c ie ty for child stud y

Εκδόσεις Γλάρος
Θ Ε Μ ΙΣ Τ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ 31 ·

Α Θ Η Ν Α 141 ·

ΤΗ Λ

36

18 457

Αγαπητό «ΑΝΤΙ»,
Στο τεύχος-σου της 19.2.1982,
και ειδικότερα στο αφιέρωμάσου για την επέτειο της κατάλη
ψης της Ν ομικής, αναφέρονται
ορισμένες λεπτομέρειες, που δεν
ανταποκρίνονται απόλυτα στα
πράγματα.
Συγκεκριμένα: Η σύνθεση της
ΙΟμελούς Επιτροπής της Νομι
κής, που εκλέχτηκε από τη Γενι
κή Συνέλευση της Σ χολής στις
25.10.1972, δεν ήταν αυτή που α
ναφέρεις, αλλά η εξής: Α λέξα ν
δρος Α λαβάνος, Π αντελής Καρκαμπάσης, Ιωάννα Καρυστιάνη,
Α λκής Κ ούρκουλας, Γιάννης
Μ αντζουράνης, Ν ίκος Μεγγρέλης, Ν ίκος Μ πίστης, Γιώργος
Παπαηλιού, Γιώργος Σαββόπουλος και Ευάγγελος Τ σεκούρας
(βλ. Τα Νέα της 26.10.1972).
Α πό τη «δεκαμελή Επιτροπή»
ΔΕΝ «παραιτήθηκαν οι Καρκαμπάσης, Παπαηλιού και Σαββόπουλος», όπω ς αναφέρεις. Π α
ραιτήθηκε μόνο ο Παντ. Καρκαμπάσης για προσω πικούς λό
γους (Βλ. Το Βήμα της 3.11).
Η Επιτροπή με 9μελή σύνθεση
λειτούργησε μέχρι και τη μέρα
των εκλογώ ν - παρωδίας του
χουντικού Διοικητικού Συμβου
λίου. Αυτό αποδεικνύεται από τις
δημοσιευθείσες στον τότε Τύπο
ανακοινώσεις-της και από τις
ενέργειές-της στα πλαίσια της ε
ντολής της δημοκρατικής πλειοψηφίας των φοιτητών της Νομι
κής. (βλ. Τα Νέα της 26.10.1972,
της 27.10.1972, της 1.11.1972 και
της 15.11.1972, Το Βήμα της 31.10.1972 και της 2.11.1972, κτλ.).
Για τις «εκλογές», που ετοίμα
ζε η διορισμένη από τη χούντα
διοίκηση του φοιτητικού συλλό
γου της Ν ομικής, είχε γίνει σχετι
κή προεργασία και α π ’ την πλευ
ρά της Επιτροπής, και, ειδικότε
ρα, κατανομή των ρόλων των μελών-της. Αυτό προκύπτει από
την ανακοίνωση της Επιτροπής,
που πρότεινε υποψήφια μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής, που θα
διενεργούσε και θα επόπτευε τις
εκλογές, τους Γιάννη Μ αντζουράνη, Γιώργο Παπαηλιού, Γιώρ
γο Σαββόπουλο και Ευάγγελο
Τσεκούρα (βλ. Το Βήμα και Τα
Νέα της 15.11.1972) και από τη
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θέση υποψηφιοτήτων για εκλογή
στο Διοικητικό Συμβούλιο του
φοιτητικού συλλόγου των υπό
λοιπω ν πέντε μελών της Επιτρο
πής — Α λ. Αλαβάνου, I. Καρυστιάνη, Α λκ. Κούρκουλα, Ν.
Μεγγρέλη και Ν. Μπίστη — και
επιπρόσθετα των Γιάννη Βαρλάμη, Τάσου Σαπουνάκη και Όλ
γα ς Τρέμη (βλ. Το Βήμα και Τα
Νέα της 21.11.1972).
Στη συνέχεια και μετά τις «ε
κλογές», α π ’ τις οποίες τελικά
και για ευνόητους λόγους το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα
απέσχε, την εκπροσώπηση των
φοιτητών της Νομικής Σχολής ανά λα βα ν οι παραπάνω υποψήφιοι
(βλ. Το Βήμα της 23.11.1972).
Με το ξαναφούντωμα του φοι
τητικού κινήματος το νέο χρόνο
1973 — πριν τις στρατεύσεις και
την κατάληψη — στη Νομική
Σχολή εκλέγεται νέα Επιτροπή
Α γώ να με οκταμελή σύνθεση αυ
τή τη φορά, τους: Αλ. Αλαβάνο,
Γ. Βερνίκο, I. Καρυστιάνη, Αλκ.
Κούρκουλα, I. Μαντζουράνη, Ν.
Μ εγγρέλη, Ν. Μπίστη και Στ.
Τζουμάκα. Η συνέχεια είναι γνω
στή και την καταγράφεις.
Αυτά, για το ξεκαθάρισμα των
πραγμάτω ν και την άρση πιθα
νών λαθεμένων εντυπώσεων.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Γ . Η . Παπαηλιού

(Εξάλλου ούτε πρόθεση μεμονω
μένης παραίτησης εκδηλώθηκε
— όπω ς λαθεμένα αναφέρει ο
Γιάννης Μαντζουράνης στη συ
ζήτηση με το συνεργάτη-σου Στέ
λιο Κούλογλου, σ. 31).

ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
“
• Σ υνηγορία σ ε σχόλιό-μας (τχ.
200, σ ελ. 13) από τον κα θ η γη τή
σ τη Ν ο μ ικ ή Σ χ ο λή Θ ε σ σ α λ ο ν ί
κ η ς κ. Σ π ύρ ο Μ εταλληνό:
Κύριε Διευθυντά,
Πολύ σωστά τονίζετε στο τεύ
χ ο ς 200 της 6.3.1982 ότι «κά θε
κρα το ύμ ενο ς (...) θεωρείται εξ ο
ρισμ ο ύ αθώ ος, μέχρ ις α π ο δ ε ίξ εω ς
του εναντίου».
Το να λογίζεται ο κάθε κατη
γορούμενος αθώος ως τη δικα
στική απόδειξη της ενοχής-του
αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο
δικαίωμα.
Ο Ρήγας Φεραίος το περιλαμ
βάνει στα «Δίκαια του ανθρώ
που» λέγοντας ότι «κάθε άνθρω 
π ο ς οπού φαίνεται πως είναι αθώ
ος, αν τον συκοφαντήσουν π ω ς έπταισεν, εν ό σω να βεβαιωθή πως
είναι π τα ίσ τη ς, πω ς είναι ανάγκη
να πιασθή από τους α νθρ ώ π ο υς
του κριτηρίου, κάθε α υσ τη ρ ό τη ς,
κα θ ώ ς δέσιμον, υβρισμοί, δαρμοί
ό πο υ δεν είναι αναγκαία δια την
κ α τα κ ρά τη σ ιν του ανθρώπου ε
κείνου, εν ό σω να κριθή, να ήναι
ημποδισμένα , και μόνον αφού αποδειχθή πτα ίστης, τότε να γίνε- ^

τai αρχή της τιμω ρίας εις το υποκείμενόν-του κ α θώ ς διαλαμβάνει
ο νόμος». Το Σύνταγμα της Τροιζήνας το καθιερώνει ρητά (άρθρο
15: «έκαστος προ τη ς κ α τα δ ίκ η ςτον δεν λογίζεται ένοχος»), Η Οι
κουμενική Διακήρυξη των Δ ι
καιωμάτων του Ανθρώπου της
10.12.1948 το εντάσσει στα δι
καιώματα που πρέπει να γίνονται
σεβαστά, ορίζοντας ότι « κάθε
κατηγορούμενος για π οινικό αδί
κημα πρέπει να θεω ρείται αθώ ος
έως ότου δια πιστω θεί η ενοχήτου σύμφωνα με το νόμο σε ποινι
κή δίκη κατά την οποίαν θα του έ 
χουν εξασφαλισθεί ό λες οι απ α 
ραίτητες για την υπερά σπ ισή-του
εγγυήσεις».
Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώ
νεται και από το ισχύον δίκαιο:
Το άρθρο 21 του Συντάγματος
που ορίζει ότι «ο σ εβ α σ μ ό ς και η
προστασία της αξίας του ανθρώ 
που αποτελούν την π ρω τα ρχική
νποχρέωσιν τη ς Π ο λιτεία ς» α
ναμφίβολα περιλαμβάνει και υ
ποχρέωση θεωρήσεως και μεταχειρίσεως κάθε κατηγορουμένου
ως αθώου ως τη δικαστική από
δειξη της ενοχής-του. Στο μέτρο
μάλιστα που η μεταχείριση του
κατηγορουμένου ως ενόχου συνιστά και προσβολή της ανθρώπι
νης αξιοπρέπειας, αυτή α πα γο
ρεύεται ρητά από το άρθρο 7 /2
του Συντάγματος. Εξάλλου την
υποχρέωση θεωρήσεως του κατη
γορουμένου ως αθώου διατυπώ

νει ρητά το άρθρο 62 της ευρω
παϊκής συμβάσεω ς της Ρώμης
της 4.11.1950 «για την π ρο ά σ πισ η
τω ν δικα ιω μά τω ν του ανθρώ που
και τω ν θ εμ ελιω δ ώ ν ελ ευ θ ε
ριώ ν», που έχει επικυρωθεί και α
πό την Ελλάδα και σύμφωνα με
το άρθρο 28/1 του Συντάγματος
έχει αυξημένη τυπική δύναμη, ο
ρίζοντας ότι «κάθε π ρ ό σ ω π ο κ α 
τηγορούμ ενο για αδίκημα τεκμαίρετα ι ότι είναι αθώ ο ω ς τη νόμιμη
απόδειξη τη ς ενο χής-το υ» .
Επιπρόσθετα η νομοθεσία «πε
ρί Τύπου» απαγορεύει τη δημο
σίευση οιωνδήποτε κρίσεων ή χα 
ρακτηρισμών αφορώντων είτε
στους διαδίκους είτε στην κατη
γορούμενη πράξη και ιδιαίτερα
κάθε κριτικής ως προς την ενοχή
του κατηγορουμένου όταν εκκρεμεί ποινική υπόθεση και ως την
έκδοση τελεσίδικης απόφασης,
ανά γοντα ς μάλιστα την παράβα
ση της απαγορεύσεω ς αυτής σε
αξιόποινο αδίκημα.
Π ροσβολή του θεμελιώδους
αυτού δικαιώματος, όπω ς και
άλλω ν ατομικώ ν δικαιωμάτων,
παρατηρείται δυστυχώς συχνά.
Κι αυτό, γιατί οι πολλοί δεν έχουν
συνειδητοποιήσει την κατοχύρωσή-τους αλλά και γιατί ελάχιστοι
μόνο επιδιώκουν το σεβασμότους.
Με τιμή
Σπύρος Α. Μ εταλληνός
Καθηγητής στη Νομική Σχολή
Θ εσσαλονίκης

«ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»
• Φ ίλος α ν α γνώ σ τη ς σχολιάζει
τον ,«α νθρω πισμό» της ηγεσία ς
τω ν Η Π Α και δίνει μερικά α π ο κα 
λ υ π τικ ά σ το ιχεία :
Α γαπητό «ΑΝΤΙ»,
Τα παρακάτω γράφτηκαν για
να περάσουν, με τη βοήθειά-σου,
στους συμπατριώτες-μας όχι τό
σο σαν πληροφόρηση, όσο σαν
βοήθημα στο να καταλάβουμε, όλοι-μας, την ποιότητα των αν
θρώπων που ασκούν εξουσία πά
νω στη γη καθώς κλείνει ο 20ός
αιώνας.
Α πό τα μέσα της δεκαετίας
του ’60 οι Α μερικάνοι άρχισαν,
κρυφά, να ψεκάζουν το Λ άος, με
δηλητήρια, που στόχευαν να ξε
ράνουν τα φυλλώματα της βλά
στησης της ζούγκλας για να μην
κρύβονται, μέσα εκεί, οι εχθροίτους, δηλαδή οι Βιετκόνγκ. Αρ
γότερα ο ψ εκασμός συνεχίστηκε
και στο «συμμαχικό» Νότιο Βιετ
νάμ, στα φανερά όμως αυτή τη
φορά.
Το τι αποτελέσματα είχαν οι
ψεκασμοί αυτοί, είναι γνωστό.
Και για μεν τους νεκρούς και
τους μισο-σαπισμένους επιζήσαντες Βιετναμέζους, κανένας
δεν στενοχωριέται, ούτε κάνει
λόγο τόσα χρόνια.
Έ λα όμως που μισο-σαπισμένοι επιζήσαντες υπάρχουν και Αμερικάνοι είτε γιατί ήρθαν σε ε

παφή με τα χημικά κάνοντας
τους ψεκασμούς, είτε με άλλο
τρόπο. Έτσι αυτοί οι Αμερικάνοι, που πολλοί ξύπνησαν μετά α
πό αυτό που τους βρήκε, ξεθάψανε αυτή την ιστορία του κρυφού
ψεκασμού με δηλητήρια πάνω α
πό το Λ άος. Για να το πετύχουν
αυτό χρησιμοποίησαν το νόμο
FOIA, που θεσπίστηκε μετά από
λαϊκή πίεση, όταν γινότανε ο α
γώνας ενάντια στον πόλεμο του
Βιετνάμ μέσα στην ίδια την Αμε
ρική (δες και σχετικά δημοσιεύ
ματα στο ΑΝΤΙ) και που τώρα
πασχίζει να τον περιορίσει ο Ρήγκαν.
Τα στοιχεία από την ιστορία
αυτή, όπως τα ξεθάψανε οι παρα
πάνω επιζήσαντες Αμερικάνοι,
παρουσιάστηκαν στο Χέραλντ
Τρίμπιουν στις 26 Γενάρη ’82, δη
λαδή μόνο πριν από έξι μέρες.
Α πό τα στοιχεία αυτά βγαίνει η
παρακάτω εικόνα για έξι ανθρώ
πους που άσκησαν εξουσία την ε
ποχή εκείνη. Η εικόνα βγαίνει με
παράθεση των αποκαλύψ εω ν
των επισήμων εγγράφων, που α
φορούν καθένα από αυτούς και
των σημερινών-τους αντιδράσε
ων, όπως τις βγάζανε με συνε
ντεύξεις οι δημοσιογράφοι μετά
την αποκάλυψη των στοιχείων.
Να, ποιάς ποιότητας άνθρωποι
ηγούνται των συνανθρώπων-τους
τον 20ό αιώνα:
Τα έγγραφα λένε ότι ο στρατη
γός Γουέστμορλαντ (ο γνωστός

τά βιβλία τής «γνώσης»
Σ.Β. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ:

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κείμενα: Σ.Β. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ - ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ
Μέ 350 φωτογραφίες
« Ή ιστορία τώ ν πόλεων είναι ή ιστορία
τής ανθρωπότητας.
Μέσα άπό τή μορφή πού διατηρεί κάθε πόλη,
διαβάζεις τίς άξιες, την παράδοση, τόν πολιτισμό
πού τήν δημιούργησε. Τά κίνητρα τών άνθρώπων,
τό σεβασμό ή τήν άσέβεια, τό θάρρος ή τόν εγωισμό
αύτώ ν π ο ύ τήν κατοίκησαν καί τήν κατοικούν».
Αριστομένης Προβελέγγιος

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ «ΓΝ Ω ΣΗ », ΓΡΗΓ. Α Υ ΞΕΝ Τ ΙΟ Υ 26, ΙΛΙΣΙΑ,
Α Θ Η Ν Α 621, ΤΗΛ. 7794879-7786441
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Troc, είναι πιά
γνωστό’· · ·

Είναι πιά γνωστά τά καταστή
ματα TROC. Είναι πιά γνωστό
ότι στά TROC ντύνεστε μον
τέρνα ή retro μέ τό δικό σας
προσωπικό γούστο. Είναι πιά
γνωστό ότι στά TROC
ντύνεστε φθηνά...

TROC

στά γνωστά σας μέρη

«Σε κάθε σελίδα αυτού του
καταπληκτικού βιβλίου ακούγεται η φωνή του ώριμου καλλιτέ
χνη και πραγματικού ανθρώπου
— αυτό είναι μεγάλη τύχη σ ’ αυ
τούς τους άτυχους καιρούς».

Glaude Roy,
(Le nouvelle observateur)
ΕΚΔ ΟΣΕΙΣ ΚΑΛΒΟΣ
Αναξαγόρα 1, Αθήνα 112
_____ Τηλ : 52.46.241______

χασάπης του Βιετνάμ) είναι αυ
τός που ζήτησε να γίνει ο ψεκα
σμός με τα δηλητήρια «για να
στερ ήσει στα στρατεύμα τα του ε
χθρού μέρη για να κρύβ ο ντα ι... ε
πίσης επιθυμούσε (σ.σ. ο στρατη
γός) την κ α ταστροφ ή τω ν σ π α ρ 
τώ ν για να σ τερ ή σ ει την τροφή
σ το ν εχθρό».
Σήμερα ο Γουέστμορλαντ ι
σχυρίζεται ότι δεν θυμάται να έ
δωσε διαταγή για ψεκασμό σ το
Λ άος. Λέει, σήμερα: « Ίσ ω ς έγινε
από ανθρώ πους σ το επιτελείομου χω ρίς δική-μου ανάμειξη». Ο
«γεναίος» Γουέστμορλαντ όχι
μόνο λέει ψέματα (μικρό το κα
κό) αλλά με περίσσια δειλία καρ
φώνει και τους παρακάτω-του.
Τα έγγραφα λένε ότι ο «μέγας»
Μακ Ναμάρα ακόμα από το 1961
όταν συζητιόνταν το πράγμα
« ...σ υ ν έχ ιζε να κρατάει ανοιχτή
τη δυνατότητα μετα μ φ ίεσ η ς του
π ρ ο γρά μ μ α το ς ψ εκα σ μο ύ, σα ν
μιας Ν οτιο-Β ιετνα μέζικης επ ιχεί
ρησηις» (σ.σ. και όχι Αμερικάνι
κης).
Σήμερα, όταν ρωτήθηκε ο
Μακ Ναμάρα είπε: «Σας εγγυούμαι ότι ποτέ δεν πρότεινα κάτι
τέτοιο» και χαρακτήρισε την ι
δέα για μεταμφίεση σαν «απαράφρονα» και «αλλόκοτη». Τέλος
είπε ότι δεν θυμάται τις λεπτομέ
ρειες του ψεκασμού ή ποιος έδω
σε τη διαταγή ή την έγκριση.
Τα έγγραφα λένε ότι ο Αλέξ.
Τ σ όνσ ον, αναπληρω τής υφυ
πουργός στο Στέιτ Ντηπάρτμεντ,
πρότεινε να χρησιμοποιηθούν α
μερικάνικα αεροπλάνα για να φέ
ρουν σε πέρας «ένα εκτετα μένο
πρόγραμμα ψ εκασμού σ το Ν ό τιο
Βιετνάμ», αν και τα αεροπλάνα
θα έπρεπε να έχουν τα χρώματα
του Νότιου Βιετνάμ και οι πιλό
τοι θα έπρεπε να φοράνε πολιτι
κά.
Δ εν ξέρουμε τι ισχυρίζεται σή
μερα ο Α λέξ. Τ ζόνσον, όμως ξέ
ρουμε ότι ο άλλος «μεγάλος» ο
Ντην Ρασκ, υπουργός τότε του
Στέιτ Ντηπάρτμεντ και προϊστά
μενος του Τ ζόνσον, λέει σήμερα
ότι δεν θυμάται τίποτα τέτοιο,
αλλά επειδή δεν « έχει τα έγγραφα
δεν μ π ο ρεί να μ ιλή σ ει γ ι ’ αυτό».
Τα έγγραφα λένε ότι ο Φρέντερικ Ε. Νόλτιγκ τζούνιορ, που ή-

τανε πρεσβευτής της Αμερικής
στη Σαϊγκόν υποστήριζε την κρυ
φή χρησιμοποίηση των δηλητη
ρίων και «εξέφ ρασε την επιθυμία»
να τοποθετηθούν πάνω στους κά
δους των δηλητηρίων ψεύτικες
ταμπέλες με την ένδειξη « π ο λιτι
κ ό φορτίο» (σ .σ . και όχι στρατιω
τικό) για να μπορέσει να περάσει
το δηλητήριο από τον έλεγχο της
Δ ιεθνούς Ε πιτροπής Ε λέγχου,
που έλεγχε την πιθανότητα χρη
σιμοποίησης χημικών όπλω ν στο
Βιετνάμ.
Σήμερα, ο Ν όλτιγκ, τζούνιορ,
σε τηλεφωνική συνέντευξη-του
είπε ότι δεν θυμάται «να είχε ζη
τήσει να μετα μ φ ιεσ θ ο ύν τα σ τρ α 
τιω τικά χη μ ικ ά σ ε Π ο λιτικ ό Φορ
τίο ή τίποτα ά λ λο για σχέδια κ ρ υ 
φού ψ εκασμού». Α υτός ο Νόλτιγκ τζούνιορ σήμερα διδάσκει
στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.
Το μάθημα που διδάσκει: «Η ηθι
κή στο κράτος»!!!
Τα έγγραφα λένε ότι ο Ρόζγουελ Λ. Γκιλπάτρικ, αναπληρωτής
υπουργός άμυνας την εποχή εκεί
νη, υποστήριξε ότι ο ψεκασμός
των σπαρτών των Μ οντανιάρ,
στο Κεντρικό Βιετνάμ «είναι σ ω 
σ τό ς από σ τρ α τιω τικ ή άποψ η»
αλλά έκφρασε ανησυχία «ότι η
χρ ή σ η χ η μ ικ ώ ν για την κ α τα σ τρ ο 
φή εφοδίω ν δια τροφ ής είναι ίσω ς
η χειρότερη εφαρμογή για τα μάτια
του κόσμου».
Σήμερα ο Γκιλπάτρικ είπε ότι
δεν θυμάται να είπε τέτοιο πράγ
μα.
Τα έγγραφα λένε ότι ο Γουΐλιαμ Π. Μ πάντυ, ο ένα ς από τους
περίφημους αδελφούς Μ πάντυ,
βοηθός του υπουργού Αμυνας,
δηλαδή του Μακ Ν αμάρα, είχε
καταλήξει στο συμπέρασμα και
είχε προτείνει στον Μακ Ναμάρα
ότι « ... από σ τρ α τιω τικ ή άποψ η
το πρόγραμμα (σ.σ. του ψεκα
σμού) πρέπει να εφαρμοστεί».
Δ εν ξέρουμε τί λέει σήμερα ο
Μπάντυ.
Ξέρουμε όμως ότι τα παραπά
νω έγγραφα λένε ότι ο πρόεδρος
της Αμερικής Τ. Φ. Κέννεντυ ενέκρινε το σχέδιο του ψεκασμού με
δηλητήρια στις 30 Νοέμβρη 1961.
Αυτοί είναι «οι άνθρωποι»!
Με εκτίμηση
N. Ρ.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Αθήνα 601
Τηλ: 72.32.713 - 72.32.819

• Εκδότης:
ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
Αθήνα 601
• Υπεύθυνος τυπογραφείου:
Ιωάννης Δημητρόπουλος
Σπαρτάκου 9, Καλλιθέα
• Καλλιτεχνική επιμέλεια:
ΝΕΝΗ Ρ Α Τ Σ
• Μοντάζ:
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
• Δημόσιες σχέσεις
Διαφημίσεις:
ΤΑΚΗΣ Μ Ω ΡΑΤΤΗ Σ
• Φωτοστοιχειοθεσία:
«Π Ο Λ ΥΤΥΠ Ο » ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 729.237
• Αναπαραγωγή φιλμς:
«Π Ο Λ ΥΤΥΠ Ο » ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 729.237
• Εκτύπωση:
«Εκδοτικοί επιχειρήσεις»
Ν. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ» Α.Ε.
Πειραιώς 52, Μοσχάτο
Τηλ. 48.12.556-48.22.779
• Κάθε ενυπόγραφ ο άρθρο εκ
φ ρά ζει την προσωπική άποψη
του συγγραφ έα-του.
• Χ ειρ ό γρ α φ α δεν επίατρέφονται.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Εξαμ. 500 δρχ. - Ετήσια 1.000
Ετήσια Οργανισμών
Τραπεζών, κτλ: 3.000 δρχ.
Φοιτητική έκπτωση 15%
Εξωτερικού
Ευρώπη · Μεσογ. χώρες:

εξάμηνη:.................. απλήδολ. 18
»
αεροπ.δολ. 20
ε τή σ ια :.....................απλήδολ. 36 ^
»
αεροπ.δολ. 40 jjjg
Η.Π.Α. - Καναδάς · Αν. Ασία:

εξάμηνη:......................απλήδολ.18
» ................ αεροπ. δολ. 27
ε τή σ ια :........................ απλήδολ.36
»
αεροπ.δολ. 53
Αυστραλία - Ωκεανία:

εξάμηνη:......................απλήδολ.18
»
αεροπ.δολ. 35
ε τή σ ια :........................ απλήδολ.36
»
αεροπ.δολ. 70
• Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601
• ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Π ΑΛ ΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ.40
δρχ. 60

Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η Δ ΙΑ Θ Ε ΣΗ
•

για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Στα γραφεία του «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60, τηλ. 7232.713
• για τα βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Βιβλιοπωλείο
Μ. Κοτζιά και Σια Ο.Ε,
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη
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ΚΙΡΕΤΣΙΛΕΡ
εκτίμηση στην παράδοση
Χρειάστηκε νά κυλήσει χρόνος πολύς,
γιά νά άναδειχθεΐ ή άξια αυτού τού
έργου, πού βγήκε άπό τή φαντασία
καί τά χέρια τού λαϊκού τεχνίτη.
'Ωστόσο αυτοί πού γνώριζαν τήν
άλήθεια του, τό φύλαξαν εύλαβικά,
έκτιμώντας τή σπανιότητα τής
δεξιοτεχνίας καί τής πηγαίας
εύαισθησίας.
Τό ίδιο καί οί καπνοκαλλιεργητές τής
Μακεδονίας καί Θράκης φύλαξαν τήν
παράδοση τής εύγενέστερης
ποικιλίας καπνού, τού περίφημου
μπασμά, τού λεπτού χρυσοκίτρινου,
μεταξένιου στήν άφή καπνού, πού τόν
έχει επεξεργαστεί ή ίδια ή φύση καί
τόν έχει πλουτίσει μέ ξεχωριστή γεύση
καί άρωμα.
Συνέχεια αυτής τής παράδοσης είναι
τό «Κιρέτσιλερ», τό μοναδικό αυτό
τσιγάρο τής ΣΕΚΑΠ πού
προσφέρεται μόνο γι’ αυτούς πού
γνωρίζουν τήν άλήθεια τού καπνού.
Μέ τό «Κιρέτσιλερ» τής ΣΕΚΑΠ, τής
πιό σύγχρονης
J
καπνοβιομηχανίας τής
Ευρώπης, οί συνεταιρισμένοι
καπνοπαραγωγοί
άδελφώνουν τήν τεχνολογία
μέ τήν παράδοση τού καλού
καπνού.
Παλάσκα μέ έκτυπο διάκοσμο. Μ ουσείο Μπενάκη.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Στόχος-μας είναι η προώθηση του παιδα
γωγικού παιχνιδιού και στην Ελλάδα. Φέραμε
τα ιταλικά πατχνίδια «Danese» γιατί πιστεύ
ουμε πως βοηθάνε το παιδί στην ανάπτυξη
της ελεύθερης σκέψης, της δημιουργικότητας
της μάθησης. Και αυτό γιατί δεν βασίζονται
σε προκαθορισμένους κανόνες ή σχήματα
αλλά ελεύθερα το παιδί δημιουργεί και γνωρί
ζει το περιβάλλον γύρω-του. Ορισμένα από τα
παιχνίδια είναι:
ΠΡΟΣΘΕΤΩ - ΑΦΑΙΡΩ: Το παιδί προσθέτον

τας και αφαιρώντας διαφανείς κάρτες δη
μιουργεί εικόνες ή θέματα γύρω από το
φυσικό-του περιβάλλον. Ηλικία 3-8.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ:

Αποτελείται από 6 καρτέλες όπου και στις
δύο πλευρές υπάρχουν διάφορα θέματα' ζώα,
εικόνες απ’ τη φύση, φρούτα, ήλιος, φεγγάρι.
Με την κατάλληλη σύνθεση και τοποθέτηση
των καρτελών έχουμε παραμύθια, εικόνες, ι
στορίες...
ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΤΑ ΦΥΛΛΑ:

Αποτελείται από δέκα είδη δένδρων με μαύρο
χρώμα σε άσπρο φόντο. Επίσης 10 σφραγίδες
από καουτσούκ μας παρέχουν τη δυνατότητα
να σφραγίσουμε το σωστό φύλλο στο δέντρο
που διαλέξαμε. Οι σφραγίδες με τα πουλιά
και την φωλιά κάνουν το δέντρο κατςιικήσιμο.
^

ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ:

5 μπλοκ με διαφορετικό περιεχόμενο δίνουν
τη δυνατότητα στο παιδί να εκφραστεί με δια
φορετικό τρόπο απ’ ό,τι ζωγράφιζε ώς τώ
ρα...

ΚΑΡΤΕΣ ΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΙΡΜΩΝ: Ηλικία

3-7.
ΑΛΦΑΒΗΤΟ & ΦΑΝΤΑΣΙΑ: Με κομμάτια

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: Με 48 έγχρωμες

διαφορετικές εικόνες το παιδί μπορεί να δη
μιουργήσει ιστορίες ή θέματα γύρω από το
φυσικό-του περιβάλλον. Ηλικία 3-7.

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

bers

μη τοξικού καουτσούκ μπορεί το παιδί να
φτιάξει όλα τα γράμματα ελληνικού ή ξένου
αλφαβήτου, εικόνες και διάφορα σχήματα.
Ηλικία 4-8.

όπου το παιδί τις συνθέτει μόνο-του κολλών
τας ξυλάκι - ξυλάκι δημιουργώντας έτσι κάτι
μόνο-του, πύργο, κριό, καταπέλτη. Ηλικία 512.

Ανάμεσα στα εκπαιδευτικά της "b e ro " διακρίνονται:
ΞΥΛΑΚΙA ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ:

Τα ξύλινα παιχνίδια "BERO", 200 είδη περί
που, προσφέρονται για παιδιά ηλικίας από 1
έως και 12. Μεγάλη ποικιλία συρόμενων - κα
τασκευών διαφόρων τύπων, αυτοκίνητα φορτηγά - τραίνα και πολλά άλλα εκπαιδευτι
κά, όλα ακίνδυνα, μη τοξικά.
Ανάμεσα στις κατασκευές "b e ro " ξεχωρί
ζουν οι στρατιωτικές μηχανές αντίκες πλέον,

Διευκολύνουν στην εξάσκηση των πρώτων
πράξεων αριθμητικής διότι υπάρχουν σε μέ
γεθος από 1cm ώς 10cm αντιστοιχώντας κά
θε μέγεθος σε διαφορετικό χρώμα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΡΕΝΟ:

Τα διάφορα αριθμημένα βαγόνια του τρένου
αντιστοιχούν σε διαφορετικό χρώμα...

Κεντρική Διάθεση:

G IO C O D EL S O LE
Κ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.
Ιθάκης 32 — Κυψέλη τηλ: 82.33.806 82.31.709
(μεταξύ Πατησίων και Ιω. Δροσοπούλου)

