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Κουτσοφλέβαρος με κουτσοπραξικοπήματα
της πυτζάμας
• Κίνημα Ειρήνης και συμβιβασμοί
Γ

Το χρηματιστήριο τού Τύπου
• Η «Ν.Δ.» σε χρόνια κρίση
• Η επίσκεψη Τιχόνωψ
• Γυναικείο κίνημα

Στο εξωτερικό μιλάν€ μ' ενθουσιασμό
γι' αυτά τα βιβλία

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
MAPI - ΟΝΤΙΛ ΦΑΡΖΙΕ

ΒΙΑΣΜΟΣ
Γιατί αυτό το σκοτάδι στο θέμα του βιασμού;
Μια μεγάλη κοινωνική - φεμινιστική έρευνα.
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ΓΚΑΜΠΡΙΕΑΑ
κανέλα και γαρίφαλο
Σελίδες γεμάτες ανθρωπιά κι ελπίδα που υπογράφει
ένας πρωτοπόρος συγγραφφέας - αγωνιστής.
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ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Νίκου Σιδέρη

ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ για πολύ καιρό θα απασχολούν την κοινή γνώμη τα όσα
συνέβησαν ή επλάκησαν περί το «πραξικόπημα» της περασμένης
Κυριακής. Σε άλλες στήλες του ΑΝΤΙ επιχειρείται μια συστηματική
καταγραφή των πιο άμεσων και ορατών δεδομένων, η εκτίμηση των
γεγονότων στις « γενικές» τους γραμμές.
ΟΜΩΣ, πέρα από την ανάλυση της «συγκυρίας», των προθέσεων, των
ενδεχομένων ή των δυνατοτήτων που υπέκρυπταν τα όσα συνέβησαν, το
κεντρικό πρόβλημα και ερώτημα είναι γιατί άραγε να θεωρείται φυσικό
ότι τέτοια γεγονότα βρίσκονται στο χώρο του πιθανού και του δυνατού.
ΜΕ ΛΙΓΑ λόγια είναι οδυνηρό το ερώτημα, γιατί εννιά χρόνια από την
πτώση της χούντας και ενάμιση σχεδόν χρόνο από την ανάληψη των
κυβερνητικών ευθυνών από το ΠΑΣΟΚ, μια δικτατορία όχι απλώς να είγαι
αδύνατη και αδιανόητη, αλλά ακόμα και μια «πληροφορία» περί
εκδήλωσής της να δημιουργεί μια τεράστια κινητοποίηση και εθνική
αναστάτωση.
ΚΑΙ ΟΣΟΝ αφορά μεν στην περίοδο της «Νέας Δημοκρατίας» κοινή είναι
η παραδοχή και ακράδαντη η βεβαιότητα, ότι η ελαχιστοποίηση της
κάθαρσης και η διατήρηση άθικτων των στεγανών του Στρατού,
αποσκοπούσαν ακριβώς στη διατήρηση του στρατεύματος ως μηχανισμού
εσωτερικής καταστολής. Η «Νέα Δημοκρατία» φρόντισε να διατηρήσει το
ένστολο τμήμα του έθνους ως φόβητρο των υπολοίπων πολιτών, ως το
τελευταίο δυναμικό έρεισμα της αστικής εξουσίας.
ΑΝ ΟΜΩΣ η Δεξιά είχε τους σαφείς και συγκεκριμένους λόγους της να
πολιτευθεί όπως τη συνέφερε, τους λόγους αυτούς ούτε μπορούσε ούτε
συνέφερε να συμμεριστεί το ΠΑΣΟΚ. Διότι ακριβώς η διατήρηση ενός
παρόμοιου καθεστώτος στο Στρατό αποτελούσε και αποτελεί μια
υποθήκευση της πολιτικής αυτοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ, σηματοδοτεί την
υπαγωγή της πολιτικής του στα όρια που χαράζει όχι η λαϊκή
εντολοδότησή του άλλα η λεπίδα της σπάθης των όποιων μηχανισμών που
ανατρέφονται στην αναλλοίωτη δομή του στρατού.
ΕΝΩ ΛΟΙΠΟΝ το ΠΑΣΟΚ και σαφή λαϊκή εντολή διέθετε και ξεκάθαρες
θέσεις για την κάθαρση και τον εκδημοκρατισμό είχε στο πρόγραμμά του,
ούτε τη λαϊκή εντολή σαφώς υπηρέτησε ούτε διαυγείς θέσεις περί το
στρατό προώθησε.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ μάλιστα ούτε καν το άλλοθι των «εγγενών δυσχερειών» για
μια επέμβαση στο Στρατό, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι για πρώτη φορά
αναπτύχθηκαν μια σειρά ευνοϊκές συνθήκες και μέσα στο στράτευμα, που
θα καθιστούσαν την επιχείρηση του εκδημοκρατισμού ευνοϊκά αποδεκτή
πριν απ’ όλα απ’ τη συντριπτική πλειοψηφία των ένστολων πολιτών.
ΜΕΤΑ την εμπειρία του δεκαεξάμηνου που πέρασε και την
προειδοποίηση που έδωσαν τα γεγονότα της Κυριακής, κάθε ολιγωρία της
κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση συνιστά ένα βαρύ πολιτικό
σφάλμα και μια ευθεία αθέτηση του «Συμβολαίου με το Λαό» του
κυβερνώντος κόμματος.
ΑΛΛΑ εδώ θα πρέπει να τονιστεί, πως η κάθαρση και ο εκδημοκρατισμός
δεν νοούνται καθόλου ως αλλαγές (αναγκαίες βέβαια) στις κορυφές ή στη
μεσοστελέχωση του στρατεύματος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ποτέ μια δομή
δεν κρίθηκε στο επίπεδο των προσώπων που την απαρτίζουν όταν
αντιμετώπισε μείζονα κρίση. Πέρα λοιπόν από τις αλλαγές κορυφών, το
νόημα του εκδημοκρατισμού βρίσκεται στην αλλαγή της δομής, της
λειτουργίας, της όλης νοοτροπίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Στη βάση του
εκδημοκρατισμού δηλαδή βρίσκονται τα δικαιώματα του ένστολου πολίτη,
του απλού φαντάρου, που η κατοχύρωσή τους θα αποτελέσει τη Λυδία
λίθο των όποιων άλλων ρυθμίσεων προς την κορυφή της πυραμίδας.
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ελπίζοντας...

αντί
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Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ανησυχίες

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Σαββατοκύριακο, λοιπόν, «τίποτε απο
λύτω ς δεν συνέβη» —πέραν από δυο ασκήσεις ετοιμότητας
των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού (στην περιοχή της
Αττικής) και ορισμένες εκδηλώσεις που οφείλονταν στην «υ
περευαισθησία του λαού».
ΑΥΤΗ ήταν η τελική εκδοχή που έδωσε ο κυβερνητικός εκ 
πρόσωπος Δημ. Μαρούδας, το βράδυ της περασμένης Δευτέ
ρας, ανακεφαλαιώνοντας φήμες, γεγονότα, πληροφορίες, ανη
συχίες, που είχαν τροφοδοτήσει το 48ωρο που είχε προηγηθεί.
Λίγες ώρες πριν, τα «Νέα» είχαν κυκλοφορήσει μ’ ένα θηριώ
δες οκτάστηλο: «Χ Α Ρ ΤΙΝ Ο ΤΟ Κ ΙΝ Η Μ Α» (θυμάστε τη...
«Χάρτινη Τίγρη» του Μάο Τσε Τουνγκ;), ενώ το «Έ θνος» ε
ξάγγελλε: «ΚΙΝΗ Μ Α Μ ΥΣΤΗ Ρ ΙΟ ».
ΑΛΛΑ ΓΙΑ ποιο «κίνημα» γινόταν λόγος; Με βάση όλα τα
μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται πως δεν υπήρξε οποιαδήποτε
μικρή ή μεγάλη συνωμοσία ή πραξικόπημα ή προνουντσιαμέντο ή κίνηση «αμετανόητων αξιωματικών», με στόχο το δημο
κρατικό πολίτευμα της χώρας. Φαίνεται όμως πως το βράδυ
της Παρασκευής ή ενωρίς το πρωί του Σαββάτου, είχαν φτάσει
στο Καστρί ορισμένες πληροφορίες —χωρίς, μάλιστα, όπως
λέγεται, να περάσουν από τον αρχηγό της ΚΥΠ— που επισήμαιναν κάποιες «διαβουλεύσεις» αξιωματικών στη Β. Ελλάδα
και οι οποίες δίνουν ή θα μπορούσαν να δώσουν λαβή σε υπό
νοιες, ως προς το αντικείμενό τους. Οι πληροφορίες δεν ήσαν
πολύ συγκεκριμένες, περιέγραφαν όμως την ταυτότητα των α
ξιωματικών σαν φιλοβασιλική, φιλοχουντική και φιλοκανταφική...
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, και προσωπικά ο πρωθυπουργός, έκριναν
πως δεν έπρεπε να αδρανήσουν. Πως, ανεξάρτητα από το βά
σιμο ή όχι των πληροφοριών αυτών, έπρεπε ν’ αποδείξουν πως
διαθέτουν και βούληση, και ικανότητα, να προασπίσουν το δη
μοκρατικό πολίτευμα της χώρας. Και ότι η βούλησή τους αυ
τή, δεν στηρίζεται μόνο στους δυναμικούς μηχανισμούς, αλλά
και στον λαϊκό παράγοντα, στη λαϊκή επαγρύπνηση.

Μια «κινη τοποίη ση» που ε ν ο χ λ ε ί...
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ είναι γνωστή: Η κυβέρνηση διατάσσει, το
πρωί του Σαββάτου, άσκηση ετοιμότητας των σωμάτων ασφα
λείας και την Κυριακή άσκηση περιορισμένης ετοιμότητας ορι
σμένων μονάδων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Παράλληλα,
ο πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου ενημέρωνε τον αρχηγό της
Νέας Δημοκρατίας Ευ. Αβέρωφ, ο υπουργός Εσωτερικών Γ.
Γεννηματάς τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, X. Φλωράκη, και
ο υφυπουργός Νέας Γενιάς Κ. Λαλιώτης τον Λ. Κύρκο, μέλος
της κεντρικής γραμματείας του ΚΚΕ εσωτερικού. Και, φυσικά,

ΑΝΝΑ ΜΠΑΛΛΗ

η ενημέρωση κάλυπτε και το ΠΑΣΟΚ. Στόχος της ενημέρω
σης: Να είναι έτοιμοι οι μηχανισμοί των κομμάτων να κινητο
ποιήσουν τον λαό, να διαδηλωθεί —αν παραστεί ανάγκη— η
συναναπνοή και ομοψυχία όλων των Ελλήνων ενάντια σε κάθε
κίνηση εκτροπής.
(Την ίδια στιγμή, υπάλληλοι μιας ορισμένης Πρεσβείας,
στην Αθήνα, έλεγαν εμπιστευτικά ότι «κάτι είχε προγραμματισθεί για τις 6 Μ αρτίου» και ότι «η κυβέρνηση, με τις
δυο ασκήσεις ετοιμότητας, έκοψ ε προκαταβολικά τα πό
δια σε πιθανούς υποψήφιους συνωμότες»).
ΩΣΤΟΣΟ, και τη φορά αυτή, η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να
ξεφύγει από τις. αντιφάσεις και παλινωδίες της. Έτσι, ενώ,
πράγματι, ζήτησε από τα κόμματα την Κινητοποίηση και την
επαγρύπνησή τους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμενε
—ακόμη και το βράδυ της Δευτέρας— πω ς τέτοιο πράγμα ού
τε συνέβη, ούτε ζητήθηκε! Η εξήγηση υπάρχει: το μεσημέρι της
Δευτέρας, ο αρχηγός της Νέας Δ ημοκρατίας επισκέφτηκετον
πρωθυπουργό, για να διαμαρτυρηθεί όχι για τις ασκήσεις ετοι
μότητας («τέτοιες ασκήσεις —του είπε— κάμναμε και μεις»),
αλλά για τις «κομματικές κινητοποιήσεις»\
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, διαμαρτυρήθηκε για... τον «σύντομο χρόνο
μέσα στον οποίο οργανώθηκαν παντού οι κινητοποιήσεις αυ
τές», για « τις εκδηλώ σεις και τα συνθήματα που χρησιμοποιή
θηκαν από τους συγκεντρω θέντες» (στους οποίους, βέβαια, δεν
περιλαμβάνονταν οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας) και, ακόμα,
για τον τρόπο με τον οποίο ο φιλοκυβερνητικός Τύπος «περιέ
γραψε τις συγκεντρώ σεις»! Ό λ α αυτά —συνέχισε ο κ.
Αβέρωφ— καταλύουν την έννοια του κράτους και «μπορεί να
υποκρύπτουν ύποπτες και άνομες προθέσεις».

«Κ οιμηθείτε στα σπίτια σ α ς»
ΠΕΡΑΝ όμως από τη λογική Αβέρωφ, φαίνεται πως η «ενη
μέρωση» των κομμάτων περιορίστηκε μόνο σε ό,τι αφορά τις
ασκήσεις ετοιμότητας, χωρίς να δοθεί κανένα απολύτως στοι
χείο, ως προς την «ποιότητα» και « περιεχόμενο» των πληρο
φοριών που διέθετε η κυβέρνηση. Έ τσι, δεν εξηγείται πώς και
γιατί κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, συμβούλευαν φίλους τους
—αλλά και στελέχη άλλων κομμάτων, ακόμη και διευθυντές
εφημερίδων— να μην κοιμηθούν, τη νύχτα της Κυριακής, σπί
τια τους, όπως δεν εξηγείται γιατί, ελάχιστες ώρες μετά την κι
νητοποίηση των κομμάτων (και ιδιαίτερα του ΚΚΕ και του
ΚΚΕ εσωτερικού), υπουργοί έπαιρναν ξανά το τηλέφωνο, για
να πουν πως «τίποτε δεν συμβαίνει» και πως τα «πράγματα
μπορούν τώρα να καταλαγιάσουν».
Η ΟΠΟΙΑ λαϊκή, δημοκρατική επαγρύπνηση όμως, όπως
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δήλωσε ο γραμματέας του ΚΚΕ εσωτ. Γ. Μ πανιάς, προϋποθέ
τει ενημέρωση —πραγματική, ουσιαστική— και, φυσικά,
προϋποθέτει εκδημοκρατισμό των ενόπλων δυνάμεων και α
ποτελεσματικό έλεγχο των δυναμικών μηχανισμών. Στο ίδιο
πνεύμα κινήθηκε και η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του
ΚΚΕ, καλώντας την κυβέρνηση —με αφορμή, ακριβώς, τα γε
γονότα του Σαββατοκύριακου— να «βγάλει τα συμπεράσματα
της», να προχωρήσει, δηλαδή «στο ξήλωμα των μηχανισμώ ν
[της ανωμαλίας και στον ουσιαστικό εκδημοκρατισμό των ενό
πλων δυνάμεων».
•

Ο ερ χ ο μ ό ς του Μ π α ρ τόλομ ιου
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ που καταγράφηκαν μέσα στο Σαββατοκύ
ριακο, έμελλε να συμπέσουν με την επικείμενη επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων για τις βάσεις και την αναμενόμενη
(σήμερα ή αύριο) άφιξη του Αμερικανού διαπραγματευτή, Ρ.
Μπαρτόλομιου.
ΑΥΤΗ η «σύμπτω ση», ώθησε την ΕΔΑ να αναρωτηθεί αν η
«"κίνηση", αν όχι η απόπειρα πραξικοπήματος» (που την θεω
ρεί περίπου δεδομένη), οφείλεται σε άφρονες συνωμότες ή
στον «γνωστό ξένο παράγοντα». Αλλά, όλες οι ενδείξεις λένε
πως οι σχέσεις μας με τον «γνω στό ξένο παράγοντα», είναι τώ
ρα καλές και ότι —για να μεταφέρουμε μια φράση του ίδιου
του πρωθυπουργού, «μέχρι την άνοιξη, θα έχει λήξει το θέμα
" των βάσεων». Α πό την άλλη, όλοι οι φιλοκυβερνητικοί αγιογράφοι, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση, θεωρούν τώρα τον Ρέτζι-ναλντ Μπαρτόλομιου σαν ένα καλοπροαίρετο διαπραγματευ
τή, που έχει σαν μοναδική έγνοια «να βοηθήσει όσο μπορεί»,
στην ευτυχή κατάληξη των συνομιλιών.
'■· ΑΛΛΩΣΤΕ, τον αμερικανικό παράγοντα επικαλέστηκε η ί
δια η κυβέρνηση, προκειμένου να αμβλύνει τη λαϊκή ανησυχία,
■όταν, το βράδυ της Κυριακής, το όργιο της φημολογίας είχε
; φτάσει στο ζενίθ: «Ο πρωθυπουργός Α . Π απανδρέου —είπε ο
κυβερνητικός εκπρόσω πος— αυτή τούτη τη στιγμή, παραθέτει
■νεύμα στον Αμερικανό πρέσβη, κ. Μ. Στερνς, στο Καστρί».
/Φυσικά, η διεθνής πείρα λέει ότι συνήθως δεν ενημερώνονται
π πρέσβεις των ΗΠΑ, όταν οι μυστικές υπηρεσίες της χώ ρας
:ους, αποφασίσουν κάποιο «εγχείρημα» στο έδαφος μιας άλ"Λης χώρας... Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία).
; ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ το γεύμα, που πρέπει να ήταν και γεύμα εργα
σ ία ς , άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μ. Στερνς, σε ορι
σμένες πρόσφατες συναντήσεις του με ηγετικά στελέχη της
/Ν έας Δημοκρατίας, παρακάλεσε να επιδείξουν στοιχειώδη
: Κατανόηση απέναντι «στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο
Γ/πρωθυπουργός Παπανδρέου στο θέμα των βάσεων». Δεν έχω
r, ιρόθεση —είπε— ν ’ αναμιχθώ στα εσωτερικά σας πράγματα...
■ Ά ν θ ’ αποδεχθείτε είτε όχι τον σοσιαλισμό του Π ΑΣΟ Κ, είναι
: 'ΐκή σας υπόθεση, αλλά στο θέμα τω ν βάσεων, καλό θα ήταν αν
μ ειώ να τε τους αντιπολιτευτικούς σας τόνους, για να βοηθήσου
μ ε όλοι μαζί, στην υπογραφή της συμφωνίας».
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ, σύμφωνα με όλες τις μέχρι τώρα εν, μείξεις, δεν πρέπει να καθυστερήσει. Ο Μ παρτόλομιου «είναι
„< καλοπροαίρετος». Οι αντιπροτάσεις του, «αρκετά λο γικ ές». (Η
λληνική πλευρά ζήτησε λ.χ. ένα δισεκατομμύριο δολάρια για
ο «εφάπαξ» και οι ΗΠΑ προσφέρουν 500 εκατομμύρια...). Η
, .εγάλη δυσχέρεια είναι η λεκτική φόρμουλα για το χρονοδιάραμμα —μια φόρμουλα που ενώ θα μιλά για «καταληκτική η
μερομηνία», στην πραγματικότητα θα επιτρέπει «θεώρηση»
ης συμφωνίας και μετά το όριο εκπνοής της, μετά την οκταε
τ ί α , δηλαδή.
ΑΝΤΗΝΩΡ

Κοντά στό σπίτι σας καί δίπλα στό Λυκαβηττό
λειΐουργεί τό νηπιαγωγείο. «Τό άστεράκι».

• Μιά μικρή όαση μέσα στό τσιμέντο.
# Πρόγραμμα μελετημένο - Διδασκαλία καί επίβλεψη
από έμπειρο προσωπικό.
# Π αιχνίδι καί μάθηση σ' ένα περιβάλλον φροντίδας καί
άγάπης γιά τό παιδί.
• ’Ελάτε νά γνωριστούμε καί νά συζητήσουμε γιά τό
παιδί σας.
Γκόλφω Π. Ευθυμίου
Βαλσαμώνος 4 καί ’Ασκληπιού τηλ. 6447830 - 3635419.
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
Βαλαωρίτου 12 3628501 ’Αθήνα
Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Στουρνάρα 23 3609821 ’Αθήνα
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Προεδρικές υποδείξεις

Μετά το ναυάγιο

Το τραγικό ναυάγιο του οχηματαγω γού «Χρυσή Αυγή», δίκαια
Πολύ εξένισε το ενδιαφέρον του Προέδρου της Δημοκρατίας
προκάλεσε
ανησυχίες και ερωτηματικά στην κοινή γνώμη. Και
για την ποιότητα των προγραμμάτων των μέσων μαζικής ενη
ορθά ζητήθηκε η έρευνα, που διέταξε ο υπουργός Εμπορικής
μέρωσης. Αν σκεφθεί κανείς ότι επί έξη συναπτά έτη ο νυν
Ναυτιλίας, κ. Γ. Κατσιφάρας να επεκταθεί και να μην περιοριστεί
πρόεδρος ήταν πρωθυπουργός και διέθετε τον άμεσο πολιτικό
μόνο
στην εξακρίβωση των αιτίων του ναυαγίου και την απονομή
έλεγχο στην ΕΡΤ, θα πρέπει βασανιστικά να αναζητήσει ποιές
της δικαιοσύνης.
διαφορές από το τότε στο σήμερα τον οδήγησαν στις «παρατη
Όπως σωστά επεσήμανε η «Καθημερινή» (25/2), στο κύριο σχό
ρήσεις», που; όπως διαβάσαμε, απεύθυνε στον κ.Μ αρούδα.
λιο της, «η υπερφόρτωση μ ε επ ιβά τες και κυρίως η κακή φόρτωΝα ήταν άραγε έπαινοι; Μάλλον τότε δεν χρειαζόταν να
ση των αυτοκινήτων στα πλοία αποτελεί κανόνα», πράγμα που εί
κληθεί ο κ. Μαρούδας στην Προεδρία για να τους εισπράξει.
ναι αιτία, όπως σημειώνει η ίδια η εφημερίδα, κινδύνων ακόμη
Θα ήταν επομένως ψόγος. Αλλά για ποιό πράγμα; Μήπως για
και για τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι εύ σ το χες αυτές παρατηρή
σεις πρέπει να επεκταθούν και να αναζητηθούν ευθύνες και σε ό
τί εμφανίζεται κατά τακτά διαστήματα ο κ.Αβέρωφ, ή άλλοι,
σους αποφασίζουν και διατάσσουν τον απόπλου των σκαφών αλ
εκπρόσωποι της «ΝΔ», ενώ κάτι αντίστοιχο δεν συνέβαινε παλά και σε όσους επιβάλλουν, μ ε διάφορους τρόπους, υπερφορ
λαιότερα; Μήπως γιατί μεταδίδονται ανακοινώσεις κομμά
τώσεις και αδιαφορούν για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας,
των; Μάλλον όχι βέβαια, μια και η προστασία των δημοκρατι
για να κερδίζουν και κάτι παραπάνω, από κάθε ταξίδι.
κών θεσμών και του πλουραλισμού είναι έργο και του Προέ
Η περίπτωση τέλος του «Μίνως», θέτει ένα ακόμη πρόβλημα.
δρου της Δημοκρατίας. Να ελπίζουμε μήπως ότι ζήτησε πλη
Την αντοχή και την ασφάλεια ή όχι των πλοίων, που εκτελούν
ρέστερη, συνεχή, χωρίς περικοπές ή διακρίσεις παρουσίαση
δρομολόγια, στα οποία ο έλ ε γ χ ο ς πρέπει να είναι όχι μόνο σχο
των θέσεων των κομμάτων και των συνεδριάσεων της Βουλής;
λαστικός, αλλά να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ελπί
Θα το ευχόμαστε, γιατί εδώ πράγματι χωλαίνουν τα μέσα ενη- , ζουμε ότι τα συμπεράσματα της έρευνας και τα μέτρα των αρμο
μέρωσης, και το ΚΚΕ, ΤΟ ΚΚΕ εσ., το ΚΟΔΗΣΟ, η ΕΔΗΚ, έ
δίων και της κυβέρνησης, να μην περιορισθούν στις τυπικές ανα
κοινώσεις και να προχω ρήσουν επί της ουσίας.
χουν επανηλειμμένα ζητήσει παρόμοιες ρυθμίσεις.
Ισως βέβαια, ο Πρόεδρος, όπως κάθε πολίτης να έχει βασι
κές ενστάσεις για την ποιότητα τόσων και τόσων εκπομπών
Το πρόβλημα της σχέσης ανάμεσα σε «βαρώνους» καθηγητές
που στεγάζουν τα κανάλια και εκπέμπουν τα ερτζιανά. Συμμε
και διδακτικό προσω πικό, πέρα απ ' το να είναι ως γενικότητα
ριζόμαστε απόλυτα την άποψη ότι η ποιότητα της ΕΡΤ είναι
γνωστό, απόκτησε πρόσφατα εκείνο το ειδικό βάρος που μόνο
πολλές φορές απαράδεκτη.
μία μήνυση για παραβίαση της νομοθεσίας «περί προστασίας
Έ χουμε όμως και την απορία: όποια ένσταση κι αν έχει ο
της πνευματικής ιδιοκτησίας και παράνομης ιδιοποίησης πνευ
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως πολίτης για την ποιότητα των
ματικού έργου», θα μπορούσε να του δώσει.
τηλεοπτικών προγραμμάτων μπορεί να προσλαμβάνει τη μορ
Η διαδικασία είναι γνω στή για όσους γνωρίζουν από τα μέσα
φή πολιτικού γεγονότος;
τη λειτουργία του καθηγητικού κατεστημένου. Ορισμένοι καθη
γητές δεν διστάζουν να ιδιοποιούνται επιστημονικές μελέτες,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
που εκπονούνται από το διδακτικό προσω πικό και τους φοιτη
Στο σχόλιο του προηγούμενου τεύχους για τη μισθοδοσία στελεχών,
τές, εμφανίζοντάς τες ω ς έργα τους. Η λογική είναι κοινά εκβια
του πρωθυπουργικού γραφείου με τίτλο «Σοσιαλιστικά κόμπλεξ» επιστική. Γνωρίζουν τα βιοποριστικά προβλήματα και το πρόσκαι
σημαίναμε, πως μία είδηση μετατράπηκε σε μείζον πολιτικό θέμα και
ρο
της θέσης των υφισταμένων, που η μονιμοποίησή τους εξαρπως στις λαϊκιστικές μομφές του αντιπολιτευόμενου Τύπου αλλά και
του συμπολιτευόμενου η κυβέρνηση τις μετέτρεψε σε περίπλοκο ζήτη
τάται σε σημαντικό βαθμό από τους ίδιους, γ ι’ αυτό και συχνά
μα απαντώ ντας στο ίδιο επίπεδο. Ε πανερχόμαστε πάλι για να τονί
ζητούν ανταλλάγματα, με αποτέλεσμα συλλογικές εργασίες να
σουμε ότι σε τέτοια ζητήματα, που έχουν πάντα άμεσες επιπτώσεις
εμφανίζονται ω ς προσω πικές τω ν ίδιων, προσθέτοντας το πολύ
στο λαϊκό αίσθημα εκείνο που απαιτείται είναι η πλήρης δημοσιοποίη
πολύ κάποιες ευχαριστίες.
ση, η καθαρή απάντηση και η τοποθέτηση του θέματος στις πραγματι
Μια τέτοια περίπτω ση είναι η μήνυση που υπέβαλε ο ειδικός
κές του διαστάσεις. Γιατί και επί Ν Δ π .χ. οι κατώτερες ώρες υπερω
επιστήμονας της Λ νω τά της Βιομηχανικής στη Θεσσαλονίκη κ.
ριών των υπαλλήλων του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού δεν
Α π . Καλιαντζίδης εναντίον του καθηγητή της ίδιας σχολής κ. Δ.
ήταν ποτέ κάτω από 80 και ουδείς διαμαρτυρήθηκε και το προεδρικό
Ξουρή και του επίσης καθηγητή κ. Α σ τ. Κεφαλά στο Πανεπι
διάταγμα «περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας των υπηρε
σιών της προεδρίας της Δημοκρατίας» στα άρθρα 12 και 14 και το Π.
στήμιο Γεωργίας τω ν Η Π Α . Ο πρώ τος έχει εκπονήσει μια πρω
Δ . 1187/27-7-81 που τροποποιεί το προηγούμενο αφήνει περιθώρια τα
τότυπη μ ελέτη για τον κλάδο της γουνοποιίας στη Β. Ελλάδα, α
οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ίδιες ή και περισσότερες αν
φού συννενοήθηκε με τους εγκαλούμενους που του την ανέθε
τιδράσεις για τη μισθοδοσία και τις αποδοχές των υπαλλήλων της
σαν αποκλειστικά στη βάση σύμβασης έργου που υπογράφτηκε
Προεδρίας της Δημοκρατίας. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι σ ’ αυτούς τους
με τον ΕΟ Μ Μ Ε Χ στις 3.5.82. Μ ε την ολοκλήρω ση της μελέτης
ευαίσθητους τομείς χρειάζεται από τους ίδιους ανθρώπους που τους
από τον κ. Καλιαντζίδη που έγινε χω ρίς την υλική ή πνευματική
στελεχώνουν να υπάρχει πρωτοβουλία και να δημοσιοποιούν, τέτοια
συμμετοχή των καθηγητώ ν ο κ. Ξουρής δήλω σε απλά ότι θα ευ
θέματα επειδή συνήθως γίνονται ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, είτε με ερωτήσεις στη
χαριστήσει. .. τον συγγραφέα, στην εισαγω γή του.
Βουλή, είτε με «αποκαλύψεις» στον Τύπο. Και βέβαια τα αποτελέσμα
Η ενέργεια αυτή είναι απαράδεκτη από επιστημονική και νομι
τα τότε καμία σχέση δεν έχουν με πολιτική κριτική, όπως π .χ. έγινε με
την «Ελευθεροτυπία», που ζήτησε την παραίτηση του γεν. γραμματέα
κή πλευρά, πόσο μάλλον όταν απευθύνεται σε ένα δημόσιο φο
του Υπουργικού Συμβουλίου και του γεν. διευθυντή του πολιτικού Γρα
ρέα και θα αποτελούσε εξαπάτησή του. Φέρνει στην επιφάνεια
φείου του πρωθυπουργού και αναγκάστηκε να επανορθώσει την άλλη
όμως και το πρόβλημα των σχέσεω ν καθηγητώ ν - διδακτικού
μέρα. Πράγματι ούτε ο κ. Γ. Μ αντζουράνης, ούτε ο κ. Αντ. Λιβάνης
προσω πικού σε ό,τι αφορά μ ελέτες και εργασίες, αλλά και το
κάνουν υπερωρίες, δήθεν για να φορολογηθούν λιγότερο, όπως γρά
θέμα της σ υλλογικής εργασίας ιδιαίτερα τώρα που έχει καταρ/ηφτηκε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε οι μισθοί των κ. Μαντζουράνηθεί η έδρα. Γιατί δεν φθάνει να δηλωθεί ότι δεν υπάρχει η έδρα,
Λιβάνη είναι ιδιαίτερα υψηλοί, ούτε οι υπερωρίες τους συνιστούν φο
χρειάζεται να αντιμετωπισθούν τα νέα προβλήματα και να βρε
ροδιαφυγή. Επιμένουμε λοιπόν στη δημοσιοποίηση αλλά και σε μεγα
θούν τρόποι οι οποίοι θα δίνουν δυνατότητες στο σύνολο των
λύτερη ευαισθησία σε όλους αυτούς τους τομείς, αλλά όμως χωρίς
μελώ ν του διδακτικού προσω πικού να προσφέρει έργο, πέρα α
κόμπλεξ, και, κυρίως, χωρίς λαϊκισμούς και αντιδεξιούς ή αντικυβερνητικούς φανφαρονισμούς.
πό τη διδασκαλία κ ,π ■>;
h.u il γραπτών.

Καθηγητές «Βαρώνοι»

Εμείς πάντως αυξηθήκαμε...
ΘΕΩΡΙΑ «ΝΕΑ»...
Πέρα από την επίσημη Αριστερά
υπάρχει η ακροδεξιά. Αυτό υπο
νοούσε εμμέσως, πλην σαφώς, σχε
τικό ρεπορτάζ στα ΝΕΑ (28.2.83) με
τις πληροφορίες, που έγραψε ένας
ανταποκριτής του από τη Βόρεια
Ελλάδα για το «πραξικόπημα».
Ούτε λίγο ούτε πολύ, οι ομάδες
στρατιωτών, οι επιτροπές και οι
στρατιώτες, που διαμαρτύρονται
για τις συνθήκες στο στρατό και ζη
τούν τον εκδημοκρατισμό του κα
θοδηγούνται και έχουν πίσω τους
ακροδεξιά, φασιστικά στοιχεία. Ή
διαφορετικά, «αριστεριστές» που
μετέχουν σε κινήσεις για να βελ
τιωθούν οι συνθήκες στο στρατό
και να προχωρήσει ο εκδημοκρατι
σμός, συνδέονται με φασιστικά
στοιχεία, που τους χρησιμοποιούν
ως «εξ αντικειμένου» προβοκάτο
ρες για να προκαλέσουν την δυ
σφορία των αξιωματικών, να «ξυ

πνήσει μέσα τους» η στρατοκρατική και πραξικοπηματική τους πλευ
ρά και να δημιουργήσουν εκτροπή
ή να καλλιεργήσουν το κατάλληλο
κλίμα για πραξικόπημα. Τώρα αν
αυτή είναι «Νέα» θεωρία για το πώς
γίνεται ένα πραξικόπημα, δημοσιο
γραφική προχειρότητα «χρυσή ευ
καιρία» για συκοφάντηση αυτών
που αγωνίζονται για τον εκδημο
κρατισμό του στρατού και την αλ
λαγή των συνθηκών ζωής των
στρατιωτών, ας το κρίνει ο αναγνώ
στης των «ΝΕΩΝ». Πάντως, ο αντα
ποκριτής καθησυχάζει τους υπό
λοιπους Έλληνες, ότι στα σύνορα,
τα σχέδια των φασιστών, που χρη
σιμοποιούν τους αριστεριστές και
^τους συμβουλεύουν ή τους καθοδη
γούν jxro να βγάζουν προκηρύξεις
δεν θα περάσουν, γιατί ο λαός εκεί
είναι ενωμένος με τους αξιωματι
κούς...

ΚΛΙΜΑ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ
Είναι δικαιολογημένη η οργή και η αγανάκτηση που προκάλεσε στην κοινή γνώμη η άγρια δολοφονία και ο τραγικός θάνατος
του νεαρού πολιτικού πρόσφ υγα Γιόννη Ευαγγελόπουλου. Η ο
μάδα των νεαρών, που του επιτέθηκε και κυριολεκτικό τον λιντσάρησε δείχνει ότι υπάρχουν και αναπτύσσονται, σε ορισμέ
νους κοινωνικούς χώ ρους τάσεις μ ε φασιστικό χαρακτηριστικό,
που μπορούν να αποτελόσουν το υπόβαθρο για άλλες, περισσό
τερο επικίνδυνες καταστάσεις. Δεν είναι μόνο το στοιχείο του
αντικομμουνισμού, που ο δήγησε την ομάδα φασιστοειδών μέχρι
και στη δολοφονία του Γ. Ε υαγγελόπουλου επειδή απλά ήταν πο
λιτικός πρόσφυγας, άρα «βρω μορώ σος». Είναι και η φασιστοειδής τάση που υπάρχει και καλλιεργείται σε ορισμένους χώ ρους
αποτέλεσμα μιας «χουλιγκανικής» αντίληψης για την κοινωνία,
που οδηγεί αναπόφευκτα ίσως σε φασιστικές πρακτικές, και
στην εκδήλωση απάνθρωπων ενεργειών, σε διάφορες κοινωνι
κές εκδηλώσεις. Στην περίπτωση της δολοφονίας του Ευαγγελόπουλου φαίνεται να συνυπάρχουν και τα δυο.
Προκύπτει όμως και μια άλλη διάσταση στο όλο θέμα. Η αντι
μετώπιση των πολιτικών προσφύγω ν και η προετοιμασία της ελ.ληνικής κοινωνίας να τους δεχθεί. Δεν είναι λ ίγ ε ς οι καταγγε. Αίες πολιτικών προσφύγω ν για τον τρόπο, που αντιμετωπίζονται
και τα προβλήματα που καθημερινά προκαλούνται σ ’ αυτούς, εξαιτίας αυτής της αντιμετώπισης. Μαζί, λοιπόν, μ ε την απαίτηση
να διαλευκανθεί το ποιοι είναι οι δράστες της δολοφονίας του
τραγικού νεαρού πρέπει να τεθεί και το θέμα της προετοιμασίας
της ελληνικής κοινωνίας να δεχθεί τους πολιτικούς πρόσφυγες.
ί'Και μαζί με την απαίτηση για τη σύλληψη και παραδειγματική τι,μωρία των δολοφόνων να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα τέ,τοιων φασιστικών τάσεων σε ορισμένους χώ ρους που φυσικά έ 
χουν πολύ συγκεκριμένα αίτια και σε πολλές περιπτώ σεις γνω
στά κυκλώματα ενίσχυσης και καθοδήγησης τους.
--------------------------------------------

Ν Ε Α Ν ΙΚ Α Π Α Ρ Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Μ Α Τ Α
Αν ο κ. Οικονόμου του
ζοπ. Προεδρίας αμάρτησε για
ί'το παιδί του, ο κ.
-Τσακλίδης χειροδύναμος
βουλευτής του κινήματος,
^αμάρτησε ως παιδί. Τους
‘.δώσανε, τότε επί
' δικτατορίας να γράψουν μια
έκθεση, γερή πέννα από τότε
, λοιπόν ο κ. Τσακλίδης
ίέγραψε έναν ύμνο για τη
(!:χούντα, άρεσε πολύ,
^δημοσιεύτηκε.
' ’ Παιδί ήταν, τι να έκανε;
11 Αλλά αν ο κ. Τσακλίδης
1ήταν τότε γυμνασιόπαιδο,
Οικονομικός σύμβουλος της

σημερινής κυβέρνησης,
ιδιαίτερα προωθούμενος
τελευταία, ήταν φοιτητής
όταν πολεμούσε τους
δημοκρατικούς συναδέλφους
του, του συλλόγου Harvant
Μ.Ι.Τ., που προσπαθούσαν να
συμπαρασταθούν στους
αγωνιζόμενους φοιτητές της
Νομικής και του
Πολυτεχνείου.
Και ασφαλώς μπορεί με τα
χρόνια κάποιος ν’ αλλάξει
απόψεις, είναι ανάγκη όμως
να επιβραβεύεται από την
«πρώτη σοσιαλιστική
κυβέρνηση της χώρας»;

Το Α Ν Τ Ι από το τεύχος αυτό πωλείται 50 δραχμές.
Σταθερή θέση του περιοδικού είναι η διατήρηση της τιμής
του σε λογικά επίπεδα, παρά το συνεχώ ς αυξανόμενο
κόστος της έκδοσής του. Α υτή τη θέση αρχής κρατάμε και
τώρα.
Τα έξοδα παραγωγής και εκτύπω σης του Α Ν ΤΙ, από την
προηγούμενη αύξηση της τιμής του μέχρι τώρα, έχουν
ανέβει περίπου 40%. (Τυπογραφικά έξοδα 38% τυπογραφικό
χαρτί 35%, έξοδα παραγω γής-εκτύπω σης 46%). Την ίδια
περίοδο πολλά περιοδικά μεγάλης κυκλοφορίας
πολλαπλασίασαν την τιμή τους και ένα μέρος των
πολλαπλώ ς χρηματοδοτούμενων εφημερίδων την
διπλάσιασε. Το γεγονός ότι η τιμή του Α Ν Τ Ι από 20 το 1974
πήγε 40 πριν ενάμιση χρόνο και 50 δρχ. τώρα, θεωρείται
επιτυχία. Πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται απόλυτα στις αρχές
του περιοδικού, αφού η κατά 25% αύξηση δεν καλύπτει καν
την κατά 40% αύξηση των συντελεστώ ν έκδοσης. Θα
επιδιώξουμε και τώρα να ανταπεξέλθουμε στο αυξανόμενο
κόστος έκδοσης με την αύξηση του αριθμού των
αναγνωστών.
Ελπίζουμε να βρούμε και πάλι την κατανόηση των
αναγνωστών μας και ότι η μικρή αυτή αύξηση θα βοηθήσει
το Α Ν Τ Ι αρκετά και στην ποιοτική βελτίω σή του.
Γεγονός, λοιπόν, η αναγκαστική αύξηση του Α Ν Τ Ι και
προφανώς δεν πιστεύουμε να θεωρηθεί ω ς... υπονόμευση
της εισοδηματικής πολιτικής.

...μ ε μια κ α θ υ σ τ ερ η μ έν η α λ λ α γ ή
Επανορθώνουμε έστω και καθυστερημένα μια παράλειψη,
και ελπίζουμε να μην παρεξηγηθεί. Οι συνδρομητές
αναγνώ στες στις χώ ρες του εξωτερικού πληρώνουν την τιμή
της συνδρομής τους, με τις αντιστοιχίες δολαρίου-δραχμής,
που όμως παρέμεινε για το Α Ν Τ Ι στο... 1977. Α π ό τότε
πολλά άλλαξαν και μεταξύ αυτών πιο πολύ η τιμή του
δολαρίου σε σχέση με τη δραχμή. Το αποτέλεσμα ήταν να
πληρώνουν π.χ. οι συνδρομητές μας στην Ευρώπη για
εξάμηνη αεροπορική συνδρομή 20 δολάρια, ενώ έπρεπε να
πληρώνουν με τις αλλαγές τις ισοτιμίας δολάριου-δραχμής
11 μόνον δολάρια. Μ ε δυο λόγια, αφού ο αρμόδιος για τις
συνδρομές φαίνεται ότι... δεν παρακολουθούσε τις
διακυμάνσεις δολαρίου-δραχμής ή μετά από ένα διάστημα
απελπίστηκε ο άνθρωπος και αποφάσισε να σταματήσει να
τις παρακολουθεί, μια μερίδα συνδρομητών πλήρωσε «τη
νύφη». Πλήρωνε, δηλαδή, παραπάνω τη συνδρομή, μιας και
εμείς επιμέναμε ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει στην ισοτιμία
της δραχμής με το δολάριο: Εστω και καθυστερημένα
προσαρμοζόμαστε στο δελτίο της Τράπεζας Ελλάδας, και
ελπίζουμε ότι οι φίλοι συνδρομητές στο εξωτερικό να μην
αποδώσουν προθέσεις στην παράλειψή μας αυτή.

...κ α ι με μια ο ικ ο ν ο μ ικ ή π ρ ο σ φ ο ρ ά
Υπενθυμίζουμε ότι οι συνδρομές, οι ανανεώσεις
συνδρομών, αλλά και οι καινούριες τόσο στο εσωτερικό,
όσο και οι αναπροσαρμοσμένες στην σημερινή ισοτιμία της
δραχμής με το δολάριο στο εξωτερικό, θα παραμείνουν ίδιες
ως το τέλος Μαρτίου. Για το εσωτερικό δηλαδή, η εξάμηνη
500 δραχμές και η ετήσια 1.000 ενώ ισχύει πάντα η
φοιτητική έκπτω ση 15%. Για το εξωτερικό οι τιμές που
αναγράφονται στη σελίδα 54 αυτού του τεύχους. Ό σοι φίλοι
αναγνώ στες επιθυμούν να ανανεώσουν την συνδρομή τους ή
να γίνουν συνδρομητές, μπορούν να έχουν το Α Ν Τ Ι με την
παλιά τιμή και από το τεύχος αυτό ανανεωμένο, σε μερικές
σελίδες του, με την υπόσχεση ότι πάντα θα προσπαθούμε
για τη διατήρηση της ποιότητάς του και τη βελτίω σή της.

Από το «ΑΝΤΙ» και την «ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΕΚΔΗΛΩ ΣΗ· ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ο λαός και οι πολιτικές αποφάσεις

Οι εκλογές στη μεταπολιτευτική ιδιαίτερα περίοδο έχουν εν
διαφέρον από πολλές πλευρές. Τι και ποιες μετατοπίσεις έγι
ναν και γιατί, ποια είναι η εκλογική συμπεριφορά στα αστικά
κέντρα και ποια στην επαρχία, ποια είναι τα στοιχεία που καθο
ρίζουν τη στροφή διάφορων κοινωνικών στρωμάτων κτλ. Πώς
λειτούργησαν τα κόμματα, τι σχέσεις οικοδόμησαν και προω
θούν με τους ψηφοφόρους κ.ά. Ορισμένα από αυτά τα θέματα
θίγουν δυο ταινίες της Μαρίας Κομνηνού:
Η «Καβάλλα-Νοέμβριος 1974» και «Η ώρα του λαού-Αιτωλοακαρνανία 1981».
Οι δυο αυτές ταινίες θα προβληθούν σε ανοιχτή συνόντησησυζήτηση που διοργανώνει το ΑΝΤΙ και η «Ταινιοθήκη της Ελ
λάδας» την Τετάρτη 9 Μαρτίου 8-10 μ.μ. στον κινηματογράφο
«ΕΜΠΑΣΣΥ».
Το θέμα της συνάντησης είναι «Ο λαός και οι πολιτικές απο
φάσεις». Στη συζήτηση θα πάρουν μέρος ο καθηγητής Φαίδων
Βεγλερής, ο καθηγητής Γιώργος Κριμπάς, ο οικονομολόγος
Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος, ο πολιτειολόγος Γεράσιμος Νοταράς, ο συγγραφέας Γιάννης Νεγρεπόντης και ο ερευνητής
στο ΕΚΚΕ Ηλίας Νικολακόπουλος. Η πρωτοβουλία αυτή δεν φι
λοδοξεί, βέβαια, να καλύψει τα πολλά και υπαρκτά κενά στα
θέματα της εκλογικής συμπεριφοράς, των σχέσεων κομμάτωνπολιτών, τις μετατοπίσεις και εξελίξεις στον πολιτικό χάρτη
κτλ. Στόχος είναι να συμβάλλει έστω και ελάχιστα στην προ
σπάθεια να ερευνηθούν και να συζητηθούν τέτοια θέματα, και
να βοηθήσει τις όσες προσπάθειες ήδη γίνονται.

Μ’ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
Γενικά είχαμε πολλές επιφυλάξεις για την ουσία του Οικιστι
κού νόμου, για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, για τα επιμέρους σημεία του, κτλ., αλλά η τελεοπτική συνέντευξη του υ
πουργού Αντώνη Τρίτση της περασμένης Τετάρτης —και λίγο α
πό την Πέμπτη— απέδειξε ότι είχαμε δίκιο όταν λέγα μ ε ότι ο νό
μος... είναι καταρχήν θετικός.
Δεν ξέρουμε αν ήταν σκόπιμη η επιλογή των συνομιλητών, αλ
λά θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΕΡΤ γιατί κατάφερε να ανατρέψει την πάγια αρχή ότι κάθε κυβέρνηση είναι πιο
συντηρητική από την πλειοψηφία του λαού. Εδώ η κυβέρνηση ή
ταν σκέτη επανάσταση.
Η εικόνα του ελληνικού λαού, που δόθηκε από τη συζήτηση, εί
ναι ότι αυτός κατά πλειοψηφία αποτελείται από ιδιοκτήτες μι
κρούς και μεγαλύτερους, που ο καθένας τους κοιτάζει πώς θα γί
νει ακόμα πιο μεγάλος, εις βάρος του άλλου και κατά προτίμηση
εις βάρος αυτών που δεν έχουν ιδιοκτησία.
Βέβαια υπήρξαν και εξαιρέσεις. Που πάντως ενίσχυσαν τη δη
μοκρατική εικόνα του υπουργού Χωροταξίας, μόνο που σύμφω
να με τις αγνές — τυχαίες, ασφαλώς— ελληνικές παραδόσεις, οι
εκπρόσωποι αυτής της μειοψηφίας μπόρεσαν να μιλήσουν με
την αρχή του νέου εικοσιτετραώρου, όταν ο υπόλοιπος ελληνι
κός λαός κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου. Είχε πάρει γλυκά γλ υ 
κά τον πρώτο, γιατί αύριο έχουμε και δουλειά, ε; Και τα λεω φο
ρεία είναι τζάμπα μέχρι τις οχτώ...
Εκεί που μας τα χάλασε ο υπουργός είναι που δήλωσε ιδεολο
γική συγγένεια, εκ μέρους της κυβέρνησης, μ ε τους... οικοδομι
κούς και οικοπεδικούς συνεταιρισμούς, επειδή γενικώς είναι υ
πέρ του συνεταιριστικού κινήματος! !!(;)

Εδώ καράβια χάνονται,
τεθωρακισμένα αρμενίζουν...
Θα θέλαμε πραγματικά να συγχαρούμε από τη στήλη
ταύτην την ΕΡΤ και ΥΕΝΕΡΤ για την πληρέστατην και
αντικειμενικήν κάλυψην του σεισμού που επί ένα ολόκληρο
Σαββατοκύριακο συνετάραξε το πανελλήνιον.
Πριν καλά καλά που λέτε, να προλάβουν οι ξένες
τηλεοράσεις και ραδιοφωνικοί σταθμοί να μεταδώσουν...
«απόπειρα πραξικοπήματος στην Ελλάδα ...» η Ελληνική
ραδιοτηλεόραση, αψηφώντας τις αποστάσεις, έσπευσεν επί
τόπου, εν Ελλάδι, για να ενημερώσει υπεύθυνα την κοινή
γνώμη και να την καλέσει, μάλιστα την κάλεσε, να άγρυπνά
Το δαιμόνιο συνεργείο «καμικάζι» που διαθέτουν οι
ειδήσεις της ΕΡΤ για τέτοια έκτα κτα περιστατικά, (η
ΥΕΝΕΡΤ παραμένει αδιόρθωτη πεισματικά) το γνωστό
συνεργείο «καμικάζι» λοιπόν που κάλυψε δημοσιογραφικά
το ναυάγιο του «Χρυσή Αυγή», με κίνδυνο της ζωής του
έριξε φως στους ψιθύρους, στις αλληλοσυγκρουόμενες
πληροφορίες, στο όργιο των φημών και υπεύθυνα απάντησε
στα παρακάτω ερωτηματικά:
• Αμετανόητοι αξιωματικοί κινήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα;
Πού, πώς, και πότε;
• Σχετίζονται αυτές οι κινήσεις με τις πρόσφατες κρίσεις
στο στράτευμα; Με τις αμερικάνικες βάσεις; Με το
«άνοιγμα» στη Σοβιετική Ένωση;
• Π ώς έτυχε και τις ίδιες μέρες γνωστή και μη εξαιρετέα
μερίδα του Τύπου προειδοποιούσε για «ανησυχίες του
στρατεύματος»;
• Γιατί δεν ήρθε στην Ε λλάδα ο μίστερ Βαρθολομαίος, μία
μέρα μετά την απόπειρα όπω ς είχε αναγγελθεί;
Σ ’ αυτά και σ’ άλλα πολλά πιο καυτά έριξε φως το
δαιμόνιο συνεργείο αλλά και η ΥΕΝΕΡΤ λόγω παράδοσης
δεν υστέρησε. Αλλωστε έπαιζε και στην έδρα της.
Αλλά ιδού και το πιο κα-τα-πλη-κτι-κό: αν και ή
κυβέρνηση αφού ενημέρωσε κόμματα και κομματάρχες,
αφού κινητοποίησε σώματα ασφαλείας, στρατό και κρατικό
μηχανισμό για την «επικείμενη δυναμική παρέμβαση» και
αφού στη συνέχεια έκανε την πάπια στο στυλ, «ησυχάστε
βρε παιδιά, άσκηση ήτανε, καρναβάλι έχουμε», η ΕΡΤ και η
ΥΕΝΕΡΤ όμως, για να σκάσουν οι εχθροί τους, φώτισαν τα
σκοτάδια αψηφώντας ηρωικά τα δίποδα τεθωρακισμένα τη;
οδού Ζαλοκώστα. Μ πράβο παιδιά. Μ ας διδάξατε πολλά...
Και καλά όλα αυτά τα όνειρα της δύστυχης «κοινής
γνώμης» για το πώ ς θα ’θελε να λειτουργούν τα κρατικά
μέσα ενημέρωσης που πληρώνει με τον ιδρώτα της.
Τουλάχιστον, έτσι για τα μάτια, δεν θα ’πρεπε να μας πουν
δυο κουβέντες για το «δείπνο» του μίστερ Στερνς με τον
Πρωθυπουργό Κυριακή βράδυ πάνω στη βράση;
Υπήρχε ψάρι δηλαδή στο τραπέζι, ή λόγω της
θαλασσοταραχής κοιμήθηκαν νηστικοί οι άνθρωποι;
y'
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Ωραία που είναι τα πραξικοπήματα
—όταν δεν γίνονται

—

του Πέτρου Ευθυμίου

Η Π Ρ Ω Τ Η Ο Ψ Η ...
ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ, στην υποτιμημένη πολιτική ζωή της Ελλά
δας, μέσα στο τέλμα της παθητικής παραδοχής ότι όλα ούτως
ή άλλως προχωρούν στο δρόμο τους δίχως να κοιτάζουν τη δί
κιά μας μελαγχολία, έγινε «Το» γεγονός: Η φήμη για πραξικό
πημα «εν εξελίξει», η κινητοποίηση των κομμάτων, οι πληρο
φορίες που «διασταυρώνονταν» α π ’ το Ταίναρο στον Έ βρο για
τάγματα, συντάγματα, στρατιές που κινούνται ή ακινητοποιούνται, γέμισαν τις αρτηρίες των Ελλήνων με την ερεθιστι
κότερη πολιτική ουσία, τη συνωμοσία, το ελλοχεύον Κακό, το
προαιώνιο τέρας του Σκότους, τη χούντα, που πάνω από την
Ελλάδα και το κεφάλι κάθε Έ λληνα χωριστά υψώνει το απο
τρόπαιο πρόσωπό της.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ θα θυμούνται πάντα με ευχαρίστηση αυτή την
Κυριακή που τόσο έντονα ζωογόνησε τα παραδοσιακά πολιτι
κά τους αντανακλαστικά: την λεπτή ηδονή του φόβου, την ε
λεγχόμενη αγωνία, το «σασπένς» των φημών, την επαναστατι
κή γυμναστική των αριστερών κομμάτων. Η Ελλάδα ευγνωμο
νεί την περασμένη Κυριακή για την αλλαγή που έφερε στη ρουτινιασμένη ζωή της. Αλλά, βέβαια, ας μη γελαστούμε: ό,τι βιώθηκε αυτή την Κυριακή σαν μίμηση δράματος, δεν μπορεί να επαναληφθεί παρά ως δράμα ή ως καθαρή κωμωδία.

ΤΟ ΓΕΓΟ ΝΟ Σ
ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ περιπτώσεις σπάνια μπορεί κάποιος να αποφανθεί με βεβαιότητα για το τι πράγματι έχει συμβεί. Σε όλες
άλλωστε τις «αστυνομικού τύπου» πολιτικές υποθέσεις, η με
γάλη παγίδα βρίσκεται στο ότι κάθε αναλυτής υποχρεώνεται
να ερμηνεύει όχι γεγονότα αλλά προθέσεις και ενδεχόμενες ε
πιπτώσεις των αποτελεσμάτων, εφ’ όσον αυτά υπήρχαν. Ανα
πτύσσεται δηλαδή η γνωστή λογική «ποιος ωφελείται αν θα συνέβαινε το α ή το β» χωρίς να ξέρεις όμως αν το ζητούμενο ή
ταν πράγματι το α ή το β.
ΖΗΤΗΜΑ είναι δηλαδή αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίγες
δεκάδες άτομα σ’ όλη τη χώρα που γνωρίζουν τι πράγματι συ
νέβη ή δεν συνέβη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Και το
λέμε κατηγορηματικά:
10

Αυτό είναι η πιο αρνητική πλευρά όλης της υπόθεσης, που
δύσκολα ανασκευάζεται από οποιαδήποτε άλλη, «θετική»,
εκδοχή της...
ΑΛΛΑ ας δεχτούμε τη σύμβαση ότι ορισμένες φορές υπάρ
χουν πράγματα που «γίνονται αλλά δεν λέγονται» για να προ
χωρήσουμε σε κάποιες «εκτιμήσεις», που βέβαια έχουν όλους
τους προηγούμενους περιορισμούς.

Η Δ ΙΑ Δ ΙΚ Α Σ ΙΑ Κ Α Ι Η Ο Υ Σ ΙΑ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ σε καμιά περίπτωση να λησμονούμε ότι η δι
κτατορία δεν είναι ποτέ μια «τεχνική» πραξικοπήματος. Μια
δικτατορία δεν γίνεται ποτέ «εν κενώ». Χρειάζεται πάντα ένα
συνολικά ευνοϊκό πολιτικό κλίμα, χρειάζεται να συντρέχουν ή
να έχουν επίμονα διαμορφωθεί συνθήκες κρίσης οικονομικής,
πολιτικής, ακόμα και ηθικής τάξεω ς του δημόσιου βίου μιας
χώρας.
Σ’ ΑΥΤΗ τη φάση λοιπόν, του Φεβρουάριου του 1983, ήταν
—και είναι— αδύνατο να επιβληθεί οποιοσδήποτε μορφής
στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα. Οι δικτατορίες δεν γί
νονται από «άφρονες» αλλά είναι πάντα κατάληξη συγκεκρι
μένων επιλογών, πολύπειρων επιτελείων και κέντρων στονελλαδικό και εξωελλαδικό χώρο, που δεν «παίζουν πολιτική»
αλλά έχουν ανάγει παρόμοια εγχειρήματα σε επιστήμη και τέ
χνη, δοκιμασμένη ποικιλότροπα σ’ όλες τις γωνιές του πλανή
τη.
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ επομένως ότι αυτό που διαισθάνεται
και ο τελευταίος Έ λληνας δεν το ήξερε καλά και η κυβέρνη
ση. Είναι λοιπόν μάλλον βέβαιο ότι ούτε εκδηλώθηκε, ούτε επρόκειτο να εκδηλωθεί πραξικόπημα που θα αποσκοπούσε
στην επιβολή στρατιωτικού δικτατορικού καθεστώτος.
ΑΥΤΟ όμως που θα μπορούσε —και μπορεί ακόμα— να
συμβεί είναι η εκδήλωση ενός «προνουντσιαμέντου», μιας μι
κρής κλίμακας ενέργεια, αλλά με μεγάλους πολιτικούς στό
χους. Θα μπορούσε δηλαδή να περιμένει κανείς μια κίνηση τύ
που «Τεχέρο»: Μια μονάδα ή συσπείρωση συνομωτών να επι
χειρούσε μια απαγωγή προσω πικότητας ή μια κατάληψη κέ
ντρων επικοινωνίας ή της ΕΡΤ και να διαπραγματευόταν κά
4

ποια πράγματα με σκοπό την αποσταθεροποίηση της κυβέρνη
σης και την επιτάχυνση άλλων διαδικασιών προς την ίδιά κα
τεύθυνση.
ΟΙ ΛΟΓΟΙ που κάνουν πειστικό ένα τέτοιο σενάριο ήταν
στην περίπτωσή μας προφανείς:
• Οι συζητήσεις για τις βάσεις, όπου μια τέτοια απειλή και
μια ανασφάλεια της ελληνικής πλευράς θα ενίσχυε προφανώς
τη διαπραγματευτική θέση των Αμερικανών.
• Οι επικείμενες κρίσεις των αξιωματικών όπου μια «τομή
βάθους» θα μπορούσε να αποφευχθεί με ένα «προνουντσιαμέντο».
• Η πολιτική φθοράς της «ΝΔ» που προσκρούει στη σταθερό
τητα του «εσωτερικού μετώπου» θα υποβοηθιόταν, αν η κυβέρ
νηση εμφανιζόταν αδύναμη και τρωτή.
t Τέλος, μια κατάσταση αναταραχής στην Ε λλάδα θα επέ
τρεπε το ψάρεμα στα «θολά νερά» όλων εκείνων των δυνάμε
ων (μοναρχικοί, φασιστοειδή κτλ.) που έχουν τεθεί πια στο πε
ριθώριο της εθνικής ζωής.
ΦΑΙΝΕΤΑΙ λοιπόν πω ς η κυβέρνηση έχοντας πληροφορίες
για παρόμοια ενδεχόμενα που τις στάθμισε ω ς ακριβείς, προσέφυγε στην κλασική μέθοδο ασφαλείας, δηλαδή τα μέτρα ε
τοιμότητας.
ΑΝ ΤΩΡΑ επιχειρήσει να αποστάξει κανείς τον όγκο των
πληροφοριών, θα διαπιστώσει ότι τα μέτρα ετοιμότητας έγιναν
ορατά μόνον στην περιοχή Αθηνών, ενώ στην υπόλοιπη Ελλά
δα το πολύ να αφορούσαν κάποια πολύ υψηλά ή ειδικά κλιμά
κια των κρατικών και στρατιωτικών υπηρεσιών.
ΠΑΡΟΛ’ ΑΥΤΑ όμως, το μεσημέρι της Κυριακής ειδοποιή
θηκαν όλα τα κόμματα, από υπεύθυνους κυβερνητικούς παρά
γοντες, ότι έχουν ληφθεί μέτρα ετοιμότητας και ζητήθηκε επα
γρύπνηση, ώστε, αν χρειαστεί, να υπάρξει και ενεργοποίηση
του λαϊκού παράγοντα.

Μ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
κοντά σας ό,τι κι αν τύχει

Η ΕΝΗΜ ΕΡΩ ΣΗ ΚΑΙ Η Φ Η Μ Η
ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ποιοι ακριβώ ς λόγοι ώθησαν την κυβέρ
νηση να προχωρήσει στην ενημέρωση αλλά και την ενεργοποί
ηση των κομματικών οργανισμών. Θα ήταν πράγματι ανησυ
χητικό, αν η κυβέρνηση έπεσε με τη σειρά της θύμα της «ανα
κύκλωσης και. καταστροφής της πληροφορίας», ενός κλαδι
κού νόμου που ακολουθεί τη διάχυση μιας φήμης πανεθνικής
εμβέλειας.
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ άλλωστε έζησε μια κατάσταση όπου δο
κιμάστηκαν έντονα, αξιοπιστίες, εγκυρότητες και σοβαρότη
τες προσώπων ή μηχανισμών: Ο Έ βρος, η Κρήτη, η Δράμα, οι
Σέρρες, η Κοζάνη, παρουσιάζονταν αλληλοδιάδοχα ω ς επίκε
ντρα κινήσεων, στάσεων, καταλήψεων κτλ. Α ξιόπιστα και
κατά τα άλλα σοβαρότατα πρόσωπα υιοθετούσαν με επικίνδυ
νη ευκολία «πληροφορίες» από την κουνιάδα κάποιου συνταγ
ματάρχη που τηλεφώνησε στη θεία τους που ήταν φίλη της
κτλ...
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ αναπαρήγαγαν με εξαιρετική άνεση παρό
μοιες ειδήσεις, ενώ κομματικά στελέχη πλειοδοτούσαν, όχι
μόνο σε εκτιμήσεις αλλά σε «αποκλειστικές» πληροφορίες,
που τις εκμυστηρεύονταν στους πάντες, πολλαπλασιάζοντας
έτσι την αγωνία και την αναταραχή.
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ λοιπόν να μην έπεσε η κυβέρνηση θύμα ενός
παρόμοιου μηχανισμού σύγχυσης. Ό π ο ιο ς όμως λόγος και να
την οδήγησε στη επιλογή της ειδοποίησης των κομμάτων, κα*'λώς έπραξε, όχι μόνο ενημερώνοντας, αλλά και ζητώντας ε
νεργοποίηση και εγρήγορση. Μάλιστα στην περίπτωσή μας
δεν ισχύει η μομφή ότι έπρεπε να κινητοποιήσει το λαό στο σύ
νολό του μέσω της τηλεόρασης με διάγγελμα κτλ. διότι ο βαθ
μός της κινητοποίησης (στο επίπεδο των κομμάτων δηλαδή) ή
ταν αντίστοιχος του βαθμού της απειλής (μη εκδηλωμένη ενέρ-
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γεια που έπρεπε να αποθαρρυνθεί ως προς τους ενδεχόμενους
ζωτικούς χώρους εκδήλωσής της).
Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ των κομμάτων άλλωστε είχε ακριβώς
την έννοια της εγρήγορσης μιας εμπροσθοφυλακής, ήταν η α
ναμμένη θρυαλίδα πάνω από την πυρίτιδα της λαϊκής οργής
που θα ξέσπαγε απέναντι σε κάθε επίδοξο επιβήτορα της εξου
σίας.
ΕΙΝΑΙ απόλυτα θετικό και ενθαρρυντικό, ότι όλη αυτή η ι
στορία της Κυριακής κατέληξε σε μια επιτυχή άσκηση λαϊκής
ετοιμότητας. Είναι ευχάριστο που οι πολίτες δεν μεταβλήθη
καν σε αυτοπροστατευτικούς ιδιώτες. Είναι παρήγορο που όι
εργαζόμενοι στον ΟΤΕ και στη ΔΕΗ πήγαν να προστατεύσουν
τους χώρους εργασίας τους, που τα κομματικά γραφεία έμει
ναν ανοιχτά ως κέντρα συσπείρωσης, που υπήρξαν μέτρα προ
στασίας των αρχείων καί των κομματικών καταλόγων.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ είναι σαφές προς όλους τους αποδέκτες, ε
σωτερικού και εξωτερικού: αυτή η χώρα δεν βρίσκεται στο ’67,
και είναι πολύ δύσκολο να επιτρέψει να το ξαναζήσει.
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ λάθος να αντιμετωπίσουμε μόνο ως γελοίους
τους ολοφυρμούς της Δεξιάς περί «πράσινου Προμηθέα» και
«σχεδίου Α .ΔΗ .Σ» του ΠΑΣΟΚ και «Μπελογιάννη» του ΚΚΕ
για την δυναμική επιβολή ολοκληρωτικού κράτους.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ είναι η Δεξιά που νιώθει να χάνει την πρωταρχι
κή σύμβαση, η οποία της επέτρεψε μέχρι σήμερα να είναι σχε
τικά «ψύχραιμη» προς το ΠΑΣΟΚ, την πεποίθησή της δηλαδή,
ότι σε «τελευταία ανάλυση» έχει πάντα ως εφεδρεία τις δυναμι
κές «λύσεις».
Η ΔΕΞΙΑ δεν αγωνιά για την τύχη της Δημοκρατίας από το
«ολοκληρωτικό» ΠΑΣΟΚ, αλλά από τη δίκιά της αδυναμία να
ελπίζει στο δικό της ολοκληρωτισμό.

τωπιστεί και η λαϊκή κινητοποίηση, ω στόσο δεν πρέπει να α
γνοούμε κάποιες «τεχνικές» πλευρές: Ό τ ι δηλαδή σε ένα πρα
ξικόπημα ίσως ούτε τηλέφωνα θα λειτουργούν, ούτε φιλικοί α
στυνομικοί θα σε καθησυχάζουν, ούτε στους δρόμους θα κυ
κλοφορούν οι καθημερινοί πολίτες κι ανάμεσά τους τα κομμα
τικά μέλη προς τους χώρους ευθύνης τους.
ΜΕ ΛΙΓΑ λόγια, ο όμορφος αυθορμητισμός της περασμένης
Κυριακής και η ευθύνη που υπήρξε, επιβάλλεται να συντελέσουν σε μια νέου τύπου πολιτική ωριμότητα, όπου η πείρα πρέ
πει να συνδυαστεί με την πρόβλεψη και η πρόβλεψη με αντί
στοιχη διάταξη δυνάμεων και ηθική προπαρασκευή.
ΓΙΑΤΙ πράγματι πρέπει να γίνει συνείδηση και πράξη πως
αυτή η χώρα δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω και το χέρι που θα υψω
θεί κατά της Δημοκρατίας θα τσακιστεί αλύπητα πριν προλά
βει να βλάψει ή να καταστρέψει έστω και το ελάχιστο.

Η Ω ΡΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
«ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ» τώρα, το δίδαγμα που προκύπτει από
την ιστορία της Κυριακής, ακόμα κι αν επρόκειτο για εκδήλω
ση ενός πραξικοπήματος «πυτζάμας», είναι πως η καλύτερη
άμυνα στη δικτατορία αλλά και η καλύτερη προϋπόθεση του
σοσιαλισμού είναι η ουσιώδης διαφύλαξη τη ς Δημοκρατίας.
ΔΙΟΤΙ αν υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ασκούσε «μονοκομ
ματική» πολιτική, όπως ισχυρίζεται η «Νέα Δημοκρατία» τότε
θα υπήρχε πράγματι πρόσφορο έδαφος για πραξικόπημα, μιας
και θα στηριζόταν σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα του πληθυ
σμού.
ΕΝΩ ΤΩΡΑ, οι κραυγές περί «μονοκομματισμού» δεν είναι
παρά οι διαμαρτυρίες ενός ηγετικού στρώματος της Δεξιάς,
που εκφράζουν την λύπη και την αγανάκτηση για την απομά
κρυνση τους από τον κορβανά και τον θώκο της εξουσίας. Ενώ
αντίθετα, οι λαϊκές μάζες της Δεξιάς, που κανείς δεν τις ενο
χλεί, και στη χειρότερη περίπτωση ζουν όπω ς ακριβώς ζούσαν
και πριν, δεν μπορούν να γίνουν βορά σε καμιά «ανησυχία» ή
κινδυνολογία.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ μεριά, η ενίσχυση των δημοκρατικών θε
σμών είναι η ασφαλέστερη αποτροπή κάθε πραξικοπηματικής
πιθανότητας αλλά και η ζωτικότερη προϋπόθεση για κάθε εγ
χείρημα κοινωνικού μετασχηματισμού.
ΑΝ ΚΑΙ αυτή η Κυριακή επιβεβαιώνει κάτι, είναι πως το
ΠΑΣΟΚ έχει να κερδίσει τα πάντα αν παίξει με σταθερότητα
το χαρτί της Δημοκρατίας και των μεγάλων τομών στις ο
ποίες έχει δεσμευτεί. Αντίθετα, έχει να χάσει πολλά, αν υποστείλει τις επιδιώξεις του και διαχειριστεί απλά με καλύτερο
τρόπο τις δυσκολίες της συγκυρίας.
ΘΑ ΕΙΝΑΙ όμως πολύ αρνητικό, αν όλα αυτά τα προβλή
ματα αφορούσαν και μόνο το ΠΑΣΟΚ. Είναι προκλήσεις για
όσες κοινωνικές δυνάμεις έχουν συγκροτημένο λόγο και ο
πτική. Και για όσες πολιτικές δυνάμεις μπορούν —και
θέλουν— να μετατρέπουν τον σχολιασμό σε δοκιμασία και
πρακτική...
□

Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ
ΑΥΤΟ που πρόκυψε δηλαδή την Κυριακή είναι πως το ΠΑ
ΣΟΚ, στηριγμένο στην ολόπλευρη λαϊκή ενεργοποίηση, μπο
ρεί, αν μη τι άλλο, να «αδρανοποιεί» δυναμικές κινήσεις των
όποιων μηχανισμών που εδράζονται ακόμη στα στεγανά του
στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.
ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ, αν το ΠΑΣΟΚ προχωρήσει με σταθερότητα
σε έναν ουσιαστικό εκδημοκρατισμό του Στρατού, θα ξεριζώ
σει με ασφάλεια κάθε πιθανότητα ή ενδεχόμενο παρόμοιων ε
νεργειών, από οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν προκύψουν και
οποιαδήποτε πατρωνεία και αν διαθέτουν.
ΕΠΕΙΔΗ δε είναι περισσότερο από φανερό ότι ούτε κάποιο
σχέδιο υπήρξε αλλά και πολλή σύγχυση μάλιστα επικράτησε,
θα ήταν πολύ χρήσιμο αν τα κόμματα —θα θέλαμε να ελπίζου
με ακόμα και τμήματα της «Νέας Δημοκρατίας»— έβγαζαν ο
ρισμένα πρακτικά συμπεράσματα για την αποτελεσματικότε
ρη πρακτική ενεργοποίηση σε παρόμοιες περιπτώσεις...
ΑΝ ΚΑΙ, επαναλαμβάνουμε, ότι όπως ένα πραξικόπημα δεν
είναι «τεχνική» αλλά πολιτική πράξη, έτσι πρέπει να αντιμε
I
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Τακτικοί και στρατηγικοί χειρισμοί
Ε λλά δα ς και Σ οβιετικής Έ ν ω σ η ς
ΕΔΩ και σχεδόν 17 μήνες η μικρή μας
χώρα ζει μια «μεγάλη ευκαιρία». Και ζει,
ταυτόχρονα, μιαν απ’ τις πολύ δύσκολες
κι επικίνδυνες φάσεις της μεταδικτατορικής της ιστορίας. Γιατί, με την «ιστορική
νίκη» του ΠΑΣΟΚ, τον Οκτώβρη του ’81, έ
χει μια κυβέρνηση, την «κυβέρνηση της
Αλλαγής», που ευαγγελίζεται όχι μιαν «ο
ποιαδήποτε» Αλλαγή, αλλά το «σοσιαλι
στικό μετασχηματισμό μέσα στην ελευθε
ρία και στη δημοκρατία». Καθώς και γιατί,
ο κόσμος, κυρίως η Ευρώπη, κι έτσι αναγ
καστικά και η Ελλάδα, κλυδωνίζεται απ’
την μεγαλύτερη μεταπολεμικά οικονομικοκοινωνική της κρίση, μια κρίση που κα
νείς δεν ξέρει, ή δεν θέλει να δει, τα βαθύ
τερα αιτία της, που λίγο ή πολύ όλοι την
αντιμετωπίζουν με τα ξεπερασμένα (του
περασμένου αιώνα, κατά τον Γκαλμπραίηθ) μονεταριστικά όπλα του νεοφιλελευ
θερισμού του Ρήγκαν και της Θάτσερ και
που γι’ αυτό, είναι τόσο δύσκολη η πρό
βλεψη της οριστικής εξόδου απ’ αυτήν.
ΓΙΑΤΙ ακόμα αντιμετωπίζει η χώρα μας
μια Τουρκία που, με τη βοήθεια των ΗΠΑ,
των στρατοκρατών του ΝΑΤΟ και της Δυ
τικής Γερμανίας και με την κάποια ανοχή
των άλλων μας «συμμάχων», προωθεί τώ
ρα όσο ποτέ άλλοτε αδίστακτα και προ
κλητικά τα σχέδιά της σε βάρος της Κύ
πρου και τις σε βάρος μας διεκδικήσεις
της στο Αιγαίο. Γιατί, επίσης, έχουμε μπει
στην πιο κρίσιμη φάση των διαπραγματεύ
σεων με την Ουάσιγκτον για τις βάσεις
της στην Ελλάδα. Και γιατί, τέλος, οι διε
θνείς σχέσεις, ιδιαίτερα οι σχέσεις ΗΠΑΕΣΣΔ, περνούν μια φάση εξαιρετικά επι
κίνδυνης έντασης, που τρομάζει τους
«συμμάχους», αλλά κι όλο τον κόσμο, και
που κανείς δεν ξέρει για την ώρα που θα
καταλήξει.
ΜΕΣΑ σ’ αυτό το γενικό και καθόλου καθησυχαστικό πλαίσιο πρέπει, νομίζουμε,
να δούμε και την επίσκεψη που πραγματο
ποίησε στη χώρα μας ο Σοβιετικός πρωθυ
πουργός, κ. Ν. Τίχονωφ, τις πρώτες μέρες
του τελευταίου δεκαήμερου του Φλεβά
ρη. Γιατί τα όποια αποτελέσματά της δεν
μπορούν να αποκτήσουν την πραγματική
τους σημασία παρά μόνο αν τα τοποθετή
σουμε σ’ αυτό κι αν τα δούμε μέσα από το
πρίσμα που αυτό δημιουργεί. Και μάλιστα,
αφού προηγούμενα θυμηθούμε ότι η επί
σκεψη πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που
η Αξιωματική Αντιπολίτευση μας είχε εξα
πολύσει ολομέτωπη επίθεση εναντίον της
κυβέρνησης, αμέσως μετά την εκδήλωση
ενός ενισχυμένου και εκβιαστικού σε βά
ρος μας φιλοτουρκισμού της Ουάσιγκτον
και την επομένη του ξαφνικού πολιτικού
ΙΑ

τοϋ’Α στέρη Στάγκου
λόγου που εκφώνησε ο πρωθυπουργός
στα Γιάννενα, λόγου με τον οποίον έδω
σε, έστω έμμεσα, «σκληρή» απάντηση
στην πρόσφατη προς αυτόν επιστολή του
Προέδρου Ρήγκαν, που μας προειδο
ποιούσε ότι ή γινόμαστε «ταχτικά παιδιά»
ή...
ΦΥΣΙΚΑ, περιττό να τονίσουμε ότι η επί
σκεψη του Σοβιετικού πρωθυπουργού,
που όχι, ίσως, τυχαία, καθυστερούσε εδώ
και 40 περίπου μήνες (απ’ την επίσκεψη
στη Μόσχα, τον Οκτώβρη του ’79, του τό
τε πρωθυπουργού και σήμερα Προέδρου
της Δημοκρατίας, κ. Κ. Καραμανλή) αποτε
λεί «ιστορικό» γεγονός αφού είναι η πρώ
τη επίσκεψη σοβιετικού πρωθυπουργού
στη χώρα μας απ’ την Οκτωβριανή Επανά
σταση του ’17, και σπάει, επιτέλους, «τον
πάγο» που εξαιτίας των μεταπολεμικών ε
ξελίξεων στην περιοχή μας, χαρακτήρι
ζαν απ’ το 1945 τις ελληνοσοβιετικές δια
κρατικές σχέσεις.
ΦΥΣΙΚΑ, περιττό να τονίσουμε και ότι
είναι, βέβαια, εντυπωσιακή η οικονομική
συμφωνία που υπογράφτηκε στην Αθήνα
κατά την εδώ επίσκεψη του κ. Τίχονωφ και
ιδιαίτερα η βεβαίωση του σοβιετικού πρω
θυπουργού στους Ελληνες αρμόδιους ότι
θα καταβληθεί προσπάθεια οι χρονιάτικες
ελ λ η ν ο σ ο β ιετικ ές α ν τα λ λ α γές, από
400.ÎJ00.000 ρούβλια που είναι στ^μερα, να
φτάσουν «σύντομα» (πότε;) το ένα' δισεκα
τομμύριο ρούβλια (δηλαδή, το ένα δισεκα
τομμύριο τρακόσια πενήντα εκατομμύρια
δολλάρια με την επίσημη ισοτιμία). Αλλά
και ότι κάθε θριαμβολογία είναι, το λιγό
τερο, πρόωρη. Γιατί η συμφωνία που υπο
γράφτηκε είναι βασικά «δήλωση προθέσε
ων», χωρίς καμιά, για την ώρα σοβιετική,
αλλά και ελληνική δέσμευση, και περίπου
όμοια με κείνην που είχε υπογράφει κατά
την επίσκεψη του κ. Καραμανλή στη Μό
σχα το ’79, και έμεινε, έκτοτε, χωρίς συνέ
χεια.
ΠΡΕΠΕΙ, όμως, να αναγνωρίσουμε ότι η
συμφωνία αυτή, αν τελικά πραγματοποιη
θεί, θα έχει διπλή σημασία και σημαντικές
συνέπειες. Γιατί, πρώτο, θα σημαίνει ότι
οι ελληνοσοβιετικές σχέσεις θα περά
σουν απ’ το σημερινό, καθαρά εμπορικό,
στάδιο, στο πολύ σημαντικότερο στάδιο
της τεχνικής, βιομηχανικής, τεχνολογικής
και γενικότερης οικονομικής συνεργα
σίας στο οποίο βρίσκονται, εδώ και μερικά
χρόνια, οι αντίστοιχες σοβιετοτουρκικές
σχέσεις. Και γιατί, επιπλέον, πιθανό (όχι,
όμως, και σίγουρα) να έχει σαν αποτέλε
σμα μια σχετική ελάφρυνση των προβλη
μάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το ισο
ζύγιο εξωτερικών μας πληρωμών.

ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ, ακόμα, να σημειώσουμε ό
τι, όπω ς όλα δείχνουν και οι σοβιετικοί
δεν κρύβουν, η πραγματοποίηση ή μη αυ
τής της συμφωνίας θα εξαρτηθεί πολύ λί
γο από καθαρά εμπορικοοικονομικούς υ
πολογισμούς και σχεδόν αποκλειστικά α
πό καθαρά πολιτικές επιλογές και των
δυο πλευρών. Επιλογές, υπογραμμίζουμε,
που παρά τις κάποιες τακτικού και διερευ
νητικού χαρακτήρα δηλώσεις και δημο
σιεύσεις, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύου
με πως γ ι α τ η ν ώ ρ α τ ο υ λ ά χ ι 
σ τ ο ν , δεν έχουν γίνει ούτε από τη Μό
σχα, και, φυσικά, ούτε κι από την Αθήνα.
ΟΜΩΣ, ας δούμε τώρα και το πολιτικό
μέρος της επίσκεψης. Που, βέβαια, καθό
λου δεν κατέληξε σε «θεαματική σοβιετι
κή υποστήριξη» των ελληνικών θέσεων
στο Αιγαίο, όπως θα ήθελαν να φαντάζον
ται κάποιοι αφελείς, ή να ισχυρίζονται κά
ποιοι κακοήθεις. Αφού η Μόσχα δεν είπε
λέξη για το Αιγαίο και ιδιαίτερα για τον ε
πιχειρησιακό εναέριο έλεγχο σ’ αυτό, εξη
γώντας «κατ’ ιδίαν» ότι δεν μπορεί να ε·
πέμβει σ’ αυτό, μια και τόσο η Ελλάδα όσο
και η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Και α
φού άφησε την Ελλάδα, η Μόσχα, μόνη
στο θέμα των κινδύνων που δημιουργεί η
συνέχιση της έντασης στη ζωτική αυτή
θάλασσα, βάζοντας έτσι την Αθήνα στην ί
δια μοίρα με την Άγκυρα.
ΑΛΛΑ παρά ταύτα, το μέρος αυτό σί
γουρα μπήρξε θετικό για τη χώρα μας και
φυσικά, και για την ΕΣΣΔ. Θετικό για μας,
γιατί η παράγραφος του ανακοινωθέντος
που αναφέρεται στο νέο Δίκαιο της θά
λασσας, που υπόγραψαν η Αθήνα και η
Μόσχα, αλλά δεν υπόγραψαν η Άγκυρα
και η Ουάσιγκτον, καλύπτει πλήρως τη θέ
ση μας για την υφαλοκρηπίδα των νησιών
μας στο Αιγαίο, καθώς και την πρόθεσή
μας να επεκτείνουμε στα 12 μιλιά τα χωρι
κά μας ύδατα. Και ταυτόχρονα, αποτελεί η
παράγραφος αυτή πίεση στην Τουρκία να
αναγνωρίσει και αυτή το νέο Δίκαιο θά
λασσας και μάλιστα, πίεση που ασκείται α
πό τη Μόσχα παρά το γεγονός ότι το
Κρεμλίνο ξέρει πολύ καλά ότι η Άγκυρα
«απειλεί» πως, τάχα, μια επέκταση των
χωρικών μας υδάτων στα 12 μιλιά, θααπο
τελούσε γι’ αυτήν casus όβΙΙΐ,δηλαδή, α
φορμή πολέμου.
ΕΞΑΛΛΟΥ, η Μόσχα απέφυγε να πάρει
φιλελληνική θέση και στο ζήτημα της Κι
πρου. Ό που η δήλωσή της υπέρ τηςαπο
χώρησης όλων των ξένων στρατευμάτων
απ’ το νησί έχει σχέση με τις βρετανικές
βάσεις και τα βρετανικά στρατεύματα ο’
αυτήν, και καθόλου με την στρατιωτική
παρουσία των Τούρκων στο 37% τουνς

σιού. Όμως, και πάλι ο σοβιετικός πρωθυ
πουργός έκαμε και εδώ μια, μικρή έστω,
παραχώρηση στην Ελλάδα, όταν δέχτηκε
να γίνει αναφορά στην ανάγκη σεβασμού
του ενιαίου χαρακτήρα της Κυπριακής Δη
μοκρατίας. Αναφορά, βέβαια, που εμφανί
ζει τη Μόσχα το λιγότερο απρόθυμη να
ενθαρρύνει την Άγκυρα στη δημιουργία
ανεξάρτητου Τουρκοκυπριακού Κράτους.
ΑΚΟΜΑ, οι σοβιετικοί έκαναν και άλλη
μια «παραχώρηση» προς τον κ. Παπανδρέου: όταν δέχτηκαν να μπει στο κοινό ανα
κοινωθέν παράγραφος που αναφέρει ότι
«τα δυο μέρη εξέφρασαν την πεποίθησή
τους ότι η δημιουργία ζωνών απαλλαγμέ
νων από πυρηνικά όπλα, αποτελεί συνει
σφορά στη διαδικασία του πυρηνικού α
φοπλισμού». «Παραχώρηση», όμως, που η
σημασία της μειώνεται, αφού είναι βέβαιο
ότι μ’ αυτήν η Μόσχα αναφέρεται στις αποπυρηνοποιημένες ζώνες στη Βόρεια
και στην Κεντρική Ευρώπη που η ίδια επι
θυμεί' κι αφού είναι, επίσης, γνωστό ότι
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους οι προ: τάσεις για αποπυρηνοποιημένα Βαλκάνια
που υποστηρίζουν οι τέσσερις ενδιαφερό; μενοι δηλαδή, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η
. Ρουμανία και η Γιουγκοσλαβία.
ΤΕΛΟΣ, σημαντική υπήρξε η σύμπτωση
, γνωμών στα ζωτικότατα για τη σοβιετική
εξωτερική πολιτική θέματα που αφορούν
στη διεθνή ειρήνη και στη μείωση και τον
έλεγχο των στρατηγικών και ευρωστρα. τηγικών όπλων. 'Συγκεκριμένα συμφωνή’ θηκε στα θέματα αυτά να γίνει κάθε δυνα

τή προσπάθεια προς την κατεύθυνση του
τερματισμού του ανταγωνισμού των εξο
πλισμών και για να επιτευχθεί μια συμφω
νία για τον περιορισμό σε όσο το δυνατό
χαμηλότερο επίπεδο και στον πυρηνικό
και στο συμβατικό τομέα. Και επανέλαβε
ο Έλληνας πρωθυπουργός την πεποίθη
ση πως είναι θετική η πρόταση που έκανε
το Σύμφωνο της Βαρσοβίας απ’ την Πρά
γα, στις 5 του Γενάρη, για σύναψη συνθή
κης που θα απαγόρευε τη χρήση στρατιω
τικών δυνάμεων για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών.
ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ κλείσουμε: υπήρξε πράγμα
τι σημαντική η επίσκεψη του Νικολάι Τίχονωφ στην Αθήνα. Γιατί έβαλε τέρμα στο
«πάγωμα» που χαρακτήριζε τις ελληνοσοβιετικές σχέσεις απ’ το ’45 κι άνοιξε το
δρόμο για μια αποφασιστική αναθέρμαν
ση κι ανάπτυξή του και στον οικονομικό
και στον πολιτικό τομέα. Γιατί, ακόμα, σε
δύο σημαντικά σημεία (υφαλοκρηπίδα
των νησιών και επέκταση χωρικών υδάτων) ενίσχυσε τις θέσεις της χώρας μας
στη διένεξή της με την Άγκυρα και κάπως
βελτίωσε και τη θέση της Κύπρου, ιδιαίτε
ρα απέναντι στις προσπάθειες της Τουρκίας-να προχωρήσει στη δημιουργία ανε
ξάρτητου Τουρκοκυπριακού Κράτους.
ΑΛΛΑ και δεν σημειώθηκε εξαιτίας της
επίσκεψης αυτής απομάκρυνση της Μό
σχας απ’ τη στάση αυστηρής ουδετερότη
τας στα βασικά σημεία της διένεξής μας
με την Ά γκυρα τόσο στο Αιγαίο όσο και
στην Κύπρο. Ούτε και κατάφερε η επίσκε

ψη να ανησυχήσει σε αποφασιστικό βαθ
μό την Ουάσιγκτον, αφού τίποτα δεν επι
τρέπει προς το παρόν τη σκέψη ή και την
υποψία πως η Μόσχα και η Αθήνα είναι
τώρα πρόθυμες, για δικούς της η καθεμιά
λόγους, να προχωρήσουν σε στρατηγικής
σημασίας ανατροπή των μέχρι σήμερα βα
σικών πολιτικών επιλογών τους για την
περιοχή. Τίποτα, δηλαδή, δεν επιτρέπει
για την ώρα έστω και απλή υποψία πως η
Μόσχα είναι τώρα πρόθυμη να διακινδυ
νεύσει αναμέτρηση με την Ουάσιγκτον ,
προκειμένου να πετύχει κάποια ανατροπή
των ισορροπιών σ’ αυτή τη θέση κλειδί
για την αμερικάνικη στρατηγική. Ό πω ς τί
ποτα δεν επιτρέπει και την πρόβλεψη ότι
και η Αθήνα θα ήταν πρόθυμη να προχω
ρήσει σε ρήξη με τους συμμάχους της και
κυρίως με τις ΗΠΑ, αν κάτι τέτοιο θα υ
πήρχε κίνδυνος να την σπρώξει ακαταμά
χητα και φυσικά χωρίς καμιά εγγύηση
προς το άλλο στρατόπεδο.
ΠΡΑΓΜΑΤΙ, αυτή η απροθυμία Μόσχας
και Αθήνας για ανατροπή των βασικών πο
λιτικών επιλογών τους, κάνει για την ώρα
προβληματική και την πραγματοποίηση
του συνόλου ή και του μεγαλύτερου μέ
ρους της οικονομικής «συμφωνίας προθέ
σεων» που υπόγραψαν στην Αθήνα η ΕΣΣΔ και η Ελλάδα. Αλλιώς «Συμφωνία προ
θέσεων» που για να πραγματοποιηθεί στο
σύνολό της πρέπει η Αθήνα να μετατρέ
ψει σε στρατηγικές μερικές απ’ τις σημε
ρινές τακτικού χαρακτήρα χειρονομίες
της, πράγμα απίθανο.
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Οι Ελληνίδες Φρουροί της Ελλάδας
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Οι Κ ινήσεις Ειρήνης
και η «Α ντι-βασική» συγκέντρω ση
της Ελένης Αποστολοττούλου
Η Πέμπτη, 3 Μαρτίου, βρήκε την ύλη του ΑΝΤΙ δοσμένη
κιόλας στο πιεστήριο και βέβαια —λόγω χρόνου— δεν μπο
ρούμε να κάνουμε περιγραφή της κοινής συγκέντρωσης κατά
των Βάσεων που είχε προγραμματιστεί για την ημερομηνία αυ
τή. Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν τα «διαμειφθέντα» μετα
ξύ των τριών κινήσεων Ειρήνης που υπάρχουν σήμερα στην
Ελλάδα, για την επίτευξη της κοινής συμφωνίας. Π ολλά γρά
φτηκαν στον Τύπο και το όλο θέμα εμφανίστηκε μονάχα έτσι:
ενότητα και συνεργασία. Πίσω όμως α π ’ αυτή την ενωτική κί
νηση και πέρα από την ουσιαστική σημασία της συγκέντρωσης
που είναι η κινητοποίηση του ίδιου του λαού και η έκφραση του
πανελλήνιου αιτήματος «Έ ξω οι Βάσεις α π ’ την Ελλάδα», το
θέμα έχει άλλες δυο όψεις. Τη δυνατότητα συντονισμού των
πολιτικών δυνάμεων σ’ ένα εθνικό ζήτημα όπω ς αυτό των Βά
σεων και την πολιτική «γραμμή» που ακολουθεί η κάθε μια α
πό τις τρεις κινήσεις Ειρήνης, ΚΕΑΔΕΑ (Κίνηση για την Εθνι
κή Ανεξαρτησία, τη Διεθνή Ειρήνη και τον Αφοπλισμό), ΕΕΔΥΕ (Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη),
ΑΚΕ (Αδέσμευτη Κίνηση Ειρήνης). Αλλά, ενώ και οι τρεις κι
νήσεις έχουν δηλώσει ότι δεν «ανήκουν» και δεν «πρόσκεινται» σε κόμματα, πήραν τα ίδια τα κόμματα την /πρωτοβου
λία να δηλώσουν ότι... το ΠΑΣΟΚ πρόσκειται στην ΚΕΑΔΕΑ,
το ΚΚΕ στην ΕΕΔΥΕ και το ΚΚΕ εσωτ. στην ΑΚΕ.

ΟΙ ΕΠΑΦ ΕΣ
Οι πρώτες συναντήσεις για την κοινή «αντι-Βασική» συγκέ
ντρωση, άρχισαν να γίνονται στα τέλη Ιανουάριου σε επίπεδα
«Προέδρων». Ό μ ω ς εδώ, άρχισαν και οι πρώτες δυσκολίες
και διαφωνίες. Ποια Κίνηση θα προπορεύεται, ποιο ρόλο θα
παίξουν τα κόμματα από πλευράς παρουσίας, αν θα υπάρχουν
κομματικά πανώ, αν θα γίνει πορεία στην Αμερικάνικη Πρε
σβεία, πως θα λυθούν τα οικονομικά προβλήματα της διοργά
νωσης... Σε τρεις συνεχείς συσκέψεις ο κυρίαρχος προβλημα
τισμός —σύμφωνα με τις πληροφορίες μας— ήταν για τα συν
θήματα της συγκέντρωσης... Έ τσι, προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, αποφασίστηκε να εκλεγεί μια τριμε
λής επιτροπή από κάθε Κίνηση. Τα μέλη των επιτροπών που ε
πιφορτίστηκαν με το βάρος των καθηκόντων του «πρέσβυ» ή
και του «ειρηνοποιού» θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν: από
την ΚΕΑΔΕΑ οι κ. Παπασπυρίδης, Νησιώτης, Π απαδονικολάκης, από την ΕΕΔΥΕ οι κ. Ααρών, Τρυγάζης, Κανελλόπουλος και από την ΑΚΕ οι κ. Παληός, Τρίκας, Φλαμπουράρης.
Ό τα ν πια η συνεργασία, παρά τις δυσκολίες, ήταν γεγονος
και ανακοινώθηκε στον Τύπο, τα κόμματα πήραν ανάλογες
θέσεις. Και χαρακτηριστικό είναι ότι οι δηλώσεις των Κινήσε
ων α π’ την μια πλευρά και των κομμάτων από την άλλη, έγι
ναν, σε πρώτη φάση, μετά την ανακοίνωση του περιεχομένου
της επιστολής που έστειλε ο πρωθυπουργός προς τον πρόεδρο
των ΗΠΑ κ. Ρήγκαν...
Ο αρχηγός της ΝΔ κ. Αβέρωφ, σε συνέντευξή του στη «Βραδυνή», κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «καθοδηγεί μονοκομμα

τικά» και «κινητοποιεί το λαό για ένα θέμα (Βάσεις) που εναπό
κειται στην απόλυτη αρμοδιότητά της για ν' αποφασίσει...». Το
ΚΚΕ α π ’ την πλευρά του, στις πρώ τες δηλώσεις του τόνισε ότι
«... ο ελληνικός λαός απαντά ενω μένος στον αμερικάνικο εκ
βιασμό και απαιτεί να φύγουν οι Βάσεις από την Ελλάδα». Το
ΚΚΕ εσωτ. εξάλλου, δήλωσε ότι «... ο εκβιασμός που επιχειρεί
η αμερικανική ηγεσία για να επιβάλλει τους όρους της για τις
Βάσεις, θα έχει σαν αποτέλεσμα να σφυρηλατηθεί σε ακόμα πιο
πλατιά βάση η εναντίωση του λαού μας και να δυναμώσει ο α
γώνας ενάντια στις Βάσεις και την εξάρτηση από τις ΗΠΑ».
Και ο φιλοκυβερνητικός Τύπος, στην αρχή δέχτηκε την κοι
νή αντι-Βασική συγκέντρωση με επιφυλάξεις, μια που η κυβέρ
νηση, επίσημα, δεν είχε πάρει θέση υπέρ ή κατά —μόνο λίγες
μέρες αργότερα εμφανίστηκε «διακριτικά ουδέτερη», μέσω
του κυβερνητικού της εκπροσώ που...

«Π ΙΣ Ω Α Π 9 Τ Η Β ΙΤ Ρ ΙΝ Α »
Στις συσκέψεις που έγιναν μεταξύ των τριών Κινήσεων, οι
γνώμες και οι απόψεις διχάστηκαν επανειλημμένα και μετά α
πό «ηρωικές» προσπάθειες και «εν ονόματι της εθνικής ομο
ψυχίας» έγινε δυνατή η κατάληξη σε μια κοινή «γραμμή πλεύ
σεως»...
Έ να από τα πρώτα και πολύ -σοβαρά ερωτήματα που τέθη
καν ήταν για την παρουσία των κομμάτώ ν στη συγκέντρωση
και για την χρησιμοποίηση των κομματικώ ν πανώ. Το σημείο,
πολύ «λεπτό», για λόγους ευνόητους... Και εδώ δεν μπορούμε
να μη θυμηθούμε τις εκδηλώσεις για την Ειρήνη που έγιναν
πέρσι, που, ενώ η ΑΚΕ μόνη της έκανε πορεία απ’ τον Τύμβο
του Μαραθώνα στην Αθήνα, η ΕΕΔΥΕ και η ΚΕΑΔΕΑ είχαν α
πό κοινού επιδοθεί σε λαμπαδηδρομίες και ειρηνοδρομίες με
πυρσούς και δάδες, για να καταλήξουν στο Στάδιο, όπου μετα
ξύ των χλαμυδοφόρων ειρηνοδρόμων και κάποιων μελών και
στελεχών ακόμα των δύο Κινήσεων, συνέβησαν κάποια επει
σόδια κάθε άλλο παρά ειρηνικά —διεκδικώ ντας η κάθε Κίνη
ση την πρωτοπορία εισόδου στο Στάδιο με τα πράσινα και τα
κόκκινα πανώ...
Ισως εξαιτίας της «πικράς πείρας» του παρελθόντος απο
φασίστηκε ότι στη μεγάλη συγκέντρωση της Πέμπτης «δεν θα
γίνει καμιά κομματική παρουσία, δεν θα εμφανιστεί κανένα κομ
ματικό πανώ». Το χρώμα όλων των πανώ αποφασίστηκε να εί
ναι μπλε άσπρο και τα κοινά συνθήματα: «ΕΘΝΙΚΗ
Λ ΝΕΞΛ ΡΤΗ ΣΙΛ -ΕΙΡΗΝΗ» (ΑΚΕ), «Ο Χ Ι Σ Τ ΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙ
ΚΕΣ Π ΙΕΣΕΙΣ Κ Α Ι Ε Κ Β ΙΑ Σ Μ Ο ΥΣ » (ΕΕΔΥΕ), «ΕΞΩ 01 ΞΕ
Ν Ε Σ Β Α Σ Ε ΙΣ -Ο Χ Ι Σ ΤΑ Π ΥΡ Η Ν ΙΚ Α Ο Π Λ Α » (ΚΕΑΔΕΑ). Η
μεγάλη μάχη όμως δόθηκε για τα «Β Α Λ Κ Α Ν ΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑ
ΣΕΙΣ Κ Α Ι Π Υ Ρ Α Υ Λ Ο Υ Σ » ' και «Μ ΕΣΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΞΕ
Ν Ο Υ Σ Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ Κ Α Ι ΕΠ ΙΡΡΟ ΕΣ». Τα συνθήματα αυτά
προτάθηκαν από την ΑΚΕ και έγιναν δεκτά από την ΚΕΑΔΕΑ,
ενώ υπήρξαν σοβαρές αντιδράσεις και απόρριψη από μέρους
της ΕΕΔΥΕ. Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κ. Ααρών, μέ
λος της 3μελούς επιτροπής της ΕΕΔΥΕ και μέλος της ΚΕτου

ΒΙΒΛ ΙΟ Π Ω Λ ΕΙΟ
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ΚΚΕ ήταν ανένδοτος στις αντιρρήσεις του, ειδικά για τα συν
θήματα, ενώ η πιο υποχωρητική από τις τρεις Κινήσεις ήταν η
ΑΚΕ. Η ΚΕΑΔΕΑ έπαιξε λίγο πολύ το ρόλο του μεσολαβητή,
συμμάχησε όμως αρκετές φορές ανοιχτά με την ΑΚΕ, προκειμένου να περάσουν κάποιες θέσεις. Η συμμαχία αυτή θύμισε
λίγο τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές και τη συνεργασία
«Π ΑΣΟ Κκαι ά λλω ν δημοκρατικώ ν δυνάμεων. .. ». Για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που προξενήθηκαν από το κοινό αυτό
«μέτωπο», η ΕΕΔΥΕ πρότεινε να συμμετέχει στις συσκέψεις
και στην κοινή διοργάνωση της συγκέντρωσης και η «ΠΕΑΚΒΑ» (Πανελλήνια Επιτροπή κατά των Βάσεων). Η επιτροπή
αυτή συστάθηκε πριν από λίγους μήνες και έχει πρόεδρο τον
στρατηγό ε.α. Κουμανάκο —είναι δε κάτω από την άμεση ε
πιρροή του ΚΚΕ. Έ πειτα από σοβαρές αντιρρήσεις της ΚΕΑ
ΔΕΑ και της ΑΚΕ και επειδή σχεδόν κανείς από τους εκτός
ΕΕΔΥΕ παρευρισκόμενους δεν γνώριζε καν την ύπαρξη της
ΠΕΑΚΒΑ μια και δεν έχει «βγει προς τα έξω» με εκδηλώσεις
και κινητοποιήσεις, η πρόταση απορρίφθηκε.
Έντονα μπήκε και το θέμα της πορείας στην Αμερικάνικη
Πρεσβεία. «Θα γίνει, δε θα γίνει...». Η ΕΕΔΥΕ με επιμονή πρότεινε να γίνει γιατί «... έτσι θα εκτονωθεί ο κ ό σ μ ο ς... » —η τελι
κή απόφαση όμως ήταν αντίθετη και ανακοινώθηκε σε κοινή
συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι πρόεδροι των τριών Κινήσε
ων στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με
πληροφορίες μας, στη συνέντευξη αυτή είχαν προσκληθεί αλ
λά δεν παραβρέθηκαν, στελέχη της Κυβέρνησης.
Τα έξοδα του συλλαλητήριου —γύρω στο ενάμιση εκατομ
μύριο— καλύφθηκαν και από τις τρεις Κινήσεις και ακόμα από
προσφορές άλλων μαζικών φορέων. Στο μεταξύ, προτάθηκε α
πό την ΚΕΑΔΕΑ και έγινε δεκτός και από τις άλλες δύο Κινή
σεις ο προγραμματισμός και άλλων κινητοποιήσεων σε όλη
. την Ελλάδα, κατά των Βάσεων.
Έτσι, μετά την κεντρική συγκέντρωση της 3 Μαρτίου, σε ό
λες τις μεγάλες πόλεις της Ε λλάδας θα γίνουν συλλαλητήρια
:και ακόμα, πάλι μετά από πρόταση της ΚΕΑΔΕΑ, θα πραγμα
τοποιηθεί στην Αθήνα, στο τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου,
συγκέντρωση για «απύραυλη Βαλκανική», με συμμετοχή της
ΑΚΕ και της ΕΕΔΥΕ. Αυτές τις μέρες, συζητιέται η πιθανότη
τα κοινού γιορτασμού για τα 20χρονα από το θάνατο του Γρή
γορή Λαμπράκη.

ΕΥΘΥΝΕΣ
Αν στα προδικτατορικά χρόνια φούντωσε το φιλειρηνικό κίΛημα, η τότε αιτία ήταν περισσότερο η καταπίεση του αστυνο
μικού κράτους της δεξιάς, οι συλλήψεις, οι διώξεις, η φίμωση
'οποιοσδήποτε άλλης φωνής. Σήμερα, η ανάγκη είναι ουσιαστι
κή και άμεση. Ο πυρηνικός αφανισμός πολύ εύκολα μπορεί να
!χτυπήσει την πόρτα μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός
ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώ ρες έχει αναπτυχθεί ένα τεράστιο
^μαζικό κίνημα Ειρήνης.
^ Οι δραστηριότητες των τριών Κινήσεων Ειρήνης στην Ελλά
δα και οι ήδη ανειλημμένες τους υποχρεώσεις, έχουν αυξήσει
την ευθύνη της κάθε μιας και όλων μαζί, απέναντι στη μεγάλη
αυτή υπόθεση. Και επειδή ακριβώς η τωρινή κατάσταση δεν ε
πιτρέπει πειραματισμούς, ελιγμούς και παιχνίδια για στενά
κομματικά ωφέλη, ούτε και τρεις αλλεπάλληλες συσκέψεις με
'κυρίαρχο προβληματισμό το χρώμα των πανώ και τις λέξεις
των συνθημάτων («ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΥ
ΡΑΥΛΟΥΣ» ή «ΑΠΥΡΑΥΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ»;), τώρα θα πρέ
πει και οι τρεις Κινήσεις Ειρήνης να αναλάβουν με σοβαρότητα
|Και συνείδηση τις ευθύνες τους και να μπορέσουν να χαράξουν
Γη συγκεκριμένη πορεία, γραμμή και άμεση παρέμβασή τους.
ί

D

^------------- ----\

17

Η κρίση της «Ν έα ς Δημοκρατίας»
και οι π ρ οοπ τικ ές της
του Α. Ψάλτη
Οι διαρκείς δημοσιογραφικές ενασχολήσεις με την κρίση
της Νέας Δημοκρατίας, κατάφεραν για άλλη μια φορά, να αλ
λοιώσουν τα δεδομένα του προβλήματος και να συσκοτίσουν
τα βασικά στοιχεία που το συνθέτουν. Έ τσι όλοι αναφέρονται
πια στην κρίση σαν μετεκλογικό φαινόμενο. Λίγο πολύ δηλα
δή, γίνεται παραδεκτό πως οι συγκρούσεις στη «Νέα Δημο
κρατία» είναι το αποτέλεσμα της εκλογικής ήττας του Ο κτω 
βρίου ’81.
Οι περισσότεροι λησμονούν πως συγκρούσεις και «κρίση» υ
πήρχαν και πριν τις εκλογές, και πως έγιναν δημόσια ορατές
μετά την εκλογή του κ. Καραμανλή στην προεδρία της Δημο
κρατίας. Και όλοι, σχεδόν, μοιάζει να αγνοούν ότι είναι η κρί
ση της «ΝΔ» που οδήγησε τον κ. Καραμανλή στην όχι και τό
σο «μεγαλειώδη» μεταπήδησή του στον απυρόβλητο θώκο της
Προεδρίας. Να το πούμε πιο απλά: ο πράγματι έμπειρος κ. Κα
ραμανλής που οσμιζόταν ήδη το τρίξιμο του σκάφους έκανε το
1980, το βήμα που δεν έκρινε σκόπιμο το ’75, όταν και υποδεί
χτηκε ο κ. Τσάτσος για τον ρόλο που επιφύλαξε πέντε χρόνια
αργότερα στον εαυτό του.
Σε ένα σύντομο σημείωμα δεν είναι φυσικά δυνατό να ανα
φερθεί κανείς σε έκταση και βάθος ή με αναλυτική ακρίβεια
στα κοινωνικά χαρακτηριστικά και τις πολιτικές μορφές της
κρίσης της «ΝΔ». Αν όμως αξίζει να επιμείνει κανείς στο θέμα
είναι γιατί ορισμένα από τα στοιχεία που οδηγούν το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αποσύνθεση, απειλούν
σήμερα και το ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικό κόμμα. Ενώ ταυτό
χρονα, οι εξελίξεις στο κόμμα, που πιο έγκυρα μέχρι σήμερα
εκφράζει τα συμφέροντα της μεγαλοαστικής τάξης και τη συ
ντηρητική μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, ενδιαφέρουν ό
λους όσους μετέχουν στο πολιτικό παιχνίδι, ή όσους φιλοδο
ξούν να ενταχθούν σ’ αυτό.
Η «Νέα Δημοκρατία» κόμμα που το συντήρησε επί 7 χρόνια
στην εξουσία η ανακούφιση από την πτώση της δικτατορίας, έ
χασε την ευκαιρία ώστε την ανάγκη να την διαδεχτεί η πειθώς.
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Συμπαρασύρθηκε από την «κρίση εξουσίας» που διατρέχει την
Ελλάδα από τα μέσα του ’60 και δώθε, από το γεγονός δηλαδή
ότι η οργάνωση της κοινωνικής ζωής δεν παρέχει σταθερότητα
στην πολιτική εξουσία.
Η «τυφλή» ανάπτυξη του καπιταλισμού στον μεταπόλεμο,ο
γενικευμένος μεταπρατισμός, ο ειδικός ρόλος των μεσοστρωμάτων η αδυναμία της εργατικής τάξης, το ιδεολογικό κομ
φούζιο, ο πολιτιστικός κατακερματισμός, η αστάθεια των πο
λιτικών σχηματισμών, η ιδεολογική, θεωρητική και πολιτική
αναπηρία της παραδοσιακής Α ριστεράς, μετέτρεψαν την ελ
ληνική κοινωνία σε μια απέραντη έκταση «κινούμενης άμμου»
όπου προσόντα, αρχές, θεσμοί και ιδέες καταβυθίζονται, ε
κτός αν προλάβουν έγκαιρα και μεταβληθούν και αυτά σε άμ
μο επίσης, οπόταν και διαιωνίζουν ό,τι ήθελαν να καταστρέ
φουν...
Έ τσ ι η Δεξιά, όταν χρεοκόπισε η δειλή προσπάθεια του «εκ
συγχρονισμού», δεν είχε άλλη διέξοδο από το να εξαντλήσει ό
λα τα παραδοσιακά τεχνάσματα της παράταξης για τη διαιώ
νισή της στην εξουσία. Δηλαδή επιλογή φθοράς και εκλογικής
—τουλάχιστον— ήττας.
Βέβαια, ένα άλλο κενό στις επισημάνσεις της Αριστεράς εί
ναι το «γιατί» απέτυχε ο εκσυγχρονισμός, δηλαδή οι στοιχειώ
δεις μεταρρυθμίσεις εξορθολογισμού του ελληνικού κράτους
και του ελληνικού καπιταλισμού. Α πέτυχε, λοιπόν, ο εκσυγ
χρονισμός, διότι ο ελληνικός καπιταλισμός αντιδρά στον εκ
συγχρονισμό του, διαισθανόμενος ότι η αλλαγή των σχέσεών
του με το κράτος του στερεί όλα τα στηρίγματα του στέρεα δο
μημένου παρασιτισμού του. Αντιδρούν επίσης, στον εκσυγχρο
νισμό στιβαρές μερίδες των μεσοστρωμάτων, όλοι οι περίφη
μοι «μικρομεσαίοι», καθώς διαισθάνονται πως αυτό σημαίνει
εγκαθίδρυση νέων όρων στο οικονομικό και κοινωνικό παιχνί
δι, που θα οδηγήσουν σε συντριβή τεράστιων κατηγοριών ως
προς τις παραδοσιακές τους, τουλάχιστον, απολαυές και κα
θεστώς σχετικών προνομίων.

Απέτυχε, τέλος, ο εκσυγχρονισμός, διότι οι μόνες κοινωνι
κές κατηγορίες που τον επιδίωξαν και πολιτικά, δηλαδή, τα
πιο προωθημένα τμήματα των μισθωτών, του εργατικού κινή
ματος και ορισμένες κατηγορίες των μεσοστρωμάτων, συντά
χθηκαν κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, επομένως δεν συνέπραξαν στον
δεξιό «εκσυγχρονισμό», καθώς επένδυσαν στην «Αλλαγή» τις
προσδοκίες τους για τα ίδια και περισσότερα πράγματα.
Είναι άλλη κουβέντα, βέβαια, το γεγονός ότι η κυβέρνηση
της Αλλαγής ω ς κυβέρνηση πλέον «όλων των Ελλήνων» χρεώ
νεται τα ίδια προβλήματα των πανελλήνων που «κλάδεψαν»
την πλειοψηφία της «Νέας Δημοκρατίας».
Ξαναγυρίζοντας, λοιπόν, σ ’ αυτή την τελευταία, βλέπουμε
πως η αποκοπή της από την εξουσία, που δρα οπω σδήποτε συ
νεκτικά, την οδηγεί πιο κοντά σε πολιτικές διαφοροποιήσεις
που απηχούν τις κατακερματισμένες κοινωνικές δυνάμεις οι ο
ποίες ριπίζοντάι κάτω από τις γαλάζιες σημαίες της.
Έτσι η «Νέα Δημοκρατία» πιέζεται σε επιλογές ιταλικού τύ
που, όπου μια παρόμοια κοινωνική σαλάτα εκφράζεται σε
πολλά κόμματα και κομματίδια που συνασπίζονται ως δεξιά
πλειοψηφία.
Από μια σκοπιά, λοιπόν, μια πολυδιάσπαση της «Νέας Δη
μοκρατίας» θα δημιουργούσε για πρώτη φορά κόμματα όπου η
πολιτική ιδεολογία θα εξέφραζε με περισσότερη σαφήνεια τα
πραγματικά κοινωνικά συμφέροντα και επιδιώξεις της κομμα
τικής πελατείας.
Θα έσπαζε μια μεγάλη παράδοση ποπουλισμού Δεξιάς και
Αριστερός και θα υποχρέωνε και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις
σε περισσότερες αποσαφηνίσεις.
Μοναδικό εμπόδιο σ ’ αυτή την φυσική πορεία πολυδιάσπα
σης είναι ο κ„ Καραμανλής, που στα μάτια της Δεξιάς παραμέ
νει πάντα μια «χρυσή εφεδρεία». Και κατά κάποιο τρόπο η πο
λιτεία του προέδρου δεν φαίνεται να έχει απογοητεύσει τη Δε
ξιά στο ότι δεν πρέπει να «ποντάρουν» σ ’ αυτόν ω ς «έσχατη
λύση».
Βέβαια, κακώ ς θεωρούν πολλοί ότι αυτό είναι αποτέλεσμα
των χαρισματικών δυνάμεων του κ. Καραμανλή. Αυτό που κά
νει τον κ. Καραμανλή να εμφανίζεται ω ς συνεκτικός ιστός στα
μάτια της Δεξιάς, είναι διότι υπενθυμίζει την ενότητα του κρά
τους, το οποίο, πάντα ενοποιεί τη Δεξιά, όπω ς και κάθε άλλο
'κόμμα εξουσίας.
Έτσι, η πιθανότητα μιας επιστροφής στο κράτος μια και τα
ηνία του παρουσιάζονται στα χέρια του κ. Καραμανλή, δρα συ
ν εκ τικ ά στη Δεξιά, σε ένα καθαρά πολιτικό όμω ς επίπεδο, δη• λαδή σε μια εύθραυστη ρευστότητα, όπου όλα είναι δυνατά.
Από μια σκοπιά, λοιπόν, αν ο πρόεδρος της Δ ημοκρατίας έ
πειθε για τον υπερκομματικό του ρόλο, θα αποδεσμεύονταν
και οι εξελίξεις στους κόλπους της «Νέας Δ ημοκρατίας».
Η άλλη δυνατότητα προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, όπου ο κ.
Παπανδρέου, αν αποφασίσει να συνδιαχειριστεί την διακυβέρ1 /ηση με τμήμα της Δεξιάς, θα πετύχαινε το ίδιο αποτέλεσμα.
Το τελευταίο σενάριο «πάσχει» βέβαια και από το γεγονός,
!>τι παρόμοια επιλογή θα πυροδοτούσε όμοιες διαδικασίες και
ττους κόλπους του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Παπανδρέου έχει αποδεί
ξει ότι είναι γνώστης της σημασίας ενός πειθαρχημένου κομιατικού οργανισμού.
Έτσι, λοιπόν, η «κρίση της Δεξιάς» προκύπτει ω ς κρίση ε/ός πολιτικού συστήματος που λειτουργεί σε αναντιστοιχία με
:ις κοινωνικές δυνάμεις. Θα είναι λοιπόν κρίση που θα διαρκεί
>σο κόμματα και κοινωνικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε σχέτεις αναντιστοιχίας, όσο τα κόμματα δεν θα προωθούν συμφέ)οντα, αλλά θα γαλβανίζουν προσδοκίες όσο τα κόμματα θα
ιίναι προαγωγοί των ποικίλων συντεχνιασμών και όχι αυθεντιcoi εκφραστές συλλογικών συμφερόντων.
Ας συνηθίσουμε, λοιπόν, η Δεξιά —και όχι μόνο αυτή— να
: ιυμβιώνουμε με την κρίση και να προετοιμαζόμαστε για τις
/»ιάφορες μορφές τη ς...
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
ΑΘΗΝΑ 1983

... Η ελληνική Διοίκηση είναι άρρωστη βαρειά. Καμιά βελτίωσή της δεν είναι δυνατή,

γιατί το σημερινό σύστημα είναι από τη βά
ση τους σαθρό και η διάλυση έχει προχωρή
σει τόσο ώστε χρειάζεται να αποτολμηθεί ε
πιτελούς η ριζική ανανέωση: μια νέα Διοί
κηση επάνω σε εντελώς νέες βάσεις. Πρέ
πει να αναγνωρισθεί η ιδιοτυπία της Διοίκη
σης και να τεθεί τέρμα στην εξευτελιστική
υποταγή της στην πολιτική εξουσία. Την υ
ποταγή πρέπει να διαδεχθούν σχέσεις συ
νεργασίας ισοτίμων εταίρων με την προϋ
πόθεση βέβαια ότι θα σφυρηλατηθεί και θα
πρυτανεύσει ένα νέο διοικητικό ήθος όπου
κυρίαρχη θέση θα έχει η πιστότης προς την
κυβέρνηση και όλες τις διαδοχικές κυβερ
νήσεις. Όταν τέτοιες σχέσεις υπάρξουν θα
μπορέσει να δημιουργηθεί Διοίκηση επιλέκτων σε όλα τα επίπεδα, όπου το χρέος θα
παλινορθωθεί και όπου κρίσιμο ρόλο θα
παίξει μια νέα κατηγορία υπαλλήλων υψη
λής αρμοδιότητας και ευθύνης: οι Δημόσιοι
λειτουργοί...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ
Ν ικ η τ α ρ ά 2 -Α θ ή ν α Τ .Τ .1 4 2
Τ η λ . 3 6 .2 2 .4 9 6 -3 6 .0 9 .1 5 0
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Πολιτικό κλίμα «εκτός των τειχών»
του Χρήστου Καρανίκα
Τον τελευταίο καιρό παρουσιάζονται αρκετές περιπτώσεις α
ναζητήσεων αυτόνομης πολιτικής έκφρασης σε πολλές επαρχια
κές πόλεις. Για πρώτη φορά, πιθανόν, μεταπολεμικά σε διάφο
ρους χώρους και σε διάφορες πόλεις, τις περισσότερες φορές α
νεξάρτητα η μια από την άλλη, εμφανίζονται εκδηλώσεις αυτόνο
μης πολιτικής παρουσίας. Κάπου φαίνεται πως στην επαρχία αμ
φισβητούν την ικανότητα των γνωστών σχημάτων, απο την παρα
δοσιακή αριστερά ως την παραδοσιακή δεξιά, με το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στο μέσο, να τους καλύψει στις σημερινές πολιτικές τους α
ναζητήσεις.
Σε άλλη πόλη οι εκδηλώσεις παίρνουν τη μορφή στενών συνδι
καλιστικών κινήσεων, κάποιες έδρες στους καθηγητές μέσης εκπαιδεύσεως τοπικά, ή στο τεχνικό επιμελητήριο, στους γεωπό
νους ή στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην οικολογική παρουσία,
την προστασία του περιβάλλοντος απο την αυθαίρετη εγκατά
σταση της βιομηχανικής περιοχής ή τον έλεγχο των βιομηχανιών
που μολύνουν. Η ιδιαίτερη σημασία των κινήσεων αυτών βρίσκε
ται ακριβώς στο γεγονός ότι έχουν παρουσιασθεί και τίποτα άλ
λο. Από τη βάση, από τους άμεσα ενδιαφερομένους, ξεκίνησαν οι
διάφορες δραστηριότητες ψάχνοντας τις μορφές αλλά και το πε
ριεχόμενο της πολιτικής τους πρακτικής.
Η Αθήνα, το κέντρο της όλης ζωής του τόπου, από όπου όλοι
περίμεναν το «φώς» ως τελευταία, αμφισβητείται στην πεμπτου
σία της ύπαρξής της. Η πολιτική παρουσία όλων, ακόμα και στις
λεπτότερες αποχρώσεις της, εκπήγαζαν από την πρωτεύουσα α
πό την οποία αντλούσαν κάθε πτυχή της πρακτικής της. Στις μέ
ρες μας για πρώτη φορά αμφισβητείται, στο σύνολό της, η εξάρ
τηση από την πρωτεύουσα, αμφισβητείται η ίδια η ιδεολογία που
έφερε η Αθήνα στη μεταπολεμική εποχή, το καταναλωτικό πρότυ
πο, με τις πολυκατοικίες και το πλαστικό. Και, φυσικά, η αμφισβή
τηση έφθασε ως τη ρίζα της, τις πολιτικές δυνάμεις που έθρεψαν
θετικά ή αρνητικά την ιδεολογία αυτή, από την παραδοσιακή αρι
στερά ως την παραδοσιακή δεξιά.
Η έκφραση της αμφισβήτησης έχει αρχίσει λίγο καιρό πριν με
τη μορφή της έκδοσης τοπικών περιοδικών —που φθάνει ως τις
συνοικίες της πρωτεύουσας και που έχουν την ίδια ακριβώς λει
τουργικότητα και τη δημιουργία μορφωτικών συλλόγων. Στο τε
λευταίο η παρέμβαση του ΚΚΕ επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και σε
πολλές πόλεις τις εκδηλώσεις, χωρίς όμως και να τις προκαθορί
σει απόλυτα. Οι σύλλογοι τις περισότερες φορές σημαίνουν την
αναζήτηση της παράδοσης με την έννοια της ρίζας για τους μετα
νάστες στις πόλεις.
Γι’ αυτό και συνοδεύονται με την έκφραση ανασύνδεσης των
δεσμών με το χωριό, το δημοτικό τραγούδι, τις παραδόσεις και τα
έθιμα, δένοντάς τα στη νέα ζωή τους, αλλά και αλλάζοντας το κα
ταναλωτικό πρότυπο της Αθήνας
Φυσικά όλες αυτές οι αναζητήσεις έρχονται, και δεν είναι τυ
χαίο αυτό, σε μια εποχή που καμιά πολιτική δύναμη από τις παρα
δοσιακές δεν μπορεί να προσφέρει κάποια λύση στη σημερινή
πολιτική, κοινωνική και οικονομική κρίση. Έτσι, πιστεύουν πως
μέσα από την αυτόνομη δράση τους, έστω και αν σε πολλές περι
πτώσεις δεν την ονομάζουν καν αυτονομία, μπορούν να βρουν
νέες μορφές έκφρασης. Στη Λάρισα, που πιθανόν έχουν προχω
ρήσει περισσότερο οι πρωτοβουλίες αυτές παρουσιάσθηκαν δύο
εκδηλώσεις τον τελευταίο καιρό'
η δημοσίευση ενός κειμένου για την καθιέρωση της απλής ανα
λογικής, χωρίς τη μεσολάβηση ή την καθοδήγηση κανενός κόμ
ματος'
η πραγματοποίηση μιάς σύσκεψης, περισσοτέρων από πενήν
τα, ανεξάρτητων αριστερών με σκοπό την κοινή αυτόνομη παρου
σία στην περιοχή τους.
Οι δυο αυτές εκδηλώσεις είχαν άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο
στην πολιτική ζωή της πόλης. Η έκκληση για την απλή αναλογική,
παρ’ όλο που δημοσιεύτηκε με την υπογραφή μόνο σαράντα προ
σώπων, συζητήθηκε αρκετά. Ακόμα και σε συνελεύσεις μορφωτι
κών συλλόγων που ελέγχονται απόλυτα από το ΚΚΕ και το ΠΑ20

ΣΟΚ, έφεραν το θέμα της έκκλησης αναγκάζοντας τους κομματι
κούς «παράγοντες» να δυσκολευτούν στη διατήρηση της «γραμ
μής». Ό χι και τόσο ξαφνικά στη μικρή αυτή πόλη, αλλά ξαφνικά
για παρόμοια πρωτοβουλία, διαπίστωναν οι κομματικοί παράγο
ντες πως ξεπηδούν και άλλες δυνάμεις που θέτουν το πρόβλημα
της απλής αναλογικής σε ευρύτερες διαστάσεις: όχι μόνο ως
προεκλογική διακήρυξη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά περισ
σότερο για τη γνησιότερη έκφραση όλων και την αποκατάσταση
δημιουργικού διαλόγου που θα επιτρέψει την αντιμετώπιση της
σημερινής κρίσης, μέσα από την τριβή και όχι την αναμέτρηση.
Στη σύσκεψη τα προβλήματα που συζητήθηκαν ήταν περισσό
τερα και οι απόψεις που διατυπώθηκαν πιο ουσιαστικές. Στην
πραγματικότητα, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, αναγνώριζαν πως
φέρουν μια άλλη ποιότητα ζωής, έναν άλλο τρόπο πολιτικής πρα
κτικής που ξεφεύγει από τους παραδοσιακούς. Τα «πενήντα» αυ
τά άτομα αποφάσισαν να υπάρχουν πολιτικά μέσα από την αυτο
νομία τους σε κάθε κλάδο και σε κάθε χώρο. Γιατί γνωρίζουν πως
δεν μπορεί να υπάρξει αυτόνομη πολιτική παρουσία με την ύπαρ
ξη χαρισματικού ηγέτη που ξεφεύγει από κάθε 'κριτική και μετάτρέπεται σε λαϊκιστική φυσιογνωμία. Η επικάλυψη είναι στις περι
πτώσεις αυτές αναπόφευκτη. Ό πω ς είναι αναπόφευκτη η επικά
λυψη με την αποδοχή της κομματικής συγκεντρωτικής εξουσίας
σε κάθε εκδήλωση.
Οι λεπτομέρειες και η συζήτηση που ακολούθησε έδειξαν και
το επίπεδο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν παρόμοια βήμα
τα όταν ψηλαφητά ψάχνουν το δρόμο τους. Οι εισηγήσεις που πα
ρουσιάστηκαν είχαν το χαρακτήρα της προσωρινής ενημέρωσης,
ώστε να αποφασίσουν όλοι μαζί την ύπαρξή τους και μετά να συνεχίσουν. Έτσι αποφάσισαν να υπάρχουν πολιτικά με πρώτες εκ
δηλώσεις τους: τη δημιουργία πολιτικού ομίλου και την έκδοση
περιοδικού. Για τους σκοπούς αυτούς εξέλεξαν και από μία πε
νταμελή επιτροπή. Ταυτόχρονα για να προσδιορίσουν και την
πολιτική τους παρουσία αποφάσισαν να κάνουν μια ημερίδα ως
τις αρχές Απριλίου για πιο συγκεκριμένη πολιτική δράση κατά το
μέα.
Το κλίμα και η ατμόσφαιρα των συζητήσεων στη σύσκεψη, που
κράτησε γύρω στις πέντε ώρες, έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι διαφο
ρετικές απόψεις, και ήταν πολλές, δεν αντιμετωπίστηκαν αφορι
στικά και ανταγωνιστικά, αλλά εποικοδομητικά, κάτι που μόνο ό
σοι παρακολούθησαν τη σύσκεψη μπορούν να αντιληφθούν. Από
την άλλη πλευρά οι πολιτικές τους αποφάσεις δεν αίρουν παρά
αντίθετα ενισχύουν την αυτονομία κατά κλάδο. Ιδιαίτερα η συνδι
καλιστική δράση θα συνεχίζεται, και ίσως πιο έντονη τώρα, με ιη
μόνη γνωστοποίηση στη συντονιστική επιτροπή. Και όταν σε κά
ποιο κλάδο θεωρήσουν πως επιβάλλεται η συμπαράσταση ή η κι
νητοποίηση και άλλων κλάδων, τότε θα γίνεται έκκληση στους
άλλους κλάδους. Ως τώρα οι διάφοροι κλάδοι με την αυτόνομη
παρουσία και δράση απέκτησαν την πρακτική τους πείρα, για
ποιό λόγο, λοιπόν, να την απεμπολήσουν στο όνομα κάποιας κοι
νής κινητοποίησης, δεσμευτικής ίσως. Αυτή ήταν μια άποψη που
ακούστηκε αρκετά στη σύσκεψη.
Το αποτέλεσμα της αυτόνομης παρουσίας και πολιτικής έκφρα
σης στις επαρχιακές πόλεις κανείς μάλλον δεν μπορεί να το προβλέψει.Το γεγονός όμως πως παρουσιάζονται παρόμοιες αμφι
σβητήσεις στην πολιτική μας ζωή αποτελεί νέο στοιχείο που όλοι
ίσως πρέπει να συνεκτιμήσουν. Άλλωστε, αν στους ανεξάρτη
τους αριστερούς και σε μια μόνο πόλη έγιναν αυτά τα βήματα, οι
ζυμώσεις και οι διεργασίες παρουσιάζονται και σε άλλες δυνά
μεις. Δεξιά του ΠΑΣΟΚ, στον παλιό χώρο του κέντρου, πληθαί
νουν οι περιπτώσεις πρωτοβουλιών, περιορισμένων ακόμα, για
αυτόνομη παρουσία τους στις διάφορες πόλεις. Πως θα συνεχίσουν την πρακτική τους αυτή, είναι άλλο πρόβλημα που θα δώσει
τη λύση του το μέλλον.
□

ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
Ι ^ Ν Ι Κ Ο Λ Α Γ Τϊχονοφ. Ο πρώτος
σοβιετικός πρωθυπουργός που
επισκέφθηκε την Ε λλάδα —που ανήκει
στους Έ λληνες αλλά α π ’ ό,τι φαίνεται
ανήκει και στον μοιρασμένο κόσμο—
έχει πια γυρίσει στην πατρίδα του.
: Υποδοχή Νικολάι Τϊχονοφ στο
. Σύνταγμα. Ο λαϊκός υποδοχιάρχης
. κόντεψε να τα κάνει μούσκεμα. Είχε
παρατάξει τον κόσμο ένθεν και εκείθεν
του Αγνώστου. Η πομπή όμως που ήρθε
από Συγγρού-Αμαλίας δεν πέρασε
μπροστά από τον Αγνωστο. Μόλις
: έφτασε στο ύψος του Αγνώστου έστριψε
αριστερά και κατηφόρισε την Ό θω νος.
Ό πω ς ορίζει η Τροχαία. Στη «Μεγάλη
■ Βρετανία» έφτασε από την πλατεία και
το ανηφοράκι της Γεωργίου. Ό λ η αυτή
τη διαδρομή την είχε αφήσει ακάλυπτη
' ο λαϊκός υποδοχιάρχης. Δεν είχε
επιλεγεί μεταξύ Ι.Χίδων. Δεν ήξερε από
κανονισμούς κυκλοφορίας. Ή τα ν
βέβαια ψύχραιμος. Μόλις πήρε χαμπάρι
■ την εξέλιξη των πραγμάτων κίνησε τον
; κόσμο προς την «Μεγάλη Βρετανία»...
εκ των άνω.
Η ιστοριούλα αυτή —μικρό
‘ ανεπίσημο και παραλειπόμενο— της
επίσκεψης Τϊχονοφ, είναι
χαρακτηριστική —ιδιαίτερα από μια
■πλευρά της. Μέσα στις πολλές
■' εκατοντάδες των διατεταγμένων στα
λάθος πεζοδρόμια συγκαταλέγονταν και
πολλοί Ι.Χίδες. Αυτοί όλοι ήξεραν.
: Ήξεραν από κανονισμούς της
:: κυκλοφορίας. Κι όμως άφησαν τον
ανίδεο να τους ρυθμίσει— για λίγα έστω
αυτή τη φορά λεπτά της ώ ρας —τη
' δράση. Τη δράση —ευτυχώς— σ ’ ένα
ζήτημα που δεν έκρινε τη μοίρα του
S λαού. Τη μοίρα τους.
ΚΕΝΤΡΑ Ελευθέρων Σπουδών.
ui‘·' Μηνύθηκαν πάλι 25. Για απάτη,
? γράψανε οι εφημερίδες. Υπόσχονταν
ο;:' —λέει— πτυχία, ενώ απλά
πιστοποιητικά μόνο έχουν δικαίωμα να
ν·>·δίνουν. Πιστοποιητικά
παρακολούθησης.
3*!\ Τι θα γίνει τώρα με τα Κέντρα
^ Ελευθέρων Σπουδών; Ύ στερα α π ’ αυτή
^ τη φασαρία —σωστή αντιδιαφήμιση—
^, θα τους απομείνουν σπουδαστές;
^ Ύ σ τερ α από τις μηνύσεις, τις
j£,:κατηγορηματικές ανακοινώσεις του
^ υπουργείου Π αιδείας, την ευρεία
^δημοσιότητα των σχετικώ ν ειδήσεων
Ιι^ δεν θα λακίσουν οι χθεσινοί αφελείς;
gflC—Ta Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών —μου
είπε φίλος καλός και πολύπειρος σ’ ό,τι

έχει σχέση με ανθρώπινη
συμπεριφορά— είναι απρόσβλητα, όπως
ο Ό λυ μ πο ς. Α κατάβλητα, όπω ς ο
Κίσσαβος. Αθάνατα όπω ς η Ελλάδα
που ποτέ δεν πεθαίνει. Στη ζωή δεν
επιβάλλεται το σωστό. Στη ζωή
επιβάλλεται το αναγκαίο και το βολικό.
Τα «Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών»
βολεύουν τους πελάτες τους. Οι πελάτες
τους εξασφαλίζουν από τα Κ.Ε.Σ. τον
τίτλο του σπουδαστή απαραίτητο όρο
για την κοινωνική συγκατάβαση με την
οποία επικυρώνεται η μετάθεση κάθε
λογής υποχρέωσης —του σπουδαστή—
στο αόριστο μέλλον. Τα Κ.Ε.Σ. είναι
αναγκαία και βολικά για τους γονείς
των σπουδαστών τους. Χάρη σ’ αυτά
μπορούν να λένε —σε κάθε τρίτο— πως
τα παιδιά τους σπουδάζουν. Μην το
υποτιμάς αυτό. Δεν ξεμπερδεύουν μόνο
από ενοχλητικές ερωτήσεις. Βολεύουν
—το κυριότερο— τις κάθε λογής ενοχές
τους. Τα Κ.Ε.Σ. βολεύουν τους
ιδιοκτήτες τους. Τους εξασφαλίζουν όχι
μόνο —μπόλικα συνήθως— χρήματα μα
και μια —αναγκαία— ιδιότητα. Οι
ιδιοκτήτες των Κ.Ε.Σ. περνούν για
σχολάρχες π.χ. ο κύριος Σιότροπος. Τα
Κ.Ε.Σ. είναι αναγκαία και βολικά και
για τους —ωρομίσθιους κατά κανόνα—
καθηγητές τους. Οι καθηγητές
κερδίζουν κάποια χρήματα. Οι
καθηγητές —το κυριότερο—
εξασφαλίζουν προβολή και αυριανούς
πελάτες για το ιδιαίτερό τους
επάγγελμα.
Ια Κ.Ε.Σ. είναι αναγκαία και βολικά
—μην δίνεις σημασία στις αυστηρές
ανακοινώσεις του υπουργείου— για το
κράτος. Τι θα έκανε το κράτος, χωρίς
τα Κ .Ε.Σ., τους χιλιάδες των νέων που
απομένουν εκτός των τειχών της
ανω τάτης παιδείας; Τα Κ.Ε.Σ.
απασχολούν τελικά τους νέους αυτούς
που —όπως δεν σπουδάζουν και όπως
δεν δουλεύουν— θα ήταν διαφορετικά
βραχνάς, μπελάς και κίνδυνος γι’ αυτό
που ονομάζεται «κοινωνική γαλήνη».
Τα Κ.Ε.Σ. είναι βολικά και για την
ΚΝΕ. Βρίσκει και οργανώνει νεολαία.
Ακτιβισμός. Σύνθημα δράσης:
«αναγνώριση» σπουδών και πτυχίων.
Σύνθημα ζύμωσης: «ανωτατοποίηση».
Παρεμβαίνει και ο Ρήγας: Αυτονομία
του μαζικού κινήματος. Ποιος απομένει
που να έχει συμφέρον να κλείσουν τα
«Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών»;
Κανένας.

flö P “

«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» Μεταδόσεις.

«Απευθείας» τηλεοπτικές μεταδόσεις
ποδοσφαιρικών αγώνων. Ακούγονται
—ενίοτε— εκπληκτικά σχόλια του
μεταδίδοντος. Μετάδοση αγώνα
Ελλάδας-Λ αϊκής Δημοκρατίας
Γερμανίας. Σχόλιο, όπως το άκουσε και
το έγραψε ο «συλλέκτης» της «Αυγής»:
— «Ο στίβος ήταν απροκάλυπτα και
απροσχημάτιστα κακός».
Η αθλητική δημοσιογραφία —φωνή
και πένα— συνηθίζει πράγματι να
σκαρώνει κάπου κάπου άγριες φάρσες
σε βάρος των λέξεων και των εννοιών
της ελληνική: γλώσσας.
— «Εσφαγιάσθη η Σαφράμπολη»,
ωριόταν —προ ετών— οκτάστηλος
πρωτοσέλιδος τίτλος αθλητικής
εφημερίδας. Πρόσφατα οι
«διαδρομιστές» της «Μεσημβρινής»
δημοσίευσαν μια μικρή αναδρομική
συλλογή:
— «Η Κατσικαδέλη νικήτρια των
ανωμάλων γυναικών»
— «Ο μουγγός άφησε άφωνο το
Π εριστέρι»
— «Ο Ά γιο ς Ιερόθεος γονάτισε την Αγία
Ελεούσα»
^ ^ ^ Φ Ο Ρ Ε Ι Σ . «Οι μαζικοί φορείς των
Πατησίων απαιτούν να γίνει χώρος
πράσινου το κτήμα Δρακόπουλου». «Ο
εθνικός φορέας υγείας παραπέμπεται
στις ελληνικές καλένδες». « Ψηφίστηκε ο
νόμος για τον φορέα των δημοσίων
έργων». «Οι μαζικοί φορείς του
Ζωγράφου πραγματοποίησαν
συγκέντρωση κατά των βάσεων».
«Εκπροσώπους πενήντα φορέων
ενημέρωσε στον «Α κάδημο» το
προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών». «Την ίδρυση ενιαίου φορέα
ακτοπλοΐας προτείνουν αρμόδιοι
υπηρεσιακοί παράγοντες». «Δεν μπορώ
να πάρω θέση πριν αποφασίσει ο φορέας
μου».
Έ ρχεται με το δίκιο του —ύστερα
από αυτά κι από άλλα παρόμοια— κι ο
μαγαζάτορας του θορυβοποιού
μπουζουκτσίδικου του Γαλατσίου —που
απειλείται με κλείσιμο γιατί δεν αφήνει
την ύπερθεν πολυκατοικία να κλείσει
μάτι— και δηλώνει στους «Ρεπόρτερς»
της ΕΡΤ-2:
—Δ εν νομίζω ότι φορείς που
συντηρούν πενήντα οικογένειες μπορεί
να κλείσουν».
^ ^ Π Ρ Α Ξ Ι Κ Ο Π Η Μ Α . Και να χει
συμπέσει κι η απεργία των ταξιτζήδων.
Πώς ν’ ανέβει κανείς στο βουνό με
τέτοιο παλιόκαιρο;
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και τώρα,
στο
Χρηματιστήριο..
του Στέλιου Κούλογλου

ΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
• Τα όρια των εκδοτικών φιλοδοξιών και αιτημάτων, ό
πως διατυπώνονται μέσα από ένα έγγραφο που απευθύνε
ται προς τον πρωθυπουργό: ρύθμιση των δανείων και υ
ποχρεωτική διαφήμιση των —ήδη ελλειμματικών— Δη
μοσίων Υπηρεσιών και μάλιστα σε ένα ορισμένο ύψος!
Τουλάχιστον από το. έγγραφο που έχουμε στα χέρια μας,
λείπουν όλα αυτά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ου
σιαστικά (εκτός ίσως από το σωστό αίτημα της περικο
πής των τηλεοπτικών διαφημίσεων) και μακροπρόθεσμα
τον Τύπο: η βελτίωση του συστήματος της διανομής, η α
ποσαφήνιση του καθεστώτος των «πρωινών» και των «α
πογευματινών» εφημερίδων, η ίδρυση της Δημοσιογραφι
κής Σχολής, ένας νέος Ν όμος για τον Τύπο και τόσα άλ
λα.
Φυσικά, επειδή τα πράγματα δεν λέγονται με το όνομά
τους, από καμία πλευρά, τίποτα δεν έχει γίνει από τότε
που στάλθηκε το υπόμνη
μα, μέχρι σήμερα. Εκτός
από την απόφαση για την
περικοπή της εισφοράς υ
πέρ του Ταμείου Εργα
τών Τύπου, από 1°7ο σε
3%...

Αθήναι, 6 Σεπτεμβρίου 1982
ΚΥΡΙΟΝ
ΑΝΔΡΕA ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ
Κύριε Πρόεδρε,
Μετά την εκδήλωση στον χώρο
του Τύπου της άνευ προηγουμένου
κρίσεως, για την οποία τόση συζή
τηση έχει ήδη διεξαχθεί, πιστεύο
με ότι είναι υποχρέωσή μας να σας
υποβάλωμε τα κατωτέρω θέματα,
των οποίων την ρύθμιση θεωρούμε
απαραίτητη για να αρχίσει η εξυ
γίανση των εφημερίδων.
Τα θέματα αυτά είναι τα εξής:
1. Καθορισμός του επιτοκίου, προκειμένου για τον πόσης φύσεως
δανεισμό των εφημερίδων, στο ύ
ψος του 10%.
2. Περιορισμός της εισφοράς υπέρ
του Ταμείου Εργατών Τύπου από
7% επί της τιμής πωλήσεως των ε
φημερίδων, σε 2% (ύψος στο οποίο
ανήρχετο μέχρι την 31.7.1981).
3. Κατάργηση του ανωτάτου ορίου
προεξοφλήσεως γραμματίων από
διαφημιστική δραστηριότητα.
4. Δανειοδότηση των εφημερίδων
για να επιτευχθεί ο τεχνολογικός
εξοπλισμός τους με εγγύηση επί
των νέων μηχανημάτων, διάρκεια
εξοφλήσεως 10ετή με δύο χρόνια
χάρη και επιτόκιο 10%.
5. Απαγόρευση διαφημίσεως από
την τηλεόραση της πόσης φύσεως
ειδών πολυτελείας όπως καθορί
ζονται από τις σχετικές αποφάσεις
των Υπουργών Οικονομικών και
Εμπορίου.
6. Διαφημιστική προβολή του Δη
μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των επι
χειρήσεων κοινής ωφέλειας μέσω
των εφημερίδων υπό την έννοια ότι
οι ανωτέρω φορείς θα πρέπει κατ’
έτος να πραγματοποιούν διαφημι
στική δαπάνη ορισμένου ύψους,
την οποία θα επιμερίζουν μεταξύ
των πρωινών και των απογευματι
νών εφημερίδων, κατά τρόπο που
θα ενισχύει περισσότερο τις πρωι
νές.
Πιστεύοντας ότι χωρίς την ρύθ
μιση των ανωτέρω θεμάτων κάθε
προσπάθεια της Κυβερνήσεως αλ
λά και των εφημερίδων για εξυ
γίανση του κυκλώματος του Τύπου,
θα αποβεί μάταιη και γνωρίζοντας
το σχετικό προσωπικό σας ενδια
φέρον, θα σας παρακαλούσαμε να
ορίσετε τα αρμόδια πρόσωπα με τα
οποία θα πρέπει να συζητηθούν οι
λεπτομέρειες ρυθμίσεως των θε
μάτων αυτών.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΡΗΣΤΟΣ ΣΙ AMANTΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ
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ΠΑΡΑ τις αντιφατικές φήμες που κυ
κλοφόρησαν τα γεγονότα έγιναν λίγο πο
λύ γνωστά. Στην Ένωση Ιδιοκτητών οι κ.
Αθανασιάδης («Βραδυνή») και Μπόμπολας («Έθνος») πρότειναν οι εφημερίδες
να γίνουν 25 δραχμές. Ο κ. Λαμπράκης
πρότεινε «αν είναι να ανέβει να πάει 30»
και υπογράφτηκε ένα πρωτόκολλο που
πρόβλεπε ανάμεσα σε άλλα να μην διαφημισθούν οι εφημερίδες. Η «Μεσημβρινή»
το υπέγραψε με επιφύλαξη σ’ αυτό το ση
μείο και έκανε τηλεοπτική διαφήμιση, που
προκάλεσε την ραδιοφωνική διαφήμιση
των υπόλοιπων. Ο κ. Τεγόπουλος της «Ε
λευθεροτυπίας», τον οποίο η «Βραδυνή»
κατηγόρησε ως πρωταγωνιστή της αύξη
σης, το θεώρησε ως παραβίαση της συμ
φωνίας αλλά στη συνέχεια κατηγόρησε
τις εφημερίδες ότι υπομονεύουν την εισο
δηματική πολιτική της κυβέρνησης.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, λοιπόν, και πέρα από την
απώλεια της όποιας αξιοπιστίας οι περισ
σότεροι από τους εκδότες αντιμετωπί
ζουν με επιτακτικό τρόπο το πρόβλημα
της επιβίωσης των εφημερίδων τους. Πε
ρισσότερο απ’ όλους οι έχοντες ήδη προ
βληματικές επιχειρήσεις και λιγότερο αυ
τοί που είχαν μέχρι τώρα ορισμένα κέρδη
τα οποία θα μειωθούν ή θα εκλείψουν με
τά την πρόσφατη αύξηση της τιμής του
χαρτιού και γενικότερα την άνοδο του κό
στους παραγωγής των εφημερίδων. Ορι
σμένοι αντιτείνουν εδώ, ότι τα προηγού
μενα χρόνια πολλοί εκδότες κατάψεραν
να πλουτίσουν και να δημιουργήσουν
νέες επιχειρήσεις (ανεξάρτητες λίγο πο
λύ από τις εφημερίδες) με τα κέρδη που
είχαν και τα δάνεια που πήραν, τα οποία
πολύ λίγο χρησιμοποίησαν για την βελ
τίωση και τον εκσυγχρονισμό των εφημε
ρίδων τους. Κάτι τέτοιο είναι για πολλές
περιπτώσεις αλήθεια. Ό μως η περίοδος
των «παχιών αγελάδων» έχει περάσει ορι
στικά στην ιστορία και αυτό επιβεβαιώνε
ται και από τα πορίσματα του οικονομικού
ελέγχου των εφημερίδων, που δόθηκαν
πρόσφατα στη δημοσιότητα από την κυ
βέρνηση.
ΕΤΣΙ οι δρόμοι που ανοίγονται είναι πο
λύ συγκεκριμένοι:
Ο ΠΡΩΤΟΣ είναι η συνέχιση της δανειο
δότησης από την κυβέρνηση, αν η τελευ
ταία το θελήσει. Μια άλλη λύση θα ήταν η
περικοπή των υπόλοιπων εξόδων, δηλαδή
η μείωση των πολυσέλιδων (κάτι που προ
τείνει εδώ και αρκετό καιρό η «Αυριανή»,
με μπόλικη δόση... υποκειμενισμού) και η
περικοπή των αμοιβών του προσωπικού,
τα πολυσέλιδα όμως, πέρα από το γεγοfàc ότι αποτελούν μια γενικότερη τάση

του Τύπου σε παγκόσμια κλίμακα (για τα
δεδομένα του οποίου οι ελληνικές εφημε
ρίδες είναι... Αυριανές στον αριθμό των
σελίδων), αποτελούν στοιχείο του συνεχι
ζόμενου —και συνεχώς οξυνόμενου— αν
ταγωνισμού μεταξύ των εφημερίδων.
Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ των μισθών, προϋποθέτει
αρκετές συγκρούσεις, τουλάχιστον με
τους συντάκτες και θα απαιτηθεί χρόνος,
. για να φέρει αποτελέσματα. Και προς το
παρόν τουλάχιστον, τη νύφη θα πληρώ
σουν οι τεχνικοί Τύπου. Το επίδομα του
7% επί της τιμής των εφημερίδων, που νο
μοθετήθηκε μετά την απεργία του καλο
καιριού του 1981, πρόκειται μετά από σχε
τικό αίτημα της Ενώσεως Εκδοτών (δες σε
άλλες στήλες) να περικοπεί στο 3%, μετά
από σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού.
Αυτό θα επιφέρει κέρδος 1 δρχ. για κάθε
πωλούμενο φύλλο, ποσόν όχι ευκαταφρό
νητο αλλά όχι και αρκετό για τη λύση του
οικονομικού προβλήματος. Απομένει λοι
πόν η συνέχιση της δανειοδότησης. Η μέ
χρι τώρα όμως στάση της κυβέρνησης, κά
θε άλλο παρά προδικάζει την αίσια έκβα
ση των όποιων σχετικών αιτημάτων.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ έδωσε στη δημοσιότη. τα τα πορίσματα του οικονομικού ελέγχρυ
των εφημερίδων, αλλά μόνο μετά τη σχε
τική ερώτηση του τέως βουλευτή κ. Χονδροκούκη, οπότε ήταν αναγκασμένη να το
κάνει. Παρ’ ότι όμως η ερώτηση έγινε με

αφορμή τις φήμες για τη δανειοδότηση ε
φημερίδων από το ΠΑΣΟΚ, στη δημοσιό
τητα δόθηκαν, αυτά που είχαν... δοθεί από
την κυβέρνηση της «Νέας Δημοκρατίας».
Το συμπέρασμα είναι ότι η κυβέρνηση αν
τιμετωπίζει το θέμα με εμφανές κόμπλεξ
και ενοχές, πράγμα άλλωστε φυσικό, α
φού όλα δόθηκαν κρυφά, χωρίς καμιά δια
φορά —στην μεθοδολογία— από τα μυ
στικά κονδύλια της δεξιάς. Η μόνη διαφο
ρά είναι ότι τώρα επιδοτούνται ορισμένες
μόνο, συμπαθείς εφημερίδες ενώ επί «Νέ
ας Δημοκρατίας» τη μερίδα του λέοντος
είχαν εισπράξει οι τότε αντιπολιτευόμε
νες —και βέβαια η «Βραδυνή».
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ του κόμπλεξ ίσως είναι
το μικρότερο. Το βαθύτερο ερώτημα είναι
αν η κυβέρνηση σκοπεύει πράγματι να
βοηθήσει τις εφημερίδες και τότε με ποιά
μέσα —ορθόδοξα— πρέπει να το κάνει.
ΓΕΓΟΝΟΣ είναι ότι το τελευταίο διά
στημα έγιναν από πλευράς κυβερνητικού
κόμματος, αρκετές προσπάθειες για τη
δημιουργία μιας λαϊκής απογευματινής ε
φημερίδας, που χωρίς να είναι κομματικό
όργανο του ΠΑΣΟΚ, θα εκφράζει έγκυρα
την κυβερνητική πολιτική χωρίς τις «υπο
νομεύσεις» των φιλικών εφημερίδων με
γάλης κυκλοφορίας. Η πρώτη προσπά
θεια, της οποίας ηγείτο ένας γεν. γραμμα
τέας Υπουργείου και προσωπικός φίλος
του κ. Α. Παπανδρέου δεν είχε αίσιο τέ

λος. Την ίδια τύχη είχε μια δεύτερη από
πειρα, εκδότης της οποίας φιλοδοξούσε
να είναι ο σημερινός ιδιοκτήτης... ολιγο
σέλιδης απογευματινής. Και οι πληροφο
ρίες επιμένουν για μια τρίτη με επικεφα
λής τον εκδότη του «Ταχυδρόμου» του
Βόλου, ο οποίος —λέει— πήρε υψηλότα
το δάνειο 200 έως 600 (;) εκατ. δραχμών.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ όμως για τις κυβερνητικές
προθέσεις υπάρχουν πολλές: Η κυβέρνη
ση έχει προχωρήσει στην συγκεντροποίηση των πηγών πληροφόρησης: Οι κυβερ
νητικοί αρμόδιοι έχουν γίνει δυσεύρετοι,
(πολύ περισσότερο από τις εποχές της
Ν.Δ.) για τη λήψη πληροφοριών ή τη συνο
μιλία με δημοσιογράφους. Οι «ειδήσεις»
διοχετεύονται όχι μόνο στον επαρχιακό,
αλλά και στον Αθηναϊκό Τύπο, με τα δελ
τία του Αθηναϊκού πρακτορείου, και τον
οργανωτικό έλεγχο ανέλαβε πρόσφατα
μια τριμελής κυβερνητική επιτροπή. Έτσι
παρ’ ότι η κυβέρνηση, λόγω εκδοτικής α
δυναμίας έχει σήμερα την πρωτοβουλία
των κινήσεων, πολύ λίγα αναμένεται να
πράξει. Ό χι μόνο στον τομέα της οικονο
μικής ενίσχυσης των εφημερίδων που
πρέπει να γίνει —αν γίνει— ανοικτά και
δημόσια, αλλά και σε άλλους τομείς, που
θα μπορούσαν πράγματι να βελτιωθούν,
όπως η βελτίωση της Διανομής, η περικο
πή των τηλεοπτικών διαφημίσεων κτλ.
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Ο πίνακας δείχνει τις μεταβολές στις πωλήσεις των απογευματινών εφημερίδων την προηγούμενη εβδομάδα από
την αύξηση της τιμής (7/2 - 13/2), την εβδομάδα της αύξησης (14/2 - 20/2) και την επόμενη εβδομάδα που ορισμένες
εφημερίδες επέστρεψαν στις 20 δρχ.
Οι αριθμοί δείχνουν τα φύλλα που πωλήθηκαν σε χιλιάδες, ενώ τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας είναι από τις
4 πρώτες ημέρες.

αντί

\0 16ος τόμος του ΑΝΤΓ
At εξάμηνο 1982
(τεύχη 196 - 208)

Εξόρμηση

Η υποχώρηση της κυκλοφορίας οφεί
λεται καθαρά σε λόγους οικονομικούς.,
Ο «ΠΟΛΕΜΟΣ των έξι ημερών που συγκλόνισαν τον ελληνι
κό Τύπο» τελείωσε. Η «μάχη του δεκάρικου» ούτε «νίκη των
αναγνωστών» είναι, ούτε «λύση» των προβλημάτων που αντι
μετωπίζει ο Τύπος αποτελεί. Οι εκδότες προσπάθησαν να κερ
δίσουν ο καθένας για λογαριασμό του ό,τι περισσότερο μπο
ρούσε και να προετοιμασθούν με «λαϊκά» επιχειρήματα για
την επόμενη περίοδο.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ για μια ακόμη φορά η αναξιοπιστία των ε
φημερίδων και ο ενδοεκδοτικός ανταγωνισμός εκφράσθηκε
και πάλι. Το ΑΝΤΙ έχει ασχοληθεί αρκετές φορές με τα θέματα
του Τύπου. Πιστεύουμε όμως ότι αποτελεί ένα κρίσιμο και ι
διαίτερα σημαντικό πρόβλημα με ευρύτερες πολιτικές διαστά
σεις, τόσο για τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, όσο και
για το ρόλο και τη λειτουργία του ω ς μηχανισμού διαμόρφω
σης της κοινής γνώμης.
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του διευθυντή της απογευματινής εφημε
ρίδας «ΕΘΝΟΣ» κ. Αλέκου Φιλιππόπουλου, που δημοσιεύου
με στη συνέχεια και οι απόψεις που διατυπώνονται σ’ αυτή εί
ναι χαρακτηριστικές για το πώς αντιμετωπίζει μια πλευρά, α

πό το χώρο των ονομαζόμενων «δημοκρατικών» εφημερίδων,
μια σειρά από προβλήματα του Τύπου. Είναι ενδεικτική ακόμη
για το πώ ς θέτει το πρόβλημα των πρόσφατων εξελίξεων στον
Τύπο, με τη «μάχη του δεκάρικου», αλλά και το πώς αντιμε
τωπίζει ο κ: Α. Φιλιππόπουλος θέματα όπω ς την πρόσφατη α
περγία στο «Ε», τη στάση της κυβέρνησης, τα δάνεια των εφη
μερίδων, τις ενδοεκδοτικές αντιθέσεις κτλ.
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ που παρεχώρησε στο συντάκτη μας Στέ
λιο Κούλογλου, ο διευθυντής του «Ε», έχει ενδιαφέρον και από
μία άλλη πλευρά, και είναι και η πιο ουσιαστική. Πώς αντιμε
τωπίζει μια πλευρά του «δημοκρατικού» Τύπου την κρίση, πώς
αντιλαμβάνεται τη λειτουργία μιας εφημερίδας και ποιες λύ
σεις βλέπει σωστές σήμερα και γιατί. Θα είχε βέβαια μεγαλύτε
ρο ενδιαφέρον μία σύγκριση των απόψεων που ακολουθούν, με
απόψεις, που διατύπωσαν οι άλλες «δημοκρατικές» εφημερί
δες και οι «δεξιές» για τα ίδια προβλήματα. Μια τέτοια σύγ
κριση θα ήταν και ενδιαφέρουσα για την ουσιαστική πλευρά
του θέματος Τύπος, αλλά και αποκαλυπτική για πολλές λε
πτομέρειες, σημαντικές όμως, για απόψεις και αντιλήψεις του
«δημοκρατικού» και του «δεξιού» Τύπου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ «ΕΘΝΟΥΣ» κ. ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙ
ΑΝΤΙ: Η άτακτη επιστροφή κολλών

απογευματινών εφημερίδων στις 20 δρχ.,
αποτελεί ασφαλώς ένα ακόμη πλήγμα για
την αξιοπιστία του Τύπου. Παρ' ότι η
εφημερίδα που διευθύνετε δεν είναι η κύρια
υπεύθυνη για την εξέλιξη αυτή, ποια είναι η
γνώμη σας για την εντυπωσιακή απώλεια
αναγνωστικού κοινού από το σύνολο των
εφημερίδων, ύψους 100.000 περίπου την
ημέρα (για την περιφέρεια
Λθηνών-Πειραιώς). Πρόκειται για μια στάση
που υπαγορεύεται κυρίως από οικονομικούς
λόγους ή που υποδηλώνει μια κριτική του
αναγνωστικού κοινού στη σημερινή
ποιότητα των εφημερίδων, ότι δηλαδή δεν
«αξίζουν» τις 30 δρχ.;

Έχασαν οι δεξιές
κέρδισαν οι δημοκρατικές
Α.Φ: Η απώλεια των 100.000 φύλλων δεν
κράτησε περισσότερο από τρεις μέρες. Αυτό
το νούμερο μέσα σε μια βδομάδα έχει περιο
ριστεί. Θα έλεγα ότι μια βδομάδα μετά από
αυτή την «περιπέτεια» οι λεγόμενες δημο
κρατικές εφημερίδες έχουν πάρει σαν σύνολο
όλα τους τα φύλλα και επιπλέον έχουν αποσπάσει κάτι περισσότερο. Μιλώ για το σύνο
λο των 3 εφημερίδων: Η κυκλοφορία « Έ 
θνους» - «Νέων» - «Ελευθεροτυπίας» σαν σύ
νολο φύλλων έχει αποκατασταθεί. Ό σ ο ν α
φορά στις δεξιές εφημερίδες υπάρχει μια α
πώλεια 40.000 φύλλων. Δ εν αποκλείεται, ορι
σμένα από τα φύλλα αυτά, να έχουν «περά
σει» στις δημοκρατικές εφημερίδες.

Πρόδωσε
την υπογραφή του...
ΑΝΤΙ: Πάντως η αρχική ερώτηση αφορά το

διάστημα που ανέβηκε η τιμή του «Ε» και

των «Ν». Τότε παρατηρήθηκε η απώλεια
αυτή.
Α.Φ: Αποψή μου είναι ότι η υποχώρηση της
κυκλοφορίας οφείλεται καθαρά σε λόγους οι
κονομικούς. Ό τ α ν υπογράφτηκε πρακτικό
από τους ιδιοκτήτες — με πρωτοβουλία μάλι
στα και του Τεγόπουλου αφού ήταν και γενι
κός γραμματέας της Ενώσεως Ιδιοκτητών
και την είχε δικαιολογήσει με δημοσίευση
δύο άρθρων— οι εκτιμήσεις ήταν ότι οι κυ
κλοφορίες πιθανόν να έπεφταν 20% με 30%,
αλλά μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα
θα είχαν αποκατασταθεί. Οι εκτιμήσεις όμως
ανατράπηκαν από τα μεσάνυχτα της Κυρια
κής όταν ο Τεγόπουλος διέταξε το διευθυντή
του να διατηρήσει την εφημερίδα 20 δρχ.
προδίδοντας έτσι την υπογραφή του και εξαπατώντας τους άλλους εκδότες συναδέλφους
του. Α πό τη στιγμή εκείνη ο αναγνώστης που
έχει ήδη δυσφορήσει για την άνοδο της τιμής,
γιατί θεώρησε πάρα πολύ υπερβολική την αύ
ξηση, βρίσκει μια διέξοδο στον Τεγόπουλο.
Και ίσως αυτό να ήταν και το κόλπο του, το
παιχνίδι του.
Επειδή, λοιπόν, είχαμε σαν δεδομένο ότι η
τιμή ήταν ακριβή οπωσδήποτε ο κόσμος εξέφρασε την αδυναμία του να ανταποκριθεί. Εί
χαμε και αρκετές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.
Συνεπώς η ενέργεια του Τεγόπουλου, ανεξάρ
τητα αν την χαρακτηρίζει κανείς σαν μία ε
νέργεια απάτης των συναδέλφων του ή όχι, ή
ταν σατανική και με τα μέτρα της ελληνικής
πιάτσας του πεζοδρομίου ευφυής...
Και για να μη μένει καμιά αμφιβολία ότι η
κυκλοφοριακή πτώση των πρώτων ημερών
οφειλόταν καθαρά σε οικονομικούς λόγους
του αναγνώστη έχουμε σαν απόδειξη, τουλά
χιστον για το «ΕΘΝΟΣ», την επιστροφή μέ
σα σε μια βδομάδα όλων των αναγνωστών

του και με το παραπανω! ΙΙρυγμα πουαποδεικνύει την πίστη του αναγνωστικού κοινού
στο «ΕΘΝΟΣ», αντίθετα από ό,τι συμβαίνει
με την «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», η οποία δεν
κατάφερε να ευνοηθεί από το «κόλπο», αφού
καθημερινά η κυκλοφορία της συρρικνώνε
ται.
ΑΝΤΙ: Ο κ. Τεγόπουλος υποστηρίζει ότι

κάποιοι άλλοι παρέβησαν τη συμφωνία για
τη διαφήμιση στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Α.Φ: Το χαρτί που είχε ο κ. Τεγόπουλος στα
χέρια του λέει πως δεν θα γίνει καμιά διαφή
μιση από την ημέρα που οι εφημερίδες θα γί
νουν 30 δρχ. Έ γινε μία διαφήμιση στην τηλε
όραση την προηγούμενη μέρα της «ΜΕΣΗΜ
ΒΡΙΝΗΣ». Καμιάς άλλης εφημερίδας. Δεν
νομίζω ότι ακόμα κι αν αποτελούσε αυτό τυ
χόν παραβίαση του όρου, ότι η «Μ» θα του
δημιουργούσε πρόβλημα του Τεγόπουλου
γιατί ανήκει σε ά λλο χώρο. Παρ’ όλα αυτά το
χαρτί γράφει από την ημέρα αυξήσεως του
φύλλου. Η «Μ» έκανε διαφήμιση την προη
γούμενη μέρα.

Με 30 δρχ. θα ήταν
ανεξάρτητες...
ΑΝΤΙ: Επιχειρηματολογήσατε την

αναγκαιότητα της αύξησης με τη διαφύλαξη
της οικονομικής αυτάρκειας και της
ανεξαρτησίας της εφημερίδας. Πώς
σκοπεύετε να καλύψετε πιθανά ελλείμματα;
Α.Φ: Είμαστε μία από τις δύο εφημερίδες
στην Αθήνα που με το εικοσάρικο είχανε
κέρδη. Δ εν έχει σημασία αν ήταν μικρά τα
κέρδη αλλά η εφημερίδα είχε κέρδη. Είμαστε
οι τελευταίοι που είχαμε ενδιαφέρον να γίνει
το 30δραχμο, αλλά πιστεύουμε στην ανεξαρ
τησία του Τύπου. Και βεβαίως εφόσον καιη

ματία θα τον ενδιέφερε να έχει κάποια κέρδη
περισσότερα. Ό μ ω ς τα κέρδη του επιχειρη
ματία αυτού, του συγκεκριμένου, του «Ε
ΘΝΟΥΣ», θα είχα ν αντανάκλαση στο προ
σωπικό και στην υψηλότερη ποιότητα της ε
φημερίδας. Πιστεύαμε ότι με τις 30 δρχ. μπο
ρεί βεβαίως το κοινό στην αρχή να αντιδρούσε, αλλά από την άλλη μεριά θα ήταν βέβαιο
ότι στην Αθήνα τουλάχιστον 6-7 εφημερίδες
θα μπορούσαν να ήσαν ανεξάρτητες. Δ εν θα
είχανε ανάγκη τα κρατικά κονδύλια και τις
ταπεινωτικές εκκλήσεις. Τερματιζότανε η α
νάγκη να καταφεύγουνε κάθε μέρα στο κρά
τος να τους δίνει λεφτά.
Η αρχή μας αυτή συμπληρώνεται με τη θέ
ση μας ότι κανένας δημοσιογράφος δεν πρέ
πει να δουλεύει ταυτόχρονα σε κρατική υπη
ρεσία και σε εφημερίδα. Ό χ ι ότι είμαστε ε
ναντίον αυτών που δουλεύουν στο κράτος,
αλλά ή στο κράτος θα είσαι ή στον Τύπο θα
είσαι. Θεωρούμε ότι κάθε εφημερίδα που
παίρνει χαριστικά δάνεια, όχι δάνεια φυσιο
λογικά, βιομηχανικά, δηλαδή, είναι ουσια
στικά εξαρτημένη από το κράτος,. Βιομηχα
νικό δάνειο προϋποθέτει εγγυήσεις, περιου
σιακά στοιχεία καθαρά, υποθηκεύσεις. Είναι
γνωστό ότι οι Τράπεζες αν έχεις σπίτι αξίας
30.000.000 είναι ζήτημα αν θα στο εκτιμήσει
στα 15.000.000. Συνεπώς πρέπει να διαθέτεις
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία για να λά
βεις κάποιο δάνειο.
Μ’ αυτά τα δάνεια δεν μπορεί να είναι κα
νείς αντίθετος. Ό μ ω ς, κάτω από τις σημερι
νές συνθήκες κρίσης του Τύπου άνετα θα
μπορούσε να ταχθεί κανείς υπέρ της ενίσχυ
σης του Τύπου από το κράτος, σαν συνόλου
όμως, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει η ενί
σχυση με εντιμότητα, με εγγυήσεις, ότι τα
χρήματα ,δεν θα ξεκοκαλισθούν και προπα
ντός με δημοσιότητα. Διότι τώρα όλα γίνον
ται εν κρυπτώ. Και τώρα και πριν και σ ’ όλες
τις 3 δεκαετίες που έχουν περάσει. Ό λ α γί
νονται δια της αριστεράς χειρός. Τα δίνουν
και ύστερα σου λένε: είναι απόρρητα. Γιατί
είναι απόρρητα; Πώς μπορεί να ξέρει ένας α
ναγνώστης ότι η εφημερίδα που διαβάζει εί
ναι πραγματικά αδέσμευτη, ελεύθερη, ανε

ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ; •
•
«Εμφανή προκατάληψη και
εμπάθεια», διαπίστωσε ο κ. A .
Φιλιππόπουλος, για την αντιμε
τώπιση της πολιτείας του και της
εφημερίδας του, « Εθνος» , από
τις στήλες του ΑΝΤΙ. Και βέβαια
λυπάται, ειλικρινά μας διαβεβαιώνει, γιατί το περιοδικό «φθά
νει σ' αυτό το επίπεδο». Τι σας
«τυφλώνει» αναρωτιέται. «Φθό
νος για μια δημοσιογραφική επι
τυχία»; Ή μήπως έχετε διαφορε
τικά κίνητρα για την «τόσο μεθο
δευμένα διαστρεβλωτική δημο-σιογραφία»; Και μας «τα
λέει», πάντα βέβαια, «φιλικά»:
Κύριε διευθυντά,
Από την ημέρα που ξαναμπήκα»στο δημοσιογραφικό (δημό
σιο) χώρο, οι στήλες του περιοδι
κού σας αντιμετωπίζουν την πο
λιτεία μου και την πορεία της ε
φημερίδας μας «ΕΘΝΟΣ» με εμ

ξάρτητη. Γιατί το κράτος δεν ενημερώνει το
λαό;

«Έ θνος»: λιγότερη παραπλάνηση
ΑΝΤΙ: Στο βιβλίο σας, τονίζετε, εκτός από

τα παραπάνω, ότι ο Τύπος δεν πρέπει ούτε
καν να επαινεί την εξουσία. Όμως απ' τις
στήλες του «Ε» δημοσιεύονται κατά καιρούς
άρθρα, τα οποία δεν μπορούν να
χαρακτηρισθούν ούτε καν σαν επαινετικά
κάποιων ορθών πράξεων, αλλά σαν
λιβανωτοί συγκεκριμένων κυβερνητικών
προσώπων, πράξεων, ή ενεργειών...
Α.«>: Έ χετε δίκιο. Η εξουσία έχει υποχρέωση
να είναι τίμια απέναντι στο λαό. Να εκπλη
ρώνει το χρέος της. Συνεπώς την εκπλήρωση
του χρέους σου θα επαινέσω; Και αν το κάνω,
υπάρχει ο μόνιμος κίνδυνος του καλαμιού. Ο
κάθε εξουσιαστής να μεταβληθεί σε ένα δικτατορίσκο. Αυτή είναι μια άποψη, μια αρ
χή, μια σκληρή θέση.
Οφείλω να ομολογήσω ότι εδώ στη δική
μας εφημερίδα αυτόν τον κανόνα τον έχω
παραβεί εγώ σε μία-δύο περιπτώσεις. Στην
περίπτωση του Κουλούρη, τον οποίο αναγνώ
ρισα μια φοβερή εργατικότητα και ένα πάθος
για τη δουλειά του ανθρώπου και μια εντιμό
τητα παρόλες τις αντιξοότητες που α
ντιμετωπίζει. Ακόμη έχω γράψει για τον
πρωθυπουργό για τα θέματα κυρίως της εξω
τερικής του πολιτικής.
ΑΝΤΙ: Πέρα όμως απ ' αυτό. Γιατί το «Ε»
δεν φρόντισε να κρατήσει αποστάσεις, από

κεντρικά σημεία της κυβερνητικής πολιτικής
αλλά πολλές φορές υπερθεμάτισε σε τέτοιο
σημείο ώστε να βάζει σε κίνδυνο την
αξιοπιστία του; (π.χ. υποτίμηση δραχμής).
Α.Φ: Οπωσδήποτε το «Ε» πολύ λιγότερο από
άλλες εφημερίδες παραπλάνησε τον κόσμο
με τη δημοσίευση υπεύθυνων διαψεύσεων.
Και αυτό γιατί είναι τόσο κρίσιμα τα θέματα
—τα εθνικά, τα στρατιωτικά και τα οικονο
μικά— που είτε συμφωνείς, είτε όχι, επειδή α
φορούν το μέλλον του τόπου και του λαού,
πρέπει να είσαι πολύ επιφυλακτικός. Εκείνη
τη στιγμή αισθάνεσαι ένα βάρος, μια ευθύνη
και δεν ξέρεις αν πρέπει να αποκαλύψεις το
λάθος της διάψευσης ή όχι. Σε τέτοιες περι

φανή προκατάληψη και με εμπά
θεια.
Λυπάμαι ειλικρινά γιατί το πε
ριοδικό σ ας φθάνει σ ’ αυτό το ε
πίπεδο και δεν θα ήθελα ν ’ απο
δεχτώ ότι η τακτική σας αυτή ο
φείλεται στο γεγονός ότι η ανε
ξάρτητη ειδησεογραφικά θέση
της εφημερίδας μας, οι πολιτικές
της τοποθετήσεις και η άσκηση
κριτικής των προσώ πω ν του δη
μόσιου βίου και της εξουσίας δεν
ταυτίζονται με τις δικές σ α ς θέ
σεις και εκτιμήσεις.
Στο τεύχος 225, της 18.2.83, επανέρχεσθε. Και επιχειρείτε επι
τήδεια διαστρέβλωση σε βάρος
μου της πραγματικής εικόνας
και του συμπεράσματος που προέκυψε από τη δίκη Φιλιππόπουλου κατά Λαμπρία - Σιαμαντά.
Την δε ηθική υπεροχή τη μετα
βάλλετε σε αδυναμία ή υπεκφυγή
αφού ηθελημένα παραποιείτε ή α

πτώσεις δεν σηκώνει ούτε αντίθετη θέση, ού
τε αντιπολίτευση.
ΑΝΤΙ: Θα συμφωνούσα μαζί σας στην

τακτική, αλλά όχι στην τακτική που θέτει σε
κίνδυνο την ίδια την εφημερίδα σαν
υπόσταση. Εσείς υπερθεματίσατε σε μεγάλο
τίτλο λέγοντας ότι ήταν υπονόμευση της
δεξιάς. Θα μπορούσε να καταχωρηθεί κάπου
η κυβερνητική διάψευση για την υποτίμηση
της δραχμής. Αλλά για το θέμα των δανείων
πάλι...
Α.Φ. Το «ΕΘΝΟΣ» δεν έχει πάρει ούτε μια
δραχμή. Ούτε χαριστικά λεφτά ούτε μη χαρι
στικά. Έ χει πάρει δάνειο βιομηχανικό μια
άλλη εταιρεία «ΠΗΓΑΣΟΣ», εκτυπωτική
που εξυπηρετεί το «ΕΘΝΟΣ». Σας πληροφο
ρώ ότι πριν 15 μέρες πλήρωσε περίπου 36-40
εκατ. δρχ. (είναι βιομηχανικό δάνειο με όλες
τις επιβαρύνσεις). Αλλά το ΕΘΝΟΣ δεν έχει
πάρει μια δραχμή. Ό π ω ς είναι γνωστό τα δά
νεια τα είχαν πάρει οι εφημερίδες επί Ν Δ. Τα
«έβαλαν» μέσα σε μια χαριστική πράξη.
Προηγούμενα, επί 1-2 χρόνια τα είχαν παγώ
σει και δεν πλήρωναν φράγκο. Εν συνεχεία
τους χαρίσαν 3 χρόνια και τα πήγαν 12ετία.
Κατέβασαν και τον τόκο στο ελάχιστο.
Το θέμα είναι τι γίνεται από δω και πέρα.
Το οποίο δεν μαθαίνεται και περιμένουμε τη
συζήτηση στη Βουλή. Ανεπίσημα είναι γνω
στό ότι η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» έχει πάρει
του κόσμου τα εκατομμύρια καθώς και 2-3
άλλες εφημερίδες κτλ. Απορούμε γιατί η κυ
βέρνηση δεν τα φέρνει στη δημοσιότητα.
ΑΝΤΙ: Πως το εξηγείτε εσείς αυτό;
Α.Φ: Δυστυχώς έπεσαν κι αυτοί στην ίδια
παγίδα που έπεφτε συνεχώς η Δεξιά. Δηλα
δή, δώσανε λεφτά κρυφά με την ελπίδα ότι
δεν εκθέτουν αυτόν που τα παίρνει και με τη
σκέψη έτσι ότι «θα τον έχω του χεριού μου».
Αυτή δεν είναι έντιμη πολιτική. Πιστεύω ότι
ο Α. Παπανδρέου είναι έντιμος πολιτικός.
ΑΝΤΙ: Και συνεπώς θα εισπράξει ή δεν θα

εισπράξει και έντιμα ανταλλάγματα. Είναι
και κάποιο «πόθεν έσχες» εδώ.
Α.Φ: Βέβαια, ο εκδότης της «ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΤΥΠΙΑΣ» που είναι συνηθισμένος σε πυροτε
χνήματα έκανε άλλο ένα «το πόθεν έσχες».

ποσιωπάτε τα συμπεράσματα α
πό τα πρακτικά της δίκης, τις
καταθέσεις των μαρτύρων κατη
γορίας (όπως οι συντριπτικές κα
ταθέσεις των κ. Φραγκόπουλου,
Γεωργίου, Γαρουφαλή, Λεονάρ
δου) και του ενός της υπεράσπι
σης.
Τόσο πολύ άραγε μπορεί να τυ
φλώσει ο φθόνος για μία δημο
σιογραφική επιτυχία; Ή μήπως
διαφορετικά είναι τα κίνητρα αυ
τής της τόσο μεθοδευμένα διαστρεβλωτικής δημοσιογραφίας;
Αθήνα, 18.2.83
Φιλικά,
Α λέξανδρος Φιλιππόπουλος

Σ.Σ. Φθάσαμε λοιπόν « σ ’αυτό το
επίπεδο»; Να φθονούμε τον κ. Φιλιπ π όπ ουλο για μια . —ποιά
άραγε;— δημοσιογραφική επιτυ
χία; Τυφλωθήκαμε τόσο; Εχουμε
κίνητρα και μάλιστα «εμπαθή»,
που μας οδηγούν στη «μεθοδευμέ

να διαστρεβλωτική δημοσιογρα
φία»; Και προκαλέσαμε για αυτή
... την κατάντια μας τα αισθήματα
λύπης, εκφρασμένα πάντως με ει
λικρίνεια, του κ. Φιλιππόπουλου;
Ενδεχομένως ο κ. Φιλιππόπουλος να επιθυμεί να αποδώσει στη
«ζηλοφθονία» και πολλά άλλα
πράγματα και καταστάσεις, ενδε
χομένως να πιστεύει ότι υπηρετεί
η εφημερίδα του «ανεξάρτητη ειδησεογραφική θέση», ενδεχομέ
νως να θεωρεί την πολιτεία του
πρότυπο δημοσιογραφικής και
δημόσιας πολιτικής συμπεριφο
ράς. Ενδεχομένως να βλέπει «κί
νητρα» παντού και «φθονερούς»
ανθρώπους παντού. Ενδεχομέ
νως, ενδεχομένως...Ενδεχομέ
νως ακόμη όλα αυτά, στο παρελ
θόν, να μην τα έβλεπε. Πάντως
δεν πιστεύουμε ότι τότε ήταν «τυ
φλός» και πολύ περισσότερο βε
βαίως, τώρα.

Θα ήταν ευχής έργο να γίνει αυτό. Διότι θα α
ποκαλυπτότανε τότε πάρα πολλά ενδιαφέ
ροντα πράγματα.
Σχετικά με το «πόθεν έσχες» θα θυμίσω
κάτι: Το 1976, λίγες μέρες πριν εκπαραθυρωθώ από την «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» είχα γρά
ψει πρωτοσέλιδο άρθρο με το οποίο ζητούσα
ανάμεσα σε άλλα που αφορούσαν την κάθαρ
ση του Τύπου και το «πόθεν έσχες» για όλους
τους εκδότες και άλλους παράγοντες του Τύ
που. Θα ισχυριστώ εδώ ότι ένας από τους λό
γους που εκπαραθυρώθηκα ήταν και ο λόγος
αυτός. Ο κ. Τεγόπουλος είχε αρχίσει να παί
ζει άλλο παιχνίδι. Απόδειξη ότι ξεχάστηκε α
πό τότε η υπόθεση του «πόθεν έσχες» και
χρειάστηκε να την ξαναθυμηθεί (η εφημερίδα
των 100 συντακτών) μετά από επτά χρόνια
(μάλιστα 7 χρόνια!). Μήπως υπάρχει χαρα
κτηρισμός γι’ αυτό;
ΑΝΤΙ: Υπάρχει ένα καθεστώς στην Ελλάδα
όπου οι εκδότες τυγχάνουν προνομίων αλλά
και γενικών προνομίων όσον αφορά την
άσκηση της δουλειάς τους ή στην
αντιμετώπιση των νόμων, κι αυτό
προϋποθέτει ασφαλώς αμοιβαίες συμβάσεις
στην άσκηση κριτικής στην εξουσία. Όταν
έγινε η απεργία στο «ΕΘΝΟΣ» και ήμουν
αυτόπτης μάρτυρας τα περιπολικά της
Χωροφυλακής μετέφεραν τα χρωμοφάν του
«Ε» στα πιεστήρια. Φαντάζομαι πως εσείς
σαν εφημερίδα θα καταγγέλνετε κάποιο
αντίστοιχο περιστατικό, αν γίνονται π.χ. σε
μια ελληνική βιομηχανία όταν κάνουν
απεργία οι εργαζόμενοι δικαίως ή αδίκως.
Αν δηλαδή, η αστυνομία προφύλασσε τον A
ή Β καπιταλιστικό εργοδότη.
Α.Φ: Σαν αρχή αντικαπιταλιστική το θεωρώ
απόλυτα σωστό. Α πό κει και πέρα υπάρχουν
ορισμένες διαφοροποιήσεις και εξαιρέσεις.
Δεν θα έβαζα την εφημερίδα στο ίδιο καλάθι
με οποιοδήποτε άλλο προϊόν με το σαπούνι ή
με τα ρούχα. Διότι ξαφνικά να κάνεις απερ
γία σε ένα παπουτσίδικο που κατασκευάζει
παπούτσια δεν θα είχε σαν αποτέλεσμα να
μείνει ο κόσμος χωρίς παπούτσια. Ούτε αν έ
κανε απεργία σε κυλότες θα έμεναν οι γυναί
κες χωρίς κυλότες. Είναι τόσο άφθονα αυτά
τα προϊόντα στην αγορά που επαρκούν για
πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Α λλά σε μια ε
φημερίδα αν κάνεις απεργία θα μείνει ο κό
σμος χωρίς πληροφόρηση ή θα στερήσεις το
κοινό από μια άποψη. Δεύτερο θα μου πείτε
κι αν μείνει χωρίς πληροφόρηση υπάρχουν
άλλες εφημερίδες. Η κάθε μια εφημερίδα έχει
την πολιτική της. Και βάσει του συντάγματος
έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οιονδήποτε
τρόπο για να μπορέσει να εκφράσει τις από
ψεις της... Λέτε ότι παρακολουθήσατε τη με
ταφορά χρωμοφάν με τα αυτοκίνητα της α
στυνομίας. Ποια μέρα της απεργίας;
ΑΝΤΙ: Την 2η ή την 3η το βράδυ.
Α.Φ: Θα πρέπει να το είδατε την τελευταία
μέρα. Την 3η. Θα πρέπει να έχετε διερωτηθεί
τις άλλες μέρες πως βγήκε η εφημερίδα. Πα
ρόλο που είχε αποκλειστεί τελείως εδώ στα
γραφεία της από ανθρώπους άσχετους, οι ο
ποίοι προπηλάκισαν τους ανθρώπους που θέ
λανε να εργαστούν για να βγάλουν την εφη
μερίδα. Και αυτό απαγορεύεται. Η αστυνο
μία την τελευταία μέρα θέλησε να μας βοηθή
σει, αποφασιστικά. Υποθέτω, κατόπιν άνω-

OR____

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ... ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
μιστικά μέσα. Αυτό όμως αναιρεί τα επι
χειρήματα πολλών εκδοτών που αντι
δρούν για τον αθέμιτο ανταγωνισμό της
T.V. στο επίπεδο των διαφημίσεων.
Μήπως, λοιπόν, το «καλό παράδειγμα»
θα έπρεπε να το δώσουν οι ίδιες οι εφημε
ρίδες; Ή μήπως οι εκδότες δεν μπορούν
να συννενοηθούν ούτε σ’ αυτό το απλό ζή
τημα των διαφημιστικών «ανταλλαγών»;
Φαίνεται ότι το χαρακίρι των εκδοτών δεν
είναι στιγμιαίο...
Κι ορισμένα ακόμα στοιχεία, που δεν
περιλαμβάνονται στον πίνακα. Από τις
πρωινές, το «Βήμα» κατέχει, για το 1982,
την πρώτη θέση στον τομέα των τηλεοπτι
κών διαφημιστικών δαπανών, με το ποσό
των 10.233.000 δρχ. Ακολουθεί ο Ριζοσπά
στης με 3.578.000 δρχ. και η «Ακρόπολις»
με 2.340.000 δρχ. Για τις απογευματινές έ
χουμε «Έθνος» με 18.651.000 δρχ., «Νέα»
Θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι 15.964.000, «Ελευθεροτυπία» 10.879.000
οι εφημερίδες είναι και εμπορεύματα που και ακολουθούν σε αρκετή απόσταση οι υ
προτιμούν τα αποτελεσματικότερα διαφη πόλοιπες.
Ποιο διαφημιστικό μέσο προτιμούν οι ε
φημερίδες για την αυτο-διαφήμισή τους;
Η απάντηση στο ερώτημα, όπως φαίνεται
και από τον πίνακα που παραθέτουμε, πα
ρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον: Ο Τύ
πος προτιμά να διαφημίζεται πρώτα, από
την τηλεόραση και μετά από το ραδιόφω
νο, που κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τε
λευταία χρόνια. Αντίθετα η διαφήμιση δια
του Τύπου (εφημερίδες και περιοδικά) πα
ρουσιάζει συνεχή πτωτική τάση στο σύνο
λο των διαφημιστικών κονδυλίων που δια
τέθηκαν από τις εφημερίδες. Βέβαια, το
κόστος της τηλεοπτικής διαφήμισης αυξή
θηκε κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια,
—πράγμα που ανεβάζει το ύψος των σχε
τικών δαπανών— αλλά μεγάλη ήταν η αύ
ξηση και της διαφημιστικής καταχώρησης
δια του Τύπου.
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1980
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0.1

14.1

69.4

1981
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7.8

4.6

2 2 .3

1982

7 4.8 28

4.5

0.9

3 5 .7

»

6 5.3

•
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■

Η διαφημιστική δαπάνη περιλαμβάνει το σύνολο των εφημερίδω ν που διαφημίσθη
καν — σε κάθε έτος.
θεν εντολής. Διότι βγήκαμε και ζητούσαμε
την παραίτηση 2 υπουργών διότι ακριβώς δεν
έσπευσαν να μας παράσχουν την υποστήριξη
που επιβαλόταν βάσει του Συντάγματος. Και
η υποστήριξη ήταν ότι η αστυνομία τις δυο
μεν πρώτες μέρες κρατούσε μια παθητική
στάση, διότι τέτοιες εντολές είχε? προστά
τευε την πόρτα της εισόδου για να μην μπουν
μέσα οι άσχετοι και μας δείρουν γιατί είχαμε
ανώνυμα τηλεφωνήματα...
Το ερώτημα είναι πως εμείς καταφέραμε
να εκδώσουμε την εφημερίδα τις 2 προηγού
μενες μέρες, δεδομένου ότι ολόκληρο το τε
τράγωνο το είχαν περικυκλώσει άσχετα με
την απεργία άτομα. Επειδή είχαν αντιληφθεί
ότι εμείς την πρώτη μέρα είχαμε διώξει τα
χρωμοφάν από απόσταση 100 μέτρων πη
δώντας τις διάφορες ταράτσες. Α πό κει και
πέρα περικύκλωσαν όλο το τετράγωνο. Και
το μυστικό είναι πως εμείς καταφέραμε να
στείλουμε τα χρωμοφάν. Δ εν θα σας το αποκαλύψω αλλά θα σας πω ότι η επιχείρηση έγι
νε σε επίπεδο Τζέημς Μ ποντ. Τι να σας πω ό
τι ο αγώνας γινόταν να μη βγει το ΕΘΝΟΣ;
Τώρα από ποιες δυνάμεις γινόταν ο αγώ νας
αυτός...
ΑΝΤΙ: Νομίζετε ότι είχε σκοπιμότητα στο

χώρο σας αυτή η απεργία; Ποιος την
υποκίνησε;
Α.Φ: Βεβαίως. Δ εν μου αρέσει να μιλώ για έ
να τόσο σημαντικό θέμα με τις περιορισμέ
νες πληροφορίες που έχω. Αφού δεν έχω τα
στοιχεία 100% στα χέρια μου αυτή τη στιγμή.
Α λλά ότι υπήρχε μια μεθοδικότητα να εμπο
διστεί το «ΕΘΝΟΣ» να βγει πάσει θυσία για
να βοηθηθούν άλλοι ή δεν ξέρω για ποιους
άλλους πολιτικούς λόγους, αυτό είναι γεγο
νός. Δ εν μπορώ όμω ς'να μιλήσω περισσότε
ρο.
ΑΝΤΙ: Όμως η ενεργοποίηση κάποιων οι

οποίοι παίζουν το ρόλο του απεργοσπάστη
στη διάρκεια μιας απεργίας είναι αντίθετη μι
τον ΑΝΤΙ 330.
Α.Φ: Είναι δηλαδή εναντίον των απεργοσπα
στών;
ΑΝΤΙ: Ναι, απαγορεύει τη χρησιμοποίηση

απεργοσπαστών στη διάρκεια της απεργίας
Α.Φ: Ό χ ι, απαγορεύει απεργοσπαστικούς
μηχανισμούς που δεν έχουν σχέση με την ε
φημερίδα. Εδώ όμω ς όλοι εργάζονται στην ε
φημερίδα Π ροσέξτε, ορισμένοι άνθρωποι ή
σαν κατευθυνόμενοι. Ορισμένοι άνθρωποι το
κάναν από λόγους καθαρά πολιτικοσυνδικαλιστικούς. Δ εν υπήρχαν οικονομικά αιτήματήι A"·*
rni 7ΐέοα μόνο τηη αναπηδά τοε·

ρώτημα: Τι σκοπιμότητες υπήρχαν να μη
βγει το ΕΘΝΟΣ; Δ εν θέλω τώρα να πω ποιες
είναι οι σκοπιμότητες αυτές...
ΑΝΤΙ: Για την ύπαρξη ορισμένων ανθρώπων

άσχετων, με την επιχείρηση με την εκδοτική
δραστηριότητα γενικά, οι οποίοι
χειροδίκησαν εναντίον απεργών;
Α.Φ: Δεν χειροδίκησαν. Θα σας πω το περι
στατικό. Α ν και δεν ήμουν εδώ, έλειπα. Με
φώναξαν μετά το επεισόδιο, αλλά έχω εμπι
στοσύνη στους ανθρώπους που μου το είπαν
και στους συντάκτες και στους άλλους.
Πράγματι η εφημερίδα είχε 2-3 ανθρώπους οι
οποίοι ανήκουν στο προσω πικό του κ.
Μπόμπολα. Κι αυτό λόγω των απειλητικών
τηλεφωνημάτων που ελήφθησαν. Και για τον
κ. Μ πόμπολα και για μένα ότι κινδυνεύει η
ζωή μας. Μπορεί να ήταν και απειλητικά να
μας φοβερίσουν ή ο,τιδήποτε.
ΑΝΤΙ: Ή φάρσα.
Α.Φ: Φάρσα δεν ήταν. Ή τα ν απειλητικά τη
λεφωνήματα. Δ εν πιστεύω ότι θα τα εκτελούσαν αλλά ήταν κι αυτό μια πίεση για να μη
βγει η εφημερίδα. Έφερε λοιπόν ο κ. Μ πόμπολας 2-3 ανθρώπους, με εντολή να προστα
τέψουν την είσοδο...
ΑΝΤΙ: Ποιά νομίζετε πως θα ήταν τα καλά

μέτρα που θα μπορούσε να πάρει η
κυβέρνηση της αλλαγής στο χώρο του
Τύπου;
Α. Φ: Έ πρεπε να υπάρχει δημοσιογραφική
σχολή, έπρεπε να υπάρχει συμβούλιο τιμής έ
πρεπε, έπρεπε... Α λλά τα έχουμε πει αυτά.
ΑΝΤΙ: Τι ακριβές εννοείτε με συμβούλιο

τιμής;
Α. Φ: Συμβούλιο τιμής το οποίο θα αποτελείται από ανώτατους δικαστικούς, δημοσιο
γράφους και από εκδότες και θα ελέγχει τις
καταγγελίες όπως γίνεται στην Αγγλία. Για
υπερβάσεις δημοσιογραφικές, για σημαντι
κές παραλείψεις ή κακοποιήσεις της ειδησεογραφίας που προσβάλουν ανθρώπους. Ν ο
μίζω αυτή θα ήταν μια πρόοδος σημαντική.
Δυστυχώς ούτε νόμους αντιμετωπίζουν να
κάνουν, ούτε να βελτιώσουν την κατάσταση,
εσείς γράψατε να παραιτηθώ διότι...
ΑΝΤΙ: Εμείς το γράψαμε για πλάκα.
Α. Φ: Διότι η κ. Βλάχου η οποία είπε στοιχη
ματίζω αλλά δεν απάντησε αν δέχεται τους
όρους του στοιχήματος που της πρότεινα.
ΑΝΤΙ: Αλλά προφανώς είχατε κάνει

λανθασμένες εκτιμήσεις.
Α. Φ: Έχω εκφράσει τη λύπη μου στον υφυ
πουργό γιατί δεν προχώρησε στη σύνταξη
του νόμου. Α λλά νομίζω ότι πολιτεύονται.
Δεν αντιμετώπισαν ιδεολογικά και δυναμικά
το θέμα.
ΑΝΤΙ: Αυτή η επιτροπή που είχε συνταχθεί

από σας και άλλους...
Α. Φ: Είχε συνέλθει μια φορά, εξετέθησαν α
πόψεις και δεν ξανασυνήλθε ποτέ. Ή τα ν μια
επιτροπή η οποία διασκέδασε τα πράγμα
τα... ξεχάστηκε.
ΑΝΤΙ: Ήθελα την άποψή σας για τις

εφημερίδες. Δηλαδή, κατηγορείτε την
κυβέρνηση ότι τις διατηρεί στη ζωή τεχνητά.
Α. Φ: Μα είπε ότι θα ελέγξει τα κονδύλια από
τα οποία οι εφημερίδες καταφέρουν και βγαί
νουνε. Και δεν το έκανε. Να ελέγξει από που
προέρχονται οι ζημιές των εφημερίδων, πως
καλύπτονται. Πώς θα εξυγιάνει τον Τύπο αν
δεν ξέρει από που προέρχονται τα χρήματα.

Το είπε και δεν κάνει τίποτα.
ΑΝΤΙ: Θα μπορούσε να υπάρξει μια

πολιτική ευθείας χρηματοδότησης που θα
είχε στόχο την επιβίωση των αστικών
εφημερίδων των διαφόρων τάσεων του λαού.
Α. Φ: Δ εν διερευνάται που βρίσκουν οι εφη
μερίδες τα λεφτά. Βέβαια, αν εξαιρέσουμε τις
κομματικές εφημερίδες οι οποίες εξυπηρε
τούν συγκεκριμένες τάσεις και ιδεολογίες.
Α ς έρθουμε στις αστικές εφημερίδες οι ο
ποίες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δ εν έπρε
πε να ξέρουμε από που μαζεύουν τα λεφτά;
Έ χει μπει το ερώτημα τι έχουμε να πούμε για
τις εφημερίδες που περιέρχονται σε επιχειρη
ματίες. Μ 5 αυτό το πράγμα θέλουνε να πούνε
πως οι εφημερίδες θα χάσουν την ελευθερία
τους, και θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα των
επιχειρηματιών. Είναι κωμικό το επιχείρημα.
Και εκτοξεύεται μόνο για εντυπωσιασμό. Επί
τόσα χρόνια δηλαδή ο Τύπος που ήταν υπό
δουλος στην εξουσία ήταν πιο ελεύθερος; Και
τότε πως δημιουργηθήκανε οι εκατοντάδες
προβληματικές επιχειρήσεις με τα δισεκα
τομμύρια δάνεια που άρπαξαν και έφαγαν α
πό τα δημόσια ταμεία, τα χρήματα του ελλη
νικού λαού. Γιατί οι εφημερίδες δεν άσκησαν
έλεγχο, γιατί δεν αποκάλυψ αν, γιατί δεν συγ
κράτησαν την κατάσταση γιατί δεν έφεραν
στο φως τη ρεμούλα και τους χαριστικούς
νόμους. Π όσες φορές η Ελένη Βλάχου μίλησε
για το σκ ά νδα λο των 10 δισ. μιας επιχείρη
σης χάρτου και κάλεσε και τις άλλες εφημε
ρίδες να την ακολουθήσουν αλλά όσες κώφευσαν. Θα έφτανα αυτή τη στιγμή σ ’ ένα
πρόχειρο συμπέρασμα, αλλά νομίζω από
πρώτη όψη λογικό. Καλύτερα να γνωρίζεις α
νοικτά ότι μια εφημερίδα ανήκει σε ένα δεδο
μένο επιχειρηματία και να εκτιμάς σαν ανα
γνώ στης ότι αυτός εξυπηρετεί την υποχρέω
σή του σαν εκδότης ή άλλα συμφέροντά του
παρά ο ίδιος αυτός επιχειρηματίας να εξαγο
ράσει όλες τις εφημερίδες οι οποίες σου πλα
σάρουν στα ύπουλα την «δίκαιη» (δήθεν) εξυ
πηρέτηση των συμφερόντων του, όπως πολ
λές φορές στο παρελθόν είχε γίνει.
ΑΝΤΙ: Μια τελευταία ερώτηση. Πως
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βλέπετε τα πράγματα τώρα στον Τύπο μετά
την περιπέτεια του δεκάρικου, αν μπορείτε
να κάνετε κάποια εκτίμηση.
Α. Φ: Εμάς η πρόθεσή μας είναι να βοηθή
σουμε να πολλαπλασιασθούν οι αναγνώστες.
Α πό τη μέρα που εμφανίστηκε το ΕΘΝΟΣ το
σύνολο του αναγνωστικού κοινού έχει αυξη
θεί 120.000 φύλλα. Αυτό είναι σημαντικό για
τί έχουμε οδηγήσει τον Τύπο πάλι σε ανταγω
νισμό. Καθαρά πράγματα. Γράφεται σήμερα
πολύ περισσότερο η αλήθεια από ότι γραφό
ταν πριν το ΕΘΝΟΣ. Και κάθε φορά που
βγαίνει καινούρια εφημερίδα και ανταγωνίζε
ται τις ά λλες, τότε υπάρχει μια τέτοια δρα
στηριότητα και μια τέτοια κινητικότητα, που
αναμοχλεύει το τέλμα και διευκολύνει περισ
σότερο την ενημέρωση του κοινού. Το αποτέ
λεσμα είναι να ανεβαίνουν στο σύνολό τους
οι κυκλοφορίες. Το θέμα είναι να ανεβαίνει
το αναγνω στικό κοινό. Γιατί όπως έχουμε
και κατ’ επανάληψη εντοπίσει έχουμε το χα
μηλότερο αναγνω στικό κοινό α π ’ όλες τις
χώρες της Ευρώπης. Νομίζω ότι με την έκδο° ή ττΐς νέα ς εφημερίδας ο Τύπος θα βοηθηθεί
μέσα από τον ανταγω νισμό να ανέβει σε ψη
λότερα επίπεδα.
,-,

Μ Κ Ν Ϊ Ι'ΛΙΙΓΙΙI \ ΙΙΚ Μ Ζ ΙΚ ΙΙΣ I t o x ît it t *7/
ΜΑΙΑΣ \. ΙΙΛΙΙΛΛΙΙΜ ΙΠΤΛΚΟΙΙΙΜ \<>ϊ: W : Txiy.r) I h ^ i x r ,;. s-,2 ;
Λ ϋ Ι’ΚΝΣ Φ Κ ΓΛ ΙΜ 'Κ Κ ΊΊΊ c:*;t Γ·.«ό?γο; |lrr,;i IK i roio
Μ Λ ΙΤ Λ ΙΊΤ Λ Κ \ΓΛΙΙ\\Ω Γ: I n . ,loK
ΛΚΟΝΛΙ* KOK\ |;*£T. Mis·.* .i'.a;*avrrI) II K j zx to..

.»«***.*
*

l \ / 7Z 2 t o · « ; cs-/ - i t o : : : v* x x vs : / t ' K z - Σ ο v l i v

ΙΊ Ω ΙΊΊ ΙΣ ΙΙΛΓΛΟΙΚΜ ΛΟ Ι: (h a i r w !
0 ;:».»?*; II to: *2 x; ό xrli:;? zr:
Π ΙΙΊΖ ΙΜ Λ Π Ι Π Φ (>:: Kçr. Λ*vr.xU y w j) /> tfix-i- ττον το:χο
l’OV.NA ΚΛΚΛΛΜΛΝΛΚΙΙ: Is^ totj
ΥΙΊΚΓΚΟ ΙΙΛΛΚΙΊ ι·*:τ. 'Λ ττ,άχχϊ;;
II -Az/.zrr τον τι:.'/frovo;
Μ Ί Ι 1Τ Ο Σ Y ίίΛΛΛΙΙΛΜ ΑΙΙΣ: iVerlt.;
I'llilMΟΣ ΣΊΕΦ ΛΝΛΚΙΙΣ: Λ ;xoc k i ' u r ' x x r z - ///*?»·»·/ /'ocoxavixr;
ΓΚ ΙΟ ΙΤΚ Ι ΣΟΜΙΟ 1;*ΐτ. Karr, '^nrrrly,T:vjt.UjI Εμ^χγμχ * λ a: ο /οόν:ο.·, ' Sum III
ΠΑΥΛΟΣ Κ Ο ΐΗ Λ ΙΙΣ Ο .Mix:
|*()ΖΙ·: Κ Λ ΙΊΟ ΓΛ (;ι ϊ τ . Σ.·»«*τ/,; Κ. Z c s ^ l II IIv.rztxr Tz/vr

KVrvr II v xr.f/j/.τ .
\* * » το γ /ο > . Μ ινιττ,; ΙΙχτ-.χγίΜ ϊγκ«. Ηχνος Μv /i
-11*/ >.oôô:o;
‘
Σ ι t.
lui* » / m i t i i >>C το.
Γ. ΙΙητζίκτ,Ι
Σ; γ - y
, I 11 ‘ Vttr.M Σ χ ιν ί γ -.j *r I...-·,;*>ui Tvi V Γ. I IfvT^V.T,)
II <>irr too U ci zy ts 11 ~'. το·» Γ ιίν ντ , I lasses r,)
/■.»/■**T o v iiy /j lin o - 0·» \ i » Ko/oCol
II s .y .r r τ ο , ό·Λ>·.ο» ( ιτ ο τον Σττ/so T f a x v i i i
l·!' ότ//ο;
Ίι-ιιν ν ιΊ τ ,;.
ΙΙ ά τ ι χ ι ; , E ss ix o ; Μ τΓ / u ;

II f.-.W t

Σχίοι* »tat ζι·»γ£*φικτ, ~.ώ Y Γ. ΙΙίντζίκτ,

Λ Τ

J

Tieh/αιαύιό
πούστοιχίζει6δραχμές
πληρώνειέκαιομμύρια
αύξανατηνπαραγωγικόππα
έκπιπτειαιάπόmv&popia
ασφαλίζεικαίτόπροσωπικό
καιτονέργοδόιη;
Πόσο περισσότερο θά άποδώσουν ο'ι έργάτες καί ύπάλληλοι μιας έπιχείρησης άν, πέ
ρα άπό τό μισθό τους καί τήν ύποχρεωτική
άσφάλιση, ή έπιχείρηση τούς παρέχει:
• καλύτερη θέση στό νοσοκομείο άν άρρωστήσουν
• Ιδιωτική ιατρική καί φαρμακευτική περί
θαλψη
• πρόσθετη κάλυψη εξόδων τοκετού
• άποζημιώσεις πού φτάνουν τούς 28 μισ 
θούς σέ περιπτώσεις άτυχή ματος,άνικανότητας έργασίας ή θανάτου
• πρόσθετη σύνταξη
• πλούσιο έφάπαξ;
Σίγουρα θά άποδώσουν πολύ περισσότερο.
Είναι γνωστό πώς ή άνασφάλεια καί τό άγ
χος ύπονομεύουν τήν παραγωγικότητα ένώ ή σιγουριά τήν βοηθάει.
Ή λύση: μία ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ στήν ΙΝTERAMERICAN.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ!

Ό σ ο κι άν φαίνεται περίεργο τό κόστος
μιας ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ στήν INTERAMERICAN είναι πολύ χαμηλό: άρχίζει άπό 6
δραχμές κατ’ άτομο τήν ήμέρα, γιά νά φθάσει — στίς πλουσιοπάροχες άσφαλίσεις μέχρι 3% τού μισθολογίου τής έπιχείρη
σης. Επίσης — μέ πρόσθετη έπιβάρυνσηδίνεται καί σύνταξη καί έφάπαξ. Καί άλατά
ποσά έκπίπτονται άπό τήν έφορία.
ΑΥΞΗΣΗ... ή ΑΣΦΑΛΙΣΗ;

Τώρα — προσωρινά — οί αύξήσεις μισθών
δέν είναι δυνατές. ’Αλλά κι άν άκόμη ήταν,
σίγουρα τό προσωπικό μιας έπιχείρησης 0ά
προτιμούσε μιά σειρά άπό ούσιαστικές πα
ροχές, άπό μιά μικρή αύξηση.
Ό λόγος είναι άπλός: οΐ παροχές αύτές κα
λύπτουν σημαντικές άνάγκες, ένώ οΐ μι
κρές αύξήσεις δέν άλλάζουν τήν άγοραστική δύναμη... ’’Αλλωστε έξανεμίζονται γρή
γορα άπό τόν πληθωρισμό, ένώ οί παροχές
παραμένουν.

KAI 01 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ !

Μαζί μέ τό προσωπικό τής έπιχείρησης
μπορούν ν’ όσφαλιστούν μέ ειδική συμφω
νία καί οί οικογένειες τών έργαζομένων. Τό
προσωπικό όσφαλίζεται όταν άποτελεΐται
άπό τουλάχιστο 10 άτομα, άπό 14 έως 65
έτών. Έάν τό προσωπικό ύπερθαίνει τά 50
άτομα, τό κόστος μειώνεται.
Ή ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ δέν έχει σκοπό νά
ύποκαταστήσει καί νά καταργήσει τήν κοι
νωνική. Τήν συμπληρώνει καί τήν βελτιώ
νει.
ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ!
Όταν άσφαλίζεται τό προσωπικό μπορεί νά
άσφαλιστεϊ καί ό έργοδότης. Μέ τό χαμη
λότατο κόστος τής όμαδικής. Επίσης μπο
ρεί νά άσφαλίσει καί τήν οίκογένειά του.
Έτσι έχει καί προσωπικό συμφέρον κοντά
Ιστό έπιχειρηματικό.

(Όμως τό έπιχειρηματικό είναι σημαντικό
τερο γιατί, μέ τόν τρόπο αύτό, ό έργοδότης
φτιάχνει μιά έπικερδή οικονομική μονάδα,
πού μπορεί νά βάζει μακροπρόθεσμους
στόχους καί νά στηρίζεται στούς άνθρώπους πού τήν άποτελούν.
Τό ειδικευμένο προσωπικό καί τά στελέχη
— πού έχει τήν άνάγκη τους καί πού τόσο
δυσεύρετα είναι — θά μείνουν πιό πρόθυ

μα κοντά του. Ή άσφάλιση γίνεται άμέσως.
Δέν χρειάζονται διατυπώσεις. Ούτε κάν ια
τρική έξέταση!
ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ INTERAMERICAN;

• Γιατί πρώτ’ άπό όλα ή INTERAMERICAN
είναι πρώτη στίς άσφάλειες ζωής. ’Αφή
νει πίσω της σέ μεγάλη άπόσταση, όλες
τίς άλλες έταιρίες.
• ’Έχει μακρόχρονη πείρα στίς ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.
• Είναι πασίγνωστο ότι άνταποκρίνεται
άμέσως στίς ύποχρεώσεις της. Πληρώνει
γρήγορα,χωρίς γραφειοκρατικές καθυ
στερήσεις, γιά ό,τιδήποτε συμβεί.
Μιά ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ στήν INTERAME
RICAN άπαλλάσσει άπό τό άγχος. Ενισχύει
τήν έπαγγελματική άξιοπρέπεια καί αύξάνει τήν παραγωγικότητα.
Ή σιγουριά είναι μιά μορφή εύτυχίρς.
Όταν ένας άνθρωπος είναι εύτυχής στόν
τόπο βιοπορισμού του, ή εύτυχία αύτή άντανακλά καί στούς γύρω του καί στό ρυθμό
έργασίας.
Γιά περισσότερες πληροφορίες άπευθυνθεΐτε σήμερα στά τηλέφωνα 9422635 9422020.

ομαδικέςασφάλειες

Φ INTERAMERICAN
σάς προσέχει
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H ρώσικη ρουλέτα
των γερμανικών εκλογών

Φόγκελ και Σμίθ

Ό πω ς ξέρουν όλοι οι πολίτες των φιλε
λεύθερων δημοκρατιών, «καλές» εκλογές
γίνονται όταν το αποτέλεσμά τους, σε κοι
νοβουλευτική δύναμη είτε σε πολιτική
γραμμή, είναι περίπου γνωστό εκ των
προτέρων. Οι άλλες είναι «κακές» εκλο
γές. Στην περίπτωση των τελευταίων, οι
διεκδικούντες την εύνοια της κάλπης δεν
συμφωνούν για το λεγόμενο «ουσιώδες».
Κάτι τέτοιο φαίνεται να ισχύει και στην
περίπτωση των μεθαυριανών εκλογών
(Κυριακή, 6 Μαρτίου) στην Ομοσπονδιακή
Γερμανία για την ανάδειξη νέας BUNDE
STAG. Το τι κρύβει η κάλπη είναι πράγματι
άδηλο.
Κανείς από τους σοβαρά ενδιαφερομέ
νους για την πολιτική της Ομοσπονδιακής
Γερμανίας δεν προσπάθησε να κρύψει
την αγωνία του για τις μεθαυριανές εκλο
γές. Γκρομύκο, Μπους και Μιτεράν πέρα
σαν διαδοχικά τις τελευταίες βδομάδες α
πό τη Βόννη. Ακόμη και ο ημέτερος Ανδρέας Παπανδρέου αισθάνθηκε την ανά
γκη να δηλώσει δημόσια την προτίμησή
του για μια νίκη του Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος (SPD).
Είναι, λοιπόν, οι κρισιμότερες «πρόω
ρες» στη μεταπολεμική ευρωπαϊκή ιστο
ρία; Οπωσδήποτε, το αποτέλεσμα αυτών
των εκλογών’πιστεύεται ότι θα επηρεάσει
το συσχετισμό δύναμης Ανατολής-Δύσης.
Μια ενδεχόμενη επάνοδος των Σοσιαλ
δημοκρατών στην κυβέρνηση θα δυσχέραινε την εγκατάσταση των νέων αμερι
κανικών ευρωπυραύλων στερώντας την
Ουάσινγκτον από ένα σοβαρό ατού στις
διαπραγματεύσεις της με τη Μόσχα. Το
SPD, πιεζόμενο από τους ψηφοφόρους
του, αναγκάζεται να δώσει την έμφαση
στην επίτευξη συμφωνίας για τη μη εγκα
τάσταση των πυραύλων και απορρίπτει τη
«μηδενική επιλογή» του Ρήγκαν.
Έτσι, στα παζάρια της Γενεύης, το αμε
ρικανικό χαρτί των Πέρσινγκ και Κρουζ
δεν έχει αρκετή αξία ώστε να αντισταθμί
σει τους ήδη εγκατεστημένους 350 περί
που SS-20. Δεν είναι εύκολο να στριμώξεις
τους Ρώσους να αποσύρουν τους SS-20
αντιτάσσοντάς τους την διόλου βέβαιη ε
γκατάσταση των αμερικανικών ευρωπυ
ραύλων η οποία, υπό τις «ομαλότερες»
προϋποθέσεις, θα άρχιζε στο τέλος του
30

’83. Τίποτε δεν πείθει ότι οι Πέρσιγκ και
Κρουζ θα μπορέσουν πράγματι να εγκα
τασταθούν. Έτσι, η Μόσχα, και δικαιολο
γημένα, δεν παίρνει στα σοβαρά την υπο
θετική ύπαρξή τους. Ό σο δεν υπάρχουν,
δεν έχει κανένα λόγο να τους θεωρήσει υ
παρκτούς παραχωρώντας τσάμπα το ση
μερινό της πλεονέκτημα.
Ο Ρήγκαν, λοιπόν, σε μια προσπάθεια
να αυξήσει το διαπραγματευτικό βάρος
των πυραύλων του, κατέφυγε αδέξια στη
θέση της «μηδενικής επιλογής», κλείνο
ντας ουσιαστικά το δρόμο προς την επί
τευξη συμφωνίας με το σημερινό συσχετι
σμό. Θέτοντας όρους εκ προοιμίου απα
ράδεκτους για την άλλη πλευρά («δεν εί
ναι σοβαρά πράγματα αυτά», σχολίασε ο
Γκρομύκο στη Βόννη), προσπάθησε να εμ
φανιστεί αποφασισμένος να μη διαπραγ
ματευτεί προτού εγκαταστήσει τους νέ
ους ευρωπυραύλους του. Σ’ αυτήν ακρι
βώς την προσπάθεια, η συνδρομή της δυτικογερμανικής κυβέρνησης είναι οπωσ
δήποτε απαραίτητη. Εξού και η εξαιρετική
σημασία των μεθαυριανών εκλογών.
Ό ταν τις τελευταίες μέρες του ’82, ο
καγκελλάριος Χέλμουτ Κολ έχασε σκόπι
μα την ψηφοφορία εμπιστοσύνης που ο ί
διος είχε προκαλέσει στην BUNTESTAG; τα
ινστιτούτα δημοσκόπησης τα έλεγαν αλ
λιώς. Σύμφωνα με τα τότε δεδομένα, ο συ
νασπισμός Χ ριστιανοδημοκρατών και
Στράους θα εξασφάλιζε άνετα μια σταθε
ρή πλειοψηφία και δεν θα χρειαζόταν πια
την «ακριβή» κοινοβουλευτική υποστήρι
ξη του αποδεκατισμένου άλλωστε Φιλε
λεύθερου Κόμματος του Χανς Ντήτριχ
Γκένσερ. Η βεβαιότητα για μια άνετη νίκη
των Χριστιανοδημοκρατών ήταν τόση ώ
στε ο Κολ όχι μόνο προκάλεσε χωρίς δι
σταγμό τις πρόωρες εκλογές αλλά και υποσχέθηκε στο Γκένσερ να του εξασφαλί
σει το κρίσιμο 5%, πριμοδοτώντας τον σε
τοπικό επίπεδο.
Έτσι, και ο χριστιανοδημοκρατικός συ
νασπισμός θα είχε αυτοδύναμη πλειοψη
φία και οι Φιλελεύθεροι θα βρίσκονταν
πάλι στην BUNDESTAG και στην κυβέρνη
ση, αιχμάλωτοι μεν του Κολ, απαραίτητοι
δε ως αντίβαρο στην αρχηγική και κάπου
ανεξέλεγκτη πολιτική του Στράους. Σύμ
φωνα μάλιστα με κάποιες ενδείξεις, ο
Γκένσερ είχε πετύχει γραπτή δέσμευση
(σε μυστική συμφωνία) του Κολ για πριμο
δότηση πριν ακόμη αποχωρήσει απ’ τη σο
σιαλδημοκρατική κυβέρνηση και ως όρο
για την αποχώρησή του.
Στην αποχώρηση εκείνη και τη συνεπούμενη κατάρρευση της κυβέρνησης
Σμιτ δεν ήταν ασφαλώς αμέτοχος ο «συμ
μαχικός παράγων». Το ότι η σοσιαλδημο
κρατική κυβέρνηση του Σμιτ, παρά τις
προθέσεις του ίδιου και των στενών συ
νεργατών του, είχε πάψει να είναι η κα
τάλληλη για την Ουάσινγκτον, ήταν φανε
ρό από πολύ νωρίτερα. Για τον απλούστατο λόγο ότι το σοσιαλδημοκρατικό κατε
στημένο της Ομοσπονδιακής Γερμανίας
αντλεί από μια εκλογική πελατεία σαφώς
αντίθετη στην εγκατάσταση των νέων ευρωπυραύλων. Έτσι, λοιπόν, μεθοδεύτηκε

η αλλαγή στρατοπέδου των Φιλελευθέ
ρων με αντάλλαγμα την κοινοβουλευτική
τους επιβίωση και την παραμονή του
Γκένσερ επ’ αόριστο στο υπουργείο των
εξωτερικών.
Με άριστους, συνεπώς, οιωνούς τελείω
σε το ’82 για την Ουάσινγκτον και τους
προσκείμενους. Εκτός δε των άλλων, ο
Κολ φαινόταν διατεθειμένος να μαντρώ
σει τους Γερμανούς στη μονεταριστική
στρούγκα. Η Θάτσερ δική μας, ο Μιτεράν
βασιλικότερος του βασιλέως, και τους άλ
λους ποιος τους... λογαριάζει.
Οι υπολογισμοί που οδήγησαν στις μεθαυριανές πρόωρες εκλογές στην Ομο
σπονδιακή Γερμανία στηρίχτηκαν κυρίως
σ’ ένα δεδόμένο: τη σταθερότητα του ε
κλογικού σώματος σ’ αυτή τη χώρα. Αλλά,
όπως φάνηκε μέσα στους δύο πρώτους
μήνες του ’83, η σταθερότητα αυτή (δηλ. η
ασφαλής προβλεψιμότητα των μετατοπί
σεων για μεγάλες χρονικές περιόδους) έ
χει πάψει να είναι δεδομένη, και τούτο ο
πωσδήποτε αποτελεί σημάδι κρίσης. Οι
δυο πρώτοι μήνες του ’83 ήσαν μεστοί σε
εξελίξεις για την Ομοσπονδιακή Γερμα
νία.
Από τη θέση της αριστερής αντιπολί
τευσης πια, το SPD, με υποψήφιο τον Χανς
Γιόχεν Φόγκελ αυτή τη φορά, μπήκε στην
προεκλογική μάχη μετακινούμενο όλο και
περισσότερο προς τις θέσεις των ειρηνι
στών. Παράλληλα η νέα κυβέρνηση του
Κολ βρέθηκε εκ των πραγμάτων στην α
νάγκη να δώσει δείγμα γραφής ευθύς ε
ξαρχής. Τα οικονομικά της μέτρα κατέβα
σαν εκατοντάδες χιλιάδες δυτικογερμανούς εργάτες σε απεργία. Εξάλλου, η α
προκάλυπτη ευθυγράμμισή της προς τη
«μηδενική επιλογή» του Ρήγκαν φαίνεται
ότι τρόμαξε ένα μέρος των αμφιταλαντευόμενων ψηφοφόρων.
Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλο
γών στο Αμβούργο που, στο μεταξύ, με
σολάβησαν, αποκάλυψαν τη σαθρότητα
των υπολογισμών που είχαν οδηγήσει
στις πρόωρες εκλογές. Εκεί, η κάλπη έδω
σε 51,3% στο SPD, 38,6% τους Χριστιανο
δημοκράτες, 6,8% στους Πράσινους και
2,6% στους Φιλελεύθερους. Η ανταπόκρι
ση της νέας ηγεσίας του SPD προς τιςεξαπλούμενες αντιπυρηνικές διαθέσεις της
κοινής γνώμης ήταν ικανή να επαναπατρίσει σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων επιτρέ
ποντας έτσι στο Κόμμα να διεκδικεί ξανά
με σοβαρότητα την καγκελλαρία και στε
ρώντας απ’ το Χριστιανοδημοκρατικό Συ
νασπισμό τη βεβαιότητα της επικράτη
σης. Με μιας, ο προεκλογικός χάρτης της
χώρας άλλαξε: ναι μεν οι Χριστιανοδημο
κράτες προηγούνται σε εθνική κλίμακα
αλλά όχι*με αυτοδύναμη πλειοψηφία. Και
το πιο «επικίνδυνο»: οι νέες δημοσκοπή
σεις έδειχναν τους Φιλελεύθερους σταθε
ρά κάτω και τους Πράσινους σταθερά πά
νω από το μαγικό 5% που εξασφαλίζει
την εκπροσώπηση στην BUNDESTAG.
Το φάσμα μιας νέας Ομοσπονδιακής
Βουλής χωρίς μονοκομματική πλειοψηφία
και με τους Πράσινους να κρατάνε τα
ιά της καγκελλαρίας είχε πάρει πια

μορφή πολύ συγκεκριμένη. Γιατί όσο νε
ρό κι αν έβαζαν οι Πράσινοι μετεκλογικά
στο κρασί τους, οι όροι τους προκειμένόυ
να στηρίξουν ενδεχομένω ς μια αμιγή σο
σιαλδημοκρατική κυβέρνηση όχι μόνο θα
εμπόδιζαν την εγκατάσταση των ευρωπυ
ραύλων αλλά και θα ματαίωναν την εφαρ
μογή του προγράμματος λιτότητας που α
παιτεί το γερμανικό κεφάλαιο.
Από την άλλη πάλι, η πιθανότητα σχη
ματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας
από το SPD και τους Χριστιανοδημοκράτες
του Κολ, προκειμένου να μην «κρεμαστεί»
η χώρα από τους Πράσινους, φαίνεται πο
λύ μικρή.
Άβυσσος χωρίζει τους δυο μεγάλους
σχηματισμούς, κι αυτή διευρύνεται με την
διολίσθηση του SPD προς θέσεις ειρηνιστικές. Υπό τις σημερινές συνθήκες, ένα
εγχείρημα εθνικής ενότητας θα ήταν για
το SPD πράξη κομματικής αυτοκτονίας.

Μέσα σ’ ένα πλαίσιο, λοιπόν, εκδηλώ
θηκε η τελευταία «επίθεση ειρήνης» του
Κρεμλίνου. Ο Φόγκελ τρέχει στην Μόσχα
απ’ όπου γυρίζει κομιστής ελπίδων και σο
βαρών διαβεβαιώσεων. Ο Αντρόπωφ κά
νει την πρώτη αξιόλογη προσφορά: η Μό-

σχα δέχεται να διαλύσει πολλές δεκάδες
SS-20 και να κρατήσει στο ευρωπαϊκό θέα
τρο μόνο 162 (όσους δηλαδή πυραύλους
διαθέτουν οι Αγγλογάλλοι), με αντάλλαγ
μα τη μη εγκατάσταση των Πέρσινγκ και
Κρουζ. Ο αιώνιος Γκρομύκο σπεύδει στη
Βόννη να κάνει λιανά την τελευταία σοβιε
τική προσφορά. Οι σφυγμομετρήσεις της
κοινής γνώμης δείχνουν το SPD να κερδί
ζει εκατοστά παίζοντας το χαρτί της «ει
ρήνης». Ο Μιτεράν βγάζει λόγο στην BU
NTESTAG τονίζοντας την ανάγκη σύνδε
σης της ευρωπαϊκής με την αμερικανική ά
μυνα. Φτάνει στη Γερμανία ο Μπους για
να πει ότι η «μηδενική επιλογή» δεν απο
τελεί την τελευταία λέξη της Ουάσινγκτον. Ο Φόγκελ απαντάει ότι αν εκλεγεί
καγκελλάριος δεν θα επιτρέψει «αυτομά
τως» την εγκατάσταση των αμερικανικών
ευρωπυραύλων. Ο Στράους, στο άλλο ά
κρο, τάσσεται ενάντια στη «μηδενική επι
λογή» χαρακτηρίζοντάς την μη ρεαλιστι
κή.
Και κανείς δεν ξέρει αν στις 6 Μαρτίου
το βράδι, το μπαλάκι θα σταθεί στο κόκκι
νο ή στο μαύρο. Η ρουλέτα πάντως είναι...
ρώσικη.

Η Παιδαγωγική
σήμερα

Νταίηβιτ Βισκότ

Όταν είσαι
αγόρι
όταν είσαι
κορίτσι

... Κρύπτεσθαι φιλεί
Όποτε δολοφονείται κάποιος Παλαι
στίνιος επίσημος στην Ευρώπη, βγαίνει το
ισραηλινό υπουργείο των εξωτερικών και
λέει ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογα
ριασμών ανάμεσα σε διάφορες τρομοκρα
τικές συμμορίες. Ό ποτε γίνεται πραξικό
πημα στη Λατινική Αμερική, βγαίνει το
Σταίητ Ντηπάρτμεντ και λέει πως δεν ανα
κατεύεται στα εσωτερικά άλλων χωρών.
' Είναι γιατί υπάρχει η έξωθεν κακή μαρτυ
ρία η οποία θεωρείται πια δεδομένη για
τις μυστικές υπηρεσίες όλων σχεδόν των
χωρών, και ιδιαίτερα εκείνων που βρί, σκονται στην πρώτη γραμμή της αναμέ
τρησης Ανατολής-Δύσης.
Αυτό ισχύει φυσικά και για τις μυστικές
υπηρεσίες των χωρών του Ανατολικού Συ,; νασπισμού. Έχουν προ πολλού χάσει την
έξωθεν καλή μαρτυρία, αν ποτέ την είχαν.
Ύστερα, υπάρχει το ερώτημα: «ποιον
ωφελεί;» ο τάδε φόνος. Ερώτημα τόσο
προσφιλές στις πολιτικές αναλύσεις των
Ανατολικών. Πράγματι, αν ρωτήσει κανείς
ποιον θα ωφελούσε, κατά κύριο λόγο, η
, δολοφονία του Βοϊτύλα σε μια εποχή όj ;i που το πολωνικό ήταν στο φόρτε του, η
λογική απάντηση είναι προφανής.
Από κει όμως μέχρι του σημείου να είναι αποδεδειγμένο με ακλόνητα στοιχεία
; ότι το χέρι του Αγκτσά όπλισαν και κίνη
σαν οι βουλγαρικές μυστικές υπηρεσίες,
υπάρχει απόσταση τεράστια. Απόσταση ι:£Ρ κανή να δημιουργήσει τη διαφορά ανάμε'% σα σε αλήθεια και ψέμα, σε πραγματικότητα και σε πλαστογράφησή της.
Όταν, λοιπόν, βγήκαν τις προάλλες οι
ιΚ ιταλικές εφημερίδες και κυρίως ο χριστια. νοδημοκράτης υπουργός των εσωτερικών
5^'" κ. Ρονιόνι και είπαν ότι το βουλγαρικό πα0*: ράρτημα της KGB οργάνωσε την απόπειρ ρα στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, περίvc' μενε κανείς ότι μια τόσο σοβαρή καταγγεI------- Β Γ Π Π Ι Ι ·

λία θα την ακολουθούσε η δημοσίευση
των στοιχείων που τη στηρίζουν. Γιατί, βέ
βαια, αν η λογική δεν προσβάλεται με την
εκδοχή ότι οι βουλγαρικές μυστικές υπη
ρεσίες προσπάθησαν να δολοφονήσουν
τον Ποντίφηκα, άλλο τόσο, ίσως και πε
ρισσότερο, πρόθυμη είναι να δεχτεί ότι η
«υπόθεση Αντόνωφ» είναι πλεκτάνη της
CIA που χρησιμοποιείται ως όπλο στον
προπαγανδιστικό πόλεμο Ανατολής - Δύ
σης. Δόξα τω Θεώ, υπέρ και των δύο εκδο
χών υπάρχουν κάμποσες ενδείξεις. Αλλά
τίποτε παραπάνω από ενδείξεις. Εξού και
οι Ιταλοί κομμουνιστές, τηρώντας το χρυ
σό κανόνα της «πισινής», απέφυγαν να πά
ρουν θέση στο ζήτημα και απαίτησαν να
ριχτεί «άπλετο φως στην υπόθεση».
Για όσον καιρό, λοιπόν, οι ιταλικές αρ
χές δεν θα έχουν αποδείξει με επαρκή
στοιχεία την ενοχή του Αντόνωφ ή εν πάση περιπτώσει την υποτιθέμενη συμμετο
χή του «Βούλγαρου συνδέσμου», θα βρί
σκονται στο σκαμνί για παραπλάνηση της
κοινής γνώμης. Κι εδώ που τα λέμε, το ιταλοκαθολικό κατεστημένο, συμπεριλαμβανομένης και της Αγίας Έδρας, δεν μας έ
χει συνηθίσει σε πολύ καθαρές δουλειές.
Απ’ αυτήν την άποψη, οι βουλγαρικές
αρχές δικαιούνται κι έχουν λόγο να απαι
τούν την αποφυλάκιση του Αντόνωφ και
να καταγγέλλουν την όλη υπόθεση ως
βρώμικο παιχνίδι των δυτικών μυστικών υ
πηρεσιών. Εκείνο που δεν δικαιούνται, ό
μως, είναι να περιφρονούν τη νοημοάύνη
του κόσμου λέγοντας ότι δεν αντιλήφθηκαν τη διαμονή του Αγκτσά στη Σόφια ε
πειδή ο τελευταίος κυκλοφορούσε με... ιν
δικό διαβατήριο με κοινό όνομα.
Είπαμε: οι Ιταλοί έχουν υποχρέωση να
αποδείξουν τις κατηγορίες τους, γιατί αλ
λιώτικα ψεύδονται. Αλλά όχι και μονό
ζυγά δικά μας.

Κορίν και Έρικ
Τζόνσον

Η αγάπη
το σεξ
και η
ανάπτυξη

Βούντολφ Ντράικωρς

Η δημοκρατία
στο σπίτι

Εκδόσεις Γλάρος
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Γυνακείες
κινητοποιήσεις
στην Ελλάδα
της Αίμης Μττακούρου
Α π ό το 1974 μέχρι σήμερα έχουν υ
πάρξει μερικά οργανωτικά σχήματα
και κινητοποιήσεις στο χώ ρο του λ ε
γάμενου «γυναικείου κινήματος», στην
Ε λλάδα. Το αν οι κινητοποιήσεις και
τα σχήματα αυτά συναρτούν κίνημα εί
ναι μια ερώ τηση που ήδη συζητιέται,
και προφανώς θα συζητιέται, ακόμα.
Πρόθεση του σύντομου αυτού χρονι
κού δεν είναι η απάντηση σε τέτοιου
τύπου ερωτήματα, αλλά η κ α τ' αρχήν
παράθεση μερικώ ν στοιχείων που θα
δείξουν σχηματικά την πορεία από το
■74 μέχρι σήμερα.
Η δουλειά της καταγραφής της ιστο
ρίας αυτών των κινητοποιήσεων δεν έ
χει μέχρι σήμερα γίνει συστηματικά. Η
ανάγκη αυτής της καταγραφής αρχίζει
να γίνεται πια σαφής, τουλάχιστον στο
χώ ρο των αυτόνομων γυναικείων ομά
δων. Π ρος το παρόν όμως, τα στοιχεία
μου τα αντλώ από επί μέρους δημο
σιεύσεις, συζητήσεις, και προσω πικές
αναμνήσεις.
Οριακό σημείο για την «προς τα έ
ξω» παρουσίαση των κινητοποιήσεων
αυτών είναι η 7 του Μάρτη 1980, που έ
γινε η πρώτη συγκέντρω ση γυναικών
στο χώ ρο των προπυλαίω ν: Την συγ
κέντρω ση είχε οργανώσει η «επιτροπή
αγώνα για το Οικογενειακό», στην ο

ποία συμμετείχαν γυναίκες από αυτό
νομες ομάδες και από την Κίνηση Δ η 
μοκρατικώ ν Γυναικών.
Ή δη όμως από το τέλος του ’74, αρχές ’75,
έχουν αρχίσει να δημιουργούνται τα πρώτα
σχήματα γυναικείων ομάδω ν και οργανώ σε
ων: α π ’ την μια έχουμε την «Κίνηση για την
Απελευθέρωση», που εκφράζει τον χώρο των
αυτόνομων γυναικών, κι α π ’ την άλλη την
«Κίνηση Δημοκρατικώ ν Γυναικών», που
«πρόσκειται» στο ΚΚΕ εσ. Η «Κίνηση για
την απελευθέρωση» εκδίδει εφημερίδα, κινη
τοποιείται ενάντια στην στράτευση, οργανώ
νει συζητήσεις για την αντισύλληψη, και δια
λύεται γύρω στο καλοκαίρι του ’79. Η «Κίνη
ση Δημοκρατικώ ν Γυναικών», μετά από κά
ποιες αποχω ρήσεις, μελών, που οδηγούν
στην δημιουργία της ΕΓΕ, ακολουθεί την λο
γική της «οργάνω σης», με ιεραρχικές δομές,
και παράλληλα κινητοποιείται παρουσιάζο
ντας, το 1979, ένα νομοσχέδιο για την μητρό
τητα, και συμμετέχοντας, αργότερα στο ΣΕΓΕΣ, που είχε σκοπό την αντίθεση στη στρά
τευση των γυναικών.
Ή δη, με τα δυο αυτά σχήματα, ο χώ ρος έ
χει αρχίσει να αποκτά κάποια χαρακτηριστι
κά που υπάρχουν μέχρι σήμερα: α π ’ τη μια,
δηλαδή, υπάρχουν οι αυτόνομες ομάδες γυ

ναικών που συνήθως κινούνται χωρίς πολύ
σφιχτή οργάνω ση, με μικρό αριθμό γυναι
κών, χωρίς ιεραρχικές δομές, και που διαλύ
ονται σε μικρά χρονικά διαστήματα και με
τασχηματίζονται σε άλλες, κι απ’ την άλλη
οι γυναικείες οργανώ σεις που είναι δομημέ
νες πολύ πιο κοντά στη λογική του «κόμμα
τος», έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
—όσ ες ξεκίνησαν υπάρχουν μέχρι σήμερα-,
πολύ μεγαλύτερο αριθμό μελών, και όλες,
λίγο-πολύ, κάποια σχέση με το αντίστοιχο
πολιτικό κόμμα, αν και όλες, βέβαια, διεκδικούν την αυτονομία τους, ακόμα κι αν δέ
χονται την ύπαρξη συγγενικής σχέσης.
Έ τσι, το 1976 δημιουργείται η ΟΓΕ, που
πρόσκειται στο ΚΚΕ και η ΕΓΕ, που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ. Οι θέσεις τους, όπως
και η επιλογή των στόχω ν κινητοποίησης, αναφέρονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και
στην καταγωγή τους. Έ τσι, η μεν ΟΓΕ «πι
στεύει ότι η κατάκτηση της ισοτιμίας των γυ
ναικών δεν αφορά μόνο τις γυναίκες ούτε 8α
επιτευχθεί μ ό ν ο με τον αγώνα των γυναι
κών, αλλά είναι αποτέλεσμα κοινών αγώνων
όλου του λαού για κοινωνική απελευθέρωοη,
δημοκρατία, εθνική ανεξαρτησία». Έτσι, α
νάμεσα στους στόχους της είναι και η «ειρή
νη και αποπυρηνικοποίηση των Βαλκανίων»,

...τιίν πρωταπριλιά ... τιίν πρωταπριλιά...

Η ΕΓΕ «πιστεύει ότι δεν υπάρχει γυναικεία
απελευθέρωση χωρίς κοινωνική απελευθέρω
ση ο αγώνας για την γυναικεία απελευθέρω
ση βρίσκει την δικαίωσή του μέσα στον σο
σιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας
μας».
Μέσα στο διάστημα από το 1975 μέχρι σή
μερα, τα βασικά θέματα που αποτέλεσαν
στόχους κινητοποιήσεων, ήταν:
• Η αντίθεση στη στράτευση των γυναικών
(Το ΣΕΓΕΣ, μια επιτροπή από αντιπροσώ 
πους οργανώσεων, ξεκίνησε το καλοκαίρι
του ’76,) και αργότερα μετασχηματίστηκε
στο «συντονιστικό γυναικείων οργανώ σεω ν
και σωματείων για την αλλαγή του οικογε
νειακού».
• Η αλλαγή του Οικογενειακού Δίκαιου.
(Η «Επιτροπή αγώνα για την αλλαγή του Οι
κογενειακού Δίκαιου», δημιουργήθηκε από
την σύμπραξη αυϊίονομων ομάδω ν και Κίνη
σης Δημοκρατικών Γυναικών, και δούλεψε
παράλληλα με το «Συντονιστικό Γυναικείων
οργανώσεων», για την αλλαγή του Οικογε
νειακού. Προϊόν αυτής της δουλειάς ήταν και
η συγκέντρωση στα Π ροπύλαια, στις 7 Μ αρ
τίου 1980, στην οποία συμμετείχαν 2.500 γυ
ναίκες.
Μετά την συγκέντρωση αυτή, οι αυτόνο
μες ομάδες που ήδη υπήρχαν, στον Π ανεπι
στημιακό χώρο, σε περιοχές της Αθήνας, σε
χώρους δουλειάς, κ .α ., μαζί με την «Κίνηση
Δημοκρατικών Γυναικών» ξεκίνησαν το
«Συντονιστικό Γυναικείων Ομάδων», (που
r δεν πρέπει να συγχέεται με το «Συντονιστικό
Γυναικείων Οργανώσεων για την αλλαγή του
('Οικογενειακού»). Το δεύτερο αυτό συντονι
στικό είχε σαν άξονα, από την αρχή, την αυ
τονομία του γυναικείου ζητήματος, και σ κ ο
πό τον συντονισμό των αυτόνομω ν ομάδω ν
• που λειτουργούσαν εκείνη τη στιγμή.
Το συντονιστικό διαλύθηκε τον Σεπτέμβρη
, του ’80, μετά από μια δουλειά προετοιμασίας
,,μιας διήμερης συνάντησης γυναικών, κύρια
.λόγω διαφωνιών που περιστρέφονταν γύρω
..από το πρόβλημα της αυτονομίας. Το διήμε*..30 τελικά πραγματοποιήθηκε από μερικές α■τό τις γυναίκες και ομάδες που συμμετείχαν

στο συντονιστικό.
Μετά τη διάλυση του συντονιστικού δημιουργήθηκε το «σπίτι των γυναικών», χώ
ρος συνάντησης και δουλειάς των αυτόνο
μων ομάδων.
Τρίτο θέμα που αποτέλεσε στόχο κινητο
ποιήσεων, είναι η αντίθεση ενάντια στην βία
και στους βιασμούς. Ό λ ε ς οι μέχρι σήμερα
κινητοποιήσεις πάνω σ ’ αυτό το θέμα ξεκίνη
σαν από το χώρο των αυτόνομων γυναικών.
Έ τσι, στις 25 Ιουνίου του 1981 γίνεται η πρώ
τη πορεία «ενάντια στη βία και τους βια
σμούς». Η κινητοποίηση ξεκινάει από την ο
μώνυμη αυτόνομη ομάδα, που λειτουργεί από
το καλοκαίρι του ’80, και είχε δημιουργηθεί
μέσα στα πλαίσια του συντονιστικού. Τον
Δεκέμβρη του ’81 γίνεται μια δεύτερη πορεία,
μετά τον βιασμό στου Φιλοπάππου, και τον
Δεκέμβρη του ’82 μια τρίτη, μετά από ολοή
μερη ανοιχτή συζήτηση πάνω στο ίδιο θέμα.
Σήμερα ξεκινάει και από την μεριά των ορ
γανώ σεω ν κάποια κινητοποίηση πάνω στο ί
διο θέμα. Η ΕΓΕ δημοσιοποίησε ήδη, μέσω
του Τύπου, τις θέσεις της.
Π αράλληλα με τα δύο κεντρικά θέματα
—Ο ικογενειακό και αργότερα Βία και Βια
σμοί— έχει γίνει κάποια δουλειά μέσα από
προκηρύξεις, συζητήσεις, αφίσες, κτλ., πά
νω σε άλλα θέματα, όπως η έκτρωση, η αντι
σύλληψη, η μητρότητα, η γυναίκα και η ερ
γασία. Σ’ ένα τόσο σύντομο όμως χρονικό
σαν αυτό εδώ, δεν μπορεί κανείς να αναφερ
θεί αναλυτικά ούτε σ ’ αυτές, ούτε στα άλλα
οργανωτικά σχήματα - σφματεία, μικρότε
ρες οργανώ σεις, κτλ., που λειτούργησαν και
λειτουργούν σήμερα.
Ή δη έχουν περάσει οκτώ χρόνια από το
ξεκίνημα της «Κίνησης για την Απελευθέρω
ση» και της «Κίνησης Δημοκρατικών Γυναι
κών». Στοιχεία συγκεντρωμένα γι’ αυτήν την
περίοδο, και συστηματική δουλειά παρου
σίασής του, α π ’ όσο ξέρω, δεν έχει γίνει. Εί
ναι απαραίτητο να γίνει αυτή η δουλειά, και
μάλιστα σύντομα, για να μπορέσουμε να έ
χουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της πορείας
μέχρι σήμερα, και του τι κάνουμε από δω και
πέρα.

ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Οι νεωτερικοί
ποιητές
του μεσοπολέμου
από τη σειρά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

Γραβιάς 10 - 12 τηλ. 36.05.52C

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ «Π Ο Λ Υ Τ Υ Π Ο »
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ

Σ υ ν η γ ο ρ ία τ η ς Π α ρ α λ ο γ ο τ ε χ ν ία ς
Τέσσερις μονογραφίες και ένα δοκίμιο πάνω στα αστυνομικά και κατασκοπικά μυθι
στορήματα, την «επιστημονική φαντασία» και τα κόμικς.
Οι ιστορικές καταβολές, οι λογοτεχνικές συγγένειες και η ψυχολογική λειτουργία της
ανάγνωσης της παραλογοτεχνίας.
Μια μελέτη που διαβάζεται με τόσο ενδιαφέρον όσο καί ένα αστυνομικό μυθιστόρημα'
επιπλέον δίνει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία για την κατανόηση ενός είδους με
πολλούς φίλους.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
Δεινοκράτους 131 ·
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ΚΡΟΣΤΣΕΝΚΟ: Έ να κολχόζ- στρατόπεδο
Η νομοθετική ρύθμιση —και, βέβαια, στο βαθμό που θα ολο
κληρωθεί— όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με τον ε
λεύθερο επαναπατρισμό, την αποκατάσταση και την ενσωμάτω
ση των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου, θα κλείσει μια σελί
δα από την πολυτάραχη νεότερη ιστορία του τόπου μας.
Όμως, η αναγκαστική εξορία και η παραμονή δεκάδων χιλιά
δων Ελλήνων μαχητών του ΔΣΕ στις σοσιαλιστικές χώ ρες για πε
ρισσότερο από τρεις δεκαετίες αποτελεί μια εμπειρία ζωής που
παραμένει γενικά άγνωστη. Δεν είναι μόνον η προσπάθεια για
τη διατήρηση της συνοχής και η συμβολή στην ανοικοδόμηση
των καταστραμμένων από τον Β' παγκόσμιο πόλεμο σοσιαλιστι
κών χωρών’ είναι μαζί μια σειρά από περιπέτειες που συναρτώνται με τις ανωμαλίες στην εσωκομματική ζωή. Για το τελευταίο
κεφάλαιο ελάχιστα έχουν ειπωθεί και γραφτεί —στο όνομα ενός
κακά εννοούμενου «κομματικού πατριωτισμού».
«—Μη, προς Θεού, όχι τ’ άπλυτα μας στη φόρα...
Το χωριό Κροστσένκο βρίσκεται στο
βορειοανατολικό σημείο της Πολωνίας,
εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη
Βαρσοβία κι από κάθε άλλο αξιόλογο α
στικό κέντρο, κάπου εκεί χαμένο μετα
ξύ Πολωνίας και Σοβιετικής Ένωσης.
Μετά τη φοβερή καταστροφή της χώρας
από τους χιτλερικούς καταχτητές, πυ
κνά αδιάβατα δάση και ατέλειωτες πε
δινές εκτάσεις, περίμεναν γερά δουλευτάρικα χέρια κι άφθονο μόχθο και ιδρώ
τα για ν’ ανοίξουν τον κόρφο και να δώ
σουν τα ελέη τους. Λιγοστά, πολύ λιγο
στά τα ελέη της γης τότε —στα πρώτα
μεταπελευθερωτικά χρόνια της οικονο
μικής ανασυγκρότησης. Δίχως τρακ
τέρ— με υνί το όργωμα. Χωρίς άρδευση
και λιγοστό το λίπασμα. Χωρίς κομπάιν, με το δρεπάνι ο θέρος. Χωρίς
φροντίδα και ζωοτροφές —αποδεκατισμένα και μ’ ελάχιστες αποδόσεις τα
κοπάδια...
Σ’ αυτή το παγερό και άγονο άκρο της
πολωνικής γης —στο Κροστσένκο— ι
δρύθηκε για τους εκπατρισμένους Έ λ 
ληνες αγωνιστές το μίζερο και συνεχώς
πάμπτωχο εκείνο κολχόζ, που, λες για
ειρωνεία, του δώσανε το όνομα... «Νέα
Ζωή».

Ο φόβος για τις προεκτάσεις και τις συνέπειες που μπορού
σε να έχει οποιαδήποτε αποκάλυψη για τις αρνητικές πλευρές
της λειτουργία ς του ΚΚΕ, είχ ε σαν αποτέλεσμα να αποσιωπηθεί για πολλές δεκαετίες ο διω γμός και ο κατατρεγμός χιλιά
δων συντρόφων τόσο στο Βουνό, όσο και αργότερα που βρέθη
καν πολιτικοί π ρόσφ υγες στις λαϊκές δημοκρατίες. Ακόμα, ο
φόβος των αποκαλύψεων έκανε τους ανθρώπους που βρίσκο
νταν στα ανώτατα κλιμάκια του ΚΚΕ, να συμμαχήσουν και να
διαμορφώσουν ένα άθλιο κομπρομί στη συγκάλυψη των ευθυ
νών».
Αυτά σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου του «Γιατί με σκο
τώνεις σύντροφε;», ο παλαίμαχος αγωνιστής και δημοσιογράφος
Θωμάς Δρίζος Ένα απόσπασμα από το βιβλίο αυτό που κυκλο
φορεί σε λίγες μέρες από τιή εκδόσεις «Γλάρος» και αναφέρεται
σε ένα κολχόζ Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Πολωνία, δη
μοσιεύουμε στη συνέχεια:

Πείνα και ξυπολησιά μάστιζε τα μέλη
του.
Και μόνο το πολικό, σχεδόν, κλίμα
του το καθιστούσε ακατάλληλο τόπο
διαμονής για Έλληνες.
Αλλά, αν αυτά και άλλα μειονεκτή
ματα του Κροστσένκο δεν συνιστούσαν
τους όρους για μια υποφερτή, έστω, δια
βίωση, για τα σχέδια του Ζαχαριάδη α
ποτελούσαν στοιχεία που το καθιστού
σαν ιδεώδη τόπο για στρατόπεδο συγ
κέντρωσης.
Και σαν τέτοιο έσπευσε να το αξιοποιήσει —για περιορισμένη, τοπική μόνο
χρήση...
Το κολχόζ-στρατόπεδο είχε ένα μονα
δικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, που
δεν υπήρχε σε κανένα άλλο προσφυγικό
οικισμό:
η ηγεσία Ζαχαριάδη το εξόπλισε με
δική της ασφάλεια, με ειδικό επαγγελ
ματικό στέλεχος. Τα μέλη της ασφά
λειας στεγάζονταν σε χωριστό κτίριο,
που στο υπόγειό του λειτουργούσε
κρατητήριο.
Η ασφάλεια αυτή διατηρούσε τακτική
και στενή σύνδεση με την πολωνική α
σφάλεια και οι διωγμοί ήταν συντονι
σμένοι.

I

Αν, για να γλιτώσει από τις αφόρη
τες συνθήκες ζωής, το έσκαγε κάποιος
από το Κ ροστσένκο και πήγαινε αλλού
να ζήσει, τον παίρνανε «το κατόπι».
Τον βρίσκανε. Και ή τον υποχρέωναν
να ξαναγυρίσει στο κολχόζ ή, με τις ε
νέργειες της «δικής μας» ασφάλειας,
επενέβαιναν οι πολωνικές αρχές και.
διώχνονταν από τη νέα δουλειά του.
Και χωρίς δουλειά, εξαναγκάζονταν
να γυρίσει στη «Νέα Ζωή»...
*

Κάθε τέτοια αποτυχημένη «απόδρα
ση», κάθε σύλληψη και εξαναγκασμός
του «δραπέτη» να μαντρωθεί και πάλι
στο Κροστσένκο επέτεινε την ατμόσφαι
ρα τρόμου.
Η ηγεσία Ζαχαριάδη έστελνε στο
Κ ροστσένκο τους σλαβομακεδόνες,
τους «ύποπτους», « τ’ απείθαρχα στοι
χεία», τους «διαφωνούντες».
Με όλους αυτούς τους αγωνιστές,
συγκροτήθηκαν ξεχωριστές μπριγάδες
καταναγκαστικής εργασίας. Υποχρεώ
νονταν να σπάνε πέτρα και ν’ ανοίγουν
στους δρόμους αποστραγγιστικά χαντά
κια, το χειμώνα —μέσα στο δριμΰ ψύ
χος. Και το καλοκαίρι στην ανυπόφορη
ζέστη...

Οι φριχτές συνθήκες ζωής στο Κροστσένκο έκαναν ένα μακεδονόπουλο να
ριχτεί απελπισμένο στις ράγες του
Ζγκόρτζελετς και να σκοτωθεί. Πιο
τραγική ωστόσο, ήταν η περίπτωση του
Αλέκου Εξάρχου, γεωπόνου, στελέχους
της Εθνικής Α ντίστασης, δοκιμασμένου
αγωνιστή από την Ή πειρο.
Ο Εξάρχου ήταν Π ρόεδρος του κολ
χόζ «Νέα Ζωή» στο Κροστσένκο και η
ηγεσία Ζαχαριάδη τον παίδευε με την
κριτική της πολύ άσχημα. Η υπέρμετρη
και άδικη κριτική αποδόθηκε, αρχικά,
στο ότι το κολχόζ δεν εκπλήρωνε το
πλάνο. Αλλη, όμως, ήταν η βαθύτερη
αιτία: ο Εξάρχου αποτόλμησε να διατη
ρεί σχέσεις με τον εξόριστο στο Κρο
στσένκο «αντικομματικό» Γιώργο Χου
λιάρα και αρνιόταν να γράψει στην ηγε*σία έκθεση σε βάρος του.
Και αυτό δεν του το συγχώρεσαν ο
Ζαχαρώδης και οι τοποτηρητές του.
- Κριτική, λοιπόν, πάνω στην κριτική. Για
υπαρκτές και ανύπαρκτες αδυναμίες
και παραλείψεις της δουλειάς του. Κρι
τική αυστηρή, αψυχολόγητη, αδυσώπη
τη. Εξοντωτική. Του έκαναν το βίο α
βίωτο, ώσπου τον οδήγησαν στην απελ
πισία και το αδιέξοδο.
Σε κάποια στιγμή αδυναμίας, ο Εξάρ
χου κρεμάστηκε α π ’ το ταβάνι και βρέ
θηκε εκεί να αιωρείται νεκρός.
Βρισκόμαστε στο ίδιο αυτό κολχόζστρατόπεδο. Έ χει γίνει το 20ο Συνέδριο,
έχουν καταγγελθεί τα σταλινικά εγκλή
ματα, πραγματοποιήθηκε η έκτη Ολοιιέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, αντικαταστά3ηκε η Ζαχαριάδικη ηγεσία και διεξά
γονται συνελεύσεις για την ανάλυση των
χποφάσεων της «6ης Π λατιάς Ολομέ
λειας».
Κάτω από την επίδραση της αναπάν' :εχης συντριβής των χθεσινών ειδώλων,
■:ης καταγγελίας των εγκλημάτων του
Λτάλιν και του δέους που προκάλεσαν
ιυτά στις ψυχές εκείνων που υπηρέτηΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»

σαν τυφλά σκοτεινές ηγεσίες και σκοτεινοτερες σκοπιμότητες, συχνές ήταν
στις συνελεύσεις αυτές, οι εκρήξεις αυ
τοκριτικής και μεταμέλειας των απλών
ανθρώπων.
Στην κομματική συνέλευση του Κρο
στσένκο μια τέτρια αυτοκριτική υπήρξε
συγκλονιστικά αποκαλυπτική.
Στο βήμα των ομιλητών είναι τώρα ο
Β ασίλης Πάνος, α π ’ το Δερελί-Δομοκού. Διετέλεσε επικεφαλής τη Ζαχαριά
δικης ασφάλειας στο Κροστσένκο.
Με δάκρυα μετάνοιας στα μάτια απο
καλύπτει εκπληκτικά, απίστευτα πράγ
ματα:
«... Πριν την 6η Ολομέλεια —λέει—
με κάλεσαν στα Γραφεία της Κομματι
κής Οργάνωσης. Εκεί, μπροστά και
στο αναπληρω ματικό μ έλο ς της Ζαχα
ριάδικης Κ εντρικής Επιτροπής Θύμιο
Μ πράτσο, μου υπέδειξαν: μαζί με άλλα
μέλη της ασφάλειας να τραβήξουμε
προς τα έξω τον «πράκτορα» Γιώργο
Χουλιάρα (Περικλή) Κ Α Ι Ν Α ΤΟΝ
ΣΚΟ ΤΩΣΟ Y Μ Ε Μ Ε Ξ Y A ΟΚΟΠΗΜΑ
—χω ρίς να κάνουμε χρήση φονικών ό
πλων.
«Δ εν το δέχτηκα όμως... Π ώ ς να δε
χόμουνα; Π ώ ς να σκότω να αυτόν τον
άνθρωπο, που ξέρω ότι στα 1941, αυτός
δημιούργησε το αντάρτικο στην περιο
χή μας, αυτός έστησε την οργάνωση
στο χω ριό και άφησε ελεύθερο τον α
δερφό μου και άλλους συγχωριανούς,
που ο Ε Α Α Σ τους είχε συλλάβει σαν Εδεσίτες;... »
Ο Χουλιάρας γλίτωσε, και γλίτωσε
μόνο χάρη σε μια σπάνια ευτυχή συγκυ
ρία και γιατί ήτανε ο Χουλιάρας: με το
κύρος και την ακτινοβολία του λαϊκού
ηγέτη, που έκανε να παραλύσει το χέρι
του δημίου.
Πόσοι άλλοι όμως αγωνιστές, που δεν
είχαν την τύχη του Χουλιάρα, εξοντώθη
καν στο Κροστσένκο έτσι, χωρίς φονικά
όπλα, μ ό ν ο μ ε τ ο ξ ύ λ ο ;
q

ΣΕΙΡΑ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ»

ΔΑΝΙΗΛ I. ΙΑΚΩΒ
Η ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ
ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ
Μια ενδιαφέρουσα μελέτη για τις πηγές
αρχαιογνωσίας του Οδυσσέα Ελύτη. Τεκμη
ριωμένη προσέγγιση του ποιητικού έργου μέ
σα από την καταγραφή των αντλήσεών του
από τα αρχαία ελληνικά κείμενα.

Η Παιδαγωγική
σήμερα

Ζάν Σατώ

Οι
Μεγάλοι
Παιδαγωγοί

Ρίτσαρντ Φάρσον

Για την
απελευθέρωση
των
Παιδιών

Έλεν Ντόττς

Τα Χρόνια
της
εφηβείας

Κεντρική διάθεση:
Δεινοκράτους 131 - τηλ: 72.29.237
Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν τα:

«ΕΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΚΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑ»

Εκδόσεις Γλάρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 · ΑΘΗΝΑ 141 , ΤΗΛ 36 1β «57

KllHrH|HIIV<HI|IK
Οι μαθητικές κοινότητες
«Οι μαθητές του σχολείου μας, μετά από απόφαση της Γενικής Συ
νέλευσης, πραγματοποίησαν πενταήμερη κατάληψη του σχολείου,
διαμαρτυρόμενοι για την αδιαφορία των αρμοδίων του Υπουργείου
Παιδείας στα αιτήματά μας για την μέχρι σήμερα κατάσταση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Στην κατάληψη, αντιτάχθηκαν ο
Σύλλογος των καθηγητών και η ΚΝΕ. Στη διάρκειά της, ριζοσπάστες
μαθητές δημιούργησαν τη «Συσπείρωση μαθητών 1ου ΚΕΤΕ» με στό
χο να προωθήσουν και να προβάλουν τις απόψεις τους. Η ενέργειά
μας αυτή προκάλεσε, όχι μόνο τις αντιδράσεις του συλλόγου των κα
θηγητών, αλλά και της ΚΝΕ, η οποία έφτασε στο σημείο να προτείνει
στο 15μελές και στις Γ.Σ. των τμημάτων, να καταργηθεί η «Συσπεί
ρωση», γιατί αλλιώς δεν θα πήγαινε στην όήμερη εκδρομή η τρίτη.
Καταγγέλουμε τη στάση του συλλόγου των καθηγητών που δη
μιούργησαν κλίμα τρομοκρατίας, φτάνοντας να αποβάλουν τον πρόε
δρο και μέλος του 15μελούς συμβουλίου δια παντός, μόνο και μόνο ε
πειδή τόλμησαν να εκφράσουν διαφορετική γνώμη από αυτή των κα
θηγητών για την κατάληψη και μετείχαν στη «Συσπείρωση».
Καταγγέλουμε ακόμα τη στάση της ΚΝΕ του σχολείου μας, που με
διοικητικούς τρόπους θέλει να σβύσει οποιαδήποτε διαφορετική γνώ
μη υπάρχει στο σχολείο μας πέρα από τη δική της.
Τέλος, διαμαρτυρόμαστε για την αδιαφορία του Υπουργείου Παι
δείας και την όλη στάση της διεύθυνσης του σχολείου, η οποία κάθε
άλλο παρά υπηρετεί την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών,
πράγμα που αποτελεί και μια από τις εξαγγελίες των αρμοδίων της κυ
βέρνησης για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων και γενικότε
ρα των σχολείων».

Η καταγγελία των μαθητών του 1ου ΚΕΤΕ Ζωγράφου, πέρα
από το δίκιο ή το άδικο της συγκεκριμένης περίπτωσης των
μαθητών της «Συσπείρωσης», θέτει ένα πολύ σοβαρό πρόβλη
μα. Το πρόβλημα της ελευθερίας της έκφρασης της μαθητικής
νεολαίας. Και ακόμα περισσότερο, θίγει τον εκδημοκρατισμό
του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων.
Πριν από τις θορυβώδεις δέσμες και τα Λυκειακά και Μεταλυκειακά φροντιστήρια, ντόρος πολύς είχε γίνει στη Μέση Εκ
παίδευση με την τροποποίηση του κανονισμού των Μαθητικών
Κοινοτήτων. Τι άλλαξε λοιπόν; Ποιο φως φώτισε το σκοτεινό
παρελθόν;
Ό τ α ν σήμερα ο Διευθυντής ενός ΚΕΤΕ έχει το δικαίωμα να
αποβάλλω «δια παντός» κάποιον μαθητή επειδή εκείνος κρίνει
ότι έτσι είναι σωστό, δεν μπορούμε παρά να φέρουμε στο νου
μας κάποια άλλα χρόνια αυταρχικής και «καθ’ όλα» απαγο
ρευτικής εκπαίδευσης, με πηλίκια ή —πιο πρόσφατα— κουρε
μένα κεφάλια για τ ’ αγόρια και ποδιές για τα κορίτσια...
Σε καμιά περίπτωση βέβαια δεν θα δεχόμαστε να ταυτίσου
με τα παιδιά του 1ου ΚΕΤΕ που αποβλήθηκαν «δια παντός»με
τον Μέλιο Καδρά του Λουντέμη. Α λλά είναι τουλάχιστον απα
ράδεκτο σήμερα, εν έτει 1983 και μετά από πληθώρα «αλλα
γών» στην εκπαίδευση, ο ήρωας να εξακολουθεί να αποβάλεται «δια παντός».
Το υπουργείο Π αιδείας ας αναλάβει κάποτε τις πολύ σοβα
ρές ευθύνες του.

• Το γνω στό σ α ς ψαράκι του
«ΑΝΤΙ», που είχατε συνηθίσει
να βλέπετε στην τρίτη σελίδα,
από το τεύχος αυτό ξαναπέφτει
στα δόντια του καρχαρία... Το
αρχικό σήμα ήταν ιδέα του
Χρήστου Α ντω νόπουλου ο
οποίος και το είχε σχεδιάσει. Το
νέο σκίτσο —το σήμα
παραμένει το ίδιο— είναι του
Νίκου Σιδέρη. Π άντως δεν
εμπνευσθήκαν οι σχεδιαστές του
• Στο 14ο τεύχος του
περιοδικού «γράμματα και
τέχνες», διαβάσαμε ένα
πραγματικά πολύ ωραίο
διήγημα του Γκ.Γκ. Μάρκες:
«Θ άνατος σταθερός πέρα α π ’
τον έρωτα» και μία συνέντευξη
του Στρατή Τσίρκα που
δημοσιεύθηκε στη Γαλλία το
1972, με την ευκαιρία της
βράβευσης του Τσίρκα για το
καλύτερο ξένο βιβλίο που
μεταφράστηκε στα γαλλικά, το
1971. Α λλά το τεύχος αυτό
μπορεί να διαβαστεί ολόκληρο,
προσόν σπάνιο για περιοδικό
και μάλιστα λογοτεχνικό.
Ποίηση Κολομβιανών για τον
Καβάφη, ένα κείμενο του
Γιάκομπσον για μια
επαναστατική ποίηση, όπως και
πλούσια σχόλια που αφορούν
στην πολιτιστική και
καλλιτεχνική μας ζωή.
• Λέσχη για όλες τις
μοτοσυκλετίστριες προσπαθεί να
ιδρυθεί. Μια λέσχη «με σκοπό

την επαφή μεταξύ τους, την

σήματος από την παραπάνω
κάρτα που μας έστειλαν από τη
Σουηδία και απεικονίζει ένα
γλυπτό έργο με την ίδια ιδέα,

ανταλλαγή πληροφοριών, πείραζ
και... κουράγιου», όπως λένε οι
ίδιες, με σχέδια πολλά και
εκδρομική διάθεση. Όλες,
λοιπόν, οι δίτροχες φίλες
—άραγε τα ποδήλατα
εξαιρούνται;— καλούνται στην
πρώτη συνάντηση-γνωριμία στις
23 Μαρτίου ’83. Τηλεφωνείστε
για συμμετοχή στο 94.27.628.
• Το «Καθ’ οδόν» είναι

«Δίμηνο τοπικό περιοδικό
ποικίλης ύλης» με έδρα το
Μ πραχάμι και το πρώτο του
τεύχος (Γενάρης-Φλεβάρης 83
μόλις κυκλοφόρησε στην τιμή
των 50 δραχμών. Ανάμεσα στα
τοπικά και μη θέματά του:
«Μ πραχάμι: Κομμάτια και
θρύψαλα πολιτιστικής
ανυπαρξίας», «Οράματα και
παροράματα μιας αλλαγής»,
«Οι γύφτοι και το δημοτικό μα;
τραγούδι», «Το λογοτεχνικό
τετράδιο». Κεντρική διάθεση:
Βιβλιοπωλείο Γ. Κοτζιά, Αγ.
Δημητρίου 62.
'
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠ ΛΑΖΙΟΥΑ
σε ελληνική απόδοση του ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΡΩΤΑΑΗ
Ο Φιλίπ Ααζιονά γεννήθηκε το Μάρτη τον 1950 «στις όχθες
— όπω ς λέει ο ίδιος— της ελληνικής παροικίας τον Μ όντρε
αλ». Ο Γαλλοκαναδός πατέρας του κατάγεται από το κοντινό
χωριό Σαιν Σ κολαστίκ και η Ελληνίδα μητέρα του από την
Κυνουρία. Στην Ελλάδα ήρθε με τη μάνα του τα καλοκαίρια
του 1961, 1966 και 1975. Τώρα ζει στο Παρίσι και τα ποιήματά
του αυτά είναι από τις συλλογές «Κατάστιχα Σ χολαστικού»
και «Π ολύπατρις».
Ε λλη νικ ή ισσοροπια

Κ ιθά ρες υπό το μ η δ έν
Κύματα κιθαρωδών και σημαιοφόρων
έμπαιναν στην αρένα Μωρίς Ρισιάρ
παφλάζοντας ένα μέλλον γαλανόλευκο
με τραγούδια και κρινάκια της Λωραίνης
πλάι στα σφενδαμόφυλλα.

Η μάνα γύρευε α π ’ την Αγία Ελεούσα
έλεος — λές εικόνα κόσμου εικονικού—
κι εγώ ξανάθελα θεόγυμνη την πρώτη Μούσα
αντίκρυ στα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Επιφάνεια
Ψυχρό απομεσήμερο
με τις γυμνές ιτιές
στην όχθη
τέλη Οκτώβρη
είδες ιδίοις όμμασι
την επιφάνεια του ποταμού
κρούσταπάγου να γίνεται
κι απέ αναλογίστηκες
την Επανάσταση

.

Freeze-up!
ΐόδραση
ξα τωθεώδεν έχω πια εκκρεμότητες
Έφιππη Αστυνομία — εποχούμενη
>ακι αυτή σε λιμουζίνες— κι έτσι
^όχλητος μπορώ ν ’ αγναντεύω
το Βασιλικό Βουνό
Κάστορα τη λίμνη, τους ουρανοξύστες
Αυτοπροσωπογραφία
ποταμό με τα πλεούμενα και τα γεφύρια
Ονομα
γεφυρώσω το δειλινό Φαέθοντα
με άλογο
ω απ’ τον Ατλαντικό ως πέρα
να καλπάζει
μητρική Μεσόγειο όπου
μια ζωή
> τερακόσια συναπτά μερόνυχτα
στη βιοπάλη
τις αρχές της φοινικιάς φεγγάρι
δεμένη
. πάνι δίχως χέρι ή
' ίο ακέφαλου αστρολοστρόμου
■ε στο θερινό περιβόλι να σπαθίσει
ματαριές και λεμονιές
Κιαροσχούρο
κείνο το υδρόβιο που όλη μέρα
Ξάφνου πλήκτρα ακούστηκαν
; αντισταθεί στου ήλιου
και σ’ έχασα στα σκότη
ιμπεριαλισμό. Αυτά
της φωτοσύνθεσης.
- ><χ κι εμένα
. ωσε η σελήνη εσκεμένα.
P.Q . *
ρα, αγναντεύοντας τη λίμη
Μέσα στον πανικό
’ 1 ποταμό με τα πλεούμενα
του Χρηματιστηρίου Ιδεών
ν γέφυρες και τους ουρανοξύστες
κερδίσαμε στα ζάρια
ν βλέπω
χάσαμε στα παζάρια
’ γωνιά να προσγειώσω τον καημό
και
.βλέπω
τα υπόλοιπα θα τα πούμε
•^τροφο ν’ ανοίξω την καρδιά
σε άλλους χρόνους χλοερούς
/ τα χαρτιά
/·, αυτά και άλλα φονικά.

Κ1'*

Χρόνια θούριων σε κλειστά γήπεδα
για σπίτια με παράθυρα ανοιχτά
ανήμερα Αη Γιάννη βαφτιστή
— και στα στενά ο Προκρούστης.
Ίδιες πάντα σημαίες
με δεκανίκια ελπίδες
χτυπάν τις πόρτες και το παρελθόν
σύρριζα στης αυγής το όνειρο
κι απ’ το γιατάκι του
ο γέρο Ινδιάνος που μελετάει
δέντρα, πουλιά και ημερομηνία
προβλέπει έξι απανωτές χιονοθύελλες.
Ο.σώζων εαυτόν άς σώσει
και την κιθάρα του.

Αγνοούμενη
Πάει και η Μαρία
Α π’ το γυμνάσιο Ουτρεμόν κι από τη Θράκη
Η μάνα της την πήγε για ελληνική Ανάσταση
Στον Αη Γιώργη μες στη φασαρία
Με εξακύλινδρη σεβρολέτ χρώμα κοράκι
Έκανε τη δική της Επανάσταση
Μαλλιά κατσαρωμένα ινδική ποδιά
Χάθηκε προς τη Νέα Τόρκη για παιδιά

Τ αρχικά τον Rartis Québécois, κνβερνώντος τώρα εθνικιστικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος τον Κεμπέκ.
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Η Π Ο ΙΗ Σ Η είναι, το δίχως άλλο,
ένα πολλαπλό σημείο αναφοράς'
επιδέχεται, κάθε ποίημα, πολλαπλές
«αναγνώσεις». Είναι ικανή προς
παρηγοριά, όπως κάποτε υπήρξε η
θρησκεία, χωρίς να αποκτά το
αναγκαστικό και απόλυτο νόημα
αυτής. Είναι τόπος ταύτισης με
αισθήματα και ιδέες που μας
κυριεύουν και δεν είμαστε πάντα
ικανοί να ερμηνεύσουμε. Είναι
χρόνος διαρκής ή, αλλιώς, χρόνος
ενοποίησης πραγματικού και
φανταστικού.
ΤΟ «Α Ν Τ Ι » είναι, βέβαια,
περιοδικό, κυρίως πολιτικού
προβληματισμού και επικαιρότήτας.
Αισθάνεται, όμως, ως σφιγμό των
αναγνωστών του, αλλά και των
ίδιων των ανθρώπων που το
φτιάχνουν, δέκα χρόνια τώρα, την
ανάγκη μιας άλλης διάστασης που,
χωρίς να ακυρώνει τον χαρακτήρα
του, έρχεται να πλουτίσει την
προοπτική του. Ετσι γεννήθηκε το
ανθολόγιο, ένα είδος συλλογής, μια
«ανθοδέσμη» από την
αυθεντικότερη μορφή έκφρασης, τον
ποιητικό λόγο.
Ε Ν Α Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α ΤΗ Σ , φίλος της
ποίησης, θα επιλέγει,κάθε φορά,
ένα ποίημα από την πλούσια
νεοελληνική μας γραμματεία και θα
μας μιλά γι ’ αυτό, ή απ ’ αφορμή
αυτό, πραγματοποιώντας ο ίδιος
την δική του υποκειμενική
«ανάγνωση». Η ιδιότητα που θα
προσδιορίζει τον κάθε συγγραφέα
θέλουμε να είναι πέρα από τους
αυστηρούς και κοινωνικά
— επαγγελματικά ( ; ) —
καθορισμένους ρόλους, αλλά και
αυτοί οι ρόλοι δεν μπορεί, βέβαια,
να είναι ποτέ απαγορευτικοί. Η νέα
αυτή στήλη του περιοδικού είναι μία
πρόκληση για περισυλλογή σ’ αυτό
που τόσο απλόχερα χάρισε η μοίρα
αυτού του τόπου, τον ποιητικό λόγο
και μια πρόσκληση στην ενεργητική
συμμετοχή των φίλων της ποίησης,
στη μεγαλόφωνη «ανάγνωση» στους
άλλους.
Ε π ιμ έ λ ε ια : Ά ν τ ε ι α Φ ρ α ν τ ζ ή
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ανθολόγιο

Ομόνοια στη δεκαετία του '30. Φωτογραφίες από το αρχείο Μάνου Χαριτατου.

ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΠΙΑΑΚΗ:

Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ :
Έ να χαϊκού του Γ. Σεφέρη
Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ
‘Ή λ ιο ς κ α ι Ι ο ύ λ ιο ς
σ τά π ε ζ ο δ ρ ό μ ια βόσκουν
β υ ζιά κ ο π ά δ ια .

Γιώργος Σεφέρης

Το χαϊκού είναι ένα βραχύλογο και
αυστηρό μορφικά λυρικό σύνθεμα,
που καλλιεργείται ήδη από τον 16ον
αιώνα στην Ιαπωνία. Το κλασικό χαϊκού συγκροτείται από τρεις ανομοιο
κατάληκτους στίχους από τους ο
ποίους ο πρώτος έχει 5 συλλαβές, ο
δεύτερος 7 και ο τρίτος 5, σύνολο 17
συλλαβές. Ο ποιητής προσπαθεί να
συλλάβει και να αποτυπώσει με τρόπο
λιτό και πνευματώδη το καίριο χαρα
κτηριστικό μιας κατάστασης ή μιας
ψυχικής διάθεσης. Το ιαπωνικό αυτό
κομψοτέχνημα, που το ανύψωσε σε
μεγάλη τέχνη ο βουδιστής καλόγερος

Matsuo Basho (1644-94), βρήκε άξιους
μιμητές ανάμεσα στους Γάλλους μετασυμβολιστές και στους αγγλοαμερικανούς «εικονιστές». Ο πιο γνωστός
σήμερα ποιητής χαϊκού είναι ο Μ. Hau
smann, «Liebe, Tod und Vollmond
nächte» 1951.
Ο υσιαστικός εισηγητής του χαϊκού
στη λογοτεχνία μας μπορεί να θεωρη
θεί ο Γ. Σεφέρης, όπω ς παρατηρεί ο
Γ.Π. Σαββίδης στην επιφυλλίδα του
«Τάνκα και χαϊκού ή τα νυχτογιασεμιά» Το Βήμα 2.9.1972 (= Πάνω νε
ρά, Ερμής 1973, 69-76), στην οποία με
αφορμή την παρουσίαση της ποιητι-

s

κής συλλογής του Δ .Ι. Αντωνίου
«Χάι-κάι κ α ιΤ ά νκ α » προσφέρεται έμ
μεσα και ένα καθοδηγητικό διάγραμ
μα για μια διεξοδικότερη μελέτη του
νεοελληνικού χαϊκού. Ε κτός από τα
δεκαέξι χαϊκού του «Τετραδίου Γυ
μνασμάτων» (Ποιήματα, σελ. 90-3) ο
Γ. Σεφέρης έχει γράψει κατά περιό
δους και αρκετά άλλα, που βρίσκον
ται εγκατεσπαρμένα στα ημερολόγιά
Ιτου. Έ τσι και το προκείμενο χαϊκού,
του οποίου ο παρω δικός χαρακτήρας
είναι προφανής, συγκροτεί από μόνο
του την ημερολογιακή εγγραφή της
25ης Ιουνίου 1929 (Μέρες Α' 16 Φε
βρουάριου 1925-17 Αυγούστου 1931, Ι
καρος 1975, σελ. 110).
Ο τίτλος «Ομόνοια» αναφέρεται
προφανώς στην πλατεία Ομονοίας. Η
λέξη όμως διατηρεί την ετυμολογική
ης διαφάνεια και συνυποδηλώνει μια
ιάθεση προσέγγισης, και συμφωνίας.
πρώτος στίχος έχει πολλές συνιζήεις' οι 8 συλλαβές του συμπυκνώνοται σε 5 (ο Ιούλιος σχεδόν εξομοιώνεαι φωνητικά με τον Ηλιο) —μια
ρωτη υποδήλωση του συνωστισμού;
α δυο υποκείμενα του ρήματος βόκω συνιστούν το σχήμα του «εν διά
δυοΐν»; «"Ηλιος καί Ιο ύ λ ιο ς = Ή 
λιος του Ιουλίου. Γιατί όμως Ιούλιος
αφού το ποίημα είναι γραμμένο όπως
είδαμε τον Ιούνιο; Νομίζω για δυο λό
γους: ο πρώτος είναι ότι με αυτήν την
πρόληψη δημιουργείται ένα παρηχητι
κό παιχνίδι. Ο Ιούνιος περαμερίστηκε
έξαιτίας του ν. Πόσο, άλλωστε, πιο
'εύφωνο ή τουλάχιστον πιο ευκολοπρόφερτο είναι το υγρό λ από το ένρι"Vp ν φαίνεται και από τις λαϊκές ονοιασίες των δύο μηνών «Πρωτοούλης»
> Ιούνιος) και «Δευτεροούλης» - ο
Ιούλιος, μολονότι επόμενος, υποκαθι3τά τον προηγούμενο Ιούνιο. Ο δεύτε
ρος λόγος είναι ότι ο Ιούλιος έχει κάτοια προϊστορία ως αισθησιακός μή/ας στη νεοελληνική ποίηση. Στο «Νά
μείνει» (1919) του Κ.Π. Καβάφη με αρορμή την αιτιολόγηση της γλισχρό^,τητας των ενδυμάτων, που φορούν οι
φ5υο οαρίζοντες στη γωνιά του καπη
λ ειο ύ , εισάγεται μεγαλόπρεπα συνο,5ευόμενος από δυο προσδιορισμούς
η
θείος, μήνας) ο Ιούλιος να συνεργεί
#
. ,ιε τη δική του πυρά στην υποδαύλιση
:ης πυράς των σωμάτων:
Ϋ’Τά ένδύματα μισοανοίχθηκαν-πολλά δεν

#

#

'/σαν

,γιατί έηύρωνε θείος Ιούλιος μήνας.

:i^o φως του Ιουλίου διαλύει και τα
3Σκοτάδια της νύχτας, γιατί τη νύχτα
Τοποθετούνται τα διαδραματιζόμενα
,ιίηην αρχή του ποιήματος. (« Ή ώρα

μιά τήν νύχτα θάτανε, ή μιάμισυ») και
μόλις που φωτίζονται από την αβέβαιη
και ευτελή φλογίτσα μιας λάμπας πε
τρελαίου (στ. 5) — ο διακριτικός συμ
βολισμός του Καβάφη. Και σε άλλο α
πό τα αισθησιακά και φιλοσοφημένα
ποιήματα της νεοελληνικής λογοτε
χνίας, στο «Εις τήν όδόν των Φιλελ
λήνων» του Α. Εμπειρικού (Οκτάνα,
Ικαρος 1980, 10-11) εμφανίζεται ο
Ιούλιος να προκαλεί με τον καύσωνά
του τις σκόπιμες και εκστατικές επα
φές («—ψαύσεις, συνθλίψεις καί προ
στρίψεις») και να μεταβάλλει με το
φως του το φόβο του θανάτου σε οί
στρο της ζωής.
Ο Ή λιο ς, λοιπόν, και ο Ιούλιος
προσωποποιούνται και εμφανίζονται
σε αγαστή συνεργασία (πρβλ. ομό
νοια) να βόσκουν στα πεζοδρόμια τα
σύμβολα της θηλύτητας. Και το βό
σκω και το πεζοδρόμιο είναι λέξεις με
μια εντονότατη αισθησιακή φόρτιση.
Έ τσ ι λέγεται, συνήθως για γυναίκες ε
λευθερίων ηθών, ότι «αυτή είναι του
πεζοδρομίου, κάνει πεζοδρόμιο» (γαλ
λισμός: Faire le trottoir) κτλ. Το βό
σκω σε σύνθεση με το ουσ. πόρνη μας
δίνει τα αρχαία πορνοβοσκέω, πορνο
βοσκός (και στα NE) πορνοβοσκία,
πορνοβοσκεΐον, αλλά και ως απλό
στα νεοελληνικά έχει και κακέμφατη
σημασία" συχνά σε δημοτικά πριάπεια
αναλαμβάνει κάποιος αφελής αυτουρ
γός να «βόσκει» τα ατίθασα όργανα
φορτικών κυράδων: «χήρες με άμπλοκάρανε /ν ά βόσκω» κτλ. (Γαμοτράγουδα δημοτικά, Ανθολογία. Κείμενα
1981, αρ. 11).
Στα ποιήματα του Γ. Σεφέρη η λ.
βυζί (-ια) απαντά μόνο δυο φορές (Π.
268, 30 και 287,13), ενώ στο «Τετράδιο
Γυμνασμάτων, Β'», που είναι μικρότε
ρο σε έκταση, η θεματική όμως των
ποιημάτων του είναι πιο ανάλαφρη, α
κριβώς τις διπλάσιες (18,10. 35,16.
67,11. 88,4). Σε σύγκριση με το συνώ
νυμό του στήθη/ια ο δημοτικός τύπος
βυζιά έχει μια εντονότερη αισθησιακή
απόχρωση. Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο
ότι ένας καθαρολόγος και σεμνολό-

γος ποιητής, όπως ο Α. Κάλβος αναγ
κάζεται να χρησιμοποιήσει τον ιδιω
ματικό (ζακυνθινό) τύπο «βυζία» για
να αποδώσει αυτήν την οξύμωρη εικό
να φρίκης και αισθησιασμού, που πα
ρουσιάζουν τα νεκρά σώματα των Ελληνίδων: Ώ δ α ί XVII, 43-5
γυμνά τ ' άσπρα βυζία τους
μιασμένα άπό τά χείλη
αγρίων βαρβάρων.

«Μεγάλη σημασία έχει στη σύνθεση
του λόγου τι τοποθετείς πρώτο και τι
δεύτερο» δίδασκε ο Κοίντιλιανός. Και
σ’ αυτές τις πιο «φίνες λεπτομέρειες»
της τέχνης του ο ποιητής είναι δαιμό
νιος. «Βυζιά κοπάδια» λοιπόν και όχι
«κοπάδια βυζιά» όπως θα περιμέναμε.
Η ματαιωμένη προσδοκία, το «απροσδόκητον» της αρχαίας τεχνοκριτικής, είναι από τα πιο δοκιμασμένα
μέσα της ποίησης. Αν το ουσ. κοπά
δια έμπαινε πρώτο, η έκφραση θα έχα
νε κάτι από την πρωτοτυπία της, που
έγκειται βέβαια στην τολμηρή χειρα
φέτηση του μέρους από το όλον και
ταυτόχρονα θα χανόταν και η παρή
χηση (βόσκουν βυζιά) με το β, (ένα α
κόμη παρηχητικό παιχνίδι γίνεται με
τα τρία πλατυαστικά α του τρίτου στί
χου, όπως λ.χ. Σαπφώ απ. 126 «δαύεις
άπάλας εταίρας έν στήθεσιν»). Ό μω ς
για τον ποιητή «το κυριότερο που προ
σπαθείς στην ποίηση είναι ν’ αποφύγεις τις φθαρμένες, τις πολυμεταχειρισμένες εκφράσεις» (Ε. Keeley, Συζήτη
ση με τον Γιώργο Σεφέρη, Αγρα 1982,
53). Με την πρόταξη του «βυζιά» εξαί
ρετοι η σημασιολογική κατάχρηση
του βόσκω, ενώ ο παραθετικός προσ
διορισμός κοπάδια τονίζει τον απρό
σωπο χαρακτήρα των αλλόκοτων βο
σκημάτων. Ο λόγος σ' αυτή τη μινια
τούρα δεν είναι βέβαια για τον προσω
πικό έρωτα, αλλά για τη διάχυτη λιβιδώ της καλοκαιρινής Ομόνοιας του
1929. Αυτή η διάχυτη λιβιδώ φαίνεται
να ήταν ο genius loci της εποχής εκεί
νης, όπως σήμερα το «όλόμαυρον μέγα έναέριον σύγνεφον», ο πυρετός της
τριτογενούς παραγωγής και η στεντό
ρεια διαλάληση της αλάνθαστης κομ
ματικής ντιρεκτίβας.

Ποίηση μέσα από την ιστορία
Ο αληθινά ριζοσπαστική σκέψη
της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ δια
τρέχει τα κείμενά της. Κατέχει, με
μεγαλειώδη τρόπο, τη δυνατότη
τα να διατυπώνει με σαφήνεια
σκέψεις που αντιστρατεύονται
την τρέχουσα βεβαιότητα του
«προοδευτικού». Με βαθύ αίσθη
μα καθολικότητας που αναφέρεται στη ζωή και στη γνώση του
κόσμου εγγράφει την στάση αυτή
περισσότερο, παρά — και σχεδόν
καθόλου— την προσωπική (ατο
μική) της περιπέτεια. Γ r’ αυτήν η
προσχώρηση σε μία μόνο ιδέα, σε
μία μόνο πατρίδα ή σε ένα μόνο
σκοπό φαίνεται. απορριπτέα, ως
περιοριστική. Από αυτό πηγάζει
και η αλληλεγγύη της προς ό,τι
πανανθρώπινο και συλλογικό.
Αντλεί, σχεδόν συστηματικά, από
την ιστορία, μέσα στη διαχρονική
της σύλληψη και όχι από την εφή
μερη πολιτική δράση. Και δίνει
πάντα το αίσθημα ότι η ίδια βρί
σκεται εκτός του κειμένου, ως
παρατηρητής - μεταφραστής των
δρωμένων.
%
Τώρα, βέβαια, η «μόδα» Γιουρ
σενάρ διαταράζει τη δική της επι
λογή ζωής που στάθηκε πάντα
περιφρονητική προς όλες αυτές
τις επικαιρικές προτιμήσεις, αλλά
η ίδια δείχνει ατάραχη και σταθε
ρά προκλητική σ'αυτή την παρού
σα « δόξα».
Όταν αναφέρεται στο παρελ
θόν, μιλά σχεδόν πάντα για το
μέλλον. Και το ότι ακυρώνει ή κα
λύτερα περιορίζει τα όρια του «ε
γώ», είναι γιατί ενδιαφέρεται να
παραχωρηθεί ο χώρος του στο
«είναι».
Ποια θα μπορούσε να είναι η
μοίρα τέτοιων κειμένων; Η απά
ντηση δεν είναι δυνατόν να δοθεί
και μάλιστα τώρα. Σίγουρη μοιά
ζει η πρόθεση της αιωνιότητας,
μέσα, όμως, από την συνειδητή
γνώση της ματαιότητας. Αυτή η
φαινομενικά ψυχρή θωράκιση
που κλείνει μέσα της την πρώτη
φωτιά, αλλά και τη στάχτη αυτής
της φωτιάς.
Η Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, κρα
τά αναμμένη αυτή την πρώτη φω
τιά, τη ζωή, ταξιδεύοντας αστα
μάτητα μέσα στο χώρο και στο
χρόνο. «Α λλά τα βιβλία δεν πε
ριέχουνε τη ζωή’ μέσα τους δεν
κλείνουν παρά τις στάχτες της'
σ ’ αυτές βρίσκεται, υποθέτω, αυ
τό που ονομάζομε ανθρώπινη εμ
πειρία», γράφει η ίδια στον « Α λ έ -

ξη», ένα από τα πρώτα της βιβλία
που είναι χαρακτηριστικό, ακρι
βώς γιατί είναι αρκετά διαφορετι
κό από το υπόλοιπο συγγραφικό
της έργο.
Η πλούσια και μακρόχρονη
συγγραφική της δραστηριότητα ε
κτείνεται σε όλα τα είδη του λό
γου. Πρωτοεμφανίζεται το 1922
με το ποιητικό βιβλίο «Le Jardin

des chimères» και αμέσως μετά το
1924, με το «Les dieux ne sont pas
morts», ποιητικά πρωτόλεια, ό
πως και η ίδια τα θεωρεί. Α κ ο 
λουθούν ανάκατα νουβέλες, μυθι
στορήματα, δοκίμια, αυτοβιογραφικά, θεατρικά έργα, μεταφρά
σεις.
Η μετάφραση που πραγματο
ποίησε μαζί με τον Κωνσταντίνο
Δημαρά του Κωνσταντίνου Καβάφη, «Présentation critique de Con
stantin Cavafy, suivie d’ une trad
uction des Poèmes», το 1958, δεν
έχει ακόμη ξεπεραστεί από άλλες
μεταγενέστερες μεταφράσεις του
αλεξανδρινού ποιητή, στα γαλλι
κά. Α λλά και για την ίδια στάθηκε
γνωριμία σημαντική, γιατί μέσω
του Καβάφη συνειδητοποίησε το
ρόλο του « ιστορικού ποιητή».
Η ελληνική της παιδεία, όμως,
την ώθησε σε μία μονιμότερη σχέ
ση με τον τόπο μας και την ιστο
ρία του. Η Μαργκερίτ Γιουρσενάρ
έχει αντλήσει, σε μεγάλο βαθμό,
από την αρχαιογνωσία της. Μία,
μάλιστα,'από τις τελευταίες μετα
φραστικές της εργασίες, που έχει
ήδη κυκλοφορήσει το 1979, είναι
το «La courone et la lyre», στο ο
ποίο περιέχονται μεταφράσεις της
ελληνικών κειμένων από τον Ό 
μηρο ως τους πρώτους βυζαντι
νούς ποιητές. Ενώ μία από τις
πρώτες της πεζογραφικές εργα
σίες, που η ίδια θεωρεί έργο μαθη
τικό, υπήρξε η λογοτεχνική βιο
γραφία «Pindare» του 1932.
Δεν θα πρέπει, όμως, να υπερ
βάλλουμε την έλξη της προς την
Ελλάδα. Στην ουσία πρόκειται για
την επίμονη και αδιατάρακτη επι
θυμία της να γνωρίσει τη ζωή του
κόσμου, των ανθρώπων.
Δεν είναι δυνατόν να εξαντλή
σουμε σ'αυτό το σύντομο κείμενο
το τόσο πολυσύνθετο έργο της, θα
ήθελα μόνο να αναφερθώ συνο
πτικά, και με αντίστροφη χρονο
λογική τάξη, στα μυθιστορήματα
και τις νουβέλες της που έχουν
μεταφραστεί στα ελληνικά, με
σκοπό να καταλήξω στον νεανικό
της « A λέξη».
Το 1968 εξέδωσε το « L ' oeuvre
au noir», που στα ελληνικά τιτλο
φορήθηκε « Η άβυσσος». Ο Ζή
νων, ένας άνθρωπος της A ναγέννησης του Βορρά των μέσων του
16ου αιώνα, παρουσιάζεται ως η
υποδειγματική περίπτωση του αν
θρώπου που αντιστέκεται και αντιτίθεται σε όλους τους θεσμούς.
Μέσα απ ' την περιπέτεια της ζω
ής του, καταγράφεται η ανθρώπι
νη μοίρα στη διαδοχή των ιστορι
κών γεγονότων.
Το 1951 πρωτοεκδίδεται το
«Mémoires d' Hadrien» (Ανδριανού απομνημονεύματα). Κυριολε
κτικά αποσυρμένη, η Μαργκερίτ
Γιουρσενάρ μεταβάλλεται σε
«γραμματέα του εαυτού της», ό

πως η ίδια λέει, διαμεσολαβώ
ντας έτσι στην καταγραφή του μο
νόλογου του Ανδριανού, ενός με
γάλου ή καλύτερα δημόσιου ά
ντρα, στην προσπάθειά του να ο
λοκληρώσει το πεπρωμένο του.
Με την έκδοση του βιβλίου της
«Le coup de grâce» (H χαριστική
βολή), 1939, η συγγραφέας κινεί
ται σε πρώτο πρόσωπο, εξαφανί
ζοντας και εδώ τις προσωπικές
τής απόψεις. Μέσα από την κοινή
ιστορία τριών ανθρώπων την επο
χή του πολέμου του 1914 και την
ηθική σύγχυση που επικρατούσε
και τότε προσεγγίζει — ακολου
θώντας τον κανόνα της τραγω
δίας— το ήθος των πρωταγωνι
στών της. Αναπτύσσει, έτσι, την
ολοκληρωτική μορφή του έρωτα
και τη δυνατότητα να αναπτυ
χθούν σε ορισμένα άτομα τα ευγε
νικά αισθήματα της πίστης και
της ανιδιοτέλειας. Και όλα αυτά
πέρα από ιδεολογικούς ή κομμα
τικούς προσδιορισμούς, όπως η ί
δια επίμονα διευκρινίζει.
Τα «Nouvelles orientales» (Διη
γήματα της Ανατολής), 1938 είναι
ένα μίγμα διηγήσεων της Α π ω Α 
νατολής, της Ινδίας, της Ελλάδας
και των Βαλκανίων.
Ο « A λέξης ή Συγγραφή του
Μάταιου Αγώ να», 1929, το κατεξοχήν ολοκληρωμένο νεανικό της
έργο, έχει ένα θέμα — τότε
αποκηρυγμένο— τώρα πολυσυζη
τημένο, την ομοφυλοφιλία. Αυτό,
σήμερα τουλάχιστον, δεν θα προσέδιδε κανένα ιδιαίτερο προσόν
« περιέργειας» ως προς την ανά
γνωσή του, αν το βιβλίο αυτό δεν
είχε το γνώρισμα της αυθεντικό
τερης, κατά τη γνώμη μου, έκφρα
σης του ψυχισμού της Μ. Γιουρ
σενάρ.
Με έκπληξη κανείς διαβάζει έ
ναν λόγο χωρίς φύλο, ή μάλλον
ερμαφρόδιτο, αυτόν του A λέξη.
Ό λο το κείμενο έχει τη μορφή ε
πιστολής - εξομολόγησης του Α λέξη στην γυναίκα του που, παρ’
όλη την αγάπη που της έχει, ε
γκαταλείπει. Δεν νομίζω πως εί
ναι δυνατόν να αποδοθεί έμμεσα
αυτή η τόσο ευπαθής περιγραφή
της ψυχικής ταλάντωσης του Α λέξη, του οριακού συσχετισμού
που βιώνει— ηδονή / οδύνη, κα
θώς και της παθογενούς μοιρολα
τρίας του. Το καλύτερο που μπο
ρούμε να κάνουμε είναι ν'αφήσουμε, έστω και αποσπασματικά, τον
Αλέξη να μιλήσει.
Τότε, και γιατί μια μονομανία
δεν εξαφανίζεται αν δεν την αντι
καταστήσει μια άλλη, είδα να με
γαλώνει αργά η δεύτερη μονομα
νία μου. Με τράβηξε ο θάνατος.
Πάντα μου είχε φανεί ότι θα ’ταν
εύκολο να πεθάνεις. Ο τρόπος με
τον οποίο είχα συλλάβει το θάνα
το δε διέφερε διόλου από τις φα
ντασίες μου γύρω α π ’
έρω ια:

έβλεπα σ ’ αυτόν μια λιγοθυμώ,
μια εξασθένηση που θα ’πρεπε να
’ταν γλυκιά. Α πό κείνη την ημέ
ρα και για όλη μου τη ζωή αυτές
οι δύο μονομανίες δεν έπαψαν να
εναλλάσσονται μέσα μου: η μια
με γιάτρευε α π ’ την άλλη και κα
νένας συλλογισμός δε με γιά
τρευε και από τις δυο. Ήμουν
ξαπλω μένος στο κρεβάτι μου
στον κοιτώνα' κοίταζα, μέσ’ από
το τζάμι, το γκρίζο τοίχο της γει
τονικής αυλής α π ’ όπου υψώνο
νταν βραχνές παιδικές φωνές.
Έ λεγα μέσα μου πως η ζωή θα
’ταν αιώνια αυτός ο σταχτίς τοί
χο ς, αυτές οι βραχνές φωνές κι
αυτή η αδιαθεσία που φέρνει ένα
κρυμμένο κακό. Έλεγα μέσα
μου ότι τίποτα δεν αξίζει τον κό
πο και ότι θα ’τανε εύκολο να θε
λήσεις να μη ζήσεις πια. Και σι
γανά, σαν μια απάντηση που έδι
να στον εαυτό μου, μια μουσική
ανέβαινε μέσα μου. Ήτανε στην
αρχή, μια μουσική πένθιμη, αλλά
γρήγορα έπαυε να μπορεί να λέ
γετε έτσι γιατί ο θάνατος δεν έχει
πια νόημα όπου η ζωή δεν αγγί
ζει, κι αυτή η μουσική πλανιόταν
πολύ πιο ψηλά. Ή ταν μια μουσι
κή καταπραϋντική, γιατί ήτανε
δυνατή. Γέμιζε τον κοιτώνα, με
κύλαγε από κάτω της σαν το λί
κνισμα μιας φουσκοθαλασσιάς,
ηδονική· δεν της αντιστεκόμουν,
και για ένα λεπτό ένιωθα γαληνε
μένος. Δ εν ήμουν πια το νεαρό
φιλάσθενο αγόρι που το τρόμαζε
ο εαυτός του: πίστευα ότι είχα γε·
νεί αυτό που πραγματικά ήμουν,
γιατί όλοι θα είχαμε μεταμορφω
θεί αν είχαμε το κουράγιο να εί
μαστε αυτό που είμαστε. Εγώ,
που ήμουν πολύ ντροπαλός για ν'
αποζητώ το χειροκρότημα, ή έ
στω για να το υποφέρω, το ’βρισκα πολύ φυσικό να είμαι ένας
μεγάλος μουσικός, ν’ αποκαλύ
πτω στους ανθρώπους αυτή τη
μουσική την καινούρια που έπσλε μέσα μου σαν μια καρδιά.
—
Άντεια Φραντζή

εκδοτική προσφορά

Δ α ν ιή λ I. Ια κ ώ β
Η α ρ χ α ιο γ ν ω σ ία
το υ Ο δ υ σ σ έα Ε λύτη

σελ 112, δρχ. 150

Π έ τ ρ ο υ Μ α ρ τιν ίδ η
Σ υ ν η γ ο ρ ία τ η ς
Π α ρ α λ ο γ ο τ ε χ ν ία ς

σελ 240 δρχ. 350

Μια ενδιαφέρουσα
μελέτη για τις πηγές
αρχαιογνωσίας του
Οδυσσέα Ελύτη.
Τεκμηριωμένη
προσέγγιση του
ποιητικού έργου, μέσα
από την καταγραφή
των αντλήσεών του
από τα αρχαία
ελληνικά κείμενα.

CHARLES KAHN
Ο Α ν α ξ ίμ α ν δ ρ ο ς κ α ι οι
α π α ρ χ ές τ η ς ε λ λ η ν ικ ή ς
κ ο σ μ ο λ ο γ ία ς

Ν ίκ ο υ Π ο υ λ α ν τ ζ ά
Για τ ο ν
Γ κ ρ ά μ σ ι— Μ ε τ α ξ ύ
Σ ά ρ τρ και Α λτο υσ έρ

σελ. 158 δρχ. 250
Γ ιά νν η Ιω ά ν ν ο υ
Η Ά λ λ η Ε π τα ε τία

σελ. 256 δρχ. 400

σελ. 384 δρχ. 480
Επ τά κ ε ίμ ε ν α γ ια τ ο ν
Ν ΙΚ Ο Κ Α Β Β Α Δ ΙΑ
Γ ρ ά ψ ο υ ν οι
Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Α ρ γ υ ρ ίο υ ,
Γ ιώ ρ γ ο ς Ιω ά ν ν ο υ ,
Σ τ ρ α τ ή ς Τ σ ίρ κ α ς , Ν τ.
Χ ρ ισ τια ν ό π ο υ λ ο ς .

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

CHARLES

σελ. 80 δρχ. 120

KAHN

•ΙΛΟΣΟΟΟΣ

Τεκμηριωμένη αναλυση
για τον κόσμο του
αστυνομικού και
κατασκοπευτικού
μυθιστορήματος, των
κόμικς και της
επιστημονικής
φαντασίας.

Το τελευταίο βιβλίο του
Νίκου Πουλαντζά
που συνοψίζει τις
αναζητήσεις του για τη
σύγχρονη φιλοσοφία τη
θεωρία του κράτους,
την κρίση των
πολιτικών κομμάτων.

ΛΟΓΟΣ

ΠΟΛΓΓΤΠΟ^1982 .
Το πρώτο βιβλίο μιας
σειράς που
παρουσιάζει το
φιλοσοφικό λόγο των
Ελλήνων, από τους
προσωκρατικούς ως
τους νεοπλατωνικούς.
Τα αρχαία κείμενα, με
παράλληλη υπεύθυνη
μετάφραση, σχόλια και
εισαγωγές σε
επιμελημένη και
χρηστική έκδοση.

Αφηγήσεις και
μελετήματα—συμβολές
στη γνωριμία του
ποιητή των μακρινών
οριζόντων.
Στην ίδια σειρά
—«Νεοελληνικές
ψηφίδες»—
κυκλοφορούν
προσεχώς επιτομές με
δοκίμια για τον Οδ.
Ελύτη, τον Γ. Σεφέρη,
τον Γ. Ρίτσο, την
Κυπριακή Λογοτεχνία.

Κυκλοφορούν σε λίγο
καιρό εκδόσεις για τον
Πρόκλο, τον
Ηράκλειτο, τον
Διονύσιο Αρεοπαγίτη,
τον Επίκουρο.

.V A V .V A V
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Στην ίδια σειρά
—«Σύγχρονη Πολιτική
Σκέψη»— κυκλοφορούν
προσεχώς:
• Ραλφ Μίλιμπαντ, Το
κράτος στην
καπιταλιστική κοινωνία
• Πιέτρο Ινγκράο, Η
κρίση και ο Τρίτος
δρόμος
• Λουί Αλτουσέρ,
Αυτοκριτική
• Ανιές Χέλλερ,
Ριζοσπαστική
Φιλοσοφία
• Λουπορίνι,
Μπαλιμπάρ, Τόζελ
Η κριτική της πολιτικής
στον Μαρξ

■

Γιάννη Ιω ρ ννο υ
Ο Τ ρ ίτο ς Δ ρ ό μ ο ς

σελ. 224 δρχ. 400

Δ η μ ή τρ η Ψ υ χ ο γ ιο ύ
Μ ερ ο λ η π τικ ή κ α τ ά θ ε σ η

σ ε λ .112 δρχ. 180
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Μεροληπτική κατάθεση

E K ^ o it iL ι τ ο λ υ τ υ π ο
ΑΘΗΝΑ Ι9Β2

Δυο λευκώματα με
καυστικά σχόλια-σκίτσα
για την
μεταπολιτευτική
Ελλάδα από το 1974 ως
το 1982

Οδοιπορικό των
προσδοκιών και
απογοητεύσεων της
μεταπολιτευτικής
περιόδου.

ΠΟ/ΙΥΤΥΠΟ
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Γράφουν οι: Νίκος Γκούβηςκαι Θοδωρής Μάνικάς

μουσικής ή καλύτερα του τραγουδιού μ ε τον τρόπο που λ ειτ ο υ ρ 
γούσε στον παραδοσιακό ελληνικό κινηματογράφο π ο υ ά λ λ ο τ ε
χάριζε την ψυχαγωγία (εκ του άγω την ψυχήν) και έ τ ρ ε φ ε τη λαϊ
Να που ένα ελληνικό σήριαλ ήρθε χω ρίς φανφάρες (που συνη
κή φαντασία καθ' άπασαν την ελληνικήν επικράτεια. Η ευκ α ιρία
θίζουν να προηγούνται) ούτε λυσσώ δεις διαμαρτυρίες (που συ
παρουσιάστηκε μοναδική. Μ ε τη νέα αυτή μεγάλη και ξαφνικέ
νηθίζουν να έπονται τελευταία από μερίδα του κοινού και του
μετανάστευση του γούστου μας προς το ρεμπέτικο, τ ις τόσες
Τύπου) μετά τις πρώτες προβολές. Βέβαια κάποια σχετική δια
συλλο γές και αφιερώματα, τις κομπανίες και τις τ α β έ ρ ν ε ς , ένα
φήμιση έγινε και αρνητικές αντιδράσεις υπήρξαν — περισσότερο
σήριαλ στην τηλεόραση που εκμεταλλεύεται την κ α τ α ν α λ ώ σ ιμ η
από παλιούς ρεμπέτες ή διαφωνούντες σκηνοθέτες. Μα χω ρίς
συνταγή της πείρας τόσω ν ετώ ν κινηματογράφου, κ λ ε ί ν ε ι τον
δυσκολία η πλειοψηφία το καλοδέχτηκε και κάθε Π αρασκευή
κύκλο.
συνωθείται μπροστά στην τηλεόραση για να δει ξαναζωντανεμέ
Α π ό τη στιγμή που ο μύθος και η έκφραση (τα γ ε γ ο ν ό τ α και ο
νη την «ιστορία» και τη μουσική μιας ρεμπέτικης παρέας απ ' το
πολιτισμός) μιας άλλης εποχής καταλήγει με την ε μ π ο ρ ε υ μ α τ ο ’30 και μετά.
ποίηση να γίνει το μεγαλύτερο καταναλω τικό π ν ε υ μ α τ ικ ό
Σε μια πρώτη μα
προϊόν της χώρας, έχει μεταφερθεί αυτομάτως στον ισ το ρ ικ ό
τιά φαίνεται μια
χώ ρο σαν ένα ολοκληρω μένο φαινόμενο που χρήζει μ ε λ έ τ η ς , α
δουλειά καλοστη
νάλυσης και κριτικής. Ετσι, βέβαια, εφ ' όσον η π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η 
μένη με πρωτοφα
τα δεν αντιλαμβάνεται τις μεταφυσικές θεωρήσεις, υπάρχει το
νή για τα τηλεοπτι
ενδεχόμενο στο εγγύς μ έλλο ν (βεβαιότητα για μένα) το λαϊκό
κά μας χρονικά ευ
τραγούδι να παραμείνει έργο και απόλαυση κάποιων αθόρυβων
θύνη. Κάθε τι στη
που πάντα θα το αγαπούν, ενώ η μεγά λη μάζα θα ενδιαφέρεται ί
θέση τον. Ήρεμη
σω ς για τη μουσική της προχριστιανικής Τραπεζούντος. Η ευ
κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ή
καιρία
αυτή, λοιπόν, ήταν η μεγαλύτερη γιατί η τηλεοπτική αντι
άρθρωση χωρίς εμετώ πιση του θέματος θα είχε επιπλέον τη δυνατότητα να απο
ξαλλωσύνες, αρμο
βεί μια ολική αναγνώριση, αποτίμηση και καταξίωση μιας εννική συμμετοχή της μουσικής και τέλος αξιόλογες ερμηνείες α
ρείας πτυχής του πολιτικού μας παρελθόντος.
πό παλιούς και νέους ηθοποιούς, κάνουν την παρακολούθηση
Ομως εδώ, παρά τις έντιμες προθέσεις του δημιουργού τον,
της σειράς ευχάριστη ακόμα και για απαιτητικούς θεατές. Οι ό
τις οποίες είμαι σε θέση να γνωρίζω, το σήριαλ δεν καταφέρνει
ποιες αντιρρήσεις στρέφονται πιο πολύ γύρω απ' το σενάριο και
να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Α ναλώ νεται στην υπεράσπι
τον ανασταλτικό του ρόλο.
ση μιας τόσο γενικόλογης και τυποποιημένης άποψης που μόνο
Σε μια εποχή που το ρεμπέτικο του περιθώριου έχει τελειώσει
σαν κοινωνικό φαινόμενο (αν και ρεμπέτες πάντα θα κυκλοφο σε εγκυκλοπαιδικές καταχω ρήσεις συναντούμε. Φυσικά, η πρό
σθεση επεισοδίων, οι επαινετικές κριτικές και η αύξηση της α
ρούν ανάμεσά μας) ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης έχει στη
κροαματικότητας είναι γεγονότα που πολύ λίγο έχουν να κά
διάθεσή του για να επιλέξει μια σειρά από ιστορίες, βιογραφίες,
στιγμιότυπα, μαρτυρίες ή εμπειρίες που και όλες μαζί ακόμα εν- < νουν με το προς συζήτηση θέμα.
Τελικά, δεν θα πρέπει να περιμένουμε θαύματα. Έτσι κι αλ
σωματωμένες σε μια υπερπαραγωγή δεν θα κατάφερναν να απο
δώσουν την πραγματική διάσταση και βαρύτητα του φαινομέ λιώ ς το «Μ ινόρε» ίσως να είναι άλλη μια κίνηση (εκούσια ή μη)
μέσα στα πλαίσια της σιω πηλής συμφωνίας χειραγώγησης της
νου. Καταφεύγει, λοιπόν, στη γοητεία του παιχνιδιού ανάμεσα
στη φαντασία και την πραγματικότητα, στο παραμύθι και την ι αισθητικής και καταναλω τικής επιλογής.
Ό ταν ο θόρυβος κοπάσει, όταν τα σημερινά καμώματά μας
στορικότητα. Στο σημείο αυτό είναι ίσως που λείπει η τόλμη. Η
ελληνική τηλεόραση και κ α τ' επέκταση το κοινό που έχει δια θα μας φαίνονται αστεία, όταν θα 'χει σβήσει το παραινετικό
μορφώσει, δεν επιτρέπουν μια ελεύθερη και ολόπλευρη αποκρυ σύνθημα «κάθε γειτονιά και κομπανία», τότε και θα υπάρχουν
και θα γράφονται λαϊκά τραγούδια. Τότε ακριβώς θα έχουν ένα
πτογράφηση ενός μύθου που ήρθε σε μας τους νεότερους μέσα
σω
στό, καθαρό και τίμιο κοινό. Το «Μ ινόρε» θα το θυμόμαστε;
από την ομίχλη του καθωσπρεπισμού των τελευταίων δεκαε
Ν.Γ.
τιών. Πάντα υπάρχει και θα εξακολουθεί να υφίσταται ο φόβος
και η πιθανότητα να κριθεί ένα δημιούργημα επικίνδυνο από την
πώς άμα δεν παινέψεις το σπίτι
πλειοψηφία και να καταδικαστεί από ανάπηρα αισθητικά και ι
σου κτλ. Α ς μας πει, όμως, ο κ.
δεολογικά κριτήρια στο περιθώριο και τον αφανισμό. Εν προκειΜ .Χ. γιατί, αφού τα πράγματα έ
μένω η επιστράτευση κάποιας στοιχειώδους και αποσπασματι
χουν έτσι με τους δημοσιογρά
φους, ξοδεύεται ο ίδιος και οι «Α
κής πλοκής, κάποιων τραγουδιών και αρκετού χιούμορ δεν φτά
• Ο συμπαθής κ. Μ όνος Χαγώ νες», προσκαλώντας τους και
νουν να αγγίξουν την καρδιά του ρεμπέτικου που μεταφράζεται
τζιδάκις, βρήκε την ευκαιρία στο
φιλοξενώ ντας τους στα «Corfu Ηγια τον καθένα που ζει και αισθάνεται την ατμόσφαιρα αυτού του
οπισθόφυλλο του διπλού δίσκου
ilton». Τι τον νοιάζει η γνώμη
τόπου σε αγριάδα, μεράκι, μαγκιά, τιμή, παρανομία, ντέρτι, πεμε τα 25 τραγούδια της Κέρκυρας
τους και τους φωνάζει ν’ ακού
να τα βάλει για άλλη μια φορά με
ρηφάνεια, λ α ϊκ ή ψυχή... Κι αν όλα αυτά υπάρχουν είν α ι τοσο ά 
σουν την « προσπάθεια νέων παι
τις
μουσικές
στήλες
των
εφημερί
διών
να εκφραστούν με αλήθεια
χρωμα εκφρασμένα σε δεύτερο πλάνο ώ στε περνούν απαρατή
δων και τις «μουσικές φυλλάκαι
πραγματική,
συγκίνηση»; Ας
ρητα στους εφησυχασμένους τηλεθεατές. Υπάρχει μια τυπικότηδες», που δεν ικανοποιήθηκαν α
μας πει, ακόμη, τι έχουν πουλή
τα και γραμμικότητα στη δραματουργική δομή, που διακόπτεται
πό τα τραγούδια που ακούστη
σει οι δυο διπλοί δίσκοι της Κέρ
από χρονικά απρόοπτα, εμποδίζοντας κάθε ολοκληρωμένη
καν στους «αγώ νες». Και επισυ
κυρας με τόσο δωρεάν παίξιμοα
νάπτει βαρείς χαρακτηρισμούς
πό ραδιοφώνου, εδώ και ενάμισι
σκηνοθετική εκμετάλλευση που θα συντόνιζε τα επεισόδια σε έ
για τους δημοσιογράφους, όπως
χρόνο ο πρώτος, και εδώ κι έξι
να αρμονικό σύνολο με συνάφεια και συνέχεια. Καταλήγουμε,
«υπόγεια και διαβρωτική δημο
μήνες ο δεύτερος. Ας μας πει για
λοιπόν, στην κατάταξη του σήριαλ στα «ακίνδυνα» ενώ σήμερα
σιογραφία», «... μες στη χυδαία
τί απέτυχαν όλα τα εγχειρήματα
ατμόσφαιρα που εκείνοι ζούνε»,
η τηλεόρασή μας μα και η παραπέρα καλλιτεχνική έκφραση έ
του μέσα στο ’82 (Ραδιοσταθμός
αλλά
και
για
χιλιάδες
Έ
λληνες,
- Αγώνες Κέρκυρας -Πορνογρα
χουν ανάγκη από τολμηρά και «επικίνδυνα» εγχειρήματα για τα
όταν μιλάει για «άθλια κέντρα της
φία και Μ ουσικός Αύγουστος
δεδομένα μας.
νυκτός και των σπαζμένων πιά
του Ηρακλείου). Ας θυμηθεί ότι
Π αράλληλα με όλα αυτά αξίζει να σταθούμε σε μια σημαντική
των». Καλά να τα γράφει αυτά ο
κι ο ίδιος επιχείρησε να μπει στο
άνθρωπος, γιατί όλοι ξέρουμε
καινοτομία της σειράς. Είναι η μεταφορά στην τηλεόραση, της
κόλπο των αθλίων κέντρων της

To «Μινόρε»
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νυκτός με το κακόγουστο αστειάκι του που κατέστρεψε τον
Φλωρινιώτη. Και μετά, ψύχραι
μα, ας κάτσει να γράψει ένα ση
μείωμα για τους Α γώνες της Κέρ
κυρας.
Εκτός κι αν όλα αυτά δεν είναι
παρά οι σπασμωδικές αντιδρά
σεις ενός ανθρώπου που καταλα
βαίνει σιγά-σιγά ότι αυτός και ο
ψηλός ομ οιοκ α τά λη κ τος του
βουλευτής του ΚΚΕ, έπαψ αν πια
να είναι στη συνείδησή μας τα ιε
ρά τέρατα της ελληνικής μουσι
κής.
• Διασταυρωμένες πληροφο
ρίες αναφέρουν ότι ένα από τα
πολυσυζητημένα, μέσα στο ’83
πρόσωπα της δισκογραφίας ο ι
διοκτήτης της εταιρείας ΜΙΝΟΣ
κ. Μάκης Μ άτσας, εδήλωσε
κατ’ ιδίαν πως ο λόγος που δεν
εμφανίστηκε στην TV να πει την
άποψή του για το συμβόλαιο Καζαντζίδη, ήταν ότι ο δημοφιλής
τραγουδιστής έχει τόσους θαυμα
στές που κινδύνευε πλέον ο εταιρειάρχης, βγαίνοντας στο δρόμο
να τις φάει, αν τα πλήθη τον ανα
γνώριζαν. Κι έτσι δεν είδαμε το
προσωπάκι του...
• Στο στούντιο Polysound και
πάλι ο Διονύσης Σαββόπουλος η
θογραφεί τη νέα του δουλειά, για
Γην οποία πολλά λέγονται και τί
ποτε δεν ακούγεται.
Στο μεταξύ, από το χώρο της
δισκογραφίας πάντα, αναμένεται
ο δεύτερος δίσκος των Φατμέ, ελο ο Θανάσης Μ πίκος (γνωστός
3αν παλιότερος συνεργάτης του
3. Γερμανού) έκανε θαυμάσιες ε/ορχηστρώσεις στην πρώτη «επί
σημη» δουλειά του Νικόλα Ά σ ιιου «Ο Ξαναπές».

• Περί τα μέσα Φεβρουάριου
τα μέσα ενημέρωσης μας πληρο
φόρησαν ότι στην Κίνα γιορτά
στηκε η πρω τοχρονιά, σύμφωνα
με το δικό τους ημερολόγιο.
Προφανώς παρασυρμένη από το
γεγονός, η ΕΡΤ-2 μας έδειξε την
Τετάρτη 16 Φεβρουάριου ένα
μουσικοχορευτικό σώου με την
κ. Μ αρινέλα. Τίποτε το επιλήψι
μο μέχρι εδώ. Εκτός από το ότι
το πρόγραμμα παρουσιάστηκε
σαν τάχα μου φρέσκο (οι τίτλοι
π .χ. έγραψαν ΕΡΤ-2 και όχι ΥΕΝΕΔ) ενώ πίσω από την τραγου
δίστρια, έλαμπε ένα τεράστιο
1980 κι η ίδια μας μίλησε για «αυ
τή τη βραδιά, που όλοι είναι χα 
ρούμενοι και θέλουν κάποιο αγα
πημένο πρόσω πο κοντά τους»
κτλ. Εμείς δεν ξέρουμε γιατί κά
θε 16 Φεβρουάριου ειδικά πρέπει
να ’μαστέ αγαπημένοι και τα λοι
πά, ξέρουμε όμως ότι τα μουσικά
προγράμματα της TV και τα μου
σικά διαλείμματά της είναι για
κλάμματα και ότι ικανοί και με
γνώση σκηνοθέτες θα μπορού
σαν να γυρίσουν καλές τηλεοπτι
κές εκπομπές (κι όχι σώου) με ι
κανούς και όχι χιλιοακουσμένους μουσικούς με δαπάνες ση
μαντικά χαμηλότερες α π ’ όσο
κόστισαν τα εξωτερικά πλάνα
και η επίδειξη τουαλετών της κ.
Μ αρινέλας. Και άσχετα αν η
τραγουδίστρια δεν είναι του γού
στου μας, νομίζουμε ότι δεν της
έπρεπε τέτοια τηλεοπτική μετα
χείριση. Ακόμη και η μετά τριε
τία μετάδοση ενός προγράμμα
τος της σαν καινούριου δεν τιμά
ιδιαίτερα την ΕΡΤ-2 για το πώς
μεταχειρίζεται καλλιτέχνες και,
φυσικά, τηλεθεατές.
Θ.Μ.

Ο Ακης Πάνου με τον Στέλιο Καζαντζίδη.

• Μια επιλογή (εκ του προχεί
ρου) από τους χώ ρους, όπου κά
θε βράδυ μπορεί ο καθένας ν ’ α
κούσει και να χορέψει κάθε λογής ελληνικό τραγούδι: στο «.Ζυ
γό» της Π λάκας με τη Χαρούλα
Α λεξίου που παρά τα όσα είπε
στην TV, στο ρεπερτόριο του Καζαντζίδη στηρίζει κι αυτή το
πρόγραμμά της —στην παραλια
κή « Φαντασία» με το δυνατό
ντουέτο Διονυσίου και Μενιδιάτης, στη «Σουίτα» της οδού Κε
φαλληνίας δημοτικά και λαϊκά
από τον Σκαφίδα με τον Κόρο
στο βιολί και μια θαυμάσια ορχή
στρα, στη «Λήδρα» της Π λάκας
οι Μ ουσικές Ταξιαρχίες (που η
ταινία η οποία έκ α να ν μαζί με το
Ζερβό, «ο Δ ράκ ουλα ς των Εξαρχείων» είναι, κυριολεκτικά της
πλάκ ας), στο «Αθήνα» της Συγγρού τα «Τρομερά παιδιά» Μαρ
γαρίτης -Σαλαμπάσης, στο «Αχ
Μ αρία» που άρχισαν οι Φατμέ,
στου «Σαμπάνη» στον Αγ. Λουκά
Πατησίων με τον Κοντογιάννη
και τον μεγάλο του μπουζουκιού
Κ. Π απαδόπουλο και το ίδιο οι
κογενειακά στην «Όμορφη νύ
χτα» του Γαλατσίου με τη Γλυκε
ρία και καλό φαγητό. Αυτά κατ’
αρχήν.

Αφιερωμένο εξαιρετικά...
Α ναγκασμένος από τα πράγ
ματα, να δευτερολογήσει για μια
ακόμη φορά, ο τραγουδοποιός
Ά κ η ς Πάνου μας είπε τα ακό
λουθα για τον ταλαιπωρημένο,
με ποικίλους τρόπους, δίσκο του
«ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑ ΠΩ»:
« Σ ' αυτή τη μικρή συλλογή υ
πάρχουν κομμάτια που, όλα μαζί,
αποτελούν ένα "κάτι" από όσα
"θέλω να πω". Κάτω από τον τί
τλο του δίσκου υπάρχουν λίγα

τραγούδια. Μέσα στη φράση "θέ
λω να τα πω", όμως, υπάρχει όλη
η αγωνία των "διψασμένων" για
επικοινωνία, που προσπαθούν,
μάταια έστω, να προκαλέσουν τη
σωτήρια βροχή, ερεθίζοντας τα
σύννεφα...».
Κ αι με τη γνωστή άνεσή του
στον έμμετρο λόγο τα συνόψισε
όλα αυτά στις παρακάτω γραμμές
που τις δίνουμε σε πρώτη δημο
σίευση:

ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑ ΠΩ
Α υτά που «θέλουμε να πούμε» είναι πολλά
τόσα, που φτάνουνε να λέμε όσο ζούμε
έξυπνα βρώμικα, υπέροχα, τρελά,
μα... αναγκαζόμαστε να πούμε «όσα μπορούμε»
Α λλ ά και κείνα που «μπορούμε» τελικά
που κατορθώνουμε και βρίσκουμε τις λέξεις
πέφτουν σε κόσκινα ψιλά «συμβατικά»
— Τι « πρέπει» άραγε να πεις για να μη μπλέξεις;
Έτσι, λοιπόν, άλλο τι «θα ’θελα να πω»
κι άλλο το «μπόρεσα», τι «έπρεπε» τι, «είπα».
— Τις λαμαρίνες γρατζουνάμε, με σκοπό
στα στεγανά μήπω ς ανοίξει καμιά τρύπα.
Ά κ η ς Πάνου

Μ ο υ σ ικ ά γ ρ ά μ μ α τ α —
•
Και μια αντίδραση που αυτή
τη φορά «παίρνει τα κομμάτια»
του Στέλιου Καζαντζίδη ' προέρχε
ται από τον αναγνώστη μας δημο
σιογράφο Γαβριήλ Θ. Λαμψίδη.
Αγαπητό Αντί,
Στο τελευταίο τεύχος του ΑΝ
ΤΙ (225) η σελίδα της Μουσικής
παραχωρήθηκε, για να ... λεηλα
τηθεί, στον παθιασμένο Νότη
Μαυρουδή. Σχετικά με το θέμα
που τον απασχόλησε έχω να πα
ρατηρήσω τα εξής:
Ξεδιάντροπη και κραυγαλέα
δεν είναι η διαφήμιση που έγινε,
τάχατες, για τον Καζαντζίδη και
την εταιρία (σικ), αλλά η δυσφήμιση που επιχειρεί ο αγνώριστος
Νότης Μαυρουδής σε βάρος του
πιο καταξιωμένου λαϊκού καλλι
τέχνη του χτες, του σήμερα και
του αύριου.
Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι έ
ξω α π ’ όλα αυτά που φαντάζεται
και καταγγέλει ο Ν. Μ. ο οποίος,
στο κείμενό του αυτό, μπερδεύει
κυριολεκτικά και το σώβρακο με
τη γραβάτα...
Ό λ ο ι όσοι στρέφονται σ ή μ έ ρ α κατά του Στέλιου Καζαν-

τζίδη —σε μια ώρα ανοιχτής μά
χης διαστάσεων του ίδιου και του
λαού του με το σιωνιστικό κεφά
λαιο— είναι σύμμαχοι των εται
ριών και νεροκουβαλητές, στο
μύλο των εχθρών του Ελληνι
σμού. Κι αλλιώς, όλοι όσοι κατη
γορούν τον Καζαντζίδη έχουν
τους λόγους τους. Επιχειρήματα
δεν έχουν και —κρίμα— που πή
γε τζάμπα μια ολόκληρη σελίδα
με προκαθορισμένη αποστολή.
Ό σ ο για το... κανόνι, ότι ο Κα
ζαντζίδης υπήρξε ο τραγουδιστής
της εποχής των... καταπιεστι
κών μηχανισμών της ΕΡΕ κτλ.,
τέτοια να γράφει ο Ν. Μ. και να
δημοσιεύει το ΑΝΤΙ και θα προ
κόψετε και οι δυο.
Θα έγραφα κι άλλα, προς τι ό
μως; Ο Ν. Μ. διάλεξε στρατόπε
δο, λογαριασμός του. Την άλλη
φορά που θα του δώσετε χώρο να
γράψει το ίδιο... αποκαλυπτικά,
βάλτε και τη φωτογραφία του, ώ
στε να είναι δυνατόν να εκδηλώ
σουμε και αλλιώς τα αισθήματά
μας για τον ίδιο και για όσα υπο
στηρίζει. Εντάξει;
Τακτικός αναγνώστης σας
Γαβριήλ θ . Λαμψίδης
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Τεχνοκρατικός προσανατολισμός
και καλλιτεχνική παιδεία
Και, βέβαια,-τα προβλήματα στον εικαστικό χώρο είναι πολλά στον τόπο
μας. Γίνονται, όμως, ακόμη περισσότερα από τη στιγμή που παρατείνεται η
απουσία κάθε πρόθεσης για μια, έστω και στοιχειώδη, αντιμετώπισή
τους...
Πρώτα, πρώτα πριν να φθάσουμε στις ανώτερες στάθμες και τα
υψηλότερα κλιμάκια πρέπει να αρχίσουμε — έστω και αργά— τις
προσπάθειες για να εντοπίσουμε το κακό στη ρίζα του. Α ν συμβαίνουν
τόσο εύκολα όσα συμβαίνουν στον εικαστικό χώρο, με την έννοια ότι
πλάθονται με κάθε μέσο πλαστές φίρμες με ανάλογο, βέβαια, οικονομικό
αντίκρυσμα... αυτά γίνονται επειδή το έδαφος είναι πρόσφορο: ξέφραγο
αμπέλι.
Οι συνθήκες που υποβοηθούν στη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης
έχουν τη ρίζα τους στην σχεδόν παντελή απουσία καλλιτεχνικής παιδείας
στη στοιχειώδη και Μέση εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, τα
πράγματα χειροτέρεψαν...
Κατ' εξοχήν θύμα του τεχνοκρατικού προσανατολισμού που κατάφερε
καίριο πλήγμα στην ούτως ή άλλως λυμφατική εγκυκλοπαιδική μόρφωση
των Ελλήνων μαθητών είναι τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Σταδιακά
αρχίζοντας απο τα 2-3 τελευταία χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τώρα
έχουν συρρικνωθεί μέχρις εκεί που δεν παίρνει άλλο. Ούτως ή άλλως οι
Έλληνες μαθητές δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να διδαχθούν π.χ.
« αισθητική», ιστορία της τέχνης. Ούτως ή άλλως δεν είχαν ποτέ το
προνόμιο — κάτι που στα σχολεία του εξωτερικού θεωρείται προ πολλού
ρουτίνα— να πάνε σωστά προετοιμασμένοι σε ένα Μουσείο ή άλλον
ανάλογο χώρο. Ούτως ή άλλως δεν είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν
στην ουσία, τοποθετώντας την αντικειμενικά ούτε και σ ’ αυτήν ακόμη την
υπόσταση της αρχαίας, βυζαντινής, νεότερης — πού να τολμήσουμε να
πούμε της σύγχρονης— ελληνικής τέχνης. Δεν είχαν δει στα μάτια τους
ένα βιβλίο — σχολικό— που θα μπορούσε όντως να τους κινήσει το
δημιουργικό τους ένστιχτο. Σα να μην έφταναν όλα αυτά υποβαθμίστηκαν
και 7ταραγκωνίσθηκαν τελείως από το πρόγραμμα τα ψιχία των
καλλιτεχνικών μαθημάτων, καθώς οι ώρες τους επαπειλούνται να
μηδενισθούν.
Από κει και πέρα, τα «παράγωγα» αυτής της κατάστασης
πολλαπλασιάζονται με μια φρενήρη επιτάχυνση προς τα άνω ...με τον
τρόπο που αντιμετωπίζεται στη χώρα μας η τέχνη και τα περί αυτήν απο ·
τους ιθύνοντες. Αλλά θα επανέλθουμε δριμύτεροι...
'
Μ α τ ιές
Η λαϊκή αγορά του Π. Τέτση
Στα μεγάλα σε διαστάσεις έργα
—τα μεγαλύτερα που έχει φιλοτε
χνήσει μέχρι τώρα ο Τέτσης— έ

χει αποκρυπτογραφήσει τα βιώ
ματα και τα ερεθίσματά του από
την «κίνηση», τις συναλλαγές
και την τύρβη της Λαϊκής Αγο
ράς της Ξενοκράτους. Κι όλα αυ
τά με μια εκπληκτική ζωντάνια

Σε ηλικία 72 ετών πέθανε ο Β. Σεμερτζίδης
- δημιουργός που όντως φιλοτέχνησε ένα ει
καστικό έπος στην Αντίσταση και γενικότε
ρα στον «άνθρωπο» του τόπου μας με την ει
λικρίνεια και την αυταπάρνηση που μπορεί
να δηλώσει κάτι τέτοιο. Ο Β. Σεμερτζίδης
γεννήθηκε το 1911 στο Κρασνοντάρ του Καυκάσου από πατέρα Έ λληνα και μητέρα Ρωσίδα. Το 1923 ήρθε με την οικογένειά του
στην Ελλάδα και το 1928 μπήκε στην ΑΣΚΤ.
Α πό τα πρώτα κιόλας χρόνια της σταδιοδρο
μίας του σαν ζωγράφου το έργο του διακρίθηκε «στο σαλόνι του Φθινοπώρου» στο Παρίσι
(1937) κι αλλού.
Στη διάρκεια του πολέμου προσέφερε ανε
κτίμητες υπηρεσίες στην Εθνική Αντίσταση
και στις α ρχές του 1944 ανέβηκε στη Βίνιανη
της Ευρυτανίας κι αργότερα στα Άγραφα ό
που ζωγράφισε επί τόπου τη ζωή των ανταρ
τών και των ανθρώπων της υπαίθρου. Οι ε
ντυπώσεις του κι οι μνήμες του από εκείνην
την περίοδο θα τον ακολουθήσουν μιαν ολό
κληρη ζωή. Έ χει πάρει μέρος σε πολλές εκ
θέσεις στην Ε λλάδα και στο εξωτερικό (κά
που 27 εκθέσεις του έχουν οργανωθεί στη Σο
βιετική Ένωση). Συνθέσεις του βρίσκονται
σε πολλές ιδιωτικές και κρατικές συλλογές.
Το έργο του με έναν πολύ έντονο προσωπικό
χαρακτήρα έχει απασχολήσει επανειλημμέ
να τους ειδικούς. Η τελευταία παρουσίαση
της δουλειάς του στην Αθήνα έγινε στα τέλη
του περασμένου χρόνου στο Κολλέγιο Αθη
νών.

στο σχέδιο και στο χρώμα. Τις
σπουδές και τις μελέτες για τα
έργα αυτά τις παρουσιάζει ο καλ
λιτέχνης συγχρόνω ς στην « Ώ 
ρα» (Ξενοφώντος 7). Πρόκειται
για μια πολύ αξιόλογη κι ενδια
φέρουσα δουλειά που περιλαμβά
νει μιαν ακόμη ιδιομορφία αν αναλογιστούμε ότι αυτά τα τερά
στια σε διαστάσεις πανώ τα ζω
γράφισε ο Τέτσης μέσα στο πολύ
μικρό αλλά θαυματουργό για το
λόγο αυτό ατελιέ του (Εθνική Πι
νακοθήκη).
Οι καινούριες αναζητήσεις
της Μ. Μ υλωνά - Κυριακίδη
Μέσα από ένα ανανεω μένο ρε
περτόριο χρωμάτων και προβλη
ματισμών η ζωγράφος έχει πλά
σει ένα δικό της κόσμο από «ό
ψεις» και τεκμήρια αντικειμένων
του καθημερινού της περιβάλ
λοντος (Σκουφά 4).
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Τα γήινα γλυπτό της Μπ. Πιερρό
Η ανθρώπινη μορφή πλασμένη α
πό την αξιόλογη Γαλλίδα γλίιπτρια με μια χαρακτηριστική αί
σθηση για το υλικό, τη φόρμα,
τον όγκο καθώς μας υποβάλλει
ορισμένες ψυχικές κι άλλες κα
ταστάσεις μας εντυπώνεται με έ
ναν άμεσο και συνάμα «.δυναμι
κό» τρόπο (Νέες Μορφές, Βαλα
ωρίτου 9).

Οι ζωγραφικές συνθέσεις
και τα γλυπτά
του Γ. Σεμιτέκολο

Φύση και δημιουργία
στις πρόσφατες συνθέσεις
της Ε. Δεσύλα

Τα ζωγραφικά έργα του καλλιτέ
χνη χαρακτηρίζονται από μιαν
αρκετά έντονη διάθεση διακοσμητικότητας που αποδυναμώνει
τις ειλικρινείς προσπάθειές του ε
νώ τα γλυπτά του στερούνται
μιας ορισμένης παρουσίας (Νέες

Με μιαν ευαισθησία στα χρώμα
τα και πολλές εναλλακτικές λύ
σεις έχει απεικονίσει στις συνθέ
σεις της το φυτικό βασίλειο η Ε.
Δεσύλα (Π ολύπλανο, Λυκαβητ
τού 15).
Μ οναξιά στα έργα
του Παλαιολόγου-Θ εολόγου

^Μορφές).

Μια ποίηση χαρακτηρίζει την τε
λευταία δουλειά του καλλιτέχνη
και συνάμα ένα αίσθημα ερημιάς
(« Ώ ρ α » , Ξενοφώντος 7).

Τα σουρεαλιστικά έργα
|του Μ. Τσολάκη
^Σ ουρεαλιστικά ως προς τη γενι*κή τους γραμμή και κατεύθυνση

Οι ζωγραφικές συνθέσεις
του Δ . Αγραφιώτη

τα έργα αυτά δεν συνηγορούν τε
λικά στην αποκάλυψη της προ
σωπικότητας του καλλιτέχνη
(«Κρεωνίδης», Υπερείδου 7).

Με μιαν όντως δημιουργική πνοή
ο ποιητής ζωγράφος έχει ενορχη
στρώσει εδώ με έναν ιδιόμορφο
ρυθμό τα ερεθίσματά του. Πρό
κειται για αφηρημένες συνθέσεις
στις οποίες η χειρονομία του
καλλιτέχνη υλοποιείται μεσ’ από
έναν δυναμικό παλμό. (Μέδου
σα, Ξενοκράτους 7).

Η πρόσφατη δουλειά
του Δ. Ράτσικα
Α νισα τα έργα του καλλιτέχνη
στον τρόπο που τον εκφράζουν

αποκαλύπτουν σε ορισμένες πε
ριπτώ σεις αναμφισβήτητες ικα
νότητες κι έναν παλμό («Ώ ρ α »,

Ομαδική των:
Π. Γουλάκου, Π. Κυριαζή,
Λ. Σκαρβέλη, I. Τερλίδου

Ξ ενοφ ώ ντος 7).

και βλέμμ ατα
• Ενδιαφέρουσα από ιστορικής,
α ρ χα ιολογικ ή ς κι αισθητικής
πλευράς είναι η έκθεση με αγγλι
κές ακουαρέλλες του 19ου αιώνα
στην Εθνική Πινακοθήκη. Α νά
μεσα τους ξεχωρίζουμε τις συνθέ
σεις των Πρεραφαηλιτών: Μπερν
Τ ζό ο υ νς, Ν τά ντε Γ κ α μ πριέλ
Ροσσέττι κ .ά ., του Τέρνερ και
του Ε. Ληρ.
• Πολύ αξιόλογη σε ό,τι αφορά
το ειδικό περιεχόμενό της είναι η
έκθεση με θεατρικές αφίσες από
τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερ
μανίας στην Εθνική Πινακοθή
κη. Ευρηματικές σε λύσεις και
συνάμα με μιαν αμεσότητα εκ
φρασμένες οι συνθέσεις τους περ
νούν το μήνυμα στο θεατή και
ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται α
πό μια ποιότητα.
• Συνεχίζεται με επιτυχία η άρι
στα οργανωμένη και παρουσια
σμένη έκθεση του Μπαουχάουζ
στην Εθνική Πινακοθήκη.
• Πολύ ενδιαφέρουσα από την

ντοκουμέντων είναι η
με φωτογραφίες από τη
σταδιοδρομία της Μ. Κάλλας
στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών,
στα πλαίσια του αφιερώματος
που οργάνωσε για να τιμήσει τη
μνήμη της αυτός ο χώρος.
• Τις ικανότητές του ως φωτο
γράφου καθώς κι ένα λεπτό πνεύ
μα αποκαλύπτει ο Α γγλος Μπ.
Γουίγκιντον στις συνθέσεις του
που παρουσιάζονται στο Βρετα
νικό Συμβούλιο με τον τίτλο:
«Α ντανακλάσεις από το Σίτυ».
• Με πολύ ωραία —χαρακτηρι
στικά— δείγματα της τέχνης των
Ινδιάνων της Γουατεμάλας και
με πολύ κέφι από μέρους των ορ
γανωτών παρουσιάστηκε η ομώ
νυμη έκθεση στο Λατινοαμερικα
νικό Κέντρο Αλ Αντάρ (Χαρ.
Τρικούπη 170).
• Με φωτογραφικά ντοκουμέ
ντα α π ’ όλο τον κόσμο παρου
σιάζεται η «γήινη» αρχιτεκτονι
κή στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθη
νών σε συνεργασία με το Κέντρο
Ζωρζ Πομπιντού.

Τα «Επεισόδια» του Ν. Σαπέρα
Αν και πολύ νέος ακόμη ο αρχιτέκτων Ν. Σαπέρας έχει τελικά
κατορθώ σει να δώσει έναν προ
σωπικό τόνο στις συνθέσεις του
που εγγράφονται στα πλαίσια
της ελάχιστης τέχνης. Το ότι οι
δημιουργίες του έχουν ένα έρμα
[ραίνεται κι από την όλη μέχρι
τώρα πορεία του στη ζωγραφική
(Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Γλύκωνος 4).

«αστερακια»

Πελαγία Κυριαζή.
Και οι 4 νέοι καλλιτέχνες εκφραζόμενοι ήδη με ένα προσωπικό ι
δίωμα έχουν κοινό αναμεταξύ
τους στοιχείο την ποιότητα της
δουλειάς και την ευαισθησία στο
χρώμα. Ο Γουλάκος τεκμηριώνει
μια «δυναμική αίσθηση της ματιέρας». Η Κυριαζή μια μεγάλη
άνεση στο σχέδιο. Η Σκαρβέλη
αποκαλύπτει την ικανότητά της
να ψυχολογεί έμψυχα και άψυχα.
Η Τερλίδου εκφράζεται μεσ’ από
μια δομημένη στο χρώμα σύνθε
ση.
A i λα Σκαρβέλη.

0 χώρος του Κ. Τσόκλη
3 χώρος που δημιούργησε ο καλ
λιτέχνης εδώ δεν προσέφερε κάτι
το καινούριο σε σχέση με τις
τροηγούμενες α ξιόλογες προιπάθειές του. Ισως αυτό το χαίακτηριστικό να πρόβαλε, με
ιιαν ιδιαίτερη ένταση επειδή ο
Γσόκλης είναι ένας δημιουργός
ιε π ο λ λ έ ς κι αναμφισβήτητες ι
κανότητες. Το μέχρι τώρα έργο
:ου είναι η μεγαλύτερη απόδειξη
W αυτό (Γκαλερί 3, Φωκυλίδου

ψ.
To Floor Show
I :ου Ολλανδού καλλιτέχνη
I J. Dibbets

★ Ξέρετε γιατί πολλές γκαλερί
των Αθηνών οργανώνουν
εγκαίνια την ίδια μέρα και ώρα;
Για να διευκολύνουν τους πόσης
φύσεως προνομιούχους
—εκείνους που μπορούν και
αγοράζουν σε εξωφρενικές τιμές
έργα— να τοποθετούν τα λεφτά
τους μέσα σε μερικές μόνον
ώρες. Γ ran, βέβαια, οι
πραγματικοί φιλότεχνοι κ ι οι
καλλιτέχνες πώς να μπορέσουν
να ξεχωρίσουν έργο μέσα σε
αυτήν την κοσμοσυρροή;
★ Ο Μπάρμπα-Σπύρος
(Βασιλείου) γιόρτασε τα 80 του
χρόνια μεγαλοπρεπώς και στην
Εθνική Πινακοθήκη και στο
Ιντερκοντινεντάλ. Του
ευχόμαστε ολόψυχα κρθε
ευτυχία και περαιτέρω χαρά.
Σκέφθηκε, όμως κανείς πόσοι
άλλοι καθ’ όλα άξιοι
καλλιτέχνες έχουν την ίδια
ηλικία —είτε γνωστοί είτε
άγνωστοι— και δεν τους έχει
γίνει καμιά ανάλογη τιμή...

★ Ο Άγγελος με μια δουλειά
εμπνευσμένη παλαιότερα από
εκείνην του Καραβάτζιο κ ι ο Γ.
Μιττελούδης με συνθέσεις
επηρεασμένες κατά καιρούς από
τους Ινγκρ, Φραγκονάρ, Βατώ κ.
ά., συνεχίζουν να κάνουν
θραύση... Συμπτωματικά είχαν
κ ι οι δύο συγχρόνως —την ίδια,
δηλαδή, εποχή— εκθέσεις στην
Αθήνα.
★ Η έκθεση με έργα Ελλήνων
ζωγράφων στα πλαίσια του
βραβείου Ιπ εκτσί στην
Κων/πολη ματαιώθηκε γιατί ο
φίλος Κύπριος Κ. Σερέζης που
είχε αναλάβει οργανωτής της δεν
είναι —για ευνόητους λόγους—
αρεστός στους Τούρκους.
★ Και μια ερώτηση που δεν θα
πάψει ποτέ να ’ναι επίκαιρη: Τα
Ευρωπάλια που κόστισαν πάνω
από 100 εκατομμύρια απέδωσαν
όντως στο αυτό ύψος —σε
ποιότητα και σε κριτικές— σε
ό, τι αφορά τα εικαστικά μας;

I νΤε μιαν ανεξάντλητη σε λύσεις

>υρηματικότητα ο α ξιόλογος αυ:ός δημιουργός της σύγχρονης
ηεθνούς πρωτοπορίας έχει εκρράσει τα οπτικά και αισθητικά
:ρεθίσματα που του προκαλεί η
:νότητα «πάτωμα». Επισημαίνει
) επισκέπτης στις συνθέσεις που
ταρουσιάζει ο Ν τίμπετς εδώ
σχέδια με μολύβι και φωτογρα
φία) μια ποίηση συνθεμένη μέσα
; ΐπό οπτικά τεχνάσματα και κυ)ίως μια δουλειά με ένα έντονο
τροσωπικό ύφος (Γκαλερί «Μπεώνιέ», Μαρασλή 51).
jm μ
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ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΓΚΑΡΣΙΑ ΜΑΡΚΕΣ

Μ άτια Γαλάζιου Σκύλου
μετάφραση Κλαίτη Σωτηριάδου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
Μαυρομιχάλη 9, Αθήνα 143, τηλ. 3607744
Οι εκθέσεις αναφέρονται με τη σειρά
που άνοιξαν.

----------
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Περί βιβλιοθηκών ο λόγος
Το πρόβλημα των σχολικών βι
βλιοθηκών δεν είναι, βέβαια, θέμα
μόνο συγκρότησής τους και αγο
ράς βιβλίων για τον εμπλουτισμό
τους. Αυτά ως προϋποθέσεις, μό
νον, μπορούν να λογισθούν. Από
κει και πέρα είναι αυτονόητο ότι η
πολιτεία με τους θεσμούς της, δια
μορφώνει εκείνους τους όρους που
καθιστούν τις σχολικές βιβλιοθή
κες ζωντανούς πυρήνες γνώσης, ό
που η λειτουργικότητα του χώρου
και η χάρη του θα συνδυάζεται με
την αμεσότητα προσέγγισης του
καλού βιβλίου και την ίδια την τέρ
ψη της ανάγνωσης.
Ποια είναι, όμως, η πραγματικό- τητα των σχολικών βιβλιοθηκών;
Στο υπουργείο Παιδείας —αρμό
διο για το θέμα— «έδρασαν», σ’ ό
λη τη διάρκεια των κυβερνήσεων

της ΝΔ την τελευταία επταετία, δύο^
επιτροπές. Η μία με πρόεδρο τον*
εκδότη κ. Τσιρόπουλο —άνθρωπο
του υπουργού Βαρβιτσιώτη— και η
άλλη με τον κ. Λιγνάδη —εκλεκτό
του υπουργού Ταλιαδούρου.
Για αγορές βιβλίων, σ’ εκείνη την
περίοδο, δαπανήθηκαν πάνω από
70 εκατομμύρια δραχμές και ευνοή
θηκαν έτσι 3-4 εκδοτικοί οίκοι της
Αθήνας, με ιδεολογικό προσανατο
λισμό που ταίριαζε στις δεξιές κυ
βερνήσεις, αλλά και στις φιλικές
τους προτιμήσεις, χωρίς κανένα
ποιοτικό κριτήριο. Οι πίνακες αυτοί
των βιβλίων που αγοράστηκαν, αν
και δεν δημοσιοποιήθηκαν επίση
μα, διέρρευσαν. Συγχρόνως, ιδρύ
θηκαν 315 βιβλιοθήκες (215 στη Μέ
ση Εκπαίδευση και 100 στη Δημοτι
κή) που oii περισσότερες δεν λει

ΠΕΤΡΟΣ Μ Α Ρ Τ ΙΝ ΙΔ Η Σ
Συνηγορία της Παραλογοτεχνίας
Εκδ: Πολύτνπο, Αθήνα 1982
Έ να δοκίμιο και τέσσερες μο
νογραφίες πάνω στα αστυνομικά
και κατασκοπικά μυθιστορήμα
τα, την «επιστημονική φαντα
σία» και τα «κόμικς», τις ιστορι
κές καταβολές τις λογοτεχνικές
συγγένειες και την ψυχολογία
της ανάγνωσής τους. Στο βιβλίο
επιχειρείται για πρώτη φορά μία
συνδυασμένη ανάλυση των πα
ραλογοτεχνικών αυτών μορφών,
της εκατοντάχρονης περίπου ι
στορίας τους, της θεματολογίας
και της υφολογίας τους. Γίνεται
ακόμη μια κριτική της συνήθως
άκριτης ανάγνωσής τους, από
την πλειοψηφία του αναγνωστι
κού κοινού.
Ο συγγραφέας δεν στοχεύει
στην υπογράμμιση των «επιβλα
βών επιπτώσεων», που τέτοια α
ναγνώσματα συνεπάγονται για
τους καταναλωτές τους, ούτε
στην ανάδειξη κάποιων στρου
κτουραλιστικών αρχών που διέπουν την παραγωγή τους. Διερευ
νά τα έργα αυτά, κυρίως μέσα α
πό τις αντιφάσεις, που παρουσιά
ζουν για να τα υπερασπιστεί τελι
κά εξαιτίας αυτών ακριβώς των
αντιφάσεών τους, διατρέχοντας
ένα, πολύ μεγάλο υλικό σε έκτα
ση, με μια μεθοδικότητα, και ένα
κεφάτο γράψιμο.

χειρόγραφα και μονόφυλλα, μέ
χρι τις μεταφράσεις που κύκλοφόρησαν παγκόσμια.
Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται για το έργο του Καβάφη και
όχι για τα άρθρα και τις κριτικές
για το έργο του, μπορεί να προ
μηθευτεί μεμονομένα τους 3 τό
μους, ποιήματα (1896-1933). Α 
νέκδοτα ποιήματα (1882-1923)
και πεζά, που κυκλοφορούν και
σε χαρτόδετη βιβλιοθεσία. Την
καλλιτεχνική επιμέλεια της αξιό
λογης αυτής προσφοράς των εκ 
δόσεων «Φύκιρη», με τη συμπλή
ρωση 120 χρόνων από τη γέννηση
του Καβάφη και 50 χρόνια από το
θάνατό του, έχει ο Φ ίλιππος Γ.
Φέξης.

Α Π Α Ν ΤΑ Κ AB Α Φ Η
Τόμοι 6
Εκδ: Φύκιρη, Αθήνα 1983
Στους πρώτους τρεις τόμους
περιλαμβάνονται το σύνολο των
ποιημάτων του Καβάφη (τα 154
γνωστά και τα ανέκδοτά του) και
τα πεζά που κατά καιρούς έγρα
ψε και εδημοσίευσε σε εφημερί
δες και περιοδικά. Προστέθηκαν
δύο τόμοι με άρθρα και κριτικές
(Βάρναλης, Γιαλουράκης, Γρυπάρης, Καζαντζάκης, Ξενόπουλος, Σαββίδης, Σεφέρης, Π. Χά
ρης, Ψυχάρης κ.ά.) που γράφτη
καν πριν και μετά το θάνατό του
και τέλος ένας ακόμη τόμος. Ο
τελευταίος τόμος περιλαμβάνει
χειρόγραφα, επιστολές, φωτο
γραφίες, σχέδια και εκδόσεις για
το έργο του, από τα πρώτα του
46

Ε Λ Λ Η Ν Ε ΖΕ Ρ ΙΤΗ
Κ άκτοι
Εκδ: Γνώση, Α θήνα 1982
Πρόκειται για ένα πεζογρτάφημα όπου μέσα από την προβολή
περιστατικών και γεγονότων της
καθημερινής ζωής επιχειρείται
μια μαστιγωτική σάτυρα και μια
αυστηρή κριτική των αλλοπρό
σαλλων καιρών που ζούμε.
Μ οντέρνο στη γραφή και στη
δομή του το καινούριο βιβλίο της
Έ λλης Νεζερίτη εντυπωσιάζει
και κερδίζει τον αναγνώστη με το
ύφος με την τόλμη των όσων καταγγέλει και την αλήθεια των ό
σων περιγράφει.
Β Α ΓΓΕ Λ Η Σ Μ Α Ρ Γ Α Ρ ΙΤ Η Σ
Συμφωνική βία
Εκδ: Ωκεανίδα, Αθήνα 1982
Εννέα μικρά διηγήματα, μια
νουβέλλα και δέκα ποιήματα, με
θεματολογία παρόμοια με τα
προηγούμενα έργα του συγγρα
φέα: Καισαριανή, τα πρόσωπά
της με τα πολιτικά και προσωπι
κά αδιέξοδα, ο έρωτας και εξο
μολόγηση προσωπικών βιωμά
των που σημάδεψαν τον συγγρα
φέα.
Μ Α Ν Ο Σ ΚΟΝΤΟΑΕΩΝ
Κ ι η σιδερώστρα έκοβε
την τηλεόραση στα δύο
Εκδ: Καστανιώτη, Αθήνα 1982
Το ένατο βιβλίο του Κοντολέ
ων είναι μια συλλογή διηγημάτων

τούργησαν ποτέ, με τα βιβλία
σφραγισμένα σε κουτιά και σε απο
θήκες.
Ποια, όμως, υπήρξε η αλλαγή με
την «αλλαγή»;
Ίδια γεύση.
Αλλά, ας δούμε το ζήτημα στις
λεπτομέρειές του:
Το Υπουργείο Παιδείας συγκρο
τεί με απόφασή του, το Δεκέμβρη
του ’81, επιτροπή για τις βασικές βι
βλιοθήκες στην οποία περιλαμβά
νονται τρεις εκπαιδευτικοί, που υ
πήρξαν μέλη των προηγούμενων ε 
πιτροπών (Τσιρόπουλου - Λιγνάδη)
και οι οποίοι ήσαν αποσπασμένοι α
πό τους υπουργούς της ΝΔ.
Το 1982 έχουν ήδη πραγματοποι
ηθεί τρεις «αναδομήσεις» επιτρο
πών, τέσσερεις, δηλαδή, μ.Α. (μετά
Αλλαγή). Στις δύο πρώτες, του
Μάρτιου και του Ιούλιου, οι τρεις

«επίλεκτοι» της ΝΔ παρέμειναν α
μετακίνητοι. Στην τρίτη, του Δεκεμ
βρίου, η «αλλαγή» κράτησε δύο α
πό τους τρεις και τους αποκατέστη
σε ως «ημέτερους» τον δε έναν and
αυτούς ανήγαγε εις γραμματέα
της.
Να συνεχίσουμε;
• Επιτροπές Δεκεμβρίου ’81 και
Μαρτίου ’82: δούλεψαν όλο το α' ε
ξάμηνο του ’82 και παρά τις κά
ποιες «εσωτερικές» αντιδράσεις, έ
φτασαν σε κάποιες καλές αποφά
σεις, που όμως τελικά δεν υπογρά
φτηκαν από τον αρμόδιο υφυπουρ
γό.
• Επιτροπή Ιουλίου ’82: δούλεψε
το β' εξάμηνο του ’82, αναμορφώ
νοντας τις προηγούμενες επιλογές
επί τω χειριστώ. Το Σεπτέμβρη του
’82, όταν ο πίνακας, πλέον υπογράφηκε, πάλι* δεν δημοσιοποιήθηκε

και πεζογραφημάτων που προ
σπαθούν ν ’ ανιχνεύσουν τις προ
σωπικές, μικρές —αλλά και κα
θοριστικές συνάμα— στιγμές κα
θημερινών ανθρώπων.
Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί έ
να αξιόλογο λογοτεχνικό ύφος
και μια ιδιαίτερα αιχμηρή ψυχο
γραφική ικανότητα για να διεισδύσει στους ήρωες του, να τους
αναλύσει και στη συνέχεια να
τους μεταφέρει μέσα στο νού και
στην καρδιά του αναγνώστη.

βιβλίου η συγγραφέας μας παρα
σύρει με το σπαρταριστό της
χιούμορ να βιώσουμε τρεις ολότελα διαφορετικούς κόσμους, ό
που οι ήρωές τους κυνηγούν με
τον τρόπο τους την ευτυχία.
Α γκαλιάζοντας με μια απέρα
ντη συμπόνια, τα θύματα η συγ
γραφ έας δηλώνει: «Σερβίρετέ
μου ένα βασιλόπουλο, σημαίνει
διαιωνίστε τη δουλεία μου. Α
σφαλώς πρόκειται για το πιο αντιφεμινιστικό, αλλά υπέρ των
γυναικών βιβλίο, που έγραψα»
και προσθέτει: όσοι τρέφονται με
π λάνες γαμήλιας ευτυχίας, ουρα
νοκατέβατα βασιλόπουλα και α
γνές Ελληνοπούλες, καλό είναι
να μη διαβάσουν τούτο το βιβλίο
που εισβάλλει στα σπίτια σαν κα
βαλάρης ληστής και σαρώνει ό
λη την ψευδολογία της κοινωνι
κής αρετολογίας, καρατομώντας
μύθους, βασιλόπουλα και στα
χτοπούτες».

ΒΙΑ ΤΕΣΛΑΒ Σ Υ Σ Σ Ο ΊΈ Φ
Η ζωή έγινε καλύτερη
Εκδ: Κομμούνα, Αθήνα 1982
Η έκδοση αποτελείται απο
κλειστικά από σκίτσα και γε
λοιογραφίες του γνωστότερου ί
σως Σοβιετικού γελοιογράφου.
Θέματα της καθημερινότητας, η
«κομσομόλ», τα ανθρώπινα δι
καιώματα, η πληροφόρηση οι ο
λυμπιακοί αγώνες, δοσμένα με
«γκροτέσκο» σχέδιο και καυστι
κό χιούμορ. Σπάνια έκδοση
του... σπάνιου πια^ελοιογράφου,
που σήμερα, ύστερα από αρκετές
διώξεις, κρύβεται κάπου στην
ΕΣΣΔ.
Β.Ε. Μ Ε ΓΙΕ Ρ Χ Ο Λ Ν Τ
Κείμενα για το θέατρο
Εκδόσεις: Ιθάκη, Αθήνα 1982
Μετ-Επιμ: Αντώνης Βογιάζος
Δοκίμια, σημειώσεις για ανεβάσματα έργων, επιστολές και
άλλο θεατρικό υλικό, περιέχεται
στον πρώτο τόμο της σειράς, που
αναφέρεται στην περίοδο 18911917. Τα κείμενα, δίνουν την δυ
νατότητα της γνωριμίας των
σκηνοθετικών αντιλήψεων και
των θεωρητικών αναζητήσεων
του μεγάλου Ρώσου σκηνοθέτη
και θεωρητικού του θεάτρου. Το
έργο θα ολοκληρωθεί με την έκ 
δοση του Β' τόμου που θα περι
λαμβάνει όλα τα ντοκουμέντα,
από το 1917 μέχρι τον θάνατο του
συγγραφέα.
Α ΙΛ Η ΖΩΓΡΑΦ ΟΥ
Μου σερβίρετε ένα
βασιλόπουλο παρακαλώ;
Εκδ: Νέα Σύνορα, 1982
Μέσα στις τρεις νουβέλες του.

Φ ΡΑΝΤΣ ΚΑΦΚΑ
Γράμμα στον πατέρα μου
Εκδ: Νεφέλη, Αθήνα 1982
Μια επιστολή του μεγάλου
συγγραφ έα, που απευθύνεται
προς τον πατέρα του. Εκπληκτι
κή παρουσίαση των παιδικών
βιωμάτων και ένα παιχνίδι απαλ
λαγής από τις ατομικές ενοχές
και ενοχοποίησης του πατέρα Κρόνου, που ευθύνεται για όλα ό
σα κατηγορεί το παιδί του.
Η Σ Μ Υ Ρ Ν Η Κ Α ΙΓΕ ΤΑ Ι
Εκδ: Ερμής, Αθήνα 1983
Πενήντα τρεις πολύτιμες φω
τογραφίες, από την καταστροφή
της Σμύρνης το 1922. Οι φωτο
γραφίες συνοδεύονται με απο
σπάσματα εφημερίδων της επο
χής και κείμενα από λογοτεχνικά
ή ιστορικά έργα, που αναφέρονται στα γεγονότα.
Ζ Α Ν Ζ ΙΓ Κ Λ Ε Ρ
Οι ζωντανοί και ο θάνατος
Ε κδ: Μάλλιαρης-Παιδεία, 1982
Ο γνω στός Ελβετός κοινωνιο
λόγος, εξετάζει σ’ αυτό το βιβλίο
του τον θάνατο, όπως αντιμετω
πίζεται σαν γεγονός από τον ανα
πτυγμένο καπιταλισμό και την α-

και πάλι διέρρευσε. Επέλεξαν βι
βλία ασήμαντα, ακατάλληλα, θλιβε
ρής επιστημοσύνης, βιβλία μελών
του ΚΕΜΕ, καθώς και βιβλία συγ
γραφέων και εκδοτών συναρτημένων με την κυβέρνηση όχι μόνο φι
λικά, ούτε απλώς πολιτικά αλλά,
και κυρίως, οργανικά.
• Η επιτροπή Δεκεμβρίού ’82, έ
χει μπροστά της όλο το μέλλον... Ί
σως τουλάχιστον, φροντίσει για
την ίδρυση νέων βασικών βιβλιοθη
κών, μια και παραμένουμε στον α
ριθμό των όσων η ΝΔ είχε ιδρύσει.
Ίσως φροντίσει να βγουν, τουλάχι
στον, τα βιβλία απ’ τα κασόνια. Ί
σως φροντίσει και για την... αυτο
διάλυσή της.
Γιατί είναι παραπάνω από βέβαιο
ότι δεν είναι δυνατόν να παραμέ
νουν στην επιτροπή αυτή πρόσωπα
υπεύθυνα για τις επιλογές των επι-

τροπών Τσιρόπουλου - Λιγνάδη.
Ούτε είναι δυνατόν να περιλαμβά
νονται ανύπαρκτοι λογοτέχνες, ό
ταν και αρμοδιότεροι επιστήμονες,
συγγραφείς και κριτικοί υπάρχουν
αλλά και σωματεία που δεν εκπρο
σωπούνται. Τέτοια μέτρα είναι απα
ραίτητα ως εναρκτήριες διαδικα
σίες αλλαγής και, φυσικά, η δημο
σιοποίηση των επιλογών είναι εκ
των ων ουκ άνευ. Δεν είναι δυνα
τόν, να θεωρούμε πως η μόνη ελπί
δα για πληροφόρηση, θα εξακολου
θήσει να είναι και τώρα η «ελληνική
τέχνη» της διαροοής.
Είναι μια ευκαιρία να κλείσει αυ
τός ο κύκλος νοοτροπίας, και είναι
τόσο προφανές, που από δω και πέ
ρα κάθε παράταση του ίδιου καθε
στώτος θα είναι φυσικό να θεωρεί
ται «εκ προθέσεως».

φρικανική διασπορά της Βραζι
λίας. Αναλύοντας και διερευνώντας τ ο ν όρο θάνατος, διαπιστώ
νει τις πολιτισμικές αντιμετωπί
σεις της υγείας, της ζωής, του αν
θρώπου καί του εθνικοαπελευθερωτικοΰ αγώνα.

προσπάθεια του μεταφραστή να
σχολιάσει με ειδικό υπόμνημα,
καθώς και το επιλογικό σημείω
μα του Δ. Μ. Γιακουμάκη ολο
κληρώνουν την παρουσίαση του
έργου, παρά το γεγονός ότι πολ
λές αντιρρήσεις μπορεί να προκληθούν και για τη γενικότερη ε
πιλογή του, αλλά και για επιμέρους ζητήματα.

Η βασίλισσα και ο στρατιώτης
Ρωσικό παραμύθι
Απόδοση από τα ρωσικά:
Μήτσος Αλεξανδρόπουλος
Εικονογράφιση: Όλγα Αλεξανδροπούλου
Εκδ: Κέδρος, A θήνα
Μια φροντισμένη έκδοση ενός
παραμυθιού είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Σ ’ αυτή την περίπτωση,
πέρα από την πρωτογενή ευχαρί
στηση που πάντα φέρνουν τα πα: ραμύθια μαζί τους, έχουμε την
πρόσθετη απόλαυση μιας δροσε
ρής και ευαίσθητης εικονογράφη
σης. Η Ό λγα Α λεξανδροπούλου,
μια νέα κοπέλα, ιχνογραφεί το
κείμενο επιλέγοντας το καίριο
,. και τονίζοντας με χρωματικό αί
σθημα το σημαντικό. Α ποκομί
ζουμε, έτσι, εκείνο το χαρμόσυνο
. αίσθημα που κάνει το παραμύθι
αυτό, αγαθό και ωραίο μήνυμα.
- ΠΟΥΚΙΟ Μ ΙΣ ΙΜ Α
Εξομολογήσεις μιας μάσκας
Εκδ: Οδυσσέας, A θήνα 1982
Ενα ακόμη βιβλίο από την
ρροντισμένη σειρά των εκδόσε,,.υν τσέπης. Α υτοβιογραφ ικές
σκέψεις του Ιάπωνα συγγραφέα,
δρυτή μιας ομάδας της εθνικι
σ τικ ή ς άκρας δεξιάς, που αυτο<τόνησε κάνοντας χαρακίρι στο
£ γραφείο του πρωθυπουργού της
!· α π ω ν ία ς, διαμαρτυρόμενος για
ο :ην αποστρατικοποίηση της χώΛ α ς!

β ^ΑΒΡΙΗΑ Δ ’ Α Ν Ν Ο Υ Ν Τ ΣΙΟ
ft Η κόρη του Γιόριου
Ρ 1/ετ: Νικόλαος Ποριώτης
Εκδ: Φόρκνς, Αθήνα 1979
) Αναδημοσιευμένη από το πεji-ίΗθδικό «Θυμέλη» του 1933, η έκ
δοση αυτή παραμένει αρκετά εν
διαφέρουσα. Η μετάφραση ζωη
ρή κάνει τη βουκολική τραγωδία
/ου 1904 να είναι ως σήμερα ανα
γνώ σ ιμ η . Η συμπληρω ματική

A m m m m rn

Το ΝΕΟ βιβλίο
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
στις εκδόσεις ΓΝΩΣΗ
Γιώργος Ίωάννου
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ΚΑΤΑΠΑΚΤΗ
π ε ζ ά κ είμ ενα

□

Φ Α Ν Η Σ Μ Ο Υ Α ΙΟ Σ
Οι ευδαίμονες
Εκδ: Γνώση, Αθήνα 1982
Συλλογή με πεζογραφήματα
που τα χαρακτηρίζει η γνώση της
πραγματικότητας, ο στοχασμ ός
και ο ιδιαίτερος τρόπος γραφής.
Ο συγγραφέας χρησιμοποιώντας
την αλληγορία καταγράφει τις
πράξεις και παραλείψεις ενός
κ ό σ μ ο υ « α υ το κ α τ α σ τ ρ εφ ό μ ενου». Π αρ’ όλα αυτά το βιβλίο
δεν το χαρακτηρίζει η απαισιοδο
ξία, αλλά η ελπίδα, αποτέλεσμα
μιας δράσης που να συνδέεται με
την ανθρωπιά.
ΓΙΩ Ρ ΓΟ Σ Κ Α Ρ Α Μ Π Ε Λ ΙΑ Σ
Μικρομεσαία Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι A
Εκδ: Κομμούνα, Αθήνα 1982
Στον τόμο αυτό υπάρχουν δύο
κείμενα, ένα «συγκυρίας» που
προσπαθεί να εξετάσει το φαινό
μενο των μικρομεσαίων και την
άνοδο του ΠΑΣΟΚ και ένα κεί
μενο με στοιχεία συνολικής ανά
λυσης της ελληνικής κοινωνίας.
Με τον όρο «μικρομεσαία δημο
κρατία», ο συγγραφέας, αντιμε
τωπίζει τόσο το ζήτημα της «μικρομεσαίας» διαχείρισης του κε
φαλαίου, όσο και εκείνο της ί
διας της δομής της ελληνικής
κοινωνίας. Το «παράδοξο» της
διατήρησης και της διεύρυνσης
των μικροϊδιοκτητικών στρωμά
των παρ’ όλη την κυριαρχία του
κεφαλαίου ή ακριβώς λόγω των ι
διαιτεροτήτων που έχει αυτή η
κυριαρχία στην Ε λλάδα. Μια βα
σική θέση που υποστηρίζει είναι
ότι «η παρασιτική ένταξη της ελ
ληνικής κοινωνίας στον παγκό
σμιο καταμερισμό, διαμορφώνει
αυτή την πραγματικότητα». Και
η αντανάκλασή της είναι η ά νο
δος του ΠΑΣΟΚ.

ΚΑΤΑΠΑΚΤΗ
πεζά κείμενα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΝΩ ΣΗ », ΓΡΗΓ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 26. ΙΛ ΙΣΙΑ ,
Α Θ Η Ν Α 621, ΤΗΛ. 7794879-7786441
1i

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ!
Δέν υπάρχει λόγος νά κρατάτε όλόκληρες τις έφημε
ρίδες πού διαβάζετε, γιά νά φυλάξετε μιά είδηση πού
σάς ενδιαφέρει. Κρατείστε μόνο τήν είδηση.
Ζητείστε μας τά άποκόμματα δλων τών εφημερίδων,
γιά νά μή μπείτε εσείς στόν κόπο νά τά συγκεντρώσε
τε.
Δουλειά μας είναι νά ενημερωνόμαστε καί νά σάς ε
νημερώνουμε.
Διαβάζουμε δλες τις εφημερίδες (ελληνικές καί ξέ
νες) καί κρατάμε γιά λογαριασμό σας, τά άποκόμματα
πού σάς άφοροϋν.
Δέν είμαστε «μερικοί άνθρωποι», άλλά ένα όλόκληρο
δημοσιογραφικό έπιτελείο πού δουλεύει ύπεύθυνα
γιά τήν ειδική - δική σας ένημέρωση.
Έπικοινωνεΐστε μαζί μας!
EXPRESS NEWS
Τό προσωπικό σας Αρχείο.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΛΥΒΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
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ΤΗΛΕΦ.

3243.351

ΑΘΗΝΑΙ

T. Τ.

*
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JUNIOR

Ενας μοναδικός δίσκος με τον BUDDY GUY.
BUDDY GUY - JUNIOR WELLS
«PLAY THE BLUES».

WELLS

Δυο συναυλίες στις 14 και 15
του Μάρτη 1983 στο ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ με τον
SON SEALS και τους CHICAGO BLUES

BAND

lipXMIOlklYHl__________________________
Μια Δημόσια Υπηρεσία όχι σαν τις άλλες

Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει με κάπω ς μελανά χρώ 
ματα, το όλο πρόβλημα που απασχολεί και που είναι — ε ν
χέλει— το πρόβλημα όχι μόνο της Α ρχαιολογικής Υπηρεσίας,
ιλλά της ίδιας της τύχης του υλικού μέρους της ελληνικής ιστο)ίας. Το κεφαλαιώδες, όμως, ζήτημα είναι, στην προκειμένη
κερίπτωση, η επιμονή του ΥΠΠ Ε στην εφαρμογή αντιφατικών
και αντισυνταγματικών νόμων που θίγουν όχι μόνο κάθε μορφή
νομιμότητας, δικαιοσύνης και.αξιοκρατίας στον συγκεκριμένο
κλάδο, αλλά και στην προώθηση λύσεω ν που συνεχίζουν και αναδιατάσσουν, με νέους όρους, την ευνοιοκρατία που μαστίζει
:ον τόπο.
Ο νέος εμφύλιος πόλεμος που
,έσπασε στον κλάδο των αραιολόγων που υπηρετούν στην
αρχαιολογική Υπηρεσία του ΥΠΙΕ, απασχόλησε αρκετά τις
τήλες των εφημερίδων, αλλά
αι πονοκεφάλιασε τους αρμόιους υπουργούς Πολιτισμού και
Ιροεδρίας. Αιτία της δεύτερης
υτής ενδοκλαδικής διαμάχης (η
ρώτη αφορούσε στο θέμα της
ονιμοποίησης των εκτάκτω ν
ρχαιολόγων) είναι και πάλι τα
λληλοσυγκρουόμενα συμφέρονα των δύο αρχαιολογικώ ν σωατείων, του Συλλόγου Ελλήνων
ρχαιολόγων και του Συλλόγου
κτάκτων Α ρχαιολόγω ν. Η σωεία των κατηγοριών, η αλληλοετόξευση άφθονων καταγγελιών
έσω του ημερήσιου Τύπου και
ϊ πλακάτ έξω από το ΥΠΠΕ
αι τη Βουλή, ελάχιστα διαφώτιαν το κοινό ως προς το ουσιατικό αντικείμενο του οξύτατου
κογενειακού καυγά, που άρχιε στις 2.2.82 με αφορμή τη σχεκή απόφαση του Υπηρεσιακού
υμβουλΐου για τους πίνακες αρ
αιότητας και τους προακτέους
ιιμελητές αρχαιοτήτων. Σύμ»να με αυτή την επίμαχη απόαση, κάποιοι από τους μόνιους αρχαιολόγους προάγονται,
/ώ κάποιοι άλλοι εξαιρούνται αό τις προαγωγές. Οι προακτέοι
νήκουν στον (τέως) Σύλλογο Ετάκτων Α ρχαιολόγω ν, ενώ οι
τάσιμοι είναι τα νεότερα μέλη
ου Συλλόγου Ελλήνων Α ρχαιο

λόγω ν, που μπήκαν στον κλάδο
πριν τρία χρόνια ύστερα από ει
σαγωγικό διαγωνισμό. Προσφυ
γές, λοιπόν, στο Διοικητικό Εφετείο, απεργίες των μεν, νομικές ή
νομικίστικες ερμηνείες των δε,
και μπόλικο χαρτομάνι διαμαρ
τυριών που συσσωρεύεται στα
γραφεία των δημοσιογράφων που
ασχολούνται με τα «πολιτιστι
κά». Έ στω , λοιπόν, ότι σύμφω
να με κάποια λογική (νομική και
διοικητική), ορισμένοι έχουν το
δίκιο με το μέρος τους* έστω ότι
αυτοί ανήκουν στην κατηγορία
των νέων μονίμων αρχαιολόγω ν
που ενώ πέρασαν τη «δοκιμα
σία» του διαγωνισμού δεν προάγονται, αντίθετα από τους πάσης
φύσεως και υφής τέως εκτάκτους
συναδέλφους τους, οι οποίοι ευ
εργετούνται από την υπουργική
απόφαση. Ό λ α αυτά, εξάλλου,
θα διευκρινιστούν στην πορεία
της όλης υπόθεσης, που συνεχίζε
ται με την ίδια ή και μεγαλύτερη
ένταση.
Για τους α π ’ έξω, τους μη έχοντες σχέση με τους διάφορους
αρχαιολογικούς κλάδους του
ΥΠΠΕ, ολα αυτά τα πράγματα
είναι αρκετά δυσνόητα και σκο
τεινά. Ό ,τ ι μένει στο νου από αυ
τή την πολύπλοκη διαμάχη είναι
πως οι αρχαιολόγοι είναι διασπασμένοι σε διάφορες ομάδες, με
διαμετρικά αντίθετα συμφέρον
τα, και πως αλληλοτρώγονται
μετά μανίας. Θυμίζουμε πάντως
τις ομάδες και τις υποομαδού

λες:
• α ρ χα ιο λό γο ι που μπήκαν
στον κλάδο με εισαγωγικό δια
γωνισμό («τον μόνο νόμιμο και
τίμιο δρόμο του διαγωνισμού»
κομπάζουν οι παλιές καραμπίνες
του Συλλόγου Ελλήνων Α ρχαιο
λόγων, που αποσιωπούν όμως το
γεγονός ότι ούτε όλοι οι μετρημέ
νοι στα δάχτυλα, εισαγωγικοί
διαγωνισμοί ήταν εντελώς «νόμι
μοι» και «τίμιοι», ούτε αυτός κα
θαυτός ο διαγωνισμός είναι ο μο
ναδικός τρόπος επιλογής των
πτυχιούχων αρχαιολόγων),
• αρχαιολόγοι που μπήκαν «αριστήνδην» στον κλάδο στη
διάρκεια της χούντας, χωρίς τον
«καθαγιασμένο» διαγωνισμό (σ ’
αυτούς δόθηκε συγχωροχάρτι
και έτσι σήμερα ποιούν την πά
πια),
• α ρ χα ιολόγοι που μπήκαν
πρόσφατα στον κλάδο με τον κα
θαγιασμένο από τους διάφορους
αρχαιολογικούς παράγοντες διαγωνιστικό τρόπο (αυτοί είναι και
οι πιο μαχητικοί, γιατί δεν είναι
ανάμεσα στους προακτέους)
• τέλος, πρώην έκτακτοι που
μ ο νιμ ο π ο ιή θ η κ α ν με το Ν.
1189/81 και σήμερα προάγονται
(και αυτοί επίσης είναι κάθε κα
ρυδιάς καρύδι: άλλοι μπήκαν με
βουλευτικά μέσα, άλλοι με τις
γνωριμίες τους, ορισμένοι έχουν
δεδηλωμένα επιστημονικά προ
σόντα, άλλοι είναι απλοί γραφιά
δες, πολλοί από αυτούς υπηρε
τούσαν μέχρι και 18 χρόνια χω
ρίς να είναι επαγγελματικά κατο
χυρωμένοι, ορισμένοι πάλι που
είχαν προϋπηρεσία μόλις 1-2
χρόνια σήμερα ευεργετούνται
κτλ. κτλ.),
• συν κάποιοι συμβασιούχοι
που κατέχουν οργανικές θέσεις
(θέσεις προσωποπαγείς, οι ο
ποίες θα καταργηθούν μόλις εκλείψουν και οι κατέχοντες), συν
κάποιοι άλλοι συμβασιούχοι, τριμηνήτες ή ειδικοί συνεργάτες.
Σύνολο αρχαιολόγω ν: ελάχι
στοι σε σχέση με τις ανάγκες αυ
τής της χιλιοτραγουδισμένης α π ’
όλα τα κόμματα της Βουλής «πο
λιτιστικής μας κληρονομιάς».
Σημείωση: όπως ίσως είναι
γνωστό, ο κλάδος των αρχαιολό
γων του ΥΠΠΕ είναι κλειστός
(θυμόσαστε παλαιότερα τους
φαρμακοποιούς;). Κλειστός κλά
δος είναι μια κουβέντα. Γιατί το
αρχαιολογικό «σουσάμι» του
ΥΠΠΕ έχει κατά καιρούς ανοίξει
για ορισμένους (με ή χωρίς δια
γωνισμό), αφήνοντας έξω από τη
μαγική σπηλιά πλήθος πτυχιού
χων να συνωστίζεται, παλεύον
τας για τη διαπροσωπική λύση...
Συμπέρασμα: ο πόλεμος των
συντεχνιών δεν μας αφορά καθό
λου. Αυτό που μας αφορά είναι η
α ν α δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η
τη ς
Α ρχαιολογικής Υπηρεσίας, που
εδώ και τριάντα χρόνια δοκιμά

ζεται από τις συνέπειες του ανα
χρονιστικού και αντιφατικού
πλαισίου της: δεν υπάρχει οργα
νισμός, ο αρχαιολογικός νόμος
είναι από το 1932, ο κλάδος είναι
κλειστός, η καθαρή αρχαιολογι
κή έρευνα είναι περίπου ανύπαρ
κτη, η γραφειοκρατία τσακίζει
κόκκαλα, η αρχαιοκαπηλία ορ
γιάζει, τα μνημεία καταστρέφονται. Αυτά είναι τα προβλήματα
που μας αφορούν και τα οποία
—θεωρητικά τουλάχιστον— θα
έπρεπε να αποτελούν το αντικεί
μενο συνδικαλιστικών επιδιώξε
ων και διαπάλης όλων των αρ
χαιολόγων του ΥΠΠΕ, για τους
οποίους όμως έχουμε την υποψία
πως ανίδεοι και χορτάτοι —εκ
τός από ελάχιστες εξαιρέσεις—
συσπειρώνονται γύρω από το μή
αίτημα: να εξακολουθεί να παρα
μένει η Αρχαιολογική Υπηρεσία
στη νηπιακή κατάσταση που βρί
σκονταν πριν τριάντα χρόνια.
Γιατί, όμως, τόση φιλολογία και
τόσος καημός για τα «αρχαία
μας» και την «πολιτιστική κλη
ρονομιά μας»; Ποιους εντέλει α
φορά η άθλια κατάσταση της ελ
ληνικής αρχαιολογικής έρευνας
και ποιοι είναι οι αποδέκτες της;
Αυτό είναι το ζητούμενο το οποίο
και ως συνδικαλιστικό αίτημα,
αλλά και ως επιστημονική διεκ
δίκηση, θα έπρεπε να συσπειρώ
νει όλους, χωρίς εξαίρεση, τους
πτυχιούχους αρχαιολόγους της
χώρας. Προς το παρόν όμως, ά
πνοια...

Αρχαιολόγος

Για πρώτη φορά στη
γλώσσα μας το σχετικό
μέρος από τα Grundrisse
•

KARL MARX
ΠΡΟΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕR I C
HO B S B A WM
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

"καΧβος»

Εκδόσεις Κάλβος
Αναξαγόρα 1 Αθήνα
τηλ. 52.46.241 V

ν
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Αναφερόμενοι σε επιστολή του κ.
Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ που δημοσιεύτη
κε στο τεύχος της 10.12.1982 του
περιοδικού σας με τον τίτλο «ΑΛ
ΛΑΓΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ» σας πληρο
φορούμε, για την ενημέρωση κάι
του αναγνωστικού σας κοινού, τα ε-

ζουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
Υπάρχει. Υποστηρίζουμε.όμως ότι
οι προτεραιότητες είναι διαφορετι
κές, εκείνο δηλαδή που μετράει τώ
ρα είναι τα άμεσα μέτρα για να δια
σωθούν οι ναυτικοί μας και η ναυτι
λία μας. Και δεν νομίζουμε ότι
χρειάζεται να μη γίνονται τώρα
διαφημίσεις για να μην πηγαίνουν
άλλοι νέοι στο ναυτικό επάγγελμα.
Η ίδια η κατάσταση που επικρατεί
στο χώρο της ναυτικής εργασίας εί
ναι γνωστή- και ο καθένας που θέ
λει τώρα να πάρει απόφαση για τον
επαγγελματικό του προσανατολι
σμό στο ναυτικό επάγγελμα, είναι
αρκετά ενημερωμένος από πλήθος
στοιχεία και μπορεί να αποφασίσει.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, ότι, μα
κροπρόθεσμα, δεν έχουν δρομολο
γηθεί διαδικασίες που θα επιτρέ
ψουν τον καθορισμό της δυναμικό
τητας των Σχολών Ε.Ν. με βάση τις
διαγραφόμενες ανάγκες της εμπο
ρικής μας ναυτιλίας. Και στα πλαί
σια αυτών των διαδικασιών εντάσ
σεται και η χωροταξική ανάπτυξη
του δίκτυου των Σχολών, ώστε να ε
ξασφαλίζεται η σωστή τους λει
τουργία, η θεσμοθέτηση αυτόνο
μου οργανισμού κτιριακών σχολι
κών μονάδων Ε.Ν. και η προμήθεια
εκπαιδευτικού εξοπλισμού κατά το
πρότυπο του οργανισμού των σχο
λικών κτιρίων.

1. Η σημερινή Κυβέρνηση πάντοτε
διακήρυξε ότι αντιμετωπίζει τους
φορείς της ναυτιλιακής δραστηριό
τητας με πνεύμα αμεροληψίας και
αντικειμενικότητας, ότι εκτιμά την
εμπορική ναυτιλία σαν ένα πολυδύ
ναμο πλουτοπαραγωγικό κλάδο
για την εθνική μας οικονομία και ότι
θα κάνει ό,τι εξαρτάται από αυτή,
τόσο για την ενίσχυση της ανταγω
νιστικότητας του ελληνικού εμπορι
κού πλοίου, όσο και για την ενίσχυ
ση της θέσης του Έλληνα ναυτι
κού.
2. Στο διάστημα που η σημερινή
Κυβέρνηση ασκεί την εξουσία αντι
μετώπισε και αντιμετωπίζει μια οξυνόμενη οικονομική κρίση, που
την υποχρέωσε να δώσει απόλυτη
προτεραιότητα στα επείγοντα προ
βλήματα, προβλήματα —κυριολε
κτικά— επιβίωσης των πλοίων και
των ναυτικών μας. Τα πρόσφατα μέ
τρα που ανακοινώθηκαν (13 Γενά
ρη) αποβλέπουν ακριβώς στη σύν
θετη αντιμετώπιση όλων των προ
βλημάτων που δημιούργησε η ναυ
τιλιακή κρίση.
3. Θα ήταν πέρα από την πραγματι
κότητα να απαιτηθεί —σε μια πε
ρίοδο που το YEN κυριολεκτικά
σκύβει κάτω από το βάρος αυτών
των άμεσων προβλημάτων— να γί
νουν άμεσοι προγραμματισμοί ή
διαρθρωτικές μεταβολές και να υ
λοποιηθούν σε διάφορα άλλα θέμα
τα (όπως π.χ. η ναυτική εκπαίδευ
ση), με την έννοια δηλαδή της ανα
διάρθρωσης του αριθμού των Σχο
λών Ε.Ν. Όταν μάλιστα κανείς δεν
μπορεί να προβλέψει πως θα εξελι
χθεί η κατάσταση στη ναυτιλία, που
συνδέεται άμεσα και με τη ζήτηση
των στελεχών και των κατώτερων
πληρωμάτων για την επάνδρωση
των πλοίων. Με αυτό δεν υποστηρί

4. Σε κανένα σημείο δεν έχει υπο
χωρήσει η εφαρμογή των νόμων
και των κανονισμών που αναφέρονται, είτε στην ασφάλεια της ναυσι
πλοΐας, είτε στην ενδιαίτηση πάνω
στα πλοία, είτε στη ναυτική εργα
σία, και τις αμοιβές των ναυτικών.
Δεν γνωρίζουμε, λοιπόν, σε ποιά
συγκεκριμένα στοιχεία στηρίζει ο
επιστολογράφος σας τις παρατη
ρήσεις του. Γιατί —αόριστα— μπο
ρεί ο καθένας να λέει ο,τιδήποτε.
Για να αποδειχτεί όμως ότι τα
πράγματα πάνε στα χειρότερα θα
πρέπει να αποδειχθεί ότι στο ίδιον
αριθμό ελέγχων, πριν και μετά τις
εκλογές, η κατάσταση έχει χειροτε
ρέψει ή ό,τι δεν γίνονται έλεγχοι.
Πληροφορούμε, λοιπόν, τον επι
στολογράφο σας ότι από εκθέσεις
επιθεώρησης ελληνικών πλοίων
που μας στέλνουν: α) η Επιθεώρηση
Εμπορικών Πλοίων, οι Λιμενικές
Αρχές Εσωτερικού-Εξωτερικού και
τα περιοδεύοντα έκτατα κλιμάκια ε
πιθεώρησης, β) οι ευρωπαϊκές χώ
ρες που παίρνουν μέρος στη συμ
φωνία για τον αμοιβαίο έλεγχο των
πλοίων στα λιμάνια τους (MEMO
RANDUM OF UNDERSTANTING)
και γ) οι άλλες χώρες που εφαρμό
ζουν την απόφαση Ά466/ΧII του
Ι.Μ.Ο. για τον έλεγχο των πλοίων,
δεν προκύπτει εικονικότητα επι
σκευών, ούτε και αδιαφορία για τη
λειτουργία των οργάνων των ελλη
νικών εμπορικών πλοίων.
5. Για το θέμα της στρατιωτικής
θητείας των ναυτικών, που θίγει ο
επιστολογράφος σας, υπενθυμί
ζουμε ότι το σχετικό ευεργέτημα
μείωσης της θητείας, που είχε δο
θεί και αφορούσε τους ανήκοντες
στη κλάση 1981 και τους παλαιότερους, που ήταν νόμιμα εκτός στρα
τεύματος, δεν ανανεώθηκε. Το ευ
εργέτημα αυτό είχε δοθεί ήατερα
από την εκτίμηση συγκεκριρΑκον
καταστάσεων και αναγκών, η ι π π ι 
κή δε αρμοδιότητα πάνω σ’ αυτή τη
ρύθμιση ανήκει στο Υπουργείο Ε
θνικής Άμυνας.
6. Το πρόβλημά·' της ενημέρωσης
των ναυτικών πάνω σε γενικά και ε
παγγελματικά θέματα είναι καίριο

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
•
Από τον υπουργό Εμπορικής
Ναυτιλίας κ. Γιώργο Κατσιφάρα
πήραμε την επιστολή που δημο
σιεύουμε στη συνέχεια. Αναφέρε
τε σε επιστολή του κ. Δ. Αθανασούλη που δημοσιεύθηκε στο Α Ν 
Τ Ι (τχ. 220):
Πειραιάς 14.2.1983
ΑΠ: 115001/70/83
Κύριε Διευθυντά,

και αναγνωρίζουμε τη σημασία του.
Εκείνο που μπορεί να κάνει η διοί
κηση —και το κάνει— είναι να βελ
τιώνει συνεχώς τη στάθμη της ναυ
τικής εκπαίδευσης σε όλα της τα
στάδια (προπαίδευση-εκπαίδευσημετεκπαίδευση). Και θα ήθελα να
τονίσω ότι ένα σημαντικό, όπως πι
στεύω, βήμα προς την κατεύθυνση
αυτή είναι η επέκταση της λειτουρ
γίας του ΚΕΣΕΝ και στους υποψή
φιους Β' πλοιάρχους και Μηχανι
κούς, οι οποίοι, αντί να παρακολου
θούν, ιδιωτικά φροντιστήρια και να
προσέρχονται μετά σε εξετάσεις
για να πάρουν το δίπλωμά τους, θα
παρακολουθούν τώρα τη Δημόσια
Σχολή Μετεκπαιδεύσεως Αξιωματι
κών Εμπορικού Ναυτικού και —ύ
στερα από παρακολούθηση μαθη
μάτων υψηλής στάθμης— που θα
γίνονται κάτω από τον έλεγχο της
Διοίκησης, θα παίρνουν το αντί
στοιχο δίπλωμά τους. Αυτό αποτε
λεί μια σημαντική καινοτομία γιατί
περιορίζει τη ναυτική παραπαιδεία,
εξασφαλίζει τους ναυτικούς από
τηγ εκμετάλλευση και εγγυάται την
παροχή γνώσεων που θα ανεβά
ζουν το επίπεδο της γενικής και ε
παγγελματικής στάθμης τους. Και
αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί.
7. Για το νέο νόμο που θα ρυθμίζει
τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των
ναυτικών έχουμε πολλές φορές α
νακοινώσει τις θέσεις μας, έχουμε
δηλαδή διευκρινίσει ότι το νομοθέτημα αυτό, αφενός μεν θα κατοχυ
ρώνει τα συνδικαλιστικά δικαιώμα
τα των ναυτικών, αφετέρου δε αυτό
θα γίνει μέσα στα πλαίσια της ιδιαι
τερότητας της φύσης του επαγγέλ
ματος τους και με γνώμονα τα σύν
θετα προβλήματα της δραστηριό
τητας της εμπορικής μας ναυτιλίας.

8. Για την πρόταση που διατυπώνει
ο επιστολογράφος σας να δημιουργηθεί κρατική ναυτιλιακή εταιρεία
ή τέτοια με τη συμμετοχή των ναυτεργατών θέλω να υπενθυμίσω ότι
η σύσταση, οργάνωση και λειτουρ
γία ναυτιλιακών εταιρειών ανήκει
στην περιοχή της ιδιωτικής πρωτο
βουλίας επειδή ο δημόσιος τομέας
δεν έχει, ούτε την πρακτική εμπει
ρία ούτε τις οικονομικές δυνατότη
τες να αναλάβει τέτοιας μορφής ε
πιχειρήσεις. Είναι άλλωστε γνωστό
ότι, είτε η συμμετοχή, είτε η ανάλη
ψη από το κράτος ευθυνών στο χώ
ρο της οικονομίας αφορά, κυρίως,
τους τομείς που τα παραγόμενα α
γαθά ή οι προσφερόμενες υπηρε
σίες έχουν ιδιαίτερη κοινωνική
χρησιμότητα και εξυπηρετούν το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Δεν
θα ήθελα να αναφερθώ στους γενι
κότερους στόχους της οικονομικής
πολιτικής που ακολουθούμε τώρα
—και που βέβαια εμΠνέονται από
τη γενικότερη φιλοσοφία μας. Ή
θελα όμως —κάνοντας μια αντιδια
στολή— να τονίσω ότι στο χώρο
της ποντοπόρου ναυτιλίας ιδιαίτε
ρα, η δραστηριότητα, επειδή ανα
πτύσσεται στο διεθνή χώρο, προϋ
ποθέτει εξειδικευμένη εμπειρία και
ιδιόμορφ ους επιχειρηματικούς
σχεδιασμούς, που είναι πολύ δύ
σκολο να αναληφθούν με επιτυχία
από κρατικό φορέα. Δεν είναι, βέ
βαια, το ίδιο στις εσωτερικές μετα
φορές και —ιδιαίτερα— στις ακτο
πλοϊκές. Εδώ και το στοιχείο της
κοινωνικής v n n m i J O T m a e · ε ί ν α ι έ ν ·
τονο και οι προϋποθέσεις μιας ΠίΟ"

αποφασιστικής παρέμβασης του
κράτους είναι ευνοϊκότερες. Και το
έχουμε τονίσει αυτό στ ι ς π ρ ο γρ α μ 
ματικές μας διακηρύξεις. Και θέλω
να επιβεβαιώσω ότι, με α ίσ θη μ α ευ
θύνης, μελετάμε τα σύνθετα προ
βλήματα των ακτοπλοϊκών μεταφο
ρών, ώστε να οριοθετήσουμε τα
πλαίσια μιας ουσιαστικότερης κρα
τικής παρέμβασης στο μέτρο βέ
βαια που η μελέτη που γίνεται απο
δείξει ότι αυτή είναι και δυνα τή και
αναγκαία. Για τη συμμετοχή ναυτεργατών σε ναυτιλιακές δραστη
ριότητες θα ήθελα να υπενθυμίσω
ότι πρόσφατα, απαντώντας σε σχε
τικό αίτημα μιας ν α υ τ ε ρ γ α τ ικ ή ς έ
νωσης, είπα ότι θα μπορούσε να
τους διατεθούν 10 (δέκα) πλοία για
να αναλάβουν τη διαχείρισή τους.
Δεν δόθηκε όμως καμιά υπεύθυνη
απάντηση σ’ αυτό. Και η σιω πή αυ
τή μπορεί να ερμηνευτεί και σαν έν
δειξη ότι άλλο είναι να α π α ιτεί κα
νείς, με στομφώδεις πολλές φορές
εκφράσεις, ορισμένα πράγματα και
άλλο είναι να αποφασίζει, όταν έρ
χεται η κρίσιμη ώρα των ευθυνών.
9. Θέλω να τελειώσω αναφερόμενος και σε ορισμένα άλλα σημεία
της επιστολής που δημ οσ ιεύσ α τε.
Σ’ αυτά ειδικότερα, που αναφέρονται στη αντιπάθεια του ναυτεργατικού κόσμου προς την Κυβέρνηση,
στον τάφο του οράματος της αλλα
γής και στον πολιτικό μου τάφο. Ας
πληροφορηθεί ο ε π ισ τ ο λ ο γ ρ ά φ ο ς
σας κάτι που όλοι οι καλόπιστοι
ναυτικοί πιστεύω ότι γ ν ω ρ ίζ ο υ ν : ότι
.δηλαδή, σαν Κυβέρνηση, αποφεύγοντας τη δημαγωγία και τον εντυ
πωσιασμό, επιδιώκουμε το εφικτό
και απορρίπτουμε το α δ ύ ν α το . Ό 
λοι ξέρουν πόσο στενά ζει η παγκό
σμια οικονομία από την πρω τοφανή
κρίση και πόσο δυσάρεστες είναι οι
συνέπειες για τη ναυτιλιακή δρα
στηριότητα. Μπροστά σε ένα άγνω
στο μέλλον αντιμετωπίζουμε την
κατάσταση με υπευθυνότητα, με
τράμε τις δυνάμεις μας και προ
σπαθούμε να εξασφαλίσουμε την ε ’
πιβίωση της ναυτιλίας μας, που εί
ναι όρος βασικός για την επιβίωση
των ναυτικών μας. Αυτοί που πι
στεύουν ότι έτσι θάβονται οράμα
τα, αναπτύσσονται αντιπάθειες και
ανοίγονται πολιτικοί τάφοι δυστυ
χώς μεταφέρουν συνθήματα μιας α
δίστακτης δημαγωγίας που, ενώ
δεν προσφέρει καμιά θετική λύση,
υποβαθμίζει την κοινή λογική και ε
πιδιώκει να υπονομεύσει τις προσπάθειές μας, που είναι τοποθετη
μένες μέσα στα όρια της πραγματι
κότητας. Θα ήθελα όμως να τονίσω
ότι εμείς, χωρίς δ ο γ μ α τ ισ μ ο ύ ς και
εξαρτήσεις από π ρ ο κ α τα σ κ ε υ α σ μ έ
νες θέσεις, προχωρούμε σταθερά
στην πορεία μας και — κ υ ρ ίω ς - λέ·
με σε όλους την αλήθεια. Ηαλλαγή
είναι δρόμος μακρύς^και υπεύθυ
νος. Και αυτοί που έχουν στρατευθεί κάτω από τη σημασία τη ς πρέ
πει να διαθέτουν σιδερένια αντοχή
και αταλάντευτη θέληση. Η πάστα
αυτή χρειάζεται πολύ υψ η λ ή ποιό
τητα. Δεν μετράμε τις π ρ ά ξ ε ις μας
με την πρόχειρη απήχηση, που εί· j
ναι στην αρχή ευχάριστη και μετά
απογοητευτική. Δεν δημ αγω γο ύμ ε
Και πιστεύουμε ότι σ’ αυτή, τη δύ
σκολη πορεία, υπάρχουν πολλοί
που έμαθαν επιτέλους να βλέπουν
την ουσία, να διώχνουν την επιφά
νειά και να ακολουθούν με την πεποίθηση ότι η πορεία αυτή θα έχει
την ιστορική της δικαίωση.
Με τιμή
— 0 Ο Ε Γ 0 Σ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ!

.

□ΓΑΤΟΣ
KAI
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
ΓΟ «ΑΝΤΙ»: «Επικίνδυνο για την
χσφάλεια του Στρατού περιοδι
κό...»
t Στις συνθήκες, που επικρατούν
ττο 617 Τ.Π. στη Χελιδόνα Ορεηιάδας, αναφέρεται η επιστολή
του δημοσιεύουμε στη συνέχεια.
Το Α Ν ΤΙ δεν υποτιμά, ούτε μηδε
νίζει τις προσπάθειες της κυβέρ
νησης και τα όσα μέτρα έχει πάρει
ιέχρι τώρα που αποσκοπούν στον
·,κδημοκρατισμό των ενόπλων
δυνάμεων. Αντίθετα, υποστήριξε
την ανάγκη διεύρυνσης αυτών
των μέτρων, ώστε να υπάρξει μια
τταθερή και σαφής πολιτική, που
να προωθεί δημοκρατικές αλλα>ές στο Στρατό. Από όσα περινράφονται στην επιστολή που α
κολουθεί —και δυστυχώς από ότες καταγγελίες έχουν δημοσιευ
τεί στον Τύπο— προκύπτει ότι όΙα αυτά <Jev συμβαίνουν μόνο σ '
ιυτή τη μονάδα. Γίνεται δε φανε)ό ότι εξακολουθεί να υπάρχει
no στρατό ένα απαράδεκτο καθεττώς και ορισμένοι αξιω ματικοί
τυνεχίζουν με τον έναν ή τον άλΙο τρόπο να έχουν και να θέλουν
>αεπιβάλλουν μια δική τους αντί
ληψη και λογική ακόμη και ενανϊον των γενικών κατευθύνσεων
■ης πολιτικής ηγεσίας του στραού.
Δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται να
’χολιασθεί το περιεχόμενο της ε,ιστολής. Απλά επαναφέρει με έα τρόπο το θέμα του εκδημοκραισμού και της λήψης συγκεκριένων μέτρων για τη βελτίωση
ων συνθηκών ζωής στις Ένολες Δυνάμεις.
Αγαπητό «ΑΝΤΙ»,
Λόγοι ηθικής ευθυξίας και αρής μας οδήγησαν στη σύνταξη
ης επιστολής αυτής.
Μετά από σύνολο ενεργειών,
ρχόμαστε να ανασύρουμε στην
πιφάνεια γεγονότα και φαινόμεα τα οποία πέρα του ότι προ
βάλλουν τη Δημοκρατική ευαιθησία, πιστεύουμε ότι υπονοεύουν και την ίδια την Α λλαγή.'
Δεν θα αναφερθούμε με κάθε
επτομέρεια για το Στρατό — κα
ί πόσο και σήμερα ο Στρατός
εν έχει δημοκρατικοποιηθεί και
ύνεχίζει να είναι μηχανισμός
αταπίεσης της ανθρώπινης α.οπρέπειας και ρουσφετολο,ας— θα αναφερθούμε ειδικά
το 617 ΤΠ που έχει έδρα τη χελιόνα Ορεστιάδας, και το κάνουε αυτό για να «κρούσουμε τον
ώδωνα του κινδύνου» για τη
τρατευμένη Ν εολαία μας.
Το 617 ΤΠ είναι μια Μ ονάδα
προβληματική». Χρησιμοποιεί) και δυστυχώς χρησιμοποιείται
αι σήμερα «σ α ν ειδική Μ ονά

δα». Έ τσι το ηθικό πρόβλημα εί
ναι μεγάλο. Α τομα που στην πο
λιτική τους ζωή έτρεχαν στους
δρόμους και φώναζαν ΔΗΜ Ο
ΚΡΑΤΙΑ, στρατικοποιούνται και
εκτελούν οποιαδήποτε διαταγή
(υποταγή σε ανώτερο). Κάπως έ
τσι και οι στρατιώτες του 1967
σκότω σαν τους αδελφούς τους.
(Ά σ χ ε τ α αν για τους Αξιωματι
κούς η τυφλή αυτή υποταγή έγινε
Μ πούμεραγκ).
Τ όσο στο κέντρο κατάταξης ό
σο και στη Μ ονάδα που υπηρε
τούμε διαπιστώ σαμε το χάσιμο
της πολιτικής ταυτότητας της νε
ολαίας μας. Γιατί όταν διατάζε
σαι να εκτελείς μια Διαταγή που
για διαφόρους λόγους διαφωνείς
και δείχνεις μια .μεταπρατική
στάση, πολύ δύσκολα να παρακούσης και μια Διαταγή - Α να 
τροπή του Συστήματος.
Είναι απαράδεκτο νεολαίοι του
ΠΑΣΟΚ και άλλοι δημοκράτες
στρατιώτες να ακούνε τον Διοι
κητή να λέει στην αναφορά τάγ
ματος ότι το «ΑΝΤΙ» είναι επι
κίνδυνο για την ασφάλεια του
Στρατού περιοδικό. Α λλά δεν
μας εξηγεί ο κ. Διοικητής ποια
είναι τα μη επικίνδυνα. Ο ΕΛΛΗ
ΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ ή Η ΒΡΑΔΥΝΗ που διαβάζει αυτός;
Διάφορα τέτοια λαμ βάνουν
χώρα με αποτέλεσμα οι λίγοι δη
μοκράτες —στην πράξη— στρα
τιώτες να προβληματίζονται. Και
γίνεται μεγαλύτερος ο προβλη
ματισμός με την παρουσία και
μόνο του Διοικητή του 617 Τ.Π.
Ο Ά ν /χ η ς (Π2) Κωνσταντίνος
Ν τινόπουλος ήταν Υ πολοχαγός
του 509 Τ.Π . το ονομαζόμενο
Τάγμα θανάτου (αποτελούσε συ
νέχεια της Μ ακρόνησου). Σκο
πός δε του 509 Τ.Π . ήταν η κα
ταρράκωση της ανθρώπινης α
ξιοπρέπειας.
Μ άλιστα σε δημοσίευμα της
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΫΠΙΑΣ» για τη
γενιά του 1-1-4 ο τώρα Διοικητής
του 617 Τ.Π . έχει μηνυθεί για βασανισμούς όπως και όλη η παρέα
του Κ. Π απαδόπουλος κ.ά.
Αλ,λά εκ τός των παραπάνω ,
δεν προβληματίζει την ηγεσία
της XVI Μ .Π. ότι το 617 ΤΠ έρχε
ται το πρώτο τάγμα στις ποινές
φυλάκισης με μέσο όρο 550-650
μέρες το μήνα; Με αποτέλεσμα η
Μ ΕΡΑΡΧΙΑ που πριν κατείχε τις
τελευταίες θέσεις από πλευράς
ποινών, τώρα έρχεται πρώτη και
τούτο μόνο και μόνο λόγω του
Ντινόπουλου.
Είναι απαράδεκτο να διατά
ζονται οι στρατιώτες να κάνουν
Γυμναστική (6.30-6.45 π.μ.) με
θερμοκρασία -5°C και κάτω από
χιονόνερο, λες και αν δεν γινό

ταν μια μέρα γυμναστική ο Στρα
τός θα έχανε το αξιόμαχο. (Στο
617 Τ.Π . το πρόγραμμα βροχε
ρών ημερών έχει δυστυχώς κατάργηθεί).
Είναι ανεξήγητο το φαινόμενο
του ότι ο κ. Ντινόπουλος γυρίζει
με το χάρακα όλη μέρα και με
τράει τα μαλλιά των στρατιω
τών. Και πρέπει τα μαλλιά μας
να είναι 4 cm! ! ! Ό χ ι ότι τα κοντά
μαλλιά είναι πρόβλημα του στρα
τιώτη, αλλά οπωσδήποτε η ενέρ
γεια του κ. Ντινόπουλου είναι
καθαρά φασιστική, που σκοπό έ
χει την ισοπέδωση της προσωπι
κότητάς μας, πράγμα που είναι
το βασικό πρόβλημα για μας.
Δ εν κάνω τίποτα παραπάνω ή
παρακάτω από το τι λένε οι Δια
ταγές λέει ο κ. Ντινόπουλος. Σω
στά. Μα η ΓΟΕ/ΓΕΣ λέει ότι γε
νική πρόσκληση Μ ονάδας γίνε
ται μόνο κάθε Τρίτη-Παρασκευή
και μια φορά την εβδομάδα αν
κρίνεται αναγκαίο από τη Διοί
κηση. Δυστυχώς στο 617 Τ.Π.
αυτό δεν ισχύει. Αναφορά επίση
μη έχουμε και το Σαββατοκύρια
κο, όπου λίγο πριν την εκκλησία
τιμωρούνται στρατιώτες με ποι
νές φυλάκισης για τυχόν παρα
πτώματα.
Πέρα από το άγχος και την κα
ταπίεση μέσα από διαταγές υ
πάρχει και ένα άλλο πρόβλημα.
Συγκεκριμένα σχεδόν κάθε από
γευμα ο κ. Ντινόπουλος (που του
αρέσει και αυτοαποκαλείται Χίτλερ - Διοικηταρά - Αντισυνταγματαρχάρα) ανεβαίνει στο μπαλ
κόνι και «νουθετεί» τους φαντά
ρους. Τι νουθετεί; Να είναι καλοί
και φιλότιμοι στρατιώτες. (Για
ποιόν να είναι καλοί και φιλότι
μοι άραγε;) Επισείει τον κίνδυνο
των αναρχοαυτόνομων, βγάζει
κηρύγματα «εθνικού» περιεχομέ
νου, τονώνει τον «ανδρισμό» των
οπλιτών μιλώντας με εξευτελι
στικό τρόπο για τις γυναίκες.
(Ά μ α είστε μάγκες «πηδήξτε» ό
σες γυναίκες θέλετε, αρκεί να μη
σας πιάσουν και πάτε σαν το
σκυλί στο αμπέλι, για το μ ..., ό
πως λέει χαρακτηριστικά).
Στα παραπάνω προβλήματα
προστέθηκε πρόσφατα και το
πρόβλημα της πολιτικής περιβολής. Απαγορεύεται από το ΓΕΣ η
είσοδος των οπλιτών στο Στρα
τόπεδο με πολιτική περιβολή (έ
να άλλο λάθος ή μάλλον «καπέλωμα» των Στρατιωτικών στην
κυβέρνηση). «Ωραία» μέχρι εδώ.
Ο Ν τινόπουλος όμως κουβαλών
τας τη φασιστική νοοτροπία δεν
μπορεί να ανεχθεί μια τέτοια δια
ταγή —άσχετα αν είναι αναγκα
σμένος να το κάνει. Τι οδηγεί ό
μως τον Ντινόπουλο να κάνει
μπλόκο (που θυμίζει τις μαύρες
μέρες της Χούντας) μαζί με τον
Υποδιοικητή, έξω και μέσα στη
μοναδική καφετέρια που συχνά
ζουν οι στρατιώτες, και τους ε
λέγχει εξονυχιστικά αν φορά κα
νείς έστω και στρατιωτικές κάλ
τσες ή σώβρακο. Α κόμα απαγο
ρεύει τους στρατιώτες να αλλά-

κυκλοφορούν
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΟΠΑΐΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

.ΤΑΜΑΤΟΣ·

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή έκφραση)

Μελέτες και πορίσματα ει
δικών από την Ελλάδα και
το εξωτερικό (Γαλλία, Αγ
γλία, Γερμανία, Ισπανία,
Πορτογαλία, Ιταλία).
THOMAS S. SZASZ

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΜΑΡΤΗΜΑ

Σκέψεις του ΤΗ. SZASZ, πά
νω στην αγάπη, την ελευθε
ρία, την ψυχιατρική, την παι
δική ηλικία, το γάμο, το κρά
τος... μ’ ένα τρόπο έξυπνο,
γοητευτικό και συχνά αυθάδη
και καυστικό.
Robert
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ζουν στα σπίτια των ΔΕΑ, κι α
ναρωτιόμαστε, σε ένα χωριό, με
150-200 κατοίκους και ελάχιστα
σπίτια για νοίκιασμα ποια η δυ
νατότητα εφαρμογής του μέτρου
αυτού; Τελικά μήπως η Διαταγή
αυτοκαταργείται σε χωριά όπως
η Χ ελιδόνα, που φιλοξενούν
Στρατόπεδα.
Φυσικά, χρειάζονται θεσμικές
και δομικές αλλαγές στο Στρα
τό. Ό μω ς προς το παρόν με α
πλές και μόνο διαταγές λύνονται
πολλά, αν φυσικά υπάρχει πρό
θεση για εκδημοκρατισμό στις έ
νοπλες Δυνάμεις. Ευθύνη για τα
παραπάνω έχει οπωσδήποτε και
το Υπουργείο Νέας Γενιάς.
Δημοκράτες Στρατιώτες
του 617 ΤΠ

ΜΕΙΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ
• Το θέμα του χρόνου θητείας
στο στρατό θίγει η επιστολή που
ακολουθεί. Να ποιά είναι η άποψη
για το πρόβλημα του αναγνώστη
μας Π.Σ.
Κύριοι,
Σήμερα, 5-1-83, διάβασα στον
Τύπο, δύο γεγονότα σχετικά με
το στρατό.
α. Μία δολοφονία στρατιώτη
στην Καβάλα, για άγνωστους
(μήπως για πολιτικούς;) λόγους,
που οι αρμόδιοι θέλουν να την
παρουσιάσουν για αυτοκτονία,
και
β. Οι διοικητές των διαφόρων
στρατιωτικών μονάδων, απαγο
ρεύουν λέει να μπαινοβγαίνουν οι
φαντάροι με πολιτική περιβολή
στα στρατόπεδα, όπως επίσης
και να έχουν τέτοια ρούχα τις ώ
ρες αυτές, στις αποσκευές τους.
Δηλαδή, στην πράξη αχρηστεύ
ουν το άκραΐα φιλελεύθεροί!) μέ
τρο της αλλαγμένης κυβέρνησής
μας να κυκλοφορούν οι φαντάροι
εκτός υπηρεσίας με πολιτικά.
Δηλαδή, μετά από 15 μήνες
διακυβέρνησης από αυτούς που
επαγγέλονταν αλλαγή εδώ και
τότε, έχουμε αλλαγή μεν αλλά
μάλλον προς το χειρότερο, και
στο στράτευμα.
Τουλάχιστον γιατί δεν μειώνε
ται η θητεία; Το ’λεγε και προε
κλογικά και μετεκλογικά ο Αντρέας. Το ’λεγε όμως και ο κ.
Δροσογιάννης. (Μάλιστα έλεγε
σε πρώτη φάση θα μειωθεί η θη
τεία δύο μήνες). Το ’λεγε ως τη
στιγμή που απαντώντας σε επερώτηση βουλευτών του Κ Κ Ε,
δήλωνε ότι τη θητεία η αλλαγμέ
νη κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ, δεν
πρόκειται να τη μειώσει ούτε κα
τά ένα μήνα. Π ροσκαλούσε μά
λιστα τους επερωτώντες βουλευ
τές, σε ιδιαίτερη συζήτηση στο
γραφείο του, για να τους εξηγήσει
γιατί.
Μήπως όμως θα ήταν καλύτε
ρα για τον κ. Δροσογιάννη να ε
ξηγήσει εκεί και τότε, γιατί άλλα
τη μια και άλλα την άλλη;
Με τιμή
Π.Σ.

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΦΑΝΤΑΡΩΝ
• Το άρθρο του καθηγητή κ. Β.
Φίλια στην «Ελευθεροτυπία ' (221-83), σχολιάζει ο αναγνώστης
μας Γιάννης Ευτυχάκης. Να ποιά
είναι η άποψή του:
Αγαπητό «ΑΝΤΙ»,
Μετά τον «ΜΑΥΡΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ» ένας ά λλος διανοούμενος
σχολιάζει το θέμα του στρατού.
Αυτή τη φορά όχι (ίσως ασύμφωρο) για το περιστατικό των στρα
τιωτών και την σύλληψή τους την
επέτειο του Πολυτεχνείου όπως ο
ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, αλλά εξετάζοντας, το φαι
νόμενο των συνεχών αυτοκτο
νιών των φαντάρων και μιλάω ό
πως καταλαβαίνετε για τον Βασί
λη Φίλια που μέσα από τις στή
λες της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ
(22.1.83) δεν διστάζει να γράψει
«Η εύκολη και δημαγωγική α
πάντηση για αυθαιρεσίες, υπερ
βολική καταπίεση και κακομε
ταχείριση στην οποία πρόχειρα
πολλοί καταφεύγουν είναι σήμε
ρα κατά κανόνα λανθασμένη...»
Αμφισβητεί, λοιπόν, ότι υπάρ
χει καταπίεση ο κ. Πρύτανις και
αποδίδει σαν αιτίες των αυτοκτο
νιών των φαντάρων στην «προστατευτικότητα και ανευθυνοποίηση» του νεαρού ατόμου από
την υπάρχουσα μορφή της οικο
γένειας. Συγκρίνοντας ασφαλώς
τις προΰπάρχουσες δομές και
«αξίες» της οικογένειας πολλά
χρόνια πριν θα μπορούσε να πει
κανείς ότι ο κ. Φιλίας είναι τε
λείως «άτοπος». Γιατί δεν είναι
προστατευτισμός ούτε ανευθυνοποίηση το ότι οι «αξίες» της πα
τριαρχικής οικογένειας καταρρίπτονται η μία μετά την άλλη και
«ψάχνονται» οι νέοι για ένα νέο
άνοιγμα μια έξοδο που θα τους
σώσει από τους διάφορους «προ
στατευτικούς» διανοούμενους.
Και είναι πραγματικά δύσκολο
να ξεφύγουν όταν όλοι οι γνήσιοι
αντιδραστικοί έχουν εξασφαλί
σει την «ταμπέλα» προοδευτι
κός.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΑΚΗΣ
• Το πρόβλημα των αυτοκτο
νιών θίγει και ο αναγνώστης μας
που υπογράφει «ένας φτωχός και
μόνος κάου-μπόυ». Το πρόβλημα
δεν λύνεται με το «να διεξάγονται
ανακρίσεις για τις αυτοκτονίες»,
πως «θα προλάβουμε το κακό»,
προς τα εκεί θα έπρεπε να κατευθυνθούν οι ενέργειες της Π ο λι
τείας, τονίζει ο αναγνώστης μας.
• Για τις συνθήκες διαβίωσης
των στρατιωτών στο Ναύπλιο
μας γράφει αναγνώστριά μας με
την υπογραφή «Η κοπέλα ενός
στρατιώτη». Αφού αναφερθεί σε
φυλακές που «πέφτουν σωρηδόν
για ασήμαντους λόγους» (εμφάνι
ση, γραβάτα, ευθυγράμμιση των
κρεβατιών στο θάλαμο, ζωηράδα
όταν τραγουδούν το «Μακεδονία
' ξακουστή» κ τλ .) τονίζει χαρακτη
ριστικά: «Εκείνο που ξέρω είναι
ότι όλα αυτά αλλοιώνουν το χα

ρακτήρα των στρατιωτών μας,
τους ισοπεδώνουν με αντίκτυπο
και σε μας που είμαστε έξω. Επι
τέλους ας λείψουν τα παραπάνω ,
παρανοϊκά που έγραψα και ας
τους εκπαιδεύουν γιατί νομίζω ό
τι εκεί είναι η ουσία του πράγμα
το ς...» .
• Για τις συνθήκες διαβίωσης
στο 123 Τ.Μ., στη Σίνδο Θεσσα
λονίκης, μας γράφει ο αναγνώ
στης μας Χ .Α . Αντίθετα ο Δ.Π .
μας γράφει για το θέμα της στρά
τευσης στα 18. Είναι μέτρο τονίζει
«που εμποδίζει και κατευθύνει σε
άλλους δρόμους τη θέληση των
18 χρόνων» και δεν τους «επιτρέ
πει να σχηματίσουν μια ελεύθερη
γνώμη για το τι συμβαίνει γύρω
τους».
• Θέματα υγείας των στρατιω
τών, που είναι αποτέλεσμα των
συνθηκών οι οποίες επικρατούν
σε διάφορες μονάδες, θίγει στην
επιστολή του ο αναγνώστης μας
Μ .Π ., γιατρός.
• Στο Α Ν Τ Ι αναφέρεται η επι
στολή της Β. Μαρίνη από τους
Γαργαλιάνους. Θεωρεί ότι το Α Ν 
Τ Ι «έπρεπε να αφιερώσει σημαν
τικό μέρος της ύλης του στα γε
γονότα της συμμετοχής των φαν
τάρων στην πορεία του Πολυτε
χνείου» και όχι μόνο «ένα σχόλιο
στις "ΑΝΤΙ-θέσεις"», το οποίο η
ίδια χαρακτηρίζει «μεσοβέζικο».
• Τέλος πήραμε επιστολές, που
θίγουν προβλήματα συνθηκών
διαβίωσης σε διάφορες μονάδες
τα οποία εξαιτίας της μεγάλης έ
κτασής τους δεν μπορούμε να δη
μοσιεύσουμε. Οι επιστολές που
πήραμε ήταν από ομάδα φαντά
ρων από την Καλαμάτα, από τον
Π .Λ ., από ομάδα στρατιωτών του
31 Σ.Π ., από ομάδα ναυτών του
Κ /Ε . «Π Α Λ Α Σ Κ Α Σ » κα ι από «ο
μάδα στρατιωτών από ένα συνο
ριακό νησί του Αιγαίου».

• Το γράμμα που ακολουθεί, θα
έπρεπε ίσως να μπει στον «Δ ιάλογο» του «Αντί» —με τη λογική
του διαλόγου... Εδώ όμως τα
πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
Η ζωή των φαντάρων είναι ένας
μονόλογος, ένας χορός αρχαίας
τραγωδίας— φωνές που εδώ και
πολύ καιρό αντηχούν θλιβερά και
αναπάντητα στις κερκίδες του θε
άτρου.
Δεκαεφτά αυτοκτονίες στρα
τιωτών μέσα στις πρώτες 34 μέ
ρες του 1983, και, «... πλήθυναν
οι καταγγελίες και οι αποκαλύ
ψεις στον ημερήσιο και περιοδικό
Τύπο για την κατάσταση που επι
κρατεί στο στρατό... ».
Η φωνή της ομάδας στρατιω
τών του Κ Ε Τ Χ θα μπορούσε να εί
ναι η φωνή οποιασδήποτε ομάδας
στρατιωτών που ραπίζεται από
αυταρχικά πηλίκια «αξιωματούχων», που ανέχεται να της μετρά
νε το κουρεμένο μ αλλί με το υπο
δεκάμετρο, που εξευτελίζεται από
τους όποιους λοχίες Στάλιους και
Ατζαρακηδες.
----------— —
ί

Η φωνή της ομάδας στρατιω
τών του Κ Ε Τ Χ θα μπορούσε να εί
ναι η φωνή των πολιτών που ενάμιση χρόνο πριν ζητωκραύγαζαν
την αλλαγή στις πολιτικές συγ
κεντρώσεις.
Μ ετά τις συλλήψεις των μασκοφόρων στρατιωτών στην πο
ρεία του Πολυτεχνείου, μετά τις
καταγγελίες που καθημερινά πλη
θαίνουν ενάμιση χρόνο μετά την
αλλαγή και την ξεχασμένη και
— υπ ο τίθετα ι— ξεκαθαρισμένη
πια υπόθεση των «σταγονιδίων»,
αν —και πάλι— υποθέσουμε ότι
είναι χαραγμένη πια η πορεία για
τον σοσιαλισμό (το πενταετές κα
τατίθεται στη Βουλή, ο πρωθυ
πουργός βγάζει λόγο στα Γιάννε
να, η δεξιά κ ι η αριστερή αντιπο
λίτευση συμφωνούν ως προς την
«εθνική ομοψυχία») —μετά απ’ό
λα αυτά, κάθε ράπισμα φαντάρου
είναι ένας ακόμα εξευτελισμός
της ανθρώπινης ύπαρξης και μια
ακόμα οδυνηρή αναπαράσταση ε
νός μακρόχρονου σκοτεινού πα
ρελθόντος.
Κύριε Διευθυντά,
Τις τελευταίες μέρες, με αφορ
μή τις αλλεπάλληλες α υ το κ το 
νίες στρατιωτών, πλήθυναν οι
καταγγελίες και οι α π ο κ α λ ύ ψ ε ις
στον ημερήσιο και περιοδικό Τύ
πο για την κατάσταση που επι
κρατεί στο στρατό και για τις δο
κιμασίες που υφίστανται οι κλη
ρωτοί.
Είμαστε μια ομάδα σ τρατιω 
τών που υπηρετούν στο ΚΕΤΧ,
στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεχνι
κού Σώματος, στην Πάτρα, και
προσθέτουμε τη δική μας καταγ
γελία για τα όσα συμβαίνουν στο
Κέντρο που υπηρετούμε.
Δ εν μπορούμε να σωπαίνουμε.
Καθήκον κάθε δημοκρατικού και
π φ ο δ ευ τικ ο ύ ανθρώπου είναι να
αποκαλύψει και να κ α τα γγείλ ει
όλα όσα συμβαίνουν στο στρατό
σε βάρος των κληρωτών και μά
λιστα υπό την σκέπη μιας κυβέρ
νησης που θέλει να λέγεται δημο
κρατική και σοσιαλιστική.
Ελπίζουμε, κ. Διευθυντά, ότι
θα δημοσιεύσετε την επιστολή
μας συμβάλλοντας έτσι στον α
γώ να για τον ε κ δ η μ ο κ ρ α τ ισ μ ό ,
και τον εξανθρωπισμό του στρα
τού.
Εκείνο το οποίο πρέπει πρώταπρώτα να αναφέρουμε είναι το ό
τι στο ΚΕΤΧ επικρατεί ένα ψυχο
λογικό κλίμα ανυπόφορα βαρύ,
μαύρο, κλίμα που οφείλεται:
• Στην απειλή ποινών για ασή
μαντα ζητήματα που επικρέμεται
πάνω στους στρατιώτες σε κάθε
βήμα της δραστηριότητας τους
μέσα στο κέντρο. Όταν δεν χαι
ρετήσουμε έναν ανώτερο (που ί
σως δεν είδαμε), όταν δεν είμα
σ τ ε κουρεμένοι (μας μ ετρ ο ύ ν τις
τρίχες με υποδεκάμετρο), όταν
δεν εκτελέσουμε με ζ ω η ρ ά δ α τα
παραγγέλματα (ας πούμε 5-10
συνεχείς μεταβολές στο πρωινό
προσκλητήριο), όταν απαντη- α ύ μ μ ^ ϋ ε ^ α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α σ τ ις εξευ-

τελιστικές παρατηρήσεις των α/ω τέρω ν μας κινδυνεύουμε να τιιω ρηθούμε με φυλάκιση ή κρά
τηση και να βρεθούμε στο πειΙαρχείο (το οποίο είναι σχεδόν
τάντα γεμάτο από τιμωρημέ/ους).
• Στη χυδαία, εξευτελιστική ή
υβριστική συμπεριφορά πολλώ ν
ιξιω μ ατικώ ν και κυρίως υπαξιωιατικώ ν. Δ ύ ο παραδείγματα που
>εν είναι τα μόνα:
Ο α ρ χ ιλ ο χ ία ς Στάλιας έβρισε
;υδαία (άει στο διάολο μαλακιιμένο, κτλ.) μόνιμο λοχία αφού
φ ώ τα τον εχαστούκισε δύο φοιές. Ο λα αυτά στη διάρκεια της
πιθεώ ρησης φρουράς μπροστά
ιε ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς στρατιώτες.
Ο α ρ χ ιλ ο χ ία ς Ατζαράκης την
Κυριακή 6/2/83, στη διάρκεια έ:τατου πρωινού προσκλητήριου
α στούκ ισ ε, έβρισε με χυδαίες
• »ράσεις (καριόληδες, πούστηες), χ τ ύ π η σ ε με το πηλίκιο
τρατιώ τες που απούσιασαν από
ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο π ρ ο σ κ λ η τ ή ρ ιο ,
ους αποκάλεσε προδότες και
■ ε έξα λλ η κατάσταση, ενώ χειοδικούσε επάνω τους, εκραύγαε υστερικ ά «προδότες οι Τούροι θα ’ρθουν να γαμήσουν τις
, α νά δες και τις αδελφές σ α ς και
εις λείπ ετε, θα σ ας λιώσω κι ας
...ε γρ ά ψ ου ν οι εφημερίδες, δεν μ’
νδιαψέρει». Μετά από αυτό το εεισόδιο ένας φαντάρος λιποθύισε.
• Στην αυστηρή επιθεώρηση

' av εξοδούχων που γίνεται πριν

από την έξοδο και που μας σ πά 
ζει κυριολεκτικά τα νεύρα γιατί
πολλοί «κόβονται» από την έξο
δο επειδή έχουν μισό πόντο μαλ
λιά μακρύτερα από το κανονικό
κτλ.
• Στην απομόνω ση από τον έ
ξω κόσμο που μας έχει επιβληθεί
αναγκαστικά. Τρανζίστορ, εφη
μερίδες, περιοδικά, ακόμα και
λογοτεχνικά βιβλία απαγορεύοται. Τηλεόραση δεν υπάρχει στο
ΚΨΜ του ΚΕΤΧ. Υ πάρχουν 2 μό
νο τηλέφωνα που λειτουργούν 2
ώρες την ημέρα και εξυπηρετούν
τους 2.000 φαντάρους του ΚΕΤΧ.
Οι υλικές εξάλλου συνθήκες
ζωής στο ΚΕΤΧ είναι κακές. Το
κέντρο δε μπορεί να φιλοξενήσει
τόσο μεγάλο αριθμό στρατιω
τών. Α ποτέλεσμα: Σε πολλούς
λόχους οι θάλαμοι είναι υπερπλή
ρεις, τα κρεβάτια δεν φτάνουν,
οι φαντάροι κοιμούνται ο ένα ς α
πάνω στον ά λλον σε βρωμερά
στρώματα και σκονισμένες κου
βέρτες, σε σεντόνια που έχουν
πολλούς μήνες να πλυθούν τα
ποντίκια κυκλοφορούν κατά δε
κάδες στο στρατόπεδο τα μπά
νια λειτουργούν τόσες ώρες ώστε
ούτε οι μισοί φαντάροι δεν προ
λαβαίνουν να τα χρησιμοποιή
σουν. Το φαγητό είναι κακομαγειρεμένο και τα μαγειρεία βρω
μερά. Το ΚΨΜ ανεπαρκές, λει
τουργεί ουσιαστικά 2 ώρες την η
μέρα.
Η συμπεριφορά στους νεοσύλ
λεκτους θέλει ξεχωριστή προσο

χή. Κάθε τους δραστηριότητα εί
ναι προγραμματισμένη. Πηγαί
νουν εν παρατάξει και με βήμα
να ψωνίσουν, να τηλεφωνήσουν,
ακόμα και στην τουαλέτα τους
πηγαίνουν ομαδικώς. Είναι τρο
μοκρατημένοι από τις απειλές
και το πρεσάρισμα των εκπαι
δευτών και εξαντλημένα από την
κούραση του βαρυφορτωμένου
προγράμματος.
Γενικά στο ΚΕΤΧ, γίνεται μια
δουλειά βιτρίνας και όχι ουσίας.
Ό τ α ν είναι να το επισκεφθεί κά
ποιος ανώτερος (π .χ. ο Ζακολίκος το Νοέμβριο, ο διοικητής
ΣΔΑ αντιστράτηγος Μ αντάκος
αρχές Φεβρουάριου) μας τρελαί
νουν στην αγγαρεία και στην κα
θαριότητα. Από την άλλη μεριά η
εκπαίδευση είναι υποτυπώδεις ή
ανύπαρκτη και γίνεται αντικειμε
νικά δυσκολότερη αν σκεφτεί
κανένας ότι οι εκπαιδευόμενοι έ
χουν επιπλέον υπηρεσία πολλή
βαρειά (4-5 φορές την εβδομάδα)
και κοιμούνται όταν έχουν υπη
ρεσία (σ κ οπ ιά ) στο θάλαμο
φρουράς σε συνθήκες απερίγρα
πτης βρωμιάς.
Ελπίζοντας ότι το γράμμα μας
δεν θα μείνει χωρίς συνέχεια.
Ευχαριστούμε
Ομάδα στρατιωτών του ΚΕΤΧ

Pr. *
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ΤΟ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
δ ιο ρ γ α ν ώ ν ε ι δ ια γ ω ν ισ μ ό με β ά σ η τ υ π ικ ά π ρ ο σ ό ν τ α κ α ι ε ξ ε τ ά σ ε ις γ ια
την π ρόσλη ψ η
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Προϊσταμένου του ελληνικού τμήματος
της γλωσσικής του υπηρεσίας
κ ύ ρ ιο έ ρ γ ο τ ο υ ο π ο ί ο υ θ α ε ίν α ι η ο ρ γ ά ν ω σ η , δ ιε ύ θ υ ν σ η κ α ι έ λ ε γ χ ο ς
τ ω ν ε ρ γ α σ ιώ ν 45 - 50 ε λ λ η ν ό γ λ ω σ σ ω ν μ ε τ α φ ρ α σ τ ώ ν κ α ι α ν α θ ε ω ρ η τ ώ ν .
Σ τ ο δ ια γ ω ν ισ μ ό μ π ο ρ ο ύ ν ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν ά ν δ ρ ε ς κ α ι γ υ ν α ίκ ε ς
υ π ο ψ ή φ ιο ι. Τ ό π ο ς δ ιο ρ ισ μ ο ύ : Β ρ υ ξ έ λ λ ε ς
Απαιτούνται: □ Π λ ή ρ ε ις σ π ο υ δ έ ς π α ν ε π ισ τ η μ ια κ ο ύ ε π ιπ έ δ ο υ , ή
ισ ό τιμ η ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή π ε ί ρ α α ν α θ ε ω ρ η τ ο ύ κ α ι/ή μ ε τ α φ ρ α σ τ ο ύ
□ Τ έ λ ε ια γ νώ σ η τ η ς ε λ λ η ν ικ ή ς γ λ ώ σ σ α ς , β α θ ι ά γ ν ώ σ η τη ς γ α λ λ ικ ή ς
γ λ ώ σ σ α ς κ α ι μ ια ς α π ό τ ις ε ξ ή ς γ λ ώ σ σ ε ς : α γ γ λ ικ ή , γ ε ρ μ α ν ικ ή , δ α ν ικ ή ,
ιτα λ ικ ή ή ο λ λ α ν δ ικ ή κ α ι ε π α ρ κ ή ς\γ ν ώ σ η μ ια ς ά λ λ η ς α π ό α υ τ έ ς τ ις
[
γ λ ώ σ σ ες □ Ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή π ε ί ρ α τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν 10 ετ ώ ν σ τ ο υ ς τ ο μ είς της
μ ε τ ά φ ρ α σ η ς ή τ η ς α ν α θ ε ώ ρ η σ η ς κ ε ιμ έ ν ω ν , ή σ ε ά λ λ ο υ ς γ λ ω σ σ ικ ο ύ ς
τ ο μ ε ίς □ Η μ ε ρ ο μ η ν ία γ ε ν ν ή σ ε ω ς μ ετά τ ις 3 1 .1 2 .1 9 3 6 .
Προσφέρονται: □ Μ η ν ια ίο ς μ ισ θ ό ς α ν ά λ ο γ ο ς με τ α κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι τις
ε υ θ ύ ν ε ς π ο υ α ν α λ α μ β ά ν ο ν τ α ι □ Ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ά επ ιδ ό μ α τ α * κ α τ ά
π ε ρ ίπ τ ω σ η □ Ε λ ά χ ισ τ η ετ ή σ ια ά δ ε ια : 24 ε ρ γ ά σ ιμ ε ς η μ έρ ες.
Γ ια ν α λ ά β ε τ ε τ ο κ ε ίμ ε ν ο τ η ς π ρ ο κ ή ρ υ ξ η ς τ ο υ δ ια γ ω ν ισ μ ο ύ κ α ι το
υ π ο χ ρ εω τ ικ ό ε π ίσ η μ ο έ ν τ υ π ο γ ι α τη ν υ π ο β ο λ ή τ η ς υ π ο ψ η φ ιό τ η τ α ς ,
α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε γ ρ α π τ ώ ς (κ α τ ά π ρ ο τ ίμ η σ η με τ α χ υ δ ρ ο μ ικ ό δ ε λ τ ά ρ ιο )
□ είτε σ τ ο S erv ice du R e c r u te m e n t, S ecréta ria t G én é r a l du C o n se il, rue
d e la L o i* 1 7 0 , 1048 B r u x e lle s (B e lg iq u e )
□ είτ ε σ τ ο Γ ρ α φ ε ίο Τ ύ π ο υ κ α ι Π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν τ ω ν Ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν
Κ ο ιν ο τ ή τ ω ν Β α σ . Σ ο φ ία ς 2 , Τ Κ 1602 Α θ ή ν α 134 ( Ε λ λ ά δ α ).
Π ΡΟΣΟ ΧΗ : Π ρ ο θ ε σ μ ία υ π ο β ο λ ή ς τω ν υ π ο ψ η φ ιο τ ή τ ω ν : 25 Α π ρ ιλ ίο υ 1983

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
• Από την Υποδιεύθυνση Δημο
σίων Σχέσεων της Εθνικής Τρά
πεζας πήραμε την επιστολή που
δημοσιεύουμε. Αναφέρεται σε
σχετικά σχόλια του Α Ν Τ Ι (τεύχη
224 και 225).
Κύριε Διευθυντά,
Στο τελευταίο τεύχος του έγ
κριτου περιοδικού σας, δημο
σιεύεται σχόλιο υπό τον τίτλο
«Σοσιαλιστικών Εμπλοκών Συ
νέχεια», στο οποίο είδαμε, με
πολλή έκπληξη, να τονίζονται,
μεταξύ άλλων και τα εξής σχετι
κά με θέμα «αντικανονικής δα
νειοδότησης βιομήχανου από το
κεντρικό κατάστημα της Εθνι
κής Τράπεζας Θεσσαλονίκης».
«Γεννιούνται, μ ά λιστα ,, ορι
σμένα ερωτηματικά, πιο σοβαρά
τώρα, αν υπολογισθεί και το γε
γονός ότι παρά τα σχετικά δημο
σιεύματα στον Τύπο ούτε η Εθνι
κή Τράπεζα, από όσο γνωρίζουμε
μέχρι τώρα, ούτε κανείς άλλος
αρμόδιος μπήκε στον κόπο να
δώσει κάποια απάντηση».
Η έκπληξή μας οφείλεται στο
γεγονός ότι στις 2 Φεβρουάριου
εκδόθηκε για το θέμα αυτό Δελ
τίο Τύπου από την Εθνική Τράπε
ζα, που δημοσιεύτηκε σε πολλές
εφημερίδες. Το πλήρες κείμενο
του Δελτίου Τύπου ήταν το ακό
λουθο:
«Από την Εθνική Τράπεζα α
νακοινώθηκε, με αφορμή δημο-

ΑΝΤΩΝΕΝ ΑΡΤΩ
Ηλιογάβαλος
•
ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ
Πανούκλα
•
ΟΥΤΛΛΙΑΜ
ΜΠΑΡΟΟΥΖ
Ηλεκτρονική
επανάσταση
•
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΓΛΑΣ
Η μέρα των
φωταγωγών
•
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
Οι Λίμνες του Ήλιου
•
ΑΚΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ
Η μνήμη ενός
Ναρκίσσου

σιεύματα σχετικά με την εταιρεία
'Έλαιουργϊα Βορείου Ελλάδος
Α .Ε.", ότι δεν έχει δοθεί χρημα
τοδότηση 20 εκατομμυρίων δρχ.,
αλλά έγκριση μεταφοράς ενεχύ
ρων από τις γενικές αποθήκες,
στους τελωνιακούς χώρους. Η
μεταφορά αυτή έπρεπε να γίνει
ως τις 31.12.82, σύμφωνα με το
σχετικό συμβόλαιο εξαγωγής».
Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος
Y ποδιεύθυνση
Δημοσίων Σχέσεων
ΣΑΛΙΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο ΑΝΤΙ (τχ.
225) μια..; λαθεμένη κίνηση
στην τοποθέτηση των σελίδων
στο μοντάζ του περιοδικού, είχε
σαν αποτέλεσμα οι σελίδες του
«Διάλογου» να μπερδευτούν έ
τσι, που να χρειάζεται υπομονή
και επιμονή για να διαβασθούν.
Η σελίδα 51 είναι κανονικά η σε
λίδα 54 και αντίστροφα. Ελπί
ζουμε ότι τόσο οι αναγνώστες,
όσο και όσοι συμμετείχαν στον
«Διάλογο» του προηγούμενου
τεύχους να κατανοήσουν το λά
θος.
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• Μ ε αφορμή επιστολή της κυ
ρίας Φραγκουδάκη - Σακελλαρίου
που δημοσιεύθηκε σε αθηναϊκή ε
φημερίδα, η κυρία Φρόσω Φουντουκλή - Καλογρίδου μας έστει
λε την επιστολή που ακολουθεί.
Λναφέρεται στην περίφημη δίκη
του ναυτικού και γράφει σχετικά
τις απόψεις της για την υπόθεση
αυτή:

Α

Κυκλοφορεί:

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Φ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Οι Κνιτες
τέκνα της ανάγκης
ή ώριμα τέκνα της οργής.

Αποφάσισα να απαντήσω στην
επιστολή της κυρίας Φραγκου
δάκη - Σεκαλλαρίου όχι γιατί θα
ήθελα να περιγράφω τα προσω
πικά μου συναισθήματα για τον
άδικο χαμό του αδελφού μου Α 
λέξανδρου Φουντουκλή, αλλά
γιατί πιστεύω πως εκτός α π ’ την
προσωπική πλευρά υπάρχει και
μια άλλη εξίσου σημαντική, η
πολιτική, και πάνω σ ’ αυτή θα ή
θελα να πω τις απόψεις μου.
Ο πόνος ο δικός μου, όπως πι
στεύω και των άλλω ν συγγενών
των εκτελεσμένω ν, έχει βιωθεί με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχει α
νάγκη να γίνει δημόσιο ανάγνω 
σμα έστω και αν αυτό θα προκαλούσε τη δημόσια κατακραυγή ε
νάντια στους υπεύθυνους.
Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι
ούτε πρόβλημα τυμβωρυχίας ού
τε πρόβλημα σπιλώσεως της
μνήμης του παππού της όπως τό
σο εύκολα βιάζεται να προεξο
φλήσει η κ. Φραγκουδάκη - Σακελλαρίου. Την υπόληψη του καθενός και τα συνεπαγόμενα ηθι
κά προβλήματα ας τα κρίνουν
άλλοι. Η περίφημη όμως δίκη
του ναυτικού δεν ήταν δικαστική
πλάνη που αποκαλύφτηκε τώρα.
Και η καταδίκη των πατριωτών
αξιωματικών δεν ήταν μόνο έγ
κλημα αλλά και μια πολύ συνει
δητή πολιτική επιλογή ενταγμένη
στα πλαίσια της δημιουργίας ε
κείνου ακριβώς του πολιτικού
κλίματος της τρομοκρατίας και
της αδερφοκτόνας εξόντωσης,
που θύμα του προσπαθεί να μας
παρουσιάσει τον παππού της η κ.
Φραγκουδάκη-Σακελλαρίου.
Ό χ ι, λοιπόν, θύμα, αλλά εμπνευστής και φανατικός υποστηριχτής αυτού του κλίματος, μέσα
στο οποίο εξοντώθηκαν εκατο

ντάδες αγω νιστές, μεταξύ των ο
ποίων και οι 20 αξιωματικοί του
ναυτικού, υπήρξε ο ναύαρχος
Σακελλαρίου. Το ότι πίστευε πως
μ’ αυτό τον τρόπο βοηθούσε στη
στερέωση του κύρους του μετεμφυλιακού κράτους, όπως αναφέ
ρει η εγγονή του, όχι μόνο δεν τον
απαλλάσει από τις ευθύνες του
αλλά αντίθετα τις προσδιορίζει.
Και όταν βέβαια αυτό το μετεμφυλιακό κράτος της καταπίεσης,
της τρομοκρατίας, των φυλακών
και των εξοριών είχε πια για τα
καλά στερεωθεί, χάρις στους
διάφορους Σακελλαρίου, αυτοί έ
νιωσαν την ανάγκη να εκμυστη
ρευτούν στους «ιδιωτικούς τους
κύκλους» και στα παιδιά τους
τις βαριές τους ηθικές ευθύνες
για ν’ απαλλαγούν α π ’ αυτές. Ο
ναύαρχος Σακελλαρίου π ροσ πά 
θησε μάλιστα να παρουσαστεί
σαν θύμα λέγοντας ότι «κατέπνιξε τόσο τα ανθρώπινα αισθήματά
του όσο και την προσωπική του
πεποίθηση για το άδικο της κα
ταδίκης των 20 αξιωματικών».
Δ εν ήταν όμως θύμα μιας ζοφε
ρής και σκοτεινής εποχής, αλλά
θύμα με την έννοια ότι έμεινε και
θα μείνει για πάντα πιστεύω ηθι
κά έκθετος για τις πολιτικές επι
λογές και την πραχτική της πολι
τικής παράταξης και της κοινω
νικής τάξης που εκπροσω πούσε
και υπηρετούσε. Για τα συμφέροντά τους θυσίασε ό,τι θυσίασε.
Φοβάμαι τελικά ότι μετά 35
χρόνια αναγκαστικής σιωπής γύ
ρω α π ’ τα θέματα που αφορούν
την εποχή εκείνη και τη συγκε
κριμένη δίκη του ναυτικού, υ
πάρχει ο κίνδυνος μέσα στο κλί
μα της συμφιλίωσης και της λή
θης να χαθεί η ουσία και η αλή
θεια των γεγονότω ν γιατί ακρι
βώς αυτά δεν αντιμετωπίζονται
πολιτικά. Πέρα α π ’ αυτά γράφω
αυτές τις γραμμές γιατί θεωαώ ό
τι είναι ένας ελάχιστος φόρ<ί; τι
μής στον αδερφό μου που έφτασε
στο εκτελεστικό απόσπασμα για
τις πολιτικές του ιδέες. Και το
τονίζω αυτό, γιατί ο χαρακτηρι
σμός «αθώος» με τον τρόπο που
γράφτηκε στις εφημερίδες θα
μπορούσε να δημιουργήσει την
εντύπωση ότι οι αξιωματικοί αυ
τοί ήταν άνθρωποι που τυχαία
μπλέχτηκαν σε μια μηχανορρα
φία. Η αλήθεια είναι ότι ήταν α
θώοι όσον αφορά στις γελοίες
κατηγορίες που τους προσάψ α
νε, αλλά πιστεύω ότι συγχρόνω ς
ήταν εμπόδιο στα σχέδια των αν
θρώπων, όπως ο ναύαρχος Σα
κελλαρίου, γι’ αυτό και οδηγήθη
καν στο εκτελεστικό απόσπασμα.
Φρόσω Φουντουκλή

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ιδιαίτερα μαθήματα
καθώς και σε ομάδες
τριών μαθητών
από πεπειραμένο καθηγητή
τηλ. 72.26 '

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Αθήνα 601
Τηλ. 72.32.713 - 72.32.819
•

Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟ Σ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
Αθήνα 601

• Υπεύθυνος τυπογραφείου:
ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΒΛΑΧΟΣ
Μ ιλτιάδου 23 β
Χαλάνδρι
• Δημόσιες σχέσεις
Διαφημίσεις:
ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΤΤΗΣ
•

Καλλιτεχνική επιμέλεια:
ΜΠ. ΜΠΟΖΕΝΑ

•

Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ

• Φωτοστοιχειοθεσία:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
• Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
•

Εκτύπωση:
«ΛΙΘΟΤΥΠ» Α.Ε.
Ιάσιου 5 - Περιστέρι
Τηλ. 57.22.201

• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκ
φράζει την προσωπική άποψη
του συγγραφέα του.
• Χειρόγραφα δεν επιστρέ
φονται.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Εξαμ. 600 δρχ. · Ετήσια 1.200
Ετήσια Οργανισμών
Τραπεζών, κτλ.: 4.000 δρχ.
Φοιτητική έκπτωση 15%

Εξωτερικού
Ευρώπη · Μεσογ. χώρες:
εξά μη νη :.............. απλήδολ. 11
» ....................αεροπ.δολ. 13
ε τ ή σ ια :....................απλή δολ. 22
»
αεροπ.δολ. 26

Η.Π.Α. · Καναδάς - Αν. Ασία:
εξά μη νη :................. απλή δολ. 11
»
αεροπ.δολ. 15
ε τ ή σ ια :.................... απλή δολ. 22
»
αεροπ.δολ. 30

Αυστραλία · Ωκεανία:
εξά μη νη :................. απλή δολ. 11
»
αεροπ.δολ. 20
ετ ή σ ια :.................... απλή δολ. 22
»
αεροπ.δολ. 40
•

Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601

• ΤΙΜ Η ΤΕΥΧΟΥΣ:
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 50
δρχ. 80

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
• για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Στα γραφεία του «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60, τηλ. 72.32.819
• για τα βιβλιοπωλεία
θ. Ελλά&ις:
Βιβλιοπωλείο
Μ. Κοτζιά και Σια Ο.Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη

lÎ>o

Δον Κιχώτες της Γνώσης

ελευταίο έργο του Φλωμπέρ και απόσταγμα της ωριμότητάς του το
ΟΥΒΑΡ ΚΑΙ ΠΕΚΥΣΕ διαφέρει τόσο από τα ψυχολογικά
γραφικά του αριστουργήματα, τη «Μαντάμ Μποβαρύ» και την
σθηματική αγωγή», όσο και από τις μεγάλες λυρικές,
φικοφιλοσοφικές τους τοιχογραφίες, τη «Σαλαμπώ» και τον
ιρασμό του Αγίου Αντωνίου». Είναι μια σάτιρα με πλούσιο και
τανό το κωμικό στοιχείο, που έχει στόχο την ανθρώπινη πρακτική,
επιστήμη και τη φιλοσοφική ή θρησκευτική ενατένιση, αλλά στην
λιθωμένη, ευτελή και στενόθωρη όψη που παίρνουν σε μια εποχή
ικού βολέματος, εφησυχασμού και κουτής έπαρσης.
Κριτική εγκυκλοπαίδεια σε φάρσα» χαρακτηρίζει το βιβλίο του ο
γραφέας. Οι δυο ήρωές του, απλοϊκοί γραφιάδες, κυριευμένοι απ' το
ος της μάθησης, βάζουν σκοπό της ζωής τους να διερευνήσουν την
ιώπινη γνώση σ' όλους τους τομείς και τους κλάδους της, αλλά
τού δε συναντούν παρά την άγνοια, την κοινοτοπία, την οίηση της
ιάθειας και της βλακείας, μη καταλήγοντας ποτέ σε κάτι απτό και
ιαστικό. Περιπλανιόνται αβέβαιοι κι απογοητευμένοι στο βασίλειο
Γνώσης, όπως ο Δον Κιχώτης κι ο Σάντρο στο βασίλειο της
οπίας.
ψ

μφισβητεί μήπως την ανθρώπινη γνώση, την επιστήμη, το
)σοφικό στοχασμό ο Φλωμπέρ; Ασφαλώς όχι. Αυτό που διδάσκει
ι η μετριοφροσύνη, η αναμέτρηση των δυνατοτήτων και η στάθμιση
κατακτήσεων του ανθρώπινου πνεύματος αντίκρυ σ' ένα κόσμο
~άντλητα άγνωστο, που δεν παύει να καταχτιέται, αλλά που πρέπει ν'
'σει να κατευθύνεται με λογική και με σωφροσύνη. Βιβλίο επίκαιρο
πολύτιμο στην εποχή μας, όπου η αλόγιστη, υπερφίαλη χρήση της
/ / Λ/τ>
αης και της επιστήμης ανοίγει δρόμους προς την καταστροφή της/ /
ιωπότητας.
ρ έργο είναι γραμμένο με το περίτεχνο, λιτό, ακριβολόγο
■I του μεγάλου συγγραφέα. Η μετάφραση είναι του Αντώνίοσχοβάκη. Την έκδοση συνοδεύουν εισαγωγή του Ε)άρ Μαινιάλ και μελέτες των Μάρθας Ρομπέρ-Αρτύρ Ανόφ, Ρολάν Μπαρτ, Μονίκ Βιττίγκ, που αναλύουν τη ζωή
το έργο του Φλωμπέρ και διερευνούν το μυθιστόρημα,
λοφορεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις εκδόσεις:
ΔΑΝΟΣ, Ασκληπιού 1 Αθήνα, τηλ. 36.17.942, 36.01.108
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