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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι η διεθνής ελληνική τράπεζα.
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πόλεις του κόσμου, είναι ένα από τα ισχυρότερα πιστωτικά
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οδηγεί σε λύσεις αποτελεσματικές για κάθε χρηματοοικονομικό
πρόβλημα, σε όποιο σημείο της γης και αν βρίσκεστε.
Εμπιστευθείτε το πρόβλημά σας ή την επιχειρηματική σας έμπνευση στην
Εθνική των 5 ηπείρων!

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
από το 1841 μέχρι το μέλλον

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ:
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ... ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
115 21 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 72.32.713 - 72.32.819
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΑΣ. ΖΗΣΗΣ
Η «εμπλοκή» της Ελλάδος στο εμπόριο
όπλων ΗΠΑ - ΙΡΑΝ ________________

10

ΑΛ. ΜΟΡΝΟΣ
Το σκάνδαλο των όπλων στις ΗΠΑ __

12

ΣΤ. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
Για να σωθεί το ΠΑΣΟΚ πρέπει
να ξεπεράσει τον εαυτό του __________

ΣΤΑΥΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ
«Δεκεμβριανά» και Ν .Δ . __________
ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΔΕΣ
Ο προϋπολογισμός του 1987 __________
Αφιέρωμα: ΤΥΠΟΣ

14

17
22

ΧΡ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Τύπος και εξουσία __________________

24

N. I. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
Η αλήθεια για τα οικονομικά του
ελληνικού Τύπου __________________

27

X. Γ. ΑΑΖΟΣ
«Πράβντα»: Μία κωμωδία για
τον Τύπο __________________________

34

ΜΑΝΟΣ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗΣ
Νέο κόμμα της Αριστερός __________

37

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ
Η αντιφατική πορεία του ΠΑΣΟΚ ____

38

Γ. Κ. ΛΥΚΑΣ
Η σοβαρότητα αρχίζει με
την αναλογική ______________________

40

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ
Πρέσπες: Συνέχεια πρώτη __________

42

ΤΕΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ο καθένας ανάλογα με την ιδιωτική του
πρωτοβουλία ______________________

44

ΣΤ. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
Μπιενάλε Θεσσαλονίκης ____________

48

Γ. ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ
Πολυμορφισμοί και συζεύξεις ________

48

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ
Και προϊστορική αρχαιολογία
στην Πάντειο ______________________

53

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

ΑΝΤΗΝΩΡ
Το ΠΑΣΟΚ και κάποιοι ανυπόληπτοι
«κρατικοί μικρομεσαίοι»... __________
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ____________________
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

4
6

Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ ___________________

9

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ________________
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ
■
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ____________
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ______________________

46
52
54
56

ΕΞΩΦΥΛΛΟ:ΓΗΣΗΣ

ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ τονιστεί ότι ο το μ έα ς των μ έσ ω ν μ α ζική ς
ενη μ έρω σ η ς α π ο τελεί ένα από τα κρισιμότερα π ρ ο β λή μ α τα που
α ντιμετω πίζει η χώ ρα. Πρώτον, για τί η δορ υφ ορική τη λεό ρ α σ η βρίσκετα ι
προ των πυλώ ν, κάτι που απα ιτεί συσ τημα τική προετοιμα σία, ανά πτυξη
της ε γ χ ώ ρ ια ς π α ρ α γω γή ς και κυρίω ς ριζική β ελ τίω σ η των εθνικών
καναλιών. Δ εύτερ ο ν, για τί γύρω από τα «π α λιά » και τα νέα μ έσ α μα ζικής
ενη μ έρω σ η ς (δορυφορική, βίντεο, τελετέξτ, β ιν τεο τέξ τ, ιδιωτική
ρα διο τη λεό ρ α σ η ) α να πτύσ σ ετα ι μια ανθηρή, μη προβ λη μα τική βιομηχανία.
Τρίτον, για τί η χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ η των νέω ν μ έσ ω ν από τις εφ η μ ερ ίδ ες, ο
π ο λ υ μ ερ ισ μ ό ς των δρ α σ τη ριο τή τω ν τους, α π ο τέ λ ε σ ε α λλο ύ ικανοποιητικό
φάρμακο σ τη ν κρίση του Τύπου. Τέταρτον, για τί η α π ελευθ έρ ω σ η της
ρ α δ ιο τη λ εό ρ α σ η ς από το κρατικό μονοπώ λιο α π ο τελεί αναγκαία
π ρο ϋπ ό θεσ η για την α νά πτυξη εθνικής ρ α διο φ ω ν ία ς και τηλεόρασης.
Π έμπτον και σπουδα ιότερο, για τί όλα τα π ρ ο η γο ύμ ενα , μ α ζί μ ε ένα ν
α ποφ α σιστικό εκδημοκρα τισμό της κρατικής ρ α διο τη λεό ρ α σ η ς, μ π ο ρ ο ύν
να σ υ μ β ά λ λ ο υ ν στη δ η μ ιο υ ρ γία μ ια ς σ ύ γ χ ρ ο ν η ς π λο υ ρ α λισ τικ ή ς και
πολυφ ω νικής κοινωνίας.
ΕΠΙ ΠΕΝΤΕ σ υνα πτά έτη, η κυβέρνηση ά γετα ι και φ έρ ετα ι επ ί όλω ν των
π ρο η γο υμ ένω ν θεμάτων: ετο ιμ ά ζετα ι να κα τα ρρίψ ει τον δο ρ υφ ό ρ ο που θα
...εισ έβ α λλε σ το ν ενα έριο χώ ρ ο μ α ς· εξ ο β ε λ ίζε ι το ιδιωτικό στο πυρ το
εξώ τερο ω ς α ντισυντα γμα τικό- σ κ έφ τετα ι να ενοποιήσει τα δυο
γρ α φ ειο κρα τικ ά τέρα τα εις έν α ■αρνείται τον σ το ιχειώ δ η εκδημοκρα τισμό
των ΕΡΤ- φ θ είρετα ι πολιτικά από ένα α πα ρά δεκτο δ ελτίο ειδήσεω ν, ένα
α ντιψ υχα γω γικό , ποιοτικά υποβ α θμισ μένο π ρ ό γρ α μ μ α και από τις
σ υ ν ε χ ε ίς α λ λ α γ έ ς των μ ελλο θ ά να τω ν διευθ υντώ ν τω ν καναλιών. Α πο υσίρ
σ τρα τη γική ς, το ΠΑΣΟΚ αναλίσκεται και α ποδυνα μώ νεται εφ α ρ μ ό ζο ν τα ς
την πιο χ υ δ α ία μ ο ρ φ ή των «τακτικών ελιγμώ ν» τη ς σ τιγμ ή ς.
ΕΤΣΙ ΚΑΙ Η ελ εύ θ ερ η ραδιοφω νία, που θα μ π ο ρ ο ύ σ ε να είναι εν πάση
περιπτώ σει μια θετική αρχή, θυσιά ζετα ι στο βω μό των πιο κουτοπόνηρω ν
κινήσεων, οι οπ ο ίες - φ ευ - δ ε ν π ερνά νε πια: β λ έ π ο ν τα ς ο κ. Π απανδρέου
τον κ. Έ β ε ρ τ να ανακοινώ νει την επ ιτρ ο π ή που μ έ χ ρ ι τον Μ άρτιο θα
εκπονούσε το σ χ έδ ιο για τη ν δημοτική ραδιοφω νία, π λη ρ ο φ ο ρ ο ύ μ ενο ς ότι
δ ή μ α ρ χ ο ι— α π ’ όλο το πολιτικό φ ά σ μ α — δή λω σ α ν την απόφ α σή το υς να
π ρ ά ξο υ ν το ίδιο (με τον δ ή μ α ρ χο Ιθάκης να ε ξ α γ γ έ λ ε ι τη δη μ ιο υ ρ γία
τοπικής τηλεόρασης), προσ πα θεί να το υς π ρολά β ει μ ε την α φνιδιαστική
του δήλω ση. Για να διευκρινίσ ει δυο μ έ ρ ε ς μ ε τά ότι οι δη μοτικές α ρχές,
σ τις ο π ο ίες το νο μ ο σχέδιο για τον π ερίφ η μ ο ενιαίο φ ορέα π α ρ ε ίχ ε την
αποκλειστική δυ να τό τη τα να δ η μ ιο υ ρ γο ύ ν σ ταθμούς, είναι τώ ρα οι μ ό ν ες
που δ εν θα έ χ ο υ ν αυτό το δικαίωμα. Οι δ ια φ ο ρ ές δη λα δή του κ.
Π α πα νδρέου από τον κ. Κ ο υτσ ό γιω ρ γα είναι ότι ο πρώ τος φ έρετα ι πιο
«ε υ λ ύ γ ισ τ α » ενώ ο δ ε ύ τε ρ ο ς χ ο ν δ ρ ο ε ιδ έ σ τε ρ ο ς τρο π ο π ο ιο ύσε το
νο μ ο σ χέδιο δίνο ντα ς το δικαίωμα της «ε λ ε ύ θ ε ρ η ς » ρ α διο φ ω νία ς στις
...Ν ομ αρχίες!!!
ΕΙΝΑΙ, ΛΟΙΠΟΝ, μοιρα ίο να φ θείρονται ακόμη και οι πιο θετικές
π ρ ω το β ο υ λ ίες του ΠΑΣΟΚ; Ό τα ν μ ιλ ά μ ε για φ θορά δ ε ν εννο ο ύμ ε το υς
δ ιά φ ο ρ ο υ ς κ υβ ερνη τικ ο ύς π α ρ ά γο ντες, που κρα τώ ντα ς σ αν σημαία ένα ν
α γο ρ α ίο κρατισμό, δήλω να ν π ρ ό σ φ α τα ανυποψ ίαστοι ότι η ιδιωτική
ρα διοφ ω νία «είναι α ντίθετη μ ε την ιδ εο λ ο γία (sic) του ΠΑΣΟΚ». Α λλά για τα
όσα α κολούθ ησ α ν την α ρχική π ρω θυπ ο υρ γικ ή δήλω ση, τα οποία
α ν έτρ εψ α ν κ ά ποιες ε λ π ίδ ε ς ότι ο επ ικ εφ α λ ή ς του κυβ ερνη τικού
σ τρ α το π έδ ο υ ά ρ χ ισ ε να πιάνει ο ρισ μένα από τα «μ η ν ύ μ α τα » των
δημοτικώ ν εκλογώ ν.
ΑΝ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ρα διοφ ω νία εντά σ σ ο ν τα ν σ ε μια σ τρ α τη γικ ή ή
α π ο τελο ύ σ ε ένα πρώ το βήμα, τό τε θα μ π ο ρ ο ύ σ α μ ε να σ υμ φ ω νή σ ο υμ ε ότι
ως π ρ ο ς α υτή ν ο «α γώ να ς τώ ρα δικαιώνεται». Η κουτοπονηριά, ο
μικροκομμα τισμός, η α ντίδρα σ η των συντεχνιώ ν, μ α ς κάνουν να
π ισ τεύ ο υ μ ε ότι η σ υ ζή τη σ η στη Βουλή, θα επ εκτα θ εί π ο λύ π έρ α ν του
Μ αρτίου. Γι’ αυτό ο α γώ να ς τώ ρα ...συνεχίζετα ι.

Το ΠΑΣΟΚ
και κάποιοι ανυπόληπτοι
«κρατικοί μικρομεσαίοι»...
ΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ να πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ, ως εγχείρημα αλ
λαγής, χρεοκόπησε. Ό τι η αντίληψή του περί αυτοδυναμίας
κατέρρευσε. Ό τι χάσκει, σήμερα, οπωσδήποτε, ένα πολιτικό
κενό και ότι η οξύτατη κρίση, που αντιμετωπίζει η χώρα, δεν
είναι άσχετη και με το σύστημα διακυβέρνησής της, κτλ.
ΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ να έχετε αντιλήψεις του είδους αυτού, είναι
καιρός να τις αναθεωρήσετε. Πρώτον, διότι —όπως είπε ο
πρωθυπουργός— η κυβέρνηση προτίθεται να εξαντλήσει ολό
κληρη την τετραετή θητεία της. Δεύτερο διότι —και αυτό το εί
πε ο πρωθυπουργός— η κυβέρνηση πιστεύει στη δυναμική της
αυτοδυναμίας και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος ν’ ανα
ζητηθούν λύσεις όπως είναι η απλή αναλογική, εφόσον η αυτο
δυναμία μπορεί ν’ ανακτηθεί. Τρίτο, διότι όλα τα σενάρια που
φιλοτέχνησε, κατά καιρούς, ο κακός (συμπολιτευόμενος ή αν
τιπολιτευόμενος) Τύπος —περί «άλματος» του πρωθυπουργού
στην Προεδρία ή περί συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τις άλλες
προοδευτικές ή αριστερές δυνάμεις, κτλ. —είναι κατώτερα
των μεγάλων προσδοκιών του ΠΑΣΟΚ, εφόσον «κάθε άνοιγμα
τέτοιων θεμάτων» θα σήμαινε απομάκρυνση του κυβερνητικού
κόμματος από τους υψηλούς στρατηγικούς στόχους του και
εγκλωβισμό του στην ιδέα της διαχείρισης του συστήματος!
Συνεπώς: Ό λα τα στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να
παύσουν να συντηρούν συζητήσεις με αντικείμενο την απλή α
ναλογική ή την αλλαγή πολιτικής ή τη συνεργασία με τα μαζι
κά κινήματα ή τις προοδευτικές δυνάμεις. Τα πράγματα, από
δω και μπρος, είναι πολύ απλά: Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει, απε
ρίσπαστο, την πορεία που του έταξε η «ιστορία»... Ό σο για
τον χρόνο «X» των εκλογών, δεν υπάρχει θέμα: θα διεξαχθούν
την άνοιξη του 1989, μαζί με τις ευρωεκλογές, αφού, στο μετα
ξύ, θα έχει προηγηθεί η ελληνική προεδρία της ΕΟΚ και θα έχει
«τακτοποιηθεί» και η εκκρεμότητα των βάσεων.

Τα «φαινόμενα εκφυλισμού»
και κάποιοι μικρομεσαίοι...
ΑΝ, ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ, εξακολουθείτε να εμμένετε στις από
ψεις σας, αν λ.χ., με σημείο αναφοράς την σκανδαλολογία ή
το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών ή τη δεινή οικονομική
κατάσταση ή την «δεξιά πολιτική», υποστηρίζετε ότι «προο
πτική, για ένα καλύτερο ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει», καλά θα κάνετε
να προετοιμασθείτε, από τώρα, για τη σύνοδο της Κεντρικής
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, η οποία θ’ αποσαφηνίσει μια σειρά
πράγματα. Η σύνοδος, λοιπόν, θ’ αποδείξει ότι, ναι μεν υπάρ
χουν κάποια «φαινόμενα εκφυλισμού», μέσα στους κόλπους
του ΠΑΣΟΚ, αλλά τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούν ν ’ αμαυρώ
σουν το «πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ», που «παραμένει καθαρό και αμόλυντο»... Η σύνοδος θ’ αποδείξει ακόμα ότι τα φαινόμενα
«φιλοκατηγορίας» οφείλονται, κατά βάση, σε κάποια «ανυπό

ληπτα μικρομεσαία στελέχη του κρατικού μηχανισμού» (αν, με
ταξύ αυτών, υπάρχουν και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, α
κόμα και ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει μεγάλη σημα
σία...) και ότι, όπως και αν έχει το πράγμα, υπάρχουν τρόποι
για να παταχθούν τα φαινόμενα αυτά αποτελεσματικά: Και τέ
τοιοι τρόποι είναι: Η οργανωτική ανασύνταξη του ΠΑΣΟΚ... Η
οργανωτική αναθεμελίωση του ΠΑΣΟΚ... Ο «Δεκάλογος Συ
μπεριφοράς» της Χαλκίδας... Και —προπαντός— το «άνοιγμα
των θυρών» του ΠΑΣΟΚ, με την εγγραφή νέων μελών και με
την επιστροφή των διαγραμμένων ή παροπλισμένων ή απογοη
τευμένων...
ΦΥΣΙΚΑ, τα οικονομικά δεν πάνε καλά, όσο και αν ο υ
πουργός Εθνικής Οικονομίας Κ. Σημίτης βεβαιώνει πως θα συνεχισθεί, και μέσα στο 1987, η «αντιπληθωριστική φορά». (Ή 
δη η ΕΟΚ προβλέπει ότι το εργατικό εισόδημα θα μειωθεί, μέσα
στον ερχόμενο χρόνο, κατά 2,6%). Και, φυσικά, το «άνοιγμα
των θυρών» δεν πρόκειται να φέρει μεγάλο αριθμό νέων μελών,
καθώς κυρίαρχη παραμένει η αίσθηση ότι «το καράβι βουλιά
ζει» και ο σώζων εαυτόν, σωθήτω! Άλλωστε, παρ’ όλα όσα
διακηρύσσει ο πρωθυπουργός, υπάρχουν κεντρικά στελέχη
του ΠΑΣΟΚ που επιμένουν ότι η αυτοδυναμία ανήκει οριστικά
στο παρελθόν, ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευθεί, από
τώρα, για την απλή αναλογική και ότι αυτό που χρειάζεται η
χώρα δεν είναι «μια δόση από τα ίδια», αλλά ένας νέος —εκ βά
θρων νέος— πολιτικός αναπροσανατολισμός του ΠΑΣΟΚ,
προς την κατεύθυνση όχι της συντήρησης, αλλά της προόδου.
Ποιος, όμως, ακούει τα στελέχη, όταν υπάρχει ο αρχηγός που
ξέρει και αποφασίζει;

Ως πολίτης «ναι», ως δήμαρχος «όχι»!
ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ, σε γενικές γραμμές, ο «προβληματισμός»
της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τα περαιτέρω βήματά
της, όταν, ξαφνικά, το βράδυ της Δευτέρας, η Γενική Γραμμα
τεία Τύπου και Πληροφοριών διένειμε στον Τύπο γραπτή δή
λωση του πρωθυπουργού —πρόκειται για την είδηση του δεκα
πενθημέρου!— σύμφωνα με την οποία «κάθε πολίτης αυτής της
χώρας θα έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει (ραδιοφωνικό)
σταθμό τοπικής εμβέλειας». Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στα
γραφεία των εφημερίδων. Και οι ερωτήσεις, το μεσημέρι της
άλλης μέρας, στο Πρες-Ρουμ, ήταν ψιλή βροχή: Τι ακριβώς
συνέβη και η κυβέρνηση μετέβαλε την μέχρι τώρα άκαμπτη στά
ση της στο θέμα της ελεύθερης ραδιοφωνίας; Μήπως επηρέασε
τον πρωθυπουργό η στάση του υφυπουργού Πολιτισμού Γ. Α.
Παπανδρέου; Θα ενσωματωθεί η πρωθυπουργική δήλωση στο
νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση, την Παρασκευή,
στη Βουλή, για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας; Μήπως η ελεύθε
ρη ραδιοφωνία προσφέρει ένα πολύ βολικό άλλοθι, για να παρα-

Κυκλοφορεί ο 23ος τόμος του ΑΝΤΙ
β' εξάμηνο 1985 (τεύχη 294-307)
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μείνουν οι ΕΡΤ(και, κυρίως η τηλεόραση) κάτω από τον ίδιο, α
σφυκτικό κυβερνητικό έλεγχο;... Λίγη ώρα αργότερα, και με
βάση τις πρώτες (προφορικές) απαντήσεις του κυβερνητικού
εκπροσώπου Α. Κούρτη, τα πολιτικά κόμματα —το ένα μετά
το άλλο— έσπευδαν να τοποθετηθούν απέναντι στην πρωθυπουργική δήλωση: Για τη Νέα Δημοκρατία λ.χ., η πρωθυπουργική δήλωση δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια «απο
προσανατολισμού και μετατόπισης του ενδιαφέροντος της κοι
νής γνώμης από το καυτό πρόβλημα των μέσων μαζικής επικοι
νωνίας». Ανάλογη διατύπωση υιοθέτησε και το ΚΚΕ, επισημαίνοντας, όμως, παράλληλα, την περίπτωση «φθοράς της έν
νοιας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και της ντε φάκτο
επιβολής της ιδιωτικοποίησης αυτού του τομέα»... Ό σο για το
ΚΚΕ Εσωτερικού, ακατανόητος ήταν —και παραμένει— «ο
διαχωρισμός της ελεύθερης ραδιοφωνίας από την αλλαγή του
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των κρατικών μέσων μαζικής ε
νημέρωσης» —διαχωρισμός που «δικαίως προκαλεί την υπό
νοια ότι πρόκειται περί κινήσεως αντιπερισπασμού».
ΜΕΤΑ τις ανακοινώσεις αυτές των πολιτικών κομμάτων, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος αισθάνθηκε την ανάγκη— τη νύχτα
της Τρίτης— να επανέλθει και γραπτώς. Γιατί απορείται, είπε
που η κυβέρνηση υιοθέτησε την αρχή της ελεύθερης ραδιοφω
νίας;... « Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δογματικό κόμμα, αλλά κίνημα
αλλαγής, που εκφράζεται δυναμικά και όχι στατικά». Συνεπώς
η πολιτική βούληση της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει. Όσο για
την άλλη απορία σας ότι η πρόταση για την ελεύθερη ραδιοφω
νία δεν εντάσσεται στο νομοσχέδιο για τα μέσα μαζικής επικοι
νωνίας, θα πρέπει να μάθετε να ξεχωρίζετε μερικά πράγματα!
Ά λλ ο πράγμα η ελεύθερη ραδιοφωνία, και άλλο πράγμα ένα νο
μοσχέδιο για τον ενιαίο φορέα των κρατικών μέσων μαζικής ε
νημέρωσης.
ΑΥΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ τη νύχτα της Τρίτης. Την άλλη
μέρα όμως (το μεσημέρι), ο Λ. Κούρτης διευκρίνισε και μερικά
άλλα πράγματα: Πρώτον, ότι αναβάλλεται η κατάθεση του νο
μοσχεδίου για την κρατική ραδιοφωνία και την κρατική τηλεό
ραση. Και δεύτερο, ότι ελεύθερη ραδιοφωνία δεν σημαίνει ότι
κάθε δήμος (και ιδιαίτερα δήμοι όπως της Αθήνας, του Πει
ραιά, της Θεσσαλονίκης...) θα έχουν το δικαίωμα να έχουν
τους δικούς τους ραδιοσταθμούς. Κοντολογίς: Ο κ. Μ. Έβερτ,
ως «πολίτης» της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα μπορεί να έχει
τον δικό του (φυσικά μικρό, φυσικά ερασιτεχνικό...) ραδιο
σταθμό, ως δήμαρχος, όμως, επ’ ουδενί! Πλην η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ επειδή είναι κυβέρνηση δημοκρατική, σοσιαλιστι
κή, κ.α. θα επιτρέψει στον δήμο Αθηναίων να έχει τη δική του
«ζώνη» μέσα στα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Έτσι,
ούτε το Σύνταγμα... παραβιάζουμε (μια και μας επιβάλλει, δυ
στυχώς, να έχουμε την «εποπτεία» των μέσων μαζικής επικοι
νωνίας...) ούτε θα μπορεί ο κάθε δήμαρχος να λέει, ενδεχομέ
νως, πράγματα που αντίκεινται προς το «κοινό συμφέρον»— ό
πως αντιλαμβάνεται, φυσικά, η κυβέρνηση το κοινό αυτό συμ
φέρον!

Είναι καλά πληροφορημένοι φρούραρχοι
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, η ζωή προχωρεί, όσο και αν ο Δεκέμ
βριος άρχισε με κάποιες στάσεις εργασίας (των εργαζομένων
στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους και στα πράσινα λεωφο
ρεία) και κάποιες πορείες— των αργυροχρυσοχόων. (Κάποιοι
Αθηναίοι, έκπληκτοι κάπως, πληροφορήθηκαν ότι και οι αργυροχρυσοχόοι είναι κι αυτοί εργαζόμενοι και ότι η κυβέρνηση
κατέταξε τα «έργα των χειρών τους» στον υψηλότερο συντελε
στή (36%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, πέρα από το Φόρο
Πολυτέλειας, που φτάνει το 12%).

ΠΟΝΑΕΙ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟ δεκαπενθήμερο που κύλησε, καταγράφηκαν ε
πίσης:
• Η πρόταση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, στη Βουλή,
για τη σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής, για
«εννέα κραυγαλέες περιπτώσεις σκανδάλων». Και το ερώτημα
που πλανάται είναι πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση;
• Η «διάσπαση», σε δύο «ισοσθενή» περίπου τμήματα της
ΕΔΑ (με αφορμή το συνέδριό της), αλλά και οι συνεχιζόμενες
προσπάθειες για «συγκατοίκηση». Μέχρι την ώρα που σύρο
νται οι γραμμές αυτές, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές συμφω
νούν ότι μοναδικός τρόπος για τη διατήρηση της συνοχής του
κόμματος, είναι η νομιμοποίηση των δύο τάσεων.
• Οι επίμονες φήμες (που αποδείχθηκαν, τελικά, μόνο φήμες)
για παραίτηση του υπουργού Παιδείας Α. Τρίτση, ύστερα από
τις πολιτικές προεκτάσεις που προσέλαβε το θέμα των μετεγ
γραφών. Παραμένει γεγονός, βέβαια, ότι ο Αντώνης Τρίτσης
είχε καταστήσει σαφές ότι σε περίπτωση που «<5εν περάσει η
τροπολογία» (για τις μετεγγραφές), τότε, δεν θα είχε πρόβλημα
να υποβάλει την παραίτησή του. Ό μω ς την παραίτηση φαίνε
ται ότι αρνήθηκε να δεχθεί ο πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου
που, στους τόσους άλλους «πονοκεφάλους» του, έπρεπε να α
ντιμετωπίσει, προσωπικά ο ίδιος και το θέμα αυτό, καθώς αρ
κετοί βουλευτές του κόμματος ζητούσαν την ανάκληση της ε
πίμαχης τροπολογίας: «Πάμε κατά κρημνών, πρόεδρε»— του
διαμήνυσαν— «αφού κάνουμε το παν για να διώχνουμε οπα
δούς»! Πάντως, δεν ήσαν λίγοι οι σχολιαστές εκείνοι που σημειώσαν την ενημερωτική «παρέμβαση» ανώτατου αξιωματι
κού της πρωθυπουργικής φρουράς, που ενώ συνεχιζόταν ακό
μα η συνομιλία Παπανδρέου Τρίτση, βγήκε στο προαύλιο της
πρωθυπουργικής κατοικίας, για να διαβεβαιώσει τους συγκεν
τρωμένους γονείς και φοιτητές, ότι «δεν πρέπει να ανησυχούν»
και ότι «το πρόβλημα θα λυθεί όπως οι ίδιοι επιθυμούν»!
ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ οι φρούραρχοι γνωρίζουν κάλλιον του υ
πουργού, τις πρωθυπουργικές επιλογές και επιθυμίες; Αυτό εί
ναι ένα ακόμα θέμα προς διερεύνηση....
ΑΝΤΗΝΩΡ
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Η διάσπαση της ΕΔΑ
και το τέλος ενός παιχνιδιού
Στην Ελλάδα η διάσπαση αποτελεί κάτι περισσότερο από μια
ενδεχόμενη διαδικασία, στην οποία καταλήγουν φορείς όταν
αδυνατούν να αναπαράγουν την ικανότητα σύνθεσης και επί
λυσης μιας σύγκρουσης με πνεύμα διατηρητικό της συνοχής
τους. Η διαδικασία της διάσπασης σε τούτο τον τόπο, δεν εί
ναι καταληκτικό, αλλά σχεδόν αφετηριακά εγγεγραμμένο, συ
στατικό στοιχείο λειτουργίας των ίδιων των θεσμών, των κοι
νωνικών τους ομάδων και των συλλογικών εκπροσώπων τους,
των νοοτροπιών και των συμπεριφορών. Παράγωγο τού, έως
και. μοριακού, καταστατικού κετακερματισμού βασικών πε
ριοχών τού κοινωνικού ιστού, η χωριστική χειρονομία υποκαθιστά τις προσπάθειες και τους τυπικά, τουλάχιστον, υπάρ
χοντες κανόνες συναίνεσης, ακυρώνει τη θεσμισμένη τάξη, α
κριβώς διότι αυτή η τάξη δεν εδράζεται παρά στην συγκυρια
κή, συμπτωματική και παρατακτική άθροιση —και όχι ανα
σύνθεση— των επιμέρους.
Στον αυστηρά πολίτικο χώρο, υρχης γενομε\.|^ υπό του
κράτους, οι κάθετες ενσωματώσεις του παραδοσιακού ή του
νέου, περισσότερο γραφειοκρατικού, πελατειακού κορπορατισμού εξακολουθούν να αποτελούν μιαν από τις βασικότερες
πηγές πολιτικής κινητοποίησης, συμμετοχής και ένταξης. Η εκάστοτε ιθύνουσα παράταξη διατηρεί την ασταθή, έστω, συνο
χή της, απλώς και μόνο γιατί η διάσπαση, ο κατακερματι
σμός, συνετελείται στο επίπεδο των ομάδων του κρατικού μη
χανισμού, τον οποίο αυτή «ελέγχει»; εξισορροπώντας τις συγ
κρούσεις στον κρατικό χώρο, στο βαθμό που μπορεί, βέβαια,
αναβάλλει τις χωριστικές διενέξεις ή συρράξεις στο δικό της
κόμμα. Στην όχθη της αντιπολίτευσης, ο εκάστοτε μεγάλος
προτάσσει την υπόσχεση μιας μελλοντικής —πάντα «κοντι
νής»— κρατικής νομής, δομεί το κόμμα του ως οιονεί κυβέρ
νηση, προσπαθεί να διατηρεί μερίδιο στα αντίπαλα, κυρίαρχα κυβερνητικά, πελατειακά πλέγματα και ρυθμίσεις, για να πεί
σει τους πιθανούς «διασπαστές» ότι αν προβούν στη χωριστική
πράξη θα καταδικαστούν σε πολιτική αφάνεια.
Δυστυχώς για την ελληνική Αριστερά, ποτέ —εκτός από μια
φορά, όπου επικρατούσαν συνθήκες διακρίσεων και αστά
θειας— δεν ήταν ο μεγάλος της αντιπολίτευσης: μοναστικά
οργανωμένη στην εφηβεία της, ετεροπροσδιοριζόμενη ως προς
τις γεωγραφικές της ορίζουσες και ένοχη ως προς την ταυτότη
τά της, μετά την ήττα που συντελέσθηκε ακριβώς στην ηλικία
της ωρίμανσής της, η Αριστερά στην Ελλάδα έφερνε μαζί της,
σχεδόν ενδημικά, το επικείμενο της χωριστικής πράξης. Σαν
τελευταία τέτοια πράξη, ήταν μέχρι τώρα γνωστή η διάσπαση
του ΚΚΕ στη 12η Ολομέλεια της Κ.Ε. του, τον Φεβρουάριο του
1968. Μετά το ’74 η νέα θεσμική τάξη έφερε στην επιφάνεια
πλείονες αριστερές εκπροσωπήσεις εγκολπώθηκε παλαιές και
περιθωριοποίησε άλλες, της μεταπολεμικής μας ιστορίας. Η
ΕΔΑ συγκαταλέχθηκε στους «περιθωριακούς» του νέου πολι
τικού παιχνιδιού. Λειτούργησε περισσότερο σαν οριακή ομάδα
στήριξης άλλων, παρά ως αυτόνομο και οργανικά ανεπτυγμέ
νο πολιτικό κόμμα. Η διάσπασή της με την αποχώρηση του
Μανώλη Γλέζου και μιας μεγάλης μερίδας στελεχών δεν θα
πρέπει, ίσως, να ερμηνευθεί με βάση τους λόγους που διατυπώ
νει κάθε μία από τις δύο πλέον μερίδες της. Ο κ. Γλέζος, π.χ.,
δεν μπορεί άνευ άλλου να κατηγορεί για «αντιδημοκρατικό»
εκφυλισμό την ΕΔΑ, όταν ο ίδιος αποφάσισε μόνος του
—μολονότι πρόεδρος της ΕΔΑ, άρα με περισσότερη αίσθηση
των συλλογικών ρόλων— να βάλει υποψηφιότητα ως κοινο
τάρχης στην «ιδιαίτερη πατρίδα του». Ούτε μπορεί, επίσης, ο
τέως πρόεδρος της ΕΔΑ να κατηγορεί για θολότητα την αντί
ληψη περί συνεργασιών που διατύπωσε η υπό τον κ. Κατριβάνο
ΕΔΑ, όταν η πρακτική του ίδιου κινείται εξίσου θολά σε ένα
παραδοσιακό, εν γένει αντιδεξιό, και εν πολλοίς «πασοκικό»
δρόμο. Από την άλλη, ο κ. Κατριβάνος, δεν μπορεί να επικα
λείται τις δημοκρατικές διαδικασίες, όταν δεν έχει λίγη ευθύνη
για την παρέλκυση που σημειώθηκε στο χρόνο πραγματοποίη
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σης του Συνεδρίου της ΕΔΑ. Ούτε μπορεί, επίσης, να απαγο
ρεύει τις «τάσεις» μέσα στο κόμμα, στηριζόμενος σε τρπικούς
και τελετουργικούς κανόνες και ερμηνείες περί πλειοψηφίας,
που ταιριάζουν περισσότερο στο «δημοκρατικό συγκεντρωτι
σμό» ενός Κομμουνιστικού Κόμματος.
Πίσω από τους λόγους των δύο πλευρών, η «διάσπαση» ιου
σκελετώδους πλέον οργανισμού της ΕΔΑ, δεν είναι ίσως παρά
το πρώτο μήνυμα μιας διαφαινόμενης νέας πολιτικής τάξης
πραγμάτων. Τα δύο μέρη θα πρέπει να διαλέξουν τη θέση τους
στην τελετή της πιθανής αναδιανομής των θέσεων του πολιτι
κού χάρτη. Αρκεί να μην τη διαλέξουν —και έχουν το περιθώ
ριο ίσως— όπως τη διάλεγαν μέχρι τώρα: ως ακολουθία «μι
κρών» με φθαρμένα εξαπτέρυγα...

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ κ. ΜΠΡΟΥΣΤΕΡ
Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε! Σύμφωνα με πληροφορίες από
την Ουάσιγκτον, προσκεκλημένος στη δεξίωση της εκεί ελληνι
κής πρεσβείας με αφορμή την επίσκεψη στις ΗΠΑ του Έλληνα υ
πουργού Εξωτερικών κ. Κάρολου Παπούλια ήταν και ο αξιότιμος
κ. Ντάνιελ Μπρούστερ.
Για να γίνουν δεξιώσεις χρειάζονται βέβαια και προσκλήσεις.
Τυχαίνει όμως ο κύριος αυτός που παραβρέθηκε στην πρεσβεία
να είναι ένας από αυτούς που προετοίμασαν το πραξικόπημα της
21ης Απριλίου 1967.
Είχε έρθει από τις ΗΠΑ, όπως έγραψε το ΑΝΤΙ (τχ. 73, 11-61977) μαζί με τον Τζον Πάτρικ Όουενς- για να «προσφέρουν» και
οι δύο μαζί τη συμβολή τους στους εδώ υπευθύνους. Ο κύριος
αυτός ήταν διευθυντής του «ελληνικού γραφείου» στο τμήμα
«Μέσης Ανατολής» του Στέητ Ντιπόρτμεντ, με προϋπηρεσία
—επικεφαλής του τμήματος δυτικών υποθέσεων— στην πρε
σβεία της Αθήνας. Ο Όουενς ήταν ανώτερος υπάλληλος του Στέ
ητ Ντιπάρντμεντ.
Τα στοιχεία αυτό είχαν δημόσιευθεί το 1977 στο ΑΝΤΙ σε άρ
θρο με τίτλο «Υπό τον αστερισμό της CIA. Από τον Τομ Καραμπεσίνη στον...η. Υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο άρθρο σημειωνόταν ότι
υπεύθυνος της CIA στην Αθήνα την περίοδο 1962-68 ήταν ο Τζον
Μόρι. Αυτός βοηθήθηκε από «εκλεκτούς» συναδέλφους του για
την προετοιμασία του πραξικοπήματος. Ήταν ο αντισυνταγμα■τάρχης Τζότζεφ Αίπτσικ (βοηθός στρατιωτικού ακολούθου), ο

Ρίτσαρντ Μπάρουμ (είχε συνδεθεί «στενά» με τους αποστάτες, ή
ταν εμπορικός ακόλουθος) ο Σ. Γκριν (έγινε «υποσταθμάρχης»
στην Αθήνα) και ο Νόρμπερντ Άνσουντζ.
Ο προσκελημένος της δεξίωσης Ντάνιελ Μπρούστερ ήρθε αρ
γότερα μαζί με τον Τ.Π. Όουενς —είχαν συμμετάσχει μάλιστα
σε «συμπόσιο» στο Ουισκόνσιν με θέμα «Η Ελλάδα από την επο
χή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου», ένα συμπόσιο της CIA ό
που συζητήθηκε το θέμα της δικτατορίας στην Ελλάδα.
Πολύ θα θέλαμε να αποκτήσουμε τη φωτογραφία που ο κ. Κ.
Παπούλιας σφίγγει το χέρι του εκλεκτού προσκεκλημένου.
Τίνος Παπούλια να ήταν άραγε η «φαεινή» έμπνευση για την
πρόσκληση. Του υπουργού ή του πρεσβευτή;

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΤΑΝΚΣ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟΚΡΥΨΕΙΣ
Στην «Ακρόπολη» της 28/11/86 με οκτάστηλο ανακοινώθηκε:
«Κομπΐνα 30 δις με τανκς». Και με υπέρτιτλο σημείωνε: «Σά
λος στο Πεντάγωνο». Με σπουδή, το αρμόδιο υπουργείο, διέψευσε τις πληροφορίες καί, κάπου στην ανακοίνωσή του ση
μείωνε ότι τα δημοσιεύματα αυτά επιδιώκουν «να δρομολογή
σουν εκ του πονηρού τις διαπραγματεύσεις» και «εξυπηρετούν
ξένα συμφέροντα».
Η εφημερίδα επέμενε και την επόμενη και μεθεπόμενη ημέρα
και μάλιστα έδωσε αφορμή με το δημοσίευμά της να καταθέ
σουν ερώτηση τρεις βουλευτές της «ΝΔ».
Το ΑΝΤΙ είχε ασχοληθεί με λεπτομέρειες στο θέμα αυτό με
δημοσίευμά του στο τχ. 312 (14 Μαρτίου 1986). Αλλά είχε εξε
τάσει και τις δυο πλευρές του ζητήματος· εννοούμε τα πλεονε
κτήματα και τα μειονεκτήματα από την απόκτηση είτε αμερι
κανικών είτε γαλλικών αρμάτων για να καταλήξει στο πεζό
πράγματι συμπέρασμα ότι όλοι δουλεύουν εις βάρος της ελλη
νικής πολεμικής βιομηχανίας.
Δεν έτυχε τότε της προσοχής των αρμοδίων, ούτε και έχει
σημασία.
Ό μω ς εμείς από το δημοσίευμα της «Ακρόπολης» κρατού
με εκείνον τον υπέρτιτλο: «Σάλος στο Πεντάγωνο».
Μας ξενίζει η ευκολία με την οποία το υπουργείο προσπάθη
σε να παρακάμψει το θέμα. Γιατί «σάλος» υπήρξε.
Να εξηγηθούμε:
Εκτός από την ερώτηση των τριών νεοδημοκρατών, υπάρχει
και άλλη ερώτηση ετέρου νεοδημοκράτη βουλευτή που αναφέ
ρει επιχειρήματα άλλης πλευράς. Έχουμε λοιπόν και εδώ μια
τυπική αναπαραγωγή πασοκικού σκανδάλου:
Δυο αντιμαχόμενες απόψεις ή ομάδες διοχετεύουν η κάθε
μια τη δική της άποψη σε διαφορετικές μερίδες του Τύπου.
Η αδιαφάνεια της διαδικασίας προσφέρει την ευχέρεια στην
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ά μυνας να σιωπά, να διαψεύδει ή να παραπλανά. Και φυσικά, στο τέλος καταφέρνει να κο
πάσει ο θόρυβος. Αλλά δεν πρέπει να αποδεχθούμε την παρα
πληροφόρηση που το ΥΕΘΑ ή μερίδες του Τύπου διοχετεύουν
καθημερινά. Γιατί το «εθνικώς απόρρητο» έχει αποκτήσει μια
υπερβολικά ελαστική έννοια. Χρησιμοποιείται κατά το δοκούν
και σύμφωνα με τα συγκυριακά συμφέροντα αντιμαχόμενων
φατριών.

της ακριβώς με την ηθικιστική αντίληψη που χαρακτηρίζει την
σκανδαλολογία, ή με το νομικισμό που ταιριάζει περισσότερο
στις αποστεωμένες απόψεις της συντηρητικής ιδεολογίας. Έτσι
και ο κ. Κουτσόγιωργας: αφού δέχτηκε τον χαρακτηρισμό «σκάν
δαλα» για ενδεχόμενες υποθέσεις που κατ' ουσίαν αφορούν ιδιοποιητικές, κορπορατιστικές και σίγουρα αντιθεσμικές συμπε
ριφορές ανώτατων κρατικών λειτουργών έναντι των αξιωμάτων
τους, ο κ. υπουργός εύκολα μπορούσε να πει ότι τα «σκάνδαλα»
αποτελούν «νομικό και όχι πολιτικό ζήτημα». Έτσι και ο κ. Κακλαμάνης: μη μπορώντας και αυτός να υπερβεί την ηθικιστική
δουλεία περί «σκανδάλων», προσωποποίησε την υπόθεση θεω
ρώντας «κακούς» όσους ενέχονται σε αυτήν και υποφαινόμενος
ότι αν είναι «πρόσωπα» του ΠΑΣΟΚ, θα φανεί ότι χτύπησαν λάθος
πόρτα.
Όπερ έδει δείξαι, βεβαίως. Διότι, παρά τον όποιον πατριωτι
σμό τους περί το «Κίνημα», τόσο ο κ. Κουτσόγιωργας, όσο και ο
κ. Κακλαμάνης, όλο και κάτι θα έχουν ακούσει για το ελλείπον ή
θος και ύφος, για παραγοντισμό και καπετανάτα, για νεοπλουτι
σμό και πνεύμα επίδειξης, για αμετροέπεια (υλική και συμβολι
κή)· και όλα αυτά δεν είναι «χαρίσματα» των τάδε ή των δείνα
προσώπων, αλλά χαρακτηριστικά μιας γενικότερης ιδεολογίας
που φαίνεται να έχει σημειώσει... προόδους στις τάξεις του «Κι
νήματος».
Όμως η κ. Βάσω Παπανδρέου, που ελπίζαμε ότι θα έχει κρα
τήσει κάποια ψήγματα πολιτικής στη σκέψη της, πώς μπόρεσε να
κάνει εκείνη τη δήλωση, ότι «εάν αρχίσουμε να μιλάμε ο ένας για
τα σκάνδαλα του άλλου ίσως δηλητηριάσουμε πολύ την πολιτική
ζωή αυτού του τόπου»;.
Δεν κατάλαβε το σκάνδαλο που διέπραξε, μιλώντας «σκανδαλολογικά» περί πολιτικής; Δεν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να μιλά
ει για τον «έναν» και τον «άλλον» όταν αναφέρεται στην πολιτική
ζωή;
Ή μήπως, τελικά, προσπαθεί να αποσείσει από πάνω της το
μέρος που της αναλογεί από τη συλλογική κυβερνητική ευθύνη
—όπως ορθότατα είπε στον κ. Αρσένη, σε ένα «μάθημα ευθύ
νης»...— για το «σκάνδαλο» που διαπράττει ο ίδιος ο πρωθυ
πουργός όταν ξεχνάει ότι το «ήθος της εξουσίας» δεν σημαίνει
νοικοκυρέικος ηθικισμός αλλά πολιτική στάση έναντι της πολιτι
κής; Γιατί είναι πράγματι «σκάνδαλο», μία ονοματικά, έστω, σο
σιαλιστική κυβέρνηση να κρύβει την πολιτική πίσω από τα έδρα
να κάποιου δικαστηρίου. Ακόμα χειρότερο σκάνδαλο, μάλιστα,
αν αυτό το κάνει από φόβο...

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ κ. Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Η στάση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις υποθέσεις
που χαρακτηρίζονται κοινώς σαν «σκάνδαλα», το μόνο που δεν
θυμίζει και με το μόνο που δεν ταιριάζει είναι η πολιτική, και μά
λιστα η «σοσιαλιστική» εκδοχή της πολιτικής.
Εκείνο που έδειξε γ ι’ άλλη μια φορά η διαχείριση των υποθέ
σεων αυτών από την κυβερνητική ηγεσία είναι ο εξοβελισμός
της πολιτικής ερμηνείας, του πολιτικού διαλόγου, τέλος, της πο
λιτικής αναγωγής φαινομένων που εκ των πραγμάτων αναδεικνύονται μέσα στο χώρο της δημόσιας ζωής, αφού εγγράφονται
σε λειτουργίες κεντρικών οργάνων λήψης αποφάσεων.
Με τον εξοβελισμό της πολιτικής διάστασης των «σκανδά
λων», η κυβέρνηση δεν είχε άλλη επιλογή από τη συμπόρευσή
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του η μ ερ ο λο γίο υ Σεφέρη, ο Μίκης Θεοδωράκης ήθεκε επί δι
κτατορίας 1Ιαπαδοπούλου να οργανώσει συναυλία εν Αθήναις.
Τότε δεν τα κατάφερε αλλά, επιτέλους, πέτυχε το στόχο του ε
πί δικτατορίας Εβρέν. Αυτή η σταθερότητα στην άποψη, το
πείσμα, η υπομονή και η επιμονή ανατρέπουν τις διαβολέε. Ε
πιτρέπουν μάλιστα να προβλέψουμε πως γνωστές παροι ιώ
δεις φράσεις που αφορούν όσους δεν αλλάζουν άποψη κι όσ υς
δείχνουν μεγάλο πείσμα και υπομονή θα τροποποιηθούν c αλόγως μια που ο Μίκης Θεοδωράκης ξεπέρασε τα παραδείγμ ατα της λαϊκής σοφίας.

Σταθερότητα στις απόψ εις,
επιμονή και υπ ομ ονή ...
Μόνον οι κακόπιστοι και οι ορκισμένοι εχθροί του θα μπορούν
στο μέλλον να κατηγορούν το Μίκη Θεοδωράκη για παλινω
δίες, πολιτικές μεταστάσεις, αυστάθεια, κυκλοθυμικότητα,
αιφνίδιες μεταστροφές. Με τη συναυλία του στην Πόλη απέδει
ξε πως όλες αυτές οι παλιές κατηγορίες δεν ήσαν παρά διαβολές. Γιατί, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα από τη δημοσίευση

Κομίσθηκε γλαύκα στην Αθήνα

Η «Ουάσιγκτον Ποστ» αποκαλύπτει...

Ο υπαρχηγός της CIA
τέως σταθμάρχης
στην Αθήνα
Να λοιπόν που το ΑΝΤΙ, αν το μελετούσαν,
θα «έδινε» πιο έγκαιρα θέμα και στην «Ουάσιγκτον Ποστ». Η εφημερίδα αυτή αποκάλυ
ψε, όπως προκύπτει από το δημοσίευμα της
«Αυγής» (26-11-86), την Τρίτη 25-11-86 ότι ο

Ο υπαρχηγός της CIA
τ. σταθμάρχης
στην Αθήνα
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. (Ιδιαίτερη ανταπόκριση).—
Η «Ουάσιγκτον Ποστ» με σημεοινό της δη
μοσίευμα αποκαλύπτει ότι ο νυν υπαρχηγός της
CIA Κλερ Τζωρτζ ήταν ο σταθμάρχης της CIA
στην Αθήνα και διαδέχτηκε τον δολοφονημένο
σταθμάρχη Γουέλς μετά το 1976.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζωρτζ είναι σήμε
ρα υπεύθυνος για τις μυστικές επιχειρήσεις της
CIA (π.χ. διάβρωση ξένων κυβερνήσεων, κατα
σκοπία κ.λπ.) και ένα από τα βασικότερα επι
τελικά στελέχη της αμερικανικής μυστικής υ
πηρεσίας αε προσβάσεις στον Λευκό Οίκο.

σημερινός υποδιευθυντής της CIA κ. Clair El
roy George ήταν ο σταθμάρχης της CIA στην
Αθήνα αμέσως μετά τη δολοφονία του Γου
έλς. Η ιδιαίτερα σημαντική και αποκαλυπτι
κή είδηση της «Ουάσιγκτον Ποστ» είχε δημοσιευθεί στο ΑΝΤΙ της 9ης Μαΐου 1986 (τχ.
316).
Στο τεύχος εκείνο είχαμε δημοσιεύσει
γράμμα της CIA που απαντούσε στην αίτηση
που υπέβαλε το ΑΝΤΙ για να πληροφορηθεί το
ακριβές περιεχόμενο του φακέλου που διατη
ρεί η περιώνυμη μυστική υπηρεσία για το ΑΝ
ΤΙ. Στο γράμμα μας πληροφορούν μεταξύ άλ
λων ότι την περίπτωσή μας εξέτασε ο κ. Clair
Ε. George Υποδιευθυντής Επιχειρήσεων (σσ.
της CIA) ο οποίος και αποφάσισε ποια στοι
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χεία του φακέλου εμπίπτουν στις διατάξεις
του FOIA και του Νόμου Πληροφοριών της
CIA και αρνούνται να μας τα δώσουν. Εννοεί
ται ότι το ΑΝΤΙ έχει κινήσει τη διαδικασία,
σύμφωνα με την αμερικάνικη νομοθεσία, με
την οποία ζητάμε το σύνολο των εγγράφων
που περιέχονται στις εκθέσεις για το ΑΝΤΙ.
Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύσαμε ένα οργανό
γραμμα της CIA όπως δημοσιεύθηκε στο βι
βλίο των Victor Marcetti και John D. Marks
«The CIA and the cult of intelligence» σύμφωνα
με το οποίο φαινόταν η σημαντική θέση που
κατέχει ο υποδιευθυντής Επιχειρήσεων της
CIA και πρώην σταθμάρχης στην Αθήνα κ.
Κλερ Τζωρτζ. Σημειώναμε τότε για τον κ. υ
ποδιευθυντή ότι «είναι υποδιευθυντής στο Directarate of Operations που είναι και ο «κορ
μός» της CIA. Είναι το τμήμα που έχει την ευ
θύνη, το σχεδίασμά και την εκτέλεση όλων
των «επιχειρήσεων» της CIA ανά την
υφήλιο». Σύμφωνα μάλιστα με το βιβλίο των
Μαρκέτι και Μαρκς ή Covert Action που υπά
γεται στο τμήμα που προϊσταται ο κ. Τζωρτζ
είναι η «πιο αντιφατική από τις παράνομες
λειτουργίες της CIA». Υπεύθυνη, δηλαδή, για
τις «συγκεκαλυμμένες ενέργειες», τις «ειδι
κές επιχειρήσεις» και άλλες δραστηριότητες
παραστρατιωτικές, πολιτικές, προπαγανδι
στικές, παραπληροφόρηση κτλ. ανά τον κό
σμο.

Έτσι λοιπόν όπως προέκυπτε από το «ο
θώο» γράμμα της CIA σε συσχετισμό με το
οργανόγραμμα που αποκάλυπτε την «ευαί
σθητη» θέση του Cl. Ε. George, η είδηση της
«Ουάσιγκτον Ποστ» επικυρώνει πλήρως τα
όσα είχε γράψει το ΑΝΤΙ. Ας σημειωθεί ακό
μα ότι την αποκάλυψη ότι ο ίδιος ήταν σταθ
μάρχης της CIA στην Αθήνα αντικαταστάτης
του Γουέλς έκανε ο Φίλιπ Αίητζι στο ΑΝΤΙ το
1978 (τχ. 110, 21-10-78). Τότε είχαμε δημο
σιεύσει και ένα βιογραφικό του σταθμάρχη, ο
οποίος μας ήρθε από τη Βηρυττό τον Ιούνιο
του 1976, και που αναδημοσιεύθηκε και στο

ο σ η μ ε ρ ιν ό ς "σ τα θμ άρχη ς"
της CIA στήν ’Αθήνα ε ί ν α ι
λ CIAIR ELROY GEORGE...
Τό ΑΝΤΙ φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα την ταυτό
τητα τού «σταθμάρχη» τής CIA στήν ’Αθήνα.Πρόκειται
γιά τόν:
ELiiOY CEüP.ua
îh'jf στήν ’Αθήνα ίιύ ίή.μηρυτό ;·?ν ’ ivCvio
tvC >;·:». Kat υπηρι t f î ο Sv npCt».. ,, .... ι ό ι ,1> ιν ίκ η , Αρίοβείας οτή X«. μ ,. i’v tl OU*
?' .·ικ5, οιήν &6δ Γχΰςη αρ.
. ι -, * . ·|λ·, '1.. »5
ιιι- ε ίν α ι £7«12 · ί 31·Γό npooui.t... : u·
- ά .6 :.ροχθ*ς — στην άμεμίΛίνι-.·*
m . i t 11ν .c
6 ΐ· J«i«ï ΙΟ. ΙίροθυμΟι. 6ΐά ΐΓο . / '.ι ,·,,'·. ,σ » ν ...
Ό Clair Elroy George γεννήθηκε στήν Πενσυλβανία,
στις 3 Αύγουστου 1930 καί άποφοίτηαε άπό τό τοπικό
Πανεπιστήμιο τό 1952. Στό διάστημα των χρόνων
•052-55 υπηρετεί στό Στρατό τών ΗΠΑ καί πτί'·— A τό ν
—-· —-

ΤΑ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ
Το οργανόγραμμα της C IA, όπως
δημοσιεύθηκε στο βιβλίο των Vic
tor Marcetti και John D. Marks. «The
CIA and the cult of Intelligence«.
Στο διάγραμμα Φαίνεται η σημαντι-,
Ν jo ) θέση που κατέχει σήμερα ο τέως
> πρώτος γραμματέας ιικΣΠ ρεσεΐας
' J « V ΗΓΙΑ στην Αθήνα. C I.E. George:
Είναι υποδιευθυντής στο Directorate of Operations που είναι και ο
7 «κορμός« της CIA. Είναι το τμήμα
που έχει την ευθύνη,„το σχεδίασμά
και την εκτέλεση όλων των «επιχει
ρήσεων« της CIA ανά την υφήλιο.
Τα τμήματα Α,Β, και C είναι τα «ε
ρευνητικά» και διοικητικά τμήματα
της CIA. Στη διεύθυνση που ο αξιό
τιμος κ. C I.E. George είναι υποδιευ-Αλ υπάγεται και το προσωπικό
Γ.νέονειες».*

«Ποντίκι» της περασμένης Παρασκευής (2811-86) στο σχετικό ρεπορτάζ που είχε για τις
δραστηριότητες του τέως σταθμάρχη της CIA
στην Αθήνα και σημερινού υποδιευθυντή του
πλέον σκοτεινού τμήματος της CIA.
Μετά το δημοσίευμα της «Ουάσιγκτον Πο
στ» μένει να αποκαλυφθούν ποιος ήταν μετά
τον Κλερ Τζωρτζ σταθμάρχης στην Αθήνα
και ποιος είναι σήμερα. Γιατί γνωρίζουμε βέ
βαια ότι έχει διπλωματική κάλυψη...
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ΔΕΔΟΜΕΝουΟΤΙ
ΦΕΤΟΣ Ο ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ 16%
ΚΑΙ ΟΤΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΜΕΙΣ ΣΑΣ

ΔΕ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕϋΕΙ,
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΟΤΙ
ΘΑ ΨΘΑΣΕΙ ΤΟ 107.
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Ελληνικές
κρατικές
εταιρείες και
ιδιώτες
προηγήθηκαν του
ΡΗΓΚΑΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
Η ανάμειξη και της Ελλάδας στο εμπόριο όπλων με το Ιράν, όπως φαίνεται από τα όσα
αναφέρει στην ανταπόκρισή του ο Β. Ζήσης από το Παρίσι, δημιουργεί πολλά ερωτημα
τικά. Τα στοιχεία επιβεβαιώθηκαν και από πηγές στην Αθήνα και παρ’ όλο που η κυ
βέρνηση έχει διαψεύσει άλλα δημοσιεύματα σχετικά με το εμπόριο όπλων, τα γεγονότα
δείχνουν ότι και η χώρα μας έχει λάβει μέρος σ’ αυτές της επιχειρήσεις.
Στη συνέχεια δημοσιεύουμε ένα άρθρο του Αλ. Μόρνου, που αφορά τις επιπτώσεις
των αποκαλύψεων για το εμπόριο όπλων των ΗΠΑ με το Ιράν και άλλες πλευρές από
την «εμπλοκή» της ελληνικής πλευράς. Ό λη η υπόθεση δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να
αφήσει αδιάφορη την «κοινή γνώμη». Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με α
νεπιβεβαίωτες έως τώρα πληροφορίες λέγεται ότι οι αποκαλύψεις του «Δημοκρατικού
Λόγου» με το περιεχόμενο των συνομιλιών Ιρανών και Αμερικανών με τις περίφημες
μαγνητοταινίες προέρχονται από την Κύπρο. Και στην Κύπρο υπηρετεί, ως γνωστόν, έ
νας πολύ γνώριμος των μυστικών υπηρεσιών από πολύ παλιά...
Ό λ α αυτά και κυρίως το πώς έχει «εμπλακεί» η χώρα μας σ’ αυτή την υπόθεση παρα
πέμπουν στην πολιτική που έχει διαμορφωθεί για την πολεμική βιομηχανία. Ας ελπί
σουμε ότι θα υπάρξουν σαφείς και συγκεκριμένες εξηγήσεις. Και κυρίως διαφάνεια.

Η αμερικανική πολεμική βιομηχανία
άργησε πολύ να ξαναβρεί το δρόμο από
όπου μεταφέρονται τα όπλα στο Ιράν.
Πολλές άλλες πολεμικές βιομηχανίες
τον είχαν ήδη πιάσει εκμεταλλευόμενες
την εχθρότητα στις σχέσεις μεταξύ των
ΗΠΑ και των μουλάδων της Τεχεράνης.
Μεταξύ αυτών των πολεμικών βιομηχα
νιών ήταν βεβαίως και η ελληνική:
Τρεις γνωστές βιομηχανίες όπλων και
πυρομαχικών της χώρας μας, που έχουν
«διακριθεί» στο παρελθόν στις πωλήσεις όπλων προς το Ιράκ φαίνεται πως
έκριναν ότι δεν έπρεπε να χάσουν την
ευκαιρία που άνοιξε μπροστά τους μετά
τη διακοπή των σχέσεων ΗΠΑ-Ιράν και
άρχισαν να εφοδιάζουν το Ιράν με ελα
φρά όπλα και πυρομαχικά, προκαλώντας αρκετά διπλωματικά επεισόδια στις
σχέσεις της Αθήνας με τη Βαγδάτη, αλ
λά και στη «μεσανατολική» πολιτική
της κυβέρνησης.

ΠΥΡΚΑΛ—ΕΒΟ—ΕΛΒΙΕΜΕΚ:
βιτρίνα με προορισμό το ΙΡΑΝ
Σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο γαλ
λικής κυβερνητικής υπηρεσίας που έχει
σχέση με την «εξωτερική ασφάλεια» της
χώρας οι τρεις εταιρείες είναι η ΠΥΡ
ΚΑΛ, η ΕΒΟ και η ΕΛΒΙΕΜΕΚ, και χρησι
μοποιήθηκαν στο παρελθόν από το Ιράν
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Άδειες εισαγωγής
αλλάζουν χέρια
ή πώς
«ιδιωτικοποιείται»
το εμπόριο όπλων

ως βιτρίνα για τον εφοδιασμό του με ό
πλα και πυρομαχικά.
Αγόραζαν δηλαδή από το εξωτερικό
στρατιωτικό υλικό που υποτίθεται ότι θα
το εισήγαγαν στην Ελλάδα αλλά στην
πραγματικότητα το πουλούσαν στο Ι
ράν. Ο λόγος ήταν το «εμπάργκο» που
είχε επιβληθεί στο Ιράν. Νά τι αναφέρεται σχετικά στο ντοκουμέντο που έχου
με στη διάθεσή μας:
• «Οι ελληνικές βιομηχανίες όπλων
και πυρομαχικών ΠΥΡΚΑΛ, ΕΒΟ και
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (αυτή η τελευταία είναι μι
κρού μεγέθους και κατασκευάζει μόνο
πυρομαχικά) χρησιμέυσαν σαν «βιτρίνα» για την εξαγωγή όπλων και πυρο
μαχικών με προορισμό διάφορες χώ 
ρες και ιδιαίτερα το Ιράν. Η Ελλάδα,
αντίθετα με το μεγαλύτερο μέρος των
χωρών της ΕΟΚ, δεν είχε εφαρμόσει
ποτέ το εμπάργκο στρατιωτικού υλι
κού προς το Ιράν. Η ΠΥΡΚΑΛ συγκε
κριμένα πωλούσε πυρομαχικά στο Ι
ράν διαμέσου τρίτων χωρών, μεταξύ
των οποίων και η Συρία. Λυτό το είδος
"ελιγμού” αποκαλύφθηκε από το Ιράκ
με συνέπεια να ακυρωθεί από την ελλη
νική κυβέρνηση (η έκθεση αναφέρεται
στο σημείο αυτό στο 1982) ένα συμβό
λαιο αξίας 100 εκατομμυρίων δολα
ρίων που είχε συνάψει αυτή η εταιρεία
με το Ιράν.

του Βασίλη Ζήση
Α πό την άλλη μεριά υφίσταται στην
Ελλάδα (Σ..Σ. όπως συμβαίνει άλλω
στε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες) μια
διαδικασία που επιτρέπει την αγορά α
γαθών που κ α τ’ αρχήν προορίζονται
για εισαγωγή στη χώρα αυτή, χωρίς ό
μως την υποχρέωση ότι (τα αγαθά αυ
τά) θα φτάσουν τελικά εκεί. Το ελληνι
κό υπουργείο Οικονομικών εφόδιασε
τους εισαγωγείς (τις τρεις εταιρίες ό
πλων εν προκειμένω) με μια άδεια για
εισαγωγές με την οποία αυτές αγόρα
ζαν στο εξωτερικό υλικά προορισμένα
κα τ’ αρχήν για την Ελλάδα.
Αλλά, ο εισαγωγέας που δεν ήθελε
να μεταφέρει τα εκρηκτικά και τα πυ
ρομαχικά στην Ελλάδα τα μετέφερε ό
που ήθελε, στο Ιράν για παράδειγμα ή
σε μια συνένοχη χώρα, αλλάζοντας α
πλά την πορεία του πλοίου που τα με
τέφερε τη στιγμή που αυτός που προμήθευσε τα όπλα πίστευε ότι το εμπό
ρευμά του κατευθύνεται στην Ελλάδα.

Το «κόλπο» ως το 1982
Με άλλα λόγια εκπρόσωποι των τριών
ελληνικών πολεμικών βιομηχανιών, α
γόραζαν, τουλάχιστον μέχρι το 1982,
στρατιωτικό υλικό με προορισμό την
Ελλάδα αλλά όταν το πλοίο έφτανε στα
διεθνή ύδατα διέταζαν τον καπετάνιο
του να κατευθυνθεί στο Λίβανο ή αλλού

από όπου το εμπόρευμα μεταφερόταν
στο Ιράν.
Σύμφωνα με την ίδια γαλλική υπηρε
σία, το «κόλπο» λειτούργησε μέχρι το
1982. Στα τέλη της χρονιάς εκείνης οι
μυστικές υπηρεσίες του Ιράκ ανακάλυ
ψαν τι γινόταν και διαμαρτυρήθηκαν
στην ελληνική κυβέρνηση η οποία στα
μάτησε το λαθρεμπόριο, ή τουλάχιστον
θέλει να πιστεύει ότι το σταμάτησε.
Στην έκθεση που έχουμε στα χέρια
μας σημειώνεται πάντως ότι «από τις
αρχές του 1983 καμιά άδεια εισαγωγής
δεν δόθηκε σε καμιά από τις εν λόγω ε
ταιρείες». Αλλά η διεθνής πρακτική στο
εμπόριο όπλων υποδεικνύει ότι παρό
μοιοι δίοδοι μεταφοράς όπλων μπορούν
να ξαναστηθούν σχετικά εύκολα και κά
τω από άλλη κάλυψη. Συνεπώς η ελλη
νική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να
απαντήσει, πρώτον, αν όσα αναφέρονται στο ντοκουμέντο αυτό αληθεύουν
και αν ναι, τι μέτρα πήρε εναντίον όσων
πρωτοστάτησαν στην «κομπίνα». Θα ή
ταν πολύ ενδιαφέρουσα μια έρευνα για
τις τότε και μετέπειτα δραστηριότητες
αυτών των κυρίων υψηλά ιστάμενων ή ό
χι. Δεύτερον, τι μέτρα έχουν παρθεί για
να ελεγχθεί το εμπόριο όπλων από την
Ελλάδα προς τον Περσικό κόλπο. Η κυ
βέρνηση δεν πρέπει κατά τη γνώμη μας
να ξεχνά ούτε στιγμή ότι η κύρια αιτία
για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο
Παρίσι είναι η ανάμιξη της Γαλλίας στο
εμπόριο όπλων προς το Ιράκ και το Ι
ράν. (Και με την ευκαιρία τι γίνεται με
την υπόθεση Άμρυ που αποκαλύψαμε
στο τεύχος 327, σσ. 24-26;). Τρίτον νομί
ζουμε ότι δεν θα απέβαινε άσκοπη μια έ
ρευνα γύρω από το πού πήγαν τα λεφτά
από τις καλυμμένες επιχειρήσεις προς
το Ιράν στην περίπτωση που όσα απο
καλύπτει σήμερα το ΑΝΤΙ αληθεύουν.
Στα τααεία των καταχρεωμένων ΠΥΡ-

ΚΑΛ και ΕΒΟ ή στις τσέπες κάποιων «επιτήδιων»;
Ό σον αφορά τη διασταύρωση όσων
δημοσιεύουιιε σήιιερα σηιιειώνουμε ότι
πρόσφατα ο γνωστός Γάλλος δημοσιο
γράφος Πασκάλ Κροπ έγραψε στο πε
ριοδικό «Evenement du Jeudi» ότι
«Τρεις ελληνικές εταιρείες, η ΠΥΡΚΑΛ,
η ΕΒΟ και η ΕΛΒΙΕΜΕΚ εμπορεύονται
καλυμμένα με το Ιράν».
Η μέθοδος βιτρίνας δεν ήταν ο μόνος
τρόπος με τον οποίο οι Ιρανοί χρησιμο
ποίησαν την Ελλάδα για να εξοπλίζο
νται. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του ΑΝ
ΤΙ το 1981 η Banque Nationale του Ιράν
άνοιξε στην τράπεζα Credit Commercial
της Γαλλίας μια πίστωση ύψους 73 εκατ. δολαρίων για λογαριασμό της
Universal Oil Trade Inc. Η τελευταία εί
χε τότε έδρα στο Ψυχικό και η πίστωση
για λογαριασμό της χρησιμοποιήθηκε α
μέσως από τον τότε εκπρόσωπο των ι
ρανικών συμφερόντων στη Γαλλία (το ό
νομά του είναι στη διάθεση του περιοδι
κού). Τη χρονιά εκείνη το Ιράν είχε κλεί
σει μερικές, μεγάλες παραγγελίες ό
πλων και όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν
στο γεγονός ότι τα 73 εκατομμύρια χρη
σιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό.

Από το Ψυχικό στην Αφρική;
Ό σον αφορά την ΕΛΒΙΕΜΕΚ έχει ι
διαίτερο, ενδιαφέρον η αποκάλυψη για
τις εξαγωγές της προς το Ιράν. Στο τεύ
χος 327, σσ. 24-26 γράφαμε ότι η εται
ρεία αυτή ελέγχεται, διαμέσου του κ.
Ίωνα Βορρέ και άλλων, από τη νοτιοαφρικανική πολεμική βιομηχανία ΑΡΜΣΚΟΡ, η οποία τη χρησιμοποιεί σαν
κάλυψη για τις δραστηριότητές της. Το
ερώτημα είναι βεβαίως από πού αγόραζε
η ΕΛΒΙΕΜΕΚ τα πυρομαχικά που δρώντας ως βιτρίνα έστελνε στο Ιράν; Μή
πως από τη Νότια Αφρική; Σύμφωνα ε
ξάλλου με τον επίσημο εκπρόσωπο του

ΚΩΣΤΑΣ ΑΞΕΛΟΣ

Ισραήλ στον ΟΗΕ (βλ. δηλώσεις του της
4.10.86) η Νότια Αφρική έχει πουλήσει
στο Ιράν όπλα αξίας πολλών δισεκα
τομμυρίων τα οποία εισέπραξε σε πετρέ
λαιο. Μήπως μέρος της συμφωνίας υλο
ποιήθηκε μέσω της Universal Oil του Ψυ
χικού;

Το «κόλπο» αλλάζει χέρια
Αλλά η υπόθεση εμπορίας όπλων
προς τους μουλάδες του Ιράν μέσω κρα
τικών (ΠΥΡΚΑΛ, ΕΒΟ) ή ημιιδιωτικών
(ΕΛΒΙΕΜΕΚ) ελληνικών εταιρειών δε
σταματά στα 1982 όπως αποκαλύπτουν
οι γαλλικοί κυβερνητικοί κύκλοι.
Η υπόθεση συνεχίστηκε και μετά το
1982. Αλλά οι πρωτοβουλίες πέρασαν σε
άλλα χέρια. Και ίσως αυτή η πτυχή απο
τελεί και το μεγάλο πολιτικοοικονομικό
σκάνδαλο.
Σύμφωνα με αποκλειστικές και ακρι
βείς πληροφορίες του περιοδικού οι ά
δειες «εισαγωγής» οπλικών συστημά
των και πυρομαχικών χορηγήθηκαν
—από το 1982 και μετά— σε ιδιώτες μέ
σω παραστρατιωτικών καναλιών. Τα
«εισαγόμενα» αυτά πολεμικά υλικά δεν
έφταναν ποτέ στην Ελλάδα αλλά διοχε
τεύονταν με την ίδια όπως και στα προη
γούμενα χρόνια μέθοδο:
Ό ταν τα φορτία ευρίσκονταν σε διε
θνή ύδατα, εντολές άλλαζαν την πορεία
πλεύσης και το πολύτιμο φορτίο κατευθύνονταν σε λιμάνια - αποδέκτες και
διαβιβάζονταν εν συνεχεία προς το Ι
ράν.
Ποιος όμως έδινε αυτές τις άδειες «ει
σαγωγής»; Ποιος καρπωνόταν τις προ
μήθειες που οι άδειες αυτές προσπόρι
ζαν; Έμειναν σε χέρια συγκεκριμένου
προσώπου ή διαβιβάζονταν σε φορείς;
Στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας είναι
γνωστά τα ονόματα και τα γεγονότα.
Και αυτό έχει την πολιτική ευθύνη για ό
σα συνέβησαν.
Ο

Χάουαρντ Φΰστ

ΟΠολίπμ; Παΐην
Μαυρομιχάλη 9. ΑΘΗΝΑ 10679 ΤΗΛ. 3607744- 3604793
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ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΠΛΩΝ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΚΑΙ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΝΤΡΑΣ

Ελληνο-αμερικανικές
επαφές πολλαπλού τύπου
του Αλέξανδρου Μόρνου
Νέα Υόρκη. Η κρίση που έχει ξεσπάσει στην αμερικανική πρω
τεύουσα γύρω από την αποστολή όπλων στο Ιράν και τη χρη
ματοδότηση των Κόντρας από τα κέρδη, δεν μπορεί κανείς να
γνωρίζει από σήμερα πού ακριβώς θα οδηγήσει την αμερικάνι
κη πολιτική σκηνή. Οι απολύσεις με τη μορφή παραιτήσεων
των δύο συμβούλων εθνικής ασφάλειας, του υποναυάρχου
Ποϊντέξτερ και του αντισυνταγματάρχη Νορθ, δεν είναι παρά
η κορυφή του παγόβουνου. Κάθε μέρα οι αμερικανικές εφημε
ρίδες αποκαλύπτουν μια νέα διάσταση του σκανδάλου. Οι
«Λος Άντζελες Τάιμς» αποκάλυψαν, μάλιστα, πως στα υπό
γεια του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο, ο
Νορθ κατέστρεψε σημαντικό αριθμό εγγράφων και προσωπι
κών του σημειώσεων τις πρώτες ώρες μετά από την απόλυσή
του.
Ή δη πάντως στελέχη και των δύο κομμάτων του Κογκρέ
σου ζητούν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, παράλληλα με την
δική του έρευνα, να συμφωνήσει μαζί τους στο διορισμό ενός
ανεξάρτητου, ειδικού εισαγγελέα, όπως ακριβώς έγινε και
στην υπόθεση του Γουοτεργκέιτ, παρά τις σοβαρές αντιδρά
σεις τού προέδρου Νίξον που και αυτός, όπως ακριβώς ο Ρέηγκαν, άρχισε να κατηγορεί τον Τύπο και να ζητά από το εκλογι
κό σώμα να ασχοληθεί «με άλλα θέματα».
Το βέβαιο είναι ότι τουλάχιστον ο αρχηγός της CIA Ουίλιαμ
Κάσεϊ και ο επιτελάρχης του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Ρήγκαν
θα απομακρυνθούν, είτε με απόφαση του ίδιου του προέδρου εί
τε μετά το πέρας των ερευνών που έχουν ήδη αρχίσει από τις
αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας. Ό λα τα
στελέχη του Κογκρέσου, και των δύο κομμάτων έχουν δηλώ
σει, σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους, ότι αρνούνται να πιστέ
ψουν ότι ο Ντ. Ρήγκαν και ο Κάσεϊ δεν εγνώριζαν για τη χρη
ματοδότηση των Κόντρας από την πώληση όπλων στο Ιράν.
Αυτό ισχυρίστηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Εντ. Μιζ (στενός
φίλος του Ρέηγκαν από την εποχή που υπηρέτησε τον κυβερνή
τη Ρέηγκαν στην Καλιφόρνια σαν γενικός Εισαγγελέας, συλλαμβάνοντας διαμαρτυρόμενους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο
του Μπέρκλεί).
Το μεγάλο ερώτημα, που θα πρέπει να απαντηθεί από τους ε
ρευνητές είναι κατά πόσον ο ίδιος ο πρόεδρος Ρέηγκαν γνώρι
ζε για το συνωμοσιακό σενάριο των επιτελών του. Το αμερικα
νικό εκλογικό σώμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην ειλικρίνεια
των ηγετών του και η δημοτικότητα του Ρέηγκαν βασιζόταν
στο «image» του σαν τίμιου, έστω και ανεπαρκή, ηγέτη. Η
«Νιου Γιορκ Τάιμς» σωστά έθετε το δίλημμα σε ένα πρόσφατο
σχόλιό τους: αν ο Ρέηγκαν αποδειχτεί ότι ήξερε για την υπόθε
ση είναι ψεύτης, εάν όχι είναι ανίκανος.
Πώς ξεκίνησε η αποστολή όπλων στο Ιράν
Το Ισράηλ είναι γνωστό ότι παρείχε όπλα στο Ιράν από το
1982, σαν αντάλλαγμα για την ασφάλεια του εβραϊκού πληθυ
σμού και για να αποκτήσει ερείσματα στα λιγότερο εξτρεμιστικά στοιχεία του καθεστώτος Χομεϊνί. Το γεγονός αυτό έχει πα
ραδεχτεί δημόσια σε εμφανίσεις του ο Αμερικανός τέως σύμ
βουλος Εθνικής Ασφαλείας του προέδρου Κάρτερ. Σύμφωνα
με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο πρώτος υπουργός εξωτερικών
του Ρέηγκαν, ο στρατηγός Αλεξάντερ Χέιγκ είχε ενημερωθεί
για την ισραηλινή επιχείρηση αλλά δεν θέλησε να την εμποδί
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σει ή να εκφράσει τη δυσαρέσκεια της Ουάσιγκτον γι’ αυτήν.
Σύμφωνα με άρθρο του γνωστού από την αποκάλυψη του
Γουοτεργκέιτ, Αμερικανού δημοσιογράφου Μπομπ Γούντγουορντ στην Ουάσιγκτον Π οστ οι Ισραηλινοί συνέχισαν τακτικά
την αποστολή όπλων. Το φθινόπωρο του 1985 ο γενικός διευ
θυντής του Ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών Δαυίδ Κίμσε (ο
οποίος κατά τον Γούντγουορντ ήταν πράκτορας της Ισραηλινής Μυστικής Υπηρεσίας Μοσάντ για τριάντα χρόνια) σε συ
νεργασία με τον γνωστό μας Σαουδάραβα μεγαλέμπορο όπλων
Κασόγκ πλησίασαν ένα Βρετανό πλοιοκτήτη, τον Τίνι Ρόουλαντ (ιδιοκτήτη της εταιρείας «Λόνρο» που συμμετείχε ενεργά
στο σπάσιμο του μποϋκοτάζ για λογαριασμό της Λευκής Κυ
βέρνησης της Ροδεσίας —στενό φίλο του Κίμσε), και του ζήτη
σαν να μεταφέρει όπλα στο Ιράν σε μια μυστική αποστολή που
είχε την έγκριση του Λευκού Οίκου, ο Ρόουλαντ ρώτησε το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο είτε επειδή δεν εγνώριζε τα σχέ
δια του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας είτε πάλι επειδή πράγ
ματι εξέφραζε την μέχρι τότε θέση της κυβέρνησης Ρέηγκαν,
αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ συμμετέχουν σε μια τέτοια αποστολή.
Ο Κασόγκι στην Ελλάδα: Όπου ο Γ. Παπανικολάου...
Ο Κασόγκι σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές πλη
σίασε τότε την ελληνική κυβέρνηση και γνωστούς εφοπλιστές
προκειμένου να εξασφαλίσει την συνεργασία τους στην απο
στολή όπλων στο Ιράν. Ο Σαουδάραβας μεγαλοεπιχειρηματίας είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας «TRIAD» που σύμφωνα με
παλαιότερα δημοσιεύματα ονομάζεται έτσι γιατί αποτελεί συλ
λογική επιχείρηση τριών γνωστών μυστικών υπηρεσιών. Ο Έ λ
ληνας πρωθυπουργός είχε δεχθεί τον Κασόγκι στον Αστέρα με
τά από συνεννοήσεις που έκανε ο οικονομικός του σύμβουλος
Γιάννης Παπανικολάου. Ορισμένοι κύκλοι στην Ουάσιγκτον
πιστεύουν ότι ο Κασόγκι διαπραγματευόταν με την ελληνική
κυβέρνηση τη συμμετοχή της στην αποστολή όπλων στο Ιράν,
με τη διαβεβαίωση ότι οι Αμερικανοί θα παράσχουν την κάλυ
ψή τους στην επιχείρηση.
Σε κάθε περίπτωση, τα στελέχη του Αμερικανικού Υπουρ
γείου Εξωτερικών υποπτεύθηκαν ότι κάτι συμβαίνει στα υπό
γεια του Λευκού Οίκου και ρώτησαν τον σύμβουλο Εθνικής Α
σφάλειας Ποϊντέξτερ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι «πράγ
ματι κάτι συμβαίνει». Αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτο
μέρειες στους διπλωμάτες.
Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι την άνοιξη του 1986 ομοσπον
διακοί αστυνομικοί κατηγόρησαν τον ελληνικής καταγωγής η
θοποιό Νίκο Μινάρδο, τον συνταξιούχο στρατηγό Αβραάμ
Βαρ-Αμ, ορισμένους Γάλλους και Βρετανούς επιχειρηματίες
και τον Ά γγλο δικηγόρο Έβανς για απόπειρα λαθραίας απο
στολής όπλων στο Ιράν, ύψους δύο δισεκατομμυρίων δολα
ρίων. Ο Έβανς είναι ο δικηγόρος του Κασόγκι, ενώ ο Μινάρδος είναι συνεταίρος και στέλεχος των επιχειρήσεών του και
μένει στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας όπου φέρεται να έχει
σχέσεις με προσωπικότητες του Χόλιγουντ και ελληνοαμερικάνους επιχειρηματίες της περιοχής.
• Ο Μινάρδος και οι συγκατηγορούμενοί του υποστηρίζουν

τώρα μέσω των συνηγόρων τους ότι η επιχείρησή τους ήταν εγ
κεκριμένη από τον Λευκό Οίκο και πως οι κατηγορίες που
τους προσάπτουν πρέπει να αποσυρθούν διότι έπεσαν θύματα
της αφέλειας των ομοσπονδιακών τελωνειακών αρχών που
προφανώς δεν γνώριζαν ότι ο Λευκός Οίκος είχε τις δικές του
εμπορικές σχέσεις με τον Χομεϊνί. Ο Μινάρδος και οι άλλοι
κατηγορούμενοι «καρφώθηκαν» από τον Κύρο Χασέμι, έμπο
ρο όπλων που για να μειώσει την ποινή που του είχε επιβληθεί
για μια προηγούμενη επιχείρηση λαθραίας αποστολής όπλων,
αποφάσισε να συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές αρχές, μα
γνητοφωνώντας τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τους κατηγο
ρούμενους και δίνοντας στοιχεία για τα σχέδιά τους. Ο Χασέμι
μαγνητοφώνησε συνδιαλέξεις με ευρωπαϊκές πόλεις μεταξύ
των οποίων και η Αθήνα, χωρίς όμως να ξέρουμε μέχρι σήμερα
ποιοι ήταν οι συνομιλητές τους.
Ο Κασόγκι φαίνεται πάντως ότι ανέλαβε τη διοργάνωση της
επιχείρησης αποστολής όπλων στο Ιράν για λογαριασμό των
ΗΠΑ και πως η αποστολή δεν συμπεριελάμβανε όπλα αξίας 12
εκατομμυρίων αλλά συνολικού ύψους 120 εκατομμυρίων με
προέλευση διάφορες χώρες, πέραν του Ισραήλ.
Ποιος έχει πετρέλαια και διυλιστήρια;
Αυτό άλλωστε υποστηρίζει ο συγγραφέας της βιογραφίας
του Κασόγκι, Ρόναλντ Κέσλερ σε συνέντευξή του στους
«Τάιμς της Νέας Υόρκης». Έ νας άλλος γνωστός για τις απο
καλύψεις του στο παρελθόν δημοσιογράφος, ο Ζακ Άντερσον, με άρθρο του στην «Ουάσιγκτον Ποστ» υποστήριζε την
περασμένη Δευτέρα ότι κάποιος Έλληνας ιδιοκτήτης διυλι
στηρίων και έμπορος πετρελαιοειδών, έστειλε στο Ιράν 20 μη
χανές αεροσκαφών τύπου F-4 που είχαν παράνομα εισάγει
στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ Αμερικανοί έμποροι όπλων. Σαν
αντάλλαγμα ο Έλληνας επιχειρηματίας πήρε φορτίο πετρε
λαίου από το Ιράν. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ό
τι το Ιράν είχε ζητήσει από την Αθήνα να δεχτεί για σέρβις στις
εγκαταστάσεις της ελληνικής βιομηχανίας τα Φάντομ της αε
ροπορίας της, αλλά η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε φοβούμε
νη τις αντιδράσεις της Ουάσιγκτον και αφού πρόβαλε σαν δι
καιολογία ότι η ενέργειά της θα οδηγούσε στην ανατροπή της ι
σορροπίας στον πόλεμο Ιράν - Ιράκ.
Το σκάνδαλο της αποστολής όπλων στο Ιράν, έχει προφα
νώς και ελληνικές διαστάσεις. Ο Μινάρδος είναι γνωστός για
το μεσιτικό του ρόλο και σε άλλες πωλήσεις εξοπλισμού στην
Ελλάδα και άλλες χώρες, και η ανάμειξή του θα αποκαλυφθεί
εφόσον ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης επιμείνει στην εκδίκα
ση της υπόθεσης παρά το γεγονός ότι αποκαλύπτεται τώρα ότι
ο Λευκός Οίκος είχε πράγματι δώσει το πράσινο φως για την
εμπορία όπλων προς το Ιράν. Το ερώτημα είναι κατά πόσον η
ελληνική κυβέρνηση συνεργάστηκε με την Ουάσιγκτον και το
Ισραήλ στην επεξεργασία, διασφάλιση της μεταφοράς μέσω
ελληνικών λιμανιών και υλοποιήση του σχεδίου που έχει προκαλέσει τόσο θόρυβο. Τι ρόλο έπαιξε ο Κασόγκι και ο Μινάρδος και τι εξυπηρετούσαν οι επαφές τους με την ελληνική κυ
βέρνηση κατά την περίοδο που επεξεργάζονταν τα σχέδια της
μυστικής επιχείρησης; Ποιοι είναι οι Έλληνες εφοπλιστές ή ε
πιχειρηματίες πετρελαιοειδών με συμφέροντα και στις ΗΠΑ
που συμμετείχαν στις συνεννοήσεις με το Ιράν και τον Κασόγκι; Μήπως η Ελλάδα είχε αναλάβει την επιχείρηση της μεταφο
ράς των όπλων στο Ιράν αλλά τελικά αυτή ανατέθηκε λόγω έλ
λειψης εμπιστοσύνης στο Ισραήλ; Τα ερωτήματα αυτά θα
βρουν προφανώς την απάντησή τους μέσα στους επόμενους
μήνες από τις έρευνες της αμερικανικής δικαιοσύνης και του
Κογκρέσου; Γιατί βέβαια θα ήταν παράλογο να περιμένει κα
νείς να διεξαχθεί έρευνα για το ρόλο της Ελλάδας στην υπόθε
ση όπως έγινε για παράδειγμα στην Ιταλία μετά τις αποκαλύ
ψεις για τη μεταφορά όπλων μέσω ιταλικών λιμανιών.

Συγκλονιστικό, Πρωτότυπο
0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ
ΠΑΓΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Δ εκάδες ανασύρονται οι νεκροί —
έχει κοπεί του έθνους η ανάσα
Φανταστείτε έναν πρωθυπουργό (που θα μπορούσε να
είναι και ο Ανδρέας Παπανδρέου) και τους ηγέτες της αν
τιπολίτευσης (που θα μπορούσαν να είναι και ο Κωνστ.
Μητσοτάκης και ο Χαρίλαος Φλωράκης) να παγιδεύον
ται σε υπόγεια στοά, που καταρρέει σε βάθος 450 μέτρα μέ
σα στη γη. (Το τρομαχτικό Γεγονός συμβαίνει στη διάρκεια
του πανηγυρικού εγκαινιασμού των μεγαλύτερων μεταλ
λείων στη χώρα). Φανταστείτε τους νεκρούς να ανασύρονται κατά δεκάδες από τα ερείπια, αλλά τον πρωθυπουργό
και τους ηγέτες της ανηπολίτευσης να μην ανευρίσκονται. Τι
έχουν γίνει; Ζουν ή σκοτώθηκαν κι αυτοί; Πρέπει οπωσδή
ποτε να βρεθούν ζωντανοί ή νεκροί...
Το έθνος έχει μείνει χωρίς ανάσα, ρ λαός έχει παγώσει.
Κι όλα ’αυτά τη στιγμή που ουσιαστικά* η χώρα ζει σε προε
κλογική περίοδο. Με τον κόσμο τριχασμένο. Τους πολιτι
κούς να αλληλοβρίζονται, να αλληλοσυκοφαντούνται και
να αλληλοεξευτελίζονται. Την οικονομία να παραπαίει ή και
να καταρρέει. Τις αξίες να κατακρημνίζονται...
Πού πάμε; Η χώρα έχει μείνει πολιτικά αποκεφαλισμένη
ή όχι; Η γενική εντύπωση είναι «ναι» και, ενώ τα σωστικά
συνεργεία δουλεύουν απεγνωσμένα κάτω στη γη, απάνω
κάποιοι δρομολογούν τις νέες εξελίξεις. Ποιές ακριβώς και
προς τα πού; ..Κι αν ακόμα ζουν οι παγιδευμένοι ηγέτες;..

Είναι το νέο μυθιστόρημα του ΣΠΥΡΟΥ ΓΑΛΛΙΟΥ

ΣΕΝΑΡΙΟ
ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έχουν γράψει κιόλας στον Τύπο: «συγκλονιστικό πο
λιτικό θρίλερ, που σε καθηλώνει», «πολυδιάστατη εικόνα
μιας καταστροφής με πολλές προεκτάσεις», «καίει και προ
βληματίζει τον αναγνώστη», «κάθε σελίδα του σε αιχμαλω
τίζει», «η ευρημαπκή υπόθεση εμπλουτίζει τη σημερινή ελ
ληνική μυθιστοριογραφία με νέα στοιχειά», «πρωτότυπο έρ
γο», «πρωτότυπο πολιτικό μυθιστόρημα», «εφιαλτικό σκηνι
κό», «τόσο ευρημαπκό —θα μπορούσε πράγμαπ ν’ αποτελέσει τη βάση κινηματογραφικού σεναρίου», «καυτές εμπει
ρίες», «πνοή και πλοκή, που κρατούν αδιάπτωτο το ενδια
φέρον του αναγνώστη», «ε, λοιπόν, φτάνεις να πεις, ας γι
νόταν έτσι, μπας και γλυτώναμε από τον πολιπκό αμοραλι
σμό...», «συναρπάζει. Έξυπνο, ευρημαπκό, γοργό, πρωτό
τυπο για τα Γράμματά μάς...».
ΤΟ ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΔΟΣΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Κολοκοτρώνη 19,
Τηλ. 322.7840, Αθήνα
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Για να σωθεί το ΠΑΣΟΚ,
πρέπει να ξεπεράσει
τον εαυτό του

του Σ τ έλ ιο υ Κούλογλου
Και η ανασφάλεια συνεχίζεται. Έχουν κλείσει σχεδόν δύο μή
νες, από τις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου, από τότε δηλαδή
που η γενικευμένη ανασφάλεια και η συνακόλουθη παραλυσία,
έχουν καταλάβει το κυβερνητικό στρατόπεδο, σε τέτοιο βαθμό
ώστε και η απλή διαχείρηση του «συστήματος», δηλαδή του
κρατικού μηχανισμού, να έχει καταντήσει ανέφικτη πολυτέ
λεια. Βέβαια την περασμένη Παρασκευή, στη συνεδρίαση του
υπουργικού συμβουλίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι
«δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι είμαστε κίνημα και είναι απα
ραίτητη η αυτοδυναμία, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να εφαρμόσου
με το πρόγραμμά μας», προσθέτοντας μάλιστα ότι «αυτό επι
τάσσει η διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη».
Επακολούθησε ένας αναστεναγμός ανακούφισης, από όσα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η λογική
της αυτοδυναμίας, και η επιστροφή στα παλιά, αποτελεί την
καλύτερη συνταγή για την αποφυγή των κρίσιμων προβλημά
των που τίθενται το 1986. Αλλά ποιος είναι σίγουρος πια, ότι
και αυτή η «κατευθυντήρια» δεν πρόκειται να ανατραπεί; μή
πως ο Ά κ η ς Τσοχατζόπουλος, ο οποίος —μετά από σχετική
συννενόηση με τον πρωθυπουργό— δήλωνε πριν λίγες μέρες, ό
τι η ιδιωτική ραδιοφωνία «είναι αντίθετη με την... ιδεολογία
του ΠΑΣΟΚ»; Ή μήπως ο Μένιος Κουτσόγιωργας, που με τη
γνωστή κουτοπόνηρη τακτική, ετοίμαζε να δώσει το δικαίωμα
«ελεύθερης» ραδιοφωνίας στις... Νομαρχίες, για να «αδεια
στούν» κυριολεκτικά και οι δύο, μετά την πρόσφατη εξαγγελία
του πρωθυπουργού για την απελευθέρωση των ερτζιανών;

Ο πρωθυπουργός με τα χίλια πρόσωπα
Βρισκόμαστε τους δύο τελευταίους μήνες, μπροστά σ’ ένα
από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του «Παπανδρεϊακού»
μοντέλου διακυβέρνησης, δηλαδή, τη συχνή αλλαγή αποφάσε
ων: πρόκειται γι’ αυτό που στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ μετα
φράζεται με τη φράση, «κερδίζει όποιος είναι μαζί του στο αυτο
κίνητο για τα τηλεοπτικά στούντιο», όταν πρόκειται να πραγ
ματοποιηθεί από τηλεοράσεως, μια σημαντική εξαγγελία.
Το τελευταίο διάστημα, και κάτω από την επίδραση των α
πόψεων των συνομιλητών που δέχεται ο πάντα ανοικτός στις
διάφορες γνώμες Ανδρέας Παπανδρέου, το φαινόμενο έχει
γνωρίσει την αποθέωσή του, αφού σε ελάχιστο χρόνο, έχουν
διατυπωθεί οι πιο αντιφατικές θέσεις. Στην 19η Σύνοδο, η «3η
του Σεπτέμβρη», αποσιωπάται τελείως, στο όνομα των άρ
θρων του πρωθυπουργού το 1977, για τη «Μετάβαση στο Σοσια
λισμό». Μετά τις δημοτικές εμφανίζεται η περίφημη ανακοίνω
ση του ΕΓ, μία μέρα πριν τον ανασχηματισμό, που κάνει λόγο
για ριζικές αλλαγές, και επακολουθεί η λιγότερο ουσιαστική
απ’ όλες τις αναδομήσεις της πενταετίας. Στη συνέχεια τις πα
ραμονές της επετείου του Πολυτεχνείου παρουσιάζεται από
τον πρωθυπουργό η θέση για την ανάγκη «ανανέωσης του πολι
τικού και ιδεολογικού λόγου της αλλαγής», που μαζί με τα
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«ζιγκ-ζαγκ» και τον «κοινωνικό μεταβολισμό» στον οποίο είχε
υποβληθεί το ΠΑΣΟΚ, δίνουν την εντύπωση μίας ριζικής στρο
φής, σε συνδυασμό με την «πρόταση του Γοργοπόταμου» για
διάλογο με τα κόμματα και έμμεσα με την Τουρκία.
Δέκα μέρες μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου ξαναγυρνάει στην
αυτοδυναμία, στον χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ ως «κινήματος»
(στην κομματική διάλεκτο του ΠΑΣΟΚ το κίνημα αντιπαρατίθεται στο θεσμιμένο, με διαδικασίες, και αρχές κόμμα) για να
επιστρέφει θριαμβευτικά στη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμ
βρη, ο εκσυγχρονισμός της οποίας είχε ανακοινωθεί ήδη από
τη Σύνοδο της Χαλκίδας, τον περασμένο Μάρτιο. Την ίδια
στιγμή, με δεδομένο το σύστημα εξουσίας του ΠΑΣΟΚ, ο πρόε
δρός του δέχεται μία σειρά από εισηγήσεις, αντιφατικού περιε
χομένου, οι οποίες δεν συνιστούν μία πολιτική διαδικασία, με
την έννοια της διαμόρφωσης απόψεων και συσχετισμών, στα
πλαίσια της ΚΕ, η οποία θα αποφασίσει —θεωρητικά— για την
παραπέρα πορεία του κινήματος. Ό λες οι εισηγήσεις έχουν
σαν αποκλειστικό αποδέκτη τον πρωθυπουργό, είναι προσαρ
μοσμένες σε αυτό το δεδομένο, και γι’ αυτό οι περισσότερες
τείνουν να λύσουν ζητήματα εξουσίας, να σταθεροποιήσουν τη
θέση των εισηγούμενων στο πλέγμα εξουσίας, παρά να απαν
τήσουν στα ουσιαστικά και κρίσιμα προβλήματα που αντιμε
τωπίζει σήμερα το κόμμα και η κυβέρνηση.

Η δυσκολία να βάζεις την υπογραφή σου
Δεν είναι έτσι τυχαίο, ότι η πλειοψηφία του σημερινού ΕΓ δε
βλέπει κανένα πρόβλημα με την αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ, που
πρέπει να διατηρηθεί, για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα που πε
ριέργως δεν εφαρμόστηκε χρόνια τώρα: κάθε ριζική αλλαγή
του πολιτικού παιχνιδιού, και επομένως και του ΠΑΣΟΚ, θα έ
θετε τις μετριότητες σε δοκιμασία, αν όχι στο περιθώριο των ε
ξελίξεων.
Παραβλέπεται ουσιαστικά, ότι η σημερινή «αυτοδυναμία»
του ΠΑΣΟΚ, είναι ανύπαρκτη, όχι μόνο με την έννοια της πολι
τικής αυτοδυναμίας, κάτι που έδειξαν άλλωστε και τα πρό
σφατα εκλογικά αποτελέσματα, αλλά κυρίως με την έννοια
της κοινωνικής αυτοδυναμίας. Απέναντι στη σημερινή κυβέρ
νηση υπήρχε ήδη εξαιτίας των υποσχέσεων του 1985 για «καλύ
τερες μέρες» και του δειλού τρόπου ανακοίνωσης των οικονο
μικών μέτρων, μια κρίση εμπιστοσύνης, μία λανθάνουσα κρί
ση νομιμοποίησης, που εκφράστηκε με τα αποτελέσματα των
δημοτικών. Οι σπασμωδικές κινήσεις που επακολούθησαν,
και κυρίως η χιονοστιβάδα των σκανδάλων, όξυναν σε τέτοιο
σημείο την κρίση αυτή, ώστε είναι αδύνατη η υλοποίηση της ό
ποιας «σταθεροποιητικής» πολιτικής. Κανείς δεν βλέπει, σή
μερα το λόγο να υποστεί θυσίες, ή να αυξήσει την «παραγωγι
κότητά» του τη στιγμή που παρουσιάζονται στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, να έχουν καταχρασθεί δισεκατομμύρια.
• Συγχρόνως, η ουσία της οικονομικής πολιτικής, αποδιαρ

θρώνει σε κοινωνικό επίπεδο, την αντιφατική συμμαχία των
«μη προνομιούχων», που είχαν προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ για
τη διατήρηση των κακώς ευνοούμενων κεκτημένων, των συν
τεχνιακών δικαιωμάτων, της θέσης στο Δημόσιο λόγω του
κρατισμού του ΠΑΣΟΚ, των αεριτζήδων, που διέκριναν ότι το
"κτύπημα” των μονοπωλίων, θα άφηνε ανέγγικτα, τα δικά
τους παρασιτικά συμφέροντα.
Οι «εγκέφαλοι» του ΠΑΣΟΚ, επιχειρηματολογούν υπέρ του
αδιατάρακτου της «αυτοδυναμίας», υπογραμμίζοντας m y α
πουσία μαζικών εργατικών κινητοποιήσεων την τελευταίοι
χρονιά. Αλλά αυτό το φαινόμενο —οφειλόμενο εν πολλοίς
στον κατακερματισμό του συνδικαλιστικού κινήματος— δε
σημαίνει καθόλου συμφωνία με την ακολουθούμενη πολιτική,
αλλά απογοήτευση και αδιαφορία, την οποία δεν πρόκειται να
εισπράξει εκλογικώς το κυβερνών κόμμα. Για να επανασυσπειρωθεί όλος αυτός ο κόσμος, που έβαλε —χωρίς να
πολυπροσέξει— τη δική του υπογραφή στο «συμβόλαιο με το
λαό», χρειάζεται και ειλικρινή παραδοχή των λαθών, και κυ
ρίως ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο να τον εμπνεύσει
ξανά. Και αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει διατύπωση νέας
κοινωνικής στρατηγικής (που θα αφορά τον εκσυγχρονισμό
της χώρας μπροστά στο 2000), νέας πολιτικής κουλτούρας και
νέου πολιτικού σκηνικού που θα συμβάλλουν στην ειλικρινή
συζήτηση των προβλημάτων και στην ευρύτερη δυνατή πολιτι
κή συμπαράταξη για την αντιμετώπισή τους. Φτάνουμε όμως
εδώ, στην ανεπάρκεια του ίδιου του κόμματος που λέγεται ΠΑ
ΣΟΚ.

Ο αρχαϊκός Σοσιαλισμός
Κάθε μηχανισμός είναι από τη φύση του συντηρητικός, και
τείνει να κλείνεται στον εαυτό του, στην περίπτωση που περνά
ει στην άμυνα. Αυτό που έχει παρατηρηθεί πολλές φορές στην
ιστορία των κομμάτων, βρίσκει την απόδειξή του στο παρά
δειγμα του ΠΑΣΟΚ, όταν μάλιστα το τελευταίο, όχι μόνο έχει
αποβάλλει πολλά από τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, που
διατηρούσε μέχρι το 1981, αλλά και έχει μεταμορφωθεί κυριο
λεκτικά: σύμφωνα με ορισμένα πρόσφατα στοιχεία, το 70%
των σημερινών μελών του ΠΑΣΟΚ έχουν στρατολογηθεί στο
κόμμα μετά το 1981, εκ των οποίων το 89% δουλεύει στο κρά
τος ή σε οργανισμούς ελεγχόμενους άμεσα από το Δημόσιο.
Αν στην εικόνα αυτή προστεθεί και το γεγονός ότι το 96% των
μελών της ΚΕ κατέχει κυβερνητικές και κρατικές θέσεις, τότε
είναι φανερό ότι έχει επιτευχθεί η κρατικοποίηση ενός κόμμα
τος, του οποίου η πλειοψηφία των μελών έχει εφεύρει το σοσια
λισμό κατόπιν εορτής, προκειμένου να εξασφαλισθεί κοινωνι
κά.
Η αλλαγή αυτή της κομματικής φυσιογνωμίας, που ίσως εί
ναι η σοβαρότερη αιτία για την περσινή αποχώρηση της ιστορι
κής ηγεσίας από τις καθοδηγητικές θέσεις του ΕΓ, η μετατρο
πή του κόμματος σε ένα κόμμα —νεοφώτιστων σε όλα τα επί
πεδα της κομματικής κλίμακας, κάνει ουσιαστικά ανέφικτη
την πραγματοποίηση μίας ουσιαστικής αυτοκριτικής, η οποία
προϋποθέτει με τη σειρά της, και πολιτική πείρα και εμπειρία
χρόνων οργανωμένης ζωής. Δεν είναι γι’ αυτούς τους λόγους
τυχαίο, που το ΠΑΣΟΚ αναζητώντας τις —κομμένες του— ρί
ζες, στρέφεται σήμερα στην αφετηρία της απαρχαιωμένης 3ης
του Σεπτέμβρη, ή στα πιο πρόσφατα γνωστά σε όλους γεγονό
τα, όπως είναι η Σύνοδος της Χαλκίδας. Η τελευταία περιέχει
αναμφίβολα μίας σειρά από πολύ αξιόλογες επισημάνσεις, οι
οποίες πέρασαν απαρατήρητες από την πλειοψηφία του Τύ
που. Αλλά ο δεκάλογος συμπεριφοράς προς τα κυβερνητικά
και τα κομματικά στελέχη, υπό τη μορφή μάλιστα οδηγιών, ή
ο διάλογος με την αριστερά προσπαθεί μάταια να αναπληρώ
σει το κενό της πολιτικής γραμμής.
Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, περιείχε ασφαλώς για

την εποχή που διατυπώθηκε, μία σειρά από σημαντικές θέσεις
όπως η αυτοδιαχείρηση και κυρίως ένα ριζοσπαστικό πνεύμα,
χάρις στο οποίο κατάφερε και συσπείρωσε γύρω της, όλο αυ
τόν τον κόσμο που πύκνωσε τις γραμμές του ΠΑΣΟΚ.
Ό μω ς η θεώρηση της Ελλάδας, ως μίας δορυφορικής χώ
ρας, ο «εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας» και ο τριτοκοσμικός
προσανατολισμός του ΠΑΣΟΚ, έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο και
στον ανεδαφικό εξωπραγματικό —όποιο— πρόγραμμα έγινε
προσπάθεια να εφαρμοστεί μετά το 1981, και στο αυταρχικό ε
σωτερικό καθεστώς του «απελευθερωτικού» ΠΑΣΟΚ, και στην
πολιτική κουλτούρα που διαμόρφωσαν τα μέλη του. Έτσι το
μεν σημερινό ΠΑΣΟΚ με την ιστορική ασυνέχεια αδυνατεί να
συνειδητοποιήσει τα λάθη της ιδρύτικής διακήρυξης, ενώ συγ
χρόνως η αυθόρμητη επιστροφή σε αυτήν, απομακρύνει περισ
σότερο από την εκπόνηση και τη διατύπωση μίας σύγχρονης
στρατηγικής.
Γιατί στην πραγματικότητα, η επιστροφή στην κοινωνία την
οποία επαγγέλεταιη Σύνοδος της Χαλκίδας, δεν μπορεί να επι
τευχθεί ούτε με δεκάλογους συμπεριφοράς, ούτε με τις... δέκα
εντολές του Μωϋσή, ούτε με τις αφηρημένες εκκλήσεις, για
την πάταξη της αλαζονείας. Ό ταν από τη μία πλευρά το κρά
τος έχει διαλύσει το κόμμα, και από την άλλη η διαχείρηση του
Δημόσιου τομέα αποτελεί βασική αιτία της κυβερνητικής φθο
ράς, ένα σοσιαλιστικό κόμμα που σέβεται στοιχειωδώς τον ε
αυτό του, πρέπει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις με το κρά
τος και την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ό ταν ακόμη και ο Γκορμπατσώφ, κάνει στροφή προς τη Δ.
Ευρώπη ή δεν πολυενδιαφέρεται —αν δεν απεύχεται— για την
αποχώρηση των αμερικανικών βάσεων από την Ελλάδα, δεν

ΣΠΟ ΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ;
Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων φοιτητών που πηγαί
νει για βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία χάνει
την πρώτη χρονιά με οικονομικό και ψυχολογικό κόστος α
νυπολόγιστο. Πολλοί ακόμη αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Αυτό κατά κανόνα δεν συμβαίνει τό
σο από ανεπαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας, όσο από ά
γνοια της επιστημονικής ορολογίας, της μεθόδου και του
τρόπου οργάνωσης των σπουδών στη Γαλλία καθώς και της
περιρρέουσας πολιτιστικής ατμόσφαιρας (π.χ. τι σημαίνει
ορλεανισμός, μπουλανζισμός, πουζαδισμός κλπ.).
ΓΓ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ

Ξεκινάμε μια προσπάθεια συστηματικής προετοιμασίας
των υποψηφίων για σπουδές στη Γαλλία που ήδη έχουν ε
παρκείς γνώσεις της γλώσσας. Αριστούχος Διδάκτωρ της
Σορβόννης, πανεπιστημιακός με τεράστια διδακτική πείρα,
διδάσκει ορολογία και μέθοδο διδασκαλίας των κοινωνικών
επιστημών (Νομικά, Οικονομία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία
κλπ.), πλάνο εκπόνησης διατριβών, γαλλικά πνευματικά
ρεύματα, πολιτικά και κοινωνικά κινήματα, γλώσσα του τύ
που καθώς και την πολύ σημαντική για την ενσωμάτωση στη
χώρα υποδοχής καθημερινή και οικεία γλώσσα που δεν
γράφεται στα βιβλία.
Τμήματα ολιγομελή
Δίδακτρα προσιτά

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΠΕ
Μ ασσαλίας 5, απέναντι από τη Νομική Σ χολή
τηλ. 3602169 - 3646246
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μπορεί η νεολαία του ΠΑΣΟΚ να έχει ως κεντρικό σύνθημα «το
ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Ό ταν μάλιστα το πρώτο α
πό τα δύο αυτά συνδικάτα έχει παίξει όχι μικρό ρόλο στην κά
λυψη των εξωτερικών ελλειμάτων, για τη δε αποχώρηση από
το δεύτερο, ενδιαφέρονται —σύμφωνα με όλες τις δημο
σκοπήσεις— όλο και μικρότερες μερίδες του εκλογικού σώμα
τος και ιδίως της νεολαίας. Για τη «στροφή του ΠΑΣΟΚ στην
κοινωνία», απαιτείται μία σύγχρονη στρατηγική, ένα νέο κοι
νωνικό συμβόλαιο, μέρος του οποίου θα αναλάβει να υλοποιή
σει η κυβέρνηση, το οποίο να διαφοροποιείται με βάση τα ση
μερινά προβλήματα από τη συντηρητική παράταξη και τη ΝΔ.
Το ΠΑΣΟΚ του ’74-’86, καλείται σήμερα να υπερβεί τον εαυτό
του.

Εσωκομματικές τάσεις
Κάτω απ’ αυτή τη λογική, τίθεται και το πρόβλημα των εσω
κομματικών τάσεων, που απασχολεί τελευταία τον κομματικό
μηχανισμό, και τον Τύπο.
Το σημερινό εσωτερικό καθεστώς του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησε
μάλιστα και σε νοθεία κατά τη διάρκεια της εκλογής της ΚΕ
στο συνέδριο του 1984, πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, η δια
φάνεια και ο δημοκρατικός διάλογος πρέπει να πάρουν τη θέ
ση που τους αξίζει. Φυσικά η ύπαρξη των τάσεων δεν προ
σκρούει σε κανένα ιδεολογικό ταμπού, από αυτά που οδήγη
σαν μεν στην απαγόρευση των τάσεων, και στην αναπλήρωσή
τους από τις αντιμαχόμενες μέχρι τελικής πτώσεως φατρίες,
χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο.
Αλλά η δημιουργία των ιδεολογικών ρευμάτων —κάτι που
σήμερα είναι εντελώς απαραίτητο για ένα ουσιαστικό
διάλογο— και αργότερα των τάσεων, πρέπει να συνοδευτεί α

πό τη διατύπωση εναλλακτικών στρατηγικών. Απουσία πολι
τικής, οι τάσεις θα σήμαιναν κάθετη αντιπαράθεση μηχανι
σμών, που θα αντλούσαν την υπεροχή τους, πάλι από τον ίδιο
τον πρωθυπουργό.
Προς το παρόν, ο τελευταίος δέχεται τις εισηγήσεις των συ
νεργατών του: του ΕΓ που επιμένει στην αυτοδυναμία, των «παλαιοκομματικών λαϊκιστών» που δεν αποκλείουν τις πρόωρες
εκλογές, του Κ. Λαλιώτη ο οποίος συνδυάζει την επανένταξή
του με την αλλαγή του πολιτικού παιχνιδιού, άλλων στελεχών
που πιέζουν κι αυτοί προς την κατεύθυνση της απλής αναλογι
κής. Αυτές οι τελευταίες προτάσεις σημαίνουν συγκυβέρνηση
δηλαδή δέσμευση του Ανδρέα Παπανδρέου από ένα πλαίσιο
συμφωνίας, και παροχή εξουσιών στο κόμμα, παράγοντες που
έρχονται σε αντίθεση με τα προσωπικά του χαρακτηριστικά
και τον τρόπο που κάνει πολιτική. Οι πρόωρες εκλογές είναι
πολύ δύσκολο να κερδηθούν, ενώ η αυτοδυναμία οδηγεί κατ’
ευθείαν στην καταστροφή, απλώς με παράταση ενός ή δύο ε
τών. Αναβολή των αποφάσεων, θα·ισοδυναμούσε με παράταση
της χρόνιας κυβερνητικής παραλυσίας, ενώ τα περιθώρια «ρή
ξεων», όλο και στενεύουν.
Τι πρόκειται να κάνει ο πρωθυπουργός; η μόνη σοβαρή έν
δειξη, είναι η σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μία ε
βδομάδα πριν την ΚΕ. Μία παρόμοια πρακτική, στην 17η Σύ
νοδο το καλοκαίρι του ’85 οδήγησε στην αναγγελία της αναδό
μησης του ΕΓ πρώτα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ενόψει της
αλλαγής της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και της
κατάρριψης των δοξασιών του κομματικού μηχανισμού. Θα υ
πάρξει άραγε η πρόταση μίας νέας ιδεολογικό - πολιτικής
πλατφόρμας, ενός νέου ουσιαστικά κόμματος; Προς το πα
ρόν, μέσα στο ΠΑΣΟΚ κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί.
Ίσω ς ούτε και ο πρόεδρός του...
□

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
ΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΑΛΙΟΡΗ
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΞΑΝΤΑΣ

12 ΧΡΟΝΙΑ
«Δεκεμβριανά» και «Νέα Δημοκρατία»
της Σταυρ. Χριστοφιλέα
«Ας γίνει, λοιπόν, η 3η Δεκεμβρίου ημέρα περισυλλογής και στο
χασμού. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα του. Ας αφήσουμε πια την ιστορία να κάνει τις δικές της κρίσης. Ας τιμήσουμε
μαζί όλους τους Έλληνες που έπεσαν άδικα από αδελφό χέρι, θύ
ματα μιας εθνικής τραγωδίας. Ας απομονώσουμε τους δόλιους,
που επιμένουν να μας διαιρούν με φαντάσματα. Ας συνετισθούμε
επιτέλους και πιασμένοι χέρι χέρι να προχωρήσουμε μπροστά».
(Από την εγκύκλιο «Τρεις Επέτειοι, Ένα μήνυμα: Εθνική Συμφι
λίωση» της Γραμματείας Ενημερώσεως στις 4-11-1986 προς τις
οργανώσεις της «ΝΔ»),

Ο Μητσοτάκης στο 1 οργοπόταμο
Από τα επίσημα μνημόσυνα και τις «πορείες - προσκηνύματα»
στου Μακρυγιάννη κάθε επέτειο της 3ης Δεκέμβρη 1944 έως τη
φετεινή «εθνική συμφιλιωτική στάση», η «Νέα Δημοκρατία»
μοιάζει να έκανε πολιτική στροφή 180 μοιρών.
Και μάλιστα μέσα στους τελευταίους μήνες της δωδεκαετίας
1974-1986. Η ευκολία με την οποία η «Ν Δ» μετάλλαξε την πα
ραδοσιακή στάση της για τον άλλοτε «δεύτερο γύρο της κομ
μουνιστικής ανταρσίας», μοιάζει σχεδόν εντυπωσιακή. Μόλις
πέρσι (όπως και το 1984) ο ίδιος προσωπικά ο αρχηγός της
«ΝΔ» κ. Κων. Μητσοτάκης ήταν επικεφαλής στη μονόπλευρη
δέηση στη Μητρόπολη Αθηνών για «τους ήρωες και τα θύματα
των Δεκεμβριανών»'. Μαζί του γνωστοί «εθνικόφρονες» και
«μητσοτακικοί» βουλευτές της «Ν Δ» όπως οι Δ. Μπάλκος,
Αλ. Παπαδόγγονας (αστέρας παλιότερων επετείων και πο
ρειών), Ηλ. Βουγιουκλάκης, Μαν. Κεφαλογιάννης, Σωτ. Χατζηγάκης, Ά ννα Συνοδινού, Βάιος Σταθόπουλος, Χρ. Φωτόπουλος, Αθ. Ταλιαδούρος, Δ. Φράγκος και άλλοι. Τον πανη
γυρικό της ημέρας εκφώνησε ο καθηγητής του πανεπιστημίου
Πατρών κ. Κων. Γούδας (διορισμένος στη ΔΕ του πανεπιστη
μίου Πατρών επί χούντας), ο οποίος λίγους μήνες αργότερα
διαλέχτηκε από τον κ. Μητσοτάκη να είναι ο «ανανεωτικός»
υποψήφιος δήμαρχος της ΝΔ στην Πάτρα.
Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό της περσινής εκ
δήλωσης της «Ν Δ» και του κ. Μητσοτάκη για τα Δεκεμβρια
νά, είναι ότι παρέστησαν σ’ αυτή αντιπρόσωποι του «ανανεωτι
κού κόμματος» του κ. Κ. Στεφανόπουλου, με επικεφαλής τον
βουλευτή Αχαΐας κ. Ηλία Μαλεβίτη (μέλος της Συμβουλευτι
κής της χούντας). Μετά τη «δέηση» στη Μητρόπολη βουλευ
τές και στελέχη των δύο κομμάτων πραγματοποίησαν πορεία
έως του Μακρυγιάννη, στην οποία επικράτησαν τα συνθήματα
«Ο Λαός δεν ξεχνά και τους ήρωες τιμά», «Εθνική Αντίσταση έ
κανε ο ΕΔΕΣκαι όχι οι προδότες και οι κομμουνιστές». Ή ταν η
μόνη πορεία για τα Δεκεμβριανά μετά το 1981 κατά την οποία
δεν συμμετείχαν ή δεν αναμίχθηκαν ακροδεξιά και φασιστικά
στοιχεία. Η δική τους τελετή είχε τελειώσει λίγη ώρα πριν φτά
σει η πορεία Ν Δ και Δ Η AN A στου Μακρυγιάννη.
Ή ταν φυσικό λοιπόν, ακόμα και για όσους έχουν ασθενή
μνήμη, η φετινή έκρηξη «εθνικής συμφιλίωσης» της «Ν Δ» και
του κ. Μητσοτάκη να θεωρηθεί σκόπιμη και να αντιμετωπισθεί
με δικαιολογημένη καχυποψία για την ειλικρίνειά της. Η «Ν Δ»
και ο κ. Μητσοτάκης, μετά τη στρατηγική και τα αποτελέ
σματα των δημοτικών εκλογών, χαρακτηρίζουν την επέτειο
των Δεκεμβριανών ως «μέρα περισυλλογής και στοχασμού»

για ολόκληρη την εμφυλιακή περίοδο 1944-1949, χωρίς να αι
σθάνονται την ανάγκη να εξηγήσουν γιατί έκαναν λίγο πολύ το
ακριβώς αντίθετο τόσα χρόνια τώρα.
Η αναδρομή απ ό το 1974

Μέσα σ’ αυτά τα 12 χρόνια υπήρξαν ενδιαφέρουσες διαφορο
ποιήσεις και παραλλαγές της στάσης του πολιτικού φορέα της
συντήρησης απέναντι στα Δεκεμβριανά. Είναι λ.χ. χαρακτηρι
στικό ότι ποτέ οι κ. Κων. Καραμανλής και Γεώργιος Ράλλης
ως πρωθυπουργοί δεν παραβρέθηκαν σε ανάλογες τελετές και
εκδηλώσεις. Επέτρεπαν όμως και εμμέσως υιοθετούσαν ανά
λογες πρωτοβουλίες των «σκληρών», με επικεφαλής τον κ.
Ευαγ. Αβέρωφ και τους τότε επιτελείς του.
Οι εσωκομματικοί και πολιτικοί αυτοί ελιγμοί την περίοδο
1974-1981 όταν η «Νέα Δημοκρατία» είναι κυβερνητικό κόμμα
με τις γνωστές ιδεολογικοπολιτικές του καταβολές, συνδέον
ται με πολλούς παράγοντες και σκοπιμότητες.
Οι επέτειοι των Δεκεμβριανών και οι πορείες στου Μακρυγιάννη αποβλέπουν κυρίως:
• να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του κόμματος στα δυναμικά
ερείσματα της κυβερνητικής του εξουσίας, όπως οι Ένοπλες
Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας·
• να εξυπηρετήσουν ψηφοθηρικές σκοπιμότητες στον ακρο
δεξιό χώρο μετά μάλιστα την κατάργηση της μοναρχίας και
καταδίκη των «πρωταιτίων» Απριλιανών. Ο κ. Γ. Ράλλης στο
βιβλίο του « Ώρες Ευθύνης» (σελ. 9) περιγράφει αποκαλυπτικά
τις σκοπιμότητες αυτής της αντικομμουνιστικής συμπεριφο
ράς από ορισμένους «αβερωφικούς» βουλευτές.
Οι κλιμακωτές διαφοροποιήσεις, οι φατριαστικοί ανταγωνι
σμοί και οι διαβαθμίσεις απόψεων στη δεξιά παράταξη βγαί
νουν ανάγλυφες από το ιστορικό της δωδεκαετίας 1974-1986.
Το 1974 αποτελεί χρονολογία - μεταίχμιο δύο εποχών, αφού
η Ελλάδα περνά από τη δικτατορία στην αποκατάσταση της
Δημοκρατίας με την επάνοδο του κ. Κ. Καραμανλή και τη με
γάλη εκλογική του νίκη με 54% το Νοέμβριο.
Η 30η επέτειος των Δεκεμβριανών θα «γιορτασθεί» μέσα σε
κλίμα λεπτών ισορροπιών. Επίκειται το Δημοψήφισμα για τη
μοναρχία και το πρόσφατο παρελθόν της δικτατορίας είναι έν
τονο.
Ένα λαμπρό επιτελείο υπουργών της «Νέας Δημοκρατίας»
καθιερώνει τα Δεκεμβριανά ως επίσημη κρατική γιορτή. Επι
κεφαλής των εκδηλώσεων στου Μακρυγιάννη οι υπουργοί Ε
θνικής Αμύνης Ε. Αβέρωφ, Προεδρίας Κυβερνήσεως Γ. Ράλ
λης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Α. Παπαδόγγονας και Δημοσίας
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Τάξεως Σόλων Γκίκας, που αποτελεί και τον επίσημο ομιλητή.
«Αεν θα περάσουν» ήταν το επικρατέστερο σύνθημα του Μακρυγιάννη —διαλάλησε ο Σ. Γκίκας— "και οι ξενοκίνητοι δεν
επέρασαν"». «Η νίκη του Μακρυγιάννη δεν είναι τοπική επιτυ
χία αλλά υπερβαίνει τα όρια αυτά. Ο ερυθρός εχθρός με τις κινη
τοποιήσεις του προσπάθησε να σχηματίσει κυβέρνηση για να ε
πιβάλει στη χώρα τη στυγνή τυραννία του. Η θυσία των ηρωι
κών ανδρών της Χωροφυλακής στο Μακρυγιάννη δεν προσεφέρθει σε ολοκαύτωμα στην Πατρίδα, αλλά για τη σωτηρία της
πατρίδος, γιατί η Ελλάδα σώθηκε».
Καμιά αναφορά για λήθη του παρελθόντος, κανένα βήμα
των «νικητών» για συμφιλίωση.
Τον επόμενο χρόνο, 1975, έχουν αρχίσει οι δίκες για βασανι
στήρια μετά από μεγάλη κυβερνητική απροθυμία. Οι αποκαλύ
ψεις για τους «ανθρωποφύλακες» των Σωμάτων Ασφαλείας έ
χουν δημιουργήσει φορτισμένο κλίμα. Ο λόγος του Γκίκα είναι
αυτή τη χρονιά πιο διαλλακτικός. Περιορίζεται να επισημάνει
τη μοίρα των Ενόπλων Δυνάμεων «να πληρώνουν με αίμα την
άσκηση της κοινωνικής τους αποστολής». Δεν μιλάει πια για
«σωτήρες», αλλά για «θύματα του καθήκοντος». Ακόμα ο υ
πουργός Δημόσιας Τάξης τονίζει ότι «Η Ελλάδα πρέπει να επα
γρυπνεί για τους ελεύθερους πολιτικούς θεσμούς» και καταλή
γει: «Ζΐεν πρέπει επίσης να λησμονείται ότι ο τόσο δεινοπαθήσας ελληνικός λαός και συγνώμη παρέσχε και παρέχει σ ' αυ
τούς, που απείλησαν τη γαλήνη και τις ελευθερίες του και ανώ
τερη ανεκτικότητα επέδειξε και επιδεικνύει». Η μετριοπάθεια
του λόγου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά μπορεί επίσης
να αποδοθεί στις δίκες για τους Απριλιανούς και το Πολυτε
χνείο, που κυριαρχούν στην ειδησεογραφία του 1975.
Από το 1976 οι σχέσεις της κυβέρνησης με την αντιπολίτευ
ση οξύνονται, ενώ αρχίζουν οι διεργασίες για τη συγκρότηση
της «Εθνικής Παράταξης» από τους «προδομένους εθνικόφρονες». Παράλληλα τον ίδιο χρόνο αρχίζουν οι ενωτικές πρωτο
βουλίες της κίνησης «Ενωμένη Εθνική Αντίσταση» και οι θέ
σεις αυτοκριτικής και «εθνικής συμφιλίωσης» του Παν. Κανελλόπουλου.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα τα Δεκεμβριανά δείχνουν την αδυνα
μία της «ΝΔ» να αποκοπεί από το παρελθόν της. Διαλέγει τις
εύκολες διχαστικές λύσεις.
Λόγο, αυτή τη χρονιά, εκφωνεί, ο υπουργός Δημόσιας Τά
ξης Γεώργιος Σταμάτης, ο οποίος απέδωσε φόρο τιμής στους
νεκρούς των Σωμάτων Ασφαλείας που υπεράσπισαν την ελευ
θερία «κατά των θιασωτών της βίας και του κομμουνιστικού ο
λοκληρωτισμού». Και υπογραμμίζει: «ας ενθυμούμεθα τα γεγο
νότα του παρελθόντος όσο θλιβερά κι αν είναι, διότι η ανάμνηση
και ιστορικά επιβάλλεται και διδακτική των αξιών εκείνων, που
θα ισχύουν πάντοτε, είναι. Όσοι λαοί λησμονούν εν ονόματι
οιασδήποτε σκοπιμότητας, την Ιστορία τους διαπράττουν ασυγ
χώρητο σφάλμα, το οποίο οδηγεί στην απώλεια του εθνικού
φρονήματος της εθνικής συνείδησής τους». Οι ιδεολογικές και
πολιτικές αντιλήψεις και του Σταμάτη είναι ίδιες μ’ αυτές των
προκατόχων του: ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός του ελληνι
κού λαού, πράγμα που δεν πρέπει να λησμονεί ο τελευταίος
γιατί μπορεί να ξαναβρεθεί σε παρόμοιες καταστάσεις. Είμα
στε όχι μόνο μακριά από κάθε περίπτωση «συμφιλίωσης» αλ
λά και πλησιέστερα στη διχαστική κινδυνολογία.
Ακροατές των ρήσεων του κ. Σταμάτη και εκπρόσωποι της
κρατικής εξουσίας στου Μακρυγιάννη το 1976 οι υπουργοί κ.
Ε. Αβέρωφ, Κ. Στεφανόπουλος (Κοιν. Υπηρεσιών), ο απαραί
τητος κ. Α. Παπαδόγγονας οι τότε υφυπουργοί Δαβάκης, Γκελεστάθης, Κατσαούνης, Καλατζάκος και Τααλδάρης και πολ
λοί βουλευτές της «ΝΔ» αλλά και της ΕΔΗΚ.
Μετά τη λήξη της τελετής στου Μακρυγιάννη σημειώθηκαν
μικροεπεισόδια μεταξύ φιλομοναρχικών και «νεοδημοκρατών», στα οποία αναμίχθηκαν και περαστικοί. Προηγουμένως
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Δεκέμβριος 1984: Μητσοτάκης, Αβέρωφ, Θνοτύκης
φιλομοναρχικά και ακροδεξιά στοιχεία είχαν «καπελώσει» με
συνθήματά τους την εκδήλωση. Κυριότερα από αυτά, που πάν
τως δεν προκάλεσαν έντονη αντίδραση των υπόλοιπων συγ
κεντρωμένων ήταν «Ο Φλωράκης στο Γουδί, «Θάνατος στο
ΚΚΕ», «Αμνηστία στον Παπαδόπουλο», « Έξω ο Ράλλης από
τη Βουλή» και ακόμα «Σεραφείμ θυμήσου, γιατί τα ξέχασες;».
Οι δύο κατοπινές επέτειοι σημαδεύονται από τα αποτελέ
σματα των βουλευτικών εκλογών το 1977 και το 1978, αντί
στοιχα τους μήνες Νοέμβριο και Οκτώβριο. Δημιουργείται ένα
νέο πολιτικό σκηνικό με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στη θέση της α
ξιωματικής αντιπολίτευσης, τη διαδικασία της «διεύρυνσης»,
το 7 % περίπου της «Εθνικής Παράταξης» και τη νίκη t o j v «δη
μοκρατικών υποψηφίων» στις δημοτικές εκλογές. Οι ρητορι
κοί και εμφυλιοπολεμικοί τόνοι κάπως χαμηλώνουν.
Στις τελετές του 1978 ξανά το ίδιο «καστ». Εκ μέρους της
κυβέρνησης παραβρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γ.
Ράλλης, ο νέος υπουργός Δημ. Τάξεως Αν. Μ πάλκος, ο κ. Α.
Παπαδόγγονας ως υπουργός Συγκοινωνιών και φυσικά ο αναγ
καίος κάθε χρόνο αρχιεπίσκοπος κ. Σεραφείμ με τις ηγεσίες
των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Μαζί τους
και ο πρόεδρος της Βουλής κ. Δημ. Παπασπύρου. Ο υπουργός
Προεδρίας κ. Κ. Στεφανόπουλος μιλώντας στην Κόρινθο κα
τηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι «στερείται ευσυνειδησίας και αισθήματος
ευθύνης» και τον κ. Α. Παπανδρέου ότι «είναι πραγματικός
μαρξιστής, ο οποίος εκστασιάζεται από τα καθεστώτα της
Γιουγκοσλαβίας και της Λιβύης».
Στου Μακρυγιάννη, ο κ. Μπάλκος αφού τονίζει ότι «η ημέρα
αυτή είναι γιορτή ιστορικών διδαγμάτων» καταλήγει με την ε
πωδό ότι «θα πολεμήσουμε και πάλι αν χρειαστεί». Το νεοδημοκρατικό ακροατήριο ανταποκρίθηκε με ανάλογα «μαχητικά»
συνθήματα. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει τις απόψεις των δύο υ
πουργών με τις οποίες, επισημαίνεται «η αναζωπύρωση της α
κροδεξιάς στους κόλπους της "ΝΔ ”, η οποία έχει αναλάβει το
έργο της προώθησης κλίματος πόλωσης και πολιτικής όξυνσης».
Το 1979, η επέτειος των Δεκεμβριανών αποτελεί αντικείμενο
οξύτερης διαμάχης ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ.
Επίμαχο σημείο η περικοπή από την ομιλία του κ. Μπάλκου:
«Κι ας μου επιτραπεί να πω χωρίς καμιά πρόθεση γι' αναζω
πύρωση παθών, πως θα 'ταν σ τ' αλήθεια αδιανόητο, από τη μια
μεριά να γίνονται μνημόσυνα σαν αυτά που έγιναν φέτος, για τον
Βελουχιώτη και να μαζεύονται Καπεταναίοι και ν ’ ανταΑλάσσονται αναμνήσεις ν' αναρτώνται στον περίβολο των ΑΕΙ αντιδημοκρατικά, ανατρεπτικά πανώ και να γεμίζουν οι προθήκες
των βιβλιοπωλείων με τόμους παραποιημένης Ιστορίας, ve ρί
χνονται πολιτικά συνθήματα και να γίνονται αντιδημοκρατικές
εκδηλώσεις κατά της "μη Αριστερός " νεολαίας στη γιορτή τ©«
Πολυτεχνείου. Α πό τη μια να γίνονται όλα αυτό, κι m è την άλ
λη εκείνοι που με τη θυσία ολόκληρης ζωής, υγείας, νεότητας
κατάφεραν να φυλάξουν τη Δημοκρατία σε τούτο τον τόπο αυτοί

θη, που μόνο συμφορές μπορούν να φέρουν... Μόνο λ,αοί, που ι
στορικά ξεκινούν από το μηδέν δεν τελούν παρόμοια μνημόσυ
να. Οι υπερασπιστές του συντάγματος Μακρυγιάννη, κατέληξε
ο κ. Δαβάκης, είναι άξιοι της ευγνωμοσύνης του 'Εθνους».

Μετά το 1981

Δεκέμβριος 1982: ΔΗΑΝΑ, ΝΔ, Εθνικόφρονες... Όλοι μαζί
να κατηγορούνται επειδή αρνούνται να ξεχύσουν την Ιστορία
τους και τους νεκρούς τους. Α ς εισακουσθούν λοιπόν οι συνετές
φωνές που ακούσθηκαν για πρώτη φορά μετά το Πολυτεχνείο
φέτος, κι ας σταματήσουν ολ ' αυτά. Γιατί είναι αυτά κι όχι ετού
τα που είναι πρόκληση κι είναι αντιδημοκρατικά και γιορτές μί
σους».
Ο κ. Μ πάλκος προσπαθεί να «στριμώξει» τα κόμματα της
Αριστερός αντιστρέφοντας την επιχειρηματολογία τους για τη
«γιορτή του Μακρυγιάννη», αλλά το τόλμημά του είναι υπονο
μευμένο στην αφετηρία του.
Ο κ. Α. Παπανδρέου δηλώνει ότι οι «διδαχές» και συγκρί
σεις του κ. Μπάλκου αποτελούν «ύβρη ενάντια στα νιάτα της
πατρίδας και το δημοκρατικό Λαό». Το ΚΚΕ, το ΚΚΕ εσωτ. και
η ΕΔΑ ζητούν από την κυβέρνηση να απολύσει τον κ. Μπάλκο
και ειδικότερα ο κ. Χαρ. Φλωράκης τονίζει ότι ο υπουργός Δη
μόσιας Τάξης μίλησε σαν κομματάρχης της άκρας δεξιάς. Κυ
βερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας στις δηλώσεις του προέ
δρου του ΠΑΣΟΚ λέει ότι «δεν είναι ο υπουργός Δημόσιας Τάξεως, που κατηγόρησε την επέτειο του Πολυτεχνείου, αλλά οι εκ
δηλώσεις ορισμένων κομμάτων, οι οποίες υποβάθμισαν το Π ο
λυτεχνείο από εορτή εθνικής ομοψυχίας σε κομματική εκδήλω
ση». Ο κ. A . Παπανδρέου θα έπρεπε να μιλά λιγότερο και να θυ
μάται περισσότερο... Και κυρίως πως ο αείμνηστος Γεώργιος
Παπανδρέου είχε υμνήσει τη μάχη του Μακρυγιάννη».
Η τελευταία επέτειος των Δεκεμβριανών, που διοργανώθηκε
από κυβερνητικό κόμμα, εκείνο της «Νέας Δημοκρατίας» εί
ναι το 1980. Ο κ. Κ. Καραμανλής έχει εκλεγεί από τον Μάιο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και από τότε επίσης πρωθυπουρ
γός ο κ. Γεώργιος Ράλλης. Παρόντες οι κ. Αβέρωφ (που ακο
λουθεί εντονότερα την τακτική διαφοροποίησης από τον κ.
Ράλλη), Δ. Παπασπύρου, Αρ. Καλαντζάκος, Αρ. Γκίλλας και
φυσικά ο ομιλητής υπουργός Δημόσιας Τάξεως κ. Δημ. Δαβάκης.
Γνωστός «ραλλικός» ο κ. Δαβάκης υπερασπίζεται τις ίδιες
μονόπλευρες αντιλήψεις και πολιτικές θέσεις με κάποια με
τριοπάθεια. Αφού αποτιμήσει «φόρο τιμής στους νεκρούς των
Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έπεσαν υπέρ της ελευθερίας,
της διατήρησης του φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος
και του κοινωνικού καθεστώτος» ο κ. Δαβάκης εστίασε το ι
στορικό και ιδεολογικό ενδιαφέρον του στην αντίθεση ανάμε
σα στις «βίαιες μεθόδους του κομμουνιστικού κόμματος για την
κατάληψη της εξουσίας» και στη «νόμιμη κυβέρνηση απ' όλα
τα κόμματα».
Και κατέληξε ο κ. Δαβάκης:
«Για την τελετή αυτή έχουν ακουσθεί επικρίσεις ότι αναμο
χλεύει τα πάθη, καλλιεργεί το μίσος και διαιωνίζει τα πάθη. Σε
απάντηση αυτών θέλω να σημειώσω ότι η τελετή θυμίζει και δι
δάσκει πως όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι ενωμένοι σε εξαι
ρετικές και κρίσιμες εθνικές περιστάσεις, όπως εκείνη την επο
χή. Αδελφωμένοι μακριά από προκαταλήψεις και πολιτικά πά

Το 1981 είναι χρονιά οριακή για τα πολιτικά πράγματα της
χώρας. Οι εκλογές του Οκτωβρίου αναδεικνύουν πρώτο κόμ
μα το ΠΑΣΟΚ και η «ΝΔ» καλείται τώρα να λειτουργήσει ως
αυτόνομος κομματικός μηχανισμός. Παρά την εικόνα ενότη
τας της ηγεσίας της ΝΔ στα Δεκεμβριανά η εσωκομματική
διαπάλη σε λίγο θα κορυφωθεί με την καταψήφιση της αρχη
γίας του κ. Γ. Ράλλη. Η κυβέρνηση καταργεί τον επίσημο εορ
τασμό των «γιορτών μίσους», δηλαδή αρνείται πλέον την κρα
τική διοργάνωση και εκπροσώπηση σε όλες τις εμφυλιακές ε
πετείους των «νικητών». Ο εκφυλισμός τους είναι αναπόφευ
κτος. Η «Νέα Δημοκρατία» καθιερώνει για πρώτη φορά την ε
πιμνημόσυνη δέηση στη Μητρόπολη Αθηνών και στη συνέχεια
την πορεία έως του Μακρυγιάννη. Στην επέτειο του 1981 παρα
βρίσκονται οι κ. Ράλλης και Αβέρωφ επικεφαλής πολλών ηγε
τικών στελεχών της παράταξης (Κ. Παπακωνσταντίνου, Χρ.
Στρατός, Αθ. Τσαλδάρης, Ιωαν. Βαρβιτσιώτης, Ιωαν. Παλαιοκρασσάς, Κ. Λάσκαρης, Σπ. Θεοτόκης, Αχιλλέας Καραμαν
λής κ.ά.) παρακολουθούν τη λειτουργία στη Μητρόπολη, όπου
εντός και εκτός έχουν προσέλθει γνωστοί βασανιστές, τραμ
πούκοι και ακροδεξιού Ακόμα και ο Ιερώνυμος Κοτσώνης. Ο
κ. Αβέρωφ μετά τη Μητρόπολη με τη συνοδεία των κ. Παπα
κωνσταντίνου, Λάσκαρη, Τσαλδάρη, Στράτου και άλλων βου
λευτών πηγαίνει και καταθέτει στεφάνι στου Μακρυγιάννη.
Παράλληλα έχει ξεκινήσει η πορεία για του Μακρυγιάννη, με
επικεφαλής πολλούς βουλευτές (Σταμάτης, Μπάλκος, Φρ.
Σπεντζάρη, Κων. Σαψάλης, Κων. Παπαρηγόπουλος, Αλ. Παπαδόγγονας —που κατέθεσε εκ μέρους του κόμματος στεφάνι
στου Μακρυγιάννη— Μιλτιάδης Έβερτ, Δημήτριος Νιάνιας,
Αθ. Κρίκος) στην οποία κυριαρχούν με τα συνθήματά τους, τα
ακροδεξιά και φασιστικά στοιχεία. Η ΟΝΝΕΔ με ανακοίνωσή
της «καταδικάζει τις προκλήσεις ολιγάριθμων φασιστικών ομά
δων που προσπάθησαν να καπηλευθούν την εκδήλωση και να
παρασύρουν σε ακρότητες τους συγκεντρωμένους».
Το 1982 ο κ. Αβέρωφ έχει διατάξει αποχώρηση του κόμμα
τός του στην ψήφιση του νομοσχεδίου για την πολιτική και ηθι
κή αποκατάσταση όλων των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστα
σης 1940-1944. Ο κ. Αβέρωφ είχε δηλώσει ότι «το νομοσχέδιο
δεν αποτελεί παρά ένα συγχωροχάρτι προς το ΚΚΕ και ότι πι
στεύει μεν στην ενότητα, αλλά δεν δέχεται να τοποθετηθούν στο
ίδιο βάθρο θύτες και θύματα της περιόδου εκείνης». Ο κ. Αβέ
ρωφ ζήτησε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να βρεθεί κάποια
διαδικασία ώστε να αναγνωρισθούν «μεμονωμένα πρόσωπα
καχ όχι όλες ανεξαίρετα οι αντιστασιακές οργανώσεις», δηλαδή
το ΕΑΜ και Ο ΕΛΑΣ.
Στην επέτειο του 1982 η ιδιότητα του κ. Αβέρωφ ως νέου αρ
χηγού του κόμματος, υποχρεώνει πολλούς απόντες προηγού
μενων «εορτασμών» να παρεβρεθούν. Ανάμεσά τους οι Κων.
Μητσοτάκης, Γιάννης Μπούτος, Κων. Στεφανόπουλος, Τζαννής, Τζαννετάκης, Γεωργ. Σουφλιάς, Μ. Έβερτ και Αχ. Καρα
μανλής για δεύτερη φορά. Μαζί βεβαίως με τους κ. Παπακων
σταντίνου, Α. Παπαδόγγονα, Νικ. Αναγνωστόπουλο, Αντ. Σα
μαρά, Αθαν. Τσαλδάρη, Κ. Λάσκαρη κ.ά.
Η ΟΝΝΕΔ των κ. Μανωλάκου και Μιχαλολιάκου θεωρεί την
παρουσία ακροδεξιών στοιχείων στη Μητρόπολη και την πο
ρεία ως ενοχλητική μόνο στο μέτρο, που προσπαθούν να καπε
λώσουν τη γαλάζια γενιά. Έτσι, απομακρύνονται από το χώρο
του Μακρυγιάννη ορισμένες ομάδες τεταρτοαυγουστιανών και
άλλων φασιστικών στοιχείων (ΕΝΝΕΚ κτλ.) προκειμένου να
παραμείνουν ως κομπάρσοι και να εκφωνούν τα δικά τους α
κραία συνθήματα.
19

Τάξεως Σόλων Γκίκας, που αποτελεί και τον επίσημο ομιλητή.
«Δεν θα περάσουν» ήταν το επικρατέστερο σύνθημα του Μακρυγιάννη —διαλάλησε ο Σ. Γκίκας— "και οι ξενοκίνητοι δεν
επέρασαν
«Η νίκη του Μακρυγιάννη δεν είναι τοπική επιτυ
χία αλλά υπερβαίνει τα όρια αυτά. Ο ερυθρός εχθρός με τις κινη
τοποιήσεις του προσπάθησε να σχηματίσει κυβέρνηση για να ε
πιβάλει στη χώρα τη στυγνή τυραννία του. Η θυσία των ηρωι
κών ανδρών της Χωροφυλακής στο Μακρυγιάννη δεν προσεφέρθει σε ολοκαύτωμα στην Πατρίδα, αλλά για τη σωτηρία της
πατρίδος, γιατί η Ελλάδα σώθηκε».
Καμιά αναφορά για λήθη του παρελθόντος, κανένα βήμα
των «νικητών» για συμφιλίωση.
Τον επόμενο χρόνο, 1975, έχουν αρχίσει οι δίκες για βασανι
στήρια μετά από μεγάλη κυβερνητική απροθυμία. Οι αποκαλύ
ψεις για τους «ανθρωποφύλακες» των Σωμάτων Ασφαλείας έ
χουν δημιουργήσει φορτισμένο κλίμα. Ο λόγος του Γκίκα είναι
αυτή τη χρονιά πιο διαλλακτικός. Περιορίζεται να επισημάνει
τη μοίρα των Ενόπλων Δυνάμεων «να πληρώνουν με αίμα την
άσκηση της κοινωνικής τους αποστολής». Δεν μιλάει πια για
«σωτήρες», αλλά για «θύματα του καθήκοντος». Ακόμα ο υ
πουργός Δημόσιας Τάξης τονίζει ότι «Η Ελλάδα πρέπει να επα
γρυπνεί για τους ελεύθερους πολιτικούς θεσμούς» και καταλή
γει: «Δεν πρέπει επίσης να λησμονείται ότι ο τόσο δεινοπαθήσας ελληνικός λαός και συγνώμη παρέσχε και παρέχει σ ’ αυ
τούς, που απείλησαν τη γαλήνη και τις ελευθερίες του και ανώ
τερη ανεκτικότητα επέδειξε και επιδεικνύει». Η μετριοπάθεια
του λόγου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά μπορεί επίσης
να αποδοθεί στις δίκες για τους Απριλιανούς και το Πολυτε
χνείο, που κυριαρχούν στην ειδησεογραφία του 1975.
Από το 1976 οι σχέσεις της κυβέρνησης με την αντιπολίτευ
ση οξύνονται, ενώ αρχίζουν οι διεργασίες για τη συγκρότηση
της «Εθνικής Παράταξης» από τους «προδομένους εθνικόφρονες». Παράλληλα τον ίδιο χρόνο αρχίζουν οι ενωτικές πρωτο
βουλίες της κίνησης «Ενωμένη Εθνική Αντίσταση» και οι θέ
σεις αυτοκριτικής και «εθνικής συμφιλίωσης» του Παν. Κανελλόπουλου.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα τα Δεκεμβριανά δείχνουν την αδυνα
μία της «ΝΔ» να αποκοπεί από το παρελθόν της. Διαλέγει τις
εύκολες διχαστικές λύσεις.
Λόγο, αυτή τη χρονιά, εκφωνεί, ο υπουργός Δημόσιας Τά
ξης Γεώργιος Σταμάτης, ο οποίος απέδωσε φόρο τιμής στους
νεκρούς των Σωμάτων Ασφαλείας που υπεράσπισαν την ελευ
θερία «κατά των θιασωτών της βίας και του κομμουνιστικού ο
λοκληρωτισμού». Και υπογραμμίζει: «ας ενθυμούμεθα τα γεγο
νότα του παρελθόντος όσο θλιβερά κι αν είναι, διότι η ανάμνηση
και ιστορικά επιβάλλεται και διδακτική των αξιών εκείνων, που
θα ισχύουν πάντοτε, είναι. Ό σοι λαοί λησμονούν εν ονόματι
οιασδήποτε σκοπιμότητας, την Ιστορία τους διαπράττουν ασυγ
χώρητο σφάλμα, το οποίο οδηγεί στην απώλεια του εθνικού
φρονήματος της εθνικής συνείδησής τους». Οι ιδεολογικές και
πολιτικές αντιλήψεις και του Σταμάτη είναι ίδιες μ’ αυτές των
προκατόχων του: ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός του ελληνι
κού λαού, πράγμα που δεν πρέπει να λησμονεί ο τελευταίος
γιατί μπορεί να ξαναβρεθεί σε παρόμοιες καταστάσεις. Είμα
στε όχι μόνο μακριά από κάθε περίπτωση «συμφιλίωσης» αλ
λά και πλησιέστερα στη διχαστική κινδυνολογία.
Ακροατές των ρήσεων του κ. Σταμάτη και εκπρόσωποι της
κρατικής εξουσίας στου Μακρυγιάννη το 1976 οι υπουργοί κ.
Ε. Αβέρωφ, Κ. Στεφανόπουλος (Κοιν. Υπηρεσιών), ο απαραί
τητος κ. Α. Παπαδόγγονας οι τότε υφυπουργοί Δαβάκης, Γκελεστάθης, Κατσαούνης, Καλατζάκος και Τσαλδάρης και πολ
λοί βουλευτές της «ΝΔ» αλλά και της ΕΔΗΚ.
Μετά τη λήξη της τελετής στου Μακρυγιάννη σημειώθηκαν
μικροεπεισόδια μεταξύ φιλομοναρχικών και «νεοδημοκρατών», στα οποία αναμίχθηκαν και περαστικοί. Προηγουμένως
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Δεκέμβριος 1984: Μητσοτάκης, Αβέρωφ, θεοτόκης
φιλομοναρχικά και ακροδεξιά στοιχεία είχαν «καπελώσει» με
συνθήματά τους την εκδήλωση. Κυριότερα από αυτά, που πάν
τως δεν προκάλεσαν έντονη αντίδραση των υπόλοιπων συγ
κεντρωμένων ήταν «Ο Φλωράκης στο Γουδί, «Θάνατος στο
ΚΚΕ», «Αμνηστία στον Παπαδόπουλο», « Έξω ο Ράλλης από
τη Βουλή» και ακόμα «Σεραφείμ θυμήσου, γιατί τα ξέχασες;».
Οι δύο κατοπινές επέτειοι σημαδεύονται από τα αποτελέ
σματα των βουλευτικών εκλογών το 1977 και το 1978, αντί
στοιχα τους μήνες Νοέμβριο και Οκτώβριο. Δημιουργείται ένα
νέο πολιτικό σκηνικό με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στη θέση της α
ξιωματικής αντιπολίτευσης, τη διαδικασία της «διεύρυνσης»,
το 7°7ο περίπου της «Εθνικής Παράταξης» και τη νίκη των «δη
μοκρατικών υποψηφίων» στις δημοτικές εκλογές. Οι ρητορι
κοί και εμφυλιοπολεμικοί τόνοι κάπως χαμηλώνουν.
Στις τελετές του 1978 ξανά το ίδιο «καστ». Εκ μέρους της
κυβέρνησης παραβρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γ.
Ράλλης, ο νέος υπουργός Δημ. Τάξεως Αν. Μπάλκος, ο κ. Α.
Παπαδόγγονας ως υπουργός Συγκοινωνιών και φυσικά ο αναγ
καίος κάθε χρόνο αρχιεπίσκοπος κ. Σεραφείμ με τις ηγεσίες
των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Μαζί τους
και ο πρόεδρος της Βουλής κ. Δημ. Παπασπύρου. Ο υπουργός
Προεδρίας κ. Κ. Στεφανόπουλος μιλώντας στην Κόρινθο κα
τηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι «στερείται ευσυνειδησίας και αισθήματος
ευθύνης» και τον κ. Α. Παπανδρέου ότι «είναι πραγματικός
μαρξιστής, ο οποίος εκστασιάζεται από τα καθεστώτα της
Γιουγκοσλαβίας και της Λιβύης».
Στου Μακρυγιάννη, ο κ. Μπάλκος αφού τονίζει ότι «η ημέρα
αυτή είναι γιορτή ιστορικών διδαγμάτων» καταλήγει με την ε
πωδό ότι «θα πολεμήσουμε και πάλι αν χρειαστεί». Το νεοδημοκρατικό ακροατήριο ανταποκρίθηκε με ανάλογα «μαχητικά»
συνθήματα. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει τις απόψεις των δύο υ
πουργών με τις οποίες, επισημαίνεται «η αναζωπύρωση της α
κροδεξιάς στους κόλπους της "ΝΔ ”, η οποία έχει αναλάβει το
έργο της προώθησης κλίματος πόλωσης και πολιτικής όξυνσης».
Το 1979, η επέτειος των Δεκεμβριανών αποτελεί αντικείμενο
οξύτερης διαμάχης ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ.
Επίμαχο σημείο η περικοπή από την ομιλία του κ. Μπάλκου:
«Κι ας μου επιτραπεί να πω χωρίς καμιά πρόθεση γι’ αναζω
πύρωση παθών, πως θα 'ταν σ τ ’ αλήθεια αδιανόητο, από τη μια
μεριά να γίνονται μνημόσυνα σαν αυτά που έγιναν φέτος, για τον
Βελουχιώτη και να μαζεύονται Καπεταναίοι και ν' ανταλλάσ
σονται αναμνήσεις ν ’ αναρτώνται στον περίβολο των ΑΕΙ αντιδημοκρατικά, ανατρεπτικά πανώ και να γεμίζουν οι προθήκες
των βιβλιοπωλείων με τόμους παραποιημένης Ιστορίας, να ρί
χνονται πολιτικά συνθήματα και να γίνονται αντιδημοκρατικές
εκδηλώσεις κατά της "μη Λριστεράς ” νεολαίας στη γιορτή του
Πολυτεχνείου. Α πό τη μια να γίνονται όλα αυτά, κι από την άλ
λη εκείνοι που με τη θυσία ολόκληρης ζωής, υγείας, νεότητας
κατάφεραν να φυλάξουν τη Δημοκρατία σε τούτο τον τόπο αυτοί

θη, που μόνο συμφορές μπορούν να φέρουν... Μόνο λαοί, που ι
στορικά ξεκινούν από το μηδέν δεν τελούν παρόμοια μνημόσυ
να. Οι υπερασπιστές του συντάγματος Μακρυγιάννη, κατέληξε
ο κ. Δαβάκης, είναι άξιοι της ευγνωμοσύνης του Έθνους».

Μετά το 1981

Δεκέμβριος 1982: ΔΗΑΝΑ, ΝΔ, Εθνικόφρονες... Ολοι μαζί
να κατηγορούνται επειδή αρνούνται να ξεχύσουν την Ιστορία
τους και τους νεκρούς τους. Α ς εισακουσθούν λοιπόν οι συνετές
φωνές που ακούσθηκαν για πρώτη φορά μετά το Πολυτεχνείο
φέτος, κι ας σταματήσουν ολ ’αυτά. Γιατί είναι αυτά κι όχι ετού
τα που είναι πρόκληση κι είναι αντιδημοκρατικά και γιορτές μί
σους».
Ο κ. Μ πάλκος προσπαθεί να «στριμώξει» τα κόμματα της
Αριστερός αντιστρέφοντας την επιχειρηματολογία τους για τη
«γιορτή του Μακρυγιάννη», αλλά το τόλμημά του είναι υπονο
μευμένο στην αφετηρία του.
Ο κ. Α. Παπανδρέου δηλώνει ότι οι «διδαχές» και συγκρί
σεις του κ. Μπάλκου αποτελούν «ύβρη ενάντια στα νιάτα της
πατρίδας και το δημοκρατικό Λαό». Το ΚΚΕ, το ΚΚΕ εσωτ. και
η ΕΔΑ ζητούν από την κυβέρνηση να απολύσει τον κ. Μπάλκο
και ειδικότερα ο κ. Χαρ. Φλωράκης τονίζει ότι ο υπουργός Δη
μόσιας Τάξης μίλησε σαν κομματάρχης της άκρας δεξιάς. Κυ
βερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας στις δηλώσεις του προέ
δρου του ΠΑΣΟΚ λέει ότι «δεν είναι ο υπουργός Δημόσιας Τάξεως, που κατηγόρησε την επέτειο του Πολυτεχνείου, αλλά οι εκ
δηλώσεις ορισμένων κομμάτων, οι οποίες υποβάθμισαν το Πο
λυτεχνείο από εορτή εθνικής ομοψυχίας σε κομματική εκδήλω
ση». Ο κ. A . Παπανδρέου θα έπρεπε να μιλά λιγότερο και να θυ
μάται περισσότερο... Και κυρίως πως ο αείμνηστος Γεώργιος
Παπανδρέου είχε υμνήσει τη μάχη του Μακρυγιάννη».
Η τελευταία επέτειος των Δεκεμβριανών, που διοργανώθηκε
από κυβερνητικό κόμμα, εκείνο της «Νέας Δημοκρατίας» εί
ναι το 1980. Ο κ. Κ. Καραμανλής έχει εκλεγεί από τον Μάιο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και από τότε επίσης πρωθυπουρ
γός ο κ. Γεώργιος Ράλλης. Παρόντες οι κ. Αβέρωφ (που ακο
λουθεί εντονότερα την τακτική διαφοροποίησης από τον κ.
Ράλλη), Δ. Παπασπύρου, Αρ. Καλαντζάκος, Αρ. Γκίλλας και
φυσικά ο ομιλητής υπουργός Δημόσιας Τάξεως κ. Δημ. Δαβάκης.
Γνωστός «ραλλικός» ο κ. Δαβάκης υπερασπίζεται τις ίδιες
μονόπλευρες αντιλήψεις και πολιτικές θέσεις με κάποια με
τριοπάθεια. Αφού αποτιμήσει «φόρο τιμής στους νεκρούς των
Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έπεσαν υπέρ της ελευθερίας,
της διατήρησης του φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος
και του κοινωνικού καθεστώτος» ο κ. Δαβάκης εστίασε το ι
στορικό και ιδεολογικό ενδιαφέρον του στην αντίθεση ανάμε
σα στις «βίαιες μεθόδους του κομμουνιστικού κόμματος για την
κατάληψη της εξουσίας» και στη «νόμιμη κυβέρνηση α π ’ όλα
τα κόμματα».
Και κατέληξε ο κ. Δαβάκης:
«Για την τελετή αυτή έχουν ακουσθεί επικρίσεις ότι αναμο
χλεύει τα πάθη, καλλιεργεί το μίσος και διαιωνίζει τα πάθη. Σε
απάντηση αυτών θέλω να σημειώσω ότι η τελετή θυμίζει και δι
δάσκει πως όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι ενωμένοι σε εξαι
ρετικές και κρίσιμες εθνικές περιστάσεις, όπως εκείνη την επο
χή. Αδελφωμένοι μακριά από προκαταλήψεις και πολιτικά πά

Το 1981 είναι χρονιά οριακή για τα πολιτικά πράγματα της
χώρας. Οι εκλογές του Οκτωβρίου αναδεικνύουν πρώτο κόμ
μα το ΠΑΣΟΚ και η «Ν Δ» καλείται τώρα να λειτουργήσει ως
αυτόνομος κομματικός μηχανισμός. Παρά την εικόνα ενότη
τας της ηγεσίας της ΝΔ στα Δεκεμβριανά η εσωκομματική
διαπάλη σε λίγο θα κορυφωθεί με την καταψήφιση της αρχη
γίας του κ. Γ. Ράλλη. Η κυβέρνηση καταργεί τον επίσημο εορ
τασμό των «γιορτών μίσους», δηλαδή αρνείται πλέον την κρα
τική διοργάνωση και εκπροσώπηση σε όλες τις εμφυλιακές ε
πετείους των «νικητών». Ο εκφυλισμός τους είναι αναπόφευ
κτος. Η «Νέα Δημοκρατία» καθιερώνει για πρώτη φορά την ε
πιμνημόσυνη δέηση στη Μητρόπολη Αθηνών και στη συνέχεια
την πορεία έως του Μακρυγιάννη. Στην επέτειο του 1981 παρα
βρίσκονται οι κ. Ράλλης και Αβέρωφ επικεφαλής πολλών ηγε
τικών στελεχών της παράταξης (Κ. Παπακωνσταντίνου, Χρ.
Στράτος, Αθ. Τσαλδάρης, Ιωαν. Βαρβιτσιώτης, Ιωαν. Παλαιοκρασσάς, Κ. Λάσκαρης, Σπ. Θεοτόκης, Αχιλλέας Καραμαν
λής κ.ά.) παρακολουθούν τη λειτουργία στη Μητρόπολη, όπου
εντός και εκτός έχουν προσέλθει γνωστοί βασανιστές, τραμ
πούκοι και ακροδεξιοί. Ακόμα κάι ο Ιερώνυμος Κοτσώνης. Ο
κ. Αβέρωφ μετά τη Μητρόπολη με τη συνοδεία των κ. Παπα
κωνσταντίνου, Λάσκαρη, Τσαλδάρη, Στράτου και άλλων βου
λευτών πηγαίνει και καταθέτει στεφάνι στου Μακρυγιάννη.
Παράλληλα έχει ξεκινήσει η πορεία για του Μακρυγιάννη, με
επικεφαλής πολλούς βουλευτές (Σταμάτης, Μπάλκος, Φρ.
Σπεντζάρη, Κων. Σαψάλης, Κων. Παπαρηγόπουλος, Αλ. Παπαδόγγονας —που κατέθεσε εκ μέρους του κόμματος στεφάνι
στου Μακρυγιάννη— Μιλτιάδης Έβερτ, Δημήτριος Νιάνιας,
Αθ. Κρίκος) στην οποία κυριαρχούν με τα συνθήματά τους, τα
ακροδεξιά και φασιστικά στοιχεία. Η ΟΝΝΕΔ με ανακοίνωσή
της «καταδικάζει τις προκλήσεις ολιγάριθμων φασιστικών ομά
δων που προσπάθησαν να καπηλευθούν την εκδήλωση και να
παρασύρουν σε ακρότητες τους συγκεντρωμένους».
Το 1982 ο κ. Αβέρωφ έχει διατάξει αποχώρηση του κόμμα
τός του στην ψήφιση του νομοσχεδίου για την πολιτική και ηθι
κή αποκατάσταση όλων των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστα
σης 1940-1944. Ο κ. Αβέρωφ είχε δηλώσει ότι «το νομοσχέδιο
δεν αποτελεί παρά ένα συγχωροχάρτι προς το ΚΚΕ και ότι πι
στεύει μεν στην ενότητα, αλλά δεν δέχεται να τοποθετηθούν στο
ίδιο βάθρο θύτες και θύματα της περιόδου εκείνης». Ο κ. Αβέ
ρωφ ζήτησε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να βρεθεί κάποια
διαδικασία ώστε να αναγνωρισθούν «μεμονωμένα πρόσωπα
και όχι όλες ανεξαίρετα οι αντιστασιακές οργανώσεις», δηλαδή
το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ.
Στην επέτειο του 1982 η ιδιότητα του κ. Αβέρωφ ως νέου αρ
χηγού του κόμματος, υποχρεώνει πολλούς απόντες προηγού
μενων «εορτασμών» να παρεβρεθούν. Ανάμεσά τους οι Κων.
Μητσοτάκης, Γιάννης Μπούτος, Κων. Στεφανόπουλος, Τζαννής, Τζαννετάκης, Γεωργ. Σουφλιάς, Μ. Έβερτ και Αχ. Καρα
μανλής για δεύτερη φορά. Μαζί βεβαίως με τους κ. Παπακων
σταντίνου, Α. Παπαδόγγονα, Νικ. Αναγνωστόπουλο, Αντ. Σα
μαρά, Αθαν. Τσαλδάρη, Κ. Λάσκαρη κ.ά.
Η ΟΝΝΕΔ των κ. Μανωλάκου και Μιχαλολιάκου θεωρεί την
παρουσία ακροδεξιών στοιχείων στη Μητρόπολη και την πο
ρεία ως ενοχλητική μόνο στο μέτρο, που προσπαθούν να καπε
λώσουν τη γαλάζια γενιά. Έτσι, απομακρύνονται από το χώρο
του Μακρυγιάννη ορισμένες ομάδες τεταρτοαυγουστιανών και
άλλων φασιστικών στοιχείων (ΕΝΝΕΚ κτλ.) προκειμένου να
παραμείνουν ως κομπάρσοι και να εκφωνούν τα δικά τους α
κραία συνθήματα.
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Από τη Ρώμη ο πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρέου δήλωσε ό
Άλλωστε έχουν προηγηθεί μήνες τώρα αντιθέσεις επιρροής
τι «η ΝΑ καταβάλλει συστηματική προσπάθεια όξυνσης» επειδή
ανάμεσα στη «δυναμική ΟΝΝΕΔ» και τους «εθνικιστές».
Δυο ιδιαίτερα στοιχεία των εκδηλώσεων αυτών την περίοδο «μπροστά στη βέβαιη εκλογική ήττα ο κ. Μ ητσοτάκης προτιμά
ει να έρθει το χάος, παρά να πάμε σε ειρηνικές, ήπιες εκλογές».
της αρχηγίας του κ. Αβέρωφ είναι αφενός ότι το μνημόσυνο
Φέτος, η «ενωτική στάση» της «ΝΔ» φαίνεται να ήταν περισ
φαίνεται ότι διοργανώνουν διάφοροι σύλλογοι «αγωνιστών, θυ
μάτων και εφεδροπολεμιστών» και αφ’ ετέρου ότι κυριαρχούν σότερο αποτέλεσμα των χονδροειδών πολιτικών λαθών του
σε αμυντικές πλέον ομιλίες και συνθήματα ισχυρισμοί ότι το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα με την «πτωματολογία» του δεύτερου γύρου
ΠΑΣΟΚ πλαστογραφεί την ιστορική αλήθεια, αδικεί τους πραγ των δημοτικών εκλογών και πολύ λιγότερο συνειδητή επιλογή
και ωρίμανση. Φαίνεται να είναι περισσότερο πίεση της ανάγ
ματικούς αγωνιστές της εθνικής αντίστασης κτλ.
κης
ότι «η ηπιότητα μας ωφελεί». Ίσω ς υπέρτατη σκοπιμότη
Το 1983 τα επεισόδια ανάμεσα στην ΟΝΝΕΔ και τους ΕΝΕΚ
τα
να
μην είναι πλέον η ιστορική μνήμη αλλά η κυβερνητική ε
στου Μακρυγιάννη ήταν βιαιότερα. Η αρχή έγινε όταν μέλη
ξουσία. Βέβαια, δεν παύουν οι δημόσιες δεσμεύσεις αυτές να α
της ΟΝΝΕΔ ζήτησαν από τους οπαδούς της ΕΝΕΚ (που είχαν
ποτελούν ένα είδος δέσμευσης για τη «ΝΔ» στο μέλλον αφού ε
καταλάβει από νωρίς τις θέσεις στομ Μακρυγιάννη) να απομα
πί πολύ περιπλανήθηκε σε τόσες άλλες ερμηνείες για τα Δε
κρυνθούν και να κατευθυνθούν προς την Ακρόπολη. Κατά τη
κεμβριανά και του Μακρυγιάννη για να καταλήξει στη μόνη
διάρκεια των επεισοδίων (συμπλοκές, ξυλοδαρμοί κτλ.) οι μεν
ορθή. Ό μω ς η δέσμευση να γίνουν οι διακηρύξεις συνεπής
οπαδοί της ΟΝΝΕΔ φώναζαν «Δεν περνάει ο φασισμός και ο
πράξη υπάρχει. Πολύ περισσότερο όταν στους κόλπους της
κομμουνισμός» οι δε του ΕΝΕΚ «Είσαστε κομμουνιστές». Στην ΝΔ υπάρχουν παράγοντες (όπως ο κ. Ε. Αβέρωφ) και στελέχη,
επίσημη δοξολογία, που έγινε προηγουμένως στη Μητρόπολη, που πιστεύουν, ήδη, ότι η μονόπλευρη λήθη είναι λάθος.
παραβρέθηκαν ο κ. Ευ. Αβέρωφ, ο κ. Κ. Παπακωνσταντίνου,
Ο κ. Μητσοτάκης στην προσπάθειά του να υπερκεράσει α
όλη σχεδόν η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ (πλην των μονί- νάλογους ενδοιασμούς και αντιρρήσεις σηματοδότησε την ε
μως απάντων Διον. Λιβανού, Βασ. Κοντογιαννόπουλου, Α. Αν- πέτειο των Δεκεμβριανών ως ημέρα «αφετηρίας και λήθης του
δριανόπουλου και ορισμένων άλλων), οι πρώην βουλευτές του εμφύλιου σπαραγμού», δηλαδή μιας χρονικής περιόδου, κατά
ΠΑΣΟΚ κ. Αριστ. Μπουλούκος και Δημ. Χονδροκούκης· ο την οποία συμπαρατάχθηκαν κατά της κομμουνιστικής αρι
δεύτερος ως εκπρόσωπος του «Κόμματος Φιλελευθέρων» του στερός η τότε δεξιά και το κέντρο. Με ανάλογο σκεπτικό δή
κ. Νικ. Βενιζέλου.
λωσε ότι δεν πρόκειται να πάει σε κανένα (φετεινό) μνημόσυνο
Στην εκκλησία απευθήνθηκαν δεήσεις «υπέρ των αδίκως φο- στου Μακρυγιάννη ο νέος δήμαρχος Αθηναίων κ. Μιλτ. Έβερτ
νευθέντων και μαρτυρικώ θανάτω σφαγιασθέντων κατά το στα τονίζοντας ότι «είναι καιρός να κλείσει η σελίδα της ιστορίας,
σιαστικό κίνημα του Δεκεμβρίου του 1944 υπό των εαμοκομμου- που περιγράφει και συντηρεί εμφύλιες διαμάχες και να περάσου
νιστών».
με σε μια νέα εποχή συμφιλιώσεως και δημιουργίας». Μάλιστα
Τα συνθήματα, που κυριάρχησαν ήταν «Τιμή στους πατριώ με δηλώσεις του ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να γίνει πειστι
τες και όχι στους προδότες», «Γράμμος - Βίτσι - Μακρυγιάννη»,
κότερος προς κάθε κατεύθυνση διακήρυξε ότι «την πολιτική
«ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα - Γεννηματά γιατί ξεχνάτε τα Δεκεμβριανά».
της συμφιλιώσεως εφάρμοσε μετά το 1974 πρώτος ο Κων. Κα
Το στεφάνι εκμέρους του κόμματος κατέθεσε στου Μακρυ- ραμανλής».
γιάννη ο κ. Ιωαν. Μπούτος.
Οι ψυχώσεις και οι εμφύλιοι πολεμικοί διχασμοί αν κάποτε
Οπως και τον περσινό χρόνο έτσι και τον πρώτο της αρχη διατηρούνταν για τη διατήρηση της εξουσίας, τώρα δείχνουν
γίας του (1984) ο κ. Μητσοτάκης τίμησε με την παρουσία του να καταργούνται με την προσδοκία της απόκτησης της εξου
□
τη δέηση στο Μητροπολιτικό Ναό για τα θύματα στου Μακρυ- σίας.
γιάννη. Παράλληλα, είχε δηλώσει πως αναγνωρίζει το ΕΑΜ - ΕΛΑΣ ως αντιστασιακή οργάνωση και είχε επιβάλλει ως μόνιμη
την εκπροσώπη ση του κόμματος στο Γοργοπόταμο. Η επέτειος
του 1984 είναι και η ευκαιρία για πρώτη αναμέτρηση επιρροής
ο Μανώλης
»
ανάμεσα στη νέα ηγεσία της ΟΝΝΕΔ υπό τον κ. Βαγ. ΜεϊμαράΜπαρμπουνάκης
κη και τους «παραγκωνισμένους αγωνιστές» Μιχαλολιάκο και
και οι συνεργάτες του
Μανωλάκο. Τα συνθήματα έξω από τη Μητρόπολη δίνουν το
μέτρο της επιρροής του δίδυμου. «Αλήτες προδότες - κομμου
σας περιμένουν στα βιβλιοπωλεία
νιστές», «Αλήτες, προδότες, μπολσεβίκοι — αυτή η γη δεν σας
άνήκει» και άλλα ανάλογα της «σιδερένιας περιόδου» της «γα
Π Γ| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΧ 4, ΤΗΛ. 228.682
λάζιας γενιάς»..
Εκτός από τον κ. Μητσοτάκη παραβρέθηκαν στη Μητρόπο
[ 2 ] | ΕΓΜΑΤΙΑ150, ΤΗΛ. 235 916
λη ο κ. Ευαγ. Αβέρωφ (χωρίς πλέον τον κ. Κ. Παπακωνσταντί
νου) οι Δ. Σταμάτης, Μιλτιάδης Έβερτ, Γιάννης Βαρβιτσιώ[ 3 ί ΤΟ ΚΑΤΩΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
h d l ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 6, ΤΗΛ. 27 1 8 5 3
της, Δημ. Χονδροκούκης, Αθαν. Τσαλδάρης, Κ. Τσιουπλάκης, Κων. Παπαρρηγόπουλος και πολλοί άλλοι βουλευτές.
γτ-ι ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Μετά την πορεία του Μακρυγιάννη, η «Νέα Δημοκρατία»
L * | ΚΑΡΟΛΟΥ ΙΊΤΗΛ 3, ΤΗΛ. 239 746
το μοναδικό παιδικό βιβλιοπωλείο
πραγματοποίησε νέα πορεία από την οδό Κατεχάκη κατά της
«φασιστικής τηλεόρασης». Εκεί στη λεωφόρο Κατεχάκη, έξω
από την ΕΡΤ-2 έγινε η γνωστή συγκέντρ'ωση της «ΝΔ» με ομιλη
Με βιβλία, χιλιάδες βιβλία για σας
τή τον κ. Μητσοτάκη, που έγινε κατόπιν περιώνυμη. Ό χ ι για
και τα παιδιά σας από 30 δρχ.
όσα είπε ο αρχηγός της «ΝΔ» αλλά με όσα αποκάλυψε αργότε
Εγκυκλοπαίδειες, παιδικές και μεγάλες, με τις καλύτερες τιμές.
ρα ο πολυπράκτορας Ντάνος Κρυστάλλης για την εκρηκτική
βόμβα, που είχε τοποθετηθεί σε κοντινό σουβλατζίδικο και την
28 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ανάμιξη στην όλη υπόθεση της ΚΥΠ.
ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
Τότε, όμως ήταν ορατές μόνο οι δύο πορείες της «ΝΔ» και οι
στόχοι του Κ. Μητσοτάκη να κινητοποιήσει τη «βουβή πλειοψηφία».
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ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΙΩΛΗ

ΙΕΙΟΝΒΛΣΙΛΠ
KΩNΣTANTIN0Σ ΤΖΟΥΜΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΩΛΗ
ΛΟΥΚΙΑ ΠΙΣΤΙΟΛΑ
ΕΥΑ ΒΛΑΧΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΟΥΚΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΗΣΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

1ί

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΨΟΥΡΟΣ
ΜΟΝΤΑΖ

ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαζί προβάλλεται η μικρού μήκους
του ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ «ΘΕΑΤΡΟ»
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Π ΡΟ Ύ 'Π Ο Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Σ 1987

Επα χθή βάρη
χ ω ρ ίς ε λ π ίδ α
ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς
α ν ά π τ υ ξ η ς ...

του Κώστα Δέδε
Ο γενικός προϋπολογισμός 1987 (τακτι
κός προϋπολογισμός συν προϋπολογι
σμός Δημοσίων Επενδύσεων) υπηρετεί
την κυβερνητική επιδίωξη για ύφεση στην
οικονομία και για περαιτέρω πτώση του
βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και ι
διαίτερα αυτών που δρουν έξω από τα κυ
κλώματα της παραοικονομίας. Το δημο
σιονομικό ισοζύγιο 1987 θεωρείται στο
σύνολό του πληθωριστικό και συγχρόνως
αντιαναπτυξιακό με κύριο χαρακτηριστι
κό την επιβολή πρόσθετης φορολογίας
340 δις δρχ., σε σχέση με πέρσι. Ορισμέ
νες φορολογικές ρυθμίσεις τις οποίες ε
ξήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών κ. Δημ.
Τσοβόλας δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ελαφρύνσεις, δεδομένου ότι αυ
τές επιβάλλονταν να γίνουν, αφού η φο
ρολογική κλίμακα παρέμενε η ίδια από το
1985 με αποτέλεσμα το πραγματικό εισό
δημα (ονομαστικό μείον η επίπτωση από
τιμάριθμο και φορολογία) να υφίσταται
συνεχή αποψίλωση. Στο νέο προϋπολογι
σμό παρατηρούμε επίσης με μεγαλύτερη
αύξηση των έμμεσων φόρων (25,4%), σε
σχέση με τους άμεσους (23,4%) με αποτέ
λεσμα οι καταναλωτές με μικρά και με
σαία εισοδήματα να απειλούνται το 1987
από σκληρότερα πλήγματα. Έτσι είναι αποΛυτως θεμιτό να συνοψιστεί ως εξής το
«μήνυμα» του γενικού προϋπολογισμού
1987: Επαχθή βάρη χωρίς ελπίδα οικονο
μικής ανάκαμψης...
Οι αριθμοί του προϋπολογισμού
Τα αριθμητικά δεδομένα του γενικού
προϋπολογισμού 1987 είναι τα εξής:
• Πρώτον: Σε ό,τι αφορά στο τακτικό
προϋπολογισμό οι δαπάνες, που συμπερι
λαμβάνουν και αποθεματικό 50 δις δρχ.,
ανέρχονται στα 2,194 τρισ. δρχ. και είναι
αυξημένες, σε σχέση με αυτές του 1986
κατά 359 δισ. δρχ. (άνοδος 19,6%). Μεγά
λη αύξηση παρουσιάζουν οι δαπάνες για
την υγεία - πρόνοια - κοινωνική ασφάλιση,
που από 291 δισ. δρχ. το 1986 προϋπολο
γίζονται σε 383 δισ. δρχ. το 1987 (άνοδος
22

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΟΠ
Μια ωραιοποιημένη εικόνα της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε την Τετάρτη ο υ
πουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Σημίτης με δήλωσή του που έγινε μετά τη σύνοδο του
ΑΣΟΠ. Ο κ. υπουργός υπεραμυνόμενος του σταθεροποιητικού του προγράμματος δήλωσε
μεταξύ άλλων τα εξής:
• Ο πληθωρισμός μειώνεται στο 16,5% έναντι στόχου 16%. Η μείωση αυτή είναι πλα
σματική. Και τούτο γιατί αν δεν υπήρχε πρόσφατο το «πάγωμα» των τιμών, τότε ο πλη
θωρισμός θα ξεπερνούσε το 18-19%, παρά την εφαρμογή πολιτικής λιτότητας.
• Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπολογίζεται να φθάσει τα 1,8 δισ.
δολάρια έναντι στόχου 1,7δισ. δολάρια. Το έλλειμμα 1,8 δισ. δολαρίων οφείλεται καθαρά
σε συγκυριακούς λόγους, δηλαδή κυρίως στη μείωση της τιμής, του πετρελαίου.
• Το συνολικό έλλειμμα του δημόσιου τομέα ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχωρίου
προϊόντος διαμορφώνεται σε 13,5% έναντι στόχου 14%. Το ποσοστό αυτό θεωρείται υπερ
βολικό γιατί δεν έχουν υπολογισθεί νέες δημόσιες δαπάνες που έγιναν για προσλήψεις (γι’
αυτό παρουσιάζεται και μείωση της ανεργίας σε περίοδο ύφεσης της οικονομίας) και δεν
έχουν λογαριασθεί και ελλείμματα προβληματικών επιχειρήσεων, χρεολύσια, ΔΕΚΟ, κτλ.
Η δήλωση του κ. Σημίτη για την κατάσταση της οικονομίας και για την «επιτυχία» του
σταθεροποιητικού προγράμματος γίνεται λίγες ώρες πριν την σύνοδο κορυφής της ΕΟΚ
στο Λονδίνο. Προφανώς υπαγορεύεται από την επιδίωξη να παρουσιασθεί ως επιτυχές το
σταθεροποιητικό πρόγραμμα, προκειμένουη Κοινότητα να μη φέρει αντίρρηση στη χορή
γηση της δεύτερης δόσης του δανείου (850 εκατομμύρια δολάρια). Σύμφωνα με ανεπιβε
βαίωτες πληροφορίες από Βρυξέλλες είναι ενδεχόμενο η δεύτερη δόση του κοινοτικού δα
νείου να δοθεί τμηματικά καθ’ όσον κοινοτικοί παράγοντες εκφράζουν επιφυλακτικότητα για την εγκυρότητα των οικονομικών στατιστικών δεδομένων που παρουσιάζει η ελλη
νική πλευρά.
_____________________________________

31,4%). Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ό
τι από τα κονδύλια των δαπανών για υγεία
- πρόνοια - κοινωνική ασφάλιση 50 δισ.
δρχ. προορίζονται ως επιχορήγηση στο
ΙΚΑ —το διαχειριστικό έλλειμμα του ο
ποίου προβλέπεται να διαμορφώνεται το
1987 σε 123 δισ. δρχ. από 81 δισ. δρχ. το
1986. Μεγάλη αύξηση των δαπανών
(27,4%) έχουμε επίσης για την εξυπηρέτη
ση του Δημόσιου Χρέους καθώς και για
την κάλυψη αμυντικώ ν αναγκώ ν
(+ 20,7%).
Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογι
σμού από την άμεση και έμμεση φορολο
γία θα φθάσουν συνολικά το 1,84 τρισ.
δρχ., έναντι 1,47 τρισ. δρχ. το 1986 (άνο
δος 24,8%). Συγκεκριμμένα: τα έσοδα από
την άμεση φορολογία θα ανέλθουν σε 492
δισ. δρχ. ( + 23,4%) και από την έμμεση σε
1,215 τρισεκατομμύρια δρχ. (+ 25,4%).
Ο τακτικός προϋπολογισμός παρουσιά
ζει, επομένως, έλλειμμα ύψους 354 δισε
κατομμύρια δραχμές.
• Δεύτερον: Σε ό,τι αφορά στον προϋπο
λογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) οι
δαπάνες του καθορίσθηκαν σε 364 δισ.
δρχ., έναντι 310,3 δισ. δρχ. το 1985, ενώ
τα έσοδα θα φθάσουν τα 50 δισ. δρχ. Είναι
δηλαδή ο ΠΔΕ ελλειμματικός κατά 314 δι
σεκατομμύρια δραχμές.
Στο σύνολό του, λοιπόν, ο τακτικός
προϋπολογισμός εμφανίζει συνολικό έλ
λειμμα ύψους 668 δισ. δρχ. (354 δισ. δρχ.
του τακτικού συν 314 δισ. δρχ. του ΠΔΕ),
σε σχέση με έλλειμμα 634,7 δισ. δρχ. του
1985.
Τα 668 δισ. δρχ. όμως δεν μπορεί να θε
ωρηθεί ότι αποτελούν το συνολικό έλλειμ
μα του δημοσίου Τομέα, το οποίο
—εφόσον αναφέρεται σε καταναλωτικές
δαπάνες— αποτελεί τη σημαντικότερη
πηγή των πληθωριστικών πιέσεων. Προκειμένου να έχουμε μία ολοκληρωμένη,
κατά το δυνατόν εικόνα του ελλείμματος
θα πρέπει να προσθέτουμε στα 668 δισ.
δρχ. τα ελλείμματα των Δημοσίων επιχει
ρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ) ύψους 40
δισ. δρχ. που δεν καλύπτονται από το γε
νικό προϋπολογισμό (αυτός καλύπτει μό

νον 119,2 δισ. δρχ. έναντι 74,3 δισ. δρχ. το
1986) καθώς και ελλείμματα των ΔΕΚΟ ύ
ψους 64,7 δισ. δρχ. που θα καλυφθούν α
πό ειδικούς πόρους και 40,3 δισ. δρχ. από
δάνεια. Θα πρέπει επίσης να προσθέσου
με, στα 668 δισ. δρχ., τα χρεωλύσια επί
των δανείων των ΔΕΚΟ για το 1987, που
σημειωτέον δεν αναφέρονται στην ειση
γητική έκθεση του υπουργού Οικονομι
κών, καθώς και τα ελλείμματα πολλών
δισ. δρχ. των προβληματικών επιχειρήσε
ων, που βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο,
που και αυτά δεν αναφέρονται.
Το συνολικό επομένως έλλειμμα του
Δημοσίου Τομέα το 1987, το οποίο δημιουργείται κυρίως από καταναλωτικές
—αντιπαραγωγικές δηλαδή— δαπάνες,
θα ξεπεράσει, σύμφωνα με διάφορες εκτι
μήσεις, το 13% του Ακαθάριστου Εγχώ
ριου Προϊόντος, σε σχέση με το 14% που
είναι ο στόχος για το 1986. Συνεπώς, παρά
τη μείωση ορισμένων ελαστικών δημο
σίων δαπανών του τακτικού προϋπολογι
σμού, βλέπουμε ότι το συνολικό δημοσιο
νομικό έλλειμμα, ως ποσοστό του ΑΕΠ,
δεν παρουσιάζει ουσιαστική μείωση. Και
τούτο γιατί αφ’ ενός το Ελληνικό Δημό
σιο, —και τώρα μάλιστα που υπάρχει
ύφεση— εξακολουθεί να αποτελεί «απορροφητήρα» εργατικού δυναμικού, αφ’ ετέ
ρου η αλλοπρόσαλλη πολιτική για τις ΔΕ
ΚΟ δεν επέτρεψε να εκσυγχρονισθούν και
να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους
μειώνοντας έτσι τα διαχειριστικά τους ελ
λείμματα.
Και πάλι πληθωρισμός
Η ύπαρξη μεγάλων δημοσιονομικών ελ
λειμμάτων χαρακτηρίζει το γενικό προϋ
πολογισμό του 1987 ως πληθωριστικό.
Πώς όμως ένας πληθωριστικός προϋπο
λογισμός μπορεί να χαρακτηρισθεί συγ
χρόνως αντιαναπτυξιακός, όταν η οικονο
μική θεωρία αναφέρει ότι η οικονομική με
γέθυνση συνοδεύεται πολλές φορές με
πληθωριστικές (μικρές ή μεγάλες) πιέ
σεις; Και οι οποίες μπορούν να καταπολε
μηθούν εφαρμόζοντας κατάλληλη πολιτι
κή και όχι πολιτική αυστηρής λιτότητας;

Προσεκτική μελέτη τόσο του τακτικού
προϋπολογισμού όσο και προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων καθιστά φανερά
και την υψηλή φορολογία αλλά και τον αντιπαραγωγικό χαρακτήρα δημοσίων δα
πανών (πλην αυτών στον ΠΔΕ που αφο
ρούν στη γεωργία, οι οποίες παρουσιά
ζουν αύξηση 20%, τις συγκοινωνίες
29,1%, ύδρευση αποχέτευση 23,3%). Τον
αντιαναπτυξιακό όμως προϋπλογισμό τον
επιδιώκει η κυβέρνηση, προκειμένου να
πετύχει το λεγόμενο σταθεροποιητικό
πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στη μετά
βαση της οικονομίας σε πολύ χαμηλά επί
πεδα ύφεσης. Και αυτό γιατί όταν η οικο
νομία παραλύσει —αντί να αναπτυχθεί—
και μειωθούν τα εισοδήματα τότε αφ’ ενός
οι βιομηχανίες και το εμπόριο θα περικό
ψουν δραστικά τις εισαγωγές της από το
εξωτερικοί αφ’ ετέρου οι καταναλωτές θα
περιορίσουν τις αγορές εγχωρίου και ξέ
νων προϊόντων. Έτσι, μπορεί να βελτιω
θεί το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών. (Εμπορικό ισοζύγιο συν ισο
ζύγιο αδήλων) αφού θα μειωθούν οι εισα
γωγές. Αλλά και στο μέτωπο του πληθω
ρισμού θα υπάρξουν εξελίξεις αφού η
μείωση της ρευστότητας της οικονομίας
και η πτώση των αποδοχών μπορούν να ο
δηγήσουν σε μείωση του πληθωρισμού.
Η κυβερνητική όμως επιδίωξη δεν μπο
ρεί να πραγματοποιηθεί. Ήδη, αρχίζει και
γίνεται πεποίθηση ότι το λεγόμενο σταθε
ροποιητικό πρόγραμμα αποτυγχάνει πα
ταγωδώς, μέχρι στιγμής τουλάχιστον,
σύμφωνα με τα δημοσιευόμενα επίσημα
στοιχεία. Και τούτο γιατί στη χώρα μας
δρα η παραοικονομία, η οποία έχει τους
δικούς της «νόμους» το δικό της «χρήμα»

(π.χ. ακάλυπτες επιταγές), τα δικά της ει
σοδήματα, και χρηματοδοτικά «μέσα»
(π.χ. τράπεζες Γούκου κτλ.) τα οποία, εν ολίγοις, δεν πρόκειται να αφήσουν την οι
κονομία να «ξεψυχήσει»... Η δράση, επο
μένως, της παραοικονομίας και τα διαρ
θρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικο
νομίας είναι οι αιτίες που τα μέτρα λιτότη
τας αποτυγχάνουν στη χώρα μας.
Σταθεροποίηση: αναμονή ως το...
Ορισμένα μέχρι στιγμής «επιτεύγματα»
στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών οφείλονται σε καθαρά συγ
κυριακούς λόγους και όχι στο πρόγραμμα
σταθεροποίησης. Πράγματι οι χαμηλές τι
μές στη διεθνή αγορά του πετρελαίου, οι
αυξημένες εισπράξεις από την ΕΟΚ, τα χα
μηλά διεθνή επιτόκια (που συνεπάγονται
ελάφρυνση των υποχρεώσεων του εξωτε
ρικού χρέους) και η υποτίμηση του δολα
ρίου σε σχέση με τα ευρωπαϊκά νομίσμα
τα επέδρασαν θετικά στο ισοζύγιο τρε
χουσών συναλλαγών. (Μόνον από το πε
τρέλαιο η οικονομία είχε κέρδος γύρω
στο 1,1 δισ. δολάρια φέτος). Παρ’ όλα αυ
τά όμως το έλλειμμα προβλέπεται να ξε
περνά το 1,8 δισ. δολάρια, αν μάλιστα λά
βει κανένας υπόψην του και την εφαρμο
γή του φόρου Προστιθέμενης Αξίας από
1ης Ιανουάριου 1987, η οποία υπαγορεύει
τη διενέργεια εσπευσμένων αγορών
προϊόντων εξωτερικού. Αν τώρα στα 1,8
δισ. δολάρια προσθέσουμε το κέρδος μό
νον από το πετρέλαιο θα δούμε ότι το έλ
λειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλα
γών θα διαμορφωνόταν σε επίπεδο το ο
ποίο καταμαρτυρά την αποτυχία της νέας
οικονομικής πολιτικής.

Πήρες σήμερα
τον ΜΙΚΡΟ ΗΡΩΑ;

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να προσπαθή
σει να τονώσει την προσφορά της παρα
γωγικής μηχανής και να βελτιώσει την αν
ταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγω
γών δίνοντας έμφαση στην πραγματοποί
ηση επενδύσεων, περιορίζει τη ζήτηση
φαλκιδεύοντας με τα διάφορα τεχνάσματά της την ΑΤΑ. Αποτέλεσμα: πολλοί εργο
δότες να ζητούν τώρα αύξηση των αποδο
χών γιατί δεν μπορούν να πουλήσουν τα
προϊόντα τους.
Τη λανθασμένη και αποτυχημένη οικο
νομική της πολιτική που αποσκοπεί στην
ύφεση και όχι στην ανάπτυξη η κυβέρνη
ση σκοπεύει —όπως δήλωσε προχθές ο υ
πουργός Εθνικής Οικονομίας— να συνεχί
σει και κατά το επόμενο έτος.
Ο αντιαναπτυξιακός χαρακτήρας του
γενικού προϋπολογισμού του κράτους για
τον επόμενο χρόνο εμπνέεται από την κυ
βερνητική επιδίωξη που είναι η πτώση του
βιοτικού μας επιπέδου, το οποίο —ας
σημειωθεί— θα είναι πολύ δύσκολο να ξανασηκωθεί διότι η παραγωγική αλλά και ε
πενδυτική πραγματικότητα (απουσία πα
ραγωγικών επενδύσεων) δεν επιτρέπουν
κάτι τέτοιο. Κατά συνέπεια το δημοσιονο
μικό ισοζύγιο του 1987, ως προς τον αντιαναπτυξιακό του χαρακτήρα, είναι πλή
ρως εναρμονισμένο με το πρόγραμμα ύ
φεσης της οικονομίας, το οποίο, όμως,
πρόγραμμα, ο ίδιος ο γενικός προϋπολο
γισμός τορπιλλίζει εξαιτίας των έντονων
πληθωριστικών πιέσεων που δημιουρ
γούν τα ελλείμματα του Δημόσιου Τομέα.
Το πώς μπορεί αυτά η «συνύπαρξη» να
συμβιβάζεται με την κυβερνητική λογική,
τούτο είναι μία άλλη ιστορία. Μία «ιστο
ρία», που, ασφαλώς, δεν συναντήθηκε με
το ΠΑΣΟΚ.
□
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Τύπος και εξουσία:
ρήγματα και αντιστροφές ρόλων
του Χρήστου Κυριαζή

Σίγουρα η κυβερνητική ηγεσία θα είχε
διαφορετικούς τρόπους, άλλα περιθώρια
και περισσότερη πολιτική ευλυγισία
στους χειρισμούς των κρισιμότατων κατα
στάσεων που αντιμετωπίζει ήδη από τη
δεύτερη Κυριακή των δημοτικών εκλο
γών, αν δεν υπήρχε το πράγματι μοναδικό
φαινόμενο να βάλλεται από όλο το πολιτι
κό φάσμα που καλύπτει ο Τύπος.
Η λειτουργία της εφημερίδας
Είναι ίσως η μοναδική φορά στην πρό
σφατη Ιστορία που το φαινόμενο αυτό της
αντικυβερνητικής συναίνεσης στα δημο
σιογραφικά συγκροτήματα γίνεται ορατό
δια γυμνού οφθαλμού. Η σημασία του φαι
νομένου κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι
αν ληφθεί υπόψη ότι,
• πέρα από το εστιαζόμενο, εδώ και δύο
περίπου αιώνες, ερώτημα για το κατά πό
σο ο Τύπος αποτελεί «τέταρτη εξουσία», η
εφημερίδα εξακολουθεί να καλύπτει (ό
πως φαίνεται και από τα μεγέθη κυκλοφο
ρίας και αναγνωσιμότητάς της στην Ελλά
δα) βασικές περιοχές στη διττή διαδικα
σία της ενημέρωσης και της πολιτικής (επικοινωνιακής) συμμετοχής· από αυτή την
άποψη η υιοθέτηση του «ταμπλόιντ» εγγράφεται περισσότερο στα πλαίσια του
ανταγωνισμού του Τύπου με τις άλλες πη
γές ενημέρωσης και επικοινωνίας, παρά
σε μια καθ’ αυτή διαδικασία «εκσυγχρονι
σμού» του— ανεξάρτητα δηλαδή από τις
πολιτικές συντεταγμένες που ορίζουν τη
θέση της εφημερίδας στα σημεία «εισρο
ών» του πολιτικού συστήματος
• στην Ελλάδα, ακόμα και με τις αλλαγές
που έχουν επέλθει στις σχέσεις των πολι
τικών δυνάμεων προς τα κέντρα λήψης α
ποφάσεων, στις διαδικασίες πολιτικής
διατύπωσης, διάρθρωσης και εκπροσώπη
ση των αιτημάτων των κοινωνικών ομά
δων. και στους τρόπους πολιτικής κινητο
ποίησης, ο Τύπος εξακολουθεί —κυρίως
σε περιόδους μετάβασης, κρίσης, ή θεσμι
κών «κενών»— να αποτελεί βασικό πεδίο
εγγραφής και αναπαραγωγής των εκάστοτε εξουσιαστικών πλεγμάτων, αφ’ ε
νός, και των συλλογικών παραστάσεων,
αφ’ ετέρου: δεν είναι τυχαία, από αυτή την
άποψη, η εμφάνιση της «πρώτης» όλου
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σχεδόν του Τύπου, όπου το 80-100% κα
λύπτεται από ένα και μόνον «γεγονός» ε
σωτερικής πολιτικής· η σημασία αυτής
της ιδεολογικής, τελικά, διάταξης της
πρώτης σελίδας ενισχύεται ακόμα περισ
σότερο στο σχήμα «ταμπλόιντ»
• αυτή η κατά προνόμιο νομή και κατα
κερματισμένη παράσταση της εσωτερικής
πολιτικής από τον Τύπο— η οποία και επι
τείνεται από ποικίλες σχέσεις θεσμοποιημένης εξάρτησής του από οικονομικά και
πολιτικά κέντρα ισχύος— αποκτά μεγαλύ
τερη ένταση, αν ιδωθεί στα πλαίσια μιας
παράδοσης, που χαρακτηρίζει ακόμα βα
σικές αξίες και στάσεις στην πολιτική
κουλτούρα της κοινής γνώμης και των η
γητόρων της: την αθέσμιτη, προσωποπα
γή και «ανθρωπολογική» αντίληψη περί
πολιτικής και εξουσίας· μια αντίληψη εκτιμημένη ως πολιτικός φορμαλισμός ή πολιτικισμός, η οποία θεωρεί το γεγονός ως
αιτία, αντιστρέφοντας έτσι την εικόνα
μιας, εκ των πραγμάτων, πολυπαραγοντικής και συγκρουσιακής πολιτικής διαδικα
σίας, και παραμορφώνοντας σε μεταφυσι
κό και μονοδιάστατο «δαίμονα» (με τη
μορφή της παραπολιτικής και του παρα
σκηνίου) τους φορείς, τις σχέσεις και το
λόγο που κινούν καθημερινά την πολιτική
μηχανή.
Αυτή η συνέχεια στην, επιεικώς, ιδεοληπτική πτυχή των συλλογικών παραστάσε
ων, εμφανίστηκε για άλλη μια φορά τις τε
λευταίες εβδομάδες στην σειραϊκή γνω
στοποίηση και καταγγελία σκανδάλων, ό
που καταργείται— σχεδόν με την ίδια ευ
κολία που δημιουργείται...— η βασική
διαιρετική τομή ανάμεσα σε εφημερίδες
-κυβερνητικά υποστηρίγματα και σε εφη
μερίδες- αρμούς του αντικυβερνητικού
πλέγματος: κυβερνητικά υποστηρίγματα
και σε εφημερίδες— τις «μεγάλες ημέ
ρες» των σκανδάλων τα «ΝΕΑ» θα μπορού
σαν πολύ εύκολα να λάβουν τη θέση της
«ΒΡΑΔΥΝΗΣ», πχ., στο συνεχές που ορίζει
την ιδεολογική διάταξη του Τύπου.
Αν ληφθούν υπόψη οι παραπάνω σχη
ματικές υποθέσεις σε ό,τι αφορά τη θέση
και τη σημασία των εφημερίδων στην πο
λιτική διαδικασία και κουλτούρα της χώ
ρας, τότε τα φαινόμενα, πρώτον της αντι

κυβερνητικής αυτής συναίνεσης, δεύτε
ρον, των συγκρούσεων που εμφανίστηκαν
οξύτατα μεταξύ εφημερίδων του ίδιου πο
λιτικού («δημοκρατικού») χώρου, και, τρί
τον της διαμεσολάβησης από τον Τύπο
συγκρούσεων μεταξύ φορέων κυβερνητι
κής εξουσίας, είναι ζητήματα που οριοθε
τούν ίσως κάποιαν άλλη φάση ανάπτυξης
στο πλέγμα εφημερίδα - πολιτική και ε
ξουσία - κοινό. Αυτή η ενδεχομένως νέα
φάση μπορεί να έχει τις αφετηρίες της
στα μέχρι τώρα πρότυπα— προηγούμενα,
όπως πχ. τα ιστορικά κοινά που δημιουρ
γεί ένα «φύλλο» στον ανταγωνισμό του
προς τα υπόλοιπα, ή τις προνομιακές σχέ
σεις της κάθε εφημερίδας προς ορισμέ
νες πολιτικές ομάδες, ή τη συνέπεια όλων
των εφημερίδων στην τήρηση των αρχών
μιας λαϊκιστικής και φατριαστικής πολιτι
κής επικοινωνίας- όμως η οξυμμένη έκ
φραση όλων αυτών των αρχετυπικών συ
στατικών λειτουργίας είναι εκείνη που, με
αναφορά σαφή αλλά και πέρα από την υ
ποψιασμένη πολιτική συγκυρία..., προσ
διορίζει και μια νέα κατάσταση πραγμά
των στο ανθεκτικό και σκληρό έδαφος
των συγκροτημάτων του Τύπου.
Η απούσα εξουσία
και ο παρών Τύπος
Είναι ανιχνεύσιμες οι σχέσεις ενός δη
μοσιογραφικού συγκροτήματος με συγκε
κριμένες πολιτικές ομάδες· όσο κι αν αυ
τές οι σχέσεις διαμεσολαβούνται από τη
γλώσσα και το ύφος ενός πολιτικού ρε
πορτάζ, δεν είναι τόσο δύσκολο να τις εν
τοπίσει κανείς, αρκεί να διαλέξει μια κα
τάλληλη, αντιπροσωπευτική πρώτη ύλη:
συνήθως είναι οι περίοδοι ανακατατάξε
ων, κρίσεων, ή «κραδασμών» που προσφέ
ρουν το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα ρεπορτάζ, αν θέλει κανείς να αναδείξει το
οπωσδήποτε σύνθετο πλέγμα σχέσεων ε
φημερίδας - πολιτικών ομάδων.
Κάποιες ενδείξεις πως διανύουμε μια
τέτοια περίοδο είχαμε ήδη από τη Δευτέ
ρα 20 Οκτωβρίου: το σοκ των δημοτικών ε
κλογών δεν έθεσε σε κίνηση μόνο κά
ποιες διαδικασίες ανοιχτής σύγκρουσης
μέσα στο κυβερνητικό συγκρότημα, αλλά
αποτέλεσε ίσως αφετηρία (ή αφορμή;) να

αρχίσει μια πορεία αποστασιοποίησης ό
λων των εφημερίδων της «δημοκρατικής
παράταξης» από την Κυβέρνηση. Αυτό
φάνηκε καθαρά στο τελευταίο δεκαήμερο
του Οκτωβρίου, όπου η μερίδα του φίλοκυβερνητικού Τύπου— με μοναδική εξαί
ρεση, όχι απόλυτη και αυτή, την «Αυρια
νή»— ασκούσε σαφείς πιέσεις στην ηγε
σία του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να μην επι
κρατήσει ως ερμηνεία του εκλογικού απο
τελέσματος, η θλιβερή— και, μετ’ ολίγον,
έρμαια— οπισθοδρομική και αντικομμουνιστική υστερία που χαρακτήριζε την ανα
κοίνωση του Προέδρου·»· ΕΓ του ΠΑΣΟΚ,
το βράδυ της 19ης «ομιχλώδους» Οκτω
βρίου.
Αυτή η κοινή στάση μεταξύ όλων των ε
φημερίδων της συμπολίτευσης, ήταν το
μοναδικό σημείο, η μοναδική ένδειξη ότι ο
λεγόμενος δημοκρατικός κόσμος υπήρχε
ακόμα, είχε φωνή και διεκδικούσε το δι
καίωμα της πολιτικής του συνέχειας. Και
εδώ βρίσκεται ένα πρώτο σημαντικό στοι
χείο: η κυβέρνηση— που συνοψίζει και εγ·
γυάται τη σταθερή αναπαραγωγή του πο
λιτικού συστήματος— είχε περιέλθει σε
κατάσταση αφάνειας, δημιουργώντας έ
τσι ένα κενό στην πολιτική παραγωγή, το
οποίο, αν πιστέψουμε στην άποψη των συ
στηματικών ισορροπιών λειτουργίας μιας
πολιτικής μηχανής, δεν μπορούσε παρά
να καλυφθεί από «αλλού»· εκτός κεντρι
κής πολιτικής μηχανής, το κυβερνών κόμ
μα (χωρίς να βοηθάται καν, όπως η κυβέρ
νηση, από τους αυτοματισμούς ενός θε
σμικού πλαισίου, που εξασφάλιζαν τουλά
χιστον την τυπική ύπαρξη των φορέων ε
ξουσίας) ήταν στην ίδια και χειρότερη κα
τάσταση, έχοντας επιπρόσθετα ήδη απο
δυναμωθεί σε σημαντικό βαθμό από το κα
λοκαίρι του ’85. Εκ των πραγμάτων— της
αντιπολιτεύσεως εξαιρουμένης— η ύπαρ
ξη και η στοιχειώδης συνεκτική εκπροσώ
πηση του πολιτικού χώρου που διεκδικεί
το ΠΑΣΟΚ— κομματικά και κυβερνητικά—
θα εξασφαλιζόταν στην καθημερινότητα
από τις εφημερίδες. Αν αυτές είχαν ήδη
λειτουργική αιτία αυτόνομης ύπαρξης στο
μόνο σύστημα της επικοινωνίας, τώρα, εκ
κινώντας από αυτό και εκφέροντας καθη
μερινά κοινές, σχετικά, εκτιμήσεις για τη
διαμορφούμενη μετεκλογική κατάσταση,
έμπαιναν στη θέση των αλάλων - απάντων
(κόμμα - κυβέρνηση), ασκώντας ουσιαστι
κούς ρόλους ως προς τον καθορισμό της
ακολουθητέας πολιτικής πορείας.
Τα σημεία πίεσης μέσω του Τύπου
Ο κοινός παρονομαστής του φιλοκυβερνητικού Τύπου εκείνων των τελευ
ταίων Οκτωβριανών ημερών μπορεί να συνοψισθεί σε μια αναζωπύρωση της κριτι
κής περί «ήθους και ύφους» της εξουσίας,
στην απαίτηση για «σύνεση και σοβαρότη
τα», στο αίτημα της εκ νέου λειτουργίας
των καταρρακωμένων διαδικασιών πολιτι
κής συνεννόησης, στην ανάγκη της «συ
ναίνεσης δια της πειθούς» και στην υπο
γράμμιση των παραπόνων των «μη προνο
μιούχων». Στις θέσεις αυτές, η κάθε συμπολιτευτική εφημερίδα ενέγραφε— έμμε
σα ή άμεσα— τις πολιτικές υποθήκες,

προσδοκίες και πολιτικά συμφέροντα των
ομάδων εκείνων προς τις οποίες είχε προνομιακότερους δεσμούς: το συγκρότημα
Λαμπράκη πχ. προτιμούσε να υπογραμμί
ζει την ανάγκη «ανανέωσης»—· ή τις σχε
τικές προς αυτήν «κινήσεις»— του κυβερ
νητικού επιτελείου, και να ερμηνεύει από
αυτή την οπτική γωνία τη «σοβαρότητα»,
την «ανασυγκρότηση» κτλ. το «ΕΘΝΟΣ» επέλεγε κάποια «αριστερά» σημεία αναφο
ράς— μέσα στο ΠΑΣΟΚ και προς την
Αριστερά— χρεώνοντας και αυτό επίσης
το εκλογικό αποτέλεσμα σε πράξεις ή πα
ραλείψεις της κυβερνητικής ή κομματικής
πολιτικής· η «Αυριανή», στη γραμμή του
φατριαστικού λαϊκισμού της, εξοικονο
μούσε τις αντίστοιχες προτιμήσεις σε κυ
βερνητικά πρόσωπα, χρεώνοντας εν μέρει στο παςοκ την ήττα, αλλά και βάλλον
τας προς τη Δεξιά (εμφυλιοπολεμική),
προς την Αριστερά (αντικομμουνισμός)
και προς το ΠΑΣΟΚή το «περιβάλλον» («τα
νοίκια», βλ. Κατσιφάρας).
Εκτός από την κριτική, συνολικά θεω
ρούμενη, στάση προς την κυβέρνηση ως
προς τις αιτίες του εκλογικού αποτελέ
σματος, ο Τύπος του «δημοκρατικού χώ

ρου» μετήλθε μια δεύτερη και σημαντικό
τερη εξουσιαστική λειτουργία, ασκώντας
πίεση— κατά τρόπο περίτεχνα έμμεσο—
προς την κατεύθυνση που, κατά την άπο
ψη του κάθε συγκροτήματος, θα έπρεπε
να λάβει ο ανασχηματισμός του κυβερνη
τικού επιτελείου. Και αν σε κάθε ανασχη
ματισμό, από τους μέχρι τώρα (πάμπολλους), οι συμπολιτευόμενες εφημερίδες
άσκησαν τέτοιου είδους πίεση— κυρίως
στα πλαίσια διαπροσωπικών επαφών και
λιγότερο μέσω του ρεπορτάζ— αυτή τη
φορά ο ρόλος τους στον προσδιορισμό
της σύνθεσης του ανώτατου πολιτικού
προσωπικού ήταν περισσότερο άμεσος
για δύο λόγους: πρώτον, λόγω της κρίσης
και της κατάστασης αφάνειας στην οποία
είχαν περιέλθει κεντρικές βαθμίδες απο
φάσεων (δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ά
μεσης επιρροής σε περισσότερους παί
κτες)· και δεύτερον, διότι οι εφημερίδες
πίστωναν μεν την κυβέρνηση στη συνεί
δηση του κοινού με την πρόταξη μιας ύ
στατης μαγικής λύσης («ανασχηματι
σμός»), αυτό όμως το έκαναν έχοντας αυ
ξημένη ήδη θεσμική επιρροή στη συγκυ
ρία και αποστασιοποίηση από την πολιτι
κή εξουσία— τουλάχιστον ως προς τις συ

νέπειες που είχε η εκτίμησή τους για το ε
κλογικό αποτέλεσμα— και τονίζοντας την
οριακή σημασία του ανασχηματισμού σε
μία τόσο κρίσιμη και ρευστή πολιτική στιγ
μή.

Η κατάργηση του σχήματος
Δεξιά ■ΠΑΣΟΚ στον Τύπο
Η μηδενική κίνηση του κ. Παπανδρέου,
δεν επανέφερε μόνον την εικόνα της «α
μαρτωλής» αγκύλωσης της πολιτικής ε
ξουσίας, δεν διέψευσε απλώς για άλλη
μία φορά την αξιοπιστία της, αλλά, κατά
τρόπο παράδοξο, ενίσχυσε και την έντονα
διαφαινόμενη μέχρι τότε αυτονόμηση του
συμπολιτευόμενου Τύπου (αυτονόμηση,
τουλάχιστον με βάση το κριτήριο της μέ
χρι τότε σχεδόν απροϋπόθετης στήριξης
που παρείχε σε μείζονα σημεία της κυβερ
νητικής πολιτικής). Μία απλή ανάγνωση
των κεντρικών τίτλων όλων ανεξαιρέτως
των εφημερίδων, στη συνεχή σειρά των
πρώτων ημερών που επακολούθησαν τον
«ανασχηματισμό», θα μπορούσε να δώσει
την περίεργη εικόνα μιας Πολιτείας, όπου
η κεντρική κυβέρνηση απομονωμένη από
οποιαδήποτε στήριγμα, πιέζεται περιφε
ρειακά από ολόκληρο το φάσμα των «οδη
γών» της κοινής γνώμης, οι οποίοι τοπο
θετούνται υπεράνω των κλασικών πολιτι
κών διαχωρισμών.
Το «φιάσκο» ή η «δειλιά», ή η «αντίστρο
φη έκπληξη» όπως χαρακτήρισαν οι «δη
μοκρατικές» εφημερίδες την κίνηση του κ.
Παπανδρέου, είναι στίγματα μιας διαδικα
σίας που οδήγησε σε μια κατάσταση «ό
σμωσης» του αντικυβερνητικού με τον
«φιλοκυβερνητικό» Τύπο. Κάθε μια από
τις δύο αυτές αντίπαλες ομαδοποιήσεις
των ρευμάτων της κοινής γνώμης, έχει
διαφορετικές αναφορές και στόχους, ό
μως και οι δύο μαζί αποτέλεσαν έναν και
μοναδικό πόλο δυσαρέσκειας και ασφυ
κτικής πολιτικής πίεσης στην κεντρική ε
ξουσία. Κι αν είναι όντως υπερβολή να μι
λήσουμε για ταύτιση, σίγουρα δεν θα ή
ταν λάθος να μιλήσουμε για κάποια κοινή
εικόνα ύφους που αποκόμιζε ο αναγνώ
στης των τίτλων όλων των εφημερίδων, ε
πί τέσσερις ημέρες μετά τον ανασχηματι
σμό. Αυτή η ιδιότυπη κοινή αντιπολίτευ
ση, που υποδηλώνει ένα σαφές ρήγμα στη
συναίνεση συμπολιτευόμενου Τύπου - πο
λιτικής εξουσίας και μια αντιστροφή στις
σχέσεις τους, αντικατοπτρίζει ακριβώς
και μια κρίση αντιπροσώπευσης που διέρ
χεται το κυβερνών κόμμα, η οποία απο
διαρθρώνει και τους μέχρι τώρα δεσμούς
προσήλωσης και νομιμοποίησης: όσοι μι
λάνε, μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο,
για «διάλυση των πάντων» και για την α
νάγκη του «όλα από την αρχή», ίσως συμ
πυκνώνουν αυτήν ακριβώς την ύπαρξη κε
νού στην πολιτική συνέχεια και την κοινω
νική συνοχή του «Κινήματος».
Από τον «ανασχηματισμό» στα «σκάν
δαλα», η απόσταση αποδείχτηκε ελάχιστη
και η ένταση στην ιδιότυπη αντιπολίτευση
όλου του Τύπου —καθώς και η αυτονόμη
ση του «συμπολιτευτικού»— επαληθεύτη
κε σαν μία αδιάλλειπτα τροφοδοτούμενη

σπειροειδής κίνηση. Ο κ. Κακλαμάνης, βέ
βαια, διατύπωσε την «στρουθοκαμηλική»
άποψη ότι «μακάρι να αποδειχτεί ότι στα
σκάνδαλα ήταν αναμειγμένοι άνθρωποι
του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτό θα σημαίνει ότι αυ
τοί χτύπησαν λάθος πόρτα»· δυστυχώς ό
μως για όλη την κυβέρνηση τα σκάνδαλα
τα χειρίστηκαν με τέτοιο τρόπο οι «φιλι
κές εφημερίδες» της που δικαίωσαν την ά
ποψη του κ... Μητσοτάκη ότι πρόκειται για
μείζον πολιτικό ζήτημα. Κι εδώ, πάλι δεν
βοήθησε η άποψη του κ. Κουτσόγιωργα ό
τι «τα σκάνδαλα είναι νομικό και όχι πολι
τικό ζήτημα»· όπώς και η άποψη του κ. Κακλαμάνη, έτσι και η θέση του κ. Κουτσόγιωργα, έτσι και οι μεταρρυθμίσεις του
Ποινικού Κώδικα και της Ποινικής Δικονο
μίας (που επιχειρεί η κυβέρνηση σαν «αν
τιστήριγμα» και πηγή δημιουργίας αξιοπι
στίας μπροστά στην έκδηλη δυσαρέ
σκεια), ήταν κινήσεις που δεν μπόρεσαν
να έχουν αποτέλεσμα, έτσι όπως όλες
τους καταχωνιάστηκαν στα «ψιλά» του
«φιλικού Τύπου». Μόνος κυρίαρχος έμεινε
σε όλες τις πρώτες σελίδες ο μύθος του
Κρόνου που τρώει τα παιδιά του, εικονο
γραφούμενος από σπαστικά κινούμενους
νεόπλουτους - κατόχους τίτλων, αξιωμά
των και εξουσίας.
Ίσως όλες αυτές οι χλωμές εβδομάδες
που πέρασε εκείνη η πολυχρηστική... αμα
ξοστοιχία στα ασφυκτικά ταξίδια μέσα α
πό τον Τύπο, ήταν η σημαντικότερη δοκι
μασία και κρίση του ΠΑΣΟΚ στη δωδεκά
χρονη πορεία του. Η επαναληπτικότητα
της εικόνας της διαφθοράς, ο τρόπος δη
μοσιογραφικής προβολής και τοποθέτη
σής της (όπου το μόνο που έμενε σε κά
ποιον ήταν να σπεύσει κι αυτός, το «κορόιδο», να πάρει κάποιο μερίδιο απ’ τα λάφυ
ρα, έστω σαν φορολογούμενος...), η ανυ
παρξία παράλληλης, από τον Τύπο, προ
βολής κάποιου θετικού κυβερνητικού
στοιχείου (εν πολλοίς ανύπαρκτου, φεύ),
λειτούργησαν πολιτικά με πολλαπλαστικότερη, σε σύγκριση με την εκλογική ήτ-
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τα, ισχύ εναντίον του κυβέρνώντος κόμ
ματος: από την υπόθεση Κοσκωτά μέχρι
την «περίπτωση Καραχάλιου», ο «συμπολιτευόμενος» Τύπος λειτούργησε πάλι ως
βασική εστία στήριξης, όχι βέβαια της κυ
βέρνησης, αλλά της θεωρίας της ΝΔ για
το «πράσινο, διεφθαρμένο κράτος του ΠΑ
ΣΟΚ».
Κυβερνητικός ανταγωνισμός
και δημοσιογραφικές συρράξεις
Δεν είναι λίγοι αυτοί που συνδέουν τον
συγκεκριμένο ανασχηματισμό με την εγ
καινίαση της σκανδαλολογίας. Χρονολο
γικά δικαιούνται να μιλάνε για σχέση
προηγούμενου προς επόμενο, ή αιτίας
προς αποτέλεσμα. Αν είναι έτσι, όμως, θα
πρέπει να δεχτούμε τη συνακόλουθη άπο
ψη, η οποία θεωρεί ότι η διά του Τύπου
σκανδαλοθηρία αντικατοπτρίζει τον πολυκεντρικό ανταγωνισμό στην κυβερνητι
κή παράταξη —που επιτάθηκε μετά τον
τελευταίο ανασχηματισμό, σε σημείο που
να υπάρχει πλέον όχι ένα ιεραρχημένο
και διατεταγμένο συνεχές εξουσίας, αλλά
κατακερματισμένες, ασύντακτες, κορπορατισμένες και κάθετες συνενώσεις ομά
δων πίεσης, οι οποίες περιστρέφονται γύ
ρω από εξουσιαστικούς ρόλους. Στη συνέ
χεια αν δεχτούμε την άποψη για την δια
του Τύπου έκφραση της κατάστασης αν
ταγωνισμού στο χώρο της κυβερνητικής
παράταξης, θα πρέπει να ανιχνεύσουμε
πιθανά συμπτώματα κατακερματισμού και
διαιρετικού ανταγωνισμού στο χώρο αυτό
καθ’ εαυτό του «κυβερνητικού» Τύπου, έ
τσι όπως διαπερνάται από τον ανταγωνι
σμό ομάδων στον κυβερνητικό χώρο. Εί
ναι γεγονός ότι η εικόνα του μη δεξιού Τύ
που δεν είναι ειδυλλιακή. Πριν τρεις εβδο
μάδες, το συγκρότημα Λαμπράκη, δια του
«ΒΗΜΑΤΟΣ» της 16ης Νοεμβρίου, κατηγό
ρησε ευθέως το συγκρότημα Μπόμπολα
(«ΕΘΝΟΣ») και μαζί με αυτό «πολιτικούς πα
ράγοντες» της κυβέρνησης «πάσι γνω
στούς για τις σχέσεις τους με τον κ.
Μπόμπολα και τον κ. Φιλιππόπουλο», ότι
προσπάθησαν ούτε λίγο ούτε πολύ να εξαπατήσουν τον πρωθυπουργό, καταθέ
τοντας τροπολογία νόμου που θα εξοικο
νομούσε στην επιχείρηση Μπόμπολα
χρέη ύψους 700 εκατομμυρίων. Πολλοί εί
ναι αυτοί που λένε ότι στους πολιτικούς
αυτούς παράγοντες συγκαταλέγεται ο κ.
Μαρούδας, π.χ., που δεν διέψευσε άτι αυ
τός έκανε διάβημα στον πρωθυπουργό να
μην δοθεί η ΤΚΕ στον κ. Κοσκωτά, επικα
λούμενος το «σοκ» που είχε πάθει ο κ.
Μπόμπολας.
Το συγκρότημα Λαμπράκη μπορεί βέ
βαια «να μην παίζει» πλέον τον κ. Μαρούδα, όπως μπορεί να εξακολουθεί «να παί
ζει» μαζί του το συγκρότημα Μπόμπολα.
Αυτό όμως δεν μπορεί να σημαίνει χωρίς
άλλο κάποια εργαλειακή σχέση του συγ
κροτήματος Λαμπράκη, ή Μπόμπολα, με
πολιτικές ομάδες αντίθετες ή συμπορευόμενες, αντίστοιχα, με τον κύκλο στον ο
ποίο ανήκει ο όποιος κ. Μαρούδας. Και
τούτο γιατί, όταν η κρατική εξουσία υπο
λειτουργεί ή αποδιαρθρώνεται, όταν η
Βουλή υποβαθμίζεται σε τελετουργική

διαδικασία, όταν το κόμμα βρίσκεται στα
πρόθυρα της κατάρρευσης, τότε ο υπουρ
γός ή ο βουλευτής του «Κινήματος» δεν
διαθέτει χώρους άντλησής πολιτικού κύ
ρους και ισχύος· αυτό έχει σαν συνέπεια,
ότι στις σχέσεις του με κάποιο θεσμό, ό
πως ο Τύπος, που αυτονομείται και ενισχύεται, αυτός ο υπουργός ή βουλευτής
να βρίσκεται σε θέση «πελάτη» μάλλον
παρά «πάτρωνα». Κι αν ο μη δεξιός Τύπος
χαρακτηρίζεται τελευταία από συγκρού
σεις συμφερόντων, αυτές, πέραν των οι
κονομικών μεγεθών, δεν μπορούν παρά
να αντανακλούν την προσπάθεια του κάθε
συγκροτήματος να παρέμβει ενεργά στα
πολιτικά τεκταινόμενα, προωθώντας συγκεκριμμένες προτάσεις που εκπροσω
πούνται από συγκεκριμένες πολιτικές ο
μάδες. Αυτό γράφει το «ΕΘΝΟΣ», στην α
πάντησή του για την επίθεση που δέχτηκε
από το «ΒΗΜΑ»: υπενθυμίζει το ρόλο που
έπαιξε το συγκρότημα Λαμπράκη κατά
διάφορες περιόδους πριν την δικτατορία,
όταν όμως δεν υπήρχαν ή τελούσαν υπό
διαμόρφωση πρωτογενή κέντρα πολιτι
κής εξουσίας (κόμματα, ομάδες πίεσης,
διατεταγμένη ιεραρχία και ισχύς εθνικών
κέντρων αποφάσεων), και το «συγκρότη
μα» υποκαθιστούσε εξουσιαστικούς ρό
λους· η κατάληξη του «ΕΘΝΟΥΣ» «τώρα
που η πολιτική κατάσταση εμφανίζεται
κρίσιμη μέσα στο "Βήμα” και πάλι "μαγει
ρεύονται” οι αντιλαϊκές και αντιδημοκρατικές λύσεις», υπογραμμίζει ακριβώς μια
φάση μετάβασης και συγχρόνως κρίσης
του συνολικού πολιτικού συστήματος, ό
πως, mutatis mutandis (κι αυτό πάει πολύ
μακριά...) ήταν οι μετεμφυλιακές ασταθείς
ισορροπίες. Αν διαβάσουμε κάτω από τις
γραμμές το νόημα του «αντιλαϊκές και αντιδημοκρατικές λύσεις», ίσως φθάσουμε
στο συμπέρασμα ότι το «ΕΘΝΟΣ» διεκδικεί
τη «λαϊκή και δημοκρατική λύση», ανταγωνιζόμενο ευθέως ένα άλλο συγκρότημα
στο επίδικο ζήτημα της διαμόρφωσης ε
νός νέου σχήματος πολιτικής εξουσίας.
Το ζητούμενο είναι, αν αυτός ο ενισχυμένος εξουσιαστικός ρόλος του «φιλοκυβερνητικού τύπου» και η συνακόλουθη αυ
τονόμησή του απέναντι στην κεντρική πο
λιτική εξουσία, μπορεί να θεωρηθεί ως μο
νοδιάστατη και μακροπρόθεσμα δεδομέ
νη τάση στο πολιτικό σύστημα, λαμβανομένου υπόψη και του ύφους αυτού (όπως
και όλου) του Τύπου. Η σχετική φιλοκυβερνητική στροφή του μη δεξιού Τύπου
τις τελευταίες ημέρες, μπορεί να δείχνει,
ότι τα περιθώρια της εξουσίας στη σχέση
της προς τον Τύπο «της» δεν εξαντλήθη
καν (πράγμα που σημαίνει ότι δεν εξαν
τλήθηκαν και τα δικά της περιθώρια εν γένει), αλλά απέχει πολύ από την’ απόλυτη
ταύτιση αυτού του Τύπου με τα θέσφατα
των τυπικών ή άτυπων κύκλων του κυβερνώντος κόμματος.
Αντίθετα, αν ληφθεί υπόψη η αντιπολί
τευση όλων αυτών των εβδομάδων που α
σκήθηκε από τα «συμπολιτευόμενα» συγ
κροτήματα, υπάρχει μια ανοιχτή δυναμι
κή, εξαρτώμενη σημαντικά από τα περιθώ
ρια νέων θεσμίσεων που διαθέτει (ή όχι)
το κυβερνών κόμμα.

Η α λήθεια
για τα οικονομικά του ελληνικού Τύπ ου
του Ν.Ι. Κυριαζίδη
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Τραγικά προβληματικές εμφανίζονται από πρώτη όψη και στενή
οικονομική σκοπιό, οι ελληνικές εφημερίδες.
Όπως δείχνει ο «ισολογισμός των ισολογισμών» τους για το
1985 που σήμερα δημοσιεύουμε, σχεδόν όλες παρουσιάζουν φο
βερές ζημίες και έχουν τρικούβερτα χρέη.
Όμως οι αριθμοί αυτοί μας λένε μόνο τη μισή αλήθεια και επι
τρέπουν να δούμε απλώς την κορυφή του παγόβουνου που προε
ξέχει μέσα από το σκοτάδι της μαύρης θάλασσας των οικονομι
κών του Τύπου.
Μια σωστότερη μελέτη δείχνει ότι οι ζημίες δεν είναι τόσο με
γάλες όσο εμφανίζονται, κι ακόμη ότι οι ιδιοκτήτες των εφημερί
δων έχουν στα χέρια τους μία τεράστια περιουσία, εάν συνυπολο
γίσουμε την υπεραξία των γηπέδων και εγκαταστάσεών τους και
προπαντός την ανυπολόγιστη αξία του «αέρα» των τίτλων των εν
τύπων τους.
Όλα αυτά, βέβαια, δε σημαίνουν ότι οι περισσότερες εφημερί
δες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δε χάνουν σήμερα χρήματα και μά
λιστα χρήματα πολλά. Κι ότι αν ήσαν επιχειρήσεις, που θα στηρί
ζονταν μόνο στις αρχές της οικονομικής απόδωσης είτε θα είχαν
κλείσει είτε θα είχαν μπει στις προβληματικές.
Αλλά οι επιχειρήσεις του Τύπου δεν είναι όπως όλες οι άλλες.
Ό χι γιατί «ο Τύπος δεν είναι εμπόρευμα», όπως ισχυρίζονται με
ρικοί. Αλλά γιατί ο Τύπος σαν εμπόρευμα έχει τις δικές του ιδιο
μορφίες και τα δικά του ειδικό χαρακτηριστικό.
Εδώ θα πρέπει να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση: Τα οικονομι
κά αποτελέσματα των εφημερίδων δεν ήσαν πάντα τόσο αρνητι
κά όσο σήμερα. Πολλές χρονιές έχουν βγάλει χρήματα με τη σέ
σουλα. Π.χ. ο σήμερα χειμαζόμενος Δημοσιογραφικός Οργανι
σμός Λαμπράκη κατόρθωσε στα τελευταία είκοσι χρόνια, που υ
πάρχουν στοιχεία, πέρα από τα κέρδη που εισπρόξανε κάποτε οι
ιδιοκτήτες του, να συγκεντρώσει και κάπου οκτακόσια εκατομμύ
ρια δρχ. σε ίδια κεφάλαια.
Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο κύριό μας θέμα: Πέρα από τα στε
νά οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του Τύπου, υπάρ
χουν πολλά άλλα έμμεσα έσοδα που μπορεί να έχει ένας ιδιοκτή
της εφημερίδας. Και μάλιστα έσοδα πολύ μεγάλα που μπορούν
να υπερκαλύψουν πολλές φορές τις ζημίες τους και πολλές φο
ρές πάνε κατ’ ευθείαν στην τσέπη του και όχι στο ταμείο της επι
χείρησης, χωρίς η Εφορία να μπορεί ποτέ να τα πιάσει.
Όπως όλοι ξέρουμε, μια ευνοϊκή δημοσιογραφική παρουσίαση
κάποιας επιχείρησης από τις στήλες ενός εντύπου μπορεί κάλλιστα να πληρωθεί εκατομμύρια.
Η εξυπηρέτηση της εξουσίας ακόμη και από αντιπολιτευόμε
νες εφημερίδες επίσης μπορεί να αποδειχθεί οικονομικά εξαιρε
τικά αποδοτική.
Και γιά να μη μιλάμε εντελώς αφηρημένα: Ένας από τους ση
μερινούς ιδιοκτήτες που ήταν άνθρωπος της χούντας και γι’ αυτό
είχε μπει στο μαύρο πίνακα των τραπεζών, από τη στιγμή που άρ
χισε να βγάζει εφημερίδα απόκτησε πάλι «νομιμότητα» και παίρ
νει γιγαντιαία δάνεια για τις εξωεφημεριδιακές επιχειρήσεις του.
Τον δέχονται υπουργοί της «αλλαγής» με όλες τις οφειλόμενες
τιμές ενώ παλιότερα του φέρονταν σαν να ήταν λεπρός.
Τεράστια ποσά μπορούν και έχουν κερδίσει ιδιοκτήτες για τις

εξωεφημεριδιακές επιχειρήσεις τους με ευνοϊκούς συμβιβα
σμούς για την καταβολή δαρμών κατά την εισαγωγή εμπορευμά
των τους ή με χαριστικές πράξεις για την πληρωμή χρεών τους
προς το ΙΚΑ κ.ο.κ. Κι ακόμα μεγαλύτερα κέρδη έχουν εξασφαλί
σει με την ανάθεση σε επιχειρήσεις τους ενός μεγάλου δημόσιου
έργου ή μιας μεγάλης κρατικής παραγγελίας.
Γενικά τα οικονομικά προβλήματα των εφημερίδων αντιμετωπί
ζονται συνήθως με «πολλή κατανόηση» από το κράτος, όπως π.χ.
φαίνεται από την περίπτωση των δανείων της «Αυριανής» και της
«Καρμποτεχνικής» των Κουρήδων που παρουσιάζω αναλυτικότε
ρα παρακάτω.
Το κακό, όμως, είναι ότι η έλλειψη κερδών από τις ίδιες της επι
χειρήσεις Τύπου, τις κάνει πολύ ευάλωτες στις πιέσεις κάθε εί
δους και προπαντός στους εκβιασμούς της εξουσίας —όποια κι
αν είναι αυτή. Τελευταία κρατικός λειτουργός συμβούλεψε ιδιο
κτήτη προβληματικής αντιπολιτευόμενης εφημερίδας: «Και βέ
βαια δεν πρέπει να φϋγεται από τον πολιτικό χώρο της ΝΔ στον
οποίο ανήκετε. Και βέβαια πρέπει να χτυπάτε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά
κοιτάξτε να χτυπάτε με κάθε ευκαιρία και το Μητσοτάκη».
Σε μερικές περιπτώσεις, η κακή οικονομική κατάσταση μιας ε
φημερίδας δεν οφείλεται μόνο σε αντικειμενικά αίτια, αλλά και
στην κακή οικονομική διαχείρισή της. Έχουμε μια σειρά εφημερί
δες με πολύ καλές κυκλοφορίες αλλά με μηδαμινά κέρδη ή και τε
ράστιες ζημίες. Π.χ. ο Οργανισμός Λαμπράκη, χάρη στους οικο
νομικούς συμβούλους του, διάλυσε τα παλιά του τυπογραφεία
χωρίς να τα αντικαταστήσει και σήμερα πληρώνει τα μαλλιά της
κεφαλής του για να τυπώνεται στο «Ριζοσπάστη».
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα κακοδιοίκησης στις επιχειρή
σεις του Τύπου —ιδιαίτερα στις παλιότερες που δεν έχουν εκ
συγχρονιστεί και έχουν συσσωρεύσει μεγάλα οικονομικά βάρη.
Θα πρέπει, πάντως να τονίσουμε ότι δεν είναι πάντα ανθόσπαρ
τος ο δρόμος των ιδιοκτητών των εφημερίδων.
Ασκούν ένα επάγγελμα με αναλογικά το μεγαλύτερο ποσοστό
βίαιων θανάτων. Δύο από τη μικρή αυτή ομάδα ανθρώπων έχουν
δολοφονηθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις και μερικοί άλλοι έ
χουν δεχθεί σοβαρές απειλές για τη ζωή τους.
Άλλοι είδαν να διαλύεται ή να καταρέει η αυτοκρατορία τους.
Και άλλοι που προσπάθησαν να μπουν σ’ αυτήν την αποκλειστική
ομάδα, έχασαν ολόκληρη την περιουσία τους και μπήκαν φυλακή
όπως ο περιβόητος Α. Πόπωτας που θέλησε να γίνει ο «εκδότης
του ΠΑΣΟΚ» με χαριστικά δάνεια 250 εκατ. δρχ. από την Εμπορι
κή Τράπεζα και μια κομπίνα υπεξαίρεσης 57 εκατ. δρχ. από την Ε
θνική Τράπεζα.
Κι όμως υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που είναι διατεθημένοι να
παίξουν τις περιουσίες τους για να μπουν στον κόσμο των εκδο
τών των εφημερίδων. Ίσως γιατί πέρα από τα θετικά ή αρνητικά
οικονομικά αποτελέσματα και τα τεράστια έμμεσα κέρδη που
μπορούν να έχουν, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που ασκούν
μία ακατανίκητη έλξη.
Τύπος σημαίνει δύναμη, σημαίνει εξουσία, σημαίνει να βρίσκε
σαι πάντα στην κορυφή —ενώ οι καημένες οι κυβερνήσεις έρχον
ται και παρέρχονται.
Όλοι οι εκδότες μπορούν να μιλήσουν ή να βρεθούν πλάι
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Ονομα

Κυκλοφορία

ΑΚΡΟ Π Ο ΛΙΣ
Εκδόσεις Ακρόπολις Α Ε

34.300

ΑΠΟ ΓΕΥΜ ΑΤΙΝΗ
1. Εκδόσεις Απογευματινή Α Ε
2. Εκδόσεις Εταιρεία Αθηνά Α Ε

Απογευμ. 117.500
Απογ. Κυρ. 85.100

ΒΡΑΔΥΝΗ
1. Εκδοτική Δημοσιογραφική ΑΕ
2. Ναυτεμπορική Π. Αθανασιάδη Α Ε
3. Γραφικαί Τέχναι Α/φοι Αθανασιάδη Α Ε
4. Εκδοτική Τυπογραφική Α Ε

Βραδυνή 73.300

Ζημία(-) Συσσω ρευμένες
ζημίες
ή κέρδη(+ )

Έθνος 202.900
Έθν. Κυρ. 156.500
Εικόνες 77.900

ΕΛ ΕΥΘ ΕΡ Ο ΤΥΠ ΙΑ
1. Χ .Κ. Τερζόπουλος ΑΕ
2. Φωτοεκδοτική ΑΕ

ΕΛ ΕΥΘ ΕΡ Η ΩΡΑ
Ελληνική Τυπογραφεία ΑΕ

Μ ΕΣΗΜ ΒΡΙΝΗ
Γενική Εκδοτ. Ελλάδος Μεσημβρινή Α Ε
ΤΑ ΝΕΑ · ΤΟ ΒΗΜΑ
Δημοσιογρ. Οργανισμός Λαμπράκη Α Ε

ΡΙΖΟ ΣΠ ΑΣΤΗΣ
Τυποεκδοτική Α .Ε.
Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑ · Θ ΕΣΣΑΛ Ο Ν ΙΚΗ
Ι.Κ. Βελλίδης Δημοσιογραφικός
Οργανισμός Β. Ελλάδος ΑΕ
ΕΛ Λ Η Ν ΙΚΟ Σ ΒΟ ΡΡΑΣ
Π.Ξ. Λεβαντής Εκδοτ. Επιχειρήσεις ΑΕ
Γενικό Σύνολο
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Ελ. Τύπος 79.600

Υποχρεώσεις

Από Τράπεζες

Παγια

564,9

134,0

590,0

222,4

20,4

+ 7,8
+ 15,3

49,5

14,0
194,7

484,6
117,9

316,0
104,6

212,2
188,9

+ 23,1

49,5

208,7

602,5

420,6

401,1

—56,4
+ 35,1
+ 6,9
+ 7,7

' —
—
—

47,4
60,00
32,6
28,5

172,6
91,0
53,6
5,6

89,0
26,3
27,9
—

11,9
77,5
32,9
22,3

168,5

322,8

143,2

144,6

211,1
139,4

939,9
305,8

—
—

179,2
411,3

350,5

1.245,7

+ 101,3
+ 16,9

—
—

+ 118,2
Ε Λ Ε Υ Θ ΕΡ Ο Σ ΤΥΠ Ο Σ
1. Ελεύθ ερ ο ς Τύπος Α Ε
2. Ίδρυμα Τύπου ΑΕ

Ιδια κεφαλαία

—166,4

- 6 ,7
ΕΘΝΟΣ
1. Εκδόσεις Έ θ ν ο ς Α Ε
2. Πήγασος Εκτυπωτική Εκδοτική Α Ε

]
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590,5

—74,8
—26,8

193,2
199,3

220,0
197,0

261,1
586,9

0,7
150,8

95,6
726,3

- 1 0 1 ,6

392,5

417,0

848,0

151,5

821,9

—115,2
—66,3

780,4
134,5

380,0
225,0

848,3
402,2

405,5
—

288,9
485,7

— 181,5

914,9

605,0

1.250,5

405,5

774,6

— 15,5

45,8

18,0

70,9

2,5

31,3

— 169,6

499,2

475,2

403,6

196,6

68,4

—263,1

855,6

827,2

1,415,0

377,3

274,0

Ριζοσπ. 59.500

+ 12,1

131,3

1.163,1

779,1

422,9

1.512,9

-

—34,5

155,1

185,7

443,3

-

130,6

-

—43,4

104,7

63,8

117,4

29,1

53,6

—828,9

3.713,5

4.616,7

8.088,8

2.371,6

4.823,3

Ελευθερ. 106.800
Κυρ. Ελευθ. 97.900

Ελεύθ. Ώρα 2.987
Ελ. Ώρα Κ. 5.100

Μεσημ. 42.100
Τα Νέα 134.800
Κυρ. Νέα 89.00
Το Βήμα 27.600
Ταχυδρ. 96.000

,

στους ιθύνοντες, σχεδόν κάθε στιγμή. Ποιος άλλος Έλληνας πο
λίτης το μπορεί;

Ο ισολογισμός των ισολογισμώ ν
Ο «ισολογισμός των ισολογισμών» των ελληνικών εφημερίδων
για το 1985, που δημοσιεύουμε σε έναν πίνακα σήμερα παρουσιά
ζει μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
Τη χρονιά αυτή, κυκλοφορούσαν 18 πανελλήνιες εφημερίδες.
Από αυτές, οι 14 γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσμα
τα με ισολογισμούς που δημοσίευσαν. Οι υπόλοιπες τέσσερις δε
δημοσίευσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα νόμιμα, γιατί εί
ναι προσωπικές εταιρείες.
Οι 15 έβγαιναν στην Αθήνα και οι τρεις στη Θεσσαλονίκη. Φέ
τος εκδόθηκαν άλλες δύο εφημερίδες («Πρώτη», «Δημοκρατικός
Λόγος») και στο μεταξύ έκλεισαν άλλες δύο («Το Βήμα», «Ελληνι
κός Βορράς»),
Η οικονομική δραστηριότητα των 14 εφημερίδων με ισολογι
σμούς, όπως φαίνεται από τον πίνακα του «ισολογισμού των ισο
λογισμών», καλύπτεται από 12 οικονομικές ενότητες.
Σύμφωνα λοιπόν με τον «ισολογισμό των ισολογισμών», οι 14 ε
φημερίδες και τα άμεσα εξαρτήματά τους (εταιρίες εκτυπωτικές,
τυπογραφικές, κτλ..), είχαν το 1985:
Ζημίες 828,9 εκ. δρχ., συσσωρευμένες ζημίες 3.713,5 εκ. δρχ. ί
δια κεφάλαια 4.616,7 εκ. δρχ., υποχρεώσεις 8.088,8 εκ. δρχ. από
τις οποίες 2.371,6 εκ. δρχ. σε τράπεζες, πάγια κεφάλαια 4.823,3
εκ. δρχ. και γενικό σύνολο ενεργητικού 12.705,5 εκ. δρχ.
Οι 11 αθηναϊκές εφημερίδες με ισολογισμό είχαν συνολική
κυκλοφορία 881.400 φύλλα.
Δηλαδή οι ελληνικές εφημερίδες εμφανίζονται καθαρά παθητι
κές σε αντίθεση π.χ. με τις εφημερίδες της Αγγλίας ή των άλλων
χωρών όπου έχουν γίνει, και με την εισαγωγή της νέας τεχνολο
γίας, πολύ αποδοτικές οικονομικά επιχειρήσεις.
Θα καταλάβουμε όμως, πολύ καλύτερα αυτούς τους αριθμούς
αν προσπαθήσουμε να τους αναλύσουμε.
1-Ζημίες: Μόνο τρεις εφημερίδες εμφανίζουν το ’85 κέρδη («Έ
θνος», «Απογευματινή» και «Ριζοσπάστης») συνολικού ύψους
153,4 εκ. δρχ. Οι άλλες 11 εμφανίζουν ζημία 982,3 εκ. δρχ. και μά
λιστα η πραγματική τους ζημία είναι 1.254,1 εκ. δρχ. γιατί «Τα
Νέα» και ο «Ελεύθερος Τύπος» μειώνουν την πραγματική ζημιά
τους πληρώνοντας με ίδια κεφάλαια (κέρδη από πώληση οικοπέ
δων, εκδόσεις μετοχών υπέρ το άρτιον κτλ.) ζημίες ύψους 271,8
εκ. δρχ.
Αλλά ο αριθμός αυτός (1.254,1 εκ. δρχ.) έχει ένα ουσιαστικό
στοιχείο πλασματικότητας, όσον αφορά τους ιδιοκτήτες. Οι
πραγματικές ζημιές τους είναι αρκετά μικρότερες αν υπολογί
σουμε ότι:
α) Το 4% του αφορολόγητου που έχουν για τις ακαθάριστες ει
σπράξεις τους από πωλήσεις εφημερίδων και διαφημίσεις πρέπει
να φτάνει περίπου τα 600-620 εκ. δρχ. Το τεράστιο αυτό ποσό
γράφεται νόμιμα στις δαπάνες τους.
Βέβαια δεν το κρατούν όλο οι ίδιοι και ένα σημαντικό ποσοστό
του πραγματικά πάει σε «άδηλες δαπάνες». Πάντως πρέπει να
τους μένει ένα σημαντικότατο τμήμα.
β) Πολλοί, αν όχι όλοι οι ιδιοκτήτες, εισπράττουν μισθό και κα
λύπτουν ένα μέρος από τις ιδιωτικές τους δαπάνες (αυτοκίνητα,
ταξίδια, κτλ.) με χρήματα των εταιριών.
Όλα αυτά, βέβαια, θα μπορούσαν να κατεβάσουν τη ζημία ση
μαντικότατα. Αλλά, παρόλα αυτά οι εφημερίδες πέρσι (αν και η
τιμή τους ανέβηκε στη μέση του χρόνου από 30 σε 40 δρχ.) απο
δείχτηκαν αυτές καθ’ εαυτές ζημιογόνες επιχειρήσεις.
2- Συσσωρευμένες ζημίες: Μόνο δύο εφημερίδες («Έθνος» και
«Βραδυνή») δεν εμφανίζονται να έχουν συσσωρευμένες ζημίες.

Οι άλλες 12 φτάνουν να έχουν ένα σύνολο ζημιών 3.713,5 εκ δρχ.
που πραγματικά φτάνει τα 4.187,2 εκ. δρχ. αν υπολογίσουμε τα ί
δια κεφάλαια με τα οποία έχουν καλύψει μέρος των ζημιών τους
το Συγκρότημα Λαμπράκη και ο «Ελεύθερος Τύπος».
Και εδω ισχύει ότι ένα μέρος της συνολικής ζημίας είναι πλα
σματικό για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε στο θέμα για τις
7ηυίες του ’85.
Πάντως, όχι μόνο το ’85, αλλά τώρα κι αρκετά χρόνια οι εφημε
ρίδες δεν είναι οικονομικά αποδοτικές επιχειρήσεις.
3- Ίδια κεφάλαια: Το μετοχικό κεφάλαιο και τα άλλα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει οι εφημερίδες και οι άμεσα εξαρτώμενες από αυτές επιχειρήσεις, φτάνουν τα 4.616,7 εκ. δρχ. δηλαδή
καλύπτουν το 36% του συνόλου των κεφαλαίων (ίδια και υποχρε
ώσεις —12.705,5 εκ. δρχ.) που απασχολούν οι επιχειρήσεις του
καθημερινού Τύπου. Η αναλογία αυτή είναι καλή.
4- Υποχρεώσεις και δάνεια από τράπεζες: Έχουν συνολικό ύ
ψος 8.088,8 εκ. δρχ. από τις οποίες τα 2.371,6 εκ. δρχ. εμφανίζον
ται ως δάνεια από τράπεζες —ποσοστό μόλις 18,7% από το σύνο
λο των κεφαλαίων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Ίσως τα
χρέη προς τις τράπεζες να είναι μεγαλύτερα και να μην εμφανί
ζονται όλα στους ισολογισμούς. Πάντως γεγονός είναι ότι όλες
οι εφημερίδες ξεπληρώνουν τώρα τα παλιά τους χρέη. Άγνωστο
τι κάνουν με τα δάνεια που πήραν επί «Αλλαγής».
5- Πάγια: Οι 14 εφημερίδες που υπήρχαν το ’85 είχαν συνολικά
πάγια στοιχεία (γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, κτλ.) 4.823,3 εκ. δρχ.
Εδώ όμως χωρούν πολλές παρατηρήσεις:
α) Δεν συνυπολογίζεται βέβαια ο «αέρας» των τίτλων των εφη
μερίδων που είναι τεράστιος. Π.χ. ο Ααμπράκης ζητούσε για την
υπερχρεωμένη επιχείρησή του όταν διαπραγματευόταν να την
πουλήση, κάπου 7 εκ. δολάρια καθαρά, δηλαδή σχεδόν ένα δις
δρχ. Και όπως λέγαν τότε οι υποψήφιοι αγοραστές, το ποσό αυτό
θα δινόταν ουσιαστικά, μόνο για την αγορά των τίτλων των εφη
μερίδων και περιοδικών του Συγκροτήματος,
β) Οι αποσβέσεις εμφανίζουν πολλά πράγματα να έχουν πολύ
μικρότερη αξία από εκείνη που πραγματικά έχουν, μετά μάλιστα,
τον καλπάζοντα πληθωρισμό των τελευταίων ετών,
γ) Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει αναπροσαρμοστεί η αξία των
γηπέδων των επιχειρήσεων που είναι σήμερα πάρα πολύ μεγάλη.
Βέβαια πολλές φορές εμφανίζονται στα πάγια και διάφορα όχι
πολύ σημαντικά στοιχεία. Αλλά το γενικό συμπέρασμα που μπο
ρούμε να βγάλουμε είναι ότι:
Οι εφημερίδες ακόμα και όταν κινδυνεύουν να κλείσουν, δια■ θέτουν πάρα πολύ μεγάλα περιουσιακά στοιχεία στα χέρια
τους. Ας είναι και μόνο ο τίτλος τους.
Η οικονομική θέση κάθε εφ η μ ερ ίδ α ς χωριστά
Αναλυτικότερα οι ισολογισμοί κάθε φημερίδας μας δίνουν τα
ακόλουθα στοιχεία για τη θέση τους το 1985:
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: Κυκλοφορία 34.300 φύλλα από 45.200 το ’84 (Αθή
να 17.800, επαρχία 16.500). Ιδιοκτησία «Εκδόσεις Ακρόπολις ΑΕ»
που ανήκει τώρα στην οικογένεια Αν.αστασόπουλου —ιδιοκτήτες
χαλυβουργείων και άλλων επιχειρήσεων.
Ζημιά 166,4 εκ. δρχ. έναντι 90,3 εκ. δρχ. το 1984. Σύνολο ζημιών
564,9 εκ. δρχ. Ίδια κεφάλαια 134 εκ. >ρχ. με αύξηση του μετοχι
κού κεφαλαίου κατά 121 εκ. δρχ. Ά γ -ωστο ποιος έβαλε τα χρήμα
τα αυτά. Υποχρεώσεις 590 εκ. δρχ από τις οποίες 222,4 εκ. δρχ.
σε Τράπεζες (το ’84 ήσαν 159 εκ. ρχ.).
Σύμφωνα με τους ισολογισμού^ του έχει δημοσιεύσει η εφημε
ρίδα, στην οικογένεια Αναστασόι ;υλου ανήκουν η «Μεταλλουρ
γική Αθηνών ΑΕ» με σύνολο ζημιών 78,9 εκ. δρχ. και η «Μεταλ
λουργική Χάλυψ Α.Β. και Ν.Ε.» με σύνολο ζημιών 1.415,2 εκ. δρχ.
Και για τις δύο εταιρείες οι ορκωτοί λογιστές κάνουν δεκάδες πα
ρατηρήσεις που θέτουν μεγάλα ερωτηματικά για την όλη θέση
τους.
Χοντρικά, εμφανίζονται να έχουν ίδια κεφάλαια κάπου 10,5 δις
δρχ. και υποχρεώσεις 26,5 δις δρχ. Σε σχέση με το 1984 μοιάζει
να έχουν πάρει τουλάχιστον ενάμιση δις νέα δάνεια από Τράπε
ζες.
Η εφημερίδα σαν επιχείρηση είναι σ
οα οικονομικά προβλη
ματική και επιζεί χάρη σε χρηματοδοτώ
από την οικογένεια Αναστασόπουλου ή από άλλους.
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Τώρα τελευταία έκοψε και τον τελευταίο της δεσμό με το συγ
κρότημα Μπότση στο οποίο κάποτε ανήκε και μεταφέρθηκε σε
νέα γραφεία στη λεωφόρο Αμαλίας.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Κυκλοφορία 117,500 φύλλα από 12Θ.300 το
’84 (Αθήνα 68,400, επαρχία 49.100). Ιδιοκτησία του «Ιδρύματος
Μπότση» και των κληρονόμων των δύο Μπότσηδων που την ίδρυ
σαν. Εκδίδει και την «Απογευματινή της Κυριακής» με κυκλοφο
ρία 85.100 φύλλα, (42,200 Αθήνα, 42.900 επαρχία). Παρόλη τη με
γάλη κυκλοφορία της (τέταρτη σε πανελλήνια κατάταξη) τα κέρ
δη της εμφανίζονται πολύ ισχνά —μόλις 7,8 εκ. δρχ. («Εκδόσεις
Απογευματινή ΑΕ»).
Στο ίδιο συγκρότημα ανήκει και η «Εκδοτική Εταιρεία Αθηνά
ΑΕ» που στο ενεργητικό της περιλαμβάνει το γνωστό κτίριο της
οδού Φειδίου όπου είναι τώρα εγκατεστημένη η εφημερίδα και το
τυπογραφείο του Αλίμου. Η δεύτερη αυτή εταιρία εμφανίζει κέρ
δη όλο ■όλο, 15,3 εκ. δρχ. έναντι ζημιάς 14,2 εκ. δρχ, το ’84. Έχει
συσσωρευμένες ζημιές 49,5 εκ. δρχ.
Έτσι, το συγκρότημα εμφανίζει συνολικά κέρδη 23,1 εκ. δρχ,
για το ’85.
Οι δύο εταιρίες έχουν ίδια κεφάλαια, 208,7 εκ. δρχ. και υποχρε
ώσεις 602,5 εκ. δρχ. από τις οποίες οι 420,6 εκ. δρχ. είναι χρέη
προς Τράπεζες.
Πάντως έχουν πολύ σημαντικά πάγια στοιχεία (γήπεδα, ακίνη
τα μηχανήματα κτλ.) συνολικής λογιστικής αξίας 401,1 εκ. δρχ.
Μένει βέβαια αναπάντητο το ερώτημα, πως είναι δυνατό μία εφη
μερίδα με τόσο σημαντική κυκλοφορία, διαφημίσεις και μικρές
αγγελίες, να εμφανίζει τόσο μικρά κέρδη και να εξαρτιέται τόσο
πολύ από τα τραπεζικά δάνεια.
Δε θα πρέπει εδώ να ξεχνάμε ότι το κράτος ασκεί σοβαρότατη
επιρροή στην επιχείρηση εφόσον το 50% ενήκει στο «Ίδρυμα
Μπότση» και όλα τα ιδρύματα βρίσκονται κάτω από τον άμεσο έ
λεγχο του υπουργείου Οικονομικών. Το υπόλοιπο 50% ανήκει
στους κληρονόμους Μπότση.
ΒΡΑΔΥΝΗ: Κυκλοφορία 73.300 φύλλ'Η από 76.000 το ’84 (Αθήνα
35.500, επαρχία 37.800). Ιδιοκτησία των κληρονόμων του Τζώρτζη
Αθανασιάδη. Εκδίδει και τη «Βράδυνή της Κυριακής» με κυκλοφο
ρία 57.300 φύλλα (Αθήνα 22.900, επαρχία 34.300).
Το συγκρότημα «Αθανασιάδη» εμφανίζεται με τέσσερις εται
ρείες:
• Την «Εκδοτική Δημοσιογραφική ΑΕ» που βγάζει τη
«Βραδυνή». Πέρσι είχε, για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρό
νια, ζημία 56,4 εκ. δρχ.
• Τη «Ναυτεμπορική Π. Αθανασιάδης και lia ΑΕ» που βγάζει τη
«Ναυτεμπορική» που τα κέρδη της ήταν 35,1 εκ. δρχ.
• «Γραφικαί Τέχναι - Αφοί Αθανασιάδη ΑΕ» που κάνει εκτυπωτικές δουλιές που επίσης είχε κέρδη 6,9 εκ. δρχ.
• Και την «Εκδοτική Τυπογραφική ΑΕ» με κέρδη 7,7 εκ. δρχ.
Έτσι το σύνολο των τεσσάρων εταιριών εμφανίζεται με ζημίες
μόλις 6,7 εκ. δρχ.
Χαρακτηριστικό και των τεσσάρων εταιρειών, το μικρό ύψος
των ιδίων κεφαλαίων (σύνολο και οι τέσσερις 168,5 εκ. δρχ.) αλλά
και των υποχρεώσεων (322,8 εκ. δρχ.) από τις οποίες μόνο 142,2
εκ. δρχ. προς Τράπεζες.
Αλλο επίσης χαρακτηριστικό: Τα πάγια κεφάλαια έχουν πολύ
χαμηλό ύψος 144,6 εκ. δρχ. και τα περισσότερα μηχανήματα έ
χουν αποσβεστεί.

ΘΝΟ^.: Η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία ελληνική εφημερίδα.
Πανελλήνια 202.900 φύλλα από 201.800 το ’84 (Αθήνα 104.700, ε
παρχία 98.200). Ιδιοκτησία του επιχειρηματία Γεωργίου Μπόμποα. να πολύ μικρό ποσοστό έχει μείνει στα χέρια των αρχικών ι
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διοκτητών του τίτλου «Έθνος». Εκδίδει επίσης το «Έθνος της Κυ
ριακής» με κυκλοφορία 156.500 φύλλα (Αθήνα 69.700, επαρχία
86.800) και το περιοδικό «Εικόνες» με κυκλοφορία 77.900 φύλλα
(Αθήνα 43.300, επαρχία 34.600).
Το συγκρότημα εμφανίζει τη δραστηριότητά του με τρεις ισο
λογισμούς, όπως ανέφεραν παλιότερες εκθέσεις:
• Την «Εκδόσεις " Έθνος" Νικολόπουλος ■ Κυριαζής και lia
ΑΕ», που εκδίδει τα έντυπα που αναφέραμε και εμφανίζει κέρδη
101,3 εκ, δρχ. δηλαδή σχεδόν του ίδιου ύψους όπως και το 1984.
Ίδια κεφάλαια έχει 211,1 εκ. δρχ, και υποχρεώσεις 939,9 εκ. δρχ.
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 432,4 εκ. δρχ. αλ
λά και πάλι ο ισολογισμός της δεν την εμφανίζει να έχει πάρει κα
νένα δάνειο από Τράπεζες.
• Την «Πήγασος Εκτυπωτική και Εκδοτική ΑΕ» που τυπώνει τα
έντυπα του συγκροτήματος. Έχει Ιδια κεφάλαια 139,4 εκ, δρχ. και
υποχρεώσεις 305,8 εκ. δρχ, από τις οποίες —άγνωστο αν είναι α
πό Τράπεζες— χρηματοδοτήσεις 95,3 εκ. δρχ. Έκανε το ’85 νέες
εγκαταστάσεις και τα πάγιά της κεφάλαια ανέβηκαν από 286,1 εκ.
δρχ. σε 411,3 εκ. δρχ.
Τα κέρδη της όμως φέτος έπεσαν πολύ —μόλις 16,9 δρχ. έναν
τι 41,7 εκ. δρχ, το ’84.
• Τη «ΦΙΑΙΠ Εκδόσεις ΕΠΕ» που έχει αναλάβει τη στοιχειοθεσία
των εντύπων του συγκροτήματος και της οποίας όμως δεν βρήκα
τον ισολογισμό. Το ’84 είχε καθαρά κέρδη 13,8 εκ. δρχ.
Είναι φανερό, ότι εδώ έχουμε γενικά μία πολύ υγιή οικονομικά
επιχείρηση με μεγάλα πάγια στοιχεία (590,5 εκ. δρχ. που όμως τα
συνολικά της κέρδη 118,2 εκ. δρχ.) όχι μόνο δεν αυξήθηκαν το ’85
σε σχέση με το ’84 αλλά αντίθετα μειώθηκαν. Ίσως μάλιστα φέ
τος λόγω της συρρίκνωσης των κυκλοφοριών των τριών εντύπων
του συγκροτήματος, τα κέρδη του να είναι ακόμη χαμηλότερα.
Άγνωστο τι θα γίνει αν τα ταμεία των τυπογράφων κατορθώ
σουν τελικά να εισπράξουν τα 500 εκ. δρχ. που διεκδικούν από
την επιχείρηση αυτή.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Κυκλοφορία 79.600 φύλλα από 49.500 το
’84. (Αθήνα 35.700, επαρχία 43.900). Ιδιοκτησία του ζεύγους των ε
πιχειρηματιών Αγλαΐας και Άρη Βουδούρη. Ο δεύτερος ουσιαστι
κά διευθύνει και την εφημερίδα με τον τίτλο του Εκδότη και του
Γενικού Διευθυντή.
Η εφημερίδα έχει περάσει παλιότερα μεγάλες κρίσεις με απο
τέλεσμα να έχει συσσωρεύσει ζημίες —μαζί με τις ζημίες της α
ποτυχημένης έκδοσης της «Εγνατίας» στη Θεσσαλονίκη— της
τάξης των εφτακοσίων εκ. δρχ. Μέρος αυτού του ποσού (303,7 εκ.
δρχ.) έχει καλυφθεί με χρήματα των μετόχων έτσι ώστε η συνολι
κή ζημία να εμφανίζεται μόνο 392,5 εκ. δρχ.
Πάντως η θέση της κυκλοφοριακά και οικονομικά μοιάζει να έ
χει βελτιωθεί αποφασιστικά.
Η κίνηση της εφημερίδας διαγράφεται μέσα από τους δύο ισο
λογισμούς που δημοσιεύει:
• Την «Ελεύθερος Τύπος AΕ» που εκδίδει την ομώνυμη εφημερί
δα και που κατέβασε τις ζημιές της από 328,4 εκ. δρχ. το ’84 σε
74,8 εκ. δρχ. το ’85.
Τα ίδια κεφάλαια αυτής της εταιρίας είναι 220 εκ. δρχ. με ουσια
στικά μηδενικές οφειλές προς τις τράπεζες (679.970 δρχ.)
• Το « Ίδρυμα Τύπου ΑΕ» που τυπώνει τον «Ελεύθερο Τύπο» και
που επίσης εμφανίζει μια μείωση των ζημιών του από 45,4 εκ.
δρχ. σε 26,8 εκ. δρχ. το ’85. Οι συνολικές ζημίες της εταιρείας εμ
φανίζονται να είναι 199,3 εκ. δρχ.
Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας είναι 197 εκ. δρχ. και οι υποχρεώ
σεις της 586,9 εκ. δρχ. από τις οποίες 150,8 εκ. δρχ. προς Τράπε
ζες.
Τα πάγιά της κεφάλαια με την πρόθεση της συναλλαγματικής
διαφοράς των δανείων για την αγορά των μηχανημάτων φτάνουν
το τεράστιο ποσό των 726,3 εκ. δρχ. μετά από αποσβέσεις. Δηλα
δή εμφανίζονται να είναι πολύ μεγαλύτερα από της «Πήγασος»
του «Έθνους» ή της «Φωτοεκδοτικής» του Τεγόπουλου. Μόνο η
«Τυποεκδοτική» του «Ριζοσπάστη» έχει μεγαλύτερες σε αξία εγ
καταστάσεις.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Κυκλοφορία 106.800 φύλλα από 100.000 το
’84. (Αθήνα 54.700, επαρχία 52.100). Ιδιοκτηόία του Χ.Κ. Τεγόπουλου. Βγάζει επίσης την «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» με κυκλο
φορία 97..900 φύλλα (Αθήνα 44.100. επαρχία 53.800).
Παρά την πολύ καλή κυκλοφορία της, η εφημερίδα περνάει μία

ποσά για να εισπράξουν οι ίδιοι ή να διαθέσουν για λαδώματα 954
εκ. δρχ.
Στους ισολογισμούς αυτούς δεν εμφανίζονται τα κέρδη ή οι ζη
μιές από τα βαπόρια των Βαρδινογιάννηδων,
Τι άλλο να πει κανείς!
ΤΑ ΝΕΑ: Έχοντας από καιρό χάσει την πρώτη θέση, ήταν το ’85
η τρίτη σε κυκλοφορία ελληνική εφημερίδα, γιατί την πέρασε και
η «Αυριανή» εκτός από το «Έθνος». Πούλησε 134.800 φύλλα από
129.200 το ’84. (Αθήνα 90.900, επαρχία 43,900).
Ανήκει στο Συγκρότημα Λαμπράκη που πέρσι ακόμη έβγαζε:
«Το Βήμα» που έκλεισε με κυκλοφορία 27.600 φύλλα (Αθήνα
15.700, επαρχία 11.900) και απόμεινε μόνο το «Βήμα της Κυρια
κής», Πέρσι ακόμη κυκλοφορούσαν και τα «Νέα της Κυριακής»
που έκλεισαν φέτος με κυκλοφορία 89.000 φύλλα (Αθήνα 49.500,
επαρχία 39.500),
Ο «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ» επίσης εκδί
δει τρία περιοδικά: τον «Ταχυδρόμο» (96,000 φύλλα) που βρίσκε
ται σε πτώση, τον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» που ανεβαίνει και έ
χει μεγάλο κύρος, αλλά μικρή οικονομική επιφάνεια, και την «Αρ
χαιολογία».
Επίσης στον ισολογισμό του περιλαμβάνεται και μία τουριστι
κή επιχείρηση («Τράβελ Πλαν») που η θέση της μοιάζει να βελτιώ
θηκε, ενώ παλαιότερα είχε συνεχείς ζημίες.
Οι ζημίες του Συγκροτήματος ήταν πέρσι γιγάντιες: 433,1 εκ.
δρχ. Από αυτές κάλυψε κάπου 170 εκ. δρχ. από το κέρδος που εμ
φάνισε ότι είχε από την περίφημη πια πώληση για 930. εκ. δρχ. ε
νός ακινήτου του στη λεωφόρο Συγγρού, στην κρατική Αγροτική
Ασφαλιστική. Έτσι, οι ζημίες για το ’85 του συγκροτήματος εμφα
νίζονται να είναι μόνο 263,1 εκ. δρχ. Και οι συσσωρευμένες ζη
μίες 855,6 εκ. δρχ. ενώ πραγματικά είχαν φτάσει τα 1.025 εκ. δρχ.
Πάντως τα «Νέα» μόνα τους που ανακτήσαν τη δεύτερη θέση
στην κυκλοφορία, δεν πρέπει να έχουν ζημιά αλλά ούτε και τα
κέρδη που θα έπρεπε.
Η αξία των γηπέδων και των κτιριακών εγκαταστάσεων μετά
την πώληση της Συγγρού εμφανίζεται μειωμένη κατά 750 περί
που εκ. δρχ. και τα πάγια από «ενσώματες ακινητοποιήαεις» (γή
πεδα, κτίρια, μηχανήματα) μόλις 274 εκ. δρχ. από ένα δις και κάτι
που ήταν το ’84.
Από την άλλη όμως, μειώθηκαν οι οφειλές του «Δημοσιογραφι
κού Οργανισμού Λαμπράκη ΑΕ» προς τις τράπεζες κατά 262,3 εκ.
δρχ.
Γενικά ο ΔΟΛ, παρ’ όλη την εξαιρετικά ευμενή για αυτόν πώλη
ση εξακολουθεί να έχει υποχρεώσεις ύψους 1.415 εκ. δρχ. από
τις οποίες 337,3 εκ. δρχ. σε τράπεζες που έχουν γράψει στα γήπε
δα και στα κτίρια της εταιρίας «προσημειώσεις υποθηκών δρχ.
247.000.000 σε ασφάλεια χορηγηθέντων τραπεζικών δανείων»
—όπως σημειώνουν οι ορκωτοί λογιστές.
Ό πως είναι γνωστό η κρίση του ΔΟΛ στην αρχή του 1986 ήταν
τόσο μεγάλη, ώστε άρχισε να διαπραγματεύεται το ξεπούλημά
του. Τελικά η αγοραπωλησία δεν έγινε, αλλά η κρίση φαίνεται να
είναι πάντα μεγάλη μετά τις επανειλημμένες δημοσιογραφικές α
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ: Κυκλοφορία 42.100 από 29.600 το ’84. (Αθήνα ποτυχίες (μόνιμη πτώση των «Νέων» στη δεύτερη θέση, κλείσιμο
24.600, επαρχία 17.500). Ιδιοκτησία «Γενική Εκδοτική Ελλάδος καθημερινού «Βήματος» και «Νέων της Κυριακής», κάθετη πτώση
Μεσημβρινή ΑΕ» που όπως είναι γνωστό, ανήκει στην οικογένεια κυκλοφορίας του «Ταχυδρόμου»).
Παρ’ όλα τα τεράστια δάνεια που έχει πάρει δεν έχει κάνει κα
των μεγαλοεπιχειρηματιών Βαρδινογιάννη.
Μία εφημερίδα με μόνιμα και μεγάλα ελλείμματα που τα καλύ μία σοβαρή επένδυση σε τυπογραφικές εγκαταστάσεις.
πτει η οικογένεια Βαρδινογιάννη.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
Ζημία 169,6 εκ. δρχ.. Σύνολο ζημιών 499,2 εκ. δρχ. και υποχρεώ Κυκλοφορία 59.500 από 51.400 το ’84. (Αθήνα 29.700, επαρχία
σεις 403,6 εκ. δρχ. από τις οποίες 196,6 εκ. δρχ. τραπεζικά δάνεια. 29.800). Η μεγαλύτερη πρωινή εφημερίδα. Ως ιδιοκτήτης εμφανί
Τα πάγια κεφάλαιά της είναι ελάχιστα —μόλις 68 εκ. δρχ.
ζεται η «Τυποεκδοτική ΑΕ».
Βέβαια, πίσω από αυτή τη μικρή εφημερίδα βρίσκεται ο γιγανΟ ισολογισμός της εταιρίας που ως τώρα παρουσίαζε μόνο ζη
τιαίος οργανισμός των Βαρδινογιάννηδων που τους ισολογι μίες πέρσι εμφάνισε μικρά κέρδη 12,1 εκ. δρχ. και έτσι οι συσσω
σμούς έξι εταιρειών τους δημοσίευσε η «Μεσημβρινή» και από
ρευμένες ζημίες της έπεσαν στα 131,1 εκ. δρχ.
τους οποίους, χονδρικά προκύπτει ότι οι έξι αυτές εταιρείες εί
Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι ο ισολογισμός
χαν το ’85, καθαρά κέρδη 816 εκ. δρχ. και σύνολο ενεργητικού κά της εταιρίας:
1) Δεν καλύπτει μόνο τη διαχείριση του «Ριζοσπάστη», αλλά και
που 68 δις δρχ.
Ταυτόχρονα όμως είχαν συσσωρευμένες ζημίες 1.298 εκ. δρχ. όλες τις άλλες δουλειές που κάνει (εκτύπωση εφημερίδων «Νέα»,
και, όπως σημειώνουν οι ορκωτοί λογιστές, προσημειώσεις και υ «Απογευματινή της Κυριακής», «Ποντίκι», «Πρώτη», δελτίο Γενι
ποθήκες στις επιχειρήσεις τους για τουλάχιστον 192 εκ. δολάρια κού Επιμελητηρίου, φυλλάδια και αφίσες συνδικαλιστικών οργα
(26 δις δρχ.) και 1.150 εκ. δρχ. καθώς και επισφαλείς απαιτήσεις νώσεων).
2) Δεν είναι σαφές αν δεν καλύπτει και ένα μεγάλο μέρος του μι
486,5 εκ. δρχ.
Επίσης είχαν στή διάθεσή τους ως εξαγωγείς αφορολόγητα σθολογίου του κομματικού μηχανισμού.

σοβαρότατη οικονομική κρίση, αν και το ’85 οι ζημίες αρχίζουν να
εμφανίζουν κάποια κάμψη. Ένα μεγάλο μέρος της κακοδαιμονίας
φαίνεται να οφείλεται στις παλιές συσσωρευμένες ζημίες και υ
ποχρεώσεις.
Και εδώ έχουμε τρεις επιχειρήσεις που καλύπτουν τον όλο εκ
δοτικό τομέα:
• Την «Χ,Κ, Τεγόπουλος Εκδόσεις ΑΕ», ιδιοκτήτριας των δύο ε
φημερίδων. Ζημία 115,2 εκ. δρχ. το '85 και συσσωρευμένες ζημίες
780.4 εκ. δρχ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά
50 εκ. δρχ. σε 380 εκ. δρχ. Οι υποχρεώσεις της φτάνουν το 848,3
εκ. δρχ. από τις οποίες τα 405,5 εκ, δρχ, σε τράπεζες. Χρωστούσε
97.4 εκ. δρχ. σε ασφαλιστικά ταμεία και 80,1 εκ. δρχ. στο ελληνικό
δημόσιο.
Οι ορκωτοί λογιστές σημειώνουν ότι στα ακίνητα της εταιρίας
έχουν εγγράφει πολλές υποθήκες για την εξασφάλιση τραπεζι
κών δανείων.
• Τη «Φωτοεκδοτική ΑΕ» που έχει το μεγάλο πιεστήριο της εται
ρίας. Ζημία 86,3 εκ. δρχ. και συσσωρευμένες ζημίες, 134,5 εκ.
δρχ. Το ίδιο (μετοχικό) κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 80
εκ. δρχ. και έφτασε τα 225 εκ. δρχ, Οι υποχρεώσεις της εταιρίας
φτάνουν τα 402,2 εκ. δρχ. δηλαδή μειώθηκαν κατά πενήντα εκ.
δρχ. περίπου. Δεν εμφανίζει καμία υποχρέωση προς Τράπεζες.
Τα πάγια κεφάλαια της εταιρείας φτάνουν τα 507,2 εκ. δρχ. και
στον τομέα αυτό το συγκρότημα Τεγόπουλου κατέχει την τρίτη
θέση ανάμεσα στις εφημερίδες.
• Τη «Γραφικές Τέχνες Γ. Τσιβεριώτης ΑΕ» που επιμελείται τη
φωτοσύνθεση και το μοντάζ, και εμφανίζει κέρδη —432.802 δρχ.
Παρ’ όλα τα πολύ μεγάλα ανοίγματα και των δύο εταιριών (σύ
νολο ζημιών 914,9 εκ. δρχ.) υπάρχει αναμφισβήτητα η βάση —οι
πολύ καλές κυκλοφορίες των δύο εφημερίδων που βρίσκονται σε
άνοδο— για να σταθούν και να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Κυκλοφορία 2.987 φύλλα από 5.800 το ’84. (Α
θήνα 1.444, επαρχία 1.543). Ιδιοκτησία της «Ελληνικής Τυπογρα
φίας ΑΕ» (οικογένεια Μιχαλόπουλου).
Ζημία, 15,5 εκ. δρχ. σύνολο ζημιών 45,8 εκ. δρχ.
Βγάζει διάφορα έντυπα (αεροπορικά, γραφολογικά κ.ά.) και την
«Ελεύθερη Ώ ρα της Κυριακής» (κυκλοφορία 5.100. Αθήνα 2.300,
επαρχία 2.800).
Έχασε το δικαίωμα να δημοσιεύει ισολογισμούς γιατί δεν έχει
τουλάχιστον πέντε χιλιάδες φύλλα κυκλοφορία.
Είναι να απορεί κανείς πώς επιζεί το φιλοχουντικό αυτό έντυ-
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Πάντως η «Τυποεκδοτική ΑΕ» είναι σήμερα το μεγαλύτερο τυποεκδοτικό συγκρότημα της χώρας σε γήπεδα και εγκαταστά
σεις (μετά από αποσβέσεις που ήσαν μόνο φέτος κάπου 100 εκ.
δρχ.) αξίας 1.512,9 εκ. δρχ. Όπως ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός
Εργασίας, Ευ. Γιαννόπουλος στη Βουλή:
«Διαθέτει 5 ταχυπιεστήρια (το 5ο το απέκτησε από τον κύριο
Πόπωτα όταν έκλεισαν οι εφημερίδες του) και άλλα μηχανήματα
γραφικών τεχνών, όρια της τεχνολογίας, προέλευσης Λαϊκής Δη
μοκρατίας της Γερμανίας. Στην επιχείρηση απασχολούνται 374
εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων και δη
μοσιογράφοι του " Ριζοσπάστη"«.
Ο ίδιος ο υπουργός επίσης δήλωσε:
«Η «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ» έχει, σαν επιχείρηση, πολλά πλεονεκτή
ματα, μεταξύ των οποίων και χαμηλό κόστος εργασίας, γεγονός
που της επιτρέπει να «χτυπάει τις δουλειές», όπως έχουν καταγ
γείλει κατά καιρούς στο υπουργείο πολλοί εργαζόμενοι».
Το συγκρότημα αυτό, όπως είναι γνωστό, γεννήθηκε με ένα δά
νειο κάπου διακοσίων εκατομμυρίων που πήρε με τόκο μόλις 4%
από τράπεζα του Λουξεμβούργου.
Εμφανίζει ίδια κεφάλαια (μετοχικό) 1.163,1 εκ. δρχ. και υποχρε
ώσεις 779,1 εκ. δρχ. από τις οποίες οφειλές προς Τράπεζες και
δάνειο 422,9 εκ. δρχ. Τα δάνεια της εταιρίας αυξήθηκαν το ’85 κα
τά 100 εκ. δρχ., άγνωστο αν τα πήρε από ελληνικές ή ξένες τρά
πεζες.
Έτσι το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας πλησιάζει το γιγαντιαίο ποσό των δύο δις δρχ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Άγνωστες οι κυκλοφορίες
των εφημερίδων της Θεσσαλονίκης γενικά, σε αντίθεση με τις α
θηναϊκές. Ανήκουν και οι δύο στην «Ιωάννης Κ. Βελλίδης, Δημο
σιογραφικός όργανισμός Βορείου Ελλάδος ΑΕ» που ιδιοκτήτριά
τους είναι η κόρη του ιδρυτή τους, Κατερίνα I. Βελλίδη.
Παρ’ όλο ότι η κυκλοφορία των εφημερίδων φαίνεται να είναι ι
κανοποιητική, με ότι έχουν μεγάλα έσοδα από διαφημίσεις και μι
κρές αγγελίες του βορειοελλαδίτικου χώρου, το μοναδικό συγ
κρότημα που έχει μείνει στην Ελλάδα με δύο εφημερίδες (μία
πρωινή και μία απογευματινή) —δε δείχνει θετικά οικονομικά α
ποτελέσματα.
Ζημία 34,5 εκ. δρχ. είχε πέρσι και συσσωρευμένες ζημίες 155,1
εκ. δρχ. Και η αξία των παγίων στοιχείων μετά από αποσβέσεις ή
ταν μόλις 130,6 εκ. δρχ.
Οι υποχρεώσεις της εταιρίας είχαν ύψος 443,3 εκ. δρχ. αλλά ο
ισολογισμός δεν την εμφανίζει να χρωστάει τίποτα στις τράπε
ζες. Τα ίδια κεφάλαια ήσαν μόλις 185,7 εκ. δρχ.
Μετά το κλείσιμο του «Βορρά», κατέχει μονοπωλιακά τη βορειοελλαδίτικη αγορά, από την άποψη των τοπικών φύλλων.
Πληροφορίες λένε ότι έχει φέρει ένα πολύ μεγάλο πιεστήριο
και ίσως φέρει κι άλλο ένα. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται μάλ
λον κάτω από το όνομα άλλης εταιρίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Είχε πολύ μικρή κυκλοφορία και μεγά
λες ζημίες. ΓΓ αυτό σταμάτησε να κυκλοφορεί σαν καθημερινή ε
φημερίδα στο τέλος Οκτωβρίου του ’86. Εξακολουθεί να κυκλο
φορεί σαν κυριακάτικο φύλλο.
Ιδιοκτησία της «Π.Ξ. Λεβαντής Εκδοτικοί Επιχειρήσεις ΑΕ».
Οι ζημίες της εφημερίδας ήταν 43,4 εκ. δρχ. το ’85 και το σύνο
λο των ζημιών 104,7 εκ. δρχ. Οι υποχρεώσεις της 117*4 εκ. δρχ. α
πό τις οποίες 29,1 εκ. δρχ. δάνεια τραπεζών.

Εφημερίδες χωρίς ισολογισμούς
Η ΑΥΓΗ: Εφημερίδα του ΚΚΕ Εσωτερικού.
Αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα και έχει πολύ μι
κρή κυκλοφορία. Σύνολο 9.200 φύλλα από 8.800 το ’84. (Αθήνα
5.100, επαρχία 4.100).
Πρέπει βέβαια να είναι υπερχρεωμένη. Δε δημοσιεύει ισολογι
σμό γιατί είναι ιδιωτική εταιρία.
Είναι ένα θαύμα ότι εξακολουθεί να βγαίνει.
Η ΑΥΡΙΑΝΗ: Δε δημοσιεύει ισολογισμό γιατί είναι ακόμη προ
σωπική εταιρία. Ανήκει στους αδελφούς Γιώργο και Μάκη Κουρή
που όμως δεν γράφουν στο λογότυπο τα ονόματά τους, για να
μην εισπράττουν τις διάφορες μηνύσεις που υποβάλλονται συνε
χώ ς στην εφημερίδα. Εκδότης Διευθυντής, Υπεύθυνος και Υπεύ
θυνος Τυπογραφείο« (δηλαδή υπεύθυνος κυρίως για να τρώει τις
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μηνύσεις) εμφανίζεται ο Ιωάννης Γαβριελέτος.
Πρόκειται για συγκρότημα που εκτός από την «Αυριανή», βγά
ζει και την «Αυριανή της Κυριακής» και το «Δημοκρατικό Λόγο»
(πρωινή εφημερίδα) και το «Φίλαθλο».
• Η «Αυριανή» που πουλιόταν 10 δρχ. όταν οι άλλες είχαν 30
δρχ. και 15 δρχ. όταν οι άλλες πήγαν στις 40 δρχ. το 1985 κατόρ
θωσε να πάρει πανελλήνια τη δεύτερη θέση με κυκλοφορία
154.500 φύλλα από 98.000 το ’84. (Αθήνα 74.000, επαρχία 80.300).
Η «Αυριανή της Κυριακής» πούλησε 138.100 φύλλα (δεύτερη κυ
ριακάτικη εφημερίδα —στην Αθήνα 58.100 και στην επαρχία
80.000
Φέτος, όμως, η κυκλοφορία της «Αυριανής» έχει πέσει κάθετα
και το Σεπτέμβριο του ’86 μόλις κρατούσε την πέμπτη θέση με
107.000 φύλλα.
• Ο «Δημοκρατικός Λόγος» βγήκε φέτος. Στο τελευταίο μηνιάτι
κο δελτίο που υπάρχει (Σεπτέμβριος) η κυκλοφορία του ήταν
10.800 φύλλα (Αθήνα 7.000, επαρχία 3.800) δηλαδή είναι μία δημο
σιογραφική αποτυχία σε αντίθεση με τη «Αυριανή». Τώρα θα δια
νέμεται με εγγραφές κάθε πρωί από πόρτα σε πόρτα... ίσως από
το γαλατά.
Για το «Φίλαθλο» δεν υπάρχουν στοιχεία κυκλοφορίας.
Η εταιρία «Πρες Ελλάς Ελληνική Εκδοτική και Τυπογραφική
ΑΕ», τυπώνει τις εφημερίδες του συγκροτήματος Κουρή. Ιδρύθη
κε το 1975, αλλά —αδιαφορώντας για το νόμο— έχει να δημο
σιεύσει ισολογισμό της, εδώ και πολλά χρόνια.
Το μόνο που ξέρουμε γι’ αυτήν την εταιρεία είναι αυτό που έ
γραφε η ίδια η «Αυριανή» στις 31 Οκτωβρίου:
«Οι κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις της «Αυρια
νής», του «Φίλαθλου» και του «Δημοκρατικού Λόγου» ανήκουν
στην «Πρες Ελλάς» που είναι ιδιοκτησία των αδελφών Κουρή. ΓΓ
αυτό το συγκρότημα, αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων,
υπήρχε ένα δάνειο 24.000.000 το οποίο είχε ρυθμιστεί να το πλη
ρώσουμε μέσα σε ΔΩΔΕΚΑ χρόνια, πλην όμως ο Γιώργος Κουρής
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πήγε στις 20-10-86 και πλήρωσε μια και έξω μετρητοίς ΕΞΗΝΤΑ ΛΑ
ΧΤΑΡΙΣΤΑ εκατομμύρια, και ξόφλησε το δάνειο των 24.000.000 που
’χε πάρει».
Βέβαια μένουν εδώ αναπάντητα ορισμένα ερωτήματα Λ.χ. πό
σα χρόνια δεν είχαν πληρώσει τόκους και χρεωλύσια οι Κουρήδες ώστε το δάνειο των 24 εκ. δρχ. να φτάσει στα 60 εκ. δρχ. και
μάλιστα μετά από διακανονισμό.
Αλλά υπάρχει και μία άλλη εταιρεία των Κουρήδων η «ΑΒΕΕ
Καρμποτεχνική Γ. Κουρής» που και αυτή —παρά τους νόμους—
έχει χρόνια να δημοσιεύσει ισολογισμό.
Το ΚΚΕ σε σχετική επερώτησή του για τα δάνεια των 22,2 εκ,
δρχ. που είχε πάρει η εταιρεία αυτή επί χούντας (1973), έλεγε:
«Έχει καταγγελθεί ότι η ληξιπρόθεσμη οφειλή του Γ, Κουρή
προς την ΕΤΒΑ ξεπερνά τα 130 εκατομμύρια δραχμές. Ότι το Σε
πτέμβριο του 1984 η διοίκηση της τράπεζας ανέστειλε τονπλειστηριασμό που είχε επισπεύσει μ ε πρόσχημα ότι θα έπρεπε να
περιμένει την έκδοση δικαστικής απόφασης επί αγωγής του Γ.
Κουρή κατά ασφαλιστικής εταιρείας.

Ότι την άνοιξη του 1985 η διοίκηση της ΕΤΒΑ συμφώνησε με
τον Γ. Κουρή μια «ρύθμιση» των χρεών του, εντάσσοντας την πε
ρίπτωσή του στην 341/84 απόφαση του διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος. Όρος για τη ρύθμιση ήταν να υποβληθεί στην ΕΤ
ΒΑ μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης, που όμως δεν υπο
βλήθηκε στην προθεσμία που έταξαν οι υπηρεσίες της Τράπε
ζας, αν και η επιχείρηση ειδοποιήθηκε ότι διαφορετικά θα προ
χωρούσαν στον πλειστηριασμό.
Όμως, έχει περάσει ένας χρόνος από τότε και ακόμη οι υπη
ρεσίες της τράπεζας περιμένουν οδηγίες από τη διοίκηση για τις
επόμενες ενέργειές τους».
Ως και ο δημοσιογράφος Δ. Μαρούδας προσπάθησε επί υψυπουργίας του (Τύπου) να γίνει ένας χαριστικός διακανονισμός γι’
αυτό τα δάνεια υπέρ των Κουρήδων.
Τη γλαφυρή ιστορία της «Καρμποτεχνικής» την αποκαλύπτει έ
να «Ενημερωτικό Σημείωμα» της ΕΤΒΑ που σήμερα δημοσιεύου
με σε χωριστό πλαίσιο.
Και παρ’ όλα αυτά οι Κουρήδες ισχυρίζονται ότι:
«Η «ΑΥΡΙΑΝΗ» από τ ό τ ε π ο υ ε κ δ ό θ η κ ε δ ε ν π ή ρ ε α π ό ΠΟΥΘΕΝΑ
ο ύ τ ε μ ια δ ρ α χ μ ή δ ά ν ε ιο , ο ύ τ ε ε π ί ΝΔ, ο ύ τ ε τώ ρ α μ ε το Π ΑΣΟΚ,
σ ε α ν τ ί θ ε σ η μ ε ό λ ε ς τ ις ά λ λ ε ς ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς π ο υ χ ρ ω σ τ ά ν ε ΕΚΑ
ΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Και 1 ή 2 α π ό α υ τ έ ς ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ...»

ΕΣΤΙΑ: Μια καθαρά οικογενειακή εφημερίδα, της οικογένειας
και των κληρονόμων των αδελφών Κύρου. Κυκλοφορία 7.300 φύλ
λα από 7.500 το '84. (Αθήνα 6.300, επαρχία 1.000).
Πέρσι προσπάθησε να βγάλει κυριακάτικο φύλλο, αλλά έκλει
σε σε ένα μήνα γιατί δεν έβγαινε οικονομικά. (Κυκλοφορία 10.300
φύλλα. Αθήνα 8.100, επαρχία 2.200).
Δεν βγάζει ισολογισμό γιατί είναι προσωπική εταιρία αλλά
μοιάζει να στέκεται στα πόδια της οικονομικά έχοντας πολύ μι
κρές δαπάνες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις.
Η ΠΡΩΤΗ: Εκδόθηκε φέτος και πολύ φυσικά δεν έχει ακόμη
βγάλει ισολογισμό. Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο (Σεπτέμ
βριος) η κυκλοφορία της ήταν 44.900 φύλλα. (Αθήνα 24.600, επαρ
χία 20.300.
Ιδιοκτησία: «Εκδόσεις "Πρώτη” ΑΕ». Την αρχική ομάδα των εκ
δοτών αποτέλεσε η ομάδα των εκδοτών βιβλίων Γ. Δαρδανός, Θ.
Καστανιώτης, ο εισαγωγέας - αντιπρόσωπος οίκων εξωτερικού
Μ. Γιώτης, ο πολιτικός μηχανικός εργολήπτης δημοσίων έργων
Χρ. Καλογρίτσας και ο επιχειρηματίας Κ. Καραΐνδρος.
Τελικά, φαίνεται ότι όλες τις μετοχές τις πήρε ο Χρ. Καλογρίτσας, ο οποίος τώρα εμφανίζεται ως εκδότης της εφημερίδας. Οι
άλλοι αποσύρθηκαν γιατί, όπως λέγεται, η εφημερίδα έχει μεγά
λες ζημίες και όχι και τόσο μεγάλη κυκλοφορία.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τελευταία αλλά όχι έσχατη άφησα την εφη
μερίδα αυτή που είχε την καλοσύνη να μου στείλει η ίδια τον ισο
λογισμό της, αν και δεν είχε την υποχρέωση να τον δημοσιεύσει
μια που είναι προσωπική εταιρία.
Και πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση σε παλιότερό μου κείμενο που δημοσίευσα στο «ΑΝΤΙ»: Η «Καθημερινή» όχι
μόνο δεν έχει πια ζημιές αλλά και πληρώνει τακτικότα τις οφει
λές της στις Τράπεζες. Έτσι, το πρώτο δεκάμηνο φέτος κατέβα
λε στις τράπεζες 33,8 εκ. δρχ. και μείωσε τις οφειλές της από
215,7 εκ. δρχ. σε 181,9 εκ. δρχ.
Το σύνολο των ζημιών της από την επανέκδοσή της μετά την
δικτατορία είναι περίπου 190 εκατ. δρχ. δηλαδή σχεδόν όσο το
σύνολο της δανειοδότησής της.
Η κυκλοφορία της είναι μικρή αλλά σταθερή (σύνολο 26.700
φύλλα, (Αθήνα 18.400, επαρχία 8.300). Επίσης έχει σημαντικές ει
σπράξεις από διαφημίσεις.
Η «Καθημερινή» δεν αποκλείεται να γίνει ανώνυμη εταιρία και
να επιχειρήσει μια σημαντική ανανέωση.

• ·

·

/
Αυτή σε γενικές γραμμές είναι η οικονομική κατάσταση του ελ
ληνικού Τύπου —μια κατάσταση κακή και επικίνδυνη για την ε
λευθερία του Τύπου.
Γιατί σι εφημερίδες μας εξαρτιόνται αποφασιστικά για τα οικο
νομικά τους είτε από το κράτος και την εκάστοτε κυβέρνηση, είτε
από τις όχι και τόσο άδολες προσφορές κεφαλαιούχων,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ A. Ε.
ΑΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Προς: Τη Διοίκηση
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: ΑΒΕΕ «ΚΑΡΜΠΟΤΕΧΝΙΚΗ - Γ. ΚΟΥΡΗΣ»
Στην παραπάνω εταιρεία το 1973 χορηγήσαμε δύο (2) δάνεια
συνολικού ποσού 22,2 εκατ. δρχ. για την κάλυψη τμήματος δαπα
νών ιδρύσεως στην Παλλήνη Αττικής νέου εργοστασίου, στο ο
ποίο εγκατέστησε το μηχανολογικό εξοπλισμό του παλαιού της
εργοστασίου παραγωγής εντύπων καρμπονιζέ, ταινιών γραφομη
χανής κλπ. Από τα δάνεια της εισφοράς του Ν. 257/76 προέκυψε
και άλλο δάνειο ποσού δρχ. 1.293.000.
Ό λ α τα δάνεια της εταιρείας έχουν χαρακτηρισθεί μη παραγω
γικά από το 1979.
Από την έναρξη εξυπηρέτησης των δανείων (1.1.77) καταβλή
θηκε στην Τράπεζα τμηματικά (Οκτώβριος 77 - Ιανουάριος 78)
ποσό δρχ. 1,5 εκατ. και αυτό μετά από κοινοποίηση επιταγής (Ο
κτώβριος 1977).
Σήμερα τα δάνεια είναι όλα ληξιπρόθεσμα και η απαίτησή μας
την 1.1.86 ήταν της τάξεως των 116,5 εκατ. περίπου.
Σε ασφάλεια των απαιτήσεών μας έχουμε υποθήκη ποσού
δραχ. 26,64 εκατ. επί του εργοστασίου το οποίο το 1983 εκτιμήθηκε για 30,7 εκατ. Η εκτίμηση περιλαμβάνει μόνο την αξία του οι
κοπέδου και τα κτίρια. Τα μηχανήματα δεν εκτιμήθηκαν γιατί έ
χουν σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά. Ακόμα σε ασφάλεια τό
κων έχουμε γράψει συμπληρωματικές υποθήκες 15,6 και 20,7 ε
κατ. επόμενες βαρών δρχ. 31,1 εκατ. που έχει γράψει η Ιονική Λαϊκή.
Το 1978 η Τράπεζα αποφάσισε τη λήψη μέτρων αναγκαστικής
εκτέλεσης και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Δικαστικό (Υ.Σ.
1131/27.10.88).
Στις 25.12.78 το εργοστάσιο σταμάτησε τη λειτουργία του λόγω
ζημιών που προκλήθηκαν από πυρκαϊά. Η ασφαλιστική εταιρεία
υπολόγισε τη ζημιά σε 2 εκατ. δρχ., ενώ η εταιρεία με αγωγή που
έχει εγείρει κατά τις ασφαλιστικής εταιρείας διεκδικεί 32.872.000

δρχ·
Η Διοίκηση ανέστηλε τον επισπευδόμενο για τις 16.9.84 πλειστηριασμό (Εισαγγ. Σημ. 478/14.9.84) μέχρι εκδόσεως της δικα
στικής απόφασης και της διαφοράς της εταιρείας με την ασφαλι
στική εταιρεία.
Στις 19. 12.84 με επιστολή του ο Υφυπουργός Τύπου κ. Μαρού
δας ζητά από τις πιστώτριες του κ. Κουρή Τράπεζες (ETE, Ιονική
- λαϊκή και ΕΤΒΑ) να εξετάσουν την περίπτωση ρύθμισης των ο
φειλών της ΑΒΕΕ «ΚΑΡΜΠΟΤΕΧΝΙΚΗ» βάσει της απόφασης
της Ν.Ε. 358/82. Σύμφωνα όμως με γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας οι οφειλές της ΑΕΕ «ΚΑΡΜΠΟΤΕΧΝΙΚΗ» δεν μπο
ρούσαν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν για τα
δάνεια των πολιτικών εφημερίδων βάσει της 358 82, κιιρϊως γιατί
η «ΚΑΡΜΠΟΤΕΧΝΙΚΗ» ούτε εφημερίδα εξέδιδε όταν δανειοδο
τήθηκε από την Τράπεζα, ούτε η «ΑΥ’ΡΙΑΝΗ» χρησιμοποιεί ή δέ
χεται εκτυπωτικές υπηρεσίες από την «ΚΑΡΜΠΟΤΕΧΝΙΚΗ».
Μετά από προσωπική συνάντηση (6.3.85) με τον Υποδιοικητή
ο κ. Κουρής ανέλαβε την υποχρέωση να προσκομίσει μελέτη βιω
σιμότητας για να στηρίζει αίτημα ρύθμισης των καθυστεμήσεώι
του σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή τηςΤ .Ε , ιιριθ. 34 ΙΛΗ
την οποία και δεν προσκόμισε,
Με την επιστολή μας 17702/1.10.85 υπενθυμίσαμε στην εται
ρεία την υποχρέωση υποβολής της μελέτης με την παρατήρηση ό
τι αν δεν μας προσκομίσει την μελέτη εντός του μηνάς θα θεωρή
σουμε ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τη ρύθμιση των χρεών της.
Επειδή έχει περάσει ήδη αρκετός χρόνος από την τελευταία ει
δοποίηση της Εταιρείας, σας παρακαλαύμε να έχουμε τις οδηγίες
σας για την παραπέρα αντιμετώπιση του θέματος.
I, Κυυταονδρέιις, Τμηματόρχης
Αλ, Κίτσος, Διευθυντής
Φ, Mit λ τέξας, Υποδιευθυντή.

Μια κωμωδία
για τον Τύπο

« Γ ια τ ί ν α ι δ ρ ω κ ο π ά ς κ α ι να φ τ ι ά χ ν ε ις
κ α λ έ ς ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς , α φ ο ύ ο ι κ α κ έ ς ε ίν α ι
π ο λ ύ π ιο ε ύ κ ο λ ε ς , π ο λ ύ π ιο φ τ η ν έ ς ; Κ α ι
π ο υ λ ι ο ύ ν τ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ; » . Στο απλό ε
ρώτημα του Λάμπερτ Λε Ρου, του ήρωα
της κωμωδίας «Πράβντα» που παίζεται
στο «Θέατρο Τέχνης» πόσοι ιδιοκτήτες
ή διευθυντές εφημερίδων θα είχαν έτοιμη
την απάντηση; Το ερώτημα δεν είναι ρη
τορικό και οι περιπέτειες των ηρώων του
έργου δεν είναι προνόμιο της Φλήτ
Στρητ, του δρόμου δηλαδή όπου εδρεύ
ουν οι σημαντικότερες λονδρέζικες εφη
μερίδες: είναι ένα ερώτημα που δοκιμά
ζει την αντοχή κάθε ανεξάρτητου και
αντικειμενικού φύλλου.
Προφανώς, η εμπειρία που παρέχει υ
λικό σ’ αυτό το έξυπνο θεατρικό έργο,
είναι το φαινόμενο της εξαγοράς εφημε
ρίδων από νεόπλουτους επιχειρηματίες,
τον αυστραλό Ρούπερτ Μέρντοκ στην
Αγγλία ή τον Ερσάν στη Γαλλία. Ό μως
αυτή η πλευρά δεν αποτελεί παρά τη
σκανδαλώδη κορυφή του παγόβουνου,
εκείνην που θίγει περισσότερο τη μυθο
λογία μας για τον τύπο, παρά αποκαλύ
πτει τους μηχανισμούς που διέπουν τη
λειτουργία του.
Ό ταν ο νεόπλουτος και απαίδευτος
Ρούπερτ Μέρντοκ αγόρασε τους ιστορι
κούς «Times» του Λονδίνου— αφού
προηγουμένως είχε αγοράσει τη λαϊκή
μαζική εφημερίδα «sun» πολλοί αισθάνθηκαν ότι έφτασε πλέον το τέλος των
μεγάλων ανεξάρτητων εφημερίδων. Ο
διευθυντής του γαλλικού «Le Monde» εί
χε γράψει ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο
κύριο άρθρο με θέμα την αγωνία για το
μέλλον των ιστορικών φύλλων της Ευ
ρώπης. Οι αλλαγές στην τεχνολογία, το
περιορισμένο ενδιαφέρον του κοινού για
την πολύπλευρη σύνθετη και αντικειμε-

«Πράβντα»
από το Θέατρο Τέχνης
------του Χρήστου Γ. Λάζου------

δ ια θ έ τ ο υ ν

νική πληροφόρηση και τα ανελαστικά
αιτήματα των συνδικάτων, οδηγούν αυ
τές τις εφημερίδες στη χρεοκοπία και
την εξαγορά: αυτό ήταν το μελαγχολικό
συμπέρασμα στο οποίο κατέληγε.
Εντούτοις, αυτό το φαινόμενο δεν εί
ναι τόσο νέοκοπο. Στην Αγγλία, σε κεν
τρικούς τομείς των μέσων μαζικής επι
κοινωνίας όπως οι καθημερινές και κυ
ριακάτικες εφημερίδες, τα βιβλία, οι δί
σκοι και τα εμπορικά τηλεοπτικά προ
γράμματα, π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό τα δ ύ ο τ ρ ί
τα τ ο υ κ ο ιν ο ύ δ ια β ά ζ ο υ ν , α κ ο ύ ν ή β λ έ 
π ο υ ν π ρ ο ϊό ν τ α π ο υ έ χ ο υ ν π α ρ α χ θ εί α π ό
τ ις π έ ν τ ε μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς ε τ α ι ρ ε ίε ς π ο υ κ υ 
ρ ι α ρ χ ο ύ ν σ ’ α υ τ ο ύ ς τ ο υ ς τ ο μ ε ίς .

Η δημιουργία τεράστιων συγκροτημά
των που έχουν συμφέροντα και δραστη
ριότητες σε ποικίλους τομείς είναι ένα
φαινόμενο που, στην Αγγλία, επιταχύνε
ται από τα μέσα της δεκαετίας του ’50.
Η φίρμα «S. Pearson and son» είναι ένα
καλό παράδειγμα του ενός από τους δύο
τύπους συγκροτημάτων που διαμορφώ
νονται στους τομείς των μέσων μαζικής
επικοινωνίας και της βιομηχανίας του ε
λεύθερου χρόνου.
Μετά το τέλος του Β ' Παγκοσμίου

Η φ ο β ερό τερ η τραγωδία της σύγχρονης Ελλάδας.
Το έρ γο που συγκλονίζει τις σ υνειδήσεις.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΗ

' Ενα έργο γραμμένο χωρίς μίσος

1300 σ ελ ίδ ες ανήφορος
... σελίδα, σελίδα θα προχωράτε βαθύτερα ως εκεί που
μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη αγριότητα. Και
ταυτόχρονα η ανθρώπινη εγκαρτέρηση. Σελίδα, σελίδα
θα φτάσετε ως το κατώφλι της κόλασης.
Στα βιβλιοπωλεία και πωλητές βιβλίων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΡΙΚΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 64 ΑΘΗΝΑ 106 80 ΤΗΛ. 3629675 & 3604161
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Πολέμου το συγκρότημα αυτό ήδη δια
θέτει τεράστια συμφέροντα σε τομείς ό
πως τα κεραμικά, το πετρέλαιο, τις τρά
πεζες και τις επαρχιακές εφημερίδες. Το
1987 αγοράζει τους «Financial Times» α
πό την οικογένεια Έϋρε και αποκτά ένα
σημαντικό μερίδιο στην εταιρεία του
λόρδου Ίλλιφε (ΒΡΜ Holdings) που είναι
ο πέμπτος κατά σειράν εκδότης απογευ
ματινών επαρχιακών εφημερίδων. Συνε
χίζοντας αυτή την πολιτική εξαγοράς ε
νισχύουν τη θέση τους στον εβδομαδιαίο
και δεκαπενθήμερο Τόπο και το 1 9 7 4
ή δ η 9 6 τ ίτ λ ο υ ς ε ν τ ύ π ω ν ! Η

φίρμα «S. Pearson and son » είναι ένα πα
ράδειγμα τεράστιου συγκροτήματος του
οποίου τ α συμφέροντα σ τ α μέσα μαζι
κής επικοινωνίας (παρ’ ότι είναι σημαν
τικότατα σ’ αυτόν τον τομέα) είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σύγκριση με τα
συμφέροντα και τις δραστηριότητες που
αναπτύσσουν σε άλλους τομείς της βιο
μηχανίας και του εμπορίου.
Ένα άλλο παράδειγμα, που αναπτύσ
σεται κυρίως στον τομέα των βιομηχα
νιών του ελεύθερου χρόνου, είναι το συγ
κρότημα «THORN - EMI». Απέναντι σ’
αυτά τα γιγάντια συγκροτήματα, η φι
γούρα του Ρούπερτ Μέρντοκ έχει μάλ
λον μια έντονα συμβολική σημασία, πα
ρά ένα πραγματικό οικονομικό μέγεθος.
Από αυτή τη σκοπιά, το θεατρικό έρ
γο των Χάουαρντ Μπρέντον και Ντέιβιντ Χέαρ αποδεικνύεται μια εξαιρετικά
εύστοχη κωμωδία των ηθών που επικρα
τούν στο χώρο του Τύπου. Κάθε ένα από
τα πρόσωπα του έργου είναι φορέας μιας
κατάστασης, είναι ένας τύπος που συμ
πυκνώνει την ιστορία και τις αντιθέσεις
που διαπερνούν τον Τύπο. Έτσι η
«Πράβντα» αποκτά μια ευρύτερη διά
σταση και μετατρέπεται σ’ ένα είδος θε-

ατρικής νωπογραφίας του κόσμου της
δημοσιογραφίας, όπου όλοι έχουν θέση.
Οι π αρω χημ ένοι διευθυντές

Είτε κυνικοί και αδιάφοροι που συνε
χίζουν να ασκούν ένα ρόλο στον οποίο
πια δεν πιστεύουν, είτε παρωχημένοι κι
ανόητοι, με μια κλασική εγκυκλοπαιδι
κή παιδεία, απομεινάρια φθαρμένα μιας
προηγούμενης εποχής που δεν κατα
νοούν τον κόσμο στον οποίο ζουν. Συνε
χίζουν να επαναλαμβάνουν κάποιες στε
ρεότυπες φράσεις που λειτουργούν ως
κοινότυπα αξιώματα ενός παρωχημένου
ουμανιστικού φιλελευθερισμού. Στην
«Πράβντα» αυτός ο Τύπος εμφανίζεται
στις δύο εκδοχές του: την αριστοκρατι
κή και τη «λαϊκή - προοδευτική». Ο
πρώτος είναι ο διευθυντής της εφημερί
δας «Νίκη» (πίσω από τον ήλιο διαφαίνονται οι «Times»)· είναι οξφορδιανός,
λατινομαθής, οπαδός της ελεύθερης οι
κονομίας, μέλος αριστοκρατικής λέ
σχης και στο βάθος ανόητος. Ο δεύτε
ρος είναι ο διευθυντής ενός επαρχιακού
φύλλου- κυνικός, σχεδόν αλκοολικός,
με φιλοσοφία του το αξίωμα « κ ά θ ε π ρ ά γ 
μ α <5εν ε ίν α ι ο ύ τ ε κ α λ ό , ο ύ τ ε κ α κ ό κ α θ ’
αυτό, α λ λ ά εξα ρτά τα ι α π ό το ν τρ ό π ο π ου

Πίσω από το
ανόητο αξίωμα διαφαίνεται ένα από τα
μοτίβα της δεξιάς πτέρυγας των εργατι
κών και ευρύτερα μιας παρωχημένης
σοσιαλδημοκρατίας.

θα τ ο χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε » .

Ο αντιφατικός νεα ρός και
φ ιλ ό δ ο ξο ς διευθυντής

Πεισμένος ότι η ευφυΐα του, η ικανό
τητα προσαρμογής και η τακτική ευελι
ξία του αρκούν για να τον μετατρέψουν
από διαχειριστή της εξουσίας του ιδιο
κτήτη σε συμμέτοχο, λησμονά ότι το
κύριο συμφέρον του ιδιοκτήτη είναι πά
ντα η απόλυτη νομή της εξουσίας. Έτσι
μετατρέπει την προσωπική του φιλοδο
ξία σε «ορθολογική και δημοκρατική»
πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει ο ι
διοκτήτης. Ό τα ν ο Λάμπερτ Λε Ρου του
το αρνηθεί, εξεγείρεται εναντίον του
«στο όνομα της ελευθεροτυπίας». Προ
φανώς, χάνει τη μάχη και τελικά αναγ
κάζεται σε μια ταπεινωτική υποταγή.
Η αντίφαση που τον χαρακτηρίζει εί
ναι ότι ταυτόχρονα ποθεί την εξουσία
και αρνείται να μπει στον κόπο να την
κατακτήσει: εκείνο που θέλει είναι, με έ
ναν ιδιοφυή ελιγμό, να κατορθώσει να
πείσει εκείνον που την κατέχει, να του
την προσφέρει δίχως όρους. Αλαζονικός
και ναρκισσευόμενος, λησμονά το βασι
κό αξίωμα του Λε Ρου, δηλαδή, κάθε
αυταρχικού και δίχως αρχές κατόχου
της εξουσίας, που δεν είναι άλλο από
την....
Π ίστη και αβεβαιότητα

Ο Λε Ρου απαιτεί από τους συνεργά

τες του να του είναι απολύτως αφοσιωμένοι ενώ παράλληλα εκείνος διατηρεί
συστηματικά την αβεβαιότητα. « Ό τ α ν
κ ά π ο ι ο ς ν ιώ θ ε ι κ α ι τ α δ ύ ο τ ο υ π ό δ ια να
π α τ ά ν ε γε ρ ά , τ ό τ ε χ α λ α ρ ώ ν ε ι, γ ίν ε τ α ι λ α 
π ά ς . Η α β ε β α ιό τ η τ α κ ά ν ε ι τ ο ν ά ν θ ρ ω π ο
δ ρ α σ τ ή ρ ι ο » , λέει περίπου ο Λε Ρου, συ
νοψίζοντας όλη τη μέθοδο που χρησιμο
ποιούν οι «μονάρχες», με την κυριολε
κτική έννοια του όρου.
Η πίστη και η αβεβαιότητα είναι οι
δύο όψεις της εξουσιαστικής και ανισότιμης σχέσης. Ο εξουσιαζόμενος πρέπει
να επιδεικνύει την πίστη του και με αυ
τήν να επιχειρεί την άρση της αβεβαιό
τητας με την οποία τον ανταμείβει ο εξουσιαστής. 0 τελευταίος, ωστόσο, μονίμως ανανεώνει αυτό το αίσθημα ανα
σφάλειας και αβεβαιότητας, απολύοντας κατά διαστήματα και χωρίς προει
δοποίηση όλους τους συνεργάτες του.
Για τον εξουσιαζόμενο, λοιπόν, η πίστη
είναι η μόνη μέθοδος, αναγκαία μεν, αλ
λά ουδέποτε ικανή για να αντιμετωπίσει
την αβεβαιότητα.

Ο νέ ο ς ιδιοκτήτης

Ο Λε Ρου ποθεί την εξουσία, τη δύνα
μη, το χρήμα. Αδιαφορεί για τις φιλελεύ
θερες αξίες. Διαθέτει μια οξύτατη αίσθη
ση των αντιφάσεων και τις χρησιμοποιεί
για να προχωρήσει. Εύκολα αποκαλύ
πτει με τον κυνισμό του τις εγγενείς αδυ
ναμίες των αντιπάλων του, ενώ ο ίδιος
είναι πρακτικά χωρίς αντιφάσεις. Πι
στεύει στον εαυτό του και θέλει την ε
ξουσία όχι για να υπηρετήσει κάποιους
σκοπούς, αλλά για την ίδια την εξουσία.
Ψεύδεται μέσω των εφημερίδων του για
τί αυτό πουλάει φύλλα, γιατί υπερασπί
ζεται έτσι τους κυβερνώντες γιατί προω
θεί τα συμφέροντά του. Γι’ αυτόν τα «η
θικά αισθήματα» είναι κάτι σαν βαρυστομαχιά που πιάνει κάποτε μερικούς
ανθρώπους. « Α υ τ ό π ο υ ή τ α ν ε α ν ή κ ο υ σ τ ο
χ τ ε ς , α κ ο ύ γ ε τ α ι μ ια χ α ρ ά σ ή μ ε ρ α ... Ό λ α
π ερ ν ά ν ε - το λ ο ιπ ό ν π έρ να κ α ι σ υ, π ρ ο 
σ π έ ρ ν α τα κ α ι τ ρ ά β α μ π ρ ο ς . .. ».

Αυτή εί
ναι η άποψή του δεν είναι η ηθική του,
γιατί ο ίδιος είναι πέραν της ηθικής και
με τη στάση του αποκαλύπτει την φενά
κη των φλύαρων ηθικολόγων. Για τους
αντιπάλους του λέει σωστά πως « ε ίν α ι α 
δ ύ ν α μ ο ι ε π ε ιδ ή δ ε ν ξ έ ρ ο υ ν ε τι π ισ τ ε ύ ο υ 
ν ε » και για τους δημοσιογράφους διατυ
πώνει καθαρά τη θλιβερή διαπίστωση: η
α λ λ η λ ε γ γ ύ η δ ε ν ε ίν α ι ιδ ιό τ η τ α τ ω ν δ η μ ο 
σ ιο γ ρ ά φ ω ν .

Θα μπορούσε κανείς να συνεχίσει αυ
τή την απεικόνιση των τύπων και να
τους συνδυάσει με τα ελληνικά φαινόμε
να που είναι τόσο κοινά. Δε γνωρίζω αν
ο κ. Πλωρίτης που επιμελήθηκε τη με
τάφραση, έκανε κάποια αποτελεσματι
κή αν και διακριτική διασκευή σε κά
ποιες πτυχές του έργου, ωστόσο μερικές

από τις καταστάσεις, ακριβώς επειδή α
ποτυπώνουν την ουσία μιας σχέσης, εύ
κολα μπορούν να διαβαστούν και σαν
παρωδία εντελώς ελληνικών περιπε
τειών (σε άλλες σελίδες αυτού του τεύ
χους υπάρχει εν εκτάσει και η ελληνική
παράσταση, κωμωδία ή δράμα δεν έχει
και τόση σημασία).
Μένει όμως κάτι, κι ίσως είναι το ση
μαντικότερο. Θυμάμαι ένα άλλο έργο,
μια ταινία, με θέμα τον Τύπο. Εκεί οι κό
ρες του ιδιοκτήτη θέλουν να πουλήσουν
την εφημερίδα σ’ έναν αξιότιμο και πάμπλουτο γκάγκστερ. Ο διευθυντής, το ρό
λο έπαιζε ο Χάμφρεϋ Μπόγκαρτ, και η
χήρα αντιστέκονται. Ο Μπόγκαρτ γίνε
ται αυτοσχέδιος ντετέκτιβ και τελικά
σώζει την εφημερίδα και στριμώχνει τον
κακό. Μελοδραματική ιδεολογία περί
Τύπου της εποχής του διαφωτισμού.
Σύμφωνοι. Ό μω ς πρακτική ιδεολογία
που ξεκινάει από την αρχή ότι ο δημο
σιογράφος υπηρετεί το κοινό πληροφο
ρώντας το αντικειμενικά. Κι επειδή τε
λευταία πληθαίνουν όλο και πιο πολύ οι
νεαροί επίδοξοι διευθυντές που επαίρονται για τον κυνισμό τους και είναι, πρό
θυμοι να μπουν στη δούλεψη Ελλήνων
Λε Ρου, αξίζει τον κόπο να θυμίσει κα
νείς ότι υπάρχει και κάποια άλλη διέξο
δος.
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Νέο κόμμα της Αριστερός
ή Συμπαράταξη σε αδιέξοδη πορεία;
Διατηρεί την επικαιρότητά του, το αίτη
μα για ένα νέο κόμμα της Ανανεωτικής Α
ριστερός ή μήπως, μετά τις δημοτικές ε
κλογές, διαμορφώθηκε μια άλλη πραγμα
τικότητα, που απαιτεί την αντικατάσταση
αυτής της επιλογής μ’ εκείνη «της συμπα
ράταξης των προοδευτικών δυνάμεων»;
Στην έρευνα του περασμένου τεύχους
του «ΑΝΤΙ», οι Λ, Βάσσης και Ν. Κωσταντόπουλος ισχυρίζονται πως «.„ αντί να εμ·
βαπτιαθούμε στην κολυμπήθρα του Νέου
Φορέα, ας παλαίψουμε για τις συμπαρα
τάξεις που μπορούν να δώσουν μια άλλη
απάντηση.,, Οι ανοιχτές συμπαρατάξεις,
σηματοδοτούν την κατεύθυνσή μας.,,
κ,λ,π,», Ας μου επιτρέψουν σήμερα, ένα
αντίλογο, για μια δημιουργική (ίσως) σύν
θεση της κοινής μας «αγωνίας»...
Αφετηριακή αρχή, όλων όσων έβαλαν
(καιρό τώρα) το ζήτημα της δημιουργίας ε
νός νέου αριστερού κόμματος, ήταν πως
οι πραγματικότητες της εποχής μας δεν
μπορούν να αντιμετωπισθούν με τα παρα
δοσιακά «εργαλεία» και τις επιλογές της
κομμουνιστικής και σοσιαλοδημοκρατικής Αριστερός, αλλά με μια νέα ιστορική
πρωτοβουλία, που θα συνενώσει σε ένα
νέο και ενιαίο κομματικό σχηματισμό, ό
λες εκείνες τις δυνάμεις, που προσβλέ
πουν στο σοσιαλισμό, με δημοκρατία και
ελευθερία. Και σ’ αυτό, ανταποκρίθηκε η
σχετική απόφαση - πρόταση του ΚΚΕ εσωτ. στο 4ο συνέδριο του για ένα κόμμα.
Το γεγονός πως αμέσως μετατέθηκαν
προβλήματα για τη δημοτική μάχη και
προέκυψαν διαφορές, δεν νομίζω ότι α
ναιρεί την αναγκαιότητα που εξέφραζε
αυτή η άποψη. Ιδιαίτερα δε, που σε όλη τη
φάση της εκλογικής αναμέτρησης, παρου
σιάστηκε μια μεγάλη ποικιλία απόψεων
μέσα στην Αριστερά.
Και είναι όμως πολιτικά δυσκολονόητο,
λο ν των διαφορετικών απόψεων για τις
ί'ηιυτικές εκλογές, να αναπτύσσονται φυγι ντρες τάσεις και να εγκαταλείπονται
όλες οι επιχειρηματολογίες, που πριν λί
γους μήνες αναπτύσσονταν για την ανάγ
κη του νέου φορέα και από τον ίδιο τον
Λ.Β οχι μόνο στο βήμα του συνεδρίου του
ΚΚΕ εσωτ. αλλά και παλαιότερα με το κεί
μενο που όλοι είχαμε συνυπογράψει - μαζί
και ο Σάκης Καράγιωργας. Πολύ περισσό
τερο που το αποτέλεσμά τους (πτώση της
δύναμης του ΠΑΣΟΚ περιορισμένη δυναμι
κή των σχημάτων της «συμπαράταξης»
κλπ.), δημιουργεί ένα ε υ ν ο ϊκ ό κ λ ίμ α , γ ια
μ ι α ε π ιθ ε τ ικ ή σ τ ά σ η των δυνάμεων της Α
νανεωτικής Αριστερός, μιας και οι αναζη
τήσεις που αναπτύσσονται, στα μέλη ή
στους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ, θα κρυσταλ
λωθούν στο πολιτικό πεδίο, μόνο αν υπάρ
χει μια σαφής εναλλαχτική πρόταση....
Με την τοποθέτησή τους αυτή, (οι Λ.Β.
και Ν.Κ.) φαίνεται να ταυτίζουν δύο διαφο
ρετικά (από ποιοτική άποψη) ζητήματα: το
υπαρκτό δηλαδή θέμα μιας «πολιτικής
συμμαχιών» που πρέπει να ακολουθούν οι
αριστερές δυνάμεις (σε συγκεκριμένα, βέ
βαια, προβλήματα κι όχι παντού και πάν
τοτε...), με το ζήτημα της ενιαίας πολιτι
κής έκφρασης, με νέο πολιτικό πρόσωπο
και πρόγραμμα του χώρου που έχει πολιτογραφηθεί σαν «Ανανεωτική και ευρύτε
ρα ριζοσπαστική και δημοκρατική Αριστε
ρά». Μ ε τ α ξ ύ τω ν δ ύ ο α υ τ ώ ν ζ η τ η μ ά τ ω ν ,
36

του Μάνου ΤρανταλλΙδη
υπάρχει αλληλοσύνδεση, δεν μπορεί να
υπάρχει όμως ταύτιση. Το ερώτημα που
προκύπτει είναι αν —με ορατό το τέλος
της παντοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ και την κι
νητικότητα που θα δημιουργηθεί απ’
αυτό— στα νέα και μεγάλα προβλήματα
για την Αριστερά σήμερα, υπάρχει ή όχι α
νάγκη ενιαίας πολιτικής έκφρασης των
δυνάμεων που (όπως δέχονται και οι Λ.Β.
και Ν.Κ.) εκφράζονται με το δημοκρατικό
δρόμο για τον σοσιαλισμό. Αν οι Λ.Β. και
Ν.Κ. είναι πεισμένοι (και είναι) ότι η απάν
τηση της Αριστερός στα νέα προβλήματα
της εποχήρ, βρίσκεται στο πλαίσιο του δη
μοκρατικού αυτοδιαχειριστικού σοσιαλι
σμού, πώς είναι δυνατόν, σε τόσο κρίσι
μες πολιτικές στιγμές, να αρνούνται την
ανάγκη συγκρότησης ενός φορέα αυτών
των ιδεών και να περιορίζονται στην προ
σκόλληση σε ένα κόμμα (όπως το ΚΚΕ) που
χωρίς αμφιβολία δεν εκφράζεται απ’ αυ
τήν την στρατηγική. Ούτε αρκεί στις ση
μερινές στιγμές, η απλή συνεργασία ή
συμπαράταξη ακόμα, στην πάλη για τα
καθημερινά προβλήματα. Αυτή γινόταν
και θα γίνεται. Δεν μπορεί να προκόψει ό
μως, μόνο απ’ αυτή, άμεσα και γραμμικά,
το νέο πολιτικό σχέδιο που έχει ανάγκη
σήμερα η Αριστερά και που θα οικοδομήθεί στη βάση του δημοκρατικού δρόμου.
Αλλά γιατί τόση επιμονή οιη μόνιμη
συμπόρευση με το ΚΚΕ; Με βάση ποια κρι
τήρια θεωρούμε πως τα «ανοίγματα» που
επιχειρεί, έχουν ουσιαστικό (ως προς την
ποιότητά τους) χαρακτήρα; Γιατί άραγε
(θυμήθηκε) τώρα το ΚΚΕ, πως υπάρχει και
μια «άλλη» Αριστερά; Οι δηλώσεις του X.
Φλωράκη είναι ακόμα νωπές, όταν (γύρω
στο 1983), διακήρυσσε πως «για το ΚΚΕ,
θέμα συνεργασίας με το ΚΚΕ εσωτ. δεν υ
πάρχει, μιας και το ’χουμε παραπέμψει για
μελέτη στα αρχεία της ιστορίας». Όταν
διέγραφε από τις γραμμές του, σειρά στε
λεχών (ανάμεσα σ’ αυτούς και τον υπογράφοντα), επειδή τόλμησαν να ’χουν μια
συνομιλία με τον Λ. Κύρκο. Πώς ξαφνικά ο
Λ. Κ. μεταμορφώθηκε, από «υπηρέτης του
ταξικού εχθρού» σε άγγελο, σε «σύμμα
χο» κλπ; Μήπως όλα αυτά, δεν αποτελούν
παρά ένα επιφανειακό άνοιγμα, για να αν
τιμετωπίσει το πολιτικό του «στρίμωγμα»
και την πτώση του κάτω του 10% στις τε
λευταίες βουλευτικές εκλογές; Σε ποιο έ
δαφος μπορεί να «πατήσει» η άποψη για
«μόνιμες και ανοιχτές συμπαρατάξεις»
(σαν λύση-απάντηση στα σημερινά προ
βλήματα του αριστερού κινήματος), όταν
από τις προτάσεις του ΚΚΕ(εκτός από ορι
σμένα ανοίγματα διακηρυκτικού χαρακτή
ρα), απουσιάζει κάθε στοιχείο σ α φ ώ ν π ρ ο 
γ ρ α μ μ α τ ικ ώ ν ε π ιλ ο γ ώ ν για βαθειές αλλα
γές σε δημοκρατική και σοσιαλιστική κα
τεύθυνση; (Εδώ είναι ίσως αναγκαία, μια
παρένθεση: Ό χι πως δεν αναγνωρίζει κα
νένας τις ζυμώσεις που συντελούνται στις
γραμμές του και τις εσωτερικές αντιφά
σεις του «φαινόμενου ΚΚΕ». Και ασφαλώς
θα αποβεί σε όφελος όλης της Αριστερός,
αν αυτές οι διεργασίες το οδηγήσουν σε
μια συνολική μετατόπιση. Όμως είναι τό
σο πολύ «ακατέργαστο» πολιτικά και ιδεο
λογικά, το σημερινό του δυναμικό, που οι
όποιες ανανεωτικές τάσεις μενονωμένων
στελεχών του, δεν μπορεί παρά να έχουν

περιορισμένα όρια).
Αν πράγματι θέλουμε να ξεφύγουμε α
πό τις στείρες αντιπαλότητες της διάσπα
σης του ’68, ώστε όχι μόνο η αναγκαία
σύγκρουση των ιδεών να γίνεται με νέους
όρους, αλλά και να πραγματοποιηθούν,
μονιμότερου χαρακτήρα συμμαχίες των
Αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων,
τότε πρέπει να παραδεχτούμε πως η από
φαση του ΚΚΕεσωτ, για την υπέρβαση του
μέχρι τώρα κομματικού του σχηματισμού,
παρέχει καινούργιες δυνατότητες. Από
αυτή τη σκοπιά, η πρωτοβουλία που πήρε
το ΚΚΕ εσωτ. για τη συνίδρυση (με άλλες
δυνάμεις) του νέου κόμματος, όχι μόνο
δεν αποτελεί «σπασμωδική κίνηση, ορθο
πεδικών προδιαγραφών (;;;!!...)» όπως ι
σχυρίζεται ο N. Κ. αλλά αντίθετα στηρίζε
ται στην παραδοχή πως το κομματικό σχή
μα «ΚΚΕ εσωτ.», παρά τη σημαντική προ
σφορά του στην πολιτική ζωή, έχει εξαν
τλήσει τα όριά του και λειτουργεί ανασχετικά για μια αποφασιστική προώθηση των
ανανεωτικών ιδεών. Κι αυτή του η απόφα
ση ήρθε να συναντηθεί με τις προσδοκίες
χιλιάδων αριστερών, άλλων οργανώσεων,
ομίλων, κινήσεων κλπ., κάτι που ανάγλυ
φα φάνηκε πρόσφατα και στη Διακήρυξη
της προπαρασκευαστικής Επιτροπής για
το Ιδρυτικό Συνέδριο της άνοιξης.
Π α ρ α ίτ η σ η α υ τ ή τη σ τ ιγ μ ή , α π ό το σ τ ό 
χ ο τ η ς σ υ ν δ ια μ ό ρ φ ω σ η ς ε ν ό ς ν έ ο υ κ ό μ 
μ α τ ο ς απ’ όλες τις ανανεωτικές και δημο

κρατικές δυνάμεις στους χώρους της κομ
μουνιστικής σοσιαλιστικής και ριζοσπα
στικής Αριστερός, ουσιαστικά θ α σ η μ α ί
νει κ α θ ή λ ω σ η αυτής της Αριστερός, σ τ η ν
ε π ικ υ ρ ια ρ χ ία τ ο υ Κ Κ Ε κ α ι τ ε λ ικ ά τ ο υ Π Α
ΣΟΚ. Η άλλη επιλογή, για ένταξη σ’ ένα

νέο σχήμα από ΠΑΣΟΚογενείς δυνάμεις (ά
ποψη ορισμένων στελεχών της ΣΣΕΚ, κύ
κλοι Αρσένη, κλπ.), σαν καλύτερη εκδοχή
του ΠΑΣΟΚ (κάτι που φαίνεται να ενθαρρύ
νει το ΚΚΕ, για ευνόητους λόγους...), θα
’χει σίγουρα την τύχη ανάλογων προσπα
θειών, που επιχειρήθηκαν στο πρόσφατο
παρελθόν και απέτυχαν (όπως η «Σοσιαλι
στική Πορεία», το ΛΑΕ, η ΕΣΠΕ, το ΑΣΚΕ
κλπ.), μιας και δεν εκφράζουν ούτε κάποια
υπορκτά ιδεολογικά ρεύματα της ελληνι
κής κοινωνίας ούτε συγκεκριμένες πολιτι
κές τάσεις. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η
ελληνική κοινωνία και η Αριστερά, δεν εί
ναι ούτε η δημιουργία κάποιας συμπληρω
ματικής πολιτικής δύναμης στο ΠΑΣΟΚ,
ούτε ένα «δορυφορικό» σχήμα του ΚΚΕαλ
λά ένα νέο κόμμα που θα εμπνέεται από
τον ανοιχτό μαρξισμό, με σαφείς ταξικές
και κοινωνικές αναφορές και με κατοχυ
ρωμένη την πολυφωνία στις γραμμές του,
ζωντανό παράδειγμα των οραμάτων μας.
Ό χι πως με την ίδρυσή του, θα λυθούν
α υ τ ό μ α τ α όλα τα προβλήματα. Θα μπορέ
σει όμως, με τη δική του ξεχωριστή φυσιο
γνωμία, να μιλήσει με νέο τρόπο, να προ
τείνει συγκεκριμένα σχέδια και προγράμ
ματα διεξόδου, να συμβάλει αποφασιστι
κά στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής
πολιτικής για την Αριστερά και σωστής
πολιτικής συμμαχιών, δημιουργώντας έ
τσι όρους μαζικότητας και προοπτικές ε
ξουσίας.
Θα ευχόμουν οι τωρινές απόψεις των
Λ.Β. και Ν.Κ. να μην είναι οι τελικοί τους
προσανατολισμοί....
□
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χωρίς μουσική
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Ζωή, τήν άλλη φορά
Η πολιτική αυτοβιογραφία
τής Γερμανο-εβραίας δημο
σιογράφου Ρουθ Βάις,
η οποία διέφυγε το 1936
στη Νότιο Αφρική, αλλά
οτη χώρα του Απαρτχάιντ
δε βρήκε μια νέα πατρίδα.

Εκδόσεις:
Μετά τη βροχή
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Η αντιφατική πορεία του ΠΑΣΟΚ
και η αναζήτηση
νέας πολιτικής πρότασης
του Γιάννη Ν. Κ ο υμέντου
Ο Γ. Κουμέντος άρθρο του οποίου δημο
σιεύουμε στη συνέχεια είναι πρώην στέλε
χος του ΠΑΣΟΚ στη Νομαρχιακή Επιτροπή
Αθήνας. Μετέχει στην πρωτοβουλία των
πασοκογενών δυνάμεων που προωθούν τις
διαδικασίες ίδρυσης κόμματος. Στην ίδια
πρωτοβουλία όπως είναι γνωστό πρωταγω
νιστικό ρόλο έχει ο πρώην υπουργός Γερά
σιμος Αρσένης. Το κείμενο εκφράζει προ

Σήμερα από πολλές πλευρές διαπιστώνε
ται ότι στην πολιτική σκηνή της χώρας υπάρ
χει ένα ολοφάνερο ΠΟΛΙΤΙΚΟ και ΙΔΕΟΛΟΓΙ
ΚΟ ΚΕΝΟ. Το φαινόμενο ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει
να ερμηνευτεί όμως σαν μια συγκυριακή κα
τάσταση, αλλά σαν αποτέλεσμα των κοινω
νικών και πολιτικών εξελίξεων των τελευ
ταίων 40 χρόνων στην Ελλάδα. Εξελίξεων
που επιβλήθηκαν με βάση τις παγκόσμιες
συμφωνίες, τη στρατιωτική ήττα του ελληνι
κού λαϊκού κινήματος και των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων.
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες συγκροτήθη
κε ένα πλατύ δημοκρατικό κίνημα για ν’ αντικρούσει: τον αντικομμουνισμό και την εθνικοφροσύνη, την επέμβαση του παρακράτους
και τη λειτουργία του αυταρχικού κράτους,
την παραχάραξη των δημοκρατικών δικαιω
μάτων και ελευθεριών. Η όξυνση των κοινω
νικών αντιθέσεων και η ανάπτυξη του ριζο
σπαστικού δημοκρατικού κινήματος, οδήγη
σαν στην ένταση των πολιτικών αγώνων με
αποτέλεσμα την προσωρινή άνοδο του Κεν
τρώου συνασπισμού στην κυβέρνηση και την
ανακοπή των εξελίξεων, με την αμερικανοκίνητη δικτατορία του 1967.
Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974,
οι προδικτατορικές εμπειρίες του κινήματος
και οι αντιδικτατορικοί αγώνες, προσδιόρι
σαν με νέους όρους την πολιτική κατάσταση.
Έτσι με δεδομένο τον περιφερειακό χαρα
κτήρα του ελληνικού καπιταλισμού και την
ανολοκλήρωτη μορφή του ελληνικού αστι
κού κράτους, το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε και
σαν πατριωτικό κίνημα με κυρίαρχα εθνικοαπελευθερωτικά χαρακτηριστικά, φορέας
αυτοοργανούμενης έκφρασης και σύνθεσης
των ριζοσπαστικών δυνάμεων της ελληνικής
κοινωνίας. Στο όραμα του ΠΑΣΟΚ για σοσια
λιστικό μετασχηματισμό αποτυπώθηκαν και
συνυπήρξαν χαρακτηριστικά όπως: η αντιδεξιά διάθεση και πολιτική, ο διάχυτος και α
σαφής κοινωνικός και πολιτικός ριζοσπαστι
σμός, ο κρατικός εκσυχρονισμός, ο θεσμι
κός εκδημοκρατισμός και ο τριτοδρομικός
διεθνισμός.
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βληματισμούς ενός χώρου και δίνει μια ει
κόνα των απόψεων που υπάρχουν, όχι μό
νο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ευρύτερο
χώρο της Αριστεράς. Α π’ αυτή την άποψη
πιστεύουμε ότι συμβάλλει στο διάλογο που
γίνεται αυτή την περίοδο και χαρακτηρίζει
την κινητικότητα που παρατηρείται σε χώ
ρους του ΠΑΣΟΚ.

Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για την αναγκαιό
τητα της αλλαγής και ο αγώνας για την ανα
τροπή της δεξιάς ανταποκρινόταν στις δια
θέσεις των πλατειών λαϊκών μαζών. Κάτω α
πό συνθήκες εντεινόμενης οικονομικής κρί
σης και με τα προϋπάρχοντα κόμματα της
Αριστεράς σε πλήρη αδυναμία να δώσουν ε
ναλλακτική λύση για το λαϊκό κίνημα, η δη

μιουργία του ΠΑΣΟΚκαι η παρουσία του υπήρ
ξε ιστορική αναγκαιότητα. Η άνοδός του
στην κυβέρνηση, ήταν μια κατάληξη μιας ο
λόκληρης πορείας της ανάπτυξης του λαϊκού
κινήματος. Ενός κινήματος με αντιφάσεις
και ποιοτικές και ποσοτικές μεταπτώσεις.
Η βασική αντίφαση που καθόρισε πολλά
χαρακτηριστικά του ΠΑΣΟΚ, και αναίρεσε
θετικές προϋποθέσεις εξέλιξής του, τόσο
στην αντιπολιτευτική περίοδο 1974-1981, όσο
και στην κυβερνητική 1981-1986, ήταν και εί
ναι το φαινόμενο της αναντιστοιχίας θεωρίας
και πολιτικής πρακτικής. Το φαινόμενο αυτό
χαρακτήρισε και την οργανωτική του λει
τουργία (αυταρχισμός, διαγραφές, αλάθητο
της καθοδηγητικής φράξιας, υπερεξουσίες
Παπανδρέου κλπ), και την ιδεολογική του
συνέπεια (Εθνική Λαϊκή Ενότητα, αντίθεση
τακτικής και στρατηγικής κλπ.) αλλά και
την κυβερνητική πρακτική (κρατισμός, έλεγ
χος κινημάτων, ρουσφετολογία, ηγεμονι
σμός κλπ.).
Αποτέλεσμα της αναντιστοιχίας θεωρίας
και πράξης, ήταν και είναι τα φαινόμενα της
αποϊδεολογικοποίησης και του λαϊκισμού.
Ο λαϊκισμός σε πολιτικές και οικονομικές
επιλογές, οι αντιφάσεις και οι υποχωρήσεις
διαμόρφωσαν συνθήκες οικονομικής, πολιτι
κής ρευστότητας, σύγχυση και κλίμα παθητικότητας και ύφεσης στο ριζοσπαστικό κίνη
μα της χώρας ιδιαίτερα την πρώτη τετραε
τία.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ
Την παραπάνω περίοδο ρευστότητας, ανα
μονής και ασάφειας διαδέχτηκε η περίοδος
των αλλεπάλληλων πολιτικών εξελίξεων, οι

οποίες διαμόρφωσαν ένα νέο πολιτικό και
κοινωνικό σκηνικό. Η απομάκρυνση του Κα
ραμανλή από την Προεδρία της Δημοκρατί
ας και η διεύρυνση της πολιτικής κυριαρχίας
του ΠΑΣΟΚ δεν αξιοποιήθηκαν θετικά από
την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα: οι βουλευ
τικές εκλογές του Ιούνη 1985 διεξήχθησαν
μέσα σε φίλαθλο αντιδεξιό - αντιμητσοτακικό πνεύμα χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά.
Οι κυβερνήσεις συγκροτήθηκαν σαν απο
τέλεσμα διαπραγματεύσεων, συμβιβασμών
και ισορροπιών, με ισχυροποίηση των παλαιοκομματικών. Εγκαταλείπεται το πενταε
τές πρόγραμμα κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης και επιλέγεται μονεταριστική οι
κονομική πολιτική. Ο αυταρχισμός και δικα
στικές παρεμβάσεις αποτελούν τη «σοσιαλι
στική κυβερνητική» μεθοδολογία για την κα
ταστολή του εργατικού - συνδικαλιστικού κι
νήματος. Ανασυγκροτείται το Εκτελεστικό
Γραφείο του ΠΑΣΟΚ με την αποπομπή της ι
στορικής ηγετικής φράξιας, με άτομα φίλα
προσκείμενα σε κύκλους του Καστριού αλλά
και με περιορισμένο τον πολιτικό τους λόγο.
Εκκαθαρίζονται «προβληματικές», για την
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κομματικές οργανώσεις
(συνδικαλιστικό, Ν.Ε. Αθήνας, Θεσσαλονί
κης κλπ.) και παράλληλα χρησιμοποιείται η
οργάνωση σαν μηχανισμός μετωπικής αντι
παράθεσης και καταστολής, απέναντι στη
λαϊκή δυσφορία. Η ηγεμονίστικη λογική του
ΠΑΣΟΚ η ποιότητα - μορφή των δημάρχων
και η απολιτική προεκλογική τακτική το ο
δηγούν στην πρώτη εκλογική του ήττα.
Σήμερα η ηγεσία και ο κεντρικός μηχανι
σμός της, οδηγεί το ΠΑΣΟΚ στην ολοκλήρω
ση της φυσιογνωμίας του, που σαφέστατα το
κατευθύνει στην εξυπηρέτηση των συμφερόν
των της άρχουσας τάξης, ενώ παράλληλα
παγιώνει τους ρευστούς ιδεολογικούς συσχε
τισμούς, της προηγούμενης περιόδου, σ ’ αυ
τή την κατεύθυνση.
Αντίστοιχα γίνεται φανερό ότι ένα μέρος
της κοινωνικής βάσης του ΠΑΣΟΚ και του ρι
ζοσπαστικού κινήματος, ενσωματώνεται
προσωρινά στη νέα πραγματικότητα, ενώ έ
να άλλο βρίσκεται σε διαρκή και έντονη φυγόκεντρη κινητικότητα, σε σχέση με το ΠΑ
ΣΟΚ και την πολιτική του.
Η πολιτική κατάσταση που έχει διαμορφω
θεί, με τη ραγδαία φθορά του ΠΑΣΟΚ, δη
μιουργεί ένα πολιτικό κενό. Η κρίση εμπι
στοσύνης και η αποστασιοποίηση ενός μέ
ρους των κοινωνικών δυνάμεων που ανέβασε
το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, προσδιορίζει την
ανάγκη για μια επίπονη, αλλά αναγκαία δια
δικασία για τη συγκρότηση ενός νέου προο
δευτικού - σοσιαλιστικού λόγου. Απαραίτητη
όμως προϋπόθεση είναι η συγκρότηση του
σοσιαλιστικού φορέα, για να μπορεί η πολιτι
κή πρόταση να δώσει έκφραση στις απομα
κρυνόμενες από το ΠΑΣΟΚ μάζες.
Η αναγκαία αυτή πορεία για ένα νέο πολι
τικό φορέα, περνάει τόσο μέσα από τις εξελί
ξεις και κινήσεις της κοινωνίας, όσο και από
την «εν δύναμει» πολιτική πρωτοπορία. Δη
λαδή τα πολιτικοποιημένα στελέχη του ΠΑ
ΣΟΚ και της Ανένταχτης Αριστεράς, που
μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την α
ναγκαιότητα. Μια τέτοια πορεία προϋποθέ
τει το διάλογο σε ελάχιστο πλαίσιο ώστε να
εξασφαλίζει:

— πρώτο, την προοδευτική, ριζοσπαστική
και σοσιαλιστική κατεύθυνση·
— δεύτερο, τον εμπλουτισμό, την εξέλιξη
και εξειδίκευση του στα πλαίσια μιας διαδι
κασίας αξιοποίησης των εμπειριών του λαϊ
κού κινήματος·
— τρίτο, τη φυσιογνωμία, τη δομή και τις
λειτουργίες που να κατοχυρώνουν στην πρά
ξη τη δημοκρατική διαδικασία και τη συλλογικότητα λήψης των αποφάσεω ν
— και τέταρτον τη διαμόρφωση ενός πλαί
σιου αρχών για τη συνεργασία των αριστε
ρών και προοδευτικών δυνάμεων.
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι τα υπάρ
χοντα αριστερά κόμματα βρίσκονται και αυ
τά σε συνεχή κρίση, εγκλωβισμένα σε παρα
δοσιακά και επαναλαμβανόμενα αδιέξοδα.
Ο εγκλωβισμός τους, στα διπολικά διλήμμα
τα οφείλεται στην αδυναμία κατοχύρωσης
του δικού τους λόγου, της δικής τους πρότα
σης, σαν πρόταση εξουσίας της Αριστερός.
Και θα εξακολουθήσουν να μην μπορούν να
αρθρώσουν αυτόνομο - αυτοδύναμο πολιτικό
λόγο στο βαθμό που συνεχίζεται να υπάρχει:
η απουσία ολοκληρωμένης πρότασης για την
σημερινή ελληνική κοινωνία και η αντίληψη
της ηττοπάθειας και των αναστολών απέναν
τι στο δεξιό κίνδυνο.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Για τον απεγκλωβισμό κοινωνικών δυνά
μεων από τη συντηρητική πολιτική του ΠΑ
ΣΟΚ και τη διατύπωση πρότασης διεξόδου,
καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι δυνάμεις
που μπορούν να αξιοποιήσουν τη σχέση της
πολιτικής και ιδεολογικής ενότητας που εί
χαν με αυτές.
Σ’ αυτές τις δυνάμεις εναποτίθεται το κύ
ριο βάρος της συγκρότησης μιας νέας πολιτι
κής πρότασης που:
— ν ’ αποκαλύπτει τη σημερινή πολιτική κα
τεύθυνση του ΠΑΣΟΚ·

— να συγκροτεί σχέσεις αγωνιστικές στα μα
ζικά κινήματα·
— να αντιπαρατίθεται στη Δεξιά και να απο
καλύπτει το προσωπείο της·
— ν ’ αποκαταστήσει τις έννοιες και τις αξίες
και να συνεχίσει τον αγώνα της σοσιαλιστι
κής αλλαγής.
Το πολιτικό κενό, που αφήνει στο πολιτικό
προσκήνιο και στη συνείδηση του λαού, η
σημερινή εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ οδηγεί αντικει
μενικά σε δύο κινδύνους:
Ο ένας είναι η παραχάραξη στη συνείδηση
των εργαζομένων των οραμάτων και των εν
νοιών της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού,
με αποτέλεσμα την απογοήτευση και τον α
νέφικτο που σημαίνει επιστροφή στη δεξιά
παράταξη και στο συντηρητισμό.
Και ο δεύτερος είναι οι αυτόνομες και αυ
θόρμητες εκφράσεις του ριζοσπαστικού κι
νήματος και των στελεχών, όπου πολυτεμαχίζουν τις δυνάμεις της προόδου και οδηγούν
στα φαινόμενα του συντεχνιασμού και του αναρχοσυνδικαλισμού.
Πρέπει λοιπόν να γίνει μια παρέμβαση που
να βάζει επιταχτικά την ανάγκη της πολιτι
κής - ιδεολογικής και οργανωτικής συμφω
νίας, έτσι ώστε να υπάρξει συγκλίνουσα εξέ
λιξη των δυνάμεων αυτών για τη δημιουργία
ενός νέου σοσιαλιστικού φορέα. Ενός φορέα

11 διαδικασία συγκρότησης της ΠΡΩΤΟ
ΒΟΥΛΙΑΣ δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει μεθό-ς
δους που στο παρελθόν δοκιμάσθηκαν και α
ποδείχθηκαν αφερέγγυες.
Δεν πρέπει να επιλέξει τις κινήσεις κορυ
φής, είτε αυτές είναι η τεχνική συγκόλληση
ηγεσιών διαφόρων σχημάτων, είτε οι διακη
ρύξεις προσωπικοτήτων. Και αυτό γιατί δεν
θα υπάρχει η ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ δι
αδικασία των απόψεων και των πολιτικών
προτάσεων, αλλά η ομοσπονδιοποίηση συ
σχετισμών, συμφερόντων και ισορροπιών
κορυφής.
Η διαδικασία η οποία εξασφαλίζει την πο
ρεία συγκρότησης του προοδευτικού - σοσια
λιστικού φορέα, πρέπει να είναι ΑΝΟΙΧΤΗ
στις δυνάμεις που θέλουν να προχωρήσουν
σε αυτόν, αλλά και παράλληλα να εξασφαλί
ζει τη φερέγγυα πορεία, πρόταση και λειτουρ
γία του, μέσα από τη ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ στη συγ
κρότηση και ίδρυσή του.
Οι διαδικασίες που θα οδηγούν σε πανελ
λαδική συνδιάσκεψη ή σύσκεψη όπου μέσα,
από αυτή να καθορίζεται η διακήρυξη, το ποΤ
λιτικό και ιδεολογικό στίγμα αλλά και η καταρχή δημοκρατική οργανωτική δομή για να
ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ, είναι σήμερα το
ζητούμενο αλλά και η λύση.

που πρέπει να γεννηθεί από δύο κινήσεις. Μια
ΑΠΟ ΚΑΤΩ την κίνηση των λαϊκών μαζών και
μια ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΩ, τη συστηματοποίηση και
γενίκευση αυτής της κίνησης, δηλαδή την α
ναγωγή της σε θεωρία.
Η παρακολούθηση και παρέμβαση στις
κοινωνικές διεργασίες, η αξιοποίηση του δια
λόγου και η μετεξέλιξη των αυτόνομων κινή
σεων σε πολιτικό κίνημα, προϋποθέτει την α
νάλογη συγκρότηση μιας ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩ
ΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, η οποία να αναγορευτεί σε συν
τονιστικό κέντρο και χώρο πολιτικής αναφοράς._____________________ ________________

Μια τέτοια κατάσταση μπορεί σε μια πο
ρεία οργανωμένου διαλόγου, να προχωρήσει
στη δημιουργία πολιτικού φορέα, αφού θα έ
χει τη δυνατότητα:
— να καταγράφει, να ερμηνεύει και να πα
ρεμβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις·
— να αποτελεί συνθετικό κρίκο μεταξύ της ι
δεολογίας, και της πολιτικής με τη μαζική
δράση και παρέμβαση·
— και να ενοποιεί τις οργανωτικές εκφρά
σεις μέσα από ένα ενιαίο συντονιστικό κέν
τρο.

Βρέθηκε και δημοσιεύεται
για πρώτη φορά
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Η σοβαρότητα αρχίζει με την αναλογική
του Γιώ ργου Κ. Λύκα

Η δια νόμου υποχρεωτική ψηφοφορία της
δεύτερης Κυριακής, σ η μ α ίν ε ι για ό λ ο υ ς
τους ψηφοφόρους β ία ιη (με νόμο) ε π α ν ε μ 
φ ά ν ισ η ενώπιον της κάλπης. Για τους
π ο λ λ ο ύ ς , σημαίνει ε π α ν έ κ φ ρ α σ η της γνώ
μης που έκφρασαν την προηγούμενη Κυ
ριακή. Για σοβαρό όμως αριθμό ψηφοφό
ρων σ η μ α ίν ε ι και β ία ιη (με νόμο) α λ λ α γ ή
γ νώ μ η ς.

Το γεγονός αυτό, ως και η β ία ιη (με νό
μο) μ ε τ α γ λ ώ τ τ ισ η ψ ή φ ω ν σ ε βουλευτές
άλλων κομμάτων κατά τις β ο υ λ ε υ τ ικ έ ς ε 
κ λ ο γ ές , μ’ έκανε να σπαζοκεφαλιάσω.
Βέβαια, η δική μου σπαζοκεφαλιά δεν έ
χει και τόση σημασία. Μπορώ όμως τώρα,
να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις και
να τις θέσω στην κρίση του αναγνώστη.
Το θεμελιακό σημείο της Δημοκρατίας
τουλάχιστον, είναι ότι κ α ν έ ν α κόμμα δεν
ε ίν α ι ά ξ ιο των ψήφων, που δεν παίρνει αβ ία σ τ α .

Ένα κόμμα α ξ ί ζ ε ι μ ό ν ο τ ις ψ ή φ ο , που
παίρνει αβίαστα. Αυτό είναι το κριτήριο
της πολιτικής του αξίας.
Αυτό το στοιχειώδες κριτήριο της Δη
μοκρατίας θα ’πρεπε να γίνεται κτήμα των
παιδιών από το νηπιαγωγείο και το Δημο
τικό. Γιατί πρόκειται για την α λ φ α β ή τ α
της α σ τ ικ ή ς κουλτούρα^
Αντίθετα
όυο «μεγά
λων» κομμά.
jv μεγάλη σημα
σία για τη λειτουργία της δημοκρατίας
μας. Κι όμως, ο ένας έχει εξαγγείλλει την
αναλογική κι ο άλλος δηλώνει φ ιλ ε λ ε ύ θ ε 
ρος. Γιατί λοιπόν, να παραμένουν ανερέθιστοι ενώπιον ενός δημοκρατικού εκλο
γικού συστήματος; Να τους το απαγορεύ
ουν, οι σύμμαχοι Αγγλοσάξωνες; Σίγου
ρα, αστεία υπόθεση. Και μάλιστα μετά α
πό πενταετία ελληνοποίησης και ανεξαρτοποίησης.
Μήπως, οι αρχηγοί και των δ ύ ο «μεγά
λων» κομμάτων, είναι ο π α δ ο ί της δικαίω
σης του κ α κ ο ύ στην ιστορία; Ότι τάχα οι
δύσκολες συνθήκες και η ανωριμότητα
του λαού ή των κομμάτων δεν επιτρέπουν
δημοκρατικές πολυτέλειες, ή ότι η ισ τ ο ρ ι
κή τους α π ο σ τ ο λ ή τις απαγορεύει. Κάπως
έτσι δεν «δικαιώνονται» ή και «Δικαιολο
γούνται», οι α υ τ α ρ χ ικ ο ί όλου του κόσμου
και όλων των εποχών;
Καιρός είναι πια vu υπενθυμίσουμε
στους αρχηγούς κομμάτων και τους επαγγελματίες πολιτικούς, ότι οι δ η μ ο κ ρ α τ ι
κ έ ς δ ια δ ικ α σ ίε ς μ ε τ ρ ά ν ε αφάνταστα. Ότι
οι ε κ λ ο γ ικ έ ς δ ια δ ικ α σ ίε ς είναι ή πρέπει
να ’ναι, η π ε ρ ιο δ ικ ή επιβεβαίωση του καί
ριου ρ ό λ ο υ του π ο λ ίτ η - κριτή, των συμπο
λιτών του π ο λ ιτικ ώ ν .
Σε μια χώρα, που η αναφορά στη Δυτική
ΊΟ

Δημοκρατία, είναι ένα είδος καθημερινής
κ α ρ α μ έ λ α ς , είναι μ ό ν ο απογοητευτικό το
να πρέπει συχνά να υπενθυμίζονται τα ευ
κολονόητα.
Δεν είναι οι ε κ λ ο γ έ ς , η διαδικασία δια
της οποίας κ α λ ο ύ ν τ α ι οι πολίτες να κ ρ ί
ν ο υ ν τους επαγγελματίες πολιτικούς;
Με ποιο λοιπόν δικαίωμα, οι Δημοκρά
τες αρχηγοί των «μεγάλων» κομμάτων,
θ ε ω ρ ο ύ ν ως «λ α θ ε μ έ ν η » την ψ ή φ ο κά
ποιων π ο λ ιτ ώ ν ;
Η υποχρεωτική κ α θ ο λ ικ ή ψηφοφορία
δεν στηρίζεται στην α ρ χ ή της ισ ό τ η τ α ς
της ψήφου;
Με ποιο δημοκρατικό δικαίωμα επιβάλ
λουν τη νομική (βίαιη) «δ ιό ρ θ ω σ η » της ψή
φου; Δημοκρατία δε σημαίνει δ ια ρ κ ώ ς
π ειθ ώ ; Σημαίνει και δ ια ρ κ ώ ς « β ιά ζω » ;
Το δικαίωμα ασκήσεως οποιοσδήποτε
β ία ς , είναι α ν α χ ρ ο ν ισ τ ικ ό ς τρόπος διακυ
βέρνησης. Οπωσδήποτε δε, δεν έχει κα
μιά σχέση με τη δ η μ ο κ ρ α τ ία .
Δεν αποτελεί β ια σ μ ό θεμελιακού α τ ο μ ι
κ ο ύ δ ικ α ιώ μ α τ ο ς , η β ία ιη (με νόμο) «διόρ
θωση» της γ ν ώ μ η ς του ψηφοφόρου π ο λ ί
τη; Η ελεύθερη έκφραση της γνώμης δεν
είναι πράγματι, ένα θεμελιακό α τ ο μ ικ ό δ ι
κ α ίω μ α ; Δεν αποτελεί μια κατάκτηση του
φ ιλ ε λ ε υ θ ε ρ ισ μ ο ύ ;

Οι εκάστοτε χαμένοι επαγγελματίες πο
λιτικοί συχνά ερμηνεύουν την ψ ή φ ο των
πολιτών ως καλή ή κακή, ως σωστή ή λα
θεμένη, ως λογική ή παράλογη, ως μυωπι
κή ή οξυδερκή, καταφεύγοντας σε κά
ποιες α π λ έ ς και διεισδυτικές ιδέες, όπως
δεν μας κατάλαβαν ή δεν είναι σε θέση να
μας καταλάβουν, γι’ αυτό δεν μας ψήφι
σαν ή τους έκανε πλύση εγκεφάλου η τη
λεόραση.
Ξεχνούν φαίνεται, ότι οι ε κ λ ο γ έ ς γίνον
ται για να ε κ φ ρ ά σ ε ι ο π ο λ ίτ η ς τη δική του
γ ν ώ μ η για τους αρχηγούς κομμάτων και
επαγγελματίες πολιτικούς κι όχι οι π ο λ ιτ ι
κ ο ί τη γνώμη τους για τους πολίτες.
Μια άλλη κ α ρ α μ έ λ α κατά τη δημόσια ή
πολιτική συζήτηση, είναι η χρήση όρων ό
πως, «διάλογος», «σ υ μ μ ε τ ο χ ή », «σ υ ν α ίν ε 
σ η », «ή π ιο κ λ ίμ α » κλπ.
Κι όμως, ο δημόσιος πολιτικός διάλο
γος των αρχηγών των δ ύ ο «μεγάλων»
κομμάτων, δεν είναι τίποτ’ άλλο από σ κ έ 
τη ανταλλαγή ύβρεων, υπαινιγμών, απει
λών. Παράδειγμα, το γνωστό πια «ε φ ιά λ 
τ η ς » και η γνωστή απάντηση, ο «άνθρω
πος των αμερικανών». Όλα αυτά δεν είναι
συμπτώματα βαθιάς αντιδημοκρατικής
στάσης;
Λέτε, να τους διαφεύγει ότι ο δ ιά λ ο γ ο ς
είναι το μ έ σ ο της αναζήτησης των καλύτε
ρων μεταξύ τους σχέσεων; Ότι με το διά
λογο μπορούμε ό λ ο ι μας να προσεγγίσου
με μια καλύτερη και πιο ελεύθερη ζωή; Ό 
τι η έλλειψη του σε όλα τα επίπεδα σ η μ α ί
νει επιθυμία επιβολής, των μεν και των δε
και των δύο πάνω στο λ α ό ;
Μέσα σε τέτοια πολιτική ατμόσφαιρα
χρόνια τώρα, ο πολίτης α ξ ιο λ ο γ ε ί, ε κ φ ρ ά 
ζ ε ι κυρίαρχα μια π ρ ο τ ίμ η σ η , για ένα πολι
τικό πρόγραμμα, για μια υπόσχεση, για έ
να όραμα, ο π ο λ ίτ η ς , έ χ ε ι τους δ ικ ο ύ ς του
λόγους, επί τη βάσει των οποίων κάνει αυ
τό. Οι λόγοι, μπορεί να διαφέρουν μεταξύ

τους. Μπορεί να εξαρτώνται από την πί
στη του σ’ ένα σύμβολο, σε μια σημαία, σε
μια μνήμη, από το βραχυπρόθεσμο ρυμφέρον του, από τον λεπτό υπολογισμό των ε
πιπτώσεων, που η ψήφος μπορεί να έχει
στα αποτελέσματα, από τη δύναμη ενός
παραδοσιακού δεσμού κλπ. Λοιπόν, πώς
μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ψήφος του
πολίτη είναι «λαθεμένη» ή «παράλογη»;
Το πρόβλημα μάλλον βρίσκεται στο ότι
δεν γίνεται κατανοητή η « λ ο γ ικ ή » της ψή
φου κι εδώ φυσικά ανοίγεται το πεδίο της
καρποφόρας συζήτησης και αντιπαράθε
σης των ερμηνειών των εκλογικών αποτε
λεσμάτων.
Η ε κ λ ο γ ικ ή μ ά χ η δίνεται για τη μορφο
ποίηση, επιβεβαίωση και τροποποίηση
των π ρ ο τ ιμ ή σ ε ω ν των πολιτών. Γι’ αυτό
σε μια εκλογική μάχη φυσικό είναι να παί
ξει πρωτεύοντα ρόλο η ε μ π ισ τ ο σ ύ ν η , που
ίσως είναι το αληθινό π ο λ ιτ ικ ό « νό μ ισ μ α » .
Η εμπιστοσύνη σ υ ν δ έ ε τ α ι αναπόφευκτα
με το χρόνο και μάλιστα, με τα μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
Σε μια εκλογική μάχη, η πολιτική συζή
τηση ή συνθηματολογία, αποτελείται από
μια αλυσίδα υ π ο σ χ έ σ ε ω ν . Αυτές λειτουρ
γούν, μ ό ν ο όταν υπάρχει εμπιστοσύνη.
Δεν παίζει σημαντικό ρόλο η εμπιστο
σύνη στις ιδιωτικές υποθέσεις του πολίτη;
Δίνει κανένας χρήματα σε κάποιον που
δεν τον εμπιστεύεται; Γιατί να μην ισχύει
το ίδιο και στο πεδίο των δημόσιων υποθέσεών του, με το οποίο συνδέεται κατ’ εξο
χήν και η π ο λ ιτ ικ ή ;
Πράγματι, η πολιτική εμπιστοσύνη συν
δέεται με τα μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Αφορά το κόμμα, την πολιτική του πράξη
και την οργάνωσή του.
Η πολιτική ως ενδεχόμενο θ έ α μ α , καρ
φωμένη στη μικρή χρονική περίοδο, δεν
α μ ο ίβ ε ι. Δεν έχει τ’ αναμενόμενα αποτε
λέσματα. Αντίθετα γίνεται boooierang,
γιατί δεν διαθέτει το πολιτικό «νόμισμα»,
την εμπιστοσύνη.
Το κ ε φ ά λ α ιο «εμπιστοσύνη» συσσωρεύ
εται με τον καιρό. Δίχως αυτό, έχουμε μ ό 
νο πολιτική «κινδύνων».
Τελευταίως, μιλάνε για σ ύ γ χ ρ ο ν ο ή νέο
π ρ ό σ ω π ο άσκησης πολιτικής. Μέχρι τώρα
τουλάχιστον, αυτό που ονομάζεται νέο
πρόσωπο άσκησης πολιτικής, χαρακτηρί
ζεται από το παλιό κλασικό εθνικό μας κα
κό, την έλλειψη σ ο β α ρ ό τ η τ α ς .
Προσωπικά νομίζω οτι σύγχρονο πρό
σωπο άσκησης πολιτικής σ η μ α ίν ε ι απλά,
σοβαρότητα. Οι πολιτικοί να επιλαμβά
νονται σ ο β α ρ ά των προβλημάτων (πχ. να
ονομάζουν ΕΣΥ, μόνο ένα ΕΣΥ, να μη λένε
δημοκρατικό εκλογικό σύστημα την ενι-

σχυμένη ή τις δύο Κυριακές), να διακρί
νουν ανάμεσά τους τα πιο σημαντικά για
το σύνολο, να ’ναι σταθεροί στις τελευ
ταίες πεποιθήσεις τους και να ’ναι διατε
θειμένοι να τις αναθεωρήσουν μόνο μετά
από επιμελή και βασανιστική εξέταση των
λόγων της αλλαγής τους.
Τώρα, που ένα σοβαρό μέρος ψηφοφό
ρων αρνήθηκε και τη δεύτερη Κυριακή
την ψήφο, στις κυβερνητικές υποσχέσεις
μιας μεταρρυθμιστικής πολιτικής, που δεν
πραγματοποιείται προς την κατεύθυνση
της δημοκρατίας και της κοινωνικής δι
καιοσύνης, καλά θα κάνει η κυβέρνηση
του Π Α Σ Ο Κ να τα ξανασκεφθεί όλα αυτό
καλά και να κάνει τις δημοκρατικές της
προσαρμογές.
Το ίδιο, για διαφορετικούς λόγους βέ
βαια πρέπει να κάνει και το κ ό μ μ α , φ ιλ ε 
λ ε ύ θ ε ρ η ΝΔ. Του υπενθυμίζω ότι αν το φ ι
λ ε λ ε ύ θ ε ρ η ΝΔ, έχει σχέση με το φ ιλ ε λ ε υ 
θ ερ ισ μ ό , δεν μπορεί να έχει σχέση και με
κ α λ π ο ν ο θ ε υ τ ικ ά συστήματα. Του υπενθυ
μίζω επίσης, ότι η Ελλάδα από τις τ ε χ ν η τ ώ ς «αυτοδύναμες» κυβερνήσεις, κέρδισε
μ ό ν ο τον τίτλο της υ π ο α ν ά π τ υ χ τ η ς ή
π ρ ο ς α ν ά π τ υ ξ η χώρας.
Η λεγάμενη Αριστερά, πρέπει αμέσως
να επενδύσει με ικανότητα και αποτελεσματικότητα το αυξημένο της κεφάλαιο
εμπιστοσύνης.
Τα κόμματα που ενδιαφέρονται για την
τεράστια πλειοψηφία των Ελλήνων, ας ανταποκριθούν στις λογικές προσδοκίες
των πολιτών, που έχουν μέσα στο μυαλό
τους, τη δίκαιη κατανομή των θυσιών και
ευεργετημάτων και την πίστη στις δυνα
τότητες καλυτέρευσης της κοινωνίας μας.
Δεν φαίνεται ποια άλλη κατεύθυνση
μπορεί να έχει μια υπόθεση δημοκρατικής
αλλαγής και ανάπτυξης του τόπου.
Αλλά αυτό, είναι ακριβώς εκείνο πάνω
στο οποίο αξίζει τον κόπο να συζητήσουν,
να τσακωθούν αν είναι αναγκαίο και ο
πωσδήποτε να εργασθούν, φυσικά με
σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή με σοβαρότητα.
κ α ι η δ η μ ο κ ρ α τ ικ ή σ ο β α ρ ό τ η τ α α ρ χ ίζ ε ι α 
π ό τ η ν α ν α λ ο γ ικ ή σ τ ις β ο υ λ ε υ τ ικ έ ς ε κ λ ο 
γές.

Καιρός είναι πια, τα δύο μεγάλα κόμμα
τα, που είναι έκδηλα καθυστερημένα στα
θέματα της δημοκρατίας, να εκσυγχρονισθούν. Το απαιτεί το καλό του τόπου μας.
Η χούντα ως γνωστό μ π λ ο κ ά ρ ισ ε τη δη
μοκρατία εν τω γενάσθαι. Τα δ ύ ο μεγάλα
κόμματα, ανεξάρτητα από τις προθέσεις
τους, με τα ε κ λ ο γ ικ ά τους συστήματα,
μ π λ ο κ ά ρ ο υ ν τ ις δημοκρατικές διεργασίες
στα π ρ ώ τ α τους β ή μ α τ α , μ’ αποτέλεσμα η
δ η μ ο κ ρ α τ ία μας να π α ρ α μ έ ν ε ι ανώριμη
και θ ν η σ ιγ ε ν ή ς .
Μπλοκάρουν και εκφυλίζουν τη Δημο
κρατία μας και δεν την αναβαθμίζουν ό
πως ισχυρίζονται, όταν επιτρέπουν σε
βουλευτές να ομιλούν στη Βουλή ως «αρ
χηγοί» κομμάτων φάντασμα.
Στη γειτονική Ιταλία με την πτώση του
φασισμού, όταν κανένας δεν γνώριζε
ποια κόμματα θα επιβίωναν, τι είδους σχέ
σεις θ’ ανάπτυσσαν μεταξύ τους και ποια
θα ’ταν η ωριμότητα του ψηφοφόρου, θέ
σπισαν την αναλογική ως εκλογικό τους
σύστημα. Και δεν έχασαν.
Η θέσπιση της α ν α λ ο γ ικ ή ς στις βουλευ
τικές εκλογές είναι ένα χ ρ έ ο ς προς ό λ ο υ ς
μας. Και ιδ ια ίτ ε ρ α , π ρ ο ς τ ο υ ς νέου ς, που
αισθάνονται υ π ο ψ ή φ ιο ι άνεργοι, ενώ επι
θυμούν, την επαγγελματική ένταξη και
την εργασία. Προς τους νέους που φο
βούνται τον πυρηνικό πόλεμο και ανησυ
χούν για την πείνα του κόσμου.
□

ΚΑΙ ΜΗ ΞΕ
ΧΝΑΤΕ ΠδΙ...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟ'1'öN
MAI ΕΙΝ Α Ι-
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ΠΡΕΣΠΕΣ: Συνέχεια πρώτη
Γράψαμε στο προηγούμενο τεύχος για
τις μεγάλες ζημιές που έγιναν στον Ε
θνικό Δρυμό Πρεσπών από αμφίβολης
χρησιμότητας έργα. Έργα, που προ
γραμμάτισαν βιαστικά και επιπόλαια
τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και
Γεωργίας, χρηματοδότησε η Ευρωπαϊ
κή Κοινότητα (ως πρόγραμμα - πιλότο
μάλιστα των ΜΟΠ) και εκτελούν με
τρισάθλιο (αν όχι ύποπτο) τρόπο το
τοπικό κύκλωμα δημοσίων υπηρεσιών
και εργολάβων. Προσθέτουμε σήμερα
μερικές ακόμα πληροφορίες και επι
φυλασσόμαστε για τη συνέχεια, που
θα είναι σίγουρα και διασκεδαστική
και αποκαλυπτική.
® Έ χει βουίξει η Φλώρινα από την επί
σκεψη εκεί της Κοινοτικής «διερευνητι
κής» επιτροπής, που εμφανίστηκε δημό
σια, μαζί και με τους εκπροσώπους του
ΥΠΕΘΟ, ως φιλοξενούμενοι του υπεύθυ
νου για τις καταστροφές στις Πρέσπες
εργολάβου κ. Καπαράκη. (Είναι φαίνε
ται η συμπάθεια του Νομάρχη Φλώρινας
κ. Φ. Παπαγιάννη).
Εμείς πάντως δεν πιστέψαμε την εξω
φρενική αυτή διάδοση και περιμέναμε ε
πίσημη διάψευση από το προϊστάμενο υ
πουργείο. Δεν πήραμε ακόμα τίποτα.
Γιατί λοιπόν μαίνεται ανά τας οδούς των
Αθηνών ο κ. Νομάρχης; («Έθνος» 26
Νοεμβρίου 1986). Δεν φροντίζει να συν
ταχθεί μια πειστική απάντηση στις κα
τηγορίες;
Οι πληροφορίες μας όμως από τη
Φλώρινα, δεν ήταν και τόσο πλήρεις.
Μας τις ολοκληρώνει η τοπική εφημερί
δα «Κοινή Γνώμη» (17 Νοεμβρίου 1986)
σε σημείωμα με τίτλο «Για το περιβάλ
λον: ήρθε στη Φλώρινα επιτροπή της
ΕΟΚ».
Μας πληροφορεί λοιπόν ότι στη Φλώ
ρινα, πέρα από την τριμελή Κοινοτική ε
πιτροπή, ήρθαν από το ΥΠΕΘΟ ο κ· Κομνηνίδης και η κ. Ελένη Δαγρέ (είναι
μαζί με τον κ. Ν. Παπαδόδημα οι αρχι
τέκτονες και αρχιυπεύθυνοι του προ
γράμματος και της καταστροφής των
Πρεσπών), καθώς και «πανεπιστημιακή
ομάδα μελετών». Πρόκειται για τους κ.
Ν. Μποναζούντα και Π. Καρακατσούλη, καθηγητές του Πολυτεχνείου και της
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής, που δέ
χτηκαν να αναλάβουν από το ΥΠΕΘΟ
μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον
«προτεινομένου δικτύου άρδευσης Μι
κρής Πρέσπας», ενώ γνώριζαν καλά ότι
το δίκτυο έχει ήδη κατασκευαστεί!
Στις Πρέσπες πήγαν και όλοι οι υπη
ρεσιακοί παράγοντες, με μόνη και χα
ρακτηριστική εξαίρεση τους εκπροσώ42

του Γιάννη Φλώρου
πους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΧΩΔΕ, που δεν καλέστηκαν γι
ευνόητους λόγους.
Στο τέλος της «εκδρομής* αυτής
(πάντα κατά την τοπική εφημερίδα) «ε
πακολούθησε σύσκεψη κατά την οποία
συντονίστηκαν οι επόμενες ενέργειες ό
λων των φορέων που θα συμβάλλουν
στην απρόσκοπτη στο εξής ανάπτυξη της
περιοχής». Υπογραμμίζουμε την τελευ
ταία φράση, που απηχεί τις απόψεις του
κ. Νομάρχη και των εκπροσώπων του
ΥΠΕΘΟ, γιατί αποτελεί την πιο ωμή ομο
λογία της νοοτροπίας που ξεπατώνει τον
Εθνικό Δρυμό Πρεσπών, προς όφελος
όχι των κατοίκων, αλλά των εργολά
βων.
• Εμείς οι Έλληνες περηφανευόμαστε
ότι είμαστε ξύπνιοι κι ότι κοροϊδεύουμε
τους «κουτόφραγκους». Οι αρμόδιοι του
ΥΠΕΘΟ φαίνεται όμως ότι ξεπέρασαν
κάθε όριο. Να πως έχει η ιστορία, σύμ
φωνα με τις πληροφορίες που έχουμε
στη διάθεσή μας.
Μια από τις μεγαλύτερες ζημιές έχουν
γίνει με την τοποθέτηση του ιχθυογεννητικού σταθμού σε δασική περιοχή, πλάι
ακριβώς στη λίμνη, εξαφανίζοντας τα υ
γρά λιβάδια που ήταν εκεί, με σοβαρό
τατες επιπτώσεις στα σπάνια πουλιά της
περιοχής. Για τη θέση αυτή είχαν εκφράσει ζωηρές αντιρρήσεις και η υπεύθυνη
για τη μελέτη της περιοχής οικολόγος κ.
Μ. Πυροβέτση και οι αρμόδιοι της Διεύ
θυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Σε πρώτη φάση, οι αρμόδιοι του ΥΠΕ
ΘΟ διαβεβαίωσαν επίσημα την Κοινότη
τα, ότι όλοι οι εδώ παράγοντες είχαν
συμφωνήσει για τη θέση του σταθμού
(λέγεται ότι το ψέμα αυτό διατυπώθηκε
με επίσημο έγγραφο του υπουργείου Ε
θνικής Οικονομίας). Οι «κουτόφραγκοι» όμως δεν πείστηκαν πλήρως και εξέφρασαν κάποιες αμφιβολίες. Χρειαζόντουσαν αποδείξεις. Τα «παιδιά» στο
ΥΠΕΘΟ βρήκαν γρήγορα τη λύση (για
την οποία και υπερηφανεύονται).
Υπέβαλαν στην Κοινότητα σχέδια του
ιχθυογεννητικού σταθμού με έγκριση
και σφραγίδα του υπουργείου Περιβάλ
λοντος, άσχετα αν το ΥΠΕΧΩΔΕ είχε
διατυπώσει και γραπτά τις διαφωνίες
του. Και τι ήταν τα σχέδια αυτά; Μα τί
ποτα περισσότερο από την άδεια οικο
δομής, που είχε εκδόσει το Πολεοδομικό Γραφείο Φλώρινας με εντολή του Νο
μάρχη. Και που καμιά σχέση δεν είχαν
με την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλον
τος του ΥΠΕΧΩΔΕ. _
Δεν είναι περίεργο που ο κ. Κουλουμπής «μένεα πνέει». Είδε κι έπαθε ο άν
θρωπος ν’ αποσείσει τη ρετσινιά ότι «έ-

Την τελευταία στιγμή πήραμε μια επιστολή από τις
Βρυξέλλες για τις Πρέσπες και το σχετικό άρθρο του
προηγούμενου τεύχους. Τεχνικοί λόγοι δεν μας επι
τρέπουν να δημοσιευθεί εδώ. Ο αναγνώστης μπορεί
να τη διαβάσει στις στήλες του «Διαλόγου».
χει νοοτροπία εργολάβου» (στο κάτω
κάτω αυτό ήταν το επάγγελμά του!).
Κατάφερε να περάσει από τη Βουλή και
το νόμο για το περιβάλλον. Ευνουχισμέ
νο βέβαια και κουτσό κι από τα τέσσερα
πόδια. Αλλά πάντως ακόμα ζωντανό,
παρά τις αντιδράσεις όλων εκείνων που
τον ήθελαν στον πάγο για μερικά ακόμα
χρόνια. Με τις μικροαπάτες λοιπόν των
αρμόδιων του ΥΠΕΧΩΔΕ, εμφανίζεται ο
κ. Κουλουμπής και προς τα έξω ότι ηγεί
ται ενός υπουργείου Περιβάλλοντος που
αδιαφορεί για τη φύση και που είναι και
διπρόσωπο. Ενώ το πρώτο δεν είναι α
πολύτως αληθές, ενώ το δεύτερο (για τις
Πρέσπες τουλάχιστον) είναι καθαρό ψέ
μα. Περιμένουμε για τη συνέχεια.
• Ο θόρυβος για τις Πρέσπες δεν πε
ριορίζεται πια στα ελληνικά σύνορα. Έ 
χει αρχίσει και απλώνεται σε όλο και ευ
ρύτερο χώρο, όπως μας πληροφορεί η
οργάνωση «Φίλοι των Πρεσπών».
Ή δη έχουν υποβάλλει διαμαρτυρίες η
Ένωση Ευρωπαϊκών Γραφείων Περι
βάλλοντος (ΕΕΒ), η Βασιλική Εταιρία
για την προστασία των πουλιών (RSPB)
και η Διεθνής Ένωση για την Προστα
σία της Φύσης (IUCN), ενώ μελετούν την
υπόθεση με μεγάλη ανησυχία το Διεθνές
Γραφείο Μελέτης Υδρόβιων Πουλιών (IWRB) και το Διεθνές Συμβούλιο για την
Προστασία των Πουλιών (ICBP).
Σημειώνουμε ότι ο κ. Newbold, αρμό
διος για τους βιότοπους του αγγλικού υ
πουργείου Περιβάλλοντος, στις δύο ομι
λίες του που έκανε στην Αθήνα την πε
ρασμένη εβδομάδα, αφιέρωσε το μισό
του χρόνο στο πρόβλημα των Πρεσπών
και κατάγγειλε την κυβέρνηση για τις ενέργειές της. Αντίστοιχη θέση πήρε και
ο Δανός ορνιθολόγος κ. Joensen.
Έ τσι λοιπόν, χάρη στα καμώματα
των αρμόδιων του ΥΠΕΘΟ, θα γίνουμε
και διεθνώς ρεζίλι. Μα καλά, πολιτική
ηγεσία δεν υπάρχει ούτε και σ’ αυτό το
Υπουργείο;
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«Όταν θα εγκαθιδρυθεί το σοσιαλιστικό
σύστημα, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι
εργάτες θα εισπράξουν τα αποτελέσματα
της συλλογικής εργασίας και τα
πλεονεκτήματα από τη χρήση και την
τελειοποίηση των μηχανών. Ο πλούτος θα
αυξηθεί πολύ γρήγορα, γιατί οι εργάτες θα
δουλεύουν για τα δικά τους συμφέροντα
και όχι για τους καπιταλιστές. Οι ώρες
εργασίας θα μειωθούν, οι εργάτες θα
κερδίζουν περισσότερα και η ζωή τους θα
μεταμορφωθεί».
(Λένιν. Προς τους φτωχούς αγρότες. 1903).

«Ο σοσιαλισμός μπορεί να υπερισχύσει και
θα υπερισχύσει οπωσδήποτε στον αγώνα
του εναντίον του καπιταλισμού, διότι
μπορεί να τροφοδοτήσει με υπέροχα
παραδείγματα εργατικότητας ένα σύστημα
παραγωγής πολύ πιο εξελιγμένο από το
καπιταλιστικό. Ο σοσιαλισμός μπορεί να
κάνει την κοινωνία πιο πλούσια και να της
δώσει πιο πολλά προϊόντα από όσα της
επιτρέπει να έχει ο καπιταλισμός».
(Στάλιν. Λόγος στην πρώτη σύνοδο των

σταχανοβιτών της

εςςδ .

1935).

«Η σοσιαλιστική άμιλλα των μαζών για την
κάλυψη των πεντάχρονων πλάνων
αποδεικνύει τις δημιουργικές δυνατότητες
των εργατών, των αγροτών και των
διανοουμένων, οι οποίοι απέδειξαν σ’ όλο
τον κόσμο τις ικανότητές τους να
μετατρέπουν τα πλάνα και τις ντιρεκτίβες
του κόμματος σε πραγματικότητα του
καιρού μας».
(Κοσσύγκιν. Ομιλία στο 25ο συνέδριο του ΚΚ

της

εςςδ.

1976).

«Το κόμμα καλε'ι τους εργαζόμενους της
χώρας των σοβιέτ, να ενισχύαουν την
υπόθεση του σοσιαλισμού και της ειρήνης
με πρωτοποριακή δουλειά στο εργασιακό
μέτωπο του πεντάχρονου. Ως το τέλος του
χρόνου μένει λίγος καιρός. Το καθήκον
κάθε εργασιακής κολλεκτίβας είναι να τον
χρησιμοποιήσει με τα μέγιστα
αποτελέσματα.
Εργαζόμενοι της Σοβιετικής Ένωσης
αναπτύξτε τη σοσιαλιστική άμιλλα! Αυξήστε
τους ρυθμούς κίνησης προς τα εμπρός, μην
επιτρέπετε εφησυχασμό και αδιαφορία.
(Εφημερίδα Πράβδα , όργανο της ΚΕ του
ΚΚΣΕ. 20 Οκτωβρίου 1986).
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Ο καθένας
ανάλογα με την ιδιωτική του
πρωτοβουλία
της Τ έτ α ς Παπαδοπούλου
Ό σοι πληροφορήθηκαν την είδηση από
το βραδινό δελτίο της ΕΡΤ-1 δεν πί
στευαν τα μάτια τους. Ό σοι τη διάβα
σαν την άλλη μέρα στις εφημερίδες σκά
φτηκαν ίσως το δαίμονα του τυπογρα
φείου. Ό μω ς τίποτα περίεργο δεν είχε
συμβεί. Η είδηση ήταν ολόσωστη. Ιδού.
ΣτηνΕΣΣΔ στις 19 Νοεμβρίου τα 1.500
μέλη του ανωτάτου σοβιέτ ενέκριναν ο
μόφωνα —τι σύμπνοια!— το νομοσχέ
διο για την αυτοαπασχόληση ή ιδιωτική
εργασία, σύμφωνα με το οποίο από την
1η Μαΐου 1987 επιτρέπεται η λειτουργία
στη χώρα ιδιωτικών οικογενειακών επι
χειρήσεων σε τριάντα τομείς της βιοτε
χνίας και παροχής υπηρεσιών.
Από την ερχόμενη πρωτομαγιά λοι
πόν οι σοβιετικοί εργαζόμενοι, αλλά και
οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το
16ο έτος της ηλικίας τους, οι φοιτητές,
οι νοικοκυρές και οι συνταξιούχοι μπο
ρούν να ζητήσουν άδεια από το κράτος
είτε για να δουλέψουν ως τσαστνίκ (ειδι
κευμένοι εργάτες που δουλεύουν για λο
γαριασμό τους) είτε για να φτιάξουν τη
δική τους μικρή επιχείρηση, υπό τον όρο
όμως ότι μαζί τους θα εργάζονται μόνο
τα μέλη της οικογένειάς τους και όχι έμ
μισθοι υπάλληλοι. Είναι αυτονόητο φυ
σικά ότι ο νέος νόμος δεν παρέχει την
πολυτέλεια της επιλογής μεταξύ κρατι
κής και ιδιωτικής δουλειάς. Απλώς στα
περιθώρια της πρώτης, δηλαδή στον ε
λεύθερο χρόνο, θα ασκείται η δεύτερη.
Ο νέος νόμος επιτρέπει τη δημιουργία
μικρών ιδιωτικών βιοτεχνιών, που θα
παράγουν ή θα επιδιορθώνουν ρούχα,
παπούτσια, πλεκτά, κεντήματα, χαλιά,
έπιπλα, κεραμικά, παιχνίδια, τουριστι
κά είδη. Επιτρέπει επίσης να ανοίξει κα
νείς συνεργείο αυτοκινήτων, κουρείο ή
κομμωτήριο, καφενείο, μαγειρείο ή να ε
πιδιορθώνει τηλεοράσεις και ραδιόφω
να. Οι ειδικευμένοι εργάτες μπορούν ε
πίσης να χτίζουν ντάτσες και να ανακαι
νίζουν ή να επισκευάζουν διαμερίσματα.
Τέλος οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μπο
ρούν να τα χρησιμοποιούν και ως ταξί.
To «new look» που επιχειρεί να δώσει
στην ΕΣΣΔ ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ συ
νεχίζεται. Αυτή τη φορά πρόκειται για
τη διακριτική γοητεία της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας έστω και περιορισμένης
σε αυστηρά πλαίσια έστω και'στην πιο

απλή της μορφή. Φαίνεται πάντως ότι η
κοιτίδα του σοσιαλισμού αρχίζει να αν
τλεί από τις εμπειρίες των αδελφών χω
ρών της ανατολικής Ευρώπης όπως π.χ.
η Ουγγαρία άλλα και πρώην αδελφών
χωρών όπως η Κίνα. Εξάλλου ο εισηγη
τής του νομοσχεδίου και πρόεδρος της
κρατικής επιτροπής για εργατικά και
κοινωνικά θέματα Ιβάν Γκλαντγκίν
στην ομιλία του πριν από την ψηφοφο
ρία αναφέρθηκε σαφώς στο ουγγρικό
πείραμα του Καντάρ και στο κινέζικο
του Ντεγκ - Σιαο-Πιγκ.
Φυσικά ο νέος νόμος δεν πέφτει ως
κεραυνός εν αιθρία, αλλά κατά ένα με
γάλο μέρος έρχεται να επισημοποιήσει
και να ενσωματώσει μια ήδη υπάρχουσα
κατάσταση. Η δεύτερη δουλειά ή μαύρη
εργασία και η αντίστοιχη μαύρη αγορά
αποτελούν κοινό μυστικό στη Σοβιετική (
Ένωση και συνιστούν ένα τεράστιο κύ
κλωμα παράλληλης οικονομίας. Σε ε
κατομμύρια υπολογίζονται οι σοβιετικοί
πολίτες οι οποίοι μετά τη νόμιμη δου
λειά τους, αυτήν που ονομάζεται συμμε
τοχή στην κοινωνική παραγωγή, έχουν
και κάποια άλλη ιδιωτική εργασία ή ε
παγγελματική δραστηριότητα. Μπορεί
βέβαια να μη μιλάνε ανοιχτά για το «φό
νο», όμως κατά βάθος όλοι γνωρίζουν,
όλοι σχεδόν εξυπηρετούνται ή επωφε
λούνται και πάει λέγοντας.
Σ’ αυτή τη δεύτερη δουλειά χρησιμο
ποιούν συνήθως υλικά τα οποία προμη
θεύονται ή αφαιρούν από τις αποθήκες
της κρατικής επιχείρησης στην οποία
εργάζονται. Εξ ου και το ανέκδοτο όπου
στο ερώτημα, γιατί η Σοβιετική Ένωση
είναι η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο, η
απάντηση είναι:
Διότι παραπάνω από μισό αιώνα οι
πάντες κλέβουν το κράτος και ακόμα
μένει κάτι για να κλαπεί.
Ο νόμος για την ιδιωτική εργασία σί-

γουρα αποσκοπεί να βάλει κάποια τάξη
στο χάος της σοβιετικής παραοικονο
μίας. Οι ως τώρα παράνομοι νομιμο
ποιούνται άρα θα δηλώνουν πλέον τις
δραστηριότητες τους και δεν θα φορο
διαφεύγουν όπως πριν. Επιπλέον όσοι
ξεκινήσουν από εδώ και πέρα, θα ελεγ
χθούν ευκολότερα. Τέλος, για τα εργα
λεία, υλικά κτλ. που θα χρειάζονται οι
ενδιαφερόμενοι θα αποτείνονται αρμοδίως πλέον στο κράτος.
Ωστόσο όλα αυτά αφορούν λίγο πολύ
τους τεχνικούς της οικονομίας. Η ουσία
βρίσκεται αλλού. Εβδομήντα χρόνια με
τά από την οκτωβριανή επανάσταση η
οποία υπήρξε από ελπίδα έως πανάκεια
για τον επί γης παράδεισο, μετά από τό
σα επιτυχή πεντάχρονα πλάνα, μετά α
πό τέτοια σοσιαλιστική εργατική άμιλ
λα και ιεροποίηση του σταχανοβιτισμού, το κράτος αναγκάζεται να ανα
γνωρίσει επίσημα ότι δεν μπορεί να προ
σφέρει στους πολίτες του ένα ανεκτό
βιοτικό επίπεδο. Σταματάει λοιπόν να
κάνει τα στραβά μάτια και θεσμίζει ό,τι
προηγουμένως θεωρούσε παράνομο και
παρασιτικό. Λέει στους εργαζόμενους ό
τι αν θέλουν περισσότερα αγαθά, ποιό
τητα ζωής, καλύτερη παροχή υπηρεσιών
θα πρέπει να αποτανθούν... στην ιδιωτι
κή τους πρωτοβουλία.
Σα να λέμε, χάλασε η τηλεόρασή σας;
Το κρατικό κατάστημα θα την επι
σκευάσει μετά από οκτώ μήνες, ενώ ο ι
διώτης τεχνίτης θα την έχει έτοιμη σε λί
γες μέρες. Μήπως έχει βλάβη η υδραυλι
κή εγκατάσταση του διαμερίσματος
σας; Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη σειρά
προτεραιότητας στην αρμόδια κρατική
υπηρεσία. Αν δεν θέλετε να περιμένετε,
φωνάχτε τον ιδιώτη υδραυλικό, αυτός
θα έρθει αύριο το πρωί.
Και δια του λόγου το ασφαλές διαβά
ζουμε στο «Ριζοσπάστη» στις 23 Νοεμ
βρίου συνέντευξη του εισηγητή του νό
μου κ. Γκλαντγκίν όπου μεταξύ άλλων
αναφέρει ότι:
«Στην πρακτική δραστηριότητα τους
οι κρατικές και συνεταιριστικές επιχειρή
σεις και οργανώσεις δεν ικανοποιούν α
κόμα απόλυτα τη ζήτηση που υπάρχει σε
προϊόντα. Αυτό εξηγείται με τις ελλεί
ψεις στην ανάπτυξη της υλικής τους βά
σης, για την αντιμετώπιση των οποίων
θα χρειασθούν και μέσα και χρόνος. Εξη
γείται ακόμα και με τα προβλήματα σε
μια σειρά τομείς ευέλικτης λειτουργίας
των κρατικών και συνεταιριστικών επι
χειρήσεων. Δεν είναι μυστικό ότι η απαιτητικότητα σε προϊόντα ποιότητας αυξά
νεται, δεδομένου ότι εμείς έχουμε στο
κέντρο της προσοχής μας τον άνθρωπο
και τις ανάγκες του. Αυτό μπορεί να εκ
πληρωθεί με επιτυχία και με τη βοήθεια
της ατομικής απασχόλησης».

Λίγο αν αποκωδικοποιήσει κανείς τις
τυποποιημένες εκφράσεις και την επίση
μη γλώσσα, γίνεται εξαιρετικά σαφές
αυτό που εννοεί ο σοβιετικός αξιωματούχος.
Πάντως ο κ. Γκλαντγκίν και στη συ
νέντευξή του στο «Ριζοσπάστη», αλλά ι
δίως στην εισήγησή του προς τους 1.500
αντιπροσώπους του ανωτάτου σοβιέτ
—έχοντας ελαφρώς πίσω του τον υπερ
μεγέθη αδριάντα του Λένιν ο οποίος δε
σπόζει στην αίθουσα— τόνισε πόσο ο νέ
ος νόμος είναι σύμφυτος με τις αρχές
της σοσιαλιστικής οικονομίας. Είπε επί
σης ότι δεν πρόκειται για επιστροφή στο
παρελθόν, ότι η εκμετάλλευση ανθρώ
που από άνθρωπο έχει οριστικά καταργηθεί στην ΕΣΣΔ, ότι απλώς και μόνο
πρόκειται για τη νομιμοποίηση των «μι
κρών επαγγελμάτων».
Τώρα το τι σκεφτόταν ο Λένιν από το
ύψος του αδριάντα του παρακολουθών
τας τον κ. Γκλαντγκίν να επιχειρηματο
λογεί και τους 1500 αντιπροσώπους ιων
σοβιέτ να τον χειροκροτούν χωρίς σταματημό —το φιλμάκι της ΕΡΤ-1 αποθα
νάτισε τον ενθουσιασμό και τη συγκίνη
ση— είναι λιγάκι παρακινδυνευμένο να
το υποθέσει κανείς. Ισως να απορούσε.
Ισως να σκεφτόταν τη διαλεκτική των
αντιφάσεων.
Λίγες μέρες πριν από την ψήφιση του
νόμου για την ιδιωτική εργασία κυκλο
φόρησε μεταφρασμένη στα ελληνικά η
«Πράβδα». Ό σοι τη διάβασαν θα θυ
μούνται ίσως ότι στην πρώτη σελίδα, ε
κτός από εκείνη την αλησμόνητη φωτο
γραφία της συντρόφισσας Ά λλα Νικολάεβνας Όλετσιουκ η οποία καθοδηγεί
επί τριάντα χρόνια την μπριγάδα των ε
λαιοχρωματιστών της κρατικής επιχεί
ρησης στην πόλη Ζντάνωφ, υπήρχε ένα
τεράστιο κύριο άρθρο με τίτλο «Καθώς
ο χρόνος τελειώνει, να εργαστούμε πρω
τοπόρα». Με το κείμενο αυτό το κόμμα
καλούσε τους εργαζόμενους να δώσουν
και την τελευταία τους πνοή, για την ε
πιτάχυνση της ανάπτυξης της χώρας,
για τη λαϊκή οικονομία, για «την τιμή
του σοβιετικού γοήτρου». Ταυτοχρόνους
τους επιτιμούσε, διότι δεν κάλυψαν τα
πλάνα «εξόρυξης πετρελαίου, παραγω
γής χημικών λιπασμάτων, συνθετικής
πίσσας, πλαστικών, έγχρωμων τηλεορά
σεων», κ.ά.
Τι θα διαλέξουν άραγε οι σοβιετικοί
πολίτες; Τη γραμμή του κόμματος ή την
ιδιωτική της εργασία; Θα αναλωθούν
για να καλύψουν τα κρατικά πλάνα ή θα
δουλέψουν για να πάει καλά η οικογε
νειακή τους επιχείρηση; Και τέλος αν τα
καταφέρουν αυτές οι επιχειρήσεις, αν
πάνε καλά, θα θελήσουν ίσως να επεκταθούν. Ποια θα είναι τότε η επόμενη
νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη σο
σιαλιστική ιδιωτική πρωτοβουλία;
□

Α Α Ν ΤΟ Υ Σ ΧΑΞΛΕΫ
Κ ίτρ ιν ο Κ ρ όουμ

Λ Λ Ν ΤΟ ΥΣ Χ Λ Ξ Λ ΙίΫ

Μέ τό Κίτρινο Κρόουμ ό Ά λντους Χάξλεϋ καθιερώνεται πα
γκόσμια σάν ό ταλαντούχος
στυλίστας συγγραφέας, καί
προαναγγέλει τόν άριστουργηματικό Θαυμαστό καινούργιο κό
σμο.
"Ενα βιβλίο πού απολαμβάνει
κανείς μιά μοναδική κοινωνική
κριτική όπως έπίσης τό χιού-,
μορ, τό πνεύμα καί τήν φαντα
σία πού άποπνέει ή κάθε του
σελίδα.

Κυκλοφορεί

Ένα
συναρπαστικό
μυθιστόρημα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
Μαυρομιχάλη 9.
ΑΘΗΝΑ 10679
ΤΗΛ. 3607744 - 3604793
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Ο Χάρρυ Κλυνν
δεν είναι για γέλια
«Πουλημένοι γραφιάδες, μαλάκες, λεσβίες και αδελφές, ύπου
λοι εχθροί της Δημοκρατίας!». Οι χαρακτηρισμοί ανήκουν
στον Χάρρυ Κλυνν και σύμφωνα με το «Έθνος» (24/11/1986)
τους εκτόξευσε το βράδυ της Κυριακής (23/11/1986), από τη
σκηνή του «Ορφέα», κατά του συγκροτήματος Λαμπράκη. Η
αιτία ήταν μια κριτική που είχε γράψει στο «Βήμα» η Ελένη
Βαροπούλου.
Θα αρκούσε αυτό μόνον το απόσπασμα του Χάρρυ Κλυνν
για να ολοκληρώσει, κατ’ αντιδιαστολή, το πορτρέτο του καλ
λιτέχνη. Κάθε μία από τις λέξεις εγκαλεί έναν ολόκληρο κό
σμο και ως άθροισμα είναι όμοιο με την αιχμή της φασιστικής
ιδεολογίας εναντίον των διανοουμένων. Μόνη διαφορά, το γε
γονός ότι δεν αναφέρεται και στους Εβραίους. Ας πάρουμε,
λοιπόν, τους χαρακτηρισμούς έναν προς έναν.
«Πουλημένοι γραφιάδες», δηλαδή διανοούμενοι που δεν δια
θέτουν άλλο εφόδιο πέρα από τη διανοητική τους εργασία, την
οποία πουλάνε. Μοναδική τους εξουσία αυτό που παράγουν
και το νόημά του. Για να ακυρωθεί αυτό το νόημα, για να στιγματισθεί ο παραγωγός του, ο Χάρρυ Κλυνν επικαλείται την ερ
γασιακή σχέση που τους χαρακτηρίζει και τη μετατρέπει σε ύ
βρη. Η ιδέα που θέλει να υποβάλλει είναι απλή: αυτοί οι άνθρω
ποι στερούνται ανεξαρτησίας. Συνεπώς, το νόημα των γραφομένων τους είναι υπονομευμένο.
«Μαλάκες», δηλαδή προσηλωμένοι σε αρχές που δεν μετατρέπονται σε χρήμα και δύναμη. Ρομαντικοί κουλτουριάρηδες
δίχως την αίσθηση του ρεαλισμού, θεματοφύλακες κάποιων
παρωχημένων αξιών που λειτουργούν ως εμπόδιο στην ασίκικη λογική τη δική μας που δεν έχει άλλο αξίωμα πάρεξ την
πάρτη μας.

«Λεσβίες κι αδελφές», δηλαδή άτομα με διαφορετική ηθική
από τη δική μας, φιλήδονα και ανατρεπτικά, που μπερδεύουν
τους ρόλους και τα φύλα, άτομα μισητά και ποθητά ταυτοχρόνως. Σόδομα και Γόμορα που πρέπει να παραδοθούν στο κα
θαρτήριο πυρ.
«Ύπουλοι εχθροί της Δημοκρατίας», δηλαδή αντίπαλοι της
δικτατορίας των πολλών, άτομα που δε διστάζουν να στρα
φούν εναντίον του ρεύματος αν πρόκειται έτσι να υπερασπί
σουν ακριβώς τις δημοκρατικές αρχές.
Κοντολογίς, άτομα ανατρεπτικά κάθε μορφής αυταρχικής ε
ξουσίας!
Απέναντι σ’ όλους αυτούς ο Χάρρυ Κλυνν παρουσιάζεται ως
ηθικός και υγιής, πλούσιος ρεαλιστής κι επιτυχημένος κωμι
κός, μέλος του ΚΚΕ, συνεργάτης αριστερής εφημερίδας, πρώ
ην συνεργάτης των «Νέων», αντιπρόεδρος αθλητικού σωμα
τείου Α' κατηγορίας, αγαπητός στο κοινό του, παρ’ ολίγον
βουλευτής και δήμαρχος. Δικαιούται, λοιπόν, μ’ αυτούς τους
τίτλους να εμπορευτεί τίμια το κάθε τι, ν’ απλώσει την πραμά
τεια του σαν τους εμπόρους των πανηγυριών, να δώσει στον
καθένα ό,τι επιθυμεί, λίγο μπούτι, λίγο στήθος, λίγο πρόεδρο
της Δημοκρατίας και λίγο αιμόφυρτο Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Ο Χάρρυ Κλυνν δικαιούται να εμπορεύεται τα πάντα, ακρι
βώς γιατί δεν πιστεύει σε τίποτα έξω από τον εαυτό του.
Απέναντι σε όσους του ασκούν κριτική, η στάση του είναι α
πλή: να τους τρομοκρατήσει, θέλει να τους πτοήσει και να
τους επιβάλλει τη σιωπή. Ανάμεσα στον ίδιο και το κοινό του
δεν αναγνωρίζει κανένα διαμεσολαβητή, καμία εξουσία. Ένας
είναι ο σατράπης κι όλοι οφείλουν να τον δοξάζουν. Πρώτος
στόχος, λοιπόν, η εφημερίδα «η οποία ακόμα επιτρέπει στην εν
λόγω κυρία ασυστόλως να γράφει» (Πρώτη 24/11/1986). Κι ο ε
πόμενος;
«Εδώ πρόκειται για μπίζνες παιδί μου!», κι αν κανείς μας τη
βγει, ε, τότε, άμα λάχει, λέμε και στον κόσμο «να βγει στη Στα
δίου και να ξανακάψει το "Βήμα”» (Έθνος 24/11/1986).
Μήπως αυτό σας θυμίζει τίποτα;

Σημειωματάριο ειδήσεων
Τι λέτε; Πάμε σινεμά;
Βέβαια είναι η εποχή που
συγκεντρώνει κατ’ εξοχήν το
ενδιαφέρον του
κινηματογραφόφιλου κοινού
αυτή η περίοδος και όλοι, λίγο
ως πολύ, μια φορά την
εβδομάδα, θα δούμε και μια
ταινία στα χειμερινά σινεμά.
• Για τους
κινηματογραφόφιλους και μη, η
εκπομπή «Πάμε σινεμά... δίχως
κόπια και γυαλιά» που
μεταδίδεται από το Β’
Πρόγραμμα της ΕΡΤ-1 κάθε
Πέμπτη βράδυ στις 8, μπορεί να
αποτελέσει ένα μικρό οδηγό
επιλογής για τα ασπρόμαυρα ή
έγχρωμα κινηματογραφικά
βράδια σας...
Καθώς ο κινηματογράφος είναι
χώρος ονείρου και συναντήσεων
το «ανθολόγιο χειμερινών
ταινιών» της εκπομπής
συμπληρώνει τις σελίδες του με
συνεντεύξεις, ηχητικά
ντοκουμέντα, μικρά
αφιερώματα και ταινίες
προσεχώς.
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Στο πρόγραμμα των εκπομπών
αυτού του μήνα που άνοιξε χθες
(4/12) με ένα αφιέρωμα στον
γαλλικό κινηματογράφο
περιλαμβάνονται:
— Η όπερα στον
κινηματογράφο, με αφορμή την
ταινία του Τζεφιρέλλι Οθέλλος
(Πέμπτη 11/12)
— Ματιές στον αγγλικό
κινηματογράφο, για την ταινία
Μόνα Λίζα, του Νηλ Τζόρνταν
(που θα προβληθεί τα
Χριστούγεννα) και το Έ ν α Ζήτα
και δυο μηδενικά του Πήτερ
Γκρηναγουέη με τη συμμετοχή
του σκηνοθέτη ( 18/12).
— Τέλος τα Χριστούγεννα και
την Πρωτοχρονιά δυο ειδικές
εκπομπές «εφ’ όλης της ύλης»
με μια επιλογή από τις
καλύτερες μουσικές για τις
ταινίες που προβλήθηκαν στην
Ελλάδα το 1986, μαζί με κάποια
μουσικά δώρα, που οι
παραγωγοί της εκπομπής
(Χριστίνα Τσεκούρα και Θάνος
Φουργιώτης) τα αφήνουν για να
τα ανακαλύψουμε εκείνες τις

μέρες...
• Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον
και καλαίσθητο λεύκωμα
κυκλοφόρησε πρόσφατα. Τίτλος
του: Τα εικονοστάσια στο
ελληνικό τοπίο. Πρόκειται για
μια συγκέντρωση και
παρουσίαση της δουλειάς του
ελβετού φωτογράφου Charles
Weber που περιηγήθηκε τη χώρα
μας και αποτύπωσε τα μικρά
αυτά εκκλησάκια με τέχνη και
ευαισθησία. Το φωτογραφικό
του υλικό πέρα από το
αισθητικό ενδιαφέρον που
παρουσιάζει αποτελεί και μια
σημαντική προσφορά για τη
γνωριμία μας με το σύγχρονο
ελληνικά τοπίο.
• Στα πλαίσια των
εκδηλώσεων Η Αθήνα στο
Βερολίνο, που θα γίνουν από τις
2 Δεκεμβρίου 1986 μέχρι τις 15
Ιανουάριου 1987 στο Ινστιτούτο
Γκαίτε επισημαίνουμε την
έκθεση Ελλήνων ζωγράφων που
εργάστηκαν στη Γερμανία (Αλ.
Ακριθάκής, Βλ. Κονιάρης, Στ.

Λογοθέτης, Κ. Εενάκης, Κ.
Τσόκλης, Γιάννης Ψυχοπαίδης)
στη γκαλερί Πιερίδη. Εξάλλου
την Τρίτη 2/12, ο καθηγητής
Βίλαντ Σμιτ θα δώσει διάλεξη
με θέμα Ο Τζόρτζιο ντε Κίρικο
και η Ελλάδα την Τετάρτη
10/12, θα γίνει συζήτηση με
θέμα Πολιτιστική ταυτότητα —η

Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή
κουλτούρα της εποχής μας.
Συμμετέχουν οι: Νίκος Δήμου,
Χρήστος Γιανναράς, Αλκή
Κυριακίδου - Νέστορος,
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ενώ
συντονίζει ο Δημήτρης
Τσάτσος. Για τη συνέχεια των
εκδηλώσεων θα επανέλθουμε
στο επόμενο τεύχο ~____________

• Στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών θα παρουσιαστεί από
3/12 μέχρι 20/12, η έκθεση «Η
φωνή τώρα και αλλού» που
αναιρέρεται στις διάφορες όψεις
του θέματος της ανακάλυψης
της φωνής, τόσο στον τομέα
σ’ εκείνον της σύγχρονης
μουσικής— τώρα. Παράλληλα
με την έκθεση των
φωτογραφικών πανώ ο
επισκέπτης ακολουθεί και μια
ηχητική διαδρομή που
αποτελείται από 15
μαγνητοταινίες που μπαίνουν
αυτομάτως σε κίνηση όταν
περνάει κάποιος μπροστά από
τα πανώ.
• Κυκλοφόρησε το τεύχος 59
του περιοδικού Εικαστικά. Από
την ενδιαφέρουσα και πλούσια
ύλη του αντιγράφουμε
ενδεικτικά: Αναφορά στον

Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Η
Ιστορία της ελληνικής γλώσσας
στην Κύπρο, Toni Grand: Ένας
σύγχρονος γλύπτης, Το παιχνίδι
του «κενού» και του «μη κενού»,
Συζήτηση με τον Wolf Vostell,
Αθηναϊκές ιστορικές
αρχιτεκτονικές μνήμες. Επίσης
θα βρείτε συνεντεύξεις,
κριτικές, σχόλια κ.ά.

ΕΙΚ4ΣΤΙΚ4

ΜΗΝΙ ΑΙ Α

ΕΚΛΟΣΗ

ΤΕΧΝΗΣ

• Ό σοι έχουν ξεχάσει τα
παλιά παιδικά και εφηβικά
λευκώματα μπορούν για λίγο να
ξαναγίνουν ξένοιαστοι και
κεφάτοι αν ξεφυλλίσουν το
Λεύκωμα που εξέδωσαν ο Γ.
Δαμιανός (σκίτσα) και ο Δ.
Κουμάνταρος (κείμενα). Μια
έξυπνη και χαριτωμένη ιδέα που
υλοποιήθηκε και που μπορεί να
διασκεδάσει εσάς και τους
φίλους σας.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Με θέμα Αλέξανδρος Παπαναστασίου: οι κοινωνικές, οικονομι
κές και πολιτικές αντιλήψεις του η Πάντειος οργανώνει συνέ
δριο που αρχίζει σήμερα Παρασκευή 5/12/86 και θα συνεχιστεί
ως την Κυριακή 7/12. Το πρόγραμμα προβλέπει πέντε θεματι
κούς κύκλους που κατανέμονται ως εξής:
Παρασκευή 5/12: (9.30-13.30): Ο Α. Παπαναστασίου και η επο
χή του. Εισηγητές: Π. Νούτσος, Τ. Νίδερ, Σ. Μαρκέτος, Α. Ρήγος, Α. Μανωλοπούλου - Βαρβιτσιώτη.
Σάββατο 6/12 (9.30-13.30): Ιδεολογικές καταβολές και κοινωνικοπολιτικές απόψεις. Εισηγητές: Α.,Κύρτσης, Μ. Δημητρίου,
Ρ. Σταυρίδη - Πατρικίου, Σ. Παπασπηλιόπουλος, Ζ. Χρονάκη.
Σάββατο 6/12 (17.00-21.00): Το πολιτειακό ζήτημα. Εισηγη
τές: Π. Πετρίδης, Α. Τούντα - Φεργάδη, Κ. Καλλιγάς, Θ. Διαμαντόπουλος, Δ. Μιχαλόπουλός.
Κυριακή 7/12 (9.30-13.30): Οικονομική και κοινωνική πολιτική.
Εισηγητές: Ν. Πανταζόπουλος, Θ. Σακελλαρόπουλος, Θ. Καλα
φάτης, Λ. Καλαφάτη - Παπαγαλάνη, Κ. Κουκούλα, Α. Γερολύμπου.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο
της Παντείου, Λεωφόρος Συγγρού 136.

Οι κυβερνήσεις εναντίον των λαών
... δημιουργούν ερημότοπους
κι αυτό το ονομάζουν ειρήνη.
Τάκιτος, Agricola, 30

ΕΝΑ ΛΕΥΚΩΜΑ...
ΓΙΑ «ΜΕΓΑΛΟΥΣ»
- Ποιο παιδικό συς παιχνίδι Οα
θέλατε να σας ξανακάνουν δώρο;
- Τ ι εκπομπή Οα κάνατε στο ρα
διόφωνο;
- Μια ιδέα για κινηματογραφική
ταινία.
- Αν είσασταν μάγος σε τι Ou με
ταμορφωνόσασταν;
- Ποιο είναι το πιο ερωτικό από
σπασμα που έχετε διαθάσει;
-Βαδίζετε και παραμιλάτε. Τι
λέτε;
-Τραγούδια που συνόδεψαν τη
ζωή σας.

Σ Ε ΕΚΔΟΣΗ ΚΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥ, ΣΚΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Σ. ΜΑΡΑΘΙΑΣ, Ζαλόγγου I

«Ο Γενναίος Νέος Κόσμος» του Χάξλεϋ, το «1984» του
Όργουελ και «το Πέμπτο Σάλπισμα» του Τουρέν απωθούν
στο μέλλον την ανατριχίλα που μια απλή ματιά στο παρόν
έφτανε για να την προκαλέσει, γράφει κάπου oVanegeioi
στο βιβλίο του «Η Επανάσταση της Καθημερινής Ζωής».
Την ανατριχίλα που νιώσαμε να έρπει στο πετσί μας όταν
ακούσαμε να μιλάνε για αυξημένα μπεκερέλ στην
ατμόσφαιρα και αυξημένη απορρόφηση ραδιενέργειας στο
κορμί μας.
Αυτά που ακολούθησαν στη συνέχεια θυμίζουν γραφόμενα
συγγραφέων περασμένων εποχών που ενώ τότε φάνταζαν ως
έργα αχαλίνωτης φαντασίας και οι απανταχού κριτικοί
.απέδιδαν σε έξαρση καλλιτεχνικής ευαισθησίας —εμείς θα
ίτα συγκαταλέγομε στη διορατικότητα των δημιουργών—
σήμερα οι παραπάνω παραμυθάδες θα αποτελούσαν απλά
και μόνο τους χρονικογράφους των καιρών μας. Αυτή τη
συμπαθή τάξη ανθρώπων που καταγράφει ανελλιπώς το κάθε
τι που συμβαίνει γύρω μας. Ακίνδυνοι παρατηρητές του
Καλού και του Κακού που διαδραματίζεται ερήμην μας.
Γύρω μας, που όλοι πια δείξαμε με τον τρόπο του ο
καθένας την αλλοτρίωση που έχει επιφέρει ο προχωρημένος
βιομηχανικός πολιτισμός στα αρχέγονα ένστικτα του
ανθρώπου για επιβίωση και διατήρηση του είδους.
Στη σύγχρονη εξουσιαστική υπερδομή είναι εμφανές
πλέον αυτό που μας σερβίρεται: το λογικό περίβλημα που
αποκτά ο παραλογισμός ο οποίος μεταμορφώνει την
καταστροφή σε εποικοδόμημα, τη σπατάλη σε ανάγκη, την
πραγματικότητα σε ψευδαίσθηση, τον εφιάλτη σε όνειρο.
Γεγονός που αδυσώπητα καταμαρτυρεί ότι τα άτομα
ταυτίζονται με την ύπαρξη που τους επιβάλλεται «άνωθεν»
και που τους οδηγεί ντοπαρισμένους, όχι στην ανατροπή του
status quo που έχει κυριαρχήσει ελέω «συμφωνίας κυρίων»
των εκάστοτε ασχέτως ιδεολογικής αποκλίσεως
κυβερνώντων, αλλά στο να θεωρούν ότι αυτό που τους
επιβάλλεται, τους βελτιώνει τη ζωή, τους ικανοποιεί τα
οράματα και δεν τους ανακόπτει τη σταθερή πορεία τους
προς την πρόοδο εν μέσω των αιώνων. Αμήν.
Ελένη Ανδριανοπούλου
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Αφήστε τα μίση,
και πιάστε
το μήνυμα της BIENNALE
του Σ τ έλ ιο υ Κούλο γλου
Όταν στις 21 Νοεμβρίου, στις 7 το από
που βρίσκονταν μπροστά στη σκηνή, έ
γευμα της Παρασκευής, η υπουργός Πολι
στριβαν τσιγάρο και χόρευαν ασταμάτη
τισμού κήρυσσε την έναρξη της Β'ΒΙΕΝ Ν Ατα, κάνοντας «μπιζ» στα διάφορα «τρακα
LE, τίποτα δεν προδίκαζε τη συνέχεια: σ’
ρισμένα» συγκροτήματα: το μεγαλύτερο
ένα χώρο συνηθισμένο σε παραδοσιακές
πάρτι στην ιστορία της συμπρωτεύουσας
εκδηλώσεις, όπως ήταν το περίπτερο της
είχε μόλις αρχίσει, και έμελλε να κρατή
Έκθεσης Θεσσαλονίκης που φιλοξενού
σει εννέα ολόκληρες μέρες. Πρόκειται για
σε τις συμμετοχές στις εικαστικές τέχνες,
κατόρθωμα, αν πάρει κανείς υπόψη του
η Μελίνα Μερκούρη, ο Γιώργος Παπανκαι τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
δρέου και ο δήμαρχος Θεοχάρης Μαναδιοργανώθηκε η δεύτερη BIENNALE των
βής, προχωρούσαν στις καθιερωμένες ο
Νέων Καλλιτεχνών της Μεσογείου. Για
μιλίες παρουσία ενός ολιγάριθμου και ολί
την οποία ακόμη και οι συμμετέχοντες Ι
γον «ντεμοντέ» ακροατηρίου. Παπάδες,
σπανοί από τη Βαρκελώνη, όπου είχε πέρ
εκπρόσωποι των τριών όπλων και της Εσι φιλοξενηθεί η πρώτη εκδήλωση, παρα
ΛΑΣ, ανακατεμένοι με κάθε λογής επίση
δέχονταν ότι το «κάθε πέρσι και καλύτε
μους ποζάριζαν μπροστά στις κάμερες
ρα», δεν ίσχυε στη συγκεκριμένη περί
της τηλεόρασης, περιμένοντας το τέλος
πτωση.
των ομιλιών, για να ξεναγηθούν στο χώρο
της έκθεσης και να «κριτικάρουν» την
ΤΗ Σ... ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ποιότητα των συμμετοχών.
Δύο ώρες αργότερα, στο εναρκτήριο
Κατόρθωμα λοιπόν, αφού οι αντιθέσεις
ροκ πάρτι, στην παλιά αποθήκη του λιμα
που μπορούσε κάποιος να μετρήσει στους
νιού που είχε διαμορφωθεί ειδικά για συ
κόλπους του κυβερνητικού στρατοπέδου
ναυλίες, δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα: πάνω
το οποίο είχε αναλάβει τη διοργάνωση
από τρεις χιλιάδες άτομα ήταν στοιβαγμέ
των εκδηλώσεων, ξεπερνούσαν τις τριά
να στον πάνω όροφο και στο ισόγειο που
ντα: αντίθεση μεταξύ του υφυπουργού
μετέδιδε τη συναυλία από μια μεγάλη βί
Πολιτισμού και της γενικής γραμματέως
ντεο οθόνη, και ακόμη περισσότεροι έξω
Νέας Γενιάς, μεταξύ της τελευταίας και
από το κτίριο, περίμεναν την κατάλληλη
των οργανωτών της BIENNALE στην Αθήευκαιρία για να «μπουκάρουν» στην απο- |! να, μεταξύ των τελευταίων και του υπουρ
γείου Πολιτισμού, μεταξύ του υπουργείου
θήκη. Οι «έξω» βολεύονταν όσο έμεινε α
νοικτό το μπαρ μίας διπλανής αποθήκης
Πολιτισμού και της γενικής γραμματείας
στην οποία εκτίθεντο τα κόμικς, αφού η
Νέας Γενιάς, μεταξύ του μηχανισμού της
προσπάθεια της γενικής γραμματέως Νέ γενικής γραμματείας και όλων των προαας Γενιάς, κ. Μαρίας Αρσένη να απαγοναφερθέντων. Αυτά μόνο για την Αθήνα,
ρευθούν τα οινοπνευματώδη (ακόμα και οι
γιατί τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα στη
μπίρες...) είχε για μία ακόμη φορά αποτύΘεσσαλονίκη. Εκεί υπήρχαν οι αντιθέσεις
χει. Οι «μέσα» είχαν κάνει ανάρπαστα τα
ανάμεσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί
κης και το Δήμο, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και
ποτά του κυλικείου, και οι εκατοντάδες

Πολυμορφισμοί και συζεύξεις
του Γιώ ργου Τζιρτζιλά κη

Το ότι έγινε η Β’ Μπιενάλε Νέων
Καλλιτεχνών των χωρών της Με
σογείου στη Θεσσαλονίκη, μπο
ρεί να ήταν ένα, ανάλογα με την
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περίπτωση, σημαντικό ή όχι γε
γονός: Για άλλους μία ευκαιρία
ταξιδιού, για άλλους μία ευκαι
ρία να παρουσιάσουν το έργο

τη Διεθνή Έκθεση, όπως επίσης ανάμεσα
στο ΠΑΣΟΚ και το Δήμο, και ανάμεσα στον
μηχανισμό που είχε αναλάβει την οργά
νωση και όλους τους προηγούμενους πα
ράγοντες. Αν τώρα διασταυρώσουμε τους
αντιτιθέμενους φορείς της Αθήνας με αυ
τούς της Θεσσαλονίκης, κάνοντας όλους
τους πιθανούς συνδυασμούς, αφού όλοι έ
γιναν τελικά, τότε μπορούμε να καταλά
βουμε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί σήμερα
να ασκήσει καμία διοίκηση, ακόμη κι αν υ
πάρχει —κι αυτό είναι σπάνιο— πρόγραμ
μα δράσης, όπως ήταν στη συγκεκριμένη
περίπτωση η διοργάνωση της BIENNALE.
Στην απελευθέρωση αυτών των αντιθέ
σεων, έπαιξε καταλυτικό ρόλο ο εξανα
γκασμός σε παραίτηση του γενικού γραμ
ματέα Νέας Γενιάς Στέφανου Μανίκα, κά
τι που οδήγησε στην εμφάνιση ενός άλ
λου φαινομένου της πασοκικής διοίκησης:
ότι πίσω από ένα συγκεντρωτικό μοντέλο
—και ακριβώς λόγω της ύπαρξής του—
κρύβεται μία πλήρης σύγχυση και αναρ
χία εξουσιών. Βοηθούσης και της αδυνα-

τους, να κάνουν συμφωνίες για
την προώθησή του και να δοκι
μάσουν την ισχή του στο κοινό,
για άλλους μία ευκαιρία να ξανασυναντήσουν φίλους και να κά
νουν νέες απρόσμενες γνωριμίες,
για άλλους μία ευκαιρία να δου
λέψει λίγο παραπάνω το μαγαζί ή
το ξενοδοχείο τους και τέλος, για
την ίδια τη Θεσσαλονίκη, μία ευ
καιρία να φανερώσει το σκυθρω
πό σώμα και τα μαγευτικά εσω
τερικά πολλών εγκαταλελειμμένων κτιρίων της.
Φυσικά, όλες αυτές τις μέρες,
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
προσπάθησαν να καλύψουν το
γεγονός, αλλά η εντύπωση που
μάλλον έδωσαν ήταν πως το αν
τιμετώπισαν αν όχι διατακτικά,
τουλάχιστον αμήχανα. Λες και
δεν πολυκατάλαβαν τι ακριβώς
συνέβη.
Από την άλλη, για όλους εκεί
νους που από ανασφάλεια μάλ
λον, βιάστηκαν να ετικετάρουν,
το πρόβλημα ήταν πιο ξεκάθαρο:
ένα ακόμη κακοφτιαγμένο τρικ

της Γενικής Γραμματείας Νέας
Γε\πάς. Τα πράγματα όμως δεν
ήταν ακριβώς έτσι. Κι αν δεν
προχωρήσουμε σε κάποιες, έστω
και στοιχειώδεις, παρατηρήσεις,
η αμηχανία αυτή θα παραταθεί
επ’ αόριστον, εξασθενώντας συγ
χρόνως και την όποια δυνατότη
τά μας να παρεμβαίνουμε. Επι
πρόσθετο στοιχείο που συνηγορεί
στην ανάγκη αυτή, είναι και το ό
τι σε ορισμένα τουλάχιστον ζητή
ματα, το έργο των νέων δημιουρ
γών «τινάζει στον αέρα» πολλές
από τις σταθερές που μέχρι τώρα
είχαμε βολέψει τα κριτήριά μας.
Αλλά για να κρίνουμε, κι ακό
μα πιο πριν, για να καταλάβουμε
το έργο των νέων αυτών καλλιτε
χνών, χρειάζεται νομίζω να κα
ταλάβουμε τις νέες δυναμικές και
τους νέους μηχανισμούς που είναι
σε θέση να παράγουν συναισθή
ματα, ατομικές και συλλογικές
συμπεριφορές, πρακτικές επικοι
νωνίας και αναπαράστασης.
Πώς μπορούμε, λοιπόν, να κατα
νοήσουμε την υπερέχουσα αισθη-

μίας της νέας γενικής γραμματέως κ. Μαpinr Αρπένη —η οποία ευτύχησε ως Νο
μάρχης Πιερίας, αλλά δυστύχησε στη νέα
της θέση— να συλλάβει το νόημα των εκ
δηλώσεων και να ασχοληθεί ουσιαστικά
με αυχες, η ιαξη κϋίαΛυυηκε upxiKu σιην
Αθήνα. Η ευθύνη για τη διοργάνωση της
BIENNALE, ανετέθη από τον Γ. Α. Παπανδρέου στα στελέχη του υφυπουργείου
Κωστόπουλο και Κάρτερ, αλλά η κ. Αρσένη ήταν η άμεση πολιτική προϊσταμένη ε
λέγχοντας συγχρόνως και τη διάθεση των
οικονομικών πόρων. Η όξυνση στην οδό
Πανεπιστημίου είχε φτάσει σε τέτοιο ση
μείο, ώστε αν κάποιος ενεχείριζε στους
αντιμαχόμενους ένα ρεβόλβερ, θα μπο
ρούσε να γίνει άνετα της... Ουγγαρίας (εν
νοείται της ελληνικής πρεσβείας στην
Ουγγαρία).
«ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΕΣ» ΚΑΙ «ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ»
Η κυρίαρχη —που θα ’λεγε και ο πρόε
δρος Μάο— απ’ όλες τις προαναφερθείσες αντιθέσεις, ήταν αυτή μεταξύ της «Α
θήνας» και της «Θεσσαλονίκης». Υπεύθυ
νος από τον Δήμο της συμπρωτεύουσας
για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, ή
ταν ο αρμόδιος για τη νεολαία και τα πολι
τιστικά αντιδήμαρχος κ. Σαλπιστής, ο ο
ποίος ούτε πολύ νέος είναι και πολύ πε
ρισσότερο δεν είναι σχετικός με τα πολιτι
στικά.
Έτσι, οι πρώτες αντιθέσεις άρχισαν ό
ταν οι υπεύθυνοι για τη διοργάνωση της
BIENNALE στην Αθήνα, προσπάθησαν να
προωθήσουν ένα σχετικά πιο μοντέρνο
μοντέλο διοργάνωσης: οικονομική στήρι
ξη των εκδηλώσεων από εταιρείες που θα
διαφημίζονταν διαμέσου της BIENNALE,
αντίστοιχες συμφωνίες με εκδοτικά συγ
κροτήματα που ανέλαβαν τελικά τη δωρε
άν έκδοση διαφημιστικού υλικού («ΕΝΑ»
«Ταχυδρόμος», «Θεσσαλονίκη») αξιοποίη
ση εγκαταλελειμμένων χώρων και παρα
δοσιακών μνημείων της συμπρωτεύου
σας, μοντέρνο στιλ στην παρουσίαση των
εκθέσεων και την προβολή των εκδηλώ
σεων, δημιουργικός άνεμος στην όλη αν
τίληψη των δραστηριοτήτων. Ας προστε
θεί εδώ, ότι «επί εποχής Μανίκα» είχε ήδη
εξασφαλιστεί η συμμετοχή του Οδυσσέα
Ελύτη στις ανοιχτές συζητήσεις για τη ση
τική των πιο αναπάντεχων συ
ναντήσεων και αναμίξεων (είτε
πρόκειται για την αρχιτεκτονική
και το video, είτε για το design και
τη μουσική, είτε για τη ζωγραφι
κή και τη μόδα), αν δεν λάβουμε
υπόψη μας το γεγονός του ότι η ί
δια η ηλεκτρονική, η μεγαλούπο
λη και η χιονοστιβάδα των εικό
νων μέσα στις οποίες ζούμε, πα
ράγουν από μόνες τους πολυμορ
φισμούς και συζεύξεις κάθε εί
δους;
Ό μως, όσο κι αν η καλλιτεχνι
κή δημιουργία των νέων μοιάζει
να είναι εντυπωσιασμένη από τα
διεθνή ρεύματα, θα ήταν ωστόσο
εύκολο και συγχρόνως μάλλον ά
δικο να υποστηρίζαμε πως βρι
σκόμαστε μπροστά σε μία απλή
και μόνο μίμηση των «αμερικανι
κών τάσεων». Γιατί ακριβώς αυ
τή η αισθητική —αν φυσικά μπο
ρούμε να μιλάμε για αισθητική—
των αναμίξεων, δεν διαθέτει ένα
και μόνο έδαφος, ούτε ένα και
μόνο σημείο θέασης, όσο και αν
αυτό είναι προωθημένο. Έτσι, ό

μασία και το χαρακτήρα της Μεσογειακής
eiCNNALE «αθώς και η εμπορική αξιοποίη
ση των συμμετοχών, μέσα από αυτοδιαχειριζόμενες εταιρείες παραγωγής δί
σκων, μοντέρνων ρούχων, λογοτεχνικών
βιβλίων κτλ., που θα προσπαθούσαν να
«σπάσουν» το κατεστημένο εμπορικό κύ
κλωμα. Ό λες αυτές οι ιδέες και πλήθος
άλλες, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ· κι
αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι η συμμετο
χή του Οδυσσέα Ελύτη δεν πραγματοποι
ήθηκε γιατί ατυχώς ο ποιητής αρρώστησε, όλα τα υπόλοιπα ακυρώθηκαν λόγω
του οργανωτικού αλαλούμ, των αντιθέσε
ων και ορισμένων καθυστερημένων, του
λάχιστον πολιτιστικά.
Για να γυρίσουμε λοιπόν στη Δημοτική
Αρχή της Θεσσαλονίκης, αυτή στην αρχή
έδειξε στάση μάλλον αρνητική σε όλες
αυτές τις νεοτεριστικές ιδέες, προσβλέποντας περισσότερο σε εκδηλώσεις που
θα επαναλάμβαναν τις εικόνες των «2300
χρόνων Θεσσαλονίκη», με τις αρκούδες
να παρελαύνουν στην οδό Εγνατίας. Συγ

λες οι «έννοιες», ανάμεσά τους
κι αυτή της «Μεσογείου», δίνουν
την εντύπωση πως είναι φτιαγμέ
νες από συνεχείς μετατοπίσεις κι
άπειρες γραμμές φυγής. Από την
άλλη, το ανακάτεμα αυτό είναι ε
κείνο που συγχρόνως οδηγεί
στην ακύρωση κάθε απόστασης
ανάμεσα στο θέαμα και την κουλ
τούρα, ακόμα και σε περιοχές
που η απώλεια αυτής της διάκρι
σης και το χάσιμο των αμοιβαίων
ταυτοτήτων που οι δύο έννοιες
διαθέτουν, θα μας φαίνονταν εν
τελώς αδιανόητο.
Φυσικά γρήγορα θα μπορούσε
να σκεφτεί κανείς πως τα παρα
πάνω δεν αφορούν μόνο τους νέ
ους. Ό μω ς είναι αλήθεια πως το
σώμα των νέων είναι πιο ευκίνη
το, πιο ευπροσάρμοστο, διαθέτει
μία μεγαλύτερη ποσότητα πλη
ροφοριών και λειτουργεί τεχνο
λογικά καλύτερα. Κατά συνέπεια
είναι πιο κατάλληλο, κυρίως ό
σον αφορά την κατανάλωση, να
δράσει σ ’ αυτό το επίπεδο. Αυτός
είναι και ο λόγος που κάνει αξίες

χρόνως άρχισε μία εκστρατεία —αξιο
ποίησης της BIENNALE για τις δημοτικές ε
κλογές, πράγμα που οδήγησε μάλλον σε
αποτυχία αφού και ο δήμος εχάθη και ο
νυν αρμόδιος αντιδήμαρχος δεν εξελέγη
ούτε καν δημοτικός σύμβουλος και ελπί
ζει να καταλάβει μία θέση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, μόνο αν παραιτηθεί ο απερχό
μενος δήμαρχος. Ξεκίνησε έτσι μία διαδι
κασία κατά την οποία στις ανακοινώσεις
που έβγαιναν στη Θεσσαλονίκη, σαν βασι
κός διοργανωτής φιγουράριζε ο Δήμος σε
αντίθεση με αυτές που έβγαιναν στην Α
θήνα, αλλά και με τα αρχικά συμφωνηθέντα, με αποτέλεσμα την παραπέρα όξυν
ση των σχέσεων ανάμεσα στους «Αθη
ναίους» και τους «Θεσσαλονικείς». Απου
σία ουσιαστικά προϊστάμενης πολιτικής
αρχής, εγκαθιδρύθηκε μία δυαρχία, την ο
ποία δεν μπόρεσαν να ακυρώσουν ούτε οι
επαναλειμμένες παρεμβάσεις του υφυ
πουργού Πολιτισμού.
Το αποκορύφωμα της διαμάχης ήταν έ
να άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη μέ-

και καλλιτεχνικά στιλ να υιοθε
τούν τους προσανατολισμούς,
που εδώ και καιρό ακολουθεί το
ντύσιμο; δηλαδή μόδες εφήμερες,
γιατί ακριβώς είναι δραστικές.
Μπροστά σ ’ αυτές τις μεταβο
λές ftov καλλιτεχνικών στιλ, η
Μπιενάλε της Θεσσαλονίκης μας
έκανε πιο σαφές και κάτι άλλο,
το οποίο εδώ και καιρό διαφαί
νονταν: τη μετατόπιση των ίδιων
των τρόπων με τους οποίους όχι
μόνο παράγεται, αλλά κυρίως
παρουσιάζεται ή εκτίθεται η μορ
φή του έργου και του καλλιτεχνι
κού γεγονότος. Την αναζήτηση
χώρων που λειτουργούν περισσό
τερο ως σκηνογραφία της μορφής
και ευνοούν μία ανασύνθεση των
αισθητηρίων πηγών. Και φυσικά,
ποια μεγαλύτερη πρόκληση και
ποια καλύτερη ευκαιρία για κάτι
τέτοιο, από τα ίδια τα κτίρια και
τους χώρους που διαθέτει η πόλη
της Θεσσαλονίκης;
Αλλά Μπιενάλε —και πρέπει
να το τονίσουμε ιδιαίτερα αυτό—
δεν ήταν αυτό τα έργα που εκτί-

θονται ή παρουσιαζόταν, αλλά
και ο κόσμος όλος, το κοινό, που
καθόλου δε βαριότανε, ενώ συ
χνά, με λόγο ή χωρίς λόγο, περ
πατούσε από τον ένα χώρο στον
άλλο, από τη μία έκθεση στην
άλλη, κάνοντας την ίδια την πό
λη, τους δρόμους της και τις γω
νιές της μία ακόμα μεγάλη έκθε
ση.
Αλλά αν, όμως, τα παραπάνω
είναι κάποια, έστω αμυδρά, χα
ρακτηριστικά της καλλιτεχνικής
δημιουργίας των νέων, σε ποιο
βαθμό αυτά διαφοροποιούνται α
πό τα γενικότερα χαρακτηριστι
κά της καλλιτεχνικής παραγω
γής του παρόντος; Αυτό είναι κά
τι που παραμένει ακόμα ζητούμε
νο. Ά λλω στε στην εποχή μας
κανείς πια δεν μπορεί να εξαγο
ράσει, όπως ο Φάουστ, τη νιότη
μαζί με την ευτυχία και το «Πνεύ
μα της Ά ρνησης», κάνοντας μια
συμφωνία με το Διάβολο.
Γιατί, όπως είπε κάποιος, η
ψυχή πουλήθηκε μια για πάντα.
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ρα της BIENNALE στη Θεσσαλονίκη, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι τα
«σκάνδαλα» που βγαίνουν στον Τύπο, ξε
κινούν μέσα από το κυβερνητικό στρατό
πεδο. Το εν λόγω άρθρο με τίτλο «είμαστε
ιθαγενείς;» μιζάριζε σε μία αντίθεση που
θα έπρεπε να είχε λείψει μετά την εθνική
ολοκλήρωση, στα πιο ευτελή τοπικιστικά
αισθήματα, άφηνε υπαινιγμούς για «πολυ
θεσίες» και ανύπαρκτα «σκάνδαλα» των
«Αθηναίων».
Φυσικά η αντίθεση δεν ήταν προσωπι
κή, και πολύ περισσότερο δεν αφορούσε
την Αθήνα σε αντιπαράθεση με τη Θεσσα
λονίκη. Πρόκειται ουσιαστικά για διαφο
ρές κουλτούρας και πολιτιστικών αντιλή
ψεων, μεταξύ των συγκεκριμένων φορέ
ων, όταν μάλιστα άλλοι φορείς της Θεσ
σαλονίκης, και ιδιαίτερα η νεολαία της,
διακρίθηκαν τελικά ακριβώς επειδή μπό
ρεσαν να συλλάβουν το νόημα της BIEN
NALE, και να δώσουν σε αυτή ένα περιεχό
μενο ουσιαστικότερο και απ’ αυτό των «Α
θηναίων»: Έτσι ελλείψει διαλόγου, η δια
μάχη πήρε το χαρακτήρα μάχης, για τις
περισσότερες εμφανίσεις στον Τύπο και
την τηλεόραση.
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ - ΜΠΙΕΝΑΛΕ
ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ - ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ
Μιας όμως και η κουβέντα ήρθε στην
τηλεόραση, αξίζει μία παρένθεση για το
«Ράδιο - Μπιενάλε», τον πειρατικό ραδιο
φωνικό σταθμό, που παρ’ ολίγο να αρχίσει
να εκπέμπει, από το χώρο της Διεθνούς
Έκθεσης. Η όλη ιδέα είχε την έγκριση του
Γιώργου Παπανδρέου, μέχρι τη στιγμή
που το νέο έφτασε στ’ αυτιά του πρωθυ
πουργού, από τον οποίο ζητήθηκε η τελι
κή έγκριση, από άλλους παράγοντες. Επα
κολούθησε μία τετράωρη, απ’ ό,τι λέγε
ται, συνομιλία των δύο Παπανδρέου στο
Καστρί, και η τελική φόρμουλα που βρέ
θηκε ήταν η παραχώρηση σχεδόν απεριό
ριστου χρόνου από τους τοπικούς ραδιο
φωνικούς σταθμούς των 2 ΕΡΤ, που δεν εκ
πέμπουν παρά ελάχιστες ώρες τη μέρα,
προς δόξα της αποκέντρωσης. Ο μόνος
περιορισμός, σύμφωνα με την αρχική
φόρμουλα, ήταν η αποφυγή ενασχόλησης
με τα εθνικά θέματα, και δη τα ελληνο
τουρκικά.
Δημοσιογράφοι ειδοποιήθηκαν να έλ
θουν στη Θεσσαλονίκη, για να αναλάβουν
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την υλοποίηση της ιδέας, και μετά... ήλθε
η συντεχνία. Σε μία συζήτηση προετοιμα
σίας, υπεύθυνος της ερτ-2 τόνισε αφοπλι
στικά «φυσικά οι δημοσιογράφοι, που θα
έρθουν, πιστεύω να είναι μέλη της ΕΣΗΕΑ». Η μικρή λεπτομέρεια είναι ότι ο εν λό
γω υπεύθυνος, ονόματι Κογκαλίδης, ανή
κε στη συντακτική επιτροπή του περιοδι
κού «Φοιτητής» που εξέδιδε η χουντική διορισμένη ΦΕΑΠΘστη διάρκεια της δικτα
τορίας. Το σημαντικότερο είναι ότι χάθη
κε μία ουσιαστική ευκαιρία για να τονισθεί
το νέο πνεύμα που ήθελε ακριβώς να δώ
σει η BIENNALE, όταν μάλιστα η τηλεόρα
ση που κλήθηκε την τελευταία στιγμή να
καλύψει τις εκδηλώσεις, βρέθηκε ουσια
στικά ανέτοιμη και αμήχανη, μπροστά σε
ένα γεγονός που την ξεπερνούσε πολιτι
στικά και πολιτικά. Από τη διαστρεβλωμέ
νη εικόνα που δόθηκε, τελικά θα ήταν κα
λύτερο να μην είχε δοθεί τίποτα...
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΛΟΤΑΚΙ
Γιατί αντίθετα με την εικόνα της τηλεό
ρασης η νεολαία της Θεσσαλονίκης, συμ
μετείχε ενεργητικά στις εκδηλώσεις, και
κέρδισε απ’ αυτές: χιλιάδες επισκέπτο
νταν κάθε μέρα τα εικαστικά, την έκθεση
φωτογραφίας ή τα βίντεο, πέντε χιλιάδες
άτομα συνωστίζονταν για να παρακολου
θήσουν τις επιδείξεις μόδας, χιλιάδες άλ
λοι χόρευαν κάθε βράδυ στο Βασιλικό Θέ
ατρο ή την Αποθήκη, ξεπερνώντας ουσια
στικά τους διοργανωτές και τις δικές τους
περιορισμένες προσδοκίες, προκαλώντας
την αμηχανία του Τύπου, δημιουργώντας
χωριστό πολιτιστικό μα και πολιτικό γεγο
νός. Πολιτικοί παράγοντες της Θεσσαλο
νίκης, και της Δεξιάς και της Αριστερός, α
ναγνώριζαν ότι αν η εκδήλωση είχε γίνει
πριν τις δημοτικές εκλογές, τα αποτελέ
σματα μπορεί να ήταν διαφορετικά. Τη
στιγμή που ορισμένοι εγκέφαλοι αναρω
τιούνται, ακόμη και σήμερα, ποιο είναι α
κριβώς το νόημα της Μεσογειακής BIEN
NALE, χιλιάδες νέοι έρχονταν σε επαφή με
νέα πολιτιστικά ρεύματα, ανακάλυπταν
τις νέες τεχνολογίες και τις διαφορετικές
νοοτροπίες της τέχνης, ενώ η ίδια η πόλη
γνώριζε ένα «κοσμοπολίτικο» κλίμα, ξέφευγε από τον επαρχιωτισμό, όχι της ελ
ληνικής επαρχίας, αλλά της ίδιας της Ελ
λάδας.
Στην ουσία αυτός είναι ο λόγος, όχι μό

νο της αμηχανίας μίας μερίδας του Τύπου,
αλλά και των επιθέσεων που εξαπέλυσε
μία άλλη. Το τρομερό πορνό βίντεο-φιλμ,
το οποίο —ω καιροί, ω ήθοι— παίχθηκε σε
ένα θρησκευτικό χώρο κινητοποιώντας το
παπαδαριό, ήταν ένα φιλμ πολύ λιγότερο
τολμηρό από τον «Άγγελο», το οποίο ανα
φέρονταν, στην πραγματικότητα, στις
σχέσεις ενός ομοφυλόφιλου με τους γο
νείς του, στην αδυναμία των τελευταίων
να τον καταλάβουν, στο σημαντικό ρόλο
που οι γονείς έπαιξαν για να γίνει ομοφυ
λόφιλος. Και η τρομερή σκηνή που προ
βλήθηκε σε έναν τέως θρησκευτικό χώρο
—και που θα έπρεπε να λογοκριθεί σύμ
φωνα με τους Φαρισαίους— ήταν ένα φιλί
στο στόμα μεταξύ του ομοφυλόφιλου και
του φίλου του, με τον κεντρικό ήρωα να
αυτοκτονεί στο τέλος της ταινίας.
Δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για
ιεροσυλία, ούτε φυσικά για πορνογραφία,
ακόμη και με βάση τον ορισμό του πορνό,
όπως δίνεται από τον ισχύοντα αντιδρα
στικό νόμο. Πρόκειται για τη νεολαία που
θα χτίσει το 2000 απαρνούμενη τον κοινω
νικό συντηρητισμό και αντιμετωπίζοντας
τα προβλήματα με περισσότερη ειλικρί
νεια από την «άλλη Ελλάδα» της υποκρι
σίας. Και αν χρειασθεί, θα γράψουμε και
το όνομα του παράγοντα, ο οποίος βρέθη
κε μπλεγμένος, αν δεν κινούσε τα νήματα
της ιστορίας και ο οποίος για να κάνει έ
ρωτα με τη γυναίκα του, απαιτεί απ’ αυτήν
να φοράει μεταξύ των άλλων —και κόκκυ
νο κυλοτάκι...
«ΣΚΑΝΔΑΛΑ» ΚΑΙ ΜΑΗΣ ΤΟΥ ’68
Και τα... συνηθισμένα οικονομικά σκάν
δαλα: απ’ ό,τι φαίνεται τέτοια δεν υπήρ
ξαν στην όλη διοργάνωση. Αντίθετα είναι
ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι τα έξοδα
για μία εκδήλωση πολύ ανώτερη ποιοτικά
από τα 2300 χρόνια (για τα οποία δαπανήθηκαν περίπου 1 δις) ήταν μόνο 80-85 εκα
τομμύρια εκ των οποίων τα 40 περίπου
προέρχονταν από συνεισφορές φορέων
και εταιρειών, με αντάλλαγμα όπως ήδη
σημειώθηκε τη διαφήμισή τους. Έτσι, τα
υπόλοιπα 40-45 εκατομμύρια δραχμές που
προήλθαν από το Δημόσιο, διοχετεύθηκαν αποκλειστικά σχεδόν για την αναπα
λαίωση παραδοσιακών χώρων και κτιρίων
(Βασιλικό Θέατρο, Αποθήκη Λιμανιού), τα
οποία πρόκειται να μείνουν στην πόλη.
Η εκμετάλλευση αυτών των χώρων, τα
οποία επισκευάσθηκαν με την επιμέλεια
των αρχιτεκτόνων Λόη Παπαδοπούλου
και Γιώργου Παπακώστα, θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα βασικά μελήματα
των αρμοδίων αρχών της Θεσσαλονίκης.
Ό χι μόνο γιατί δεν πρέπει να παραμεί
νουν έρημα, όπως ήταν τα τελευταία 20
χρόνια, αφού ανταποκρίνονται πια σε
προδιαγραφές για χώρους συναυλιών ή
ντισκοτέκ, που θα ζήλευαν πολλές ευρω
παϊκές πρωτεύουσες. Κυρίως επειδή απο
τελούν τα σύμβολα μιας νέας προσέγγι
σης της νεολαίας από το κράτος που έδω
σε τους καρπούς της: ποιος θα περίμενε
από εκατοντάδες «πανκ», που είχαν απο
κλεισθεί έξω από το Βασιλικό Θέατρο, να
μην τα κάνουν γυαλιά - καρφιά, αλλά να
ζητήσουν μία υπεύθυνη δήλωση από τους
υπεύθυνους της BIENNALE, ότι πράγματι ο
χώρος ήταν κατειλημμένος; «Τη χαρά και
τη διάθεση που νιώσαμε», λέει ένα σχετι
κό τηλεγράφημα του Συμβουλίου της Ευ
ρώπης, «είχαμε να τη νιώσουμε από το
Μάη του ’68». Τηρουμένων των —ελληνι
κών— αναλογιών, θα προσθέταμε...
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Και τώρα
προϊστορική αρχαιολογία...
Στη συνεδρίαση του τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης της Παντείου ΑΣΠΕτης 28ης-1186 εκλέχθηκε στη θέση του επίκουρου κα
θηγητή η κ. Θεοδώρα Κόνσολο. Η εκλογή
θα ήταν μία συνήθης διαδικασία στο χώρο
των ΑΕΙ, όπως τόσες άλλωστε, αν δεν υ
πήρχαν σοβαρές ενστάσεις, αλλά και πα
ρατυπίες, οι οποίες,παραπέμπουν σε άλ
λα προβλήματα λειτουργίας πλέον των
ΑΕΙ και καθιστούν τη συγκεκριμμένη περί
πτωση εκλογής άξια προσοχής.
Από όσα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή
μας προκύπτουν μια σειρά ερωτήματα τα
οποία καλό θα ήταν να απασχολήσουν τις
πρυτανικές αρχές της Παντείου. Το γνω
στικό αντικείμενο, με βάση το οποίο υπέ
βαλλαν υποψηφιότητα ο κ. Δ. Βογιατζής
και η κ. Θεοδώρα Κόνσολο, ονομάζεται
«Πολιτιστική εξέλιξη ανάπτυξη και διοίκη
ση». Αυτό δεν περιέχεται στα γνωστικά
αντικείμενα του τομέα Διοικητικής Επι
στήμης, που όπως ορίζει ο νόμος, μετά α
πό γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του
τμήματος, δημοσιεύονται στο ΦΕΚ.
Σύμφωνα όμως με έγγραφο της Γραμματείας του τμήματος (14-11-86) που πε
ριέχει τα μαθήματα όλων των εξαμήνων
και τους διδάσκοντες για το ακαδημαϊκό
έτος 1986-87, στο έβδομο εξάμηνο των
δύο κατευθύνσεων σπουδών του τμήμα
τος διδάσκεται το προαιρετικό μάθημα
«Πολιτιστική Διοίκηση» και στο όγδοο ε
ξάμηνο το υποχρεωτικό μάθημα «Πολιτι
στική εξέλιξη και Ανάπτυξη». Προφανώς
τα δύο αυτά μαθήματα συνιστούν το γνω
στικό αντικείμενο «Πολιτιστική εξέλιξη α
νάπτυξη και διοίκηση» για το οποίο και
προκηρύχθηκε η θέση στην οποία εκλέ
χθηκε η κ. Κόνσολα.
Πότε όμως απεφασίσθη το νέο γνωστι
κό αντικείμενο; Ποιοι αποφάσισαν τη δι
δασκαλία αυτών των μαθημάτων; Με βά
ση ποια επιστημονική αντίληψη μπήκαν
αυτά τα μαθήματα σε ένα τέτοιου χαρα
κτήρα και περιεχομένου τμήμα της Παν
τείου; Τα μαθήματα αυτά πάντως δεν περιέχονται στην εισήγηση της επιτροπής
προγράμματος σπουδών προς τη Γενική
Συνέλευση του τμήματος του 1985. Περιέχονται άλλα δύο τα οποία μάλιστα υπάρ
χουν και σε σχετικό έγγραφο της Γραμματείας του Τμήματος (15-11-85). Μήπως ε
πειδή στο φετεινό ακαδημαϊκό έτος αντι
καθίσταται το τέταρτο έτος σπουδών με ε
ξάμηνα κάποιοι φρόντισαν να φτιάξουν
«νέα» μαθήματα και συνεπώς να «κατασκευασθεί» και το «νέο» γνωστικό αντικεί
μενο; Και φρόντισαν επιπλέον να συμπεριληφθεί έγκαιρα στο πρόγραμμα σπου
δών 1986-87 που έχει εκδοθεί από τη
Γραμματεία στις 30-9-86, και να διδάσκε
ται ήδη στο έβδομο εξάμηνο το μάθημα
Πολιτιστική Διοίκηση! Μέσα από ποιες
διαδικασίες, νομότυπες και σύννομες,
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πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις; Σε ποιο
ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η διεύρυνση του γνω
στικού πεδίου του τμήματος γιατί στο
ΦΕΚ, τχ. 2, αρ. φύλλου 34 της 22-1-85 δεν υ
πάρχει παρόμοιο γνωστικό αντικείμενο.
Αν πάρθηκε απόφαση διεύρυνσης πότε έ
γινε, επικυρώθηκε και από ποιους;
Δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα έγιναν «φω
τογραφικά». Και η προσθήκη των μαθημά
των, και το «νέο» γνωστικό αντικείμενο
και η προκήρυξη. Όμως πέραν των προη
γουμένων κάποιος πρέπει να εξηγήσει και
αυτή καθαυτή την εκλογή. Υποθέτουμε,
τέλος πάντων ότι χρειάζεται αυτό το γνω
στικό αντικείμενο και είναι απαραίτητο, σ’
ένα τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Αν και ε
δώ θα πρέπει να δοθεί μία εξήγηση γιατί
προκρίνεται αυτό και όχι άλλο σε ένα τμή
μα με κατευθύνσεις Πολιτικής Οικονομίας
και Οικονομικής Διοίκησης. Με ποια κριτή
ρια η «προϊστορική αρχαιολογία», που δι
δάσκει η κ. Κόνσολα, ανήκει στα γνωστικά
αντικείμενα του τμήματος Διοικητικής Ε
πιστήμης; Διότι η κ. Κόνσολα όπως προκύ
πτει από το βιογραφικό της διδάσκει μετά
τον Απρίλιο του 1982 στην Ανωτέρα Σχο
λή Ξεναγών του EOT «προϊστορική Αρ
χαιολογία». Και επίσης έλαβε μέρος σε
διάφορες ανασκαφές, η τελευταία στη μυ
κηναϊκή ακρόπολη της Μιδέας στην Αργο
λίδα. Βέβαια η κ. Κόνσολα έχει πλήθος
δημοσιεύσεων στην προϊστορική αρχαιο
λογία, εργασιών κτλ. Και προφανώς είναι
άλλης τάξης θέμα η επιστημονική της κα
τάρτιση σ’ αυτόν τον τομέα. Είναι μάλιστα
και άμισθη υφηγήτρια στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως
όμως και ήταν υποψήφια στο Ιστορικό Αρχαιολογικό Τμήμα για θέση επίκουρου
καθηγητή, αλλά απέσυρε την υποψηφιό
τητά της, την άνοιξη του 1986. Ο νοών νοείτω...
Αμφισβητείται όμως η εκλογή και από
ουσιαστική νομική άποψη. Δεν είναι έγκυ
ρη σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου πλαίσιου που καθορίζει τις προϋποθέσεις
για την εκλογή σε θέση επίκουρου καθη
γητή. Η παράγραφος 3 αυτού του άρθρου
ορίζει ότι απαιτούνται τουλάχιστον δύο
χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας σε ΑΕΙ
στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα. Έ 
τσι υποστηρίζεται ότι δεν έχει τα απαραί
τητα προσόντα, αφού η σχολή του EOT εί
ναι ανωτέρα και το μάθημα που δίδαξε
δεν έχει σχέση με το γνωστικό αντικείμε
νο του τομέα, αφού ήταν «προϊστορική
Αρχαιολογία». Αλλά όμως ούτε έχει εργασθεί δύο χρόνια σε αναγνωρισμένο ερευ
νητικό κέντρο, ούτε έχει επαγγελματικό
έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο, ό
πως απαιτεί διαζευτικά ο νόμος.
Έστω, υπάρχει η τυπική διετής διδα
σκαλία —αν υπάρχει για κάποιους και Α-

νωτάτη Σχολή Τουρισμού άγνωστη σε
μας—, ο νόμος απαιτεί όχι γενικά διδα
σκαλία, αλλά διδασκαλία «στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα». Φαίνεται ότι η
«προϊστορική αρχαιολογία» πρέπει να γί
νει σύμφωνα με την απόφαση των μελών
της ΓΣ του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
της Παντείου όχι απλώς προαιρετικό μά
θημα, αλλά υποχρεωτικό σε όλα τα ΑΕΙ
της χώρας. Για να μην ξεχνάμε προφανώς
τις ρίζες μας...
Πέραν όμως αυτών υπάρχει και το θέμα
πώς κρίνεται στο συγκεκριμένο γνωστι
κό αντικείμενο ένας υποψήφιος χωρίς να
λαμβάνεται ή να ζητείται η γνώμη ενός κα
θηγητή αντίστοιχου γνωστικού αντικειμέ
νου. Δεν υπαινισσόμαστε απαραίτητα συ
ναλλαγές όπως οι γνωστές του παρελθόν
τος, αλλά η γυναίκα του Καίσαρα όχι μόνο
πρέπει να είναι τίμια αλλά και να φαίνεται.
Μήπως όλη αυτή η διαδικασία έγινε για να
«κατασκευασθεί» ένα «νέο» γνωστικό αν
τικείμενο, να προκηρυχθεί «φωτογραφι
κά» η θέση και να πληρωθεί στη συνέχεια;
Η υποψήφια και εκλεγείσα τυχαίνει μετα
ξύ άλλων να είναι και η σύζυγος του προέ
δρου του τμήματος καθηγητή κ. Κόνσολα.
Όπως φαίνεται η περίπτωση αυτή μας
πηγαίνει σε άλλες εποχές γνωστές για τις
διαδικασίες που υπήρχαν στην κάλυψη
των κενών καθηγητικών θέσεων. Και θυμί
ζει σχέσεις εξάρτησης, παζαρεμάτων, οι
κογενειοκρατίας, αλληλοεξυπηρετήσεων
και τελικά καταστάσεων που υποτίθεται
θέλει να αφήσει στο παρελθόν ο νόμος πλαίσιο. Η τυπική διαδικασία διορισμού
δεν έχει βέβαια ακόμη ολοκληρωθεί. Θα
έχει ενδιαφέρον να δούμε πως η Πρυτα
νεία της Παντείου και όργανα αρμόδια για
τον έλεγχο νομιμότητας της πράξεως ε
κλογής της κ. Κόνσολα θα αντιμετωπί
σουν τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ενδια
φέρον διπλό. Και τυπικό και ουσιαστικό.
Τυπικό για όσα σχετίζονται με τις νομότυ
πες και σύννομες διαδικασίες που ξεκι
νούν από τη λειτουργία ενός τμήματος ΑΕΙ
και φθάνουν στο πώς αποφασίζονται διά
φορα. Ουσιαστικό για όσα σχετίζονται με
την εφαρμογή του νόμου -πλαίσιου, τις
σχέσεις που υπάρχουν στα ΑΕΙ και τον
τρόπο λειτουργίας. Και αυτά αν ξεχάσουμε μια άλλη πτυχή, ή οποία όμως είναι ι
διαίτερα κρίσιμη. Να εξηγήσει το τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης της Παντείου με ποια
κριτήρια επιστημονικά, διδακτικά κτλ.
προσθέτει ένα νέο γνωστικό αντικείμενο
και πώς καλύπτει τη διδασκαλία του με
την εκλογή ενός επιστήμονα ο οποίος ως
προϊστορικός αρχαιολόγος κάθε άλλο πα
ρά έχει σχέση με το συγκεκριμένο γνωστι
κό αντικείμενο που καλείται να διδάξει.

□
Γιάννης Φλώρος

Ο Αημήτμης Κ. Ψυχογιός
γράφει για το βιβλίο του Μιχ.
Μοδινού, «Μύθοι της
ανάπτυξης στους τροπικούς»
Εκδόσεις Στοχαστής, σειρά
Οικολογία, Αθήνα, 1986.
Η δυστυχία του Μιχάλη Μοδινού
βρίσκεται στη μοναξιά του— και
αντανάκλασή της αποτελεί, το
μεγάλο πλεονέκτημα του βι
βλίου: τη μοναδικότητά του για
τα εντόπια εκδοτικά χρονικά.
Δεν αναφέρομαι στη μοιραία μο
ναξιά του ταξιδιώτη, που συχνό πυκνά αναδεικνύουν οι σελίδες
του, αλλά σ’ αυτήν του συγγραφι
κού του εγχειρήματος. Η πτωχή
και έντιμος Ελλάς δεν υπήρξε
ποτέ αποικιοκρατική δύναμη κι
έτσι η γνώση για τους εξωτικούς
τροπικούς μάς ήρθε πάντα διαθλασμένη μέσα από τα πρίσματα
των πάσης φύσεως Ευρωπαίων
και Αμερικανών: γεωγράφων, ε
θνολόγων, δημοσιογράφων, λο
γοτεχνών, κτλ., κτλ. Ο τοπογρά
φος και οικολόγος Μιχάλης Μοδινός ευνοήθηκε από τη συγκυρία
της δεκαετίας του ’70 για να ξεκι
νήσει τον εξωτικό του περίπλου.
Οι περιώνυμοι «εργολάβοι της
ΕΡΕ», ήσαν σε θέση εκείνη την ε

ποχή να συμμετάσχουν στην α
νακύκλωση των «πετροδολα
ρίων» που δημιουργούσε η πετρε
λαϊκή κρίση. Τα φιλόδοξα σχέ
δια πετρελαιοπαραγωγών χωρών
για λιμάνια, δρόμους, οικισμούς,
αεροδρόμια άνοιξαν το δρόμο σε
χιλιάδες Έλληνες τεχνικούς που
οι περισσότεροι εργάστηκαν στις
αραβικές χώρες. Ο Μιχάλης Μοδινός λοιπόν εγκατέλειψε τον με
ταπολιτευτικό πυρετό και βρέθη
κε το 1976 («την ίδια στιγμή που

πολλοί φίλοι δούλευαν μ ’ ενθου
σιασμό συνδικαλιστικά, πολιτι
κά, κομματικά») κάπως μακρύτερα: στη Μαύρη Αφρική, στην πε
ριοχή του Σαχέλ, την εποχή που
το πρόβλημα της ξηρασίας είχε
πάρει τραγικές διαστάσεις. Ο
Μοδινός αναδεικνύει μέσα από
τις σελίδες του το πώς οι κατα
στροφικές συνθήκες που αντιμε
τωπίζουν οι νομάδες και οι γεωρ
γοί του Σαχέλ έχουν τις ρίζες
τους στις «αναπτυξιακές πολιτι
κές» που είχαν προηγηθεί οι ο
ποίες ανέτρεψαν τις οικολογικές
και κοινωνικές ισορροπίες αιώ
νων.
Αυτός ο μίτος οδηγεί το συγ
γραφέα σ ’ όλες τις περιπλανή
σεις του που είναι φανερό πως α
πό ένα σημείο και μετά δεν οφεί
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λονται στις επαγγελματικές α
σχολίες του. Είτε στον Αμαζόνιο,
είτε στην Κούβα, στην Αιθιοπία ή
στο Μεξικό ο ταξιδιώτης μας
ψάχνει να δει τι ανατροπές έφε
ρε, τι επιπτώσεις είχε η υιοθέτηση
του δυτικοευρωπαϊκού μοντέλου
ανάπτυξης στον Τρίτο Κόσμο.
Δεν πρόκειται λοιπόν για παρα
δοσιακό περιηγητή. Μ ’ αυτόν τον
συνδέει μόνο η έκπληξη, η γοη
τεία που νιώθει όταν έρχεται α
ντιμέτωπος με άλλες πολιτιστι
κές αξίες —αυτές ακριβώς που
βρίσκονται στη διαδικασία της
ανατροπής μέσα από την επιβο
λή είτε των «σοσιαλιστικών» είτε
των «καπιταλιστικών» μοντέλων
ανάπτυξης. Με τον επιστήμονα
από την άλλη μεριά τον συνδέει η
συνεχής προσπάθεια να ξεπεράσει τη γοητεία του εξωτικού και
την αποτύπωση εντυπώσεων, πα
ραθέτοντας συνεχώς στοιχεία,
στατιστικές, εθνολογικές κατα
γραφές, κοινωνιολογικές αναλύ
σεις και πλούσια βιβλιογραφία
—στο βαθμό βέβαια που επιτρέ
πει η οικονομία ενός σχετικά
σύντομου δοκιμίου. Ίσως όμως
περισσότερο από τον ταξιδιώτη
και τον επιστήμονα να κυριαρχεί
στο λόγο του ο δημοσιογράφος
με την καλύτερη έννοια του
όρου— αυτός δηλαδή που ξέρει
το αντικείμενό του και μπορεί να
αναδείξει σε σύντομα κείμενα
την ουσία που αφορά τον μη ειδι
κό αναγνώστη.
Δημοσιογράφος, επιστήμονας,
ταξιδιώτης ο Μιχάλης Μοδινός
—μα πρώτ’ απ’ όλα ευαίσθητος
οικολογιστής και γι’ αυτρ ίσως
πολύ απαιτητικός και απαισιό
δοξος. Λύσεις φυσικά δεν έχει να
προσφέρει— θα ήταν κι ατόπημα
άλλωστε να κάνει αυτόκλητος υ
ποδείξεις στην Κούβα ή το Σου
δάν. Μας κατατοπίζει με επάρ
κεια όμως ως προς τις κατα
στροφικές συνέπειες της αντικα
τάστασης, π .χ., της βενζίνης με
αλκοόλ στη Βραζιλία —που μας
παρουσιάστηκε περίπου ως μεγί
στη «οικολογική ευαισθησία» ό
ταν πρωτοεφαρμόστηκε. Πολιτοικολόγος λοιπόν, θα έλεγε κι ο
Λεωνίδας Λουλούδης, ο Μιχά
λης Μοδινός. Πρώτος (και φοβά

μαι τελευταίος) μας μίλησε για
χώρες μακρινές μέσα από τη δι
κή του εμπειρία κι όχι μέσα από
τα διαβάσματα ξένων βιβλίων
και περιοδικών —που συνέχεια
πλασάρονται στις εφημερίδες ως
βαθυστόχαστες αναλύσεις για
χώρες που οι γράφοντες δεν εί
δαν ποτέ τους.
Είναι αλήθεια πως στο κείμενό
του ο Μιχάλης Μοδινός δεν κα
ταφέρνει να ισορροπήσει πάντα
τον τρισυπόστατο ρόλο του. Κά
ποτε υπερισχύει ο γοητευμένος
ταξιδιώτης, κάπου αλλού ο θετι
κός επιστήμονας, σ ’ άλλο σημείο
ο διεισδυτικός δημοσιογράφος.
Νομίζω πως η προσπάθειά του να
είναι «ακαδημαϊκός» του δη
μιούργησε δεσμεύσεις που στέρη
σαν από τον αναγνώστη προσωπικότερες προσεγγίσεις που μπο
ρεί να είναι ουσιαστικότερες από
τις ακαδημαϊκές. Η εμμονή του
στην αντίληψη ότι πρέπει να δού
με τα κείμενα ως «οικογεωγραφία» θα αποκτούσε ισχυρότερα ε
ρείσματα αν τα συμπλήρωναν
χάρτες των περιοχών στις οποίες
αναφέρεται —την έλλειψή τους
συνεχώς τη νιώθει ο αναγνώστης
που καλείται να περιπλανηθεί σ’
άγνωστες χώρες και χάνεται στο
δαίδαλο των ονομάτων ποτα
μών, πεδιάδων, βουνών, πόλεων.
Η παρουσίαση π.χ. της Κολομ
βίας είναι άριστη γιατί ο Μοδινός
διαπλέκει αρμονικά το τρισυπό
στατο του ρόλου του και θα γινό
ταν εξαίρετη αν συνοδευόταν α
πό ένα χάρτη για να καταλάβου
με που ορίζονται στην πατρίδα
του Μαρκές, στη χώρα του Μακόντο, όλα για όσα μας μιλά.
Ο συγγραφέας δηλώνει εισα
γωγικά πως «η επιστροφή μου
στη Θεσσαλία με έπεισε ότι οι μυ
θικοί τόποι συχνά βρίσκονται πο
λύ πιο κοντά απ’ όσο πιστεύου
με». Η έσχατη ανθρωπολογική
σοφία του ταξιδιώτη ελπίζω να
τον οδηγήσει σε ανάλογα πονή
ματα για τους εντόπιους, τους ε
σωτερικούς μας «τροπικούς».
Θα αποτελέσει σίγουρα κάτι τέ
τοιο σημαντικό στοιχείο της αυ
τογνωσίας μας. Τουλάχιστον αυ
τό υπόσχεται η εξωτική περιπλά
νησή του.

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

(αφϊσσα ρετρό)
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Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί
στον ορεινό χώρο
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ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ
Οικονομικοί και κοινωνικοί μη
χανισμοί στον ορεινό χώρο.

Γορτυνία (1715-1828)
Εκδ. Ιστορικό Αρχείο - Εμπορική
Τράπεζα της Ελλάδας, 1986, σελ.
329

Αν η τοπική μονογραφία αποτελεί την κρισιμότερη, ίσως, βαθμίδα
στη διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης των γενικότερων ιστορικών
συνθέσεων, που πλουτίζουν και αξιώνουν αναγνώριση στη νεώτερη ι
στορική φιλολογία της χώρας, τότε το έργο αυτό του Στ. Τσοτσορού
μπορεί να θεωρηθεί, ότι εκπληρώνει αυτή τη λειτουργία και αποτελεί
υπόδειγμα συνεισφοράς στη θεματική και στη μέθοδο των, ελάχιστων,
τοπικών μονογραφιών.
Κεντρικό μέλημα στην έρευνα του νεοεμφανιζόμενου ιστορικού εί
ναι να αναδειχθούν οι σχέσεις των κοινωνικών δυνάμεων στον ορεινό
χώρο της Ελλάδος της β' τουρκοκρατίας και της επαναστατικής πε
ριόδου. Οι συνθέσεις που απαιτούνται προκειμένου η καταγραφή κά
ποιων ποσοτικών μεγεθών να αναχθεί από το εμπειρικό / περιγραφικό
επίπεδο στο θεωρητικό πλαίσιο, προϋποθέτουν λεπτούς χειρισμούς
στην εγκαθίδρυση μιας συνολικής (θεωρητικής) ισορροπίας ανάμεσα
στα βασικά και αλληλοτροφοδοτούμενα στοιχεία του ερμηνευτικού
κύκλου: υπόθεση εργασίας - τεκμηρίωση - μεθοδολογικά ολοκληρώ
ματα. Ο συγγραφέας θα υπηρετήσει με διεισδυτικότητα, επάρκεια και
κύρος την «αλυσίδα» αυτή, ιεραρχώντας και ενσωματώνοντας μεθο
δολογικά τη σημασία, τους χώρους αναφοράς και την ευρετική εμβέ
λεια ενός τεράστιου όγκου εμπειρικού υλικού και, στη συνέχεια, προβαίνοντας στη θεωρητική του κατάταξη στα κατάλληλα κεφάλαια της
μελέτης.
Το αντικείμενο της μελέτης περιοδολογείται σε δύο φάσεις (1975 1821 και 1821 - 1828), οι οποίες τεκμηριώνονται ως αναγκαίες από τον
Στ. Τσοτσορό μέσα από μία ανάλυση που επιχειρεί στην ιδιαιτερότητα
των στοιχείων που σε κάθε μια από τις δύο φάσεις συναπαρτίζουν βα
σικές δομικές περιοχές του κοινωνικού σχηματισμού και της πολιτι
κής του «οροφής» στο ορεινό σύμπλεγμα της Γορτυνίας: η δημογρα
φία, το καθεστώς γαιοκτησίας, η αγροτική παραγωγή, η βιοτεχνία, το
εμπόριο, οι επενδύσεις, η φορολογία, η εκπαίδευση, οι άρχουσες ομά
δες —που μετά την επανάσταση θα αποτελόσουν το βασικό πυρήνα
της τοπικής εξουσίας— είναι βασικοί κόμβοι άρθρωσης της εμπειρι
κής έρευνας και πεδία συναγωγής μεθοδολογικά τεκμηριωμένων πορι
σμάτων, για τη συγκρότηση μιας οικολογίας σχέσεων κοινωνικής ι
σχύος και εξουσιαστικής επιβολής, στις τρεις περιοχές στις οποίες ο
συγγραφέας επιμερίζει τους πληθυσμούς και τις σχέσεις τους.
Ανάμεσα στα σημαντικά προτερήματα του βιβλίου θα πρέπει.να α
ναφερθεί η ανάδειξη και συστηματική επεξεργασία και αξιοποίηση
πολλών χειρόγραφων κωδίκων, φακέλων από κρατικά, κοινοτικά ή ι
διωτικά αρχεία και συμβολαιογραφικών εγγράφων. Η έρευνα τεκμη
ριώνεται από αρχεία βενετικά και ελληνικά και από μια πλούσια τοπι
κή ιστοριογραφία, ενώ το «παραστατικό» μέρος της εμπλουτίζεται α
πό πίνακες και διαγράμματα πληθυσμού, παραγωγής, τιμών γης και
προϊόντων, πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, κ.ά.

Τα ιστορικά
Κυκλοφόρησε —με κάποια καθυστέρηση— το πέμπτο τεύχος του πε
ριοδικού Τα Ιστορικά που διευθύνεται από τους ιστορικούς Σπύρο Ασδραχά, Φίλιππο Ηλιού και Βασίλη Παναγιωτόπουλο και φιλοξενεί
στις σελίδες του ποικίλες εργασίες που εκφράζουν τους νέους προβλη
ματισμούς στην ιστορική έρευνα. Τα Ιστορικά, ένα από τα πλέον εν
διαφέροντα ειδικά περιοδικά, ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες των
ιστορικών σπουδών, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των μεθό
δων μελέτης και έρευνας της ιστορίας μας.
Στο πλούσιο σε περιεχόμενα και αριθμό σελίδων —264— πέμπτο
τεύχος διαβάσαμε μελέτες και ανακοινώσεις των: Αικ. Ασδραχά (Μια
περίεργη βυζαντινή σημείωση για την Κύπρο), Αλαίν Ντυσελιέ (Δημο
γραφία, μεταναστεύσεις και πολιτισμικά σύνορα), Σπυρ. Ασδραχά (Φο

ρολογικές και περιοριστικές λειτουργίες των κοινοτήτων στην Τουρκο
κρατία), Παν. Κονδύλη (Το πρόβλημα του σκεπτικισμού στο νεοελληνι
κό Διαφωτισμό), Παν. Νούτσου (Ιδεολογικές συνιστώσες της 4ης Αυγούστου), Βασ. Παναγιωτόπουλου (Κάτι έγινε στην Πίζα το 1821), Μ.
Μανούσακα (Ο πρώτος ελληνικός βιβλιοκατάλογος), καθώς και των:

ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Περιοδική έκδοση ιστορικών
σπουδών., τόμος τρίτος, τεύχος 5
Εκδόσεις Μέλισσα, Ιούνιος 1985
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Θ. Καλαφάτη, Κ. Σωτηριάδου - Θ. Παπαπετρόπουλου, Λ. Καλλιβρετάκη, Μιχ. Ρηγίνου, Γιαγ. Ανδρεάδη, Ελ. Μαχαίρα, Γ. Κόκκωνα.
Πολλές σελίδες του περιοδικού είναι αφιερωμένες στην παρακολού
θηση των ιστοριογραφικών δραστηριοτήτων και σε βιβλιοκρισίες των
Π. Μιχαηλάρη, Χάγκεν Φλάισερ, Ά ννα ς Φραγκουδάκη, Μ. Τορόντοβα, X. Κουλούρη.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΠΟΙΗΣΗ
Μικρό Ανθολόγιο
ΛΙΖΑ ΜΙΧΕΛΗ
Ψευδεπίγραφα

Εκδ. Ωκεανίδα, 1986, σελ. 75
«Μα / πώς μεγάλωσ' έτσι ξαφνι
κά / τούτο το φεγγάρι; / Σαν τα
παιδιά / που τ ’ αφήσαμε / να παί
ζουν με τα κοχύλια / στο περσινό
νησί / και φέτος / τ' αντικρίσαμε
ξαφνικά / αγκαλιασμένα / να φι
λιούνται στην ακρογιαλιά /.
Το φεγγάρι τούτο δεν είναι / που
μήτε κομματάκι χρυσάφι δεν είχα
με δίπλα μας πρόχειρο / για να
κάνουμε μιαν ευχή / σαν το ’δαμε
ξαφνικά, / νεογέννητο, / στη μέ
ση τ ' ουρανού; / Πώς μεγάλωσ ' έ
τσι; /
Πώς μεγαλώσαμ ' έτσι / εμείς /
τόσο ξαφνικά; / —ερήμην
μας...».
(Ενηλυτίωση, σ. 16)
ΕΛΕΝΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
Μυήσεις

Εκδ. Γνώση, 1986, σελ. 44
« Ελα να σε ξεναγήσω στην καρ
διά μου. / Στις αίθουσές της / τις
ροκοκό, / στις κάμαρές της / τις
πλημμυρισμένες φως, / στο μου
σείο της / των κέρινων ομοιομάτων, / στα υπόγειά της / με τους
φυλακισμένους, / στις κάβες με
τα σφραγισμένα βλέμματα, / στις
σοφίτες της με τις σκισμένες δαν
τέλες. / Έλα. /
Θα σου κόψω τα φτερά / και θα
σε στήσω / Απτερον Έρωτα /
στο κλιμακοστάσιο.
(Χορδές του Έρωτα. III, σ. 33)
ΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ
Ο μικρός μας κόσμος

Αθήνα 1986, σελ. 70
«Συλλογιέμαι τα χρόνια που πέρα
σαν, / τη μικρή πολιτεία, / που ακουμπημένη στη θάλασσα λαμπο
κοπούσε στον ήλιο, / τη γιαγιά Ε
λένη, / που κατέβαζε το θεό στο
σπίτι της / και το φίλεβε κόλλυβα
και μέλι.
Τις μεγάλες καλοκαιριάτικες
μέρες, που κρατούσαν ακίνητο
τον ήλιο στη θάλασσα, / την τα
ραχή του εφηβικού έρωτα / που
κατέβασε στη γη το φεγγάρι, / τα
πρωινά που χαμογελούσε το φως
/ μες απ' τις χαραμάδες των κλει
στών παραθυριών / κι άπλωνε στ'
αστραφτερά σεντόνια την κόκκινη
δαντέλα του /...» .
(Μνήμη Κερύνιας, σ. 46).
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Το φως που βλέπουμε τώρα

Εκδ. στιγμή, 1986, σελ. 54
«Για μια στιγμή / της φάνηκε σαν
σκήπτρο / γαμήλια τούρτα σκύ
φτηκε / θ' ανέβω/.
Το άχυρο σκάει / καίνε οι καρα
μέλες / και το μαντήλι / ‘δεν αντέ
χει θησαυρέ μου/.
II
Σκληροί φωτογράφοι / πατάνε το
πέπλο / δεν ξέρεις τι γράφω / εσύ

δεν διαβάζεις / ποτέ σου το χέρι/.
ni

Το πιο μικρό / παράθυρο στη
στέγη / βλέπει μακρύτερα / από
μας. »
(Γαμήλιος πόνος, σελ. 18-20)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Φωτογραφίες

Εκδόσεις του Διορθωτηρίου,
1985, σελ. 37
«Μην το κυλάς εκείνο το στεφάνι
κατά το / ρέμα, ούτε τη μπάλα
—σε ξελογιάσανε οι ακακίες και
το νερό./
Αντιγόνη, δεν θα κρυφτώ ξανά,
θα / παίζουμε όλη μέρα. Μόνο ό
ταν θα βρέχει θα παίρνω τ' άλογο
να μοιράζω εγώ τα / γράμματα, ε
σείς θ' ακούτε παραμύθια για / λε
φτά και για μπίζνες. Ύστερα θα
'ρχομαι με διπλές και μέλι./
(Στη μέση του γλεντιού θ' αποκοιμιέμαι / στο ντιβάνι, και θα ξυ
πνάω μικρότερος / κάθε πρωί).»
(σελ. 18)
ΜΕΔΕΤΗ / ΔΟΚΙΜΙΟ /
ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΗΣ
Ο καραγκιόζης: Δοκίμιο κοινω
νιολογικό

Εκδ. Γνώση, 1986, σελ. 268 και 6
έγχρωμες εικόνες εκτός κειμένου
Το ελληνικό θέατρο Σκιών διαθέ
τει μια αρκετά σοβαρή βιβλιο
γραφία, η οποία ωστόσο δεν ε
ξαντλεί το θέμα. Επίκεντρο της
μελέτης του Γ. Πετρή, αποτελεί η
εξέταση της κοινωνιολογικής
πλευράς του θεάτρου σκιών. Με
αφετηρία τη βιογραφία ενός λαϊ
κού καλλιτέχνη, του Σωτήρη
Σπαθάρη, ο συγγραφέας διερευ
νά το λαϊκό αυτό θέαμα σε συ
νάρτηση με τη δραστηριότητα
και την ιδεολογία μιας κοινωνι
κής ομάδας, του αστικού περι
θωριακού στρώματος των υποπρολετάριων.
Ιΐροκειται για ένα βιβλίο που
δεν απευθύνεται μόνο στους ειδι
κούς, αλλά και στο ευρύτερο α
ναγνωστικό κοινό, που ενδιαφέρεται για θέματα νεοελληνικού
πολιτισμού και νεοελληνικής
κοινωνικής διαστρωμάτωσης.
ΣΠΥΡΟΥ ΠΛΑΣΚΟΒΓΓΗ
Η πεζογραφία του Ή θους και άλ
λα δοκίμια

Εκδ. Κέδρος, 1986, σελ. 170
Ό πω ς διευκρινίζεται στον πρό
λογο του βιβλίου, που υπογράφει
ο ίδιος ο συγγραφέας, πρόκειται
για την συγκεντρωτική έκδοση
παλιότερω ν δοκιμιογραφικώ ν
κειμένων που δημοσιεύτηκαν σε
περιοδικά και εφημερίδες τα τε
λευταία εικ οσιπέντε χρόνια.
Στον πρώτο τόμο ο Σπύρος Πλασκοβίτης ασχολείται με γενικό
τερα ζητήματα λόγου και τέχνης
και όχι με αναλύσεις έργων που
τον ενδιέφεραν ή τον συγκίνη
σαν.
Η εργασία αυτή θα αποτελέσει
το αντικείμενο ενός δεύτερου τό
μου που θα ακολουθήσει.

ΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ
Δύο κρίσιμες φάσεις του κυπρια
κού
Ν

Αθήνα 1986, σελ. 176
Το βιβλίο αυτό περιστρέφεται γύ
ρω από το κρίσιμο και εθνικά
ευαίσθητο κυπριακό ζήτημα. Την
πρώτη ύλη του βιβλίου αποτε
λούν οι πρόσφατες ομιλίες του
Κύπριου πρέσβη Ν. Κρανιδιώτη
με θέμα «Οι πολιτικές εξελίξεις
στην Κύπρο από το 1931 μέχρι το
1950» και «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος». Τις ομιλίες
αυτές συμπληρώνουν καινούργια
στοιχεία και κείμενα, πολλά από
τα οποία περιλαμβάνονται στο
παράρτημα του βιβλίου.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
• Με αφιέρωμα στον κριτικό
και ποιητή Αντρέα Καραντώνη
κυκλοφόρησε το φθινοπωρινό
τεύχος του περιοδικού Δώμα (σε
λίδες 280). Στο αφιέρωμα που πε
ριέχει ανέκδοτα κείμενα των
Γιώργου Σεφέρη, Οδυσσέα Ελύτη, Αγγέλου Σικελιανού, Κοσμά
Πολίτη, Γιάννη Γρυπάρη, Π.
Ταγκόπουλου, Αντρέα Καραντώ
νη, γράφουν για την προσωπικό
τητα και το έργο του οι: Κ. Στεργιόπουλος, Β. Βασιλικός, Ελένη
Λαδιά, Ε. Ν. Μ όσχος, Τ. Αθανασιάδης, Ν. Μαραγκός, Ε. Κακναβάτος, K. I. Δεσποτόπουλος,
Κ. Φράιερ, Β. Κυριαζόπουλος, Γ.
Μαγκλής, Πίτσα Γαλάζη, Ειρ.
Ιωαννίδου, Δ. I. Αντωνίου, Νανά
Ησαΐα.
• Το περιοδικό Διαβάζω συνεχί
ζει τη σειρά των αφιερωμάτων
του με το μεγάλο γερμανό ποιητή
Γκαίτε. Στο τχ. 154 γράφουν:
Γιάννης Κρητικός, Ποιητικός ρε

αλισμός και οραματισμός στον
Γκαίτε, Γιώργος Δ. Κεντρωτής,
Το καλό και το κακό στον Φάουστ, Αναστασία Αντωνοπούλου,
Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου,
Κατερίνα Μητραλέξη, Ο Γκαίτε
και τα ελληνικά γράμματα, Φ.
Έ νγκελς, Ο Γκαίτε και η γερμανι
κή αθλιότητα, Jean Fréville, Γκαί
τε. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει ό
πως πάντα χρονολόγιο και βι
βλιογραφία, ενώ υπάρχουν και οι
μόνιμες στήλες βιβλιοκρισίας
και βιβλιοπαρουσίασης του πε
ριοδικού.
• Στο τεύχος 37, (Κέρκυρα, Οχτώβρης - Νοέμβρης 1986) του
Πορφυρά, δημοσιεύονται οι ειση
γήσεις των Σπύρου Πλασκοβίτη,
Κώστα Γεωργουσόπουλου και
Δημήτρη Κονιδάρη με θέμα: Η

κριτική ως επιγενόμενος λόγος,
που διαβάστηκαν στο Γ'Διήμερο
Λόγου (Κέρκυρα, 22-23 Ιουλίου
1986).
Διαβάσαμε επίσης: δοκίμιο
του Γιούργκεν Βάλμαν για την
κριτική της λογοτεχνίας (Μτφ.
Α. Ζήρας), του Σ. Τριβυζά για
την εμφάνιση του ελληνικού υ
περρεαλισμού, της Ελένης Μερκενίδου για την Αβάσταχτη ελα
φρότητα του είναι του Μιλάν
Κούντερα, αλλά και σελίδες πε
ζογραφίας και ποίησης, ενώ στο

δεύτερο μέρος επίκαιρα σχόλια
για τα γράμματα και τις τέχνες
και κριτική.
• Με κείμενα του Χόρχε Αούις
Μπόρχες (σε μετάφραση Κώστα
Σταματίου, Μανόλη Σαββίδη και
Χριστίνας Φίλη) κυκλοφόρησε
το τχ. 58 (Οκτώβρης ’86) του πε
ριοδικού η λέξη. Για τον Μπόρ
χες γράφουν οι Σεζόρ Φερνάντεζ
Μορένο, Σαββίδης και Θωμάς
Σκάσσης. Απο την υπόλοιπη ύλη
επισημάναμε το Ρέκβιεμ του
Γιάννη Δάλλα, ποιήματα του
Πιέρ Ζαν Ζουβ και Carolyn Forché και το ενδιαφέρον κριτικό
δοκίμιο της Ρέας Γαλανάκη, Πα
ράλληλη Ανάγνωση, όπου γίνεται
η σύγκριση ανάμεσα σε δύο πολυδιαβασμένα μυθιστορήματα:
Το Εκατό χρόνια μοναξιάς του
Γκαμπιέλ Γκαρσία Μάρκες και
το Σπίτι των Πνευμάτων της Iζαμπέλ Αλιέντε.

Μ ΙΚ Α

ΒΑΛΤΑΡΙ

Ο ΕΤΡΟΥΣΚΟΣ
β έκδοση

•Β

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΔΙΔΗΣ
Λίμπερτυ

(ποίηση, β' έκδοση)
Εκδ. Υάκινθος, 1986, σελ. 27
Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Χειρόγραφα

με μια καρτα
κάνεις
την αγάπη... πράξη

(σχέδια)
Εκδ. Υάκινθος, 1986

*

ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΙΟΝΗΣ
Σαν τον τυφλό μπροστά στον κα
θρέφτη

(ποίηση)
Εκδ. Υάκινθος, 1986, σελ. 78
Ν. Γ. ΔΑΒΒΕΤΑΣ
Λευκή φούγκα

(ποίηση)
Εκδ. Υάκινθος, 1986, σελ. 29
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Συνταγματική αναθεώρηση και
προεδρικός θεσμός (1985-86)
Κείμενα παρέμβασης

University Studio Press, 1986, σελ.
62
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΡΑΣΣΕΛ
Έ χει μέλλον ο άνθρωπος;

Μτφ. Σ. Πρωτοπαπάς
Εκδ. Αρσενίδης, 1986, σελ. 123
ΡΑΣΣΕΛ
Η αξία της ελεύθερης σκέψης
Οι νέες γνώσεις και οι νέοι τρόποι

Μτφ. Σ. Πρωτοπαπάς
Εκδ. Αρσενίδης, 1986, σελ. 112
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΚΟΚΟΣ
Όνειρα

(ποίηση)
Εκδ. Faros 1986, σελ. 78
ΞΑΝΘΟΣ ΛΥΣΙΩΤΗΣ
Ρεμβασμοί του στερνού Ιουλίου

(ποίηση)
Λευκωσία 1986, σελ. 41
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αναφλέξεις

χριστουγεννιάτικες κάρτες

<£>

της

εταιρείας προστασίας σπαστικών
κεντρική διάθεση: δικαιαρχου 28 - Παγκρατι
• τηλ. 7015634
λιανική πώληση: Βρετανικό Συμθουλιο
πλατεία Κολωνακιου

(ποίηση)
Εκδ. Ηριδανός, 1986, σελ. 39
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TO «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ» ΜΕΛ
AON ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

• Από τις Βρυξέλλες μας γράφει
αναγνώστης μας για την υπόθεση
των Πρεσπών (βλέπε ΑΝΤΙ τχ.
333). Μερικά στοιχεία που δεν υ
πήρχαν στο σχετικό άρθρο δίνουν
και άλλη διάσταση σε μια υπόθε
ση που έως τώρα, δυστυχώς, κανέναν αρμόδιο δε συγκινεί.

Α γ α π η τό ΑΝΤΙ,

Με έκπληξή μου διάβασα στο
άρθρο του κ. Γιάννη Φλώρου για
τις Πρέσπες (τχ. 333, 21-11-86)
σχετικά με τα νέα ήθη των νο
μαρχών, των εργολάβων και των
κοινοτικών. Φαίνεται ότι ο αρθρογράφος σας αγνοεί τις στοι
χειώδεις παραδόσεις της φυλής
μας. Το να τραπεζώνουμε υψη
λούς ξένους αποτελεί έθιμο πανάρχαιο και ο διακανονισμός του
λογαριασμού από εργολάβους
δεν είναι παρά συμβολική χειρο
νομία σεβασμού και ευγνωμοσύ
νης. Αλλά το άρθρο περιέχει και
άλλες ατέλειες που παραπέμπουν
στην κακοβουλία ή έστω την ά
γνοια τον συντάκτη. Οι κκ.
Στούφμαν, Σαμαράς και Σαψάλης δεν ήταν φυσικό δυνατόν να
ε π ιθ ε ω ρ ή σ ο υ ν μια έκ τ α σ η
200.000 στρεμμάτων σε δυο μόνο
ώρες, έστω και αν για τις μετακι
νήσεις τους χρησιμοποίησαν την

Μερσεντές του εργολάβου κ. Καπαράκη. Αν αναλογισθεί όμως
κανείς ότι στο δύσκολο έργο
τους βοηθήθηκαν και από άλλα
τρία μέλη της επίσημης αντιπρο
σωπείας της Επιτροπής των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, και συγ
κεκριμένα τους κκ. Νύχα, Χρηστίδη και Ριζοδήμο, τότε το επί
τευγμα της αποστολής γίνεται α
πόλυτα κατανοητό.
Μολονότι η επιτροπή ελέγχου
δεν έχει μέχρι στιγμής συντάξει
επίσημο πόρισμα, είναι βέβαιο ό
τι δεν εξεπλάγη όταν διαπίστωσε
ότι ο ιχθυογεννητικός σταθμός έ
χει κατασκευασθεί εντός του πυ
ρήνα του Δρύμου, δηλ. εντός της
ζώνης των 200 μέτρων κατά μή
κος της ανατολικής όχθης της
Μικρής Πρέσπας, όπως ορίζεται
από το άρθρο 2 του Προεδρικού
διατάγματος 46 της 14ης Ιανουά
ριου 1979, όπου κάθε άλλωση του
φυσικού περιβάλλοντος απαγο
ρεύεται. Αυτό είναι φυσικό, δεδο
μένου ότι οι υπηρεσίες της Επι
τροπής γνώριζαν τουλάχιστον α
πό τον Δεκέμβριο του ’85, όταν έ
λαβαν σχετικό τοπογραφικό διά
γραμμα, σε ποιό «αγρόκτημα»
της κοινότητας Καρύων θα κατα
σκευαζόταν ο ιχθυογεννητικός
σταθμός, πόση έκταση θα κατα
λάμβανε και ποιά θα ήταν η από
στασή του από την όχθη της λί
μνης. Αριστα λοιπόν και από
καιρού πληροφορημένοι αλλά
και γνώστες της Οδηγίας 79/409
/ ΕΟΚ, για την προστασία των ά
γριων πτηνών και των οικοτόπων
τους, οι κοινοτικοί ελεγκτές πι
στεύω ότι απλώς θα επαλήθευσαν ότι οι Ελληνικές αρχές πράγ
ματι γνωρίζουν και να υλοποιούν
τα συμπεφωνημένα και να προ

στατεύουν την άγρια φύση. Βέ
βαια δεν μπορεί κανείς να περι
μένει από μιαν επιτροπή να περιλάβει στο πόρισμα της τις μελ
λοντικές περιβαλλοντικές επι
πτώσεις του σταθμού. Πρώτον οι
άνθρωποι δεν'μπορούν να είναι
σε όλα ειδικοί, και δεύτερον, άμα
με το καλό ο σταθμός λειτουργή
σει, τότε οι επιπτώσεις δεν θα αρ
γήσουν να φανούν. Ο δρόμος για
την χρηματοδότηση μιας σχετι
κής μελέτης θα είναι πλέον ανοι
κτός.
Καμμιά άλλωστε δυσκολία δεν
θα είχε η Επιτροπή ελέγχου να
διαπιστώσει τον αριθμό και το εί
δος των δένδρων που κόπηκαν
για να καθαρισθούν οι στραγγι
στικές τάφροι: θα τους τον γνω
στοποίησε ο ίδιος ο κ. Καπαράκης που εργολαβικά τους ξενά
γησε. Τώρα βέβαια δεν είναι δυ
νατόν να γνωρίζει ένας άνθρωπος
της δράσης τα ονόματα όλων
των πουλιών που φώλιαζαν στους
φυσικούς φράκτες που κατέστρε
ψε. Ά λλώ στε αυτά τα πουλιά δεν
άξιζαν και πολλά πράγματα ό
πως αποδεικνύει το γεγονός ότι
οι ίδιοι οι. επιστήμονες παραδέ
χονται ότι ορισμένα από αυτά
πρόκειται σύντομα να εξαφανισθούν. Για ένα είδος μόνο, το οχθοχελίδονο, ακούστηκε ότι λυ
πήθηκε ο εργολάβος όταν έμαθε
ότι τα μηχανήματα του χάλασαν
τις φωλιές τους στις όχθες του
χείμαρου του Αγίου Γερμανού
(Στάρα). Αν ήξερε ότι φέτος δεν
θα ξαναρχόταν να φωλιάσει στην
περιοχή και ότι οι ειδικοί το ονο
μάζουν RIPARIA RIPARIA σί
γουρα δεν θα το ’κάνε. Ά λλη φο
ρά υποσχέθηκε ότι θα είναι προ
σεκτικότερος.
Ο κ. Γιάννης Φλώρος δεν τα
γνώριζε όλα αυτά ή τα απέκρυψε
σκοπίμως. Ούτε έλαβε υπόψη τις

δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια
κοινοτική επιτροπή ελέγχου. Γι’
αυτό αδιαφόρησε για την ανα
κούφιση που αισθάνθηκαν τα μέ
λη της αποστολής όταν διαπί
στωσαν ότι η Νομαρχία Φλωρίνης, για να προστατέψει το όνο
μα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των, ουδάλως το αναφέρει στις
σχετικές ενημερωτικές πινακί
δες. Με σπάνια άυταπάρνηση,
τις ευθύνες για τις τυχόν κακοτε
χνίες τις επωμίζεται η ίδια η Νο
μαρχία, ο εργολάβος κ. Καπαράκης και κάποιο «Μεσογειακό
Πρόγραμμα» άγνωστων λοιπών
στοιχείων.
Αλλά αρκετά ασχοληθήκαμε
με το άρθρο του κ. Γιάννη Φλώ
ρου και τις περιπέτειες μιας κοι
νοτικής αποστολής στην χώρα
των εργολάβων και των νομαρ
χών. Το αναπτυξιακό μέλλον της
περιοχής του Δρύμου των Πρέσπων και του φυσικού τους περι
βάλλοντος διαγράφεται λαμπρό:
Νέος υδροηλεκτρικός σταθμός ι
σχύει ως 2,5 MW προγραμματίζε
ται να κατασκευασθεί από την
ΔΕΗ αφού πρώτα τιθασευθούν τα
ύδατα του χείμαρου της Στάρας.
Νέα έργα λοιπόν, νέοι εργολάβοι
και νέο χρήμα στην περιοχή. Και
η κοΓνοτική συμμετοχή στην χρη
ματοδότηση σχεδόν στο χέρι.
Στην αίτηση προς τα κοινοτικά
ταμεία η ΔΕΗ το δηλώνει καθα
ρά: και το έργο θα είναι προσαρ
μοσμένο στην τοπική αρχιτεκτο
νική και καμμία επίπτωση στο
περιβάλλον δεν θα υπάρξει. Ευ
καιρία συνεπώς για μια ακόμη
εμπεριστατωμένη μελέτη για να
δούμε επιτέλους τι θα γίνεται με
τη λάσπη που θα συσσωρεύεται
στον ταμιευτήρα. Θα διοχετεύε
ται από καιρού σε καιρό κατευ
θείαν στη λίμνη προς τέρψιν των
ιχθύων και των πτηνών ή έχει κά
ποιος εργολάβος άλλη πρόταση;
Πάνος Χλωρός
Βρυξέλλες

ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
το ντοκουμέντο του Δημοσιογράφου

ΓΙΑΝΝΗ Ε. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΕΞΙΚ0-Γ0ΥΑΤΕΜΑΛΑ-ΕΛ ΣΑΑΒΑΔΟΡ-ΟΝΔΟΥΡΕΣ
ΚΟΠΑΡΙΚΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ-Ν1ΚΑΡΑΓΟΥΑ-ΚΟΥΒΑ
360 σελίδες, 200 φωτογραφίες, 12 χάρτες, 8 οικονομικοί πίνακες
40 Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε ΙΣ : του Ντανιέλ Ορτέγκα της χήρας του Αλλιέντε κλπ.
του Πατέρα του ΤΣΕ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
AXA I ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Σ Ε Ο Λ Α Τ Α Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΑ
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ : Κ Ο Λ Ρ Ι Γ Κ Τ Ω Ν Ο Σ 1 4 - Τ Η Λ
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
• Στο άρθρο του τχ. 332 αναφέ-

ρεται το γράμμα του Κ. Παλάμη:
Αγαπητό «Αντί»
Είμαι ένας από τους παλαιότερους και σταθερούς αναγνώστες
σου, αλλά μερικές φορές συμβαί
νουν ορισμένα πράγματα που δεν
μπορώ να καταλάβω. Και πιο
συγκεκριμένα στο άρθρο του τχ.
332 γραμμένο από την κυρία
Καρκαγιάννη - Καραμπελιά το ο
ποίο συνοδευόταν και από μία ε
πιστολή του κυρίου Αληθεινού, ό
που και τα δύο κείμενα μαζί υπο
στήριζαν την τεχνοκριτικό κυρία
Στρούζα στη διαμάχη της με την
κυρία Δράκου. Λίγες μέρες πιο
πριν διάβαζα από τη στήλη της
«Σιβύλλας» στο «Βήμα» πως η
κυρία Δράκου διέκοψε τη συνερ
γασία της με την κυρία Στρούζα
γιατί η τελευταία περισσότερο α
πό τις δημόσιες σχέσεις της γκαλερί ασχολούνταν με τις δημό
σιες σχέσεις των ξενοδοχείων IN
TERCONTINENTAL και LYDRA
MARIOT, εφόσον η κυρία Στρούζα
ήταν συγχρόνως και υπάλληλος
του μεγαλοεπιχειρηματία και μεγαλοσυλλέκτη έργων τέχνης κ.
Δάκη Ιωάννου. Α π’ ό,τι καταλα-

ΤΖΟΝ ΦΟΡΝΤ
Κ ρ ίμ α
Π ού Ε ίναι Π ό ρ νη

ΕΚΔ Ο ΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
Μαυρομιχάλη 9 ’Αθήνα
Τηλ. 3607744

βαίνεται δηλαδή μια καθόλου
«καθαρή» ιστορία όπου είναι φα
νερό πως καμία από τις δύο κυ
ρίες δεν είναι απολύτως «διαυ
γής» και «αμόλυντη», σε ένα χώ
ρο μάλιστα όπου βρίθουν οι διά
φορες «κομπίνες». Και δεν νομί
ζω πως είναι και τόσο ηθικό να
χρησιμοποιούνται στην περίεργη
αυτή διαμάχη, ως προσχήματα,
ονόματα ζωγράφων όπως αυτό
του κ. Δανιήλ ή και άλλων. Γι’
αυτό ακριβώς μου έκανε εντύπω
ση η βιαστική ή απρόσεκτη, αν
μπορώ να την πω έτσι, δημοσίευ
ση του περασμένου τεύχους του
περιοδικού σας.

η νέα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Ευχαριστώ
Φιλικά
Κώστας Γιαλάμης

Λ
Ο κ. Αλέξανδρος Ξύδης ση
μειώνει για το ίδιο θέμα τα ακό
λουθα:
•

Φίλο ΑΝΤΙ,
Επίτρεψέ μου να σημειώσω με
ψυχραιμία τ’ ακόλουθα ως προς
την έκθεση Δανιήλ που δεν έγινε
στο Κέντρο Τέχνης (ΚΤΔ).
Στην περίπτωση εμφανίζονται
δύο διαφορές που αλληλοεμπλέκονται:
1. Η διαφορά του ζωγράφου Δα
νιήλ με το ΚΤΔ, εκπροσωπούμενο
από την κυρία Βίκυ Δράκου.
2. Μια διένεξη της τεχνοκριτικού
Έφης Στρούζα με την κυρία Δρά
κου,
Περιττό να τονίσω πόσο μεγά
λη είναι η λύπη μου γιατί:
α) ματαιώθηκε η αναμενόμενη με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έκθεση ενός
από τους σημαντικότερους και
λιγότερο γνωστούς στην Ελλάδα
ζωγράφους μας, που συμβαίνει
να είναι και παλιός καλός φίλος·
β) διακόπηκε η γόνιμη συνεργα
σία της κυρίας Δράκου με τη φί
λη συνάδελφο Έφη Στρούζα·
γ) έχει σηκωθεί τρικυμία ανάμε
σα στους καλλιτέχνες που έχει
παρουσιάσει το ΚΤΔ, κλυδωνίζοντας μια γκαλερί που είχε ξεκι
νήσει η κυρία Δράκου, με την πο
λύτιμη συνεργασία της Έφης
Στρούζα, με τόσο κέφι, αλλά και
με τόσην απειρία και άγνοια των
πραγματικών δυσκολιών του εμ
πορίου τέχνης, ιδίως στην Ελλά
δα.
I. Για τη διαφορά Δανιήλ - ΚΤΔ υ
πάρχουν αρκετά έγγραφα πέρ’ α
πό όσα δημοσιεύθηκαν, που εμ
φανίζουν το ΚΤΔ σε πλήρη ατα
ξία, αφού μόλις δυόμιση μήνες
πριν την έκθεσή του, η κυρία
Δράκου εμφανίζεται να ανατρέ
πει αυθαίρετα όσα είχε συμφωνή
σει με τον Δανιήλ στις 14.2.86
(χρονολογίες και διάρκεια έκθε
σης, κατασκευή καταλόγου, ου-

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 26, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986
ΕΡΕΥΝΑ

________________________

• Μιχάλης Μοδινός: Η Χάλκη είναι ιδέα - και
μόνο.
• Δημήτρης Κωστόπουλος: Σχόλιο για ένα χα
μένο πολιτισμό.
ΕΠΙΚΑ IPO ΤΗΤΑ__________________________
• Ηλίας Ευθυμιόπουλος: ο θάνατος του Ρήνου
• (Πολιτ(ο)ικολόγος: Σκάνδαλα, ΚΚΕεσ., Πρά
σινοι Ευρωβουλευτές στην Αθήνα, Καίσιο
στο στάρι.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ________________________
• Στέλιος Καφαντάρης: Το μετρά επί θύραις
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ__________________________
• Ιωάννα Κιούση: Οι ανθρώπινες απώλειες
από το Τσερνομπίλ.
ΦΥΣΗ___________________________________
• Μωρίς Σουτίφ: Οι δαίμονες των νησιών Γκαλαπάγκος.
• Σίσσυ Χατζηλάκου: Στις Πρέσπες ούτε εκα
τό αηδόνια δεν φέρνουν την άνοιξη.
ΔΙΑΛΟΓΟΣ______________________________
• Γ.Α. Παπαδόπουλος: Νέες απόψεις για την
πρόβλεψη των σεισμών.
• Γεώργιος Κουμάντος: Γύρω από ορισμένες
θέσεις της πολιτικής οικολογίας.
• Γιώργος Σφήκας: Τι είδους ανάπτυξη στον
Αώο;
Μαυρομιχάλη 39, Αθήνα 106 80, τηλ. 3619837
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΤΟΧΑΣΤΗ Σ
TvjnWfi

/
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Π α ράξενοι μ ετανάστες
της Λ νατο/,ής
Transitville

ΤΥΜΠΟΡ ΤΑΡΝΤΟΣ: ΠΑΡΑΞΕ
ΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟ
ΛΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΑΞΕΛΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ
ΝΥΧΤΑ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ: ΠΟΛΙΤΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΑΙΝΟΣ '

σιαστικά με δαπάνη του καλλιτέ
χνη, π εριεχόμενο καταλόγου
κ.ά.). Το ΚΤΔ βραχύνει την έκθε
ση από 34 σε 23 μέρες, μεταθέτει
την αρχή της ανάμεσα στους δυο
γύρους των δημοτικών εκλογών,
και ζητεί απάλειψη από τον κα
τάλογο του προλογικού σημειώ
ματος της Έφης Στρούζα, κατά
τρόπο που ορθά τον χαρακτηρί
ζει ο Δανιήλ «λογοκρισία». Ό 
λες δεοντολογικές παραβάσεις
που δεν καλύπτονται με προφορι
κούς ισχυρισμούς, και θα ήταν
σοβαρές σε οποιαδήποτε σύμβα
ση μεταξύ ιδιωτών, ακόμα όμως,
παραπάνω σε σύμβαση μεταξύ
εμπόρου και πελάτη, οποιοδήποτε το αντικείμενό της. Κατόπιν
αυτού ο Δανιήλ παραιτήθηκε από
την έκθεσή του στο ΚΤΔ και απέ
συρε τα έργα που είχε κιόλας κα
ταθέσει.
2. Η διένεξη της κυρίας Δράκου
με τη συνάδελφο Στρούζα θα έμ
παινε στην περιοχή της επαγγελ
ματικής δεοντολογίας, και θα έ
πρεπε ν ’ απασχολήσει «συνδικα
λιστικά», πέρ’ από εκδηλώσεις
προσωπικής εκτίμησης και συμ
πάθειας, τους τεχνοκρίτες, αν η
συνάδελφος είχε κάποια σχέση
εργασίας με το ΚΤΔ. Ό πω ς φαί
νεται όμως δεν υπήρχε τέτοια
σχέση, κι έτσι κανονικά η διένε
ξη θα παρέμενε στην περιοχή των
προσωπικών και κοινωνικών
σχέσεων. Δημοσιοποιήθηκε γιατί
είχε ως μία της συνέπεια την α
πόρριψη του προλογικού σημειώ
ματος της στον κατάλογο του
Δανιήλ, ενώ τα πραγματικά της
αίτια φαίνεται να είναι αρκετά
προγενέστερα. Βγήκε ακόμα πε
ρισσότερο από την ιδιωτική πε
ριοχή με τη δήλωση του Δημ. Αληθεινού ότι διακόπτει τη συνερ
γασία του με το ΚΤΔ σε διαμαρ
τυρία για τον «εξοστρακισμό»
της Στρούζα όχι, παρατηρώ, για
τη μεταχείριση του συναδέλφου
του καλλιτέχνη. Η πράξη αυτή α
ποτελεί ατομική χειρονομία δια
μαρτυρίας που τιμά αυτόν που
την έκανε. Δεν υποτιμά όμως ό
σους καλλιτέχνες, με σχέση εξί
σου φιλικές με την Έφη Στρούζα
—που με πείσμα προώθησε το έρ

γο τους σ ’ ελληνικούς και διε
θνείς χώρους— δεν κάνουν την ί
δια χειρονομία, γιατί οι σχέσεις
τους με το ΚΤΔ δεν υπέστησαν
την ίδια κακομεταχείριση με τον
Δανιήλ. Αντίθετα το ΚΤΔ τους
οργάνωσε καλές εκθέσεις με κρι
τική και εμπορική απήχηση. Α
πλώς η περιπέτεια του Δανιήλ
πρέπει να τους καταστήσει διπλά
προσεκτικούς στις δοσοληψίες
τους με το ΚΤΔ, που, μην το λη
σμονούν, είναι καθαρά εμπορική
επιχείρηση, όπως όλες οι άλλες
γκαλερί. Δεν πρόκειται για κέν
τρο ιδεολογικής ζύμωσης και
διάδοσης μιας συγκεκριμένης
τάσης ή ομάδας. Οι μεγάλοι έμ
ποροι τέχνης του Παρισιού ή της
Νέας Υόρκης δεν ενδιαφέρονταν
κατά πρώτο λόγο ποιας τάσης
καλλιτέχνες παρουσίαζαν, α
πλώς προσπαθούσαν να βρουν ε
κείνον που θα πουλιόταν με με
γαλύτερο κέρδος. Ενδεχόμενα,
στηριζόμενοι στο «φλαίρ», την
αισθητική τους όσφρηση «στοι
χημάτιζαν» σε μερικούς όπως
τους ιμπρεσιονιστές, τον Πικάσο, τον Μιρό κτλ. τους υποστή
ριξαν όταν δεν ήταν γνωστοί ή
παραδεκτοί, και πρόβαλαν απο
δοτικά για τους εαυτούς τους και
για τους καλλιτέχνες καμιά φορά
το έργο τους, όταν διαπίστωσαν
ότι η όσφρησή τους δεν τους είχε
ξεγελάσει. Στην Ελλάδα μια δυο
γκαλερί έκαναν τέτοια «στοιχή
ματα» (έχουν κλείσει σήμερα): η
γκαλερί Μέρλιν προδικτατορικά, και από το 1975 ο ΔΕΣΜΟΣ.
Τούτος άλλωστε πρωτοπαρουσίασε αρκετούς από τους προ
βαλλόμενους σήμερα στο ΚΤΔ.
Ίσως στα πρόσφατα χρόνια με
ρικές «τάσεις», βραχύβιες άλλω
στε να «κατασκευάστηκαν» στο
εξωτερικό από τεχνοκρίτες ή
γκαλερί, όμως σε τελευταία ανά
λυση ο καλλιτέχνης αυτοδιαμορφώνεται κι αυτό αποκλειστικά
τον ενδιαφέρει. Ενδεχόμενα «κα
τασκευάζει» εκείνος τον κριτικό
ή την γκαλερί που είχε την ό
σφρηση να ποντάρει πάνω του
πριν γίνει γνωστός ή περιζήτη
τος.
Φιλικά δικός σου
Αλέξανδρος Ξύδης

αντί
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 — 72.32.819
• Υπεύθυνος, σύμφωνα με το
νόμο:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
115 21 Αθήνα
• Υπεύθυνος τυπογραφείου:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σπαρτάκου 9, Καλλιθέα
• Δημόσιες σχέσεις
Διαφημίσεις:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
• Φωτοστοιχειοθεσία:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
• Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
• Εκτύπωση:
Ν. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Πειραιώς 52 — Μοσχάτό
Τηλ. 48.16.322

• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκ
φράζει την προσωπική άποψη
του συγγραφέα του.
• Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Εξαμ. 1.100 δρχ. - Ετήσια 2.200
Ετήσια Οργανισμών
Τραπεζών, κτλ.: 7.000 δρχ.
Φοιτητική έκπτωση 15%

Εξωτερικού
Ευρώπη - Μ εσογ. χώρες:

εξάμηνη:..................................δολ. 14
ετήσια:...................................... δολ. 28
Η.Π.Α. - Καναδάς - Αν. Ασία ■
Αυστραλία - Ωκεανία:
ι

εξάμηνη:..................................δολ. 17
ετήσια:.......................................δολ. 34

ΜΥΘΟΙ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΠΙΚΟΥΣ

•

ΟΙΚΟΠΙίΗΤΑΦίΑ

Κ Α Ι Σ Τ Ο Ν Π Ε ΙΡ Α ΙΑ

φθηνά ΠΟΛΥ φθηνά θιθλία

Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
115 21 ΑΘΗΝΑ

• ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 100
δρχ. 150

ΚΕΝ ΤΡ ΙΚ Η Δ ΙΑ Θ ΕΣΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΔΙΝΟΣ: ΜΥΘΟΙ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟ
ΠΙΚΟΥΣ

Μαυρομιχάλη 39
Τηλ. 3601956, 3610445
Αθήνα 10680
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Εγκυκλοπαίδειες μισοτιμής
Εύκολίες πληρωμής
ΜΙΙΟΣΤΛΝΟΓΛΟΥ - Γ ΙΑ ΤΟ ΦΘΗΝΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΚΟΛΟΚΟΤΡίΐΝΙΙ 92. ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ. 4112258

• Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Περιοδικό «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60
τηλ.: 72.32.713 - 72.32.819
• Για τα βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας: Βιβλιοπωλείο
Μ. Κοτζιά και Σια Ο.Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
546 22 Θεσσαλονίκη

LAYOUT. MOUTSATSOS - LIOSSATOS

Μαυρομιχάλη 9, Αθήνα, Τηλ.: 360.77.44

%

κ υ κ λ ο φ ο ρ εί η π ρ ώ τη

γκυκλοπαίδεια. .
π ληροφ ορική I
r

Η Εγκυκλοπαίδεια Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Υπολογιστών είναι ένα πολύτιμο έργο για όλους
όσους θέλουν να ενημερωθούν για την
Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες όπως
επίσης και για όλους όσους σκοπεύουν να
χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή στη
δουλειά τους.
Πάνω από 100 Έλληνες επιστήμονες,
ερευνητές, καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ,
διακεκριμένοι επαγγελματίες, μηχανικοί,
εκπαιδευτικοί, νομικοί και δημοσιογράφοι
εξηγούν μέσα σε 5 τόμους και εκατοντάδες
λήμματα όλα γύρω από τους υπολογιστές
και τις εφαρμογές της πληροφορικής.
Πλήρης, επιστημονική και κατανοητή
πληροφορόρηση, πάνω σε δεκάδες θέματα
που σας ενδιαφέρουν άμεσα.

Απευθύνεται σε:
• όσους πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον

Υπολογιστή σαν εργαλείο στη δουλειά τους
(στελέχη Δημοσίου, Επιχειρήσεων και
Οργανισμών)
• όσους διδάσκονται ή θα διδαχθούν
την Πληροφορική (μαθητές,
σπουδαστές, φοπητές)
• όσους είναι «ανήσυχοι γύρω από

τις Ν έες Τεχνολογίες
(όλους τους γονείς και δασκάλους)
• όσους χρειάζονται ένα πλήρες και έγκυρο έργο αναφοράς
(επιστήμονες και επαγγελματίες της Πληροφορικής)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ε.π.Ε.
Στουρνάρα 23, Αθήνα 106 82, Τηλ.. 36 45158 - 36 42 979

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Δ ΙΑ Τ ΙΘ Ε Τ Α Ι ΣΤΑ : περίπτερα, computer shops και τεχνικά βιβλιοπωλεία

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ

Το κάθε διπλό τεύχος κοστίζει 250 Δρχ. Ο κάθε τόμος
αποτελείτσι από δέκα (10) δίπλα τεύχη. Η αξία του κάθε
δ εμένου τόμου ανέρχεται σε 2.850 δραχμές (10 X 250
Δρχ. + βιβλιοδεσία 350 Δρχ.). Ο κάθε συνδρομητής της
Εγκυκλοπαίδειας Πληροφορικής έχει δύο επιλογές.

1. Συνδρομητής Τευχών με ΕΚΠΤΩΣΗ 20%. Θα του
αποστέλλεται ταχυδρομικά ανά δεκαπενθήμερο το κά
θε διπλό τεύχος. Το συνολικό κόστος του δεμένου τό
μου θα ανέρχεται σε 2.000 Δρχ. συν έξοδα βιβλιοδεσίας
350 Δρχ.

2. Συνδρομητής Τόμων με ΕΚΠΤΩΣΗ 20% και δωρεάν
βιβλιοδεσία. Θα του αποστέλλεται ταχυδρομικά ο έτο ι
μος τόμος όταν ολοκληρωθεί. Αξία δεμένου τόμου
2.000 Δρχ.

Ελαβα γνώση των όρων εγγραφής συνδρομητών και επιθυμώ να εγγράφω συνδρομητής στην ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. (Βάλτε X στο αντίστοιχο τετραγωνάκι)

• ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΟΜΟΥ
• ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΕΝΟΣ ΤΟΜΟΥ

□ αξία συνδρομής
□ αξία συνδρομής

: 2.000 Δρχ.
: 2.350 Δρχ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
ΕΠ Ω Ν ΥΜ Ο ________________________ΟΝΟΜΑ________________________ΤΗΛ____________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ______________________________________________________ ΤΑΧΥΔ. ΚΩΔ.

|

| ] I II

(προαιρετικά στοιχεία) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ___________________________________ ΗΛΙΚΙΑ__________________________
και για το σκοπό αυτό στέλνω ταχυδρομική επιταγή αξίας_________________________________________ Δραχμών
στην εταιρία:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ε.Π.Ε., Στουρνάρα 23, Αθήνα 10682, Τηλ: 3645158-3642979

