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ΕΠΤΑ δ εκ α ετίες μ ετά τη γέννη σή της, η καθ' ημ ά ς κομμουνιστική α ριστερά
μ π ο ρ εί να διεκδικήαει κάποια μικρά ιστορικά δια λείμμ α τα , όπου μ π ό ρ εσ ε
να π α ρά γει πολιτική και πολίτες, να σ η μ α το δο τή σ ει τη ροή του ιστορικού
χ ρ ό ν ο υ και να α π οπειρα θεί π ρ ο γρ α μ μ α τικ ές μ ε τ α λ λ α γ έ ς σ το ν τύπο και
την ουσία του κοινωνικού ιστού. Και είναι επ ίσ η ς σ ε α υτά τα μικρό
ιστορικό δια λείμ μ α τα που η κοινωνία των α ριστερώ ν δ εν σ φ ρα γιζό τα ν, σε
όλα της τα επίπεδα , από ένα ν οιονεί εμ φ ύ λ ιο π ό λεμ ο και από τα αυθεντικά
ή επινοημ ένα προκείμ ενά του: την εκτός κοινωνίας και μα κρά ν της
πολιτικής α να ζήτηση του «ορθού λόγου» σ τις ά γ ιε ς γ ρ α φ έ ς των
ιδεολογικώ ν πατέρω ν. Α νά μεσα στο β υζα ντινισ μ ό και το φ ε τίχ κάποιας
μοναδικής και υπ έρ κ ο σ μ η ς «α υ θ εντία ς» ο τόπος που έμ ενε για τη θεωρία
και την πολιτική ήτα ν ε λ ά χ ισ το ς για να χω ρ έσ ει ακόμα και ο μ ύ θ ο ς για
την ανάπλαση της π ρ ά γμ α τι μοναδικής και α υθεντικής πρώ της ύλη ς
τούτης της α ριστερά ς: της ελλη νική ς κοινωνίας μ ε τις α ντιφ ά σ εις και τις
σ υ γκ ρ ο ύ σ εις της.
ΤΩΡΑ, είκοσι χρ ό νια μ ετά την έσ χα τη πρά ξη και κρίση στη σκηνή του
μ ετεμ φ υ λ ια κ ο ύ κράτους, είκοσι χρ ό νια κοντά, μ ετά την κορυφαία
π α ρά σταση του α ρ ισ τερ ο ύ εμ φ ύ λ ιο υ π ο λέμ ο υ — τη «διά σ πα σ η του '68»—
οι δύο π λέο ν ιστορικές ο ικ ο γένειες των κομμουνιστώ ν, σε δια φ ορετική
ένταση, μ ε ά λλο υ ς όρους και μ ε ά λλο υ ς τρ όπους η κάθε μια, προ σ πα θο ύν
να επ α να π ρ ο σ διο ρ ίσ ο υν την πολιτική τους ύπαρξη- ή, καλύτερα,
π ροσ πα θούν να α ποκτήσουν πολιτικό παρόν, κομίζοντας από το πα ρελθόν
τους τη γνω στή εκείνη αίσθηση του ανολοκλήρω του, του α τελ ο ύ ς — πικρός
κα ρπός από το πά ντρεμ α του λ ό γ ο υ επί της «ιδ ε ο λ ο γ ία ς » μ ε το ύ φ ο ς της
ομά δα ς πίεσης, ή ακόμα της ιδ ιο τυπ ία ς του «π ο λ υ τε λ ώ ς » εα ω στρεφ ούς.
ΕΙΚΟΣΙ χρ ό νια μετά, οι επ ίγο νο ι του Μ ήτσου Π αρτσα λίδη και του Ζήση
Ζ ω γρά φ ο υ έρχο ντα ι να α μ φ ισ β η τή σ ο υν ένα θεμ ελιακό μ έ γ ε θ ο ς της
κομμουνιστικής ιδιοσυστασίας: την πα ρά δοσ η και τη σ υ νέχ εια στο
κοινωνικό κίνημα που, πολλοί από το υς ίδιο υς το υς σ η μ ερινο ύς α υτο ύς
επ ιγό νο υς, το ήθ ελα ν πάντα «κομμουνιστικό κίνημα». Στο μικρόκοσμο του
ΚΚΕ εσ., αυτή η α μ φ ισ βή τησ η της σ υ μ β ο λική ς κ α τεγρ ά φ η ως διάσπαση
εκείνης της α ρ ισ τερ ά ς που ε υ α γ γ ε λ ιζ ό τα ν την ανανέω ση του
κομμουνιστικού κινήματος, ή και ως α φ ετη ρ ία π ιθα νώ νμ ο ρια κ ό τερ ω ν
διασπάσεω ν. Για το «νέο φ ο ρέα της Α ριστερά ς» κ α τεγρ ά φ η ως
προϋπόθεση της ανανεώ σεω ς, όχι της κομμουνιστικής, α λλά σ υ λλή β δ η ν
της α ριστερά ς, ή ως α φ ετη ρία για τη σ υγκ ρ ό τη σ η υ ια ς νέας αριστερά ς.
ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ για ά λλη μια φορά, είναι αν ο π ερ ισ σ ό τερ ο
σ υγκεκριμένος, επί της πολιτικής, επί του π ρ ο γρ ά μ μ α το ς λ ό γ ο ς που
δ ια γρ ά φ ετα ι ήδη στο ενερ γη τικ ό των π ρ ω τερ γα τώ ν του νέου α ριστερο ύ
κόμματος θα μ π ο ρ έσ ει να σ υ ζ ε υ χ θ ε ί μ ε τις σ ημ α ντικές καινοτομίες που
ε γ \ρ ά φ ο ν τα ι σ τις δ ια κ η ρ υ γμ έν ες οργα νω τικές α ρ χ ές του- το ζητούμενο
είναι αν ο π ρ ο γρ α μ μ α τικ ό ς α υτός ρ ε α λ ισ μ ό ς θα μ εστώ σει στην
κα θημερινότητα της σ χ εδ ια σ μ έν η ς δράσης, αν θα μ π ο ρ έσ ει να καταστεί
μα κροπ ρόθεσμο μ έγεθ ο ς, εκπο ρευό μ ενο από πολιτικό κόμμα και
ε γ γ ρ α φ ό μ ε ν ο οργα νικά στην κοινωνική σ ύγκρουσ ή- διαφορετικά, το
ε γ χ ε ίρ η μ α θα χρ εω θ εί αναδρομικά μόνο σ ε μια πολιτικίστικη αντίληψ η
περί πολιτικής, β ρ α χ υ π ρ ό θ εσ μ η και εργα λεια κ ή , εφ ό διο τακτικών ή / και
εκλογικιστικω ν χ ειρ ισ μ ώ ν σε μια α λλο τρ ίω ς δια μ ο ρφ ο ύμ ενη πολιτική
συγκυρία .
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΑ όχθη, οι α π ο ρ ο ύν τες θ εα τές του Γκορμπατσόφ
ετοιμά ζοντα ι κι αυτοί για τον ποικιλόμορφ α αντιφατικό σ υ γχ ρ ο ν ισ μ ό τους
μ ε την ε π ιτα γή της «νέας σκέψης». Με περισ σότερα , από το παρελθόν,
δ είγ μ α τα «ρ εά λ πολιτίκ» αποπειρώ νται και αυτοί κάποια β ή μ α τα σε έναν
κοινό, μ ε τους «νέους α ριστερούς» πολιτικό τόπο: τον τόπο του «κενού»
που αφήνει η κρίση α ντιπ ρο σ ώ π ευση ς του ΠΑΣΟΚ. Και πάνω σε αυτό το
β η μ α τισ μ ό το υς χ τίζ ο υ ν σ τρα τη γικά οικοδομήματα και π ροσ πα θο ύν να
α ρθρώ σουν ένα δια φ ορετικό λόγο.
ΚΑΝΕΙΣ δ εν ξεχνά, ωστόσο, πω ς το «κενό» στο πολιτικό σ υνεχές,
α να τρο φ ο δο τείτα ι από ό σ ους δ εν γνω ρ ίζο υν τη δύσκολη τέχνη, όχι της
κά λυψ η ς α πλώ ς των πολιτικά α ποσ τερ ημένω ν κοινωνικών ομάδων, όχι της
α θροιστικής π ε ρ ισ υ λ λ ο γή ς ατομικώ ν ψήφων, α λλά της σ υ γκ ρ ό τη σ η ς ενός
σ υνα σ πισμ ού εξουσία ς- ενός σ υνα σ πισμ ού ικανού μ έσ α από «π ο λέμ ο υς
κινήσεων», να διεκδικήαει την δ ια φ ο ρετικο ύ τύπ ο υ κάλυψ η των ρ η γμ ά τω ν
που είναι ήδη ορα τά σ τη ν α γκύλω σ η και σ τη ν κρίση του κοινωνικού
σ χη μ α τιο μ ο ύ και των ποικίλω ν θεσμώ ν του, κατά τον έκτο χρ ό νο της
δια κυβ έρνη ση ς του ΠΑΣΟΚ.
ΑΥΤΗ η πρόκληση είναι όσο ποτέ ά λ λ ο τε επίκαιρη και πιεστική για τη
β ο υ λευ ό μ εν η Α ριστερά.
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«Συμβίωση» με την τουρκική απειλή;
ΤΟ ΠΑΣΧΑ —το άμωμον, το πανσεβάσμιον— παρήλθε... Και οι
εφημερίδες της Τρίτης επανήλθαν —ελλείψει άλλου θέματος—
στο μεγάλο «suspense», στη φρικιαστική Εταιρεία Δολοφόνων,
που οι επιδόσεις της δεν έπαυσαν, βέβαια, να συγκλονίζουν την
κοινή γνώμη: — Μα είναι δυνατόν; — Ναι είναι δυνατόν...
— Στην Ελλάδα; — Ναι, στην Ελλάδα...
ΦΥΣΙΚΑ, υπάρχει και η άλλη διάσταση, τα άλλα ερωτήματα,
με τα οποία ελάχιστοι αναλυτές-ασχολήθηκαν μέχρι τώρα: Βά
σει ποιων μηχανισμών, ποιας συναλλαγής, εγκληματίες όπως ο
Χρ. Παπαδόπουλος, καταφέρνουν και γίνονται δήμοτικοί άρ
χοντες, δήμαρχοι στην προκειμένη περίπτωση; (Σχετικά λέγε
ται ότι ο «κύριος» αυτός εξασφάλισε τη θέση του υποψήφιου δή
μαρχου, καταθέτοντας, —τω καιρώ εκείνω— στα ταμεία του
ΠΑΣΟΚ, ένα εκατομμύριο δραχμές. Και ότι η «ταμίφα» για μια
θέση υποψήφιου βουλευτή ήταν —τότε— δύο εκατομμύρια): Αλ
λά και κάτι άλλο: I Ιώς κοινοί φονιάδες—άθλιοι και ποταποί α
κόμα και στην κακουργία,τους...— καταφέρνουν και μας εξα
πατούν όλους; Βάσει ποιας λογικής, ποιων δομών, ποιώύ ερει
σμάτων, ποιου συστήματος, αποσπούν, αρχικά, το χειροκρότη
μα μας πάλι, τελικά, την ψήφο μας;
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ του είδους αυτού, όμως, δεν περιέχουν κανένα
στοιχείο «suspense»... ΓΤ αυτό, οι ολοσέλιδοι τίτλοι των εφημε
ρίδων της Τρίτης, ήσαν άλλης ποιότητας;,«Χάθηκανμάρτυρες»
- «Συνεργυί και οι δύο γυναίκες των αρχηγών» - «Στον Κορυδαλ
λό από σήμερα και οι πέντε της Μαφίας» - «Η αστυνομία πιστεύει
ότι η συμμορία του ΓΙαπαδόπουλου έχει ξεπαστρέψει πολύ κό
σμο», κ.ά.
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ συμμορία του άλλου ΓΙαπαδόπουλου —του Γεωρ
γίου ΓΙαπαδόπουλου; Φυσικά και ο ημερήσιος Τύπος, όπως και
ο περιοδικός, δεν παρέλειψε να σημειώσει τη μαύρη επέτειο. Με
δικά του άρθρα και αναλύσεις, αλλά και με την προβολή των
μηνυμάτων ή ανακοινώσεων όλων των πολιτικών κομμάτων
της χώρας. (Το «ΑΛΤ/» όπως είναι γνωστό, κυκλοφόρησε την
περασμένη Παρασκευή, ειδικό τεύχος, με τίτλο: «21 Απριλίου
1967: Είκοσι χρόνια μετά»). Υπήρχαν, όμως, κοινά σημεία στις
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ανακοινώσεις αυτές, των πολιτικών κομμάτων; Ένα σημείο
πάνω στο οποίο φαίνεται να συμφωνούν κυβέρνηση Και αξιωμα
τική αντιπολίτευση είναι ότι, σήμερα, δεν υπάρχουν προϋποθέ
σεις για μια επανάληψη της 21ης Απριλίου. «Ο/ ένοπλες δυνά
μεις της χώρας —αναφέρει το μήνυμα του πρωθυπουργού και
του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ— είναι σήμερα αφοσιωμένες στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και την κατο
χύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας». Και
το ίδιο υποστηρίζει και ο αντιπρόεδρος και υπουργός Εθνικής
Αμυνας I. Χαραλαμπόπουλος. Ο οποίος —μάλιστα— «για
πρώτη φορά από το 1974, έδωσε εντολή να γίνουν ομιλίες για την
21η Απριλίου, σε αξιωματικούς και οπλίτες όλων των στρατιωτι
κών μονάδων της χώρας». Και το εύλογο ερώτημα: Γιατί για
πρώτη φορά; Αν ο στρατός «βουλεύεται» —και πρέπει να «βουλεύεται»; με την έννοια ότι έχει χρέος όχι να πρωτοστατεί ή να
συναινεί στην όποια εκτροπή, αλλά να προασπίζεται τη συνταγ
ματική τάξη και τις δημοκρατικές ελευθερίες ~-κατά ποιο
«σκεπτικό» έπρεπε να περάσουν έξι ολόκληρα χρόνια, από την
άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, για να γίνει η πρώτη ομιλία
στον στρατό, με θέμα την 21η Απριλίου; Να φοβούμαστε ακό
μα, άραγε, την οργή των βρυκολάκων; Και αν όχι, πώς επιτρέ
πουμε στους έγκλειστους του Κορυδαλλού να αντιδρούν, από
τηλεφώνου, σε μια τηλεοπτική εκπομπή με θέμα την 21η Απρι
λίου; (Αυτό συνέβη, την περασμένη Τρίτη, στην εκπομπή «Τρεις
στον αέρα», όταν τέσσερις δημοσιογράφοι —Σπύρος Λιναρδάτος, Γιάννης Λάμψας, Σοφιανός Χρυσοστομίδης και Γιώργος
Βότσης— μίλησαν για τη μαύρη επέτειο. Και η αντίδραση, ακρι
βέστερα ένας οχετός ύβρεων, προήλθε —όπως ανακοίνωσε ο
Νάσος Αθανασίου, ένας από τους οργανωτές της εκπομπής—
μέσα από τον Κορυδαλλό!).
ΩΣΤΟΣΟ από τα μηνύματα των πολιτικών κομμάτων γπα την
21η Απριλίου, δεν ήταν δυνατό —μια και η αντιπαράθεση ανά
μεσα στο κυβερνών κόμμα και τη «Νέα Δημοκρατία» συνεχίζε
ται αμείωτη— να λείψουν οι αναφορές στα συμβαίνοντα σήμερα
στη χώρα: Έτσι στο μήνυμα του πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου, μνημονεύονται κάποιοι «κήρυκες του διχασμού», οι οποίοι,
σε πείσμα των καιρών, και παρά την πρόσφατη κρίση στο Αι
γαίο, «προσπαθούν, αμετανόητα, να δυναμιτίσουν την ενωτική
πορεία του λαού και να υπονομεύσουν την εθνική ομοψυχία». Α
πό την πλευρά του ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, στέκεται
στα «ανησυχητικά μηνύματα των τελευταίων ετών», μια και η
δημοκρατία «νοθεύεται, στην ουσία της, από το κομματικό κρά
τος, που περιφρονεί τους κανόνες της και διχάζει τους
Έλληνες». Και ο χορός καλά κρατεί!

Μήνυμα από τη Μυτιλήνη
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ στοιχείο του δεκαπενθήμερου που επισκοπούμε
ήταν, ασφαλώς, και η επίσκεψη του πρωθυπουργού, την ημέρα
του Πάσχα, στο μεγαλύτερο ακριτικό νησί του Αιγαίου, τη Μυ
τιλήνη. Και, καθώς δεν είχε έρθει, ακόμα, η απάντηση Οζάλ στο
τελευταίο μήνυμα Παπανδρέου, η επίσκεψη αυτή αποκτούσε εκ
των πραγμάτων, ιδιαίτερη διάσταση.
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ γεγονός ότι οι τόνοι που χρησιμοποίησε ο πρω
θυπουργός, στο νησί, με σημείο αναφοράς τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, ήσαν συγκρατημένοι. Βεβαίως η επαγρύπνηση και η ε
τοιμότητα μας —είπε— θα συνεχισθούν. Και θα εξακολουθήσου
με να δαπανούμε το 7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για
την άμυνά μας. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «η τουρκι
κή» απειλή, ανεξάρτητα από άμεσες ή μεσοπρόθεσμες εξελίξεις,

ΑΑΑΑΑΥ... MUPVXB Î1M&APIO...

πρόκειται να μείνει μαζί μας» —να συμβιώσει, θα έλεγε κανείς,
A H S-’fcATS. ΘΑ U m ΠΑΛΙ...
με ολους εμάς... Αυτή η αναφορά του Α. Παπανδρέου στις «ά. μεσες ή μεσοπρόθεσμες εξελίξεις» ενίσχυσε την αίσθηση ορισμέΐ'ΐν αναλυτών ότι αυτή ή πρώτη επαφή (κάτι σαν «αλληλογρα
φία») μεταξύ Παπανδρέου και Οζάλ, με αντικείμενο την περίιαυση μιας από κοινού προσφυγής στη Χάγ'η, μπορεί να έχει
■υνεχεια.
ΑΠΟ ΤΗΝ πλευρά του ο, Οζάλ δεν φαίνεται να κατεπείγεται.
• ιρμσπαθεί να διαμορφώσει το κείμενο της απάντησής του κά") από το φως σειράς εκτιμήσεων, με βασικά σημεία αναφοράς
ακόλουθα: Την αίτηση της Τουρκίας, να καταστεί το δέκατο
,β-μιτο μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτιον — Το ψήφισμα του
-ιΑιύρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καλεί «και τα δύο μέρη» (διάβα-ο-ί· την Αγκυρα) να συναινέσουν,στην παραπομπή του θέματος
ιβ >;ι, υφαλοκρηπίδας στο διεθνές δικαστήριο της Χάγ'ης — Την
•ι,εση που ασκεί η 'Αγκυρα,στην κυβέρνηση Ρέηγκαν, για να
ΐ|, καταβληθεί ολόκληρο (το αρχικό) ποσό της αμερικανικής
■ιρστιωτικής και οικονομικής,βοήθειας.■« Αλλω ς, δεν επικυ„ >ινυυμε την πρόσφατη αμερικανοτουριακή συμφωνία για τις βάνρεις και αναστέλλουμε τη λειτουργία τους» — Τέλος, την αντι. , αλυτητα που υπάρχει, αυγή τη στιγμή, ανάμεσα στους «πασά, ·,ς» του Γενικού Επιτελείου—που οραματίζονται την αναβίωση
*1.4. οθωμανικής αυτοκρατορίας...-^ και τους «μπίζνεσμεν» των
υ.γάλων τουρκικών πόλεων, που προτιμούν εκσυγχρονισμό,
κέρδη, επενδύσεις, επιχειρήσεις και, φυσικά, τον «εξευρωπαίσμό» της χώρας τους.. Πώς συνδυάζονται όλα τα παραπάνω αυ
τά, όταν σταθερή πηγή εξουσίας, στην Τουρκία, παραμένουν οι
στρατηγοί;
>
■
Η ΠΟΡΕΙΑ των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όμως, δεν είναι ά
σχετη και με την πορεία ,των ελληνραμερικανικών. Και, παρά
τσοτάκης, λ.χ. επιμένει ότι εκλογ'ές δεν αποκλείεται να γίνουν
τους κομπασμούς μας ό;π έχουμε πλέον ...αχρηστεύσει όλους
στα τέλη του 1987 ή αρχές του 1988). Από την άλλη οι νέες ανα
τους κομπιούτερ της Ουάσινγκτον. (οι οποίοι μετά τους μεγαλο
τιμήσεις λένε οι άνθρωποι του Εκτελεστικού «ενίσχυσαν τη βαφυείς χειρισμούς μας, στην πρόσφατη ελληνοτουρκική κρίση,
βούρα του κόσμου», με αποτέλεσμα «τα οργανωτικά μας στελέ
αδυνατούν να «προβλέψοην» ο,τιδήποτε...) γ'εγ'ονός παραμένει
χη να σηκώνουν τα χέρια»! Τι δέον γ'ενέσθαι συνεπώς; Και πώς
ότι:
μπορεί να γίνει η «πορεία ανασυγκρότησης και αναζωογόνησης
Π ρ ώ τ ο ν , ετοιμαζόμαστε να στείλουμε αντιπροσωπεία
του ΠΑΣΟΚ», ακριβέστερα, πώς θα προσκληθούν να επανέλμας στην Ουάσινγκτον (με επικεφαλής τον σύμβουλο πρεσβείας
θουν στην ενεργό κομματική ζωή, χιλιάδες στελέχη που έφυγ-αν,
Η. Γούναρη), για να συζητήσει θέματα που άπτονται με το εργα
«όταν ο κόσμος έχει εξοργισθεί εναντίον μας»; Ό σο για τα μεγά
σιακό καθεστώς στις βάσεις.
λα έργα —όπως, ας πούμε, η εκτροπή του Αχελώου...— το θέμα
Δ ε ύ.τ ε ρ ο ν , δεχόμαστε αυτή τη στιγμή, «μαζική πίεση»
τείνει να γίνει θεατρική επιθεώρηση καθώς ΠΑΣΟΚ και «Νέα
από την Ουάσινγκτον, για να ανταποδώσουμε τις καλές —και
Δημοκρατία» ερίζουν γ-ια την ...πατρότητα της «ιδέας», ενώ
θετικές—·υπηρεσίες της στην πρόσφατη ελληνοτουρκική κρί
την ίδια στιγμή, ο «πολυμήχανος» υφυπουργός Βιομηχανίας Γ.
ση. (Ακόμα και υπουργοί δέχονται σήμερα, στις ιδιαίτερες συ
Πέτσος, χωρίς να ρωτήσει κανένα —ούτε το ΥΠΕΧΩΔΕ, ούτε το
νομιλίες τους, ότι «πράγματι τη φορά αυτή, η Ουάσινγκτον παρεΤεχνικό Επιμελητήριο, ούτε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο— έ
νέβη και συγκρότησε την Αγκυρα»), Και ένας τρόπος γ-ια να αν
κρινε πως το λεκανοπέδιο Αττικής δεν διαθέτει αρκετές βιομη
ταποδώσει η Ελλάδα, θα ήταν, ασφαλώς, να μην καθυστερήσει
χανίες (αφού το νέφος δεν μας έπνιξε ακόμα) και συνεπώς μπο
άλλο η έναρξη των ελληνοαμερικανικών συνομιλιών για τις βά
ρεί να «βελτιώσει» τη ζωή μας, με τη σύσταση νέων βιομηχα
σεις, εφόσον και οι πρώτοι συνομιλητές —Παπούλιας και
νιών στην Αττική. Ερώτημα: Από πού, αλήθεια, ο Γ. Πέτσος αν
Κήλυ— έχουν ορισθεί και η ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε, ε
τλεί εξουσίες του είδους αυτού για να καταστρατηγ-εί, τόσο α
πιτέλους, ότι το μέλλον των αμερικανικών βάσεων είναι «δια
προσχημάτιστα το νόμο περί προστασίας του περιβάλλοντος;
πραγματεύσιμο».
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, σημαντικό γεγονός στη πολιτική ζωή τής
χώρας, είναι ασφαλώς, και το συνέδριο - ξεκίνημα του νέου
Η «σπουδή» του Κ. Σημίτη
κόμματος της Αριστερός, που άρχισε τις εργασίες του, την πε
ρασμένη Τετάρτη, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε τι βαθμό το νέο
αυτό κόμμα θα μπορέσει να σπάσει τον φαύλο κύκλο του διπο
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ χειρισμοί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής δεν ανα
λισμού και δικομματισμού; Σε τι βαθμό θα μπορέσει να γ'ίνει πό
στέλλουν, όμως, τις εσωτερικές εξελίξεις. Και φαίνεται ότι τα
λος συσπείρωσης ευρύτερων αριστερών προοδευτικών δυνάμε
οικονομικά θέματα διχάζουν και πάλι το ΠΑΣΟΚ. Επιφανή στε
ων, ώστε —ξεπερνώντας τα παλιά σχήματα της Αριστερός—
λέχη του Εκτελεστικού Γραφείου, επί παραδείγματι, «δεν συγ
να διαδραματίσει ένα καινούργιο ρόλο, σύμφωνο με τα μηνύμα
χωρούν» τη σπουδή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κ. Σημί
τα και τις επιταγ'ές των καιρών; Ασφαλώς, στην εποχή της μιτη, ο οποίος «προτού προλάβει η οργάνωση (του ΠΑΣΟΚ) να ακροηλεκτρονικής και πληροφοριακής, ο «μπρεζνιεφισμός», ο
ξιοποιήσει το ευμενές κλίμα (υπέρ του ΠΑΣΟΚ) που δημιούργησε
δογματισμός, η στυγωή κομματική γραφειοκρατία, έπαυσαν να
η εκτόνωση της πρόσφατης ελληνοτουρκικής κρίσης», εξάγγει
εμπνέουν, μια και η επαναστατική εποχή μας απαιτεί νέες προ
λε ένα νέο χορό ανατιμήσεων στο ρεύμα, στα τηλέφωνα, στα
σεγγίσεις και νέα οράματα. Θα μπορέσει να εκφράσει τις προσ
ταχυδρομικά τέλη, στα εισιτήρια των υπεραστικών λεωφο
δοκίες αυτές το νέο κόμμα της Αριστερός; Ας του το ευχηθού
ρείων, κλπ. Και, βέβαια, θέμα εκλογών —μετά την «οριστική»
με.
απόφαση του πρωθυπουργ'ού, δεν τίθεται αυτή τη στιγμή. Α \λ ά
ANTHNÎ2P
κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γ'ίνει αύριο ή μεθαύριο. (Ο Κ. Μη5

ci.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 8.4.87

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημέ
ρωσε την κοινοβουλευτική ο
μάδα του κινήματος για την
τΐρόσφατη ελληνοτουρκική κρί
ση. Οι κομπ ιούτερ της Ουάσιγκτον που έκαναν προβλέψεις έπαθαν φοβερή ζημιά, δηλώνει
περήφανα. Στο ποιος θα πλη
ρώσει τα σπασμένα δεν ανα
φέρθηκε. Ο ελληνικός λαός παρηγορήθηκε στη σκέψη ότι δεν
υποφέρει μόνο αυτός από την
κυβερνητική πολιτική.
Ο πρωθυπουργός παρέδωσε
την απάντησε στο μήνυμα του
Τουργκούτ Οζάλ στον κ. Ακιμάν. Για προληπτικούς λόγους
σταμάτησαν να δουλεύουν ό
λοι οι κομπιούτερ της Τουρ
κίας.
Ο «Κήρυκας της Ελεύθερης
Επιχείρησης» ανελκύεται στο
στενό της Μάγχης με μερικές
εκατοντάδες πτώματα επάνω
του.
Η δίκη Έ θνους - Εκόνομιστ
στο Λονδίνο έληξε χωρίς να εκδοθεί απόφαση. Κόστισε 220 ε
κατομμύρια δραχμές και ανα
μένεται να αυξηθεί η τιμή της
«Μεγάλης Σοβιετικής Εγκυκλο
παίδειας».

των πιλότων που ανακοινώ
νουν ότι απεργούν την άλλη ε
βδομάδα για γνήσια, ανόθευτη
ΑΤΑκαι μείωση των ωρών εργα
σίας.
Στο Στρασβούργο το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει ο
μόφωνα υπέρ της παραπομπής
του θέματος της υφαλοκρηπί
δας στη Χάγη. Αναμένεται ότι
τώρα αναγκαστικά θα συμφω
νήσει και το άλλο συνδικάτο,
το ΝΑΤΟ.
Ο κ. Γκορμπατσόφ έφτασε
στην Πράγα —με αεροπλάνο κι
όχι με τανκ. Παρ’ όλα αυτά ο κ.
Χούζακ τον καλωσορίζει.
Η κυβέρνηση ανακοινώ νει ό τι οι
φόροι των μισθωτών μειώ νονται
κατά 70 δισεκατομμύρια, ο
τιμάριθμος αυξήθηκε κατά 3,2% το
Μάρτιο. Οι ναυτεργάτες απεργούν
κι εμποδίζουν τα πλοία να φύγουν
από τον Πειραιά. Οι εκπρόσωποι
του κ κςε , που έχουν επίσημες
συνομιλίες με το ΠΑΣΟΚ,
συμβουλεύουν το κυβερνώ ν κόμμα
να δώσει τα τσ ιφ λίκια της
εκκλησίας στους να υ τερ γά τες για
να ησυχάσουν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10.4.87
Κυκλοφορεί το 1ο τεύχο ς του
Ημεροδήκτη φ ιλοξενώ ντας και
κείμενα συνεργατώ ν του

δικαιοσύνης. Ο κ. Γκιωνάκης δεν
έχ ει ακόμη ξεκαθαρισμένη άποψη
γ ια τί παραπέμπεται ξανά σε δίκη
μετά από έφεση του εισ αγγελέα.

Στην Ιταλία η πρωθυπουργική
σκυτάλη περνά στον κ. Σκαλφά
ρο. Πρωθυπουργήσιμοι του ΠΑ
ΣΟΚ και Δελφίνοι της ΝΔ δηλώ
νουν ότι αυτά είναι ακατανόητα
πράγματα.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 11.4.87
Σύμφωνα με ανεπ ιβεβαίω τες
φήμες κάποιος ονόματι Λάζαρος
αναστήθηκε στο Ισραήλ.

Η απεργία των ναυτεργατών
συνεχίζεται, όπως και η πτώση
του δολαρίου στις διεθνείς α
γορές. Ο κ. Αλεξανδρής δήλω
σε ότι για το δολάριο δεν ευθύνεται αυτός.
Ο κ. Γκορμπατσόφ αναχωρεί
αιφνιδίως από την Τσεχοσλο
βακία για τη Μόσχα. Παρά τη
θερμή υποδοχή έπαθε κρυολό
γημα.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΤ ΩΝ, 12.4.87
Ο κ. Μηχσοτάκης ξαναμοιράζει στο
Κ ιλελέρ τα τσ ιφ λίκια που είχε
μοιράσει ήδη ο κ. Παπανδρέου και
υπόσχεται να σ τρέψ ει τον
Αλιάκμονα προς τη Θ εσσαλία και
τον Πηνειό προς τη Μ ακεδονία
ώστε να μη δημιουργηθεί
αδιαχώρητο λόγω και της
εκτροπής του Αχελώου.
Στους συνεταιρισμούς το παςοκ
έχ ει 52% και η ΝΔ επίσης 52%. Το
ΚΚΕ σταμάτησε να δ ίνει
αποτελέσματα και π ροτείνει
αλλαγή εκλογικού συστήματος.

Ο κ. Αρσένης ανακοίνωσε σε
πανελλήνια συνδιάσκεψη την ί
δρυση νέου κόμματος με τίτλο
Δ η μ ο κ ρ α τικ ή

Συλλαμβάνεται και παραπέμπεται
στο αυτόφωρο ο δημοσιογράφος
του Ελεύθερου Τύπου Δημ. Ρίτος,
με την κατηγορία της
«περιύβρισης Αρχής». Η Αυριανή
με κύριο άρθρο της επαινεί την
ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ο
Ελεύθερος Τύπος καταγγέλλει ότι
η δικαιοσύνη ενεργεί κατ’ εντολήν
της κυβέρνησης.
ΠΕΜΠΤΗ, 9.4.87

Συγκέντρωση ΑΔΕΔΥ - ΕΚΑστην
πλατεία Κάνιγγος και από εκεί
πορεία Βουλή - Ομόνοια. Χιλιά
δες εργαζόμενοι διαμαρτύρον
ται για τις αυξήσ εις στο ρεύμα,
το τηλέφωνο, την Ολυμπιακή.
Πρωτοστατούν συνδικαλιστές
της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, της ΟΜΕ-ΟΤΕ,
6

περιοδικού ΑΝΤΙ. Τ ο ανησυχητικό
είνα ι ό τι ουδείς θεω ρεί
πρω ταπ ριλιάτικο καλαμπούρι την
είδηση ό τι το 92,5% των Ελλήνων
είνα ι ομοφυλόφιλοι.

Οι ναυτεργάτες δεν
ικανοποιήθηκαν με τα τσιφλίκια και
η απεργία συνεχίζεται. Τα
αρματαγωγά αντικαθιστούν τα
επιβατικά πλοία. Η υφαλοκρηπίδα
μένει απροστάτευτη.
Ο Α. Παπανδρέου θα αποφασίζει
πλέον για όλους τους διορισμούς
στο δημόσιο τομέα, ανακοινώνεται
στο υπουργικό συμβούλιο.
Φαίνεται ότι προετοιμάζει το
έδαφος να κατέβει για βουλευτής.
Ο κ. Δ. Ρίτος του Ελεύθερου
Τύπου αθωώθηκε. Ο Ελεύθερος
Τύπος επαινεί την ανεξάρτητη
δικαιοσύνη, η Αυριανή
καταγγέλλει την αθλιότητα της

Π ρ ω το β ο υλία .

Συνήλθε και η Κεντρική Επιτρο
πή του ΚΚΕ εσωτ. - Αν. αρ. Μετά
Βάίών και κλάδων άκουσαν τα
ευχάριστα νέα οι ναυτεργάτες
που εξακολουθούν πάντα να απεργούν ενώ οι θαλάσσιες συγ
κοινωνίες έχουν παραλύσει
πλήρως γιατί οι ναύτες των αρματαγωγών λουφάρουν κανονι
κά.
Το βράδυ ο κ. πρωθυπουργός
συνέφαγε με την κ. Δήμητρα Λιάνη
- Καποπουλου, αεροσυνοόο,
παραγωγό τη ς δημοφιλούς
εκπομπής «Μισό ■μισό», στο
κέντρο τη ς Κηφισιάς Πίκολο
Μόντο. Παρόντες και οι κ.
Κουλούρης και Παπούλιας με
κεριά και φανάρια γ ια τί γύριζαν
από τη νυχτερινή ακολουθία.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 13.4.87

Οι. ναυτεργάτες ανεβαίνουν
στο Καστρί αλλά ο κ. Παπαν

δρέου επιδιόρθωνε το κομπιού
τερ του και δεν τους δέχτηκε.
Στο πλευρό του κ. Αλεξανδρή
τάσσονται χιλιάδες μαθητές, α
ποκλεισμένοι στα νησιά που
πήγαν εκδρομές: μην υποχω
ρείτε έστω κι αν χρειαστεί να
μείνουμε εδώ για πάντα, διαμη
νύουν.
Η ΓΣΕΕ αποφασίζει να κάνει
συνέδριο τέλος Οκτωβρίου. Οι
εκτός αυτής συνδικαλιστικές
παρατάξεις διαφωνούν. Και η ι
δέα για κοινή Πρωτομαγιά που
έριξε το Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ φαίνε
ται κι αυτή ν’ αποτυγχάνει.
Σουλτς - Σεβαρντνάντζε άρ
χισαν συνομιλίες στη Μόσχα
σε τροχόσπιτο —για το φόβο
των υποκλοπών. Πληροφορίες
ότι ο κ. Τόμπρας κλήθηκε στη
Μόσχα δεν επιβεβαιώθηκαν.
Ο Κουρής και εκπρόσωπος του κ.
Κατσανέβα βρίσκονται στα
δικαστήρια διεκδικώντας το
Δημοκρατικό Λόγο. Το δικαστήριο
επιφυλάχθηκε να αποφανθεί και
έτσι το έγκυρο πρωινό φύλλο θα
εξακολουθήσει να αποκαλείται
πρωινή Κουριάς, μέχρι την έκδοση
απόφασης.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ, 14.4.87

Η Τουρκία υπέβαλε επισήμως
αίτηση για ένταξη στην ΕΟΚ.Σε
δέκα το πολύ χρόνια θα είμα
στε μέσα, δηλώνει ο κ. Οζάλ.
Στο ερώτημα πού θα βρίσκον
ται οι πολιτικοί κρατούμενοι
δεν απήντησε.
Οι να υ τερ γά τες και οι πλοί
αρχοι κέρδισαν, ο κ. Αλεξαν
δρής υπεχώρησε η απεργία τέλειωσε, οι μαθητές αγανακτησμένοι δηλώνουν ότι αρνούνται
να επιστρέφουν σπίτι τους.
Η Κεντρική ποε του νέου
κόμματος της αριστερός
συνεδριάζει από χτες με θέμα την
πολιτική απόφαση του συνεδρίου.
Θα συνεχίσει και τη Μεγάλη
Πέμπτη. Υπολογίζουν να
τελειώσουν μαζί με τα Δώδεκα
Ευαγγέλια αλλά δεν έχουν
αποφασίσει ποιον θα σταυρώσουν.
«Εταιρεία δολοφόνων» σκότωνε
ηλικιωμένους και τους
κληρονομούσε. Ο τραγουδιστής
Βλάσης Μπονότσος τραυμάτισε
νεαρό με το αυτοκίνητό του και
τον εγκατέλειψε αβοήθητο.
Αρχηγός της σπείρας, πρώην
δήμαρχος του π α ςο κ . Ο
Μπονότσος είναι γνωστός και ως
Τσε. Ευτυχώς, όλα τα θύματα
ανεξαιρέτως ήσαν δεξιοί.
Ο Πρύτανις του Πανεπιστημίου
Θράκης ανεχώ ρησέ γ ια τη
Γερμανία όπου θα είν α ι καθηγητής.
Φίλοι γερόντω ν και αναξιοπαθών.

Πριν φ ύγει κ α τή γ γ ειλ ε μυχούς που
προτιμούν να είνα ι λ έκτο ρ ες στην
Αθήνα παρά καθ η γη τές στη Θράκη.

ποτέλεσμα συνομιλιών και όχι
διαπραγματεύσεων.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, 15.4.87
Για 300 χιλιάρικα έθαβε τα θύ

ΤΡΙΤΗ, 21.4.87

ματα της «εταιρείας» ο Γιάννης
Πάμπρης. Οι εντιμότατοι εργο
δότες του κέρδισαν εκατοντά
δες εκατομμύρια, λένε οι φή
μες. Οι αρχαιοκάπηλοι που ξ έ 
θαψαν δύο αγάλματα στην Αξιούπολη Κιλκίς διεκδικούσαν
200 εκατομμύρια. Η κοινή γνώΙίή διχάζεται ως προς το αν εί
ναι επικερδέστεροι οι ενταφια
σμοί ή οι εκταφές.

Εγκατάσταση νέων βιομηχανιών,
επέκταση των υπαρχουσών
εισηγείτα ι ο υφυπουργός,κ, , .
Π έτσος■στην Αττική. Οι Αθηναίοι
τρομαγμένοι αρχίζουν να φεύγουν
για τα χωριά τους. Νομίζουν ότι
εκ εί δεν θα βρουν ούτε
βιομηχανίες, ούτε ελεύθ ερ ες
επ ιχειρήσεις, ούτε ετα ιρ είες.
Περισσότεροι από 800 οι
σύνεδροι, περίπου 13.000 τα ιδρυτικά μέλη του νέου κόμματος
της αριστεράς, ανακοινώ νεται σε
σ υνέντευξη Τύπου. Το ΚΚΕ εσωτ. Αν. Αρ. δηλώνει «ουκ εν τω πολλώ
το ευ» και «άμες δε γ ’ εσόμεθα
πολλώ κάρονες». Το κκε δηλώνει
«πίσω έ χ ε ι η αχλάδα την ουρά» και
το π α ςο κ συμπληρώνει ό τι
«όμφακες εισίν». Η ΝΔ τέλ ο ς
ανακοινώνει ό τι αυτή πάντως πήρε
στους συνεταιρισμούς 52%.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ, 16.4.87

Οι κ. Μαγκάκης, Κουτσόγιωργας, Τζουμάκας διαψεύδουν ό
τι είχαν σχέσεις με τον αρχηγό
της ετα ιρ εία ς X. Παπαοοπουλο. Έγκυροι πολιτικοί αναλυ
τές εκτιμούν ότι, παρά τις οργι
σμένες διαψεύσεις, το ΠΑΣΟΚ
δεν θα πάρει ούτε για δείγμα
ψήφο από άτομο άνω των 60 ε
τών στις επόμενες εκλογές.
Εξέγερση των κρατουμένων
στο Γεντί-Κ ουλέ. Ο κ. Παπαθεμελής μεσολαβεί αλλά αποτυγ
χάνει και τη λύση δίνουν μ ατ -

δηλώνει ό τι δεν έχει καμιά σχέση.
Επιτάφιοι σε όλη τη χώρα. Τους
συνοδεύουν τα 400.000 αυτοκίνητα
που εγκα τέλειψ α ν την
πρωτεύρυσα.

Ο κ. Αλφονσίν αντιμετωπίζει
τούς στασιαστές. Πολλοί πρω
θυπουργοί και αρχηγοί κρατών
συμπαραστέκονται στον πρόε
δρο της Αργεντινής. Μεταξύ
αυτών και ο κ. Παπανδρέου. Οι
κομπιούτερ των στασιαστών
παθαίνουν1σοβαρές ζημιές.
Δύο νεαροί με καραμπίνα
κρυμμένη σε θήκη βιολιού
συλλαμβάνονται στην Εύβοια μετά
από βλάβη του αυτοκινήτου τους.
Παραπέμπονται στη δικαιοσύνη
διό τι απ εδείχθ ει ό τι δεν ήσαν
σπουδαστές Ωδείου.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 18.4.87

Εξέγερση στρατιωτικών και
στις Φιλιππίνες. Εξουδετερώ
θηκε μετά από ένοπλη σύγ
κρουση. Ο κ. Παπανδρέου δεν
πρόλαβε να επέμβει.
Απολογούνται τα μέλη της
εταιρείας. Προφυλακίζονται
κατηγορούμενοι γ ια το
πλημμέλημα σύστασης συμμορίας.
Ο Χρ. Παπαδόπουλος δηλώνει πως
α σ κείτα ι διω γμός σ τις.ελεύθ ερές
επ ιχειρή σ εις και την ιδιω τική
πρωτοβουλία. «Δ ενύπ ά ρχει
τίποτα », σ υνεχίζει «τα πάντα είναι
σάπια ». '

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 19.4.87

Φήμες για νέα ανάσταση νε
κρού στο Ισραήλ. Ο πρόεδρος

της ετα ιρ εία ς Χρ. Παπαδόπου
λος δηλώνει πως πρέπει να ε
λεγχθούν προσεκτικά οι λη
ξιαρχικές πράξεις θανάτου.
Νέφη τσίκνας σκεπάζουν ό
λη τη χώρα. Η ΕΜΥανακοινώνει
πως το είχε προβλέψει αλλά
δεν το ανακοίνωσε για να μη
χαλάσει την πασχαλιάτικη έξο
δο.
Εκατομμύρια αυγά σπάζουν
σε όλη τη χώρα. Το γεγονός ότι
είναι βαμμένα κόκκινα περνά α
παρατήρητο.
Έ ξ ι αυτοκτονίες, βιασμός δύο
δέκάεξάχρονω ν κοριτσιών,
βιασμός και δολοφονία 79χρονης
γραίας, ανατίναξη σπιτιού από
βεγγαλικά, 2 τυφλοί και μερικές
δεκάδες τραυματίες επίσης από
βεγγαλικά, 33 νεκροί και μερικές
εκα τοντά δες τραυματίες σε
τροχαία, αναρίθμητες
γαστρορραγίες και άγνωστος
αριθμός τροφικών δηλητηριάσεων,
κλοπές ύψους 40 εκατομμυρίων
δραχμών, εμπρησμός σε εφορία,
πυρκαγιές σε δάση και μερικά
εκατομμύρια φιλιώ ν αγάπης
συνιστούν τον απολογισμό της
ημέρας.

ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 20.4.87

Μετά το χθεσινό αναβρασμό η
Ελλάς ησύχως χωνεύει αρνιά,
αυγά, μαγειρίτσες, τσουρέκια.
Στην Αργεντινή οι στασια
στές παραδίδονται αφού πετυ
χαίνουν ν’ αντικατασταθεί ο
αρχηγός στρατού. Ο κ. Αλφον
σίν δηλώνει ότι αυτό υπήρξε α

Προ είκοσι ακριβώς ετών έγινε
πραξικόπημα από τον Γεώργιο
Παπαδόπουλο. Ο Χρήστος Πα
παδόπουλος είχε τότε εντα
χθεί στο ΠΑΜ. Μετά στο ΠΑΚ.
Έγινε και δήμαρχος. Κατέληξε
στη φυλακή. Λέγεται ότι ο Γε
ώργιος Παπαδόπουλος αναφώ
νησε συγκινημένος μόλις αντίκρυσε τον πρώην αντίπαλο και
νυν συγκροτούμενο του: τα
στερνά τιμούν τα πρώτα.
Οι Κορίνθου Παντελεήμων,
Φλωρίνης Αυγουστίνος με
γκεστ -σταρ τον Δημητριάδος
Χριστόδουλο δίνουν επιτυχη
μένη παράσταση στο Φανάρι,
ενώπιον του Πατριάρχου που
καταχειροκροτεί. Παίζουν το
έργο «Ομολογούμε ότι αποσπαστήκαμε αντικανονικά από
το Πατριαρχείο αλλά θα κάνου
με στραβά μάτια αν η ελληνική
κυβέρνηση υποχωρήσει κι ο
θεός ας μας σ’χωρέσει για την
αμαρτία μας». Στα τουρκικά ο
τίτλος μεταφράζεται: «τον άρ
τον ημών τον περιούσιον δος ημίν σήμερον».
Ασκείται δίωξη σε συμβο
λαιογράφους που θεωρούνται
μέτοχοι της ετα ιρ εία ς. Ο Χρ.
Παπαδόπουλος καταγγέλλει ό
τι παραβιάζεται η νομοθεσία
περί ανωνύμων εταιρειών και ε
λευθέρων επιχειρήσεων.
Εντέλει η πρωθυπουργική
σκυτάλη της Ιταλίας κατέληξε
στον Χριστιανοδημοκράτη κ.
Φανφάνι που παρουσιάζεται ε
πικεφαλής «μονοκολόρε» κυβερνήσεως που θα οδηγήσει
τη χώρα σε εκλογές. Η είδηση
χαροποιεί τον Κ. Καραμανλή
—ο Αμιντόρε Φανφάνι είναι 79
χρονών.
Ημεροδήκτης

ΝΙΚΗ Λ0ΪΖΙΔΗ
Ό Τζιόρτζιο ντέ Κίρικο
ΚΑΙ Η ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

μ εα .

Εκτέλεση 33χρονου άνδρα,
ονόματι Ιησούς Χριστός, στα
Ιεροσόλυμα. Κατηγορήθηκε ό τι
αμφισβητούσε τη ν εξουσία του
Καίσαρα. Κ αταδικάστηκε με
συνοπτική διαδικασ ία και χωρίς
συνήγορο. Έ χ ε ι ξεσπάσει
παγκόσμια κατακραυγή.

Σύνταγμα πυροβολικού στά
σιασε στην Αργεντινή απαιτών
τας αμνηστεία για τους στρα
τιωτικούς βασανιστές και δο
λοφόνους της εποχής της δι
κτατορίας του «Κεντρώου» Βιντέλα. Ο πρόεδρος Αλφονσίν
δηλώνει πως η «δημοκρατία
δεν είναι διαπραγματεύσιμη».
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17.4.87
Ταφή του Ιησού Χριστού στα
Ιεροσόλυμα. Ο Γ. Παμπρής

' Η σουρεαλιστική έπανάσταση
μέσα άπό τήν σύγκρουση μέ τόν
Τζιόρτζιο.ντέ Κίρικο. Ποιά ή
ταν τά βαθύτερα αίτια αύτής
τής σύγκρουσης; Πώς έκδηλώθηκε καί τί έκρυβε; Ό λ α αύτά
μέσα άπό μιά καθαρή ματιά
πού σκύβει μέ αγωνία καί εν
διαφέρον στις πτυχές αύτοϋ του
κινήματος πού, κύρια, κρίνεται
μέσα άπό τή δυνατότητα λει
τουργίας καί εφαρμογής του
στήν καθημερινή ζωή των αν
θρώπων.

ΝΙΚΗ ΛΟΪΖΙΔΗ
Ό Τζιόρτζιο ντε Κίρικο
ΚΑΙ ΗI(»VM,\aTlkil ΚΠΛΝΑΓΓΑΣΗ

Φ
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Ο ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Δύο ξεχωριστές και πάλι συγκεντρώ
σεις του ΕΚΑ και της ΓΣΕΕ θα γίνουν
για το γιορτασμό της Πρωτομαγιάς.
Οι εκδηλώσεις αυτές παρέχουν, όπως
πάντα, τη δυνατότητα στις συνδικαλι
στικές οργανώσεις να προβάλλουν τα
αιτήματά τους και να τιμήσουν την εργάτική Πρωτομαγιά. Η φετινή Πρω
τομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους
αντιμέτωπους με την ίδια οικονομική
πολιτική ενώ τα άλυτα προβλήματα
που δημιούργησαν οι παρεμβάσεις
στο συνδικαλιστικό κίνημα δημιουρ
γούν συνεχείς τριβές με την κυβέρνη
ση. Ή δη ορισμένες συνδικαλιστικές
οργανώσεις προετοιμάζουν κινητοποι
ήσεις διαμαρτυρόμενες για την οικο
νομική πολιτική, ενώ η κατάσταση
στο συνδικαλιστικό κίνημα παραμέ
νει ίδια, χωρίς εκλεγμένη αντιπροσω
πευτική διοίκηση στη ΓΣΕΕ.
Είναι επομένως και απόρροια της
μη ύπαρξης αυτονομίας στο συνδικα
λιστικό κίνημα, οι ξεχωριστές εκδη
λώσεις και, δικαιολογημένα, συνδικα
λιστικές παρατάξεις αλλά και εργατι
κά σωματεία, αντιμετωπίζουν σαν. ε
λιγμό τις προτάσεις της ΠΑΣΚΕ για
κοινό γιορτασμό.
Βέβαια, ο δρόμος για την αυτονομία
του εργατικού κινήματος είναι δύσκο
λος και ο κυβερνητικός ή κομματικός
έλεγχος εργατικών ενώσεων δεν επι
τρέπει να τεθούν με γνησιότητα τα αι
τήματα των εργαζομένων. Τα σημερι
νά προβλήματα και αιτήματα των ερ
γαζομένων δεν πρέπει να «νοθευ
τούν», για να υπάρξουν κάποια πλαί
σια «συμφωνούν» μεταξύ των συνδι
καλιστικών παρατάξεων στο μέλλον.
Οι εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς έ
χουν συνεπώς ουσιαστικό περιεχόμε
νο και πρώτα απ’ όλα οφείλουν να αναδεικνύουν αιτήματα των καιρών. Α
νεξάρτητα έτσι από το χαρακτήρα
που δίδεται στις εκδηλώσεις οι κινη
τοποιήσεις θα θέσουν τα αιτήματα του
εργατικού κινήματος. Σε σχέση με αυ
τά ακριβώς καλούνται να διαμορφώ
σουν προτάσεις και πολιτική οι παρα
τάξεις και το συνδικαλιστικό κίνημα.
Και οι εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς
πέραν της τιμής και των δοξολογιών
για τους περασμένους αγώνες παρα
πέμπουν στο σήμερα και σε όσα ακό
μα πρέπει να γίνουν.
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Δια προσωπικούς λόγους
Η παραίτηση «για λόγους προσωπικούς»
του κ. Γιώργου Ανωμερίτη, υπεύθυνου
του Οργανισμού για τις Προβληματικές
Επιχειρήσεις έφερε στην επιφάνεια όχι α
πλώς τη «δεξιά στροφή» του ΠΑΣΟΚ αλ
λά και τις σημερινές επιλογές της κυβέρ
νησης για την ανάπτυξη και την εξυγίαν
ση της οικονομίας οι οποίες έχουν δρομο
λογηθεί με τρόπο που προκαλεί την αντί
δραση και των πιο μετριοπαθών —αλλά
έντιμων— στελεχών.
Φαίνεται ότι μέχρι πρότινος υπήρχαν
κάποιες αμφιταλαντεύσεις ως προς την ε
πιλογή είτε:
• της εντατικής προσπάθειας για να συσταθεί ένας αξιόπιστος και λειτουργικός
οργανισμός με ημικρατικό χαρακτήρα
που θα επεδίωκε να παρέμβει στην παρα
γωγική διαδικασία εξυγιαντικά είτε·
® της εκχώρησης σε «άξιους ιδιώτες»
των προβληματικών. Το τελευταίο ση
μαίνει ότι αφού το κράτος παρέλαβε και
εξυγίανε —δηλ. πλήρωσε ο ελληνικός λα
ός την κακο-διαχείριση κομπραδόρων ε
πιχειρηματιών και εν συνεχεία ασχέτων
πρασινοδιαχειριστών— μια σειρά από ε-

Οι συνδρομές για

πιχειρήσεις εκχωρούνται ξανά στην ιδιω
τική πρωτοβουλία που «εκ μαγείας» αναβαπτίσθηκε στην κολυμπήθρα του Σιλωάμ.
Απλοελληνικά, αυτό σημαίνει ότι ο κ.
Πέτσος σε συνεννόηση με το τραπεζικό
κεφάλαιο —που πολύ αγαπά τις κρυφές
και αδιαφανείς συναλλαγές— θα αρχίσ,ει
να μοιράζει απλόχερα τις εξυγιανθείσες
προβληματικές.
Αρχής γενομένης, όπως ακούγεται, με
τον κ. Γεωργακά ο οποίος επαναποκτά
το ΜΙΝΙΟΝ.
Ο κ. Γεωργακάς λ.χ. έκανε προβλημα
τικό το ΜΙΝΙΟΝ, το κράτος το εξυγίανσε
και τώρα ο κ. Πέτσος και η Εθνική το α
ποδίδουν άσπιλο και υγιές στον πρώην ι
διοκτήτη του.
Ο κ. Πέτσος ή ο κ. Παναγόπουλος δέν
έχουν «προσωπικούς λόγους» αλλά έ
χουν μια «προσωπική φιλοσοφία». Όλοι
—δηλαδή, η κυβέρνηση— προσχωρούν
σιγά σιγά στις ιδέες αυτές.

εξωτερικό

Η τελευταία αναπροσαρμογή των ταχυδρομικών τελών —οι αρμόδιοι ισχυρίζονται
ότι είναι 12%— διαμορφώνει τις παρακάτω τιμές για τα ταχυδρομικά έξοδα απο
στολής ενός τεύχους του περιοδικού μας στο εξωτερικό:
Για την Ευρώπη από 39 δραχμές που πληρώναμε, φθάνει τώρα τις 100. Για την Α
μερική από 52 φθάνει τις 130 και για την Κύπρο από 14 τις 50 δρχ. Η αύξηση είναι ό
χι 12%, αλλά ...212% και πάνω. Είναι φυσικό επομένως να αναγκαστούμε να ανα
προσαρμόσουμε τις συνδρομές των αναγνωστών μας στο εξωτερικό.
Αυτό όμως δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα σε όσους Έλληνες ζουν στο εξωτερικό
και επιθυμούν να διαβάζουν τον ελληνικό Τύπο. Γιατί θα είναι αναγκασμένοι να
πληρώσουν την αντίστοιχη αύξηση στις συνδρομές όσων περιοδικών ή εφημερίδων
είναι συνδρομητές. Και αυτό ισχύει όχι βέβαια μόνο για τους Έλληνες, αλλά και
για όσους ελληνομαθείς ξένους, Ινστιτούτα και Βιβλιοθήκες θέλουν να έχουν πλη
ροφόρηση για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο πως ενώ ανακοινώθηκε ότι η αύξηση θα είναι 12%,
αυτή είναι πολλαπλάσια. Κανείς αρμόδιος δεν σκέφθηκε να ενημερώσει έγκαιρα
για να δοθεί και ο απαιτούμενος χρόνος προειδοποίησης στους συνδρομητές; Ποια
«συναλλακτικά ήθη» επιβάλλουν τέτοιες μεταβολές εντός μιας ημέρας; Ποιος χρό
νος προσαρμογής των τιμολογίων δίνεται; Κανείς δε σκέφθηκε λ.χ. ότι υπάρχουν
σοβαροί λόγοι να διαβάζεται ο ελληνικός Τύπος στο εξωτερικό;
Για όλα αυτά όπως και για ένα άλλο θέμα αυτό της καθυστέρησης που παρατηρείται στις συνδρομές στην Ελλάδα (παρά τον εκσυγχρονισμό που υποσχέθηκε η
κυβέρνηση τα ΕΛΤΑ βρίσκονται ακόμα στην εποχή ...που ιδρύθηκαν) το ΑΝΤΙ υπέ
βαλλε αναλυτικό υπόμνημα στους αρμόδιους. Ελπίζουμε να έχουμε μια ικανοποιη
τική απάντηση - εξήγηση.
Θα πρέπει πάντως να ενημερώσουμε τους συνδρομητές του εξωτερικού ότι το
ΑΝΤΙ μετά την 1η Ιουνίου θα υποχρεωθεί να «αναπροσαρμόσει» με τη σειρά του τις
τιμές των συνδρομών για το εξωτερικό. Μέχρι τότε όμως θα ισχύουν οι παλιές τι
μές. Ας φροντίσουν να επωφεληθούν. Αν η κυβέρνηση δώσει μια άλλη λύση οι τιμές
δεν θα αλλάξουν βέβαια. Ας ελπίσουμε ότι κάποιοι θα αντιμετωπίσουν με σοβαρό
τερα κριτήρια αυτό το θέμα, και θα υπάρξει μια κάποια ευαισθησία.
Υ.Γ.: Αυξήσεις έγιναν βέβαια και για τις συνδρομές εσωτερικού αλλά είναι μικρές
και γι’ αυτό δεν δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα στις αποστολές.

ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΑΙΔΑ
Κυκλοφοριακή κάμψη, μήτηρ πάσης κακίας; Θ' αρχίσου
με μάλλον να πιστεύουμε το ρητό, γιατί την τελευταία εβδο
μάδα είδαμε —μετά από καιρό— να εμφανίζονται ξανά στις
πρώτες σελίδες πτώματα ανάμεσα σε αναποδογυρισμένα αυ
τοκίνητα, χέρια και πόδια να εξέχουν από σωρούς μετάλ
λων, μετά τη θυσία ίου φετινού Πάσχα στον Μολώχ της α
σφάλτου. Αν στο προηγούμενο προστεθούν και τα πρωτοσέ
λιδα για την «Εταιρεία Δολοφόνων» τα οποία έκαναν λόγο
ακόμη και για 500 φόνους (!) τότε αναρωτιόμαστε τι θα δούν
και πάλι τα μάτια μας το ερχόμενο διάστημα. Γιατί πιθανό
τατα και οι υπόλοιπες ανταγωνιστικές εφημερίδες που θα
χάσουν τους ...αιμοβόρους αναγνώστες, θα χρησιμοποιή
σουν —όσες υποκύψουν στον κυκλοφοριακό πειρασμό— τα
ίδια μέσα για να τους ανακτήσουν. Και τότε, κύριοι του πίπτοντος «Έθνους» και του στάσιμου τελευταία —παρά τις
διώξεις-- «Ελεύθερου Τύπου», τι άλλο θα χρησιμοποιήσετε;

ΞΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Η ΕΙΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΑΝΤΙ» ΓΙΑ ΤΑ 20
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 21-4-1967

αντί
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η ειδική έκδοση του ANTI ym τα είκοσι
χρόνια από τη δικτα το ρία (τχ. 344)
κυκλοφορεί και πάλι. Οι αργίες του
Πάσχα δεν έδωσαν τη δυνατότητα σε
αρ κετούς αναγνώ στες μας να το
προμηθευτούν και σε α ρ κετές
π εριοχές είχ ε ήδη εξα ντλη θ εί. Με την
επανακυκλοφορία του, όμως, θα
μπορούν να το αναζητήσουν στα
π ερίπτερα και τα βιβλιοπωλεία μέχρι
την επόμενη Πέμπτη 30 Απριλίου.

«ΚΚΕ εσ. - Ανανεωτική Αριστερά»
Κόμμα συγκροτούν
και η «αναβάθμιση» μαζί με ανέντακτους κομμουνιστές της ανανέωσης

Στη συγκρότηση κόμματός με τον τίτλο
«ΚΚΕ εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστερά»
(ΚΚΕ εσ. - Α.Α.) προσανατολίζεται η τάση
της «αναβάθμισης» και ανέντακτοι που δεν
πήραν μέρος στις ιδρυτικές συνελεύσεις για
το νέο κόμμα της Αριστεράς. Ήδη όσα στε
λέχη της ΚΕτου ΚΚΕεσ. είχαν ταχθεί με την
«αναβάθμιση» μετά την πανελλαδική σύ
σκεψη του Μαρτίου προχώρησαν στη διεύ
ρυνση της Κεντρικής Επιτροπής. Η διευρυμένη Κ.Ε. αποτελείται από 61 μέλη, εκ των
οποίων τα 32 είναι τα εκλεγμένα από το 4ο
συνέδριο του ΚΚΕεσ. με την τάση της «ανα
βάθμισης». Η συμπλήρωση έγινε με πρόσ

ληψη των νέων μελών («κοπτάτσια») και
στη συνεδρίαση της Κ.Ε. (11 και 12 Απρι
λίου) αποφασίσθηκε να λειτουργήσει ως καθοδηγητικό όργανο στο μεταβατικό διάστη
μα μέχρι το συνέδριο, που θα πραγματοποι
ηθεί ως το τέλος του 1987. Στην ίδια συνε
δρίαση ψηφίσθηκε πολιτική απόφαση και εξελέγη οκταμελής Γραμματεία από τους: Ν.
Βούτση, Α. Ελεφάντη, Ν. Καϊμάκη, Β. Κωτούλα, Σάσα Λαδά, Γ. Μπάνιά, Ν. Μπίστη
και Δ. Ντοκόπουλο.
Είναι γεγονός ότι αρκετοί ανεμεναν την ε
ξέλιξη αυτή, αν δεν την «ευχόταν»: την α
ποχώρηση, δηλαδή της «αναβάθμισης» με
τη δημιουργία του νέου κόμματος της Αριστεράς. Ο προσανατολισμός του «ΚΚΕεσ. Α.Α.» σε αυτή τη φάση εστιάζεται κυρίως
στην ανασύνταξη όσων δυνάμεων του ΚΚΕ
εσ. διαφωνούν με το εγχείρημα της ίδρυσης
του νέου κόμματος και στη διεύρυνση με α
νέντακτους κομμουνιστές. Μέχρι τώρα έ
χουν ανταποκριθεί μια σειρά στελεχών που
προέρχονται κυρίως από ανέντακτους που
είχαν συσπειρωθεί γύρω από την εκδοτική
ομάδα του περιοδικού «πολίτης». Ο προσα
νατολισμός αυτός δεν αρκεί βέβαια για να
έχει μια συνέχεια και πολιτική αποτελεσματικότητα στο χώρο της Αριστεράς η συνολι
κή προσπάθεια, στο βαθμό που στόχος της
δεν είναι η ιδεολογική, μόνον, παρέμβαση
στην κρίση της -Αριστεράς. Δεν μπορεί ω

στόσο να προδικασθεί η πορεία που θα έχει
στη συνέχεια το υπό διαμόρφωση «ΚΚΕεσ. Α.Α.» και ποια θα είναι η πολιτική κυρίως
παρέμβαση του, όπως και οι επιπτώσεις της
στη διαμόρφωση των συσχετισμών στον ευ
ρύτερο χώρο της Αριστεράς.
Πάντως δεν φαίνεται να υπάρξουν στο ά
μεσο μέλλον διαφοροποιήσεις στις συνδικα
λιστικές παρατάξεις που μετέχουν τα μέλη
του ΚΚΕ εσ. μέχρι τώρα. Ούτε αυτό όμως εί
ναι βέβαιο. Στο φοιτητικό χώρο π.χ. στη
Θεσσαλονίκη υπήρξε διαφοροποίηση στο
ΔΑ-ΔΕ μετά τις φοιτητικές εκλογές. Αν η
συγκρότηση του «ΚΚΕεσ. - Α.Α.» επεκταθεί
και στο συνδικαλιστικό χώρο θα υπάρξουν
και νέες συνδικαλιστικές παρατάξεις με
διαφορετικό πρόγραμμα και στόχους. Η φυ
σιογνωμία και η πολιτική που θα διαμορφώ
σει από δω και πέρα η «αναβάθμιση» θα έ
χει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα.
Εδώ θα πρέπει να επισημανθούν οι απόψεις
μιας σειράς στελεχών του νέου κόμματος
που προτείνουν να μείνουν ανοικτοί οι δρό
μοι διαλόγου με το σύνολο των δυνάμεων
της ανανεωτικής Αριστεράς ανεξάρτητα α
πό την τροπή που είχε η εσωκομματική δια
μάχη στο ΚΚΕεσ. Το πώς θα ανταποκριθεί η
«αναβάθμιση» σε μια τέτοια πιθανότητα εί
ναι άγνωστο. Όπως επίσης και το ποια θα
είναι η στάση του νέου κόμματος στο υπό
συγκρότηση «ΚΚΕ εσ. - Α.Α.».
Γ.Φ.
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Ο σώζων εαυτόν, σωθήτω
του Σ τέλιου Κούλογλου

0 κ. Δήμαρχος...

-την Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε υπήρξε
ιιτε Μαφία, και μάλλον δεν πρόκειται
α εμφανιστεί με την παραδοσιακή της
μορφή στο μέλλον: η απίστευτη ιστορία
ης «Εταιρείας Δολοφόνων», όσο αποι ροπαια είναι, άλλο τόσο δεν παύει να
οιάτηρεί τα ελληνικά «μικρομεσαία» χα
ρακτηριστικά. Μ ικρομεσαίοι —πριν
/.ουτισουν από τους φόνους που τους
αποδίδονται— οι φερόμενοι ως δράστες,
μικρομεσαία τα περισσότερα θύματα, ανιατοιχες οι απολαυές από τις περισσότε
ρες δολοφονίες. Οικογενειακές σχέσεις
μεταξύ μελών της σπείρας και της πλειονηφίας των θυμάτων όσων τουλάχιστον
.χουν μέχρι τώρα ανακαλυφθεί, μικρομεπ/ιοι και οι τρόποι δολοφονίας. Ούτε απ’
,τι φαίνεται οι δράστες ήταν πανίσχυροι
εγκληματίες με ισχυρές διασυνδέσεις και
οργανωμένες συμμορίες, ούτε είχαν τολ
μήσει (;) να ληστέψουν κάποιον «μεγι
στάνα του πλούτου» ή να επιχειρήσουν έvu ριφκρί.

Ι1ΑΡΕ ΚΑΙ ΣΥ ΔΙΑΘΗΚΗ.
ΜΠΟΡΕΙΣ!
Ακόμη και ο τρόπος απόκτησης των
χρημάτων του φόνου, στηρίζονταν σε ο
ρισμένες από τις κλασικές μεθόδους με
ας οποίες αυτοτροδοφοτείται και κινεί: αι η χειμαζόμενη ελληνική κοινωνία: τις
οιαθηκες και τις, ύψους μερικών εκατομ
μυρίων, καταθέσεις μερικών μικροαπο.άμιευτών. Με δύο λόγια, οι δολοφόνοι
οεν ήταν κάποιοι «ξένοι», που έσπερναν
α> φόβο πάνω από την αθώα πόλη. Ή ταν
ι/.ποιοι που κυκλοφορούν καθημερινά
:υυς δρόμους της.

I ο κοινωνικό προφίλ των θυμάτων που
..χουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, είναι
χαρακτηριστικό. Κόρη χρηματιστή η
πρώτη δολοφονημένη, με ένα ρετιρέ και
εκατομμύρια καταθέσεις, εκ των ο
ποίων η συμμορία κατηγορείται ότι καρπωθηκε τα 11. Θεία της προηγούμενης η
οευτερη με μία πολυκατοικία 8 διαμερι
σμάτων, μάλλον χωρίς ρευστά. Μικρο
ί, αταθέτρια 6,5 εκατομμυρίων δρχ. η τρί. μ που παγιδεύεται επειδή ήθελε να πανρευτεί στα 69 της χρόνια. Εφοπλιστής ο
ειαρτος, με μεγάλη περιουσία αποτελεί
ην περίπτωση - εξαίρεση η οποία οδήγη
σε και στον εντοπισμό των υπόπτων, αψου η συμμορία δεν μπορούσε να αντέξει
ετοια επιχειρησιακά ανοίγματα. Συντα
ξιούχοι αγρότες το ζευγάρι που σώθηκε
. ην τελευταία στιγμή. Τυφλός ο ένας από
u υπόλοιπα πιθανολογούμενα θύματα,
οδοντίατρος ο δεύτερος κ.ο.κ.
Απο την πλευρά των κατηγορουμένων,
ικηγόρος και τέως δήμαρχος Νέας Χαλ,ηόόνας ο «εγκέφαλος», έμπορος ο
προσωπάρχης» της εταιρείας, νοικοκυ
ρά η υπεύθυνη... δημοσίων σχέσεων, συγ, ,.νης του τρίτου θύματος, δικαστικός ειμελητής ο «τσιλιαδόρος», μωσαϊκατ,η, ο «νεωκόρος» που άνοιγε τους τάψυυς, όπου και έριχναν τα θύματα. Και
μαζί τους συμβολαιογράφοι, γιατροί που
χουν χάσει (;) την άδεια εξασκήσεως ε.αγγέλματος, αστυφύλακες-και ίσως α
ρωματικοί της αστυνομίας.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι, ότι ο «εγεφαλος» και τέως δήμαρχος ΠαπαδόΌλος, δρα μέσα σε συνθήκες κοινωνι

κής ανοχής, αν όχι και νομιμότητας,
παρ’ ότι ο περίγυρος του βοά για τη βρό
μικη προέλευση των χρημάτων- Η γυναί
κα του νεκροθαύτη καταθέτει ότι της
προτείνεται να μπει κι αυτή κληρονόμος
σε μία διαθήκη, κι ακόμη περισσότερο η
Δημοκρατική Συνεργασία» με την ο
ποία έχει εκλεγεί δήμαρχος ο Παπαδόπουλος το ’82 αναγκάζεται να καταγγεί/.ει από τα μπαλκόνια, στη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου του ’86 τη... διαυηκη του εφοπλιστή, και ορισμένοι δημο. ικοι σύμβουλοι να αποποιηθοήν τα κληΓ
ρυνομικά τους μερίδια: ο Παπμδόπουλος
πχε φροντίσει να μοιράσει μέρη της δια
μήκης σε υποψήφιους δημοτικούς συμ
βούλους, και μέσω αυτών στο.,, λαό της
,\εας Χαλκηδόνας. Ό πω ς δήλωσε μάλι
στα στους δημοσιογράφους ο τέως δήμο
ι ικός σύμβουλος του ΠΑΣΟΚ Κ· Δαπτό,κου («Ελευθεροτυπία» 16/4) η μοιρασιά
ι ης διαθήκης του Τυπάλδου από τον Πα,ιυδόπουλο ήταν γνωστή στην περιοχή
πριν τις εκλογές του ’86. Πάρε κοα συ δια
μήκη. Μπορείς! Επιτέλους σε συνθήκες
πολιτικής αναξιοπιστίας ένα προεκλογι
κά σλόγκαν με απήχηση!

Η ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
IT εκανε το φορολογικό κράτος του κ.
ί οοβόλα και η αστυνομία του στρατηγού
Λροσογιάννη απέναντι σε όλα αυτά; Α,,ολύτως τίποτα. Αντίθετα ο Παπαδοπού
λας, χρηματοδότης της «Εξόρμησης»
,υμφωνα με τον κ. Δαπτόγλου δεν συλ/.υμβάνεται ούτε διώκεται ποινικά, παρ’
οιι έχει υπογράψει ακάλυπτες επιταγές
και έχει αποδεδειγμένα πλαστογραφήσει
ο θάνατό του! Ο ίδιος δημοτικός σύμ
βουλος του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει στο νο
μάρχη κ. Βγενόπουλο τριάντα μία παραρΐασεις της νομοθεσίας, οι οποίες πραγ
ματοποιούνται από τον Παπαδόπουλο
που ξεκινούν από τη φοροδιαφυγή και
, luvouv μέχρι την παράνομη χρησιμο
ποίηση της σφραγίδας του Δήμου, χωρίς
αποτέλεσμα. Η έρευνα που πραγματο
ποιείται το 1984 από τον ανακριτή της
Νομαρχίας, παραμένει μυστική και ο κα.ηγορούμενος ατιμώρητος.
Στην πραγματικότητα, η δράση της
υμμορίας, των αστυνομικών και συμβο
λαιογράφων συνεργατών της, στηρίζεται
ακριβώς στην πλατιά διαδεδομένη αντί
ληψη ότι το κράτος είναι εντελώς ανίκα
νο να επέμβει ή να ανακαλύψει το οτιδή
ποτε. Οι ιατροδικαστές που εξετάζουν ο
ρισμένα από τα θύματα, αποφαίνονται
περί καρδιακής προσβολής, τη στιγμή
.ου ακόμη και ένας φοιτητής της ιατρικ ης θα μπορούσε να καταλάβει ότι επρό■ι.ιται περί πνιγμού ή δηλητηριάσεως δια
οροκυανίου.
I ο σπουδαιότερο, ο «ιδιωτικός ντεντέιιβ» που συμβάλλει όπως φαίνεται στην
ο να κάλυψη της σπείρας, κάνει επί έξι μή. ,.ς παραστάσεις στο υπουργείο Δημό-

σιας Τάξης, για να αντιμετωπιστεί επί έξι
μήνες σαν τρελός, με την καθοδήγηση
ιου στρατηγού Δροσογιάννη, ο οποίος
ιον συμβουλεύει να αποτανθεί σε ψυχίαιρ,ο. Ε! λοιπόν μπορεί —και πρέπει— να
πεγονται τα πάντα για τη δημοσιογραφία
της χώρας, αλλά είναι σίγουρο στρατηγέ
οτι και ο τελευταίος Έλληνας δημοσιο
γράφος θα ερευνούσε την υπόθεση καλύ
τερα απ’ όσο όλη η περιβόητη ΕΛΑΣ μαζί,
και ο πολιτικός της υπεύθυνος. Μα επιτέ
λους πού πρέπει να απευθύνεται ένας πο-λιτης, για να βρει το δίκιο του ή το δολο■ψονο σ’ αυτή τη χώρα;

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ι ο πρόβλημα βέβαια δεν είναι ούτε ο
ιρατηγός Δροσογιάννης, ούτε η πολίτι
κη τοποθέτηση —ευκαιριακή πιθανόταiu— του εγκέφαλου της σπείρας ΠαπαΥιοπουλου: τα ίδια γεγονότα θα μπορούiVuv να είχαν συμβεί με κάθε κυβέρνηση
κui ο αρχιεγκληματίας θα μπορούσε να
ανήκει στο χώρο της ΝΔ, ή οποιουδήποτε
άλλου κόμματος. Ό πω ς είναι άλλωστε
γνιυστό, οι «μπίζνες» είναι πάντα υπεράνω της πολιτικής.
Το πραγματικό θέμα βρίσκεται στο γε
γονός ότι οι μικρομεσαίοι δράστες του
εγκλήματος —των εγκλημάτων— που
λειτουργούν σε πλήρη διαφάνεια μοιρά
ζοντας μερίσματα διαθηκών, διαπνέονιαι όπως και αυτοί που τους συναγελά
ζονται καθημερινώς από την αντίληψη όu οι κανόνες του παιχνιδιού δεν υπάρ
χουν, ότι όλα τα χτυπήματα είναι πια ετξίφεπτά: Και το πολιτικό «σύστημα», ο
τρόπος λειτουργίας της κοινωνίας έχουν
τη βασικότερη ευθύνη για όλα αυτά.
Ο «λαός» παρατηρεί αμέτοχος εδώ και
καιρό, ένα πολιτικό και κοινωνικό παι
χνίδι που παίζεται εν αγνοία του, και πά
νω στις πλάτες του. Ο ένας πολιτικός εί
ναι έτοιμος να «δολοφονήσει» τον άλλο,
η μία εφημερίδα να δυσφημίσει ή να εξον
τώσει τον αντίπαλο, χωρίς να σέβεται το
θεσμό ή το πρόσωπο. Παρατηρεί ότι τα
κόμματα δίνουν το καθένα τα δικά του α
ποτελέσματα για τις εκλογές στους αγρο
τικούς συνεταιρισμούς επί παραδείγματι
χωρίς κανείς να δέχεται τους «κανόνες
του παιχνιδιού» που επιβάλλουν χαμέ
νους και κερδισμένους.
Παρατηρεί να εμφανίζονται οικονομι
κά σκάνδαλα, τα οποία καταγγέλλονται
από τον πρωθυπουργό χωρίς καμία συνέ
χεια, βλέπει τους υποτιθέμενους ενόχους
αντί να αυτοκτονούν μπροστά στην τηλε
όραση όπως έγινε στην επάρατη πατρίδα
του καπιταλισμού δηλαδή την Αμερική,
να συμμετέχουν αμέριμνοι σε κομματικές
συνεδριάσεις, να συχνάζουν σε κοινωνι
κές εκδηλώσεις να κερδίζουν κι άλλα
χρήματα ή και να αναβαθμίζονται κοινω
νικά, όπως έγινε στην περίπτωση του κ.
Καραχάλιου των Δυιλιστηρίων, ο οποίος

μετά από τέτοιο θόρυβο κατέληξε να
προσληφθεί ως στέλεχος από μεγάλη ε. αιρεία.
Οι καλοί και κατά τεκμήριο τίμιοι υ
πουργοί κατακρημνίζονται, οι κακοί
προαγονται, ο υπεύθυνος για την ασφάπεια υπουργός Δημόσιας Τάξης που εξήγ
γειλε πέρσι τέτοια εποχή την ανακάλυψη
της ναρκομανούς δικηγόρου στην τσάνια της οποίας —όπως αποδείχθηκε οι α
στυνομικοί έβαλαν ηρωίνη δεν θεωρεί υ
ποχρέωσή του ένα χρόνο μετά, να δώσει
κυποιες εξηγήσεις. Στη χώρα έχει εξα
πλωθεί η συνείδηση της ανευθυνότητας,
της ατιμωρησίας και της επιβράβευσης
ιών παρανομούντων. Από κει καί μετά, η
απόσταση ανάμεσα στο παράπτωμα, τη
Ληστεία ή το φρικαλέο έγκλημα είναι πά
ρα πολύ μικρή.

... και ο βοηθός του κ. Πέππας.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ!
Έτσι, θα ήταν λάθος η περίπτωση της
«Εταιρείας Δολοφόνων», με όλα τα ιδιό
τυπα ειδέχθη χαρακτηριστικά της, να θε
ωρηθεί σαν κάτι το ξεχωριστό, που δεν
πρόκειται να επαναληφθεί. Ό πω ς η οικο
νομική κρίση θέτει και στους μικρομεσαίους προβλήματα επιβίωσης, όπως η
διαφθορά παραμένει ατιμώρητη και η α
διαφάνεια κανόνας, όπως στο πολιτικό
σύστημα όλα πια επιτρέπονται, όπως οι
κυβερνώντες συμπεριφέρονται λες και
δεν ζουν σ’ αυτή τη χώρα αλλά σε μία άλ
λη δείχνοντας απαράμιλλη αδιαφορία για
ιην κατάσταση των υπηκόων, όπως δεν
υπάρχουν εναλλακτικές πολιτικές λύσεις
παρόμοια φαινόμενα πρόκειται με τη μία
η την άλλη ηπιότερη μορφή να επαναληψθούν.
Αυτό που απασχολεί σήμερα την πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών,

ίων επιχειρηματιών, των δημοσίων υπαλΛήλων ή των τραπεζικών, είναι ακριβώς η

ανακάλυψη της καλύτερης κομπίνας,
που σε συνθήκες πλήρους ατιμωρησίας,
θα επιβραβεύσει κοινωνικά ή και θα αναόειξει τουξ παρανομούντες σε μία κοινω
νία που «όλοι κλέβουν». Επειδή μάλιστα
η τάση προς την ιδιώτευση είναι γενικό,
παγκόσμιο φαινόμενο και η τελευταία ι
στορία αποδεικνύει ότι μόνον ο ιδιωτικός
ντετέκτιβ κατάφερε να οδηγήσει στην
καθαρση, το μέλλον ανήκει στις ιδιωτι
κές αστυνομίες: μόνο αυτές θα προσταίεύσουν σε λίγο καιρό τους μεν, εναντίον
COJVσυμμοριών των υπολοίπων. Αν η ση
μερινή κατάσταση συνεχισθεί, τότε σε λί,α χρόνια οι συμμορίες θα σκοτώνονται
στους δρόμους με τη σύμφωνη γνώμη ή
μπροστά στην αδυναμία της αστυνομίας.
Στην Ελλάδα όπως ήδη σημειώθηκε,
οεν πρόκειται να υπάρξει Μαφία. Γιατί
και η Μαφία, με όλα τα τερατώδη χαρα
κτηριστικά της, «σέβεται» κάποιους κα
νόνες του παιχνιδιού: δεν επιτίθεται αν
οεν δεχθεί επίθεση, παίρνει υπόψη της το
συσχετισμό των δυνάμεων, φροντίζει για
ια μακροπρόθεσμα συμφέροντά της.
Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Σε μια
κοινωνία σε διαρκή απορρύθμιση, χωρίς
κανένα πόλο ηθικής αναφοράς, είτε αυτό
λέγεται κράτος, εκκλησία, κόμμα, οικο
γένεια, χωρίς οράματα, η γραμμή του
κσωζων εαυτόν σωθήτω» κερδίζει συνε
χώς έδαφος, με καταστροφικά αποτελέ
σματα. Την ίδια στιγμή που εντείνονται
eu φαινόμενα κοινωνικού φασισμού. Η
τελευταία «επιτυχία» της πολιτικής ηγε
σίας της αναξιοπαθούσης ΕΛΑΣ είναι το
τηλέφωνο 109, με το οποίο —κατά παρά
βαση του Συντάγματος— ανώνυμοι μπο
ρούν να καρφώνουν άλλους πολίτες, ε
πειδή τους υποψιάζονται για κατοχή ναρ
κωτικών. Και ήδη το αγριεμένο πλήθος
άρχισε να καρφώνει τον διαχειριστή της
πολυκατοικίας —είναι πραγματικό το
γεγονός— γιατί ανέβαζε τα κοινόχρηστα!
Ό πω ς λοιπόν το πρόβλημα των ναρ
κωτικών δε λύνεται με κάρφωμα, όπως οι
φωνές της Αυριανής «κρεμάστε τους στο
Σύνταγμα» δυναμώνουν, η ανάγκη που
όημιουργείται είναι ενός ισχυρού άνδρα,
ο οποίος κατά παράβαση των «τύπων»,
θα δώσει «λύση» στο γενικό αλαλούμ. Αν
η πολιτική και κοινωνική σήψη συνεχισθεί, τότε καμιά ΕΟΚ δεν θα μας σώσει α
πό κάποιο συνταγματάρχη που θα θελή
σει να επιβάλει την τάξη του. Πολίτες της
χώρας, γρηγορείτε!
Υ.Γ. Στο άρθρο, χρησιμοποιούνται οι
εκφράσεις «φερόμενοι ως δράστες», «φό
νοι που τους αποδίδονται»’κτλ., γιατί μέ
χρι την καταδίκη του, κάθε ύποπτος δεν
είναι ένοχος. Αυτό θα το κρίνει η Δικαιο
σύνη, και όχι ο Τύπος. Ειδάλλως έχουμε
σύγχυση εξουσιών. Ψύλλοι στ’ άχυρα δη
λαδή, όταν εφημερίδες αναγγέλλουν
πρωτοσέλιδα 500 φόνους!

ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Αναπροσαρμόζοντας τη νοημοσύνη μας...
του Βαγγέλη Γιαχνή
Για αναπροσαρμογές λοιπόν πρόκειται και
όχι για αυξήσεις. Όσοι αντιλήφθηκαν την
αναπροσαρμογή, των τιμολογίων των δη
μοσίων υπηρεσιών κατά 15% παραπάνω
σαν αύξηση είναι υποχρεωμένοι να ανα
προσαρμόσουν το λεξιλόγιό τους πάραυτα. Τι θα πει αύξηση; Για αύξηση μιλάνε
πλέον μόνον οι ρέκτες της πεζοδρομιακής
συνθηματολογίας και όχι οι «καθώς πρέπει
χρήστες των υπηρεσιών». Κάπως έτσι πρέ
πει να σκέφτονται οι «ατσίδες - τεχνοκράτες» του κ. Σημίτη που προώθησαν την ανα
κοίνωσή τους στην T.V. και δια στόματος
του— καθόλου λιτοδίαιτου— και ευτρα
φούς νεολαίου τηλεπαρουσιαστή, ακούσα
με εκείνη την αποφράδα μέρα την αναπρο
σαρμογή (της τιμής) των τιμών και της νοη
μοσύνης μας.
Εμείς πάντως επιμένοντας στην «πεζοδρομιακή μας παιδεία» όταν ακούμε «ανα
προσαρμογές» θα αντιλαμβανόμαστε «αυ
ξήσεις». Και όχι απλώς αυξήσεις, αλλά χα
ράτσι πραγματικό. Γιατί τι άλλο ήταν αυτό
το προπασχαλινό μπαράζ των ανατιμήσε
ων; Περί αυξήσεων λοιπόν ο λόγος. Αυξή
σεις που για μια ακόμα φορά, ήταν απόρ
ροια της «μπακαλίστικης λογικής» της αρ
μόδιας περί των οικονομικών, κυβερνητι
κής παρεούλας.
«Έχουμε ελλείμματα; Θα τα πληρώσουν
οι καταναλωτές» σκέφτηκαν και ξένοιαστοι
παραδόθηκαν στην πασχαλινή ευωχία και
βοηθούντος του παραδοσιακού οβελία, έ
σβησαν από τη μνήμη τους τις απεγνωσμέ
νες κραυγές των χιλιάδων μισθοσυντηρητών πολιτών. Αλλά, είτε ήταν ενημερωμέ
νος ο κ. πρωθυπουργός είτε όχι (χειρότερα
γι’ αυτόν δηλαδή) είτε αντιδίκησε ο κ. Σημί
της με τους αρμόδιους υπουργούς και το
Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚείτε όχι, οι αυξήσεις, αυτές
που ήρθαν και αυτές που έρχονται (και εί
ναι πολύ περισσότερες), είναι κατά πολύ ο
δυνηρότερες από την περικοπή της ΑΤΑ. Κι
αυτό γιατί οι αυξήσεις στα τιμολόγια των
δημοσίων υπηρεσιών θα μετακυλήσουν
στην άμεση παραγωγή αναπαραγόμενες
κατά γεωμετρική πρόοδο, καθώς δεν υφίσταται πλέον κανένας έλεγχος αφού ισχύ
ει το καθεστώς της «ελεύθερης αγοράς».
Ποιος μπορεί να συγκροτήσει πλέον τον
βιομήχανο τροφίμων ένδυσης και υπόδη
σης, από τον πειρασμό να αυξήσει και να ε
παυξήσει τις τιμές των προϊόντων του όταν
το άλλοθι του είναι απόλυτα και επίσημα
τεκμηριωμένο;
Πάντως τα πράγματα έχουν φτάσει στο
οριακό τους σημείο, ή καθώς λέει με τη λαϊκίζουσα έκφρασή της και η παραδοσιακή α
ριστερά «ο κόμπος έφτασε στο χτένι». Από
δω και πέρα ας αναλάβει ο καθένας τις ευ
θύνες του.
Η κυβέρνηση απέδειξε έμπρακτα ότι θα
επιμείνει στη «σταθεροποιητική» της λογι
κή μέχρις εσχάτων. Τώρα πια γίνεται φανε
ρό σε όλους τι εννοούσε όταν υποστήριζε
ότι «καταναλώνουμε περισσότερα από όσα
παράγουμε».
Έτσι, αφού ο συντελεστής της κατανά12

λωσης βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση μ’
αυτόν της παραγωγής, σε λίγο που θα σβή
σουν και οι τελευταίες καμινάδες, θα σβή
σουν και οι ελάχιστες ελπίδες μας για τη
διασφάλιση στοιχειωδών όρων ανθρώπι
νης διαβίωσης. Και δεν είναι υπερβολή όλα
αυτά αν αναλογισθούμε ότι κανένας πλέον
δεν ενδιαφέρεται για την τύχη της εγχώ
ριας παραγωγής (ο όρος «βιομηχανική ανά
πτυξη» έχει διαγράφει οριστικά από το κυ
βερνητικό λεξιλόγιο) που φθίνει καθημερι
νά προσεγγίζοντας την επικίνδυνη ζώνη
της ολοκληρωτικής αφάνειας. Οι «προβλη
ματικές» που αποτελούν και το μεγαλύτε
ρο μέρος της βιομηχανικής μας παραγω
γής καρκινοβατούν επιδοτούμενες από το
ισχνό βαλάντιο των εργαζόμενων και των
συνταξιούχων και συντηρούνται μόνο για
λόγους κοινωνικής πολιτικής (ανεργία κτλ.)
ενώ οι λίγες ζώσες και υγιείς βιομηχανίες
που απέμειναν δέχονται τον αμείλικτο κοι
νοτικό ανταγωνισμό με αποτέλεσμα την
αμφίβολη βιωσιμότητά τους στην προσεχή
πενταετία. Η ανελαστικότητα της γεωργι
κής πολιτικής των Βρυξελλών θα προκαλέσει οδυνηρότατες επιπτώσεις όχι μόνο στο
αγροτικό εισόδημα, αλλά στο σύνολο της
εθνικής οικονομίας. Ήδη η επιτροπή άρχι
σε να εκφράζει τη μέγιστη δυσφορία της
για την ολιγωρία και τις καθυστερήσεις
που παρουσίασε η χώρα μας στα προγράμ
ματα αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού
της καλλιέργειας. Στις Βρυξέλλες εξάλλου
έχουν αναθερμανθεί οι συζητήσεις για την
ανατροπή της ισχύουσας Κοινής Αγροτι
κής Πολιτικής (ΚΑΠ) καθώς διαπιστώνουν
ότι το μεγαλύτερο μέρος του κοινοτικού
προϋπολογισμού διοχετεύεται στα γεωργι
κά ταμείά, χωρίς να μένουν σοβαρά αποθέ
ματα για άλλες αναπτυξιακές δραστηριό
τητες. Ήδη στη Ν. Γαλλία και στην Ιρλαν
δία οι παραγωγοί γεύονται τις συνέπειες α
πό τα πρώτα μέτρα της Επιτροπής. Σύντο
μα και μεις εδώ θα συζητάμε πολύ για τις ε
πιπτώσεις των αλλαγών που προγραμματί
ζονται στην έδρα της Κοινότητας. Τι θα γί
νει λοιπόν; Ο κ. Σημίτης και το επιτελείο
του, έχουν στραμμένη την προσοχή τους
μόνο στις λογιστικές μανούβρες,των αριθ
μών και ενδιαφέρονται ελάχιστα για την ύ
παρξη ή μη κάποιας συνολικότερης οικονο
μικής πολιτικής που θ’ ανοίξει με τον ένα ή
άλλον τρόπο κάποια χαραμάδα στο ερεβώ
δες τούνελ της κρίσης.
Ο φετιχισμός των αριθμών και η ποσοστολαγνεία στην αποθέωσή τους. Αλλά κι

αν ακόμα υποθέσουμε ότι ο πληθωρισμός
θα κατακτήσει επιτέλους τη μονοψήφια θέ
ση του, κι αν μειωθούν τα ελλείμματα στο ι
σοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, ποιο
θα είναι το όφελος, όταν ο λαός της χώρας
θα βιώνει στις παρυφές της έσχατης αθλιό
τητας; Μέχρι πού θα φτάσει τέλος πάντων
ο περιορισμός της κατανάλωσης όταν δεν
γίνεται τίποτα για την αύξηση της παραγω
γής; Αλλά αν δεν ανακοπεί η ταχύτατήά
πτωτική πορεία της παραγωγής, η κατανά
λωση θα είναι πάντα μεγαλύτερη ακόμη και
όταν το ψωμί και η πείνα θα επαναποκτήσουν την κατοχική τους σημασία. Η λογική
των διαρκών και ατέρμονων αυξήσεων για
την κάλυψη των ελλειμμάτων, τη στιγμή
που δεν επιδεικνύεται η παραμικρή ευαι
σθησία για την αναδιάρθρωση, την ανα
συγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό των
δημόσιων υπηρεσιών, δεν είναι απλώς α
πλοϊκή, είναι πλέον επικίνδυνη. Επικίνδυνη
διότι αφενός οι υπηρεσίες ξεχαρβαλώνον
ται και αφετέρου ο λαός εξαθλιώνεται. Επι
κίνδυνη γιατί αυτή η λογική δεν αντιμετω
πίζει το πρόβλημα στις γεννεσιουργίες του
αιτίες, αλλά ενισχύει τις προϋποθέσεις για
να επανέρχεται με σοβαρότερες κάθε φο
ρά επιπτώσεις. Και είναι πασίγνωστες πλέ
ον πλέον οι αιτίες της κακοδαιμονίας των
δημόσιων υπηρεσιών.
Είναι ωστόσο πασίγνωστη και η απροθυ
μία της κυβέρνησης να συγκρουσθεί με τα
παρασιτικά κυκλώματα των μεσαζόντων
και προμηθευτών, παρά τα τεράστια σκάν
δαλα που αποκαλύφθηκαν σ’ αυτούς τους
χώρους. Τι να υπενθυμίσουμε εδώ; Τους
εκσκαφείς που σκουριάζουν στην Πτολεμαΐδα, παρότι κόστισαν ορισμένα δισεκα
τομμύρια; Τα απλήρωτα χρέη των ηλεκτροβόρων ιδιωτικών επιχειρήσεων και των
«προβληματικών» προς τη ΔΕΗ; Το μποϋκοτάρισμα της κατασκευής του «ελληνικού
τηλεφώνου»; Αλλά ο κατάλογος των σκαν
δάλων και των παραλείψεων είναι ατέλειω
τος.
Και περί αυτών, ουδέν. Ωστόσο, τίποτα
δεν γίνεται και στο σκέλος της παραγωγι
κότερης αξιοποίησης των εργαζόμενων, τί
ποτα για τη συρρίκνωση της αργομισθίας,
τίποτα για την εξάλειψη της πανάκριβης
γραφειοκρατίας. Αλλά όλα Ρυτά ακριβώς
συνθέτουν και τις αιτίες του προβλήματος.
Ποιος θα τολμήσει λοιπόν να τις αγγίξει;
Ό χι ασφαλώς η σημερινή κυβέρνηση που
παρά τη λαϊκή υποστήριξη σε δύο εκλογι
κές περιόδους αρνήθηκε να καταπιαστεί με
την ουσία του προβλήματος. Ούτε όμως και
μια ενδεχόμενη κυβέρνηση της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης, καθώς έχει αποδείξει
για δεκαετίες ολόκληρες τον αναχρονισμό
και την ανικανότητά της. Μήπως η Αριστε
ρά; Δυνητικά θα μπορούσε, αν αποκτούσε
ολοκληρωμένη πρόταση εξουσίας, αλλά
μέχρι να την αποκτήσει, θα έχει προηγηθεί
η αποσάρθρωση του οικονομικού και κοι
νωνικού ιστού της χώρας. Ιδού το δράμα
των νεοελλήνων.
□

Δεν ελέγχεται η οικονομία ελέγχονται, όμως,
οι μισθοί...
του Κώστα Δ έδε
Επαυξάνεται η νέφωση στον οικονομικό ορίζοντα και η κυβέρ
νηση, με πρώτο τον πρωθυπουργό, εισπράττει τη λαϊκή αγανά
κτηση και δυσφορία, που.είναι αποτέλεσμα της άντιαναπτυξιακής πολιτικής λιτότητας, την οποία, η κυβέρνηση, έχει εφαρμό
σει με ιδιαίτερη σκληρότητα. Τα μηνύματα από το «μέτωπο»
του πληθωρισμού είναι απελπιστικά, όπως, εξάλλου, περίμεναν
οι αντικειμενικοί παρατηρητές. Οι πρώτες ενδείξεις για την πο
ρεία του συναλλαγματικού μας ισοζυγίου (ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών) δεν είναι ευχάριστες και προβληματίζουν
έντονα... Τα ελλείμματα του Δημόσιου Τομέα —τα οποία απο
τελούν πηγή πληθωριστικών πιέσεων— δεν εξελίσσονται ικανο
ποιητικά, αφού η κυβέρνηση αδυνατεί να τα ελέγξει. Η ανεργία
εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (γύρω στο 10% του
ενεργού πληθυσμού) και οι ιδιωτικές επενδύσεις, ιδιαίτερα αυ
τές που ορισμένοι τραπεζικοί παράγοντες είχαν προβλέψει να
γίνονται κατά κόρον μετά τα μέτρα του ’85, δεν διακρίνονται
ούτε με το τηλεσκόπιο. Το γεγονός, πάντως, ότι αρκετές εξαγωγικές επιχειρήσεις (π.χ. κλωστοϋφαντουργικές) έχουν κέρδη
—όπως αυτό προκύπτει από τους ισολογισμούς και την κίνηση
στο αναιμικό μας χρηματιστήριο-τ-δε σημαίνει ότι μεταστρέφε
ται το επενδυτικό κλίμα. Και τούτο γιατί απουσιάζουν η αναπτυ
ξιακή διαδικασία, η διαφάνεια των κυβερνητικών προθέσευ^ν, η
σοβαρότητα και φερεγγυότητα των κυβερνητικών χειρισμών και
η προοπτική επιχειρηματικών κερδών. Σε ό,τι αφορά στα κεφά
λαια για επενδύσεις από το εξωτερικό, τα τελευταία στοιχεία
της Τραπέζης Ελλάδος πληροφορούν ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια,
που εισέρευσαν στη χώρα μας στο διάστημα Ιανουάριου - Φε
βρουάριου 1987, ήταν μειωμένα κατά 33% σε σχέση με τα αντί
στοιχα περσινά.
Τα μηνύματα λοιπόν, από την οικονομία, οι αντιδράσεις πα
ραγόντων του ΠΑΣΟΚ, τα δημοσιεύματα εφημερίδας που είναι
συνήθως καλά πληροφορημένη σε θέματα αναδομήσεων... θα
πρέπει να έχουν δημιουργήσει κάποιους σοβαρούς προβληματι
σμούς στον κ. Κ. Σημίτη. Και αυτό διότι ενώ κύριος εμπνευστής
των κακοδαιμονιών και τριγμών της οικονομίας είναι ο ίδιος ο
πρωθυπουργός αυτοί που εισπράττουν, τελικά, ολόκληρο το
«ανάθεμα» είναι οι οικονομικοί υπουργοί. Έτσι, οι προβληματι
σμοί που υπάρχουν τώρα είναι εμπλουτισμένοι με εμπειρίες, που
δημιούργησαν συνάδελφοι του κ. Σημίτη με την «κυβερνητική
τους καρατόμηση» που ορισμένες φορές συνοδεύτηκε απο
«κομματική διαγραφή ή αποχώρηση»...

Στο χορό των ανατιμήσεων...
Τα μεγέθη και οι δείκτες της οικονομίας δεν εξελίσσονται ό
πως ευελπιστούν οι κυβερνητικοί και άλλοι παράγοντες, ικανο
ποιητικά. Συγκεκριμένα:
Πρώτον: ο πληθωρισμός είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα
πιάσει το στόχο 10% (αρχή - τέλος 1987). Αρμόδιοι παράγοντες
πιστεύουν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα ξεπεράσει το
14% εκτός και αν η κυβέρνηση καταφύγει στη γνωστή μέθοδο
του «παγώματος» των τιμών και των πιστωτικών περιορισμών,
όπως έκανε το 1986. Ήδη, μόνο στο πρώτο τρίμηνο ο τιμάριθ
μος ήταν 4,8% χωρίς να υπολογίζεται, μέχρι στιγμής, η επίπτω
ση του Φ.Π.Α.
Μεγάλο ρόλο στην αύξηση του τιμάριθμου έπαιξαν οι ανατι
μήσεις των τιμολογίων υπηρεσιών ορισμένων Δημοσίων Επιχει
ρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ). Αναπροσαρμογές που κρίθηκαν αναγκαίες (ΔΕΗ 12%, ΟΤΕ 10,6%, υπεραστικών λεωφορείων 12%, ΕΛΤΑ ως 30%, Ολυμπιακή Αεροπορία 28%). Και θε
ωρήθηκαν ως απαραίτητες γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να πε
ριορίσει τις δαπάνες των ΔΕΚΟ και κοιτάζει να μειώσει τα ελ
λείμματα τους με αύξηση των εσόδων τους· δηλαδή των τιμολο
γίων τους.

Επίκεινται τώρα ανατιμήσεις των κομίστρων των ΕΑΣ, ΟΣΕ
και ταξί. Ενδεχομένως, μάλιστα να έχουμε και αυξήσεις τιμών
στα καύσιμα αφού υπάρχει επιβάρυνση του λογαριασμού πετρε
λαιοειδών.
Με τιμάριθμο, λοιπόν, που στο τρίμηνο έφτασε σχεδόν το 5%
η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου καθόρισε —ακουσον άκουσόν
(!)— ΑΤΑ μόνο 2,7 για το τετράμηνο. Επίσης η κυβέρνηση πρΟτίθεται να καθορίσει ΑΤΑ μόνο 1% για το δεύτερο τετράμηνο.
Αυτή η ΑΤΑ - πρόκληση πέραν από τη δυσφορία και αγανάκτη
ση που έχει δημιουργήσει στους εργαζόμενους, καί συνταξιού
χους, έχει προκαλέσει ερωτηματικά σε αρκετούς επιχειρημα
τίες, οι οποίοι στηρίζονται κυρίως στην εσωτερική αγορα.
Φυσικά, τα ερωτηματικά αυτά βρίσκουν απάντηση στην ίδια
την κυβερνητική επιδίωξη για μείωση της κατανάλωσης και γενι
κότερα της ρευστότητας της οικονομίας.

Ανησυχία για το συνάλλαγμα μας
Σε ό,τι αφορά δεύτερον στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
(εμπορικό ισοζύγιο συν ισοζύγιο αδήλων πληρωμών) τα σχετικά
μεγέθη για το δίμηνο Ιανουάριου - Φεβρουάριου δεν είναι ευχά
ριστα. Το έλλειμμα συγκεκριμένα, έχει διαμορφωθεί στα 403 εκατ. δολ. και στόχος για όλο το 1987 είναι να φθάσει συνολικά
τα 1,2 δις δολ., έναντι 1,8 δις δολ. το 1986, Εκφράζονται απο
αρμόδιους παράγοντες, φόβοι ότι το έλλειμμα θα. υπερβει το
στόχο.
Εκείνο, πάντως που δημιουργεί ανησυχία είναι το μέγεθος του
εμπορικού ελλείμματος, το οποίο παρουσιάζει μικρή μονο βελ
τίωση (6,4%). Η επίδοση αυτή οφείλεται στη χαμηλη (μόλις 3%).
αύξηση των εξαγωγών μας χωρίς καύσιμα, σε σχέση με το αντί
στοιχο δίμηνο πέρσι, παρά τη μείωση των αποδοχών και τη διο
λίσθηση της δραχμής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Έχουμε επίσης μια αύξηση (4,1%) των εισαγωγών χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται τα καύσιμα, παρά το σύνολο των μέτρων
λιτότητας.
Αναμένεται να σημειωθεί κατά τους επόμενους μήνες μια αύ
ξηση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων εξαιτίας των κατα
στροφών που υπέστη η αγροτική παραγωγή.
Για φέτος δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή στα κονδύλια
των ισοζυγίων αδήλων. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις εισπρά
ξεις μας από τον τουρισμό εκφράζονται φόβοι ότι θα επηρεασθούν από τα ελληνοτουρκικά.
Οι πρώτες, πάντως, ενδείξεις οδηγούν στην άποψη οτι ο στό
χος των 1,2 δις δολ. δεν είναι επιτεύξιμος.
θ α πρέπει τέλος να παρατηρήσουμε ότι η βελτίωση στο ισο
ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών πέρσι οφείλεται σε συγκυριακά
διεθνή δεδομένα, όπως ήταν οι χαμηλές τιμές πετρελαίου και τα
επιτόκια (συνολικό όφελος 1,1 δις δολ.) και στις αυξημένες ει
σπράξεις μας από την ΕΟΚ. Η απουσία βελτιώσεων ---λόγω αντ/αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής— σε ορισμένα μεγέθη του
συναλλαγματικού ισοζυγίου (διαρθρωτικές αλλαγές) δεν επιτρέ
πουν ουσιαστική και σε μόνιμη βάση μείωση του ελλείμματος.
Αποτελεί, επομένως, κακή αλλά και επικίνδυνη επισήμανσή
ο ισχυρισμός των αρμοδίων του ΥΠΕΘΟ ότι «η αυστηρή τήρηση
του σταθεροποιητικού προγράμματος —της οικονομικής πολι
τικής δηλαδή— παραμένει επιτακτική ανάγκη» για τη συνέχιση
της ευνοϊκής πορείας του ισοζυγίου πληρωμών, του πληθωρι
σμού κλπ. Αλλά ακόμα και στην ιδεατή περίπτωση που το προ
γραμμα επιτυγχάνει πλήρως τι θα συνέβαινε στην οικονομία ό
ταν θα έπαυε υφιστάμενο; Δεν θα διογκώνονταν οι οικονομικοί
δείκτες ξανά; Εκτός και αν ο κ. Παπανδρέου σκοπεύει να κρα
τήσει σε ισχύ το πρόγραμμα αυτό, οσο καιρό είναι πρωθυπομρτ,
γος...
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Το νέο κόμμα της Α ριστερός
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Το κείμενο αυτό δεν αποτελεί σε καμιά πε
ρίπτωση κατάθεση προσωπικών απόψεων
για το τι πρέπει «να είναι και να θέλει» το
νέο κόμμα της Αριστερός που απά το βρά
δυ της Κυριακής 26/4 θα υπάρχει και επίση
μα στην πολιτική σκηνή της χώρας. Τις
προσωπικές μου επιλογές και θέσεις για το
χαρακτήρα και το μέλλον του εγχειρήμα
τος είχα την ευκαιρία να τις εκθέσω σε άλ
λα κείμενα, άλλου τύπου και ύφους, και για
άλλου είδους έντυπα προορισμένα. Αυτό
που θα επιχειρήσω εδώ είναι μια όσο το δυ
νατόν πιο ψύχραιμη αντικειμενική, αποστασιοποιημένη περιγραφή των βασικών ιδε
ών και προτάσεων για τη φυσιογνωμία και
την πολιτική του νέου κόμματος που διατυ
πώθηκαν, διασταυρώθηκαν και ενίοτε συγκρούστηκαν στα πλαίσια του προσυνεδρια
κού διαλόγου. Πηγή και αφορμή για την πα
ρουσίαση αυτή αποτέλεσε η ενεργός συμ
μετοχή μου στη συντακτική επιτροπή της
Άνοιξης (του ειδικού περιοδικού διαλόγου
που εκδόθηκε με αφορμή το Ιδρυτικό Συνέ
δριο) και ειδικότερα τα 60 περίπου κείμενα
που εκ των πραγμάτων πέρασαν από τα χέ
ρια μου.
Κ α τα σ τα τ ικ έ ς Α ρ χ ές

Στο θέμα των καταστατικών αρχών μπο
ρεί κανείς να πει με βεβαιότητα πως ο προ
βληματισμός στρέφεται όπως ήταν άλλω
στε επόμενο, κυρίως γύρω από τις καινοτο
μίες και τους νέους θεσμούς που προτείνονται στο σχετικό κείμενο της Κεντρικής
Π.Ο.Ε. Αναλυτικότερα:
1.Το Δ ια ρκές Συνέδριο. Απόλυτη, τολμώ
να πω, επιδοκιμασία και ομοφωνία περι
βάλλει το νέο αυτό θεσμό. Η ανάγκη να μην
υποκαθίστανται η πολιτική βούληση των
μελών του κόμματος από εκείνη της ό
ποιας, έστω και δημοκρατικότατα εκλεγμέ
νης, κεντρικής επιτροπής στις μείζονος ση
μασίας πολιτικές αποφάσεις φαίνεται πως
αποτελούσε ώριμο αίτημα για έναν ολό
κληρο κόσμο της αριστερός. Πρόκειται για
τον κόσμο εκείνο που έχει συνειδητοποιή
σει πως πολλά από τα τερατώδη λάθη που
σημάδεψαν συχνά τη μοίρα του αριστερού
κινήματος στον τόπο μας θα είχαν αποφευ
χθεί αν η κομματική βάση το κόμμα τελικά
το ίδιο, είχε μπορέσει να κάνει τη φωνή του
να ακουστεί και δεν είχε υποκατασταθεί α
πό τα κατά καιρούς «καθοδηγητικά όργα
να». Με δεδομένη λοιπόν την καταρχήν
συμφωνία για την ιδέα του Διαρκούς Συνε
δρίου, κάποιες προτάσεις που κατατίθεν
ται έχουν, θα έλεγε κανείς, βελτιωτικό ή ενισχυτικό του ρόλου του χαρακτήρα (λ.χ.,
τα θέματά του να μπορούν να καθοριστούν
και από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις).
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Ανάλογη ομοφωνία υπάρχει και για τον
αναγγελλόμενο θεσμό του εσωτερικού δη
μοψηφίσματος σε κρίσιμα για το κόμμα θέ
ματα, όπως επίσης και για την καταστατική
δέσμευση της Κεντρικής Επιτροπής να «θέ
τει στη διάθεση των μελών όλα τα απαραί
τητα στοιχεία και τις πληροφορίες που δια
θέτει» σε συνδυασμό βέβαια με την πρό
βλεψη για χωρίς όρια και προς όλες τις κα
τευθύνσεις (οριζόντια και κάθετα) ενημέ
ρωση.
2. Η τάση για κομματική αποκέντρωση και
π ερ ιφ ερ ειο κεντρ ική οργάνωση που δια
πνέει γενικά το κείμενο των Καταστατικών
Αρχών φαίνεται επίσης να συναντάει τη γε
νική επιδοκιμασία. Οι όποιες μάλιστά προ
τάσεις διατυπώνονται τείνουν σαφώς προς
την ακόμα παραπέρα, σε σχέση μέ τα προβλεπόμενα, ενίσχυση του ρόλου των περι
φερειακών οργάνων. Παράλληλα, από πολ
λούς επισημαίνεται η ανάγκη να σπάσει το
κλασικό, παραδοσιακό σχήμα ένταξης.και
λειτουργίας των μελών (κλαδικά, τοπικά)
και να διευρυνθεί με τη δυνατότητα συμμε
τοχής τους είτε σε ομάδες ειδικού ενδι,α,φέροντος (γυναίκες, οικολογικό κλπ.) είτε α
κόμα και σε επιτροπές με συγκεκριμένο κά
θε φορά αντικείμενο δουλειάς.
3. Το Συμβούλιο των Βετεράνω ν. Ορισμέ
νες πλευρές αμφισβητούν τη χρησιμότητά
του και τη λειτουργικότητά του (τουλάχι
στον για την πρώτη φάση λειτουργίας του
νέου κόμματος) ενώ, αντίθετα, άλλοι επι
κροτούν το θεσμό, επισημαίνοντας ότι δί
νει λύση στο πρόβλημα της βιολογικής α
νανέωσης των κεντρικών οργανώσεων ενώ
ταυτόχρονα εξασφαλίζει και την αξιοποίη
ση της πείρας των ιστορικών στελεχών.
4. Οι τάσ εις. Πρόκειται σίγουρα για το πιο
πολυσυζητημένο θέμα των προσυνεδρια
κών συνελεύσεων και κειμένων. Εδώ η ει
κόνα, της αγαστής σύμπνοιας ή έστω των
μικροδιαφορών μόνο, αλλάζει. Υπάρχουν
έτσι απόψεις που ζητούν (αφού πρώτα απο
κλείουν όλες τουή το ενδεχόμενο μιας Ο
μοσπονδίας κομμάτών ή τάσεων): α) τη μη
θεσμοθέτησή τους, με π,ολύ ενδιαφέροντα
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μάλιστα ορισμένες φορές επιχειρήματα
(λ.χ., Λεωνίδας Τζεφρόνης)· β) τη δυνατό*
τητα λειτουργίας τους, και προς τα έξω έκ
φρασής τους μόνο ως τη στιγμή της λήψης
των αποφάσεων: γ) τη δυνατότητα προς τα
έξω εμφάνισής τους και διατύπωσης των απόψεών τρυς και μετά τη λήψη μιας απόφα
σης όπου μειοψήφισαν, με παράλληλη ό
μως υλοποίηση της απόφασης της πλειοψηφίας (αυτό δηλαδή που προτείνει και το
Σχέδιο Καταστατικών Αρχών)· δ) ακόμα και
το δικαίωμα της μειοψηφίας να αρνείται
την υλοποίηση μιας απόφασης που δεν την
εκφράζει! Κι όλα αυτά παράλληλα με δεκά
δες άλλες αποχρώσεις και μικροδιαφοροποιήσεις σε θέματα όπως ο τρόπος εκπρο
σώπησής τους στα όργανα, το αν θα πρέ
πει να εκπροσωπούνται αναλογικά σε επί
πεδο Κεντρικής Επιτροπής και Εκτελεστι
κού Γραφείου ή μόνο Κεντρικής Επιτρο
πής, κ.ο.κ.
Θα μπορούσε να πει κανείς πως η κρισι
μότητα του θέματος των τάσεων και η πο
λυμορφία των απόψεων που διατυπώνον
ται θα έπρεπε να αναμένονται σε έναν πο
λιτικό οργανισμό που τα ιδρυτικά του μέλη
(οργανώσεις ή άτομα) θεωρούν δεδομένο
—πέρα από τα τυχόν αλλά κοινά ή μη ση
μεία τους— πως η δημοκρατική λειτουρ
γία, η πολυφωνία, η διαφάνεια και η ελεύ
θερη διακίνηση των ιδεών έχει αναχθεί σε
μη διαπραγματεύσιμη γενικής ισχύος αρ
χή, μια και όπως έχει και έμπρακτα αποδει
χτεί,η εσωτερική δομή και λειτουργία ενός
πολιτικού οργανισμού αποτελεί και το προείκασμα της κοινωνικής και κυβερνητικής
του πρακτικής. Είναι άλλωστε χαρακτηρι
στικό ότι, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμέ
νη θέση τους για το ζήτημα των τάσεων, ό
λοι όσοι καταθέτουν τις απόψεις τους
σπεύδουν να τονίσουν πως η δημοκρατική
αλλά και αποτελεσματική ταυτόχρονα λει
τουργία του νέου κόμματος δεν μπορεί τε
λικά να εξασφαλιστεί από κάποια (έστω και
τα πιο άψογα) κείμενα, αλλά θα εξαρτηθεί
σε μεγάλο βαθμό από τη διαμόρφωση ή μη
μιας νέας δημοκρατικής αριστερής πολιτι
κής κουλτούρας.
Π ρ ο γ ρ α μ μ α τικ ή Δ ια κή ρ υ ξη

Το θέμα των προγραμματικών αρχών του
νέου κόμματος, των προτάσεών του τελικά
προς την κοινωνία, είναι προφανώς τερά
στιο και τα ζητήματα που προκύπτουν από
το σχετικό κείμενο άπειρα. Θα προσπαθή
σω εδώ να επισημάνω κάποια από αυτά,
που, κατά την ταπεινή μου πάντοτε γνώμη,
αναδεικνύονται από τον προσυνεδριακό
διάλογο σε σημεία αιχμής ή ακόμα και τρι
βής:

ξουν ποτέ, οι όροι με τους οποίους τίθεται
σήμερα το ζήτημα.
3. Σοβαρά ερωτήματα, όχι κατ’ ανάγκη για
όλους τα ίδια, προκύπτουν από τη σχετική
ασάφεια και γενικολογία που χαρακτηρίζει
τις θέσεις της Προγραμματικής Διακήρυ
ξης για την οικονομία γενικά και την ανά
πτυξη ειδικότερα. Η ενεργός συμμετοχή
στην ίδρυση του νέου κόμματος αρκετών
οικολογικών ομάδων ενισχύει προβληματι
σμούς του τύπου «ποια ανάπτυξη;», «με
ποιους όρους και ποιο κόστος;», ενώ ταυτό
χρονα τα περί νέας συσσώρευσης και εκ
συγχρονισμού είναι φυσικό να γεννούν ε
ρωτηματικά όπως «από πού θα προέλθουν
τα κεφάλαια για τη νέα αυτή συσσώρευ
ση;», «πώς ο εκσυγχρονισμός θα εντάσσε
ται σε μια προοπτική ανατροπής του συ
στήματος και όχι ανασυγκρότησής του;»,
κ.ο.κ.
4. Αρκετά πολύπλοκα δείχνουν τέλος τα
πράγματα στο θέμα της διατύπωσης ενός
νέου τύπου αριστερού λόγου, με βασικό
του στοιχείο την, έστω και με πολιτικό κό
στος, προβολή κάποιων τολμηρών αλλά α
παραίτητων στη σημερινή ελληνική κοινω
νία αληθειών. Έτσι, ενώ η ενδεχόμενη αν
τιδημοτικότητα κάποιων πολιτικών τοπο
θετήσεων του νέου κόμματος αναφέρεται ή
αντιμετωπίζεται από όλους σαν ενδεχόμε
νο, διαφωνίες φαίνεται να προκύπτουν σε
2. Ένα άλλο θέμα που δείχνει να απασχο ό,τι αφορά τις προεκτάσεις του αντιδημαλεί το σύνολο σχεδόν των ιδρυτικών μελών
γωγικού και αντιλαϊκιστικού αυτού στοι
—και μάλιστα στη συντριπτική τους πλειοχείου. Το κατά πόσον λοιπόν και με ποιο
ψηφία προς την ίδια κατεύθυνση— είναι η
«κόστος» ή προσδοκία ψήφων μπορεί και
ανάγκη το νέο κόμμα να υπάρξει με όρους
πρέπει να επηρεάζει την πολιτική του νέου
σαφούς αυτονομίας και προβολής της ι κόμματος αποτελεί ήδη, και θα αποτελέσει
διαίτερης φυσιογνωμίας του. Όλα φαίνον ακόμα περισσότερο στο μέλλον, ένα από
ται να συγκλίνουν στην άποψη ότι μόνο
τα λεπτά εκείνα σημεία όπου είναι πιθανό
στο μαζικό κίνημα ή σε επιμέρους ζητήμα να προκύψουν σοβαρές διαφωνίες. Πόσο
τα μπορεί ο νέος φορέας να συνεργάζεται
εύκολα μπορούν άραγε να συγκεραστούν
με τα υπάρχοντα κόμματα της Αριστεράς.
απόψεις που ξεκινούν από «την ανάγκη ύ
Κάθε σκέψη για μονιμότερη συνεργασία
παρξης προνομιακών πεδίων παρέμβασης
και εκλογική ή κυβερνητική σύμπραξη με
(οικολογία, δικαιώματα μειοψηφιών κλπ.)»
άλλο κόμμα θα πρέπει να αποκλείεται
ή την «πριν από όλα δράση και αναφορά
—τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό
στα μαζικά και κοινωνικά κινήματα» και
διάστημα, ώσπου να αλλάξουν, αν αλλά φτάνουν ως την έκκληση για «κεντρική πο
Ι.Δύο θέσεις που, παρά την πρωτοτυπία
τους, δεν φαίνεται να προκαλούν ουσιαστι
κές αντιδράσεις στα μέλη του νέου κόμμα
τος είναι η πολλαπλότητα των υποκειμέ
νων της επαναστατικής αλλαγής και η επι
λογή για ένα κόμμα προγραμματικής και ό
χι ιδεολογικής ενότητας. Διαβάζουμε έτσι
σε κείμενα που δημοσιεύτηκαν: «η οικοδό
μηση του σοσιαλισμού είναι μια παράλλη
λη πορεία πολλαπλών κινημάτων και υπο
κειμένων, που βασίζονται στις πολλαπλές
αντιθέσεις, που έχει γεννήσει και γεννά η
σύγχρονη κοινωνία», «εδώ και πολλά χρό
νια η αριστερά κατάλαβε ότι δεν μπορεί να
περιορίζεται στην εργατική τάξη», «καμιά
από τις παραπάνω κοινωνικές αντιθέσεις
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κυρίαρχη ή
δευτερεύουσα σε σχέση με τις υπόλοι
πες... καμιά από τις κοινωνικές δυνάμεις
που υψίστανται αυτές τις ανισότητες... δεν
μπορεί να θεωρείται πρωτεύουσας ή δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με κάποιες
άλλες», όπως επίσης και «η πίστη στο μαρ
ξισμό δεν μπορεί να αποτελεί αναγκαίο ό
ρο για την ένταξη στο νέο κόμμα» ή «το νέο
κόμμα να αναζητήσει την ενότητά του σε
κάποιο πρόγραμμα μάλλον παρά σε κά
ποιες ιδεολογικές αρχές μια και οι διαφο
ρετικοί δρόμοι συγκροτούν στο βάθος δια
φορετικές ιδεολογικές επιλογές».

Τ Ω ΡΑ

λιτική πρόταση» που θα αποδεικνύει τη
«σοβαρότητα και φερεγγυότητα» του όλου
εγχειρήματος, το οποίο δεν μπορεί «παρά
να λειτουργεί σαν πρόταση εξουσίας»;
Τ ίτλ ο ς

Είναι ίσως ήδη γνωστό από τις εφημερδίδες πως ο τίτλος Νέα Ελληνική Αριστερά
(ΝΕΑ) επικρατεί μάλλον οριστικά. Δεν ξέρω
αν σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός πως,
είτε μας αρέσει είτε όχι, ο τίτλος έχει σχε
δόν καθιερωθεί τουλάχιστον σε δημοσιο
γραφικό επίπεδο, αλλά οι περισσότερες
προτάσεις που έχουν κατατεθεί και οι πε
ρισσότερες ψηφοφορίες ιδρυτικών συνε
λεύσεων συγκλίνουν προς το ΝΕΑ ή έστω
το πολύ συγγενικό του Νέα Αριστερά
(ΝΕ.Α).

Έστω πάντως και ενημερωτικά, θα άξιζε
νομίζω τον κόπο να παρατεθούν και μια
σειρά άλλοι τίτλοι που έχουν ακουστεί
—με μικρή συνήθως απήχηση είναι
αλήθεια— στα πλαίσια του προσυνεδρια
κού διαλόγου:
ΔΕΑ (Δημοκρατική Ελληνική Αριστερά)
ΕΛΑΝΑ (Ελληνική Ανανεωτική Αριστερά)
ΔΑ (Δημοκρατική Αριστερά)
ΕΑΑΚΣ (Ελληνική Ανανεωτική Αριστερά
Κομμουνιστών - Σοσιαλιστών)
ΑΚΕΛ (Ανανεωτικό Κόμμα Εργαζόμενου
Λαού).
Για όλα αυτά τα ζητήματα η απάντηση
δεν θα αργήσει βέβαια να δοθεί. Μόλις 2-3
μέρες μετά τη δημοσίευσή του κειμένου
αυτού, το Ιδρυτικό Συνέδριο θα έχει αποφανθεί. Στο βαθμό ωστόσο που κάθε αντί
ληψη μονολιθικότητας και οριστικής επίλησης των προβλημάτων «αποκηρύσσεται με
τά βδελυγμίας» από τους ανθρώπους που
ανέλαβαν το έργο της συνίδρυσης του νέ
ου κόμματος η γνώση και πληροφόρηση
για τις ιδέες που κυκλοφόρησαν ή κυκλο
φορούν στους κόλπους του' δεν μπορεί
—άσχετα από την τύχη που αυτές θα έ
χουν στο Συνέδριο— παρά να θεωρείται ό
χι μόνο χρήσιμη αλλά και απαραίτητη.
···.□,

Τό καινούργιο μυθιστόρημα της
ΧΑΡΗ ΛΑΜ ΠΙΔΗ

ΡΑΦΑΕΛ ΜΠΙΓΕΝΤΟΤ

ΧΑΡΗ ΛΑΜΠΙΔΗ

Αντί-επιθέσεις
^
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για την Γλώσσα,
για τον Ελληνισμό

ΝΕΦΕΛΗ
Στά κεντρικά βιβλιοπωλεία
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Η Δ Η .ANA. διχάζεται
και εν συνεχεία τριχοτομείται
του Πάνου Παναγιωτόπουλου

Σε λίγους μήνες (ακριβέστερα, στις 6 Σε
πτεμβρίου του 1987) η «Δημοκρατική Α
νανέωση», του κ. Κωστή Στεφανόπουλου, κλείνει δύο χρόνια ζωής.
Η αποτίμηση της πορείας της στο χρο
νικό διάστημα που διέρρευσε από την ί
δρυσή της μέχρι σήμερα δεν βρίσκει σύμ
φωνους εκείνους που την επιχειρούν. Διό
τι συναρτάται άμεσα με το πολιτικό νόη
μα και τις προοπτικές, που διέβλεπε ο
καθένας στην πρωτοβουλία που πήρε το
1985 ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος και
οι βουλευτές που τον ακολούθησαν, για
τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχη
ματισμού, ο οποίος —όπως έχει ειπωθεί
πολλές φορές από τότε— «έχει πολιτικές
και όχι ιδεολογικές διαφορές με τη Ν.Δ.
τον κ. Μητσοτάκη».
Δεν είναι μυστικό άλλωστε, ότι η αντί
θεση προς το πρόσωπο του σημερινού αρ
χηγού της Ν.Δ. ήταν ο κυριότερος λόγος
που οδήγησε στην ίδρυση της ΔΗΑΝΑ.
Αντίθεση, η οποία ανεξάρτητα από τον
προσωπικό της χαρακτήρα, είχε παράλ
ληλα —ή προσέλαβε εκ των υστέρων—
μια πολιτική διάσταση που συνοψιζόταν
στο επιχείρημα ότι «με τον Κ. Μητσοτάκη
στην αρχηγία της Ν.Δ. η παράταξη δεν
μπορεί να επιστρέφει στην εξουσία σε ο
ρατό χρόνο, γιατί στην αντιπαράθεσή του
με τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι, εκ των
προτέρων, ο χαμένος...».
Βέβαια, θα είναι άδικο αν δεν αναφερ
θεί ότι ορισμένα κοινοβουλευτικά και
κομματικά στελέχη της Ν.Δ., που ακο
λούθησαν τον κ. Στεφανόπουλο στο πολι
τικό του εγχείρημα (όπως π.χ. ο βουλευ
τής κ. Στρ. Στρατήγης και το πρώην μέ
λος της Ε.Ε. της Ν.Δ. κ. Βασ. Μεγγίνας)
προεξέτειναν ακόμη περισσότερο τον
προβληματισμό τους. Και προέβαλαν α
πό την αρχή της ίδρυσης της ΔΗΑΝΑ την
άποψη ότι γενικότεροι πολιτικοί λόγοι ε
πέβαλαν την παρουσία ενός τρίτου πολι
τικού σχηματισμού, που θα καταλάμβανε
τον ενδιάμεσο χώρο, μεταξύ Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ και με το μικρό, αλλά στρατηγικά
σημαντικό, ποσοστό που θα εξασφάλιζε
θα αποτελούσε τον κατ’ εξοχήν ρυθμιστι
κό παράγοντα, για τις πολιτικές εξελί
ξεις. Αίροντας, μάλιστα, τα πολλαπλά α
διέξοδα που δημιουργεί ο δικομματισμός
στο μεταδικτατορικό πολιτικό τοπίο και
ανοίγοντας το δρόμο για την επίλυση, με
«συναινετικό τρόπο», των κρίσιμων προ
βλημάτων, που αντιμετωπίζει σήμερα η
ελληνική κοινωνία.
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ρείας προβάλλονται πολλές απόψεις,
στις οποίες ο περιορισμένος χώρος αυτο^
του σημειώματος δεν επιτρέπει να γίνει ε^
κτενέστερη αναφορά.
^
Το βέβαιον είναι ότι αυτή τη στιγμή cy;
κόμη και οι πλέον αισιόδοξοι στη Δ Η ^
ΝΑ δεν δίνουν στο κόμμα τους περισσό
τερο από 2,5% σε εκλογική δύναμη σε ό
λη την επικράτεια. Ποσοστό που, όπως εκτιμάται, αφαιρεί από τη ΔΗΑΝΑ «την
δυνατότητα ευρυτέρων πρωτοβουλιών κα
θοριστικής πολίτικης σημασίας» αλλά αΓ:
πό την άλλη πλευρά «δεν εκμηδενίζει το
ρόλ.ο, που.μπορεί δυνάμει, να παίξει στις
μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις».

Οι συσχετισμοί

Οι πιο πάνω αναφορές είναι εξαιρετικά
περιορισμένες και αποσπασματικές για
να εκληφθούν σαν μια προσπάθεια ανα
δρομής στα αντικειμενικά και υποκειμε
νικά δεδομένα, που οδήγησαν στη δη
μιουργία της ΔΗΑΝΑ. Εφ’ όσον τα δεδο
μένα αυτά συναρτώνται άμεσα και με το
γενικότερο πρόβλημα ηγετικών προτύ
πων, αλλά και πολιτικής στρατηγικής
για την επαναφορά τους στην εξουσία,
που αντιμετωπίζουν οι συντηρητικές και
φιλελεύθερες δυνάμεις, τα τελευταία χρό
νια.
Η ουσία για την προσέγγιση στην πα
ρούσα κατάσταση, που επιχειρεί αυτό το
σημείωμα είναι ότι από επίσημα χείλη της
ηγεσίας της «Δημοκρατικής Ανανέω
σης» ακούγεται σήμερα η διαπίστωση ότι
«η μέχρι τούδε πορεία του κόμματος είναι
κατώτερη από τις προσδοκίες που συνο
δέυσαν την ίδρυσή του».
Τα απαισιόδοξα αυτά συμπεράσματα,
τα οποία βασίζονται στις πενιχρές εκλο
γικές επιδόσεις, που σημείωσε η ΔΗΑΝΑ
κυρίως στις τελευταίες δημοτικές εκλο
γές, αλλά και σε άλλες επιμέρους εκλο
γικές αναμετρήσεις (όπως π.χ. στις περ
σινές και φετινές φοιτητικές εκλογές)
προκαλούν ήδη σημαντικές διαφοροποι
ήσεις, σε σχέση με το ποια πρέπει να είναι
η ακολουθητέα πορεία, μεταξύ των βασι
κών στελεχών της ΔΗΑΝΑ.
Για τα αίτια αυτής της φθίνουσας πο

Από το πώς βλέπουν τα διάφορα στελέ
χη της ΔΗΑΝΑ τις πολιτικές εξελίξεις να
διαμορφώνονται στο μέλλον, καθορίζε
ται και η δική τους πολιτική στάση και
προοπτική στον παρόντα χρόνο.
Έτσι, οι εσωκομματικοί συσχετισμοί
στη «Δημοκρατική Ανανέωσή» παρου
σιάζονται σήμερα ως εξής:
• Εξι βουλευτές, οι κ. Ν. Αναστασόπουλος (Μεσσηνίας), Δ. Μανουσάκης
(Πέλλας), Θ. Ι'άτσος (Πέλλας), Δ. Βρεττάκος (Β' Αθηνών), Ηλ. Μαλεβίτης (Αχαΐας) και Ιλ Μουτζουρίδης (Αργολίδας)
φαίνεται ότι επιθυμούν την επιστροφή, ή
εν πάση περιπτώσει, τη συνεργασία με τη
Ν.Δ.
Προς την ίδια κατεύθυνση λέγεται ότι
στρέφονται και ορισμένα εξωκοινοβου
λευτικά στελέχη της ΔΗΑΝΑ, όπως ο κ.
αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Μ. Μανωλάκος, προβάλλοντάς, σ ε κ α τ ’ ιδίαν συνο
μιλίες του, την άποψη ότι «ο κόσμος που
ψηφίζει Ν.Δ., ψηφίζει σε τελευταία ανάλυ
ση το κόμμα κι όχι τον Μητσοτάκη».
• Δύο βουλευτές, οι κ. Κ. Πρίντζος (Μα
γνησίάς) και Κ. Γιατράκος (Λακωνίας),
στους οποίους λέγεται ότι προσετέθη τε
λευταία και ο κοινοβουλευτικός εκπρό
σωπος του κόμματος κ. Δ. Νιάνιας (Λέ
σβος) φαίνεται ότι απορρίπτουν την επι
λογή της επιστροφής ή της συνεργασίας
με τη Ν.Δ. Και επιμένουν ότι «το κέντρο
βάρους της εξουσίας δεν πρόκειται να μετατοπισθεί ούτε και στις επόμενες βουλευ
τικές εκλογές από το χώρο του ΠΑΣΟΚ».
Κατά συνέπεια, φέρονται ως «θετικά
προκατειλημμένοι» απέναντι σε οποιαδή
ποτε μελλοντική πρωτοβουλία του προέ
δρου του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργού, με
την οποία ο κ. Παπανδρέου θα επεδίωκε

να διευρύνει τα σημεία πολιτικής του
στήριξης στα δεξιότερα του κυβερνώντος
κόμματος.
Την ίδια άποψη φαίνεται να υιοθετούν
και άλλα εξωκοινοβουλευτικά στελέχη,
όπως η τ. βουλευτής Ηλείας κ. Φρ. Σπεντζάρη, ο Γεν. Γραμματέας του Κόμματος
κ. Β. Βαλής κλπ.
• Στις δύο προαναφερθείσες και αισθη
τά διαφοροποιημένες τάσεις πρέπει να
προστεθεί και μια τρίτη, η οποία εκφρά
ζεται από στελέχη του στενού πολιτικού
περιβάλλοντος του προέδρου της ΔΗΑΝΑ
κ. Κωστή Στεφανόπουλου, όπως ο βου
λευτής επικράτειας κ. Στρ. Στρατήγης
και ο υπεύθυνος Τύπου της ΔΗΑΝΑ και
μέλος του πολιτικού της γραφείου κ. Β.
Μαγγίνας καθώς και ο γραμματέας της
νεολαίας κ. Α. Λυκουρέτσος. Σύμφωνα
με τη συλλογιστική αυτών των στελεχών
που μπορεί κανείς να πει ότι εκφράζουν
την «κυρίαρχη τάση» μέσα στο κόμμα,
εφ’ όσον ασκούν σημαντική επιρροή στον
κ. Στεφανόποϋλο «πρέπει να αποκλεισθεί
προεκλογικά η συνεργασία της ΔΗΑΝΑ,
ως πολιτικού κόμματος, με το ΠΑΣΟΚ».
Παρενθεντικά σημειώνεται εδώ από τα
ίδια στελέχη ότι «δεν μπορεί κανείς να
προκαταλάβει βέβαια τις μεμονωμένες
συμπεριφορές ενός ή δύο βουλευτών του
κόμματος, αν υπάρξει σχετική πρόσκλη
ση συνεργασίας από τον κ. Παπανδρέου
προς την πλευρά τους...».

«Ακατάλληλος, για πρόεδρος»
Επίσης, «πρέπει να αποκλεισθεί», κα
τά τα ίδια στελέχη η παροχή οιασδήποτε
υποστήριξης από τη ΔΗΑΝΑ προς τον
πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου, εάν αυτός
επιχειρήσει πριν τις επόμενες εκλογές να
μετακινηθεί προς την Προεδρία της Δη
μοκρατίας. Γιατί, όπως επαναλαμβάνει
σε ιδιωτικές συνομιλίες του ο κ. Στεφανόπουλος, «ο κ. Παπανδρέου είναι ακατάλ
ληλος για Πρόεδρος της Δημοκρα
τίας...».
Εκείνο που προτείνεται, σήμερα, από
την «κυριαρχούσα τάση» της ΔΗΑΝΑ εί
ναι «η προεκλογική συνεργασία με τη
Ν.Δ., χωρίς η ΔΗΑΝΑ να χάσει την αυτο
νομία της».
Προς τούτο δε, διατυπώνεται η παρα
τήρηση ότι «μια τέτοια συνεργασία των
δύο κομμάτων έχει να δώσει στη Ν.Δ. πο
λύ περισσότερα από την άθροιση στο δικό
της εκλογικό ποσοστό του μικρού ποσο
στού, που φαίνεται να διαθέτει σήμερα η
ΔΗΑΝΑ».
Και επισημαίνεται ότι ο κ. Κ. Στεφανόπουλος, ο οποίος φέρεται από τα τελευ
ταία γκάλοπ της ΔΗΑΝΑ να διατηρεί
σταθερά ένα 31%, όσον αφορά την απο
δοχή που συναντούν οι πολιτικοί αρχηγοί
στους οπαδούς των άλλων κομμάτων
(για την περίπτωση του αρχηγού της
ΔΗΑΝΑ δηλ. στους υπόλοιπους πολιτι
κούς χώρους πλην της Ν.Δ.) «μπορεί να

προσελκύσει ένα μικρό αλλά κρίσιμο πο
σοστό, που δεν ανήκει σήμερα στη Ν.Δ.».
Και ο κ. Μ ητσοτάκης;
Κατά τις εκτιμήσεις της ηγεσίας της
ΔΗΑΝΑ «δεν θα είναι εύκολο για τον κ.
Μητσοτάκη να απορρίψει την ιδέα της συ
νεργασίας με τη ΔΗΑΝΑ». Γιατί όπως το
νίζεται, «ο κ. Μ ητσοτάκης ελέγχει μεν,
κομματικά τη Ν.Δ., αλλά δεν την ελέγχει
εξ ολοκλήρου πολιτικά».
Η έλλειψη κάθε άλλης διευκρίνισης
στην τελευταία —σιβυλλική ίσως— φρά
ση, δεν μπορεί παρά να ενεργοποιήσει
συνειρμούς που συνδέονται άμεσα με τις
υπάρχουσες πληροφορίες ότι «αναθερ
μάνθηκαν, πρόσφατα σε εξαιρετικό βαθ
μό» οι σχέσεις του κ. Στεφανόπουλου με
τον κ. Κων. Καραμανλή, ο οποίος φέρε
ται να ευνοεί «την ενιαία εμφάνιση της παρατάξεως στις ερχόμενες γενικές εκλο
γές».
Ωστόσο, οι κύκλοι της ηγεσίας της
ΔΗΑΝΑ δεν υποτιμούν από την άλλη
πλευρά ότι ο πρόεδρος της Ν.Δ.:
• πιέζεται από βουλευτές που εκλέγον
ται σε νομούς όπου υπάρχουν και βουλευ
τές της ΔΗΑΝΑ «να μην τους επαναφέρει,
τουλάχιστον πριν τις εκλογές»·
• διαβλέπει ότι η επανεκλογή του μεγα
λύτερου μέρους των βουλευτών της ΔΗΑ
ΝΑ και του κ. Στεφανόπουλου έστω και
ως συνεργαζομένων στα ψηφοδέλτια της
Ν.Δ. ενδέχεται, στην πιθανότερη για τους
ίδιους περίπτωση, όπου η Ν.Δ. θα επιτύχει
οριακή πλειοψηφία έναντι του ΠΑΣΟΚ
στις εκλογές, να οδηγήσει στο σχηματι
σμό μιας άτυπης «υποομάδας» στην Κοι
νοβουλευτική Ομάδα του κόμματος από
την οποία να εξαρτάται η κυβερνητική
αυτοδυναμία της Ν.Δ.
Και με το ΠΑΣΟΚ, μετεκλογικά
Από την άλλη πλευρά τα περί τον κ.
Στεφανόποϋλο στελέχη της ΔΗΑΝΑ δεν
αποκλείουν μια «μετεκλογική συνεργασία
με το ΠΑΣΟΚ», στην περίπτωση, βέβαια,
όπου «δεν ευοδωθεί η προοπτική της συ
νεργασίας με τη Ν.Δ.» και διεξαχθούν οι
εκλογές «με ένα αναλογικότερο σύστημα,
που δεν θα αναδείξει αυτοδύναμη κυβέρ
νηση».
,χβ
Για την ώρα ως προϋπόθεση για να
προχωρήσει μια τέτοια μετεκλογική (κυ
βερνητική) συνεργασία, τίθεται «η συμμε
τοχή σε αυτήν και ενός τμήματος της ση
μερινής Ν.Δ.», υπονοώντας ότι εάν ο κ.
Μητσοτάκης δεν κερδίσει τις επόμενες ε
κλογές δεν πρόκειται να διατηρηθεί στην
αρχηγία του κόμματος υπό την σημερινή
εννιαία μορφή του.
Μια αντίστοιχη άλλωστε «τριμερής»
κυβερνητική συνεργασία θεωρείται ως «ο
μόνος δυνατός τρόπος για να προχωρή
σουν οι συναινετικές διαδικασίες και να
δοθούν λύσεις στα σημερινά προβλή
ματα».
□

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ
ΚΩΣΤΗ ΜΟΣΚΩΦ
Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ
ΟΝΕΙΡΟΥ
από τις
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Για κάποια προβλήματα
ιστοριογραφίας.
Η γένεση της εργατικής τάξης —
στρώματα παλιά και στροιματα
καινούρια.
Εσωτερικές αντιφάσεις του
φρονήματος της εργατικής τάξης.
Η αδύναμη αυτοπραξία και η
; αδύναμη αυτοσυνειδησία.
0 «μηχανιστικός ντετερμινισμός» —
ο δογματισμός.
Η διοργάνωση του επαναστατικού
μας ονείρου.
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«ΜΕΤΑ 20 ΕΤΗ»
«Μετά 20 έτη» —όπως θα έγραφε και ο
μακαρίτης συγγραφέας των « Τριών
Σωματοφυλάκων» Αλέξανδρος Δουμάς
(πατήρ). Μετά 20 έτη από τον Απρίλη
μήνα του ’67 που ο Παπαδόπουλος ο
Γεώργιος ο Ερυθροκτόνος
επραγματοποίησε το ραντεβού του με
την Ιστορία.
Έτερος Παπαδόπουλος αυτή τη φορά
ο Χρήστος ο Γεροντοκτόνος
Απρίλη επίσης μήνα
έλαμψε στο νεοελληνικό στερέωμα
και μας καράφλιασε.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ.
Δηλώσεις του Νίκου Καράκου,
προέδρου του Συλλόγου Δικαστικών
Επιμελητών.
Δηλώσεις σχετικά με τον εταίρο
Βασίλη Πλατανιώτη:
«Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική του
πορεία ο Πλατανιώτης <5εν ήταν από
τους δικαστικούς επιμελητές του
αναστήματος που χρειάζεται η
Πολιτεία».
ΔΗΛΩΣΕΙΣ.
Δηλώσεις του μαθηματικού Σπύρου
Παρασκευόπουλου Κάλλια μάρτυρα
στην πλαστή διαθήκη του
δολοφονημένου Ελευθεριάδη. Δηλώσεις
στους δημοσιογράφους που του
χτύπησαν το κουδούνι της εξώπορτας
και του ζήτησαν το λόγο λίγα λεπτά
αφότου τους έβρισε τηλεφωνικά και
τους έκλεισε το τηλέφωνο.
— Σας έβρισα γιατί είμαι έντιμος
άνθρωπος.
ΕΠ Ο Π Ο Π Ά ΚΑΙ ΧΙΟΥΜΟΡ.
Η εποποιία είναι των πορθητών του...
Σκλαβενίτη και του Μαρινόπουλου. Το
χιούμορ είναι της «Εστίας» την επομένη
της παρ’ ολίγον σύρραξης:
«ΥΨΗΛΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.
Από το αστυνομικόν δελτίον:
'Ε ίδη προικός, αξίας πέντε
εκατομμυρίων δραχμών, αφήρεσαν
διαρρήκται οι οποίοι έδρασαν εις
κατάστημα της Κυψέλης τη νύκτα της
Κυριακής...».
Καθ’ όν χρόνον το ανώνυμον
πλήθος... εδήωνε τα «σουπερμάρκετς»,
ιδού και άνθρωποι νηφάλιοι, οι οποίοι
έστρεφον τα ενδιαφέροντά των προς τα
είδη προικός, ατενίζοντες μετά
ψυχραιμίας και αυτοπεποιθήσεως... το
μέλλον!»
ΔΗΛΩΣΕΙΣ.
Δηλώσεις «τελευταίων τροχών της
αμάξης». Δηλώσεις εξομολογητικές της
συνείδησης του ταπεινού έργου και της
γλισχρας αμοιβής.
Δηλώσεις του Γιάννη Πάμπρη.
μαρμαρα ο οποίος λόγω της γνωστής
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κρίσης των οικοδομικών υποθέσεων του
τόπου ετεροαπασχολήθηκε —ως
νεκροθάφτης— στην εταιρεία
δολοφόνων του Παπαδόπουλου του
Χρήστου του Γεροντοκτόνου.
Δηλώσεις Πάμπρη προς
αστυνομικούς συντάκτες στον
προθάλαμο της εισαγγελίας:
— Πήρα εκατό χιλιάδες μπροστά κι
άλλες πέντε —δέκα ύστερα. Τι να πω ρε
παιδιά; Της πείνας πράματα.
Θυμήθηκα πάλι τις δηλώσεις —πάνε
20 χρόνια— ενός ασφαλίτη της οδού
Μπουμπουλίνας επί των πρώτων
ημερών του κράτους και της εξουσίας
του Παπαδόπουλου του Γιώργου του
Ερυθροκτόνου.
Οι δηλώσεις είχαν γίνει στη γνωστή
ταράτσα του κτιρίου όπου όπως
φαίνεται ο ασφαλίτης
ετεροαπασχολήθηκε επί μακράν —λόγω
φόρτου εργασίας της υπηρεσίας— ως
βασανιστής.
Σε κάποιο διάλειμμα του βασανισμού
του ηθοποιού Περικλή Κοροβέση
δήλωσε ο εν λόγω ασφαλίτης
βασανιστής στο συνάδελφο συνεργάτη
του:
— Βρωμοδουλειά, να πιάνεις τ ’ αρχίδια
του κάθε αλήτη.
Ο άλλος συμφώνησε κι ερώτησε:
— Θα τ ’ αναγνωρίσει άραγε αυτά η
υπηρεσία;
Ο πρώτος δεν του άφησε περιθώρια
αισιοδοξίας:
— Αυτές οι δουλειές δεν πληρώνονται
με τίποτε.
ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ.
Πρωταπριλιά κι εφημερίδες. Η
παράδοση συνεχίστηκε. Ό λες
—σχεδόν— οι αθηναϊκές εφημερίδες
έγραψαν και φέτος τη «συνταρακτική
είδηση» της ημέρας.
Οι περισσότερες για τα
ελληνοτουρκικά. Αρκετές για τα
εκκλησιαστικά.
Η πιο αληθοφανής ήταν η
πρωταπριλιάτικη «είδηση» της
«Καθημερινής».
«Αποκάλυπτε» την «ειδική αποστολή»
στην Τουρκία «κατόπιν παρακλήσεως
του πρωθυπουργού των κ. /. Μπούτου
και Κ. Στεφανόπυυλου».
Η πιο σαρκαστική ήταν η «είδηση»
της «Βραδυνής» πως ο κ. Κοσκωτάς
βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την
αγορά και του «Ριζοσπάστη».
Ο «Ριζοσπάστης» έκρινε για μια
ακόμη χρονιά πως οι πρωταπριλιάτικες
ειδήσεις δεν «συμφέρουν το λαό» και
—μαζί με την «£στία»— κράτησε
άρρηκτη τη σοβαρότητά του.
Στο μεταξύ και για την ιστορία ο

Γιώργος Δαράτος ο μοναδικός
δημοσιογράφος που τιμωρήθηκε στην
ιστορία της πρωταπριλιάτικης
ειδησεογραφίας —απολύθηκε προ ετών
από το Αθηναϊκό Πρακτορείο γιατί
έστειλε από τις Βρυξέλλες την «είδηση»
για την επικείμενη «υποθαλάσσια ζεύξη
της Ιταλίας με την Ελλάδα» —απέκτησε
γιο. Πατήρ και υιός να με θεωρούν φίλο
τους.
ΔΙΑΤΑΓΕΣ. Ημερήσιες
Διαταγές.
Ημερήσια διαταγή του υπουργού
Εθνικής Αμυνας Γιάννη
Χαραλαμπόπουλου «επί τη 25
Μαρτίου».
Απόσπασμα από την ημερήσια
διαταγή, όπως και όσο το συνέλαβε το
αυτί μου από τα χείλη της
τηλεπαρουσιάστριας:
«... οι ιερές υποθήκες τους (εννοεί των
ηρώων του 1821) προσδιορίζουν έκτοτε
τις (δεν άκουσα καλά τη λέξη) και τις
κοινωνικές εξελίξεις».
Οποία απόδειξη πειστικότερη ότι ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας δε
βουλεύεται μαρξιστικά;
Η ένταξή του σ’ ένα σοσιαλιστικό
κίνημα και ο συγχρωτισμός του με
μαρξιστές δεν επηρέασαν τις
πεποιθήσεις του μέχρι του σημείου να
ενστερνιστεί και την άποψη ότι οι
κοινωνικές εξελίξεις είναι απότοκες των
μεταβολών των παραγωγικών
δυνάμεων.
ΙΑΤΡΙΚΑ. Εκλογές στους
Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.
Η ΔΗΚ1 της Νέας Δημοκρατίας —ή
κομψότερα η «Δημοκρατική Κίνηση
Ιατρών»— διαβεβαίωσε τους Έλληνες
γιατρούς πως αρκεί η ψήφος τους και
εκείνη αναλαμβάνει να τους
εξασφαλίσει τα παλιά εισοδήματα και
τα παλιά, κλέη όπως στον παλιό καλό
καιρό της αφθονίας της ευκολίας και
της ξεγνοιασιάς κι ας γίνονται χίλιοι
περισσότεροι κάθε χρόνο του λόγου
τους.
Ανήμερα εκλογών στο πρώτο από τα
δύο ασανσέρ του μεγάρου της οδού
Θεμιστοκλέους όπου στεγάζονται τα
γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
και στις ώρες των εκλογών τα 5 από τα
21 εκλογικά τμήματα.
Στο κουβούκλιο του ασανσέρ δίπλα
από την πόρτα ένας μαρκαδόρος έχει
γράψει με κεφαλαία:
ΔΗΚΙ = ΖΩΗ
Έ νας άλλος μαρκαδόρος έχει
προσθέσει (μετά τη... ζωή) ΚΑΙ ΚΟΤΑ.

ΟΥΔΕΙΣ αμφισβητεί τις πολυσχιδείς λειτουργίες που εκ
πληρώνει ο Τύπος στην αδιάλειπτη επαφή της «κοινής
γνώμης» με γεγονότα, συμβάντα και δραστηριότητες που
συναποτελούν αντίστοιχα επιφαινόμενα του δημόσιου
βίου.
ΟΥΔΕΙΣ αμφισβητεί ότι ο Τύπος εκπληρώνει αυτές τις
λειτουργίες του, έχοντας προηγουμένως επιλέξει, ταξινο
μήσει, ιεραρχήσει, αξιολογήσει και ερμηνεύσει όλα τα
παράγωγα του δημόσιου βίου, σύμφωνα με μιά συνολικό
τερη φιλοσοφία και κοινωνική αντίληψη που αποτελεί ορ
γανικό μέρος της ιδιαίτερης ταυτότητας κάθε εφημερίδας
ή περιοδικού. Και είναι αυτή εξάλλου η ιδιαίτερη «οπτική
γωνία» του κάθε εντύπου που εξασφαλίζει ακριβώς τη συ
νοχή του ίδιου και τη συνοχή των μερίδων «του» —η τε
λευταία είναι που τροφοδοτεί την ανάγκη της εξαιρετικά
πυκνής στό χρόνο σχέσης αυτών των μερίδων με το έντυ
πό «τους»; αυτή η εξασφαλιζόμενη συνοχή των επιμέρους
μερίδων λειτουργεί γι’ αυτές σαν ένα είδος διασφαλιστικού ειδάΑου, σε ό,τι αφορά τις πεποιθήσεις, τις δοξασίες,
τα «ειωθότα» τους.
ΟΥΔΕΙΣ όμως αμφισβητεί και το ότι μεταξύ των μερί
δων της «κοινής γνώμης» και του εντύπου οι σχέσεις δεν
είναι ούτε απροϋπόθετες, ούτε ισότιμες, ούτε «φυσικές»
στη λογική τους. Μπορεί να υποστηριχτεί ότι είναι σχέ
σεις εξάρτησης του κοινού από την ανάγκη επικοινωνίας
του —δηλαδή από τη συστηματοποιημένη και διαμεσολαβημένη αναπαράσταση που επιτελεί ο Τύπος ως προς
τα «γεγονότα» του περιρέοντος δημόσιου χώρου. Και αυ
τή η εξάρτηση του κοινού από την ανάγκη επικοινωνίας
του, επισφραγίζεται στις δομές εξουσίας που περιβάλλε
ται αυτή τούτη η οργάνωση του δημοσιογραφικού λόγου,
μια οργάνωση με κανονική ιεραρχία —ενδογενή— και τυ
πικότατες μορφές επιβολής και χειραγώγησης, ως προς
τις σχέσεις της με το «κοινό».
ΑΥΤΗ η σχέση τύπου - κοινού προσλαμβάνει ακόμα με
γαλύτερη σημασία στον καθ’ ημάς κόσμο της κοινωνικής
και πολιτικής επικοινωνίας, αν συνεκτιμηθεί η φοβερά υ
ψηλή αναλογία μεταξύ κυκλοφορίας εφημερίδων και πε
ριοδικών και εγγράμματου / ενήλικου πληθυσμού.
ΑΚΟΜΑ περισσότερη σημασία αποκτά αυτή η εξουσια
στική σχέση Τύπου - κοινού, αν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει

και μια άλλη διαμεσολάβηση, όχι στις σχέσεις του Τύπου
με το κοινό «του» αλλά με την πολιτική και οικονομική
εξουσία. Εδώ, ο Τύπος που ιστορικά νομιμοποιείται ως ο
βασικός αγωγός του αιτήματος του κοινωνικού ελέγχου
και της ηθικής διαφάνειας στο δημόσιο βίο, μετέρχεται ο
ίδιος πολλές φορές ακριβώς τους ρόλους τους οποίους έ
χει κληθεί να ελέγχει, χωρίς ο ίδιος να μπορεί να ελεγχθεί
και να «παιδαγωγηθεί ως παιδαγωγός».
Είναι αυτοί ακριβώς οι ρόλοι που του αμφισβητούν ολο
ένα και περισσότερο σήμερα την ιδιότητά του ως τέταρτη
εξουσία: σήμερα που το ταμπλόιντ σημαίνει φρικαλέα ο
μοιομορφία σε εκμαυλισμούς συνειδήσεων, για χάρη ενός
αδυσώπητου ανταγωνισμού στη διεκδίκηση του μεγαλύ
τερου κοινού για μεγαλύτερα διαφημιστικά έσοδα και α
δρότερη επιφάνεια οικονομικής εξουσίας· σήμερα που οι
συναλλαγές του Τύπου με ποικίλα όσα, τυπικά αλλά και
μη τυπικά, κυκλώματα διανομής πόρων και πάσης φύσεως προνομίων εξαργυρώνονται σε αδιαφανείς όσο και
«φυσικές» πολιτικές συμπαρατάξεις, με τις κυρίαρχες οι
κογένειες του δικομματικού παιχνιδιού.
ΠΛΑΤ στη συγκέντρωση της ισχύος, στο χώρο της επι
κοινωνίας, σε ολιγάριθμους επιχειρηματίες, συντελείται η
συρρίκνωση της κοινωνικής πολυφωνίας, της κριτικής
του δημόσιου βίου, σε ολοένα και ολιγαριθμότερες «οπτι- κές γωνίες», ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζεται στο έσχατο
η ποιότητα, ακόμα και μέσα στα πλαίσια της οικτρής ο
μοιομορφίας «γούστου και κριτικής».
Η ΠΟΡΕΙΑ είναι αναστρέψιμη, αν ο Τύπος, μακριά από
ταμπού και περαιώμενα άλλοθι, αντιμετωπισθεί στις
πραγματικές του διαστάσεις· με μια κριτική που θα το δει
ως θεσμό εξουσίας και συγχρόνως ως κρίσιμο διαμεσο
λαβητή στα συμπλέγματα της κεντρικής πολιτικής και
οικονομικής εξουσίας, με το ήθος και την αισθητική που
απαιτούν αυτοί οι ρόλοι· ένα ήθος και μια αισθητική που
εκτίθενται καθημερινώς μπροστά στην εξαρτητική μας
ανάγκη για επικοινωνία μέσα σε μια μοριοποιημένη «πο
λιτική» ζωή.
Στις σελίδες που ακολουθούν, μια σειρά από κείμενα δίνουν
μερικά νέα στοιχεία και πληροφορίες για τη λειτουργία του
Τύπου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
του Ν.Ι. Κυριαζίδη
Σαν μια χιονοστιβάδα ξετυλίγεται η εισβολή Κοσκωτά στο χώ
ρο του ελληνικού, Τύπου, με τον οδοστρωτήρα των δισεκατομ
μυρίων του.,Καίχώρίς αμφιβολία η εξέλιξη αυτή είναι το πιο με
γάλο γεγονός στην περιοχή της ελληνικής έντυπης δημοσιο
γραφίας, τη χρονιά που μας πέρασε.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου μας ένας άνθρωπος
διαθέτει τέτοια κολοσσιαία χρηματικά ποσά για να αναπτύξει
τις επιχειρήσεις του στον τομέα της πληροφόρησης, αρχίζον
τας από το χώρο των περιοδικών, με σκοπό να μπει και στον η
μερήσιο Τύπο και την ηλεκτρονική δημοσιογραφία, ενώ κύριά
του απασχόληση αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι είναι άλλη —οι
τραπεζικές εργασίες.
Η καλομελετημένη και καλοσχεδιασμένη αυτή επίθεση ξεδι
πλώθηκε σε όλα τα μέτωπα και εξακολουθεί να αναπτύσσεται
σε όλους τους τομείς.
• Πρωτ’ απ’ όλα, στον αποφασιστικό τομέα των επενδύσεων,
η εκδοτική επιχείρηση Γραμμή του κ. Κοσκωτά, λ έγ ετα ι ό τι δια
θ έ τε ι τώρα, κ α τ’ άλλους τρία δις και κα τ’ άλλους τεσ σ εράμισ ι
δις ως κεφάλαια, ενώ το 1985 είχε σύνολο ενεργητικού μόνο

1,4 δις. Και ως το τέλος του χρόνου —μάλλον προς τον
Οκτώβριο— θα αρχίσει να λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του
της Παλλήνης ένα γιγαντιαίο ταχυπιεστήριο για εφημερίδες.
Τι σημαίνουν οι αριθμοί αυτοί φαίνεται ξεκάθαρα από το γε
γονός ότι οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου όλων των εφημερί
δων μαζί, το 1985 μόλις έφταναν τα 4,8 δις δρχ.
• Δεύτερον, εξέδωσε κατά τη διάρκεια του ’86 άλλα δύο πε
ριοδικά —ένα γυναικείο, τη Μία και ένα τηλεοπτικό, το TV3—
και έδωσε νέα ένταση στις προσπάθειές του να αυξήσει τις κυ
κλοφορίες των πέντε περιοδικών του, διαθ έτο ντα ς το σεβαστό
ποσό τω ν διακοσίων εκατομμυρίω ν δρχ. για τη διαφήμισή
τους.
Έ τσ ι κατόρθω σε τον Ιανουάριο, η συνολική κυκλοφορία των
π έντε περιοδικώ ν του να ξεπ ερνάει τις τρ ια κό σ ιες σαράντα χ ι
λιάδες φύλλα.

• Τρίτο, κατέκτησε ένα τεράστιο ποσοστό της ελληνικής δια
φημιστικής δαπάνης. Εκπρόσωποί'του υποστηρίζουν ότι οι ε ι
σπράξεις των π έντε περιοδικώ ν του συγκροτήματος Κοσκωτά
από την εμπορική διαφήμιση, έφτασάν το μυθικό ποσό τω ν Ο
κτακόσιω ν και πάνω εκατομμυρίω ν δραχμών.

Οι αριθμοί της Nielsen λένε ότι η καθαρή είσπραξη της επι
χείρησης από την εμπορική διαφήμιση θα πρέπει να έφτασε,
περίπου, τα 750 εκ. δρχ. δηλαδή στο 22% της συνολικής διαφή
μισης που δόθηκε στα περιοδικά. Με άλλα λόγια η Γραμμή του
κ. Κοσκωτά εισεπ ραξε πάνω από μια δραχμή σε κάθε π έντε
που διατέθηκαν για διαφήμιση στα περιοδικά το 1986!

• Τέταρτο, έβαλε τις βάσεις και άρχισε να προσλαμβάνει κό
σμο για την έκδοση μιας εφημερίδας σε εικοσιτετράωρη βάση,
που θα λέγεται 24 Ώ ρ ες . Προτίμηση στις προσλήψεις δείχνει
για στελέχη του π α ς ο κ .
• Πέμπτο, άρχισε να βάζει τα θεμέλια για να ανοίξει έναν από

Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Θα ήθελα εδώ να αναφέρω πάνω σε ποια στοιχεία στηρίχτη
κα για να γράψω το σημερινό μου κείμενο.
Τις κυκλοφορίες των ημερήσιων και των κυριακάτικων ε
φημερίδων έχω πάρει από το δελτίο της Ένωσης Ιδιοκτητών
Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ). Είναι έγκυρες και
κανείς δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει.
Τις κυκλοφορίες των περιοδικών δυστυχώς οι περισσότε
ροι εκδότες όχι μόνο δεν τις δίνουν αλλά και τις κρύβουν.
Έτσι αναγκάσθηκα να βρω μόνος μου τα στοιχεία αυτά από
διάφορες πηγές.
Ιδιαίτερα μεγάλες δυσκολίες αντιμετώπισα με το συγκρό
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τους πρώτους, αν όχι τον πρώτο, ιδιωτικό σταθμό ραδιοφωνίας
και τηλεόρασης στην Ελλάδα.
• Έκτο, άρχισε να απλώνεται και στον τομέα των παλιών, πα
ραδοσιακών εφημερίδων (όπου ήδη, με μια εντυπωσιακή συμ
φωνία, ("υπόσχεση πωλήσεως” ως τώρα) πέτυχε ουσιαστικά
να αγοράσει την Καθημερινή) με την εγκάρδια, μάλιστα, συ
νεργασία της μέχρι σήμερα ιδιοκτήτριάς της, Ελένης Βλάχου.
Και παρά τις διαψεύσεις, φαίνεται να έγιναν προσπάθειες, ά
γνωστο με τίνος πρωτοβουλία, για να αγοράσει τουλάχιστονμια ακόμη υπερχρεωμένη εφημερίδα.
Όσο για τα οικονομικά αποτελέσματα αυτού του εγχειρήμα
τος, το μόνο γνωστό είναι ότι ως το 1985 η Γραμμή είχε συνολι
κές ζημίες ύψους 285,1 εκ. δρχ. Για το 1986 δεν είχε ακόμη βγει
ο ισολογισμός της εταιρίας, αλλά τελευταία ανακοίνωσή της
που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Έ να (2-4-1987), έλεγε:
«...ήδη η Γραμμή Α.Ε. απ οδεικνύεται και μια επ ιτυχημένη επι
χείρηση, εμφ ανίζοντας για το 1986 κέρδη 300 εκατομμυρίω ν
δρχ. περίπου, τα οποία αποσβένουν με το παραπάνω τις (υπο
λο γισ μένες άλλωστε) ζημίες τη ς προηγούμενης τριετίας».

Πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι δεν είναι δυνατόν
από 130 εκ. ζημιές που είχε η εταιρία το ’85 να έχει φέτος 300
εκ. δρχ. κέρδη, δηλαδή να βελτιώθηκε ο ισολογισμός της μέσα
σε ένα χρόνο κατά τετρακόσια και πάνω εκατομμύρια δραχμές.
Και επιμένουν ότι η Γραμμή κάτι κρύβει. Πιθανότατα, λένε,
στον ισολογισμό της εταιρίας για λόγους δημιουργίας εντυπώ
σεων, δεν θα έχουν γραφτεί οι αποσβέσεις παγίου Κεφαλαίου
που προβλέπει ο νόμος. Και έτσι τα κέρδη της εταιρίας θα εμ
φανίζονται πολύ πιο μεγάλα απ’ ό,τι πραγματικά είναι.
Ποια είναι η αλήθεια θα το μάθουμε, μόλις δημοσιευθεί στις
εφημερίδες ο ισολογισμός της Γραμμής —αν και θα ήταν πολύ
περίεργο να μη συμφωνεί με αυτά που λέει η ανακοίνωση της ε
ταιρίας αυτής.
Βέβαια, ο κ. Κοσκωτάς δεν ασχολείται μόνο με τον Τύπο. Α
ναπτύσσει συστηματικά και όλες τις άλλες δράστηριότητές
του. Δεν πέτυχε να πάρει στα χέρια του την Τράπεζα Κ εντρ ικής
Ελλάδας αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα τον σταματήσει. Έ 
τσι, φαίνεται ότι συμφώνησε με έναν άλλο επίσης πολύ επιτυ
χημένο Έλληνα επιχειρηματία, τον κ. Δ. Κοντομηνά της Interamerican για να απλωθεί και στον τομέα των ασφαλιστικών ερ
γασιών, ενδιαφέρεται για την αγορά προβληματικών επιχειρή
σεων που πρόκειται να πουληθούν, ετοιμάζεται να μπει στη νέα
αγορά του leasing, θέλει να ανοίξει μεγάλο τουριστικό γρα
φείο, κλπ. κλπ.
Πριν από λίγο καιρό, και με αφορμή την προσπάθεια Κοσκω
τά να πάρει και την Τράπεζα Κ εντρ ικής Ελλάδας στα χέρια του,
ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου είπε σε γνωστό του:
«Δε θα του επιτρέψω να γίνει ένας δεύτερος Ανδρεάδης».
Φαίνεται όμως ότι το κεφάλαιο έχει τη δική του δυναμική και
ότι το Καστρί δε βλέπει με κακό μάτι τις δραστηριότητες Κο
σκωτά στο χώρο του Τύπου.
τημα Κοσκωτά όπου επανειλημμένα τηλεφωνήματά μου
στον υπεύθυνό του κ. Κουνελάκη έμειναν χωρίς απάντηση.
Παρ' όλα αυτά ουαριθμοί που δίνω θα πρέπει ελάχιστα να
απέχουν από τους πραγματικούς αριθμούς των λογιστηρίων,
και γιατί οι πηγές μου είναι πσ/.ι αξιόπιστες και γιατί μια
σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία που μου έδωσαν διαφορετι
κές πηγές, εμφάνισε ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους. Πάν
τως όπου υπήρχαν διαφορές, έδωσα πάντα την πιο ευνοϊκή
εκδοχή για το έντυπο.
Αμφιβολίες έχω για τα στοιχεία της κυκλοφορίας του πε
ριοδικού TV3 το 1986 και ιδίως για την Αθήνα. Επίσης δεν
μπόρεσα να βρω στοιχεία για την κυκλοφορία του Τέταρτου.
Και τα δύο αυτά περιοδικά ανήκουν στο συγκρότημα Κο
σκωτά.
, Ί α στοιχεία για ■ διαφήμιση τα έχω πάρει από. τις μετρή-
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σεις της Nielsen που στην εργασία της στηρίζονται όλες οι
διαφημιστικές εταιρίες του τόπου μας.
Ό πω ς είναι γνωστό η Nielsen ξεκινώντας πχ. από το χώρο
που καλύπτει μια διαφήμιση σε ένα έντυπο και από τον τιμο
κατάλογό του για τη διαφήμιση, υπολογίζει με βάση και όλες
τις γνωστές επιβαρύνσεις (ΦΚΕ, χαρτόσημο, αγγελιύσημο,
κλπ) σε τι ποσό ανέρχεται για το διαφημιζόμενο, η επιβάρυν
ση για τη δημοσίευση της καταχώρησης. Γην ίδια μέθοδο α
κολουθεί και με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, μετρών
τας το χρόνο της διάρκειας μιας διαφήμισης.
Θα πρέπει να έχουμε εδώ υπόψη μας ότι με τα δεδομένα
του ’86 τα χρήματα που πλήρωνε ο διαφημιζόμενος πχ. για
να δημοσιεύσει στις εφημερίδες ή τα περιοδικά της Αθήνας
μια διαφήμησή του, διανέμονταν κατά τους υπολογισμούς
της Nielsen ως εξής:
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Διαφημιστικό μέσο
61,7%
Κράτος (ΦΚΕ, χ/σημο) 12,5%
Αγγελιόσημο
12,4%
Διαφημιστικό γραφείο
13,4%
Η κατανομή αυτή είναι διαφορετική για τη ραδιοφωνία και
την τηλεόραση, καθώς και για τη Θεσσαλονίκη. Επίσης έχει
αλλάξει φέτος με την αντικατάσταση του ΦΚΕ από το ΦΠΑ.
Η Nielsen μετράει μόνο την εμπορική διαφήμιση δηλαδη
δε συνυπολογίζει ούτε τις μικρές αγγελίες, ούτε τα κοινωνι
κά, ούτε τους ισολογισμούς, ούτε τις διαφημίσεις που έχουν
ύψος μικρότερο από εννέα εκατοστά.
Είναι επίσης φανερό ότι οι μετρήσεις της Nielsen δεν πιά
νουν λχ. τις εκπτώσεις που μπορεί να κάνει ενα έντυπο ή ο
διαφημιστής στο διαφημιζόμενο.
Ό λα τα στοιχεία της Nielsen για το 1986 τα έχω επεξεργα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Μ εγά λη αύξηση
τη ς δ ια φ ή μ ισ η ς

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡ 1987

998.911 ( - 8 ,0 % )

982.108 ( + 0,9%)

546.665 ( - 6,7%)
572.084( + 2,6%)
4 5 2 .2 4 6 (-9 ,5 % )

410.024 ( —1,5%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

- ΠΪΑΝεΛΛΗΝΤΕΣΊ

Το δεύτερο μεγάλο γεγονός
στην περιοχή του Τύπου, κατά
τη χρονιά που μας πέρασε, ή
ταν η απρόσμενη και γιγαντιαία αύξηση της διαφημιστι
κής δαπάνης. Εφημερίδες και
περιοδικά είδαν ξαφνικά να α
νεβαίνουν τα έσοδά τους από
την πηγή αυτή κατά τρόπο που
ούτε θα μπορούσαν να τον ο
νειρευτούν!

Έ τσ ι ενώ το 1986 ο μέσος ε 
τήσιος πληθωρισμός κινήθηκε
στο επίπεδο του 23%, ο όγκος
της εμπορικής διαφήμισης, υ
-[η η η η η β η δ β : πολογισμένος σε δραχμές από
την ετα ιρ ία Nielsen, ανέβηκε
κατά 42%.
- Γε π α ρ χ ϊα Ί

Το 1986 συνεχίστηκε η τάση
να αυξάνει το ποσοστό που
παίρνει η τηλεόραση από τη
διαφήμιση, να πέφτει το ποσο*στό των εφημερίδων και να μέ
νει περίπου στάσιμο των περιο
δικών. Ήταν όμως τόσο μεγά
λη η αύξηση του όγκου της δια
φήμισης, ώστε όλοι υπερκάλυ
ψαν τις απώλειές τους από τον
πληθωρισμό.
Φέτος, με την κατάργηση
του ΦΚΕ και την εισαγωγή του
ΦΠΑ, εφημερίδες και περιοδικά
θα δουν να αυξάνει το ποσοστό
που εισπράττουν από τη διαφή
μιση κατά πέντε ολόκληρες πο
σοστιαίες μονάδες. Πράγμα
που σημαίνει, ακόβη κι αν μεί
νει στάσιμη η διαφημιστική δα
πάνη, μεγαλύτερες καθαρές ει
σπράξεις για τα περιοδικά και
τις εφημερίδες κάπου 450 εκ.
δρχ·______________________
Οι κ υ κ λ ο φ ο ρ ίε ς
τω ν η μ ερήσ ιω ν
εφ η μ ερ ίδ ω ν

Ας περάσουμε όμως τώρα
στο θέμα των κυκλοφοριών
των εφημερίδων και των ανα
κατατάξεων που σημειώθηκαν
στον τομέα αυτό το 1986.
Όπως φαίνεται στους σχετι
κούς πίνακες, και στις ημερή
σιες και στις κυριακάτικες εφη
μερίδες είχαμε μια πτώση της
στεί εγώ, εκτός από τους πίνακες κατανομής της συνολικής
διαφημιστικής δαπάνης στα διάφορα μέσα, που τους πήρα
από το Καλάμι (19-2-87, επεξεργασία Μ. Χαιρετάκη).
Λίγα στοιχεία έχω πάρει από τον Οδηγό Δημοσιότητας ’86
του Ανδρέα Ριζόπουλου για τα έτη ’84 και ’85. Μεταχειρίστη
κα, όμως, πολύ, κυρίως ίος πρώτη ύλη, τα στοιχεία του Γιάν
νη Αναστασάκου για τη Διαφήμιση.
Και μια επεξήγηση: Με τον όρο outdoor εννοώ κυρίως τις
αφισοκολλήσεις.

Τα ποσοστά
Στους απόλυτους αριθμούς των κυκλοφοριών και της δια
φήμισης, έχω προσθέσει φέτος και ένα νέο στοιχείο: Την πο
σοστιαία αύξηση ή μείωση αυτού του αριθμού σε σχέση με το
1985.
Επίσης έχω προσθέσει και σαν ενδεικτικά —επαναλαμβά
νω ενδεικτικά— τα στοιχεία του Ιανουάριου 1987, γιατί νομί
ζω ότι μας δείχνουν ποιες τάσεις επικρατούν στις κυκλοφο
ρίες των εντύπων. Αν δεν το έκανα αυτό δε θα ήταν ξεκάθα
22

ρο, από τα αποτελέσματα του ’86, ότι πχ. το Βήμα της Κυρια
κής διεκδικεί, αν δεν έχει ήδη πάρει, την πρώτη θέση από το
Έ θνος της Κυριακής.
Τις ποσοστιαίες αυξομοιώσεις του Ιανουάριου, τις βγάζω
συγκρίνοντας τους σημερινούς αριθμούς με τους αντίστοι
χους αριθμούς του Ιανουάριου του 1986, και όχι με το μέσο ορο ολόκληρου του έτους. Γι’ αυτό, καμία φορά, εμφανίζεται
μια, εκ πρώτης όψεως, αντιφατικότητόί ανάμεσα στις ποσο
στιαίες μεταβολές του '86 και του Ιανουάριου.
* * * * *
Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τη Δέσποινα Σαββαπου/.ιιυ
που τόσο με βοήθησε να βάλω τάξη και να κάνω την επεξερ
γασία των αριθμητικών στοιχείων.
Τέλος θα ήθελα να παινέψω την τόσο ωραία δουλειά της
Ρίτσας Δναστασιάδη και του Νίκου Μουρατίδη, που με τα
θαυμάσια διαγράμματά τους κατορθώνουν να κάνουν, ίσως
και περισσότερα απτά, αυτά που γράφω στο κείμενό μου.
ν.ι.κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Το μοίρασμα της πίτας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ (ΠΟΣΟΣΤΑ)

1984

1985

1986

48,3%

49,9%

24,2%

24,0%

— ΓΤΗΛΕΟΡΑΣΉΙ

46,5%

22, 2%

(Π ΕΡΙΟΔΙΚΑ]

18,0%

13,8%

6,9%

-ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ]

-OUT DOORT

6,4%

Θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι οι υπολογισμοί
της Nielsen μας δίνουν κατά προσέγγιση στοιχεία. Χωρίς πο
λύ μεγάλη απόκλιση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατανο
μή της διαφημιστικής δαπάνης το 1986 πρέπει να απόδωσε
στους ενδιαφέρομενους, κατά ανώτατο όριο, τα ακόλουθα
ποσά:

—(ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ
(ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΡΧ.)

Κατανομή τη ς διαφήμισης (σε εκατ. δρχ.)
το 1986
Τηλεόρ. Περιοδ. Εφημερ. Ραδιόφ. Outdoor Σύνολο

Διαφημ.
μέσο
Κράτος
Αγγελιόσημο
Διαφημι
στές
Σύνολο

5.313
3.439

3.456
700

1.986
403

888
187

913
342

1.329

695

399

220

.--

751

432

202

171

5.602

3.220

1.497

1.426

1.495
11.576

12.556
5.071
2.643
3.051
23.321

Στα Outdoor δεν υπάρχει α γγελιόσημο, αλλά τέλος 13% υπέρ του Δή
μου. Με Outdoor εννούμε κυρίως τις αφισοκολλήσεις.

Ό πω ς λοιπόν δείχνει ο
παραπάνω πίνακας τα δια
φημιστικά μέσα (τηλεόρα
ση, περιοδικά, κλπ.), υπο
λογίζεται ότι μπορεί να εισπράξανε 12,6 δισ. δρχ. Το
κράτος 5,1 δισ. δρχ. Οι δια
φημιστές 3,1 δισ. δρχ. Και
το αγγελιόσημο απέδωσε 2,6
δισ. δρχ. Αν υπολογίσουμε,
όμως, τις διάφορες εκπτώ
σεις που δίνονται και από τα
διαφημιστικά μέσα και από
τους διαφημιστές τα πραγ
ματικά ποσά πρεπει vu είναι
κάπως μικρότερα.
Θα ήθελα εδώ να σημειώ
σω ότι:
I. Δεν έχω υπολογίσει τη

διαφορετική κατανομή που
γίνεται για τα έντυπα της
Θεσσαλονίκης και που θα
αύξανε ελαφρά τις εισπρά
ξεις των εφημερίδων, σε βά
ρος όλων των άλλων.
2. I α ποσά που αναφέρονται
στους πίνακες ·—όπως είπα
και παραπανω— είναι εκείνα
που κατά ανώτερο όριο θα
μπορούσαν να πάρουν οι εν
διαφερόμενοι, γιατί η μέθο
δος της Nielsen δεν παίρνει
υπόψη της τις εκπτώσεις
που δίνουν και τα διαφημι
στικά μέσα και οι διαφημι
στές, ώστε να τις συνυπολο
γίσει.
ν.ι.κ.

Χρόνο με fo χρόνο, το κρατικό μονοπώλιο της τηλεόρασης
αυξάνει σταθερά το ποσοστό του στη συνολική διαφημιστι
κή δαπάνη. Κάπως αντέχουν στον ανταγωνισμό τα περιοδι
κά, οι εφημερίδες, όμως, βλέπουν το ποσοστό της εμπορι
κής διαφήμισης που παίρνουν, να πέφτει συνεχώς.
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Αλλαγές το "86 στις εφημερίδες. Το «Έθνος» κρα;τάει την
πρώτη θέση αλλά πέφτει. «Ελεύθερος Τύπος» και «Ελευθε
ροτυπία» ανεβαίνουν πολεμώντας με τα «Νέα» για τη δεύτε
ρη θέση. Βγήκαν και δύο νέες εφημερίδες, η «Πρώτη» και ο
«Δημοκρατικός Λόγος».
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μέσης κυκλοφορίας τους της
τάξης του 8%. Με την αύξηση
της τιμής των εφημερίδων φέ
τος από 40 σε 50 δρχ. η πτώση
αυτή έγινε ακόμη μεγαλύτερη,
αλλά τα τελευταία «πολεμικά»
γεγονότα και η εκκλησιαστική
κρίση μοιάζει να ξαναφέρνουν
τα πράγματα στη θέση τους.
Πάντως η πτώση για το 1986
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
σαν εξαιρετικά μεγάλη, αν πά
ρουμε υπόψη μας ότι το οικονο
μικό σφίξιμο το ’86 ήταν πολύ
πιο μεγάλο από το ’85 και ότι το
’85 είχαμε βουλευτικές εκλο
γές και εκλογή Προέδρου της
Δημοκρατίας με συνέπεια οι
κυκλοφορίες των εφημερίδων
να είναι φυσιολογικά «πουσαρισμένες».
Κυριολεκτικά σημεία κατάρ
ρευσης παρουσίασαν οι πρωι
νές εφημερίδες (πτώση 25%)
δηλαδή χάσαν έναν στους τέσ
σερις αναγνώστες τους, παρ’
όλο ότι βγήκε μια καινούργια ε
φημερίδα —ο Δ ημοκρατικός
Λ όγος— που πρόσθεσε κάπου
δεκατρείς χιλιάδες φύλλα στη
συνολική κυκλοφορία τους.
Η Ακρόπολις έχασε τα 31 %
της κυκλοφορίας της, η Αυγή
τα 26%, ο Ριζοσπάστης τα 11 %
και μόνο η Καθημερινή κάπως
κρατήθηκε με πτώση μόνο 3%.
Η πτώση της κυκλοφορίας
των εφημερίδων και των δύο
ΚΚ —και κυρίως του Ριζοσ
πάστη— πρέπει να συνδέεται
με την έκδοση του ’86 μιας συγ
γενικής απογευματινής εφημε
ρίδας, της Πρώτης που μοιάζει
να σταθεροποιείται στις 43 πε
ρίπου χιλιάδες. Η κυκλοφορία
αυτή δε φαίνεται να επαρκεί
για να καλύψει τα έξοδά της
και γι’ αυτό αντικαταστάθηκε ο
διευθυντής της και έγιναν πολ
λές απολύσεις. Έχει γραφεί ό
τι η εφημερίδα αυτή χρωστάει
πολλές δεκάδες εκατομμύρια
στο τυπογραφείο του Ριζοσπά
στη, όπου τυπώνεται.
Αλλά και οι καθημερινές με
γάλες απογευματινές εφημερί
δες παρουσίασαν μια μεγάλη
κάμψη. Το Έ θ νο ς κρατάει πάν
τα την πρώτη θέση με διαφορά
περίπου 47 χιλιάδες φύλλα α
πό τα Νέα, αλλά δεν είναι πια η
εφημερίδα των διακοσίων χι
λιάδων. Έχασε κάπου τριάντα
χιλιάδες αγοραστές και τον τε
λευταίο καιρό φαίνεται να έχει
χάσει και την πρωτιά στην Αθή
να.
Γενικά και τα τρία έντυπα
του συγκροτήματος Μπόμπολα
παρουσίασαν μια σοβαρή κάμ
ψη στην κυκλοφορία τους, από
την ώρα που τους απαγορεύτη
κε δικαστικά να μοιράζουν
στους αναγνώστες τους δώρα
με το παιχνίδι «μπίνγκο», μετά
από την προσφυγή στη Δικαιο
σύνη των αντιπάλων τους εκ
δοτών, Λαμπράκη και Κουρή.
Τα Νέα εξακολουθούν να πέ
φτουν αλλά κρατήθηκαν περί
που στο ποσοστό της μέσης
πτώσης του συνόλου των εφη
μερίδων. Η ταυτόχρονη, όμως,
άνοδος της κυκλοφορίας και

του Ελεύθερου Τύπου και της
Ελευθεροτυπ ίας αποτελεί σο
βαρή απειλή για τη δεύτερη θέ
ση στην οποία έχουν περιπέσει
μετά την εμφάνιση του Έ θνους
στην αγορά πριν από μερικά
χρόνια.
Γενικά το συγκρότημα Λαμ
πράκη αντιμετωπίζει μια σχετι
κή κυκλοφοριακή Kpiorf γιατί ε
κτός από τα Νέα και ο Ταχυ
δρόμος έχασε το 19% της κυ
κλοφορίας του. Βέβαια, κράτη
σε, σε ετήσια βάση, την πρώτη
θέση σε σχέση με τα ομοειδή
του περιοδικά αλλά τώρα το Έ 
να του κ. Κοσκωτά βρίσκεται
πια σε πολύ μικρή απόσταση,
αν δεν έχει και ξεπεράσει τον

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ · ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ

Ταχυδρόμο.

Από την άλλη μεριά, όμως,
μεγάλη επ ιτυχία έχ ει σημειώ 
σει το Βήμα τη ς Κυριακής που
δ ιεκ δ ικ εί με π ολλές π ιθανότη
τε ς επ ιτυχίας την πρώτη θέση
στα κυριακάτικα φύλλα με ετή

σια άνοδο 24%. Τον Ιανουάριο
μάλιστα, κέρδισε την πρωτιά.
Πληροφορίες από το συγ
κρότημα Λαμπράκη λ έν ε ό τι ο
φ ετε ιν ό ς ισολογισμός τη ς ετα ι
ρίας που το 1985 εμφ άνιζε μια
κολοσσιαία ζημιά (433 εκ. δρχ.)
παρουσιάζει φ έτο ς μια εν τυ 
πωσιακή βελτίω ση και μάλι
στα, δ είχ νει κέρδη —«πέντε
ως έ ξ ι εκατομμύρια δραχμές».

Η αλλαγή αυτή επιτεύχθηκε ό
χι με την αύξηση της κυκλοφο
ρίας των εντύπων, αλλά με
σκληρές οικονομίες. Ας μην ξε
χνάμε ότι το 1986 ο Οργανι
σμός Λαμπράκη έκλεισε μια α
κόμη εφημερίδα του, τα Νέα
της Κυριακής, ενώ το 1985 είχε
κλείσει το καθημερινό Βήμα.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Συγκρότημα Κοσκωτά

Ένα
TV3
Μία
Και
Τέταρτο

56.717
53.551
51.223
29.594
5.833
196.928

Συγκρότημα Μπόμπολα

Εικόνες

64.813

Συγκρότημα Λαμπράκη

Ταχυδρόμος

32.132

Συγκρότημα Τερζόπουλου

Γυναίκα

13.105

Συγκρότημα Θεοφανίδη

Αξίζει να αναφέρουμε τα
ποσά που διαθέσανε ορισμέ
να περιοδικά για να διαφημισθούν ώστε να συγκρατήσουν
την πτώση της κυκλοφορίας
τους ή να κατακτήσουν ένα
μεγαλύτερο τμήμα της αγο
ράς (στοιχεία για το ’86 της
Nielsen σε χιλιάδες δρχ.):

Πάνθεον
Εντός
Ρομάντσο

24.771
24.279
15.718
64.768
Αλλα...

Cosmopolitan
Αθηνόραμα
Τηλέραμα
Playboy

6.155
7.805
6.155
22.116

Το συγκρότημα Κοσκωτά,
λοιπόν, δαπάνησε κάπου 197
εκ. δρχ. για να στηρίξει τα παλαιότερα ή να ρίξει στην αγο
ρά τα καινούργια περιοδικά
του, δηλαδή ξόδεψε το 42%
από τα χρήματα που έδωσαν
όλα τα περιοδικά μαζί (465.8
εκ. δρχ.), για να διαφημι
στούν.
Και φέτος συνεχίζει την επι
θετική αυτή πολιτική για να ε
πεκτείνει την κυκλοφοριακή
βάση των πέντε περιοδικών
του.
Μια σειρά εκδότες και υπο
ψήφιοι εκδότες περιοδικών
διαμαρτύρονται γιατί —όπως
ισχυρίζονται— ο κ. Κοσκωτάς χρησιμοποιεί τα διακόσια
αυτά εκατομμύρια για «να
κρατάει στο χέρι του ορισμέ
νους διαφημιστές στους ο
ποίους δίνει τις δουλειές του
(υπάρχει και η Τράπεζα Κρή
της) και δεν τους επιτρέπει
μετά να κάνουν διευκολύν
σεις (παροχή πχ. δυνατότη

τας διαφήμισης με αντιπαρο
χή) σε άλλα έντυπα». Αυτοί
όμως οι ισχυρισμοί δεν απο
δείχνονται.
Πολύ μεγάλη προσπάθεια
κατέβαλε και το συγκρότημα
Μπόμπολα για να συγκροτή
σει την πτώση της κυκλοφο
ρίας του περιοδικού του.
Παρ’ όλα, όμοις, τα 64 εκ,
δρχ. που ξόδεψε, οι Εικόνες
έχασαν τη δεύτερη θέση στα
περιοδικά ποικίλης ύλης και
η κυκλοφορία τους έπεσε.
Θα έπρεπε επίσης να ανα
φέρουμε ότι το περιοδικό Εν
τός έκλεισε, παρά τη διαφήμι
ση των 24 εκατ. που έκανε, ό
ταν εκδόθηκε.
ν.ι.κ.
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Ο Ελεύθερος Τύπος ήταν η
μόνη ημερήσια εφ ημερίδα που
παρουσίασε πραγματικά εντυ 
πωσιακή άνοδο το ’86 με 30%
μέση ετήσ ια αύξηση και 33%
τον Ιανουάριο. ' Ετσι τώρα διεκ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

δικεί την τρίτη ή τη δεύτερη θέ
ση και μάλιστα το Δεκέμβριο
πήρε τη δεύτερη θέση από τα
Νέα.
Το φαινόμενο Αυριανή μοιά
ζει να έχ ει περάσει στη φάση
της Δύσης του. Παρ’ όλο ότι

πουλιόταν μόλις 15 δρχ. ενώ ό
λες οι άλλες εφημερίδες που
λιόντουσαν 30 δρχ. έχασε σχε
δόν έναν στους τέσσερις αγο
ραστές της ( - 26%) και η μέση
κυκλοφορία της ήταν μόλις
114.533 φύλλα από 154.489 το
’85. Η εφημερίδα αυτή ισχυρί
ζεται ότι έχει άλλους έξι χιλιά
δες αγοραστές στη Δυτική Γερμανία.
Η Ε λευθεροτυπ ία παρουσιά
ζει μια μικρή αλλά σταθερή ά
νοδο τα τε λ ευ τα ία δύο χρόνια
( + 1,8% το ’86 και + 5,9% τον
Ιανουάριο) με αποτέλεσμα να
έχ ει πλησιάσει πάρα πολύ τα
Νέα και να δ ιεκ δ ικ ε ί τη δ ε ύ τε 
ρη ή την τρ ίτη θέση.

Συνεχή και σταθερή πτώση
εμφανίζουν οι τρεις απογευμα
τινές νεοδημοκρατικές εφημε
ρίδες κατά το ’86 (Απογευματι
νή - 15,3%, Βραδυνή - 15,3%,
Μεσημβρινή - 14,5%). Ούτε οι
αλλαγές σχήματος ή κατευθύν
σεων μοιάζει να τις βοήθησαν.
Τις απώλειές τους δεν υπερκα
λύπτει η άνοδος του Ε λεύθε
ρου Τύπου.
Η Εστία χάνει σιγά - σιγά

τους αναγνώστες της, ίσως α
πό φυσιολογικά αίτια. Και η
χουντική Ελεύθερη Ωρα, οδεύΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ 517 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΠΟΣΟΣΤΑ)

I Ιέντε εφημερίδες πήραν το *85 τα 46% της εμπορικής διαφή
μισης.
Φέτος το ποσοστό τους έπεσε στο 42%.
Η «Ελευθεροτυπία» και η «Απογευματινή» εμφανίζουν τη
μεγαλύτερη άνοδο. Τα «Νεα» παρουσιάζουν κάμψη αλλά
σκ’ιζουν στις μικρές αγγελίες.
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ει προς τη ν τ έ λ ε ι α εξαφ άνισ η.

Α θ ή ν α κ α ι επ α ρ χ ία
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Η πτώση της κυκλοφορίας
των εφημερίδων στην επαρχία
είναι λίγο μεγαλύτερη (■- 9,5%)
από της Αθήνας ( - 6,7%).
Εδώ εμφανίζεται η τεράστια
αδυναμία των Νέων που όντας
μια «εφημερίδα μικρών αγγε
λιών» ποϋλάει στην Αθήνα κά
που 88 χιλιάδες φύλλα και
στην επαρχία μόλις 37 χιλιά
δες.
Από την άλλη μεριά, όμως, οι
μικρές αγγελίες εκτός από μια
τεράστια πηγή εσόδων, δίνουν
στα Νέα, τη δυνατότητα να συ
ναγωνιστούν το 'Εθνος τουλά
χιστον στην πρωτεύουσα. Η
διαφορά των δύο εφημερίδων
στην Αθήνα, σε ετήσια βάση, ή
ταν μόλις 1.300 φύλλα υπέρ
του Έ θνους, αν και μετά την
κατάργηση του μπίνγκο πολ
λές φορές βρέθηκαν τα Νέα
πάνω από το Έ θνος στην πε
ριοχή της πρωτεύουσας. Μάλι
στα τους τελευταίους μήνες τα
Νέα ξεπερνούν το Έ θνο ς στην
Αθήνα συνεχώς.
Ο Ελεύθερος Τύπος αντιμε
τωπίζει ακριβώς το αντίθετο
πρόβλημα με το πρόβλημα των
Νέων. Στην Αθήνα η κυκλοφο
ρία του είναι πολύ μικρότερη α
πό την κυκλοφορία του στην ε
παρχία. Εδώ μάλιστα κατέχει
τη δεύτερη θέση ενώ στην Αθή
να μόνο την έκτη.
Εκτός από τις περιπτώσεις
των Νέων και του Ελεύθερου
Τύπου η κίνηση των εφημερί
δων στην επαρχία ακολουθεί
περίπου το νόμο των συγκοινωνούντων αγγείω ν σε σχέση
με την Αθήνα.
Οι κ υ ρ ια κ ά τ ικ ε ς

Και οι κυριακάτικες εφημερί
δες είχαν την ίδια πτώση που
είχαν οι καθημερινές. Τη μεγα
λύτερη πτώση παρουσίασαν οι
πρωινές κυριακάτικες δηλαδή
εκείνες που είναι το έκτο φύλ
λο των πρωινών εφημερίδων
(-36% ). Αντίθετα μικρή άνοδο
σημείωσαν οι εβδομαδιαίες
της Κυριακής δηλαδή οι έβδο
μες εκδόσεις των απογευματι
νών φύλλων ( + 6%).
Πολλές ανακατατάξεις ση
μειώθηκαν στις κυριακάτικες ε
φημερίδες. Κυριότερη: Η μεγά
λη άνοδος που παρουσίασε Το
Βήμα τη ς Κυριακής με +24%
μέση ετήσια αύξηση το ’86 και
+ 43% φέτος τον Ιανουάριο.
Το Έ θνος τη ς Κυριακής μάλ
λον βρίσκεται σε καθοδική πο
ρεία (-7% ), όπως και ο Ριζο
σπάστης (-10% ), η Αυριανή
(-24% ), η Ακρόπολις (-33% ),
κλπ.
Άνοδο παρουσίασε και η Κυ
ριακάτικη ( + 6%) όπως και η
καθημερινή Ελευθεροτυπία.
Τα Νέα της Κυριακής έκλει
σαν με κυκλοφορία 74 χιλιάδες
φύλλα και κυκλοφοριακή πτώ
ση 17%. Βγήκε μια καινούργια
εφημερίδα, η Εβδομη που δα

πάνησε 22,4 εκ. δρχ. για διαφή
μιση και πούλησε 40.600 φύλλα
κατά μέσο όρο το ’86, αλλά τον
Ιανουάριο είχε πέσει στις
23.700.
Σταμάτησε επίσης να βγαί
νει ο Ρίζος της Δευτέρας με κυ
κλοφορία 35.420 φύλλα.
Τα π ερ ιο δ ικ ά

Αν η εισβολή Κοσκωτά παί
ζει κυριαρχικό ρόλο στις εξελί
ξεις του καθημερινού Τύπου,
χωρίς ακόμη να έχει βγάλει ού
τε μια ημερήσια εφημερίδα, δε
χρειάζεται να εξηγήσουμε ότι
ο ρόλος του στον τομέα των
περιοδικών, όπου ήδη έχει
βγάλει πέντε, είναι καθοριστι
κός.
Την κίνηση των περιοδικών
θα την παρουσιάσουμε φέτος
παίρνοντας και συγκρίνοντας
τα διάφορα είδη των περιοδι
κών, κατά ομάδες.
Προτού όμως αρχίσουμε, θα
έπρεπε να πούμε ότι τα περιο

δικά στον τόπο μας έχουν κυ
κλοφορίες που θα μπορούσαν
να συγκριθούν με αυτές των ε
φημερίδων. Τον Ιανουάριο, 14
περιοδικά πούλησαν κατά μ έ
σο όρο ένα εκατομμύριο φύλ
λα την εβδομάδα, άλλα τρία δε
καπενθήμερα εκατόν σαράντα
χιλιάδες και άλλα δύο μηνιαία
εκατόν τριάντα χιλιάδες. Κι ε 
δώ δεν συνυπολογίζουμε τα
διάφορα ειδικά περιοδικά, τα
παιδικά, τα νεο λα ιίσ τικα κοκ.,
που πρέπει να πουλάνε άλλες
τετρ α κ ό σ ιες χιλιάδες!

Περιοδικά ποικίλης ύλης: Ε
ξακολούθησαν να πέφτουν
(-13% ). Η συνολική κυκλοφο
ρία τους μειώθηκε από 281 χι
λιάδες το ’84, σε 257 χιλιάδες
το ’85 και σε 225 χιλιάδες το
’

86 .

Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζρι ο Ταχυδρόμος με
-19% και μετά οι Εικόνες με
-16% που μάλιστα τον Ια
νουάριο είχαν πτώση 31%. Το
Έ να (Κοσκωτάς) έχασε μόνο

1% της κυκλοφορίας του και
τους μήνες Νοέμβριο και Δε
κέμβριο πήρε από τον Ταχυ
δρόμο την πρώτη θέση στα πε
ριοδικά αυτού του είδους. Τον
Ιανουάριο όμως την ξαναέχασε.
Τηλεοπτικά περιοδικά: Με
την έκδοση του περιοδικού TV3
από το συγκρότημα Κοσκωτά,
έγινε μια ανακατατομή της α
γοράς που διευρύνθηκε ελα
φρώς. Τα δύο περιοδικά που
ως τώρα τη μοιράζονταν (Ραδιοτηλέοραση και Τηλέραμα)
παρουσίασαν μια κάμψη της
τάξης του 9% το πρώτο και
18% το δεύτερο. Για πρώτη
χρονιά την πρώτη θέση πήρε
το κρατικό έντυπο Ραδιοτηλεό
ραση.
Για μια από τις λίγες κυκλο
φ ορίες που δεν είμ α σ τε καθό
λου βέβαιοι, είναι του TV3 κατά
το ’86. Πάντως τη δίνουμε με
αρ κετή προσέγγιση τον Ια
νουάριο που ήδη είχ ε φ τάσει
τις 99 χιλιάδες.
27
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Η συνολική κυκλοφορία των
τηλεοπτικών περιοδικών (πρέ
πει να έχουμε υπόψη μας ότι υ
πάρχουν και μερικά άλλα, μι
κρότερα από αυτά που αναφέ
ραμε), ξεπ ερνάει αρκετά τις
τετρ α κ ό σ ιες χιλιά δες
την εβδομάδα.

φύλλα

Λαϊκά περιοδικά: Το Ρομάντσο του συγκροτήματος Θεοφανιδη μοιάζει να έχει χάσει ο
ριστικά τη μάχη με το Και του
Κοσκωτά. Το Και κέρδισε κάπομ 13 χιλιάδες φύλλα τη χρο
νιά που μας πέρασε ( + 12%) ε
νώ το Ρομάντσο έχασε κάπου
έντεκα χιλιάδες (-11% ). Το
Και είναι ουσιαστικά το μόνο
περιοδικό που αύξησε την κυ
κλοφορία του το ’86 και το μό
νο μη τη λεο π τικό που έχ ει κυ
κλοφορία πάνω από εκατό χ ι
λιάδες. Στην επαρχία κυ ριολε
κτικά σκίζει

Η απουσία του ιδρυτή του
συγκροτήματος του Ρομάντσου Θεοφανίδη με την αρρώ
στια και το θάνατό του, βάζει
τη σφραγίδα της στις εξελίξεις
στο είδος αυτό των περιοδι
κών.
Γυναικεια περιοδικά: Η ει
σβολή και στον τομέα αυτό του
Κοσκωτά με την έκδοση του
περιοδικού Μία και ο ταυτό
χρονος παροπλισμός του ιδρυ
τή του συγκροτήματος της Γυναίκας, Ευάγγελου Τερζόπουλου, ανατρέπει όλη την καθεστηκυία τάξη στο είδος αυτό
των περιοδικών. Έτσι η Γυναί
κα για πρώτη φορά βλέπει να
απειλείται σοβαρά το ουσιαστι
κά μονοπώλιο που είχε εδώ, ως
τώρα. Έχασε το 20% της κυ
κλοφορίας της και η Μία σιγά σιγά, με τη βοήθεια και μιας με
γάλης διαφημιστικής καμπάνιας μέσω της τηλεόρασης, συ
νεχώς ανεβαίνει.
Τον Ιανουάριο η απόσταση
ανάμεσα στα δύο περιοδικά ή
ταν μόλις έξι χ ιλιά δ ες φύλλα.
Ταυτόχρονα το Πάνθεον εμφά

νιζε φαινόμενα κατάρρευσης
(συνολική πτώση -36% ), ιδιαί
τερα στην επαρχία (-57% ).
Η δ ια φ η μ ισ τικ ή δαπάνη

Όπως είπαμε, η εμπορική
διαφήμιση ανέβηκε το 1986 σε
σχέση με το 1985 κατά41,6% ε
νώ ο πληθωρισμός κινήθηκε
στα 23%. Γενικά μέσα στα δύο
τελευταία χρόνια, ο διαφημι
στικός τζίρος, τον οποίο υπο
λογίζει η Nielsen, ανέβηκε κα
τά 69,2%.
Το μεγαλύτερο ποσό το εισέπραξε η τηλεόραση που το πο
σοστό της από την πίτα ανέβη
κε σε δύο χρόνια από 46,5% σε
49,6%. Ακολουθούν τα περιοδι
κά με άνοδο από 22,2% σε
24,0%.
Το ποσοστό που παίρνουν οι
εφημερίδες από την εμπορική
διαφήμιση διαρκώς συρρικνώ
νεται και έπεσε σταδιακά από
18% σε 13,8%. Όμως τα δια
φημιστικά τους έσοδα ανέβη
καν το ’86 κατά 37,3% και έτσι
28

υπερκάλυψαν τις απώλειες α
πό τον πληθωρισμό.
Στάσιμο έμεινε το ποσοστό
του ραδιοφώνου και των αφι
σοκολλήσεων, αλλά και τα δύο
αυτά μέσα κάλυψαν τις απώ
λειες τους από τον πληθωρι
σμό.
■Οι πρώτες εν δ είξεις από
τους δύο πρώτους μήνες του
1987 επιτρέπουν την πρόβλε
ψη ότι η αύξηση του διαφημι
στικού τζίρου (18% ως και το
Φεβρουάριο), θα υπερκαλύψει
τις απώλειες από τον πληθωρι
σμό που προβλέπει η κυβέρνη
ση για το 1987.

Ιδίως για τα περιοδικά η χρο■νιά αυτή φαίνεται ότίθα είναι έ
τος των πολύ παχιών αγελά
δων. Και για την τηλεόραση ε
πίσης θα πρέπει να πόνε καλά
το πράγματα. Δεν προμηνύονϊάι, όμως, πολύ καλά για τις ε
φημερίδες, αν και κανείς δεν
ξέρει τι μπορεί να γίνει ως το
τέλος του έτους.
Οι ε ξ ι μ εγά λο ι
Έ ξ ι μεγάλα συγκροτήματα,
μοιράζονται σήμερα μ ετα ξύ
τους τα 78% της εμπορικής
διαφ ήμισης των π εριοδικώ ν
και τα 44% της εμπορικής δια
φήμισης των εφημερίδω ν. Συ
νολικά εισπ ράττουν τα 65%
της διαφήμισης που πάει σε ε 
φ ημερίδες και περιοδικά.
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Κύριο χαρακτηριστικό τους
—είναι ιδιοκτήτες τουλάχιστον
ενός περιοδικού και δεν είναι
καθόλου απαραίτητο να είναι ι
διοκτήτες μιας εφημερίδας.
Όπως φαίνεται και στο σχε
τικό πίνακά μας, το συγκρότη
μα Λαμπράκη έρχεται πρώτο
με 1.552 εκ. δρχ., το συγκρότη
μα Κοσκωτά δεύτερο με 1.228
εκ. δρχ., το συγκρότημα Μπόμπολα τρίτο με 1.063 εκ. δρχ., το
συγκρότημα Τερζόπουλου τέ
ταρτο με 742 εκ. δρχ., το συγ
κρότημα Βελλίδη πέμπτο με
580 εκ. δρχ. και το συγκρότημα
Θεοφανίδη έκτο με 576 εκ. δρχ.

ΙΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΙ

ΙΤΗΛΕΡΑΜΑ

Η δ ια νομή σ τις ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς

Ας δούμε τώρα, πώς μοιρά
σθηκε η διαφήμιση σύμφωνα
με τους υπολογισμούς της
Nielsen.
Οι καθημερινές εφημερίδες
της Αθήνας θα πρέπει, κατά α
νώ τατο όριο, να εισπράξανε το
62% και οι Θεσσαλονικιές το
67% των χρημάτων που παρα
κάτω αναφέρουμε (σε εκατ.
δρχ·):
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
11 Α π ο γευμ ατινές Αθήνας 1.584 49.2%
3 Β όρειας Ελλάδας
Κ υρ ια κά τικες
4 Ο ικονομικές
5 Π ρω ινές Αθήνας
Υπόλοιπες

11

Σύνολο

510 15.8%
431 13.4%
391 2.1%
270 8.4%
34 1.1%
3.220 100.0%

Μερικές παρατηρήσεις για
τον πίνακα αυτό:
• Έχει αρχίσει να γίνεται μια
αναδιανομή στη διαφήμιση που
έπαιρναν οι απογευματινές ε-

ΠΙΝΑΚΑΣ 11Β

φημερίδες. Το Έ θ ν ο ς κράτησε
την πρώτη θέση (383 εκ. δρχ.)
με αύξηση όμως μόνο 7%. Δεύ
τεροι έρχονται η Απ ογευματι
νή με αύξηση 44% και τα Νέα
με το ίδιο χρηματικό ποσό αλ
λά με πτώση 1%. Η Ελευθερο
τυ π ία ανέβηκε σημαντικά
(47%).
• Τα 83% της διαφήμισης στη
Βόρεια Ελλάδα τα πήρε το συγ
κρότημα Βελλίδη και τώρα, με
το θάνατο του Ελληνικού Βορ
ρά, θα πάρει το 100%.
• Τα 53% της διαφήμισης των
Κυριακάτικων, την πήρε το Βή
μα τη ς Κυριακής που τον Ια
νουάριο είχε πιο πολύ εμπορι
κή διαφήμιση από τα Νέα.
» Στη διαφήμιση των οικονομι
κών εφημερίδων σημειώθηκαν
μεγάλες εξελίξεις. Το Εξπρές
κράτησε την πρώτη θέση με
168 εκ. δρχ. αλλά τη δεύτερη
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1984

1986

1985

.

ΙΑΝΟΥΑΡ

1987

78.911 ( - 1 9 % )

75.424 ( - 1%)

■*»«· ι y

71.001 (-1 3 ,6 % )

-—

---------

70.570 ( - 16%)'

18.318 (-2 1 ,2 % )

56.101 (-3 1 ,7 % )

—ΙΕΙΚΟΝΕΣΙ

πήρε το ν εό τευ κ το Κέρδος του
Πληθωρισμός και
διαφ ημισ τική δαπάνη

Από το «Καλάμι» παίρνουμε
τους ακόλουθους υπολογι
σμούς των αυξομοιώσεων της
διαφημιστικής δαπάνης που έ
χει κάνει ο Μ. Χαιρετάκης.
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1984

1985

1986

ΙΑΝΟΥΑΡ

1987

Π οσοστιαίες αυξομοιώ σεις της
διαφ ημισ τικής δαπάνης
85/84

86/85

86/84

+
+
+
+

24.4
30.5
5.6
15.3
20.8

+ 45.4
+ 40.3
+ 37.3
+ 48.2
+ 22.9

+
+
+
+
+

Σύνολο

+ 19.5

+ 41.6

+ 69.2

Πληθωρισμός

+ 19.3

+ 23.0

+ 46.7

Τηλεόραση
Π εριοδικά
Ε φ ημερίδες
Ραδιόφωνο

Outdoor

49.472

80.8
83.2
29.5
70.9
48.5

4 0 .4 3 5 1 -18.0%)
42.063
....................

X .
39.9361+ 3 , 0 % | | ^ 1 ~ ^

39.958 ( - 11.1%)

-Æâ>C

—U na ]
38.665

_38; 274

35.667 ( - 15%)

( - 22~1%)

>—glKONEZi
31.580 (-2 8 ,9 % )

γνωστού από τα Λέοπαρντ μεγαλοεπ ιχειρηματία κ. Λιακουνάκου, που ξεπέρασε την πα
ραδοσιακή Ν αυτεμπορική με

105 εκατ. δρχ. έναντι 98 εκ.
δρχ.

Π ηγές που π ρόσκεινται στον
κ. Λ ιακουνάκο λ έν ε ό τι έχ ει αυ
ξήσει την επένδυσή του στον
Τύπο στα τετρ α κόσ ια εκ α το μ 
μύρια δραχμές. Επίσης ισχυρί
ζονται ότι το Κέρδος έχει κυ
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κλοφορία 11 χιλιάδες φύλλα
και ως το τέλος του χρόνου ο ι
διοκτήτης του υπολογίζει ότι
θα πάει στις είκοσι χιλιάδες.
Όπως είναι γνωστό σύντομα
θα βγάλει ένα οικονομικό πε
ριοδικό.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΠΑΡΧΙΑ

π_

ΙΑΝΟΥΑΡ

1987

Έ τσ ι στον το μ έα του οικονο
μικού Τύπου δημιουρ γείται «α
νεπαίσθητα» ένα νέο οικονομι
κό συγκρότημα που μπορεί να
απ οδειχθεί εξίσ ου ισχυρό, ό
πως του κ. Κοσκωτό.
• Μόνο η Καθημερινή παρου

σιάζει κάποια επιφάνεια για
τους διαφημιστές, από τα πρωι
νά φύλλα. Κι αυτή όχι ση μαντί
λι·________________________
38.476 1 -1 9 ,0 % )
31.043 1-16 ,5% )

,30.044 (-2 0 ,1 % )

- ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣΙ
- ËNÂ1

34.903 (-1 8 ,0 % !·
24.521 ( - 35.0%)

30

—ΕΙΚΟΝΕΣΙ

Η δια νο μ ή στα π ερ ιο δ ικ ά

Εντυπωσιακό γεγονός στο
μοίρασμα της πίτας είναι ότι τα
παλιά περιοδικά εμφανίζουν
μια στασιμότητα, ενώ οι νέοι ει-
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σβολείς προχωρούν ακάθε
κτοι.
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Έ τσ ι τη μεγαλύτερη αύξηση
στην εμπορική διαφήμιση πα
ρουσίασαν οι Ε ικόνες που ε ί
δαν να ανεβαίνει το ’86 το μερ
τικ ό τους από 265 σε 615 εκ.
δρχ. δηλαδή κατά 132%!
Ο Ταχυδρόμος κράτησε τα

IL

πρωτεία μεταξύ όλων ανεξαι
ρέτως των εντύπων, με μερτικό
από τη διαφημιστική δαπάνη
της Nielsen 943 εκ. δρχ. Όμως
τα έσοδά του ανέβηκαν ποσο
στιαία λιγότερο από ό,τι ο πλη
θωρισμός, και το μερτικό του α
πό την πίτα της διαφήμισης κα
τέβηκε από 20% σε 17%.
Αντίθετα το Έ να του κ. Κοσκωτά κράτησε γερά τη δεύτε
ρη θέση με μια θεαματική αύξη
ση κατά 53% ενώ η αύξηση του
πληθωρισμού ήταν 23%.
Έρποντας προχωρούν και η
Γυναίκα (αύξηση 4%) και το
Cosmopolitan, (αύξηση 11%)
— δύο περιοδικά κάποτε πολύ
δυναμικά.

Στα τρία περιοδικά ποικίλης
ύλης (Ταχυδρόμος, Έ να και Ει
κόνες) πρέπει να δια τεθ ή κα νε
για διαφήμιση κα τ’ ανώ τατον ό
ριο, σύμφωνα με το υ ς υπολογι
σμούς τη ς Nielsen, δύο δ ισ εκα
τομμύρια τριακόσια τριάντα έ 
ξι εκατομμύρια δραχμές ή το
43% της συνολικής διαφ ήμι
σης που δόθηκε στα π εριοδι
κά.

Επίσης τρία δεκαπενθήμερα
γυναικεία περιοδικά εισπράξανε 1.226 εκ. δρχ. ή το 22% της
διαφήμισης των περιοδικών. Η
Γυναίκα καλύπτει το 55% του
συνόλου, το Π άνθεον τα 33%
και το Μία (Κοσκωτάς), που εκδόθηκε μόλις το Σεπτέμβριο, ή
δη πήρε το 12%.
Τα πέντε λαϊκά περιοδικά
συγκεντρώνουν μόνο το 8%

1987

40.0851+ 3,5%)
39.525 ( + 7,0%)

•I—(KÄD
ΙΡΟΜΑΝΤΣΟΙ

38.5921 0,0%)
3 7 .1 7 2 (-1 2 ,3 % )

23.466 661.389
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Η δια νο μή
κα τά ε ίδ ο ς π ερ ιο δ ικ ώ ν

ΙΑΝΟΥΑΡ

σπ»πιι™
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της διαφήμισης των περιοδι
κών και από αυτήν τα 57%
παίρνει το περιοδικό του Κοσκωτά Και.
Παρ’ όλη την τεράστια κυ
κλοφορία τους —σχεδόν δι
πλάσια από αυτήν των περιοδι
κών ποι κί λης ύλης τον
Ιανουάριο— τα τρία σημαντικό
τερα τηλεοπτικά περιοδικά
συγκέντρωσαν μόλις 247 εκ.
δρχ. διαφήμιση. Ούτε το και
νούργιο πολυτελές περιοδικό
του Κοσκωτά, το TV3, που βγή
κε το Μάιο δε συγκέντρωσε κα
νένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό ($5
εκ. δρχ.).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και
η κίνηση στα ειδικά περιοδικά
που καλύπτουν σχεδόν το 12%
της διαφημιστικής αγοράς:, 2
Video 208 εκ. δρχ., 3 αυτοκινή
των 152, 1 ανδρικό 145, 2 γο
νείς και παιδί 86, 2 μουσικά 65.
Για το Τ έταρ το (Κοσκωτάς),
η Nielsen δίνει πληροφορίες
μόνο για τον Ιανουάριο του ’86.
Επίσης δεν έχω κανένα στοι
χείο για την κυκλοφορία του ε
κτός από αυτό που λένε ορι
σμένοι επαΐοντες —ότι «το '85
είχε πάνω από είκοσι χιλιάδες
κυκλοφορία και τώρα τα μισά».
Κάποια εποχή είχε ακουστεί
πως θα έκλεινε.
Α λ λ ες π η γές

Όπως είπαμε, η Nielsen δεν
υπολογίζει στη διαφημιστική
δαπάνη τους ισολογισμούς, τις
μικρές αγγελίες και τα κοινωνι
κά.
Γνωστό είναι ότι το 1986, δη
μοσιεύτηκαν περίπου 1,2 εκα
τομμύρια μικρές αγγελίες και
κοινωνικά στις αθηναϊκές εφη
μερίδες. Το 50% δημοσιεύθηκε στα Νέα που πρέπει να εισπράξανε από τη δουλειά αυ
τή, ακαθάριστα, κάπου μισό
δισ. δρχ. Ακολουθούν η Απο
γευματινή με λιγότερο από το
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ένα τρίτο των μικρών αγγελιών
των Νέων και το Έ θνος με το έ
να πέμπτο.
Επίσης δημοσίεψαν ισολογι
σμούς περίπου 9.600 εταιρίες,
καλύπτοντας κάπου 600 χιλιά
δες εκατοστά -στήλες. Ισολογι
σμούς δημοσιεύουν κυρίως ε
φημερίδες με μικρή κυκλοφο
ρία, γιατί ο συναγωνισμός έχει
ρίξει τις τιμές. Οι μεγάλες ούτε
τους αγγίζουν.
Πολύ ενδιαφέρον έχει επί
σης το πώς κατανέμει το κρά
τος και οι εταιρίες που εξαρτιώνται από αυτό, τις διάφορες
ανακοινώσεις τους.
Όλα αυτά όμως είναι μια άλ
λη ιστορία με την οποία ελπίζώ
να μπορέσω να ασχοληθώ πο
λύ σύντομα.
Σημαντικές λοιπόν εξελίξεις
είχαμε σε όλους τους τομείς
του Τύπου το 1986. Και όλά τα
στοιχεία δείχνουν πως τίποτα
δεν μπορεί να σταματήσει τις
εξελίξεις αυτές που δρομολο-,
γήθηκαν και που αλλάζουν ρι
ζικά το σκηνικό.
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Δημοσιογραφία και δημοσιοϋπαλληλοποίηση
του Μ. Δημητρίου

Μια συνηθισμένη κατηγορία, που εκτοξεύ
εται εναντίον των επαγγελματιών δημοσιο
γράφων είναι ότι χαρακτηρίζονται από έν
τονες συντεχνιακές αντιλήψεις και συμπε
ριφορές και ότι έχουν αποσπάσει προνόμια
από το κράτος είτε παλαιότερα με μεθό
δους όπως το Λαχείο Συντακτών και οι
—καταργούμενες πλέον— ατέλειες, είτε
τα τελευταία χρόνια με πολυθεσίες και πολυμισθίες από τον κρατικό μηχανισμό. Οι ε
πικρίσεις αυτές διατυπώθηκαν και κατά τη
χθεσινή, πρώτη ημέρα του σεμιναρίου, αίτό
αρκετούς που έλαβαν το λόγο. Ξεκινώ από
την προϊστορία του θέματος. Νομίζω ότι οι
σχετικές διαπιστώσεις και επικρίσεις είναι
αληθινές αλλά δεν αντικατοπτρίζουν την α
λήθεια. Είναι σωστές με δύο, όμως, προϋ
ποθέσεις:
• πρώτον, ότι αυτή η συντεχνιακή και κρατικίστικη συνδικαλιστική αντίληψη στους
κόλπους των Ελλήνων δημοσιογράφων υ
πήρξε γνώρισμα ολόκληρης της ελληνικής
κοινωνίας. Τόσο των εργαζομένων σε νευ
ραλγικούς τομείς του δημόσιου τομέα (τρα
πεζικοί, υπάλληλοι δημόσιων επιχειρήσε
ων κτλ.) αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών (γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι
κτλ.)·
• δεύτερον, ότι αυτή η νοοτροπία να αποσπασθούν με τη βοήθεια του κράτους, δηλαδή να αφαιρεθούν από το κοινωνικό σύ
νολο πόροι και ειδικές απολαβές δεν ήταν
αποτέλεσμα κάποιας συντεχνιακής προτί
μησης των δημοσιογράφων, αλλά μεθόδευση δύο άλλων παραγόντων: Του κράτους
που καλλιεργούσε τις συντεχνιακές διεκδι
κήσεις και συμπεριφορές και επιπλέον,
που είχε κάθε λόγο να χειραγωγήσει τους
συντάκτες ορισμένων υπουργείων. Των ι
διοκτητώ ν, που επίσης είχαν κάθε λόγο, να
μετακυλίσουν στο κοινωνικό σύνολο τις
αυξήσεις, τα έξοδα κινήσεως κτλ.
Η συντεχνιακή αντίληψη

Η πολιτική αυτή δεν παρέμεινε προνόμιο
της «συντεχνίας» των δημοσιογράφων αλ
λά επεκτάθηκε και σε όλο το φάσμα των αν
θρώπων του Τύπου. Μάλιστα ορισμένες κα
τηγορίες τους, όπως οι τυπογράφοι απέ
σπασαν ασύγκριτα περισσότερα προνόμια
από εκείνα των δημοσιογράφων των ο
ποίων σχεδόν ποτέ η θέση δεν είχε κριθεί
ως περισσότερο νευραλγική.
Όλα αυτά, που ασφαλώς συνιστούν την
προϊστορία του θέματός μας, δεν τα επικα
λείται κανείς για άλλοθι αλλά για να καταδείξει τις ρίζες, τις καταβολές και τις δυ
σκολίες του συνολικού προβλήματος. Αρ
κεί κανείς να αναφέρει ότι η διθέσια αποτε
λεί «κατακτημένο δικαίωμα» των συντα
κτών από το 1966 με την τότε συλλογική
σύμβαση εργασίας και τους γλίσχρους μι
σθούς της εποχής. Βέβαια από τότε μέχρι
σήμερα οι ποιοτικές διαφορές είναι έντο
νες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα νέο
φαινόμενο διθέσιας και πολυθεσίας, αν όχι
αποκλειστικό οπωσδήποτε κυρίαρχο.
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Το κείμενο, που ακολουθεί είναι το κύριο
σώμα της εισήγησης του κ. Μιχάλη Αημητρίου στο διήμερο σεμινάριο, «Το μέλλον
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης», που
οργάνωσε στις 21-22 Μαρτίου η Ανανεωτι
κή Κίνηση Επιστημόνων Λάρισας.

πών, σε διοργανώσεις καλλιτεχνικών εκδη
λώσεων κτλ. Αυτή η επιχειρηματική δρα
στηριότητα είναι ασφαλώς η δεύτερη μεγά
λη αιτία παθογένειας μετά τη «δημοσιοϋ
παλληλοποίηση» για ένα επάγγγελμα που
θέλει και δικαιούται να είναι κοινωνικό λει
τούργημα.
Προσλήψεις με πούλμαν

Τα παλιά χρόνια της λεγάμενης ηρωικής
εποχής της ελληνικής δημοσιογραφίας
δηλαδή έως και το 1974-1975 υπήρχε πα
ράλληλα με την κρατική η διθέσια και πο
λυθεσία με την «καρμπόν» ειδησεογραφία
των υπουργείων σε διάφορες εφημερίδες

έναντι μικρών αμοιβών. Τα τελευταία χρό
νια η πολυμισθία και πολυαπασχόληση χα
ρακτηρίζεται αφενός από σχετικά ικανο
ποιητικές αμοιβές (ασφαλώς εξαιτίας των
γενικότερων κατακτήσεων του κλάδου) και
αφ’ ετέρου από την κρατική εργοδοσία.
Το φαινόμενο «δημοσιογραφία και δημο
σιοϋπαλληλοποίηση» απ’ όσο γνωρίζω α
πασχολεί έντονα τόσο πολλούς συναδέλ
φους όσο και τη διοίκηση της ΕΣΗΕΑ, όσο
και εάν επιφανειακά το πρόβλημα φαίνεται
να οξύνεται με τα χρόνια.
Οι παράμετροι του προβλήματος είναι
πολλές και ασφαλώς δεν μπορεί να λυθεί
με αφορισμούς και απλουστεύσεις. Αρκεί
και μόνο να αναφέρει κανείς ότι η καταφυ
γή πολλών συναδέλφων στην κρατική ερ
γοδοσία είναι αποτέλεσμα της έντονης α
νασφάλειας εργασίας τα τελευταία χρόνια
στο χώρο των εφημερίδων (είναι γνωστές
οι πολλές απολύσεις από το κλείσιμο εφη
μερίδων, βραχύβιων και μη και οι απολύ
σεις για λόγους οικονομικούς). Επιπλέον η
«δημοσιοϋπαλληλοποίηση» δεν είναι το μό
νο προβληματικό γεγονός σχετικά. Ήδη,
ορισμένοι «μη κρατιστές» δημοσιογράφοι
φέρονται να επιτυγχάνουν την πολυαπα
σχόληση και πολυμισθία με μεθόδους ό
πως οι έμμεσες αλλά σαφείς εργοδοτικές επιχειρηματικές δραστηριότητές τους σε
εκδόσεις εντύπων, σε παραγωγές εκπομ

Ας δούμε, λοιπόν το πρόβλημα «δημο
σιοϋπαλληλοποίηση της δημοσιογραφίας»
στις πραγματικές του διαστάσεις, από
πλευράς αριθμών.
• Το 1975 τα μέλη της ΕΣΗΕΑήταν περίπου
500 μαζί με τους συνταξιούχους συναδέλ
φους. Σήμερα είναι 1.100 περίπου με 220
συνταξιούχους ανάμεσά τους. Ο διπλασιασός αυτός οφείλεται στις νέες θέσεις εργα
σίας, που δημιουργήθηκαν σταδιακά στον
Τύπο μετά το 1974 («Ελευθεροτυπία», «Με
σημβρινή», «Ελεύθερη Ώρα», «Αυριανή»,
«Δημ. Λόγος»), αλλά κυρίως στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα μετά το 1981. Δεν
είναι εύκολο να υπολογισθούν οι νέες θέ
σεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μετά
το 1974 στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αλ
λά η αύξηση του αριθμού των απασχολού
μενων δημοσιογράφων είχε αρχίσει από
την εποχή της «Νέας Δημοκρατίας». Πάν
τως για τους διορισμούς μετά το 1981 κοι
νή είναι η πεποίθηση ότι η στελέχωση σε
πολλές νέες θέσεις δημοσιογράφων έγινε
σχεδόν με κριτήρια για την καταπολέμηση
της ανεργίας. Η κ. Μαρία Ρεζάν πρόσφατα
μίλησε για «προσλήψεις με πούλμαν» στις
δύο ËPT μετά το 1981. Το κακό είναι ότι τα
στοιχεία δικαιώνουν και πολύ οξύτερους ε
πικριτές από την κ. Μαρία Ρεζάν.
Η πολυθεσία...

• Στις δύο ΕΡΤ μέχρι το 1981 οι θέσεις συν
τακτών δεν ξεπερνούσαν τις 200 και αφο
ρούσαν όλους τους κάθε είδους τακτικά α
πασχολούμενους στα προγράμματα της
τηλεόρασης, της ραδιοφωνίας και του πε
ριοδικού «Ραδιοτηλεόραση». Σήμερα οι δη
μοσιογραφικές αυτές θέσεις ξεπερνούν τις
400, αντίστοιχα 250 και πλέον για την ΕΡΤ-1
(έναντι 120 περίπου πριν το 1981) και 150
περίπου για την ΕΡΤ-2 (έναντι 45-50 πριν το
1981). Επιπλέον, σύμφωνα με υπεύθυνους
υπολογισμούς ξεπερνούν σήμερα τις 700
οι δημοσιογραφικές θέσεις εργασίας στο
χώρο των δύο ΕΡΤ, στη Γενική Γραμματεία
Τύπου, το Αθηναϊκό Πρακτορείο και στα
Γραφεία Τύπου υπουργείων (όσων δεν στε
λεχώνονται από την ΓΓΤΠ), Δημόσιων Ορ
γανισμών, Επιχειρήσεων και Τραπεζών.
Σε αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές,
πολλοί υποστηρίζουν ότι ισχύει η ρήση ότι
«όπου δεν δημοσιογραφούν οι υπάλληλοι,
έχουν υπαλληλοποιηθεί οι δημοσιογρά
φοι».
• Σύμφωνα με επίσης υπεύθυνα στοιχεία
από τα 880 περίπου μέλη της ΕΣΗΕΑ το 45%
εργάζεται σε δύο θέσεις πλήρους απασχό
λησης, δηλαδή έχει δύο πλήρεις και ανε
ξάρτητους μισθούς κυρίως από δύο διαφο

ρετικούς εργοδότες, από τον οποίο ο ένας
είναι κατά κανόνα ο ευρύτερος δημόσιος
τομέας. Οι λεγόμενοι «διπλοθεσίτες» στον
ίδιο δημοσιογραφικό Οργανισμό έχουν συ
νήθως ενιαίο μισθό και για τις δύο απασχο
λήσεις (λ.χ. εφημερίδα και περιοδικό ή δύο
περιοδικά, όταν είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ)ή έ
χουν ένα μόνο πλήρη μισθό και μόνο «φασόν» αμοιβή.
Στην παραπάνω κατηγορία (όπως και
στις μεγαλύτερες πολυθεσίες) δεν περι
λαμβάνονται όσοι δεν είναι ακόμη μέλη της
ΕΣΗΕΑ και όσοι δημοσιογράφοι προσφέ
ρουν προσωρινές ή μόνιμες υπηρεσίες με
την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
ή έχουν περιστασιακές απασχολήσεις σε
εκπομπές του ραδιοφώνου και της τηλεό
ρασης. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι έ
χει τελείως εκλείψει το φαινόμενο της επο
χής της «καρμπόν» δημοσιογραφίας με τη
διπλή απασχόληση ενός συντάκτη σε δύο
απογευματινές εφημερίδες. Σχεδόν είναι
ανύπαρκτο σήμερα. Η διπλή απασχόληση
σε δύο εφημερίδες, συνήθως μία πρωινή
και μια απογευματινή, είναι επίσης ένα φαι
νόμενο που εκλείπει. Διατηρείται χάρη στη
σχεδόν ανιδιοτελή αγάπη ορισμένων συν
τακτών για τη δουλειά τους στην πρωινή
τους εφημερίδα όπως λ.χ. στην «Αυγή».

ξεπερνούν το 15-20% του συνόλου των
επαγγελματιών συναδέλφων τους.
Το φαινόμενο της έντονης «δημοσιοϋπαλληλοποίησης» στους κόλπους των Ελ
λήνων δημοσιογράφων θα πρέπει να ση
μειώσουμε ότι όχι μόνο δεν έγινε με τις ευ
λογίες των περισσότερων παλαιών δημο
σιογράφων (όσον και εάν αρκετοί ήταν α
ναγκασμένοι να αντισταθούν με τον «κρατισμό» στην ανασφάλεια ή την εργοδοτική
αυθαιρεσία) αλλά και συχνά εις βάρος
τους, εάν λάβει κανείς υπόψη του τις χαμη
λές αμοιβές με τις οποίες αρκετοί νέοι δη
μοσιογράφοι του κρατικού τομέά δέχονται
να εργάζονται σε εφημερίδες και την ανα
κοίνωση της Ένωσης Συντακτών στις
16.3.1984 για τις ανεξέλεγκτες προσλήψεις
στην ΕΡΤ-2.
Πέρα από τις άλλες παραμέτρους του ό
πως λ.χ. για τη στάση του δημοσιογράφου
απέναντι στην εξουσία, τη συρρίκνωση του
ρεπορτάζ κτλ., το φαινόμενο της «δημοσιοϋπαλληλοποίησης» γίνεται εξαιρετικά
ανησυχητικό, επειδή παρατηρείται έντονα

«Σκιώδης» απασχόληση

Μετά λοιπόν το 45% της διθέσιας, από
τα 880 περίπου μέλη της ΕΣΗΕΑ:
• 17% απασχολείται σε τρεις πλήρεις
θέσεις·
• ένα μικρό ποσοστό, που δεν φτάνει
το 1% έχει τέσσερις ή και πλέον δημο
σιογραφικές θέσεις και μισθούς.
Αν συνυπολογίσουμε τις δεύτερες ή και
τρίτες απασχολήσεις στο σύνολο του «ι
διωτικού τομέα» της δημοσιογραφίας μπο
ρούμε βάσιμα να πούμε ότι το 80% και πλέ
ον των μελών της ΕΣΗΕΑ που ασκούν ενερ
γό μισθωτή δημοσιογραφία είναι διπλά και
περισσότερο απασχολούμενοι, δηλαδή εί
τε με δεύτερο και τρίτο μισθό είτε με δεύ
τερο και τρίτη έκτακτη αμοιβή.
Η πολυαπασχόληση λοιπόν αποτελεί ε
κτεταμένο φαινόμενο στο χώρο της ελληνι
κής δημοσιογραφίας και δεν συνδέεται α
σφαλώς —όπως υποστηρίζουν ορισμέ
νοι— με την προσήλωση στις κερδοφόρες
πλευρές του επαγγέλματος αλλά κυρίως
στις χρόνιες παθογένειές του (πολύχρονη
ανασφάλεια, χαμηλές αμοιβές, κοινωνικές
ανάγκες του επαγγέλματος κτλ.). Άλλω
στε και όλες οι αριστερές και προοδευτικές
συνδικαλιστικές παρατάξεις στις εκλογές
της ΕΣΗΕΑ έχουν αντιμετωπίσει με εξαιρε
τική προσοχή το πολύπλοκο αυτό θέμα. Α
πό την άλλη βέβαια πλευρά, η έκταση της
διπλής και πλέον απασχόλησης με ένα από
τους εργοδότες —το κράτος— είναι εντυ
πωσιακή:
• Σύμφωνα με βάσιμους υπολογι
σμούς ξεπερνά το 50% των μελών της
ΕΣΗΕΑ το ποσοστό όσων έχουν κυρίως
μόνιμη ή κάποια περιστασιακή απασχό
ληση στο σύνολο του δημόσιου τομέα.
Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας οι δημοσιογράφοι
σε ορισμένες δυτικές χώρες με απα
σχόληση στα κρατικά μέσα ενημέρω
σης είναι συνήθως μονοθεσίτες και δεν

στα νέα μέλη της ΕΣΗΕΑ και τους νέους δη
μοσιογράφους. Από τα 40-45 νέα μέλη της
ΕΣΗΕΑ που γράφονται κάθε χρόνο τα τε
λευταία χρόνια (μετά τρία χρόνια επαγγελ
ματικής - ασφαλιστικής κάλυψης συν πτυ
χίο ή πέντε χρόνια χωρίς πτυχίο) οι περισ
σότεροι από τους μισούς υπηρετούν ή απα
σχολούνται παράλληλα σε κάποια δημόσια
δημοσιογραφική θέση. Μάλιστα όλο και με
γαλώνει με τα χρόνια η αναλογία όσων γί
νονται μέλη της ΕΣΗΕΑ με μόνη θητεία στα
κρατικά μέσα ενημέρωσης ή με σχεδόν
«σκιώδη» παράλληλη απασχόληση σε εφη
μερίδες.
Οι αριθμοί αυτοί είναι εντυπωσιακοί αν αναλογισθεί κανείς ότι οι κανονικές ειδησεογραφικές ανάγκες των δύο ΕΡΤ θα μπο
ρούσαν να καλύπτονται από τον αριθμό
συντακτών μιας καλά στελεχωμένης απογεματινής εφημερίδας από τις 11 που υ
πάρχουν (εκτός των πέντε πρωινών). Και ε
άν επιπλέον αναλογισθεί ότι τα 20 υπουρ
γεία και οι 20 μεγάλες ΔΕΚΟ και Τράπεζες
έχουν πλήρως στελεχωμένα γραφεία Τύ
που και δημοσίων σχέσεων από μόνιμο
προσωπικό τους.
Αν μάλιστα, όπως θα δούμε στη συνέ
χεια συνυπολογίσει κανείς τις μισθολογικές αποδοχές, τη δόμηση ορισμένων ιε
ραρχικών σχέσεων στα κρατικά μέσα ενη

μέρωσης και το γεγονός ότι στα κρατικά
μέσα ενημέρωσης από πολλά χρόνια τώρα
δεν έχουν γίνει παρά ελάχιστες απολύσεις
ή παροπλισμοί δημοσιογράφων, τότε μπο
ρεί να αναρωτηθεί —μεταξύ άλλων— για
το μέλλον της ίδιας της ΕΣΗΕΑ, που είναι Έ 
νωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων
Αθηνών. Θα καταντήσει άραγε αυτός ο τί
τλος σε λίγα χρόνια σχεδόν «ψευδεπίγρα
φος» και ιστορικά παρωχημένος;
Η εποχή των «τεχνικών»

Πιστεύω ότι η περίοδος της «δημοσιοϋπαλληλοποίησης» αποτελεί ένα αναγκαίο
μεταβατικό στάδιο της ελληνικής δημοσιο
γραφίας, όπως επίσης αποτελεί μεταβατι
κό στάδιο στις εφημερίδες η μεταδικτατορική κυριαρχία στις διευθυντικές θέσεις
των λεγάμενων «τεχνικών» της δημοσιο
γραφίας. Φαινόμενα, που αποτελούν διε
θνώς πλέον ελληνική μοναδικότητα και κα
θυστέρηση, αλλά που θα γίνουν σταδιακά
παρελθόν από τις αναπόφευκτες εξελίξεις
στον Τύπο και την ηλεκτρονική δημοσιο
γραφία, κρατική και ιδιωτική.
Ας μείνουμε στα καθαρά επαγγελματικά
και στην περιγραφή του σημερινού φαινο
μένου, μέσα από το οποίο προκύπτουν τό
σο οι αδυναμίες όσο και οι μέθοδοι «θερα
πείας» ενός συστήματος και όχι των επιμέρους ανθρώπων.
Δεν αναφέρεται κανείς στο γεγονός ότι
ποτέ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν τή
ρησαν την υποχρεωτική αναλογία στη σύν
θεση του δημοσιογραφικού προσωπικού
τους από 80% μέλη της ΕΣΗΕΑ και 20% μη
μέλη. Ούτε ακόμα στις θεαματικά υψηλές
συνολικές αποδοχές, από μια ή περισσό
τερες κρατικές θέσεις, αρκετών νέων δη
μοσιογράφων. Αποδοχές, που συχνά ξε
περνούν τις 200.000 δραχμές —τα σχετικά
στοιχεία έχουν δημοσιευθεί για τις αμοι
βές από το δημόσιο το Μάιο του 1986 και
τον Μάρτιο του 1987— και είναι αισθητά α
νώτερες από πολλούς νέους επιστήμονες
και παλαιούς δημοσιογράφους. Αποδοχές,
που κωδικοποιούνται στο ρητό «Οι εφημε
ρίδες πάσχουν αλλά αρκετοί δημοσιογρά
φοι ευημερούν και δεν δικαιολογούν το
άλλοθι της επιβίωσης».
Το αληθινό προβληματικό από τη «δημοσιοϋπαλληλοποίηση» στους κόλπους της
ελληνικής δημοσιογραφίας δεν είναι ασφα
λώς ότι αρκετοί από τους νέους δημοσιο
γράφους (με θητεία λιγότερη από δέκα
χρόνια) πριν κατορθώσουν να μάθουν την
τέχνη της παραδοσιακής δημοσιογραφίας,
πέρασαν στη δοκιμασία της ηλεκτρονικής.
Δεν θα ήταν προπατορικό αμάρτημα να ξε
κινήσει κανείς ως απλός συντάκτης από
αυτοδίδακτος, όταν και οι διευθυντές του
έτσι ξεκίνησαν και όταν, όπως είπε παρα
στατικά ο Σεφέρης βρισκόμαστε στη χώρα
των αυτοδίδακτων, εάν υπήρχε πολιτική
στελέχωση προσωπικού στα κρατικά μέσα
ενημέρωσης.
Μια σειρά όμως από δεδομένα μας οδη
γούν μάλλον στο αντίθετο συμπέρασμα. Η
δημοσιοϋπαλληλοποίηση έχει γίνει σε πολ
λές περιπτώσεις αμφίπλευρος αυτοσκο
πός, κυρίως εξαιτίας της κρατικής πολιτι
κής αλλά και ταυτόχρονα κακό σχολείο
διαπαιδαγώγησης για το μέλλον των ίδιων
των νέων συντακτών και της ελληνικής δη
μοσιογραφίας.
□
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«Με συνέπεια στις αρχές της Αλλαγής»
Η δικαστική απόφαση βγήκε όταν το κείμενο ήταν ήδη στοιχειοθετημένο και έτοιμο για το τυπογραφείο. Ούτε η ουσία ού
τε τα γεγονότα αλλάζουν, ενώ η απόφαση έρχεται να θέσει μια
νέα πραγματικότητα τόσο στο χώρο του Τύπου όσο και στο επί
πεδο των ενδοπασοκικών αντιθέσεων και συμμαχιών. Κι αυτό
γιατί σύμφωνα με την απόφαση ο ιδιοκτήτης της «Αυριανής» Γ.
Κουρής χάνει το «Δημοκρατικό Λόγο» που περνάει στα χέρια
της προηγούμενης, νόμιμης ιδιοκτησίας του. Να δούμε την α
πόφαση και τα σημεία που αυτή σαφώς ορίζει:
ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ Λ Ο ΓΟ Υ Σ Α Υ Τ Ο Υ Σ

Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται κατά ένα μέρος την αίτηση.
Διατάσαει την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης που έχει
ανακύψει στην ημερήσια πρωινή πολιτική εφημερίδα «ΔΗΜ Ο
ΚΡΑΤΙΚΟΣ Λ Ο ΓΟ Σ με συνέπεια στις αρχές της Αλλαγής» από τις
ενέργειες των καβών που έλαβαν χώρα στις 9 Απριλίου 1987.
Υποχρεώνει προσωρινά τους καθών α) να αποκαστήσουν
την ταυτότητα της πιο πάνω εφημερίδας στην κατάσταση που
υπήρχε στις 8 Απριλίου 1987 και αναγράφεται στο 313 φύλλο
της, δηλαδή να αναγράφουν στην πινακίδα της, ως εκδότες οι
Δημ. Βολικάκης και Θαν. Σφουντούρης ως διευθυντής ο Κώ
στας Γερονικολός και αρχισυντάκτης ο Α. Δαο\ αλόπουλος, να
απαλείψουν από την ταυτότητά της το όνομα του πρώτου, ως ι
διοκτήτη αυτής και του δεύτερου απ’ αυτούς, ως εκδότη της
και να επαναφέρουν τη σωστή συνεχή αρίθμηση των φύλλων
της, με εξάλειψη της ένδειξης «περίοδος Β'», β) να μην ανα
μειγνύονται στην έκδοση της εφημερίδας αυτής με οποιοδήποτε τρόπο και να μην χρησιμοποιούν τον τίτλο της, για λογα
ριασμό τους και γ) να άρουν την από τις ενέργειές τους γενόμενη προσβολή της προσωπικότητας των αιτούντων ως εκδο
τών της ανωτέρω εφημερίδας και να παραλείψουν οποιαδήπο
τε προσβολή της προσωπικότητάς τους στο μέλλον.
Διατάσαει εναντίον καθενός από τους καθών χρηματική ποι
νή εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, για κάθε ημέρα καθυ
στέρησης της αποκατάστασης της ταυτότητας της εφημερί
δας, καθώς επίσης και για κάθε άλλη υπαίτια παράβαση που
θα κάνει στις λοιπές προσωρινές υποχρεώσεις που του επι
βάλλονται με την παρούσα., και
Καταδικάζει τους καθών στα δικαστικά έξοδα των αιτούντων από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).
κρίθηκε κλπ.
Ιωάννης Κατσαμπάνης
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Να λοιπόν —πέρα από τα άλλα— που η δικαιοσύνη δεν φο
βάται τον κ. Κουρή, όπως ο ίδιος πολλές φορές έχει διακηρύ
ξει. Το κεντρικό όμως πολιτικό σημείο που πάνω του συναντιό
νται πολλές παράλληλες ισορροπιών, περιέργων συνυπάρξε
ων και ετερόκλητων συμμαχιών (που θα’ λεγε κι ο πρωθυπουρ
γός) είναι το ουσιαστικό χτύπημα που υφίσταται ο «λαϊκός» θεματοφύλακας των αρχών της Αλλαγής, με έδρα τον Ταύρο. Κρί
μα, που πήγε χαμένη κι η καμπάνια διαφήμισης του «Δ.Λ.» που
είχε ξεκινήσει η «Αυριανή» της 21ης (κάτι συμπτώσεις...) Απρι
λίου ’87.

Διάβαζε κάθε πρω ί το «Δημοκρατικό Δ όγο»
I Είναι η καινούργια δική σου πρωινή φωνή. Βοήθατην ναγίνει και αυτή δυνατή οαν την «Αυριανή»

Θα μείνει όμως με τα χέρια σταυρωμένα ολόκληρος εκφρα
στής του λαουτζίκου και ευκαιριακός προσκυνητής του αρχη
γού του ΠΑΣΟΚ; Ο χρόνος θα το δείξει ίσως να μην χρειαστεί να
περιμένουμε και πολύ. Η απόφαση είναι σαφέστατη, εκτός κι αν
την αγνοήσει ο κ. Κουρής, οπότε θα έχουμε άλλες ιλαρές εξελί
ξεις. Σε κάθε περίπτωση η τιμή της Αλλαγής είναι πολύ καλύτε
ρο να σώζεται από τους —αν μη τι άλλο— αξιοπρεπείς κ. Βολικάκη και Σφουντούρη, αλλά το ερώτημα απαντήθηκε: Ναι, έ
πρεπε το δικαστήριο να κρίνει ποιος από τους δύο αντίδικους
είναι πιο συνεπής «στις αρχές της Αλλαγής»...
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Είναι ποτέ δυνατό, να μπλέκει κανείς με τον ιδρυτή της «μεγα
λύτερης και τιμιότερης εφημερίδας στη χώρα», τον Γ. Κουρή, η
«Αυριανή» του οποίου «γκρέμισε τον καραμανλισμό» χωρίς να
περιμένει ή να υποψιάζεται ότι κάτι «περίεργο» θα του συμβεί;
Κι ότι αυτό το «περίεργο» δεν θα είναι εύλογα προς όφελος του,
αλλά προς όφελος του λαϊκιστή εκδότη που συρράπτοντας'επιστολές αναγνωστών σχηματίζει τίτλους και κύρια άρθρα;
Και όμως, οι Δημήτρης Βολικάκης και Θανάσης Σφουντού
ρης έμπλεξαν. Ισως και να είχαν τις υποψίες τους όταν αποφά
σισαν να ιδρύσουν από κοινού με τον κ. Κουρή την εφημερίδα
«Δημοκρατικός Λόγος», 14 μήνες πριν, αλλά φαίνεται ότι δεν
φρόντισαν να διασφαλιστούν όσο καλύτερα γίνεται. Έτσι, στις
9 Απριλίου ο «Δημοκρατικός Λόγος» εμφανίστηκε με κάποιες
« α ν ε π α ί σ θ η τ ε ς » αλλαγές:
Πέμπτη

Απριλίου 1987
Χρόνος 2ος
Περίοδος Β '
Αρ. Φύλλ. (314) 1

Μ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ

ΛΟΓΟΣ
Μ ε ο υνέπ εια αοις α ρ χ ές σπς Α λ λ α γ ή ς

ΙΔ ΙΟΚΤΗΤΗΣ: Γιώργος Α Κ ο υ ρ ικ — Ε ΚΔ Ο ΤΗΣ—ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Κώστας X. Γερονικολό

Πώς ήταν πριν; Να δούμε ένα τυχαίο φύλλο, της 29ης Μαρ
τίου, λ.χ:
Κυριακή

Μ αρτίου 1987
Χρόνος 2ος
Αρ. ψύλλου 305

Μ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ

ΛΟΓΟΣ

Μ ε ο υ νέπ εια αοις α ρ χ ές οπς Α λ λ α γ ή ς

Τιμή muAAou 20 δραχμίς ~ ~ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.1.50 UM ~ ~ ΒΕΛΓΙΟ: 36 Bf Ρ ~ ~

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1.80 MFI

Είναι μάλλον εμφανες οτι τη θέση της
τιμής του φύλλου στην Ελλάδα και το
εξωτερικό πήραν με μεγάλα και ευανά
γνωστα γράμματα (για να μην υπάρ
χουν αμφιβολίες ίσως) τα ονόματα των
κ. Κουρή (ιδιοκτήτης) και Κ. Γερονικολού (εκδότης - διευθυντής). Επίσης,
προστέθηκε στο αριστερό μέρος του τί
τλου το «διευκρινιστικό» «Περίοδος
Β '» , και «Αρ. Φυλλ. (314) 1».
Ε, αφού τα πράγματα είναι ξεκάθαρα,
κρυστάλλινα θα λέγαμε στην πρώτη σε
λίδα, δεν χρειάζεται να υπάρχει ταυτό
τητα της εφημερίδας και μέσα. Πριν ό
μως υπήρχε, και να τι έγραφε:

S5g>
Πώς άλλαξαν ολα; Πώς «αναγκάστη
κε» ο κ. Κουρής να πάρει στα χέρια του
την υπόθεση; «Επειδή λοιπόν, το παθη
τικό του«Δημοκρατικού Λόγου» από
την ημέρα της έκδοσής του μέχρι χθες έ
φτασε το ποσόν των τριανταπέντε εκα
τομμυρίω ν (35.000.000) δρ α χμώ ν
— ποσό που πλήρωσε εξ ολοκλήρου η
«Αυριανή» γιατί κανένας άλλος δεν είχε
συμμετοχή ούτε μιας δραχμής στα έξοδα
έκδοσης— ζητήθηκε χθες η διάλυση της
εταιρείας που εξέδιδε την εφημερίδα».
Έτσι γράφει ο Γ. Κουρής στην πρώτη
σελίδα του «Δ.Λ.» της 9ης Απριλίου,

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 6 000 6ρχ. ~ ~

Λ όγος
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩ Ι ΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΚΔΟΤΕΣ:
ΔΗΜ. ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ
ΟΑΝ.. ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Α. Δ ΑΣΚΑΛΟ ΠΟ ΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΛΗΣ:
Κ. Κ Ο Ν ΤΟ Π Α Ν 0Σ
Λ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ν. ΤΖΑΝΙΜΗΣ
Δήμητρος 11 Τ.Τ. 177—78
ΤΑΥΡΟΣ
ΤΗΛ. 3422518—3470672—
3457308-3458880—
3471443—3458611
ΤΕΛΕΞ: 218440 GAK GR.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
-

Πατησίων και
Γλάδστιυνος 1
ΤΗΛ. 3644093
3644094

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ:
Ερμου 6
ΤΗΛ. 3233654 -3233263

ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Καρόλου Ντηλ 6
ΤΗΛ. 279282 Θεσσαλονίκη

ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 20
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤAI
ΚΑΙ Φ.Π.Α.

με μαύρα χοντρά στοιχεία. Είναι άραγε έτσι; Ας δούμε τι αναφέ
ρει ο εκ των εξαπατηθέντων συνεργατών Δ. Βολικάκης στην εξώδικη απάντηση και διαμαρτυρία που κατέθεσε:
«Με κατάπληξη έλαβα την από 8/4/1987 εξώδικη δήλωση και
καταγγελία της από 14/3/1986 εταιρικής σύμβασης μεταξύ μας
(αριθμ. 5849/86 Καταστατικό ΙΙρωτΟδικ. Αθήνας) της οποίας ομόρρυθμο μέλος είστε, ενώ εγώ είμαι ετερρόρυθμυ. Αρνούμαι και
αποκρούω τους ισχυρισμούς σας ότι δήθεν υπάρχει αρνητικό α
ποτέλεσμα που υπερβαίνει το ποσό των δρχ. 35.000.000 όπως υ
ποστηρίζετε στην παραπάνω καταγγελία και ότι δήθεν υπάρχει ε
πομένως σπουδαίος λόγος για την καταγγελία της παραπάνω ε
ταιρείας. Αυτές οι πράξεις σας είναι αντίθετες προς την καλή πί
στη, τα συναλλακτικά ήθη και ακραία καταχρηστικές».
Τονίζει στη συνέχεια ο κ. Βολικάκης ότι όπως ρητά αναφέρεται στο καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας απευθυνόμενος
στον άνθρωπο του Γ. Κουρή, Χρ. Τζανετάτο «δεν είχα αναμιχθεί
σε καμιά πράξη διαχείρισης την οποία αποκλειστικά είχατε ε
σείς, όπως άλλωστε έχει συμφωνηθεί μεταξύ μας και ισχύει σύμ
φωνα με το παραπάνω καταστατικό■Σημειώνω ιδιαίτερα το γε
γονός ότι κανένα επίσημο στοιχείο δεν μου έχει τεθεί υπόψη καθ'
όλη τη διάρκεια της έκδοσης και κυκλοφορίας της εφημερίδας α
πό το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη παθητικού και μάλιστα της
τάξης των 35.000.000 δρχ., όπως στην παραπάνω δήλωσή σας υ
ποστηρίζετε».
Και με τον τίτλο; Ποιος έχει κατοχυρωμένο τον τίτλο της ε
φημερίδας στο υπουργείο Εμπορίου; Ό λο το προηγούμενο διά
στημα ουδείς. Πριν λίγο καιρό, οι Δ· Βολικάκης και Θ. Σφουντούρης κατοχύρωσαν τον υπάρχοντα και αναγραφόμενο τίτλο
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ - Με συνέπεια στις αρχές της Α λλα 
γής». Παράλληλα, ο Γ. Κουρής κατοχύρωνε τον τίτλο «ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ - Με συνέπεια στην Αλλαγή».
Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές το φύλλο ε
ξακολουθούσε να βγαίνει με τον πρώτο από τους δύο κατατεθιμένους τίτλους. Με αίτηση τους ενώπιον του Μονομελούς Πρω
τοδικείου Αθηνών, οι κ. Βολικάκης και Σφουντούρης ζητούν:
«Να αναγνωρισθεί με την απόφαση που θα εκδοθεί, ότι είμαστε
εκδότες της εφημερίδας και ότι αποκλειστικό δικαίωμα στον τί
τλο της ημερήσιας πρωινής εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟ
ΓΟΣ με συνέπεια στις Α ρχές της Αλλαγής» έχει ο πρώτος απο
μας Δημήτριος Βολικάκης. Να απαγορευτεί στους αντιδίκους η
χρήση του τίτλου της εφημερίδας, η ανάμιξή τους στην έκδοση
αυτής με οποιονδήποτε τρόπο και η αναφορά του ονόματος του
πρώτου των αντιδίκων ως ιδιοκτήτη και του δεύτερου ως εκδότη
στα φύλλα της παραπάνω εφημερίδας και στην ταυτότητά της.
Να υποχρεωθούν οι αντίδικοι να επαναφέρουν τα αληθινά στοι
χεία της ταυτότητας της εφημερίδας αναγράφοντας στη σχετική
πινακίδα της τα ονόματά μας ως εκδοτών, να επαναφέρουν τη
σωστή αρίθμηση των φύλλων της εφημερίδας που θα κυκλοφο
ρήσουν από την επίδοση της παρούσας και να απαλείψουν την
ένδειξη περίοδος Β στην πρώτη σελίδα και κάτω από την ημε
ρομηνία της κυκλοφορίας του φύλλου. Να παραλείψουν όλες τις
αναφερόμενες στο ιστορικό της παρούσας παράνομες ενέργειες
στο μέλλον. Να απαγορευθεί κάθε πράξη ή παράλειψη των αντι
δίκων και κάθε τρίτου που έλκει από αυτούς τα δικαιώματά του,
αντίθετη προς τις διατάξεις της απόφασης που θα εκδοθεί. Να α
παγορευθεί η κυκλοφορία της εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣΛΟ
ΓΟΣ με συνέπεια στις Α ρχές της Αλλαγής» εφόσον φέρει το όνο
μα του πρώτου των αντιδίκων ως ιδιοκτήτη και του δεύτερου από
αυτούς ως εκδότη.
Να απαγγελθεί χρηματική ποινή 1.000.000 δρχ. σε βάρος των
αντιδίκων και για καθέναν από αυτούς, για κάθε παράβαση των
διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί. Να κηρυχθεί χροσωρινώς εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί. Να εκδοθεί προσωρι
νή διάταξη προς τους αντιδίκους για την επαναφορά των πραγμά
των σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ιστορικό μέχρι την έκδοση
απόφασης στην παρούσα αίτησή μας και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική μας δαπάνη».

Το πιο σημαντικό όμως στην όλη ιστορία είναι ότι οι Δ. Βολι
κάκης και Θ. Σφουντούρης είναι κοινό μυστικό ότι εκπροσω
πούσαν και εκπροσωπούν τον διοικητή του ΙΚΑ και γαμπρό του
πρωθυπουργού (κι αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία) κ. Θόδωρο
Κατσανέβα. Είναι φανερό ότι ο κ. Κατσανέβας(που φαίνεται ότι
έκανε λάθος εκτίμηση στην επιλογή συμμαχιών μέσα στην «αλ
λαγή») έχει αποφασίσει να τραβήξει όλη την ιστορία μέχρι το
τέλος. Αλλιώς κανείς δεν θα κυνηγούσε τον κ. Κουρή τον οποίο
φοβούνται πλέον και τα δικαστήρια).
Με μια έννοια ο Θ. Κατσανέβας θέτει τον πρωθυπουργό μπρο
στά στις ευθύνές του, τόσο πολιτικά όσο και συναισθηματικά:
Θα Θελήσει ο Α.Γ. Παπανδρέου να πει και δημόσια αυτό που φέ
ρεται ότι θεωρεί την «Αυριανή» (άρα και τους ιδιοκτήτες της),
«κίτρινη και επικίνδυνη», ή Θα δηλώσει αυτό το περίφημο που εί
χε και παλιότερα δηλώσει στη Βουλή, ότι Θεωρεί δηλαδή την
«Αυριανή» «υπόδειγμα ανεξάρτητης δημοσιογραφίας»; Ίσως
και να μη χρειαστεί να δηλώσει τίποτα. Άλλωστε οι εξελίξεις
Θα δείξουν από μόνες τους τις επιλογές του. Πάντως όπως τονί
ζεται από κύκλους προσκείμενους στους δύο ενάγοντες, «δύο
δρόμοι υπάρχουν: ή θα πάρουμε εμείς τον «Δημοκρατικό Αόγο»,
ή θα τον κρατήσει ο κ. Κόυρής. Κι αυτό θα αποτελέσει ένα τεστ
τόσο για την κατάσταση στον Τύπο, όσο και για την ίδια τη δημο
κρατία μας».
Εμείς να ρωτήσουμε κάτι τους κ. Βολικάκη και Σφουντούρη:
Με τη συγκεκριμένη πολιτεία του εκδότη Κουρή, το συγκεκρι
μένο ύφος και ήθος των εντύπων του Ταύρου, ποια ήσαν τα κί
νητρα για συνεργασία με τους άρχοντες του βάλτου; Και αλή
θεια, ποιος από όλους μας θα αγόραζε ποτέ ακόμα και το μετα
χειρισμένο αυτοκίνητο που πιθανώς θα πουλούσε ο κ. Κουρής;
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να παρακαμφθεί, να αγνοηθεί
το γεγονός ότι ξαφνικά (;) ο κ. Κατσανέβας και οι συνεργάτες
του βρέθηκαν να διεκδικούν με τον κ. Κουρή, μια φράση υπότι
τλο του κεντρικού τίτλου της εφημερίδας: «Με συνέπεια στις
αρχές της Αλλαγής». Τελικά θα είναι το δικαστήριο εκείνο που
θα κρίνει ποιος από τους δύο αντιδίκους είναι πιο συνεπής στις
«αρχές της Αλλαγής»; Τόσο το χειρότερο γι' αυτήν...
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1974-1987

Ουσία και στιλ της κυβερνητικής πληροφόρησης
Από τον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΑ
ως τον
ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΥΡΤΗ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι το πρώτο μέ
ρος της εισήγησης του Μιχάλη Δημητρίου σε
εκδήλωση του ελληνικού τμήματος της «Ένω
σης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων» στις 15 Ια
νουάριου στα γραφεία της ΕΟΚ στην Αθήνα.
Στην εκδήλωση, προήδρευσε ο δημοσιογράφος
Κώστας Καλλιγάς, πρόεδρος του ελληνικού
τμήματος της «ΕΕΔ». Στη συζήτηση που ακο
λούθησε έλαβαν μέρος και οι πρώην κυβερνη
τικοί εκπρόσωποι κ. Α. Τσαλδάρης, Δ. Μαρούδας, Κ. Λαλιώτης, Μ. Παπαϊωάννου και
—ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος— Αντώνης Κούρτης.

ΟΣΑ αναφέρονται εδώ για ένα πολιτικό
θεσμό, που είναι ταυτόχρονα και από τα
πιο ψυχοφθόρα δημόσια αξιώματα είναι
περισσότερο διατύπωση προτάσεων, πα
ρά οριστικών συμπερασμάτων. Οι κύριοι
άξονες αναφοράς είναι δύο:
• πρώτον, τα πλαίσια, βασικά προβλήμα
τα και χαρακτηριστικά της κυβερνητικής
ενημέρωσης από το 1974 έως σήμερα, δη
λαδή οι παράγοντες που προσδιορίζουν
το ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου
και·
• δεύτερον, η προσωπικότητα και το
στιλ ενημέρωσης καθενός από τους έξι, έ
ως τώρα, κυβερνητικούς εκπροσώπους,
δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο άσκησε ο
καθένας το ρόλο του. Δεν θα αναφερθού
με και μάλιστα αναλυτικά στα θέματα, που
έχουν σχέση με το ρόλο και τις εξουσίες
του κυβερνητικού εκπροσώπου ως υφυ
πουργού ή ως γενικού γραμματέα Τύπου
και Πληροφοριών, όπως η πολιτική στις
δύο ΕΡΤ, στα γραφεία Τύπου εξωτερικού,
στο ΑΠΕ κτλ.
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ των 13 χρόνων μας οδηγεί
στο καίριο πρόβλημα της ορολογίας, που
είναι και πραγματολογικό.
Τι είναι αλήθεια ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος ως κυβερνητικός θεσμός;
• Είναι άραγε αυτός, που προσπαθεί να
διαφωτίσει μέσω του Τύπου και της τηλεό
ρασης για το κυβερνητικό έργο και τη συ
νολική πολιτική, όπως φαίνεται να πί
στευε ο κ. Κώστας Λαλιώτης;
• Ή απλώς έχει το ρόλο να ενημερώνει
και μάλιστα πολύ συνοπτικά για θέματα
γενικής κυβερνητικής πολιτικής και μόνο,
όπως έκαναν ορισμένοι προκάτοχοί του
και ο κ. Αντώνης Κούρτης πρόσφατα;
Απαντήσεις πρέπει να δοθούν και σε
άλλα ερωτήματα:
Ποια είναι ακριβώς τα θέματα γενικής
πολιτικής της κυβέρνησης;
Πώς καθορίζονται και πώς μπορούν να
διακριθούν μέσα στην καθημερινή επικαιρότητα;
Περιλαμβάνουν λ.χ. τα θέματα εξωτερι
κής πολιτικής, τη γενική εισοδηματική πο
λιτική, τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ και ως ποιο
βαθμό;
Και επιπλέον: ομιλεί ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος εξ ονόματος του συνόλου της
κυβέρνησης ή μόνο ως εκπρόσωπος του
πρωθυπουργού;
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του Μιχ. Δημητρίου
Ποια είναι τα όρια της; άνάμιξής του κυ
βερνητικού εκπροσώπου στην καθαρά
κομματική αντιπαλότητα;
ΟΣΟ και αν προσπάθησα δεν μπόρεσα
με βάση τηγ «ελληνική εμπειρία» των 13
μεταδικτατορικών χρόνων να διατυπώσω
κάποιο γενικό ορισμό της έννοιας και του
ρόλου του κυβερνητικού εκπροσώπου.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ διαφορές ουσίας και στιλ
από εκπρόσωπο σε εκπρόσωπο, τόσο έν
τονες ώστε λ.χ. ο κ. Αθανάσιος Τσαλδά
ρης να έχει μάλλον περισσότερες τυπικές
ομοιότητες με τον κ. Μ ιλτιάδη Παπαϊωόννου, παρά ο δεύτερος με τον κ. Κώστα Λαλιώτη.

ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη, υπάρχουν αρκετές και
έντονες διαφορές ανάμεσα σε κυβερνητι
κούς εκπροσώπους τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο
και της «ΝΔ», ώστε να μπορούμε να μιλή
σουμε για έντονες ομοιότητες ανάμεσα
στο (πολωτικό και πατερναλιστικό) στιλ ε
νημέρωσης του κ. Παν. Λαμπρία και του κ.
Δημ. Μαρούδα κατά την τελευταία περίο
δο της θητείας τους (αντίστοιχα τις περιό
δους 1976-1977 και 1984-1985).
ΑΥΤΕΣ οι μεταλλαγές στην ουσία και το
στιλ της κυβερνητικής ενημέρωσης την
περίοδο 1974-1987 (που αποτελεί, άλλω
στε και τη μόνη προϊστορία του θεσμού, α
φού την προδικτατορική περίοδο η έννοια
του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ανύ
παρκτη ή ταυτιζόταν απολύτως με τα κα
θήκοντα του υφυπουργού Τύπου) δεν ο
φείλονται τόσο στην ανάγκη για σταθερές
αλλαγές και για αναγκαίες αναπροσαρμο
γές της κυβερνητικής εκπροσώπησης μέ
σα στο χρόνο.
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ κυρίως σε πειραματι
σμούς και αναζητήσεις για την κατάλληλη
μορφή κυβερνητικής εκπροσώπισης. Πει
ραματισμοί και αναζητήσεις, που έχουν
δημιουργήσει αρνητική παράδοση. Όσο
λ.χ. η λαϊκή επιρροή της κυβέρνησης συρ
ρικνώνεται τόσο εντείνεται η υποβάθμιση
της κυβερνητικής ενημέρωσης και επιπλέ
ον τα καθήκοντα του κ. ε. συναρτώνται με
συγκυριακούς λόγους και περιστασιακές
σκοπιμότητες. Ακριβώς η ανυπαρξία πά
γιας κυβερνητικής πολιτικής για το θεσμό
του κυβερνητικού εκπροσώπου (όπως και
γενικότερα για τα θέματα Τύπου) έχει
προκαλέσει τις αντιφάσεις και τις άλλες
αδυναμίες του θεσμού, που θα γνωρίσου
με.

Ο π ρω θυπ ουργικός αρ χηγισ μ ό

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ εκπρόσωπος είναι,
λοιπόν, ένας θεσμός με κύριο γνώρισμα
τη ρευστότητα, ένας θεσμός με συγκυρια
κό χαρακτήρα. Τόσο συγκυριακό, ώστε σε
ορισμένες περιπτώσεις μοντέλα κυβερνη
τικών εκπροσώπων, όπως εκείνα του κ.
Παν. Λαμπρία την πρώτη περίοδο της θη
τείας του και του κ. Κώστα Λαλιώτη το τε
τράμηνο της θητείας του, να βρίσκονται
σε αντίθεση σχεδόν με το σύνολο της κυ
βερνητικής πολιτικής.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ η διάθεση «κάποιας
χειραγώγησης και νουθεσίας» του Τύπου
και γενικότερα της πολιτικής ενημέρω
σης, που εξέφρασε ο κ. Π. Λαμπρίας τους
πρώτους μήνες μετά το 1974 ερχόταν ηθε
λημένα σε αντίθεση με ανοίγματα δημο
κρατικού χαρακτήρα, της πρώτης κυβέρ
νησης Καραμανλή (ανοίγματα, που απο
φάσισε να προσθέσει στο πολιτικό ενερ
γητικό της η ΝΔ πολλά χρόνια μετά το
1974-1975).
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ τα ανοίγματα στην ενημέ
ρωση και τη ραδιοτηλεόραση του κ. Κώ
στα Λαλιώτη (και στενών συνεργατών του
κ. Πέτρου Ευθυμίου, Χριστόφορου Αργυρόπουλου, Γιώργου Κοντογιώργη και Νι
κηφόρου Αντωνόπουλου) οδηγήθηκαν σε
αδιέξοδο, εάν δεν υπονομεύτηκαν, από τη
συνολική ή έστω κυριαρχούσα κυβερνητι
κή (και κομματική) πολιτική προς την αντί
θετη κατεύθυνση, με τη διαγραφή του κ.
Γερ. Αρσένη, τα αιφνιδιαστικά «μέτρα λι
τότητας» και την κρίση στη ΓΣΕΕ.
ΑΚΡΙΒΩΣ οι περιπτώσεις αυτές αλλά
και άλλες εμπειρίες μας οδηγούν στο νέο
αρνητικό συμπέρασμα ότι ο θεσμός του
κυβερνητικού εκπροσώπου της περιόδου
1974-1987 δεν μπορεί να καθορισθεί πάν
τοτε, σε συνάρτηση με το γενικότερο
πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. Ό 
πως, επίσης, δεν μπορεί να αποτελέσει α
σφαλές και πάγιο κριτήριό μας η προσω
πικότητα και το στιλ ενημέρωσης του κά
θε κυβερνητικού εκπροσώπου.
ΔΕΝ ΜΑΣ βοηθούν, λοιπόν, αυτές οι
τρεις τετραετίες και πλέον του θεσμού και
οι περιπτώσεις των έξι ως τώρα κυβερνη
τικών εκπροσώπων, να διατυπώσουμε α
σφαλείς κανόνες και συμπεράσματα. Βρι
σκόμαστε ακόμα στην περίοδο της «λίθι
νης εποχής» του θεσμού, στην περίοδο
της προϊστορίας του.

Φτάνουμε στο μόνο, κατά τη γνώμη
μου, κοινό γνώρισμα της ιδιότητας του
κυβερνητικού εκπροσώπου στην Ελλά
δα μετά το 1974: ως θεσμός και λει
τουργία προσδιορίζεται έντονα και συ
χνά αποφασιστικά από τις επιλογές,
σκοπιμότητες και το κυρίαρχο στιλ
διακυβέρνησης του εκάστοτε πρωθυ
πουργού.
ΚΑΤΑ συνέπεια, ο όρος κυβερνητικός
εκπρόσωπος είναι σε μεγάλο βαθμό πλα
σματικός.
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ εκπρόσωπος δεν α' πατελεί, σε καμιά περίπτωση, εκπρόσωπο
της κυβέρνησης ως συλλογικής διαδικα
σίας. Δεν είναι ο εκπρόσωπος «προς τα έ
ξω» μιας πολυσύνθετης κρατικής λειτουρ
γίας και ενός συλλογικού κρατικού οργά
νου (όπως είναι το υπουργικό Συμβούλιο,
' που βουλεύεται και αποφασίζει σύμφωνα
με το πνεύμα των άρθρων 81-85 του Συν
τάγματος του 1975).
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ μας σύστημα μετά το
1974 η θέση του πρωθυπουργού έχει αναδειχθεί σχεδόν ως ηγεμονική (εξουσία,
που θεσμοποιήθηκε με την αναθεώρηση
του Συντάγματος το 1985).
ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ δύο χαρισματικών
προσωπικοτήτων ως πρωθυπουργών, του
κ. Κων. Καραμανλή (Ιούλιος 1974 - Μάιος
1980) και του κ. Ανδρέα Παπανδρέου (Ο
κτώβριος 1981) αποκαλύπτουν, αναμφι
σβήτητα ότι οι δύο πρωθυπουργοί δεν ή
ταν /και είναι απλώς πρόεδροι της κυβέρ
νησης, αλλά ότι αποτελούσαν/ και αποτε
λούν την κύρια πηγή νομιμότητας και ανα
φοράς της κυβερνητικής λειτουργίας, με
υπουργούς και υφυπουργούς έντονα ε
ξαρτημένους και χωρίς μεγάλα περιθώρια
αυτενέργειας. Η εξαίρεση της 18μηνης
θητείας του κ. Γεωργίου Ράλλη δεν φαίνε
ται ικανή να διαψεύσει τη συνολική εμπει
ρία 1974-1987 γι’ αυτό τον ηγεμονικό θε
σμικό και πολιτικό ρόλο του πρωθυπουρ
γού.

Η ρευστότητα του πλαισίου
ΕΙΝΑΙ αυτονόητο σχεδόν ότι η πρωθυπουργική εξάρτηση αποτελεί έντονο γνώ
ρισμα του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Στις χειρότερες περιπτώσεις εξάρτησης ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος αποτελεί ένα
είδος «φερεφώνου» αυτής της πρωθυπουργικής αυθεντίας, νομιμότητας και
σκοπιμότητας. Στις καλύτερες περιπτώ
σεις αποτελεί ένα είδος «πρωθυπουργικού αγωγού» προς τον Τύπο, ανεξάρτητα
εάν υπάρχουν ή όχι ηθελημένες δυσαρμο
νίες με τη συνολική κυβερνητική πολιτική.
ΑΚΡΙΒΩΣ αυτός ο πρωθυπουργικός αρ
χηγισμός με τη ρευστότητα του «πλαισίου
δράσης» για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο,
με τις εσωκομματικές ή ευρύτερες σκοπι
μότητες και ισορροπίες κάνουν τα καθή
κοντα του κ.ε. όμοια με εκείνα του ακρο
βάτη. Αποτέλεσμα; Όταν ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος προσπαθεί να είναι απόλυτα
πιστός στις παρασκηνιακές επιθυμίες και
εντολές του πρωθυπουργού φθείρεται α
κόμα και εσωκομματικά, όπως ο κ. Παν.
Λαμπρίας. Όταν έχει την ιδιότητα ή την
πρόθεση να είναι πρωτογενής και ανα
λαμβάνει όλο το βάρος της πολιτικής ενη
μέρωσης και πολιτικής αντιπαράθεσης, ο
δηγείται σε αναγκαστική παραίτηση, ό

Ό λ ο ι μαζί οι κυβ ερ νη τικο ί εκπρόσωποι, στα γραφ εία τη ς ΕΟΚ κατά τη διάρκεια τη ς ο μιλίας του Μ. Δ ημητρίου. Από αρι
σ τερά προς τα δ εξιά : Κοΰρτης, Τσαλδάρης, Λαλιώ της, Μ αρούδας και Παπαϊωάννου.

πως ο κ. Κώστας Λαλιώτης αν και όχι ως
αποτυχών.
ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ είναι μόνο ενδει
κτικά και οπωσδήποτε επιβεβαιώνουν την
άποψη ότι η θέση του κυβερνητικού εκ
προσώπου έχει σοβαρό πολιτικό κόστος
για τον ίδιο προσωπικά.
• ΑΥΤΗ η ρευστότητα του «πολιτικού
πλαισίου» και η εξάρτηση όχι απλώς α
πό τις πολιτικές εντολές αλλά και πο
λιτικές σκοπιμότητες του πρωθυπουρ
γού, ίσως είναι το πρόβλημα - κλειδί
στο όλο θέμα.
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ εκπρόσωπος, μας
λένε τα 13 χρόνια προϊστορίας του θε
σμού και του ρόλου, δεν μπορεί να διαθέ
τει κάποια πρωτογενή εξουσία εδραιωμέ
νη σε δεδομένα, όπως η μακρά παράδοση
του θεσμού, οι ειδικές νομοθετικές ρυθμί
σεις, η αποσαφήνιση των σχέσεων κρά
τους και Τύπου κτλ.
ΑΠΟ ΤΗΝ άποψη αυτή, ο έλληνας κυ
βερνητικός εκπρόσωπος:
• λειτουργεί σχιζοφρενικό με τον άλλο
θεσμοποιημένο εαυτό του, ως υφυπουρ
γός ή γενικός γραμματέας Τύπου και Πλη
ροφοριών
• είναι έρμαιος του «πλαισίου δράσης»,
που καθορίζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός με
βάση όχι μόνο την προσωποπαγή εξουσία
του αλλά και τις εκάστοτε μεταβλητές (ε
σωκομματικές και ενδοκυβερνητικές σκο
πιμότητες)'
• πληρώνει με τη μετατροπή του σε ναρ
κοσυλλέκτη, όπως συνέβη χαρακτηριστι
κά στην περίπτωση του κ. Κ. Λαλιώτη με
προσωπικό κόστος και δοκιμασίες όλες
τις αποτυχίες, ασυνέπειες και αντιφάσεις
της κυβερνητικής πολιτικής.
ΠΑΡΑ την υπερεξουσία του από πλευ
ράς μηχανισμών και ειδικών σχέσεων ε
πιρροής στη μαζική ενημέρωση (τηλεόρα
ση, ραδιοφωνία, εφημερίδες, περιοδικά,
γραφεία Τύπου, ΑΠΕ ) ο υφυπουργός ή γε
νικός γραμματέας Τύπου ως κυβερνητι
κός εκπρόσωπος δεν έχει την παραμικρή
δυνατότητα να διαφωνήσει για τον τομέα
της «αρμοδιότητός» του και να συνεχίσει
να παραμένει μέλος της κυβέρνησης.
Μπορεί να έχει προσωπικό στιλ. Δεν μπο
ρεί να έχει προσωπικές απόψεις πάνω
στην πολιτική και τους βασικούς χειρι
σμούς του τομέα της αρμοδιότητός του.
• ΜΠΟΡΕΙ να έχει διοικητικές εξου

σίες στους μηχανισμούς κρατικής ενη
μέρωσης, αλλά δεν έχει την αρμοδιό
τητα να διαμορφώσει την πολιτική της
κυβερνητικής ενημέρωσης. Δεν έχει
πολιτικές αρμοδιότητες, που παραμέ
νουν «σκιώδεις» και διαρκώς αποξενω
μένες από τον ίδιο.
ΑΥΤΗ η «υποθηκευμένη» (και συχνά αλ
λοτριωμένη πολιτικά) πλευρά του υφυ
πουργού ή γενικού γραμματέα Τύπου φαί
νεται να επηρεάζει αρνητικά και τις άλλες
αρμοδιότητές του, που προαναφέρθηκαν
(εποπτεία στα κρατικά κανάλια, στα γρα
φεία Τύπου κτλ·)·
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ και κορυφαία στε
λέχη της κυβέρνησης μεταβάλλονται συ
χνά σε διευθυντές τηλεοράσεως και σκη
νοθέτες και έχουν άποψη, που σχεδόν
πάντοτε επιβάλλουν, για πρόσωπα και
προγράμματα της κρατικής τηλεόρασης
και όχι σπάνια για δημοσιογράφους των ε
φημερίδων. Οι περιπτώσεις των Γεωργίου
Δρόσου και Μάκη Γιομπαζολιά, που κόπη
καν ως παρουσιαστές ειδικών εκπομπών,
μετά «από άνωθεν ετσιθελικές επεμβά
σεις τις περιόδους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ
αντίστοιχα, είναι καθαρά ενδεικτικές.
ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ τους λοιπόν αναζητούνται από ορισμένους υφυπουργούς Τύπου
και κυβερνητικούς εκπροσώπους (όταν
δεν επιβάλλονται) υποτακτικοί και όχι συ
νεργάτες με οντότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, ο ρόλος και τα κα
θήκοντα του κυβερνητικού εκπροσώπου
—και η προσωπική του τύχη— εξαρτώνται από το ίδιο το πολιτικό σύστημα και ό
λες τις παθογένειές του, με πρώτη τη λει
τουργία της κυβέρνησης.
ΠΡΙΝ μπούμε στα ειδικά και κατά περί
πτωση, υπάρχει ένα ακόμη γενικό συμπέ
ρασμα: Η παθογένεια του συστήματος της
κυβερνητικής ενημέρωσης δεν βρίσκεται
μόνο από τη μια πλευρά. Υπάρχει και από
την άλλη. Και δεν εννοώ βέβαια τις γνω
στές γενικεύσεις για τις αδυναμίες του
Τύπου συνολικά, αλλά ειδικά όλων εμάς,
που συγκροτούμε το λεγόμενο «σώμα των
πολιτικών συντακτών». Βέβαια, αν και κα
νείς δεν πρέπει να ευθύνεται για τους
συγγενείς και τους συναδέλφους του, η
αυτοκριτική είναι απαραίτητη.
ΑΥΤΗ η παθογένεια της άλλης, της δι
κής μας πλευράς αφορά τόσο στη σημερι
νή σύνθεση και την επαγγελματική νοο39

τροπία και ευθύνη των πολιτικών συντα
κτών συνολικά (με τις εξαιρέσεις βέβαια)
όσο και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμ
βανόμαστε ή ασκούμε το λεγόμενο λει
τούργημά μας. Και -η δική μας πλευρό
—όπως θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζη
τήσουμε— έχει ανάγκη από αναβάθμιση
του ρόλου και της λειτουργίας της. Ή ση
μερινή κατάσταση είναι σχεδόν αδιέξοδη.

Η ενημέρωση επί «ΝΔ»
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ άλλες δευτερεύοντος χα
ρακτήρα επισημάνσεις, θα,αναφερθούν ό
ταν θα εξετάσουμε τα «βίο και πολιτεία»
κάθε κυβερνητι.κρύ,εκπροσώπου.
ΟΙ ΔΥΟ κυβερνητικοί εκπρόσωποι της
περιόδρυ της «Νέας Δημοκρατίας» κ. Παν*
Λαμπρίας και Αθαν. Τσαλδάρης έχουν ο
ρισμένα κοινό χαρακτηριστικό αλλά και.
έντονες δίόφρρές πολιτικής και στιλ. .
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ των κ. Λαμπρία- και
Τσαλδάρη (Ιούλιος 1974 , - Σεπτέμβριος
1981) η κυβερνητική ενημέρωση είχε το
χαρακτήρα «κλειστού κυκλώματος» σε ο
μάδα επιλεγμένων από τις εφημερίδες
τους πολιτικών συντακτών, οι οποίοι συγ
κέντρωναν υψηλά στάνταρς επαγγελματι
κής ικανότητας και αναγνώρισης. Τότε το
πολιτικό ρεπορτάζ αποτελούσε το τελευ
ταίο —πριν από όποιο διευθυντικό— ιε
ραρχικό στάδιο για ένα δημοσιογράφοκαι
συνάμα καταξίωση επαγγελματική. Οι πο
λιτικοί συντάκτες ήταν 2-3 από κάθε πρωι
νή ή απογευματινή εφημερίδά και αργότε
ρα 3-4 με την προσθήκη του λεγάμενου δι
πλωματικού συντάκτη, ο οποίος κάλυπτε
θέματα του υπουργείου Εξωτερικών.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ενημέρωσης σε καθημε
ρινή βάση τις πρώτές.βραδυνές ώρες (7-8
το βράδι) είχε το χαρακτήρα «μπρήφινγκ»,
δηλαδή «κλειστής ενημέρωσης» για τον
περιορισμένο κύκλο των διαπιστευμένων
πολιτικών συντακτών ίων εφημερίδων
(συνήθως ήταν παρών ένός από κάθε εφη
μερίδα). Το σύστημα αυτό έδινε πολλές ε
ναλλακτικές δυνατότητες στον κυβερνη
τικό εκπρόσωπο, αφού αφενός διατηρού
σε ένα καθεστώς ελεγχόμενης κυβερνητι
κής ενημέρωσης και αφετέρου διευκόλυ
νε τις σχέσεις του με τους πολιτικούς συν
τάκτες, με όλα τα πλεονεκτήματα και για
ϊις δύο πλευρές αλλά και κάποιους κινδύγους που μπορεί να είχε το σύστημα αυτό
για ορισμένους δημοσιογράφους. Και εί
χε πράγματι κάποιους κινδύνους.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ του «μπρήφινγκ» πρόσφερε στην κυβερνητική ενημέρωση τη
δυνατότητα (και έως ένα βαθμό δημιουρ
γούσε την υποχρέωση) για πολλαπλές
μορφές ενημέρωσης, όπως οι δηλώσεις,
οι επίσημες ανακοινώσεις, η «οφ δη ρέκορντ» ενημέρωση, η απόδοση πληροφο
ριών ή εκτιμήσεων σε «κυβερνητικές πη
γές, κύκλους» κτλ.
ΣΥΝΕΠΟΜΕΝΟ χαρακτηριστικό της κυ
βερνητικής ενημέρωσης, επί των κυβερ
νήσεων της «ΝΔ» (όπως και την πρώτη πε
ρίοδο του κ. Δημ. Μαρούδα) ήταν η περιο
ρισμένη προσωποποίηση των κυβερνητι
κών ανακοινώσεων και δηλώσεων. Και ε
πιπλέον η προβολή της ιδιότητας του υ
φυπουργού Τύπου περισσότερο από εκεί
νη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ή γενι
κώς στη δεύτερη ιδιότητα χωρίς συχνές
αναφορές στο ονοματεπώνυμο.
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δριο, Συνέδριο, ιδεολογικές αρχές κτλ.
ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ εκπρόσωπος υπη
ρετούσε πιστά την αμυντική - συντηρητική πολίτική της κυβέρνησης, ιδιαίτερα κατά
τη δεύτερη φάση- τής υπουργίας του (αρ
χές 1976 •' Σεπτέμβριος 1977).
Ο κ, ΛΑΜΠΡΙΑΣ με υπηρεσιακή ευσυνει-1
δησία εφάρμοσε την αναδίπλωση στην κυ
βερνητική πολιτική και εξέφραζε δημόσια
την πατερναλιότική αντίληψη του κ. Κων.·
Καραμανλή για τη μεταδικτατορική πόλι- ’
τική ζωή, η οποία έπρεπε να είχε κύριο ά
ξονα' και μέτρο σύγκρισης τον ίδιο τον
πρωθυπουργό
και την παράταξη τής ΠΑΝΑΓ. ΛΑΜΠΡΙΑΣ
«ΝΔ». 1- ■ '
ΗΤΑΝ φυσικό το στιλ ενημέρωσης του ·
κ. Παν. Λαμπρία να εξελιχθεί είτε σε σχέ- ’
δόν μαγνητοφωνημένη απόδοση των κρυ
φών σκέψεων και εντολών του πρωθυ- ’·
πουργού είτε σευποβάθμιση και εκφυλι-Τ
σμό, της Κυβερνητικής ενημέρωσης. Ο κ.
Παν.'Λαμπρίας όσο περισσότερο παρέμει- '
νε πιστός στον πρωθυπουργό και τις πολι
τικές Του έπίλόγές τόσο απομακρυνόταν·
συνειδητά'από το χώρο της δημοσιογρα
φίας, όποι/ είχε διάπρέψει προδικτατορικά.
V ·.
,.Λ .
.........
ΜΕΤΑ τον κ. Παν. Λαμπρία ο μόνος κ.ε.
που είχε αμφίδρομη σχέση επιρροής καί
εμπιστοσύνης με τον πρωθυπουργό ήταν
ο κ. Κων. Λαλιώτης. Όμως ο δεύτερος ευ
τύχησε περισσότερο από τον πρώτο σε υ
Ο κ. Παναγιώτης Λαμπρίας (Ιούλιος
στεροφημία στους οπαδούς της παράτα
1974 - Σεπτέμβριος, 1977) εγκαινίασε ου
ξής του, αν κρίνουμε από την εκλογική α
σιαστικά το θεσμό του κυβερνητικού εκ
ποτυχία του κ. Παν. Λαμπρία στις εκλογές
προσώπου, μετά την πτώση, της δικτατο
του Νοεμβρίου 1977 στην Α" Αθηνών. Ήλ
ρίας. Τους πρώτους μήνες μετά τον Ιούλιο
θε μόλις 17ος (με 8.912 σταυρούς) με το
του 1974 ο κ. Λαμπρίας ανταποκρίθηκε με
τότε σύστημα δισταυρίας με δέκατο και ε
.εξαιρετική επάρκεια.στα ρόλο του,-ό,ντας
κλόγιμο από τη Β' κατανομή τον κ* Ιωάννη ω
πολύ κατατοπιστικός για το μπαράζ πολύ
Φικιώρη με 14.362 σταυρούς.
τικών γεγονότων ,κ.α.ι .εξελίξεων, πο,υ χα
ΣΤΗΝ εκλογική αποτυχία του κ. Λαμ
ρακτήριζαν τη μεταπολιτευτική-περίοδο.
πρία έπαιξαν ρόλο πολλοί παράγοντες (α
Η ενημέρωση —ανεξάρτητα από την.οπτινύπαρκτο πελατειακό δίκτυο, έντονη προ
κή και το στιλ της— ήταν πλούσιά'και πλή- ’ σωπική πολεμική από αντιπολιτευόμενες
ρης·
εφημερίδες υπονόμευση εσωκομματική
ΒΕΒΑΙΑ, από τον πρώτο καιρό τηςμετα- - ί$τλ.-). Πάντως γεγονός είναι ότι οι οπαδοί
(πόλίτευσης είχαν-φρνεί στην κυβερνητική - '"το,υ 'κόμματος στην Α' Αθηνών δεν φαίνεενημέρωση τα σημάδια μιας πατερναλι ' τάί να εκτίμησαν τη θέση επιρροής, και τη
στικής αντίληψης για το πολιτικό μας σύ
στάση προσωπικού κόστους του κ. Λαμ
στημα και ειδικότερα για το ρόλο του Τύ
πρία ως κυβερνητικού εκπροσώπου.
που, σύμφωνα με τη γνωστή άποψη του κ.
ΑΘΑΝ. Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ
Κων. Καραμανλή ότι «λύστε μου το πρό
βλημα του Τύπου, να σας λύσω το πρό
βλημα της Δημοκρατίας». Αυτά τα σημά
δια θα πυκνώσουν ή θα γίνουν απλώς έν
τονα από το 1976 και μετά, όταν η κυβερ
νητική πολιτική έχει ολοκληρώσει ένα κύ
κλο ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών και α
ποφάσεων (προφυλάκιση πραξικοπημα
τιών, νομιμοποίηση ΚΚΕ, Δημοψήφισμα, α
ποχώρηση από ΝΑΤΟ, πλουραλισμός στην
τηλεόραση κτλ.) γίνεται αμυντική και συν
τηρητική.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ της απόλύτης εμπιστοσύ
νης και της ιδιαίτερης εκτίμησης του κ.
Κων. Καραμανλή, τότε παντοδύναμου
πρωθυπουργού, ο κ. Παν. Λαμπρίας στα
διακά οδηγήθηκε σε μια διχαστική πολιτι
κή και προσωπική λειτουργία. Ως αφανής
πολιτικός σύμβουλος του πρωθυπουργού
συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση
ΔΙΑΔΟΧΟΣ του κ. Π. Λαμπρία με θητεία
και διατύπωση όλων σχεδόν των εκσυγ
από το Νοέμβριο του 1977 έως το Σεπτέμ
χρονιστικών θέσεων.και πρωτοβουλιών
βριο του 1981 υπήρξε ο βουλευτής της Β'
τόσο προσωπικά του Κ.-Καραμανλή όσο
Αθηνών κ. Αθαν. Τσαλδάρης γιος πρωθυ
και της «Νέας Δημοκρατίας» Προσυνέπουργού, με παλιούς δεσμούς στο χώρο
ΜΕΤΑ το 1974 επίσης δρομολογείται η
παράδοση για τη-,συχνά ασφυκτική επο,πτεί' >του κυβερνητικού εκπροσώπου'στα
κρατικά μέσα ενημέρωσης και το πέρασμα
της κυβερνητικής, ανόχι κομματικήςαντί
ληψης στην ειδησεογραφία και σε ορισμέ- >
να ενημερωτικά προγράμματα. ·
ΤΗΝ ΙΔΙΑ εποχή αρχίζουν να εντείνον,ται τα φαινόμενα δημόσιόϋπαλληλοποίησης στο δημοσιογραφικό κλάδο με την
πληθώρα των παραλλήλων απάσχόλήσεων στις' δύο ΕΡΤ, στο ΑΠΕ, στη Γενική’
Γραμματεία Τόπου και τα Γραφεία Τύπου. ~
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του Τύπου και της τότε «αβερωφικής συντηρητικής» πτέρυγας της «ΝΔ».
Ο κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ θεωρείται ως ο καλύ
τερος μέχρι σήμερα κυβερνητικός εκπρό
σωπος και δεν είναι τυχαίο ότι η φήμη αυ
τή τον ακολουθεί παρά το ότι υπήρξε εκ
πρόσωπος μιας κυβέρνησης, που καταψηφίσθηκε στις εκλογές τον Οκτώβριο του
1981. Η επιτυχία του κ. Τσαλδάρη δεν ο
φείλεται ασφαλώς στην πολιτική του στην
τηλεόραση όπου εξέφραζε πιστά το δόγ
μα «ειδήσεις είναι μόνο οι κυβερνητικές
δραστηριότητες» και ότι οι δηλώσεις,
δραστηριότητες και αντιπαραθέσεις των
κομμάτων είναι «κομματική» και όχι πολι
τική ειδησεογραφία. Η προσωπική επιτυ
χία του κ. Τσαλδάρη οφείλεται κατά βάση
στο ότι ο ίδιος προσωπικά δεν ταυτίσθηκε
με την κυβερνητική ενημέρωση, την οποία
έδειχνε να διεκπεραιώνει πιστά. Λειτούρ
γησε περισσότερο ως υπηρεσιακό πρόσω
πο με χαμηλούς προσωπικούς τόνους.
Την περίοδο της πρωθυπουργίας Κ. Καρα
μανλή (Νοέμβριος 1978 - Μάιος 1980) ο κ.
Τσαλδάρης διύλιζε τις εντολές του πρω
θυπουργού πιστός στη θεωρία «μην απαν
τάς ή κάνεις δηλώσεις, χωρίς να είσαι
ψύχραιμος». Ο κ. Τσαλδάρης οικοδομών
τας καθημερινά την εικόνα της προσωπι
κής του μετριοπάθειας έπεισε ότι έβλεπε
το ρόλο του ως πραγματικού ενδιάμεσου
ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Τύπο.
Δεν ήταν το πρόσωπο της εξουσίας στο
χώρο του Τύπου.
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ της πρωθυπουργίας Γ.
Ράλλη (Μάιος 1980 - Σεπτέμβριος 1981) ο
κ. Τσαλδάρης αν και πολέμησε την ανά
δειξη του κ. Ράλλη ως προέδρου της «ΝΔ»
βρήκε ένα πολιτικό «μόντους βιβέντι»)

(χάρη και στην υποστήριξη του κ. Κ. Καρα
μανλή) με τον πρωθυπουργό, ο οποίος εί
χε συχνή προσωπική επαφή με τους αν
θρώπους του Τύπου. Σ’ αυτή τη «συμφω
νία κυρίων» σημαντικό ρόλο έπαιξαν αφε
νός η πολιτική νομιμοφροσύνη του κ.
Τσαλδάρη μετά την εσωκομματική νίκη
του κ. Ράλλη αλλά και το ευρύτερο συμβι
βαστικό και ισορροπιστικό πνεύμα του κ.
Ράλλη στη σύνθεση και λειτουργία της κυ
βέρνησής του. Αυτή η δεύτερη περίοδος
της υφυπουργίας του κ. Τσαλδάρη συν
δυάζεται με κάποια υποβάθμιση της κυ
βερνητικής ενημέρωσης, εξαιτίας και της
άμεσης και τακτικής επαφής, που έχουν
αρχίσει να έχουν οι πολιτικοί συντάκτες
με τον τότε υπουργό Εξωτερικών κ. Κων.
Μητσοτάκη (παράδοση, που είχε ξεκινή
σει ο Δημ. Μπίτσιος).
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ λειτουργίας του κ. Τσαλ
δάρη ως κυβερνητικού εκπροσώπου δεν
ήταν εύκολο και μόνο από την άποψη ότι
δεν υπήρξε ποτέ σχεδόν ενιαίο και σταθε
ρό. Η εκλογική πτώση της «ΝΔ» το 1977
σηματοδότησε τις διαδικασίες «κεντρώας
διεύρυνσης» του κόμματος αλλά και την
όξυνση στις σχέσεις «ΝΔ» και ΠΑΣΟΚ,που
είχε αναγορευθεί σε κόμμα της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης. Λίγους μήνες πριν
την εκλογή του κ. Κων. Καραμανλή στην
Προεδρία της Δημοκρατίας η κυβέρνηση
λειτουργούσε άλλοτε με βαρύγδουπες ε
ξαγγελίες και άλλοτε με βάση προσωπι
κές διαιρέσεις ενόψει της διαδοχής. Τη
δυναμική ηγεσία του Κ. Καραμανλή διαδέ
χθηκε η πολυκέφαλη κυβέρνηση του Γ.
Ράλλη, η οποία απομακρύνθηκε αρκετά α
πό τους ιδεολογικοπολιτικούς εξωραϊσμούς του κόμματος το 1979 στη Χαλκιδι

κή και σταδιακά προσέγγισε πρόσωπα και
αντιλήψεις της άκρας δεξιάς (με στελέχη
της οποίας συνεργάσθηκε η ΝΔ στις εκλο
γές του 1981 ). Σ’ αυτή τη δύσκολη και πτω
τική από πλευράς επιρροής περίοδο, ο κ.
Αθαν. Τσαλδάρης λειτούργησε με ευελι
ξία από τη θέση του κυβερνητικού εκπρο
σώπου, αλλά και με ευθύτητα. Δεν παρα
πλανούσε ποτέ όταν δεν ήθελε ή δεν μπο
ρούσε να απαντήσει δεν ένιωθε το ρόλο
του και ως κομματικός εκπρόσωπος. Οι α
νακοινώσεις του ήταν συνήθως ευπρεπείς
και χωρίς προσωπικές επιθέσεις, ενώ το
καθημερινό «κλειστό μπρήφινγκ», η επιλε
κτική ενημέρωση διανθιζόταν με χιούμορ
καλής ποιότητας. Όλα τα δεδομένα αυτά,
μαζί με την ικανότητα για καλές προσωπι
κές σχέσεις με τους ανθρώπους του Τύ
που προσέδωσαν στον κ. Τσαλδάρη το χα
ρακτηρισμό του «πιο επιτυχημένου έως
σήμερα» κυβερνητικού εκπροσώπου. Ί
σως σ’ αυτό έπαιξαν και ρόλο αφενός η α
ποτυχία πολλών υπουργών των κυβερνή
σεων της «ΝΔ» (που αποδείχθηκε άλλω
στε στις εκλογές του 1981, όπου ο κ.
Τσαλδάρης αύξησε αισθητά τις ψήφους '
του στη Β' Αθηνών σε σχέση με το 1977)
και το κάποιο ευρύ πνεύμα, το οποίο χα
ρακτήριζε —αντίθετα με τις «Ειδήσεις»
των δύο ΕΡΤ— ορισμένες ενημερωτικές
εκπομπές και τη στελέχωση αρκετών τη
λεοπτικών παραγωγών (σήριαλς) από μη
φιλοκυβερνητικούς ηθοποιούς και σκηνο
θέτες.
□
Σ το επόμενο: η κυβερνητική εκπροσώπηση
των κυβερνήσεων του π αςο κ και οι απόψεις
για τα πεπραγμένα- των κ. Αθ. Τσαλδάρη,
Δημήτρη Μαρούδα, Κώστα Λαλιώτη και Αντώνη Κούρτη.

Νέος δίσκος-Νέα επιτυχία
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του Τύπου, του Ραδιοφώνου,της Τηλεόρασης...

• Τη δόξα του κ. Κοσκωτά μοιάζει να εζήλωσε ο συγκροτηματάρχης του κίτρι
νου Τύπου Γιώργος Κουρής (συγκροτη
ματάρχης βέβαια, γιατί είναι ήδη ιδιοκτή
της της «Αυριανής», του «Δημοκρατικού
Λόγου» —σε άλλες σελίδες του περιοδι
κού θα δούμε με ποιο τρόπο— του «Φίλαλθου» και του «Μπάσκετ») και συνε
χώς επεκτείνεται. Πάσχων από έναν ιδιό
μορφο ναπολεοντισμό, θέλει —και θα
φτιάξει— εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη,
λαϊκή, λαϊκότατη από ό,τι ακούγεται,
Kat ξέρουμε καλά πώς ο κ. Κουρής αντι
λαμβάνεται το λαϊκό. Μόνο που «αυτή η
εφημερίδα δεν θα είναι πολιτική, αλλά κοι
νωνική, θα είναι δηλαδή γεμάτη με σκάν
δαλα, φόνους, βιασμούς και τέτοια...».
Γιατί όχι; Εδω αφομοιώθηκε η «Αυριανή»
και θα αποτύχει η «λαϊκή»;
• Και το «Ρομάντσο» θέλει ο λαϊκός κ.
Κουρής. Αλλά το θέλει και ο κ. Λαμπράκης κι όχι μόνο του, θέλει μαζί και τη
«Βεντέτα», το «Πάνθεον»... Ποιος θα τα
πάρει; Περιοδικά αντισταθείτε!
• Η ηλεκτρονική δημοσιογραφία; Αυτή
δεν αφορά τον εκδότη του Ταύρου; Φυσι
κά! Και στα πλαίσια αυτά σχεδιάζει τη
δική του εισβολή —παρέμβαση στο ά
νοιγμα της τηλεόρασης με τη σύσταση ε
ταιρείας λαϊκής (!) βάσης που θα τη σχη
ματίσουν «100.000 αυριανιστές». Μήπως
αυτό εννοούσε και η «Εξόρμηση» όταν έ
γραφε το καλοκαίρι «στο λαό και όχι στο
κεφάλαιο η τηλεόραση»;
• Πολλά για το συγκρότημα του Ταύρου
έχουμε σήμερα, αλλά δεν πειράζει, ελπί
ζουμε. Έτσι ο κ. Γαβριελάτος που φέρε
ται ως ιδιοκτήτης, εκδότης και διευθυν
τής της Αυριανής αποκαλείται και «επαγγελματίας κατηγορούμενος» αφού τα
χρόνια που έχει μαζέψει από καταδίκες
φτάνουν περίπου τα 700! Τα τελευταία 3
χρόνια μόνο, έχει αντιμετωπίσει 55 δίκες
και ποινές 160 χρόνων, χωρίς «να βάζει
τα ψιλά» όπως ακούγεται ότι λέει ο ίδιος.
Αλλά ο κ. Γαβριελάτος είναι πάντα
έξω...
• Νεώτερα από το —δη μιουργούμενο
προς το παρόν— δημοσιογραφικό στρα
τόπεδο της «Αθηναϊκής». Θα βγει τελικά
η εφημερίδα; Στο ερώτημα πηγές προ
σκείμενες στον ιδιοκτήτη της κ. Αποστολόπουλο τονίζουν ότι «φυσικά θα βγει,
αλλά στόχος μας παραμένει να συμπέσει η
έκδοση με την έλευση σημαντικών πολιτι
κών γεγονότων». Πόσο σημαντικών δη
λαδή; Οσο είναι οι εκλογές;
• Α, ναι, και την «Αθηναϊκή» θα ήθελε
πολύ ο κ. Γιώργος Κουρής. Μάθαμε ότι
πλησίασε ήδη, ή έχει ζητήσει συνάντηση
με την «Εκδοτική 2001» που έχει την ιδιο
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κτησία του φύλλου. Ό πω ς μάλιστα λένε
υπεύθυνοι της εταιρείας 2001 «πολλοί ενδιαφέρθηκαν για την εφημερίδα, αλλά η
«Αθηναϊκή» ετοιμάζεται πάντα για την έκ
δοσή της στα γραφεία της Λεωφόρου Α λε
ξάνδρας 9»...
• Σύμφωνα με τα αμερικανικά πρότυπα,
θα παράγεται —λένε οι πληροφορίες— η
ημερήσια εφημερδίδα της «ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΕ»: άλλοι θα είναι οι «ρεπόρτερ» οι ο
ποίοι θα μεταδίδουν τις πληροφορίες και
άλλοι θα διαμορφώνουν στα γραφεία το
τελικό κείμενο. Ας ελπίσουμε ότι εκτός
από το στυλ του NEWS WEEK, λόγου χάριν
θα υπάρξουν και αντιστοιχίες στο επίπε
δο της δημοσιογραφικής αντίληψης και
«Γραμμής»...
• Νεώτερα για την αγορά της «Καθημε
ρινής» προς το παρόν δεν υπάρχουν.
Σύμφωνα όμως με πληροφορίες ετοιμάζε
ται η νέα οργάνωση της εφημερίδας με ι
διοκτήτη πλέον τη «Γραμμή Α.Ε.». Διευ
θυντής Σύνταξης φέρεται να αναλαμβά
νει ο κ. Δ. Παπαναγιώτου, αρχισυντά
κτης ο κ. Ρ. Σωμερίτης, βοηθός αρχισυν
τάκτη ο κ. Γ. Παπουτσάνης, υπεύθυνος
για το ειδικό ένθετο —που θα είναι πολιτι
κό μια φορά την εβδομάδα— ο κ. Τ. Παπαδόπουλος, ενώ αρχισυντάκτης του κυ
ριακάτικου φύλλου ο κ. Κυριάκος Κορόβηλας. Αρχισυντάκτης του πολιτικού ρε
πορτάζ ο κ. Α. Ζούλας, ενώ υπεύθυνος θα
είναι ο κ. Ν. Σιμός. Αρχισυντάκτης του
οικονομικού ρεπορτάζ ο κ. Ν. Νικολάου
και αρχισυντάκτης του πολιτιστικού και
άλλων θεμάτων ο κ. Αντ. Καρκαγιάννης.
Ό πω ς φαίνεται ο κ. Γ. Κοσκωτάς επιθυ
μεί να παραμείνει το σύνολο των εργαζο
μένων στην «Καθημερινή», ενώ την ενι
σχύει και με καινούργιους...
• Αποχώρησαν από τη συντακτική ομά
δα του περιοδικού «Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» οι Μ.
Παπαγιαννάκης, Π. Πιζάνιας, Λ. Λουλούδης και Γ. Μητροφάνης, μέχρι τώρα
βασικοί συντελεστές της έκδοσης του
«Πολίτη» αλλά και του «Δεκαπενθήμε
ρου Πολίτη», ο οποίος έχει διακόψει την
έκδοσή του. Σε γράμμα τους που δημο
σιεύει ο τελευταίος «Πολίτης» εξηγούν
τους λόγ'ους της αποχώρησής τους, οι ο
ποίοι σχετίζονται μεν, αλλά δεν ταυτίζον
ται με τις εξελίξεις στο χώρο του ΚΚΕ εσ.
και της ανανεωτικής αριστεράς. Ουσια
στικά, δηλαδή, διαμορφώθηκαν δύο τά
σεις: Η μία, με τους αποχωρίσαντες, που
συμμετείχε στην πρωτοβουλία για την ί
δρυση νέου κόμματος της Αριστεράς και
η άλλη με άλλους συνεργάτες του περιο
δικού η οποία συμμετέχει μαζί με την «α
ναβάθμιση» στο «ΚΚΕ έσ. - Ανανεωτική
Αριστερά». Η δεύτερη τάση —έχει την

ευθύνη έκδοσης του περιοδικού— δια
μόρφωσε και την πολιτική στάση απέ
ναντι στο νέο κόμμα της Αριστεράς. Οι
διαφωνίες δεν έγινε δυνατό να βρουν δρό
μο κοινής έκφρασης και ένα άρθρο του
Π. Πιζάνια δεν δημοσιεύθηκε. Ή ταν ό
πως φαίνεται η αφορμή... Τελικά ο«Πολίτης» δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει έ
να πλαίσιο κοινής έκφρασης. Δύσκολο
αλλά, όχι και αδύνατο γαα την ανανεωτι
κή Αριστερά, η οποία επιδιώκει με διαφο
ρετική προσέγγιση προβλημάτων που συ
ναστούν ζητήματα αρχών, ένα από τα ο
ποία είναι η ελεύθερη έκφραση των δια
φορετικών απόψεων. Και εδώ η μια τάση
—οι αποχωρήσαντες— υποστήριζε ότι η
συνύπαρξη ήταν απολύτως δυνατή και ε
φικτή, ενώ η άλλη τάση —οι εναπομείναντες— υποστήριζε ακριβώς το αντίθε
το, οπότε το «αδιέξοδο» λύθηκε με αυτό
τον τρόπο.
Το αν αποτελεί ικανοποιητική λύση ή την
καλύτερη προσπάθεια επίλυσης πολιτι
κών, ουσιαστικά, διαφωνιών οι οποίες εί
ναι πράγματι κρίσιμες για το μέλλον της
Αριστεράς αφορά κυρίως τον «πολίτη»,
τον οποίο όπως πάντα θα περιμένουμε
κάθε 15 του μηνός με το ίδιο ενδιαφέρον
για την ύλη, τα άρθρα και τις απόψεις
των συνεργατών του.
• Επανόρθωση
...ΕΙΔΑ στο τελευταίο «ΑΝΤΙ» πολλά σκί
τσα από ένα ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ που έβγαινε
λέει στην επταετια στο λονδινο ένα
«HELLENIC REVIEW». Δεν λέει ΟΜΩΣ
ποιος το ΕΒΓΑΖΕ...
Θα το ΞΕΧΑΣΑΝΕ... Ήταν της Ελένης
ΒΛΑΧΟΥ.
Αυτά σημειώνει η Μπερλίνα στην
«Καθημερινή» του Πάσχα και έχει δί
καιο. Και βέβαια το «HELLENIC REV
IEW» δεν έβγαινε μόνο του στο Λονδί
νο. Εκδότης ήταν η κ. Ελένη Βλάχου.
Παράλειψή μας που δεν το σημειώσα
με στο ειδικό τεύχος του ΑΝΤΙ για τα
είκοσι χρόνια από την επέτειο του
πραξικοπήματος των συνταγματαρ

αδιαμφισβήτητη και πολλαπλά
διαπιστούμενη από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Κράτους.
Όλη η λοιπή περιρρέουσα
παραφιλολογία και κατ' επέκταση
λασπολογία (για να μην πούμε
μεθοδευμένη παραπληροφόρηση)
προέρχεται από εκείνους τους
κατεστημένους (εκδοτικούς οίκους)
φορείς, που αντιδρούν με πανικό, όπως
έχει τόσες φορές ειπωθεί, στη
δραστηριότητα και επιτυχία της
εκδοτικής επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.».
Σας παρακαλώ για τη δημοσίευση της
παρούσας.
Με τιμή
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αθανάσιος X. Βαρλάμης

χών. Ζητούμε συγνώμη· κάποτε στη
βιασύνη, γίνονται λάθη και παραλή
ψεις που δίνουν λαβή παρεξηγή
σεων...
• Απουσιάζει στο εξωτερικό ο Γιάν
νης Ιωάννου. Έτσι σε αυτό το τεύχος
θα στερηθούμε τη συνεργασία του.
• Το γράμμα από το δικηγόρο της
«Γραμμής» κ. Θανάση Βαρλάμη που
αναφέραμε στο προπερασμένο τεύ
χος:
Αθήνα 6 Απριλίου 1987
Κύριε Δ ιευθυντά,
σας αποστέλλω την παρούσα με
αφορμή τα δημοσιεύματα, τα οποία
αφορούν προσωπικά τον πελάτη μου κ.
1 εώργιο Κοσκωτά στο τεύχος του
περιοδικού 342/27.3.1987 (σελ. 30-31).
Εντοπίζομαι μόνο στους ισχυρισμούς
σας («εκδοχή» κατά το δημοσίευμα) για
την προέλευση των χρημάτων του και
όλα εκείνα τα σεναριακά - μυθολογικά
που ακολουθούν.
Επειδή ουδέποτε ερωτήθηκε ο κ. Γ.Β.
Κοσκωτάς ειδικά με τους ανωτέρω
κρίσιμους ισχυρισμούς σας, οι οποίοι
τελικά μόνο τροφή δίνουν σε
ποικιλώνυμους συκοφάντες να υφάνουν
ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα σε
βάρος του προσώπου του θα επαναλάβω
και σε σας εκείνο, που κατ' επανάληψη
έχει δημόσια δηλώσει και υπογραμμίσει
ο ίδιος: Τα χρήματά του, που δεν
εκπορεύονται από κανένα οργανωμένο
οικονομικό κύκλο του εξωτερικού, ούτε
προέρχονται από συγκεκριμένο
πρόσωπο, τα προσωπικά του, λοιπόν,
και μόνο χρήματα και οι επενδύσεις του,
που αναπτύσσονται πάντοτε στην
Ελλάδα, χαρακτηρίζονται από διαφάνεια

® Η επιστολή του κ. Α.Χ. Βαρλάμη δεν
διαψεύδει τα όσα έγραψε το ΑΝΤΙ. Ούτε
βέβαια προσκομίζει κάποιο νέο στοιχείο
για την προέλευση των χρημάτων του κ.
Γ. Κοσκωτά που εξακολουθεί να παραμέ
νει άγνωστη. Η «αδιαμφισβήτητη διαφά
νεια» που επικαλείται, «πολλαπλά» μάλι
στα «διαπιστούμενη από τις αρμόδιες υ
πηρεσίες του κράτους» θα μπορούσε να επιστραφεί και αντίστροφα. Είναι άλλω
στε γνωστό πώς λειτουργεί το «πόθεν έσχες» στη χώρα μας. Τα ερωτηματικά
συνεπώς για την προέλευση των χρημά
των του κ. Γ. Κοσκωτά εξακολουθούν να
υπάρχουν —όσο δεν διευκρινίζεται από
τον ίδιο— έστω και αν «οι επενδύσεις
του, αναπτύσσονται πάντοτε στην Ελλά
δα».
Και εν πάση περιπτώσει: Ακόμα και αν
δεχτούμε ότι τα χρήματά του στην Ελλά
δα «αβγάτισαν εν διαφανεία» τι είναι ε
κείνα τα δις που εισήχθησαν κατά και
ρούς; (Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδας

κλπ.). Γιατί βέβαια τα μεγάλα ερωτημα
τικά είναι περί των εις το εξωτερικό αποκτηθέντων. Και γι’ αυτό, «ουδέν νεώτερον» από τον κ. Θ. Βαρλάμη.
Τα όσα, τέλος, αναφέρονται στους
«κατεστημένους (εκδοτικούς κυρίως) φο
ρείς που αντιδρούν στη δραστηριότητα και
επιτυχία της εκδοτική ς επιχείρησης
Γραμμή Α .Ε ."» αφορά τους ίδιους. Η
εκδοτική «σύγκρουση» έχει όμως ενδια
φέρον και απ’ ό,τι φαίνεται θα αποκτήσει
μεγαλύτερο. Είδαμε π.χ. «συμμαχίες»
του «Έθνους» με τα «Νέα», πιθανόν να υ
πάρξουν και άλλες. Ό λα αυτά σε μια πε
ρίοδο αλλαγών στα μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης και εισόδου κεφαλαίων με οικονο
μικά συμφέροντα τεράστια έξω από τις
καθαυτό δραστηριότητες στον Τύπο, α
ποκτούν και άλλες διαστάσεις. Και ως
γνωστόν «δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά...».
Οι Δημοκρατικές Δυνάμεις
και τα όπλα τους
Εκπληκτικό αλλά και ενδεικτικό της
ποιότητας του ανδρός: Ο διευθυντής του
ΕΝΑ και δεξιά χειρ του κ. Κοσκωτά
(προηγουμένως του εμπόρου όπλων κ.
Αιακουνάκου) Θ. Καλούδης, απέλυσε τον
δημοσιογράφο Τάκη Ί'αράκη από το πε
ριοδικό: Αόγος, η συνεργασία του με το
ΑΝΤΙ στα πλαίσια της οργάνωσης συνέν
τευξης Τύπου για το τεύχος που κρατάτε
στα χέρια σας· τεύχος που είναι σε μεγά
λο του μέρος αφιερωμένο στον Τύπο. «Μ
αυτούς που μας βρίζουν συνεργάζεσαι;»
λέγεται ότι είπε (αναφερόμενος και στον
Ν. Κυριαζίδη) ο πρώην υπεύθυνος σπουδάζουσας του ΠΑΣΟΚ στο συνάδελφο που
κατά γενική ομολογία έχει μόνο συμπά
θειες στο χώρο.
Αλλά αναμένονται εξελίξεις...
,Β Η Μ Β Ι'■
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Στη σειρά
«ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ»
κυκλοφορούν:

και οι συνεργάτες του
σας περιμένουν στα βιβλιοπωλεία
[Tju ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4, ΤΗΛ. 228 682
[ 2 ^ ΕΓΓΊΑΤΙΑ 150, ΤΗΛ. 235 916

n e u tre -

ΘΡΗΝΟΣ (Γιάννη Σπανδωνή)

ΤΟ ΚΑΤΩΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 6, ΤΗΛ. 271 853

Γ
-n . ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
[A J ΚΑΡΟΛΟΥ ΓΊΤΗΛ 3, ΤΗΛ. 239 746
mm το μοναδικό παιδικό βιβλιοπωλείο

ΓΡΑΙΚΟΙ (Γιάννη Σπανδωνή)
V(ÏÏ U
ΠΡΟΣ ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Γιάννη Σπανδωνή)
ν

.Κ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ne βιβλία, χιλιάδες βιβλία για σας και
τα παιδιά σας από 30 δρχ.
Εγκυκλοπαίδειες, παιδικές και μεγάλες,
με τις καλύτερες τιμές.

28 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Ο ΕΤΡΟΥΣΚΟΣ (Μίκα Βάλταρι)
Ο ΠΟΑΙΤΗΣ ΠΑΙΗΝ (Χάουαρντ Φαστ)
Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΑΑΩΝΑ (Μαίρης Ραινώ)
*
Εκδόσεις ΚΑΑΕΝΤΗ
Κολοκοτρώνη 15 - Ιος όροφος
Τηλ.: 3234270 - 3231781
105 62 ΑΘΗΝΑ
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To SEX
στην Ελλάδα
Δρ. ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΓΑΛΑΝΟΥ
Ένα βιβλίο ΣΟΚ

Για τις σεξουαλικές νευρώσεις και τη θεραπεία τους.
Εκδόσεις ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ

iilUllWZrf
ΕΡΝΕ2Τ ΧΕΜΙΝΓΟΪΑΙΗ
Α Ε Ν Α Η Γ ΙΟ Ρ Τ Η
Μ ετάφραση: ΙΟ Ϊ Λ ΙΑ Ρ Α Λ Λ ΙΔ Η
Ο Χ εμινγσ υαίη στην Αέναη Γιορτή ξαναζωντανεύει τα νιάτα
του, στο Π αρίσι του ’2 0 , περιγράφοντας το πώ ς ζούσε σ ’ ένα
πριονιστήριο μ ε την πρώ τη του γυναίκα και το μικρό του γιο,
το κυνήγι του τζόγου στον ιππόδρομο, το σκι που έκαναν στα
βουνά, τα γεύματα μ ε στρείδια και άσπρο κρασί, τα απ ογεύ
μ ατα μ ε τη Γερτρούδη Σ τάιν, τα ταξίδια μ ε τον Σ κ ο τ Φ ιτζέραλντ, την τρέλα της Ζ έλντα ς Φιτζέραλντ, τη ζω ή στα υπαί
θρια café μ ε τον Φορντ Μ ά ντο ξ Φορντ και τον Έ ζρα Π ά ουντ, και πάνω α π ’ όλα, τη σκληρή, μοναχική τέχνη του γραφίματος. Γ εμ ά το ς ειλικρίνεια, γράφει γ ια τον έρω τά του
στην πρώ τη του γυναίκα, σκιτσάρει τα πορτρέτα όλω ν αυτών
των εμιγκρέδω ν καλλιτεχνώ ν και συγγραφέων, αφήνοντας να
διαφανεί η δίφα του γ ια την πέρα από κάθε όριο ζωή, ζωή
γ ια την οποία έγραφε σ ' ένα φίλο του, το 1950:
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«Αν είχες την τύχη να ζήσεις τα νιάτα σου στο Παρίσι,
τότε όπου κι αν βρεθείς στην υπόλοιπη ζωή σου, θα το κου
βαλάς μαζί σου, γιατί το Παρίσι είναι μια αέναη γιορτή».
K

(χι

α κ ό μ .7 )

ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΪΑΙΗ
Χ Ε ΙΜ Α Ρ Ρ Ο Ι Τ Η Σ Α Ν Ο Ι Ξ Η Σ

............ ill......

Μ ετάφ ραση: ΘΟΔΠΡΗΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ

Μια σημαντική νουβέλα
Μια ελεγεία στη χαμένη γενιά των Ινδιάνων

ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Σόλωνος 114, 106 81 Αθήνα, ® 363.02.14

Οι τόμοι του αντί
πολύτιμο απόκτημα:
Κ α τα γ ρ α φ ή τ η ς π ο λ ιτ ικ ή ς
κ α ι π ν ε υ μ α τ ικ ή ς ζω ή ς
απ ό τη Μ ε τ α π ο λ ίτ ε υ σ η
μ έ χ ρ ι σ ή μ ερ α .

Γιούζεφ Πίφκο

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
P O G L 4D Y
PISM O SPOtECZNO-fOUTYCZNE

w nu m erze .
- Ent;bU;h5«nt_voJolio*i _ .5*
ïolokl* aily.îbroJni./19D2^ _ ;5J

Το κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνει τα βασικά
σημεία ενός εκτενέστερου άρθρου που δημοσιεύτη
κε στο τχ. 8/1986 του κοινωνικοηολιτικού περιοδικού
POGLADY (ΑΠΟΨΕΙΣ) και είναι κατατοπιστικό για τις
σημερινές αντιλήψεις της πολωνικής κοινωνίας.
«Το "Κέντρο Τυπογνωστικών Ερευνών” της Κρακοβίας διε
ξάγει συστηματικά έρευνες σχετικά με τις πολιτικές και κοι
νωνικές απόψεις των Πολωνών. Οι εκθέσεις του ΚΤΕ έχουν
χαρακτήρα εμπιστευτικό. Παραλήπτες του είναι ένας μι
κρός αριθμός καθοδηγητικών κομματικών στελεχών. Πρό
σφατα έπεσε στα χέρια μας μια από τις τελευταίες εκθέσεις.
Έ χει τίτλο: "Οι διαθέσεις των Πολωνών έναντι της κοινωνι
κής πραγματικότητας —Νοέμβριος 1984” . Δίνουμε μια περι
γραφή του ντοκουμέντου αυτού που αριθμεί 37 σελ.
Η έρευνα είχε παμπολωνική έκταση και διεξήχθη το Νοέμβριο
του 1984. Ρωτήθηκαν 1205 άτομα που αποτελούν μια αντιπρο
σωπευτική τομή τού συνόλου των κατοίκων της Πολωνίας άνω
των 13 ετών. Οι συντάκτες της έκθεσης έχουν ωστόσο αμφιβο
λίες κατά πόσο η έρευνα είναι πλήρως αντιπροσωπευτική.
Γράφουν ότι αντιμετωπίζουν μια «δυσπιστία απέναντι στις δημοσκοπικές έρευνες, καθώς επίσης και αμφιβολίες αν η συμμε
τοχή στις έρευνες αυτές, δηλαδή η απάντηση στα σχετικά ερω
τήματα, είναι σκόπιμη, πράγμα που συνδέεται άλλωστε με την
αύξηση του ποσοστού των αρνούμενων να απαντήσουν. (Το
1982 αρνήθηκαν να απαντήσουν το 30% περίπου των ερωτηθέντων, το 1983 το 47% και το 1984 το 54%). Οι περίπλοκες
κοινωνικές συνθήκες καθώς και η έλλειψη εμπιστοσύνης είχαν
σαν αποτέλεσμα, ένα μέρος των ερωτηθέντων να αποφύγουν
να εκφράσουν προσωπικές απόψεις, αλλά να επαναλάβουν
γνωστές επίσημες θέσεις. Μπορεί συχνά οι απόψεις αυτές να έ
χουν πράγματι υιοθετηθεί επιφανειακά, δεν έχουν όμως χαρα
κτήρα βαθιά ριζωμένων πεποιθήσεων.
Οι απαντήσεις έχουν επομένως το χαρακτήρα ενός γενικού
προσανατολισμού και —αν δεν υπάρχουν στοιχεία συγκριτι
κά— είναι δύσκολο να θεωρήσει κανείς τα δεδομένα που έδω
σε σαν κυριολεκτικά ποσοτικά χαρακτηριστικά ως προς ορι
σμένες απόψεις στην κοινωνία».
(Στις επιφυλάξεις αυτές που διατυπώνονται από τους ίδιους
τους συντάκτες της έκθεσης ο συγγραφέας του άρθρου, του
περιοδικού «POGLADY» (ΑΠΟΨΕΙΣ) Γιούζεφ Πίφκο— διατυ
πώνει μια σειρά δικές του επιφυλάξεις —αντικειμενικού και υ
ποκειμενικού χαρακτήρα— που θέτουν κάτω από πρόσθετες
αμφιβολίες την ακρίβεια των συμπερασμάτων της έρευνας του
«Κέντρου Τυπογνωστικών Ερευνών» της Κρακοβίας. Και μ '
αυτές τις επιφυλάξεις για μια συνολική παραμόρφωση των
διαθέσεων της πολωνικής κοινώνίας, προχωρεί στην κατα
γραφή των συμπερασμάτων τής έρευνας).

Βαρσοβία- Πρωτομαγιά του 1986.

• Ποιες, είναι λοιπόν, οι διαθέσεις των Πολωνών έναντι του
κοινωνικό - πολιτικού συστήματος;
Η έκθεση αναφέρει ότι το 9,6% των ερωτηθέντων αντιπρο
σωπεύει μια στάση «πολύ κριτική». Το 26,6% «μάλλον κριτι
κή». Το 44,5% «ουδέτερη». Το 16% «μάλλον επιδοκιμαστική».
Και το 3,3% «πολύ επιδοκιμαστική».
Αν τα ποσοστιαία αυτά αποτελέσματα καταγραφούν σε α
πόλυτους αριθμούς, σε ένα συνολικό πολωνικό πληθυσμό 28,2
εκατομμύρια (άνδρες και γυναίκες άνω των 13 ετών) θα έχου
με: «Πολύ επιδοκιμαστικά» διακείμενοι προς το κοινωνικοπολιτικό σύστημα 0,9 εκ., «μάλλον επιδοκιμαστικά», 4,5 εκ.,
«ουδέτεροι» 12,5 εκ., «μάλλον επικριτικά» 7,5 εκ. και «πολύ επικριτικά» 2,7 εκ.
Σε σύγκριση με το 1981, καταγράφηκε αρχικά μια κάμψη
των επικριτικών διαθέσεων έναντι της κοινωνικοπολιτικής
πραγματικότητας, στα 1983-84 όμως σταθεροποιήθηκαν σε έ
να ορισμένο, σχετικά σταθερό επίπεδο. Ειδικότερα στην πε
ρίοδο αυτή διευρύνθηκε ο κύκλος των ανθρώπων με ουδέτερη
στάση. Η πτώση της εμπιστοσύνης προς τη μια πλευρά εξισορ
ροπήθηκε από μια πτώση της εμπιστοσύνης προς την άλλη
πλευρά. Τη σταθεροποίηση των στάσεων πιστοποιεί μια κατα
γραφή με τη μορφή «θερμομέτρου» όπου ο αριθμός 100 σημαί
νει τη στάση της μέγιστης επιδοκιμασίας, ο αριθμός 50 το όριο
μεταξύ επιδοκιμασίας και επικρίσεων και ο αριθμός 0 τη μεγί
στη επικριτικότητα.
Τέλος ’81 Μέσα ’82
38
41

Τέλος
44

43

’82 Μέσα ’83
45

44

Τέλος ’83 Μέσα
44*•

Κατά την άποψη των συντακτών της έκθεσης η διαφοροποί
ηση των πολιτικών τοποθετήσεων των Πολωνών δεν συναρτάται ούτε με την ηλικία, ούτε με τη μόρφωση, ούτε ακόμη και με
την οικονομική κατάσταση των ερωτωμένων. Οι διαχωριστικές γραμμές περνούν μέσα από όλες τις ομάδες και τα κοινω
νικά στρώματα. Χρησιμοποιώντας και πάλι το ίδιο αυτό «θερ
μόμετρο στάσεων» οι συντάκτες της έκθεσης ξεχώρισαν τις α
κόλουθες ομάδες που χαρακτηρίζονται από μια στάση επιδο
κιμασίας του συστήματος υψηλότερη από τη μέση:
• Ανθρωποι που πιστεύουν στο θεό αλλά δεν συμμετέχουν
στις θρησκευτικές εκδηλώσεις: 58.
• Αθεοι: 57
• Μέλη του κόμματος (ΕΕΚΠ): 55
• Μέλη των Νέων (κρατικών) Συνδικάτων: 54
46

’8

Στις τελευταίες θέσεις αυτού του πίνακα των στρωμάτων
που συγκροτούν τη βάση της εξουσίας καταγράφονται:
• Διευθυντικά στελέχη διαφόρων επιπέδων: 48
• Κάτοικοι μεσαίων και μικρών πόλεων: 48.
• Αγρότες, ιδιώτες, κατώτεροί διοικητικοί υπάλληλοι, άν
θρωποι με στοιχειώδη εκπαίδευση και επαγγελματική ειδίκευ
ση, άνθρωποι ηλικίας 50-59 ετών (όλες αυτές οι ομάδες): 47.
• Στο δεύτερο πόλο, δηλαδή την υψηλότερη από τη μέση επικριτική στάση, ανήκουν: Στελέχη τεχνικά, μηχανικοί κτλ.: 36.
• Ανθρωποι που πιστεύουν στο θεό και συμμετέχουν στις
θρησκευτικές εκδηλώσεις: 39.
• Ανθρωποι με ημιτελή ανώτατη εκπαίδευση: 39.
• Κάτοικοι μεγάλων πόλεων: 40.
• Γιατροί, εκπαιδευτικοί, ελεύθερα επαγγέλματα: 40.
Από την έκθεση του ΚΤΕ βγαίνει ότι στη διάρκεια των τελευ
ταίων μερικών χρόνων δεν έχει μεταβληθεί η ιεράρχιση στο κύ
ρος των διαφόρων θεσμών. Στην έκθεση παρατίθεται ο ακό
λουθος πίνακας θεσμών και οργανώσεων ιεραρχημένων σύμ
φωνα με το βαθμό κοινωνικής εμπιστοσύνης που εκδηλώνεται
απέναντι τους. (Οι συντάκτες της έκθεσης χρησιμοποιούν την
ακόλουθη κλίμακα βαθμολόγησης: «Εμπιστεύομαι αποφασι
στικά»; 100. «Μάλλον εμπιστεύομαι»: 75. «Μου είναι δύσκολο
να πω»; 50. «Μάλλον δεν εμπιστεύομαι»: 25. «Δεν πιστεύω κα
θόλου»: 0).
ΘΕΣΜΟΙ
Εκκλησία
Στρατός
Βουλή
Κυβ/ση
Δικαιοσύνη
Αλληλεγγύη
Εθν. Μέτωπο
Συνδικάτα
ΚΕ ΕΕΚΠ
Μιλίτσια

Τέλος Μέσα Τέλος Μέσα Τέλος
1983
1982
1983
1982
1981
69
63
70
66
71
63
57
63
58
73
52
53
54
50
58
49
47
48
45
45
47
—
49
49
45
46
46
46
50
56
—
43
43
44
48
—
38
38
38
40
38
38
34
36
33
34
—
34
33
37

Μέσα Τέλος
1984 19084
70
66
59
60
50
53
48
46
47
46
44
44
41
42
37
40
37
38
31
—

(Σημ. Το Εθν. Μέτωπο το 1981 δεν είχε ακόμη συγκροτηθεί. Και επίσης
τα συνδικάτα, λέγονταν τότε αλλιώς: Κλαδικές ενώσεις. Μιλίτσια είναι
η πολιτοφυλακή δηλαδή η ένστολη αστυνομία).
Οι συντάκτες της έκθεσης παραθέτουν στο σημείο αυτό το
ακόλουθο σχόλιο: «Υπάρχουν μόνο δύο θεσμοί της κοινωνικής
ζωής στους οποίους οι περισσότεροι Πολωνοί μάλλον εμπι
στεύονται παρά δεν εμπιστεύονται: Η εκκλησία και ο στρα
τό-''.
(Από την πλευρά του, ο συντάκτης του άρθρου του περιοδικού
«Απόψεις» διατυπώνει ένα δικό του σχόλιο αναφορικά με το
Θρησκευτική τελ ετή στην πολωνική ύπαιθρο.
φ ονηθέντα ιερέα Ποπιελούσκο.
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δείχτη εμπιστοσύνης προς την «Αλληλεγγύη» που εμφανίζει η
έκθεση του ΚΤΕ. Παρατηρεί συγκεκριμένα ότι από τις αρχές
του 1982 μια απάντηση του τύπου «εμπιστεύομαι αποφασιστι
κά» ή και «μάλλον εμπιστεύομαι» αναφορικά με την «Α λλη
λεγγύη» προϋπέθετε το ξεπέρασμα του φράγματος του φόβου
για τις πιθανές συνέπειες που θα είχε, πράγμα που δεν συν έ
βαινε βεβαίως αναφορικά με τις άλλες οργανώσεις ή θεσμούς.
Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που δικαιολογεί την αμφισβήτη
ση στο κατά πόσο πράγματι η «Α λληλεγγύη» υπέστη από το
1981 κι εδώ μια τέτοια πτώση του κύρους της που καταγράφει
η έρευνα του ΚΤΕ. Υπάρχει όμως κι ένας δεύτερος λόγος: Ο
μεγάλος αριθμός των ατόμων που αρνήθηκαν να απαντήσουν
στα ερωτήματα της έρευνας. Το 1984 οι μισοί από τους κληρωθέντες εκπροσώπους του κοινωνικού συνόλου αρνήθηκαν
να απαντήσουν. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι αρνηθέντες πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία που εμπιστεύονται
μάλλον την Εκκλησία και την Αλληλεγγύη).
Θεωρώ, λοιπόν, ότι αν ληφθούν όλ’ αυτά υπόψη ο πίνακας
των θεσμών ή οργανώσεων τους οποίους οι Πολωνοί «μάλλον
εμπιστεύονται» παρά «μάλλον δεν εμπιστεύονται» θα παρου
σίαζε την εξής περίπου σειρά: 1: Εκκλησία. 2: Στρατός. 3:
«Αλληλεγγύη».
Σύμφωνα με την έρευνα που είχε γίνει το 1981 από το Κέντρο
Έρευνας της Κοινής Γνώμης και Προγραμματικών Μελετών η
αντίστοιχη σειρά ήταν η εξής: 1: Εκκλησία. 2: «Αλληλεγγύη».
3: «Στρατός». 4: Βουλή, ενώ στις δύο τελευταίες θέσεις, 14η
και 15η είχαν τότε καταγραφεί η Μιλίτσια και το Κόμμα
(ΕΕΚΠ), αν και το ποσοστό της Μιλίτσιας ξεπερνούσε κατά
κάτι εκείνο του κόμματος.

Ένα ξεχωριστό θέμα στην έρευνα ήταν η αίσθηση της κοινω
νικής ταυτότητας: Στόχος του ερωτήματος ήταν να ερευνηθούν οι αισθηματικοί δεσμοί που συνδέουν τους Πολωνούς με
τις διάφορες ομάδες, συλλογικότητες ή οργανώσεις.
• Για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ανεξάρτητα από την
επικριτική ή επιδοκιμαστική τους στάση απέναντι στη σημερι
νή πραγματικότητα, στην πρώτη σειρά βρίσκεται ο δεσμός με
την οικογένεια, την πατρίδα και το έθνος.
• Οι μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους που έ
χουν στάση επιδοκιμασίας ή επίκρισης εμφανίζονται στη στά
ση τους απέναντι στο σοσιαλιστικό κράτος. Για τους ανθρώ
πους που έχουν γενικά στάση επιδοκιμασίας της πραγματικό
τητας ο δεσμός με το σοσιαλιστικό κράτος είναι τόσο ισχυρός
όσο και με την οικογένεια. Αντίθετα για τους ανθρώπους με ε-

Δεξιά, η εκκλησία τη ς Αγίας Μ πριγκίτας στο Γκντανσκ, είναι λαϊκό προσκύνημα όπου αποδίδονται καθημερινά τιμ ές στο δολο

πικριτική στάση ο δεσμός με το σοσιαλιστικό κράτος βρίσκε
ται πολύ κοντά στο μηδέν.
• Σε ό,τι αφορά τη στάση απέναντι στο ΕΕΚΠ η έρευνα πα
ρουσιάζει ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα στοιχεία. Μόλις κατά 39%
τα μέλη του κόμματος αισθάνονται πολύ ισχυρό ή ισχυρό δε
σμό με την οργάνωση, 38% δηλώνουν ότι έχουν εμπιστοσύνη
στο κόμμα. Πάνω από το μισό, ίσως δε και τα 2/3 των μελών
του κόμματος δεν αισθάνονται κάποιο ιδιαίτερο δεσμό με το
κόμμα. Και κάτι άλλο: Το 25% των μελών του κόμματος πι
στεύουν στο θεό και συμμετέχουν στις θρησκευτικές εκδηλώ
σεις. Το 34% πιστεύουν στο θεό, αλλά συμμετέχουν σπάνια
στις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Το 15% πιστεύουν στο θεό αλ
λά δεν συμμετέχουν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Το 14% εδήλωσαν ότι είναι άθεοι. Και 11% αρνήθηκαν να απαντήσουν.
***
Στους συμμετάσχοντες στην έρευνα του ΚΤΕ δόθηκε ένας
κατάλογος από 24 λέξεις. Έπρεπε από τις 24 αυτές λέξεις να επιλέξει καθένας τις πέντε που θεωρεί ότι εκφράζουν τα ωραιό
τερα και περιεκτικότερα περιεχόμενα. Έπρεπε παράλληλα να
επισημάνει και άλλες πέντε λέξεις που τον αφήνουν αδιάφορο
ή τις θεωρεί ως δευτερεύουσας σημασίας, πράγμα που πρακτι
κά σημαίνει απόρριψη της δοσμένης λέξης. Με βάση τη βαθ
μολογία 100 για τις πρώτες 5 λέξεις και 0 για τις 5 τελευταίες,
το αποτέλεσμα της έρευνας σε μέσους όρους έχει ως εξής:
ΛΕΞΕΙΣ
Ειρήνη
Δικαιοσύνη
Συναίνεση
Πατρίδα
Τιμιότητα
Ελευθερία
Αγάπη
Αλήθεια
Αξιοπρέπεια
Εργασία
Ησυχία
Πίστη (θρησκεία)
Υπευθυνότητα
Ουσιαστικότητα
Τάξη
Πίστη
Αλληλεγγύη
Κράτος
Ισότητα
Τόλμη
Πρόοδος
Σοσιαλισμός
Μέτρο
Αγώνας

Σύνολο
Πολύ
Πολύ
ερωτηθέντων επιδοκιμαστικοί επικριτικοί
75
76
63
72
75
74
67
64
73
66
60
72
66
61
68
65
74
60
62
63
40
61
66
55
59
65
55
59
51
62
54
52
54
53
65
33
53
50
66
52
50
52
52
49
54
49
48
39
47
66
29
46
38
55
45
48
37
41
47
40
41
42
48
31
12
65
31
40
26
26
32
29
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Οι συντάκτες της έκθεσης παρατηρούν: Ο πίνακας ανοίγει
με τη λέξη «ειρήνη» και κλείνει με τη λέξη «αγώνας». Στις
πρώτες θέσεις των προτιμωμένων λέξεων βλέπουμε να υπάρχει
η λέξη «συναίνεση» και στις τελευταίες η λέξη «τόλμη». Έχου
με λοιπόν να κάνουμε με μια κατ’ εξοχήν ειρηνιστική κοινωνία
που ζει σε μια συγκρουσιακή κατάσταση με έκδηλη πόλωση α
πόψεων και στάσεων.
Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση αφορούσε τις λέξεις «σοσιαλι
σμός», «αλληλεγγύη», και «πίστη». Τα συνθήματα αυτά επο
μένως εκφράζουν το βασικό πεδίο της κοινωνικής σύγκρου
σης. Η σύγκρουση των δύο πολιτισμικών πρότυπων γίνεται α
κόμη πιο έκδηλη αν εξετάσουμε το θέμα από την πλευρά των
λέξεων που απορρίπτουν οι εκπρόσωποι των δύο ακραίων προ
σανατολισμών. Οι άνθρωποι με επιδοκιμαστική στάση απέρριψαν τις λέξεις: μέτρο, αλληλεγγύη, αγώνας, πίστη /θρησκευτι
κή) ισότητα και πίστη (γενικά). Οι άνθρωποι με επικριτική στά
ση απέρριψαν τις λέξεις: σοσιαλισμός, αγώνας, κράτος.
Στην ομάδα των ανθρώπων με επιδοκιμαστική στάση ο πί
νακας των προτιμωμένων λέξεων έχει ως εξής: Ειρήνη, δικαιο
σύνη, συναίνεση, πατρίδα, τιμιότητα, υπευθυνότητα, σοσιαλι
σμός, εργασία. Στην ομάδα των επικριτών η ιεράρχηση των λέ
ξεων είναι η ακόλουθη: δικαιοσύνη, ελευθερία, αλληλεγγύη, α
λήθεια, αξιοπρέπεια, πίστη (θρησκευτική), συναίνεση, ειρήνη,
αγάπη, τιμιότητα.
Είναι πράγματι δύσκολο να συναγάγει κανείς πολύ προωθη
μένα συμπεράσματα από τους πίνακες αυτούς. Αξίζει ωστόσο
τον κόπο να επιχειρηθεί μια αποκρυπτογράφηση της λέξης «ι
δεολογία» που μπορεί να διαβλέψει κανείς στις προτιμώμενες
και απορριπτόμενες αξίες. Στην «επιδοκιμαστική» ομάδα υπε
ρέχει σαφώς ένας συντηρητικός, πραγματιστικός και μάλλον
αντιδημοκρατικός προσανατολισμός, όπως πιστοποιεί η α
πόρριψη των λέξεων «μέτρο» και «ισότητα». Η αντίθετη ομάδα
είναι οι ριζοσπαστικοί οπαδοί που επιδιώκουν αλλαγές στο σύ
στημα (απόρριψη των λέξεων «σοσιαλισμός» και «κράτος» και
ζητούν δικαιοσύνη και ελευθερία που τις θέτουν στην πρώτη
σειρά του πίνακα των προτιμώμενων λέξεων).
Θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τους ανθρώπους αυ
τούς σαν οπαδούς της επανάστασης, αν δεν υπήρχε ένα «αλ
λά»: Απορρίπτουν τη λέξη «αγώνας», ενώ παράλληλα θέτουν
σε πολύ υψηλή θέση λέξεις όπως «ειρήνη», «συναίνεση», «αλ
ληλεγγύη». Πώς να τους χαρακτηρίσει λοιπόν κανείς; Ο συν
δυασμός του ριζοσπαστισμού με τον ιδεαλιστικό και θρησκευ
τικό προσανατολισμό δίνει στην ομάδα αυτή το χαρακτήρα ε
νός θρησκευτικού κινήματος, που φαίνεται να στοχεύει μάλ
λον σε μια πνευματική ανατροπή παρά σε στενά πολιτικούς
σκοπούς. Μήπως τάχα η έρευνα αυτή κατέγραψε κάποια πρώι
μη φάση αποκρυστάλλωσης του κινήματος που ανελίσσεται
τώρα από τα ηθικά συνθήματα στα πολιτικά αιτήματα;
Μετάφραση: Λεύτερης Μαυροειδής
Έ να ταξίδι στό χώρο καί τόν
χρόνο όπου άπό τή μιά ή γήινη
πραγματικότητα, οί
μεταμορφώσεις των εξουσιών καί
ή εμπραχτη άρνησή τους καί άπό
την άλλη ή μυστηριώδης
πραγματικότητα τοϋ υπερβατικού,
εκφρασμένη μέσα άπό τούς
θρύλους, τίς άποκρυφιστικές
τελετουργίες, συνδυάζονται
δίνοντας μιά συγκλονιστική καί
συνάμα ποιητική διάσταση της
ζωής.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
Μ αυρομιχάλη 9, ’Αθήνα
360.77.44 — 360.47.93

Εκδόσεις Νεφέλη
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Εδώ Μόσχα,
Εδώ Σόφια.

Αγαπητοί ακροατές χαίρετε...
Ό σο κι αν φαίνεται απίστευτο, υπάρχουν
ακόμα αυτές οι εκπομπές στα βραχέα κύ
ματα. Εκπομπές στην ελληνική γλώσσα
από τις χώρες του υπαρκτού σοσιαλι
σμού. Και μάλιστα αρκετές φορές ανά ει
κοσιτετράωρο. Δεν έχει παρά να ανοίξει
κανείς το κουμπί του ραδιοφώνου του και
να ψάξει στα 31,41, 49 και 210 μέτρα στις
7.30, στις 8, στις 9, στις 10.30 το βράδυ.
Με λίγη προσπάθεια θα εντοπίσει εκείνες
τις ιδιότυπες φωνές —ανδρικές ή
γυναικείες— που μοιάζουν σα να έχουν
βγει όλες από την ίδια ...πρέσα. Εδώ
Σκόπια, εδώ Τίρανα, εδώ Μόσχα, εδώ
Σόφια, αγαπητοί φίλοι χαίρετε. Εκφωνη
τές και εκφιυνήτριες «ενημερώνουν» και
«πληροφορούν» τους Έλληνες ακροατές
για το τι γίνεται τόσο στον πάντα ακμαιό
τατο σοσιαλιστικό παράδεισο όσο και
στον παρηκμασμένο καπιταλιστικό κό
σμο. Με δύο λόγια: στη Δύση υπάρχει μό
νο ανεργία, μιζέρια, δυστυχία, αρρώ
στιες, σεισμοί, καταποντισμοί. Στην Α
νατολή υπάρχουν μόνο επιστημονικές
κατακτήσεις, οικονομική ευμάρεια, συ
νεχής άνοδος του βιοτικού επιπέδου και
παντός είδους κοινωνικές παροχές από
το κόμμα-κράτος προς τον «υπήκοοπολίτη». Πρόκειται για την κλασική συν
ταγή του άσπρου και του μαύρου, του κα
λού και του κακού στην πιο αφελή παλιο
μοδίτικη και χοντροκομμένη ερτζιανή
εκδοχή της.
Αναρωτιέται κανείς πόσο μπορεί να
πείθουν αυτές οι εκπομπές, τι είδους άν
θρωποι τις παρακολουθούν, σε ποιο ακρι
βώς κοινό απευθύνονται. Χωρίς υπερβο
λή ένας «αμύητος» ακροατής πρέπει να
διαθέτει αρκετή δόση ψυχραιμίας για να
αντέξει τόσο τα ελληνικά των εκφωνη
τών τα οποία είναι υπεράνω πάσης περι
γραφής, όσο και την ξύλινη κομματική
γλώσσα που κυριολεκτικά τσακίζει κόκκαλα.
Επειδή —καμιά φορά— τα πολλά λό
για είναι φτώχεια ιδού'ενδεικτικό «ανθο
λόγιο» από πρόσφατη εκπομπή του ρα
διοφωνικού σταθμού της Μόσχας.
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Στις ειδήσεις που αναφέρονταν στην ε
πίσημη επίσκεψη του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στην Πράγα ο εκφωνητής επανα
λάμβανε κάθε τόσο, πόσο χάρηκε η τσε
χοσλοβάκικη ηγεσία που γνώρισε από
κοντά ...το σοβιετικό ηγέτη. Πανευτυχής
από την επίσκεψη αυτή —η οποία ανα
βλήθηκε δύο φορές και εν τέλει έληξε
απότομα— ήταν κι ο Γκούσταβ Χούζακ,
ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστι
κού Κόμματος Τσεχοσλοβακίας, ο ο
ποίος μόλις ακούει το όνομα Γκορμπατσόφ παθαίνει αλεργικό σόκ.
Η ανασυγκρότηση είναι η αγαπημένη
λέξη του σταθμού. Οποιοδήποτε κείμενο
διαβάζουν οι εκφωνητές θεωρούν υποχρέ
ωσή τους να το «διανθίζουν» με τη λέξη
αυτή. Έ τσι υπάρχει, οικονομική ανασυ
γκρότηση, συνδικαλιστική ανασυγκρό
τηση, εκπαιδευτική ανασυγκρότηση, πο
λιτιστική ανασυγκρότηση και ό,τι άλλο
κατεβάζει ο νους και η φαντασία τους.
Στη συνέχεια του δελτίου του ΡάδιοΜόσχα έχει σειρά η καταπληκτική είδη
ση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα /σβέστια και σύμφωνα με την οποία:
Οι σοβιετικοί πολίτες που επιστρέφουν
από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν μια υπερβολι
κή προδιάθεση για καρκινώδη νοσήματα.
Αυτό οφείλεται στη ραδιενεργό προσβολή
από τις ηλεκτρονικές κατασκοπευτικές
συσκευές που τοποθετούν οι αμερικανικές
ειδικές υπηρεσίες στα κτίρια που ζουν και
εργάζονται οι σοβιετικοί υπάλληλοι. Τα
τελευταία χρόνια ορισμένοι από αυτούς
τους υπάλληλους χάνουν την όρασή
τους. Δεν αποκλείεται, λέει το ΡάδιοΜόσχα, να έχουν προσβληθεί από ...ακτι
νοβολία λέιζερ!
Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί το
πορτρέτο του Μπουρίτ Καρίμωφ, υπουρ
γού οικοδόμησης και εκμετάλλευσης των
αυτοκινητόδρομων της σοβιετικής κεντροαστικής δημοκρατίας του Τατζικιστάν. Θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον για
τους Έλληνες ακροατές. Μαθαίνουμε ότι
ο υπουργός από μικρός εντάχθηκε στην
κοινωνική δραστηριότητα και γι’ αυτό...

*
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οι κομσομόλοι τον ανέδειξαν γραμματέα
τους. Πληροφορούμαστε επίσης ότι άρχι
σε να δουλεύει ως απλός υπάλληλος στην
κρατική υπηρεσία μεταφορών, γρήγορα
όμως έγινε διευθυντικό στέλεχος γιατί ή
ταν ...ταλαντούχος καθοδηγητής. Ηλιου
φαεινότερον ότι όσο ο Καρίμωφ «ανέβαι
νε» στον κομματικό μηχανισμό τόσο εξε
λισσόταν επαγγελματικά.
Με έμφαση ο εκφωνητής τόνισε ότι την
πρώτη κιόλας ημέρα που ο Καρίμωφ έγι
νε υπουργός έκανε μια κίνηση άκρως ε
παναστατική ...κάλεσε όλους τους υπαλ
λήλους και τους ενημέρωσε για το πρό
γραμμα δράσης. Τους είπε ότι πρέπει να
δουλέψουν σκληρά, γιατί, οι προκάτοχοί
του, του κληροδότησαν ένα αρκετά παραμελημένο νοικοκυριό.
Ράδιο-Μόσχα χωρίς αναφορά στις σχέ
σεις της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά εί
ναι περίπου σα να φτιάχνει κανείς σκορ
δαλιά χωρίς σκόρδο. Ειδικός συνεργάτης
της εκπομπής μετά από ...βαθυστόχαστη
ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
για τα χάλια της ελληνικής οικονομίας
ευθύνεται η ΕΟΚ. Επιπλέον μας προειδο
ποιεί ότι η παραμονή της Ελλάδος σε αυ
τό τον οργανισμό θα την βλάψει και σε
άλλους τομείς. Θα εξαλειφθούν, λέει ο
κύριος ειδικός, τα εθνικά γνωρίσματα, οι
πολιτιστικές αξίες, η ηθική και η ψυχολο
γία του Έλληνα...
Τό κλου της εκπομπής αποτελούν τα
γράμματα των ακροατών! Η Ράνια Γκαίτατζή από την Αθήνα θέλει να ενημερωθεί
για την οικονομική ουσία της ανασυγκρό
τησης στην ΕΣΣΔ. Η απάντηση διαρκεί
δέκα ολόκληρα λεπτά. Πρόκειται κυριο
λεκτικά για ραδιοφωνικό παραλήρημα.
Εκφράσεις όπως πχ. η υλική βάση της α
νόδου, η ενδυνάμωση της λαϊκής ευημε
ρίας, η επιβράδυνση των ρυθμών της οι
κονομικής ανάπτυξης, η βάση της διαδι
κασίας των κοινωνικών αλλαγών, διαδέ
χονται η μία την άλλη χωρίς να παράγεται νόημα πουθενά!
Η ακροάτρια Μαριέτα Κόκκαλη από
τη Θήβα ζητάει να μάθει πώς ταξιδεύουν

οι σοβιετικοί πολίτες με τι/ βοήθεια της
τουριστικής εταιρείας Ιντυυρίστ... Αλλη
δεκάλεπτη απάντηση, επίσης απείρου
κάλλους.
Επειδή ίσως κάποιοι αναγνώστες του
ΑΝΤΙ ...θέλουν να γράψουν, η διεύθυνση
είναι: Ράδιο - Μόσχα, ελληνική σύνταξη,
Σοβιετική Ένωση.
Το Ράδιο - Σόφια —ο πιο δυνατός από
τους αντίστοιχους βαλκανικούς σταθ
μούς έχει ένα πρόγραμμα σχεδόν πανο
μοιότυπο με το Ράδιο - Μόσχα. Εξάλλου
γιατί να είναι διαφορετικό, αφού μια είναι
η αλήθεια. Το δελτίο ειδήσεων ιδίως δε
διαφέρει σε τίποτα άλλο, εκτός από το ό
τι οι Βούλγαροι χρησιμοποιούν τη λέξη α
νασυγκρότηση πολύ λιγότερο από τους
σοβιετικούς.
Ύστερα από το δελτίο μεταδίδεται το
πική «φολκλορική» μουσική ή ελληνικά
τραγούδια πχ. η παλιά επιτυχία του Πασχάλη «Έ λα, έλα τρέξε μεσ’ τη συντρο
φιά μας να μπεις, θα' χεις τόσα πολλά να
δεις. Έλα εδώ δεν έχει φόβο, μόνο
χαρά».
Μετά τα άσματα μια εκφωνήτρια, η ο
ποία θεωρεί ότι η ελληνική γλώσσα αποτελείται αποκλειστικά από ...μονοσύλ
λαβες λέξεις με παλλόμενη από συγκίνη
ση φωνή ομιλεί περί του Τσίρκου της
Βουλγαρίας. Μαθαίνουμε ότι το τσίρκο
πέρασε μακρόχρονες περιόδους δυσκο
λιών, αλλά όλα τα προβλήματα ξεπεράστηκαν ακράτου η Βουλγαρία έγινε σοσια
λιστική χώρα. Η εκπομπή ολοκληρώνε
ται —με τι άλλο— με τα γράμματα των α
κροατών. Έ νας Έλληνας μετανάστης
στη Δυτική Γερμανία γράφει στο Ράδιο Σόφια:
Με εκπλήσσει το γεγονός ότι δε διαφη
μίζετε πολύ τα τουριστικά σας συγκροτή
ματα. Νομίζω ότι πρέπει να τα προβάλλε
τε. Πρέπει να πείτε στους ακροατές σας
ότι προσφέρετε χαμηλές τιμές, τέλεια ορ
γάνωση ωραίο περιβάλλον για παιδιά,
και τη ...δυνατότητα να γνωρίσουν οι επι
σκέπτες από κοντά μια σοσιαλιστική χώ
ρα.
Στους υπεύθυνους της εκπομπής φαίνε
ται ότι άρεσε η πρόταση του Έλληνα με
τανάστη και αποφάσισαν να σκαρώσουν
ένα τουριστικό-ιδεολογικό διαγωνισμό.
Οι ακροατές καλούνται να απαντήσουν
σε τρεις ερωτήσεις.
1. Τι ξέρετε για τη Βουλγαρία;
2. Τι γνωρίζετε για τα παραθεριστικά
συγκροτήματά της;
3. ΓΙοια η γνώμη σας για τον τουρισμό ως
παράγοντα για τη γνωριμία των λαών και
ειδικότερα των βαλκανικών λαών;
Οι τρεις καλύτερες απαντήσεις θα βραβευθούν. Με τι; Αγνωστο ακόμα. Ωστό
σο υπάρχει εκείνο το ανέκδοτο σύμφωνα
με το οποίο, το πρώτο βραβείο είναι δύο
μέρες στη Σόφια, το δεύτερο βραβείο δέ
κα μέρες στη Σόφια, το τρίτο βραβείο
τριάντα μέρες στη Σόφια.
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Γ.Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ:
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΙΝ ΜΑΡΤΕΝ:
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ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΛΚΗΣ ΡΑΦΤΗΣ:
Δημοκρατική διοίκηση επιχειρή
σεων
ΖΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:
Ανθρώπινες σχέσεις
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
Θεσμοί, Ιδεολογία και πολιτική
στο Μεσοπόλεμο
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ:
Τα παλιά αθηναϊκά σπίτια
Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ:
Ο τρίτος δρόμος
Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ:
Τσιγγάνικη ορχήστρα
ΜΙΛΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ:
Ιστορία μιας γραμμής
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Το βιβλίο είναι πάντοτε ένας φίλος:
Το καλό βιβλίο είναι ο καλός φίλος...
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Η Ι δ ε ο λ ο γ ί α Τ ο υ Α ν ο ρ θ ο λ ο γ ισ μ ο ύ
και στην πολιτική στις κοινωνικές επιστήμες
το υ Δ. Δ η μ η τρ ά κ ο υ

Συχνά προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο πολιτισμός μας είναι
«λογοκρατούμενος» ή «λογοκεντρικός». Ο όρος έχει αρνη
τική χροιά και σημαίνει είτε ότι είμαστε δούλοι της λογι
κής, είτε ότι υπάρχουν άλλα πολιτιστικά πρότυπα όπου ο
λόγος δεν κατέχει κυρίαρχη θέση —δεν λειτουργούν, δηλα
δή, ρυθμιστικές αρχές, βασισμένες σε ορθολογικά κριτή
ρια.
Βέβαια, η αντίληψη αυτή ποτέ δεν διατυπώνεται με σαφή
νεια από τους υποστηρικτές της. Αλλά είναι διάχυτη σε
πολλά κείμενα, είτε στο πεδίο της πολίτικης, είτε στο πεδίο
των επιστημών του ανθρώπου. Με την έννοια αυτή, μπορού
με να πούμε ότι αποτελεί πραγματική ιδεολογία —την ιδεο
λογία του ανορθολογισμού.

Η διαμάχη ορθολογισμού / ανορθολογισμού
Η γενικότερη θέση του ανορθολογισμού δεν μπορεί α α
ναιρεθεί με λογική επιχειρηματολογία. Μπορεί όμως να αντικρουστεί η ειδικότερα ιδεολογική θέση του ανορθολογισμού,
που παραμορφώνει την πραγματικότητα για να μπορέσει να
αντλήσει τα διδάγματα που ταιριάζουν στην φιλοσοφία του,
εξετάζοντας προσεκτικά το νόημα που έχει η ιδεολογία του
ανορθολογισμού όταν εφαρμοσθεί στην πράξη.
Πιστεύω ακράδαντα στην ανάγκη του ορθολογισμού, όχι
μόνο σαν αναγκαίας, αλλά και σαν ηθικής στάσης του σύγ
χρονου ανθρώπου, με μία όμως επιφύλαξη: οτι όχι μόνον πρέ
πει να έχουμε επίγνωση των ορίων του λόγου μας, αλλά ότι ο
λελογισμένος ανορθολογισμός είναι διανοητικά και ηθικά α
νώτερος από τον άκριτο ορθολογισμό —τη σκέψη σύμφωνα
με την οποία όλα μπορούν και πρέπει να υποταχθούν στον
παντοδύναμο ανθρώπινο λύγο και ότι η αρχή του ορθολογι
σμού είναι αυταπόδεικτα ορθή— «δείκτης του εαυτού της» ό
πως έλεγε ο Σπινόζα για την πραγματικότητα.
Ο άκριτος ορθολογισμός είναι, επομένως, δογματικός και
υπεροπτικός και δεν αισθάνονται οι υποστηρικτές του την α
νάγκη να τον υπερασπίσουν. Το ίδιο, βέβαια, δεν συμβαίνει
με τον κριτικό ορθολογισμό. Και παρά το γεγονός ότι ο υποστηρικτής του τελευταίου δεν μπορεί να «αποδείξει» την α
λήθεια του, μπορεί να κριτικάρει την ιδεολογία που εμπνέει
τις επιθέσεις εναντίον του και πού τον παρουσιάζει σαν στεί
ρα και επίπεδη σκέψη στην οποία αντιπαραθέτει την υποτιθέ
μενη γονιμότητα και βαθύτητα του ιρασιοναλισμού.
Σύμφωνα με τους ιδεολόγους του ιρασιοναλισμού, ο ορθολογιστής είναι ο μυωπικός ότοχαστής με τη στείρα σκέψη, ο
πτωχός τω πνεύματι που στερεί τον εαυτό του από κάθε δυ
νατότητα εμβάθυνσης και μαντικής σοφίας —«υψιπετούς βά
θους» θα έλεγε ο Χέγγελ— που, χαρίζει στους θιασώτες του
προνομιακά και εξ αποκαλύψεως, ο ανορθολογισμός.
Ό πω ς υποστήριξα πιο πάνω, δεν μπορεί ο ορθολογιστής
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να αντικρούσει τον ιρασιοναλιστή στο δικό του πεδίο. Αλλά
η ιδεολογία του τελευταίου μπορεί να αντικρουστεί στο βαθ
μό που αναμιγνύει εμπειρικά και φιλοσοφικά στοιχεία σε ένα
ενιαίο ιδεολογικό «μενού» που σερβίρεται τόσο πιο αβασάνι
στα όσο πιο άκριτα καταβροχθίζεται από ένα μέρος του κοι
νού. Μία κριτική εξέταση του τι συνεπάγεται η ιδεολογία του
ανορθολογισμού στην οργάνωση της κοινωνικής μας ζωής
και στην ανακάλυψη και εκτίμηση των γνώσεών μας για τον
άνθρωπο μπορεί να χρησιμεύσει σαν αφετηρία για μία γενικό
τερη συζήτηση πάνω στο πρόβλημα ορθολογισμού / ανορθολογισμού.

Η ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών
Τόσο στις φυσικές όσο και στις κοινωνικές επιστήμες χρη
σιμοποιούνται ορισμένα κριτήρια στάθμισης και εφαρμογής
των μεθόδων τους. Είναι συζητήσιμο αν οι ίδιες οι μέθοδοι εί
ναι ή πρέπει να είναι κοινές στις δύο ομάδες επιστημών. Και
στις δύο όμως περιπτώσεις τα κριτήρια που χρησιμοποιούν
ται είναι ορθολογικά·, είναι δηλαδή κριτήρια συνοχής, καθολικότητας και εξηγητικής επάρκειας των θεωριών.
Η μελέτη των κριτηρίων αυτών, αποτελεί ένα από τα αντι
κείμενα της επιστημολογίας. Οι κοινωνικοί επιστήμονες ό
μως διαιρέθηκαν σε υποστηρικτές διαφορετικών απόψεων ό
σον αφορά τη μέθοδο των κοινωνικών επιστημών, μια που α
ναγνωρίζει μεθοδολογικό προβάδισμα στις φυσικές επιστή
μες (δηλαδή τη φυσική, χημεία, αστρονομία, βιολογία κτλ.),
και μια άλλη που τονίζει την αυτονομία και μεθοδολογική α
νεξαρτησία των κοινωνικών επιστημών (κοινωνιολογία, πολ.
επιστήμη, ιστορία, οικονομία κτλ.).
Και οι δύο αυτές απόψεις έχουν μειονεκτήματα που ορι
σμένες σύγχρονες τάσεις στην επιστημολογία προσπαθούν
να ξεπεράσουν. Ανεξάρτητα όμως από τα μειονεκτήματά
τους οι δύο αυτές παραδόσεις αποτέλεσαν τις δύο κύριες μή
τρες μέσα από τις οποίες εξελίχθηκαν οι κοινωνικές επιστή
μες τους δύο τελευταίους αιώνες. Η κάθε μία απ’ αυτές αντι
προσωπεύει διαφορετικό «μεταφυσικό πρόγραμμα» ή «επι
στημονική ιδεολογία» κατά την έκφραση του Γάλλου επιστημολόγου Γ. Κανγυλέμ, δηλαδή μια μεταφυσική ή ιδεολογική
πίστη που εγκυμονεί συστήματα υποθέσεων τα οποία διερευνόμενα συνιστούν ένα μεγάλο πρόγραμμα έρευνας, όπως ή
ταν του Νεύτονα, του Δαρβίνου ή του Μαρξ.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τα προγράμματα
αυτά που συνδέονται με αυτές τις παραδόσεις, παρά τις με
ταξύ τους διαφορές, δεν αντιστρατεύονται τον ορθολογισμό:
όχι διότι υπάρχει μια ορθολογική μέθοδος που μπορεί να λύ
σει όλα τα πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα αλλά διότι
είναι αδιανόητο να συλλάβουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ερή
μην του ορθολογισμού.

Ορθολογισμός και επιστήμη
Αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό στη συζήτηση περί ορθολογι
σμού από τους θιασώτες διαφόρων μορφών ανορθολογισμού.
Οι τελευταίοι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται ορθά το θέμα
που πραγματεύονται όταν μιλάνε για ανορθολογισμό στην ε
πιστήμη. Βέβαια δεν προτείνουν τον ανορθολογισμό σαν επι
στημονική μέθοδο στις κονωνικές επιστήμες αλλά σαν ιδεο
λογία ή σαν μεταφυσικό πρόγραμμα, με τις έννοιες που δώ
σαμε πιο πάνω.
Πρέπει να σημειωθεί εδω ότι συχνά γίνεται μια σύγχυση ό
σον αφορά το ρόλο του ορθολογισμού στη διαμόρφωση των
επιστημονικών θεωριών. Ορισμένοι μάλιστα, κυρίως ανάμε
σα στους θεωρητικούς της «νεορθοδοξίας» και του «χριστιανομαρξισμού», έχουν υποστηρίξει κατά καιρούς ότι η ανα
γνώριση της ανεπάρκειας του ορθολογισμού από κορυφαίους
επιστήμονες και φιλοσόφους, όπως είναι π.χ. ο Αϊνστάιν και
ο Πόππερ, αποτελεί επιχείρημα υπέρ του ανορθολογισμού.
Οι στοχαστές όμως αυτοί, καθώς και πολλοί άλλοι ανάλο
γου διαμετρήματος μ’ αυτούς, δεν διανοήθηκαν ποτέ να αντι
καταστήσουν τον ορθολογισμό με .τον ανορθολογισμό σαν
μέθοδο επιστημονικής ανακάλυψης. Ακόμη λιγότερο έδειξαν
διάθεση υποχώρησης όσον αφορά την αυστηρότητα των ορ
θολογικών κριτηρίων με βάση τα οποία οροθετείται η επιστή
μη σε σχέση με την μη επιστήμη.

Κριτική στον ορθολογισμό
Ας σημειωθεί ότι με κανέναν τρόπο δεν μάχομαι την ορθο
δοξία ή το χριστιανισμό. Έχω μάλιστα επανειλημμένα τονί
σει ότι θεωρώ το κεφάλαιο «θρησκεία» σαν μια σοβαρή διά
σταση της ζωής του ανθρώπου, της ιστορίας και του πολιτι
σμού της ανθρωπότητας, και σέβομαι ιδιαίτερα —χωρίς ό
μως να συμφωνώ, αναγκαστικά, μαζί τους— τους μαρξιστές
εκείνους που προβληματίζονται πάνω στη σχέση τους με τη
θρησκεία και τις θρησκευτικές παραδόσεις του περιβάλλον
τος τους.
Ο προβληματισμός τους αυτός αντιμετωπίστηκε με ειρω
νεία και περιφρόνηση —πολλές φορές, μάλιστα, με απαράδε
κτες προσωπικές επιθέσεις— από διάφορους αμύντορες της
μαρξιστικής ορθοδοξίας. Βέβαια, δεν μπορώ παρά να αποδο
κιμάσω τη μισσαλλοδοξία των τελευταίων, εφόσον μάλιστα
η «κριτική» τους δεν γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια ορθολογικότητας, αλλά με βάση το δόγμα στο οποίο πιστεύουν
και που θεωρούν αυταπόδεικτο. Από την άλλη μεριά, δεν εί
ναι δυνατόν να επιδοκιμάσω τη χρησιμοποίηση του θρησκευ
τικού προβληματισμού σαν πρόφαση για την αναγωγή του ανορθολογισμού —της μισολογίας, κατά τον Πλάτωνα— σε ι
δεολογία εθνικής και πολιτιστικής ανάτασης.
Αυτή η ιδεολογία του ανορθολογισμού παρουσιάζεται συνηθέστατα σαν «κριτική στον ορθολογισμό». Αλλά τι μπορεί
να είναι μια τέτοια κριτική; Ισως εννοείται με αυτό μία κριτι
κή σε μια ορθολογιστική ιδεολογία που θα έβλεπε τον ορθο
λογισμό σαν πανάκεια που αυτόματα θα έλυνε όλα τα προ
βλήματα που προκύπτουν από την εξέταση της φυσικής και
της κοινωνικής πραγματικότητας. Τέτοια όμως ιδεολογία
δεν έχει υποστηρικτές ούτε στον κόσμο της επιστήμης ούτε
στον κόσμο της φιλοσοφίας. Είναι απλούστατα, ανύπαρκτη.
Η «κριτική στον ορθολογισμό» σημαίνει, μάλλον, κάτι το ρι
ζικότερο: την αντικατάσταση του ορθολογισμού με τον ανορ-θολογισμό ή, έστω, την προσθήκη μιας δόσης παραλόγου
στο λόγο που συγκροτεί την επιστημονική σκέψη.
Αν αυτή είναι η έννοια της «κριτικής στον ορθολογισμό»,
τότε ο υποστηρικτής της, ο «ανορθολογιστής» ή «κριτικός
του ορθολογισμού» πρέπει να αντιμετωπίσει δύο δυσχερή
προβλήματα.
Κατά πρώτο λόγο, είναι αδύνατον να ασκηθεί κριτική στον

ορθολογισμό με κριτήρια άλλα από ορθολογικά, πράγμα που
εξασθενίζει σημαντικά, αν δεν ανατρέπει τελείως, την κριτι
κή αυτή. Ο δηλωμένος ανορθολογιστής το ξέρει αυτό, γι' αυκαι αποφεύγει τον προσδιορισμό τέτοιων κριτηρίων, περιυρι
ζόμενος στο καθιερωμένο ανορθολογιστικό ρεπερτόριο: ετυ
μολογικό - ποιητικά πυροτεχνήματα, υπεκφυγές μέσα από
γλωσσικές πιρουέτες και επίκληση μιας απύθμενης όσο και
ακατανόητης σοφίας στην οποία η κοινή λογική δεν έχει προ
σπέλαση. Φυσικά, όταν γίνεται μια τέτοια επίκληση, σταμα
τάει η συζήτηση —πράγμα που δεν σημαίνει ότι ο ανορθολογιστής κατήγαγε νίκη.
Κατά δεύτερο λόγο, είναι γνωστό ότι η αποδοχή έστω και
μιας παράλογης πρότασης ανοίγει το δρόμο που οδηγεί στον
κόσμο της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων, όπου τα πάντα
είναι δυνατόν να ισχύουν, όσο τρελά και αν είναι. Από το λί
γο παράλογο παράγεται πολύ παράλογο. Ό πω ς μπορεί κα
νείς εύκολα να διαπιστώσει, από την πρόταση «δύο και δύο
κάνουν πέντε» μπορεί να συναχθεί ότι ο Ράσσελλ είναι Πά
πας. Ούτε αυτό, βέβαια, αποτελεί νίκη για τον ορθολογιστη
—ή τουλάχιστον, είναι νίκη χωρίς περιεχόμενο.
Περί «λογοκεντρισμού»
Πέρα όμως απ' αυτήν τη χονδροειδή παρεξήγηση μεταξύ
ορθολογικής ανεπάρκειας και ανορθολογισμού υπάρχει και
μια άλλη τάση ανταρσίας κατά του Λόγου που βλέπει τον ορ
θολογισμό σαν αναπόσπαστο από τη δυτική παράδοση. Ο
«λογοκεντρισμός», η «λογοκρατία» και η «εγκεφαλικότητα» είναι συνώνυμα ή συγγενή με τον «Ευρωκεντρισμό» και
την «καπιταλιστική λογική».
Για να δει κανείς πόσο μεγάλο είναι το λάθος, και τι αρνη
τικές πολιτικές συνέπειες έχει για την ίδια τη χειραφέτηση
των λαών, ας εξετάσουμε από κοντά το νόημα αυτής της
«κριτικής» κατά του δυτικού ορθολογισμού. Αν πούμε π.χ.
στις κοινωνικές επιστήμες, ότι το «ορθολογικό πρότυπο» εί
ναι «δυτικό», τι εννοούμε; Ό τι οι «ανατολικοί» λαοί ή οι
«πρωτόγνωρες» κοινωνίες είναι ανορθολογικές; Η σύγχρονη
ιστορική επιστήμη και η σύγχρονη ανθρο^πολογία έχουν δεί
ξει πόσο λανθασμένη είναι αυτή η άποψη και συγχρόνως πό
σο ρατσιστική είναι για τους μη Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς.
Δεν υπάρχουν παράλογα σκεπτόμενες κοινωνίες. Ένας
«πρωτόγονος» πιστεύει σε μια μυθολογία, ένα σύστημα πε
ποιθήσεων που μας φαίνεται παράλογο επειδή μας είναι απί
στευτες οι δοξασίες που περιέχει. Ο «πρωτόγονος» όμως που
την πιστεύει, λειτουργεί με λογικούς κανόνες, ακριβώς όπως
όλοι οι άλλοι «μη πρωτόγονοι» άνθρωποι. Διαφέρει από αυ
τούς μόνο ως προς τις βασικές του παραδοχές. Π.χ. μπορεί
να πει: «επειδή ο μάγος προφήτευσε ότι θα αποκτήσω γιο και
όλες οι προφητείες του μάγου πραγματοποιούνται, είναι βέ
βαιο ότι θα αποκτήσω γιο». Ο συλλογισμός αυτός είναι από
λυτα ορθός ανεξάρτητα από το αν η αρχική προκειμένη —το
αλάνθαστο της προφητείας του μάγου— μπορεί να είναι
πραγματολογικά λανθασμένη. (Το αν είναι ή όχι λανθασμένη
είναι εμπειρικά ελέγξιμο με κριτήρια ορθολογικότητας που
μπορούμε να προκαθορίσουμε). Αν ήταν «παράλογη» η
κουλτούρα του, θα έβγαζε αντίθετο συμπέρασμα, ότι δηλαδή
δεν θα αποκτούσε γιο, ακριβώς επειδή ο μάγος του είπε ότι
θα κάνει γιο και οι προφητείες του πάντα επαληθεύονται.
Τέτοιες κουλτούρες, προς μεγάλη απογοήτευση των ανορθολογιστών, δεν έχουμε συναντήσει στον πλανήτη μας. Ούτε
είναι σωστό ότι η ορθολογικότητα των λεγομένων «πρωτογό
νων» κοινωνιών αντιστοιχεί σε άλλο «μοντέλο» από το δικό
μας, ότι ανάγεται δηλαδή σε άλλο σύστημα «προτασιακού
λογισμού»: και αυτός ο μύθος έχει καταρριφθεί από ανθρω
πολόγους και φιλόσοφους όπως ο Gellner και ο Jarvie που έ
χουν δείξει ότι διαφορετικά συστήματα δ ο ξ α σ ι ώ ν δεν
συνιστούν διαφορετικά πρότυπα ορθολογικότητας.
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Επιστήμη και θρησκευτικότητα
Αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο πρόβλημα: της σχέσης της
θρησκευτικής δοξασίας με την ορθολογικότητα. Είναι γνω
στό ότι ο άνθρωπος που θρησκεύεται δεν είναι ούτε περισσό
τερο ούτε λιγότερο ορθολογικός από αυτόν που δεν θρησκεύ
εται. Υπάρχουν ισάριθμα και ισοβαρή επιχειρήματα υπέρ και
κατά του θρησκεύεσθαι. Και στον κόσμο της επιστήμης και
της φιλοσοφίας υπάρχουν σημαντικοί εκπρόσωποι της ανεξιθρησκείας όσο και της θρησκευτικότητας.
Υπάρχει μια διαφορά όμως. Στο πεδίο της επιστήμης ισχύ
ει η λαπλασιανή αρχή της έξωσης της θεότητας, όχι από τον
κόσμο, αλλά από το σχήμα μέσα από το οποίο ο επιστήμο
νας γυρεύει να εξηγήσει την πραγματικότητα. «Δεν είχα α
νάγκη από αυτήν την υπόθεση» απάντησε ο Λαπλάς στο Ναπολέοντα όταν ο τελευταίος παραπονύθηκε για την απουσία
του Θεού από την κοσμολογία του. Η απάντηση του Λαπλάς,
δεν χαρακτηρίζεται από καμία έπαρση. Μιλάει με την ίδια τη
γλώσσα της επιστήμης που είναι αξιοπρεπής, αντιρητορική
και περιορισμένη στο προκείμενο. Η προσωπική πίστη του
Λαπλάς δεν διαφαίνεται στο έργο του, όχι από φόβο, αλλά
διότι δεν έχει θέση στο πεδίο της επιστήμης.
Η ίδια αρχή ισχύει και στις κοινωνικές επιστήμες. Πολλοί
νομίζουν, ωστόσο, ότι εδώ υπάρχει μια εγγενής δυσκολία που
έγκειται στο γεγονός ότι παρεμβαίνουν οι προσωπικές δοξα
σίες, ή η ιδεολογία του ερευνητή στην εξέταση κοινωνικών
φαινομένων που σχετίζονται με τις δοξασίες και την ιδεολο
γία των κοινωνικών φορέων. Αυτή όμως η δυσκολία είναι μι
κρής σημασίας. Ξεπερνιέται μέσα από την κεκτημένη πείρα
και τη συνείδηση του ερευνητή σαν επαγγελματία επιστήμο
να και κυρίως από τη φιλική - εχθρική τριβή με τους συναδέλ
φους του στην παλαίστρα της αμοιβαίας κριτικής.

Οι κίνδυνοι του ανορθολογισμού
Η δυσκολία βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην αυτοαμφισβήτηση της κοινωνικής επιστήμης τώρα που αντιλαμβάνε
ται τους περιορισμούς του θετικιστικού προγράμματος του
Κοντ (ιδρυτή του θετικισμού και της κοινωνιολογίας) βασι
σμένου σε ένα «μεταφυσικό πρόγραμμα», με την έννοια που
του δώσαμε πιο πάνω, που περιείχε όλη τη ρασιοναλιστική
αισιοδοξία του δέκατου ένατου αιώνα. Και αυτή η αυτοαμφισβήτηση φτάνει πολλές φορές μέχρι του σημείου να προ
σβληθούν και οι βασικές προκείμενες του πολιτισμού, μετα

ξύ των οποίων νομίζουν ότι περιλαμβάνεται και ο ορθολογι
σμός.
Μια τέτοια ολική αμφισβήτηση είναι γόνιμη και απώτερα
οδηγεί στην ωριμότητα. Ό μω ς η μεταφορά της στην Ελλά
δα, της προσδίδει άλλη μορφή. Χάνεται ο γόνιμος, αυτοκριτικός ή αυτο-αναζητούμενος ρόλος του προβληματισμού πά
νω στη σχέση ορθολογισμού και κοινωνικών επιστημών που
συναντά κανείς στις χώρες όπου οι επιστήμες αυτές έχουν
προχωρήσει αυτόνομα. Δημιουργείται, έτσι ένα οπισθοδρομικό διανοητικό κλίμα όπου κυριαρχεί η συλλογική εσωστρέ
φεια και κυκλοφορούν ανεξέλεγκτες θεωρίες περί «εθνικής
ταυτότητας», «συλλογικής αυτενέργειας» και «δυναμικής
του παραλόγου». Και αυτό το κλίμά είναι τόσο πιο επικίνδυ
νο όσο ο σκοταδισμός του καλύπτεται απο ένα αριστερό
γλωσσάρι και μετέχουν στη δημιουργία του διανοούμενοι
«προοδευτικού» χώρου. Ίσως το φαινόμενο να οφείλει την ε
ξήγησή του στο γεγονός ότι στο χώρο αυτό κινούνται περισ
σότεροι πνευματικοί άνθρωποι με ρομαντικές εξάρσεις και
με διάθεση να πιστέψουν αυτά που είναι απίστευτα. El αρχή
αυτή του Αγίου Τερτουλλιανού μπορεί να θεωρηθεί σαν η
πεμπτουσία του ανορθολογισμού. Η αναγωγή της αρχής αυ
τής σε μέθοδο πολιτικής σκέψης και δράσης συχνά γελοιο
ποιεί τους φορείς της τελευταίας στα μάτια της κοινής γνώ
μης, η οποία τους εκτοπίζει στο χώρο του «πολιτικού παρα
λόγου» (The bananas side of politics).
Αλλά και χωρίς την αναγωγή του ανορθολογισμού σε αρχή
πολιτικής δράσης, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η επικράτηση
ενός κλίματος ανορθολογισμού όπου το «συναίσθημα» η
«συλλογική βούληση», ο «λαϊκός ψυχισμός» κτλ., υποκαθιστούν τα κριτήρια ορθολογικότητας με τα οποία κρίνουμε αν
μια απόφαση ή μια θεωρία είναι προτιμότερη από μία άλλη.
Η επικράτηση αυτού του αντι-ορθολογικού κλίματος δεν
αφορά μόνον τις κοινωνικές επιστήμες, παρά το γεγονός ότι
αυτές δέχονται, συνήθως, πιο άμεσα τα πλήγματα του σκο
ταδισμού. Αφορά όλη την κοινωνία, στο μέτρο που ένα τέ
τοιο κλίμα ευνοεί πολιτικά κινήματα που συνδέονται με τον ανορθολογισμό.
Η σημασία του κινδύνου αυτού, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με
βάση την αμεσότητά του, εφόσον δεν συνδέεται με κανένα
σήμα «εκτροπής». Δεν παύει όμως από το να είναι ουσιαστι
κός αυτός ο κίνδυνος. Και η παραθεώρησή του δεν μπορεί να
μείνει χωρίς απώτερες συνέπειες.

Μετά το οδοιπορικό
στην

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
το οδοιπορικό στη Νότια Αμερική

Κεντρική Αμερική
Οι συγκλονιστικές εμπειρίες
του δημοσιογράφου

Γιάννη Ε. Διακογιάννη
σ ε 15 χ ώ ρ ε ς τ η ς Λ α τ ιν ικ ή ς Α μ ε ρ ικ ή ς :
Χιλή, Παραγουάη, Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Βολιβία, Περού,
Νικαράγουα, Κούβα, Μεξικό, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρες,
Παναμάς, Κόστα Ρίκα.
6 50 σελίδες, 115 συνεντεύξεις, 12 χά ρτες
300 φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς , 15 ο ικ ο ν ο μ ικ ο ί π ίν α κ ες
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«αχαϊκές εκδόαεις»
τηλ. 8211927

ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ

ο Θάνος ο 14,
στους 90,2
μεγακύκλους...
Αποτυπωμένη στο χαρτί...
Φίλοι και φίλες των FM και του
ελεύθερου ραδιοφώνου γειά σας. Α πό τυ
στούντιο 14 και τους 90.20 MHZ
(Μεγάκυκλους) ακούτε μια εκπομπή που
επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος ο
14.
Ειδικά για σήμερα θα βγούμε στον
αέρα όχι με κάποιο μουσικό πρόγραμμα
που σκοπό θα είχε τη διασκέδαση και
την ψυχαγωγία σας, αλλά με μια
εκπομπή - συζήτηση πάνω σε θέματα
που αφορούν το ελληνικό ραδιόφωνο
—και όταν μιλάμε για ελληνικό
ραδιόφωνό δεν εννοούμε μόνο το
κρατικό αλλά και το ερασιτεχνικό—
επιμένοντας όμως και συγκεντρώνοντας
το ενδιαφέρον πιο πολύ γύρω από την
Ελεύθερη Ελληνική Ραδιοφωνία.
Έτσι μέσα σε αυτή τη συχνότητα και
ασκώντας το νόμιμο δικαίωμα που όλοι
οι πολίτες έχουμε, να εκφραζόμαστε από
τα ερτζιανά —-άσχετα αν το κράτος το
θεωρεί προς το παρόν παράνομο— σας
καλώ να κάνουμε έναν διάλογο, όπου ο
καθένας θα μπορεί να πει ελεύθερα και
ανεπηρέαστα τις ιδέες και τις απόψεις
του πάνω στο θέμα της συζήτησής μας.
Σήμερα η κατάσταση του ραδιοφώνου
δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί
ικανοποιητική. Τόσο το κρατικό όσο και
το ερασιτεχνικό ράδιο, δεν καταφέρνουν
να επιτύχουν το σκοπό τους. Οι δύο ΕΡΤ
σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης
προσφέρουν στους ακροατές τους μια
μονοφωνική και ημιτελή πληροφόρηση.
Με λανθασμένο τρόπο λειτουργούν
επίσης και σαν μέσα ψυχαγωγίας, γιατί
οI παραγωγοί έχουν απαρχαιομένες ιδέες
για το πώς φτιάχνεται μια μουσική
εκπομπή. Ετσι δεν καταφέρνουν να
διασκεδάσουν το κοινό τους.
Α πό την άλλη πλευρά οι ερασιτέχνες,
ποτέ δεν υπήρξαν μέσο ενημέρωσης ούτε
είχαν την αξίωση να χαρακτηρισθούν
έτσι απλά και μόνο παίζουν μουσική με
σκοπό τη διασκέδαση, τόσο τη δική
τους, όσο και του κοινού. Πράγμα που
το πετυχαίνουν για ένα περιορισμένο
μόνο μέρος του ακροατηρίου, εκείνου
που ακούει τις επιτυχίες, τα χιτς
— σουξεδιάρικα κοινώς λεγάμενα—
τραγούδια, ελληνικά ή ξένα. Δυστυχώς
παρ ' όλες τις αγνές προθέσεις τους ποτέ
οι «πειρατές» δεν είχαν την ποιότητα
στη διασκέδαση που πρόσφεραν.
Ομως παρ’ όλο το χαμηλό επίπεδο του
ελληνικού ραδιοφώνου μπορούμε ακόμη
να αισιοδοξούμε γιατί το τελευταίο καιρό
κάτι άρχισε να πηγαίνει προς το
καλύτερο. Και εξηγούμαι: Κ ατ’ αρχήν
στους κρατικούς σταθμούς ανακάλυψαν
επιτέλους την ομορφιά και τη δύναμη
των ζωντανών εκπομπών και άρχισαν
να δουλεύουν πάνω σε αυτές. Οι

ερασιτέχνες, με τη σειρά τους, έχοντας
να αντιμετωπίσουν τον όλο και
αυξανόμενο ανταγωνισμό των άλλων
«συναδέλφων» τους αλλά και των
νυχτερινών ζωντανών εκπομπών του
κρατικού (Β' πρόγραμμα και ΕΡΤ2) που
όμως έχουν πολλές ιδέες τους
δανεισμένες από αυτούς -—τους
ερασιτέχνες— άρχισαν να γίνονται
σοβαρότεροι, και κάπου ανάμεσα στα
καψούρικα και τη φτηνή DISCO,
έπαιξαν και ποιοτική μουσική
δημιουργώντας μια εναλλακτική λύση
στο χώρο του ραδιοφώνου που
παλιότερα δεν υπήρχε...
Φίλοι και φίλες που αυτή τη στιγμή
κάνετε ακρόαση το στούντιο 14 μετά τη
σύντομη εισαγωγή που έγινε, θα ήθελα
πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μου στο
τηλέφωνο 575859501; για να μου πείτε τη
δική σας άποψη πάνω στην κρατική, και
την ελεύθερη ραδιοφωνία.
Επαναλαμβάνω το τηλέφωνό μου άλλη
μια φορά, 575859501 και σας παρακαλώ
καλείτε προσεκτικά τα νούμερα γιατί η
ώρα είναι προχωρημένη και δεν είναι
σωστό να ενοχλούμε τρίτους. Και μέχρι
να πάρετε τα πρώτα τηλεφωνήματα, θα
σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το
βιβλίο του Βαγγέλη Ραπτόπουλυυ, με
τίτλο «Διόδια». Η υπόθεση του οποίου
εξελίσσεται γύρω από μια παρέα
ερασιτεχνών:

Θα 'ταν κοντά πέντε και μισή οτά\ ^aνα πήγαμε μέσα και αραδιαστήκαμε στο
ντιβανάκι. Ήτανε κάπως αργά βέβαια αλ
λά ο Δημήτρης άνοιξε το δέκτη κι έψαξε
για τίποτα άλλους ερασιτέχνες που πιθα
νόν να κάνανε κύκλωμα. Το συνήθιζαν τα
βράδια, μετά τις εκπομπές, να πιάνουν την
κουβέντα μεταξύ τους, δυο δυο τρεις
τρεις, ή και παραπάνω καμιά φορά εκπέμποντας σε διαφορετική συχνότητα ο καθέ
νας κι a ναμεταδιδυντας ταυτόχρονα ο έ
νας τη φωνή του άλλου έτσι που συζητού
σαν με την άνεσή τους σαν να βρισκόντου
σαν όλοι μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Κι ήθελε ο
καθένας να μάθει τη διαμόρφωσή του στην
περιοχή του άλλου, τι σήμα έδινε και πό
σες μονάδες, κι αντάλλαζαν γνώμες για τα
εξαρτήματα των σταθμών και φαγωνόντουσαν ποιος έχει το καλύτερο μηχάνημα,
μιλώντας μια γλώσσα γεμάτη άγνωστες
λέξεις και στριφνές, που έδειχνε ανάγλυ
φα τυ πάθος τους και τη μανία για τα ηλε
κτρονικά.

Οι περισσότεροι ήταν μεταξύ τους γνω
στοί γιατί βλεπόντουσαν και από κοντά
και κάνανε παρέα, και η συζήτηση γυρνούσε και γινότανε συχνά προσωπική, λέγαν
τα προβλήματά τους με τα σπίτια, τους γο
νείς, κορίτσια, οτιδήποτε, αλλά ο Δημή
τρης ήταν κάπως απομονωμένος ακόμα
και το σταθμό τον είχε φτιάξει ολομόνα
χος σχεδόν, στις αρχές της Πέμπτης γυ
μνασίου, ακολουθώντας κατά γράμμα τις
οδηγίες από τα διάφορα περιοδικά που εί
χαν σχέση με τα ηλεκτρονικά και τα
τοιαύτα, και κάτι το φροντιστήριο και το
διάβασμα για το Πολυτεχνείο και κάτι η
παρέα με μας στο γυμνάσιο που τον απορ
ροφούσε δεν πρόφταινε τελικά να έχει
σχέσεις με άλλους ερασιτέχνες κι αυτές οι
βραδινές συνομιλίες ήταν η μοναδική του
επαφή μαζί τους.

Αυτή τη στιγμή έχουμε στο τηλέφωνο
τον Νίκο Πορτοκάλογλου (ο Νίκος παί
ζει στους ΦΑΤΜΕ και είναι ένας από
τους νέους Έλληνες τραγουδοποιούς).
— Νίκο, ποια είναι η σχέση σου με το
ραδιόφωνο;
— Το αγαπώ πολύ, και όταν βρίσκομαι
σπίτι πάντα είναι ανοικτό σε κάποια συ
χνότητα κυρίως ακούω Β' πρόγραμμα
αλλά δεν περιορίζομαι μόνο σε αυτό, γε
νικά ακούω οτιδήποτε παίζει ελληνική
μουσική.
— Και οι ερασιτέχνες;
— Τους ερασιτέχνες τους ακούω συνή
θως τα βράδια, είναι πολύ ζωντανοί, και
κρατούν καλύτερη συντροφιά από τους
κρατικούς.
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— Για την ελεύθερη ραδιοφωνία τι έχεις
να πεις;
— Είμαι υποστηρικτής της όμως πι
στεύω πως πρέπει να μείνει στα χέρια
των ερασιτεχνών και να μην καταντήσει
σαν το δήθεν «ελεύθερο τύπο» όπου κά
θε εφημερίδα εξηπηρετεί και κάποια
συμφέροντα (πολιτικά, κομματικά, και
οικονομικά).
— Σε ευχαριστώ πολύ Νίκο.
— Και εγώ σε ευχαριστώ και εύχομαι ό
λη αυτή η ιστορία γύρω από την ελεύθε
ρη ραδιοφωνία να τελειώσει καλά για
τους ερασιτέχνες και όλους τους άλλους
που αγωνίζονται για αυτήν, και να μη
τους φορτώσει η νομιμοποίηση της επι
πρόσθετα προβλήματα ή τους διαψεύσει
τις ελπίδες τους.
Km μια που έχουμε ανοιχτή τη γραμμή
του τηλεφώνου ας ανοίξουμε και το ρα
διόφωνό μας και όποιος φίλος ερασιτέ
χνης'ακούει ας συντονίζεται για να τα
πούμε μέσα από τα ερτζιανά...
... 92.50 MHZ... Τίποτα... 93.000... Ούτε
εκεί υπάρχει φίλος... 93.60 MHZ...
— Έλα μ’ ακούς;
— Εγώ σε ακούω εσύ ποιος είσα;!

— Κώστας Μαζάνης.
— Ξέρεις ότι εκεί που εκπέμπεις είναι η
συχνότητα του Β' προγράμματος;
— Μα ακούς Β' πρόγραμμα.
— Δηλαδή... θες να πεις... ότι...
— Ναι είμαι παραγωγός στο ραδιόφωνο
και τώρα κάνω την εκπομπή μου «με το
φως του φεγγαριού». Άκουγα τη συζή
τηση που γίνεται και είπα να πάρω και ε
γώ μέρος.
— Έ ;!... Τότε, πες μου, ποια νομίζεις ό
τι είναι η λειτουργικότητα του ραδιοφώνου.
— Το ραδιόφωνο είναι μέσο ψυχαγω
γίας, έκφρασης και επικοινωνίας μια τέ
ταρτη και αλύγιστη δυστυχώς σε πολ
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λούς λειτουργία του είναι και η δια της
ακοής διέγερσις του πνεύματος και της
φαντασίας.
— Για την ελεύθερη ραδιοφωνία τι λες;
— Είμαι υπέρ της Ελεύθερης Ραδιοφω
νίας και εγώ αλλά το τι σημαίνει κρατι
κοί και ερασιτεχνικοί σταθμοί, ο ρόλος
του χρήματος των ιδεών και του ήθους
των δημιουργών και των ακροατών ση
κώνει πολλή συζήτηση. Το θέμα είναι
ποιοι θα την κάνουν, ποιοι θα αποφασί
σουν ποιοι θα ελέγχουν πώς και γιατί.
— Δηλαδή έχεις κάποιες αμφιβολίες;
— Ακου Θάνο. Άνθρωποι που πάντα
αντιπροσώπευαν μονομερείς και αντι
δραστικές απόψεις για την ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών, τώρα έρχονται να
μας μιλήσουν υπέρ της ελεύθερης ραδιο
φωνίας καλλιεργώντας την μέσα από
κομματικούς μηχανισμούς και ψευδοδημοκρατικές αοριστολογίες του στιλ
«όποιος θέλει μπορεί να μας πει τη γνώ
μη του για το θέμα». Αφήνοντας από έ
ξω για μια άλλη φορά τους ανθρώπους
που αντιπροσωπεύουν πραγματικά την
ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την ελεύ
θερη ραδιοφωνία. Το άλλοθι τους θα εί
ναι πάλι διάφοροι «επονημοί μαϊντανοί»
της γεροντοκρατίας που αρέσκονται να
μιλούν για όλους και για όλα σχεδόν
πάντα μακριά από την ουσία και την α
λήθεια του πράγματος.
Σημεία των καιρών Θάνο η πολιτική
επιστήμη στην εξουσία, και η ελεύθερη
ραδιοφωνία θα χρησιμοποιηθεί σαν ένα
ακόμη μέσον για να διατηρηθεί μια
προοδευτική προσωπίδα που τελικά δεν
είναι απαραίτητη σε κανένα. Γεια σου
Θάνο και καλό πρόγραμμα.
Ευχαριστώ Κώστα. Γειά σου.

Ντριιιν... Ντριιιν...
— Λέγεται;
— Γειά σου Θάνο, είμαι ο Ρούσος Κούνδουρος.
— Α! Από το κανάλι 15.
— Σωστά, άκουγα την εκπομπή σου και
μια που μ’ ενδιέφερε το θέμα της συζήτη
σης που γίνεται επικοινώνησα μαζί σου
για να πω και τις απόψεις που έχει το
κανάλι 15.
— Πολύ καλά κάνατε. Θα ήθελα να μου
πείτε πώς βλέπετε το σημερινό κρατικό
ραδιόφωνο.
— Το κρατικό ραδιόφωνο σα μορφή εί
ναι ξεπερασμένο πλέον. Έχοντας επί
χρόνια τη σιγουριά του μονοπωλίου δεν
φρόντισε να εκσυγχρονίζεται σύμφωνα
με το ρυθμό εξέλιξης της τεχνολογίας
και της κοινωνίας γενικότερα αλλά α
κολούθησε μια δική του νωθρή ανάπτυ
ξη, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να μην
μπορεί αυτή τη στιγμή να πιάσει το σφιγμό της σύγχρονης Ελλάδας. Λειτουργεί
σαν ένας γραφειοκρατικός οργανισμός
χωρίς αυθορμητισμό και νεωτερισμό ε
κτός από μερικές εκπομπές πρώην ερα
σιτεχνιών που τώρα εργάζονται στο
κρατικό ραδιόφωνο.
— Τελικά νομίζετε ότι μπορούν να βελ
τιωθούν οι δύο ΕΡΤ και πώς;
— Σίγουρα υπάρχει δυνατότητα βελτίω
σης, η οποία δεν είναι άλλη παρά η κα
θιέρωση της ελεύθερης ραδιοφωνίας.
Γιατί μέσα από το συναγωνισμό θα έρθει
η καλυτέρευση και η ποιοτική άνοδος
των εκπομπών της κρατικής ραδιοφω
νίας.
— Για τους ερασιτέχνες τι έχετε να πεί
τε;
— Είναι αναμφισβήτητα οι πρωτοπόροι
στην υπόθεση της ελεύθερης ραδιοφω
νίας. Έδειξαν σε όλους πως ο καθένας
έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ρα
διοφωνικό σταθμό, άρα το ραδιόφωνο
δεν είναι για λίγους. Σημαντικό ακόμη
είναι πως αυτοί πρώτοι απείλησαν το
κρατικό μονοπώλιο
και ταρακούνησαν
τους υπεύθυνους,
οι οποίοι βλέποντας ό
τι οι ερασιτέχνες με τις
βραδινές ζωντανές
εκπομπές τους που είχαν
αυθορμητισμό, νεύρο, και
ζωντάνια καθώς και
επικοινωνία με το κοινό
—αφιερώσεις, γκάλοπ,
προτιμήσεις τραγουδιών—
έπιασαν το σφυγμό του
κοινού, ανησύχησαν και
προσπάθησαν να
εφαρμόσουν τις ίδιες
μεθόδους στις ΕΡΤ
βελτιώνοντας έτσι τα
προγράμματα τους.

— Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία των ε
ρασιτεχνών, τα αρνητικά ποια είναι;
— Το κυριότερο και σε αυτό θα σταθώ,
είναι η αντίδραση που προβάλλουν στη
νομιμοποίηση της ελεύθερης ραδιοφω
νίας. Φοβούμενοι ότι μελλοντικά δεν θα
έχουν χώρο στην μπάντα. Αντίδραση
που είναι λάθος γιατί η ελεύθερη ραδιο
φωνία θα έρθει έτσι κι αλλιώς με το να
αντιδράσουν μεμονωμένα δεν καταφέρ
νουν τίποτα. Μόνο αν οργανωθούν θα
πετύχουν τους στόχους τους, δηλαδή να
τους δοθεί ένα κομμάτι από την μπάντα
των FM αποκλειστικά σ’ αυτούς.
— Νομίζετε ότι θα υπάρξει χώρος γι’ αυ
τό;
— Χώρος υπάρχει και μάλιστα αρκε
τός, μπορούν να υπάρξουν γύρω στους
80 σταθμούς κατά περιοχή και αν λά
βουμε υπόψη μας και τη δυνατότητα συ
νεργασίας μεταξύ των ερασιτεχνών
—δηλαδή από έναν πομπό να εκπέμ
πουν εναλλάξ 5-6 άτομα— ο αριθμός αυ
τός γίνεται αρκετά ψηλός, έτσι ώστε να
υπάρχουν συχνότητες για όλους.
— Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πιο
προσωπικό, κάνοντας μια εκπομπή με
το κανάλι 15 νιώθετε ότι παρανομείτε
—κάτι σα να περνάγατε με κόκκινο φα
νάρι— ή όχι;
— Οπωσδήποτε όχι, νομίζουμε ότι α
σκούμε το συνταγματικό μας δικαίωμα
και σύγχρονα αποδεικνύουμε ότι υπάρ
χει μια εναλλακτική ραδιοφωνία μακριά
από την καθιερωμένη κομματική προ
παγανδιστική μορφή της που εφαρμό
ζουν όλες οι κυβερνήσεις από την εποχή
του Μεταξά ως σήμερα.
— Τι γίνεται με το κανάλι 15 σίγησε;
— Ό χι βέβαια, θα λειτουργήσει και πά
λι... και πάλι... όταν νομίζουμε ότι είναι
χρήσιμο και σκόπιμο. Δεν αποσκοπού
με κατ’ αρχήν στην ίδρυση και λειτουρ
γία ενός ραδιοφωνικού σταθμού με το ό
νομα κανάλι 15, αν και αυτό μπορούμε
να το αντιμετωπίσουμε κάποτε. Προς το
παρόν η λειτουργία μας είναι μια πολιτι
κή παρέμβαση —στην κατάλληλη κάθε
φορά στιγμή— για την προώθηση της ι
δέας της ελεύθερης ραδιοφωνίας και την
τυπική νομιμοποίησή της. Πιστεύουμε
ότι ένα μεγάλο βήμα θα γίνει με την ί
δρυση και τη λειτουργία πολλών ανε
ξάρτητων πολυφωνικών δημοτικών
σταθμών, και προς τα εκεί στοχεύουμε.
— Σας εύχομαι καλή επιτυχία στους
στόχους σας και ευχαριστώ που επικοι
νωνήσατε μαζί μας. Γειά σας.
— Γειά σου, Θάνο, και που είσαι να
προσέχεις.
Και μετά το τηλεφώνήμα του κυρίου
Ρούσου Κούνδουρου ας συνεχίσουμε την
ακρόαση που είχαμε αρχίσει ...99.00
...100... Δεν υπάρχει κανείς εκεί
101.80... Κάτι υπάρχει εκεί, μας ακούει;

— Γειά σου 14. Σε ακούω είμαι ο Θοδωρής Μάνικάς από την ΕΡΤ-2 και την εκ
πομπή «αποκόμματα» και αφού επικοι
νώνησε μαζί σου ο φίλος μου ο Κώστας
ο Μαζάνης είπα να συντονιστώ κι εγώ
για να διορθώσω κάτι που είπες πριν.
— Τι λάθος έκανα;
— Δε συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή υ
πάρχει ουσιαστική βελτίωση στην ποιό
τητα των εκπομπών του κρατικού ραδιοφώνου, μάλλον επικρατεί μια στασι
μότητα. Εκεί που τα πράγματα άλλαξαν
προς το καλύτερο είναι στις προθέσεις
των παραγωγών και των ιθυνόντων οι ο
ποίοι έχουν διάθεση και θέλουν να πα
ρουσιάσουν καλύτερες εκπομπές, όμως
από άγνοια πάνω στα βασικά στοιχεία
που αφορούν το ράδιο από αμηχανία α
πέναντι στο μέσο και από πρόχειρη ενα
σχόληση με το θέμα αποτυγχάνουν στις
προσπάθειές τους.
— Τουλάχιστον οι ερασιτέχνες έχουν
βελτιωθεί;
— Ακούσε. Αυτοί σχεδόν πάντα πα
ρουσίαζαν και παρουσιάζουν χαμηλής
ποιότητας προγράμματα, κάπου δεν έ
χουν πάρει στα σοβαρά αυτό που κά
νουν. Ό μω ς σαν προσπάθεια είναι πολύ
καλή, ένα άτομο με φτωχά μέσα και κυ
νηγημένο συνέχεια από τα ραδιογωνιό
μετρα εκπέμπει και κάνει πραγματικό
τητα την ελεύθερη ραδιοφωνία παρ’ όλη
την κρατική καταστολή...
— Η δίκιά σου άποψη για το πώς πρέπει
να λειτουργεί το ραδιόφωνο ποια είναι;
— Το ραδιόφωνο είναι μουσική και
μπλα-μπλα για να περνά η ώρα και μα
κάρι να το καταλαβαίναν αυτοί που κά
νουν ραδιόφωνο και οι υπεύθυνοι των
προγραμμάτων.
— Και ποιοι νομίζεις ότι έχουν πιάσει το
νόημα του ραδιοφώνου;
— Οι Αμερικάνοι και μάλιστα πιστεύω
πως ο αμερικάνικος σταθμός της βάσης
πρέπει να λειτουργήσει σαν πρότυπο α
ναφοράς. Οι άνθρωποι αυτοί εφεύραν το
ραδιόφωνο και ως εκ τούτου δεν γίνεται
παρά να το γνωρίζουν καλύτερα από ό

λους μας. Έχουν εδώ και χρόνια ιδιωτι
κή ραδιοφωνία και απίδια έχει ο σάκος
ξέρουν πολύ καλά πόσα.
— Ωραία Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ
που επικοινώνησες και πήρες μέρος στη
συζήτηση.
— Γειά σου Θάνο.
Και μετά το Θοδωρή από την ΕΡΤ-2
συνεχίζει την ακρόαση ελπίζοντας να
πετύχουμε και κάποιον ερασιτέχνη... Ο
φίλος σου στους 98.00 M HZ ακούει...
Μάλλον δεν πρέπει ν’ ακούει... Ο Α10 α
πό τους 99.00 MHZ ακούει...
— Έλα 14 σε ακούω. Εσύ με λαμβάνεις;
— Ναι σε λαμβάνω.
— Ακόυσα την κλίση σου και συντονί
στηκα.
— Τη συζήτηση την πρόλαβεα
— Βέβαια, και έχω να πω και εγώ ορι
σμένα πράγματα.
— Σε περιμένω ν’ αρχίσεις τότε.
— Ακούσε 14, η εξαγγελία της ελεύθε
ρης ραδιοφωνίας με χαροποίησε σα γε
γονός.και ένιωσα κάπου να δικαιώνομαι
για τα τόσα χρόνια ραδιοερασιτεχνισμού. Ό μω ς έχω κάποιους ενδοιασμούς
σχετικά με το πώς θα διαμορφωθεί τελι
κά η κατάσταση. Φοβάμαι μήπως το
κράτος μας βάλει σε «λούκια» όπως πα
νάκριβες άδειες και σε περιορισμένο α
ριθμό ώστε μόνο λίγοι —αυτοί που έχουν
λεφτά ή γνωριμίες— να μπορούν να έ
χουν πομπούς ή ακόμη στην περίπτωση
να δοθούν πολλές να υπάρχει μικρή ισχύ
και πολλοί περιορισμοί πάνω στο πρό
γραμμα ώστε να μην μπορούμε να εκ
φραστούμε. Πάντως αν επικρατήσουν
τέτοιες συνθήκες τότε χίλιες φορές πα
ράνομος.
— Οι προτάσεις σου ποιες είναι;
— Νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να ανα
φέρω προτάσεις που δεν θα έχουν απο
τέλεσμα το μόνο που έχω να πω είναι η
επιτακτική ανάγκη να ενωθούμε γιατί
αλλιώς θα πάψουμε να υπάρχουμε. Και
είναι γνωστό ότι το μεγάλο ψάρι τρώει
το μικρό, σ’ αυτή την περίπτωση μικρό
ψάρι είμαστε εμείς. Ά ντε γειά σου 14
και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
— Γειά χαρά Α10...
Φίλοι και φίλες η ώρα είναι πολύ προ
χωρημένη. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά.
Το θέμα μας δύσκολο και πολυδιάστατο
δεν μας άφησε ίσως να το καλύψουμε α
πό κάθε πλευρά, ορισμένα πράγματα
μπορεί να τα σκεφτείτε μόνοι σας. Ε
ξάλλου αυτό ήταν και ο σκοπός μας.
Ή ταν ακόμη μια εκπομπή από το
στούντιο 14 που προς το παρόν εκπέμπει
παράνομα —ελπίζουμε λίγο ακόμη— α
πό τη συχνότητα των 90.20 MHZ και τη
φιλόξενη μπάντα των FM. Από εμένα το
Θάνο το 14, γειά σας...
Επιμέλεια εκπομπής:
Ναθαναήλ Καραγρηγόρης
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ΥΠΟΘΕΣΗ PARIBAS
•

Α π ό τ ο ν υ π ο υ ρ γ ό Ε θ ν ικ ή ς Ο ι
κ ο ν ο μ ία ς κ . Κ ώ σ τ α Σ η μ ίτ η π ή ρ α 
μ ε (α π ό 1 6 /4 ) τ ο γρ ά μ μ α π ο υ α κ ο 
λ ο υ θ ε ί:

Κύριε Διευθυντά,
Σχετικά με το δημοσίευμά σας
της 27ης Μαρτίου 1987 με τίτλο
«Συνέβη μεταξύ Σημίτη, Χαλικιά
και ...Paribas» και για τη σωστή
ενημέρωση των αναγνωστών
σας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Προτού υπάρξει οποιαδήποτε
ενημέρωση του υπουργείου Γεωρ
γίας, υπήρξε απ’ ευθείας επαφή
αφ’ ενός μεν μεταξύ Paribas και
ΚΥΔΕΠ και αφ’ ετέρου μεταξύ ι
διοκτητών - μετόχων της AGROI
NVEST και ΚΥΔΕΠ. Όλες οι πλευ
ρές ενδιαφέρονταν γ-ια τη σύναψη
συμφωνίας γ·ια την εξαγορά του
συγκροτήματος από την ΚΥΔΕΠ.
Στη συνέχεια, τόσο η AGROINV
EST, όσο και η Paribas, καθώς και
η ΚΥΔΕΠ, έθεσαν το θέμα της ε
ξαγοράς στο υπ. Γεωργ'ίας.
Το υπουργείο Γεωργίας, μετά
από μια πρώτη θεώρηση του θέ
ματος, έκρινε ότι κατ’ αρχάς εί
ναι σκόπιμη η ένταξη ενός τέ
τοιου καθετοποιημένου συγκρο
τήματος στο Συνεταιριστικό Το
μέα, και ειδικότερα στην ΚΥΔΕΠ,
που ήδη χρησιμοποιούσε τις λιμε
νικές εγκαταστάσεις και τα σιλό
της AGROINVEST με ενοίκιο. Έ
θεσε δε ως απαραίτητο όρο τη λε

πτομερή αξιολόγηση tou συγ
κροτήματος, τόσο από πλευράς
αξίας παγίων κλπ. εγκαταστάσε
ων, όσο και, σημαντικότερο, α
πό πλευράς αποτίμησης της εμ
πορικής - επιχειρησιακής αξίας
του συγκροτήματος. Για τούτο
συστήθηκε επιτροπή από εκπρο
σώπους αρμόδιων και εξειδικευμένων, γη’ αυτό φορέων.
Η Paribas, όπως είχε κάθε νόμι
μο δικαίωμα ζητούσε τόσο με την
αίτηση της 7ης Νοεμβρίου 1984,
όσο και αυτή της 1 Απριλίου
1985, να της παρασχεθεί η συγ
κατάθεση από την αρμόδια επι
τροπή της Τράπεζας της Ελλά
δος (άρθρ. 2 παραγ'ρ. 2γ του Ν.Δ.
3562/56), να ζητήσει στη συνέ
χεια από το αρμόδιο Δικαστήριο
να τεθεί η AGROINVEST υπό την
προσωρινή της διαχείρηση. Ση
μειώνουμε εδώ ότι οι διαδικασίες
τόσο του Ν.Δ. 3562/56, όσο και
της πτώχευσης είναι το ίδιο νόμι
μες. Η επιλογή ανήκει στο δανει
στή.
Η επιστολή μου της 7ης Φε
βρουάριου 1985 προς τον κ. Χαλικιά εξέφραζε μόνο την κατ’ αρ
χάς άποψη του Υπουργείου Γε
ωργίας γ-ια την ένταξη του συγ·κροτήματος στον Συνεταιριστι
κό Τομέα. Αλλωστε δεν μπορού
σε να ήταν κι αλλοιώς, αφού η ε 
φ α ρ μ ο γ ή του Ν.Δ. 3562/56 ανή
κει στην αρμοδιότητα της Τρά

πεζας της Ελλάδος. Γεγονός που
αποδείχθηκε με την έκδοση, με
τά την επιστολή μου, της 102 α
πόφασης της Τράπεζας της Ελ
λάδος και η οποία ήταν αρνητική
γ-ια το αίτημα της Paribas.
Η μελέτη που έγ'ΐνε στη συνέ
χεια για την αποτίμηση, γενικά,
της αξίας του συγκροτήματος ΑGROINVEST ήταν εντελώς αρνη
τική λαμβανομένου υπ’ όψη και
του ζητημένου τιμήματος. Με ε
ξαίρεση τις λιμενικές εγκατα
στάσεις, που αναμφίβολα είναι
θετικό στοιχείο για το συγκρότη
μα, οι υπόλοιπες μονάδες κρίθηκαν αντιοικονομικές, αφού στην
πραγματικότητα εμφανίστηκαν
να έχουν μηδενική έως και αρνη
τική εμπορική - επιχειρηματική
αξία.
Ύστερα από τα συμπεράσμα
τα της μελέτης αυτής και σχετι
κές συσκέψεις με την ΚΥΔΕΠ το
υπουργείο Γεωργ-ίας δεν συμφώ
νησε να χρηματοδοτήσει την εξαγ'ορά από την ΚΥΔΕΠ του συγ'κροτήματος της AGROINVEST.
Ύστερα από τα γεγονότα ό
πως συνέβησαν και αναφέρονται
πιο πάνω, θα πρέπει να συμφωνή
σετε μαζί μας, ότι κανένας δεν
καταστρατήγ-ησε καμιά διαδικα
σία και κανένα νόμο, ούτε και
τορπίλλισε, όπως ισχυρισθήκατε
στο άρθρο σας, τις επιδιώξεις
της κυβέρνησης γ-ια βελτίωση του

επενδυτικού και γενικότερα επι
χειρηματικού κλίματος.
Σκόπιμο είναι να εξετάσετε
μήπως οι πληροφορίες σας προ
έρχονται από πρόσωπα τα οποία
επιδιώκουν να επιβαρύνουν το
Δημόσιο με τις ζημιές της επιχει
ρηματικής τους δραστηριότη
τας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κ. Σημίτης
® Σ . Σ . : Ε π ε ιδ ή δ ε ν ε π ιθ υ μ ο ύ μ ε
να δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ο υ μ ε ε ν τ υ π ώ σ ε ις υ
π έ ρ κ α μ ία ς π λ ε υ ρ ά ς , π α ρ α θ έ σ α μ ε
ο λ ό κ λ η ρ η τη ν ε π ισ τ ο λ ή το υ κ .
Σ η μ ίτ η α σ χ ο λ ία σ τ η . Σ τ ο ε π ό μ ε ν ο
τ ε ύ χ ο ς θα α ν α φ ε ρ θ ο ύ μ ε μ ε σ χ ό λ ι ό
μ α ς σ τ ις α π ό ψ ε ις τ ο υ κ . υ π ο υ ρ 
γού.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ
•

Δ η λώ νει «άτακτος» ανα γνώ 
σ τη ς, ο φ ιλ ό λ ο γ ο ς κ. Σ . Κ α ρ γά κ ο ς α λ λ ά ε λ π ίζ ο υ μ ε ν α τ ο ν ε ιδ ο 
π ο ιή σ ε ι κ ά π ο ι ο ς φ ιλ α ν α γ ν ώ σ τ η ς
φ ίλ ο ς τ ο υ γ ια τη δ η μ ο σ ίε υ σ η τη ς
ε π ι σ τ ο λ ή ς το υ :

Δεν είμαι αναγνώστης του περιο
δικού σας κι έτσι δεν πληροφορήθηκα έγκαιρα την ελάχιστα έν-
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Ολοκληρώθηκε η ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ του θρυλικού ανάγνωσμα
τος με την κυκλοφορία και του τόμου 100, του τε
λευταίου της σειράς!
Έτσι η Διεύθυνση της έκδοσης είναι τώρα σε θέση να προσφέ
ρει στο κοινό, μικρούς και μεγάλους, την ευκαιρία να αποκτήσουν
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΡΓΟ δηλαδή και τους
100
ΤΟΜΟΥΣ

αξίας 20.000 στην τιμή των 14.000 δρχ., και με δώρο μια πολύ πρα
κτική συναρμολογούμενη βιβλιοθήκη!
Το δώρο της βιβλιοθήκης ισχύει και για εκείνους που θα αγορά
σουν τουλάχιστον 50 τόμους (τιμή πάντοτε 140 δρχ. ο τόμος αντί
των 200 δρχ.).
Επιπλέον, μεταξύ των αγοραστών ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ θα
γίνει κλήρωση και θα διανεμηθούν 10 ATARI video computers sy
stems (τα ονόματα και η κλήρωση θα δημοσιευτούν στην εφημερί
δα «ΕΘΝΟΣ..),
Με την παραγγελία σας, θα μας στείλετε συμπληρωμένο το παραπλεύρως κουπόνι και θα πληρώσετε στον ταχυδρομικό διανσ
μέα που θασρς φέρει την παραγγελία σας ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ.
Θα στείλετε το κουπόνι μαζί με την παραγγελία σας στη διεύ
θυνση: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. Λ. Συγγρού 224, 17672, ΚΑΛΛΙ
ΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ.

56

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Επώνυμο:.....................................................
Όνομα:.........................'.................................
Πατρώνυμο:...................................................
Ηλικία:.......... Επάγγελμα:..........................
Διεύθυνση:.....................................................
Τηλέφωνο:................... ........... . , ..............
Παρακαλώ να μου στείλετε με ταχυδρομική αντικατα
βολή τους τόμους του ΜΙΚΡΟΥ ΗΡΩΑ:
1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -Τ Ο -11 -12-13-14-15-16-1718- 19-20-21 - 22-23-24-25-'26-27- 28-29-30-31 -32
- 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 -46 47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61
- 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 · 70 - 71 - 72 - 73 -74 - 75 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 -88 · 89 - 90

- 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100.
(Κλείστε μέσα σε, κύκλο τα νούμερα που παραγγέλλετε)
Σύνολο παραγγελλομένων τόμων.................
Υπογραφή
(Τιμή προσφοράς 140 δρχ. ο τόμος για παραγγελίες ά
νω των 20 τόμων. Επιπλέον δώρο μια βιβλιοθήκη σε πα
ραγγελίες άνω των 50 τόμων. Παραγγελίες κάτω των
20 τόμων στην κανονική τιμή των 200 δρχ.)

τιμή αναφορά στ’ όνομά μου, που
έκανε η συνεργάτις σας κ. Μιχαλοπούλου — Βεΐκου της Χριστί
νας (;) στο τχ. 337, σ. 53. Η πρό
κληση νομίζω ότι μου δίνει το δι
καίωμα της ανταπαντήσεως. Ευ
ελπιστώ ότι θα υπάρξει η εντιμό
τητα της δημοσιεύσεως. Θα είμαι
άλλωστε σύντομος:
1. Το να απομονώσει κανείς μια
φράση από ένα ξένο μελέτημα,
για να στηρίξει κάποιες δικές του
απόψεις, είναι μια μέθοδος επι
στημονικά απαράδεκτη που πα
ραπέμπει ευθέως στον Γκαιμπελς, στον αριστοτέχνη της δια
στροφής. Βεβαίως υποστήριξα
και υποστηρίζω ότι « Τ ' Α ρ χ α ία
σ ω σ τ ά δ ιδ α σ κ ό μ ε ν α , οξύνουν την
κρίση και μόνο οξύνοες μαθητές
μπορούν να γίνουν αξιόλογοι πο
λιτικοί, επιχειρηματίες, επιστή
μονες». Και μένει δήθεν έκπλη
κτη, η συνεργάτις σας με την α
φέλειά μου: «Η διδασκαλία της
γλώσσας λοιπόν παιχνίδι όξυνσης του νου!». (Το «παιχνίδι»
και το ειρωνικό θαυμαστικό δικό
της). Έτσι μου διδάσκει ότι αυτό
μπορεί να γίνει και με άλλα μα
θήματα, όπως Φυσική, Μαθημα
τικά, και με «γλώσσες» της μικροηλεκτρονικής. Αλλά εγώ πο
τέ δεν υποστήριξα το αντίθετο.
Αν η συνεργάτης σας είχε υπόψη
της το άρθρο μου, που δημοσιεύ
τηκε στο περιοδικό «Ιχνευτής»
(τεύχος 11, σ.σ. 25-32) με τίτλο
«Η ελληνική και οι προοπτικές
της μέσα στο χιόρο μιας ενωμέ

νης Ευρώπης», θα μπορούσε να
πληροφορηθεί ότι εκεί τονίζω
πως είναι ανάγκη επιτακτική να
κατακτήσουμε τις .«γλώσσες»
της ηλεκτρονικής, πριν μας κα
τακτήσουν αυτές.
2. Εκείνο πάντως που δεν μπορώ
να καταλάβω είναι το γιατί η συ
νεργάτης σας ενοχλείται με το
«οξύνοες». Μια παιδεία, για να
είναι παιδεία, πρέπει να καλλιερ
γεί την παιδική ευφυΐα. Αλλιώς
είναι «υπνοπαιδεία» που απεργά
ζεται το «Γενναίο νέο κόσμο»
του Άλντους Χάξλεϋ. Φυσικά,
δεν είμαι πρόθυμος να υπερασπί
σω ένα εκπαιδευτικό σύστημα,
που, εν ονόματι της ισότητος,
προωθεί τη μαζική αποβλάκωση.
3. Όταν κανείς επιχειρηματολο
γεί, καλό είναι να παραπέμπει
στο δικό του μυαλό. Σέβομαι τη
μνήμη του Δημ. Γληνού, αλλά
ποτέ δεν θα συμμεριστώ την άπο
ψή του περί «λαϊκής γλώσσας»,
όπως αναπτύχθηκε στο περιοδι
κό της Αριστεράς «Νέοι Πρωτο
πόροι» το Μάιο του 1934!
«Το κλειδί, γράφει ο Γληνός,
για το ελληνικό γλωσσικό πρό
βλημα το είδαμε στη Σοβιετική
Ένωση. Εκεί οι Έλληνες προλε
τάριοι και κολχοζνίκοι έλυσαν μ ε
μ ια ς το γλωσσικό πρόβλημα. Πή
ρανε τη δημοτική γ λ ώ σ σ α , α π λ ο 
π ο ιή σ α ν ε την ορθογραφία και την
έκαναν φωνητική, γράψανε τα
βιβλία τους σε αυτή, τις εφημερί
δες τους, τα περιοδικά τους, το
θέατρό τους. Τη βάλανε στα σκο-

( ΕΚΔΟΣΕΙΣΛΠΟΠΕ

GREENPEACE
Α γω νιζό μ ασ τε γ ια ί;να π εριβάλλον

στο οποίο Οα μπορούμε να ζονμι:
• 21η Σύνοδος
της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ
• Νέα κοινωνική ατμόσφαιρα
οτην FTTA
• Για μια νέα Αριστερά
στην Ευρώπη
του Γιάννη ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
•

Σοσιαλιστικός Μετασχηματισμός
Η περίπτωση της Ελλάδας
του Κώστα ΛΑΜΠΟΥ

• Η σημερινή διεθνής συγκυρία.
Φόβοι και ελπίδες
του Περικλή ΝΕΑΡΧΟΥ
•

Η εξωτερική πολιτική
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
του Αποστόλη ΓΕΡΟΝΤΑ

• Πόλεμοι κατά τη διάρκεια
της Ειρήνης
του Δημήτρη ΔΑΟΥΛΑ

• Στρατιωτικά καθεστώτα
οτα υπανάπτυκτα κράτη
(1960 - 1980)
του Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ

• Προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας
για το 1987

« Ό ταν το τελευταίο δένδρο καεί, ο
τελευταίος ποταμός ρυπανθεί και πεθάνει το τελευταίο ψάρι, τότε ο άν
θρωπος θα διαπιστώσει πως δεν
μπορεί να τραφεί με χρήματα!».

του Σέφη ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ
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ΜΟΛΙΣ
ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Italo
SVEVO

/
». Τι όμως απέμεινε από ό
λη αυτή τη θαυμαστή καινοτο
μία: Μηδενικά ε.πί μηδενικών. Ο
I της Ρωσίας έσβησε.
> Υένιν το είχε πει:
«Αν θέλεις να. εξαφανίσεις ένα
λαό, εξαφάνισε τη γλώσσα του».
4. Αν η συνεργάτης σας πιστεύει
στο «κλειδί» του Γληνού, είναι
δικαίωμά της. 'Ομως είναι και δι
κό μου δικαίωμα να πιστεύω πως
χωρίς τα Αρχαία και τη Λογία
παράδοση χάνονται και t u Νέα
μας. πού σταδιακά εκτοπίζονται
από'τη «Μεγάλη Αδελφή», που
κυριαρχεί στην πνευματική μας
Ωκεανία. Εννοώ την Αγγλική. Εξ
άλλου τα σταλινικά πρότυπα
παιδείας, που είχε υπ' όψη του ο
I ληνός το 1934, δεν νομίζω ότι
προσφέρονται για πνευματική
λειτουργία. Παιδεία δεν σημαίνει
κολεκτιβισμός.
5. Και τελειώνω: ελευθερία ση
μαίνει να διαφωνούμε αλλά όχι
να παραποιούμε. Τις απόψεις
μου για τη γλώσσα και την παι
δεία γενικότερα τις έχω εκθέσει
σε πλήθος βιβλίων (κυρίως στην
«ΑΛΑΛΙΑ») και άρθρων. Αυτά πι
στεύω, αυτά γράφω, αλλά πάντα
ευθαρσώς. Σε όσους διαφωνούν
υπενθυμίζω το Βακχυλίδειον:
«Τούτα μεν εγώ, ει δε τις άλλως
λέγει. πλατεία κέλευθος».
Σαράντος 1. Καργάκος

\ΡΜ \ΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
» Λ π ό το φ ι λ ό λ ο γ ο Ν . Μ ο ν λ α κ ά κ η μ ια σ ω σ τ ή π ρ ό τ α σ η π ρ ο ς το

Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΤΟΥ ΖΗΝΩΝΑ
Εισαγωγή

ΜΑΚΗΣ ΤΡΙΚΟΥΚΗΣ
Ιετάφραοη

ΚΟΥΛΑ ΚΑΦΕΤΖΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΞΑΝΤΑΣ
Ο Ιιαλο Σβέ.6ο (1861-1928), του οποίου το
πραγματικό όνομα ήταν Έτορε Σμιτς, δημοοίευοε οτα 1923, αε ηλικία 62 χρονών, το μυθιοτόρημά του Η σ υ ν ε ίδ η σ η τ ο υ Ζ ή ν ω ν α κι έσπαοε έτσι μια προσωπική συγγραφική σιωπή είκοσι
πέντε ολόκληρων χρόνων. Το προηγούμενο μυΟιοι ίρημά του Γ ε ρ ο ν τ ά μ α τ α , είχε κυκλοφορή
σει ’ο 1898 και το πρώτο Μ ια Ζ ω ή το 1892.
II Σ υ ν ε ί δ η σ η τ ο υ Ζ ή ν ω ν α αποτελεί ένα άλμα
οτη δουλειά του Σ6έ6ο, τα τρία μυθιστορήματά
του πρέπει κανείς να τα δει οαν ένα ούνολο,
γιατί παρά τκ; διαφορές υπάρχει μεταξύ τους
μια αλληλουχία. Στην προβληματική του το κα
θένα από τα τρία μοιάζει οαν να προετοιμάζει
το επόμενο μυθιστόρημα.
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Υπουργείο Πολιτισμού:
Κύριε Διευθυντά,
Γο τριήμερο των Απόκρεων πισκέφθηκα την πόλη της Κέρκυ
ρας, όπως συνηθίζω εδώ και με
ρικά χρόνια. Οι εκεί φίλοι μου εί
παν ότι πρόκειται να κλείσει το
φαρμακείο Πασχαλινού, το ο
ποίο λειτουργεί εδώ και 150 χρό
νια και αποτελεί ένα θαυμαστό
μνημείο της κοινωνικής ζωής της
πόλης. Πρόκειται για ένα αρι
στούργημα αισθητικής και αρχι
τεκτονικής, το οποίο με ευλάβεια
διατηρεί η εκλεκτή φαρμακο
ποιό; κυρία Καρμέλα Δελεονάρδου - Αλέγρη. Επισκέφθηκα το
φαρμακείο και ένιωσα οδύνη και
θλίψη, καθώς αντίκριζα την εξαί
σια επίπλωση (όλο μαόνι σκαλι
στό και πορσελάνη), τα ράφια με
τα κρυστάλλινα μπουκαλάκια.
Ωστε λοιπόν και αυτό θα γίνει
φαστ φουντ; Είναι ντροπή και αί
σχος μας! Θα παρακαλούσα ι
διαίτερα την Υπουργό Πολιτι
σμού να αντιμετωπίσει το θέμα
με τη γνωστή ευαισθησία της. Αν
δεν το έχει κηρύξει διατηρητέο
πρέπει να το πράξει το σύντομό
τερο. Ας μείνει επιτέλους κάτι
όρθιο σε αυτόν τον πολύπαθο τό
πο. Έχουμε ευθύνη απέναντι στις
μελλούμενες γενιές. Ας αντισταΟούμε όλοι στη χυδαιότητα και
τον εκβαρβαρισμό. Η Ελλάδα
■‘δεν πρέπει να γίνει θεραπαινίδα
της Εσπερίας.
•
Μετά τιμής
Νίκος Μουλακάκης

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
e Υπεύθυνος τυπογραφείου:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σπάρτακου 9, Καλλιθέα
• Δημόσιες σ χέσεις
Διαφημίσεις:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
• Φ ω τοστοιχειοθεσία:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
• Αναπαραγωγή φιλμς·
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
• Εκτύπωση:
«ΛΙΘΟΤΥΠ» Α.Ε.
Ιάσιου 5 - Π ερισ τέρι
Τηλ. 57.22.201

• Κάθε εν υ π ό γ ρ α φ ο ά ρ θρο εκ 
φ ρ ά ζ ε ι τη ν π ρ ο σ ω π ικ ή ά π ο ψ η
τ ο υ σ υ γ γ ρ α φ έ α του.
• Χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α δ ε ν ε π ισ τ ρ έ φ ο ν τ α ι.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού

\

Εξαμ. 850 δρχ. - Ετήσια 1.700
Ετήσια Οργανισμών
Τραπεζών, κτλ.: 6.000 δρχ.
Φ οιτητική έκπτωση 15%

Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:
ε ξ ά μ η ν η :........................... δολ. 13
ε τή σ ια :................................ δολ. 26

Η.Π.Α. ■Καναδάς - Αν. Ασία Αυστραλία - Ωκεανία:
εξά μ η ν η :........................... δολ. 15
ε τή σ ια :................................ δολ. 30

•

Εμβάσματα, επ ιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
115 21 ΑΘΗΝΑ

» ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
» ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 100
δρχ. 150

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
• Για τα βιβλιοπω λεία
τη ς Αθήνας:
Π εριοδικό «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60
τηλ.: 72.32.713 - 72.32.819
• Για τα βιβλιοπ ω λεία
Β. Ελλάδας: Βιβλιοπωλείο
Μ. Κοτζιά και Σια Ο.Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
546 22 Θεσσαλονίκη

ΚΑΘΕ ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

A del-C ompton

Η Αγροτική Ασφαλιστική είναι η πιο νέα αλλά και η
πιο δυναμική από τις εταιρίες της χώρας μας.
Δυναμισμός, σύγχρονο πνεύμα και ανθρώπινη
αντιμετώπιση είναι οι παράγοντες που συντελούν
στα εντυπωσιακά αποτελέσματα, της Αγροτικής
Ασφαλιστικής.
■ Μέσος ετήσιος ρυθμός επέ
κτασης εργασιών 46%
■ Αύξηση καθαρής θέσης
144% (ίδια κεφάλαια)

■ Αύξηση μεριδίου αγοράς 122%
■ Συνεχής διατήρηση πρώτης θέσης σε καθαρά
κέρδη με μεγάλη πάντοτε διαφορά από την
δεύτερη σε κέρδη εταιρία
■ Μέση ετήσια απόδοση
κεφαλαίων 50,4%.
Σήμερα λοιπόν η σίγουρη,
δυναμική, ανθρώπινη αλλά
και μεγάλη Ασφαλιστική
εταιρία είναι μία:
η Αγροτική Ασφαλιστική.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Γ. Γενναδίου 3 - τηλ. 36.02.007

ΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Πέτρος Αμπατζόγλον

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ΡΙΤΣΟΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΙ ΘΕΛΕΙ
Η ΚΥΡΙΑ ΦΡΙΜΑΝ
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Γιάννης Ρίτσος

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

Ο άνθρωπος ανήκει στα θηλαστικά.
Δηλαδή στην κατηγορία των ζώων που
θηλάζουν. Δηλαδή στα θηλυκά. Είναι
λοιπόν εκπρόσωπός μας η κυρία Φρίμαν;
Η κυρία Φρίμαν που σχεδιάζει τη ζωή,
αλλά δεν την ονειρεύεται- που θέλει να
κάνει έρωτα χωρίς περιορισμούς,
ελεύθερα όπως τρως παγωτό κατακαλόκαιρο ντάλα μεσημέρι- που
θεωρεί το θάνατο σαν ένα αναγκαστικό ταξίδι, με σίγουρη όμως
επιστροφή. Αυτά και άλλα μας λέει ο συγγραφέας ένα καλοκαίρι
κοντά στη θάλασσα μ’ ένα μπουκάλι ούζο και αναρωτιέται τι θέλει
επιτέλους η κυρία Φρίμαν.

Αλέξανδρος Κοτζιάς
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ

Τάσος Αειβαδίτης

Μια ιστορία εξωφρενική.
Ο συγγραφέας όμως ευελπιστεί
πως όσοι τη διαβάσουν
θ’ αναγνωρίσουν κάτι απ’ όσα
αναγνώρισε ο ίδιος γράφοντάς την.

Μικρό ζιζλίο
γ ιχ μ ε γ χ /.χ ονειρχ

Γιώργος Σνμπάρδης
ΜΕΝΤΙΟΥΜ

ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΕΙΡΑ

Μια νέα γυναίκα από τη Βοιωτία
έρχεται στην Αθήνα στο μέσο του
καλοκαιριού, όταν οι περισσότεροι
κάτοικοί της την εγκαταλείπουν. Θα
περάσει μερικές μέρες σε μια λαϊκή'
συνοικία, στο σπίτι της μικρότερης
αδελφής της, που περιμένει παιδί, και θα ερωτευτεί ένα νεαρό
φοιτητή της ιατρικής. Ανάμεσα στους φίλους του θα γνωρίσει μια
γυναίκα μέντιουμ. Το «μέντιουμ» του τίτλου, όμως, είναι αυτή η
ίδια. Η δύναμη που πιστεύει ότι έχει θα τη βοηθήσει, άραγε, να
αντιμετώπίσει τα εμπόδια που θα βρεί μπροστά της;

