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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ η φυγή προς τα εμπρός ήτα ν πάντα η αναγκαστική κατάληξη
μ ια ς προηγούμενης φάσης, σταδίου, κτλ. που ήταν αδύνατον να
ολοκληρω θεί ή δεν μπορούσε να τελεσφορήσει: Χωρίς να θεσμοποιούνται
και χω ρίς να θεσμοποιούν, οι εκάστοτε κυβερνώ ντες και οι της μ είζονος
α ντιπ ολίτευσης λειτουρ γούσ αν μονίμω ς μέσα σε ένα πολιτικό,
π ρογραμματικό και οργανω τικό κενό· μόνο τους μ έλη μ α η αναπαραγωγή
τους, ως απλοί κάτοχοι και νομείς κεντρικώ ν ή περιφερειακώ ν
εξουσιαστικώ ν ρόλων. Στην επ ιτυ χία αυτού του στόχου, επ ιστρατεύονται
τα γνωστά πλέον μέσα της μονοπαγούς ή προσωποπαγούς κομματικής
μηχανής, του δημαγω γικού λόγου, της παραδοσιακά χ α ρ ισ μα τική ς και
δημοψ ηφ ισματικής μορφής π ολιτικής κινητοποιήσης των αμαξών » του
συγκυριακού προσδιορισμού των κανόνων στο πάσης φύσεως παιχνίδι.
ΑΥΤΑ ΟΛΑ β εβ αίω ς συντελούνται πάνω στο σκληρό έδαφος της
ελληνικής κοινω νίας και της, πάντοτε υπαρκτής παρ’ όλα αυτά, πολιτικής
της. Όταν, πχ. ο κ. Παπανδρέου αποφασίζει α ιφ νιδ ια σ τικά (πώς αλλιώ ς θα
μπορούσε μέσα στο κενό που λειτουρ γεί...) την «αναγέννηση» του ΠΑΣΟΚ
σε «ευρωσοσιαλιστική» κολυμβήθρα, αυτό το κάνει αναγκαστικά: η μ ετά τον - Οκτώβριο του 1985 «ανασυγκρότηση » και « σταθεροποίηση » παρήγαγε
αλυσίδα κρίσεων και, κυρίως, συνοδεύτηκε από πλείστα όσα νοσηρά
φαινόμενα. Έτσι είνα ι αναγκαίο, αφού επ ιθυμεί ο Πρωθυπουργός να
εορτάσει την τρίτη τετρ α ετία του, να επ ιλέξει την φυγή επί τα πρόσω
(1992, 2000, 2050 κ.ο.κ...), υποστρέφοντας το πρόσωπό του — και των
μυρίω ν άλλω ν — από την εικόνα διάλυσης και σήψης του κρατικού ιστού,
ο λίγα μ ό λ ις έτη προ του 2000.
ΚΑΙ ΟΤΑΝ ο κ. Μητσοτάκης κα λεί το «λαό στο Σύνταγμα» για να ζητήσει
εκλογές, αυτό το κάνει σε μ ια χειρ ο νο μ ία εξίσ ου φυγής επί τα πρόσω, και
όχι λειτο υ ρ γώ ντα ς ως η γέτη ς α ξιω μ α τική ς α ντιπ ολίτευσης αξιοποιώ ντας
κ α τ’ ουσίαν π ολιτικούς μηχανισ μούς επίλυσης μ ια ς κυβερνητικής κρίσης.
Τα σ ημαιάκια των νεοδημοκρατών σ τις 2 Ιουνίου, ο λόχος των βουλευτώ ν
και το σύνθημα «είσ αι ο Πρωθυπουργός » δεν ήταν άλλο από μ ια επ ιτυχία
του κ. Μ ητσοτάκη στο σκληρό έδαφ ος της π ολιτικής που π αίζεται στο
κόμμα του και που κάθε τόσο επαναφέρει το πρόβλημα του «αρχηγού υπό
προθεσμία». Για τον κ. Παπανδρέου η «αναγέννηση»’ του κόμματος και ο
«εκσυγχρονισμός της χώρας» σηματοδοτούν το άλλοθι για την εκ νέου
διεκδίκηση της αμφ ισβητούμενης εξουσίας και αντανακλούν τεθλασμένα
την εικόνα της γενικής παράλυσης- για τον κ. Μ ητσοτάκη οι «εκλ ο γές »
λ ειτο υ ρ γο ύ ν ως μ έσον δημοψ ηφισματικής ετυμ η γορ ία ς υπέρ του
προσώπου του, όχι από το «λαό» αλλά από τους παροικούντες στα
γα λά ζια καφενεία. Το συγκριτικό πλεονέκτημα για τον Πρωθυπουργό είναι
ότι είνα ι νομεύς της εξουσίας, ενώ ο κ. Μ ητσοτάκης β ρίσ κετα ι ακόμα στο
στάδιο της υπόσχεσής της.
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ μονομάχοι, όμως, μπορούν άνετα να εκπληρώσουν τους
αμοιβ α ίους προς το παρόν, επ ω φελείς και παραπληρωματικούς ρόλους
τους, όσο οι τρίτοι, μ ικρ ο ί ή μ εγα λύτερ ο ι, και όχι μόνον οι της Αριστερός,
εξακολουθούν να δια λέγο ντα ι μ ε κυβερνώ ντες και αξιω ματικούς
αντιπ ολιτευόμενους σύμφωνα μ ε όρους που χα ρα κτηρίζουν τη λογική
νομέων εξουσίας και όχι οργανωτώ ν ή μ εταρρυθμισ τώ ν της κοινωνίας.
ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ μπορεί να είνα ι προκλητικοί θρασείς και δεόντως κα τα λυτικοί
αν εννοήσουν ότι επί του παρόντος μπορούν να επ ιτελέσ ουν μόνο
ρυθμισ τικό ρόλο, αν όμως επ ιτύχουν μ ια στέρεη άρθρωσή τους στην
κοινωνία, πρωτίστως και στην πολιτική, τη μικρή και τη μ ε γ ά λ η · αν
εννοήσουν ότι στο έργο που α ρ χίζει να ξανα π α ίζεται στο θέατρο του
ήλιου και του σκότους δεν μπορούν να μ ετέχ ο υ ν ως θεατές, ή το πολύ ως
κομπάρσοι αλλά ως απορρυθμιστές του σκηνικού του.
Α λλιώ ς το φ ινά λε ενέχ ει πάντα αλυσιδω τούς αιφνιδιασμούς.
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Τα διήμερα των εντυπώσεων
ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ της έντονης κινητικότητας, «μ ε μουσικές ε
ξαίσιες, με φ ω νές» δίνει η πολιτική σκηνή τω ν τελευταίων ημε
ρών. Δ εν πρόκειται για επιφανειακή εντύπωση. Υπήρξαν σειρά
από αξιοσημείωτα πολιτικά γεγονότα, τα οποία εάν δεν αύξη
σαν τη συνολική κυκλοφορία τω ν εφημερίδων απασχόλησαν, εν
τούτοις, σοβαρά τις στήλες και τους αναγνώ στες τους. Παρό
μοια ερεθίσματα, ιδιαίτερα για τις δηλώσεις και πρωτοβουλίες,
τω ν δύο «μ ο νο μ ά χ ω ν» έδω σαν και οι κρατικές τηλεοράσεις
στους τηλεθεατές που φαίνεται να γίνονται όλο και λιγότερο α
να γνώ στες εφημερίδων αν κρίνει κανείς από την αισθητή κάμψη
της κυκλοφορίας και του απογευματινού τύπου. Τα γεγονότα
αυτά χαρακτήρισαν όλους τους πολιτικούς χώρους από το ΚΚΕ
με το 12ο Συνέδριο και την όξυνση τω ν σχέσεω ν του με το ΙΙΑΣΟΚ υπό τη « Ν . Δ . » με την ατομική ηρωική εξέγερση του κ. Γ.
Ράλλη και τη «φ ιέστα της βροχής» σ το Σύνταγμα έω ς το ΠΑΣΟΚ με τις πρωθυπουργικές δηλώσεις στη Βουλή και στην Κ.Ε.
του Κινήματος.

Η στάσιμη κινητικότητα
ΩΣ I ΟΣΟ ίο βασικό συμπέρασμα όλης αυτής της κινητικότη
τας είναι οτι οι εντυπώσεις και οι εξαγγελίες δε βαστούν παρά
μόνο δύο με τρεις μέρες, για να περάσουν σε δεύτερο και τρίτο
πλάνο χωρίς να σηματοδοτούν μια νέα αφετηρία έ σ τω και σε επιμέρους ζητήματα. Ό λη αυτή η «κ ινη τικ ό τη τα », όπως θα δού
με στη συνέχεια, δεν φαίνεται παρά να συγκινεί τους πιστούς
κάθε κομματικού χώρου, να αναπαράγει τα αισθήματα «θαυμα
σμού και αφ οσίω σης» προς τους κ. Α. Παπανδρέου και Κ. Μητσοτάκη (οι οποίοι προωθούν συστηματικά την προσωποποίηση
της πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης) και τελικά να α
ναπαράγουν την ίδια στασιμότητα.
ΓΙΑΤΙ ακριβώς όπως το Συνέδριο του ΚΚΕ δεν έλυσε τα προ
βλήματα της σημερινής ταυτότη τας και του ρόλου του κόμμα
τος, έτσ ι και η Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ και η πανελλήνια συγκέντρωση
στις 2ας Ιουνίου της Ν Δ δεν ξεπέρασαν τις εντυπώσεις τω ν λε
κτικών και πραγματικών πυροτεχνημάτων, τω ν εσωκομματι
κών προβλημάτων και της απουσίας μιας πολιτικής για τα ση
μερινά προβλήματα και αδιέξοδα του τόπου. Τα παρασκήνια
της «υβριστικής επίθεσης» του βουλευτή του ΚΚΕ κ. Κων. Κάππου κατά του πρωθυπουργού κ. Α ν. Παπανδρέου στη Βουλή α
ποκαλύπτουν όχι μόνο ότι οι εσωκομματικές ισορροπίες, που
πέτυχε σ το Συνέδριο ο κ. Φ λωράκης είναι ασταθείς, αλλά και ό
τι ο κ. Γρ. Φαράκος που στήριξε το ν κ. Κάππο μετά την επιτιμητική δημόσια δήλωση του κ. Φλωράκη δεν έχει εγκαταλείψει
το παιχνίδι της εσωκομματικής του φιλοδοξίας, που θέλει τον
τελικό παροπλισμό του κ. Φλωράκη στη διακοσμητική θέση
του προέδρου του κόμματος. Α πό την άλλη πλευρά, ακόμα και
από τις στήλες του «Ρ ιζο σ π ά σ τη », απουσιάζει η επίκληση στις
αποφάσεις του «ιστορικ ού Συνεδρίου» του κόμματος, όπως έσπευσαν να το χαρακτηρίσουν προκαταβολικά επώνυμοι του
χώρου της ανέντακτης αριστεράς.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ της Βουλής ασφαλώς το κύριο εξα γό 
μενο είναι εκείνο, που μια εβδομάδα αργότερα αποκάλυψε ως
ρήση του Π. Κόκκα, η κ. Μαρία Ρεζά ν για το ν «μπουνταλά Μητσ οτά Κ η ». Οι λεονταρισμοί του κ. Μ ητσοτάκη ότι θα σύρει τον
Πρωθυπουργό στη Βουλή και θα τον υποχρεώσει σε διάλογο, η
επερώτηση για τα «σ κ ά ν δ α λ α » (που μέχρι τό τε είχαν οξύνει τις
διαπάλες μέσα σ το ν κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ) κατέ
ληξαν σε αποτυχία. Ο κ. Α. Παπανδρέου τό σ ο με την απόφασή
του να θέσει ο ίδιος θέμα εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση όσο και
με την εξαγγελία του για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τις
αμερικανικές βάσεις έδειξε να παίρνει τις πρωτοβουλίες να ξε
φεύγει από την κατάσταση παθητικότητας και άμυνας, που χα
ρακτήριζε την κυβέρνηση και το ν κομματικό μηχανισμό του
ΠΑΣΟΚ από τις δημοτικές εκλογές και μετά. Η αίσθηση αυτών
τω ν πρωτοβουλιών, της τακ τική ς του «π ά νω χεριού» ενισχύθηκε από τις εσωκομματικές κρίσεις Αν. Παπαληγούρα και Γ.
Ράλλη και το ενδεχόμενο της καθόδου ω ς «Μ ε σ α ία » του κ. Κ.
Καραμανλή ενδεχόμενο που κ α τα τά ρ α ξε το ν κ. Κων. Μ η τσ ο τά 
κη και δημιούργησε κάποιο εκνευρισμό σ τα ηγετικά κλιμάκια
του ΠΑΣΟΚ.

Η «α ν α γ έ ν ν η σ η » της Κ ,Ε . του Π Α Σ Ο Κ
ΟΜΩΣ ΕΑΝ στη μάχη τω ν εντυπώσεων τω ν δύο μονομάχων, ο
κ. Α . Παπανδρέου βγήκε νικητής από την πλευρά τω ν πολιτι
κών πρωτοβουλιών και ο κ. Μ ητσοτά κ η ς παραμένει στο επίπε
δο τω ν λεκ τικ ώ ν βελών κατά του κ. Α. Παπανδρέου, ποιο αντί
κρισμα έχει τελικά όλη αυτή η «κ ινη τικ ό τη τα »; Δ ε χρειάζεται
να διαβάσει κανείς τις 300 περίπου σελίδες, που αποτελούν το
δημοσιεύσιμο υλικό από τις εργασίες της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ που
επίσης χαρακτηρίστηκε «ισ το ρ ικ ή » για να διαπιστώσει ότι αφε
νός αναδείχθηκε για μια ακόμα φορά κυριαρχούσα η μορφή του
κ. Α. Παπανδρέου (ο οποίος μόλις το πρωί της πρώτη ημέρας
της Συνόδου ενημέρωσε τα μέλη του ΕΓ για το περιεχόμενο της
ομιλίας του και όχι για όσα συζήτησε με τον κ. Κ ώ στα Λ α λιώ τη )
και αφετέρου ότι η «Α ν α γ ένν η σ η » του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τίπ οτα
περισσότερο από «ορ γα νω τικ ή γυμναστική». Καμιά νέα αρμο
διότητα δεν ανατέθηκε σ το ν κομματικό μηχανισμό, ούτε καν
στην ίδια την Κεντρική Επιτροπή. Α νατέθηκαν καθήκοντα, ευ
θύνες και «π ρω το β ο υ λίες» προδιαγεγραμμένες για την προσέλ
κυση οπαδών, παλαιών και νέων, ανέντα κ τω ν και παροπλισμέ
νων με δεδομένη την έω ς τώ ρα πολιτική και εκείνη, που θα αποφασισθεί σ το μέλλον. Α υτά τα οργανω τικά καθήκοντα μέσα α
πό το νέο τετραπ λό σχήμα οργάνωσης κατά νομό (κομματικές
οργανώσεις, οργανω τικές επιτροπές συνεδρίου, συμβούλια ανα
συγκρότησης του ιστορικού ΠΑΣΟΚ και επιτροπές στήριξης της
Α λλαγή ς) δεν πρόκειται να ανταγωνισθούν το ν κ. Μ ητσοτάκη
στη θερινή πορεία του προς το λαό, αλλά δεν είναι καθόλου βέ
βαιο ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσουν εσωτερικούς αντα γω 
νισμούς σε αυτή την πορεία «εσ ω σ τρ έφ εια ς» του Κινήματος. Η
«ε ξω σ τρ έφ εια » οι βασικές προϋποθέσεις και οι όροι για την πο-

Κυκλοφορεί ο 23ος τόμος του ΑΝΤΙ
β'εξάμηνο 1985 (τεύχη 294-307)
4

,

λυπόθητη «στροφ ή στην κ οινω νία» θα καθορίζονται πί .τό τε
κεντρικά και σχεδόν αποκλειστικά από την κυβέρνηση κ u την
ηγεσία της.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ βέβαιο, αλλά δεν θεωρείται καθόλου απίθανο, ότι
η επιστροφή του κ. Κ ώ σ τα Λ αλιώ τη δεν θα χρησιμοποιηθεί
— πολύ περισσότερο μάλιστα εάν του ανατεθούν ειδικές ορμοδιότητες για θέματα «ειδικού χειρισμού» όπως το αδιέξο. >στη
ΓΣΕΕ και ο «διά λο γο ς με την αριστερά»;— σε άλλους επιθυμη
τούς ανταγωνισμούς από τα άλλα μέλη του Εκτελεστικοί Γρα
φείου, που δεν ενθουσιάστηκαν με την «άνευ ό ρ ω ν » επιστροφή
του κ. Κ ώ σ τα Λαλιώτη.

Δημοψ ήφ ισμα για να μείνουν οι βάσεις
ΕΚΕΙ, όμως που αποκλείονται οι κάθε είδους ανταγωνισμοί
αλλά όχι και οι κραδασμοί σ το μέλλον είναι το θέμα του δημο
ψηφίσματος για τις αμερικανικές βάσεις, οι οποίες θα παραμεί
νουν στη χώρα μας (πλην εκείνης του Ελληνικού, που ζήτησε με
δήλωσή του να ...απομακρυνθεί ο κ. Μ ητσοτάκης, μάλλον γνώ 
στης τω ν παρασκηνιακών διαβουλεύσεων) εφόσον «δοθούν ε
θνικά ανταλλάγματα»,, όπως συμπλήρωσε ο κ. Α . Παπανδρέου
τη δεύτερη ημέρα της συνόδου της Κ.Ε. Ποια θα είναι τα α ντα λ
λάγματα αυτά;. Οι καλοί γνώ σ τες τω ν παρασκηνίων ισχυρίζον
ται ό τι αρκεί μόνο ένα, που βρίσκεται « κ α θ ’ ο δό ν», όπως . καθ’
ο δ ό ν» βρίσκονται, ισχυρίζονται οι ίδιοι κύκλοι, και οι διαπραγ
ματεύσεις για τη νέα συμφωνία, που έχουν αρχίσει ανεπίσημα α
πό καιρό μεταξύ Ρ. Κήλυ και Κ. Παπούλια. Και αυτό το «εθνικό
α ντάλλαγμ α » πρόκειται να είναι, λένε οι καλά πληροφορημένοι
στην Αθήνα και την Ο υάσινγκτον'η ένταξη της Λήμνου στις
σ τρ α τιω τικ ές ασκήσεις του ΝΑΤΟ, δηλαδή η και πάλιν έμπρα
κτη αναγνώριση ότι σ το ακριτικό νησί μπορεί να υπάρχουν ελ=
ληνικά στρατεύματα για τους σκοπούς της Συμμαχίας. Σε μια
τέτοια περίπτωση, που ενδιαφέρει και τις ΗΠΑ και το Ν Α i ο , το
ηεθνικό,αντάλλαγμα», πρόκειται, να. επισπεύσει τη ν-κατ’ αρχήν
συμφωνία για την παραμονή τω ν βάσεων (πλην εκείνης του Ελ
ληνικού...) και δεν αποκλείεται, λένε οι ίδιες πηγές, να διεξαχθεί το Δημοψήφισμα — με ένα «ν α ι ή όχι υπέρ της συμφωνίας»
και όχι υπέρ ή όχι της παραμονής τω ν βάσεων— το φθινόπωρο
ή και τις αρχές του νέου χρόνου. Τ ό τε ή λίγο νωρίτερα θα οριστικοποιηθεί και η νέα συμφωνία για τη «Φ ω νή της Α μ ερικής»
(της οποίας εκπομπές και επεκτάσεις κτιρίων συνεχίζοντα ανε
νόχλητα) αφού δεν λείπει παρά μόνο το «ελληνικό οκέυ>

Είμαστε και σοσιαλδημοκράτες
ΕΚΕΙΝΟ, που μπορεί κανείς να παρατηρήσει σε γενικοί ρο ε
πίπεδο από την ομιλία του κ. Α . Παπανδρέου στη Βουλή, το
ΣΕΒ και την ΚΕ αλλά και — κυρίως— τις προτάσεις τω ν διαφό
ρων επιτροπών — με πρώτη εκείνη τω ν Διεθνών Σχέσεων- είναι
μια «στροφ ή προς την Ευρώπη» και το σοσιαλδημοκρατικό
μοντέλο όσο και εάν εξορκίζονται. Υπάρχει πλέον (και ας μην
ομολογείται) αισθητή απομάκρυνση από θέσεις, που θα μπορού
σαν να χαρακτηρισθούν «τρ ιτο δ ρ ο μ ικ ές» και που χαρακτήρι
ζαν παλαιότερα, ω ς κυρίαρχη πολιτική αντίληψη, το Π ΣΟΚ.
Τούτο βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν παρατηρούνται σ τα i α τα
κείμενα και τις ομιλίες σημάδια αντίφασης, παλινωδιών και δι
γλω σσίας. Σημαίνει όμως ότι η γενική εικόνα είναι διαφο; τική
και ότι η κυρίαρχη ιδεολογία μέσα σ το ΠΑΣΟΚ (παράδει ta οι
τελικές εισηγήσεις τω ν κ. Γ. Γεννημματά και Α. Τ σοχ α τ
ουλου) φιλοδοξεί να είναι εκσυγχρονιστική και μόνο.
ΟΤΑΝ καλείται το κράτος να εργαστεί με βάση τα ιδ;
ικά
κριτήρια και ό τα ν στη θέση της κοινωνίας τοποθετείται τ άτο
μο, τό τε δεν αργεί να έλθει η ώρα της γνήσιας ιδιωτικής π >τοβουλίας και τω ν σύγχρονων συντηρητικών αντιλήψεων κο ιρακτικών.

ΑΛΛΩΣΤΕ, σε αυτή την κατεύθυνση βοηθάει εξαιρετικά και ο
ίδιος ο κ. Μ ητσοτάκης, ευτυχής μονοκράτωρ της « Ν Α » μετά
την «καταπ ληκτική συγκέντρω ση » του Συντάγματος, που δεν
ήταν παρά ένα κομματικό προσκλητήριο. Ο κ. Μ ητσοτάκης
που βλέπει ένα προς ένα τους τομείς στους οποίους θα μπορού
σε να ασκήσει πολιτική να «κ απ ελώ νοντα ι από το ΠΑΣΟΚ» κιν
δυνεύει να μείνει σύντομα χωρίς ιδεολογικά επιχειρήματα τόσο
σ τα εξω τερικ ά όσο και σ τα εσωτερικά θέματα. Να ομιλεί μόνο
για θέματα διαχείρισης μέσα στην ίδια αντίληψη διαχείρισης
του συστήματος. Ο κ. Μ ητσοτάκης ό ντω ς κατήγαγε μια εσ ω 
κομματική νίκη (απόδειξη οι τίτλοι τω ν δεξιώ ν εφημερίδων, που
είχαν υποστηρίξει την κίνηση του κ. Γ. Ράλλη και σταδιακά
συντάσσονται μαζί του) αλλά είναι μια νίκη «εσ ω σ τρ έφ εια ς»
«κ ομ μ α τικ ή ς» μια νίκη από την οποία δεν μπορεί να αναμένει
τη συμπαράταξη τω ν «κ οψ οχέρη δω ν» με τη «σ τ ά ν η » της Ν Δ .
Χ ω ρίς εναλλακτική λύση τω ν προβλημάτων της χώρας και παραμένοντας σ το επίπεδο της διαμαρτυρίας και του κομματικού
θορύβου ο κ. Μ ητσοτάκης οδηγεί τη Ν Δ σ τα μέτρα του.
ΚΑΙ ΟΛΑ Α ΥΤΑ καθώς αρχίζουν οι διακοπές «π αρά θιν α λ ό ς »
με μια νέα πολιτική ήττα του κ. Τρίτση ο οποίος έχει καταχω 
νιάσει το νομοσχέδιο για την εκκλησιαστική περιουσία σ το συρ
τάρι του και με την αίσθηση ότι πολύ σύντομα θα ξαναρχίσουν
οι μόνιμες παθογένειες της πολιτικής μας ζω ής και τα αδιέξο
δα, που είναι η απουσία διαλόγου ανάμεσα στα κόμματα, η πε
ριοδική σκανδαλολογία, οι εσωκομματικές φατρίες της « Ν Δ » ,
ο μεσσιανισμός του κ. Κων. Καραμανλή, και η αδυναμία της
Κυβέρνησης να αποδώσει έργο. Ο δικομματισμός σε μια νέα
φάση ενώ μπροστά σ το 1992 ΠΑΣΟΚ K at Ν Δ διεκδικούν νέα πο
λιτική ηγεμονία...
Α Ν Τ ΙΛ Ο Γ Ο Σ
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ενδιαφέροντα όργια. Όσοι πιστοί,
υπάγετε. Βρίσκεται στη
Μαλακάσα.
Λέγεται ότι για τη Μαλακάσα
ξεκίνησε αλλά στον Υμηττό
βρέθηκε, λόγω ολιγοφρενείας, η
μητέρα που εγκατέλειψε τα 3
παιδιά στο βουνό κατόπιν θεϊκής
εντολής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22.5.87
'Ελληνες και ξένοι Γκραμσολόγοι
οργανώνουν συμπόσιο στην
Πάντειο προς τιμήν του
ri.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 20.5,87
Πολιτική νηνεμία μετά τη θύελ
λα που προκάλεσαν χθες η α
ποχώρηση Ράλλη από τη ΝΔ, η
αναφορά του ίδιου ότι (άμα λά
χει) ο Καραμάνλής θα ηγηθεί

Ημεροδήκτη.

Αρχίζει στη Βουλή η συζήτηση
επί του θέματος της εμπιστο
σύνης του ΠΑΣΟΚπρος την κυ

λοιπες 7 άγνωστοι. Οι αγρότες
καμία.

φού λίγ α μέτρα απόσταση απ’
αυτές έχει οικόπεδο ο κ. Αντ.

Πατέρας στη Χαλκίδα βίασε την
θχρονη κόρη του με « πλαστικά
όργανο ». Ο κ. Καραμανλής
δηλώνει ότι κάθε παραλληλισμός
με την περίπτωσή του είναι
ατυχής διότι η ΝΔ είναι 13 χρονών
και ο κ. Ράλλης δεν είναι
πλαστικός.

Λιβάνης;

ΔΕΥΤΕΡΑ, 25.5.87
Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4
μηνών για το ράδιο-ΑΝΤίλαλος ο
εκλεκτός φίλος του Ημεροδήκτη
Χρ. Παπουτσάκης. Δυστυχώς
άσκησε έφεση και αφέθηκε
ελεύθερος.

Σύμφωνα με στοιχεία της
ΝΔ, η αξιωματική αντιπολίτευ
ση ελέγχει 14 επί 25 Ενώσεων
συνεταιρισμών. Αναμένονται
νεώτερα αποτελέσματα.
ΤΡΙΤΗ, 26.5.87
Η ΚΝΕ εκδίδει έντονη ανακοί

νωση διαμαρτυρίας γιατί οι
βουλευτές της ΝΔ προκαλούν
αφισορύπανση. Ο κ. 'Εβερτ κά
νει ότι δεν καταλαβαίνει.
Πανελλήνιος σάλος έχει δημιουργηθεί από το γεγονός ότι

«μεγ άλη ς δημοκρατικής παρατάξεως», η αίτηση ψήφου ε μ
πιστοσύνης από τη Βουλή που
έθεσε στους βουλευτές του
ΠΑΣΟΚο Παπανδρέου.

Σε 15ετή φυλάκιση καταδι
κάστηκε ο Ο τέλο Καρβάλιο,
πρωταγωνιστής της πορτογα
λικής επανάστασης των γαρι
φάλων, για συμμετοχή σε
«τρομ οκρατική ο ρ γά νω σ η ».
Χάρις στη συμμετοχή του σε
μια άλλη « τρομοκρατική οργά
νωση» είχε ανατραπεί το 1975
η δικτατορία του Σαλαζάρ.
Επίθεση του κ. Παναγόπουλου, διοικητή της Εθνικής Τρά
πεζας κατά του κ. Χαλικιά, διοι
κητή της Τράπεζας της Ελλά
δας. Ούτε δικές τους να ήσαν
οι τράπεζες δεν θα έκαναν έ
τσι.
Λοκ-άουτ ή απεργία είναι η αποχή
των 12 ΠΑΕ από το πρωτάθλημα;
Οι φίλαθλοι αγωνιούν, ανήμποροι
να δώσουν λύση.
Καλή σας όρεξη. Η Κομισιόν α

ποφάσισε να καταπολεμήσει
τη ραδιενέργεια αυξάνοντας
τα αποδεκτά όρια. Παιδικές
τροφές και γαλακτερά από 370
σε 500 μπεκερέλ. Για τα υπό
λοιπα τρόφιμα, από 600 που ή
ταν το όριο, πηγαίνει μέχρι και
3.000. Με τις υγείες σας.
ΠΕΜΠΤΗ, 21.5.87
Ελένης και Κωνσταντίνου των
ισαποστόλων.
Ο Κων. Μ ητσοτάκης γλέντησε με
τσικουδιά, βρακοφόρους και
λύρες στη Ρηγίλλης. Ο Κων.
Καραμανλής εδέχθη μόνο άνθη
στην Πολιτεία. Πριν εορτάσει ο κ.
Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη
Τύπου και προσπάθησε να μας
πείσει ότι είναι ο αμετακίνητος
ηγέτης της δεξιάς.
Στα νησιά Φίτζι η κατάσταση
είναι πολυπλοκότερη απ’ όσο είναι
στη ΝΔ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι
ντόπιοι Μελανήσιοι είναι εναντίον
των εποίκων Ινδών και
αντιστρόφως.

Στην ίδια ποινή με τον Καρβά
λιο καταδικάστηκε ο Α. Μετσοβίτης που «έφ αγε» 360 εκατομ
μύρια από την Ιονική Τράπεζα.
23χρονες γερ ό ντισ ες και Σοχρονοι
γέροντες «μονάζουν» από κοινού
στο ησυχαστήριο του
παπα— Αγγέλου που δίχασε τους
κατοίκους της Ν έας Ιω νίας και
έφθασαν μέχρι καταλήψεως της
«Π αναγΙτσας ». Καταγγέλλονται
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Για την αφισοκόληση, ο δεξιά ευρισ κόμενος κ. Κοντογιαννόπουλος ουδεμίαν έχ ε ι σχέση...

βέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης α
ναγγέλλει ότι δεν τον χωρά η
Βουλή και στις 2 Ιουνίου θα μι
λήσει στο Σύνταγμα. Ο κ. /7απανδρέου επιδίδεται σε μελλοντολογικές ασκήσεις. Ο κ.
Γεννηματάς διαβεβαιώνει το
Κοινοβούλιο ότι δεν το παρα
κολουθεί ο κ. Τόμπρας. Μειδιά
ματα στην αίθουσα.
Σε ηλικία 48 ετώ ν πέθανε ο
πολιτικός συντάκτης του Έ
θνους Αντ. Καλαμαράς.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 23.5.87
Η περί εμπιστοσύνης προς την

κυβέρνηση τριήμερος συζήτη
ση συνεχίζεται στη Βουλή. Τα
ίδια και τα ίδια, ουδέν ενδιαφέ
ρον.
Αντιστρόφως, συγκλονιστικά είναι
όσα συνεχίζουν να λένε περί του
Ημεροδήκτη οι Γκραμσολόγοι
στην Πάντειο. Συγκλονιστικότερα
δε, όσα αποσιωπούνται.
ΚΥΡΙΑΚΗ, 24.5.87

Ό λοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,
πλην του Τρικαλινού κ. Δημ.
Μόντζαρη, εμπιστεύονται την
κυβέρνηση. Επειδή όμως ο κ.
Παπανδρέου αμφιβάλλει αν
την εμπιστεύεται ο κόσμος, θα
θέσει σε δημοψήφισμα τη συμ
φωνία για τις Βάσεις.
Χωρίς αγώνες και χωρίς ΠΡΟ-ΠΟ κι
αυτή την Κυριακή. Ευτυχώς που η
Βουλή προσέφερε θέαμα και
αγωνία. Ο κ. Παπανδρέου θα
πάρει πριμ για την οξεία επίθεσή
του κατά του κκε και της εαρ. Και
ο κ. Μάγγος του παο επίσης για
τις αποκρούσεις του στο Ηράκλειο
που εμπόδισαν τον οφη να
ξεπεράσει το 1-1.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΑ
ΣΟΚ, το κυβερνών κόμμα επί 40
ενώ σεω ν συνεταιρισμών ελέγ
χει 23, η ΝΔ 7, το ΚΚΕ 2, τις υπό

Ο κ. Κάππος κατηγορεί στη
Βουλή τον Α. Παπανδρέου ότι
προσκύνησε τον Π αττακό και
εκδικείται για την κατηγορία περί
αρτηριοσκλήρωσης και εξάρτησ ης
του ΚΚΕ που είχε εκστομίσει χθες
ο κ. Παπανδρέου. Ο Αντ.
Μ πριλλάκης της ΕΑΡ μαγειρεύει
ακόμη το γνωστό κρύο πιάτο της
εκδίκησης.

Ο κ. Γκορμπατσόφ στη Ρουμα
νία, τον υποδέχεται ο κ. Τσαουσέσκου και χιλιάδες νέοι αυθορμήτως προσελθόντες. Ο κ.
Ρ. Κένεντυ φεύγει από την Πο
λωνία χωρίς να συναντηθεί με
τον κ. Βόιτσεκ Γιαρουζέλσκι.
Ο Μπραμς υπέγραψε στον

Πανιώνιο, ο Λιστ
διαπραγματεύεται με τον
Παναθηναϊκό και ο Μότσαρτ με
τον πας Γιάννινα.
Κανένα μέτρο δεν πάρθηκε για
την Καρέτα - Καρέτα, καταγγέλ λουν οι περιβαλλοντοοικολόγοι. Και πώς να παρθούν α

Αλγεβρα και Γεω μετρία θα
βαθμολογούνται χωριστά. Α
ναμένεται ευρεία επιστημολο
γική διένεξη περί της ενότητος
τω ν κλάδων τω ν μαθηματικών.
Σάλος και στη Θεσσαλονίκη για το
βιβλίο που εξιστορεί τα 2.300
χρόνια της ιστορίας της. Ο κ.
Κοΰβελας θέλει να ξαναγράψει
ορισμένες κακογραμμένες σελίδες
της. Χωρίς καλλιγραφία η ιστορία
είναι άχρηστη.

Δις ισόβια καταδικάστηκε ο
φαντάρος Στ. Παπαγιαννόπουλος που μετά από ταπεινωτικά
καψόνια έπαθε «αμόκ» και σκό
τω σε 2 άλλους στρατιώτες.
Παιδί μεταναστών από τη Γερμανία. Ούτε τη μετά θάνατο ε
λευθερία δεν του χάρισαν οι
στρατοδίκες.
Εντολή του κ. Τρίτση, τα ΜΑΤ
έδειραν φοιτητές που διαδή
λωναν σε περίοδο εξετάσεω ν
αντί να διαβάζουν.
Διαβολικό πασοκικό τέχναΣυνέβη στο Σύνταγμα...

σμα για να προωθηθεί η ύφεση
και η συνεργασία:
Θα αγοράσουμε φυσικό αέ
ριο από τον κ. Γκορμπατσόφ
με αγωγούς που θα φτιάξει η ε
ταιρεία του κ. Σουλτς.
Ο κ. Τρίτσης με τους καθηγητές
τα βρήκαν και θα γίνουν οι
Πανελλήνιες. Δεν τα βρήκαν
Βαλυράκης - παε και δεν θα
γίνουν αγώνες. Μαθητές και
ποδοσφαιριστές ζητούν αμοιβαία
μεταγραφή των δύο υπουργών.

Λεβέντης ο διευθυντής συντά
ξεω ς της Απογευματινής κ. Κ.
Κατής, προτιμά τα σίδερα της
φυλακής παρά την έφεση, μετά
από καταδίκη για συκοφαντική
δυσφήμιση του υπουργού Οι
κονομικών κ. Τσοβόλα.
ΤΕΤΑΡΤΗ, 27.5.87

Ο κ. Παπανδρέου για πρώτη
φορά στη γενική συνέλευση
τω ν Ελλήνων Βιομηχάνων. Με
τά την αναγνώριση τω ν ξένω ν
μονοπωλίων στο Νταβάς, ήρθε
και η σειρά τω ν ντόπιων να α
κούσουν την « έκκληση » του ελ
ληνικού λαού, δια στόματος
πρωθυπουργού, για «επενδύ
σεις που ενσωματώνουν και
την τεχνολογική αλλαγή».
Έβγαλε τα συμπεράσματα του
από το Τσερνομπίλ το Εργατικό
Κέντρο Φωκίδος και καταθέτει τη
βεβαιότητά του ότι, σ’ ό,τι αφορά
τους Δελφούς «η σύγχχρονη
σ οβ ιετική τεχνο λο γία θα
εξασφαλίσει στο ελάχιστο τη
ρύπανση του περιβάλλοντος».
Με κεντρικό σύνθημα τα ζώα
πεινάνε, τον υπουργό θα φάνε

διαδήλωσαν οι απανταχού της
Ελλάδος χοιροτράφοι. Διμοιρίες
ΜΑΤ προστάτευσαν τον υπουργό
κυκλώνοντας τα γουρούνια που οι
χοιροτρόφοι άφησαν ελεύθερα
στην πλατεία Συντάγματος.
Αναμένονται χ ο ιρ ό τερ ες μ έρ ες για
τον κ. Σημίτη.
Ο Ηρακλής πάει στον τελικό
κυπέλου αφού νίκησε 3-2 τον ΠΑΟ,
ο Χρ. Παπαδόπουλος

καταδικάστηκε μαζί με το φίλο του
Παμπρή σε διετή φυλάκιση για
απιστία και ο κ. Γουάινμπεργκερ
δήλωσε ότι θα κερδίσει το
δημοψήφισμα του κ. Παπανδρέου
για τις βάσεις.
ΠΕΜΠΤΗ, 28.5.87
Αστοχη, χαρακτήρισε ο κ.
Φλωράκης την επίθεση του κ.
Κάππου κατά του πρωθυπουρ
γού. Εννοούσε προφανώς ότι ο

κ. Παπανδρέου δεν εθίγη.
Συζήτηση στη Βουλή για την
απλή αναλογική και πενιχρή
διαδήλωση για το ίδιο θέμα. Α
κόμα πενιχρότερη η διαδήλω
ση υπέρ του Καρβάλιο, εντυ
πωσιακότερη η διαδήλωση των
συνταξιούχων. Τρεις διαδηλώ
σεις την ημέρα, τους τροχονό
μους κάνουν πέρα.
Απέτυχε η προσπάθεια επανασυγκόλλησης της ΕΔΑ. Οι
δύο πτέρυγες διαφώνησαν στο
θεμελιώδες ιδεολογικό και θε
ωρητικό ζήτημα του ποιος θα
είναι ο Πρόεδρος.

Θα κλείσουν τμήματα του Αθήνησι Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου αν
δεν του δώσουν 500.000.000
δρχ. Αν το θέμα σας καίει,

Πάσα ομοιάτης μ εταξύ π ραγματικώ ν προσώπων και π ερ ισ τατικώ ν είνα ι συμπτωματική...

στείλτε τη συνεισφορά σας
στον Ημεροδήκτη να την προω
θήσουμε στον κ. Σταθόπουλο.
Χαλάει κόσμο η υποψήφια των
Ριζοσπαστών στην Ιταλία κ.
Τσιτσιολίνα, 36 ετών, η οποία
εμφανίζεται από γυμνόστηθη και
κάτω στις προεκλογικές ομιλίες
της. Βοήθησε και την Ουνιτά και
την Αυγή να βάλουν λίγη τσόντα
στις σελίδες τους κρατώντας τα
προσχήματα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29.5.87
Επέτειος της αναγέννησης του
ΠΑΣΟΚ και της άλωσης της Πό
λης. Ημέρα που ο κ. Λαλιώτης
ξανάγινε φυσιολογικός και το

ΠΑΣΟΚ πέρασε από τον αστερι
σμό του Μακρυγιόννη σ’ αυτόν
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τη βοήθεια στίχων του
Πωλ Ελυάρ.
Ενθουσιασμένοι από τις
ραγδαίες εξελίξεις οι κάτοικοι του
Πύργου διανυκτέρευσαν στην
ύπαιθρο πανηγυρίζοντας —
συμμετείχε και ο Εγκέλαδος με 5,5
Ρίχτερ.

Ενθουσιασμένοι και οι ξένοι
τρ απεζίτες μας δίνουν δάνειο
400.000.000 δολαρίων, ενώ ο
νεαρός δυτικογερμανός πιλό
τος Μ ατίας Ρουστ πήγε με το
αεροπλάνο του στην Κόκκινη
Πλατεία για να ενημερώσει
σχετικά τον κ. Γ κορμπατσόφ.
Τον κ. Ρέηγκαν θα ενημερώσει
ο κ. Κήλυ που επισκέφθηκε ει
δικά τον κ. Παπούλια.
Μόνοι δυσαρεστημένοι οι
φοιτητές που διαδηλώνουν

ζητώντας τα 500.000.000. Ο
γενικός γραμματεύς του
υπουργείου κ. Κλάδης τους
διαβεβαίωσε ότι και το
Πανεπιστήμιο θα αναγεννηθεί.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 30.5.87
Ενώ το παςοκ αναγεννάται, η
Κεντρική Επιτροπή της Ελληνικής
Αριστερός απλώς συνεδριάζει.
Ελλείψει άλλου σημαντικού νέου
ας θυμίσουμε αναδρομικά ότι
κάποια από τις προηγούμενες
μέρες ο κ. Παπανδρέου
ταχυδρόμησε την απάντηση στον
Οζάλ, ότι ο κ. Μ ητσοτόκης
βρίσκεται στις Βρυξέλλες, ότι οι
καθηγητές, διαφωνώντας με την
Ομοσπονδία τους, απειλούν με
απεργία στη διάρκεια των

εξετά σ εω ν για τα τει - αει. Και
τέλος ότι η ΝΔ προετοιμάζει
πυρετωδώς τη συγκέντρωση της
Τρίτης στο Σύνταγμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 31.5.87

Τελείωσε η Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ με
τον κ. Παπανδρέου να ζητά άρ
ση της ασυλίας του ΚΚΕ — δη
λαδή του κ. Κάππου. Η Κ.Ε. της
ΕΑΡ τέλειω σε κι αυτή — χωρίς
πολιτική απόφαση λόγω έλλει
ψης χρόνου και περίσσειας δια
φωνιών.
Ο ραδιοσταθμός Έ β ερ τ άρ
χισε να εκπέμπει βέλη κατά
του κ. Μητσοτάκη.
48 π ορείες ειρή νης οργάνωσε η
ΕΕΔΥΕ. Στη σημαντικότερη,
Μαραθώνα - Αθήνα αντήχησε έξω
από τη Βάση της Νέας Μάκρης και
το γνωστό ειρηνόφιλο σύνθημα
«Ελλάδα - Κύπρος - Παλαιστίνη,
Αμερικάνος δεν θα μείνει».
Ένα αστείο πήγε να κάνει ο
Ματίας Ρουστ με το αεροπλανάκι
του και έπεσε π ερεστρόικα σε
έναν υπουργό κι έναν στρατάρχη
ενώ αναμένεται να
περεστροϊκω θούν διάφοροι
στρατηγοί.
Ξεκίνησε το ράλυ · Ακρόπολις
αλλά ο κ. Ράλλης ακόμη
σημειωτόν κάνει.
ΔΕΥΤΕΡΑ, 1.6.87

Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι αλ
λά αγοράστε καλού - κακού και
ένα αδιάβροχο όσοι θα πάτε
αύριο να ακούσετε τον κ. Μη
τσοτάκη.
Δύο ώρες συζητούσαν χω ρ ίς
δ ιερ μη νέα ο κ. Παπανδρέου με
τον πρωθυπουργό της Ιορδανίας
Ζαΐντ Αλ'Ριφάι, άρτι αφιχθέντα.
Έτσι ούτε εμείς, ούτε αυτοί
ξέρουν τι είπαν.
Διαψεύδεται ότι θα αυξηθεί ο
φπα για να ελαττωθούν τα
ελλείμματα των ασφαλιστικών
ταμείων. Το πιθανότερο είναι να
αυξηθούν και τα δύο.

Δολοφονήθηκε ο πρωθυ
πουργός του Λιβάνου Ρασίντ
Καρόμι με βόμβα που τοποθε
τήθηκε στο ελικόπτερό του.
Νέος πρωθυπουργός αναλαμ
βάνει ο γενναίος Σελίμ Χολ.
Τα βρίσκουν οι εκπ αιδευτι
κοί με τον Τρίτση και οι μαθη
τές δεν θα γλιτώσουν τις Πα
νελλήνιες.
Δυσκολεύτηκαν τα όργανα της

τάξεως να χωρίσουν 17χρονη και
22χρονο που έθυαν στην Αφροδίτη
και την Άνοιξη, σε πλατεία του
Πειραιά. Η ζή λ εια όμως τους
έδωσε δύναμη και τελικά τα
κατάφεραν.
Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση
για το νέο κανονισμό εργασιών
της.
ΤΡΙΤΗ, 2.6.87

Του Θεού μεν μη θέλοντος, του
καιρού όμως τελικώς επιτρέψαντος, ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να μιλήσει στους νεοδημοκράτες που πλημμύρισαν την
Π λατεία Συντάγμ ατος. Και του
χρόνου.
Κατά 8 δις αυξήθηκε το έλ
λειμμα του ΙΚΑ μέσα στο Μάιο
και έφθασε από 82 σε 90 δις.
Κατά τον ίδιο μήνα αυξήθηκε η
κατανάλωση τσιγάρω ν κατά
163.455 πακέτα. Γίνεται σκέψη
να αντιμετωπισθεί το έλλειμμα
με ειδική φορολογία τω ν καπνι
στών.
Συμπαράταξη Νέου Κόσμου και
Θάτσερ. Το έγκριτο σοβιετικό
περιοδικό δηλώνει πως απαιτείται
να υπάρξει κάποιο ποσοστό
ανέργω ν στην «πατρίδα του
σοσιαλισμού» για να β ελ τιω θ εί η
οικονομία της.

Πριν φύγει για το Ρ εΰκιαβικ κι
αφού είδε ξανά τον Κήλυ, ο κ.
Παπούλιας πετάχτηκε μια βόλτα
ως την Τεχεράνη για να ξεσκάσει.
Η κ. Μαργαρίτα Παπανδρέου
γοήτευσε με τα επιχειρήματά της
τους στρατηγούς του ΝΑΤΟ.
Ετοιμάζεται να μεταβεί και στους
στρατηγούς του Συμφώνου της
Βαρσοβίας και να επιτύχει επί γης
ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία.
Προβλέπεται ο ικο γενεια κό δράμα
ποιος θα πρωτοπάρει το Νόμπελ:
Η Λυσιστράτη ή ο Δικαιόπ ολις;
Ό λ ο ι προτιμούν τις ποδηλάτισες αντί
των αφορολόγητων Μ ερσ εντές.
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Η Δ Ο Ν ΙΚ Ο Σ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Οι διδάσκοντες της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
δεν μπορούν παρά να αισθάνονται θλί
ψη για το θέαμα του εθνικού διαλόγου
για την Παιδεία που περιφέρει ο υ
πουργός κ. Α ντώ νη ς Τρίτσης. Γιατί έ
νας διάλογος που διεξάγεται αποκλει
στικά υπό το φως τω ν τηλεοπτικών
•προβολέων με αποκλεισμό εκείνων
τους οποίους ο υπουργός δεν είναι βέ
βαιος ότι θα μπορέσει να γοητεύσει,
δεν είναι διάλογος αλλά αυτάρεσκος
μονόλογος. Επί ο κ τώ ολόκληρους μή
νες οι σύλλογοι τω ν μελών ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου Κρήτης προσπαθούν,
χωρίς αποτέλεσμα, να επιτύχουν μια
συνάντηση με τον κ. Τρίτση (έσ τω και
υπό την παρουσία τω ν συνεργείων της
ΕΡΤ) για να του εκθέσουν σοβαρότατα
προβλήματα που καθιστούν αδύνατη
την ομαλή διεξαγωγή του έργου τους.
Ο κ. υπουργός δεν έχει καιρό να συνο
μιλήσει μαζί τους (ούτε καν ν ’ απαντή
σει σε σχετικές επιστολές και υπομνή
ματα που του έχουν σταλεί εδώ και
πολλούς μήνες), προφανώς γιατί είναι
απασχολημένος με το διάλογο για την
Παιδεία. Η άρνηση του κ. Τρίτση να
δεχτεί τους εκπροσώπους τω ν διδα
σκ ό ντω ν ενός ολόκληρου Πανεπιστη
μίου χαρακτηρίζει την ποιότητα και
το ήθος του διαλόγου του.
Φυσικά ο κ. Τρίτσης θα μιλήσει,
κατά την προσφιλή συνήθειά του, για
ανευθυνότητα, αν οι διδάσκοντες προ
χωρήσουν σε απεργιακή κινητοποίη
ση το φθινόπωρο.

ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΚΤΙΖΕΙΝ
Σίγουρα ο κ. Φλωράκης δεν θα αισθάνθηκε καθόλου άνετα ό τα ν άκουγε τον Α . Παπανδρέου να αξιώνει από το βήμα της 22ης Συνόδου της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, το ν « τ ε ρ 
ματισμό της α συλίας» που έχαιρε το ΚΚΕ από το «Κ ίνη μ α » και «π ρ ο σ ω π ικ ά » το ν ί
διο τον πρωθυπουργό.
Μ ετά το δημοψήφισμα για τις βάσεις, η εφεξής «ισότιμ η μεταχείριση» τη ς ΝΔ
και του ΚΚΕ από το κυβερνών κόμμα, μπορεί να σημαίνει, μεταξύ άλλων, την επι
λογή μιας μείζονος ρήξης προς τα αριστερά του ΠΑΣΟΚ η οποία μπορεί κάλλιστα
να ευνοήσει την άνοδο τ ω ν σκληρών στις τά ξεις τ ω ν ο ρθόδοξω ν κομμουνιστών. Κι
αν δεν συμβεί αυτό, το σίγουρο είναι πως η «άρση ασυλίας» του ΚΚΕ θα δημιουργή
σει την οξύτητα εκείνη που οδηγεί σε γνω σ τά σεκταριστικά πρότυπα συμπεριφο
ράς.
Το κακό για το ν κ. Φλωράκη είναι ότι δεν μπόρεσε να προβλέψει αυτό το «χ τύ 
πημα κάτω από τη ζώ ν η » που του κατάφερε ο Α . Παπανδρέου: η άρση ασυλίας εκ
μέρους του τελευταίου έγινε αφού ο Γ. Γραμματέας του ΚΚΕ, με μια μοναδική χει
ρονομία για την ιστορία του κόμματός του, είχε ο ίδιος άρει την ασυλία του... κ.
Κάππου, χαρακτηρίζοντας «πράγμ ατι ατυχή ενέργεια» την επίθεση κατά Παπαν
δρέου που ο πολυετής κοινοβουλευτικός και στέλεχος της ΚΕ του κόμματος εξαπέ
λυσε από το βήμα της Βουλής.
Ο κ. Κάππος, βέβαια, δεν συγκαταλέγεται στους «σ κ λ η ρ ο ύ ς» του ΚΚΕ και η ενέργειά του χαρακτηρίζεται ω ς «α νο η σ ία ». Εξ αντικειμένου όμως αυτή η ενέργεια
εγγράφεται σε μια ενδοκομματική, μετασυνεδριακή συγκυρία όπου κυριαρχούν:
• οι αγκυλώσεις και οι ρυθμοί χελώνας στην περίφημη «α να σ υ γκ ρ ότη ση » (λέγε
ται, ότι ούτε καταμερισμός ρόλων σ το ΠΓ δεν έχει γίνει ακόμα)·_____________
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Σώστε τους Δελφούς,.«
Εγκαίνια του εργοστασίου αλουμίνας
στους Δελφούς ετοιμάζει η κυβέρνηση ό
πως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Βιομηχα
νίας Γ. Πέτσος. Και αυτό παρά τις αντιδρά
σεις και τις διαμαρτυρίες στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Η μονάδα παραγωγής αλου
μίνας σχεδιάζεται να γίνει στην Αγία Ευθυ
μία Φωκίδας, 11 μόλις χιλιόμετρα από τους
Δελφούς. Η εγκατάσταση και η λειτουργία
της στο χώρο αυτό έχει προκαλέσει σειρά
αντιδράσεων για τις επιπτώσεις που θα έ
χει στους κατοίκους, στο φυσικό περιβάλ
λον και στον ιστορικό ελαιώνα της Άμφισ
σας.
Οι αντιδράσεις όμως δεν στηρίζονται μό
νο στις επιπτώσεις που θα έχει το εργοστά
σιο στο φυσικό περιβάλλον και στα μνη
μεία του χώρου τω ν Δελφών, αλλά και στις
αβεβαιότητες που διατυπώνονται για την
οικονομική βιωσιμότητα μιας τέτοιας μονά
δας. Οικολογικές, περιβαλλοντικές οργα
νώσεις, αλλά και άλλοι θεωρούν ότι δεν υ
πάρχουν πειστικά στοιχεία για τη σκοπιμό
τητα μιας τέτοιας επένδυσης. Προτείνεται
μάλιστα, αν κρίνεται ότι το εργοστάσιο α
λουμίνας είναι απόλυτα αναγκαίο για την ε
θνική οικονομία, να βρεθούν άλλες πλέον
κατάλληλες θέσεις και ύστερα από μελέτη
τω ν περιβαλλοντικών επιπτώσεων να αποφασισθεί τι πρέπει τελικά να γίνει.
Η κυβέρνηση ουσιαστικά ακολουθεί την
ίδια πολιτική τω ν προκατόχων της. Στο πα
ρελθόν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν αντιταχθεί — με επ ερώ τη ση (11-12-78) στη
Βουλή— στα σχέδια για εγκατάσταση ερ
γοστασίου αλουμίνας.
Το ΠΑΣΟΚ όμως ω ς κυβέρνηση ούτε πρό
βαλλε εναλλακτική λύση, ούτε πήρε μέτρα
εναντίον της καταστροφής που συντελείται στο περιβάλλον. Στο μεταξύ δεν έχουν
απαντηθεί υπεύθυνα οι επιφυλάξεις που
διατυπώθηκαν, ούτε έγιναν μελέτες για τις
επιπτώσεις της εγκατάστασης του εργο
στασίου, αλλά και της παρεπόμενης δη
μιουργίας οικισμών στη περιοχή με όσα συ

νεπάγονται. Το θέμα ωστόσο δεν εξαντλεί
ται σε αισθητικά ζητήματα (θα είναι ή όχι η
εγκατάσταση ορατή) ούτε αρκούν διαβε
βαιώσεις για προστασία της περιοχής από
τα αιωρούμενα σωματίδια και την «κόκκινη
λάσπη».
Γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη κοστίζει. Μέ
σα από ποιες διαδικασίες όμως εγγυάται η
κυβέρνηση ότι η σημερινή ανάπτυξη της
περιοχής δεν θα έχει πολλαπλάσιο κόστος
την επόμενη δεκαετία και με τέτοιες μάλι
στα συνέπειες για το περιβάλλον οι οποίες
δεν θα μπορούν να επανορθωθούν; Ποιο
θα είναι τότε το κέρδος από μια μεσοπρό
θεσμη ανάπτυξη;
Και μια «διαδικαστική» λεπτομέρεια:
Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εί
χε σταλεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ για έγκριση αλλά επεστράφη με αρκετές παρατηρήσεις. Πώς
ο κ. Πέτσος, εφόσον το ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν έχει
δώσει ακόμη την έγκρισή του, ανακοινώνει
εγκαίνια;

Δείγμα ορθής
διαχείρισης...
Υπάρχουν στη Σίνδο 6 βαγόνια με ανταλλα
κτικά για τρακτέρ από την Αυστρία. Υποτί
θεται ότι έπρεπε να είχαν παραληφθεί από
την ΕΛΒΟ (την πρώην STEYR) από τις 2-4-87.
Ουδείς ενδιαφέρθηκε από την ελβο με α
ποτέλεσμα να χρειάζεται να πληρωθούν
μέχρι τις 12-5-87 επιβαρύνσεις στον Ο.Σ.Ε.
(αργίες - σταλιές - όπως είναι γνω στές) ύ
ψους 1.481.958 δραχμών, για να γίνει η πα
ραλαβή.
Δεν γνωρίζουμε τι έγινε. Ποιος όμως ευθύνεται για την καθυστέρηση και γιατί, αν
η παραγγελία δεν ήταν σωστή, δεν επεστράφησαν αμέσως στην αυστριακή εται
ρεία; Σε πόσο ύψος έφθασαν οι σταλιές αν
παρελήφθηκαν τα ανταλλακτικά; Ποιοι τε
λικά πληρώνουν την κακή διαχείριση; Η υ
πόθεση φαντάζει μπροστά στα γνω στά
σκάνδαλα ως απλή παρωνυχίδα. Δ εν υπάρ
χει όμως κανένας έλεγχος; Ούτε καν για
φορτωτικές του ΟΣΕ που έχουν παραλήπτη
την Εθνική Τράπεζα;
Το λόγο έχει ο υπουργός Συγκοινωνιών.

• το πάγωμα οποιοσδήποτε κεντρικής πρωτοβουλίας και διαδικασίας για τη δια
κηρυσσόμενη ανάγκη της «σ υ μ π α ρ ά τα ξη ς» — πάγωμα που έρχεται και σα συνέ
χεια της πατερναλιστικής δήλωσης του ίδιου του κ. Φλωράκη, «όπ οιος θέλει να ε
πιβιώσει ας συμπαραταχθεί»'
• η δυσανασχέτηση μερίδας στελεχώ ν για τη « ν έ α » σύνθεση του ΠΓ και τη διατή
ρηση τω ν πλείστων όσ ω ν κληροδοτημένων στη σύνθεση της « ν έ α ς » ΚΕ'
• η κριτική που ασκήθηκε σ το Γ. Γραμματέα του ΚΚΕγια τη «χ λ ια ρ ή » στάση του
κατά τη συζήτηση στη Βουλή και για τη διάθεση διαλόγου που έδειξε προς το ν κ.
Παπανδρέου σχετικά με το δημοψήφισμα.
Με βάση τα παραπάνω, η «άρση ασυλίας» του κ. Κάππου από τον ηγέτη του δεν
μπορεί απλώς να εννοείται ω ς απλή διορθωτική κίνηση, αλλά μπορεί να σηματοδο
τεί μια κάποια «επ ανεκτίμ η ση» της στάση ς του ΚΚΕ προς το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η επα
νεκτίμηση μπορεί να μη θέτει εν αμφιβάλω την προσπάθεια διαχωρισμού που επι
χειρούν οι κομμουνιστές έναντι του «Κ ινή μ α το ς», σίγουρα όμως δείχνει μια πρόθε
ση (αν λάβουμε υπόψη και τα συνδικαλιστική τεκταινόμ ενα...): την πρόθεση να α
ποφευχθεί ο «τυφ λός αντιπασοκισμ ός», που φαίνεται να διακατέχει κάποιους «σ υ 
νεπείς» του ΚΚΕ, όχι όμως και τον κεντριστή — και ισχυρότατο, συγχρόνως— X.
Φλωράκη. Και η δημόσια καταδίκη του κ. Κάππου, λακτίζει και προς άλλα κέν
τρα...
Μ όνο που, ατυχώς, ο κ. Παπανδρέου δεν φαίνεται να ευνοεί αυτό που ο κ. Λαλιώτης χαρακτήρισε ω ς «αλληλεγγύη» τω ν αριστερών δυνάμεων.
Βεβαίως, δεν είναι πρώτη φορά που το ΚΚΕ εκφέρει το μύθο του Σίσσυφου...

ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ

Οι συνδρομές για το εξωτερικό
Μ ε την τελευτα ία αιφνιδιαστική ανα
προσαρμογή των ταχυδρομικών τελών,
όπως είχαμε γράψει στο τχ. 345, το κό
στος αποστολής ενός τεύχους του ΑΝΤΙ
στο εξω τερικό αυ ξή θη κε 212% και πά
νω. Μ ε αναλυτικά υπόμνημα στους αρ
μόδιους το ΑΝΤΙ αναφ έρθηκε στα προ
βλήματα που δημιουργεί η υπερβολική
και αιφνιδιαστική αυτή μεταβολή για ό
σους 'Ελληνες, ελληνομαθείς ξένους,
Ινστιτούτα και Βιβλιοθήκες επιθυμούν
να έχουν πληροφόρηση για τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα. Παρόμοιες διαμαρ
τυρ ίες έγιναν και από άλλα περιοδικά
και εφημερίδες.
Δυστυχώς από την πλευρά της κυ
βέρνησης και των ΕΛΤΑ δεν υπήρξε κα
μιά προσπάθεια να υλοποιηθεί κάποια
λύση. Ο ύτε βέβαια μας εδόθη μια ικανο
ποιητική απάντηση ή εξήγηση για το
πώς αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι τα
προβλήματα που δημιουργούνται παρά
τις έγγρα φ ες διαμαρτυρίες μας.
Κατόπιν αυτών το ΑΝΤΙ είναι υποχρε
ωμένο να αναπροσαρμόσει το κόστος
των συνδρομών για το εξω τερικό από
το τεύχ ος αυτό. Υπενθυμίζουμε ότι από
τον Απρίλιο μέχρι τώρα είχαμε τις ίδιες
τιμές, σε βάρος του περιοδικού, ελπί
ζοντας να πρυτανεύσουν σοβαρότερα
κριτήρια στους υπ ευθύνους για τέτο ιες
αποφάσεις. Το κράτος φαίνεται όμως ό
τι θέλει να επιβάλλει νέα «συναλλακτι
κά ήθη» και ούτε καν επιτρέπει κάποιο
χρόνο αναπροσαρμογής των τιμολο
γίων. Είμαστε πάντως περίεργοι για το
κατά πόσο θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες
των ΕΛΤΑ μετά τις αναπροσαρμογές ή
θα μείνουν ακόμα στην εποχή... που ι
δρύθηκαν.
Υ.Γ. Πριν τις ν έες «αναπροσαρμογές»
που — τι να κάνουμε;— θα τις αντιμετω 
πίσουμε με αισιοδοξία από τώρα, ας ελ
πίσουμε ότι θα υπάρξει ευαισθησία να
σ υζητηθεί με διαφορετικό πνεύμα σχε
τική ερώτηση στη Βουλή που κα τέθ εσ ε
στις 11 ΜαΤου ο βουλευτής της Ν.Δ. κ.
Απόστολος Κράτσας.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΥΠΡΟΣ
Ετήσια: 30 δολάρια
Εξάμηνη: 15 δολάρια
ΕΥΡΩΠΗ
Ετήσια: 38 δολδ|μ#
Εξάμηνη: 19 δολάρια
ΑΜΕΡΙΚΗ
Ετήσια: 44 δολάρια
Εξάμηνη: 22 δολάρια
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Ο «σοσιαλιστικός»
αυταρχισμός
ή Τρίτσης + ΜΑΤ

• ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ...
Π ολλά και διάφορα σενάρια έρχονται σ το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο
καιρό. Ε κλογές και εκλογικά συστήματα, « εθνική συνεργασία» και «ε θ ν ικ ο ί»
ηγέτες εναλλάσσονται, χρόνοι εκλογώ ν και δημοψηφισμάτων γίνονται βάση
αναλύσεων, συμπράξεις στήνονται και ξεσκεπάζονται σχέδια μαζί με ντόπιους και
ξένους παράγοντες. Φαίνεται να αποκτά «ενδια φ έρον» η πολιτική ζωή.
Τουλάχιστον τα πρω τοσέλιδα με τους εντυπωσιακούς, βαρύγδουπους τίτλους, τα
ξύλινα γράμματα και τη μεγάλη φωτογραφία τω ν ηγετώ ν αυτό δείχνει.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών κινδυνεύει να
κλείσει. Οι φοιτητές στην πρώτη κινητητοποίησή τους δέχθηκαν την επίθεση τω ν
Μ Α Τ ενώ ο υπουργός Παιδείας αρνήθηκε
να τους δεχθέί. Η άρνηση του οργανωτή
του «εθνικού διαλόγου» να συναντηθεί με
εκπροσώπους τω ν φοιτητών είναι μια α
κόμη ένδειξη της πολιτικής του υπουρ
γείου. Η κατασταλτική όμως επέμβαση
της Αστυνομίας παραπέμπει σε άλλες ε
ποχές και δείχνει τις μεθόδους που επιλέ
γονται από την κυβέρνηση για να αντιμετωπισθούν οι διαμαρτυρίες τω ν φοιτητών
και τω ν εργαζομένων σ το πανεπιστήμιο.
Τέτοιες κ α τα στα λτικ ές δραστηριότητες
έχουν πυκνώσει, ενώ η χρησιμοποίηση
Μ Α Τ , Μ Ε Α και Αστυνομίας γίνεται πολ
λές φορές τώ ρα με μεγαλύτερη ευκολία
από ό ,τι ακόμη και στην εποχή της «επ α 
ράτου». Δ ε ν πιστεύουμε ότι είναι τυχαία
γεγονότα. Νομίζουμε ότι αποτελούν πλέ
ον συστα τικό στο ιχείο της πολιτικής και
της πρακτικής της κυβέρνησης.
Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις που γί
νονται το ν τελευταίο καιρό δείχνουν ότι
βρισκόμαστε στην αρχή τω ν αδιεξόδων
που έχουν συσσωρευθεί με την πολιτική
που ακολούθησε το Π ΑΙΟ Κ στην Α ν ώ τα 
τη Εκπαίδευση. Ουσιαστικά όμως τα α
διέξοδα υπάρχουν σε όλες τις βαθμίδες
του εκπαιδευτικού συστήματος. Χαρα
κτηριστικές είναι οι αντιδράσεις της ΕΛΜΕ αλλά και η τοποθέτηση πολλών ΕΛΜΕ, για τις στά σεις εργασίας μέσα στην
περίοδο τω ν εξετάσεω ν. Η κρίση φαίνε
ται και σ το χώρο τω ν ΤΕΙ και ήδη έχουν
εκφρασθεί σε πολλούς τομείς οι αντιδρά
σεις τω ν σπουδαστών.
Α υτό όμως που κυρίως αναδεικνύεται
τώ ρ α είναι η αδυναμία της πολιτικής που
εφαρμόστηκε από το ΠΑΣΟΚ σ το σύνολο
του εκπαιδευτικού συστήματος. Υπάρχει
επομένως — και φαίνεται να ανοίγει αυτή
την περίοδο— ένα τεράστιο θέμα εκπαι
δευτικής μεταρρύθμισης το οποίο η κυ
βέρνηση καλύπτει με το λαϊκισμό τω ν
πρωτοβουλιών Τρίτση και με τα κατά
καιρούς «π υροτεχνήμ ατα» όπως αυτό
τω ν «Α ρ χ α ίω ν » που παρακάμπτουν το
θέμα της παιδείας, αρνούμενη να αντιμε
τωπίσει τις συνέπειες της πολιτικής της.
Από την πλευρά της η Ν Δ προσφέρει τις
γνω σ τές «λ ύ σ εις » του παρελθόντος και
προβάλλει την εφαρμογή της νεοφιλελεύ
θερης πολιτικής προετοιμάζοντας από
τώ ρα το έδαφος. Η κατάσταση αυτή δεί
χνει ότι υπάρχουν δυνατότητες από την
πλευρά τω ν δυνάμεων που με γνησιότητα
υπερασπίζουν την υπόθεση τω ν δημοκρα
τικ ώ ν θεσμών να πάρουν σοβαρές πρω το
βουλίες και να διατυπώσουν εναλλακτι
κές λύσεις.

• ΑΤΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ...
Μ έσα σε όλα αυτά ο «δ υ σ τυ χ ή ς » μ έσος αναγνώστης, Λου δεν «π ιά ν ε ι» τα όσα
«α ν α λ ύ οντα ι» στέκ εται αμήχανος, αδρανής και κατά βάθος «σ ιχ τ ιρ ίζ ε ι»: τον
Τύπο, τους τίτλους, τα σενάρια, τους ηγέτες, την κρίση, τις αναλύσεις, τους
παράγοντες, τον ΣΕΒ, τα κόμματα, την πολιτική τελικά, ό π ω ς εμφανίζεται
μπροστά του... κρεμασμένη στα τσιμπιδάκια τω ν περιπτέρων.
Γιατί ελά χιστοι ή και κανένας δεν αναφέρεται στα πραγματικά προβλήματα του
1992 ή του 2000 που τό σ ο χρησιμοποιούνται τελευταία. Υπηρετούν απλώ ς τους
έχοντες την εξουσία να τη διατηρήσουν και τους διεκδικούντες να την
κατακτήσουν...

ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΤΟΣΙΤΣΑ

Βίοι παράλληλοι Μπέη - Έ βερτ

Εν αρχή ην η DENCO ή μάλλον το ΥΠΕΧΩΔΕ
που ανέθεσε στην εταιρεία DENCO την εκ
πόνηση μελέτης για τη χωροθέτηση υπο
γείων γκαράζ στην Αθήνα.
Και η μεν DENCO ως μοναδικό κριτήριο
έλαβε την πυκνότητα τω ν παρανόμων
σταθμεύσεων στις διάφορες περιοχές, το
δε ΥΠΕΧΩΔΕ, έκρινε ότι καλόν: Όπου η πυ
κνότητα, εκεί και η πληρότητα και η ταχεία
απόσβεση του έργου. Έτσι, το παχυλό κέρ
δος για τους επίδοξους μισθωτές τωνς/καράζ εγγυημένο. Ό ρ ο ς δηλαδή, φύσει ικα
νός για να κάμψει τον τέω ς σοσιαλιστή δή
μαρχο κ. Μπέη και για να ενθουσιάσει το
νεοφιλελεύθερο διάδοχο του κ. Έβερτ.
Μια από τις πρώ τες περιοχές που επιλέ
γονται για την εφαρμογή της μεγαλοφυούς
ιδέας στη διατύπωση της οποίας συνέβα
λαν διακεκριμένοι συγκοινωνιολόγοι όπως
ο καθηγητής του Πολυτεχνείου κ. Φραντζεσκάκης είναι η περιοχή Μουσείου - Εξαρχείων. Περήφανος ο κ. Κουλουμπής, σε
διάλειμμα προφανώς του αγώνα του για
τον περιορισμό τω ν IX ρτο κέντρο της Αθή
νας — ας μην ξεχνάμε το Ρυθμιστικό— και
στην προσπάθεια του ίσως να αναπλάσει

τα Εξάρχεια σε τόπο κατοικίας (μείωση κα
τοίκων κατά την τελευταία δεκαετία 18%),
ανακοινώνει πρώτος τη δημιουργία τριώ
ροφων υπόγειων γκαράζ 400 θέσεων στην
οδό Τοσίτσα. Εξαίρετη κρίνουν την ιδέα
της καταστροφής του πεζοδρομίου ανάμε
σα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και το Πολυ
τεχνείο οι σύμβουλοι του 1ου Διαμερίσμα
τος, κατά ψηφίζουν οι νεοδημοκράτες δημαρχεύοντος ακόμη του κ. Μπέη. Ακολου
θεί η εναλλαγή τω ν δημάρχων και η ανα
στροφή τω ν ρόλων. Υπέρ ψηφίζουν τώρα
οι νεοδημοκράτες, και οι σύμβουλοι που α
νήκουν στο ΠΑΣΟΚ, ενώ στο Σχέδιο Πόλεως
οι αρμόδιοι πήραν τη στάση του Ποντίου.
Τέλος, χωρίς καμιά προηγούμενη ενημέρω
ση, η απόφαση για την κατασκευή του υπό
γειου γκαράζ στην οδό Τοσίτσα λαμβάνεται κάποιες μεταμεσονύκτιες ώρες από
τους νυσταγμένους δημοτικούς συμβού
λους του πρώτου δήμου της χώρας (το θέ
μα είχε αναγραφεί ως το 100 στην ημερή
σια διάταξη). Πριν εισβάλουν οι μπουλντό
ζες τω ν κ. Έ β ερτ και Κουλουμπή απομένει
να συζητηθούν οι ενστάσεις τω ν κατοίκων
που επισημαίνουν την άσκοπη καταστροφή
του πράσινου στην οδό Τοσίτσα, την αχρήστευση του δρόμου σε έκταση δύο τετρα
γώ νω ν από τη ράμπα της εισόδου του γκα
ράζ (Σπ. Τρικούπη ως Ζαΐμη) και την αύξη
ση της ρύπανσης και της ηχορύπανσης α
πό την αναμενόμενη αύξηση της κυκλοφο
ρίας τω ν IX στα ήδη φρακαρισμένα πέριξ
στενά. Απομένουν επίσης οι ενστάσεις του
Πολυτεχνείου και του Αρχαιολογικού Μου
σείου που τρέμει εκτός από τα πρόσθετα
καυσαέρια που θα εκπέμπουν οι αεραγω
γοί του γκαράζ και τη σκόνη και τους κρα
δασμούς που θα απειλούν τα εκθέματα κα
τά τα δύο χρόνια που προβλέπεται ότι θα
διαρκέσει η κατασκευή.
Και ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κινητο
ποιούνται και η απόρριψη τω ν ενστάσεω ν
αποτελεί ορατή απειλή, ο κ. Μπέης αναβαπτισμένος στη δημοτική αντιπολίτευση α
νακαλύπτει εκ νέου τις δημοκρατικές αξίες
και προτείνει ευρύ διάλογο μεταξύ όλων
τω ν φορέων.
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Εμπρός στο δρόμο
που χάραξε η Ε.ΑΡ.
του Στέλιου Κούλογλου

riifcp Ζ υ κ έ ν

Τους παλιούς καλούς καιρούς της Ρ Διε
θνούς οι Έ λληνες αριστεροί ταξίδευαν
στις ανά τον κόσμο διεθνείς συνδιασκέ
ψεις, προκειμένου να μελετήσουν την πεί
ρα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος
και να πάρουν ιδέες για την Ελλάδα. Ακόμη
και μετά τη διάλυση της διεθνούς, ήταν πά
λι οι εμπειρίες του παγκόσμιου προλετα
ριάτου που φώτιζαν τον ελληνικό δρόμο
προς το σοσιαλισμό, παρά το αντίθετο. Μή
πως έφτασε η ώρα, να δώσει μια φορά και
η ελληνική αριστερά τη «γραμμή»; Οι πρό
σφατες επισκέψεις του Πιερ Ζυκέν στην
Ελλάδα και ορισμένες συναντήσεις του με
τον Λεωνίδα Κύρκο, ίσως δίνουν θετική α
πάντηση στο ερώτημα. Ό π ω ς είναι γνω 
στό, ο Π. Ζυκέν είναι μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του Γαλλικού Κομμουνιστικού
Κόμματος. Εκπρόσωπος του κόμματος μέ
χρι το 25ο συνέδριο (Φεβρουάριος 1985),
θα χάσει τη θέση του στο ΠΓ όταν κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου θα καταψηφίσει
τον απολογισμό της απερχόμενης ΚΕ και
θα καταγραφεί ως ανανεωτής. Σε δυσμέ
νεια μέχρι σήμερα, παροπλισμένος σε μια
επιτροπή της ΚΕ για τη διεθνή ύφεση και
τον.αφοπλισμό, ηγείται της ομάδας τω ν α
νανεωτικών που δρα στο εσωτερικό του
ΚΚΓ.
Τον περασμένο Απρίλιο ο Ζυκέν θα βρε
θεί στην Ελλάδα, καλεσμένος στο ιδρυτικό
συνέδριο της Ελληνικής Αριστερός. Στο
περιθώριο τω ν εργασιών του συνεδρίου θα
ζητήσει μια συνάντηση με την ΚΕ τού αδελ
φού ΚΚΕ. Οι σύντροφοι της άλλης πλευράς,
αρνούνται την όποια συνάντηση με το μέ
λος της ΚΕ του ΚΚΓ, επειδή δεν εκπροσω
πεί επίσημα το κόμμα.

Απογοήτευση για τη συμπεριφορά των
συντρόφων του ΚΚΕ, ενθουσιασμός για τις
πρωτοβουλίες αυτών τω ν ΚΚΕεσ. που απο
φασίζουν να υπερβούν τον κομμουνιστικό
χαρακτήρα του κόμματος. Ο Ζυκέν δηλώνει
εντυπωσιασμένος από τον τρόπο σύγκλη
σης του Συνεδρίου και το περιεχόμενο των
εργασιών του, και δεν διστάζει να υπο
γραμμίσει ότι η εμπειρία της Ε.ΑΡ. ίσως α
ποτελεί ένα καλό παράδειγμα για αντίστοι
χες πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στη
Γαλλία.
Την Κυριακή 24 Μαΐου, ο Ζυκέν θα επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα, προκειμένου να
συναντήσει το Λεωνίδα Κύρκο, για περισ
σότερη «ζύμωση» και ενημέρωση πάνω
στην πορεία της Ε.ΑΡ. Σύμφωνα με ασφα
λείς πληροφορίες, ο Ζυκέν ετοιμάζεται να
αποχωρήσει από το ΚΚΓ και να προχωρήσει
στη δημιουργία ενός νέου κόμματος, στο
δρόμο που χάραξε η Ε.ΑΡ.
Πρώτη αλλά αποφασιστική κίνηση δια
φοροποίησης, θα είναι η αναγγελία της α
πόφασης του να υποβάλει υποψηφιότητα
για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, που
θα γίνουν την άνοιξη του 1988. Η ΚΕ του
ΚΚΓ έχει ήδη αποφασίσει ότι επίσημος υπο
ψήφιος του κόμματος θα είναι ο Αντρέ Λαζουανί, μέλος του ΠΓ και επικεφαλής της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.
Οι ανανεωτές θεωρούν ότι αυτή η υποψη
φιότητα θα περιορίσει ακόμη περισσότερο
το ήδη ισχνό εκλογικό ποσοστό του Γαλλικού ΚΚ, που έχει χάσει τη μισή εκλογική
του δύναμη μέσα σε 5 χρόνια.
Η υποψηφιότητα του Ζυκέν δεν είναι α
σφαλώς περίπατος. Οι Γάλλοι ανανεωτές
θα αναγγείλουν επίσημα την υποψηφιότη
τα σε λίγες μέρες, ελπίζοντας σε ένα ποσο
στό αντίστοιχο με αυτό του ΚΚΕ εσ. (2-4%),
που θα κατοχυρώνει την αυτονομία της α
νανεωτικής τάσης, απέναντι στο Κομμουνι
στικό αλλά και το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ο
Ζυκέν πρέπει εν τω μεταξύ να κάνει πειστι
κή την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός τρίτου
ρεύματος να κερδίσει την υποστήριξη ό
λων τω ν ανανεωτικών δυνάμεων του κόμ
ματος, αλλά και μικρότερων οργανώσεων
της αριστερός και τω ν οικολόγων που βρί
σκονται έξω από αυτό.
Η αναγγελία της υποψηφιότητας πιστεύ
εται ότι θα σημάνει και την επίσημη αναγ
γελία του διαζυγίου, μιας ήδη τελειωμένης
σχέσης. Ό π ω ς όμως συνηθίζει να λέει ο
Ζυκέν, αν το ΚΚΓ ήταν στην εξουσία, ο ίδιος
θα ήταν κηπουρός όπως ο Ντούμπτσεκ.
Τουλάχιστον τώρα, θα είναι υποψήφιος
Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, και
αρχηγός της Ε.ΑΡ. αλά γαλλικά.
□

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
Θεσμοί, ιδεολογία
και πολιτική στο Μεσοπόλε
μο

Με επιμέλεια των καθηγητών
Γ. Αναστασιάδη, Π. Πετρίδη
και Γ. Κοντογιώργη. Ο τόμος
περιλαμβάνει στις 450 σελί
δες του, ανέκδοτα ντοκου
μέντα, φωτογραφίες, μελέ
τες και κείμενα για το μεγά
λο έλληνα πολιτικό.
ΚΕΙΜΕΝΑ:
• Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
• Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
• T. ΑΠΟΣΤΟΛΟ Π ΟΥΛΟΥ
• ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
• Θ. ΒΕΡΕΜΗΣ
• Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
• Η. ΗΛΙΟΥ
• Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ
• Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
• Γ. ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ
• Γ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ
• Δ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
• Ν.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
• X. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
• Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
• ΑΛ. ΡΗΓΟΣ
• ΧΡ. ΡΟΖΑΚΗΣ
• Κ. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
• ΑΛ. ΣΒΩΛΟΣ
• ΑΝ. ΤΑΧΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

W SiStirtZ
Δεινοκρατους 131, Αθήνα 115 21
Τηλ. 72.29.237
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« Ό λ ο το ζουμί της ομιλίας βρίσκεται στην
πρώ τη παράγραφο» έλεγαν μερικές ώρες
πριν τη συγκέντρωση της Π λατείας Συν
τάγμ ατος, ηγετικά στελέχη της Ν Δ που
πρόσκεινται σ το ν κ. Μ ητσοτάκη. Π ράγ
ματι η πρώτη παράγραφος του λόγου τού
αρχηγού της « Ν έ α ς Δ η μ οκ ρ α τία ς» εξηγεί
γλαφυρότερα από την οποιαδήποτε ανά
λυση τους στόχους που ήθελε να πετύχει
η πανελλαδική κινητοποίηση της Π λα 
τείας Συντάγματος.
«Λ α έ της Ελλάδος, λαέ της Α θ ή ν α ς»
άρχιζε ο κ. Μ ητσοτά κης παραδεχόμενος
με αξιοθαύμαστη ειλικρίνεια ότι μιλούσε
σ το λαό που είχε έλθει από όλη τη χώρα,
«κ α τα θ έτω σήμερα ενώ πιον του λαού πρό
ταση μομφής κατά της κυβερνήσεως του
Ανδρέα Παπανδρέου και ζη τώ (τώ ρ α
μπαίνει σ το ψητό - Σ .Σ .) την εμπιστοσύνη
σας για τη «Ν έ α Δ ημ οκ ρα τία ». Η Ν Δ ζητά
ψήφο εμπιστοσύνης από το λαό (δεύτερη
φορά για να δοθεί έμφαση - Σ .Σ .) και την
παίρνει τη ψήφο εμπιστοσύνης ('τρίτη φο
ρά - Σ .Σ.). Έχουμε σήμερα, λαέ της Α θ ή
νας, την εμπιστοσύνη του ελληνικού λα
ού ».
Είναι άραγε τυχαίο, ότι από τα 10 ου
σιαστικά που ο ομιλών χρησιμοποιεί
στην πρώτη παράγραφο, τα τέσσερα εί
ναι η επανάληψη της λέξης εμπιστοσύνη;
Μ ετά την πρόσφατη εσωκομματική κρί
ση, τη διαγραφή Παπαληγούρα, την απο
χώρηση Ράλλη, και τις φήμες για την ε
πάνοδο Καραμανλή η συγκέντρωση της
πλατείας Συντάγματος ήταν ακριβώς η
προσπάθεια του κ. Μ ητσοτάκη να αναβαπτιστεί στην ετυμηγορία της λαϊκής
βάσης. Δ εν υπάρχει αμφιβολία ότι παρά
τη βροχή, η συγκέντρωση πέτυχε και ο
στόχος επετεύχθη, έσ τω και αν το δ όλ ω 
μα που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι πρόω
ρες εκλογές.
Ο αρχηγός της Ν Δ εμφανίζεται μπρο
στά στο «π ό π ο λ ο » σίγουρος ότι οι εκλο
γές θα έρθουν σύντομα, αφού η προοπτι
κή της εξουσίας ενοποιεί τη βάση της Ν Δ
γύρω από το ν αρχηγό της, αλλά στις υπό
λοιπες επίσημες δηλώσεις του αρνείται
να κάνει την οποιαδήποτε πρόβλεψη με
τη δικαιολογία ότι «δ ε ν είναι μ ά ντη ς».
Σ τις ιδιωτικές συζητήσεις, ο αρχηγός της
Ν Δ παρουσιάζεται — αντίθετα μάλιστα
με ορισμένους αισιόδοξους επιτελείς
του— ακόμη περισσότερο απαισιόδοξος
για το ενδεχόμενο τω ν πρόωρων εκλο
γών, εναποθέτοντας την πραγματοποίη
σή τους, όσο και αν αυτό φαίνεται παρά
δοξο, στην Αριστερά.
Παρά τα λεγόμενά του, ο πονηρός αρ
χηγός της Ν Δ ξέρει ότι ελάχιστοι βουλευ
τές του ΠΑΣΟΚ θα διακινδύνευαν το ό
ποιο πολιτικό τους μέλλον, «α π ο σ τα τώ ντ α ς » προς τη Ν Δ . Ελπίζει αντίθετα ότι
μια τέτοια μαζική αποχώρηση (που θα οδηγούσε ενδεχομένως στην απώλεια της

---------Ο --------Κωνσταντίνος
Μ ητσοτάκης
παίρνα
ψήφο
εμπιστοσύνης
από το
κόμμα του
του Ρεπόρτερ

πασοκικής κοινοβουλευτικής αυτοδυνα
μίας και συνεπώς στην προκήρυξη εκλο
γώ ν) θα ήταν πολύ πιο «ο μ α λ ή », αν γίνον
ταν με κατεύθυνση προς τα αριστερά. Σε
αυτή την τελευταία περίπτωση, ο κ. Μη
τσ ο τά κ η ς πιστεύει ότι δεν θα εύρισκε
πρόσφορο έδαφος η προπαγάνδα του ΠΑ
ΣΟΚ που θα έκανε σίγουρα λόγο για «α π ο 
στασία σχεδιασμένη από την ντόπια αντί
δραση και τον ξένο, ιμπεριαλιστικό παρά
γ οντα ».
Ο αρχηγός της Ν Δ εναποθέτει τις ελπί
δες του στην Α ριστερά και επειδή ξέρει ό
τι μόνος του δεν μπορεί να πετύχει τις
πρόωρες εκλογές. Στην περίπτωση που
δεν θα συμβεί καμιά αποστασία, όλα θα
εξελιχθούν με βάση την συνηθισμένη κοι
νοβουλευτική πρακτική. Φοβάται ότι πιέ
ζο ντα ς συνεχώς για πρόωρες εκλογές όχι
μόνο θα φθείρει το αίτημα και θα προκαλέσει τη δυσαρέσκεια τω ν φανατισμένων
υπεραισιόδοξων οπαδών του, αλλά και ό
τι θα προκαλεί την άτυπη συσπείρωση
της Α ρ ισ τερ ό ς ή καλύτερα τω ν αριστε
ρών ψηφοφόρων γύρω από το ΠΑΣΟΚ. Γι’
αυτό αφιέρωσε ένα μέρος της ομιλίας του
στην Α ριστερά, θέτοντας την τελευταία
« ενώ πιον τω ν ευθυνών τ η ς » αν συνεχίζει
να ανέχεται την κυβέρνηση «τ η ς σήψης
και τω ν σκα νδάλω ν». Σύμφωνα με τα λε
γάμενα ενός στελέχους της Ν Δ , μόνο «α ν
το ΠΑΣΟΚ γίνει σά ντουιτς» , πιεζόμενο
και από την αριστερά και από τη δεξιά,
θα αναγκασθεί να προκηρύξει εκλογές.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΟΥ, Η ΖΩΗ ΜΟΥ
Ό λ ο ι οι προηγούμενοι σχεδιασμοί γί
νονται βέβαια υπό την σκιά του από μη
χανής Θεού: ο κ. Μ ητσοτά κης εξακολου
θεί να φοβάται περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο, την επανεμφάνιση του κ. Κα
ραμανλή, ω ς του μόνου ανθρώπου που θα
μπορούσε να ανατρέψει την ηγεμονία του
στη «Ν έ α Δ ημ οκρατία».
Δ εν είναι τυχαίο ότι στην προχθεσινή
συνέντευξη του σ το ραδιοφωνικό σταθμό
του πρώτου Δήμου της Χ ώ ρ α ς ο ψύχραι
μος σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αρ
χηγός της Ν Δ , έκανε την γκάφα του στο
θέμα Καραμανλή: δέχθηκε την επανεμ
φάνιση του Κ. Καραμανλή σε περίπτωση
εθνικής κρίσης « α ν το επιτρέπει ο χρόνος
κι η υγεία του ». Ό π ω ς δεν είναι τυχαίο ό 
τι ακριβώς την ίδια φράση λογόκρινε η
Ν Δ από το απομαγνητοφωνημένο κείμε
νο της συνέντευξης που μοίρασε σ τις εφη
μερίδες.
Ο κ. Μ ητσοτά κης δεν είχε φυσικά κα
νένα λόγο να προσθέσει το ν περιορισμό
του χρόνου και της υγείας. Κανείς, ούτε ο
φανατικότερος υποστηρικτής του τέω ς
Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν θα τον
ήθελε να παρεμβαίνει το 2000 και μάλι
σ τα π άσχ οντα από αρτηριοσκλήρωση.
Επομένως ο κ. Μ ητσοτά κης είπε τον πό
νο του: « ο θάνατός σου, η ζωή μου». □
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Τ ο Π Α Σ Ο Κ μπαίνει στην Ε Ο Κ
του Στέλιου Κούλογλου

ΑΠ TU ΓΕ>Κ1ΑΗσυ ΠΡΟΒ&ΡΕ.
OUTE EHAt ΔΕΗ. ΕΗ & ΧΕ ΏΡΟΜΟΜΕ&ΟΕ
ΠΟΗ ΓΠΡΊΧ.Κ...
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TOUX FUXEX τι ΑΡΕΙ ΠΡΕΦΑ.
ΕΡΤΟΪ...ΑΗ-X’ EIXAU ΠΑΡΕΙ ΑΠΤΟΙ

ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣ ΑΤΟΠΟΝ ΕΠΑΓΩΓΗΣ
Το ΠΑΣΟΚ μοιάζει δηλαδή να καταλήγει στην ΕΟΚ δια της εις
άτοπον επαγωγής: αφού έχει δοκιμάσει ανεπιτυχώς την «έ ν τ α 
ξ η » του σ το κίνημα τω ν αδεσμευτών ή στις χώρες της περιφέ
ρειας του τρίτου κόσμου — με ότι οι προηγούμενες επιλογές ση
μαίνουν για την κυβερνητική πρακτική ή την κομματική
συγκρότηση— οδηγείται θέλοντας δε θέλοντας στις αγκάλες
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και η φροντίδα του πρωθυπουρ
γού είναι ακριβώς η προσγείωση να γίνει όσο το δυνατόν πιο ο
μαλά. Εξού και οι αποστροφές της πρωθυπουργικής εισήγησης
που επιμένουν σ το ν ανέρευτο τρίτο δρόμο ή προσπαθούν να ο 
ρ ιοθετήσουν το ΠΑΣΟΚ α π ένα ν τι σ τη ν — ξεπουλημένη
παλιότερα— σοσιαλδημοκρατία.

Τα μέλη της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ δεν απαγγέλλουν ακόμη στίχους
του Π ω λ Ελυάρ — όπως έκανε ο πρόεδρος τους στην ομιλία του
στην ΚΕ— αλλά μετά την πρόσφατη σύνοδο υποστηρίζουν στις
συζητήσεις τους κάτι εξίσου εντυπωσιακό: ότι οι ίδιοι ήταν πάν
τα υπέρ της Ευρώπης και μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής άσχετα
αν μέχρι τώ ρ α δεν το είχαν ποτέ διατυπώσει επισήμως.
Ενδεικτική του ευμετάβλητου και μεταβατικού χαρακτήρα
του κυβερνώντος κόμματος, η σχεδόν ομόφωνη αποδοχή τω ν
νέων ευρωπαϊκών κατευθύνσεων που προδιέγραψε με την εισή
γηση του ο κ. Α. Παπανδρέου υπογραμμίζει συγχρόνως και την
ωρίμανση ενός στελεχικού δυναμικού που περιπλανιόταν χρό
νια τώ ρα στις άγονες περιοχές του τρίτου κόσμου. «Μ ό νο να
σκεφθείς ότι πριν από τέσσερα πέντε χρόνια πρότυπό μας ήταν
το ιρακινό Μ πάαθ» έλεγε ένα μέλος της ΚΕ, «μπορείς να κατα
λάβεις τη διαφορά».
Π ράγματι αν κάτι έγινε στην τελευταία σύνοδο της ΚΕ του
ΠΑΣΟΚ, αυτό ήταν η διατύπωση μιας νέας θέσης απέναντι στην
Ευρώπη. Ε κτός από την επισήμανση της «α να ντισ τό ιχ ία ς της
διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη με την ίδια την πραγματικό
τητα, όπως πχ. η αναφορά στην ΕΟΚ» ή τις 5 σελίδες της πρωθυπουργικής εισήγησης που αφιερώνονται στην «απάντηση της
Ευρώπης» και δη της Δυτικής απέναντι σ τις ΗΠΑ, η όλη ομιλία
του κ. Παπανδρέου θα μπορούσε κάλλιστα να είχε διατυπωθεί
από τον οιονδήποτε Ευρω-σοσιαλιστή ηγέτη. Η μικρή διαφορά
με τις μεγάλες όμως συνέπειες, είναι ότι μια τέτοια εισήγηση

ΑΡΝΟΥΜ ΑΙ
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ΑΝΤΙΜΙΛΙΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩ ΡΗΣΗ
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Μ ΑΡΑΓΚΑΚΗΣ: η συνείδηση δεν φυλακίζεται
I — το κίνημα συμπαράστασης
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η ΑΜ ΥΝΑ: αφ ιέρω μα.
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κάποιου Ευρωπαίου και μάλιστα πρωθυπουργού θα περνούσε
κατόπιν σ το «δ ια τα ύ τα ». Και αυτό το τελευταίο απούσιαζε εν
τελ ώ ς από την ομιλία και τις αποφάσεις της ΚΕ.

’ '

Οι επιλογές βέβαια που κάθε κόμμα κάνει στους εξω τερικούς
του ιδεολογικούς και πολιτικούς προσανατολισμούς είναι απο
τέλεσμα της κ ατάσταση ς και τω ν προβλημάτων που αντιμ ετω 
πίζει σ το εσω τερικ ό της χώρας του. Έ τσ ι δεν είναι καθόλου τυ
χαίο, ότι το ΠΑΣΟΚ οδηγείται δια της εις άτοπον επαγωγής στην
Ευρώπη, αφού έχει αποτύχει σε όλες τις άλλες λύσεις που έχει
δοκιμάσει από τό τε που ο αρχηγός του κατάλαβε ότι υπάρχει
κάποιο πρόβλημα, δηλαδή από τις δημοτικές εκλογές του Ο
κτωβρίου του ’86.
Α μ έσω ς μετά το κακό αποτέλεσμα που δεν αναμένεται, η
πρώτη αντίδραση είναι η εμμονή στην προηγούμενη κ α τά σ τα 
ση: λίγες μέρες μετά τις εκλογές, αναγγέλλεται ο περίφημος ε
κείνος ψευτο-ανασχηματισμός που ξεσηκώνει τις αντιδράσεις
και τω ν φιλικών εφημερίδων, και ο οποίος αν κάπου αποσκο
πεί, είναι στην πειθάρχηση τω ν εσω κομ μ ατικώ ν «δελ φ ίνω ν». Η
πολιτική παραμένει η ίδια, κι ότα ν αυτή δεν οδηγεί πουθενά, ε
πακολουθεί ο δεύτερος ανασχηματισμός, που δίνει στην κυβέρ
νηση το προφίλ της Έ νω σ η ς Κέντρου στη δεκαετία του ’60, ενώ
τα κομματικά στελέχη αφήνουν τις υπουργικές θέσεις και επι
στρέφουν σ το κόμμα. Ό τα ν και η κεντρώα πολιτική δεν αποδί
δει ενώ τα σκάνδαλα διαδέχονται καθημερινώς το ένα το άλλο,
ο κ. Παπανδρέου αποφασίζει να παρατήσει το 65 και να ατενί
σει με αισιοδοξία το 2000. Προετοιμάζει το έδαφος κάνοντας
στη Βουλή την προσωπική του αυτοκριτική για το πολιτικό ρέτρο που παίζεται στη χώρα εδώ και τρία σχεδόν χρόνια, και α
νακοινώνει επισήμως τις νέες κατευθύνσεις στην Σύνοδο της
ΚΕ.

ΦΕΥΓΕΙΣ ΜΟΝΑΧΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
Α ντίστοιχη διαδρομή φαίνεται να ακολουθεί και το πρόβλημά
Λαλιώτη. Η επιστροφή του τέω ς υφυπουργού Τύπου παίζεται μέ
χρι και τα ξημερώματα της πρώτης ΚΕ μετά τις δημοτικές, για
να ματαιωθεί ότα ν ο πρωθυπουργός αποφασίζει να μην αλλάξει
την πολιτική του. Ό τ α ν πολύ περισσότερο αποφασίζει να χτυ-

Το

μ ε γ ά λ ο βιβλιοπ ω λείο
τη ς Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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πήσει τους «κ ομ μ α τικ ού ς» σε όφελος τω ν Κεντρογενών, ανα
κοινώνει σ το ΕΓ, ότι το «θέμα Λαλιώτη έληξε ο ρισ τικ ά », αφού
μάλιστα ο τέω ς στενός συνεργάτης του «σχεδιά ζει να ασχοληθεί
με τις εκδόσεις ή το εμπόριο». Ο «σ υ να ινετικ ό ς» και «εκ σ υ γ
χρονιστή ς» Λ α λιώ τη ς καλείται στην ΚΕ ότα ν ο πριυθυπουργός
αποφασίζει να πραγματοποιήσει τη στροφή του για τον εκμοντερνισμό της χώρας εν όψει του 1992.
Α ντίθετα με τα γραφόμενα καμιά από τις δύο πλευρές δεν έχει
επιβάλλει κάποιους όρους. Ο μεν πρωθυπουργός φαίνεται να πι
στεύει ότι η παρουσία ενός γνω στού αριστερού στελέχους ε ξα 
σφαλίζει μια πιο ομαλή ευρωπαϊκή στροφή και πράγματι η πα
ρουσία του Κ. Λ αλιώτη στη σύνοδο της ΚΕ μείωσε την ένταση
και δημιούργησε ένα κλίμα ενότη τας παρά τις μεμονωμένες α
ψιμαχίες. Συγχρόνως είναι σίγουρος ό τι δεν μπορεί να επαναληφθεί το σενάριο της αποχώρησης του ’ 85, ακόμη κι αν ετίθετο
τέτοιο θέμα, αφού από ένα κόμμα μπορείς να φύγεις — ηρωικά
τουλάχιστον— μόνο μια φορά. Ο δε Λ α λιώ τη ς μοιάζει να πι
στεύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωμένο από τα πράγματα να α
κολουθήσει μια πολιτική παρόμοια με αυτήν που εμμέσως εξα γ
γέλθηκε στη Σύνοδο και επομένως δεν τίθεται θέμα «πισωγυρισ μ ά τω ν » που θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη λογική της επανέν
τα ξή ς του.
Ε ΚΛ Ο ΓΕΣ ΤΟ 1989
Π όσο αποφασισμένος είναι όμως ο κ. Παπανδρέου για την
Ευρωπαϊκή του στροφή και τι πιθανότητες επιτυχίας έχει; Κύ
κλοι του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος εμφανίζουν τον πρω
θυπουργό ανανεωμένο μέσα στην προοπτική μιας νέας εικόνας
ενός ηγέτη που συνειδητοποιεί την κρισιμότητα της εποχής και
οδηγεί τη χώρα προς το 2000, θέτοντας το ν εαυτό του υπεράνω
τω ν κομματικών αντιπαραθέσεων της στιγμής. Προσθέτουν α
κόμη ότι ο κ. Παπανδρέου θα προχωρήσει σ τις αναγκαίες εξειδικεύσεις της ευρωπαϊκής στροφής στην κυβερνητική πολιτική
και την κομματική λειτουργία, αφού δεν μπορεί να νοηθεί «ευ 
ρωπαϊκή» κυβέρνηση χωρίς πρόγραμμα και με αυτήν τη σύνθε
ση και «ευ ρ ω π α ϊκ ό» κόμμα χωρίς εκδημοκρατισμό της ε σ ω τε
ρικής λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ: με άλλα λόγια κυβερνητική και
κομματική αναδόμηση ό τα ν θα έχουν εξειδικευθεί οι κατευθύν
σεις πολιτικής του κυβερνητικού στρατοπέδου.
Ακόμη όμως και σ ΐη ν περίπτωση που όλα τα προηγούμενα
πάνε κ α τ’ ευχήν, τα ερωτηματικά για τις πιθανότητες επιτυχίας
του εγχειρήματος εξακολουθούν να παραμένουν. Οι τελευταίες
δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει για το κυβερνητικό κόμμα δεν
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, αφού δεν δίνουν σ το ΠΑΣΟΚ πε
ρισσότερο από το 33% τω ν προθέσεων ψήφου, αλλά ο κ. Π α
πανδρέου φαίνεται να πιστεύει ότι το κλίμα μπορεί να ανατρα
πεί ιδιαίτερα ότα ν αντίπαλος του παραμένει ο κ. Μ ητσοτάκης.
Δύο πράγματα είναι σίγουρα αυτή την στιγμή. Π ρ ώ το ότι το
ΠΑΣΟΚ χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοσθεί και να αλλάξει
το κλίμα, και επομένως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για εκλογές
σ το κυβερνητικό στρατόπεδο. Α ντίθετα, όπως φάνηκε και από
την ...πρωθυπουργική τριτολογία, για το 1988, σχεδιάζεται μια
ελάφρυνση της πολιτικής λιτότη τα ς, μέτρο το οποίο θεωρείται
εντελώ ς απαραίτητο για κάθε πολιτική ανάκαμψης και πολύ
περισσότερο εκλογών. Επειδή, μάλιστα, η κυβέρνηση θέλει να
δείξει μέσα σ το 1988 ότι άρχισαν και τα μεγάλα έργα, σχεδιάζει
τις εκλογές για ένα χρόνο αργότερα.
Συνεπώς οι εκτιμήσεις του κ. Μ ητσοτάκη, σύμφωνα με τις ο 
ποίες η κυβέρνηση θα αναγκασθεί να προκηρύξει εκλογές τον
Οκτώβριο, είναι μάλλον όνειρα θερινής νυκτός.
Τ ο δεύτερο δεδομένο είναι ό τι — αντί για εκλογές— θα πρέπει
να αναμένονται αναπροσαρμογές της κυβερνητικής και της
κομματικής λειτουργίας, με βάση τα νέα «ευ ρ ω π α ϊκ ά » σχέδια.
Είναι παράδοξο, αλλά τό σ ο ο Κ. Καραμανλής, όσο και ο Α.
Παπανδρέου μπήκαν απροετοίμαστοι στην ΕΟΚ. Ο πρώ τος έβα
λε απροετοίμαστη την Ελλάδα, και ο δεύτερος με μερικά χρό
νια καθυστέρηση το ΠΑΣΟΚ.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Μ . Κ Α Λ ΙΟ Ρ Η

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ II — ΓΑΩΣΣΙΚΑ
Δέκα δοκίμια
γιά τή νεοελληνική γλώσσα
Εξώφυλλο: Σ . Σ Ο ΡΟ Γ Κ Α
Ι.Π ρολογικό ύστερόγραφο: α) κίνδυνος καί «κινδυνο
λο γία »· β)τό αδιέξοδο στήν εκπαίδευση· γ) δοκιμιακή πολεμική καί «μάχη εντυ π ώ σ εω ν»· δ) «ά ριστοκ ρ ά τες» καί «π λη β ειοκ ρά τες»· ε) «έξο υ σ ια σ τέ ς » καί
«ά ντιεξο υ σ ια σ τές»· ζ) Εκπαίδευση, έξισω τισμ ός καί
δικαιοσύνη.
('.Α πάντηση σέ Ά λ . Σιδέρη, /. Άμάγη, Α . Γκότοβυ,
"Α. Φραγκουδάκη, Α . Βυυγιούκα κ.ά.)
2. Γλώ σ σ α καί λαϊκισμός
3 . Δευτερολογία γιά τό γλω σσικό (Α π ά ν τη σ η σ έ Θ.
Βέικο, Έ. Κριαρά, Γ. Αράγη, Σ . Ράμφο κ.ά.)
4. Παρέμβαση σέ μιά τηλεοπτική συζήτηση
(Α π ά ν τη σ η σέ Έ. Κριαρά καί Ή . Σπυρόπυνλο)
5. Τά ψευτοδιλήμματα τής μονομέρειας
(Α π ά ν τη σ η σέ Β. Φόρη)
6 . Ό γλω σσικ ός αφελληνισμός
(Πέραν τού μισοξενισμυϋ καί τής ύπυτελείας)
7. Γ λω σσικός αφελληνισμός - διαστάσεις καί
προοπτικές (Α π ά ν τη σ η σ έ Ν . Βάντσια)
8. ΓΙρός μιά πληβειακή άντίληψη τής γλώ σσα ς;
(Α π ά ν τη σ η σέ Α . Καστρινάκη)
9. Έ ξι κείμενα γιά τή νεοελληνική γλώσσα:
α) Γιά μιά εύρύχωρη δημοτική· β) Μεικτή καί
αμιγής· γ) Ή ιδεολογία μιας καταλήξεω ς· δ) Τά
τρία παράδοξα- ε) Τό μεΐζον καί τό ελασσον (Α π ά ν 
τηση σ έ Δ . Τομπαΐδη)· σ τ) Τό βάρος μιάς άπουσίας
(Α π ά ν τη σ η σέ Φ. Βώρο, Α . Βουγιούκα, Δ . Π λατανίτη)
10. ’ Ιριδισμοί τής νεοελληνικής: α) Π ολλαπλότητα τής
μοναδικότητος· β) έκφ ραστικότητα τής πολυμορ
φίας.
Σελ
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• ΠΑΙ0ΚΙΚΑ
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ΕΚ Δ Ο ΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 306 * 111 41 ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨ Η ΤΗΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΤΗΣ Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑΣ κ. ΣΤΞΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥ Η ΤΩΝ Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν
Κύριοι Μέτοχοι
Στον τομέα της εξυγίανσης των απο
τελεσμάτων της, η Εθνική Τράπεζα
συνέχισε για τέταρτο κατά σειρά έ
τος την πολιτική του μη λογισμού τό
κων στα ληξιπρόθεσμα δάνεια υπερ
χρεωμένων επιχειρήσεων, με αντι
κειμενικά διαπιστωμένη αδυναμία ε
ξόφλησης των υποχρεώσεών τους.
Η πολιτική αυτή ολοκληρώθηκε
στην ουσία μέσα στο 1986, αν ληφθεί
υπόψη ότι έχουν πλέον αντιμετωπι
στεί όλες οι γνωστές περιπτώσεις υ
περχρεωμένων επιχειρήσεων, για
τις οποίες ήταν βέβαιο ότι δεν μπο
ρούσαν να εξυπηρετήσουν τις οφει
λές τους.
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευ
κρινιστεί ότι, η πολιτική βαθμιαίας
και προοδευτικής διακοπής της τοκοφορίας για τα δάνεια υπερχρεω
μένων επιχειρήσεων δεν αφορούσε
μόνο ορισμένες προβληματικές επι
χειρήσεις. Αφορούσε και πολλές άλ
λες εταιρίες, οι οποίες λόγω της φύ
σης τους (πχ. τεχνικές εταιρίες) ή
του μεγέθους τους (μικρές επιχειρή
σεις) δεν ήταν δυνατό να αντιμετω
πιστούν με βάση τις διατάξεις του Ν.
1386/83.
Η Τράπεζα κατόρθωσε να απορ
ροφήσει, μέσα στα τελευταία τέσσε
ρα χρόνια, την απώλεια των εσόδων
που συνεπαγόταν η βαθμιαία διακο
πή της τοκοφορίας δανείων υπερ
χρεωμένων επιχειρήσεων. Ανάλογη
απορρόφηση δεν φαίνεται να είναι
αναγκαία στο μέλλον. Ωστόσο, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι, για τα επό
μενα δύο ως τρία χρόνια παραμένει
ως υποχρέωση για την Τράπεζα η υ
ποκατάσταση των εσόδων για το
τμήμα εκείνο των μετοχοποιημένων
δανείων που κρατά με τη μορφή με
τοχών, εφόσον είναι φυσικό, στα
πρώτα τουλάχιστον χρόνια, οι μετο
χές αυτές να έχουν μικρή ή και μηδε
νική απόδοση.
Σημαντικό τμήμα της απώλειας
των εσόδων της Τράπεζας από το μη
λογισμό τόκων αντισταθμίστηκε, α
πό την ανάπτυξη των λοιπών πηγών
εσόδων της. Οι κατάλληλοι χειρι
σμοί, που έγιναν στον τομέα αυτό,
συνδέονται με την καλύτερη διαχεί
ριση των ρευστών διαθεσίμων της
Τράπεζας και κυρίως με την ανάπτυ
ξη των λοιπών τραπεζικών εργα
σιών.
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Σχετικά με τα έσοδα από τις λοι
πές τραπεζικές εργασι ς, είναι χα
ρακτηριστικό ότι μόνο τ a κέρδη συ
ναλλάγματος και οι προμήθειες από
διάφορες μεσολαβητικές εργασίες
αυξήθηκαν στο 1986, σε σχέση με το
1982, κατά 145% και έφτασαν να αν
τιπροσωπεύουν ποσοστό 44,2% των
συνολικών ακαθάριστων εσόδων
της Τράπεζας, έναντι 35,8% στο
1982.
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Στον τομέα της τεχνολογικής υπο
δομής της Τράπεζας, στο 1986, ολο
κληρώθηκε σχεδόν η οριζόντια επέ
κταση του συστήματος ON LINE και
άρχισε η καθετοποίησή του, με την
υπαγωγή σε αυτό των καταθέσεων
σε συνάλλαγμα του Κεντρικού Κατα
στήματος, του καταστήματος Ομό
νοιας και του καταστήματος Φραν
κφούρτης.
Εξάλλου, το δίκτυο εσωτερικού
εμπλουτίστηκε με 6 ακόμη νέες μο
νάδες και έφτασε στο τέλος του
1986 ν’ αριθμεί 479 καταστήματα.
Στο εξωτερικό ιδρύθηκαν επίσης 4
νέες μονάδες. Έτσι, σήμερα η Τρά
πεζα εκπροσωπείται διεθνώς με 55
μονάδες ενώ επίκειται η λειτουργία,
μέσα στο 1987, μιας ακό η στο ROSSLINGDALE της Βοστώ ης.
Είναι γεγονός ότι σήμερα η Εθνι
κή Τράπεζα έχει επάρκεια υποδο
μής, τόσο από άποψη δ κτύου κατα
στημάτων, όσο και από τοψη μηχα
νολογικού εξοπλισμού, αρ’ όλα αυ
τά οι διαδικασίες που ε< αρμόζει και
ο τρόπος λήψης των αποφάσεων έ
χουν επηρεαστεί από ο αυστηρά
περιοριστικό περιβάλλον που έχει
δημιουργήσει η μέχρι ορα ασκού
μενη πιστωτική πολιτικτ

Όμως η Τράπεζα καλείται πλέον
να λειτουργήσει σε μια «νέα», ελεύ
θερα διαμορφούμενη και ταχύτατα
εξελισσόμενη ανταγωνιστική αγο
ρά. Στο εσωτερικό, η βαθμιαία χαλά
ρωση των διοικητικών παρεμβάσε
ων και η κλιμακούμενη πίεση του
διεθνούς ανταγωνισμού τείνουν να
διαμορφώσουν νέες συνθήκες άσκη
σης του τραπεζικού έργου. Στο έξωτερικό ανακατατάξεις στις αγορές
χρήματος και κεφαλαίων, σε συν
δυασμό με τη συνεχή διεύρυνση της
χρήσης προηγμένων ηλεκτρονικών
και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,
έχουν επιφέρει βαθιές μεταβολές
στη μορφή και τον τρόπο λειτουρ
γίας των τραπεζών.
Οι σημαντικές αυτές εξελίξεις κα
θιστούν αναγκαίες για την Εθνική
Τράπεζα ευρύτατες μεταβολές,
στρατηγικού και λειτουργικού χαρα
κτήρα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό του μέλ
λοντος. Για το σκοπό αυτό, η Διοίκη
ση μετακαλεί μια από τις μεγαλύτε
ρες στον κόσμο και πιο έμπειρες,
στα προηγμένα συστήματα τραπεζι
κής οργάνωσης και λειτουργίας, Ε
ταιρίες - Συμβούλους, προκειμένου
να βοηθήσει στην εφαρμογή ενός ε
κτεταμένου προγράμματος αναδιορ
γάνωσης.
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει
ένα ευρύ φάσμα μεταβολών, που ξε
κινούν από τα βασικά θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού, επεκτείνονται στον εκσυγχρονισμό των
συναλλαγών και στην εισαγωγή νέ
ων εργασιών και καταλήγουν σε νέα
συστήματα εσωτερικού ελέγχου και
ασφάλειας των συναλλαγών. Όλες
οι μεταβολές συγκλίνουν στη μείω
ση του κόστους της Τράπεζας, την
καλύτερη αξιοποίησή του τεχνικού
εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυ
ναμικού της, την αύξηση της συνολι
κής αποδοτικότητας και, πάνω από
όλα, τη γρήγορη και αποτελεσματι
κή προσφορά σύγχρονων τραπεζι
κών υπηρεσιών στους πελάτες της.
Η Εθνική Τραπεζα θέτει σήμερα
τις βάσεις της Τράπεζας του μέλλον
τος, της Τράπεζας του εικοστού
πρώτου αιώνα. Η αναγκαιότητα για
πλήρη αναδιοργάνωσή της είναι
πλέον αποδεκτή από όλους τους φο
ρείς που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη λειτουργία της.

Ανάπτυξη,,, έτσι, χωρίς πρόγραμμα

του Κώστα Δέδε
ΜΕ ΑΡΚΕΤΗ και αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο πρωθυπουργός
κ. Α νδρέας Παπανδρέου, αντιλήφθηκε ότι η χώρα πρέπει να
μπει σε αναπτυξιακή τροχιά, προκειμένου να αντιμετωπίσει την
πρόκληση της ελεύθερης αγοράς (προσώπων, πραγμάτων, υπη
ρεσιών) το 1992 και τις καταστάσεις του 2000. Επιδιδόμενος,
τώ ρα, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια απευθύνει έκκληση προς
την πολιτεία, και προς τους κοινωνικούς φορείς «ν α αναλογισθούμε τις ευθύνες». Και, παράλληλα, — προτρέπει— «ν α ευαι
σθητοποιηθούμε όλοι, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε τον ελ
ληνικό λαό για το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται, για
να ξεπεράσουμε τα οικονομικά προβλήματα με επιτυχία». Ευαισθητοποίηση, που γίνεται μονάχα με συνεχή αναφορά σ το 1992
και 2000, χωρίς να υπάρχει αναπτυξιακή πολιτική και χωρίς να
εξηγείται σ το λαό γιατί οι χρονολογίες αυτές είναι τό σ ο σημαν
τικές για τον τόπο, αλλά και τό σ ο «π ροσφ ιλείς» σ το ν κ. πρωθυ
πουργό, που όπου βρεθεί, το ν τελευταίο καιρό, τις μνημονεύει
και τις τονίζει...
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ δηλώσεις του κ. Παπανδρέου — οι οποίες περιέχονται σ το γραπτό κείμενο της ομιλίας του προς τη φετινή γε
νική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών— απο
τελούν το πρελούδιο για «α κ όμ α δυσκολότερες (για να μην πού
με χειρότερες) μέρες». Εξάλλου, είναι χαρακτηριστικό αυτό
που τόνισε ο πρωθυπουργός και το οποίο δεν σχολιάσθηκε από
το ν Τύπο, που το πέρασε (αν το πέρασε) σ τα "ψ η λ ά ” : « Το 1986
και το 1987 — είπε— είναι χρονιές ανάκαμψης τω ν κερδών και
της απόδοσης στη βιομηχανία. Α σχετα, πάντως, από αυτό τα
χρονικά περιθώρια που απομένουν στην ελληνική βιομηχανία για
να εκσυγχρονισθεί είναι περιορισμένα. Αν, μάλιστα, ληφθούν υ
πόψη οι χρονικές - επενδυτικές για την ακρίβεια— υστερήσεις
μεταξύ απόφασης και υλοποίησης (επενδύσεων), ίσ ω ς να είναι ή
δη αργά. Αρα έφτασε ο χρόνος για μεγάλες αποφάσεις».

Στους δύσκολους καιρούς,.,
ΕΡΜΗΝΕΙΑ τω ν δηλώ σεω ν αυτών θα μπορούσε να είναι η ε

ξής:
Π ρ ώ το: ο ίδιος ο κ. πρωθυπουργός αποκαλύπτει με έμμεσο,
αλλά σαφή τρόπο, ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη της ελληνικής οι
κονομίας από το 1988. Και τούτο γιατί για να παρατηρηθεί ανά
πτυξη θα έπρεπε να είχαν γίνει σ τα προηγούμενα χρόνια παρα
γωγικές επενδύσεις, που θα απέδιδαν το ’88. Επενδύσεις όμως,
για αγορά νέου εξοπλισμού, δεν έγιναν. Συνεπώς οποιαδήποτε
μικρή θετική μεταβολή του προϊόντος της βιομηχανίας, αν υ
πάρξει, θα οφείλεται οι επανεργοποίηση του ήδη υποαπασχο
λούμενου και τεχνολογικά ξεπερασμένου παραγωγικού εξοπλι
σμού. Χρησιμοποιώντας, όμως, τον παραδοσιακό μηχανολογι
κό εξοπλισμό δεν κάνουμε τίπ οτα άλλο παρά να διαιωνίζουμε
τις κακοδαιμονίες και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνι
κής οικονομίας...
Δεύτερο: δεν θα πρέπει να περιμένουν οι εργαζόμενοι ικανο
ποιητική β ελτίω σ η τω ν αποδοχώ ν τους: οι δημόσιοι υπάλληλοι
γιατί οποιαδήποτε αύξηση μισθών δεν συμφέρει τον ελλειμματικό προϋπολογισμό. Οι ιδιωτικοί διότι, έτσι, συμπιέζονται, ιδιαί
τερα για την Ελλάδα, τα κέρδη τω ν επιχειρήσεων, τα οποία α
ποτελούν μία από τις προϋποθέσεις για επενδύσεις. Υπήρξε, ε
ξάλλου, σαφής ο κ. Παπανδρέου όταν υπογράμμισε στη συνέ
λευση του ΣΕΒ ότι « ο ι όποιες θυσίες — τω ν εργαζομένων— σήμε

ρα μεταφράζονται σε ένα καλύτερο αύριο...» θα υπάρξει, όμως,
αυτό το «καλύ τερο αύριο» ή θα αποκτήσει και αυτό το χαρα
κτήρα « τ ω ν ακόμα καλύτερων ημερών»;
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ για νέες θυσίες τω ν εργαζομένων υπογραμμίσθηκε και στη σύνοδο της 22ης Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ,
όταν ο κ. πρωθυπουργός στη δευτερολογία του πληροφόρησε ό
τι θα γίνουν αλλαγές στην αγορά εργασίας με — σκληρά— μέ
τρα, που θα εφαρμοσθούν το 1988 και σ το τραπεζικό σύστημα
(υλοποίηση της έκθεσης Κ αρατζά).

«Χρέη για τα... χρέη»
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ που δημιουργείται είναι αν το συναλλαγματικό
ισοζύγιο μπορεί να « α ν τ έ ξ ε ι» στη δοκιμασία που η διαδικασία
μιας οικονομικής ανάπτυξης υπαγορεύει. Και Τούτο γιατί ανά
πτυξη της οικονομίας σημαίνει αυξημένες εισαγωγές από το ε
ξω τερικό μηχανημάτων, πρώ τω ν υλών, καυσίμων και, κυρίως,
ενδιάμεσων προϊόντων, που χρησιμοποιούνται από το μεταποι
ητικό τομέα. Δεδομένου, όμως, ότι το ισοζύγιο αυτό (δηλαδή
τω ν τρεχουσών συναλλαγών) είναι έντονα ελλειμματικό, αντι
λαμβάνεται κανένας ότι ανάπτυξη σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη
επιβάρυνση της ελλειμματικότητας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
ένα μεγάλο μέρος της ελλειμματικότητας αυτής οφείλεται και
στην εκροή συναλλάγματος με τη μορφή τό κ ω ν και χρεολυσίων
για δάνεια που μας έχουν δώσει και δίνουν οι ξένες τράπεζες.
Α ν, λοιπόν, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις ε
κείνες, ώ σ τε να κάνουμε λιγότερο πιεστική και χρονικά ασφυ
κτική, την καταβολή αυτή τω ν δ ισβάσταχτω ν χρεολυσίων, τό τε
διευρύνονται αρκετά τα περιθώρια για αυξημένες εισαγωγές
προς όφελος της παραγωγής και της ανάπτυξης. Ένας τρόπος
για να συμβεί αυτό είναι η επαναδιαπραγμάτευση του εξω τερικού
χρέους της χώ ρας, ώ σ τε για αρκετό χρονικό διάστημα (π.χ. πά
νω από 7 χρόνια) να μην καταβάλονται χρεολύσια. Διάστημα α
παραίτητο, για να μπορέσει να δώ σει καρπούς η αναπτυξιακή
προσπάθεια.
Κατά την κυβέρνηση, όμως, «δ εν υπάρχει — όπως δήλωσε
προχθές ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Σημίτης— καμία
ανάγκη να γίνει επαναδιαπραγμάτευση». Η κυβέρνηση ακολου
θεί, σχετικά, άλλη πολιτική: Να συνάπτει, δηλαδή, καινούργια
δάνεια, ό π ω ς αυτό τω ν 400 εκατ. δολαρίων πρόσφατα, για την
προπληρωμή από τώ ρα μέρους τω ν χρεολυσίω ν τω ν προσεχώ ν
ετώ ν, για την εξυπηρέτηση παλαιών δανείων.
Την άποψη αυτή συμμερίζονται διεθνείς τραπεζικοί κύκλοι
και έλληνες πολιτικοί παράγοντες, που διατύπωναν, αυτές τις
μέρες, την άποψη ότι «η κυβέρνηση ορθώς π ράττει». Και ένας
από τους λόγους που «ορ θώ ς πράττει η κυβέρνηση» είναι ότι οι
συνθήκες της τραπεζικής αγοράς είναι ευνοϊκές (χαμηλά επιτό
κια, ικανοποιητική ρευστότητα κ τλ .) για τη σύναψη δανείων.
Την ορθότητα ω σ τό σ ο της κυβερνητικής αυτής πολιτικής έρ
χεται να αμφισβητήσει η εκτίμηση ότι έ τσ ι δεσμεύεται συνάλ
λαγμα από τα καινούργια δάνεια, το οποίο θα μπορούσε να χρησι
μοποιηθεί για αναπτυξιακούς σκοπούς. Τα χρεολύσια αυτά θα ή
ταν δυνατό να καταβληθούν αργότερα, από το αυξημένο προϊόν
μιας αναπτυγμένης τεχνολογικά και υγειούς οικονομίας. Επιπλέ
ον, η επιλογή της πολιτικής του σωρεύοντας «χρέη για τα
χρέη», οδηγεί σε μεγαλύτερη δανειακή επιβάρρυνση τω ν επερχομένων γενεών, που θα σηκώσουν το επαχθές βάρος της απο
πληρωμής τω ν σημερινών δανείων αδιαμαρτύρητα...
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T o A N T I κέρδισε τη δίκη

με την

Α Χ Χ Ο Ν και το Θ . Λ ια κ ο υ ν ά κ ο

Το περιοδικό ε ίχ ε έννομο και δικαιολογημένο
ενδιαφέρον να δημοσιεύσει τα ντοκουμέντα
για το σκάνδαλο των Λέοπαρντ.
Στις 27 Μαρτίου 1987 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών συ
ζητήθηκαν δύο αγωγές του Θωμά Λιακουνάκου και της ΑΧΧΟΝ
ΑΕ εναντίον του περιοδικού ΑΝΤΙ και συγκεκριμένα του Χ ρή
στου Παπουτσάκη και του Βασίλη Ζήση. Με τις αγωγές αυτές
ζητούσαν να υποχρεωθεί το περιοδικό να τους-καταβάλει απο
ζημίωση ύψους 30.000.000 με την πρώτη αγωγή και 5.000.000 με
τη δεύτερη, γιατί δήθεν η έρευνά μας σχετικά με την αγορά τω ν
Leopards δυσφήμισε την εταιρεία και τον διευθύνοντα σύμβουλό
της.
Θυμίζουμε ότι στη δίκη εξετά στη κ α ν σαν μάρτυρες από την
ΑΧΧΟΝ ΑΕ ο κ. Παπουτσής και από το ΑΝΤΙ ο καθηγητής του
συνταγματικού δικαίου κ. Δημήτρης Τ σ ά τσ ος. Πρόεδρος ήταν
η Π ρωτόδικης κ. Παπαδοπούλου. Α ναλυτικά για τη διαδικασία
εκείνη γράψαμε στο τχ. 343.
Συνήγοροι της ΑΧΧΟΝ ήσαν οι κ. Σταμούλης και Μαντούβαλος και από την πλευρά του ΑΝΤΙ οι κ. Χριστόφορος Αργυρόπουλος και Νίκος Κωνσταντόπουλος.
Αφού εξετά στη κ α ν οι μάρτυρες και κατατέθηκαν γραπτές
προτάσεις, η πρωτόδικης εξέδω σε την υπ’ αριθμ. 175/87 απόφα
ση, με την οποία απορρίπτονται οι αγωγές.
Έ χει μεγάλη σημασία το σκεπτικό και το αιτιολογικό της α
πόφασης γιατί με τρόπο νομικά θεμελιωμένο αντιμετωπίζεται
το κρίσιιιο πρόβλημα του δημοσιογραφικού κ α θ ή κ οντος και

της κοινωνικής αποστολής του Τύπου για την ενημέρωση και
το ν προβληματισμό της κοινής γνώμης, αλλά και για την προ
στασία του δημόσιου συμφέροντος. Έχουμε χρέος να τονίσουμε
την κεντρική σκέψη της απόφασης που δέχεται ότι:
• « μοναδικό κίνητρο για τα επίμαχα δημοσιεύματα αποτέλεσε
αφενός μεν το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του Τύπου, ο οποίος
στα πλαίσια της κοινωνικής του α π οστολής να ενημερώνει τον
πολίτη, που έχει δικαίωμα προς πληροφόρηση, σχετικά με κρίσι
μα θέματα, ό π ω ς η πολιτική ζω ή της χώρας, ο αμυντικός εξο π λι
σμός, το δημόσιο συμφέρον, αφετέρου δε το ενδιαφέρον αυτών
που συνδέονται με τη λειτουργία του, ό π ω ς οι εναγόμενοι, οι ο
ποίοι καταχώρισαν τις πιο πάνω δημοσιεύσεις με δυσμενείς έ σ τω
χαρακτηρισμούς, κατά τρόπο όμω ς που δεν είχε σαν σκ οπό να
βλάψει την τιμή και την υπόληψη του πρώ του ενάγοντα ή τη φή
μη και το όνομα της δεύτερης, αφού αυτές (οι δημοσιεύσεις) <5εν
διακρίνονται από υποκειμενικές κακόβουλες διαθέσεις τω ν εναγομένων να σπ ιλώ σο υ ν την προσω πικ ότητα τω ν αντιδίκων τους
αλλά από την ανάγκη αποκάλυψης ντοκουμέντων προς αξιολό
γηση και σχολιασμό του αναγνωστικού κοινού κατά τρόπο αντι
κειμενικό. .. ».
Στις σελίδες αυτές δημοσιεύομε τα κύρια αποσπάσματα από
το σ κ ε π τικ ό τ η : α π α λ λ α κ τικ ή : α π όφ α ση :.

Η ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Επειδή kuiu το upüpo 362 11.Κ. το έγκλημα
υνταποκρινεται προς τη σημασιυ του npooiuτης απλής δυσφημίσεως υπάρχει όταν κατά οτευόμενου δικαιολογημένου συμφέροντος ή αν
ποιοδήποτε τρόπο ισχυρίζεται κάποιος ή δια
το συμφέρον μπορούσε να προστατευθεί δια
δίδει περί γεγονότος που μπορεί να βλάψει την
φορετικά, στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται ο
τιμή και την υπόληψη αυτού, εάν δε το γεγο
άδικος χαρακτήρας της πράξεως. Όπως, κα
νός είναι ψευδές και ο υπαίτιος τελούσε εν
τά την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρ. 367
γνώσει της αναλήθειας του τότε πραγματούται
Π.Κ. όπου η διάταξη της παρ. 1 του ίδιου άρ
το υπό του άρθρου 363 π.κ. προβλεπόμενο έγ
θρου, δεν εφαρμόζεται, όταν οι κρίσεις ή εκδη
κλημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Ως γε
λώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της
γονός κατά την έννοια των διατάξεως αυτών
πράξεως του άρθρου 363 Π.Κ. καθώς και όταν
νοείται το συγκεκριμένο συμβάν ή κατάσταση
από τον τρόπο της εκδηλώσεως ή των περι
ή γενικά πράξη εφόσον αναφέρονται στο πα
στατικών του έλαβε αυτή χώρα, προκύπτει
ρελθόν ή το παρόν υποπίπτουν στις ανθρώπι
σκοπός εξυβρίσεως». Από το συνδυασμό των
νες αισθήσεις και είναι με εξαίρεση την υπό
παραπάνω διατάξεων συνάγεται 1) ότι ο άδι
του άρθρου 366 παρ. 1 τιθέμενη απαγόρευση,
κος χαρακτήρας των πράξεων της εξυβρίσεως
δεκτικά αποδείξεως. Στο άρθρο 367 παρ. 1
και της απλής δυσφήμισης, που αντίστοιχα
Π.Κ. περιελήφθηκαν περιπτώσεις ένεκα των
προβλέπονται από τα άρθρα 361 και 362 του
οποίων δεν πραγματούται το έγκλημα της α
Π.Κ., αίρεται στις περιπτώσεις που αναφέρειη
πλής δυσφημίσεως, μεταξύ των οποίων περι
πρώτη απ’ αυτές τις διατάξεις ανάμεσα στις ο
λαμβάνονται εκδηλώσεις που γίνονται προς ε
ποίες είναι και εκείνη κατά την οποία αυτός
κτέλεση νομίμων καθηκόντων προς ενάσκηση
που προβαίνει σε δυσμενείς κρίσεις το κάνει
νομίμου εξουσίας ή χάριν διαφυλάξεως (προ
για διαφύλαξη (προστασία) νομίμου δικαιώ
στασίας) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολο
ματος ή γι’ άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον.
γημένο ενδιαφέρον, ή σε ανάλογες περιπτώ
Τέτοιο ενδιαφέρον που πηγάζει από την προσεις. Η προστασία του δικαιολογημένου εν
διαφέροντος αφορά όχι σε δικαίωμα, αλλά σε στατευόμενη από το Σύνταγμα και τους νό
ζήτημα ή συμφέρον που προκύπτει από την έν- μους ελευθερία και κοινωνική αποστολή του
νομη τάξη ή από την κοινωνική ηθική το ο Τύπου έχουν και τα πρόσωπα πού άμεσα συν
δέονται με τη λειτουργία τους, για τη δημο
ποίο, αν και πολλές φορές είναι προσωπικό,
είναι όμως γενικότερου ενδιαφέροντος εφόσον σίευση ειδήσεων και γεγονότα σχετικών με
έχει αντίκτυπο και επί της κοινωνίας. Εάν ό πράξεις και συμπεριφορά φυσικών ή νομικών
προσώπων ή ομάδων προσώπων που ενδιαφέ
μως το είδος και ο τρόπος διαφυλάξεως δεν
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ρουν το κοινωνικό σύνολο και γενικά και υλλους. Γι’ αυτό μπορούν να προβαίνουν σε δη
μοσίευσή τους για πληροφόρηση, ενημέρωση
και. κατατόπιση του κοινού και με οξεία ακό
μη κριτική τους και δυσμενείς χαρακτηρι
σμούς και 2) ότι και στην αμέσως παραπάνω
περίπτωση ο άδικος χαρακτήρας της εξυβριστικής ή δυσφημιστικής εκδηλώσεως δεν αί
ρεται και συνεπώς'παραμένει η ποινική ευθύνη
όσες φορές συντρέχει περίπτωση συκοφαντι
κής δυσφήμισης ή από τον τρόπο εκδηλώσεως
ή από τις περιπτώσεις που έγινε, προκύπτει
σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή σκοπός που κατευθύνεται ειδικώς σε προσβολή της τιμής άλ
λου. Ο ηθικός σκοπός εξυβρίσεως υπάρχει
στον τρόπο εκδηλώσεως της εξυβριστικής ή
δυσφημιστικής συμπεριφοράς, όταν δεν ήταν
πραγματικά αναγκαίο, για να αποδοθεί όπως
έπρεπε αντικειμενικά το περιεχόμενο της σκέψεως του πράττοντος για προστασία δικαιο
λογημένου ενδιαφέροντος και που, ενώ το
γνώριζε, τον χρησιμοποίησε για να προσβάλ
λει την τιμή του άλλου.
Στην προκειμένη περίπτωση από τις κατα
θέσεις των μαρτύρων που εξετάσθηκαν ένορ
κα στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστη
ρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την
παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως του Δικα
στηρίου αυτού, τα έγγραφα που έφεραν και επικαλέσθηκαν οι διάδικοι, την υπ’ αριθμ.
5233/26-3-1987 ένορκη βεβαίωση ενώπιων τόυ
Ειρηνοδίκου Αθηνών που έγινε σύμφωνα με τη

διάταξη του άρθρου 671 παρ. 1 τουΚ.Π. Δικ.
(βλ. υπ’ αριθμ. 1529 και 1540/24-3-87 εκθέσεις
επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Ε. Δημητριάδη) και τη διαδικασία γενικά, αποδείχθησαν τα ακόλουθα:
Στα τεύχη 316 της 7/5/86, 317 της 23/5/86
και 318 της 6/6/86 και 336 της 2/1/1987 του
περιοδικού ΑΝΤΙ του οποίου εκδότης και ιδιο
κτήτης είναι ο β' εναγόμενος Χρήστος Παπουτσάκης περιέχονται γεγονότα από το δημοσιο
γράφο Βασίλειο Ζήση (α' εναγόμενο) με αφορ
μή τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα
πλαίσια αγοράς από την Ελλάδα μετά από
σύμβαση που υπογράφτηκε την 17-4-1981 με
ταξύ του ελληνικού ΓΕΣ και της γερμανικής ε
ταιρείας KRAUSS -MAFFEI, 106 αρμάτων μάχης
ΜΒΤ LEOPARDS, 4 αρμάτων περισυλλογής LE
OPARDS, ασυρμάτων, ανταλλακτικών, ειδι
κών εργαλείων και άλλων τεχνικών εξαρτημά
των. Τα θέματα αυτά λόγω της σοβαρότητάς
τους παρουσίασαν έντονο ενδιαφέρον και α
πασχόλησαν ιδιαίτερα το δημοσιογραφικό κό
σμο και τον Τύπο, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό, καθώς και τη Βουλή και τη Δι
καιοσύνη. Ειδικότερα με τα πιο πάνω δημο
σιεύματα το περιοδικό ΑΝΤΙ παραθέτει μια
σειρά από ντοκουμέντα στα οποία αποκαλύ
πτει τη σχέση των εναγόντων και την ανάμει
ξή τους στις διαδικασίες για τη σύναψη της
σχετικής συμβάσεως, με στόχο την ενημέρω
ση και προβληματισμό του αναγνωστικού κοι
νού για κρίσιμα θέματα γενικότερου ενδιαφέ
ροντος όπως είναι οι διαδικασίες για την προ
μήθεια αμυντικού εξοπλισμού της χώρας μας.
Έτσι υπό μορφήν ντοκουμέντων απεκάλυψε
την έκθεση των Επιθεωρητών της Εθνικής
Τράπεζας με βάση την οποία ασκήθηκε αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη για λαθραία εξαγωγή
συναλλάγματος εναντίον των εναγόντων για
την οποία όμως εκδόθηκε απαλλακτικό βού
λευμα.
Ακολούθως, προκειμένου να ευαισθητοποι
ηθεί το αναγνωστικά κοινό γύρω από την πα
ραπάνω υπόθεση το περιοδικό ΑΝΤΙ κατά την
εξάσκηση του δικαιώματος τής ελεύθερης έκ
φρασης των απόψεων, από τον Τύπο για να
κεντρίσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών του
κατά την παράθεση των γεγονότων χρησιμο
ποίησε δριμείς χαρακτηρισμούς και οξείες
φράσεις αναφερόμενο σε γεγονότα και πληρο
φορίες που περισυνέλεξε σχετικά με την υπό
θεση που χαρακτήρισε ως «σκάνδαλο» όπως
ότι «οι Έλληνες αξιωματικοί (αορίστως) πλησιάστηκαν και πιθανώς δωροδοκήθηκαν και
εξαγοράσθηκαν μέσω της Κράους-Μαφάι και
των αντιπροσώπων της για να συμφωνήσουν
ότι τα Λέοπαρντς ήταν τα καλύτερα άρματα
για προάσπιση της εδαφικής μας ακεραιότη
τας. Η ΑΧΧΟΝ πήρε προμήθεια για τις υπηρε
σίες που προσέφερε στη γερμανική εταιρεία
πράξη που διώκεται ποινικά τόσο από τον ελ
ληνικό νόμο όσο και από τον δυτικογερμανικό. Έγκυροι νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν
την πρόταση του Εισαγγελέα αν είναι απαλλα
κτική - σκανδαλώδη και την όλη υπόθεση
κουκούλωμα».
Μετά ταύτα, με αφορμή το πόρισμα από την
ένορκη διοικητική εξέταση που διενήργησε με
τά από εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυ
νας, ο αρχηγός της στρατιωτικής Δικαιοσύ
νης αντιστράτηγος Κ. Φωτάκης, αποσπάσμα
τα του οποίου είδαν το φως της δημοσιότητας
στο «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» της 22.2.1987 ό
που η προμήθεια των γερμανικών αρματων
Λέοπαρντς χαρακτηρίζεται «σκανδαλώδης

ΧΡΟΝΙΚΟ

Τα σκάνδαλα στις προμήθειες και η δικαστική έρευνα
Η αθωωτική απόφαση που κέρδισε το
ΑΝΤΙ μετά τη μήνυση της ΑΧΧΟΝ και του

Θ. Λιακουνάκου για «συκοφαντική δυσφήμιση» — και παρά την έφεση που ά
σκησαν οι μηνυτές— είναι ένα πρώτο
καλό βήμα σε μια μακρά πορεία για την
αποκάλυψη τω ν σκανδάλων στις προ
μήθειες του Στρατού.
Η υπόθεση άρχισε τον Αύγουστο του
1984 όταν το «ΑΝΤΙ» με την αφορμή κά
ποιες νύξεις που δημοσιεύτηκαν στον
αμερικανικό Τύπο από τον Τζακ Ά ντερσον για δωροδοκίες ελλήνων στρατιω
τικών, προχώρησε σε έρευνες που έ
φερναν νέα στοιχεία στην ανάμιξη ενός
εμπόρου όπλων, του Βασίλη Τσάκου. Η
υπόθεση παίρνει μεγάλη δημοσιότητα
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ανάμι
ξη του Τσάκου ήρθε στο φως μετά τη δι
καστική διαμάχη του, με την Κράους Μαφάι που προμήθευσε τα Λέοπαρντς
στον ελληνικό στρατό, την άνοιξη του
1981. Ο Τσάκος ζητούσε την προμήθειά
του· όμως η Κράους - Μαφάι δήλωνε ότι
την κατέβαλε ήδη στον Θ. Λιακουνάκο.
Ο Τσάκος, προφανώς για να αποπρο
σανατολίσει την έρευνα ασκεί δίωξη ε
ναντίον του πρώην συνεργάτη του Θ.
Σακελαρίου στο τέλος Αυγούστου του
1984. Κατά τις επανειλημμένες αναβο
λές και τις επεισοδιακές διαδικασίες
αυτής της αγω γής αποκαλύπτονται
πλήθος από στοιχεία. Τον ίδιο καιρό, το
ΓΕΣ διατάζει προκαταρκτικές έρευνες
προκειμένου να αποκαλυφθούν παρα
λείψεις ή παρανομίες. Οι έρευνες καθυ
στερούν και σκαλώνουν.
Ο Τσάκος έχει και άλλες δικαστικές
περιπέτειες (με το γιό του και τη νύφη
του) και μέσα από όλες αυτές τις διαμά
χες βγαίνουν σιγά σιγά στο φως νέα
στοιχεία.
και παράνομη» ειδικώτερα καθ’ όσον αφορά
στο θέμα των τιμών «ορισμένων ανταλλακτι
κών που φέρονται αυξημένες κατά 50%100%» προτείνεται δε η διαβίβαση της υπόθε
σης στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά παντός υπευθύνου με την επισή
μανση ότι «η μεθόδευση της όλης υποθέσεως
έβλαψε σημαντικά τα συμφέροντα του ελληνι
κού δημοσίου και εξυπηρέτησε πλήρως τα
συμφέροντα της γερμανικής πλευράς κατά
τρόπον που θα μπορούσε να θεωρηθεί σκανδα
λώδης» ο εναγόμενος Χρήστος Παπουτσάκης
με στόχο να προβληματίσει και πάλι το ανα
γνωστικό κοινό επί ενός τόσο σοβαρού ζητή
ματος που αφορούσε το δημόσιο συμφέρον,
προέβη στο δημοσίευμα του τεύχους 336, ση
μειώνοντας ότι η αγορά των ανταλλακτικών
«αποτελεί ίσως, ένα άλλο σκάνδαλο μέσα στο
σκάνδαλο των ΛΕΟΠΑΡΝΤ».
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μοναδικό
κίνητρο για τα επίμαχα δημοσιεύματα αποτέλεσε αφενός μεν το δικαιολογημένο ενδιαφέ
ρον του τύπου, ο οποίος στα πλαίσια της κοι
νωνικής του αποστολής να ενημερώνει τον πο
λίτη που έχει δικαίωμα προς πληροφόρηση
σχετικά με κρίσιμα θέματα, όπως η πολιτική
ζωή της χώρας, ο αμυντικός εξοπλισμός το
δημόσιο συμφέρον αφετέρου δε το ενδιαφέρον
αυτών που συνδέονται με τη λειτουργία του, ό
πως οι εναγόμενοι οι οποίοι καταχώρησαν τις
πιο πάνω δημοσιεύσεις, με δυσμενείς έστω χα-

Ο Θ. Λιακουνάκος σιωπά και μένει
στο ημίφως μέχρι που, το καλοκαίρι του
1985, διατάζεται αιφνιδιαστικός έλ εγ
χος στα γραφεία του (την ίδια μέρα έγι
ναν έρευνες και στα γραφεία του Τσά
κου). Η έκθεση τω ν ελεγκτών διαπιστώ
νει παραβάσεις για λαθραία εξαγωγή
συναλλάγματος από μέρους του Λιακουνάκου αλλά το τελικό βούλευμα θα
είναι απαλλακτικό.
Το ΑΝΤΙ και ο καθημερινός τύπος απο
καλύπτουν νέα — αδιάσειστα μέχρι αυ
τή τη στιγμή— στοιχεία για παραβάσεις
του Τσάκου - Λιακουνάκου αλλά και άλ
λων εμπόρων όπλων και στρατιωτικών
ε.α.
Ο Λιακουνάκος θορυβημένος υπο
βάλλει μήνυση εναντίον του περιοδικού
μας ενώ στο μεταξύ το πόρισμα του αρ
χηγού της στρατιωτικής Δικαιοσύνης κ.
Φωτάκη είναι καταπέλτης και για τον
Τσάκο αλλά και τον Λιακουνάκο. Ο φά
κελος διαβιβάζεται στην εισαγγελεία
και η υπόθεση παραπέμπεται σε τακτικό
ανακριτή.
Στη σύντομη αυτή εξιστόρηση φάνη
κε ότι ο Τύπος λειτούργησε δραστικά
στις αποκαλύψεις και η δικαιοσύνη με
αργούς ίσως ρυθμούς αλλά με σωστό
τρόπο προχωρεί στη διαλεύκανση της
υπόθεσης.
Τώρα πια είναι πολύ δύσκολο να κρα
τηθεί η σιωπή και να σκεπαστεί η υπό
θεση. Νέες δίκες αναμένονται. Είναι κα
λό. Ό σ ο πιο πολλές δίκες γίνουν, τόσο
πιο πολλά θα αποκαλυφθούν. Το σκάν
δαλο τω ν Λέοπαρντ δεν είναι το μοναδι
κό' όμως η αποκάλυψη όλων τω ν πτυ
χών του έχει δρομολογηθεί. Νέα στοι
χεία έρχονται στο φως καθημερινά.
Ο Τύπος λειτούργησε σω στά και εξυ
γιαντικά σ’ αυτή την περίπτωση.
ρακτηρισμούς κατά τρόπο όμως που δεν είχε
σαν σκοπό να βλάψει την τιμή και την υπόλη
ψη του πρώτου ενάγοντα ή τη φήμη και το ό
νομά της δεύτερης αφού αυτές (οι δημοσιεύ
σεις) δεν διακρίνονται από υποκειμενικές κα
κόβουλες διαθέσεις των εναγομένων να σπι
λώσουν την προσωπικότητα των αντιδίκων
τους, αλλά από την ανάγκη αποκάλυψης ντο
κουμέντων προς αξιολόγηση και σχολιασμό
του αναγνωστικού κοινού κατά τρόπο αντικει
μενικό.
Αλλά ούτε και με το από 2-1-1987 δημοσίευ
μα παραβιάσθηκε η διάταξη του άρθρου 27
του ΝΔ 2493/53, όπως ισχυρίζεται ο ενάγων ε
φόσον από τα δημοσιεύματα, δεν προκύπτει ό
τι σκοπός τους ήταν να θέσουν σε κίνδυνο τις
δικαστικές διαδικασίες ή να δυσχεράνουν κα
τά οποιοδήποτε τρόπο το έργο τους, ούτε ότι ο
εναγόμενος ενήργησε κατά κατάχρηση του δι
καιώματος της ελευθερίας του Τύπου κατά
τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται η διασφάλιση
του έργου των δικαστικών αρχών όταν μάλι
στα κατά τον ίδιο χρόνο το σύνολο σχεδόν
των εκδιδομένων περιοδικών και εφημερίδων,
ασχολήθηκε ειδικώς με τη συγκεκριμένη υπό
θεση.
Με τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τις δια
τάξεις που αναφέρθηκαν στην αρχή της πα
ρούσας σε συνδυασμό με το Ν. 1178/1981 και
το άρθρο 20 ΠΚ οι κρινόμενες αγωγές πρέπει
να απορριφθούν ως αβάσιμες...

Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΡΑΔΙΟ · ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ»

Η δίωξη μιας πολιτικής πράξης
και το δικαίωμα στην ελεύθερη επικοινωνία
της Έτας Βασιλείου
Έ να από τα πρώτα μηνύματα υπέρ της ε
λεύθερης ραδιοφωνίας που εξέπεμψε ο
σταθμός του « Α ν τ ί » το Δεκέμβριο του ’83
έμελε να γίνει αποδεκτό ακόμη και από
τις διω κτικές αρχές λίγες μόλις μέρες
πριν δικαιωθεί κι επίσημα πλέον από την
πολιτεία με την ψήφιση του νέου σχετι
κού νόμου.
Τις ίδιες ώρες που η κυβέρνηση μελε
τούσε και ετοίμαζε το σχέδιο νόμου για
την ελεύθερη ραδιοφωνία, το « Α ν τ ί » έδι
νε μια ακόμη μάχη — σε αίθουσα δικα
στηρίου αυτή τη φορά— προκειμένου να
πείσει ότι η εκπομπή του ραδιοφωνικού
σταθμού του δεν ήταν μια ενέργεια «π α 
ράνομη» αλλά υπαγορευόταν από τις
συνταγματικές επιταγές για ελευθερία
πληροφόρησης και έκφρασης του πολίτη:
Σ το Β' τριμελές Πλημμελειοδικείο της Α 
θήνας ο εκδότης του « Α ν τ ί » αντιμετώπι
σε την κατηγορία της «παράνομης κατο
χής και λειτουργίας ραδιοσταθμού».
Και ουσιαστικά το « Α ν τ ί » δικαιώθηκε
κερδίζοντας (και) αυτή τη μάχη αφού με
τέτρεψ ε μέσα από μια διαδικασία - σεμι
νάριο υπέρ της ελεύθερης επικοινωνίας,
ακόμη και το ν δημόσιο κατήγορό του, σε
υπεράσπιστή του. Ο εισαγγελέας της έ
δρας του δικαστηρίου κ. Χρ. Ντάκουρης
όχι μόνο ζήτησε την αθώωση του κατηγο
ρούμενου εκδότη του « Α ν τ ί » αλλά και
χαρακτήρισε την πράξη του ω ς «β ό τσ α λ ο
που τάραξε τη λίμ νη ...».
Η πρόταση του εισαγγελέα μπορεί να
μην «εισα κ ο ύ στη κ ε» από το δικαστήριο
που επέβαλε την ελάχιστη εφέσιμη ποινή
τω ν 4 μηνών σ το « Α ν τ ί » — μιας και ο ποι
νικός κώδικας συμπεριλαμβάνει ακόμη
μια τέτοια πράξη στα αδικήματά του—
αλλά υπάρχει και το Εφετείο που μέχρι
τό τε ευχόμαστε κάτι τέτοιες ποινές να α
ποτελούν παρελθόν. Σημειώνεται πάντως
ότι το δικαστήριο αναγνώρισε — τουλά
χιστον— το «ελα φ ρ υ ντικ ό» τω ν «μ η τα
πεινών ελα τη ρίω ν».
Ο πειραματικός σταθμός του « Α ν τ ί »
«Ρ ά δ ιο - Α ν τίλ α λ ο ς » είχε εκπέμψει συμ
βολικά, για μερικές ώρες το Δεκέμβριο
του ’83, προβάλλοντας την πρότασή του
για επικοινωνία και την απαίτησή του για
δυνατότητα διαφορετικής έκφρασης. Τα
κείμενα ήταν του Μ π οστ με μηνύματα ό 
πως «Π έρ α από τον ιμπεριαλισμό υπάρχει
και η μοναξιά», « Ό σ ο ι φοβούνται την πα
ρανομία έναντι του νόμου τους στέλνουμε
μήνυμα υπέρ της Ελευθερίας»...
Την εκπομπή αυτή του « Α ν τ ί » υπερα
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Οι συνήγοροι Ν ίκος Κωνσταντόπουλος και Χ ριστόφ ορος Αργυρόπουλος στη διά ρκεια της διαδικασίας.

σπίστηκαν στη δίκη εκ τός από τον εκδό
τη του, που ανέλαβε και την υπευθυνότη
τα για το σταθμό απέναντι σ το νόμο οι
διακεκριμένοι νομικοί συνήγοροί του Νί
κος Κωνσταντόπουλος και Χριστόφορος
Αργυρόπουλος καθώς και όσοι κατέθε
σαν ω ς μάρτυρες υπεράσπισης: ο σκηνο
θέτης και υπεύθυνος του «καναλιού 15»
Ρούσσος Κούνδουρος, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και μέλος της συντακτικής ε
πιτροπής του « Α ν τ ί » την περίοδο εκείνη,
Βασίλης Ξυδιάς και ο συνεργάτης μας

Στέλιος Κούλογλου.
Μ οναδικός μάρτυρας κατηγορητηρίου
ήταν ο προϊστάμενος της διεύθυνσης ε
λέγχου ραδιοεπικοινωνιών του υπουρ
γείου Συγκοινωνιών Σ. Μπαραμπούτης, υ
πεύθυνος του συνεργείου που εντόπισε με
τα ραδιογωνιόμετρα το σταθμό και στην
κατάθεσή του περιορίστηκε σε αυτό και
μόνο το γεγονός μη τοποθετούμενος σε ε
ρωτήσεις της υπεράσπισης σχετικά με
την ελεύθερη επικοινωνία.
Από τους μάρτυρες υπεράσπισης πρώ
το ς κατέθεσε ο Βασίλης Ξυδιάς που είπε
ότι η συντακτική επιτροπή του σταθμού
του « Α ν τ ί » είχε πάρει απόφαση για τη
συμβολική εκπομπή, για λόγους πολιτι
κούς, υπέρ της ελεύθερης ραδιοφωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π οιος μιλούσε σ το σταθμό
σας, τη στιγμή που έφτασε το συνεργείο
του υπουργείου;
Β.ΞΥΔΙΑΣ: Ο Π αναγιώ της Κανελλόπουλος με τον οπ οίο είχαμε άμεση τηλεφωνι

κή επικοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ή ταν μια ενσυνείδητη ενέρ
γεια για να εκφραστούν απόψεις;
Β.ΞΥΔΙΑΣ: Μ άλιστα.
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ (Ν. Κ ω νσταντόπουλος):
Είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, υπουργεία
και υπηρεσίες και είχε δοθεί και το στίγμα
που θα εξέπεμπε ο σταθμός συμβολικά;
Β.ΞΥΔΙΑΣ: Ναι αφού πιστεύαμε ότι ενα
σκούσαμε αναγνωρισμένα συνταγματικό
δικαίωμα.
Τη λύπη του γιατί δεν συμμετείχε στη
λειτουργία του σταθμού του « Α ν τ ί » εξέφρασε, κ αταθέτοντα ς στη συνέχεια ο
Ρούσσος Κούνδουρος που επισήμανε επί
σης ότι επρόκειτο για καθαρά πολιτική
πράξη, παρέμβασης υπέρ της ελεύθερης
ραδιοφωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι χρειαζόταν η συμβολή του
σταθμού αφού υπήρχε η αρθρογραφία;
Ρ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ: Αρθρογραφούμε όλοι α
πό πενταετίας. Α π ό τό τε όμω ς που ξεκί
νησαν οι πειραματικές εκπομπές, το ζήτη
μα προωθηθήκε σημαντικά και καταλή
γουμε σήμερα και σε νομοθετική ρύθμιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι θα γίνει αν διάφορες κοι
νωνικές δυνάμεις εκφράζονται με παρό
μοιους τρόπους ασκώ ντας πιέσεις. Δ εν θα
πρέπει να βρούμε νόμιμους τρόπους;
Ρ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ: Κάποτε και η έκφραση
άποψης για το θέμα ήταν επιλήψιμη. Σ τη
συγκεκριμένη π ερίπ τω ση πρόκειται για
κίνηση π ο λ ιτώ ν που εκφράζουν μια μ ελ
λοντική πολιτική παρέμβαση.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Ν α υποθέσουμε δηλαδή ό
τι ήταν απλώ ς η πέτρα στα λιμνάζοντα ύδατα της λίμνης;
Ρ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ: Βέβαια και δεν ήταν καν
ένας «π ε ιρ α τικ ό ς » σταθμός.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Εντάξει, ας μην πούμε
« πειρατικός» αλλά ραδιοφωνικός σταθ
μός, παράνομος ή μη. Α ν το μιμηθούν κι
άλλοι δεν νομίζετε ότι θα δημιουργηθεί
πρόβλημα;
Ρ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ: Δ εν υπάρχει θέμα για
παρεμβολή σ τις επικοινωνίες. Α υ το ί που
δουλεύουν στους 80-108μεγάκυκλους τω ν
F.M. δεν παρεμβαίνουν. Π ρόκειται να κά
νω και σχετική αναφορά σ το ν κ. Μ παντουβά. Το υπουργείο Συγκοινω νιώ ν δεν
λέει την αλήθεια γιατί το πρόβλημα δημιουργείται από κακορυθμισμένους αναμε
ταδότες της ΕΡΤ.
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ (Χρ. Αργυρόπουλος): Συμπεριλαμβάνονται στους συνεργάτες του
σταθμού του « Α ν τ ί » ο καθηγητής του Συν
ταγματικού Δικα ίου κ. Δ . Τ σά τσος;
Ρ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ: Ν αι καθώς κι άλλοι
συ νταγματολόγοι.
Σ τα πλαίσια πίεσης της κυβέρνησης
για υλοποίηση τω ν υποσχέσεών της σχε
τικά με την ελεύθερη ραδιοφωνία εν τά σ 
σοντα ν η λειτουργία του σταθμού του
« Α ν τ ί» , ανέφερε καταθέτοντα ς στη δίκη,
ο Στ. Κούλογλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μ ια διαμαρτυρία ήταν;
ΣΤ.ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή διαβάζουμε σ το πε
ριοδικό απόψεις και για άλλα θέματα, ό
πω ς το σ τρ α τό και τα ναρκωτικά, σκέφτε
στε μ ή π ω ς να κάνετε κάτι τέτοιο και γ ι'
αυτά;
ΣΤ.ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ: Α ν έχετε κάτι να μας
προτείνετε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό χ ι εμείς δεν προτείνουμε.
Θα ήθελα όμ ω ς να ρ ω τή σ ω αν πιστεύετε
πω ς με τα περισσότερα μέσα μαζικής ενη
μέρω σης εξασφαλίζεται η αντικειμενικό
τητα στην ενημέρωση.
ΣΤ. ΚΟΥ ΛΟΓ ΛΟΥ : Σίγουρα π ερισσότερο α
πό το να υπάρχει μ ο νοπ ώ λ ιο · λόγος δηλα
δή χ ω ρ ίς αντίλογο...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναφέρεται σ το περιοδικό
« Α ς αφήσουμε αντί για τα όργανα εξου
σίας να αποφασίσουν οι ίδιοι οι πολίτες
για τη β ιω σιμότητα της ελεύθερης ραδιοε
πικοινω νία ς». Π ώ ς θα αποφασίσουν δη
λαδή οι πολίτες;
ΣΤ.ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ: Α ν τ ί να το καθορίζει το
κράτος ό τι θα ακούει ΕΡΤ-1, και ΕΡΤ-2 να
υπάρχουν κι άλλοι σταθμοί επομένω ς και
η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Ε πρόκειτο για συνειδητή
πράξη αντιθέσεω ς σ το νόμο;
ΣΤ.ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ναι, κι αυτό με μια δί
καιη αγωνία για το τι θα γίνει αύριο, για το
μέλλον. Είχαμε την πεποίθηση ότι υπερα
σπ ιζόμα στε δικαιώματα που απορρέουν α
πό το Σύνταγμα και τη συνθήκη της Ρ ώ 

μηςΤην πολιτική ευθύνη και κάλυψη του

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
Η λειτουργία του δημοτικού ραδιοσταθ
μού της Αθήνας αποτελεί μια πρώτη θε
τική εξέλιξη, για την ελεύθερη επικοι
νωνία. Δ εν αποτέλεσε βέβαια κάτι «δια
φορετικό» παρ’ όλο που ο ίδιος ο δή
μαρχος Αθηναίων Μ. Έ βερτ με την προ
ετοιμασία, που άφησε να εννοηθεί ότι υ
πάρχει, υποσχόταν μέχρι και «επανά
σταση» στον τομέα του ραδιοφώνου.
Κατώτερο όπως φαίνεται μέχρι τώρα
των-μεγάλων προσδοκιών που καλλιερ
γήθηκαν, το ραδιόφωνο του πρώτου δή
μου της χώρας θα κριθεί και στη συνέ
χεια από το ίδιο το πρόγραμμα και τις
δυνατότητες ελεύθερης επικοινωνίας
που θα δημιουργήσει. Το ίδιο άλλωστε
ισχύει και για τους κρατικούς ραδιο
σταθμούς και εκείνους τω ν υπολοίπών
δήμων — όταν λειτουργήσουν. Όμως,
μετά το άνοιγμα που έγινε και με το νο
μοσχέδιο για την ελεύθερη ραδιοφωνία
που θα ψηψισθεί, οφείλουμε να μιλή
σουμε και για την άλλη πλευρά της λει
τουργίας του ραδιοφώνου· που δεν είδε
το φως της δημοσιότητας: τους ερασι
τέχνες που ξεχόσθηκαν, τους νέους
που έδιναν και δίνουν τη δική τους προ
σωπική μάχη για μια θέση στην μπάντα
χωρίς οικονομικές ενισχύσεις και με πε
νιχρά μέσα. Τους εραστές του ραδιοφώ
νου και της έκφρασης. Αυτή η «πλευ
ρό», από τις πιο σημαντικές του ραδιο
φώνου, μοιάζει να είναι απελπιστικά μό
νη της, παραπεταμένη και ξεχασμένη α
πό κυβερνήτες, δημάρχους επίδοξους ι
διοκτήτες ραδιόφωνων, περιοδικών και
εφημερίδων, κομμάτων και υφυπουρ
γείων. Πόσοι απ’ αυτούς θα έχουν μια
θέση στον «αέρα»; Πόσοι από αυτούς
θα μας μιλάνε; Πόσοι θα εκφράζονται
με λόγια από το δικό τους πομπό, ιχνη
λατώντας στις ώρες της σιωπής;
ραδιοσταθμού του « Α ν τ ί » αλλά και τις
γενικότερες ευθύνες της όλης ενέργειας
ανέλαβε με την απολογία του σ το δικα
στήριο ο εκδότης του περιοδικού.
Επικαλούμενος γνώμες συνταγματολόγω ν σχετικά με την ελεύθερη ραδιοφωνία
επεσήμανε: Οι νόμοι δεν είναι παγιωμένοι. Ορισμένες πάντα ομάδες πολιτών
προωθούν την αλλαγή, μετατροπή και ε
ξέλιξή τους. Ή τ α ν μια συμβολική ενέρ
γεια διαμαρτυρίας γιατί εκείνο το ν καιρό
ήταν σε ημερήσια διάταξη απεινείς διώ
ξεις εναντίον τω ν ραδιοερασιτεχνών από
τα όργανα του υπουργείου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π ιστεύατε ότι παρανομούσα
τε;
ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ: Π ίστευα ότι τηρού
σα τις διατάξεις του Συντάγματος. Θέλαμε
να ρίξουμε πράγματι ένα « β ότσα λο στη λ ί
μ ν η ».
Επακολούθησε η αγόρευση του εισαγ
γελέα που αποδέχτηκε αυτή την πίστη
του εκδότη του « Α ν τ ί » — προτείνοντας
την αθώωσή του— για να αναγνωρίσει επί
πλέον ότι:
• « ο νόμος δεν είναι κάτι σταθερό, ά
τρ ω το από τις κοινωνικές επιθέσεις
και ανάγκες τω ν κ α ιρ ώ ν ...».
Στις αγορεύσεις τους οι δύο διακεκριμέ
νοι συνήγοροι του « Α ν τ ί » στάθηκαν ιδιαί

τερα σ τα περί ελεύθερης πληροφόρησης
και έκφρασης συνταγματικά δικαιώματα
του πολίτη. Ειδικότερα ανάμεσα σε άλλα
τόνισαν:
Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:
Δ εν ήταν μια « πειρατική» πράξη η λει
τουργία του σταθμού του « Α ν τ ί » ούτε ένα
λαθραίο εγχείρημα. Α π ό την αρχή περι
βάλλεται με όλους τους τύπους της δημο
σιότητας. Προαναγγέλλεται ω ς πράξη νό
μιμου καθήκοντος, ω ς προσπάθεια του
πολίτη να διευρύνει τα όρια της νομιμότη
τας, σ το συγκεκριμένο τομέα. Α λ λ ω σ τε
είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πο
λίτη το να εκφραστεί και η άσκηση αυτού
του δικαιώματος προϋποθέτει ελευθερία
πληροφόρησης. Οι νόμοι πρέπει να είναι
ρυθμιστικοί για την άσκηση τω ν συνταγ
ματικώ ν δικαιωμάτων και σε καμιά περί
π τω ση περιοριστικ οί που θα αναιρούν το
περιεχόμενό τους. Ο εκδότης του Α Ν ΤΙ πι
στεύει ότι ασκεί συνταγματικό δικαίωμα
και την πίστη του αυτή την πραγματώνει
θέλοντας με αυτό τον τρόπο να προκαλέσει πάνω σε αυτό το θέμα, τον δημιουργι
κό διάλογο με την πολιτεία. Και η προ
σπάθεια αυτή δικαιώνεται με την κατάστα
ση που έχει δημιουργηθεί σήμερα μετά το
σχέδιο νόμου για την ελεύθερη ραδιοφω
νία. Έ τσ ι έχουμε πλέον από τη μια έναν
τυπικό και νεκρό νόμο και από την άλλη
μια ζωντανή πραγματικότητα που τον έχει
ήδη ξεπεράσει.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:
Η ισχύουσα και ήδη μεταβαλλόμενη ρύθ
μιση του κρατικού μονοπωλίου στα μαζι
κά μέσα επικοινωνίας είναι αποκαλυπτι
κή του αυταρχικού συστήματος που επι
χειρεί αντιφατικά και κυρίως α ντισυνταγ
ματικά να νομιμοποιήσει μια κατάσταση
πραγμάτων αντίθετη και με το ν πολυκομ
ματικό και συνεπώς πολυφωνικό πυρήνα
του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά
και με τις απελευθερωτικές δυνατότητες
της τεχνολογίας σ το ν τομέα της επικοι
νωνίας. Τ όσο οι συνταγματικές εγγύησεις, όσο και οι διεθνείς συμβάσεις για τα
ανθρώπινα δικαιώματα προϋποθέτουν,
κατοχυρώνουν και επιβάλλουν την ενιαία
ελευθερία στην έκφραση και στην ενημέ
ρωση τω ν πολιτών.
Για την Ελλάδα συνηγορούν ιδιαίτεροι
ιστορικοί λόγοι να ουσιαστικοποιηθεί αυ
τή η ελευθερία: η νεοελληνική κοινώνία έζησε υπό διαρκές περίπου καθεστώς, που
τερμ ατίστηκε με την πτώση της δ ικ τα το 
ρίας, πολυώνυμων απαγορεύσεων και πε
ριορισμών στη δυνατότητα έκφρασης και
πληροφόρησης, στην ανεμπόδιστη διάδο
ση τω ν ιδεών, στην πολιτική αντιπαλότη
τα. Και για τούτο είναι ανάγκη να βιώσουμε, να εγχαράξουμε στην ατομική και
στην κοινωνική μας συνείδηση, την ελευ
θερία μετάδοσης και λήψης μηνυμάτων,
την ελευθερία της επικοινωνίας, στο επί
πεδο τω ν περισσότερων προηγμένων και
αποτελεσματικών μέσών της.

του Τύπου, του Ραδιοφώνου, της Τηλεόρασης...
• Το ραδιόφωνο έκλεψε την παράσταση
τις ημέρες αυτές από τα λοιπά μέσα μαζι
κής ενημέρωσης. Η έναρξη τω ν εκπομ
πών του «Ράδιο-Αθήνα» του πρώτου δή
μου της χώρας, συνάντησε την ομόθυμη
σχεδόν θετική ανταπόκριση όχι μόνο τω ν
ακροατώ ν αλλά και του τύπου. Μόνη πα
ραφωνία αποτέλεσε η «Εξόρμηση» της
31/5. Σταχυολογούμε από το σχόλιο
«Δελφίνοραδιοφωνία» ολίγα από την «ραδιομουρμούρα» της εφημερίδας του ΠΑΣΟΚ: «για τί ...οι κυβερνήσεις της Δεξι

άς... δεν επέτρεψαν την ελεύθερη ραδιο
φωνία;». Ο Έ βερτ προσπάθησε «να προκαλέσει κάποια νόμιμη επέμβαση της Πο
λιτείας και της Δικαιοσύνης». Ο ίδιος πά
λι, « ο ανοικονόμητος δελφινοδήμαρχος
για να αποδείξει τάχα τη διάλυση της γρα
φειοκρατίας μα ς» (σχόλιό μας: «η μηδιάλυση της γραφ ειοκρατίας» δεν είναι
μήπως κοινωνικό αγαθό;) κλπ. κλπ. Κά
που έχει χωθεί και μια φρασούλα: «η ε

λευθερία των επιλεγμένων δημοσιογρά
φων (από όλα τα κόμματα πλην του ...ΠΑΣ Ο Κ )». Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση
συγχύστηκε από όλη αυτή την ιστορία
και ειδικά οι δημοσιογράφοι της «Ε ξό ρ 
μησης» που σιτίζοντα ι από το Πρυτανείον της ΕΡΤ-1 και ΕΡΤ-2. Τώ ρα θα πρέ
πει να αποδείξουν πειστικά με τη δουλειά
τους ότι λειτουργούν σαν δημοσιογράφοι
και παράγουν και έργο ποιοτικό χωρίς να
εξωραΐζουν το πρόσωπο της εξουσίας·
δουλειά στην οποία είχαν διαπρέψει άλ
λοι — ή και οι ίδιοι— ότα ν στην κυβέρνη
ση και στη Ραδιοτηλεόραση βρίσκονταν
η Ν Δ . Π ά ντω ς σε ενυπόγραφο σημείωμα
τη ς ίδιας εφ ημ ερίδας — του Ν ίκου
Καραμπάση— υπήρχε μια άποψη που δέ
χονταν την πρόκληση σαν θετική και
φρονιματιστική, έκλεινε με ένα « καλώς
μας ήρθε» (η ελεύθερη ραδιοφωνία δηλα
δή).
Α λλ ά το συνδικαλιστικό - κομματικό
παιχνίδι έπαιζε, παίζει και θα παίζει το
ρόλο του στα ραδιοφωνικά. Ό π ω ς μα
θαίνουμε, οι κλαδικάριοι δημοσιογράφοι
της Ν Δ έχουν συγχυστεί πολύ με το γεγο
νός ότι δεν προσελήφθησαν αποκλειστικώ ς και μόνον δεξιοί δημοσιογράφοι στο
σταθμό του δήμου της Αθήνας «αφού τι

να γίνει, ο Έβερτ με τους δικούς μας αγώ
νες και ψήφους βγήκε, και ενώ οι δικοί
μας έχουν διωχθεί από τους πρασινοκόκκινους τώρα τους προσλαμβάνουν στο
Ραδιόφωνό μ α ς» — όλα αυτά μουρμουρί
ζουν και φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα έ
χουμε εξελίξεις ή μικρές εκρήξεις. Δημο
σιογράφοι της «Ε ξό ρ μ η σ η ς» μην ανησυ
χείτε: Οι συνάδελφοί σας της Ν Δ εμφο
ρούνται από τό σο βαθειά πίστη στη Δ η 
μοκρατία που δεν ανέχονται ούτε μύγα
στο σπαθί τους.
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• Α.υτά γράφονταν την Κυριακή 31/5.
Προφητείες; Την Τετάρτη 3/6 ο Δημ. Ρίζος
ξεσπάθωσε στον «Ελ. Τύπο» εναντίον του
δημοτικού ραδιοφώνου. Ο κύριος αυτός πι
κράθηκε γιατί δεν περιελήφθη στο προσω
πικό του σταθμού και τα 'βάλε με τις κομμουνιστριούλες - εκφωνήτριες· μόνο για
μαύρες κάλτσες δεν έγραψε. Στο μεταξύ η
κλαδική δημοσιογράφων της ΝΔ (λέγε με
Δ. Ρίζο) έβγαλε απόφαση διαγραφής απ' το
κόμμα του κ. Έβερτ.
• Α ιτήσεις για έγκριση άδειας λειτουρ
γίας ραδιοφωνικών σταθμών υποβάλλον
τα ι σ το υπουργείο Προεδρίας. Ανάμεσα
στους αιτούντες άδεια για ραδιοφωνικό
σταθμό — όχι ερασιτεχνικό— με έδρα τη
Θεσσαλονίκη είναι και ο ιδιοκτήτης της
«Α υ ρ ια νή ς» Γ. Κουρής. Να δούμε ποιοι
άλλοι εκδότες θα ενδιαφερθούν. Σε λίγο
καιρό θα ξέρουμε και για τους τηλεοπτι
κούς σταθμούς. Εκεί το «π αιχνίδι» χον
τραίνει...

ΔΥΟ ΝΕΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
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το ύ Δ .Σ .
Toc Τ ο ά π εζα ο Κοήτηο
δο σ Γ Ίώ ογο υ Κ ο σ κω τά , τω ν γ ε ν ι
κών* διευθυντώ ν κ.κ. Π άνου Β ο κά Ân κ α ί
Α χ ιλ λ έ σ Κ υο ία κίδ π κ α ί
c τελεχώ ν τή ς Δ ιο ίκ η σ η ν , ε γ κ α ιν ι
ά σ τη κ α ν επ ίσ η μ α σ τ ις 2 2 κ α ί 23
Μ α ΐο υ δύο νέα κ α τ α σ τ ή μ α τ α της
’•"οάπεδας, σ τή Θ ή6σ κ α ί τή Λ α u ia .

I

Κα· τ ά δύο κ α τ α σ τ ή μ α τ α δ ια !: ο ί νον-re:. γ :ά τή σ τελέχο^οη. τ όν
ε ξ ο π λ ισ μ ό κ α ί τή λ ε ιτ ο υ ο γ ικ ό τ η τ ό το υ ς. Σ τό χ ο ς το υ ς ε ίν α ι η υπ ;ύθ^νη κ α ί
έγκυ ο η
ενημέρω ση
τώ ν π ελα τώ ν tou c γ ;ά ^ νέους τρ α 
π εζικ ο ύ ς θ ε σ μ ο ύ ;. καθώς κ α ί η ά 
μεση επ ικ ο ιν ω ν ία τώ ν
σ τελεχ ώ ν
τους υέ το ύς π ελ ά τες σ τή Σ τεο εά
Ε λλάδα.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: IΙΆ Μ Μ Η Λ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
KAI V h E Y O Y N O r ΓΙΑ TUN Ε ΚΔ Ο ΣΗ

Δ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

/

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ!;
ΝιΚΟΣ ί ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

• Δ εν είναι ωραίο το καπέλωμα της ταυ
τό τη τα ς της εφημερίδας από μια ειδησούλα για την Τράπεζα Κρήτης; (Καθημερινή
Κυριακής 31/5). Α θώ α και τυχαία πράγ
ματα. Ό μ ω ς σηματοδοτούν όσα συμβαί
νουν σήμερα στην οδό Σωκράτους όπου
έχει σ το ν 4ο όροφο εγκατασταθεί ο κ.

Κουνελάκης, ο κ. Γιώργος και ο κ. Σταύ
ρος (της οικογένειας Κ ο σκ ω τά οι τελευ
ταίοι). Η κ. Βλάχου είναι χολωμένη. Δ εν
την καλούν σε συσκέψεις και γενικά πα
ρατηρεί να διεκπεραιώνονται μια σειρά
από αποφάσεις χωρίς να την ρωτά κα
νείς. Ά λ λ α ξ α ν μέχρι και τις κλειδαριές
σ τα γραφεία και δεν σεβάστηκαν ούτε
και εκείνο του Γεώργιου Βλάχου! Ο κ.
Κουνελάκης είναι ο κλειδοκράτορας και
ο αφανής ισχυρός παράγων που ενορχη
στρώ νει τις κινήσεις και διεκπεραιώνει
τις αποφάσεις του κ. Γιώργου μέσω του
διευθυντή της εφημερίδας. Α πό μέρες α
ποχώρησαν οι βασικοί σχολιογράφοι και
συντάκτες της εφημερίδας όπως ήδη γρά
φτηκε: Α. Φραγγιάς, Κ. Καλλιγάς, Μιχ.
Σταματελάτος και Ντ. Τσαλόγλου.
Ο τελευταίος έστειλε και το γράμμα
που ακολουθεί σ το ν διευθυντή της εφημε
ρίδας Μίμη Παπαπαναγιώτου, διαμαρτυρόμενος γιατί επέφεραν αλλαγές σε άρ
θρο του. Το γράμμα αναφέρει:
Ο τελευταίος έστειλε και το γράμμα
που ακολουθεί σ το ν διευθυντή της εφημε
ρίδας Μίμη Παπαπαναγιώτου, διαμαρτυρόμενος γιατί επέφεραν αλλαγές σε άρ
θρο του. Το γράμμα αναφέρει:
Αγαπητέ μου Μίμη,
Η διορθωτική παρέμβαση στο χθεσινό κύριο
άρθρο, που άλλαξε διαμετρικά τη « θέση» του,
μου έδωσε να καταλάβω πόσο απρόσφορη εί
ναι η συνεργασία μου στην εξυπηρέτηση αυτού
που, προφανώς, αποτελεί πλέον τον κύριο στό
χο της πολιτικής και οικονομικής σχολιαστι
κής ειδησεογραφίας της «Καθημερινής».
Υπέθετα, ότι η λύση του μείζονος προβλήμα
τος για την οποία καλείτο να συμβάλει με την
καθημερινή παρουσία της μια φιλελεύθερη και
ανεξάρτητη εφημερίδα, θα ήταν η απαλλαγή του
τόπου, όσο γίνεται γρηγορότερα, από την κυ
βέρνηση που λερώνει ή κονιορτοποιεί «ό ,τι
πιάσει στα χέρια της».
Αποδείχνεται ότι δεν είναι έτσι. Το « φλέγον»
για την « Κ » πρόβλημα είναι η εκδίωξη του κ.
Μητσοτάκη από την ηγεσία της Ν. Δημοκρα
τίας.
Επειδή μου είναι εντελώς αδιάφορες οι κον
ταρομαχίες και η έκβασή τους στα υψίπεδα αυ
τού του κόμματος ■
—όπως και κάθε άλλου κόμ
ματος, άλλωστε. Και επειδή διαπιστώνω ότι ώ
σπου να ανατραπεί ο κ. Μητσοτάκης, η εφημε
ρίδα <5εν θα έχει πολλή διάθεση, ούτε να συμπο
λιτεύεται με την αξιωματική αντιπολίτευση, ού
τε να αντιπολιτεύεται την πασοκική συμπολί
τευση, διακόπτω τη συνεργασία μου μαζί της.
Αισθάνομαι πλήρη αδυναμία να συνεισφέρω θε
τικά για την προώθηση των επιδιώξεων της.
Η διακοπή της συνεργασίας, δεν σημαίνει,
φυσικά, ότι έπαψα να σε θεωρώ ένα πολύ καλό
φίλο και συνάδελφο.
Με αγάπη
Ντίνος Τσαλόγλου

Ανάλογου περιεχομένου γράμμα, έ
στειλε ο Ν τίνος Τσαλόγλου και στην κ.
Ε. Βλάχου. Π ά ντω ς φαίνεται να ετοιμά

ζο ντα ι και άλλες αποχωρήσεις βασικών
συντακτών. Ο πρώτος που αποχώρησε
πάντω ς ήταν ο Χ ρήσ τος Καρανίκας που
είχε πει το αμίμητο: « Μ π ορεί η Βλάχου να
πουλήθηκε, όμ ω ς οι Βλάχοι δεν πουλιώντα ι». Ο ίδιος είναι βλάχος από τη Θ εσσα
λία, ω ς γνω στό ν...
Η εφημερίδα άρχισε να χάνει ένα μέρος
του αναγνωστικού κοινού της, — λέγεται
ένας αριθμός γύρω στις 4.000 φύλλα—
αλλά συγκεκριμένα στοιχεία θα δοθούν
σύντομα. Ανανέω ση και αντικατάσταση
τω ν απωλειών σε στελέχη έγινε με νέες
προσχωρήσεις: Α πό το «Κ έ ρ δ ο ς » ο Γ.
Μ ιχαηλίδης και η Ειρ. Κακουλίδου, από
τη «Θ εσ σ α λο νίκ η » η Ειρ. Χ ρυσολω ρά, α
πό την «Α υ γ ή » ο Τσαούσης, από το « Έ 
θνος» η Μαυρογένη και από το «Β ή μ α » ο
Στανω τά ς. Πλουραλιστής ο Κ οσκ ω τά ς
αλλά η τέω ς μεγάλη «Κ υ ρ ά » της Σωκράτους είναι πικραμένη γιατί έλπιζε φαίνε
ται σε πιο διακριτικό και ετεροχρονισμένο παραμερισμό της. Ό μ ω ς το Κεφάλαιο
είναι σκληρό, άκαρδο και παίρνει μηδέν
στο «σαβουάρ βιβρ».
• Έ να ς άλλος μικρός - μεγάλος και ολί
γον ά γνω στος προχωρεί σ το ν Τύπο: ο
Θωμάς Λιακουνάκος μεγαλέμπορος ό
πλων, μικροεφοπλιστής και εργολάβος
— γαμπρός του Σωτηριάδη της τέω ς ΕΔΟΚ - ΕΤΕΡ— μετά το «Κ έ ρ δ ο ς » προχώ
ρησε στην έκδοση και λοιπών οικονομι
κών φύλλων. Σήμερα Παρασκευή κυκλο
φορεί το οικονομικό περιοδικό «Α γορά».
Ο Λιακουνάκος έχει συμφωνήσει στην
κατανομή δραστηριοτή τω ν σ το χώρο του
Τύπου με το ν Κ οσκ ω τά . Ο τελευταίος έ
χει αφήσει σ το ν έμπορο τω ν όπλων τον
οικονομικό τύπο. Η συμφωνία κυρίων έ
χει βολέψει το ν Λιακουνάκο που οι δικές
του βλέψεις είναι καθαρά οικονομικές
και δεν διαθλώνται με ενδιάμεσα παιχνί
δια εξουσίας που παίζει ο κ. Γιώργος (κα
θώς λέγεται, ο τελευταίος, διεύρυνε την
α υ τοκ ρ α το ρ ία του, α γ ο ρ ά ζο ντα ς το
στούντιο ΠΑΙΑΝΙΑ).
Ο κ. Θ ωμάς και οι λοιπές δημοκρατι
κές δυνάμεις σήμερα, με τα εγκαίνια της
«Α γ ο ρ ά ς », θα διαβάσουν και την κοινο
ποίηση της απόρριψης της αγωγής τους
εναντίον του ΑΝΤΙ. Οι ίδιοι το ήξεραν βέ
βαια από μέρες και έσπευσαν να ασκή
σουν έφεση κατά της απόφασης. Έ τσ ι
λοιπόν θα έχουμε συνέχεια στις δίκες με
το ν κ. Λιακουνάκο. Θα παρουσιάσουν
μεγάλο ενδιαφέρον γιατί η δραστηριότη
τα της ΑΧΧΟΝ έχει πολύ «σ α σ π έν ς». Από
την άλλη μεριά, οι προσβάσεις του κ.
Λιακουνάκου προς το ν Τύπο τω ν δημο
κρατικών και μη, λοιπών δυνάμεων, πολλα π λασιάζονται...
• Δίκ ες για το ν Τύπο: Ε κτός από τη δί
κη με την ΑΧΧΟΝ όπου το ΑΝΤΙ αθωώθη
κε και εκείνη για το «Ρ ά δ ιο -Α ν τίλ α λ ο ς »
όπου καταδικάστηκε, το περασμένο δε
καπενθήμερο (συγκεκριμένα στις 20/5)
μια δίκη που εκκρεμούσε εναντίον του

Α Ν ΤΩ Ν Η Σ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Μόλις 49 χρονών πέθανε ο δημοσιογράφος
Αντώνης Καλαμαράς την Παρασκευή 22
Μαΐου. Εργόσθηκε με συνέπεια και υπευθυ
νότητα από το 1959 στο δικαστικό, καλλιτε
χνικό, ελεύθερο και από το ’72 στο πολιτικό
ρεπορτάζ. Είχε συνεργασθει με τον Εθνικό
Κήρυκα, τη Μεσημβρινή, την Απογευματινή,
την Πρωινή Ελευθεροτυπία και την τελευ
ταία περίοδο ήταν πολιτικός συντάκτης του
Έθνους.

Οι κυκλοφορίες των εφημερίδων
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΠΑΣΟΚ
Αυριανή
Έθνος
Νέα
Ελευθεροτυπία
Δημοκρ. Λόγος
σύνολο
Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βραδυνή.
Απογευματινή
Μεσημβρινή
Ακρόπολις
Καθημερινή
Ελεύθερος Τύπος
σύνολο
ΚΚ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ριζοσπάστης
Αυγή
Πρώτη

1986

1987

Διάφορά

(3)129.402
(1)175.462
(2)132.823
(4)113.704
(9) 42.539

( 5)109.671
( 1)153.242
( 3)116.257
( 2)116.913
(13) 10.990

-19.731
- 22.220
-16.566
+ 3.209
-31.549

-15,2%
-14,5%
- 14,2%
+ 2,7%
- 25,8%

593.930

507.073

-86.857

-17,1%

( 7) 69.970
( 5)107.429
(10) 37.970
(11) 30.540
(12) 28.221
( 6)197.891

( 7) 55.645
( 6) 89.738
(10) 35.778
(12) 21.366
(11) 27.839
( 4)112.433

-14.325
-17.691
-2.192
-9.174
-382
+ 14.542

-25,7%
-19,7%
- 6,1 %
-42,9%
-1,4%
+ 12,9%

372.021

342.799

- 29.222

-8,5%

( 8)49.918
(14) 7.569
( 9)37.080

-16.573
-475
+ 37.080

- 33,2%
-6,3%

σύνολο

( 8)66.491
(13) 8.044
—
74.535

94.567

+ 20.032

+ 21,2%

ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ
Ελεύθερη Ώρα
Εστία

(15)1.387
(14)7.189

(16)1.352
(15)6.932

-35
-257

- 2,6%
-3,7%

σύνολο

8.576

8.284

-292

-3,5%

Σύνολο

1.049.082

96.359

-10,1%

Δεύτερος μήνας ο Μάρτιος μετά την αύ
ξηση της τιμής τω ν εφημερίδων από 40
σε 50 δρχ. Η συνολική τους κυκλοφορία
εμφανίζεται σε σχέση με πέρσι μειωμέ
νη κατά 96.400 φύλλα ή 10,1% — ένα
ποσοστό όχι πολύ μεγάλο.
Εντυπωσιακή είναι η πτώση τω ν φιλοκυβερνητικών εφημερίδων που όλες, ε
κτός από την Ελευθεροτυπ ία η οποία α
νέβηκε κατά 2,7% παρουσιάζουν μια
πτώση 14-15%. Το Έ θνος διατηρεί παρ’
όλα αυτά την πρώτη θέση αλλά τα Νέα
πέφτουν από τη δεύτερη στην τρίτη θέ
ση και η Ελευθεροτυπ ία από τέταρτη
πέρσι ανεβαίνει στη δεύτερη θέση.
Μικρότερη είναι η πτώση τω ν νεοδημοκρατικών εφημερίδων κυρίως διότι ο
Ελεύθερος Τύπος εξακολουθεί να ανε
βαίνει με ποσοστό όμως αρκετά μικρό
τερο από το ν προηγούμενο μήνα
(14,1% έναντι 30,1% το Φλεβάρη). Πάν

952.723

τω ς οι παραδοσιακές νεοδημοκρατικές
εφημερίδες πέφτουν κάθετα: 42,9% η
Ακρόπολις, 25,7% η Βραδυνή, 19,7% η
Απογευματινή.

Οι εφημερίδες του ΚΚ και της συγγε
νικής αριστερός εμφανίζουν μια αύξη
ση σε σχέση με πέρσι επειδή το Φε
βρουάριο του 1986 δεν υπήρχε η Πρώ
τη. Εντυπωσιακή όμως είναι η πτώση
του Ριζοσπάστη (-3 3 ,2 % ). Η Αυγή κά
πως κρατιέται μετά τις αλλαγές που έ
κανε.
Μεγάλο ενδιαφέρον ιαρουσιάζει με
τις εναλλαγές του, ο άγων ις για τη δεύ
τερη θέση την οποία κατε/
τον Ια
νουάριο τα Νέα, το Φεβρουάριο ο Ελεύ
θερος Τύπος και το Μάρτιο η Ελευθερο
τυπία. Πληροφορίες από τις πρώτες εν
δείξεις για τον Απρίλιο λένε ότι οι αλλα
γές είναι εντυπωσιακές!
ν.ι.κ.

συντάκτη μας Γιάννη Φλώρου για τα δημοσιεύματά του σχετικά με τις Πρέσπες
ματαιώθηκε γιατί ο μηνυτής μετέβαλλε ά
ποψη και απέσυρε τη μήνυσή του.
• Αθωώθηκε ο Βασίλης Ραφαηλίδης για
δημοσίευμά του στο « Έ θ ν ο ς» σχετικά με
το στρατό. Αθωώθηκε το «Π ο ν τίκ ι» για
την υπόθεση Βαλαντάρες αλλά δεν εκδικάστηκε η αγωγή του «Π ο ντικ ιο ύ » εναν
τίον του «Ελεύθερου Τύπου», γιατί οι μη
νυτές απέσυραν την αγωγή χωρίς όμως
και να απαιτήσουν «επιστολή συγγνώ
μης» από το ν Βουδούρη. Το «Π ο ν τίκ ι» υποσχέθηκε για το σημερινό του φύλλο ε
ξηγήσεις για την τακτική του αυτή. Α να 
ζητείστε το.
Μια καταδίκη που έγινε σε βάρος της
«Α π ογευμ ατινής» είχε σαν αποτέλεσμα
τη φυλάκιση του αρχισυντάκτη Κ. Κατή.
Ο καταδικασθείς αρνήθηκε να ασκήσει
έφεση και οδηγήθηκε για λίγες μέρες
— κατά το παράδειγμα Κακαουνάκη—
στο ν Κορυδαλλό.
Το αδίκημά του ήταν η δημοσίευση
μιας ερώτησης βουλευτών της Ν Δ . Γιατί
όμως θα πρέπει οι βουλευτές να υποβά
λουν κείμενα — που έσ τω χαρακτηρίστη
καν υβριστικά— να τα συζητούν οι υ
πουργοί και να συντάσσονται απαντητι
κά κείμενα και οι εφημερίδες να μην έ
χουν το δικαίωμα αναδημοσίευσης; Ο κ.
Κατής άσκησε στοιχειώδες δημοσιογρα
φικό λειτούργημα.
• Α λλ ά οι μεγάλες δίκες αφορούν το
«Έ θ ν ο ς ». Εκκρεμεί πρώτα η απόφαση *•

του Συμβουλίου της Επικράτειας για τα
700 εκατ. που διεκδικεί το Ταμείο Τεχνι
κών Τύπου. Α ν δικαιωθεί το «Έ θ ν ο ς »,
τό τε και οι άλλες εφημερίδες θα πάψουν
να καταβάλουν τα αντίστοιχα ποσά με α
ποτέλεσμα το Ταμείο να στερηθεί τους
πόρους του — όπως υπενθύμισε το «Β Η 
Μ Α ».

Αντίθετη απόφαση θα επιβαρύνει δυ
σ βάστα κτα το συγκρότημα Μπόμπολα
που ήδη αντιμετωπίζει πολλά προβλήμα
τα και κυκλοφοριακή πτώση σ τα έντυπά
του. Εξάλλου η δίκη του «Έ θ ν ο υ ς » με
τον « Ε κ όνομ ιστ» πρόκειται να επαναληφθεί σ τις 21 Ιουνίου σ το Λονδίνο, με ά
γνωστη έκβαση. Μέχρι στιγμής έχει κο
στίσει σ το « Έ θ ν ο ς » το ποσό τω ν 150 ε
κατ. δραχμών. Θα ακολουθήσει η εκδί
καση της αγωγής Κ οσκω τά για το περί
φημο δημοσίευμα της απογευματινής ε

φημερίδας με το ν ισχυρισμό ότι τα έσοδα
του νεαρού τραπεζίτη έχουν πηγή τη Μ α 
φία. Και ο χορός καλά κρατεί...
• Κάτι μαγειρεύεται σ το δεξιό Τύπο. Α 
ναφορά έγινε σ το «Β ή μ α » και την «Ε λευ
θεροτυπία» (Μ ασσα β έτας) τη ς 31/5. Η
«Βραδυνή» — αλλά φαίνεται και η « Α 
κρόπ ολη»— έχουν καταχωρηθεί στα
μαύρα κατάστιχα του Μ ητσοτάκη που έ
χει οργανώσει μποϋκοτάζ εναντίον τους.
Γενικά ο αρχηγός της Ν Δ δεν τα πάει κα
λά με τον Τύπο με μόνη εξαίρεση εκείνη
του «Ελεύθερου Τύπου». « Ψηλός ψηλός
καλόγερος και κόκκαλα δεν έχ ει». Τι εί
ναι;
• Μ ικρολεπτομέρειες απομένουν για
την οριστική ρύθμιση αγοράς του συγ
κροτήματος Θεοφανίδη από τον Λαμπράκη. Η αγορά περιλαμβάνει τους τίτλους
περιοδικών «Π ά ν θ εο ν » και « Ρ ομ ά ντζο»
και τις τυπογραφικές εγκατα στάσεις στο
Μ οσχάτο. Ή δ η ο κ. Λαμπράκης έχει ε
ξασφαλίσει το 62,5% τω ν μετοχών και
παζαρεύει το υπόλοιπο. Το συνολικό πο
σό θα ανέλθει περίπου σ το ύψος τω ν 480
εκατ. δρχ. και θεωρείται συμφέρουσα α
γορά.
Βέβαια το ερώτημα που προέκυψε ήταν
« πού βρήκε τόσα λεφτά ο Λαμπράκης ό
ταν πριν από ένα χρόνο έψαχνε χρηματο
δ ό τη ». Έ χει μπροστά του και τα ανοίγ
ματα για τηλεοπτικό κανάλι αλλά και το
πρόβλημα της πτώ σης τω ν «Ν Ε Ω Ν ». Φαί
νεται ότι εδώ βρίσκεται η είδηση. Λ έγεται
ότι η είδηση θα μας έρθει από το εξω τερι
κό. Υπομονή.

/____ ______________________
Κ Α Ι Ο Τ Υ Π Ο Σ Κ Ρ ΙΝ Ε Τ Α Ι
• Με τίτλο «Ο Βαθμός Μηδέν της Πολιτικής
Ανάλυσης» ο Στ. Καφαντάρης μας έστειλε το
σημείωμα που ακολουθεί με ενδιαφέρουσες
παρατηρήσεις για το «νέο - στιλ»:
Το Βήμα 24/5/87 δια του «ειδικού συνεργάτη»
του ήυρε επιτέλους τι θα κάνει ο κ. Κ. Καρα
μανλής. Η ανακάλυψη των προθέσεων εν γένει, ιδίως στην περίπτωση μείζονος πολιτικού
έστω και συνταξιούχου αποτελεί αξιοσημείω
το βήμα της δημοσιογραφίας αλλά και σταθμό
της επιστήμης γενικότερα. Δεν θα επιμείνω σ ’
αυτό· απλώς θα σχολιάσω εν τάχει το θλιβερό
δημοσιογραφικό αμπαλάζ που περιέβαλε τις
Προθέσεις. Φοβάμαι ότι είναι αδιαφιλονίκητη
ένδειξη ότι οδηγούμαστε στην Αραιή και Ι
σχνή Δημοσιογραφία.
Εν πρώτοις η διαφήμιση του «ρεπ ορτάζ»
καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο από αυτόν
του κειμένου. Αποτελείται από τα τρία τυπικά
πλέον εργαλεία του ανανεωμένου Βήματος:
• μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα
του αρχηγού γκολφίζοντος (συμβολική ίσως
τω ν συγκεντρωμένων πνευματικών και σωμα
τικών δυνάμεων πριν από το λάκτισμα)·
• τμήμα της στήλης που διαφημίζει το μενού
της ημέρας με κακόγουστη αυταρέσκεια του
Τύπου: «Σήμερα λοιπόν, μόνο το "Βήμα" σας

προσφέρει: Την εγκυρότερη και πληρέστερη
πληροφόρηση για τις θέσεις και τις προθέσεις
του τέως... και είναι και αποκαλυπτικό και εν
τελώς έγκυρο: Ο ειδικός Συνεργάτης πριν γρά-

ψει είχε τις υπεύθυνες εκείνες συζητήσεις που
ήταν απαραίτητες για την εγκυρότητα του ρε
πορτάζ»·
• το άρθρο μέσα στο άρθρο: Απόσπασμα /
κολοφώνας του ρεπορτάζ καταλαμβάνει το
κέντρο με τεράστια γράμματα.
Το κείμενο του «ρ επ ορ τά ζ» συνεχίζει την
τακτική της ακαλαίσθητης και ασύντακτης
αυταρέσκειας και της κενογραφίας: « Διότι

παρά τα διαδιδόμενα, ούτε ο νυν αρχηγός της
ΝΔ αλλά ούτε και ο πρώην εγνώριζαν τι μπορεί
να περιέχει μια τωρινή δήλωση του κ. Κ. Καρα
μανλή...» και παρακάτω, «Παρά ταύτα η στά
ση του κ. Κ. Καραμανλή είναι "αίνιγμα" — για
όσους δεν έχουν πληροφορίες από πρώτο χέρι
και δεν σκέπτονται τόσο ψυχρά όσο επιβάλλει
η τετράγωνη λογική και πολιτική ανάλυση την
οποία πάντοτε χρησιμοποιεί ο τέως Πρόεδρος
της Δημοκρατίας», και αλλού, «...«τ ο Βήμα»
εξασφάλισε και προσφέρει σήμερα κατ' απο
κλειστικότητα στους αναγνώστες του απολύ
τως έγκυρη ενημέρωση για τις θέσεις και τις
προθέσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρα
τίας». Περί το μέσον του «ρεπ ορτάζ» ο Ειδι
κός Συνεργάτης αιφνιδιάζει ξαναρχίζοντας το
κομμάτι του: «Ο ι πληροφορίες για το τι θα κά

νει και το τι δεν θα κάνει ο κ. Κ. Καραμανλής έ
χουν ως εξής:...», ακολουθούν πλάγια στοι
χεία καθότι εντελώς έγκυρο και μετά τις υπεύ
θυνες εκείνες συζητήσεις.
Το επιστέγασμα του κενού βρίσκεται ακρι
βώς στα πλαγιαστά στοιχεία:. «Κανείς όμως

δεν προσπάθησε να βρει τι θα κάνει ο κ. Κ. Κα
ραμανλής με βάση την κοινή λογική και τα υ
πάρχοντα δεδομένα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο
όμως μπορεί να καταλήξει κανείς σε ασφαλές
συμπέρασμα». Μετά το εγκώμιο ας δούμε και
την κοινή λογική και τα δεδομένα. Πρώτον
λοιπόν σημειώνεται η στάση από το ’85 ως σή
μερα, «στάση σιωπής και αποχής». Δεύτερο
δεδομένο — προσέξτε το — οι ελάχιστες δηλώ
σεις του που επιβεβαιώνουν τη στάση της απο
χής. Λυπήθηκα τους αναγνώστες και δεν επα
ναλαμβάνω τα αποσπάσματα αυτούσια. Του
λάχιστον σε σχέση με αυτά τα δύο στοιχεία το
τρίτο, ότι μερίδα του κόσμου πιστεύει τον ΚΚ
σαν εφεδρεία, έρχεται σαν δροσοσταλίδα με
τά από τόση υδαρή και επαναλαμβανόμενη
συμβατικότητα.
Το «ρεπ ορτάζ» κλείνει με τον ξεκάρφωτο
κολοφώνα, ότι ο ΚΚ δεν επιθυμεί να επανέλθει
κλπ. κλπ. αλλά σε μεγάλη εθνική κρίση δεν θα
αρνηθεί να υπηρετήσει «με πνεύμα ενωτικό»
και « πάντως όχι διχαστικά» (πάλι κακόζηλοι
ντουμπλέδες), και με την καταπληκτική κα
τακλείδα ότι ο κόσμος που ανήκει στη συντη
ρητική παράταξη θα τον ακολουθήσει στο σύ
νολό του.
Τέλος του «ρ επ ορ τά ζ» και όλων τω ν αδιασφάλτων, αδιάψευστων, αδιευκρίνητων, και
αδιάφορων υπευθύνων εκείνων συζητήσεων
της αρθρογραφίας εν κενώ που παραπέμπει σε
άλλους «Κόσμους».

Στέλιος Π. Καφαντάρης
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Ο ΓΚΡΑΜΣΙ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ο

Η επικαιρότηχα
των ιδεών
του Αντόνιο Γκράμσι
ΜΕ ΤΗΝ ελπίδα ότι η «επέτειος» για τα 50 χρόνια από το θάνατο
του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου και πολιτικού ηγέτη δεν θα
μείνει μια «ανάμνηση τω ν μεγάλων στιγμών» της ιστορίας του
εργατικού κινήματος και της Αριστερός, πραγματοποιήθηκε
στην Πάντειο το διήμερο συμπόσιο που οργάνωσε η Σχολή και
το ΑΝΤΙ. Θέμα του συμποσίου «ο Γκράμσι και η Δημοκρατία».
ΕΠΙΚΑΙΡΗ για τις αναζητήσεις στο χώρο της Ευρωπαϊκής
Αριστερός και σημαντική για το σοσιαλισμό, τη θεωρία, την
πολιτική και την πρακτική τω ν πολιτικών δυνάμεων που
αποτολμούν πρωτοβουλίες για υπέρβαση της κρίσης, η θεματική
του Συμποσίου αποτέλεσε μια «ευκαιρία» συζήτησης τω ν ιδεών
του Αντόνιο Γ κράμσι.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ, που αν εξαιρέσουμε την ημερίδα που
οργανώθηκε στα Γιάννενα, τις δύο εκδόσεις του περιοδικού ο
ΠΟΛΙΤΗΣ και την αρθρογραφία της ΑΥΓΗΣ, δεν προχώρησε σε
άλλες περιοχές. Ελπίζοντας ότι οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν
να αποτελέσουν «εναύσματα» για συνέχιση τω ν αναζητήσεων
στα θέματα που άνοιξε η προβληματική του Αντόνιο Γκράμσι, ας
θεωρηθεί το συμπόσιο που οργάνωσαν η Πόντειος και το ΑΝΤΙ
ως μια ελάχιστη συμβολή.
ΤΟ ΠΟΣΟ θετική υπήρξε πάντως αυτή η πρωτοβουλία, φάνηκε
από το γόνιμο διάλογο, τις παρεμβάσεις και τη ζωηρή συζήτηση
που ακολούθησε μετά τις εισηγήσεις.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑ ΓΟΥ
Η πρώτη
ημέρα άνοιξε
με σύντομη
προσφώνιση
του πρύτανη
της Παντείου

Γιώργου
Κοντογιώργη, ο
οποίος
αναφέρθηκε
στο θέμα του
συμποσίου και τη ση
μασία που έχει ιδιαίτερα για ένα πανεπι
στήμιο κοινωνικών επιστημών — όπως εί
ναι γν ω σ τό το συμπόσιο έγινε στα πλαί
σια τω ν εκδηλώ σεω ν για τα 60 χρόνια α
πό την ίδρυση της Παντείου— η οργάνω
ση παρόμοιων συζητήσεων.

Υπάρχει μια γκραμσιανή αντίληψη
της δημοκρατίας;
Η καθηγήτρια της φιλοσοφίας Κριστίν
Μπυσί - Γκλικσμάν με αφετηρία την επικαιρότητα της δημοκρατίας επιχείρησε

μια ιστορική και κριτική επανεξέταση
του έργου του Γκράμσι, θέτοντας τα ερω 
τήματα:
• κατά πόσον υπάρχει μια γκραμσιανή
θεωρία τη ς δημοκρατίας και
• ποια είναι εκείνα τα ιστορικά στοιχεία
σ το έργο του Γκράμσι τα οποία μπορούν
να φωτίσουν τη δίκιά μας κατάσταση σή
μερα.
Η σημαντική διάκριση, τόνισε η ομιλήτρια, ανάμεσα στην πολιτική κοινωνία
και την κοινωνία τω ν π ολιτώ ν οδήγησε
το ν Γκράμσι να προτείνει έναν καινούρ
γιο τύπο εκπροσωπευτικού καθεστώ τος
διαφορετικό τό σ ο από το δυτικό κοινο
βουλευτισμό όσο και από τη γραφειοκρα
τία στην οποία έτεινε το σοβιετικό κρά
τος. Αναφέρθηκε επίσης στην έννοια της
παθητικής επανάστασης και στην κριτική
που κάνει ο Γκράμσι σ το ν αμερικανισμό
- φορντισμό.
Τέλος, διατύπωσε την άποψη ότι η με
γάλη προσφορά του Γκράμσι είναι μια
διαφοροποιημένη ανάλυση τω ν τρόπων
άσκησης της εξουσίας που θέτει στην η
μερήσια διάταξη το αίτημα για μία πλουρα λιστική ηγεμονία σ το επίπεδο τω ν πολι
τικ ώ ν κομμάτων και τω ν κοινωνικών δυ

νάμεων και που στοιχεία της μπορούν να
ανευρεθούν σ το έργο του Γκράμσι. Ολο
κληρώνοντας διατύπωσε την ανάγκη επε
ξεργασίας της φύσης του δημοκρατικού
κράτους και την ανάπτυξη διαλόγου ανά
μεσα σ το ν Γκράμσι και τον Μ α ξ Βέμπερ,
θεωρώντας ότι στις μέρες μας η δημο
κρατία πρέπει να έχει μία διάσταση επα
ναστατική.
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Γκράμσι:
Ιακωβινισμός ή Δημοκρατία;
Η πολιτική σκέψη του Αντόνιο
Γκράμσι και η ευρωπαϊκή
δημοκρατική παράδοση

Ο Δημήτρης Δημητράκος τόνισε μετα
ξύ άλλων τα εξής:
Στην ευρωπαϊκή πολιτική παράδοση έ
χουν επικρατήσει δύο διαφορετικές αντι
λήψεις για τη δημοκρατία: μια φιλελεύθε
ρη αντίληψη εκπροσω πευτικής δημοκρα
τίας, και μια άλλη ιακωβινική αντίληψη
που συνδέεται με μορφές «ά μ εσ η ς» δημο
κρατίας.
Τα δύο αυτά πρόσωπα δεν συμβιβάζον
ται: όχι διότι η εκπροσωπευτική δημο
κρατία δεν μπορεί να διευρυνθεί και να
εμπλουτισθεί με πρόσθετες εφαρμογές
«ά μ εσ η ς» δημοκρατίας σ το επίπεδο του
χωριού ή της γειτονιάς, αλλά διότι το ιακωβινιστικό πρότυπο συνδέεται με μια

σω τηριολογική - μεσιανική επαγγελία μέ
σω της οποίας ο Ιακωβίνος (ο επαναστά
της ή κοινωνικός αναμορφωτής) αυτοπροσδιορίζεται σαν «φυσικός η γέτης»
του συνόλου. Το «χ ρ ίσ μ α » του το δίνει η
ιστορία με την οποία έχει, υποτίθεται, ει
δική σχέση. Η «δη μ οκ ρ α τία », επομένως,
του Ιακωβίνου, είναι συγκεντρωτική και
εκπροσωπευτική της «γενικής θέλησης»
του συνόλου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
η τελευταία είναι εμπειρικά ελέγξιμη. Ο
Ιακωβίνος δεν έχει λογοδοτική υποχρέω
ση παρά μόνο στους ομοϊδεάτες του, η ελεγξιμότητα της εξουσίας που χαρακτηρί
ζει την εκπροσω πευτική δημοκρατία, και
επομένως η ιακωβινική δημοκρατία δε
συμβιβάζεται μαζί της.
Φυσικά σύμφωνα με το νόημα που κοι
νώ ς αποδίδεται στη δημοκρατία, δεν
μπορεί να αποσυνδεθεί οποιαδήποτε μορ
φή δημοκρατικού πολιτεύματος από την
ελεγξιμότητα τω ν κυβερνώντων από τους
κυβερνόμενους.
Το θέμα που τίθεται είναι αν ο Γκράμσι
ήταν δημοκράτης και με ποια έννοια. Γε
γονός είναι ότι ο Γκράμσι ταλαντεύθηκε
μ ε τ α ξ ύ ι α κ ω β ι ν ι σ μ ο ύ και αντιιακωβινισμού για να υιοθετήσει τελικά
μια λενινιστική δηλαδή ιακωβινική πολι
τική φόρμουλα που κάθε άλλο παρά δη
μοκρατική είναι.
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Με την έννοια αυτή ο Γκράμσι δεν είναι
προπάτωρ του σύγχρονου ευρωκομμουνισμού. Ω σ τό σ ο η σκέψη του είναι αντιδογματική. Και το κυριότερο, η αντίληψη
της πολιτικής σαν συλλογικής αυτοεκ
παίδευσης τω ν «δυναστευμένων τά ξ ε ω ν »
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα αντιδογματικό ρήγμα μέόα σ το μαρξισμό. Το
ρήγμα αυτό δεν είναι μόνο θεωρητικό,
αλλά και άμεσα πολιτικό, σ το βαθμό που
έχει σαν βασική του προϋπόθεση την κρι
τική και ορθολογική στάση τω ν ατόμων,
και απώτερα οδηγεί στην αποδοχή της
αρχής της πολυφωνίας και του πολιτικού
πλουραλισμού.

Από τη δημοκρατία
στη ρυθμισμένη κοινωνία
Ο Μ ικελάντζελο Νοταριάνι πρώην διευ
θυντής του Manifesto και στέλεχος τώ ρα
του PCI εξέτα σ ε τη σχέση δημοκρατίας
και σοσιαλισμού μέσα από το πιο γνω σ τό
έργο του Γκράμσι «Τ ετρά δ ια της φυλα

κ ή ς». Ο Μ. Νοταριάνι τόνισε ότι η ανά
γνωση αυτού του κειμένου μπορεί να γίνει
πιο συστηματική. Αναφέρθηκε σ τα θέμα
τα « επα ρχιω τισμού» και « κ οσ μ οπ ολιτι
σμού» της ανάπτυξης της αστικής τάξης
στην Ιταλία καθώς και στη θεωρία της η
γεμονίας σε σχέση με την περίοδο του
1848. Η κυριαρχία της αστικής τά ξη ς εί
ναι πιο αποτελεσματική, όπως παρατηρεί
ο Γ κράμσι, ότα ν πραγματοποιείται μέ έμ
μεσο τρόπο, μέσω της μεσολάβησης και
της αφομοίωσης τω ν παραδοσιακών τ ά 
ξεω ν και τω ν διανοουμένων τω ν προη
γούμενων σχηματισμών, παρά ότα ν εκ
φράζεται με άμεσο τρόπο, συντεχνιακό.
Ο Ν οταριάνι παρατήρησε ότι υπάρχει ένα
πρόβλημα σύνθεσης, αλλά όχι πια με την
έννοια του οικονομισμού του Σαιν-Σιμόν
και ούτε και με την έννοια του συνδικαλι
στικού οικονομικού φιλελευθερισμού του
«νεα ρ ο ύ » Γκράμσι. Σ το σημείο αυτό ο
Νοταριάνι μίλησε για τη θεωρία της ηγε
μονίας, τη ς επανάστασης στη Δύση, του
πολέμου τω ν θέσεων όπως υπάρχουν στη
σκέψη του Γκράμσι, σε σχέση με μια αν
τίληψη της επανάστασης σε στιλ 1848.
Κ ατέληξε αναφερόμενος στα θέματα ε
νός οράματος του σοσιαλισμού, όχι κρατολατρικού ούτε κρατικιστικού, που φ τά
νει στη ρυθμισμένη κοινωνία και σ το μα
ρασμό του Κράτους.
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Το πρωί του
Σαββάτου
23/5, τις
εργασίες του
Συμποσίου
διήθυνε ο
καθηγητής
Αριστόβουλος
Μάνεσης που
με τις εύστοχες
παρεμβάσεις
του βοήθησε να
αναπτυχθεί
γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος.

Δημοκρατία και ηγεμονία
στον Γ κράμσι
Ο Μάκης Τρικούκης έθεσε κ α τ’ αρχήν έ
να μεθοδολογικό πρόβλημα: την ανάγκη

να υπάρξει μια σαφής οριοθέτηση ανάμε
σα σε μια προσέγγιση στο έργο του
Γκράμσι που έχει αφετηρία της τις ανάγ
κες και τα προβλήματα της εποχής μας,
προσέγγιση χρήσιμη και θεμιτή και σε
μια ερμηνεία του Γκράμσι που προβάλει
σ το έργο του ζητήματα της εποχής μας
που ούτε ο ίδιος αντιμετώπισε, ερμηνεία
αναπόφευκτα στρεβλή. Επεσήμανε ότι
για να κατανοήσουμε την αντίληψη του
Γκράμσι για τη δημοκρατία πρέπει να ξε
κινήσουμε από τις ιστορικές συντεταγμέ
νες κάτω από τις οποίες διαμόρφωσε τον
προβληματισμό του και σαν τέτοιες ανέ
φερε την Οκτωβριανή επανάσταση, τις
εμπειρίες του από το κίνημα τω ν εργοστα
σιακών συμβουλίων και την πάλη του για
την ίδρυση του Ιταλικού Κ Κ την ήττα τω ν
επαναστατικών κινημάτων σ τη Δύση, τη
φασιστική αντίδραση.
Ο Γκράμσι, τόνισε ο Μ. Τρικούκης δεν
ταύτισε ποτέ το ν κοινοβουλευτισμό με το
αντιπροσω πευτικό σύστημα, ούτε με τη
δημοκρατία. Τ ο ν ταύτιζε σύμφωνα με την
προβληματική της εποχής του με την α
στική δημοκρατία και με την ηγεμονία
της αστικής τάξης. Τη συγκατάθεση,
στην οποία βασίζεται ο κοινοβουλευτι
σμός τη θεωρεί παθητική, ενώ ο ίδιος σ ω 
σ τά υπογράμμιζε ότι η συγκατάθεση πρέ
πει να είναι διαρκής, ενεργητική και να

μην περιορίζεται σ τις εκλογές κάθε 4 χρ ό
νια, ούτε να σταμ ατά σ ’ αυτές. Ο ομιλη
τής στάθηκε επίσης σ το ν τρόπο που ο
Γκράμσι αντιμετώπιζε τη σχέση ανάμεσα
σ το φιλελευθερισμό και το φασισμό που
δεν χαρακτηρίζεται μονάχα από αντίθε
ση μεταξύ τους, αλλά και από ταύτιση,
καθώς γεννιούνται στην ίδια κοινωνική
βάση.

Η αντίληψη της ηγεμονίας
στον Γκράμσι
Ο καθηγητής Τζουζέπε Πετρόνιο, αφού
τόνισε ότι ο Γκράμσι δεν ήταν απλώς έ
νας διανοούμενος - πολιτικός, αλλά ξεκ ί
νησε από πολιτικές εμπειρίες, αναφέρθη
κε σε αυτές και πώς επηρέασαν την εξέλι
ξη της σκέψης του. Διέκρινε μία φάση
μέχρι την επιβολή της δικτατορίας του
Μ ουσολίνι στην Ιταλία και τη φυλάκιση
του Γκράμσι, και μία δεύτερη στη συνέ
χεια. Σ ’ αυτή την περίοδο ο Γ κράμσι σκέ
φτεται να περάσει από το ν πόλεμο κινή
σεων, στο ν πόλεμο θέσεων και ό τι η επα

νάσταση του « σ τ ι λ » της Οκτωβριανής
δεν είναι δυνατή στην Ιταλία.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάλυ
ση του Γκράμσι για την Ιταλία και στο
θέμα της ηγεμονίας. Επίσης σ το ρόλο τω ν
διανοούμενων, τη σημασία της πολιτιστι
κής παρέμβασης και της παρέμβασης
τω ν διανοούμενων. Στη νέα στρατηγική
με βασικό στοιχείο την κατάκτηση της η
γεμονίας, που πρέπει να προηγηθεί της
κατάκτησης της εξουσίας.
Σε σχέση με την ηγεμονία ο Τζ. Π ετρό
νιο αναφέρθηκε, τέλο ς, στη σημερινή κα
τάσταση. Σήμερα δεν μπορούμε είπε να
μείνουμε στην αντίθεση προλεταρίων - α
στώ ν, αρχόντω ν - δούλων. Οι αγρότες ελλα ττώ νοντα ι, το ίδιο και οι εργάτες. Αυ
ξάνει μια μεσαία τάξη τεχνικώ ν που είναι
νέοι εργάτες και υπάρχει μια προλεταροποίηση τω ν διανοουμένων που συνέχεια
αυξάνει: Υπάρχει επίσης μια αύξηση της
κρατικής γραφειοκρατίας και σε σχέση
με αυτά κάθε μαρξιστής πρέπει να αντι
μετωπίσει τα προβλήματα βάθους που ή
τα ν πίσω από τη σκέψη του Γκράμσι.
Σ τον Γκράμσι κατέληξε δεν πρέπει να
ψάχνουμε για να βρούμε ειδικές λύσεις
αλλά ο τρόπος που έθεσε τα προβλήματα
μας είναι χρήσιμος να τα αντιμετωπίσου
με και να τα λύσουμε.
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Στην τελευταία
συνεδρία,
προήδρευσε ο
καθηγητής της
Κοινωνιολογίας
στην Πάντειο
Βασίλης Φιλίας
που με
σύντομη
παρέμβασή του
μίλησε για τη
σημασία
της μελέτης του έργου του Γκράμσι και
τη συμβολή του Συμποσίου στη γνωριμία
της γκραμσιανής σκέψης στην Ελλάδα.
Με το τέλ ο ς τω ν συζητήσεων πήρε και
πάλι το λόγο ο πρύτανης Γ. Κ οντογιώ ργης για να χαιρετήσει το Συμπόσιο.

Κομματικές σ χ ο λ ές
και αντίληψη του σύγχρονου ηγέτη

Π ρ ώ το ς ομιλητής ήταν ο Κοράντο
Μ όρτζα υπεύθυνος από το PCI για το γιορ
τασμό τω ν 50 χρόνων από το θάνατο του
Α . Γκράμσι, που τόνισε ότι για να κατα
λάβουμε αυτά που έχει ακόμα να μας πει
ο Γκράμσι, πρέπει να το ν συνδέσουμε με
την εποχή του. Ο Γκράμσι είναι ένας δια
νοούμενος και ένας π ολιτικ ός ηγέτης της
Γ ’ διεθνούς. Π α ρ ’ όλα αυτά προσπαθεί να
υπερβεί τα όρια της Γ' Διεθνούς. Πρέπει
και μπορούμε να ξεχωρίσουμε περιόδους
στη σκέψη του και νομίζω, είπε, ότι η ση
μαντική περίοδος είναι το 1926. Ό χ ι τόσο
η σύλληψή του, όσο το III συνέδριο του
IKK για την ετοιμασία του οποίου ο
Γκράμσι έδω σε όλο το ν εαυτό του.
Σ τον Γκράμσι, τόνισε ο Μ όρτζα, είναι
έντονη η αντιδογματική αντίληψη του
Μαρξισμού. Α γω νίσ τη κ ε πάντα ενάντια
στις οικονομιστικές και μηχανιστικές
αντιλήψεις του Μαρξισμού. Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στην πορεία του Γκράμσι σε
σχέση με τη διαμόρφωση του IKK:
Στη λειτουργία του κόμματος που πρέ
πει να εργά ζεται σαν συλλογικός διανοού
μενος, στις σχέσεις κόμματος - κοινω
νίας και σ το σκοπό του κόμματος που
δεν είναι μόνο η κατάκτηση της εξου
σίας, αλλά κ α τ’ αρχήν η κοινωνικοποίη
ση της πολιτικής και η πολιτικοποίηση

της κοινωνίας. Και συνέχισε ότι μ’ αυτή
την έννοια είναι ισχυρή σ το ν Γ κράμσι η
άρνηση της κατάληξης της πολιτικής σε
καθαρή διαχείριση της εξουσίας ή σε α
πλή διαχείριση ή σε τεχνική της εξουσίας.
Τέλος αναφέρθηκε στις εσω τερικές λει
τουργίες του κόμματος, στις σχέσεις κυβερνώ ντω ν - κυβερνωμένων και στο πως
η πολιτική δεν ταυτίζεται με την πρωτο
βουλία του ηγέτη.

Από τον Μ αρξ στον Γκράμσι:
Η έννοια της επανάστασης
Ο φιλόσοφος Ζ ω ρ ζ Λαμπικά είχε κεντρι
κό θέμα στην εισήγησή του την αποκατά
σταση της έννοιας της επανάστασης και
εστίασε το ενδιαφέρον του στο ρόλο τω ν
διανοουμένων όπως αυτός προσδιορίζε
ται σε 3 διαφορετικές χρονολογικές και ι
στορικές στιγμές:
• Με το ν Μ αρξ, που εισήγαγε στη φιλο
σοφία την έννοια της επανάστασης κό
βοντας έτσ ι τους δεσμούς με την Ουτοπία
και θέτοντας στους διανοούμενους ένα

νέο καθήκον: να συμβάλουν στο μετα
σχηματισμό του κόσμου.
• Με το ν Λένιν, το μοναδικό μαρξιστή
που συμμετείχε σε επανάσταση με αποτέ
λεσμα να δουλεύει πάνω στη συγκυρία
και με αντικείμενο την πολιτική πρακτι
κή. Ο Λαμπικά, παρατήρησε, με το πέ
ρασμα από το Μ αρξ σ το Λένιν υποτιμή
θηκε η εμπειρία τω ν εργαζομένων και εκ
χωρήθηκαν προνόμια σ το κόμμα.
• Με τον Γκράμσι, έρχονται σ το επίκεν
τρο οι όροι διασφάλισης της ηγεμονίας
και οι σχέσεις μεταξύ μαζών - διανοουμέ
νων με στόχο την ιδεολογική ενότητα.
Σύμφωνα με το ν Λαμπρικά οι συνέ
πειες του περάσματος αυτού από την οι
κονομική σφαίρα στην ηθικοπολιτική εί
ναι πολύ βασικές.
Τέλος, τόνισε, ότι οι διανοούμενοι σή
μερα πρέπει να πάρουν υπόψη τους τα
στοιχεία κομμουνισμού που υπάρχουν
στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοι
νωνίες (π.χ. το νέο πρόσωπο τω ν κινημά
τω ν διαμαρτυρίας) και να συνυπολογί
σουν τη δύναμη ενσω μ ά τω ση ς του καπι
ταλισμού — που υποτιμήθηκε από τον
Μ α ρ ξ και το ν Λ ένιν— προκειμένου να ε
πιχειρήσουν να θέσουν τα προβλήματα
της ευρωπαϊκής διανόησης και να απο
καταστήσουν τη δραστικότητα της έν
νοιας της ανάπτυξης.
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Μ ια σ υ νά ντη σ η
Μ ια
Ενδιαφέρουσα
σ υσ χέτισ η της
π νευμα τικής
«συνάντησ ης»
του Σεφέρη με
τον Μ ακρ υγιά ννη
δ ίνει την αφορμή
για μ ία νέα
ανάγνω ση κ α ι
επανεγγραφή τω ν
προ/Ιλημα τισ μ ώ ν
του

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΟΛΥΤΥΠΟ». Δεινοκράτους 131
τηλ. 72.29.237
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Γράφουν Ηλίας Ευθυμιόπουλος, Δημήτρης Κωστόπουλος, Μιχάλης Μοδινός.
ΕΞΟΠΙΣΜΟΙ
Δ. Κωνσταντακόπουλος: Στρατηγικό δίλημμα θέτει στη Δύση ο

Γκορμπατσόφ.
ΠΥΡΗΝΙΚΑ
Θαν. Κ. Γεράνιος: Το μέλλον των πυρηνικών ατυχημάτων.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ
ΚΑΣΤΟΡΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τρ. Αδαμακόπουλος: Πώς διέκοψα με τη ΔΕΗ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Π. Πλαγιαννάκος: Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.
Γ. ΡάΑλης: Απαράδεκτα σχέδια της ΔΕΗ στην Κρήτη.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Δ. Παπαϊωάννου: Κρίση της ανάπτυξης ή της αναπτυξιολογίας.
X. Αγγελίδης: Κρίση της ανάπτυξης.

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Τζελίκα Χαροκόπου-Βάσση: Βιομηχανία εναντίον κατοικίας.

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
I. Στεφάνου: Η αστικοποίηση της Κηφισσιάς.

Ο ι ερω τικ ές επιστολές
το,υ Ζαν-ΓΙωλ Σ α ρ τρ
στη Σιμόν ντε Μ π ω 6ουάρ

ΦΥΣΗ
Θ. Κουτρούμπας: Η δύσκολη επιβίωση του δάσους της Στροψυ-

λιάς
ΣΧΟΛΕΙΟ
Α. Αθανασάκη: Νέοι θεσμοί στην εκπαίδευση.
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Β Ο Υ Λ Η . Ψηφοφορία
εμπιστοσύνης. Ψηφοφορία εμπιστοσύνης
και έμπιστος.
Για να μη λείψει το προσωπικό του
«ν α ι» από την ψηφοφορία της
εμπιστοσύνης και επειδή ήταν
άρ ρ ω στος — βαρειά ά ρ ρ ω σ τος—
μεταφέρθηκε στη Βουλή πάνω σε
αναπηρικό καροτσάκι ο Δημήτρης
Σαπουντζής.
Οι ψηφοφορίες εμπιστοσύνης
αναδεικνύουν τους έμπιστους.
Ο Δημήτρης Σαπουντζής — στην
ψηφοφορία του Μάη του 1987—
αναδείχτηκε έμπιστος και αφοσιωμένος

«σ το ν Πρόεδρο και στο Κίνημα».
Β Ο Υ Λ Η . Ψηφοφορίες
εμπιστοσύνης.
Καλός κι επαινετός ο Δημήτρης
Σαπουντζής με το καροτσάκι και με την
ψήφο του.
Ο ακριβοδίκαιος όμως παρατηρητής
τω ν κοινοβουλευτικών πραγμάτων του
τόπου είναι υποχρεωμένος να
μνημονεύσει τις ιστορικές προσελεύσεις
στη Βουλή σε ψηφοφορίες εμπιστοσύνης
του υπέργηρου αποστάτη Φωκίωνα
Ζαΐμη.
Μ ε φορείο — του λόγου του— και με
δύο — τουλάχιστον— σωληνάκια στο
κορμί του — ένα για το ν ορό σ το χέρι
του και ένα για το πιπί σ το πουλί του—
έκανε ο μακαρίτης το καλοκαίρι του
1965
πήγαινε - έλα τη διαδρομή
Πολυκλινική - Βουλή,
μια φορά για το Νόβα
άλλη μια για τον Τσιριμώκο
και μια τρίτη για το Στεφανόπουλο το
Βούδα
Η Εθνική Α νεξαρτησία
η Λαϊκή Κυριαρχία
και η Κοινωνική Απελευθέρωση
ας τον συγχωρέσουν...
Β Ο Υ Λ Η . Ψηφοφορία
Εμπιστοσύνης. Παρακολούθησα τη
συζήτηση πριν την ψηφοφορία.
Ομολογώ την αδυναμία μου να
διακρίνω σημαντικές διαφορές μεταξύ
τω ν δύο μονομάχων στο ν οικονομικό
και στο ν εξω τερικ ό τομέα. Συνέλαβα
όμως — ακούγοντας το ν Πρόεδρο της
Νέας Δημ οκρατίας και το Γραμματέα
του ΚΚΕ— την κύρια διαφορά ανάμεσα
στα Κ αρδιτσιώ τικα και σ τα Χανιώτικα.
Το κλειδί είναι μια απλή
αντιμετάθεση φωνηέντων.
Α ρ κ ετά έψιλον έβγαιναν από το
στόμα του Χαρίλαου ω ς γιώτα.

Κάποια γιώ τα έβγαιναν από το στόμα
του Μ ητσοτάκη ω ς έψιλον:
«Ιπ ιτρέψ τε μοι\και τιλειώνω ν ’

— Η ζεύξη — απάντησε ο Αγαθόνικος—
της απελευθέρωσης του Οτέλο ντε
Καρβάλιο με την « άρση της ασυλίας του

αναφιρθώ στη λεγάμενη συμφωνία
μηδινικής βάσης...».
Έξε χρόνια διεύρυνσης του δημόσιου
τομέα και του πράσινου διεφθαρμένου
κράτους...

ΚΚΕ».

Μια ακόμη ολοκληρωμένη διαφορά
μεταξύ αριστερού και δεξιού λόγου.
Π Α Σ Ο Κ . Το Π ΑΙΟ Κ σ το 22ο
επεισόδιο του σήριαλ «Κ εντρική
Επιτροπή» κι ένας βετεράνος
κομμουνιστής μελετά το μάκρος και το
φάρδος της φυσιογνωμίας του.
Ο Λ εω νίδας Τζεφρώνης — μέλος της
ηγεσίας της «Ελληνικής Α ριστεράς»
— γράφει στην «Α Υ Γ Η » του περασμένου
Σαββάτου για το ΠΑΣΟΚ:
(...) Το ΠΑΣΟΚ από τη δημιουργία του

δεν είχε και ούτε πέτυχε να αποκτήσει
μια συγκεκριμένη ιδεολογική και
πολιτική φυσιογνωμία (...)».
— Ά λλ ο το «δεν είχ ε» — σχολίασε ο
Αγαθόνικος αφήνοντας την «Α Υ Γ Η » στο
τραπέζι— κι άλλο το «δεν πέτυχε να

αποκτήσει». Ασφαλώς και δεν είχε το
ΠΑΣΟΚ ποτέ του συγκεκριμένη
ιδεολογική και πολιτική φυσιογνωμία.
Δεν απέτυχε όμως να την αποκτήσει.
Την απέφυγε επιμελέστατα.
Δύναμη του ΠΑΣΟΚ και εργαλεία του
υπήρξαν η ασάφεια των ορίων το είπα ξείπα, οι ζεύξεις και οι εκτροπές του.
Π Α Σ Ο Κ : Δύναμη του η «αδυναμ ία»
του.

« Η γαρ δύναμις του
εν αδυναμία τελειούται».
Π Α ΣΟ Κ . Ζεύξεις.
— Ποια είναι — ρώτησα τον
Α γαθόνικο— η τελευταία ζεύξη του
ΠΑΣΟΚ;

Ε Π ΙΣΤΡΟ Φ Ε Σ. Επιστροφή του
Κ ώ σ τα Λ αλιώ τη στην Κεντρική
Επιτροπή και σ το ΠΑΣΟΚ εν γένει.
Σχόλια εφημερίδων. Σκεπτικισμός.
Έπαινοι.
Ξεχώρισα το ν έπαινο της
«ΑΥΡΙΑ Ν Η Σ».
(...).
«Ο ι φίλοι πάντως του ΠΑΣΟΚ είναι

ενθουσιασμένοι με την επιστροφή του
Λαλιώτη, πρώτον γιατί όλοι τους τον
εκτιμάνε και τον αγαπούν και δεύτερον
γιατί καταλαβαίνουν πως για να
ξαναγυρίσει πίσω ο Ααλιώτης σημαίνει
πως ο Ανδρέας ανεβαίνει».
« Α Υ Ρ ΙΑ Ν Η » . Επιστολές
αναγνω στώ ν. Π α τριω τικές επιστολές
περί δημοσίων έργων σε μέρες πονηρές.
Επιστολή στην «Α Υ Ρ ΙΑ Ν Η » της
περασμένης Τρίτης αναγνώστη που
«έχει ακούσει» και «έχει χορτάσει»:

«Αγαπητή Αυριανή
Για τη μελέτη και την εκτέλεση του
έργου της ζεύξης του Ρίου, θα ήθελα να
προτείνω η ανάθεση του έργου να δοθεί
στους Ιάπωνες, που έχουν πείρα και
τους διακρίνει τιμιότητα, άριστη
κατάρτιση και χαμηλές τιμές.
Θα είναι νομίζω αυτό περισσότερο
σω στό, μιας κι από ό, τι έχω ακούσει σε
σημαντικά έργα από τους εργολάβους
γίνονται πολλά παρατράγουδα και...
λοβιτούρες.
Έχουμε χορτάσει από ατιμίες ντόπιες
και δυτικές εισαγόμενες.

ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ
Μαραθωνομάχων 38
Α ν ω Ηλιούπολη»
Α Γ Α Π Η . Θύματα της αγάπης.
Π έντε χρόνια και εννιά μήνες
κάθειρξη ήταν η ποινή του Δημήτρη
Ιωαννίδη υπαλλήλου της Εθνικής
Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη.
Α γόραζε — λέει— για δικό του
λογαριασμό το συνάλλαγμα που
δραχμοποιούσαν οι πελάτες του
καταστήματος.
« Το πάθος μου για τη δουλειά — είπε
στην απολογία του— και η αγάπη μου

στην τράπεζα οδηγούσαν τις πράξεις
μου».
Έ να ς ερωτευμένος με μία τράπουλα
ελάχιστες επιλογές έχει σήμερα.

29

Μ ΠAM!

ηκούσθη...

Κυριακή, 10 Μαίου 1987, ώρα 1.30 μ.μ.

ΠΡΕΣΠΕΣ: Οικολογικής καταστροφής η συνέχεια
Τα μεγάφωνα του κοινοτικού καταστή 
ματος είχαν προηγουμένως ειδοποιήσει
τους κυριακάτικους περιπατητές της
προκυμαίας, στο ν προστατευόμενο πα
ραδοσιακό οικισμό, σύμφωνα με το
Ν495/78, Ψαράδες τ ω ν Πρεσπών, για την
επικείμενη έκρηξη. Η εξουσία παρούσα,
επόπτευε την πιστή τήρηση τω ν κανόνων
ασφαλείας. Οι κάτοικοι οφείλαν να αφήσουν τα παράθυρα τους ανοικτά και όλες
οι αλιευτικές λέμβοι, κοινώς «π λ ά β ε ς» εί
χαν κληθεί να αναβάλουν την απόπλου
τους εν όψει του αναμενόμενου ισχυρού
ωστικού κύματος.
Κυριακή 10 Μαΐου 1987. Ώ ρ α 13.30. Οι
τελευταίες προετοιμασίες πριν από την ανατίναξη. Το μικρό μπλε εργολαβικό,
κάνει όπισθεν ολοταχώ ς και οι δυναμιτι
στές σβέλτοι, πηδούν και καλύπτονται
πίσω από τους βράχους και χωματουργικά. Ό λ ο ι κρατούν την αναπνοή τους, τα

κεφάλια στρέφ ονται προς το χαίνον ό
ρυγμα αντίκρυ σ το χωριό, στην αντίπερα
βάναυσα τραυματισμένη όχθη του πανέ
μορφου κόλπου της λίμνης. Εκεί σύμφω
να με τα σχέδια του EOT και τη σύμφωνη
γνώμη της κοινότητας Ψαράδων θα ανεγερθεί το νέο ξενοδοχείο. Μ οναδικός ή
χος, το κελάηδημα τω ν πουλιών που
μοιάζουν να αγνοούν την κρισιμότητα
τω ν στιγμών, παρασυρμένα από το οί
στρο της ανοιξιάτικης αναπαραγωγής
τους.
Ξάφνου, ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης
τινάζετα ι σ το ν αέρα και σκεπάζει τον κα
ταγάλανο ουρανό. Ακολουθεί ο υπόκω
φος γδούπος από την έκρηξη και ο πα
φλασμός από τις πέτρες που πέφτουν στο
νερό της λίμνης. Ό λ ο ι ανασαίνουν, οι δυ
ναμιτιστές σκουπίζουν τον ιδρώτα από το
μέτωπό τους. Σκονισμένοι φτάνουν σε λί
γο στο χωριό. Θα ξαποστάσουν στην ψα

ροταβέρνα « Η παράδοση» στην άκρη
της προκυμαίας για το μεσημεριανό τους
κολατσιό. Η ζωή έχει σιγά -σιγά ξαναβρεί
το ν κανονικό της ρυθμό: Αύριο, με το κα
λό, θα συνεχισθούν οι χωματουργικές ερ
γασίες. Πρέπει βλέπεις να έχουν τελειώ 
σει, ενώ ακόμα θα συζητιέται η έγκριση
τω ν σχεδίων από το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Α ν μπορούσε να έχει τελειώσει και το
ξενοδοχείο πριν βγει η άδεια, θα ήταν α
κόμα καλύτερα ή αν δεν υπήρχαν καθό
λου άδειες, προστατευόμενοι οικισμοί
δρυμοί, πελεκάνοι, φυσιολάτρες και οικολόγοι. Η αποκεντρωμένη ασυδοσία θα
μπορούσε τό τε, ελεύθερη, να σμίγει με
την κεντρική, να μπαλώνει, να αξιοποιεί
και να συνεκμεταλλεύεται ώσπου να εκ
πληρωθεί τέλος η φοβερή ρήση που σε
στιγμές απελπισίας συνήθιζε να εκστομεί
η προσφιλής μου μάμη: «Τ σ ιμ έν το να γί-

Σ' αυτή την έκταση, στη θέση που βρίσκεται η εκσκαφή, θα χ τισ τεί το ξενοδοχείο.

ΠΡΕΣΠΕΣ:
ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΗ

Η δυνατότητα καλής υποδοχής ενός πε
ριορισμένου αριθμού επισκεπτών στον Ε
θνικό Δρυμό Πρεσπών βεβαίως πρέπει να
εξασφαλιστεί. Και μάλιστα όταν υπάρχει
διεθνές ενδιαφέρον για την οικολογία της
περιοχής αυτής και συχνή παραμονή εκεί
διακεκριμένων επιστημόνων, που όλο και
ενισχύεται. Ό μ ω ς ο εξαιρετικά ευαίσθη
τος χαρακτήρας του φυσικού περιβάλλον
τος επιβάλλει μεγάλη προσοχή στη δη
μιουργία της κατάλληλης τουριστικής υ
ποδομής.
Πρώτα απ’ όλα, έμφαση στον οικοτουρι30

σμό, δηλαδή στην επισκευή σπιτιών για
την παραμονή τω ν ξένων. Θα προέκυπτε έ
τσι αξιοποίηση των παραδοσιακών κτισμάτων, που πλεονάζουν, ενίσχυση της α
πασχόλησης σε οικογενειακή βάση, και
«σπιτική» φιλοξενία τω ν επισκεπτών.
Αν ήταν ανάγκη να γίνουν κάποιες ξενο
δοχειακές μονάδες, θα έπρεπε να είναι μι
κρής κλίμακας, σε πολύ προσεκτικά δια
λεγμένες περιοχές, και με υψηλή ποιότητα
σχεδιασμού, ώ στε να προσαρμόζονται στο
χαρακτήρα τω ν οικισμών της περιοχής.
Αντί για όλα αυτά, τι γίνεται στην πρά
ξη; Ο νομάρχης Φλώρινας (τον ξέρουμε κι
από άλλα δημοσιεύματα στο ΑΝΤΙ σχετικά
με τα «επιτεύγματά» του στις Πρέσπες)
προωθεί την ίδρυση ξενοδοχείου κοντά
στον οικισμό Ψαράδες. Και εδώ συμβαί
νουν τα ακόλουθα άκρως ενδιαφέροντα:
• Ο Νομάρχης επιλέγει ως θέση μια θαυ
μάσια πλαγιά απέναντι από τον οικισμό,
τελείως ανέπαφη μέχρι τώρα, με καθαρά
δασικό χαρακτήρα. (Εκμαιεύει βέβαια μια
βεβαίωση της Δασικής Υπηρεσίας, που βε
βαιώνει το αντίθετο). Έχει και τη σύμφωνη
γνώμη του EOT για 100 κλίνες.
• Η Διεύθυνση Χωροταξίας του γ'ΠΕΧΩΔΕ περιορίζει τον αριθμό κλινών σε 50 και
επιβάλλει την έγκριση της αρχιτεκτονικής
μορφής από τη Διεύθυνση Παραδοσιακών
Οικισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ(Γ7). Παρά ταύτα
ο Νομάρχης προχωρεί σε έναρξη εργα
σιών, πριν υποβάλλει τη μελέτη για έγκρι
ση.
• Διαμαρτύρονται οι Φίλοι τω ν Πρεσπών
στο ΥΠΕΧΩΔΕ και ζητούν να εξασφαλιστεί
η καλή αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου
(οι Ψαράδες έχουν κηρυχθεί από παλιά πα
ραδοσιακός οικισμός) και να προσεχθεί η
κατασκευή, ώ στε να μη γίνουν ζημιές στο
γύρω χώρο. Το ΥΠΕΧΩΔΕ τους καθησυχά
ζει ότι «όλα είναι υπό έλεγχο».
• Ο Νομάρχης υποβάλλει τη μελέτη στη
Γ7, που δεν την κρίνει ικανοποιητική. Και
χωρίς να περιμένει την έγκριση και την έκ
δοση οικοδομικής αδείας, τελείως αυθαί
ρετα και παράνομα δηλαδή, δίνει εντολή
και την Κυριακή, 10.05.1987, τινάζονται
στον αέρα τα πετρώματα, για να ισοπεδω
θεί η επικλινής έκταση, δημιουργώντας έ
τσι ένα καινούργιο νταμάρι στην περιοχή
τω ν Πρεσπών. Τα μπάζα πέφτουν στη λί
μνη, η αρμόδια Εφορία Βυζαντινών Αρ
χαιοτήτων διαμαρτύρεται για τις πιθανές
ζημιές από τα φουρνέλα στα σημαντικά
μνημεία της περιοχής.
Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς; Την περι
φρόνηση του κ. Νομάρχη Φλώρινας προς
τους νόμους και τις διαδικασίες; Ή την α
διαφορία τω ν αρμόδιων διευθύνσεων του
ΥΠΕΧΩΔΕ να ελέγξουν την κατάσταση;
(Είναι άραγε αδιαφορία ή αδυναμία;)-.
Α ς αφήσουν όμως οι υπεύθυνοι κατά μέ
ρος τα πονηρά. Κι ας μην ξεσηκώνουν με
φήμες και ψεύδη τους κατοίκους τω ν Ψα
ράδων. Γιατί κανείς δεν είναι αντίθετος με
τη δημιουργία στον οικισμό τους ενός ξε
νοδοχείου. Ό μ ω ς εάν το ξενοδοχείο χτι
στεί στον κατάλληλο χώρο, εάν είναι καλά
μελετημένο, εάν δεν βλάψει το θαυμάσιο
περίγυρο του οικισμού, αυτό θα είναι για το
καλό τω ν ίδιων των κατοίκων και της κοι
νότητάς τους. Τα υπόλοιπα είναι φτηνός
λαϊκισμός.
Γιάννης Φλώρος

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αποασυλοποίησης
και Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Τ ο στίγμα του «ψυχιατρείου»
της Λερού
του Θ. Μεγαλοοικονόμου

<(Στην ουσία το πρόβλημα (τη ς Α έρο υ) δεν
είν α ι ψ υχια τρικό. Τα σ το ιχ ε ία δείχνουν ό τι
αυτό το νη σ ί έ χ ει μ ια ιδ ια ίτερ η σχέσ η μ ε ο
λ ό κλ η ρ η την Ε λ λ ά δ α : Ε π ί π ολλά χρόνια, ί
σω ς επ ί α ιώ νες έχ ει χρ η σ ιμ ο π ο ιη θ εί σαν
κά λα θ ο ς αχρήσ τω ν για τ ις ανεπ ιθύμητες
π λευρές της ε λ λ η ν ικ ή ς κ ο ιν ω ν ία ς ...» .
Α π ό έκθεση εμπειρογνωμόνων της ΕΟΚ.

Συνέδριο για την «Αττοασυλοπσίηση και
την επαγγελματική αποκατάσταση στον
ψυχιατρικό τομέα» οργάνωσε το υπουρ

γείο Υγείας -Πρόνοιας στη Λέρο, από τις 35 Μάη (σε συνεργασία με την Επιτροπή Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων).
Σαν τον εγκληματία, που δεν μπορεί ν’ αποφύγει και ξαναγυρίζει στον τόπο του εγ
κλήματος, οι οργανωτές της πρώτης αυτής
«Ευρωπαϊκής Συνάντησης» δεν παρέλειψαν να προσφέρουν άνετη παραθαλάσσια
διαμονή, με όλα τα έξοδα πληρωμένα
στους ευρωπαίους και έλληνες συνέδρους,
με τη δεισιδαιμονική ελπίδα ότι το εξωραϊστικό σκηνικό που έστησαν, θα πήγαινε
κατ’ ευχήν και ότι οι ευθύνες για τη συνεχι
ζόμενη αθλιότητα της ψυχιατρικής περί
θαλψης στη χώρα μας και τη διασπάθιση
της χρηματοδότησης της ΕΟΚ, θα μπορού
σαν, κατά κάποιο μαγικό τρόπο, να κρυ
φτούν.
Ωστόσο:
1. Η απεγνωσμένη επιχείρηση αυθαίρετων
αποσπάσεων ψυχιάτρων για ένα μήνα, στο
ψυχιατρείο της Αέρου, την παραμονή ακρι
βώς του συνεδρίου, για να φανεί στους ξέ
νους συνέδρους ότι στο ψυχιατρείο της Αέ
ρου υπάρχουν περισσότεροι από ένας ψυ
χίατροι, κατέρρευσαν και η όλη διαδικασία
γελοιοποιήθηκε.
2. Παρόλο που αποφεύχθηκε να γίνει σοβα
ρή συζήτηση για τα φλέγοντα προβλήματα
της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελ
λάδα, ώ σ τε το τριήμερο να περάσει ανώδυ
να με πληθώρα ανακοινώσεων, που στην
πλειοψηφία τους αποτελούσαν εκθέσεις
για φανταστικές «αποασυλοποιήσεις», οι

αντιδράσεις αρκετών συνέδρων, οι διαμά
χες διαφόρων φατριών του ψυχιατρικού
κατεστημένου, η επέμβαση της Επιτροπής
Ψυχιατρών της ΕΙΝΑΠ και της Ομάδας Για
τρώ ν που έχουν εργαστεί στη Λέρο, κατάφεραν, αν όχι τίποτ’ άλλο, τουλάχιστον ν’
αποκσλύψουν την απάτη τω ν οργανωτών.
3. Οι υπεύθυνοι της ΕΟΚ, που συμμετείχαν
ενεργά, ήξεραν πολύ καλά την κατάσταση.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου W. Stabenow είπε ότι από το πρό
γραμμα συνολικού κόστους 16 δις δραχ
μών περίπου (με χρηματοδότηση βάσει του
κανονισμού 815/84 της ΕΟΚ για ένα πενταε
τές πρόγραμμα ψυχιατρικής μεταρρύθμι
σης, από το οποίο η ΕΟΚ καλύπτει το 55%
και η ελληνική κυβέρνηση το 45%) έχουν
γίνει πληρωμές μόνο για το 27% της αξίας
τω ν εγκεκριμμένων προγραμμάτων, τη
στιγμή που το πενταετές πλησιάζει στο τέ
λος του. Και θα παραταθεί μεν η διάρκεια
της χρηματοδότησης, αλλά το ποσό που
διατίθεται δεν θ’ αυξηθεί.
Και ο I. Brown, πρόεδρος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων, δήλωσε ότι η κατάστα
ση της ψυχιατρικής περίθαλψης στην Ελ
λάδα είναι χειρότερη απ’ ό,τι ήταν πριν 3
χρόνια, ότι στους ψυχασθενείς, και ιδιαίτε
ρα στα παιδιά, δεν εξασφαλίζονται ούτε οι
στοιχειώδεις ανθρώπινες συνθήκες και
«κάθε φορά γυρίζω πίσω απογοητευμένος
και απελπισμένος».
Τονίστηκε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι η μό
νη χώρα της ΕΟΚ, που σε εποχή κρίσης και
περικοπής τω ν κοινωνικών δαπανών, της
διατίθεται ένα μικρό, έστω, ποσό για ψυχια
τρική μεταρρύθμιση και αρνείται να το αξιοποιήσει.
4. Ενώ η κυβερνητική στάση κυμάνθηκε α
πό τη μακαριότητα της άγνοιας του κ. Μαγκάκη, μέχρι την πλήρη χρεωκοπία και τον
κυνισμό τω ν κυριολεκτικά κολλημένων
στον τοίχο πρασινοφρουρών του υπουρ
γείου, επενέβη στο συνέδριο και ο πρόε
δρος, του ΣΕΒ κ. Παπαλεξόπουλος, με επιμελώς προετοιμασμένη «επιστημονική ανα
κοίνωση» για την « Παραγωγική Απασχόλη

ση και την Κοινωνική Αποκατάσταση των
ψυχικά πασχόντων», για να βοηθήσει, ό

πως είπε, η «ιδιωτική πρωτοβουλία» τις α
δυναμίες του κρατικού προϋπολογισμού.
Και πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΕΒ την ιδιω
τική χρηματοδότηση «προστατευμένων ερ
γαστηρίων», πράγμα που σε ορισμένους
δημιούργησε εύλογα ερωτήματα μήπως η
χειμαζόμενη από την αποβιομηχανοποίηση
ντόπια βιομηχανία, προσπαθεί να προωθή
σει φασονιστικές μεθόδους στα ψυχια
τρεία, για ν’ αρμέξει τους λιγότερο ικανούς
ν’ αντισταθούν στις ορέξεις της. Πολύ πε
ρισσότερο μάλιστα που ο κ. Παπαλεξόπουλος απόρριψε κατηγορηματικά κάποια προ
γράμματα του ΟΑΕΔ για «προστατευμένη α
πασχόληση» ψυχικά πασχόντων, μέσω κά
ποιων επιδοτήσεων που δίνονται στους
βιομηχάνους όταν απασχολούν ψυχοπα
θείς. « Είμαι υπέρ της ελευθερίας», είπε ο
πρόεδρος του ΣΕΒ. « Εφόσον μας απαγο
ρεύουν να κάνουμε μαζικές απολύσεις, σ ’
αυτές τις συνθήκες η απασχόληση ψυχικά
ανάπηρων θα ήταν τεράστιο παθητικό».

Την επομένη (τελευταία) μέρα του συνε
δρίου, κατέφθασε ασθμαίνον τηλεγράφη
μα της ΓΣΕΕ, που διαμαρτυρόταν γιατί δεν
την κάλεσαν κι αυτή να πει τη γνώμη της
για την αποασυλοποίηση.
5, Παρά την πληθώρα τω ν ανακοινώσεων,
το συνέδριο κινδύνευε να τελειώσει χωρίς
να συζητηθούν καθόλου (ή μόνο ξώπετσα)
ζητήματα, όπως η κατάσταση στα άσυλα, οι
νέες δομές, η σχέση μεταξύ τους και η σχε
διασμένη ανάπτυξή τους, η τομεοποίηση, η
μεταβολή της νομοθεσίας για την ψυχική υ
γεία, το ζήτημα της εκπαίδευσης τω ν ψυχιατρών και του λοιπού προσωπικού, ο τρό
πος αξιοποίησης της χρηματοδότησης της
ΕΟΚ.
Ακόμα και το ζήτημα της Λέρου δεν υ
πήρχε στην ημερήσια διάταξη. Τελικά επιλέχθηκε το άλλοθι της εκτός ημερήσιας
διάταξης, στο διάλειμμα του μεσημεριανού
φαγητού, συζήτησης περί του μέλλοντος
του «ψυχιατρείου» της Λέρου.

Η ανθρωποαποθήκη της Λέρου
Καθώς πολλοί από τους συνέδρους εί
χαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το ψυχια
τρείο και ν’ αποκομίσουν μερικές εικόνες
φρίκης, η συζήτηση, παρά το φιλολογικό
της χαρακτήρα, φώτισε το ζήτημα με τρό
πο ουσιαστικό. Κατάφερε να αναδείξει σα
φώς την πολιτική και όχι ψυχιατρική ουσία
του ζητήματος του ψυχιατρείου της Λέρου.
Μια ουσία που αποτελούσε την πιο εύγλωτ
τη διάψευση όχι μόνο τω ν κυβερνητικών
διακηρύξεων, αλλά και διακωμώδηση κά
ποιων καθηγητών του προεδρείου, που έ
καναν τόσο πιο πολλές δηλώσεις υπέρ της
αποασυλοποίησης, όσο περισσότερο είχαν
συμβάλλει στο άνοιγμα του κολαστηρίου
της Λέρου, το 1957. Ενός γκέτο γεμάτου
τώρα με μορφές απολιθωμένες στο χρόνο,
φέρνοντας πάνω τους τα σημάδια όχι τόσο
της ψυχικής αρρώστιας, όσο ενός βάρβα
ρου κοινωνικού συστήματος, σημάδια α
πόρριψης, ρατσισμού, εγκλεισμού και συ
στηματικής φυτοποίησης και αφανισμού.
Το ψυχιατρείο της Λέρου έχει γίνει ένας
μύθος της ψυχιατρικής εξαθλίωσης, αλλά
όμως κάθε μύθος, περιέχει τόσο αλήθειες,
όσο και ψέματα. Στην πραγματικότητα δεν
είναι παρά η μύτη του παγόβουνου: δηλα
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δή της εξίσου, άθλιας κατάστασης και στα
υπόλοιπα άσυλα (ΚΘΨΠΑ, Δρομοκαΐτειο
κτλ.). Η αντιμετώπισή του σαν μεμονωμέ
νου ζητήματος δεν είναι μόνο υποκρισία,
αλλά και κρύβει το γεγονός ότι το ψυχια
τρείο της Λέρου δεν μπορεί ν’ αλλάξει καθ’
οιονδήποτε τρόπο (να συρρικνωθεί, να
κλείσει) χωρίς ριζική αλλαγή στο σύνολο
της ψυχιατρικής περίθαλψης της χώρας

και σαν έκφραση αυτής της αλλαγής.
Η μεμονωμένη αντιμετώπισή του μπορεί
μόνο σαν άλλοθι να χρησιμεύει, όπως έγινε
στο συνέδριο, και για να καταλήγει σ ’ ένα
αίσθημα ματαίωσης, στη δημιουργία του ό
ποιου σημαντικό ρόλο παίζει και η μοίρα
των, αδίκως από ορισμένους κατηγορουμέ
νων, κατοίκων της Λέρου, που κάποιοι κυνικοί πολιτικάντηδες τους πρόσφεραν και ε
ξακολουθούν να τους προσφέρουν το ψυ
χιατρείο σαν μέσο βιοπορισμού.
Ή ταν από τις καταγγελίες για την αθλιό
τητα στη Λέρο, που ξεκίνησε στις αρχές
της δεκαετίας του ’80 η κίνηση για χρημα
τοδότηση από την ΕΟΚ της ψυχιατρικής με
ταρρύθμισης στην Ελλάδα.
Καμιά άλλη μορφή ψυχιατρικής περίθαλ
ψης δεν υπήρχε (και σε μεγάλο βαθμό εξα
κολουθεί να μην υπάρχει) πέρα από τα άσυ
λα, που λειτουργούν σαν ανθρωποαποθή
κες.

Αλλού προσπάθησαν
Δόθηκε τό τε ένα σχετικά μικρό ποσό από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (που δε
φτάνει ούτε μέχρι το ετήσιο ύψος των
προϋπολογισμών τω ν υπαρχόντων ψυχια
τρείων της χώρας) για να χρηματοδοτη
θούν έργα που θα είχαν στόχο την αποασυ
λοποίηση (ή πιο σω στά κατ’ άλλους, αποϊδρυματοποίηση) και την κοινωνική επανέν
ταξη ψυχασθενών στην κοινωνία, καθώς
και τη δημιουργία εξωνοσοκομειακών δο
μών, που θα είχαν στόχο να αντιμετωπί
σουν την ψυχική αρρώστια μέσα στην κοι
νότητα, να προλάβουν την εκδήλωσή της
και σε περίπτωση νόσησης, να λειτουργεί
ένα τέτοιο σύστημα αλληλοδιαδόχων δο
μών, ώ σ τε ν’ αποφεύγεται ο εγκλεισμός
στα ψυχιατρεία, να επιδιώκεται η βραχεία
νοσηλεία και να εμποδίζεται η χρονιότητα
με όλες τις γν ω σ τές συνέπειες του ιδρυμα
τισμού, του στίγματος κτλ.
Στη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑστη μετα
πολεμική περίοδο πήραν όλο και μεγαλύτε
ρη ανάπτυξη οι αντιλήψεις και πρακτικές
της κοινωνικής - κοινοτικής -ψυχιατρικής,
σε διαρκή σύγκρουση με την κληρονομημέ
νη από το 18ο αιώνα πρακτική του ασύλου.
Τα άσυλα, στα τείχη τω ν οποίων περιορί
στηκε η τρέλα και κάθε παρέκκλιση από το
θεωρούμενο κοινωνικώς παραδεκτό, είχαν
αρχικά ένα διττό χαρακτήρα, αφενός προ
στασίας, αφετέρου εγκλεισμού και κοινωνι
κού ελέγχου τω ν παρεκκλινόντων. Είταν
πρωταρχικά μια κοινωνική στάση απέναντι
σ’ αυτό που αργότερα ονομάστηκε ψυχική
αρρώστια και όχι προϊόν ενός σχεδίου ια
τρικής θεραπείας της τρέλας.
Με την πάροδο του χρόνου, μέσα στον
19ο αιώνα, ο χαρακτήρας της προστασίας
απορρίφθηκε από τη λειτουργία του ελέγ
χου και του εγκλεισμού. Καθώς η βιομηχα
νική επανάσταση και οι ραγδαίες κοινωνι
κές αλλαγές είχαν δραματικές επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία, η αύξηση της «ζήτη

σης» ψυχιατρικών υπηρεσιών, οδήγησε
στη δημιουργία τω ν απάνθρωπων ασύλων
μαμούθ, που έφταναν να έχουν 1.000 έως
5.000 τροφίμους.
Ορισμένοι εξακολουθούν ακόμα και σή
μερα να θεωρούν ότι η μεταπολεμική συρ
ρίκνωση τω ν ψυχιατρείων (όχι στην Ελλά
δα) έγινε δυνατή μετά την ανακάλυψη των
σύγχρονων ψυχοφαρμάκων (μείζονα νευ
ροληπτικά κτλ.). Αυτό δεν είναι αλήθεια.
Η μείωση του πληθυσμού τω ν ψυχια
τρείων (στη Βρετανία και αλλού) προηγήθηκε την ευρείας χρήσης τω ν ψυχοφαρμά
κων, (που στη συνέχεια υποβοήθησαν φυ
σικά την αποϊδρυματοποίηση). Το πρώτο
νοσοκομείο ημέρας έγινε στη Βρετανία το
1946, αρκετά πριν ανακαλυφθεί το Largactil. To 1947 ξεκίνησε, πάλι στη Βρετανία, το
κίνημα της Θεραπευτικής Κοινότητας μέσα
στα Ψυχιατρεία (που στην Ελλάδα δεν έχει
φτάσει ακόμα ούτε ο απόηχός του).
Ή ταν ο υπερκορεσμός και οι απάνθρω
πες συνθήκες τω ν ψυχιατρείων - μαμούθ,
που αποτέλεσε την υλική, κοινωνική προϋ
πόθεση για μια αλλαγή στη στάση προς
τον ψυχικά ασθενή και για τη συρρίκνωση
τω ν ψυχιατρείων και την ανάπτυξη της κοι
νωνικής ψυχιατρικής. Αυτό συμβάδισε με
νέες αντιλήψεις για την «ψυχική νόσο», όχι
πλέον σαν κάτι που είναι φωλιασμένο μέσα
στο κεφάλι του αρρώστου, αλλά σαν
προϊόν της αλληλεπίδρασης του ατόμου
(συμπεριλαμβανομένου του βιολογικού υ
ποστρώματος του ψυχισμού του) με το πε
ριβάλλον, την οικογένεια και το ευρύτερο
κοινωνικό. Δηλαδή μια αλληλεπίδραση σ ’
ένα παθογόνο σύστημα σχέσεων.
Είναι αλήθεια ότι σε καμιά χώρα της Ευ
ρώπης η μεταρρύθμιση δεν προχώρησε μ’
ένα ομαλό τρόπο, αλλά μέσα από μύριες
δυσκολίες. Πολύτιμα μαθήματα βγήκαν α
πό τις πρώτες δεκαετίες εφαρμογής της
μεταρρύθμισης, αρκετές διορθώσεις έγι
ναν στους αρχικούς υπολογισμούς.
Πολλές φορές, με χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα την Καλιφόρνια του 1966, ό
που ο Ρήγκαν προπονείτο για να αναλάβει
πρόεδρος τω ν ΗΠΑ, η συρρίκνωση τω ν ψυ
χιατρείων συνδέθηκε με την πολιτική της
λιτότητας στον πολιτειακό προϋπολογισμό
και οι ψυχασθενείς πετάχτηκαν κυριολεκτι
κά στο δρόμο, σε συνθήκες χειρότερες από
αυτές που ήταν μέσα στο ψυχιατρείο.
Ο τρόπος, όμως, που αντιμετωπίστηκε
και εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από
τις κυβερνήσεις η κοινωνική ψυχιατρική
δεν έχει να κάνει με την ουσία και την ορθότητά της καθεαυτής, που σημαίνει όχι λιγότερη, αλλά περισσότερη προστασία,
φροντίδα, σεβασμό και ανεξαρτησία στον
ψυχικά πάσχοντα.

Ούτε βιτρίνα δεν έχουμε
Στην υποανάπτυκτη και μεταπρατική μας
χώρα υπήρξε, ωστόσο, μια διαφορετική ε
ξέλιξη. Σε άμεση συνάρτηση με την ποιότη
τα τω ν εξελίξεω ν σ’ όλες τις άλλες σφαί
ρες της ζωής αυτού του τόπου, η αποσυμφόριση τω ν ψυχιατρείων αντιμετωπίστηκε
όχι με κάποιο, στοιχειώδη, έστω, προβλη
ματισμό για στροφή στην κοινωνική ψυχια
τρική, αλλά με τη δημιουργία της Λέρου και
άλλων ψυχιατρείων. Το 1957 άρχισε η βαθ
μιαία αποσυμφόρηση τω ν παλιότερων ψυ
χιατρείων και η μεταφορά τω ν πιο αζήτη-

τω ν (από συγγενείς), τω ν πιο φτωχών έγ
κλειστων, στην αποικία της Λέρου. Ανάμε
σα τους και τα πιο βαριά περιστατικά, αυτά
που περισσότερο θύμιζαν στους «θεραπευ
τές » τους τα όρια και τις αποτυχίες της επι
στήμης τους, που ίσως τους γέμιζαν με κά
ποιες ενοχές, αλλά οπωσδήποτε χάλαγαν
τη «μόστρα», στοιβάχτηκαν σε καραβιές
προς τη Λέρο.
Ή τα ν μια καθαρά πολιτική απόφαση,
που όχι μόνο διαιώνισε την ασυλικη πρα
κτική, αλλά την επιδείνωσε.
Περιττό ίσως να ειπωθεί, ότι αυτοί οι άν
θρωποι, που αποστέλλονταν στη Λέρο, α
ποκόβονταν οριστικά από το περιβάλλον
τους, έχαναν κάθε επαφή με τους συγγε
νείς τους και μαζί την ελπίδα να ξανάβγούν
έξω. Χωρίς γιατρούς, χωρίς στοιχειωδώς
εκπαιδευμένο προσωπικό, το «ψυχιατρείο»
της Λέρου δεν μπορούσε ούτε τα προσχή
ματα του θεραπευτικού ιδρύματος να κρα
τήσει, που διατηρούσαν τα άλλα άσυλα. Έ 
γινε το στίγμα μέσα στο στίγμα της όλης ασυλικής πρακτικής στην Ελλάδα.
Αυτή τη στιγμή οι ελάχιστες δομές που
έχουν αναπτυχθεί έξω από τα ψυχιατρεία
λειτουργούν υποτυπωδώς, είναι ασύνδε
τες μεταξύ τους και όσο πιο απομονωμένες
είναι, όσο περισσότερο δεν μπορούν ν’ α
ποτελόσουν κόμβους σε ευρύ δίκτυο αλληλοσυνδεμένων δομών, τόσο περισσότερο
αχρηστεύονται.
Το συμπέρασμα από το συνέδριο της Λέ
ρου, δοσμένης της αρνητικής στάσης της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ απέναντι έσ τω και
στη χρηματοδότηση της ΕΟΚ, είναι ότι στο
βαθμό που δεν γίνει μια γοργή και ουσια
στική στροφή στην ψυχιατρική περίθαλψη
στην Ελλάδα, θα έχουμε στα επόμενα χρό
νια και νέες αποικίες έγκλειστων, ανάλο
γες μ’ αυτήν της Λέρου.
Ο λόγος είναι ότι έχει ήδη γίνει φανερή
μια αύξηση της ζήτησης ψυχιατρικών υπη
ρεσιών (και όχι μόνο στην Ελλάδα).
Η βαθιά κοινωνικοοικονομική κρίση έχει
ραγδαίες επιδράσεις σ ’ όλους τους θε

σμούς που έχουν σχέση με το άτομο και
την ψυχική του κατάσταση. Η οικογένεια εί
ναι ένας από αυτούς. Στη διάρκεια του συ
νεδρίου στη Λέρο, ορισμένοι ξένοι επιστή
μονες απορούσαν με το συγκριτικά μικρό
αριθμό ψυχιατρικών κλινών στην Ελλάδα
(12.973, από τις οποίες 8.339 δημόσιες και
4634 σε ιδιωτικές κλινικές) σε σχέση με τον
πληθυσμό, σε σύγκριση με άλλες χώρες,
με μικρότερο πληθυσμό και με αναπτυγμέ
νο σχετικά σύστημα εξωνοσοκομειακής
ψυχιατρικής περίθαλψης, όπως η Ιρλάνδία,
που έχει περί τις 10.000 ψυχιατρικές κλί
νες. Αυτό έχει προφανώς να κάνει με τη
σταθερότερη μέχρι τώρα δομή της παρα
δοσιακής οικογένειας στη χώρα μας, που
κρατούσε πολλούς ψυχασθενείς στο σπίτι.
Αυτή η κατάσταση άλλαζε ραγδαία τα τε
λευταία 15-20 χρόνιά. Βρισκόμαστε μπρο
στά στην ανάπτυξη τω ν «νέω ν χρόνιων» α
σθενών κάι σε μια νέα συμφόρηση τω ν ψυχιατρείώ ν'της χώρας. Η αύξηση τω ν κλι
νών τω ν ιδιωτικών κλινικών που λειτουρ
γούν μ’ ένα εξίσου ασυλικό, αλλά πιο κερ
δοσκοπικό τρόπο, κάλυψε εν μέρει μόνο τη
ζήτηση, αλλά έχει τώρα σταματήσει, μετά
τους φραγμούς πού βάζει ο νόμος περί
ΕΣΥ.
Ή δη οι προθέσεις του κράτους διαφαίνονται από τη θέσπιση τω ν νέων οργανι
σμών ασύλων, όπως το ΚΘΨΠΑ (Δαφνί), ό
που προβλέπεται ο τερατώδης αριθμός
τω ν 2.300 κλινών.
Η αντίληψη ότι οι νέες δομές είναι πιο
φτηνές από τα υπερδαπανηρά γιγάντια ι
δρύματα, ισχύει μόνο αν συγκρίνει κανείς
το κόστος ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας,
π.χ. με ένα άσυλο. Αλλά οι νέες δομές, ό
πως προαναφέρθηκε, δεν μπορούν να λει
τουργήσουν παρά μόνο στο βαθμό που α
ναπτύσσονται σχεδιασμένα σε ένα πλήρως
αλληλοσυνδεδεμένο σύστημα κοινοτικής
περίθαλψης και αποκατάστασης, πράγμα
που σημαίνει αύξηση του κράτους - πρό
νοιας, αύξηση τω ν κοινωνικών δαπανών
για την υγεία και ειδικότερα του τμήματός

του για την ψυχική υγεία. Γι’ αυτό άλλω
στε, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρί
σης, γίνονται περικοπές και υπάρχουν πα
λινδρομήσεις σε χώρες που είχαν αναπτύ
ξει τις νέες δομές.
Η αποϊδρυματοποίηση είναι πάνω απ’ ό
λα ένα κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Είναι
από αυτή κυρίως την άποψη που το συνέ
δριο της Λέρου ήταν μια απάτη.
Ό σ ο για το ζήτημα του ψυχιατρείου της
Λέρου, οι αρμόδιοι του υπουργείου, αν
πραγματικά ήθελαν κάτι να κάνουν, και για
να πάψουν να κρύβονται πίσω από το δή
θεν ενδιαφέρον τους για την τύχη τω ν κα
τοίκων της Λέρου, ας ξαναρίξουν μια ματιά
στην έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμό
νω ν της ΕΟΚ, του 1984:
«Στην, ουσία το πρόβλημα (της Λέρου)
Τα στοιχεία δεί
χνουν ότι αυτό το νησί έχει μια ιδιαίτερη
σχέση με ολόκληρη την Ελλάδα: επί πολλά
χρόνια, ίσως επί αιώνες, έχει χρησιμοποι
ηθεί σαν κάλαθος αχρήστων για τις ανεπι
θύμητες πλευρές της ελληνικής κοινω
νίας. 'Ενα μέρος όπου κρατιόντουσαν μ α 
κριά από την κοινή θέα τα δυσάρεστα μ υ 
στικά. Το πρόβλημα της Λέρου δεν μπορεί
να περιοριστεί στους τοίχους του ιδρύμα
τος, αλλά αφορά όλο το νησί. Η Ομάδα (εμ
πειρογνωμόνων) έχει την εντύπωση πως
το γεγονός ότι η Λέρος χρησιμοποιείται ε 
πί χρόνια, ίσως και επί αιώνες, σαν κάλα
θος αχρήστων για τους ανεπιθύμητους λεπρούς, κατάδικους, πολιτικούς ε ξό ρ ι
στους και τώρα μειονεκτικά παιδιά και ψυ
χικά ασθενείς — οδήγησε στην παρακμή ο
λόκληρου του νησιού. Εδώ δεν υπάρχει η
τουριστική ανάπτυξη, η οικονομική δρα
στηριότητα (όπως η γεωργία και η αλιεία)
η χαρούμενη ατμόσφαιρα που χαρακτηρί
ζουν τα γειτονικά νησιά, αλλά η συσσώ
ρευση της ανθρώπινης μιζέριας. Παράλλη
λα μ ε τη μείωση και την τελική κατάργηση
του ψυχιατρείου, χ ρειάζεται και ένα κύριο
πρόγραμμα, εναλλακτικής οικονομικής α 
νάπτυξης για το νησί...».
□

δεν είναι ψυχιατρικό.

ο Μανώλης
Ιπαρμπουνάκης
και οι συνεργάτες του
"σας περιμένουν στα 4 μεγάλα βιβλιοπωλεία
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4, ΤΗΛ. 228 682
[2 ^ ΕΓΜΑΤΙΑ 150, ΤΗΛ. 235 916

[3b TO KATRI ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
S d i ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 6, ΤΗΛ. 271 853

ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ Ρ1ΤΗΛ 3. ΤΗΛ. 239 746
το μοναδικό παιδικό βιβλιοπωλείο

® Κ οντά στό σπίτι σας καί δίπλα στό Λυκαβηττό
λειτουργεί τό νηπιαγωγείο. «Τό αστεράκι».

,Κ. Β Α Κ Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ .

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

.____________________________ ________

.>

Βιβλία, χιλιάδες βιβλία για σας και
τα π α ιδ ιά σας από 30 δρχ.
Εγκυκλοπαίδειες,π α ιδ ικ έ ς και μεγάλες,
με τις καλύτερες τιμές.

28 Χ ΡΟ ΝΙ Α ΣΤΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
ΜΑΝΩΛΗΣΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ

® Μ ιά μικρή όαση μέσα στό τσιμέντο.
• Πρόγραμμα μελετημένο - Διδασκαλία καί έπίβλέψη
άπό έμπειρο προσωπικό.
® Π αιχνίδι καί μάθηση σ' ένα περιβάλλον φροντίδας καί
άγάπης γιά τό παιδί.
• Ε λ ά τε νά γνωριστούμε καί νά συζητήσουμε γιά τό
παιδί σας.

Γκόλφω Τζελετοπούλου
Βαλσαμώνος 4 καί Ασκληπιού τηλ. 6447830 - 3635419.
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ΟΙΑκωβος
μωραίνει
μητροπολίτες
του Κ. Σακελλαρ'ιου
Η έναρξη, της εφαρμογής του νόμου 1700
για την έκκλησιαστική περιουσία, που δη
μοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος 61 Α, 6.5.87) άρχισε να προκαλεί νέες μητροπολιτικές αντικυβερνητικές
εκρήξεις απρ τη λεγάμενη «επιτροπή αγώ
να» της Ιεραρχίας δηλαδή από το μητροπολιτικό διευθυντήριο, που έχει θέσει και σε
αυστηρή καραντίνα τον αρχιεπίσκοπο κ.
Σεραφείμ. ,
Τώρα το καινοφανές αυτό παραταξιακό
μητρρπο/ατικό όργανο απειλεί, ότι θα κη
ρύξει ανοιχτό πόλεμο κατά της πολιτείας,
θα αδιαφορήσει για το Σύνταγμα της χώ
ρας, θρ περιφρονήσει του Νόμους του κρά
τους, θα τηρήσει μόνο τους Ιερούς Κανό
νες -νόσους φυσικά βολεύουν τους «α
γίους» μητροπολίτες, αφού προηγουμένως
τούς προσαρμόσουν στα μέτρα τους, και
τους ερμηνεύσουν σύμφωνα με τα συμφέροντά τους— και, τέλος, θα προτείνει την
υπαγωγή της Ελλαδικής Εκκλησίας στο Οι
κουμενικό Πατριαρχείο.
Είναι βέβαιο, ότι το νέο κύμα του αντικυβερνητικού μένους του μητροπολιτικού
διευθυντηρίου και τω ν κρυπτομένων πίσω
απ’ αυτό διαφόρων αρχιερατικών φατριών
και επισκοπικών παρατάξεων, θα καταλήξει σε πελώριο φιάσκο και θα γελοιοποιή
σει, τόσο τους πρωταγωνιστές όσο και
τους θλιβερούς κομπάρσους. Ωστόσο, ε
κείνο που προκαλεί απορίες και αγανάκτη
ση, είναι γιατί αυτοί οι λεγόμενοι εκκλησια
στικοί ταγοί δεν σοβαρεύονται και λίγο και
δεν σπεύδουν να πληροφορηθούν τουλάχι
στον ποιες ανεπανόρθωτες επιπτώσεις θα
προκαλέσει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
μια ενδεχόμενη υπαγωγή της Εκκλησίας
της Ελλάδος σ’ αυτό.
Η πρόσφατη δήλωση του Οικουμενικού
Πατριάρχη κ. Δημητρίου στον συνάδελφο
κ. Σ. Αλεξίου («Επίκαιρα», 7.8.87) ότι « έχου
με το δικαίωμα άρσεως της αυτοκεφαλίας,
αλλά μας τρομάζουν οι συνέπειες που

Ο μητροπολίτης Μ ελίτω ν
παραδίδει στον Ιερώνυμο
την αγία ράβδο...

μπορεί να έχει αυτή η εξέ λ ιξ η και στις άλ
λες ορθόδοξες Εκκλησίες » είναι πάρα πο

λύ σπουδαία και αποτελεί αυστηρή προει
δοποίηση προς όλους εκείνους, οι οποίοι
για λόγους καθαρά αντιπολιτευτικούς
«σκέπτονται» ή «συζητούν» και πάλι για την
υπαγωγή της Ελλαδικής Εκκλησίας στο
Φανάρι.
Ταυτόχρονα η επίσημη πατριαρχική θέ
ση αποτελεί κι ένα δυνατό ράπισμα σε εκεί
νους, οι οποίοι από τα παρασκήνια υποβάλ
λουν τέτοιου είδους «σκέψεις», στους διά
φορους μητροπολίτες της Εκκλησίας της
Ελλάδας και τους μεταβάλλουν έτσι σε τυ
φλά όργανα, για την εξυπηρέτηση τω ν συμ
φερόντων τους.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Δημήτριος για λόγους τακτικής, οι οποίοι επι
βάλλονται από το ανώτατο αξίωμά του, δεν
αναφέρει λεπτομέρειες για τις συνέπειες
της υπαγωγής της Ελλαδικής Εκκλησίας
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ωστόσο, και
ένας κοινός γνώ στης στοιχειωδών εκκλη
σιαστικών θεμάτων αμέσως αντιλαμβάνε
ται, ότι η πατριαρχική δήλωση «...μας τρο
μάζουν οι συνέπειες, που μπορεί να έχει
αυτή η ε ξέ λ ιξ η και στις άλλες ορθόδοξες
εκκλησίες», αναφέρονται στα προβλεπόμε-

να ή και απρόβλεπτα και πολύ σοβαρά επα
κόλουθα από την υπαγωγή μιας ή περισσο
τέρω ν ορθοδόξων εκκλησιών στο Οικουμε
νικό Πατριαρχείο, που είναι σήμερα αυτο
κέφαλες και θα θελήσουν να υπαχθούν στο

Φανάρι, ακολουθώντας το παράδειγμα της
Ελλαδικής Εκκλησίας.
Τέτοιες αυτοκέφαλες ορθόδοξες εκκλη
σίες είναι η Εκκλησία της Ρωσίας, της Σερ
βίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της
Πολωνίας κλπ. οι οποίες ενδέχεται στο
μέλλον και για λόγους καθαρά πολιτικούς,
παρά εκκλησιαστικούς, να θελήσουν να υ
παχθούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Αλλά μια τέτοια υπαγωγή, που θα έχει
κατά κύριο λόγο εξωεκκλησιαστικά κίνη
τρα και θα αποτελεί αποτέλεσμα συνεργα
σίας δύο ή και περισσοτέρων ορθοδόξων
εκκλησιών, που εδρεύουν σε κράτη του αυ
τού συνασπισμού. Θα στοχεύει προφανώς
και στη μεταβολή του συστήματος διοικήσεω ς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την
αλλαγή του τρόπου επιλογής του Οικουμε
νικού Πατριάρχη και τη ριζική αλλοίωση
της υφισταμένης από αιώνων ελληνικότη
τας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλε
ως.
Εξάλλου, είναι πάρα πολύ ρημαντικό και
σημαδιακό το γεγονός, ότι οι «σκέψεις» και
οι προσπάθειες του «επισκοπικού διευθυν
τηρίου» της Ιεραρχίας για την υπαγωγή
της Ελλαδικής Εκκλησίας στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο συμπίπτουν απόλυτα, από ά
ποψη χρόνου εκδηλώσεως, και με την «έκ
φραση» της επιθυμίας του αρχιεπισκόπου
Αμερικής κ. Ιακώβου να ανεβεί στον πα
τριαρχικό θρόνο.
Είναι πασίγνωστη η ακατανίκητη «επιθυ-

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Π ΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ Κ ΑΙ Τ Α ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΑ ΤΟ Υ
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενισχύεται οικονομικά κάθε χρόνο με πολύ με
γάλα χρηματικά ποσά από το ελληνικό
κράτος. Η οικονομική αυτή ενίσχυση,
που ανέρχεται σε πολλές δεκάδες εκα
τομμύρια δραχμές και προέρχεται από
το υστέρημα του ελληνικού λαού, απο
τελεί τη μεγαλύτερη πηγή τω ν εσόδω ν
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επί
σης το Φανάρι τοενισχύουν οικονομικά
η Ορθόδοξος Αρχιεπισκοπή Αμερικής
και οι πλούσιες ορθόδοξες αρχιεπισκο
πές και μητροπόλεις του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, που εδρεύουν στην Ευ
ρώπη.
Εξάλλου, σε πολύ σημαντικά ποσά α
νέρχονται και οι διάφορες οικονομικές
ενισχύσεις, οι οποίες διοχετεύονται
στο ν πατριαρχικό κορβανά από μητρο-

πολιτικές και μοναστηριακές πηγές,
που βρίσκονται μέσα σ το ν ελλαδικό
χώρο κι οι οποίες έχουν διάφορες εξα ρ 
τήσεις και διασυνδέσεις με το Φανάρι.
Μερικοί μητροπολίτες νήσων του Α ι
γαίου πελάγους, οι μητροπόλεις τω ν ο
ποίων έχουν ονομ αστά μοναστήρια και
προσκυνήματα, αποτελούν το επίκεν
τρο ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος αρκετώ ν
πατριαρχικών παραγόντων, οι οποίοι
κρατούν και σ τα τισ τικ ά στοιχεία, και
έτσ ι συγκρίνουν την ετήσια «α π ό δ ο σ η »
τω ν προσκυνημάτων και τον επιδεικνυ
όμενο « ζ ή λ ο » τω ν αρχιερέων για την οι
κονομική ενίσχυση τω ν πατριαρχικών
παραγόντων.
Τέλος, μεγάλες και έκ τα κ τες οικονο
μικές ανάγκες του Οικουμενικού Πα
τριαρχείου καλύπτονται αμέσως από το

ελληνικό κράτος.
Π ρόσφ ατο παράδειγμα είναι το πραγ
ματοποιούμενο τα ξίδι του οικουμενικού
πατριάρχη κ. Δημητρίου, ο οποίος επι
σκέπ τεται επίσημα τα Πατριαρχεία Α 
λεξάνδρειάς και Ιεροσολύμων. Η κυ
βέρνηση έχει διαθέσει στο ν Οικουμενι
κό Πατριάρχη και τα μέλη της συνο
δείας του αεροσκάφος της Ολυμπιακής
Αεροπορίας, τα έξοδα του οποίου θα ε
πιβαρύνουν το ν κρατικό προϋπολογι
σμό και προβλέπεται ότι θα ανέλθουν
σε αρκετές εκα τοντάδες εκατομμύρια
δραχμές.
Μερικοί μεγαλοσχήμονες αρχιερείς
του οικουμενικού Πατριαρχείου προ
βαίνουν σε ενέργειες, οι οποίες αρκετές
φορές έρχονται σε κραυγαλέα αντίθεση
προς το σχήμα τους και τη θέση την ο-

μία» του κ. Ιακώβου να γίνει Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως, όπως είναι πασί
γνω στες και οι επιδόσεις του σε εξωεκκλησιαστικές δραστηριότητες, οι οποίες, όπως
λέγεται φθάνουν και υπερβαίνουν ακόμη
και τα άδυτα περιβόητων κρατικών υπηρε
σιών με αποτέλεσμα να αποκαλείται ο κ. Ιά
κωβος από μερικούς ως ο Αμερικής Σιάκωβος.
Ο συνδυασμός της έκδηλης επιθυμίας
του κ. Ιάκωβου να γίνει Πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως με την «σκέψη» της Ιε
ραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας να υπα
χθεί αυτή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο,
προσδίδει στο θέμα μεγάλες εξωεκκλησιαστικές διαστάσεις, οι οποίες το χρωματί
ζουν και με χρώμα καθαρά πολιτικό, δεδο
μένου ότι στην προσπάθεια για την προώ
θηση του αρχιεπισκόπου Αμερικής στον
πατριαρχικό θρόνο θα διαδραματήσουν α
σφαλώς σπουδαιότατο ρόλο και πολιτικές
δυνάμεις, υπερπόντιες και υπερατλαντι
κές, οι οποίες θα θελήσουν να αποκομί
σουν πελώρια πολιτικά οφέλη από την εκ
κλησιαστική προώθηση του φίλου τους και
συνεργάτη τους κ. Ιακώβου. Φυσικά, η α
νάρρηση του αρχιεπισκόπου Αμερικής
στον πατριαρχικό θρόνο θα σημάνει — αν
και όταν αυτή γίνει— ουσιαστική υποταγή
της ημιοαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης
στο δικτατορικό τρόπο διοίκησης του νυν
αρχιεπισκόπου Αμερικής και ριζική αλλα
γή, προς το χειρότερο, στις σχέσεις του
Φαναριού με τους ορθόδοξους έλληνες μη
τροπολίτες, που έχουν τις έδρες τω ν μητροπόλεών τους στην Ελλάδα και οι οποίοι
θα μεταμορφωθούν σε πιόνια του ιδιότρο
που, αυταρχικού και πολυπράγμανος νυν
αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ιακώβου.
Μια πάρα πολύ σκληρή εμπειρία και πι·>
κρή γεύση από τις παρεμβάσεις του Οικου
μενικού Πατριαρχείου που έγιναν (σε συ
νεργασία, προφανώς, με τον αρχιεπίσκοπο
Αμερικής κ. Ιάκωβο, και τους φίλους του
πολιτικούς παράγοντες τω ν Ηνωμένων Πο
λιτειών της Αμερικής αποτελεί και η απρο
κάλυπτη και προκλητική στάση του Πα
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως υπέρ της
Χούντας της 21ης Απριλίου και του εκλε
κτού της, του αλήστου μνήμης Ιερώνυμου
Κοτσώνη.
Ό λα αυτά τα απαράδεκτα και εξοργιστι
κά εκδηλώθηκαν με την ένθερμη υποστήρι
ξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς
τον Ιερώνυμο Κοτσώνη, το οποίο, όχι μόνο
δεν έσπευσε να καταδικάσει έντονα την κα

ποία κατέχουν και υπονομεύουν το κύ
ρος και το γόητρο του Πατριαρχείου
Κ ω νσταντινουπ όλεω ς...
Ανάμεσα σε αυτές τις πράξεις τω ν
προαναφερθέντων αρχιερέων είναι οι ε
πιλογές όχι και τό σ ο ικανών και αδιά
βλητων προσώπων, για να ανέλθουν σε
α νώ τα τες θέσεις της εκκλησιαστικής
ιεραρχίας ή και η παροχή απροκάλυ
πτης και προκλητικής προστασίας σε
κληρικούς αποδεδειγμένα ανάξιους.
Οι διάφοροι αξιωματούχοι του Οικου
μενικού Πατριαρχείου πρέπει να κατα
λάβουν, ότι οφείλουν να σταματήσουν
αμέσως τέτοιου είδους προκλητικές
πράξεις και να εξαποστείλουν το ταχύ
τερο σε απομακρυσμένα μοναστήρια
κάτι πολύ «ανήσυχους», ανώτατους
κληρικούς, γιατί η παραμονή τους μέσα
στους κοινούς θνητούς μόνο σκάνδαλα

τάλυση της ελευθερίας του ελληνικού λα
ού και της Εκκλησίας της Ελλάδος από τη
χούντα και το συνεργάτη της Ιερώνυμο Κο
τσώνη, αλλά, αντίθετα, απέστειλε στην Α
θήνα επίσημο εκπρόσωπό του, τον «γέρον
τα» μητροπολίτη Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνα,
για να ευλογήσει την ενθρόνιση του Ιερώνυμού Κοτσώνη στον αρχιεπισκοπικό θρό
νο Αθηνών!...
Επίσημα κι αναμφισβήτητα στοιχεία για
την εκδηλωθείσα εχθρική στάση του Οι
κουμενικού Πατριαρχείου απέναντι στους
υποδουλωθέντας από το τυραννικό καθε
στώ ς ελληνικό λαό και την Ελλαδική Εκ
κλησία αποτελούν και τα όσα διέπραξε ο ε
πίσημος εκπρόσωπός του, ο παντοδύναμος
τό τε μητροπολίτης Χαλκηδόνος.
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Συγκεκριμένα, ο κ. Μελίτων κατά τη
διάρκειά της τελετής, που διοργάνωσαν το
παλάτι κι η χούντα για την ενθρόνιση του
Ιερώνυμου, που έγινε στη μητρόπολη Αθη
νών στις 17 Μαΐου 1967, δηλαδή πριν από
20 ακριβώς χρόνια, πρόσφερε στον Ιερώνυ
μο Κοτσώνη, τον ανατροπέα κάθε εκκλη
σιαστικής και ηθικής τάξεως, μια πατριαρ
χική ράβδο, δώρο του Οικουμενικού Πα
τριαρχείου και αφού τον εξύμνησε του είπε
και τα ακόλουθα σπαραξικάρδια:
— «Λάβε την βακτηρία ταύτην από των
χειρών του διαδόχου του Πρωτοκλήτου
και της μακραίωνος και αδιακόπου σειράς
των Πατριά ρχων Κωνσταντινουπόλεως,
βακτηρίαν δυνάμεως και παραμυθίας και
έντεινε εν τω ενδυναμούντι σε Χριστώ και
αρχιερατέυσε εν μέσω του πιστού και πε
ριουσίου τούτου Λ αού».

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το
πώς το παλάτι, η χούντα κι ο Ιερώνυμος εξεθρόνισαν τον γέρο κι άρρωστο αρχιεπί
σκοπο Χρυσόστομο τον Μάιο του 1967 και
πώς παλάτι και χούντα έκαναν κατόπιν τον
Ιερώνυμο αρχιεπίσκοπο Αθηνών, δημο
σίευσε το ΑΝΤΙ στο ειδικό τεύχος του (αριθμ. 344) για τη συμπλήρωση 20 ετώ ν από
την 21η Απριλίου 1967.
Οι σκληρές δοκιμασίες του ελληνικού
λαού από τη χούντα δεν έχουν φρονηματί
σει τη μεγάλη πλειοψηφία τω ν μελών της
Ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας, τα ο
ποία και σήμερα ακόμη διακρίνονται για τις
ιδιόρρυθμες και βασικά αντιδημοκρατικές
τους αντιλήψεις. Εκδήλωση αυτής της νοο
τροπίας αποτελούν το υφιστάμενο καθε
στώ ς της δεσποτοκρατίας και η αντίθεσή
του σε κάθε προσπάθεια για τον εκδημο
κρατισμό της Ελλαδικής Εκκλησίας.
□

και προβλήματα καθημερινά προκαλεί.
Τέλος, μερικοί μητροπολίτες, της
Ελλαδικής Εκκλησίας, οι οποίοι λέγουν
ότι έχουν ιδιαίτερους δεσμούς με το Φα
νάρι, καλό θα είναι να περιμαζέψουν α
μέσως τους αποδεδειγμένα ανήθικους
κληρικούς, που κυκλοφορούν και ιεροπρακτούν ελεύθερα και με τις ευλογίες
τους μέσα στις μητροπόλεις τους και να
τους εξαποστείλουν εκεί, από όπου ήρ
θαν.
Είναι εξοργιστικό και απόλυτα απα
ράδεκτο να κυκλοφορούν και να ιεροπρακτούν μέσα στην Αθήνα και στους
γύρω δήμους ανήθικοι κληρικοί του Οι
κουμενικού Πατριαρχείου επειδή τους
υποστηρίζουν μερικοί ισχυροί παράγον
τες σ το Φανάρι και τους υποθάλπουν οι
εδώ φίλοι τους.

Θυμηθείτε εκείνες τις
ιπποτικές μυθιστορίες με τους
μεγάλους έρωτες, τις
περιπέτειες, όταν οι εραστές
χάνονται και αναζητούνται
διασχίζοντας τον κόσμο.
Έ τσ ι, βέβαια, και η Ελένη
φτάνει στα πέρατα της γης
για να ξανασμίξει με το
μυθικό αρραβωνιαστικό.
Μονάχα που οι σημερινοί
ήρωες δεν έχουν να παλέψουν
με δράκοντες και με
καστρόπυργους, αλλά με τις
συμπληγάδες της Ιστορίας.
Ανασύροντας τις μνήμες της,
πετράδι το πετράδι, η
αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα
ξαναζωντανεύει μια αλλόκοτη
προσωπική περιπέτεια και μια
συγκλονιστική εποχή.
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και το ....έργο
ενός επιφανούς
ναζί
της Τέτας
Παπαδοπούλου
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Την τρίτη μέρα της πολύκροτης δίκης του
στη Λυών — 14 Μαΐου— ο Κλάους Μπάρμπυ έκανε την ακόλουθη δήλωση: Κύριοι
δικαστές δεν είμαι δειλός... Έχω τη βολιβιανή υπηκοότητα... Είμαι θύμα απαγω
γής... Κρατούμαι παράνομα στη Γαλλία...
Δε θέλω να παρίσταμαι πλέον σ’ αυτό το
δικαστήριο... Επιθυμώ να γυρίσω στη φυ
λακή... Έχω εμπιστευτεί στο δικηγόρο μου
τη φροντίδα της υπεράσπισής μου.

Μετά από σύσκεψη οι δικαστές δέχτη
καν το αίτημά του. Η απόφασή τους, άλ
λους σοκάρισε, άλλους ανακούφισε. Πά
ντω ς η απουσία του κατηγορούμενου βρ α
χυκυκλώνει και αποδυναμώνει την ακροα
ματική διαδικασία. Οι μάρτυρες και οι
τριάντα δικηγόροι που εκπροσωπούν την
πολιτική αγωγή στερούνται τη δυνατότητα
να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με το Χα
σάπη της Λυών, να του θέσουν απευθείας
ερωτήσεις. Και είναι σίγουρο ότι έχουν
πολλά να τον ρωτήσουν. Αλλά και όταν διετάχθη η βίαιη προσαγωγή του στο δικαστή
ριο — 20 Μαΐου— ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να απαντήσει σε όσα του καταλόγι
σαν οι μάρτυρες - θύματά του. Δ εν έχω τί
ποτα να πω, είπε...

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
Ο Κλάους Μπάρμπυ γεννήθηκε στις 25
Οκτωβρίου του 1913 στο Μπαντ Γκόντεσμπεργκ κοντά στη Βόννη. Οι γονείς του ή
ταν δάσκαλοι. Οι μακρινοί πρόγονοι της οι
κογένειας ήρθαν στη Γ ερμανία από τη Γ αλ
λία στα μέσα του 17ου αιώνα. Ο πατέρας
του τραυματίστηκε σοβαρά στον Πρώτο
Παγκόσμιό Πόλεμο και πέθανε αργότερα
—το 1933— εξ αιτίας του παλιού του τραύ
ματος. Ο νεαρός Κλάους μεγαλώνει σε ένα
περιβάλλον που το χαρακτηρίζει ο φανατι
κός καθολικισμός. Έφηβος ακόμα σκέφτε
ται να σπουδάσει θεολογία. Αργότερα αλ
λάζει γνώμη και αποφασίζει να γίνει για
τρός, μάλιστα στρατιωτικός γιατρός. Με το
36

θάνατο του πατέρα του η οικογένεια αντι
μετωπίζει οικονομικά προβλήματα, γι’ αυτό
το λόγο αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα
σχέδιά του περί σπουδών. Είκοσι ετώ ν πιά
νει δουλειά μέσω της Υπηρεσίας Εργασίας,
μιας παραστρατιωτικής ναζιστικής οργά
νωσης η οποία «πλευρίζει» φοιτητές και ερ
γά τες — μην ξεχνάμε ότι το Τρίτο Ράιχ έχει
ήδη γεννηθεί.

ΦΥΛΕΤΙΚΑ... ΑΨΟΓΟΣ
Στα μέσα του 1933 γίνεται μέλος της χιτ
λερικής νεολαίας και αμέσως ορίζεται αρ
χηγός μιας ομάδας εικοσιπέντε παιδιών η
λικίας 10 έως 14 ετών. Οι ανώτεροι του εί
ναι ενθουσιασμένοι από τις ικανότητες και
την απόδοσή του. Το Σεπτέμβριο του 1935
περνάει με επιτυχία το τεσ τ « φυλετικής κα
θαρότητας». Διαπιστώνεται ότι είναι 100%
Άρειος... Έ να μήνα αργότερα τον στέλ
νουν στο Βερολίνο όπου κατατάσσεται στα
Ες-Ες και καταγράφεται στις λίστες με τον
αριθμό 272284. Το 1937 μπαίνει στο Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα και από εκείνη τη σ τιγ
μή η «καριέρα» του παίρνει το δρόμο της.
Στις 25 Ιουλίου του 1940 παντρεύεται
στο Ντύσσελντορφ με τη Ρεγγίνα Βυλμς
— ιδίων απόψεων βεβαίως— η οποία έχει
ήδη φοιτήσει στις ναζιστικές σχολές για
τις ...αρραβωνιαστικές και τις μητέρες!
Μάρτυρες στο γάμο τους έρχονται δύο
σύντροφοι Ες-Ες.

Η ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΟΠΟΙΙΑ
Με την έναρξη του πολέμου ο Κλάους
Μπάρμπυ αρχίζει τη δράση του στην κατεχόμενη Ευρώπη. Πρώτος σταθμός η Ολ
λανδία. Είναι τό τε είκοσι επτά χρονών και
έχει βαθμό ανθυπολοχαγού. Φθάνει στο
Άμστερνταμ το Μάιο του 1940 με εντολή
να διεισδύσει στις αντιστασιακές οργανώ
σεις και στο κομμουνιστικό κόμμα. Μόνο σ ’
αυτό το πεδίο εξαντλούνται οι δραστηριό-

τητές του; Ο ίδιος θα παραδεχτεί αργότερα
ότι συνεργάστηκε και με την υπηρεσία Ε
βραϊκών Υποθέσεων, αλλά δεν θυμάται κα
λά τι ακριβώς έκανε. Δε θυμάται δηλαδή ό
τι συνελάμβανε κατά δεκάδες του Ε
βραίους. Δ ε θυμάται ότι στις 22 Φεβρουά
ριου του 1941 μαζί με άλλους αξιότιμους
συναδέλφους του περικύκλωσαν μια εβραϊ
κή γειτονιά, πήραν... 389 ανθρώπους ηλι
κίας 20 έω ς 35 ετώ ν και τους «φόρτω σαν»
στα τρένα με προορισμό το Μπούχενβαλντ
και το Μάουτχάουζεν.
Η εποικοδομητική του εργασία στην Ολ
λανδία επιβραβεύεται με μια εξαιρετικά εν
διαφέρουσα μετάθεση. Το Νοέμβριο του
1942 τοποθετείται στη Λυών διοικητής της
Γκεστάπο, θέση πολύ σημαντική αν σκεφτεί κανείς ότι η Λυών υπήρξε το κέντρο
της γαλλικής αντίστασης. Ο Κλάους Μπάρ
μπυ θα μείνει εκεί δύο χρόνια — έως το τ έ 
λος του πολέμου— και κυριολεκτικά θα
«γράψει ιστορία». Τα βασανιστήρια, οι μαζι
κές εκτελέσεις αιχμαλώτων, οι αποστολές
Γ άλλων και Εβραίων στα στρατόπεδα εξοντώ σ εω ς συνιστούν τον πυρήνα τω ν δρα
στηριοτήτων του. Στη γλώ σσα τω ν αριθ
μών ο απολογισμός της διετούς θητείας
του στη Λυών μεταφράζεται σε: 14.311 συλ
λήψεις, 7.000 εκτοπίσεις στα στρατόπεδα,
4.342 δολοφονίες - εκτελέσεις. Φυσικά όλο
αυτό τον ...όγκο δουλειάς δεν τον διεκπεραίωσε μόνος του. Υπήρχαν κι άλλοι ναζί ό
πως υπήρχαν και οι πολυάριθμοι Γάλλοι
συνεργάτες... Έ να από τα γνω στότερα θύ
ματά του ήταν ο Ζαν Μουλέν, ο ηγέτης της
γαλλικής αντίστασης τον οποίο κατέδωσαν
στην Γκεστάπο οι σύντροφοί του. Τον Ζαν
Μουλέν τον βασάνισε ο ίδιος προσωπικά έ
ως θανάτου. Με εντολή δική του έγινε επί
σης στις 6 Απριλίου του 1944 η αρπαγή σαρανταενός παιδιών εβραϊκών οικογενειών
ηλικίας 3 έως 13 ετών. Δ εν επέζησε κανέ
να. Εκείνες ακριβώς τις μέρες ο Κλάους
Μπάρμπυ στέλνει ένα πολύ προσωπικό
γράμμα στο Χίμλερ, στο οποίο απολογείται
επειδή έχει μόνο ...ένα παιδί και όχι τέσ σ ε
ρα όπως όριζε η εθνικοσοσιαλιστική νόρ
μα. Ως δικαιολογία γΓ αυτή την απαράδε
κτη κατάσταση προτάσσει ...την απόσταση.
Η γυναίκα του, γράφει στο Χίμλερ, έχει παραμείνει στη Γ ερμανία αλλά μόλις οι συν
θήκες το επιτρέψουν θα φροντίσει να εκ
πληρώσει τις οικογενειακές του εκκρεμό
τητες.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ
ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ
Το Σεπτέμβριο του 1944 οι Γερμανοί ε γ 
καταλείπουν τη Λυών. Ο ναζισμός καταρ
ρέει. Ο πόλεμος τελειώνει. Ο Κλάους
Μπάρμπυ επιστρέφει στη χώρα του και
προσπαθεί να αρχίσει μια νέα ζωή. Η ήττα
της χιτλερικής Γερμανίας ισοδυναμεί γι’
αυτόν με την ήττα του ιδανικού καθεστώ
τος, ω στόσο αποφασίζει να επιβιώσει πάση
θυσία. Μέσα στο χάος που επικρατεί τους
πρώτους μεταπολεμικούς μήνες, αλλάζει
το όνομά του και αποκτά καινούρια ταυτό
τητα. Τώρα λέγεται Κλάους Μπέκερ. Γιο
δύο χρόνια ζει κυρίως κάνοντας μαύρη α
γορά. Κατά διαστήματα επίσης κρύβεται.
Τελικά φτάνει στο Κέσσελ όπου τον περι
μένουν η γυναίκα του και η κόρη του.
Αν και παραμένει πάντα φανατικός ναζί
είναι διατεθειμένος να δουλέψει για λογά

ριασμό τω ν νικητών. Εξάλλου ούτε κι εκεί
νοι έχουν αντιρρήσεις ή ενδοιασμούς, παρ’
ότι γνωρίζουν πολύ καλά με ποιον έχουν
να κάνουν. Έτσι, από τα τέλη του 1947 ο
Κλάους Μπάρμπυ - Μπέκερ αλλάζει αφεν
τικά. Γίνεται πράκτορας της Αμερικανικής
Υπηρεσίας Αντικατασκοπείας, με κωδικό
Χ3054 και με νέο όνομα: Κλάους Χόλζερ. Οι
προϊστάμενοί του, του αναθέτουν να διεισδύσει στο μηχανισμό του Κομμουνιστικού
Κόμματος της Βαυαρίας. Εκτελεί την απο
στολή του με μεγάλη επιτυχία και στη συ
νέχεια αναλαμβάνει άλλες, παρεμφερούς
περιεχομένου.
Ό λα πάνε καλά μέχρι το 1950. Τότε εντείνονται οι έρευνες και η δημοσιότητα στη
Γαλλία σχετικά με το Χασάπη της Λυών. Το
όνομά του φιγουράρει από τα πρώτα στον
κατάλογο τω ν καταζητούμενων εγκλημα
τιών πολέμου. Η Γ αλλία ζητάει από τη Γερμανία να εκδώσει τον Κλάους Μπάρμπυ,
για να λογοδοτήσει σε γαλλικό δικαστήριο
για τις πράξεις του. Ο κύκλος γύρω του
στενεύει. Οι Αμερικανοί προστάτες του ό
μως δεν τον εγκαταλείπουν. Του προτεί
νουν ίσα ίσα να τον βοηθήσουν να μετανα
στεύσει στη Νότιο Αμερική. Εκείνος συμ
φωνεί, εξάλλου δεν έχει άλλη επιλογή. Τον
εφοδιάζουν λοιπόν με τις αναγκαίες άδειες
και ένα καθ’ όλα νόμιμο διαβατήριο. Το και
νούργιο όνομά του είναι, Κλάους Άλτμαν.
Αφήνει τη Γερμανία και φτάνει μέσω Σάλτσμπουργκ στη Γένοβα. Στη μετακίνησή
του αυτή τον διευκολύνουν ...υψηλά ιστάμενοι του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Τε
λικά στις 10 Απριλίου του 1951 ο Κλάους
Μπάρμπυ - Ά λτμ αν και η οικογένειά του ε
πιβιβάζονται στο πλοίο «Κ ορρέντες» που α
ποπλέει με προορισμό το Μπουένος Άιρες. Από κει ο δρόμος για τη Βολιβία χώρα
που στάθηκε ιδιαίτερα φιλόξενη με τους
εγκληματίες ναζί, δεν παρουσιάζει δυσκο
λίες.
Στην πρωτεύουσα της Βολιβίας Λα Παζ
νιώθει ασφαλής και σίγουρος. Στην αρχή
πιάνει δουλειά στο ξυλουργείο ενός ...Ε
βραίου. Γρήγορα όμως δημιουργεί δική
του επιχείρηση ξυλείας. Παράλληλα, επιδί
δεται και στο εμπόριο κινίνης. Τα βράδια
πηγαίνει σε μια μπιραρία, όπου συχνάζουν
διάφοροι Γερμανοί οι οποίοι εντελώ ς συμπτωματικά... εγκαταστάθηκαν σ’ αυτή τη
χώρα λίγο μετά το τέλος του Δεύτερου
Παγκόσμιου Πολέμου. Αρκετές φορές πά
νω στο κέφι «ανοίγεται» στην παρέα του
και λέει, «Δ εν ξ έ ρ ε τ ε ποιος πραγματικά ε ί
μαι. Εγώ συνέλαβα τον Ζαν Μουλέν. Αν
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Ο Δον Κλάους σηκώνεται ξαφνικά και φω
νάζει «Ζήτω ο Χίτλερ». Μετά πλησιάζει την
πρεσβευτή και του λέει «Εγώ ήμουνα αξιω
ματικός της Γκεστάπο, όταν οι ναζί θα ξαναπάρουν τη ν ε ξ ο υ σ ία θα λ ο γ α ρ ι α 
στούμε». Με την εν γένει προκλητική συμ

περιφορά του κάνει τα πάντα για να δώσει
«στόχο». Τόσο σίγουρος αισθάνεται.

Ξ ένο ιασ τες μ έρ ες στη Βολιβία, 1960.
Ο Κλάους Μπάρμπυ με φίλους.

ζούσε αυτός, η Γαλλία θα ε ίχ ε γίνει κομ
μουνιστική ». Έτσι, σιγά σιγά μαθαίνεται ό

τι ο αξιότιμος Δον Κλάους είναι παλιός ναζί
με πλούσια δράση.

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Παρ’ ότι ζει άνετα και οι δουλειές του πά
νε πολύ καλά, ο Δον Κλάους πλήττει θανά
σιμα. Νοιώθει παροπλισμένος, ανενεργός.
Η Αμερικανική Υπηρεσία Αντικατασκοπείας δεν του ζητάει τίποτα, δεν τον χρησι
μοποιεί. Αντιλαμβάνεται γρήγορα ότι μπο
ρεί μεν οι Αμερικανοί να του έσωσαν τη
ζωή, αλλά γι’ αυτούς αποτελεί πλέον «κομ
μένο χαρτί». Αποφασίζει λοιπόν να στρα
φεί προς τη βολιβιανή εξουσία. Δημιουργεί
σ τενές σχέσεις με τις εκάστοτε δικτατορικές ή ακροδεξιές κυβερνήσεις. Συνεργάζε
ται επίσης και με την αστυνομία. Το 1957
παίρνει τη βολιβιανή υπηκοότητα και απο
κτά διπλωματικό διαβατήριο. Έ κτοτε κά
νει αρκετά ταξίδια στο εξωτερικό. Δ εν πα
ραλείπει μάλιστα να πάει και στη Γαλλία ό
που —χάος η ψυχή του ανθρώπου— αφή
νει ένα μπουκέτο λουλούδια στον τάφο του
Ζαν Μουλέν του πιο σημαντικού του ε
χθρού, όπως λέει ο ίδιος.
Ό σ ο περνάει ο καιρός τόσο ο Δον Κλά
ους υπερηφανεύεται δημοσίως για το πα
ρελθόν του. Μερικές φορές παρασύρεται
και χάνει εντελώ ς τον αυτοέλεγχό του. Κά
ποιο βράδυ του 1966 βρίσκεται σε ένα γερ 
μανικό εστιατόριο της Λα Παζ. Στο διπλανό
τραπέζι κάθεται ο Γερμανός πρεσβευτής.

σ τ ε ί - τε

Το 1971 τον εντοπίζουν οι κυνηγοί τω ν
ναζί, Σερζ και Μπεάτε Κλάρσφελντ. Τα
στοιχεία που συγκεντρώνουν δεν αφήνουν
καμιά αμφιβολία. Ο Κλάους Ά λτμ αν είναι
το ίδιο πρόσωπο με τον Κλάους Μπάρμπυ
τον Χασάπη της Λυών. Στις 15 Φεβρουά
ριου 1972 η γαλλική κυβέρνηση ζητά από
τη Βολιβία να εκδώσει τον Μπάρμπυ. Λαμ
βάνει όμως αρνητική απάντησή. Ο Βολιβιανός δικτάτορας στρατήγός Μπάνζερ προ
στατεύει το φίλο του. Ωστόσο, εκείνος θο
ρυβημένος εγκαταλείπει τη Λα Παζ κι εγ 
καθίσταται για ένα διάστημα στην πόλη Κοσαμπάμπα. Επιστρέφει ξανά στην πρωτεύ
ουσα το 1975. Από τη στιγμή αυτή οι σχέ
σεις του με τους κυβερνώντες γίνονται α
κόμα πιο στενές και επίσημες. Ο Δον Κλά
ους αποτελεί πια μια από τις προσωπικότη
τες «της πολιτικής ζω ής» της Βολιβίας. Το
1979 υποδέχεται —παράδειγμα απλώς
ενδεικτικό— την αντιπροσωπεία της Οργά
νωσης για την Απελευθέρωση της Παλαι
στίνης η οποία επισκέπτεται τη χώρα μετά
από πρόσκληση του βολιβιανού Κογκρέ
σου.
Ό λα κρίνονται για τον Κλάους Μπάρμπυ
τον Οκτώβριο του 1982. Στις εκλογές τότε
πλειοψηφεί ο συνασπισμός της αριστερός
και πρόεδρος αναλαμβάνει ο σοσιαλιστής
Ερμάν Σίλες Ζουάλα, φίλος του προέδρου
Φρανσουά Μιττεράν. Λίγους μήνες αργότε
ρα, στις 3 Φεβρουάριου 1983 ο Κλάους
Μπάρμπυ εκδίδεται στη Γ αλλία και οδηγεί
ται στις φυλακές Σαιν Ζωζέφ στη Λυών
στην πόλη όπου έδρασε πριν σαράντα χρό
νια. Μετά από πολλές αναβολές η δίκη του
άρχισε στις 11 Μαΐου.
Στη δίκη αυτή κυριολεκτικά φοβάται ο
Γιάννης το θεριό και θεριό τον Γιάννη... Ο
Κλάους Μπάρμπυ δεν άντεξε να έρθει πρό
σωπο με πρόσωπο με το παρελθόν του. Οι
Γάλλοι πάλι, κυριευμένοι από τη συλλογι
κή ενοχή του δοσιλογισμού και της συνερ
γασίας με τον κατακτητή, τρέμουν τις απο
καλύψεις που απειλεί ότι θα κάνει ο Μπάρ
μπυ δια του δικηγόρου του. Αποτέλεσμα;

Για άλλη μια φορά οι θύτες παρουσιάζον
ται ως θύματα, η μνήμη ταυτίζεται με την
εκδίκηση και η λήθη με τον ανθρωπισμό.

□
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Α Γ Γ Λ ΙΚ Α
ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
• Για ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ύλη 3-4 τάξεων σε τρεις μήνες.
9 Εντατικά για ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
β LOWER και PROFICIENCY για τις εξετάσεις
Δεκεμ(5ρίου.
• Εγγραφές ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΕΑΗΒΟΠΟΥΛΟΥ
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η

Πρ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14
τηλ: 27.55.66 - 22.09.63

Ε λ λ η ν ικ ή συ μ βίω ση :
π ροστριβές και συναναστροφ ές
του Βασίλη Καραποστόλη

Από το τεύχος αυτό το Α Ν Τ Ι
αρχίζει τη δημοσίευση μιας
σειράς κειμένων του Βασίλη
Κ αραπ οστόλη για την κοινω 
νική εμπειρία στην Ε λλά δα .
Τόσα χρόνια σ ’ αυτό τον τόπο μιλάμε
για «διχ όνοια », για «α το μ ικ ισ μ ό», για
«ασυνεννοη σία» κτλ. κι ακόμη να κ ατα
λάβουμε γιατί δυσκολευόμαστε να ζούμε ανάμεσα στους άλλους, να ζούμε μα
ζί με τους άλλους. Μακριά από κάθε ειρηνιστική και εναρμονιστική αντίληψη
για μια κοινωνία - οικογένεια ή για ένα έ
θνος - οικογένεια, μακριά απ’ όλες τις
ρητορικές και υστερόβουλες συχνά εκ
κλήσεις για «συνα ίνεση » και «συμφιλίω
ση», το να σκεφτούμε πάνω στην αλληλοσυνάφειά μας, στο παρελθόν, το πα
ρόν και το μέλλον μας, είναι κάτι ουσια
στικό που απομένει να γίνει. Έχουμε βέ
βαια πίσω μας μια εκτεταμένη και ποι
κίλη φιλολογία όπου η ανεκδοτολογία
για το « τ ι είναι οι Έ λ λ η νες» κατόρθωσε
πολλές φορές να κυριαρχήσει πάνω στα,
πενιχρά άλλω στε, πορίσματα της κοι
νωνικής επιστήμης. Α υτό που δεν μπό
ρεσε να γενικεύσει η οικονομία, η ισ το 
ρία, η ανθρωπολογία και η λαογραφία,
το γενίκευσε με τους δραστικούς μηχα
νισμούς της η συζήτηση, η αφήγηση, οι
προσωπικές μαρτυρίες. Η προφορική ε
πικοινωνία αντί να αντλήσει από τη λει
ψή έσ τω επιστήμη, την υποκατέστησε.
Ως ένα βαθμό δικαιολογημένα. Σπάνια,
η εγχώρια επιστημονική σκέψη πρόσεξε
την κοινή εμπειρία και πείρα, σπανιότε
ρα αξιοποίησε τους αυθορμητισμούς της
συνείδησης και της συμπεριφοράς. Μ έ
νοντας ξένη σ ’ αυτό που ξετυλιγόταν
καθημερινά μέσα στο ζω ντα νό κοινωνι
κό κόσμο, ήταν αδύνατο να γίνει απο
καλυπτική και ριζική. Έ τσ ι συνέχισαν
να μιλούν οι καθημερινοί άνθρωποι για
το τι τους χωρίζει και τι τους ενώνει,
38

σφραγίζοντας τις ομιλίες τους μ’ αφορισμούς που διεύρυναν το ατομικό μέχρι
τα όρια του εθνοφυλετικού: «αυτοί είμα
σ τε ...» κι αφού είμαστε «τέ το ιο ι» γ ι’ αυ
τό και είναι δύσκολο να συμβιώσουμε.
Τι μπορεί να είναι όμως η συμβίωση
με όρους κοινωνικούς και πολιτισμι
κούς; Πού μπορεί να οδηγηθεί ο στοχα
σμός που ζητά να μετατρέψει τη φιλοσο
φική διερώτηση για το είναι - μέσα -στον
- κόσμο σε όργανο κοινωνικής κριτικής;
Τι μπορεί να αποφέρει για την κριτική
της ελληνικής κοινωνίας η έρευνα πάνω
στους θεμελιώδεις όρους της συμβίωσης
και επικοινωνίας ανάμεσα σε άτομα και
ανάμεσα σε ομάδες;
Π ρώ τα απ’ όλα το να θέτουμε ερω τή
ματα για τη συμβίωση σημαίνει πως μας
απασχολεί το πως βιώνουν τον εαυτό
τους σε συνάφεια με τους άλλους τα υ
ποκείμενα πριν ακόμη χωριστούν σε κα
τηγορίες είτε ψυχολογικές (προσωπικό
τητες π.χ.) είτε κοινωνικές (μέλη ομά
δων π.χ.). Α υτό το πριν δε νοείται χρο
νολογικά, δεν προηγείται κάποια συνάν
τηση μεταξύ αφηρημένων πλασμάτων
που θα μεταμορφωθεί έπειτα σε μια συγ
κεκριμένη κοινωνική σχέση. Α λλά συμ
βαίνει τούτο: καθένας (κάθε άτομο ή σύ
νολο) παρουσιάζεται μπροστά στα άλλα
αρχικά ω ς συμβολικός εκπρόσωπος ο
λόκληρου του κόσμου μέσα στον οποίο
λαμβάνει χώρα η συνάντηση. Καθένας
φέρνει το ν πολιτισμό, την κοινωνία και
τους θεσμούς της μπροστά στα μάτια
τω ν υπολοίπων που στην ομιλία τους,
στις χειρονομίες και τις πράξεις τους α
ναγνωρίζουν ή καλύτερα διαισθάνονται
πως προβάλλει ο κόσμος όλων, το κοι
νό. Μ ’ έναν τρόπο άμεσο που προκατα
λαμβάνει τη συνείδηση και ακόμη τις
πρακτικές επιδιώξεις και τα συμφέρον
τα, ψηλαφούμε στη ζωντανή παρουσία
τω ν γύρω μας τα στοιχεία που μας κά
νουν όλους ίδιους.
Μ ’ άλλα λόγια σ ’ ένα· στρώμα βαθύ

που το διαμορφώνει ο πολιτισμός και η
συλλογική μνήμη, συγκροτείται μια
στάση σύμφωνα με την οποία το υποκεί
μενο που έχει τοποθετηθεί μέσα στην τά 
ξη τω ν κοινωνικών κατηγορημάτων (θέ
ση, ρόλος, κ τλ .) αποτραβιέται έξω απ’
αυτήν για να επιστρέφει στην πρώτο κοινωνική του κατάσταση. Το άτομο μέλος ενός συνόλου: ο αγρότης ή ο υ
πάλληλος, ο πολιτικός ή ο καλλιτέχνης,
χάνει την ανωνυμία της ένταξή ς του, την
ιδιότητα ενός -που-ανήκει- κάπου και
παίρνει πάλι μια μορφή που τον καθιστά
προσιτό, προσπελάσιμο, απτό. Κι ω σ τό 
σο δεν είναι «π ρ ό σ ω π ο ».
Α υτός που απογυμνώνεται από τα τυ
πολογικά του γνωρίσματα, δεν είναι μια
μοναδικότητα ούτε κάποια εσω τερικό
τητα με την οποία θα επικοινωνήσουμε
πλάγια και μυστικά- ο μυστικισμός δεν
έχει θέση εδώ γιατί εκείνο που προβάλ, λει ω ς αίνιγμα είναι ένα φαινόμενο κοιI νωνικό και πολιτισμικό, που όμως προ
κύπτει με όρους ενσω μάτω σης· αυτά τα
όντα ενσωματώνουν το κοινωνικό, η
κοινωνία, η ιστορία, οι αξίες, είναι χα
ραγμένες σ ’ αυτές τις ομιλίες, τις κινή
σεις και τους μορφασμούς, σε ό,τι προ
βαίνουν όλοι, με μέσα διαφορετικά, αλ
λά αναδεικνύοντας μια ενιαία στάση· ό
λοι: πλεονεκτούντες και μειονεκτούντες, πλούσιοι και φτωχοί, ισχυροί και α
δύναμοι. Χωρισμένοι και αντίπαλοι ω ς
μόρια κοινωνικών δυνάμεων, συναν
τιούνται πάλι παρ’ όλα αυτά σ ’ ένα τόπο
λιγότερο διευκρινισμένο, εκεί που η ελ
ληνική κοινωνία γίνεται ανθρωπόμορφη.
Ξαφνικά, οι έννοιες και οι κατηγορίες ε
ξατμίζονται, για να μείνουν αυτές οι
μορφές που είναι ταυτόχρονα σύμβολα
του γενικού, απτοί και άυλοι μαζί, ίδιοι
με μας και διαφορετικοί. Π ώ ς αυτό;
Θα πρέπει κάποτε να οδηγήσουμε πιο
μακριά, πιο μακριά προς τα πίσω, στις
πηγές, τα συμπεράσματά μας για τη
συγκρότηση και διάρθρωση της ελληνι
κής κοινωνίας. Α ν ισχύει ότι ήταν και εί
ναι ακόμη χαρακτηριστικά ρευστή, αν
οι θέσεις αλλάζουν ακόμα γρήγορα μαζί
με τους κατόχους τους, αν το θεσμικό
πλαίσιο παραμένει ελαστικό, αν όλα αυ
τά είναι διαπιστωμένα, τό τε τι θα έμενε
σταθερό μέσα στην αυθόρμητη εμπειρία;
Δ εν θα κατακρατιόταν μέσα απ’ αυτή
την κινητικότητα και τις ατυπίες ως
στοιχείο προσανατολισμού το στέρεο
μιας συμπεριφοράς καθολικής, δηλαδή
μια ανθρωπολογική ποιότητα υψωμένη
όμως σε σύμβολο και δείκτη αυτού του
ασαφούς όλου; Το ότι η κοινωνία -όλον
προβάλλει στη συνείδηση αμυδρά επι
τρέπει στα άτομα να προβάλουν με υ
περβολική ενάργεια. Κι από εδώ αρχί
ζουν οι περιπέτειες της αρνητικής συμ
βίωσης. Από το επίπεδο της πιο επεισο
διακής καθημερινότητας μέχρι αυτό της
δημόσιας ζω ής τα υποκείμενα, άτομα,

ομάδες, κόσμοι, συνάπτονται μεταξύ
τους μέσα σ ’ ένα κλίμα ακατεύναστων
προστριβών. Οι συναντήσεις τους τεί
νουν πριν ακόμη τεθούν ζητήματα δια
φορετικών στό χω ν ή συμφερόντων να ο
δηγηθούν σε αλληλοεμπλοκές αμφισβή
τησης.
Σ ’ αυτή τη θεμελιώδη δι-υποκειμενική
κατάσταση εκείνο που είναι χαρακτηρι
στικό δεν είναι τόσο η διεκδίκηση ενός
«αντικειμ ένου » — αυτό θα την έφερνε
πιο κοντά προς τη σύγκρουση— όσο η
προκαταρκτική πάλη γύρω από το ποιοι
είναι αυτοί που βρίσκονται αντιμέτωποι.
Είναι μεν αναγνωρίσιμοι αμοιβαία, μόνο
όμως ω ς πρόσωπα - σύμβολα, ω ς σ τά 
σεις και συμπεριφορές που αποτελούν
το συνδετικό νήμα μιας στοιχειώδους
κοινωνικής γνώσης. Στην επιτηδειότητα, π.χ. ή στην απειθαρχία, σ ' αυτές τις
ιδιότητες - τύπους βαπτίζονται όλοι, ξέ
ρουμε πώς εκδηλώνονται, πώς τις χειρί
ζο ντα ι ο χωρικός και ο έμπορος, ο επι
χειρηματίας και ο μαθητής. Ό μ ω ς το
ξέρουμε όταν είναι μπροστά και δίπλα
μας ω ς συγκεκριμένες υπάρξεις που κι
νούνται έ ξω από γενικά πλαίσια και δια
ταγμένους ρόλους.
Αναπνέουν κοντά μας, τους καταλα
βαίνουμε, μπορούμε να τους αντιμ ετω 
πίσουμε γιατί κι εμείς μετέχουμε στο
«γ έ ν ο ς » τους. Ω σ τό σ ο αυτή ακριβώς η
πρωταρχική ομογένεια προκαλεί διατα
ραχές στην επικοινωνία όταν τα υποκεί
μενα αναλάβουν να παίξουν επίσημους,
τυπικούς ρόλους. Τ ό τε προκύπτει η αμ
φιβολία: πόσο αυτό το επίσημο, το τυπο
ποιημένο υποκείμενο είναι πράγματι τέ
τοιο; Π όσο μπορεί αυτό το πρόσωπο
που στην ποιότητά του μετέχει ο καθέ
νας μπορεί να υποταχθεί σε ό ,τι προβλέ
πει ένας κανόνας, μια αρχή; Έ να ς δικα
στής είναι ύποπτος μεροληψίας, ένας
πολιτικός ύποπτος για καταχρήσεις του
δημόσιου χρήματος, ένας αστυνομικός
για κατασταλτική αυθαιρεσία, ένας
καλλιτέχνης ή επιστήμονας για συγκά
λυψη της μετριότητάς του, ένας ευπρε
πής για χυδαιότητα, ένας εύπορος για
παραπλανητική επίδειξη πλούτου.
Μ έσα σ ’ ένα χώρο άτυπο, είναι επόμε
νο τα κοινωνικά και ανώνυμα κατηγο
ρήματα να αποδεικνύονται ανίκανα να
προσδιορίσουν τα υποκείμενα. Οτιδήπο
τε υπάγεται σ ’ αυτά σύμφωνα με συμβα
τικά κριτήρια οργάνωσης ή ιεραρχίας,
στην πράξη ξεγλιστρά και το υποκείμε
νό τους γίνεται φιγούρα αδέσποτη που
κυκλοφορώντας σ το ν ανοικτό πλέον
χώρο, δέχεται τα πυρά τω ν ερωτημάτων
και τω ν αμφισβητήσεων τω ν άλλω ν και
τα ανταποδίδει. Ολόκληρος ο κοινωνι
κός χώρος μετατρέπεται σ ’ ένα πεδίο
διενέξεων γύρω από το τι σ τ ’ αλήθεια εί
ναι κανείς.
Προστριβές που οξύνονται και κοπά
ζουν, χωρίς τελειωμό και χωρίς διέξοδο,
με κύριο περιεχόμενο αυτό που είναι
προϋπόθεση κάθε περιεχομένου: την ί
δια την ταυτότητα. Η αντίφαση ανάμε
σα στο γνώριμο, όπως το παρουσιάζουν
οι μνήμες, οι συνήθειες και οι φ αντασιώ 
σεις, και στο άγνω στο, όπως το παρου
σιάζει η πρακτική ζωή με τις υποχρεώ

σεις και τους νόμους της, είναι τόσο έν
τονη ώ σ τε να παραλύει κάθε διάθεση ε
πίλυσής της με έμπρακτα μέσα. Αυτό
που επικρατεί είναι οι ισχυρισμοί. Α ντί
να προτιμηθεί ο ανταγωνισμός ή η άμιλ
λα με έργα, με τεκμήρια, με διακινδυ
νεύσεις μέσα σ το καινούργιο, προκρί
νονται οι διαξιφισμοί τω ν ισχυρισμών, οι
λογομαχίες που στη θέρμη τους περιφρονούν τις μαρτυρίες οποιουδήποτε
«τρ ίτο υ ».

Î
j
!

ί

I

'

I
I

I

ί

Σ τον αντίποδα τώ ρα αυτής της άγο
νης αντιπαράθεσης που ορίζει την αρνη
τική συμβίωση, συγκροτείται ένας κό
σμος διαφορετικός, οπού τα υποκείμενα
προσπαθούν να συμβιώσουν παρά τις
αντιθέσεις τους και τις έγνοιες τους στο
χώρο τω ν προαιρετικών επιδιώξεων.
Πρόκειται για τον κόσμο της συνανα
στροφής. Σε αντίθεση με την κοινωνικό
τητα στις δυτικές κοινωνίες, όπου οι τε
λετουργίες και οι τεχνικές της συμπαρεύρεσής τω ν ατόμων σε κλειστούς χώρους αναλαμβάνουν να εγκαθιδρύουν με
τεχνητή πραγματικότητα, παιγνιώδη
και ανακουφιστική, η παραδοσιακή ελ
ληνική σ υ ν α να σ τρ ο φ ή , αφήνει το
«π ρ α γμ α τικ ό» να εισδύσει στους κόλ
πους της. Η έλλειψη καλλιεργημένων
τελειτουργιών, αυτή η αμεσότητα που
παραγνωρίζει τις αποστάσεις και ενοχλείται από τη διακριτικότητα και το
τα κ τ, δεν είναι παρά μια πρόσκληση
σ το πραγματικό να έλθει εκεί και να α
νασκευαστεί. Ό μ ω ς το πραγματικό εί
ναι το αβέβαιο, το διφορούμενο κι αυτό
ήταν που προκάλεσε την εξάπλωση τω ν
προστριβών. Έ τσ ι, αυτό που θα αναλάβουν οι συναναστροφές με όλα τα μέσα,
από την παρηγοριά τω ν διηγήσεων για
τις βιοτικές αντιξοότητες, μέχρι τη λύ
τρωση του αστείου που τέρπει την ομά
δα τω ν συμμέτοχων, και την ευφορία
της γιορτής και του γλεντιού, είναι η θυμική και συμβολική ταυτόχρονα επανοικειοποίηση του κόσμου. Ό σ ο ι μετέχουν
στη συναναστροφή είναι ξανά οικείοι, ο
ρίζονται ω ς τέτοιοι και αυτή είναι η α
πάντηση που δίνει ο κοινός πολιτισμός
και το κοινό θυμικό στο διαιρεμένο με
μια έννοια αβέβαιη, πρακτικό κοινωνι
κό κόσμο. Μέσα στη χαμηλόφωνη αλληλοσυγκατάβαση ή την έξαρση του πα
νηγυρίζει για την αλληλοκατανόηση, το
πραγματικό - πρακτικό δεν «ξεχ νιέτα ι»,
κανένα όριο δεν θα τεθεί ανάμεσα σ ’ αυ
τό και στη συναναστροφή. Αντίθετα, τα
πάθη της διαίρεσης ανακαλούνται ως
«π αρεξηγήσεις», ω ς «αδυναμίες». Έ τσ ι
συγκροτήθηκαν οι συναναστροφές ω ς
συλλογικές σημασιοδοτήσεις που εξι
σορροπούσαν τις προστριβές. Ό λ α αυτά, μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαε
τίας του ’60, οπότε οι συναναστροφές
αρχίζουν να χάνουν τον καθολικό χαρα
κτήρα τους και να κομματιάζονται σε
υπο-σύνολα, κλειστά, με κώδικες κατα
ληπτούς μόνο για τα μέλη τους. Π αράλ
ληλα, η διασκέδαση αποκόβεται από τη
συναναστροφή, γίνεται πιο φαντασμα
γορική, ελκύει με την ποικιλία της. Α λ 
λά αυτή η υλικότητα που, αφήνει έκθαμ
βη μια κοινωνία στερημένη και ανήσυ
χη, είναι αδύνατο πια να αντιταχτεί στην

υλικότητα της πρακτικής ζωής. Οι τε
μαχισμένες συναναστροφές τω ν «ημετέρ ω ν » και η μαζική κατανάλωση της α
ναψυχής, όσο και να συνδυασθούν και
I να συμπληρωθούν, δεν θα βρουν ξανά τη
I δύναμη της συνοχής.
Έ τσ ι, τα άτομα θα επανέρχονται μό
νο λίγο πιο εκτονωμένα, στις καθημερι
νές τους αβεβαιότητες και την ατέρμονη
προσπάθεια να σταθούν κάπου, να ορι
στούν βάσιμα και έγκυρα στις κοινωνι
κές τους συναντήσεις. Οι προστριβές
μένουν χωρίς αντιστάθμισμα, και η ελ
ληνική καθημερινότητα συνεχίζει να
σπαταλάει τα αισθήματα, τα σχέδια και
τις ενέργειες σε επιχειρήσεις προσδιορι
σμού τω ν ταυτοτήτω ν. Μια ολόκληρη
κοινωνία φθείρεται σε ανιχνεύσεις και α
νακρίσεις. Κι όσοι εναντιώνονται στο
χαρακτήρα και την κατεστημένη τάξη
της πρέπει κι αυτοί, αναστέλλοντας τη
δράση τους, να αναρωτιώ νται κάθε τύI σο για εαυτούς και αλλήλους.

ΚΛΕΙΤΟΣ ΚΥΡΟΪ

ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Τ.\ ΙΙΟΪλΙΛ '
ΚΑΙ 11 ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Ν Ε Φ Ε ΛΗ
Μαυρομιχάλη 9, ’ Αθήνα
360.77.44 — 360.47.93

Κυκλοφορεί
ο 23ος
ΤΟΜ ΟΣ
του Α Ν Τ Ι
%
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ΜΜΜ||ΗΙΐνθ1Ι|ΙΙί______
Πάλι στη διγλωσσία;
Σε μια περίοδο όπου, μέσα σ το ημίφως τω ν υπουργικών όραμα?
τισμών, όλη η Ελλάδα διαλέγεται, όπου μαθητές, καθηγητές,
γονείς και κηδεμόνες — μανάβηδες, γιατροί δικηγόροι και
...αρχιτέκτονες— , δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, συνδικαλιστές
και Νομάρχες κτλ. κτλ. καλούνται σε διάφορα «επ ίπ εδα » να
κάνουν προτάσεις για τα πιο μεγάλα και τα πιο ειδικά θέματα
της Εθνικής Ημών Παιδείας (για να μην ξεχνάμε και τη διαχρονικότητα), σε μια τέτοια λοιπόν περίοδο κουρνιαχτού και αντά
ρας, όπου είναι γνω σ τό ποιοι χαίρονται, έφτασε στα Γραφεία
μας ένα νηφάλιο κείμενο οχτώ δακτυλογραφημένων σελίδων,
που υποχρεώνει σε υπευθυνότητα και νηφαλιότητα. Πρόκειται
για ένα Υπόμνημα π ου απευθύνεται προς τον κ. Υπουργό της
Παιδείας και το υπογράφουν 22 Σ χ ο λ ικ ο ί Σύμβουλοι, φιλόλογοι,
του λεκανοπεδίου της Α ττικ ή ς και τω ν πλησιέστερων νομών,
Θέμα του: Οι επιπτώσεις που θα είχε η επαναφορά της διδασκα
λίας τω ν αρχαίων ελληνικών σ το τριετές υποχρεω τικό Γυμνάσιο
- θέμα που δημιούργησε και πάλι ο οραματιστής υπουργός.
Το Υπόμνημα έφτασε σ το «Α Ν Τ Ι» ότα ν είχε τυπωθεί το προη
γούμενο τεύχος μας και ήδη δημοσιεύτηκε ολόκληρο σε δύο
τουλάχιστον εφημερίδες («Α υ γ ή », Κυριακή 17-5-87, και « Ελευ
θεροτυπία» Δευτέρα 18 και Τρίτη 19-5-87).
Και για το θέμα τω ν αρχαίων ελληνικών έχει γίνει ω ς τώ ρα
πολύς «δ ιά λ ο γ ο ς » από τις σελίδες τω ν εφημερίδων και του πε
ριοδικού μας. Α ν θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναφερθούμε
στο Υπόμνημα είναι κυρίως για δύο λόγους':
(α) γιατί δεν ξέρουμε τι επιτέλους κατίσχυσε μέσα σ τα άδηλα
και τα κρύφια τω ν υπουργικών σκέψεων, εκεί όπου λέγεται ότι
κυοφορούνται οι θερινές αντιφάσεις, και
(β) γιατί το Υπόμνημα το υπογράφουν κλασικοί φιλόλογοι και
μάλιστα Σχολικοί Σύμβουλοι (22 τον αριθμό), τους οποίους επέΛ εξε η ίδια η Πολιτεία για να παρακολουθούν από κοντά τα εκ
παιδευτικά μας προγράμματα και επομένως είναι σε θέση να tu

γνωρίζουν καλύτερα από πολλούς άλλους.
Πραγματικά, το Υπόμνημα εξετά ζει το θέμα από πολλές ό
ψεις (την ιστορική, την παιδευτική, τη γλωσσική, την ιδεολογι
κή, αλλά και την πολιτική) και παραθέτει μια σειρά πειστικά ε
πιχειρήματα. Η θέση την οποία κυρίως υποστηρίζει είναι ότι
«π ίσ ω από την αθώα προβολή του αιτήματος για την επάνοδο
της διδασκαλίας, της αρχαίας ελληνικής γλ ώ σ σ α ς ελλοχεύει ο
κίνδυνος επανόδου στη διγλωσσία και εμπλοκής της εκπαίδευ
σης στη γλωσσική ασυναρτησία του παρελθόντος».
Εμείς προτείνουμε να μελετηθεί το Υπόμνημα τω ν Σχολικών
Συμβούλων και η επιχειρηματολογία τους να διασταυρωθεί με
τις μελέτες και τα άρθρα διαπρεπών φιλολόγων και γλ ω σ σ ο λ ό 
γω ν (όπως τω ν κ. Ι.Θ. Κακριδή και Μ. Σετάτου) που δημοσιεύ
ονται σ το ειδικό αφιέρωμα για το ίδιο θέμα του περιοδικού της
Θ εσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» (τ. 47). Σ το ίδιο τεύχος μπορεί
κανείς, να βρει και την ιστορία τω ν αντιδράσεων που προκάλεσε
η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, μετά τη μεταπολίτευση, ιστορία
πάρα πολύ διαφωτιστική για τις αγαθές προθέσεις που υπαινίσ
σεται το Υπόμνημα τω ν Σχολικών Συμβούλων. Προτείνουμε α
κόμη να μελετηθεί και ένα δεύτερο υπόμνημα που έστειλαν οι
πανεπιστημιακοί φιλόλογοι καθηγητές του Πανεπιστημίου της
Θ εσσαλονίκης, σ το ν ΓΙρώθυπουργό αυτή τη φορά για το ίδιο πά
λι θέμα (δημοσιεύτηκε ολόκληρο στην « Αυγή» της 30.5.1987, πε
ρίληψή του σ τα «Νέα»,της ίδιας μέρας, και ολόκληρο πάλι στην
« Ελευθεροτυπία» της 1.6.1987)..
Προτείνουμε να μελετηθούν — αλλά από ποιον αλήθεια; Ό χ ι
βέβαια από τον κ. Υπουργό της Παιδείας μόνο, που δεν είναι δυ
να τόν να έχει την απαραίτητη γνώση για τό σ ο ειδικά θέματα.
Εννοούμε να μελετηθούν από τα αρμόδια εκπαιδευτικά όργανα,
που εισηγούνται σ το ν κ. Υπουργό και πρέπει να φέρουν την ευ
θύνη για τις εισηγήσεις τους. Γιατί δε θέλουμε να πιστέψουμε ότι
ο κ. Τρίτσης έχει τη γνώμη ότι μπορεί να αναλάβει μόνος του
την ευθύνη τέτο ιω ν αποφάσεων — εν μια θερινή νυκτί.
Ή μήπως έπαψαν να λειτουργούν και τα αρμόδια εισηγητικά
όργανα;

Σημειωματάριο ειδήσεων
• «Για πρώτη φορά στην
Ελλάδα». Άρχισε νόμιμα και με
την ανοχή της Πολιτείας η
λειτουργία μη κρατικών
ραδιοσταθμών. Δίκασαν
βεβαίως το ΑΝΤΙ για το «Ράδιο Αντίλαλος» που έστησε το 1983
υπερασπίζοντας με μια πράξη
συμβολική την ελεύθερη
ραδιοφωνία αλλά νισάφι... Δεν
μπορώ όμως ακόμα να ξεχύσω
τη χαιρεκακία των
σημειωμάτων που έγραψαν τότε
—με εξαίρεση όλο τον υπόλοιπο
τύπο— η κ. Ελένη Βλάχου και
το περιοδικό «Σχολιαστής».
Σύμφωνα λοιπόν με τις
εκτιμήσεις τους, το περιοδικό
μας είχε προβεί στο διάβημα
εκείνο για «αυτοδιαφημιστικούς
λόγους». Γιατί τα γράφω αυτά;
Έτσι, για να θυμόμαστε. Γιατί
σήμερα μπορούν καλύτερα οι
απροκατάλυπτοι να κρίνουν αν
το ΑΝΤΙ έκανε διαφημιστική
χρήση εκείνου του διαβήματος ή
απλώς συντάχθηκε μαζί με
άλλους που πάλεψαν για την
υπόθεση της ελεύθερης
ραδιοφωνίας.
• «Γ ιa πρώτη φορά στην
Ελλάδα». Η φράση αυτή μου
καρφώθηκε ακούγοντας
ραδιόφωνο το βράδυ της 28/5
και πάλι το μεσημέρι της 29/5.
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Δύο διαφορετικές εκπομπές. Η
μια, της Μαίρης Χρονοπούλου
—γνωστής μας και από το
Playboy— και η δεύτερη του
Κώστα Παπαγεωργίου. Είχαν:
φωνάξει από έναν φίλο/η τους
και μέσα σε ένα πλήθος
κοινοτοπίες, δήλωνε ο καθένας
απ’ αυτούς ότι «για πρώτη φορά
στην Ελλάδα» κάνει ο ένας
τούτο και ο άλλος εκείνο. Θεέ
μου! Γιατί αυτός ο κομπασμός,
που κρύβει ανάμεσα σ τ’ άλλα
και επαρχιωτισμό; Σκεφτήκατε
ποτέ πόσες φορές έκανε ο
καθένας από μας κάτι «για
πρώτη φορά στην Ελλάδα»; Από
το πρωί που ξυπνάμε μέχρι την
ώρα που μας παίρνει ο ύπνος,
όλα γίνονται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα — για να μην πω
στον κόσμο. Τώρα βέβαια όλοι
ελπίζουμε ότι, χάρη στον
ανταγωνισμό που θα προκύψει
με τους νέους ραδιοσταθμούς,
θα πρέπει κανονικά να μην
ακούμε πια κοτσάνες του τύπου
«για πρώτη φορά στην Ελλάδα».
Τώρα, θα μου πείτε, αφού
έχουμε δήμαρχο για πρώτη φορά
τον κ. Έβερτ όλα μπορεί να
συμβούν. Πάντως η εκπομπή
της Κυριακής που πέρασε, για
πρώτη φορά στην Ελλάδα
συγκέντρωσε τόσο ενδιαφέρον.

Καλή ακρόαση...
® Σάββατο πρωί, 10 η ώρα το
πρωί και στο «Δεύτερο»
ακούγεται η ζωόφιλη εκπομπή
για μικρά και μεγάλα παιδιά
—λέγεται πολύ τελευταία αυτό
προκειμένου να καλύψουμε τον
παλιμπαιδισμό μας ή να
σκεπάσουμε την ευαισθησία
μας— που σκαρώνει η
Μαριανίνα Κριεζή και έχει τίτλο:
« Μου το ’πε ένα πουλάκι». Και
μένα, ένα πουλάκι μου το ’πε
και κάθισα να την απολαύσω.
• Εκτός από το ραδιόφωνο και
ο τύπος. Είμαι τακτικός
αναγνώστης της καλής —και
μονόφυλλης τώρα πια, καθότι οι
άξιες προσπάθειες δεν
φτουράνε— «Καινούργιας
Ρούγας» που κυκλοφορεί στην
Ζάκυνθο. Λίγο εκτενής η
επισήμανση που αντιγράφω,
αλλά αξίζει τον κόπο. Όπου
και να πάμε στην Ελλάδα αυτά
συμβαίνουν και μας πληγώνουν.
Η αναφορά είναι σχετική με τις
αναθηματικές στήλες που,
υποτίθεται, στήνονται όχι μόνον
χάριν της ιστορικής μνήμης
αλλά και για τη διακόσμηση
των ελεύθερων χώρων. Η καλή
εφημερίδα αραδιάζει τις εν
Ζακύνθω κακοποιήσεις που:

Τα π ερισσότερα είν α ι κακότε
χνα και αστεία. Σημειώ νω ε ν δ ε ικ τι
κά το μπρούντζινο ά γα λμα της Ε
λευ θ ερ ία ς (Δωρεά Κόρου) που είν α ι
άθλιο σε έμπνευση και εκτέλεση
συν το ότι είν α ι τοπ οθετημένο σε έ 
να α θ λιέσ τερ ο βάθρο (και που β ρ ί
σκεται σε τόσο περίοπτη θέση, στην
είσοδο τής Π λα τεία ς Σολωμού).
Δ εν είν α ι κα λύτερ ες οι στήλες γ ια
τους π νιγμένους Ομήρους και τη
ναυμαχία της Ναυπάκτου.
Για (όλους) τους π εσόντες στους
πολέμους ε ίχ α μ ε μνημείο, ώ στε να
μ η ν επ ιτρ έπ ετα ι η ξεχω ριστή ανα
φορά στους Ομήρους της Ιτα λική ς
κατοχής. Ο Βεζάλ είν α ι « π εριστα σιακός» και α δ ικ α ιο λό γ η τα κατα
λ α μβ ά νει π λατεία.
Κακόγουστο είν α ι το σώ ριασμα
τόσων α ναθηματικώ ν κατασκευώ ν
στην π λα τεία Σολω μού (μο ιά ζει μ ε
παράταξη). Άσ κημη η θέση του Φώσκολου που π ισω π λατίζει το Σολω
μό. Ο Ξενόπουλος μ ο νά ζει στην ξ ε 
ρ α ΐλ α του Άμμου. Η προτομή του
Κολοκοτρώνη, α ντί στην αυλή, είν α ι
τοποθετημένη έξω από το χώ ρο της
εκκλησίας. Και ο «εξωραϊσμός» τον
λόφο Στράνη είν α ι βάρβαρη κα τα 
σκευή.

• Ας φωνάζει η εφημερίδα που
τη διακρίνει η ευαισθησία για
τις αισθητικές παραμορφώσεις
και τις οικολογικές
καταστροφές. Ψιλά γράμματα.
Εδώ κοτζάμ Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων και το μόνο που

βρήκε να κάμει για το
εργοστάσιο της αλουμίνας
στους Δελφούς ήταν να πάρει
απόφαση για ομαδική επίσκεψη
του Δ.Σ. επί τόπου και αφού
' διαπράξει αυτοψία να αποφανθεί
αν συντρέχουν λόγοι να πάρει
θέση για το έργο. Ας ελπίσουμε
ότι η αυτοψία —όταν εκ καιρώ
πραγματοποιηθεί— εκτός από
τα οικολογικά θα συζητήσει και
τα πολιτικά προβλήματα των
συμμαχιών ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ (της
σημερινής πλειοψηφίας του
Δ.Σ.). «Θετικά βήματα όχι όμως
νέα ποιότητα», όπως συμπέρανε
και ο φετινός απολογισμός του
συλλόγου.
• Πολιτικολογίες δεν έχουν
θέση εδώ - θα πείτε. Και όμως
όλοι πολιτικολογούν. Και πρέπει
να πολιτικολογούν. Έτσι
διδάσκει και ο γνωστός σας
τηλεοπτικός σταρ, άγιος
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.
Χριστόδουλος. Ο οποίος έγραφε
στις 30/5 στον « Ελεύθερο Τύπο»
(τίτλος να σου πετύχει!) ότι
«πολιτικολογούσαν οι πατέρες
όλων των αιώνων όταν ύψωναν
τα αναστήματά των έναντι των
κραταιών τυράννων
καισάρων,...». Ε, δεν πάει πολύ,
άγιε Δημητριάδος; Και στη
χούντα τι κάνατε αλήθεια; Και
μάλιστα εσείς προσωπικώς;
Όχι και όλα δικά μας, άγιε
πατέρα και στυγερέ
τυραννοκτόνε. Πάει πολύ.
• Από τον τύπο πάλι: αυτή τη
φορά στην « Ελευθεροτυπία»
(28/5) σε άρθρο του επίκουρου
καθητηγή του ΑΠΘ κ. Χρ.
Τσολάκη διάβασα για
« λεξιπενία, λεξιθηρία και
λεξικράτεια». Το θέμα λεξι- έχει
πολλή πέραση τελευταία.
Έχουν επινοηθεί δεκάδες λέξεις
με αυτό σαν βάση. Ακράτεια.
Μπορείτε να προτείνετε ένα
πρωτότυπο παιχνίδι στις
φιλολογικές σας συντροφιές - ή
και στα τηλεπαιχνίδια: Μια
ετήσια συνδρομή στη «Λ έξη »
για όσους επινοοήσουν τις
περισσότερες λέξεις που έχουν
θέμα το λεξι• Ημερίδα με θέμα «Ο ι
σπουδές Πληροφορικής στην
Ανώτατη Εκπαίδευση» αρχίζει
σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου
στις 9.30 το πρωί στην αίθουσα
τελετών της ΑΣΟΕΕ (Πατησίων
76). Θα μιλήσουν ειδικοί
καθηγητές και θα καταθέσουν
την πείρα τους από τις μέχρι
σήμερα εφαρμογές. Θα
ακολουθήσουν συζητήσεις.
• Αλλη μια ενδιαφέρουσα
έκθεση λειτουργεί στο Γαλλικό
Ινστιτούτο με τα χαρακτικά του
μεγάλου εικονογράφου και
χαράκτη Franz Kupka με τις
χαρακτικές εικονογραφήσεις
του «Προμηθέα Δεσμώτη» και
της «Λυσιστράτης». Μάλλον
δεν θα διέφυγε της προσοχής
σας, γιατί το Τύπος έδωσε
μεγάλη δημοσιότητα στο
γεγονός επειδή στα εγκαίνια
προσήλθε η κ. Πομπιντού
• Με την ευκαιρία της
επίσκεψής σας στην

Πανελλήνια Έκθεση
Εικαστικών Τεχνών που άνοιξε
στον Πειραιά, παραμερίστε
στην πειραιώτικη γκαλερί '
«Αστρολάβος», Ανδρούτσου 135
όπου εκθέτουν δέκα ζωγράφοι
και γλύπτες από τον Πειραιά.
Δεν συμβαίνουν και τόσο συχνά
ανάλογα γεγονότα δίπλα στην
υδροκέφαλη Αθήνα.
• Συμβαίνουν όμως στη
συμπρωτεύουσα. Όπου άρχισε
την περασμένη Δευτέρα το
Φεστιβάλ Βιβλίου. Για φέτος,
τιμώμενο πρόσωπο προτείνεται
ο δήμαρχος κύριος Σωτήρης
Κούβελας που τόσο αγάπησε το
βιβλίο ώστε να τον ζεσταίνει η
φλόγα της πυράς του.
• Την Τρίτη 2 Ιουνίου άνοιξε
στην Πινακοθήκη έκθεση με
θέμα «Σχολή Καλών Τεχνών 150 χρόνια» για να τιμηθεί η
ίδρυση της Σχολής. Έτσι
μάθαμε ότι εκτός από το
Αθήνησι Πανεπιστήμιο, την
ίδρυση της Αρχαιολογικής
Εταιρείας —τι άλλο ξέχασα
άραγε;— το 1837 αποκτήσαμε
και Σχολή για τις Καλές
Τέχνες. Θεέ μου! Πως θα ’θελα
να ζούσα τότε... Πόσα
πράγματα γίνονταν τότε στην
Αθήνα. Τώρα; Μόνο η ΚΕ
επιτροπή του ΠΑΣΟΚ όπου
συνετελέσθη και το ιστορικό
γεγονός «τη ς επιστροφής του
Κώστα Λαλιώτη στους
ασώτους» όπως προσφυώς
παρατήρησε ο Γ.Β. στην
«Ελευθεροτυπία».
• Του χρόνου να δούμε τι θα
ψάχνουμε να γιορτάζουμε. Μην
ανησυχείτε. Όλο και κάποιοι θα
σκαλίσουν τα αλμανάκ. Κι αν
λείψουν κι αυτά, καταφεύγουμε
στα ζώδια. Με την ευκαιρία σας
πληροφορώ ότι στην Ευρώπη
άρχισε να υποχωρεί η σχετική
μόδα. Όπου να ’ναι θα φανεί
και κατά δω η παρακμή. Αντε,
πάλι θα προκόψει πρόβλημα
ανεργίας για τόσους ειδικούς
που απασχολεί ο ελληνικός
Τύπος. Μπορεί όμως να
αρχίσουν να γράφουν
πρωτότυπες συνταγές μαγειρικής
που είναι το νέο στιλ και η
επερχόμενη μόδα...
• Νομίζω πως πρέπει να
σταματήσουμε. Θα σας θυμίσω
όμως κάτι, που όσο ξέρω,
γίνεται για πρώτη φορά στην
Ελλάδα: Στο πολιτιστικό
καφενείο «Πανόραμα» (Σούτσου
4) άνοιξε μια έκθεση με θέμα
«Καραβάκια από καράβια του
Αιγαίου» και «Καραβάκια τάματα». Καλή πλεύση...

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΡΙΔΑΝΟΣ

παρουσιάζουν

ΤΟ ΧΑΡΟΠΟΙΟ ΠΕΝΘΟΣ
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Η περιήγηση της Μακε
δονίας του 1890 δίνει την ευ
ν ·, μ «μ V W i *
καιρία στο μεγάλο Ελληνιστή
να ζήσει το περίφημο «μακε
δονικό ζήτημα» την εποχή που
προετοιμαζόταν η μεγάλη έ
κρηξη της δεκαετίας 1910Εκ**β.ις Γρο/βΊ··
1920. Η γλαφυρότητα και η
διεισδυτική ματιά του συγ
γραφέα μετατρέπει την ανάγνωση σ ’ ένα ευχάριστο και διδα
κτικό μάθημα της πιο κρίσιμης περιόδου της νεότερης ιστο
ρίας των Βαλκανικών χωρών. Μετάφραση : Μπ. Λυκούδης,

¥m

Σχόλια: Θ. Πυλαρινός, σελ. 416, εικ. 35, χάρτες 3.
Ακόμη :
• Αφιέρωμα στο Ν. Σβορώνο — τομ. A & Β — Πανεπιστήμιο
Κρήτης.
• Η Αναγνώριση του ανθρώπου μέσα από το Δίκαιο και τη Γλώσσα —
Αλεξ. Τζένος.
• Ο Νέος Ερωτόκριτος του Π. Πρεβελάκη — Π.Δ. Μαστροδημήτρης.
β ιβ λ ιο π ω λ ε ίο τροχαλία ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Γριβαίων 5 (Πάροδος Σκουφά 64) 10680 Αθήνα — Τηλ. 3646426

Το σκίτσο που σκάρωσε ο Θΰμιος Καρακατσάνης για
τη Συνάντηση τω ν Ηθοποιών.

Οι Ηθοποιοί
έχουν το λόγο...
Δ εν πέρασε απαρατήρητη η Πρώτη
Συνάντηση Ηθοποιών με τίτλο «Οι
Ηθοποιοί έχουν το λόγο...» που
οργάνωσε το επαγγελματικό τους
σωματείο — ο ΣΕΗ— με την ευκαιρία τω ν
70 χρόνων από την ίδρυσή του.
Στη Συνάντηση αυτή φάνηκε ότι οι
επαγγελματίες του θεάτρου μας έχουν
αναπτύξει μια βαθειά και ουσιαστική
προβληματική για τη δουλειά τους πέρα
από τα στενά συντεχνιακά αιτήματα για
τα οποία έχουν κατηγορηθεί — μαζί με
άλλους εργαζόμενους— ότι αποτελούν
το μοναδικό στόχο τους.
Το επαγγελματικό τους σωματείο
απέδειξε έτσι πως όταν συνειδητοποιεί
— μαζί με τα επαγγελματικά αιτήματα—
και τον πνευματικό και πολιτιστικό ρόλο
του τό τε ζω ογονεί τα μέλη του, τα
συσπειρώνει και συγχρόνως πείθει το
ευρύτερο κοινό ότι οι κοινωνικοί αγώνες
είναι συνδεδεμένοι με άλλες μορφές
ζω ής και τον πολιτισμό.
Η επιτυχία της Συνάντησης έπεισε
τους οργανω τές ότι χρειάζεται να
επαναληφθεί η εκδήλωση με μορφή
«σεμιναρίου» τον επόμενο χρόνο και να
καθιερωθεί σαν θεσμός.
Στο τετραήμερο από 27 έως 30 του
Απρίλη, που έγινε στο θέατρο
«Αθήναιον», ακούστηκαν πολλές
ομιλίες από παλαίμαχους αλλά και
νεώτερους ηθοποιούς. Στις σελίδες
αυτές δημοσιεύουμε χωρίς καμμιά
αλλαγή την ομιλία του Γιώργου
Μιχαλακόπουλου που με τον άμεσο
προφορικό της λόγο δίνει αδρή την
εικόνα του ελληνικού θεάτρου.
Ελπίζουμε ότι σε προσεχή τεύχη θα
έχουμε την ευκαιρία να δημοσιεύουμε
και άλλα από τα ενδιαφέροντα αυτά
κείμενα.
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Β. Διαμαντόπουλος · Γ. Μιχαλακόπουλος.

Η πραγματική δυνατότατα παρέμβασης
του ηθοποιού στη διαδικασία για τη
δημιουργία μιας θεατρικής παραγωγής
(παράσταση) κάτω από τις σημερινές
συνθήκες που επικρατούν στον τόπο μας
και μέσα στα πλαίσια που αυτές έχουν
διαμορφώσει σήμερα τους τρόπους
παραγωγής του καλλιτεχνικού-έργου.
Α υ τό το πρόβλημα θα προσπαθήσω να
πλησιάσω σήμερα μαζί σας. Θα επιθυ
μούσα να σας θυμίσω μια συνάντηση που
έγινε σ το εστιατόριο «Σλά βικο παζάρι»
της Μ όσχας, δύο θεατρανθρώπων, του
Βλαντιμίρ Ιβάνοβιτς Ντεμίροβιτς Νταντσένκο, με το ν Κ ο σ τα ντίν Στανισλάβσκυ, που σκοπό είχε να βρουν κοινή
γλώ σ σ α για το χτίσιμο του «Θ εάτρου Τ έ
χνης». Εκεί, σ τα τόσ α που ειπώθηκαν,
δόθηκε και ο αφορισμός — ορισμός— του
τι πράγματι πρέπει να είναι ο ηθοποιός,
και που σήμερα είναι επίκαιρος σ το πρό
βλημα που θα συζητήσουμε. Ό τ α ν συνατήθηκαν και προσπαθούσαν να φτιάξουν
τη θεατρική ομάδα, αναφέρθηκαν και σε
ηθοποιούς. Ο Κ. Στανισλάβσκυ ρώτησε:
— «Ο ηθοποιός A έχει ταλέντο»;
— « Πολύ ταλέντο» απάντησε ο Νταντσένκο.
— «Ε , τότε να τον πάρουμε στο θίασο».
— « Ό χι!».
— «Γ ια τί»;
— « Γιατί προσαρμόστηκε πια έτσι ώστε να εξυ
πηρετεί προπαντός την καριέρα του. Υπόταξε
το ταλέντο στις απαιτήσεις του κοινού, το χα
ρακτήρα του, στις ιδιοτροπίες του επιχειρημα
τία, και ολόκληρο τον εαυτό του στη θεατρινίστικη φτήνια. 'Ενας άνθρωπος τόσο δηλητη
ριασμένος δεν γιατρεύεται».
Π ιστεύω λοιπόν πως στη σημερινή μας
κουβέντα πρέπει να δούμε και να τονί
σουμε μαζί, όσο πιο έντονα μπορούμε,
μήπως και βοηθήσουμε τους» νεότερους
με τους οποίους συνομιλούμε ή κι αυτούς
που έρχονται σ το θέατρο, τα αίτια και
τους τρόπους που μας δηλητηριάζουν και
μας κάνουν αγιάτρευτους και άχρηστους
να παρέμβουμε δυναμικά σ το καλλιτε
χνικό έργο, γιατί δυστυχώς κα\ αυτή είναι

η πραγματικότητα, το σύνολο τω ν ηθο
ποιών και το θέατρο, οδηγείται σε δρό
μους που δεν έχουν έξοδο.
Ο ηθοποιός για να μπορεί να παρέμβει
θετικά σ το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα
πρέπει πέρα από τις δυνατότητές του
— το τα λέντο του— να έχει και πραγματι
κές σπουδές γύρω από την τέχνη του. Και
βέβαια δεν εννοώ το σύνολο τω ν πτυχίων
του, που κακό δεν κάνουν, αλλά δεν αρκούν για να πλησιάσεις τα μυστικά της
δουλειάς σου· αλλά σπουδές πάνω στο
πρόβλημα του ηθοποιού — εννόώ, τη συ
νεχή άσκησή του και την αναζήτηση τρό
πων έκφρασης.
Δ ε ν θα αναφερθώ σ το θέμα της θεατρι
κής παιδείας, γιατί είναι και πολύ γνω σ τό
και σχεδόν «εξα ν τλ η μ ένο » γι’ αυτό το θε
ω ρώ και επικίνδυνο. Α λ λ ω σ τε ελπίζω να
σταθούν άλλοι συνάδελφοι σ ’ αυτό.
Εκείνο όμως που θέλω να πω σαν εξο 
μολόγηση είναι πως ελάχιστες φορές συ
ναντάμε στην πρόβα σ το θέατρο, στο ρα
διόφωνο, σ τα πλατώ, σχεδόν σε επίπεδο
συμβολικών αριθμών, συναδέλφους που
έχουν μια σαφή μέθοδο στον τρόπο της
δουλειάς τους.
Το σύνολο αυτοσχεδιάζει κι αν πετύχει
το ρόλο στη διαδρομή καλώς, αν όχι,
διεκπεραιώνει κείμενο, και σχηματίζει
σκ ίτσ α ρόλων, με αποτέλεσμα και εμείς
που ανήκουμε στις ομάδες αυτές να μην
φ ω τιζόμ α στε να μην βοηθιόμαστε στην α
ναζήτηση ενός τρόπου, μιας μεθόδου, με
φυσικό αποτέλεσμα να παθαίνουμε δια
στροφή πάνω στη δουλειά μας και να
συγκρίνουμε τα μεγέθη της ανικανότητάς
μας ω ς μεγέθη ικανότητας και αξιοσύ
νης. Εδώ βέβαια πρέπει να σημειώσουμε
την πραγματική απουσία δασκάλω ν φω
τισμένων που μπορούν να βοηθήσουν με
τις γνώ σεις τους και το ήθος τους, τους η
θοποιούς. Επίσης την απουσία σκηνοθε
τώ ν που να συνεργάζονται σαν μονάδες
μέσα στην ίδια δουλειά, πέρα από τα·
«κ όμ π λεξ δασκάλου » και οι οποίοι να έ
χουν την ευφυΐα, την αξιοσύνη να σέβον

ται, να αγαπουν και να πιστεύουν τον Η
ΘΟΠΟΙΟ και να ξέρουν πως ο ρόλος τους
πρέπει να είναι π ρώ τος μεταξύ ίσων.
Δ εν αναφέρομαι στην κριτική, γιατί η
παγκόσμια και η ντόπια συμπεριφορά
της, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν βοήθη
σε την υπόθεση της θεατρικής τέχνης.
Α υ τό ς λοιπόν περίπου είναι ο οπλισμός
μας, ότα ν καλούμεθα ω ς ηθοποιοί να
συμμετέχουμε σε μια θεατρική παραγω
γή, μαζί βέβαια και με τον χαρακτήρα
μας, την ανατροφή μας που δυστυχώς ή
ευτυχώς μας ακολουθεί, απάνω στη σκη
νή όποιο ρόλο κι αν παίξουμε.
Τα παραπάνω πιστεύω είναι « τ ο πρώτο
ποδάρι» του ηθοποιού, που μ’ αυτό κάνει
το αποφασιστικό βήμα στη δουλειά.
Εκείνο όμως που πρέπει ν'α δούμε τώ 
ρα, είναι το κυρίαρχο κλίμα που υπάρχει
στη «θεατρική π ιά τσα », και πόσο μέσα
σ ’ αυτό μπορεί να παράγει και να διαμορ
φώνει καλλιτεχνικό έργο ο ηθοποιός κά
τω απ’ τη λογική του συνόλου, της ομά
δας, γιατί πιστεύω πως εμείς που συζητά
με σ ’ αυτήν την αίθουσα, θα συμφωνούμε
πως θέατρο σημαίνει σύνολο, κοινή
γλώ σσα, αν θέλετε και αγωνία.
Για να δούμε τώρα, σε ποιο σύνολο
μπαίνει ο ηθοποιός, τι ξέρει και τι δεν ξέ
ρει, και ποιες δυνατότητες έχει να παρέμβει δημιουργικά στο καλλιτεχνικό αποτέ
λεσμα.
Α ς δεχτούμε λοιπόν πως βρισκόμαστε
μπροστά σε άξιους ηθοποιούς, που κατα
φέρνουν με τη μανία που έχουν για τη
δουλειά τους, να υπηρετούν με το τα λέν
το τους, και τη συγκρότησή τους το θέα
τρο.
Δ ε θα μιλήσω για το κλίμα που υπάρ
χει, για το άγχος του ηθοποιού, μπροστά
από κάθε θεατρική σαιζόν, για τα ατέ
λειωτα τηλεφωνήματα προς όλα τα κέν
τρα πιθανής επιρροής, δε θα μιλήσω για
τα αγωνιώδη ερωτήματα «α ν πήρε κανέ
νας τηλέφωνο για δουλειά».
Θα μιλήσω και θα αρχίσω να ξετυλίγω
το κουβάρι, μιας θεατρικής δουλειάς, α
πό τη μεριά του ηθοποιού πάντα.
Φ τάνει λοιπόν η ώρα, που ο ηθοποιός
καλείται να πάρει μέρος σε μια θεατρική
ομάδα — θίασο— προς ευκολία μας, για
να γινόμαστε κατανοητοί. Αφού συνεννοηθεί ο ηθοποιός τα σκληρά και άχαρα
(τα οικονομικά και τη θέση του σ το θία
σο) με τον υπεύθυνο, αρχίζει ουσιαστικά
η διαδρομή του δημιουργού ηθοποιού, του
μέλους ενός συνόλου. Πρόθεσή μου είναι
να σας θυμίσω και να σας δείξω πόσο
ευάλωτοι είμαστε, εμείς οι ηθοποιοί και
συνάμα πόσο μοναχικοί.
Το πρώτο που σου αναφέρεται, είναι το
έργο, ο συγγραφέας του, και περίπου, ο
ρόλος σου. Α ν έχεις τις δυνατότητες να
ζήσεις, δειλά ρωτάς: «Μ ο υ δίνεις προτού
υπογράψω, να διαβάσω τη μετά φ ραση»;
Τι φυσικότερο μια κι εσύ θα τα πεις επί
σκηνής και προτιμάς το ν ίδιο το ν συγ
γραφέα, από το ν καλό αφηγητή υπεύθυ
νο. Η απάντηση που θα ’ πρεπε να σε ξαφ
νιάσει, αλλά δε σε ξαφνιάζει πια, μια και
συχνά επαναλαμβάνεται είναι «δ ε ν είναι
έτοιμη ακόμη».
Α υτό σημαίνει για το ν ηθοποιό που δεν
είναι ξενό γλω σ σ ο ς πως δεν μπορεί να α
ξιολογήσει το έργο, το ρόλο του και κύ

ρια τη μεταφραστική ικανότητα, μια και
σ ’ αυτή θα χτίσει ο ηθοποιός το όραμά
του. Α ν επιμείνεις παραπάνω αμφισβη
τώ ντα ς συνάμα την αξιοσύνη του μετα
φραστή, θα σου απαντήσουν «Κ αλά, βρε
αδελφέ. Θα δούμε, θα κάτσουμε κ άτω και
θα τη διορθώσουμε. Δ εν προλαβαίνουμε
τώ ρα να την δώσουμε σ ’ άλλον, μια και
πρέπει να αρχίσουμε πρόβες. Μ ην ξεχνάς
ότι η σαιζόν αρχίζει».
Και οι πρόβες αρχίζουν, πολλές φορές
με τις 20 σελίδες της πρώτης πράξης και
οι άλλες ακόμα γράφονται. Ξεκινάς λοι
πόν το τα ξίδι της τέχνης όχι προς το ά
γνω στο, γιατί τέτοιο πρέπει να είναι, αλ
λά σ το γνω σ τό , δηλ. σ το τίποτα, μια κι
απ’ την αρχή διαπιστώνεις ότι το πλοίο
δεν έχει πανιά ούτε τιμόνι και σίγουρα τα 
ξίδι δεν θα γίνει.
Η μετάφραση λοιπόν — το έργο— για
να είμαστε σαφείς, δεν υπάρχει. Ο ηθο
ποιός που ξεκινά, δεν έχει καμιά δυνατό
τητα, μελέτης, ώ σ τε φτάνοντας στις πρό
βες να μπορεί να προσφέρει, να προτείνει
λύσεις, να προετοιμαστεί ισότιμα με τους
άλλους συντελεστές. Του είναι δύσκολο
πια, και τουλάχιστον παράκαιρο να κρί
νει τις παρεμβάσεις του σκηνοθέτη ή του
υπεύθυνου πρωταγωνιστή - παραγωγού.
Ο ηθοποιός δεν ξέρει αν αυτά τα ελλη
νικά, που θα πει από σκηνής είναι ελληνι
κά ή μια χούφτα πρόκες, σ το στόμα του ή
ακόμα, κι αν η μετάφραση που θα φτάσει
σ το τραπέζι της πρόβας είναι ποτ-πουρί
από άλλες μεταφράσεις του ίδιου έργου
που κυκλ,οφορούν σ τα βιβλιοπωλεία.
Έ τσ ι μη γνω ρίζοντας το έργο, το μετα
φραστή, ζη τά ς να μάθεις το σκηνοθέτη
που θα έχει την ευθύνη της παράστασης,
αν μεν, το σκηνοθετήσει ο ίδιος ο ηθο
ποιός - παραγωγός, δεν έχεις κανένα
πρόβλημα, δεν μπορείς βέβαια ούτε δειλά

να πεις «Μ ή π ω ς θα 'πρεπε κάποιος άλλος
να το αναλάβει, γιατί πώ ς θα μπορέσεις να
αντέξεις 3 ρόλους μαζί του ηθοποιού πρω ταγω νιστή, του σκηνοθέτη και του ε
πιχειρηματία, όσο κι αν είσαι ά ξιο ς » ή α
κόμα « κρίμα που σκορπίζεις σε τόσα
πράγματα μ α ζί», ή αν προσπαθήσεις να
το ν πείσεις και του θυμίσεις τι λέει ο λα
ός: "»Π ο λ λ ά καρπούζια στην ίδια μασχά
λη, θα σου πέσουνε».
Α υτός έχει κάνει ήδη την επιλογή του,
και δεν απομένει παρά η δική σου: ή πας
στη δουλειά με τις αντιρρήσεις σου ή κά
θεσαι σ το σπίτι σου. Η επιλογή που επι
κρατεί φυσικά είναι η πρώτη και νομίζω
απολύτως κατανοητή για όλους μας.
Α ν ο επιχειρηματίας ψάχνει να βρει
σκηνοθέτη με πιθανά ερωτήματα ικανό
τητας, και ποιανού το έργο πάει καλύτε
ρα, θα βρεθεί και αυτός με τη σειρά του
στη θλιβερή διαπίστωση, πως σκηνοθέ
τες ικανοί δεν υπάρχουν παρά ελάχιστοι,
που κι αυτοί λόγω της αξιοσύνης τους α
νεβάζουν 2-3 παραστάσεις το χρόνο με α
ποτέλεσμα να πέφτουν με τη σειρά τους
στο αδίκημα του — εργοτάξιου— με σο
βαρές ελλείψεις σ το καλλιτεχνικό αποτέ
λεσμα. Μ προστά, σ ' αυτή την πραγματι
κότητα, α να ζη τώ ντα ς λύσεις ή όπως εί
ναι η πρώτη ή όπως η δεύτερη, καταλήγει
στη τρίτη, τη συνηθέστερη αυτή που λέει
«ν α βρούμε κάποιον που πιθανόν θα μας
κάνει τη δουλειά μας».
Βεβαίως δεν μπορεί κανείς να υποστη
ρίξει σοβαρά πως κάποια από τις τρεις
λύσεις, είναι φερέγγυα, για την υπόθεση
της τέχνης του θεάτρου.
Εκείνο που δηλώνεται καθαρά από αυ
τές τις λύσεις είναι — το « ό ,τ ι μπορούμε
κάνουμε» που όμως δεν είναι αρκετό για
να παράγει επιστημονικά καλλιτεχνικό
έργο, αλλά - το «κ α τά τύχην».

Φεουδαρχία
Μοναρχία
και Δημοκρατία
στο Θέατρο

Η Κοτοπούλη στο ρόλο τη ς «Εκάβης»» (1927).

Στην πρώτη Συνάντηση των Ηθοποιών
πρώτος μίλησε ο Δημήτρης Μυράτ με θέμα:
«ο έλληνας ηθοποιός τα τελευταία 100 χρό
νια». Από το κείμενό του μεταφέρουμε εδώ έ
να απόσπασμα —όπως καταγράφτηκε στη
«Βραδυνή» της 28/4:
« Το ελληνικό θέατρο άρχισε από το μηδέν«.
Και συνέχισε χωρίζοντάς το σε τρία στάδια:
« Το φεουδαρχικό, το μοναρχικό και το δήμο
κρατικό...
Το φεουδαρχικό θέατρο έξησε στην εποχή
του παππού μου. Τότε ο ηθοποιός για να επι
βιώσει έπρεπε να μπορεί να δέρνει. Το μο
ναρχικό θέατρο ήταν εκείνο των «.ιερών τερά
των» όπως η Μαρίκα Κοτοπούλη και η Κυβέ
λη. Εκεί δεν έδερναν βέβαια, αλλά έτρεμαν
την δυσμένεια... Η Κοτοπούλη έβριζε, η Κυ
βέλη μπορεί να ήταν ευγενική αλλά είχε πολ
λές κακίες. Μετά ήρθε η δημοκρατική περίο
δος στο θέατρο και ο θιασάρχης σέβεται την
αξιοπρέπεια του συναδέλφου του».
Και κατέληξε:
« Μας έφυγε το μεράκι για το θέατρο... Τώ
ρα αποκτήσαμε σπίτι, αυτοκίνητο, τηλεόραση
και μαζί ανεργία. Δεν έχουμε τον πόνο της
δουλειάς και δεν πιστεύουμε πόσο υψηλή
μπορεί να είναι σήμερα η Τέχνη».
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Σ ’ αυτό το κλίμα ο ηθοποιός αρχίζει
μονάχος, χωρίς ουσιαστική καθοδήγηση,
και με κανένα όραμα, με μόνο μέλημά
του — «ε γ ώ μέσα σ ’ αυτή τη κατάσταση
πρέπει να δ ια σ ω θ ώ »— κι έτσι φτάσαμε
να θεωρείται και επιτυχία πως ο X ηθο
ποιός διεσώθη. Εκείνο βέβαια που ξεχνά
με είναι αν διασώζουμε την τέχνη μας και
το θέατρο.

Β. Μ πουγιουκλάκης · Δ. Χατζημάρκος («Κομμάτια και Θρύψαλα» του Γ. Σκούρτη).

Λ εύτερ η ς Βογιατζής · Ράνια Οικονομίδου. («Σπασμένη στάμνα» του Κλάιστ).
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Μ έσα σ ’ αυτή την πραγματικότητα
διαπαιδαγωγείται και κινείται ο ηθο
ποιός, χαμένος, άβουλος υποβαθμισμέ
νος σαν προσωπικότητα, καθημερινά δη
λητηριάζεται και ακρωτηριάζεται ανίκα
νος να προσφέρει σ ’ αυτό που πίστεψε.
Συνεχίζοντας το οδοιπορικό, ο ηθο
ποιός μπαίνει στην πρόβα, εκεί έρχεται
σε επαφή με τους συναδέλφους του. Από
την πρώτη στιγμή προσπαθεί να καταλά
βει το κριτήριο της επιλογής από τη μεριά
τω ν υπευθύνων: αξιοσύνη, ομοιογένεια,
οικονομικό;
Πρέπει εδώ να παραδεχθούμε πως και
για τους «κ α λ ώ ν προθέσεων» παραγω
γούς το πρόβλημα δεν είναι καθόλου εύ
κολο, με αποτέλεσμα, η συνηθέστερη
σύνθεση τω ν θιάσων να παρουσιάζει κενά
κοινής γλώ σ σ α ς τω ν ηθοποιών, γεγονός
που σχεδόν βασανιστικά απασχολεί ό
λους τους παράγοντες μιας παράστασης
σε όλη τη διάρκεια που γίνονται οι πρό
βες και, που ό τα ν φτάνει η στιγμή της πα
ράστασης με τη σειρά τους να βασανίζον
ται οι θεατές και το θέατρο.
Μ ε αυτές τις θλιβερές διαπιστώσεις και
αφού προχωρήσουν οι πρόβες και αφού
συγουρευτείς πως είσαι τυχερός που έχεις
ένα σκηνοθέτη εγγράμματο, ικανό, ευαί
σθητο, πληροφορημένο και που πιστεύει
πως η θεατρική παράσταση δεν είναι μό
νο δική σου υπόθεση, πάει καλά, άλλως
σ ’ αντίθετη περίπτωση έχεις το πρόβλημα
να πλησιάσεις το ρόλο σου ομαλά χωρίς
να συγκρουστείς μαζί του, όχι γι’ άλλο
λόγο ή επειδή είναι δύσκολο· όχι. Α π λώ ς
δεν σε παίρνει ο χρόνος, τω ν 40 ημερών
της πρόβας, να έχεις την πολυτέλεια τω ν
συγκρούσεων, μια και σε τελική ανάλυση
πρέπει όσο το δυνατόν να είσαι έτοιμος,
αφού εσύ θα είσαι που θα βγεις στη σκηνή
και τό τε αρχίζεις πέρα απ’ το ρόλο του
έργου που πρέπει να είναι η κύρια δουλειά
σου και η αγωνία σου, να ψάχνεις να
βρεις τρόπους συνεργασίας με το σκηνο
θέτη. Ο προσφιλέστερος είναι αυτός πέρα
από την αγωνία του ρόλου, να προσπα
θείς να πείσεις το σκηνοθέτη ότι αυτό που
κάνεις είναι δημιούργημα δικό του. Κ ά
ποια στιγμή που το έργο προχωρεί εμφα
νίζεται και ο σκηνογράφος όχι για να πα
ρακολουθήσει πρόβα, απαξιεί (ελάχιστες
οι εξαιρέσεις) ήδη η αγωνία σου έχει αρχί
σει να σε καίει και το ν ρ ω τάς με την πρέ
πουσα ευγένεια: « Μ ου δείχνεις σε παρα
καλώ τη μακέτα του σκηνικού ή τουλάχι
σ το ν του κουστουμιού μ ο υ »; Τ ό τε αυτός
γυρίζει και σε αντιμετωπίζει με μια απο
ρία λέγοντά σου «Δ ε ν έχω αποφασίσει τις
λύσεις μου σ το σκηνικό μου, και στα κου
στούμια μ ο υ ». Ούτε αυτός δεν μπορεί να
καταλάβει πως και δικό μου σκηνικό εί
ναι γιατί εκεί μέσα θα κινηθώ στο κλίμα
του, στις λύσεις του, ακόμα και στα χρώ
ματά του και πως τώ ρα που έχω αρχίσει

να κινώ το ρόλο μου είναι απαραίτητο να
ξέρω το κουστούμι μου γιατί όπως είναι
φυσικό, αλλιώς κινείται ένας άνθρωπος
με φούστα, πανοπλία, παντελόνι ή με
σ ο ρ τς και πως ακόμα και τα χρώματμ
του κουστουμιού μου, θα μ’ επηρεάσουν.
Α υτόν όμως το ν απασχολεί το σκηνικό
του και τα κουστούμια του αυτός πιστεύει
σ το δόγμα «σκηνογραφ ώ για να σκηνογραφώ, για να βγω μπροστά και όχι για
να υπηρετήσω το έργο και την παράστα
ση».
Οι πρόβες προχωρούν, έχεις φτάσει
σχεδόν στο ν τελευταίο κύκλο, οι ανάκοινώσεις του θεάτρου προσδιορίζουν σ το
περίπου την πρεμιέρα γιατί δεν είναι σί
γουρη η διεύθυνση ότι θα είναι έτοιμα τα
πάντα' κύρια τα σκηνικά, τα κουστού
μια, τα φώτα, οι ταμπέλες στο δρόμο, για
το μόνο που δεν ενδιαφέρονται είναι ο η
θοποιός, αυτός, σου λέει, θα τα πει.
Οι τελευταίες πρόβες γίνονται τις πε
ρισσότερες φορές σε ένα σκηνικό ανέτοι
μο και σε έναν κύκλο «φ ίλω ν του θεά
τρ ου » χωρίς βέβαια να ερωτηθεί ο ηθο
ποιός. Οι «φ ίλ ο ι» παρακολουθούν ΐις τε 
λευταίες πρόβες σπ άζοντας την πλήξη
τους, πίνοντας και κανένα ουίσκυ, ενώ
συνάμα κριτικάρουν την άγωνία σου και
τις δυνατότητές σου, ασκούμενοι σαν παρασκηνοθέτες κριτικοί, δημιουργώντας
πρόσθετα προβλήματα στην ήδη προβλη
ματική πρόβα. Λ ίγοι καταλαβαίνουν πό
σο σπουδαίες και πολύτιμες είναι οι σ τιγ
μές του ηθοποιού σ τις τελευταίες πρόβες.
Διερω τώ μ αι πόσοι οικοδεσπότες από
αυτούς που μας καλούν σε μια γιορτή στο
σπίτι τους, γιατί τέτοια είναι η παράστα
σή στο θέατρο, θα επιθυμούσαν να τους
δουν οι καλεσμένοι τους γυμνούς, με τα
εσώρουχα, άβαφους να προσπαθούν να
φτιαχτούν χωρίς να είναι έτοιμοι να μας
υποδεχτούν. Έ τσ ι ανέτοιμοι λοιπόν φτά
νουμε στη Γενική Δοκιμή.
Ή δη ο επιχειρηματίας έχει αρχίσει να
προπωλεί εισητήρια, δε θέλει να χάσει το
Σάββατο. Ό λ α εκείνη τη μέρα γίνονται!
Βάφονται τα σκηνικά, μπαίνουν οι τοί
χοι, ο φ ροντιστής ψάχνει κάποιο έπιπλο
που δεν έχει βρει ακόμα που όμως εσύ
κάνεις ολόκληρες σκηνές γύρω σ ’ αυτό.
Α πό τα 4 κουστούμια που φοράς, οί μοδί
στρες έχουν προλάβει τα 2, σου είναι αδύ
νατον να μετρήσεις τις αλλαγές σου, με
πιθανότητα, να βγεις στη σκηνή με σακά
κι και με λάθος παντελόνι. Και ο ρόλος;

ΙΟΎΛΙΟΣ ΒΕΡΝ
Για σας και τα παιδιά σας

ΟΙ Ο Μ ΙΛ Η Τ Ε Σ
ΣΤΗ Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η

.

Νέλλη AyyeAiSou, Αλίκη Νορ, Νίκος
Βαοταρδής, Λ εύ τερ η ς Βογιατζής,
Σπεράντζα Βρανά, Κώστας Κοζάκος,
Λυκούργος Καλέργης, Αλέκα Κατσέλη,
Παύλος Κοντογιαννίδης, Γιώργος
Λαζάνης, Στέφ ανος Ληναίος, Μάγια
Λυμπεροπούλου, Αννα Μακράκη,
Ηλίας Μ εν εξές , Γιώργος
Μιχαλακόπουλος, Δημήτρης MupÔT,
Θανάσης Παπαγεωργίου, Βασίλης
Παπαβασιλείου, Ά ν να Συνοδινού,
Νίκος Τζόγιας, Μηνάς Τίγκηλης, Ελένη
Χατζηαργύρη.

Μ ην ρωτάτε, θα τα πει ο ηθοποιός, οι φω
τισμοί δεν είναι έτοιμοι, θα κάτσει όλη
νύχτα ο σκηνοθέτης να φωτίσει, οπότε η
πρόβα μετατρέπεται σε τεχνική. Ο ηθο
ποιός θέλει κάποια στιγμή να παίξει να
δει τέλος π άντω ν τι κάνει, αλλά αυτό του
είναι αδύνατο. Η πρόβα διακόπτεται
— τίποτα δεν λειτουργεί. Φ ώτα, σ κ ο τά 
δια, φροντιστήριο, αλλαγές σκηνικών.
Το ταμείο όμως συνεχίζει να προπωλεί
για το Σάββατο. Και το Σάββατο φτάνει,
και αρχίζει το έργο, η αγωνία σου είναι,
θα προλάβω να ντυθώ, προσπαθείς να
μαντέψεις που έχει φωτίσει ο σκηνοθέτης
όταν ξενύχτησε αν οι αλλαγές θα γίνουν
στην ώρα τους, αν η μουσική θα πέσει
στην ατάκα που πρέπει. Κι ο ρόλος; Θα
μου πείτε: Ε ! καλά, ο ηθοποιός θα τα πει.
Κάποια στιγμή η αυλαία κλείνει και ακούς μια πλατεία να φωνάζει έξαλλα:
Μ πρά βο! Μ πρά βο! βγάζοντας συνέχεια
τους συντελεστές. Ό τ α ν στο τέλος σβή
σουν τα φ ώ τα της σκηνής το μόνο που
καταφέρνεις να ξαναπείς είναι: «77 κρί
μ α »!
Κλείνοντας αυτή τη χαρτογράφηση του
θεατρικού μας χώρου, αφού έχω δώσει
έμφαση σ τα αρνητικά του στοιχεία, μια
κι αυτά είναι που κυριαρχούν στη θεατρι
κή μας ζωή και όχι οι ελάχιστες ελπιδοφόρες εξαιρέσεις, νομίζω πως η έξοδος
πρέπει να βρίσκεται στους θιάσους
— ομάδες που έχουν σταθερούς πυρή
νες— ηθοποιούς συνεργάτες — και σ τό 
χους. Φυσικά και δεν εννοώ, συσπειρώ
σεις επωνύμων με εμπορικά κριτήρια, ού
τε βέβαια αθροίσματα ηθοποιών που λύ-

— ΑΙΟΛΟΣ —
Αόκτωρ Οξ
Μετάφραση:

ΔΗ Μ Ο ΣΘ ΕΝΗ Σ Κ Ο ΤΡΤΟ ΒΙΚ

Οι Ν α υ α γο ί τον Ιωνάθαν
Μετάφραση: Π η ν ε λ ό π η Μ λ ξ ι μ ο τ

0 μαστρο-Τ,αχαρίας
Μετάφραση: Ν ίΚ Ο Σ Γ Ο ΤΣ ΓΟ Τ Ν Η Σ

Έεχειμώνιασμα στους πάγους

Οι περιπέτειες της οικογένειας Π οντικέα
Μετάφραση: ΔΗ Μ Ο ΣΘ Ε ΝΗ Σ ΚΟ ΤΡΤΟ Β ΙΚ

Μετάφραση:

Ν ίΚ Ο Σ Γ Ο ΤΣ ΓΟ Τ Ν Η Σ

νουν το πρόβλημα της ανεργίας τους. Μ ι
λάω για τους ηθοποιούς εκείνους που αγωνιούν για τη δουλειά τους και την τέ
χνη τους και που αποδεδειγμένα οι δυνα
τό τη τες και το ήθος τους, υπηρέτησαν
και υπηρετούν την υπόθεση του θεάτρου.
Θ έλω να πιστεύω πως ήρθε πια η ώρα
του Σ.Ε. Η κι αυτό φαίνεται από τις 4 συ
ναντήσεις που αρχίζουν σήμερα. Να δεί
ξει το πραγματικό του πρόσωπο, διεκδικώντας, επίμονα, ποιοτικότερα αιτήμα
τα πάνω στην τέχνη του θεάτρου, γιατί έ
τσ ι μονάχα θα βελτιώσει τις συνθήκες
δουλειάς του δημιουργού - ηθοποιού, με
φυσική συνέπεια να αναδείξει σε δημιουρ
γικές χρήσιμες μονάδες τα μέλη του, που
κι αυτά με τη σειρά τους, φερέγγυα πια,
θα μπορούν να παρεμβαίνουν δυναμικά
σ το χώρο του θεάτρου μας, με μοναδικό
στόχο τη βελτίωση της τέχνης τους.
Θ εωρώ υποχρέωσή μου, να προτείνω
μετά από τις διαπιστώσεις που έχουμε
κάνει λίγο - πολύ όλοι μας, σ τις καινούρ
γιες συλλογικές συμβάσεις με τους φί
λους - συναδέλφους - συνεργάτες που α
νήκουν στην Π.Ε.Ε.Θ., και με τους οργα
νισμούς Δ ημ οτικώ ν και Κ ρατικών Θεά
τρ ω ν να συζητήσουν και να συμφωνή
σουν, εκ τός τω ν άλλων, και τους παρα
κάτω πρόσθετους όρους:
• Δύο μήνες, ο μικρότερος χρόνος
πρόβας.
• Τέσσερις γενικές δοκιμές (κανονι
κή παράσταση).
• Αύξηση τω ν ω ρώ ν πρόβας, από 5
σε 6.
• 7 παραστάσεις τη βδομάδα.
• Έ να μήνα το έργο σ το ν ηθοποιό
προτού αρχίσει η πρόβα (την ημέρα
της υπογραφής).
• Να αναφέρεται ρητά στη σύμβαση
το όνομα του σκηνοθέτη και του μετα
φραστή.
Είμαι σίγουρος πως το σύνολο τω ν συ
ναδέλφων - εργοδοτώ ν που βασανίζονται
για ένα άρτιο θεατρικό αποτέλεσμα κα
θώς κι οι ηθοποιοί που αγωνιούν και ξέ
ρουν πως το θέατρο, πρώτα απ’ όλα είναι
δουλειά, θα συμφωνήσουν στους παρα
πάνω όρους, γιατί έτσι θα είναι διάφανο
πως οι προθέσεις τω ν συμβαλλομένων,
είναι πέρα από τις οικονομιστικές τριβές
και οι υπογράφοντες θα δηλώνουν φωνα
χτά και καθαρά πως πραγματικά ενδιαφέρονται για το ποιοτικότερο ανέβασμα
του θεάτρου, της τέχνης, του κόσμου και
τω ν μελών τους.
□

ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Το νησί με τη σιδερένια έλικα
Μετάφραση: Ο Λ Γ Α Π ΟΛΤΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ
Κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
σε σω στές μεταφράσεις χωρίς περικοπές και συντομεύσεις
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Το «χ ρ ον ικ ό » μιας φιλίας
με επίκεντρο
τον
Αλέξανδρο
Παπαναστασίου
του Παύλου Πετρ’ιδη
καθηγητή στο ΑΠΘ

Π ρ ω το κ οιτά ζο νΐα ς, πριν τέσσερα περί
που χρόνια, ορισμένα ενδιαφέροντα έγ
γραφα από το ανέκδοτο Αρχείο Α λ έξα ν 
δρου Μυλωνά (που ευγενικά μου είχε πα
ραχωρήσει ο γιός τού, τ. υπουργός και
βουλευτής, κ. Γ. Μυλωνάς), η προσοχή
μου επικεντρώθηκε σε ένα τολμηρό ψήφι
σμα τω ν «υπαλλήλων γυναικών της Εθνι
κής Τραπέζης της Ελλάδος για την παρο
χή ψήφου στις γυναίκες». Το γοητευτικό
αυτό κείμενο έφερε ημερομηνία 26 Μαΐου
1925 και απευθυνόταν στην Δ ' Εθνική Συ
νέλευση τω ν Ελλήνων. Πρώτη, ανάμεσα
στις γυναίκες που το υπέγραφαν, η Τούλα
Αποστολοπούλου, πρώτη εξαδέλφη του
Αλέξανδρου Παπαναστασίου, με την ο
ποία είχα την τύχη να γνω ριστώ τις παρα
μονές της διοργάνωσης του Συνεδρίου
για το ν Π απαναστασίου στη Θεσσαλονί
κη στις αρχές Απριλίου 1983.
Προτού αναφερθώ στο «χ ρ ο νικ ό » της
στενής φιλίας και συνεργασίας μας, με ε
πίκεντρο το ν Α λ. Παπαναστασίου, θα
’θελα να δώ σω ένα δείγμα γραφής του πα
ραπάνω — πρωτοποριακού από κάθε
άποψη— ψηφίσματος: «Σήμερα την 26
Μαΐου 1925, οι γυναίκες υπάλληλοι... Ζη
τάμε να λυτρωθούμε από τις κοινωνικές
προλήψεις που μας εμποδίζουν σε ηθικό
ανέβασμα, να αποκτήσουμε ατομικότη
τα ενεργητική για να βοηθήσουμε με τις
δυνάμεις μας κι εμείς την καλυτέρεψη
της ζω ής και της κοινωνίας, να ’χουμε θέ
ληση και ανθρώπινη αξιοπρέπεια... Θα ή
ταν άδικο να μένουν πιο πολύ στη χώρα
μας αχρησιμοποίητες της Ελληνίδας οι
δυνάμεις και οι ικανότητες που δεν μπο
ρούν να τις αμφισβητήσουν όσοι παρακο
λούθησαν τη δράση της σε όλες τις περι
στάσεις τις κρίσιμες του Έθνους μ ας...».
Την Τούλα Αποστολοπούλόυ, δυστυ
χώς, είχα την τιμή, καθώς προανέφερα,
να γνωρίσω πολύ αργά. Ό τ α ν πρωτοσυναντηθήκαμε (μετά από παρέμβαση του
ευγενέστατου συγγενούς της οικογένειας
κ. Κ ώ στα Παπαναστασίου) σ το καλόγου
στο μικρό διαμέρισμά της, στην οδό Στη
σιχόρου 15, ήταν ήδη ογδοντατεσσάρω ν
ετών. Έ ντο να συγκινημένη από την πρω
τοβουλία να διοργανωθεί σ το Πανεπιστή
μιο Θ εσσαλονίκης Συνέδριο, με ευρύτατη
επιστημονική συμμετοχή, για το ν πολυαγαπημένο πρώτο εξάδελφό της, ενεργο
ποιήθηκε αμέσους εκδηλώ νοντας την επι46
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θυμία να δουλέψει μαζί μας για την αρτιό
τερη προετοιμασία του. Α να ζη τώ ντα ς έγ
γραφα στους φακέλους της, ψάχνοντας
για παλιές φωτογραφίες, επαναφέροντας
στη μνήμη της βιώματα και περιστατικά
από το παρελθόν, είχε συντελέσει σημαν
τικά — λίγες μόλις μέρες πριν την έναρξη
του Συνεδρίου— στην επισήμανση τω ν
πιο καίριων πτυχών της πολιτικής δρά
σης του εξαδέλφου της που επρόκειτο να
διερευνηθούν.
Ε ντελώ ς αυθόρμητα σκέφτηκα να την
προσκαλέσω να αφηγηθεί σ το κοινό της
συμπρωτεύουσας τις αναμνήσεις της από
τη μακρόχρονη συμπόρευση με τον Α λεξ.
Παπαναστασίου, μια πρόσκληση που τε
λικά δεν υλοποιήθηκε. Στις 19 Απριλίου
1983 — δύο μέρες πριν την έναρξη του
Συνεδρίου— μου έγραφε: «...Σ α ς ευχαρι
σ τώ για την ευγενική σας πρόσκληση.
Μεγάλη η λύπη μου, που δυσάρεστο οι
κογενειακό περιστατικό με εμπόδισε να
έρθω. Τ ο συνέδριο με τους τόσους εκλε
κτούς επιστήμονες στέκει φωτεινό παρά
δειγμα για την αποστολή τω ν πνευματι
κών ταγώ ν, τιμάει το Πανεπιστήμιο Θ εσ
σαλονίκης και τους συνέδρους, δείχνει τη
ζω ντά νια του και δικαιώνει τις προσδο
κίες του ιδρυτή του. Σας σ τέλνω φ ω τοτυ
πία μιας συνέντευξης του Α λ. Παπανα^
στασίου για το γλω σσικ ό ζήτημα%και την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που απαγο
ρεύτηκε, από τη δικτατορία Παγκάλου η

δημοσίευσή της... Εύχομαι επιτυχία του
συνέδριου, που την διασφαλίζουν οι κό
ποι σας και οι προσπάθειες σ α ς ».
Μ ε την ολοκλήρωση τω ν εργασιών, έσπευσα να την ενημερώσω εκ τενώ ς για
την απήχηση της όλης προσπάθειας και
ειδικότερα για την ξεχωριστή συμβολή
τω ν συμμετεχόντων στην κοινή επιδίωξη
για διεισδυτική και τεκμηριωμένη προ
σέγγιση όχι μόνο του Α λ. Π απαναστα
σίου αλλά και της εποχής του, δηλ. της
κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτι
κής, τω ν θεσμών και της ιδεολογίας του
μεσοπολέμου στη χώρα μας. Η απάντη
σή της δεν άργησε να φτάσει: «Π ρ ιν λά
βω το γράμμα σας έμαθα από το ν κ. Κ.
Π απαναστασίου πόσο μεγάλη επιτυχία
σημείωσε το συνέδριό σας. Και από την
άποψη της οργάνωσης — προσωπικό σας
λιών και συζητήσεων, που ήταν εξαιρετι
κά ενδιαφέρουσες, και από την άποψη
συμμετοχής, κυρίως τω ν νέων. Κρίμα ότι
δεν το κάλυψαν επαρκώς ο Τύπος και τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευτυχώς που
θα βγει ο τόμ ος τω ν πρακτικών, χάρη
στη φροντίδα σας. Σας ευχαριστώ και θα
επωφεληθώ της ευγενικής σας πρότασης.
Θα σας στείλω — και αν τα εγκρίνετε—
να περιληφθούν σ το ν τόμο δύο κείμενά
μου. Το ένα αφορά το Πολυτεχνείο της
Αθήνας και το άλλο με γενικά στοιχεία
βιογραφικά και δράσης».
Στη συνέχεια της επιστολής της η κυ
ρία Αποστολοπούλου αναφερόταν στην
υπογραφή του συμβολαίου αγοράς της
κατοικίας του Π απαναστασίου στην Εκάλη από την Αγροτική Τράπεζα καθώς
και σ το ιστορικό της ανοικοδόμησής
του: « ...Τ ο σπίτι της Εκάλης χτίστηκε
κυρίως με δάνειο ενυπόθηκο της Εθνικής
Τράπεζας και με κάποιες οικονομίες του
γαμπρού του από την αποζημίωσή του.
Ούτε δεκάρα από «συγγενή της Αμερι
κής». Μ ετά το θάνατό του βγήκε στον
πλειστηριασμό. Μ ε θυσίες της αδελφής
του και από τα νοίκια —γιατί νοικια
ζό τα ν— διαφϋλάχτηκε».
Στην πρώτη, μετά το Συνέδριο, συνάν
τησή μας στην Αθήνα οριστικοποιήθηκε
η συνεννόηση μας να δημοσιευτούν κεί
μενα της για το ν Π απαναστασίου στον
τόμο-αφιέρωμα του οποίου την έκδοση ε
πωμίστηκε ο φίλος Χ ρή στος ΓΙαπουτσάκης. Θυμάμαι τις ατέλειω τες συζητήσεις

να καμφθούν οι «α να σ φ ά λειες» της να
γράψει «κ ά τι που να στέκει άξιο του Πα
παναστασίου», που ευτυχώς ξεπεράστηκαν. Στις 7 Σεπτεμβρίου 1983 μου έγρα
φε: « . ..Ή τ α ν τό σ ο δύσκολο να γράψω
κάτι που να στέκει άξιο του Π απαναστα
σίου και ανάλογο με τις ομιλίες τω ν τόσο
αξιόλογωγ σύνεδρων. Το ιστορικό που έ
γραψα, σαν το ξαναδιάβασα με έκανε
πολύ διατακτική να σας το στείλω . Δ ε
φτάνει μόνο η κακοτεχνία στην αντιγρα
φή με τη γραφομηχανή, που με έκανε να
αισθανθώ δυσάρεστα, αλλά κύρια η ου
σία. Το βρήκα ότι δεν είναι όσο θα ’ πρεπε σύντομο, ότι έχει επαναλήψεις σε με
ρικά σημεία, ότι κάποια κομμάτια θα
μπορούσαν να λείψουν, και το τελευταίο,
η γλώ σσα δεν είναι στρω τή — δεν τα κα
ταφέρνω στη σω στή δημοτική... Σμς το
στέλνω , αφήνοντας απόλυτα στην,κρίση
σας, αν θα το χρησιμοποιήσετε για δημο
σίευση στο ν τόμο του συνεδρίου. Αν, ναι,
έχετε όλη την ελευθερία να αφαιρέσετε α
πό το κείμενο ό,τι κατά τη γνώμη σας
πρέπει να φύγει... Ό σ ο για φωτογραφίες,
όσες υπάρχουν σ το αρχείο του αδελφού
μου είναι από τις πολύ δημοσιευμένες και
όχι ενδιαφέρουσες. Θα ερευνήσει ο αδελ
φός μου και σ τα παλιά φωτογραφεία. Δυ
στυχώς κάηκε το πολύ αξιόλογο αρχείο
του Μεγαλοοικονόμου. Ό ,τ ι βρεθεί θα το
θέσω στη διάθεσή σας. Στο Δημαρχείο
του Λεβιδιού υπάρχει πολύ μεγάλος αριθ
μός. Έ χ ω ζητήσει με επιμονή από τον
Δήμαρχο κ. Π. Παπαναστασίου να τις
φέρει στην Αθήνα, να συνεργαστούμε οι
συγγενείς, να τις υπομνηματίσουμε και
να διαλέξουμε για τον τόμο. Για το ε ξώ 
φυλλο, αν μου επιτρέπετε, θα ’ λεγα να
μπει αυτή που το ν εικονίζει Πρωθυπουργό
να μιλεί από τα υπουργικά εδώλια με μέ
τωπο προς τους βουλευτές. Τι θα λέγατε
για την ιδέα να παρεμβληθούν ανάμεσα
στα κείμενα του τόμου οι στίχοι του ΓΙαλαμά και ο ύμνος της Δημοκρατίας; Τα
αγνοούν όλοι. Τάση να σβύσει κάτι που
θυμίζει την πρώτη Δ η μ οκρατία...».
Ό σ ο περνούσε ο καιρός, τό σ ο τα κ τι
κότερη γινόταν η επικοινωνία μας. Δ εν
θυμάμαι να βρέθηκα στην Αθήνα και να
μην πέρασα μαζί της κάποιο ή κάποια α
πογεύματα — συχνά και βράδια— συζη
τώ ντας. Τ ό τε (γύρω στα τέλη του 1983)
μου αποκάλυψε τη μακρόχρονη ερωτική
και πολύ ρομαντική σχέση του Παπανα
στασίου με μια όμορφη κυρία (την κυρία
Κατερίνα) με την οποία αλληλογραφούσε
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι επιστο
λές υπήρχαν και ήταν φυλαγμένες από το
συγγενή του δημοκράτη πολιτικού κ. Κ ώ 
στα Παπαναστασίου, ο οποίος αρνιόταν
αρχικά να μου τις παραχωρήσει για ευ
νόητους λόγους. Δ ε δυσκολεύτηκα να
την πείσω ότι και η αισθηματική ζωή του
Αλ. Παπαναστασίου παρουσίαζε ξεχωρι
στό ενδιαφέρον καθώς φυσικά και οι ε
κμυστηρεύσεις και κρίσεις του σε πολιτι
κό επίπεδο που, οπωσδήποτε, θα περιέ-

Π ερίπατος στο Σούνιο.
Πρώτη αριστερά σε
πρώτο πλάνο κάθ εται η
Τούλα Αποστολοποΰλου ·
Γεωργιάδη. Πάνω απ’
αυτήν η Αριστοβούλη
Λιοπρέστη (αδελφή του
Αλ. Παπαναστασίου) και
δίπλα της η κ. Στιούαρτ
ο ικο γενειακή φίλη της
ο ικο γένειας. Στο κέντρο
επάνω με τη
ρεπούμπλικα ο
Αλέξανδρος
Παπαναστασίου και δεξιά
του ο Γ. Κουφόγιωργας
σ υγγενής από το Λεβίδι.
Με στολή ο ναύαρχος
Β ικέντιο ς Λιοπρέστης και
πάνω του ο Τηλέμαχος
Αποστολόπουλος,
αδελφός τη ς Τούλας.

χονταν σ τις ανέκδοτες αυτές επιστολές.
Η κυρία Αποστολοπούλου έντονα συγκινημένη που κάποιος νεώτερος ενδιαφερό
ταν σε τέτοιο βαθμό και για την προσωπι
κή ζωή του εξαδέλφου της, κατάφερε να
πείσει το ν κ. Κ. Παπαναστασίου να μου
παραχωρήσει την ερωτική του αλληλο
γραφία, υπό τον όρο να μην προχωρήσω
σε αναφορές παρά μόνο σε ιστορικοπολιτικά περιστατικά, όρο που σεβάστηκα α
πόλυτα. Η επαφή μου και με τον ερωτικό
συναισθηματικό κόσμο του Αλ. Παπανα
στασίου — χάρη στην ευαισθησία της κυ
ρίας Αποστολοπούλου— με είχε κυριολε
κτικά συναρπάσει: Μέσα μου πρόβαλε η
αγνή συναισθηματική μορφή του να πα
λεύει για το καλύτερο ενάντια στις αντι
ξο ότη τες και τις κακοτοπιές του μεσοπο
λέμου.
Οι συζητήσεις μας τώ ρ α είχαν επικεν
τρωθεί πάνω στην προσωπική και τόσο
άγνωστη ζωή του «π α τέρ α της Δημοκρα
τία ς». Ε κτός από τη μεγάλη του αγάπη
(την κυρία Κατερίνα) υπήρχαν και άλλοι
δεσμοί καθώς η σχέση του με την κυρία
Ελένη σημειώματα της οποίας προς τον
Παπαναστασίου μου έστειλε η κυρία Αποστολόπούλου, με την μνεία: «Είχε πια
διακοπεί ο δεσμός με την κυρία... Ελένη.
Μ α κάτι έμενε... Τα απέσπασα από τον
κύριο Π απαναστασίου αφού είχατε φύ
γει». Το μήνυμα της Ελένης είχε το ακό
λουθο περιεχόμενο: «Α λ έκ ο , Σ ’ ευχαρι
σ τώ πάρα πολύ για την καλωσύνη που εί
χες να μου γράψεις και για το τό σ ο πολύ
συμπαθητικό σου γράμμα. Βέβαια δεν
αμφέβαλλα ποτέ ότι ακόμα και σε περι

στάσεις που θα με ενδιαφέρανε πολύ πιο
άμεσα από την υπόθεση του Χάρη, ή μάλ
λον π ροπάντων σε αυτές τις περιστάσεις,
θα μου φερόσουνα πάντοτε φιλικά, εν
τούτοις δεν ξέρεις πόσο το γράμμα σου
με συγκίνησε. Θα επιθυμούσα πολύ όλα
αυτά να μπορούσα να σου τα έλεγα
προφορικά· δεν φαντάζεσαι πόσο μου κο
στίζει που έχουμε γίνει τό σ ο πολύ σαν ξέ
νοι. Καταλαβαίνω όμως ότι δυστυχώς
τώ ρ α είναι αδύνατο να βλεπόμαστε. Α λ-,
λά θα ήθελα να ξέρεις ότι συχνά σε θυμά
μαι κι ότι παρακολουθώ πάντα με άπειρο
ενδιαφέρον τους αγώνες σου οι οποίοι τε
λευταία έχουν γίνει τό σ ο πολύ σκληροί.
Θα ήθελα να είμαι βέβαιη ότι εάν ποτέ αι
σθανθείς την ανάγκη ενός ανθρώπου που
είναι ψυχικά κοντά σου και του οποίου τη
φιλία μπορείς να στηριχτείς, δεν θα δι
σ τάσεις και εσύ να αποταθείς σε
μένα...».
Ε νεργότατο, καθώς είπα, ήταν το εν
διαφέρον της κυρίας Αποστολοπούλου
και για το «ζή τη μ α » του φωτογραφικού
κυρίως υλικού που θα πλαισίωνε τον τό 
μο. Στις 19 Δεκεμβρίου 1983 έγραφε:
«Σκέπτομαι, ή μάλλον επί τρεις σχεδόν
μήνες σκεπτόμουν πόσο ασυνεπής έσ τε
κα στην υπόσχεσή μου για τις φωτογρα
φίες του Α λ. Παπαναστασίου. Σ τενοχ ω 
ριόμουν αφ άνταστα, αλλά δεν μπορούσα
να κάνω τίποτα. Ο φωτογράφος, σ το ν ο
ποίο τις είχα δώσει για εμφάνιση, έφυγε
για δουλειές του χωρίς να με ειδοποιή
σει... Μ όλις τις πήρα χτες και σας τις
στέλνω . Είναι 22 όλες σχεδόν αδημοσίευ
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τες ...». Κι εξακολουθούσε, αναφερόμενη
στο βιβλίο που της είχα προσφέρει στην
τελευταία συνάντηση μας, όπου είχαμε ε
λαφρώς... συγκρουστεί συζητώντας για
τον Ελ. Βενιζέλο: « Τ ο βιβλίο σας, που εί
χατε την ευγένεια να μου δώσετε, όχι α
πλώς το διάβασα, κυριολεκτικά το ρούφηξα. Θεέ μου τι εργασία, τι μόχθος να
συγκεντρώ σετε και να παρουσιάσετε όλα
εκείνα τα αδιάψευστα ντοκουμέντα, που
μαζί με τη σοφή σας κρίση, έκαναν να
φανερωθεί η αληθινή πραγματικότητα.
Α λλ ά και που έκαναν να ξεθωριάσει ο
θρύλος, το λαμπερό μετέωρο που ήταν ο
Ελ. Βενιζέλος και η εξωτερική πολιτική
του, το πιστεύω μου τω ν νεανικών μου
χ ρόνω ν...».
Την Α νοιξη του 1984, με αφορμή την
έκθεση Παρθένη στη Θ εσσαλονίκη,
πραγματοποιήθηκε στο Βαφοπούλειο μια
παράλληλη έκθεση και για το ν Α λ. Πα
παναστασίου ο οποίος, καθώς είναι γνω 
στό, συνδεόταν στενά με το μεγάλο ζω 
γράφο. Στη βραδυά τω ν εγκαινίων με κάλεσαν να μιλήσω για τη φιλική σχέση τω ν
δύο ανδρών και για την ιστορία του πορτραίτου που είχε φιλοτεχνηθεί από τον
Παρθένη και έφερε ιδιόγραφη σημείωση
τουν ίδιου του Παπαναστασίου. Μερικές
μέρες αργότερα, η κυρία Αποστολοπούλου μου έστειλε το ακόλουθο σημείωμα:
«Κ ά π ω ς αόριστα γράφτηκε πως η έκθεση
Παρθένη θα συνδεθεί με τη μνήμη Α λεξ.
Παπαναστασίου. Σκέφτηκα αμέσως ότι
πηγή της έμπνευσης αυτής της εκδήλω
σης θα είστε εσείς. Κι αυτό μου δίνει τη
χαρά να επικοινωνήσω μαζί σας και να
σας ευχαριστήσω άλλη μια φ ορά...».
Σ το μεταξύ είχε κυκλοφορήσει το και
νούργιο μου βιβλίο στο εξώφυλλο του ο
ποίου φιγουράριζε η σιλουέτα του Παπα
ναστασίου από την ιστορική φωτογραφία
που τραβήχτηκε έξω από τη Βουλή μετά
την ανακήρυξη της Δημοκρατίας. Της το
έστειλα αμέσως και μου απάντησε ενθου
σιασμένη. «..Π ρ ώ τα ήταν η μεγάλη συγ

ΔΑΝΙΗΛ I. ΙΑΚΩΒ
Η ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ

κίνηση από το εξώφυλλο του βιβλίου. Κι
ύστερα όλα τα άλλα, που είναι: .Να θαυ
μάζει κανείς το πάθος του επιστήμονα
για την επιστήμη του, για τη μάθηση τω ν
σπουδαστών του, για την προσφορά του
στην αληθινή πολιτική ιστορία του τό 
που. Τα λόγια δε φτάνουν για να σας πω
πόσο πολύ και μέσα από την καρδιά μου
σας ευχαριστώ... Κι αυτό το βιβλίο σας
θα έχει πολλά να με μάθει...».
Ταυτόχρονα σχεδόν μου έστειλε τις με
λέτης της α)Βαλκανική Έ νω ση Βαλκανι
κές Διασκέψ εις και ο Α λ. Π απαναστα
σίου και β)Η ίδρυση της Α γροτικής Τρά
πεζας της Ελλάδος και ο Α λ. Παπανα
στασίου. Σ το περιθώριο της πρώτης ση
μείωνε τα εξής: « Τ ο κείμενο αυτό γρά
φτηκε για τις εφημερίδες «Β ήμ α-Ν έα»
και δόθηκε σ το συνεργάτή τους Γ. Γάτο,
που το ζήτησε, για να δημοσιευθεί, με την
έγκριση της Διεύθυνσής τους, στην επέ
τειο τω ν 50 χρόνων από τη Π ρώτη Βαλ
κανική Διάσκεψη 5/12-10-1930. Ύ σ τερ α
από καινούργια εντολή της Διεύθυνσης
τω ν εφημερίδων δεν δημοσιεύτηκε τίπο
τα ».
Το τελευταίο σημείωμά της — κι ενώ εί
χαν μεσολαβήσει πολυάριθμες ενδιαφέ
ρουσες συναντήσεις μας στην Αθήνα - έ
λαβα λίγους μήνες πριν τη διεξαγωγή του
Συνεδρίου για τον Α λ. Παπαναστασίου
στην Πάντειο (το Δεκέμβρη του 1986):
«...Κ α ι σ το εξω τερικ ό να κινεί το ενδια
φέρον ο Παπαναστασίου. Και τι συγκυρία
με τα 50 χρόνια του θανάτου του. Εδώ η
Αγροτική ετοιμάζει πολλά για να τιμήσει
τη μνήμη του. Η Π άντειος θα πραγματο
ποιήσει την πρόθεσή της; Α πό τα άλλα
πνευματικά ιδρύματα τίποτε, λείπει η κι
νητήρια δύναμη: ο κ. Πετρίδης. Με το
« Α ν τ ί » είμαι σε επαφή. Πολύ αργεί. Ισ ω ς
σε ένα μήνα να γίνει η έκδοση».
Η τελευταία συνάντησή μου με την
Τούλα Αποστολοπούλου ήταν εκείνη στη
διάρκεια τω ν εργασιών του Συνεδρίου
στην Πάντειο και συγκεκριμένα την Κυ
ριακή το πρωί 7 Δεκεμβρίου 1986. Ή τα ν

αρκετά ικανοποιημένη από τις ανακοι
νώσεις τω ν συμμετεχόντων που, κατά τη
γνώμη της, όμως υστερούσαν κάπως σε
τεκμηρίωση και ευρύτητα θεματική τω ν
αντίστοιχω ν του πτώτου Συνεδρίου το
1983. Χαρακτηριστικά μου είπε ότι την α
νησυχούσε η αργοπορία της κυκλοφορίας
του τόμου με τα πρακτικά που θα πρεπε
να είχε εκδοθεί ήδη μέσα σ το 1986 για τα
πενηντάχρονα από το θάνατο του Παπα
ναστασίου. Της απάντησα φυσικά ότι αυ
τός ήταν ο στόχος ο δικός μας και του
Χρήστου αλλά τεχνικές δυσχέρειες και
αντιξοότη τες δεν είχαν επιτρέψει ω ς τότε
την έκδοσή του. «Ε λπ ίζω να προλάβω
τον τό μ ο » μου είπε την ώρα του αποχαι
ρετισμού μας.
Δυστυχώ ς ή ταν μοιραίο να μην την ξαναδώ. Την Τρίτη (7 Απριλίου 1987) το
πρωί, φθάνοντας στην Αθήνα, με ζήτησε
σ το τηλέφωνο ο εκδότης Χ ρή στος ΓΙαπουτσάκης και συγκλονισμένος μου ανα
κοίνωσε το ν ξαφνικό θάνατο της, λέγον
τα ς μου ότι θα πήγαινε στην κηδεία της
το μεσημέρι, όπου δεν πρόλαβα τελικά
να πάω. Ή τ α ν πραγματικά τραγικό, για
λίγες μόνο μέρες, να μην προλάβει να χαρεί το αφιερωμένο σ το ν πρώτο της εξάδελφο τόμο για τον οποίο είχε δουλέψει
μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια και να δια
βάσει τυπωμένο το γλαφυρό κείμενό της.
Η συγκίνησή μου ήταν έντονη, θυμόμουν
μια προς μια τις στιγμές που είχαμε ζήσει, τη ζω ντά νια και τον ενθουσιασμό της
θαυμάσιας και προοδευτικής αυτής γυ
ναίκας — τη συνεργασία την επικοινωνία
μας, τα α τέλειω τα απογεύματα στην οδό
Στησιχόρου. Την πρωτομαγιά τηλεφώνη
σα σ το ν Παπουτσάκη και του πρότεινα
να αφιερώσουμε το ν τόμο Π απαναστα
σίου στη γλυκειά μνήμη της, πρόταση
που με συγκίνηση και ενθουσιασμό απο
δέχτηκε ο Χ ρήστος. Ή τ α ν ο ελάχιστος
φόρος τιμής όλω ν μας για την πολυαγαπημένη μας Τούλα Αποστολοπούλου. [il

Μ. Ζ. ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

«ΑΡΙΑΔΝΗ»·
ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΟΝ
ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΦΕΡΗ

«ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ
ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ»
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ

«Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ»
ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

«Ο Ε ΡΩ Τ ΑΣ ΣΤΑ Χ ΙΟ Ν ΙΑ .
Τ«Λ ΑΛΚΞΑΝΑΙΌΥ Ι1ΛΠΑΛΙ ΛΜΛΝΤΙΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΘΗΝΑ «ΠΟΛΥΤΥΠΟ.
Δεινοκράτους 131, τηλ. 72.29.237
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Τότε επιστρατεύθηκαν τα θέλγη
τρα της Χαίηγουορθ, κι ένας μέ
τριος σκηνοθέτης, ο Τσαρλς Βίντορ
κατάφερε να συνδέσει το όνομά
του με έναν κινηματογραφικό
θρίαμβο. Η «Τζίλντα» μια επιθυμητι
κή εικόνα του άνδρα για τη γυναί
κα, χάρη σε επινοήσεις ανδρικές
που την κάνουν το επίκεντρο του
πόθου (πλαστική τελειότητα, υπαι
νικτική στάση) αλλά και σε μια σκη
νοθεσία ηδονοβλεπτική, γίνεται η
γυναίκα-φετίχ του κόσμου μας. Κι
όσο το κοινό αφήνεται στην ειδωλολατρεία, η Ρίτα Χαίηγουορθ βρί
σκεται στο απόγειο της δόξας της.

ΧΑ ΙΗ ΓΟ ΥΟ ΡΘ
1918-1987

Η δόξα
και ο θάνατος
της
μοιραίας

*

γυναίκας
του Ηλία Κανέλλη

Όταν το 1941 η Ρίτα Χαίηγουορθ
φωτογραφήθηκε με αρκετά αποκα
λυπτικό για τα ήθη της εποχής νεγ
κλιζέ, για το εξώφυλλο του αμερι
κανικού περιοδικού «Life» η αμερι
κανική μυθολογία όρθωνε στο βά
θρο της την Αμερικανίδα θεά του
tp io T a . Η Χαίηγουορθ μ’ ενα υπαι
νικτικό χαμόγελο κατάφερνε να
προσανατολίσει το μαζικό ασυνεί
δητο του ανδρικού πληθυσμού ε
νός λαού. Ήδη, η κινηματογραφική
βιομηχανία της εμπιστευόταν μεγά
λους ρόλους, το κινηματογραφικό
πρόσωπο της μοιραίας γυναίκας
διαμορφωνόταν και η σχέση της με
το κοινό, σχέση λατρευτική, γινό
ταν θερμότερη.
Τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρό
δινα λίγα χρόνια πριν. Όταν η Ρίτα
Χαίηγουορθ ήταν αναγκασμένη να
επιδεικνύει τα γυναικεία της θέλγη
τρα, ως «πιν-απ γκερλ» στα καμπα
ρέ του Μεξικού, με το πραγματικό
της όνομα Ρίτα Κανζίνο και όταν
δειλά, στα 1934, διέσχιζε τους δια
δρόμους των κινηματογραφικών
πλατώ, για να εμφανιστεί στο
«Σταυροδρόμι του Διαβόλου» μια α

πό τις πολλές ταινίες του ανθούντος τότε μεξικάνικου κινηματογρά
φου, που σκηνοθετούσε κάποιος
Φεονόντο ντε Φουέντες. „ ,
Λίγο αργότερα το Χόλιγουντ α
νακάλυψε τη νεαρή Ρίτα. Και, από
το 1937, ως Ρίτα Χαίηγουορθ πλέ
ον, οικοδομούσε τον κινηματογρα
φικό της μύθο.
*

*

*

Η μεγάλη επιτυχία για τη Ρίτα
Χαίηγουορθ ήρθε στα 1946. Το τέ
λος του παγκόσμιου πολέμου βρί
σκει την αμερικάνικη κοινωνία αμή
χανη να μυρηκάζει τις ενοχές της,
ενώ ο κινηματογράφος περνάει τη
δική του κρίση. Όπως αναφέρει και
ο ιστορικός του κινηματογράφου
Ζωρζ Σαντούλ, «το γουέσ τερν επιζούσε προπαντός στο εμπορικό ε 
πίπεδο η κωμωδία έπνεε τα λ ο ί
σθια γ ια τί ε ίχ ε γ ίνει μηχανική, α
πλοϊκά παρωδιακή ή μα κά ρ ια ανόη
τη. Η ελαφ ρή κωμωδία που ε ξ έ 
πνεε μ ετα β α λ λ ό τα ν σε θρησκευτι
κή προπαγάνδα ή πολιτική. Τερά
στια ποσά δ ια τέθηκα ν στη δ ια 
σκευή- των «μπεστ-σέλλερς» ή σε
θ εα μ α τικά ηθικοπλαστικά έργα«.

*

*

Η μοιραία γυναίκα που βρήκε την
ομόθυμη αποδοχή στο κινηματο
γραφικό πρόσωπο της Τζίλντα, ή
ταν ο ρόλος στον οποίο η Χαίηγου
ορθ τυποποιήθηκε. Έτσι την ήθε
λαν οι παραγωγοί, έτσι οι σκηνοθέ
τες κι ήταν ό,τι αποζητούσε το κοι
νό.
Κι η Ρίτα Χαίηγουορθ υπηρέτησε
με συνέπεια το κινηματογραφικό
της πρόσωπο. Κρατώντας κεντρικό
ρόλο σε ταινίες και των Χάουαρντ
Χωκς («Μόνο οι άγγελοι έχουν φτε
ρό», 1939), Τζωρτζ Κιούκορ («Susan
and God», 1940), Ραούλ Γουώλς
(«The strawberry Blonde», 1941),
Ρούμπεν Μαμούλιαν («Αίμα και άμ
μος», 1941), Όρσον Ουέλλες («Η κυ
ρία από τη Σαγκάη», 1948), Ρόμπερτ
Ρόσσεν, Χένρυ Χαταγουαίη. Και
παίζοντας δίπλα σε ηθοποιούς ό
πως ο Κόρρυ Γκραντ, η Τζόαν
Κρόουφορντ, ο Γκλεν Φορντ, ο
Ντάγκλας Φαίρμπανξ, ο Τζαίημς
Κάγκνεϋ, η Ολίβια ντε Χάβιλαντ, ο
Φρεντ Ασταίρ, η Τζίντζερ Ρότζερς,
ο Τόιρον Πόουερ, ο Τσαρλς Λώτον,
ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, ο Τζακ Λέμον, ο
Φρανκ Σινάτρα, η Κιμ Νόβακ, ο
Μπαρτ Λόνκαστερ κ.ά.
Τα τελευταία χρόνια η Ρίτα Χαίη
γουορθ ζούσε μακριά από τη δημο
σιότητα στο σπίτι της κόρης της
Γιασμίν, σ’ ένα προάστιο της Νέας
Υόρκης. Χρόνια αλκοολική, γερασμένη, έχοντας προσβληθεί από
μια ανίατη ασθένεια του εγκεφά
λου που την οδηγούσε σε προοδευ
τική άνοια, η άλλοτε ντίβα λίγολίγο κατέρρεε.
Η παρακμή είχε αρχίσει εκεί, γύ
ρω στα τέλη της δεκαετίας του ’50.
Η κινηματογραφική βιομηχανία
που ήξερε να δημιουργεί πρότυπα,
δεν ενδιαφερόταν γι’ αυτά όταν άρ
χιζαν να παραμερίζονται. Η Ρίτα
Χαίηγουορθ ήταν αδύνατο να προ
σαρμόσει την κινηματογραφική της
εικόνα στη βιολογική της κατάστα
ση. Η σκληρή πρακτική της show business είναι αδυσώπητη. Οι από
πειρες της ηθοποιού να ξανακερδί
σει το κοινό χωρίς να κρύβει τα
χρόνια της, τα σπασμένα της χαρα
κτηριστικά, τις ρυτίδες της είναι
καταδικασμένες. Ο κινηματογρά
φος του Χόλιγουντ, βιομηχανία πα
ραγωγής ψευδαισθήσεων, στρέφε
ται σε καινούργια είδωλα, αναδεικνύει νέα πρότυπα.
Η Χαίηγουορθ φαινόταν να αντι
λαμβάνεται την καινούργια κατά
σταση. Όταν κάποτε τη ρώτησαν
πώς αισθάνεται που, πια, τις πρώ
τες σελίδες των εφημερίδων απα
σχολούν είδωλα όπως η Μαίριλυν
Μονρόε απάντησε με στωϊκότητα:
«Η Μ α ίρ ιλυν β ρ ίσ κετα ι σ τις πρώ
τες σ ελίδ ες των εφ ημερίδω ν; Μα,
και γω ή μ ο υ ν κάποτε!«.

Όμως η δημόσια αποδοχή του ε
φήμερου της φήμης, γνωρίζουμε ό
τι δεν αρκεί για να παραμερίσει τις
συνέπειες από το πέρασμα του
χρόνου και την απώλεια.

* * *

Η Ρίτα Χαίηγουορθ πέθανε λίγες
μέρες πριν, στις 14 ΜαΓου, σε ηλι

κία 69 χρονών. Ο θάνατός της συγκίνησε τους ανθρώπους που τη λά
τρεψαν. Εξάλλου, στάθηκε αφορμή
για να τη θυμηθούν, μιλώντας γι’
αυπ] με τα καλύτερα λόγια κάποιοι
από τους συνεργάτες της.
« Ή τα ν ωραία, ή τα ν μ ια άριστη η
θοποιός ή τα ν μ ια γλυκιά, αγαπητή
φίλη. Η απουαιά της θα είν α ι α ι
σθητή«, δήλωσε ο Φρανκ Σινάτρα.

Και ο Ρόμπι Λανζ, ένας από τους
πιο πετυχημένους παραγωγούς του
Χόλιγουντ, θυμήθηκε τι είχε συμβεί
το 1949 στη διάρκεια ενός πάρτι,
που είχε διοργανώσει η Κολούμπια,
προς τιμήν του Ζαν Πωλ Σαρτρ:
«Συνόδευσα στην αίθουσα τη Ρίτα.
Με την είσοδό της όλοι έπαψ ανπ ια
να προσέχουν τον Σαρτρ. Η Ρίτα ή
ταν τόσο ωραία ώστε όλοι οι παρευρισκόμενοι δεν κα τά φ ερα ν να
αποσπάσουν τη μ α τιά τους απ’ αυ
τήν. Κι ο Σαρτρ άλλω στε συμπερι
φέρθηκε ανάλογα».
«Μ ισούσε το Χ ό λιγο υ ντ που ε ί
χ ε δημιουργήσει τη Ρίτα Χαίη
γουορθ γ ια τί στη Χαίηγουορθ
δεν άρεσε αυτού του είδους η
επ ιτυχία. Παρά τη φήμη της
πάντα α ισθανόταν μ ια σκλάβα
του συστήματος και πάντα έλ 
π ιζε ό τι θα φανερώ σει το τα
λέντο της και μ ε άλλους τρό
πους».
*

*

*

Τα λόγια αυτά ανήκουν στον
Ρούμπεν Μαμούλιαν, που κι ο ίδιος
χρησιμοποίησε την ηθοποιό σε ένα
ρόλο «στα μέτρα της» στην ταινία
του «Αίμα και άμμος». Λόγια που υ
ποδηλώνουν τη βιούμενη αντίφαση
ενός ανθρώπου εγκλωβισμένου
στις δομές ενός συστήματος και
την ανήσυχη φύση του καλλιτέχνη,
εκείνου που αναζητεί, εκείνου που
θέλει διαρκώς να προτείνει, πάνω
από εφησυχασμούς και τυποποιή
σεις.
Ωστόσο, το μοντέλο της κινημα
τογραφικής βιομηχανίας του Χόλι
γουντ, δεν προέβλεπε, τέτοιες «α
σύδοτες» πρακτικές. Ο κινηματο
γράφος στην Αμερική ήταν (και πα
ραμένει) εμπορικό προϊόν. Από κει
πηγάζουν οι συμβάσεις του, οι κώ
δικές του, οι παρεκτροπές του. Λό
γοι καλλιτεχνικών και αισθητικών
αναζητήσεων συνήθως ήταν αδιά
φοροι.
Έτσι η Ρίτα Χαίηγουορθ ήταν υ
ποχρεωμένη να υποτάξει τις ανη
συχίες της, σε αντίτιμο της επιτυ
χίας της. Ο ρόλος της —εκείνος
του ερωτικού ειδώλου— είχε σημα
δέψει καθοριστικά την καριέρα της.
Παρ’ όλα αυτά, ένας διαβόητος
παρεκτραπείς από τις νόρμες του
Χόλιγουντ, ο Όρσον Ουέλλες, της
έδωσε την ευκαιρία να κάνει μια
φορά δημόσια την αυτοκριτική της.
Λίγο πριν το τέλος της «Κυρίας από
τη Σαγκάη» η Ρίτα Χαίηγουορθ στο
ρόλο της Έλσα Μπάνιστερ, εξομο
λογείται:
— Λεν ε ίμ α ι ό,τι είμα ι.
Μια εξομολόγηση που, όσο κι αν
μας υποψιάζει, δεν αρκεί να αλλιώσει την υστεροφημία της Ρίτας Χαί
ηγουορθ που γνωρίσαμε. Του ερω
τικού ειδώλου που έκλεινε πονηρά
το μάτι στην ηδονοβλεπτική στάση
του φιλοθεάμονος κοινού.
ΠΗΓΕΣ
Ζωρζ Σαντούλ: «Η ιστορία του Παγ
κόσμιου Κινηματογράφου» εκδ. Φέ
ξη·
«The Glamour Girls», Rainbow
Books.
Joseph Me Bride: «Orson Welles»,
Seeker and Warburg.
Δημοσιεύματα στην εφημερίδα «La
Repubblica», 16 και 17-18 Μαΐου,
καθώς και στο περ. «Studio», No 1,
Μάρτιος ’87.
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ΚΙΙΗ Μ Π ΊΙΗ Ι
Εικαστικοί περίπατοι
• Σοβιετικοί ζωγράφοι
© Μάκης Θεοφυλακτόπουλος
Πριν ακόμα η Πανελλήνια Έκθεση Ε ικαστικώ ν Τεχνών — που ά
νοιξε την περασμένη εβδομάδα σ το ν Πειραιά— σκεπάσει κάθε
άλλο γεγονός σ το ν τομέα τω ν εικαστικών, αξίζει να σταματήσει
κανείς σε δύο εκθέσεις που λειτουργούν αυτό τον καιρό. Για δια
φορετικούς λόγους η κάθε μια αξίζει την προσοχή μας και το
σχολιασμό. Και όσ ο και αν βρίσκονται κάπως απόμερα — και
διαμετρικά η μια από την άλλη— η έκθεση του Μάκη Θεοφυλακτόπουλου στην γκαλερί Πιερίδη στη Γλυφάδα και η έκθεση σύγ
χρονων σοβιετικώ ν ζωγράφων στην γκαλερί Κ ω τσά κ η στην Π ο 
λιτεία, αξίζουν να τις επισκεφθούμε.
Τα ίχνη της πρωτοπορίας
Στην τελευταία, 13 σοβιετικοί ζω
γράφοι —όχι όλοι νέοι αλλά πάν
τως σύγχρονοι— μας δίνουν μια
γεύση από το πεδίο των αναζητή
σεων σήμερα στην ΕΣΣΔ. Θα το
πούμε από την αρχή: Η έκθεση
δεν πείθει πως βλέπουμε ό,τι κα
λύτερο ή πιο ενδιαφέρον θα μπο
ρούσε κανείς να αναζητήσει σή
μερα στη Σοβιετική Ένωση. Όχι
γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με α
ξιόλογους καλλιτέχνες: Πριν απ’
όλα οι καλλιτέχνες αυτοί έχουν ο
καθένας το δικό του ύφος, την τε
χνική, το κλίμα· είναι τελοσπάντων «αναγνωρίσιμοι». Και αυτό
είναι μια αρετή μόνο γνήσιων
καλλιτεχνών· ο καθένας έχει το
δικό του «μετιέ», τη δική του
ταυτότητα.
Αλλά απέχουμε πολύ από το να
ανακαλύψουμε εδώ ένα φαινόμε

Πάνω αριστερά: Eugeni Dybski,
ανηφόρια, λάδι, 1976. Δ εξιά: Arkadi
Petror, Κούκλες που παίζουν, λάδι,
1978. Δίπλα: Anatoly Slepishev,
Φαντασία, λάδι, 1986. Ο Dybski με τις
τοπ ιογραφ ίες του προσχωρεί σε έναν
ιδιότυπο υπερρεαλισμό. Ο ναίφ Petron
παίζει ευφ άνταστα με κούκλες και
σκηνικά ενώ ο Slepishev, δημιουργεί
με τις σ κιερ ές εξπ ρεσ ιονισ τικές του
σ υνθέσ εις ομάδες και τοπία που
φανερώνουν ένα έντονα ανήσυχο
κλίμα.
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νο ανάλογο με τη ρώσικη «αβανγκάρντια», αυτή τη θαμένη, περιφρονημένη και για χρόνια λησμο
νημένη πρωτοπορία που τινάχτη
κε μέσα από εκείνο το καφτερό
καμίνι της επανάστασης —όπου
όλα ήταν δυνατά και ερευνητέα.
Για ένα μεγάλο διάστημα και
μετά τη μεγάλη πνευματική «υ
ποχώρηση» και όσα ακολούθη
σαν με τους τεράστιους πίνακες
και τους υπερμεγέθεις ανδριάντες
του σοσιαλιστικού ρεαλισμού,
κάποιοι που δοκίμαζαν μόνοι
τους και παράλληλα με τη «σ ο 
σιαλιστική μόδα» άρθρωσαν το
δικό τους ύφος.
Μόλις στα χρόνια του Χρουστσώφ πληροφορηθήκαμε για τις
δειλές αναζητήσεις που όμως έ
φτασαν κάποτε σε κορυφαίες επι
τεύξεις όπως εκείνη του γλύπτη
Ερνστ Νιζβέστνι. Μετά το «κίνη

Piotr Belenok: Πλήρωμα, 1985. Ο Belenok, δουλεύει με μ ικ τές τε χ ν ικ έ ς (επεξεργασία
κολάζ, ακρυλικά). Στο κλίμα ενός κόσμου «μη γήινου», αιω ρούνται φ ιγο ύ ρες που
μοιάζουν απ οξενω μένες και μοναχικές.

μα» εκείνης της περιόδου έγινε
δυνατή η παραδοχή, εκτός των α
καδημαϊκών και εκείνων των
καλλιτεχνών που είχαν μια δια
φορετική φωνή. Συνέχεια αυτού
του δειλού ανανεωτικού κλίμα
τος είναι η ζωγραφική που βλέ
πουμε στην γκαλερί Κωτσάκη.
Ό σο όμως η δυτική τέχνη φτώ
χυνε με το να μη γνωρίσει πλήρως
τη ρωσική πρωτοπορία (η πιο ο
λοκληρωμένη προσέγγισή της έ
γινε στο Κέντρο Πομπιντού- στην
έκθεση «Παρίσι - Μόσχα» μόλις
πριν λίγα χρόνια άλλο τόσο η σο
βιετική τέχνη στερήθηκε από τη
γνωριμία με τις όποιες ·—και κά
ποτε αδιέξοδες— αναζητήσεις
της τέχνης στη Δύση.
Τώρα βέβαια, πολλά λέγεται ό
τι αλλάζουν. Κάποτε η τέχνη κα
θυστερεί και κάποτε αποτελεί
πρωτοπορία σε μια κοινωνία.

Μηνύματα από τη Μόσχα και το
Λένιγκραντ λένε ότι υπάρχουν
εργαστήρια όπου αντιμετωπίζει
κανείς καινούργιες οπτικές και
ρωμαλέες αναζητήσεις.
Η έκθεση των 13 σοβιετικών
καλλιτεχνών παρ’ όλες τις επιφυ
λάξεις, δίνει πάντως ένα στίγμα.
Οι καλλιτέχνες αυτοί βγήκαν στο
εξωτερικό με άδεια του υπουρ
γείου Πολιτισμού της ΕΣΣΔ —και
δεν είναι η πρώτη φορά για πολ
λούς απ’ αυτούς.
Στο έργο μερικών απ’ αυτούς,
σταματάς· όσο και αν με κάθε
κριτήριο δεν μπορείς να ισχυρι
στείς ότι αυτοί οι πειραματισμοί
δεν έχουν ήδη δοκιμαστεί αλλού.
Στο τέλος τέλος τα έργα τους εί
ναι αυτεξούσια.

*

Ivan Lubenikov: Μ αγείρεμα, λάδι, 1986.
Ο Lubenikov στα τοπία του και τις
σ υνθέσ εις το υ οργανώ νει έναν κόσμο
οικειότητα ς.
Τα χρώματά το υ θερμά, τα φώτα
δια χέοντα ι από τη ν ανταύγεια της
πηγής.

Η ανθρώπινη μορφή και η μηχανή
Στην γκαλερί Πιερίδη, ο Μάκης Θεοφυλακτόπουλος εκθέτει
αναδρομικά, έργα του —από τα
πιο πρώιμα
ω ς τα
πιο
πρόσφατα— σε μια προαναγγε
λία έκθεσής του που θα στεγαστεί
τελικά στη Δημοτική Πινακοθή
κη της Ρόδου.
Αναρωτηθήκαμε γιατί «ανα
δρομική» ενός καλλιτέχνη ευρη
ματικού, με ταλέντο και σφριγη
λή παρουσία. Μια αναδρομική
έκθεση μπορεί για τον ίδιο να εί
ναι μια «τομή» στην πορεία της
δουλειάς του αλλά αυτό αφορά
πάντα τον ίδιο τον καλλιτέχνη
που έχει την ανάγκη να κοιτάξει
για λίγο προς τα πίσω.
Η έκθεση δίνει σε μας την ευ
καιρία να ιχνηλατήσουμε την πο
ρεία του Μ.Θ., μια πορεία που α
κολουθεί μια συνεχή γραμμή· διό
λου ασυνεπή ή διαλειμματική. Με
όλο το βιασμό που έχουν οι σχη
ματοποιήσεις, ο Μ.Θ. φαίνεται
πως παίζει συνέχεια και εναλλα-

κτικά με το δίδυμο «ανθρώπινη
μορφή - μηχανή». Οι πρώτες του
δοκιμές άρχισαν με τους μοτοσυκλετιστές. Αλλά εδώ, η έκθεση
αρχίζει με τη φάση εκείνη που α
ναζητά και δοκιμάζει την ανθρώ
πινη μορφή. Στα πρώτα αυτά έρ
γα, τα φώτα στο φόντο πάλλονται και υπάρχει η αίσθηση μιας ή
ρεμης ακινησίας και μιας ενδοσκόπισης. Αλλά όταν θα ξαναγε
μίσει —στα πιο πρόσφατα έργα
του— με μεγαλύτερη συχνότητα
στο μοτίβο της ανθρώπινης μορ
φής, τώρα το πλάσιμο της επιφά
νειας είναι αδρό, ανήσυχο, με πά
στες που η μια σκεπάζει την άλλη
στην αναζήτηση «που θα βγάλει
τη μορφή προς τα έξω». Τελικά η
επιφάνεια μορφοποιείται αποφα
σιστικά μέσω ενός δυνατού γραμ
μικού περιγράμματος που επικά
θεται ή χαράσσεται στο ανήσυχο
φόντο. Είναι μια χαρακτηριστική
διαφορά από μια πρώτη ως την ύ
στατη φάση της διαδρομής του.
Όμως ο Μ.Θ. έχει χαρακτηρι
στεί με τους μοτοσυκλετιστές και
τους «μηχανόβιούς» του— απει
κόνιση του ίδιου του εαυτού του
και του ταμπεραμέντου του. Αυ
τή η κίνηση και η δράση που αποτυπώνονται στο μεγαλύτερο και
χαρακτηριστικότερο μέρος της
δουλειάς του, έχουν αρκετά συζη
τηθεί και πολύ εύστοχα έχουν
πρόσφατα αναλυθεί από τον Χά
ρη Καμπουρίδη σε ένα εισαγωγι
κό σημείωμα του καταλόγου που
εκδόθηκε με την ευκαιρία αυτής
της έκθεσης.
Πριν κλείσουμε αξίζει να ση
μειώσουμε τα δυο ωραία κάρβου
να που εκτίθενται μαζί με τα με
γάλα έργα γιατί δείχνουν τη μα
στοριά, το γερό σχέδιο και τη
γνώση του φωτός —ίδιο καλά αλ
λά με περισσότερη σαφήνεια για
μας, από τις μεγάλες συνθέσεις
του ζωγράφου.
Α .Δ. Ερμεϊδης

Ιδρυμα
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

ανακοίνω ση
προς τους Εργοδότες
Από 1.1.87, όλα τα Υποκαταστήματα και Πα
ραρτήματα t o u 1ΚΑ περιοχής Αθήνας - Πειραιά,
διαθέτουν ένσημα ΙΚΑ, για όλες τις κατηγορίες
ασφαλισμένων, παράλληλα με τις τράπεζες.
Συνεπώς οι εργοδότες μπορούν να προμηθεύ
ονται ένσημα και από τα Υποκ/τα του ΙΚΑ, από
τα οποία θα τους παρέχεται και κάθε σχετική
πληροφορία.

Από τη Διοίκηση
του ΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΡΙΚΟΣ»
Μιά νέα αντίληψη στό παιδικό βιβλίο
I \ΗΙ\ I ΙΙ’ Μ '

Ι/ΙΊ

ΙΛΙΊΛ

ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ

Πάνω, Φιγούρα.
70 χ 80, κάρβουνο,
1986.

101 ιμοιιοι γιο ν ηνοΙΙμιψι i f rvii tioifii
ίΐΜ ΐ'χιομινο nun vu i χι ι ι μιιιιιτοοιινη
(ΐτυ ν ιιιυ το tou και ιην πί,ιιι tou

Δ εξιά, Φιγούρα.
14,0 χ 1,70, λάδι,
1983

Μ *

«ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΗΝ
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ»
’ Ενα βιβλίο που θα σας βοηθήσει να προσφέρετε
στο παιδί σας το ανεκτίμητο δώρο τηο
αυτοπεποίθησης.

Μαυρομιχάλη 64 τηλ. 3629675

Ο ι «Τ ρ ε ις Γ υ ν α ίκ ε ς » του Ρ . Μ ο ύ ζιλ
και το κ α λά μ ι του μεταφ ραστή ( Α ’>
( Η «α κ ά μ α τη ο λ β ιό τ η τ α χ α ρ ά ς π ρ ο κ ε κ τη μ έ ν η ς »>
το «θ έ λ γ ο ς » και η «α ν τ α ρ ίτ σ α »)
του Γιάννη Η. Χάρη
Το 1985 κυκλοφόρησαν στις εκδόσεις
Νεφέλη, με «μετάφραση, σημειώσεις, ε
πίλογο» του Γιώργου Δ . Κ εντρωτή, οι
Τρεις Γυναίκες του Ρόμπερτ Μούζιλ, του
συγγραφέα που με το ν Ά νθ ρω π ο χ ω ρ ίς ι
διότητες σημάδεψε τη γερμανόφωνη πε
ζογραφία του αιώνα μας.
Είχαν προηγηθεί, σε μετάφραση του Α 
λέξανδρου Ίσα ρη , το μυθιστόρημα Ο νε
αρός Τέρλες (εκδόσεις της Βιβλιοθήκης,
Θεσσαλονίκη 1977) και οι νουβέλες Το
μαγεμένο σπίτι, Η Γκρίτζα (Ηριδανός, Α 
θήνα [Ι978]).ι Αναιμική λοιπόν ω ς πρό
σφατα η παρουσία του αυστριακού συγ
γραφέα στην ελληνική αγορά, και ουσια
στικά λειψή, όσο παραμένει αμετάφρα
στο το μείζον, ογκώ δες έργο του Ο άν
θρωπος χ ω ρ ίς ιδιότητες, που το ν τοποθε
τεί πλάι στο ν Ν τοστογέφ σκ ι και το ν Κάφκα, το ν Τζόυς και το ν Προύστ. Έ πειτα ό
μως από τις δοκιμασμένες μεταφράσεις
του Α . Ίσα ρη εμφανίζονται, όπως είδα
με, οι Τρεις Γυναίκες και ακολουθούν, το
1986, οι Δεσμ οί, πάλι «μετάφραση, επίλο
γος, βιβλιογραφία» Γιώργου Δ . Κ εντρω 
τή, και εκδόσεις Νεφέλη. Ενδέχεται λοι
πόν να φτάσουμε και σ το ν Ά νθ ρ ω π ο χ ω 
ρίς ιδ ιό τη τες· και η προσδοκία γίνεται
πλέον τρόμος — εξού και η αχάριστη αυ
τή εργασία.
Θα καθυστερήσουμε τώ ρ α στην ελληνι
κή εκδοχή τω ν Τριών Γυναικών, με την
ευκαιρία μάλιστα της (αδήλω της) επανέκδοσής τους. Τ ο στίγμα της μεταφρα
στικής εργασίας είναι η εκζήτηση, όπως
μαρτυρεί ο υπότιτλος κιόλας του παρόν
το ς άρθρου- εκζήτηση πρωτοφανής, το λ 
μώ να ισχυριστώ, στα μεταφραστικά μας
χρονικά, η οποία υπηρετεί προφανώς κά
ποια αρχή, έχει, όπως λέμε, «άπ οψ η »,
και αποσκοπεί στη δημιουργία ύφους. Το
εγχείρημα όμως υπονομεύεται εξαρχής α
πό ένα στρεβλό γλω σσικ ό αίσθημα, το ο 
ποίο ανακλαδίζεται μακαρίως πάνω σε
μια κακόζηλη ανάμειξη λαϊκών, καλύτε
ρα βουκολικών, ή αυθαίρετων λαϊκότρο-

πων τύπων με εξεζητημένους λόγιους τύ
πους, εργαστηριακούς τις πιο πολλές φο
ρές και αδόκιμους· ακυρώνει έτσ ι κάθε
έννοια ύφους και εξουθενώνει το συγγρα
φέα και το έργο, μα και το ν αναγνώστη,
ανάμεσα σε «σ κ ο υ τέ λ ια » (27), « ’φασματά
δικα» (115) και «π ο υ ν τικ ό π ο υ τσ ’ς » (31),
τη μια να «σ κ έ β ο ν τα ι» (145) και να «κ α ρ 
γάρουν» (164), την άλλη να «μαρμαίρουν»
και δ ώ σ ’ του να « μαρμαίρουν» (14 κ.ά.),
καθόσον « έξα ρτάτο» (24, 145) από την οί
ηση μα και τη γλωσσική αναπηρία εντέλει του μεταφραστή.
Το αποτέλεσμα λοιπόν, όπως θα φανεί
και παρακάτω, δεν είναι κάποια κακή
μετάφραση, μία μέσα στις πολλές· ίσα ί
σα, η συγκεκριμένη μετάφραση διεκδικεί
τις αμαρτίες τη ς και επαίρεται γι’ αυτές.
Ά λ λ ω σ τ ε ο μεταφραστής φαίνεται να
γνω ρίζει και γενικότερα το έργο του
1.
Πρώτη μορφή της μετάφρασης της ΓκρίΜ ούζιλ· εμφανής είναι και ο μόχθος του,
τζας (μιας από τις νουβέλες που συνθέτουν τις
οδηγημένος όμως από «α π ό ψ εις» που δεν
Τρεις Γυναίκες) δημοσιεύτηκε στό περιοδικό
αντέχουν σ το ν στοιχειω δέστερο λογικό έ
Ηριδανός, σε αφιέρωμα στον Μούζιλ, όπου
λεγχο και προσανατολισμένος στην κα
και ελάχιστα, μικρά αποσπάσματα του Αν
τασκευή ύφους, ερήμην της γλώ σ σ α ς με
θρώπου χωρίς ιδιότητες, και αυτά σε μετάφρα
την οποία δομείται το ύφος αυτό. Και επι
ση του Α. Ίσαρη (τχ. 5-6, Απρ.-Ιούλ. 1976).
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καλείται το ν Μ ούζιλ για να στηρίξει ένα
κατασκεύασμα το οποίο στέκ ετα ι κυριο
λεκτικά σ το ν αέρα, στη μωροφιλοδοξία
του μεταφραστή.
Τ ο διάστροφο στοίχημα θα κερδηθεί.
Το κείμενο θα ντυθεί ακυρολεξίες, πλεο
νασμούς, ανακολουθίες χρόνων, ασυντα
ξίες και βαρβαρισμούς, θα αλλάξει τα
διαλεκτικά του στοιχεία με επιθεωρησιακά, δήθεν ρουμελιώτικα, που παραβιά
ζουν κάθε φωνολογία:
« Α ύτούνη δέν γκσέρ ' που πάν’ τά τέσσ ιρα! Ά π ο ύ την μπόλη ερχουμι, κι στην
γκουρφή κ ά ν’ ε λ ’ ! » (43), και
« Κ ’λά ' άφού τού θές σούνει κι ντε'/»
(43),
και ταυτόχρονα θα φουσκώσει για να
φτάσει σ τα ύψη όπου
«έλαμπαν άσπροι ήλιοι κυκλοδίω κτοι,
συ ριστικ ο ί» (13),
ενώ ο. Μ ούζιλ τούς ήθελε απλώς να
«π ερ ισ τρ έφ οντα ι» (sich drehen, 230),2 έ
σ τω και «σ υ ρ ισ τικ ο ί» (!), γιατί δεν γνώρι
ζε, ο «λεξιπ ένη ς», από κυκλοδίωκτους.
Και είναι κυκλοδίωκτος, σύμφωνα με το
«Μ εγά λο Λ ε ξ ικ ό » του Δημητράκου, « ό
κύκλιο διωκόμενος, περιελαυνόμενος»·
εκεί και η παραπομπή σε: «Κ άλβ. Εις
Θ άνατον 20,2 ό ήλιος κ υκλοδίω κτος».
Α π ’ την περιστροφή σ το ν κυκλοδίωκτο η
απόσταση μικρή, και γέφυρα ανάμεσα ο
Κάλβος Κ εντρω τής.
Για να αποκτήσει και ο Μούζιλ ύφος.
Και ότα ν αναφέρεται λ.χ. στο χιλιασμό,
να μην κοινολεκτεί, ότι
«S ie sprachen vom tausendjährigen
R eich» (259),
ό τι μιλούσαν, δηλαδή, για τη «χιλιετή
βασιλεία», παρά να γράφει, όπως ορίζει ο
μεταφραστής του, πως
« μίλαγαν γιά τό Millenium» (75)!
Οπότε, ημισέλιδη σημείωση, που μόνο
σ τα μισά της επιτρέπεται η είσοδος στους
αδαείς, όταν δευτερευόντως, παρενθετι
κά, ανοίγει η κλειδομανταλωμένη λέξη
«χιλια σ μ ό ς». Θρίλερ σ ω σ τό : να κάνει ο
μεταφραστής τα απλά του συγγραφέα
σκοτεινά, για να τα ξανακάνει έπειτα ο ί
διος, σε σημείωση, απλά... Κερδίζοντας
όμως σ το μεταξύ το ν έπαινο τω ν σοφι2.
Robert Musil, Prosa, Dramen, Späte Werke,
επιμέλεια Adolf Frisé, Rowohlt Verlag, Αμβούρ
γο 1957.

στώ ν, χαρίζοντας εμβρίθεια σ το ν Μούζιλ.
Ν α μας μιλάει, λόγου χάρη, για
«τ η ν νέα ιδιότητα τής χω ριστικ ότη τα ς,
τής ευθραυστότητας» (11),
που είναι ό ντω ς νέα, αφού ω ς τώ ρ α η
«χ ω ρ ισ τικ ό τη τα » (έ σ τω !) και η «ευθραυ
σ τό τη τα » (παρομοίως!) με αυτήν ακρι
βώς την -ότητα δείχνουν την ιδιότητα, και
έτσι έχουμε την «ιδιότη τα τη ς'τδ ιότη τα ς ».
Γιατί όμως να μπλέξουμε σε γράμματα
ψιλά, ότα ν «έ ξ α ρ τά το » και ξανά «έξα ρτά τ ο » (24, 145), «έσφ υ ζε μ ε... » (101), «σ υ ν ίστα το ά π ό ...» (150) και άλλα ανελλήνι
στα κι ασύντακτα* ότα ν υποκοριστικά
του τύπου «ά ν τα ρ ίτσ α » (107), «τρα για σκούλα» (154), «κ ομ π οδ εμ α τά κ ι» (18) και
« τσιφ τά κος» (26)· και γενικές «μ ισ ο ϋ π νιοΰ» (152) και «π ισ ιν ώ ν π ο δ ιώ ν » (28),
κι από κοντά ένα
«μ ικ ρ ό πράσινο μπάλλωμα έδάφους»
(72) ή « έκεϊνο το μπάλλωμα χ ό ρ το υ » (73),
ένα
« καινούργιο 'Εγώ, ’Ε γώ μιας λοξή ς ευ
τυχίας φιλόδοξης και χ ο ϊκ ή ς » (38),
«έν α ς πόντος πνευματικού άνεβάσματος»(118).
Α ς κατεβούμε τώ ρ α · την είδαμε τη
γλώ σσα , και προπαντός το μεταφραστι
κό ήθος. Κι ας ανταμώσουμε ξανά την
εκζήτηση, πολύ πριν από τα ελάχιστα
παραδείγματα, ξεφυλλίζοντας απλώς το
βιβλίο. Εκεί θα βρούμε και τις
«Ε ίκ ο σ ι Θ έσεις γιά τις Τρεις Γυναίκες
του Ρόμ π ερτ Μ ούξιλ ά ντί Ε π ιλ ό γ ο υ » (σ.
179-188), που είναι μάλιστα, αντί είκοσι,
δεκαπέντε, μα δε βαριέσαι· κι αυτές οι
κοτζάμ Θέσεις, όπου κομπάζει το
«π ε δ ίο έφαρμογής παραγόντων προω θητικών καί διακω λυτικώ ν τής προσω π ι
κ ό τη τα ς » (180) και το
« συναντιλημμένο άπό τόν συγγραφέα
πεδίο» (183),
αυτές λοιπόν οι Θέσεις έχουν από κον
τά και σημειώσεις δεκατρείς, και τί Εμ

πεδοκλής εκεί και τί Α ριστοτέλης, κι Ό 
μηρος και Π λά τω ν, και Τήηκ, Νοβάλις,
Φρόυντ, Μ ό τσ α ρ τ, Σαιν Σαένς (sic: 188)
κ.ά. κ.ά.
Α λ λ ά η μέρα η καλή είχε φανεί από τη
σελίδα 7, αμέσως έπειτα από τη σελίδα
του τίτλου, όπου η αφιέρωση
«σ τ ή ν Πολυξένη Ζηνέλη — deswegen
dagegen, dazu — ».
Έ τσ ι, αμετάφραστο. Κώδικας για τους
μυημένους. Ό π ω ς εξάλλου κι η μετάφρα
ση όλη (;). Κι ακόμη: η αφιέρωση, όπως
τεκμαίρεται (και πώς τεκμαίρεται; από
το όνομα το ελληνικό;) είναι του μετα
φραστή· και τυπώνεται στη σελίδα που
«α νή κ ει» στην αφιέρωση του συγγραφέα,
χωρίς μάλιστα ειδική μνεία, πως «η μετά
φραση αφ ιερώ νεται...» κτλ. Α λλ ά deswe
gen dagegen, dazu. Κάπως σαν (μεταφρά
ζω à la manière de...): «δ ια ταύτα εντού
τοις, προς το ύ το ις»· ή, πιο καλά, όπως
το ν πρόλαβε το χατζηνάσειο σουξέ: « σ ’
όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δε θα
μπορέσουμε».
Δ ε ν μας αρέσει, αλλά θα συνεχίσουμε.
Γιατί είναι πλέον φανερό ότι δεν έχουμε
μετάφραση, υπηρεσία του κειμένου, με ό
ποια, έσ τω , αποτελέσματα, παρά αλαζο
νεία, ξιπασιά και αυτοπροβολή. Και
γλω σσικό μεγαλοϊδεατισμό. Αφού εδώ,
κατά τα κελεύσματα τω ν ημερών, εξα ν
τλείται «ό λ ο ς ο πλούτος της τρισχιλιε
τούς και ενιαίας», από το έχθος και την
ολβιότητα ω ς το σκεβόσουν και τις
πουντικόπουτσ'ς.·.Και δίχως, φυσικά, την
αναγκαία σκευή. Βάρβαρα κι ανελλήνι
στα. Και αποπάνω, ρητορισμοί κενόδο
ξοι και κενολόγοι («Ε ίκ ο σ ι Θ έσ εις...»·
βλ. και Β' μέρος). Και κόλπα μαγικά. Α 
φού εδώ κομίζεται γλαύξ στην αθηναίικη
επαρχία, ανακαλύπτεται η Αμερική, και
νά οι χάντρες και τα καθρεφτάκια να
θαμπώνουν τους ιθαγενείς. Που δυστυ
χώς δεν είναι λίγοι: Π α ρα γω γικ ότα τος ο
κ. Κ εντρω τής, με έργο πλούσιο σ το « ε 
νεργη τικ ό» του, εκ τός από τους Δ εσμ ούς
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του Μούζιλ που αναφέραμε, 3 και πολυγραφ ότατος κριτικός (βλ. π.χ. Β' μέρος)
και θεωρητικός της μετάφρασης («Π ερ ί
μ εταφ ράσεω ς», Διαβάζω 134, 1.1.1986,
σ. 67-69,3
4 και «Musa musiliana graeca»,
Δ ιαβά ζω 156, 3.12.1986, σ. 36-39: γΓ αυτό
όμως βλ. εκτενώ ς σ το Β' μέρος) και άλλα
πολλά.
Κι εμείς, συγκαταβατικοί, αν όχι επιδοκιμαστικοί, χάσκοντας με το στόμα α
νοιχτό.
Ά ξ ιο ς ο μισθός μας.
Διάλειμμα όμως δεκαπέντε ημερών,
ω ς το επόμενο τεύχος, όπου καλούνται οι
φιλάνθρωποι αναγνώ στες να μοιραστούν
την ανθυγιεινή εργασία του υπογραφομένου.

3. Δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε και με τη
μετάφραση αυτή. Δεν προσφέρεται εξάλλου
για αποδελτίωση: στους Δεσμούς, καθώς λεί
πει η προσχηματική, εν πολλοίς, πλοκή που υ
ποστηρίζει το στοχαστικό κείμενο των Τριών
Γυναικών, η παραμικρή παρεμβατική διάθεση
του μεταφραστή θα ξήλωνε ολόκληρο το έργο
—πόσο μάλλον ο οδοστρωτήρας του κ. Κεντρωτή. Απλώς, βλ. τα «άφύσικα ένδον βύθη»
(71), τη «λεπτή τραυματικότητα», «τ ό μαρμαϊρον εϋτρωτον αυτών των φαντασιώσεων» και
το «ρηξικέλευθο άντριωμα τού ψέματός της»
(76) και κάποια που «σάμπως κλαράκι πουλά
κι, βάσταγε κάτι καί κελαηδούσε» (84), με τα
απαραίτητα «Εννέα Έπιλογικά Σχόλια γιά
τούς Δεσμούς τού Ρ.Μ . » σχετικά με «τ ό text
τών Δεσμών» (155).
4. Κι εκεί, επιτρέψτε μου, με «παρηγμένα έρ
γα», να «εξικνείται μέχρι του σημείου ότι...»,
να « φέρεται προτιθέμενος να προτείνει», να
«ευοδούται» και «να υπείκει» κτλ., ή τεύχος
109, 2.1.1985, σ. 33-35, με « προϋποθετούσης»
και «(η νεότητα) επικαλείται ως αρωγός εν δεινοίς και σώτειρα», «επ ί τη βέβαια προόψει της
ήττας» και άλλα, περιττά πλέον, που μαρτυ
ρούν ωστόσο, πέρα από τα γραμματικοσυντακτικά, πως «η δυσχέρανση της κατανόησης»
αποτελεί περίπου αυτοσκοπό και όχι όρο,
λέει, για την απόδοση του ύφους του Μούζιλ
(«Musa musiliana graeca», ό.π., βλ. Β' μέρος).

— Κ υκλοφ ορουν —

ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΑ... ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΑ... ΤΟΛΜΗΡΑ..
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Η διαιώνιση της ύλης

Βιομηχανικά κτίρια στη Λέσβο
19ος και αρχές 20ου αιώνα
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
ΣΑΠΟΥΝΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση
1986
Κείμενα:

Νομαρχίας

Λέσβου,

Ν ΙΚ Ο Σ Σ Η Φ Ο Υ Ν Α Κ Η Σ
Β ΙΚ Υ Κ Ο Υ Τ Σ Κ Ο Υ Δ Η
Σ ΤΡΑ ΤΗ Σ Φ ΡΑΝΤΖΕΣΚΟ Σ
ΣΤΡΑΤΗ Σ Χ Α Λ ΑΥΤΗ Σ

Φωτογραφίες:
Γ. ΓΕΝΝΗΤΣΑΡΙΩΤΗΣ
Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
Ζ. ΣΗΦΑΚΗη και
ΣΤΡ. ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ
Ό ,τι παράγεται σε στέρεη
μορφή, ό, τι μεταβάλλει
γεωλογικά την επιφάνεια του
κόσμου πρέπει να αντέχει
σ το χρόνο, να διαρκεί, για να
μπορεί να προσδιορίζεται σε
νέες χρήσεις.
Ο άνθρωπος παρέρχεται, η
μια γενιά παίρνει τη θέση της
άλλης, η ιστορία τω ν
ανθρώπων είναι γόνιμη
μήτρα νέων πάντα
συνειδήσεων, όσο και αν
τρέφεται με παλιές
παραδόσεις.
Η ακατέργαστη όμως ύλη
(5εν έχει απο μόνη της αυτήν
την ελαστικότητα στην
ανανέωση. Της τη δίνουν οι
άνθρωποι όταν έχουν
συνείδηση της διαιώνισής
τους, του ότι δηλαδή η
σημερινή τους προσπάθεια θα
ξαναζήσει με μια αυριανή
δύναμή.
Α π όσπ ασμ α από κείμενο του Α .
Γκράμ σι που π ρ ο τά σ σ ετα ι σ το βιβλίο.

« Τ ο λεύκωμα... δεν αποτελεί μια πλήρη ανάλυση... τω ν δεδομέ
νων που αποτέλεσαν στη δημιουργία της βιομηχανίας της Λ έ 
σβου... Προσπαθήσαμε απλά, να αποτυπωσυυμε ένα μέρος του
Νεώ τερου Π ολιτισμού... παρουσιάσαμε συγχρόνω ς τις προσπά
θειες μας για μια ζωντανή ένταξη αυτής της πολιτιστικ ή ς μας
κληρονομιάς, σ το σύγχρονο τρόπο ζω ή ς ».
Με τον διακριτικό και σεμνό αυτό τροπο αρχίζει το κείμενο
του Νίκου Σηιρουνάκη — που ήταν και ο εμπνευστής της προ
σπάθειας, εκδοτικής και αναστηλω τικής— στην αξιόλογη αυτή
έκδοση. Γιατί το βιβλίο αυτό είναι ενα σημαντικό γεγονός — και
από άποψη εκδοτικής ποιότητας και για το είδος τω ν κείμενων
και την εικονιστική παρουσίαση αλλα και για τη σοβαρότητα
της προσπάθειας που είχε ξεκινήσει ο τό τε νομάρχης Λέσβου ώ 
σ τε να ξαναζω ντανέψ ουν τα «κελύψ η» αξιόλογω ν καταλοίπων
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του νησιού και να ενταχθούν
σύγχρονες ανάγκες και να υπακούσουν σε σημερινές λειτουρ
γίες.
Το εγχείρημα λοιπόν είναι άξιο προσοχής. Ω ς τώρα είχαμέ
γνωρίσει την ενθάρρυνση της πολιτείας (με δάνεια, βοήθεια σε
σύνταξη μελετών κλπ.) προς ιδιώτες ώ σ τε να συντηρηθούν και
επαναχρησιμοποιηθούν κυρίως οι παραδοσιακές κατοικίες.
Στη Λέσβο έγινε όμως μια άλλη προσπάθεια πιο ουσιαστική. Σε
συνεννόηση και συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση αναλήιρθηκε μια τεράστια προσπάθεια να ανακατασκευασθούν και
συντηρηθούν τα λιθόστρω τα πρώτα και σε δεύτερη φάση να
συντηρηθούν και αναπροσαρμοστούν για σύγχρονες λειτουργίες
τα βιομηχανικά κτίρια του περασμένου αιώνα και τω ν αρχών
του 20ού. Έ τσ ι η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση εντάσσουν σε
προγράμματα οικιστικής ανάπλασης κτίρια (και συνδετικές ο
δούς) που ξεπερνούν το ιδιωτικό. Κτίρια που χρησιμεύουν για να
καλυφθούν επείγοντες ανάγκες για κοινωνικές χρήσεις του σή
μερα (θέατρα, πολιτιστικά κέντρα, κοινοτικά καταστήματα).
Κτίρια που αν δεν χρησιμοποιούνταν για τους σκοπούς αυτούς
θα κατέληγαν να εκπέσουν στη συγκατοίκηση φ αντασμ άτω ν
και νυχτερίδων για να καταλήξουν σ το τέλος να γίνουν οι σ τέ
γες καυσόξυλα και οι λιθοδομές πρώτη ύλη για τα ασβετοκάμινα.
Η ιδέα λοιπόν ήταν άριστη. Λ λλά και η υλοποίηση της ευτύ
χησε να πραγματοποιηθεί από ανθρώπους που είχαν τη γνώση
και την ευαισθησία για το σκοπό αυτό.
Ο κύκλος έκλεισε με την ευρύτερη κοινοποίηση όλω ν αυτών
με μια άκρως επιμελημένη έκδοση. Είναι λοιπόν επαρκείς οι λό
γοι για να απευθύνει κανείς έπαινους στους «μ α στόρους και
τους π ρω τομ αστόρους». Στη γενική άπνοια, ο θαλασσινός αέ
ρας από τη Λέσβο μας έκανε να αναπνεύσουμε με αγαλλίαση.

Πάνω το εργοσ τάσιο Βονοψακίδη στην Παναγιούδα. Κάτω κιούπια στο προαύλιο του ελα ιοτριβ είο υ Αγίας
Π αρασκευής και δεξιά εσ ω τερικό ελαιόμυλου στο κο ινο τικό ελ α ιο τρ ιβ είο του ίδιου χωριού.
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ΠΑΙΔΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων
και Λατίνων Συγγραφέων
Οι εκδόσεις Δ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
με τη φροντισμένη φωτομηχανική
ανατύπωση των τόμων της Βι
βλιοθήκης Teubner συμβάλλουν
στη γνώση και τη διάδοση των
έργων της Αρχαίας Ελληνικής
Γραμματείας, της οποίας η μελέτη
από το πρωτότυπο είναι άσκηση
και χαρά πνευματική.
Πρόσφατα κυκλοφόρησαν οι
τρεις ακόλουθοι τόμοι:
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Τραγωδία - Τόμος II
Ο δεύτερος τόμος περιέχει τις
τραγωδίες: Τραχίνιαι, Αντιγόνη,
Φιλοκτήτης, Οιδίπους επί Κολωνώ - Αρχαίο κείμενο και κριτικό
υπόμνημα (R.D. Dawe).
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
Ηθικά, τόμος I
Ο τόμος περιέχει 14 πραγμα
τείες —από τις 83 συνολικά του
«Ηθικού»— ηθικού κυρίως περιε
χομένου: Περί παίδων αγωγής,
Περί αρετής και κακίας, Υγιεινά
παραγγέλματα, Των επτά σοφών
συμπόσιον κ.α.
Το αρχαίο κείμενο συνοδεύε
ται από πλούσιο κριτικό υπόμνη
μα και προτάσσεται πολυσέλιδος
πρόλογος των εκδοτών και των
επιμελητών του τόμου.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
Βίοι παράλληλοι
Τόμος I, τεύχος I
Περιέχει τους «παράλληλους
βίους» δέκα επιφανών Ελλήνων
και Ρωμαίων κατά ζεύγη: Θησεύς και Ρωμύλος, Σόλων και
Ποπλικόλος, Θεμιστοκλής και
Κάμιλλος, Αριστείδης και Κάτων, Κίμων και Λεύκολλος.
Πρόκειται για τον πρώτο από
τους επτά τόμους των «Παράλ
ληλων Βίων» του Πλουτάρχου.

ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Από τις εκδόσεις «Π . Κουτσουμ
πός» κυκλοφόρησαν το 1987, τα
ακόλουθα τέσσερα βιβλία στη σει
ρά «Ανοικτό Πανεπιστήμιο»:
Φρόυντ και ψυχανάλυση
Παρουσίαση του ψυχαναλυτικού
τρόπου κατανόησης της προσω
πικότητας, όπως προκύπτει από
το έργο του Φρόυντ, σύμφωνα βέ
βαια με την «ανάγνωση» που έ
καναν οι συγγραφείς. Το βιβλίο
χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώ
το γίνεται μια συνοπτική παρου
σίαση των ιδεών του Φρόυντ και
την εξέλιξη τους μέσω των σκο
πών του. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται επιστημολογική διερεύνηση της φύσης της ψυχανάλυ
σης. Το έργο περιέχει και σύντο
μο γλωσσάρι με μετάφραση των
όρων που χρησιμοποιούνται στα
αγγλικά, γαλλικά και γερμανι
κά. Χρήσιμο για φοιτητές ψυχο
λογίας, αλλά και για όσους ελπί
ζουν ότι μπορούν, μέσω της ψυ
χανάλυσης, να διερευνήσουν τη
συμπεριφορά των άλλων αλλά
και τη δική τους.

Η πόλη του μέλλοντος
Στο έργο διερευνάται, μέσω
μιας «μεταβιομηχανικής»” αντίληψης για το μέλλον, η προοπτι
κή της πόλης. Στα δύο πρώτα μέ
ρη εξετάζονται οι τάσεις και οι
περιορισμοί που υπάρχουν σήμε
ρα και πρέπει να προσαρμοστούν
στο πιθανό μέλλον. Στο τρίτο μέ
ρος εξετάζεται ο τύπος των στό
χων που θα μπορούσαν να υιοθε
τηθούν και αναδεικνύονται ορι
σμένες αισιόδοξες προοπτικές
—σε αντίθεση όμως με τις επι
διώξεις των επιχειρήσεων. Στο Δ '
μέρος εξετάζεται το πρόβλημα
του αυξανόμενου μεγέθους των
πόλεων και της δυνατότητές
τους να επιζήσουν ως χωροταξι
κή μορφή και ως κοινωνικός ορ
γανισμός. Το έργο τελειώνει με
την αμφισβήτηση του μέλλοντος
της ίδιας της κοινωνίας αν συνε
χιστούν οι σημερινές τάσεις.
Μέτρηση του ηλιακού
συστήματος
Ιστορική αναδρομή στις μεθό
δους που χρησιμοποιήθηκαν για
τη μέτρηση του ηλιακού συστή
ματος (αποστάσεις και μέγεθος
του Ήλιου, ττ|ζ Σελήνης, των
πλανητών) και παρουσίαση των
μεθόδων που ισχύουν σήμερα.
Μέσα απ’ αυτές επιχειρείται η α
νάδειξη των τρόπων με τους ο
ποίους προσδιορίστηκαν οι νόμοι
της κίνησης των πλανητών και οι
βασικές αρχές της κλασικής μη
χανικής. Το βιβλίο περιλαμβάνει
πλήθος ασκήσεις και πειράματα
που μπορούν να γίνουν και από
τον αμύητο αναγνώστη. Απαραί
τητο σε κάθε ερασιτέχνη αστρο
νόμο * ίσως και στους αστρολό
γους.
Εισαγωγή στην Ιστορία
του Arthur Marwick
Δεν πρόκειται για βιβλίο Ιστο
ρίας αλλά για περιγραφή των τε
χνικών, των μεθόδων και του
τρόπου γραφής της ιστορίας. Το
βιβλίο χωρίζεται σε τρεις ενότη
τες. Στην πρώτη παρουσιάζονται
τα βασικά αντικείμενα μελέτης
και η εξέλιξη του επιστημονικού
κλάδου της ιστορίας. Στη δεύτε
ρη παρουσιάζονται τα είδη των
πρωτογενών πηγών που χρησιμο
ποιεί ο ιστορικός και κριτική α
ξιολόγησή τους. Στην τρίτη πα
ρουσιάζεται η διαδικασία συγ
γραφής του ιστορικού έργου και
καταλήγει με μια αξιολόγηση της
επίσημης ιστορίας και των έργων
των ιστορικών. Το έργο φιλοδο
ξεί να κάνει τον αναγνώστη ικα
νό να διαβάσει αλλά και να γρά
ψει ιστορία, αν διαθέτει επαρκές
υλικό.
ΡΕΝΑ ΚΑΡΘΑΙΟΥ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΝΟΥ - ΠΑΣΣΑ
Χαρούμενες διακοπές
Για παιδιά που έχουν τελειώσει τη
Β' Δημοτικού
Εκδ. Πατάκη, σελ. 175
Στολισμένο με τα σχέδια του Σπ.
Ορνεράκη και της Εύης Τσακνιά, το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη
σε γ' έκδοση.
Ευρηματικό, με ποικιλία θεμα
τική που επιτελεί συγχρόνως παι

δαγωγικό και ψυχαγωγικό σκο
πό, το βιβλίο, από τα φροντισμέ
να του είδους είναι καλή συντρο
φιά για τα παιδιά και χρήσιμος ο
δηγός για τους γονείς που μπο
ρούν έτσι να διδάσκουν και παί
ζουν μαζί τους.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ
Η μεγάλη πράσινη
Εκδόσεις «Καστανιώτη»,
Αθήνα 1987
Το τρίτο μυθιστόρημα της Ευγε
νίας Φακίνου που μέσα από την
περιπλάνηση μιας γυναίκας, ει
σβάλλει το απροσδόκητο που α
νατρέπει την τακτοποιημένη μας
ζωή. Η «μεγάλη πράσινη»
—όνομα που έδιναν οι Αρχαίοι
Αιγύπτιοι στη θάλασσμ— είναι η
πρόκληση που δεν αποδεχτήκα
με; οι τολμηρές ιδέες που συλλάβαμε αλλά διστάσαμε να πραγ
ματοποιήσουμε, τα περιπετειώδη
ταξίδια που σχεδιάσαμε αλλά
δεν κάναμε, οι έρωτες που ονει
ρευτήκαμε και δεν καταφέραμε
να τους εκφράσουμε. Η «μεγάλη
πράσινη» είναι η ελπίδα ότι κά
ποτε θα τολμήσουμε.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Η νυχτωδία των συνόρων
Εκδ. « Κ έδρος», Αθήνα 1986,
σελ. 46
Στη μακριά ποιητική πο
ρεία της, η Β.Θ. κέρδισε ένα
μεστό λόγο. Α να κ α λώ ντα ς
τις παλιότερες, τρυφερές φω
νές, η ποιήτ ρια μένει πάντα
ευαίσθητη απέναντι στη γη
και τους ανθρώπους· αλλά
τώ ρα αξιώνει και επιζητά τό 
νους οικουμενικούς. Ξαναγυρνά στους μύθους της μυ
στικά: « Π όσα δηνάρια η νο
σταλγία πόσα ο γυρισμός;».
Και αλλού:
« Μ η φανερώνεις αθώα τις πη
γές σου / τα ρείθρα σου φύλα
γε τα εφεδρικά / Μ η ν ξεχνάς
τις οχιές κι όταν δεν τις θυμά
σαι / Μ ην αναπαύεσαι στους
ίσκιους μακάρια».

ΠΑΝ.ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ
Το παλίμψηστο
Εκδ. «Η ρ ια δ α ν ό ς », Αθήνα
1986, σελ. 46
«Σ χ ε δ ό ν βράδιασε / κι εγώ
στην ίδια θέση / εδώ και αιώ
νες / να υπάρχω όπ ω ς ένα
ποιήμα / ή να καταφεύγω στα
Ελληνικά / ή ακόμα ένας
τρούλος / για λόγους αισθητι
κ ού ς».

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ
Έξι γραφές για τον Σεφέρη
Εκδ. «Π ε ρ ίπ λ ο υ ς », 1987, σελ.
36
Μ ε αφορμή, έξι ποιητικές
γραφές του Σεφέρη — κλειδιά
για τον Διονύση Σέρρα, ο ποι
ητής, επιχειρεί το ν δικό του
αντίλογο, σχολιασμό και α
νάπτυξη άλλω ν συνειρμών
και ιδεών.

ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΔΑΡΑΚΗΣ
Αποσπάσματα μιας ατέλειωτης
γραφής
Ποίηση, Αθήνα 1987, σελ. 35
Δείγμα γραφής:
« Πόσες νύχτες αλήθεια σου
’γραψα μες στη σιωπή / που την
έκαναν πιο βαθιά οι επευφημίες
του πλήθους / με πολλά φθινόπω
ρα απελπισμένα / με υπολείμματα
χαρτιών που 'χαν βρωμίσει / κι εί
χαν σκιστεί πολλές φορές...»
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ
Κι όταν δεν συμβαίνει τίποτα, κά
τι συμβαίνει
Εκδ. I. Φλώρος, Αθήνα 1987, σ.
348
Το βιβλίο είναι ένα συγκλονιστι
κό ρεπορτάζ - ντοκουμέντο, που
περισσότερο μοιάζει με θρίλερ,
παρά με τη ζωντανή πραγματικό
τητα. Αναφέρεται στο «Επόμενο
Πραξικόπημα», όπως τουλάχι
στον αυτό ολοζώντανο ξεπηδάει
μέσα από τις απόκρυφες σημειώ
σεις ενός παρανοϊκού, συνωμότη
που θέλει σώνει και καλά να βά
λει ξανά την Ελλάδα στο γύψο.

ΔΟΚΙΜΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΝΟΣ
Αναγνώριση του ανθρώπου μέσα
από το δίκαιο και τη γλώσσα .
Αθήνα 1987, σελ. 144.
Το δοκίμιο αυτό σπονδυλώνεται
γύρω από τη σχέση της αναγνώ
ρισης. Η κατανόηση της σχέσης
της αναγνώρισης που αποτελεί
και τον πυρήνα του δικαίου και
της δικαιοσύνης, σημαίνει ταυτό
χρονα και κατανόηση της αν
θρώπινης κατάστασης. Η «σχέ
ση αναγνώρισης» ανευρίσκεται
σε φανερώματα του πολιτισμού
όπως η δημιουργία της γλώσσας,
η ανάπτυξη της σκέψης, η σύλ
ληψη συγκρότηση και λειτουργία
των κανόνων του δικαίου, ο θε
σμός του θεάτρου κτλ.
ΜΑΡΙΑ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΔΕΛΙΒΑΝΗ
Η προβληματική ελληνική βιομη
χανία και κάποιες λύσεις της...
Θεσσαλονίκη 1986, σ. 372
Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη
ενός βιβλίου - μελέτης, που αναφέρεται σε ένα κύριο, για την ελ
ληνική κοινωνία και οικονομία,
θέμα, τις ελληνικές προβληματι
κές βιομηχανίες με προτάσεις
για ορισμένες λύσεις.
Κ.Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΗΣ
Οι δενδρίτες στην προχριστιανική
και χριστιανική ιστορικοφιλολογική παράδοση και εικονογραφία.
Εκδόσεις «Π . Πουρναρά»,
Θεσσαλονίκη 1986
Μια εργασία σχετική με την ει
κονογραφία και την φιλολογική
παράδοση των «δενδριτών» η
ρώων, θεών και αγίων που είχαν
μια σχέση «βιωματική» με τα
δέντρα.
Με καταβολές του μυθολογι
κού αυτού κύκλου από τη γεω
γραφική περιοχή της Μέσης Α 
νατολής, οι ήρωες - δενδρίτες

διαδόθηκαν σε μια ευρεία, ζώνη
που έφτασε μέχρι τη Ρωσία και
την Ευρώπη και επιβίωσε ως τους
χριστιανικούς χρόνους.
Εξειάζονται οι δενδροφόροι
και οι δενδροβάτες της αρχαίας
Ελλάδας και της Ρώμης, οι θεοί
που συσχετίστηκαν με δενδρικές
λατρείες και οι στυλίτες ασκητές
του χριστιανικού κόσμου. Ανα
φορές γίνονται επίσης στους «ανθέτες» όπως ο Βούδας λ.χ. Οι
δενδρίτες είναι συνδεδεμένοι με
τους όρους επιβίωσης στουςπροϊστορικούς χρόνους και υπο
δηλώνουν και άρρηκτη σχέση
του ανθρώπου με τη φύση.
Η θεματική και διαχρονική αυ
τή ανάπτυξη έχει πολλά να προ
σφέρει στην κατανόηση του φαι
νομένου αλλά και δεν είναι πάν
τοτε πειστική για την εγκυρότητα των ερμηνειών —οι ιδιαιτερό
τητες του φαινομένου από την
μια κοινότητα στην άλλη και από
την μια εποχή στην άλλη, υποτονίζονται καθώς αναζητείται και
φωτίζεται σχεδόν αποκλειστικά
η διαχρονική — και «εκτός τό
που»— σχέση με το σύμβολο δένδρο.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ
ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΝ ΣΤΙΤΟ ΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙ
ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ Μ ΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΦΥΛΛΙ Δ Η
Τιμητικές εκδηλώσεις για τα εκα
τό χρόνια από τη γέννηση του Μ.
Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη
1987
Στον τόμο αυτό καταγράφονται
οι εκδηλώσεις που έγιναν στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης α
πό τις 27 ως τις 28.11.1983 για να
τιμηθεί η επέτειος των 100 χρό
νων από τη γέννηση του Μανόλη
Τριανταφυλλίδη. Περιλαμβάνον
ται οι ομιλίες των καθηγητών
Εμμ. Κριαρά, Α.Γ. Τσοπανάκη,
Μ. Σετάτου, Αλέξη Δημαρά, Χρ.
Τσολάκη, Ν. Τερζή και Ρένας
Σταυρίδη-Πατρικίου, για το έργο
του Τριανταφυλλίδη και για την
προσφορά του στην πρόοδο του
δημοτικισμού, στην επιστήμη
και στην εκπαίδευση. Δημοσιεύ
εται επίσης η συζήτηση που ακο
λούθησε καθώς και παράρτημα
με αυτοβιογραφικό σημείωμα του
Μ. Τριανταφυλλίδη και μαρτυ
ρίες και κρίσεις ανθρώπων που
τον γνώρισαν. Ο τόμος συμπλη
ρώνεται από Γενικό Ευρετήριο.
Στον πρόλογο ο καθηγητής
Δ.Ν. Μαρωνίτης, που ήταν και
πρόεδρος της οργανωτικής επι
τροπής του εορτασμού σημειώ
νει: «Ο ολικός πάντως σκοπός
των τιμητικών εκδηλώσεων, που
περιέχονται στον τόμο αυτόν, ή
ταν να αποφευχθεί η ειδωλοποίηση του τιμωμένου αλλά και να α
ναιρεθεί ο εύκολος υποβιβασμός
του σε συντηρητικό επιστήμονα
και αστό διανοούμενο, παγιόευμένο στις συγκυρίες της εποχής
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• Από τον βουλευτή Επικρά
τειας κ. Στρ. Στρατήγη πήραμε το
γράμμα που ακολουθεί και θεω
ρούμε «τ ο θέμα λήξαν». Έτσι κι
αλλιώς η πολιτική δράση είναι
μια συνεχής παρουσία που όλοι
την παρακολουθούμε:
Φίλε Κύριε Διευθυντά,
Λυπάμαι που τα σχόλια του
συνεργάτη σας στην επιστολή
του κ. Μαγγίνα και του υπογράφοντος που δημοσιεύτηκε στο
τεύχος της 22.5.1987 δεν μπο
ρούν να μείνουν αναπάντητα.
Επιμένει ο κ. Παναγιωτόπουλος στους ισχυρισμούς του για τα
όσα δήθεν λέω και μάλιστα κατ’
επανάληψη περί συναδέλφων
βουλευτών. Είμαι υποχρεωμένος
εφ’ όσον δεν δέχεται τη διάψευσή
μου να επιμείνω κι εγώ ότι αυτός
δεν λέει την αλήθεια.
Με φιλικούς χαιρετισμούς και
εκτίμηση για την κατά τα άλλα
άψογη δημοσιογραφική παρου
σία του «ΑΝΤΙ».
Σ. Στρατήγης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΤΟΥ ΙΚΑ
• Με αφορμή την επιστολή του
κ. Θ. Κατσανέβα (ΑΝΤΙ τχ. 338)
φυσιοθεραπευτές γράφουν και
σχολιάζουν για την κατάσταση
που επικρατεί στο ΙΚΑ σε σχέση
με τη φυσικοθεραπευτική. Η Διοί
κηση του ΙΚΑ τι λέει;
Η επιστολή του Διοικητού του
ΙΚΑ, που δημοσιεύτηκε στο 338
τχ. του ΑΝΤΙ αλλά και η διάθεση•
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• Γιατϊ πρέπει να καταργη·
θεΐ το κρατικό μονοπώλιο
στο ραδιόφωνο.
• Πώς να κατασκευάσετε
ένα ραδιοπομπό. Απλές,
πρακτικές οδηγίες και για
τους μη-ειδικούς.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ»
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΟΛΥΤΥΠΟ ΕΠΕ
ΔΕΙ ΝΟΚΡ ΑΤΟΥΣ 131 ·
115 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 7232819
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του περιοδικού vu π-ρο|κι
τις στήλες του τα σημερινά
προβλήματα στην περίθαλψη
που παρέχει το ΙΚΑ στους ασφα
λισμένους του, δίνει την ευκαιρία
παρουσίασης και μιας άλλης
πλευράς.

Η παροχή υπηρεσιών περίθαλ
ψης προσφέρεται τόσο από τους
γιατρούς όσο και από μια σειρά
επαγγελμάτων υγείας. Η φυσιο
θεραπευτική περίθαλψη παρέχε
ται από το ΙΚΑ υποβαθμισμένη
και αποσπασματική. Με .άλλο
καθεστώς στην Αθήνα, άλλο
στον Πειραιά, διαφορετικό στις
υπόλοιπες περιοχές της χώρας.
Στον Πειραιά μέσα σε άθλιες
συνθήκες, με ελάχιστο μηχανο
λογικό εξοπλισμό, με ελάχιστο
προσωπικό και με σχέση φυσ/τή
προς ασθενείς τόσο μεγάλη, που
η ποιότητα παροχής υπηρεσιών
είναι αδύνατη.
Στην υπόλοιπη Αττική μέχρι
το 1983 το ΙΚΑ, είχε συμβάσεις με
τους φυσ/τές με αμοιβή το Κρα
τικό Τιμολόγιο. Τη χρονιά αυτή
αλλάζει το σύστημα φυσ/κής πε
ρίθαλψης και τα μέτρα που πήρε
ελαχιστοποίησαν ποσοτικά και
υποβάθμισαν ποιοτικά την παρο
χή υπηρεσιών προς τους ασφαλι
σμένους του.
Οι νέες συμβάσεις επιβλήθη
καν από το ΙΚΑ στους φυσ/τές,
μετά από αθέτηση των συμφωνηθέτων μεταξύ τους. Τα κριτήρια
επιλογής των συμβασιούχων πο
τέ δεν ορίστηκαν. Οι συμβάσεις
χαρακτηρίστηκαν από το Ίδρυ
μα σαν «μίσθωσης έργου» αν και
οι όροι που εμπεριέχουν τους
προδίδουν ουσιαστικά και τυπι
κά χαρακτήρα «Εξαρτημένης
Εργασίας». Γνωμοδότηση Καθη
γητή του Εργατικού Δικαίου
Παν/μιο Αθηνών, αποφαίνεται,
ότι οι συμβάσεις στο σύνολό τους
είναι εξαρτημένης εργασίας και
ότι γι’ αυτές ισχύουν όλες οι δια
τάξεις της εργατικής νομοθε
σίας. Υποχρεώνουν το φυσ/τή σε
5ωρη προσωπική απασχόληση α
ποκλειστικά για τους ασφαλι
σμένους του ΙΚΑ, αποκλειστική
παραχώρηση του εργαστηρίου
τους, αποδοχή ωραρίου που κα
θορίζει το ίδρυμα. Απαγόρευση
αντικατάστασης σε περίπτωση
ασθένειας, παρακράτηση του πο
σού που αναλογεί σε αυτή. Η α
μοιβή είναι ελάχιστη και περίπου
στο 50% του Κρατικού Τιμολο
γίου.
Παρά το γεγονός, ότι χαρα
κτηρίστηκαν πειραματικές, το
ΙΚΑ προχώρησε πριν 2 χρόνια σε
ανανέωσή τους, προσθέτοντας
τον όρο, με τον οποίο οι φυσ/τές
«παραιτούνται ρητά και ανεπιφύ
λακτα από κάθε σχετικό δικαίω
μά τους» όρο πρωτοφανή για
κρατικό οργανισμό.
Αυτά τα χρόνια, στα αιτήματα
των φυσ/τών για διευκρίνιση του
εργασιακού χαρακτήρα της σύμ
βασης η Διοίκηση του ιδρύματος
έδειξε συστηματική άρνηση. Αξί
ζει να σημειωθεί ότι το ΙΚΑ για
φυσ/κές υπηρεσίες που παρέχουν
προς τους ασφαλισμένους του
Νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα,

ληρώνει με το Κρατικό Τιμολό

γιο. Επίσης για πανομοιότυπες
συμβάσεις σε άλλες περιοχές της
χώρας δίνει αμοιβές 20-30% μι
κρότερες απ’ αυτές της Αττικής
(ίσως λόγω αποκέντρωσης!).
Εκεί όμως που κρίνεται και η
σημερινή Διοίκηση του ΙΚΑ, στις
προσπάθειές της για παροχή κα
λύτερων υπηρεσιών όπως λέει η ί
δια, είναι η αδιαφορία της για τις
συνέπειες των συμβάσεων αυτών
στους ασφαλισμένους. Η λίστα
αναμονής για χρόνια περιστατι
κά φτάνει τους 4 μήνες. Επείγον
τα περιστατικά παραπέμπονται
για θεραπεία μετά από μήνες.
Στις εργατικές περιοχές όπου το
ωράριο εργασίας είναι εναλασσόμενο, ο εργαζόμενος χάνει τη
θεραπεία του γιατί είναι υποχρε
ωμένος για επίσκεψη μόνο σε
συγκεκριμένο 5ωρο. Η αλλαγή
φυσ/τών κατά τη διάρκεια της
θεραπείας είναι συχνότατο φαι
νόμενο. Από την αναγραφόμενη
θεραπεία λείπουν βασικές πρά
ξεις, γιατί έτσι επιβάλλει η σύμ
βαση.
Οι καταγγελίες ασφαλισμένων
προς τη Διοίκηση του ΙΚΑ αυτά
τα χρόνια είναι καθημερινές. Ό 
μως συνεχίζει την εθελότυφλη
στάση της, ότι δήθεν οι συμβά
σεις αυτές εξυπηρετούν τους α
σφαλισμένους.
Πόσο λοιπόν μπορεί να πείσει
η Διοίκηση του ΙΚΑ ότι γίνονται
προσπάθειες για καλύτερη παρο
χή υπηρεσιών συγκεκριμένα για
τη φυσ/πεία;
Πόσο μπορεί να γίνει πιστευτή,,
η εκστρατεία που έχει αναληφθεί
από το ΙΚΑ και προσωπικά από
τον κ. Διοικητή, κατά της πολυ
φαρμακίας, ότι δηλαδή δεν γίνε
ται για λόγους συμπίεσης των δα
πανών άλλα για την υγεία των α
σφαλισμένων, αν δεν συνοδεύε
ται με την ανάπτυξη εναλλακτι
κών τρόπων θεραπευτικής αγω
γής και προσανατολισμού των α
σφαλισμένων προς αυτούς^

ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
• Από το Ν. Κυριαζίδη, πήραμε
την ακόλουθη επιστολή σχετική
με άρθρο του Γ.Μ. Καλιόρη που
δημοσιεύτηκε σε τχ. 346.
Αγαπητό Αντί,
Διάβασα στο ΑΝΤΙ το άρθρο
του Γ.Μ. Καλιόρη με τίτλο «Ξύ
λινη γλώσσα και "Ελληνική Αρι
στερά"», στο οποίο ανάμεσα στα
άλλα, μας πληροφόρησε ότι:
«...το πρόβλημα έχει πλέον συνει
δητοποιηθεί αρκετά στο σύνολό
του...».
I
Ως τώρα ήξερα μόνο ότι οι άν
θρωποι συνειδητοποιούνται. Τώ
ρα μαθαίνω ότι και τα προβλήμα
τα —-αυτά τα ίδια τα προβλήμα
τα... συνειδητοποιούνται. Και
μάλιστα το μαθαίνω από άρθρο
γλωσσολογικό, όπου όλοι όσοι
είναι δημοτικιστές χαρακτηρί
ζονται υπό του κ. Καλιόρεως ως
άνθρωποι με «παρωπίδες δογμα
τισμού» που προσπαθούν να συμ-

πιέσουν «τη γλώσσα σε νάρθηκες
παγερής ομοιομορφίας» κλπ.
κλπ. κλπ.
Βέβαια, ο κ. Καλιόρης που ο
πωσδήποτε γνωρίζει τη γλώσσα,
αν δεν ήταν τόσο απασχολημέ
νος —-ναθώς λέει— να εναλλάσ
σει (σώνει και καλά) το «κυβέρ
νησης» με το «κυβερνήσεως», ο
πωσδήποτε θα τα κατάφερνε κα
λύτερα — όπως και κάθε Έλλη
νας που έχει απαλλαγεί από το
ζυγό μιας φτιαχτής και γι’ αυτό
δύσχρηστης γι’ αυτόν γλώσσας.
Αλλά ας έρθουμε στο κυρίως
κείμενο Καλιόρη. Κανείς δεν
μπορεί να έχει αντίρρηση ότι η
σημερινή νεοελληνική γλώσσα
πρέπει να περάσει από ένα στά
διο πολυτυπίας ώσπου να δια
μορφωθεί κάπως ουσιαστικότε
ρα και κυρίως ώσπου να απαλλα
γεί από τις φοβερές στρεβλώσεις
που έχει υποστεί από την καθα
ρεύουσα.
Αλλά η πολυτυπία αυτή δε ση
μαίνει ότι πρέπει να επιστρέφου
με —όπως θέλει ο κ. Καλιόρης—
στους άθλιους γραμματικούς τύ
πους της καθαρεύουσας που το
γλωσσικό μας αίσθημα έχει ορι
στικά απορρίψει. Σημαίνει αντί
θετα να ξαναφέρουμε και να ξα
ναδοκιμάσουμε τους τύπους της
νεοελληνικής γλώσσας που είχαν
φυσιολογικά διαμορφωθεί και
που τους έπνιξε η καθαρεύουσα.
Όλοι μιλάμε για το Μακρυγιάννη, τον άνθρωπο που συν
τοις άλλοις (ναι, συν τοις άλλοις)
κατέγραψή φωνητικά τη νεοελ
ληνική γλώσσα προτού βιασθεί
από την καθαρεύουσα. Γιατί λοι
πόν να μη δοκιμάσουμε να μετα
χειριστούμε τις δικές του λέξεις
που είναι οι λέξεις τις οποίες είχε
διαμορφώσει ο ελληνικός λαός,
αφού τις δούλεψε αιώνες και αιώ
νες στο στόμα του; Γιατί να μην
ξαναβάλουμε στο λεξιλόγιό μας
τέτοιες θαυμάσιες λέξεις όπως:
δικαιοκράτες, θαλασσοδύναμη,
αθέισε, βαρυθύμωσε, φραγκοκαταραμένος, λευτεροφάγος; Γιατί
να μη χρησιμοποιήσουμε τους
γραμματικούς τύπους της μακρυγιαννικής δηλαδή της πραγ
ματικής νεοελληνικής γλώσσας,
και να λέμε και να γράφουμε λχ.
η Πελοπόννησο - της Πελοπόν
νησος αντί η Πελοπόννησος - της
Πελοποννήσου, ο πρωτοϋπουργός αντί ο πρωθυπουργός, οι πρόσοδες αντί οι πρόσοδοι, οι φιλόπατροι αντί οι φιλοπάτριδες,
κοκ.;
Δε φτάνει το κακό που έγινε,
που το ετυμολογικό της νεοελλη
νικής γέμισε τεχνητούς, «αρχαιο
πρεπείς» τύπους αντί να αντλή
σει ζωή από τους ζωντανούς τύ
πους που διαμόρφωσε ο ελληνι
κός λαός; Πρέπει σώνει και καλά
να περισωθεί και η γραμματική
αυτής της κατάρας;
Αλλά η τύχη και αυτής της
προσπάθειας των μιξοκαθαρευουσιάνων δεν πρόκειται να είναι
διαφορετική από την τύχη των
καθαρών καθαρευουσιάνων που
τουλάχιστον είχαν το θάρρος να
διακηρύσσουν ανοιχτά το αμάρ
τημά τους. Γιατί η γλώσα —είτε

μας αρέσει είτε όχι— είναι κάτι
που διαμορφώνεται μέσα στο
στόμα, από τη γλώσσα του κάθε
Έλληνα σύμφωνα με αδήριτους
κανόνες. Η ιστορία το απόδειξε
περίτρανα με την αποτυχία της ε
πιβολής της καθαρεύουσας, παρ’
όλο ότι χρησιμοποιήθηκαν για το
σκοπό αυτό και τα πιο βίαια μέ
σα. Ή μήπως κάνω λάθος;
Φιλικά
Ν.Ι. Κυριαζίδης
Ταπεινός’δογματικός
με παρωπίδες
ΥΓ. Για την άποψη ότι θα πρέπει
να χρησιμοποιούμε ρήμα αντί ου
σιαστικό όπου μπορούμε, δε νο
μίζω ότι μπορεί να υπάρχει αντίρ
ρηση. Εξάλλου αυτός είναι βασι
κός κανόνας της νεοελληνικής
γλώσσας και το αντίθετο είναι απομεινάρι του καθαρευουσιανι
σμού.
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ;
• Με τίτλο « απόστρατοι του ΚΚΕ
ή αυτοί οι νέοι οι φιλόδοξοι» ο α
ναγνώστης μας Χρ. Κόντος μας έ
στειλε την επιστολή που ακολου
θεί, από αφορμή σχολίου μας στο
τχ. 342:
Σαν συνέχεια του σχολίου σας
περασμένου τεύχους για τους απόστρατους του Π Α Σ Ο Κ , θα ’θελα
να συμπληρώσω, μια δική μου
κατάθεση προσωπική, για τον
πρότερο πολιτικό και κομματικό
βίο του ανατέλλοντος αστέρος
της δημοσιογραφίας μας κ. Γ.
Βλαστάρη. Βέβαια δεν ανήκει
στους απόστρατους του ίδιου χώ
ρου, αλλά σ’ αυτούς του ΚΚΕ.
Πράγμα που σηκώνει όπως κα
ταλαβαίνετε ιδιαίτερης προσο
χής και ανάλυσης. Τέτοιες απο
στρατεύσεις νομίζω, πρέπει να
μας προβληματίζουν γιατί αρχί
ζουν να παίρνουν διαστάσεις επι
δημίας πια με απροσδιόριστες
συνέπειες.
Τον κ. Γ. Βλαστάρη έτυχε να
τον πρωτοσυναντήσω, όταν μπή
κα στο Πολιτικό Τμήμα της Νο
μικής Αθηνών το 1977. Φοιτητής
δευτεροετής, τότε, τον θυμάμαι
πολύ χαρακτηριστικά, καθισμέ
νο δίπλα στη θυρίδα της γραμμα
τείας της Νομικής να στρατολο
γεί εμάς τους νεοφερμένους πρω
τοετείς στο σύλλογο του τμήμα
τός μας « Δ Η Μ . Γ Λ Η Ν Ο » και κυ
ρίως να μαζεύει φοιτητές για τη
συνδικαλιστική παράταξη που
εκπροσωπούσε τότε την «Παν
σπουδαστική».
Λίγους μήνες αργότερα, στις
παραμονές των φοιτητικών εκλο
γών, τον ξαναβρίσκω αυτή τη φο
ρά στις πολύωρες και θλιβερές
συνελεύσεις του τμήματός μας.
Καθοδηγητή και γνήσιο εκφρα
στή της κυρίαρχης —τότε— στο
Πολιτικό τμήμα «Πανσπουδα
στικής». Θέση βέβαια, όχι τυ
χαία, όπως καταλαβαίνεται. Τον
θυμάμαι τότε σκληρό και φοβερά
οξύ στο λόγο του. Αποφασιστικό
και κλειστά ερμητικό στους πο
λιτικούς και συνδικαλιστικούς
αντιπάλους. Κήνσορα και απαράμμιλο μαχητή για την επιβολή
και την προβολή της επίσημης
κομματικής πολιτικής. Θα ’λεγα

σίγουρα ότι ήταν ο αποκλειστι
κός φέρων την ευθύνη για την πο
ρεία της «Πανσπουδαστικής»
στο* Πολιτικό τμήμα τα χρόνια
1977-1980.
Δεν μπορεί να μην τον θυμούν
ται οι τότε συνάδελφοι. Μονοπω
λούσε, αυτά τα χρόνια, με τη
στομφώδη και επηρμένη ομιλία
του, τις διάφορες συνελεύσεις εκ
προσωπώντας επαξίως και επιτυχώς την «Πανσπουδαστική».
Πάντα όμως με απώτερο και φα
νερό σκοπό την καθαρότητα, την
απολυτότητα και την ορθή κομ
ματική έκφραση της παρατάξεως του από τις άλλες. Ορθόφρων
και απόλυτος πάντα επανέφερε
ενίοτε τους συντρόφους του στον
ορθό δρόμο της κομματικής
γραμμής. Οι σύντροφοι και οι
I συντρόφισσες του της' ΚΝΕ και
της Πανσπουδαστικής, στη Νο
μική, είχαν να το λένε για το ι
σχυρόν και το καθαρόν του χαρακτήρος του.
Τι λόγια ακουγόντουσαν —σ’
αυτές τις συνελεύσεις— από τον
κ. Βλαστάρη αιώνιας πίστης και
κομματικής αφοσίωσης. Τι δείγ
ματα αγωνιστικότητας και απα
ράμιλλης κομματικής νομιμο
φροσύνης. Τι λόγια για κοινωνι
κή δικαιοσύνη, για κοινωνικούς
και λαϊκούς αγώνες, για ξεσηκώματα ενάντια στα ξένα και ντό
πια μονοπώλια, για πρόοδο για
κοινωνική άνοδο, για ίσες ευκαι
ρίες εξέλιξης στη ζωή. Τι άπειρες
κινητοποιήσεις. Τι λόγια για τον
σοσιαλισμό.
Τον κ. Βλαστάρη τον ξαναβλέ
πω στα 1981 αυτή τη φορά συντά
κτη πλέον στην Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η
και ρεπόρτερ στην Ε Ρ Τ . Αργότε
ρα τον συναντώ στα Α Ν Ο ΙΧ Τ Α
Χ Α Ρ Τ Ι Α να παίρνει λέει τη θέση
του υπό διωγμού (;) Γιομπαζολιά.
Τι θέση ε; Τώρα μαθαίνω από το
περιοδικό σας ότι προαλείφεται
για αρχισυντάκτης στο Ε Ν Α του
μεγαλοεπιχειρηματία κ. Κοσκωτά στο οποίο ήδη συμμετέχει. Να
δούμε σε τι άλλο θα θαυμάσουμε
τον κ. Βλαστάρη. Νομίζω ότι εί
μαστε ακόμα στην αρχή. Αυτή η
γενιά των φιλόδοξων και παντίως δραστήριων νέων δεν ξέρεις
που θα καταλήξει, πόσο και με
ποια χαρακτηριστική ευκολία θα
αλλάξει.
Προς Θεού δεν μέμφομαι τον
κ. Βλαστάρη —τον οποιονδήποτε Βλαστάρη— ούτε έχω τίποτε
προσωπικό μαζί του. Μερικές
φορές η φύση του ανθρώπου είναι
αδύνατη να αντισταθεί και μετα
βάλλεται, μεταστρέφεται. Θα
’θελα όμως να τονίσω αυτή την
περίπτωση. Βρισκόμαστε ενώ
πιον ενός κοινωνικού πια φαινο
μένου που αρχίζει να παίζει πια
καταλυτικό ρόλο και να αντανα
κλά τις «υπόγειες» και «άναρ
θρες» δομές μιας ξεπερασμένης
πολιτικής γλώσσας και έκφρα
σην
Με τιμή
Χρηστός Κόντος
Αθήνα
Σ λ . Το Α Ν ΤΙ δημοσιεύει την επι

στολή χωρίς όμως αυτό να σημαί
νει ότι υιοθετεί τις απόψεις του κ.

Στη σειρά
«ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α »
κυκλοφορούν:

ΘΡΗ ΝΟ Σ (Γιάννη Σπανδωνή)
ΓΡΑΙΚΟΙ (Γιάννη Σπανδωνή)
ΠΡΟΣ ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Γιάννη Σπανδωνή)
s

Ο ΕΤΡΟΥΣΚΟΣ (Μίκα Βάλταρι)
Ο Π ΟΑΙΤΗΣ Π ΑΙΗ Ν (Χάουαρντ Φαστ)
Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ Α Π Ο Α Α Ω Ν Α (Μαίρης Ραινώ)
*

Εκδόσεις Κ ΑΑ ΕΝ ΤΗ
Κολοκοτρώνη 15 - loç όροφος
Τηλ.: 3234270 - 3231781
105 62 Α Θ Η Ν Α

Πρώτη έκδοση στην Ελλάδα
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΩΦ
Ένα βιβλίο
σταθμός
για το μέλλον
του κόσμου
Του Γάλλου
συγγραφέα
GERARD
STREIFF
GERARD STREIFF

ηδυναμική
Γκορμπατσώφ

Ενα
βιβλίο
μεγάλης
σημασίας
Γιαλλελής
για τη
δυναμική
της επαναστατικής πολιτικής Γκορμπατσώφ
που αλλάζει το Σοβιετικό πρόσωπο και ενσαρκώνει
καινούργιες ελπίδες για τον κόσμο
Μια μεγάλη προσφορά των εκδόσεων
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Χρ. Κοντού. Η εργασία κάποιου
δεν σημαίνει ότι απεμπολεί και τις
απόψεις του. Τα « φαινόμενα»
πολλές φορές απατούν και χρειά
ζεται να συνεξετάζονται και άλλα
στοιχεία. Και πάντως να επιβε
βαιώνεται η στάση όλων μας κα
θημερινά.
Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
• Καθυστερημένα δημοσιεύουμε
την παρακάτω επιστολή, αλλά έ
στω και αν διορθώθηκαν μερικά
από όσα καταγγέλονται, δίνει
μιαν εικόνα των προβλημάτων υ
γιεινής στο στρατό. Τώρα που έρ
χεται καλοκαίρι μπορείτε να φαντασθείτε τι αντιμετωπίζουν στρα
τιώτες που υπηρετούν σε τέτοιες
μονάδες που δεν αποτελούν βέ
βαια την εξαίρεση...
Δεν θα αναφερθούμε τόσο σε
προβλήματα εξαιτίας της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς των
αξιωματικών της στρατιωτικής
μονάδας 181 ΜΚ/Β «ΧΩΚ» στη
Θεσσαλονίκη, που θα μπορού
σαν να χαρακτηριστούν «πολυ
τέλεια» όσο σε ουσιαστικά προ
βλήματα υγιεινής διαβίωσης και
διατροφής που αντιμετωπίζουμε.
Η αδιαφορία της Διοίκησης
της μονάδας είναι χαρακτηριστι
κή έως εξώφθαλμη, όταν τους τε
λευταίους μήνες έχουν παρατη
ρηθεί κρούσματα μόλυνσης από
το πόσιμο νερό, με εξαντλητικές
διάρροιες, εμετούς και υψηλούς
πυρετούς. Διακομίστηκαν εσπευ
σμένα στρατιώτες στο 424 ΓΣΝΕ
και στο αναρρωτήριο της μονά
δας.
Ό λα αυτά δεν στάθηκαν αρκε
τά να κινήσουν τους αρμόδιους,
ώστε να θέσουν σε λειτουργία το
μηχανισμό χλωρίωσης του νε
ρού, που εδώ και μήνες ΔΕΝ ΛΕΙ
ΤΟΥΡΓΕΙ με αποτέλεσμα το νερό
της δεξαμενής να είναι «εμπλου
τισμένο» με φύλλα, χώματα μέ
χρι και ψόφια ποντίκια. Η κατά
σταση είναι απαράδεκτη και δεν
εξαντλείται μόνο στο πόσιμο νε
ρό, αλλά και στους υπόλοιπους
χώρους υγιεινής, τουαλέτες,
μπάνιο, μαγειρεία, νιπτήρες...
Συγκεκριμένα, στους θαλά
μους τω ν στρατιωτών, που βρί

σκονται δίπλα στα βαρέλια απορριμάτων, έχουν φθαρεί οι τοί
χοι από την υγρασία· στους νερο
χύτες έχουν σπάσει οι σωλήνες,
με αποτέλεσμα τα απόνερα να
τρέχουν στο πάτωμα, ενώ οι μύ
γες κυκλοφορούν ελεύθερα στα
μαγειρεία, στις τουαλέτες, στους
θαλάμους, δημιουργώντας εστίες
μόλυνσης και καταστάσεις επι
κίνδυνες για την υγεία τω ν στρα
τιωτών.
Χαρακτηριστική είναι η στάση
της διοίκησης της μονάδας που
εθελοτυφλεί στα ουσιώδη και πιο
βασικά θέματα υγιεινής, ενώ το
ενδιαφέρον εντοπίζεται στα χαρ
τάκια και τα αποτσίγαρα που εί
ναι πεταμένα στο έδαφος τονί
ζοντας μάλιστα ότι «τ α αποτσί
γαρα αποτελούν εστίες μόλυν
σης»!
Ευχαριστούμε
%*
Οπλίτες από τη μονάδα

ΕΝ ΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ
• Με αφορμή τις απεργίες Φε
βρουάριου και Μαρτίου η «Ελευθεριακή Ομάδα Δασκάλων» μας
έστειλε επιστολή - προκήρυξη
που απευθύνεται στους συναδέλ
φους τους, αλλά και στους άλλες
πολίτες. Τη δημοσιεύουμε κάπως
καθυστερημένα, αλλά είναι κι αυ
τή, μια άποψη...
Μια ακόμα σχολική χρονιά,
σχεδόν πέρασε. Κοιτώντας προ
σεκτικά θα δείτε πως ουσιαστι
κές αλλαγές δεν έγιναν ούτε πρό
κειται να γίνουν στο χώρο του
δημοτικού σχολείου. Οι δάσκα
λοι υποταγμένοι στο δήθεν νέο
πνεύμα της εξουσίας του υπουρ
γείου, πιέζουν με τη σειρά τους
μαθητές και μαθήτριες, μέσα σε
προβληματικά σχολεία, αρχίζον
τας από τα νεκρά ολιγοθέσια και
φτάνοντας στα προβληματικά
στη λειτουργία πολυθέσια.
Το πνεύμα συνεργασίας και
συντροφικότητας δεν υπάρχει.
Κάτω από την πίεση του υπουρ
γείου, των ΠΥΣΔΕ, των ΠΥΣΠΕ,
των ΑΚΥΣΔΕ, των προϊσταμένων,
σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και
τω ν περισσότερων Συναδέλφων,
που έχουν τη νοοτροπία του πα
λιού Επιθεωρητή, και των διευ

θυντών σχολείων που με αυξημέ
νες αρμοδιότητες, μεταμορφώ
νονται σε όργανα πίεσης των δα
σκάλων, στα σχολεία.
Και στα παιδιά καταλήγει, σαν
τελικοί δέκτες, όλο αυτό το βά
ρος των διάφορων πόλων εξου
σίας.
Δίπλα σε όλα αυτά υπάρχει έ
να συνδικαλιστικό κίνημα (ΔΟΕ)
που πνίγεται μέσα στα κύματα
τω ν κομματικών συμφερόντων
τω ν επαγγελματιών συνδικαλι
στώ ν και αδυνατεί να αρθρώσει
λόγο, να γίνει φορέας αλλαγών.
Το σχολείο χρειάζεται ελευθε
ρία. Το σχολείο χρειάζεται ισότι
μη συμμετοχή παιδιών, δασκά
λων, γονιών. Η αστείρευτη φαν
τασία τω ν παιδιών να ελευθερω
θεί. Ο δάσκαλος να πάψει να εί
ναι ο τελευταίος μοχλός μιας
κρατικής μηχανής που ισοπεδώ
νει τις προσωπικότητες και ιδιαι
τερότητες του παιδιού. Το σχο
λείο, φυλακή, με το δάσκαλο φύ
λακα, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Οι
συνεχείς εντολές και διαταγές, α
πό τα πάνω (υπουργείο, κλπ.) να
πάψουν και στη θέση τους να
μπει η ουσιαστική παρέμβαση
των παιδιών, τω ν δασκάλων και
τω ν γονιών. Συνδικαλισμός δεν
γίνεται αγκαλιά με την Εξουσία.
Συνδικαλισμός γίνεται ελέγχον
τας ή και απορρίπτοντας την Ε
ξουσία. Απελευθερώνοντας τις
Συνελεύσεις από τον ίσκιο του
μπαμπούλα του κόμματος και
του κράτους.
Ό χ ι στο σημερινό προβλημα
τικό σχολείο.
Ό χ ι στην παθητική αποδοχή
των εντολών της Εξουσίας.
Ό χ ι στο δάσκαλο, όργανο κα
ταπίεσης τω ν παιδιών.
Ό χι στην κομματική πίεση
γιατί νεκρώνει τη σκέψη.
Να αφήσουμε ελεύθερη τη φαν
τασία τω ν παιδιών.
Παιδεία από το Λαό για τον
Λαό.
Ελευθεριακή Ομάδα Δασκάλων

Τώρα και στην Ε λ λ ά δ α
Το πο λ ύ κ ρ ο τ ο β ι β λ ί ο του
ZHORES MEDVEDEV
Η πρώτη πλήρης, διεισδυτική και αποκαλυπτική
βιογραφία του Γενικού. Γραμματέα του Κ.Κ.
της Σοβιεηκής Ένωσης

Μ. ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΟΦ
«Ο Γενικός Γραμματέας πέθανε
ζήτω ο Γενικός Γραμματέας».
ΕΚΔΟΣΗ κ α ι Κ εντρική πώληση: ΕΠΤΑΔΟΦΟΣ ΑΒΕΕ
Αρδηποιί 12-16 - Αθήνα 116 36 - Τηλ. 921.4820, 921.7513, 923.7033

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
• Σύμβουλος
Δημοσίων σχέσεων
και διαφημίσεων:
ΘΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
• Γ ραμματεία
Λογιστήριο:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
• Φωτοστοιχειοθεσία:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
• Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
• Εκτύπωση:
«ΣΠΟΤ ΠΡΕΣ» Α.Ε.
Αγίου Κωνσταντίνου 26
Τηλ. 52.42.627

• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκ
φράζει την προσωπική άποψη
του συγγραφέα του.
• Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
ΣΥΝΔ ΡΟ Μ ΕΣ
Εσωτερικού
Εξαμ. 1.100 δ ρχ. - Ετήσια 2.200
Ετήσια Οργανισμών
Τραπεζών, κτλ.: 7.000 δρχ.
Φοιτητική έκπτωση 15%
Εξω τερικού
Ευρώπη ■ Μεσογ. χώρες:

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

εξάμηνη:...................... δολ. 17
ετήσια:............................. δολ.34
ΚΥΠΡΟΣ
εξάμηνη:...................... δολ. 15
ετήσια:..............................δολ.30
ΕΥΡΩΠΗ
εξάμηνη:...................... δολ. 19
ετήσια:............................. δολ.38
ΑΜΕΡΙΚΗ
εξάμηνη:...................... δολ. 22
ετήσια:............................. δολ.44
•

Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
11521 ΑΘΗΝΑ

• ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 100
δρχ. 150

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

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

10η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
18-30 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΛΣΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Ω Ρ Ε Σ Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Σ 6.30 -10.30
κάθε απόγευμα
και τη Κυριακή
και το πρωί 10.30 - 2 μ.μ.

Ο ΡΓΑΝΩ ΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚ ΔΟ ΤΩ Ν
ΒΙΒΛ ΙΟ Π Ω Λ Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
2Ω 0 Δ 0 Χ 0

y ΠΗΓΗΣ 21-ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 36.03.234 - 36.22.530 - 36 38 967

