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Η ΜΟΔΑ που επ ικρα τεί τελευτα ία, ιδίω ς σ το υς κόλπ ους του κυβερνητικού
σ τρα τοπέδου, είναι να επιρρίπτοντα ι ό λες οι ευ θ ύ ν ες για τα δεινά που
μ α σ τίζο υ ν τον τόπο, στο λαό, τους π ο λίτες της χώ ρας. Α υτοί που ά λλο τε
δεν έχ α ν α ν ευκαιρία να κολα κεύσουν τις πιο μ ικ ρ ό μ υα λες α ντιλή ψ εις και
τα σ τενό τερ α συντεχνια κά αιτήματα, έ χ ο υ ν μ ετα β λη θ εί σε δ ρ ιμ είς
κ α τη γό ρ ο υ ς των εξο υσ ια ζο μ ένω ν και των πρά ξεω ν τους- δικαίω ν τε και
αδίκων. Και χ ω ρ ίς α υτή η τελευτα ία κα τηγορία — των άδικων και
λα νθ α σ μένω ν απόψ εω ν και πρά ξεω ν— να πρέπει να δ ια φ ε ύ γ ε ι της
προ σ ο χή ς,είνα ι σ α φ ές από που π ρ ο έρ χ ετα ι αυτή η μανία της «κοινωνικής
κριτικής»: π ρ ο έρ χ ετα ι από την ολοκληρω τική α π ο τυχία των ιθυνόντων, από
την π α ντελή αδυναμία το υς να υλοπ οιή σουν όλα όσα ε ίχ α ν οραματισθεί,
και, πολύ περισσότερο, όσα είχ α ν υποσχεθεί.
ΟΥΔΕΙΣ λ α ό ς α ναμάρτητος, φυσικά, π ο λύ π ερισ σ ό τερ ο ότα ν το
κοινωνικό σώμα που αποκαλείται «λαός» σπάνια κα τα φ έρνει να ξεπ ερά σ ει
τη μ ιζέρ ια της κα θη μερινότητα ς και να αρθεί στο ύψ ο ς των ιστορικώ ν
περιστάσεω ν. Νά όμως, που μ έσ α σε 13 χρόνια, αυτή η σ ήμ ερο ν
υβ ριζό μ ενη μά ζα εξεδ ή λω σ ε μ ε τη στάση της τη διάθεσή της να σ τηρίξει
εκείνους που α υτοβ ούλω ς π ρ ο σ φ έρ ο ν τα ν και παρουσιάζονταν, ως οι
ε γ γ υ η τ έ ς της προόδου: την πρώ τη φ ορά μ ε την εκ λο γή του Κ. Κ αραμανλή
και της ΝΔ το 1974, την δ εύ τερ η μ ε την υπ ερψ ή φ ιση του ΠΑΣΟΚ του Α.
Π απανδρέου, το 1981. Δ εν π ρ έπ ει να δ ια φ ε ύ γ ε ι της π ρ ο σ ο χ ή ς ότι και στις
δύο π ερ ιπ τώ σ εις το εκλο γικό σώμα, επ ιδεικνύο ντα ς αξιοσημείω το
πολιτικό αισθητήριο, φ ρ ό ν τισ ε να δώ σει α δια μ φ ισ βήτη τη δύνα μη σ το υς
εκ λεκ το ύ ς της σ τιγμ ή ς. Α ες και ήθ ελε να αποκλείσει ευ θ ύ ς ε ξ α ρ χ ή ς τις
μ ελ λο ν τικ ές δικα ιολογίες, των εκλεγέντω ν, που θα εξ η γο ύ σ α ν την
α π ο τυχία το υς μ ε το επ ιχείρ η μ α της μη π α ντοδυνα μία ς τους.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ του δ ρ ά μ α το ς είναι λ ίγ ο π ο λύ γνω στή. Η μ ε ν ΝΔ του Κ.
Κ αραμανλή φ ρ ό ν τισ ε να εγκ α θ ιδ ρ ύ σ ει την πολιτική δημοκρατία, — π ρ ά γμ α
αυτονόητο, μ ετά την πτώ ση της δικ τα το ρ ία ς— μ ένο ντα ς όμω ς π ο λύ πίσω
από το πνεύμ α και τις α π α ιτή σ εις των καιρώ ν και εγκ α θ ιδ ρ ύ ο ντα ς ένα
μ ετα π ο λιτευ τικ ό μ ο ν τέλο που θα έ π ρ ε π ε να ε ίχ ε τεθεί σε λ ε ιτο υ ρ γ ία σ τις
α ρ χ ές της δεκ α ετία ς του ’60· τουλάχιστον. Το δ ε ΠΑΣΟΚ εκ μ ετα λλευ ό μ ενο
την α π ο τυχία των προκατόχω ν του, ανήλθε στην εξο υσ ία χ ω ρ ίς να
κατορθώ σει — πέρα από την α λλα γή ενό ς κ λίμ α το ς— να α λλά ξει ο ύτε
κατά ένα ιώτα το πλαίσιο που το α ν έδ ειξε στην εξο υσ ία και χ ω ρ ίς να
υλοποιήσει τις ε ξ α γ γ ε λ ίε ς του.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ της 13ης επ ετείο υ η π ρ ό σ φ α τη πρω θυπουργική
δήλω ση — το μ ε γ α λ ύ τε ρ ο μ ετα π ο λιτευ τικ ό επ ίτευ γμ α , η ομαλή εν α λλ α γή
των κομμάτω ν στην εξο υ σ ία — είναι για τούτο, όχι μόνο υποκριτική, α λλά
και συμβολική. Υποκριτική για τί λ έ ε ι τη μισ ή αλήθεια, α φ ού στο όνομα της
ομ α λή ς εν α λλ α γή ς, λη σ μ ο νεί την υπ ο σ χ εθ είσ α «Α λ λ α γ ή ». Σ υμβολική δε,
επ ειδ ή δ είχνει πω ς έδω σε, ό,τι ε ίχ ε να δώσει, αυτή η μυθική αντίληψ η της
Μ ετα πολίτευσ ης. Και η α ποσ τολή της — δη λα δή η ολοκλήρω ση της
δ η μ ο κρα τία ς— εκπληρώ θηκε, και μόνον αυτή. Α φ ο ύ κατά τα άλλα, ο
ελλη νισ μ ό ς έ χ α σ ε παρά κ έρ δ ισ ε έ δ α φ ο ς στη διάρκεια αυτώ ν των χρόνω ν,
η διεθνής θέση της χ ώ ρ α ς καθόλου δ εν βελτιώ θηκε, ο π ο λιτισ μ ό ς και τα
ήθη υποβαθμίστηκαν, η γλώ σ σ α ευτελίσ τη κε, όπω ς ά λλω σ τε το βιοτικό
επ ίπ εδ ο και κυρίω ς ό,τι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο υ μ ε ως «ποιότητα ζωής». Γιατί ακόμα
και α π ’ α υτό το τελευτα ίο σ το ιχείο — και μ ε α φ ορμή τον καύσωνα και τα
θύματά το υ— μ π ο ρ εί κα νείς να διαπιστώ σει ότι αν ε ίχ α ν από τότε λ η φ θ εί
μ έ τρ α για την πρω τεύουσα, τα οποία και ο φ θα λμ οφ α νή και «εύκ ο λα » ήταν,
τώρα μ ετά από 13 ή και από 6 χρόνια, η κατάσταση θα ε ίχ ε βελτιω θεί, ενώ
τώ ρα διαρκώ ς χ ειρ ο τερ εύ ει.
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ έχ ει — ο ύ τε από το υς κυβερνώ ντα ς— σ υνειδητο π ο ιη θεί
είναι ότι η α π ο τυχία της Μ ετα π ο λίτευσ η ς σε όλους σ χ ε δ ό ν το υς τομείς,
α να πόφ ευκτα θα σ υμ π α ρ α σ ύρ ει μα ζί της, όχι μόνο τους θ εσ μ ο ύς και τις
α ντιλή ψ εις που α π εδ είχ θ η σ α ν είδη εν ανεπάρκεια, α λλά και τα πρόσω πα
που το υς δ η μ ιο ύ ρ γη σ α ν και τους υπερασπίστηκαν. Και όσο γρ η γο ρ ό τε ρ α
κλείσει οριστικά α υτή η κα τα σκευασμένη μ υ θ ο λο γία της μ ετα π ο λιτευ τικ ή ς
περιόδου, τόσο κα λύτερ α θα είναι. Για όλους...
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Ένας εϋρωπαίος στο Νεπτούν...
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ του πρωθυπουργού στη Ρουμανία (την περασμένη
Δευτέρα), κράτησε, λίγες μόνο ώρες. Αλλά ο Α. ΙΙαπανδρέου
είχε λόγους να επιστρέψει ικανοποιημένος. Πρώτο, γιατί το Νε
πτούν, είναι ένα θαυμάσιο θέρετρο —όπως θαυμάσια είναι όλα
τα θέρετρα ή χειμερινά ανάκτορα του προέδρου Τσαουσέσκου.
Δεύτερο, γιατί, παρά τις κάποιες διαφορές απόψεων ανάμεσα
στην Αθήνα - Βελιγράδι - Σόφια - Βουκουρέστι, φαίνεται ότι ο
δεύουμε προς βαλκανική διάσκεψη, σε επίπεδο υπουργών Εξω
τερικών, τον Οκτώβριο, στο Βελιγράδι. (Ο Α. ΙΙαπανδρέου δή
λωσε, μάλιστα, ότι αν όλα πάνε καλά, τότε δεν αποκλείεται μια
βαλκανική διάσκεψη, σε επίπεδο κορυφής). Τρίτο, και σημαν
τικότερο, γιατί ο πρωθυπουργός εμφανίσθηκε στο Νεπτούν όχι
απλώς ως Βαλκάνιος, αλλά ως Ευρωπαίος ηγέτης που ενδιαφέρεται —και παθαίνεται— για τα προβλήματα αφοπλισμού και
ειρήνης, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Νομίζω —είπε, απαντώντας
στην προσφώνηση του προέδρου Τσαουσέσκου— ότι έχουν κυ
λήσει αρκετές δεκαετίες από το τέλος του τελευταίου πολέμου,
ώστε να δικαιούμεθα, ως Ευρωπαίοι, να οραματιζόμαστε, αλλά
και να θέτουμε τα θεμέλια μιας νέας Ευρώπης, απαλλαγμένης α
πό πυρηνικά ή χημικά όπλα... Και λίγο παρακάτω: Πιστεύουμε
ότι τόσο το ΝΑΤΟ, όσο και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, κράτη
σαν πολύ... Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να μείνουν για πολύ καιρό
ακόμα... Και όταν αυτό γίνει (όταν διάλυθούν οι δύο αυτοί στρα
τιωτικοί συνασπισμοί), τότε, κατά τη γνώμη μου, ο δεύτερος
παγκόσμιος πόλεμος θα έχει πραγματικά λήξει... Τότε η Ευρώπη
θα έχει μπει σε μια νέα τροχιά.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ, άραγε, τυχαία αυτή η αναφορά και έμφαση του
πρωθυπουργού στον παράγοντα «Ευρώπη»; Να είναι απλώς
συμπτωματική η ερώτηση του συναδέλφου Γιάννη Μαρίνου
(διευθυντή του «Οικονομικού Ταχυδρόμου») στον πρωθυπουργό
Α. ΙΙαπανδρέου —αν και κατά πόσο θα δεχόταν ν’ αναλάβει
την πραγμάτωση του «πολύ ρεαλιστικού οράματος της ενιαίας ε
σωτερικής αγοράς, σε επίπεδο Κοινότητας»; Από την Ευρώπη
του 2.000 απέχουμε δέκα τρία ολόκληρα χρόνια. Αλλά από την
Ευρώπη του 1992, την Ευρώπη της «ενιαίας εσωτερικής
αγοράς», μόλις πέντε... Και ο Γιάννης Μαρίνος πιστεύει ότι ο Α.
ΙΙαπανδρέου έχει αναγνωρισθεί από φίλους και μη, από Έλλη
νες και ξένους, ως «ο πιο Ευρωπαίος και φεντεραλιστής από
τους ηγέτης της Κοινότητας των 12...». Η εποχή, όπου ο Ανδρέας ΙΙαπανδρέου πίστευε, μαζί με το ΚΚΕ, ότι Ευρώπη ίσον «λάκ
κος των λεόντων» ή «ΕΟΚ και ΝΑ ΤΟ το ίδιο συνδικάτο» θα πρέ
πει να χάνεται στα βάθη της μνήμης του... Πάντως, η όλη αυτή
αναφορά στο θέμα «Ευρώπη», αναθέρμανε κάποιες παλιές ι
στορίες που θέλουν τις φιλοδοξίες του πρωθυπουργού να εξικνούνται πέραν του ελληνικού χώρου.
ΚΑΤΑ ΤΟ ταξίδι της επιστροφής από τη Ρουμανία, ο πρωθυ
πουργός κράτησε την «παράδοση»; Απάντησε —εν πτήσει—
στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αναφερόμενος σε θέματα
τρέχοντα, όπως είναι οι βάσεις, η εισοδηματική πολιτική, η διαβαλκανική συνεργασία, ο ανασχηματισμός, κ.ά. Δεν απάντη
σε, όμως —απλώς γιατί δεν του τέθηκαν— σε ερωτήσεις για τα
1200 θύματα του καύσωνα, για τη μακάβρια σειρά των φερέτρων έξω από τους νεκροθαλάμους των νεκροταφείων (στο ύ

ψος που πετάνε τα αεροπλάνα της «Ολυμπιακής», δεν φτάνει η
δυσοσμία ενός άταφου νεκρού...), για τη μαύρη αγορά του νε
ρού σε περιοχές όπως είναι ο Γέρακας, η Κοκκινιά, το Κερατσίνι (η τιμή ήταν: 1000 δραχμές το βαρέλι!), για ένα ολόκληρο
κρατικό μηχανισμό, που αποδείχθηκε ανίκανος να πάρει μέ
τρα, για ν’ ανταποκριθεί στοιχειωδώς στους χτυπημένους από
τη θερμοπληξία! Πόσο μπορεί να επαίρεται μια «ριζοσπαστική σοσιαλιστική κυβέρνηση» όταν, την έκτη ημέρα, από την έναρ
ξη του καύσωνα, εκδίδει ανακοίνωση για να διακηρύξει ότι η υδροδότηση των νοσοκομείων είναι, τώρα κανονική; Και αν δε
χθούμε ότι κανένα κυβερνητικό κόμμα δεν ευθύνεται για τα λογής μετεωρολογικά φαινόμενα (σεισμούς, πλημμύρες, χιόνια,
καύσωνα), μπορούμε να πούμε το ίδιο για μια αμήχανη, ταραγ
μένη κυβέρνηση, που η μόνη της έγνοια, επί οκτώ ολόκληρες η
μέρες, ήταν πώς να μειώνει τον αριθμό των θυμάτων και πώς να
βεβαιώνει ότι τα πάντα τελούν υπό τον έλεγχό της; (Αυτό, όταν
ο νεκρός έπρεπε να μείνει άταφος επί μια ολόκληρη εβδομάδα
και όταν στα νοσηλευτικά ιδρύματα δεν μπορούσες να βρεις έ
να ποτήρι παγωμένο νερό;).

Μια ερμηνεία για τη «διαρροή»
ΟΙ ΕΝ ΙΤΤΗΣΕΙ απαντήσεις του πρωθυπουργού στις ερωτή
σεις των δημοσιογράφων, ήταν μια φυσική προέκταση στα όσα
είχε δηλώσει, πριν από δυο μέρες, στη σύσκεψη συνδικαλιστι
κών στελεχών του ΙΙΑΣΟΚ, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Στη
σύσκεψη αυτή, ο Α. ΙΙαπανδρέου αισθάνθηκε την ανάγκη να
διαβεβαιώσει την ελληνική κοινή γνώμη ότι η πρόσφατη ένταση
στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν ήταν τεχνητή, ότι η κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν χρησιμοποιεί τα εθνικά θέματα «με κρι
τήρια εσωτερικά» (όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση), ότι δεν υ
πάρχει σχέση ανάμεσα στο θέμα των βάσεων και το χρόνο «X»
των εκλογών και ότι «η θεαματική βελτίωση των σχέσεών μας
με την ΕΣΣΔ και τις βαλκανικές χώρες, δεν αποτελεί τακτικό ε
λιγμό που θέλει να εκβιάσει τη «συμμαχία» (και, κυρίως τους Α
μερικανούς), όπως διατείνεται η Δεξιά».
(Ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του αυτή, απέφυγε κάθε συγ
κεκριμένη αναφορά στο θέμα της «διαρροής» της αλληλογρα
φίας Παπανδρέου - Γκορμπατσόφ. Και επειδή πολλές ερμη
νείες δόθηκαν για τη «διαρροή» αυτή, το «ΑΝΤΙ» δίνει τη δική
του: Το Καστρί είχε την πληροφορία ότι οι Αμερικανοί ήσαν ε
ξαιρετικά ανήσυχοι για την «έκταση» και το «βάθος» της ελληνοσοβιετικής προσέγγισης και, ειδικότερα, για το περιεχό
μενο της αλληλογραφίας Γκορμπατσόφ - Παπανδρέου. Συνε
πώς, τυχόν «διαρροή» της αλληλογραφίας αυτής, θα έπειθε
τους Αμερικανούς ότι οι ανησυχίες τους ήσαν άνευ αντικειμέ
νου. Αποτέλεσμα: Η «διαρροή» έγινε και οι Αμερικανοί, που
υποψιάζονταν «χειρότερες καταστάσεις» ανάπνευσαν... Η
«διαρροή», έτσι, συνέβαλε και αυτή, στην εκτόνωση και την
επάνοδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στα «ήρεμα νε
ρά»).
ΜΙΑ ΑΙΙΟ τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στον πρωθυπουρ-

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

γό, αφορούσε τον 'Αρμακοστ (που έφθασε εδώ την Τετάρτη και
έφυγε, χθες Πέμπτη) και τις επί θύραις διαπραγματεύσεις για τις
βάσεις. Και, φυσικά, ο πρωθυπουργός δεν έχασε την ευκαιρία
για να επαναλάβει τις γνωστές κυβερνητικές «επεξεργασίες»:
Ό τι, δηλαδή, οι νέες διαπραγματεύσεις διαφέρουν αισθητά από
τις διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στη συμφωνία του 1983...
Τότε, είπε, υπήρχαν βάσεις... Ενώ σήμερα —και πιο συγκεκρι
μένα στις 31 Δεκεμβρίου 1988— βάσεις, «από νομικής πλευράς»
δεν θα υπάρχουν. Συνεπώς, επανέλαβε ο πρωθυπουργός, οι νέες
διαπραγματεύσεις αρχίζουν από «μηδενική βάση». Και είναι η
«βάση» αυτή, μέγα διπλωματικό «ατού» —άφησε να νοηθεί ο
πρωθυπορυγός.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ δεν δέχθηκε, ωστόσο, την επισήμανση
δημοσιογράφου, όταν είπε ότι υπάρχει μια διαφορά «κλίματος»
μεταξύ 1983 («ο αγώνας τώρα δικαιώνεται», «οι βάσεις φεύ
γουν»...) και του σημερινού κλίματος... ο πρωθυπουργός απάν
τησε στο δημοσιογράφο με συστάσεις, τύπου: «Διαβάζεις τους
λόγους μου στη Βουλή; Μην παίρνεις συνθήματα. Κάνεις λάθος.
Εγώ σου ζητώ να διαβάσεις κείμενα. Και αν βρεις ότι έχω φύγει
από τα κείμενά μου, κάνεις λάθος»...
ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ, στη στιχομυθία του με τους δημοσιογρά
φους, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι: Οι νέες διαπραγματεύ
σεις για τις βάσεις «δεν έχουν οικονομικό χαρακτήρα, αλλά ευ
ρύτατα εθνικό» και ότι θέματα όπως είναι τ ο Κυπριακό, το Αι
γαίο, θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ό σο για
το θέμα με τίτλο: «εγγύηση ανατολικών συνόρων», ο Α. Παπανδρέου απέφυγε να τοποθετηθεί. «Είμαι διαπραγματευτής —είπε.
Γιατί να δείξω τα χαρτιά μου;».
ΤΗΝ ΏΡΑ που γράφονται οι γραμμές αυτές, δεν είναι γνωστό
αν ο πρωθυπουργός, κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον α
ναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μάικλ Αρμακοστ, «προϊδέα
σε» το συνομιλητή του πάνω στα θέματα αυτά. Οι μόνες πληρο
φορίες που υπάρχουν είναι ότι, κατά την παραμονή του στην
Αγκυρα, ο Αρμακοστ «συνέστησε» στην τουρκική κυβέρνηση
να επιδείξει, στο Κυπριακό, «μετριοπάθεια» και να συναινέσει
στην αποχώρηση «τμήματος των στρατευμάτων της από την Κύ
προ», πράγμα που προκάλεσε την αντίδραση της Λευκωσίας, η
οποία, με την ευκαιρία «υπέμνησε» ότι η τουρκική στρατιωτική
παρουσία στο νησί δεν είναι θέμα «αριθμού στρατιωτών», αλλά
«ολοσχερούς αποχώρησής της από την κατεχόμενη Κύπρο».
(Ό σοι μελετούν την πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσε
ων, θυμούνται ότι οι απόψεις Αρμακοστ, σε ό,τι αφορά το Κυ
πριακό, ήσαν οι ίδιες και τον Οκτώβριο του 1985, κατά την
προηγούμενη, δηλαδή, επίσκεψή του στην Αθήνα: Ό τι η «λύ
ση» βρίσκεται στη μερική αποχώρηση των τουρκικών στρατευ
μάτων από το νησί, επειδή υπάρχει το «αίσθημα ανασφάλειας»
των Τουρκοκυπρίων... Ό σο για το θέμα των εγγυήσεων των α
νατολικών μας συνόρων, το οποίο πιθανόν να ζητήσουμε και
πάλι από τους Αμερικανούς, πλείστοι όσοι αναλυτές συγκρα
τούν τη δήλωση του πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου, τον Ιούνιο
του 1982 (μετά την πρώτη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ρέηγκαν, στα πλαίσια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, στη Βόννη),
σύμφωνα με την οποία «εγγυήσεις για την ασφάλεια των συνό
ρων τους ζητούν μόνον οι δορυφόροι» και «η Ελλάδα δεν είναι
χώρα δορυφόρος»).

«Ηρεμείστε: Δεν γίνεται ανασχηματισμός»!
ΣΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ που επισκοπούμε, δεν έλειψαν,
βέβαια, οι δηλώσεις ή τοποθετήσεις του πρωθυπουργού πάνω σε
ορισμένα εσωτερικά θέματα και σε ορισμένα «ενδότατα εσωτε
ρικά». Στα τελευταία αυτά, υπάγονται, ασφαλώς, και οι «επίμέ
ρους αντιθέσεις», που αναπτύσσονται —φευ!— «χωρίς μέτρο
και αίσθηση ιεράρχησης» (μέσα στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ) και
οι οποίες, δυστυχώς, χαλάνε την «ίδια την κυβερνητική μας ει
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κόνα»! Η διατύπωση είναι εξαιρετικά αβρή. Αλλά η ουσία μέ
νει: Δεν είναι μόνον η κακόπιστη Δεξιά που λέει, κάθε τόσο, το
μακρύ και το κοντό της, σε βάρος της κυβερνητικής πολιτικής.
Και δεν είναι μόνο το ΚΚΕ ή η Ελληνική Αριστερά, που μας κα
τηγορούν πότε ότι παίζουμε «υπερήφανο θέατρο» και πότε ότι υ
ποχωρούμε μπρος στις αμερικανικές πιέσεις... Είναι και οι δι
κοί μας: υπουργοί, υφυπουργοί, άλλα κυβερνητικά ή κομματικά
στελέχη, που δεν μπορούν να βρουν κοινή γλώσσα. Αποτέλε
σμα: Να γινόμαστε, κάθε τόσο, η χλεύη των αντιπάλων μας, ό
πως έγινε, ας πούμε, με τον Κολοσσό της Ρόδου ή όπως έγινε με
την εκλογή προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ...
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, ο πρωθυπουργός έκρινε πως έπρεπε να
«διευκρινίσει» όχι μόνο το χρόνο των εκλογών (θα γίνουν, είπε,
το καλοκαίρι του 1989), αλλά και το χρόνο του προσεχούς ανα
σχηματισμού, που δεν θα γίνει αυτό το φθινόπωρο... Συνεπώς,
όσοι υπουργοί ή υφυπουργοί ανησυχούσαν μπορούν να κοιμούν
ται ήυχοι, μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο ή Απρίλιο ας πούμε...
Αλλά και όσοι πρώην υπουργοί αδημονούσαν και σκέφθηκαν ό
τι έπρεπε ν’ αρχίσουν ν’ αρθρογραφούν (και δη, επί «θεωρητι
κού» επιπέδου!) για να προετοιμάσουν την επάνοδό τους στην
κυβέρνηση, μπορούν και αυτοί να ηρεμήσουν. Πάμε παντού κα
λά!
s
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ αυτή, «παρενεβλήθη» και η έκθεση ΟΟΣΑ,
η οποία ναι μεν αναγνωρίζει ότι η διετία κατάφερε να εξαλείψει
σοβαρά εμπόδια «ώστε να επαναληφθεί η ανάπτυξη», αλλά από
την άλλη λέει πράγματα οχληρά: Ό τι τα μέτρα που πάρθηκαν
πολεμούσαν περισσότερα τα «συμπτώματα», παρά τις διαθρωτικές αιτίες των ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας και ό
τι —άκουσον! άκουσον!— το βάρος της λιτότητας δεν μοιρά
σθηκε δίκαια. Αλλά είναι πράγματα σοβαρά αυτά;...
ΑΝΤΗΝΩΡ
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γία και έτσι μπορείτε να πεθαί
νετε με τις περιποιήσεις τους,
εντός ή εκτός ΕΣΥ.
Ο κ. Αρκουδέας συνέλαβε τον
Κέλσιο αλλά το θερμόμετρο πήγε
στο 41.
Αθωώθηκε με βούλευμα ο κ.
Καραχάλιος. Οι προθέσεις του
εισαγγελέα άγνωστες.

ΤΡΙΤΗ, 21.7.87

Ci.
ΤΕΤΑΡΤΗ, 15.7.87

22 χρόνια από την αποστασία,
13 χρόνια από το πραξικόπημα
στην Κύπρο. Μια ζωή Γκόλφω.
«Το κυρίαρχο πρόβλημα της
Εκπαίδευσής μας δεν είναι τα
αρχαία ελληνικά» δήλωσε ο υ
φυπουργός Παιδείας κ. Παπαδημητρίου. Και συνέχισε ότι
«συνέβαλα να μινιμαριστεί το
κλίμα έντασης μεταξύ υπουρ
γού Παιδείας και εκπαιδευτι
κών». Κυρίαρχο πρόβλημα των
υφυπουργών είναι το γλωσσι
κό.
«Πολλοί θα ενδιαφερόντου
σαν να αλλάξει η πολιτική ηγε
σία της Ελλάδος», δήλωσε ο κ.
Πρωθυπουργός εναερίως κατά
την επιστροφή του από το ταξί
δι - αστραπή στη Σόφια. Οπωσ
δήποτε. Το ερώτημα είναι αν
πρόκειται για παραπάνω από
το 51% των ψηφοφόρων.
Η στάση της Βουλγαρίας κα
τά την ελληνοτουρκική κρίση
του Μαρτίου ήταν «σοβαρή και
υπεύθυνη», κατά τον κ. Παπούλια, επιτοπίως στη Σόφια. Τη
στάση της Ελλάδος απέφυγε
να την χαρακτηρίσει.
Έξι άτομα τραυματίστηκαν με
μαχαιριές στο Λαύριο στη νέα
φάση της σύγκρουσης των μελών
του Εργατικού Κόμματος
Κουρδιστάν (ρκκ) με τους
υπόλοιπους Τούρκους και
Κούρδους πολιτικούς πρόσφυγες.
Έφεση κατά του βουλεύματος
του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών
που απείλησε τον κ. Μαυράκη
έκανε ο εισαγγελέας. Το σήριαλ
των σκανδάλων σε νέα φάση.

ΠΕΜΠΤΗ, 16.7.87

Μινιμαρίστηκε σε απλό βου
λευτή ο υφυπουργός Παιδείας
κ. Παπαδημητρίου.
Παρά τη γρηγοράδα και τη
βιασύνη τους, οι Αμερικανοί ι
κανοποίησαν την ελληνική κυ
βέρνηση, δήλωσε ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος. Δεν άντεχαν
ως το τέλος του 1988. Το μυστι
κό του πώς έγινε αυτό, θα το
μάθουμε σε λίγες μέρες.
Οι γκρουπιέρηδες του Καζίνου της
Πάρνηθας απεργούν και ο
Ημεροδήκτης συμμεριζόμενος τα
αισθήματα των παικτών οργανώνει
από σήμερα βραδιές «πάρτα όλα».
Είδηση: Ο αφιχθείς εκ
Ρουμανίας υιός Τσαουσέσκου
έφαγε στο «Ομπρεβουάρ»
Κολωνακίου με επίλεκτα στελέχη
του ελληνικού πασοκικού
σοσιαλισμού κι αυτή τη φορά δεν
πετούσε ψωμάκια στους
υπόλοιπους πελάτες του μαγαζιού,
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Ανάμεσα στα θύματα του καύσωνας και η Αλλαγή, βλέπουμε
εδώ να τη μεταφέρουν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

όπως συνηθίζει εν Ελλάδι. Στη
Ρουμανία πετά πηρούνια.
Προ 100 ετών η φυλλοξήρα στη
Γαλλία κατέστρεψε τ’ αμπέλια.
Σήμερα η φυλλοξήρα στην Κρήτη
απειλεί να καταστρέψει τον κ.
Ποττάκη.

Αλλάζει ο νόμος για το στρατό
—και βάζει τα ρούχα του αλ
λιώς, λένε οι πολιτικές νεο
λαίες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17.7.87

Η ΝΔ ζήτησε να μάθει για το
πως οι Αμερικανοί ικανοποίη
σαν στα γρήγορα την κυβέρνη
ση και ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος δήλωσε ότι η ΝΔ συμ
πλέει με τους Τούρκους.
Κι άλλοι βάζουν αλλιώς τα ρούχα
τους: Η Ανώτατη Βιομηχανική
Σχολή Θεσσαλονίκης
μετονομάζεται σε Αλεξάνδρειο
Μακεδονικό Πανεπιστήμιο. Ίσως
φταίει η ζέστη: το θερμόμετρο
έφθασε στους 37° Κελσίου.

Καίτοι κατεπειγόταν η κυβέρ
νηση να «περάσει» το νομοσχέ
διο για τον ενιαίο φορέα της
ραδιοτηλεόρασης, οι βουλευ
τές της απούσιαζαν και ελλεί
ψει απαρτίας δεν εψηφίσθη.
Υπάρχουν κυκλώματα δικη
γόρων, που πριν ήσαν δικα
στές, στρατοδίκες, εισ α γγε
λείς και αστυνόμοι, που παίρ
νουν τις πλέον συμφέρουσες
οικονομικά «ειδικές» υποθέ
σεις, καταγγέλλει ο Δικηγορι
κός Σύλλογος Αθηνών. Μα αν
δεν υπήρχαν γιατί από διώκτες
θα γίνονταν υπερασπιστές;
Συμπόσιο για την Οικονομία
οργανώνει η ΕΣΚ του κ. Αρσένη και
κάλεσε να μετάσχουν ε α ρ , κ κ ε κ.ά.
Τι θα βρουν να φάνε;
Τριακόσια εκατομμύρια ζητούσε
για 4 βυζαντινές εικόνες και 2
σταυρούς σπείρα αρχαιοκαπήλων.
Μα σ’ αυτήν την τιμή ούτε ο κ.
Μοσκώφ δεν θα τ’ αγόραζε.

Η Γαλλία διέκοψε τις διπλωμα
τικές σχέσεις με την Περσία. Ο
Περσικός κόλπος μυρίζει μπα
ρούτι.

κή εμφανίστηκε στη συντακτι
κή επιτροπή του Σχολιαστή και
απειλεί με αποχώρηση καταγ
γέλλοντας για πασοκοδουλεία
βασικά στελέχη του περιοδι
κού.
Μέγα το πλήθος αλλά μικρό το
πάθος στην κομμουνιστογενή
εκδοχή της Ηλέκτρας στην
Επίδαυρο.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19.7.87
Ελαστικό ωράριο εργασίας με

κατάργηση του οκτάωρου προ
ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκα
λύπτει το «Βήμα».
Το θερμόμετρο κόλλησε
στους 40°. Καταζητείται ο Κέλσιος διότι ουδείς πίστεψε τη
διάψευσή του.
Σκοτώθηκε από έκρηξη φιάλης
υγραερίου σε σκηνή νήπιο
τεσσάρων μηνών. Ακόμη: 20
σκοτώθηκαν σε τροχαία, 6
πνίγηκαν, 1 πέθανε από ηλίαση.
Επιτέλους, καλοκαιράκι!
Στην Ιταλία όμως 28 άτομα
έχασαν τη ζωή τους από
καταρρακτώδεις βροχές.

Εκλογές στην Πορτογαλία:
θριάμβευσε ο ήδη πρωθυπουρ
γός της δεξιάς Καβάκο Ντα
Σίλβα με 54%. Μεγάλοι χαμέ
νοι το κόμμα του πρώην Προέ
δρου Εάνες και οι κομμουνι
στές.

Του Άη-Λιός. Λέγεται πως ο
καιρός γυρίζει αλλιώς, αλλά το
θερμόμετρο πήγε στους 42. Ο
Κέλσιος αφέθηκε ελεύθερος και
καταζητείται ο Φαρενάιτ.
Αφού μάθαμε το πώς
ικανοποιήθηκε η κυβέρνηση μέσω
διαρροών αρχίζουμε σιγά σιγά να
μαθαίνουμε γιατί ήταν ψυχρή. Ο
Αμπού Νιντάλ δεν φαίνεται
άμοιρος ευθυνών.

Υπερψηφίστηκε τελικά το περί

ραδιοτηλεορόσεως νομοσχέ

διο χωρίς την παρουσία της αν
τιπολίτευσης που αποχώρησε
επικαλούμενη παράβαση της
διαδικασίας.
Η εκκλησία π ρ ο σ έφ υ γ ε στο

Συμβούλιο Επικράτειας ζητώ ν
τας ν ’ α κυ ρω θο ύν τα δια τά γμ α 
τα που υ λο π ο ιο ύ ν το νόμο Τρίτση. Αν α π ο ρ ρ ιφ θ ε ί η π ρ ο σ φ υ 
γή τους δεν μένο υν π α ρ ά οι α-

φορισμοί.
Κοινή παρέμβαση

ΗΠΑ- ΕΣΣΔ
στον Κ όλπ ο είχ ε π ρ ο τείνει ο
Γκορμπατσόφ γ ια να π ερ ισ τρ ο ϊκώ σ ουν την Π ερσία, α λλά
ο Ρέηγκαν π ρ ο τίμ η σ ε τον ΟΗΕ.
Είδηση: Ο Ημεροδήκτης έχει
σοβαρές υπόνοιες πως για τη
ζέστη φταίει ο Ρεώμυρος και
αναχωρεί στις μακράν της Αττικής
παραλίες προς αναζήτησιν του.
Ραντεβού το Σεπτέμβρη, με
εκλεκτή όπως πάντα ύλη.
Κουράγιο στους παραμένοντες εν
Αθήναις. Λέγεται πως υπάρχουν
και χειρότερα.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 20.7.87

«Επέτειος» της τουρκικής ει
σβολής στην Κύπρο. Πέρασαν
13 χρόνια. Πόσα ακόμη;
Επιτέλους, μάθαμε για το
πώς, οι Αμερικανοί ικανοποίη
σαν την ψυχρή κυβέρνησή μας.
Ελάχιστοι κατάλαβαν γιατί.
Η τιμή του πετρελαίου πήρε
την ανηφόρα, ενώ το Συμβού
λιο Ασφαλείας πήρε απόφαση
για άμεσο τερματισμό του πο
λέμου Ιράκ-Περσίας. Ανατολι
κοί και Δυτικοί, Βόρειοι και Νό
τιοι, μετά του καθεστώτος Χομεϊνί.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 18.8.87

Για εγχείριση σκωληκοειδίτιδας
μπήκε ο Εάνες μετά την ήττα του.
Ο Κουνιάλ, κατά το παράδειγμα
του Μαρσαί, χαίρει άκρας υγείας.

Δεύτερη αποτυχημένη προ
σπάθεια ανάδειξης Προε
δρείου στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Δεν βρί
σκουν μεταξύ τους αγρότες.
Ο Κέλσιος δήλωσε πως δεν ·
φταίει αυτός αν τα θερμόμετρα
δείχνουν 40°.
Αποκλειστικό: Γ' Πανελλαδι

Ρύθμιση υπέρ των εργαζομέ
νων είναι το νομοσχέδιο που
καταργεί το οκτάωρο δήλωσε
ο υπουργός Εργασίας. Άδικα
ανησυχήσατε.
Ώδινεν όρος, έτεκεν μυν. Οι
γιατροί ανέστειλαν την απερ

Η αντικαταστάτρια του ημεροδήκτη,
παίρνει το μπάνιο της οπήν πλατεία Συν
τάγματος.

Κρατηθείτε: Σε λίγες μέρες, τέτοιες
φωτογραφίες θα είναι ξανά επίκαιρες.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 22.7.87

Άτιμε ημεροδήκτη μ’ άφησες στη
θέση σου και έφυγες την
κατάλληλη στιγμή. Στους 46°
βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία, κι
εγώ λιώνω σα χαλασμένο παγωτό

Οι μόνοι που δεν το βάζουν κά
τω, αιρ-κοντίσιον βοηθούντος,
είναι οι συνδικαλιστές του ΠΑ
ΣΟΚ. Ο κ. Σημίτης αντεπιτίθεται: «Η οικονομία δεν αντέχει
παροχές, θα ζημιωθούν και οι
εργαζόμενοι».
Μέσα στο γενικό αλαλούμ να
και μία πραγματικά δυσάρεστη
είδηση. Ο Γ. Τσαρούχης μεταφέρεται σε νοσοκομείο, λόγω
αφυδάτωσης.

συνεταιριστικής εταιρείας

γάλακτος.

Και δεν φτάνει η ζέστη, άρχι
σαν και οι φήμες για τις εξελί
ξεις, μέρα που ’ναι. Ο Γ. Αρσένης δήλωσε ξαφνικά στη Βου
λή, ότι θα ψηφίσει το φορολο
γικό νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ: ε
πειδή λέει βρίσκεται σε αντίθε
ση με το σταθεροποιητικό πρό
γραμμα και ορισμένοι εισέπραξαν τη δήλωση ως άνοιγμα
προς την κυβέρνηση. Ο υπουρ
γός Οικονομικών Δ. Τσοβόλας,
δήλωσε ότι το σταθεροποιητι
κό πρόγραμμα λήγει το Δεκέμ
βριο του ’87 και αρχίζει αμέσως
αναπτυξιακή πολιτική. Επομέ
νως: φεύγει ο Σημίτης, και ανα
λαμβάνει ο Αρσένης. Κάποιες
φήμες και για την είσοδο του
Μπούτου στην κυβέρνηση, και
νότος ο ανασχηματισμός.
Αλλά το μενού έχει και εθνι
κά θέματα. Ο Τούρκος πρέσβης
κ. Ακιμάν επέδωσε στον πρω
θυπουργό μήνυμα του Οζάλ,
που περιέχει —σύμφωνα με
την ελληνική πλευρά— νέα
στοιχεία, για τα οποία θα
χρειασθεί χρόνος να απαντη
θούν. Ψάχνω σαν καλό λαγωνι
κό για να δημοσιεύσω αποκλει
στικά τις επιστολές.
Τι τα θέλω εγώ αυτά; Και ο
Μεγαλοοικονόμος έψαχνε και
νότον που παραπέμπεται τώ
ρα, με την κατηγορία της κατα
σκοπείας υπέρ της Μόσχας.
ΠΕΜΠΤΗ, 23.7.87

Φθάνει η επέτειος της αποκα
τάστασης της δημοκρατίας, και
οι βουλευτές μας αποφάσισαν
να την τιμήσουν δεόντως: αυ
τοί της ΝΔ αποχώρησαν από
την Εξεταστική Επιτροπή για
το Φάκελο της Κύπρου.
Ε! βέβαια, με τέτοια ζέστη
που διαρκώς αυξάνεται, πού να
συνεδριάζεις. Δεν κάνεις που
δεν κάνεις τίποτα, δεν πας για
μπάνιο, θα σκέφθηκαν. Γιατί
αυτοί που ’μειναν στη ζέστη,
αρχίζουν να πεθαίνουν σαν τις
μύγες στην Αθήνα.
Οι μόνοι που δεν το βάζουν
κάτω, είναι ο κ. Σημίτης με τον
κ. Τσοβόλα, που δηλώνουν εν
χορώ: «δεν μας αναδομεί κα
νείς».
Ευτυχώς που υπάρχει και ο κ.
Χατζιδάκις, με τη συναυλία του
στην επέτειο της αποκατάστασης
της Δημοκρατίας, που διοργανώνει
ο Δήμος Αθηναίων. Η καλύτερη
εκδήλωση για την επέτειο, απ’
όσες έχουν γίνει
μεταπολιτευτικώς: 15.000 άτομα,
απολαμβάνουν χωρίς να
εκτονώνονται τη μουσική,
συμμετέχουν διακριτικά και με
κατάνυξη αδελφώνονται, είναι
πολιτισμένοι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24.7.87
Η ζέστη ανεβαίνει, τα νεκροτα
φεία μας —λέει— αποδεικνύ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 27.7.87

Αυστηρός έλεγχος
των προσκεκλημμένων,
λίγο πριν μπουν
στο προεδρικό μέγαρο.

Ευτυχώς τελείωσε και η κρίση
με τους Αμερικανούς. «Περά
σαμε μία μεγάλη κρίση και au-

Ο πιο βασανισμένος Έλ·
λην, ο πιο βασανισμένος
σοσιαλιστής και ο γεν.
γραμματέας του πιο βασα
νισμένου κόμματος, ποζά
ρουν για την επέτειο. Κά
που στο βάθος, ο αντικα
ταστάτης του ημεροδή
κτη.
Αρσένης - Σημίτης: λίγο πριν την έναρξη
του κατς, οι δύο αντίπαλοι δίνουν τα χέ
ρια.

ονται κι αυτά ανεπαρκή, και η
πολιτεία μας υποβάλλει στο
μαρτύριο του νερού. Πολλοί μι
λάνε για ανοχύρωτη πόλη. Επι
πολαιότητες. Το βασανιστήριο
γίνεται για να μην ξεχνάμε την
επέτειο της αποκατάστασης
της Δημοκρατίας.
Επέτειο έχουμε, και εγώ δεν
μπορώ να αρνηθώ την πρόσκληση
του πιο βασανισμένου από τη
δικτατορία Έλληνα. Η δεξίωση
κυλάει χωρίς παραλειπόμενα και
χάπενιγκς, όπως αρμόζει σε ένα
σεμνό πρόεδρο της Δημοκρατίας
που δεν διστάζει όμως να
στηλιτεύσει την «αποσύνθεση του
εθνικού μας βίου» και τον
«λαϊκισμό». Για ποιον χτυπά η
καμπάνα; Ο κ. Παπανδρέου που με
βάση τις δηλώσεις του είναι λίγο
πολύ ενθουσιασμένος από τη
μεταπολίτευση, παρακολουθεί
σιωπηλός. Όταν ο Πρόεδρος
τελειώνει, βγάζει ένα στεναγμό
ανακούφισης.
Αποκλειστικό: Και μέσα στην
πλήξη, και τη ζέστη, η Αριστερά
αποφασίζει να κάνει την
παρέμβασή της, ξεπερνώντας τις
παλιές έχθρες, Ενωμένη. Σε μια
γωνιά του προεδρικού μεγάρου,
ετοιμάζοντας να φωτογραφηθούν
Γιάνναρος, Μπανιάς, Πάγκαλος,
Παπαντωνίου. Γίνεται αριστερά
χωρίς Μπριλλάκη; Ο τελευταίος
σπεύδει και προλαβαίνει να
φωτογραφηθεί και αυτός.
Τουλάχιστον όμως όλοι αυτοί,
αντιδικτατορικό αγώνα κάνανε. Οι
άλλοι και δεν κάνανε και
συνωστίζονταν για να τους πάρει
η τηλεόραση.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 25.7.87

Ευτυχώς, κάποιος έχει τη φαει
νή ιδέα και αντί για το Ολυμπια
κό Στάδιο, η Συνδιάσκεψη Συν
δικαλιστικών Στελεχών του

ΠΑΣΟΚ πραγματοποιείται στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που

διαθέτει και αιρ-κοντίσιον. Η ο
μιλία του κ. Παπανδρέου προκαλεί ενθουσιασμό στους παρευρισκομένους: οι εκλογές θα
γίνουν τον Ιούνιο του 1989
—άρα έχουμε καιρό— το 1988
θα είναι έτος πιο άνετης εισο
δηματικής πολιτικής, —επο
μένως δεν θα μας βρίζουν
τόσο—, ενώ η επιστολή Άρμακοστ μας ικανοποεί.
Και σε όλα αυτά, μία είδηση.
Ο κ. Παπανδρέου δεν είναι
—φαίνεται από την ομιλία
του— καθόλου ευχαριστημέ
νος από την κατάσταση του
συνδικαλιστικού κινήματος. Έ 
χει αποφασίσει να το ενοποιή
σει ξανά.
Τόσες κρυάδες ακούγονται, και το
θερμόμετρο δεν λέει να πέσει. Εν
τω μεταξύ οι εφημερίδες παίζουν
την κολοκυθιά με τους νεκρούς.
«500 νεκροί». «Γιατί 500;» «Και
πόσοι να ’ναι;» «700».

ΚΥΡΙΑΚΗ, 26.7.87
Αν μετρούσαμε τον πληθυσμό της
Αθήνας σήμερα, δεν θα ήταν
μεγαλύτερος από αυτόν μίας
επαρχιακής κωμόπολης. Και παρά
τη ζέστη, είναι πολύ ωραία
Ημεροδήκτη, που βρίσκεσαι τώρα
σε μία παραλία και για να φτάσεις
μέχρι τη βρόμικη θάλασσα πρέπει
να σπρώξεις δέκα φορές και να
ζητήσεις άλλες τρσες συγγνώμη.
(Θεέ μου τι λέω; Τι μπορεί να κάνει
ο άνθρωπος για να απαλύνει τη
δυστυχία του;).
Εν τω μεταξύ, αυτή η
μετεωρολογική υπηρεσία, πάλι
έπεσε έξω. Είχε προβλέψει
βελτίωση του καιρού, σήμερα το
βράδυ, αλλά τίποτα. Είχε μετά
άδικο ο υπουργός Εμπορικής
Ναυτιλίας, που απευθύνθηκε σε
καφετζού;

τή τη στιγμή βρισκόμαστε στο
σημείο πριν ξεσπάσει αυτή»,
είπε ο πρωθυπουργός μιλών
τας στους δημοσιογράφους
που τον συνόδευαν στο ταξίδι
του στη Ρουμανία. Όσο για τις
βάσεις, θα τις αντιμετωπίσου
με όχι «οικονομιστικά, αλλά ε
θνικά». Που σημαίνει «Κύπρο Αιγαίο».
Κατά τα άλλα, ένα μεγάλο αί
σθημα ανακούφισης ακούσθηκε στα υπουργικά γραφεία
στην Αθήνα, όταν ο κ. Α. Πα
πανδρέου το «ξεκαθάρισε»:
δεν προβλέπει αλλαγές στην
κυβέρνηση, ενώ «μπαίνοντας
στο ’88 με τα όποια επιτεύγματά μας, θα προχωρήσουμε
στην αναδιάρθρωση των θε
σμών της οικονομίας». Η δε πιο
«άνετη οικονομική πολιτική, θα
ανακοινωθεί στο λόγο στη
Θεσσαλονίκη».
Ο καύσωνας υποχωρεί σιγά σιγά
και θα κάνει ξανά την εμφάνισή
του μετά το τέλος της
προετοιμασίας του περιοδικού,
επομένως θα μας βρει στις
παραλίες, άρα ούτε γάτα, ούτε
ζημιά, λοιπόν.
Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός
μας αποδεικνύεται ιδανικός
χειριστής των αντιθέσεων
ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις.
Υπογράφει κοινό ανακοινωθέν με
τον Ρουμάνο πρόεδρο
Τσαουσέσκου, με το οποίο
εξυμνούνται οι διεθνείς
πρωτοβουλίες Γκορμπατσόφ και
την ίδια στιγμή περιμένει τον
Άρμακοστ στην Αθήνα, για τη
συνέχιση της πορείας βήμα προς
βήμα, πιασμένοι χέρι χέρι.
Ο Αμερικανός υφυπουργός
Εξωτερικών φθάνει στην Αθήνα
αύριο, και ο EOT, κινείται
δραστήρια για να δροσίσει τον
καιρό και να κάνει τη διαμονή του
πιο ευχάριστη. Αλλά για τη
συνέχεια, στο επόμενο...
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HVTI-tttviMvHÇ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ,
ΟΥΤΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ
Έφτασε μόνον ένας παρατεταμένος
καύσωνας του Ιουλίου για να μετατρα
πούν η Αθήνα και ο Πειραιάς σε «πό
λεις θανάτου», όπως έγραψαν οι εφημε
ρίδες. Με κατακερματισμένη και αδύ
νατη την κρατική μηχανή, με ανεπάρ
κειες, με ελλείψεις, με τεράστια κενά
προγραμματισμού και ελέγχου η Αθή
να και ο Πειραιάς έμοιαζαν αυτές τις
μέρες παρατημένες, αφημένες στη μοί
ρα των 44 βαθμών Κελσίου, ανίκανες
να οργανώσουν στοιχειώδεις μηχανι
σμούς άμυνας.
Η αθλιότητα και η μιζέρια φάνηκε,
για άλλη μια φορά όπως τους χειμερι
νούς μήνες με τις βροχές και τα χιόνια,
όπως με τους σεισμούς, όπως με το νέ
φος... Κοιτάζοντας λίγο πιο πέρα υπάρ
χει το πολεοδομικό χάος, οι υποβαθμι
σμένες συνοικίες, η ρύπανση του περι
βάλλοντος, οι φωτιές των γύρω δασών
και η οικοπεδοποίηση, το κυκλοφοριακό, οι τεράστιες ελλείψεις των δρόμων,
ο θρίαμβος των συμφερόντων και του
κέρδους, η αδιαφορία του κράτους, η
μικροπολιτική των δήμων και οι υπο
σχέσεις.
Η διαπίστωση ότι η Αθήνα είναι μια
πόλη που δεν μπορεί να προστατεύσει
τον εαυτό της δεν αρκεί. Οι θάνατοι
των τελευταίων ημερών, οι ελλείψεις
των νοσοκομείων, η αδυναμία να υπάρ
ξουν έγκαιρα μέτρα, οι ελλείψεις σε νε
ρό, η ανυπαρξία βοηθητικών μέτρων
—από την καθαριότητα που δεν εξα
σφαλίζεται μόνο με τη συλλογή των
σκουπιδιών, μέχρι την πρόνοια για ορι
σμένες υπηρεσίες που υποτίθεται πρέ
πει να λειτουργούν άψογα για να αντι
μετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις—
είναι τα θεαματικά συμπτώματα μόνο
των προβλημάτων της Αθήνας και του
Πειραιά. Πίσω από αυτά και όσα θα α
κολουθήσουν, βρίσκεται η αδυναμία
της πόλης να λειτουργήσει και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των κατοίκων
της. Και πίσω από τα «μέτρα» της κυ
βέρνησης βρίσκεται η κρατική ανεπάρ
κεια και όλες εκείνες οι επιλογές που
δημιούργησαν τις σημερινές πόλεις.
Ό σο αυτές οι επιλογές κυριαρχούν
θα αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάστα
ση πότε με τον καύσωνα, πότε με τις
νεροποντές, πότε με την άπνοια, πότε
με τα χιόνια και πότε με τους σεισμούς.
Και όσο δεν αλλάζουν, οι υποβαθμισμέ
νες συνοικίες θα υποβαθμίζονται περισ
σότερο, η καθημερινή ζωή θα δυσκο
λεύει, η ρύπανση θα αυξάνει και η πόλη
θα γίνεται περισσότερο απάνθρωπη.
Ίσως όμως τον βαθμό της απανθρω
πιάς και της ανελευθερίας της πόλης
να τον δείχνει περισσότερο από οτιδή
ποτε άλλο, η μοίρα των νεκρών του
καύσωνος, όλων αυτών που, εκόντες
άκοντες, την εγκατέλειψαν ξεφεύγοντας από τα βάναυσα χέρια της. Για να
αποδειχθεί στο τέλος ότι σε αυτήν την
πόλη ούτε τα νεκροταφεία δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και να φτάσου
με στο φαινόμενο των άταφων νεκρών.
Στην Αθήνα δεν μπορείς ούτε να ζήσεις
αλλά ούτε και να πεθάνεις.
□
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Η παλιά φασολάδα
σε νέες καραβάνες
Το νομοσχέδιο «περί στρατολογίας» που
κατέθεσε η κυβέρνηση διαψεύδει δυστυ
χώς όσους ανέμεναν μια διαφορετική αν
τιμετώπιση για τον εκδημοκρατισμό του
στρατού. Χωρίς να ανοίγει ένα διάλογο
για τα όσα θίγει, εμφανίζει ένα «ανανεω
μένο» πλαίσιο το οποίο όμως αναπαράγει
και διατηρεί τις ίδιες νοοτροπίες. Προϊόν
περισσότερο μιας προσαρμογής του
χουντικού 720/70 στις σημερινές ανάγ
κες, παρά μιας προσέγγισης που θα έθιγε
προβλήματα εκδημοκρατισμού, εξακο
λουθεί να διατηρεί την ίδια λογική. Τεχνι
κά αποδοτικό και ίσως περισσότερο απο
τελεσματικό, από τον προκάτοχό του Ν.
720/70, το νομοσχέδιο δεν ανατρέπει την
ισχύουσα φιλοσοφία ούτε δημιουργεί συν
θήκες που θα επέτρεπαν τη λειτουργία
της δημοκρατίας σε μια επόμενη έστω
φάση. Χαρακτηριστική πχ. είναι η στάση
στο θέμα της φυλάκισης, του χρόνου θη
τείας, των ρυθμίσεων για την αναβολή
της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας.
Με δεδομένο το κλίμα, τον αυταρχισμό, και τη στρατοκρατική λογική, αλλά
και το χρόνο που απαιτείται για τις νέες
στρατολογικές ρυθμίσεις θα διατηρηθεί η
ίδια κατάσταση, χωρίς καμιά επί του πα
ρόντος αλλαγή στο σοβαρό πρόβλημα
του εκδημοκρατισμού στις Ένοπλες Δυ
νάμεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ
Πολύ ενδιαφέροντα είναι όσα λέγονται, αλ
λά και όσα υπονοούνται στη συνέντευξη
του κ. Παπανδρέου που δημοσιεύεται στο
χθεσινό τεύχος του «Οικονομικού Ταχυ
δρόμου». Η είδηση βρίσκεται ασφαλώς
στην «προσωπική» ερώτηση που υποβάλ
λει κάποια στιγμή ο διευθυντής του περιο
δικού κ. Γ. Μαρίνος στον πρωθυπουργό:
«κύριε πρόεδρε, μια που έχετε ήδη -αναγνωρισθεί, από φίλους και μη, Έλληνες
και ξένους, ως ο πιο ευρωπαίος και φεντεραλιστής από τους ηγέτες των χωρών της
Κοινότητας, πώς θα αντιδροόσατε αν σας
προτείνονταν να αναλάβετε υπεύθυνα την
υλοποίηση του πολύ ρεαλιστικού αυτού ο
ράματος (εννοείται του 1992) σε επίπεδο
Κοινότητας»;
«Ποιος είναι φεντεραλιστής και ευρω
παίος», εγώ ο «εθνικοανεξαρτησιακός να
γίνω πρόεδρος του συνδικάτου», θα μπο
ρούσε να απαντήσει ο κ. Παπανδρέου, που
δεν φαίνεται όμως καθόλου να αποκλείει
αυτό το ενδεχόμενο: «... πιστεύω ότι είναι
δύσκολο να πει κανείς εδώ, ότι ναι θα ανα
λάμβανα ή κάτι τέτοιο... αλλά θα ήταν μία
μεγάλη υπόθεση για οποιονδήποτε είτε οι
κονομολόγο είτε πολιτικό άνδρα της Ευ
ρώπης. Δεν υπάρχει γι’ αυτό καμία αμφι
βολία», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Να λοιπόν η μεγάλη έκπληξη: μετά το
βραβείο Νόμπελ, και τη γενική γραμματεία
του ΟΗΕ, ο κ. Παπανδρέου δεν αποκλείει να
ηγηθεί της ενοποίησης του άλλου συνδικά
του. Αν και αυτό αποτύχει, ας μην απελπι
ζόμαστε: υπάρχει και η γενική γραμματεία
του ΝΑΤΟ, του αυθεντικού συνδικάτου.

Και χυμούς
ο κ. Τόμπρας!
Ποιος μπορούσε να φαντασθεί πως, μεταξύ
τόσων ιδιοτήτων και ειδικοτήτων, ο κ. Φάνης Τόμπρας είναι και εργοστασιάρχης; Κι
όμως, και εργοστάσιο διαθέτει με την επω
νυμία ΛΙΜΠΕΡΤΑ και δραστήριες εμπορικές
κινήσεις πραγματοποιεί, παρά το φόρτο ερ
γασίας του στον πολύπαθο οργανισμό των
επικοινωνιών. Ως ιδιοκτήτης του εργοστα
σίου εμφανίζεται ο αδελφός του κ. Τόμπρα
ενώ ο κ. γενικός κατέχει το 30% των μετο
χών. Το εργοστάσιο, λοιπόν, ΛΙΜΠΕΡΤΑ πα
ράγει συμπυκνωμένους χυμούς και πούλπες φρούτων, που διοχετεύονται —ως
πρώτη ύλη— σε άλλα εργοστάσια παραγω
γής χυμών.
Από τον ογκώδη φάκελο του πρώην διευ
θυντή της ΣΕΚΟΒΕ κ. Λυρατζόπουλο —που
δεν έχει και λίγες ευθύνες για όσα καταγ
γέλλει σήμερα— ανασύραμε μια εξώδικο
διαμαρτυρία στην οποία μεταξύ άλλων α
ναφέρει και τα εξής ενδιαφέροντα για τη
ΛΙΜΠΕΡΤΑ:
«...από ό,τι πληροφορούμαι διαπραγμα
τ ε υ τή κ α τε και τελικ ώ ς α γ ο ρ ά σ α τε
—γράφει ο κ. Λυρατζόπουλος απευθυνό
μενος στη σημερινή διεύθυνση της
ΣΕΚΟΒΕ— από την εταιρεία ΛΙΜΠΕΡΤΑ πορ
τοκαλοχυμό των 12BRIX προς 60 δρχ. το κι
λό. Ο χυμός αυτός είναι απολύτως ακα
τάλληλος για τις ανάγκες της ΣΕΚΟΒΕ διό
τι η ΣΕΚΟΒΕ αγόραζε πάντοτε συμπυκνω
μένο χυμό των 60-65 BRIX ο οποίος κόστιζε
125 δρχ. το κιλό. Αν κανείς υπολογίσει την
τιμή των 12 BRIX με την τιμή και την πυκνό
τητα των 60 BRIX τότε θα βγει ο χυμός αυ
τός της ΛΙΜΠΕΡΤΑ να κοστίζει 725 δρχ. το
κιλό. Τα νούμερα κραυγάζουν, εσείς εφη
συχάζετε;».
Εκτός από τα παραπάνω, κ. Τόμπρα, εί
ναι αλήθεια, ότι μετά από έντονες πιέσεις
σας διώχθηκε «πάραυτα» από το εργοστά
σιο της ΣΕΚΟΒΕ στα Γιανιτσά ο χημικός
διευθυντής κ. Δημ. Πλουμής γιατί δεν πα
ρέλαβε τους χυμούς σας λόγω της ακαταλληλότητάς τους;
Λέγεται ότι ένα μεγάλο μέρος από τις
δραστηριότητες της ΛΙΜΠΕΡΤΑ το οφείλει
στην ITCO τη γνωστή από το σκάνδαλο του
καλαμποκιού κρατική εταιρεία «προώθη
σης» των εξαγωγών που λέγεται ότι επι
βάλλει σε διάφορους εισαγωγείς να αγο
ράζουν «νέκταρ» και χυμούς της ΛΙΜΠΕΡΤΑ
...ως αντισταθμιστικά.
Προσπαθήσαμε επανειλημμένα να επι
κοινωνήσουμε με τον κ. Φάνη Τόμπρα προκειμένου να ελέγξουμε κάποιες πληροφο
ρίες μας και να ακούσουμε και τις δικές του
απόψεις πχ. αν, και κατά πόσον, οι επεμβά
σεις της ITCO «αντιστάθμισαν» και τα ελ
λείμματα της εταιρείας του κ. Τόμπρα. Φαί
νεται ότι η «τεχνολογία» του ΟΤΕ του έδω
σε τη δυνατότητα να γνωρίζει εκ των προτέρων τι είχαμε να τον ρωτήσουμε. Θα επα
νέλθουμε όμως. Ως τότε θα ήταν άσκοπο
να περιμένουμε μια απάντηση του κ. Τόμ
πρα; Ό χι βεβαίως του τύπου «δε γίνονται
υποκλοπές στον ΟΤΕ...».
Γιατί αυτό είναι το άλλο θέμα που θα μας
απασχολήσει προσεχώς.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 24ης Ιουλίου, έφυγε αθόρυβα από τη ζωή, ο αντιστρά
τηγος εν αποστρατεία Δημήτρης Οπρόπουλος. Πριν προλάβει να γιορτάσει τα 13
χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, για την οποία αγωνίστηκε με όλες
του τις δυνάμεις· χωρίς να παραστεί στην αποκάλυψη της προτομής του φλογερού
συναγωνιστή και φίλου του Σπύρου Μουστακλή στο χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ.
Αυτή τη φορά, ο στρατηγός Οπρόπουλος δεν άντεξε. Τον νίκησε η μόνιμα κλονι
σμένη υγεία του —μετά τα βασανιστήρια των οργάνων της δικτατορίας και το ατύ
χημα κατά τη διάρκεια της εξορίας του στη Λέσβο, που τον είχε αφήσει παράλυτο.
Όλα τα πολιτικά κόμματα εξέφρασαν με ανακοινώσεις τη βαθιά τους θλίψη για
το θάνατό του και στην τελευταία του κατοικία τον αποχαιρέτησαν φίλοι, συγγε
νείς, συναγωνιστές, στρατιωτικοί και σύσσωμη η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
του τόπου.
Ο στρατηγός Οπρόπουλος υπήρξε από τις πιο σεμνές μορφές του δικτατορικού
αγώνα. Ακάματος αγωνιστής, σύμβολο του αδούλωτου φρονήματος και της αταλάντευτης πίστης στη Δημοκρατία. Ήταν από τους λίγους, που έπραξε —όταν
έπρεπε— τα μέγιστα και στη συνέχεια επέλεξε τη σιωπή. Στο πρόσωπό του ενσαρ
κώθηκε η ιδέα της Εθνικής Συμφιλίωσης. Αν και αντίπαλος στο Γράμμο - Βίτσι με
τους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού, κατάφερε να ξεπεράσει τα μετεμφυλιακά συμπλέγματα, και με την παραδειγματική του στράτευση στον αγώνα που
τον οδήγησε να συμπαραταχθεί με τους παλιούς του αντιπάλους εναντίον της δι
κτατορίας, να κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό της Αριστερός και όλου του
προοδευτικού κόσμου.
27 χρόνια αξιωματικός του Στρατού διακρίθηκε επανειλημμένως και τιμήθηκε με
μετάλλεια ανδραγαθειών. Τον Οκτώβριο του ’67 η χούντα τον αποστράτευσε και
στη συνέχεια τον βασάνισε και τον εξόρισε, διαισθανόμενη σ’ αυτόν τον στρατιώτη
της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, μια σοβαρή απειλή. Ο στρατηγός Οπρόπου
λος, όχι μόνο αρνιόταν πεισματικά να «προσαρμοστεί» στο τυραννικό καθεστώς,
αλλά και από την πρώτη στιγμή εργαζόταν συστηματικά για την ανατροπή του.
Στο σπίτι του αρχικά, με τις συγκεντρώσεις δημοκρατικών αξιωματικών. Στο Τσοτύλι, όπου εκτοπίστηκε αργότερα, συγκροτώντας αντιστασιακές οργανώσεις. Ακό
μα και στο Λονδρέζικο νοσοκομείο, όπου κατέφυγε μετά το ατύχημά του, όταν πα
ράλληλα με τη μάχη που έδινε για τη ζωή, δούλευε με πάθος κι επιμονή για τη συ
σπείρωση και συνεργασία όλων των αντιστασιακών ομάδων.
Γύρισε στην Ελλάδα με τη μεταπολίτευση. Ο λαός τον υποδέχτηκε με δαφνόφυλ
λα, ως ήρωα. Η πολιτική ηγεσία τον προήγαγε αναδρομικά στο βαθμό του αντι
στράτηγου. Όμως ο στρατηγός Οπρόπουλος δεν αντάλλαξε την ώρα του χρέους
με κάποιας μορφής «καταξίωση». Δεν εκποίησε τη θαρρετή κι υπερήφανη στάση
του στους χαλεπούς καιρούς, με ταπεινά ανταλλάγματα σε ευκολότερους χρό
νους. Σύμβουλος των πράξεών του ήταν ο σεβασμός του όρκου που ’χε δώσει το
1940 ως απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων κι όχι η υστεροφημία.
Ο στρατηγός Οπρόπουλος ήταν σπάνιος άνθρωπος. Αν και είχε περάσει το μεγα
λύτερο μέρος της ζωής του σ’ ένα μηχανισμό τόσο αυταρχικό κι εξουσιαστικό όσο
ο Στρατός, διατηρούσε μια σεμνότητα ήθους αναπάντεχη κι ανθρώπινη ζεστασιά.
Ήταν βαθιά δημοκρατικός, σε όλες του τις εκδηλώσεις, φωτεινή εξαίρεση ανάμε
σα στους αξιωματικούς και τους στρατιώτες.
Λίγους μήνες πριν το θάνατό του, είχαμε την τύχη στο περιοδικό να συνεργα
στούμε στενά μαζί του, με αφορμή την ειδική έκδοση του ΑΝΤΙ για τα εικοσάχρονα
της Χούντας. Στις συναντήσεις αυτές ανακαλύψαμε και τον στρατιωτικό και τον άν
θρωπο.
Όταν δημοσιεύσαμε τη συνέντευξή του —μέρος μόνο των μακροσκελών του
αφηγήσεων— δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θ’ αποτελούσε την τελευταία
του εμφάνιση στη δημόσια ζωή. Βέβαια, η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινω
θεί —είχε εισαχθεί στο ΝΙΜΙΤΣ—όμως, η ανεξάντλητη αισιοδοξία του, η μαχητικότητά του, ο ενθουσιασμός που του γεννούσε η ιδέα της συγγραφής των απομνημο
νευμάτων του, δεν επέτρεπαν τέτοιες σκέψεις.
Βγήκαμε γελασμένοι. Ο θάνατος τον νίκησε και τον πρόλαβε στα 66 του χρόνια.
Η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.
Η μνήμη του θα ’ναι ζωντανή και μετά από το ύστατο «χαίρε».
«Χάσαμε όμως το πιο τίμιο - τη μορφή του».
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ΓΙΑ ΤΗΝ 13η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μ Α ΝΟ Σ ΧΑΤΖΙΑΑΚΙΣ:

Να μην κληθούμε κάποτε
Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για τη ση
και χωρίς αντίκρισμα. ΙΙριν χάσει
να γιορτάζουμε ηουσία
μερινή επέτειο. Δεν θα σας μιλήσω με
λέξη «δημοκρατία» το νόημά της, ό
συνθήματα. Θα σας μεταφέρω πρώτα τις
πως τόσες άλλες σύγχρονες ελληνικές
σκέψεις μου και μετά αντιδράστε κατά
λέξεις.
επετείους,
την κρίση σας.
Και Πρώτον. Το κράγος να αφήσει την
Δέκα τρία χρόνια πέρασαν από το βρά
υποανάπτυκτη
αυταρχικότητά του, για
χωρίς
ουσία
δυ εκείνο που έφτανε στη χώρα ο Κων
να γίνει πολιτεία, άξια και κατάλληλη για
σταντίνος Καραμανλής, μέσα σε ένα συγ
την διεκπεραίωση των προβλημάτων του
κλονιστικό λαϊκό παραλήρημα, φορτι
και
χωρίς
κάθε πολίτη. Να αποκτήσει ανθρώπινη υ
σμένος κι ο ίδιος από ιερή συγκίνηση και
πόσταση και να περιορίσει την εξουσία
επιφορτισμένος από το λαό ολόκληρο να
στα όρια τα ανεκτά κμι τα απολύτως ε
αντίκρισμα...
επαναφέρει τη βιασθείσα δημοκρατία
λεγχόμενα.

στον τόπο μας.
Και αναίμακτα, σοφά και οριστικά, θέ
λουμε να το ελπίζουμε πραγματοποίησε
την εντολή που του ανέθεσε ο λαός.
Ό μω ς, οφείλουμε να ομολογήσουμε ό
σο κι αν δεν μας είναι αρεστό, πως η πτώ
ση της Χούντας δεν υπήρξεν μόνο έργο
μιας καθολικής λαϊκής αντίστασης. Διό
τι βλέπετε όλες οι μεταπολεμικές μας κυ
βερνήσεις δεν φρόντισαν να κατασκευά
σουν ελεύθερους έλληνες πολίτες, ώστε η
Χούντα, η κάθε Χούντα, να μη μπορεί να
σταθεί ούτε λίγες ώρες. Το έθνος αντι
προσωπεύτηκε μεταπολεμικά από τα
φαντάσματά του. Από τα Μακρονήσια,
τις Ασφάλειες, τις παρακρατικές οργα
νώσεις και κάθε λογής άθλια γεννήματα
χωροφυλάκων και αρρωστημένων σαδι
στών, που μόνο κατάλληλοι δεν ήσαν για
να κατασκευάσουν ελεύθερους πολίτες.
Η πτώση της Χούντας υπήρξεν αποτέλε
σμα συγκυριών και μιας αγιάτρευτης ως
τη στιγμή εθνικής καταστροφής — της
τουρκικής κατοχής στην Κύπρο.
Σήμερα δεκατρία χρόνια μετά, γιορτά
ζουμε την ημέρα της Δημοκρατίας, με
τον πρωτεργάτη της απάντα από την ε
νεργό πολιτική ζωή του τόπου, με την
τουρκική κατοχή στην Κύπρο εξακολου
θητικά παρούσα, με τη φαρισαϊκή κάπως
έρευνα του φακέλου της —που δίνει α
φορμή σε ανίερα φασιστικά αυριανικά
σχόλια— σα να μη γνωρίζουμε τους πρω
ταίτιους της καταστροφής, και με το πε
ριεχόμενο της λέξης δημοκρατία, ολίγον
ωχρό και ελαφρώς υποβαθμισμένο.
Η σημερινή 13η επέτειος «ημέρα της
Δημοκρατίας» —όπως την αποκαλούμε,
ο φ ε ί'λ ε ι, να μας κινητοποιήσει ενεργά
για τις βασικές έννοιες της Δημοκρατίας,
πέρα από τους επίσημους και ημιεπίσημους εορτασμούς. Αν βέβαια θέλουμε η
λέξη, να διατηρήσει και να επαυξήσει το
περιεχόμενό της, για να μην κληθούμε
κάποτε να γιορτάζουμε επετείους, χωρίς

Το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου, πραγματο
ποιήθηκε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού η
συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι για την 13η ε
πέτειο αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας.
Μια συναυλία που όλοι περίμεναν με κάποια
αμηχανία — ίσως και ο ίδιος ο συνθέτης.
Αρχισε με την ανάγνωση του κειμένου
που δημοσιεύουμε αυτούσιο στη συνέχεια
γιατί το θεωρούμε σημαντικό και ως ουσία
και ως εγχείρημα. Ακολούθησε η συναυλία
με μια σοφά ρυθμισμένη ροή τραγουδιών για
να κλείσει με πολλά «μπράβο» και ένα αίσθη
μα ανακούφισης για μερικούς και πλήρους
ευφορίας για τους πλείστους: Και όμως, είχε
αρχίσει με κάποιες δίσθυμες αντιδράσεις α
πό ένα μέρος του κοινού. Βέβαια δεν ζήσαμε
το υστερικό παραλλήρημα άλλων συναυλιών
— άλλωστε ο Μ.Χ. α γνο εί— σκόπιμα
μήπως;— αυτές τις τεχνικές που συμπαρα
σύρουν το πλήθος αλλά ούτε και η μουσική
του ή ο λόγος του προδιαθέτουν για κάτι τέ
τοιο.
Στη συναυλία, εκτάς από το Δήμαρχο κ.
Μιλτιάδη Έβερτ και δύο - τρεις νεοδημοκράτες βουλευτές ουδείς άλλος επίσημος ή ημιεπίσημος δεν είχε προσέλθει. Το εγχείρημα εί
ναι βέβαιο ότι υπερέβαινε τη ΝΔ ή τη Δεξιά
μας γενικώς. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι
ούτε και η Αριστερά μπορεί σήμερα να οργα
νώσει μια παρόμοια εκδήλωση ούτε να προ
χωρήσει σε αυτές τις διατυπώσεις σε συν
δυασμό με ένα πολιτιστικό γεγονός.
Το εγχείρημα του Μάνου Χατζιδάκι
— εννοούμε και το κείμενο και την παρουσία
ση των τραγουδιών του— ήταν μια ανάσα και
για πολλούς το πιο σημαντικό — και
σημαδιακό— πολιτιστικό γεγονός στη φετινή
ανομβρία. Το χαιρετούμε όχι γιατί υποχρεω
τικά συμφωνούμε σε κάθε κόμμα και σε κάθε
τελεία - αλλά ακόμα και γι’ αυτό. Γιατί υπάρ
χουν φωνές που αρθρώνουν έναν λόγο ου
σιαστικό και συνεκτικά — και πάντως διαφο
ρετικό από εκείνον της ομοιόχρωμης μονοτο
νίας.
Ένα ευχόμαστε μόνον: να μην δούμε το λό
γο αυτόν τεμαχισμένο και, αφομοιωμένο τον
μισό από τον κ. Παπανδρέου και τον άλλο μι
σό από τον κ. Μητσοτάκη: Θα είναι μια τιμω
ρία που δεν την αξίζει.

Δύο. Ο πολίτης να αποκτήσει συνείδη
ση των δικαιωμάτων τορ. Για τις υποχρε
ώσεις του, συνεχώς του παρέχονται υπεν
θυμίσεις μετά φορτικότητας. Αλλά και οι
υποχρεώσεις του να βασίζονται στο σε
βασμό των συνανθρώπων και συμπολι
τών του κι όχι σε μια αδιάκοπη υποχρεω
τική προσφορά υπηρεσιών και παροχών
προς μια ανεξέλεγκτη κατ’ ουσίαν ομάδα
ηγετών —συνηθίσαμε να την αποκαλούμε
«κυβέρνηση»— έστω και με δημοκρατι
κές διαδικασίες εκλεγμένη.
Τρία. Ο πολίτης να επιβάλει στις διεκπεραιωτικές αρχές, τον απόλυτο σεβα
σμό της προσωπικότητάς του κι όχι να εί
ναι έρμαιο βασανισμών και κακοποιήσε
ων, εις το όνομα του έθνους και των προ
βλημάτων αυτού. Να το βράσουμε το έ
θνος που μας καθιστά μέσω των μισητών
οργάνων του ανυπόληπτα ζωύφια, καλύ
πτοντας έτσι την ανικανότητά του να ανταποκριθεί με περίσκεψη και χωρίς συμ
πλέγματα στις υποχρεώσεις του.
Τέσσερα. Να γίνει ιερή η έννοια και η
παρουσία της νεότητας από όλους, κι όχι
να ευνουχίζεται με κάθε μέσον ανενδοία
στα για την εύκολη υποταγή της στο κρά
τος ή στα κόμματα. Η εκπαίδευσή της να
βασίζεται στην Παιδεία κι όχι στην πλη
ροφόρηση ή δήθεν στρατιωτική εκπαί
δευση από αγροίκους και συμπλεγματι
κούς εκπαιδευτές. Να σταματήσει η α
στυνομική κηδεμονία και η δήθεν προ
στασία των πολιτών από «αντικοινωνι
κά» στοιχεία. Ο αληθινός ν έ ο ς σήμερα
αποκαλείται «αναρχικός» με την ίδια ασυνειδησία που κάποτε αποκαλείτο «αρι
στερός».
Πέντε. Οι ιδεολογίες και τα κόμματα
απέδειξαν πως δεν είναι πλέον ειλικρινείς
φορείς δημοκρατίας, τουλάχιστον στις
περισσότερες περιπτώσεις. ΓΓ αυτό να
σταματήσουν την επιθυμία τους να υπο
τάσσουν τον πολίτη με κάθε μέσον στις ε
πιδιώξεις τους και στις προοπτικές τους.

Και νομιμότης, δεν είναι δυνατόν να
νοείται η με κάθε τρόπο ένταξή μας στις
υπάρχουσες πολιτικές παρατάξεις. ΙΙας
μη ενταγμένος ανεξέλεγκτος άρα ύπο
πτος αναρχικός και τέλος, καταδιωκόμενος. Αυτή είναι ιδεολογία των ΜΑΤ κι
όχι ενός ελεύθερου πολίτη. Οφείλουμε να
καταστρέψουμε τέτοιους «εθνικούς»
—σε εισαγωγικά— συλλογισμούς, που
χρόνια τώρα ροκανίζουν το Δημοκρατι
κό μας πολίτευμα και εκμηδενίζουν κάθε
φορά με διάφορες αφορμές τη μόνη ιερή
και ζωντανή ύλη του τόπου μας, τη Νεό
τητα.
Μιλάμε συχνά για τη μάστιγα που χτυ
πά τους νέους μας. Για τα ναρκωτικά και
την πολιτική αδιαφορία. Κι εννοούμε να
παραλείπουμε τη μόνη αλήθεια, πως
ε μ ε ί ς τους οδηγούμε στην αδιαφορία
και στα ναρκωτικά, με τις προϋποθέσεις
ζωής που τους δημιουργήσαμε. Τα ναρ
κωτικά ε μ ε ί ς τους τα δίνουμε για να
τους εκμεταλλευθούμε. Και φυσικά εκεί
νοι διαλέγουν τα δικά τους ναρκωτικά,
τουλάχιστον αυτά που τους εμπνέουν και
τους κάνουν κέφι. Ποια η διαφορά της υ
ποταγής των στο απάνθρωπο κράτος α
πό την υποταγή των στον ανάλγητο έμπο
ρο ναρκωτικών; Ο θάνατος είναι πολλές
φορές μια προοπτική καλύτερη από την
πολύχρονη εκμηδένιση. Κι ας μην παρι
στάνουμε τους αφελείς κυνηγούς μερικών
αχρείων μικρεμπόρων και μερικών αρ
ρώστων που κάνουν χρήση ηρωίνης.
Επιτέλους, Δημοκρατία δεν μπορεί να
είναι ο Φαρισαϊσμός.
Τέλος, όλα αυτά κι άλλα τόσα, κατο
χυρωμένα στο Σύνταγμα με σαφείς κι όχι
αμφιλεγόμενες διατάξεις. Κι όλοι να ορ
κιστούμε πίστη στο Σύνταγμα αυτό. Και
η 3η Σεπτεμβρίου ημέρα του πρώτου μας
συντάγματος, να γίνει η πρώτη και η με
γαλύτερη εθνική μας γιορτή, με πολυήμε
ρες διδασκαλίες στα σχολεία των δι
καιωμάτων και των υποχρεώσεών μας
προς Αυτό.
Προς τα εκεί οφείλουν να στρέψουν οι
νέοι πολιτικοί μας τις επιδιώξεις τους,
και μόνο έτσι θα έχουν υψηλούς εθνικούς
και σύγχρονους στόχους.
Κι όλα αυτά, για να μπορέσουμε να αν
τικρίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία και η
έννοια της Δημοκρατίας να γίνει πανί
σχυρη και ολοζώντανη στη χώρα μας,
χωρίς να χρειαζόμαστε ε π ε τ ε ί ο υ ς
για την αποκατάστασή της, όπως σήμε
ρα.
Αυτά τα λίγα είχα να πω, σαν ελεύθε
ρος έλληνας πολίτης. Και σας ευχαρι
στώ.
j fllr v d fo J 1?
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ΕΝΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ήταν μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα. Και όπως
πάντα, η μικρή μας παρέα —η Ελενίτσα, ο Δημήτρης, ο αδελφός μου κι εγώ— ήταν σε πλήρη
απαρτία και δράση. Η ακτή βούιζε από τα παι
χνίδια μας, που δεν έλεγαν να σταματήσουν,
πάντα τα ίδια: ποιος τρέχει πιο γρήγορα στο νερό —κι ας ξέραμε από πριν το νικητή—, ποιος
θα φτιάξει το μεγαλύτερο κάστρο στην αμμου
διά, ποιος έχει μαυρίσει περισσότερο, και πάν
τα να μαλώνουμε για το ποιος έχει σειρά να
βουτήξει από τη βάρκα.
Ήταν μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα όπως
όλες' μόνο για τους μεγάλους κάτι διέφερε. Κά
τι που τους έκανε νευρικούς και ανήσυχους
και, που εμείς, δεν μπορούσαμε να αντιληφτούμε. Δεν συμμετείχαν στα παιχνίδια μας και βουτούσαν στη θάλασσα μόνο όταν η ζέστη τους υ
ποχρέωνε.
Απ' το πρωί, το ραδιόφωνο έπαιζε μόνο τσά
μικα κι εμβατήρια, όπως στις γιορτές του Σχο
λείου. Όμως για μας ο Σεπτέμβρης ήταν ακόμα
μακριά.
Εκείνο το πρωινό, ο μπαμπάς δεν είχε έρθει
μαζί μας στην παραλία. Του Ήροφήτη - Ηλία,
και δίπλα σε ένα τηλέφωνο περίμενε να συνδε
θεί με την πρωτεύουσα και κάμποσες λουτροπόλεις για τα «χρόνια πολλά» των συγγενών
και φίλων.
Όταν ήρθε να μας βρει, έδειχνε ξαναμμένος.
Ήηδούσε από βράχο σε βράχο σκουπίζοντας
τον ιδρώτα του προσώπου του, λες και οι ώρες
που υποχρεώθηκε να περάσει στο χωριό ήταν
μαρτυρικές, και βιαζόταν έτσι να καλύψει το
χαμένο χρόνο.
Αντί όμως να βουτήξει κατευθείαν στο νερό,
φώναξε κι εμάς να βγούμε έξω και να ντυθούμε
αμέσως.
Δεν καταλαβαίναμε τι είχε συμβεί. Οι Τούρ
κοι —έλεγε ο μπαμπάς— το 'χαν κάνει τελικά,
επιστράτευση, έπρεπε να φύγουμε, θα γινόταν
πόλεμος, είχαν μπει στην Κύπρο, επιστράτευ
ση.
Μαζέψαμε τα πράγματά μας άρον-άρον, κι ας
μην είχε έρθει ακόμα η ώρα του φαγητού. Μα
τόσο σοβαρό πράγμα ήταν λοιπόν αυτή η επι
στράτευση;
Στο δρόμο της επιστροφής, αναγκασμένοι
σχεδόν να τρέχουμε πίσω από τους μεγάλους
—που μίλαγαν και χειρονομούσαν αδιάκοπα—
βρήκαμε τον τρόπο να συνεχίσουμε το απότομα
σταματημένο παιχνίδι μας. «Αφού λοιπόν έχου
με πόλεμο, θα ντυθούν όλοι τσολιάδες» είπε η
Ελενίτσα, και με μεγάλα βήματα που τράνταζαν
το λεπτόλιγνο κορμί της και τα χέρια της να
σκίζουν στα δύο τον αέρα, έδωσε το σύνθημα:
είμασταν ο περήφανος ελληνικός στρατός, ο έ
νας πίσω απ ' τον άλλο, γνήσια τέκνα του '21
και του ’40, μόνο που αντί για φουστανέλες φο
ρούσαμε χρωματιστά σορτσάκια και η σοβαρό
τητα της αποστολής δεν μας εμπόδιζε σε κάθε
βήμα να ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια για τα ίδια
μας τα καμώματα.
Μόλις φτάσαμε σπίτι, η μαμά άρχισε να φτιά
χνει τις βαλίτσες και ο μπαμπάς πήγε να πλη
ρώσει τη νοικοκυρά. Τότε καταλάβαμε για
πρώτη φορά ότι αυτή η επιστράτευση που λέγαν
και ξαναλέγαν οι μεγάλοι, ήταν πολύ πιο σοβα
ρή από ό,τι είχαμε πιστέψει. Σήμαινε το τέλος
των διακοπών μας, το τέλος των παιχνιδιών
και των μικρών καλοκαιρινών μας απολαύσε
ων. Δεν θα πηγαίναμε την επομένη για ψάρεμα,
δεν θα φτιάχναμε δόλωμα από ψωμοτύρι, δεν
θα τρώγαμε το καθιερωμένο ρυζόγαλο στην
πλατεία. Και τι παράλογο! Ο μπαμπάς επέμενε
ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε μαζί το μεγάλο

καλάμι του ψαρέματος, για το οποίο καθημερι
νά δίναμε ατέλειωτες μάχες.
Με βαριά καρδιά και οι τέσσερεις, ακολουθή
σαμε τους μεγάλους στο λιμάνι.
Ήταν νωρίς το απόγευμα, τέτοια ώρα συνη
θίζαμε να κοιμόμαστε. Τρόπος του λέγειν, βέ
βαια. Γιατί τα γέλια που μας προξενούσαν τα
μουγκανητά των γαϊδάρων από τα διπλανά χω
ράφια, σταματούσαν για λίγο μετά τις απειλητι
κές φωνές των γονιών μας για ησυχία και εμείς
προσποιούμασταν τους κοιμισμένους — μέχρι
την επόμενη σκανδαλιά.
Στο λιμάνι είχε μαζευτεί πολύς κόσμος κι ε
πικρατούσε μεγάλη φασαρία. Φαίνεται ότι όλοι
οι παραθεριστές τις τελευταίες ώρες είχαν κά
νει τις ίδιες ακριβώς σκέψεις και κινήσεις με
μας. Λέγαν ότι θα 'ρθει ένα καράβι να πάρει
πρώτα τους άντρες και μετά ένα δεύτερο για τις
γυναίκες και τα παιδιά. Πολλά παιδιά της ηλι
κίας μας φοβήθηκαν σε αυτή την ιδέα κι έτσι
παραπονεμένες φωνούλες και κλάματα προ
στέθηκαν στη γενική αναστάτωση. Ο Δημήτρης όμως, το ξεκαθάρισε από την αρχή: δεν ή
ταν πια, λέει, γυναικόπαιδο. Θα έφευγε με το
πρώτο καράβι. Μαζί με τον μπαμπά του.
Ανάμεσα στο πλήθος, είδα για τελευταία φο
ρά τον Γιάννη, ένα σγουρομάλλικο καστανό α
γόρι, που συναντούσα στις απογευματινές μας
βόλτες. Ήταν λυκόπουλο και για να κερδίσω
τη συμπάθειά του (;) του είχα πει ψέματα ότι ή
μουν πουλάκι. Μ' άρεσε πολύ να τον βλέπω, να
’μαι μαζί του, και απ’ την άλλη υπέφερα τόσο
στη σκέψη ότι μπορεί να 'χε καταλάβει τη μι
κρή μου απάτη, ώστε η ξαφνική μας αναχώρη
ση από το νησί, μου πρόσφερε μια λύση που δεν
μπορούσα από μόνη μου να επιλέξω: να πάψω
να τον συναντώ.
Τελικά, όλοι - μικροί και μεγάλοι επιβιβα
στήκαμε στο ίδιο καράβι. Σε λίγες ώρες είμα
σταν πίσω στην Αθήνα, στην απόμακρη συνοι
κία μας. Ή ζωή μας άρχισε να ξαναβρίσκει το
γνώριμο ρυθμό της. Οι μέρες κυλούσαν αργά,
και η ανησυχία των μεγάλων για τις εξελίξεις έ
κανε την ατμόσφαιρα βαριά. Και μπορεί να κά
ναμε μεγάλες βόλτες με τα ποδήλατα στις παραδιπλανές γειτονιές και να μέναμε κρυμμένοι
μες στους ανθισμένους κήπους μέχρι το τελικό
«φτου! ξελευτερία», όμως η απεριόριστη ελευ
θερία των καλοκαιρινών διακοπών, είχε χαθεί.
Αμέσως μόλις φτάσαμε στην Αθήνα, τον
μπαμπά τον πήραν στην αεράμυνα. Αναμενόμε
νο —σκεφτόμασταν— αφού είχε υπηρετήσει
στην Αεροπορία. Παραξενευόμασταν όμως,
που αντί για το Καβούρι ή το Τατόι, είχε εγκα
τασταθεί στο κτίριο του Γυμνασίου της γειτο
νιάς. Όταν, μαζί με τον Δημήτρη, του πηγαίνα
με φρούτα και καφέ, η φαντασία μας υπερπη
δούσε τους ψηλούς τοίχους του περιβόλου και
τη σιδερένια πύλη, προκειμένου να εξερευνήσει
βήμα-βήμα τον άγνωστο χώρο που θα μας υπο
δεχόταν από το Σεπτέμβρη.
Κι ενώ πιστεύαμε ότι αυτή η κατάσταση δεν
θα τελείωνε ποτέ ένα βράδυ μες στην απροσ. διόριστη για μας ροή του χρόνου, φάνηκε ότι τα
πράγματα άλλαξαν. Όπως είπαν οι μεγάλοι, ο
εφιάλτης είχε τελειώσει. Έδειχναν ανακουφι
σμένοι και πίστευαν ότι όλα θα διορθώνονταν
σιγά-σιγά.
Όλα, εκτός από το ότι οι καλοκαιρινές δια
κοπές μας είχαν άδοξα και αμετάκλητα τελειώ
σει, κι ότι το καλό μας το καλάμι —το σπαστό
με το μοτέρ— είχε για πάντα μείνει στο νησί.
Ελένη Καραντζόλα

«Για τους ανθρώπους που ζουν σε άνυδρες περιοχές, και κυρίως στις ε
ρήμους, το νερό είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο όσο και δυσεύρετο αγαθό.
Λ νθρωποι μάχονται και σκοτώνονται γι ’αυτό. Όλη η ζωή τους ρυθμίζε
ται από την ύπαρξη, την έλλειψή του. Αν σ'αυτούς τους ανθρώπους λέ
γαμε ότι στις πόλεις μας όχι μόνο υπάρχει επάρκεια νερού, αλλά και πως
έχουμε βρύσες δημόσιες που παρέχεται δωρεάν, σίγουρα δεν θα μας πί
στευαν...».
Από το άρθρο του Μένιου Κουτσόγιωργα «Νεοφιλελευθερισμός - μύθος
και πραγματικότητα», που δημοσιεύθηκε στο «Βήμα» της περασμένης
Κυριακής.

Ν εοφιλελευθερισμός,
Σοσιαλισμός
και Ανθρωπος
Και το νερό, νεράκι...
ον τελευταίο καιρό γίνεται στη χώ
ρα μας μία μεγάλη συζήτηση, γύρω
από τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία1, συζή
τηση η οποία ξεκίνησε με την έξοχη πα
ρέμβαση του Μένιου Κουτσόγιωργα στο
ΒΗΜΑ της Κυριακής2. Νομίζω ότι ο σύν
τροφος κάλυψε τα περισσότερα σημεία
της συζήτησης, καταφέρνοντας ένα συν
τριπτικό χτύπημα στους κάθε λογής οπα
δούς του νεοφιλελευθερισμού και απόδει
ξη γι’ αυτό είναι ότι πέρασαν ήδη τρεις
μέρες και κανείς δεν τόλμησε να βγει από
τις στήλες του «Βήματος», για να τον αν
τιμετωπίσει. Δεν θα καταχραστώ τη φι
λοξενία του ΑΝΤΙ, αλλά θα προσπαθήσω
στηριγμένος στα διδάγματα του μεγάλου
τιμονιέρη Μένιου του Marshal! Mak
Louan3 και του Sotiris Kostopoulos4, να εξειδικεύσω το θέμα στο χώρο του Τύπου,
που με απασχολεί ιδιαιτέρως.
Επειδή δεν μου αρέσει να θεωρητικολο
γώ γιατί είμαι πρακτικός άνθρωπος και
λαουτζίκος, θα ξεκινήσω με ένα συγκε
κριμένο παράδειγμα, αυτό της κάλυψης
των θυμάτων του καύσωνος από τον ημε
ρήσιο Τύπο. Ας σημειώσω κατ’ αρχήν, ό
τι αν ένας τέτοιος πρωτοφανής καύσω
νας είχε παρουσιασθεί την περίοδο της
Δεξιάς, τα θύματα θα ήταν σύμφωνα με
ορισμένες μετρήσεις πολλαπλάσια των
σημερινών αλλά δεν είναι αυτό το θέμα
που μας απασχολεί. Βεβαίως στο περί ου
ο λόγος άρθρο του, ο Μένιος Κουτσόγιωργας αποφεύγει —κακώς κατά τη
γνώμη μου— να κάνει την οποιαδήποτε
αναφορά στις πολιτικές εξελίξεις πριν
και μετά το ’81 και να προβεί στις απα
ραίτητες συγκρίσεις, αλλά δεν είμαι εγώ
που θα το οπορτουνίσω ακολουθώντας
τον ίδιο δρόμο.
Αν λοιπόν σύμφωνα με την αρχική μου
υπόθεση εργασίας —αλλά πώς να κάνει
κανείς υποθέσεις ε ρ γ α σ ί α ς σε μία
χώρα που όλοι είναι τεμπελχανάδες (ή
αλλιώς υπάρχει χαμηλή παραγωγικότης)— σύμφωνα λοιπόν με την αρχική υ-
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Ά ρ θ ρ ο του Γεωργίου Κουρή*

* Ο Γεώ ργιος Κουρής είναι δ ια νο ο ύ μ ε
νος και εκδό της της «Αυριανής» που
θεω ρ είτα ι κάτι αντίσ το ιχο της γαλλική ς
εφ η μερ ίδα ς «Le Monde». Και ο «Le Mon
de» είναι κάτι αντίσ το ιχο της ελλη νική ς
εφ η μερ ίδα ς «ΤΟ ΒΗΜΑ».
Γ. Κουρής: Ο νεοφιλελευθερισμός στο εδώλιο.

πόθεση, αν παρουσιάζονταν αυτός ο καύ
σωνας ΓΙΑ (Προ Αλλαγής), ο Τύπος, ό
πως θα ήταν επηρεασμένος από τη διαβρωτική επίδραση του νεοφιλελευθερι
σμού, θα εκινείτο με βάση τους νόμους
της αγοράς: όσο περισσότερους σκοτώ
σω, τόσο περισσότερα φύλλα πουλάω.
Λόγω της επίδρασης των σοσιαλιστικών
ιδεών, το κακό ήταν πολύ μικρότερο σή
μερα. Ά λλος μίλησε για 150 και άλλος
για 1000 νεκρούς ανάλογα με τις οικονο
μικές και κυκλοφοριακές ανάγκες της
στιγμής, αλλά η διαφορά μεταξύ της
πρώτης και της τελευταίας σε παρουσία
ση θυμάτων εφημερίδας, δεν ξεπέρασε
τους 950 νεκρούς, ποσοστό πολύ μικρό
σύμφωνα με το γενικό νόμο του Gutemberg5. Και ας σημειωθεί ότι το επί
τευγμα αυτό έγινε'χωρίς την παρεμβολή
του καταναγκασμού και του κρατισμού,
που θα προωθείτο από τον υπαρκτό σο
σιαλισμό, ο οποίος θα καθόριζε μόνος

του τον αριθμό των θυμάτων και θα ανάγ
καζε τη μια και μοναδική εφημερίδα του
να δημοσιεύσει τον αριθμό που ο ίδιος ο
υπαρκτός σοσιαλισμός θα ’χε εκπονήσει,
με βάση την κομμουνιστική αρχή «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».
ο φαινόμενο του νεοφιλελευθερι
σμού και του κρατισμού, θα μπο
ρούσε να εξεταστεί όμως και υπό το φως
των εξελίξεων που σημειώθηκαν τις τε
λευταίες μέρες, σε ό,τι αφορά την μη έγ
καιρη ταφή των νεκρών λόγω της έλλει
ψης ικανοποιητικού αριθμού τάφων. Α
πέναντι στο πρόβλημα που προέκυψε λό
γω του ότι πολλοί αποδημότεψαν την ίδια
στιγμή, οι κρατιστές θα ζητούσαν αμέ
σως από το κράτος να επιληφθεί του προ
βλήματος και να ανοίξει αμέσως και
νούργιους τάφους ή να ιδρύσει νέα κρατι
κά και επαρκώς εξοπλισμένα με ηλεκτρι
κά καντήλια και πλαστικούς σταυρούς
νεκροταφεία, οι δε νεοφιλελεύθεροι θα α
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νέθεταν την επιχείρηση στη λεγάμενη ι
διωτική πρωτοβουλία, η οποία θα εκινείτο με βάση τη λογική του κέρδους και μό
νο, χωρίς να λογαριάσει τον ανθρώπινο
πόνο που εμείς καταλαβαίνουμε.
Θα μπορούσε φυσικά κάποιος να πα
ρατηρήσει καλόπιστα, ότι έμειναν αρκε
τά πτώματα άταφα επί μέρες. Αλλά μή
πως αυτό δεν είναι μία αρχαία ελληνική
παράδοση; Και μήπως αυτό το μέτρο, σε
συνδυασμό με την επιστροφή των αρ
χαίων στα σχολεία, δεν βοηθάει να ξαναβρούμε τις ρίζες του Αρχαίου Ελληνικού
Πνεύματος και της αθάνατης κληρονο
μιάς της Αρχαίας Ελλάδας που φωτίζει ό
χι πια μόνο την Ευρώπη, αλλά (όπως φαί
νεται και από το συγκεκριμένο παράδειγ
μα του Ιράν-Ιράκ) και τις χώρες όλου του
κόσμου;
Χρησιμοποίησα όμως την ιστορία του
σύντροφου Μένιου, για να αποδείξω τις
δυνατότητες του σοσιαλιστικού συστή
ματος να αλλάξει τον άνθρωπο, να δη
μιουργήσει τις προϋποθέσεις εμφάνισης
του «κοινωνικού ατόμου», μία έκφραση
που χρησιμοποιεί πολύ εύστοχα αυτός ο
Μένιος στο ίδιο άρθρο«.
Δεν είναι άγνωστο σε κανέναν ότι ο
Μένιος ήταν πριν από λίγο καιρό ένα ά
τομο υποταγμένο στα δεινά του καπιτα
λισμού. Δεν έχουν περάσει παρά δύο μό
λις χρόνια, από τότε που ο άξεστος και
ακαλλιέργητος λόγω του συστήματος
του καπιταλισμού, Κουτσόγιωργας ήταν
ένα ακοινώνητο άτομο, όπως λέμε: δεν
μπορούσε να αντιπαρατεθεί και να συζη
τήσει με τους αντιπάλους του και γι’ αυτό
είχε εφεύρει την περίφημη φράση: «δεν δι
καιούσθε δια να ομιλείτε». Το θεωρητικό
του οπλοστάσιο εξαντλείτο σε μερικές
βρισιές και σε ποταπά επιχειρήματα του
τύπου, φως και σκότος, πορτοκάλια και
ντομάτες και ζαρζαβατικά. Οι εσωκομμα
τικοί του αντίπαλοι είχαν γνωρίσει τις με
θόδους που χρησιμοποιούσε όταν ήταν ε
πικεφαλής της σοσιαλιστικής ΚΥΠ, οι ο
ποίες δεν άρμοζαν στο σοσιαλισμό, ό
που, όπως τονίζει «η συνεργασία, η ισότη
τα και η αδελφοσύνη θα είναι κάτι το φυσι
κό»7.
δού λοιπόν το θαύμα του σοσιαλι
σμού: μέσα σε λίγους μήνες, λίγο
μετά την εκπαραθύρωσή του από την κυ
βέρνηση και τη μετάθεσή του στο Εκτε
λεστικό Γραφείο, ο Μένιος πραγματεύε
ται θεωρητικά ζητήματα, τσιτάρει συγ
γραφείς και παραπέμπει σε βιβλία, έχει
μετατραπεί σε ένα «κοινωνικό άτομο» έ
τοιμο να αναλάβει ξανά τις ευθύνες του
ως υπουργός στα πλαίσια «μίας κοινωνι
κοποιημένης κυβέρνησης».
Υπάρχει και ο αντίλογος, ξέρω, και θα
ήμουν ο τελευταίος που θα το αμφισβη
τούσα, αφού έχω επανειλημμένα τονίσει
ότι όλοι οι Έλληνες κλέβουν: ίσως ο Μέ
νιος να έχει κάτι πάρει από κάποιο άλλο
βιβλίο, ή να έχει χρησιμοποιήσει τη βοή
θεια κάποιου άλλου για την απογραφή
της σοσιαλιστικής του σκέψης. Ούτε ε
κείνος το αρνείται ούτε εκείνος πιστεύει
ότι ο σοσιαλισμός είναι πανάκεια: «Στο
σοσιαλισμό —γράφει— για να θυμηθούμε
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τον Sidney Hook ο άνθρωπος θα πάψει να
υποφέρει σα ζώο, αλλά βέβαια δεν θα πά
ψει να υποφέρει»* θα πρόσθετα μόνο ότι η
αλλαγή του ανθρώπου σε «κοινωνικό ά
τομο», είναι μία διαδικασία με πισωγυρίσματα, που τείνει όμως στο ιδανικό όχι
μόνο του κοινωνικού ατόμου, αλλά και
του φυσικού ατόμου, του ατόμου της φύ
σης.
Ο Μένιος χρησιμοποιεί εύστοχα το πα
ράδειγμα με τους ανθρώπους της ερήμου
που δεν θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι
«στις πόλεις μας όχι μόνο υπάρχει επάρ
κεια νερού, αλλά και βρύσες δημόσιες που
παρέχεται δωρεάν» για να δείξει ότι δεν
είναι αλήθεια ότι η μάχη για το νερό, είναι
αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης φύ
σης, όπως πιστεύουν οι φιλελεύθεροι.
Το άρθρο όμως είχε γραφτεί πριν το με
γάλο καύσωνα, ο οποίος δεν απέδειξε μό
νο ότι στις πόλεις μας το νερό λείπει από

τις δωρεάν δημόσιες βρύσες αλλά και α
πό τα σπίτια μας. Απέδειξε επίσης ότι η
πάλη για την εξασφάλιση του νερού, είναι
μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας
και φύσης. Των Αθηναίων, τουλάχιστον.12345678

1. Βλέπε για παράδειγμα τις εφημερίδες, «Αυ
ριανή», «Δημοκρατικός Λόγος», «Φίλα
θλος».
2. Μένιου Κουτσόγιωργα: Νεοφιλελευθερι
σμός: μύθος και πραγματικότητα, ΒΗΜΑ26-787.
3. Μου διαφεύγει τώρα κάποιο έργο του.
4. Απαντα Σωτήρη Κωστόπουλου, τόμος 46,
σελ. 872.
5. Απαντα Κουτσόγιωργα.
6. op. cit, 2.
7. op. cit, 2.
8. Συνέντευξη στο «Σχολιαστή».
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Το Ενιαίο Τέρας

του Τύπου, του Ραδιοφώνου,

Και αυτοί ενοποιούνται... Τη στιγμή που
συνταρακτικές εξελίξεις σημειώνονται στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κυβέρνηση
ξαναγύρισε στη δεκαετία του ’60, ενο
ποιώντας τα δύο τέρατα που λέγονται ΕΡΤ
σε ένα, και ισχυροποιώντας τις συντεχνίες
που δρουν στο όνομα των εργαζομένων.
Πολιτική μυωπία; Η καταφατική απάντη
ση θα ήταν παρακινδυνευμένη. Προφανώς
μετά από οδηγίες προσωπικώς, του πρωθυ
πουργού η κυβέρνηση αποφάσισε να δια
τηρήσει το μονοπώλιο της πληροφόρησης
και της εξουσίας στη ραδιοτηλεόραση, του
λάχιστον μέχρι τις ερχόμενες βουλευτικές
εκλογές. Έχοντας να διαλέξει ανάμεσα
στον εκσυγχρονισμό - εκδημοκρατισμό
των ΕΡΤ, κάτι που προϋπόθετε διαδικασίες
πολιτικής συναίνεσης με τα υπόλοιπα κόμ
ματα, και τη στασιμότητα κάτι που απαιτεί
παραχωρήσεις στις συντεχνίες, ο κ. Παπανδρέου αποφάσισε να ταχθεί υπέρ της
δεύτερης λύσης μέχρι ο λαός να δώσει στο
ΠΑΣΟΚ την τρίτη τετραετία, με τη βοήθεια
της TV.
Βεβαίως, είναι γνωστό, ότι το μονοπώλιο
της ΝΔ στη ραδιοτηλεόραση, δεν την εμπό
δισε καθόλου να χάσει την εξουσία το
1981, το αντίθετο μάλιστα, αλλά ποιος είπε
ότι οι σοσιαλιστές διδάσκονται από την ι
στορία;
Αυτό πάντως που είναι σίγουρο είναι ότι
η επιλογή του ενιαίου φορέα αποτελεί μια
στρατηγική μυωπία. Μετά από 6 χρόνια πει
ραματισμών στην κρισιμότερη εποχή των
ριζικών αλλαγών, ξαναγυρίζουμε αδυνατισμένοι στο σημείο της αφετηρίας: καμιά
πρόβλεψη για τη δορυφορική και την καλω
διακή τηλεόραση, στρουθοκαμηλισμοί και
ιδεοληψίες απέναντι στο πρόβλημα της ι
διωτικής, που θα επιβληθεί έτσι και αλλοιώς από την ΕΟΚόπως άλλωστε παραδέ
χονται κατ’ ιδίαν όλα τα κυβερνητικά στε
λέχη, καμιά στρατηγική ελληνικών προ
γραμμάτων.
Και πώς να βγουν καλά ελληνικά προ
γράμματα, όταν τα κυκλώματα παραμένουν
ανέγγιχτα και ο εναγκαλισμός από την ε
ξουσία τόσο θερμός, όσο πάντοτε;

• «Ως ένα πρώτο βήμα (προς το 2000 ΣΣ) ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός
Λαμπράκη αποφάσισε και εντάσσει στο
χώρο του τον γνωστό εκδοτικό οργανισμό
«Ν. Θεοφανίδης, ΑΕ» που εκδίδει τα πε
ριοδικά Πάνθεον, Ρομάντσο και Βεντέ
τα». Με αυτή την κάμψη και ολίγον ντρο
παλή έκφραση «απεφάσισε και εντάσσει
στο χώρο του», το ΒΗΜΑ ανακοίνωσε και
επισήμως την εξαγορά του συγκροτήμα
τος Θεοφανίδη. Από δω και στο εξής, το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στις
ανακατάταξεις εξουσίας, οι οποίες πρό
κειται να πραγματοποιηθούν εντός του
συγκροτήματος, αφού ορισμένα από τα
υπάρχοντα στελέχη θα κληθούν να ανα
λάβουν τα εξαγορεσθέντα περιοδικά, α
φήνοντας πίσω τους κενές θέσεις. Σε αυ
τά τα πλαίσια, η σημαντικότερη αλλαγή
που συζητείται από καιρό, είναι η απομά
κρυνση του κ. Λ. Καραπαναγιώτη από τη
διεύθυνση των «Νέων», (τα οποία συνεχί
ζουν τον κυκλοφοριακό τους κατήφορο)
και η τοποθέτηση του στη θέση του συμ
βούλου εκδόσεως. Και ο διάδοχος; το ό
νομα του κ. Ν. Αντωνόπουλου ακούγεται
μεταξύ των υποψηφίων.
• Αυτό θα πει ρεπορτάζ ακρίβειας: η
«Πρώτη» της Παρασκευής 24 Ιουλίου
μας πληροφορεί μεταξύ των άλλων και
για τις προσωπικότητες που παρευρέθηκαν στην κηδεία του Αστέρη Στάγκου.
«Στην τελετή παρευρέθηκαν —γράφει—
από το ΕΓ του ΠΑΣΟΚ ο υπουργός Υγείας
κ. Γ.Α. Μαγκάκης (ούτε στο Εκτελεστι
κό είναι, ούτε στην κηδεία παρευρέθηκε),
ο Μένιος Κουτσόγιωργας (ούτε απ’ έξω
δεν πέρασε ο άνθρωπος), από το Π Γ του
ΚΚΕ η Αούλα Λογαρά («Ριζοσπάστη» την
επομένη να είχε διαβάσει θα καταλάβαινε
ότι δεν παρευρέθηκε κανείς από το ΚΚΕ,
επισήμως τουλάχιστον), από την Ελληνι
κή Αριστερά ο Φώτης Προβατάς (ούτε αυ
τός ήταν εκεί, την Ε.ΑΡ. εκπροσώπησαν
οι κ. Γιάνναρος και Ψυχογιός που δεν αναφέρονται) από την ΕΣΠΕ ο Στάθης Πα-

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ:

A U T O I ΟΙ ά γ ν ω θ Τ Ο Ι

Νομίζω ότι, ακόμη και στους ειδικούς,
είναι σχεδόν τελείως άγνωστες οι κυ
κλοφορίες των αθλητικών εφημερίδων
που δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα.
Στον εκδοτικό αυτόν τομέα έχουμε

τρεις, βασικά, επιχειρήσεις που νέμονται την αγορά:
• Τη Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ Α.Ε.που έχει τις
μεγαλύτερες κυκλοφορίες (Φως των
Σπορ - 36.911 και Φως της Δευτέρας -

Κυκλοφορίες Αθλητικών Εφημερίδων

1986
Αθλητική Ηχώ
Φίλαθλος
Φως των Σπορ

Αθήνα
10.546
18.717
17.576

Επαρχία
10.591
16.173
19.335

Σύνολο
21.137
34.890
36.911

92.938
46.099
46.839
Κυκλοφορίες Αθλητικών Εφημερίδων της Δευτέρας
Αθήνα
Επαρχία
Σύνολο
Αθλητική Φωνή
16.504
16.826
33.330
Φίλαθλος της Δευτ. 24.173
17.409
41.582
Φως της Δευτέρας
21.774
25.295
47.069
Μπάλλα
4.029
14.650
18.679
66.480
14

74.180

140.660

ναγούλης (δεν είχαμε πάει για ρεπορτάζ
και δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά αλλά ο
Στάθης μάλλον δεν ήταν ούτε αυτός!). Α 
κόμη παρευρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. Κρητικός (λάθος, ήταν ο κ.
Στεφανίδης) οι πρώην υπουργοί Ε. Γιαννόπουλος και Γ. Παπαδόπουλος (ούτε αυ
τός φάνηκε) και εκπρόσωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλων μαζικών φορέ
ων».
Πρωτοφανές, από τα 10 ονόματα που
γράφεται ότι παρευρέθηκαν μόνο ένα ή
ταν πράγματι παρών, δηλαδή ο τέως υ
πουργός κ. Γιαννόπουλος ενώ άλλοι που
παρευρέθηκαν (Σημίτης, Τρίτσης, Λιβάνης, Σεφερτζής) δεν αναφέρονται καθό
λου. Καημένε Αστέρη! Ας μην είναι αυτή
η τελευταία εντύπωσή σου, από την ελλη
νική δημοσιογραφία...
• Και με την ευκαιρία: ποια είναι η πιο
φίλο - Μητσοτακική εφημερίδα; ο «Ελεύ
θερος Τύπος» ή μήπως η «Απογευματι
νή». Μα φυσικά η «Πρώτη».
Το ερώτημα είναι αν η τυφλή υποστήρι
ξη της εφημερίδας σε κάθε κίνηση του
αρχηγού της ΝΔ οφείλεται μόνο στις ποι
κίλες σχέσεις ορισμένων δημοσιογράφων
με τη ΝΔ ή και στις αντίστοιχες επιλογές
του εκδότη της «Πρώτης» κ. Καλογρίτσα.
• Στις 5 Οκτωβρίου, θα κάνει τελικά
την παρθενική της εμφάνιση η «Αθηναϊ
κή» με εκδότη τον κ. Αποστολόπουλο,
και άκρως φιλοκυβερνητική γραμμή. Με
ταξύ των στελεχών της εφημερίδας φιγουράρει και ο υπάλληλος της Γραμμα
τείας Τύπου κ. Μπίθας.
• Ο Σχολιαστής βαδίζει πλέον σταθερά,
προς τη διάσπαση του ατόμου. Η ομάδα
από τη συντακτική επιτροπή (Δεληπέτρος, Καλογεράκου, Μαστραντώνης,
Μαυρομμάτη και λίγο αργότερα ο Τ. Κυπριανίδης) που αποφάσισε να διαχωρίσει
τη θέση της καταγγέλλει μεταξύ άλλων,
την «προσχώρηση του περιοδικού στην
καρατζαφερική δημοσιογραφία» και δη-

rou Ν.Ι. Κυριαζίδη

47.069). Για το 1986 δηλώνει κέρδη 14
εκ. δρχ. ενώ το 1985 δήλωσε 27,1 εκ.
δρχ. Πρέπει όμως να είχε πέρσι και άλ
λα 11 περίπου εκ. δρχ. από το 4% των α
φορολόγητων δαπανών και άρα ένα πο
σό κέρδους για διανομή 25 εκ. δρχ.
• Τις δύο εφημερίδες των Κουρήδων που έρχονται δεύτερες. Ο Φίλαθλος με
34.890 φύλλα και ο Φίλαθλος της Δευτέρας με 41.582 φύλλα. Οικονομικά στοι
χεία δεν υπάρχουν γιατί η εταιρεία των Κουρήδων ήταν ακόμη πέρσι προσωπι
κή και έτσι δεν είχε υποχρέωση να δημοσιεύσει ισολογισμό. Πάντως το αφορο
λόγητό της ξεπερνάει τα 6 εκ. δρχ.
• Την Α. ΣΕΜΠΟΣ - Γ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Α.Ε. που τα έντυπά της κατέχουν την τρίτη θέ
ση: Αθλητική Ηχώ - 21.137. Αθλητική Φωνή - 33.330 και Μπάλλα - 18.679. Στον ι
σολογισμό για το 1986 δηλώνει ζημία 10,5 εκ. δρχ. ενώ το 1985 εμφάνιζε κέρδη 6
εκ. δρχ. Θα πρέπει να έχει και ένα κέρδος από το 4% της τάξης των 6 και πάνω
εκ. δρχ.
Οι καθημερινές αθλητικές εφημερίδες πουλάνε τόσα περίπου φύλλα στην Α
θήνα (46.839) όσα και στην επαρχία (46.099).
Οι δευτεριάτικες αθλητικές εφημερίδες έχουν πολύ μεγαλύτερη κυκλοφορία
από τις καθημερινές (140.660 προς 92.940).

της Τηλεόρασης...
λώνει ότι απεχθάνεται «τη σύμπλευση με
τους ποικίλους μηχανισμούς της εξουσίας
και δεν ανέχεται να γίνει στήριγμα της πο
λιτικής αναγέννησης του κ. Λαλιώτη».
• Δεν είναι να δούν νεκρό και ορισμένες
εφημερίδες ξεπερνούν τον εαυτό τους.
Αυτή τη φορά ήταν οι νεκροί του καύσωνος που γέμισαν με αριθμούς τα πρωτο
σέλιδα των εφημερίδων, τα οποία κρα
τώντας τις ...καλύτερες παραδόσεις της
ελληνικής δημοσιογραφίας, συγκρούον
ται μεταξύ τους: οι αριθμοί των νεκρών
ποικίλλουν από 200 μέχρι 1000, και λίγο
ακόμη να κρατήσει η ζέστη δεν απο
κλείεται να φτάσουμε σε νούμερα πενταψήφια, λόγω εκδοτικού ανταγωνισμού
φυσικά. Και η ΕΣΗΕΑ: Αυτή δροσίζεται...
• Φαίνεται πάντως ότι ο δογματισμός
είναι μεταδοτικός στα έντυπα της αριστε
ρός. Από την συντακτική επιτροπή της
Νέας Οικολογίας αναγκάσθηκε να παραι
τηθεί ο Λ. Αουλούδης επειδή είναι μέλος
της ΚΕ της ΕΑΡ και από τους υπεύθυνους
του κόμματος για τα οικολογικά θέματα.
Μια μερίδα της Συντακτικής Επιτροπής
υποψιάζονταν το καπέλωμα. Απορία δι
κή μας: όταν ο κ. Λίβανης χρηματοδο
τούσε το περιοδικό, οι κίνδυνοι καπελώματος ήταν λιγότεροι; Για την ιστορία- ό
ταν έγινε ψηφοφορία υπέρ της «απογείω
σης» του Λ. Λουλούδη ψήφισαν τρεις: Οι
Η. Ευθυμιόπουλος, Μ. Μοδινός και Δ.
Παπαϊωάννου.
• Μία ακόμη επιβεβαίωση των πληρο-

φοριών της στήλης, που φαίνεται να προ
ειδοποίησε και τον κ. Χρ. Σαρτζετάκη.
«Η παρούσα διάψευση, είναι η πέμπτη
διάψευση των ψευδολογιών της εφημερί
δας το "Βήμα"», λέει μεταξύ των άλλων
μία προχθεσινή ανακοίνωση της Προε
δρίας της Δημοκρατίας. Στο προηγούμε
νο τεύχος του ΑΝΤΙ είχαμε.γράψει ότι μία
μερίδα του Τύπου με επικεφαλής το συγ
κρότημα Λαμπράκη, ετοιμάζει επίθεση ε
ναντίον του προέδρου. Η επίθεση άρχισε
και η ανακοίνωση που αναφέραμε απο
σκοπεί προφανώς να τη σταματήσει πριν
αναπτυχθεί πλήρως.
• Η είδηση που κυκλοφόρησε ευρέως
τις τελευταίες μέρες, ότι δηλαδή το συγ
κρότημα Κοσκωτά αγόρασε τις εκδόσεις
«Ροές», διαψεύσθηκε κατηγορηματικά
από τους υπεύθυνους των εκδόσεων. Αυ
τό που είναι αλήθεια —αιτία προφανώς
και της σχετικής φήμης— είναι ότι ο κ.
Καρτάκης αδελφός του εκδότη των Ρο
ών, είναι οικονομικός υπεύθυνος των επι
χειρήσεων Κοσκωτά. Υπογράφει μάλιστα
και τους ισολογισμούς.
• Ό λο και πιο φρέσκια η «ΝΕΑ ΚΑΘΗ
ΜΕΡΙΝΗ»: όσο πάνε και μεγαλώνουν σε
έκταση οι πρωτοσέλιδες φωτογραφίες ί
σως για να μας προετοιμάσουν σιγά σιγά
για το ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ της. Και μια η συζή
τηση για τη «ΝΕΑ· ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (όπως
λέμε ΝΕΑ παιδιά, ΝΕΑ κορίτσια, ΝΕΑ φυν
τάνια, ΝΕΑ τζάκια, κλπ.) συντάκτης της
εφημερίδας που παρατηρεί τα συμβαίνονΟ

οο

τα στο πάλαι ποτέ τέμενος της κ. Ελενίτσας είπε για κάποια επίλεκτα στελέχη
της: «Αυτοί (εννοώντας κάποιους κάτά
παράδοση και από παρελθόν προοδευτι
κούς) μια ζωή ήταν συνηθισμένοι να παίρ
νουν « γ ρ α μ μ ή » . Τώρα μπήκαν και
εντός «ΓΡΑΜΜΗΣ» και νιώθουν δικαιωμέ
νοι για το παρελθόν τους. Α πό παλιά εν
τός «γραμμής», ήταν τα παιδιά...».

«»ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΕϊμαροκη - ΜιχαΗοΑιάκου
ΠΑ ΤΗΝ ΟΝΝΕΔ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ >Μ>
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Το θερμόμετρό χθες 38°... σήμερα 39°... η Ελλάδα μηνεται

ΚΑΥΣΩΝΑΣ
με40

ßrityoücαύριο
• Συμβαίνουν κάθε χρόνο. Η ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ είναι
της προηγούμενης χρονιάς, αλλά τη δημοσιεύουμε
για να μην ξεχνάμε ότι και πέρσι το θερμόμετρο είχε
ξεπεράσει τους 40° βαθμούς. Φέτος κράτησε λίγο
παραπάνω, αλλά καύσων είναι, θα περάσει. Του χρό
νου θα σας θυμίσουμε τα φετινά ρεκόρ. Εκτός και αν
πάμε για καλύτερες επιδόσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΜΝΗΜΩΝ

Κυκλοφορίες εφημερίδων το Μάιο
1986

1987

(+ - ) %

( 1) 187.799
( 4) 111.712
( 2) 129.223
( 3) 116.078
(13) 14.396
559.208

( 1) 151.868
( 3) 124.668
( 4) 114.851
( 5) 108.990
(13) 10.986
511.363

- 19,1%
+ 11,6%
-11,1%
- 6,1%
-23,7%
- 8,6%

( 6) 102.962
( 5) 106.591
( 7) 68.669
(10) 38.350
(11) 26.133
(12) 23.588
366.293

( 2) 125.038
( 6) 89.672
( 8) 54.589
( 9) 37.164
(11) 25.338
(12) 17.033
348.834

+ 21,4%
- 15,9%
- 20,5%
- 3,1%
- 3,0%
-27,8%
- 4,8%

ΠΑΣΟΚ

ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟ ΜΑ ΓΟ
Οι ανακατατάξεις στις πανελλήνιες κυκλοφορίες των αθηναϊ
κών εφημερίδων, τείνουν να πάρουν πια μια μόνιμη μορφή. Έ
τσι:
• Το Έθνος παραμένει πάντα στην πρώτη θέση αλλά με μια
κυκλοφοριακή πτώση της τάξης του 19%.
• Τα Νέα πάνε οριστικά να χάσουν τη δεύτερη θέση στο πρώ
το εξάμηνο και μάλιστα δεν αποκλείεται να περιοριστούν στην
τέταρτη θέση.
• Ο Ελεύθερος Τύπος και η Ελευθεροτυπία αγωνίζονται σκλη
ρά για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Γενικότερα, αυτές οι
δύο εφημερίδες είναι πάντα οι μόνες που παρουσιάζουν άνοδο:
+ 21,4% η πρώτη και +11,6% η δεύτερη.
Γενικά, το Μάιο που ήταν ο τέταρτος μήνας από την αύξηση
της τιμής των εφημερίδων από 40 σε 50 δρχ. δηλαδή κατά 25%,
η συνολική πτώση της κυκλοφορίας τους ήταν μόνο 7,1 %. Επο
μένως τα έσοδά τους πρέπει να έχουν ανεβεί σημαντικότατα,
σχεδόν 16% κατά μέσον όρο.
Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζουν τα πασοκικά φύλλα,
που όμως περιορίζεται από τη σημαντική αύξηση της κυκλοφο
ρίας της Ελευθεροτυπίας.
Οι εφημερίδες με τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή πτώση είναι
η Ακρόπολις ( - 27,8%), ο Δημοκρατικός Λόγος ( - 23,7%) και η
Αυγή (-21,1%).
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες τον Ιούνιο υπάρχουν ακό
μη πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις στην ανακατάταξη των εφημε
ρίδων.
ν.ι.κ.

Έθνος
Ελευθεροτυπία
Νέα
Αυριανή
Δημ. Λόγος
Σύνολο
Ν. Δημοκρατία

Ελεύθερος Τύπος
Απογευματινή
Βραδυνή
Μεσημβρινή
Καθημερινή
Ακρόπολις
Σύνολο
ΚΚ-Αριστερά

Ριζοσπάστης
Πρώτη
Αυγή
Σύνολο

( 8) 54.686 ( 7) 54.971 + 0,5%
( 9) 42.817 (10) 35.199 -17,8%
(14) 8.272 (15) 6.528 -21,1%
105.775
96.698 - 8,6%

Άκρα Δεξιά

Εστία
Ελεύθερη Ώρα
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

(15)
(16)

6.967 (14) 6.901 - 1,0%
1.357 (16) 1.915 + 41,1%
8.324
8.816 + 5,9%

1.039.600

965.711

-

7,1%
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Φίμωσαν τώρα και τις Λεοπαρδάλεις...
του Βασίλη Ζήση
«Αθήναι 25 Ιουνίου 1987 .
Προς
τον Κύριο Εισαγγελέα Εφετών
Αθηνών
Έχω την τιμή να Σας υποβάλω τη συνημμένη δικογραφία και ν’ αναφέρω ότι έθεσα αυ
τή εις το αρχείο, κατ’ άρθρο 43 ΚΠΔ, δια τους εξής λόγους:
Εις το από 27-11-1986 πόρισμα ενεργηθείσης ενόρκου διοικητικής εξετάσεως, περί
των συνθηκών προμήθειας αρμάτων μάχης «LEOPARDS», από το Γενικό Επιτελείο,
Στρατού, τον Απρίλιο 1981, εκτίθεται η γνώμη ότι υπό των ασχοληθέντων με την ως ά
νω προμήθεια (σχετική σύμβαση η υπ’ αριθμ. 24 1/81) διεπράχθησαν, ενδεχομένως τα
εγκλήματα της απιστίας περί την υπηρεσία (άρθρ. 256 Π.Κ.) ή της ψευδούς βεβαιώσεως (άρθρ. 242 Π.Κ.), ως και ότι υπό αποστράτων αξιωματικών ετελέσθη, ενδεχομένως,
το έγκλημα της παραβάσεως υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρ. 252, 253 Π.Κ.). Όμως, α
πό τη διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέτασης και την προηγηθείσα ένορκη διοικητι
κή εξέταση και δη από της καταθέσεως των εξετασθέντων μαρτύρων σε συνδυασμό
προς τα λοιπό έγγραφα της δικογραφίας, δεν προέκυψε ότι ετελέσθη αξιόποινος πρά
ξη, πλην της υπεξαγωγής εγγράφου υπό αγνώστων, δια την οποία ησκήθη ποινική δίω
ξη και εσχηματίσθη άλλη δικογραφία.
Ειδικότερα: α) δεν ετελέσθη απιστία περί την Υπηρεσία... β) δεν διεπρόχθη ψευδής
βεβαίωση... γ) δεν ετελέσθη παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Με ρεπορτάζ στα «ΝΕΑ» (20.7.87), όπου και αναφέρονται τα αποσπάσματα αυτά από την
έκθεση του κ. Πριάμου Λεκκού έγινε γνωστό ότι δρομολογείται το κλείσιμο της περι
βόητης πια υπόθεσης των αρμάτων LEOPARD.
Ούτε λεοπαρδάλεις, ούτε ζημιά λοιπόν...
Έμελε να το δούμε κι αυτό. Ο φάκελος
του μεγαλύτερου ίσως αποκαλυφθέντος
μεταπολεμικού σκανδάλου, μπαίνει στο αρ
χείο.
Ύστερα από τις τόσες αποκαλύψεις, που
επί τρία χρόνια αναστάτωσαν τις Ένοπλες
Δυνάμεις με τη δυσωδία των κυκλωμάτων
που λυμαίνονται τις προμήθειές τους.
Ύστερα από τις ομολογίες των ίδιων
των πρωταγωνιστών του σκανδάλου ότι
δωροδόκησαν και εξαγόρασαν ανώτατους
αξιωματικούς για να επιτύχουν τους σκο
πούς τους —την πώληση των 110 «Λέοπαρντ» και την είσπραξη προμήθειας.
Ύστερα από το πόρισμα - καταπέλτης
του στρατηγού Φωτάκη που καταγγέλλει
την αγορά αυτή της Νέας Δημοκρατίας ως
«παράνομη», «βλαπτική για τα συμφέρον
τα της χώρας» και «σκανδαλώδη».
Ύστερα από όλα αυτά, λοιπόν ο εισαγγε
λέας Πλημμελειοδικών κ. Δημήτριος Πρίαμος Λεκκός έκρινε ότι το μόνο που εί
χε να κάνει ήταν να θέσει την υπόθεση στο
αρχείο.
Όμως ο στρατηγός Φωτάκης, αρχηγός
της στρατιωτικής δικαιοσύνης κατέληγε
στο πόρισμά του ότι η σύμβαση για την α
γορά των «Λέοπαρντ» είναι «παράνομη»
και ζητά την «ποινική αξιολόγησή» της και
την παραπομπή των εμπλεκομένων αξιω
ματικών σε πειθαρχικό συμβούλιο με το ε
ρώτημα τουλάχιστον της αποπομπής.
Τι μεσολάβησε από τον Ιανουάριο του
1987, όταν ο υπουργός Άμυνας Γ. Χαραλαμπόπουλος παρέπεμπε την υπόθεση
στην πολιτική δικαιοσύνη, λόγω αρμοδιότητάς της, μέχρι σήμερα; Ποια είναι τα νέα
στοιχεία που προέκυψαν; Γιατί όλα τα υ
πάρχοντα στο φάκελο του κ. Λεκκού στοι
χεία οδηγούν στην ενοχή των εμπλεκομέ
νων προσώπων ι-αι κυρίως του πρώην υ
πουργού Άμυνας Ευάγγελου Αβέρωφ, των
εμπόρων όπλων Β. Τσάκου και Θ. Λιακουνάκου και πολλών στρατηγών.
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Από την παραπομπή, όμως της υπόθε
σης στον εισαγγελέα μέχρι την απαλλακτι
κή απόφαση μεσολάβησε η είσοδος του πο
λιτικού μας κόσμου —και κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας— στον α
στερισμό της «συναίνεσης» ή καλύτερα της
συγκάλυψης των εκατέρωθεν σκανδάλων.
Δεν είναι μοναδική περίπτωση το σκάνδα
λο Λέοπαρντ.
Για να τονίσουμε τη σημασία και τις δια
στάσεις αυτού του σκανδάλου μεταφέρου
με ελάχιστα μόνο στοιχεία από το φάκελο
που ο κ. Λεκκός είχε στα χέρια του.
• Για την ανάμιξη λ.χ. του σημερινού αρ
χηγού της ΝΔ κ. Μητσοτάκη, σε απόρρητη
επιστολή του υποστράτηγου Γιάννη Τσάγκου, ανθρώπου του εμπόρου όπλων Β. Τσά
κου και αντιπροσώπου τότε των «Λέο
παρντ» προς την κατασκευάστρια εταιρεία
«Κράους Μαφάι», μεημερομηνία,24.11.1978
αναφέρονται:
«... Περαιτέρω, το θέμα των Λέοπαρντ θα
συμπεριληφθεί στην ημερησία διάταξη
των συνομιλιών που θα έχει ο Έλληνας υ
πουργός Συντονισμού κ. Κ. Μητσοτάκης
στην προσεχή επίσκεψή του στη Βόννη.
Την Ιδια εποχή ο κ. Β. Τσάκος θα είναι στη
Βόννη και μεταξύ άλλων έχει κανονισθεί
να είναι με τον κ. Μητσοτάκη στην όπερα
του Μονάχου... Όπως σας έχω ήδη ενημε
ρώσει είχε κανονισθεί επίσης μια συνάντη
σή μου με τον Έλληνα στρατιωτικό ακό
λουθο στη Βόννη συνταγματάρχη Γ. Τραϊτόρο. Είχα ενδιαφέρουσα συνομιλία μαζί
του, στόχος της οποίας ήταν να διασφαλι
στεί η υποστήριξη του σχεδίου Λέοπαρντ,
ενόψει της εξέχουσας θέσης του στην ελ
ληνική πρεσβεία και της άφιξης του κ. Μη
τσοτάκη».
• Ερώτημα: Πώς ο κ. Τσάγκος γνώριζε ότι
το θέμα των «Λέοπαρντ» συμπεριλήφθηκε
στις συνομιλίες που θα είχε ο κ. Μητσοτά
κης στη Βόννη; Και πώς ο υπουργός Συντο
νισμού συζητούσε για τα «Λέοπαρντ» σε

Στη γενική παραλυσία
και ατιμωρησία ένα από
τα μεγαλύτερα σκάνδαλα
παίρνει άφεση
αμαρτιών...
μια εποχή που ο Κ. Καραμανλής είχε απα
γορεύσει κάθε συζήτηση για την αγορά
του άρματος, λόγω της προσεχούς τότε έν
ταξης στην ΕΟΚ; Και τι να συζήτησε άραγε
ο κ. Μητσοτάκης με τον Β. Τσάκο, γνωστό
για τις δωροδοκίες πολιτικών; Τι ρόλο έ
παιξε ο στρατιωτικός μας ακόλουθος στη
Βόννη Γ. Τραϊτόρος;
• Στις δραστηριότητες γνωστών και επω
νύμων στρατηγών αναφέρεται η κατάθεση
του μετόχου και πρώην αντιπροσώπου της
«Κράους Μαφάι» στην Ελλάδα Βασίλη Τσά
κου στα γερμανικά δικαστήρια:
«... Όπως ανεφέρθη και προηγουμένως,
το Γενικό Επιτελείο του Ελληνικού Στρα
τού λεηλατήθηκε και η «Κράους Μαφάι»
πλήρωσε μετρητά γι’ αυτό... Για τους πα
ραπάνω λόγους ως μέτοχοι της «Κράους
Μαφάι» δεν εγκρίναμε τον ισολογισμό της
του παρελθόντος έτους, επειδή γνωρίζαμε
ότι δεν ήταν σωστός, αφού χρήματα που
δόθηκαν για δωροδοκίες συμπεριλήφθηκαν στο λογαριασμό της διαφήμισης, για
να κρυφτεί η πραγματική αλήθεια».
Και αλλού:
«Καθώς οι θέσεις - κλειδιά των επηρεαζομένων, ανέρχονται στους 18 ήταν εναλ
λασσόμενες αυτά τα χρόνια, ανελήφθησαν, για μερικούς από αυτούς και ενόσω ή
ταν ακόμα στην υπηρεσία, εν γνώσει σας
και κατόπιν υποδείξεώς σας, γραπτές συμ
φωνίες που ίσχυαν για και μέχρι την υλο
ποίηση της σχετικής εντολής» (για την αγο
ρά των τανκς)· (Απόσπασμα απόρρητης επι
στολής του κ. Τσάκου προς την «Κράους
Μαφάι», με ημερ. 26.2.81).
• Ερώτημα: Κατά πόσον είναι αληθείς οι ι
σχυρισμοί αυτοί του Β. Τσάκου; Γιατί ένα α
πό τα δύο πρέπει να συμβούν: α) ή να ανακριθεί ο Τσάκος για περισσότερα αποδει
κτικά στοιχεία ή β) να καταμηνυθεί αφού
ψευδώς σπιλώνει την τιμή των στρατιωτι
κών. Ο κ. Λεκκός θα ώφειλε να θέσει στον
εαυτό του αυτό το ερώτημα.

Και αν όλα αυτά αληθεύουν ποιοι ήταν ρι
αξιωματικοί που δωροδοκήθηκαν; Μήπως ο
υποστράτηγος Τσάγκος που κατέθεσε τη
λίστα με τα ονόματά τους στο γερμανικό
δικαστήριο θα μπορούσε να αναφέρει μερι
κές λεπτομέρειες;
Να τι λέει ο ίδιος σε δημοσιευμένη στο
«ΑΝΤΙ» επιστολή του:
«Υποχρεώθηκα από το δικαστήριο να
δώσω μερικά ονόματα κατά τη δίκη. Προτί
μησα τους φίλους μου. Τους ζητώ όμως
συγνώμη και διαβεβαιώνω ότι εφέρθησαν,
όταν τους απασχόλησα, απολύτως υπηρε
σιακά και άψογα».
Φυσικά ο κ. Γιάννης Τσάγκος κατάθεσε
τότε σε γερμανικά δικαστήρια —και όχι σε
ελληνικά· «υπηρεσιακά και άψογα»...
Είναι μακρύς ο κατάλογος των ερωτημά
των που θα μπορούσαν να τεθούν όπως τό
σες φορές έγινε από τον Τύπο και ειδικά α
πό τις στήλες του .περιοδικού μας.
Μακρύς και ο κατάλογος των εμπλεκομένων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην υπό
θεση «Λέοπαρντ» και περιλαμβάνει στρα
τιωτικούς, εμπόρους όπλων, νομικούς, πο
λιτικούς και παράγοντες της οικονομικής
ζωής. Ο άνθρωπος όμως που αποτελεί το
«κλειδί» στην υπόθεση αυτή και έχει επα
νειλημμένα πέσει σε αντιφάσεις είναι ο επί
τιμος πρόεδρος της ΝΔ κ. Ευάγγελος Αβέρωφ.
Τρία χρόνια πριν, στις 17 Αυγούστου
1984, ο πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρέου
δήλωνε στο «ΑΝΤΙ» για το σκάνδαλο «Λέο
παρντ» υπαινισσόμενος εμμέσως, πλην σα
φώς, τις σοβαρές ευθύνες του κ. Αβέρωφ:
«Η αγορά αυτών των αρμάτων ήταν τε
λείως απρογραμμάτιστη με την ουσιαστι
κή έννοια του όρου, δηλαδή δεν υπήρχε
καμιά πρόβλεψη γ ι’ αυτήν στον προϋπολο
γισμό. Παρά ταύτα η Τράπεζα της Ελλά
δας χορήγησε το απαιτούμενο συνάλλαγ
μα για την πληρωμή της σχετικής δαπά
νης. Και κάτι άλλο: δεν υπήρξε ούτε ο σχε
τικός σχεδιασμός από το υπουργείο Εθνι
κής Άμυνας. Η πρωτοβουλία και η πρότα
ση έγινε από την εταιρεία KRAUSS-MAFFEI,
δεν ήταν του υπουργείου Εθνικής Άμυ
νας. Για την επιλογή των Λέοπαρντ δεν έ
γινε καμιά αξιολόγηση και καμιά σύγκρι
ση.
Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι η δια
δικασία για μια προμήθεια αυτής της κλί
μακας ήταν εσπευσμένη- άρχισε το Γενάρη
του 1981 και τελείωσε τον Απρίλη του ί
διου χρόνου. Οι όροι δεν ικανοποιούν τις
προδιαγραφές μας και δημιουργούν συνε
χή προβλήματα σε ό,τι αφορά τη συντήρη
ση και τα ανταλλακτικά των αρμάτων».
Αυτά όμως τα ανταλλακτικά και όσα υλι
κά ήταν απαραίτητα για την καλή λειτουρ
γία των αρμάτων διαπραγματεύθηκε η κυ
βέρνηση της Αλλαγής με τον ίδιο αντιπρό
σωπο της Κράους-Μαφάι που είχε και ο κ.
Αβέρωφ συναλλαγεί: με τον· κ. Θωμά Λιακουνάκο, της ΑΧΧΟΝ, του «Κέρδους» και
της «Αγοράς».
Και πολύ πρόσφατα, στις 24.5.87, μιλών
τας στη Βουλή ο πρωθυπουργός κ. Α. Πα
πανδρέου έσπευσε να προσφέρει στον ει
σαγγελέα κ. Λεκκό ένα «ακαταμάχητο Τε
κμήριο» περί της αθωότητας του κ. Αβέ
ρωφ λέγοντας επί λέξει απευθυνόμενος
προς τον επίτημο πρόεδρ® της ΝΔ και με α
ναφορά στην υπόθεση των «Λέοπαρντ»:
«Δεν έχω ούτε καν τη μικρότερη αμφιβο
λία για τον έντιμο πολιτικό σας βίο και την
έντιμη παρουσία σας στον πολιτικό βίο της
χώρας και στο κοινοβούλιο».
Δύο μήνες αργότερα η υπόθεση προω
θείται προς το αρχείο για να επιβεβαιωθεί
ότι τουλάχιστον για τα σκάνδαλα όλοι συναινούν.
□

Συνέχεια σκανδάλων της ITCO

Το πατρονάρκιμα των εξαγωγών ή
πώς τα «όφσετς» δεν αντισταθμίζονται

ΑΝΑΣΤΑΤΩΘΗΚΑΝ φαίνεται, η ITCO και το υ
πουργείο Εμπορίου από όσα γράψαμε στο
προηγούμενο τεύχος για τη συγκάλυψη
του γνωστού σκανδάλου με το καλαμπόκι.
Η αποκάλυψη ότι πίσω από το σκάνδαλο
κρύβονται όχι μόνο άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ,
αλλά και της «Νέας Δημοκρατίας» —καθώς
και άλλοι γνωστοί για τις διασυνδέσεις
τους με την εξουσία επιχειρηματίες— ανη
σύχησε, όπως φαίνεται, τους αρμοδίους, οι
οποίοι φοβούνται τώρα ότι η συνέχιση της
έρευνας θα βγάλει στη φόρα όλα τα άπλυ
τα της ITCO για τα αντισταθμιστικά οφέλη
(όφσετς).
• Οι τελευταίες πάντως πληροφορίες
είναι ότι η έκθεση ελέγχου των ορκω
τών λογιστών που εγκρίθηκε και από το
συμβούλιο των Τραπεζών αποδίδει
«λευκή» την ITCO στη δικαιοσύνη. Σύμ
φωνα με την άποψη ανθρώπων που
γνωρίζουν «από μέσα» την υπόθεση, η
έκθεση αυτή —στο βαθμό που ήταν δυ
νατόν να επηρεαστεί από πολιτικές πιέ
σεις, εξισορροπεί τις διαχειριστικές α
ταξίες στελεχών του ΠΑΣΟΚ με την ανά
μιξη σε ανάλογες επιχειρήσεις γνω
στών βαρώνων της ΝΔ με μεγάλη οικο
νομική επιφάνεια.
Η έκθεση αυτή δεν δόθηκε ακόμα στη
δημοσιότητα και δεν σημαίνει ότι προε
ξοφλεί τα αποτελέσματα της δικαστι
κής έρευνας: αναμένονται σύντομα οι
καταθέσεις Βέλγων και άλλων κοιναγοριτών σχετικά με την περίφημη ιστορία
του καλαμποκιού.
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ πολλά αυτά τα άπλυτα. Στοιχεία
που έχει στη διάθεση του το «ΑΝΤΙ» αποδεικνύουν ότι η ITCO όχι μόνο δεν προωθεί τις
ελληνικές εξαγωγές, αλλά, αντίθετα προ
βαίνει σε διακριτική μεταχείριση συγκεκρι
μένων εταιρειών των οποίων και μόνο προ
ωθεί τα προϊόντα στο εξωτερικό.

Οι μηχανές του ΟΣΕ

ΕΝΑ ΠΡΟΣΦΑΤΟ παράδειγμα είναι ο δια
γωνισμός για την προμήθεια 25 ντηζελομηχανών του ΟΣΕ, προϋπολογισμού 30 δισε
κατομμυρίων δραχμών. Για το διαγωνισμό
εξεδήλωσαν ενδιαφέρον εταιρείες από
τέσσερις χώρες:
• την Ο υγγαρία, τη Ρουμανία, την Κορέα
και τις ΗΠΑ.
ΑΛΛΑ όταν οι αρμόδιοι έστειλαν στον υ
πουργό Εμπορίου ένα ενημερωτικό ση
μείωμα για το διαγωνισμό «παρέλειψαν» να
ανήφέρουν ότι συμμετείχε και η ουγγρική
ετα οεία. Η οποία σημειωτέον ζητά σαν

«αντισταθμιστική αγορά» την εξαγωγή ελ
ληνικού καπνού, αξίας δέκα εκατομμυρίων
δολαρίων.
Ο ΛΟΓΟΣ για την «παράλειψη»; Σημαίνοντες παράγοντες του υπουργείου, αλλά και
της ITCO έχουν εκδηλώσει ήδη την προτί
μησή τους προς την αμερικανική εταιρεία
που είναι η «Τζένεραλ Μότορς» και έχει υ
ποβάλλει, όπως λέγεται, τη χειρότερη προ
σφορά. Επιχειρηματίες μας κατήγγειλαν ό
τι όταν ρώτησαν διευθυντικά στελέχη της
ITCO για το διαγωνισμό, πήραν την εξής α
πάντηση: «Έλα, τώρα! Η προμήθεια θα πά
ει στους Αμερικανούς. Εχει αποφααισθεί
από επάνω». Πόσο επάνω εννοούν άραγε;
Ο επάνω είναι κάποιος πάνω από τον κ.
Ρουμελιώτη ή μήπως δίπλα του;
ΛΕΓΕΤΑΙ ότι «ειδικός σύμβουλος» του υ
πουργείου Εμπορίου διατηρεί πολύ καλές
σχέσεις με τον επιχειρηματία κ. Κιολεΐδη
που ενδιαφέρεται κι αυτός να πάρει την
προμήθεια η «Τζένεραλ Μότορς», επειδή έ
τσι θα εξαχθούν και τα δικά του προϊόντα
σε αντιστάθμισμα.
ΛΕΓΕΤΑΙ, επίσης, ότι ο ίδιος σύμβουλος έ
χει πολύ καλές σχέσεις και με την εταιρεία
«Πετσετάκη» γι’ αυτό και στα υπογραφέντα
συμβόλαια αντισταθμιστικών έχει εκδηλω
θεί μια ιδιαίτερη προτίμηση στα προϊόντα
και αυτού του επιχειρηματία. Ο κ. Ρουμε
λιώτης είναι σε θέση να διατάξει έλεγχο
των συμβολαίων για να διαπιστώσει την α
λήθεια των καταγγελομένων. Είναι η μόνη
ενέργεια που θα διασφαλίσει το κύρος του·
παρά τις «υψηλές πλάτες» που διαθέτει ο
εν λόγω σύμβουλος.
Ελαττω ματικά συμβόλαια

ΑΛΛΑ η περίπτωση του διαγωνισμού του
ΟΣΕ δεν είναι η μόνη «περίεργη» στην ο
ποία έχει αναμιχθεί η ITCO. Η εταιρεία αυτή
ιδρύθηκε πριν από λίγα χρόνια με σκοπό
την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών.
Αντικείμενό της είναι η υπογραφή αντι
σταθμιστικών συμβολαίων για την εξαγω
γή ελληνικών προϊόντων από τις ξένες ε
ταιρείες που κερδίζουν μια προμήθεια του
ελληνικού κράτους.
ΣΗΜΕΡΑ, δυο χρόνια μετά την ίδρυσή της,
από τα 49 συμβόλαια αντισταθμιστικών
που έχει υπογράψει μόνον ελάχιστα είναι
«άψογα». Όλα τα άλλα παρουσιάζουν ατέ
λειες και ελαττώματα και μάλιστα από πέν
τε ή έξι το κάθε συμβόλαιο. Το αποτέλεσμα
είναι να μην προωθούνται τα προϊόντα που
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έχει ανάγκη να εξάγει η χωρά μας, αλλά
αυτά που ήδη εξάγονται γιατί αυτό συμφέ
ρει τους ξένους. Έτσι από τη μεσολάβηση
της ITCO, η μόνη που κερδίζει είναι η ίδια.
ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Τα 19 «υπό υλοποίη
ση» συμβόλαια της ITCOπαρουσιάζεται η ε
ξής κατάσταση:
• Σε πέντε έχουν τροποποιηθεί οι χώρες
προορισμού των ελληνικών προϊόντων. Αν
τί δηλαδή οι ξένες εταιρείες να στείλουν τα
προϊόντα μας σε χώρες «δύσκολες» όπου
δεν υπάρχει ακόμα ζήτησή τους, τα στέλ
νουν σε χώρες που έχουν ήδη κατακτηθεί
από τις ελληνικές εξαγωγές.
• Σε έξι δεν υπάρχουν θεωρημένα τιμολό
για εξαγωγής.
• Σε δύο έχει γίνει έκπτωση εγγυητικών ε
πιστολών.
• Σε τέσσερις παρατηρήθηκε υπέρβαση
προϊόντων εξαγωγής. Οι ξένες εταιρείες,
δηλαδή, άλλαξαν τη σύνθεση των προϊόν
των που εξάγουν, προς όφελος των «εύκο
λων».
• Μόνο δύο από αυτές τις 19 συμβάσεις
είναι «άψογες».
ΕΚΤΟΣ ΟΛΩΝ αυτών έχει παρατηρηθεί και
διακριτική μεταχείριση συγκεκριμένων ε
ταιρειών. Για παράδειγμα για άλλη οι ποινι
κές ρήτρες είναι 5% και για άλλην 2%.
Στην περίπτωση πάλι των MIRAGE 2000 η
ποινική ρήτρα σε βάρος της «Ντασώ» είναι
μόνο 3,5%. Αυτό σημαίνει ότι η γαλλική ε
ταιρεία μπορεί να προτιμήσει να πληρώσει
την ποινική ρήτρα, αντί να υποχρεωθεί να
εκτελέσει τα αντισταθμιστικά «όφσετς» για
τα οποία έχει δεσμευθεί. Αλλά, αυτές που
«διακυμαίνονται» δεν είναι μόνο οι ποινικές
ρήτρες. Είναι και οι εγγυητικές επιστολές
για την καλή εκτέλεση του έργου, που αλ
λού είναι 10% και αλλού μόνο 1%.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ όλων αυτών είναι να μην
προωθούνται οι υποτιθέμενοι στόχοι της εξαγωγικής πολιτικής της κυβέρνησης. Τα
«δύσκολα» προϊόντα μένουν στα αζήτητα
και οι «δύσκολες» χώρες απλησίαστες. Αν
τίθετα, οι ξένες εταιρείες προτιμούν να «ε
ξαγοράζουν συμβόλαια εξαγωγών». Τι ση
μαίνει αυτό;
• ΓΙΑ ΝΑ πουλήσει κάτι κάποιος στο ελλη
νικό δημόσιο υποχρεώνεται να προσφέρει
αντισταθμιστικά που θα προωθήσουν τις ε
ξαγωγές μας. Αλλά αντί να κάνει κάτι τέ
τοιο, με την ανοχή και την κάλυψη της ITCO
πηγαίνει σε επιχειρηματίες που έχουν ήδη
ένα συμβόλαιο εξαγωγής και το αγορά
ζουν. Έτσι πουλάμε τα ίδια και στις ίδιες
χώρες, παρά τις μεγαλόστομες διακηρύ
ξεις περί αντισταθμιστικών οφελών.
ΤΙ ΚΑΝΕΙ, λοιπόν, η ITCO εκτός από τα
σκάνδαλα; Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία
συγκλίνουν στην εξής εκτίμηση: Η ITCO αν
τί να προωθήσει την εξαγωγή νέων προϊόν
των σε νέες χώρες, περιορίζεται στο να
«πατρονάρει» τις υπάρχουσες εξαγωγές έ
ναντι αντίτιμου φυσικά. Που, κατά τα λεγά
μενα του πρώην γενικού διευθυντή της
Σούλη Αποστολόπουλου, ανέρχεται στο
1% περίπου. Μιλάμε δηλαδή για δεκάδες
εκατομμυρίων, αφού μόνο από τα αντι
σταθμιστικά των πυροσβεστικών «Κανανταίρ» λέγεται ότι η ITCO κέρδισε 400.000
δολάρια.
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ βέβαια είναι «που πάνε αυτά
τα λεφτά», όπως και τα κέρδη από το σκάν
δαλο του καλαμποκιού, τη στιγμή που η IT
CO εμφανίζει κάθε χρόνο ζημιά της τάξης
των 100 εκατομμυρίων δραχμών. Είναι άρα
γε, τόσα πολλά τα έξοδα για τη συντήρηση
των γραφείων'της και τη μισθοδοσία πε
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νήντα, περίπου υπαλλήλων; Ή μήπως τα
κέρδη από τις μεσιτείες διοχετεύονται αλ
λού; Και πού; Νομίζουμε ότι είναι καιρός
κάποια αρμόδια —δικαστική ή πολιτική—
αρχή, να διερευνήσει έλεγχο των οικονομι
κών της εταιρείας. Γιατί, ως προς τις δημο
σιεύσεις μας οι αρμόδιοι της ITCO προτίμη
σαν τη σιωπή.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ είναι βέβαια γνωστά στην ηγε
σία του υπουργείου Εμπορίου. Η οποία ό
μως τι κάνει; Επιδιώκει την εκκαθάριση της
υπόθεσης ITCO ή συμμετέχει κι αυτή στη
μετατροπή της εταιρείας σε «πάτρωνα»
των ελληνικών εξαγωγών; Γιατί αυτός εί
ναι, νομίζουμε, ο επιδιωκόμενος σκοπός. Ε
πί υπουργίας Γ. Κατσιφάρα, για παράδειγ
μα, την ευθύνη των αντισταθμιστικών είχε
μια υπηρεσία του υπουργείου Εμπορίου, η
ΠΕΠΥ,η οποία αποτελούνταν από μόνιμους
υπαλλήλους. Με το πρόσχημα ότι οι υπάλ
ληλοι της ITCO δεν είναι μόνιμοι, άρα ελέγ
χονται πιο εύκολα επειδή μπορούν να ανα
κληθούν, μελετάται, όπως μάθαμε, η μετα
φορά όλων των αρμοδιοτήτων της ΠΕΠΥ
στην ITCO.
ΑΛΛΗ ένδειξη του ρόλου που ετοιμάζον
ται να αναθέσουν στην ITCOείναι και η αντι
κατάσταση του πρώην γενικού διευθυντή
της κ. Σούλη Αποστολόπουλου από τον κ.
Λούβαρη. Πρώην άνθρωπος της οικογέ
νειας των Τσάτσων, φίλος του κ. Γιάννη
Παπανικολάου και συνδαιτημόνας του
πρωθυπουργού, ο κ. Λούβαρης είναι ίσως ο
κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέ
ση. Εξάλλου, οι καλές του σχέσεις με όλο
το φάσμα της εξουσίας μπορούν να τον α
ναδείξουν και σε σύμβουλο της «συναίνε
σης». Έστω κι αν αυτή η συναίνεση αφορά
τη συγκάλυψη σκανδάλων.

ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Β ρ α β είο Μ πούκερ 1 9 8 4 ,

το σημαντικότερο αγγλικό
λογοτεχνικό Βραβείο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ανίτα Μπρούκνερ
«Κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων
μυθιστοριογράφων της γενιάς της»
N ew York T im es 29 . 3.1987
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ΑΘΗΝΑ: «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»,
Δεινοκράτους 131, τηλ. 72.29.237
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: «Μ. ΚΟΤΖΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ»,
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720

□

Νέα κομπίνα πολλών δισεκατομμυρίων στην Αεροπορία

«Διεμερίσαντο τα ιμάτιά της
εαυτοίς
και επί τον ιματισμόν της έβαλον κλήρον»
Επιτελείς παραπλανούν εκ νέου τον υπουργό Άμυνας
του Ρεπόρτερ
Φέρνουμε σήμερα στο φως ένα νέο σκάνδαλο στο χώρο της Πολε
μικής Αεροπορίας. Ή καλύτερα ένα «παρ’ ολίγον σκάνδαλο» γιατί
η απειλή των αποκαλύψεων πανικόβαλε τους ενεχόμενους που έσπευσαν να το «κουκουλώσουν». Αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό
επειδή νομίζουμε πως το μέγεθος της απάτης που επιχειρήθηκε εί
ναι πρωτοφανές για τα παγκόσμια χρονικά. Ακόμα και οι «ιστορίες
τρόμου» —horror stories— που συγκλόνισαν πέρσι την Πολεμική
Αεροπορία των ΗΠΑ (USAF) και αφορούσαν την κακή διαχείριση
των ανταλλακτικών της, ωχριούν μπροστά σε αυτό που επιχειρήθηκε στη δική μας αεροπορία. Το σκάνδαλο της USAF οδήγησε βέ
βαια, στο «ξήλωμα» πολλών πτεράρχων, ύστερα από την προσωπι
κή παρέμβαση του ίδιου του Ρήγκαν και τις ανακρίσεις που έκανε
στο Κογκρέσο. Εδώ, η υπόθεση «κουκουλώθηκε» και ο ίδιος ο υ
πουργός Άμυνας έσπευσε να παρέμβει πριν το σκάνδαλο πάρει α
νεξέλεγκτες διαστάσεις. Η διαφορά στην αντιμετώπιση να οφείλε
ται, άραγε, στην ειδοποιό διαφορά των δύο «δημοκρατιών», της εκείθεν του Ατλαντικού και της κάτωθι των Βαλκανίων; Ή μήπως
στο γεγονός ότι πίσω από την υπόθεση, όπως και στις προηγούμε
νες που έφερε στο φως το Αντί κρύβονται τα ίδια πρόσωπα που
σύμφωνα με τα λεγάμενα του ίδιου, τυγχάνουν της «προσωπικής
εκτιμήσεως» του υφυπουργού Άμυνας κ. Στάθη;

Μια ελληνική ιστορία τρόμου
Το Μάιο και τον Οκτώβριο του 1986 με την έγκριση του Γενικού
Επιτελείου της, η Πολεμική Αεροπορία προκήρυξε διεθνή πλειο
δοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση «παλαιού και άχρηστου» ό
πως το χαρακτήρισε, υλικού. Μέχρι εδώ ουδέν το μεμπτόν.
Διαβάζοντας, όμως, την προκήρυξη —την έχουμε στα χέρια
μας— διαπιστώσαμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία:
• Το κόστος της αγοράς του υλικού είναι της τάξης των 200 εκα
τομμυρίων δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι αν υποθέσουμε πως αγο
ράστηκε πριν από 7-8 χρόνια η σημερινή του αξία υπερβαίνει τα
500 εκ. δολ. δηλαδή τα 70 δισεκατομμύρια δραχμές.
• Το υλικό αποτελείται από 25.000.000 εξαρτήματα αεροπλάνων
όλων των τύπων, ηλεκτρονικών συστημάτων, βλημάτων κλπ.
Στο σημείο αυτό μένουμε στην κυριολεξία άφωνοι και ρωτάμε
τον υπουργό της Εθνικής μας Άμυνας:
• Πώς είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε αυτό το «περίσσευμα» υ
λικού των 25 εκατομμυρίων τεμαχίων που αναφέρεται σε αεροπλά
να και οπλικά συστήματα επιχειρησιακά αυτή τη στιγμή;
• Ποιες λογιστικές, ή άλλες, ανεύθυνες έως ύποπτες, διαδικα
σίες δημιούργησαν αυτό το τρομακτικό υπεραπόθεμα κόστους
70 δισ. δραχμών; Όσα δηλαδή θα κοστίσει η εκτροπή του Αχε
λώου σε 20 χρόνια, ή όσα χρειάζονται τα ΑΕΙ τα επόμενα 50
χρόνια, ή όσο κοστίζει η μισή «αγορά του αιώνα»;
Με ποια λογική η τεράστια αυτή περιουσία του ελληνικού λαού
που αγοράστηκε με το αίμα του και από το υστέρημά του, εκποιεί
ται στο ένα χιλιοστό της αξίας της —αντί 70 δισ. δραχμές, μόνο 70
εκατομμύρια;
Σε κάποια στιγμή του διαγωνισμού διέρρευσαν κάποιες ακριτομύθιες για την τεράστια κομπίνα, με αποτέλεσμα να κατατεθεί μια
αόριστη και γενικόλογη επερώτηση. Το γεγονός αυτό σε συνδυα
σμό με τη δημοσιογραφική έρευνα ανάγκασε τους πρωταγωνιστές
του σκάνδαλου να αναβάλουν την κατακύρωση του διαγωνισμού
για ευθετότερο χρόνο. Στον Τύπο δόθηκε μόνο η παρακάτω δήλω
ση του υπουργού Άμυνας Γ. Χαραλαμπόπουλου:
«Η εκποίηση παλαιού ή άχρηστου υλικού της αεροπορίας θα
γίνεται εφόσον επιτυγχάνονται τιμές που συμφέρουν το δημό
σιο. Ο πρώτος διαγωνισμός έγινε τον Μάιο του 1986 και η κα

λύτερη προσφορά ήταν αυτή με την οποία εκκίνησε ο δεύτερος
διαγωνισμός (δηλ. 70 εκ. δρχ.). Αλλά πάλι δεν θα κατακυρωθεί
ο διαγωνισμός αν δεν προκόψουν συμφέρουσες τιμές για το
δημόσιο. Το υλικό αυτό που όταν αγοράστηκε στοίχισε 200 εκ.
δολάρια, δεν χρησιμοποιείται γιατί κρίνεται παλαιό».
Να όμως, που όπως φαίνεται, ο κ. Χαραλαμπόπουλος έπεσε για
δεύτερη φορά μετά την υπόθεση ΔΙΑΣ, θύμα είτε αποπληροφόρησης, είτε συνειδητής εξαπάτησης: Έχουμε στα χέρια μας την υπ.
αρ. Φ 420/000/Ε620/Σ159/19.3.87 αναφορά υποπτεράρχου που αποστρατεύθηκε πρόσφατα καθώς και τις λίστες με το υλικό που εκ
ποιήθηκε σαν «άχρηστο» και «παλαιό». Από τα δύο αυτά ντοκου
μέντα προκύπτει σαφώς ότι:
• Το 55% του υλικού αφορά καινούργια εξαρτήματα αεροπλάνων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως και σήμερα αγοράζον
ται σαν χρυσάφι. Πολλά από αυτά τα εξαρτήματα κάνουν για τα αε
ροπλάνα Τ-33/ΜΚ-111 και αυτήν τη στιγμή έχουν κοπεί αιτήσεις για
την εκ νέου αγορά τους!...
• Στη δήθεν «σαβούρα» περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά
του αντιαεροπορικού συστήματος SKYGUARD που μόλις παραδόθη
κε και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρούνται πλεόνασμα.
• Περιλαμβάνονται εξαρτήματα και ανταλλακτικά ηλεκτρονικών
συστημάτων που πρόσφατα απέκτησε η Π.Α. και σε ποσοστό του
λάχιστον 80% καλύπτουν ζωτικότατες ανάγκες της.
• Στην εν λόγω αναφορά τονίζεται ότι σε καμιά περίπτωση τόσο
πολύτιμο υλικό δεν είναι δυνατόν να θεωρείται πλεονάζον και ακα
τάλληλο επειδή παραβιάζει και τυπικά το Π.Δ. 6-201 / 85. Ο πλειο
δοτικός διαγωνισμός εκποιήσεως είναι, δηλαδή, παράνομος.
Ύστερα από όλα αυτά και ο πιο απληροφόρητος αναγνώστης
μας μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «κάποιοι» επεδίωξαν να ξεπουλήσουν σε εξευτελιστικές τιμές υλικό που η Π.Α. το έ
χει σήμερα ζωτική ανάγκη.
Οι λόγοι για τους οποίους οδηγήθηκαν σε αυτή την ενέργεια
μπορεί να είναι μόνο δύο: Θέλησαν να το ξεπουλήσουν είτε για να
το ξαναπουλήσουν σαν χρυσάφι, είτε για να αδειάσουν οι αποθή
κες της Π.Α. και οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι αντιπρόσωποι να της
πουλήσουν νέο υλικό, για να βγάλουν κι αυτοί την προμήθειά
τους. Εκτός αν «παίζει» και τρίτο σενάριο και το «άχρηστο» υλικό
προορίζεται για τη Μέση Ανατολή ή το Ιράν.
Σημειώνουμε εδώ ότι πριν από μερικά χρόνια οι Ιρακινοί στα
συντρίμμια ενός «φάντομ» της ιρανικής αεροπορίας βρήκαν ταμ
πέλες ανταλλακτικών που αποδείκνυαν ότι αρχικά είχαν πουληθεί
στην ελληνική Π.Α. μέσω αμερικανικής βοήθειας.
Στο σημείο αυτό νομίζουμε ότι για μια ακόμα φορά πρέπει να υ
ποβάλουμε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εθνι
κής Αμύνης μερικά ερωτήματα:
• Αν οι κλέφτες μερικών ειδών ιματισμού ή μερικών περιστρόφων
οδηγούνται στη δικαιοσύνη και καταδικάζονται σε εξουθενωτικές
ποινές, τι πρέπει να γίνει, άραγε, με αυτούς που επιχείρησαν να αδειάσουν όλες τις αποθήκες της αεροπορίας;
• Ποιοι επίτιμοι και νυν αρχηγοί και πτέραρχοι κάλυψαν με τις υ
πογραφές τους την απάτη και έπεισαν κι εσάς ώστε να επαναληφθεί ο διαγωνισμός με συμφερότερους όρους; Η άγνοια που πιθα
νώς θα σας αντιπαραθέσουν δεν είναι συγγνωστή. Επειδή:
• Ακόμα κι ένας αδαής, όπως εμείς, βλέπει με μια ματιά ότι το εκ
ποιούμενο υλικό μόνο «σαβούρα» δεν είναι.
• Αν δεν μπορούν να εκτιμήσουν υλικό αξίας δεκάδων δισεκατομ
μυρίων —για τη διαφύλαξη του οποίου εκπαιδεύονται και
πληρώνονται— τότε όχι μόνο είναι ακατάλληλοι, αλλά και επικίν
δυνοι.
Εν αναμονή της συνήθους σιωπής, διατελούμε.
□
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ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Αναθερμαίνοντας τον καύσωνα
του Βαγγέλη Γιαχνή

Παρά το γενικό παραλήρημα από την αφό
ρητη ζέστη των ημερών, ο κ. Παπανδρέου
κατάφερε να εμφανισθεί, βοηθούντας και
του κλιματισμού του Σταδίου Ειρήνης και
Φιλίας και συγκρατημένος και συγκροτη
μένος στη σύσκεψη των συνδικαλιστικών
του στελεχών. Με το γνωστό πλέον στιλ,
του εν γένει προεδρεύοντος, και αποστασιοποιημένου από τη χυδαιότητα των ευθυ
νών της εξουσίας, μίλησε για όλα και για τί
ποτα. Σε συγκρατημένους τόνους άσκησε
κριτική προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς
να εξαιρέσει και «ορισμένα κυβερνητικά
στελέχη που φέρονται σαν εργοδότες
προς τους εργαζόμενους» (λες και την ευ
θύνη για το διορισμό και για τη διατήρησή
τους στην εξουσία την έχει κάποιο άλλο
παρακυβερνητικό κέντρο), ενώ με συγκρο
τημένες γενικολογίες απέφυγε για μια ακό
μη φορά τους σκοπέλους της λιτότητας
των ωμών παρεμβάσεων στο συνδικαλισμό
(δοτή ηγεσία στη ΓΣΕΕ), των αμερικανικών
βάσεων κλπ. Έτσι υποχρεωτικά οι σχολια
στές δεν μπορούν παρά να κινηθούν σε ε
κείνα τα σημεία που κυρίως αποσιωπήθηκαν επιμελώς και όχι σε αυτό που προβλή
θηκαν/ πομπωδώς. Και αυτά τα άλλα που
συγκεκριμενοποιούνται συνήθως από άλ
λους είτε με τη μορφή της διατεταγμένης
παραπληροφόρησης (διαρροές σε επιλεγ
μένα έντυπα κλπ.) είτε αναλαμβάνοντας
την ευθύνη υπουργοί που βρίσκονται στον
«κατάλογο των προγραφών», συγκεντρώ
νουν και το περισσότερο ενδιαφέρον κα
θώς καθορίζουν τις παραμέτρους της πολι
τικής και οικονομικής ζωής. Έτσι αυτή τη
στιγμή το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη
φιλολογία των δήθεν αλλαγών που ετοιμά
ζονται για την οικονομική πολιτική και που
θα εξαγγελθούν από τον πρωθυπουργό
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Αλλά ποιες αλλαγές εννοούν οι πρόδρο
μοι της διαρκώς επαναλαμβανόμενης πρωθυπουργικής υποσχεσιολογίας; Μετά τη
λήξη —λένε— της σταθεροποιητικής πε
ριόδου, ο πρωθυπουργός θα αναγγείλει
μια πιο άνετη εισοδηματική πολιτική και
σημαντικά στοιχεία νέου αναπτυξιακού
προγράμματος. Μάλιστα φήμες που εκπο
ρεύονται κατ’ ευθείαν από τα γνωστά κέν
τρα πληροφόρησης του ΠΑΣΟΚ φέρνουν
τον κ. Κ. Σημίτη αναχωρούντα από το πό
στο του (γιατί λένε επιμένει στη συνέχιση
της σταθεροποιητικής πολιτικής μέχρι και
το 1990) και τον κ. Μπούτο αντικαταστάτη
του. Αλλά πού είναι ο μύθος και πού η αλή
θεια; Κατ’ αρχήν θα πρέπει να επισημανθεί
ότι σύμφωνα με τους στοιχειώδεις κανόνες
της λογικής, ένα πρόγραμμα εγκαταλείπεται για δύο κυρίως λόγους:
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• γιατί πέτυχε και ολοκληρώθηκαν οι στό
χοι που είχαν τεθεί
• γιατί απέτυχε και αντικαθίσταται με ένα
άλλο αποτελεσματικότερο πρόγραμμα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο για
τη δεύτερη εκδοχή μπορεί να γίνει συζήτη
ση. Η αναμφισβήτητη και πανθομολογούμενη αποτυχία (ήδη έχουν υπερκερασθεί οι
στόχοι για το ’87) βάζει πράγματι σε έντονο
προβληματισμό τα οικονομικά επιτελεία
για την αναθεώρηση της ασκούμενης οικο
νομικής πολιτικής. Όμως σε ποια κατεύ
θυνση θα κινηθεί η άλλη οικονομική πολιτι
κή; Ποια είναι η άλλη πρόταση;
Να το πρόβλημα που οξύνει τους πονο
κεφάλους του κ. Σημίτη και του προέδρου
του. Η άλλη πρόταση που είναι γνωστή στο
ΠΑΣΟΚ είναι η «αυτοδύναμη και ανεξάρτη
τη οικονομική ανάπτυξη» γι’ αυτό και άρχι
σαν ήδη να αναμασούν την τετριμμένη αναπτυξιολογική συνθηματολογία.
Ωστόσο είναι σίγουροι ότι η επαναφορά
της πολιτικής που ασκήθηκε στην πρώτη
τετραετία είναι αδύνατη χωρίς την εκ νέου
συνολική ανατροπή της πολιτικής που ε
φαρμόζεται μετά τον Οκτώβρη του ’85. Και
όχι μόνο αυτό. Γνωρίζουν ότι τα οικονομι
κά περιθώρια για την εφαρμογή μιας «ανα
πτυξιακής πολιτικής» (όπως κατανοείται ο
όρος από το ΠΑΣΟΚ) είναι πλέον ελάχιστα ή
ανύπαρκτα.
• Η οικονομική κατάσταση του ’87 δεν
είναι η ίδια με αυτή του ’81. Οι επενδύ
σεις του δημοσίου που αυξάνονταν την
πρώτη τετραετία με ετήσιους ρυθμούς
7-8% είναι πλέον αδύνατες γιατί η δα
νειοληπτική ικανότητα της χώρας βρί
σκεται σε μηδενική κλίμακα. Η δυνατό
τητα αναδιανομής του εισοδήματος που
έγινε κυρίως μεταξύ των μισθωτών (υψηλόμισθοι - χαμηλόμισθοι) έχει πλέον
εκλείψει ενώ τα ελλείμματα του δημο

σίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συ
ναλλαγών τείνουν να απορροφήσουν
το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογι
σμού. Αν σε όλα αυτά συνυπολογισθούν, η αύξηση της τιμής των πετρε
λαιοειδών, η αύξηση του δολαρίου και
τα 3 δις δολ. των τοκοχρεωλυσίων που
θα πρέπει να εξοφληθούν μέσα στον ε
πόμενο χρόνο, μπορεί να γίνει αντιλη
πτό ότι είναι αδύνατη η εφαρμογή μιας
«ανετότερης εισοδηματικής πολιτικής
το ’88» και παραμένει γράμμα κενό περί
ανάπτυξης φιλολογία.
Για να υπάρξει ανάπτυξη (όποιας μορ
φής) προϋποτίθεται η οικονομική εσωτερι
κή ευεξία ή εξωτερική ενίσχυση. Και αυτά
σήμερα δεν υπάρχουν. Τι υπάρχει όμως και
πού στηρίζει ο κ. Παπανδρέου την αισιοδο
ξία του; Το ατού που κρατά ο πρωθυπουρ
γός στα χέρια του, είναι τα έξι μεγάλα δη
μόσια έργα. Με αυτό μπορεί να κερδίσει ί
σως και την επόμενη εκλογική αναμέτρη
ση, αλλά θα υποθηκεύσει το μέλλον της
χώρας για μια τουλάχιστον, τριακονταετία.
Τα προαναφερομενα έργα προσφέρονται πράγματι για μια αναπτυξιακή δημαγω
γία καθώς θα τεθούν σε κίνηση ορισμένα
παροπλισμένα εργοστάσια τσιμεντοποιίας
και σιδηροποιίας και θα απασχοληθούν για
ορισμένο διάστημα μερικές χιλιάδες άνερ
γοι, αλλά δεν θα λύσουν κανένα ουσιαστι
κό οικονομικό πρόβλημα. Η πραγματική α
πόδοσή τους (ως έργων υποδομής) θα πρέ
πει να αναμένεται μετά από μερικές δεκαε
τίες. Ως τότε οι φορολογούμενοι και μη,
' Ελληνες θα πρέπει να ξεπληρώνουν με κά
θε τρόπο την υψηλή δαπάνη τους. Πάντως
το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο πρόεδρός του,
στηρίζουν μεγάλες ελπίδες σε αυτά καθώς
αναμένουν να εισρεύσουν τα πρώτα ξένα
κεφάλαια των εργοληπτών μέσα στο ’88 ώ
στε να ξεκινήσει κάποιος οργασμός πριν α
πό τις εκλογές του ’89.
Αλλά γιατί αφού δεν αλλάζει επί της ου
σίας η οικονομική πολιτική θα πρέπει να
αλλάξει το πρόσωπο (ο κ. Σημίτης) που ευθύνεται για την εφαρμογή της; Ουσιαστικοί
λόγοι δεν υπάρχουν. Ο κ. Σημίτης απολαμ
βάνει την ίδια περίπου εκτίμηση μ’ αυτή
του κ. Μπούτου από τα εγχώρια και ξένα οι
κονομικά κέντρα, ενώ πλεονεκτεί απέναντι
του τελευταίου καθώς διαθέτει και την
προσωπική φιλία του κ. Ντελόρ. Παράλλη
λα, ο κ. Μπούτος, δεν θεωρείται περισσότε
ρο «αναπτυξιακός» από τον κ. Σημίτη. Συνε
πώς; Συνεπώς ο κ. Παπανδρέου επιμένει να
«αναθερμάνει το όραμα της Αλλαγής» με
συναινετικές ενέσεις, δοκιμάζοντας την
πολιτική αντοχή των πυρακτωμένων νεοελ
λήνων για μια ακόμη φορά.

□

Κοινή είναι σήμερα η διαπίστωση ότι δεκατρία χρόνια μετά την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο τα αδιέξοδα συνεχίζουν να υπάρ
χουν και οι προοπτικές για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού δεν
είναι ευνοϊκές. Οι διαδικασίες για να βρεθεί λύση μέσα από τις
καλές υπηρεσίες του Γ.Γ. του ΟΗΕ και τις ενδοκυπριακές συνο
μιλίες βρίσκονται αυτή την περίοδο στο χειρότερό τους σημείο.
Η τουρκική διπλωματία, με αφορμή την ορθή απόφαση για την
απόρριψη του εγγράφου του Γ.Γ. του ΟΗΕ της 29ης Μαρτίου α
πό την ελληνοκυπριακή πλευρά και την αποδοχή του από την
τουρκοκύπριακή, εντείνει τη δραστηριότητά της κατηγορώντας
τους Ελληνοκύπριους για αδιαλλαξία χρησιμοποιώντας ως «έ
ρεισμα» την ευνοϊκή, γι’ αυτήν, θέση που βρέθηκε.
Η τακτική αυτή της Τουρκίας θα πρέπει να ερμηνευθεί ως α
ποτέλεσμα των ευρύτερων σχεδίων της Αγκυρας. Οι στόχοι επεκτείνονται στον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου και δεν περιο
ρίζονται στη διατήρηση των στρατευμάτων κατοχής (40.000),
στον εποικισμό (40.000) και στα 37% του εδάφους. Ο ευρύτερος
αυτός έλεγχος ενισχύει το ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει
στο χώρο της Μ. Ανατολής και τον Αραβικό κόσμο. Γι’ αυτό
θεωρείται ότι δύσκολα θα υποχωρήσει από τη σημερινή ευνοϊκή
της θέση, που της επιτρέπει να διευρύνει τα στηρίγματά της.
Με δεδομένη αυτή την κατάσταση, αλλά και τις αντινομίες
στο χειρισμό του Κυπριακού, δημιουργούνται επιπλέον προβλή
ματα στην κυπριακή πολιτική ηγεσία. Τώρα χρειάζεται, ανατρέποντας το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, να διαμορφώσει πα
ράλληλα πολιτική ικανή να αναγκάσει την τουρκική πλευρά να
μετακινηθεί από τις σημερινές θέσεις της. Αυτό όμως προϋποθέ
τει εκτός των άλλων και μια αξιολόγηση της μέχρι τώρα πολιτι
κής, αλλά και του ρόλου που έχουν σήμερα στη διεθνή σκηνή ο
ΟΗΕ, το κίνημα των αδεσμεύτων και η Ευρώπη για το Κυπρια
κό. Οι αδυναμίες των Κυπριακών πολιτικών δυνάμεων να δια
μορφώσουν ένα κοινό πρόγραμμα, με πιθανή την όξυνση των
προβλημάτων ενόψει των προεδρικών εκλογών, σε συνδυασμό
με τις ιστορικές εμπλοκές της ελληνικής πλευράς —οι ευθύνες
και οι αιτίες δεν είναι του παρόντος— δεν επιτρέπουν αισιοδο
ξία για το μέλλον.
Και ενώ σήμερα πολλά στοιχεία που συνθέτουν το κυπριακό
πρόβλημα μεταβάλλονται και οι εξωτερικοί παράγοντες δια
μορφώνουν νέους όρους, δεν έχουν προχωρήσει εκείνες οι διαδι
κασίες, τόσο στο εσωτερικό της Κύπρου, όσο και στον ελλαδικό χώρο που να επιτρέπουν επιλογές ικανές να ανατρέψουν τα
σημερινά αδιέξοδα. Ο ΟΗΕ αποδεικνύεται αναποτελεσματικός,
ως κύρια επιλογή, η κοινή δράση του ελληνισμού στην Κύπρο,

την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα ήταν ένας καθοριστικός
παράγοντας, αποδυναμώνεται από την αδυναμία χάραξης μιας
σαφούς και μακροπρόθεσμης επιλογής.
Από αρκετές πλευρές τώρα θεωρείται ότι πέραν της διεθνο
ποίησης του Κυπριακού (ΟΗΕ, αδέσμευτοι, κλπ.) θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη και η ευρωπαϊκή διάσταση. Η Κύπρος είναι μια
ευρωπαϊκή χώρα που τα σύνορά της απειλούνται, ενώ η Τουρ
κία που επιδιώκει να ενταχθεί στην ΕΟΚ είναι δύναμη κατοχής.
Η «Ευρωποίηση» του Κυπριακού χωρίς εγκατάλειψη της διε
θνοποίησης, εκτιμάται ότι μπορεί να συνεισφέρει θετικά δια
μορφώνοντας διαφορετικούς ευνοϊκούς συσχετισμούς για τη λύ
ση του προβλήματος.
Η χάραξη όμως μιας νέας στρατηγικής προϋποθέτει σταθερή
στάση από την ελληνική πλευρά —σε ό,τι αφορά πρώτα απ’ όλα
τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού (αποχώρηση των στρατευμάτων
κατοχής, κατοχύρωση των τριών ελευθεριών κλπ.) και τις ελλη
νοτουρκικές σχέσεις, αλλά και ουσιαστικές αλλαγές στο Κυ
πριακό εσωτερικό μέτωπο. Κυρίως όμως προϋποθέτει μια νέα
νοοτροπία αντιμετώπισης του Κυπριακού και στην Ελλάδα και
στην Κύπρο. Γιατί έτσι μπορεί να ανοίξουν καινούριες προοπτι
κές, να αρθούν αδιέξοδα και να υπάρξουν ευνοϊκά αποτελέσμα
τα για την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Κύπρου.
Η μεταβατική, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, φάση στην ο
ποία βρίσκεται τώρα το Κυπριακό δεν επιτρέπει ούτε υποβάθμισή του, ούτε απώθηση ότι είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα της
Κύπρου. Αντίθετα, σ’ αυτή τη φάση θα πρέπει να αναζητηθούν
δρόμοι που να αξιοποιούν τα νέα δεδομένα (σχέσεις μεταξύ των
δύο υπερδυνάμεων μετά την άνοδο Γκορμπατσόφ, θέση Ελλά
δας - Κύπρου στην ΕΟΚ διεθνοποίηση και πρωτοβουλίες) και να
ανοίγουν διαδικασίες ενίσχυσης όσων θετικών προκύπτουν στο
εσωτερικό μέτωπο.
Στην επέτειο της μεταπολίτευσης οφείλουμε να αναφερθούμε
στο Κυπριακό. Ό χ ι για επετειακούς λόγους, ούτε γιατί η Κύ
προς ήταν στο επίκεντρο των εξελίξεων το 1974 με τις τραγικές
συνέπειες στη συνέχεια. Αλλά γιατί παρακάμπτοντας την Κύ
προ, εγκαταλείπουμε ουσιαστικά τον ίδιο μας τον εαυτό. Τα ό
σα ακολουθούν δεν αποτελούν βέβαια μια συνολική αναφορά
στα όσα συνθέτουν σήμερα το Κυπριακό. Δίνουν ωστόσο πτυ
χές, κυρίως εσωτερικές, του κυπριακού προβλήματος, όπως ε
ξελίχθηκε μέχρι σήμερα- σκιαγραφούν προβλήματα που δια
μορφώνουν σήμερα την εσωτερική —και όχι μόνο πολιτική—
κατάσταση της Κύπρου.
21

ΚΥΠΡΟΣ: 1878-1976 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
χει στη Γ.Σ. του οηε με εντολή να θί
ξει το Κυπριακό μόνο με γενικούς υ
παινιγμούς. Ο Μακάριος επιμένει να
παρουσιαστεί.
1951
13-3
15-3

Τ' .-

Παρέλαση τουρκικού
στρατού στα
κατεχόμενα της
Λευκωσίας.

1878
4-6

1940
Η δύσκολη θέση της Αγγλίας την α
ναγκάζει να προβεί σε σειρά υποσχέ
σεων στους Κυπρίους. Κυπριακή τα
ξιαρχία 30.000 ανδρών πολεμάει με το
στρατό των συμμάχων.

Η Κύπρος παραχωρείται από την Ο
θωμανική Αυτοκρατορία στη Μεγάλη
Βρετανία.

1881
Πρώτες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
των Ελλήνων της Κύπρου κατά της
αγγλικής κυριαρχίας.
1882
30-11

1895
26-6

1897
17-2

Θεσμοθετείται με διάταγμα η λειτουρ
γία «Νομοθετικού Συμβουλίου» από
18 μέλη (9 Έλληνες, 3 Τούρκοι, 6 Βρε
τανοί).
Υπόμνημα της Εθναρχίας προς τη
βρετανική κυβέρνηση για Ένωση. Το
Λονδίνο επιστρέφει το υπόμνημα ως
απαράδεκτο.
Διακήρυξη Κυπρίων για Ένωση.

1914
5-11
1915
17-10

Ακυρώνεται η συνθήκη του 1878. Η Μ.
Βρετανία προσαρτά την Κύπρο.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών
Έντουαρτ Γκρεγκ προτείνει στην ελ
ληνική κυβέρνηση την παραχώρηση
της Κύπρου με αντάλλαγμα την είσο
δό της στο πλευρό της Αντάντ.

1923
Συνθήκη της Λωζάνης. Η Τουρκία παραιτείται από κάθε δικαίωμα στην Κύ
προ.
1925
10-5

1931
21-10

21/26-10

Ο Ύπατος Αρμοστής μετονομάζεται
σε κυβερνήτη. Η Αγγλία εγκαθιστά
στην Κύπρο αποικιακό καθεστώς.
Ο αρχιεπίσκοπος Κιτίου κηρύσσει την
Ένωση. Διαδηλωτές περικυκλώνουν
το μέγαρο του κυβερνήτη και το πυρ
πολούν.
Συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις και
τα χωριά της Κύπρου. Εκτοπισμοί πο
λιτικών και θρησκευτικών ηγετών.
1.000 συλλήψεις. Κατάργηση του «Νο
μοθετικού Συμβουλίου». Ο κυβερνή
της αναλαμβάνει τις νομοθετικές αρ
μοδιότητες.

1933
Θάνατος αρχιεπισκόπου Κυρίλλου. ΟΙ
Βρετανοί αντιτάσσονται στην εκλογή
νέου αρχιεπισκόπου.
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1943
Ο Τσώρτσιλ επιστρέφοντας από τη
συνδιάσκεψη του Κάιρου, διακηρύττει
στη Λευκωσία, την ευγνωμοσύνη της
Αγγλίας στον κυπριακό λαό.
1947
1-11

Αρχίζει τις εργασίες της η «Συμβου
λευτική Συνέλευση», γνωστή ως Διασκεπτική. ΑΚΕΛ και ΠΕΣ (Παράταξη Ε
θνικής Συνεργασίας) συμμετέχουν. Οι
αντιπρόσωποι της Εθναρχίας απέ
χουν.

1948
20-5:

Η Διασκεπτική συνέρχεται για τελευ' ταία φορά. Αποτυχία. Διαλύεται και
τυπικά στις 12-8.
Ιούλιος
Ο βασιλιάς Παύλος σε συνέντευξή
του στον Σουλτσμπέργκερ προτείνει
Ένωση με παραχώρηση βάσεων στη
Μ. Βρετανία.
Οκτώβριος Δύο διαφορετικά συλλαλητήρια στην
Κύπρο. Το ένα με σύνθημα «Ένωσις
και μόνον Ένωσις» από την Εθναρχία.
Το άλλο από τον Εθνικό Απελευθερω
τικό Συνασπισμό (ε α ς ) με σύνθημα
«Αυτοκυβέρνηση - Ένωση». Κορυφώνεται η διάσταση Εθναρχίας - α κ ε λ .
1949
15-12
Ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Διομή
δης συνιστά ηρεμία πάνω στο Κυπρια
κό για να μη διαταραχθεί η διεθνής
θέση της χώρας.
Το α κ ε λ αρχίζει συλλογή υπογραφών
για Ένωση.
1950
12-1
Πρώτη μεγάλη μεταπολεμική συγκέν
τρωση στην Αθήνα για το Κυπριακό.
Συγκρούσεις και τραυματισμοί.
15-1
Δημοψήφισμα στην Κύπρο, οργανω
μένο από την Εθναρχία, με θριαμβευ
τικά για την Ένωση αποτελέσματα. Ε
πί 224-757 ελληνοκυπρίων ψήφισαν υ
πέρ 215.048.
7-10

Ο Πλαστήρας δηλώνει στη Λευκωσία,
με μέλη της Εθναρχίας ότι η διεθνής
κατάσταση δεν επιτρέπει ανακίνηση
του Κυπριακού.
20-10
Ο Μακάριος, επίσκοπος Κιτίου, εκλέ
γεται Αρχιεπίσκοπος σε ηλικία 37
χρονών.
Νοέμβριος Σύγκληση Γ.Σ. του ΟΗΕ στο Παρίσι.
12-11
Η ελληνική αντιπροσωπεία συμμετέ

Ταξίδι του Μακάριου στην Αθήνα.
Μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα με α
φορμή την παρουσία του Μακαρίου. Ο
Μακάριος μιλάει υπέρ της Ένωσης
στους διαδηλωτές.
Ο Σοφ. Βενιζέλος σε σύσκεψη πολιτι
21-3
κών αρχηγών συμφωνεί με τη θέση
του Παύλου και στέλνει έγγραφο
στην αγγλική κυβέρνηση.
Οι Άγγλοι άρνούνται.
Μεγάλα συλλαλητήρια στη Λευκωσία
25-3
και Αθήνα.
Απρίλιος Ο Σ. Βενιζέλος δηλώνει την επίσημη
ελληνική θέση που δεν επιτρέπει την
επίσπευση της λύσης του Κυπριακού.
Απρίλιος Επεισόδια στο Αιγαίο. Επιδείνωση
των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
ΟκτώβριοςΟι Άγγλοι ορίζουν την Κύπρο, έδρα
του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
22-11
Ο Μακάριος καταγγέλλει στον οηε
τις δραστηριότητες των αρχών κατο
χής της Κύπρου.
1952
19-1
Διαδηλώσεις για το Κυπριακό στην Α
θήνα.
22-1
Η Ελλάδα φέρνει το Κυπριακό στη Π
Επιτροπή της Γ.Σ. του οηε .
254
Σύγκληση Παγκύπριας Εθνοσυνέλευ
σης στη Λευκωσία. Ψήφισμα υπέρ της
Ένωσης. Ο Μακάριος επιμένει στην
αδιάλλακτη γραμμή. Απορρίπτει κάθε
.
προσφορά Συντάγματος.
264
Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός των
Εξωτερικών της Τουρκίας Μεντερές
και Κιοπρουλού, στην Αθήνα.
Ιούνιος
Ο Μακάριος στην Αθήνα για συνομι
λίες. Διάσταση απόψεων με την ελλη
νική κυβέρνηση.
7-6
Το ελληνικό βασιλικό ζεύγος στην
Κωνσταντινούπολη.
17-6
Ο Άγγλος υφυπουργός Εξωτερικών
Νατπίγκ δηλώνει ότι θεωρεί την Κύ
προ βρετανική κτήση υψίστης σημα
σίας και αρνείται την έναρξη συνομι
λιών.
4-7
Πανελλήνια βουβή διαμαρτυρία για
το Κυπριακό.
26-7
Ο Μακάριος δηλώνει την απογοήτευ
σή του για τις συνομιλίες με την ελλη
νική κυβέρνηση.
1953
8-3
Διαδηλώσεις για το Κυπριακό στην Α
θήνα. Σύγκρουση με την Αστυνομία.
28-6
Λόγος του Μακαρίου στο ναό της Φα
νερωμένης υπέρ της Ένωσης.
1954
ΙανουάριοςΟ πρεσβευτής των η π α στην Αθήνα
πιέζει συνεχώς την ελληνική κυβέρ
νηση να μην προσφύγει στον ο η ε .
19-3
Μεγάλες διαδηλώσεις στην Αθήνα
και άλλες πόλεις.
23-4
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών
Στεφανόπουλος δηλώνει ότι θα συστοιχιζόταν σε μια εφαρμογή προσω
ρινού συνταγματικού πολιτεύματος ε
φόσον το σχέδιο πρόβλεπε δημοψήφι
σμα για αυτοδιάθεση σε 2-3 χρόνια. Ο
Μακάριος αποδοκιμάζει.
28-4
Ο Άγγλος υφυπουργός Εξωτερικών
Χόπκινσον δηλώνει στη Βουλή την α
μετάβλητη στάση της Αγγλίας στο Κυ
πριακό, προβάλλοντας ταυτόχρονα
τον Τουρκικό παράγοντα ως ισότιμο
με την Ελλάδα μέλος στο Κυπριακό.
23-7
Η Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση δηλώ
νει με ψήφισμά της τη σταθερή της θέ-
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28-7

28-

30-7

2-8

2-8

12-8
26-10

14-12

16-12

17-12
17-12

1955
26-1

I-

17-5

30-6

7-7
252629-

6-9

21-9

3-10

II-

19-10

ληση και θέση για Ένωση.
Ο Χόπκινσον ανακοινώνει στη Βουλή
των Κοινοτήτων το περίφημο «never»
και προτείνει νέο Σύνταγμα για την
Κύπρο.
7Ο Ντάλλας, με προσωπικό του μήνυμα
στον Παπάγο «συμβουλεύει» να μην
προσφύγει η Ελλάδα στον οηε , χάριν
της ηρεμίας του ΝΑΤΟ.
Η ελληνική κυβέρνηση και η Εθναρχία
απορρίπτουν το σχέδιο Συντάγματος
που προτείνει ο Χόπκινσον.
Μεγάλες διαδηλώσεις στη Λευκωσία
κατά του σχεδίου Συντάγματος και υ
πέρ της Ένωσης.
Ο Άγγλος κυβερνήτης ανακοινώνει
τον «αντιστασιακό νόμο» σε μια προ
σπάθεια καταστολής των αντιαγγλικών ενεργειών.
Γενική απεργία στην Κύπρο.
Ο Γρίβας αναχωρεί από την Αθήνα
στη Ρόδο με τελικό προορισμό την Κύ
προ, 'όπου αποβιβάζεται μυστικά στο
χωριό Χλώρακα (8-11).
Η πολιτική Επιτροπή του οηε αρνείται
να συζητήσει για το Κυπριακό. Αντιαμερικανικές - αντιαγγλικές εκδηλώ
σεις στην Αθήνα και τη Λευκωσία.
24ωρη γενική απεργία στην Κύπρο.
Μαχητικές διαδηλώσεις στη Λευκω
σία, Λεμεσσό και άλλες πόλεις.
Η Γ.Σ. του ΟΗΕ επικυρώνει την απόφα
ση της πολιτικής επιτροπής.
Το τροποποιημένο σχέδιο (αναβολή
συζήτησης) ψηφίζεται και από τη Γ.Σ.
του οηε. Το σχέδιο υπερψηφίζεται και
από την ελληνική αντιπροσωπεία.
Το ιστιοφόρο «Άγιος Γεώργιος» συλλαμβάνεται με φορτίο πυρομαχικών
από αγγλικό αντιτορπιλικό έξω από
τις ακτές της Κύπρου.
4Συνεχείς εκρήξεις βομβών στη Λευ
κωσία και σε άλλες πόλεις της Κύ
πρου. Έναρξη του ένοπλου αγώνα α
πό την EOKA εναντίον της βρετανικής
κατοχής.
30.000 λαού υποδέχονται τον Μακά
ριο στη Θεσσαλονίκη με συνθήματα υ
πέρ της Ένωσης.
Η Μ. Βρετανία αποφασίζει να συγκαλέσει διάσκεψη για το Κυπριακό με
συμμετοχή της Ελλάδας και της Τουρ
κίας.
Η ελληνική κυβέρνηση δέχεται την
«τριμερή». Ο Μακάριος αντιδρά.
7Η ελληνική κυβέρνηση καταθέτει προ
σφυγή για το Κυπριακό στον οηε.
8Σύγκληση της Ρ Παγκύπριας Εθνοσυ
νέλευσης.
8Αρχίζει τις εργασίες της η «τριμερής»
διάσκεψη στο Λονδίνο (Μ. Βρετανία,
Ελλάδα και Τουρκία).
Διαδηλώσεις και βανδαλισμοί των
Τούρκων εναντίον του ελληνικού πλη
θυσμού της Κωνσταντινούπολης και
της Σμύρνης. Διαλύεται η διάσκεψη
του Λονδίνου.
Η πολιτική επιτροπή του οηε απορρί
πτει την αίτηση της Ελλάδας για εγ
γραφή του Κυπριακού στην ημερήσια
διάταξη. Η ολομέλεια της Γ.Σ. εγκρί
νει την απόφαση (23-9) βαριά διπλω
ματική ήττα της Ελλάδας.
Ο Χάρντιγκ κυβερνήτης της Κύπρου,
με εντολή να εξασφαλίσει «πάση θυ
σία» την ειρήνη.
10
Τρίτη συνάντηση Χάρντιγκ - Μακα
ρίου. Ο κυβερνήτης προτείνει το «σχέ
διο αυτοκυβέρνησης» του Μακμίλλαν.
Επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας άγγλων κομμάντος στο Πενταδάκτυλο.

«Αναμνηστική
φωτογραφία». Τούρκοι
τουρίστες στο
«Μουσείο» με τα
κατειλημμένα ελληνικά
άρματα και άλλα
λάφυρα. Κατεχόμενα
στην Κύπρο.

27-10
31-10
Νοέμβ.

21-11

14-12
1956
9-1

9-3

9- 5
10- 5

22-8
19-12

1957
19-1
24-1
22- 2
23-2
3-3
17-4
3-12
9-12
10-12
1958
10-4

Διαδηλώσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονί
κη, Πάτρα, Λαμία και Ηράκλειο.
Ο Μακάριος στην Αθήνα. Συνομιλίες
με Καραμανλή.
Οι Άγγλοι κλείνουν τα σχολεία. Η εοΚΑ εντείνει την ένοπλη δραστηριότητά της. Ο Χάρντιγκ κηρύσσει την Κύ
προ σε κατάσταση «εκτάκτου ανάγ
κης».
Ο κυβερνήτης Χάρντιγκ επιδίδει στον
Μακάριο «νέα φόρμουλα» πάνω στη
βάση του σχεδίου Μακμίλλαν. Ο Μα
κάριος την απορρίπτει.
Ο Χάρντιγκ θέτει εκτός νόμου το Ακελ . Συλλήψεις αριστερών.
Επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
Χάρντιγκ - Μακαρίου. Ο Μακάριος α
παιτεί εγγυήσεις για γνήσια «αυτοκυ
βέρνηση».
Σύλληψη και εκτόπιση του Μακαρίου
στις Σεϋχέλλες. Μαζί του εκτοπίζον
ται οι επίσκοπος Κυρηνείας Κυπρια
νού, Παπα-Σταύρος Παπαγαθαγγέλου
και ο δημοσιογράφος Πολύκαρπος Ιωαννίδης. Η ελληνική κυβέρνηση ανα
καλεί τον πρεσβευτή της στο Λονδί
νο.
Αιματηρές διαδηλώσεις στην Αθήνα.
Οδηγούνται στην αγχόνη οι μαχητές
της ΕΟΚΑ Καραολής και Δη μητριού. Η
ΕΟΚΑ απαντά με απαγχονισμό δύο άγγλων δεκανέων.
Ο κυβερνήτης Χάρτιγκ καλεί την ΕΟΚΑ
να παραδώσει τον οπλισμό της.
Απορρίπτεται το σχέδιο Ράνγκλιφ. Η
Άγκυρα και το Λονδίνο προωθούν το
σύνθημα της διχοτόμησης.

Άγγλοι κομμάντος εξοντώνουν ομά
δες της ΕΟΚΑ στο βουνό Τρόοδος.
Γενική απεργία στην Κύπρο.
Η Πολιτική Επιτροπή του ΟΗΕ ψηφίζει
πρόταση της Ινδίας υπέρ των δια
πραγματεύσεων για το Κυπριακό.
Επιθέσεις Τουρκοκυπρίων στην πε
ριοχή Αμμοχώστου.
Ηρωικός θάνατος του στελέχους της
ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου.
Ο Μακάριος επιστρέφει από την εξο
ρία στην Αθήνα. Παλλαϊκή υποδοχή.
Ο Φουτ αντικαθιστά τον Χάρντιγκ.
Μεγάλες διαδηλώσεις στην Κύπρο
για αυτοδιάθεση. Τραυματισμός δεκά
δων διαδηλωτών.
Η Γ.Σ. του οηε ψηφίζει υπέρ της αυτο
διάθεσης.
Γενική Απεργία στην Κύπρο με αίτημα

7/13-6
19-6
Ιούλιος
Σεπτέμβριος
3-10
4-10
19-11
22-11
11-12

1959
5/10-1
5/2

17-2
20-2
23-2
17-3
27-10
5-12
13-12

1960
16-8
17-9

την αυτοδιάθεση.
Συγκρούσεις ελληνοκυπρίων - Τουρ
κοκυπρίων σε πόλεις της Κύπρου.
Η ελληνική κυβέρνηση και ο Μακά
ριος απορρίπτουν το σχέδιο Μακμίλ
λαν.
Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Ά γ 
γλων. Συγκρούσεις Ελληνοκυπρίων Τουρκοκυπρίων.
Μακάριος και ελληνική κυβέρνηση
υιοθετούν τη λύση της «εγγυημένης α
νεξαρτησίας».
1000 συλλήψεις στην Κύπρο. Βασανι
στήρια από τις αγγλικές αρχές κατο

χής·

Ο Μακάριος καλεί το λαό να αντιταχθεί στο σχέδιο Μακμίλλαν.
Θάνατος του στελέχους της εοκα Κυ
ριάκου Μάτση.
Ο Γρίβας κηρύσσει ανακωχή.
Ο Αβέρωφ δηλώνει στη Βουλή τη θέ
ση του υπέρ της «εγγυημένης ανεξαρ
τησίας».
Συμφωνία Ζορλού - Αβέρωφ για το Κυ
πριακό.
Στη Ζυρίχη οι πρωθυπουργοί Ελλά
δας και Τουρκίας, Καραμανλής και
Μεντερές συμφωνούν κατ’ αρχήν σ’ έ
να σχέδιο λύσης του Κυπριακού.
Αρχίζει η «πενταμερής» στο Λονδίνο.
Υπογράφονται οι συμφωνίες για το
Κυπριακό.
Δημοσιεύονται οι συμφωνίες Ζυρίχης
- Λονδίνου.
Ο Γρίβας στην Αθήνα. Ενθουσιώδης
υποδοχή.
Μονογραφή των κειμένων συμμαχίας
Ελλάδας - Τουρκίας - Κύπρου.
Ο Κιουτσούκ ανακηρύσσεται αντιπρό
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ανακηρύσσεται Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρα
τίας.
Η Δημοκρατία της Κύπρου μέλος του
ΟΗΕ.

1961

Μάρτιος

Σεπτέμ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία μέλος της
Κοινοπολιτείας.
Οι Τούρκοι καταψηφίζουν στη Βουλή
το νομοσχέδιο για τη φορολογία. Ο
πρόεδρος Μακάριος με εκτελεστικό
διάταγμα διατάζει την είσπραξη των
φόρων.
Ο Μακάριος συμμετέχει στη Διάσκε
ψη των Αδεσμεύτων που γίνεται στο
Βελιγράδι.
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1962
22-11
Δεκέμ.

1963
4-4

30-11
16-12
23-12
25-12
28-12

1964
15-1
7/9-3

Ο Μακάριος στην Άγκυρα.
Παρατείνεται με πράξη του Υπουργι
κού Συμβουλίου η ισχύς του παλιού
νόμου για τους δημοτικούς και κοινο
τικούς άρχοντες.

2916-9
1-10
30-

Το Συνταγματικό Δικαστήριο θεωρεί
την πράξη του Υπουργικού Συμβου
λίου αντισυνταγματική. Συνταγματική
κρίση λόγω του ανεφάρμοστου του
Κυπριακού Συντάγματος.
Ο Μακάριος επιδίδει στον Κιουτσούκ
13 σημεία για αναθεώρηση άρθρων
του Συντάγματος.
Η Τουρκία απορρίπτει τα 13 σημεία
του προέδρου Μακαρίου.
Κρίση στις σχέσεις Ελλήνων και
Τούρκων της Κύπρου. Ξεσπούν οι διακοινοτικές συγκρούσεις.
Μακάριος και Κιουτσούκ κάνουν έκ
κληση για κατάπαυση του πυρός.
Εγκαθιδρύεται η «πράσινη Γραμμή»
στη Λευκωσία, ύστερα από «προσφο
ρά» της Βρετανίας και τροποποιήσεις
του προέδρου της Βουλής Κληρίδη.

Πενταμερής διάσκεψη στο Λονδίνο.
Αιματηρές συγκρούσεις Ελληνοκύ
πριων - Τουρκοκύπριων στην Πάφο.
Μάρτιος Το Κυπριακό συζητείται στον ΟΗΕ.
Πρώτη απόφαση του Συμβουλίου Α
σφαλείας για εγκαθίδρυση της UNFICYP (Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμέ
νων Εθνών στην Κύπρο) με αποστολή
Μεσολαβητή (4-3). Η ειρηνευτική δύ
ναμη φθάνει στην Κύπρο.
17-4
Μυστική αποστολή Ελληνικών στρα
τευμάτων στην Κύπρο.
4-6
Νέα όξυνση της κρίσης. Η Τουρκία α
πειλεί με απόβαση.
Ιούνιος
Ίδρυση της Εθνοφρουράς. Επιστολή
του προέδρου Τζόνσον προς τον
Τούρκο Πρωθυπουργό. Οι πρωθυ
πουργοί Ελλάδας-Τουρκίας καλούν
ται στην Ουάσινγκτον. Ορίζεται μεσο
λαβητής στο Κυπριακό ο Φινλανδός
διπλωμάτης Τουομιόγια. Συνομιλίες
Γ. Παπανδρέου - Τζόνσον.
Ιούλιος
Ο Αμερικανός διπλωμάτης Ντην Άτσετσον αναλαμβάνει αποστολή «για
να βοηθήσει τη λύση του Κυπριακού».
Υποβάλλει διαδοχικά δύο σχέδια.
8-7
Ο Ν. Χρουτσόφ προειδοποιεί την Ά γ 
κυρα ότι τουρκική εισβολή στην Κύ
προ θα μπορούσε να προκαλέσει αλυ
σιδωτές αντιδράσεις. Ζητά να φύγουν
τα ξένα στρατεύματα.
157Οι Τουρκοκύπριοι κηρύσσουν γενική
επιστράτευση.
167Τουρκοκυπριακή επίθεση στον Ά γιο
Ιλαρίωνα αποκρούονται από Ελληνο
κυπριακές δυνάμεις.
20-7
Ο Γ. Παπανδρέου επισκέπτεται το
Λονδίνο και συναντάται με τον άγγλο
πρωθυπουργό Χιούμ. Αρνείται να υποκύψει στις απαιτήσεις των Άγγλων
για «διμερείς».
27-7
Ο Μακάριος συναντάται στο Καστρί
με τον Γ. Παπανδρέου. Ζητά να κατα
τεθεί αμέσως προσφυγή στον ΟΗΕ. Ε
νωτικό κλίμα στην Κύπρο.
297Ο Άτσεσον και ο τουρκικός αντιπρό
σωπος Ερίμ κατέληξαν σε σχέδιο για
τη λύση του Κυπριακού.
30-7
Γυμνάσια του τουρκικού στόλου 80 χιλιομ. έξω από τις κυπριακές ακτές.
Ο Γρίβας στην Κύπρο. Συγκρούσεις
6-8
στην Μανσούρα (7/8). Οι Τουρκοκύ
πριοι απωθούνται. Επίθεση της Τουρ
κικής αεροπορίας (8/8).
6 / 8-8
Μάχες στην περιοχή Τυλληρίας στη
Βόρειο Κύπρο.
8 / 10-8
Η Τουρκική αεροπορία βομβαρδίζει
κωμοπόλεις και χωριά.
20-8
Απορρίπτονται τα σχέδια Άτσεσον.
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20-11
1965
21-1

27-1
10-5
16-12

1966
9-7
17-12

8Συνομιλίες Μακαρίου - Νάσερ.
Ο Δρ. Γκάλο Πλάζα ορίζεται Μεσολα
βητής στο Κυπριακό.
Υπογράφεται στη Μόσχα συμφωνία
ΕΣΣΔ - Κύπρου για προμήθεια οπλι
σμού.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στη
10
Μόσχα.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Κύπρο.
Στροφή της Σοβιετικής πολιτικής απέ
ναντι στο Κυπριακό. Ο Σοβιετικός υ
πουργός Εξωτερικών Αντρέι Γκρομύκο υιοθετεί την «ομοσπονδία» ως μια
από τις πιθανές λύσεις του Κυπρια
κού.
Ο Μακάριος τονίζει την απογοήτευσή
του για τις δηλώσεις Γκρομύκο.
Έναρξη Ελληνοτουρκικών συνομι
λιών στο Λονδίνο.
Η πολιτική επιτροπή του ΟΗΕ και η
Γ.Σ. (18-12) εγκρίνουν πρόταση ψηφί
σματος ευνοϊκού για το Κυπριακό ύ
στερα από την έκθεση Πλάζα.

21-4
9-9

17-11

28-11
22-12

29-12

1968
25-2
11-6
12-11

1969
5-1

1970
4-3
29-3
29-4
20-7

1971
6-4
2-6

3-6
23-6

20-11

Ο Μακάριος στην Αθήνα, για συνομι
λίες με τον «πρωθυπουργό» Παπαδόπουλο. Ο Γρίβας επιστρέφει μυστικά
στην Κύπρο. Ιδρύει την ΕΟΚΑ β' και
με την υποστήριξη της ελληνικής
χούντας αρχίζει εκστρατεία εναντίον
της Κυπριακής κυβέρνησης.
Ίδρυση της ΕΣΕΑ πολιτικής έκφρα
σης της ΕΟΚΑ Β'.

1973
8-2

15-3

14-

Προεδρικές εκλογές στην Κύπρο. Ο
Μακάριος προκαλεί τον υποψήφιο της
ΕΟΚΑ Β' να κατέλθει στις εκλογές. Ο
Μακάριος παραμένει χωρίς αντίπαλο.
Επανεκλέγεται Πρόεδρος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει
τη συμφωνία σύνδεσης της Κύπρου
με την ΕΟΚ.
9
Απόπειρα δολοφονίας του προέδ
Μακαρίου στο όρος Τρόοδος.

1974
28-1

Πεθαίνει ο Γρίβας, αρχηγός της

εοκα

Β'.
Έναρξη ελληνοτουρκικού διαλόγου.
Υπογραφή Ελληνοτουρκικού πρωτο
κόλλου για το Κυπριακό.

1967
6-2

3-9

Συμβούλιο Στέμματος για το Κυπρια
κό.
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλά
δα.
Συνομιλίες στο Κεσάν του Έβρου με
ταξύ του Τούρκου πρωθυπουργού και
του πρωθυπουργού της ελληνικής
χούντας.
Συγκρούσεις στους Αγίους Θεοδώρους και στην Κοφίνου. Αποστολή του
Σάιρους Βάνς και του γ.γ. του ΝΑΤΟ
Μ. Μπράζιο στην Κύπρο.
Συμφωνία Ελλάδας - Τουρκίας για α
ποχώρηση ελληνικών στρατευμάτων
από την Κύπρο.
Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ για ενδοκυπριακές συνομι
λίες.
Η κυπριακή κυβέρνηση αναγγέλλει
μέτρα για επάνοδο στην ομαλότητα. Ι
δρύεται η παράνομη «Τουρκοκυπριακή προσωρινή Διοίκηση» από τους
Τουρκοκύπριους.
Εκλογές στην Κύπρο. Ο Μακάριος ε
πανεκλέγεται.
Πρώτος γύρος των διακοινοτικών συ
νομιλιών μεταξύ Κληρίδη - Ντενκτάς.
Εμφανίζεται με προκηρύξεις και τρο
μοκρατικές ενέργειες η οργάνωση «Ε
θνικό Μέτωπο».
Επίσκεψη Μακαρίου στην Αθήνα. Πιέ
σεις της Αθήνας για υποχωρήσεις
στις συνομιλίες. Όξυνση σχέσεων Α
θήνας - Λευκωσίας.
Απόπειρα δολοφονίας του Μακαρίου.
Ο Π. Γεωρκάτζης δολοφονείται.
Αυτοδιάλυση του «Εθνικού Μετώ
που».
Εκλογές για ανανέωση της Βουλής
των Αντιπροσώπων. (Ενιαίο κόμμα 15
έδρες, Προοδευτική παράταξη 7, ΕΔΕΚ 2, Ανεξάρτητοι 2).
Δηλώσεις Γρίβα στην Αθήνα εναντίον
του Μακαρίου.
Σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Λισσαβ&να.
Σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού μετα
ξύ Παλαμά - Ολτσάι.
Επίσκεψη Μακαρίου στη Μόσχα.
Διακόπτονται οι διακοινοτικές. Δια
φωνίες για την αυτοδιοίκηση.

11-2

Διακόπτονται οι διακοινοτικές συνομι
λίες. Ο Ντεκτάς θεωρεί αδύνατη λύση
που θα στηρίζεται στη διχοτόμηση ή
στην ομοσπονδοποίηση.
4-7
Επιστολή του Μακαρίου στο στρατη
γό Γκιζίκη. Ζητά να ανακληθούν οι
Έλληνες αξιωματικοί από την Κύπρο.
15-7
Εκδηλώνεται το προδοτικό χουντικό
πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου.
20-7
Τουρκικά στρατεύματα εισβολής απο
βιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμ
βάνουν μια στενή λωρίδα 15 μιλιών.
22-7
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καλεί για εκεχειρία και αποχώρηση των
ξένων στρατευμάτων από την Κύπρο.
23/24-7
Η Δημοκρατία αποκαθίσταται στην
Ελλάδα. Ο Καραμανλής πρωθυπουρ
γός. Τον «πρόεδρο» Σαμψών αντικαθι
στά ο Γ. Κληρίδης.
24/30-7
Η πρώτη διάσκεψη των εγγυητριών
δυνάμεων στη Γενεύη για την κατά
σταση στην Κύπρο.
ΑύγουστοςΔεύτερη διάσκεψη Γενεύης.
14-8
Μετά από τελεσίγραφο που απαιτού
σε να τεθούν περιοχές της Κύπρου
κάτω από Τουρκικό έλεγχο, αρχίζει
δεύτερη επίθεση εναντίον της Κύ
πρου. 37% του Κυπριακού εδάφους
τίθεται υπό την κατοχή του Τουρκικού
στρατού. Οι ελληνοκύπριοι κάτοικοι
εκδιώκονται από τις περιοχές αυτές.
(«Αττίλας 2»),
2-11
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθετεί
ομόφωνα ψήφισμα (συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκικής ψήφου) το ο
ποίο καλεί για αποχώρηση των ξένων
στρατευμάτων από την Κύπρο, σεβα
σμό της ανεξαρτησίας κυριαρχίας και
εδαφικής ακεραιότητας, της Δημο
κρατίας, τερματισμό της ανάμειξης
στις εσωτερικές της υποθέσεις και ε
πιστροφή των προσφύγων στις εστίες
τους σε συνθήκες ασφαλείας.
7-12
Ο πρόεδρος Μακάριος επιστρέφει
στην Κύπρο. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ α
ποφασίζει την επιβολή εμπάργκο
στην Τουρκία.
1975
13-2

28-4
1976
21-2

Ο Ντενκτάς και η Άγκυρα ανακηρύσ
σουν το «Ομόσπονδο Τουρκοκυπριακό Κράτος». Η ανακήρυξη καταδικά
ζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ.
Έναρξη των διακοινοτικών συνομι
λιών στη Βιέννη.
Λήγει στη Βιέννη ο 5ος γύρος των δια-
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Γ’ γύρου των εκ του «σύνεγγυς» συνο
μιλιών.
1985
17-1
20-1

τ ο ρ β α κ

EÖEB UÛBUNOA
ÖLEN V ABS A
V A TA N D IB

..'■fei·**

Μια από κλεισμένες
εισόδους προς τα
κατεχόμενα. Το τείχος
είναι διαμορφωμένο σε
μνημείο. Η επιγραφή
λέει: «Η γη, εάν
υπάρχει κάποιος που
π εθαίνει για χάρη της,
είναι πατρίδα».

7-4

8-4

3-6

5-9

21-9
1-11

3-11

κοινοτικών συνομιλιών. Καμιά πρόο
δος.
Αποκαλύπτεται «μυστική συμφωνία»
Κληρίδη - Ντενκτάς για την υποβολή
πρώτα από την ελληνοκυπριακή πλευ
ρά προτάσεων. Η συμφωνία αγνοείται
από Μακάριο και Υπουργικό Συμβού
λιο. Ο Κληρίδης παραδέχεται την ύ
παρξή της και αναλαμβάνει την ευθύ
νη.
Παραίτηση Κληρίδη από τη θέση του
συνομιλητή. Στη θέση του ορίζεται ο
Τ. Παπαδόπουλος.
Η Ελληνοκυπριακή πλευρά απορρί
πτει τις τουρκοκυπριακές προτάσεις
για το εδαφικό.
Εκλογές για νέα Βουλή. ΔΗΚΟ 21 έ
δρες, ΑΚΕΛ 9, ΕΔΕΚ 4. Εκλέγεται επί
σης ο ανεξάρτητος Τ. Παπαδόπουλος.
Πρόεδρος της Βουλής ο Σπ. Κυπρια
νού.
Απορρίπτεται πρόταση της Τουρκίας
για σχηματισμό μεικτής προσωρινής
κυβέρνησης σαν πρώτο βήμα για την
εξεύρεση λύσεως. Ο Σπ. Κυπριανού
στην Αθήνα.
Ο Τζ. Κάρτερ πρόεδρος των ΗΠΑ. Πα
νηγυρισμοί στη Λευκωσία.

21-1

11-1
16-4

17-4

11-5

15-6

17-7

1977
27-1
13-2

3-8

1978
1979
1981

Συνάντηση Μακαρίου - Ντενκτάς.
Νέα συνάντηση Μακαρίου - Ντενκτάς
με παρουσία γ.γ. του ΟΗΕ Βαλντχάιμ.
Υπογράφεται συμφωνία 4 σημείων για
την επίλυση του Κυπριακού και την επανέναρξη των διακοινοτικών.
Θάνατος του Μακαρίου. Τον διαδέχε
ται ο Σπ. Κυπριανού. Αρχιεπίσκοπος
εκλέγεται ο Μητροπολίτης Πάφου
Χρυσόστομος.
Ο Πρόεδρος Κυπριανού εκλέγεται για
περίοδο 5 ετών.
Συνάντηση Κυπριανού - Ντενκτάς.
Εκλογές για τη Βουλή των Αντιπρο
σώπων με νέο εκλογικό σύστημα (Α
ΚΕΛ 32,7%, ΔΗΣΥ 31,9, ΔΗΚΟ 19,5, Ε
ΔΕΚ 8,2).

7/8

22-8

23-8

31-8

1983
15-11

18-11

Μονομερής και παράνομη ανακήρυξη
«Ανεξάρτητης Τουρκικής Δημοκρα
τίας της Βόρειας Κύπρου». Η Τουρκία,
η μόνη χώρα που αναγνωρίζει το ψευ
δοκράτος.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει
το ψευδοκράτος και καλεί τα μέλη του
να μην το αναγνωρίσουν και να σεβα
στούν την κυριαρχία της Κυπριακής
Δημοκρατίας (ψήφισμα 541/83).
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Ο Ντενκτάς υποβάλλει προτάσεις οι
οποίες επαναλαμβάνουν προηγούμε
νες θέσεις των Τούρκων.

26-11
11-12

Ο Πρόεδρος Κυπριανού υποβάλλει
στο γ.γ. του ΟΗΕ στη Ν. Υόρκη πλαί
σιο συνολικής λύσης του Κυπριακού.
Ο γ.γ. του ΟΗΕ αποστέλλει στην Κύ
προ τον ειδικό αντιπρόσωπό του Ούγκο Γκόμπι, ο οποίος γίνεται δεκτός α
πό τον Πρόεδρο Κυπριανού και συ
ναντιέται με τον Ντενκτάς. Η επείγου
σα αποστολή αφορά ανάληψη πρωτο
βουλίας από τον ίδιο το γ.γ. του ΟΗΕ.
Ο Ντενκτάς ανακοινώνει απόφαση
του ψευδοκράτους και της Τουρκίας
να ανταλλάξουν «πρεσβευτές».
Η Κυπριακή κυβέρνηση καταγγέλλει
τη νέα τουρκική αυθαιρεσία στο Συμ
βούλιο Ασφαλείας. Στο ψήφισμα 550
καταδικάζονται οι αποσχιστικές ενέρ
γειες των Τούρκων και διαμορφώνε
ται πλαίσιο μέσα στο οποίο δίνονται
εντολές στο γ.γ. του ΟΗΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες (13 ψήφοι υπέρ, 1
κατά και 1 αποχή).
Εκπρόσωπος του Ντενκτάς υποβάλ
λει «προτάσεις» στο γ.γ. του ΟΗΕ, ο ο
ποίος δεν τις θεωρεί σοβαρές.
Ο γ.γ. του ΟΗΕ απευθύνει πρόσκληση
στην Κυπριακή κυβέρνηση και την Τ/Κ
κοινότητα να αποστείλουν στη Βιέννη
^αντιπροσώπους τους, για χωριστές
διαβουλεύσείς μαζί του.
Πραγματοποιούνται στη Βιέννη χωρι
στές επαφές του γ.γ. του ΟΗΕ με τους
Μαυρομμάτη - Ερτεκιούν. Ο γ.γ. του
ΟΗΕ έθεσε υπόψη των δύο πλευρών
«σημεία εργασίας» τα οποία θίγουν
βασικές πτυχές του Κυπριακού.
Η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ καλεί τον Πρόεδρο
Κυπριανού να αποδεχθεί και να απαν
τήσει θετικά στην πρωτοβουλία του
γ.γ. του ΟΗΕ Κουεγιάρ.
Ο Πρόεδρος Κυπριανού επισημαίνει
ότι ο γ.γ. του ΟΗΕ ζήτησε από τα δύο
μέρη να τηρήσουν το απόρρητο για
την πρωτοβουλία του.
Σε κοινή σύσκεψη της πολιτικής ηγε
σίας της Κύπρου αποφασίζεται η θετι
κή απάντηση της Κύπρου στην πρωτο
βουλία Κουεγιάρ.
Μετά τη θετική ανταπόκριση των δύο
πλευρών στην πρωτοβουλία του, ο
γ.γ. του ΟΗΕ καλεί τις δύο πλευρές σε
«εκ του σύνεγγυς συνομιλίες» στη Ν.
Υόρκη στις 10-9-84.
Συμπληρώνεται ο Α' γύρος των συνο
μιλιών. Καμιά ικανοποιητική εξέλιξη.
Αρχίζει ο Β' γύρος των συνομιλιών.
Συμπληρώνεται και ο Β' γύρος, χωρίς
ουσιαστικό αποτέλεσμα λόγω της συ
νεχιζόμενης αδιαλλαξίας από την
τουρκική πλευρά.
Αρχίζει η πρώτη φάση του Γ' και τε
λευταίου γύρου των συνομιλιών.
Συμπληρώνεται η δεύτερη φάση του
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Ιούλιος Αύγουστ.
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8-12

1986
15-3
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Νοέμβρ.

Πραγματοποιείται η συνάντηση κορυ
φής στη Ν. Υόρκη.
Αποτυχία της συνάντησης κορυφής ύ
στερα από την τελεσιγραφική αξίωση
της Τουρκικής πλευράς για υπογραφή
του προσχεδίου συμφωνίας που ετοί
μασε ο γ.γ. του ΟΗΕ χωρίς να προηγηθεί συζήτηση στα τρία ουσιαστικά θέ
ματα (αποχώρηση του στρατού κατο
χής, επαρκείς εγγυήσεις και οι τρεις
βασικές ελευθερίες - διακίνησης, εγ
κατάστασης, ιδιοκτησίας).
Ο Πρόεδρος Κυπριανού αποδέχεται
πρόταση του γ.γ. του ΟΗΕ για νέα συ
νάντηση κορυφής. Η τουρκική κυβέρ
νηση καλύπτει πλήρως το Ντενκτάς ο
οποίος απέσυρε τις προτάσεις του και
αρνείται να δεσμευτεί για νέα συνάν
τηση.
Ο Ντενκτάς ανακοινώνει απόφαση
του να προχωρήσει σε «δημοψήφι
σμα» στα κατεχόμενα εδάφη για νέο
«σύνταγμα» και στη διενέργεια «γενι
κών εκλογών».
«Δημοψήφισμα» του Ντενκτάς για το
νέα «σύνταγμα» του ψευδοκράτους.
Ο γ.γ. του ΟΗΕ υποβάλλει έκθεση στο
Συμβούλιο Ασφαλείας, στην οποία α
ναφέρει ότι έχει ο ίδιος ετοιμάσει «ε
νιαίο προσχέδιο συμφωνίας».
Δημοσιεύεται το «ενοποιημένο προ
σχέδιο συμφωνίας», προς το οποίο η
ελληνοκυπριακή πλευρά ανταποκρίθηκε θετικά, ενώ η τουρκική πλευρά έ
δωσε αρνητική απάντηση.
Ο Ντενκτάς περιφρονώντας τις απο
φάσεις του ΟΗΕ διενεργεί «εκλογές»
στα κατεχόμενα, αποβλέποντας στη
δημιουργία νέων τετελεσμένων.
Ο Ντενκτάς με συχνές δηλώσεις του
διατυπώνει τις θέσεις του: Καμιά λύ
ση χωρίς την ενεργό εγγύηση της
Τουρκίας, με στρατιωτική παρουσία
και δικαίωμα μονομερούς επέμβασης
στην Κύπρο. Τα στρατεύματα του «Ατ
τίλα» θα αποχωρήσουν μετά τη μετα
βατική κυβέρνηση και όταν αποδειχθεί ότι η λύση λειτουργεί.
Η τουρκική εφημερίδα «Τζουχμουριέτ» δημοσιεύει το πλήρες κείμενο
της απάντησης Ντενκτάς στο γ.γ. του
ΟΗΕ για το «ενοποιημένο προσχέδιο
συμφωνίας» που υπέβαλε τον Απρίλη
του 1985.
Εκλογές. ΑΚΕΛ 27,4%, ΔΗΣΥ 33,5,
ΔΗΚΟ 27,6 ΕΔΕΚ 11,1.
Συνάντηση Κυπριανού - Κουεγιάρ στη
Στοκχόλμη.
Ο γ.γ. του ΟΗΕ επιδίδει τις προτάσεις
του στη Ν. Υόρκη (Σχέδιο Κουεγιάρ).
Γίνεται αποδεκτό από Τ/Κ απορρίπτε
ται από Ε/Κ πλευρά, η οποία αντιπρο
τείνει συνάντηση Κορυφής ή Διεθνή
Διάσκεψη για να συζητηθεί πρώτα η
διεθνής πτυχή του προβλήματος.
Διαδικαστικές προτάσεις γ.γ. ΟΗΕ
για ξεχωριστές συνομιλίες με Ε/Κ και
τους Τ/Κ με ανοικτή ημερήσια διάτα
ξη. Γίνονται αποδεκτές από Κυπριακή
κυβέρνηση. Απορρίπτονται από Ντεν
κτάς.

1987
Φεβρ.
Ιούνιος

Η ΕΣΣΔ προτείνει εκ νέου τη Διεθνή
Διάσκεψη.
Μονογράφεται η Τελωνειακή Ένωση
Κύπρου - ΕΟΚ.
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Τις π ερ ισ σ ό τερ ες φορές, α π ευ θ υ νό μ ενο ι
οι Κ ύπρ ιοι πρ ος τον υ π ό λο ιπ ο Ελληνισμό,
έχο υμ ε την τάση να κρ ύ β ο υ μ ε αθέατες
και δ υ σ δ ιά κρ ιτες π τυ χές της κυ π ρ ια κή ς
πραγματικότητα ς. Κάποτε μάλιστα,
αθέλητα και ασ υνείδητα , ω ρ α ιο π ο ιο ύ μ ε
και σαφ έστατα α ρ νητικές καταστάσεις
του κυ π ρ ια κ ο ύ χώ ρου, α π οφ εύγοντα ς
κυρ ίω ς να μ ιλά με για τα «καθ’ ημάς».
Ε πεξηγώ ντας αυτήν την τάση,
κατα λήγουμε στο σ υ μ πέρ α σ μα ότι δεν
είναι α π λώ ς αποτέλεσ μα μιας χρ όνια ς
κ υ π ρ ο κεντρ ική ς αυτολα τρεία ς που από
καιρό κα ρ α δ ο κεί στον κυ π ρ ια κ ό ορίζοντα.
Α πο τελεί μάλλον και πρ οϊόν μιας
σ υλλο γικής ενοχής που λειτου ρ γεί
α ντιρ ρ ο π ισ τικά πρ ος ένα άλλο εξίσου
ισ χυρ ό π λέγμ α ενοχ ώ ν που από το ’74
δ ια περ νά τον ελλα δ ικό χώ ρο, απέναντι
στην Κύπρο, για τα αμαρτήματα της
Χούντας. Σ υ νισ το ύ ν πά ντω ς δύο
σ υ μ π λη ρ ω μ α τικές και
α λλη λο π ρ ιμ ο δ ο το ύ μ ενες ενοχές που
ευτυχώ ς τον τελευτα ίο κα ιρ ό φα ίνεται
π ω ς α μ βλύ νοντα ι «προς όφελος» της
ελλαδο κ υ π ρ ια κ ή ς ενότητας και
οντότητας, μ ο να δ ικο ύ ικανού
στηρίγματος απένα ντι σ τον το υ ρ κικό
επεκτα τισ μό.
Έ να ιδια ίτερα ε π ίκ α ιρ ο ζήτημα π ο υ η
δ ική μας κυ π ρ ια κ ή ενοχή κατα χω νιάζει,
είναι αυτό που κα θ ημ ερ ινά αιω ρ είται
στον κυ π ρ ια κ ό ομ ιχλώ δ η ορίζοντα και
που ο νο μ ά σ θ η κε π ρ όσ φ ατα από τους
θια σ ώ τες του «κυ πρ ια κή συνείδησ η» (1).
Θα π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ μ ε να δ ιερ ευ νή σ ο υ μ ε
π ιο κάτω τους ιδ εο λη π τικο ύ ς όρους που
σ υνθ έτουν αυτό το ιδεολόγημα, ενώ
α κο λού θω ς θα εξετά σ ου με τα πο λιτικά
και κ ο ινω νικά στηρίγματα που δ ια θέτει
στο κ υ π ρ ια κ ό π ο λ ιτ ικ ό σ ύστημα, όπω ς
και τις κα τα λυτικές επ ιπ τώ σ εις από τη
σ υ γ κυ ρ ια κή ανά δ ειξή του. Αυτά που θα
πα ρ α τεθ ο ύ ν δεν φ ιλο δ ο ξο ύ ν φ υ σ ικά να
εξαντλή σο υν το θέμα, αλλά α π λώ ς να το
σ κια γ ρ α φ ή σ ο υ ν με στόχο να το
υ π οβ ά λο υν πρ ο ς π ρ ο β λη μ α τισ μ ό στον
ευρ ύτερ ο ε λ λ η νικό χώρο.
Είναι σ κ ό π ιμ ο να κα τα γρα φ εί εκ τω ν
π ρ οτέρ ω ν, για α ντ ικ ε ιμ ε ν ικ ο ύ ς λόγους
μύησης, ότι ο εν λόγω το π ικισ μ ό ς (η
κυ π ρ ια κ ή σ υνείδησ η), δεν α π ο ρ ρ έει από
την — σαφ ώ ς κα τα νο η τή — α ίσ θ ησ η
το π ική ς ιδιαιτερότητας, αλλά είναι πρ οϊόν
ενός το π ικο ύ ε θ νικισ μ ο ύ , του οπ οίο υ η
εμβέλεια, έσ τω υ π οτυ πώ δης στην
πα ρ ο ύσ α φ άση, ε ίνα ι γεγονός π ο υ δεν θα
’π ρ ε π ε να π α ρ α γ νω ρ ισ θ εί. Στην Κύπρο
της πρ ά σ ινη ς γρ αμμής και τω ν επ ο ίκω ν,
του ακρ α ίου κα τα να λω τισ μού και της
επ α ρ χ ιώ τικη ς ματαιοδοξίας, στο
κο ιν ω ν ικ ό π ε δ ίο υ π ο β ό σ κει και κερδίζει
έδαφος μια «κυ π ρ ια κή σ υνείδησ η» που
λειτο υ ρ γεί και θα λειτο υ ρ γή σ ει
εντονότερα στο μέλλον, ως αντίποδας
της ελλη νική ς εθ νική ς σ υ νείδ η σ η ς του
κυ π ρ ια κο ύ ελλη νισ μ ο ύ , εάν δεν υπ άρ ξει
έγκα ιρ α ε π ίγ νω σ η και α ντιμ ετώ π ισ η των
κ ινδ ύ νω ν π ο υ κυο φ ο ρο ύνται.
Ό σ α έχο υ ν ήδη λ εχ θ εί και όσα
π ρ ό κειτα ι να α κο λο υ θ ή σ ο υ ν, καλό είναι
να μην εκλη φ θ ο ύ ν ως αντλο ύμ ενα από
δεξα μενή ε θ ν ικ ισ τ ικ ώ ν α π ό ψ εω ν, διότι το
λιγότερο που μ π ορ ού με να
α ντιπ α ρ α λά β ο υ μ ε — που ισ χύ ει και για
την αριστερά δ υ σ τ υ χ ώ ς — είναι ότι: η
βιω σ ιμότητα ενός λαού πρ οδ ια γρ ά φ ετα ι
κυ ρ ίω ς με ιδ εο λο γ ικο ύ ς και π ο λιτισ τικο ύ ς
όρους.
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Ιστορική δ ιερ εύνηση

Τα φαινόμενα τοπικισμών στην Κύπρο,
ως συγκροτημένες ιδεολογικές και πολιτι
κές θέσεις δεν έχουν βαθειές ιστορικές ρί
ζες. Το ιδεολόγημα της «Κυπροκεντρικότη
τας», ως όρος σύνθεσης των τοπικιστικών
αντιλήψεων, δυνητικά κάνει την εμφάνισή
του από το 1960. Την περίοδο αυτή, με την
οριστική εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δη
μοκρατίας και την ιστορική αναδίπλωση
του αιτήματος της αυτοδιάθεσης - ένωσης,
δημιουργούνται υπαρκτά ερείσματα προς
νομιμοποίησή του.
Σ’ εκείνα τα αρχικά στάδια, μοναδικός υποστηρικτής των ανιστόρητων αυτών τοπικιστικών αντιλήψεων ήταν το στρώμα εκεί
νο των αξιωματούχων του κρατικού μηχα
νισμού που κληρονομήσαμε από την αποι
κιοκρατία και που συνάρτησε την προνο
μιακή του θέση με την ύπαρξη του κρά
τους.
Το στρώμα αυτό των κρατικών γραφειο
κρατών ήταν και είναι χαρακτηριστικά δέ
σμιο ενός συμπλέγματος κατωτερότητας
προς καθετί το αγγλότροπο, και συνακό
λουθα τρέφει μια χυδαία αποστροφή σε ό
λα τα εγγενή στοιχεία της ελληνικής πολι
τιστικής οντότητας του Κυπριακού Ελληνι
σμού. Το τραγικό είναι ότι αυτή η «αγγλότροπη ελίτ» στην πορεία οικοδόμησης του
κυπριακού κράτους έπαιξε πρωταγωνιστι
κό ρόλο με ορατά περισσότερο σήμερα τα
οδυνηρά παρεπομένα (περίπτωση Πανεπι
στημίου).
Ωστόσο ο εμβολισμός του κυπριακού
χώρου με τις πρωτόγονες τοπικιστικές ε
ξάρσεις ουσιαστικά επιτυγχάνεται κατά
ποικίλους τρόπους μετά το 1974. Οι κοσμογονικές μεταβολές που γνώρισε η κυπρια
κή κοινωνία το ’74 συνοδεύτηκαν και από
πληθώρα ανακατατάξεων στο πολιτικό,
κοινωνικό και ιδεολογικό πεδίο όλων των
κοινωνικών υποκειμένων. Όσα ανατρεπτι
κά δεν επέφερε στον κοινωνικό ιστό η ίδρυ
ση του κυπριακού κράτους τα εναπόθεσε
στο κοινωνικό σώμα το πραξικόπημα και η
τουρκική εισβολή.
Το πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνεται η
πολιτική συγκυρία μετά το ’74 ήταν ιδιαίτε
ρα πρόσφορο για ανακίνηση και ανάδειξη
τέτοιων εγκεφαλικών συλλήψεων:
• Η στρεβλή ελληνοκεντρική εκδοχή που
καλλιεργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια
στιγμάτησε αναπόφευκτα σύμβολα και ιδα
νικά της ελληνοκεντρικό,τητας. Αναλογιζό-

μενοι μάλιστα ποιες κοινωνικές δυνάμεις
(συντηρητικό πνευματικό κατεστημένο, ΕΟΚΑ Β', εκκλησία, α-κοινωνική δεξιά, χούντα)
στήριζαν αυτές τις διαστρεβλωμένες εκδο
χές, τότε αντιλαμβανόμαστε την ολοκλη
ρωτική χρεωκοπία στην οποία περιέπεσαν.
• Σ’ αυτήν την περίοδο στη μεταπολιτευτι
κή Ελλάδα, η πολιτική βούληση των νεοδημοκρατικών κυβερνήσεων «απο-εθνικοποιούσε» καθημερινά το κυπριακό πρόβλημα,
προτάσσοντας το δόγμα της ανέδοξης ελ
ληνικής συμπαράταξης: «η Κύπρος αποφα
σίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται». Είναι α
λήθεια ότι αυτή η απροθυμία των ελληνι
κών κυβερνήσεων «έριχνε νερό στο μύλο»
των τοπικιστικών ιδεολογημάτων.
• Παράλληλα στην Κύπρο εμφανίζεται,
λόγω συγκυριών (Λίβανος, μεγάλη οικονο
μική βοήθεια κλπ.), μια ραγδαία οικονομική
ανάπτυξη που ενισχυσε τον τοπικιστικό
ναρκισσισμό.
Τέλος, για να κλείσει η τηλεγραφική αυ
τή ιστορική διερεύνηση του θέματος, ας
σημειωθεί ότι η ομφαλοσκοπική αυτή προ
σπάθεια εντάθηκε και απόκτησε ιδεολογι
κό υπόβαθρο από το 1977 και έπειτα, μετά
δηλαδή από το θάναντο του Μακαρίου. Η
παρουσία του και ο καταλυτικός του ρόλος
στα πολιτικά πράγματα του νησιού ήταν ο
πωσδήποτε καθοριστικό στοιχείο. Η μορφή
του, όσον αφορά την ανάπτυξη του τοπικιστικού πνεύματος, λειτουργούσε έκδηλα
ως αποτρεπτικό στοιχείο, επειδή και ιστο
ρικά πλέον παρέμενε ένα υπαρκτό και ά
σπιλο σύμβολο της ελληνικότητας του νη
σιού.
Ιδεολογική ε π ένδ υ σ η του φ α ινο μένο υ

Όπως διαφαίνεται και στην ιστορική α
ναφορά, τα ανιστόρητα ιδεολογήματα του
Κυπριακού τοπικισμού, τουλάχιστον μέχρι
το ’74, δεν είχαν διαμορφωθεί καθόλου σε
ιδεολογικό λόγο. Ίσως τα μοναδικά και υ
παρκτά στοιχεία της παρουσίας του φαινο
μένου να ήταν: Η πλήρης αποπομπή της
Ελληνικής γλώσσας από τον κρατικό χώρο,
αν και υπήρχε συνταγματική ρύθμιση για
σταδιακή αντικατάσταση της Αγγλικής. Συνεπακόλουθο του προηγουμένου ήταγ και
η βαθμιαία ισχυροποίηση της «αγγλότροπης» ελίτ και —το χειρότερο— η σιωπηρή
ιδεολογική νομιμοποίησή της. Η διαμάχη
ωστόσο, των υπό διάζευξη πολιτισμικών
εκδοχών - προτύπων στο νησί, απέληγε κα
ταφανώς υπέρ της Ελληνικής.
Από το ’74 και ύστερα —κύρίως από το

77 και μετά, όπως προαναφέρθηκε—· τα
δραματικά γεγονότα λειτουργούν ως θερ
μοκήπιο για εκκόλαψη του «τοπικιστικού
πνεύματος». Σ’ αυτή την περίοδο των εθνι
κών συγχύσεων και της παθητικής δεκτικό
τητας της Κυπριακής κοινωνίας, η «αγγλότροπη ελίτ» καλλιεργεί συστηματικά έναν
ιδιάζοντα ανθελληνισμό. Ουσιαστικό υπο
στήριγμα της ανθελληνικής προπαγάνδας
που ασκείται, αποτελούν τα ομολογουμένως πετυχημένα βήματα του εκσυγχρονι
σμού και της αλματώδους ανάπτυξης της
Κυπριακής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση,
με χυδαίο ρατσιστικό τρόπο προτάσσονται
προς σύγκριση τα επιτεύγματα της Κυπρια
κής ανάπτυξης με τα αντίστοιχα ελλαδικά,
με στόχο να δυσφημιστεί η αποτελεσματικότητα του ελληνικού προτύπου.
Παράλληλα αυτή την περίοδο, ένα τμήμα
της αριστερός (που πρόσκειται κυρίως στο
ΑΚΕΛ) προσχωρεί, με υπερβάλλοντα ζήλο,
στο χώρο που γοητεύεται από τα κηρύγμα
τα του «τοπικιστικού πνεύματος». Ενώ δε,
μέχρι τότε και μέχρι σήμερα ακόμη, η «αγγλότροπη ελίτ» δεν έχει επιχειρήσει να ιδεολογικοποιήσει τη διαμάχη, το τμήμα αυτό
της αριστερός εφευρίσκει πάραυτα ιδεολο
γική και συνθηματολογική επένδυση του α
νυπόστατου ιδεολογήματος. Σωρεία κειμέ
νων και διαλέξεων καθημερινά εμφανίζον
ται και υποστηρίζουν την ανάδειξη της «κυ
πριακής συνείδησης» ως της εναλλακτικής
προοπτικής. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική και
δηλωτική των προθέσεων είναι περσινή συ
στηματική αρθρογραφία του εκφραστικού
οργάνου («ΝΕΟΛΑΙΑ») της ΕΔΟΝ (οργάνωση
νεολαίας του ΑΚΕΛ), όπου υποστήριζε με επιστημονικοφανή τρόπο ότι «οι Ελληνοκύ
πριοι δεν ανήκουν στο Ελληνικό έθνος,
γιατί το έθνος εκτός των άλλων χαρακτη
ριστικών, προϋποθέτει κοινή κρατική έκτα
ση και κοινές οικονομικές σχέσεις» και πα
ρακάτω εμφατικά τόνιζε ότι «οι Κύπριοι έ
χουμε απλώς φυλετική συγγένεια με το
Ελληνικό έθνος».
Μέσα σ’ αυτό το χώρο της δογματικής α
ριστερός που χρόνια τώρα παλινδρομεί γύ
ρω από την αμφισβήτηση της ελληνικής
πολιτισμικής διάστασης του Κυπριακού Ελ
ληνισμού, κινούνται και διανοούμενοι που
αποπειρώνται να θεμελιώσουν τη «δήθεν»
φοινικική, ή όποια άλλη, καταγωγή - προέ
λευση των νεοκυπρίων (Ιστορία Γραικού).
Άλλα ενδεικτικά των μεθόδων της ιδεο
λογικής κάλυψης είναι η επεξεργασία και
καλλιέργεια όρων και συνθημάτων που μο
ναδικό στόχο έχουν τη συνεχή αποσύνδεση της Κύπρου από τον ελληνικό χώρο και
το ελληνικό πολιτισμικό πρότυπο. Χρησι
μοποιήθηκε ο όρος «κυπριακός λαός» (δί
χως να υπονοείται καμιά αναφορά στους
τουρκοκύπριους) ως αντιθετικός του όρου
«κυπριακός ελληνισμός» με αυστηρή και
πολύ συγκεκριμένη σημασιολογική απόδο
ση. Επιζητεί να δημιουργήσει σύγχυση, θέ
τοντας σε ιδεολογική επανεκτίμηση την ε
θνική μας αναφορά.
Συχνότατα αποκαλύπτονται «θριαμβευ
τικά», δήθεν εθνικιστικές τάσεις σε δηλώ
σεις κυπριών πολιτικών αρχηγών. Χαρα
κτηρίζεται φερ’ ειπείν ο Λυσσαρίδης σαν ο
πολιτικός που «αντικρύζει το κυπριακό
πρόβλημα μέσα από τα ματογυάλια του ε
θνικισμού» (Νεολαία, 27.9.86), διότι σε ομι
λία του χρησιμοποίησε τις διατυπώσεις «ε
θνικός αφανισμός», «τουρκικές βλέψεις»,
«εθνική αυτοκτονία», για να καταλήξει ότι
«στην Κύπρο δίνεται η πρώτη μάχη ενάντια
στον τουρκικό επεκτατισμό και τυχόν συρ
ρίκνωση του κυπριακού ελληνισμού θα έ
χει ευρύτερες επιπτώσεις στο Έθνος».
(Βλ. άρθρο Α. Χαχολιάδη, περ. Σοσιαλι
σμός. Θεωρία και Πράξη).

Το ανησυχητικό όλης αυτής της προπαγάνδισης είναι ότι γίνεται στο όνομα του
«αντισοβινισμού» και του «πολιτικού ρεαλι
σμού»! Είναι όμως τόσο εμφανής η προκα
τάληψη και η συκοφαντία που υφίστανται
τα σύμβολα της ελληνικότητας από αυτήν
την μονομερή συλλογιστική, ώστε οι ιστο
ρικές αποτυχίες του κυπριακού ελληνι
σμού, που ενυπάρχουν στην αγωνιστική
του πορεία, αντί να αποτιμηθούν ως αφετη
ρίες επαναπροσδιορισμού και διαφοροποί
ησης της τακτικής του, εκλαμβάνονται σαν
το αρνητικό αποτέλεσμα της προσήλωσης
στις πολιτιστικές και εθνολογικές καταβο
λές του. Αυτή η «ρεαλιστική» και κατά τ’ άλ
λα «αντιιμπεριαλιστική» προσέγγιση παραδόξως παραγνωρίζει ότι:
η συνολική εθνική αποτυχία στο κυ
πριακό έχει ως βασικό αίτιο αυτό το κα
θεστώς εξάρτησης και τις μειοδοτικές
αναστολές των δεξιών ελληνικών κυ
βερνήσεων, που για χρόνια περιόριζαν
στο ελληνικό κράτος τη δυνατότητα ά
σκησης εθνικής πολιτικής.
Εντελώς απροσχημάτιστα δε, η προσέγ
γιση αυτή, ελλείψει επιχειρημάτων, ταυτί
ζει τις αποκρουστικές και κίβδηλες εκδό
σεις του «ελληνορθόδοξου» και ακροδε
ξιού εθνικισμού με την εμμονή ενός λαού
στην εθνική του ταυτότητα. Το τραγικό εί
ναι ότι όλα αυτά διαδραματίζονται σε μια ι
στορική περίοδο όπου η απειλή της φυσι
κής και εθνικής επιβίωσης του κυπριακού
ελληνισμού έχει καταχωρηθεί ως εν εξελί
ξει και δρώσα ενέργεια, με ιδιαίτερα δυ
στυχώς επιτυχία μέχρι τώρα.
Από την άλλη, αυτή η μυωπική τοποθέτη
ση του τμήματος της αριστερός προξενεί
εντύπωση επειδή δεν αντιλαμβάνεται ότι, η
προαγωγή του μορφώματος της «κυπρια
κής συνείδησης» εξυπηρετεί μόνον την πε
ραιτέρω ανάδειξη των ήδη ισχυρών αγγλοσαξωνικών προτύπων που λειτουργούν α
πό την αποικιοκρατία στο νησί. Η επιβε
βαίωση της ανωτέρω άποψης έλαβε χώραν
πρόσφατα και στην κυπριακή βουλή. Το Α
ΚΕΛ αναγκάστηκε να συμπορευτεί με τον
«Δημοκρατικό Συναγερμό» στην υποστήρι
ξη της αγγλικής γλώσσας ως της γλώσσας
του κυπριακού πανεπιστημίου, λόγω του ό
τι, όπως δηλώθηκε, είναι η γλώσσα που θα
βοηθήσει την επαναπροσέγγιση. Τι να πεις
για πολιτιστικό ιμπεριαλισμό και αλλοτρίω
ση;
Οπωσδήποτε όμως, για να μην υπάρξουν
παρερμηνείες του κυπριακού κλίματος,
πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όσο κι αν οι
ποικιλώνυμοι τοπικιστές προσπαθούν να
διαποτίσουν τον κυπριακό ελληνισμό με
την κυπροκεντρική λογική, τόσο οι εθνικοί
δεσμοί στεριώνουν και παραμένουν πει
σματικά ακατάλυτοι. Η τουρκική βουλιμία
και επιθετικότητα προτρέχουν καθημερινά
να τους πριμοδοτούν και να τους αναδεικνύουν. Οι Κύπριοι, μέρα με τη μέρα, ανα
καλύπτουν ότι και οι πλέον περίτεχχνοι δι
πλωματικοί ελιγμοί μένουν χωρίς αποτρε
πτική δυνατότητα απέναντι στον τουρκικό
επεκτατισμό, αν δεν στηριχτούν στην κοι
νή ελλαδο-κυπριακή αντιμετώπιση.
Ωστόσο, όσο κι αν φαντάζει παρωχημέ
νη, η μόμη ριζοσπαστική θέση σήμερα στην
Κύπρο είναι αυτή που εντοπίζει την ουσία
του προβλήματος στο επίπεδο της εθνικής
επιβίωσης του Κυπριακού Ελληνισμού. Και
η οποία, στην παρούσα οδυνηρή συγκυρία,
είναι αποδεσμευμένη από τη λογική που ε
ξυπακούει ότι, η εθνολογική ταυτότητα και
συνείδηση του Κυπριακού Ελληνισμού, συ
νεπάγεται την κρατική προσάρτηση της
Κύπρου στην Ελλάδα.
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από τις εκδόσεις « ΠΟΛΥΤΥΠΟ »
ΥΓΕΙΑ · ΚΟΙΝΩΝΙΑ · ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα πρακτικά του Συμποσίου για το
Εθνικό Σύστημα Υγείας που ο ργά 
νωσε τον Απρίλη του 1984 το περιο
δικό «ΑΝΤΙ».
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ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΤΟΥ «ΑΝΤΙ»
ΓΙΑ ΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΓΕΙΑΣ

Π ερ ιλαμ βά νοντα ι οι εισ ηγή σ εις των:
Γ. Τούντα, Γ. Κ ριμπά, Ν. Μ ανιού, Ν.
Φ ιλία, Σπ. Δ ο ξιάδη, Γερ. Π εντόγαλου,
Ά γ γ . Χατζάκη, Έ φ η ς Λ εοντίδου, Μ.
Μ υλω νάκη, Στ. Καφ αντάρη, Ηλ.
Κούβελα, Γ. Ε υδ οκιμίδη, Θ.
Χ ατζόπουλου, Ά λ κ η Β ατόπουλου, Φ.
Σ α λα μίνιο υ, Γ. Κ υρ ιό που λου , Δ.
Τ ρ ιχόπο υλο υ, Κ. Σ τεφ ά νή και του
υπ ου ργο ύ Γ. Γεννήματα.

Ο πλούσιος προβληματισμός που
καταγράφεται όπω ς έχει αναπτυ
χθεί στο Συμπόσιο, ενδιαφ έρει κά
θε πολίτη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΘΗΝΑ: «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»,
Δεινοκράτους 131, τηλ. 72.29.237

Χρηστός Στυλιανίδης
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Γυμνάσιο Ν εαπόλεως στη Λευκωσία (τώρα στα κατεχόμενα). Η ΣΤ' τάξη το 1973: 1. αγνοούμενος 2. αιχμάλωτος 3. τραυματίας. Δεξιά, Δ ' τάξη το 1972: 1. σκοτωμένος
2. τραυματίας 3. αγνοούμενος.

Η ακόνα της Κύπρου
Η εικόνα της Κύπρου σήμερα προ
βάλλει έντονα συγχυσμένη, διχα
σμένη και αδύναμη να προκαλέσει το ά
μεσο ενδιαφέρον που παρατηρήθηκε τις
προηγούμενες δεκαετίες στον ελλαδικό
χώρο. Και για τους ίδιους τους Κύπριους
αναπαράγει μια διαρκή αβεβαιότητα με
σαφή συμπτώματα μοιρολατρίας ή πολι
τικής αφασίας.
Το σεφερικό θαύμα της Κύπρου ως ποι
ητική εκδοχή της πρόσφατης δραματι
κής ιστορίας του νησιού εξέλειπε πλέον
και, ως κατακλείδα υποκαθίσταται με έ
ναν επίπλαστο νεοτερισμό, απόρροια της
εισβολής του καταναλωτισμού.
Σε άλλους καιρούς υπήρχε μια ποιοτι
κή και άμεση περιδιάβαση στον κυπρια
κό χώρο, γεγονός του οποίου η πικρή γεύ
ση καταγράφτηκε λογοτεχνικά (πρόδρο
μη περίπτωση Παλαμά και στη συνέχεια
Σεφέρη, Ρίτσου Ρούφου, Λουντέμη κ.ά.).
Ακόμη, ο άμεσος αντίκτυπος της οδυνη
ρής κυπριακής εμπειρίας ενεργοποιούσε
μαζικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα (και
αλλού) στις δεκαετίες του ’50 και του ’60.
0% Η σημερινή στρέβλωση του κυ£
πριακού κατόπτρου οφείλεται και
στους πιο κάτω συγκεκριμένους λόγους:
Αν η ίδρυση του κυπριακού κράτους το
1960 δεν επέφερε ουσιαστική ρήξη στον
κοινωνικό χώρο, ωστόσο το πραξικόπη
μα και η τουρκική εισβολή το 1974 επε
νέργησαν δραστικά, αποδεσμεύοντας
και την οικονομία από τη γεωργική εξάρ
τηση. Οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις εί
ναι σαφείς ήδη από το 1980: το μεγαλύτε
ρο μέρος του πληθυσμού απασχολούν η
βιομηχανική παραγωγή, οι κατασκευές,
ο τουρισμός και το εμπόριο.
Στη γεωργία ενώ απασχολούνταν το
1971 96.200 άτομα, το 1980 ο αριθμός έχει
πέσει στις 44.500, ποσοστό 25,2% στο σύ
νολο του ενεργού πληθυσμού. Το μεγαλύ
τερο μέρος των προσφύγων, συγκεντρω
μένο γύρω από τις ελεύθερες πόλεις στα
δικά του προσφυγικά γκέτο και κοντά
στις βιομηχανικές περιοχές, αποτελεί και
την πιο αψευδή εικόνα των μεταλλαγών
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που έχουν συντελεστεί (φτηνό εργατικό
δυναμικό κ.ά.).
Ο βιομηχανικός τομέας χαρακτηρίζε
ται από την παραγωγή καταναλωτικών
αγαθών διατηρώντας τις περισσότερες
φορές βιοτεχνική δομή. Πρωτίστως όμως
ο τουρισμός οδήγησε στον εύκολο πλου
τισμό. Η εικόνα της νότιας Κύπρου από
την Αγία Νάπα μέχρι την Πάφο, με ενδιά
μεσο leitmotiv την Λεμεσό, επισημαίνει έ
ναν επικίνδυνα εύθραυστο χαρακτήρα α
νάπτυξης: εκατοντάδες ξενοδοχεία και
τουριστικά διαμερίσματα υποδηλώνουν
την έξαρση στις οικοδομές (η ίδια έξαρση
πάρατηρείται και στον τομέα των κατοι
κιών εξαιτίας της απότομης αστικοποίη
σης του πληθυσμού).
Εκείνο όμως που πρέπει να τονι
στεί είναι το απότοκο με τα παράγωγά του από τη μεταλλαγή αυτή, ιδιαί
τερα όμως από την ευμάρεια που «επικά
θισε» στα περισσότερα στρώματα της
κοινωνίας. Γεγονός που έχει οδηγήσει
την κυπριακή κοινωνία σ’ έναν ακραίο
καταναλωτισμό και σε ψηλά ποσοστά
αλλοτρίωσης (δείγματά της: λεκτική κε
νολογία, πολιτιστική και πολιτική αφα
σία, νοοτροπία επίδειξης από το «πολυ
τελές σπίτι» ως την «απαστράπτουσα»
μερσεντές στους στραπατσαρισμένους
δρόμους της Κύπρου κ.ά.).
Πίσω όμως από τη βιτρίνα του κατανα
λωτισμού διακρίνει κανείς έναν αναχρο
νισμό που στοιχειοθετείται από τη συντη
ρητική ιδεολογία (πατριαρχία κ.ά.), τον
απομονωτισμό, τον προσανατολισμό σε
μια καινούργια κλίμακα αξιών υπερκαταναλωτισμού και την έλλειψη «πολιτι
κής βούλησης». Ό λα αυτά συναστούν νόθη κατάσταση με κύριο χαρακτηριστικό
μια μονόδρομη και παρωχημένη σκέψη,
η οποία αναστέλλει την κριτική στάση παρέμβαση στα καυτά προβλήματα, κυ
ρίως στο εθνικό και κοινωνικό επίπεδο.
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Μοιραία μια τέτοια εικόνα της Κύπρου (τουριστική - καταναλωτική)
εκπέμπει και στους ελλ'αδίτες διαφημι
μ

στικά σλόγκαν του τύπου: «7ήμερες πα
σχαλινές εκδρομές στην Κύπρο σε συν
δυασμό με αδασμολόγητα ψώνια - έγχρω
μες τηλεοράσεις, βίντεο» και τα συναφή.
Ο νεοπλουτισμός των Κυπρίων από τη
μια και «τα πολλαπλά αδιέξοδα που συ
νεχίζονται και βαθαίνουν στην Ελλάδα»
(Κώστας Βεργόπουλος) από την άλλη,
συντελούν στην «απώθηση» και εντέλει
στη «συγκάλυψη» της άλλης εικόνας της
Κύπρου, εκείνης της Γραμμής Αττίλα και
της μόνιμης αμφισβήτησης της παρου
σίας στην Κύπρο 600.000 ανθρώπων.
«Σ’ αυτή τη γωνιά της γης δουλεύει μια
μηχανή... που κάνει τους ανθρώπους
μπαστάρδους, με την εξαγορά και την α
παθλίωση των συνειδήσεων, με τις κολα
κείες των αδυναμιών ή των συμφερόν
των» (Γιώργος Σεφέρης).
Η τραγωδία που άρχισε πριν τριάν
τα χρόνια φαίνεται πως δεν έχει
συμπληρώσει τον κύκλο της και οι λογα
ριασμοί μένουν ανοιχτοί. Η Κύπρος πα
ραμένει έκθετη στις πλεχτάνες της ιστο
ρίας, ύστερα από την ντε φάκτο διχοτό
μηση, σε μια ακραία στιγμή αφελληνι
σμού το καλοκαίρι του 1974. Ο ελληνι
σμός του νησιού βιώνει μια διαρκή αβε
βαιότητα μέσα σε φανερούς και άδηλους
κινδύνους. Ακόμη, η αμφισβήτησή του
συνεχίζεται και η αντοχή του δοκιμάζε
ται.
Εκείνο που προέχει σήμερα είναι η προ
βολή της εικόνας της Κύπρου όχι ως του
ριστική - καταναλωτική εκδοχή αλλά ως
εικόνα ενός χώρου που συμπιέζεται και ε
θνικά και κοινωνικά, κινδυνεύοντας να
χάσει τη φωνή του. Μιας εικόνας η οποία
προβάλλει την κυπριακή τραγωδία και
που οι πληγές της συνεχώς κακοφορμί
ζουν. Γιατί «βουλιάζει ο τόπος» και
χρειάζεται η συσπείρωση που θα μας μά
θει πού «κείται» η ελευθερία που χάσαμε.
Εκτός και ό,τι χάθηκε στην Κύπρο, κον
τεύει να ξεχαστεί από τους Κύπριους και
τους Ελλαδίτες για να μη θυμίζει οικεία
κακά.
Λεύκιος Ζαφειριού
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Πολιτικά αδιέξοδα
και εκλογική συρρίκνωση του ΑΚΕΛ
Με την ευκαιρία των προεδρικών εκλογών του 1988 έρχονται
ξανά στην επιφάνεια κάποια χρόνια αδιέξοδα της δογματικής
αριστεράς στην Κύπρο. Η αμηχανία και οι ανασφάλειες της η
γεσίας του ΑΚΕΛ μπροστά σ’ αυτές τις εκλογές αποτυπώνουν
τις ιστορικές φοβίες και τα αδιέξοδα που συσσωρεύτηκαν μέσα
από τα 46 χρόνια ζωής του κόμματος. Η διπλή πολιτική γλώσ
σα, με τα αποστεωμένα συνθήματα ενός «μαρξισμού - λενινι
σμού» που έχει καταντήσει «ξύλινη γλώσσα» απ’ τη μια, κι έναν
απίστευτο πολιτικό κονφορμισμό και κοινωνικό συντηρητισμό
απ’ την άλλη, δεν μπορεί πλέον να σώσει την εικόνα του κόμμα
τος.
Ο μύθος του «πρώτου κόμματος», που με τόσο ζήλο καλλιερ
γήθηκε μέσα από την εκλογική «αφασία» της περιόδου 1960-80,
έχει πέσει οριστικά. Η θεαματική εκλογική συρρίκνωση του Α
ΚΕΛ στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 1985 (βλ. πίνακα) μας
δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια τομή στη φυσιογνωμία και
τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο του πλέον αναχρονιστικού και
συντηρητικού σοβιετοκεντρικού κόμματος της σημερινής Ευ
ρώπης (εκτός βέβαια των κομμάτων - κρατών της ανατολικής
Ευρώπης).
★

*

*

Μαζί με το μύθο του «πρώτου κόμματος» έπεσε και ο μύθος
του «σοβαρού κόμματος». Οι κυκλοθυμικές σχέσεις και οι πα
λινωδίες του ΑΚΕΛ απέναντι στο μέχρι πρόσφατα θεωρούμενο
σαν κύριο εκπρόσωπο των «πατριωτικών - δημοκρατικών δυ
νάμεων», τον πρόεδρο Κυπριανού, έχουν φθείρει ανεπανόρθωτα
το κύρος και την αξιοπιστία της ηγεσίας του κόμματος. Έφε
ραν στην επιφάνεια κάποιες μνήμες παρόμοιων συμπεριφορών
απέναντι στον απελευθερωτικό αγώνα του κυπριακού ελληνι
σμού και κατέγραψαν την απουσία μιας οποιοσδήποτε αριστε
ρής προοπτικής μέσα στα ανακυκλωνόμενα αδιέξοδα.
Στη νέα φάση της πολιτικής ζωής, που οριοθετείται με τις κοι
νοβουλευτικές εκλογές του 1981, αποδεικνύεται ότι το ΑΚΕΛ
δεν μπορεί πλέον ανέξοδα να «παίζει με την εξουσία». Μέσα σ’
ένα περιβάλλον ανταγωνιστικού πολιτικού συστήματος, όπου
το πολιτικό κόμμα αναδεικνύεται σε βασικό ρυθμιστικό συντε
λεστή της πολιτικής ζωής, το ΑΚΕΛ μοιάζει σα χαμένο. Συναν
τά τεράστιες δυσκολίες μέσα στο νέο «κοινωνικό τοπίο» με τη
διόγκωση των λεγάμενων «μεσαίων τάξεων», και εξακολουθεί
Κύπριοι μαθητές σε διήμερη εκδρομή στην Πάφο το 1973. Πάνω σειρά ο τελευταίος
δεξιά είναι αγνοούμενος. Ο σκυμένος, πρώτος αριστερά κάτω, σκοτωμένος.

Τύμβος στη «Μακεδονίτισσα» Λευκωσίας, όπου έχουν ταφεί 'Ελληνες στρατιώτες
της ΕΛΔΥΚ.

να μην μπορεί να αντιληφθεί και να προσεγγίσει ορθά το τερά
στιο απελευθερωτικό δυναμικό που περιέχεται σ’ αυτό το διάχυ
το (και πολιτικά αδιευκρίνιστο) αίτημα της ελληνικότητας που
ακόμη διακατέχει την πολιτική στράτευση του κυπριακού λα
ού. Η αγωνία της πολιτισμικής ταυτοπροσωπίας που διοχετεύε
ται μέσα σ’ αυτό το αίτημα παραμένει κάτι το ακατανόητο για
τις απαρχαιωμένες δογματικές προσεγγίσεις του ΑΚΕΛ. Κατα
λήγει συχνά το κόμμα αυτό να παίζει αθόρυβα το παιχνίδι μιας
«νεο-αποικιακής» προοπτικής υπό το στίγμα μιας «τεχνικής»
αντιμετώπισης των θεμάτων αρχών. Παρά το φραστικό «αντιιμπεριαλιστικό» μένος, που αντανακλά όχι μια στάση αντιθέσης, αλλά τη σοβιετική κηδεμονία, έρχεται και επαγγέλεται
την ανιστόρητη ιδέα μιας «απορρόφησης» του κυπριακού ελλη
νισμού στα πλαίσια μιας άτυπης αναβίωσης του αγγλικού αποι
κιακού πνεύματος.
***

Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε το ΑΚΕΛ στην πρόσφατη α
ναγνώριση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ από τη
Βουλή, φέρνει στην επιφάνεια κάποια χρόνια «συμπλέγματα ε
νοχής» αυτού του κόμματος. Γιατί το ΑΚΕΛ ποτέ δεν κατόρθω
σε να κατανοήσει ορθά και να αξιολογήσει σε επίπεδο αρχών το
τεράστιο απελευθερωτικό έρεισμα που έφερε και φέρει το αίτη
μα της ελληνικότητας για τον κυπριακό λαό, ανεξάρτητα από
σύνορα κρατών και πολιτειακές διευθετήσεις, ανεξάρτητα ακό
μη από την ατυχή εμπλοκή του αιτήματος αυτού στα αδιέξοδα
ιδεολογικά εδάφια του ακροδεξιού εθνικισμού.
Απέναντι στην αναγνώριση της ΕΟΚΑ, που πλήττει και κα
ταρρίπτει μεγάλο μέρος της κομματικής του μυθολογίας, το Α
ΚΕΛ αντέταξε κάτι ανυπόστατα μουρμουρητά για... «άλλους α
πελευθερωτικούς αγώνες», ενώ η δήλωση σύμφωνα με την ο>
ποια το ΑΚΕΛ «είναι το κόμμα που έδωσε τα περισσότερα θύμα
τα στον απελευθερωτικό αγώνα» (βλ. Έκθεση Δράσης της Κ.Ε.
του ΑΚΕΛ στο 16ο Συνέδριο, σελ. 81), μόνο σκωπτικά μειδιάμα
τα μπορεί να προκαλέσει σε όσους στοιχειωδώς γνωρίζουν την
κυπριακή ιστορία.
Πού οφείλεται αυτή η έντονη ανάγκη «ανασκευής»; Ισως
στις ίδιες αιτίες που εξωθούν το ΑΚΕΛ να υποβαθμίζει συστημα
τικά και να καταπολεμά, όπου μπορεί, κάθε είδους δεσμό του
κυπριακού ελληνισμού με την Ελλάδα και να ενσπείρει μάλιστα
τη γλοιώδη ουσία μιας υπόγειας ανθελληνικής προπαγάνδας.
Στις 30 Μαρτίου, στις στιγμές της κορύφωσης της κρίσης του
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Αιγαίου, η «Χαραυγή» ήταν η μόνη ελληνόφωνη εφημερίδα της
οποίας η πρώτη σελίδα δεν είχε χώρο για την κρίση αυτή...
Οι εκλογές του 1985

Η θεαματική εκλογική πτώση που σημείωσε το ΑΚΕΛ στις
κοινοβουλευτικές εκλογές του 1985, χάνοντας έξι ποσοστιαίες
μονάδες του εκλογικού σώματος, προς όφελος κυρίως του Δη
μοκρατικού Κόμματος (Δη.Ko.), ήταν μια βαθιά τομή στα κυ
πριακά πολιτικά πράγματα. Δεν συζητήθηκε ωστόσο σε βάθος.
Ε κλογικές επ ιδ ό σ εις του ΑΚΕΛ: 1960-1985
________(κοινοβουλευτικές εκλογές')________
1970
1985
1960
1981
Εγγεγραμμένοι
ι
Ψηφοφόροι
178.659 ! 216.260
263.657
346.455
368.729
Ψηφίσαντες 120.656 ! 138.761
200.141
295.602
327.821
24,14
Αποχή (%)
32,47 ! 35,84
4,26
5,38
319.467
195.735
291.021
Έγκυρα
118.715 ; 136.627
87.628
ΑΚΕΛ ψήφοι
79.665
95.364
51.756 ;
43,6
I (37,9)
40,7
32,8
27,4
(%)
9
12
15
έδρες
5
56
35
35
Σύνολο εδρών
35
• Στις εκλογές του 1976 το ΑΚΕΛ, το Δη.Ko. και η ΕΔ ΕΚ παρουσιάστηκαν σε
συνασπισμό κερδίζοντας 75% των ψήφων και όλες τις έδρες της Βουλής
(το Α Κ ΕΛ παίρνει 9 έδρες).
“ Στις εκλογές του 1960 το α κ ε λ παρουσίασε υποψηφίους μόνο σε τρεις ε
κλογικές περιφέρειες (Λευκωσία, Λεμεσός και Αμμόχωστος). Η πρώτη στή
λη αναφέρεται στα αποτελέσματα αυτών των περιφερειών ενώ η δεύτερη
στα συνολικά αποτελέσματα.
“ 'Α π ό το 1981 η ψηφοφορία καθίσταται υποχρεωτική και εφαρμόζεται
μια εκδοχή αναλογικού εκλογικού συστήματος.

Η ηγεσία του κόμματος έσπευσε να παρουσιάσει μια «αυτο
κριτική» (βλ. «Χαραυγή», 2/2/86), όπως συνήθισε να κάνει στο
παρελθόν, περίπου ανά δεκαετία, σχετικά με την αλλοπρόσαλ
λη στάση της απέναντι στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Το
νίστηκαν λοιπόν διάφορα δευτερεύοντα στοιχεία όπως η «συμπόρευση» του ΑΚΕΛ στο κυπριακό με τη γραμμή του δεξιού Δη
μοκρατικού Συναγερμού (Δη. Συ.), οι κακοί χειρισμοί και τα
λάθη τακτικής στα πλαίσια της «Δημοκρατικής Συνεργασίας»
(συνεργασία Δη. Ko. -ΑΚΕΛ), κά. Μίλησαν δηλαδή για «διορθώσιμα» λάθη, για σφάλματα των οποίων η αποφυγή δεν συνεπά
γεται κάποιες βαθύτερες τομές και αναλύσεις. Ακολούθως προτάθηκαν διάφορες αμφίβολες δικαιολογίες όπως η «παρέμβαση
του ελλαδικού παράγοντα», δηλαδή του Α. Παπανδρέου (χωρίς
ωστόσο να μας εξηγούν γιατί αυτή η «παρέμβαση» δεν επηρέα
σε αρνητικά τους οπαδούς και ψηφοφόρους του Δη.Συ., που και
πιο ευαίσθητοι είναι στην «εθνική αναφορά» και έρχονταν εξί
σου σε σύγκρουση με τη γραμμή Παπανδρέου - Κυπριανού με
την ψήφο τους στο Δη.Συ.). Μίλησαν ακόμη για το «ρόλο του
κρατικού παράγοντα». Δεν μπορούμε όμως να καταλάβουμε
γιατί ο κρατικός μηχανισμός, που πάντα επίσκιαζε σε μεγάλο
βαθμό την πολιτική ζωή του τόπου (ιδιαίτερα μάλιστα στη δε
καετία του ’60 και του ’70), έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο ειδικά το
1985. Τέλος ακούσαμε τα γνωστά, περί «υπονομευτικού ρόλου
του ιμπεριαλισμού». Κάτι αναφέρθηκε ωστόσο και για την αδυ
ναμία του κόμματος να κατανοήσει ορθά τη «διαφοροποίηση
των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στην Κύπρο». Πέ
ρασε όμως στα «ψιλά». Ούτε λόγος βέβαια για τα βαθύτερα αί
τια αυτής της αδυναμίας —ή μάλλον της δομικής εμπλοκής σε
βαθμό ανικανότητας.
Η γενική ερμηνεία, όπως διαδόθηκε πλατειά στις «μάζες», ε
πικεντρώθηκε σε δύο σημεία: το ΑΚΕΛ «τιμωρήθηκε» από τους
ψηφοφόρους διότι πρώτον συμπορεύθηκε με τη δεξιά, και δεύ
τερο συμπεριφέρθηκε αλλοπρόσαλλα στο θέμα της συνεργα
σίας με το Δη.Ko. και τον Σ. Κυπριανού.
Οι δημοτικές εκλογές του 1986

Ήρθαν οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου 1986 όπου το ΑΚΕΛ
φάνηκε να «αναστηλώνεται». Σε σύνολο 197,678 ψηφισάντων,
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σε 18 δήμους, οι συνδυασμοί δημοτικών συμβούλων που υποστηρίχθηκαν από το κόμμα έπαιρναν περίπου 61.000 ψήφους
(32,5% των εγκύρων ψήφων). Η ηγεσία του ΑΚΕΛ βιάστηκε να
μιλήσει για «ανάκτηση του χαμένου εδάφους» και να θριαμβο
λογήσει προσπαθώντας να απαλύνει τις εντυπώσεις από την
«πανωλεθρία» των κοινοβουλευτικών εκλογών.
Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι, για πολλούς λόγους, οι δημοτι
κές εκλογές δεν είναι συγκρίσιμες με τις γενικές, τις κατ’ εξο
χήν πολιτικές εκλογές (κοινοβουλευτικές ή προεδρικές). Είναι
πολύ διαφορετική η πολιτική τους φύση. Ειδικά μάλιστα στην
Κύπρο που έγιναν δημοτικές εκλογές για πρώτη φορά μετά 33
χρόνια (!), θα πρέπει να ερμηνευθούν τα αποτελέσματά τους με
ιδιαίτερη προσοχή.
Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στις εκλογές αυτές δεν αντιπρο
σώπευσαν παρά 62% του συνολικού σώματος του 1985. Αν μά
λιστα αφαιρεθούν οι ψηφοφόροι ηλικίας 18-21 χρονών που ψήφι
σαν στις δημοτικές αλλά δεν ψηφίζουν (λόγω «συνταγματικού
κωλύματος») στις άλλες εκλογές, τότε το ποσοστό αυτό μειώ
νεται σε 59% (και δεν περιλαμβάνει βέβαια τους ψηφοφόρους ε
κείνους της «βαθιάς υπαίθρου» που παραδοσιακά ψηφίζουν πε
ρισσότερο υπέρ της εγκατεστημένης εξουσίας). Εξάλλου η απο
χή στις εκλογές αυτές ήταν 8,1% έναντι 5,4% στις κοινοβουλευ
τικές. Τα άκυρα (και λευκά) αντιπροσώπευαν 5,1% έναντι 2,6%
στις κοινοβουλευτικές.
Φαίνεται δηλαδή καθαρά ότι το πολιτικό ενδιαφέρον ήταν
σχετικά μειωμένο, κάτι που πιθανότατα συνδέεται άμεσα με τη
φύση της πολιτικής εξουσίας που διακυβεύεται στις εκλογές αυ
τές. Είναι εξάλλου γεγονός ότι ο «τοπικός παράγοντας» καθώς
και διάφοροι άλλοι μη άμεσα πολιτικοί παράγοντες, τους ο
ποίους και φαίνεται να χειρίστηκε καλύτερα η μεγάλη οργανω
τική μηχανή του ΑΚΕΛ που φτάνει ευκολότερα στο τοπικό επί
πεδο, παίζουν ουσιαστικό ρόλο στις δημοτικές εκλογές (δια
προσωπικές σχέσεις, σχέσεις συγγένειας και άλλων παραδο
σιακών μορφών «συμμαχίας», τοπικός «παραγοντισμός»,
κτλ.).
Σε γενικές γραμμές θα υποστήριζα ότι οι δημοτικές εκλογές
όχι μόνο δεν ανατρέπουν τη μακροχρόνια πτωτική τάση του Α
ΚΕΛ, αλλά επιβεβαιώνουν με έναν πολύ ειδικό τρόπο αυτήν την
τάση. Αν υποθέσουμε ότι, με την ευκαιρία των δημοτικών εκλο
γών, μέρος των χαμένων ψήφων στις κοινοβουλευτικές επιστρέ
φουν στο κόμμα, αυτό έγινε και διότι υπάρχει η διάχυτη εντύπω
ση ότι στις εκλογές αυτές δεν παίζονται σημαντικά πολιτικά
παιχνίδια. Εύλογα μπορεί κανείς να διερωτηθεί: μήπως κάποιοι
κύκλοι «φίλων» και «συμπαθούντων» του ΑΚΕΛ δεν θα ψηφί
ζουν υπέρ του κόμματος παρά εκεί που δεν διακυβεύεται πραγ
ματική εξουσία και δεν εμπλέκεται άμεσα η εθνική διάσταση
των κυπριακών πολιτικών πραγμάτων;
Οι δομές και οι πρακτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην
Κύπρο είναι ακόμη σχετικά «εμβρυακές». Οι δημοτικές εκλο
γές είχαν, σε αρκετές περιπτώσεις, ένα χαρακτήρα άμβλυνσης
των γενικότερων πολιτικών παθών. Συνδυάζοντας τις δύο αυτές
γενικές εκλογές μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ΑΚΕΛ έχασε
στις εκλογές του 1985 ένα μέρος των ψηφοφόρων του που δεν
μπορούν να φανταστούν το κόμμα τους να αντιπαρατίθεται συ
νολικά στα σχήματα και στα σημεία της εγκατεστημένης εξου
σίας.
Πολλοί συντηρητικοί ψηφοφόροι δεν είχαν πρόβλημα να ψη
φίζουν «ΑΚΕΛ-αριστερά» αν αυτό σήμαινε πως ψήφιζαν στα
πλαίσια της «μακαριακής παράταξης» (με τις ευλογίες μάλιστα
της «καλής Υπερδύναμης»), ή ακόμη για την «προέκτασή» της
και για τη διατήρηση της κατεστημένης πολιτικής τάξης (δια
μέσου του προσώπου του προέδρου Κυπριανού). Για συναισθη
ματικούς λόγους, λόγω «οικογενειακής παράδοσης», λόγω της
σύνδεσής τους με το συνδικαλιστικό κίνημα, ή εξαιτίας άλλων
ειδικών δεσμών με τη μεγάλη οργανωτική μηχανή του ΑΚΕΛ,
πολλοί συντηρητικοί ψηφοφόροι προτιμούσαν η συγκατάβασή
τους προς τον εγκατεστημένο σχηματισμό εξουσίας να έχει την

«απόχρωση - ΑΚΕΛ». Από τη στιγμή όμως που το ΑΚΕΛ υποχρε
ώνεται, μέσα από τη μετατόπιση του πολιτικού συστήματος, να
παρουσιαστεί σε μετωπική σύγκρουση με τους φορείς και τα
σύμβολα της επίσημης εξουσίας, δεν μπορεί παρά να χάνει ψή
φους. Γιατί είναι σήμερα ένα κατ’ εξοχήν συντηρητικό σχήμα.
Το ΑΚΕΛ είναι λοιπόν παγιδευμένο από την ιστορική του πο
ρεία και τις σχέσεις του με το σχηματισμό εξουσίας, από την ί
δια την πολιτική κουλτούρα που καλλιέργησε, από την απαρ
χαιωμένη ιδεολογική φυσιογνωμία του και από την έλλειψη μιας
οποιασδήποτε αυτόνομης πολιτικής προοπτικής.
Το 1985 για πρώτη φορά κατέβαινε το ΑΚΕΛ στήν εκλογική α
ναμέτρηση μέσα από μια καθαρά αντιπολιτευτική στάση. Χω
ρίς άλλο έρεισμα από την παραφθαρμένη κομματική μυθολογία
του έπαιρνε μια θέση εναντίον του σχήματος της εγκατεστημέ
νης εξουσίας, που εκτός του ότι μπορεί να οικειοποιηθεί τα εθνι
κά σχήματα, εκπροσωπεί πλέον, από θέση ισχύος, ένα μεγάλο
μέρος των ιδανικών του σημερινού «μέσου ακελικού ψηφοφό
ρου» (Χαρακτηριστικό ήταν από αυτή την άποψη το «άνοιγμα
προς τα αριστερά» που έκανε το Δη.Ko. Τέλειο δείγμα αυτής
της κίνησης υπήρξε η παροδική έκδοση της εβδομαδιαίας εφη
μερίδας «Ριζοσπαστικό Βήμα» από τον βετεράνο της δημοσιο
γραφίας της αριστεράς και πρώην αρχισυντάκτη της «Χαραυ
γής», Λ. Τσιμίλη. Η λογική και το γενικό πνεύμα της εφημερί
δας αυτής ήταν αυτά μιας «άλλης» «Χαραυγής» που ψηφίζει
Δη.Ko.).
Μεγάλη μερίδα των παραδοσιακών ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ
δεν μπορούν να δεχτούν αυτό το ρόλο. Έχουν αποκτήσει μια ι
σχυρή πολιτική ιδιοσυγκρασία κομφορμισμού, έχουν διαμορ
φώσει, μέσα από την ίδια την πολιτική κουλτούρα του κομματι
κού τους χώρου, μια βαθιά συντηρητική φυσιογνωμία που ανα
λύεται στο λαϊκισμό, στον ακραίο κρατισμό και στην εσωτερίκευση του «διεθνούς εξαναγκασμού». Για νέους ψηφοφόρους
ούτε λόγος...
Τα αίτια της σ υ ρ ρ ίκνω σ η ς

Τα αίτια που οδηγούν στην εκλογική συρρίκνωση του ΑΚΕΛ
μπορούν γενικά να διατυπωθούν ως εξής:
α) αίτια πολιτικής συγκυρίας.
β) οι μεταβαλλόμενοι όροι του «πολιτικού παιχνιδιού»: κυρίως
η παρουσία του Δη.Ko., το τέλος των εκλογικών «μετώπων»,
αλλά και ο δραστικός περιορισμός της αποχής από της εκλο
γές.
γ) η ανικανότητα προσαρμογής στη γενική κοινωνιολογική δια
φοροποίηση του εκλογικού σώματος (και η σχετική εξάντληση
της ιστορικής κοινωνικής λειτουργίας της δογματικής αριστε
ρός σαν «διαμεσολαβητή» για την κοινωνική ενσωμάτωση με
γάλων «περιθωριοποιημένων» κοινωνικών μερίδων από την εξαρθρωτική οικονομική ανάπτυξη και τα πλήγματα της εθνικής
σύγκρουσης)·
δ) και η ιδεολογική χρεωκοπία (με κύρια συνισταμένη τις ενο
χές και τις φοβίες απέναντι στο εθνικό θέμα, αλλά και την απο
τελμάτωση μέσα από τη «γλώσσα του ξύλου»).
Η παλιά σοσιαλιστική προφητεία έχει αναλωθεί (με σχεδόν
κυριολεκτικό τρόπο, σαν καταναλωτικό αγαθό) μέσα από τη
λογική της θεσμοποίησής της. Η γενική άνοδος του μορφωτι
κού επιπέδου και η αναβάθμιση του επιπέδου πολιτικής πληρο
φόρησης δεν επιτρέπουν στο ΑΚΕΛ να στηρίζεται πλέον απο
κλειστικά στο μύθο του «υπαρκτού σοσιαλισμού» και να συ-'
σκοτίζει έτσι την απουσία μιας δικής του πολιτικής πρότασης.
Η διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης οδήγησε τον αρχικό
προβληματισμό της κοινωνικής απελευθέρωσης σε ένα έντονο
αριστερόστροφο λαϊκισμό που μιλά τη γλώσσα ενός έκπτωτου
μαρξισμού, του μαρξισμού που από θεώρηση κοινωνικής κριτι
κής μετατράπηκε σε απολογητικό δόγμα ενός ολοκληρωτικού
κρατισμού. Η τεχνητή (και εθελοντική) αποκοπή αυτού του ε
ρείσματος από το γενικό αίτημα εθνικής απελευθέρωσης οδήγη
σε στην απόλυτη εξάρτηση από τη σοβιετική αναφορά και στη

Στην κατεχόμενη Κύπρο, με απλωμένη τη σημαία του ψευδοκράτους.

συστηματική καλλιέργεια του κρατισμού. Το ΑΚΕΛ και οι οπα
δοί του έχουν χάσει πλέον την οπτική της «κοινωνίας των πολι
τών», βλέπουν την κοινωνία και την πολιτική της υπόσταση α
ποκλειστικά μέσα από τα ματογυάλια του κράτους.
Η διαρκής παραπομπή στο «διεθνές επίπεδο», όπου διεξάγε
ται, λέει, μια «τιτανομαχία μεταξύ των δύο κόσμων», του «κα
κού που φεύγει» και του «καλού που έρχεται», αποπροσανατο
λίζει και δημιουργεί αντανακλαστικά παθητικού πολίτη, με μια
μνησίκακη και μεμψίμοιρη προσέγγιση του περιβάλλοντος πο
λιτισμικού, εθνικού και κοινωνικού χώρου. Η πολιτική κουλ
τούρα που καλλιέργησε το ΑΚΕΛ έχει συμβάλει τα μέγιστα στη
μαζική δημιουργία αυτού του εξατομικευμένου «οικογενειάρχη
- λογιστή» που πασχίζει να συμψηφίσει μικροκέρδη και μικροζημιές μέσα σ’ αυτό το «σχήμα που ξεβάφει αίμα και δάκρυ».
Μπροστά στα αδιέξοδα και την αμηχανία του απέναντι στην
εθνική διάσταση του «κυπριακού», το ΑΚΕΛ επαγγέλλεται σή
μερα ένα πολιτικό «αναχωρητισμό» καλώντας τις μάζες να ε
ξορκίζουν το «κακό» μέσα από τη φτωχή λαϊκίζουσα φαντα
σίωση της «επαναπροσέγγισης» ελληνοκυπρίων και τουρκοκυ
πρίων». Αγνοώντας πως το ουσιαστικό εμπόδιο στις όποιες
σχέσεις του κυπριακού ελληνισμού με την τουρκική μειονότητα
στην Κύπρο είναι το απροσπέλαστο τείχος του στρατού κατο
χής, είναι η ίδια η κατοχή της βόρειας Κύπρου.
Ο πολιτικός λόγος του ΑΚΕΛ δεν είναι με κανέναν τρόπο απε
λευθερωτικός. Ούτε ως έκπτωτος «μαρξισμός - λενινισμός»
που έχει μόνη ιδεολογική λειτουργία να απολογείται για το σο
βιετικό κοινωνικό μόρφωμα και το «αυτοκρατορικό σχήμα»
που προωθεί. Ούτε ως συνοθύλευμα ανυπόστατων ιδεολογημά
των της αμηχανίας και του πολιτικού αναχωρητισμού, σαν αυτό
της «κυπριακής συνείδησης» που εξυπηρετεί, σε τελευταία ανά
λυση, την προοπτική μιας νεοαποικιακής «αφομοίωσης» του
κυπριακού ελληνισμού.
Πρόδρομος Προδρόμου
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Ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος;
1959-1987: ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ

Ποιοι κέρδισαν
Ποιοι έχασαν...
Επτά περίπου μήνες απομένουν από τις
προσεχείς προεδρικές εκλογές και η πο
λιτική ζωή στην Κύπρο κυλά ήρεμα, χω
ρίς να παρουσιάζει εκείνες τις ιδιαιτερό
τητες που θα της προσέδιδαν προεκλογι
κό χαρακτήρα. Οι κομματικές εκδηλώ
σεις και αντεγκλήσεις εστιασμένες σε θέ
ματα κυρίως της καθημερινότητας, δεν
είναι αρκετές να φορτίσουν προεκλογικά
την ατμόσφαιρα. Γίνεται μάλιστα εύκολα
αντιληπτό ότι, η εικόνα που δίδεται από
τον κομματικό τύπο, δεν αντικατοπτρίζει
την ήσυχη πραγματικότητα που κυριαρ
χεί στις ευρύτερες μάζες του λαού. Ούτε
προβλέπεται το πολιτικό θερμόμετρο να
ανέβει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
κατά τους οποίους μάλλον θα ολοκληρω
θούν οι κομματικές ζυμώσεις και οι δια
κομματικές διεργασίες.
Το ήπιο πολιτικό κλίμα δεν αφήνει βέ
βαια αδιάφορο τον Κυπριακό λαό. Αντί
θετα το ενδιαφέρον και οι ανησυχίες του
για την έκβαση των εκλογών είναι διάχυ
τα. Η εκκρεμότητα του Κυπριακού προ
βλήματος και η εξάρτηση της εξέλιξης
του από το αποτέλεσμα των εκλογών του
Φεβρουάριου, κεντρίζει έντονα τα αισθή
ματα του προβληματισμού, του σκεπτικι
σμού και της καχυποψίας των ψηφοφό
ρων. Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα τα
οποία εύλογα ευρίσκονται στο επίκεντρο
του πολιτικού ενδιαφέροντος του λαού
και που παράλληλα φαίνεται να απασχο
λούν έντονα και τους ξένους διπλωματι
κούς κύκλους της Λευκωσίας.
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: Ποιοι είναι οι δύο υ
ποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν το ψη
λότερο ποσοστό ψήφων στην πρώτη ε
κλογή για να τους δοθεί έτσι η δυνατότη
τα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, ορι
στικά πλέον, στην τελική κούρσα για την
προεδρία;
ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ποιόν από τους
δύο επιτυχόντες στο πρώτο γύρο των ε
κλογών θα επιλέξει ο λαός και θα εναποθέσει στα χέρια του τα κρίσιμα προβλήματά του, για μια ολόκληρη πενταετία;
Σταθμίζοντας τα σημερινά δεδομένα,
θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα
πιο πάνω ερωτήματα με την επιφύλαξη ό
τι, όπως σε όλες τις εκλογές αλλά ειδικά
σε αυτές πολύ περισσότερο, οι αστάθμη
τοι παράγοντες είναι τόσοι πολλοί που τί
ποτε, σχεδόν, δεν θα πρέπει να αποκλείε
ται.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρ
θρου 39 του Συντάγματος, ο υποψήφιος ο
οποίος λαμβάνει πέραν του 50% των έκ32

• Οι κρώτες Προεδρικές εκλογές, με
τά τις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου,
έγιναν στις 13 Δεκεμβρίου 1959. Υποψή
φιοι ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
και ο Γιάννης Κληρίδης. Εκλέχτηκε ο
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με ποσοστό
67%.
• Στις 25 Φεβρουάριου 1968 έγιναν οι
δεύτερες Προεδρικές εκλογές. Την
Προεδρία της Δημοκρατίας διεκδίκησαν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο
Τάκης Ευδόκας. Εκλέχτηκε ο Αρχιεπί
σκοπος Μακάριος με ποσοστό 93,45%.
• Οι επόμενες εκλογές ορίστηκαν για
τις 18 Φεβρουάριου 1973. Αναδείχθηκε
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Αρχιεπί
σκοπος Μακάριος χωρίς ανθυποψήφιο.

• Στις 15 Ιουλίου 1974 το πραξικοπημα
τικό καθεστώς διόρισε «Πρόεδρο» της
«Δημοκρατίας» το Νικόλαο Σαμψών.
• Στις 23 Ιουλίου 1974 ορκίστηκε «Πρό
εδρος» της «Δημοκρατίας» ο τότε πρόε
δρος της Βουλής Γλαύκος Κληρίδης.
• Στις 7 Δεκεμβρίου 1974 επιστρέφει ο
Μακάριος και συνεχίζει κανονικά τα
Προεδρικά του καθήκοντα αποκαθιστώντας τη Συνταγματική τάξη.
• Στις 3 Αυγούστου 1977 ο Μακάριος
πεθαίνει και αναλαμβάνει προσωρινά
την Προεδρία ο τότε Πρόεδρος της
Βουλής Σπύρος Κυπριανού, σύμφωνα
με το Σύνταγμα.
• Προκηρύσσονται εκλογές για τις αρ
χές Φεβρουάριου 1978 και αναδεικνύεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Σπύ
ρος Κυπριονού χωρίς ανθυποψήφιο.
• Οι τελευταίες εκλογές έγιναν στις 13
Φεβρουάριου 1982. Υποψήφιοι ήταν οι
Σπύρος Κυπριανού, Γλαύκος Κληρίδης
και Βάσος Λυσσαρίδης. Ο Σπύρος Κυ
πριανού, που πήρε το 56,54% έναντι
33,93% του Γλαύκου Κληρίδη και
9,53% του Βάσου Λυσσαρίδη, εκλέγε
ται Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Σπ. Κυπριανού

γύρων ψήφων εκλέγεται πρόεδρος της
Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που κανέ
νας από τους υποψήφιους δεν θα συγκεν
τρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των ψή
φων, η εκλογή επαναλαμβάνεται την ίδια
ημέρα της επόμενης βδομάδας μεταξύ
των δύο επικρατεστέρων υποψηφίων. Ο
υποψήφιος που θα πάρει τον μεγαλύτερο
αριθμό των εγκύρων ψήφων κατά την ε
παναληπτική εκλογή εκλέγεται κανονικά
Πρόεδρος του Κράτους.
Προς το παρόν όμως, δεν υπάρχει πο
λιτικό σχήμα στην Κύπρο που να διαθέτει
το απαιτούμενο από το Σύνταγμα ποσο
στό ψηφοφόρων για να διεκδικήσει αυτο
δύναμα τις εκλογές και να αναδείξει
Πρόεδρο από την πρώτη εκλογή. Διάφο
ρες προσπάθειες που έγιναν από ορισμέ
να κόμματα για σύμπυξη «μετώπων» και
ανάδειξη κοινού υποψηφίου οδηγήθηκαν
σε αδιέξοδο, παρόλο που σε μερικές πε
ριπτώσεις τέθηκαν αβασάνιστα στο θυ
σιαστήριο των σκοπιμοτήτων αρχές και
ιδεολογίες. Το μεταξύ τους χάσμα απο
δείχθηκε τόσο μεγάλο στην προσέγγιση
των βασικών προβλημάτων (Κυπριακό,
ΕΟΚ, Οικονομική Πολιτική, ΑΤΑ κλπ.)
που δεν διακρίνεται τώρα στον ορίζοντα
τρόπος γεφύρωσής του.
Έτσι ο κατάλογος εκείνων που εκδή
λωσαν τη βούληση τους να διεκδικήσουν
την Προεδρία παραμένει αναλλοίωτος. Η
κίνηση που έγινε από τους πρώην υπουρ
γούς Α. Πατσαλίδη, Χρ. Βενιαμίν, Γ. Ιωαννίδη και Ν. Ρολάνδη για συγκρότηση
«Μετώπου Εθνικής Σωτηρίας» και οδη
γήθηκε σε αποτυχία, δεν φαίνεται εύκολο
να αναβιώσει παρά τις προσπάθειες που
καταβάλλονται από ορισμένους.
Αν υποθέσουμε ότι τελικά θα διεκδική
σουν την Προεδρία και θα κατέλθουν
στις εκλογές,
• Ο κ. Γλαύκος Κληρίδης υποστηριζόμενος από το Δημοκρατικό Συνα
γερμό.
• Ο κ. Σπύρος Κυπριανού με το Δη
μοκρατικό Κόμμα
• Ο ανεξάρτητος υποψήφιος κ. Γε
ώργιος Βασιλείου με την υποστήριξη
του ΑΚΕΛ και,
• Ο κ. Βάσος Λυσσαρίδης με τις δυ
νάμεις τις ΕΔΕΚ,
τότε τα πιθανά αποτελέσματα του πρώ
του γύρου θα είναι τα ακόλουθα:
α) Κανένας από τους υποψήφιους δεν θα
συγκεντρώσει ποσοστό περισσότερο από
50% για να τερματίσει υπέρ του την εκλο
γική διαδικασία.
β) Ο κ. Κληρίδης σαν ηγέτης του μεγαλύ-

τερου κόμματος, με σημαντική διαφορά
από τα δύο άλλα μεγάλα κόμματα (ΔΗΚΟ, ΑΚΕΛ) θα πρέπει να θεωρείται ο επι
κρατέστερος για τον δεύτερο γύρο,
γ) Ο κ. Λυσσαρίδης, με βάση τη δύναμη
που επανειλημμένα αποδείχθηκε ότι δια
θέτει το κόμμα του και τις δυνατότητες
διεύρυνσής της, δεν φαίνεται να επιτυγ
χάνει τη συμμετοχή του στο δεύτερο γύρο
των εκλογών.
Στην περίπτωση αυτή θα αναμετρηθούν
σκληρά διεκδικώντας τη δεύτερη θέση
για την επαναληπτική εκλογή οι κ. Κυ
πριανού και Βασιλείου. Το αποτέλεσμα
θα εξαρτηθεί από τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα, από τις δυνατότητες
και τις αδυναμίες κάθε υποψήφιου, στοι
χεία που αναλύουμε συνοπτικά πιο κάτω.
ΠΡΩΤΟΝ: Ο κ. Βασιλείου θα υποστηρί
ζεται, από ένα άρτια οργανωμένο πολιτι
κό κόμμα, το ΑΚΕΛ, συνεπικουρούμενο
από τις οργανώσεις που ελέγχει στο γυ
ναικείο, νεολαιίστικο και συνδικαλιστικό
κίνημα, πράγμα πολύ σημαντικό για την
υποψηφιότητά του. Αυτή η μαζική υπο
στήριξη του ΑΚΕΛ προς τον κ. Βασιλείου
μεταφέρει ταυτόχρονα στους ώμους του
Βάσος Λυσσαρίδης

και μια όχι λιγότερη σημαντική αδυνα
μία. Ό λα τα λάθη που διαπράχθηκαν α
πό το ΑΚΕΛ από της ίδρυσης της Κυπρια
κής Δημοκρατίας και ιδιαίτερα κατά την
τελευταία πενταετία θα μεταφερθούν
στους ώμους του, και αναπόφευκτα θα
κληθεί να αντιμετωπίσει τις εκλογικές
συνέπειες τους. Η κατάταξη του ΑΚΕΛ
στην τρίτη θέση, στις βουλευτικές εκλο
γές του Δεκεμβρίου του 1985 και η αυτο
κριτική που έγινε στο κόμμα ένα χρόνο
αργότερα, δεν μπορούν να περάσουν α
παρατήρητα. Το «ανεξάρτητο» της υπο
ψηφιότητας του κ. Βασιλείου δεν έχει πεί
σει και σε όλους τους πολιτικούς χώρους

ο κ. Βασιλείου χαρακτηρίζεται σαν ο
ικομματικός υποψήφιος του ΑΚΕΛ.
Αντίθετα το Δημοκρατικό Κόμμα που
υποστηρίζει τον κ. Κυπριανού, ούτε την
οργανωτική τελειότητα του ΑΚΕΛ προ
σεγγίζει ούτε και παρουσιάζει προς το πα
ρόν την απαιτούμενη συνοχή, τουλάχι
στον στον περίγυρό του. Εκείνο το οποίο
δημιουργεί κάποιες κομματικές ισσοροπίες εξουδετερώνοντας τις φυγόκεντρες
τάσεις, είναι η παρουσία του Προέδρου
Κυπριανού και η καθολικά αποδεκτή υ
ποψηφιότητά του από όλες τις πτέρυγες
του κόμματος.
ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο κ. Βασιλείου θεωρείται
στην Κύπρο ένας επιτυχημένος οικονομο
λόγος και οι απόψεις του γίνονται σεβα
στές στους οικονομικούς κύκλους. Αλ
λωστε η δραστηριότητα του Κέντρου Με
λετών που ίδρυσε και διευθύνει έχει ξεπεράσει ευτυχώς τα όρια της Κυπριακής ε
πικράτειας δημιουργώντας στον ίδιο ένα
σοβαρό υπόβαθρο καινούργιων αναζητή
σεων.
Πέραν όμως αυτού του αδιαμφισβήτη
του γεγονότος, ο κ. Βασιλείου έχει παραμείνει άγνωστος στις ευρύτερες μάζες του
Γλ. κληρίβης

λαού και δεν έχει καθιερωθεί σαν πολιτι
κή προσωπικότητα στο Κυπριακό πολιτι
κό στερέωμα. Αυτή η αδυναμία, που ίσως
μεταγενέστερα αποδειχθεί καθοριστική,
φαίνεται να περιορίζει τα περιθώρια ενί
σχυσης του εκλογικού εκτοπίσματος το
οποίο μαζικά του προσφέρει το ΑΚΕΛ.
Ο κ. Κυπριανού, αντίθετα, είναι προ
σωπικότητα πολιτικά καθιερωμένη και
κουβαλώντας μαζί του τις πολιτικές εμ
πειρίες 30 ετών, είναι σε θέση να ασκήσει
επιρροή σε πρόσωπα, σε οικονομικούς,
κοινωνικούς και άλλους παράγοντες, α
κόμα και σε ομάδες που δεν ανήκουν στο
χώρο του κόμματός του. Επιπρόσθετα οι

κρατικές υπηρεσίες που βρίσκονται κά
τω από τον έλεγχό του, μπορούν να δια
δραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην ε
πιτυχία της προσπάθειας για διεύρυνση
της εκλογικής του βάσης.
ΤΡΙΤΟ: Ο κ. Βασιλείου είναι υποχρεω
μένος εκ των πραγμάτων να παρουσιάζει
το πρόγραμμα του, χωρίς να είναι σε θέ
ση να αποδείξει ότι θα μπορέσει να υλο
ποιήσει τις προεκλογικές του διακηρύ
ξεις. Δεν θα μπορεί να μιλά για το έργο
που επιτέλεσε αλλά θα μιλά για το έργο
που θα επιτελέσει. Τούτο βέβαια τον α
παλλάσσει από κάθε κριτική άλλά συγ
χρόνως διεγείρει το αίσθημα της αμφι
σβήτησης του μέσου ψηφοφόρου απέναν
τι του. Αντίθετα ο κ. Κυπριανού που κα
τέχει το προεδρικό αξίωμα για δέκατο
κατά συνέχεια χρόνο έχει να παρουσιάσει
πολλά και συγκεκριμένα επιτεύγματα
στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας και της κοινωνικής προόδου
του λαού. Παρά την έντονη κριτική που
φυσιολογικά θα του γίνεται, είναι αδύνα
το το έργο του να υποβαθμιστεί τόσο ώ
στε να αποσυνδεθεί από τις προεκλογι
κές του διακηρύξεις ή να επιδράσει αρνηΓεωρ. Βασιλείου

τικά στην αποτελεσματικότητά τους.
ΤΕΤΑΡΤΟ: Το επίκεντρο της προσοχής
των ψηφοφόρων θα στραφεί πρώτιστα
στις θέσεις του κάθε υποψηφίου γύρω από
το Κυπριακό πρόβλημα. Αλλωστε οι
κομματικές διαφωνίες που μεσολάβησαν
από το 1983 μέχρι σήμερα και που απεί
λησαν επικίνδυνα την πολιτική σταθερό
τητα, συνδέονταικατά τρόπο άμεσο ή έμ
μεσο με τις εκάστοτε εξελίξεις που πα
ρουσίαζε το εθνικό θέμα. Από τον Αύ
γουστο του 1983 που ο Γ. Γραμματέας
των Η.Ε. επέβαλε το «έγγραφο των δει
κτών» στις δύο κοινότητες της νήσου, οι
κομματικές σχέσεις και οι σχέσεις του
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πολίτευση πέρασαν σε συνεχή κρίση. Οι
διαφωνίες και οι δημόσιοι διαπληκτισμοί
δεν περιορίζοντο μόνο σε θέματα χειρι
σμών του προβλήματος αλλά επεκτείνονται και σε θέματα ουσίας με επιπτώσεις
πολύ αρνητικές στις προσπάθειες που
καταβάλλοντο για επίλυσή του. Αυτά
λοιπόν, τα πολύ νωπά γεγονότα, θα παί
ξουν αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση
των προεδρικών εκλογών.
Ο κ. Βασιλείου αφού υιοθέτησε απόλυ
τα τις σημερινές θέσεις του ΑΚΕΛ —και
δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά— τις
συμπεριέλαβε στο προεκλογικό του πρό
γραμμα. Οι θέσεις όμως αυτές ουδόλως
απέχουν από τις θέσεις του κ. Κυπριανού
ή τουλάχιστον, όπως έχουν παρουσια
στεί, δε συγκρούονται με αυτές. Και επει
δή η πολιτική του κ. Κυπριανού στο θέμα
αυτό έχει, δίκαια ή άδικα, δικαιωθεί από
τις εξελίξεις μέχρι σημείου που σε όλα τα
λαϊκά στρώματα να ακούεται η φράση,
«ο Κυπριανού δεν θα ξεπουλήσει τον τό
πο», ο κ. Βασιλείου είναι δύσκολο να πά
ρει το προβάδισμα.
Συγκεφαλαιώνοντας τα τέσσερα ση
μεία που έχουμε προηγουμένως αναφέρει
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δύναμη
των δύο κομμάτων (ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ) είναι
περίπου η ίδια, καταλήγουμε στο συμπέ
ρασμα ότι ο κ. Κυπριανού παρουσιάζει
αυξημένες πιθανότητες να περάσει στη
δεύτερη εκλογή για να συναγωνιστεί τον
κ. Κληρίδη. Σε μια τέτοια κατάληξη θα
πρέπει να θεωρείται ο νικητής των εκλο
γών γιατί οι μάζες του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ θα είναι υποχρεωμένες να τον υπο
στηρίξουν έναντι του κ. Κληρίδη.
Υπάρχουν βέβαια και οι πιθανότητες ο
κ. Κυπριανού να μην καταφέρει να μπει
στο δεύτερο γύρο. Περιορισμένες βέβαια
αλλά υπάρχουν. Σε αυτή την περίπτωση
οι πιθανότητες του κ. Κληρίδη να κερδί
σει τις εκλογές μεγιστοποιούνται. Οι λό
γοι είναι εμφανείς. Η δεξιά πτέρυγα του
Δημοκρατικού Κόμματος, που ασκεί τώ
ρα «πλήρη κυριαρχία» σχεδόν σε όλα τα
επίπεδα του, θα πρέπει να αναμένεται ότι
θα συμπαρατάξει τις δυνάμεις της με ε
κείνες του κ. Κληρίδη. Και επιπρόσθετα
θα εκμεταλλευθεί συναισθηματικά τις υ
πόλοιπες μάζες του κόμματος που θα εί
ναι πικραμένες και απογοητευμένες και
θα τις στρέψει προς την κατεύθυνση που
επιθυμεί.
Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους
βασικούς λόγους που δεν έχει πεισθεί ο
αρχηγός του Δημοκρατικού Συναγερμού
να αποσυρθεί από τις εκλογές υπέρ κά
ποιου «τρίτου» που θα υποστηριζόταν και
από το ΑΚΕΛ παρά τις αφόρητες πιέσεις
που δέχτηκε από μια όχι ευκαταφρόνητη
μερίδα του κόμματός του. Ελπίζει ότι ό
σα αναφέραμε πιο πάνω θα λειτουργή
σουν. Και ότι ο δρόμος του για την προε
δρία για πρώτη φορά, είναι ανοικτός...
Ανδρέας Ηρακλέους
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ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Δημοκρατικό Κόμμα · ΔΗΚΟ
Ιδρύθηκε το 1976 από τον Σπύρο Κυ
πριανού ο οποίος ήταν για πολλά χρό
νια υπουργός Εξωτερικών στις κυβερ
νήσεις Μακαρίου.
Κόμμα κεντροδεξιάς απόκλισης, ή φι
λελεύθερο κατ’ άλλους, εκφράζει μια
μεγάλη και συμπαγή μερίδα των ονομα
ζόμενων «Μακαριακών». Έχει οπαδούς
κυρίως στους δημοσίους υπαλλήλους,
μικρομεσαίους επιχειρηματίες και σε έ
να μικρό τμήμα της Συνομοσπονδίας
Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ).
Αν και το τρίτο σε δύναμη κόμμα είναι
το κυβερνών κόμμα. Αυτό οφείλεται
στο προεδρικό σύστημα λειτουργίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου οι
διαδικασίες εκλογής Προέδρου του
Κράτους και Βουλής είναι αποσυσχετισμένες.
Ο Σπ. Κυπριανού —Πρόεδρος σήμερα της
Κυπριακής Δημοκρατίας— θεωρείται συνεχι
στής της πολιτικής του Μακαρίου στο. Κυ
πριακό πρόβλημα. Η εξωτερική πολιτική στη
ρίζεται στη διατήρηση των λεπτών ισορρο
πιών στις σχέσεις με Ανατολή - Δύση και τις
χώρες του τρίτου κόσμου, η οποία είναι προ
σαρμοσμένη στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί μετά το 1974.

Σοσιαλιστικό Κόμμα · ΕΔΕΚ
Μετά το ΑΚΕΛ το παλαιότερο των ση
μερινών κομμάτων της Κύπρου. Ιδρύθη
κε το 1969, στην αρχή σαν «Ενιαία Δη
μοκρατική Ένωση Κέντου» (ΕΔΕΚ) υπό
την ηγεσία του Βάσου Λυσσαρίδη. Με
τονομάστηκε αργότερα σε Σοσιαλιστι
κό Κόμμα. Ο Β. Λυσσαρίδης, παλαιός α
γωνιστής στον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα της ΕΟΚΑ1955-59 και πρώην στέ
λεχος του ΑΚΕΛ υποστήριξε τη δεκαετία
του 1960, παρά τη διαφωνία του στις
συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, την πο
λιτική του Μακαρίου. Το κόμμα θεωρεί
ται αρχηγικό παρά την εσωτερική του
δημοκρατική οργάνωση και λαϊκιστικό
παρά τις βασικές του αρχές για κοινωνι
κή ισότητα και δικαιοσύνη.
Στο Κυπριακό υποστηρίζει τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και είναι υ
πέρ «της απαλλαγής της Κύπρου από
κάθε ιμπεριαλιστική, νεοαποικιακή ή
μεταποικιακή εξάρτηση» και υπέρ της
εφαρμογής του δικαιώματος της αυτο
διάθεσης του κυπριακό λαό.
Οι οπαδοί του προέρχονται κυρίως από ο
μάδες επιστημόνων - διανοούμενων, μικρομεσαίων επαγγελματιών, αγροτών και μικρή με
ρίδα εργατών. Παρά την αναγνωρισμένη από
όλους αγωνιστικότητα του κόμματος και το
δυναμισμό του παραμένει σε χαμηλά εκλογι
κά ποσοστά σε όλες τις εκλογές που έγιναν
μετά το 1974.

Δημοκρατικός Συναγερμός
• ΔΗΣΥ
Ιδρύθηκε στη Λευκωσία στις 4 Ιου
λίου 1976. Θεωρείται συνέχεια του «Ε
νιαίου Κόμματος» της πριν το 1974 πε
ριόδου. Πρόεδρος - αρχηγός του κόμ
ματος εκλέχτηκε ο Γλαύκος Κληρίδης
που ήταν και αρχηγός του «Ενιαίου
Κόμματος». Αντλεί την εκλογική του βά
ση από συντηρητικούς Μακαριακούς, Ενωτικούς και στελέχη ή οπαδούς της Ε
ΟΚΑ Β’. Ελέγχει επίσης τη δεξιά Συνομο
σπονδία Εργατών Κύπρου (Σ.Ε.Κ.) και έ
χει προσβάσεις στον αγροτικό χώρο.
Πρόκειται για συντηρητικό - δεξιό κόμμα με
«πραγματιστική» - «ρεαλιστική» θέση για το
Κυπριακό πρόβλημα. Υποστηρίζει τη δια

πραγμάτευση, διάλογο με τους Τούρκους και
.βρίσκεται, ως προς τη διαδικασία κυρίως,
κοντά στις θέσεις του α κ ε λ . Ο προσανατολι
σμός του δ η .σ υ . είναι στο χώρο της Δύσης και
εκεί πιστεύει ότι θα βρει τη λύση του και το
Κυπριακό.

Θεωρείται ότι δεν έχει αποσαφηνίσει
ακόμα την πολιτικοϊδεολογική του ταυ
τότητα και χαρακτηρίζεται από την κυ
ριαρχική θέση του αρχηγού του Γλ.
Κληρίδη και την πελατειακή οργάνωση
και λειτουργία του.

Ανορθωτικό Κόμμα
Εργαζομένου Λαού · ΑΚΕΛ
Το παλαιότερο κόμμα της Κύπρου.
Προέρχεται από το Κομμουνιστικό Κόμ
μα Κύπρου (ΚΚΚ). Το ΚΚΚ ιδρύθηκε το
Δεκέμβριο του 1922 στη Λεμεσό. Παρά
νομο μέχρι το 1941 μετονομάσθηκε σε
ΑΚΕΛ τον Απρίλιο του 1941. Με σταθε
ρή, μαζική και σχεδόν μόνιμη εκλογική
βάση ήταν μέχρι τις τελευταίες εκλογές
το μεγαλύτερο κόμμα της Κύπρου.
Σ το αναθεωρημένο καταστατικό του (16-51982) αντιμετωπίζει το Κυπριακό πρόβλημα
σαν «απελευθερωτικό, αντιιμπεριαλιστικό,
αντικατοχικό» και «αγωνίζεται για μια Κύπρο

ανεξάρτητη, εδαφικά ακέραιη, ομόσπονδη, α
δέσμευτη και αποστρατικοποιημένη, απαλ
λαγμένη από ξένους στρατούς και ξένες βά
σεις, όπου όλοι οι κάτοικοί της, Έλληνες,
Τούρκοι, Αρμένηδες, Μαρωνίτες και Λατίνοι
θα ζουν αδελφωμένοι και θα οικοδομήσουν
το ευτυχισμένο μέλλον της κοινής τους πα
τρίδας».

Το ΑΚΕΛ θεωρείται ότι στο εθνικό θέ
μα, αλλά και στα κοινωνικά προβλήματα
ακολουθεί μια συναινετική πολιτική.
Στήριξε τον Μακάριο μετά το 1960 και
με το «Μίνιμουμ πρόγραμμα» από το
1982 τον Πρόεδρο Κυπριανού μέχρι την
καταγγελία του κοινού προγράμματος
από τον Κυπριανού τον Οκτώβριο του
1984. Γεν. Γραμματέας του είναι —για
40 χρόνια περίπου— ο Εζεκίας Παπαϊωάννου.

Τα πολιτικό κόμματα στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα
Οι συνθήκες κατοχής και το ανελεύ
θερο πολιτικό σύστημα που επέβαλε ο
τουρκικός στρατός κατοχής δεν επιτρέ
πει την ελεύθερη διαμόρφωση του δη
μόσιου βίου στο κατεχόμενο τμήμα της
Κύπρου. Παρατηρούνται ωστόσο κινή
σεις κριτικές και υπάρχουν αντιπολιτευ
τικές φωνές στο καθεστώς που επέβαλ
λε ο Ντενκτάς και η Τουρκία.
Το «κυβερνών» κόμμα είναι το «Κόμμα Ε
θνικής Ενότητας» του Ρ. Ντενκτάς. Ιδρύθηκε
το 1976 και χαρακτηρίζεται δεξιό - συντηρητι
κό με προσβάσεις σε σοβινιστικούς ισχυρούς
κύκλους της Τουρκίας μεταξύ των οποίων παλαιότερα ακροδεξιών η θρησκευτικοσοβινιστικών οργανώσεων του Τουρκές και του Ερπακάν. Ο Ντενκτάς έχει πλήρη υποστήριξη
και εμπιστοσύνη από την Άγκυρα.
Το «Κόμμα της Κοινωνικής Απελευθέρω
σης». Ιδρύθηκε το 1977. Πρόεδρός του είναι ο
Αλτάν Ντουρτουράν και θεωρείται σοσιαλδη
μοκρατικό. Τάσσεται υπέρ μιας ομοσπονδια
κής λύσης του Κυπριακού προβλήματος.
Το «Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα». Ι
δρύθηκε το 1969 από τον Μπερμπέρογλου
και θεωρείται το παλαιότερο από τα σημερινά
κόμματα. Τώρα ηγέτης του είναι ο Οζκούρ. Εί
ναι αριστερό, φιλοσοβιετικό όμως και ασκεί
κριτική στην οικονομική πολιτική του Ντεν
κτάς. Είναι εναντίον της διχοτόμησης. Χαρα
κτηρίζεται από τον Ντενκτάς γι’ αυτό το λόγο
«προδοτικό».

ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’60

Ο «αμερικανικός παράγων»,
Καταιγισμός παραπλανητικών πληροφοριών γύρω από τις ελληνοαμερικανικές
σχέσεις, σκόπιμες διαρροές και από τις δύο πλευρές, δηλώσεις με έντονο το στοι
χείο της πρόκλησης, αρθρογραφία εμπρηστική (και με τη γνωστή Φλώρα Λιούις να
πρωτοστατεί) δημιουργούν την εντύπωση ότι όλο το πλέγμα των σχέσεων εξελίσσε
ται σε ένα φαντασμαγορικό χαρτοπόλεμο. Είναι όμως πραγματικά έτσι; Δεν είμα
στε από τους, άνευ επιφυλάξεων, υπέρμαχους των διπλωματικών χειρισμών της ελ
ληνικής κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι τα α
μερικανικά συμφέροντα στην περιοχή μας, εγκαθιδρυμένα από παλιά, είναι πολύ
σημαντικά για τους υπερατλαντικούς τεχνικούς της πολιτικής στιλ Νορθ, και Ρήγκαν —για να αναφερθούμε σε πρόσωπα της επικαιρότητας μόνο— ώστε η χώρα
μας να βρίσκεται συνέχεια κάτω από το μάτι του κυκλώνα.
Η ιστορία των αμερικανικών επεμβάσεων στην Ελλάδα είναι τόσο πλούσια που
καταντά ανιαρή ή κατά καιρούς υπενθύμισή της. Πέρα όμως από γενικόλογες δια
κηρύξεις «περί ιμπεριαλιστικής περικύκλωσης» κτλ. είναι χρήσιμο να καταγρά
φουμε κάποτε με ακριβολόγο λεπτομέρεια περιστατικά που καταδεικνύουν με λε
πτομέρειες τη «συμμαχική» νοοτροπία και την πρακτική εφαρμογή της από τις
ΗΠΑ. Γιατί φανερώνεται έτσι η ελαφρότητα και η ευπιστία που επιδεικνύουν οι υ
πεύθυνοι του χειρισμού των εθνικών θεμάτων που όσο και αν είναι αναγκασμένοι να
ενεργούν κάτω από δύσκολες περιστάσεις δεν παύουν να επιδεικνύουν ευπιστία.
Πριν ένα χρόνο, στο τχ. 325 (29-8-86) είχαμε υποσχεθεί να δημοσιεύσουμε μιαν α
ναλυτική παρουσίαση ενός μικρού πολιτικού θρίλερ από τη δεκαετία του ’60 που α
ποκαλύπτει όλο το πλέγμα των πιέσεων, της σκόπιμης παραπληροφόρησης και
των εκβιασμών που σε ακραίες εκδηλώσεις φτάνουν και σε ποινικά κολάσιμες ε
νέργειες (όπως οι διαρρήξεις κτλ.). Στις σελίδες που ακολουθούν, μέσα από απόρ
ρητα έγγραφα και θαμμένες δημοσιεύσεις που αποκλειστικά δημοσιεύει το ΑΝΤΙ,
αποκαλύπτεται το τρομολαγνικό πρόσωπο της αμερικανικής πολιτικής στην Ελ
λάδα.

επιτηρεί, παρατηρεί και υπονομεύει
της Μαρίνας Χρυσού
Το 1963 αποτελεί αναμφισβήτητα χρονιά - ο
ρόσημο στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης
Ελλάδας. Αλλεπάλληλα γεγονότα σημαδεύ
ουν τη χρονιά αυτή, παίζοντας καθοριστικό
ρόλο στη μετέπειτα πορεία της χώρας.
Το 1963 αρχίζει με διαγγέλματα και μηνύμα
τα του βασιλιά, του πρωθυπουργού και του αρ
χηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που α
ποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό την πολιτική α
δικία. Ο ανένδοτος που άρχισε το Νοέμβρη
του 1961 συνεχίζεται, η Αριστερά προσπαθεί
να αποκτήσει το προβάδισμα στον αντικυβερνητικό αγώνα, κύμα απεργιών πλήττει τη χώ
ρα, απεργοί και φοιτητές συγκρούονται με την
αστυνομία, και εμφανίζεται για πρώτη φορά
στο προσκήνιο ο μελλοντικός εμπνευστής της
στυγνής δικτατορίας των συνταγματαρχών,
τότε αντισυνταγματάρχης Γ. Παπαδόπουλος,
που μιλά στη Σχολή Εθνικής Άμυνας με θέμα
«Γενικαί οργανωτικοί Αρχαί μυστικών συνω
μοτικών οργανώσεων».
Η δολοφονία του ανεξάρτητου, συνεργαζόμενου με την ΕΔΑ αριστερού βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη τον Μάιο του 1963 οξύνει ακόμη
περισσότερο την ήδη τεταμένη πολιτική κατά
σταση στην Ελλάδα και καταφέρει καίριο
πλήγμα στην κυβέρνηση Καραμανλή.
Στις 11 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς ο Κ. Καρα

μανλής υποβάλλει την παραίτησή του στο βα
σιλιά και προτείνει το διορισμό υπηρεσιακής
κυβέρνησης και τη διενέργεια εκλογών μέσα
στις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα προθε
σμίες. Το Παλάτι απορρίπτει την πρόταση αυ
τή και στις 17 Ιουνίου αναθέτει εντολή σχημα
τισμού κυβέρνησης στον υπουργό Εμπορίου ε
πί κυβέρνησης Καραμανλή και έμπιστο των α
νακτόρων Π. Πιπινέλη. Στις 19 Ιουνίου ορκί
ζεται η νέα κυβέρνηση και στις 30 Ιουνίου ανα
κοινώνεται ότι το Παλάτι δέχτηκε αίτημα για
τη διεξαγωγή εκλογών στις 3 Νοεμβρίου.
Η χώρα οδηγείται σε εκλογές που διεξάγον
ται τελικά από την υπηρεσιακή κυβέρνηση
Μαυρομιχάλη, που ορκίζεται στις 27 Σεπτεμ
βρίου, κατόπιν δριμύτατων κατηγοριών που ε
κτοξεύει η αντιπολίτευση εναντίον της κυβέρ
νησης Πιπινέλη. Τις εκλογές κερδίζει με από
σταση αναπνοής η Ένωση Κέντρου με σχετι
κή πλειοψηφία (ποσοστό 42,04%) και 138 έ
δρες στη Βουλή. Δεύτερη έρχεται η ΕΡΕ με 132
έδρες (ποσοστό 39,37%) τρίτη η ΕΔΑ με 28 έ
δρες (ποσοστό (14,34%) και τέταρτο το Κόμ
μα των Προοδευτικών του Μαρκεζίνη με 2 έ
δρες.
Συνοπτικά, αυτά είναι μερικά από τα συγ
κλονιστικά πράγματι ιστορικά, γεγονότα του
1963. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιά
ζει το αποφασιστικής σημασίας πολιτικό πα-

ρασκηνιακό παιχνίδι που παίχτηκε τη χρονιά
εκείνη και η επιρροή του αμερικανικού παρά
γοντα, που έφτασε μέχρι του σημείου να κα
τευθύνει απόλυτα το Παλάτι, καθορίζοντας
την πορεία και την εξέλιξη των γεγονότων.
Παρά την κατά καιρούς διατυπωθείσα άπο
ψη, ότι με την εγκατάσταση του Τζιον Κέννεντυ στο Λευκό Οίκο ένας φιλελεύθερος άνεμος
«φύσηξε» στην αμερικανική εξωτερική πολιτι
κή, με στόχο την υποστήριξη προοδευτικότε
ρων κινημάτων, είναι σαφές ότι η εκάστοτε α
μερικανική εξωτερική πολιτική έναντι της Ελ
λάδας είχε ως πρωταρχικό στόχο την καλύτε
ρη εξυπηρέτηση των αμερικανικών στρατιωτι
κό - πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων
και δεν ετίθετο θέμα εγκατάλειψης του περί
φημου «δόγματος Τρούμαν» και της πολιτι
κής επέμβασης στα εσωτερικά θέματα της Ελ
λάδας.
Ο διορισμός του Χένρυ Λαμπουΐς ως πρε
σβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα χαρακτηρίστηκε
από τους πολιτικούς παρατηρητές της εποχής
ως ένδειξη στροφής της αμερικανικής πολιτι
κής. Το κόμμα της Ένωσης Κέντρου αντιπρο
σώπευε στην Ελλάδα αυτό που όλοι πίστευαν
ότι πρέσβευε η νέα αμερικανική εξωτερική πο
λιτική. Από ορισμένους μάλιστα έχει υποστη
ριχτεί ότι οι Αμερικανοί έμμεσα υποστήριξαν
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το κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου, προσβλέποντας στη νίκη του στις εκλογές της 3ης
Νοεμβρίου.
Σήμερα, όμως, υπό το φως μιας νέας πραγ
ματικότητας και με βάση στοιχεία από πολυά
ριθμα δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου
του 1977 και του 1980 (μεταξύ άλλων και εκεί
να των Τάιμς της Νέας Υόρκης που περιέργως
αγνοήθηκαν από το σύνολο του ελληνικού Τύ
που αλλά και τις ανταποκρίσεις του Αθηναϊ
κού Πρακτορείου από τις ΗΠΑ) αλλά και από
απόρρητες εκθέσεις του 1963 της αμερικανι
κής πρεσβείας στην Αθήνα προς το Σταίητ
Ντηπάρτμεντ που αποκαλύπτει σήμερα το
ΑΝΤΙ για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είμαστε
σε θέση να διαπιστώσουμε την αγωνία και την
ανησυχία των αμερικανικών μυστικών υπηρε
σιών και της ίδιας της κυβέρνησης των ΗΠΑ
για την έκβαση της «στενής» —όπως
χαρακτηριζόταν— εκλογικής αναμέτρησης
μεταξύ της ΕΡΕ και της «Ένωσης Κέντρου»
και ν’ αμφισβητήσουμε ανοιχτά το «μύθο» πε
ρί της δήθεν στροφής της αμερικανικής πολι
τικής υπέρ του Γ. Παπανδρέου.
Το τρομοκρατικό σύνδρομο που κατέχει
τους πολιτικούς των ΗΠΑλειτούργησε και πά
λι αυτή τη φορά: φοβήθηκαν ότι μια δημοκρα
τική στροφή στην Ελλάδα θα θέσει σε κίνδυνο
τα συμφέροντά τους και δεν μπορούσαν να
κατανοήσουν τα κέρδη που μακροπρόθεσμα
θα εισέπρατταν από την ταύτισή τους με την
«Ένωση Κέντρου». Το λάθος τους αυτό φαίνε
ται ότι το κατανόησαν αργότερα. Προσμέτρησαν τη μακροπρόθεσμη ζημιά των συμφερόν
των τους για την ταύτισή τους με τη δεξιά δια
κυβέρνηση. Σε κάποιο βαθμό η «περίοδος Κήλυ» σηματοδοτεί άλλη εποχή και διαφορετική
συμπεριφορά.
Στα εμπιστευτικά —όπως χαρακτηρίζον
ται— έγγραφα της αμερικανικής πρεσβείας
προς το Σταίητ Ντηπάρτμεντ εκφράζεται η έν
τονη ανησυχία για τυχόν επιπτώσεις που μπο
ρεί να έχει στα αποτελέσματα των εκλογών
της 3ης Νοεμβρίου, η δημοσίευση σειράς συ
νεντεύξεων που πήρε ο γνωστός δημοσιογρά
φος Ηλίας Π. Δημητρακόπουλος από εξέχουσες προσωπικότητες του αμερικανικού πολι
τικού, στρατιωτικού και οικονομικού κόσμου,
καθώς και η αποκάλυψη από τον ίδιο δημο
σιογράφο δύο άκρως απορρήτων επίσημων α
μερικανικών εκθέσεων σχετικά με την κατά
σταση που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα. Η
ανησυχία αυτή πήγαζε κυρίως από το φόβο
αρνητικού επηρεασμού του εκλογικού σώμα
τος απέναντι στην ΕΡΕ, καθώς στις εν λόγω
συνεντεύξεις και εκθέσεις θίγονταν θέματα
συνδεδεμένα άμεσα ή έμμεσα με τα συνθήμα
τα και τον πυρήνα της προεκλογικής εκστρα
τείας της Ένωσης Κέντρου.
Στις 21 Οκτωβρίου 1963, 13 μέρες πριν τις ε
κλογές, ο Αμερικανός πρεσβευτής Χένρυ
Λαμπουΐς, στο υπ’ αριθμόν 623 εμπιστευτικά
(confidential) τηλεγράφημά του προς τον υ
πουργό Εξωτερικών Ντην Ρασκ δεν διστάζει
να χαρακτηρίσει την αποκάλυψη των δύο α
πόρρητων αμερικανικών εκθέσεων που αφο
ρούσαν στο θέμα της αμερικανικής βοήθειας
προς την Ελλάδα και στο ταξίδι του τότε υ
πουργού Συντονισμού Παπαληγούρα στις
ΗΠΑ, ως «έκρηξη μιας ακόμη βόμβας που έρριξε στην εκλογική σκηνή ο Ηλίας Δημητρακό
πουλος».
Και αφού επισημαίνει ότι η αποκάλυψη των
εκθέσεων αυτών αποτέλεσε το κύριο θέμα των
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εφημερίδων που υποστήριζαν την Ένωση Κέν
τρου και αντικείμενο εντόνων επικρίσεων των
κυβερνήσεων Καραμανλή και Πιπινέλη, σκια
γραφεί χρησιμοποιώντας άψογη «διπλωματι
κή διάλεκτο» την πολιτική που προτίθεται ν’
ακολουθήσει η αμερικανική πρεσβεία, δίνον
τας παράλληλα έμμεσες συστάσεις για το τι
θα πρέπει να πράξει η ελληνική κυβέρνηση, ενόψη της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί.
«Θεωρούμε προτιμότερο όπως η κυβέρνηση
(Σ.Σ. εννοεί η ελληνική) επιληψθεί του γεγονό
τος της κακής χρήσης επισήμων εγγράφων α
πό τον Δ ημητρακόπουλο», γράφει ο Λαμπουΐς
Με άλλα λόγια, ενημερώνει το Σταίητ Ντη
πάρτμεντ ότι η αμερικανική πρεσβεία συνέ
στησε στην ελληνική κυβέρνηση να διεξάγει
διοικητική έρευνα για το πώς διέρρευσαν τα εν
λόγω έγγραφα. (Είναι αξιοσημείωτο ότι πράγ
ματι έγινε οξονυχιστική έρευνα και στην Αθή
να και στην Ουάσιγκτον χωρίς όμως αποτελέ
σματα. «Κρίνεται σκόπιμο», συνεχίζει ο Λαμ
πουΐς, «όπως η πρεσβεία προβεί σε ίδιαν δήλω
ση, βασιζόμενη στη φύση της περαιτέρω εκμε
τάλλευσης των στοιχείων από τον Τύπο».
Και καταλήγει: «Αυτή η σειρά των κακόβου
λων (mischievous) και ανεύθυνων (irresponsi
ble) άρθρων του Δημητρακόπουλου έχει σημαν
τική επίδραση στην προεκλογική εκστρατεία
και μπορεί να επηρεάσει με καθοριστικό τρόπο
τα αποτελέσματα των εκλογών».
Οι χαρακτηρισμοί αυτοί από τον επικεφαλής
της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ο ο
ποίος θεωρείται από τους πολιτικούς παρατη
ρητές της εποχής ως «φιλελεύθερος», δημιουρ
γούν εύλογα ερωτηματικά και εύκολα κανείς
συνάγει τα ανάλογα συμπεράσματα σχετικά με
το ποια ήταν, στην πραγματικότητα, η αμερικα
νική πολιτική σε σχέση με τα ελληνικά πράγμα
τα.
Αξίζει, όμως, να δούμε τι γράφει και ένας
«μη φιλελεύθερος» διπλωμάτης της αμερικανι
κής πρεσβείας, ο Ντάνιελ Μπρούστερ, από
τους κυριότερους διαμορφωτές της αμερικανι
κής πολιτικής έναντι της Ελλάδας και επιστή
θιος φίλος των συνταγματαρχών —όπως έγρα
ψαν στις 2 Νοεμβρίου 1967 στην «ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΠΟΣΤ» οι γνωστοί αρθρογράφοι Ρόουλαντ Έβανς και Ρόμπερτ Νόβακ.
Ο Μπρούστερ, που το 1963 υπηρετούσε ως
σύμβουλος για πολιτικά θέματα στην αμερι
κανική πρεσβεία στην Αθήνα, στο υπ’ αριθμόν
Α-441 απόρρητο τηλεγράφημα που έστειλε
στο Σταίητ Ντηπάρτμεντ στις 23 Οκτωβρίου,
επισημαίνει ότι «ο προσκείμενος στην Ένωση
Κέντρου ελληνικός Τύπος στηρίχτηκε στη δη
μοσίευση των δύο απόρρητων εκθέσεων για να
εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η αμερικανική
βοήθεια προς την Ελλάδα είχε ουσιαστικά δια
κοπεί και οι κυβερνήσεις Καραμανλή και Πιπινέλη το είχαν αποκρύψει από τον ελληνικό
λαό».
Και ο Μπρούστερ καταλήγει: «Ο κ. Δημη
τρακόπουλος υπόσχεται και συνέχεια σ ’ αυτή
την κακόβουλη και ανεύθυνη σειρά δημοσιευ
μάτων, η οποία έχει ως στόχο να δυσφημίσει
την ΕΡΕ στην παρούσα προεκλογική εκστρα
τεία».
Βλέπουμε, λοιπόν, τον «φιλελεύθερο» Λαμ
πουΐς και το χουντικό Μπρούστερ απόλυτα ευ
θυγραμμισμένους, να εκφράζουν με τα ίδια λό
για την ανησυχία το'υς για το αποτέλεσμα των
εκλογών της 3ης Νοεμβρίου και την πιθανή
ήττα της ΕΡΕ, ύστερα από γη «σαφώς υπολογι
σμένη εκστρατεία δυσφήμισής της».

Προηγουμένως, στις 18 Οκτωβρίου ο
Μπρούστερ είχε στείλει στο Σταίητ Ντηπάρ
τμεντ το υπ’ αριθμόν Α-427 απόρρητο τηλε
γράφημα με το οποίο επισήμαινε τη δημοσίευ
ση δυο συνεντεύξεων του Δημητρακόπουλου
με το ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή της Αριζόνα και υποψήφιο για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές Μπάρρυ
Γκολντγουώτερ και τον πρώην αρχηγό του α
μερικανικού Ναυτικού και τότε διευθυντή του
Κέντρου Στρατηγικών Μελετών του Πανεπι
στημίου Georgetown ναύαρχο Α. Μπερκ.
Στις επίμαχες συνεντεύξεις που δημοσιεύτη
καν στις 13 και 17 Οκτωβρίου 1963 αντίστοι
χα, στην εφημερίδα «ΑΘΕΝΣ ΝΤΑΙΗΛΥ ΠΟΣΤ»
και αναδημοσιεύτηκαν από τον ελληνικό και
αμερικανικό Τύπο, υπήρχαν σημεία που είχαν
άμεση ή έμμεση σχέση με τα προεκλογικά
συνθήματα της Ένωσης Κέντρου, όπως η
μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής βοή
θειας προς την Ελλάδα και η σύμβαση Πάππας -Έσσο.
Σε σχετική ερώτηση του Δημητρακόπου
λου, ο Γκολντγουώτερ ουσιαστικά επιβεβαιώ
νει τη διακοπή της δωρεάν και τη μείωση της
στρατιωτικής αμερικανικής βοήθειας προς
την Ελλάδα, εκφράζοντας παράλληλα την ελ
πίδα «να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη χώρα
αυτή στα προγράμματα οικονομικής και στρα
τιωτικής βοήθειας για τα επόμενα χρόνια, ώστε
να φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο οικονομι
κής ανάπτυξης και να ανταπεξέλθει επιτυχώς
στις αυξημένες αμυντικές της δαπάνες».
Μια βδομάδα αργότερα ο παραιτηθείς υ
πουργός Συντονισμού της κυβέρνησης Καρα
μανλή, που είχε μεταβεί στην Ουάσιγκτον για
επαφές σχετικά με το θέμα της βοήθειας, κά
νει μια απελπισμένη προσπάθεια να διασκεδά
σει τις εντυπώσεις που δημιούργησε η συνέν
τευξη Γκολντγουώτερ, με εκτενείς δηλώσεις
προς τον Τύπο για το τι προβλέπει το Μνημό
νιο Ρασκ, (ένα από τα δύο απόρρητα αμερικα
νικά επίσημα έγγραφα που απεκάλυψε ο Η
λίας Π. Δημητρακόπουλος) για τη βοήθεια.
Κατηγορεί τον προσκείμενο στην Ένωση Κέν
τρου Τύπο ότι χρησιμοποίησε τον ψευδή και ε
πιζήμιο για τα ελληνικά συμφέροντα πρωτοσέ
λιδο τίτλο «Οι Αμερικανοί διακόπτουν κάθε
βοήθεια», αλλά με βάση τα στοιχεία που δίνει
αποδεικνύεται σαφώς ότι η δωρεάν βοήθεια έ
χει διακοπεί από το 1962 και οι προτάσεις και
εισηγήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης προ
βλέπουν συνεχή και σταθερή μείωση της στρα
τιωτικής βοήθειας για τα προσεχή χρόνια. Τέ
λος, η οικονομική βοήθεια είναι σχεδόν ανύ
παρκτη.
Όμως, δεν είναι μόνο το θέμα της αμερικα
νικής βοήθειας που θίγει στη συνέντευξή του ο
Αμερικανός γερουσιαστής. Υπάρχουν και άλ
λα περισσότερο «καυτά» ζητήματα που προ
ξενούν ανησυχία στους Αμερικανούς. Ο Γκολντγουώτερ επικρίνει έντονα τα ανοίγματα και
τις επαφές της αμερικανικής κυβέρνησης με
τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες και καταγ
γέλλει «τις ακατονόμαστες δραστηριότητες
στις οποίες επιδίδονται η Βουλγαρία και η
Γιουγκοσλαβία κατά της εδαφικής ακεραιότη
τας της Ελλάδας». Επισημαίνει τις εδαφικές
βλέψεις στη Μακεδονία, σε μια εποχή που ο υ
πηρεσιακός πρωθυπουργός Μαυρομιχάλης
προσπαθεί να εξαλείψει την πιθανότητα εξέλι
ξης του «Μακεδονικού» σε θέμα της προεκλο
γικής εκστρατείας. Τέλος, εκφράζει την έντο-

νη αντίθεσή του προς τα στελέχη του Σταίητ
Ντηπάρτμεντ, αμφισβητώντας έμμεσα τους
διαμορφωτές της αμερικανικής εξωτερικής
πολιτικής.
Αλλά το κρισιμότερο σημείο της συνέντευ
ξης Γκολντγουώτερ είναι αυτό που αναφέρεται
στην έρευνα που διεξήγαγε ο γερουσιαστής, ύ
στερα από καταγγελίες της ελληνικής αντιπο
λίτευσης για το ρόλο της αμερικανικής πρε
σβείας στην Αθήνα στις εκλογές του 1961.
Ο Γκολντγουώτερ δηλώνει ότι δεν έχει ακό
μη στα χέρια του τα τελικά αποτελέσματα της
έρευνας. Αλλά προσθέτει: «Πρέπει να λάβουμε
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην ξανασυμβεί
κάτι τέτοιο... Αναμφισβήτητα, οι Έλληνες έ
χουν το δικαίωμα για ελεύθερες δημοκρατικές
εκλογές. Ελπίζω ότι οι επόμενες ελληνικές ε
κλογές θα είναι απόλυτα ελεύθερες και ότι η
πρεσβεία μας στην Ελλάδα θα παραμείνει αυτή
τη φορά εντελώς ουδέτερη και μακριά από τις
εκλογές».
Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει έμμεσα αλλά
σαφέστατα την καταγγελία της Ένωσης Κέν
τρου για επέμβαση του αμερικανικού παρά
γοντα, με επικεφαλής το χουντικό πρεσβευτή
των ΗΙΙΑ στην Αθήνα Έλλις Μπριγκς στις ε
κλογές του 1961.
«Σημαντικό ενδιαφέρον», αναφέρει στο τη
λεγράφημά του ο Μπρούστερ, «επεδείχθη για
το σαφή υπαινιγμό στη συνέντευξη περί αμερι
κανικής ανάμιξης στις ελληνικές εκλογές του
1961 και για την πιθανότητα εφαρμογής σχεδίου
επιβολής δικτατορίας στην Ελλάδα».
Βέβαια, οι ίδιες δηλώσεις και μάλιστα σε
κατηγορηματικότερο τόνο περιέχονταν σε συ
νέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Γκολντγου
ώτερ στον Δημητρακόπουλο και είχε δημο
σιευτεί στις 4 Σεπτεμβρίου 1962 σε ειδική δωδεκασέλιδη έκδοση της «ΑΘΕΝΣ ΝΤΑΙΗΛΥ
ΠΟΣΤ» με την ευκαιρία της Έκθεσης της Θεσ
σαλονίκης.
Τότε, ο Αμερικανός γερουσιαστής είχε πει:
«Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τις ε
ξελίξεις στην Ελλάδα μετά τις τελευταίες εκλο
γές (Σ.Σ.: εννοεί τις εκλογές του 1961). Πι
στεύω ότι θα διεξαχθεί επισταμένως έρευνα για
τις κατηγορίες εναντίον της πρεσβείας μας
στην Αθήνα σχετικά με το ρόλο της στις εκλο
γές αυτές. Πιστεύω ότι κανένας Αμερικανός
δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται. Η Ελλάδα είναι
ένας από τους καλύτερους συμμάχους μας.
Μας αφορά οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα αυ
τή, είτε πρόκειται για πολιτικό, είτε πρόκειται
για οικονομικό, είτε πρόκειται για κοινωνικό
πρόβλημα. Ελπίζω ότι στη χώρα θα διεξαχθούν
ελεύθερες εκλογές και καμιά χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου, δεν θα χώσει
τη μύτη της στο ποιος θα είναι ο ηγέτης που θα
εκλέξουν οι Έλληνες».
Όμως, αυτή τη φορά βρισκόμαστε σε προε
κλογική περίοδο και οι επίμαχες δηλώσεις πέ
φτουν σαν καταπέλτης στην προεκλογική πο
λιτική σκηνή, θέτοντας σε δυσχερή θέση το
κόμμα της ΕΡΕ. Έτσι, ο Αμερικανός πρεσβευ
τής X. Λαμπουΐς αναγκάζεται να προβεί σε
δηλώσεις αρνούμενος οποιαδήποτε αμερικα
νική επέμβαση στις εκλογές του 1961.
Αν, όμως, οι Αμερικανοί ήθελαν την άνοδο
της Ένωσης Κέντρου στην εξουσία, όπως έχει
κατά καιρούς υποστηριχτεί από διάφορους
κύκλους, θα απέφευγαν τέτοιου είδους δηλώ
σεις.
Ενδεικτικό όμως είναι και το άρθρο του
Ρόμπερτ Χάρτμαν από την Αθήνα, πρωτοσέ

λιδα στην Ουάσιγκτον Ποστ και τους Τάιμς
του Λος Άντζελες στις 11 Νοεμβρίου 1963, ο
οποίος επισημαίνει «τον περίεργο ρόλο που έ
παιξε ο γερουσιαστής Γκολντγουώτερ στην ε
κλογική ήττα της δεξιάς παράταξης του Καρα
μανλή και τη βοήθεια που ακούσια προσέφερε
στην ανατροπή ενός από τα δεξιότερα καθε
στώτα του ΝΑΤΟ». Ακόμη, η εναντίωση του
Γκολντγουώτερ στην εγκαθίδρυση δικτατο
ρίας στην Ελλάδα εκλαμβάνεται από τον
Χάρτμαν ως υιοθέτηση της γραμμής Παπανδρέου, ο οποίος αποκαλούσε από το 1961 την
κυβέρνηση Καραμανλή «δικτατορική».
Η συνέντευξη του ναυάρχου Μπερκ θίγει, ε
πίσης, «καυτά» θέματα για τους Αμερικα
νούς, αλλά και για την Ελλάδα. Ο Μπερκ εκ
φράζει την απαισιοδοξία του για τη δημιουργία
πολυεθνικής πυρηνικής δύναμης, επικρίνει
την υπογραφείσα με τη Μόσχα συνθήκη δια
κοπής των δοκιμών, υποστηρίζει την επιθυμία
της Γαλλίας για τη δημιουργία δικής της πυρη
νικής δύναμης κρούσης και απαλλάσσει τις α
μερικανικές ένοπλες δυνάμεις από κάθε ευθύ
νη για το φιάσκο της εισβολής στην Κούβα.
Ο σύμβουλος, λοιπόν, του Προέδρου Αϊζενχάουερ σε αμυντικά και στρατηγικά θέματα,
διαφωνεί σε κρίσιμα σημεία με την ακολου
θούμενη αμερικανική εξωτερική πολιτική και
υπαινίσσεται ότι την ευθύνη για το φιάσκο

στον Κόλπο των Χοίρων φέρει αποκλειστικά
και μόνον η CIA.
Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, ο Μπερκ αναφέρεται στην «τεράστια στρατηγική σημασία
της χώρας για την άμυνα του ΝΑΤΟ», δηλώνει
«αδυναμία» να κατανοήσει τη λογική που διέπει την περικοπή της αμερικανικής βοήθειας
και εκφράζει «την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ
προς την Ελλάδα και το ελληνικό Ναυτικό για
τη βάση της Σούδας, που επιτρέπει τη λειτουρ
γία του Εκτου Στόλου με πολύ χαμηλό κό
στος».
• Αλλά η ωμή επέμβαση στα εσωτερικά
της Ελλάδας, εκδηλώνεται με την ενδει
κτική για την κρατούσα αντίληψη στις
ΗΠΑ για τη χώρα μας, απάντηση του
Μπερκ στην ερώτηση:
«Πώς, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε να
επηρεάσει η Συνθήκη Απαγόρευσης των Δοκι
μών χώρες όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται
στην περίμετρο της ΕΣΣΔ;». Ο Μπερκ δηλώνει:
«Η Ελλάδα και το Δ υτικό Βερολίνο είναι δύο
από τις πιο εκτεθιμένες στρατηγικά και πιο
ευαίσθητες πολιτικά περιοχές στο Δ υτικοευρωπαϊκό Αμυντικό Σύστημα. Η Μόσχα το γνωρί
ζει και γι’αυτό προσπάθησε, από το 1943 μέχρι
σήμερα, πολλές φορές να εκμεταλλευθεί προς

όφελος της αυτή τη λεπτή κατάσταση. Απέτυχε
στην προσπάθειά της να ουδετεροποιήσει την
Ελλάδα και να την προσαρτήσει στη σοβιετική
σφαίρα επιρροής. Η αποτυχία οφείλεται στην η
ρωική αντίσταση του ελληνικού λαού, στη γεν
ναιόδωρη αμερικανική στρατιωτική και οικο
νομική βοήθεια και στην παρουσία του Εκτου
Στόλου στη Μεσόγειο. Αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν θα προσπαθήσουν ξανά. Τα επεισόδια που
συνέβησαν τον περασμένο Απρίλιο στο Λονδί
νο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της βασί
λισσας Φρειδερίκης και τον Ιούλιο κατά τη
διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του βασιλι
κού ζεύγους στην Αγγλία για το αποκαλούμενο
θέμα των «πολιτικών» κρατουμένων, υποδει
κνύει ότι ο διεθνής κομμουνιστικός μηχανι
σμός δεν έχει εγκαταλείψει τις ελπίδες του...
...ΗΕλλάδα έχει ήδη πληρώσει ακριβά το τί
μημα, υπερασπιζόμενη εαυτόν έναντι της κομ
μουνιστικής εισβολής και δεν μπορεί να παίζει
με τη φωτιά και να κάνει πειράματα, που ίσως
αποδειχτεί ότι κοστίζουν ακριβά. Εχω μεγάλο
σεβασμό και εμπιστοσύνη στις ικανότητες και
τον πατριωτισμό του βασιλιά Παύλου και της
βασίλισσας Φρειδερίκης. Από προσωπική εμ
πειρία γνωρίζω ότι η έγκαιρη παρέμβασή τους
πολλές φορές προάσπισε αποτελεσματικά βα
σικά ελληνικά συμφέροντα και προήγαγε απο
φασιστικά εθνικούς στόχους και επιδιώξεις της
Ελλάδας».
Και συνέχισε αναφερόμενος στο Μακεδονι
κό:
«Ανησυχώ ιδιαίτερα για τις καλά συντονι
σμένες μακροπρόθεσμες προσπάθειες της
Γιουγκοσλαβίας σε βάρος της ελληνικής Μα
κεδονίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βασικός
λόγος για την ενεργό και αποφασιστική υπο
στήριξη που παρείχε ο Τίτο στα πρώτα στάδια
της εξέγερσης των Ελλήνων κομμουνιστών το
1946-47, ήταν ότι ήθελε να δοθεί στη Γιουγκοσ
λαβία η ελληνική Μακεδονία. Αλλά δεν ενδιαφέρεται μόνο η Γιουγκοσλαβία για τη Μακεδο
νία. Η πρόσφατη προκλητική δήλωση στη Μό
σχα για το ίδιο θέμα του Ελληνα ηγέτη των
κομμουνιστών Μανώλη Γλέζου (Σ.Σ.: ο εκ
πρόσωπος της ΕΔΑ είχε δηλώσει ότι παραποι
ήθηκε η δήλωση Γλέζου και σύμφωνα με το
κόμμα δεν υπάρχει «Μακεδονικό θέμα») υπο
δεικνύει το συνεχιζόμενο έντονο ενδιαφέρον
του διεθνούς κομμουνιστικού μηχανισμού για
το αποκαλούμενο «Μακεδονικό», σε βάρος
της Ελλάδας.
Τέλος, σύμφωνα με βάσιμες πληροφορίες
που έφτασαν στην Ουάσινγκτον, η Βουλγαρία
καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες χρησιμο
ποιώντας οικονομικά επιχειρήματα για να εξα
σφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση σε «θερμό» ελλη
νικό λιμάνι στη Βόρεια Ελλάδα, κατά προτίμη
ση στην Καβάλα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσει
κανείς τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο από στρατιωτι
κή, πολιτική και ψυχολογική άποψη σ' αυτή
την τόσο κρίσιμη για την ελληνική άμυνα πε
ριοχή. Οι Έλληνες φίλοι μου θα πρέπει να προ
σέχουν και να επαγρυπνούν για το θέμα αυτό».
Έτσι και ο Μπερκ θίγει το «Μακεδονικό»,
τη στιγμή που —όπως αναφέρει ο Μπρούστερ
στο υπ’ αριθμόν A - 437 εμπιστευτικό τηλεγρά
φημα προς το Σταίητ Ντηπάρτμεντ στις 30 Ο
κτωβρίου 1963— «οι Ελληνες πολιτικοί φαίνε
ται να ανταποκρίνονται στην έκκληση του
Πρωθυπουργού Μαυρομιχάλη, να αποφύγουν
να θίξουν το θέμα στην προεκλογική περίοδο
(...) γιατί η δημιουργία έντασης στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις δεν θα εξυπηρετούσε τα
συμφέροντα της Ελλάδας».
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Στις δηλώσεις Γκόλντγουώτερ και Μπερκ
δεν υπήρξε —σύμφωνα πάντα με το τηλεγρά
φημα του Μπρούστερ— βουλγαρική αντίδρα
ση, ενώ η γιουγκοσλαβική εφημερίδα «ΠΟΛΙ
ΤΙΚΑ» εξέφραζε τη λύπη της για τους «παρά
λογους» ισχυρισμούς του Αμερικανού γερου
σιαστή, που δημοσιεύτηκαν στον ελληνικό
Τύπο.
Όμως, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στην Α
θήνα ενημερώνει λεπτομερώς, επειγόντως και
συνεχώς το Σταίητ Ντηπάρτμεντ για τις εξελί
ξεις, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι α
μερικανικές μυστικές υπηρεσίες δε μένουν με
σταυρωμένα τα χέρια.
Όπως αποκάλυψε στις 2 Φεβρουάριου 1977
στην «ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΠΟΣΤ» ο γνωστός Αμερι
κανός αρθρογράφος Τζακ Άντερσον, άνθρω
ποι των κυβερνητικών υπηρεσιών, πιθανόν της
CIA, διέρρηξαν το προσωπικό γραφείο του
ναυάρχου Μπερκ το 1963 και έκλεψαν ορισμέ
να σημαντικά προσωπικά του έγγραφα.
« Έτσι επιβεβαιώνεται η υποψία» —γράφει ο
Άντερσον— «ότι ακόμη και εξέχουσες προ
σωπικότητες υπήρξαν θύματα της κυβερνητι
κής τακτικής, που κάποτε πιστεύαμε ότι είχε
ως στόχο μόνον αριστερούς εξτρεμιστές».
(Σύμφωνα, πάντως, με έρευνες του Κογκρέσου
το 1977, σε παρόμοιες επιχειρήσεις επιδιδόταν
και το FBI το 1963, προκειμένου να συγκεν
τρώσει χρήσιμες πληροφορίες).
Η διάρρηξη αποκαλύφθηκε όταν ο Δημητρακόπουλος αρχίζοντας από το 1975 ζήτησε,
σύμφωνα με το Νόμο περί Ελευθερίας της
Πληροφόρησης το περιεχόμενο των φακέλων
που υπήρχαν γι’ αυτόν στην Αμερικανική Κυ
βέρνηση και στις στρατιωτικές μυστικές υπη
ρεσίες Πληροφοριών και εκίνησε επιτυχώς μα
κροχρόνια δικαστική αγωγή στα αμερικανικά
δικαστήρια κατά της CIA, του F.B.I. και του
Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Μεταξύ των εγγράφων
που έλαβε από την Ανακριτική Υπηρεσία του
Ναυτικού περιλαμβανόταν και ένα φωτοαντί
γραφο του πρόχειρου κειμένου της συνέντευ
ξης με τον Μπερκ, με τις ιδιόχειρες σημειώ
σεις του ναυάρχου. Το κείμενο καθαρογράφηκε από τη γραμματέα του Μπερκ και στάλθη
κε στο Δημητρακόπουλο, ο οποίος αγνοούσε
την ύπαρξη πρόχειρου κειμένου.
Το έγγραφο είχε κλαπεί περίπου δύο μήνες
πριν από τη δημοσίευση της συνέντευξης στον
αθηναϊκό Τύπο, δηλαδή αμέσως μόλις έδωσε
τη συνέντευξη ο Μπερκ. Αντίγραφα, σύμφωνα
με ιδιόχειρη σημείωση στο πάνω μέρος του εγ
γράφου, είχαν σταλεί στην CIAκαι την F-5 (επι
στημονικό και τεχνικό τμήμα της υπηρεσίας
πληροφοριών του αμερικανικού Ναυτικού)
καθώς και σε δύο αξιωματικούς του Ναυτι
κού. Δύο αντίγραφα είχαν καταστραφεί.
Τη διεξαγωγή έρευνας μετά τη δήλωση του
Μπερκ, ότι «δυστυχώς» πιστεύει ότι έγινε
διάρρηξη του προσωπικού του γραφείου την
περίοδο που ήταν πρόεδρος του Κέντρου
Στρατηγικών Μελετών του Πανεπιστημίου
GEORGETOWN και πριν τη δημοσίευση της συ
νέντευξης το 1963», ανέλαβε η Επιτροπή της
Γερουσίας για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών,
που ζήτησε το 1977 πληροφορίες σχετικά με το
θέμα από την CIA και την DIA(Defiure Inteligence Agency).
Βασικό ανακριτικό υλικό αποτέλεσαν το
πρωτότυπο κείμενο της συνέντευξης Μπερκ
και τα προαναφερθέντα τηλεγραφήματα της
αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα προς το
Σταίητ Ντηπάρτμεντ στα οποία δίνεται σαφής
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εικόνα των συνεντεύξεων Μπερκ και Γκόλντ γουώτερ και της αίσθησης που προκάλεσαν
στην πολιτική ζωή της Ελλάδας.
Σήμερα δέκα χρόνια αργότερα, η επιτροπή
δεν έχει ακόμη αποφανθεί τελικά για το θέμα
αυτό. Φαίνεται ότι οι επιβλέποντες τις άνομες
δραστηριότητες των αμερικανικών υπηρεσιών
πληροφοριών είχαν κάθε λόγο να θάψουν την
υπόθεση.
Απ’ όλα αυτά τα στοιχεία είναι σαφής ο ύπο
πτος παρασκηνιακός ρόλος των ΗΙ1Α στην
προσπάθειά τους να εμποδίσουν την Ένωση
Κέντρου να ανέβει στην εξουσία. Χρησιμοποί
ησαν κάθε μέσον. Όταν απέτυχαν, άρχισαν
το υπονομευτικό έργο με στόχο την ανατροπή
της εκλεγμένης δημοκρατικής κυβέρνησης
της Ελλάδας. Αποκαλυπτική είναι η δήλωση
το 1977 στην Ουάσιγκτον, του νεκρού πια δι
πλωμάτη του Σταίητ Ντηπάρτμεντ Χαρίλαου
Λαγουδάκη, ο οποίος το 1963 υπηρετούσε ως
αναλυτής στο ελληνικό γραφείο των Υπηρε
σιών Ερεύνης και Πληροφοριών του Σταίητ
Ντηπάρτμεντ, για την αμερικανική πολιτική
και τη στάση των αξιωματούχων της αμερικα
νικής πρεσβείας στην Αθήνα, την επίμαχη πε
ρίοδο:
«Η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα δεν ή
θελε σε καμιά περίπτωση νίκη της Ένωσης
Κέντρου στις εκλογές του 1963. Οι Αμερικανοί

διπλωμάτες ήταν απόλυτα επηρεασμένοι από
τους φόβους που εξέφραζαν κοινοβουλευτικά
και εξωκοινοβουλευτικά στελέχη της ΕΡΕ, ότι
νίκη της Ένωσης Κέντρου θα άνοιγε το δρόμο
στον κομμουνισμό. Οι Παπανδρέου αποτελού
σαν πάντοτε το κόκκινο πανί για τους Αμερικα
νούς. Μετά τη συντριπτική νίκη της Ένωσης
Κέντρου του 1964 αναγκάστηκαν εκ των πραγ
μάτων να δεχτούν τη νέα κατάσταση. Αναφο
ρές μου, τόσο προφορικές όσο και γραπτές
προς το Σταίητ Ντηπάρτμεντ, στις οποίες επισήμαινα ότι ήταν ευκαιρία να δημιουργήσουμε
ένα ισχυρό Κέντρο, ώστε να σταματήσουμε την
πόλωση και να κλείσουμε το δρόμο στον κομ
μουνισμό, δεν λαμβάνονταν υπόψη. Αντίθετα,
άρχισε η υπονόμευση της Ένωσης Κέντρου».
«Στα τέλη του 1963, οι Αμερικανοί προσπά
θησαν να πείσουν τον Γεώργιο Παπανδρέου για
τις αγαθές τους προθέσεις και ότι ήταν διατεθιμένοι να συνεργαστούν με οποιαδήποτε νόμιμη
ελληνική κυβέρνηση», δήλωσε στις 30 Σεπτεμ
βρίου 1977, στην Ουάσινγκτον ο πρώην σταθ
μάρχης της CIA, στην Αθήνα (1962-68) Τζων
Μώρη. Με βάση, όμως, τα στοιχεία που προαναφέραμε είναι φανερό ότι οι Αμερικανοί επι
δίωκαν τον εφησυχασμό της κυβέρνησης του
Γεωργίου Παπανδρέου, ώστε να δρουν ανενό

χλητοι στα παρασκήνια με στόχο την ανατρο
πή της.
Εξ άλλου, την αγαστή συνεργασία του Σταί
ητ Ντηπάρτμεντ με τη στρατιωτική δικτατο
ρία στην Ελλάδα αποκάλυψαν στις 2 Νοεμ
βρίου 1967, μόλις έξη μήνες μετά το πραξικό
πημα της 21ης Απριλίου, οι δημοσιογράφοι
Ρόουλαντ Έβανς και Ρόμπερτ Νόβακ στην
«ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΠΟΣΤ» αναφερόμενοι στην πε
ριπέτεια του Ηλία Δημητρακόπουλου να εξα
σφαλίσει βίζα εισόδου στις ΗΠΑ μετά την κα
τάσχεση του διαβατηρίου του από την χούντα
και τη διαφυγή του από την Ελλάδα τον Σε
πτέμβριο του 1967 με τη βοήθεια του Ο.Η.Ε.
Χρειάστηκε η παρέμβαση ισχυρών φίλων του
στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στον ίδιο τον υπουρ
γό Εξωτερικών Ντην Ρασκ και στον Πρόεδρο
Άύντον Τζόνσον για να ακυρωθεί η αρνητική
απόφαση του τέως συμβούλου της αμερικανι
κής πρεσβείας στην Αθήνα Ντάνιελ Μπρού
στερ, που το θέρος του 1967 ήταν διευθυντής
των ελληνικών υποθέσεων στο Υπ. Εξωτερι
κών. «Αναρωτιέται κανείς ποιες, λοιπόν, είναι
οι πολιτικές και ανθρωπιστικές αρχές ορισμέ
νων εκπροσώπων μας στο εξωτερικό», γράφει
η ΧΕΡΑΛΝΤ ΝΙΟΥΣ της Μασσαχουσέτης στις 7
Νοεμβρίου 1967, για την οδύσσεια του Ηλ. Δη
μητρακόπουλου να φτάσει στις ΗΠΑ.
Όπως είναι γνωστό, ο Ηλίας Δημητρακόπουλος ανέπτυξε στις ΗΠΑ εντονότατη
—αντιχουντική— δραστηριότητα κατά τη
διάρκεια της επταετίας και παραμένει έκτοτε
και μέχρι σήμερα στην Ουάσιγκτον προασπιζόμενος συνεχώς τα ελληνικά συμφέροντα. Ο
Δημητρακόπουλος μετά την πτώση της δικτα
τορίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ε
πιβολή εκ μέρους του Κογκρέσου του εμπάρ
γκο όπλων κατά της Τουρκίας μετά την εισβο
λή στην Κύπρο, στην ανάκριση των ετών 197576 του Κογκρέσου από τους Clurch και Pike για
τις δραστηριότητες των Αμερικανικών μυστι
κών υπηρεσιών —αναφορικώς με την Ελλάδα
και στις μακροχρόνιες προσπάθειες όπου α
ποκαλύφθηκε ο ελληνικός ρόλος στο σκάνδα
λο του Γουωτεργκαίητ που οδήγησε στην πα
ραίτηση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον (σ.σ.
τεύχη «ΑΝΤΙ» Ιουνίου - Ιουλίου και Αυγούστου
1986).
«Φαινομενικά» —παρατηρούν οι Νόβακ και
Έβανς στην «ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΠΟΣΤ»— «η αμερι
κανική πολιτική αποστασιοποιείται από την
στρατιωτική χούντα που κατέλαβε την εξουσία
τον Απρίλιο. Παρασκηνιακά, όμως, ανώτατοι
αξιωματούχοι του Σταίητ Ντηπάρτμεντ συνερ
γάζονται με τη χούντα κατά τρόπο που μπορεί
μόνο να ενθαρρύνει τους Έλληνες συνταγμα
τάρχες στη σκέψη ότι η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται και πολύ για την αποκατάσταση της
δημοκρατίας στην Ελλάδα».
Σήμερα, σχεδόν 25 χρόνια μετά την εποχή
που παίχτηκε χοντρό παρασκηνιακά παιχνίδι
με πρωταγωνιστές τους Αμερικανούς και είχε
σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση μιας δημο
κρατικής, νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης,
την κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών και
την εγκατάσταση της στυγνής επτάχρονης δι
κτατορίας των συνταγματαρχών, δεν θα πρέ
πει να εφησυχάζουμε, πιστεύοντας ότι οι επο
χές αυτές ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Η
ιστορία επαναλαμβάνεται και οι Αμερικανοί
κάθε άλλο παρά μας έχουν πείσει για την επι
θυμία τους για «ήρεμα νερά» στις διμερείς
σχέσεις και το σεβασμό τους προς τη χώρα
μας.

ΑΓΑΛΜΑΤΑ. Ό ταν τ ’ αγάλματα
καλούνται να γεμίσουν την πολιτική
σκηνή, κάποιοι πολιτικοί θυμούνται και
διηγούνται ιλαρές ιστορίες μ’
αγάλματα...
Θυμάται —την Ιατρική Σχολή στα
χρόνια της Κατοχής— θυμάται και
διηγείται στη συνεστίαση των
Υγειονομικών της Ελληνικής Αριστεράς
ο Λεωνίδας Κύρκος:
«Ο Γιώργης ο Πανταζής έγινε
νεότατος καθηγητής του μαθήματος της
Ζωολογίας.
Ήταν πνευματωδέστατος.
Σε κάποιες εξετάσεις πρωτοετών της
Ιατρικής, σε μια τετράδα έτυχε να
βρίσκεται μονάχα ένα αγόρι, κι αυτό
εξαιρετικά ντροπαλό.
— Α πό ποιον ιστό— τον ρωτά ο
Πανταζής— από ποιον κυρίως ιστό
αποτελείται ο μαστός;
— Α πό οστίτη, απαντά ταραγμένος ο
φοιτητής.
— Α πό οστίτη —επαναλαμβάνει ο
Πανταζής— από οστίτη. Έχετε
ψηλαφίσει ποτέ μαστό κύριε;
— Έχω, βεβαιώνει ο φοιτητής.
— Τον ψηλαφήσατε —επιμένει ο
καθηγητής— μέρα ή νύχτα;
— Νύχτα κύριε, καθηγητά.
— Ατυχήσατε κύριε. Πέσατε πάνω σε
άγαλμα!
ΕΡΕΥΝΕΣ. Ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές έρευνες του «άψε - σβήσε».
Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές
ερωτήσεις-απαντήσεις στο δρόμο. Ο
επιδέξιος δημοσιογράφος με το
συνεργείο του ελλοχεύει. Ο περαστικός
καταλαμβάνεται εξαπίνης και
ξεστομίζει το τι και το πώς. Εμείς —οι
άλλοι— ακούμε ή ακούμε και βλέπουμε.
Έρευνα για το ραδιόφωνο. Πρωινή
ζωντανή έρευνα για το ραδιόφωνο με
αντικείμενο τον καλοκαιρινό έρωτα.
Την άκουσε και τη σημείωσε η Μαρία:
— Ερωτεύεσθε το καλοκαίρι;
— A πα, πα, πα! Με τον καύσωνα το
βρίσκω αγγαρεία.
Έρευνα για την τηλεόραση. Έρευνα
«για τις ξένες λέξεις που έχουν εισβάλλει
στη γλώσσα μας». Έρευνα για την
έννοια της λέξης Περεστρόικα. Την
άκουσε, την είδε και την έγραψε ο
«Αντιρρησίας» της «Αυγής»:
— Ξέρετε τι είναι Περεστρόικα;
— Πώς δεν ξέρω; Περεστρόικα λέγεται
όταν κυβερνούν τρεις. Γιατί όταν
κυβερνούν δύο λέγεται... δόικα και όταν
κυβερνά μόνο ένας λέγεται... Μάνικα!
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΑ. Ο Γιώργος
Ραυτόπουλος στην εντατική. Η Βιβή

Θεε μου! γκολ η
τηλεόραση...

Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο των
δημοσιογράφων.
Η κυρία «προέδρου» ερωτάται για το
εάν και κατά πόσον ο σύζυγός της και
η ίδια είχαν σταθμίσει και
προϋπολογίσει το «κόστος της
προεδρίας» της ΓΣΕΕ.
Η απάντηση είδε το φως της
δημοσιότητας την επομένη ημέρα, μαζί
με τα καθησυχαστικά —ευτυχώς^- νέα
για την υγεία του δοτού:
(...) Περιμέναμε ότι σαν πρόεδρος της
ΓΣΕΕ θα είχε κάποια προβλήματα... Όχι
όμως και δολοφονική απόπειρα.
— Για ποια άραγε προβλήματα
—ρώτησα τον Αγαθόνικο— το είχε
πάρει απόφαση και είχε προετοιμασθεί ο
Γιώργος Ραυτόπουλος και μαζί του η
οικογένεια των Ραυτοπουλαίων, όταν
εκείνος ανέλαβε να παίξει το ρόλο του
«πρώτου» της εργατικής τάξης;
— Για τίποτε ψιλοκραξιματάκια
—απάντησε ο Αγαθόνικος— για κάποιες
συναναφορές του ονόματος του με τα
κλασικά σεξουαλικά και θεία, για
κάποιους μικροπτυελισμούς
—καταλαβαίνεις— σε ώρα ανάγκης...
Για ψιλοπράματα.
Το επάγγελμα του δοτού προέδρου της
ΓΣΕΕ σύμφωνα με την ιστορία και την
εφημεριδογραφία δεν είχε αξιόλογο
κόστος.
Έχει δίκιο η κυρία Βιβή.

ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Νεολογισμοί
στη λόγια. Νεολογισμός στη λόγια που
φιλοδοξεί να αποδώσει την έννοια της
δωροδοκίας, του «λαδώματος».
Δημοσιεύτηκε —τη Δευτέρα που μας
πέρασε— στην «Ελευθεροτυπία»:
Εγχρήματος ευχαριστία.
Νοελογισμοί στην πασοκική
καθομιλουμένη. Νεολογισμός στην
πασοκική καθομιλουμένη που
επιφορτίζεται να εκφράσει την έννοια
του χειροποίητου.
Φιγουράρει σε διαφήμιση αναρτημένη
πλάι στην οθόνη του κινηματογράφου
«Αρκαδία» στη Νέα Ελβετία:
Χειροκάμωτο.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Δανεισμοί του
δημοσίου με εγγυήσεις.
Ύστερα από τους δύο εσωτερικούς
δανεισμούς —του φθινοπώρου του 1986
και της άνοιξης του 1987— κατά τους
οποίους το ίδιο το ελληνικό κράτος
δανείστηκε από τους πολίτες του με
εγγύηση «ευρωπαϊκής νομισματικής
μονάδας», δανείζεται τώρα και η ΔΕΗ
με εγγύηση, δυτικογερμανικού μάρκου.
Η δραχμή — το εθνικό νόμισμα— και η
εξάχρονη σοσιαλιστική κυβέρνηση
ομολογούν —μπροστά στην ανάγκη για
το ψιλό— την έσχατη ανυποληψία
τους...

ΑΣΤΕΡΗΣ ΣΤΑΓΚΟΣ · 1918-1987
Τετάρτη 22 Ιουλίου, ο Αστέρης Στάγκος
έφυγε. Πριν κλείσει τα 70, το σώμα λύγι
σε. Μαχητής ως την ύστατη ώρα, πιστός
στις απόψεις του, περήφανος για τις
ιδέες του. Μαχόμενος δημοσιογράφος,
πολυτάλαντος
και
καλλιεργημένος,
ασυμβίβαστος πολίτης’ αριστερός μετά
από γνώση και επιλογή ζωής. Η απώλειά
του στάθηκε οδυνηρή για όσους τον γνώ
ρισαν.
Ο Αστέρης Στάγκος με τη δουλειά του
στο ΑΝΤΙ σαν πρώτος του διευθυντής
κατά την επανέκδοσή του μετά την μετα
πολίτευση του ’74, σημάδεψε καθοριστι
κά τη φυσιογνωμία του περιοδικού και
‘ τους συνεργάτες που είχαν την ευκαιρία
να δουλέψουν μαζί του.
Ο Αστέρης γεννήθηκε στη Θεσσαλονί
κη το 1918. Η οικογένειά του καταγόταν
από την Φιλιππούπολη από όπου είχε
μετακινηθεί στην μακεδονική πρωτεύου
σα. Ο πατέρας του Σταύρος, ήταν επίσης
δημοσιογράφος. «Οι Σταγκαίοι είναι δη
μοσιογράφοι από κούνια» συνήθιζε να
λέει ο ίδιος. Στο οικογενειακό του περι
βάλλον είχε την ευκαιρία να αναπτύξει
τα πνευματικά του χαρίσματα και να ενθαρρυνθεί στις σπουδές και τα διαβάσματά του. Φοίτησε στο Κολλέγιο Αθη
νών και συνέχισε στην Ανωτάτη Εμπορι
κή και στο Χημικό Τμήμα του Πανεπι
στημίου Αθηνών, ενώ οι έντονες πνευμα
τικές ανησυχίες του, τον οδήγησαν στους
χώρους της ποίησης, της λογοτεχνίας,
της κοινωνιολογίας.
Γαλουχημένος με δημοκρατικά φρονή
ματα, πρώτη φορά ξεσπά σε μια πολιτι
κή διαμαρτυρία στις διαδηλώσεις του
^ίά η του 1935 στη Θεσσαλονίκη, όταν
συμμετέχει ξεδιπλώνοντας μια κόκκινη
εσάρπα που πήρε από το σπίτι του. Αρ
γότερα, στην Αθήνα, σε ηλικία 20 ετών
παίρνει μέρος στη διαδήλωση της οδού
Αιόλου εναντίον της δικτατορίας Μεταξά, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να
οδηγηθεί στο άντρο της «Ειδικής Ασφά
λειας» του καθεστώστος. Αργότερα ορ
γανώθηκε στην ΟΚΝΕ με καθοδηγητή
τον Μήτσο Παρτσαλίδη και στην Κατοχή
αγωνίσθηκε μέσα από τις γραμμές της
ΕΠΟΝ. Για τη δράση του αυτή θα συλ
ληφθεί και θα οδηγηθεί και πάλι στις
φυλακές. Μετά την απελευθέρωση δια
τήρησε την επαφή του με τον παράνομο
μηχανισμό του ΚΚΕ μέχρι τον Εμφύλιο,
και στη συνέχεια με τους παράνομους
πυρήνες που διατηρήθηκαν και μετά την
ίδρυση της ΕΔΑ.
Ταυτόχρονα με την πολιτική δράση
του αρχίζει τη δημοσιογραφική του στα
διοδρομία. Με κάποιες αμφιταλαντεύ
σεις στην αρχή, διστάζοντας να μετρήσει
τις δυνάμεις του στη λογοτεχνία ή να δο
θεί στη μαχόμενη δημοσιογραφία, όπου
ο πατέρας του είχε διαπρέψει. Διάλεξε
το δεύτερο γιατί έκρινε ότι θα διατηρού
σε μια ενεργότερη επαφή με την πολιτική
δράση που τον συνέπαιρνε. Την επαγ
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γελματική του σταδιοδρομία άρχισε το
1946, στο «Βήμα», όπου εργάστηκε στο
τμήμα εξωτερικών ειδήσεων δίπλα σε
εκλεκτές μορφές του κλάδου, όπως ο
Γιώργος Καρανικολός κι ο Γιώργος Μακρής. Σε μια εποχή όπου οι «προδιαγρα
φές» ήσαν αυστηρές και οι απαιτήσεις
μεγάλες, σε μια εποχή όπου πρόσωπα
και πράγματα του δημοσιογραφικού χώ
ρου, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα,
εκινούντο ακόμη σε υψηλά επίπεδα, ο
Αστέρης Στάγκος δεν άργησε να διακριθεί και ν’ αναδειχθεί στον κλάδο που
διάλεξε.
Το 1952 πήγε με υποτροφία στο Λονδί
νο, όπου και ορίστηκε ανταποκριτής της
εφημερίδας του το 1953-1954. Το 1954
επιστρέφει στην Ελλάδα και δουλεύει ως
στέλεχος των εφημερίδων «Το Βήμα» και
«Τα Νέα».
Στη διάρκεια της δημοσιογραφικής
του σταδιοδρομίας είχε την ευκαιρία να
ταξιδέψει πολύ, καλύπτοντας με ρεπορ
τάζ και ανταποκρίσεις μεγάλα γεγονότα:
από τη δίκη του Ά ιχμαν στο Ισραήλ ως
τις ταραγμένες ημέρες του αποκλεισμού
του Βερολίνου.
Αρχίζει και πάλι να δραστηριοποιεί
ται πολιτικά έχοντας στο μεταξύ αποχω
ρήσει από το ΚΚΕ. Στα 1964 είναι από
τα ιδρυτικά στελέχη του «Ομίλου Παπα
ναστασίου». Πήρε μέρος στους αγώνες
του «114» και η στήλη της «ΝΕΑΣ ΓΕ
ΝΙΑΣ» στα «Νέα», που με εφηβική κυ
ριολεκτικά ζέση είχε ιδρύσει το 1962,
έγινε το βήμα του φοιτητικού κινήματος
και των αγώνων της νεολαίας.
Μετά την επιβολή της απριλιανής δι
κτατορίας, ο Αστέρης Στάγκος - που εί
χε ήδη υποστεί ένα έμφραγμα - αναχώ
ρησε στο εξωτερικό (Οκτώβριος 1967). Η
δικτατορία του αφαιρεί την ελληνική
ιθαγένεια. Ως στέλεχος της «Δημοκρατι
κής Άμυνας» λαμβάνει ενεργό μέρος
στον αντιδικτατορικό αγώνα, στο Λονδί
νο αρχικά, στη Ρώμη αργότερα, όπου
και έχει επαφές’ σαν εκπρόσωπος της
«Δ.Α.» με το «Πατριωτικό Μέτωπο».
Παράλληλα μετέχει στην έκδοση της αν

τιστασιακής εφημερίδας «Ελεύθερη Ελ
λάδα» του ΠΑΜ. Τα χρόνια αυτά γνωρί
ζει το κίνημα της Αριστερός στην Ιταλία
και αποκτά πολλούς φίλους και συντρό
φους στη γειτονική χώρα.
Επιστρέφει στην Ελλάδα με τη πτώση
της δικτατορίας και είναι ένα από τα 9
μέλη της επιτροπής της «Δημοκρατικής
Άμυνας» που επωμίζεται τις διαπραγ
ματεύσεις με το ΠΑΚ του Ανδρέα Παπανδρέου για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
Μετέχει στην ιδρυτική Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ
και στο πρώτο 12μελές Ε.Γ. του κόμμα
τος. Διαγράφεται μετά την κρίση στο
ΠΑΣΟΚ το 1975, μαζί με άλλα στελέχη
(Καράγιωργας, Σημίτης, Φίλιας, Μανωλκίδης κ.ά.) διαφωνώντας με την πο
ρεία, το χαρακτήρα και τη συγκρότηση
του ΠΑΣΟΚ. Αργότερα, όταν ιδρύθηκε
η «Σοσιαλιστική Πορεία» ήταν από τα
ηγετικά της στελέχη. Στις εκλογές του
1977 πολιτεύτηκε με τη «Συμμαχία» και
το 1981 ήταν υποψήφιος βουλευτής του
ΚΚΕ εσ. Μετά τις εκλογές του 1985, μαζί
με το Σάκη Καράγιωργα, από τους πρω
τεργάτες της κίνησης για ίδρυση νέου
κόμματος της Αριστερός. Παρέμεινε μέ
χρι το τέλος του, μαχητής της Αριστερός
στο χώρο των ανέντακτων.
Ο Αστέρης με τον ερχομό του στην Ελ
λάδα μετά τη δικτατορία δεν απορροφήθηκε μόνο από την πολιτική. Αυτός ήταν
που τον Αύγουστο του 1974 ανέλαβε τη
διεύθυνση του ΑΝΤΙ και συνέβαλε απο
φασιστικά στη διαμόρφωσή του μαζί με
τους άλλους συνεργάτες. Ακούραστος,
ερευνητικός, με νέες ιδέες, έμεινε για
ενάμιση περίπου χρόνο, αποχώρησε δια
φωνώντας και στη συνέχεια βοήθησε στο
στήσιμο του «Πολίτη». Συνεργάτης της
«Ελευθεροτυπίας» από την πρώτη ημέρα
της έκδοσής της το 1975 μέχρι το 1984,
οπότε η κατάσταση της υγείας του δεν
του επέτρεπε πια να εργαστεί συστηματι
κά, εργάστηκε εκεί στον τομέα της πολι
τικής αρθρογραφίας και των αναλύσεων
των εξωτερικών θεμάτων. Βαθύς γνώ
στης των διεθνών προβλημάτων διακρίθηκε ιδιαίτερα για τις αναλύσεις των
εξελίξεων τόσο στο διεθνή χώρο, όσο και
στην ευρωπαϊκή αριστερά. Γίνεται και
πάλι έκτακτος συνεργάτης του ΑΝΤΙ
βοηθώντας πάντα με τις ιδέες, την πολύ
τιμη εμπειρία του και τη μαχητικότητά
του. Ο «παπούς», όπως τον έλεγαν φιλι
κά οι νεώτεροί του, πάντα πρόθυμος, φί
λος ακέραιος, γεμάτος ζωντάνια, θα μέ
νει πάντα νέος στην μνήμη μας.
Ειδικά στο περιοδικό ΑΝΤΙ χρωστάμε
πολλά στον Αστέρη Στάγκο γιατί οι
ιδέες και οι προτάσεις του στάθηκαν μια
πολύτιμη κληρονομιά.
Στις σελίδες που ακολουθούν, φιλοξε
νούνται οι προσωπικές μαρτυρίες αν
θρώπων που συνεργάστηκαν μαζί του
στις διάφορες φάσεις της δουλειάς του.
Σε τόνο προσωπικό, καταθέτουν τη μαρ
τυρία για ένα φίλο που έφυγε.
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Αστέρη Στάγκου, 1947.

<1/117 δημοσιογράφος είναι εκείνος που θέλει να συλλάβει και να
εκφράσει το επίκαιρο, έχοντας πλήρη επίγνωση πως την άλλη κιό
λας στιγμή το επίκαιρο κινδυνεύει να μεταμορφωθεί σε εφήμερο
για να καταβροχθιστεί τελικά από το αιώνιο, ο Αστέρης Στάγκος
ήταν ακριβώς δημοσιογράφος».
Με τα λόγια αυτά αποχαιρέτησε ο Τίτος Πατρίκιος τη σορό του
Αστέρη. Και αποδίδουν στο ακαίριο όσα έπραξε στη ζωή του. Βέ
βαια άλλα τον τραβούσαν και άλλα στο βάθος τη ψυχής του επιθυ
μούσε να πραγματοποιήσει. Ευρυμαθέστατος, πολύγλωσσος, εντμ
μέρος για τα κινήματα στο χώρο της τέχνης, έκανε πολλές απόπει
ρες για να καλλιεργήσει είδη του λόγου πέρα από τη δημοσιογρα
φία. Δεν ολοκλήρωσε ποτέ ούτε τα σενάρια που ξεκίνησε, ούτε τα
μυθιστορήματα που σχεδίασε και τα ποιήματα που έγραφε και ξα
νάγραφε, στο τέλος τα κατέστρεφε.
Ίσως και να μην ήθελε να ολοκληρωθούν. Σίγουρα όμως ήταν ά
σκηση εσωτερικού μονόλογου ενός ανθρώπου που έπρεπε καθη
μερινά να τροφοδοτεί, τις στήλες του με την τρέχουσα επικαιρότητα επικαλούμενος λεπτομέρειες και γεγονότα συμπτωματικής ση
μασίας, να τα υποβάλλει στον έλεγχο της λογικής επεξεργασίας
και τέλος να συνθέτει την επιμέρους εικόνα στο μωσαϊκό της ρέουσας καθημερινότητας.
Βαθιά συναισθηματικός, άνθρωπος που τον κινούσαν τα πάθη ε
νός βίαιου χαρακτήρα, ώφειλε να τα παραμερίζει όλα αυτά, να τα
απωθεί ή να τα εξοβελίζει. Όμως η ανάγκη της ψυχικής εξισορρόπησης τον ωθούσε στον εσωτερικό μονόλογο· που δεν είναι στιλ

Υραφής αλλά συνομιλία με τον εαυτό του μπροστά στον καθρέ
φτη. Οι σελίδες των ημερολογίων του με την εξιστόρηση απλών
περιστατικών της ιδιωτικής του ζωής ή σχεδιάσματα ποιητικά που
ξαναγίνονται για να πεταχτούν μετά από λίγο, ίσως να ήταν απλώς
και μόνον το μέσο της ψυχικής εκτόνωσης που τον βοηθούσε να επαναλάβει την επόμενη τις, κατά παραγγελία ή από πολιτικά και
κοινωνικά κίνητρα, τριβές με τα καθημερινά..
Ο Αστέρης μας χάρισε ενυπόγραφα ή με κάποιο από τα πολλά
του ψευδώνυμα, εκατοντάδες σελίδες που μας βοήθησαν σαν πο
λίτες να πληροφορηθούμε, να κατανοήσουμε και να παρακινηθού
με στην πολιτική δράση. Θα χρειαστεί να ανατρέξουμε συχνά σε
αυτά τα κείμενα για να εμβαθύνουμε σε κρίσιμες ώρες του πολιτι
κού μας βίου.
Σε αυτές εδώ τις σελίδες, στην τύχη, «και με δημοσιογραφική ε
πιμέλεια» —όπως δηλαδή θα μπορούσε να ταιριάσει για την περί
πτωση ενός δημοσιογράφου— μεταγράψαμε κάποια κείμενα από
αυτά του «εσωτερικού μονολόγου» του δημοσιογράφου Αστέρη
Στάγκου. Αν ο ίδιος ζούσε είναι βέβαιο πως, αν σκάλωναν και πάλι
στα χέρια του αυτά τα γραφτά θα τα κατάστρεψε ή θα τα παράχω
νε σε κάποιο κρυφό συρτάρι. Τα δημοσιεύουμε —μετά από άδεια
των παιδιών του— όχι γιατί αποτελούν μια άλλη συμβολή του Α
στέρη στα «κοινά». Τα δημοσιεύουμε γιατί ο δικός μας φίλος δεν ή
ταν ένα πλάσμα ουδέτερο και άχρωμο. Ήταν ένας άνθρωπος με
προσωπική ζωή και αγωνίες βασανιστικές. Φωτίζουν κάποιες
πλευρές της προσωπικότητας του που τον κάνουν πιο οικείο σε ό
λους μας, πιο φιλικό και πιο κοντινό. Για πολλούς από μας είναι λί
γο να αφήσουμε τον Αστέρη να λογαριάζεται αποκλειστικά σαν έ
να δημόσιο πρόσωπο, που το πέρασμά του προκάλεσε πολιτικούς
λόγους ή αξιολογήσεις επαγγελματικής επάρκειας. Για μας είναι
πολύτιμο να ανακαλύπτουμε την ανθρώπινη διάσταση που βγαίνει
από κείμενα που πρόοριζε για τον εαυτό του, για ελάχιστους ή και
μοναδικούς αναγνώστες. Για όλους τους άλλους που δεν είχαν
την τύχη να τον συναντήσουν, ίσως να είναι παρηγορούμενο να α
νακαλύπτουν τον εαυτό τους, την ιδιωτικότητά τους και τις προ
σωπικές τους αγωνίες μέσα από τα κείμενα ενός επωνύμου Έλληνος...

Αστέρης Στάγκος «Σελίδες ημερολογίου του 1949
Το τετράδιο του 1949, απ’ το οποίο αποσπάσαμε και δημο ναντίρρητα μ’ ενοχλούν. Το μόνιππο καλύτερα που δεν μου
’φερε κανέναν. Η νύχτα έχει πέσει πια. Κι έπεσε ήρεμα, δίχως
σιεύουμε ορισμένες σελίδες, ξεκινά μ ’ ένα ποίημα του Παλαμά. Οι προσωπικές εγγρα φ ές που ακολουθούν, δίνουν
σκιές απειλητικές. Πρώτη νύχτα στο ξαναγέννημα.
τον τόνο του «ιδιωτικού» Αστέρη.
Έχω μια ακαθόριστη, συγκεχυμένη ιδέα πως πολλοί άνθρω
ποι είναι φτηνοί. Και πως υπάρχουν κι άλλοι μεστοί, όμορφοι
Τετάρτη, 12 του Γενάρη 1949
Αποφάσεις δεν υπάρχουν, ούτε σχέδια. Ό λα ακαθόριστα κι αό άνθρωποι. Όμορφο και ζεστό μοιάζει και το δωμάτιό μου. Έτσι/
θέλω να μείνει για πολύ. Γιομάτο, κι ας είμαι μόνος εδώ μέσα κι
ριστα. Υπάρχει μονάχα μια διαπίστωση: ότι τα νεύρα τσάκισαν,
ας είναι βορεινό.
κινδύνεψε να παρασύρουν μαζί και την ψυχή. Ξημέρωμα που
Λέω να ντυθώ να πάω να πάρω λίγα φρούτα και βαριέμαι. Τό
δεν έφτασ’ ακόμα: να σωθούν τα νεύρα. Κι ένα παρήγορο φως: η
απόφαση να σωθούν τα νεύρα, να γίνει σκληρή και πάλιν η ψυ σο το καλύτερο. Ό μω ς η όρεξή μου άνοιξε. Διάβολε! Θα θέλω
δυο εκατομμύρια για 15 μέρες. Θα κοιμηθώ πάλι για λίγο (...).
χή, όπως άλλοτε. Ό χ ι να πάψει να ’ναι ευαίσθητη. Όμως, την
7
μ.μ. Έτσι, όπως κάθουμαι στο μπαλκόνι, θα ’θελα να ’ρθει
ευαισθησία και τον πόνο να τα περνά από πάνω της, να μην τα
και κάποιος άλλος. Για να γεμίσει κι η άλλη καρέκλα. Θα ’ταν
κάνει τμήμα της, αλλά όπλα της. Ό πω ς στην κατοχή.
εξίσου ήσυχα κι ήρεμα. Μόνο που θα ’ταν πιο γιομάτα (...).
Γεννηθήκαμε για να ζήσουμε. Και πρέπει να χαιρόμαστε. Τις
Τετάρτη
(;), 13 Ιανουάριου 1949
μικρές, τις ασήμαντες, τις καθημερινές ανθρώπινες χαρές. Η νί
Ίσως
να
’ταν ο ρυθμικός ήχος της βροχής, ίσως η έντασις κά
κη είναι μια χαρά. Μια χαρά μπορεί να ’ναι κι η ήττα. Ας γευ
τούμε τα όσα περνάν από μπρος μας λίγο ξέγνοιαστα: την κοπέ ποιου ονείρου που με ’καναν να ξυπνήσω από τις 5. Ίσω ς ακό
μα να ξύπνησα τόσο νωρίς γιατί εχτές παρακοιμήθηκα και δεν
λα χωρίς να ρωτάμε, τον περίπατο δίχως τη σκέψη, το τραγούδι
δίχως το βάθος του, την ανάπαυση. Τις φωνές του πόνου που έρ έχω συνηθίσει τον οργανισμό μου σε τέτοια πολυτέλεια. Κά
χονται από πέρα, ας τις βγάλουμε από μέσα μας, μικρές, καθα ποιες εικόνες ήρθαν. Ό μω ς δε γέννησαν τη συντριβή. Γέννησαν
ρές, ασημένιες φωνές χαράς. Ό λα μπορεί να ’ναι χαρά, φτάνει την απόφαση, κάποια πρωτόγνωρη ορμή για πάλη. Ας ξανάρθουν. Μαζί ξανάρχεται κι η κατοχική ψυχή μου. Έτοιμη να δε
να το θέλουμε. Κι αν το θέλουμε, όλα θα γίνουν δύναμη.
χτεί οτιδήποτε, όσο σκληρό κι αν είναι, ήρεμα, ψυχρά, αποφα
Κάθουμαι στο κρεβάτι 5 Vi η ώρα, κι είμαι χαρούμενος. Γιατί
δεν σκέφτουμαι τίποτα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι ήταν όλες αυ σιστικά. Θα ’λεγα χαρούμενα!
Πήγα να σκεφτώ για κάποιο πρόγραμμα. Ό μως, όχι. Είναι
τές τις μέρες, ούτε καν τι ήταν το πρωί. Μοιάζω σαν κάτι που
νωρίς ακόμα. Θα ’ρθει μονάχο του την ώρα που πρέπει.
τώρα γεννιέται. Θα κοιμηθώ.
6
μ.μ. Ακούω ρυθμικό τον ήχο του μόνιππου. Έρχεται γλυκός Πρωί - πρωί έφαγα δύο μήλα, δύο πορτοκάλια. Θα κατέβω να
σα να φέρνει κάποιον που πολύ περίμενα. Ό μω ς δεν μου φέρνει φάω σαν το διάβολο. Δόξα το θεό, όρεξη άφθονη. Αστεράκι
μπράβο.
κανέναν. Το ίδιο κάνει. Ένα μικρό παιδί φωνάζει τη μάνα του.
Η μέρα είναι μουντή. Γκρίζα, παχειά, ατέλειωτα σύννεφα. Τ ’
Κι η μικρή φωνή του είναι γαλήνη. Τ’ αυτοκίνητα μόνο μ’ ενο
χλούν. Δεν μου φέρνουν καμιά συγκεκριμένη εικόνα. Ό μω ς α αυτοκίνητα κυλούν στο δρόμο, ο κόσμος ξύπνησε η ζωή κυλά.
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Κάποτε με τον Αστέρη...
Στον Αστέρη χρωστάει πολλά η Δημο
σιογραφία. Γιατί σα μεγάλος δάσκαλος
αλλά και σαν απλός στρατιώτης την υπη
ρέτησε μια ζωή με ήθος και συνέπεια.
Εγώ, ο παλιός μαθητής του και μεγά
λος οφειλέτης του υποκλίνομαι σεμνά
στη μνήμη του.
Μηνάς Παπάζογλου

Α ν ά λ ω σ ε τη ζ ω ή τ ο υ
σ τ η ν ε π ιδ ίω ξ η
της π ρ α γμ ά τω σ η ς
ενός οράματος

Μ ε τη σ τ ή λ η τ ο υ
ο ι φ ο ιτ η τ έ ς μ α ς
α π ό χτη σ α ν φ ω νή
κ α ι μ ε τ ε ρ ί ζ ι...
Φίλε Χρήστο, μου ζήτησες να γράψω
«δύο λόγια» για τον κοινό μας φίλο και
συναγωνιστή που πριν λίγες μέρες έφυγε
από κοντά μας, τον Αστέρη το Στάγκο.
Που για μένα δεν υπήρξε μόνο φίλος και
συναγωνιστής, αλλά και μεγάλος δάσκα
λος στη δημοσιογραφία. Και γράφω αυτά
τα λόγια όχι γιατί μου το ζήτησες. Αυτό
δεν είναι αρκετό για μένα. Ό πω ς δεν εί
ναι αρκετά πειστική για τη συνείδησή μου
η ανάγκη που νιώθω να πω «δυο λόγια»
για τον Αστέρη, τώρα, μετά το θάνατό
του. Το κάνω γιατί αυτά που τώρα θα πω
τα έχω πει και όταν ο Αστέρης βρισκόταν
στη ζωή.
Στον Αστέρη χρωστάει πολλά η νεο
λαία της δεκαετίας του ’60 και ιδιαίτερα
ο φοιτητικός κόσμος, που στο πρόσωπό
του βρήκε τον άξιο συμπαραστάτη και ο
δηγό στις αγωνιστικές του κινητοποιή
σεις για μια σύγχρονη και δημοκρατική
εκπαίδευση. Με τη στήλη της «Νέας «Γε
νιάς» που καθιέρωσε ο Αστέρης τον Ιού
νιο του 1962 στα ΝΕΑ οι φοιτητές μας απόκτησαν φωνή και μετερίζι και όπλο για
τους αγώνες τους με τη συντήρηση.
Στον Αστέρη χρωστάει πολλά γενικά η
Εκπαίδευση και οι φορείς της: δάσκαλοι,
μαθητές, γονείς. Γιατί με την πρωτοπόρα
σκέψη του φώτιζε κάθε πτυχή της κακο
δαιμονίας της εκπαιδευτικής πράξης και
άνοιγε νέους δρόμους για μια φιλοσοφία
του εκπαιδευτικού συστήματος, που να υ
πηρετεί τον άνθρωπο και τον τόπο.
Στον Αστέρη χρωστάει πολλά η προο
δευτική πολιτική σκέψη. Γιατί με τις ανα
λύσεις του έδινε την πραγματική διάστα
ση στα μεγάλα ελληνικά και διεθνή γεγο
νότα.
Στον Αστέρη χρωστάει πολλά η Δημο
κρατία. Γιατί υπήρξε ακούραστος μαχη
τής της Δημοκρατίας, του σοσιαλισμού
και της προόδου.
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Ένας ακόμη πατρίκιος μας άφησε. Πα
τρίκιος και της δημοσιογραφίας και της
ελληνικής κοινωνίας. Ο Αστέρης Στάγκος.
Με το πάθος του απόλυτου και την α
ποστροφή προς κάθε ωφελιμισμό, που
χαρακτηρίζουν τις πραγματικά ευγενικές
φύσεις, ο Αστέρης Στάγκος ανάλωσε τη
ζωή του στην επιδίωξη της πραγμάτωσης
ενός οράματος που συνίστατο για αυτόν
σε μια κοινωνία τίμια και δίκαιη, όπου ο
άνθρωπος θα ήταν σεβαστός και κατα
ξιωμένος. Από τα εφηβικά του ακόμη
χρόνια στρατεύθηκε στο αριστερό κίνη
μα —και έμεινε στρατευμένος σε αυτό ως
το τέλος του— όχι από κάποια «επιστη
μονική», «εγκεφαλική», επιλογή, αλλά
από μια ηθική παρόρμηση, από ένα ηθικό
αίτημα, από το πάθος του απόλυτου, που
διήπε ακόμη και τον ιδιωτικό του βίο, κα
θώς και την επαγγελματική σταδιοδρο
μία και την ιδιωτική ζωή του.
Μια διαδρομή ζωής καταγράφεται αλ
λού στις σελίδες αυτές: Από τα μαθητικά
του χρόνια ως τις ύστατες ώρες του πολιτεύθηκε με πάθος και εργάστηκε με τι
μιότητα.
Παρά τη φθαρμένη υγεία του, και ως το
τέλος, ο Αστέρης Στάγκος δεν έπαψε να

δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο
της Αριστεράς, με το ίδιο πάθος, την ίδιά
ζέση, την ίδια «εγρήγορση» των νεανικών
του χρόνων.
Μια ζωή ολόκληρη δοσμένη σε
πολιτικο-ιδεολογικούς αγώνες. Ωστόσο Ο
Αστέρης Στάγκος δεν ήταν «ζώον πολιτι
κόν» με την αριστοτελική έννοια του ό
ρου. Δεν ήταν ο άνθρωπος που είχε ως
βασικό κριτήριο και ελατήριο την «άριστη» αποτελεσματικότητα της πολιτικής
πράξης μέσα στις δυνατότητες μιας δε
δομένης συγκυρίας.
Ή ταν «ζώον ηθικόν». Ηθική, κατά βά
ση, ήταν η από μέρους του προσπέλαση
του πολιτικού (και, γενικά, του ζωικού)
φαινομένου. Το πάθος και η δίψα του α
πόλυτου ήταν το ελατήριο του. Το ίδιο
αυτό πάθος που έκανε ασυμβίβαστο, οξύθιμο και συχνά εριστικό αυτόν τον βαθύ
τατα αγαθό τον εξαιρετικά ευάγωγο άν
θρωπο - που από αγαθότητα και ευγένεια
έμεινε στρατευμένος, έως την τελευταία
πνοή του, στην αναζήτηση του ιδεώδους.
Ή ταν καλός, έντιμος, ανιδιοτελής και
ευγενής ο Αστέρης. Από τους τελευ
ταίους πατρικίους μιας κοινωνίας που έ
χει περιέλθει σε ποιοτική καθίζηση και
πλαστική στειρότητα...
Κων. Π. Καλλιγάς

Π ρόθυμος
να συμ μ ετάσ χει
σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι ά μ α ς ...
Ή ταν μια συγκυρία: συναντήθηκα με τον
Αστέρη την παραμονή της αναχώρησής
του στο εξωτερικό και την ημέρα της επι
στροφής του. Έξω από τα ΝΕΑ, μαζί με
τη Σόνια, μου ζήτησε πληροφορίες για τα
συμβαίνοντα στο εξωτερικό. Απολυμέ
νος τυπικά από τα ΝΕΑ, υπόδικος δια
γραμμένος από την ΕΣΗΕΑ, μόλις την
προηγουμένη είχα επιστρέφει από τη Ρώ
μη με τραυματικές εμπειρίες που είχαν,
ως ένα βαθμό γίνει γνωστές. Είπαμε μερι
κά στο πόδι. Δεν μου είπε τίποτα για την
απόφαση να αυτοεξοριστεί. Το έμαθα την
άλλη μέρα, όταν πια βρισκόταν στο Λον
δίνο.
Από τις διάφορες δίκες κι από φίλους
που επέστρεφαν μάθαινα νέα του, μέχρι
την ημέρα της απελευθέρωσης. Με τον
Χρήστο Παπουτσάκη είχαμε βάλει τις
βάσεις για την επανέκδοση του ΑΝΤΙ και
συμπληρώναμε καταλόγους με ονόματα
συνεργατών. Κάποιοι δεν είχαν επιστρέ
φει ακόμα κι άλλοι έψαχναν για δουλειά.
Απορροφήσαμε μερικούς από τους τελευ
ταίους, μας έλλειπε όμως ο δημοσιογρά
φος με το ανάστημα του Αστέρη. Έρριξα
την ιδέα. Μάθαμε τη διεύθυνσή του στη
Ρώμη και του τηλεφωνήσαμε. Ή ταν πρό
θυμος να μετάσχει στην προσπάθειά μας.
Μετά από μερικές ημέρες τον περιμέναμε
στο αεροδρόμιο.
Το σχεδόν νεανικό του νεύρο δε μαρτυ
ρούσε την ήδη άρρωστη καρδιά του. Τον
εγκαταστήσαμε προσωρινά σ’ ένα ημιυ
πόγειο διαμέρισμα κάτω από τα γραφεία

Στο εργαστήριο του Χημείου.

του ΑΝΤΙ. Μας έγραψε τις πρώτες πολιτι
κές του αναλύσεις, από το πρώτο κι άλας
τεύχος του περιοδικού. Η σεμνότητα του
δεν άφησε το είδωλο του πορτρέτου του,
ούτε σε μια φωτογραφία που χρειαζόμα
στε για τον κατάλογο των συνεργατών. Η
μοναδική ίσως που διασώθηκε ήταν αυτή
που του βγάλαμε μέσα στα γραφεία του
ΑΝΤΙ. Ή ταν μια φωτογραφία συνεργάτη
που σε λίγο δεν θα μας ήταν χρήσιμη, α
φού από τον επόμενο χρόνο, με την απο
χώρησή μου από την αρχισυνταξία του
περιοδικού, θα συνέχιζε αυτός αθόρυβα
και δυναμικά τη διεύθυνσή του.
Δημ. Σαπρανίδης

Ε ίχ ε κ α τ α λ ά β ε ι ο ι
π ο λ ι τ ι κ έ ς Ι θ ά κ ε ς τι
σ η μ α ί ν ο υ ν ...
Πάνε τώρα δύο περίπου χρόνια από τότε
που συνάντησα —για τελευταία φορά—
τον Αστέρη Στάγκο. Ή τανε μια συνάντη
ση τυχαία, στο δρόμο, εκεί κοντά στο ά
γαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Δεν μου μίλησε καθόλου για την κατά
σταση της υγείας του, παρόλο που τα ση
μάδια της αρρώστιας στο πρόσωπό του
εύκολα έδειχναν στον καθένα, από τότε,
πως το τέλος της ζωής του επλησίαζε και
πως ο ίδιος θα έπρεπε να υπέφερε πολύ...
Μου μίλησε όμως πάλι, όπως τόσες πολ
λές φορές στο παρελθόν, για την κατά
σταση των πολιτικών μας πραγμάτων,
για τις απογοητεύσεις του προπάντων, με
το πάθος του νέου που πιστεύει απόλυτα
στη μεταμορφωτική δύναμη του «καλού
πολιτικού λόγου» από τη στιγμή που ο
λόγος αυτός θα γίνει από όλους «ακου
στός».
Όλη η προηγούμενη ζωή του βάραινε
πάνω στην έκφρασή του εκείνη τη στιγμή
—μια ζωή γεμάτη περιπέτειες, οδυνηρές
μνήμες ανεκπλήρωτων ονείρων και, κυ
ρίως, εργασία επίπονη, που δεν ήτανε πο
τέ συμμορφωμένη με ωράρια, ούτε υπο
ταγμένη στην προοπτική της όποιας προ
σωπικής ανταμοιβής.
*

* *
Γνώρισα τον Αστέρη όταν έγινε αρχι
συντάκτης του περιοδικού «Αντί». Το
πρώτο πράγμα που μου έκανε σε αυτόν
εντύπωση ήτανε η ικανότητά του να προ

άγει την απειρία των νεωτέρων μελών της
τότε συντακτικής επιτροπής του περιοδι
κού σε πείρα. Ανακάλυπτε τις κρυμμένες
δυνατότητες του καθενός και με δεξιοτεχνία και διακριτικότητα τον βοηθούσε να
περάσει στο δρόμο της προσωπικής έκ
φρασης με αίσθημα αυτοπεποίθησης. Με
μεγάλο πάθος πάντα υποστήριζε τις πολι
τικές ιδέες του, χωρίς όμως ποτέ το πά
θος αυτό να λαβαίνει τη μορφή του μί
σους για τον αντίπαλο. Οσφραινόταν και
γρήγορα άδραχνε ό,τι παρουσίαζε δημο
σιογραφικό ενδιαφέρον εκεί όπου εμείς οι
άλλοι δεν διακρίναμε απολύτως τίποτα.
Διάβαζε, διάβαζε πολύ: ελληνικές και ξέ
νες εφημερίδες, πάμπολλα ελληνικά και
ξένα περιοδικά, βιβλία ιστορικά και κοι
νωνιολογικά, ποικιλώνυμα πολιτικά φυλ
λάδια —τα πάντα. Κυρίως όμως ο Αστέρης ήτανε εμπνευστής: διοχέτευε με με
γάλη τέχνη ιδέες, διοργανώνοντας το σύ
νολο των συνεργατών του στην εξυπηρέ
τησή τους και αρχιτεκτονώντας την κό
σμια και συνάμα ελκυστική παρουσίαση
αυτών των ιδεών μέσα στις στήλες του
περιοδικού.
Και είναι, νομίζω, δίκαιο να ειπωθεί ε
δώ πως επί των ημερών του και εξαιτίας
του το περιοδικό «Αντί» αποκρυστάλλω
σε τη φυσιογνωμία εκείνη που με πολύ
μόχθο και αγωνία ο εκδότης του ακατάπαυστα διερευνούσε για να του προσδώσει.

Ο Αστέρης που σε «χώρα μακρινή και
αρυτίδωτη τώρα πορεύεται», πιστεύω
πως θα χαμογέλασε με συγκατάβαση ό
ταν έμαθε την έκφραση της «βαθιάς συγ
κίνησης» για το θάνατό του από εκείνους

Σύσκεψη στο γραφεία της «Σοσιαλιστικής Πορείας».
Ο Αστέρης, δεύτερος από δεξιά.

που, ίσως, τον πίκραναν περισσότερο από όλους στη ζωή του. Και υπαινίσσομαι
βέβαια τα γεγονότα του 1975, τα γεγονό
τα δηλαδή εκείνα που τον έφεραν, σχε
δόν «διά της βίας», μαζί με τον Σάκη Καράγιωργα και πολλούς άλλους μακριά α
πό έναν πολιτικό χώρο στην ανάπτυξη

του οποίου είχε δώσει τα πάντα, παραι
τούμενος συνάμα από τα πάντα. Αν τώρα
με ρωτούσαν: «Πού θεμελιώνεται αυτή η
πίστη σου πως θα χαμογέλασε με συγκα
τάβαση» θα αποκρινόμουν, με την αρωγή
απλώς της σιγουριάς που δίνει σε κά
ποιον μια επίμονη διαίσθηση, πως ο Α
στέρης, πριν αναχωρήσει από τον μάταιο
ετούτο κόσμο, είχε ήδη καταλάβει οι πο
λιτικές Ιθάκες τι σημαίνουν...
Νίκος Γιανναδάκης

Μ α ς θ ύ μ ιζ ε τη λ έ ξ η « α ν τ ί»
Έ νας όμορφος, λυγερός και νευρώδης
άνδρας· η σιλουέτα μού είχε εντυπωθεί
όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά στο
«Γραφείο Δοξιάδη» όπου ο Αστέρης δού
λευε στις δημόσιες σχέσεις. Τον ξαναείδα στο αεροδρόμιο όπου πήγαμε με τον
Δημήτρη Σαπρανίδη να τον υποδεχτούμε
στην επιστροφή του μετά την πτώση της
χούντας. Η ίδια εκείνη σιλουέτα· μα σα
να είχε κάπως καμφθεί —το ταξίδι φταίει,
είπα μέσα μου.
Ήρθαμε κατευθείαν στα γραφεία του
περιοδικού. Καφέδες, τσιγάρα, εξιστορή
σεις, αναμνήσεις —ζωηρές πολιτικές συ
ζητήσεις και σχέδια για το περιοδικό που
ο Δημήτρης είχε αρχίσει κιόλας να σχε
διάζει. Ο ίδιος ο Δημήτρης πρότεινε στον
Αστέρη να αναλάβει τη διεύθυνσή του πε
ριοδικού δηλώνοντάς του πως τον λογα
ριάζουμε πρώτο μεταξύ μας και σαν τον
πιο άξιο γι’ αυτή τη δουλειά. Ή ταν χαρά
και τιμή μας ότι ο Αστέρης Στάγκος δέ
χτηκε πρόθυμα αμέσως να συνεργαστεί
μαζί μας. Τα χρόνια της δικτατορίας ό
που όλοι ξανακοιτάζαμε πίσω τη ζωή μας
και στάθηκαν αφορμή για να αξιολογή
σουμε και πάλι τις αρχές μας, πιστεύω
πως βάρυναν στην απόφαση του Αστέρη
να δουλέψει με νέους ανθρώπους, στο μι
κρό περιοδικό που μόλις ξεκινούσε· να
προτιμήσει αυτό το είδος στράτευσης, ό
πως ο ίδιος το αντιλαμβανόταν αντί να
προσληφθεί σε κάποια από τις μεγάλες ε
φημερίδες που του άνοιγαν πρόθυμα τις
πόρτες τους. Αλλά δεν ήθελε να εργαστεί
και σε κάποια από τις κομματικές εφημε
ρίδες —εκείνο τον καιρό ήταν κι αυτός
γεμάτος ελπίδες· και πότε δεν ήταν με ελ
πίδες και απελπισίες και πάθη και νέα ξε
κινήματα; Ιίερίμενε πως πολλά θα είχαν
να συμβούν με τη συμπόρευση της «Δη
μοκρατικής Αμυνας» και του ΠΑΣΟΚ.
Από τις πρώτες κιόλας μέρες άρχισε
να μαζεύει γύρω του νέους ανθρώπους,
ενταγμένους σε κόμματα ή ανεξάρτη
τους, και να στήνει μια ομάδα που θα είχε
την ευθύνη της σύνταξης του περιοδικού.
Ή ταν ο Νίκος Γιανναδάκης, ο Πέτρος
Ευθυμίου, ο Γιώργος Σεφερτζής, ο Αντρέας Λεντάκης —ο τελευταίος δοκιμασμέ
νος με γραφτά και σε άλλες απόπειρες.
Αργότερα προστέθηκε ο Πέτρος Γαϊτάνος και άλλοι, λίγο πολύ περαστικοί.
Ο Αστέρης κάλεσε και μερικούς από
τους πιο νέους δημοσιογράφους που γνώ
ριζε ήδη από προηγούμενες συνεργασίες
του για να συνδράμουν. Κάλεσε τον Μη43

*

Σχολική εκδρομή* ο
Αστέρης έφηβος, στο
πρώτο πλάνο με τα
λευκά.

νά Παπάζογλου, τον Ερρίκο Μπαρτζινόπουλο, τον Κώστα ΙΙαπαϊωάννου, τον
Κώστα Ρεσβάνη, τον Νικηφόρο Αντωνόπουλο. Και από κοντά, τους «αρχαιότε
ρους», το Γιάννη Κάτρη, το Σπόρο Λιναρδάτο, το Γιάννη Βούλτεψη με τον ο
ποίο —κάθε φορά που ο τελευταίος έφερ
νε τη συνεργασία του— έστηνε καυγάδες
ομηρικούς για τα παραλειπόμενα από την
εποχή της δικτατορίας. Και όταν αυτός
έφευγε, ο Αστέρης καλμάριζε και έλεγε
«Ο Γιάννης είναι μουρλός Κεφαλωνίτης
αλλά είναι σπουδαίος ρεπόρτερ». Ήξερε
πάντοτε να αποδίδει το δίκιο χωρίς να
χαρίζεται στις δικές του αρχές και επιλο
γές. Αντιπροσώπευε ό,τι με ένα λόγο θα
μπορούσαμε να ορίσουμε σαν «οργισμέ
να νιάτα». Κάθε φορά του λέγαμε:
— Γιατί Αστέρη, εσύ ένας έξυπνος άν
θρωπος που έχει δει τόσα και τόσα στη
ζωή του και έχει περάσει άλλα τόσα, επι
μένεις και θυμώνεις;
Γιατί, ο Αστέρης κατάφερνε να μένει
πάντα μακριά από συναλλαγές και να
στερείται εκείνου που θεωρείται στους
χαλεπούς καιρούς μας «αρετή»: την «πολιτικότητα» ή αλλιώς τη συμβατικότητα
και τη συμβιβαστικότητα. Τα πράγματα
έφτασαν εκεί που έφτασαν,γιατί όλοι μας
καταφέραμε να θεωρούμε «κουσούρι»
την ιδιοσυστασία ανθρώπων όπως του Α
στέρη.
Θύμωνε, μάλωνε, οργιζόταν πολύ. Και
τότε όλοι προσπαθούσαμε να τον καλμά
ρουμε. Κατάπινε μια τρινιτρίνη με μια
γουλιά νερό, παράγγελνε να του ψήσουμε
έναν καφέ και άναβε τσιγάρο. Σε λίγο άρ
χιζε τα αστεία και γελούσε σα μικρό παι
δί. Είχαν όλα ξεχαστεί. « Ά ντε, πάμε για
δουλειά», έλεγε. Αποτραβιόταν πάλι στο
γραφείο του. Αποτσίγαρα, ανάκατα χαρ
τιά, εφημερίδες, περιοδικά και η γραφο
μηχανή του να κελαϊδάει —τυπική εικόνα
δημοσιογραφικού γραφείου αποτυπωμένη
σε φιλμ του κινηματογράφου.
Βρήκε το Σάκη Καράγιωργα, το Βασί
λη Φιλία, το Σπήλιο Παπασπηλιόπουλο,
τον Αλέκο Ξύδη, το Μίμη Ραυτόπουλο,
τον Τάσο Βουρνά. Μάζεψε γύρω από το
περιοδικό έναν ευρύ κύκλο συνεργατών
και φίλων που στάθηκαν πάντα πρόθυμοι
να συμβάλουν με τα κείμενα και τις συμ
βουλές τους. Πιο φειδωλός ήταν στις ε
παφές του με τους πολιτικούς - παλαιούς
και εκκολαπτόμενους. Το ενδιαφέρον
του στρέφονταν προς τις νέες φωνές και
η πάσα αλήθεια είναι ότι στήριξε όλη τη
δουλειά του στους νέους ερασιτέχνες του
44

επαγγέλματος —ερασιτέχνες με την κα
λή βέβαια σημασία του όρου— που αυτός
ανεκάλυπτε με την αλάθητη όσφρησή
του. Ώ ρες ατέλειωτες περνούσε ο Αστέ
ρης συζητώντας τα πλάνα της δουλειάς
τους και όταν έφερναν τα χειρόγραφά
τους, καθόταν συχνά ο ίδιος και τα ξανά
γραφε στη γραφομηχανή, κόβοντας τα
περιττά τονίζοντας τα ουσιώδη. Δίπλα
του όλοι μάθαιναν. Ή ταν ο καλός μά
στορας που εμπιστεύονταν τα μυστικά
της τέχνης του στους νέους καλφάδες.
Ό σες φορές προσπάθησα να συντάξω
κάποιο σχόλιο ή το κύριο άρθρο του έδι
να το χειρόγραφο κι αυτός πολύ διακριτι
κά μου έκανε διορθώσεις —εννοούσε ότι
έπρεπε να αισθάνομαι εκδότης. Έπρεπε
να τον παρακαλέσω επίμονα για να βάλει
το γερό χέρι που χρειάζονταν τα γραψί
ματά μου.
Ο καιρός κυλούσε. Νέοι άνθρωποι,
νέες ιδέες, νέες έρευνες. Συγχρόνως ο Α
στέρης άρχιζε να παθιάζεται και πάλι με
την ενεργό πολιτική —παράλληλα μάλ
λον με τη δουλειά του στο περιοδικό. Στο
δεύτερο τεύχος του «ΑΝΤΙ» είχαμε αρχί
σει τη δημοσίευση μιας έρευνας που είχαν
επιμεληθεί φίλοι του περιοδικού, για το
ρόλο της Αριστεράς μετά την πτώση της

Με ψαθάκι, στην Ύ δρα, βοηθά τον μεγάλο αμερικανό μη
χανικό Μ πακμίνστερ Φούλερ να ανεβεί στο καΐκι, σε μια
εκδρομή που οργάνωνε το «Συμπόσιο της Δήλου».

χούντας. Απάντησαν τότε όλοι. Το ΚΚΕ,
η ΕΔΑ, ο Μίκης, το ΚΚΕ εσ., η Αμυνα, ό
λες οι οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτι
κής Αριστερός που ήταν τότε στο φόρτε
τους. Την απάντηση του ΠΑΣΟΚ, που θα
συνέτασσε ο ίδιος ο Ανδρέας ΙΙαπανδρέου ανέλαβε να τη φέρει ο Αστέρης. Ό ταν
γύρισε από το Καστρί ήρθε με τα χέρια μισοάδεια. Ο Ανδρέας δεν είχε απαντήσει
στην τέταρτη ερώτηση που ήταν «Πώς
βλέπετε την άμεση διαμόρφωση του χώ 
ρου της Αριστεράς και τι εκφράζετε
εσείς»; Ρώτησα τον Αστέρη πώς κι έγινε
αυτό. Γυρνά και μου λέει:
«Ο Ανδρέας μου είπε: "κοίτα Αστέρη,
ποια Αριστερά τώρα; Αφού δεν υπάρχει Α 
ριστερά. Αριστερά είμαστε μόνον εμείς"».
Δεν το σχολίασε. Αλλά δεν ήταν λίγες
οι φορές που αργότερα επανήλθε σε κείνη
τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΠΑ
ΣΟΚ για να στηρίξει την κριτική του.
Ο καιρός κύλισε. Ο Αστέρης είχε απορροφηθεί από την πολιτική δραστηριό
τητα και τα ενδιαφέροντά του για όσα συνέβαιναν στο ΠΑΣΟΚ στο οποίο είχε ήδη
προσχωρήσει μαζί με τους άλλους της
«Δημοκρατικής Αμυνας». Είναι γνωστά
τα περιστατικά και οι συνθήκες κάτω α
πό τις οποίες διαγράφτηκε κι αυτός και
άλλοι πολλοί την άνοιξη του ’75.
Είχε περάσει ένας χρόνος από την αρ
χή της συνεργασίας όταν αναπτύχθηκε
μεγάλη ένταση ανάμεσά μας. Αποτέλε
σμα ήταν η αποχώρησή του από το περιο
δικό που συμπαρέσυρε και το σύνολο
σχεδόν των μελών της συντακτικής επι
τροπής. Τσακωθήκαμε άγρια και κάτω
από οδυνηρές για όλους μας συνθήκες.
Κόντεψε τότε να κλείσει το «ΑΝΤΙ».
Ο Αστέρης άρχισε να συζητά με τον
Αγγελο Ελεφάντη και την ομάδα που
προετοίμαζε τον «Πολίτη». Σε λίγο όμως
έφυγε και όταν ξεκίνησε η «Ελευθεροτυ
πία» ήταν από τους πρώτους που τη στε
λέχωσαν.
Ξανασυναντηθήκαμε αναγκασ τικά'
και υπό μελοδραματικές συνθήκες. Ένα
δημοσίευμα του περιοδικού από τις μέρες
που ο Αστέρης ήταν διευθυντής, προκάλεσε τη μήνυση κάποιων φασιστών που
στενοχωρήθηκαν γιατί τους είχαμε γρά
ψει «φασίστες». Στο εδώλιο λοιπόν ο εκ
δότης και ο διευθυντής του περιοδικού
και συνάντηση «συμφώνως τω νόμω»,
θέλοντας και μη θέλοντας στο προαύλιο
του δικαστηρίου της οδού Σανταρόζα.
Συνήγοροί μας ο Μιχάλης Κουντούρης, ο
Χριστόφορος Αργυρόπουλος και ο Νίκος
Κωνσταντόπουλος. Ο τελευταίος, κι αυ
τός μισοτσακωμένος νομίζω, με τον Α
στέρη για τα οικογενειακά τους στη «Σο
σιαλιστική Πορεία». Ρωτάω το Νίκο:
— «Τι κάνουμε τώρα»;
— E l καλά, πήγαινε να μιλήσεις στον Α 
στέρη...
Κομπιάζοντας τον πλησίασα.
— Γειά σου Αστέρη. Τι κάνουν τα παιδιά;
— Καλά είναι. Α λλά μου πήγαν και τα
δυο, και ο Σταύρος και η Έλα a στην ΚΝΕ,
απάντησε λίγο πειραγμένος σαν «αμυνίτης» και λίγο περήφανος σαν παλιός ΟΚΚΝίτης.
Αυτό ήταν. Ο πάγος είχε σπάσει. Κά
τσαμε καλά καλά στο σκαμνί του κατη-

γορουμένου και, μετά την πανηγυρική αθώωσή μας, πήγαμε και ουζάραμε. Από
τότε μακαρίζω αυτούς τους φτωχοφασίστες που μου χάρισαν την ευκαιρία να ξα
νανταμώσω με τον Αστέρη.
Δούλευε τότε στην «Ελευθεροτυπία».
Ά ρχισε πάλι να περνά από τα γραφεία,
να παραγγέλνει τον καφέ του σύμφωνα με
τη «βελτιωμένη τεχνική» που μας είχε
μάθει και να καπνίζει κατεβάζοντας που
και που καμιά τρινιτρίνη. Άρχισε πάλι
να μας δίνει συνεργασίες. Νέοι συνεργά
τες συναντήθηκαν με τον Αστέρη στα
γραφεία του περιοδικού. Το σπίτι του ή
ταν κοντά μας και τα γραφεία του περιο
δικού ήταν μια συνηθισμένη βόλτα του
στην αναζήτηση παρέας και τσακωμού.
Είχαν έτσι, αρχίσει οι αγάπες του με τον
Τάκη Καφετζή και τον Γιάννη Φλώρο.
Κάθε φορά που ερχόταν αυτούς ζητούσε
να συναντήσει και να μιλήσει. Την τελευ
ταία φορά που πέρασε, μια βδομάδα πριν
πεθάνει, ήταν απογευματάκι. Φαινόταν ε
ξαιρετικά καταβλη μένος —είχε βγει πριν
λίγες μέρες από το «Υγεία».
— Πού είναι ο Γιαννάκης; ρώτησε. Θέλω
να μου κάμει ρεπορτάζ: τι κάνουν αυτοί ε
κεί πέρα στο ΕΑΡ;
Κάθησε αρκετά και γύρισε γρήγορα η
κουβέντα στα προσωπικά του. Κουβα
λούσε ώρες ώρες μια πίκρα που ήταν ατε
λείωτη.
★**
Γράφοντας όπως είχα ανάγκη και χρέ
ος για τον Αστέρη, δεν κατάφερα να γλι
τώσω από το υποκειμενικό στοιχείο
—κάτι που ο ίδιος μας είχε διδάξει να
αποφεύγουμε· αυτός ο παθιασμένος και
άκρως υποκειμενικός στις κατ’ ιδίαν συ
ζητήσεις. Αλλά για έναν άνθρωπο που με
σημάδεψε τόσο πολύ, ήταν αδύνατο να
μιλήσω διαφορετικά. Στο κάτω κάτω ο
Αστέρης ήταν άνθρωπος δικός μας, φί
λος μας και θα ήταν σκέτη υποκρισία να
ζυγιάσουμε τώρα διαφορετικά τα λόγια
μας. Ύστερα είναι η ενοχή για τον τσα
κωμό μας που πάντοτε με καταδίωκε και
είναι ο χειρότερος σύμβουλος σε περιστά
σεις όπως αυτή. Δεν μπόρεσα να γλιτώ
σω.
Ο Αστέρης, πρέπει να του αναγνωρί
σουμε όλοι, συνέβαλε αποφασιστικά στη
διαμόρφωση του ύφους και της φυσιογνω
μίας του περιοδικού για όσα θετικά μπό
ρεσαν να αποκρυσταλλωθούν στο έντυπο
αυτό. Είναι πάρα πολλά όσα θα έπρεπε
να αναφερθούν για το στιλ της δουλειάς,
για τη μέθοδο, για το ύφος γραφής που ο
Αστέρης προσπάθησε να μεταδώσει σε ό
σους είμασταν κοντά του. Αλλά νομίζω
ότι το πιο σημαντικό ήταν αυτό που κάθε
φορά πέταγε καρφωτά στις συναντήσεις
της συντακτικής επιτροπής:
— Ναι! όλα αυτά είναι καλά. Α λλά εμείς
το θέμα αυτό πρέπει να το δούμε διαφορε
τικά. Πρέπει να το δούμε «αντί».
Και έδινε στην παραγγελία του αυτή
την έννοια της διαφορετικότητας, της ανατρεπτικότητας, της μαχητικής στά
σης. Πόσο το καταφέρναμε κάθε φορά εί
ναι μια άλλη ιστορία. Αλλά η δική του ο
δηγία ήταν αυτή.
Χρ. Γ. Παπουτσάκης

Π ο λ έμ η σ ε μα δέν
δ ικ α ιώ θ η κ ε

Σε πανσπουδαστικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, συζητά
με τον πρύτανη του Αριστοτελείου.

Μ α ς μ ε τ έ φ ε ρ ε τ ις α γ ω ν ί ε ς
τ ο υ , μ α ς μ ιλ ο ύ σ ε γ ια τ α
α δ ι έ ξ ο δ α κ α ι τ ις ε λ π ί δ ε ς . . .
Τον Αστέρη τον γνώρισα αργά. Μετά τη
μεταπολίτευση, αρχές του 1978. Τον ήξε
ρα μόνο από τα κείμενά του. Τον συνάν
τησα μέσω κοινών γνωστών -—νεώτερων— όχι ως δημοσιογράφο. Τον γνώρι
σα σαν αριστερό. Γεμάτο πάθος με αγω
νίες, με πίστη στις ιδέες του. Αριστερά με
πείσμα, με σκέψη ελεύθερη και πλατειά,
αγωνιστικό και ανυπότακτο. Από τότε
δεν τον έχασα...
Τον Αστέρη, δημοσιογράφο - δάσκαλο
τον γνώρισα αργότερα. Μαχητής και α
νοικτός. Επίμονος και υπομονετικός, ή
θελε να δώσεις το καλύτερο. Με σπάνιες
ευαισθησίες, κοντά στις αναζητήσεις και
δίπλα στις αγωνίες σου. Ακούραστος και
απαιτητικός, αλλά διαλεκτικός. Απλός
και με πάθος για τη δουλειά του. Ή ταν
δάσκαλος και φίλος. Ανθρώπινος, με συ
ναισθηματικό κόσμο απέραντο.
Τελευταία είχε καταβληθεί. Το σώμα
του δεν άντεξε. Αν και δεν μπορούσε να
μιλήσει καλά, από τα απανωτά εγκεφαλι
κά, έγραφε και μελετούσε. Ό πω ς πάντα.
Με την ίδια επιμονή στις ιδέες του, χωρίς
σκοπιμότητες. Μιλούσε και ρώταγε για
τα συμβαίνοντα σε όλους τους χώρους
της αριστεράς. Ήθελε να μαθαίνει τις α
πόψεις όλων λέγοντας τη γνώμη του, α
νοικτός όπως σε όλες του τις συζητήσεις.
Μας μετέφερε τις αγωνίες και τις ανησυ
χίες του, μας μιλούσε για τις ελλείψεις,
τα αδιέξοδα και τις ελπίδες που έβλεπε.
Ο Αστέρης έφυγε. Ό πω ς τον είχα πρωτογνωρίσει. Και σαν αριστερό και σαν
δημοσιογράφο και σαν φίλο και σαν σύν
τροφο. Ανήσυχος, μαχητής και πάντα νέ
ος.
Παππού αντίο...
Γιάννης Φλώρος

Τον είδα για τελευταία φορά πριν λίγους
μήνες. Με περίμενε έξω από το γραφείο
μου, στην «Ελευθεροτυπία». Είχε έρθει α
προειδοποίητα. Ή ταν φανερό ότι κάτι
τον απασχολούσε.
Αφού του ’σφιξα το χέρι —αμήχανος
πρέπει να πω— τον περιεργάστηκα δια
κριτικά. Ή ταν πολύ αδύνατος. Τα μαλ
λιά του πιο άσπρα από πριν. Κάπνιζε α
σταμάτητα. Ό μω ς τα μάτια έκαιγαν.
Μια και δεν μπορούσε να μιλήσει, μου
έδωσε να καταλάβω ότι μπορούσε τουλά
χιστον να γράψει. Αγωνιζόταν να εκφρα
στεί, άλλοτε με τα χέρια, άλλοτε με μια
λέξη ή φρασούλα που κατόρθωνε να αρ
θρώσει.
Ή ταν φανερό πως είχε πολλά να πει,
όχι μόνο σε μένα, αλλά κυρίως στον ανα
γνώστη της εφημερίδας μας. Σ’ αυτούς
που ρουφούσαν δέκα ολόκληρα χρόναα
τις βαθειές αναλύσεις του στα εσωτερικά
και εξωτερικά θέματα της επικαιρότητας.
Έ νας κόμπος ιδρώτα είχε σταθεί στο
μέτωπό του. Και ξαφνικά σηκώθηκε.
Μου κούνησε το χέρι σαν να μου έλεγε
«γειά» και έφυγε το ίδιο ξαφνικά όπως εί
χε έρθει..
Δεν τον ξανάδα από τότε. Κατά και
ρούς μάθαινα νέα του. Ήθελε πάντα να
γράψει, αλλά το χέρι του δεν υπάκουε
στη σκέψη του. Και σκεφτόμουν τη διπλή
αγωνία αυτού του περήφανου ανθρώπου.
Την αγωνία για την κατάστασή του, και
την αγωνία γι’ αυτόν τον τόπο.
Μερικοί άνθρωποι είναι, θαρρείς, ταγ
μένοι να μάχονται και να πεθαίνουν αδι
καίωτοι. Ο Αστέρης πολέμησε μα δεν δι
καιώθηκε. Ό χ ι γιατί δεν έγινε βουλευτής
ή υπουργός. Αλλά γιατί τα οράματά του
έμειναν μισά. Και το ΠΑΣΟΚ τον πίκρανε
και η Ελλάδα δεν ήταν αυτό που θα ήθε
λε. Και στην πιο ώριμη φάση της ζωής
του, η αρρώστια τον κτύπησε στο πιο
ευαίσθητο σημείο. Του στέρησε την ικα
νότητα να εκφραστεί, να γράψει.
Έφυγε, πιστεύω, πολύ πικραμένος από
αυτή τη ζωή. Ό πω ς φεύγουν όλοι οι μο
ναχικοί αγωνιστές.
Σεραφείμ Φυντανίδης
Δ/ντής «Ελευθεροτυπίας»

Ρεπορτάζ στην αγορά.

«νΠΚΠ||ΗΙΐνθΙΙ|Ι«ν
Αριστερά και Πολιτισμός

Ό λοι —έτσι γενικώς ό λ ο ι — παραπονούνται για τα πολιτι
στικά μας πράγματα: Το χαμηλό επίπεδο, τον λαϊκισμό που
συμπληρώνει τον ελιτισμό, την σπάνι αληθινών δημιουργών και
γνήσιον επιτευγμάτων κλπ. κλπ. Δεν θα κάνουμε τώρα αναφο
ρές στο τι γίνεται αλλού, δεν θα επιχειρήσουμε συγκρίσεις, δεν
θα δούμε το φαινόμενο με ξιπασιά ή με πτωχοπροδρομισμό.
Ούτε θα καταργήσουμε το αιτούμενο μέσα από πολύπλοκες α-,
ναφορές στα κοινωνικά αίτια ή την έλλειψη κρατικής συνδρο
μής·

Θα επιχειρήσουμε λίγες μόνον αναφορές —και αυτές
διαπιστωτικές— για να θέσουμε το ερώτημα «τι κάνει η αριστε
ρά για τον πολιτισμό».
Ναι, αμέσως αναγνωρίζουμε τις αντιρρήσεις, τις ανατροπές
του ερωτήματος, την διάχυση με άλλου τύπου ερωτήματα:
«Ποια αριστερά», «Ποιος πολιτισμός» κλπ.
Και όμως. Θα μπορούσαμε αντί όλων αυτών να επιχειρήσου
με καταμετρήσεις και στατιστικές. Είναι τουλάχιστον αυτό μια
μέθοδος εμπειρική που θα αναδείξει το πρόβλημα και θα δώσει
κάποια στίγματα.
Και η «στατιστική» αυτή και η «καταγραφή» θα μπορούσε να
μετρήσει ανθρώπους, ομάδες, εκδοτικές προσπάθειες, περιοδι
κά του είδους που αυτοπροσδιορίζονται με τις κατηγορίες αρι
στερός και πολιτισμικός. Θα αρχίζαμε τότε να συνειδητοποιού
με ότι άνθρωποι, ομάδες, προσπάθειες είναι εν μέρει αδρανείς
και εν μέρει ενσωματωμένοι και παραιτημένοι. Θα διαπιστώνα
με, ενδεχομένως, ότι η αδράνεια και η ενσωμάτωση —που ση
μαίνει ιδιώτευση ατόμων ή απ’ την άλλη ένταξή τους σε κρατι
κούς και ιδιωτικούς «φορείς»— έχει φέρει το αποτέλεσμα να
μην παράγουν τίποτα πρωτοποριακό ή ελάχιστα ανατρεπτικά
πράγματα όλοι εκείνοι που πιστεύουμε ότι υπηρετούν τον πολι
τισμό.
Θα διαπιστώναμε ότι τυχόν προσπάθειες επικοινωνίας υπονο
μεύονται είτε από καχυποψία, είτε από φόβο, είτε από
αλληλοαπόρριψη- δεν συνδιαλέγονται και δεν θέτουν τα προ
βλήματα. Με αποτέλεσμα να μην παράγουν δημιουργικά, ούτε
ως άτομα ούτε και συλλογικά.
Και όμως το πεδίο είναι ανοιχτό για το σύνολο αυτού του
κόσμου- η αριστερά μπορεί να μην χτυπά την πόρτα της πολιτι
κής εξουσίας αλλά ο λόγος της θα έπρεπε να είναι ακμαίος και,
πάντως, ζωογόνος τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα προβλήματα
πολιτισμού.
Η συντήρηση ή όσοι αναμασσούν τα παλιά σχήματα και ιδέες
δεν έχουν τίποτα να συνεισφέρουν· δυστυχώς για τον τόπο και
για τους ίδιους.
Αλλά οι ομάδες που βλέπουν με ανατρεπτική ματιά τις «υπάρχουσες συνθήκες» και πιστεύουν στη δυναμική των εξελίξε
ων έχουν να πουν ένα λόγο. Το πρόβλημα είναι ότι αδρανούν.
Φταίνε άραγε μόνο τα πολιτικά και κοινωνικά αδιέξοδα;
Πάντως, μπορούν —και πρέπει— να κάνουν αισθητή την πα
ρουσία τους. Είναι αυτοί, η μόνη, ελπίδα για να παραχθεί πολι
τισμός —με όσα σημαίνει η λέξη— στον τόπο αυτόν σήμερα.
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Σημειωματάριο χωρίς ειδήσεις...
• Αρόσισε. Στο φουλ του
καύσωνα, Παρασκευή στις 24,
το είχα κιόλας καταλάβει.
Δίπλα μου διαμαρτύρονταν:
«άπνοια». Αλλά στα βελόνια
των πεύκων γλιστρούσε ένα
λεπτό αεράκι. Έτσι να ’κάνες,
το ’πιανες. Το βράδυ ήταν
ωραίο, αν και πολλοί το
χαράμισαν, είτε σε δεξιώσεις,
είτε μέσα σε γραφεία, είτε
μπροστά στην τηλεόραση.
Εννοώ βέβαια τους Αθηναίους ή
όσους τελοσπάντων έχουν
ξεμείνει αυτόν τον καιρό στην
πρωτεύουσα. Η Τασία μας έλεγε
τις προάλλες ότι πρέπει από
φέτος να απαιτήσουμε επίδομα
«ανθυγιεινής παραμονής» όλοι
εμείς οι κάτοικοι της Αθήνας.
Υπερθεματίζω στο αίτημα και
πιστεύω ότι και ο κ. δήμαρχος
θα το καταλάβει. Τι «φωτισμένη
δεξιά» είναι άλλωστε...
• Αλλά δρόσισε. Και φάνηκε
από μια βδομάδα τώρα ότι θα
δρόσιζε. Η αισιοδοξία μπορεί να
τυφλώνει, αλλά πάντως κάνει τη
ζωή ανεκτή. Στο κάτω κάτω η
ελπίδα είναι το γερό αντίδοτο
που μας απόμεινε απέναντι
στους διαχειριστές της ζωής
μας. Αυτό θα είχα να πω σε
όσους βλέπουν ζοφερά τα
επερχόμενα. Ο ποιητής έγραψε:
«τη ζωή πρέπει να την πάρεις
στα σοβαρά. Όπως ας πούμε
κάνει ο σκίουρος». Έτσι, απλά
και φυσικά. Και συνέχιζε: «Και
να φυτεύεις δέντρα ακόμα στα
εβδομήντα σου». Λέει και άλλα
ο ποιητής, αλλά δεν θα το
γυρίσουμε, τώρα και στις
απαγγελίες...
• Μου άνοιξες δουλειές με το
βιβλίο της Άλκης Ζέη «Η
αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα».
Ψάχνω, ψάχνω, κάποιος
φαίνεται μου το πήρε από τη
βιβλιοθήκη μου. Πάω την άλλη

μέρα στα βιβλιοπωλεία,
«εξαντλήθηκε», μου λένε.
Τελοσπάντων το ανακάλυψα
πήρα το τραπεζομάχαιρο,
(ελλείψει χαρτοκόπτη) έκοψα
τις σελίδες και το άρχισα. Σα
να ’χες δίκιο. Όταν το
τελειώσω τα λέμε. Σ’
ευχαριστώ.
• Ο χρόνος —να μια ελπίδα
σίγουρη. Όταν τον
αντιμετωπίζεις τρυφερά και με
εμπιστοσύνη. Ο χρόνος είναι
φίλος. Μας ηρεμεί και μας
βοηθά να καταλαγιάζουμε τις
κρίσεις, τις ιδέες μας και
—αλήθεια δεν το ρώτησα
αυτό— τα συνασθήματά μας;
Μόλις το ρωτήσω και το μάθω,
θα σας το πω.
• Όμως το λεπτό αεράκι
ανάμεσα στα βελόνια των
πεύκων είναι το πιο φίνο αεράκι
που ξέρω. Είδατε που λένε «τα
πεύκα είναι υγεία»;
• Γελάτε τώρα, το ξέρω. Αλλά
η ζέστη μας πείραξε όλους. Το
παραλήρημα δίνει και παίρνει.
Είναι κι αυτό ένας τρόπος να
συνεννοείσαι.
• Είναι και συνήθειες που
ξεχνιώνται —ή κόβονται— όπως
το τσιγάρο λόγου χάρη. Ένεκα
ο χρόνος, όπως λέγαμε. Και πως
να σου πάει στο μυαλό πως
λαχανιάζει ο άλλος μέχρι το
περίπτερο —άλλη δουλειά δεν
είχε— και παίρνει περιοδικά και
εφημερίδες και τα διαβάζει
κιόλας. Όπως καληώρα τώρα.
Καλά, ξέρω, σκαστό, ειρωνικό
χαμόγελο. Ξέρουμε όμως και
μεις να γελάμε. Να τσιγκλίζουμε
και να γελάμε. Άλλωστε αυτό
που μας έσωσε είναι ό,τι
απόμεινε από το χιούμορ.
• Να, τις προάλλες λχ. είδα
ένα περίεργο χρονόμετρο ή
ρολόι τελοσπάντων. Γέλασα,
γιατί δεν ήταν ένα κανονικό

0 1

//Λ .

■ « Ik

ρολόι με χρυσή καδένα κτλ.
αλλά τσιμπιδάκι σαν αυτά που
απλώνουμε τα ρούχα. Τι σου
είναι ο άνθρωπος...

• Σε μακρινές ακρογιαλιές
κάποιοι δροσίζονται και δεν
παρηγοριούνται απλώς γραπτά
και φαντασιακά. Αλλά,
αγαπητοί μου, έχει ο καιρός
γυρίσματα. Κοντός ψαλμός
αλληλούια. Όσοι τώρα πίνουν
τα ουζάκια τους σε παραλίες
από Σάμο έως Λευκάδα, και
γκρινιάζουν γιατί τάχα το
χταποδάκι απόψε δεν είναι τόσο
νόστιμο όπως προχτές, σε λίγες
μέρες τους περιμένει το καμίνι
της Αθήνας. (Αυτά τα γράφω
για να παρηγορηθώ μαζί με τους
άλλους «ξενέρωτους» του
κλεινού άστεως).
• Θα είχα να κάνω και άλλες
παρατηρήσεις που αφορούν το
αεράκι ανάμεσα στα βελόνια
των πεύκων, τα τσιμπιδάκια, τα
χρονόμετρα, τις ελλείψεις στα
ράφια των βιβλιοπωλείων, την
τρυφερότητα του χρόνου και το
κρυμμένο γέλιο στις κόρες των
ματιών. Πόσα και πόσα δεν
ανακαλύπτεις για άλλη μια
φορά όταν μυρηκάζεις τις
αφηγήσεις και τις χαλαρές
συζητήσεις.

• Μια συνάντηση που
επιβεβαιώνει τις αλήθειες σου
και την εμπιστοσύνη για ένα
φίλο είναι σαν ένα ποτήρι
δροσερό νερό. Όλοι διψάμε να
βρούμε τους δικούς μας
ανθρώπους, με μια προσπάθεια
που γίνεται έμμονη ιδέα. Η
επιβεβαίωση της αλήθειας του
άλλου είναι ό,τι τονώνει και τις
δικές σου αλήθειες. Πού είναι
λοιπόν η είδηση;
• Αλλάζουμε και δεν αλλάζουε
μαζί. Μια στόφα υπάρχει καλά
κρυμένη και δεν χάνεται. Η
επικοινωνία με ανθρώπινους
τόνους είναι η νέα ελπίδα που
μας ηρεμεί για όσα καλά και
θετικά προσπαθήσαμε, και μας
δικαιώνει για όσες μικρότητες
απορρίψαμε. Ναι, αλλά πού είναι
η είδηση;
• Αξίζει να βρίσκεις τους
φίλους μέσα από τον προφορικό
λόγο ή από ένα μήνυμα. Αλλά
κάθεσαι τώρα και σκέφτεσαι:
να, κάποιος γελά σκαστά και
ειρωνικά μέσα στις κόρες των
ματιών. Και τι μ' αυτό; Και συ
θυμάσαι τα ιδιότροπα
χρονόμετρα και απαντάς με το
δικό σου γέλιο: Τι ώρα να 'ναι
άραγε αυτή τη στιγμή;
• Δρόσισε: είναι μέρες τώρα.
Ξέρω, δεν είναι νέο αλλά είναι
ωραίο να το ανακαλύπτεις ξανά
και ξανά. Και τελοσπάντων,
είναι μια είδηση, αυτό. Η πιο
σημαντική...

Τελείωσε η Πανελλήνιος
Στην αρχή έφτασε στα χέρια
μας ο κατάλογος. Ωραίες
φωτογραφίες, χρώματα, λίγα
μα ουσιαστικά βιογραφικά
στοιχεία, διευθύνσεις: ένα
σωστό ντοκουμέντο. Από
επαγγελματικό ρεφλέξ
ψάξαμε να βρούμε τα κείμενα
που προλογίζουν θετικά και
αναλυτικά μια τέτοια
δημοσίευση. Αλλά προς
απογοήτευσή μας εκεί
βρήκαμε κάτι πρωτοφανές:
τόνος καταδικαστικός ή
απολογητικός,
προκαταβολικά ομολογημένη
αποτυχία, και, τέλος,
υποσχέσεις για μια άλλη
πανελλήνιο, που αυτή τη
φορά θα ήταν η πραγματική,
η πολνφωνική, η αλάνθαστη.
Βέβαια, διασχίζοντας αυτή τη
μεγάλη έκθεση, αντιλαμβάνεσαι
αρκετά γρήγορα πως οι απόντες
είναι πολλοί, και η απουσία τους
γίνεται βασανιστική και επιτα
κτική όσο και μια παρουσία.
Υπάρχει ελληνικό εικαστικό πρό
σωπο χωρίς τον Φασιανό, τον
Παύλο, τον Θεοφυλακτόπουλο,
τον Μπότσογλου, τον Μπουτέα,
την 'Βάνα Ξένου, τον Αληθινό,
τον Σακελίωνα, την Τσεκούρα,
τον Βαρότσο, τον Τότσικα, την
Πολίτη, για να αναφέρουμε τους
πρώτους που μας περνάνε από το
μυαλό. Χωρίς αυτούς η παρουσία
των καταξιωμένων μας φαίνεται
ελλειπής, των δε νεωτέρων μερι
κή και μονότονη. Και ακούσια
διερωτώμαστε: τι γίνανε όλοι αυ
τοί; Δεν εκλήθησαν; Εκλήθησαν
και, υπακούοντας σε έναν ακατα
νόητο και αταίριαστο σνομπισμό,
δεν θέλησαν να λάβουν μέρος;
Πρότειναν τα έργα τους και δεν
γίνανε δεκτοί; Αυτές οι αμφιβο
λίες ανάμεσα σε κλητούς και
εκλεκτούς δημιουργούν ένα μικρό
κομφούζιο και κάποια στεναχώ
ρια που τελικά διαλύονται εφό
σον αποφασίσεις ότι η κάθε έκθε
ση είναι μερική και μεροληπτική,
πως δεν υπάρχουν αντικειμενικά
κριτήρια στην εκτίμηση των έρ
γων τέχνης, και πως τα εκτιθέμε
να έργα προτείνουν μια πολύ ει
δική ανάγνωση της δημιουργίας
μιας εποχής. Τότε δέχεσαι να γί
νεις ένας αθώος φιλότεχνος θεα
τής, και σπεύδεις να επωφεληθείς
από αυτά που προσφέρονται στο
βλέμμα σου.
Η έκθεση στο σύνολό της πα
ρουσίασε αρκετό ενδιαφέρον.
Συγκριτικά με τα διάφορα σαλόν
- ανάλογες παν-γαλλικές εκθέ
σεις που βλέπει κανείς στο Παρί
σι -, η Πανελλήνιος είχε ένα αρ
κετά υψηλό επόπεδο. Κι αν την
συνέκρινε κανείς με άλλες διε
θνείς εκδηλώσεις θα έβρισκε πως
είχε έναν πολύ ευχάριστο επαρ
χιακό τόνο, κι αυτό όχι προς κα

κοφανισμό των εκθετόντων. Απε
ναντίας αυτός ο τόνος την σώζει
από τη φοβερή μονοτονία που
έχει επιβάλει ο ακαδημαϊσμός της
αγοράς στα μεγάλα κέντρα του
εξωτερικού. Στην πανελλήνιο
θριαμβεύει η αγάπη της ζωγραφι
κής του καβαλέτου, η αΛονομία
του πίνακα, η πίστη στο στιλ.
Όσο κι αν είναι ελλειπτικά πα
ρουσιασμένη, διαγράφονται κα
θαρά οι γενιές, οι σχολές και οι
τάσεις. Στο διεθνή χώρο - Βενε
τία, Παρίσι, Κάσελ - κυριαρχούν
οι φωτογραφικές τέχνες, οι κατα
σκευές, τα γλυπτά τεραστίων δια
στάσεων και ακατασχέτων υλι
κών. Οι ζωγράφοι, λιγοστοί, δη
μιουργούν σκηνοθεσίες, μεταχει
ρίζονται έξω-ζωγραφικά στοι
χεία για να ευρύνουν το χώρο
τους και να δικαιολογήσουν όσο
γίνεται καλύτερα την «παράλο
γη» προσκόλλησή τους στη ζω
γραφική, απομακρυνόμενοι όλο
και περισσότερο από τη μαγική
δύναμη του απλού πίνακα. Η
γλυπτική είναι θηριώδης. Ανάμε
σα στο κλιν των απαστράπτοντων, βιομηχανικά κατασκευασμέ
νων γλυπτών του Judd και τον
«Βρώμικο εξπρεσιονισμό» του
Grosvenor, έχει χαθεί η αγάπη
για την αρμονία, το τελείωμα,
αλλά και το ίχνος του χεριού. Οι
Έλληνες όπως παρουσιάζονται
εδώ φαίνονται σαν κλασικοί καλ
λιτέχνες. Παραστατικοί ή αφαι
ρετικοί, κυριαρχούνται από το
μέτρο και κάποια ιδέα της ομορ
φιάς. Ο μινιμαλισμός, αν και
υπάρχει, δεν είναι πειστικός. Η
τέχνη στην Ελλάδα εξακολουθεί
και είναι ηδονιστική... Τα μονό
χρωμα κι οι πουριτανική γεωμε
τρική αφαίρεση δεν ευδοκιμούν.
Απεναντίας ο αφαιρετικός εξπρε
σιονισμός και οι πληθωρικές
αφαιρετικο-παραστατικές τάσεις
έχουν μεγάλη πέραση. Δεν νομί
ζουμε πως ο λόγος αυτής της τό
σο ισχυρής παρουσίας είναι μόνο
κάποια μεροληψία της επιτρο
πής. Η τάση αυτή είναι μια διέ
ξοδος για μερικούς καλλιτέχνες
να εκφράσουν μια αισθησιακή
προσωπικότητα αποφεύγοντας
κάποια «φολκλορική» ^παράσταση της προηγούμενής τους γενιάς.
Δεν μπορεί επίσης να πει κανείς
πως οι Έλληνες καλλιτέχνες πέ
ρασαν στο μεταμοντερνισμό. Ο
μοντερνισμός, απόκτημα σχετικά
πρόσφατο στην ελληνική τέχνη,
αρκεί και απασχολεί τους πε
ρισσότερους. Ούτε τον χόρτασαν
ούτε τον ανακήρυξαν μπατηρημένο ώστε να αναπολήσουν, κύριος
οίδε πια παρωχημένη παράδοση,
όπως συμβαίνει στο εξωτερικό
τους χρόνους του ’80. Ακόμη κι
αν προσθέταμε εκείνους που λεί
πουν, τα εδώ εικαστικά φαινόμε
να ως επί το πλείστον χαρακτηρί
ζονται από τον προβληματισμό
του μοντέρνου. Επίσης άμεσα αν
τιληπτές γίνονται μερικές εσωτε

ρικές επιρροές, και κάποια πρόσ
φατη παράδοση οφειλομένη
στους καθηγητές της σχολής Κα
λών Τεχνών. Αυτές οι ντόπιες
αναφορές είναι συμπαθητικές,
δημιουργώντας μια καινούρια σι
γουριά. Επίσης: η γενιά του ’60
φαίνεται πιο δυνατή από τους
σύγχρονους νέους οι οποίοι, παρ’
όλες τους τις ικανότητες, στο σύ
νολό τους παρουσιάζουν κάποια
ομοιομορφία. Χρώματα, χιερονομίες, διακοσμητικά εφέ, αλλά λί
γη προσωπικότητα. Ίσως οι Έλ
ληνες να χρειάζονται αρκετό και
ρό για να ωριμάσουν σαν καλλι
τέχνες. Δεν μοιάζουν με μερικούς
νεαρούς διάττοντες αστέρες,
Αμερικάνους ή και Γάλλους σαν
τον Schnabel ή τόν Arberola που
οικειοποιούνται όλες τις κουλ
τούρες, χρησιμοποιούν όλα τα
μέσα και, περιφρονώντας την
καλλιέργεια ενός μοναδικού στιλ,
δημιουργούν μέσα στην πολυφω
νία. Ο Έλληνας καλλιτέχνης δεν
ρέπει προς τέτοιες ταχυδακτυ
λουργίες. Διχασμένος ανάμεσα
στην ανάγκη του να κρατήσει την
ιδιαιτερότητά του αλλά και να
αγκαλιάσει τα διεθνή κινήματα
χαρακτηρίζεται από μέτρο κι
ίσως από κάποιο συντηρητισμό.
Το συμπέρασμα ωστόσο αυτής
της έκθεσης είναι πως στην Ελλά
δα υπάρχουν καλλιτέχνες πολλοί
και καλοί. Δυστυχώς το κοινό εί
ναι λίγο, ανεκπαίδευτο και κατά
συνέπεια αδιάφορο. Την τελευ
ταία μέρα της έκθεσης, που αλί
μονο κράτησε απαράδεκτα λίγο,
ελάχιστος κόσμος ήρθε να την
αποχαιρετήσει. Ίσως γιατί η δια
φήμιση αυτής της τόσο επίπονης
προσπάθειας να μην έγινε με αρ
κετή πεποίθηση... Η θετική ευαισθητοποίηση του κοινού είναι ο
απαραίτητος όρος για την επιτυ
χία κάθε καλλιτεχνικού γεγονό
τος. Όταν γίνεται μια τέτοια με
γάλη εκδήλωση πρέπει ο κόσμος
να λάβει γνώση και να μετακινη
θεί. Πολλοί βρήκαν πως ήταν μα
κριά από το κέντρο. Στο εξωτερι
κό οι φιλότεχνοι κάνουν μακρινά
ταξείδια για να δουν μια έκθεση.
Διαμάχες, αρνητικά άρθρα και
πληροφορίες δια μέσω του Τύπου
αποκάρδιωσαν πολλούς. Κι έτσι
το γεγονός δεν πήρε την διάστα
ση που έπρεπε να πάρει μέσα σ’
έναν ευρύτερο πληθυσμό. Γιατί
ποιος άλλος θα ήταν ο σκοπός
μιας πανελλήνιας έκθεσης παρά
να τραβήξει την προσοχή πε
ρισσότερου κόσμου κι όχι μόνο
των κομψευόμενων του Κολωνακίου, και να καλλιεργήσει την
αγάπη για την τέχνη. Ωστόσο,
και μέχρι εκεί που έφθασε τούτη
τη φορά, μπορεί κανείς να πει
πως αποτέλεσε ένα βήμα κι ένα
προηγούμενο για πληρέστερες
και σωστότερες μελλοντικές λύ
σεις.
Ευρυδίκη Trichon-Μιλσανή

«γεγονότα» για να επιστρέφει σε αυτά
ερμηνεύοντάς τα σύμφωνα με τα σχήμα
τα που ο ομιλητής όριζε.

του Βασίλη Καραποστόλη
Παντού στη σύγχρονη Ελλάδα, στην ι
διωτική και τη δημόσια ζωή, διαπιστώ
νεται μια κρίση εκφραστικότητας. Κα
μιά πρόθεση να εκτεθεί κανείς ενώπιον
των άλλων, μέσα σ’ ένα κόσμο που θα
μπορούσε να υποδεχτεί αυτή του την
πρόθεση. Μια περιοχή στην οποία αυτό
γίνεται ιδιαίτερα αισθητό είναι εκείνη
των συνομιλιών.
Χαρακτηριστική είναι εδώ η δυσκο
λία να αφεθούν οι ομιλητές στην αφηγη
ματική ροή, να διηγηθούν ελεύθερα με ό
σες περιστροφές και παρεκβάσεις θεω
ρούν απαραίτητες ώστε να κατανοηθεί ο
λόγος τους από το ακροατήριο. Έ νας α
μήχανος δισταγμός να δοθούν στην επι
κοινωνία από φόβο μήπως λείπει η
προϋπόθεσή της: η σύμπτωση των βιωμένων εμπειριών που εγγυάται ότι όσα
θα ειπωθούν από τη μια πλευρά θα αντη
χήσουν στην άλλη. Ό λο και πιο δύσκο
λο γίνεται σήμερα μια ατομική ομιλία να
αποτελεί την άλλη όψη της ακρόασης
της, να συνθέτουν ομιλία και ακρόαση
μια ενότητα όπου αποθηκεύονται κοινά
νοήματα. Πράγμα που συνέβαινε ακόμη
λίγα μόνο χρόνια πριν. Τότε που η ανεκ
δοτολογία δεν είχε υποκαταστήσει την
αφήγηση υποσχόμενη σίγουρη ευθυμία
κι ούτε κανένας νοιαζόταν τόσο πολύ να

είναι εύστοχος, επιτυχημένος, χαριτω
μένος, τότε, με δύο λόγια που η συζήτη
ση και η συναναστροφή δεν ενδιαφέρον
ταν να «τελεσφορήσουν». Χείμαρροι α
γορεύσεων, διασταυρώσεις διηγήσεων
και μαρτυρίων, αλλά και καταχρηστι
κοί μονόλογοι και πλατυασμοί και σύγ
χυση νοημάτων και γενικότερα ένας πυ
ρετός που σήμερα μοιάζει ακατανόητος
και αδιέξοδος, αλλά που για τους ομιλη
τές εκείνους αποτελούσε μια οικεία συ
νεκφορά, πέρα από το ακριβές περιεχό
μενο των λεγομένων. Ή ταν οικεία η δια
θεσιμότητα καθενός για τη συζήτηση
και τη συναναστροφή, από όπου δύσκο
λα θα αποτραβιόταν για να οχυρωθεί μέ
σα στις ατομικές απαιτήσεις του, στο α
νεπανάληπτο και αμετάδοτο των εμπει
ριών του. Βλέποντας από αυτή τη γωνία
την παλιά συζήτηση μπορούμε να δια
κρίνουμε τον αναμορφωτικό της ρόλο.
Αλλοι ήταν πριν οι ομιλητές και άλλοι
μετά. Μέσα στην οικεία συνομιλία και
παρά τις αναντιστοιχίες και τις ασυνέ
χειες στην αμοιβαία κυκλοφορία των
νοημάτων, επιτυγχανόταν το αλάφρωμα
όλων μέσα στην ενότητά τους. Βρίσκον
ταν όλοι εκεί, αλληλοεκτεθειμένοι με τις
γνώμες, τις εικασίες, τις πλοκές της
φαντασίας, που απομακρυνόταν από τα

Αυτοί οι καλπασμοί της γνώμης τι άλ
λο δείχνουν από εκφραστική προθυμία
και πώς θα εξακολουθούσε κανείς να μι
λά για έκφραση σήμερα όταν κυριαρ
χούν τα ετοιμοπαράδοτα επιχειρήματα,
τα κλισέ, οι παραπομπές σε αυθεντίες
που δεν ξέρουν παρά να ευφυολογούν;
ΙΊιάνοντας στο στόμα του ο παλιοτερος
ομιλητής ένα γεγονός, πολιτικό συνή
θως, ύφαινε γύρω του μια ερμηνεία που
αντλούσε από την πρόθεσή του και μόνο
να γνωμοδοτήσει. Επρόκειτο πάντα για
την εκδοχή τ ο υ την άποψή τ ο υ .
Πίσω από αυτό το βολονταρισμό της
γνώμης δεν θα 'πρεπε να μας ξεφύγει το
ότι είχε παρθεί μια απόφαση για έκφρα
ση σε έναν κόσμο αβέβαιο, πλην ακόμη
προσιτό. Αντίθετα, η σύγχρονη ατολμία
σε κάθε επίπεδο, αυτή η δήθεν ορθοφρυσύνη που έχει μάθει να συσχετίζει, να
συνθέτει, να λαμβάνει υπόψη της το διε
θνές, το παγκόσμιο, πλουτίζοντας το ι
σχνό της ρεπερτόριο σε αφθονα «όπως
είπε ο τάδε», δείχνει πόσο πιο πολύ αι
νιγματικός έχει γίνει ο κόσμος. Τόσο ώ
στε να καθιστά τα τολμήματα της έκ
φρασης ρηξικέλευθα και να υπαγορεύει
ως κανόνα στις συνομιλίες την αυτοσυγ
κράτηση, την ουδέτερη αναφορά σε «πε
ριστατικά».
Είναι βέβαιο ότι η παρακμή των συνο
μιλιών στην Ελλάδα αφήνει πληγές. Α
πό την παλιά ευφορία της έκφρασης
περνάμε στη δυσφορία του ανέκφρα
στου, κι αυτό σε ένα πολιτισμό δεν μένει
χωρίς συνέπειες, και μάλιστα σε όλες
τις περιοχές. Ας σκεφτούμε μόνο τι ση
μαίνει το διαδεδομένο «με εκφράζει»:
κάτι ή κάποιοι, π.χ. ένα τραγούδι, μια
σκέψη ή ένα κόμμα, έρχεται ευεργετικά
για να πάρει από μέσα μας ένα αδιαμόρ
φωτο έγκλειστο δυναμικό και να το φέ
ρει έπειτα μπροστά μας σαν δικό μας,
αλλά απ' έξω. Πόσο τέλεια αρθρώθηκε
για λογαριασμό της μουγγής μας ύπαρ
ξης, του αξίζει κάθε παραχώρηση!
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Η έλλειψη ηχηρών
καλλιτεχνικών γεγονότων
σηματοδοτεί το μουσικό
δεκαπενθήμερο που
ακολουθεί. Χωρίς μεγάλα
ονόματα από τον ξένο χώρο
οι δυο επόμενες εβδομάδες θα
κυλήσουν σε ελληνικούς
κυρίως τόνους, αφού οι
συναυλίες ελλήνων
καλλιτεχνών κυριαρχούν στο
πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
Βέβαια, η συναυλία που
έδωσε την Πέμπτη 23/7 ο
Μάνος Χατζιδάκις είχε μια
απρόβλεπτη - και για τον
ίδιο ίσως - επιτυχία, και
σηματοδότησε ποιοτικά και
πολιτιστικά αυτό που θα
λέγαμε «ελληνική» συμβολή
και παρουσία στο χώρο του
τραγουδιού' αποτελεί και
μέτρο για όσες ακολουθήσουν
τις επόμενες ημέρες.

Μουσικό δεκαπενθήμερο
σε ελληνικούς τόνους
της Δ έσποινας Σαββοπούλου
Πρώτος και καλύτερος ο Δή
μος Μούτσης που θα δώσει σήμε
ρα μια συναυλία στο στάδιο του
Παναθηναϊκού, στα πλαίσια της
διοργάνωσης «Μουσική Αθήνα
’87». Τα τραγούδια που θ’ ακου
στούν θα προέρχονται από τον
τελευταίο του δίσκο, το «Να!!!»,
αλλά και από τους προηγούμε
νους, τότε ακόμα που ο Δ. Μού
τσης προτιμούσε το λαϊκότροπο
άκουσμα.
Ακολουθούν δυο πολύ σημαν
τικές συναυλίες, που παίρνουν
και κάποια ιστορική διάσταση,
στις 1 και 2 Αυγούστου, πάλι στο
στάδιο του Παναθηναϊκού. Πρό
κειται για συναυλίες τραγουδιού
της δεκαετίας ’40-’50.
Όσο αφορά τώρα το Φεστιβάλ
Πάτρας και τις εκεί ελληνικές συ

ναυλίες έχουμε για τις 3 του μήνα
το Νότη Μαυρουδή με την κιθά
ρα του. Συμμετέχει η Γιώτα Βέη.
Την επόμενη μέρα υπάρχει στο
πρόγραμμα συναυλία του Αντρέα
Μικρούτσικου και της Σοφίας
Βόσσου, ενώ στις 5/8, θα εμφανι
στεί ο συνθέτης Σταμάτης
Κραουνάκης. Τη σκυτάλη παίρ
νει η Χαρούλα Αλεξίου στις 7 και
8 του μήνα, και το πρόγραμμα
κλείνει ο Πατρινός Σωτήρης Σακελλαρόπουλος στις 11/8.
Ξαναγυρίζοντας στην Αθήνα,
έχουμε στα πλαίσια του Φεστιβάλ
Αθηνών δυο συναυλίες του Γιάν
νη Μαρκόπουλου στο Λυκαβητ
τό, στις 10 και 11 Αυγούστου.
Επίσης μια της Συμφωνικής Ορ
χήστρας και Χορωδίας της ΕΡΤ-1
στο Ηρώδειο στις 4 Αυγούστου.

Οι ξένοι καλλιτέχνες
Ας δούμε όμως και τις λιγοστές
συναυλίες ξένων καλλιτενών:
Στη «Μουσική Αθήνα ’87»
υπάρχει μια αρκετά σημαντική
συναυλία του τρίο του Stepane
Grappelli (βιολί) με τους Jack Se
wing (μπάσο), Marc Fosset (κιθά
ρα). Ο Grappelli είναι ο σπου
δαιότερος βιολιστής τζάζ της Ευ
ρώπης. Έχει παίξει με πολλούς
πασίγνωστους Αμερικάνους και
Ευρωπαίους μουσικούς.
Τέλος, στην Πάτρα μπορούμε
να παρακολουθήσουμε στις 9 και
10 Αυγούστου δυο συναυλίες με
τους Okada Percussion Ensemble
την πρώτη μέρα σε έργα Ελλήνων
και ξένων συνθετών, και τη δεύ
τερη αποκλειστικά σε έργα Για
πωνέζων. Το συγκρότημα ιδρύ
θηκε το 1975 και δουλεύει μ’ έναν
εντελώς πρωτοποριακό τρόπο. Η
ηχητική του βάση είναι τα κρου
στά και ο μετασχηματισμός των
ήχων διαφόρων αντικειμένων σε
μουσική.

Σ υ ν τ ρ ο φ ιά μ ε τ ο υ ς ή χ ο υ ς τ η ς ρ οκ
Μια και ορθώς συνηθίζεται
κάθε τι νέο να συνοδεύεται
από τις απαιτόύμενες συστά
σεις γνωριμίας,' έτσι κι εμείς,
παρουσιάζοντάς σας μια εντε
λώς καινούρια στήλη, αισθανθήκαμε την ανάγκη να σας πλη
ροφορήσουμε τόσο για το...
«πόθεν έσχες» της, όσο και για
τους σκοπούς, τα θέλω και τα
μπορώ της. Ίσως να παραξε
νευτήκατε διαβάζοντας τον
υπέρτιτλο «νέοι δίσκοι», αλλά
όντως πρόκειται για στήλη πα
ρουσίασης και κριτικής δίσκων
που μόλις κυκλοφόρησαν. Στα
δεκατέσσερα χρόνια ζωής του
περιοδικού, έχει εμφανιστεί
σποραδικά αυτή η στήλη αλλά
τώρα υπάρχει η υπόσχεση και η
ελπίδα να μακροβιώσει...
Αφού οι δίσκοι είναι από τις
«κινητήριες» δυνάμεις του
μουσικού μας βίου, και βασικό
δείγμα αποτύπωσης των κατά
καιρούς διαφόρων ρευμάτων
και προτιμήσεων αποφασήσαμε
να μην «ξεχνάμε» πλέον την
ύπαρξή τους. Λόγω έλλειψης
χώρου και μη εξιδείκευσης του
περιοδικού σε αυτά τα θέματα,
αλλά και επειδή δε θέλουμε να
χαλάμε το χαρτί, το μελάνι και
τη φαιά μας ουσία στα κάθε
ίδους παρασκευάσματα των δισκογραφικών εταιρειών, θα σας
παρουσιάζουμε εδώ, ό ,τι- καλό
ή κακό - είναι τουλάχιστον άξιο
λόγου - και σύμφωνα πάντα με
τις δικές μας εκτιμήσεις.
Αρχίζουμε σήμερα με τρεις
ελληνικούς δίσκους που κι
νούνται στις διάφορες διαστά
σεις και ρυθμούς της ροκ και
αποτελούν συγκλίνουσες μου-

σικές απόψεις ισάριθμων τρα
γουδοποιών. Ο λόγος αφορά
«Το κόλπο» του Αντρέα Μικρούτσικου, το «Όλα ή τίποτα»
του Νίκου Καρβέλα και την
«Αντιβίωση» του Θωμά Θωμάίδη.
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
«Το κόλπο»
Μετά το «Να 'μαστέ πάλι εδώ Αν
τρέα» και το εντελώς προσωπικό
«Περνάω με κόκκινο», ο Αντρέας
Μικρούτσικος παρουσιάζει «Το κόλ
πο» το τρίτο άλμπουμ του, το οποίο
αποτελεί συνέχεια του προηγούμε
νου. Πολύ περιγραφικός και βιωμα
τικός, συναισθηματικός και ευαί
σθητος ο τραγουδοποιός αφηγείται
«ερωτικές ιστορίες καθημερινής
τρέλας». Η ροκ μουσική του, άλλοτε
χαμηλόφωνη και άλλοτε ιδιαίτερα
δυναμική εξαντλεί όλες τις διαβαθ
μίσεις έντασης και ρυθμού, έτσι
ώστε το συνολικό άκουσμα να γίνε
ται ελκυστικό και ενδιαφέρον. Ο Αν
τρέας Μικρούτσικος δείχνει να έχει
μια πείρα στη σύνθεση τραγουδιών
Kat μια αυτοπεποίθηση και σιγουριά
στον τρόπο που υλοποιεί τις ιδέες
του. Γίνεται πειστικός, αν και σε κά
ποια σημεία το παρατραβάει. Οι στί
χοι είναι πολύ απλοί και κάπου φτά
νουν να γίνονται απλοϊκοί, ενώ η
ερμηνεία παρουσιάζει σημαντικά
προβλήματα. Το τελευταίο δεν συμ
βαίνει στα δυο τραγούδια που λέει
η Σοφία Βόσσου, τα οποία αποτε
λούν και τις καλύτερες στιγμές του
δίσκου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα
δυναμικό κομμάτι (hard rock) καθώς
και για ένα ιδιαίτερα χαμηλόφωνο, η
μελωδία του οποίου ακούγεται από
ένα πιάνο. Αποτελούν τα δυο άκρα
έντασης του δίσκου, αλλά η Σ. Βόσ
σου τα καταφέρνει θαυμάσια και
στα δυο. Θα εκφράσουμε κάποιες
αντιρρήσεις για το «Σ'αγαπάω» και
τα «Παντοφλάκια» που επιδιώκον
τας να δημιουργήσουν μια χιουμο
ριστική διάθεση, υποβαθμίζουν το

άκουσμα φέρνοντας εντελώς αντί
θετα αποτελέσματα. Εξάλλου, το
πρώτο από τα δυο θυμίζει αρκετά
το ύφος και το πνεύμα του τραγου
διού «Δέσποινα» του Νίκου Καρβέ
λα.
Τελειώνοντας θα θέλουμε να
υπογραμμίσουμε τα όμορφα μελω
δικά σχήματα που βρίσκει κανείς
εδώ, αλλά και ότι ο Α. Μικρούτσικος
θα μπορούσε ίσως να προσφέρει
πολύ περισσότερα.

στην περίπτωση του Ν. Καρβέλα η
πέραν του δέοντος αναζωπύρωσή
τους που ανάγεται σε σημείο πλή
ρους αναβίωσης της εποχής, ούτε
θεμιτή είναι ούτε εξυπηρετεί τίποτα
άλλο, εκτός από τον υπερβάλλοντα
ρομαντισμό του δημιουργού. Σε τε
λευταία ανάλυση, εκτός από το πα
ρελθόν υπάρχει και το παρόν και το
μέλλον. Λίγο περισσότερο ενασχό
ληση και μ’ αυτά, όχι μόνο δε βλά
πτει, αλλά είναι και αναγκαία.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
«Όλα ή τίποτα»

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ
«Αντιβίωση»

«Αθεράπευτα ρομαντικός», αλλά
ταυτόχρονα πολύ «γάτα», αν και όχι
κοντός ή συνηθίζων τη γραβάτα, ο
δημιουργός του γνωστού «εθνικού»
- δυστυχώς - σουξέ κάνει ξανά την
εμφάνισή του στο χώρο της δισκο
γραφίας μ' ένα δίσκο που, σαφέστα
τα, και χωρίς κανέναν ενδοιασμό,
κινείται στα προηγούμενα χνάρια
του. Ο τίτλος που είχε χρησιμοποιή
σει τότε («Σα δίσκος παλιός») θα
μπορούσε κάλλιστα να ταιριάζει και
σ' αυτόν, αφού σε τίποτα δεν δια
φοροποιείται από το ύφος και το
πνεύμα εκείνου. Ο Ν. Καρβέλας συνηδειτά επιλέγει να εκφραστεί μου
σικά μέσα από το μελωδικό σχήμα
του ροκ εν ρολ και τα ακούσματα
της δεκαετίας του '50. Η υπερβολι
κή νοσταλγία του για τα βιώματα
εκείνης της εποχής εκδηλώνεται
όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στο
στίχο, ο οποίος πάντα αντλεί το υλι
κό του από μνήμες της παιδικής,
εφηβικής και νεανικής ηλικίας του.
Έτσι, αν και στο στίχο καταφέρνει
ευρηματικά και χιουμοριστικά να
ασχολείται με θέματα με τα οποία
άλλοι καθόλου δεν έχουν καταπια
στεί, ωστόσο η μουσική του καταντά
ιδιαίτερα κουραστική με την αδιά
κοπη επανάλειψη και το συνεχή εγ
κλωβισμό της στους ίδιους μουσι
κούς τρόπους.
Η αναζήτηση νεανικών βιωμάτων
και θεμιτή είναι και νόμιμη, όμως

Κάτω από το γενικό χαρακτηριστι
κό τίτλο «Αντιβίωση», που καθόλου
τυχαία δε φαίνεται να διαλέχτηκε, ο
Θωμάς Θωμαίδης εμφανίζεται ερμη
νεύοντας τα τραγούδια, τη μουσική
και τους στίχους που έχει γράψει ο
ίδιος.
Από την πρώτη στιγμή γίνεται
ορατό το στίγμα του δίσκου και σα
φή τα πλαίσια κίνησής του. Έντονα
προβληματισμένος στρέφεται στο
κοινωνικό περιβάλλον, και ασχολείται με προβλήματα σημερινά μ' ένα
προσωπικό τρόπο. Ακόμα και όταν η
βάση του στίχου είναι ερωτική, ο Θ.
Θωμαίδης πετυχαίνει εύκολα να τον
στρέψει στον περίγυρο και να του
δώσει προεκτάσεις μη ιδιωτικές. Η
μουσική του προτιμά τις χαμηλόφω
νες μορφές έκφρασης, αλλά σε αρ
κετά σημεία παρουσιάζει δυναμικές
εναλλαγές. Είναι αρκετά προσεγμέ
νη, δεν υποκύπτει σε εύκολες και
εύπεπτες λύσεις, ενώ έχει πολύ κα
λή ενορχήστρωση από το συγκρό
τημα «Αντιβίωση». Το σύνολο δένε
ται από την ερμηνεία του ΘωμαΤδη,
η οποία τονίζει και χρωματίζει τις
ιδιαιτερότητες του στίχου και της
μουσικής.
Η «Αντιβίωση» δημιουργεί τελικά
ένα εντελώς προσωπικό κλίμα, και,
χωρίς να μιμείται ή ν' αναπαράγει
τυφλά άλλα πρότυπα, διαγράφει το
δικό της κύκλο στην ελληνική δι
σκογραφία.
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Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός πέθανε!
Ζήτω ο Γκόρκι!
Ζήτω η «γκλάσνοστ»!
«Θα παρομοίαζα τη σημερινή κατάσταση με
εκείνη ενός πεινασμένου που ξαφνικά του
δίνεται η ευκαιρία να φάει».
Μπουλάτ Οκουτζάβα

Μπουλάτ Οκουτζάβα. Ο ποιητής που το όνομά του έχει συνδεθεί με την
καθημερινή ζωή του πολίτη της ΕΣΣΔ. Ο τροβαδούρος του παλιού Αρμπάτ*·
Λυρικός, ειλικρινής στα μηνύματά του, ζωντανός.
• Γεννημένος το 1924 στη Μόσχα —κατάγεται από τη Γεωργία— πήρε μέρος
στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σαν εθελοντής. Μετά το τέλος του πολέμου
σπούδασε στην Τιφλίδα ρωσική λογοτεχνία. Το 1956 εγκαταστάθηκε μόνιμα στη
Μόσχα και άρχισε την ποιητική και μουσικοσυνθετική δραστηρίοτητά του, για
να γίνει γρήγορα ο πιο δημοφιλής βάρδος της Ρωσίας. Ανήκει σε μια πλειάδα
ποιητών -μουσικοσυνθετών - εκτελεστών (με συνοδεία συνήθως κιθάρας μπαλάντες) των τραγουδιών τους, όπως ο Βισότσκι, ο Γκάλιτς, η Ματβέγιεβα.
Παρ’ όλη την επιτυχία και την αναγνώριση του σαν βάρδος, εδώ και δώδεκα
χρόνια έχει αφιερωθεί στο μυθιστόρημα. Μερικά από τα πιο γναιστά έργα του:
«Ο φτωχός Αβροσσίμοφ», «Ένα γεύμα για το Ναπολέοντα», «Αγάπη πάντα»,
έχουν μεταφραστεί και στα γαλλικά. Ο Μπουλάτ Οκουτζάβα ταξίδεψε
πρόσφατα στο Παρίσι για να πάρει μέρος σε μια συνάντηση ανάμεσα σε
σοβιετικούς και γάλλους συγγραφείς. Με την ευκαιρία αυτή τον συνάντησε εκ
μέρους του ΑΝΤΙ ο Θανάσης Αργυράκης και μίλησαν —για τι άλλο;— για τον
Γκορμπατσόφ, την «γκλάστνοστ» και την «περεστρόικα».

Ερ.: Τον τελευταίο καιρό τα συνθήματα
που κυριαρχούν στη χώρα σας είναι
«αναδιοργάνωση» (περεστρόικα) και
«διαφάνεια» (γκλάσνοστ). Κατά πόσο
θίγουν και τον τομέα της τέχνης;
Απ.: Τα τελευταία δύο χρόνια όσα γίνον
ται στην κοινωνία μας εσωκλείονται στο
σύνθημα «αναδιοργάνιοση» η οποία θίγει
όλους τους τομείς της ζωής μας. Την οι
κονομία, την πολιτική, την κοινωνία συ
νολικά και βεβαίως την τέχνη. Στη λογο
τεχνία εκφράζεται κυρίως με τη δημο
σίευση έργων που προηγουμένως είχαν α
παγορευτεί. Εμφανίστηκαν κινηματογρα
φικά, θεατρικά και λογοτεχνικά έργα
συγγραφέων - εμιγκρέδων, όπως ο Κουμελιόφ, ο Χαντασέεβιτς, ο Ναμπόκοφ.
Αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι η κίνηση
προς τα μπρος δεν θα σταματήσει εδώ,
αλλά θα αναδειχτεί κυρίαρχη και στο χώ
ρο της τέχνης.
Ερ Είπατε ότι ο κύριος στόχος της
«περεστρόικα» είναι η δημοσίευση των
άλλοτε απαγορευμένων έργων. Όμως
ποιους στόχους εξυπηρετούσε στο
παρελθόν η απογόρευσή τους;
Απ.: Πώς να σας το πω; Είχαμε ένα αρ
κετά σκληρό σύστημα. Τα έργα που πε
ριείχαν την αλήθεια τρόμαζαν μερικούς.
Ερ.: Ποιους;
Απ.: Τους επικεφαλής! Τους καθοδηγη
τές!
Ερ .: Κι αν μιλούσαμε πιο συγκεκριμένα;
Απ.: Δεν μπορώ να τους κατονομάσου
Αλλά το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα
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πρόσωπα. Αφορά ολόκληρο το σύστημά
μας. Η αλήθεια το φόβιζε. Αποτέλεσμα
αυτής της κατάστασης ήταν να ξεχάσουμε τι σημαίνει αλήθεια. Μόνο τώρα διδα
σκόμαστε να λέμε την αλήθεια. Γι’ αυτό
επιτρέπεται, άλλωστε, και η δημοσίευση
ορισμένων έργων που είναι αληθινά τόσο
στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο.
Ερ .: Αυτό σημαίνει ότι η λογοκρισία...
Απ.: Ό χι μόνο η λογοκρισία. Ή ταν το
σύστημα φτιαγμένο κατ’ αυτόν τον τρό
πο, που η αλήθεια δεν μπορούσε να βρει
διέξοδο. Αυτό ήταν το σύστημα της στα
λινικής, μετασταλινικής και μπρεζνιεφικής περιόδου.
Ερ.: Η επέμβασή του, όμως, στο χώρο
της τέχνης γινόταν με τη μορφή της
λογοκρισίας.
Απ.: Βεβαίως. Αλλά αυτή η λογοκρισία
δεν υπήρχε μόνο σε κρατικό επίπεδο.
Ζούσε μέσα στο αίμα του ίδιου του λαού.
Είχαν διαμορφωθεί καθορισμένα γούστα.
Ερ.: Η λογοκρισία γινόταν για
ιδεολογικούς ή για εμπορικούς λόγους;
Απ.: Για ιδεολογικούς βεβαίως. Αλλά α
κόμα κι εδώ, θέλω να σας πω, ότι υπήρξε
ένας βιασμός της ιδεολογίας προς όφε
λος ορισμένων ομάδων.
Ερ.: Υπήρξαν αντιδράσεις από την
πλευρά του αναγνωστικού κοινού σε
αυτή τη διαμορφωμένη κατάσταση;
Απ.: Από το σοβαρό αναγνωστικό κοινό
οπωσδήποτε. Αυτό άλλωστε δεν αποδε
χόταν την κατάσταση που είχε διαμορ
φωθεί. Απαιτούσε αληθινά έργα. Αντίθε

τα το μεγαλύτερο κομμάτι του αναγνω
στικού κοινού φερόταν παθητικά. Συνή
θισε σε μια παρόμοια κατάσταση.
Ερ .: Και οι συγγραφείς, οι δημιουργοί,
πώς αντιδρούσαν;
Απ.: Υπήρχαν συγγραφείς που έγραφαν
αρκετά αξιόλογα έργα, τα οποία όμως
δεν έβλεπαν το φως της δημοσιότητας.
Ερ.: A υτοί ήταν η πλειοψηφία των
δημιουργών;
Απ.: Ή ταν η μειοψηφία. Η πλειοψηφία
συνθηκολόγησε, ταυτίστηκε με την υπάρχουσα κατάσταση και κατά συνέπεια τα
έργα τους εκδίδονταν.
Ερ.: Και οι ενώσεις των συγγραφέων;
Απ.: Ούτε καν έθιγαν παρόμοια ζητήμα
τα.
Ερ.: Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μια
σύγκρουση ανάμεσα στους συγγραφείς;
Απ.: Οπωσδήποτε. Και όχι μόνο ανάμε
σα στους συγγραφείς, αλλά ανάμεσα
στους συγγραφείς και την κοινωνία.
Ερ.: Στη συγγραφική σας πορεία
αντιμετωπίσατε προβλήματα από τους
επίσημους κρατικούς φορείς;
Απ.: Βεβαίως. Είμαι τριάντα χρόνια συγ
γραφέας και όταν πρωτοπαρουσιάστηκα,
η επίσημη κριτική εναντιώθηκε στο έργο
μου, ενώ αντίθετα ο κόσμος με αναγνώρι
σε αμέσως. Μόνο μετά από δεκαπέντε
χρόνια οι κρατικοί φορείς άρχισαν να με
ανέχονται.
Ερ.: Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι
σήμερα οι κυρίαρχες τάσεις στη
σοβιετική λογοτεχνία;

Απ.: Πρώτα απ’ όλα η επιδίωξη να γρα
φτεί η αλήθεια για το παρελθόν. Πρέπει
να μιλήσουμε για τα πάντα ανοιχτά, χω
ρίς κομπασμούς. Έχουμε ανάγκη να εξα
γνιστούμε. Αφού κάνουμε αυτό, βλέπου
με κι όσα μέλλονται να έρθουν. Επιδιώ
κουμε λοιπόν τη βαθειά πνευματική δη
μιουργία. Το στερέωμα και την ανάπτυξη
των λειτουργιών της δημοκρατίας. Το σε
βασμό στο άτομο. Αυτά είναι τα κυριότερα.
Ερ.: Τι πιθανότητες υπάρχουν για να
πραγματοποιηθούν αυτές οι επιδιώξεις;
Απ.: Ελπίζω!
Ερ Μόνο;
Απ.: ....
Ερ .: Οι αλλαγές που προωθούνται
σήμερα στον τομέα της καλλιτεχνικής
δημιουργίας σκοπεύουν στη διαμόρφωση
της τέχνης που θα παρουσιάζει τη ζωή
όπως είναι, με σάρκα και οστά, χωρίς
διαστρεβλώσεις. Πώς αντιδρά ο
αναγνώστης μπροστά σε αυτές τις
αλλαγές;
Απ.: Με ενδιαφέρον.
Ερ.: Μόνο;
Απ.: Προς το παρόν, ναι. Οι εξελίξεις
βρίσκονται ακόμα στο ξεκίνημα και είναι
αρκετά δύσκολο και σύνθετο θέμα η ανά
λυση των αντιδράσεων του αναγνώστη.
Είναι δύσκολο να βγάλουμε συμπερά
σματα αυτή τη στιγμή.
Ερ.: Πριν από λίγο καιρό ο πρόεδρος
της Ένωσης Κινηματογραφιστών της
χώρας σας, δήλωνε, ότι η
«Γκος-Κίνο» **δεν μπορεί πια να πάρει
καμιά απόφαση χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη της Ένωσης. Δεν νομίζετε ότι

κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει ανάμεσα
στην Ένωση Λογοτεχνών και στις
υπηρεσίες που αποφασίζουν για την
έκδοση των έργων;
Απ.: Ειλικρινά δεν το έχω σκεφτεί. Αλ
λωστε δεν είν.αι το σπουδαιότερο που με
απασχολεί. Παρ’ όλα αυτά η Ένωση Συγ
γραφέων βρίσκεται, σε μια τελματώδη
κατάσταση. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν
γίνει συγκλονιστικές αλλαγές. Αντίθετα
η Ένωση Κινηματογραφιστών έχει κάνει
θεαματικά άλματα. Σήμερα όμως τα
πάντα κρίνονται από τη στάση που θα
κρατήσει ο συγγραφέας απέναντι στις
διαδικασίες που συντελούνται στους κόλ
πους της κοινωνίας μας.
Εάν είναι πραγματικά ένας σύγχρονος
άνθρωπος, πρέπει να απεικονίζει την
πραγματικότητα. Να γράψει τα βιώματά
του. Να εκφραστεί. Ο συγγραφέας πρέπει
να ζει την καθημερινότητα, χωρίς να γίνε
ται ο ίδιος καθημερινότητα. Να έχει την ι
κανότητα να ξεχωρίζει τις κυριότερες τά
σεις στην κοινωνία. Να τις εκφράζει.
Πρέπει να είναι ειλικρινής και να μην πέ
φτει θύμα της κάθε περίστασης. Ό λα εξαρτώνται από το ταλέντο του. Στο πα
ρελθόν η τιμιότητα εμπόδιζε την αναγνώ
ρισή του. Σήμερα την εμποδίζει λιγότερο.
Νομίζω ότι όλη η δύναμη του συγγραφέα
βρίσκεται στην πέννα και στο θάρρος
του. Γι’ αυτό άλλωστε ανακηρύξαμε την
«Περεστρόικα» σαν το κυριότερο σύνθη
μά μας. Γιατί πρέπει να μάθουμε να σεβό
μαστε την προσωπικότητα του κάθε αν
θρώπου για να μην υπάρχουν ωμές πα
ρεμβάσεις στην προσωπική του ζωή, για

να δοθεί η δυνατότητα της ελεύθερης δη
μιουργίας. Ας μην έχουμε όμως ψευδαι
σθήσεις. Γι' αυτό χρειάζεται αρκετός και
ρός.
Ερ.: Δημοσιεύοντας απαγορευμένα έργα,
όπως το «Δόκτωρ Ζιβάγκο» ή
προβάλλοντας, απαγορευμένα στο
παρελθόν, κινηματογραφικά έργα,
δημοσιεύοντας ποιήματα του Βισότσκι,
δεν νομίζετε ότι κατ'αυτό τον τρόπο
πραγματοποιείται η ανατροπή του
«σοσιαλιστικού ρεαλισμού» σαν το μέχρι
πρόσφατα επίσημο σύστημα στο χώρο
της τέχνης;
Απ.: Ακούστε! Γι’ αυτό το θέμα ούτε καν
θέλω να μιλήσω. Το θεωρώ χαμένο χρό
νο. Δεν υπάρχει κανένας «σοσιαλιστικός
ρεαλισμός». Υπάρχει η προικισμένη με
ταλέντο λογοτεχνία και αυτή που είναι α
νάξια να ονομάζεται λογοτεχνία. Και σε
τελική ανάλυση, όλοι εμείς και άνθρωποι
του σοσιαλισμού είμαστε και για την ανά
πτυξη τούτης δω της κοινωνίας παλεύου
με. Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη λογοτε
χνία σήμερα. Ό λα αυτά τα σκέφτηκε ο
Γκόρκι κάποτε και κανένας μέχρι σήμε
ρα δεν καταλαβαίνει περί τίνος πρόκει
ται. Ό λα εξαρτώνται από την προσωπι
κότητα του συγγραφέα. Ο καθένας πρέ
πει να γράφει όπως θέλει και όπως ξέρει.
Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορι
σμός τέτοιου είδους. Αυτό είναι όλο!
* «Στάρι Αρμπάτ». Παλιά συνοικία της
Μόσχας.
** «Γκος-Κίνο». Κρατική υπηρεσία που‘είναι
αρμόδια τόσο για να λογοκρίνει το περιεχόμενο
των κινηματογραφικών έργων όσο και για την
διακίνηση τους εντός και εκτός της χώρας.

Στη σειρά
«ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ»
κυκλοφορούν:

ΘΡΗΝΟΣ (Γιάννη Σπανδωνή)
ΓΡΑΙΚΟΙ (Γιάννη Σπανδωνή)
ΠΡΟΣ ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Γιάννη Σπανδωνή)
ν

Ο ΕΤΡΟΥΣΚΟΣ (Μίκα Βάλταρι)
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΙΗΝ (Χάουαρντ Φαστ)
Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Μαίρης Ραινώ)
*
Εκδόσεις ΚΑΛΕΝΤΗ
Κολοκοτρώνη 15 - Ιος όροφος
Τηλ.: 3234270 - 3231781
105 62 ΑΘΗΝΑ

Βιβλία, χιλιάδες βιβλία για σας και
τα π α ιδ ιά σας από 30 δρχ.
Χιλιάδες βιβλία για μικρούς και μεγάλους,
σ υ ν τ ρ ο φ ιά στα βουνά κ α ι σ τις θά λασ σ ες!

Γ Α Α

2 8 Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Κ Ο Ν ΤΑ ΣΤΟ Β ΙΒ Λ ΙΟ
Μ ΑΝΩΛΗΣ Μ ΠΑΡΜ ΠΟ ΥΝ ΑΚΗΣ
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Ασυντόνιστες Απόπειρες Επεξεργασίας
... Ποιας Γλώσσας;
Στις αρχές Ιουλίου, ο υπουργός
Παιδείας Αντώνης Τρίτσης, με
την ομιλία του στο παλιό κτίριο
του Πανεπιστημίου στην Πλάκα,
εξήγγειλε προς την ακαδημαϊκή
κοινότητα σταυροφορία για τη
«διάσωση της ελληνικής γλώσ
σας».
Η πρόταση - απόφαση για επα
ναφορά της διδασκαλίας των αρ
χαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο
κι επέκτασή της στις τελευταίες
τάξεις του Δημοτικού, θεωρήθη
κε —όχι άδικα— ως ουσία της
γλωσσικής πολιτικής του Υπουρ
γείου και δέχτηκε σκληρή κριτι
κή.
Τα υπόλοιπα σημεία του προ
γράμματος δράσης μοιραία πέ
ρασαν στο περιθώριο. Κι όμως,
τα μέτρα που προτείνονται, και
που εμπεριέχουν από την —απάραίτητη— έκδοση μεταφράσεων
για το σύνολο της ελληνικής
γραμματείας μέχρι τη γνωστή ά
ποψη του Υπουργού περί διαλό
γου υπό τη μορφή τώρα συνεργα
σίας για τη γλώσσα, είναι εξίσου
αποκαλυπτικά για την αντίληψη
και τη φιλοσοφία του Υπουργού
σχετικά με το θέμα. Δεν είναι τί
ποτα παραπάνω από μια άναρχη
παρατακτική σύνδεση πρωτο
βουλιών από όπου απουσιάζει
πλήρως το πρώτο πράγμα για το
οποίο θα ’πρεπε να μεριμνήσει: η
συστηματική καταγραφή του
πλούτου της γλώσσας μας στη
διαχρονικότητά της.
Ήδη στην Αμερική, από το
1970 έχει ξεκινήσει μια σοβαρή

• Ανάμεσα στις λέξεις λήμματα και τον
γραμματικά τους προσδιορισμό, ο πρώ 
τος αριθμός δείχνει πόσες φορές εμφανί
ζεται κάθε λέξη στο κείμενο του Μακρύγιόννη (Σύνολο των Επαναλαμβανομένων
Παραδειγματικών Μορφών) και ο δεύτε
ρος αριθμός αναφέρεται στο σύνολο των
διαφορετικών μορφών (πχ. κτητικοί τύ
ποι) υπό τις οποίες η λέξη λήμμα απαντά.
(Σύνολο των Παραδειγματικών Μορφών).
Ο τρίτος αριθμός με την ένδειξη ΣΥΝ μας
λέει πόσες φορές εμφανίζεται η κάθε
μορφή μιας λέξης - λήμματος.
• Οι λέξεις - λήμματα παραθέτονται μέ
σα στα συμφραζόμενά τους. Ο κωδικός α
ριθμός στην άκρη αριστερά υποδηλώνει
τα βιβλίο, τον αριθμά σελίδας και τον α
ριθμό στίχου, όπου εμφανίζεται η λέξη.

προσπάθεια από την καθηγήτρια
της ελληνικής φιλολογίας στο
Πανεπιστήμιο Ιρβάιν, Μαριάν
Μακντόναλτ. Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα μηχανογράφησης σε
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (με την
επωνομασία Ίβυκος) όλων των
κειμένων της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας - έως το 600 μ.χ.
Το software του (το «λογικό»
δηλαδή μέρος του υπολογιστή)
χωράει αυτή τη στιγμή 63.000.000
λέξεις (!), και σύντομα θα είναι
συμβατό με κάθε τύπο κομπιούτερ. Η τελειοποίησή του πέρασε
από πολλά στάδια, και κόστισε
περίπου 6.000.000 δολάρια, ποσό
τεράστιο για τα ελληνικά δεδομέ
να αλλά όχι και για τα αμερικανι
κά.
Η ελληνική πλευρά έλαμψε δια
της απουσίας της από όλες τις
πτυχές του εγχειρήματος —στην
αρχική σύλληψη, στον καταρτι
σμό του προγράμματος, στη μη
χανογράφηση, στη χρηματοδότη
ση, στην κατεύθυνση της έρευνας
και στον καθορισμό των αντικει
μένων της.
Η μόνη δηλωμένη συνδρομή
της σ’ αυτό το μεγαλειώδες έργο
είναι η παραχώρηση, εκ μέρους
της υπουργού Πολιτισμού Μελί
νας Μερκούρη, ενός νεοκλασι
κού κτιρίου στην Πλάκα, που θα
στεγάσει το θησαυρό όταν βέβαια
ολοκληρωθεί η αναπαλαίωσή του
(0Είναι γνωστό επίσης ότι το εν
διαφέρον των αμερικανών καθώς

και των ευρωπαίων ερευνητών
για την ελληνική γλώσσα επικεν
τρώνεται στην αρχαιότητα.
Χρειάστηκε η επιμονή ανθρώπων
—όπως του προγραμματιστή του
Ίβυκου Ντέιβιντ Πάκαρντ, για να
αποφασιστεί η επέκταση του
προγράμματος στη βυζαντινή και
νεοελληνική Γραμματεία ώστε το
τελικό αποτέλεσμα να είναι ένα
πανόραμα της ελληνικής γλώσ
σας. Η απόφαση αυτή, που πάρθηκε στα πλαίσια της διεθνούς
συνάντησης με θέμα «Ο θησαυ
ρός της ελληνικής γλώσσας» (1920/7 1987 στην Αθήνα) δεν αρκεί.
Τα προγράμματα επεξεργασίας
που διαθέτει ο Ίβυκος για τα αρ
χαία ελληνικά, είναι κατάλληλα
και για τη μεσαιωνική και νεοελ
ληνική φάση της γλώσσας μας·
χρειάζεται όμως να γίνει αρχικά
επιλογή των κειμένων που θα μη
χανογραφηθούν, σταθερή χρημα
τοδότηση, τέτοια που να επιτρέ
ψει την ολοκλήρωση του έργου,
άνθρωποι, τέλος που θα τα μηχα
νογραφήσουν. Αλλά οι υπεύθυνοι
για την διάδοση της ελληνικής
γλώσσας και την πολιτιστική θωράκισή μας περί άλλων τυρβά
ζουν.
Σ’ αυτό το πλαίσιο η αποθη
σαύριση του λεξιλογίου του Μακρυγιάννη από τον δημοσιογρά
φο Νίκο Κυριαζίδη και τους συ
νεργάτες του αποκτά συμβολική
αξία. Όπως είναι γνωστό τα «Α
πομνημονεύματα» και τα «Ορά
ματα και θάματα» διασώζουν σε

ένα μεγάλο βαθμό —και παρά τις
επεμβάσεις του Βλαχογιάννη στα
χειρόγραφά του στρατηγού— την
φωνητική της καθομιλούμενης α
πό τους επαναστατημένους Έλ
ληνες του ’21.
Η ερευνητική ομάδα που συμ
πληρώνεται με τον αρχαιοελληνιστή και καθηγητή του Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης Γιάννη
Καζάζη και τον προγραμματιστή
Ζαν Μπρεγιέ, είχε δημοσιεύσει το
1983 ένα τρίτομο λεξιλόγιο των
«Απομνημονευμάτων».
Η ευμενής υποδοχή του έργου
από τους μελετητές της ελληνι
κής γλώσσας ώθησε τον κ. Κυριαζίδη (που ανέλαβε και τη γενι
κή επιμέλεια και τη δαπάνη) να ε
πεκτείνει την έρευνα και στο δεύ
τερο βιβλίο, και να εκδώσει μια
κονκορντάντσα ολόκληρου του
έργου του στρατηγού.
Στα «Απομνημονεύματα» και
στα «Οράματα και Θάματα» που
περιλαμβάνουν περίπου 230.000
λέξεις, εμφανίζονται 7 με 8 χιλιά
δες λέξεις-λήμματα. Απ’ αυτές,
γύρω στις 2.000 είναι νέες λέξεις
που ο Μακρυγιάννης χρησιμο
ποιεί στο δεύτερο βιβλίο του.
Η επεξεργασία του λεξιλογίου
—όπως ανακοίνωσαν οι ερευ
νητές— βρίσκεται στο τελικό
στάδιο, κι υπολογίζεται ότι θα
καταλαμβάνει περίπου 2.800 σε
λίδες βιβλίου.
Υπομονή λοιπόν ως τον Σε
πτέμβρη.
Ελένη Καραντζόλα
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Αβορίτη

Α βο ρ ίτη

ΣΕΠΜ :

1 ΣΠΜ :

Αβορίτη
Α01202α είναι από το Λιδορίκι

1
ΣΥΝ

(κύριο όνομα)

1

χωριό του Λιδορικιού ονομαζόμενον Αβορίτη· τρεις ώρες είναι από το Λιδορίκ

(κύριο όνομα)
μακρυά το άλλο το

αβάδες

(ουσιαστικό)
2 ΣΠΜ
1
ΣΕΠΜ
(ουσιαστικό)
ΣΥΝ
. 2
Α04519α Γώγος να πάγη, πήρε το παιδί του κ' εμένα κα μας παρουσίαοε_εις τους αγάδες δικούς μας οπού κάθονταν εις την Οδηγήτρα.
με
τΓ
ρ
α
ζ
α
ν
άγρια.
Μου
ε
ί
π
ε
κι” αυτόςαγάδες δεν μό’ 'δωσα·
Α04602α
πήγα εις τον Καραϊσκάκη κα* μό* "δωοε. Του είπα ότ

αγάδες

αγαθός

(επίθετο)
15 ΣΠΜ
ΣΕΠΜ
ΣΥΝ
5
(επίθετο)
εις, την
μου.
Μισολογγιού με τον αγαθόν και γένναίον
Α00823α
εις την πΓρεσία.
...---- ---... οδηγία
..
r--- οι
- γενναίγοι και αγαθοί αξιωματικοί
. . .
Α00825α Είναι πολλοί γενναίγοι και αξιότιμοι νησιώτες και Πελοποννήοιοι, αγαθοί αγωνιοταί· είναι Ρουμελιώτες. Είναι οι αγαθό
Α00826α είναι Ρουμελιώτες. Είναι οι αγαθοί και φιλόπατροι νοικοκυραίοι και αξιωματικοί Αθηνών, οπού αγωνιζόμαστε εις το κάστρο
Α00830α την πατρίδα. Η αψεντειά οας. αγαθοί αναγνώστες, οας περικαλώ. αν και θέλετε να μάθετε την αλήθεια, ’ρευνήσετε όλα αυτά
και αυτείνοι εις το μυστήριον (γενναίοι άντρες και αγαθοί πατριώτες) και αφού τους ρώτησα, δεν ήθελαν να τον
Α01810α
(επίθετο)
ΣΥΝ
3

αγαθοί

αγαθόν

Α00Β23α
Α01816α
Α02606α

οι γενναίγοι και αγαθοί αξιωματικοί Μισολογγιού με τον
να ρωτήσω τους άλλους, και ορκίζω τον παλταδόρο. τον
ιπένησ Kci έμεινα με τον γενναίον και
ο,τι μου είπε ο μπεγης.

αγαθός

αγαθόν
αγαθόν
αγαθόν

και γενναίον αρχηγόν τους Μήτρο Ντεληγιώργη. φρούραρχο
πατριώτη, και αδειάσαμε όλον τον πάλτο και πήραμε το
Γώγον Μπακόλα. Ηταν πολλά ολίγοι οι δικοί μας εκεί και

ΣΥΝ

5

(επίθετο)

Α01806α Και αυτόν τον πάλτο τον είχε ένας αγαθός άνθρωπος. Φίλος μου στενός κάναμε εμπόριον μαζί. Γιωργακη Κορακη τον ελεγαν
Α03116Ο
ο Γώγος ο αθάνατος. Δεν οτοχάζεταν θάνατον αυτός ο αγαθός πατριώτης. 0ε, ουχώρεοε την ψυχή του. ναι ου. πατρίδα
A04S06O πέθαναν εκεί όλοι οι οημαντικοί, Βροναίγοι. ο κοϊμένος ο αγαθός πατριώτης Κοράκης κ Γ ο Παπαδοπούλας, οπού γυρευα να
A0H914O γύμναζε. Ηταν τίμιος άνθρυπος κα. γενναίος πατριώτης κι' αγαθός. Αρρώοτηοε οε.κάμποοον καιρόν κι' από την πίκρα του
Α05215α
την υπόληψή οου". 0 Νικήτας, αγαθός πατριώτης, δεν τους όκουοε- ενωθη με τον Υψηλάντη κ εβήκαν μαζί εις την Ρούμελη,
1
(επίθετο)
αγαθούς
γενναίους πατριώτες τους ουναγωνιατάς μου, οπού ’χα
Α00816α πρέπε να τις χρωστάγη η πατρίς εις τους αξιότιμους και
(επίθετο)
ΣΥΝ

1

αγαθών

Α01807α

φίλος μου στενός- κάναμε εμπόριον μαζί. Γιωργάκη Κοράκη τον έλεγαν, συγγενής των

agaOoxn
αγαθός
Α00829α

ΣΕΠΜ

Κα

1 ΣΠΜ

1

_.

αγαθών

κα. καλών πατριωτών Ζωο.μαδων.

(ουσιαστικό)

ΣΥΝ
1
(ουσιαστικό)
η αρετή αυτείνων όλων των καλών πατριώτων -η αγαθότη πρώτα του θεού -μας γλύτωσε απ* όσα βλάβουν την πατρίδα.

•
ΣΕΠΜ :
3 ΣΠΜ :
1
(ουσιαστικό)
α » ° ν ° Χ ™ σΠ
'
itllM :
4 t"rn ;
ΣΥΝ
3
(ουο,οοτ,κό)
«X>4°lin 1 εις ουτείνη την ποτρίδα' κα, κοινωνία, γράψω με πολλή ογανάχτηοιν αναντίον.των. αιτίων- όχι νύ ’χω καμμιά ιδιαίτερη
Α00403α
κακία αναντίον τουςς, αλλά ο ζήλος της πατρίδος μου δίνει αυτείνη την αγαναχτηοιν και δεν μπορεοα να γράψω γλυκύτερα.
Α00517α να τα βγόλη εις ψως. πρώτο τους'ανθρώπους, οπού γράψω μ' αγαναχτηοιν οναντ,ον τους, να βανη τ,ς προΕ,ες του κάθε ενου και
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Μπορεί
ο Τζουτζάρο
εκτός από
αυτοκίνητα να
σχεδιάσει και
μακαρόνια;
του
Γιώργου
Τζιρτζιλάκη
Στην Αρχιτεκτονική Σχολή
του Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης, με τη φροντίδα των λεκτό
ρων Λ. Παπαδόπουλου και Γ. Παπακώστα και τη συμβολή του Ελληνι
κού Κέντρου Σχεδιασμού του εομμεχ, πραγματοποιήθηκε, από τις 19
έως τις 21 Μαΐου, ένα ενδιαφέρον
«Τριήμερο για το design στην Ελλά
δα», που καλό θα ήταν να μην περά
σει απαρατήρητο «εντός των τει
χών» του δικού μας άστεως (θέλω
με την ευκαιρία αυτή να πω εδώ, ότι
σιγά - σιγά πρέπει να εγκαταλεί
πουμε τη χρήση του αγγλοσαξωνικού όρου design, που εκτός των άλ
λων συχνά χρησιμοποιείται ως αι
σθητική ετικέτα, για χάρη άλλων, ό
πως σχεδιασμός του βιομηχανικού
προϊόντος, ή βιομηχανικό σχέδιο).
Αν όμως στους πέντε ομιλητές
του «τριήμερου» (Δ. Φατούρος, Σ.
Δελιαλής, Α. Βαρώτσος, Γ. Μιχαήλ
και Γ. Τζιρτζιλάκης) προσθέσουμε
δύο παρεμφερείς ομιλίες που «τύ
χη αγαθή» συνέπεσαν χρονολογι
κά, μια του Πρωθυπουργού στη
Βουλή, όπου επισήμανε ότι «μπρο
στά στην κοσμογονία του 1992 και
του 2000 οτιδήποτε παλιό πρέπει
να αλλάξει», και μια του Προέδρου
του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομη
χανιών, ο οποίος δήλωσε χαρακτη
ριστικά ότι «εν όψη του 1992 που θα
πραγματοποιηθεί η Ενιαία Ευρω
παϊκή Πράξη, στόχος πλέον μονο
σήμαντος είναι η δραστική βελτίω
ση της ανταγωνιστικότητας», τότε
έχουμε τον αριθμό επτά, που ακόμη
μια φορά αποδεικνύεται «μαγικός»
και εξίσου «σκοτεινός» γιατί ακρι
βώς υπονοεί το άγνωστο του θέμα
τος.
Συμπτωματικά ή όχι, από τη Θεσ
σαλονίκη στην Αθήνα οι απόψεις
και τα επεισόδια διαφέρουν. Αν στη
δεύτερη, η αύξηση του ενδιαφέρον
τος για θέματα μελλοντικής τεχνο
λογίας και βιομηχανικού προϊόν
τος, κινδυνεύει να συνδεθεί περισ
σότερο με μια αύξηση των ψευδαι
σθήσεων, στην πρώτη οι συζητή
σεις ήταν ποικίλες και τα ερωτήμα
τα πληθωρικά τα οποία ανά πάσα
στιγμή κουβαλούσαν μαζί τους τις
διαφορετικές προελεύσεις από ό
που προέρχονταν. Πράγματα όμως
απαραίτητα για μια συζήτηση, η ο
ποία, τουλάχιστον σε τέτοια έκτα
ση, μόλις τώρα αρχίζει και γι’ αυτό
δεν πρέπει να βιαστεί να φθάσει
σε πομπώδη συμπεράσματα ή ουρανομήκεις εξαγγελίες, που δεν
συνιστούν ακριβώς υποδομή και
κάθε άλλο παρά διευκολύνουν τη
σχεδιαστική πράξη.
Έτσι, κατά τη διάρκεια του «τριή
μερου», συστεγάστηκαν στην ίδια
αίθουσα αντιρρήσεις απέναντι
στον καταναλωτισμό με απόπειρες
καθορισμού του θέματος μέσα από
τις παραμεθόριες περιοχές του και

διαμέσου της συνάφειάς του με τις
έννοιες του «υλικού πολιτισμού»;
και της τυποποίησης, οι ποικιλώνυ
μοι παράγοντες που ενοχοποιούν
ται για τη σχεδιαστική ένδεια της
χώρας μας με ανιχνεύσεις των συ
νεκτικών χαρακτηριστικών μεταξύ
βιομηχανικού σχεδίου και αρχιτε
κτονικού μοντερνισμού, η αναψηλάφηση ιστορικών στοιχείων, όρων
και ληξιαρχικών περιορισμών με α
πορίες για την πλήρη ανυπαρξία ει
δικών σχολών στη χώρα μας, η ανα
ζήτηση μιας διαφορετικότητας δια
μέσου του «μοναχικού» σχεδιασμού με τις δυνατότητες ποιοτικής
μαζικής παραγωγής, ο προσδιορι
σμός των ιδιαιτεροτήτων του εφαρ
μοσμένου σχεδιασμού στη χώρα
μας με αναζητήσεις μιας δυναμικής
συνένωσης με την καλλιτεχνική δη*ή· ωουργία, και πάει λέγοντας.
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Ωστόσο, αν αυτή η τελευ£
ταία επιθυμία εναγκαλι
σμού με την τέχνη είναι ένα παλιό
και μάλλον άπιαστο όνειρο, τις αν
τιφάσεις του οποίου πολλοί ήταν ε
κείνοι που προσπάθησαν να συνθέ
σουν, ίσως αυτή ακριβώς η βαθειά
αντινομία κάνει ενδιαφέρουσα μέ
χρι σήμερα τη διαπλοκή. Γιατί, όσο
κι αν η εποχή του Werkbund και του
Bauhaus φαντάζει μακρινή, δεν έπαψε ποτέ να συγκινεί και να παρα
σύρει. Όμως, δεν πρέπει ποτέ να
ξεχνάμε ότι εκείνο που αντιπαρατάθηκε στο εσωτερικό των δύο με
γαλοφυών αυτών «κινημάτων» δεν
ήταν τόσο, ή μόνο, οι αισθητικές και
μορφοπλαστικές αναζητήσεις, αλ
λά περισσότερο καλά ριζωμένες ι
δεολογίες και διαφορετικές πολιτι
κές αντιλήψεις που στο πέρασμα
του χρόνου θα δώσουν το στίγμα
της μεγάλης μοντέρνας (με την
πλήρη σημασία της λέξης) συζήτη
σης γύρω από τη σχέση πνευματι
κού και τεχνικού πολιτισμού. Τα
δύο καίρια προβλήματα που ήδη α
πό τότε τίθενται «επί τον τύπο των
ήλων», είναι η μετατροπή της καλ
λιτεχνικής δραστηριότητας σε «τε
χνική εργασία» που μπαίνει κατ’ ευ
θείαν στην παραγωγή και η οριστι
κή υπέρβαση μιας παμπάλαιας πρό
ληψης και συχνά περιφρόνησης, α
πέναντι στην τεχνική. Με δυό λόγια
η μετατροπή του ρόλου των δια
νοούμενων και των καλλιτεχνών
στην οργάνωση της παραγωγής.
Μια μετατροπή όμως καθόλου ανώ
δυνη και βαθύτατα τραγική.
Φυσικά, όσο κι αν αυτά ηχούν κά
πως βαρύγδουπα, είναι πράγματα
γνωστά και σε μεγάλο βαθμό εξα
κριβωμένα. Και μ’ αυτήν την έννοια
μπορούμε να δούμε το πολυσυζητη
μένο ενδιαφέρον για την «ελληνική
χειροτεχνία» που με επίκεντρο την
Αγγελική Χατζημιχάλη, εκδηλώνε
ται στις δεκαετίες του ’20 και του
’30, σαν μια αντίδραση σ’ αυτή την
ολοκληρωτική μετατροπή της «καλ
λιτεχνικής βιομηχανίας» και της
καλλιτεχνικής πράξης σε καθαρά
τεχνική εργασία που επιβάλλει η α
κατάσχετη εκβιομηχάνιση και σαν
αντίδραση στην ευφορία ενός πολι
τισμού που πιστεύει ότι μπορεί να
κυριαρχίσει στον κόσμο διαμέσου
της τεχνικής. Αντίδραση, που μετα
πολεμικά, θα πάρει ονόματα πολλά
και όψεις ποικίλες, το σύνολο των
οποίων θα κάνει πλέον φανερές τις
εγγενείς αντιφάσεις και τα αδιέξο
δα εντός των οποίων παρέμεινε
πάντα αιχμάλωτη. Στην εποχή της
μεταπολεμικής ανοικοδόμησης, ο

Παναγιώτης Μιχελής, ξεπερνώντας το φράγμα της απωθητικής εκ
βιομηχάνισης, αλλά με κάποιες ηθι
κές και αισθητικές κυρίως βλέψεις,
θα γυρέψει, σε θεωρητικό τουλάχι
στον επίπεδο, τη συμφιλίωση και το
συμψηφισμό των αντιφάσεων, επι
κεντρώνοντας το πρόβλημα στο
«πώς θα καταστήσουμε τα βιομη
χανικό προϊόντα καλλιτεχνικώς ε
νάρετα, όπως και τα βιοτεχνικό», ε
νώ λίγο αργότερα, το 1962, με την ί
δρυση του Κέντρου Βιομηχανικής
Μορφολογίας (στο Διοικητικό Συμ
βούλιο του οποίου βρίσκονται οι
αρχιτέκτονες Τ.Χ. Ζενέτος, I. Παπαηλιόπουλος, Θ. Παπαγιάννης, Α.
Λαμπάκης, ο επιχειρηματίας Θ. Βαράγκης κ.ά.). θα φθάσουμε στο ύ
στατο και για αυτό ίσως βραχύβιο,
επιχείρημα προσαρμογής στο όρα
μα μιας διεθνούς κοινής γλώσσας.
Οι προσδοκίες γρήγορα προδίδονται ενώ το παιχνίδι «εξύψωσης της
ποιότητας των προϊόντων μας σε έ
να διεθνές ανταγωνιστικό επίπε
δο», χάνεται όχι μόνο εξαιτίας των
γνωστών δομικών αιτιών, αλλά και
γιατί ακριβώς παίζεται σε ένα γή^πεδο στο οποίο δεν ξέρουμε ούτε
: διαστάσεις ούτε το τεραίν.

Βέβαια, τα παραπάνω αφο
ρούν περασμένες δεκαε
τίες, στις οποίες όχι μόνο δεν πρέ
πει να γυρίσουμε την πλάτη, αλλά
αντίθετα, να ξαναψάξουμε το νήμα
των ειδικών διαδρομών τους, μετατρέποντας τις πολλαπλές υποθέ
σεις τους σε συλλογικό ζητούμενο.
Έχοντας επιπλέον τώρα πια υπόψη
μας εκείνο που τόσο πετυχημένα έ
χει πει ο Μάρτιν Χάιντεγγερ: «η ου
σία της τεχνικής δεν είναι κάτι κα
θαρό τεχνικό» και γι’ αυτό δεν θα
μπορέσουμε ποτέ «να δοκιμάσουμε
αληθινό τη σχέση μας μαζί της, ε
φόσον περιοριζόμαστε στο να ανα
παραστήσουμε την τεχνικότητα και
να την εφαρμόσουμε, να υποτα
χθούμε σε αυτήν ή να ξεφύγουμε».
Διαφορετικά, τα δύο συνθετικό
που είχε ο τίτλος του «τριήμερου»
της Θεσσαλονίκης, «design» και
«Ελλάδα», θα παραμείνουν μόνον
ως σύγκρουση δύο διαφορετικών
νοοτροπιών και πολιτισμών, που ο
συνδυασμός τους είναι αποκλειστι
κά και μόνο καμωμένος από την άμ
μο της προσδοκίας και δεν αφήνει
χώρο για τίποτε άλο εκτός από σά
τιρα, απαισιόδοξο σαρκασμό και
μαύρο χιούμορ. Βλέπετε οι λέξεις
δεν αλλάζουν από μόνες τους τα
πράγματα, όπως επίσης οι ιδιοτυ
πίες και οι ρυτίδες μιας χώρας που
για χρόνια έμειναν σταθερές, δεν
διαλύονται εύκολα στη χύτρα του
προγραμματισμού και της μελλον
τολογίας. Το αξιοπερίεργο, που α
ναφέρθηκε ισάριθμα και τις τρεις
μέρες του «τριήμερου», ήταν ότι ο
ένας από τους γνωστότερους σχε
διαστές αυτοκινήτων (όπως το Alfa
sud, το Volks Wagen Golf, το Fiat
Panda και πολλά άλλα), ο Ιταλός
Τζόρτζιο Τζουτζάρο, για να αποδεί
ξει ότι μπορεί να σχεδιάσει και άλ
λα πράγματα εκτός από αυτοκίνητα
και ίσως με κάποια δόση ειρωνείας
απέναντι στην παντοδυναμία του
design κάθησε μια μέρα και σχέδια
σε ένα μακαρόνι. Ωστόσο, η πρό
κληση, αλλά και η ειρωνεία, στην
περίπτωσή μας μοιάζουν να ισχύ
ουν ακριβώς αντίστροφα.
Αν όμως υπό τους όρους αυτούς
όλα θα μπορούσαν να τεθούν υπό
αμφισβήτηση, γεγονός αναμφισβή

τητο είναι ότι το σημείο από το ο
ποίο πρέπει να ξεκινήσει σήμερα η
προσέγγισή μας στο εξαιρετικά ευ
ρύ αυτό θέμα του βιομηχανικού
σχεδίου, είναι ακριβώς η κρίση του
και η βαθμιαία απώλεια των βεβαιο
τήτων. Και στο σημείο αυτό μπορεί
να φανεί και το πιο δυνατό χαρτί
μας. Γιατί ενώ οι περισσότερες χώ
ρες του «ανεπτυγμένου κόσμου»
και των φαντεζί τεχνολογιών, επέ
τρεψαν στον υπερβολικό ορθολογι
σμό να χωθεί για τα καλά μέσα
τους και να ριζώσει βαθύτατα στις
κοινωνίες τους, σε χώρες όπως η
δική μας ο ορθολογισμός αυτός και
οι συναφείς όροι και διεργασίες για
διάφορους λόγους, δεν κυριάρχη
σαν εξ ολοκλήρου ποτέ και περισ
σότερο μάλλον σήμαιναν αναμί
ξεις, στραβοπατήματα, ασυνέχειες
και υπεκφυγές σχετικά με τους κα
νόνες. Κι αν αυτός ήταν ένας λόγος
που έκανε εμάς να σκοντάψουμε
συχνά, ταυτόχρονα έκανε τις
«προηγμένες», ή κατ’ άλλους «μετα
βιομηχανικές», κοινωνίες να ει
σπράττουν ήδη τις δυσμενείς επι
πτώσεις του αμείλικτου ορθολογι
σμού και να αναζητούν αλλού νέες
ευαισθησίες και νέα μέτρα του
πραγματικού.
Και με την έννοια αυτή το βασικό
ερώτημα δεν έγκειται στο αν η Ελ
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λάδα (σε μια εποχή που επιζητά ε
πεξεργασία πολύ πιο soft — όπως
λένε οι θεωρητικοί του σχεδιασμού— και πολύ πιο σύνθετων ιδιο
τήτων) «μπορεί εκτός από μακαρό
νια να παράγει και αυτοκίνητα» αλ
λά στο αν η πενιχρότητα και η ασυ
νέχεια των φαινομένων που, με τον
ένα ή με τον άλλο τρόπο, έχουν να
κάνουν με το βιομηχανικό σχέδιο,
περιέχουν μέσα τους και κάποια εν
διαφέροντα στοιχεία που μπορούν
να του προσδόσουν δύναμη στο
μέλλον. Και πιο πέρα: μπορούν αυ
τός ο εξαιρετικά ιδιότυπος μοντερ
νισμός και η κατά κάποιο τρόπο ρι
ζωμένη αμφιβολία προς τον άμεμ
πτο λογικό μηχανισμό των πραγμά
των, μαζί με το ψάξιμο συνεχών λύ
σεων που επιβάλλουν το χαμηλό
κόστος και τα τεχνολογικά δεδομέ
να, να αποτελέσουν απαρχή στην υ
πόθεση αναζήτησης μιας πετυχη
μένης πορείας και μιας δικής μας
ταυτότητας στο πεδίο του «υλικού
πολιτισμού»;
Όμως, αν είναι αλήθεια πως λέ
γοντας τα παραπάνω χρειάζεται να
είμαστε προσεκτικοί, είναι επίσης
αλήθεια ότι το χαμηλό κόστος δεν
συνιστά πάντοτε ανυπέρβλητο εμ
πόδιο τόσο για τη δημιουργία, όσο
και για την παραγωγή. Τυπικό πα
ράδειγμα οι δύο πασίγνωστες και
πλέον μυθικές, κυρίες, Vespa και
Lambretta, που ανταποκρίθηκαν
θαυμάσια στις ανάγκες της πρώτης
λαϊκής και απαραίτητα «φτωχής»
μηχανοκίνησης, μια και η Ιταλία του
1946 μπορούσε να παράγει αντικεί
μενα μόνο κάποιας οικονομίας και
το αυτοκίνητο κόστιζε πολύ. Όλα
αυτά είναι εκείνα που μας κάνουν
να μπορούμε να πούμε πως ο σχεδιασμός του βιομηχανικού προϊόν
τος συγχρόνως με οικονομική πρα
κτική, αποτελεί πολιτισμική πράξη
της οποίας η ανάπτυξη θα κριθεί
περισσότερο από το αν θέσουμε τα
σωστά ερωτήματα, παρά από το αν
έχουμε έτοιμες απαντήσεις.
'
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ΠΕΡΥ ΑΝΤΕΡΣΟΝ
Το απολυταρχικό κράτος
Εκδ. «Οδυσσέας», Αθήνα 1986
«...εφόσον το ιδιαίτερο
αντικείμενο αυτής της
εργασίας είναι ολόκληρο το
φάσμα του ευρωπαϊκού
απολυταρχισμού, δεν
καλύπτει μια μόνο
συγκεκριμένη χρονική
περίοδο. Η ιστορία του
απολυταρχισμού έχει πολλές,
επικαλυπτόμενες απαρχές και
ανόμοιες εναλλασόμενες
καταλήξεις. Η ενότητα, που
βρίσκεται στη βάση του, είναι
πραγματική και βαθιά, αλλά
δεν είναι ενότητα γραμμικής
συνέχειας».
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Το απολυταρχικό κράτος
Η εργασία αυτή του Πέρυ Άντερσον έχει στόχο τη συγκριτι
κή μελέτη της φύσης και της ανάπτυξης του απολυταρχικού
κράτους στην Ευρώπη. Ο συγγραφέας εξετάζει τον ευρωπαϊ
κό απολυταρχισμό ταυτοχρόνως «γενικά» και «ιδιαίτερα»,
δηλαδή τόσο τις «καθαρές» δομές του απολυταρχικού κρά
τους, που το καθιστούν βασική ιστορική κατηγορία, όσο και
τις «μη καθαρές» παραλλαγές τις οποίες αντιπροσωπεύουν
οι ποικίλες συγκεκριμένες μοναρχίες της μεταμεσαιωνικής
Ευρώπης. Διαχωρίζεται έτσι και από τους μαρξιστές ιστορι
κούς που δεν ενδιαφέρονται πάντοτε άμεσα για τα θεωρητι
κά προβλήματα που συνεπαγόταν η εργασία τους και συγ
χρόνως με τους μαρξιστές φιλοσόφους που προσπάθησαν να
λύσουν τα βασικά θεωρητικά προβλήματα του ιστορικού υ
λισμού απομακρυνόμενοι από τα ειδικά εμπειρικά θέματα
που έθεταν οι ιστορικοί.
Ο Π. Άντερσον στο Απολυταρχικό κράτος αναλύει την ι
διαιτερότητα της ευρωπαϊκής εμπειρίας και τον κεντρικό
ρόλο που έπαιξε το απολυταρχικό κράτος στη διαδικασία α
νάπτυξης του καπιταλισμού στην Ευρώπη. Ά ξονας της προ
βληματικής του είναι ότι η δημιουργία και ενδυνάμωση του
απολυταρχικού κράτους συνοδεύτηκε όχι από τη μείωση της
οικονομικής ασφάλειας της αριστοκρατικής γαιοκτησίας
αλλά από την αντίστοιχη αύξηση των γενικών δικαιωμάτων
της ατομικής ιδιοκτησίας. Η εποχή κατά την οποία επιβλή
θηκε η «απόλυτη» δημόσια εξουσία ήταν συγχρόνως η εποχή
που προοδευτικά σταθεροποιήθηκε η «απόλυτη» ατομική ι
διοκτησία.
Σε αντίθεση με άλλους τύπους εξουσιών, ο ευρωπαϊκός
απολυταρχισμός ενδυνάμωσε μάλλον παρά αποδυνάμωσε
την ατομική ιδιοκτησία, καθιστώντας έτσι δυνατή τη συσ
σώρευση του κεφαλαίου εκεί που οι συνθήκες ήταν κατάλλη
λες. Στη δυτική Ευρώπη ο φεουδαρχισμός εξασφάλισε αυτή
την ανάπτυξη γιατί «κατατεμάχισε την κυριαρχία» διανέ
μοντας τους ευγενείς στην ύπαιθρο όχι μόνο ως άρχοντες και
εκμεταλλευτές αλλά επίσης ως διαχειριστές των κτημάτων
τους και γιατί επέτρεψε την ανάπτυξη αυτόνομων πόλεων.
Το ενδιαφέρον του Άντερσον επικεντρώνεται στην εργα
σία του αυτή κυρίως στις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων τύ
πων οικονομιών και του κράτους. Εξηγώντας ο ίδιος αυτή
την επιλογή γράφει: «Σήμερα, παρόλο που η ιστορία από τα
κάτω έχει γίνει του συρμού τόσο στους μαρξιστικούς όσο και
στους μη μαρξιστικούς κύκλους και έχει συμβάλλει σε μεγάλο
βαθμό στην κατανοήση του παρελθόντος, είναι αναγκαίο να υ
πενθυμίσουμε ένα από τα βασικά αξιώματα του ιστορικού υλι
σμού: ότι ο αιώνιος αγώνας ανάμεσα στις τάξεις λύνεται τελι
κά στο πολιτικό — και όχι στο οικονομικό ή το πολιτιστικό—
επίπεδο της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, όσο οι τάξεις επιβιώ
νουν η οικοδόμηση ή η καταστροφή κρατών είναι αυτή που ε
πισφραγίζει τις βασικές αλλαγές στις σχέσεις παραγωγής».
Μια ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη συνθετική μελέτη
που φωτίζει από πολλές πλευρές την ιστορική πορεία δη
μιουργίας των καπιταλιστικών κρατών στη δυτική Ευρώπη.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΛΦ
Το δωμάτιο του Τζάκομπ
Μεταφ. Ερρίκος Μπελιές
Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1987
Το μυθιστόρημα αυτό της
Γουλφ θεωρείται «ελληνικό» για
τί έχει πάμπολλες αναφορές σ’
ελληνικά θέματα και διαδραματί
ζεται εν μέρει στην Ελλάδα. Αρ
χίζει με τα παιδικά χρόνια του
Τζάκομπ στην Κορνουάλη, όπου
γνωρίζει τα ελληνικά γράμματα
και τις τέχνες. Συνεχίζει στο
Καίμπριτζ όπου ο ίδιος ασχολείται εκτενέστερα με τις κλασικές
σπουδές. Αργότερα όταν βρεθεί
στην σύγχρονη και όχι στην κλα
σική Ελλάδα, πρέπει να προσαρ
μόσει τον ακαδημαϊσμό του στην
πραγματικότητα. Οι σκέψεις
του, τα συνάισθήματά του, η στά
ση του προς την κοινωνία επηρε
άζονται βαθειά από το ελληνικό
τοπίο. Φτάνοντας στον Παρθε
νώνα θα γνωρίσει μια αισθητική
και πνευματική τελειότητα που
προεικάζει το τέλος της σύντο
μης ζωής του. Αποφασίζει στο ε
ξής να ηήισκέπτεται κάθε χρόνο
όσο
την Ελλάδα για να προ
στατέψει τον εαυτό του από τον
πολιτισμό. Από τους κριτικούς
θεωρείται ως ελεγεία της Γουλφ
για τον αδελφό της Θόμπι, που
πέθανε από τυφοειδή πυρετό μετά
το ταξίδι τους στην Ελλάδα.
ΕΖΡΑ ΠΑΟΥΝΤ
Χιού Σελγουίν Μώμπερλυ
Μεταφ. Χάρης Βλαβιανός
Εκδ. Εστία, Αθήνα 1987
Το ποίημα «Χιού Σελγουίν
Μώμπερλυ» (1920) είναι μια καμ
πή στην ποιητική σταδιοδρομία
του Έζρα Πάουντ. Κριτικοί όπως
ο F.R. Leavis και ο W.B. Yeats θεω
ρούν ότι το ποίημα επέχει θέση α
ριστουργήματος, ενώ τα λιγότερο
συνεκτικά Κάντος θεωρούνται ως
παρακμή. Άλλοι όπως ο T.S. Eliot
και ο Η. Kenner πιστεύουν ότι η
ποίηση του Πάουντ είναι μια πο
ρεία αδιάσπαστης εξέλιξης, που
ξεκινά από τα μικρότερα ποιήμα
τα των πρώτων χρόνων, περνά
στο μεταβατικό «Χιού Σελγουίν
Μώμπερλυ», το «εκπληκτικό»
ποίημα όπως το αποκαλεί ο Έλιοτ, και κλείνει με την περισσό
τερο ώριμη διορατικότητα και
δεξιοτεχνία των Κάντος. Μαζί με
την «Έρημη Χώρα» του Έλιοτ
αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με
τους περισσότερους, το μανιφέ
στο του αγγλικού μοντερνισμού.
Το βιβλίο έχει τις ακόλουθες ε
νότητες: εισαγωγή του μεταφρα
στή, «Χιού Σελγουίν Μώμπερλυ»
σε αντιστοιχία Αγγλικό και Ελ
ληνικό κείμενο, σημειώσεις, φω
τογραφία, σύντομο βιογραφικό
και έργα του Έζρα Πάουντ.
ΤΕΟΝΤΟΡ ΣΤΟΡΜ
Ο καβαλλάρης με το άσπρο άλογο
Μεταφ. Λαυρέντιος Γκεμέρεϋ
Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1987
Ο καβαλλάρης με το άσπρο ά
λογο, είναι ο πρόεδρος ενός χω
ριού της Φρισλανδίας και υπεύθυ
νος για τα τεχνικά έργα και τα α-

ναχώματα που εγγυώνται την ύ
παρξη του χωριού, αφού αυτό
βρίσκεται κάτω από την επιφά
νεια της θάλασσας. Ο κόσμος
του «Καβαλλάρη με το άσπρο ά
λογο» είναι ο κόσμος της Φρισλανδίας, της ακρότατης αυτής
περιοχής της σημερινής Γερμα
νίας του Βορρά, που συμμετέχει
στις μεγάλες αντιθέσεις της επο
χής. Μέσα από το έργο ο αναγνώ
στης βλέπει την πάλη ανάμεσα
στο παλιό και το καινούριο, τη
δυσειδαιμονία και την επιστημο
νική γνώση, το χωρικό μακριά α
πό τα κέντρα εξουσίας και τον
πολίτη του σύγχρονου κράτους
που σιγά-σιγά γεννιέται.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
Οι παλιοί μου φίλοι
Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1987
Ένα βιβλίο γεμάτο χιούμορ. Οι
αναμνήσεις ενός σημερινού τριανταπεντάρη, που αποδίδουν το
κλίμα μιας νεότητας ανάλαφρης
και σαρκαστικής. Μια παρέα την
εποχή της δικτατορίας θέλει να
σπάσει την ανία και την απραξία
επινοώντας εκ του μηδενός κά
ποιες δραστηριότητες, κάνοντας
πάρτυ, εκδρομές, νεανικές τρέλλες και παράδοξα.
ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
Του πολέμου
Στο άλογό μου
Εκδ. Άγρα, Αθήνα 1987
Δύο διηγήματα, μαζί με ένα
σύντομο βιογραφικό για τα πρώ
τα χρόνια του ποιητή που έγραψε
η Τζένια Καββαδία, και φωτογρα
φίες, αποτελούν αυτό το ιδιαίτε
ρα φροντισμένο βιβλίο των εκδό
σεων «Άγρα». Το πρώτο διήγη
μα, Του πολέμου, πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Αυγή»
στις 26 Οκτωβρίου 1975. Το δεύ
τερο, Στο άλογό μου, πρωτοδημοσιεύθηκε στον τόμο «Το θαύμα
της Αλβανίας από τη σκοπιά της
III Μεραρχίας» του Ξένου Ξενίτα
(Αθήνα 1945).
_______ ΔΟΚΙΜΙΟ_________
ΚΛΗΜΗΣ ΝΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΜΑΝ - ΝΑΝΤΙΑ
ΤΣΑΟΥΛΑ
Η Αλίκη στη χώρα των πραγμά
των
(το παιδί ως διαφημιστικό αντικεί
μενο)
Εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1986
Το βιβλίο είναι μελέτη που προ
έρχεται από μια έρευνα πού πραγ
ματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Υ
γείας του Παιδιού από μια ανε
ξάρτητη ερευνητική ομάδα, στο
διάστημα 1981-83, και χρηματο
δοτήθηκε από τη Γενική Γραμμα
τεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι αναπαραστάσεις
του παιδιού στις τηλεοπτικές δια
φημίσεις και η αντιληπτικότητα
των αναπαραστάσεων αυτών στα
παιδιά. Αφετηριακή διαπίστωση
είναι ότι στο διαφημιστικό λόγο η
προπαγάνδιση και της κοινωνι
κής πρακτικής της κατανάλω
σης γενικά και ειδικά των κατα
ναλωτικών πρακτικών που αφο
ρούν συγκεκριμένα εμπορευματι-

κά αντικείμενα συναρθρώνονται
συνήθως με διάφορες άλλες κοι
νωνικές αναπαραστάσεις, αξί
ες, και κανόνες συμπεριφοράς, έ
τσι ώστε, μέσα από τη διαφήμιση
το εμπόρευμα εγγράφεται και λει
τουργεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
αντίληψης και βίωσης της καθη
μερινής ζωής.
Αν και έχουν περάσει τέσσερα
χρόνια από την ολοκλήρωση της
έρευνας, το θέμα, οι αναλύσεις
και τα πορίσματα αυτής της με
λέτης εξακολουθούν να είναι επί
καιρα.
ΒΑΣ. Α. ΚΥΡΚΟΣ
Αρχαίος Ελληνικός διαφωτισμός
και Σοφιστική
Εκδ. Δημ. Ν. Παπαδήμας, Αθήνα
1986
Μέσα από τη μελέτη και την α
νάλυση των αποσπασμάτων του
λόγου των σοφιστών ο συγγραφέ
ας, καθηγητής στη Φιλοσοφική
Σχολή Ιωαννίνων, υποστηρίζει τη
θέση ότι η Σοφιστική είναι αποτέ
λεσμα κοινωνικών διεργασιών
και καταστάσεων που συνδέον
ται με τις πολιτικές και τις κοι
νωνικές εξελίξεις της εποχής ε
κείνης (δεύτερο μισό του 5ου αιώ
να πχ.). Η Σοφιστική, σύμφωνα
με τον συγγραφέα, δεν είναι μόνο
μια κίνηση παιδευτική, ούτε πρό
κειται απλώς για τη διαμάχη των
σοφιστών με τον Σωκράτη, όπως
την καταγράφει ο Πλάτων, αλλά
είναι κοινωνικό κίνημα εκείνης
της εποχής και κυρίως βέβαια
στην κοινωνία της Αθήνας, πόυ
εισαγάγει νέες κοινωνικές αντι
λήψεις και ανταποκρίνεται σε
συγκεκριμένα αιτήματα.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
Ο τρόπος της γλώσσας και άλλες
εγγραφές
Εκδ. Εστία, Αθήνα 1987
Είκοσι τρία δοκίμια, τα οποία
ο συγγραφέας θεωρεί «ταυτοχρόνως κεντρομόλα και φιγόκεντρα·
μολονότι έχουν ως κύριο πόλο
τους αυτό το «ερώτημα» της ελ
ληνικής γλώσσας, εν τούτοις
πλησιάζουν ποικιλοτρόπως τους
στόχους τους και συχνά εκδηλώ
νονται με θέματα που εγγράφονται ή «λέγονται πολλαχώς».
ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΙΟΤΣΟΣ
Πατέρας και γιός
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1987
Το τελευταίο βιβλίο του Π. Κολιότσου, ο οποίος, χωρίς να έχει
ειδικευθεί στο παιδικό μυθιστό
ρημα,μας έχει ήδη δώσει τα κλα
σικά «Ξύλινα σπαθιά».
Στο «Πατέρας και γιός» ο α
ναλφάβητος Θύμιος Μανιβέλας
προσπαθεί να συνετίσει το γιό του
και να τον κάνει ν’ αγαπήσει το
σχολείο. Τα πράγματα όμως
μπερδεύονται διασκεδαστικά ό
ταν ιδρύεται στη γειτονιά ένα
τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης για
τους αγράμματους γονείς...
ΑΙΜΕ ΣΟΜΕΡΦΕΛΤ
Το χαμένο όνειρο
Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1987
Ο Λαλού, ένας νεαρός Ινδός,

παρακολουθεί τα μαθήματά του
με πάθος για να μπορέσει να πετύχει μια υποτροφία. Το όνειρο
της ζωής του είναι να γίνει για
τρός. Ο πόθος αυτός ρίζωσε στην
ψυχή του από την εποχή που γνώ
ρισε τους γιατρούς στο «Άσπρο
Μπάγκαλοου», το νοσοκομείο
της Άγρας, εκεί που η Μάγια, η
μικρή του αδελφή ξαναβρήκε το
φως της. Για να πραγματοποιήσει
όμως το σκοπό του πρέπει να φύ
γει από το χωριό του, μακριά από
την οικογένειά του. Έχει άραγε
αυτό το δικαίωμα αφού αυτός εί
ναι το μοναδικό τους στήριγμα;
Οι αμφιβολίες τον πνίγουν. Ποιαν
απόφαση θα πάρει όταν φτάσει η
υποτροφία που τόσο λαχταρά;

ΣΑΣΑ ΤΣΑΚΙΡΗ
Ο θάνατος των πλοίων
Μυθιστόρημα
Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1987

ΣΟΦΙΑ ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ
Ομήρου Οδύσσεια
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1987
Οι περιπέτειες του Οδυσσέα,
διασκευασμένες για τα παιδιά
και εικονογραφημένες από τη
συγγραφέα. Μια εξαιρετικά φρο
ντισμένη έκδοση, ιδανική για την
πρώτη επαφή των παιδιών με τα
ομηρικά έπη.

ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
Αντρικά μουνάτα
Εκδ. Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλο
νίκη 1987

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΑΝΤΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Το τέλειο κράτος - Η νύχτα των
ερπετών
Εκδ. Γλάρος, Αθήνα 1987

ΑΛΕΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
Τα πονηρά
Ευθυμογραφήματα
Εκδ. Σμυρνιωτάκης, Αθήνα 1987

ΚΛΕΙΤΟΣ ΚΥΡΟΥ
Τα πουλιά και η Αφύπνηση
ποίηση
Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1987
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΣΟΥ
Ο φόβος της έκρηξης
πεζογραφία
Εκδ. Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα
1987
ΜΗΛΙΤΣΑ ΖΑΡΛΗ - ΚΑΡΑΘΑ^
ΝΟΥ
Παράμετροι
ποίηση
Εκδ. Πύλη, Αθήνα 1987

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΠΡΟΚΟ
ΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Το νομικό καθεστώς της προστα
σίας του περιβάλλοντος
Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα
1984
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΛΟΥΚΑΣ
ΦΛΥΑ: Συμβολή στη μελέτη της
ιστορίας του αρχαίου Χαλανδρίου
Εκδ. Αετοπούλειο Πολιτιστικό
Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου, Αθή
να 1986

ΤΟΜΑΣ ΚΕΡΤΙΣ
Αστρολογία
Μετάφραση: Γ. Βαμβακάς
Εκδ. Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλο
νίκη 1987

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Εντεύθεν της πλακιώνας
ποίηση
Εκδ. Τρία Φύλλα, Αθήνα 1987
ΔΙΛΑ ΧΑΜΠΙΠΗ
Στιγμές ημερολογίου
ποίηση
Αθήνα 1987
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
Οι αποκαλύψεις του Ιωάννη
Αθήνα 1987
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
Τα μπεκερέλ
Εκδ. Όμβρος, Αθήνα 1987

ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ
Οικείο φεγγάρι
ποίηση
Εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1987
ΧΑΛΙΑ ΓΚΙΜΠΡΑΝ
Ο Λάζαρος και η Αγαπημένη του
θέατρο
Εκδ. Μπουκουμάνης, Αθήνα 1987
ΡΙΖΟΣ ΜΠΟΚΟΤΑΣ
Αγκαλιά με το θάνατο
πεζογραφία - διηγήματα
Εκδ. Ιστορικά Γράμματα, Αθήνα
1987
ΜΠΙΑΗ ΒΕΜΗ
Τοπίο που σε λένε ποίημα
ποίηση
Εκδ. Άγρα, Αθήνα 1987
ΡΟΥΛΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ
Το δίλημμα του αγάλματος
ποίηση
Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1987
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τα πάντα για το Φ.Π.Α.
Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη
1987

Κ αλές
δια κοπ ές
μ€ ένα κ α λ ό
β ιβ λ ίο
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• Για τα «τρέχοντα» της γλώσ
σας μας, το γράμμα που ακολου
θεί:
Αγαπητό «Αντί»!
Στην «Ελευθεροτυπία» της 107-87 δημοσιεύτηκε συνέντευξη
κάποιας κ. Τζάννη, παιδαγωγού
—προφανώς μέλους του θεωρητι
κού επιτελείου του ΥΠΕΠΘ για
την προώθηση της εκπαιδευτικής
αντιμεταρρύθμισης— στην οποία
εκθέτει τις απόψεις της για την ε
κμάθηση της αρχαίας ελληνικής
από τα ελληνόπουλμ. Έτσι, κατά
τη γνώμη της, στο πρώτο στάδιο,
που θα συμπίπτει με το δημοτικό
σχολείο, το παιδί «προσπαθών
τας να κατανοήσει την αρχαία
ελληνική, σχηματίζει ταυτόχρο
να μια δομή και ένα εννοιολογικό
απόθεμα της γλώσσας. Μαθαίνει
δηλαδή να σκέφτεται με αυτόν
τον τρόπο. Έτσι προετοιμάζεται
για το γυμνάσιο...».

Ενθουσιασμένος από την αποτελεσματικότητα αυτής της μαγι
κής μεθόδου που μεταμορφώνει
τα παιδιά του δημοτικού σε αρ
χαίους έλληνες (και τη δομή της
αρχαίας ελληνικής κατακτούν
και σκέφονται στη γλώσσα
αυτή...), αναρωτιέμαι σε ποιο υ
ψηλό επίπεδο αρχαιομάθειας θα
φτάσουν οι απόφοιτοι λυκείου.
Και οπωσδήποτε μετά από λίγα
χρόνια η ανθρωπότητα θα θαυμά
ζει τους βουλευτές μας να αγο
ρεύουν σε αρχαία ελληνική εφά
μιλλη της γλώσσας του Δημοσθέ
νη και τους υπουργούς μας να
γράφουν ιστορία συναγωνιζόμενοι τουλάχιστον τη γλώσσα του
Ηενοφώντα! Ως φιλόλογος δεν
μπορώ παρά να αισιοδοξώ για το
μέλλον του Έθνους. Λυπάμαι μό
νο για την επιστήμονα - οραματίστρια που αδικείται διακηρύσ
σοντας τέτοιες απόψεις στην ε
ποχή μας. Αν οραματιζόταν με

τόση αυτοπεποίθηση μια τέτοια
νεκρανάσταση στα χρόνια των
...μεγάλων εθνικών αναμορφω
τών Μεταξά και Παπαδόπουλου
(τρίτος ελληνικός πολιτισμός,
ελληνοχριστιανικός κτλ.), η «αρ
χαία Ελλάς» θα ήταν ήδη πραγ
ματικότητα προ πολλού. Αλλά,
έστω και σήμερα, αποδεικνύεται
η μεγάλη εξέλιξη του αθάνατου
ελληνικού πνεύματος που ξεπέρασε το επιστημονικό στάδιο και
βρίσκεται στην κορυφαία κατάκτησή του, δηλαδή αντί να σκέ
φτεται να οραματίζεται. Είναι ό
μως φυσικό, μαζί με τους μεγαλοϊδεαλιστές, τους μιστικιστές,
τους νεορθόδοξους και όλους
τους ποικιλώνυμους βιτσιόζους
του πνεύματος να παίζουν σήμε
ρα αποφασιστικό ρόλο και οι οραματίστριες, στη διαμόρφωση
των εκπαιδευτικών μας πραγμά
των!... Κι αν αυτή η εικόνα δεν

θυμίζει ακριβώς αρχαία Ελλάδα,
οπωσδήποτε είναι Μεσαίωνας!...
Ευχαριστώ
Κώστας Μπαρούτας
Δρ. Φιλόλογος

ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

• Από την ΥΠΟΒΙ πήραμε το
γράμμα που ακολουθεί και το δη
μοσιεύουμε ως έχει. Την απάντη
ση του συνεργάτη μας που λείπει
σε διακοπές — θα δημοσιεύσουμε
στο προσεχές τεύχος.
Κύριε Διευθυντά,
Σχετικά με το άρθρο «Όλοι οι
δρόμοι οδηγούσαν στο ΙΡΑΝ»,
του κ. Βασίλη Ζήση, που δημο
σιεύτηκε στο περιοδικό «ΑΝΤΙ»
την 17-7-87 και ειδικότερα σε ό,τι

Ο κ. ΚΡΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ
Τόν κ. Κριαρδ έγνωρίσαμε άπό
τις έπιφυλλίδες του, όσοι βέβαια
δέν είχαν τήν τύχη νά είναι μαθη
τές του.
Ό πολύς κόσμος, όμως, τόν έγνώρισε άπό τήν τηλεόραση άπό
κάποια πεντάλεπτα πού ήσαν άφιερωμένα στή γλώσσα. Εκεί
λοιπόν έθαύμασα τόν έξοστρακισμό του έως γιά νά μείνει μόνο τό
ώ’ς καί τόν άποτροπιασμό του γιά
τό μέχρι. Αύτό μου είχε προξενή
σει έντύπωση. Τί του έφταιγε;
Μήπως ό λαός δέν τό χρησιμο
ποιεί; Καί οί άγρότες καί οί έργάτες καί οί άστοί χρησιμοποιούν
τή λέξη μέχρι, τήν όποια ό κ.
Κριαράς είχε καταργήσει καί είχε
όρίσει τό μονοσήμαντο ώς πού τό
λέμε καί μέ τήν έννοια τού έως
'’άλλά πάμπολλοι τό λέμε (καί δη
μοτικιστές) μέ τήν έννοια τού σάν
(ώς).
' Σέ μία τελευταία (πρό μηνών)
έκπομπή του είχε καταπλήξει τά
πλήθη με τή νεοπλασία «γραμμα
τέας - γραμμάτισσα» λές καί δέν
έχει φτιάξει ό λαός τή λέξη διγενή
καί μονοκατάληκτη (ό γραμμα
τέας - ή γραμματέας). Πρέπει ντέ
καί καλά νά ύπάρχει ένα μόνον
(έκτατικό) τό ώς πού χωράει στό
κρεβάτι τού Προκρούστη κι όχι ή
ποικιλία τού έως καί τού μέχρι.
Νά ύπάρχει ένας μόνον τύπος
σχηματισμού τών θηλυκών, έπειδή λέμε άγρότισσα (ό λαός τόφτιαξε καί είναι σωστό) νά λέμε
καί γραμμάτισσα. Βέβαια είχε
προηγηθή ό άκρωτηριασμός τών
άρθρων μέ τήν άποκοπή του ν ά
πό τίς αιτιατικές τους μέ τίς τό
σες έξαιρέσεις (πρό φωνήεντος,
πρό τών κ, π, τ, κλπ.) πού βέβαια
τίς ξεχνάνε καί βλέπεις σέ πλή
θος δημοσίων έγγράφων, άνακοινώσεων έπιστημονικών σωμα
τείων (Δελτία τού Τ.Ε.Ε. έπί παραδείγματι) τό πατέρα τή πορεία,
τή κάθαρση, «όχι στή παιδεία
τών λίγων».
Ένώ τίποτα δέν ένοχλοΰσε άν
ύπήρχε τό ν κι άς μή τό προφέρει

(πού άν προσέξει κανείς προφέρεται, είναι άλλη ή προφορά «τόν
στρατιώτη» άπό τό «τό στρατιώ
τη».
Ειδικά τό τελικό ν τής αιτιατι
κής εκτός τού ότι είναι δηλωτικό
τού άρσενικοΰ άπό τό ούδέτερο,
άδικεΐ ένα μεγάλο ποσοστό Ε λ
λήνων (Ποντίων καί Κυπρίων
κατ’ άρχήν) πού ή φωνητική τους
τό άπαιτεΐ. Καί μάλιστα Ελλή
νων πού γλωσσικά τουλάχιστον
είναι οί πιό άκραιφνεΐς καί γνή
σιοι.
Καί βέβαια είχε έξοστρακισθή
πρό πολλού ή άναφορική άντωνυμία ό όποιος, θυσία στό περιβόη
το πού, πού μπαίνει παντού, επίρ
ρημα, άντωνυμία, πολυπρόσωπο
καί πολυπράγμον καί χρειάζεται
μερικές φράσεις νά τίς διαβάσει
κανείς δύο φορές γιά νά καταλά
βει, άν καταλάβει, πού τό πάει ό
γράφων. Καί έπειτα είναι καί τό
μονοτονικό μέ τίς έμπλοκές τών
έρωτηματικών καί άναφορικών
τύπων τού πού καί πού.
Αύτές είναι οί μικρές διορθωτι
κές έπεμβάσεις πού θά κάνουν
πιό εΰφωνη καί πολυσήμαντη τή
γλώσσα μας, διότι κι ό Μανώλης
Τριανταφυλλίδης δέν κατασκεύ
ασε τή γλώσσα άκαμπτη καί άν
ζοΰσε θά είχε άντιληφθή καί άποδεχθή ώρισμένα άδιέξοδα καί
δυσλειτουργίες.
Μέ τήν έξάπλωση τού Ελληνι
σμού άπό τό Έμπορεΐον τής 'Ι
σπανίας καί τή Μασσαλία μέχρι
τή Συρία καί τή Βακτριανή έδημιουργήθηκε μιά νέα κατάσταση
καί μιά κοινή Ελληνική γλώσσα
όμοιόμορφη γιά νά μιλιέται όχι
μόνον άπό τούς λίγους καί έκλεκτούς μορφωμένους άλλά καί
τούς έμπορους καί τούς έξελληνισθέντες πληθυσμούς καί τούς
διοικητικούς ύπαλλήλους στίς άπέραντες αύτοκρατορίες.
Οί κατακτηθέντες πληθυσμοί,
τουλάχιστον οί ανώτερες τάξεις,
έμαθαν Ελληνικά, έπήραν Ε λ
ληνικά όνόματα, Ελληνικές συ
νήθειες καί προσπαθούσαν νά ά-

ποκτήσουν τήν Ελληνική μόρ
φωση καί έν γένει καλλιέργεια,
πού ήταν όχι μόνο άπαραίτητο
στοιχείο πρόσβασης στή Διοίκη
ση άλλά καί στήν κοινωνική θεώ
ρηση τών άτόμων.
Τό θέατρο έπαιξε ένα ρόλο
πρωταρχικό μέ τούς περιοδεύοντες θιάσους (τεχνΐται Διονύσου
είχαν αύτονομαστή), πού είχαν
ώς κέντρα τήν ’Αλεξάνδρεια, τήν
’Αντιόχεια καί τήν Βαβυλώνα.
Στήν έκταση έκείνη είχαν άπορροφηθή καί σύν τώ χρόνω άφομοιωθή άρκετές ξένες λέξεις,
πολλά στοιχεία έξω άπό τήν άττική γλώσσα. Είχε μεταβληθή ή
φωνητική τής γλώσσας —έκτός
άπό τήν έξομάλυνση τών ιωνι
κών, αιολικών, δωρικών
στοιχείων— είχαν πολλαπλασιασθή τά έγγραφα, οί τεράστιες άνάγκες διοικήσεως τών μεταλεξανδρινών βασιλείων άπαιτοΰσαν
έκδοση νόμων, διαταγμάτων, έγκυκλίων, πού έπρεπε νά γίνουν
άντιληπτά άπό όλους.
Ή μεγαλογράμματη γραφή, μέ
τίς λέξεις κολλημένες τήν μία
στήν άλλη ήταν δυσανάγνωστη,
άν όχι άκατάληπτη, άπό τά έκατομμύρια τών ένδιαφερομένων ά
τόμων, ύπαλλήλων, έμπορων, δι
κηγόρων, ιατρών, τεχνικών, λοι
πών λογίων κλπ. Είχε γίνει μιά τέ
τοια έκρηξη στή γλώσσα πού δέν
έπρόφθαναν οί λίγοι έκλεκτοί άττικιστές νά διδάξουν τά άρχαία
πρότυπα, άλλά ούτε καί νά φαντασθούν οί άκροατές τής Πνύκας
ότι θά μιλιόταν τό η καί τό ει ή τό
ο καί τό ω μέ τόν ίδιο τρόπο άπό
κάποιους Άσιάτες ή τό ρ χωρίς
τή δασύτητά του (ή).
Οί σοφοί τής ’Αλεξάνδρειας, ό
’Αριστοφάνης ό Βυζάντιος, ό Άρίσταρχος ό Σαμόθραξ καί μιά όλόκληρη πλειάδα αληθινών διδα
σκάλων τού Γένους έβαλαν τίς
βάσεις τής όρθής γραφής καί τής
σηματοδότησης, κατά τό δυνα
τόν, τής πλούσιας φωνητικής πο
λυχρωμίας αύτής τής γλώσσας,
Τής παγκόσμιας.
Δέν θά κάνωμε έδώ ιστορία,
άλλά δέν θά πρέπει νά μάς δια

φεύγουν τά κοσμοϊστορικά γεγο
νότα τής δημιουργίας τής γλώσ
σας μας, τής γραμματικής μας
καί τής σύνταξής μας.
Πάνω σ’ αύτές τίς άρχές, σ’ αύτήν τή γραμματική καί τή σύντα
ξη στηρίχθηκαν οί σημερινές
γλώσσες τού δυτικού κόσμου.
Καί τώρα έπανερχόμαστε στόν
κ. Κριαρά. ’Αφού συνέβαλε όσο
λίγοι στήν περιπέτεια τής γλώσ
σας στό τελευταίο άρθρο του στό
ΑΝΤΙ τής 16ης ’Απριλίου 1987
γράφει τά έξης κομψά: «βέβαια
γιά τό πώς θά τονίζονται τά άρχαία κείμενα πού διδάσκονται
στό λύκειο πρέπει νά τό συζητή
σουν οί άρμόδιοι στά γλωσσικά
κλασικοί φιλόλογοι». Καί πιό κά
τω γιά τίς κριτικές έκδόσεις τών
άρχαίων Ελληνικών κειμένων:
«είναι έργο καί εύθύνη άκριβώς έκείνων πού έτοιμάζουν τήν κριτι
κή τους έκδοση».
Δηλαδή αύτός άπλώς προε
δρεύει; Δέν έχει λόγο λοιπόν; Δέν
είναι φιλόλογος; "Η μήπως (πώς
νά τολμήσει κανείς νά τό φανταστή;), προαγγέλλει άλλες θύελ
λες; Δηλαδή:
Γιά έκδόσεις τών Άρχαίων με
... μονοτονικό; ’Εγώ προσωπικά
θεωρώ ότι ή κατάργηση τής διδα
σκαλίας τών ’Αρχαίων άπό τό
Γυμνάσιο καί ή έφαρμογή τού μο
νοτονικού, ύπήρξαν γιά τόν Ε λ
ληνισμό κάτι τό ίδιο —άν όχι πιό
πολύ βαρύ— σάν τήν Μικρασια
τική καταστροφή. Δέν είναι χώ
ρος γιά άναλύσεις τού σκεπτικού
μου. ’Αλλά κάποτε πρέπει νά μάς
κυριεύσει στά καλά ή έγνοια γιά
τούτη τήν κατακόρυφη πτώση.
Διότι έδώ καί βέβαια δέν είναι
παΐξε-γέλασε, έδώ δέν είναι κάν
Βαλκάνια, έδώ μπαίνει φραγκολεβαντινισμός, διότι έδώ δλα
μπορείς νά τά περιμένεις άπό
τούς «τά πάντα εϊδότας καί μη
δέν έπισταμένους».
Δημ. Θ. Κωνσταντινίδης

αφορά στην παράγραφο με τίτλο
«Ποιοι ήταν οι τελικοί χρήστες»,
σας γνωρίζουμε τα παρακάτω
προς αποκατάσταση της αλή
θειας με την παράκληση να δημο
σιευτούν στο περιοδικό σας το
ταχύτερο δυνατό:
ά. Σύμφωνα με την από 11-1-53
ισχύουσα Υπουργική Απόφαση
του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας
σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ει
σαγωγών, εξαγωγών και διαμε
τακόμισης πολεμικού υλικού, πι
στοποιητικό τελικού χρήστη (e n d
u s e r · s c e r t i f i c a t e ) χορηγείται α
πό το ΥΕΘΑ / ΥΠΟΒΙ ύστερα από
αίτηση της ενδιαφερόμενης Ελ
ληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας
(ΠΥΡΚΑΛ, ΕΒΟ κλπ.) που πραγ
ματοποιεί την εισαγωγή στα
πλαίσια των συμβάσεων των Πο
λεμικών Βιομηχανιών με τις Ελ
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
β. Τέτοια πιστοποιητικά έχουν
εκδοθεί κατά καιρούς από την Υ
ΠΟΒΙ κυρίως για απάρτια πυρομαχικών ή και οπλικών συστημά
των που εισήχθηκαν από εγχώ
ριες Αμυντικές Βιομηχανίες για
την εξυπηρέτηση συμβάσεων του
ΥΕΘΑ.
γ. Ουδέποτε εκδόθηκε πιστο
ποιητικό τελικού χρήστη από το
ΥΕΘΑ / ΥΠΟΒΙ σε ιδιώτες, παρά
μόνο σε ελληνικές αμυντικές βιο
μηχανίες.
δ. Σε ό,τι αφορά τον αναφερόμενο Ισραηλινό Στρατηγό ΜΠΑΡ
AM σας γνωρίζουμε ότι μας είναι
εντελώς άγνωστος ουδέποτε επισκέφθηκε την Υπηρεσία Πολεμι
κής Βιομηχανίας του ΥΕΘΑ (αυ
τός ή εκπρόσωποί του) και ουδε-

μία συνεργασία είχαμε ποτέ με
αυτούς. Σας πληροφορούμε επί
σης ότι ουδέποτε εκδόθηκε για
τον εν λόγω στρατηγό πιστοποιη
τικό τελικού χρήστη.
ε. Τέλος τονίζεται ότι ουδέποτε
δόθηκε άδεια εξαγωγής πολεμι
κού υλικού προς το ΙΡΑΝ στις Ελ
ληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες.
Το ΙΡΑΝ ως γνωστό, διέπεται
από καθεστώς απαγόρευσης (EM
BARGO) μετά από απόφαση του
Ο.Η.Ε.
2. Από τα παραπάνω γίνεται
σαφές κύριε Διευθυντά, ότι το πε
ριεχόμενο του δημοσιεύματος
της 17-7-87 δεν ανταποκρίνεται
προς την πραγματικότητα και θί
γει έναν ευαίσθητο χώρο του Υ
πουργείου Εθνικής Αμυνας στον
οποίο τηρούνται με σχολαστικό
τητα και καίά τρόπο διαφανή αυ
στηρές διαδικασίες στα πλαίσια
της πολιτικής μας και των υπο
χρεώσεων της χώρας μάς.
Αυτά για την αποκατάσταση
της αλήθειας.
Με εκτίμηση
Χαρίδημος Τσαγκαράκης

Υποστράτηγος
δ ιε υ θ υ ν τ ή ς Υ Π Ο Β Ι

Ν ΕΟ Φ ΙΛΕΛΕΥΘ ΕΡΑ

• Από το Λουξεμβούργο ο Μάρ
κος Δραγοϋμης, μας γράφει:
Αγαπητό «Αντί»
Το άρθρο συνεργάτη σου για το
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρα
τίας (τεύχος 3.7.87) μου προκάλεσε ορισμένες απορίες.
Ο νεοφιλελευθερισμός χαρα-

κτηρίζεται ως «ύστατη και απε
γνωσμένη προσπάθεια των κυ
ρίαρχων δυνάμεων να διατηρη
θούν στην εξουσία καθώς αισθά
νονται την άμεση απειλή από την
εισβολή των νέων τεχνολογιών
και την συνακόλουθη κοινωνική
αναταραχή που προκαλούν». Το
περίεργο είναι ότι ο νεοφιλελευθε
ρισμός θάλλει, μεταξύ άλλων,
και στις ΗΠΑ όπου οι νέες τεχνο
λογίες έχουν κυριολεκτικά σα
ρώσει την αγορά. Ό σο για την
κοινωνική αναταραχή αυτή φαί
νεται ότι έχει αναβληθεί διότι ού

τε «ταξική πάλη» διαπιστώνεται
στην Αμερική ούτε απεργίες ούτε
φυλετικές συγκρούσεις ούτε κί
νημα αμφισβήτησης ούτε καν
τρομοκρατία αξία λόγου. Θεωρητικώς θα είχε ωστόσο ενδιαφέ
ρον να μας εξηγήσει κάποιος
πως ακριβώς θα ανατραπούν αυ
τές οι, ασαφώς οριζόμενες «κυ
ρίαρχες δυνάμεις» μέσω κοινωνι
κών επιπτώσεων που θα έχουν τε
χνολογίες τις οποίες οι ίδιες αυ
τές οι «δυνάμεις» χρηματοδο
τούν και προωθούν προσπαθών
τας να τις περιφρουρήσουν από

Κυκλοφόρησε

□ πολίτης
Τεύχος διπλό, Ιο ύ λ ιο ν— Α ύγουστος

"Αγγέλου Έλεφάντη Ή άδύνατη «άλλαγή» καί ή
αβάσταχτη ελαφρότητα «του άριστεροϋ
έκσυχρονισμού. Αριστείδη Μπαλτά, εν ού
παικτοΐς, Δαμιανού Παπαδημητρόπουλου. Γιά τήν
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ιωάννας Βαλαβανίδη,
Ελεύθερη ραδιοφωνία στή Γαλλία. ’Αγγέλου
Έλεφάντη, Συνηγορία γιά τά άρχαϊα έλληνικά
Χρήστου Κωτοΰλα.
*

Που πάει τό ’Ιταλικό Κ.Κ., Ούμπέρτο "Εκο: Μιά
βουλευτίνα τής Πεντάρας. Πιέτρο Ινγκράο,
’Αλλαγή Πορείας.

*

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜ Α

ΓΊαιδότοπος
παιδικός σταθμός
νηπιαγωγείο
Έ ν α ς χ ώ ρ ο ς σ τη ν α π οκ λ εισ τικ ή δ ιά θ εσ η των π α ι
διών. Οι α ν ά γ κ ε ς του π α ιδ ιο ύ γ ια επικοινω νία, π α ιδ α 
γ ω γικό π α ιχ νίδ ι, δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή σ υ λ λ ο γ ικ ή δ ρ α σ τη ρ ιό 
τητα, α ντιμ ε τω π ίζο ντα ι μ ε τη ν α γάπη, τη ζεσ τα σ ιά
και μ ε ξ εχ ω ρ ισ τή ευθύνη από α νθ ρ ώ π ου ς ειδ ικ ο ύ ς.
Ντίνα Καψ άλη
Λ εω φ . Π εντέλης 53 - Χ αλάνδρι
Τηλ. 68.28.047

Κείμενα τού Βασίλη Ζουναρή, Λάκη
Δεδουσόπουλου, Μπ. Κοριό, Κωστή
Χατζημιχάλη, καί ένα άμετάφραστο στά έλληνικά
κεφάλαιο άπό τά Grundisse τού Μάρξ.
*

Διονύση Καψάλη, Παρδοση καί μεταφορά τής
«νέας κριτικής Στέφανου Ροζάνη, ’Από τό λόγο
στήν ποίηση τού λόγου, Μαριάννας Δήτσα. Γιά
τήν «Άραβωνιαστικιά τού Άχιλλέα»
τής Αλκής Ζέη

Ε φο - δια - στεί - τε το καλοκαίρι με μια ξένη γλώσσα
-

ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ Α Λ Λ ΙΚ Α - Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Α
τά ξεω ν σε

•

Γ ια Α Ρ Χ Α Ρ ΙΟ Υ Σ ύ λ η 3 -4

•

Ε ν τ α τ ικ ά γ ια Π Ρ Ο Χ Ω Ρ Η Μ Ε Ν Ο Υ Σ

•

LOW ER κ α ι PR O FIC IE N C Y γ ια τις ε ξ ε τ ά σ ε ις
Δ εκ εμ β ρ ίο υ .

•

τ ρ εις μ ή ν ε ς .

Ε γγραφές

Κ Α Θ Η Μ Ε ΡΙΝ Α

ΑΕΑΗΒΟΠΟΥΑΟΥ
Θ ΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚ Η
Π ρ.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14

τ η λ : 2 7 .5 5 .6 6 - 2 2 .0 9 .6 3
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τους σοβιετικούς κατασκόπους
που δεν έχουν σταματήσει να τις
υποκλέπτουν. Αλήθεια ο υπαρ
κτός σοσιαλισμός δεν απειλείται
καθόλου από την εισβολή των νέ
ων αυτών τεχνολογιών;
Λέγεται ακόμη ότι ο νεοφιλε
λευθερισμός «κι αν ακόμη υποθέ
σουμε ότι είχε κάποια επιτυχία σε
χώρες όπου υπάρχουν οι δυνατό
τητες για μια αυτοδύναμη ανά
πτυξη του ιδιωτικού κεφαλαίου»
είναι περίπου καταδικασμένος
να αποτύχει στην Ελλάδα. Διερωτάται κανείς ωστόσο πώς ερ
μηνεύονται πχ. τα αναπτυξιακά
«θαύματα» της Ν. Κορέας, της
Ταϊβάν, του Χογκ - Κογκ, της
Συγκαπούρης αλλά και της Κύ
πρου για να μην πάμε μακριά, μι
κρών δηλαδή χωρών που βασί
στηκαν στην οικονομία της αγο
ράς και τον ανταγωνισμό για να
προκόψουν χωρίς να παρασυρ
θούν από τις κρατικιστικές σειρίνες.
Ας έλθουμε όμως και στην Ελ
λάδα όπου είναι —λέει— «γνω
στός ο κρατοδίαιτος χαρακτή
ρας της λεγάμενης αστικής τά
ξης της χώρας μας». Αποκλείε
ται άραγε να υπάρχουν και άλλοι
Έλληνες, πλην του συνεργάτη
σου, που να έχουν πεισθεί ότι
«χαριστικά δάνεια, ποικίλες επι
δοτήσεις, υψηλοί δασμοί σε ειοαγόμενα ομοειδή προϊόντα» και
γενικώς η «παραγωγή στη γυά
λα» —όπως ευστοχώτατα
χαρακτηρίζεται— είναι συστήμα
τα ξεπερασμένα, αλυσιτελή και
τελικώς αντιαναπτυξιακά; Απο
κλείεται οι άλλοι αυτοί Έλληνες
να έχουν συμπήξει κόμμα —και
δη μεγάλο— και να επιδιώκουν
την εξουσία για να εφαρμόσουν
μια οικονομική πολιτική που θα
βασίζεται στον ελεύθερο ανταγω
νισμό, την ιδιωτική πρωτοβου
λία, πάγιους κανόνες παιγνιδιού
και περιορισμό του σπάταλου αντιπαραγωγικού και μονοπωλια
κού κράτους - επιχειρηματία; Δε
νομίζω ότι αποκλείεται. Κανείς
στην Ελλάδα δεν έχει το μονοπώ
λιο τον ορθών διαπιστώσεων. Ό 
σο για την «εγχώρια αστική τά
ξη» γιατί να θεωρήσουμε ότι στο
σύνολό της, παλιά και νέα τζά
κια, είναι εσαεί καταδικασμένη
να επιπλέει με κρατικά σωσίβια;
Πολλοί είναι σήμερα οι Έλληνες
επιχειρηματίες που μαθαίνουν
κολύμπι, ιδίως τώρα που τα σω
σίβια είτε καταργήθηκαν λόγω
ΕΟΚ είτε κατέστησαν διάτρητα
και ανασφαλή από την πολλή
χρήση.
Το τελευταίο επιχείρημα είναι
και το πιο παράδοξο. Από μια επικριτική φράση κατά της ηγε
σίας της ΝΔ που δημοσίευσε η
«Γουώλ Στρητ Τζόρναλ» ο συ
νεργάτης σου βγάζει το συμπέρα
σμα ότι «η οικονομική πρόταση
της ΝΔ» είναι «αναξιόπιστη και
ανερμάτιστη... ακόμα και για
τους φυσικούς της αποδέκτες».
Δεν σταματώ στη λεπτομέρεια ό
τι το άρθρο της αμερικανικής ε
φημερίδας έχει δημοσιευθεί πολύ
πριν ανακοινωθεί το οικονομικό
πρόγραμμα της ΝΔ. Με ενδιαφέ
ρει η ουσία του συλλογισμού.
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Κατ’ αρχήν νομίζω ότι τα δη
μοσιεύματα του ξένου τύπου εί
ναι άξια (ή όχι) προσοχής μόνον
λόγω του περιεχομένου τους όχι
λόγω της προελεύσεώς τους. Δεν
θα ήταν σωστό να ανακηρυχθεί
EX OpFICIO η «Γουώλ Στρητ
Τζόρναλ» ως «φυσικός αποδέ
κτης των προτάσεων της ΝΔ»
και να καταστεί πηγή έξωθεν κα
λής μαρτυρίας για το συγκεκρι
μένο αυτό κόμμα ή και για οποιοδήποτε άλλο. (Στο άρθρο της άλ
λωστε κατακρίνει σφόδρα και το
ΠΑΣΟΚ). Φυσικοί αποδέκτες της
προτάσεως της ΝΔ είναι οι έλληνες ψηφοφόροι οι οποίοι και θα
κληθούν να την κρίνουν στις επό
μενες εκλογές οψέποτε γίνουν
αυτές. Στο μεταξύ άρθρα όπως
του συνεργάτη σου δημιουργούν
μεν απορίες αλλά και συμβάλ
λουν στη διερεύνηση της νεοφιλε
λεύθερης πρότασης που είναι ο
πωσδήποτε καινοφανής στην Ελ
λάδα.
Με εκτίμηση
Μάρκος Δραγούμης
Σ.Σ Θέσαμε υπόψη του συνεργά
τη μας την επιστολή, που απαντά:
Χαιρόμαστε που ο κ. Δραγούμης
—παρότι όψιμος οπαδός του νεο
φιλελευθερισμού από όσα γνωρί
ζουμε—, προσπαθεί με κάποια
σοβαρότητα ομολογουμένως να
υπερασπισθεί τον «επαρχιώτικο»
νεοφιλελευθερισμό της ΝΔ. Λυ
πούμαστε όμως που ο κ. Δραγού
μης δεν αναφέρει ούτε λέξη για
το πρόγραμμα του κόμματος των
«άλλων ελλήνων» αλλά και γιατί
αντιλήφθηκε ελάχιστα τον χαρα
κτήρα και τις επιπτώσεις των νέ
ων τεχνολογιών στις παραγωγι
κές σχέσεις σε Δύση και Ανατο
λή.
Αντιπαρερχόμαστε τα περί
«σοβιετικών κατασκόπων» και
«υπαρκτού σοσιαλισμού» γιατί
δεν επιθυμούμε να συμβάλουμε
στη αναβίωση του «ψυχροπολε
μικού πνεύματος». Όσο για τα
«αναπτυξιακά θαύματα» κ. Δραγούμη μου, νομίζουμε ότι ήταν α
τυχέστατη η επιλογή των συγκε
κριμένων χωρών, και μάλιστα
αυτή τη στιγμή που ο λαός της Ν.
Κορέας αγωνίζεται στους δρό
μους της Σεούλ. Πράγματι εμείς
δεν επιθυμούμε να γίνει η χώρα
μας Ν. Κορέα, Ταϊβάν, Συγκαπούρη ή Χιλή. Κατά τα άλλα οι
απόψεις σας είναι διάφανες και
δεν επιδέχονται σχολιασμό. Α
βυσσος οι διαφορές. Τέλος, είναι
σίγουρο ότι ο κ. Μητσοτάκης και
οι συν αυτώ, έχουν λάβει και α
ξιολογήσει δεόντως το μήνυμα
της «Γουώλ Στρητ Τζόρναλ», αλ
λά και εμείς και άλλοι πολλοί...
Βαγγέλης Γιαχνής
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

• Από τον κ. Αγγ. Π. Ματθαίου
πήραμε την ακόλουθη επιστολή:
Αγαπητέ κύριε ΙΊαπουτσάκη,
Σας γράφω για να επισημάνω
την άστοχη ενέργεια του περιοδι
κού ΑΝΤΙ να τυπώσει στο εξώ
φυλλο του τεύχους αρ. 351 της

17ης Ιουλίου 1987 μεταξύ των
συγγραφέων, που συμμετέχουν
στο αφιέρωμα για την ποιήτρια
Μάτση Χατζηλαζάρου, και το ό
νομά μου, χωρίς όμως και να πε
ριλαμβάνεται στις σελίδες του
περιοδικού και η δική μου συνει
σφορά.
Είναι δικαίωμα της σύνταξης
ενός περιοδικού να κρίνει, αν ένα
κείμενο που του στέλνουν είναι
δημοσιεύσιμο ή μη· να κρίνει α
κόμα, αν στο κείμενο πρέπει να
γίνουν περικοπές ή «ρετουσαρί
σματα». Είναι όμως και αναφαί
ρετο δικαίωμα του συγγραφέα
του κειμένου να αρνηθεί οποια
δήποτε περικοπή ή «περιποίηση»
του γραπτού του, και επομένως
να αποσύρει το κείμενό του. Τα
παραπάνω αποτελούν κανόνες
της εκδοτικής δεοντολογίας, την
οποία γνωρίζετε καλύτερα από
μένα. Είναι απαράδεκτο όμως,
εφ’ όσον το άρθρο έχει αποσυρ
θεί, να φιγουράρει το όνομα του
συντάκτη του στο εξώφυλλο του
περιοδικού. Αυτό δίνει λαβή
στους αναγνώστες του να σκεφτούν διάφορες εκδοχές επιτρε
πτές και μη. Σημειώνω εδώ ότι η
καταχώριση μιας ανυπόγραφης
νεκρολογίας για τον Σ.Ν. Κουμανούδη σε συνδυασμό με το ότι εί
ναι γνωστές σε πολλούς οι στενές
πνευματικές και φιλικές σχέσεις
μας, περιπλέκει περισσότερο τα
πράγματα.
Θεωρώ, ότι η ενέργεια αυτή αν
τίθετη προς την εκδοτική δεοντο
λογία με θίγει άμεσα και δη
μιουργεί εις βάρος μου και εις βά
ρος του περιοδικού άσχημες εν
τυπώσεις στους αναγνώστες. Για
το λόγο αυτό θα σας παρακαλέσω στο προσεχές τεύχος του πε
ριοδικού να υπάρξει ένα σημείω
μα της συντάξεως με το οποίο να
εξηγεί στους αναγνώστες το λόγο
για τον οποίο εμφανίζομαι κατά
το εξώφυλλο να συμμετέχω στο
αφιέρωμα με κείμενό μου, πράγ
μα που τελικά δε συνέβη.
Η εκδοτική δεοντολογία, νομί
ζω, επέβαλλε να υπήρχε ένα τέ
τοιο σημείωμα της συντάξεως
στο ίδιο τεύχος με το αφιέρωμα
με δική της πρωτοβουλία και όχι
κατόπιν υποδείξεως, αλλά ας εί
ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ
Α.Π. Ματθαίου
Σ.Σ. Ζητούμε συγνώμη από τον
κ. Άγγελο Π. Ματθαίου —και
τους αναγνώστες μας— γιατί ενώ
αρχικά είχε προβλεφθεί και η συμπερίληψη του εξαίρετου κειμένου
του στο μικρό αφιέρωμα για τη
Μάτση Χατζηλαζάρου (και από το
λόγο αυτό είχε αναγραφεί το όνο
μά του στο εξώφυλλο που εκτυ
πώνεται πιο νωρίς από το υπόλοι
πο σώμα του περιοδικού) τελικά
λόγοι οικονομίας χώρου απέτρε
ψαν αυτή τη δημοσίευση —όπως
και κάποιων άλλων θεμάτων που
δυστυχώς είχαν εκτυπωθεί στο ε
ξώφυλλο. Αυτά για την αποκατά
στασή του.
Και τώρα για τα άλλα, το ύφος
της επιστολής, κλπ., «ας είναι».
Ζητήματα ιδιωτικά...

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 — 72.32.819
• Υπεύθυνος, σύμφωνα με το
νόμο:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκρότους 131
115 21 Αθήνα
• Σύμβουλος
Δημοσίων σχέσεων
και διαφημίσεων:
ΘΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
• Γραμματεία
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:
«ΝΕΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» Α.Ε.
Μπουμπουλίνας 16
Τηλ. 27.94.550
• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκ
φράζει την προσωπική άποψη
του συγγραφέα του.
• Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού

Εξαμ. 1.100 δρχ. - Ετήσια 2.200
Ετήσια Οργανισμών
Τραπεζών, κτλ.: 7.000 δρχ.
Φοιτητική έκπτωση 15%
Εξωτερικού
Ευρώπη - 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
115 21 ΑΘΗΝΑ
• ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 100
δρχ. 200

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
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