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ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΚΟΙ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΦ ΑΓΙΑΣ
Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ
ΕΜ Π Ο ΛΕΜ Ο Υ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΛΑΛΟΥΜ ΤΟΥ
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ»
Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
Α Π Ο Μ Α Κ ΡΥΝ ΣΗ ΤΩΝ
ΒΑΣΕΩΝ
Η Α Ν Α ΓΝ Ω ΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΟΙ «ΕΛΙΓΜΟΙ»
ΤΟΥ κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ
ΣΕ ΙΣΜ Ο Υ Σ ΟΙ ΑΡΜ ΟΔΙΟΙ
ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ;

Φθινόπωρο 1987...
και πέφτουν τα φύλλα του
1992...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ
Ο Ρ Ν Η Λ ΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ

« κάτι το ωραίον »!
ά (κιτς); ένα βιβλίο «περιήγηση» στον
Ε πιτέλους, ένα βιβλίο για την ελληνική κ° κ ο γ ° υ
·
στην καθημ ερινή ζωή, την ελληνική ζωή,
κόσμο του φ τηνού γο ύ σ το υ ό π ω ς δ ια μ ό ρ φ ω νε
μ
σ ιάζουν α νά γλ υ φ α το «κιτς» ,
τη δική μ α ς ζωή. Με κείμενα και φ ω το γ ρ α φ ίε ς πο
Ρ
ένα φ α ινό μ ενο «γραφικό» α λλά και επικ ίνδυνο. Ω ρ α ίο βίρ ι

«Κάτι το ωραίον»
Μέσα στις σελίδες του θα δείτε να παρελαύνουν... η Πατρίς, η
Θρησκεία, η Οικογένεια, η Κοινωνία, η Επικοινωνία, η Πολιτική, η
Τέχνη. Το κιτς υπάρχει γύρω μας, σ’ όλη την Ελλάδα: από το Διδυ-'
μότειχο μέχρι τα Φιλιατρά και από τα Γιάννενα μέχρι τη Λάρισα και
—φυσικά— την Αθήνα.
Ειδικά άρθρα και πάνω από 1.000 φωτογραφικά θέματα, αποκαλύ
πτουν, διακωμωδούν και καταγγέλλουν το κιτς δημιουργώντας ένα
μοναδικό λεύκωμα επίκαιρο, ενδιαφέρον, απολαυστικό.
Ωραίο βιβλίο!

«Κάτι το ωραίον»
Η παρέλαση του κιτς συνεχίζεται. Ανακαλύψτε το κιτς σε κορνί
ζες, γκομπλέν, μπιμπελό, χαλκοτεχνήματα, χόμπι, τουριστικά σου
βενίρ, εικονίτσες, προσκηνητάρια, τάφους, πλαστικά λουλούδια
εκκλησίες, είδη για γάμους και βαφτίσια, φωτιστικά τηλέφωνα Ρ’
ξώφυλλα βιβλίων, αθλητικό και πολιτικό Τύπο, παιδικά είδη
’^
ποστάλ, ντίσκο, φαγάδικα, ταβέρνες, πιτσερίες, μόδα α υ το κ ίν η ^
μαγαζιά, σπίτια, έπιπλα... Αλλά κιτς υπάρχει και στο ποονό η
’
θλητικό ή πολιτικό πανηγύρι, στο τραγούδι, το σινεμά το ή °
την τηλεόραση, τη διαφήμιση... Το κιτς υπάρχει παν™’,·, 0εατρομονεύει... Ωραίο βιβλίο!
™
uvlou καιπαρα-

«Κάτι το ωραίον»
Με φωτογραφικό υλικό που βασίζεται σε ρεπορτάζ των Χρ. Βλά
χου, Τ. Βρεττού και Λ. Μιαούλη και εμπλουτίστηκε από αρχειακό υ
λικό πολλών επαγγελματιών και ερασιτεχνών φωτογράφων.
Ωραίο βιβλίο!

«Κάτι το ωραίον»
Ένα βιβλίο ντοκουμέντο!
Μια έκδοση των «Φίλων του περιοδικού ΑΝΤΙ»
• 360 σελίδες · 1059 έγχρωμες και μαυρόασπρες φωτογραφίι
• Σε σχήμα 21 χ 28 πανόδετο
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ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΙΑ.

«Κάτι το ωραίον
Για το κιτς σε όλες του τις μορφές γράφουν or
Χρ. Βακαλόπουλος, Χρ. Γιανναράς, Περ. Γιαννόπουλη
σενάρ, Γ. Καλιόρης, X. Καμπουρίδης, Λ. Κηλαηδόνπο Δ ν ' Γιουρπούλου, Δ. Κούτσικου, Α. Κυριακίδου - Νέστορος π κ ΚολτσιδοΜ. Μποσταντζόγλου, Δ. Πικιώνης, Δ. Ραυτόπουλοσ ' Μ α ρ τιν ίδης,
Δ. Σκάλος και Ν. Χατζηκυριάκος - Γκίκας.
ς’
ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΙΑ
Προλογίζει η υπουργός Πολιτισμού
και Επιστημών Μελίνα Μερκούρη.
,
V /\
Ωραίο βιβλίο!
'
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Περίοδος B'
• Χρόνος 14ος
• Τεύχος 355
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
δρχ. 100

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ;

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
115 21 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 72.32.713 - 72.32.819
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ. ΔΕΔΕΣ
Τώρα και ο Αντρέας κατέβηκε από το
τραίνο _________________________

12

Β. ΓΙΑΧΝΗΣ
Πριμ παραγωγικότητας ____________

14

ΒΑΣ. ΖΗΣΗΣ
Ολίγα και βασικά περί βάσεων και εξου
σίας ___________________________

15

Δ. ΜΙΧΑΗΛ
Αλλαγές χωρίς αλλαγή ____________

18

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ
«Φθινοπωρινές συναντήσεις» στην Αρι
στερά _________________________

20

ΡΕΠΟΡΤΕΡ
Όταν οι κομμουνιστές αποφασίζουν κα
λοκαιριάτικα... __________________

21

Χ.Γ.Π.
Η «μπέσα» του κ. Παπούλια και οι «ανι
διοτέλειες» της εθνικοφροσύνης _____

24

Σ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Ελλάδα - Παλαιστίνη - Ισραήλ _______

29

ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Το νομοσχέδιο για τους βοσκοτόπους

30

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ
Καθαρές οι προθέσεις ____________

33

ΔΗΜΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
Τσιγαρίδας ή Πλάτων

35

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση ___

36

ΛΗΔΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Καλαμάτα: Ένα χρόνο μετά _________

38

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ
«Δίνουμε τη μάχη...» ______________

41

Β.Ζ.
Το δημοψήφισμα στην Τουρκία _____

43

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ
«Στην καλύτερη περίπτωση ο Γκορμπατσόφ είναι ένας Μ. Πέτρος» _________

44

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΠΑΓΙΟΝΑΣ
Τα μοναρχικά στοιχεία και οι βοναπαρτικές τάσεις του ΠΑΣΟΚ __________

48

Γ.Η. ΧΑΡΗΣ
Για τη μετάφραση των «Τριών Γυναι
κών» του Ρ. Μούζιλ ______________

50

ΗΛ. ΚΑΝΕΑΛΗΣ
Η Οθόνη βουλιάζει... ______________

54

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
Οι ήχοι σκεπάστηκαν από το λόγο ___

56

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΑΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

Σ. ΕΚΤΑΚΤΟΣ
Από την αλλαγή της κοινωνίας, στην
αλλαγή των διοικήσεων __________
ΗΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣ ________________
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ __________________
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ ___________________

Π

ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ____________________
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ __________
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ΕΞΩΦΥΛΛΟ:ΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ το π ερίφ η μ ο «εδώ και τώρα α λλα γή»· ακούστηκαν σ υνέχεια
διά φ ορα η χ η ρ ά ψ ε υ δ ε π ίγ ρ α φ α «για πρώ τη φορά», ήρθαν κατόπιν οι
υ π ο σ χ έσ εις για «ακόμη κ α λύ τερ ες μ έρες» και εν τέλει το Κίνημα
π ροσ γειώ θ ηκε σ τη ν «Α νά πτυξη 1992». Τα δύο πρώ τα συνθήματα
εκφω νήθηκαν π ρ ιν και αμέσω ς μ ετά τις ε κ λ ο γ έ ς του 1981: το ΠΑΣΟΚ
έσ β υν ε μ ε σ φ ο υ γ γ ά ρ ι το π α ρελθ ό ν και π α ρ ο υσ ια ζό τα ν σαν τη μ έ γ ισ τη
τομή από την επ ο χ ή της εθνικής π α λ ιγγεν εσ ία ς. Το τρίτο εμφ α νίσ τηκε στις
ε κ λ ο γ έ ς του 1985 και α κουμ ποϋσε σε κά ποιες π ρ ό σ φ α τες γ λ υ κ ιές η μ έρ ες
για να ε υ α γ γ ε λ ισ τ ε ί ένα άμεσο και γλυ κ ύ τερ ο μέλλον. Με το τελευτα ίο, ο
κύκλος κλείνει: το πα ρελθ ό ν εξα φ α νίζετα ι σαν να ήτα ν ο υδ έτερ ο και
ανα δεικνύετα ι το α μφ ίβ ολο μ έ λ λ ο ν του 1992. Μ έλλον απειλητικό, ορόσημο
που π ρ έπ ει να κατακτηθεί και όχι υ π ό σ χεσ η ε π ίγ ε ιο υ παραδείσου.
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ σήμερα πω ς οι «γ λ υ κ ιέ ς » η μ έρ ε ς της πρώ της τετρ α ετία ς
του ΠΑΣΟΚ σ τη ρ ίχτη κ α ν σε δανεικό χ ρ ή μ α τα που διπ λά σ ια σα ν το
εξω τερικό χ ρ έ ο ς της χώ ρα ς. Α υτά τα δανεικά μ α ζεύ ει πίσω η κυβέρνηση
δύο χρ ό νια τώρα και α π ’ ότι φαίνεται θα σ υ νεχ ίσ ει να τα μ α ζεύει μ έχ ρ ι
τις π α ρ α μ ο ν ές των εκλο γώ ν — οπότε κάτι θα μοιρά σει προκειμ ένου να
εξα γο ρ ά σ ει κ ρ ίσ ιμ ες για την εξουσία ψ ήφους. Μ έχρι τότε θα μ α ς α πειλεί
μ ε το 1992 και το υς κινδύνους που εγκ λείει το π λ ή ρ ε ς ά νοιγμα των
συνόρω ν της χ ώ ρ α ς σ το υς Ε υρω παίους ετα ίρ ο υ ς μας.
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ η περί της εντά ξεω ς στις Ευρω παϊκές Κ οινότητες άποψη
του Κ. Κ αραμανλή: «σας ρίχνω στο νερό να μ ά θ ετε να κολυμπάτε». Και ο
ίδιος α π εσ ύ ρθ η στο β ρ ά χ ο (όπως νόμιζε) της Π ροεδρίας για να θαυμάσει
εκ του σ ύ ν ε γ γ υ ς το έ ρ γ ο του — δη λα δή τον εα υτό του. Ο υδείς όμω ς σ ’
α υτόν τον τόπο α σχολή θηκε ποτέ σοβα ρά μ ε την κολύμβηση. Η μ ε ν ΝΔ
αισθανόταν, εν όιβει των εκ λο γώ ν του 1981, να π νίγετα ι και π ροσ πα θο ύσε
να πια στεί από τα μ α λλ ιά της. Το ΠΑΣΟΚ ή τα ν α π α σχο λη μ ένο να ψ αρεύει
ψ η φ ο φ ό ρ ο υ ς σε θολά νερά και πάθαινε υδ ρο φ ο β ία όποτε α ντίκρυζε το
Ευρωπαϊκό π έλα γο ς.
ΚΟΛΥΜΠΙ λο ιπ ό ν δ εν μάθαμε. Α πλώ ς τσ α λα β ο υτά μ ε χρ ό νια τώ ρα σ ' ενα
τέλμα. Οι μα θη τευό μ ενο ι μ ά γο ι που μ α ς κ υβ ερ νο ύ ν από το 1981
επιδόθη κα ν σε α πίθα νες τα χ υ δ α κ τυ λ ο υ ρ γ ίε ς που την πρώ τη φορά
εντυπώ σιασαν, τη δ εύ τερ η και την τρίτη π ρο κ ά λεσ α ν χ α μ ό γελ α , στη
σ υ ν έχ εια π ροκ α λούν οργή. Χωρίς πρό γρα μ μ α , χ ω ρ ίς αιδώ υποσχέθηκα ν
τα πάντα, π ρ α γμ α το π ο ίη σ α ν τα εύκολα και σ υμ φ ερ τικ ά και υ π έτα ξα ν κάθε
το υς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα στο σ τό χο της δ ια τή ρη σ η ς της εξουσίας. Κι όταν οι
ά μ εσ ες ή έ μ μ ε σ ε ς υ π ο σ χ έσ εις εξα ντλήθηκ α ν ανασύρθηκε η α πειλή του
1992 — ω ς εάν οι ίδιοι ήσα ν ανεύθυνοι για το γ ε γ ο ν ό ς ότι αυτό το έτο ς θα
μ α ς β ρ ει α προετοίμα σ τους, σα να κυβ ερνο ύ σ α ν αυτά τα τελευ τα ία έξι
χρό νια κάποιοι άλλοι.
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ μονότονο και κουραστικό το να τα β ά ζο υ μ ε σ υνεχώ ς μ ε
το ΠΑΣΟΚ, μα δ υ σ τυ χ ώ ς δεν υπ ά ρχει ά λλη λύση. Το «Κίνημα της Α λλα γής»
στρώ νει μ ε χ α λ ιά το δρόμο της θρ ια μβ ευτικής επα νόδου της δεξιάς.
Κ ινδυνεύο υμ ε να δ ο ύ μ ε να επα να λα μβ ά νετα ι σ τις π ρ ο σ ε χ είς ε κ λ ο γ έ ς η
σαρω τική α γα να κτισ μένη λαϊκή κίνηση του 1981 — από την αντίθετη
κατεύθυνση. Θύμα της θα είναι το ΚΚΕ και η ΕΑΡ και οι ά λ λ ε ς δυ νά μ εις της
Α ρ ισ τερ ό ς — εκτός κι αν ως τότε κα τα φ έρ ο υν να α να δείξο υν τα σ το ιχεία
που κα θορίζουν το καθένα ως ουσιαστικά δια φ ορετική πολιτική πρόταση
από το ΠΑΣΟΚ είτε το σημερινό, είτε αυτό της 3ης του Σ επτέμβρη.
ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ επ ίσ η ς φ α νερό πως ο ύ τε η επ ά νο δ ο ς της δ εξ ιά ς στην
εξουσ ία ο ύτε η εκλογική επιβίω ση των δυνά μεω ν της Α ρ ισ τερ ά ς θα λύσ ει
τα π ρ ο β λή μ α τα του τόπου. Ό σο τα δύο μ ε γ ά λ α κόμματα κ υρ ια ρ χο ύν μ ε
τον όγκο τους, θα π η γα ίνο υμ ε από α διέξο δο σε α διέξο δο χ ω ρ ίς ελπ ίδα
δ ια φ υ γή ς. Μόνη δυνα τό τη τα ν’ α νοίξουν οι πολιτικοί ορίζοντες, να
διακοπεί η εν α λ λ α γ ή αδιεξόδω ν, να α π ελευθ ερ ω θ ο ύν πολιτικές δυ νά μ εις
είναι η καθιέρω ση της α π λή ς αναλογικής. Είναι η μόνη υπη ρεσία που
μ π ο ρ εί να π ρ ο σ φ έρ ει σ το ν εα υτό του και σ το ν τόπο το ΠΑΣΟΚ — μα ζί μ ε
την προκήρυξη εκλογώ ν.
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Από την αλλαγή της κοινωνίας, στην αλλαγή των διοικήσεων
ΜΠΟΡΕΙ ένα γνήσιο κίνημα για την κοινωνική αλλαγή, να μετα
τραπεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε ...κίνημα αλλα
γής διοικήσεων; Το δεκαπενθήμερο που μας πέρασε, πρώτο με
τά τις φετεινές διακοπές και τα «μπάνια του λαού ’87», αλλά με
στό σε πολιτικά γεγονότα, ίσως να απάντησε —συμβολικά
βεβαίως— στο ερώτημα.

ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ στις 3 του Σεπτέμβρη, δεκάτη τρίτη επέτειο
από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος και το ΕΓ του Κινήμα
τος που απέρριψαν όλες τις προτάσεις συνεντεύξεων για τα γε
νέθλια, προφανώς επειδή θέλουν να ξεχάσουν, προέβησαν —εκ
του ασφαλούς— σε μια μακροσκελή δήλωση, η οποία έμοιαζε
να έχει γραφεί από εξωγήινους και να απευθύνεται στους κατοί
κους ενός άλλου πλανήτη. Οι τέσσερις δακτυλογραφημένες σε
λίδες του μηνύματος που μεταδόθηκε ολόκληρο από την τηλεό
ραση (μετά από 6 χρόνια εξουσίας, το Κίνημα δεν έχει ούτε καν
καταλάβει ότι αυτή η τακτική βλάπτει) θύμιζαν εκείνες τις αξέ
χαστες εποχές των Μαρουδικών - Κωστοπουλικών παραληρη
μάτων: «Η Ελλάδα σήμερα, έστω και αργά (οποία μετριοφροσύ
νη) έστω και πληρώνοντας το τίμημα δεκαετιών καθυστέρησης
και εξάρτησης, γίνεται Ελλάδα της Ειρήνης, της Ανεξαρτησίας,
της Συμμετοχής (SIC), της Ανάπτυξης, της Δημοκρατίας, της
Αλλαγής» (τα κεφαλαία πρώτα γράμματα στα ουσιαστικά
—Συμμετοχή, Ανάπτυξη κλπ.— προέρχονται από την ανακοί
νωση όπως λέμε Κύριος Πρόεδρος). «Παρά τα εμπόδια και τα
προβλήματα μιας πραγματικά δύσκολης και συχνά επώδυνης πο
ρείας» μας πληροφορούσε το ίδιο κείμενο, «αρνούμαστε την εν
σωμάτωση και την υποταγή». Και ναι μεν «γι'αυτούς που επιμέ
νουν να ξεχνούν αλλά και αυτούς που δεν έζησαν την πρόσφατη
Ελληνική ιστορία» ίσως όλες αυτές οι κατακτήσεις «να μην ση
μαίνουν πολλά» (το ΑΝΤΙ αδυνατεί να καταλάβει αν πρόκειται
περί «σπόντας» και εναντίου ποιου στρέφεται) αλλά ο λαός συ
νειδητοποιεί το έργο της Αλλαγής, συντάσσεται με την κυβέρνη
ση κλπ. κλπ.

των εξελίξεων και τα οικονομικά προβλήματα τον οδηγρύν α
ναγκαστικά στην υπογραφή μιας νέας συμφωνίας παραμονής
των βάσεων.
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ πρωθυπουργός από την πλευρά του, κινείται του
λάχιστον φραστικά, στην αντίθετη κατεύθυνση: «Στόχοςμας ή
ταν και είναι» δήλωσε στην Θεσσαλονίκη, «η απομάκρυνση των
βάσεων, παρ’όλα όσα γράφονται στον Τύπο περί του αντιθέτου».
Γεγονός πάντως είναι ότι απαντώντας στην ίδια ερώτηση, ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε καθαρότερα ίσως από κάθε
άλλη φορά ότι «το μόνο νόημα που μπορούσε να είχε μια νέα
συμφωνία είναι η σημαντική εισβολή στην επίλυση των μεγάλων
εθνικών μας θεμάτων που είναι Κύπρος και Αιγαίο». «Και θέλω
να τονίσω» πρόσθεσε αμέσως μετά, «όταν λέω ότι είναι αρτό το
βασικό στοιχείο, αυτό είναι εκείνο που επιδιώκουμε», για να πα
ραθέσει στη συνέχεια μια ακόμη σχετικά άγνωστη πτυχή των επιδιώξεών του, που φαίνεται να πέρασε απαρατήρητη: «αλλά ε
άν πάμε στο δημοψήφισμα, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο χαρτί σε
ότι αφορά τις διμερείς σχέσεις».
ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ οι αποστροφές ενίσχυσαν την άποψη —την ο
ποία κατ’ επανάληψη έχει εκθέσει το ΑΝΤΙ— σύμφωνα με την ο
ποία η υπογραφή μιας συμφωνίας για τις βάσεις δεν πρέπει να
θεωρείται δεδομένη και θα εξαρτηθεί —και συγχρόνως θα καθο
ρίσει— από την πορεία των εσωτερικών εξελίξεων. Αυτό που εί
ναι σίγουρο, είναι ότι η ελληνική αντιπροσωπεία, στην οποία
συμμετέχουν ο πρέσβυς κ. Χρ. Ζαχαράκης, ο ναύαρχος κ. X.
Λυμπερής και ο διεθνολόγος κ. Θ. Χαλκιόπουλος, είναι μια αν
τιπροσωπεία «παρατεταμένης διαπραγμάτευσης». Οι κατά τα
άλλα άξιοι «τεχνοκράτες» που την απαρτίζουν, δεν έχουν δυνα
τότητες λήψης πολιτικών αποφάσεων. Επομένως θα παραπέμ
πουν όλα τα θέματα, από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο στην
πολιτική ηγεσία, επιμηκύνοντας τις διαπραγματεύσεις κατά το
δοκούν και τελικά αναθέτοντας την επιτυχή ή μη έκβασή τους
αποκλειστικά στους πολιτικούς τους προϊσταμένους, δηλαδή
στον ίδιο τον κ. Παπανδρέου.

Papandreou, has no choice
Το τέλος του Ελληνοαλβανικού πολέμου
ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ αναμένετο, ο «Πρόεδρος και το ΕΓ» του κυβερνώντος κόμματος, δεν έκαναν τον κόπο, ούτε να επαναλάβουν τις γνωστές θέσεις που χαρακτήριζαν την διακήρυξη της
3ης του Σεπτέμβρη για τις Αμερικανικές βάσεις, την ΕΟΚ, το
ΝΑΤΟ κλπ., ούτε φυσικά και να εξηγήσουν γιατί δεν τις υλοποί
ησαν όταν ήρθαν στην εξουσία. Αντίθετα αρκετοί πιστεύουν ότι
όλοι αυτοί οι παληκαρισμοί της ανακοίνωσης που έφταναν ορι
σμένες φορές στα όρια του γελοίου, έγιναν ακριβώς για να αντι
σταθμίσουν το γεγονός ότι μια μέρα αργότερα, στις 4 Σεπτεμ
βρίου, ξεκινούσαν οι νέες διαπραγματεύσεις για την τύχη των Α
μερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Γιατί αυτές οι ίδιες βάσεις
—για όσους και επιμένουν να θυμούνται και την πρόσφατη Ελ
ληνική ιστορία έζησαν— «έφευγαν και ο αγώνας δικαιώνονταν»
ήδη από το καλοκαίρι του ’83, όπως ανήγγειλαν εκείνα τα «αεροπανώ» που είχαν στολίσει όλους τους δρόμους της Ελλάδας.
ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ που άρχισαν το ίδιο απόγευμα μεταξύ της
Ελληνικής και της Αμερικανικής αντιπροσωπείας, κινήθηκαν
στα ήρεμα νερά, και καμιά από τις δύο πλευρές δεν θέλησε να
τα διαταράξει προβαίνοντας σε δηλώσεις που ίσως προκαλούσαν αντιδράσεις. Εν τούτοις πολλοί Αμερικανοί διπλωμάτες εί
τε ανήκουν στα «γεράκια», είτε στα «περιστέρια», δεν παύουν
να τονίζουν σε κάθε ευκαιρία, ότι ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου δεν έχει άλλη επιλογή ("he has no choise"): η πορεία
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ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΜΑ των βάσεων, δεν είναι πάντως ανεξάρτητη η
πορεία των Ελληνοαλβανικών σχέσεων, όπως διαμορφώνονται
μετά την απόφαση της Ελληνικής κυβέρνησης να άρει την εμ
πόλεμη κατάσταση με την Αλβανία, 50 περίπου χρόνια μετά το
τέλος του πολέμου. Τόσο γιατί ο Έλληνας υπουργός των Εξω
τερικών κ. Κ. Παπούλιας είχε φροντίσει να πείσει τον Αμερικα
νό συνάδελφο του κ. Ά ρμακοστ, ότι η άρση του εμπολέμου
συμφέρει και τις ΗΠΑ, όσο και γιατί η κίνηση αυτή καταγράφε
ται ως «αριστερή», πολύ περισσότερο όταν την στιγμή που αυ
τές οι γραμμές σύρονται (στην οθόνη ενός κομπιούτερ για την α
κρίβεια) πραγματοποιείται διαδήλωση στην Αθήνα, με επικεφα
λής τον Κλήρο, που δείχνει να ριζοσπαστικοποιείται μόλις κινδύνευσε η περιουσία της Εκκλησίας.
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ —και αποκαλυπτικό— ρεπορτάζ για τις Ελληνοαλβανικές σχέσεις μπορούν να διαβάσουν οι αναγνώστες μας
σε άλλες σελίδες του περιοδικού. Αυτό που χρειάζεται να ση
μειωθεί εδώ είναι τόσο οι χωρίς ισχυρά επιχειρήματα αντιδρά
σεις της μιας πλευράς, όσο και η απροθυμία της κυβέρνησης να
διεξάγει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από το θέμα, η οποία θα
.οδηγούσε και στην πλήρη αποσαφήνιση των προθέσεων της και
στην πληρέστερη δέσμευσή της για την επιβαλλόμενη υπερά
σπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελληνικής μειονότη-

τας στην Αλβανία. Για μια ακόμη φορά οι πολίτες καλούνται ή
καλύτερα εξαναγκάζονται να «τοποθετηθούν» γύρω από ένα θέ
μα στο οποίο υπήρξε η λιγότερη δυνατή ενημέρωση. Η άρση του
εμπολέμου, όπως και τα άλλα μεγάλα προβλήματα που απα
σχολούν τον τόπο, έγινε τελικά αντικείμενο κομματικής διαμά

ΔΕΚ ΞΕΡ2

χης·

Σημίτης εναντίον Σημίτη
ΑΠ’ ΑΥΤΟΝ τον τελευταίο κανόνα, δεν ξέφυγε —όπως άλλω
στε αναμενόταν— και η εθνική μας οικονομία. Στις ομιλίες του,
στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλο
νίκης, ο πρωθυπουργός δεν θέλησε καθόλου να ξαφνιάσει το α
κροατήριό του: όπως είχε προβλεφθεί από τις περισσότερες
πλευρές, και είχε «υποδειχθεί» από το Διεθνές Νομισματικό Τα
μείο, η «πολιτική σταθεροποίησης» έπρεπε να συνεχισθεί ελα
φρώς διαφοροποιημένη. Ο κ. Α. Παπανδρέου προχώρησε στην
μεγένθυση ορισμένων θετικών αποτελεσμάτων της πολιτικής
που ακολουθεί από τον Οκτώβριο του ’85, αναγγέλοντας ότι η
Κυβέρνηση προτίθεται να βελτιώσει ελαφρώς τα εισοδήματα
των εργαζομένων (πράγμα αναγκαίο όχι βέβαια ηθικά, αλλά για
να κινηθεί λίγο η αγορά) και να προχωρήσει στην μείωση της
φορολογίας πάντα για τα εισοδήματα όχι του 1987, αλλά του
1988!...
ΤΟΥΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥΣ λόγους, επακολούθησε ομοβρον
τία αντιπολιτευτικών ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων τα ο
ποία καθόλου δεν εστερούντο —αυτό δα έλλειπε— κομματικών
σκοπιμοτήτων. Η «Νέα Δημοκρατία» δεν παρέλειψε να καταγ
γείλει τη λιτότητα χωρίς ελπίδα —εξαγγέλόντας εμμέσως μια
λιτότητα γεμάτη χαρά και ελπίδα— ενώ το ΚΚΕ και η ΕΑΡ δεν
θέλησαν να ξεφύγουν από τις ρητορείες εναντίον της λιτότητας
ή τις θεωρητικολογίες περί ανάπτυξης, προτείνοντας μια ρεαλι
στική διέξοδο από την οικονομική κρίση, καλύτερα τον μαρα
σμό της Ελληνικής Οικονομίας.
ΚΑΙ ΕΝΩ δεν είχαν προλάβει να τελειώσουν οι κομματικές
διαμάχες, άρχισαν ήδη οι μικροκομματικές. Την επαύριο των
πρωθυπουργικών δηλώσεων και συνεντεύξεων, ο υπουργός Ε
θνικής Οικονομίας θέλησε να «συγκεκριμενοποιήσει» αυτά που
θα πρέπει να περιμένουν οι εργαζόμενοι τα επόμενα έτη, σε μια
προσπάθεια προσγείωσης όσων αιθεροβαμώνων είχαν αναθαρρήσει —ξανά— από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Φοβούμε
νος προφανώς απρόβλεπτες εκρήξεις και απρόσμενες απαιτή
σεις, ο κ. Κ. Σημίτης διευκρίνισε ότι ο μεν νόμος 3239 που παραπέμπει τις διαφορές εργοδοτών —εργαζομένων στην υποχρεωτι
κή συνήθως φιλοεργοδοτική διαιτησία θα ισχύσει και το 1988, οι
δε φορολογικές ελαφρύνσεις του πρωθυπουργού θα γίνουν μεν,
αλλά το πότε και το πως θα αποφασιστεί αργότερα, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι «υπάρχει πρόβλημα κάλυψης των κρατικών
ελλειμάτων».
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ώρα λοιπόν που πολλοί παρατηρητές άρχιζαν να πι
στεύουν ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός του είχαν αναλάβει
—κοινή συμφωνία— τον ρόλο του καλού και του κακού αντιστοίχως, οι παραπάνω διευκρινιστικές δηλώσεις ήταν αρκετές
για να αποκαλυφθούν οι εξαιρετικά εύθραστες ισορροπίες του
κυβερνητικού στρατοπέδου: όσοι είχαν πανηγυρίσει για την νέα
περίοδο λαϊκισμού που άρχιζε, έτρεξαν να καταγγείλουν τον κ.
Σημίτη για «υπονόμευση» του κ. Παπανδρέου. «Μόλις είχε τε
λειώσει η κρίση με την Τουρκία» —λένε— «και ο A νδρέας είχε α
νέβει πολύ σε δημοτικότητα βγήκε ο Σημίτης και ανήγγειλε αυξή
σεις στις τιμές των Δημοσίων Υπηρεσιών. Τώρα που ξανανέβη
κε με το διήμερο και τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης, βγαίνει ο
Σημίτης και λέει ότι δεν θα γίνουν παροχές». Λίγο αργότερα, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος, βεβαίωνε ότι όσα εξήγγειλε ο πρω
θυπουργός θα εφαρμοσθούν και το ίδιο αναγκάζονταν να παρα
δεχθεί αμέσως μετά ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Το 1989 και η κυβέρνηση Συνασπισμού
της Αριστερας
ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ερωτήματα τίθενται με ακόμη πιο επιτα
κτικό τρόπο, αφού τόσο η συνέχιση της λιτότητας όσο και οι
δηλώσεις του κ. Παπανδρέου, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η
κυβέρνηση θέλει να εξαντλήσει την τετραετία, προσδοκώντας
σε ένα θαύμα, ή σε κάποιον αφνιδιασμό. Την ίδια στιγμή γίνεται
ακόμη περισσότερο φανερό, ότι η κυβέρνηση αντλεί τη δύναμή
της και την όποια αισιοδοξία της από την κατάσταση της αντι
πολίτευσης. Ο κυριότερος αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κ. Μητσοτάκης, δέχθηκε μια ακόμη επίθεση αμφισβήτησής του από
το ίδιο το κόμμα του, ενώ στον χώρο της Αριστερός οι εκκλή
σεις για ενότητα δεν μπορούν να καλύψουν τις βαθιές διαφορές
που υπάρχουν.
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ομιλία του στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στην
συμπρωτεύουσα, ο κ. Μ. Ανδρουλάκης τόνισε όσο ίσως ποτέ
άλλοτε στο παρελθόν την επικαιρότητα μιας κυβέρνησης συνα
σπισμού της αριστερός, την ίδια στιγμή που τα γεγονότα επιβε
βαιώνουν το αντίθετο. Μόνο τις τελευταίες μέρες, η ΕΑΡ χρειά
στηκε να στείλει δύο ανακοινώσεις οι οποίες διέψευδαν δημο
σιεύματα του «Έθνους», που ήθελαν τον συνασπισμό της αρι
στερός να είναι πια ζήτημα ημερών και ρύθμισης ορισμένων
...λεπτομερειών.
ΟΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ούτε συνασπισμός γίνεται με το στανιό ούτε
αντιπολίτευση από τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, το μπαλάκι ξαναγυρίζει στο ΠΑΣΟΚ που δεν ξέρει όμως τι να το κάνει. Έτσι
προς το παρόν, δεν αναμένονται παρά ορισμένες αλλαγές στις
διοικήσεις δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων. Ό πω ς έλε
γε και ένας υπουργός απαντώντας στο ερώτημα που τέθηκε
στην αρχή του άρθρου, «η κοινωνία δεν μπορεί να αλλάξει, το
ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση δεν μπορούν να αλλάξουν, ας αλλάξου
με τουλάχιστον κανένα διοικητή οργανισμού».

Σ. ΕΚΤΑΚΤΟΣ
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φθησαν 300. Στους εργοδότες
κόστισε απλώς 8.000.00ο δολά
ρια.
Αξιωματικός της Αστυνόμος
στη Ρόδο έβριζε τον
πρωθυπουργό κι έσκιζε χΐλιάΡικα·
ΔΕΥΤΕΡΑ, 31.8.87

K. Τσιγαρίδας, Γ. Ποττάκης Μη σας παραπλανήσουν οι αγαθές και ευγενικές φυ
σιογνωμίες τους: πρόκειται για τους μεγαλύτερους κατα π α τητές που ανέδειξε το
ελληνικό έθνος στη μακραίωνο ιστορία του.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 26.8.87

Η παραίτηση του κ. Κατσανέβα
έγινε δεκτή. Ο κ. Μπακογιόννης εξέφρασε τον αποτροπια
σμό του.
Διαδήλωση εναντίον του
«Σαρατόγκα» στον Πειραιά,
πρώτη επίσημη εμφάνιση της
τριήρους «Ολυμπίάς».
«Πολύ αισιόδοξος για την
πορεία των πραγμάτων» δήλω
σε ότι είναι ο κ. Παπανδρέου
μετά τη συνεδρίαση του Ε.Γ.
του ΠΑΣΟΚ. Πρόσθεσε πως τον
βοήθησε το καλοκαίρι σ' αυτό.
Εμάς, γιατί δε μας βοήθησε;
Δεν πρέπει να χορηγούνται
λευκά ψηφοδέλτια στους εκλογείς,
απεφάνθη το Συμβούλιο
Επικράτειας, με 15 ψήφους υπέρ, 8
κατά και 2 λευκά.
Νεκροί βρέθηκαν σε ερημική
τοποθεσία της Ζακύνθου ο
φοιτητής και η φοιτήτρια από τη
Θεσσαλονίκη που είχαν
εξαφανιστεί στις 27 Ιουλίου.
Άρχισε η συζήτηση του περί
βοσκοτόπων νομοσχεδίου στη
Βουλή. Ο κ. Ποτάκης εξαίρεσε την
Αττική από τις διατάξεις του
νομοσχεδίου.
Αστυνομικός ξυλοκόπησε πολίτη
στα καλά καθούμενα.
Πετρέλαιο της ΕΚΟ πέρασε σε
αγωγό πόσιμου νερού της
Θεσσαλονίκης.
Υποχρεωτική εγκατάσταση
ειδικών αγωγών φυσικού αερίου
στις νέες οικοδομές. Οι αγωγοί
νερού κρίνονται κατάλληλοι μόνο
για πετρέλαιο.
ΠΕΜΠΤΗ, 27.8.87

«Η εμένα, ή τον Τρίτση», ξέ
σπασε η ζήλεια του Αρχιεπι
σκόπου Σεραφείμ, γνωστού ε
χθρού των ιψενικών τριγώνων
και των εξ ημισείας σχέσεων. Ο
πρω θυπουργός ισχυρίστηκε ό
τι ο κ. Τρίτσης απλώς θα κρα
τούσε το Φανάρι, ο κ. Σερα
φείμ, οργίστηκε περισσότερο
και η συνάντησή του με τον κ.
Παπανδρέου αναβλήθηκε.
Το ψωμί ακριβαίνει 4-6 δραχμές,
τα δίδακτρα της ιδιωτικής
παιδείας κατά 12%: η ελευθερία
της αγοράς δικαιώνει το
Πολυτεχνείο.
Μπλοφάριζε ο Γούκος: τελικά
θα κάνει έφεση κατά της
απόφασης εκδόσεώς του. Επειδή
προβλέπεται πολύμηνη παράταση
της παραμονής του στην Ελβετία η
ΑΓΡΕΞ του ζήτησε να αναλάβει τη
διεύθυνση του εκεί γραφείου της.
Συνελήφθη αστυφύλακας που
εξεβίαζε ιερόδουλο.
Νομιμοποιούνται οι μέχρι το
1960 καταπατήσεις δασών, με
βάση τροπολογία που κατετέ6

θη στο περί βοσκοτόπων νομο
σχέδιο. Καταπατείτε, καταπα
τείτε: κάτι θα σας μείνει στο τέ
λος.
Πραξικόπημα εναντίον της
Κορασόν Ακίνο εκδηλώθηκε
στις Φιλιππίνες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28.8.87

Επιτέλους, με απόφαση του
σημερινού υπουργικού συμ
βουλίου τελείωσε το έπος της
Αλβανίας.

Ο κ. Δροσογιάννης ανακου
φίστηκε. Ουδείς αστυνομικός
ευθύνεται για το θάνατο του
ζευγαριού στη Ζάκυνθο. Οι ά
τυχοι νέοι πέθαναν από θερμο
πληξία.
Στη Μόσχα μετέβη ο κ. Έβερτ και ενημερώνεται για τις
τελευταίες εξελίξεις της περε
στρόικα. Ο κ. Μητσοτάκης δή
λωσε πως μάταια πασχίζει διό
τι άλλο ΝΔ, άλλο ΚΚΣΕ
Αθωώθηκε η κ. Ζωή Υψηλάντη
στο Λονδίνο προς θλίψιν του Κ. Ση
μίτη και τέρψιν του Θ. Πάγκαλου.
Κατεστάλη μετά από σφοδρές
συγκρούσεις και το χθεσινό
(τέταρτο κατά σειράν)
πραξικόπημα εναντίον της Ακίνο.
Υπερψηφίστηκε από την
πασοκική πλειοψηφία η αρχή του
νομοσχεδίου περί βοσκοτόπων.
Ως συνήθως ανάρπαστος έγινε
από τα περίπτερα ο Ημεροδήκτης
που κυκλοφόρησε σήμερα.
Γραφτείτε συνδρομητές για να
είστε βέβαιοι πως δε θα τον
στερηθείτε. Κι αν είστε βιαστικοί
και κάπως πλούσιοι περάστε από
τα γραφεία μας να αγοράσετε τις
100 βιβλιοδετημένες σειρές του
Ημεροδήκτη 1988 για να τα μάθετε
όλα μαζί και πριν απ’ όλους.

ανάμεσα σε όλους αυτούς τους
νεόπλουτους, Γεννηματάδες,
Τσοχατζοπουλαίους,
Ρουμελιώτηδες, Σκουλαρίκηδες,
Παναγούληδες, Κουτσογιώργηδες,
Γιαννόπουλους, κτλ., που ρίχονται
με τα μούτρα στον αστακό και
ρεύονται όταν πιούν σαμπάνια
Ντομ Περινιόν. Το δώρο μου (από
το Κόστα - Μπόντα) θα το δώσω
στα παιδιά όταν γυρίσουν από το
μέλιτα.
ΚΥΡΙΑΚΗ, 30.8.87

Διαψεύσεις: Ο Μένιος
Κουτσόγιωργας χαρακτήρισε
μυθεύματα τις φήμες ότι αυτός
έχει γράψει το άρθρο που
δημοσιεύει το σημερινό «Βήμα» με
την υπογραφή Κώστας
Βεργόπουλος και πρόσθεσε ότι
αποτελεί κακοήθη επινόηση η
φήμη ότι αυτό του το χρωστούσε
από την εποχή που στην ίδια
εφημερίδα δημοσιεύθηκε άρθρο
περί νεοφιλελευθερισμού
υπογραμμένο από τον ίδιο αλλά
γραμμένο από τον κ. Βεργόπουλο.
9.83' έπιασε ο Μπεν Τζόνσον
στα 100 μέτρα στη Ρώμη, ενώ στην
Αθήνα ο Έβερτ παρηγοριέται με
τα 9.84.
Άμυαλοι Κορεάτες αιρετικοί!
Γιατί να υποστείτε δηλητήρια,
ναρκωτικά και στραγγαλισμούς
προκειμένου να αυτοκτσνήσετε και
δεν ερχόσασταν να καταταγείτε
στον ελληνικό στρατό;
Με συμβιβασμό μεταξύ μαύ
ρων και εργοδοσίας έληξε η
μεγάλη απεργία στη Νότια Α
φρική. Κατά τη διάρκειά της
σκοτώθηκαν εννιά εργάτες
τραυματίστηκαν 350, συνελή-

Με έφαγε η άνοδος της f
Δέσμης. Αφού το είχα προαίσθημα
ότι θα έπεφτε η Α’, τι ήθελα εΥώ
να δώσω Γ'; Πάντως απειλώ στι θα
αυτοκτονήσω κι όλοι έχουν βρλθεί
να με κανακεύουν και να με
παρηγορούν. Ας είναι καλή κι ° κ.
Τρίτσης που με έπεισε ότι δεν
απέτυχα αλλά απλώς «δεν
ανταποκρίθηκα σε μια διαδικασία»·
Πάντως δεν απογοητεύομαι, θα
γραφτώ και στην κ ν ε μήπως κ°ι
επαναλάβω τον άθλο της φετινής
«πρώτης των πρώτων» κ. Ε.
Μητροπούλου που πέρυσι
κατάφερε μόνο να πετύχει σττ1ν
Πάτρα. Και του χρόνου ο μεν
«Ριζοσπάστης» θα γράφει όχι «δεν
μπόρεσα να φοιτήσω λόγω
οικονομικών προβλημάτων», η δε
«Ελευθεροτυπία» ότι «Στην Πάτρα
ως φοιτήτρια ασχολήθηκα με την
πολιτική και το συνδικαλιομό".
Δεν έφταναν οι φωτιές που
άναψαν τα αποτελέσματα, φω
τιά στην Ay/ου Μάρκου στην Α
θήνα, φωτιά και στη Χίο.
ΤΡΙΤΗ, 1.9.87

Καλό μήνα. Και στον Πρόεδρό
μας κι όσους βυζαντινοφέρνομν
καλή χρονιά.
Με αφορμή τα σκάνδαλα η
ΝΔ κατηγόρησε το ΚΚΕ σαν δ ε
κανίκι της κυβέρνησης και το
τελευταίο απάντησε «είστε και
φαίνεστε». Πάντως οι κουτσοί
περπατούν καλύτερα με δύο
δεκανίκια: αριστερό και δεξιό.
Έ νας νεκρός και 15.000 στρέμ
ματα καμένης γης είναι ο μέχρι
τώρα απολογισμός της πυρκαϊάς στη Χίο.
Επιτέλους, δέρνονται και μεταξύ
τους: αστυφύλακες κακοποίησαν
νεαρότερο συνάδελφό τους στη
Θεσσαλονίκη.
Ποττάκης - Μητσοτάκης τα
βρήκαν στη Βουλή για τα
βοσκοτόπια των φίλων τους.
Μένουν μόνο το κ κ ε και η Εα ρ να
φωνάζουν.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 29.8.87

Για να λείψουν «τα λάθη που
τραυματίζουν την αξιοπιστία
του και οφείλονται βασικά στην
έλλειψη επαγρύπνησης και
προσοχής», το ΠΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ αποφάσισε ο Ριζοσπάστης
να βγαίνει «ταμπλόιντ» και να
τιμάται 50 δραχμές αντί 30.
Την παραίτηση Σημίτη - Ποττάκη για το σκάνδαλο της Α
ΓΡΕΞ ζήτησε η ΝΔ. Η κυβέρνη
ση απήντησε πως η αντοχή της
δεν επιτρέπει άλλη παραίτηση
πέραν αυτής του κ. Κατσανέ
βα.
Η καταρρακτώδης βροχή με
εμπόδισε να πάνω στο γάμο των ·
παλαιών φίλων μου Χριστιάνας και
Τζώρτζ. Η αλήθεια όμως είναι πως
με ενοχλούσε κιόλας το να μη
μπορούμε να πούμε τα δικά μας

Τα πρόβατα προτιμούν
τον Βοσκότοπο της
Βουλής.

Κατά 11%

διολίσθησε η

δραχμή τους 12 τελευταίους

μήνες ενώ έχει κατρακυλήσει
50% από το 1983.
Δακτύλιος με μονά ζυγά από
σήμερα στην Αθήνα. Τα μικρά
— μ εγά λα θύμιζαν «μικρομεσαίους» και καταργήθηκαν.
ΤΕΤΑΡΤΗ, 2.9.87

Το κλατάρισμα ενός λάστι
χου κι ένα κοκτέιλ Μολότωφ
(μόνο εν Ελλάδι αποκαλούνται
βόμβες) σε τράπεζα κάλυψαν
τα πρω τοσέλιδα των εφημερί
δων ελλείψ ει άλλου θέματος.
Έφθασε στην Αθήνα ο υπεύ
θυνος Εξωτερικών Υποθέσεων
της οργάνω σης για την Α πε
λευθέρω ση της Παλαιστίνης κ.
Φαρούκ Καντούμι.
Στη Μόσχα άρχισε η δίκη
του 19χρονου Δυτικογερμανού
Ματίας Ρούστ που στις 28
Μαΐου προσγείωσε το αερο
πλάνο του στην Κόκκινη Πλα
τεία.
Πρωτοβουλία για διαδήλωση
μπρος στο άγαλμα του Τρούμαν
πήραν το KKE (εσ.) - Αν. Αρ. και η
ΣΣΕΚ. Αρκεί να μη σκάσει καμιά
μπόμπα κείνη την ώρα.

Επί 100 λεπτά συνομιλούσαν
Πρόεδρος και Πρωθυπουργός.
Περί Αλβανίας και Μακεδονικού
λένε οι φήμες.
«Υπάρχουν σήμερα οι
προϋποθέσεις για ...πραγματική
αύξηση του εισοδήματος των
εργαζομένων» δήλωσε ο κ.
Παπανδρέου στους γραμματείς
τομέων του ΠΑΣΟΚ. Ακούς

Παπουτσάκη;
Να μη γίνει αγιασμός στην
Έκθεση Θεσσαλονίκης αποφάσισε
ο κ. Σεραφείμ. Η εκδικητικότητα
αυτού του ανθρώπου δεν έχει
όρια.
ΠΕΜΠΤΗ, 3.9.87

Πριν από 144 χρόνια ο Καλλέργης και ο Μακρυγιάννης επα
ναστατούσαν ονειρευόμενοι ό
τι στην Ελλάδα μια μέρα θα
διοικήσουν οι πασοκίτες.
Τρεις μήνες όλους κι όλους
είχε διοριστεί εφοριακός η
Ο.Α. Κωνσταντίνου και συνελήφθη μαζί με τον συνάδελφό της
Α. Θεοδωρόπουλο γιατί απαι
τούσαν «φιλοδωρήματα» έναν
τι «προστασίας».
Επ’ ευκαιρία της επετείου της
3ης Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο
Εφετών αποφάσισε να συνεχιστεί
η ανάκριση για την υπόθεση
Μαυράκη.

Τούρκος λαθρέμπορος (;)
πυροβόλησε και σκότωσε
αστυφύλακα στα ελληνοτουρκικά
σύνορα.
Εμφανίστηκαν στον ΟΔΕΠ οι
τραπεζίτες Ανωμερίτης και Σοφούλης που διορίστηκαν διοι
κητές του. Ο Αρχιεπίσκοπος
Σεραφείμ τους κατήγγειλε για
κατάληψη.
Συνεχίζεται η απεργία των
τελωνειακών. Συμφέρει να πεταχτείτε ως την Κύπρο και να
γυρίσετε με τηλεόραση και βίν
τεο.
Αστυφύλακας πυροβόλησε
οδηγό νταλίκας και τον
τραυμάτισε στο πόδι. Δεν το
καταγράφω ως είδηση αλλά για

στατιστικούς και μόνο λόγους.
Με το κ κ ε συναντήθηκαν
εκπρόσωποι των κ κ ε (Εσ) · Αν. Αρ. ΣΣΕΚ εν όφει διαδήλωσης εναντίον
των βάσεων. Η ε α ρ δεν δείχνει να
συγκινείται από τις σχετικές
πρωτοβουλίες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 4.9.87

Συναντήθηκαν οι κύριοι Παπούλιας - Κήλυ και συζήτησαν
πώς θα αντιμετωπίσουν την
πρωτοβουλία ΚΚΕ(εσ.) - Αν. Αρ.
- ΣΣΕΚ εναντίον των βάσεων.
Υπέρ της συνεχίσεως του
Αλβανικού έπους ετάχθη ο κ.
Σεραφείμ και καλεί το χριστε
πώνυμο πλήρωμα σε συλλαλλητήριο την προσεχή Τετάρτη.
Βούλγαροι στρατιώτες
σκότωσαν τον λαθρέμπορο που
είχε σκοτώσει τον Έλληνα
αστυφύλακα.
Με τέσσερα χρόνια φυλακή
περεστροϊκώθηκε ο Ματίας Ρούστ
για την προσγείωσή του στην
Κόκκινη Πλατεία.
Σε φυλάκιση 24 και 10 μηνών
αντιστοίχως καταδικάστηκαν οι
Παπαδόπουλος · Παμπρής για
κλοπή δικογραφίας — υπόθεση
άσχετη με τους περίφημους
φόνους μετά διαθηκών.
Για δύο ώρες κατέλαβαν το
τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων
«Ανατόλια» Τούρκοι και Κούρ
δοι Πολιτικοί Πρόσφυγες.
Υποχώρησε ο κ. Τσιγαρίδας
και δέχθηκε να παραμένουν
και δάση όσα δάση ανακηρύσσονται βοσκότοποι.
Αφίχθη ο υφυπουργός Εξω
τερικών της Αλβανίας κ. Σω
κράτης Πλάκας.
Η Περσία συμφώνησε να συ
ζητήσει τους όρους σχεδίου
για την κατάπαυση του πυράς
ανακοίνωσε ο κ. Ντε Κουεγιάρ.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 5.9.87

Ανάπτυξη 1922 μέσω σταθε
ρότητας αλλά και πραγματικών
αυξήσεων με πριμ παραγω γι
κότητας και φορολογικές μειώ 
σεις υποσχέθηκε στη Θεσσα
λονίκη ο κ. Παπανδρέου. Ήσαν
τόσο αόριστες οι υποσχέσεις
ώστε δεν χρειάζεται να ψάχνε
τε για τα εκλογικά σας βιβλιά
ρια.
Άρχισε, στο Ζάππειο, η Σύ
νοδος του Ευρωπαϊκού Εβραϊ
κού Συνεδρίου.
Ο οςε θα καλύπτει τη διαδρομή
Αθήνας - Θεσσαλονίκης σε
τέσσερις ώρες, υποσχέθηκε ο κ.
Παπανδρέου. Σε τρία τέρμινα.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 6.9.87
Εκλογές το Νοέμβριο στην

Τουρκία, ανακοίνωσε αιφνιδια
στικά ο κ. Οζάλ. Σ’ αυτές θα
μπορούν να εμφανιστούν και οι
παλαιοί πολιτικοί μια που το
σημερινό δημοψήφισμα δίνει
μικρή πλειοψηφία υπέρ τουδικαιώματός τους να πολιτεύον
ται.
Επανέρχεται στη Βουλή η
περίφημη Βίκυ. Απεδείχθη ότι δεν
ήταν πολύ παστρικιά και έτσι
μπορεί να ξαναγίνει καθαρίστρια.
Και δύο Έλληνες εφοπλιστές
είναι αναμεμειγμένοι σε κύκλωμα
λαθρεμπορίας όπλων και
ναρκωτικών μεταξύ Ιταλίας Περσίας. Όταν παντρέψουν τα
παιδιά τους δε θα πάω στο γάμο.
Άρχισε το Πρωτάθλημα. Να το
παρακολουθείτε ανελλιπώς να μου
λέτε και μένα τι γίνεται ώστε να
σας ενημερώνω.
Αναγνώριση του Ισραήλ από
την Ελλάδα ζητούν οι Ευρω
παίοι Εβραίοι που συνεδριά
ζουν στο Ζάππειο. Παραγνωρι
στήκαμε.
ΔΕΥΤΕΡΑ, 7.9.87

Σύγχιση προκαλούν «διευ
κρινίσεις» του κ. Σημίτη ως
προς το μέλλον του πορτοφο
λιού μας. Δεν θα φουσκώσει
γρήγορα, όπως άφησε να εν
νοηθεί στη Θεσσαλονίκη ο κ.
Παπανδρέου, ή δεν θα φου
σκώσει ποτέ;
Συναυλία Χστζιδάκι - Μούσχουρη - Ξαρχάκου στο «Καλ
λιμάρμαρο». Ο Μάνος ζητά να
κλείσει η Αυριανή. Επειδή οι
Κουραίοι αποκλείεται να το κά
νουν, μόνη λύση είναι να γρά
ψει τραγούδι εναντίον της.
Τρεις Βορειοηπειρώτες διέ
φυγαν κολυμπώντας στην Κέρ
κυρα. Η λήξη του ελληνοαλβα-

νικού πολέμου δεν ενέπνευσε
αισιοδοξία στην ελληνική μειο
νότητα.
Απέρριψε την έφεση του Μαουρίτσιο Φολίνι ο Ά ρειος Πά
γος και αποφάσισε την έκδοση
του στις ιταλικές αρχές. Τον
τελευταίο λόγο θα έχει ο κ. Βερυβάκης.
Την 1η Νοεμβρίου θα γίνουν
οι εκλογές στην Τουρκία με δέ
κα μόλις ημέρες προεκλογικής
περίοδου. Συνοπτικές διαδικα
σίες, όχι σαν εμάς.
Με καυγάδες άρχισαν οι ερ
γασίες της 5ης Συνόδου των 14
Μεσογειακών χωρών που συ
νεργάζονται για την προστα
σία της «μάρε νόστρουμ» από
τη ρύπανση.
Συνεδρίασε για πρώτη φορά
το νέο ΔΣ. της ΑΓΡΕΞ και είπε
πολλά για το μ έλλο ν αλλά τί
ποτα για το παρελθόν.
ΤΡΙΤΗ, 8.9.87

Την υπεράσπιση της Αυρια
νής απέναντι στον Χατζιδάκι ανέλαβαν με δηλώσεις τους οι κ.
Ρουμπάτης και Λαλιώτης. Ί 
σως επειδή ο πρώτος είναι η
φωνή του πρω θυπουργού κι ο
δεύτερος για να επανορθώσει
το χθεσινό «σφάλμα» του να
πάει στην συναυλία. Ίσως κι ε
πειδή το αίμα νερό δεν γίνεται.
Κρίμα.
Ποινική δίωξη για κομπίνα ύ
ψους ενός δισεκατομμυρίου α
σκήθηκε εναντίον πρώην και
νυν διευθυντικών στελεχών
της ΚΥΔΕΠ. ΠΑΣΟΚ, η απληστία
σου, χορτασμό δεν έχει.
Στο Τόκυο πήγε για επίσημη
επίσκεψη ο κ. Παπούλιας. Μια
που δολάρια και μάρκα δεν έρ
χονται, αναζητούνται γιέν.
Στις κομματικές νεολαίες
κάνουν πάσα τη «συνάντηση»
της Χάλκης οι κ. Πετσάλνικος
και Σεφερτζής. Μα γιατί δεν
τους μοιράζουν απ’ ευθείας
κουπόνια κοινωνικού τουρι
σμού για τα μέλη τους;
Επικίνδυνες ελλείψ εις πα
ρουσιάζει το 70% των Ι.Χ. που
περνούν από τα Κέντρα Τεχνι
κού Ε λέγχου Οχημάτων του υ
πουργείου Συγκοινωνιών. Από
τα υπόλοιπα, τα 10% είναι εν
τάξει και τα 20% ανήκουν σε
πασοκτζήδες.
36.000 αυγά έκλεψαν άγνω
στοι από πτηνοτροφείο. Κά
ποιοι προετοιμάζονται εγκαί
ρως για τις εκλογές.
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προνόμιο και να μην τις μοιραστεί με τους
«κατώτερούς» του, ο κ. Παπανδρέου αρκέστηκε να μιλήσει για δύο θέματα στο πρώ
το μετά τις θερινές διακοπές Υπουργικό
Συμβούλιο: για την άρση του εμπόλεμου με
την Αλβανία —που πήρε τη μερίδα του λέοντος στη μετέπειτα ειδησεογραφία— και
για κάτι άλλο που δύσκολα κατατάσσεται
σε κάποιον από τους τομείς της κυβερνητι
κής δράσης. Το δεύτερο αυτό θέμα υπο
βαθμίστηκε από τον Τύπο, ενώ είναι εξαι
ρετικά σημαντικό, μια και αφορά αρχές και
δεοντολογίες που πρέπει να διακρίνουν τις
σχέσεις των κυβερνώντων προς τους κυβερνώμενους· ή, καλύτερα, τη στάση των
«κυβερνητικών εκπροσώπων της λαϊκής
βούλησης» απέναντι στο λαό, όταν αυτός
αποστρέφει μετά βδελυγμίας το πρόσωπό
του από τη γνωστή κόπρο της ρέμουλας
και της κατάχρησης.
Ό ταν λοιπόν η Ελλάδα δεν ανήκει στους
Έλληνες αλλά στους Σακελλάρηδες, κι ό
ταν οι Έ λληνες νοιώθουν ως ξενοδοχείο
τη χώρα τους κι ο Πρωθυπουργός τους, με
εκείνη τη γνωστή... «ευαισθησία» του, το
αντιλαμβάνεται αυτό, τότε δίνει οδηγίες
στους υπουργούς του, δηλαδή στους ξενοδοχοϋπάλληλους του «Ξενοδοχείου η Ελ
λάς»· και τους λέει πώς να υποδέχονται τον
κόσμο, πώς να δίνουν δίκιο στον πελάτη
του ξενοδοχείου, όταν διαμαρτύρεται για
αυτά που πληρώνει ενώ, ας πούμε, δεν του
καθαρίζουν ούτε μια φορά το δωμάτιο, πώς
να του δείχνονται υποτακτικοί και μειλί
χιοι, και άλλα τέτοια.
Με άλλα λόγια ο κ. Παπανδρέου είπε δύο
πράγματα στους υπουργούς του: καταντή
σατε που καταντήσατε το έθνος ξενοδο
χειακή Α.Ε., τουλάχιστον μη ξεχνάτε ότι ε
γώ είμαι ο ξενοδόχος κι εσείς πρέπει να ε
ξυπηρετείτε, όσο το δυνατόν καλύτερα, και
τα συμφέροντα της διεύθυνσης (εμένα), και
τους πελάτες να μην τους διώχνετε (γιατί
πάλι εμένα θα θίξετε, οπότε...).
Τώρα τελευταία, όλο και πιο προσγειω
μένος εμφανίζεται ο Πρόεδρος...

«Αβέβαιο το μέλλον της αγρεξ » γράφει
ο καθημερινός Τύπος και φαίνεται να έ
χει δίκηο. Συγκλίνουσες πληροφορίες
αναφέρουν ότι, με αφορμή το σκάνδαλο
«Σακελλάρη - Υψηλάντη» που ξεσπασε
και τα άλλα που δεν ξέσπασαν, η κυβέρ
νηση μεθοδεύει αν όχι την διάλυση της
εταιρείας - σκάνδαλο την αποψίλωσή
της από ουσιαστικές αρμοδιότητες στις
πωλήσεις νωπών ελληνικών προϊόντων
στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες
και με πρόσχημα «την εξυγίανση και α
ναβάθμιση» της ΑΓΡΕΞ ο ρόλος της εται
ρείας είτε θα περιοριστεί στην «διαφή
μιση των νωπών φρούτων», είτε θα με
ταβληθεί τεμαχιζόμενη σε τρεις άλλες,
οι οποίες θα αναλάβουν η μια την συλ
λογή η άλλη τη συσκευασία, και η τρίτη
τις πωλήσεις των νωπών φρούτων στο
εξωτερικό.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, όλα δεί
χνουν ότι τα σκάνδαλα θα είναι και η α
φορμή για να μειωθεί αργά, αλλά στα
θερά ο ρόλος του κράτους, προς όφε
λος της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας», σε
ένα, κρίσιμης σημασίας, εξαγωγικό το
μέα. Επιβεβαιώνονται, έτσι, οι πληρο
φορίες που ανέφεραν ότι τα σκάνδαλα
εκτός από την αναδιάρθωση των εσω
κομματικών συσχετισμών δυνάμεως
στο ΠΑΣΟΚ, χρησιμεύουν και στην υπο
νόμευση του κρατικού τομέα. Ό σο δεξιότερα τόσο καλύτερα, λοιπόν.
Αλλά το πρόλβημα δεν βρίσκεται, α
κόμα, τουλάχιστον, στην «φιλοσοφία»
του κρατικού παρεμβατισμού. Βρίσκε
ται στις συγκεκριμένες πολιτικές και
άλλες ευθύνες κομματικών και κυβερ
νητικών στελεχών που εμπλέκονται στα

σκανδαλα με τον ενα η τον άλλο τρόπο.
Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν τα ερωτήμα
τα που θέσαμε στα δύο προηγούμενα
τεύχη μας για τα οποία ουδεμία απάντη
ση λάβαμε. «Η σιωπή είναι —πάντα—
χρ υσ ό ς —και για τους άλλους και για
τον Τύπο ταιριάζει η ρήση «φωνή βοώντος εν τη ερήμω » όπως φαίνεται.
• Για πιό λόγο ο κ. Σημίτης κάλυψε τον
κ. Σακελλάρη στη Βουλή, όταν του ζη
τήθηκε να προσκομήσει το «ποινικό μη
τρώο» του; Και γιατί ο κ. Καφίρης, που
διόρισε τον κ. Σακελλάρη στην ΑΓΡΕΞ
και ανανέωσε τη θητεία του το 1985, εν
γνώσει των καταγγελλών περί του πα
ρελθόντος του δέχθηκε να εκτεθεί ε
νεργώντας με τον τρόπο αυτό; Συμμερι
ζόμαστε τα λεχθέντα από τον πρωθυ
πουργό ότι «δεν έχουμε λόγους να αμ
φιβάλουμε περί της τιμιότητας των κκ.
Σημίτη και Καφίρη», αλλά γιατί δεν α
παντούν και δημοσίως στα ερωτήματα
αυτά; Ποιος τους εμποδίζει;
• Πριν «κλείσουμε», για την ώρα, την
υπόθεση ΑΓΡΕΞ αναφέρουμε μια πληρο
φορία, κλειδί ίσως, για τη διερεύνηση
των όσων συνέβησαν στην εταιρεία αυ
τή: Το φθινόπωρο του 1985, ο τότε πρό
εδρος της ΑΓΡΕΞ κ. Στεργιόπουλος υπέ
βαλε την παραίτησή του στον διοικητή
της ΑΤΕ κ. Καφίρη, «για λόγους ηθικής
τάξεως». Ο κ. Καφίρης δεν έκανε δεκτή
την παραίτηση, ούτε έγιναν ποτέ γνω
στοί οι «λόγοι ηθικής τάξεως» που επικαλέσθηκε ο κ. Στεργιόπουλος. Τι να
φοβήθηκε άραγε ο πρώην πρόεδρος
της ΑΓΡΕΞ;
Οι «λόγοι ηθικής τάξεως» μάθαμε πια
ότι είναι ψιλά γράμματα και προσχήμα
τα.

Σοσιαλιστικές συναλλαγές με το «απαρτχάιντ»...
Μπορεί ελάχιστα, αν όχι μηδαμινά,
δείγματα ήθους να έχουν απομείνει σε μικρομεσαίους ή ανώτερους κρατικούς λει
τουργούς του «δεύτερου μισού της δεύτε
ρης τετραετίας της Αλλαγής».
Μπορεί ο δείκτης (σοσιαλιστικής) ιδε
ολογίας που ανιχνεύεται σε αποφάσεις
και δραστηριότητες της κυβέρνησης να
είναι πλέον αρνητικός, δηλαδή να μη ση
ματοδοτεί σοσιαλιστική ταυτότητα, αλ
λά «ρεαλισμό» με διεσταλμένα όρια προς
τα δεξιά και συγχρόνως προς τη σύγχυ
ση.
Μπορεί ακόμα η ανευθυνότητα να είναι

ο μόνος κώ δικας συμπεριφοράς, μέσα
στη γενικότερη παραλυσία που προξε
νούν τα βραχυκυκλωμένα δίκτυα κρατι
κών πατρώνων και πελατών.
Π ώς μπορεί, όμως παρ’ όλα αυτά, να
μην έχει απομείνει ούτε ίχνος ευαισθη
σίας, ούτε μνήμη, ούτε στοιχειώδεις συ
νέπεια προς ορισμένες αρχές, έστω και
για τους τύπους;
Πώς μπορεί ένας κρατικός φορέας ό
πως η «Ολυμπιακή Αεροπορία», να συναλάσσεται με ομοειδείς επιχειρηματι
κούς φορείς, που έχουν σίγουρα κεντρική
σημασία για την οικονομία ρατσιστικών

και φασιστικών καθεστώτων, που έχουν
καταδικαστεί σε διεθνή απομόνωση;
Π ώς μπορεί η Ο.Α. να συναλλάσσεται
με την αντίστοιχή της της Ν. Αφρικής;
Παραθέτουμε πειστήρια και περιμένου
με απάντηση. Αν αυτή είναι «ψύλοι σ τ’ ά
χυρα» τότε είτε... οι υπεύθυνοι της Ο.Α.
ακολουθούσαν το παράδειγμα των συμ
μάχων των ΗΠΑ (τραγελαφικόν κά
πω ς...), ή συμβάλλουν στο να μη δημιουργούνται ...διεθνείς εντάσεις, ή έχουν
τόσο αποκτηνωθεί που πράγματι δεν θα
νιώσουν την ανάγκη να είναι στοιχειωδώς
ευθείς και πειστικοί.

Και τα αποδεικτικά στοιχεία των συναλλαγών της Ο.Α. με την Ν. Αφρική
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<1νΤ Ι-ϋ Κ Η Κ ίς
ΠΡΟ-ΠΟ: η αφασία
του 13άρη
Το «13» τυχαίνει να είναι το άπαν του κα
κού στη λαϊκή συνείδηση· γι’ αυτό και το
ΠΡΟ-ΠΟ μιζάρει στο 13άρι «κόντρα στο
ρεύμα» ή σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας του
«κακού» που μετατρέπεται για τον τυχε
ρό σε «καλό». Κι όταν ο τυχερός συναν
τήσει τούτο το καλό, αφήνεται να ανα
παυθεί πάνω του μακάριος και άφατος.
Μόνον έτσι θα μπορούσε κανείς να δεί
ξει κάποια κατανόηση για όσους έγρα
ψαν το «μήνυμα» του ΠΑΣΟΚ για τα 13
χρόνια από την ίδρυσή του- να δείξει κα
τανόηση για το τι και πώς γράφουν ό,τι
γράφουν: σαν «13άρηδες» ονειρεύονται υπνώττοντες βαθέως, μακριά από τον υ
παρκτό και πραγματικό κόσμο. Αν η α
φασία όμως του τυχερού παίκτη του ΠΡΟΠΟ εδράζεται σε πολύ συγκεκριμένους
«παραδείσους» που του επιφύλαξε το ζεύ
γος γνώση - τύχη, για τους «εκτελεστι
κούς» δράστες του μηνύματος η αφασία
που διακατέχει το κείμενό τους οφείλεται
ευθέως σε συνειδητή, όσο και απεγνω
σμένη, προσπάθεια στρέβλωσης του
πραγματικού, αφού αυτό δεν έχει ευτυχή
αντικρύσματα· αφού γίνει αυτή η στρέ
βλωση το μόνο που απομένει είναι η εν α
φασία ύπνωση, εαυτών και άλλων.
Σταχυολογούμε λοιπόν:
• «...οι ελπίδες και οι προσδοκίες που
χτίσαμε (!) μαζί με το λαό θα γίνουν πρά
ξη».
• « Τα εθνικά μας θέματα περνούν μια
κρίσιμη φάση και πλησιάζουν οι μέρες κά
ποιων (!) σημαντικών αποφάσεων...».
• «Η Ελλάδα σήμερα γίνεται Ελλάδα της
Ειρήνης, της Ανεξαρτησίας, της Συμμετο
χής, της Ανάπτυξης, της Δημοκρατίας,
της Αλλαγής»...
• «Παρά τα εμπόδια και τα προβλήματα
...αρνούμαστε την ενσωμάτωση και την υ
ποταγή».
• «Η ολοκλήρωση των θεσμικών αλλα
γών ...πρέπει να αποτελεί μόνιμη και απο
φασιστική προτεραιότητα».
• «Η ανάγκη για ...ανάπτυξη και πρόοδο
...υπαγορεύει και νέες κατευθύνσεις και
πρωτοβουλίες».
• Και άλλα πολλά, τέτοια όλα τους.
Και καλά να έχεις το κλινικό σύμπτω
μα της αφασίας (τι καλά δηλαδή, επικίν
δυνο είναι...). Δεν μπορείς καθόλου όμως
πια να δεις άραγε ένα πλήθος που σε πε
ριεργάζεται ως περίεργη (γι’ αυτό και κά
που δυστυχισμένη) περίπτωση και ψελλί
ζει κατά μόνας:
«Σπάνος - Νταβάς - Ντάνος - Σακελλάρης - Σαρατόγκα - Σαρτζετάκης - Κουρής Καραχάλιος - Τόμπρας - Τρούμαν - Καστρί - "Γαλήνη" - Ραφτόπουλος»;
Και πόσα άλλα, που εκμετρούν τα 13
χρόνια σου σαν δεκατρείς αναλγησίες
και αναισθησίες. Σαν δεκατρείς τρόπους
να παίξεις στο Προ - Πο χωρίς να φτά
σεις ποτέ στο 13άρι.
Πράγματι το μήνυμα, φέτος, είναι αυτό
που γράφεται κάπου μέσα του: «κόντρα
στο ρεύμα».

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Ευτυχώς στην χώρα αυτή, μπορούμε να
κοιμόμαστε ήσυχοι, αφού υπάρχουν ορι
σμένοι που επαχρυπνούν —δημοκρα
τικά— για μας. Αυτό το αίσθημα ανακούφι
σης νοιώσαμε μόλις προχθές, όταν είδαμε
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Ρουμπάτη,
τον «απλό πολίτη» κ. Λαλιώτη και την επο
μένη μια πλειάδα υπουργών και στελεχών
του ΠΑΣΟΚνα κινητοποιούνται υπερασπιζό
μενοι την πολυφωνία στον Τύπο και καταδι
κάζοντας την ομιλία του Μ. Χατζιδάκι στο
Στάδιο.
Αυτή η τελευταία ήταν κατά τα φαινόμε
να η αφορμή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι το αίτημα του μουσικοσυνθέτη για το
κλείσιμο της «Αυριανής» και η χρησιμοποί
ηση μιας συναυλίας οργανωμένης για άλ
λους σκοπούς για την ...διάδοσή του ήταν
κινήσεις λαθεμένες, και επηρεασμένες από
τις ιδιομορφίες του Μ. Χατζιδάκι. Ο οποίος
όμως όντας μη πολιτικός έλεγε προχθές, α
νεξάρτητα από τα λάθη «τακτικής», τα ίδια
περίπου πράγματα με αυτά που έλεγε παλιότερα ο πρωθυπουργός για την δεξιά εκ
δοχή της «Αυριανής»: τι διαφέρει σε επίπε
δο ουσίας, η «φασιστοφυλλάδα» του Μ.
Χατζιδάκι στο Στάδιο από την «πατσαβού
ρα» («Ελεύθερος Τύπος») του κ. Α. Παπανδρέου στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ;
Το ότι η δήλωση δεν ήταν παρά η αφορ
μή αποδεικνύεται και από τις υπόλοιπες αν
τιδράσεις των «πολυφώνων»: ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος για παράδειγμα κατηγό
ρησε ούτε λίγο ούτε πολύ τον ραδιοφωνικό
σταθμό της Αθήνας, επειδή δε λογόκρινε
την είδηση..., υπαινισσόμενος μάλιστα τό
σο με άλλες δηλώσεις, όσο και με παρασκηνιακές «κινήσεις» τη λήψη μέτρων ε
ναντίον του σταθμού. Ο δε τέως κυβερνητι
κός εκπρόσωπος κ. Λαλιώτης, σιωπών επί
μακράν παρ’ ότι στην πολιτική και κοινωνι
κή ζωή της χώρας συμβαίνουν σημεία και
τέρατα, βρήκε την ευκαιρία να επανεμφανισθεί για να υπερασπισθεί όχι τόσο —το α
πολύτως θεμιτό δικαίωμα των απλών πολι
τών να παρακολουθούν τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις— χωρίς «μηνύματα» όσο την
ευγενή παρουσία της εφημερίδας του Ταύ
ρου στον εκδοτικό στίβο.
Προσπάθεια δημιουργίας συμμαχιών
στο χώρο του Τύπου και αντιπαράθεσης με
τον ανερχόμενο «δελφίνο» της άλλης
πλευράς Μ. Έβερτ; Συνειδηιοποίηση του
πολιτιστικού ρεύματος που δημιουργείται
στον χώρο της δεξιάς, και απόπειρα ανακο
πής του; Αυτό που μας είναι δύσκολο να πι
στέψουμε είναι ότι το κυβερνητικό στρατό
πεδο άρχισέ —αθώα και αυθόρμητα— να
αντιμετωπίζει τον κ. Χατζιδάκι ως πολιτικό
άνδρα. Ποια θα ήταν η αντίδραση του κ. Λα
λιώτη, αν αποφάσιζε να τραγουδήσει σε
συνεστίαση κάποιας τοπικής του ΠΑΣΟΚ,
και οι εφημερίδες τον αντιμετώπιζαν ως
καλλιτέχνη; Εκτός πια κι αν όσα είπε «του
βγήκαν» αυθόρμητα. Οπότε δεν είναι πια
πολιτικός, αλλά καλλιτέχνης...

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

Να λοιπόν που όλα γίνονται. Σύμφωνα
με απολύτως έγκυρες και διασταυρω
μένες πληροφορίες του «ΑΝΤΙ» ο υπουρ
γός Αμυνας κ. Γιάννης Χαραλαμπόπουλος διέταξε και άρχισε ήδη να διεξάγε
ται Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το
σύνολο των υπόπτων προμηθειών στις
Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με στοι
χεία που αποκάλυψε σε σειρά τευχών
του το περιοδικό. Την εξέταση έχει α·
ναλάβει ανώτατος αξιωματικός της
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.
Αντικείμενο της Διοικητικής Έρευ
νας είναι, μεταξύ άλλων, οι υποθέσεις
της δημοπράτησης υλικού της Πολεμι
κής Αεροπορίας, αξίας δισεκατομμυ
ρίων σε τιμές εξευτελιστικές, των ηλε
κτρονικών αντιμέτρων ΔΙΑΣ, των «κηρόζινοφόρων» της αγοράς των πυραύλων
MATRA και «Σκαϊγκαρντ», των ασυρμά
των των τεθωρακισμένων και άλλων.
Σημειώνουμε ότι στις υποθέσεις αυ
τές εμπλέκονται — με τον ένα ή τον άλ
λο τρόπο— ο πρώην υπαρχηγός της
Πολεμικής Αεροπορίας κ. Γιάννης Μαρινάκης και ο έμπορος όπλων και εκδό
της του «ΚΕΡΔΟΥΣ» και της «ΑΓΟΡΑΣ» κ.
Θ. Λιακουνάκος. Ίσως λοιπόν, να «έχει
ο καιρός γυρίσματα».
Η ενέργεια του κ. Χαραλαμπόπουλου
αποδεικνύει ότι ο σημερινός υπουργός
Αμυνας διατηρεί τις ευαισθησίες που
τον διέκριναν και στο παρελθόν. Επιση
μαίνουμε, ωστόσο, ότι το έργο της
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης είναι δυσκο
λότατο, επειδή έχει να αντιμετωπίσει
κυκλώματα και σε παρόμοιες περιπτώ
σεις κρύβονται βαθειά στο σκοτάδι και
αλληλουποστηρίζονται. Και υπενθυμί
ζουμε ότι παρόλο που ο αρχηγός της
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης αντιστράτη
γος Φωτάκης έστειλε στην πολιτική Δι
καιοσύνη το «σκάνδαλο Λέοπαρντ», βα
σισμένος σε συντριπτικά στοιχεία κατά
των ενεχομένων, η υπόθεση μπήκε τε
λικά στο αρχείο, προς έκπληξιν ακόμα
και του υπουργείου Άμυνας. Αναμένομεν λοιπόν.

Οδηγίες προς
ξενοδοχοϋπαλλήλονς
1

Είτε διότι δεν ήταν έτοιμες οι εισηγήσεις
επί των οικονομικών που θα στήριζαν την
ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, είτε διότι θέ
λησε να τις κρατήσει αποκλειστικό του

y

Ασκήσεις Πολιτικής Αριθμητικής
• Ο φίλος Στέλιος Καφαντάρης γράφει για την
καβαλιστική των αριθμών όπως την χειρίζον
ται οι υπουργοί κ. Τσοβόλας και Κουλουμπής.
Τους αδικεί, γιατί το σημείωμα είχε γραφεί πριν
από τον πρωθυπουργικό λόγο στην έκθεση της
Θεσσαλονίκης. Εκεί η αριθμητική είχε άλλες
και μεγαλύτερες περιπέτειες.
Σε γενικές γραμμές οι υπουργοί δεν έχουν μα
θηματικά προβλήματα. Όταν χρειάζονται κά
ποιον υπολογισμό, κάποιο αριθμητικό σχέδιο
για το γενικό συμφέρον το βρίσκουν παρακάμ
πτοντας ακόμα και το πολύπλοκο ΚΕΠΕ. Με
ρικές φορές τα αποτελέσματα είναι άχαρα ό
πως συνήθως του κ. Τσοβόλα και άλλοτε χα
ριτωμένα σαν αυτό του κ. Κουλουμπή. Και τα
δύο παραδείγματα πρόσφατα, επιβεβαιώνουν
εν πολλοίς την υπουργική αυτάρκεια και επι
νοητικότητα.
Και οι δύο υπουργοί βρέθηκαν μπροστά στο
τυπικό πολιτικό πρόβλημα της κατανομής πε
ριορισμένων πόρων. Ο κ. Τσοβόλας ήθελε να
ελέγξει τις φορολογικές δηλώσεις με λίγους ε
λεγκτές και ο κ. Κουλουμπής να επιτρέψει την
κυκλοφορία IX στους λίγους δρόμους της πό
λης. Η διάθεση και των δύο για αντικειμενικό
τητα στις ρυθμίσεις τους οδηγεί σε μια ελληνι
κή έκδοση της Καββάλας. Ο κ. Τσοβόλας, αριθμομνήμων και υπολογιστικός, αφαίρεσε το
τελευταίο ψηφίο από το φορολογικό μητρώο
και διάλεξε επόμενες τριάδες και δυάδες. Διακρίνεται εδώ ο φόβος του μήπως κατηγορηθεί
ότι μεροληπτεί χρησιμοποιώντας το τελευταίο
ψηφίο.
Αντίθετα ο κ. Κουλουμπής, μηχανικός και
πρακτικός άνθρωπος αποφάσισε εις πείσμα
των πολύπλοκων καιρών, να χρησιμοποιήσει
το τελευταίο ψηφίο των αυτοκινήτων αποκλειτικά. Περιέργως η απλούστευση ενώ θα μπο
ρούσε να χαρακτηριστεί σαν αναδρομή σε μέ
τρο της ΝΔ δεν τον γλύτωσε από την κριτική
της Καθημερινής που το ανέφερε ως σαδιστική
επινόηση (22-8-87). Από την άλλη πλευρά, τα
μέτρα του κ. Τσοβόλα παρουσιάστηκαν χωρίς
σχόλια σχεδόν σ’ όλο τον Τύπο ενώ ήταν προ
φανές ότι ένας κρίσιμος αριθμός δεν φαινό
ταν: Πόσο αληθινά μικρό ήταν το δείγμα. Για
τους ελεύθερους ,επαγγελματίες π.χ. ήταν μό
νο επτά τοις χιλίοις. Βέβαια ο υπουργός μαζί
με το δείγμα ανακοίνωσε και πρόσθεσε τους υποχρεωτικώς ελεγχόμενους, δεκαπέντε φορές
το δείγμα έτσι ώστε να φτάσει σ’ ένα αξιοπρε
πές ποσοστό πέντε τοις εκατό.

Και ενώ ο κ. Τσοβόλας αφήνοντας ήσυχους
τους μισθωτούς και παρουσιάζοντας ένα πο
σοστό ενόχων δημιουργεί για τον εαυτό του
την εικόνα του αδέκαστου και αντικειμενικού
φοροκυνηγού, ο κ. Κουλουμπής συναντά τε
χνικά προβλήματα με την 31η των μηνών.
Μοιραία ο κανόνας του την χαρίζει στους μεν.
Πώς μπορεί να σερβίρει ένα τόσο αντιδημοκρατικό μέτρο; Ανακουφίζεται όμως όταν
βλέπει ότι όλες πλην μιας πέφτουν σε σαββα
τοκύριακα. Εφ’ ω και το μέτρο έστω με το συν
ένα αποφασίζεται και δεόντως εξηγείται στους
αφελείς που νομίζουν ότι η 31η περισσεύει.
Ο Μηχανικός υπουργός όμως για μια φορά
επλανήθη. Η αιτιολόγηση της αστοχίας αφή
νεται για τους πολιτικούς επιστήμονες (υπερβάλλουσα δημοκρατική διάθεση ίσως;) αλλά
η εξήγηση του λάθους αριθμητικώς απλουστάτη: υπάρχουν και άλλες μονές πλην της 31ης
και αυτές δεν πέφτουν σε σαββατοκύριακα τα
οποία επιπλέον είναι δημοκρατικά και αρπά
ζουν μονές ζυγές εξίσου. Η θεωρία αυτή επιβε
βαιώθηκε με μετρήσεις υπομονετικού δημο
σιογράφου ο οποίος και κατήγαγε τον θαυμα
σμό του Περίοικου του Βήματος (30-8-87)· δευτερεύον λήμμα: άμεσα προκύπτει ότι ο Περίοι
κος είναι και τεμπέλης και θεωρητικώς ισχνά
εφοδιασμένος. Εν πάσει περιπτώσει αντί μιας
ημέρας διαφοράς προέκυψαν εννέα στις εκα
τόν δέκα! (Θυμίζω ότι 110 ήταν και οι χιλιάδες
των μη αγνοουμένων από τον κ. Τσοβόλα).
Το θέμα δεν θα ’πρεπε ν’ απασχολήσει πολι
τικές δυνάμεις πλην ίσως του ΚΚΕ που δείχνει
ιδιαίτερη ευαισθησία στους κοινωνικώς αδικουμένους διότι μια διαφορά 9/110 είναι μέσα
στα πλαίσια της πολιτικής πρακτικής, όσο
και αν προσπαθεί κανείς να συμβιβάσει τις
κοινωνικές αντιθέσεις. Σημειώνονται μόνο ο
ρισμένα απλοϊκά διδάγματα: όταν ένας υ
πουργός αποπειράται να δείξει κοινωνική
ευαισθησία κινδυνεύει να υποπέσει σε βαρύτα
το σφάλμα της αριθμητικής. Δεύτερο και βα
σικότερο ποτέ δεν πρέπει υπουργός να εξηγεί
τη μεθοδολογία του. Μια απλή επιταγή είναι
ευκολότερα δεκτή από τον πολύπειρο λαό
μας. Τρίτον και προαιρετικό, σε περίπτωση
αμφιβολίας περί το κοινωνικώς σωστό, το ζά
ρι δίνει καλύτερες προσεγγίσεις έστω και αν
δημιουργούνται λογικοί ακροβατισμοί του τύ
που τις μονές μέρες να κυκλοφορούν τα ζυγά.

1 .'ΔΥ Ν Α Μ Ε ΙΣ
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2 .'ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ'
του ROSS DALY
ΟΜ

Στέλιος Καφαντάρης

«Τρομοκρατία»
και «Κράτος Δικαίου»

Τελικά, ο Μάουρο Φολίνι, αυτό το
«φοβερό λαυράκι» του φετεινού τρομο
κρατικού καλοκαιριού, κρίθηκε «εκδοτέος» από τον Αρειο Πάγο.
Η απόφαση θεώρησε νόμιμο το αίτημα
των ιταλικών αρχών για την έκδοση του
33χρονου πρώην μέλους των «Επαναστα
τικών Κομμουνιστικών Επιτροπών», α
φού τα αδικήματα για τα οποία ζητείται η
έκδοση κρίθηκαν από τους Αρεοπαγίτες
μας ως ποινικά. Ο Πρόεδρος, μάλιστα,
θεώρησε «προσβολή» στο κύρος του δι
καστηρίου τη μαρτυρία πανεπιστημια
κών και νομομαθών σε ζητήματα που άπτονται της τόσο κρίσιμης για τη δίκη
διάκρισης ποινικών και πολιτικών εγ
κλημάτων οπότε, με τη γνωστή (και από
αλλού...) δικαστική λογική «εγώ μόνον
μιλάω εδώ μέσα», ο Μ. Φολίνι στερήθηκε
μιας πολύτιμης βοήθειας από προσωπι
κότητες που θα εξισορροπούσαν την ά
καμπτη αυθεντία των δικαστών.
Στην ουσία, οι αρεοπαγίτες συμφώνη
σαν με τον κ. Βερνάρδο —εισαγγελέα της
έδρας— ο οποίος εξέθεσε με απόλυτη κα
θαρότητα τη λογική της πολύ γνωστής
διαδικασίας ποινικοποίησης της πολιτι
κής δράσης, και συλλήβδην της πολιτι
κής: «αν γίνει δεκτή η άποψη του εκζητούμενου, είπε ο κύριος εισαγγελέας, εί
ναι σα να δίνεται μια ιδιότυπη ασυλία στα
ποινικά αδικήματα, με την αναγωγή τους
σε πολιτικά».
Με δυο λόγια: ο «ιταλός» είναι «τρομο
κράτης» κι επειδή εμείς είμαστε πολύ
«ευαίσθητοι» στην τρομοκρατία και αλ
ληλέγγυοι με τους διώκτες της, βαφτίζου
με ποινικό αδίκημα την όποια αιρετική
πολιτική κι έτσι πετυχαίνουμε μ’ ένα
σμπάρο δύο τρυγόνια: και δρούμε πολιτι
κά, αλλά και συγκαλύπτουμε τις πολιτι
κές σκοπιμότητες της δράσης μας, προσφεύγοντας σε «αυστηρά δικονομικές»
και «εντός αρμοδιότητος» λογικές και
διαδικασίες.
Και να σκεφτεί κανείς ότι το μόνο που
επικαλέστηκε ο ομολογημένα και ρητά
εκφρασμένα πολιτικός ακτιβίστας Φολί
νι είναι να του παρασχεθούν οι εγγυήσεις
που εξασφαλίζει ένα Κράτος Δικαίου, ό
πως η Ελλάδα. Και μια από τις πρώτες
εγγυήσεις, παρέχεται μέσα από την ειλι
κρινή και αμοιβαία αναγνώριση των ρό
λων και του πλαισίου νομιμότητας του
καθενός. Αυτός τουλάχιστον σεβάστηκε
τούτο τον θεμελιώδη κανόνα.
Οι κριτές του όμως;

του Γιάννη Ιωάννου

Τώρα και ο Ανδρέας κατέβηκε από το τραίνο...
του Κώστα Δέδε

Σε τρεις, μόνο, χρονολογίες αναφέρεται ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου: στο 1980, στο 1992 και στο 2000.
Στο 1980, γιατί ανακάλυψε τη δική του
«Γη του Πυρός»· τη λεγάμενη «καμένη
γη». Την έκφραση αυτή υιοθέτησε ο κ.
Παπανδρέου, όταν ο πρώην υπουργός
Συντονισμού κ. Απόστολος Λάζαρης με
λετώντας ορισμένα στοιχεία είπε:
- Πρόεδρε εδώ πρόκειται για «καμένη
γη».
Και ο πρόεδρος, χωρίς να δώσει σημα
σία στα στοιχεία αυτά, αναφώνησε:
- Α υτό είναι Αποστόλη· «καμένη
γη»...
Μετά το 1980 έρχεται το 1992, οπόταν
θα ανοίξουν τα οικονομικά σύνορα με
ταξύ των χωρών της ΕΟΚ και θα υπάρ
χει ελευθερία στη διακίνηση προϊόντων
και στη μετακίνηση εργαζομένων ή επαγγελματιών.
Η «ανάπτυξη 1992», που πρωτοακούστηκε το περασμένο Σάββατο στη Θεσ
σαλονίκη, είναι ωραίο σύνθημα, τέτοιο,
μάλιστα, που δημιουργεί στο λαό τη
ψευδαίσθηση ότι η ανάπτυξη αρχίζει
από τη στιγμή που θα πατήσει κάποιος
ένα κουμπί και αυτομάτως όλα θα αρχί
σουν να αλλάζουν ποσοτικά και ποιοτι
κά.
Την Ελλάδα του 2000 είναι δύσκολο
να τη φαντασθεί κανένας. Και γι’ αυτό
αναφέρεται σε αυτό το χρόνο ο πρωθυ
πουργός. Πιστεύεται ότι ένα τέτοιο σύν
θημα («Ελλάδα 2000») φέρνει στο νου
περισσότερο μία μάρκα αυτοκινήτου,
παρά μια ευημερούσα κοινωνία...

Στις δικές του μέρες, αλλά και... νύ
χτες, αποφεύγει συστηματικώς και επιμελώς να αναφερθεί ο κ. πρωθυπουργός.
Ενδεχομένως να του προκαλεί θλίψη το
γεγονός ότι και ο ίδιος «κατέβηκε από το
τραίνο». Ίσως, επειδή αρκετά από τα
«καταξιωμένα στελέχη» του «Κινήματος»
αποδείχθηκαν ανίκανα. Πιθανώς, γιατί
αποκαλύφθηκε αρκετή σαπίλα στο κόμ
μα, που το μολύνει και το κατατρώει.
Η «ανάπτυξη 1992», επομένως, είναι
ένας δροσερός μπάτης σε αυτή τη πνιγη
ρή ατμόσφαιρα των σκανδάλων και της
κομματικής σήψης. Γι’ αυτό, ο κ. Πα
πανδρέου, ως πανέξυπνος και με
αναμφισβήτητες ικανότητες και ευαισθη
σίες πολιτικός, λανσάρησε από τη Θεσ
σαλονίκη τούτο το σύνθημα, που φέρει
πια τη γνωστή ούγια του Καστριού...
Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ... ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο πρωθυπουργικός λόγος στη Θεσσα
λονίκη υπήρξε πραγματικά βαρυσήμαν

τος, από την άποψη ότι ο κ. Παπαν
δρέου έβαλε στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας τον «εθνικά υπερήφανο σοσια
λισμό» του. Και ακόμα, επειδή υποσχέθηκε μία ακραιφνή νεοφιλελεύθερη πολι
τική, που έκανε τους αντιπάλους του,
στην αξιωματική αντιπολίτευση, να διερωτώνται «γιατί ο Παπανδρέου τους
βγαίνει από τα δεξιά...».
Δεν χρειάζεται, όμως, πολύ σκέψη για
να απαντηθεί αυτό το «γιατί». Και τούτο
διότι, σε όλα αυτά τα χρόνια, άσκησης
εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ, η επιχειρημα
τολογία του «Κινήματος» και η κρατιστική «οικονομική» δυναμική, η οποία εξα
κολούθησε να υπάρχει, δεν άντεξαν σε
αυτό, που από τη μεταπολίτευση και με
τά αποκαλούμε «επενδυτική αποχή» του
ιδιωτικού τομέα, που υπήρξε το κύριο
όπλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για να
«επιβάλλει» τις απόψεις της.
Η παραπάνω διαπίστωση μπορεί αφε
νός να εξηγήσει την ιδεολογική στροφή
του ΠΑΣΟΚ το 1985, αφετέρου να μας
κάνει να εξετάσουμε το σταθεροποιητικό
πρόγραμμα ως προς την υλοποίηση δύο
συγκεκριμένων κυβερνητικών επιδιώ
ξεων:
• Στο αν επετεύχθησαν οι μακροοικο
νομικοί στόχοι (ως προς τον πληθωρισμό
και το συναλλαγματικό ισοζύγιο)
• Στο αν υπήρξε αναδιανομή του ει
σοδήματος σε βάρος των μισθωτών, ώστε
να υπάρξουν κέρδη για επενδύσεις.
ΠΡΩΤΟΝ: Σχετικά με τους μακροοι
κονομικούς στόχους υπάρχουν σημαντι
κές αποκλίσεις, τις οποίες ψύχραιμοι και
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΛΡΟΙΙΟΥΛΟΣ

Παιδότοπος
παιδικός σταθμός
νηπιαγωγείο

Μ ια συνάντηση
Ιεφ έ ρ τ ,ς -Μ α χ ρ υ γ ιά ν ν η ς

Μια
ενδιαφέρουσα
σνσχέτιση της
πνευματικής
«συνάντησης»
του Σεφέρη με
τον Μακρυγιάννη
δίνει την αφορμή
για μία νέα
ανάγνωση και
επανεγγραφή των
προβληματισμών
του

Έ νας χ ώ ρ ο ς σ τη ν αποκλειστική διά θεση των παι
διών. Οι α νά γκες του πα ιδιού για επικοινωνία, π α ιδα 
γω γικό παιχνίδι, δη μ ιο υργική σ υλλο γικ ή δ ρ α σ τη ρ ιό 
τητα, α ντιμετω πίζοντα ι μ ε την αγάπη, τη ζεστα σ ιά
και μ ε ξεχ ω ρ ισ τή ευθύνη από α νθρώ πους ειδικούς.
Ντίνα Καψάλη
Λεωφ. Πεντέλης 53 ■Χαλάνδρι
Τηλ. 68.28.047

Το
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ», Δεινοκράτους 131
τηλ 72.29.237

μη ετερόφωτοι εμπειρογνώμονες προέβλεπαν από το 1985. Και τούτο γιατί τέ
τοια σταθεροποιητικά μέτρα εφαρμόζον
τα ι σε μ ία οικονομία που νοσεί και όχι σε
μ ία παραοικονομία που ευημερεί, όπως
η ελληνική. Και στην οποία ελληνική οι

κονομία, οι μισθωτοί αποτελούν το 50%
του ενεργού πληθυσμού και τα ελλείμμα
τα του Δημόσιου Τομέα (που αποτελούν
πηγή πληθωρισμού) βρίσκονται γύρω
στο 14% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου
Προϊόντος.
Μπορεί, λοιπόν, αβίαστα να αντιληφθεί κανένας ότι τα αδόκιμα και άδοξα
μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστι
κότητας αντιρρόπησαν οι εγγενείς αδυ
ναμίες της ελληνικής οικονομίας, τις
οποίες μονάχα μία αναπτυξιακή και
διαρθρωτική πολιτική μπορεί να εξαλλείψει.
ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πράγματι, μία οικονομία σε κρίση,
στην οποία εφαρμόζεται ένα σταθερο
ποιητικό πρόγραμμα, θα μπορούσε να
παρασταθεί με το εξής απλό θερμικό
ανάλογο:
Έ να σκεπασμένο καζάνι με νερό (η
οικονομία σε κρίση) βρίσκεται στη φω
τιά και θερμαίνεται. Το νερό αρχίζει να
βράζει και δημιουργεί ατμούς, η δύναμη
των οποίων ωθεί το σκέπασμα προς τα
πάνω. Αν ασκήσουμε πίεση στο καπάκι
(σταθεροποιητικό πρόγραμμα) τότε μέσα
στο καζάνι η πίεση των ατμών αυξάνει
συνεχώς. Αν σταματήσουμε να ασκούμε
πίεση στο καπάκι (άρση των μέτρων λι
τότητας) τότε οι ατμοί (πληθωρισμός,
συναλλαγματικά ελλείμματα, κοινωνικές
εντάσεις, διεκδικήσεις κλπ) θα εκτοξευθούν προς τα πάνω. Αν, όμως, είχαμε
φροντίσει να ανοίξουμε μία στρόφυγγα
στο καζάνι (διαρθρωτικές αλλαγές),
ώστε να διαφύγουν από τα πλάγια οι

ατμοί, τότε δεν θα είχαμε κανένα πρό
βλημα.
Μια τέτοια αναγωγή στην οικονομία
(μηχανιστική αντίληψη) μπορεί να καταδείξει ότι είναι δυνατό να υπάρξει στα
θεροποίηση με ανάπτυξη.
Για την Ελλάδα, τέτοιες φυσικές διερ
γασίες και διαρθρωτικές αλλαγές αντι
στοιχούν και μπορούν να γίνουν στο
υγιές τμήμα της οικονομίας, ώστε να περιορισθούν οι παρενέργειες της παραοι
κονομίας. Χρειάζεται όμως φαντασία
για το σχεδίασμά μιας κατάλληλης πολι
τικής. Και τέτοια φαντασία δεν φαίνεται
να έχουν «τα πιο σοφά μυαλά της Ελλά
δος» - κατά τη γνωστή έκφραση του
συμβούλου του κ. Σημίτη του κ. Ν.
Γκαργκάνα - που «εμπνεύστηκαν» το
σταθεροποιητικό πρόγραμμα, αλλά και
όσοι το υποστηρίζουν...
Το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό συνιστούν οι Διεθνείς οικονομικοί οργανι
σμοί, για να εξασφαλίσουν τα δάνειά
τους οι ξένες τράπεζες, σημαίνει ότι
θεωρούν πώς για το μόνον που είμαστε
ικανοί σαν χώρα, είναι η επιλογή αυστη
ρών μέτρων με πράξεις νομοθετικού πε
ριεχομένου.
Η ανυπαρξία, συνεπώς, διαρθρωτικών
αλλαγών στην οικονομία εμπνέει τον
ισχυρισμό ότι η πολιτική λιτότητας θα
συνεχιστεί τα προσεχή χρόνια.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ...

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Σχετικά τώρα με την
αναδιανομή του εισοδήματος.
Πράγματι κατά το 1986, σωρρεύθηκαν
αρκετά κέρδη σε επιχειρήσεις (κυρίως
κλωστοϋφαντουργικές), σε ιδιοκτήτες
ακινήτων και σε ελεύθερους επαγγελματίες, - σε βάρος των μισθών.
Ειδικώτερα, η άνοδος των κερδών των
επιχειρήσεων (που χρησιμοποιούν κυ
ρίως εργατικό δυναμικό) οφείλεται στην

εφαρμογή του προγράμματος λιτότητας
αλλά και σε κάποια αυξημένη ζήτηση
στο εξωτερικό, για όλους τους κλάδους
της βιομηχανίας.
Υποστηρίζεται, σχετικά, ότι το πρό
γραμμα λιτότητας έδωσε τη δυνατότητα
εκμετάλλευσης της ευνοϊκής διεθνούς οι
κονομικής συγκυρίας. Και η οποία, συγ
κυρία, επιτρέπει την αύξηση των επενδύ
σεων για επέκταση και εκσυγχρονισμό
του παραγωγικού εξοπλισμού, προκειμένου να εκμεταλλευθούμε τη ζήτηση. Δεν
υπάρχουν, όμως, οραματισμοί και σκέ
ψεις, για μεγάλες επενδύσεις σε νέους
κλάδους προηγμένης τεχνολογίας, παρά
τα κέρδη. Και αυτό γιατί επικρατεί διστακτικότητα και αβεβαιότητα για την
απόδοση τέτοιων επενδύσεων.
Τα κέρδη, που δεν επενδύονται μπο
ρούν να διοχετευθούν σε άλλες δραστη
ριότητες ή να χαρακτηρισθούν ως αφο
ρολόγητα αποθεματικά...
θ α μπορούσαμε, λοιπόν, να αναφέ
ρουμε ότι η αναδιανομή του εισοδήμα
τος υπέρ των κερδών και προσόδων, μέ
χρι στιγμής τουλάχιστον, δεν επιτρέπει
μεγάλη αισιοδοξία, για επενδυτική ανά
καμψη.
Πολλά υπήρξαν τα βεγγαλικά και τα
βαρελότα του κ. πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη και αρκετές επικλήσεις στη
βιομηχανία να βοηθήσει, για την «ανά
πτυξη 1992», επενδύοντας τα κέρδη της,
σε νέους κλάδους.
Τώρα, το πώς συμβιβάζεται το «συμ
βόλαιο με το λαό» - που θα εκπληρωθεί
στο ακέραιο όπως τόνισε στη συμπρω
τεύουσα ο κ. Παπανδρέου - με τη νεοφι
λελεύθερη πολιτική του ΠΑΣΟΚ, αυτό
είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά προκειμένου,
να αποφύγει ένα εκλογικό ολοκαύτωμα ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μπορεί να βγει
και να πει στο λαό ότι για τη μη τήρηση
του συμβολαίου «όεν φ ταιν9 οι συμβαλ
λόμενοι αλλά... το ίδιο το συμβόλαιο»...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΡΛΛΦ ΜΙΛΛΙΜΠΑΝΤ

Το Κράτος
στην καπιταλιστική
κοινωνία
ΣΕΙΡΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΚΕΨΗ

ΡΑΛΦ ΜΙΛΛΙΜΠΑΝΤ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

zx.tr* tmroHHπολίτικηupth
ικΛΟΐίαnairrrnö · λομν» ι*··

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΘΗΝΑ: «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»,
Δεινοκράτους 131, τηλ. 72.29.237
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μ. Κοτζιά και Σία»,
Τσιμισκή 78

•

Κοντά στό σπίτι σας καί δίπλα στό Αυκαβηττό
λειτουργεί τό νηπιαγωγείο. «Τό αστεράκι».

• Μιά μικρή όαση μέσα στό τσιμέντο.
• Πρόγραμμα μελετημένο - Διδασκαλία καί επίβλεψη
άπό έμπειρο προσωπικό.
• Παιχνίδι καί μάθηση σ' ένα περιβάλλον φροντίδας καί
άγάπης γιά τό παιδί.
• ’Ελάτε νά γνωριστούμε καί νά συζητήσουμε γιά τό
παιδί σας.

Γκόλφω Τζελετοπούλου
Βαλσαμώνος 4 καί 'Ασκληπιού τηλ. 6447830 - 3635419.
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Κ αι η εγχείρηση απέτυχε
και ο ασθενής ψ υχορ ρ α γεί
Πριμ παραγωγικότητας
r

Π

αντιαπεργιακός μοχλός;
του Βαγγέλη Γιαχνή
Η ανερμάτιστη γενικολογία του πρωθυ
πουργού στη Θεσσαλονίκη επιδέχεται
αναμφίβολα πολλαπλές αναγνώσεις, ερμη
νείες και αναλύσεις. Ήταν μια συνειδητή
επιλογή του πρωθυπουργού προκειμένου
ν’ αποφευχθούν ενδεχόμενες παρεξηγή
σεις. Οι εκθέσεις των ΔΝΤ, ΟΟΣΑ και ΕΟΚ
που σκόπιμα δημοσιεύτηκαν λίγες μέρες
πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ, δεν άφηναν
πολλά περιθώρια για ταχτικούς ελιγμούς.
Το μήνυμά τους ήταν σαφές. Συνέχιση
της «σταθεροποιητικής πολιτικής» χωρίς
όρους και όρια. Έτσι η μοναδική διέξοδος
για τον πρωθυπουργό ήταν η (τόσο προσ
φιλής στον ίδιο) θεωρητική κενολογία. Γι’
αυτό δεν έχει νόημα ένας συνολικότερος
σχολιασμός της πρωθυπουργικής ομιλίας.
Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα σημεία που
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ένα απ’ αυ
τά που θα επηρεάσουν σημαντικά τη ζωή
στους εργασιακούς χώρους, είναι η εξαγ
γελία για εφαρμογή του πριμ παραγωγικό
τητας.
Τον τελευταίο καιρό έχουν ακουστεί
πολλά για τη «σημασία της αύξησης της
παραγωγικότητας». Στο επίκεντρο των
αναλύσεων βρέθηκε «η οκνηρία και η τεμ
πελιά των νεοελλήνων που διάγουν έκλυτο
και σπάταλο βίο, καταναλώνοντας περισσό
τερα α π’ όσα παράγουν». «Στο κάτω-κάτω»
- έλεγε κορυφαίο στέλεχος του κυθερνώντος κόμματος βηματίζοντας στους ανθι
σμένους κήπους του κυβερνείου Θεσσαλο
νίκης που δόθηκε η δεξίωση - «και ο Λένιν
εφάρμοσε το πριμ παραγωγικότητας, ενώ ο
Γκορμπατσόφ βγάζει πύρινους λόγους για
τη σημασία του».
Πράγματι είναι αλήθεια ότι ο Λένιν συνέ
δεσε την παραγωγικότητα με την αμοιβή (ο
καθένας σύμφωνα με τη δουλειά του) αλλά
αυτό έγινε στα πλαίσια μιας επαναστατικής
διαδικασίας που ανέτρεψε ριζικά τις σχέ
σεις παραγωγής στη χώρα του, ασκώντας
μια πολιτική με αναμφισβήτητο φιλολαϊκό
προσανατολισμό. Είναι αυτό ακριβώς το
σημείο που συντελείται η χονδροειδής λα
θροχειρία.
Δηλαδή ενώ αποσιωπάται το γενικότερο
πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων παρα
γωγής (που είναι η δική μας πραγματικότη
τα) εμφανίζεται η λενινιστική ρήση, συνη
γορούσα στην πλήρη εντατικοποίηση της
δουλειάς των εργαζομένων ανεξάρτητα απ'
το ποιος ιδιοποιείται το αποτέλεσμα. Αλλά
γιατί αναφερόμαστε συνεχώς στις παραγω
γικές σχέσεις; Γιατί η αύξηση της παραγω
γικότητας βρίσκεται σε συνάρτηση με τη
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μορφή των παραγωγικών σχέσεων.
Αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον των ερ
γαζομένων για την αύξηση της παραγωγής
όταν αντιλαμβάνονται ότι στο τέλος της
προσπάθειάς τους, θα συναντήσουν μια δί
καιη κατανομή του προϊόντος είτε με τη
μορφή των αμοιβών (ο καθένας σύμφωνα
με τη δουλειά του, εδώ ταιριάζει), είτε με
τη μορφή των ευρύτερων κοινωνικών πα
ροχών. Σε αντίθετη περίπτωση το ενδιαφέ
ρον των εργαζομένων μειώνεται και σε
πολλές περιπτώσεις μηδενίζεται. Αλλά αυ
τές είναι απλές βασικές αλήθειες και είναι
γνωστές στους πόντες. Πώς είναι δυνατό
ν ’ αγνοούνται από τους μεγαλόσχημους
θεωρητικούς του παραγωγισμού',
Ένα άλλο σημείο διαστροφής της αλή
θειας για την παραγωγικότητα είναι η σημειολογική της συσχέτιση με την ένταση
της εργασίας. Η οικονομική επιστήμη
προσδιορίζει το ρυθμό αύξησης ή μείωσης
της παραγωγικότητας, ανάλογα με το απο
τέλεσμα που προκύπτει από τη διαίρεση
του συνολικού εγχώριου προϊόντος με τον
αριθμό των απασχολουμένων για την παρα
γωγή του. Αυτό το πηλίκον την τελευταία
δεκαετία βρίσκεται σε διαρκή πτώση. Με
λίγα λόγια η συνολική παραγωγή μειώνεται,
ενώ οι απασχολούμενοι είναι οι ίδιοι ίσως
και περισσότεροι.
Εξετάζοντας επιφανειακά το πρόβλημα,
βγαίνει το συμπέρασμα ότι η ευθύνη πρέ
πει ν ’ αποδοθεί στους εργαζόμενους που
«τεμπελιάζουν ρίχνοντας προς τα κάτω το
ρυθμό παραγωγής». Όμως τα πράγματα
δεν είναι έτσι, γιατί η αύξηση ή η μείωση
της πραγωγικότητας επηρεάζεται κυρίως
από τον εκσυγχρονισμό ή μη των τεχνολο
γικών μέσων και δευτερευόντως από την
ένταση της ανθρώπινης εργασίας. Δηλαδή,
όσο βελτιώνεται η αυτοματοποίηση των
μηχανών μειώνεται ο αριθμός των απασχο
λούμενων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η
παραγωγή του προϊόντος. Συνεπώς ο καθο
ριστικός παράγοντας για την αύξηση της
παραγωγικότητας είναι η ανανέωση της
«τεχνολογικής σαβούρας».
Δεν είναι ασφαλώς μόνο η τεχνολογία
και η ένταση της εργασίας που επιδρούν
στην πορεία της παραγωγικότητας. Είναι η
διάρθρωση της παραγωγής και η σχέση του
εκπαιδευτικού συστήματος μ’ αυτήν. Είναι
η εκπόνηση μακροπρόθεσμου προγράμμα
τος και ο προσανατολισμός των επενδύ
σεων και τόσα άλλα ακόμα που στη χώρα
μας δεν υπάρχουν ούτε σαν στοιχεία θεω
ρητικού προβληματισμού.

Δεν είναι αυτονόητη λοιπόν η αύξηση
της παραγωγικότητας από την εφαρμογή
του συστήματος σύνδεσής της με τις αμοι
βές. Αλλά ας άρουμε, προς στιγμή τις βάσι
μες επιφυλάξεις μας για τον τρόπο προ
σέγγισης του προβλήματος, και ας παρακο
λουθήσουμε τα προβλήματα της εφαρμο
γής του προαναφερθέντος συστήματος.
• Ποιος θα μετράει την απόδοση του ερ
γαζόμενου π.χ. στη βιομηχανία; Ο γνωστός
«προσωπάρχης» που είναι συνήθως συντα
ξιούχος στρατιωτικός ή χωροφύλακας και
κάποια επιτροπή διευθυντών;
• Αν ναι, πώς διασφαλίζεται η αντικειμε
νικότητα της απόδοσης του εργαζομένου,
όταν είναι εκ των προτέρων βέβαιο ότι το
ύψιστο κριτήριο αμοιβής θα είναι η συνδι
καλιστική του αποχή και η υποταγή του
στους εργοδοτικούς χειρισμούς;
• Ποια θα είναι πλέον η διαπραγματευτι
κή ικανότητα του σωματείου, όταν το κέν
τρο βάρους των αυξήσεων μετατοπίζεται
στο πριμ παραγωγικότητας που αποφασίζεται μονομερώς από τον εργοδοτικό μηχανι
σμό; Δε θα χρησιμοποιηθεί το πριμ σα δια
σπαστικός μοχλός της συνδικαλιστικής συ
νοχής σε κρίσιμες περιστάσεις;
• Αν το μέτρο επεκταθεί στο δημόσιο
τομέα, ποιος θα μετράει την απόδοση των
υπαλλήλων; Αν είναι ο προϊστάμενος δε θα
οργιάσει η ευνοιοκρατορία; Και κυρίως πώς
θα μετρηθεί η αποδοτικότητα του δημό
σιου υπαλλήλου, του δάσκαλου ή του πα
πά; Το νέο σύστημα αμοιβής δε σημαίνει
και εξ ολοκλήρου ανατροπή του ενιαίου μι
σθολογίου;
• Το μέτρο της παραγωγικότητας θα
έχει ποσοτικό ή ποιοτικό χαρακτήρα; Τι θα
γίνει αν παράγεται σωρεία άχρηστου υλι
κού για να κερδηθεί η αμοιβή;
Αυτά είναι λίγα από τα πολλά ερωτήματα
που πρέπει ν’ απασχολήσουν όχι μόνο τους
κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και το
συνδικαλιστικό κίνημα. Υπάρχει βάσιμη
υποψία ότι το πριμ παραγωγικότητας θα
χρησιμοποιηθεί σαν κατεξοχήν αντιαπεργιακός μηχανισμός ενόψει των αναμενόμε
νων κινητοποιήσεων που θα προκύψουν
από την απελευθέρωση των συλλογικών
διαπραγματεύσεων. Αυτό δε σημαίνει ότι η
κυβέρνηση και η εργοδοσία θα εγκαταλείψουν τις προσπάθειες ελέγχου του συνδι
καλιστικού κινήματος στην κορυφή (δοτή
ΓΣΕΕ κλπ.) ούτε θα σταματήσουν τις δικα
στικές παρεμβάσεις. Απλώς προσθέτουν
ένα ακόμη ισχυρό αντιαπεργιακό όπλο στο
οπλοστάσιό τους.
□

Ο λίγα και βασικά
περί βάσεω ν και εξουσίας
Του Βασίλη Ζήση

«Η καλύτερη πολιτική από μέρους μας θα
ήταν, ίσως, να αφήσουμε τον Παπανδρέου να
κομπάζει και να «κορδώνεται» στο σπίτι του
για να ευχαριστήσει τους Έλληνες
ψηφοφόρους - όσο δεν απειλεί το ΝΑΤΟ ή
τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ».

(Σχόλιο του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζακ
Άντερσον, στην «Ουάσιγκτον Ποστ», Δεκέμβριος
1985)

Οι συνομιλίες για τις βάσεις αρχίζουν,
λοιπόν. Και αρχίζουν, όντως, «από μη
δενική βάση». Ό χ ι μόνον επειδή, όπως
διατυμπάνισε η κυβέρνηση η συμφωνία
του 1983 ήταν «καταληκτική», αλλά και
επειδή η ελληνική πλευρά προσέρχεται
στις συνομιλίες «εκ του μηδενός», χωρίς
καμιά προετοιμασία. «Δεν έχουν ετοιμα
στεί φάκελοι, à εν έχει εκπονηθεί μια δια
πραγματευτική τακτική, δεν υπάρχει ού
τε καν η ελάχιστη προετοιμασία», μας
έλεγε καλά πληροφορημένη πηγή.
Η αλήθεια των ισχυρισμών της επιβε
βαιώνεται και από το παρασκήνιο της
συγκρότησης της ελληνικής ομάδας δια
πραγματευτών. Το όνομα του επικεφα
λής της, πρέσβη κ. Ζαχαράκη, δεν ανα
κοινώθηκε παρά μόνο την Παρακσευή 4/
9, την ημέρα δηλαδή της συνάντησης
Παπούλια-Κήλυ, αν και ο πρωθυπουρ
γός είχε καταλήξει στη λύση αυτή, του
λάχιστον από τη σύνοδο κορυφής των
Βρυξελλών. Μέχρι την τελευταία στιγμή
ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης
Καψής προσπαθούσε να χρισθεί αυτός
ως διαπραγματευτής και όχι ο κ. Κουρής
ή ο κ. Μαχαιρίτσας.
Αποκορύφωμα των προσπαθειών του
κ. Καψή ήταν η γνωστή δήλωσή του για
τη βάση της Σούδας η οποία, σύμφωνα
πάντα με τον ίδιο, «καταλαμβάνει... μό
νο το 0,013544% της Κρήτης, ενώ μας
αποδίδει κάπου 30.000.000 δολάρια το
χρόνο» δηλαδή, με την λογική του κ.
υφυπουργού θα μπορούσαμε να νοικιά
σου με στους Αμερικανούς ολόκληρο το
«αβύθιστο αεροπλανοφόρο» που λέγεται
Κρήτη και να... «πήξουμε» στο δολάριο,
όπως παρατήρησε εύστοχα και ο σκιτσογράφος του «Ριζοσπάστη».
Έ τσι, η σύνθεση της ελληνικής αντι
προσωπείας στις διαπραγματεύσεις για
τις βάσεις ήταν μια ακόμα ευκαιρία για
να διεκπεραιωθεί όχι το κυρίως «αντι
κείμενό» της, αλλά για να «τακτοποιη

θεί» μια ακόμα εκκρεμότητα στους εσω
κομματικούς και εσωκυβερνητικούς συ
σχετισμούς, και για να παιχτεί έτσι, ένα
ακόμα από εκείνα τα ατέλειωτα παιχνί
δια ισορροπιών και αλληλοϋπονομεύσεων, των οποίων το ΠΑΣΟΚ μας κατέ
στησε κοινωνούς μετά την άνοδό του
στην εξουσία.
Αυτή τη φορά οι «χαμένοι» ήταν οι
κ.κ. Καψής και Μαχαιρίτσας και ο πρώ
τος μάλλον οριστικά. Ό σο για τον κ.
Κουρή ελέχθη στο φιλοκυβερνητικό έν
τυπο, ότι «δεν επιλέχθη», επειδή στην
περίπτωση αυτή οι Αμερικανοί θα τοπο
θετούσαν στην άλλη πλευρά του τραπε
ζιού έναν «ομόλογό» του, δηλαδή ένα
«γεράκι» του Πενταγώνου κάτι που η ελ
ληνική κυβέρνηση ήθελε να αποφύγει
οπωσδήποτε. (Αν, όμως, τα πράγματα
έχουν έτσι για τον κ. Κουρή, τότε γιατί
άραγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δή
λωσε, την Πέμπτη 3/9, ότι «η κυβέρνηση
θα περιμένει πρώτα το όνομα τον Αμερι
κανού διαπραγματευτή πριν ανακοινώ
σει το όνομα τον Έλληνα ομολόγου
του»;

«Τι μέλλει γενέσθαι;»
Αλλά παρασυρθήκαμε από τη σαγήνη
της ίντριγκας. Το πρόβλημα δεν βρίσκε
ται εκεί· στους ανθρώπους δηλαδή που
θα συζητήσουν για τις βάσεις. Βρίσκεται
στο ότι η ελληνική πλευρά προσέρχεται
στις διαπραγματεύσεις για τις βάσεις χω
ρίς να γνωρίζει όχι μόνον πώς να χειρισθεί το θέμα, αλλά αγνοώντας και τον
τελικό σκοπό: Ό λοι, εκτός του ίδιου του
κ. Α. Παπανδρέου, αγνοούν τι «μέλλει
γενέσθαι» και μοιάζουν με παιδιά που
τους χάρισαν ένα συναρπαστικό παιχνίδι
και παίζουν χωρίς να γνωρίζουν ούτε
πώς λειτουργεί, ούτε σε τι χρησιμεύει.
Μόνο να το απολαμβάνουν μπορούν.
Με αυτά τα δεδομένα οι ημέρες που
θα ακολουθήσουν θα είναι γεμάτες αγω
νία για τα μέλη της επιτροπής διαπραγ
ματεύσεων. Ό λα θα μπορούν να ανα
τραπούν ανά πάσα στιγμή από «τον ένα
και μοναδικό διαπραγματευτή», με τελι
κό κριτήριο τις δικές του εκτιμήσεις.
Ό πω ς και εμάς, τα μέλη της επιτροπής
για την διαπραγμάτευση των βάσεων, θα
τα βασανίζει το ερώτημα: «Θα φύγουν ή

δεν θα φύγουν οι Βάσεις;».
Ό πω ς είναι κατανοητό, από τα παρα
πάνω την απάντηση δεν την γνωρίζουμε
και είναι παρακινδυνευμένη κάθε εικο
τολογία επί του θέματος. Το μόνο στοι
χείο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση
και προδικάζει την έκβαση των συνομι
λιών είναι ότι οι βάσεις αποτέλεσαν ένα
από τα μεγάλα «ατού» του κ. Α. Παπαν
δρέου και του ΠΑΣΟΚ στο δρόμο τους
για την εξουσία.
Σήμερα, όλα δείχνουν ότι οι βάσεις
συνεχίζουν να είναι «ατού», αλλά με τη
διαφορά ότι είναι ένα από τα τελευταία
που έχουν απομείνει στο ΠΑΣΟΚ, αν
όχι το τελευταίο. Το πρόβλημα θα αντι
μετωπιστεί, συνεπώς, κατά πώς συμφέ
ρει στον θανάσιμο εναγκαλισμό του ΠΑ
ΣΟΚ με την εξουσία..
Αλλά αν η στενή σχέση βάσεωνεξουσίας είναι απολύτως αντιληπτή σή
μερα από τον κ. Παπανδρέου, άλλο τόσο
κατανοητή είναι και για τους Αμερικα
νούς. Οι οποίοι απέδειξαν ότι γνωρίζουν
καλύτερα από όλους πως δεν υπάρχει τε
λικός «σκοπός» από ελληνική πλευράς
στο θέμα των βάσεων, αλλά μόνο «αυτο
σκοπός», η παραμονή δηλαδή στην εξουσία.
Στην... βάση αυτή ήταν εύκολο δηλα
δή το έργο της Ουάσιγκτον, μετά την
υπογραφή της συμφωνίας του 1983 και
τις διακηρύξεις της ελληνικής κυβέρνη
σης ότι «οι βάσεις φεύγουν». Για να δέ
σει την ελληνική κυβέρνηση πίσω από το
άρμα της - ή επάνω στο «Σαρατόγκα» διαλέγετε και παίρνετε - δεν είχε παρά
να την απειλήσει στην «αχίλλειο πτέρνα»
της, την διακύβευση της εξουσίας. Ό χ ι
πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν
την αποδυνάμωση της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ και του κ.Α. Παπανδρέου,
«αυτήν καθ’ εαυτήν». Για ποιό λόγο άλ
λωστε; Τα εδώ συμφέροντα τους δεν
απειλούνται αυτή την στιγμή περισσότε
ρο από όσο απειλεί τα αμερικάνικα συμ
φέροντα ο Φελίπε Γκονθάλεθ ή η Κορασόν Ακίνο, για να μην αναφερθούμε
στους γείτονές μας Τούρκους, που είναι
γνωστοί ως «σκληροί» διαπραγματευτές.
Αυτό που επεδίωξε η Ουάσιγκτον ήταν
να αποδυναμώσει και το εσωτερικό και
το εξωτερικό μέτωπο της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ. Και τα κατάφερε και στα δύο
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μέτωπα, με την... αμέριστη βοήθεια της
ελληνικής κυβέρνησης.

Υποκύπτοντας «περήφανα»
Ό λες οι ελληνοαμερικάνικες κρίσεις
που ξέσπασαν μετά το 1983 συμπίπτουν
σε ένα στοιχείο: Ό λες απειλούσαν την
διεθνή και εσωτερική αξιοπιστία του
ΠΑΣΟΚ με έναν πολύ κοινότυπο τρόπο:
Τον υποτιθέμενο «εξτρεμισμό» και «αρι
στερισμό» της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
και του ίδιου του πρωθυπουργού. Στό
χος των κατηγοριών ήταν να φοβηθούν
οι ξένοι επενδυτές και δανειστές και να
απομακρυνθούν από το ΠΑΣΟΚ οι συν
τηρητικοί ψηφοφόροι του.
Το ίδιο σενάριο παίχτηκε μέ την ταξι
διωτική οδηγία του Ρήγκαν το 1985, μέ
χρι την «υπόθεση Μποχάν» και τις πρόσ
φατες αιτιάσεις του Μπομπ Κήλυ περί
συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-Αμπού Νιντάλ.
Σε όλους αυτούς τους εκβιασμούς, η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπέκυψε χωρίς
όρους, αποκαθιστώντας κάθε φορά τα
«ήρεμα νερά», άλλοτε ενδίδοντας στη
συνεργασία με τη CIA εναντίον των
«τρομοκρατών» και άλλοτε υποκύπτοντας στους όρους των Αμερικανών για
την αγορά των F-16. Έ πραξε όλα όσα
της ζήτησαν για να συνεχίσει η ροή των
ξένων κεφαλιών, και για να διατηρήσει
τις ελπίδες της ότι με τον τρόπο αυτό η
οικονομία θα ανακάμψει και οι ψηφοφό
ροι δεν θα φύγουν για αλλού.
Ό τα ν ο κ. Παπανδρέου «παίζει» στην
ελληνική σκηνή όλα είναι εύκολα για αυ
τόν. Ποιος, άλλωστε, μπορεί να αναμε
τρηθεί μαζί του σήμερα; Ό σες, όμως φο
ρές, επιχείρησε να «μπλοφάρει» στη διε
θνή σκηνή το μόνο που κατάφερε ήταν
να καταστήσει αναξιόπιστη την κυβέρνη
σή του. Η πείρα των έξι χρόνων διαχεί
ρισης των εθνικών θεμάτων από την κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι οι
«μπλόφες» πληρώνονται πάντοτε, αλλά
στον αντίπαλο, όταν τα «ατού» δεν είναι
«σίγουρα».
Το μοναδικό ισχυρό «ατού» που διέθε
τε ο κ. Παπανδρέου - και ως πολιτικός
ηγέτης και ως κόμμα - ήταν η λαϊκή συμ
παράσταση, που πριν από έξι χρόνια
ήταν δεδομένη στα εξωτερικά, τουλάχι
στον, θέματα. Σήμερα, ποιος «νοιάζε
ται» για τους χειρισμούς του ΠΑΣΟΚ
για τις βάσεις; Ποιόν «αφορούν τα σχέ
δια του κ. Παπανδρέου για τα ελληνο
τουρκικά και το κυπριακό;». Το ερώτη
μα, όσο και αν ηχεί περίεργα και ανησυ
χητικά - δεν αφίσταται από την πραγμα
τικότητα. Η κοινή διαπίστωση ότι τα
εθνικά θέματα αποτέλεσαν και αποτε
λούν αντικείμενο της κομματικής διαμά
χης περί την εξουσία στέρησαν και τον κ.
Παπανδρέου και την χώρα από την δύ
ναμη και το κύρος ενός κοινού μετώπου.
Αλλά, αυτό σημαίνει ότι οι βάσεις δεν
μπορούν να εξασφαλίσουν την επανε
κλογή του ΠΑΣΟΚ από μόνες τους, ότι
κι αν γίνει, είτε φύγουν, είτε μείνουν.
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ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ KAI TI ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ

Το δίκτυο επικοινωνίας μακρών αποστάσεων του Αμερ. Ναυτικού, στο οποίο ανήκει και η βάση της Νέας Μάκρης.

Για το ρόλο των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα έχουν γραφ εί - και
εξακολουθούν να γράφονται - πολλά. Το «ΑΝΤΙ» δημοσιεύει σήμερα μια
σειρά στοιχεία, που προέρχονται από επίσημες εκθέσεις της κυβέρνησης και
του κογκρέσσου των ΗΠΑ και αναφέρθηκαν σε ξένα περιοδικά και
εφημερίδες. Τα στοιχεία δεν διασαφηνίζουν μόνο την αποστολή των βάσεων
στην Ελλάδα, αλλά και προδικάζουν, μέχρι ενός βαθμού, την έκβαση των
ελληνοαμερικανικών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο χαρακτή
ρας των βάσεων στην Ελλάδα είναι «επιχει
ρησιακός» έχουν δηλαδή άμεση σχέση με
τον αμυντικό σχεδίασμά των Ενόπλων Δυ
νάμεων των ΗΠΑ. Αποστολή τους είναι:
• Να παρέχουν πληροφορίες, να εξα
σφαλίζουν τις επικοινωνίες, να εφοδιάζουν
με πολεμοφόδια και να στηρίζουν με κάθε
δυνατό τρόπο τις αμερικανικές ένοπλες
δυνάμεις και κυρίως τον Έκτο Στόλο.
• Να επιτηρούν τις κινήσεις του σοβιετι
κού στόλου, της περίφημης δηλαδή
«Έβδομης Εσκάδρας» από τη Μαύρη Θά
λασσα και ως το χώρο της Μεσογείου.
• Να στηρίζουν στρατηγικά την Τουρκία
και να εξασφαλίζουν τη σύνδεσή της με το
υπόλοιπο αμυντικό δίκτυο της Δύσης.
• Να παρέχουν στο ΝΑΤΟ τη δυνατότη
τα για την οργάνωση επιχειρήσεων αντιπε
ρισπασμού και πλαγιοκόπησης του Συμφώ
νου της Βαρσοβίας.

Σημειώνουμε ότι σε ηντίθεση με τα πα
ραπάνω, ο χαρακτήρας των αμερικανικών

βάσεων στην Τουρκία είναι κατά κύριο λό
γο «παθητικός». Προορίζονται, δηλαδή, μό

νον για την παρακολούθηση των σοβιετι
κών στρατευμάτων στο εσωτερικό της χώ
ρας και την καταγραφή των πυρηνικών δο
κιμών της ΕΣΣΔ. Δεν είναι «επιχειρησια
κές» και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν
τις ελληνικές, παρά τα όσα έχουν γραφτεί
κατά κόρον.
Ακόμα και στην περίπτωση που οι ΗΠΑ
ήταν διατεθειμένες να αναλάβουν το κό
στος της μεταφοράς των βάσεών τους
στην Τουρκία δεν θα έβρισκαν ποτέ αντι
καταστάτη της Σούδας ή της Νέας Μά
κρης, εξαιτίας της μοναδικότητας που
τους δίνει η γεωγραφική τους θέση.
Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν στο συμ
πέρασμα ότι ενώ οι αμερικανικές βάσεις
στην Τουρκία είναι «αντικαταστάσιμες»
από την στρατιωτική τεχνολογία - π.χ.
τους δορυφόρους - οι βάσεις στην Ελλάδα
και κυρίως αυτές της Σούδας και της Νέας
Μάκρης - δεν είναι. Το μόνο που θα μπο
ρούσαν να δεχθούν οι Αμερικάνοι στις δια
πραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση

θα ήταν ένα χρονοδιάγραμμα για την απο
μάκρυνση των βάσεων του Ελληνικού και
του Ηρακλείου (Γούρνες) επειδή αυτό το
επιτρέπουν οι εξελίξεις στην στρατιωτική
τεχνολογία, όπως θα δούμε παρακάτω. Αλ
λά θα προσπαθήσουν να αποφύγουν με κά
θε τρόπο το τελευταίο, όχι γιατί δεν θέ
λουν να δαπανήσουν τα εκατομμύρια δολλάρια που συνεπάγεται η απομάκρυνση αυ
τών των βάσεων, αλλά επειδή δεν θέλουν
να δημιουργήσουν προηγούμενο και με άλ
λες χώρες. Ας δούμε, όμως σύντομα την
αποστολή της κάθε βάσης:

ΣΟΥΔΑ
Η βάση της Σούδας είναι, ίσως, η σημαν
τικότερη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολι
τείες σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσο
γείου και της Μέσης Ανατολής. Είναι συνε
πώς και η τελευταία που θα εγκαταλείψουν
στην Ελλάδα, για τους εξής λόγους: Βρί
σκεται στην Κρήτη που είναι γνωστή και ως
«το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του Κό
σμου». Γεωγραφικά και στρατηγικά η Κρή
τη βρίσκεται ιδανικά τοποθετημένη ως
προς τη Μέση Ανατολή, τα στενά του Βοσπόρου - αποτελεί το νοτιότερο άκρο της
θαλασσίας οδού, μέσω της οποίας τα σο
βιετικά πλοία κατεβαίνουν στην Μεσόγειο
- και τη διώρυγα του Σουέζ. Όποιος συνε
πώς ελέγχει την Κρήτη ελέγχει όλες τις
θαλάσσιες οδούς της Ανατολικής Μεσογεί
ου.
Η «αμερικάνικη βάση της Σούδας» απο
τελεί στην πραγματικότητα ένα «πακέτο
διευκολύνσεων» που περιλαμβάνει, το λι
μάνι, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και το
αεροδρόμιο. Σε αυτές τις διευκολύνσεις
πρέπει να προσθέσουμε και το Πεδίο Βο
λής του ΝΑΤΟ, το NAMFI (Nato Missile Firing
Installation) που σε περίοδο πολέμου δίνει
στους Αμερικανούς τη δυνατότητα να
προστατεύουν τον στόλο τους βαθειά μέ
σα στη Μεσόγειο και είναι πολύ δύσκολο
να αντικατασταθεί.
Αυτό καθ’ αυτό το λιμάνι έχει μεγάλη
στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ επειδή χω
ράει ολόκληρο τον Έκτο Στόλο, προσφεροντάς του, ταυτόχρονα, καλή προστασία,
σε συνδυασμό με το αεροδρόμιο. Για να
κατανοηθεί καλύτερα το τελευταίο πρέπει
να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατόν να απονηωθούν αεροσκάφη από ένα αεροπλανο
φόρο αν αυτό δεν πλέει και μάλιστα με την
μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητά του. Αυτό
σημαίνει ότι όσο καιρό ένα αεροπλανοφό
ρο βρίσκεται σε λιμάνι δεν μπορεί να αυτοπροστατευθεί κι αυτή είναι μια από τις αι
τίες που οδήγησαν στην καταστροφή του
αμερικανικού στόλου στο Περλ Χάμπορ,
ένα μάθημα που οι ΗΠΑ δεν ξέχασαν ποτέ.
Το λιμάνι της Σούδας είναι από αυτή την
άποψη ιδανικό για τον Έκτο Στόλο επειδή
το αεροδρόμιο που βρίσκεται εκεί κοντά
του εξασφαλίζει την απαραίτητη προστασία
από αιφνιδιασμούς σε καιρό πολέμου.
Εκτός από το μόνιμό του αγκυροβόλιο, ο
Έκτος Στόλος έχει στην Σούδα αποθήκες
με πυρομαχικά και άλλα εφόδια και από αυ
τήν την άποψη η βάση αυτή είναι η μόνη
αμερικανική στην Ελλάδα που διαθέτει
οπλισμό για επιχειρήσεις, αν εξαιρέσουμε
τις βάσεις με πυρηνικές κεφαλές.
Για όλους αυτούς τους λόγους η βάση
της Σούδας είναι η πιο σημαντική που
έχουν οι Αμερικάνοι στην περιοχή και η
απώλειά της θα σήμαινε απώλεια και του
αμερικανικού ελέγχου στην Μέση Ανατο
λή.

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

κτρομαγνητικών κυμάτων συχνότητας με
γαλύτερης των 30 μεγακύκλων απαιτείται
«οπτική επαφή» του δέκτη με τον πομπό.
Κι αυτό επειδή στις συχνότητες αυτές τα
κύματα μεταδίδονται ευθύγραμμα, πράγμα
που σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει «οπτική
επαφή», το σήμα θα περάσει, λόγω της
καμπυλότητας της Γης, επάνω από τον δέ
κτη, που είναι στη συγκεκριμένη περίπτω
ση η βάση.
Από την θέση της η βάση στις Γούρνες
Ηρακλείου μπορεί συνεπώς να «πιάνει» τα
σήματα του Συμφώνου της Βαρσοβίας που
μεταδίδονται μέσω της ιονόσφαιρας - κά
τω δηλαδή των 30 μεγακύκλων - και τα σή
ματα που προέρχονται από απόσταση 3040 χιλιομέτρων, αν εκπέμπονται για πλοίο
επιφάνειας, ή 200 χιλιομέτρων, αν εκπέμπονται για αεροπλάνο.
Αναφέραμε τα παραπάνω για να στηρί
ξουμε το επιχείρημα ότι εφόσον η αποστο
λή της βάσης αυτής της NSA (National Se
curity Agency) των ΗΠΑ είναι η υποκλοπή
τηλεπικοινωνιακών σημάτων, μπορεί σήμε
ρα να αντικατασταθεί από δορυφόρους,
που δεν υπήρχαν την εποχή της εκατάστασής της.
Σε περίπτωση απομάκρυνσής της μπορεί
να στερηθούν οι Αμερικανοί μια πηγή πλη
ροφοριών, αλλά δεν θα υπάρξει άμεσο αν
τίκτυπο στην δράση των ενόπλων δυνάμεών τους, επειδή η βάση δεν είναι επιχει
ρησιακού χαρακτήρα. Μπορεί, λοιπόν, η
Ουάσιγκτον να «διευκολύνει» τους Έλλη
νες συνομιλητές της και να εγκαταστήσει
την βάση σε ένα πλοίο, μόνιμα αγκυροβο
λημένο στα διεθνή ύδατα, ή να την κα
ταργήσει εντελώς και να αρκεστεί στους
δορυφόρους*.

Η περίφημη «κατασκοπευτική» - σύμφω
να με τις πιο διαδεδομένες απόψεις - βάση
της Νέας Μάκρης ανήκει στο αμερικανικό
Πολεμικό Ναυτικό. Δεν έχει όμως σαν κύ
ρια αποστολή της την «κατασκοπεία», αλλά
την εξασφάλιση των επικοινωνιών του επι
τελείου του Ναυτικού με τα πολεμικά σκά
φη του στόλου ανά την υφήλιο.
Οι ΗΠΑ διαθέτουν δύο μεγάλα επικοινωνιακά συστήματα για τις επιχειρήσεις τους
σε όλον τον κόσμο: To Defence Communica
tions System (DCS) και το Naval Communica
tions System (NCS). Το πρώτο χρησιμοποιεί
ται και από τα τρία όπλα των αμερικανικών
Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το τελευταίο,
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το Ναυ
τικό.
Το τελευταίο, ταξινομείται σε κάδους: Το
«Στρατηγικό Σύστημα» που εξασφαλίζει
την επικοινωνία της αμερικανικής κυβέρ
νησης με τα πυρηνικά υποβρύχια σε όλον
τον κόσμο, το «Σύστημα Μακρών Αποστά
σεων» που εξασφαλίζει την Επικοινωνία
της Ουάσιγκτον με τα πλοία επιφάνειας κ α ι.
το «Τακτικό Σύστημα» που εξασφαλίζει την
επικοινωνία με τα πλοία και τα αεροπλάνα
του Στόλου.
Η βάση της Νέας Μάκρης ανήκει στο
δεύτερο σύστημα (αποκαλείται και Longhaul) που αποτελείται από ένα δίκτυο πα
ρακτίων σταθμών, συνδεδεμένων μεταξύ
τους και με το DCS. Για τις επικοινωνίες
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
τους οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν δο
ρυφόρους και δίκτυο HF (3-30 MHZ).
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτής
Η γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκε
της βάσης είναι ο διάδρομος του αεροδρο
ται η βάση της Νέας Μάκρης την καθιστά
μίου που χρησιμοποιείται από τα αναγνωρι
αναντικατάστατη για τις επικοινωνίες λόγω
στικά και κατασκοπευτικά αεροπλάνα των
των ειδικών συνθηκών που επικρατούν
ΗΠΑ που βλέπουμε έξω από τα υπόστεγά
στην θαλάσσια περιοχή που «ελέγχει». Η
τους κάθε φορά που ταξιδεύουμε με την
απομάκρυνσή της θα σήμαινε για τις ΗΠΑ
«Ολυμπιακή». Σήμερα, όμως, η βάση του
απώλεια των δυνατοτήτων επικοινωνίας με
Ελληνικού μπορεί να αντικατασταθεί από
τα σκάφη τους που βρίσκονται από τη Με
το 'Ακτιο, όπου είναι έγκατεστημένα τα
σόγειο μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό και θα
γνωστά AWACS, και «εν ανάγκη», από ένα
οδηγούσε στην μετατροπή ολόκληρου του
αεροπλανοφόρο.
συστήματος των επικοινωνιών τους. Φτάνει
Λόγω του μεγέθους της και των εγκατα
να σημειωθεί ότι η Νέα Μάκρη είναι ο εν
στάσεων υποστήριξης που διαθέτει, η βάση
διάμεσος τερματικός σταθμός μεταξύ των
του Ελληνικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί βάσεων στο Μορόν της Ισπανίας και της
όπως και στο παρελθόν - και για την απο
Νάπολης της Ιταλίας. Έτσι, σε περίπτωση
μάκρυνση Αμερικανών πολιτών από τη Μέ
απομάκρυνσης θα εμπλακεί ολόκληρο το
ση Ανατολή. Αλλά και αυτή η αποστολή δεν
σύστημα επικοινωνιών του αμερικανικού
είναι «επιχειρησιακή» και μπορεί άνετα να
ναυτικού στο Νότιο Τομέα του ΝΑΤΟ.
ανατεθεί σε κάποια άλλη βάση, ή στον
Έκτο Στόλο.
Επιπλέον οι Αμερικανοί έχουν και άλ
λους λόγους για να επιθυμούν οι ίδιοι την
απομάκρυνση του Ελληνικού. Φτάνει να
ΓΟΥΡΝΕΣ
αναφέρουμε τις «τρομοκρατικές επιθέ
σεις» που έγιναν τελευταία εναντίον με
Η αποστολή της βάσης αυτής δεν έχει
λών του προσωπικού της βάσης ή τις συ
αποκαλυφθεί πλήρως, αλλά φαίνεται ότι
χνές διαδηλώσεις έξω από τα συρματοκύριος σκοπός της είναι να «πιάνει» τα σή
πλέγματά της. Στο κάτω-κάτω ποιός θα πή
ματα που «φεύγουν» από τις χώρες του
γαινε να διαδηλώσει στη Νέα Μάκρη εκτός
Συμφώνου της Βαρσοβίας προς τις περιο
από την ΚΝΕ;
χές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.
Αυτό συνάγουν οι ειδικοί από την θέση της
- δίπλα ακριβώς στην θάλλασσα, δηλαδή
* Σε αφιέρωμα του «Ποντικιού», για τις θάσεις
σε υψόμετρο μηδέν. Αν οι Αμερικανοί ήθε
υπάρχει μια μεγάλη φωτογραφία του «ραντάρ»
λαν να «πιάνουν» πιο κοντινά σήματα - ελ
στις Γούρνες. Όμως δεν πρόκειται για «ραντάρ»,
ληνικά π.χ. - θα προτιμούσαν να στήσουν
αλλά για κεραία, για τον απλούστατο λόγο ότι κα
την βάση σε κάποιο υψόμετρο.
τά κανόνα τα «ραντάρ» κινούνται και το «πράγ
Αυτή η εκτίμηση γίνεται κατανοητή αν
μα» που υπάρχει στις Γούρνες είναι μονίμως ακί
νητο, σε πείσμα των «ειδικών».
σημειώσουμε ότι για την διάδοση των ηλε17

ΝΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α λ λ α γές χω ρίς αλλαγή και στόχους
του Δ. Μιχαήλ

Η A ΥΣΤΗΡΗ προειδοποίηση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Πα-

πανδρέου το περασμένο Σάββατο στην Δ.Ε.Θ. ότι δεν πρό
κειται να φανεί επιεικής στα φαινόμενα «δυσλειτουργίας»
της κυβερνητικής και κρατικής μηχανής ήρθε σαν αποκορύ
φωμα μιας πλούσιας ειδησεογραφίας και φιλολογίας. Τις τε
λευταίες ημέρες ο κ. Α. Παπανδρέου φερόταν να εξετάζει
«τομές σε πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος», «διορθω
τικό ανασχηματισμό» και να εκδηλώνει τη δυσφορία του «για
τη δυσλειτουργία της κυβερνητικής μηχανής», καθώς και τις
«αδυναμίες του σημερινού κυβερνητικού σχήματος» όπως επεσήμανε και ο φιλοκυβερνητικός «Δημοκρατικός Αόγος»
σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του την περασμένη Παρα
σκευή. Ανάλογες πληροφορίες δημοσιεύθηκαν και σε άλλες
εφημερίδες —με πρώτη την «Αυριανή» από τις απογευ
ματινές— οι οποίες υποστήριζαν ότι η αναβολή του ανασχη
ματισμού οδήγησε τον κ. Α. Παπανδρέου στην απόφαση να
ρίξει ο ίδιος το βάρος στην «καθοδήγηση των υπουργών» και
να προωθήσει την ανάγκη αυτή με καθημερινά προσκλητή
ρια των υπουργών στο Καστρί.
ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ νωρίτερα, την περασμένη Τετάρτη, 2 Σε
πτεμβρίου, ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου είχε μιλήσει για δεύτε
ρη φορά, σε συνεδρίαση του Ε.Γ. γι’ αυτά τα φαινόμενα
«δυσλειτουργίας», που επιβάλλουν την ανάγκη να ασχοληθεί
ο ίδιος προσωπικά με τη δράση των υπουργών σε καθημερι
νή βάση. Ή ταν η δεύτερη φορά, που ο κ. Ανδρέας Παπαν
δρέου συζητούσε το θέμα αυτό με το ανώτατο κομματικό όρ
γανο, το οποίο δεν διεκδίκησε για τον εαυτό του καμιά από
τις καταστατικές εξουσίες και δημόσιες διακηρύξεις πάνω
σε θέματα της κυβερνητικής λειτουργίας και δράσης. Ό λοι
οι παρόντες του Ε.Γ. συμφώνησαν με την απόφαση της κα
θημερινής κλήσεως των υπουργών στο Καστρί ή το Μέγαρο
Μαξίμου προκειμένου «να δίνουν λόγο για τα έργα τους στον
Ανδρέα».
Η ΜΕΘΟΔΟΣ αυτής της συνεργασίας Πρωθυπουργού και υ
πουργών, που αποτελεί ασφαλώς δικαίωμα του πρώτου, έρ
χεται να αναιρέσει την ίδια την εξαγγελία που έγινε στις 28
Οκτωβρίου στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πρόκειται να θε
σπιστεί η διαδικασία «συλλογικών αποφάσεων» όχι μόνο
στην πολιτική επιλογή των στελεχών του κρατικού μηχανι
σμού αλλά του συνόλου της κυβερνητικής πολιτικής και
δράσης. Πρόκειται για ένα ακόμα νέο σχήμα κυβερνητικής
λειτουργίας από τα αλλεπάλληλα και τόσο διαφορετικά, που
έχουν εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα (όπως τα έχει περιγράφει το

«Αντί» στα τεύχη 294/5-7-1985 και 333/21-11-86) και το ζη
τούμενο δεν είναι ασφαλώς πόσο η μέθοδος των «μεταβάσε
ων στο Καστρί» θα διαρκέσει. Το ζητούμενο είναι εάν και
κατά πόσο όσα έχουν εξαγγελθεί ή ανακοινώθηκαν τελευ
ταία για την κυβερνητική λειτουργία και δράση μπορούν να
έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Αρκεί όμως να ανατρέξει
κανείς στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου μετά
τις δημοτικές εκλογές του Οκτώβρη του 1986 και τις ανάλο
γες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και του εκάστοτε κυ
βερνητικού εκπροσώπου για να διαπιστώσει ότι το πρόβλη
μα της «δυσλειτουργίας» δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο
των υπουργών.
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ στην ομιλία του στο νέο Υπουργικό Συμβού
λιο, στις 6 Φεβρουάριου 1987 ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου τό
νισε με έμφαση ότι «άα παρακολουθήσω προσωπικά την υλο
ποίηση της κατευθύνσεως» της κυβερνητικής πολιτικής και
δράσης και επιπλέον ότι «την πορεία και τον ρυθμό υλοποίη
σης του κυβερνητικού έργου, κατά τομείς, τον παρακολουθώ
προσωπικά». Τι φταίει ότι επτά μήνες αργότερα επαναλαμ
βάνονται οι ίδιες δηλώσεις; Με δηλώσεις του στις 28 Αυγούστου 1987 ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σωτή
ρης Κωστόπουλος ανακοίνωσε ότι ο Πρωθυπουργός είχε
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γνωστοποιήσει την ίδια μέρα στους υπουργούς ότι «το Υ
πουργικό Συμβούλιο θα συγκαλείται εις το εξής δύο φορές το
μήνα». Σύμφωνα όμως με το Σύνταγμα το Υπουργικό Συμ
βούλιο δεν πληροφορείται απλώς για την ασκούμενη πολιτι
κή των υπουργείων, αλλά την κρίνει και την ελέγχει όπως
αυτή εξειδικεύεται στους διάφορους τομείς. Για όσους πάν
τως δεν έχουν ασθενική μνήμη ή διαθέτουν καλό αρχείο η ί
δια ακριβώς εξαγγελία είχε γίνει και στις 31 Οκτωβρίου 1986,
αμέσως μετά την τότε κυβερνητική αναδόμηση. «Το υπουρ
γικό Συμβούλιο» —είχε ανακοινώσει τότε ο κ. Α.
Παπανδρέου— «ως ανώτατο όργανο του κυβερνητικού μηχα
νισμού, θα συγκαλείται κάθε δύο εβδομάδες». Ταυτόχρονα
σχεδόν αποφασίστηκε η επαναδραστηριοποίηση των λεγά
μενων διυπουργικών κύκλων (Εθνικής Οικονομίας, Διοίκη
σης και Ποιότητας Ζωής) με πανεπόπτη συντονιστή τον τότε
υπουργό Προεδρίας Ά κη Τσοχατζόπουλο. Το σχήμα των
«διυπουργικών κύκλων» είχε αρχικά ανακοινωθεί προς ε
φαρμογή με την αναδόμηση της κυβερνήσεως το καλοκαίρι
του 1982 και είχε εξαγγελθεί επίσημα στις 29 Σεπτεμβρίου
1982. Το ενδιαφέρον δεν είναι ότι σήμερα η λειτουργία των
«κύκλων» είναι τελείως υποτονική, αν όχι ανύπαρκτη και
πάντως τελείως διαφορετική από τις αρχικές εξαγγελίες και
αποφάσεις σε πρόσωπα, μετά την αποχώρηση από την Κυ
βέρνηση των Α. Τσοχατζόπουλου, Μ. Κουτσόγιωργα και Γ.
Γεννηματά. Το ενδιαφέρον είναι ότι η εξαγγελία για την α
νάγκη να συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο κάθε 15 ημέ
ρες δεν τηρήθηκε μέσα στους ένδεκα μήνες από τότε. Ακο
λούθησαν ως τον ανασχηματισμό του Φεβρουάριου οι συνε
δριάσεις της 14/11, 28/11, 2/1/1987 και μετά τις 6/2 ο ρυθ
μός έγινε μια συνεδρίαση κατά μήνα (με μέσο χρόνο διάρ
κειας τα 45-60 λεπτά) για να αραιώσουν ακόμα περισσότερο
στη συνέχεια. Μετά τη συνεδρίαση της 16/6 ακολούθησε η
συνεδρίαση της 28/8.
ΑΝΑΛΟΓΕΣ διαπιστώσεις για εξαγγελίες και σχεδιασμούς,
που επανέρχονται διαρκώς στην επικαιρότητα, που εξαγγέλονται λες και πρόκειται για πρώτη φορά, μπορεί να επισημάνει κανείς και για όσες αφορούν «το χρέος της Κυβέρνη
σης απέναντι στο λαό» και για την ανάγκη ιεράρχισης των
προτεραιοτήτων και των προβλημάτων κατά τομείς υπουρ
γείων και για τον προγραμματισμό έως τον Ιούνιο του 1989,
και για τον συντονισμό της δράσης της Κυβέρνησης με τους
αρμόδιους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας και για
την ανάγκη τακτικών συνεδριάσεων του ΚΥΣΥΜ κλπ.
Η ΜΕΧΡΙ σήμερα εμπειρία από τα έξη χρόνια δοκιμών και
αναζητήσεων πάνω στη δομή και λειτουργία των Κυβερνήσε
ων του ΠΑΙΟΚ μπορεί να οδηγήσει κάποιον να αντιμετωπί
σει όχι μόνο με επιφύλαξη τις πρόσφατες αποφάσεις για «τις
εξετάσεις προφορικών των υπουργών στο Καστρί» και για
τις πυκνές συνεδριάσεις «εφ’ όλης της ύλης» του Υπουργι
κού Συμβουλίου κάθε δύο εβδομάδες, αλλά και να επιτρέψει
την πρόβλεψη ότι ο ερχόμενος ανασχηματισμός —που τοπο
θετείται κατ’ άλλους στις αρχές του χρόνου, και κατ' άλ
λους αρκετά πα> νωρίς— θα συνοδευθεί από νέες ανακοινώ
σεις για κάποιο νέο σχήμα λειτουργίας της Κυβέρνησης. Και
όλα αυτά γίνονται στη βάση όχι μόνο των γνώριμων διαρκών
αναζητήσεων αλλά και της προσαρμογής των σχημάτων στα
πρόσωπα. Ιδιαίτερα μάλιστα εάν επανακάμψουν στην Κυ
βέρνηση ορισμένοι από τους «επώνυμους» του Ε.Γ. που τόση
αδημονία δείχνουν.
ΑΛΛΑ είναι αμφίβολο εάν και οι νέες αυτές αλλαγές υα
μπορέσουν να ανατρέψουν το σταθερό χαρακτηριστικό αυ
τών των «αλλαγών χωρίς αλλαγή» στην κυβερνητική λει
τουργία και δράση. Που είναι όχι απλά η επιθυμία να ασκεί
ται συγκεντρωτικά η κυβερνητική εξουσία, αλλά να ασκεί
ται συγκεντρωτικά και ταυτόχρονα να θέλει να μεταμφιέζε
ται σε δήθεν μορφές συλλογικότητας.
.□

Πίσω Α πό Τις Κουρτίνες

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ...
Κουβέντα δεν είπε ο Πρωθυπουργός στην πολυσέλιδη ομιλία
του στην Θεσσαλονίκη για το κατ’ εξοχήν οικονομικό και κοινω
νικό πρόβλημα των ελλειμμάτων του δημοσίου τομέα και την
κατάσταση στις λεγάμενες ΔΕΚΟ - από την «Ολυμπιακή» και το
ΙΚΑ έως τον ΟΓΑ και τον ΟΑΣ.
Αγνόησε τελείως το θέμα αυτό. Πού οι καιροί που οι ΔΕΚΟ
συνδέονταν με την περίφημη θεωρία του «κοινωνικού μισθού»,
την οποία επίσης εγκατέλειψε —ή ξέχασε να αναφέρει— ο
Πρωθυπουργός αυτή τη φορά.
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ;
Ούτε «βαθειά τομή» ούτε «σαρωτικές» πρόκειται να είναι οι
αλλαγές στις Τράπεζες και τους Δημόσιους Οργανισμούς και
Επιχειρήσεις. Πρώτα - πρώτα γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Α.
Παπανδρέου έχει δώσει διαβεβαιώσεις στα «μεγάλα ονόματα»
με πρώτο τον Δημ. Χαλικιά ότι δεν πρόκειται να αντικατασταθούν. Δεύτερον, γιατί έχει ζητήσει από τους υπουργούς - ειση
γητές να του προτείνουν συγκεκριμένα ονόματα αντικαταστα
τών, μέθοδο δοκιμασμένη στο ΠΑΣΟΚ. Όταν θέλεις να διατηρή
σεις κάποιον στη θέση του βρίσκεις τρωτά στην ιδέα και το
πρόσωπο του αντικαταστάτη. Τρίτον —και κυριώτερο— πότε έ
γιναν τέτοιες «σαρωτικές αλλαγές» αυτά τα έξι χρόνια, όπως
και τα επτά της Δεξιάς και δεν το πήραμε χαμπάρι;
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΙ...
Εκνευρισμένα ήταν τρία στελέχη του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ —Γ.
Γεννηματάς, Βάσω Παπανδρέου, Μ. Κουτσόγιωργας— στη
ΔΕΘ, προφανώς γιατί δεν εισακούσθηκαν οι οικονομικές τους
προτάσεις. Περιφέρονταν συζητώντας για την αναγκαιότητα
της ανάπτυξης... Μάλιστα όταν δημοσιογράφος ζήτησε τη γνώ
μη της Β. Παπανδρέου για την ομιλία του πρωθυπουργού αποπέμφθηκε με τρόπο που δεν αρμόζει ούτε καν στο ήθος μιας
κοσμικής κυρίας. «Να πάτε να ρω τήσετε το λαό», του είπε σε
τόνο άγριο. Μόνο ο Ά κης ήταν περιχαρής και μοίραζε χαμόγε
λα και αγκαλιές. Τι συμβαίνει; Λέτε να έχουμε νέες «συγκρού
σεις» «αναπτυξιακών» και «σταθεροποιητών»;
ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ Ο...
Ο κ. Α. Παπανδρέου παραδέχθηκε στην ΔΕΘ ότι πολλοί βιομήχανοι και επιχειρηματίες αύξησαν θεαματικά τα κέρδη τους
λόγω της πολιτικής της λιτότητας και του παγώματος στα εισο
δήματα των εργαζομένων. Έτσι προχώρησε και σε παραινέ
σεις να επενδύσουν ένα μέρος των κερδών αυτών.
Και εκτόξευσε φοβερή «σοσιαλιστική» απειλή. Εάν αρνηθούν
να το κάνουν «να ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι θα σας κρίνουν».
Και οι απανταχού ευρισκόμενοι βιομήχανοι και επιχειρηματίες
κατατρόμαξαν, μετά μάλιστα την κατάσταση στον συνδικαλι
σμό από τον Οκτώβρη του 1985. Αναμένεται να μας «πήξουν»...
στις επενδύσεις.
ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μια και σε λίγο θα «γιορτάσουμε» την πρώτη επέτειο από
τους σεισμούς της Καλαμάτας και θα χορτάσουμε απολογι
σμούς από την πλευρά της κυβέρνησης και φιλολαϊκές επικλή
σεις από την πλευρά της Δεξιάς, καλό θα είναι ο αρμόδιος υ
πουργός —για την καταταλαιπώρηση της πόλης— Α. Φίλιππόπουλος να μας πληροφορούσε για κάτι ενδιαφέρον. Πόσα τελι
κά χρήματα απέφεραν για τους ταλαίπωρους σεισμοπαθείς της
Καλαμάτας οι συναυλίες και «εκδηλώσεις αγάπης» από τρα
γουδιστές και καλλιτέχνες, με πλούσια την δωρεάν προβολή
τους από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης;
Μήπως· ψίχουλα; Κυριολεκτικά δηλαδή δύο με τρία εκατομ
μύρια σε σύνολο εισπράξεων 40 και 50 εκατομμυρίων, αφού αφαιρέθηκαν έξοδα και «έξοδα».

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Συναντήσεις, διαβουλεύσεις και πρω τοβου λίες..
Η πρωτοβουλία του Ελληνικού Σοσιαλι
στικού Κόμματος (ΕΣΚ) με τις συναντή
σεις κορυφής του Γ. Αρσένη με τους X
Φλωράκη, Λ. Κύρκο και Γ. Μπάνιά γιυ
την οργάνωση συμποσίου με θέμα την οι
κονομική πολιτική, αναζωπύρωσαν συ
ζητήσεις για διάλογο, συνεργασία και
συμπαράταξη της Αριστεράς. Τι πραγμα
τικά συμβαίνει και ποιές είναι οι απόψεις
των δυνάμεων που ανταποκρίθηκαν στην
πρωτοβουλία του ΕΣΚ;
Το ΚΚΕ θεωρεί τη συνάντηση του φθινο
πώρου για την οικονομία βήμα διαλόγου
και συζήτησης, αλλά και αμοιβαίας το
ποθέτησης σε μια προοπτική διαμόρφω
σης κοινής αριστερής πρότασης για την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Η
συνάντηση εκτιμάται ότι μπορεί να δια
μορφώσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για μια
αριστερή πρόταση διεξόδου από την κρί
ση. Ταυτόχρονα από την πλευρά του ΚΚΕ
αναμένεται να τεθεί και το θέμα της συμ
παράταξης. Η πολιτική αυτή απετέλεσε
άλλωστε και το βασικό μέρος της ομι
λίας του Μ. Ανδρουλάκη στο φεστιβάλ
της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά
την ομιλία του πρωθυπουργού για την οι
κονομική πολιτική.
Η Ελληνική Αριστερά, αντίθετα από το
ΚΚΕ, μετά από δημοσιεύματα εφημερί
δων την περασμένη εβδομάδα για τη συ
νάντηση, σε ανακοίνωση της τονίζει ότι
«το ΕΣΚ πραγματοποιεί συνάντηση για την
διερεύνηση των θεμάτων οικονομίας, ό
που θα παραστεί αντιπροσωπεία για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματός μας», υ

ποβαθμίζοντας πολιτικά την συνάντηση
και εντάσσοντάς την στον διάλογο τοιν
κομμάτων της Αριστεράς για την οικονο
μική κρίση. Διαφοροποιείται έτσι από
την απαίτηση του ΚΚΕ τόσο στο θέμα της
«διαμόρφωσης» κοινής αριστερής πρό
τασης για την οικονομική πολιτική, όσο
και στο θέμα της συμπαράταξης.
Το ΚΚΕ εσ. Αν. - Αρ. θεωρεί ότι η συ
νάντηση αποτελεί σοβαρή ευκαιρία για
να λεχθούν οι απόψεις των αριστερών
κομμάτων για την οικονομική κατάστα
ση, αλλά πιστεύει ότι δεν υπάρχει κοινό
έδαφος για μια συνολική κοινή πρόταση
της Αριστεράς για την οικονομική πολιτι
κή.
Το ΕΣΚ που πήρε την πρωτοβουλία,
στα πλαίσια των αποφάσεων τηζ 4ης συ
νόδου της Π.Ο.Ε. του, εκτιμά ότι απέναν
τι «στη ΝΑ και τον νεοσυντηρητισμό του
ΠΑΣΟΚ» χρειάζεται η Αριστερά να έχει
πρόταση. Ως στόχο δε της συνάντησης
προβάλλει την ανάγκη να βγουν τα κοινά
σημεία σύγκλισης, αλλά και να διατυπω
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θούν οι «σταθερές της που θα συνθέτουν
την τελική πρόταση από την αριστερά α
πέναντι στην οικονομική πολιτική που α
κολουθεί το ΠΑΣΟΚ και αυτή που προτεί
νει η Ν Α».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται μεταξύ των δυνάμε
ων που θα πάρουν μέρος —η ΣΣΕΚ δεν έ
χει κληθεί προς το παρόν - για τα θέματα,
τους εισηγητές και το χρόνο της συνάν
τησης που τοποθετείται ως την πρώτη ε
βδομάδα του Οκτωβρίου. Ανοικτό επί
σης είναι το θέμα του χαρακτήρα αν δη
λαδή πάρουν μέρος και οικονομολόγοι ή
άλλοι επιστήμονες που ανήκουν σε άλ
λους χώρους της Αριστεράς ή σε κινήσεις
που δεν πρόσκεινται στις δυνάμεις που α
ναφέραμε πριν ή δεν ανήκουν πουθενά.
Αν και τα θέματα του συμποσίου είναι
υπό συζήτηση υπάρχουν προτάσεις να
αντιμετωπισθούν σε τρεις ενότητες. Μια
για το πρόβλημα της οικονομίας της χώ
ρας —θα περιλαμβάνει τα θέματα: Εθνι
κή α να πτυξια κή π ολιτική , σταθε
ροποίηση— αποτέλεσματα, προγραμμα
τισμός, Δημόσιος Κοινωνικός, Ιδιωτικός
φορέας. Μια δεύτερη, για το μαζικό κίνη
μα και την οικονομία με θέματα την ανά
πτυξη και την ανάληψη ευθυνών — προ
τάσεις. Τέλος μια τρίτη ενότητα για τη
διεθνή διάσταση της οικονομικής κρίσης
καθώς και την ΕΟΚ.
Ανεξάρτητα από την βαρύτητα πάντως
που δίδει κάθε κόμμα στη συνάντηση και
τις πολιτικές προεκτάσεις της που εδόθησαν από μια μερίδα του Τύπου κυρίως
στα θέματα συμπαράταξης και συνεργα
σίας της Αριστεράς η συνάντηση που έχει
και χαρακτήρα επιστημονικής ημερίδας
αποτελεί ένα βήμα δοκιμασίας των προ
τάσεων και απόψεων κάθε κόμματος για
την σημερινή οικονομική κατάσταση και
τις εναλλακτικές προτάσεις. Πέραν ό
μως αυτού αναμένεται να διευκρινισθούν
και πολιτικά προβλήματα, που δεν σχετί
ζονται άμεσα με την οικονομική κρίση.
Κινήσεις διαλόγου ωστόσο γίνονται και
για τη στάση που θα κρατήσουν τα κόμ-·
ματα της Αριστεράς σε ότι αφορά το δη
μοψήφισμα για τις βάσεις. Ως γνωστόν η
πρόταση για δημοψήφισμα έχει καταγ
γελθεί με διαφορετικούς τόνους και θέ
σεις από το σύνολο των κομμάτων και
κινήσεων στον χώρο της Αριστεράς από
παραπλανητική έως θεατρική ενέργεια.
Αναμένεται πάντως στο επόμενο διάστη
μα να αποσαφηνιστούν οι πρωτοβουλίες
για το δημοψήφισμα και ο χαρακτήρας
τους, που έχουν πάρει από κοινού το ΚΚΕ

εσ. Αν. Αρ. - και η ΣΣΕΚ και συζητούν το
ΚΚΕ και η ΕΣΚ καθώς και άλλες δυνάμεις
της Αριστεράς. Ωστόσο όλη αυτή η κινη
τή κότητα δεν έχει ακόμη καμιά κατάλη
ξη, αφού προς το παρόν δεν έχουν αποσαφηνισθεί οι θέσεις των κομμάτων.
Πρόκειται πάντως τις επόμενες ημέρες
να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση εκ
προσώπων του ΚΚΕ εσ. Αν. - Αρ. της
ΣΣΕΚ, του ΚΚΕ, ΛΑΕ, ΕΜΑΣ, ΕΣΚ στην ο
ποία θα προσκληθεί και η ΕΑΡ με θέμα τη
στάση και την πολιτική για το δημοψήφι
σμα. Μετά τη συνάντηση, αν καταλήξει
σε κοινές ενέργειες και πρωτοβουλίες, θα
γίνει κοινή συνέντευξη. Τίθεται πάντως
θέμα προς συζήτηση τόσο το πλαίσιο των
κινητοποιήσεων, όσο και ο χαρακτήρας
της επιτροπής που θα αναλάβει τον συν
τονισμό τους. Σ ’ αυτά υπάρχουν διαφορε
τικές προσεγγίσεις, αλλά και διαφορετι
κή στάση.
Ο «πυρετός» των συναντήσεων, όπως
εμφανίσθηκε μπορεί να έχει και συνέχεια
όπως άλλωστε επιδιώκουν ορισμένοι- α
διευκρίνιστη, άγνωστη και αβέβαιη προς
το παρόν, αλλά μπορεί απλά να σημαίνει
την οργάνωση και μόνο μιας ημερίδας
για την οικονομική κρίση και κάποιες κι
νητοποιήσεις για τις βάσεις στηριγμένες
στις γενικές «περί ιμπεριαλισμού» από
ψεις που είναι το πλέον πιθανόν με τη δε
δομένη στάση των κομμάτων της Αρι
στερός σε γενικότερα πολιτικά προβλή
ματα αλλά και επιμέρους τοποθετήσεις.
Με τα σημερινά έτσι δεδομένα επιδιώ
κεται από το ΚΚΕ η προώθηση της συμ
παράταξης, η ΕΑΡ επιμένει στη διατήρη
ση ανοικτών μετώπων τόσο απέναντι στο
ΠΑΣΟΚ, όσο και απέναντι στο ΚΚΕ, το
ΚΚΕ εσ. Αν.-Αρ. θα έχει σοβαρά προβλή
ματα συμπαρατασόμενο με το ΚΚΕ, ενώ η
ΕΣΚ, χρεώνεται την προϋπηρεσία της στο
ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αμηχανίας απέ
ναντι στις επιθέσεις φιλίας που υφίσταται
και από το ΚΚΕ και από το ΠΑΣΟΚ.
Ολα αυτά κάνουν αβέβαιο και το μέλ
λον των «φθινοπωρινών συναντήσεων».
Η συνάντηση ωστόσο για την οικονομία
θα δώσει τα πρώτα δείγματα θέσεων και
απόψεων των αριστερών κομμάτων για
σημαντικές πλευρές της οικονομικής πο
λιτικής, αλλά και για πολιτικά προβλή
ματα που αποτελούν στοιχεία της κρίσης
της Αριστεράς όπως αυτή εκφράζεται σή
μερα. Εν αναμονή λοιπόν ταιν καταλήξε
ων των «φθινοπωρινών συναντήσεων» με
τά τις καλοκαιρινές διακοπές, των φεστι
βάλ και των ομιλιών εκεί των X. Φλωρά
κη και Λ. Κύρκου...
Γιάννης Φλώρος

Ό που, στο κατακαλόκαιρο,

οι κομμουνιστές αποφασίζουν...
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ήταν αρκούντως κατατονικό για όλους τους κομματικούς σχη
ματισμούς. Ακόμα και τους επιτελείς και
τα στελέχη του Περισσού τους άφησε
σχεδόν αδιάφορους η «παραδειγματική
στάση» της κ. Παπαρρήγα που από τους
πρώτους, και μέλος του Π.Γ. και Γραμ
ματέας της ΚΟΑ, προθυμοποιήθηκε να
πάρει τη μισή μόνον άδειά της· η ανάγκη
«να δείξουμε ότι εμείς είμαστε παρόντες
και δεν επηρεαζόμαστε από το γενικό κλί
μα απάθειας και απραξίας», —αυτή η ανά
μικτη στάση, δηλαδή, εργασιοθεραπείας
και φορμαλιστικού ακτιβισμού— καθώς
και οι κάποιες συσκέψεις των μελών του
Π.Γ. σχετικές με το «ποσοστό αδείας»
των επαγγελματικών στελεχών, φαίνεται
πως δεν στάθηκαν ικανοί παράγοντες για
θερινή «πορεία προς το λαό» που πήγε να
εγκαινιάσει ο κ. Φλωράκης, αρχές καλο
καιριού.
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ απασχόλησε μεν τους
φορείς της δημοσιότητας, αλλά κυρίως
ως προς τις κοινωνικές συναναστροφές
και δραστηριότητές του (από τις μόνες
ευκαιρίες να εμφανιστεί και ως πολιτικός
ηγέτης ήταν η συνάντησή του με τον κ.
Παπανδρέου, η οποία όμως ματαιώθηκε
όταν ο εξ Αγράφων καπετάνιος εκνευρί
στηκε σφοδρότατα με την επιχείρηση «Α
ΓΑΛΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ».
ΟΜΩΣ, αυτή η ύφεση δεν εμπόδισε το α
νώτατο όργανο του ΚΚΕ να συνεδριάσει,
πριν καλά-καλά τελειώσουν οι διακοπές,
με μοναδικό θέμα τον «Ριζοσπάστη». Η
5η παράγραφος της απόφασης, που είναι
και η τελευταία, αναφέρεται σε ορισμένα
τεχνικά ζητήματα —όπως η αλλαγή της
εφημερίδας σε σχήμα «ταμπλόιντ» και η
αύξηση της τιμής της. Η τελευταία αυτή
παράγραφος δηλαδή μοιάζει να είναι κά
ποιος ουδέτερος λόγος που νομιμοποίησε
αυτή τη σχετικά έκτακτη και μοναδικού
αντικειμένου συνεδρίαση του Π.Γ. (όταν
μείζονα ζητήματα όπως η έναρξη των ελληνοαμερικανικών συνομιλιών, η σχεδια
ζόμενη εισοδηματική πολίτικη και ο λό
γος του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τα
«σκάνδαλα», και άλλα θέματα δεν αξιώ
θηκαν προσοχής εκ μέρους του ανώτα
του οργάνου του ΚΚΕ...).

του Ρεπόρτερ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ όμως και άλλα ζητήματα,
ευθέως ενδοκομματικής πολιτικής διά
στασης, που είναι κατά πολύ σημαντικό
τερα. Στην 1η παράγραφο το έργο του
«Ριζοσπάστη» χαρακτηρίζεται ως εν γένει θετικό —με ειδική μνεία στο ρόλο της
εφημερίδας μετά το 12ο Συνέδριο όταν
«άνοιξε μέτωπο στις προσπάθειες συκοφάντησης και διαστρέβλωσης της γραμ
μής του Κόμματος» (δηλ., μεταξύ άλλων,
όταν προσπάθησε να διασκεδάσει κά
ποιες «ανατριχίλες»...). Στις υπόλοιπες
τρεις παραγράφους της απόφασης, όμως,
η κριτική είναι αρκετά ριζική —κι αυτό
δεν μπορεί παρά να χαιρετισθεί ως θετι
κό— σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να
φαντάζει ως έπαινος η ήπια κριτική στο
«Ρ» που καταγράφεται στις ψηφισμένες
«θέσεις» της ΚΕ για το 12ο Συνέδριο. Το
αυστηρότερο σημείο αυτής της κριτικής
είναι εκείνο στο οποίο τίθεται ζήτημα
«τραυματισμού της αξιοπιστίας» της εφη
μερίδας, που οφείλεται σε «έλλειψη επα
γρύπνησης και προσοχής» καθώς και το
σημείο όπου διαπιστώνονται ελλείψεις
«στην κατεύθυνση της ολόπλευρης και σε
βάθος αφομοίωσης της γραμμής του Κόμ
ματος από τους συντρόφους του Ριζοσπά
στη...» (άλλα δύο σημεία κριτικής αφο
ρούν στη χαμηλή κυκλοφορία / χαλαρή
σχέση του «Ρ» με τις ΚΟΒ και σε φαινόμε
να —έμμεσα διατυπωνόμενα— χαλάρω
σης και μη ταύτισης των μελών με την ε
φημερίδα).
ΑΝ ΕΙΝΑΙ σωστό πως και άλλες φορές
έχει ασχοληθεί το Π.Γ. με το «Ρ» και έχει
ασκήσει αυστηρή κριτική, άλλο τόσο θε
μιτό είναι να υποθέσει κανείς πως, επειδή
διατυπώνεται για πρώτη ουσιαστικά φο
ρά, το «ζήτημα αξιοπιστίας» είναι βαθύ
τατα πολιτικό και δεν μπορεί παρά να α
φορά και τη διεύθυνση του «οργάνου της
ΚΕ του ΚΚΕ». Ο κ. Φαράκος βέβαια, μπο
ρεί να αναβαθμίστηκε τοποθετούμενος ε
πικεφαλής στη μετασυνεδριακώς συσταθείσα «Γραμματεία», όμως δεν παύει να
είναι (ως Διευθυντής του «Ρ» - μέχρι την
αντικατάστασή του από τον κ. Καρτερό;)
και ο πολιτικά υπεύθυνος και, εξ αντικει-

μένου, κεντρικός αποδέκτης της ασκού
μενης κριτικής προς τον «Ρ». Και επειδή
πλησιάζει ο καιρός της «μετά-τον-Χαρίλαο» εποχής για το ΚΚΕ δεν είναι ίσως τυ
χαίο, επίσης, πως την κεντρική πολιτική
ομιλία στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στη Θεσσα
λονίκη την έκανε ο υπεύθυνος επί των ιδε
ολογικών θεμάτων Μ. Ανδρουλάκης·
(χωρίς να σημαίνει ότι, υποχρεωτικά και
αυτόματα, ο «ανανεωτικός» του Π.Γ. α
πέκτησε περισσότερους πόντους στους
συσχετισμούς δυνάμεων της οργανωτι
κής μηχανής του Κόμματος).
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ καθ’ όλα φυσιολογική
(για τους μη θερμοκέφαλους) κινητικότη
τα που μπορεί να εκδηλωθεί στους ηγετι
κούς κύκλους του ΚΚΕ εν όψει της στα
διακής και κατά το δυνατόν ομαλής από
συρσης του καπετάν - Γιώτη, και που
στοιχείο της είναι ίσως η κριτική στον
«Ρ», μια άλλη πολιτική συνάρτηση της α
σκούμενης κριτικής μπορεί να θεωρηθεί ο
τρόπος που η εφημερίδα αντιμετωπίζει το
πείραμα Γκορμπατσόφ: δεν είναι λίγα τα
χτυπήματα «κάτω από τη ζώνη» —που
φιλοξενούνται μάλιστα κατά τρόπο αρ
κετά διακριτό— ενώ τις περισσότερες
φορές η λογοκρισία ή η πολιτική «ίσων α
ποστάσεων» αποτελούν σημαντικούς κα
νόνες στην πληροφόρηση των «ορθόδο
ξων» κομμουνιστών για τα συμβαίνοντα... εις Παρισίους.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ μπορούν κάλλιστα να θεω
ρηθούν ως φυσιολογικά συμπτώματα για
έναν κομματικό σχηματισμό που μετά α
πό έναν μακροχρόνιο λήθαργο υποχρεώ
νεται να επανενθετήσει τα αγκυλωμένα
μέλη του.
ΑΝ ΤΩΡΑ κάποιοι δεν μπορούν να δουν
τη φυσιολογικότητα αυτών των συμπτω
μάτων, τότε θα πρέπει να έχουν συμφι
λιωθεί με την ιδέα του κοινωνικού (τους)
μαρασμού και της πολιτικής (τους) εξάν
τλησης. Αυτό μπορεί να σημαίνει όμως
και το θάνατό τους, ακόμα και ως γρα
φειοκράτες.
ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ανόδου και πτώ
σεως» βρίθουν στη «διεθνή» των κομμου
νιστικών κομμάτων.
ΓJ

του Τύπου, του Ραδιοφώνου, της Τηλεόρασης,

• Αδέσμευτη
Ραδιοφωνία
Τηλεόραση ή αλλιώς APT, ονομάστηκε
το ραδιοτηλεοπτικό συγκρότημα του
Συγκροτήματος της Χρήστου Λαδά. Δια
βάζεται με πολλούς τρόπους: συγκοπτόμενο του ΑΡΤΟΣ ή ελληνόφωνο το ART
δηλαδή ΤΕΧΝΗ. Με δύο λόγια: ΑΡΤΟΣ
για το Συγκρότημα, APT, ήγουν ΘΕΑΜΑ
για τους υπόλοιπους.
Σύντομα πάντως βγαίνει στον αέρα.
• Αλλη λαθροχειρία του εγκύρου «Βή
ματος». Από την Τεχεράνη υποτίθεται ότι
είναι σταλμένο το άρθρο της περασμένης
Κυριακής, σχετικά με το Ιράν. Ό λα ό
μως, σκίτσα, κείμενο κλπ. είναι αντι
γραμμένα από τον «Εκόνομιστ». Τα παληά χρόνια, σε τέτοιες περιστάσεις οι ε
φημερίδες έγραφαν: «Ιδιαιτέρα Υπηρε
σία» και όλοι εγνώριζαν ότι επρόκειτο για
δραστηριότητες του μεταφραστικού τμή
ματος. Αλλά όπως τα πράγματα αγρίε
ψαν στις μέρες μας με τον ανελέητο συ
ναγωνισμό, η επινοητικότητα πρέπει να
καλύπτει όλες τις «τρύπες». Και όμως,
για μια στιγμή, τρομάξαμε γιατί νομίσα
με ότι κάποιος συντάκτης της εφημερί
δας κρύβεται με ένα φερετζέ στους δρό
μους της Τεχεράνης διακινδυνεύοντας να
φάει οβίδα του Ιράκ στο κεφάλι του ή να
λυντσαριστεί από το φανατικό πλήθος
των Αγιατολάδων. Ευτυχώς, τον έσωσε ο
«Εκόνομιστ».
26/ δ ι ε θ ν ή
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INTERNATIONAL
The Gulf war is fought
with smiles as well as guns
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• Επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι πληροφο
ρίες που δημοσιεύσαμε πριν από λίγα τεύ
χη και τα «ΝΕΑ» βρίσκονται σε φάση ορ
γασμού. Η Λίνα Αλεξίου έφυγε από τον
«μικροπολιτικό», ο Παντελής Καψής α
νέλαβε την επαρχία και η εφημερίδα ανα
διοργανώνεται. Μετακομίσεις προσωπι
κού και βολιδοσκοπίσεις σε άλλους. Πα
ραμένει, ωστόσο αβέβαιο αν του οργα
σμού θα επέλθει και σύλληψη. Αν, δηλα
δή, η εφημερίδα μπορέσει να ξαναγίνει
«ένα μαχητικό λαϊκό φύλλο» όπως επιθυ
μεί ο ιδιοκτήτης της.
• Ενδιαφέρουσα είναι η συνέντευξη της
Κ αρίνας Λ άμψ α με την κ. Ελένη Βλά
χου, που δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύ
χος του περιοδικού «Μεθαύριο». Φαίνε
ται πάντως ότι η τέως εκδότης της Καθη
μερινής, έθεσε ως όρο να μην υπάρξουν ε
ρωτήσεις γύρω από την αγοραπωλησία
της χρονιάς, και τον νεαρό κ. Κοσκωτά.
Ακόμη και αθυρόστομοι δημοσιογράφοι,
όπως η κ. Βλάχου, αναγκάζονται ορισμέ
νες φορές να κάνουν συμβιβασμούς...
Τους τελευταίους δεν απέφυγε ούτε ο κ.
Γ. Ράλλης στην κατά τα άλλα ενδιαφέ
ρουσα συνέντευξη που έδωσε στους κκ.
Π. Βασιλόπουλο και Α. Παπαγιαννίδη
του «Οικονομικού Ταχυδρόμου». Ο τέως
πρωθυπουργός έκρινε ότι δεν ήταν η κα
τάλληλη στιγμή της δημοσιοποίησης κάποιων εκτιμήσεων...
• Ο και κουμπάρος του πρωθυπουργού
κ. Γερονικολός εμφανίζεται σύμφωνα με
ορισμένες πληροφορίες να είναι ο συντά
κτης του ανώνυμου κατάπτυστου και φασιστοειδούς λιβελλογραφήματος του
«Δημοκρατικού Λόγου» εναντίον του ΑΝ
ΤΙ. Για, τους πολιτικούς επιστήμονες που
θα επιθυμούσαν να το μελετήσουν, το κεί
μενο αναδημοσιεύτηκε στο προηγούμενο
τεύχος του ΑΝΤΙ.
• «Ό σοι λιγότεροι νόμοι υπάρχουν για
τον τύπο, τόσο το καλύτερο για τον τύπο
και την δημοκρατία που υπηρετεί». Με αυ
τή την φράση, ο υπουργός προεδρίας Α
πόστολος Κακλαμάνης, εξέφρασε τη νέα
αντίληψη της κυβέρνησης για τον τύπο,
διαφοροποιούμενος σαφώς από τους συ
ναδέλφους του που κατείχαν παλιότερα
την ίδια θέση (όπως ο κ. Κουτσόγιωργας
για παράδειγμα) και οι οποίοι είχαν τα
χθεί υπέρ της ψήφισης ενός κατασταλτι
κού, περιοριστικού νόμου. Και τέτοιος
μεν νόμος είναι σαφές ότι δεν χρειάζεται,
αλλά τα θεσμικά προβλήματα — που α
παιτούν ΚΑΙ νομοθετική ρύθμιση — πα
ραμένουν: ανώτατη σχολή δημοσιογρα
φίας, βελτίωση της διανομής του τύπου,
διαφάνεια ως προς τα οικονομικά των
εκδοτών. Σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία
της Παρασκευής 4/9, κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στην Βουλή —έγινε με α
φορμή την πρόταση της ΝΔ για την φορο
απαλλαγή του επαρχιακού τύπου—, και
οι τρεις πλευρές (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΚΚΕ) τά

χθηκαν «υπέρ της πλήρους διαφάνειας
των εκδοτικών Ανωνύμων Εταιρειών».
Θα υπάρξουν άραγε κυβερνητικές πρω
τοβουλίες, που με αυτή τη μορφή - στρέ
φονται σχεδόν αποκλειστικά εναντίον
του συγκροτήματος Κοσκωτά;
• Αλλαγές γίνονται στο δελτίο ειδήσεων
της ΕΡΤ-1 αλλά δεν μάθαμε, ούτε είδαμε
ακόμα, την έκτασή τους. Προς το παρόν
γίνονται διάφορες μετακομίσεις γρα
φείων και δημοσιογράφων. Έτσι ανέλαβε
αρχισυντάκτης, υπογράφοντας μάλιστα
και σχετική σύμβαση, ο δημοσιογράφος
Κώστας Τσιβιλίκας, για να παρηγορηθεί
προφανώς που στερήθηκε «εις γάμου τε
λετήν» την ελευθερία του.
• Στα πλαίσια των ίδιων αλλαγών και
μετακομίσεων, η κ. Έ λλη Στάη έγινε μέ
λος του πολιτικού «τημ» της ΕΡΤ-1 ενώ
μετετάχθη στο δημοσιογραφικό λειτούρ
γημα πρώην παρουσιάστρια του προ
γράμματος του καναλιού. Δεν είναι όλα
του «γάμου δύσκολα» τουλάχιστον για
την περίπτωσή της.
• Τι θα γίνει με τις «αργομίσθιες» στο
πρώτο κανάλι κ. Σηφουνάκη; Πληροφο
ρίες του «ΑΝΤΙ» αναφέρουν ότι στην ΕΡΤ1 πληρώνονται 177 δημοσιογράφοι, αλλά
προσέρχονται στις εργασίες τους λιγότεροι από πενήντα. Οι υπόλοιποι περιορί
ζονται, στην καλύτερη περίπτωση, στο
προσφιλές άθλημα της «κοπτικής - ρα
πτικής». Που εστί, το κόψιμο με ψαλίδι ή
κόπτη, μιας ανακοίνωσης υπουργείου α
πό το υπηρεσιακό χαρτί το κόλημά της
σε δημοσιογραφικό και η αποστολή της
με κλητήρα στον αρχισυντάκτη. Ο κλη
τήρας ξανακάνει την ίδια διαδρομή και
την ημέρα της μισθοδοσίας.
• Αλλά γιατί να κουράζονται οι άνθρω
ποι; «Δημοσιογράφος» στην ΕΡΤ σημαί
νει «δημοσιο-γράφος», αυτός που γράφει,
δηλαδή για το δημόσιο. Δεν μπορεί λοι
πόν, να παραβαίνει τα καθιερωμένα στον
δημοσιοϋπαλληλικό κλάδο και να εργά
ζεται πολύ.

• Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα βρί
σκεται αλλού. Μαθαίνουμε ότι ποσοστό
που αγγίζει το 30% των μελών της ΕΣΗΕΑ
εργάζεται στο Δημόσιο. Και μάλιστα όχι
στην ΕΡΤ ή στο ΑΠΕ, αλλά σε θέσεις αμιγώς κρατικές, όπως η Γενική Γραμμα
τεία, τα Γραφεία Τύπου κτλ. Και μετά η
ΕΣΗΕΑ κόπτεται υπέρ της ανεξαρτησίας
του επαγγέλματος. Τι λόγους έχει να δη-

λώσει επ’ αυτού το Διοικητικό της Συμ
βούλιο και πόσα από τα μέλη του εργά
ζονται και στο Δημόσιο, ή έχουν διπλή
και τριπλή απασχόληση;
• Στην γιορτή για τα γενέθλια του « Έ
θνους» θα εξαγγείλει ο εκδότης του κ.
Μπόμπολας τη νέα εξόρμηση του συγ
κροτήματος του Χαλανδρίου. Νέα εβδο
μαδιαία περιοδικά, ίσως καθημερινή εφη
μερίδα και ραδιοφωνικός σταθμός.
• Από το Έθνος προσελήφθη ως πολιτι
κός συντάκτης, ο εκ των μετόχων του
«Ποντικιού» κ. Μπαρτζινόπουλος. Τόσο
ο τελευταίος, όσο και άλλοι υπεύθυνοι
της σατιρικής εφημερίδας, διαπραγματεύθηκαν προσφάτως με επιτελείς του
συγκροτήματος Δαμπράκη. Αντικείμενο
της διαπραγμάτευσης —που δεν φαίνεται
να είχε ευτυχές τέλος— η πώληση στο
συγκρότημα των εκδόσεων Καρρέ.
• Το άλλο σατιρικό βδομαδιάτικο έντυ
πο «Καλάμι» γιορτάζει τα πρώτα του γε
νέθλια. Στις ευχές που του έστειλαν κά
νουν θραύση τα καλαμο-λογοπαίγνια.
• Παρά τις διαψεύσεις της είδησης που
αναγράφτηκε στο ΑΝΤΙ, το Ίδρυμα Μπότση (διάβαζε Απογευματινή) μελετά συνε
χώς την έκδοση πρωινού φύλλου στο ό
πως - όπως. Ο κ. Μητσοτάκης χρειάζεται
πρωινή στήριξη κάθε πρωί όταν πίνει τον
καφέ του.

Το Θιβέτ της Αιγύπτου
Ήξερα ότι η μούμια της ιέρειας Χοννιτάουι υπήρχε... Ήξερα ότι πρόκειται
για ένα θαυμαστό δείγμα του αιγυπτια
κού πολιτισμού, ένα δείγμα ηλικίας
3000 χρόνων και βάλε. Αγνοούσα όμως
ότι πρόκειται για Θιβετιανή ιέρεια. Μά
λιστα, για θιβετιανή!
Για να το πληροφορηθώ, χρειάστηκε
να διαβάσω «ΤΟ ΒΗΜΑ» της Κυριακής 23
Αυγούστου (σελίδα 52) όπου αναφέρον
ταν τα ακόλουθα αποκαλυπτικά: «(...)
Πρόκειται για τη μούμια της θιβετιανής
ιέρειας Χοννιτάουι, που μαζί μ ε άλλες
αυτοκρατορικές μούμιες είχε αποσυρ
θεί επί επταετία από το μουσείο
Τώρα θα μου πείτε τι δουλειά έχει θιβετιανή ιέρεια στην Αίγυπτο πριν από
τρεις χιλιάδες χρόνια... Αμ δεν έχει. Α
πλά, απλούστατα ο μεταφραστής της εί
δησης (και μην μου πει κανείς ότι δεν
πρόκειται για μετάφραση) διάβασε Thebeéne και μετέφρασε ο άνθρωπος... «θιβετιανή» στέλνοντας στο πυρ το εξώτε
ρον και τις ελαχιστότατες, έστω γνώ
σεις ιστορίας που μπορεί να μας έμει
ναν από τα Γυμνασιακά μας χρόνια.
Διότι το Thebeénne (ή το πιθανό αντί
στοιχο του στα Αγγλικά ή τα Γερμανικά)
αναφέρεται στην αρχαία Αιγυπτιακή
πόλη Θήβαι.
Και καλά. Ιστορία δεν ξέρουμε. Γεω
γραφία ελάχιστη, ξένες γλώσσες δεν
ξέρουμε, αλλά ούτε τις φωτογραφίες
κοιτάζουμε; Ρίξτε μια ματιά στην εικονιζόμενη μούμια (την αναδημοσιεύουμε α
πό «Το Βήμα»).
Κι αν εσείς βρείτε ότι έχει —έστω και
από προσώπου— οποιαδήποτε σχέση

Ο μάγος και τα ξύλα
Από τις πολιτικολογίες της Εφημερί
δας «Μακεδονία» αναδημοσιεύουμε ένα δι
δακτικό μύθο:

Χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη
νυχτερινή ομιλία του κ. πρωθυπουργού:
«Πρέπει να σημεκοθεί ότι κάποια αυξη
τική επίδραση στον πλήθαιρισμό του
1987 είχαν και η κακοκαιρία του περα
σμένου Μάρτη, καθώς και το πάγωμα τι
μών του τελευταίου διμήνου του 1986. Τέ
τοιες επιπτώσεις δεν πρόκειται να επαναληφθούν το 1988».
Το ότι δεν πρόκειται να επαναληφθούν
οι κακοκαιρίες το 1988 θυμίζει το εξής α
νέκδοτο:
Σε ένα ινδιάνικο χωριό υπήρχε για αρ
κετό καιρό ανομβρία και οι επικεφαλής
αποφάσισαν να επισκεφθούν το μάγο στο
βουνό, για να τον ρωτήσουν τι προβλέπει
για τον καιρό. Ο μάγος τους είπε ότι έρ
χεται βαρύς χειμώνας και να μαζέψουν
ξύλα. Ήρθε το φθινόπωρο αλλά ο καλός
καιρός συνεχιζόταν. Ξαναπήγαν τότε στο
μάγο, και αυτός τους επανέλαβε ότι έρχε
ται βαρύς χειμώνας και να μαζέψουν
πολλά ξύλα. Μπήκε ο χειμώνας αλλά η
καλοκαιρία συνεχιζόταν. Ο μάγος απο
φασίζει τότε να κατέβει στην πεδιάδα, ό
με το Θιβέτ τότε εγώ δηλώνω απόγονος
του Τζέγκις Χαν κι είμαστε πάτοι...
υστερόγραφό Τ. Το μικρό αυτό ση
μείωμα που σκοπό είχε να επισημάνει
μια γκάφα του «Βήματος» σαν λογική
συνέπεια της λειτουργίας ενός Τύπου
όπου μόνιμα πια οι ειδήσεις, τα μεγάλα
φωτογραφικά ρεπορτάζ και άλλα πολλά
μας έρχονται απ’ έξω (ή απλά τα «παίρ
νουμε» απ’ έξω αναδημοσιεύοντάς τα
και μετα(παρα)φράζοντάς τα κατά το
πως μας βολεύει...) παίρνει μια άλλη
διάσταση μετά το πρόσφατο .. πολεμικό
ανακοινωθέν της ΕΣΗΕΑ περί «φαιάς δη
μοσιογραφίας» (22/8).
Να συμφωνήσω κι εγώ λοιπόν, για ό
σα «φαιά» θέλετε. Αλλά εκτός από τον

που ήταν, η μετεωρολογική υπηρεσία, για
να ρωτήσει τους επιστήμονες τι καιρικές
συνθήκες προβλέπουν. «Βαρύ χειμώνα
μάγε μου» του απαντούν. «Δεν βλέπεις
τους Ινδιάνους πόσα ξύλα μαζεύουν;»

4 0 0 χιλ. τήν ήμέρα
μάς στοιχίζει ή «Αργώ»

Μην μπερδευτείτε: Όχι, δεν είναι η αθηναϊκή τριήρης «Αργώ». Είναι η τέως θαλαμηγός του Ωνάση. Με
την ευκαιρία της περσινής επίσκεψης του προεδρι
κού ζεύγους για προσκύνημα στην Τήνο το Δεκαπενταύγουστο, η ΒΡΑΔΥΝΗ (3-9-87) σκάρωσε ένα εκτε
νές και «αποκαλυπτικό» ρεπορτάζ για τη χλιδή της
«Αργούς» — εκείνης της άλλης, όχι της επίκαιρης
και κατασκευασμένης από ξύλο. Η ανάμνηση πάν
τως εκείνης της φασαρίας απέτρεψε εφέτος τον
Πρόεδρο να πάει ώς την Τήνο...

ο εφημεριδομνήμων

χυδαιωδώς εκφραζόμενο Τύπο ή τον
γενικώς «ασχημονούντα», υπάρχει και
αυτός που λειτουργεί πια σας «ξενό
γλωσση επιγραφή» στην Ελλάδα (είτε
κακοποιώντας τα ελληνικά, είτε κακο
ποιώντας τη δουλειά των ξένων την ο
ποία «παρουσιάζει» για δική του...). Γι’
αυτόν τον Τύπο κανείς δεν φαίνεται να
προβληματίζεται ακόμα... Δυστυχώς.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ2: Στα «ΝΕΑ» πάντως μετά
από λίγες μέρες (27/8) η ίδια φωτογρα
φία με άλλη λεζάντα δεν ανέφερε τίπο
τα περί της καταγωγής της μούμιας. Λέ
τε να πρόκειται για «σιωπηλή» επανόρ
θωση μέσα στο ίδιο σπίτι, ή πισώπλατο
κάρφωμα,
Θάνος Φουργιώτης

Ο ΕΚΛΙΠΠΝ πρόεδρός της Αίγυπτο«; Ανβορ Σαντότ
είχε την ηεριεργη ιδ ία οτ* ο» μούμιες θα έπρεπε να
φύγουν απ το μουοειο και να γυριοουν στον τόψο τους
στο Λουξορ γιατί εινοι άπρεπο, οι αρχαίοι αρχηγοί της
Αίγυπτου να βρίσκονται σε δημόσιο θεο. Ευτυχώς όμως,
οι κίνδυνοι που παρουοιοζε η μετοφορα τους τις υποip t u o i νο ησσομεΐνουν στο Κάιρο ον «un μοκρον των
βλεμμάτων τ ν * καινών θνητών Τωρσ όμως, επιστρέφουν
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο Ενβέρ Χότζα με Δροπολΐτισσα αντιπρόσωπο στο
8ο Συνέδριο του ΚΕΑ

Με διμερείς προσπάθειες, η παραδοσιακή
φιλία του αλβανικού λαού με τον ελληνικό
λαό έχει εμπλουτιστεί με παραπέρα θετι
κές εξελίξεις. Οι ίδιες ιστορικές τύχες
προσέγγισαν και έκαμαν να γίνουν φίλοι οι
λαοί μας, αυτοί οι δύο αυτόχθονες και αρ
χαιότεροι λαοί των Βαλκανίων. Οι κοινοί α
γώνες για την υπεράσπιση της λευτεριάς,
της ανεξαρτησίας, του πολιτισμού και της
ταυτότητάς τους ενάντια στις ξένες εισβο
λές, ο απελευθερωτικός αγώνας ενάντια
στους ιταλούς και γερμανούς φασίστες δη
μιούργησαν γερούς φιλικούς δεσμούς που
άνθεξαν σε όλους τους καιρούς και σε ό
λες τις περιστάσεις. Εδώ έχει την πηγή της
και εκείνη η εκτίμηση που ο αλβανικός λα
ός είχε και έχει για τον ελληνικό λαό, το ει
λικρινές ενδιαφέρον μας και χαρά για κάθε
νίκη του γείτονά μας στο δρόμο της λευτε
ριάς, της δημοκρατίας και της προόδου.
Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι και ο
ελληνικός λαός και οι ηγέτες του τρέφουν
τα ίδια αισθήματα φιλίας και εκτίμησης
προς το λαό μας και τις προσπάθειές του
για το δυνάμωμα της λευτεριάς και της α
νεξάρτητης ανάπτυξης.
ν
Η εξομάλυνση των αλβανο-ελληνικών
σχέσεων που επιτεύχθηκε με την κοινή
συμβολή και οι προσπάθειες που καταβάλ
λονται για την υπερπήδηση και εκείνων
των δυσκολιών που απομένουν, δημιούρ
γησαν συνθήκες ώστε οι σχέσεις αυτές να
γίνουν καλό παράδειγμα και σταθερός πα
ράγοντας ειρήνης, ασφάλειας και προόδου
στα Βαλκάνια.
Από την έκθεση του Γ. Γραμμαχέα του Κόμμα
τος Εργασίας Αλβανίας στο 9ο Συνέδριο που
έγινε στα Τίρανα στις 3 Νοεμβρίου 1986. Ελ
ληνική έκδοση: Εκδόσεις «Πλανήτης», 1986,
σσ. 182-183.

Η στοιχειώδης εξοικείωση με κείμενα ει
σηγήσεων και αποφάσεων των κομμουνι
στικών κομμάτων διδάσκει ότι η πρόταξη
του θέματος των αλβανοελληνικών σχέσε
ων στο κεφάλαιο «Εξωτερική πολίτική της
Λαϊκής -Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της
Αλβανίας» σημαίνει κατ’ αρχήν και ανάλο
γη ιεράρχηση των στόχων της εξωτερικής
πολιτικής της γειτονικής χώρας.
Στο κείμενο της έκθεσης του Ραμίζ Αλία
στο 9ο Συνέδριο του ΚΕΑ υπάρχει μια ανα

λυτική τοποθέτηση στα διεθνή προβλήμα
τα και την «ηγεμονιστική και επεκτατική
γραμμή» των δύο υπερδυνάμεων, μια εκτε
ταμένη αναφορά στα Βαλκάνια, που «ανα
γνω ρίζονται» σαν χώρος άσκησης της «ιμ
περιαλιστικής πολιτικής ΗΠΑ καί ΕΣΣΔ»,
για να εξειδικευθούν αυτές οι απόψεις με
όσα αναφέρουν οι παράγραφοι που προ
τάσσονται στο κείμενο αυτό.
Μετά από όσα αναφέρονται για την ΕΛ
ΛΑΔΑ ο Γ. Γραμματέας του ΚΕΑ ασχολείται
στη σειρά με τις ακόλουθες χώρες, αναλύ
οντας τα ειδικά προβλήματα που έχει μ’ αυ
τές η Αλβανία:
• ΙΤΑΛΙΑ: «Πρεπει να αποτραπεί κάθε ε
νέργεια που, κατά τον ένα ή τον άλλο τρό
πο, μπορεί να προκαλέσει υποψ ίες και δυ
σπιστία». Η αναφορά εξυπονεί, προφανώς,
το διπλωματικό επεισόδιο που μια διετία
τώρα είναι «αγκάθι» για τις δύο χώρες, α
πό τη στιγμή που οι Ιταλοί έδωσαν άσυλο
σε μια εξαμελή οικογένεια που κατέφυγε
στην πρεσβεία τους στα Τίρανα.
• ΤΟΥΡΚΙΑ: «...η παληά φιλία και ο αμοι
βαίος σεβασμός αποτελούν μια σίγουρη
βάση για την παραπέρα ανάπτυξη των αλβανοτουρκικών σχέσεω ν και για τη συμ
πλήρωση μ ε νέο περιεχόμενο, για το ανέβασμα σε ανώτερο επίπεδο των πολύπλευ
ρων επαφών και ανταλλαγών».
• ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ: Η αναφορά στις σχέσεις
με τη Γιουγκοσλαβία είναι εκτενής, εξαιτίας του Κόσσοβου. Το πρόβλημα αυτό εί
ναι το σοβαρότερο, γιατί εκεί ζουν γύρω
στα δύο εκατομμύρια Αλβανοί.
— Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Γιουγκοσλαβία· αυτές είναι οι κυριότερες προτεραιό
τητες της εξωτερικής πολιτικής της Αλβα
νίας, και μάλιστα με τη σειρά που αναφέρ
θηκαν. Αυτό δεν είναι βέβαια κάτι σταθερό
και κάποια στιγμή η εικόνα μπορεί να ανα
τραπεί. Έτσι λχ. τον Νοέμβριο του 1971
στην έκθεσή του προς το 7ο συνέδριο του
ΚΕΑ, ο Ενβέρ Χότζα αφιέρωνε τρεις αράδες
στις σχέσεις με την Ελλάδα και είχε διαφο
ρετικά στήσει την πυραμίδα: Γιουγκοσλαβία, Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα.
ΜΙΑ ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ

Οι Αλβανοί έχουν ιεραρχήσει με τον δικό
τους ιδιόρρυθμο τρόπο τις σχέσεις με τις
άλλες χώρες. Θα μπορούσαμε έτσι να δια
κρίνουμε τρεις κατηγορίες «σχέσεων»:
Α. Χώρες με τις οποίες δεν διατηρούν κανενός είδους σχέση και αρνούνται —μέχρι
στιγμής τουλάχιστον— να συζητήσουν ένα
τέτοιο ενδεχόμενο. Οι χώ ρες αυτές είναι:
Οι δύο υπερδυνάμεις ΕΣΣΔ και ΗΠΑ, το Ισ
ραήλ, η Νότιος Αφρική, και η Χιλή του Πινοσέτ. Αλλά η συνέπεια προς τις ιδεολογι
κές αρχές που υπαγορεύει αυτόν τον απο
κλεισμό καθορίζει γενικά και το πλαίσιο
που κινούνται και οι σχέσεις τους με άλλες
χώρες.

Η Αλβανία έχει αυτή τη στιγμή κάποιου
τύπου σ χέσεις με άλλες 108 χώ ρες και τα
ξινομούνται ως εξής:
Β. Σχέσεις μόνον διπλωματικές και εμπο
ρικές που είναι και ο τύπος των πιο «ψυ
χρών» σχέσεων. Στην κατηγορία αυτήν αναφέρονται η Κίνα, η Πολωνία, η Λαοκρατι
κή Γερμανία, η Τσεχοσλοβακία. Οι πολιτι
στικές και οι πολιτικές σχέσεις με τις χώ
ρες αυτές διακόπηκαν από το 1960 (με την
Κίνα από το 1978). Αρνούνται να αναπτύ
ξουν οποιεσδήποτε πολιτιστικές σχέσεις
με τις χώ ρες αυτές.
Έ χοντας διαφορετικές ιδεολογικές εκτι
μήσεις για τον μαρξισμό θεωρούν ότι δεν έ
χουν να ανταλλάξουν με τις χώ ρες αυτές
τίποτε που να συναρτάται με τις ιδέες και
τον πολιτισμό.
Γ. Χώρες με τις οποίες διατηρούν διπλωμα
τικές, εμπορικές και πολιτικές ή πολιτιστι
κές σχέσεις. Με τις καπιταλιστικές χώρες
οι Αλβανοί δεν διστάζουν να αναπτύξουν
και πολιτιστικές σχέσεις αφού η «δύναμη
των δικών τους ιδεδών είναι πανίσχυρη και
δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από την αναμέ
τρηση».
Στην κατηγορία αυτή είναι χώρες όπως
το Μεξικό, η Βραζιλία, η Ζάμπια, η Αίγυ
πτος, η Αλγερία κ.ά. Και φυσικά και η χώρα
μας.
Με την Ελλάδα έχουν συζητηθεί και έ
χουν διατυπωθεί προσχέδια πολλών συμ
φωνιών. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβά
νουν ανταλλαγές πολιτιστικές και επιστη
μονικές, Ακαδημιών, τεχνικοοικονομικού
χαρακτήρα, σχετικές με την τηλεόραση και
το Πρακτορείο Ειδήσεων, τον τουρισμό, α
θλητικές ανταλλαγές κλπ. Και έχουν ήδη υ
πογράφει, κατά την επίσκεψη του υπουρ
γού Εξωτερικών, κ. Παπούλια στα Τίρανα,
συμφωνίες: μορφωτικές, επικοινωνιών, τα
χυδρομείων, επιστημονικής και τεχνολογι
κής συνεργασίας, διεθνών οδικών μεταφο
ρών.
Την Αλβανία την επισκεφθεί κατά τα τε
λευταία χρόνια Έ λληνες υπουργοί και άλ
λοι δημόσιοι λειτουργοί, καλλιτέχνες και
πολλοί τουρίστες. Ανάμεσα σε αυτούς εί
ναι και οι υπουργοί Κεδίκογλου, Πεπονής
και Παπούλιας, οι νομάρχες Ιωαννίνων και
Κερκύρας, ο Μ. Θεοδωράκης, ο Μ. Γλέζος,
βουλευτές, καθηγητές από τα Πανεπιστή
μια Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης.
Με τις χώρες που η Αλβανία σήμερα ενδιαφέρεται περισσότερο να αναπτύξει σχέ
σεις (λόγω γειτνίασης και ισχυρών παρα
δοσιακών δεσμών) είναι η Ελλάδα, η Ιταλία,
η Τουρκία και η Γιουγκοσλαβία. Στη σημε
ρινή συγκυρία πάντως η επαφή με τη χώρα
μας φαίνεται ότι είναι η πιο προνομιακή.
Πόσο μετρά άραγε αυτό το γεγονός σε
όσους χαράσσουν την εξωτερική μας πολι
τική;
Χ.Γ.Π.

Η ΑΡΣΗ ΤΗΣ «ΕΜΠΟΛΕΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Η «μπέσα» του κ. Παπούλια
και οι «ανιδιοτέλειες» της
Ανακολουθίες και προχειρότητες στη
της πολιτικής για τα εθνικά θέματα
«Η σημερινή ελληνική κυβέρνηση ζήτησε και
συνεχίζει να τηρεί φιλική στάση προς τη
χώ ρα μας. Αυτό είναι προς το συμφέρον των
δύο χω ρώ ν και σε ζημία των κοινών εχθρών
μας.
»Εμείς κατανοούμε ότι η ελληνική
κυβέρνηση είναι κυβέρνηση συνασπισμού
κομμάτων και ότι στην αντιπολίτευση έχει
πολλούς αντιπάλους. Το καθένα από αυτά τα
κόμματα έχει τη δική του στάση. Φυσικά,
αυτή είναι μια εσωτερική υπόθεση των
Ελλήνων. Παρ’ όλα αυτά, εμείς φρονούμε και
επιθυμούμε ώστε η φιλία, η συνεργασία και οι
σχέσεις καλής γειτονίας ανάμεσα στην
Ελλάδα και την Αλβανία να θεωρούνται από
όλα αυτά τα κόμματα σαν κάτι το καλό, τόσο
για την ίδια την Ελλάδα όσο και για την
Αλβανία και τις θορυβώδεις διαδηλώσεις της
Κ.Ε. Βορειοηπειρωτικού Αγώνος».

Αυτή η επίσημη δια αλβανικών χειλέων
δήλωση, αν είχε γίνει τις ημέρες αυτές, ί
σως να αντιστοιχούσε εν μέρει στις συζη
τήσεις που γίνονται τώρα στην Αθήνα και
τις θορυβώδεις διαδηλώσεις της «Κ.Ε.
Βορειοηπειρωτικού Αγώνος», έπειτα από
την πράξη του υπουργικού συμβουλίου
της 28/8 που τερμάτισε των «εμπόλεμη
κατάσταση» ανάμεσα στην Ελλάδα και
την Αλβανία.
ΟΜΩΣ:
Το κείμενο αυτό αποτελεί απόσπασμα
από την εισήγηση του Ενβέρ Χότζα για
την εξωτερική πολιτική της Αλβανίας
στο 7ο Συνέδριο του ΚΕΑ την 1η Νοεμ
βρίου του 1976. Ό πω ς όλοι γνωρίζουμε
κυβέρνηση τότε ήταν η —μονοκομματι
κή— του κ. Κ. Καραμανλή, πρόεδρος της
Δημοκρατίας ο κ. Κ. Τσάτσος και στην
αντιπολίτευση εκπροσωπούνταν η «Ένω
ση Κέντρου» του κ. Γ. Μαύρου, το ΠΑΣΟΚ του κ. Α. Παπανδρέου, το ΚΚΕ, η
ΕΔΑ, το ΚΚΕ εσ.
Το κείμενο αυτό λοιπόν εμφανίζεται
τόσο ασυνάρτητο, όσο ασυνάρτητα είναι
και μια σειρά άλλα που λέγονται και γί
νονται για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις.
Για παράδειγμα, ο αρχιεπίσκοπος Σερα
φείμ ως Αρχηγός της «Κ.Ε. του Βορειοηπειρωτικού Αγώνος» στην προκήρυξη
της 4/9 που καλούσε στο συλλαλητήριο
της περασμένης Τετάρτης έλεγε ότι την

Αλβανοί φρουροί σε συνοριακό φυλάκιο.

Αλβανία «εδημιούργησαν αι πολιτικαί
σκοπιμότητες των Μεγάλων», παρασιω
πώντας το ιστορικό γεγονός ότι οι Αλβα
νοί είναι ένας πανάρχαιος λαός με μα
κραίωνη ιστορία, παράλληλη με την ι
στορία των Ελλήνων, που είχαν βέβαια
και αυτοί το δικαίωμα της αυτόνομης
κρατικής υπόστασης.
Αν όμως όλα αυτά αποτελούν μικρό
δείγμα της εκατέρωθεν ασυναρτησίας,
της εσφαλμένης πληροφόρησης —και
παραπληροφόρησης— και της ιδεολογι
κής στρέβλωσης, αξίζει να σταθούμε κά
πως περισσότερο στα πραγματικά περι
στατικά της πολυδαίδαλης ιστορίας των
ελληνοαλβανικών σχέσεων. Στις σελίδες
αυτές δίνουμε συνοπτικά μερικές πληρο
φορίες σχετικά με την εξωτερική πολιτι
κή της Αλβανίας, προκειμένου να γίνουν
κατανοητές οι συνθήκες κάτω από τις ο
ποίες έγινε η άρση της «εμπόλεμης κατά
στασης».
Σχετικά με το μειονοτικό πρόβλημα
και τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλή
νων στην Αλβανία θα μιλήσουμε εκτε
νέστερα σε επόμενο τεύχος, με στοι
χεία που αντλήσαμε σε μια πρόσφατη
επίσκεψη στη γειτονική χώρα.

Η άρση του εμπολέμου
Η διατήρηση της «εμπόλεμης κατά
στασης» με την Αλβανία 42 χρόνια μετά
τη λήξη του πολέμου και 16 χρόνια μετά

την έναρξη διπλωματικών σχέσεων με τη
χώρα αυτή αποτελούσε ένα από τα όχι ο
λίγα ασυνάρτητα της ελληνικής εξωτερι
κής πολιτικής. Υποτίθεται ότι η «εμπόλε
μη κατάσταση» συντηρούσε «εν θερμώ»
τις εδαφικές διεκδικήσεις της Ελλάδας
για τη Βόρειο Ήπειρο —ή, αν προτιμάτε,
τη Νότιο Αλβανία. Μετά τη λήξη του πο
λέμου και τη συνθήκη ειρήνης που υπο
γράφτηκε ανάμεσα στα αντίπαλα κράτη,
η Ελλάδα συνέχισε να διεκδικεί μέρος
των εδαφών της αλβανικής επικράτειας,
όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν ακό
μα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μία
σύνοδος των υπουργών εξωτερικών των
Μεγάλων θα ασχολούνταν με το «Βορειοηπειρωτικό»· αλλά η σύνοδος αυτή
δεν συνεκλήθη ποτέ από το 1946 έως σή
μερα. Είναι μάλλον απίθανο να συνέρ
χονταν εφέτος...
Το «Βορειοηπειρωτικό» αποτέλεσε πη
γή σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης
στην Ελλάδα. Το πρόβλημα αυτό σε σχέ
ση και με- τις πολιτικές και ιδεολογικές
διαμάχες (διαφορετικά πολιτικά συστή
ματα στις δύο χώρες, εμφύλιος πόλεμος
κλπ.) από κάποια στιγμή και έπειτα ταυ
τίστηκε με την αντικομμουνιστική προ
παγάνδα και τις προσπάθειες ανατροπής
του καθεστώτος που είχε εγκαθιδρύσει
στα Τίρανα το Νοέμβρη του 1944 ο Ενβέρ
Χότζα. Η «εθνικόφρων παράταξη» της
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χώρας μας από καιρού εις καιρόν προέβαλε με τις διάφορες «σέχτες» της το
πρόβλημα «των αλυτρώτων αδελφών μας
της Βορείου Ηπείρου» με διάφορες πα
ραλλαγές και σε διάφορους τόνους. Ε
κτενή μνεία για τις πολιτικές αυτές ανα
ταραχές στην Ελλάδα έχει γίνει στο ΑΝΤΙ
(τχ. 105) το 1978, όταν δώσαμε στη δημο
σιότητα ένα «άκρως απόρρητο» μνημό
νιο, το οποίο είχε συντάξει ο Ευάγγελος
Αβέρωφ το Φλεβάρη του 1945 στη Ρώμη
όπου υπηρετούσε τότε ως έφεδρος ανθυ
ποπλοίαρχος. Ο κ. Αβέρωφ σημείωνε ότι
«είναι ανάγκη απόλυτος να παραιτηθώμεν
ειλικρινώς, σαφώς και από τούδε πάσης
διεκδικήσεως επί της Βορείου Ηπείρου».
Αυτό δεν εμπόδισε βέβαια τον κ. Αβέ
ρωφ, λίγα χρόνια αργότερα, να ηγηθεί
του «Βορειοηπειρωτικού Αγώνος», και ί
σως και σήμερα να ψελλίζει χαμηλόφωνα
παρόμοια λόγια σαν συμπαραστάτης του
κ. Μητσοτάκη.
Την ίδια εποχή που ο κ. Αβέρωφ επρέσβευε όλα αυτά, το ΚΚΕ με εισήγηση του
Ν. Ζαχαριάδη ζητούσε να διενεργηθεί δη
μοψήφισμα με θέμα την Αυτοδιάθεση
στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου. Τα α
ναφέρουμε όλα αυτά όχι μόνο για την ι
στορία, αλλά και για να καταδείξουμε τα
στοιχεία της ασυναρτησίας που, όπως α
ναφέρθηκε και στην αρχή, περιβάλλουν
το «Βορειοηπειρωτικό».
Έτσι και η φασαρία που έχει ξεσηκώ
σει σήμερα η Ιεραρχία της Εκκλησίας σε
σχέση με την «άρση του εμπολέμου» εί
ναι πιθανότερο να συναρτάται με τα προ
βλήματα διαχείρισης της εκκλησιαστι
κής περιουσίας και πολύ λιγότερο με το
ενδιαφέρον της για τις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία.
• Αξίζει να σημειώσω εδώ μια προ
σωπική μαρτυρία. Στην Αλβανία, την
άνοιξη αυτού του χρόνου, κατά τη
διάρκεια συζητήσεών μου με Αλβα
νούς εκπροσώπους του καθεστώτος
βρέθηκα αντιμέτωπος με το εξής πα
ράδοξο: Οι Αλβανοί μού επαινούσαν
τον «νουνεχή και σώφρονα και γνωρίζοντα τα θεμαιυ^ κ.'Τι . Λρι.ριιψ και
την ίδια στιγμή κατακεραύνωναν το
ΚΚΕ και ιδιαίτερα τον παλαιό του Γε
νικό Γραμματέα, Νίκο Ζαχαριάδη,
τον οποίο και χαρακτήριζαν «σοβινι
στή».
Μετά από όλα αυτά είναι βέβαιο ότι το
όντως ασυνάρτητο κείμενο του Ενβέρ
Χότζα που προτάχθηκε στο παρόν ση
μείωμα αποτελεί ταιριαστό στοιχείο στο
σουρεαλιστικό παιχνίδι που ονομάζεται
«Βορειοηπειρωτικό».
Ολα αυτά δεν έχουν βέβαια καμιά σχέ
ση με το πραγματικό πρόβλημα των μειο
νοτικών που ζουν στην Αλβανία και για
το οποίο η ελληνική αριστερά θεωρεί απλουστευτικά ότι είναι «ένα θέμα προς
συζήτηση» το οποίο πάντως σχεδόν ποτέ
δεν συζητά. Ίσως να φωλιάζει κάπου,
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βαθιά στο συλλογικό υποσυνείδητό της, η
ταυτότητα: «Σοσιαλισμός - Αλβανία Διεθνιστική Αλληλεγγύη» (με αυτή ή με
οποιαδήποτε άλλη διάταξη). Αλλά για τα
θέματα της ελληνικής μειονότητας θα ε
πανέλθουμε μιαν άλλη φορά.

Οι ασυναρτησίες συνεχίζονται
Θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ότι όλα
αυτά ανήκουν στο παρελθόν: Τα χρόνια
πέρασαν και η Ελλάδα ωρίμασε ως χώρα
και'σήμερα έχει μια κυβέρνηση που δια
κηρύσσει ότι διαθέτει «πολιτική βούλη
ση» - και ίσως και περίσκεψη.
Θα περίμενε επίσης κανείς από την α
ξιωματική αντιπολίτευση να ομιλεί με πε
ρίσκεψη. Να ομολογεί λχ. ότι η «Παρά
ταξη» εν γένει, δεν έκανε τίποτε από όσα
διακήρυσσε όλα αυτά τα χρόνια, ότι δη
λαδή δεν ολοκλήρωσε τον πόλεμο που
τον είχε ήδη στα χαρτιά έτοιμο προκειμένου να αποσπάσει τα «επιθυμητά εδάφη».
Θα μπορούσε να είχε κριτικάρει λχ. τον
κ. Ευ. Αβέρωφ για τα όσα «αντεθνικά» εξεστόμισε κάποτε και να τον ανακαλέσει
στην τάξη. (Πολύ πρόσφατα ο κ. Αβέρωφ
με δήλωσή του στο ΑΝΤΙ της 12/8/84 έλε
γε ότι «ορθώς είχα προτείνει» όλα εκείνα
το 1945). Θα μπορούσε επίσης η ΝΔ να α
κυρώσει τη χουντική διπλωματική ανα
γνώριση του 1971 και να συνεχίσει τον
χάρτινο πόλεμό της. Αλλά αντ' αυτού ε
τοιμαζόταν να άρει η ίδια το «εμπόλεμο»
το 1980 (επί κυβερνήσεως Γ. Ράλλη και
με αρμόδιο υπουργό Εξωτερικών τον Κ.
Μητσοτάκη!) και είχε κάμει όλη τη σχε
τική προεργασία αλλά το ανέβαλε με μι
κροπολιτικές σκοπιμότητες, λόγω των ε
πικειμένων εκλογών.
Ομως τι έκανε άραγε η νέα υπεύθυνη
κυβέρνηση της χώρας από το 1981 ως το
1987; Μήπως το ασυνάρτητο πήρε ένα τέ
λος όταν τους χειρισμούς ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ;

Το υπουργικό εν απαρτία
Ανασκουμπωμένοι για δουλειά, μαζεύ
τηκαν οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υ
πουργοί και οι υφυπουργοί την Παρα
σκευή 28/8/1987 καθώς τελείωναν και οι
πρωθυπουργικές διακοπές. Μαγκωμένοι
—κανείς δεν ξέρει ποτέ τί τον περιμένει
μετά τις διακοπές του πρωθυπουργού, έ
στω και αν δεν έχουν συμπέσει με εκείνες
του κ. Γ. Αλευρά στην Κέρκυρα— κάθι
σαν όλοι στις θέσεις τους. Και τότε ο κ.
Κάρολος Παπούλιας, άρτι αφιχθείς από
τη Συρία, είπε, ανασύροντας από το χαρτοφύλακά του μια πολυσέλιδη εισήγηση:
— « Έχω να κάμω μια εισήγηση» και άρ
χισε την ανάγνωση ενός βαρύγδουπου
κειμένου όπου ανέλυε τους λόγους για
την «άρση του εμπολέμου» με την Αλβα
νία: Ο κ. Παπούλιας ανέπτυξε το σκεπτι
κό του, που δεν απείχε πολύ από όσα επέ
βαλε ο κοινός νους. Αλλά όχι ακριβώς.
Γιατί ο κ. Παπούλιας δεν είπε όλα όσα εί
χε αναφέρει εκτενώς στον κ. Άρμακοστ
είκοσι μήνες πριν. Είχε τότε αναφέρει ότι
και τις ΗΠΑ θα εξυπηρετούσε η εξομά
λυνση των σχέσεών μας με την Αλβανία:
η Ελλάδα θα αποτελούσε έτσι έναν καλό
ενδιάμεσο, ώστε να εισχωρήσει η αμερι
κανική τεχνολογία στη χώρα αυτή, που
τόσο πολύ τη χρειάζεται. Είχε ακόμα πει
ότι η Αλβανία χρειάζεται τη φιλική και
περίπου προστατευτική ομπρέλα της Ελ
λάδας, γιατί οι Σοβιετικοί έχουν «κακό
στο νου τους» και σκοπεύουν κάποια
στιγμή να εγκαταστήσουν βάσεις στη γει
τονική χώρα, κάτι που θα ήταν επιζήμιο
για την ατλαντική συμμαχία. Και άλλα
πολλά νατοϊκά. Ό μω ς ο κ. Παπούλιας
στο υπουργικό συμβούλιο υποστήριξε με
διαφορετικό σκεπτικό την πρότασή του:
• Λόγοι οικονομίας δυνάμεων στον
στρατιωτικό τομέα απαιτούν την από
συρση των δυνάμεων που απασχολούνται

Αλβανός στρατιώτης σε συνοριακό φυλάκιο. Δεξιά εικόνες από τη διαδήλωση της 9/9/87.

στην περιφρούρηση των συνόρων με μια
χώρα με την οποία βρισκόμαστε σε «εμ
πόλεμη κατάσταση» και εξήγησε ότι οι ε
πιτελικοί μας στο Πεντάγωνο χάνουν πο
λύ χρόνο χαράσσοντας στους χάρτες τα
σχέδια άμυνας και επίθεσης εναντίον της
Αλβανίας, ενώ τώρα πια δεν θα χρειάζε
ται να απασχολούνται με παρόμοια θέμα
τα.
• Είπε επίσης ότι με τον τρόπο αυτόν θα
ανακουφιστούν οι ομογενείς μας, γιατί θα
επιτευχθούν καλύτεροι όροι ελευθεροεπικοινωνίας και συνεπώς πιο ανεκτές συν
θήκες ζωής.
• Ένα ακόμα από τα σοβαρά επιχειρήματά του ήταν ότι δεν είναι νοητό ένας α
πό τους ηγέτες των «έξη» να ευρίσκεται
«εν πολέμω» με μια γειτονική του χώρα.
• Και η κατάληξη: Η κυβέρνηση ισχυ
ροποιεί το εσωτερικό μέτωπο και δείχνει
ότι δεν φοβάται να πάρει «σκληρές απο
φάσεις» όταν χρειάζεται. Ιδού το μήνυμά
μας προς όλους πριν προχωρήσουμε στις
συνομιλίες για τις βάσεις.
Χωρίς να χρειαστεί να επιμείνουμε άλ
λο σε όλη αυτή την, καθόλα εύλογη επι
χειρηματολογία πρέπει να σημειώσουμε
ότι μετά το πέρας της εισήγησης δύο μό
νον υπουργοί ακούστηκαν να διατυπώ
νουν επιφυλάξεις. Οι αναμενόμενοι: πρώ
τος ο κ. Τρίτσης και στη συνέχεια ο κ.
Παπαθεμελής αναπτύσσοντας το σκεπτι
κό ότι η σχέση του εθνικού κορμού με
τους Βορειοηπειρώτες δεν πρέπει να απο
δυναμωθεί κτλ. κτλ. Οι ενστάσεις τους,
συνάντησαν τον σκωπτικό σχολιασμό
άλλου υπουργού και κάποιους ψιθύρους.
Ο αντίλογος ήταν ότι η απαγόρευση ά
σκησης του δικαιώματος του θρησκεύεσθαι στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Παπα
θεμελής δεν αποτελεί διάκριση εις βάρος
των Ελλήνων αλλά είναι γενικό μέτρο για
όλους τους Αλβανούς πολίτες· αδιακρί
τως εάν πρόκειται για μουσουλμάνους ή
για ορθόδοξους - ελληνόφωνους και αλ
βανόφωνους. Ο υπουργός ήξερε, αφού εί
χε ήδη επισκεφθεί στο παρελθόν την Αλ
βανία.

Τ έλος καλό, όλα καλά
Μετά από λίγο ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος έκανε τη δήλωση-αναγγελία στο
πρες-ρουμ. Δεν είχε ληφθεί καμιά πρό
νοια να ενημερωθεί προηγουμένως ούτε ο
Έλληνας πρέσβης στα Τίρανα ούτε και η
αλβανική πρεσβεία της Αθήνας, η οποία
το πληροφορήθηκε από τον συντάκτη του
«Βήματος» κ. Γ. Καρτάλη, αργά το από
γευμα. Φυσικά, δεν είχε ενημερωθεί ουδείς άλλος. Ούτε οι σύλλογοι των Βο
ρειοηπειρωτών —παρά τις ρητές διαβε
βαιώσεις περί του αντιθέτου από τον ίδιο
τον πρωθυπουργό και τον υπουργό των Ε
ξωτερικών— ούτε τα άλλα κόμματα ούτε
φυσικά και ο κ. Σαρτζετάκης. Κάποιοι εί
χαν το φόβο του.
Ισως γι’ αυτό να επιλέχθηκε και αυτή η

φόρμουλα «κατάπαυσης του πυράς» —η
πράξη του υπουργικού συμβουλίου δηλα
δή —και όχι η έκδοση προεδρικού δια
τάγματος. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο
κ. Σαρτζετάκης ουδέποτε έλαβε σχέδιο
σχετικού διατάγματος, όπως έχει άλλω
στε δηλώσει και ο ίδιος στο παρελθόν.
Είχε μάλιστα διαμηνύσει ότι «γνωρίζον
τας τα όρια των αρμοδιοτήτων του» δε
σκόπευε να φέρει αντιρρήσεις. Και όταν
είχε δεχθεί τους εκπροσώπους της «Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας» τους άκουσε προσεχτικά, απέφυγε να κάμει οποιοδήποτε σχόλιο και είπε μόνον: «Θα λάβω
υπόψη μου τις απόψεις σας όταν χρεια
στεί».
Αλλά δεν χρειάστηκε. Η κυβέρνηση
σκέφτηκε προφανώς ότι είτε κάποιο συν
τακτικό λάθος, είτε κάποια διαρροή μέ
σω του κ. Τρίτση, είτε από ακριτομύθιες
των ταχυδρόμων, στο τέλος θα ξεσπούσε
θόρυβος. Και έπραξε, όπως έπραξε. Αν
πίστευε κανείς ότι ο σκοπός αγιάζει τα
μέσα, θα μπορούσε να συμφωνήσει με την
τακτική της κυβέρνησης.
• Είχαν όμως όλα γίνει με τη σειρά τους
και είχε υπάρξει πρόνοια για τα προβλή
ματα που θα προέκυπταν μετά την «άρση
του εμπολέμου»;
• Γιατί επιλέχθηκε αυτή η χρονική στιγ
μή για την κυβερνητική πρωτοβουλία;
Είναι δύο ερωτήματα στα οποία αξίζει
να σταθούμε.

Γιατί τώρα κι όχι άλλοτε;
Από το 1980, που πρώτη η κυβέρνηση
της ΝΔ σκέφτηκε να προχωρήσει στην
ρύθμιση αυτής της σουρεαλιστικής ιστο
ρίας, μέχρι πριν δεκαπέντε μέρες που έ
κλεισε η εκκρεμότητα αυτή, έχει σημειω
θεί μια καθυστέρηση επτάμισι χρόνων για
ένα θέμα που —ανάμεσα στα άλλα— θα
ανακούφιζε και τους Έλληνες που ζουν
στην Αλβανία.
Επτάμισι χρόνια για την παράταση
προβλημάτων ενός πληθυσμού, είτε 50 χι
λιάδων όπως ισχυρίζονται οι Αλβανοί εί
τε 400 χιλιάδων όπως ισχυρίζεται ο Μη
τροπολίτης Σεβαστιανός, είναι πολλά.
Και ας κόπτονται μετά όλοι ότι κύριο μέ
λη μά τους είναι «οι αδελφοί μας της Βο
ρείου Ηπείρου». Οι ελληνικές κυβερνή
σεις, όλα αυτά τα χρόνια παλινδρομού
σαν εξαιτίας άλλων λόγων (χρόνος εκλο
γικής αναμέτρησης, σχέσεις στα Βαλκά
νια, σχέσεις με τις υπερδυνάμεις κτλ.).
Αλλά υπήρξαν και άλλοι, ακόμα πιο
πεζοί και ταπεινοί λόγοι.
Γιατί λοιπόν επιλέχθηκε η συγκεκριμέ
νη χρονική στιγμή;
Διακινδυνεύουμε την άποψη ότι πίσω
από όλη τη ρητορεία και τις σύνθετες α
ναλύσεις, κρύβονται επιμελώς άλλα κί
νητρα:
Γράφτηκε και αλλού («Ποντίκι» λχ.) ό
τι ένας από τους λόγους ήταν και η δυσω27

δία από το σκάνδαλο της ΑΓΡΕΞ. Φαίνε
ται ότι η κ. Υψηλάντη και ο κ. Σακελάρης, άθελα τους βέβαια, συνέδραμαν στη
·| βελτίωση των ελληνοαλβανικών σχέσε
ων. Η ιστορία της ΑΓΡΕΞ έχει πολύ πονέ
σει τον πρωθυπουργό. Ό λοι φροντίζουν
τώρα να κουκουλωθεί όπως όπως. Ο ί
διος θεώρησε ότι το μείζον αυτό θέμα θα
μπορούσε να αλλάξει το σκηνικό ως την
επόμενη εβδομάδα οπότε άλλα πρωτοσέ
λιδα (λόγος Θεσσαλονίκης λχ.) θα προ
βάλλονταν από τον Τύπο.
Φυσικά οι ερμηνείες για το timing ποι
κίλλουν και αξίζει να καταγραφούν, γιατί
δείχνουν πώς βλέπει ο καθείς τα πράγμα
τα - ή καλύτερα πώς θέλει να τα βλέπει:
• Δ υτικοί διπλωμάτες, πιστεύουν ότι με
τά την «επιχείρηση Σαρατόγκα» και την
«επιχείρηση Τρούμαν» και λίγες μέρες
πριν από την έναρξη των διαπραγματεύ
σεων για τις βάσεις «ήταν χρήσιμη μια α
ριστερή κίνηση στην εξωτερική πολιτι
κή».
• Κύκλοι προσκείμενοι εξάλλου προς το
υπουργείο Εξωτερικών ερμήνευαν τη
χρονική επιλογή πολλαπλώς:
Πέραν του ότι είχε χρονίσει αυτή η υπό
θεση, ο κ. Παπούλιας βιαζόταν να προϋ
παντήσει τον αναμενόμενο υφυπουργό Ε
ξωτερικών κ. Σοκράτ Πλάκα με «ένα γε
μάτο καλάθι». Η θεωρία του έλληνα υ
πουργού Εξωτερικών είναι ότι με τους
Αλβανούς πρέπει να δείχνεις εσύ πρώτος
ότι έχεις «μπέσα» στις κουβέντες σου. Ας
δώσουμε, λοιπόν, πρώτοι εμείς κάτι και
αυτοί θα ακολουθήσουν.
Η θεωρία ίσως τελικά να αποδειχθεί έ
ωλη, αλλά ο ηπειρώτης υπουργός θέλει
να δείξει «έργο» στον τομέα των ελληνο
αλβανικών σχέσεων ένα θέμα που απο
τελεί μια από τις πρώτες μέριμνες και
προτεραιότητες στα ενδιαφέροντά του.
Ένας άλλος λόγος που ψιθυρίστηκε ή
ταν η επικείμενη επίσκεψη του τούρκου
υπουργού Εξωτερικών Χαλέφογλου στα
Τίρανα. Ο κ. Παπούλιας θέλησε να τον
προλάβει και, ώ του θαύματος, κατά τις
συζητήσεις του με τον Αλβανό υφυπουρ
γό που φιλοξενήθηκε τις ημέρες αυτές,
συμφωνήθηκε η ανταλλαγή επισκέψεων
με τον Αλβανό υπουργό Εξωτερικών κ.
Μαλίλε. Το καλάθι του κ. Παπούλια άρ
χισε λοιπόν κι αυτό να γεμίζει.
Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι σύμ
φωνα με όλες αυτές τις ερμηνείες, οι πρω
τοβουλίες δεν ανήκουν στην ελληνική
πλευρά, αλλά αποτελούν «αναγκαστικές
κινήσεις» στη διπλωματική σκακιέρα:
«Αριστερή κίνηση» - «ταξίδι Χαλέφο
γλου» - «προσφορά προς την αλβανική
πλευρά»: όλα δείχνουν την αδυναμία
μάλλον της ελληνικής διπλωματίας και
όχι την ευχέρεια πρωτοβουλιών.

Και τώρα πόσα πληρώνουμε;
Αλλά η απρονοησία και η προχειρότη
τα που χαρακτηρίζει τις κυβερνητικές
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«πρωτοβουλίες» έγινε φανερή με την πε
ρίφημη υπόθεση των περιουσιών που έ
χουν στην Ελλάδα Αλβανοί υπήκοοι. Ο
Τύπος άρχισε κιόλας να γράφει πολύ δια
κριτικά για το θέμα αυτό.
Με το καθεστώς του εμπολέμου που ίσχυε ως σήμερα, το ελληνικό δημόσιο
—μέσω της Τράπεζας Ελλάδος— διαχει
ριζόταν τις ευρισκόμενες στην Ελλάδα
περιουσίες των λίγων Αλβανών και των
πολλών Ελλήνων Βορειοηπειρωτών που
ως τώρα είχαν δημευθεί και χαρακτηρισθεί ως «εχθρικές περιουσίες» —από δω
και το όνομα της σχετικής υπηρεσίας του
Γενικού Λογιστηρίου.
Οι Αλβανοί μέχρι πριν από λίγες μέρες
έλεγαν ανεπίσημα ότι δεν τους ενδιαφέ
ρουν όλα αυτά και ότι δεν τους απασχο
λεί το πρόβλημα. Γι’ αυτούς, κύριο μέλημα είναι το χτίσιμο μιας σταθερής φιλίας
και καλής γειτονίας ανάμεσα στα δύο κρά
τη. Αυτή την διαβεβαίωση είχε ο υπογραφόμενος, όταν έθετε το πρόβλημα σε αρ
μόδιους εκπροσώπους της Αλβανίας, είτε
εδώ είτε στα Τίρανα. Δεν γνωρίζω βέ
βαια αν το θέμα είχε ποτέ τεθεί στις δι
πλωματικές διασκέψεις των αντιπροσω
πειών και των δύο χωρών και τι είχε διαμειφθεί. Πριν λίγες μέρες πάντως και με
τά την άρση του εμπολέμου, σε συζήτηση
με πολιτικό σύμβουλο της αλβανικής
πρεσβείας στην Αθήνα, μου δηλώθηκε ό
τι το πρόβλημα των περιουσιών των Αλ
βανών υπηκόων είναι πρόβλημα Διεθνούς
Δικαίου και πρέπει να λυθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του.
Συμπέρασμα: Επειδή η ελληνική πλευ
ρά οφείλει να δείξει «μπέσα» πρέπει σύν
τομα να αρχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρά
το πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό; Ό λα τα
περιουσιακά στοιχεία των Αλβανών και
των Βορειοηπειρωτών πρέπει να αποδο
θούν τώρα στους ιδιοκτήτες τους, και ε
πειδή στην Αλβανία δεν υπάρχει ιδιωτική
ιδιοκτησία, να δοθούν τελικά στο αλβανι
κό δημόσιο. Πρόκειται για ποσό που
μάλλον υπερβαίνει κατά πολύ το 1 δις, ό
πως άλλοι εκτιμούν (βλ. «Πρώτη»). Είναι
καταθέσεις σε Τράπεζες, βοσκότοποι,
καλλιεργήσιμα εδάφη και αστικά ακίνη
τα σε πολλές ελληνικές πόλεις.
Το περίεργο και το ασυνάρτητο στην υ
πόθεση είναι ότι δεν υπάρχει καμιά σχετι
κή μελέτη από ελληνικής πλευράς.
Όλη την προηγούμενη εβδομάδα προ
σπαθήσαμε να πληροφορηθούμε είτε από
το υπουργείο Εξωτερικών, είτε από την
αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστη
ρίου («Υπηρεσία εχθρικών περιουσιών»)
δύο πράγματα:
• Αν έχουν χαρτογραφηθεί και κατα
γραφεί οι περιουσίες των Αλβανών υπη
κόων, και
• Πόσο εκτιμάται το ύψος της αξίας αυ
τών των περιουσιών σε συνάλλαγμα.
Μετά από τις συνήθεις δυστοκίες και ε

πιφυλάξεις μας παρέπεμψαν εν τέλει
στον υφυπουργό Οικονομικών κ. Καλούδη ο οποίος μέσω του Διευθυντή του γρα
φείου του κ. Βλάσση μας εξήγησε ότι:
«η εργασία αυτή έχει αρχίσει αλλά δεν
έχει περατωθεί, οι υπάλληλοι εργάζονται
όμως τώρα πιο εντατικά και πάντως βρέ
θηκαν απροετοίμαστοι με την αιφνίδια α
νακοίνωση της άρσης του εμπολέμου».
Απροετοίμαστοι, λοιπόν, για μιαν ακό
μα φορά. Και όμως υποτίθεται ότι το θέ
μα έπρεπε να είχε απασχολήσει τις υπη
ρεσίες από το 1980 και με κάποια συνέ
πεια μετά το 1981, όταν η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ ήδη είχε προσανατολιστεί να
προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό της
γειτονικής χώ ρας ω ς «εχθρικής».

«Μπέσα» για «μπέσα»
Πολιτικοί σχολιαστές και εμπειρογνώ
μονες που γνωρίζουν το πρόβλημα των
διμερών σχέσεων, υποστηρίζουν ότι η ελ
ληνική κυβέρνηση έπρεπε να χρησιμοποι
ήσει το «εμπόλεμο» σαν διαπραγματευτι
κό χαρτί για την προσκόμιση κάποιων
ανταλλαγμάτων από την άλλη πλευρά.
Θα έπρεπε δηλαδή να ζητηθεί η υπογρα
φή κάποιου πρωτοκόλου που θα ρύθμιζε
τα πιο ακανθώδη από τα εκκρεμή προ
βλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες. Την ά
ποψη αυτή φαίνεται ότι είχε παληότερα ο
κ. Καραμανλής και συμμερίστηκε σε κά
ποια φάση και ο κ. Παπανδρέου. Ένα α
πό τα θέματα που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο πρωτόκολο αυτό, θα ή
ταν και το πρόβλημα των περιουσιών με
πρόνοια για παράλληλη παραίτηση των
αλβανικών απαιτήσεων και των ελληνι
κών ανταπαιτήσεων.
Ίσω ς τελικά προκύψει ότι αυτή η ιστο
ρία με τις περιουσίες των Αλβανών υπη
κόων θα εμπλέξει και πάλι τις ελληνοαλβανικές σχέσεις και θα αποδειχθεί μπούμεραγκ για τις πρωτοβουλίες του κ. Πα
πούλια.
Για να αποφευχθεί όμως αυτό, θα πρέ
πει και η αλβανική πλευρά να επιδείξει
«μπέσα». Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυ
νος να ανατραπεί το οικοδόμημα της πο
λιτικής του ΠΑΣΟΚ και να δυσχεράνουν
αντί να προωθηθούν οι διμερείς σχέσεις.

•
Υπάρχει όμως πάντοτε και η αισιόδοξη
πλευρά των πραγμάτων. Τις ημέρες που
ακολούθησαν μετά την άρση του «εμπο
λέμου» η επίσημη εφημερίδα του ΚΕΑ,
«Ζέρι ι Πόπουλιτ» ανέγραψε ότι η ελληνι
κή μειονότητα πρέπει να ενισχύσει τους
δεσμούς της με το ελληνικό έθνος. Από
ψεις όπως αυτή, είναι τολμηρές και μη α
ναμενόμενες και δίδουν έναν τόνο αισιο
δοξίας ότι κάτι καλό μπορούμε επιτέλους
να περιμένουμε μετά την ευτυχή κατάλη
ξη στην περιπέτεια των σχέσεων ανάμε
σα στις δύο χώρες.
Χ.Γ.Π.

Μια επτάφωτη λυχνία φώτιζα το δρόμο μας
προς τη Μέση Ανατολή
του Σωτήρη Σιδέρη

Ήταν την περασμένη Πέμπτη 3 του Σε
πτέμβρη, όταν ο υπουργός Εξωτερικών κ.
Κ Παπούλιας, προφανώς συνεπαρμένος
από την 13η επέτειο της ιδρυτικής διακή
ρυξης του ΠΑΣΟΚ δήλωνε στην αυλή της
Βίλλας «Γαλήνη» στο Καστρί, ενώπιον του
κ. Καντούμι, υπεύθυνου Εξωτερικών Υπο
θέσεων του PLO:

Ακόμη και κάποιος που παρακολουθεί
στοιχειωδώς τις εξελίξεις στην Μέση Ανα
τολή, θα μπορούσε ποτέ να πιστέψει ότι οι
ΗΠΑ και το Εβραϊκό λόμπυ, που στήριξαν
το σημερινό Ισραήλ, θα δεχθούν οποιαδή
ποτε παρέμβαση που δεν θα φέρει την δι
κή τους σφραγίδα;
Πιθανότατα να βρισκόμαστε μπροστά σε
μια περίοδο αναγκαστικής αλλαγής των
διεθνών σχέσεών μας έτσι όπως υπαγο
ρεύονται από την πέραν του Ατλαντικού
Υπερδύναμη η οποία μας θεωρεί απλώς μια
χώρα με μεγάλη σημασία για τα στρατηγικά
συμφέροντά της. Αρκεί να υπάρχουν και οι
υποστηρικτές...

«Θέλω να εκφράσω την χαρά μου, γιατί
υποδεχόμαστε τον φίλο Φαρούκ Καντούμι
εκπρόσωπο των δικαίων του Παλαιστινια
κού λαού και της Παλαιστινιακής επανά
στασης, την οποία όπως ξέρετε η κυβέρνη
ση και ο πρωθυπουργός με συνέπεια εξα
κολουθεί να υποστηρίζει τους στόχους
της».
Τρεις ημέρες αργότερα, ο κ. Παπούλιας
θα αισθάνθηκε πολύ άβολα στην πολυθρό
να του όταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου κ. Τεό Κλάιν παρατηρούσε
στον κ. υπουργό, ότι η επίσκεψη Καντούμι
αποτέλεσε πρόκληση για τους απανταχού
της Ευρώπης Εβραίους που συνεδρίαζαν
στο Ζάππειο. Ο κ. Παπούλιας του εξήγησε,
με κάθε ειλικρίνεια, - σύμφωνα με έγκυρη
πηγή - ότι δεν μπορούσε να αναβληθεί για
τρίτη φορά η επίσκεψη Καντούμι, ότι η
ημερομηνία είχε καθοριστεί πριν από 4 μή
νες και ότι δεν εγνώριζε ότι τις ημέρες αυ
τές θα πραγματοποιούνταν το Εβραϊκό Συ
νέδριο.
Όσο για την αναγνώριση του Ισραήλ σύμφωνα με την ίδια πηγή - δεν χρειάστη
κε να μιλήσει ο κ. Κλάιν Τον πρόλαβε ο κ.
Παπούλιας, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η
«ντε γιούρε» αναγνώριση έχει καθυστερή
σει αλλά «είναι ένα πρόβλημα που κληρο
νομήσαμε» είπε στον κ. Κλάιν. Και ο κ.
Κλάιν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου διαβε
βαίωσε τους δημοσιογράφους, ότι η Ελλη
νική κυβέρνηση αναζητά την κατάλληλη
ευκαιρία για την πανηγυρική αναγνώριση
του κράτους του Ισραήλ.
Και οι Παλαιστίνιοι, και οι Αραβες πώς
θα αντιδράσουν; Η μεν κυβέρνηση διαβεθαιώνει τους πάντες ότι η επίσημη αναγνώ
ριση του Ισραήλ, δεν σημαίνει και αλλαγή
πολιτικής στο Παλαιστινιακό. Αντίθετα, η
χώρα μας θα μπορεί να διαδραματίσει κά
ποιο θετικό ρόλο στο Μεσανατολικό στα
πλαίσια της ΕΟΚ ή σε άλλη περίπτωση να
βοηθήσει στην προσέγγιση μεταξύ Αραβι
κών χωρών και Ισραήλ δεν σημαίνει και αλ
λαγή πολιτικής στο Παλαιστινιακό. Αντίθε
τα, η χώρα μας θα μπορεί να διαδραματίσει
κάποιο θετικό ρόλο στο Μεσανατολικό στα
πλαίσια της ΕΟΚ ή σε άλλη περίπτωση να
βοηθήσει στην προσέγγιση μεταξύ Αραβι
κών χωρών και Ισραήλ αφού πλέον δεν θα
υπάρχουν τα διπλωματικά εμπόδια με το
Ισραήλ.
Μέχρι στιγμής κανένα αραβικό κράτος
δεν έχει αντιδράσει στην επικείμενη ανα
γνώριση του Ισραήλ, αλλά ορισμένες ενδεί
ξεις (όπως π.χ. οι γεμάτες υπονοούμενα
δηλώσεις Καντούμι ότι σχέσεις μεταξύ δυο
χωρών «σημαίνει δούναι και λαβείν») πιθα
νόν να προδιαθέτουν για μια νέα περίοδο
στις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και
στους Άραβες. Κατά συνέπεια οι ίδιοι οι
Άραβες, μάλλον δεν θα είναι διατεθειμέ-

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Ο κ. Τεό Κλάιν.

νοι να δεχθούν οποιαδήποτε ειρηνευτική
προσπάθεια της Ελλάδας στο Μεσανατολι
κό γιατί όπως μας είπε έμπειρος διπλωμά
της «θα την θεωρήσουν χωρίς αντίκρυσμα

και, γιατί όχι, σαν ένα από τους γνωστούς
ελιγμούς του Έλληνα πρωθυπουργού στην
προσπάθειά του να αμβλύνει τις αρνητικές
εντυπώσεις που θα προκαλέσει η αναγνώ
ριση του Ισραήλ».
Αλλά και οι σύνεδροι Εβραίοι που βρέθη
καν στο Ζάππειο δεν έδειχναν να σκοτίζον
ται για οποιαδήποτε ειρηνευτική πρωτο
βουλία στο Μεσανατολικό που δεν θα συ
νυπέγραφε και το Ισραήλ. Πόσο μάλιστα
όταν αυτή θα προέρχεται από την Ελλάδα.
Χαρακτηριστική είναι η φράση του κ. Κλάιν
όταν δεχόταν συνεχείς ερωτήσεις για τις
σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ: «Πιστεύετε ότι

πλήττεται το Ισραήλ που δεν έχει σχέσεις
με την Ελλάδα; Το πρόβλημα είναι της Ελ
λάδας. Το Ισραήλ επέζησε χωρίς να έχει
σχέσεις με την Σοβιετική Ένωση, δεν θα
επιζήσει αν δεν έχει σχέσεις με την Ελλά
δα;...»

Όσο και αν οι 'Ελληνες δημοσιογράφοι
απορούσαν με την διαχυτικότητα και την
ομιλητικότητα των συνέδρων στο θέμα Ελλάδα-Ισραήλ, αλλά και για την σιγουριά με
την οποία έθεταν το θέμα της αναγνώρι
σης, για τους ίδιους ήταν κάτι φυσικό και
αναμενόμενο. Ήξεραν ότι η αναγνώριση
έρχεται μετά από αφόρητες πιέσεις που
άσκησαν και ασκούν στην ελληνική κυβέρ
νηση οι ΗΠΑ και οι λοιποί δυτικοί σύμμαχοί
μας. Τόσο, που ο κ. Κλάιν είπε ότι «με την

αναγνώριση του Ισραήλ θα σταματήσουν
και οι πιέσεις όπως έγινε και με την Ισπα
νία».

Αλλά, ας μπούμε για μια στιγμή στο παι
χνίδι που θέλει να παίξει η Ελληνική κυ
βέρνηση, με την ανάληψη μιας ειρηνευτι
κής πρωτοβουλίας στο Μεσανατολικό και
ας δεχθούμε ότι το πρόσφατο ταξίδι της
«ανοιχτής ατζέντας» του κ. Παπούλια στην
Συρία έγινε για τον σκοπό αυτό (και όχι για
να δικαιολογήσει την ομαλοποίηση των
σχέσεων με το Ισραήλ).

Η πρόταση της Σοβιετικής Ένωσης για
την σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το
Μεσανατολικό, ξάφνιασε - όπως και άλλες
πρωτοβουλίες του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και βρήκε απροετοίμαστους τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανικούς προπαγανδι
στικούς μηχανισμούς. Έπρεπε οπωσδήπο
τε να δώσουν μια απάντηση που να δείχνει
ότι δεν απορρίπτουν ασυζητητί μια ειρη
νευτική προσπάθεια. Η απάντηση όμως κά
θε άλλο - και ήταν αναμενόμενο - παρά
ενθουσίασε τους Παλαιστινίους.
Είναι γνωστό ότι το PLO δεν πρόκειται
να υιοθετήσει καμμιά διάσκεψη χωρίς την
δική του ισότιμη συμμετοχή. Από την άλλη
πλευρά, το Ισραήλ επιθυμεί συνομιλίες χω
ρίς την παρουσία των Παλαιστινίων. Επι
διώκει δηλαδή χωριστές συνομιλίες με τα
Αραβικά κράτη με την προσδοκία ότι θα
καταφέρει να επαναλάβει την επιτυχία του
Καμπ Ντέηβιντσυνεπικούρουμενο και τώρα
από τις ΗΠΑ. Η υπόθεση έχει μείνει εκεί,
αλλά όπως εκτιμάται, το Ισραήλ θα αλλάξει
στάση, μόνο στην περίπτωση που οι εσωτε
ρικές του εξελίξεις με την συνεχιζόμενη
διαμάχη Πέρες-Σαμίρ οδηγήσουν προς αυ
τήν την κατεύθυνση.
Σύμφωνα με μια πληροφορία - την οποία
θέσαμε υπόψη σε σύνεδρο του Ευρωπαϊ
κού Συμβουλίου και την οποία αρνήθηκε
να σχολιάσει αρκούμενος στο να πει ένα
«ίσως» - ο Ευρωπαϊκός Εβραϊσμός, ένας
από τους βασικούς αρωγούς της οικονο
μίας του Ισραήλ, δεν βλέπει πια με καλό
μάτι τον συνεχιζόμενο πόλεμο και την κα
κή οικονομική εξέλιξη του Ισραήλ γιαυτό
και αρχίζει να πιέζει για σύντομη λύση του
προβλήματος.
Επομένως και σε σχέση με τα προαναφερόμενα, βασικό ρόλο σε μια αλλαγή στάσης
του Ισραήλ θα παίξουν και τα Εβραϊκά λόμ
πυ τα οποία προτιμούν να δουν το Ισραήλ
να αναπτύσσεται οικονομικά και να έχει
καλές σχέσεις με τους Άραβες παρά να
συνεισφέρουν για να δαπανάται ο μισός
προϋπολογισμός του σε πολεμικό υλικό.
Όπως όμως και να έχει το πράγμα, ότι
γίνεται, γίνεται τώρα στο παρασκήνιο. ΓΓ
αυτό κανένας δεν μπορεί να είναι σε θέση
να γνωρίζει αν πλησιάζουμε ή όχι στο φω
τεινό τέλος μιας σήραγγας, το σκοτάδι της
οποίας, έχει στοιχίσει πολλά σε πολλούς,
δεκαετίες τώρα.
□
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Π ρόβατα, ή λύκοι με προβιές;
του Θύμιου Παπαγιάννη

Σπάνια σχέδιο νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλή
νων, δημιούργησε τέτοια θύελλα αντιδράσεων, τόσο σε έκταση,
όσο και σε οξύτητα. Πανεπιστημιακοί, δασολόγοι και οικολο
γικοί φορείς1 το κατηγορούν ως καταστροφικό για τον Τόπο
μας, ενώ σοβαρή μερίδα του Τύπου (ακόμα και συμπολιτευόμενου2) το καταγγέλει ως φαύλο και καιροσκοπικό3.
Αντίθετα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας, που
το εισηγείται, ισχυρίζεται ότι με το νομοσχέδιο αυτό:
• Εξυγιαίνεται και τονώνεται ένας σημαντικός κλάδος
της πρωτογενούς παραγωγής στη Χώρα μας, ο οποίος μέχρι
σήμερα ήταν προβληματικός.
• Ενισχύεται η τάξη των κτηνοτροφών, με τη ρύθμιση
των προβλημάτων, που έχουν δημιουργηθεί στις κτηνοτροφικές εκτάσεις και με την «ικανοποίηση παλαιώ ν κα ι μό νι
μω ν αιτημάτω ν των παραγω γώ ν»4.
• Επιδιώ κεται η «λύση μ ια ς σειράς προβλημάτων, πον
πηγά ζο υν από την εφαρμογή της ισχύονσας δασικής νομο
θεσίας και τα οποία συνεπάγονται εμπλοκή της οικονομικής
ανάπτυξης σε διάφ ορους τομείς και δημιουργούν σύγχυση
και ανασφάλεια στις συναλλαγές»4.
Ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο αντιφατικές θέσεις, ποια είναι η

αλήθεια; Έ νας τρόπος να την προσεγγίσει κανείς είναι με την
προσπάθεια να αποτιμηθεί εάν οι διατάξεις του νομοσχεδίου
θα βοηθήσουν στην προσέγγιση των στόχων του. Ας δοκιμά
σουμε μια τέτοια εξέταση.

Τόνωση της κτηνοτροφίας
Με το νομοσχέδιο επιχειρείται η τόνωση της κτηνοτροφίας
στην Ελλάδα κυρίως με την αύξηση των διαθέσιμων για βόσκη
ση εκτάσεων. Ό μω ς είναι γνωστό ότι σήμερα βοσκούνται όλες
οι δασικές εκτάσεις, με εξαίρεση τους πυρήνες των εθνικών
δρυμών και κάποιες αναδασωτέες περιοχής (περίπου 10 εκα
τομμύρια στρέμματα). Ό λο το υπόλοιπο (πάνω από 65 εκατομ
μύρια στρέμματα) είναι στη διάθεση της κτηνοτροφίας. Ά ρ α
ποια είναι η αύξηση που προβλέπει το νομοσχέδιο;
Και πώς αντιμετωπίζονται τα σοβαρά προβλήματα της Ελλη
νικής κτηνοτροφίας; Δηλαδή η πλήρης έλλειψη σύγχρονης ορ
γάνωσης, η κακή διάρθρωση του ζωικού κεφαλαίου με έμφαση
στη νομαδική βοσκή των γιδιών (που είναι όχι μόνο αντιοικονομική, αλλά και καταστροφική για τους βοσκότοπους), η οι
κολογική υποβάθμιση των διαθέσιμων φυσικών χώρων βόσκη
σης, η ανυπαρξία τεχνητών λειμώνων, η ατελής οργάνωση του
κυκλώματος εμπορίας και τόσα άλλα. Κανένα μέτρο δεν παίρνεται για όλα αυτά, τουλάχιστον στα πλαίσια του παρόντος
νομοσχεδίου.
Αντίθετα, η καθιέρωση της κτηνοτροφίας ως μοναδικής χρή
σης μέσα στους βοσκότοπους κι ο αποκλεισμός όλων των άλ
λων, κινδυνεύει να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη οικολογική
υποβάθμιση των περιοχών αυτών (με τελικό αποτέλεσμα την
ερημοποίηση) και φυσικά σε ραγδαία μείωση της βοσκοϊκανότητάς τους5. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αμβλυνθεί ίσως με
τις προβλεπόμενες διαχειριστικές μελέτες για κάθε οριοθετημένο βοσκότοπο. Εάν εκπονηθούν με σωστές επιστημονικές αρχές
και πρακτικό πνεύμα και εφαρμοστούν αποτελεσματικά, θα
αποτελέσουν θετικό σημείο του νέου νόμου.
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Ενίσχυση των κτηνοτροφών
Η μόνη θετική ενίσχυση των κτηνοτροφών θα ήταν η συμβο
λή του Κράτους στην καλύτερη οργάνωση του κλάδου με τε
χνογνωσία, πιστώσεις, βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής
υποδομής, εκσυγχρονισμό του κυκλώματος διακίνησης και εμ
πορίας. Αντί για όλα αυτά, στο αρχικό σχέδιο νόμου, οι κτηνοτρόφοι ενισχύονται με τη διάθεση (αφειδώς) δημόσιας δασικής
γης·

Πέρα από τα συνταγματικά προβλήματα που προκύπτουν με
το μέτρο αυτό (αποχαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων, ισότητα
των Ελλήνων), πέρα από τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα προ
κόψουν και στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στη δομή των
οικισμών (τινάζεται στον αέρα ο πολεοδομικός σχεδιασμός και
η περιώνυμος ΕΠΑ6) δημιουργείται κι ένα πολύ κακό προη
γούμενο: η ενίσχυση κοινωνικών τάξεων (χωρίς να υπάρχει το
κριτήριο έλλειψης στέγης ή χαμηλού εισοδήματος) με τη διάθε
ση δημόσιας γης. Γιατί να μη γίνει το ίδιο με τους ψαράδες ή
.τους γεωργούς; Ορθώς λοιπόν ο Υπουργός Γεωργίας, με τρο
πολογία που κατέθεσε πρόσφατα, περιόρισε τις παροχές αυτές.

Επίλυση «άλλων κοινωνικών προβλημάτων»
Είναι βέβαιο όχι, από το 1836 και τη συγκρότηση της πρώτης
επιτροπής για τις διεκδικήσεις δασικών εκτάσεων' και με εντεινόμενο ρυθμό μεταπολεμικά, έχουν προκόψει άπειρα θέμα
τα προστριβών με καταπατήσεις, παράνομες αγοραπωλησίες,
αμφίβολους τίτλους, αυθαίρεση δόμηση και άλλα πολλά σε βά
ρος της δημόσιας δασικής γης, τόσο από άτομα (διαφόρων ει
σοδηματικών τάξεων, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη
κλίμακα) και από οργανωμένους φορείς (κυρίως συνεταιρι
σμούς)8. Τα προβλήματα που προκύπτουν κατατρύχουν και τις
αρμόδιες υπηρεσίες και τις δικαστικές αρχές και προκαλούν
μια συνεχή κοινωνική αναστάτωση. Επομένως η προσπάθεια
να επιλυθούν κάποτε, αποτελεί θεμιτή (και επαινετή) επιδίωξη
του Κράτους.
Ό μω ς οι διεκδικήσεις αυτές γαιών, καλύπτουν όλη την κλί
μακα από μικρά οικόπεδα, για την εξασφάλιση στοιχειωδών
βιοτικών αναγκών οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, μέχρι
εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων, που διεκδικούνται από εύπο
ρους κερδοσκόπους. Δεν θα έπρεπε επομένως να αντιμετωπι
στούν επιλεκτικά, με ένα ειδικό νομοθέτημα, που θα ξεκινούσε
από αποδεκτές αρχές δικαίου, θα διαχώριζε τις περιπτώσεις
και τις κατηγορίες και θα προέβλεπε πιο ευέλικτες και εξειδικευμένες ρυθμίσεις; (Για παράδειγμα με βαριά φορολόγηση
των μεγάλων παραχωρούμενων εκτάσεων, καθώς και εκείνων
που έχουν υψηλή οικοπεδική αξία). Αντί να ρίχνονται όλες οι
διεκδικήσεις, δίκαιες και άδικες, φύρδην μίγδην στο τσουβάλι
ενός άσχετου νομοσχεδίου, που αφορά την ενίσχυση ενός κλά
δου της πρωτογενούς παραγωγής. Και μάλιστα με διατάξεις
αμφίβολης συνταγματικότητας.

Κάποια συμπεράσματα
Από τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτουν ορισμένα
αβίαστα συμπεράσματα. Το κύριο είναι ότι οι διατάξεις του
νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή των Ελλήνων δεν φαί
νεται να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στό
χων που η ίδια η Κυβέρνηση προσδιόρισε. Ά ρ α , η το νομοσχέ
διο είναι ατυχές (και τότε πρέπει να αποσυρθεί και να ανασυν
ταχθεί άρδην και στο πνεύμα και στο γράμμα του) ή έχει άλ
λους, ανομολόγητους στόχους. Δηλαδή, την απόσυρση του
61% των δασικών εκτάσεων από την κάλυψη της αυστηρής δα
σικής νομοθεσίας και τη μετατροπή του σε γη - «εντός συναλ
λαγής»9, με άνετη δυνατότητα διάθεσης (με συμφεροντολογικά
ή μικροκομματικά κριτήρια), όπως υποστηρίζεται από πολλές
πλευρές.
Το τι από τα δύο συμβαίνει θα φανεί από τη συμπεριφορά

της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας κατά την κατ’
άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου. Προς το παρόν υπάρχουν
αρκετές ενθαρρυντικές και ορισμένες αρνητικές ενδείξεις.
Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί και ένα ακόμα στοιχείο. Η
διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγω
γής εξαρτάται απόλυτα από την αποκατάσταση και συντήρηση
της οικολογικής ισορροπίας του Τόπου. Δηλαδή του κυκλώμα
τος των υδάτων (που είναι ίσως και ο κρισιμότερος παράγων)
της προστασίας των εδαφών από τη διάβρωση, την επαύξηση
του χούμου και των θρεπτικών σ’ αυτά, τη διατήρηση της χλω
ρίδας και της πανίδας και τόσων άλλων φυσικών παραμέτρων,
που αλληλένδετοι και αλληλοεπηρεαζόμενοι εξασφαλίζουν την
ανανέωση και τη δυναμική σταθερότητα του φυσικού περιβάλ
λοντος.
Αυτός ο παράγων, ο τόσον απαραίτητος και για τη φυσική
επιβίωση του ανθρώπου, ξεχνιέται συχνά στη Χώρα μας, με
αποτέλεσμα τη λητρική χρήση (και γρήγορη εξάντληση) των
φυσικών πόρων10. Το ίδιο πνεύμα διαφαίνεται και στους συν
τάκτες του νομοσχεδίου για τους βοσκότοπους (παρά την κά
ποια επιφύλαξη του άρθρου 1), με μια σειρά από επικίνδυνες
διατάξεις.
Ιδιαίτερα δυσμενή είναι δύο ακόμα σημεία:
Πρώτο, ότι αποκλείεται πια η δυνατότητα επέκτασης των
δασών της Χώρας, παρόλο που το ποσοστό δασοκάλυψης είναι
σήμερα εξαιρετικά χαμηλό. Η αύξηση όμως της δασοκάλυψης
πρέπει ν ’ αποτελεί μόνιμο στόχο όλων μας και για λόγους πα
ραγωγικούς (υδρολογικούς και συγκράτησης των εδαφών) αλ
λά κυρίως για τη συμβολή της στη διατήρηση υγιεινών συνθη
κών για τους κατοίκους.
Δεύτερο, ότι ανοίγεται η δυνατότητα καταστροφής και των
υπόλοιπων υγροβιότοπων στην Ελλάδα, με το άρθρο 13, παρ.
1, που προβλέπει την παραχώρηση «για παραγωγικές χρήσεις
...βαλτωδών ή άγονων εκτάσεων που βρίσκονται μέσα σε πε
ριοχές που έχουν αποστραγγιστεί», περιγραφή που ταιριάζει
σε όλους τους σημαντικούς υγροβιότοπους, από τον Έβρο μέ
χρι το Κοτύχι (και που υποτίθεται ότι χαίρουν και διεθνούς
προστασίας11).
Ό σο για το χλωμό νόμο 1650/86 για το περιβάλλον, αυτός
πια αγνοείται τελείως (και καταργείται στα πιο καίρια σημεία
του) από το νομοσχέδιο για τους βοσκοτόπους.

Προτάσεις και κάποιες απαραίτητες τροπολογίες
Ελπίζω, έστω και την ύστατη ώρα, να επικρατήσουν πιο σώφρονες σκέψεις και να μπορέσει να αναμορφωθεί ριζικά το νο
μοσχέδιο. Εάν όμως αυτό δεν γίνει, τότε κάποιες τροπολογίες
μπορούν ίσως να αμβλύνουν τα κυριότερα επίμαχα σημεία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 1:
Ορισμοί

Παρόλο που το άρθρο αυτό
■ψηφίστηκε, θα ’πρεπε στην παρ.
α, να οριστεί ο βοσκότοπος ως
«δασική έκταση, στην οποία κα
θορίζεται ως κυρίαρχη χρήση η
βόσκηση ζώων για ορισμένη χρο
νική περίοδο». Στην παρ. β, να
προστεθεί «και χωρίς να διαταράσσεται η δυναμική οικολογική
ισορροπία του βοσκότοπον ως οι
κοσυστήματος». Μόνο έτσι δεν

θα αρθεί η βασική κάλυψη για τις
εκτάσεις αυτές και θα υπάρξει
ελπίδα να διαφυλαχθοΰν.
Άρθρο 2:
Διαχείριση των Βοσκοτόπων
Για τους ίδιους λόγους να αλ
λάξει η παρ. 1. Όχι «Ο βοσκότο

πος, οσο ισχύει η απόφαση της
οριοθέτησής του, δεν θεωρείται
δάσος ή δασική έκταση», αλλά...
«θεωρείται δασική έκταση με ει
δική κυρίαρχη χρήση και εκμε
τάλλευση».

Άρθρο 3:
Οριοθέτηση βοσκοτόπων

ξεων τον κεφαλαίου Δ (προστα
σία της φύσης και του τοπίου)
και του άρθρου 31, παρ. 9 τον
Νόμου 1650/86 και των διεθνών
συμβάσεων και κανονισμών, που
δεσμεύουν την Ελλάδα». Είναι

απαραίτητη η διευκρίνιση αυτή
για την προστασία των ευαίσθη
των περιοχών.

Να μετάσχει στην επιτροπή
οριοθέτησης της παρ. 1 «δ) ένας

Άρθρο 4:
Διαχειριστικές μελέτες κλπ.

περιβαλλοντολόγος, εκπρόσωπος
της αρμόδιας διεύθυνσης τον
ΥΠΕΧΩΔΕ» ώστε να υπάρξει

Στην παρ. 1 να προστεθεί ότι η
μελέτη διαχείρισης συντάσσεται

στις αντίστοιχες επιτροπές και η
φιλοπεριβαλλοντολογική προσέγ
γιση. Στις εκτάσεις που δεν περι
λαμβάνονται στις οριοθετήσεις
βοσκοτόπων να προστεθούν (στο
τέλος της παρ. 2) «καθώς και
προστατευόμενες ή προστατευτέες περιοχές βάσει των διατά

«σύμφωνα με προδιαγραφές του
Υπουργείου Γεωργίας, που καθο
ρίζονται με ειδικό Προεδρικό
Διάταγμα». Θα υπάρξουν έτσι

κάποια εχέγγυο ότι οι διαχειρι
στικές μελέτες θα συνάσονται με
κάποια σοβαρότητα και όχι το
«πόδι».

Ά ρ θ ρ ο 6:
Αλλαγή χρήσης βοσκοτόπου

Στην παρ. 1, πρώτη περίοδος:
«Μετά την οριοθέτηση τους οι βο
σκότοποι διέπονται από τις δια
τάξεις αυτού του νόμου και χρη
σιμοποιούνται...» όχι «αποκλει
στικά για τους σκοπούς της κτη
νοτροφίας», αλλά «κυρίως για
τους σκοπούς της κτηνοτροφίας,
σε δυναμική ισορροπία με τις άλ
λες πολλαπλές λειτουργίες των
εκτάσεων αυτών (υδρολογικές,
προστατευτικές,
ψυχαγωγικές
κλπ.)». Η δεύτερη πρόταση, για

την ανάκληση των αποφάσεων
αναδασώσεων, να καταργηθεί.
Δεν είναι σκόπιμη η απλή ανα
στολή των αποφάσεων του νο
μάρχη. Είναι πασιφανές ότι με
κανένα τρόπο δεν πρέπει να στα
ματήσουν οι αναδασώσεις.

Άρθρο 7:
Αγροτεμάχια μέσα σε βοσκοτό
πους
Η νέα διατύπωση του άρθρου
με τροπολογία του Υπουργείου
Γεωργίας, χωρίς να είναι τέλεια,
είναι πάντως καλύτερη από το
αρχικό σχέδιο, γιατί θέτει κάποι
ους σκόπιμους περιορισμούς στη
διάθεση των αγρών για βόσκηση.
Άρθρο 9:
Παραχώρηση σε κτηνοτρόφους
για οίκηση και σταυλικές εγκα
ταστάσεις
Η επαναδιατύπωση του άρ
θρου αυτού από το Υπουργείο
Γεωργίας, με πρόβλεψη σταυλικών εγκαταστάσεων και ξενώ
νων, αντί παραχωρήσεων οικοπέ
δων 4-5 στρεμμάτων σε κάθε κτηνοτρόφο, είναι ικανοποιητική.
Να προστεθεί όμως ότι «οι εγκα
ταστάσεις αυτές και η αντίστοιχη
γη παραμένουν στην ιδιοκτησία
του Δημοσίου και απαγορεύεται
να μεταβιβάζονται κατά κυριότη
τα», ώστε να μην υπάρξει κατα-

στρατήγηση του ορθού αυτού μέ
τρου.
Άρθρο 13:
Παραχώρηση εκτάσεων για πα
ραγωγικές χρήσεις
Να καταργηθεί στην παρ. 1 η
δυνατότητα παραχώρησης ή εκμίσθωσης «βαλτωδών και αγόνων
εκτάσεων που βρίσκονται μέσα σε
περιοχές, που έχουν αποστραγγι
στεί», για να προστατευθούν οι

υγροβιότοποι, που έχουν ανυπο
λόγιστη οικολογική αξία.
Άρθρο 15:
Παραχωρήσεις δασικών εκτά
σεων
Θα πρέπει για τις σοβαρές πε
ριπτώσεις παραχωρήσεων (είτε
μεγάλων εκτάσεων, είτε για
οχλούσες χρήσεις) να προβλέπεται η σύνταξη μελέτης περιβαλ
λοντικών επιπτώσεων και η γνώ
μη της αρμόδιας διεύθυνσης του
ΥΠΕΧΩΔΕ, ώστε να υπάρξει
κάποιο φρένο στο μοίρασμα της
δασικής γης.
Άρθρο 16:
Αγροί που άλλαξαν μορφή κλπ.
Θετική η παρ. 4 α, για την
προστασία ιδιωτικών αγρών με
δάση δρυός, πεύκου, οξυάς, ελά
των, πλατάνου κλπ. σε ευαίσθη
τες περιοχές. Ελπίζω αυτό να
ισχύει και στην περίπτωση που οι
αγροί ανήκουν στο Δημόσιο.
Άρθρο 17:
Εποικιστικές εκτάσεις
Σωστή η κατάργηση από το
Υπουργείο Γεωργίας της πρώτης
παραγράφου που επέτρεπε την
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εκχέρσωση δημόσιων δασικών
εκτάσεων. Στην παρ. 2 που προ
βλέπει τη δασική προστασία
εκτάσεων με ενδιαφέροντα δέν
τρα να σβύσει η φράση «και δεν
είναι απαραίτητες για την κτηνο
τροφία». Σωστή και η τροπολο

γία του Υπουργείου Γεωργίας για
το τέλος της παρ. 5 που απαλάσσει τα αγροτεμάχια με κάποια
κάλυψη δέντρων (τουλάχιστον
10%) από τη δασική νομοθεσία
μόνο εάν κριθεί ότι είναι απαραί
τητα για γεωργική εκμετάλλευση.

γνωμοδότηση έστω. (Μήπως με
σύμπραξη του ΕΟΤ;) Κάθε σχό
λιο είναι περιττό...
Άρθρο 21
Και το άρθρο αυτό που αφορά
δικαιοπραξίες για δασικές εκτά
σεις εμφανίζεται ως εξαιρετικά
ύποπτο και πρέπει τουλάχιστον
να αποσαφηνιστεί.
Άρθρο 22:
Διατάξεις που καταργούνται

Άρθρο 20
Το άρθρο αυτό θα πρέπει να
αποσυρθεί γιατί μετατρέπει δασι
κή γη σε παραθαλάσσια τουριστι
κά οικόπεδα. Η πρώτη παράγρα
φος είναι χαρακτηριστική: «Δά
ση, δασικές εκτάσεις και βοσκό
τοποι που βρίσκονται στις περι
φέρειες των νομών Λέσβου, Σά
μου, Χίου, Κυκλάδων, των νη
σιών Κρήτης, Κυθήρων, Αντικυ
θήρων, καθώς και των Ιονίων
Νήσων επιτρέπεται ν’ αναγνωρισθούν ως ιδιοκτησία αυτών που
τα διεκδικούν». Και αυτό με τε

λεσίδικη απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας και χωρίς δικαστική

Να προστεθεί στο τέλος της
παρ. 16 «Κάθε άλλη γενική ή ειδι
κή διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις του νόμου αυτού ή διέπει θέματα που ρυθμίζονται από
αυτές» η φράση «με εξαίρεση των
διατάξεων του Ν. 1650186 καθώς
και των νομοθετημάτων που κυ
ρώνουν διεθνείς συμβάσεις προσ
τασίας ειδών ή περιοχών». Είναι

απαραίτητο αυτό για διατηρη
θούν σε ισχύ οι διατάξεις του νό
μου για το περιβάλλον, και να
υπάρξει σεβασμός προς τις διε
θνής υποχρεώσεις της χώρας μας
για την προστασία των ευαίσθη
των περιοχών.

Ελπίζω τα σχόλια και οι προτάσεις αυτές να είναι χρήσιμα.
Στον Υπουργό Γεωργίας ειδικότερα, (και στην Κυβέρνηση γε
νικότερα) εναπόκειται να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τα προ
βλήματα, που ήδη προκάλεσε το νομοσχέδιο για τους βοσκότο
πους. Και μετά τους Έλληνες πολίτες να αποτιμήσουν την
όποια στάση του.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:_________________________________________ __
1. Για παράδειγμα η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων, η Πανελλήνια
Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, η Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρία, η Σχολή Δασοπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Οικο
λογική Συνεργασία.
2. Βλέπε π.χ. το κύριο άρθρο της «Ελευθεροτυπίας·· στις 24.08.1987.
3. Ο ωραιότερος χαρακτηρισμός είναι του επίτιμου γενικού διευθυν
τής δασών Δ.Π. Σιδερίδη στα «Δασικά Χρονικά», τεύχος 3, ΜάιοςΙούνιος 1987, σελ. 59, που αποκαλείτο νομοσχέδιο «αναχρονιστικό, προχειρολόγο, αντισυνταγματικό, αντιαναπτυξιακό, αντικοινωνικό, αντιοικονομικό».

4. Βλέπε εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, σελ. 1 και 2.
5. Για τις αρνητικές επιπτώσεις του νομοσχεδίου στην κτηνοτροφία
βλέπε και το άρθρο του Β. Παπαναοτάση «Οι βοσκότοποι και πολύς θό
ρυβος για το... τίποτα» στο «Βήμα της Κυριακής», 6.09.1987, σελ. 59.
6. ΕΠΑ: Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση.
7. Διάταγμα της 17/29.11.1836 (ΦΕΚ 69/1. 12. 1836).
8. Βλέπε και έκθεση του ΠΕΔΔΥ «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η δασική
νομοθεσία και η χρήση των δασών της Ελλάδος από το 1836 μέχρι σήμε
ρα», Αθήνα 1987.

9. Όπως δήλωνε το 1978 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Έβρου ο νυν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
10. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι υπερβολικές αντλήσεις από τον
υδροφόρο ορίζοντα και η σταδιακή “αλατοποίηση» των χωραφιών
(Έβρος, Νέστος, Μεσολόγγι και αλλού).
11. Συμβάσεις Ramsar και Bern, Κοινοτική Οδηγία 409/79.

Για το κρισιμότατο θέμα του νομοσχεδίου για τους βοσκο
τόπους, το Αντί άνοιξε τη συζήτηση με ένα άρθρο του Θ. Παπαγιάννη. Λόγο της σοβαρότητας του αντικειμένου και της
πρόθεσης για εποικοδομητικό διάλογο, ζητήσαμε και τις από
ψεις του κ. Υπουργού Γεωργίας πάνω στην κριτική και τις
προτάσεις του συνεργάτη μας. Ο κ. Υπουργός είχε την καλο
σύνη να μας διατυπώσει γραπτά τις απόψεις του, που δημο
σιεύονται στην πλαϊνή σελίδα. Επίσης περιλαμβάνεται σχετι
κό σχόλιο του Δ. Τσαντίλη. Ελπίζουμε ο διάλογος να συνεχι
στεί στο επόμενο τεύχος με άλλες απόψεις.

Α Π Α Ν ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΥΡΓΟ Υ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΙΑ Ν Ν Η ΠΟΤΤΑΚΗ

Βοσκότοποι: Καθαρές οι προθέσεις
Ο Υπουργός Γεωργίας συνοδέυσε την
απάντησή του με το ακόλουθο σημείω
μα:
Κύριε Διευθυντή,
Σας ευχαριστώ για την
δημοκρατική σας ευαισθησία να
θέσετε στην διάθεσή μου κείμενο του
συνεργάτη σας σχετικά με τους
βοσκοτόπους, ώστε να ακουστεί «και
η άλλη πλευρά».
Τώρα το πως ένα στοιχειώδες
καθήκον αντικειμενικότητας και
αμφίπλευρης πληροφόρησης έφθασε
να είναι ένδειξη ευαισθησίας, αυτό
είναι μια άλλη ιστορία. Σε αυτό δεν
είμαστε ούτε εσείς ούτε εγώ Αντί.
• Είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα το Νο
μοσχέδιο;
Βεβαίως. Κρίθηκε ως συνταγματικό α
πό την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική
Επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο Αντι
πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρά
τειας, δύο Σύμβουλοι Επικράτειας, δύο
Εφέτες και ένας Πρόεδρος Πρωτοδικών.
Το κείμενο αυτό σας επισυνάπτω.
• Οι βοσκότοποι παύουν να προστατεύ
ονται σαν δάση και δασικές εκτάσεις;
Στις εκτάσεις που οριοθετούνται σαν
βοσκότοποι:
α. Εξακολουθεί να ισχύει η Συνταγματι
κή προστασία των δασικών εκτάσεων,
β. Σε περίπτωση που οι εκτάσεις που
χρησιμοποιούνται σαν βοσκότοποι παύσουν, για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμο
ποιούνται σαν βοσκότοποι, τότε αυτόμα
τα καλύπτονται και πάλι από τη Συνταγ
ματική προστασία στην οποία υπάγονται
τα δάση και οι δασικές εκτάσεις.
• Μειώνει ή αυξάνει την δασοκάλυψη
της χώρας το Νομοσχέδιο;
Την αυξάνει. Περιέχει ρητή διάταξη
στο άρθρο 3, σύμφωνα με την οποία ε
κτάσεις που είχαν τη μορφή δάσους και
κάηκαν και μολονότι έχουν κηρυχθεί α
ναδασωτέες δεν έχουν μέχρι σήμερα ανα
δασωθεί, υποχρεωτικά εξαιρούνται από
την οριοθέτηση των βοσκοτόπων και ξα
ναγίνονται δάση.
Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι σε κα
μιά περίπτωση το δάσος δεν αλλάζει χρή
ση, με μοναδική εξαίρεση την δημιουργία
χιονοδρομικών κέντρων. Αλλά αυτό α
φορά ορεινά συγκροτήματα εκεί που το
χιόνι αργεί να λιώσει και έχει στόχο την
προσφορά και στην χώρα μας αναψυχής,
που μόνο μερικοί μπορούν να απολαύ

σουν, όσοι δηλαδή έχουν τη δυνατότητα
να επισκέπτονται τα χιονοδρομικά κέν
τρα του εξωτερικού, και παράλληλα την
παροχή ευκαιριών απασχόλησης και ει
σοδήματος στους κατοίκους των ορεινών
περιοχών.
• Η οριοθέτηση των βοσκοτόπων προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον και
διατάραξη στο οικοσύστημα;
Ο συνδυασμός των διατάξεων του άρ
θρου 1 εδαφ. γ, 3 παραγ. 2 και της προ
σθήκης που έγινε στο άρθρο 3 για τα προ
στατευτικά εδάφη λέει με απλά λόγια τα
εξής:
Πρωταρχικός στόχος για τηνοριοθέτηση βοσκοτόπου είναι να μην διατρέξει
κανένα κίνδυνο το οικοσύστημα και να
μην υποστούν εξαντλητική βόσκηση τα
εδάφη που οριοθετούνται σαν βοσκότο
ποι. Υποχρεωτικά δε όπου τα εδάφη έ
χουν εξαντληθεί, αναπλάσσεται η φύση
και το οικοσύστημα και ξαναγίνονται δά
ση οι κομμένες εκτάσεις, που ήταν στο
παρελθόν δάση.
Δεν οριοθετούνται σαν βοσκότοποι ε
δάφη καλλιεργήσιμα ή με μη δασοκάλυ
ψη ή όχι, που είναι απαραίτητα στην δια
δικασία συγκράτησης και ανακύκλωσης
των υδάτων, συγκράτησης των εδαφών,
προστασίας από χειμάρους, από πλημμύ
ρες, από ποταμούς, και τα εδάφη που
προστατεύουν πηγές ή περιβάλλουν τό
πους ιστορικής αξίας, ιδρύματα ή μνη
μεία της τέχνης ή της φύσης.
Τελικά, η οριοθέτηση τίθεται μπροστά
στη λαϊκή κρίση. Αποφασίζουν και τα
Νομαρχιακά Συμβούλια στα οποία μετέ
χουν αιρετοί εκπρόσωποι διαφόρων φο
ρέων. Η συμμετοχή τους εξασφαλίζει ότι
το λαϊκό αισθητήριο και οι πραγματικές
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ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής θα
αποτελούν κύριο κριτήριο για την εφαρ
μογή του Νόμου.
• Προβλέπει το Νομοσχέδιο αύξηση των
εκτάσεων για βοσκή;
Το Νομοσχέδιο προβλέπει την καλύτε
ρη διαχείριση των εκτάσεων που σήμερα
χρησιμοποιούνται για βοσκές και ενδεχο
μένως αύξηση τους με εκτάσεις που δεν
χρησιμοποιούνται σαν βοσκότοποι.
Η σωστότερη αξιοποίηση θα προκόψει
και διότι ορίζεται ενιαία διαχείριση του
βοσκότοπου σε επιστημονική βάση αντί
της αποσπασματικής σήμερα διαχείρι
σής του, που γίνεται ανάλογα με τις γνώ
σεις και τις ορέξεις του κάθε ιδιοκτήτη.
Και ιδιοκτήτες δεν είναι μόνο το Δημό
σιο, αλλά και η Εκκλησία και Μονές και
Ιδρύματα και ιδιώτες.
Θα προκύψει επίσης από το γεγονός ό
τι οι μικροιδιοκτησίες που υπάρχουν διά
σπαρτες στους βοσκότοπους και χρησι
μοποιούνται για ετήσιες καλλιέργειες α
πό τους ιδιοκτήτες τους είτε θα τοποθετη
θούν ενιαία στις παρυφές του βοσκότο
που είτε θα ανταλλαγούν με άλλες εκτά
σεις του Δημοσίου. Πάντως, δεν θα απο
τελούν εμπόδιο στη βοσκή και πηγή αν
τεγκλήσεων και ερίδων ανάμεσα στους
κτηνοτρόφους που είναι οι λιγώτεροι σε έ
να χωριό και στους υπόλοιπους κατοί
κους, ιδιοκτήτες των άγονων αυτών μικροιδιοκτησιών. Θα επέλθει ειρήνευση.
Θα σταματήσουν τα δικαστήρια. Θα στα
ματήσει η δίωξη του κτηνοτρόφου.
Η μέχρι σήμερα πειραματική εφαρμο
γή μεθόδων αξιοποίησης των βοσκοτό
πων από το Υπουργείο Γεωργίας με την
συνδιασμένη χρήση έργων βελτίωσης του
βοσκότοπου και αεροσποράς - αερολι
πάνσεων δείχνει ότι η νομευτική ικανότη
τα του αυξάνεται από 4 μέχρι και 20 φο
ρές.
• Θα επιλύσει το Νομοσχέδιο περί βο
σκοτόπων τα προβλήματα της κτηνοτρο
φίας;

/
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Το Νομοσχέδιο ασχολείται μόνο με το
θέμα της εξεύρεσης και αξιοποίησης των
τόπων βόσκησης. Και αυτά προσπαθεί να
επιλύσει μέσα στα πλαίσια που επιτρέ
πουν οι σημερινές κοινωνικές συνθήκες.
Δεν λύνει τα προβλήματα ούτε της Ισοτι
μίας της 'Πράσινης Δραχμής ούτε των
Ν.Ε.Π. ούτε της εμπορίας ούτε των επιδο
τήσεων ούτε των εισαγωγών κτηνοτροφικών προϊόντων. Τα προβλήματα αυτά α
ποτελούν αντικείμενο άλλων τομέων ά
σκησης της κυβερνητικής πολιτικής.
Ο συνεργάτης σας παρατηρεί ότι:
«Η μόνη θετική ενίσχυση των κτηνο
τροφών θα ήταν η συμβολή του Κρά
τους στην καλύτερη οργάνωση του
κλάδου με τεχνογνωσία, πιστώσεις,
βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής
υποδομής, εκσυγχρονισμό του κυκλώ
ματος διακίνησης και εμπορίας. Αντί
για όλα αυτά, στο αρχικό σχέδιο νό
μου, οι κτηνοτρόφοι ενισχύονται με τη
διάθεση (αφειδώς) δημόσιας δασικής
γης».
Θα ήταν σωστότερη η διατύπωση αν
στην αρχή της παραγράφου έλειπε η λέξη
«μόνη» και θα ήταν αντικειμενικώτερη η
κρίση αν η φράση «αντί για όλα αυτά» εί
χε αντικατασταθεί με την φράση «μαζί με
όλα αυτά». Γιατί όλα αυτά γίνονται με α
τέλειες ίσως, αλλά με συνεχώς επιταχυ
νόμενους ρυθμούς.
Στην δεκαετία του 1970 ο μέσος όρος
δαπάνης για τους βοσκότοπους ήταν 50
εκατομμύρια το χρόνο. Στην δεκαετία
του 1980 είναι 1,8 δις το χρόνο. Πριν το
1981 το σύνολο των επιδοτήσεων και ενι
σχύσεων για την αιγοπροβατοτροφία δεν
ξεπέρναγαν τα 150 εκατομ. το χρόνο. Φέ
τος, θα ξεπεράσουν τα 20 δις και του χρό
νου ίσως και τα 30 δις. Το σύνολο των ε
νισχύσεων και των δαπανών για την κτη
νοτροφία σαν ποσοστό στην Ακαθάριστη
Αξία της Ζωικής Παραγωγής το 1981 ή
ταν 7,8%, σήμερα είναι 16%, δηλαδή πο
σοστό διπλάσιο. Σε απόλυτους αριθμούς

έχει ξεπεράσει φέτος τα 50 δις και τα
στοιχεία της ανάκαμψης άρχισαν να γί
νονται εμφανή.
— Το ζωικό κεφάλαιο στα αιγοπρό
βατα έχει αυξηθεί κατά 1,5 εκατομ.
ζώα.
— Στα βοοειδή, όπου την τελευταία
δεκαετία το ζωικό κεφάλαιο μειώθηκε
κατά 400.000 κεφαλές (1/3 του συνό
λου), στο πρώτο εξάμηνο του 1987 άρ
χισε η αντίστροφη πορεία (έχουμε ήδη
790.000 ζώα, έναντι 760.000 του 1986
και λιγώτερων τα προηγούμενα χρό
νια).
— Στα χοιρινά και τα πουλερικά είναι
γνωστό ότι δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαί
τερα προβλήματα. Και σ’ αυτά άλλω
στε η πορεία είναι ανοδική.
• Όσο για τις υπόλοιπες παρατηρήσεις:
Η διάταξη του άρθρου 21 έχει αποσυρ
θεί.
Η διάταξη του άρθρου 20 θα τροποποιη
θεί, ώστε να εξασφαλιστούν εχέγγυα δι
καστικής κρίσης.
Τα οικήματα που θα ανεγερθούν με έ
ξοδα του Δημοσίου, θα αποτελούν συ
στατικά στοιχεία του βοσκοτόπου, θα
παραμείνουν στην κυριότητα του Δημο
σίου και θα παραχωρούνται κατά χρήση
στους κτηνοτρόφους για την ευπρεπή
τους στέγαση.
Η παραχώρηση βαλτωδών και άγονων
εκτάσεων θα συνδεθεί με την προστασία
των βιότοπων.
Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω το συ
νεργάτη σας για τις εύστοχες παρατηρή
σεις του. Θα διαπιστώσατε ότι οι περισ
σότερες από αυτές έχουν γίνει ή γίνονται
τώρα δεκτές.
Ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να επα
νέλθουμε μετά την ολοκλήρωση της συ
ζήτησης στην Βουλή, όταν πια θα κρίνου
με το τελικό κείμενο του Νόμου. Γιατί αυ
τό είναι εκείνο που θα εφαρμοστεί.
Γιάννης Ποττάκης
Υπουργός Γεωργίας

τότε δέ ακέραιος οδσα τά τε όρη γηλόφους ύψηλούς είχε,
καί τά φελλέας νυν όνομασθέντα πεδία πλήρη γης πιείρας έκέκτητο, καί πολλήν έν τοΐς όρεσιν ϋλην είχεν, ής καί νυν ετι
φανερά τεκμήρια. Των γάρ όρων εστιν ά νυν μέν εχει μελίτταις μόναις τροφήν, χρόνος δ’ ού πάμπολυς, ότε δένδρων
αύτόθεν εις οικοδομήσεις τάς μεγίστας έρεψίμων τμηθέντων
στεγάσματ’ έστίν ετι σά. Πολλά δ ’ ήν άλλ’ ήμερα υψηλά δέν
δρα, νομήν δέ βοσκήμασιν άμήχανον εφερε· καί δή καί τό
κατ’ ενιαυτόν ύδωρ έκαρποϋτο έκ Διός, ουχ ώς νυν άπολλυσα ρέον άπό ψιλής τής γής εις θάλατταν, άλλά πολλήν εχουσα καί εις αυτήν καταδεχόμενη, τή κεραμίδι στεγούση γη
διαταμιευομένη τό καταποθέν έκ των ύψηλών ύδωρ εις τά
κοίλα άφιεΐσα,
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΡΙΤΙΑΣ, 111 C-D

Στον παλιό όμως καιρό, επειδή ο τόπος μας δεν είχε χάσει τα χώμα
τά του, αντί για ξεροβούνια είχε αψηλούς λόφους γιομάτους χώμα.
Και αυτός ο πετρότοπος που σήμερα τόνε λένε φελλέα, τότε ήταν
γεμάτος από παχιά χώματα και τα βουνά ήταν γεμάτα από πολλά
δάση, από τα οποία και σήμερα υπάρχουν φανερά σημάδια. Γιατί α
πό τα βουνά αυτά, μερικά έχουν σήμερα μόνο για μελίσσια τροφή,
δεν είναι δε και πολύς καιρός που κόπηκεν απ’ εκεί ξυλεία για μεγά
λες οικοδομές, που και στα χρόνια μας ακόμα σώζονται οι (ξύλινες)
σκεπές τους, που δεν είχαν πάθει τίποτε. Υπήρχαν δε και πολλά άλ
λα ήμερα και μεγάλα δένδρα, και πολλά βοσκοτόπια για τα κοπά
δια. Κι ακόμα το νερό που έπεφτε κάθε χρόνο, χάρη στο Δία,το εμάζευε και δεν πήγαινε χαμένο, καθώς γίνεται τώρα που τρέχει πάνω
στην αχώματη γη και πάει (όλο) στη θάλασσα. Με το να είχε πολλά
χώματα τότε η γη, το νερό μαζεύονταν στο υπέδαφος και αποθηκεύ
ονταν εκεί, μέσο της λάσπης που σκέπαζε τη γη. Έτσι το νερό (της
βροχής) το έπινε η γη, γιατί το άφηνε να τρέχει από τα ψηλώματα
(στα χαμηλά μέρη) και να μαζεύεται στους λάκκους.
Μετάφραση

γ. κορδατου,

εκδ. «Ζαχαρόπουλος».

Τ σ ιγα ρ ίδα ς
ή

Πλάτων;
του Δήμου Τσαντίλη
Στον «Κριτία» του, ο γνωστός αντι
δραστικός φιλόσοφος της αρχαιότητας
στρέφει το βλέμμα του ακόμη πιο πίσω
και αναπολεί μια μακρινή εποχή όπου η
χώρα ήταν ακόμη «ακέραιη». Στα δάση,
τις πηγές και τα νερά της αρχέγονης Ατ
τικής αναζητεί το φυσικό περιβάλλον
των ηρώων, προγόνων των Μαραθονομάχων, οι οποίοι έτρεψαν σε φυγή τις
στρατιές τηςκραταιάς, όσο αβέβαιαςκαι
μυθικής αυτοκρατορίας, της Ατλαντίδας.
Αρχαίες προγονοπληξίες.
Προοδευτικότερος,
ο
σημερινός
υπουργός Γεωργίας κ. Ποττάκης, ύστε
ρος απόγονος των ευκλεών, έχει πλήρως
χειραφατηθεί από τον χθόνιο μυστικισμό
που διέπει το λόγο του Κριτία. Νηφά
λιος, χωρίς τις αναστολές που επιβάλ
λουν ξεπερασμένες αξίες όπως «μέτρο»
και «αυτοσυγκράτηση» και προφανώς
χωρίς Ατλαντίδα να τον απειλεί, ο κ.
υπουργός παρουσίασε στη Βουλή το νο
μοσχέδιο, με τον τίτλο «Βοσκότοποι και
ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες πα
ραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που
αφοροούν δασικές εκτάσεις», ως την τε
λική λύση όλων των κτηνοτροφικών και
των συναφών προβλημάτων της χώρας.
Φυσικά, οι άλλες παραχωρήσεις του
νομοσχεδίου αφορούν, πέραν των κτηνο
τροφών και άλλες τάξεις ενδιαφερομέ
νων που μερίδα του Τύπου έσπευσε να
χαρακτηρίσει ως καταπατητές και οικοπεδοφάγους. Ας λένε. Οι απόψεις αυτές
είναι αβασάνιστες και οι χαρακτηρισμοί
άστοχοι και προσβλητικοί.
Πρώτον, το νομοσχέδιο του κ. Ποττάκη δεν ανατρέπει αλλά συνεχίζει, ελα
φρά μόνο τροποποιημένη σύμφωνα με τα

σημερινά δεδομένα, την πανάρχαιη σει
ρά διαδοχής των χρήσεων γης: Από το
sylba-saltus-ager των αρχαίων στο δάσοςβοσκότοποι-οικόπεδα των νεοελλήνων, η
διαφορά είναι μικρή.
Δεύτερον, το νομοσχέδιο επανασυν
δέει την έννοια του νόμου με την πρω
ταρχική της σημασία. Νόμος, στα καθ’
ημάς, δεν ήταν πάντα κατ’ ανάγκη «τε
θειμένος κανών δικαίου». Δεν ήταν «lex»
ούτε «λόγος», αλλά «νομή». Και νομή,
εκτός από «γενική ονομασία παντός φυ
τού χρησιμοποιουμένου προς διατροφήν
των ποοφάγων κατοικίδιων ζώων και
ιδίως παντός είδους χλωρού ή ξηρού
χόρτου, σανού, διαφόρων κόκκων (κριθής, βρόμης) κτηνοτροφικών κονδύλων
και ριζών ως και φύλλων δένδρων τινών» (βλ. επίσης λήμμα «χορτονομή») εί
ναι και η φυσική και αποκλειστική εξου
σία που ασκεί ένα πρόσωπο σε ένα
πράγμα, είναι «η επί ενσωμάτου πράγ
ματος κατοχή εν διανοία κυρίου».
Αυτοί είναι οι ορισμοί που ανταποκρίνονται στην πραγματική τάξη των νεοελ
ληνικών πραγμάτων και αυτή την τάξη
φιλοδοξεί να διατηρήσει αδιατάρακτη το
περί βοσκοτόπων. Είναι δηλ. η απόκτη
ση της κυριότητος δια της χρησικτησίας,
του κυπέλου δια του τααμπουκά.
Αυτό το δίκαιο προσπάθησαν να δια
φυλάξουν και οι εκλεγμένοι αντιπρόσω
ποι του λαού όταν σύσσωμοι, πλην των
ευωνύμων, υπερψήφισαν το νομοσχέδιο
- «κατ’ αρχήν». Η περαιτέρω «κατ’ άρθρον» συζήτηση στη Βουλή αφορά λε
πτομέρειες και λεπτούς ορισμούς. Το νε
ρό έχει μπει ήδη - κυρίως μετά από τη
θετική παρέμβαση του υπέρμαχου της
αξιοποίησης των δασικών εκτάσεων του

κ. Μητσοτάκη - στο γνώριμο συναινετι
κό κοινοβουλευτικό του αυλάκι. Τον τό
νο πάντως έδωσε η συλλογιστική που
ανέπτυξε ο υφυπουργός κ. Τσιγαρίδας έστω και αν στην περίπτωση αυτή τα βέ
λη του έπληξαν αθώους:
«Προστασία του δάσους σημαίνει
απαγόρευση βοσκής, σημαίνει κατα
στροφή της κτηνοτροφίας. Ξεκαθαρί
στε επιτέλους, οι της Νέας Δημοκρα
τίας, είσθε με τα δάση ή με την κτη
νοτροφία, για να το μάθουν και οι
κτηνοτρόφοι»
Αυτό είναι το πραγματικό δίλημμα
πού απορρέει από την πάγια κυβερνητι
κή εφαρμογή της αρχής «της του τρίτου
αποκλείσεως». Αυτή είναι η ελληνική
πραγματικότητα. Ξένοι και άσκοποι
επέμβαση στα εσωτερικά μας συνεπώς,
θα παραμείνουν οι φόβοι του κ. Αντρίεσεν, κομισάριου για τα αγροτικά της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των, που στη γραπτή απάντησή του στην
ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Κ. Φιλίνη, θεωρεί σαφές «ότι ένας από τους κύ
ριους κινδύνους που εγκυμονεί για τα
δάση το νομοσχέδιο απορρέει από το γε
γονός ότι σύμφωνα με αυτό, εκτάσεις
που έχουν αποτεφρωθεί σε βαθμό που
καθιστά την αναδάσωση άνευ αξίας, εί
ναι δυνατόν να αποχαρακτηρισθούν
ακόμη και από βοσκότοποι και επομένως
να οικοπεδοποιηθούν».
Να εύχεται και όχι να θεωρεί κίνδυνο
την οικοπεδοποίηση εκτάσεων «άνευ
αξίας», θα έπρεπε ο κ. Αντρίεσεν. Ας
μας επιτραπεί συνεπώς η διαπίστωση,
ότι οι αντιλήψεις του κυρίου αυτού για
τα δάση, τους βοσκοτόπους και τα οικό
πεδα, είναι ελαφρώς πλατωνικές.
□
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η αναζήτηση
και η απώλεια της Πολιτικής
του Δημήτρη Κατσούλη

Ε ν ώ η π ρ ώ τ η δ ιε τ ία τ ο υ Π Α Σ Ο Κ
χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι α π ό τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ια
σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς μ ι α ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς σ τ η ν Τ ο π ικ ή
A υ τ ο δ ιο ίκ η σ η , τα ε π ό μ ε ν α χ ρ ό ν ια
χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι α π ό τ ο α κ ρ ι β ώ ς α ν τ ίθ ε τ ο :
α π ό τη ν α π ο σ ύ ν θ εσ η τ η ς Π ο λ ιτικ ή ς .

Με αφορμή μια σχετικά πρόσφατη (13 Ιούλη) τηλεοπτική συζή
τηση (ΕΡΤ 1) ανάμεσα στον κ. Παπαστεφανάκη, τον υπουργό Ε
σωτερικών, και δημοσιογράφους, θα αναζητήσουμε τις βασικές
παραμέτρους που συνθέτουν την σημερινή κυβερνητική Πολιτι
κή για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΤΑ).
Το θέμα εκείνης της συζήτησης —που είχε τον επιβλητικό τί
τλο «Περιφέρεια και Ανάπτυξη»— ήταν μερικές από τις ρυθμί
σεις του ν. 1622/1986 για την «Τοπική Αυτοδιοίκηση, περιφε
ρειακή ανάπτυξη και δημοκρατικό προγραμματισμό». Συγκε
κριμένα συζητήθηκαν οι διατάξεις που σχετίζονται με τη συνέ
νωση των Ο.Τ.Α. και τη διοικητική οργάνωση της χώρας σε Πε
ριφέρειες. Σχολιάζοντας τις πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης
σ’ αυτά τα ζητήματα, επιχειρούμε λοιπόν, την «ανακάλυψη»
της πολυδιαφημισμένης Πολιτικής της.

Ανασύνθεση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ
Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (ΔΚΚ) προέβλεπε πάν
τοτε ρυθμίσεις για την ένωση των Ο.Τ.Α. (όπως και για τη διακοινοτική συνεργασία) που είχαν ιδιαίτερα υποτονική εφαρμο
γή, αντίθετα με εκείνες που καθόριζαν τις προϋποθέσεις και τις
διαδικασίες διάσπασης ενός Ο.Τ.Α. Η σημερινή κυβέρνηση, έ
χοντας κατανοήσει ότι η μεταρρυθμιστική Πολιτική δεν θα α
ποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν δεν συγκροτηθεί η
πρωτοβάθμια Τ.Α. σε αναπτυξιακά δυναμικές μονάδες που θα
προέλθουν από τη συνένωση των μη βιώσιμων Κοινοτήτων, τρο
ποποίησε τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ με τον ν. 1416/1984
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και
κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και
την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Ο ν. 1416/1984 προβλέπει, κυρίως, οικονομικά κίνητρα, για
να πεισθούν οι μικροί Ο.Τ.Α. να συνενωθούν και εμπλουτίζει με
εναλλακτικές λύσεις τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες της
συνένωσης έτσι ώστε να διαμορφωθούν ευνοϊκοί συσχετισμοί,
δεδομένου ότι οι τοπικιστικές, ιδίως, αντιλήψεις (που συχνά συ
νοδεύονται από ιστορικά ξεπερασμένες Κοινοτιστικές θεωρή
σεις) παρεμποδίζουν την κατάργηση των αναπτυξιακά αδύνα
μων Κοινοτήτων και την ανασυγκρότηση της Τ.Α.
Ο απολογισμός, όμως, της εφαρμογής του 1416/1984 δεν ή
ταν, όπως φαίνεται, ικανοποιητικός για την Κυβέρνηση. Γι’ αυ
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τό στη συνέχεια με τον ν. 1622/1986 ενισχύει τις προσπάθειες
και καθορίζει νέες, επιπλέον, διαδικασίες και νέα κίνητρα.
Προβλέπεται, λοιπόν, η διαίρεση κάθε Νομού σε γεωγραφικές
ενότητες και ορίζονται ρητά τα κριτήριά της. Διαγράφονται, ε
πομένως, τα όρια των νέων Ο.Τ.Α. Η πρόβλεψη των γεωγραφι
κών ενοτήτων είναι, πράγματι, σημαντική γιατί επιτρέπει την
ουσιαστική παρέμβαση της Κυβέρνησης στη συνένωση, ενώ μέ
χρι τώρα αυτή είχε αφεθεί, αποκλειστικά, στην πρωτοβουλία
των Ο.Τ.Α. Στα πλαίσια των γεωγραφικών ενοτήτων διαμορφώ
νονται ευνοϊκότεροι συσχετισμοί, αναγκαίοι για τη συνένωση.
Στην τηλεοπτική συζήτηση ο κ. Παπαστεφανάκης έδωσε την
εντύπωση ότι, ενώ η κυβέρνηση έχει κατανοήσει και τις διαστά
σεις του προβλήματος και τις μεθόδους που πρέπει να ακολου
θήσει, αρνείται να διακηρύξει ρητά και με σαφήνεια την πολιτι
κή της επιλογή που δεν είναι άλλη από την υποχρεωτική συνέ
νωση των μικρών Ο.Τ.Α. Διότι είναι σαφές πως η μεθοδικότητα
της Κυβερνητικής παρέμβασης με τον ορισμό των γεωγραφικών
ενοτήτων και την περιορισμένη προθεσμία των κινήτρων δεν
στοχεύει πουθενά αλλού. Η εμπειρία πολλών από τις ευρωπαϊ
κές χώρες προδιαγράφει μεθόδους που, μάλλον, και η Κυβέρνη
ση προσπαθεί να ακολουθήσει. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο.
Είναι η ανάγκη να διαμορφωθεί μια ευρύτερη κοινωνικοπολιτική συναίνεση γι’ αυτήν την πραγματικά, σημαντική μεταρρυθμιστική επιλογή. Αυτό απαιτεί το διάλογο σε όλα τα επίπεδα, α
νάμεσα στους πολιτικούς, Κοινωνικούς και οικονομικούς φο
ρείς και στα Τοπικά Κοινωνικά Κινήματα. Απαιτεί, βέβαια
πρώτα απ’ όλα και τη σαφήνεια των πολιτικών επιλογών που ε
νώ είναι ευδιάκριτες στους Κεντρικούς στόχους, εμπλέκονται
με δευτερεύουσες επιδιώξεις, όπως η επίλυση ενδοκομματικών
προβλημάτων, η διαμόρφωση ευνοϊκών εκλογικών συσχετι
σμών, η διαιώνιση του ηγεμονισμού κλπ. Εφ’ όσον θα υπάρχει η
υπόνοια ή η βεβαιότητα αυτών των επιδιώξεων, η επιλογή της
Κυβέρνησης για τη συνένωση των Ο.Τ.Α. (αλλά όχι μόνο γι’ αυ
τήν) δεν θα διαθέτει την ευρύτερη συναίνεση, που η επιδίωξή
της, κατά τον κ. Παπαστεφανάκη, είναι πάγια αρχή της Κυβέρ
νησης του ΠΑΣΟΚ (!).

Η Διοικητική διαίρεση της χώρας σε Περιφέρειες
Για τη διοικητική οργάνωση της χώρας σε Περιφέρειες, η Κυ
βέρνηση δεν μπορεί να διεκδικήσει την πρωτοτυπία και το
«πρωτόγνωρο» της επιλογής της. Η χώρα γνώρισε και στο πα
ρελθόν, αυτήν τη μορφή διοικητικής οργάνωσης (Σύστημα Γενι
κών Διοικήσεων αποσπασματικά από 1913 έως 1955, Περιφε
ρειακή Διοίκηση 1970-1973).
Βέβαια, δεν μπορεί, να χαρακτηρισθεί, τουλάχιστον, ως πολι
τικά εύστοχη η προσπάθεια πολλών να συσχετίσουν τη θεσμο
θέτηση της Περιφέρειας του 1622/1986 με τις απόπειρες περιφε
ρειακής οργάνωσης των χουντικών «Κυβερνήσεων» (1970-1973). Είναι εντελώς διαφορετικοί οι στόχοι και η πολιτική φι
λοσοφία. Απ’ την άλλη, ούτε ο ισχυρισμός εκείνων που θεωρούν
τη θεσμοθέτηση της Περιφερειακής Αποκέντρωσης, με τη συγκέκριμένη μορφή, ως στοιχείο της δημοκρατικής αναδιάρθρω
σης της Κρατικής Διοίκησης, έχει σοβαρά ερείσματα στην

πραγματικότητα. Στην τηλεοπτική συζήτηση ο κ. Παπαστεφανάκης, παρ’ όλο που δεν υποστήριξε με θέρμη το δεύτερο ισχυ
ρισμό, δεν κατόρθωσε να διασαφηνίσει τους στόχους και την
πολιτική φιλοσοφία της συγκεκριμένης μεταρρυθμιστικής επι
λογής έτσι ώστε να «αποστομώσει» τους υποστηρικτές του
πρώτου ισχυρισμού.
Ο κ. Υπουργός δεν είναι τόσο κακός συζητητής και είναι αρ
κετά έξυπνος πολιτικός, γι’ αυτό θα περίμενε κανείς να έχει πει
στικά επιχειρήματα για τους στόχους της διοικητικής μεταρ
ρύθμισης, για τη χρησιμότητα των συγκεκριμένων ρυθμίσεων,
για την αποστολή των νέων περιφερειακών οργάνων. Αντί γι’
αυτά όμως, ο κ. Παπαστεφανάκης, επέμενε να αρνείται το διοι
κητικό ρόλο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας (που ορί
ζεται ρητά από το άρθρο 66 του ν. 1622/1986) λες και είναι κακό
να παραδεχθεί ότι πρόκειται να απόπειρα Περιφερεια
κής Αποκέντρωσης. Επέμενε, επίσης, να υπερτονίζει, ως στόχο
της μεταρρύθμισης, την οργάνωση του δημοκρατικού προγραμ
ματισμού δίχως όμως να εξηγήσει τη σκοπιμότητα της υπανα
χώρησης από την αρχική θέση του ΠΑΣΟΚ και της Κυβέρνησης,
για τη θεσμοθέτηση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που α
σφαλώς εξυπηρετεί πειστικότερα τους στόχους του γνήσια δη
μοκρατικού προγραμματισμού (παρ’ όλο που δεν εξασφαλίζει
de facto επιθυμητούς πολιτικούς συσχετισμούς).
Τέλος, εφ’ όσον προκρίθηκε η επιλογή ενός, αμφίβολης
—έμμεσης— αντιπροσωπευτικότητας, οργάνου, στα πλαίσια
μιας αμφισβητούμενης αποκέντρωσης, δεν ικανοποιήθηκε μια
προϋπόθεση που, ενώ «σοφά» ο νομοθέτης δεν την έθεσε, την
θέτει η λογική και η πολιτική συνέπεια. Πρόκειται για την προη
γούμενη εφαρμογή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που επί
σης προβλέπει ο ν. 1622/1986.
Ο δημοκρατικός προγραμματισμός, όμως, επιβάλλει μια πυ
ραμιδοειδή διάρθρωση των αντιπροσωπευτικών θεσμών, με σα
φή προτίμηση σε εκείνους που έχουν την άμεση νομιμοποίηση
από το αντίστοιχο εκλογικό σώμα. Έ τσι λοιπόν, όταν η πυρα
μιδοειδής διάρθρωση παρουσιάζει προβλήματα μειωμένης νομι
μοποίησης, ο προγραμματισμός είναι περιορισμένα δημοκρατι
κός.
Η βιαστική εφαρμογή βέβαια της Περιφερειακής Οργάνωσης
της Διοίκησης, γίνεται περισσότερο αινιγματική, όταν καθημε
ρινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι αναζητήσεις, από
τους ήδη διορισμένους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών,
των διανομαρχιακών υπηρεσιών που πρόκειται να διευθύνουν
(βλ. δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου της 31/7 και 1/8 για τη
συνέντευξη της κ. Μ. Αρσένη, Γενικής Γραμματέως της Περι
φέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας), ενώ θα αποκαλυφθεί στα
διακά και το σοβαρό πρόβλημα της επικάλυψης αρμοδιοτήτων
από τις νομαρχιακές διοικήσεις αλλά κυρίως και από τα Υ
πουργεία Χωρικής αρμοδιότητας. (Βορείου Ελλάδας και Αι
γαίου).
Εν τω μεταξύ για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η Κυβέρνη
ση σιωπά, έτσι ώστε πολλοί υποπτεύονται —χωρίς άδικο— ότι
η εφαρμογή της δεν είναι στα άμεσα, τουλάχιστον, σχέδιά της.
Αλλωστε στη χώρα μας η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει πα
ράδοση νομοθετικής κατοχύρωσης, μη εφαρμογής, και σιωπη
ρής κατάργησης (ν. ΑΦΝΣΤ' / 1887, ΒΔ της 9/5/1923, ν.
4249/1929).
Δικαιολογημένα επομένως, η κριτική επικεντρώνεται σε αυ
τές τις αντιφάσεις και τις ασάφειες που οδηγούν την προσπά
θεια της ερμηνείας των Κυβερνητικών επιλογών —άλλοτε καλό
πιστα, άλλοτε όχι— σε υπόνοιες εκλογικών οργανωτικών επι
διώξεων ή σε υπόνοιες σχετικές με την προετοιμασία συγκεν
τρωτικών χειραγωγικών επιλογών για την Τ.Α. Ό μω ς η ερμη
νεία είναι, μάλλον, περισσότερο απλή. Η Κυβέρνηση δεν έχει
προσδιορίσει ούτε στρατηγικούς στόχους ούτε συγκεκριμένη
Πολιτική. Απλώς νομοθετεί δίχως πρόγραμμα ή καλύτερα νο
μοθετεί με γνώμονα την αναγκαιότητα των περιστάσεων. Η πε
ριφερειακή αποκέντρωση είναι το τελευταίο και πιο χαρακτηρι
στικό δείγμα αυτής της πρακτικής. Ό χι όμως το μοναδικό.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - Η απουσία της Πολιτικής
Η απόπειρα προσδιορισμού των βασικών συντενταγμένων
της Πολιτικής για την Τ.Α. και την Αποκέντρωση ανέδειξε το
απροσδιόριστο, τουλάχιστον, των στρατηγικών επιλογών, αλ
λά όχι μόνο αυτών.
Μετά το 1984 και ιδίως μετά τον Οκτώβριο του 1985 η αντιμε
τώπιση της Τ.Α. χαρακτηρίζεται από τη μόνιμη αναντιστοιχία
ανάμεσα στις διακηρύξεις, στο θεσμικό έργο και την πολιτική
πρακτική. Πρόκειται, κυρίως, όσον αφορά το θεσμικό έργο, για
τις αποσπαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις στις οποίες δεν αρ
μόζει ο όρος μεταρρυθμιστική Πολιτική, γιατί η Πολιτική απαι
τεί την αντιστοιχία του θεωρητικού πλαισίου, των δικαιϊκών
ρυθμίσεων, και της πρακτικής εφαρμογής. Απαιτεί επιπλέον, ε
νότητα πολιτικών αξιών. Έτσι λοιπόν ενώ η πρώτη διετία 19821983, χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια συγκρότησης μιας
Πολιτικής, με τους όρους που διατυπώσαμε, οι επόμενες χαρα
κτηρίζονται, ακριβώς από το αντίθετο: από την αποσύνθεση
της Πολιτικής. Χαρακτηριστική επιβεβαίωση αυτών των σκέ
ψεων είναι η ιστορία της σύνταξης του ν. 1622/1986 (και, όπως
φαίνεται, η εφαρμογή του).
Το Φεβρουάριο του 1984 άρχισαν οι εργασίες της επιτροπής
για τη σύνταξη του καταστατικού χάρτη της Τ.Α. Πρόκειται
για το έργο που θα αποτελούσε την πεμπτουσία της μεταρρυθμιστικής Πολιτικής για την Τ.Α. και θα ικανοποιούσε τις προσδο
κίες ενός ευρύτερου φάσματος πολιτικών και κοινωνικών δυνά
μεων. Η επιτροπή είχε μια ιδιαίτερα επιμελημένη πλουραλιστική σύνθεση που προοιώνιζε ένα, αναμφισβήτητα, θετικό αποτέ
λεσμα. Αυτή λοιπόν η επιτροπή, σταδιακά μα σταθερά, υπο
βαθμίστηκε, έως ότου ουσιαστικά καταργήθηκε όταν ο κ. Μ.
Κουτσόγιωργας παρουσίασε, την άνοιξη του 1986, ένα προσχέ
διο νόμου, τον υποτιθέμενο Καταστατικό Χάρτη, που δύο περί
που μήνες αργότερα ψηφίσθηκε από την Βουλή ως ν. 1622/1986
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Μετά από αυτό δεν είναι παράδοξα: ούτε η αδυναμία της Κυ
βέρνησης να κερδίσει την ευρύτερη κοινωνικοπολιτική συναίνε
ση για την προσπάθεια της ανασύνθεσης των πρωτοβάθμιων
Ο.Τ.Α., ούτε η ασάφεια των διατάξεων για την Περιφερειακή Α
ποκέντρωση, ούτε οι δυσκολίες του κ. Υπουργού να τις επεξηγήσει και η «αινιγματική» βιασύνη για την υλοποίησή τους.
Συμπερασματικά επομένως, εκείνο που πράγματι εξηγεί την
πολιτική αναποτελεσματικότητα και τη μειωμένη πειστικότητα
της μεταρρυθμιστικής παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ για την αποκέν
τρωση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η επιμελημένη αποσύνδεσή της από την σύνθεση μιας ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, η αναζήτηση
της οποίας είναι, πλέον, όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία, γιατί η α
πουσία της οδηγεί με ακρίβεια και συνέπεια σε εκείνη την επιλο
γή προς την οποία η Κεντρική Διοίκηση έχει πάντοτε φυσική ρο
πή: την υποβάθμιση δηλαδή των Τοπικών Πολιτικών Θεσμών
και τη χειραγώγησή τους.

□

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Το μήλον
της Έριδος...
της Λήδας Καζαντζάκη
Κλείνει ένας χρόνος από το μεγαλύτερο σεισμό, σε μέγεθος και
έκταση, που έπληξε τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ο σει
σμός της Καλαμάτας και η τραγική εμπειρία μιας μεγάλης κα
ταστροφής, παρ’ όλες τις εξαγγελίες για μια πόλη - πρότυπο,
φέρνουν στην επιφάνεια περισσότερο καθαρά τώρα από πριν,
τα στοιχεία που καθορίζουν την ανασυγκρότηση και προδια
γράφουν το μέλλον της πόλης. Επάνιο σ’ αυτά και πίσω από τις
εικόνες των σκηνών, των καταυλισμών, των λυομένων, των
άμεσων καθημερινών προβλημάτων των κατοίκων της πόλης
δοκιμάζεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί μια νέα πόλη χωρίς
τις αντιφάσεις, τις αντιθέσεις και τις αρνητικές πλευρές από
την πραγματικότητα της προηγούμενης.
Ουσιαστικά το υπόβαθρο των αντιθέσεων στην κυβέρνηση,
των τοπικών συγκρούσεων, των αντιθέσεων της κεντρικής
εξουσίας με το Δήμο είναι οι αντιλήψεις και η διαφορά του
οράματος για τη νέα πόλη και το μέλλον της. Και ουσιαστικά
πίσω από τις καθυστερήσεις για την κάλυψη άμεσων αναγκών
θα πρέπει να αναζητηθεί η αδυναμία του κράτους να προχω
ρήσει σε ένα πολιτικό σχεδίασμά αντιμετώπισης των θεομηνιών
και σε ένα συντονισμό στηριγμένο σε μακροπρόθεσμα προ
γράμματα και στόχους. Η τραγική περίπτωση της Καλαμάτας
είναι αποκαλυπτική για τα προηγούμενα. Αν η πρώτη περίο
δος μετά τους σεισμούς ήταν περίοδος εντυπωσιακής κινητο
ποίησης, η δεύτερη, της εγκατάστασης στα λυόμενα, ήταν πε
ρίοδος αδυναμιών στην οποία δεν υπήρξε καμμία ετοιμότητα
από την πλευρά του κράτους. Ενώ η τρίτη περίοδος που μόλις
αρχίζει, και είναι η πλέον κρίσιμη για τη φυσιογνωμία και τον
χαρακτήρα της ανασυγκρότησης και του μέλλοντος της πόλης,
φαίνεται ότι θα σηματοδοτηθεί από τις αρχές και τις προτε
ραιότητες που θα προκριθούν για το σχεδίασμά και την οικο
δόμηση της πόλης.

Ενθουσιασμός και μετά χάος
Η αποτελεσματικότητα της αμέσως μετά το σεισμό περιόδου,
με την μετακίνηση του πληθυσμού σε σκηνές, εφοδιασμό με δί
κτυα αποχέτευσης, ηλεκτρικού, τηλεφώνου και αντιμετώπισης,
των προβλημάτων υγείας και περίθαλψης οφείλεται περισσότε
ρο στην εμπειρία που υπήρχε, την «ευτυχή» συγκυρία της
υπουργείας Γεννηματά στο Υγείας, την υποδομή που είχε δη
μιουργήσει ο Δήμος, κυρίως όμως με το Τεχνικό επιτελείο και
με τον ιστό που στήθηκε τις πρώτες μέρες παρά σε υπάρχοντα
πολιτικό σχεδίασμά αντιμετώπισης τέτοιων καταστροφών.
Το σχέδιο «Ξενοκράτης» που καλύπτει το συντονισμό και
την άμεση κρατική παρέμβαση στην αρχή εξαντλείται σε λίγο
διάστημα χωρίς να εξασφαλίζει την αναγκαία συνέχεια, την
μακροπρόθεσμη παρέμβαση και το καθοριστικό ρόλο της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης σε τέτοιες περιπτώσεις. Το αποτέλεσμα
ήταν όταν ξεπεράσθηκε ο αρχικός ενθουσιασμός κυβέρνησης,
φορέων, κρατικών υπηρεσιών και παραγόντων να δημιουργηθεί ένα τεράστιο κενό σε όλα τα επίπεδα. Από εδώ και πέρα
αρχίζει η περίοδος των αντιφάσεων, των σπασμωδικών και
θεαματικών ενεργειών άνευ αντικρύσματος, σχεδιασμού, συν
τονισμού και προγραμματισμού που να υπηρετούν μια μακρο
πρόθεσμη πολιτική ανασυγκρότησης. Έχουμε την εμφάνιση
των πρώτων ενδοκυβερνητικών συγκρούσεων, των αντιθέσεων
στο ΠΑΣΟΚ, της συντηρητικής αντιπολίτευσης που στο όνομα
των υπαρκτών αναγκών, καθημερινών και άλλων, πίεζε προς
μια συγκεκριμμένη κατεύθυνση ανάπτυξης, και των απαντή
σεων που καθόριζαν την στάση της κυβέρνησης στο ίδιο περί
που μήκος κύματος. Οι ψήφοι και οι έδρες χάνονται τόσο εύ
κολα, όσο εύκολα είχαν κερδηθεί. Και η Καλαμάτα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο πόλης, νομού και επικράτειας

Σχηματική παράσταση του νέου σχεδίου πόλεως. Η πρόταση πριν από τους σεισμούς αριστερά. Δεξιά η σημερινή μορφή με τις ελαφρές τροποποιήσεις και προσαρμογές.
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και μπορεί ακόμα ως μέτρο σύγκρισης, αντιπαράθεσης έργων,
φτηνού λαϊκισμού και αντιπολίτευσης του στυλ «ήλιοςσκότος», «αλλαγή-απαλλαγή». Στάδιον δόξης λαμπρόν άνοιγε
για πολλούς...
Είναι η περίοδος που ορίζεται υπουργός Καλαμάτας, περίο
δος συγκρούσεων στις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ της περιοχής,
συγκρούσεων για τα διατηρητέα στην πόλη, για τους χώρους
εγκατάστασης των λυομένων και πολλών άλλων. Τι συνέβη; Η
έλλειψη σχεδιασμού και από τεχνοκρατική και από πολιτική
άποψη αντιμετωπίζεται με την υπουργοποίηση του κ. Φιλιππόπόυλου την έδρα του οποίου αμφιβάλουμε αν τα άλλα συναρμόδια υπουργεία γνωρίζουν λες και για κάθε θεομηνία θα πρέ
πει να ιδρύεται ένα υπουργείο ας πούμε Ρόδου π.χ. για τις
πυρκαγιές, ο οποίος έστω και αν καταβάλει όλες τις ανθρώπι
νες δυνάμεις θα είναι αδύνατον να καλύψει το πολιτικό πρό
βλημα σχεδιασμού που προέκυψε. Απλά η κεντρική εξουσία
φρόντισε με αυτό τον τρόπο να καλύψει τα κενά στο σχεδίασμά
και να υποκαταστήσει την ανύπαρκτη πολιτική με μια διοικητική-θεαματική ενέργεια. Τα αποτελέσματα φάνηκαν στο πρό
γραμμα μετακίνησης του πληθυσμού στα λυόμενα. Ενώ υποτί
θεται έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη χώρων εγκατάστασης των
καταυλισμών, υποδομή που θα συνδυαζόταν με το σχεδίασμά
της πόλης για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μελλοντικά,
πρόβλεψη για τις επιτάξεις, θεσμική κατοχύρωση Τ.Α. στη λή
ψη των αποφάσεων δεν υπήρχε τίποτε. Έ τσι ήρθαν στην επι
φάνεια αντιθέσεις και συμφέροντα μικροδιοκτητών τα οποία
στιγμάτισαν αυτά την μεταβατική περίοδο και όχι η μία ή η
άλλη πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθηθεί. Η καθυστέρηση
του προγράμματος των λυομένων πάνω από 4 μήνες ήρθε ως
κάτι φυσιολογικό, ενώ η λογική του Δήμου που μιλούσε για
επίταξη συγκεκριμμένων χώρων ενταγμένων στο σχέδιο πόλεως

υπονομεύθηκε και πήγε περίπατο στους 18 καταυλισμούς που
έγιναν τελικά διάσπαρτοι. Έ ργα συνεπώς υποδομής που είναι
απαραίτητα για την λειτουργία των καταυλισμών δεν πρόκει
ται να ξαναχρησιμοποιηθούν, ενώ η εγκατάσταση γίνεται λίγο
πριν την χειμερινή περίοδο κάνοντας πλέον δύσκολη την διόρ
θωση παραλείψεων και ελλείψεων που πάντα παρουσιάζονται
σε τέτοιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με ορισμένους «χάθηκε μια
σημαντική μάχη» με την έλλειψη σχεδιασμού στην εγκατάσταση
των λυομένων ώστε να εντάσσει την υποδομή τους στο σχέδιο
πόλης, κατ’ άλλους όμως «οι ρυθμοί αποκατάστασης θα μπο
ρούσαν να χαρακτηρισθούν ως ικανοποιητικοί... σε μεγάλες
καταστροφές σαν αυτή ρεαλισμός θα πει να προσεγγίζουμε
τους στόχους και όχι να τηρούμε απόλυτα τα χρονοδιαγράμμα
τα»...

Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης
Η κύρια όμως και περισσότερο σημαντική περίοδος για την
ανασυγκρότηση της πόλης είναι η περίοδος που αρχίζει τώρα.
Εδώ ο Δήμος παρουσιάζει ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης το
οποίο βασίζεται στο πολεοδομικό σχέδιο της πόλης που ήδη
είχε αρχίσει να καταρτίζεται από το 1980 και αναπροσαρμόσθηκε μετά το σεισμό. Ταυτόχρονα υπερασπίζει την αρχή της
διατήρησης του μνημειακού πλούτου της πόλης με τον σεβασμό
στην φυσιογνωμία και την παράδοση, καθώς και την ανάγκη
σωστής κατασκευής των νέων κτιρίων και ανακατασκευής των
παλαιών με βάση τις μελέτες του ΟΑΣΠ και με κύριο μέλημα
τον ποιοτικό έλεγχο.
Με βάση αυτές τις αρχές και την εμμονή στην εφαρμογή των
προγραμμάτων που είχαν διατυπωθεί προσεισμικά, των προ
γραμμάτων ανασυγκρότησης του οικιστικού πλούτου και των
1987: Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΗ

Η οδός Αρτέμιδος, δενδρόψυτη διασχίζει την πόλη. Δεξιά, η μονότονη διάταξη των λυομένων: μήπως αυτή η εικόνα μείνει κληρονομιά «ες αεί»;
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1986. Ο πληθυσμός της πόλης ελπίζει πως η καταστροφή θα αποτελούσε μια ευκαιρεία για την ανάπτυξη και το ξαναχτίσιμο της Καλαμάτας. Η απάντηση των πολιτι
κών εκπροσώπων ήταν η ανάπτυξη της αντιπαλότητας και η καπηλεία της δυστυ
χίας.

έργων μεγάλης πνοής όπως η ολοκλήρωση του εθνικού δρόμου
Κορίνθου-Καλαμάτας, η δημιουργία ενός νέου συγχρόνου Νο
σοκομείου και άλλων, ο Δήμος θεωρεί τώρα περισσότερο από
ποτέ άλλοτε αναγκαία την στήριξη του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού ότι μπορεί να ξεπεράσει τις αδικίες και να δημιουργή
σει όρους για μια ανθρώπινη πόλη. Εδώ όμως αναδεικνύονται
και τα πολιτικά προβλήματα ανασυγκρότησης μετά από μια με
γάλη καταστροφή και πως αντιμετωπίζονται. Στο βαθμό μάλι
στα που δεν υπάρχει πολιτικός σχεδιασμός, ο ρόλος της Τ.Α.
είναι υποβαθμισμένος σε παρόμοιες καταστάσεις και μια σειρά
κυβερνητικές πρωτοβουλίες εκφράζουν διαφορετική αντιμετώ
πιση τα προβλήματα οξύνονται περισσότερο. Η πολιτική για το
μέλλον της Καλαμάτας δημιουργεί έτσι μια σειρά συγκρούσεις
και η κατεύθυνση με την οποία θα λυθούν θα έχει σοβαρές
επιπτώσεις στο χαρακτήρα και την ανάπτυξη της νέας πόλης.
Γι’ αυτό έχει σημασία ποια πολιτική θα προκριθεί και με ποιές
αρχές θα γίνει η ανασυγκρότηση.
Βασικοί άξονες του πολεοδομικού σχεδίου ήταν η αναβάθμι
ση του δυτικού τμήματος με την δημιουργία δύο κέντρων οικο
νομικής και κοινωνικής ζωής, τα λεγάμενα Ανατολικό και Δυ
τικό Κέντρο, η διαμόρφωση μαρίνας στο δυτικό μέρος της πα
ραλίας, η ανέγερση Βιοτεχνικού Πάρκου στη νέα είσοδο της
πόλης και η κατασκευή της οδού Αρτέμιδος που διασχίζει το
κέντρο. Το αναπροσαρμοσμένο σχέδιο μετά τους σεισμούς στηρίχθηκε στο υπάρχον και αποτέλεσε τον άξονα του «Αναπτυ
ξιακού Προγράμματος για την ανασυγκρότηση της πόλης» το
οποίο η ΕΟΚ με βάση το άρθρο 550 για την εφαρμογή των
ΜΟΠ χρηματοδοτεί κατά 70%.

Αντιθέσεις, συμφέροντα και υπονομεύσεις
Αν η μεταβατική περίοδος εγκατάστασης στα λυόμενα έδειξε
τις αδυναμίες πολιτικού σχεδιασμού από την πλευρά του κρά
τους, την έλλειψη θεσμικής κατοχύρωσης της Τ.Α. και την έλ
λειψη συντονισμού για την αντιμετώπιση τέτοιας έκτασης θεο
μηνιών η επόμενη περίοδος ανασυγκρότησης και ανάπτυξης
της νέας πόλης αναδεικνύει ένα ιδιόμορφο φαινόμενο με πολυ
ποίκιλες αντιθέσεις ανάμεσα στην κεντρική και την τοπική
εξουσία. Μερίδες της κυβέρνησης, τοπικές συγκρούσεις που
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εμφανίζονται κυρίως ως προσωπικές αντιδικίες, κομματικοί
και πολιτικοί ανταγωνισμοί, κοινωνικές αντιθέσεις, συμφέρον
τα μικρών και μεγάλων γύρω από τη γη, την ανοικοδόμηση της
πόλης και του χαρακτήρα που θα έχει είναι όσα αναδεικνύουν
οι σημερινές περιστάσεις. Στις συγκρούσεις αυτές, εμπλέκονται
ομάδες της εξουσίας, ο δήμος, κόμματα και υποψήφιοι βουλευ
τές, πρώην και νυν που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να διευρύ
νουν την επιρροή τους, καθώς και οικονομικά συμφέροντα
διαφορετικών επιπέδων. Είναι προφανές ότι αυτές οι αντιθέ
σεις εκφράζονται και στο πολιτικό επίπεδο με το λόγο, την αν
τίληψη και τις απόψεις που διατυπώνονται.
Ο Δήμος θεωρεί αναγκαία προϋπόθεση για την σωστή ανα
συγκρότηση της πόλης να εφαρμοσθούν και να υιοθετηθούν οι
προτάσεις που έχει διατυπώσει για το μέλλον της. Θεωρεί ότι η
πολιτική αυτή, ανεξάρτητα του κόστους, θα πρέπει να εφαρμοσθεί γιατί έτσι διασφαλίζεται μια ισορροπημένη ανάπτυξη χω
ρίς τις αντιφάσεις και τις αντινομίες του παρελθόντος. Κάποι
οι στην κυβέρνηση, έχοντας προφανώς διαφορετική πολιτική
επιλογή, δεν καλύπτουν τον δήμο βάζοντας μάλιστα και εμπό
δια στο πρόγραμμά του. Μία έκφραση αυτής της σύγκρουσης
ήταν τα λυόμενα, μία δεύτερη ήταν η απόρριψη με βάση νομικίστικες αιτιολογίες της ανάθεσης μελέτης εφαρμογής της αρχι
τεκτονικής διαμόρφωσης του Ανατολικού και Δυτικού Κέν
τρου της πόλης που προβλέπει το πολεοδομικό σχέδιο από τον
νομάρχη κ. Β. Πετροπουλάκη, μία τρίτη η μη έγκριση της αγο
ράς από το Δήμο του «Γυμνασίου της Παραλίας» που προορί
ζεται για πρότυπο Κέντρο Νεολαίας, μία τέταρτη κ.λ.π. Σύμ
φωνα με εκτιμήσεις πολλών, τα εμπόδια αυτά δεν οφείλονται
μόνο σε επιμέρους υπαρκτές τοπικές συγκρούσεις-εκφραστές
φέρονται ο πρώην υπουργός και βουλευτής Μεσσηνίας Γ. Γεννηματάς, ο νομάρχης Β. Πετροπουλάκης συντονιζόμενος με
τον υπουργό I. Χαραλαμπόπουλο, του οποίου ο αδελφός είναι
επίσης βουλευτής Μεσσηνίας και ο υπουργός για την Καλαμά
τα άνευ Χαρτοφυλακίου Α. Φιλιππόπουλος και αυτός βουλευ
τής στην ίδια περιοχή. Οφείλονται κυρίως στις διαφορετικές
πολιτικές αντιλήψεις που δημιουργούν σειρά άλλων αντιδρά
σεων με άμεσα αρνητικά αποτελέσματα στα ουσιαστικά προ
βλήματα που θέτει στην ημερήσια διάταξη ένα μακροπρόθεσμο
πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Αν σε αυτά συνυπολογισθούν οι
εσωκομματικοί ανταγωνισμοί, κυρίως για τον έλεγχο των ψη
φοφόρων στο σύνολο του νομού, τα συμφέροντα, οι κοινωνικές
και πολιτικές αντιθέσεις, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με
το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της νέας πόλης μπορεί κα
νείς να διακρίνει και το χαρακτήρα των συγκρούσεων που έγι
ναν και θα γίνουν με αφορμή την διατύπωση και εφαρμογή των
προγραμμάτων που αφορούν την ανασυγκρότηση και το μέλ
λον της Καλαμάτας.
Ορισμένοι εξακολουθούν να επιμένουν και μαζί τους ο Δή
μος ότι η επένδυση σε μικροσυμφέροντα σε βάρος του συμφέ
ροντος της πόλης οδηγεί σε λαϊκιστικές ενέργειες και σε μια
νόθα κομματική αντιπαράθεση. Βέβαια ο ίδιος ο Δήμος ανα
γνωρίζει - δια του δημάρχου - ότι δεν έχει σφυρηλατηθεί ένα
μέτωπο υπεράσπισης των αρχών που θεωρεί αναγκαίες για την
νέα Καλαμάτα. Επιμένει όμως στο ότι δεν πρέπει να χαθεί αυ
τή η ευκαιρία για να γίνει η Καλαμάτα μια πόλη - πρότυπο.
Πρόκειται σίγουρα για μια πολιτική μάχη με όλες τις αντιθέ
σεις που περιγράψαμε πριν, αλλά και άλλες που άπτονται μιας
σειράς άλλων στοιχείων, τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν
σε αυτό το χώρο, και αφορούν την πολιτική χρηματοδότησης,
τα δάνεια, την Τραπεζική πολιτική, τα κοινωνικά προγράμμα
τα, την πολιτιστική πολιτική, το ρόλο της Τ.Α. σε καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης, τις άμεσες καθημερινές ανάγκες του πληθυ
σμού, τις προτεραιότητες στην αναδιοργάνωση του οικιστικού
πλούτου, τις ειδικές κατηγορίες πληθυσμού κ.α. Και μια τέτοια
πολιτική μάχη δεν δίδεται ούτε με τις μέχρι τώρα κυβερνητικές
πρωτοβουλίες, ούτε με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση,
ούτε με λόγους εξαγγελιών άνευ πολιτικής και προγράμματος.
Ας ελπίσουμε ότι η νέα Καλαμάτα δεν θα διαμορφωθεί ούτε
από τους εργολάβους, ούτε από τους προστάτες τους όπου και
αγ βρίσκονται...

Δ ίνονμε

τημάχη για τη μελλοντική μας πόλη ...

Ο δήμαρχος Κ αλαμάτας Σταύρος
Μ πένος μιλά στο συνεργάτη μας
Γιάννη Φλώρο για:
• την ανασυγκρότηση της
Κ αλαμάτας
• το όραμα της νέας πόλης
• τις διαφορές με την κεντρική
εξουσία
• τις αντιλήψεις για την
αντιμετώπιση των
προβλημάτων
• τις πολιτικές και κοινωνικές
αντιθέσεις

ΑΝΤΙ: Πριν ένα χρόνο περίπου, μετά το
σεισμό, ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι
δεν υπάρχει κράτος στην Καλαμάτα και ότι
το κράτος είναι η δημοτική αρχή. Πως
σχολιάζετε αυτή τη δήλωση και τι σχέση
νομίζετε ότι είχε με τη λειτουργία του
δήμου στη περίοδο των σεισμών.
ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ: 0άλεγα ότι αποκάλυπτε με
ένα κραυγαλέο μεν αλλά ανάγλυφο τρόπο
τις δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το
πως πραγματικά μπορεί να αντιμετωπισθεί
μία θεομηνία και μάλιστα της κλίμακας της
Καλαμάτας. Από τη μια πλευρά η άποψη
του κρατικισμού και από την άλλη της συμ
μετοχής των υποκειμένων αυτής της θεο
μηνίας των δημοτών δηλαδή, των οποίων
πρώτος φορέας που τους εκφράζει σε το
πικό επίπεδο είναι βεβαίως η Τοπική Αυτο
διοίκηση. Εμείς από την πρώτη στιγμή μαζί
με τους δημότες μας δώσαμε τη μάχη για
την πόλη μας και συνεχίζουμε. Ευνοούμε
τη μάχη αυτή και με το να συμμετέχουμε
σε όλα τα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
Άλλωστε η πολιτική αυτή δεν είναι καινού
ρια. Δείγματά της η δημοτική αρχή είχε
δώσει όλη την προηγούμενη περίοδο. Πο
λιτική που ήθελε την αυτοδιοίκηση φορέα
τοπικής λαϊκής εξουσίας και όχι συνδικαλι
στικό φορέα...

ΕΡ.: Ποιά ήταν τα κύρια προβλήματα που
αντιμετώπισε η Καλαμάτα μετά τους

σεισμούς, πώς προσπάθησε να τα λύσει ο
δήμος και πώς η κεντρική εξουσία;
ΑΠ.: Αν χωρίσουμε τη περίοδο σε τρεις
φάσεις, στην πρώτη, την άμεση των δύσκο
λων ημερών, τα σημαντικότερα προβλήμα
τα ήταν ανθρωπιστικά' το πώς θα διασώσουμε τους εγκλωβισμένους στην πολυκα
τοικία, πώς θα μετακινήσουμε τον πληθυ
σμό σε σκηνές, πώς κυρίως θα εμψυχώσου
με αυτό το κόσμο για να μπορέσει να μεί
νει στην πόλη και να δώσει τη μάχη... Δίπλα
σ’ αυτά αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα
υγείας, περίθαλψης, πρόνοιας, απογραφής
των κτιρίων σε κλίμακες επικινδυνότητας,
βλαβών, ζημιών κ.λ.π. Θάλεγα ότι αυτή η
περίοδος είχε θετικά αποτελέσματα. Υπήρ
ξε μια πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα
στις δυνάμεις της πόλης, στην κυβέρνηση,
στην αυτοδιοίκηση και όλους τους φορείςδημόσιους και ιδιωτικούς.
Τα προβλήματα άρχισαν να δημιουργούνται στη βραχυπρόθεσμη φάση, όπου
τον ενθουσιασμό άρχισε να διαδέχεται η
λογική. Την περίοδο αυτή ένα μεγάλο μέ
ρος των δραστηριοτήτων της πόλης και
του πληθυσμού έπρεπε να περάσουν από
λυόμενες κατασκευές. Εκεί άρχισε να αναδεικνύεται και η διαφορά για την αντιμετώ
πιση των προβλημάτων ανάμεσα στο δήμο
και σε ορισμένες πλευρές της κεντρικής
εξουσίας...

ΕΡ. Σε ποιό επίπεδο και πώς;
ΑΠ.: Ο δήμος εξέφραζε και εκφράζει
σταθερά ένα όραμα για μια μελλοντική πό
λη, που τώρα είναι πολύ πιο ενισχυμένο.
Θα μου πείτε τι σχέση έχει το βραχυπρόθε
σμο πρόγραμμα με το όραμα; Έχει. Γιατί
ακριβώς το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα
δεν πρέπει σε καμμιά περίπτωση να μπλοκάρει, να ακυρώνει τις δυνατότητες για να
αναπτυχθεί το μακροπρόθεσμο.
Θα πρόσθετα εδώ ότι αναδείχθηκε και
ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Η έλλειψη
σχεδιασμού για αυτό το βραχυπρόθεσμο
σχέδιο, τη φάση δηλαδή των λυομένων,
που είναι μεν μεταβατικό, αλλά καθοριστι
κό και θα πρέπει να μας απασχολήσει από
τώρα για να προλάβουμε μια ενδεχόμενη
άλλη καταστροφή. Το πρόγραμμα της δεύ
τερης αυτής φάσης δεν θα πρέπει να εμ
ποδίζει την ανάπτυξη του πιο σημαντικού,
που είναι το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα.

ΕΡ.: Υπήρξε από την κεντρική εξουσία μια
υπόσχεση για πόλη-πρότυπο. Μέχρι τώρα
όμως υπάρχουν δείγματα ότι η κεντρική
εξουσία ή μερίδες της δεν δημιουργούν
υποδομή στήριξης μιας μακροπρόθεσμης
πολιτικής. Οι πολιτικές αντιθέσεις σε
κυβερνητικό επίπεδο π.χ. είναι
χαρακτηριστικές. Ποιες πολιτικές και
κοινωνικές επιπτώσεις έχει; Και τι σχέσεις
μπορεί να έχει η κεντρική εξουσία με την
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Τ.Α. σε τέτοια μεγαλόπνοα προγράμματα;
ΑΠ.: Προφανώς όσο πιο στενή και σωστή
είναι η σχέση της Τ.Α. με την κεντρική
εξουσία, αλλά και με τους δημότες τόσο το
καλύτερο. Τέτοια προβλήματα απ’ όλο αυ
τό. το διάστημα της ανασυγκρότησης βε
βαίως και έχουν προκόψει. Διαφοράς, δη
λαδή, αντιλήψεων για το πώς πρέπει να γί
νει η μελλοντική πόλη και ποιες είναι οι
προϋποθέσεις ανάπτυξής της.
Η δημοτική αρχή από τις πρώτες κιόλας
μέρες των σεισμών έδωσε το στίγμα για το
πώς βλέπουμε τη πόλη μας. Δεν ήταν κάτι
που μας προέκυψε εκείνες τις μέρες έτσι
ξαφνικά. Ήταν προϊόν μιας βιώμένης εμ
πειρίας από δουλειά 8 χρόνων. Αυτή η
προηγούμενη εμπειρία θα έλεγα ότι μας
βρήκε έτοιμους, βρήκε θωρακισμένη την
πόλη να αντέξει αυτό το μεγάλο σοκ.
Τι λέγαμε λοιπόν και τι επιμένουμε να
λέμε και σήμερα; Ότι η πόλη χρειάζεται
τρεις αρχές για να ανασυγκροτηθεί σωστά.
Η πρώτη είναι ότι πρέπει να στηριχθεί το
κάθε πρόγραμμα στο γενικό πολεοδομικό
σχέδιο ή ρυθμιστικό, της πόλης. Σ’ ένα δη
λαδή ολοκληρωμένο σχεδιασμό που ευτυ
χώς υπάρχει. Η δεύτερη είναι ο σεβασμός
και η διατήρηση της φυσιογνωμίας και των
μνημείων της πόλης, βυζαντινών, μεταβυ
ζαντινών, της εποχής της τουρκοκρατίας,
νεοκλασσικών. Η τρίτη αρχή είναι ότι πρέ
πει να δώσουμε μεγάλο βάρος στην ποιό
τητα των ανακατασκευών και των κτιρίων
που θα γίνουν σύμφωνα με τα συμπερά
σματα της μικροζωνικής μελέτης που έχει
κάνει ο ΟΑΣΠ.
Το να επιμένεις σε μια τέτοια πολιτική
σημαίνει ότι θα έρθεις σε σύγκρουση με
συμφέροντα, ότι χρειάζεται να ξεπεράσεις
την καθημερινότητα. Ορισμένες πλευρές
της κεντρικής εξουσίας διστάζουν «να
μπουν στη φωτιά» και στους κινδύνους
που συνεπάγεται μια τέτοια μακροπρόθε
σμη πολιτική... Και για να γίνει σωστά η
ανασυγκρότηση θα πρέπει να εγκαταλείψουμε όλοι, παρ’ ότι είναι δύσκολο, τις κα
θημερινές πιέσεις, να ξεφύγουμε από το
ρόλο του διαιτητή διαφόρων ομάδων που
πιέζουν για κάθε μικρό ή μεγάλο συμφέ
ρον. Τέλος, όσο και αν βρίσκεται στις καρ
διές μας η ανασυγκρότηση, το όραμα της
νέας πόλης, αν δεν γίνεται και υπόθεση
του κόσμου τότε έχουμε πολύ λίγες ελπί
δες να πετύχουμε. Ένας αγώνας χωρίς μα
χητές, χωρίς όραμα και ελπίδα, δεν νομίζω
ότι μπορεί να κερδηθεί.

ΕΡ.: Είπατε ότι υπάρχουν βασικές
προϋποθέσεις πάνω στις οποίες μπορεί να
στηριχθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της
πόλης. Τι εμποδίζει μια πολιτική ενιαία που
να προχωρά με καλύτερους ρυθμούς;
ΑΠ.: Αυτό που έμμεσα είπαμε λίγο πριν.
Το πόσο κανείς πιστεύει σ’ αυτά τα πράγ
ματα και πόσο τα προωθεί έναντι οποιοσ
δήποτε θυσίας. Πρέπει λοιπόν να πεισθεί η
κεντρική εξουσία και μαζί με την Τ.Α. και το
λαό να προχωρήσει. Δηλαδή θα έλεγε κα
νείς ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική βούλη
ση για να προχωρήσουμε - για να χρησιμο
ποιήσω μια συνήθη φράση που είναι του
σειρμού...

ΕΡ.: Ναι, αλλά υπάρχει και μια υπαρκτή
κατάσταση. Μια βόλτα στην πόλη
αποκαλύπτει άμεσες πραγματικές λαϊκές
ανάγκες, στεγαστικές και άλλες.
Επισημαίνονται μάλιστα από
συμπολιτευόμενες και κυρίως
αντιπολιτευόμενες δυνάμεις...
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ΑΠ.: Εδώ ακριβώς είναι ένας μεγάλος
κίνδυνος και ταυτόχρονα ένα πολύ μεγάλο
ψευτοδίλημμα. Ότι δήθεν τα καθημερινά
προβλήματα, που βεβαίως είναι και σε
πρώτη γραμμή των δημοτών μας, αντιστρατεύονται το μελλοντικό όραμα της πόλης.
Τα σημερινά προβλήματα συμβαδίζουν με
την ανασυγκρότηση της πόλης. Όταν έχεις
όραμα σημαίνει ότι απαντάς με τον πιο δυ
ναμικό και αποφασιστικό τρόπο και σ’ αυτά
τα άμεσα σημερινά καθημερινά προβλήμα
τα. Και για να μην μιλάω θεωρητικά, ο δή
μος κυρίως πρωταγωνιστεί - ξεκινώντας
από το πρόγραμμα σκηνών, όπου ήταν κύ
ριος συντονιστής, περνώντας στα λυόμενα,
τα σχολεία, τα καταστήματα. Είναι πρόταση
ζωής, πρόταση ανθρωπιάς το να απαντάς
στις άμεσες ανάγκες, αλλά και μαζί, ταυτό
χρονα να μετέχεις σε μια μάχη για το μέλ
λον. Εμείς λέμε. Ναι. Φροντίζουμε να ξεπερασθεί η καθημερινότητα με τις λιγότερες
δυνατές απώλειες, με το καλύτερο δυνατό
τρόπο, αλλά ταυτόχρονα δίνουμε τη μάχη
για τη μελλοντική μας πόλη...
ΕΡ.: Έχετε λοιπόν τη βούληση, τη
διάθεση και το όραμα να προχωρήσετε
στην ανασυγκρότηση. Όμως η νομοθεσία
π.χ. δίνει παντοδυναμία στα κεντρικά
όργανα για μερικά θέματα, με δυσμενή
αποτελέσματα για την Τ.Α. Ο δήμος γίνεται
κάπου νάνος. Πώς μπορεί να ξεπερασθούν
αυτά;
ΑΠ.: Νάνος θεσμικά, όχι πολιτικά. Πολιτι
κά είναι γίγαντας. Δεν μιλάω για το δήμο
Καλαμάτας, αλλά για την Τ.Α., ως θεσμό...
Είναι πολύ ορθή η παρατήρηση. Όντως σε
μια περίσταση έκτακτης ανάγκης, δεν μιλώ
για περίπτωση σεισμού, αλλά π.χ. και για
τον καύσωνα της Αθήνας, τις πυρκαγιές
της Ρόδου πουθενά δεν είναι θεσμοθετη
μένος ο ρόλος της Τ.Α. Και σ' εμάς δεν
ήταν, τον επιβάλαμε σ’ ένα βαθμό. Αλλά
παρ’ όλα αυτά αν δεν είναι θεσμοθετημέ
νος είναι πάντα ευάλωτος στις αυθαιρεσίες
της κεντρικής εξουσίας...

ΕΡ.: Είστε λοιπόν αντιμέτωποι με μια
σειρά λαϊκιστικές προτάσεις και απόψεις
(που στηρίζονται όμως σε υπαρκτές
ανάγκες) και με μια διασπασμένη
κυβερνητική πολιτική με διάφορες
αντιθέσεις η οποία δεν επιτρέπει
αισιοδοξία ότι θα προχωρήσουν κάποια
πράγματα βασισμένα σ ’ένα
μακροπρόθεσμο σχεδίασμά. Πώς μπορεί
λοιπόν να παρέμβει ο Δήμος;
ΑΠ.: Δεν είναι εύκολο να μπορέσει ο δή
μος να πετύχει να αναστείλει αυτά τα
υπαρκτά φαινόμενα. Άλλωστε είναι υπαρ
κτά κάτω από ήρεμες συνθήκες πόσο μάλ
λον στις συνθήκες έντασης που δημιουργήθηκαν μετά τους σεισμούς. Είναι τραγι
κό να εκτυλίσσονται σενάρια κομματικής
εκμετάλλευσης επάνω στον ανθρώπινο πό
νο, πάνω στα προβλήματα που είναι έτσι κι
αλλιώς υπαρκτά. Αντίθετα, η στάση του δή
μου είναι ότι προσπαθούμε να απαλύνουμε
τον ανθρώπινο πόνο, αλλά ταυτόχρονα να
μπολιάσουμε με αισιοδοξία τους δημότες
μας.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο' εδώ είναι κά
θε φορά αν θέλετε η δική μου δύσκολη θέ
ση, ότι όταν ο δήμος διαφωνεί με κάποιες
επιλογές πρόκειται δήθεν για κάποιας μορ
φής προσωπικές αντιθέσεις- αυτό ούτε
υπήρξε, ούτε θα' υπάρξει ποτέ. Είναι προ
φανές ότι πρόκειται για διαφορά πολιτικού
λόγου. Όπως επίσης είναι προφανές ότι σε
πολλές περιπτώσεις είχαμε βρει σημαντική

ανταπόκριση από τον κρατικό μηχανισμό,
από το ΥΠΕΘΟ και από το Υπουργείο Πολι
τισμού.
Για τα άλλα φαινόμενα που θίξατε πρό
κειται για διαφορά πολιτικού λόγου, αντι
μετώπισης των προβλημάτων, οραμάτων...
Θα πρέπει όμως όλοι μαζί να δουλέψουμε,
ας μου επιτραπεί η φράση, με μια μορφή
ομοψυχίας. Δεν χωράνε πολιτικά σενάρια
στην Καλαμάτα.

ΕΡ.: Ποιες προτεταιότητες υπάρχουν
σήμερα για την πόλη σας;
ΑΠ.: Άμεση φροντίδα, θαλπωρή, για
τους ανθρώπους που βρίσκονται στη δυ
σμενέστερη θέση σήμερα, δηλαδή στα
λυόμενα. Αλλά μαζί μ’ αυτό η μεγάλη προ
τεραιότητα του δήμου, την οποία θα θέ
σουμε και με την ευκαιρεία της επετείου,
είναι ότι χρειάζεται να σφυρηλατηθεί αυτό
το μέτωπο, που για μένα είναι το ωραιότε
ρο διεκδικητικό πλαίσιο που θα μπορούσε
να υπάρξει, το μέτωπο για τη νέα πόλη.

ΕΡ.: Ο δήμος ζητάει να υπάρξουν μέτρα
για ειδικές κατηγορίες αστέγων, να
βρεθούν τρόποι χρηματοδότησης, ή τα
δάνεια να εναρμονίζονται με το σχέδιο που
έχετε για την πόλη;
Απ.: Το οικιστικό πρόβλημα είναι μια πο
λύ σημαντική ενότητα για την πόλη και θα
υπάρξει με αφορμή την επέτειο μια λεπτομερέσταση πρόταση. Στον απολογισμό και
στις προτάσεις για το μέλλον της πόλης
—ποντικό κεφάλαιο θα είναι το οικι
στικό,
'ύ π τει όλες τις κατηγορίες
των δημοτών. Καλύπτει βεβαίως την πιο
άμεση ανάγκη που είναι η ανασυγκρότηση
του οικιστικού πλούτου. Τα προγράμματα
αυτά θα γίνουν στα καλύτερα σημεία της
πόλης, δίπλα στα κέντρα αντιστρέφοντας
έτσι την αντίληψη ότι οι εργαζόμενοι πρέ
πει να πηγαίνουν στις πάντες και όπου βρί
σκουν φτηνά οικόπεδα. Σκοπεύουμε επί
σης να προτείνουμε και άλλα μέτρα θεσμι
κά, που αφορούν πιο πολύ την κυβέρνηση
για να καλυφθούν και οι κατηγορίες δημο
τών μας που δεν έχουν γη, δεν έχουν σπίτι
και ζουν στο νοίκι. Βεβαίως μια μερίδα θα
καλυφθεί από τα προγράμματα κατοικίας,
αλλά νομίζω ότι το αίτημα, ειδικά για την
Καλαμάτα, να υπάρξει μια μορφή ειδικού
δανεισμού για τις ειδικές κατηγορίες δεν
είναι ανεπίκαιρο.

ΕΡ.: Στο διάστημα αυτό υπήρξε στο
δημοτικό συμβούλιο ένα κλίμα θετικό για
την ομοψυχία που ζητάτε;
ΑΠ.: Το εντυπωσιακό είναι ότι σε τοπικό
επίπεδο αυτό το κλίμα σε μεγάλο βαθμό
υπάρχει. Στο Δ.Σ. π.χ. που εκφράζονται
όλες οι πολιτικές τάσεις σαφέστατα υπάρ
χει ένα κλίμα αγωνίας και σύνθεσης για τα
προβλήματα της πόλης. Κυρίως, τα προ
βλήματα πολιτικής «επένδυσης», σκοπιμο
τήτων κλπ. είναι σε κέντρα έξω από την πό
λη. Γιατί όλοι μας στη πόλη, όπου και αν
ανήκουμε νομίζω ότι έχουμε βαρύ το αί
σθημα της ευθύνης για την δουλειά και για
για την προοπτική της πόλης.

ΕΡ.: Είστε αισιόδοξος δηλαδή ότι θα δημιουργηθεί μια πόλη χωρίς τις προηγούμε
νες ανισότητες π.χ. αναπτυγμένο ανατολι
κό τμήμα, υποβαθμισμένο δυτικό, ή πόλη
όπως άλλες που τελικά έγιναν παραδείγμα
τα προς αποφυγή;
ΑΠ.: Όποιος είναι αποφασισμένος να
δώσει μια δύσκολη μάχη - κι εμείς έχουμε
δείξει ότι είμαστε αποφασισμένοι - δεν
μπορεί παρά να είναι αισιόδοξος.

□

Η άρση του πολιτικού «εμπάργκο»
ανύψωσε τον Οζάλ

Το δημοψήφισμα της περασμένης Κυρια
κής στην Τουρκία επιβεβαίωσε δυο
πράγματα: την οριστική παραμονή του
Τοργκούτ Οζάλ στην πολιτική ζωή της
χώρας από ηγετική θέση - με ή χωρίς τα
δεκανίκια των στρατηγών - και τη βαθιά
διαίρεση της Τουρκίας. Αντικείμενο του
δημοψηφίσματος ήταν η επιστροφή των
«παλαιών» πολιτικών ηγετών - και κυ
ρίως του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και του
Μπουλέντ Ετσεβίτ - στην επίσημη πολι
τική ζωή της γείτονος. Υπέρ της επιστρο
φής ψήφισε το 50,26% όσων προσήλθαν
στις κάλπες και κατά οι υπόλοιποι.
Το κόμμα «Μητέρα Πατρίδα» του
Οζάλ είχε ταχθεί κατά της άρσης του πο
λιτικού «εμπάργκο» - που επεβλήθηκε
στους «παλαιοκομματικούς» της Τουρ
κίας από τους στρατιωτικούς το 1982. Το
αποτέλεσμα όμως δε σημαίνει και ότι ο
Οζάλ «έχασε», αφού τον ακολούθησαν
οι μισοί, σχεδόν ψηφοφόροι.
Σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές
το «Ό χι» του Οζάλ στους παλαιούς πο
λιτικούς, συσπείρωσε κοντά του και ένα
ποσοστό 8-10% των ψηφοφόρων που
προέρχονται από τους σοσιαλδημοκρά
τες και διαφωνούν με τον Μπουλέντ
Ετσεβίτ. Με άλλα λόγια οι στρατιωτικοί
- που κάποτε ούτε ήθελαν να δουν τον
Τουργκούτ Οζάλ - θα τον αφήσουν πίσω
τους ως αρχηγό της κεντροδεξιάς παρά
ταξης που κάποτε είχε αρχηγό το Μεντερές και μετά το Ντεμιρέλ.
Το κύριο επιχείρημα του Τούρκου
πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της εκ
στρατείας που προηγήθηκε του δημοψη
φίσματος ήταν ότι οι «υπό απαγόρευση»
πολιτικοί φέρουν την κύρια ευθύνη για
το αιματοκύλισμα που «ανάγκασε» τον
Εβρέν και τα τανκς του να βγουν από
τους στρατώνες πριν από δέκα χρόνια.
Το γεγονός ότι συμφώνησε μαζί του το
49% των ψηφοφόρων αποδεικνύει ότι η
χώρα είναι βαθιά διαιρεμένη, ανεξάρτη
τα από τα «μαγειρέματα» του αποτελέ
σματος.
Η εύθραυστη διαφορά που χωρίζει
όσους ψήφισαν υπέρ της άρσης του πολι
τικού «εμπάργκο» από εκείνους που ψή
φισαν κατά (119.000 ψήφοι) δεν είναι
παρά μια ακόμα ένδειξη της παράνοιας
που βασιλεύει στη γειτονική χώρα. Οι
μισοί κάτοικοί της θέλουν να αποκατα
σταθούν οι πολιτικές ελευθερίες και οι
άλλοι μισοί φοβούνται ακόμα - πεισμέ
νοι από τη στρατιωτική προπαγάνδα τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής
ελευθερίας. Βέβαια, όπως επισημάνθηκε
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δε ψήφισαν μόνο οι εκλογείς της «πολιτι
σμένης» Τουρκίας, αλλά και όσοι κατοι
κούν στις καθυστερημένες περιοχές της
Ανατολίας. Αλλά, όπως και να το κά
νουμε, κάθε απόπειρα κατάταξης των
ψηφοφόρων κάθε άλλο παρά δημοκρατι
κή μπορεί να θεωρηθεί.
Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι
από παράδοση οι στρατιωτικοί θεωρούν
ται στην Τουρκία ως οι φορείς της «ηρε
μίας, της τάξης και της ομαλότητας» και
κάποτε οι περισσότεροι από αυτούς ανή
καν στο πιο προοδευτικό τμήμα της
τουρκικής κοινωνίας. Και πόσοι είναι
αυτοί που σε μια χώρα πενήντα εκατομ
μυρίων κατοίκων νοιάζονται σήμερα για
«μερικές χιλιάδες» εκτελεσμένων, ανα
πήρων από τα βασανιστήρια, και φυλα
κισμένων αγωνιστών; Η αντίσταση κατά
του στρατιωτικού καθεστώτος χάθηκε
μέσα στην αδιαφορία των ίδιων των
Τούρκων, τη «μη επέμβαση» της Δύσης
και τη βαθιά διαίρεση των τουρκικών
δημοκρατικών οργανώσεων. Πρόσφατο
παράδειγμα για το τελευταίο, τα αιματη
ρά επεισόδια στο Λαύριο, ανάμεσα
στους πολιτικούς πρόσφυγες.
Τι θα γίνει στο μέλλον; Ελπίζοντας ότι
θα αιφνιδιάσει τους αντιπάλους του, ο
Οζάλ προκήρυξε γενικές βουλευτικές
εκλογές για την 1η Νοεμβρίου, δίνοντας
μια προεκλογική περίοδο δέκα μόνο ημε
ρών. Αυτή τη φορά όμως, αντίπαλοί του
στις εκλογές, θα είναι ο Σουλεϊμάν Ντε
μιρέλ, ως αρχηγός του «Κόμματος του
Ορθού Δρόμου» και ο Μπουλέντ Ετσε
βίτ, ως επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρα
τών. Αυτό μήπως σημαίνει ότι τη δεύτε
ρη ημέρα του προσεχούς Νοεμβρίου, η
Τουρκία θα έχει πρόεδρο τον Εβρέν και
πρωθυπουργό τον Ντεμιρέλ, ή τον Ετσε
βίτ; Μπορεί να το δούμε κι αυτό, αν και
τα εκλογικά αποτελέσματα της περασμέ
νης Κυριακής δείχνουν ότι ο «αφελής»
Οζάλ θα συνεχίσει να είναι για πολύ
ακόμα ο πρωθυπουργός της Τουρκίας.
Ζ.Β.
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ΜΕΡΟΣ Α'

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ:

«Στην καλύτερη περίπτωση
ο Γκορμπατσόφ είναι
ένας Μεγάλος Πέτρος»
Ο Κορνήλιος Καστοριάδης είναι ένας πολιτικός φιλόσοφος που
δε σεβάστηκε ποτέ τα παντός είδους δόγματα. Σκέφτεται
χωρίς φόβο, χωρίς αυτό περιορισμούς. Στα γραπτά του
κεντρικό ρόλο παίζει ο όρος αυτονομία —κοινωνική και
ατομική— όχι βεβαίως με την έννοια που της προσέδωσαν οι
αυτοαποκαλούμενες αυτόνομες ομάδες την τελευταία δεκαετία.
Η «Φαντασιακή Θέσμιση της Κοινωνίας», βιβλίο που
αποτελεί τον κορμό του πολιτικοφιλοσοφικού έργου του Κ.
Καστοριάδη, παρέχει τα στοιχεία για μια διαφορετική
προσέγγιση του κόσμου, για μια διαφορετική κατανόηση των
σκοπών και των τρόπων μιας πραγματικής —όπως την
αποκαλεί— κοινωνικής αλλαγής.
Ο Κορνήλιος Καστοριάδης υπήρξε εμπνευστής και
εμψυχωτής του περιοδικού «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα»
(1949-1965), του οποίου οι ιδέες είχαν τεράστια επίδραση στο
κίνημα του Μάη του '68 και κατά κάποιον τρόπο αποτέλεσαν
το θεωρητικό του υπόβαθρο.
Α πό πολύ νωρίς —από το 1946— άσκησε δριμύτατη κριτική
τόσο στον υπαρκτό σοσιαλισμό όσο και στο μαρξισμό. Για το
λόγο αυτό συκοφαντήθηκε από την «ορθόδοξη» κομμουνιστική
Αριστερά, κυρίως στην Ελλάδα. Ωστόσο για σκεπτόμενους
ανθρώπους έξω από ανάλογα σχήματα, το έργο του Κορνήλιου
Καστοριάδη παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς.
Στη συνέντευξη που έδωσε στο ΑΝΤΙ ο Κορνήλιος
Καστοριάδης μιλάει για την κατάρρευση του μύθου της
Αριστεράς, την ιδιωτικοποίηση και τον ψευτοατομικισμό, για
την κρίση των δυτικών κοινωνιών και το νεοφιλελευθερισμό,
για τα κομμουνιστικά κόμματα και τη σχέση τους με τη
δημοκρατία, για τον Μαρξ και το μαρξισμό, για το επίπεδο της
πολιτικής συζήτησης στην Ελλάδα και για το πρόβλημα της
«επιλογής» ανάμεσα στην αρχαία ελληνική και τη βυζαντινή
παράδοση. Ακόμη αναφέρεται εκτενώς στην κατάσταση που
διαμορφώνεται στην ΕΣΣΔ μετά την άνοδο στην εξουσία του
Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Το σχετικό τμήμα της συνέντευξης
προτάσσεται στο τεύχος αυτό, εξαιτίας της γενικότερης
σημασίας και του επικαιρικού του χαρακτήρα. Στο επόμενο θα
ακολουθήσει το δεύτερο μέρος της συνέντευξης.
Τ.Π.
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• Εδώ και σαράντα χρόνια ασχολείσθε και γράφετε για την κατά
σταση στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού και ιδίως για την
ΕΣΣΔ. Πώς βλέπετε την άνοδο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ;

— Κάθε συζήτηση για τον Γκορμπατσόφ προϋποθέτει μια θεώρη
ση του τι είναι η Ρωσία. Φυσικά αυτή η θεώρηση δεν είναι μια για
πάντα. Εάν τα γεγονότα είναι τέτοια ώστε να διαψεύδουν τη θεώ
ρησή μας οφείλουμε —εφ’ όσον είμαστε έντιμοι και μας ενδιαφέ
ρει η αλήθεια— να αναθεωρήσουμε τις εκτιμήσεις μας.
Το καθεστώς της Ρωσίας από την κοινωνικοοικονομική άποψη
είναι ένας γραφειοκρατικός καπιταλισμός ολοκληρωτικού τύπου
που σιγά σιγά, με το αδιέξοδο κάθε ιστορικής προοπτικής του κόμ
ματος, εξελίχθηκε σε αυτό που ονόμασα στρατοκρατία. Με τον ό
ρο αυτό, ουδέποτε εννοούσα ότι θα δούμε ένα Ρώσο στρατάρχη
να γίνει δικτάτορας. Εννοούσα ότι το μόνο τμήμα της ρωσικής κοι
νωνίας το οποίο μπορούσε να σταθεί σε μια διεθνή σύγκριση ήταν
το στρατιωτικό της τμήμα. Εννοούσα ότι η μόνη πραγματική προο
πτική της Ρωσίας ήταν η επέκταση μέσω της στρατιωτικής δύνα
μης. Αυτό δε σημαίνει επίθεση ή πυρηνικό πόλεμο. Οι μεγαλύτε
ρες νίκες είνάι εκείνες που κερδίζει κανείς χωρίς να χυθεί αίμα. Κι
αυτός ήταν πάντα —και παραμένει— ο σκοπός των Ρώσων ειδικά
στην Ευρώπη. Δε θα επιμείνω όμως σε πράγματα που έχω πει και
γράψει επανειλημμένως.
• Τι σκέφτεστε τώρα που ο Μ. Γκορμπατσόφ καταγγέλλει δημο
σίως τα κακώς κείμενα στη χώρα του;

— Με διασκεδάζει πολύ ότι, όταν-τα λέγαμε αυτά εμείς ή εγώ προ
σωπικά, έβγαιναν οι κομμουνιστές —στην Ελλάδα, στη Γαλλία
παντού— και έλεγαν πως είναι συκοφαντίες και ασύστολα ψεύδη.
Θα ήθελα να ξέρω, τι λένε τώρα αυτοί οι κύριοι, όταν βγαίνει το
ρωσικό κράτος διά στόματος Γκορμπατσόφ και λέει ότι γίνονται
καταχρήσεις, ότι η οικονομία δε λειτουργεί, ότι η παραγωγικότητα
δεν ανεβαίνει, ότι ο κόσμος το έχει ρίξει στη βότκα κλπ. Εμένα τό
τε με αποκαλούσαν πράκτορα της CIA. Λοιπόν και ο Γκορμπατσόφ
είναι πράκτορας της C/A;
• Σ το βιβλίο σας «Μπροστά στον πόλεμο» αποκλείατε σχεδόν το
ενδεχόμενο να ανέβει στην κορυφή του ΚΚΣΕ ένας μεταρρυθμι
στής. Ήταν για σας έκπληξη η άνοδος του Μ. Γκορμπατσόφ;

— Ναι. Πραγματικά θεωρούσα πολύ απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο.
Δεν έχω καμμιά δυσκολία να το παραδεχτώ. Το ζήτημα όμως είναι;
τι θέλει, πώς θέλει και τι μπορεί να αλλάξει ο Γκορμπατσόφ; Στη

Ρωσία έχουν ήδη υπάρξει, ένας Μεγάλος Πέτρος και μία Μεγάλη
Αικατερίνη.

• Πως τον κρίνετε ως πολιτικό;

— Από την άποψη την καθαρά μακιαβελλική, της Realpolitik όπως
λένε και οι Γερμανοί, είναι ένας από τους ικανότερους πολιτικούς
ηγέτες όχι μόνο της χώρας του, αλλά και σε διεθνή κλίμακα ασφα
λώς. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι κατόρθωσε και αναρριχήθηκε στην κορυφή, από το ότι παρά την αντίδραση σημαντικού μέ
ρους του κρατικού μηχανισμού συνεχίζει να επιπλέει και επίσης α
πό την εξωτερική του πολιτική, όπου σε κάθε βήμα που κάνει, δη
μιουργεί εμφανείς δυσκολίες στους Δυτικούς.

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΟΦ
• Ποια γνώμη έχετε σχηματίσει για τις ειρηνιστικές προτάσεις
του, δηλαδή τις προτάσεις περί πυρηνικού αφοπλισμού;

— Ό λες αυτές οι προτάσεις απολήγουν σε ενίσχυση της Σοβιετι
κής Ένωσης στο καθαρά στρατιωτικό επίπεδο. Αν υποθέσουμε ότι
αύριο το πρωί δεν υπάρχουν πυρηνικά όπλα, τότε οι Ρώσοι γίνον
ται παντοδύναμοι στην Ευρώπη. Αυτό δε σημαίνει ότι θα στείλουν
αμέσως μεραρχίες στη Μαδρίτη. Σημαίνει ότι υπάρχει μόνον ένας
στρατός στην Ευρώπη κι όχι δύο — ο ρωσικός.
• Στο ίδιο βιβλίο το «Μπροστά στον πόλεμο» αναφερθήκατε εκτενώς στο θέμα της υπαρκτής στρατιωτικής απειλής εκ μέρους
της ΕΣΣΔ. Οι προτάσεις του Μ. Γκορμπατσόφ περί αφοπλισμού
μας απομακρύνουν από αυτήν την απειλή;

— Το βιβλίο το έγραψα με αφορμή την εισβολή των Ρώσων στο
Αφγανιστάν. Σε κανένα σημείο όμως δεν είπα, ότι υπάρχει άμεση
στρατιωτική απειλή. Αντιθέτως είπα και συνεχίζω να λέω ότι: Η τε
ράστια συσσώρευση στρατιωτικών δυνάμεων στη Ρωσία —δεδο
μένων των κινδύνων που εμπερικλείει για όλον τον κόσμο ένας
3ος Παγκόσμιος Πόλεμος— έχει κυρίως σκοπό, να εξαναγκάσει
τις χώ ρες οι οποίες είναι ο εκάστοτε στόχος της Ρωσίας, να πέ
φτουν σαν ώριμα φρούτα. Αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους, πχ.
Φιλλανδοποίηση, Χονκονγκοποίηση ή με την κατάσταση η οποία υ
πάρχει ήδη σχεδόν στη Δυτική Γερμανία. Η συσσώρευση στρατιω
τικής δυνάμεως στη Ρωσία είναι το υλικό αντίβαρο για την άσκηση
της επεκτατικής της πολιτικής η οποία στηρίζεται επίσης στο γε
γονός ότι σε διάφορες χώ ρες γίνονται ξεσηκωμοί των λαών και οι
Ρώσοι τους βοηθάνε φανερά ή κρυφά.
Στο σημείο τούτο πρέπει να επισημάνουμε την άθλια και ανόητη
πολιτική των Δυτικών. Παράδειγμα ενδεικτικό η υποστήριξη των
Λευκών στη Νότια Αφρική. Κανένας άνθρωπος με δημοκρατικές ή
επαναστατικές ιδέες δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξει την πολιτι
κή των Δυτικών στη Νότια Αφρική. Τι θα γίνει λοιπόν, όταν το Εθνι
κό Κονγκρέσσο στην Νότια Αφρική αρχίσει τις εχθροπραξίες και
βεβαίως του δώσουν όπλα οι Ρώσοι;
• Πιστεύετε ότι οι προτάσεις του Μ. Γκορμπατσόφ μπορεί να ο
δηγήσουν σε μια συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών ό
πλων;

— Νομίζω ότι υπάρχει τεράστιος αέρας στο θέμα του πυρηνικού α
φοπλισμού. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πλήρης κατάργηση
των πυρηνικών όπλων, εφ’ όσον συνεχίζουν να υπάρχουν αυτά τα
καθεστώτα τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Γνωρίζουμε ότι
υπάρχει τερατώδης πυρηνικός υπεροπλισμός. Με το υπάρχον το
1980 στοκ πυρηνικών όπλων, ο καθένας μας είχε στο μερτικό του
το αντίστοιχο δέκα τόννων τρινιτρογλυκερίνης. Αυτοί φθάνουν ό
χι μόνο για να καταστρέψουν τη γη, αλλά και άλλους πενήντα πλα
νήτες. Και αν γίνει μια συμφωνία και καταστραφούν τα 95% των
πυρηνικών όπλων, πάλι η κατάσταση παραμένει η ίδια. Το υπόλοι
πο 5% αρκεί για να μεταβληθεί ο πλανήτης σε σεληνιακό τοπίο.

ποτελεί ασφαλώς στρατηγικό και στρατιωτικό ατού στα χέρια του
Γκορμπατσόφ, διότι καταργούνται όλα τα ενδιάμεσα σκαλοπάτια.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ —αν φθάσουν σε τέτοια κρίση οι σχέσεις με
την ΕΣΣΔ— δε θα έχει παρά δύο επιλογές: Να εγκαταλείψει την Ευ
ρώπη και να αποσυρθεί στο φρούριο ΗΠΑή να στείλει τους πυραύ
λους του, με τη βεβαιότητα ότι 150 εκατομμύρια Αμερικανοί θα
σκοτωθούν. Διότι φυσικά οι Ρώσοι θα απαντήσουν. Ενώ σ’ αυτή
την ανάπηρη ψευδοστρατηγική, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή
στην Ευρώπη, παραμένει η δυνατότητα προειδοποιητικής βολής.
• Τι θέλετε να πείτε; Πρέπει να μη γίνουν δεκτές οι προτάσεις
του Μ. Γκορμπατσόφ περί πυρηνικού αφοπλισμού στην Ευρώπη;

— Έχω πει και έχω γράψει πολλές φορές ότι «η πολιτική» των Δυ
τικών ούτε με αφορά ούτε προς στιγμήν την «υποστηρίζω». Η λύση
και γι’ αυτό το πρόβλημα βρίσκεται αλλού: Στο ξύπνημα και στη
δράση των λαών. Τούτη τη στιγμή μιλάμε σα θεατές που σχολιά
ζουν τη στρατηγική και την τακτική δύο αντιπάλων πόλων δύνα
μης. Με αυτήν την οπτική γωνία γίνεται κατανοητή η επιμονή των
Άγγλων, των Γάλλων και των Γερμανών ότι: οι συννενοήσεις με
ταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ δεν μπορούν να συμπεριλάβουν τα δικά τους
πυρηνικά όπλα. Θέλουν να υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση σε
μια ενδεχόμενη ρωσική πίεση!
Με τις προτάσεις που κάνει ο Γκορμπατσόφ η ΕΣΣΔ έχει τερά
στιο πολιτικό και στρατηγικό όφελος. Επιπλέον του λύνονται τα
χέρια, να μπορέσει να κάνει κάτι για τη ρωσική οικονομία - πράγμα
το οποίο σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική είναι ε
πίσης στρατηγικό όφελος. Διότι άλλο να έχει μπροστά του το τέλ
μα της σημερινής ρωσικής οικονομίας και άλλο αν μπορούσε να
στηθεί μια οικονομία που περίπου να λειτουργεί.
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
• Ποιά γνώμη έχετε για το πρόγραμμα των οικονομικών μεταρ
ρυθμίσεων που επιχειρεί να εφαρμόσει;

— Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και συνθήκες για να γίνει μια
οικονομική μεταρρύθμιση «από τα πάνω». Η πρώτη, φυσικά, είναι
να εμφανιστεί μια ηγετική ομάδα που να θέλει να κάνει «μεταρρύθ
μιση». Αυτό όπως είπα πριν, το θεωρούσα εξαιρετικά απίθανο το
1980 — κι όμως συμβαίνει σήμερα. Το πώς και το γιατί έγινε, είναι
ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που δεν μπορούμε να το συζητή
σουμε τώρα. Αλλά αυτή η προϋπόθεση από μόνη της καθόλου δε
φτάνει. Πρέπει επίσης να υπάρχει:
• Σημαντικότατος αριθμός στελεχών, που να έχουν τη θέληση
και την ικανότητα να εφαρμόσουν παντού τα μεταρρυθμιστικά μ έ
τρα.
• Υποστήριξη από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
β Αντικειμενική δυνατότητα, να γίνει αυτή η «μεταρρύθμιση».
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• Γιατί είπατε προηγουμένως ότι οι προτάσεις του Μ. Γκορμπα
τσόφ περί πυρηνικού αφοπλισμού ευνοούν την ΕΣΣΔ;

— Έως τώρα είναι βέβαιον ότι, εάν φθάσει το μαχαίρι στο κόκαλο
μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, ο δήθεν Δυτικός στρατός στα σύνορα που
χωρίζουν τη Δυτική από την Ανατολική Γερμανία, δε θα μπορούσε
να αντισταθεί. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να αναχαιτίσει
τους Ρώσους είναι η απειλή του πυρηνικού πολέμου. ΓΓ αυτόν το
λόγο οι Ρώσοι ήταν πάντα πρόθυμοι να δηλώνουν ότι, δε θα κά
νουν πρώτοι χρήση των πυρηνικών όπλων. Οι Δυτικοί παρ’ όλα τα
ψεύδη και τις ατιμίες τους, δεν το είπαν και δεν μπορούσαν να το
πουν. Το μόνο όπλο εναντίον των Ρώσων είναι η απειλή: Αν κάνετε
πως μπαίνετε στη Δυτική Ευρώπη, θα αρχίσει το ολοκαύτωμα — ή
οι πρώτοι μικροί βαθμοί του ολοκαυτώματος και άντε μετά να το
συγκρατήσεις.

«Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πλήρης κατάργηση
των πυρηνικών όπλων, εφ’ όσον συνεχίζουν να
υπάρχουν αυτά τα καθεστώτα τόσο στην Ανατολή
όσο και στη Δύση».

Από την άποψη αυτή, ο πυρηνικός αφοπλισμός της Ευρώπης, α
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Αρχίζω από το τελευταίο. Σε τι θα μπορούσε να έγκειται αυτή η
οικονομική μεταρρύθμιση; Σε μικροπαραχωρήσεις σ’ ένα «ιδιωτικό
τομέα» όπως στην Ουγγαρία; Μα το ουγγρικό μοντέλο σήμερα κα
ταρρέει. Οι Ούγγροι έχουν τεράστιο εξωτερικό χρέος, επέβαλλαν
αυξήσεις τιμών, μείωσαν τα πραγματικά εισοδήματα. Και ο κόσμος
δε λέει τίποτα, γιατί φοβάται το χειρότερο.
Μπορεί βέβαια, να φανταστεί κανείς διάφορα μέτρα «εξορθολογισμού» της ρωσικής οικονομίας. Ποιές θα είναι όμως οι επιπτώ
σεις αυτών των μέτρων;
Ας πούμε, μέτρο πρώτο: Δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις επι
χειρήσεις, όχι μόνο να προσλαμβάνουν, αλλά και να απολύουν κα
τά την κρίση της διευθύνσεως της επιχειρήσεως. Αυτό όμως ση
μαίνει πολύ σύντομα τεράστια ανεργία. Τι κάνουν αυτοί οι άνερ
γοι; Κάθονται ήσυχοι;
Μέτρο δεύτερο: Οι επιχειρήσεις μπορούν να καθορίζουν οι ίδιες
τις τιμές τους, διότι αυτό επιβάλλει ο ορθολογισμός της οικονο
μίας. Τούτο όμως σημαίνει ότι η παραγωγή δε θα ρυθμίζεται πλέον
από τον κεντρικό σχεδιασμό, αλλά από την προσφορά και τη ζήτη
ση της αγοράς. Αρχίζει δηλαδή να διαλύεται ένα τμήμα του πυρή
να του ρωσικού κράτους και της γραφειοκρατίας. Μια ακόμα συνέ
πεια αυτού του μέτρου είναι ότι, για μια πρώτη και όχι σύντομη πε
ρίοδο θα αυξηθούν σημαντικά οι τιμές και θα πέσει το —ήδη άθλιο
επίπεδο ζωής— των λαϊκών στρωμάτων. Και αυτά θα κάθονται ή
συχα και θα υποστηρίζουν τη μεταρρύθμιση;
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η ρωσική γεωργία — η φοβε
ρά μικρή παραγωγικότητά της, η άθλια τεχνική της κατάσταση και
το γεγονός ότι υπάρχει τεράστια διαρροή αγροτικού πληθυσμού.
Οι άνθρωποι δε θέλουν να μείνουν στα χωριά. Για να τους κρατή
σουν εκεί, θα πρέπει είτε να ληφθούν μέτρα ιδιωτικοποίησης της
γης είτε να μετατραπούν πραγματικά τα κολχόζ σε συνεταιρι
σμούς.
Όλα αυτά προϋποθέτουν πλατύτατες αλλαγές. Αλλά ας υποθέ
σουμε ότι ο Γκορμπατσόφ λαμβάνει αυτά τα μέτρα. Δεν αρκεί ό
μως να βρίσκεσαι σ’ ένα γραφείο και να εκδίδεις νόμους και δια
τάγματα. Όλα αυτά πρέπει να εκτελεστούν. Τούτο σημαίνει ότι
πρέπει να υπάρχουν —σε μια χώρα σαν τη Ρωσία— δέκα εκατομ
μύρια στελέχη αποφασισμένα και εμπνευσμένα να εφαρμόσουν
αυτά τα μέτρα, τα οποία τσούζουν για να μην πω ότι καίνε. Εγώ
λοιπόν νομίζω ότι αυτά τα δέκα εκατομμύρια στελέχη θα σαμποτά
ρουν τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις, οι οποίες σημαίνουν όχι μό
νο την καταστροφή του μοντέλου του κρατικού καπιταλισμού, αλ
λά επιπλέον την καταστροφή μιας σειράς κοινωνικών στρωμάτων.
Τέλος για να πραγματοποιηθούν αυτές οι «μεταρρυθμίσεις»
πρέπει να συμμετέχει ενεργά ο πληθυσμός. Αυτό που ξέρουμε ό
μως είναι ότι ο πληθυσμός κάθεται και παρατηρεί. Ο πληθυσμός έ
χει φθάσει στο σημείο που σύμφωνα με την εγγλέζικη ρήση «καλύ
τερα ένας διάβολος που τον ξέρεις παρά ένας διάβολος που δεν
τον ξέρεις». Ο καθένας έχει περίπου ψωροβολευτεί μέσα στην κα
τάσταση. Γιατί να δεχτούν οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια μέτρα
εξορθολογισμού της παραγωγής, τα οποία θα σήμαιναν απολύ
σεις και βαρύτερες νόρμες εργασίας για τους άλλους; ΓΓ αυτό κα
ταλήγω ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία, ακόμα και απλής με
ταρρύθμισης του οικονομικού συστήματος στη Ρωσία.
Η ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΟΦΙΚΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
• Τελικά, ποιές θεωρείτε ότι είναι αλλαγές που έχει επιφέρει έως
τώρα ο Γκορμπατσόφ στη χώρα του;

— Η μόνη πραγματική αλλαγή είναι μια μικρή φιλελευθεροποίηση
της πληροφόρησης και θεμάτων που αφορούν τους διανοούμε
νους, τους συγγραφείς, τους καλλιτέχνες. Τίποτα άλλο που να α
φορά περισσότερο κόσμο. Εξάλλου είδαμε προ μηνός, όταν έκα
ναν διαδήλωση στη Μόσχα οι Τάταροι, ότι το ΤΑΣΣ ανακοίνωσε
πως όλα αυτά έχουν υποκινηθεί από τη CIA, τους Αμερικανούς
κλπ.
• Με τα μέτρα που παίρνει ο Γ κορμπατσόφ και τα οποία εσείς θε
ωρείτε ελάχιστα συμφωνούν οι διαφωνούντες και τον στηρίζουν,
ιδίως ο Αντρέι Ζαχόροφ. Πώς το σχολιάζετε αυτό;

— Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Ζαχάροφ είναι μια ηρωική φυσιογνω
μία, δε θα έλεγα όμως ότι συμπλέει με τον Γκορμπατσόφ. Τις αν
τιρρήσεις του και τις επιφυλάξεις του για την πολιτική του Γκορ
μπατσόφ τις έχει εκφράσει. Τι να έκανε ο Ζαχάροφ; Να έμενε στο
Γκόρκυ;
Είναι Ρώσος, είναι η χώρα του, πιστεύει σε κάποιο πρόγραμμα
εκδημοκρατισμού — έχει γράψει βιβλία γι’ αυτό το θέμα που έ
χουν κυκλοφορήσει στο εξωτερικό. Εμφανίζεται λοιπόν ένας πε
φωτισμένος δεσπότης και του λέει: Είμαι διατεθειμένος να σας α46

«Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ακόμα και απλής
μεταρρύθμισης του οικονομικού συστήματος στη
Ρωσία».*•

πελευθερώσω, μπορείτε να έρθετε στη Μόσχα, μπορείτε να συ
ναντάτε ξένους δημοσιογράφους, θα απελευθερώσω και άλλους
κλπ. Τι να κάνει ο Ζαχάροφ, να αρνηθεί; Παίζει ένα χαρτί και το
παίζει πολύ αξιοπρεπώς. Ούτε ταυτίζεται ούτε ευθυγραμμίζεται.
• Η εφημερίδα που βγάζουν οι διαφωνούντες, με επικεφαλής τον
πρόσφατα απελευθερωθέντα ψυχίατρο Γιοζέφ Μπεγκούν, δεν εί
ναι ένα ενδεικτικό δείγμα αλλαγής;

— Μα δεν πρόκειται για εφημερίδα. Πρόκειται για ένα φυλλάδιο
που κυκλοφορεί ως σαμιζντάτ, αλλά χωρίς το φόβο πλέον ότι θα
έρθει η KGB και θα συλλάβει αυτούς που το βγάζουν. Ο Μπεγκούν
και οι άλλοι υπέβαλλαν αίτηση, για να τους χορηγηθεί η άδεια και
τα μέσα να το μετατρέψουν σε εφημερίδα. Δεν υπάρχει καμμιά α
πάντηση μέχρι τώρα. Εδώ είμαστε, περιμένουμε να εμφανιστεί μια
εφημερίδα που να λέει καθαρά πχ. ότι πρέπει να επιτραπεί η ελεύ
θερη σύσταση πολιτικών κομμάτων. Για να δούμε.
• Δε σας φαίνεται σημαντικό ούτε ότι απελευθερώθηκαν τόσοι
άνθρωποι από τα Γκουλάγκ;

— Διακόσιους ανθρώπους άφησε, από τις χιλιάδες των πολιτικών
κρατουμένων που υπάρχουν. Ο Χρουτσόφ άφησε πέντε εκατομμύ
ρια.
• Αν συγκρίνετε τα ανοίγματα του Μ. Γκορμπατσόφ με εκείνα
του Ν. Χρουτσόφ;

— Δε συγκρίνονται. Η άλλογή του Χρουτσόφ ήταν πολύ μεγαλύ·
τερ. Άδειασε τα Γκουλάγκ κατά 95%, έθεσε τέρμα σ’ αυτό το κα
θεστώς όπου από τη μια στιγμή στην άλλη σε παίρνανε και σε τουφεκίζανε και με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα του κόμματος
κατήγγειλε τον Στάλιν ως εγκληματία. Ο Γκορμπατσόφ μέχρι στιγ
μής δεν έχει πει τίποτα τέτοιο.
• Μα, κ. Καστοριάδη, στις εφημερίδες γράφονται αρκετά πράγ
ματα για τον Στάλιν, εκδίδονται βιβλία απαγορευμένων έως τώρα
συγγραφέων, γίνονται ταινίες οι οποίες κριτικάρουν το παρελθόν.
Δεν τα θεωρείτε όλα αυτά σημαντικό βήμα για μια κοινωνία τόσο
ελεγχόμενη;

— Υπάρχει μια μικρή αλλαγή που, όπως είπα, αφορά μόνον ορι
σμένους κύκλους. Την κατεύθυνση και τα όριά της τα καθορίζει η
εξουσία. Μέχρι ποιό σημείο όμως ένας απόλυτος άρχων, ένας πε
φωτισμένος δεσπότης μπορεί να ελέγχει το ως πού θα πάει αυτή η
μικρή αλλαγή που εγκαινίασε; A νο κόσμος ξυπνήσει και αρχίσουν
πραγματικές κοινωνικές ζυμώσεις τι θα γίνει; Πώς θα ελέγξουν
τότε την κατάσταση; ΓΓ αυτό σκέφτομαι ότι είναι πιθανό να υπάρ
ξει κάποιο αντιχτύπημα από το κατεστημένο του κόμματος ή από
τους είκοσι εκατομμύρια γραφειοκράτες, οι οποίοι βλέπουν ότι α
πειλούνται τα συμφέροντά τους, ή θέση τους, το ψωμί τους.

• Παρομοιάζουν συχνά τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και τις αλλα
γές που επιχειρεί με τον Αλεξάντερ Ντούμπτσεκ και την Άνοιξη
της Πράγας. Συμφωνείτε με αυτήν την εκτίμηση;

— Όχι. Δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός. Οι Ρώσοι ενδεχομέ
νως μπορούσαν να ανεχθούν πολλά από αυτά που συντελούνταν
τότε στην Τσεχοσλοβακία. Οι οικονομικές τροποποιήσεις δεν τους
πολυαπασχολούσαν, εξάλλου τις είχαν επιτρέψει στην Ουγγαρία.
Εκείνο που δε δέχτηκαν ήταν η διαδικασία μεταβολής η οποία γι
νόταν και μέσα στην κοινωνία και μέσα στο τσεχοσλοβακικό κομ
μουνιστικό κόμμα, το οποίο είχε αρχίσει να διαλύεται ως μονολιθι
κός σχηματισμός. Οι Ρώσοι δεν μπορούσαν να δεχτούν την αμφι
σβήτηση της μονοκρατορικής και απόλυτης εξουσίας του κόμμα
τος, ως κόμματος λενινιστικού τύπου. Αυτό ήταν το σημείο nec
plus ultra, το ως εδώ και μη παρέκεΐ. Γf αυτό εισέβαλαν, για να
σταματήσει αυτή η διαδικασία. Ο Γκορμπατσόφ δεν έχει θίξει αυ
τό το θέμα. Και δε βλέπω πώς θα μπορούσε να θίξει το θέμα της ο
λοκληρωτικής εξουσίας του κόμματος στην οποία —μην το ξεχνά
με— χρωστάει και στηρίζει τη δική του εξουσία και ύπαρξη.
• Πιστεύετε ότι η πολιτική που ακολουθεί ο Μ. Γκορμπατσόφ θα
έχει επιπτώσεις στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή στα έθνη
τα εντός της ΕΣΣΔ;

— Σήμερα διάβασα στο Herald Tribune (3-8-87) ένα άρθρο ενός
Λεττονού ακτιβιστή που κατόρθωσε και διέφυγε. Γράψει λοιπόν ο
άνθρωπος: «Τι σημαίνουν όλα αυτά που λέει ο Γκορμπατσόφ, ε
μείς οι Λεττονοί είμαστε δούλοι».
Οι Λεττονοί, οι Εσθονοί, οι Λιθουανοί είναι δούλοι. Οι Ουκρανοί
το ίδιο. Επτά ή οκτώ εθνότητες στον Καύκασο είναι δούλοι —το Α
ζερμπαϊτζάν, οι Αρμένιοι, οι Γεωργιανοί. Οι Κοζάκοι, οι Ουζμπέκοι,
όλοι οι μουσούλμάνοι της Σιβηρίας, παρομοίως. Ως πού πάει η πε
ρεστρόικα και η γκλάσνοστ; Θα είναι ποτέ δυνατό να βγάλουν εφη
μερίδα οι Ουκρανοί και να διεκδικούν ενιαία, αυτόνομη και ανεξάρ
τητη Ουκρανία; Ο Γκορμπατσόφ λέει ότι επιστρέφει στον Λένιν. Το
σιΑτθημα του Λένιν το 1917 ήταν, αυτοδιάθεση των λαών της αυτο
κρατορίας με το δικαίωμα της απόσχισής τους — άλλο βέβαια το
τι έκανε μετά. Ο Γκορμπατσόφ θα το κάνει αυτό το πράγμα; Και τι
θα γίνει με την Ανατολική Ευρώπη; Θα αφήσει το ρωσικό επιτε
λείο, μια πολωνική κυβέρνηση να ζητήσει την απομάκρυνση των
ρωσικών μεραρχιών από την Πολωνία;
• Νομίζετε ότι η πολιτική του Γκορμπατσόφ θα δημιουργήσει φι
λοσοβιετικό ρεύμα στις δυτικές χώρες;
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ ΜΟΥ

— Αυτό έχει ήδη δημιουργηθεί. Η Δύση είναι γοητευμένη από το
Γκορμπατσόφ.
• Εύχεσθε να ...πετύχει αυτό που επιδιώκει ο Μ. Γκορμπατσόφ;

— Τι θα πει αν εύχομαι; Φυσικά προτιμώ να μην είναι οι άνθρωποι
στα Γκουλάγκ και στα ψυχιατρεία. Αλλά στην καλύτερη περίπτω
ση ο Γκορμπατσόφ θα ήταν ένας Μεγάλος Πέτρος κι αυτό σημαί
νει μια μορφή εξουσίας που την καταπολεμώ.

Βιβλία το υ Κ ορνήλιου Κ ασ τοριάδη π ο υ κ υκ λ ο φ ο ρ ο ύν σ τα ελληνικά .
Σ τις ε κ δ ό σ ε ις Ρ ά π π α ς:
1. Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, μτφ. Σ ω τή ρ η ς Χ αλικιάς, Γιούλη
Σ π α ντιδ ά κ η , Κ ώ σ τας Σ π α ντιδά κ η ς.
2. Από την οικολογία στην αυτονομία, μτφ. Ά λ κ η ς Σ ταύρου.
Σ τις ε κ δ ό σ ε ις «Ύψιλον»:
1. Η γραφειοκρατική Κοινωνία (2 τόμοι), μτφ. Έ φ η Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ και
Α λ έκο ς Χ ό π ο γλο υ (α’ τόμ ος) Γ ιώ ρ γο ς Π απ ακ υρ ιάκ ης (β' τόμος).
2. Η πείρα του εργατικού κινήματος (2 τόμοι), Σ ω τή ρ η ς Χ αλικιάς και Βάσω
Ψ ιμούλη (α' τόμος)· Βάσω Ψ ιμούλη και Ζωή Χ ρ ιστοφ ίδου - Κ ασ τοριάδη (β'
τόμος).
3. Το περιεχόμενο του σοσιαλισμού, μτφ. Γ ιά ννη ς Ιω αννίδη ς, Μ ανόλης
Λ αμ π ρίδης, Μ αρία Π απ αντω νίου - Φ ραγκούλη.
4. Η γαλλική κοινωνία, μτφ. Μ π ά μ πης Λ υκούδης.
5. Το επαναστατικό πρόβλημα σήμερα.
6. Η ουγγρική επανάσταση, μτφ. Μ α νόλης Λ αμπρίδης.
7. Μπροστά στον πόλεμο, μτφ. Ζωή Χ ρ ισ τοφ ίδου - Κ αστοριάδη.
8. Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία της γ ια μας σήμερα.
Σ τις ε κ δ ό σ ε ις Ύψιλον θα κ υκλ οφ ορ ή σ ουν π ρ ο σ ε χ ώ ς :
1. Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό, μτφ. Α. Σ τίνας,
Κ ώ στας Κ ουρ εμ ένο ς.
2. Καιρός, μτφ. Κ ώ σ τας Κ ουρεμένος.
3. Τα σταυροδρόμια του λαβυρίνθου, μτφ. Κ ώ στας Σ π α ν τιδ ά κ η ς (α'
τόμος).

Δύο νέα άνέκδοτα
βιβλία του ΝΙΚΟΤ Κ Α ΒΒΑ ΔΙΑ
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Η «απάντηση» <ου κ. Γ. Καββαδία στο
άρθρο μου για τις «γενικές» εξετάσεις
(«Αντί» τ. 353) είναι ασυνήθως αφελής, όταν
λχ. υποστηρίζει, έμμεσα έστω, ότι υπήρξαν
«ελέω Θεού» μοναρχίες. Δείχνει εξάλλου
παχυλή αμάθεια όταν αγνοεί την ύπαρξη
αιρετών μοναρχιών ή άλλων που είχαν λαϊκή
υποστήριξη την έκταση της οποίας ουδέποτε
διέθετε το Π Α Σ Ο Κ . Ο κ. Καββαδίας θεωρεί
«υβριστικό» και «χυδαίο» το χαρακτηρισμό
του Π Α ΣΟ Κ ως μοναρχία αγνοώντας ότι
εφημερίδες όπως η «Μόντ», που δεν
κατηγόρησε κανείς ποτέ για χυδαιότητα,
επανειλημμένα έγραψαν για «βασιλεία» του
Ντε Γκώλ, του Μπρέζνιεφ ή του Νίξον ή ότι
ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ρ.
Αρόν'χαρακτηρίζει τη γκωλική πέμπτη
γαλλική δημοκρατία ως «αιρετή μοναρχία».
Ο Αρόν έγραψε βιβλίο με τον τίτλο

Τα μοναρχικά
στοιχεία και οι
βοναπαρτικές
τάσεις του
ΠΑΣΟΚ
Του Αύγουστου Μπαγιόνα

Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ικ ή π ο λ ιτ ε ία . Ο ι Η Π Α σ το ν

(1972), χωρίς να είναι πολιτικά
αντίθετος προς τις Η Π Α . Προφανώς ο κ.
Καββαδίας χαρακτηρίζει ως «χυδαιότητα»
την κριτική στην οποία δεν μπορεί να
απαντήσει όπως συχνά το κάνουν ο κ.
Παπανδρέου και οι εκπρόσωποί του,
συμπαθείς ή μη, καθώς και ορισμένοι
θεολογούντες φιλόσοφοι ή φιλοσοφούντες
θεολόγοι. Πάντως η «απάντηση» του κ.
Καββαδία, αν και ασήμαντη, είναι χρήσιμη
γιατί δίνει αφορμή να εξεταστεί αν στην
πασοκική εξουσία επικρατούν ή όχι τα
μοναρχικά στοιχεία.

Κόσμο,

Μια τέτοια εξέταση παρουσιάζει βέ
βαια σημαντικά μειονεκτήματα. Έχει
κάπως φορμαλιστικό χαρακτήρα. Απο
κλείει την ανάλυση των κοινωνικών όρων
που εξηγούν τη γένεση και διάδοση του
πασοκικού φαινομένου. Με την εξέταση
που προτείνω το πασοκικό φαινόμενο
προσεγγίζεται ως πολιτειακή μορφή ή,
κάπως πλατύτερα, ως τρόπος άσκησης
της πολιτικής εξουσίας. Η παραδοσιακή
αυτή προσέγγιση, που βρίσκει κανείς ήδη
στον Πλάτωνα, ως προς τη Λακεδαιμό
νια, στον Πολύβιο, ως προς την πριν από
την «ηγεμονία» Ρωμαϊκή πολιτεία, στη
νεότερη εποχή στον Μοντεσκιέ κ.α. δι
καιολογείται από το γεγονός ότι, όπως εί
χε σωστά παρατηρήσει ένας σύγχρονος
του Μάρξ, ο Λ. φον Στάιν, χαρακτηριστι
κό της μοναρχίας είναι η σχετική αυτονό
μηση της πολιτικής εξουσίας από την
κοινωνία σε σχέση με την οποία ασκείται
η προσωποποίησή της και η σπουδαιότητα της μοναρχικής συμβολικής2.
Γι’ αυτό και μοναρχίες υπήρξαν από
την εποχή των Φαραώ ως τις σημερινές
σκανδιναβικές μοναρχίες των οποίων οι
βασιλείς εκτελούν, λιγότερο αδέξια βέ
βαια, καθήκοντα καγκελαρίου, ανάλογα
με αυτά του κ. Σαρτζετάκη σε μας. Η α
ναζήτηση των μοναρχικών στοιχείων της
πασοκικής εξουσίας έχει πιο πολύ τα χα
ρακτηριστικά της περιγραφικής ανάλυ
σης παρά της εξήγησης. Αυτό δεν είναι α
ναγκαστικά μειονέκτημα αφού πρέπει να
αναλύσουμε και να περιγράφουμε ένα
φαινόμενο προτού ανασυνθέσουμε τη γένεσή του και τη σχέση του με άλλα φαινό
μενα. Σημαντική δυσκολία είναι η συσχέτιση της πασοκικής εξουσίας με κάποιο
συγκεκριμένο είδος μοναρχίας. Στις πα
ρατηρήσεις που ακολουθούν θα υποστη
ρίξω την άποψη ότι η πασοκική εξουσία
προσεγγίζει τις φθίνουσες απολυταρχίες
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«Πασοκική μοναρχία» είναι ο όρος που
χρησιμοποίησε ο καθηγητής Αύγου
στος Μπαγιόνας σε άρθρο του στο τχ.
353. Το άρθρο αυτό έδωσε αφορμή
στον αναγνώστη μας κ. Γ. Καββαδία να
διατυπώσει τις ενστάσεις του σε γράμ
μα του που δημοσιεύτηκε στο προηγού
μενο τεύχος του ΑΝΤΙ. Ο καθηγητής Αύ
γουστος Μπαγιόνας με το σημερινό κεί
μενό του διευκρινίζει και αιτιολογεί τη
χρήση αυτού του όρου.

της νεότερης εποχής, όπως των Βουρβάπ
νων επί Λουδοβίκου ΙΕ' και ΙΣΤ', των
Αψβούργων και των Ρωμανώφ κατά τον
εικοστό αιώνα, αλλά με κάποιες βονα
παρτικές αποκλίσεις. Ως προς τη μεγα
λοπρέπεια του ύφους της, την τάση της
για προβολή ανυπάρκτων θριάμβων, τον
ευτελισμό των κοινωνικών σχέσεων τον
οποίον αντικειμενικά ενθαρρύνει, η πα
σοκική εξουσία θα μπορούσε να συγκριθεί με τη ρωμαϊκή μοναρχία, όπιος εξελί
χθηκε από τον Κόμμοδο ως το Διοκλητιανό.
Η πασοκική εξουσία^ εμφανίζει, όπως
υπαινίχθηκα ήδη, ορισμένα μοναρχικά

χαρακτηριστικά. Τέτοια είναι νομίζω το
γεγονός ότι ο «πρωθυπουργός» στην
πραγματικότητα ασκεί τη λειτουργία α
πόλυτου μονάρχη με απεριόριστες εξου
σίες. Το υπουργικό συμβούλιο δεν αποτε
λεί πια σώμα με συλλογική βούληση και
ευθύνη την οποία αποσαφηνίζει ο πρωθυ
πουργός. Μοιάζει όλο και πιο πολύ με περιστασιακή ομήγυρη στην οποία ο μονάρ
χης του ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει τις αποφά
σεις του που όχι σπάνια παίρνουν τη μορ
φή γενικολόγων και εκτός θέματος εκθέ
σεων ιδεών. Στην πράξη το υπουργικό
συμβούλιο υποκαθίσταται από τα διάφο
ρα ΚΥΣΥΜ, ΚΥΣΕΑ κ.ά. που είναι δυνατό
να συγκριθούν με διάφορα συμβούλκ#,
στα οποία ο Λουδοβίκος ΙΔ' και οι διάδο
χοί του συνεργάζονταν με τους αρχιγραμματείς τους. Αλλωστε οι υπουργοί του
ΠΑΣΟΚ μοιάζουν όλο και πιο πολύ με αρχιγραμματείς των απόλυτων μοναρχιών
από την άποψη ότι η τύχη τους εξαρτάται
λιγότερο από την επιτυχία τους στο έργο
τους και περισσότερο από τη συνήθως α
νεξήγητη και ανεξέλεγκτη προσωπική εύ
νοια του μονάρχη.
Στο μονάρχη του ΠΑΣΟΚ απευθύνονται
όλο και πιο συχνά άτομα ή κοινωνικές ο
μάδες, όπως στο Μεσαίωνα αλλά και
στις νεότερες απολυταρχίες, οι υπήκοοι
προσπαθούσαν να επιδώσουν κάποιο χει
ρόγραφο στους μονάρχες, είτε διερχόμενους εν πομπή, είτε ευρισκόμενους στα α
νάκτορά τους. Ο μονάρχης του ΠΑΣΟΚ
είναι και νομοθέτης. Το απολυταρχικό
αυτό χαρακτηριστικό φάνηκε σε πολλές
περιπτώσεις, όταν πχ. ο κ. Παπανδρέου
ανέστειλε την εφαρμογή του ΦΑΠ ενώ ή
ταν ήδη νόμος του κράτους.
Με την ευκαιριακή μεταρρύθμιση του
συντάγματος, που δεν ήταν στις προθέ
σεις του μονάρχη του ΠΑΣΟΚ όπως είχε
προηγουμένως επίσημα δηλώσει, τα κα
θήκοντα του προέδρου της δημοκρατίας,
αν μάλιστα ληφθεί υπόψη η άκρα προσή
λωση του κ. Σαρτζετάκη στο σχετικό
πρωτόκολλο, θα ήταν δυνατό, τουλάχι
στο εν μέρει να συγκριθούν με τα καθή
κοντα των αρχικαγκελαρίων των πα
λαιών μοναρχιών, πχ. του DREUX BREZE
επί Λουδοβίκου ΙΣΤ'. Τα καθήκοντα αυ
τά κατά μεγάλο μέρος ήσαν καθήκοντα
τελετάρχη.
Η Βουλή με την όλο και πιο συχνή ε
φαρμογή της διαδικασίας του επείγοντος
με την οποία ψηφίζονται τα υποβαλλόμε
να νομοσχέδια, που αφαιρεί από τους
βουλευτές τη δυνατότητα να τα μελετή
σουν προσεκτικά, μεταβάλλεται σε κυ
ρωτικό σώμα, με κάποια δικαιώματα
διατύπωσης ενστάσεων, διαμαρτυριών
και υποδείξεων από πλευράς της μειοψη
φίας. Από την άποψη αυτή η Βουλή μας
διαφέρει όλο και λιγότερο από τις ανώτα
τες δικαστικές συνελεύσεις (παρλαμέν
τα) ή τη «συνέλευση των γενικών τάξε
ων» που λειτουργούσαν ευκαιριακά στη
γαλλική απόλυτη μοναρχία του Που και
18ου αιώνα. Οι εκτός ημερήσιας διατάξεως συζητήσεις, με τις εκθέσεις ιδεών επί
οικουμενικών θεμάτων με τις οποίες συ
χνά τις διανθίζει ο πασοκικός θρόνος, α

ποκτούν όλο και πιο πολύ τελετουργικό
χαρακτήρα. Κοινή είναι η διαπίστωση ότι
ελάχιστα διαφωτίζουν τον Έλληνα πολί
τη.
Οι αρχιγραμματείς (κοινώς υπουργοί)
της πασοκικής μοναρχίας εκτελούν και
δικαστικά καθήκοντα. Ορισμένοι εξ αυ
τών δικαιούνται να επιβάλουν πρόστιμα,
το ύψος των οποίων εξαρτάται από α
στάθμητους παράγοντες, πιθανώς από
τις διαθέσεις τους, στις επιχειρήσεις που
δεν τηρούν τις διατάξεις της γνωστής
πράξης «νομοθετικού περιεχομένου». Ε
πειδή ασκούν τα καθήκοντα αυτά κατ’
εντολή του μονάρχη του ΠΑΣΟΚ οδηγεί
ται κανείς λογικά στην υπόθεση ότι ο ί
διος έχει και την ιδιότητα του υπέρτατου
δικαστή. Εξάλλου τα διάφορα σκάνδα
λα, αλλά και η αποκάλυψη ορισμένων εξ
αυτών από αντιτιθέμενες φατρίες πράσι
νων ευγενών, επιτρέπουν στον πασοκικό
θρόνο να εμφανίζεται ως υπέρτατος δικαιοκρίτης, όπως ο Λουδοβίκος ΙΔ' στην
υπόθεση Φουκέ ή ο Λουδοβίκος ΙΣ Τ
στην περίφημη υπόθεση του περιδέραιου,
που και αυτές είχαν αποκαλυφθεί από αν
τίπαλες φατρίες αρχόντων.
Η ιδεολογία της πασοκικής μοναρχίας
εμφανίζει ορισμένα κοινά χαρακτηριστι
κά με αυτά των παλαιοτέρων μοναρχιών.
Έτσι πχ. ο μονάρχης του ΠΑΣΟΚ εμφανί
ζεται στους θαυμαστές του ως θαυματο
ποιός και μεσαίας, όπως ακριβώς σε ορι
σμένους μονάρχες του Μεσαίωνα οι υπή
κοοί τους απέδιδαν ιδιότητες θαυματουρ
γών, ιδίως την ικανότητα να θεραπεύουν
δερματικές αρρώστειες. Τη μεσαιωνική
αυτή πίστη ανέλυσε ο Marc Bloch στο βι
βλίο του Οι θαυματουργοί βασιλείς. Εξάλ
λου πασοκικά υπουργεία προσφεύγουν σε
οραματίστριες όπως οι παλιές μοναρχίες
στον Μεσσμέρ, τον Καλιόστρο και τον
Ρασπούτιν.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η θεωρία της ι
στορίας του ΠΑΣΟΚ όπως αναφέρονται
σε αυτήν ο μονάρχης, ο αρχιγραμματέας
επί της Παιδείας Λ. Τρίτσης και άλλοι
πράσινοι ευγενείς, ξεκινάει από την άπο
ψη ότι σκοπός της ελληνικής ιστορίας
που δίνει το νόημά τους σε όλους τους
κοινωνικούς αγώνες που έγιναν στον ελ
ληνικό χώρο, από τον Ά γι και τον Κλεο
μένη ως τους Ζηλωτές της Κομμούνας
της Θεσσαλονίκης και από αυτούς ως το
ΕΑΜ είναι η επιβολή της εξουσίας του
ΠΑΣΟΚ. Η θεωρία αυτή της ιστορίας αν
τιστοιχεί προς την περί ιστορίας τεχνολο
γική αντίληψη που αναπτύχθηκε σε ορι
σμένες μοναρχίες. Έτσι για τον Ευσέβιο
σκοπός και τέλος της ιστορίας είναι η βα
σιλεία του Μ. Κωνσταντίνου και για τον
Bossuet σκοπός και τέλος της ιστορίας
είναι η βασιλεία του Λουδοβίκου ΙΔ ’ που
είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος του 17ου
αιώνα.
Ορισμένοι σχολιαστές υποστήριξαν ότι
η πασοκική εξουσία έχει μάλλον βοναπαρτικά παρά μοναρχικά χαρακτηριστι
κά. Αν γίνει δεκτή η ανάλυση για το βοναπαρτικό φαινόμενο, την οποία ανα
πτύσσει ο Μαρξ στη Δεκάτη ογδόη
Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη έ
να σημαντικό χαρακτηριστικό του βονα-

παρτικού φαινομένου είναι η υποστήριξη
του υποκόσμου προς τον Λουδοβίκο Ναπολέοντα μέσω της «εταιρείας της 10ης
Δεκεμβρίου». Στοιχεία υποκόσμου ίσως
να μη λείπουν από το ΠΑΣΟΚ, που είναι έ
να είδος «εταιρείας της 3ης Σεπτεμ
βρίου». Η εικασία αυτή στηρίζεται σε ορι
σμένες ενδείξεις, όπως αυτές που προκύ
πτουν από τις νεκραναστάσεις του δήμου
Νέας Χαλκηδόνας, τις περιπέτειες της Α
ΓΡΕ- κ.ά. Αν γίνει όμως δεκτή η ανάλυση
του Μαρξ ο υπόκοσμος πρέπει να άσκη
σε μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική του
Λουδοβίκου Ναπολέοντα από αυτήν που
πιθανώς άσκησε στην πολιτική του θρό
νου του ΠΑΣΟΚ.
Σημαντικό ·γνώρισμα του βοναπαρτικού φαινομένου είναι η ευκαιριακή χρήση
αριστερής φρασεολογίας, που χρησιμο
ποιείται για παράδειγμα στο δοκίμιο του
Λουδοβίκου Ναπολέοντα Για την εξάλει
ψη της φτώχειας και στη Διακήρυξη της
3ης του Σεπτέμβρη. Η φρασεολογία αυτή
που αποβλέπει και στις δύο περιπτώσεις
στο εξωραϊσμό μιας πολιτικής εξαθλίω
σης των λαϊκών στρωμάτων, παραπλά
νησε προοδευτικούς στοχαστές και αγω
νιστές όπως ο Proudhon στη Γαλλία, ο
Βαφειάδης κ.ά. σε μας. Η αριστερή φρα
σεολογία δεν χρησιμοποιείται από τις α
πολυταρχικές μοναρχίες, τουλάχιστον
στο στάδιο της ακμής τους. Από την άλ
λη μεριά όμως η βοναπαρτική εξουσία επεδίωξε την τεχνολογική ανάπτυξη και
τον εκσυγχρονισμό της γαλλικής κοινω
νίας, προς όφελος βέβαια της «οικονομι
κής αριστοκρατίας» σύμφωνα με τη φρα
σεολογία του Μαρξ. Η πασοκική εξουσία
απλώς φλυάρησε γι’ αυτά τα θέματα και
αντίθετα από ό,τι υποστηρίζει σημαντικό
τμήμα της Αριστερός, δεν προχώρησε σε
κανενός είδους εκσυγχρονισμό εκτός αν
ονομάσει κανείς έτσι, την υπερτροφική
γραφειοκρατία που δημιούργησε στα πα
νεπιστήμια και αλλού.
Ως προς την εξωτερική πολιτική η βο
ναπαρτική εξουσία στο πρώτο στάδιό
της ενίσχυσε έμπρακτα, π.χ. με τον πόλε
μο κατά της Αυστρίας, το δικαίωμα ευ
ρωπαϊκών εθνών —εν προκειμένω της
Ιταλίας— για αυτοδιάθεση. Σε συνέχεια
δεν απέφυγε τους τυχοδιωκτισμούς, ό
πως η εκστρατεία του Μεξικού και η κή
ρυξη του πολέμου κατά της Πρωσσίας.
Αντίθετα ο κ. Παπανδρέου με τη στάση
του Miles gloriosus της ύστερης ρωμαϊκής
κωμωδίας που ενίοτε υιοθετεί και την περιστασιακή αντιαμερικανική ρητορική
του, απλώς επεδίωξε να εξωραΐσει την υ
ποταγή του στους Αμερικανούς. Οι δια
φορές αυτές ανάμεσα στη βοναπαρτική
και την πασοκική εξουσία δικαιολογούν
το συμπέρασμα ότι η δεύτερη προσεγγίζει
μάλλον προς το πρότυπο μιας εξαρτημέ
νης μοναρχίας, όπως π.χ. της Ζηνοβίας
στην Παλμύρα, (2ος αι. μ.Χ.) που διατη
ρήθηκε όσο την ανέχονταν οι Ρωμαίοι, ή
των Αψβούργων στον εικοστό αιώνα που
εξαρτιόνταν τότε από τους Χοεντσόλερν.
Συνεπώς η πασοκική εξουσία θα ήταν δυ
νατό να περιγράφει ως φθίνουσα εξαρτη
μένη απολυταρχία με κάποιες βοναπαρτικές τάσεις.

Το μόνο ουσιαστικό επιχείρημα που
διαβάζει κανείς στο όχι ιδιαίτερα ευπρε
π έ ς κείμενο του κ. Καββαδία είναι ότι η
πασοκική εξουσία είναι λαοπρόβλητη ε
νώ οι μοναρχίες είναι όλες «ελέω θεού».
Το επιχείρημα αυτό είναι λαθεμένο ως
προς τις μοναρχίες. Ό πω ς είναι γνωστό
υπήρξαν και αιρετές μοναρχίες, όπως η
του Ρωμαίου αυτοκράτορα, του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρα
τορίας του Γερμανικού Έθνους, η συν
ταγματική μοναρχία του Λουδοβίκου Φι
λίππου της Ορλεάνης, που υπεδείχθη ως
βασιλιάς από τη γαλλική Εθνοσυνέλευ
ση.
Εξάλλου και ο Λουδοβίκος Ναπολέων
έγινε αυτοκράτορας μετά από δημοψήφι
σμα. Η εκπεσούσα ελληνική δυναστεία
κατόρθωσε να εξασφαλίσει, περιστασιακά έστω, ευρεία λαϊκή υποστήριξη χωρίς
νόθα δημοψηφίσματα, πχ. στις βουλευτι
κές εκλογές του Νοεμβρίου 1920. Ορισμέ
νες μοναρχίες ισχυρίζονταν πως ήσαν «ε
λέω Θεού» μόνο μετά το 17ο αιώνα. Αντί
θετα η πασοκική εξουσία, ακόμα και
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των βου
λευτικών εκλογών του 1981 και 1985, αν
περιοριστούμε μόνο σε αυτές, έχει την υ
ποστήριξη της μειοψηφίας του ελληνικού
λαού. Το πιο κρίσιμο όμως δεδομένο εί
ναι ότι η μειοψηφία που υποστηρίζει την
πασοκική εξουσία τής έδωσε εντολή να ε
φαρμόσει ένα πρόγραμμα ακριβώς αντί
θετο από αυτό που εφαρμόζει τώρα. Συνε
πώς η πασοκική εξουσία δεν έχει το δι
καίωμα να επικαλείται οποιαδήποτε λαϊ
κή εντολή. Θα το είχε αν εξηγούσε στο
λαό γιατί υποχρεώθηκε να εφαρμόσει αν
τίθετη πολιτική από αυτήν που διεκήρυττε και αν ζητούσε την ανανέωση της εμπι
στοσύνης του για τη νέα πολιτική της. Το
γεγονός ότι απέφυγε να το κάνει αποτελεί
ένδειξη ότι επιδιώκει να μεταβάλει τις
βουλευτικές εκλογές, στις οποίες εγκρίνονται και απορρίπτονται πολιτικά προ
γράμματα, σε βοναπαρτικού τύπου δημο
ψηφίσματα, κύριο χαρακτηριστικό των
οποίων είναι η ανάθεση εν λευκώ εντολής
στον «αυτοκράτορα» που εξουσιοδοτεί
ται να αποφασίζει οτιδήποτε για λογαρια
σμό των υπηκόων του. Αυτοί μεταβάλ
λονται έτσι σε χειροκροτητές, η όλη δε ε
κλογική διαδικασία μοιάζει όλο και πιο
πολύ με τις τελετές της στέψης στις μο
ναρχίες, στις οποίες η συμμετοχή χειρο
κροτητών είναι επιβεβλημένη ως «από
δειξη» της λαϊκής συναίνεσης. Δεν πρέ
πει όμως η πασοκική μοναρχία να λη
σμονεί ότι η μετατροπή των εκλογών σε
δημοψηφίσματα και των πολιτών σε χει
ροκροτητές μπορεί να καταλήξει στο
Σεντάν και μετά στην εξορία για τους χα
ρισματικούς σωτήρες, στο χάος και την
καταστροφή για τους ατυχείς υπηκόους
τους. Αυτό τουλάχιστον διδάσκει η ιστο
ρία που η πασοκική μοναρχία τόσο συ
χνά επικαλείται.*12
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ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ «ΤΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»
ΤΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΥΖΙΑ
του Γιάννη Η. Χάρη

Σε δύο τεύχη του Αντί (Β' 348, 5.6.1987, σ.
52-53, και Β' 350, 3.7.1987, α. 46-49)1 σχολία
σα τα «ελληνικά» που υπηρετούσαν τη με
ταφραστική εκδοχή των Τριών Γυναικών
του Ρόμπερτ Μούζιλ κατά Κεντρωτή.
Στόχος μου ήταν να υποδείξω την εκζή
τηση, το ήθος με άλλα λόγια που καθοδη
γεί και καθορίζει την εργασία του μεταφρα
στή, η οποία εξάλλου υπονομεύεται από έ
να στρεβλό γλωσσικό αίσθημα. Προς αυτή
την κατεύθυνση προσκόμισα πλούσιο απο
δεικτικό υλικό, που περιλάμβανε όχι μόνο
υφολογικές ακροβασίες αλλά και κλασικού
τύπου ασυνταξίες ή άλλες μεταφραστικές
αδεξιότητες. Το υλικό ήταν κατανεμημένο
σε συγκεκριμένες κατηγορίες και αριθμού
σε 199 παραθέματα, 58 από τα οποία συνο
δεύονταν από κάποιο σχόλιο, εντοπιζόταν
δηλαδή σαφέστερα το «τρωτό» σημείο και
συχνά διορθωνόταν: ιδιαίτερα στην κατη
γορία με τον τίτλο «Αγκυλωμένα ελληνι
κά», εκεί δηλαδή όπου θα μπορούσε να ε
ξαντλείται το άρθρο μου, έπειτα μάλιστα α
πό τον ενδεικτικό υπότιτλο («Η ακάματη
ολβιότητα χαράς προκεκτημένης, το Θέλγος και η ανταρίτσα»). Αλλά δεν φάνηκε να
συνεννοούμαστε με τον κ. Κεντρωτή ούτε
πάνω στα προφανή συντακτικά, γραμματι
κά, και άλλα ανάλογα ολισθήματα της με
τάφρασής του- πώς λοιπόν να καταλήξου
με σε θέματα καλλιέπειας και ύφους, μπρο
στά στις «πουντικόπουτσ’ς» και την «ανταρίτσα».
Έτσι κι αλλιώς ο κ. Κ. αρνήθηκε να δει το
σύνολο σχεδόν των επισημάνσεών μου·
δεν είδε τίποτα, παρεκτός έναν ανύπαρκτο
έλεγχο των γερμανικών του. Και επέλεξε
22 συνολικά σημεία στα οποία εστιάζει τη
συζήτηση, μετατοπίζοντας όμως κι εκεί,
κατά κανόνα, το «κέντρο ελέγχου», ή και
παραποιώντας τα γραφόμενά μου.2
Πρώτη και κύρια μετατόπιση, μοναδικό
στήριγμα και σταθερό πλαίσιο της απάντη
σής του, είναι ο υποθετικός έλεγχος των
γερμανικών του. Το παραπλανητικό σχήμα
είναι εύκολο και εξαιρετικά εύπεπτο: ο κ. Κ.
γνωρίζει τέλεια γερμανικά, εγώ «δεν έχω
πάρει μυρουδιά», και πώς τον κρίνω.
Τα γερμανικά του κ. Κ. δέχτηκα εξαρχής,
στα προλογικά κιόλας του άρθρου μου, ότι
μπορεί να είναι τέλεια, χωρίς ποτέ να βάλω
πλάι τους τις πέντε όλες κι όλες λέξεις που
γνωρίζω εγώ. Σκοπός μου, όπως είπα και
πιο πάνω, ήταν να σχολιάσω τη γλώσσα, τη
sine qua non προϋπόθεση κάθε κειμένου·
και παραπέρα το ήθος, τη sine qua non
προϋπόθεση τώρα της γλώσσας: στοιχειώ
δη πράγματα, αλλά όχι πάντοτε αυτονόη
τα.
1. Ε φεξής: I ή II, γ ια το π ρ ώ το ή το δ ε ύ τ ε ρ ο μέ
ρ ο ς το υ ά ρ θ ρ ο υ , και α κ ο λ ο υ θεί ο α ρ ιθ μ ό ς τ η ς σ ε
λ ίδ α ς και τη ς στή λ η ς.
2. Η α π ά ν τη σ η του κ. Κ. δ η μ οσ ιεύτη κε στο
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο τ ε ύ χ ο ς του Αντί, Β' 354, 28.8.1987,
σ. 45-48. Βλ. εκ εί και μια π ρ ώ τη, γ ε ν ικ ή ς φ ύ σ εω ς
α π ά ντη σ η δική μου, σ. 49.
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Το τελευταίο λοιπόν που μπορεί εν προκειμένω να μας αφορά είναι τα γερμανικά
και οι όποιες άλλες γνώσεις του κ. Κ.,3
μπροστά στην ολομέτωπη «επίθεση» που ε
ξαπολύει με την εργασία του και η οποία ε
λάχιστα κρύβεται πίσω από την καθαυτό
γλωσσική συμπεριφορά του.4 Γι’ αυτό άλ
λωστε και επέμεινα επί έξι σελίδες. Και ε
πανέρχομαι τώρα, όχι χωρίς κάποια ντρο
πή, εντέλει, αφού η απάντηση του κ. Κ. συνιστά λαλίστατη απόδειξη των ισχυρισμών
μου· και παίζω το παιχνίδι του, στα σημεία
όπου θολώνει τα νερά και μέσα εκεί απο
πειράται να ποντίσει τον ανυποψίαστο ανα
γνώστη.
Απαντώ, εννοείται, στα 22 θέματα στα ο
ποία επιμένει ο κ. Κ., και με τη σειρά που
εμφανίζονται στο κείμενό του:
1. Έγραφα ότι εκεί που μιλά η χωριατοπούλα Γκρίτζα έχουμε «επιθεωρησιακά,
δήθεν ρουμελιώτικα, που παραβιάζουν κά
θε φωνολογία».
Ο κ. Κ. σταματά στο «επιθεωρησιακά, δή
θεν ρουμελιώτικα» και απαντά ότι δεν ξέ
ρει ρουμελιώτικα, ξέρει «όμως τα χωριάτι
κα της Ν. Πελοποννήσου και τα γράφει, ό
ταν τον "προστάζει” ο Μούζιλ»· παραθέτει
μάλιστα ανάλογες εκφράσεις από τη μετά
φραση του Α. Ίσαρη και με καλεί να απαν
τήσω αν εκείνα είναι ρουμελιώτικα ή επιθεωρησιακά κτλ.
Ναι, του Α.Ι. είναι ρουμελιώτικα, αναπα
ράγουν εν πάση περιπτώσει φωνολογικές
αλλοιώσεις «υπαρκτές», αντίθετα με τα δι
κά του, τα «δήθεν», όπου επινοεί φωνολο
γικές αλλοιώσεις, με ανήκουστες εκθλί
ψεις, αφαιρέσεις στη συμπροφορά και άλ
λα πάθη —μαρτύρια, εντέλει— φωνηέν
των. Ας διαβάσει ο κ. Κ., φωναχτά, αν μπο
ρεί, όσα κατασκεύασε (κι ας τα συγκρίνει
και με του Α.Ι.). Από εδώ, παράδειγμα ελά3. Ά λ λ ω σ τ ε τ ις ε λ α χ ισ τ ό τ α τ ε ς φ ο ρ έ ς π ο υ κα
τ έ φ υ γ α στο π ρ ω τό τυ π ο , ό τα ν π λ έ ο ν δ ε ν π ίσ τε υ α
σ ’ α υ τά π ο υ έ β λ ε π α ν τ α μάτια μου, ή τα ν γ ια ν α ε
λ ε γ χ θ ε ί και π ά λ ι το μ ετα φ ρ α σ τικ ό ή θ ο ς και η
γλ ω σ σ ικ ή σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά του κ. Κ., και ό χι τα γ ε ρ 
μανικά του. Και δ ε ν χ ρ ε ια ζ ό τ α ν τό τε σ ο φ ία π ολλή
γ ια ν α α ν α γ ν ω ρ ίσ ε ι κ α ν ε ίς το σ ύ ν δ ε σ μ ο als, που
ε ισ ά γ ε ι ο μ α λ ό τα τη δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ α π ρ ό τα σ η , την
ο π ο ία μ ετα β ά λ λ ει ο κ. Κ. σ ε ε υ θ ε ία ερ ώ τη σ η , εμφ α τικ ά το π ο θ ε τη μ έ ν η α ν ά μ ε σ α σε π α ρ ε ν θ ε τ ικ έ ς
π α ύ λ ε ς, τ ρ α υ μ α τ ίζ ο ν τ α ς α ν ε π α ν ό ρ θ ω τα και την
ελληνική σύ ντα ξη : «ο άνεμος φυσούσε τόσο απα
λά τ ι ς καλαμιές — πώς φυσάς να κρυώσει η σού
πα; —, έτσι!» (στο π ρ ω τό τυ π ο , «ο ά ν ε μ ο ς φ υ σ ο ύ 
σε... τ ις κ α λ α μ ιές, ό π ω ς φ υ σ ά κανείς...» κτλ.)· ή να
δ ε ι ότι το ψ ευ το π ο ιη τικ ό «μέρα Μαγιού θε να
’τανε» σ το π ρ ω τ ό τ υ π ο είναι: e s w ar m itte Mai, α
π λ ώ ς: «ήταν μ έσ α Μαΐου», και ά λ λ α π α ρ ό μ ο ια (βλ.
και π α ρ α κ ά τω , § 10).
4. Δ εν χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι ελ π ίζω ν α σ τα θώ σ τη ν τόσ ο
συνη θισ μ ένη (και κ α θόλ ου αθώ α) π α ρ ε ξ ή γ η σ η κα
τά τη ν ο π ο ία ά ρ θ ρ α ό π ω ς το δικό μου χ α ρ α κ τη ρ ί
ζοντα ι «επίθεση», ενώ α π ο τε λ ο ύ ν ο υσ ια σ τικ ά ά
μυνα (στη χ ε ιρ ό τ ε ρ η π ερ ίπ τω σ η αντεπίθεση) α π έ 
να ντι σ τα γ λ ω σ σ ικ ά λ.χ. π α ρ α σ κ ε υ ά σ μ α τα που
μ α ς π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τα ι, και κ υρ ίω ς σ το ν τρόπο με τον
ο π ο ίο μ α ς π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ι — γ ια ν α μην π ω στην
«αναγκα στική σίτιση».

χιστο: «ε/ταν; π ’ ’λιέτ^να ς Οβργιός...»\
2. Παρέθετα τη φράση: «έλαμπαν ά
σπροι ήλιοι κυκλοδίωκτοι, συριστικοί» και
σημείωνα: «ενώ ο Μούζιλ τους ήθελε α
πλώς να περιστρέφονται (sich drehen),5 έ
στω και συριστικοί (!), γιατί δεν γνώριζε, ο
"λεξιπένης”, από κυκλοδίωκτους».
Και ο κ. Κ. επιχειρηματολογεί για να απο
δείξει πόσο πιο πολύπλοκη υπήρξε η δια
δρομή του ώσπου να αλιεύσει και να χρησι
μοποιήσει τον «κυκλοδίωκτο». Τα κατάφερε. Περί εκζητήσεως ο λόγος.
Εδώ ίσως χρειάζεται μια εξήγηση:
Δεν είναι ηθικής τάξεως η κατηγορία για
εκζήτηση, ή οπωσδήποτε δεν εξαντλείται
εκεί: σχετίζεται άμεσα με το αισθητικό α
ποτέλεσμα —που αποτελεί και το (αποκλει
στικό) μέλημα του ατόμου που του καταλο
γίζεται εκζήτηση. Στην περίπτωσή μας αυ
τό φαίνεται καθαρά: Ας δεχτούμε προς
στιγμήν τους συλλογισμούς που επέτρε
ψαν στον κ. Κ. να φτάσει από το απλό ρήμα
sich drehen στο επίθετο «κυκλοδίωκτος»·
και ας δούμε τη δύναμη του επιθέτου στην
κάλβεια εικόνα: «ο ήλιος κυκλοδίωκτος»; ό
που η δύναμη έγκειται, πέρα από τη λέξη
καθαυτήν, (α) στο οριστικό άρθρο και (β)
στη θέση της. Ας δοκιμάσουμε μαζί: «(ένας,
κάποιος κτλ.) ήλιος κυκλοδίωκτος»! ή «ο
κυκλοδίωκτος ήλιος»! ή «(ένας, κάποιος
κτλ.) κυκλοδίωκτος ήλιος»! Ας προχωρή
σουμε: «ήλιοι κυκλοδίωκτοι», στον πληθυν
τικό! Και πιο πολύ: ας ζώσουμε το επίθετο
με άλλα, να δούμε πώς αποχρωματίζεται ή
εξαφανίζεται αμέσως —ή και γελοιοποιεί
ται, ανάλογα με τους γειτόνους του: «ά
σπροι ήλιοι κυκλοδίωκτοι, συριστικοί»: δύ
σκολο πράμα το ύφος.
3. Σημείωνα πως όταν ο Μούζιλ γράφει
κατά λέξη «χιλιετής βασιλεία», αναφερόμενος στο χιλιασμό, ο κ. Κ. μεταφράζει τα
γερμανικά στα ελληνικά με λατινικά, και
γράφει πως «μίλαγαν για το Millenium»,6*
και βάζει πια σημείωση, να εξηγήσει το Mil
lennium!
Και απαντά ο κ. Κ... Πως επειδή «ένα από
τα θεμελιώδη στοιχεία του μουζιλιανού λό
γου είναι η παρήχηση», «ο μεταφραστής ο
φείλει να αναπαράγει αυτές τις παρηχή
σεις, αν όχι στην ίδια "θέση” , οπουδήποτε
αλλού μπορεί»!
Και αν ακόμη δεχτούμε την άποψη αυτή
(και δεχτούμε έτσι τη φράση λ.χ. «γυρίζον5. Σ η μ ειώ νει ο κ. Κ. ότι το sic h d reh en ση μ αίνει
«στρέφ ομαι», και ό χ ι «περ ισ τρ έφ ο μ α ι» . «Περι
στρέφονταν μικροί, α σ τρ α φ τε ρ ο ί ήλιοι» δ ια β ά ζω
στη μ ετά φ ρ α σ η του Α.Ι. (Το μαγεμένο σπίτι, Η
Γκρίτζα, εκδ. Η ρ ιδα νό ς, Α θήνα 1978, σ. 39), π ο υ
«εγώ είμαι α ν α ρ μ ό δ ιο ς ν α τη ν κρίνω», ενώ ο κ. Κ.
τη ν «έχει ε π α ιν έ σ ε ι ανυπόκριτα». Και έ χ ε ι δίκιο
π ρ ο φ α ν ώ ς ο Α.Ι., γ ια τί δ ε ν θα έ σ τ ρ ε φ α ν το κεφ άλι
τ ο υ ς οι ήλιοι, π α ρ ά θα π ε ρ ισ τ ρ έ φ ο ν τ α ν (βλ. και
στο Λεξικό του Δ ημητράκου, τη σημ ασ ία « περι
στρ έφ ομ α ι» στο λ. στρέφομαι).
6. Ας δ ιο ρ θ ω θ ε ί με τη ν ευκ α ιρ ία και το Millen
nium : με δ ύ ο π.

τας του λόγο υ tou με τ’ άλογο σπίτι», όπου
για την παρήχηση λοιπόν προστέθηκε το
«του λόγου του»· ή το ακατανόητο: «μηνού
σε την ανάμνηση»...), μένει —άκρο άωτο
της εκζήτησης— η εφαρμογή της στη σ υ γ
κεκριμένη περίπτωση, να χαρακτηρίζει, μό
νη αυτή, την εργασία του κ. Κ., πάντοτε κά
τω από το πρίσμα από το οποίο εξετάζε
ται.7
4. Σημείωνα το ασύστατο υποκοριστικό
«ανταρίτσα».

Και ο κ. Κ. με παραπέμπει στο στίχο του
Ν. Καρούζου: «πόχει ανταρίτσα στην κορ
φή», όταν μάλιστα «ο ποιητής μιλάει για
την ελληνική γλώσσα» και «στο τέλος καλεί τους Έλληνες: εβ γά τε όξω, ρε μανά
ρια, εβ γά τε όξω... δίχω ς πουκάμισα /
στους μ εγά λ ο υ ς αγώ νες της ορατότη
τας!»

Ας κρατήσει την «ανταρίτσα» του λοιπόν
ο κ. Κ.· και σε επόμενη μετάφρασή του, μην
ξεχάσει και τους «αγώνες'της ορατότη
τας»· να μη νομίζει όμως ότι αυτές οι λέξεις
έκαναν τον Καρούζο ποιητή, κι ότι μ’ αυτές
πάλι τις λέξεις γίνεται κι ο ίδιος, κάτι λίγο,
έστω, Καρούζος.8
5. Υπογράμμιζα, ανάμεσα σε πλήθος α
κραία λαϊκά στοιχεία, τη λ. «σκουτέλι».
Την απομονώνει, κατά τα γνωστά, ο κ. Κ.,
γιατί εδώ μπορεί να ανατρέξει και σε ιταλι
κά λεξικά και να υποδείξει την ιταλική κα
ταγωγή της, άρα ορθώς κτλ., αφού «η ιστο
ρία της Γκρίτζας εξελίσσεται σε κάποιο ι
ταλικό χωριό» κτλ. κτλ. Όπερ έδει δείξαι.
Σημειώνει άλλωστε: «Υποθέτω ότι θα θέλα
τε να γράψω χύ τρ α ή γαβάθα. Ή μήπως
λοπάς; Γιά παροψίς·,» Αν ερωτώμαι, θα
προτιμήσω την απλή γαβάθα του Α.Ι. (σημειωτέον ότι δεν μιλά η Γκρίτζα για «σκουτέλια» παρά ο Μούζιλ).
6. Σημείωνα «την νέα ιδιότητα της χωριστικότητας, της ευθραυστότητας», όπου «η
χωριστικότητα (έστω!) και η ευθραυστότη
τα (παρομοίως!) με αυτήν ακριβώς την
-ότητα δείχνουν την ιδιότητα, και έτσι έ
χουμε την "ιδιότητα της ιδιότητας”».
Εδώ ο κ. Κ., που για άλλες «επιλογές»
του τονίζει ότι «πρόκειται όχι απλώς περί
μεταφράσεως, αλλά περί ερμηνείας του
κειμένου», κόπτεται ότι μετέφρασε κατά
λέξη. Επιστρατεύει μάλιστα και το αντί
στοιχο μετάφρασμα στα ισπανικά, στα πορ
τογαλικά, στα σουηδικά, στα ολλανδικά και

στα αγγλικά.9
8. Ασχολίαστο βεβαίως παρέθετα και
Να μην πελαγοδρομήσουμε σε θέματα
τον «έναν πόντο πνευματικού ανεβάσμα(«υποκειμενικά», ας πούμε) αισθητικής κτλ.
τος».
ή διαφορετικής ανοχής κάθε γλώσσας απέ
Και ο κ. Κ. μακάριος εκθέτει ολοκληρω
ναντι σε τυπικώς ίδια στοιχεία κτλ. Να
μένο το έργο του: «δωρήθηκε στις ψ υχές
βρούμε όμως τη γαλλική μετάφραση του
τους η υποστήριξη που χρειάζονταν και
Philippe Jaccottet, που την παρακάμπτει ε ποθούσαν, καθώς έφτασαν να κερδίσουν έ
δώ ο κ. Κ., και να δούμε, όπως προέτρεπε ο
ναν πόντο πνευματικού ανεβάσματος ». Και
κ. «Wosenberg»,10 «πώς μεταχειρίζεται ο
ξανά γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά. Ώ 
γαλλοελβετός ποιητής, στη δική του γλώσ στε να μπορέσει, ευτυχώς, να καταλάβει το
σα πια, την λέξιν και το ύφος του αυστρια νόημα ο αναγνώστης, που θα ’στεκε αμήχα
κού». Πρώτα όμως να δούμε του κ. Κ. τη με νος μπρος στο γριφώδες «καθώς έφ τα 
τάφραση:
σαν». (Γαλλικά λ.χ.: «Οι ψυχές τους βρήκαν
«η αγάπη αυτή είχε εξαιτίας του παιδιού
το στήριγμα που ποθούσαν, για να ανυψω
γίνει εύθραυστη, χωριστική (...). Ο Χόμο,
θούν...» κτλ.) Παραπέρα τι να σχολιάσουμε,
χωρίς να ’χει χάσει ποτέ εν γνώσει του (...)
ως προς το ύφος; Τη χρήση της παθητικής,
με το «δωρήθηκε» από το «δωρώ»; και κον
κάτι απ’ την αγάπη του, τα ’χε χάσει από
τούτη την νέα ιδιότητα της χωριστικότητά στο «δωρώ» τον «πόντο»; και κυρίως το
τας, της ευθραυστότητας».
«ανέβασμα» (όπως «κάλεσμα»), γενική «του
Και του Ph. Jaccottet:11 «cet amour, avec
ανεβάσματος»;13 Το ότι η (ομαλή εξ ορι
la venue de l’enfant, était devenu "disso σμού) ρηματική έκφραση (όπως είναι άλλω
ciable” (...). Cette propriété nouvelle de son
στε και στα γερμανικά, αλλά και στα γαλλι
amour (...) l’étonna beaucoup». Μεταφράζω
κά και στα αγγλικά: wachsen, se hausser,
κατά λέξη: «αυτή η αγάπη, με τον ερχομό
they gained) έγινε αφηρημένο ουσιαστικό,
( = γέννηση) του παιδιού, είχε γίνει "διαχωμε όλες τις συνέπειες στη σύνταξη; Ψιλά
ρίσιμη” (άντε, "χωριστική”). Αυτή η νέα ι γράμματα.
διότητα της αγάπης του (...) τον εξέπληξε
9. Σημείωνα, ανάμεσα σε άλλα «ανελλή
πολύ». Μεταφράζει δηλαδή ο Jaccottet:
νιστα κι ασύντακτα», όπως τα χαρακτήριζα,
dissociable, και επειδή τη λέξη αυτή τη βρί και το «συνίστατο από...».
σκει δύσκαμπτη στη γλώσσα του (και είναιΟ κ. Κ., προστρέχοντας κατευθείαν στα
λιγότερο ωστόσο από τη «χωριστική» του
αρχαία ελληνικά, στον Αριστοτέλη, τον Ξεκ. Κ.) τη βάζει σε εισαγωγικά. Και αναφέρενοφώντα και τον Πλάτωνα, όπου το συνίται αμέσως μετά σ’ «αυτή την ιδιότητα», α στημι συντάσσεται με την πρόθεση εκ (εξ),
πλώς, γιατί μέλημά του είναι να μιλήσει, κααποδεικνύει ότι είμαι «καρνάβαλος ψυ
ταρχήν, γαλλικά. Ούτε «ερμηνείες» ούτε τί χής», αφού «τα εκ και εξ σημαίνουν από».
ποτα: μετά φ ρα ση !12
Το σφάλμα το δικό μου ήταν ότι δεν πα
7.
Παρέθετα ασχολίαστη τη φράση: «Δεν ρέθεσα τη φράση ολόκληρη· επανορθώνω:
του δώσανε κανένα καινούργιο Εγώ, Εγώ
«αυτή η βάσανος στο τέλος-τέλος συνίστα
μιας λοξής ευτυχία ς φιλόδοξης και χο ϊ
κής».

Δίνει κι εδώ το γερμανικό κείμενο ο κ. Κ.,
και το γαλλικό και το αγγλικό. Και βλέπου
με ότι και το γαλλικό και το αγγλικό είναι ο
μαλότερα: une personalité nouvelle... και a
new self («ένα καινούργιο Εγώ» ο κ. Κ.). Και
ακόμη περισσότερο, του Α.Ι.: «χωρίς όμως
να μας προσφέρουν κι έναν καινούριο εαυ
τό, που θα μπορούσε να δεχτεί κάποια στέρεη ευτυχία» (62). Αλλά το κυριότερο, που
θα το πρόσεξε ο αναγνώστης, είναι πως και
από τη γαλλική και από την αγγλική μετά
φραση, και από την ελληνική του Α.Ι. τώρα,
λείπει η λέξη ακριβώς που ενοχλεί ιδιαίτε
ρα μέσα στου κ. Κ. τη φράση: η λοξή, ακα
τανόητο χαρακτηριστικό της ευτυχίας. Και
λείπει, επειδή δεν υπάρχει στο πρωτότυ
πο.

7.
Σ το σ η μ είο αυ τό ο κ. Κ. με σ τέλ ν ει ν α μάθω
«το τι χ ρ ε ιά ζ ο ν τα ι οι ση μ ειώ σ εις». Δ εν κ α τό ρ θω 
σ α ω σ τό σ ο ν α μάθω α π ό το ν ίδιο τι χ ρ ειά ζο ντα ι,
μ εταξύ π ο λ λ ώ ν άλλω ν, οι σ η μ ειώ σ εις σ τ ις ακό
λ ο υ θ ε ς π ε ρ ιπ τώ σ εις:
9. Αν ε π ιμ έ ν ε ι ο κ. Κ. στο ά χ α ρ ο π α ιχ ν ίδ ι του: Ε
(α) Κείμενο: «ο τα γ μ α τ ά ρ χ η ς έ β α λ ε ν ’ α κ ούσ ου
κ τό ς α π ό τα γ α λ λ ικ ά , π ο υ φ ρ ο νίμ ω ς τα π α ρ α λ ε ί
νε την (!) Τόσκα» (31). Και έσ τω (;) δ υ ο λόγια , ό
π ει (βλ. α μ έ σ ω ς παρακ άτω ), καλά θα έκα νε να ξεπ ω ς: «η γ νω σ τή ό π ε ρ α του Πουτσίνι». Α λλά ο κ. Κ.
χ ά σ ε ι και τα π ο ρ το γ α λ ικ ά : ο ύ τε το f a c e ta ε ίν α ι «ι
ση μειώ νει: « Τόσκα (ιταλιστί: T osca): Μουσικό
διότητα » ο ύ τε το s e p a ra ç â o «χωριστικ-ότητα».
δ ρ ά μ α σε τ ρ ε ις π ρ ά ξ ε ις το υ Τζάκομο Π ουτσίνι
Α λλά ακόμη: ο ύ τ ε α π ’ τα σ ου η δικά π ρ ο κ ύ π τε ι ο
(1858-1924), σ ε λ ιμ π ρ έ το τω ν Β ικτοριέν Σ α ρ ντού
π λ ε ο ν α σ μ ό ς -ότητα / -ότητα, ενώ σ τα ο λ λ α νδικ ά η
(1831-1908), Λ ουίτζι Ίλ λ ικ α (1859-1919) και Τζουλύσ η δ ίν ε τα ι με τη δ ιπ λ ή τ ε λ ε ία ’ δη λ α δ ή «αυτή η
ζ έ π ε Τ ζα κόζα (1847-190Θ).... κτλ.
ιδιότητα: η " χ ω ρ ισ τ ικ ό τη τ α ” » (ή η « ευθρ α υ σ τότη 
(β) Κείμενο: «όταν π ρ ο σ π ά θ η σ ε ν α τη ς ξ εφ ύ γ ει
τα» ή ό,τι ά λ λ ο θ έλ ει ο κ. Κ.), και ό χ ι «η ιδιότητα
με τίπ ο τα δ ικ α ιο λ ο γ ίες, το υ ’π ε ότι " ο ύ λ α το ύ τ’ είτης ιδιότητας».
νι ’ξκιζ! ” Την ρ ώ τη σ ε τι ’θ ε λ ε ν α π ει, τι π ά ’ ν α πει
Τ έλος, σ ε ό λ ε ς τις γ λ ώ σ σ ε ς π ο υ επ ικ α λ είτα ι ο
’ξκιζ (...)· κ α τέλ η ξε να π ισ τε ύ ε ι ότι επ ρ ό κ ε ιτο μάλ
κ. Κ., και σ τα γ α λ λ ικ ά και σ τα ελλη νικά του Α.Ι.
λ ο ν γ ια π α ρ α φ θ ο ρ ά τ η ς λ έ ξ η ς e x c u s e — εξκύζ,
(βλ. π α ρ α κ ά τω , σημ. 12), η·μία λέξη του π ρ ω το τύ 
’ξκ ιζ!— , κ α τά λο ιπ ο μ ια ς δ ια κ ο σ α ε το ύ ς π α ρ ο υ 
που: tre n n b a r ή T rennbarkeit, με μία λέξη π ά ντα
σ ία ς Γ ά λ λ ω ν μ ε τα λ λ ω ρ ύ χ ω ν σ τη ν π ερ ιο χή » (38)·
μ ετα φ ρ ά ζετα ι, ενώ ο κ. Κ. π ρ ο σ π α θ ε ί να ικα νοπ οι
και ενώ δ ε ν χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι ν α είναι κ α ν ε ίς γ α λ λ ο μ α 
ήσ ει ό λ α τα γο ύ σ τα : «εύθραυστη , χω ριστική» και'
θ ή ς γ ια ν α κ α τα λ ά β ει ότι e x c u s e = πρόφαση, δ ι
«χω ριστικότητα , ευ θρ α υ σ τότη τα » (πρβ. § 18).
καιολογία, ο κ. Κ. β ά ζει σημ είω σ η (και γ ια κακή
10. Ε πιστολή του σ το Αντί Β' 351, 17.7.1987, σ.
του τύ χη λ ά θ ο ς): « ex cu se (γαλλιστί): συγγνώ μη».
5 5 γ ' (για τα ε ισ α γ ω γ ικ ά στο ό νο μ α βλ. τη ν α π ά ν 
Ας σ η μ ειω θ εί τώ ρ α και η «ανάλυση» τη ς π α ρ α 
τησή μου, στο ίδιο, 5 6 γ ’).
φ θ ο ρ ά ς , μ ε τις λ. «εξκύζ, ’ξκιζ!», π ου π α ρ ε μ β α ί
11. R. Musil, Trois Femmes, suivi de Noces, Edi
νει, μ έσ α σ ε π α ύ λ ε ς και με θαυμ ασ τικό, στο κείμε
tio n s du Seuil, Π αρίσι 1982, σ. 9.
νο (στο π ρ ω τό τυ π ο δ ε ν υπ άρ χει), «ερμηνευτική»
12. Βλ. ό μ ω ς και τη μ ετά φ ρ α σ η του Α.Ι.: «η α γ ά 
δ η λ α δ ή π ρ ο σ θ ή κ η γ ια το ν α ν εγ κ έ φ α λ ο α ν α γ ν ώ 
π η του ε ίχ ε γ ίν ε ι εύ θ ρ α υ σ τη το ν τελ ευ τα ίο καιρό,
στη!
ε ξ α ιτία ς το υ π α ιδ ιο ύ (...). Το α π ρ ό σ μ ε ν ο ε ν δ ε χ ό 
8. Βλ. και π α ρ α κ ά τω , § 13.
μενο του χω ρ ισ μ ο ύ το ν ξά φ νιασε» (37κ.).

το από μόνη την ερώτηση, αν μπορούσε να
κάνει...» κτλ. Κατάλαβε τώρα ο κ. Κ. τι λέμε

«ασύντακτο»; Φοβούμαι, όχι. Πάμε λοιπόν
στα παραθέματά του (υπογραμμίζω εγώ):
«έκ δημοκρατίας καί μοναρχίας δει συνιστάναι...» ο Αριστοτέλης· «έκ πλειόνων ή
μορίων (...) συνέστηκε» ο Ξενοφών και «ξυνέστηκε έξ όλιγίστω ν μερών» ο Πλάτων.14*
Κατάλαβε τώρα; Πως το συνίσταται νοείται
ως αποτελείται από όταν συν-αριθμούνται
περισσότερα του ενός; («Βάλλω ομού, συ
νάπτω, συνενώνω εις εν όλον, συναποτελώ
τι εκ διαφόρων...» ερμηνεύει ο Δημητράκος, στο σημείο ακριβώς όπου μας στέλνει
ο κ. Κ.) Διαφορετικά, το συνίσταται σημαί13. Τ έτοιου τύ π ο υ π ρ ο σ μ ε ίξ ε ις και γ ε ιτ ν ιά σ ε ις

(δωρήθηκε - ανεβάσματος) χα ρ α κ τ ή ρ ιζ α ά κ ρ ιτες
και κ ακόζη λες. Βλ. π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ενδεικτικ ά : «τα
καθοριαθέντα δια της συμβάσεως, που είχε συναφθεί, όταν μπήκε στη δούλεψή τους» (109)· και
π ρ β . τα ό σ α κ α τά λα β ε ο κ. Κ., π α ρ α κ ά τω , σ τη ν §
19· εκεί και τη σημ. 17.
14. Στο Λεξικό του Δ ημητράκου, αμέσως έπει
τα α π ό το χω ρ ίο του Ξ ενο φ ώ ντα το ο π ο ίο π α ρ α 
θέτει ο κ. Κ., α κ ο λ ο υ θεί το π λατω νικ ό: «Πλάτ. Τίμ.
5ΘΒ ξυνέστηκε έξ όλιγίστων μερών». Αλλά γ ι’ α υ 
τό ειδικ ά το χ ω ρ ίο ο κ. Κ. π ρ ο τίμ η σ ε να με παραπ έμ ψ ει π λ έ ο ν α ρ μ ο δ ίω ς. Και γ ρ ά φ ει: «Ανοίξτε
—αν το έ χ ε τ ε ! — το " Lexicon Platonicum (sive
Yocum Platonicarum Index)” του Ά σ τιο υ ς, ό π ο υ
θα δ ια β ά σ ετε: ξυνέστηκε έξ όλιγίστων μερών
(Π λάτων, Τίμαιος 56Β)». Και δίνει στη σημείω ση:
«Bd. 2, σ. 331-332 (H erm ann B arsdorf Verlag, Ber
lin, 1908)». Α πόρησα: γ ια τί να με β ά ζει σ το ν κόπο
να βρ ω σ τον Ast αυ τό π ο υ είχ α μ ε και οι δ υ ο μ ας
μπ ρ οσ τά , σ το ν Δ ημη τράκο μας; Π ήγα ω σ τόσο και
το βρήκ α το Lexicon..., αλλά δ ε ν βρήκα τίπ ο τα
σ το ν «Bd. 2, σ. 331-332», όπ ου ήτα ν το λήμμα μέτρον: «μερώ ν-μέτρω ν» σκέφ τηκα, παρ αδρ ο μ ήκοιτώ στο λ. μέρος, π ε ρ ιέ ρ γ ω ς τίποτα· π ά ω στο
συνίστημι, σ το ν 3ο τόμο, και στη σ. 331 (απλό γ ρ α 
φικό σ φ ά λ μ α του κ. Κ. ω ς π ρ ο ς το ν "B d .” λοιπόν)
βρ ίσ κ ω το χω ρ ίο: Τίμαιος 56Β —α λ λ ά ό χι αυτό
π ο υ έ δ ιν ε ο κ. Κ. (και ο Δημητράκος), π α ρ ά : έ ξ όλιγίστων ξυνεστός τών αυτών μερών. Ό π ω ς είναι
—α λ ίμ ο νο — το π λ α τω ν ικ ό χω ρ ίο...
5Ί

νει έγκειται, βρίσκεται, είναι (και έτσι χρη
(ε) Και «θα εκκρεμεί οριστικώς» (—εν
σιμοποιείται κατά κανόνα στα NE) και συννοείτε διαρκώς, μονίμως;)» Εδώ, ναι' και
τάσσεται, φυσικά, με την πρόθεση σε: «το
τον ευχαριστώ.
σύστημα του Μισέλ συνίσταται στην κα
(στ) Και «ζητούμε (—όπως λ.χ. συζητού
τάργηση του πολέμου...» κτλ., βρίσκω πρό με, σταματούμε κλπ;!)» Να βάλω κι εγώ εχειρα σε μια νεοελληνική μετάφραση.15
ρωτηματικοθαυμαστικό. Αφού ζητούμε, ό
10.
Χαρακτηρίζομαι «θλιβερός προβοκά πως λ.χ. συζητούμε, σταματούμε κτλ.!
(ζ) Και «η εις άτοπον αναγωγή (—μαθητορας» επειδή του «χρεώνω ένα έσφυζε
ματικάρα!)». Να ξανανοίξει ο κ. Κ. το τεύ
με...», ενώ έχει μεταφράσει: «έσφυζε μια
χος 309, σ. 36α’, και να ξαναδιαβάσει: «Αυ
μέρα με φως ριγηλό: μέλι εαρινό», και «το
με πηγαίνει στη μέρα, όχι στο ρήμα έσφυ τή η —πώς τη διάβασα;— "η παρωδία της
ρητορικής τεχνοτροπίας και η εις άτοπον
ζε, που σημαίνει παλλόταν (βλ. Δημητράαναγωγή του πολιτικού μηνύματος του
κο). Όπως θα λέγαμε μια μέρα με ήλιο».
Προέδρου γνωστού κόμματος της ΑριστεΣε τέτοια φράση, δύσκολα θα το βρει το
ράς”». Και να ξαναδεί πληρέστερο το ίδιο
δίκιο του ο κ. Κ. Γιατί όσο κι αν το «έσφυζε»
σημαίνει «παλλόταν», αν το χρησιμοποιή παράθεμα, στη σ. 37α', πάλι σε εισαγωγικά,
σει έτσι, σκέτο, νόημα δεν βγάζει' το «σφύ τυπωμένο με μικρότερα στοιχεία, για να
ξεχωρίζει, και με τη σχετική παραπομπή
ζω» απαιτεί πια την πρόθεση «από», όπως
(και ας ελέγξει και την παραπομπή). Ας εί
λέμε (για την ακρίβεια, μόνο αυτό λέμε
ναι. Ο κ. Κ. θέλησε να ανταποδώσει την
—και ας μην ψάξει πάλι ο κ. Κ. σε Πλάτωνα
«προβοκάτσια». Μα υπήρξε βιαστικός. Και
κι Αριστοτέλη...): σφύζω από ζωή. Ας δει
λ.χ. στο Αντιλεξικό του Βοσταντζόγλου, ό δεύτερη φορά: με την κραυγή «μαθηματικάρα!» Αν συμφωνεί βεβαίως πως η εις ά
που το λήμμα είναι ακριβώς: «σφύζω (από
ζωήν)», και έτσι απαντά σε τρία διαφορετι τοπον απαγωγή είναι μέθοδος και όρος της
Λογικής (δηλαδή «λογικάρα»;).
κά κεφάλαια, με τις τρεις σημασίες: «είμαι
πλήρης σφρίγους· — πλήρης ζωής- —
11. Σημείωνα τη γραφή «Σαιν Σαένς».
πλήρης δραστηριότητος». Εν πάση περιΟ κ. Κ. ειρωνεύεται: «είναι λάθος· τόσο
πτώσει, αν επιμένει, θα μπορούσε να κάνει
πολύ όσο ο Μπετόβεν (αντί Μπέετόφεν), ο
επίθετο το εμπρόθετο «με ήλιο» (για να
Βαν Γκογκ (αντί Φαν Χοχ), ο Μαίτερλινκ
σταθώ στο διασαφητικό παράδειγμά του),
(αντί Ματερλένκ), η μαντάμ ντε Σταέλ (αντί
και να γράψει ότι «έσφυζε μια λιόλουστη
ντε Σταλ), τα φόδος (αντί φόντους) κλπ...»
μέρα»· αν όμως θέλει να «σφύζει (έτσι, γενι Που σημαίνει ότι, όπως κοινολεκτείται ο
κό) μια μέρα με ήλιο», η πρόθεση με ή ο Μπετόβεν, αντί για το ορθό Μπέετόφεν
ποιαδήποτε άλλη κοντά στο αμετάβατο
κτλ., έτσι κι ο κόσμος όλος λέει Σαιν Σαένς,
«σφύζω» θα ανακαλεί πεισματικά την από.
αντί για το ορθό Σαιν Σανς; Πού την απάν
Ας είναι όμως το σφάλμα δικό μου, κι ας τησε ο κ. Κ. ετούτη τη μορφή; Ή ο κ. Κ., ο
παραμένει αναπάντητο το μείζον σχόλιό
κόσμος όλος;
μου στη γενικότερα τραυματική φράση
12. Προς το τέλος του α' μέρους του άρ
του. Το επαναλαμβάνω: «η διπλή τελεία α
ποτελεί άλλη υφολογική λαθροχειρία του θρου μου, έπειτα από αρκετά δείγματα εξε
μεταφραστή, συχνή κι αυτή' στο πρωτότυ ζητημένου λόγου, σημείωνα:
«Αλλά η μέρα η καλή είχε φανεί από τη
πο: und' δηλαδή, έστω κατά Κεντρωτή: "έ
σφυζε μια μέρα με φως ριγηλό και μέλι εα σελίδα 7, αμέσως έπειτα από τη σελίδα του
ρινό”, και όχι ότι η μέρα που έσφυζε κτλ. τίτλου, όπου η αφιέρωση: "στην Πολυξένη
είναι... λειτουργεί σαν... χαρακτηρίζεται: Ζηνέλη — deswegen dagegen, dazu—”. Έ
τσι, αμετάφραστο. Κώδικας για τους μυη"μέλι εαρινό”».
μένους». Κι ότι η αφιέρωση «τυπώνεται στη
Εδώ ο κ. Κ. συνεχίζει με τα λάθη τα δικά σελίδα που "ανήκει” στην αφιέρωση του
μου στα ελληνικά:
συγγραφέα, χωρίς μάλιστα ειδική μνεία,
(α) Υπογραμμίζει τη γραφή ξιπασιά. Και πως "η μετάφραση αφιερώνεται...” κτλ.
μου ζητά να διαλέξω: «ή ξιππασιό ή ξυπα- Αλλά deswegen dagegen, dazu. Κάπως σαν
σιά». Ξιπασιό, λοιπόν, κατά την ισχύουσα,
(μεταφράζω à la manière de...): "δια ταύτα
εδώ και δεκαετίες, ορθογραφία της δημοτι εντούτοις, προς τούτοις” ».
Δεν κατάλαβε ο κ. Κ. Και αναφωνεί: «ω α
κής (και τα σχετικά λεξικά), που έχει καθιε
γαθέ, αυτή για την οποία γράφτηκαν, τα κα
ρωθεί και νομοθετικά.
τάλαβε...» Ευχαριστώ: «κώδικας για τους
(β) Το ίδιο ισχύει και για την υπόδειξη
(«υποχρεούσθε ωστόσο...») να τονίζω και μυημένους». Και βρήκε να διορθώσει το
στο μονοτονικό το ως = μέχρι (ώς), για να dazu, ότι σημαίνει «επί τούτω». Δεκτή η
βελτίωση. Ιδού: «δια ταύτα εν τούτοις, επί
διακρίνεται από το ώς της ιδιότητας (ως).
τούτω».Πιο καλά; Και εν συνεχεία ξεσπα
Ας απευθυνθεί αρμοδίως, στο Υπουργείο,
θώνει:
ο κ. Κ. —και εγώ στο σημείο αυτό θα ’μαι
μαζί του.
«Αν από αυτά τα τρισβάρβαρα λόγια
βγάζω άκρη, συμπεραίνω ότι υπαινίσσεσθε
Ξεφυλλίζει όμως, «στην τύχη» (κι ας το
πιστέψω), και παλαιότερα τεύχη του Αντί: 5 πως ο Μούζιλ είχε αφιερώσει σε κάποιον
τις Τρεις Γυναίκες κι εγώ ( = ο αλαζών κλπ.
τεύχη, 5 δηλαδή γραφτά μου- και αποδελτιώνει ισάριθμα λάθη, και σημειώνει παρα μεταφραστής) του... έφαγα τη θέση».
κάτω ότι το «στρεβλό γλωσσικό αίσθημα
Να διορθώσω τα τρισβάρβαρά μου, να τα
και η γλωσσική αναπηρία που του εκτόξευ καταλάβει ο κ. Κ.: ότι η σελίδα 7, αμέσως έ
σα, ήρθαν "να εξοφλήσουν μαύρα χάη”».
πειτα από το φύλλο με τη σελίδα τίτλου,
(γ) «αφορά την...» υπογραμμίζει ο κ. Κ.
«ανήκει» (σε εισαγωγικά!) στην αφιέρωση
«Αφορά την...» θα επιμείνω. Ισχύει βεβαίως
του συγγραφέα σημαίνει πως στη σελίδα 7
και η σύνταξη «αφορά σε...»· μα δόκιμη στα
μπαίνει κατά πάγια τακτική η αφιέρωση του
νέα ελληνικά είναι η σύνταξη με απλή αι συγγραφέα· γι’ αυτό, όταν στη σελίδα 7 ακτιατική (γι’ αυτό και λέμε: «αυτό δεν με α κίζεται η αφιέρωση του μεταφραστή, πρέ
φορά», και όχι «μου αφορά»),
πει τουλάχιστον να γίνεται «ειδική μνεία,
(δ) Και «σταμάτημα των εργασιών (—εν πως "η μετάφραση αφιερώνεται...”» Σαφέ
νοείτε παύση·,)» Μάλλον σταμάτημα: οι ερ στερο;
γασίες, τα έργα, σταματούν δεν παύουν.
13. Σημείωνα τον υβριδικό τύπο «εξαρτάτο».
Ο κ. Κ. ρωτά: «αν,,-κε ΓΗΧ, το εξαρτάτο εί
15.
Σ τα ντά λ -Μ π α λ ζά κ -Φ λ ω μ π έρ , Διηγήματα,
ναι λάθος, τότε τι είναι οι παράκάτω τύποι
μετ. Β ερονίκη Δ α λα κούρα , εκδ. Ν εφ έλη, Αθήνα
1987, σ. 113.
από τα ποιήματα του Παπατσώνη», δίνει 11
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παραθέματα, και συνεχίζει: «Τολμάτε να
πείτε ότι είναι λάθη;» Και με καλεί να δια
βάσω και να διορθώσω τους Παπατσώνη,
Φιλύρα, Σκαρίμπα, Καρούζο.
Τολμώ λοιπόν να πω πως είναι λάθη όσα
σημειώνει, άσχετο αν και πόσο «δικαιώνον
ται» κατά περίπτωση ποιητικά. Είναι σίγου
ρα λάθος λ.χ. —θα γίνω κοινότοπος— η
προστακτική «επέστρεφε» του Καβάφη, ό
σο σίγουρο είναι και ότι το ορθό «επίστρεφε» δεν θα «λειτουργούσε» ποτέ ποιητικά.
Ας γράφει τώρα ο κ. Κ. «προκαθορίσθη»,
«πρόκειτο», και «κλείνετο», όπως ο Παπατσώνης, μα να τα γράφει σε ποιήματα του,
αν θέλει, κι αν νομίζει ότι θα συγγενέψει έ
τσι περισσότερο με τον ποιητή.16
14. Μάζευα ελληνικά και πόζα από τις
«Θέσεις» του για το έργο του Μούζιλ, και ο
κ. Κ. γράφει πως δεν μου άρεσαν, και ξινί
ζεται πως έχω «πολύ δύσκολα γούστα», ε
νώ «αντίθετα η Διεθνής Εταιρεία Ρόμπερτ
Μούζιλ... και το Διεθνές Συμπόσιο...» κτλ.
κτλ.
Δεν έγραψα ωστόσο πως μου άρεσαν ή
δεν μου άρεσαν. Κι ούτε συζήτηση ότι μπο
ρεί να κατέπληξε στο Διεθνές Συμπόσιο
κτλ., αφού στα γερμανικά, ευτυχώς, δεν θα
αναπαράγεται το «πεδίο εφαρμογής παρα
γόντων προωθητικών και διακωλυτικών
της προσωπικότητας», το «παροράται» και
τα τόσα άλλα (βλ. I 53α' και II 49α'-β').
15. Σημείωνα τα «τόσες πολλές φορές»
και «τόσα λίγα χρήματα», που έπρεπε να
είναι «τόσο πολλές φορές» και «τόσο λίγα
χρήματα».
Ο κ. Κ., χωρίς να αναφερθεί άμεσα στο
συγκεκριμένο σημείο, αλλάζει τώρα τα δι
κά του γραφτά και απελπίζεται: «εδώ δεν
μπορείτε να ξεχωρίσετε τις τόσο καλές μέ
ρες από τις τόσες καλές μέρες...»!
Ευχάριστο: αν ξέρει ο κ. Κ., με το διαφο
ρετικό αυτό παράδειγμα που προσκομίζει
(!), ότι οι μέρες μπορεί να είναι τόσο καλές,
και οι καλές μέρες να είναι τόσες..., δηλα
δή πολλές (οπότε, αν θέλουμε να αναφερ
θούμε στο πόσο —και όχι «πόσες»!— πολ
λές είναι, θα πούμε: τόσο πολλές καλές μέ
ρες, και όχι «τόσες πολλές), τότε θα ξέρει,
ή θα έμαθε στο μεταξύ, ότι έτσι και οι φο
ρές: αν είναι πολλές, θα είναι μ ό ν ο τόσο
πολλές- και τα χρήματα, όταν είναι λίγα,
θα είναι τόσο λίγα.
16. Σημείωνα τη «σιωπηλή θηριότητα»,
«που συνοδεύεται και από σημείωση του
μεταφραστή: "Μ’ αυτόν τον όρο (...) μετα
φράζω την γερμανική λέξη Wildheit” —ό
που Wildheit, σ’ όποιο λεξικό, ίσον αγριό
τητα, αγριάδα: Θηριωδία!»
Και ο κ. Κ. γράφει: «Με προκαλείτε να α
νοίξω οποιοδήποτε λεξικό, για να βρω την
έννοια της λέξης Wildheit και να διαπιστώ
σω ότι σημαίνει αγριότητα. Μα ποιος αμφι
βάλλει; Στην περίπτωση όμως της Πορτογαλίδας γίνεται λόγος για το Θηρίον (γερμ.
das Tier, das Wild)· και η ιδιότητα του θη
ρίου είναι η θηριότητα (συνώνυμη της λέ
ξης Tierheit). Ανοίγω και το λεξικό των α
δελφών Γκριμ (...). Λέτε (και προκειμένου
περί Μούζιλ) τα παραπάνω να σημαίνουν
μόνο αγριότητα;»
Να δούμε πάλι τη «σιωπηλή θηριότητα»
στα συμφραζόμενά της: «Τον αγαπούσε
τούτο τον λύκο· τα μέλη του, το καφετί του
τρίχωμα, η σιωπηλή του θηριότητα κι η δύ
ναμη των ματιών του της θύμιζαν τον X...»
(67). Ποιο μεταφυσικό «Θηρίον» λοιπόν;
Μα διυλίζουμε τον κώνωπα, όπως και με
τη

17. «μαρμαρυγή», που τη στηρίζει και αυ16. Βλ. και π α ρ α π ά ν ω , § 4.

τήν ο κ. Κ. μ’ ένα σωρό λεξικά, όπως πιο
πριν τον «κυκλοδίωκτο» (§ 2).
Να αντιγράψω όμως το σχετικό σχόλιό
μου: «"μια μαρμαρυγή, μι’ αχτίδα, όταν ά
νοιξε το παλτό ταξιδιού”· εδώ ο μεταφρα
στής χαρίζει "μι’ αχτίδα” (έτσι, μ’ αυτή την
έκθλιψη!) σ’ όποιον δεν κατανόησε το εύ
ρημά του, τη "μαρμαρυγή” που λαμπρύνει
την πτωχή Schimmer του Μούζιλ» (και δεν
υπογράμμιζα και το «παλτό ταξιδιού», γιατί
υπήρχε ως αυτόνομο παράθεμα, από άλλη
σελίδα).
Τώρα και τα συμφραζόμενα της «μαρμα
ρυγή ς»: «Μα τι ’ταν αυτή η καλοσύνη; Ούτε
πράττεινμήτε είναι. Μια μαρμαρυγή, μι’ α
χτίδα, όταν άνοιξε το παλτό ταξιδιού».
18. Παρέθετα και σχολίαζα:
« " σ κ λ η ρ υ μ έ ν ο ς απ’ τα όνειρα κι
ερεθισμένος — εν στύσει — σηκώνεσαι και
φ εύγεις καβάλλα στ’ άλογο’’· steif vom
Träumen, aufrichtete und herumdrehte: το
"καβάλλα στ’ άλογο” είναι υπόθεση ή ερ
μήνευμα του μεταφραστή· (...) έστω- άλλο
είναι το μείζον εδώ: η παρένθετη έκφραση
"εν στύσει”, μέσα σε παύλες, που επεξη
γεί τη λ. "ερεθισμένος”, ξεφωνίζει δηλαδή
και υπογραμμίζει ό,τι περιέχεται όντως στο
aufrichten, σε βαθύτερο όμως στρώμα
—όπως άλλωστε και το "ερεθισμένος”.
Σημασία έχει ακόμη ότι η "επεξήγηση” αυ
τή (...) δεν παρατίθεται μέσα σε κόμματα
παρά αποκόβεται, με τις παύλες, και απο
κτά ειδικό βάρος μέσα στην πρόταση, δη
μιουργώντας κλιμακώσεις και ψευδοεντάσεις εκεί όπου η σύνταξη του πρωτοτύπου
είναι ομαλότατη και το ύφος λιτό».
Απολογισμός, σε ένα μόνο παράθεμα: (α)
«σκληρυμένος», (β) «καβάλα στ’ άλογο»:
«ερμηνευτική» προσθήκη; (γ) «εν στύσει»:
άμβλωση της σημασίας μιας λέξης (βλ. α
μέσως πιο κάτω), και (δ) εμφατική χρήση
της παύλας, που τεκμηριωνόταν με αντί
στοιχα παραδείγματα (βλ. και εδώ παραπά
νω, σημ. 3).
Ο κ. Κ., παραπλέοντας το (γ) ως προς την
ουσία, διορθώνει ένα δικό μου σφάλμα στα
γερμανικά, που το παίρνω ολόκληρο απά
νω μου, και μάλιστα μετά χαράς. Και νά για
τί: Γράφει ο κ. Κ. ότι το εν στύσει «περιέχεται στο μουζιλιανό κείμενο! Ό χι στη λέξη
aufrichten, όπως υπαινίσσεσθε, αλλά στη
λέξη steif\ Aufrichten ναι μεν σημαίνει ση
κώνομαι, αλλά —τι κρίμα!— δεν έχει σχέ
ση με τις... σηκωμάρες, όπως φαντασθήκατε! (...). Ενώ steif (στην κυριολεξία: σκλη
ρός από ερεθισμό) σημαίνει μεταξύ άλλων
είμαι εν στύσει (πρβλ. αγγλ. stiff). Να τι λέ
νε οι Αδελφοί Γκριμ (...)» κτλ.
Το σφάλμα λοιπόν ολόκληρο δικό μου: ό
ταν έψαχνα στο Brockhaus, να βρω πώς κα
ταλήγουν «εν στύσει» οι οικείες μου πλέον
φαντασιωτικές περιπλανήσεις του κ. Κ. και
έφτασα στο Aufrichtung = erection, βιάστη
κα να αναθαρρήσω πως βρήκα κάποια ά
κρη. Μα έσφαλα οπωσδήποτε, και δεν δι
καιολογούμαι- πάντως δεν είχα φανταστεί
ότι τα πράγματα στη φράση αυτή ήταν ακό
μη χειρότερα, πως το «εν στύσει» επεξη
γούσε το «ερεθισμένος», το οποίο επεξη
γούσε το «σκληρυμένος», το οποίο μετέ
φραζε αρχικά το steif!
Ας ξαναδιαβαστεί τώρα το σχόλιό μου,
με το steif στη θέση του aufrichten.
Να επιμείνουμε στην ουσία, καθώς μάλι
στα παίρνει νέες διαστάσεις; Το steif, γρά
φει ο κ. Κ., «σημαίνει μεταξύ άλλων είμαι
εν στύσει (πρβλ. αγγλ. stiff)». Ακριβώς, με
ταξύ άλλων. Να συζητήσουμε τώρα στοι
χειώδη πράγματα, που σίγουρα τα ξέρει
και ο κ. Κ.; Ότι στη μετάφραση επιλέγουμε
τη μία, συγκεκριμένη σημασία που έχει η
μία, συγκεκριμένη λέξη του πρωτοτύπου

στη συγκεκριμένη θέση; Και ότι αν η λέξη
του πρωτοτύπου είναι αμφίσημη ή πολύση
μη, δουλειά δική μας να βρούμε την αντί
στοιχη αμφίσημη ή πολύσημη λέξη; Αυτή
είναι η —δυσκολότατη, βεβαίως— δουλειά
του μεταφραστή, κι όχι περίπατος στα λεξι
κά και καταλογάδην απαρίθμηση των δια
φορετικών ερμηνειών ή εννοιακών στρω
μάτων μιας λέξης. Μα δύσκολο, είπαμε- κα
μιά φορά, μπορεί και ακατόρθωτο. Δίνουμε
τότε τη λέξη που πιστεύουμε πως ανταποκρίνεται στη σημασία του πρωτοτύπου, κα
ταφεύγουμε ίσως και σε περίφραση, αλλά
οπωσδήποτε δεν ανοίγουμε τη βεντάλια
των εκδοχών ή αποχρώσεων —ή πάντως
αρχίζουμε να συναισθανόμαστε και να με
τρούμε, έστω από το σημείο αυτό, τις αδυ
ναμίες της μετάφρασής μας.
19. Επαίρομαι όμως, γράφει ο κ. Κ., και
«για το αστυνομικό κράτος των ακόμα πιο
γελοίων "ελληνικών”» μου. Και «βγήκα πα
γανιά», να μαζέψω τις γενικές σε -εως, ό
πως μάζευε ο Παττακός τις γόπες. Ενώ «ό
ποιος αγαπάει τη γλώσσα, την εκμεταλ
λεύεται- δεν πετάει τίποτα. Οτιδήποτε υ
πάρχει στη γλώσσα, είναι χρήσιμο. Και τα
σκουτέλια και η ολβιότητα. Αρκεί να είναι
"σε λάλους όλα τους σχηματισμούς”».
Έγραφα σχετικά τα εξής: «Και γενικότε
ρα πλήθος γενικές σε -εως (απόψεως, εκτοπίσεως κτλ.), όχι όμως (...) στο σημάδι αν
ταπόκρισης, άσε πια τη μουσικότατη κατά
χρηση της κατάστασής της ή τη διάρκεια
της έκτισης της ποινής τους».
Καταλαβαίνει άραγε τώρα που τα ξανα
διαβάζει ο κ. Κ. ότι δεν κυνηγώ τις γενικές
σε -εως, «κυνηγώ» όμως την άκριτη (ξανά)
χρήση τους;17 Το ίδιο ισχύει και για τα
«σκουτέλια» και την «ολβιότητα»· είδαμε
άλλωστε και τους «λάλους σχηματισμούς»
—να θυμίσω και τον λάλο σχηματισμό ό
που θάλλει η «ολβιότητα»: «ακάματη ολ
βιότητα χαράς προκεκτημένης».
20. Σημείωνα το «σωρό χοντροκομμένου
ροκανιδιού» και αναρωτιόμουν αν, αναλόγως, ο κ. Κ. πίνει λ.χ. «ένα ποτήρι κρασιού»,
τρώει «ένα πιάτο πατατών» ή ψωνίζει «δύο
κιλά χόρτων».
Εδώ πια κι αν αρμενίζει ο κ. Κ... Που «φυ
σικά και πίνει ένα ποτήρι κρασί και τρώει έ
να πιάτο πατάτες»: επειδή, λέει, «η έκφρα
ση —για να μαθαίνετε— ένα ποτήρι κρασί
σημαίνει (ένα) κρασί που είναι μέσα σε ένα
ποτήρι»\ (άρα ψωνίζουμε «χόρτα που είναι
μέσα σε δύο κιλά»;)- ενώ «ποτέ δεν παίρνει
μια σειρά αποφάσεις ούτε εφαρμόζει μια
δέσμη μέτρα. Άρα (...) ούτε η ονομαστική
ούτε η αιτιατική συντάσσονται ποτέ με ονο
μαστική!»
Προτού δυσκολευτεί, ίσως, ο κ. Κ. με
τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς (και
με την ευκαιρία: αυτό που νομίζει «αιτιατι
κή με ονομαστική» είναι αιτιατική με αιτια
τική!), ας αναλογιστεί τα εξής απλά: ότι το
«μια σειρά (από) αποφάσεις» λ.χ. (μεταφο
ρά μάλλον της καθημερινότατης γαλλικής
έκφρασης: une série de... ή της αντίστοιχης
αγγλικής) συχνότατα σημαίνει απλώς και
μόνο: μερικές, ορισμένες, διάφορες, πολ
λές κτλ. αποφάσεις, και σπανιότερα: σειρά
αποφάσεων, όταν η μία απόφαση προϋπο
θέτει την άλλη ή η μία είναι συνέπεια της
άλλης, οπότε και μόνο τότε είναι ανεκτή η
γενική.
21. Στα περί Μότσαρτ και Ρέκβιεμ δεν έ
χω, φυσικά, τίποτε να πω, αφού δεν έγρα
φα και τίποτε ανάλογο- το ύφος και την έ17.
Βλ. και π α ρ α κ ά τω , § 22, το σχήμα: «αφίοταται της μορφικής θεώρησης»· και π α ρ α π ά ν ω ,
σημ. 13.

παρση υπογράμμιζα άλλη μια φορά (II
49β'), και ξέρει ο κ. Κ. πως άλλο «λάθος» κι
άλλο «έπαρση»- ότι δεν αναιρείται ή δεν δι
καιώνεται η έπαρση, όταν υπάρχει, όσο εν
διαφέροντα και ερεθιστικά κι αν είναι —και
εν προκειμένω είναι— αυτά που έχει να πει
κανείς.
22.
Ανάλογα, σχολίαζα και ότι, ενώ ο κ.
Κ. εξηγούσε σε σημείωση τι σημαίνει λ.χ.
«εθελοντής στρατιώτης» rçai άλλα πολλά,18
αράδιαζε «δίχως ίχνος υπομνηματισμού»
διάφορα ονόματα: «ο Μπέννο φον Βήηξε»
που «διατύπωσε (...) μια άποψη πρωτότυ
πη, καθόσον αφίσταται της μορφικής θεώ
ρησης (ιδού: αφίσταται + θεώρησης) του
Γύργκεν Σραίντερ, ενίσταται στην ψυχολο
γική θεμελίωση των Καρλ Κορίνο και Ούβε
Μπάουρ, και απιστεί απέναντι στην κοινω
νιολογική προσέγγιση της Κάρολ Μπέντγουελ».
Καμαρώνει τώρα ο κ. Κ. για τους «ομοτράπεζούς» του και γράφει πως είμαι «ένας
κακοήθης τυφλός», αφού «ολόκληρο βι
βλιογραφικό οδηγό έχει προσθέσει», και
πώς δεν τον είδα κτλ.
Γνωρίζει καταρχήν ο κ. Κ. πως άλλο ση
μείωση, απαραίτητη στο σημείο ακριβώς ό
που γίνεται μνεία κάποιου προσώπου, θεω
ρίας κτλ., και άλλο γενική βιβλιογραφική
ένδειξη- γι’ αυτό άλλωστε και έχει βάλει
σημείωση στον Μπέννο φον Βήηζε, στην
οικεία θέση —αλλά μόνο σ’ αυτόν: και μόνο
βιβλιογραφική ένδειξη. Και γνωρίζει πως
άλλο σημείωση με βιβλιογραφική αποκλει
στικά ένδειξη και άλλο υπομνηματισμός
—τον οποίο δίνει απλόχερα για τις Βαλκυρίες, τους Μεδίκους και τον Νοβάλις, όχι ό
μως για τον Μπέννο φον Βήηζε, τον Γύργκεν Σραίντερ, τους Καρλ Κορίνο και Ούβε
Μπάουρ και την Κάρολ Μπέντγουελ, που
εμφανίζονται λοιπόν γνωστότεροι του Νο
βάλις.
Μολαταύτα κοιτάζω και τον «βιβλιογρα
φικό οδηγό»: και βλέπω μόνο την Carol Β.
Bedwell...
• · ·
Εδώ τελειώσαμε με τα 22 σημεία στα οποία
απαντά ο κ. Κεντρωτής. Τα όσα άλλα, προ
σωπικά, μου απευθύνει και νομίζει ότι μπο
ρεί να με αφορούν, αυτοσχολιάζονται πι
στεύω επαρκώς.
Πειράζομαι όμως να σταθώ στην τελευ
ταία παράγραφό του, όπου σημειώνει ότι
πρέπει «γα βελτιώσω τις ύβρεις μου, διότι
δεν είμαι καθόλου πρωτότυπος», αφού για
ξιπασιά, αλαζονεία κτλ. κατηγορώ και αυ
τόν και τον Δ. Σαββόπουλο και τον Κ. Γεωργουσόπουλο.
Πρώτον, την ξιπασιά, όποτε νομίζω πως
τη συναντώ, θα τη λέω με το όνομά της: ξίπασιά, και όχι «θέλγος», «πουντικόπουτσ’ς» ή «ανταρίτσα».
Δεύτερο, και σημαντικότερο: βιάστηκε ο
κ. Κεντρωτής να πάει να σταθεί πλάι στον
Δ. Σαββόπουλο και τον Κ. Γέωργουσόπουλο, όμοιος και ίσος τους μπρος στον κοινό
εχθρό: Αν χρησιμοποίησα τους ίδιους χα
ρακτηρισμούς και για τον Δ. Σαββόπουλο
και τον Κ. Γεωργουσόπουλο (και δεν τους
παίρνω τώρα πίσω), δεν ξέχασα ποτέ, και
το ’χω γράψει (ειδικά για τον Δ.Σ.), πως το
«κατά τα άλλα» στην περίπτωσή τους είναι
ένα έργο, κάποιο ανάστημα, πλάι στο οποίο
ούτε κατά διάνοια μπορεί κανείς να διακρί
νει τον κ. Κ., όσους «πόντους πνευματικού
ανεβάσματος» κι αν προσπαθεί με κάθε μέ
σο να κερδίσει.
18. Βλ. και π α ρ α π ά ν ω , σημ. 7.
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ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Η οθόνη βουλίαζα...

ΝΙΚΟΣ Ζ Ε Ρ Β Ο Σ ...

του Ηλία Κανέλλη

...και Μ. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ

Η χρόνια κρίση του ελληνικού κινηματογράφου συνεχίζεται και
επιτείνεται με την έναρξη της νέας κινηματογραφικής περιόδου.
Ή δη η περυσινή περίοδος φάνηκε να του καταφέρνει ένα διπλό
πλήγμα. Τόσο εισπρακτικά (προβλήθηκαν συνολικά 17 ταινίες
οι οποίες έκοψαν ποσοστό 6,96% των εισιτηρίων) όσο και εκ
φραστικά (η αμηχανία των δημιουργών, τα αδιέξοδά τους ήταν
εμφανή).
Σήμερα πάντως θα ασχοληθούμε με όσα η κρίση που περιγράψαμε συνεπάγεται. Θα αναφερθούμε πιο πολύ στους κινηματο
γραφικούς θεσμούς προσπαθώντας να περιγράφουμε τις τρεις
μεγάλες διαμάχες που αυτό τον καιρό συνταράσσουν την κινη
ματογραφική πραγματικότητα, φωτίζοντας ίσως κάποιες πτυ
χές τους που δεν είναι ως τώρα τόσο διάφανες. Οι διαμάχες αυ
τές έχουν σχέση με:
• Την κινηματογραφική παραγωγή. Αφορούν κυρίως το Ελλη
νικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ).
• Το φόρο 12% επί των εισιτηρίων. Η διαμάχη αυτή έχει οδη
γήσει σε μια κλιμακούμενη ρήξη τους ιδιοκτήτες των κινηματο
γραφικών αιθουσών και το κράτος (πίσω ωστόσο από αυτούς
τους πόλους υπάρχει μια επίθεση των εταιρειών παραγωγής και
διανομής που φθάνει μέχρι τους σκηνοθέτες).
• Τους μηχανισμούς παρουσίασης και εμπορευματικής προβο
λής των ταινιών (φεστιβάλ). Μια ομάδα δημιουργών μικρού μή
κους ταινιών βρίσκεται σε ρήξη με τα δύο ελληνικά φεστιβάλ:
το «μεγάλο» (Θεσσαλονίκης) και το «μικρό» (κυοφορούμενο
για την ακρίβεια) της Δράμας.
Ας προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε κάπως τα πράγματα
έχοντας υπ’ όψη ότι καθεμιά από τις διαμάχες που προσ
διορίσαμε έχει σχέση με τις υπόλοιπες.
A. ΤΟ Ε.Κ.Κ.
Το Ε.Κ.Κ. είναι, ως γνωστόν, ο
βασικός σήμερα φορέας παραγω
γής του ελληνικού κινηματογρά
φου. Λειτουργεί σε σχέση με τη
διεύθυνση κινηματογραφίας του
υπουργείου Πολιτισμού και ενδιαφέρεται για έναν ποιοτικό κι
νηματογράφο, ο οποίος πολύ συ
χνά συμβαίνει να είναι αντιεμπορικός. Ως αποτέλεσμα αυτής της
συνθήκης, το Ε.Κ.Κ. επιχορηγεί
ται κάθε χρόνο με ένα ποσό που
από τον κρατικό προϋπολογισμό
αποδίδεται στο ΥΠΠΟ και ο ετή
σιος κύκλος των εργασιών του
δεν αποφέρει κέρδη. Τα χρήματα
που παίρνει το Ε.Κ.Κ. (πέρυσι πε
ρίπου 400 εκατ. δρχ.) διατίθενται
για τις λειτουργικές του δαπάνες
και για την συμπαραγωγή κινη
ματογραφικών ταινιών, μεγάλου
και μικρού μήκους.
Επικεφαλής του Ε.Κ.Κ. είναι έ
νας διορισμένος από την υπουργό
Πολιτισμού πρόεδρος. Ωστόσο
την πολιτική του στις συμπαραγωγές την καθορίζει το διοικητι
κό του συμβούλιο, στο οποίο εκ
προσωπούνται αναλογικά τα διά
φορα κινηματογραφικά σωμα
τεία. Ο στενός σχετικά προϋπο
λογισμός του και η συνδικαλιστι
κή υφή του ανώτερου οργάνου
του Ε.Κ.Κ. έχουν σαν αποτέλεσμα
πολλές επικρίσεις σχετικά με τις
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επιλογές ταινιών προς χρηματο
δότηση. Τις επικρίσεις επιτείνει
το γεγονός ότι ποτέ δεν συνοδεύ
ονται οι εγκρίσεις ή οι απορρίψεις
από το σκεπτικό που οδήγησε
την επιτροπή στην κρίση της. Αν
μάλιστα ληφθεί υπ’ όψη το γεγο
νός ότι σενάρια που απορρίπτον
ται τη μια χρονιά εγκρίνονται με
τά πολλών επαίνων την άλλη, οι
φήμες που μιλάνε για «μοίρασμα», κάθε χρόνο, «των χαρ
τιών» φαίνεται να έχουν κάποια
βάση. Γεγονός πάλι, είναι, ότι οι
ηλικιακά νεότεροι σκηνοθέτες έ
χουν σχεδόν αδύνατη την πρό
σβαση στους κορβανάδες του
Ε.Κ.Κ., γεγονός που κάνει πολ
λούς να μιλούν με πικρία για αθέ
μιτα μέσα και γνωριμίες, όταν
μάλιστα υπάρχουν κάποιες δακτυλοδεικτούμενες εξαιρέσεις.
Η φετεινή χρονιά δεν ήταν και
τόσο ευχάριστη για το Ε.Κ.Κ. Η
οικονομική του κατάσταση δεν
ήταν καθόλου καλή (στοιχεία
πάντως δεν δίνονται στη δημο
σιότητα), οι τέσσερις περίοδοι
χρηματοδότησης που αρχικά και
πέρυσι ο πρόεδρός του είχε υποσχεθεί δεν λειτούργησαν, ανακοι
νώθηκαν με πολλή καθυστέρηση
οι συμπαραγωγές μόνο τεσσάρων '
ταινιών, ο μηχανισμός προώθη
σης της ελληνικής ταινίας στο ε
ξωτερικό δεν συστάθηκε, τα α

ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Η σ υ μ μ ετο χή του μ εγ α λ ο δ ια ν ο μ έ α
κ ιν η μ α το γρ α φ ικ ώ ν τα ιν ιώ ν Ντόντου Καραγιάννη σ τη ν π ρ ο κ ρ ιμ α τι
κή ε π ιτρ ο π ή του φ ε σ τιβ ά λ Θ εσ σ α 
λ ο νίκ η ς σ τη ρ ίζετα ι σ ε μια α ν α κ ο 
λουθία . Μαζί με τις υ π ό λ ο ιπ ε ς ε
τα ιρ ε ίε ς δ ια ν ο μ ή ς π ο υ σ υ μ μ ετέ
χ ο υ ν σ τη ν «Ε πιτροπή Α γώ νο ς Κι
νη μ α το γ ρ α φ ικ ώ ν Σω ματείω ν» έχε ι
δ ε σ μ ε υ θ ε ί κι ο ίδ ιο ς — μέσω τη ς ε
τα ιρ ε ία ς π ο υ ε λ έ γ χ ε ι— ότι θα
μ π ο ϋ κ ο τά ρ ει τις ελ λ η ν ικ έ ς τα ιν ίε ς
σ υ μ π α ρ α γ ω γ ή ς ε κ κ σ τη ν π ρ ο σ π ά θειά το υ ς ν α β ρ ο υ ν α ίθ ο υ σ α π ρ ο 
βολής. Μ’ αυτή τη δ έσ μ ευ σ η δ ε δ ο 
μένη, καλείται α π ό το φ εσ τιβ ά λ να
κρίνει και ν α π ρ ο κ ρ ίν ε ι τό σ ο τα ι
ν ίε ς σ υ μ π α ρ α γ ω γ ή ς ΕΚΚ όσο και
τη ς ε λ ε ύ θ ε ρ η ς π α ρ α γ ω γ ή ς .
Θ έλει π ο λ ύ να α ν τιλ η φ θ εί η
δ ιεύ θ υ νσ η τοσ φ ε σ τιβ ά λ Θ εσ σ α 
λ ο νίκ η ς ότι σ τα κ ρ ιτή ρ ια το υ κυ
ρίου Ν τόντου θα β α ρ ύ ν ο υ ν κά
π ο ιε ς , ό χ ι α γ ν έ ς , π ρ ο θ έσ ε ις; Κι έ 
χ ε ι την τόλμη να π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι
σ το ν α π ο κ λεισ μ ό του α π ό την
π ρ οκρ ιμ ατικ ή επ ιτρ ο π ή ;

νοίγματα στην αγορά του βίντεο
που έγιναν είναι αμφισβητήσιμο
αν ήταν το καλύτερο που θα μπο
ρούσε να γίνει (η διανομή των ται
νιών συμπαραγωγής ΕΚΚ δόθηκε
σε ιδιωτική εταιρεία βίντεο, χω
ρίς να έχουν γίνει γνωστοί οι οι
κονομικοί όροι) και, το χειρότε
ρο, αιθουσάρχες, παραγωγοί και
διανομείς κατηγορούν ότι έχουν
γίνει τρομακτικές διασπαθίσεις
χρημάτων.
Λίγο μετά τις κατηγορίες αυτές
ο πρόεδρος του ΕΚΚΜιχ. Κουτούζης μέσα Αυγούστου παραιτείται
«για λόγους υγείας». Την αρχική
σιωπή της παραίτησης διαδέχε
ται ο εκκωφαντικός θόρυβος off
the record φημών. Τι έχει συμβεί
πραγματικά:

Β. Το 12%
Όταν, πέρυσι, ψηφίσθηκε από
τη Βουλή ο νέος νόμος για τον κι
νηματογράφο, το υπουργείο Πο
λιτισμού τον θεωρούσε πανάκεια
και απαρχή της λύσης των προ
βλημάτων του κλάδου. Όταν
γραφειοκρατικοί λόγοι καθυστε
ρούσαν την εφαρμογή των διατάξεών του (έπρεπε να εγκριθούν α
πό τη βουλή πάνω από 100 επιμέρους προεδρικά διατάγματα και
υπουργικές αποφάσεις για να λει
τουργήσει στην ολότητά του) εζη•τείτο κάποια πίστωση χρόνου.
Ιελυς, πριν να κατατεθεί προς

ψήφιση στη Βουλή το φορολογικό
νομοσχέδιο, μέσα στο καλοκαί
ρι, η κυβέρνηση δεν περίμενε τις
αντιδράσεις που ακολούθησαν
την εξαγγελία ότι φόρος 12% θα
επιβληθεί στο εισιτήριο των κινη
ματογράφων, που καθ’ ολοκλη
ρίαν θα πηγαίνει στο ΕΚΚ για τη
χρηματοδότηση του ελληνικού
κινηματογράφου.
Ωστόσο οι αντιδράσεις αυτές
ήλθαν και, μάλιστα, ήταν ιδιαίτε
ρα έντονες. Έξι σωματεία και οι
διανομείς συνέπηξαν Συντονιστι
κή Επιτροπή Αγώνος Κινηματο
γραφικών Σωματείων (Πανελλή
νιο Σωματείο Παραγωγών Κινη
ματογράφου - Τηλεόρασης, Πα
νελλήνια Ένωση Επαγγελματιών
Θερινών Κινηματογράφων, Πα
νελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Κι
νηματογραφικών Επιχειρήσεων,
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργα
ζομένων Κινηματογράφου - Τηλε
όρασης, Πανθεσσαλική Ένωση
Κινηματογραφιστών, Κινηματο
γραφική Ένωση Βορείου Ελλά
δας) και με οιμωγές τύπου «το
ψωμάκι μας», «έχουμε παιδάκια
να θρέψουμε» κλπ. απαίτησαν να
μην πληρώνουν ούτε δραχμή φό
ρο (!), αν και μέχρι πέρυσι πλή
ρωναν το φόρο δημοσίων θεαμά
των που έφτανε το 25% της τιμής
του εισιτηρίου. Την απαίτησή
τους αιτιολόγησαν με το γεγονός

ότι χάνουν συνέχεια θεατές, ενώ
θεωρούν αναγκαίο να μην αυξη
θεί το εισιτήριο.
Για να επιβεβαιώσουν τα επιχειρήματά τους επιτέθηκαν στο
ΕΚΚ και, εκμεταλλευόμενοι και
την αποδιοργάνωσή του, άρχισαν
να περνούν από γενεές δεκατέσ
σερις τη διεύθυνση κινηματογρα
φίας του Υ.Π.Π.Ο., τη διοίκηση
του ΕΚΚ, τους σκηνοθέτες, όλους
όσους πιστεύουν ότι επωφελούν
ται σε βάρος τους. Έτσι, φτά
νουν να απειλούν ότι δεν θα παί
ζουν στις αίθουσές τους ελληνι
κές ταινίες παραγωγής του ΕΚΚενώ, φυσικά, κάνουν ότι δεν κατα
λαβαίνουν την ανεπάρκεια των
αιθουσών που ελέγχουν να προ
σφέρουν μια σωστή προβολή και
δεν λένε λέξη για την υποχρέωση
των κρατικών κινηματογραφι
κών φορέων να επιδοτούν την αί
θουσα προκειμένου να γίνει ανα
καίνιση K a t εκσυγχρονισμός των
μηχανημάτων.
Εντύπωση εξίσου προκαλεί η
στάση των ιδιωτών παραγωγών
και των διανομέων. Οι πρώτοι, ε
νώ δεν παράγουν ούτε μια κινη
ματογραφική ταινία το χρόνο (ή
σχεδόν ούτε μιά) γίνονται τιμητές
των δημιουργών και απειλούν,
την ίδια στιγμή που ο εκπρόσω
πός τους Ντόντος Καραγιάννης,
από τους πρωτεργάτες της κίνη
σής τους αυτής, συμμετέχει στο
θεσμικό πλαίσιο που έμπρακτα
αμφισβητεί ως μέλος της προκρι
ματικής επιτροπής του φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης. Οι δεύτεροι, ενώ
αδιαφορούν παντελώς για την ελ
ληνική ταινία (ακόμη και προ
πέρσινες ταινίες ψάχνουν να
βρουν αίθουσα να προβληθούν),
φαίνεται να βολεύονται στο ρόλο
του μεταπράτη που δεν αρνείται
την παραμικρή πιθανότητα κέρ
δους με όσο το δυνατό λιγότερο
κόπο.
Μ’ αυτά και μ’ αυτά (και ενώ
εκκρεμεί η απειλή να κλείσουν οι
αίθουσες Αθήνας - Θεσσαλονίκης
την εβδομάδα του Φεστιβάλ Θεσ
σαλονίκης) όλοι φαίνεται να πα
ρακάμπτουν τα πιεστικά προβλή
ματα του κινηματογράφου: θεμα
τική και αισθητική ανανέωση, οι
κονομική αυτάρκεια, αίθουσες
προβολής, καλές συνθήκες προ
βολής, αναζήτηση αγορών στο ε
ξωτερικό. Κι ακόμη καλές συνθή
κες προβολής, ανθρώπινες, άνε
τες και ζεστές αίθουσες, ποικιλία
ταινιών και ποιότητα.
Αλλά αυτά είναι ...δευτερεύοντα ζητήματα και δεν θα τα συζη
τάει κανείς μόλις λήξει ο πόλε
μος των εντυπώσεων.

Γ. ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Από χρόνια είχε διατυμπανισθεί η απόφαση το φεστιβάλ Θεσ
σαλονίκης να αναβαθμισθεί. Ο
νέος διευθυντής του μάλιστα, ο
Θανάσης Ρετζής, φερόταν ως ο
ένθερμος υποστηρικτής και εμψυχωτής αυτής της αλλαγής.
Μιας αλλαγής που, τουλάχιστον,
θα εξασφάλιζε πιο ευρεία δημο
σιότητα στις ταινίες όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και στο εξω
τερικό. Γι’ αυτό και έπεσε η ιδέα

να οργανώνεται αφιέρωμα σε μια
εθνική κινηματογραφία —άλλη
κάθε φορά— και να καλούνται
σκηνοθέτες, κριτικοί και δημο
σιογράφοι της τιμώμενης χώρας
οι οποίοι θα διαφημίσουν στην
πατρίδα τους τις ταινίες μας. Φέ
τος, πρώτη χρονιά, τιμώμενη χώ
ρα θα είναι η Ιταλία.
Αυτή η αρκετά προβληματική
αναβάθμιση έμελλε να έχει πρώ
το «θύμα» της τις ταινίες μικρού
μήκους. Ταινίες νέων κυρίως
σκηνοθετών αυτές, βαρύνονταν
με τις προφανείς αρετές και τις α
δυναμίες των ανθρώπων που τις
δημιούργησαν. Από τη χρονιά αυ
τή οι προβληματισμοί τους, ελήφθη απόφαση, να μη σκοτίζουν
το μπλαζέ κοινό της Θεσσαλονί
κης. ΓΓ αυτές «αναβαθμίζεται»
με τη σειρά του το φεστιβάλ Δρά
μας που για πρώτη χρονιά επιχο
ρηγείται από το ΥΠ.ΠΟ.
Πολιτική η απόφαση της μετα
φοράς των μικρού μήκους ται
νιών στο διαγωνιστικό φεστιβάλ
της Δράμας (απηχούνται οι από
ψεις των τοπικών δημοτικών και
πολιτιστικών παραγόντων που
πρόσκεινται στην κυβέρνηση και
στο ΚΚΕ) βρίσκει αντίθετους πολ
λούς σκηνοθέτες, από τους ο
ποίους οι σαράντα αρνούνται να
«πειθαρχήσουν» στα κελεύσματα
της Δράμας και ανακοινώνουν ό
τι προτίθενται να οργανώσουν
αντιφεστιβάλ την ίδια περίοδο με
το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Αμήχανος ο ελλιπής μηχανι
σμός του φεστιβάλ Δράμας αντι
δρά μηχανικά. Προσελκύει αρκε
τές ταινίες, οι πιο πολλές όμως α
πό τις οποίες είναι πρωτόλεια μα
θητών των κινηματογραφικών
σχολών, προγραμματίζει σπου
δαίες μικρού μήκους ταινίες του
παγκόσμιου κινηματογράφου, ά
γνωστες στην Ελλάδα, τις οποίες
αποδεικνύεται ότι δεν έχει το μη
χανισμό να εξασφαλίσει, κάνει
γκάφα αναγγέλλοντας την προ
βολή παλιότερων καλών μικρού
μήκους ταινιών, πολλοί σκηνοθέ
τες των οποίων αρνούνται να πα
ραχωρήσουν και απαρτίζει μια
προκριματική επιτροπή στην ο
ποία συμμετέχει ο γνωστός σκανδαλοθήρας σκηνοθέτης Νίκος
Ζερβός.
Τέλος κάνει κάποια συμβιβα
στική κίνηση δηλώνοντας ότι,
ούτως ή άλλως, όλες οι ταινίες
που θα παιχθούν στη Δράμα, θα
προβληθούν σε ανεπίσημο πα
ράλληλο πρόγραμμα προβολών
στη Θεσσαλονίκη. Πάντως η κί
νηση αυτή δεν φαίνεται ότι θα με
ταπείθει τους σκηνοθέτες που έ
χουν αποφασίσει το αντιφεστιβάλ.

Φθινόπωρο. Συγκρούσεις και
στο χώρο του ελληνικού
κινηματογράφου. Πολλά
χτυπήματα κάτω από τη
ζώνη. Ποιος θα δώσει το πιο
καίριο.
Ας περιμένουμε. Έτσι κι
αλλιώς προοιωνίζεται ένας
...θερμός χειμώνας.

□

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ■ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Μ Α Γ ΙΚ Ο Ί
ΑΥΛΟΣ
• Σ ε β α σ μ ό ς σ τ η ν τ ρ υ φ ε ρ ή η λ ικ ία
• Υ π ε ύ θ υ ν η π ρ ο ε τ ο ιμ α σ ία γ ια το σ χ ο λ ε ίο
• Σ υ ν ε ρ γ α σ ία μ ε τ ο υ ς γ ο ν ε ίς
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ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
τηλ. 68.16.834

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΔΕΛΗΒΟΠΟΥΛΟΥ
για ΠΑΙΔΙΑ και ΕΦΗΒΟΥΣ
• Ειδικό π α ιδ ικ ό σ ύ σ τ η μ α . Ό λ α τ α τ μ ή μ α τ α
και γ ι α LOWER, P R O FIC IE N C Y , CERTIFICAT
κτλ.
• Ευχάριστες αίθουσες σε χω ριστό όροφο.
• Έ μ π ε ι ρ ο ι και σ ο β α ρ ο ί κ α θ η γ η τ έ ς .

Τμήματα προετοιμασίας για ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ σχολή
και ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ κολέγιο

ΔΕΛΗΒΟΠΟΥΛΟΥ
για ΕΝΗΛΙΚΕΣ
• Τμήματα γ ια ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ συμπυκνω μένης
ύλης 3-4 τά ξεω ν σε ένα σ χ ο λικό έτος.
• Ε ιδικά τμ ή μ α τα γ ια ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ.

Εγγραφές καθημερινά, πρωί ■απόγευμα
Κέντρο: Πρ.Νικολάου 14, τηλ. 27.55.66 -22.09.63
Αμπελόκηποι: Θησέως 9, τηλ. 743.624

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι ήχοι σκεπάστηκαν από το λόγο
της Δέσποινας Σαββοπούλου

Ο Μόνος Χατζιδάκις διατηρεί
χωρίς αμφιβολία παντού και
πάντα το προσωπικό του στυλ.
Έτσι και στη συναυλία της περα
σμένης Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου
στο Καλιμάρμαρο, δεν μπορούσε
παρά να χρωματίσει με το δικό
του ύφος και τον ιδιόρυθμο χατζιδακικό του τόνο την πορεία
της εκδήλωσης.

Θέλησε να δώσει ένα ουσιαστι
κότερο τόνο στη συναυλία και να
ξεφύγει από τον απλό ψυχαγωγι
κό της χαρακτήρα. Και με τον
τρόπο του το κατάφερε. Αφού
στόλισε με τα «καλύτερα» λόγια
«την πιο βρωμερή και φασιστική
φυλλάδα που κυκλοφορεί στην
Ελλάδα», όπως την ονόμασε χα
ρακτηριστικά ο ίδιος, έκλεισε τον
πρόλογό του δίνοντας και το νόη
μα της συμμετοχής του στο Καλιμάρμαρο: «Η “Αυριανή” πρέπει
να κλείσει» είπε εκνευρισμένος
και αποχώρησε δίνοντας τη σκυ
τάλη στη μουσική του.
Το θέμα δεν είναι να πούμε αν
συμφωνούμε ή όχι μαζί του. Άλ
λωστε η γνώμη του περιοδικού
για την συγκεκριμένην ποιότητα
της εφημερίδας, έχει εκφραστεί
πολλές φορές και, στην συγκεκρι
μένη περίπτωση,,σχολιάζεται αλ
λού. Το θέμα είναι αν προχωρείς
κάποτε λίγο ή περισσότερο από

τα καθιερωμένα και να περικλείει
η παρέμβασή σου και το έργο σου
μια άποψη. Ο Μάνος Χατζιδάκις
το επιδιώκει και συχνά το πετυ
χαίνει. Και αυτό προσμετρά θετι
κά- και τον τιμά και τον δικαιώ
νει σαν καλλιτέχνη. Το σωστό ζύγισμα της πολιτικής παρέμβασης
και του καλλιτεχνικού έργου πα
ραμένει πάντως το αιτούμενο.
Ύστερα από αυτή τη συναυλία
δεν μπορούμε παρά να περιμέ
νουμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον
- κατ’ αρχή σαν καλλιτεχνική εκ
δήλωση - αυτή που θα δώσει τη
Δευτέρα 21/9 στο θέατρο του Λυκαβητού. Προβλέπεται ότι θα εί
ναι μία συναυλία-μαμούθ, αφού
θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα
του «Σείριον» - διάρκειας 4
ωρών - που παρουσιάστηκε τον
περασμένο χειμώνα στο Zoom
της Πλάκας και θα παρουσιάσει
μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών.
Συγκεκριμένα, ο Μανώλης Μη-

τσιάς θ’ αποδώσει τραγούδια από
το «Χειμωνιάτικο ήλιο», η Νένα
Βενετσάνου και ο Ηλίας Αιονγκος από τα «Παράλογα», η Μα
ρία Δημητριάόη από την «Ελέ
νη», από τη «Μυθολογία» ο Βα
σίλης Λέκκας και από τον «Ερωτόκριτο» ο Λουδοβίκος των Ανωγείων. Επίσης η Έλλη Πασπαλά
θα τραγουδήσει αποσπάσματα
από το «Ματωμένο Γάμο», ενώ
στο πιάνο θα την συνοδεύει ο
Μάνος Χατζιδάκις και στο βιο
λοντσέλο ο Στέλιος Ταχιάτης. Τέ
λος, η Νένα Βενετσάνου θ’ απο
δώσει τραγούδια από τον «Επι
τάφιο» του Μίκη Θεοδωράκη με
τον Τάσο Καρακατσάνη στο πιά
νο, η Χάρις Αλεξίου θ’ ακουστεί
στα «Απρόβλεπτα», η Αλίκη Καγιαλόγλον σε ισπανόφωνα τρα
γούδια και ο κιθαρίστας Κώστας
Γρηγορέας θα ερμηνεύσει συνθέ
σεις από το «τετράδιο για κιθά
ρα» του Μάνου Χατζιδάκι.

Παρέα με τους δίσκους

Αφήνοντας όμως τις συναυ
λίες ας περάσουμε στους και
νούργιους δίσκους, τους οποί
ους, λόγω καλοκαιρινών διακο
πών, παραμελήσαμε λιγάκι:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
«Latin»
Από τ ο υ ς δίσ κ ο υ ς π ο υ έ χ ο υ ν α κ ου
σ τεί π ερ ισ σ ό τερ ο τ ο υ ς καλοκαιρι
ν ο ύ ς μ ή νες. Δ ίσκος για όλα τα γ ο ύ -
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στα και ό λ ε ς τις ηλικίες, μπορεί
κάλλιστα ν ’ α κουσ τεί απ ό π ολύ δια
φ ο ρ ετικ ο ύ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς. Είναι δι
π λ ό ς και π ερ ιλ α μ β ά νει ο μ εν π ρ ώ 
τ ο ς τρ α γ ο ύ δ ια τ η ς Λ ατινικής Αμερι
κής ο δ ε δ ε ύ τ ε ρ ο ς παλιά α γα π η μ έ
ν α ελληνικά τρ α γ ο ύ δ ια . Ό λ α βα δί
ζουν σ το υ ς ρ υ θ μ ο ύ ς τη ς σάμπας,
τ η ς ρ ούμ π α ς, του μ π ολερ ό, του
β α λς κ.λ.π.
Ο Γιώ ργος Ν ταλάρας ιδια ίτερα
καλός και αυτή τη φ ορά, σ υ νδυ ά ζει
το ν επ α γγελ μ α τισ μ ό με τη συναι
σθηματική το υ διάθεση . Ο δίσκος
ξεκίνησε από μια ιδέα το υ ίδιου και
ε ξ αιτίας τ η ς α γά π η ς π ου τ ρ έ φ ε ι για
α υ το ύ ς τ ο υ ς ρ υ θμ ο ύ ς.
Π ρόκειται για μια καλή π ρ ω το β ο υ 
λία. Ά λλω στε το να μ π ο ρ είς να κρα
τά ς το συναισ θηματισ μό σου, ύ σ τε 
ρα από μια μ ακ ρ οχρ όνια καριέρα,
και να μ π ο ρ είς να β λ έ π εις τα π ρ ά γ 

ματα όχι μ όνο επα γγελμ α τικά, είναι,
τ ο λ ιγό τερ ο , κατόρθω μα.

ΝΙΚΟΣ ΖΙΩΓΑΛΑΣ
« Ό τι πεις απόψε θα γίνει»
Π ρόκειται για το δ ε ύ τ ε ρ ο προσω πι
κό δίσκο το υ Νίκου Ζιωγάλα π ο υ έ ρ 
χ ε τα ι ενάμισυ χ ρ ό ν ο ύ σ τερ α από
τ ο ν π ρ ώ το του π ου είχ ε τίτλο
«Τζάμπο». Η λεκτρικοί ήχοι, ροκ και
n o n ακούσ ματα σε έν α συ νδυα σ μ ό
π ο υ δ ε ν έ χ ε ι τίπ ο τα καινούργιο να
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι στο μουσικό οικ ο δό μ η 
μα. Κ αταφ ανέστατη είναι μια σ υ ν θ ε 
τική ανω ρ ιμ ότητα του τρ α γ ο υ δ ο π ο ι
ού και μια έλλειψ η έμ π ν ε υ σ η ς και
δη μ ιουρ γική ς δ ιά θ εσ η ς. Η όπ οια ζω
τικότη τα υ π ή ρ χε σ τον π ρ ο η γ ο ύ μ ενο
δίσκο το υ έ χ ε ι εξα φ α νισ τεί εδώ . Ο
Νίκος Ζιώ γαλας δε ίχ ν ε ι κουρ ασ μ έ
ν ο ς με α π ο τέλ εσ μ α τα τρ α γο ύ δια

το υ ν ' α κ ο ύ γο ντα ι μ ο νό το να και
υποτονικά. Ο σ τίχο ς α π λοϊκός τις
π ερ ισ σ ό τε ρ ε ς φ ο ρ ές , ε ν τε ίν ε ι τη ν
αρνητική εικόνα το υ δίσκου.
Ά λ λ ο ς έ ν α ς δ ίσ κ ο ς π ου εντο π ίζει
τη ν κρίση το υ ελληνικού τ ρ α γ ο υ 
διού, η οπ οία εδ ώ και α ρ κ ετό καιρό
έ χ ε ι π ερ ά σ ε ι και στο λ ε γ ό μ εν ο ε λ 
ληνικό ροκ.

ΑΔΕΛΦΟΙΤΖΑΒΑΡΑ
«Μια ζωή στα πιάνο μπαρ»
Στο δίσκο πγγ άγονται σαράντα
πολύ γνω σ τές ι· .·
χ ,.ε ς . όχι
τω ν α δελ φ ώ ν Τζαβάρα, αλλά άλλων
σ υ νθετώ ν. Π αρα τίθενται βέβαια, μό
νο π ο λ ύ μικρά α ποσ πά σμ ατα α φ ο ύ ο
δίσ κ ος είναι μ ο ν ό ς - π ο υ να χω ρ έσ ο υ ν σ α ρ άντα τρ α γο ύ δ ια ; Το μ ο να
δικό καινούργιο τρ α γ ο ύ δ ι είναι και
α υ τό π ο υ έ δω σ ε το ό νομ ά το υ στο
δίσκο και που τα ιριάζει στο ύ φ ο ς
τω ν τρ α γο υ διώ ν. Μ πορούμε να μι
λ ή σ ο υ μ ε γ ια ο μ ο ιο γ έν εια στο ά κ ο υ
σμα, αφ ού οι α δ ελ φ ο ί Τ ζαβάρα π ε 
ρ ιβάλλουν όλα τα τρ α γ ο ύ δ ια με το
ίδιο μελω δικό τ ο υ ς στυλ. Ό σ ο και
αν ψ άξαμε δ ε ν βρήκ αμ ε π ά ντω ς το
λό γο ύπ α ρ ξη ς σ' α υ τό το δίσκο. Τα
τρ α γ ο ύ δ ια είναι σα φ ώ ς κ αλύτερ α
σ τις π ρ ώ τε ς ε κ τ ελ έ σ εις το υ ς. Ό π ω ς
γ ρ ά φ ο υ ν οι ίδιοι στο σ χετικ ό δελ τίο
τύ π ο υ , σκοπό τ ο υ ς είχα ν να δ η 
μ ιο υρ γή σ ο υ ν έ να ν « παρείστικο·· δί
σκο. Δ εν ξ έ ρ ο υ μ ε τι σημαίνει «παρ εΐσ τικος», ο ύ τ ε π ώ ς ακριβώ ς το
ε ν ν ο ο ύ ν οι α δ ελ φ ο ί Τζαβάρα. Πάν
τω ς δ ε ν κ α τά φ ερ α ν κάτι ιδια ίτερα
ε ν δ ια φ έ ρ ο ν .

Ilillilio

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Θεσμοί, Ιδεολογία και Πολιτική στο Μεσοπόλεμο
Εκδόσεις «ΠΟΛΥΤΥΠΟ», Αθήνα 1987, σελ. 445

Κείμενα: Ν. Αλιβιζάτος, Γ. Αναστασιάδης, Τ. Αποστολοπούλου,
Ευ. Βενιζέλος, Θ. Βερέμης, Θ.
Διαμαντόπουλος, Η. Ηλιου, Δ.
Κοντογεώργα, Γ. Κοντογιώργης,
Γ. Κουκιάδης, Γ. Μαυρογορδάτος, Δ. Νικόπουλος, Ν. ΓΙανταζόπουλος, X. Παπαστάθης, Π.
Πετρίδης, Αλ. Ρήγος, Χρ. Ροζάκης, Κ. Σβολόπουλος, Αλ. Σβώ
λος, Αν. Τάχος.

Ο πατέρας της Δημοκρατίας
« Μ ε τέσσαρας - πέντε
συντρόφους σου ανέλαβες να
αναθεμελιώσης τας βάσεις
της νεοελληνικής κοινωνίας,
να τας συγχρονίσης, να τας
στερώσης επάνω εις την
αρχήν της δικαιοσύνης, να
τας καθαρίσης από τον
βυζαντινόν φεουδαρχισμόν να
βάλης τον δημοκρατισμόν εις
την εκπαίδευσιν... να
εξηγήσης, ότι μέτρον αξίας η
ανθρώπινη εργασία του
χειρώνακτος και του
πνευματικού ανθρώπου...
Όταν γυρίσωμεν το βλέμμα
τριάντα χρόνια πίσω θα
καταληφθώμεν υπό τρόμου
εμπρός εις τον μόχθον σου...
Ο δεύτερος αιών της
ελληνικής ανεξαρτησίας ή
ακριβέστερον η αρχή του θα
κυριαρχηθή από δύο
ονόματα. Τον Ελευθέριον
Βενιζέλον εις την εθνικήν και
εσέ εις την κοινωνική
πολιτικήν...».

Από το ν ε π ικ ή δ ειο π ο υ εκ φ ώ νη σ ε ο
Γ. ΒΕΝΤΗΡΗΣ

«Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
επραγματοποίησεν εις την
Ελλάδα το έθνος και το
κράτος. Ο Αλέξανδρος
Παπαναστασίου εισήγαγεν εις
αυτήν τον πνευματικόν και
τον κοινωνικόν χαρακτήρα.
Αποτέλεσε εγκαλλώπισμα
του πολιτικού κόσμου της
Ελλάδος. Ενάρετος όσον
ουδείς. Με ευψυχίαν όσον
ουδείς».
{
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Συλλογικός τόμος που βασίζεται στις ανακοινώσεις του διή
μερου επιστημονικού συνεδρίου «Η παρουσία του Αλ. Παπανα
στασίου στην πολιτική ζωή και η συμβολή του στη διαμόρφωση
των δημοκρατικών θεσμών: 1908-1936» που διοργάνωσε ο επι
στημονικός χώρος Πολιτικής Ιστορίας του Νομικού Τμήματος
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 1983. Τα
πρακτικά είναι εμπλουτισμένα και με άλλες σημαντικές μελέ
τες συναφείς προς το αντικείμενο του συμποσίου και καλύπτουν
ένα αναμφισβήτητο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία δίνοντας
μια συνολική, συνθετική και πολυδιάστατη αποτίμηση και αξιο
ποίηση του θεωρητικού και πολιτικού έργου του Αλ. Παπανα
στασίου. Η γνώση αυτή μας είναι απαραίτητη για την κατανοήση πολλών προβλημάτων γιατί ο Α.Π. ήταν ο εμπνευστής και ο
δημιουργός του συνόλου της κοινωνικής εκσυγχρονιστικής πο
λιτικής της περιόδου που κυβέρνησε ο Ελ. Βενιζέλος.
Οι μελέτες που περιέχει ο τόμος προσεγγίζουν από πολλές
πλευρές (νομική, πολιτική, κοινωνική, οικονομική, συνταγμα
τική, διεθνολογική και πολιτιστική) μια αμφιλεγόμενη και ση
μαντική ιστορική περίοδο, εκείνη του ελληνικού μεσοπολέμου.
Πέραν όμως της σημασίας που έχουν για την ιστορία των νεοελ
ληνικών πολιτικών και συνταγματικών θεσμών αναδεικνύουν
την πολιτική σκέψη του Παπαναστασίου και προσφέρουν ερεί
σματα για βαθύτερη έρευνα πτυχών της νεοελληνικής ιστορίας.
Ο τόμος που εκδόθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των
100 χρόνων από τη γέννηση του Αλ. Παπαναστασίου εξετάζει α
πό πολλές πλευρές τη δραστηριότητα του πατέρα της Ελληνι
κής Δημοκρατίας αναλύοντας παράλληλα τις κοινωνικές πολι
τικές και οικονομικές συνθήκες μιας ιστορικής περιόδου, κρί
σιμης για την μετέπειτα πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Η πολυκλαδική αυτή θεώρηση ανοίγει νέες δυνατότητες για την έρευ
να και την ανάδειξη προβλημάτων αυτής της ιστορικής περιό
δου προσδίδοντας στον τόμο ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη
συμβολή του στην σχετική βιβλιογραφία.
Ο τόμος, που επιμελήθηκαν οι καθηγητές Γ. Αναστασιάδης,
Γ. Κοντογιώργης και Π. Πετρίδης, οφείλει πολλά για την ολο
κλήρωσή του στο μόχθο και την εργασία της αξέχαστης Τούλας
Αποστολοπούλου - Γεωργιάδη, εξαδέλφης του Αλ. Παπαναστα
σίου.
Εκτός από τις μελέτες περιλαμβάνει χρονολόγιο, ανέκδοτα
■'στοιχεία και μαρτυρίες της εποχής για τον Αλ. Παπαναστα
σίου, φωτογραφικό υλικό και βιβλιογραφία - εργογραφία για το
μεγάλο έλληνα πολιτικό αναμορφωτή.

ΣΤΕΛΙΟΣ Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Ελληνική Οικονομία
Τάσεις και εξελίξεις

Εκδ. «Γνώσεις», Αθήνα 1987
Στο επίκεντρο της μελέτης βρί
σκεται το διαρθρωτικό πρόβλημα
της χώρας που ο συγγραφέας θε
ωρεί ότι δεν είναι μόνο η ανορθολογική δομή των παραγωγικών
δυνάμεων, αλλά και των παρα
γωγικών σχέσεων, της κοινωνι
κής τους δηλαδή μορφής, που εξ
αιτίας της αναχρονιστικότητάς
τους έχουν καταστεί πλέον τρο
χοπέδη στην εξέλιξή τους. Κατά
βάθος, υποστηρίζει, το πρώτο εξαρτάται από την επίλυση του
δεύτερου, του διαρθρωτικού δη
λαδή προβλήματος των παραγω
γικών και ιδιαίτερα των ιδιοκτη
σιακών σχέσεων.
Κάτω από αυτό το πρίσμα στη
μελέτη, που περιορίζεται στα με
ταπολεμικά μόνο χρονικά πλαί
σια —περίοδο σχετικά εντατικής
οικονομικής εξέλιξης, αλλα και
αποτελμάτωσης κατά τον συγ
γραφέα—, διερευνώνται και οι α
νασταλτικοί παράγοντες της οι
κονομικής ανάπτυξης. Η εργα
σία παρά τον επιστημονικό - θεω
ρητικό της χαρακτήρα είναι προ
σιτή και στο ευρύτερο αναγνω
στικό κοινό.

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ
Γλωσσοδέτες

της ίδιας:
Ο αφέντης πολυροβιθάς

Εικονογράφηση: Μαριλένα Ζάμπουρα
Εκδ. «Γνώσεις», Αθήνα 1986
Δύο βιβλία από την πλούσια
παρακαταθήκη του λαογραφικού
υλικού που είχε συλλέξει η μεγά
λη μας λαογράφος. Η Μαρία
Διουδάκη, μια φωτισμένη δα
σκάλα και θαυμάσια αγωνίστρια,
εξοντώθηκε στη δίνη του Εμφυ
λίου. Η αγάπη της για τα παιδιά
τήν είχε ωθήσει στην καταγραφή
—-εκτός άλλων— και ενός μεγά
λου αριθμού παραμυθιών του λα
ού μας. Ένα από αυτά και το πα
ραμύθι του Πολυροβιθά. Πρωτό
τυπο και ωραία παρουσιασμένο
και το υλικό με τους γλωσσοδέ
τες, στο άλλο βιβλίο της σειράς
για παιδιά των εκδόσεων «Γνώ
σεις».

Δ. ΠΑΊ'ΖΗ - ΠΡΟΚΟΥ
Λύδρα, το αστέρι της σιωπής

Εικονογράφηση: Δ. Γραμματικός
Μυθιστόρημα επιστημονικής
φαντασίας για μεγάλα παιδιά. Η
«Λύδρα» δεν είναι μια απλή μη
χανή. Είναι φτιαγμένη από ένα
νέο που ονειρεύεται να ταξιδέψει
σε έναν άλλο πλανήτη.
Η συγγραφέας με το καταπλη
κτικό μηχάνημα που επινόησε
μας μεταφέρει μακριά από τη γη.
Ο νέος πλανήτης, άγνωστος και
μακρινός, με εξωγήινα όντα, τα
οποία δεν είναι εχθρικά απέναντι
στον άνθρωπο. Αντίθετα, μπο
ρούν να αισθανθούν, να χαρούν
να λυπηθούν. Και δεν μας απει57

λούν με πολέμους και αφανισμό.
Πολλά τα μηνύματα του βι
βλίου μας γεμίζουν αισιοδοξία.
Οι μηχανές και η τεχνολογία
μπορούν να αξιοποιηθούν από
τον άνθρωπο σωστά και προς ό
φελος του, και όχι να τον υποδου
λώνουν.

ΑΙΟΛΟΣ
αντί
K A A L ÎK E f iL T O rrrX
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δ η μ ο χά ρ ο υ ς 60
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 — 72.32.819

ANITA ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ

Hôtel du lac
Εκδ. «Ωκεανίδα», Αθήνα 1987

Το τιμημένο με το σημαντικό
τερο βρετανικό λογοτεχνικό βρα
βείο (Μπούκερ) μυθιστόρημα της
Α. Μπρούκνερ, που είναι και το
πρώτο της βιβλίο που μεταφράζε
ται στα ελληνικά.
Μια σαραντάρα επιτυχημένη
συγγραφέας αποσύρεται για ένα
διάστημα σε ένα ελβετικό ξενο
δοχείο, αφού προηγουμένως η
προσωπική της ζωή έχει οδηγηθεί
σε αδιέξοδο. Στο πνιγηρό μεγα
λοαστικό περιβάλλον του Hotel
du lac —τέλος της σαιζόν— θα
συναντήσει και άλλα μοναχικά
άτομα, ενώ παράλληλα, μέσα α
πό διαδοχικά φλας-μπακ στα γε
γονότα που σημάδεψαν τη ζωή
της, θα πορευθεί στη' συναισθη
ματική ωριμότητα και την απο
δοχή του εαυτού της.
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ
Αμοργός

• Υ π εύθυνος, σ ύ μ φ ω να με το
νόμο:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δ ειν ο κ ρ ά το υ ς 131
115 21 Αθήνα
• Σ ύ μ β ουλ ος
Δ ημοσίω ν σ χ έσ ε ω ν
και διαφ ημ ίσεω ν:
ΘΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
• Γ ραμματεία
Λ ογιστήριο:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Μ οντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ

Τό βιβλίο περιέχει εννιά διηγήματα πού έγραψαν οί
κλασικοί συγγραφείς Ντεφοέ, Σκότ, Πούσκιν, Δουμάς,
Μεριμέ, Ντίκενς, Λέ Φανό), Στόουκερ, Ντάνσανι, γοη
τευμένοι άπ’ τή μαγεία καί τήν άνατριχιαστική, αινιγ
ματική ομορφιά του θαυμαστού αύτου συμβόλου.

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

Εκδόσεις « Ίκαρος», Αθήνα 1987.

Η τέταρτη έκδοση της σημαν
τικής —και μοναδικής— ποιητι
κής συλλογής του Ν. Γκάτσου.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Με 9 βιβλία γνωστών μαιτρ του
είδους —Αγκάθα Κρίστι, Έντι
Κονσταντίν, Μόρρις Γουέστ
Ντόροθυ Σάγιερς κλπ.— οι νέες
εκδόσεις «Το Κλειδί» εισβάλλουν
στο χώρο του καλού και φτηνού
βιβλίου τσέπης, στοχεύοντας πα
ράλληλα σε ένα ευρύτερο κοινό
από αυτό των βιβλιοπωλείων.

Εσωτερικού
Εξαμ. 1.100 δ ρ χ . - Ε τήσια 2.200
Ετήσια Ο ρ γα νισ μ ώ ν
Τ ρα πεζώ ν, κτλ.: 7.000 δ ρ χ .
Φ οιτητική έκ π τω σ η 15%

Εξωτερικού
Ευρώπη ■Μεσογ. χώρες:
ε ξ ά μ η ν η :.............................. δολ. 14
ε τ ή σ ια :..................................δ ο λ . 28

Η.Π.Α. - Καναδάς - Αν. Ασία ■
Αυστραλία - Ωκεανία:

ΚίϊΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ
Περί Μέθης

ΜΙΓΚΕΛ ΝΤΕ ΘΕΡΒΑΝΤΕΕ
Καποδιστρίου 2, Τηλ. 3628880
Β α σ ικ ός Κ ύκ λος Γ λώ σ σ α ς
• Τ μή μα π ρ ο φ ο ρ ικ ή ς ά σ κ η σ η ς
• Τ μή μα μ ετά φ ρ α σ η ς
• Σ εμ ινάριο πρώ του τετραμ ήνου:
«Εισαγωγή στην ανάγνωση του Γκαρσία Μ άρκες»
(στα ελληνικά)

ΔΙΠΛΩΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Διδάσκουν Ισπανοί καθηγητές
πτυχιούχοι ισπανικιόν πανεπιστημίων.
Πληροφορίες-εγγραφες: Από 7 Σεπτεμβρίου πρωί 10.00-1.30 απόγευμα 6.00-9.00 καθημερινά
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• Εκτύπωση:
«ΝΕΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» Α.Ε.
Μ π ουμ πουλίνα ς 16
Τηλ. 27.94.550

•

Εκδόσεις «Το Κλειδί», Αθήνα
1987

Ένα υποδειγματικό πραγματι
κά δοκίμιο από το συγγραφέα του
«Νομοθέτη που αυτοκτονεί». Ο
Παπαγιώργης επιχειρεί μια δια
χρονική ανάγνωση μέσα από τα
κείμενα, με κύριο άξονα τη σχέ
ση μεταξύ μέθης και θανάτου. Α
πό τον Όμηρο ώς τον Μπουνιουέλ, κι από το Ραμπελαί και το
Σαίξπηρ στον Κέρουακ μέσω
Ντοστογιέφσκυ, ο αναγνώστης
παρακολουθεί τη μοναχική και
παραβατική διαδρομή του μέθυ
σου ανά τους αιώνες.

• Α να π α ρ α γω γή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δ ειν ο κ ρ ά το υ ς 131
Τηλ. 72.29.237

• Κάθε ε ν υ π ό γ ρ α φ ο ά ρ θ ρ ο ε κ 
φ ρ ά ζ ε ι τ η ν π ρ ο σ ψ π ικ ή ά π ο ψ η
τ ο υ σ υ γ γ ρ α φ έ α το υ .
Χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α δ ε ν ε π ισ τ ρ έ φ ο ν τ α ι.

9 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Εκδόσεις «Ροές».Αθήνα 1987

• Φ ω τοσ τοιχειο θεσ ία :
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δ ειν ο κ ρ ά το υ ς 131
Τηλ. 72.29.237

ε ξ ά μ η ν η :.............................. δολ. 17
ε τ ή σ ια :..................................δολ. 34
•

Ε μβάσματα, ε π ιτα γ ές :
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δ η μ ο χά ρ ο υ ς 60
115 21 ΑΘΗΝΑ

• ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δ ρ χ. 100
δ ρ χ. 200

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
• Για τα β ιβ λ ιο π ω λεία
τη ς Α θήνας:
Π εριοδικό «ΑΝΤΙ»
Δ η μ ο χά ρ ο υ ς 60
τηλ.: 72.32.713 - 72.32.819
• Για τα β ιβ λ ιο π ω λεία
Β. Ε λλά δας: Β ιβλιοπω λείο
Μ. Κοτζιά και Σια Ο.Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
546 22 Θ εσσ αλονίκη

τα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ σε
μας είναι απλά
σε 8 μήνες ύλη 3 χρόνων!

(G, + G,, + Μ,)
Ε ιδικά τμ ή μ α τα :
• Γ ερμ ανική ς Φ ιλ ο λ ο γία ς
• Α ρ χ α ρ ίω ν και π ρ ο χ ω ρ η μ έ ν ω ν
Εγγραφές
Σ επτέμβριο/Φ εβρουά ριο/Ιούνιο

Κέντρο γερμανικών σπουδών

Κοντάκου

Εμμ. Μ πενάκη & Μ αυροκορδάτου 6
Π ληροφορίες: τηλ. 3608778 - 3638398
9-1 μ.μ. I 6-10 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ...
...ΣΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΗΔΕΝ!!!
Είμαστε η πρώτη φωτοσύνθεση
με Η/Υ χωρητικότητας 160 MB.
Και με δυνατότητες για:
• Να δεχόμαστε κείμενα από οποιοδήποτε
PC IBM COMPATIBLE ή AMSTRAD 8256/8512
• Σύνδεση μέσω τηλεφωνικής γραμμής (MODEM).
• Σελιδοποίηση ΙΟσελ./Ι με υποσημειώσεις.
• Ευρετήριο ονομάτων (INDEX).
• SORT & Σελιδοποίηση Λεξικού.
• Προγράμματα συλλαβισμού για 17 γλώσσες.
Μπορείτε σήμερα να στείλετε τα κείμενά σας μέσω
τηλεφωνικής γραμμής ή σε «ΔΙΣΚΟ» 5 '1κι εμείς
αναλαμβάνουμε την υπόλοιπη επεξεργασία του
βιβλίου η εντύπου σας.
Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος παραγο^γής
και επιτυγχάνουμε καλύτερη ποιότητα.
Γ ΙΑ Π Ε Ρ ΙΣ Σ Ο Τ Ε Ρ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ :

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ

επε

ΣΟΛΩΝΟΣ 130 - ΤΗΛ. 36.37.283

Στη σειρά
«ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ»

κυκλοφορούν:

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

Ο ΕΤΡΟΥΣΚΟΣ (Μίκα Βάλταρι)
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΙΗΝ (Χάουαρντ Φαστ)
Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ Α Π Ο Α Α Ω Ν Α (Μαίρης Ραινώ)

*
2 8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ

Εκδόσεις ΚΑΑΕΝΤΗ
Κολοκοτρώνη 15 - Ιος όροφος
Τηλ.: 3234270 - 3231781
105 62 ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΟΣΕΙ Σ

Βιβλία που καλύπτουν τα ενδιαφέροντα
και τους προβληματισμούς του σύγχρονου πολίτη

CHARLES KAHN:
Ο Αναξίμανδρος και οι απαρχές της ελληνικής κοσμολογίας
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ: Περί μυστικής θεολογίας

G.S. KIRK:
Ηράκλειτος: τα κοσμολογικά αποσπάσματα
ΠΡΟΚΛΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ: Στοιχείωσις Θεολογική

ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ:
Για τον Γκράμσι. Μεταξύ Σαρτρ και Αλτουσέρ
Παρεμβάσεις
ΑΟΥΤ ΑΛΤΟΥΣΕΡ:
Στοιχεία αυτοκριτικής

ΡΑΛΦ ΜΙΛΙΜΠΑΝΤ:
Το Κράτος στην καπιταλιστική κοινωνία
ΤΣ. ΛΟΥΠΟΡΙΝΙ — Ε. ΜΠΑΛΙΜΠΑΡ — A. ΤΟΖΕΛ:
Η κριτική της πολιτικής στον Μαρξ
ΠΙΕΤΡΟ ΙΝΓΚΡΑΟ:
Η κρίση και ο τρίτος δρόμος

Μ.Ζ. ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ:
«ΑΡΙΑΔΝΗ». Μία σπουδή στον ερωτικό Σεφέρη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ:
«Εις την οδόν των Φιλελλήνων»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΟΡΗΣ
Ο γλωσσικός αφελληνισμός
Πέραν του μισοξενισμού και της υποτελείας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ:
«Ο έρωτας στα χιόνια» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
ΔΑΝΙΗΛ I. ΙΑΚΩΒ:
Η αρχαιογνωσία-του Οδυσσέα Ελύτη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ — ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
— ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ — ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Επτά κείμενα για τον Καββαδία

Γ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ:
Πολιτικό σύστημα και Πολιτική
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΙΝ ΜΑΡΤΕΝ:
Λαμπράκηδες. Ιστορία μιας γενιάς
ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
Το συμπόσιο για το ΕΣΥ
ΑΛΚΗΣ ΡΑΦΤΗΣ:
Δημοκρατική διοίκηση επιχειρήσεων

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Η Αδιαχώρητη Κοινωνία
ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ:
Μια συνάντηση. Σεφέρης - Μακρυγιάννης
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ:
Συνηγορία της παραλογοτεχνίας
ΑΛΚΗΣ ΡΑΦΤΗΣ:
Ο Κόσμος του Ελληνικού χορού

• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ:
Μεροληπτική κατάθεση
• ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ:
Φύλλα - φτερά

«ΚΑΤΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟΝ»
Το βιβλίο που εντόπισε και ανέλυσε ένα φαινόμενο:
το κιτς στη σύγχρονη Ελλάδα:
ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ:
Τα παλιά αθηναϊκά σπίτια

• ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ:
Λεπτομέρειες
• ΑΛΚΗΣ ΡΑΦΤΗΣ:
Η εργασία στην ποίηση

• ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ:
Ο Τρίτος Δρόμος
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΤΤΖΗΣ:
Τσιγγάνικη Ορχήστρα

ΜΙΛΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Ιστορία μιας γραμμής
Ένα ευρηματικό, παιδαγωγικό βιβλίο για παιδιά προσχολικής ηλικίας με ωραία σχέδια · αφετηρίες για την περιπέτεια της φαντασίας.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔίΛθΕΣΗ: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 131, ΑΘΗΝΑ 115 21, ΤΗΛ. 72.29.237

