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ΤΟ «ΕΘΝΟΣ»
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ «ΤΟΠ
ΕΞΑΓΝΙΣΜΕΝΟΣ επ α νή λθε από την αχαϊκή του περιο δεία ο κ. Π απανδρέου.
Τα «νημερτή ύδατα» της Δ ήμητρας, τα ρ ο δ ο π έτα λ α του Αίγιου, το
προσκύνημα της σ επ τή ς κάρας και, κυρίω ς, η από μικροφώ νου επ α φ ή του
μ ε τα πλήθη εξά λειψ α ν κάθε ανόμημα και α νέτρεψ α ν τα σενάρια που
σ χ ε δ ιά ζ ο υ ν β υ σ ο δ ο μ ο ύ ν τες κύκλοι των Αθηνών. Η α γνή ελληνική
ύπα ιθρος έκ λεισ ε το στόμα της α μα ρτω λή ς Α θήνας και σ όμπα ς ο
ελλη νικ ό ς λα ό ς επείσθ η από τα κρατικά μ έσ α μ α ζικής ενημ έρω σ ης ότι
α υτό ς που επί τόσα χρ ό νια τον κ ο ρ ο ΐδ ευ ε μ ε «ε τε ρ ο χ ρ ο ν ισ μ ο ύ ς» ήτα ν ο κ.
Σημίτης, τον οποίον, επ ιτέλο υς, κα θή ρεσε ο καλός και α γα θ ός
ο ικ ο γεν ειά ρ χη ς και π ρ ω θ υπ ο υρ γό ς της χ ώ ρ α ς Α νδ ρ έα ς Παπανδρέου.
ΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ χ ρ ισ τια ν ο ύ ς ο εξα γν ισ μ ό ς είναι προσω πική και ιδιωτική
υπόθεση, για τους πολιτικούς σημασία έχει μόνο ο δη μόσ ιος χ α ρ α κ τή ρ α ς
του. Η σ χετική τε λ ε το υ ρ γ ία πρέπει να α π ο τελέσ ει θέαμα, να αναπτερώ σει
το ηθικό των πιστών, να φοβίσει το υς α ντιπά λους. Ή ταν α πόλυτα λογικό
λο ιπ ό ν να ακολουθεί κατά π ό δ α ς τον κ. π ρ ω θ υπ ο υρ γό η τηλεό ρα σ η και να
β ο μ β α ρ δ ίζει επί ώ ρες τον ελληνικό λα ό μ ε εικόνες λ α τρ εία ς και
α φ οσ ίω σ ης του π λή θ ο υ ς π ρ ο ς το πρόσω πό του. Μήπως δ εν έχει α ρχίσ ει ο
π ρ ο εκ λο γικ ό ς αγώ νας; Γιατί να μ η ν επ ω φ ελη θ εί η κυβέρνηση από τα μ έσ α
που έ χ ε ι στη διά θεσή της;
ΑΠΟΛΥΤΑ ΛΟΓΙΚΗ ήταν επ ίσ η ς και η «ρ υθ μ ισ τικ ή » επ έμ β α σ ή της στα θέματα
της ε λ ε ύ θ ε ρ η ς ρα διοφ ω νία ς: μ π ο ρ εί η κυβέρνηση να αναγκά στηκε να
εγκ α τα λ είψ ει το μονοπώ λιο των ερτζιανώ ν, το πνεύμα της δ έσ μ ευ σ η ς και
της υ π ο τα γ ή ς των ηλεκτρονικώ ν μ έσ ω ν σε σκοπιμότητες, που καθόλου ή
ελ ά χ ισ τη σ χέσ η έ χ ο υ ν μ ε τον ψ υχα γω γικό , ενημερω τικό και επικοινωνιακό
χα ρ α κ τή ρ α της. Η ύπα ρξη των «τοπικώ ν σταθμών» α π ο τελο ύ σ ε πρόκληση
για τα α ντίσ το ιχα «εθνικά μέσα», δ η μ ιο υ ρ γο ύ σ ε κινδύνους για την
κομματική α π ο τελεσ μ α τικό τη τα των εξα γνισ τικ ώ ν τελετώ ν. Έ π ρ επ ε λοιπόν
η λ ε ιτο υ ρ γ ία των τοπικώ ν ραδιοσταθμώ ν, η επιβίω σή τους, να ε λ έ γ χ ε τ α ι
ά μεσα από την Εκτελεστική Εξουσία, να κρέμ εται από πάνω το υς η απειλή
διοικητικώ ν ποινώ ν — ώ στε να πά ψ ουν ν' ανταγω νίζονται τα κρατικά μέσα.
Γιατί μ π ο ρ εί το ραδιόφω νο να είναι «φ τω χ ό τερ ο » μ έσ ο από την
τηλεόραση, έχει όμω ς δ υ να τό τη τες ά μ εσ η ς α ντίδρ α σ η ς στα τεκταινόμενα,
ενώ οι ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς θα έρ θ ο υ ν ανα γκα στικά εκ των υσ τέρω ν να
σχολιά σουν.
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟ λοιπόν, τώρα που τα εκλογικά νέφη εμφ α νίζο ντα ι στον
ορίζοντα, να α νεχθεί η κυβέρνηση τον α νταγω νισμό των τοπικώ ν σταθμών.
Η επ ό μενη α να μ έτρησ η θα είναι σ κληρ ό ς α γώ να ς υπ έρ θώκων και
καρεκλώ ν και όλα τα χ τυ π ή μ α τα επιτρέποντα ι. Με σ υμ μ ετρική ακριβώ ς
λο γικ ή εμ φ α νίζετα ι και ο κ. Μ ητσοτάκης να δια ρ ρ η γν ύει τα ιμάτιά του
κατά του Π ροεδρικού Δ ια τά γμ α το ς του κ. Κ ακλαμάνη — α φ ού είναι
γνω στό ότι η ίδια η ΝΔ α πα ιτούσε «αντιπροσω πευτικό διαπαραταξιακό
έ λ ε γ χ ο » για τον σταθμό της Αθήνας, ό τα ν σ υ γκ ρ ο ύ σ τη κ ε μ α ζί του από
α φ ορμή το νερα ντζοβ όλη μα του κ. Μ ητσοτάκη. Οι α νά γκ ες της κάθε
σ τιγ μ ή ς επ ιβ ά λ λ ο υ ν τελικά α λλη λ ο σ υ γκ ρ ο υ ό μ εν ες τοποθετήσεις.
ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ μ έσ α ενημέρω σης, η κυβ έρνη ση δεν αισθάνθηκε π ο τέ την
ανάγκη να σ υ γκ ρ ο τή σ ει ε π ιτρ ο π ές δεο ντο λο γία ς: «δ έο ν » υπ ά ρχει μόνο για
τους κοινούς θνητούς, οι εκά σ το τε φ ο ρ είς της κυβερνητικής εξο υσ ία ς
μ π ο ρ ο ύ ν να χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα μ έσ α ενη μ έρω σ η ς όπω ς θέλουν, σύμφ ω να
μ ε τις κομ μα τικές το υς ανάγκες, χ ω ρ ίς να ελ έ γ χ ο ν τα ι από κανέναν. Πώς
α λλιώ ς θα ε ίχ α ν τη δυνα τό τη τα να α π ο λύο υ ν από τη λεο ρ ά σ εω ς τους
υ π ο υ ρ γο ύ ς, να εμφ α νίζοντα ι ως εθ ν ά ρ χ ες στο Γοργοπότα μο και ως
αναμάρτητοι, γεννα ιόδω ροι η γ έ τ ε ς στην Αχαιό, Κι ακόμη, βέβαια, δε\
β ρ ισ κ ό μ α σ τε πα ρά στην αρχή: όσο οι ε κ λ ο γ έ ς πλησιάζουν, τόσο τα
«εθνικά» μ έσ α θα γίνονται π ερ ισ σ ό τερ ο κομματικά, τόσο οι επ ιθ έσ εις λ ,
των «τοπικώ ν» μέσω ν θα εντείνονται. Η προά σπιση της α νεξα ρτη σ ία ς τους
είναι υπόθ εση που ενδ ια φ έρ ει ό λο υς μας. Ας β ά λ ο υ μ ε για μια φ ορά τον
«τό π ο » πάνω από το «έθ ν ο ς».
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Όταν το ΠΑΣΟΚ «δοκιμάζει τα νερά»...
Α Ι ΓΡΑΦΟΥΝ οι εφημερίδες της Αριστεράς για τηλεοπτικό όρ

γιο κυβερνητικής προπαγάνδας... Ας διατείνεται ο Λεωνίδας
Κύρκος ότι, στην Πάτρα, με την περιφορά της κάρας του αγίου
Ανδρέα, και τον πρωθυπουργό ταπεινό προσκυνητή, αναβίωσε
η ωραία εποχή των ευλαβών συνθημάτων: ί/ατρίς - Θρησκεία
-Οικογένεια... Για το ΠΑΣΟΚ πέρα βρέχει! Για το Εκτελεστικό
του Γραφείο, μάλιστα, η περιοδεία του πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου, στην Αχαΐα, επιβεβαίωσε όχι μόνο το «θετικό κλίμα»
που άρχισε να διαμορφώνεται γύρω από το «αναγεννημένο» ΠΑ
ΣΟΚ, αλλά και τη θαυμάσια «λαϊκή συσπείρωση» που πέτυχε η
περιοδεία αυτή του προέδρου του κινήματος.
ΑΦΟΥ, ΛΟΙΠΟΝ, οι περιοδείες του πρωθυπουργού έχουν απο
τέλεσμα τόσο ευάρεστο, έπεται ότι πρέπει να συνεχισθούν. Και
να ενισχυθούν με την έξοδο στην επαρχία, αλλά και στις συνοι
κίες των πόλεων, όλων των επιφανών (ή ολιγότερο επιφανών)
στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση
του Εκτελεστικού Γραφείου: « Το ΠΑΣΟΚ να συζητήσει με τον
λαό την αναγέννηση του κινήματος και την πορεία ανασυγκρότη
σης του ΠΑΣΟΚ». Ακόμα: Να συγκληθεί, μέσα στον Ιανουάριο,
η Κεντρική Επιτροπή, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάτα
ξη: «Προσανατολισμός και ενότητα του συνδικαλιστικού κινή
ματος».
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, όμως, οι «εξορμήσεις» αυτές; Και αν συνδυασθούν με την απομάκρυνση Σημίτη, τη «νέα» (;) εισοδηματική
πολιτική, τις λογής «ακάλυπτες επιταγές» που άρχισε να σκορ
πά απλόχερα η κυβέρνηση, μαζί με όλα τα ηχηρά άλλα («το
1988 —είπε ο Α. Παπανδρέου— θα εκπονηθεί προμελέτη εναλ
λακτικής λύσης υδροδότησης της Πάτρας από τον Αχελώ ο που
θα συνδεθεί με τη ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου»...), θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι βαίνουμε προς πρόωρες εκλογές;
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο ερώτημα αυτό εξακολουθεί να προβλημα
τίζει όχι μόνο τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς αναλυ
τές, αλλά και τις διάφορες «τάσεις» μέσα στην κομματική ηγε
σία του ΠΑΣΟΚ. Η «τάση» λ.χ. εκείνη που αντιτίθεται στην α
πλή αναλογική, κάνει το παν —επιστρατεύοντας ολόκληρη την
κυβερνητική προπαγανδιστική μηχανή, από την τηλεόραση μέ
χρι την παντοδυναμία των πούλμαν και τα λογής «γκάλοπ»...—
προκειμένου να πείσει τον πρωθυπουργό ότι η αυτοδυναμία του
ΠΑΣΟΚ είναι εφικτή, αρκεί να «αναγεννηθεί» και να «ανασυγ
κροτηθεί» το κόμμα. Η «αναγέννηση», όμως, του ΠΑΣΟΚ
—υποστηρίζει η τάση αυτή— θα απαιτήσει καιρό και, συνεπώς,
δεν πρέπει να επιδειχθεί υπέρμετρη σπουδή... Αλλά υπέρ της
«μη σπουδής» τάσσεται και η άλλη «τάση» που πιστεύει ότι το
ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται, στις επόμενες εκλογές, να κερδίσει αυ
τοδυναμία και, συνεπώς, θα πρέπει να ενισχυθεί η «φιλεργατι
κή» και «αριστερή» φυσιογνιυμία του κινήματος, μέσα από ένα
μακροχρόνιο διάλογο με την Αριστερά χωρίς εκ προοιμίου δε
σμεύσεις υπέρ της απλής αναλογικής... Η δεύτερη αυτή «τάση»
υποστηρίζει ότι η καλύτερη πολιτική είναι η πολιτική τού «βλέ
πουμε και κάνουμε» (wait and see).
ΚΑΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Παπανδρέου; Φαίνεται ότι προβληματίζεται
και αυτός, χωρίς να έχει καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις ή
—για να μεταφέρουμε μια διατύπωση του Γεράσιμου Αρσένη—
(ραίνεται ότι «δοκιμάζει τα νερά»: Μήπως ο «καταλληλότερος
χρόνος εκλογών» είναι η άνοιξη του 1988; Μήπως είναι καλύτε
ρο αν οι εθνικές εκλογές συμπέσουν με τις εκλογές για την ανα
νέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; (Στην περίπτωση αυτή, έ
να μέρος της δυσαρέσκειας του κόσμου, θα μπορούσε να διοχε4
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τευθεί στην ευρωπαϊκή κάλπη...). Μήπως θα πρέπει να «άξιοποιηθεί» μια προγραμματισμένη «ρήξη» με τους Αμερινακούς,
με αφορμή τις νέες διαπραγματεύσεις για τις βάσεις; Μήπως,
τέλος, στην επιλογή του χρόνου των εκλογών, πρέπει να ληφθεί
υπόψη και το ενδεχόμενό «ποιοτικό άλμα» του σημερινού πρω
θυπουργού στην προεδρία της Δημοκρατίας; Να είναι, άραγε,
τυχαίο το ειδικό «γκάλοπ» της «Ελευθεροτυπίας» (της Τετάρ
της), με μοναδικό ερώτημα: Τι θα ψηφίζατε αν υποτεθεί ότι υ
πήρχαν δύο μόνο κόμματα (το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία)
και δεν είχαν αρχηγούς τους Α. Παπανδρέου και Κ. Μητσοτάκη;
Θυμάσθε την καταφορά του σημερινού υπουργού Παιδείας Α.
Τρίτση εναντίον ορισμένων συναδέλφων του υπουργών που το έ
παιξαν —ή το παίζουν— «πρωθυπουργήσιμοϊ»·,

Ερωτήματα και «αποδιοπομπαίοι τράγοι»...
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ αυτά που στοιχειοθετούν και τον «προβλη
ματισμό.» του πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου, δεν απαλείφουν,
ωστόσο, ένα άλλο ερώτημα που βρίσκεται στα χείλη όλων των
απλών πολιτών: Μπορεί η σημερινή κυβέρνηση —με τον πληθω
ρισμό να καλπάζει, την αδυναμία της να ελέγξει τις δαπάνες
της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου τομέα, με τη συρρί
κνωση της παραγωγικής βάσης, με την αποτυχία, γενικότερα,
του σταθεροποιητικού προγράμματος— μπορεί μια τέτοια κυ
βέρνηση, να φθάσει μέχρι τον Ιούνιο του 1989, όπως υποστηρί
ζουν οι απολογητές του κυβερνητικού «έργου»·,
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ πιστεύει ότι μπορεί: Οξύνοντας τον αυταρχισμό της, αναζητώντας «αποδιοπομπαίους τράγους» και εξευτε
λίζοντας κάθε έννοια δημοκρατικής διαδικασίας. Η περίπτωση
του αποκεφαλισμού τού, μέχρι χθες, υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας Κ. Σημίτη, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Και το πλέον
.αποκαρδιωτικό είναι ότι δεν βρέθηκε ούτε ένας υπουργός να «υψώσει φωνή», να διαμαρτυρηθεί, να πει απλώς: «Ε, όχι και να ε-

παίρεσαι, σύντροφε πρωθυπουργέ, όταν μας λες (στο υπουργικό
συμβούλιο) ότι κανείς άλλος δεν ήξερε, γιατί μόνος σου αποφά
σισες, τα όσα ανακοίνωσες στη Βουλή»'.
ΑΛΛΑ Ο αυταρχισμός είναι, για το ΠΑΣΟΚ, δεύτερη φύση...
Γι’ αυτό διατηρείται στη θέση του ο «πιστός υπηρέτης του δημό
σιου συμφέροντος» Φάνης Τόμπρας (τώρα αποδεικνύεται και
διπλοθεσίτης...), γι’ αυτό η ελεύθερη ραδιοφωνία έπρεπε να φι
μωθεί (δεν θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο προεδρικό διά
ταγμα), γΓ αυτό η καλπονοθευτική ενισχυμένη αναλογική μπο
ρεί ν’ αντικατασταθεί όχι μόνο με την απλή αναλογική (όπως
ζητούν κάποιοι «ανεπίκαιροι»...) αλλά και με ένα άλλο σύστημα
—δυο γύρων— ακόμα πιο καλπονοθευτικό!
ΠΑΝΤΩΣ, συρροή από ενδείξεις πείθει ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
στηρίζει τις ελπίδες της για επανεκλογή σε στοιχεία όπως είναι
ο αιφνιδιασμός, ή δημαγωγική χρησιμοποίηση της ραδιοτηλεό
ρασης ή ο «μυθριδατισμός» της κοινής γνώμης σε εκφάνσεις ή
καταστάσεις έντονα αρνητικές. Οι θεσμοί μπορεί να κλονίζον
ται. Η κυβερνητική αξιοπιστία να έχει φθάσει στο ναδίρ. Για την
κυβέρνηση τα πάντα είναι ασήμαντες λεπτομέρειες μπρος στον
βασικό στόχο της, που είναι η, με οποιοδήποτε μέσο, επανεκλο
γή της.
• ΜΕΣΑ ΣΤΟ δεκαπενθήμερο που επισκοπούμε, σημειώθηκαν
δυο εξελίξεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής: Το ταξίδι του υ
πουργού Εξωτερικών Κ. Παπούλια στο Ισραήλ (μετά το «άνοιγ
μα» στην Αλβανία) και η ανταλλαγή «θερμών μηνυμάτων» ανά
μεσα στον πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου και τον Τούρκο συνά
δελφό του Τ. Οζάλ. Και ως προς το ταξίδι στο Ισραήλ, κοινή
πια είναι η αίσθηση ότι βαίνουμε προς «ομαλοποίηση» των
ελληνο-ισραηλινών σχέσεων που, στην απλοελληνική, μετα
φράζεται ως αναγνώριση «ντε γιούρε» του Ισραήλ.
ΓΙΑ ΤΗΝ αναγνώριση αυτή, αξιωματούχοι του ελληνικού υ
πουργείου Εξωτερικών επιμένουν ότι «έχουμε προϊδεάσει σχετι
κά τους Άραβες φίλους μας» και ότι το αίτημα των Αράβων
πρεσβευτών για μια ιδιαίτερη συνάντηση με τον πρωθυπουργό
Α. Παπανδρέου «δεν έχει τη μορφή διαβήματος ή διαμαρτυρίας»,
μια και δεν υπήρξε ουσιαστική αντίδραση, από αραβικής πλευ
ράς, όταν ανακοινώθηκε η επίσκεψη Παπούλια στα Ιεροσόλυ
μα.
ΟΣΟ για την ανταλλαγή μηνυμάτων Παπανδρέου - Οζάλ
(Α.Π.: «Σας συγχαίρω ειλικρινά για τη νίκη σας στις εκλογές και
εύχομαι κάθε επιτυχία στην υψηλή αποστολή σας»... Τ.Ο.: «/7ετώντας πάνω από το ελληνικό έδαφος, στέλνω σε σας και στον
ελληνικό λαό, τις ευχές μου για υγεία και ευτυχία»...), συγκλίνουσες πληροφορίες επιμένουν ότι ο διάλογος —που, αν και ά
τυπος, εξακολουθεί— έχει ήδη ανοίξει το δρόμο για μια συνάν
τηση των δυο πρωθυπουργών, μέσα στον Ιανουάριο, κατά πάσα
πιθανότητα. Προβλήματα, βέβαια, υπάρχουν. Η ελληνική πλευ
ρά επιμένει λ.χ. ότι το κύριο —αν όχι και το μοναδικό— αντι
κείμενο της'συνάντησης θα πρέπει να είναι η σύνταξη τού συνυ
ποσχετικού για την παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπί
δας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Από την πλευρά του ο
Οζάλ, χωρίς να αποκλείει τη συζήτηση του «συνυποσχετικού»,
υποστηρίζει ότι μπορούν να συζητηθούν «και άλλα θέματα».
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ έχει το πράγμα, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ άρχισε
να αναθεωρεί τις απόψεις του περί «εθνικής υποτέλειας», έννοια
που, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ταύτιζε με όλους εκεί
νους που υποστήριξαν ότι η καλλιέργεια της έντασης, στις ελ
ληνοτουρκικές σχέσεις, δεν οδηγεί πουθενά και ότι ο διάλογος,
έστω και αν το αποτέλεσμά του θα ήταν μόνο η βελτίωση του
κλίματος, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ανάθεμα!
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ «αναθέματα» φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ τα κρατεί,
τώρα, για εσωτερική κατανάλωση, όταν σημάνει η ώρα «X»
των εκλογών... Ισως χρειασθούν, μαζί με το σύνθημα «Ο αγώ
νας τώρα δικαιώνεται»'. Αλλά τι να «δικαιώθηκε», άραγε, στα έ
ξι χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ; Ο ευρών...
ΑΝΤΗΝΩΡ

Η μεγαλύτερη
εκπαιδευτική
επανάσταση
του αιώνα μας
THE OPEN UNIVERSITY
ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τι είναι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας (The Open University) έχειαναγνωρισθεί διεθνώς ως η μεγαλύτερη εκπαιδευτική επανάσταση του
αιώνα μας. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πείραμα στο χώρο της Α
νώτατης Παιδείας που εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία για περισσό
τερα από δεκαπέντε χρόνια και που έδωσε υλική υπόσταση στο δημο
κρατικό ιδεώδες μιας παιδείας προσιτής σε όλους. Τ ο Ανοικτό Πανεπι
στήμιο είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ισότιμο σε κύρος με
τα άλλα αγγλικά πανεπιστήμια, που παρέχει στους εργαζόμενους τη
δυνατότητα να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές με αλληλο
γραφία και με παράλληλη παρακολούθηση ειδικών εκπαιδευτικών εκ
πομπών στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Σήμερα έχει 70.000 φοι
τητές κάθε ηλικίας, απ' όλες τις περιοχές της χώρας, που μπορούν να
αποκτήσουν πτυχία όλων των βαθμιδών της ανώτατης εκπαίδευσης
και σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους.
Με την ελληνική έκδοση των έργων του Α.Π. δεν φιλοδοξούμε να
πλησιάσουμε το αγγλικό θαύμα -έ ν α εγχείρημα που μόνο η πολιτεία
μπορεί να αποτολμήσει- αλλά θα προσπαθήσουμε με μια υπεύθυνη
και προσεκτική επιλογή βιβλίων να πετύχουμε τους πιο κάτω στόχους.
• να εμπλουτίσουμε την ισχνή Βιβλιογραφία πανεπιστημιακών βοη
θημάτων και, γενικότερα, συστηματικών έργων και βιβλίων υποδομής,
• να προσφέρουμε στους σπουδαστές, φοιτητές και επιστήμονες τα
πιο χρήσιμα και απαραίτητα βοηθήματα,
• να δώσουμε στο ευρύ κοινό βιβλία εκλαϊκευμένης επιστημονικής
γνώσης, αναγκαίας στο σύγχρονο άνθρωπο.
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Η κακοποίηση του παιδιού
Μάθηση και εκπαίδευση 1
Μάθηση και εκπαίδευση 2
Παιδιά με προβλήματα στη μάθηση D
- Ειδική εκπαίδευση
Κίνητρα για μάθηση
Νοημοσύνη και δημιουργικότητα
Η πόλη του μέλλοντος
□
Κοινωνικές ομάδες και άτομα
Κοινωνική ιστορία της αρχαίας
□
Αθήνας
□
Ανθρωπος και περιβάλλον 1
Άνθρωπος και περιβάλλον 2
□
φρόυντ και ψυχανάλυση
D
Εισαγωγή στη μουσική

ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ

Γλώσσα και λογοτεχνία
Εξέλιξη των μαθηματικών εννοιών
Εισαγωγή στην ανάλυση
Εφαρμοσμένη ανάλυση
Ενέργεια. Φως: Κύματα ή σωματίδια
Κβαντική θεωρία. Κβαντική
θεωρία του ατόμου
Φυσική επιλογή. Γενετική
και ποικιλότητα
Ιστορία της Γης
Σεισμικά κύματα και το εσωτερικό
της Γης. Η Γη ως μαγνήτης
Μέτρηση του ηλιακού συστήματος
Εισαγωγή στην ιστορία
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ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Κ ΥΡ ΙΑ Κ Η , 22.11.87

Μετά την ισοπαλία του
Ολυμπιακού 0-0 με τον Εθνικό ο κ.
Κοσκωτάς ψάχνει για
συνεταίρους.
Αναχώρησε για το κράτος της
στο Αγιονόρος η Ά ξιον Εστί, αφού
υπέστη τα φιλήματα τουλάχιστον
1.000.000 Νεοελλήνων.
Π έτυχε αυτή τη φορά η ειρη
νική εισβολή των γυναικών της
Κύπρου στα κατεχόμενα από
τον Αττίλα εδάφη.
Ό χ ι μόνο θα φθηνύνουν τα
α υ το κ ίν η τα αλλά θα δίνουν και
δ άνεια για την αγορά τους, ψι
θυρίζει ο κ. Πέταος. Έ λλ η νες
ετοιμαστείτε...

Ci..

ΤΕΤΑ ΡΤΗ , 18.11.87

«Αν ήμουν φοιτητής, θα συμμε
τείχα στις πορείες», δήλω σε
στη Βουλή ο κ. Π απ ανδρέου.

Να βαράνε τα ΜΑΤ και να πιά
νει τόπο.
«Δεν έχουμε κανένα παρά
πονο από την πολιτική Δροσογιάννη σ ’ αυτή τη φάση», δήλω 
σε, στη Βουλή ξανά, ο κ. Μητσ ο τά κη ς. Ό τα ν τα ΜΑΤ δέρ
νουν, η ΝΔ αγάλλεται.
Πάντως από τη σχετική συ
ζήτηση στη Βουλή προκύπτει
ότι τα προβλήματα της Παι
δείας θα λυθούν, όταν ο τελευ
ταίος φοιτητής κρεμαστεί από
τα έντερα του τελευταίου κα
θηγητή.
Τη μεσολαβήσει πασοκιτών
ποδοσφαιροπαραγόντω ν ο κ.
Κοσκω τάς αγόρασε τον Ολυμ
πιακό αντί ποσού 400.000.000
δραχμών από τον π ρόεδρο του
σωματείου κ. Νταϊφά. Προη
γουμένω ς είχαν ναυαγήσει οι
συνομιλίες για την αγορά άλ
λου σωματείου διότι ο π ρ ό ε
δρ ό ς του Α. Παπανδρέου προέβαλε υπερβολικές αξιώσεις σε
σχέση με την απόδοση της ο
μάδας του.
Καρδιακή προσβολή υπέστη
ο γ.γ. του Ενιαίου Τουρκικού

Κ ομμουνιστικού Κ όμματος
Χαϊντάρ Κ ο υ τλ ο ύ , που έχει
συλληφθεί από την τουρκική α
σφάλεια.
Επευφημούμενος από
εκατοντάδες Γιαννιώτες
επέστρεψε στην πατρώα γη ο
πασίγνωστος Γούκος.
Αντιπρόεδρος στην Κρατική
Επιτροπή Οικοδόμησης ορίστηκε ο
Ο γνωστότερος των αυτοδιαχειριστών,
στρατηγός Γιαρουζέλσκι.

Δ ΕΥΤΕΡ Α , 23.11.87
Απίστευτο κι όμως αληθινό: είναι ακόμη υπουργός Παιδείας!

περεστροϊκωθείς γραμματέας
Μόσχας του ΚΚΣΕ Μπ. Γιελτσίν.
Για να μάθει πώς οικοδομείται η
περεστρόικα.
Σε πεντάμηνη φυλάκιση
καταδίκασε στρατοδικείο τον
φαντάρο Γ. Κρητικάκη επειδή
αποκάλεσε τον στρατό «γκέτο».
Και έτσι έμαθε ότι ο στρατός είναι
φυλακή.
Για τη Βαρσοβία ανεχώρησε ο
πατριάρχης Δημήτριος περατώσας
την ενταύθα επίσκεψίν του.
Η συντακτική επιτροπή του
ΑΝΤΙ σε ανακοίνωσή της ανα
ρωτιέται «μήπως κάποιοι θέ

λουν
να κ λ ε ίσ ο υ ν
το
περιοδικό;», με αφορμή τα γν ω 
στά 6.000.000 που π ρ έπ ει να
δοθούν στον Θ. Λιακουνάκο. Ο
Ημεροδήκτης απαντά κατηγο
ρηματικό: ναι.
Π Ε Μ Π Τ Η , 19.11.87
135 δ ις μας χαρίζει

από τους

άμεσους φόρους ο κ. Τσοβόλας. Ο εισ α γγελ έα ς άσκησε
ποινική δίωξη εναντίον του για

απόπειρα εξαγοράς ψήφων.
Για να αποφύγει τον πα
τριάρχη ο συμπαθέστατος και
φ ιλ ο μ ε ιδ έσ τα το ς σ τρ α τη γό ς
Γ ια ρ ο υ ζέλ σ κι ήρθε στην Αθήνα
με το πρόσχημα ότι θα παραστεί στο μνημόσυνο τη ς Πολωνίδας Σοφίας Μινέικο, συζύ
γου του Γεωργίου Παπανδρέ

ου του A '.

Το ΚΚΕ και το Κ Κ Ε εσ . - Αν. Αρ.
ανακοίνωσαν ότι δεν θα
συμμετάσχουν στον επίσημο
εορτασμό της εθνικής Αντίστασης
στο Γοργοπόταμο.
Πορεία διαμαρτυρίας ε ς ε ε ·ε φ ε ε
κατά του ξυλοδαρμού της
περασμένης Παρασκευής. Σήμερα
τη γλίτωσαν.
Συνεχίζεται η διαφωνία ΝΔ Ράδιο Αθήνα σχετικά με το πόσα
νεράντζια ρίχτηκαν στο
Πολυτεχνείο κατά του κ.
Μητσοτάκη.

δικαστήριο για «ανάρμοστη
συμπεριφορά».
Συνεχίστηκε στη Βουλή η
συζήτηση περί Παιδείας με γκεστσταρ τον κ. Τρίτση.
Κάππος - Μπριλλάκης Πρωτοπαπάς πήγαν στην τουρκική
πρεσβεία να διαμαρτυρηθούν για
τη σύλληψη των ηγετών του εκκτ
Κουτλού - Σαργκίν, αλλά δεν τους
άνοιξαν την πόρτα.

Άγνωστοι έριξαν κοκτέιλ
μολότωφ στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
και τη νύφη πλήρωσε ο γνωστός Γ.
Φελέκης, που τα ΜΑΤ τον έσπασαν
στο ξύλο.
2.500 εκτρώσεις έγιναν πέρυσι
τον Μάιο λόγω του Τσερνομπίλ.
Χιλιάδες αντιστασιακοί
συνωστίζονται στα περίπτερα και
επενδύουν τις συντάξεις που
υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός σε
τεύχη του Ημεροδήκτη.
Επέστρεψε από την Αλβανία ο
υπουργός Εξωτερικών του
Ημεροδήκτη Χρ. Παπουτσάκης,
συνοδευόμενος από τον κ.
Αντήνορα, τον κ. Παπούλια, κ.ά.
ΣΑ Β Β Α Τ Ο , 21.11.87
Γιορτάζει (ίσως) ο φίλος

σας ο
Παναγιώτης ή Πόνος ή Τάκης. Και
η φίλη σας η Μαρία ή Μαίρη ή
Δέσποινα ή Παναγιώτα ή Γιούλη.
Αν όχι, ξανατηλεφωνήστε τους τον
Δεκαπενταύγουστο. Για να
ευχηθείτε χρόνια πολλά στην
Άξιον εστί μην πάτε, θα
τσαλαπατηθείτε.
Διαρροές περί μειώσεων των
φόρων στα αυτοκίνητα προωθεί ο
κ. Πέτσος. Πανέλληνες,
ετοιμαστείτε να ορμήσετε στις
αντιπροσωπείες.
Παρ’ όλο που βοήθησε και ο
κ. ΓΛέζος, οι κύριοι Παπανδρέ
ου και Στεφανόπουλος δεν κατάφεραν να ανατινάξουν τη γ έ 
φυρα του Γοργοπ οτάμου.
Αναχώρησε για την Πολωνία
ο σ τρατηγός Γ ια ρ ο υ ζέλ σ κι. Θα
λέγα με ότι χαρήκαμε αν δεν
σκεφτόμασταν και το υ ς Πολω
νούς...

Π Α Ρ Α ΣΚ Ε Υ Η , 20.11.87

Ούτε η ΝΔ, ούτε η ΕΑΡ θα πάνε
στο Γοργοπόταμο. Τη γέφυρα θα
την ανατινάξουν οι
συνεργαζόμενες ανταρτικές
ομάδες ΠΑΣΟΚ-ΔΗΑΝΑ.
Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη
Νόσιουτζικ για να εξεταστεί ο
κατηγορούμενος από ψυχιάτρους.
Όμως η δίκη Τόμπρα -Βουδούρη
συνεχίζεται με αμείωτο
ενδιαφέρον για τα εκατέρωθεν
λεγάμενα. Τελευταία εξέλιξη η
αποβολή του Θ. Τόμπρα από το
6

Ποιος θα γελάσει
τελευταίος; Οι
αναγνώστες του
Ημεροδήκτη βεβαίως

Δεν πειράζει Πανέλληνες, έ
νας χρ ό ν ο ς είναι, θα περάσει,
θα φθηνύνουν τα α υ το κ ίνη τα ...
Το χειρότερο είναι όμω ς ότι,
για να μη φθηναίνουν, θα πει ό
τι δ εν πλησιάζουν εκλογές.
Έλλειψη απαρτίας στην
Αντιπροσωπευτική Συνέλευση
Κοινωνικού Ελέγχου του OTE
γλίτωσε, λέγεται, τον Θ. Τόμπρα
από μομφή. Η δίκη του κατά του
Βουδούρη εξελίχθηκε σε δίκη
εναντίον του και, με όσα λέγονται,
δεν τον ξεπλένουν 40 ποτάμια.
Ενημερώστε τις στατιστικές
σας: για ενεργητική και παθητική
δωροδοκία, υπεξαιρέσεις,
απουσίες κτλ., ύψους ενός δις,
παραπέμπεται ο πρόεδρος του
ΟΠΑΠ Δ. Σεφτελής. Επειδή είναι
και ενεργητικός, ίσως τη
γλι τώσει.
Αναβλήθηκε ξανά η δίκη
«Έθνους» ■ Κοσκωτό λόγω της
απεργίας των γραμματέων.
Υπομονή μέχρι τον Ιανουάριο.
Οι καταλήψεις συνεχίζονται σε
πολλές σχολές, αλλού
σταμάτησαν, αλλού καινούργιες.
Μπερδεμένα πράγματα.
Σε 25 χρόνια φυλακή
καταδικάστηκε ο δράκος που
βίασε 13 κορίτσια.
Τ Ρ ΙΤ Η , 24.11.87

Αφού δεν πρόκειται να α γο 
ράσετε αυτοκίνητο τι φω νάζε
τε για την ΑΤΑ; Τι θα την κάνετε
αν σας την έδιναν τώρα; Πάν
τω ς η μη καταβολή τη ς απομακρύνει ακόμη λίγο τις εκλογές.
,Π αρηγορηθείτε με το «διορθω
τικό» 4,5% και περιμένετε ώς
το Μάιο.
Εξοντωτική και πρωτοφανή
χαρακτήρισε ομόφωνα ο Δικη
γορικός Σύλλογος Αθηνών την
ποινή των 6.000.000 κατά του
a n t i . Ψιλικατζήδες.
Ο ΟΤΕ απαιτούσε να α γορά
σουν οι Σουηδοί πούλπα βερύk o k o u ,“ για να αγοράσει α π ’ αυ
τούς υλικά. Π ροφανώς αυτή η
απαίτηση δεν έχει καμιά σχέση

Η κυβερνητική πλειοψηφία
απέρριψε την πρόταση απλής
αναλογική ς τω ν «12» βουλευ
τών. Ο κ. Φλωράκης προσπαθεί
να καταλάβει τι έγινε. Αναιμική
διαδήλωση για την υποστήριξή
της έξω από τη Βουλή.
Και το πρωί διαδηλώ σεις, μα
ζικότερη αυτή της ΕΦΕΕ. Συμ
παραστάθηκαν και οι απεργούντες οικοδόμοι οι οποίοι
καταχειροκρότησαν κ υ ρ ίω ς
τους διαδηλούντες μ έλλοντες
εργοδότες τους πολιτικούς μη

χανικούς.

Ό χι, δεν είναι αυτή που σκεφθήκατε. Αυ
τός όμως, είναι.

με σχετική εταιρεία των αδελ
φών Τόμπρα.
Τα βρήκαν τελικά Σουλτς Σεβαρντνάντζε και θα γλιτώ 
σουμε οριστικά από τους Πέρσ ινγκ, Κ ρούζ και SS.
Ευτυχώς Κουτσόγιωργας Λιβάνης έχασαν και οι δημοτικοί
ραδιοσταθμοί θα συνεχίσουν να
εκπέμπουν όπως μέχρι τώρα.
82 αυτοκτονίες έγιναν στο
στρατό τα τελευταία έξι χρόνια.
Ο κ. Ραυτόπουλος προτείνει να
αναλάβουν τεχνοκράτες νομικοί
να λύσουν το πρόβλημα της γ ς ε ε .
Εδώ μάλλον ο Μεγαλέξανδρος με
το σπαθί του είναι αναγκαίος.
Μπεκερέλ, αγροτικά,
προϋπολογισμός: για τίποτα δεν
μπορούν να συμφωνήσουν στην
EOK. Κύριοι, επιτέλους, εσείς δεν
ζείτε με την αγωνία του 1992;
ΤΕ ΤΑ Ρ ΤΗ , 25.11.87

Επιτέλους! Οι εκλογές πλη
σιάζουν! Αλλιώς γιατί θα ανέ
τρεπαν ολόκληρο Σ η μίτη; Μή
πω ς γιατί τους ένοιαζε αν θα
πάρετε ΑΤΑ εσείς; Ψ άξτε για τα
εκλογικά σας βιβλιάρια και για
το ένα τρις που λείπει από τον
προϋπολογισμό των 3,5 τρις.
Αν δεν ήταν αυτός ο
καταπληκτικός Σαραβάκος θα τους
είχαμε σκίσει 5-0 τους
Παναθηναϊκούς!
Δεν μας έφτανε ο Γιαρουζέλσκι,
έχουμε και τον Αιθίοπα κ. Φ.
Ντέσνα για επισκέπτη.
Τουλάχιστον 20 φαντάροι '
τιμωρήθηκαν με φυλάκιση γιατί
πήραν μέρος σε πορείες για το
Πολυτεχνείο. Είπε κανείς πως ο
στρατός είναι γκέτο;
Απεργία καθηγητών και
διδασκάλων σε ολόκληρη την
επικράτεια. Απεργία και των
ταμιακών. Απεργία πείνας και
στην ΕΥΠ. Εσείς, τι κάνετε;
Αποχώρησε το κ κ ε από την
επιτροπή για τις υποκλοπές μετά
την άρνηση των Πασοκιτών
βουλευτών να επεκταθεί ο
έλεγχος και προς την ευπ.
Π Ε Μ Π Τ Η , 26.11.87

Ω ς ν έο ς Σ η μ ίτη ς ορίζεται ο κ.
Ρ ο υμ ελ ιώ τη ς, ω ς ν έο ς Ρ ο υμ ε
λιώ της ορίζεται ο κ. Α κ ρ ιτίδ η ς
και με την αναμπουμπούλα ε
πω φελήθηκε και ο κ. Σολω μός
να φ ύγει από τον Τρίταη και να
ξαναγυρίσει στο υπουργείο Υ

γείας και Πρόνοιας.

Η ΔΑΠ ■ΝΔΦΚ της ΝΔ
καταλαμβάνει την Πρυτανεία.
Μαγγε ψάμεν.
Χτες ήρθε κι ο πρωθυπουργός
της Ουγγαρίας κ. Γκρος, αλλά
προσωρινά μου διέφυγε.
Σε 68 είδη μειώνεται ο ΦΠΑ και
οι μετοχές πέφτουν κατά 12%.
Πουλάτε μετοχές κι αγοράστε ό,τι
βρίσκετε μπροστά σας.
Π Α Ρ Α ΣΚ Ε Υ Η , 27.11.87
Ε κλ ο γ ές βλέπει και

ο π ρ ό ε
δρ ο ς του ΣΕΒ κ. Παπαλεξόπουλος και ζητά παράλληλα να μη
δώσουν οι επιχειρή σ εις τον έ
κτακτο φόρο του 10%. Πάντως
οι μ ετοχές έχασ αν άλλο 5%.
Δεν είχε συμφωνήσει το ΑΣΟΠ με τα μέτρα που ανακοίνω
σε ο κ. Σημίτης, ανακοίνωσε
στο Υπ. Συμβούλιο ο πρω θυ
πουργός. Πλην του κ. Σημίτη,
όλοι οι υπόλοιποι απλώς προήδρευσαν στο ΑΣΟΠ.
Στο νοσοκομείο με καρδιακό
επεισόδιο, μεταφέρθηκε ο κ.
Κυπριανού. Περαστικά.
Ά ρ χισ ε η σ ύνοδος της Κ.Ε.
του ΚΚΕ εσ. - Αν. Αρ. στη Θεσ
σαλονίκη με θέμα τις θέσεις
για το συνέδριο του κόμματος
που θα γίνει το 1988.
Στο νοσοκομείο Συγγρού
έκαψαν τα δικά τους
πιστοποιητικά κοινωνικών
φρονημάτων που υπήρχαν στο
αρχείο. Τις παραμονές των
εκλογών η κυβέρνηση θα τους
κάψει όλους στη πλατεία
Συντάγματος.
Συνεδρίαση της Κεντρικής
Επιτροπής της ΝΔ αλλά, ενάντια
στο ρεύμα, ο κ. Μητσοτάκης δεν
ζήτησε εκλογές.
Στην Ελλάδα υπάρχουν τα
αυθεντικότερα μικρόβια,
αναφέρθηκε σε επιστημονικό
συνέδριο. Ακόμα κι αυτά, μας
βρήκαν μπόσικους.
Νέα κατηγορία κατά των
Τσάτσων της ΑΓΕΤ για
πλαστογραφία. Ο Γ. Λουβαρης
δηλώνει πως τους παρέσυραν
κακές παρέες.
ΣΑ Β Β Α ΤΟ , 28.11.87

Συνάντηση των κ.κ. Ρουμελιώτη Άγνωστο αν τα
βρήκαν ο σοσιαλιστής και ο
κεφαλαιοκράτης ως προς το
επίμαχο θέμα του έκτακτου φόρου
Παπαλεξόπουλου.

10% .

Ο κ. Κοσκωτάς αγόρασε τον
Τσαλουχίδη της Βέροιας αντί
60.000.000. Για μένα, γιατί δεν
ενδιαφέρεται κανείς;
Να σταματήσουν τα συντροφικά
μαχαιρώματα ζήτησε η κ. Β.
Παπανδρέου, μιλώντας σε
«ανασυγκροτητϊκή» συγκέντρωση
στελεχών του π α ς ο κ . Μα θα
πρέπει πριν ν’ αφοπλιστούν οι

Οι προσχολικές και μετασχολικές ηλικίες κυριάρχησαν στη νεολαιίστικη διαδήλωση της
ΟΝΝΕΔ.

συντροφοφάδες. Ας κληθούν οι
Σουλτς - Σεβαρντνάντζε...
ΚΥΡ ΙΑ Κ Η , 29.11.87

Σύμφωνα με τις ΕΤ1 και ΕΤ2ο
κ. Π α π α ν δ ρ έο υ αποθεώθηκε
στην Ακράτα και το Αίγιο. Της
Μεγάλης Πέμπτης προηγείται
πάντα η Κυριακή των Βαΐων.
Στην Τ ου ρκία ο Οζάλ κερδί
ζει, ο Ινονού και ο Ντεμιρέλ- α
κολουθούν, ο Ετσεβίτκαταποντίζεται. Στην Α ϊτή οι εκλογές
ματαιώθηκαν λόγω βιαιοτήτων,
στην Πολω νία, έγινε το δημο
ψήφισμα αλλά δεν έγιναν γνω 
στά ακόμη τα αποτελέσματα.
Απέσυρε την πρόταση
συνεργασίας προς τη ΝΔ ο κ.
Στεφανόπουλος. Άγνωστο αν θα
την καταθέσει κάπου αλλού.
Στο 15' απεβλήθη ο κ. Κοσκωτάς
με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να
χάσει 1-2 από τον Ηρακλή.
Ανεχώρησε για το Ισραήλ ο κ.
Παπούλιας. Εκτός από εκλογές,
μυρίζει και αναγνωρίσεις.
Η κατάσταση της υγείας του κ.
Κυπριανού βελτιώνεται. Θα
παραμείνει περίπου μια εβδομάδα
στο νοσοκομείο.
Αν ανησυχούσατε, σας
πληροφορύμε ότι ο Μπουχάριν
μάλλον θα αποκατασταθεί.
Διπλοθεσίτης είναι ο Τόμπρας, αποκαλύπτει η «Αυγή».
Τέτοιο ταλέντο, πώ ς να μην το
αξιοποιήσει πολλαπλώς η κυ
βέρνηση;
Δ ΕΥΤΕΡ Α , 30.11.87

Μην κάνετε έτόι. Δεν σας ξέχα σε η καλή σας. Απλώς απεργούν εδώ και μέρες οι τ α χ υ 
δρομικοί.

Επωφελούμενοι από Πασοκική διαδήλωση με επικεφαλής
την οικογένεια Ανδρέου Γ. Πα
πανδρέου, οι π α π ά δ ες τη ς Πά
τρ α ς έβγαλαν σεργιάνι τη σε
πτή κάρα του Αγίου Ανδρέου

Πενιχρότατη διαδήλωση της
για τα θέματα Παιδείας.
Διαγραφή μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
γιατί πήγαν να ξανακάνουν
κατάληψη στην Πρυτανεία.
Γλυκάθηκε η γριά στο μέλι...
Γενναιόδωρο γκάλοπ ICAP
-«Ελευθεροτυπίας» δίνει 41% στο
παςοκ, 40% στη ΝΔ. Όμως από
αυτούς που απάντησαν μόνο 35%
είχε ψηφίσει το ’85 ΝΔ, ενώ η ΝΔ
είχε πάρει 41%. Προσθέστε τα 6%
που λείπουν εκεί που πρέπει — κι
αναρωτηθείτε γιατί τα
αποτελέσματα του γκάλοπ
ενθουσίασαν τον κ. Παπανδρέου...
Με κομπιουτερ που... εμποδίζει
τις υποκλοπές ενεφανίσθη ο Θ.
Τόμπρας στην ΑΣΚΕ του ΟΤΕ. Του
αξίζει και τρίτη θέση.
ΟΝΝΕΔ

Τ Ρ ΙΤΗ , 1.12.87

Οι σύμβουλοί του προσπα
θούν να πείσουν τον κ. Κοσκωτά ότι είναι πιο συμφέρον να α
γοράζει χονδρικά ολόκληρες
ομάδες κι όχι λιανικώς έναν - έ
ναν παίκτη.
Συνάντηση Καρλούτσι - Χαραλαμπόπουλου στις Βρυξέλ
λες για το θέμα των βάσεων.
Κοντεύαμε να ξεχάσουμε ότι
εκκρεμούν κι αυτές.
Α νταλλαγή ευ γεν έσ τα τω ν
μηνυμάτων μεταξύ Π απ ανδ ρ έ
ου - Ο ζόλ. Ανοίγουν δρόμο για
διάλογο;
«Ρυθμίσεις» για την ε λ ε ύ θ ε 
ρη ραδιοφω νία προετοιμάζει η
κυβέρνηση. Θα αντικαταστή
σουν τα ραδιογωνιόμετρα.
Συνέντευξη του «Αντί» για το
θέμα των έξι εκατ. που επιδικά
στηκαν στο Λιακουνάκο. Εκ
πρόσω πος του κ. Γούκου δήλω 
σε ότι μπορεί να διευκολύνει
το συμπαθές περιοδικό, με λο
γικό τόκο.
ΗΜ ΕΡΟΔΗΚΤΗΣ

για να δείξουν ότι έχουν ρεύ
μα...
Βαλτός από τον Μητσοτάκη
ήταν ο δήμαρχος Πάτρας που
χάρισε στον κ. Παπανδρέου,
παρουσία της συζύγου του
Μαργαρίτας, μετάλλιο που επαινεί
τα θεραπευτικά υγρά της
Δήμητρας;

Πλειοψηφία μεν στις κάλπες,
μειοψηφία όμως στους
εγγεγραμμένους εκλογείς, έδωσε
το δημοψήφισμα στην Πολωνία.
Έτσι οι «μεταρρυθμίσεις»
απορρίφθηκαν — αλλά θα γίνουν.
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ΠΕΡΙ «ΠΑΝΙΚΟΥ»
«Πανικό στους αντιπασοκικούς κύκλους»
διαπιστώνει ο Κώστας Λαλιώτης σε «φιλική
συζήτησή» του με την «Αυριανή». Και ο πα
νικός αυτός, κατά τον επανακόμψαντα τέ
ω ς υφυπουργό Τύπου και σήμερα πάλι μέ
λο ς του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, προηγήθηκε μόνο
από «μια π εριοδεία του Ανδρέα». Και συνε
χίζοντας ο κ. Λαλιώτης εκτίμησε ότι «ο επ ό 
μενος πολιτικός γύ ρ ο ς ανήκει στο ΠΑΣΟΚ,
γιατί το ΠΑΣΟΚ διαθέτει προτάσεις τόσο
για την κοινωνία, όσο και για τη χώρα».
Θα αφήσουμε κατά μέρος την τελευταία
αυτή εκτίμηση· όχι μόνο γιατί έχουμε για
άλλη μια φορά το γνω σ τόν «εμείς είμαστε
μόνον» (δυστυχώ ς και μόνοι), αλλά και για
τί, τι προτάσ εις για την κοινωνία να διαθέ
τει όποιος δεν μπορεί να σταθεί αξιοπρεπ ώ ς ως πρ ω θυπ ομ ρ γός και προκειμένου να
προστατέψ ει το κύρος του (πρώτη φορά εκφέρεται δημοσίως αυτή η ανάγκη αυτοπρο
στασίας) ανατρέπει όσα εγκύρω ς και αξιοπίστω ς αποφασίστηκαν λ ίγ ε ς ώ ρες πριν α
πό την κυβερνητική του (βλ. εκπαραθύρω 
ση Σημίτη). Κι α υτός δεν είναι ο μόνος τρα
γέλ α φ ο ς στη δεύτερη τετραετία τη ς «αλλα
γής»...
Ας έρθουμε σε ένα άλλο σημείο: πού δια
πιστώθηκε ο «πανικός»; Στο ότι όλοι σ χε
δόν (με πρώ το το συμπολιτευόμενο τύπο)
μίλησαν για εκλογικές π ερ ιο δείες (πολλές
ήταν, όχι μόνο μια); Μα αυτό ήταν και το
σ χέδιο στη διαδρομή Αίγιο - Ακράτα - Πά
τρα (και πριν ακόμα από την πολιτική γεννέτειρα του κ. Π απανδρέου, την Αχαΐα, εί
χαμε τη φιέστα του Γοργοπόταμου). Ή , μή
πως, κατά ...γνωστή προπαγανδιστική τα
κτική φροντίζουμε να στριμώξουμε τους
αντίπαλους στον τοίχο (πανικός), για κάτι
που εμείς οι ίδιοι διαπράττουμε χω ρίς να
το ομολογούμε; (μακρά προεκλογική περίδο ς με αρχήθεν δεδομένη την αγω νία του
αποτελέσματος· όποιος αρχίσει π ρώ τος να
τρ έχει όμως...).
Λοιπόν, προτιμότερο είναι να αναθεω ρη
θούν με βάση τα σημερινά δεδομένα, πλείσ τες όσ ες αποφάσεις που λαμβάνονται για
την εφ εξή ς στρατηγική του «Κινήματος»;
πυροτεχνήματα του είδους «εκείνοι (οι αν
τίπαλοι, σ.σ.) μίλησαν για εκ λογές και καλ
λιεργούν την εκλογολογία», δεν κάνουν
άλλο από το να αναδεικνύουν ολόλαμπρη
την απουσία επιχειρηματολογίας και να
χρεώ νονται ω ς ρήση στρουθοκαμηλικού
τύπου.
Δεν χρειαζόταν εξάλλου τόση νοσταλ
γία του «προέδρου» για το ξεκίνημα της π ο 
λιτικής του καριέρας από τα μέρη της π ρ ό
σφατης π εριοδείας του και για την αναβάπτισή του στους ίδιους τόπους. Ούτε χρεια
ζόταν να προεξοφλήσει ο π ρ ό εδρ ο ς π οσο
στά ΠΑΣΟΚ σ τις επ όμ ενες εκ λογές ανώ τε
ρα του 41 % του γκάλοπ της ICAP (ειρήσθω
εν παρόδω : 23% έχει το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το
γκάλοπ...), και να διαβεβαιώ σει για το πόσο
σω στές ήσαν μέχρι τώ ρα οι προβλέψ εις
της «Ελευθεροτυπίας» για τα ποσοστά των
κομμάτων στις εκάστοτε αναμετρήσεις.
Κι επειδή δεν πιστεύουμε ότι ο κ. Παπαν
δρέου παρασύρθηκε να πει όσα ψηφοθηρι
κά είπε, καλό είναι η επισκευή του «Κινήμα
τος» να αρχίσει —αν αρχίσει π ο τέ— από
την αποκατάσταση τη ς συνοχής, από την
κατάργηση τη ς εκπεσούσης π λέον και ανα
ποτελεσματικής «διπλής γλώσσας».
Αντί για πονηριά χρειάζεται λίγη, φιλότι
μη όμως, προσπάθεια για οξύνοια...
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Δημοτική ραδιοφωνία;
Κλείστε τους!!!
Ό ταν η πολιτική εξορίζεται ως αναρμό
δια, ατελέσφορη, αδόκιμη —ή ό,τι άλ
λο— για τη λύση των προβλημάτων των
πολιτών, το μόνο που μένει είναι η κα
τάργηση των κανόνων του παιχνιδιού και
η λύση του χτυπήματος κάτω από τη ζώ
νη.
Προσφιλέστατη η μέθοδος στο κυβερνών «Κίνημα» (ει/τός, εκτός, παραλλήλως ή επαλλήλως του κράτους...), τα τε
λευταία ιδίως μετά το 1985 χρόνια. Έ χον
τας ανάγει την παρέλκυση, τη στρεψοδι
κία και το χαμαιλεοντισμό σε κανόνα ή
θους οι ιθύνοντες της χώρας υβρίζουν το
κοινό ευτελίζοντας πρώτα τους ίδιους
τους εαυτούς τους.
Αφορμή γι' αυτές τις γραμμές η φαεινή
ιδέα του κ. Κακλαμάνη για την «επιτρο
πή δεοντολογίας» στους δημοτικούς ρα
διοσταθμούς, η οποία θα θεσμοθετηθεί
στο κρυφίως και σκοτεινώς προετοιμα ζόμενο Προεδρικό Διάταγμα περί ελεύθε
ρης ραδιοφωνίας. (Κι ας λέει ο κ. υπουρ
γός ότι αυτό συντάσσεται με βάση τις συ
ζητήσεις στην αρμόδια διακομματική ε
πιτροπή: επειδή ξέρουμε τι τύχη έχει επι
φυλαχθεί σε άλλα πορίσματα διακομμα
τικών επιτροπών, είναι φυσικό, πλέον, δι
καίωμα του καθένας να ζητά διαφάνεια
και δημοσιότητα, πριν κουκουλωθεί από
το «θόλο» του κυβερνώντος κόμματος,

που θα ψηφίσει στη Βουλή το νομοθέτημα, το οποίο είναι σαν τη νύχτα με τη μέ
ρα σε σχέση με τις διακομματικές συζη
τήσεις που προηγήθηκαν...). Και τί είναι
αυτή η «Επιτροπή Δεοντολογίας» α-λα
Κακλαμάνη;
Δοιπόν: αυτή η επιτροπή δεν θα έχει
καμιά σχέση με τις αντίστοιχες που ήδη
λειτουργούν στους δημοτικούς ραδιο
σταθμούς· αντίθετα, αντί για δημοσιο
γράφους (όπως τώρα) θα συγκροτείται α
νάλογα με τους κομματικούς συσχετι
σμούς δυνάμεων στον κάθε Δήμο. Στην
ΕΡΤ, το κράτος, η κυβέρνηση δηλαδή, έ
χει δώσει απτά δείγματα ελευθερογνωμίας, πολυφωνίας, αντικειμενικότητας:
γι’ αυτό κι ο κόσμος αρχίζει ν ’ ακούει πά
λι ραδιόφωνο (δημοτικό, όχι κρατικό)·
σκυφτείτε τί θα γίνει με τη δημοτική τηλε
όραση! Στη δημοτική ραδιοφωνία, ο κρα
τικός έλεγχος πάει να περάσει μέσω κόμ
ματος. Κόμμα-Κράτος, ή το επικίνδυνο
δίδυμο μιας πασίγνωστης πράσινης συν
ταγής διακυβέρνησης, που εξασφαλίζει
ότι οι κυβερνώντες δεν θα ενοχλούνται α
πό το δελτίο ειδήσεων του «9.84 FM STE
REO», π.χ., ή όποιων άλλων μελλούμε
νων ραδιοσταθμών.
Και ξέρουμε ποιοι δεν κοιμούνται ήσυ
χα. Σίγουρα οι προϊστάμενοι του κ. Κα
κλαμάνη, κι ο ίδιος ασφαλώς.
Να, λοιπόν, που, αρκετά κουτοπόνη
ρα, η σοσιαλιστική μας κυβέρνηση κατα
θέτει την αγωνία της για την ελευθερία

που πάει ν’ ανθίσει και την αδυναμία της
να μην είναι η ίδια στην ουσία της ανελεύ
θερη.
Και μια λεπτομέρεια στην κουτοπονη
ριά: ο κ. Κακλαμάνης ομολόγησε ότι αυ
τή η «λεπτομέρεια» περί «επιτροπής δε
οντολογίας» δεν ήταν σκέψη της διακομ
ματικής επιτροπής, αλλά δική του.
Εύγε στον υπουργό· αλλά δεν μπορού
σε να το «πλασάρει» λίγο πιο έξυπνα;
Υ.Γ.: Σκεφτείτε τί θα κάνουν οι αρμόδιοι
αν το πρότυπό τους (η ελεύθερη ΕΡΤ...) α
χίζει και τρίζει από τα μέσα, επειδή καποια στελέχη της Λγ. Παρασκευής θα α
ποπειραθούν ίσως να μιμηθούν αυτούς
που κάποιοι «ντούροι δημοκράτες» θέ
λουν να καταργήσουν...
Κατά τα. άλλα, ο κ. Ρουμπάτης, με τις
σχετικές δηλώσεις του, μάλλον μιμείται
κακότεχνα και κωμικοτραγικά άλλους
προκατόχους του, παρά προσφέρει ενη
μέρωση. Κρίμα, γιατί είναι νέος ακόμα.

κάνεις τώρα, από τους υπεύθυνους της
ΕΤ-2 δεν λέει τη γνώμη του και παραμένει
αδιαμαρτύρητα στη θέση του, πώς μετά
θα θέλει να προχωρήσει η όποια μεταρ
ρύθμιση έχει στο μυαλό του; Εκτός και ε
άν και οι νέοι προϊστάμενοι του Ενιαίου
Φορέα της Ελληνικής Τηλεόρασης κά
νουν απλώς ό,τι τους λένε. Γιατί όμως τό
τε να μη φτιάχνει το δελτίο ειδήσεων ο κ.
Κακλαμάνης ή όποιος έρθει στη θέση
του;

Ο Τόμπρας είναι ιδέα...

Έτσι θα είναι
ο Ενιαίος Φορέας;
Ποιος άραγε από όσους έβλεπαν τα δελ
τία ειδήσεων στον Ενιαίο Φορέα της κρα
τικής τηλεόρασης τις ημέρες των περιο
δειών του πρωθυπουργού δεν σκέφθηκε
να σπάσει τον δέκτη του ή να τον κλείσει;
Αλλά έστω και λίγοι να το σκάφθηκαν,
ποιος πιστεύει σοβαρά ότι ο τρόπος προ
βολής των περιοδεκύν του πρωθυπουργού
στο Αίγιο και την Πάτρα είχε θετικά απο
τελέσματα; Και ακόμη, έστω ότι οι πε
ρισσότεροι από όσους έχουν την ευθύνη
των κρατικών καναλιών το πιστεύουν.
Ποιος ισχυρίζεται σοβαρά ότι αυτό έδωσε
μια θετική εικόνα του πρωθυπουργού, της
μεταρρύθμισης και των αλλαγών που θα
κάνει ο Ενιαίος Φορέας;
Αυτό που συνέβη έδωσε τη χειρότερη
εικόνα για την τήλεόραση και από αυτές
ακόμα τις περισσότερο κακές και της
Δεξιάς και του ΠΑΣΟΚ. Κανένας σεβα
σμός στις ειδήσεις, καμιά δεοντολογία
δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή την ει
κόνα. Ιδιαίτερα όταν η ίδια η κυβέρνηση
λέει ότι με τον Ενιαίο Φορέα θα αλλάξουν
τα πράγματα, το Δ,Σ. της ET δίνει συνεν
τεύξεις «αλλαγήςύ κλπ. κλπ. Και αν αυ
τά συμβαίνουν τώρα τι θα γίνει στις εκλο
γές ή όσο πλησιάζουν οι εκλογές; Και αν

Δεν γνωρίζουμε αν ο κ. Θ. Τόμπρας είναι
ακόμα γεν. διοικητής του ΟΤΕ μετά τις α
ποκαλύψεις της «Αυγής» για διπλοθεσια
και παραβιάσεις του νόμου 1266/82 για
την πολυθεσία. Ο γνωστός, όχι μόνο για.
τις υποκλοπές, αλλά και για τις επιχειρη
ματικές του δραστηριότητες (ΛΙΒΕΡΤΑ,
εταιρεία κονσερβοποιίας φρούτα^ν και
χυμών) Θ. Τόμπρας, χαίρει φαίνεται μιας
περίεργης «ασυλίας» από την κυβέρνη
ση, αντλώντας υποστήριξη από δυνάμεις
«ακατανόητες» για πολλούς.
Ομως μετά τα όσα δημοσιεύθηκαν η
κυβέρνηση οφείλει να έχει μια σαφή θέση.
Οι νέες αποκαλύψεις τώρα το επιβάλ
λουν. Υπάρχει όμως πάντα και ένα άλλο
θέμα ποιος θα εξηγήσει τελικά τι θα γίνει
με τις έρευνες για τις υποκλοπές κάι το
μέλλον, που θα έχει η Εξεταστική Επι
τροπή της Βουλής, αφού πλέον κινδυνεύ
ει να έχει μονοκομματικό χαρακτήρα; Α
πλώς υπενθυμίζουμε την τύχη που είχε η
προηγούμενη. Έγινε για να μη λειτουργή
σει ποτέ. Υποκλοπές όμως γίνονται Κάι
οι «κοριοί», ως γνωστόν, πολλαπλασιαζονται επικίνδυνα.

— Φάνη, σύρμα...

Από τις Νύμφες Κερκύρας, μας εξη
γούν πώς γίνονται παστρικές οι δου
λειές με το Φάνη στον ΟΤΕ.
Με αφορμή τις εργασίες υποδομής του
OTL· στο χωριό μας κάθομαι και σας αναφέ
ρω τι συμβαίνει εδώ. Ο ΟΤΕ ανέθεσε στον
εργολάβο κ. Κοσμά με διαγωνισμό το σκά
ψιμο για να περάσει υπόγεια το καλώδιο.
Άριστη λοιπόν η δουλειά του. Ο ΟΤΕ, που
όμως θα έπρεπε να είναι και αυτός εντάξει,
έκανε πάλι την αταξία του. Το υπόγειο κα
λώδιο είναι κακής ποιότητας, και αυτό θα το
διαπιστώσετε μόνοι σας βλέποντας το. Τα
200 περίπου καλωδιάκια που το αποτελούν
αντί- να είναι μονωμένα με πλαστικό όπως
σε όλες τις χώρες του κόσμου, είναι δυστυ
χώ ς περιτυλιγμένα απλώς με χαρτί κακής
ποιότητας. Χώρα προέλευσης: Βουλγαρία
(;). Και ύστερα σου λένε γιατί ακούμε (κρυφακούμε όπως μερικοί, π.χ. το πρόσωπο
της εποχής ΤΟΜΠΡΑΣ) τις συνομιλίες των
συμπατριωτών μας.
Αναφερθήκατε στο παρελθόν στο περί
πλοκο αυτό θέμα των προμηθειών των κρα
τικών οργανισμών, όπου οι κομπίνες παίρ
νουν και δίνουν. Μήπως και εδώ συμβαίνει
το ίδιο; Ή μήπως κάθε φορά προτίμησαν το
πιο φτηνό για οικονομικούς λόγους και μά
λιστα σε έργα υποδομής; Ή μήπως στην ε
παρχία «οι βλάχοι» έχουν γράσο στα μάτια
και δεν βλέπουν τι καλώδια περνάνε.
Ποιος είναι λοιπόν ο υπεύθυνος; Ο Τόμ
πρας; Ε! όχι και ο ανθρωπάκος, τι έφταιξε
αν είναι μπουρδέλο εδώ πέρα ή αν θα γίνει
αργότερα.
A ν μπορείτε ρωτήστε με μια μικρή έρευνα
τι γίνεται στον ωραίο αυτόν ΟΤΕ του κ. Τόμπρα.
Παντζαρίδης Σάββας

ΥΓ. Το «καλωδιάκι» στη διάθεση παντός
αναρμοδίου._______________________
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του Τύπου, του Ραδιοφώνου^ της Τηλεόρασης...
• Προβλήματα υπάρχουν με τον τίτλο
• Δεύτερον, πολιτικά. Η Ιερά Σύνοδος
της Εκκλησίας διαχειρίζεται χρήματα πι «ΣΗΜΕΡΑ», για το πρωινό «αδελφό» φύλ
στών. Έχει βέβαια το δικαίωμα να επιλέ λο της «Απογευματινής». Λένε όμως ότι
γει τις τράπεζες που συνεργάζεται. Η τελικά θα πείσουν τον δημοσιογράφο Π.
«Τράπεζα Κρήτης» του κ. Γ. Κοσκωτά εί Καμβύση στον οποίο ανήκει ο τίτλος να
ναι τώρα ο αποκλειστικός συνεργάτης τον παραχωρήσει. Πώς; Είναι άγνωστο.
της. Η «Εθνική» ανήκει στο παρελθόν. > Το μόνο γνωστό είναι ότι ο διευθυντής
Δεν θα έπρεπε να εξηγηθεί και σε μας, ό στην εφημερίδα θα είναι ο κ. Β. Μπίστικας. Πάντως έχουν ετοιμαστεί μακέτες
σους ανάβουμε ένα κερί στην εκκλησία,
πόσο παραπάνω διασφαλίζονται τα δε- με τον τίτλο «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ». Λέτε η «Κα
κάρικά μας, όταν κατατίθενται στην θημερινή» να αποκτήσει «συνάδελφο»;
«Τράπεζα Κρήτης» αντί για την «Εθνική»
• Ο Ανιέλι είναι ιδιοκτήτης της Γιουβένπου τυχαίνει να μην είναι ιδιωτική, ιδιαί τους. Ο Ανιέλι έχει πίσω του μια από τις
τερα όταν φορολογούμεθα για να μπορεί μεγαλύτερες βιομηχανίες αυτοκινήτων
το ελληνικό Δημόσιο να συντηρεί την ιε στην Ευρώπη (FIAT) και η Γιουβέντους εί
ραρχία και τον κλήρο;
ναι βέβαια μια από τις μεγαλύτερες ποδο
• Τρίτον, πολιτικοεπιχειρηματικά. Αν σφαιρικές δυνάμεις στην Ευρώπη σε μια
δεν απατώμεθα, οι ποδοσφαιρικές Ανώ χώρα σαν την Ιταλία. Είναι μια περίπτω
νυμες Εταιρείες «ΠΑΕ» στην Ελλάδα τυγ ση από τις εκατοντάδες στη Δυτική Ευ
χάνει να είναι περισσότερο προβληματι ρώπη, όπου επιχειρηματίες συνδυάζουν
κές και από τις προβληματικές. Όσοι
τις «μπίζνες» με το ποδόσφαιρο για συγ
συμπληρώνουν ΠΡΟ-ΠΟ πάντως το γνω κεκριμένους λόγους. Μεταξύ αυτών: κύ
ρίζουν, γιατί ζητάνε από τον ΟΠΑΠ ουκ
ρος, λαϊκό έρεισμα (επειδή το ποδόσφαι
ολίγες χρηματικές ενισχύσεις για να πλη ρο «γοητεύει το λαό»), επέκταση των
ρώσουν... το ΙΚΑ των ποδοσφαιριστών.
δραστηριοτήτων τους, διαφήμιση κλπ.
(Μην ξεχνάτε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι
Πιο πέρα, αν θέλετε, οικοδομούν ιδιό
και αυτοί εργαζόμενοι. Τα πριμ είναι άλ μορφες σχέσεις στήριξης των επιχειρημα
λη ιστορία). Γιατί ο κ. Γ. Κοσκωτάς προ τικών τους δραστηριοτήτων μέσα στο
τιμά την ΠΑΕ Ολυμπιακός από την προ κράτος με τη συγκατάθεση λαϊκών μα
βληματική «Πειραϊκή - Πατραίκή» π.χ.
ζών.
— για να υπάρξει και μια «σοβαρή» τέ
Ό ταν αγοράζει ένας τέως ελαιοχρωμα
λος πάντων βιοτεχνική ανάπτυξη, αφού
τιστής και χρηματιστής και νυν εκδότης
χάσαμε το «τραίνο της βιομηχανίας» και
και τραπεζίτης, ο Γ. Κοσκωτάς, στην Ελ
Ανιέλιδες θα τους βλέπουμε πάντα με τα
λάδα των δέκα μόνο εκατομμυρίων, μια
κυάλια; Δεν θα ήταν αυτό χρήσιμο για
τόσο δημοφιλή ομάδα, όπως ο Ολυμπια
την ελληνική οικονομία και, αργότερα ί κός, με τις ευλογίες μάλιστα, όπως γρά
σως, και για το ποδόσφαιρο; Αλλά μην α φτηκε, «πράσινων» παραγόντων (όχι του
νησυχείτε. Και η αγορά προβληματικών
Παναθηναϊκού - εκεί ο Γ. Βαρδινογιάννης
που εξυγιαίνονται είναι μέσα στα σχέδια
κυριαρχεί), υπάρχουν απορίες και ερωτη
Κοσκωτά.
ματικά γιατί, όπως και να το κάνουμε, η
Αυτά προς το παρόν, ελπίζοντας να φι- Ελλάδα δεν είναι Ιταλία, ο Ολυμπιακός
λοτιμηθεί κάποιος πολιτικός, ποδοσφαι δεν είναι Γιουβέντους (κι ας έχασε από
ρικός ή επιχειρηματικός παράγων σχετιτον Παναθηναϊκό) και ο Κοσκωτάς δεν
ζόμενος με το Δημόσιο να μας τα εξηγή είναι Ανιέλι κι ας έχει έτοιμα στο πουγγί
σει. Ως τότε οι εκδότες ας γνωρίζουν ότι
του 1,2 δισεκατομμύρια για μεταγραφές
η ΠΑΕ Πανιώνιος προς το παρόν δεν έχει
το Δεκέμβριο στον Ολυμπιακό.
πρόεδρο...
• Ερωτήματα, πρώτον πολιτικά. Αν με
• Αλλά επειδή η στήλη είναι του Τύπου
σολάβησαν για την αγορά «τέως υπουρ
και όχι του ποδοσφαίρου, η εφημερίδα
γός», «πράσινοι» παράγοντες και «φί
του Γ. Κοσκωτά «24 ώρες» ετοιμάζεται
λοι» του ΠΑΣΟΚ, όπως π.χ. ο γνωστός Γ.
για το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου.
Αούβαρης και εάν ο τέως πρόεδρος του
Στο μεταξύ μαζί με τον Κωφίδη από την
Ολυμπιακού κ. Νταϊφάς έθεσε υπόψη του
ΠΑΕ Ηρακλής ο Γ. Κοσκωτάς φέρνει
πρωθυπουργού τα αδιέξοδα του «θρύ
προς την Αθήνα και συντάκτες των εφη
λου», όπως έγραψε το «Βήμα» (Κυριακή
μερίδων «Θεσσαλονίκη» και «Μακεδο
22/11), τότε δικαιολογημένα γίνονται
νία». Δεν είναι γνωστό αν τα πριμ των
«πράσινα παιγνίδια σε κόκκινο φόντο». Σ’
συντακτών θα είναι ισόποσα με αυτά των
αυτά κάποιος αρμόδιος έπρεπε κάτι να
ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
πει, δεδομένων των ιδιαίτερα καλούν σχέ
Η «συνταγή» πάντως δεν έχει εφαρμοσεων πολιτικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ με
σθεί ποτέ στη «Μεσημβρινή» του Βαρδιτο εξ Αμερικής ερχόμενο ως άλλος «ά
νυγιάννη (ΠΛΕ Παναθηναϊκός).
γιο.: Βασίλη;» ' θείο Σαμ για να δώσει

τα δωράκια του στα «παιδιά του
Πειραιά». Ιδιαίτερα όταν αυτού του «θείου
Σαμ» είναι άγνωστον ακόμη το «πόϋεν έσχες» για το γεμάτο πάντα «πουγγί» του.
• Στην ίδια εφημερίδα έχουν προσληφθεί ήδη 6 στελέχη, που έφυγαν από τον
«Ελεύθερο Τύπο». Διαπραγματεύονται
άλλα 4, τα οποία όμως ζητούν υψηλά
«πριμ μεταγραφής». Πάντως ο «Ελεύθε
ρος Τύπος» εξακολουθεί να βγαίνει.
• «Μάχη» γίνεται και στους ραδιοσταθ
μούς. Στις 13 Δεκεμβρίου, Κυριακή 9 το
πρωί, η μπάντα των FM ετοιμάζεται να υ
ποδεχθεί άλλον έναν ένοικο: τον «Δίαυλο
1Θ», ήτοι δημοτικό ραδιοσταθμό - κοινο
πραξία δέκα (παρακαλώ!) Δήμων της Δ.
Αττικής. Πληροφορίες μάς λένε πως η ι
σχύς του θα είναι διπλάσια του «9.84 FM
STEREO», πράγμα που σημαίνει ότι οι 10
Δήμοι θα διαθέτουν φωνή εφάμιλλη του
κατά τεκμήριο μόνου εθνικού πολιτικού
κέντρου, της κυβέρνησης. Με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 12.000.000 το μήνα,
προγραμματιζόμενα διαφημιστικά έσοδα
20.000.000 και 110 άτομα προσωπικό, ο
«Δίαυλος 10» σύμφωνα με τις αρχές που
παρουσίασε ο διευθυντής του Γιάννης
Δράκος διεκδικεί την αντικειμενικότητα,
την πολυφωνία και την αυτονομία - αυτο
διαχείρισή του έναντι των δημοτικών αρ
χόντων και συνδυάζει το «εναλλακτικό»
με το «παρεμβατικό» ραδιόφωνο, αξιοποιώντας τα όσα θετικά του καθιερωμέ
νου. Ιδομεν...
• Πάντως ο χορός καλά κρατεί: «9.84
FM», «Κανάλι 1», δημοτικός σταθμός Α
νω Λιοσίων, και, σε λίγο, ο σταθμός Δ.
Αργυρουπόλεως - Αλίμου κτλ.
Δημοτική πολυφωνία
• Αίτηση για ραδιοφωνικό σταθμό έχει
υποβληθεί και από Αραβα δημοσιογρά
φο. Ο σταθμός θα είναι αραβόφωνος και
αναμένει απάντηση.
Μετά τη δημοτική γιατί όχι και διεθνής
η πολυφωνία:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Ο ΚΔΤ ΤΟ Μ Ο Σ ΤΟΥ «ΑΝΤΙ»
Α’ εξάμηνο 1986 τεύχη 308-320
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ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ
Τελικά, το προεόρτιο «δώρο» του Εφετείου στο ΑΝΤΙ, το πρόστιμο των 6.000.000
δρχ. υπέρ του κ. Λιακουνόκου και της εται
ρείας του ΑΧΧΟΝ, εξελίχθηκε με τον τρόπο
που θα πρόβλεπαν οι πολλοί σώφρονες και ό
χι οι ελάχιστοι κουτοπόνηροι και φασίζοντες
μύωπες: το σύνολο σχεδόν του τύπου —με
τις γνωστές, άθλιες εξαιρέσεις— αντιμετώπι
σε την καταδικαστική απόφαση στην ουσία
της, δηλαδή ως γενική δοκιμή για το μέλλον
και ως βαρύ πλήγμα κατά της ελευθεροτυ
πίας. Σε πλαϊνές στήλες σταχυολογήσαμε ο
ρισμένα από τα σχόλια επώνυμων αρθρογράφων του ημερήσιου τύπου, καταχωρώντας
και τις σχετικές με την καταδίκη του ΑΝΤΙ
γνώμες πολιτικών προσωπικοτήτων, του Δι
κηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του συνταγματολόγου Αριστόβουλου Μάνεση, του συγγρα
φέα Μάριου Ποντικά (Ό λο σχεδόν το πολιτι
κό φάσμα τοποθετήθηκε στην υπόθεση. Μο
ναδική εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ. Ζητήσαμε από
τον κ. Γ. Παπανδρέου σχετική δήλωση, μας
την υποσχέθηκε, τελικώς όμως δεν έφτασε
ποτέ στο περιοδικό· υπάρχει καιρός ακόμα,
βέβαια...).
Παράλληλα, μετά τη γνωστοποίηση της
καταδίκης του ΑΝΤΙ εκατοντάδες ήσαν αυτοί
που δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στο πε
ριοδικό, δείχνοντας μια πολύτιμη διάθεση ε
γρήγορσης και ενεργοποίησης, άξια της έν
νοιας του πολίτη και στους αντίποδες αυτής
του υπήκοου, που τόσο έντονα εμφορεί τους
σημερινούς ιθύνοντες.
Στη συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε για
το θέμα αυτό η Ένωση Ανταποκριτών ξένου
τύπου, την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου (και εδώ θέ
λουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον πρόεδρο
της Ένωσης κ. Κ. Τσατσαρώνη για τη χειρο
νομία του αυτή), μίλησαν ο εκδότης του πε
ριοδικού κ. Χρ. Παπουτσάκης, ο συντάκτης
κ. Β. Ζήσης και ο συνεργάτης μας δημοσιο
γράφος κ. Σοφιανός Χρυσοστομίδης. Ο Χρ.
Παπουτσάκης πρόβαλε το αίτημα να συσταθεί διακομματική επιτροπή στη Βουλή για τις
προμήθειες στο στρατό' ανακοίνωσε ότι θα
κατατεθεί αναίρεση κατά της εφετειακής
απόφασης· ζήτησε από την ΑΧΧΟΝ να κατα
θέσει τη μήνυση κατά του Β. Ζήση προκειμένου «να γίνει επιτέλους η δίκη για τα «Λέοπαρντ» σε ανοιχτή ακροαματική διαδικασία
και διαβεβαίωσε ότι θα έρθουν στο φως πλείστα όσα άλλα στοιχεία διαθέτει το ΑΝΤΙ, για
τα κυκλώματα εμπορίου όπλων. Ο Β. Ζήσης
έκανε λεπτομερή ενημέρωση επί της ουσίας
των «καταδικαστέων» ρεπορτάζ, ενώ ο Σοφ.
Χρυσοστομίδης αναρωτήθηκε «μήπως οι δη
μοσιογράφοι, προκειμένου να μπορούν να
κερδίζουν το ψωμί τους, πρέπει να μετατρα
πούν σε διάμεσους καταχώρησης κυβερνητι
κών ή κομματικών ανακοινώσεων;».
Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους
«ενδιαφερομένους» ότι η επιθυμία και γραμ
μή τους, «να τσακιστούν όλοι όσοι γράφουν
για σκάνδαλα», θα βρει αρκετές δυσκολίες.
Το μόνο που κατορθώνουν είναι να αποδειχθούν για άλλη μια φορά βαθιά ανασφαλείς,
ανελεύθεροι και απομονωμένοι, κατάλληλοι
για λεονταρισμούς και κουτοπόνηρες πτωχαλαζονείες.
Χάρη στην κοινή γνώμη, προχωράμε.

Με το σκίτσο που μας
έστειλε ο φίλος
σκιτσογράψος ΣΤΑΘΗΣ,
εκδηλώνει τη
συμπαράστασή του στο
ΑΝΤΙ.
Και κρίνει...

Εξαιρετικά αφιερωμένο στους «δημοκράτες της Αλλαγής»
Στη δημοκρατία που απολαμβάνουμε επι
τρέπονται όλα, πλην ενός: να αποκαλύπτει
κάποιος, ασκώ ντας δημόσιο έλεγχο, το ό
λο πρόσω πο τη ς δημοκρατίας, το αποτρό
παιο. ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
Στη δημοκρατία που απολαμβάνουμε, οι
δημοκρατούντες θεω ρούν ότι ο δράστης
τη ς αποκάλυψης είναι εκ προοιμίου, de fac
to και de juris, ε χ θ ρ ό ς τη ς δημοκρατίας (ε
νώ οι ίδιοι, μοναδικοί και αδιαφιλοκίνητοι
εκπρόσωποι, τοποτη ρη τές και φύλακές
της) και σ πέβδουν να τον τιμωρήσουν, για
να του κλείσουν το στόμα. ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
Στη δημοκρατία που απολαμβάνουμε έ
χει επιβληθεί, με τον καιρό, ένα ιδιότυπο
και μη εξαίρετο εθιμικό δίκαιο το οποίο, ε
νώ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ (δια πράξεω ν και παραλείψ ε
ων των δημοκρατούντων) τη λήθη και τη
συγνώμη σε εν έρ γ ειες που μάλλον αφ τές
«θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία
του δημοκρατικού πολιτεύματος» εβαισθητοποιείται και ΤΙΜΩΡΕΙ ΑΚΑΡΙΑΙΟΣ ενέρ γειες
που μάλον αφ τές βοηθούν τη δημοκρατία
στην επιβίωσή της. ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
Έ τσι, στη δημοκρατία που απολαμβά
νουμε οι ό π ο ιες α π ό π ειρ ες ή και σκέψεις α
κόμα για έλ εγχ ο τη ς «λειτουργίας του δη
μοκρατικού πολιτέβματος» αποθαρύνονται
και οι δημο-κρατούμενοι τρομοκρατούνται:
για να ’χουνε, λοιπόν, το κεφάλι τους ήσυ
χο, αποσύρονται σ ’ έναν ύπνο μακάριο και
δε θέλουνε να πληροφορηθούν, δεν ενδιαφέρονται να μάθουν π ώ ς τα πάει η δημο
κρατία τους, τα έχουνε φορτώ σει όλα
στους δημοκρατούντες, και τα καλά και τα
κακά, στάχτη και μπούμπερη να γίνουν ό
λα, να επιβιώ σουν θέλουνε μόνο οι δημοκρατούμενοι γι’ αφτό και α ποδέχοντα ι σιω
πηρά το ιδιότυπο εθιμικό δίκαιο (που ο δεί
κτης της τιμωρίας του έχει χά σει τον π ρ ο 
σανατολισμό του) —αν δεν έφτασαν να το
επικαλούνται ω ς άλοθι για να φάνε ένα

κομμάτι ψωμί, για να ζήσουνε τα παιδιά
τους, για να συντηρήσουνε το αφτοκίνητό
τους, για να πλη ρώσουν το ενοίκιο ή το για
τρό τους... ναι ή ΟΧΙ;
Θέλουμε μια απάντηση κι ας κινδυνέβουμε να χαρακτηρισθούμε αχάριστοι για τη
δημοκρατία που απολαμβάνουμε. Δεν την
περιμένουμε, βέβαια, από τεχνοκράτες της
πολιτικής, από επαγγελματίες ιδεολόγους
ή διανοούμενους, από καριερίστες πολιτι
κούς οι οποίοι θα μας αναλύσουν —αν
καταδεχτούν— τις σκοπιμότητες, τις αναγ
καιότητες, τις επιδιωκόμενες ισορροπίες,
τις... νομοτέλειες. Πολύ περισσότερο, δεν
περιμένουμε την απάντηση μέσα από κά
ποιο ανώνυμο απειλητικό τηλεφώνημα και,
φυσικά, ούτε από κάποιον «αγανακτισμένο
πολίτη» σε μια διαδήλωση, σε μια απεργιακή κινητοποίηση ή στη γωνιά του δρόμου...
Διότι αφτός τι να μας πει; «Ναι ρε π... φασί
στα» θα μας πει «ναι ρε γα... παλιοκομμουνιστή, ναι ρε μ... καλιτέχνη, ΝΑΙ αφτή είναι η
δημοκρατία και αν δε σ’ αρέσει άντε και
γ...». Αφτό θα μας πει, κραδαίνοντας το ρό
παλό του. Αλά αφτό δεν είναι απάντηση.
Ούτε στον Μακιαβέλι θα άρεσε, ως εξαιρε
τικά ανόητη για το κύρος της Εξουσίας και
ως εξαιρετικά αποκαλυπτική για τις προθέ
σεις της. Την απάντηση την περιμένουμε α
πό τους πιο τίμιους, τους πιο διορατικούς,
τους περισότερο πάσχοντες για την τύχη
όλων μας επώνυμους δημοκρατούντες.
Στο μεταξύ, μια έρεβνα σε βάθος των ό
σων έχουν καταγγελθεί θα ήταν πολαπλά
σκόπιμη γιατί, εκτός των άλων, μπορεί να
οδηγούσε και σε αφτό που γράφτηκε αλά,
για την ώρα, πρέπει να θεωρείται λασπολο
γία και να καταδικάζεται ως φασισμός στυ
γνός και αδίστακτος: ότι, δηλαδή το ΑΝΤΙ έ
κανε την έρευνα για να υπηρετήσει άλα ξέ
να συμφέροντα, των οποίων είναι πράκτοΡα Ρ -

Μ άριο ς Π ό ντικα ς

ΤΥΠΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΡΙΝΟΥΝ...
Με ομόφωνη ανακοίνωσή του, το Διοικη
τικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλό
γου Αθηνών διατυπώνει την «έντονη α
νησυχία του» και επισημαίνει την εξον
τωτική και πρωτοφανή στη δικαστηρια
κή πρακτική ποινή που επιβλήθηκε σε
βάρος του περιοδικού ΑΝΤΙ». Η ομόφω

νη ανακοίνωση του ΔΣΑ είναι η εξής:
«Ο εκδότης του περιοδικού ΑΝΤΙ υπο
χρεώθηκε με απόφαση του Εφετείου Αθη
νών να καταβάλει στον ©. Λιακουνάκο
και την εταιρεία ΑΧΧΟΝ ποσό έξι εκα
τομμυρίων δραχμών ως αποζημίωση για
την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης
που προκλήθηκε, σύμφωνα με τις παρα
δοχές του Δικαστηρίου, στους ενάγοντες
αυτούς από δημοσίευμα του περιοδικού
σχετικό με την αγορά των αρμάτων μά
χης «Λέοπαρντ».
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών δεν
ερευνά βέβαια τα πραγματικά περιστατι
κά τα οποία δέχτηκε το Δικαστήριο, πα
ρά το γεγονός ότι στην κοινή γνώμη είναι
γνωστά πολλά από αυτά.
Ο Δ.Σ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 199 Κώ
δικα Δικηγόρων, ως ευαίσθητος υπερα
σπιστής των θεσμών και των δικαιωμά
των των πολιτών, διατυπώνει την έντονη
ανησυχία του για την εξοντωτική και
πρωτοφανή στη δικαστηριακή πρακτική
ποινή που επιβλήθηκε σε βάρος του πε
ριοδικού ΑΝΤΙ με δεδομένο ότι:
α) Είναι αδέσμευτο περιοδικό γνώμης,
που με περιορισμένες οικονομικές δυνα
τότητες υπηρετεί για χρόνια ολόκληρα
τον πολυφωνικό, κοινωνικό, πολιτικό
και πολιτιστικό λόγο και προβληματισμό
και δεν επιδιώκει τη δημιουργία δημαγω
γικών εντυπώσεων ούτε βέβαια την προ
σβολή της τιμής και των δικαιωμάτων
των πολιτών.
Η προαναφερόμενη απόφαση καθιστά
προβληματική άν όχι αδύνατη τη συνέχι
ση έκδοσης του περιοδικού και αποτελεί
πλήγμα για την ελευθεροτυπία γενικότε
ρα.
β) Ο ταν είναι γνω σ τό ότι για το θάνατο
ενό ς ανθρώ που ή τη σοβαρή, σ ω ματική
του κ ά κ ω σ η α π ό ερ γα τικ ό ή αυτοκινηστικό ατύ χη μ α ή α π ό άλλη αιτία επ ιδικ ά ζε
ται για α π ο κ α τά σ τα σ η τη ς ψ υ χική ς οδύ
νης ή η θικ ή ς βλ ά βη ς σ τους οικείους του
π α θό ντο ς ή τον ίδιο π οσό μερικώ ν ε κ α 
το ντά δω ν χιλ ιά δω ν δρ α χμ ώ ν, π ρ ο κ α λ εί
εντύπω ση και κ α τά π λη ξη το τεράστιο
ποσό τω ν 6.000.000 δ ρ χ ., νομ ιμ οτόκ ω ς,
που επ ιδ ικ ά σ τη κ ε στους ενά γοντες κ α τά
του περιοδικού ΑΝΤΙ.

Έτσι πέρα από την ανακολουθία αυτή
φαίνεται ότι το Δικαστήριο βρίσκεται σε
αναντιστοιχία με τα συνήθως νομολογούμενα ως προς το ποια είναι τα στοιχεία
που συγκροτούν σήμερα την έννοια της
«τιμής» ως κοινωνικής αξίας».
•
Ο Αριστόβουλος Μάνεσης (καθηγη
τής του Συνταγματικού Δικαίου και κο
σμήτορας της Νομικής σχολής.του Πα
νεπιστημίου Αθηνών) δήλωσε τα εξής:
«Το «ΑΝΤΙ» έχει στο ενεργητικό του
πολλούς τίμιους και θαρραλέους αγώνες
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για την ελευθερία και την πρόοδο του τό
που. Και τους έχει διεξαγάγει με δημο
κρατική υπευθυνότητα και σύμφωνα με
τη δημοσιογραφική δεοντολογία.
Σχετικά με το ζήτημα της εταιρείας
ΑΧΧΟΝ, είναι εύλογη η γενική κατάπλη
ξη όχι τόσο από το ασυνήθες πάντως γε
γονός ότι η εφετειακή απόφαση ανέτρεψε
την αντίθετη πρωτόδικη, όσο από το υ
περβολικό μέγεθος της αποζημιώσεως,
στην καταβολή της οποίας υποχρεώθηκε
το «ΑΝΤΙ». Το ποσόν αυτό μπορεί να α
ποβεί εξοντωτικό για ένα σοβαρό περιο
δικό γνώμης, που οικονομικά στηρίζεται
μόνο στους αναγνώστες του, και που για
αυτόν ακριβώς το λόγο έχει ανεξαρτησία
γνώμης και ελέγχει, αδέσμευτο από κομ
ματικές διασυνδέσεις, την όποια εξουσία.
Για να αποτραπεί η φίμωση αυτής της
ελεύθερης γνώμης, οι πνευματικοί άνθρω
ποι του προοδευτικού πολιτικού χώρου ο
φείλουν να συμπαρασταθούν έμπρακτα
στο «ΑΝΤΙ». Ο πολυφωνικός, κριτικός
και αντιεξουσιαστικός λόγος του δεν
πρέπει να σιγήσει».
•
Ο βουλευτής Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, γραμματέας Ενημερώσεως της «Νέ
ας Δημοκρατίας» δήλωσε τα εξής:
«Κάθε υπεύθυνος και δημοκρατικός
πολίτης, ανεξάρτητα από την πολιτική
του τοποθέτηση, πρέπει να ανησυχεί έπει
τα από την εξοντωτική καταδίκη του
«ΑΝΤΙ». Χωρίς να κρίνω τη δικαστική α
πόφαση και χωρίς να μπαίνω στην ουσία
' της υποθέσεως, ανησυχώ βαρύτατα για
το κατά πόσον είναι πλέον εφικτή η ά
σκηση δημοκρατικού ελέγχου της εξου
σίας από τον τύπο και κατά πόσο οι Έ λ 
ληνες είναι ίσοι απέναντι στους νόμους.
Συγκρίνοντας πχ. το «δικαίωμα» του
διοικητή του ΟΤΕ να υβρίζει χυδαία τον
αρχηγό και βουλευτές της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και να χρησιμοποιεί τον
δημόσιο οργανισμό για προσωπικές του
επιδιώξεις, ατιμωρητί, και από το άλλο
μέρος τις βαρύτατες συνέπειες από την ά
σκηση του συνταγματικά κατοχυρωμέ
νου δικαιώματος δημοσιογραφικού ελέγ
χου από ένα σοβαρό και υπεύθυνο έντυ
πο, πιστεύω ότι οφείλουμε όλοι να προβληματισθούμε και να αντιληφθούμε ότι
αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα μας, ε
κτός των άλλων, μείζον πρόβλημα λει
τουργίας της δημοκρατίας και των δημο
κρατικών μας θεσμών».
•
Το μέλος της Ε.Γ. της «Ελληνικής Αρι
στερός» Πέτρος Κουναλάκης χαρακτη
ρίζει «π αράδειγμα προς αποφυγήν» την
καταδικαστική απόφαση του Εφετείου
και ελπίζει στην ακύρωσή της:
«Η εξοντωτική ποινή που επέβαλε το εφετείο στο «ΑΝΤΙ» δημιουργεί εύλογα ε
ρωτηματικά και έντονες ανησυχίες στους
πολίτες. Με την τεκμηριωμένη πληροφό
ρηση και επεξεργασμένη ενημέρωση που
παρέχει και την ανεξαρτησία του, παρά
τις περιορισμένες οικονομικές του δυνα
τότητες, αποτελεί όαση στον κυκεώνα

των επιφανειακών αναλύσεων και εύπεπτων πληροφοριών που διοχετεύονται
καθημερινά στην κοινή γνώμη και οδη
γούν τελικά στον αποπροσανατολισμό
των πολιτών. Με αυτή την έννοια η «τι
μωρία» του «ΑΝΤΙ» είναι εντελώς απαρά
δεκτη. Ελπίζω πως η πρωτάκουστη για
τα ελληνικά δεδομένα απόφαση θα ακυ
ρωθεί και θα αποτελέσει απλώς ένα θλι
βερό παρελθόν και ένα παράδειγμα προς
αποφυγήν στην ιστορία της ελληνικής δι
καιοσύνης».
•
Ο κ. Μανώλης Μηλιαράκης, διευθυντής
της εφημερίδας «Η Χριστιανική» τονίζει
ότι «η καταδίκη του ΑΝΤΙ εντάσ σ εται στα
π λαίσια
που»:

κατατρομοκράτησης

του

τύ

«Η εξοντωτική ποινή που επιβλήθηκε
στο «ΑΝΤΙ» προσθέτει έναν αγωνιστικό
τίτλο τιμής στο ενεργητικό του, ενώ ταυ
τόχρονα χρεώνει εκείνους που διακηρύσ
σουν ότι επιδιώκουν δικαιοσύνη και δια
φάνεια στο δημόσιο βίο με μια ακόμη ε
νέργεια απροκάλυπτης υποκρισίας, ασυ
νέπειας και πολιτικού αμοραλισμού. Εί
ναι φανερό ότι η καταδίκη του «ΑΝΤΙ» εν
τάσσεται στα πλαίσια κατατρομοκράτη
σης του τύπου, που αγωνίζεται για την α
λήθεια, την πληροφόρηση του πολίτη και
την εξυγείανση της κρατικής μηχανής,
κόντρα σε όλους όσοι προσπαθούν να
παρουσιάζουν τη μέρα νύχτα και τη δυ
σοδία της σήψης ως ευωδία ευταξίας και
ευνομίας».
•
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας Α
νάστασης Π. Παπαληγοίιρας αναφορικά
με την καταδίκη του «ΑΝΤΙ», έκανε την α
κόλουθη δήλωση:
«Η εμφάνιση του περιοδικού «ΑΝΤΙ»
στον μεταδικτατορικό τύπο, συνέβαλε
στην επισήμανση, συνειδητοποίηση και
αντιμετώπιση των εθνικών, πολιτικών
και κοινωνικών προβλημάτων του τόπου
και ακόμη συνέβαλε στην με ευαισθησία
ανίχνευση της πολιτιστικής μας κληρο
νομιάς και συνέχειας, δημιουργώντας
παράδοση...
Απαλλαγμένο από το βάρος του δογ
ματισμού, με συνέπεια και υπευθυνότητα,
ασκώντας σοβαρό και αδέσμευτο έλεγχο
και κριτική, και συγχρόνως με συναίσθη
ση της κοινωνικής του αποστολής, το πε
ριοδικό υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
Α ντί οποιοσδήποτε καταδίκης του, θα ε
πιδίωκα περισσότερο έλεγχο.
Α ντί οποιοσδήποτε φημολογίας για επι
κείμενη διακοπή της κυκλοφορίας του,
θα με ικανοποιούσε εβδομαδιαία του έκ
δοση.
A ντί οπισθοδρόμησης σε χρόνους σκοτει
νούς, θα προτιμούσα περισσότερο
«αντί».
•
Εκ μέρους της ΔΗ.Α.ΝΑ ο κ . Στρατής
ΣτρατήΥης τονίζει την ανάγκη προστα-

ΤΥΠΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΡΙΝΟΥΝ...
σίας της ελευθεροτυπίας μέσω της δι
καιοσύνης:
«Δεν θέλω να σχολιάσω δικαστική α
πόφαση. Πιστεύω όμως ότι η δικαιοσύνη
έχει υποχρέωση πέρα από την προστασία
της ατομικής τιμής να σκέπτεται και να
προστατεύει και την ελευθερία του Τύ
που».
•
Ο Γρηγόρης Φαράκος, διευθυντής του
«Ριζοσπάστη» και μέλος του Π.Γ. της
Κ.Ε. του ΚΚΕ, σε δήλωσή του προς το
«ΑΝΤΙ» λέει:
Αυτό που χρειάζεται είναι να διασφαλισθεί η διαφάνεια και ο έλεγχος στις διαδι
κασίες και στη σκοπιμότητα των προμη
θειών εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμε
ων. Η εισβολή της εξοντωτικής ποινής
στο «Αντί» αποτελεί, αντίθετα, προσπά
θεια παραπέρα στεγανοποίησής τους και
ταυτόχρονα πλήγμα κατά της ελευθερο
τυπίας και του δικαιώματος του τύπου να
ελέγχει και να ενημερώνει. ΓΤ αυτό μας
βρίσκει πέρα για πέρα αντίθετους.
•
Η αποζημίωση των 6.000.000 που επιδί
κασε ως πρόστιμο στο «ΑΝΤΙ» και υπέρ
του κ. Λιακουνάκου το Πολιτικό Τμήμα
του Εφετείου της Αθήνας σχολιάστηκε εκτενώς από τον ημερήσιο τύπο.
Από την τακτική του στήλη στην «Ελευ
θεροτυπία» (φ. 19-11-1987) ο Γ. Μασσαβετας «καλημερίζει τον κ. Πρόεδρο στο Καστρί» και «συμβουλεύει»: «Φιμώστε
τους».
Σκάνδαλα ακούμε και σκάνδαλα διαβά
ζουμε. Ως τώρα όμως δεν είδαμε κανέναν
πρωταγωνιστή ή σύνεργό σκανδάλου να
κταδικάζεται. Η εξαίρεση του υπό αποφυλάκιση Πόπωτα και του συν αυτώ Λιντοβόη υπογραμμίζει απλώς τον κανόνα. Κι
επιτέλους δεν υπέστησαν και ποινή εξόν
τωσης. Α ντ αυτού, έχουμε ήδη μια ποινή
εξόντωσης, που επιβλήθηκε σε ένα έντυ
πο της Αριστερός, το «Αντί», για την πε
ρίφημη υπόθεση των «Λέοπαρντ». Δεν
κρίνουμε την ουσία της ίδιας της απόφα
σης. Καλώς ή κακώς, το «Αντί» καταδι
κάστηκε. Εκείνο που αποκτά βαρύνουσα
σημασία είναι η επιμέτρηση της ποινής.
Το πρόστιμο των έξι εκατομμυρίων δραχ
μών μπορεί για ένα άλλο περιοδικό ή μια
μεγάλη εφημερίδα να λειτουργούσε διαφο
ρετικά. Στην περίπτωση όμως αυτού του
λεμφατικού, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά
του, περιοδικού απόψεων, το ποσόν αυτό
ισοδύναμεί με εξόντωση.
Το 'κλείσε μια φορά η χούντα. Θα είναι
πράγματι «θαύμα» να κλείσει και με κυ
βέρνηση «Αλλαγής» προς χάριν του κυ
κλώματος μεγαλεμπόρων όπλων. Όταν
προσμετράται μια ποινή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες. Ενα
έντυπο μπορεί να συνεχίσει εκδιδόμενο α
κόμη και αν ο εκδότης του καταδικαστεί
σε φυλάκιση. Ακόμη και αν δεν την εξαγο
ράσει, αλλά οδηγηθεί στη φυλακή. Δεν
μπορεί όμως να συνεχίσει την έκδοσή του
όταν «βαρέσει κανόνι». Όταν τα οικονο

μικά βάρη του, κάνουν την αγορά να του
κλείνει τις πόρτες. A υτό επιδιώκεται; Να
κλείσει μια φωνή;
Α ς το προσέξουν όλοι αυτό το θέμα. Ί 
σως η περίπτωση του «Αντί» να είναι μια
δοκιμή. Α ν περάσει σε αυτό το περιθωρια
κό σχεδόν έντυπο της Αριστερός, έπεται
και συνέχεια.
Ο Μιχάλης Ζούβελος («Δια λόγους ...τι
μής» «Πρώτη» 25-11-1987), αφού επιση
μαίνει ορισμένα «προβλήματα» στην εφετειακή απόφαση και αναφέρει τις δημό
σιες, επίσημες και νόμιμες πηγές τεκμη
ρίωσης του ρεπορτάζ του «ΑΝΤΙ» για το ο
ποίο καταδικάστηκε από το δευτεροβάθ
μιο δικαστήριο, καταλήγει:
A ν παρατέθηκαν όλα τα παραπάνω δεν
είναι γιατί μας ξένισε το ύφος της αιτιολο
γίας κι ούτε εκείνο που ενδιαφέρει είναι αν
είχε δίκιο το «ΑΝΤΙ» ή ο εμπορικός αντι
πρόσωπος.
Αλλά για να τονισθεί ότι οι δημοσιογράφοι
δεν πρέπει πλέον να βασίζονται σε πορί
σματα επιτροπών, ανώτατων δικαστών
της στρατιωτικής Δικαιοσύνης, υπουργι
κές δηλώσεις και αποφάσεις πρωτοβάθ
μιων πολιτικών δικαστηρίων. Πριν δημο
σιεύσουν οτιδήποτε θα πρέπει να περιμέ
νουν την κρίση του Εφετείου και μετά ας
αποφασίσουν!
Οι ιδιοκτήτες εφημερίδων, που έχουν
μεγάλη οικονομική επιφάνεια, ας βάζουν
στην «μπάντα» μερικές δεκάδες εκατομ
μυρίων για την «κακή ώρα», των δε περιο
δικών ας προετοιμάζονται ψυχικά για τον
Κορυδαλλό. Οι πολίτες που θέλουν πλη
ροφόρηση ας καταφεύγουν στη ...νομολο
γία, όταν δημοσιεύεται σε νομικά περιοδι
κά.
Και όλοι εκείνοι που περήφανα διεκδικούν το δίκιο τους στα ποινικά δικαστή
ρια, στο φως της δημοσιότητας, ή περή
φανα διεκδικούν συμβολική ικανοποίηση
μιας δραχμής ας μάθουν ότι άλλοι, αποφεύγοντας να κάνουν μήνυση και να βρε
θούν σε αντιπαράθεση, επιλέγουν μόνο
την προστασία του Νόμου ! 178/81 «περί
αστικής ευθύνης του τύπου» και αποτιμούν «την τιμή της τιμής» σε ύψη ανάλογα
με τα κέρδη από τις εμπορικές τους δρα
στηριότητες.
Ισως όμως τώρα γίνει αντιληπτό ότι
τον παραπάνω νόμο δεν θα τον «πληρώ
σουν» μόνοι οι ιδιοκτήτες των εφημερί
δων και περιοδικών.
Βαρύ θα είναι το πολιτικό κόστος και ε
κείνων που τον θέσπισαν και όσων τον
διατηρούν.
Και ας μην επιχαίρουν μια δυο εφημερί
δες. Η καμπάνα δεν χτυπάει ποτέ μόνο για
το γείτονα.
Υ.Γ. Η υπεξαγωγή εγγράφου — όταν μάλι
στα τυχαίνει να είναι η αξιολόγηση του τύ
που των αρμάτων— έστω και αν ασκήθη
κε ποινική δίωξη «κατ'αγνώστων» ας κα
εί μαζί ιιε τους άλλους «άνθρακες».

δεινών στιγμών και στοχάζεται επικαίρως...
«Προς ΑΝΤΙ - Χρήστο Παπουτσάκη
Προσπαθώντας να λύσω το μυστήριο
της περιπέτειάς σου, σκέφτομαι και τού
το:
Μήπως, βρε αδελφέ, είναι το εκκαθαρι
στικό εκείνου του αιφνιδιαστικού ελέγ
χου που είχαμε δεχτεί στα γραφεία του
ΑΝΤΙ το 1973, από τους «εφοριακούς»
του Ιωαννίδη; Αν θυμάμαι καλά, εκείνο
το πρωινό και ενώ εσύ βρισκόσουν, ήδη
στην ΕΣΑ —όταν μας ξανάρθες ήσουν
παραμορφωμένος— δεχτήκαμε την έφο
δο 20 Εσατζήδων και Ασφαλιτών που μας
δήλωσαν εφοριακοί.
Υποθέτω ότι θα θυμούνται το περιστα
τικό, η Λένα Δουκίδου, ο Μίμης Παπαπαναγιώτου, ο Δημήτρης Σαπρανίδης, ο
Χρήστος Οικονόμου και βέβαια ο Γιάν
νης Καψής, ο μόνος απ’ όλους μας που έ
γινε υπουργός και επιμένει να παραμένει
υπουργός. Μήπως, λοιπόν, το πρόστιμο
που σου ζητάνε σήμερα, αυτές τις άγιες
μέρες του ΠΑΣΟΚ, αφορά την εξόφληση
εκείνου του λογαριασμού... Έχω παραι
σθήσεις; Είναι να μην έχω μέσα σε τόσο
νέφος, τόσο δακρυγόνο, τόσο λιβάνι και
τόση ντροπή... Αίσχος τους, Χρήστο
μου, τίποτ’ άλλο».
· ■
Η «ΑΥΓΗ» της 25.11., στη στήλη «ρήσειςαντιρρήσεις» έγραψε:
Το «πρόβλημα» που απασχολεί όλο
τον δημοσιογραφικό κόσμο είναι τι μεσο
λάβησε —αν μεσολάβησε— τι «παρενεβλήθη» —αν «παρενεβλήθη»— μεταξύ
της πρωτόδικης απόφασης και της από
φασης του Εφετείου και αν (όπως ψιθυρίζεται) η δεύτερη αυτή απόφαση σχετίζε
ται με την αποκάλυψη, από το ίδιο περιο
δικό, του σκανδάλου Λούβαρη.
Ξέρω, βέβαια, ότι η δικαιοσύνη είναι
«ανεξάρτητη». Αλλά και ξέρω ότι όλοι
«άνθρωποι εσμέν»... .
•
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ με τίτλο «Ποινικοποίηση της
κριτικής» παραθέτει ολόκληρη τη δήλω
ση του ΑΝΤΙ σημειώνοντας:
«...από τη μεριά μας δεν έχουμε παρά
vu αναρωτηθυύμε μέχρι πού μπορεί να
φθάσει η ποινικοποίηση της κριτικής. Ε
κτός και αν στη διαδικασία του ποινικού
κώδικα εμπίπτει πλέον και η κριτική της
πυινικυπυίησης...».
•
Το ΚΑΠΑ σε σχόλιό του επισημαίνει:
«...το βαθμό ευαισθησίας που υπάρχει
όταν πρόκειται για τη δίωξη των εντύπων
από τη μια και για τη δίωξη των σφετερι
στών - κερόοσκόπων του δημοσίου χρή
ματος από την άλλη (βλέπε Λούβαρη που
«καθάρισε» με μια παραίτηση...)»...

Ο Γιάννης Θεοδωράκης («Ριζοσπάστης»

20.11.1987) αναμιμνήσκεται αλλοτινών
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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
του Βασίλη Ζήση

Σ τις 23 Ιουλίου 1984 ο έγκριτος Αμερικανός δημοσιογρά φος Τζακ
Ά ντερσ ον δημοσίευε στην «Ουάσιγκτον Ποστ» ένα αποκαλυπτικό
ρεπορτάζ για τις σ χέσ εις του Έ λληνα εμπόρου όπλω ν κ. Βασίλη
Τσάκου. Ο κ. Τσάκος ήταν πριν την ΑΧΧΟΝ και τον Θ. Λιακουνάκο
ο αντιπρόσω πος τη ς γερμανικής εταιρείας «Κράους-Μαφάϊ» που
πούλησε τα πασίγνω στα πλέον άρματα μάχης «Λέοπαρντ» στον
ελληνικό στρατό. Με βάση το δημοσίευμα αυτό — και ένα άλλο του
ίδιου δημοσιογράφου με ημερομηνία 11.8.1984— το «ΑΝΤΙ» ξεκίνη
σε τα ρεπορτάζ του για την αγορά που έμελλε να απασχολήσει μέ
χρι σήμερα τον ελληνικό τύπο. Οι αποκαλύψεις του περιοδικού α
ναδημοσιεύτηκαν και εμπλουτίστηκαν με νέα στοιχεία από το σύ
νολο του ελληνικού τύπου και προκάλεσαν αντιδράσεις και δηλώ 
σεις που τις επιβεβαίω σαν πλήρω ς.
Σήμερα, μετά την καταδικαστική σε βάρος μας απόφαση του Εφετείου, η οποία αφορά τις αποκαλύψεις αυτές, έχει σημασία να υ
πενθυμίσουμε τις δύο πιο σημαντικές δηλώ σεις που έγιναν τότε:
Στις 17 Α υγούστου 1984, ο π ρ ω θυπ ουρ γός κ. Α. Π απανδρέου δή 
λω νε στο «ΑΝΤΙ» για το σκάνδαλο «Λέοπαρντ» υπαινισσόμενος εμ
μέσως, πλην σαφώ ς, τις σ οβαρές ευ θύ νες που υπάρχουν:
«Η αγορά αυτών των αρμάτων ήταν τελείως απρογραμμάτιστη με την
ουσιαστική έννοια του όρου, δηλαδή δεν υπήρχε καμιά πρόβλεψη γι'
αυτήν στον προϋπολογισμό. Παρά ταύτα η Τράπεζα της Ελλάδος χο
ρήγησε το απαιτούμενο συνάλλαγμα για την πληρωμή της σχετικής
δαπάνης. Και κάτι άλλο: δεν υπήρξε ούτε ο σχετικός σχεδιασμός από
το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η πρωτοβουλία και η πρόταση έγινε
από την εταιρεία KRAUSS-MAFFEI, <5εν ήταν του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας. Για την επιλογή των Λέοπαρντ δεν έγινε καμιά αξιολόγηση
και καμιά σύγκριση.
Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι η διαδικασία για μια προμήθεια
αυτής της κλίμακας ήταν εσπευσμένη· άρχισε το Γενάρη του 1981 και
τελείωσε τον Απρίλη του ίδιου χρόνου. Οι όροι δεν ικανοποιούν τις
προδιαγραφές μας και δημιουργούν συνεχή προβλήματα σε ό,τι αφο
ρά τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά των αρμάτων».
Δηλαδή ο π ρ ω θυπ ουρ γός τη ς Ελλάδας δήλωνε τότε, εμμέσω ς
πλην σαφώς, ότι η αγορά τω ν «Λέοπαρντ» όχι μόνον ήταν απρο
γραμμάτιστη, αλλά ξεκίνησε ύστερα από πρω τοβουλία της «Κράους Μαφάϊ», δεν είχε δηλαδή ω ς αφετηρία την ικανοποίηση κά
ποιων εθνικών αναγκών. Ποια άλλη, καλύτερη, επιβεβαίω ση των
δημοσιευμάτων του μπορεί να εξασφαλίσει ένα περιοδικό;
Ακόμα πιο αποκαλυπτική ήταν η δήλωση που έκανε ο κ. Ε υάγγε
λο ς Αβέρωφ, στο τχ. 268 του «ΑΝΤΙ». Μας δήλω σέ τότε ο πολιτικός
επί της ηγεσ ίας του οποίου το υπουργείο Ά μυνας αγόρασε τα «Λέ
οπαρντ»: «Δεν δικαιούται π ρομήθειας ο κ. Τσάκος. Άλλοι ήταν οι
αντιπρόσωποι». Αυτοί οι «άλλοι» ήταν ω ς γνω στόν ο κ. Λιακουνάκος και η εταιρεία του η ΑΧΧΟΝ, που παραμέρισαν τον κ. Τσάκο και
σύμφωνα με τον κ. Αβέρωφ εδικαιούντο προμήθειας. Παρ’ όλα αυ
τά, εμείς καταδικαστήκαμε επειδή η λέξη «προμήθεια » που αναφέ
ρουμε στα δημοσιεύματά μας αποτελεί «συκοφαντικό ισχυρισμό»
κατά του κ. Λιακουνάκου.
Ό π ω ς προαναφέραμε ο ημερήσιος τύ π ο ς συνέχισε τα ρεπορτάζ
του «ΑΝΤΙ» για την υπόθεση αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία, το ση
μαντικότερο από τα οποία ήταν η πληροφορία ότι στη δίκη που έγ ι
νε στη Γερμανία, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε ο κ. Τσάκος ε 
ναντίον του κ. Λιακουνάκου διεκδικώ ντας την προμήθεια για τα
«Λέοπαρντ», κατέθεσαν στρατηγοί, αποκαλύπτοντας απόρρητα υ
πηρεσιακά στοιχεία. Οι αποκαλύψεις αυτές των στρατηγώ ν επιβε
βαιώνουν με τη σειρά τους πλήρω ς τα δημοσιεύματα του περιοδι
κού και αυτό είναι στοιχείο κάθε άλλο παρά ενισχυτικό τη ς σε βά
ρος μας αιτίασης περί συκοφαντίας.
Ο αντιστράτηγος Φωτάκης, πάντω ς, επικεφαλής της Στρατιωτι
κής Δικαιοσύνης, έκρινε ότι οι στρατηγοί Δ. Λαμπρίδης, I. Τσάγ14

κος, Σπυρίδω ν Κοκονέτσης, Γρηγ. Πάτσιος και Χαρ. Τσατσούλης
(όλοι το υς είχαν αναμιχθεί στην αγορά) ενήργησαν:
«κατά τρόπο δεοντολογικά ανεπίτρεπτο, ηθικά απαράδεκτο και νομι
κά επιλήψιμο γνωστοποίησαν και κατέθεσαν λεπτομέρειες περί γεγο
νότων και διαδικασιών που είχαν λάβει χώρα στο ΓΕΣ κατά τη διάρ
κεια της υπηρεσίας των ως εν ενεργεία αξιωματικών...
...«δυσφήμισαν το ελληνικό ΓΕΣ και τους αξιωματικούς του στο εξω
τερικό και αφετέρου έγιναν πρόξενοι δημιουργίας δημοσιογραφικού
θορύβου στο εσωτερικό και δυσμενών σχολίων βλαπτικών του κύ
ρους των αξιωματικών γενικά, κατά τρόπον δε ώστε να δύναται να
θεωρηθεί ότι στοιχειοθετούνται στην προκειμένη περίπτωση παρα
πτώματα τα οποία θίγουν τη στρατιωτική τιμή, με την έννοια του άρ
θρου 39, του Ν.Δ. 1400/73 «Περί καταστάσεως αξιωματικών» και ε
πομένως συντρέχει νόμιμη περίπτωσις παραπομπής τους σε ανακριτικό συμβούλιο με το ερώτημα της αποβολής τους από το σώμα των
αξιωματικών».
Δικαιούμεθα σ υνεπώ ς να ρωτήσουμε: Εκλήθησαν οι στρατηγοί
αυτοί στο Εφετείο; Και αν ναι, ρωτήθηκαν για τη διένεξη Τσάκου Λιακουνάκου, τη μεθόδευση τη ς α γο ρ ά ς των «Λέοπαρντ» και το
ρόλο τους; Ό σ α πά ντω ς κατέθεσαν στη Γερμανία και εδώ, ο δ ή γη 
σαν τον κ. Φωτάκη να ζητήσει την αποβολή το υς από το σώμα των
αξιωματικών.
Το καλοκαίρι του 1985, αντιδρώ ντας στα δημοσιεύματα, ο τότε
υπ ουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Α ρσένης διέταξε να γίνει αιφ
νιδιαστικός έ λ εγ χ ο ς στην ΑΧΧΟΝ. Ο έ λ εγ χ ο ς έγινε την 1η Ιουλίου
1985 και να τι αναφέρουν μεταξύ άλλων στο υπ’ αριθμόν 01166
«πόρισμα ελέγχου» οι ελ εγκ τές που τον διενήργησαν:

'

«Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και για την εξυπηρέτησή του ζητήσα
με το από 19.6.80 έγγραφο της KRAUSS ΜAFFEl προς την ελεγχόμενη.
Ο πρόεδρος του Δ ,Σ. κ. Θωμάς Λιακουνάκος ενώ αρχικά μας είπε ό
τι θα συνεννοηθεί με τον δικηγόρο του και θα μας το παραδώσει, την
επομένη το πρωί μας δήλωσε ότι μετά από συννενόηση με τον δικη
γόρο του και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την γερμανική
εταιρεία που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, δεν θα μας παραδώσει
κανένα έγγραφο της KRAUSS MAFFEI και εν ανάγκη πήρε οδηγίες να
τα καταστρέφει. Οι οδηγίες αυτές δόθηκαν (όπως μας δήλωσε ο κ.
Λιακουνάκος) επειδή υπάρχει εκκρεμοδικία στα γερμανικά δικαστή
ρια μεταξύ της KRAUSS MAFFEI και της ελβετικής UNITED GENERAL
ENTERPRISES. Σημειώνεται ότι την ελβετική εταιρία αντιπροσωπεύει
στην Ελλάδα η ΕΘΕΣΑΝ El ΙΕ (ανήκει στον κ. II. Τσάκο).
Στα βιβλία της ΑΧΧΟΝ S.A. διαπιστώθηκε καταχώρηση ποσού
4.866.000 —στη χρέωση ταμείου με αντίστοιχη πίστωση του λογα
ριασμού Γενικά Έξοδα και με αιτιολογία επιστροφή εξόδων δημο
σίων σχέσεων. Από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι το παραπάνω
ποσό με το οποίο χρεώθηκε το ταμείο προέρχεται από δραχμοποίηση
συναλλάγματος ποσού D.M. 100.000.— στο όνομα Αλεξ. Κύρτση (με
τόχου της εταιρίας) και ομοίως D.M. 100.000 —στο όνομα Μαρίας
Λιακουνάκου, συζύγου του προέδρου του Δ.Σ. (και κυρίου μετόχου)
της ΑΧΧΟΝ S.A. Οι δραχμοποιήσεις αυτές έγιναν την 15.7.81 στην
CONTINENTAL BANK Πειραιά και φέρουν τον χαρακτηρισμό ΝΑΥΤΙ
ΛΙΑΚΟ. Τα πρωτότυπα των Β.Α.Σ. δεν βρέθηκαν στην εταιρία.
Όμοιες με την παραπάνω χρέωση του ταμείου (από καταθέσεις των
μετόχων) και πίστωση του λογαριασμού Γενικών Εξόδων έγιναν εν
νέα πράξεις συνολικού ποσού 14.644.754 δρχ. χωρίς ο έλεγχος να
μπορέσει να διαπιστώσει από πού προέρχονται τα ποσά αυτά.
Τέλος, σχετικά με τη Β.Α.Σ. No 6847/3-6-81 D.M. 400.000 —η οποία
κάλυψε το τιμολόγιο της ΑΧΧΟΝ S.A. No 9815/3-6-81 που αναφέρεται
παραπάνώ— σημειώνεται ότι η Β.Α.Σ. αυτή εκδόθηκε από την Εμπο
ρική Τράπεζα (Πασαλιμάνι) κατά τη δραχμοποίηση της ισόποσης
τραπεζικής επιταγής No 32401201/2-6-81 της DEUTSCHE BANK σε
διαταγή ΑΧΧΟΝ S.A., αλλά δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί η προέλευση

του αντικρίσματος της επιταγής, δηλαδή αν χρεώθηκε κάποιος λο
γαριασμός καταθέσεων στη DEUTSCHE BANK και ποιας εταιρίας ή αν
το ισόποσο της επιταγής πληρώθηκε με μετρητά και από ποιον, δεδο
μένου ότι δεν μας δόθηκε το σχετικό CREDIT A DVICE από την Εμπορι
κή Τράπεζα αν και ζητήθηκε.
Με βάση το πόρισμα αυτό έγινε μήνυση κατά της ΑΧΧΟΝ για πα
ράβαση των νόμων περί προστασίας συναλλάγματος, αλλά τελικά
η εταιρεία απαλλάχθηκε με αμετάκλητο βούλευμα (της 20-5-1986).
Στο τε ύ χ ο ς 316 (9.5.86) γράψαμε:
Μετά από όλα αυτά θα ήταν φυσικό να περιμένει κανείς πότε θα παραπεμφθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Να, όμως, που όπως φαίνεται
δεν θα γίνει έτσι. Καλά πληροφορημένες πηγές μας δήλωσαν ότι ο
αρμόδιος εισαγγελέας πρότεινε να εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα
για την ΑΧΧΟΝ και τον κ. Θωμά Λιακουνάκο. Δηλαδή «η υπόθεση
στο αρχείο». Αγνοούμε, για την ώρα, τη συλλογιστική και τους λό
γους που οδήγησαν τον περί ου ο λόγος, εισαγγελέα να κάνει αυτή
την πρόταση. Περιοριζόμαστε μόνο να σημειώσουμε ότι έγκυροι νο
μικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν την πρόταση αυτή του εισαγγελέα —αν
είναι απαλλακτική— «σκανδαλώδη» και την όλη υπόθεση «κουκούλωμα».
Η καταγγελία αυτή που επιβεβαιώ θηκε κρίθηκε ωστόσο επιλή
ψιμη από το Εφετείο, που αναρωτήθηκε «πώς τα μάθαμε» και θεώ
ρησε το σχετικό απόσπασμα προσβλητικό για τη δικαιοσύνη.
Η απόφαση του Εφετείου θεω ρεί επιλήψιμο το γ ε γ ο ν ό ς ότι συ
νεχίζαμε να δημοσιεύουμε στοιχεία για τη δραστηριότητα της ΑΧ
ΧΟΝ επειδή έτσι έκρινε το εν λόγω απαλλακτικό βούλευμα. Να τι
αναφέρει σχετικά η απόφαση του Εφετείου.
Και ενώ έτσι υπό τοιαύτες λεπτομερείς, αναλυτικές, μακροχρόνιες
και οπωσδήποτε και αδιάβλητες έρευνες, δοκιμές και διαπραγματεύ
σεις απ' τα αρμόδια ανωτέρω όργανα της ελληνικής πολιτείας (αξιω
ματικούς κλπ.) προκειμένου να επιλεγεί και τελικά ν'αγορασθεί το εν
λόγω άρμα και ενώ πάντα ταύτα (περί του αδιαβλήτου και του συμφέ
ροντος για την Ελλάδα συνάψεως της εν λόγω συμβάσεως αγοράς
των ειρημένων αρμάτων), έγιναν δεκτά (ως περιστατικά) στο δημοσιευθέν την 20-5-1986 αμετάκλητο βούλευμα του ενταύθα Συμβουλίου
Πλημ/κών, με το οποίο απαλλάσσονται της κατηγορίας ο ήδη ενα
γών Θ. Λιακουνάκος και ο Αλέξ. Κύρτσης, ότι, ενεργήσαντες υπό τις
αντίστοιχες ιδιότητές τους του προέδρου και του αντιπροέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου της ήδη ενάγουσας Α.Ε. «ΑΧΧΟΝ» ως «αν
τιπρόσωποι» στην Ελλάδα επί προμήθεια, της ανωτέρω πωλησάσης
τα άρματα μάχης γερμανικής εταιρίας « KRAUSS MAFFEI» «μεσολαβήσαντες» μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου, για τη σύναψη
της σχετικής συμβάσεως (αγοράς των αρμάτων) «παρεβίασαν» τους
περί προστασίας του συναλλάγματος ελληνικούς νόμους, μη «δραχμοποιήσαντες» την εισπραχθείσα σε γερμανικά μάρκα, προμήθειά
τους κλπ., το υπό του εναγόμενου Χρήστου Παπουτσάκη εκδιδόμενυ
ενταύθα και ανήκον στην ιδιοκτησία του περιοδικό με τον τίτλο «ΑΝ
ΤΙ», αρχίζει από του Μαίου 1986, πέντε (5) δηλαδή και πλέον χρόνια
απ' τη σύναψη της ανωτέρω συμβάσεως αγοράς των αρμάτων και
δύο (2) χρόνια απ' την ανωτέρω παραλαβή τους, να δημοσιεύει «άρ
θρα» σχετικά με τη σύμβαση αυτή, την οποία χαρακτηρίζει «σκανδα
λώδη» και επιζήμια για την Ελλάδα, κατηγορώντας γι' αυτό (το
«σκάνδαλο», όπως το αποκαλεί), μεταξύ άλλων και τους ενάγοντες,
δηλαδή την ενταύθα εδρεύουσα εταιρία «ΑΧΧΟΝ Α.Ε.» και τον πρόε
δρό της Θ. Λιακουνάκο.
Πέραν του γ εγο νό το ς ότι όσα γράψαμε για την ΑΧΧΟΝ δεν γνω 
ρίζαμε το βούλευμα (αυτό αποδεικνύεται εύκολα με βάση τις ημε
ρομηνίες επειδή το «επιλήψιμο άρθρο» γράφτηκε στις 9-5-86, ενώ
το βούλευμα δημοσιεύθηκε στις 20.5.86), δημιουργείται ένα άλλο
και μεγάλο θέμα. Έ ξι μήνες μετά την έκδοση του βουλύματος ο
α ντιστράτηγος κ. Φωτάκης έκρινε στο πόρισμά του ότι:
«η μεθόδευση της αγοράς των Λέοπαρντ, έβλαψε σημαντικά τα συμ
φέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και εξυπηρέτησε πλήρως τα συμ
φέροντα της γερμανικής πλευράς (δηλαδή της εταιρείας KRAUSS
MAFFEI) και κατά τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί σκανδαλαιδης» (το «ΒΗΜΑ», 22.2.87).
Με τη λογική σ υνεπώ ς που καταδικαστήκαμε και ο κ. Φωτάκης
προσβάλλει με το πόρισμά του την πολιτική δικαιοσύνη, εφόσον
κρίνει επί θέματος για το οποίο υπάρχει απαλλακτικό βούλευμα,
συμπεραίνοντας τα αντίθετα. Τις ίδιες «ευθύνες» έχει, εξάλλου,
και ο υ π ουρ γός Ά μ υνα ς κ. Χ αραλαμπόπουλος που τον Ιούνιο του

’87 παρέπεμψ ε το πόρισμα Φωτάκη για επί ποινή αξιολόγηση στην
πολιτική δικαιοσύνη.
Η ΑΧΧΟΝ εγείρει βέβαια αγω γή μόνο κατά του «ΑΝΤΙ», τα δημο
σιεύματα του οποίου βασίστηκαν στο πόρισμα Φωτάκη και σε ντο
κουμέντα που ήταν στη διάθεση και του αντιστράτηγου.
Πριν προχω ρήσουμε έχει σημασία να δημοσιεύσουμε ένα πολύ
σημαντικό απόσπασμα από το πόρισμα Φωτάκη:
«Γενικά από τα στοιχεία του φακέλλου της παραπάνω δικογραφίας
(εννοεί της δίκης στη Γερμανία), που κατέστη δυνατόν να συγκεν
τρωθούν, προκύπτει και τούτο όχι μόνο από το περιεχόμενο των κα
ταθέσεων των παραπάνω Αξιωματικών, αλλά και από τις προτάσεις
των διαδίκων, ότι διασύρθηκε ενώπιον των Γερμανικών Δικαστη
ρίων ο Ελληνικός Στρατός και το όνομα της Ελλάδας. Εμφατικά αναφέρεται στο σημείο αυτό ότι στις προτάσεις της εναγόμενης KRAUSSMAFFEIμε ημερομηνία 21.2.83 (υποφάκελλος ΙΑ ' α.α.2) και προς αν
τίκρουση προφανώς κάποιου αντιστοίχου ισχυρισμού του ενάγοντος
(πρόκειται για τον κ. Β. Τσάκο) περιλαμβάνεται ο, απαράδεκτα προ
κλητικός, ισχυρισμός ότι η ελληνική εταιρεία ΑΧΧΟΝ —που, όπως
προαναφέρθηκε, είχε μεθοδεύσει την επίδειξη του άρματος LEOPARD

ΠΡΟΣΕΞΤΕ
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2η ΕΚΔΟΣΗ

στην Αυλώνα, με την ευκαιρία της εκθέσεως DEFENDORY 80— «επι 
τύχε» να εμποδίσει το διαγωνισμό, ώστε να αποκλεισθούν όλοι οι άλ
λοι ανταγωνιστές/!)» και επί πλέον ότι: «η εταιρεία ΑΧΧΟΝέλαβε α
πό την εναγόμενη την προμήθεια, που πράγματι κέρδισε».
Δικαιούμεθα σ υνεπώ ς να ρωτήσουμε: γνώ ριζε το Εφετείο το π ό 
ρισμα Φωτάκη; Η απάντηση είναι ναι. Ό χ ι μόνον το γνώ ριζε αλλά
το έκρινε κιόλας, με την εξής φράση:
«Συνεπ ώ ς " ά ν θ ρ α κ ε ς ο θ η σ α υ ρ ό ς ” και εκ το υ "π ο ρ ίσ μ α το ς Φω
τά κ η ” ».

2η έκδοση

Τα βιβλία του Ηλία Πετρόπουλου
_________ στον Κέδρο_________
• Ρεμπέτικα τραγούδια
Ένα μοναδικό λεύκωμα που συγκεντρώνει
στις 700 σελίδες του, πάνω από 1400 τρα
γούδια και πάνω από 1000 ιστορικές φωτο
γραφίες από τον κόσμο του ρεμπέτικου. Ο
ζωγράφος Αλέκος Φασιανός διακοσμεί το βι
βλίο με 275 πρωτότυπα σχέδιά του. Επίσης
δημοσιεύονται εκτενής μελέτη του Ηλία Πε
τρόπουλου σχετικά με το ρεμπέτικο τραγού
δι και καμιά σαρανταριά κείμενα διαφόρων
μελετών γύρω από το θέμα «υπόκοσμος/
ρεμπέτικο τραγούδι».

• Τα μικρά ρεμπέτικα
Μια σύντομη έκδοση με τα πιο γνωστά 120
ρεμπέτικα τραγούδια.

• ζυλόπορτες σιδερόπορτες στην

Ελλάδα
Ένα λεύκωμα 250 σελίδων που με τις φωτο
γραφίες του περισώζει την παραδοσιακή ελ
ληνική αρχιτεκτονική στις ξυλόπορτες και
σιδερόπορτες.

• Παλιά Σαλονίκη (Old Salonica)
Ένα λεύκωμα 240 σελίδων με περί τις 300
φωτογραφίες από την παλιά Θεσσαλονίκη
και έως το 1964.
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Σημειώνουμε και μία λεπτομέρεια: Ο κ. Φωτάκης ω ς π ρ ό εδ ρ ο ς
του Αναθεωρητικού Στρατοδικείου είναι ομότιμος του προέδρου
του Αρείου Πάγου.
Η σ υνέχεια είναι γνωστή: με την υπ’ αριθ. 1756/29-4-87 απόφασή
του, το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγω γή της ΑΧΧΟΝ και
του κ. Λιακουνάκου κατά του Χρήστου Παπουτσάκη και του Βασίλη
Ζήση, αναφ έροντας μεταξύ άλλων στο αιτιολογικό ότι
«το μοναδικό κίνητρο για τα επίμαχα δημοσιεύματα αποτέλεσε αφ' ε
νός μεν το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του τύπον, ο οποίος στα πλαί
σια της κοινωνικής αποστολής να ενημερώνει τον πολίτη σχετικά με
κρίσιμα θέματα όπως η πολιτική ζωή της χώρας, ο αμυντικός εξοπλι
σμός, το δημόσιο συμφέρον, αφετέρου δε το ενδιαφέρον αυτών που
συνδέονται με τη λειτουργία του, όπως οι εναγόμενοι οι οποίοι κατα
χώρησαν τις πιο κάτω δημοσιεύσεις με δυσμενείς έστω χαρακτηρι
σμούς, κατά τρόπο όμως που δεν είχε σαν σκοπό να βλάψει την τιμή
και την υπόληψη του πρώτου ενάγοντα ή τη φήμη και το όνομα της
δεύτερης...».
Στην πρω τόδικη αυτή απόφαση η ΑΧΧΟΝ και ο κ. Λιακουνάκος ά
σκησαν έφεση και σ τις 6 Νοεμβρίου 1987 εκδόθηκε η απόφαση του
Εφετείου σύμφωνα με την οποία ο X. Π απουτσάκης καταδικάστηκε
στην εξοντωτική ποινή και η υπόθεση του Βασίλη Ζήση διαχω ρί
σθηκε και παραπέμφθηκε στο Π ολυμελές Πρωτοδικείο.
Ως γνω στόν οι αποφ άσ εις των δικαστηρίων δεν κρίνονται. Μπο
ρούμε όμω ς να παραθέσουμε στοιχεία που τις ανατρέπουν, όπω ς
το παρακάτω απόσπασμα από το πόρισμα του αρχηγού της Σ τρα
τιωτικής Δικαιοσύνης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
αποφαίνομαι και εισηγούμαι τα εξής:
α. Η απευθείας ανάθεση της προμήθειας αρμάτων (τύπου LEOPARD)
στη γερμανική εταιρεία KRAUSS-MAFFEI, (που έγινε με την αριθ.
2451/81 Σύμβαση του ΓΕΣ), υπήρξε ουσιαστικά παράνομη,
β. Να διαβιβασθούν, λόγω αρμοδιότητας, στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικάτν Αθηνών, τα αναγκαία αντίγραφα από το φάκελλυ της πα
ρούσας ΕΔΕ, για ποινική αξιολόγηση και τυχόν άσκηση ποινικής
διώξεως κατά παντός υπευθύνου και για όσα ειδικότερα διαλαμβά
νονται στο ιστορικό και αιτιολογικό του παρόντος πορίσματος,
γ. Να κινηθεί η διαδικασία παραπομπής, ενώπιον A νακριτικού Συμ
βουλίου, με το ερώτημα της αποβολής, των παραπάνω αποστράτων
αξιωματικών, που αναμείχθηκαν ανεπίτρεπτα και με οποιοδήποτε
τρόπο στην προανάφερθείσα διένεξη και
δ. Να κινηθεί η διαδικασία τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της
διατάξεως της παραγράφου !2 του άρθρου 66 του Ν.Δ. 1400/73, προκειμένου να θεσπισθούν, κατά των παραβατών της αυστηρές ποινι
κές και διοικητικές κυρώσεις.
Ό τα ν ξεκινήσαμε τα ρεπορτάζ για τα σκάνδαλα σ τις προμή
θειες τω ν Ενόπλων Δυνάμεων γνω ρίζαμε φυσικά σε τι «πέλαγος»
ανοιγόμασταν. Ό μω ς, καμιά απόφαση, όσο εξοντωτική και αν εί
ναι, δεν θα μας κάνει να σταματήσουμε τις έρ ευ νες για τις δραστη
ριότητες και τη ς ΑΧΧΟΝ και του κ. Λούβαρη και των Τσάτσων και
του κ. Δαλέζιου και του Ίω να Βορρέ τη ς ΕΛΒΙΕΜΕΚ.
Και κάτι άλλο. Για την υπόθεση «Λέοπαρντ» εκκρεμούν ακόμα
δύο δίκες. Αυτή που διατάχθηκε, ύστερα από το πόρισμα Φωτάκη,
για «υπεξαγω γή εγγράφου» από τα αρχεία του ΓΕΣ και που βρέθη
κε στα χέρια τη ς «Κράους-Μαφάι» κάτω από «άγνωστες» συνθήκες
(υπεξαγω γή που αποκάλυψε το «ΑΝΤΙ») και εκείνη που πρέπει να
πραγματοποιηθεί στο Π ολυμελές Πρωτοδικείο εναντίον του Βασ.
Ζήση με πρω τοβουλία του κ. Λιακουνάκου.
Η πραγματοποίηση της δεύ τερ η ς δίκης είναι στη διακριτική ευ
χέρεια τη ς ΑΧΧΟΝ. Εμείς θέλουμε η δίκη αυτή να γίνει, ώστε, σε α
νοιχτή ακροαματική διαδικασία, να παρελάσουν οι τόσοι επώνυμοι
μάρτυρες και να γίνει έτσι, επιτέλους, κάποτε, η δίκη των «Λέο
παρντ».

Φωνάζει ο μεσάζων

μη φωνάζει ο νοικοκύρης
Η ταυτότητα ενός νόμου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΧΧΟΝ A.E.
Το περιοδικό «ΑΝΤΙ» από το 1983 μέχρι και σήμερα, έχει αποδυθεί σε μια συστημα
τική συκοφαντική εκστρατεία κατά της «ΑΧΧΟΝ» και του προέδρου του Δ.Σ. αυτής,
με αφορμή τη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με τη γερμανική εταιρεία KRAUSS
- MAFFEI για τα άρματα «LEOPARDS». Με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, έχει εμφανί
σει την ΑΧΧΟΝ και τον πρόεδρό της ως πρωταγωνιστές, «τεραστίου σκανδάλου».
Θα ανάμενε κανείς ότι, αν πράγματι ένα περιοδικό σέβεται τους κανόνες της δη
μοσιογραφικής δεοντολογίας και της ελευθεροτυπίας, οφείλει να αναγνωρίσει την
ανακρίβεια (επιεικής η έκφραση) των δημοσιευμάτων του, μετά από σχετική απόφα
ση της Δικαιοσύνης, η οποία απόφαση θα έπρεπε να τυγχάνει σεβαστή από τους πα
ράγοντες του δημοκρατικού πολιτεύματος (πρωτίστως από τον Τύπο). Και ήλθε πράγ
ματι το βούλευμα 2215/1986 του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο έκρινε
ότι η ΑΧΧΟΝ και ο πρόεδρός της, δεν διέπραξαν ΚΑΜΙΑ από τις αξιόποινες πράξεις,
για τις οποίες είχαν κατηγορηθεί. Δυστυχώς, η «δημοσιογραφική ευαισθησία» του
«ΑΝΤΙ», εκδηλώθηκε όχι με την αναγνώριση της αλήθειας, αλλά με τη συνέχιση της
συκοφαντικής του εκστρατείας.
Μάλιστα, το «ΑΝΤΙ», παρακολουθώντας από κοντά την εκκρεμούσα, κατά την επο
χή εκείνη, ποινική διαδικασία, εξέφρασε το «σεβασμό» του προς τη Δικαιοσύνη και
την «προσήλωσή του» στη δεοντολογία της ενημέρωσης, με την εξής δήλωσή του
στο τεύχος της 9.5.1986: «Καλά πληροφορημένες πηγές μας δήλωσαν ότι ο αρμόδιος
εισαγγελέας πρότεινε να εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα για την «ΑΧΧΟΝ» και τον
κ. Θωμά Λιακουνάκο. Αγνοούμε, για την ώρα, τη συλλογιστική και τους λόγους που
οδήγησαν τον περί ου ο λόγος εισαγγελέα να κάνει αυτήν την πρόταση. Περιοριζό
μαστε μόνο να σημειώσουμε ότι, οι έγκυροι νομικοί κύκλοι, χαρακτηρίζουν την πρό
ταση αυτή του εισαγγελέα - αν είναι απαλλακτική - σκανδαλώδη και την όλη υπό
θεση κουκούλωμα».
Και η υποτροπή δεν έχει τέλος:
Την 6.11.1987 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 12.123/1987 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που
καταδίκασε τον εκδότη του «ΑΝΤΙ» να καταβάλει, συνολικά, ποσό 6.000.000 δραχμών
στην «ΑΧΧΟΝ» και τον πρόεδρό της, διότι έκρινε ότι «όλα τα παραπάνω δημοσιεύμα
τα ήσαν ψευδή και συκοφαντικά και ότι οι συντάκτες αυτών ήταν γνώστες της αναλή
θειας του περιεχομένου τους».
Το «ΑΝΤΙ» ακολουθεί και πάλι τους δικούς του «κανόνες παιχνιδιού», οι οποίοι απέ
χουν παρασάγκας από το σεβασμό στους θεσμούς και τη λειτουργία της πληροφό
ρησης, στα πλαίσια της δημοκρατίας. Εκρινε στο... δικό του δικαστήριο τη Δικαιοσύ
νη και τις αποφάσεις της και με δήλωση της Συντακτικής του Επιτροπής στον Τύπο
της 19ης Νοεμβρίου 1987, συνδέει την απόφαση του Εφετείου με κέντρα «που θέλουν
να κλείσουν το περιοδικό» και να «φιμώσουν τον Τύπο».
Είναι προφανές ότι, όλη αυτή η μακρόχρονη «αναίτια» συστηματική εκστρατεία κα
τασυκοφάντησης και λασπολογίας από το «ΑΝΤΙ», προκάλεσε ήδη στην εταιρεία «ΑΧ
ΧΟΝ» (και είναι ανυπολόγιστες όσες υποστεί στο μέλλον) ζημίες ηθικές και υλικές,
οι οποίες, συμβολικά και μόνον, «αντιπροσωπεύονται» από το ποσόν που επιδικάσθηκε
από το Εφετείο.
Και εκπέμπει τώρα το «ΑΝΤΙ» ιερεμιάδες, θεωρώντας την καταδίκη του «εξοντωτι
κή» και μυκτηρίζοντας την «ΑΧΧΟΝ», γιατί είχε το «θράσος» να προσφύγει στη Δι
καιοσύνη. Αλλά ποιο άλλο μέσον άμυνας έχει μια εταιρεία απέναντι στα χαλκευμένα
ψεύδη, πέραν αυτού της Δικαιοσύνης; Και αν θεωρείται «πλήγμα κατά της ελευθερο
τυπίας» η καταδίκη ενός περιοδικού, που ενσυνειδήτως και εξακολουθητικώς κατα
συκοφάντησε φυσικά και νομικά πρόσωπα, η ανήθικη και απαράδεκτη προσπάθεια
να κηλιδωθούν υπολήψεις και να καταστραφεί με ψεύδη μια εταιρεία, με 250 εργαζό
μενους, είναι πράξη σύμφωνη με τις αρχές της δημοκρατίας και της λειτουργίας του .
Τύπου;
<
Θα πρέπει να αντιληφθεί το «ΑΝΤΙ» ότι, η ελευθερία του Τύπου σταματάει εκεί που '
αρχίζει η δημοσιογραφία των «ελευθερίων ηθών» και ότι το αναφαίρετο συνταγματι
κό δικαίωμα του συκοφαντούμενου να ζητήσει την προστασία της Δικαιοσύνης, δεν
έχει να κάνει με «σκοτεινούς κύκλους», αλλά με τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώμα
τα, υπέρ των οποίων φαίνεται να κόπτεται το περιοδικό.
Και επί τέλους, αφού τόσο αρέσκεται το «ΑΝΤΙ» στην αναφορά «σκοτεινών κέντρων»,
δικαιούμεθα να ερωτήσουμε: Γιατί αυτή η εμμονή στα επίμαχα δημοσιεύματά του, μετά
από τόσες αποφάσεις της Δικαιοσύνης, που τα ανατρέπουν; Ποιοι κανόνες «δεοντο
λογίας» υπαγορεύουν την εμμονή στο ψέμα; Και πόθεν εκπορεύονται (από ποια «κέν
τρα», κατά την ορολογία του «ΑΝΤΙ») αυτού του είδους οι κανόνες;
Και επειδή τα όσα ισχυρίζεται το «ΑΝΤΙ» περί «προσπάθειας εξοντώσεώς του», βρί
σκονται μακράν των προθέσεών μας, και επειδή κάνουμε χρήση του μόνου μέσου άμυ
νας που διαθέτουμε από συκοφαντικές επιθέσεις, καλούμε το περιοδικό να προχω
ρήσουμε στην κλίμακα της Δικαιοσύνης, εξαντλούντες και την ύστατη βαθμίδα της.
Καλούμε το περιοδικό να προσφύγει στον Αρειο Πάγο, για την ανατροπή της εις βά
ρος του καταδικαστικής απόφασης και δηλώνουμε ότι, δεν θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας (τα απορρέοντα από την απόφαση του Εφετείου Αθηνών) μέχρι αμετακλήτως να αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο.
Λυπούμεθα, αλλά άλλο πεδίον αγώνος, πέραν αυτού της προσφυγής στη Δικαιο
σύνη, δεν γνωρίζουμε. Το δε πεδίον των χαλκείων, τγ αφιερώνουμε εις το «ΑΝΤΙ»,
με την παρατήρηση ότι, εχθρός της ελευθερίας του Τύπου δεν είναι ο νομίμως αμυ
νόμενος από τη λασπολογία, αλλά αυτή η ίδια η μέθοδος της λασπολογίας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΧΧΟΝ Α.Ε.'

Για να στραφούν εναντίον μας, η ΑΧΧΟΝ και ο κ. Λιακουνάκος δεν προσφύγανε στην εφαρμογή του Ποι
νικού Νόμου. Επιστρατεύσανε τον ειδικό νόμο για
την αστική ευθύνη του τύπου, τον 1178/1981. Αποφύ
γανε τη δημοσιότητα και τη δυναμική του Ποινικού
Δικαστηρίου, που θα ερευνούσε ουσιαστικά όλη την
υπόθεση προμήθειας των "LEOPARDS" και θα απο
κάλυπτε τις πλευρές του σκανδάλου. Καταφύγανε
στα αστικά δικαστήρια, που έχουν άλλη δικονομική
λειτουργία και περιορίζουν τις διαστάσεις της υπό
θεσης.
Αξίζει να μνημονεύσουμε την ιστορία αυτού του
νόμου, που έγινε το 1981, από την κυβέρνηση Ράλλη
και πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Έβερτ κατά του
«Έθνους» και, αν θυμόμαστε καλά, από τον ίδιο τον
Ράλλη. Όπως κάθε ειδικός νόμος, που καθιερώνει ε
ξαιρετικές διαδικασίες, είναι νόμος σκοπιμότητας,
που φτιάχνεται για να εξυπηρετήσει περιστασιακές
ανάγκες. Δημαγωγικά ειπώθηκε τότε, ότι ο νόμος έγι
νε για να μην αποφεύγουν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες
των εφημερίδων τις οικονομικές συνέπειες από τη
δημοσίευση αξιόποινων κειμένων. Στην πραγματικό
τητα φτιάχτηκε ένας μηχανισμός που χρησιμοποιή
θηκε για να εκφοβίσει, ώστε να αυτοπεριορίζονται οι
συντάκτες και να διστάζουν οι ιδιοκτήτες, όταν θέ
λουν να ασχοληθούν με κριτική και έλεγχο ύποπτων
δραστηριοτήτων μεγαλόσχημων οικονομικών και πο
λιτικών παραγόντων.
Νόμος σκοπιμότητας, λοιπόν, ο 1178/81, και εκφο
βισμού, απειλεί με εξοντωτικές οικονομικές συνέ
πειες και ειδική ταχύτατη διαδικασία κάθε ενοχλητι
κό έντυπο. Αυτήν ακριβώς την προδιαγραμμένη χρη
σιμότητα του νόμου εκείνου, επιβεβαιώνει η υπόθεση
της αγωγής ΑΧΧΟΝ-ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ σε βάρος μας. Αλ
λά και όποτε χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος νόμος, έγινε
σε υποθέσεις που οι ενδιαφερόμενοι είχαν λόγους
να ασκήσουν πίεση οικονομική, για να σταματήσουν
δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για διαβλητές και ύ
ποπτες δραστηριότητές τους. Για πρώτη φορά, ό
μως, υλοποιήθηκε τόσο κραυγαλέα αυτή η σκοπιμό
τητα και μάλιστα στο Εφετείο, που ανέτρεψε την
πρώτη σωστή απόφαση του Πρωτοδικείου, εξετάζον
τας μονάχα τα γραπτά της δικογραφίας και υιοθε
τώντας χωρίς κανένα πρόσθετο στοιχείο τις προτά
σεις της ΑΧΧΟΝ, σε μια περίοδο μάλιστα που η κριτική
και οι αποκαλύψεις του «ΑΝΤΙ» άνοιγαν χωρίς δισταγ
μό, όλες τις διαστάσεις ενός πολύπλευρου σκανδά
λου και αποκάλυπτε όλους τους πρωταγωνιστές του.

...και μια απάντηση που π εριττεύει
Αναδημοσιεύουμε δωρεάν την πληρωμένη ανακοίνω
ση της ΑΧΧΟΝ Α.Ε. που καταχωρήθηκε σε εφημερίδες
της Κυριακής 22 Νοεμβρίου. Επισημαίνουμε τον απο
λογητικό της χαρακτήρα και μας αφήνουν αδιάφο
ρους οι υπαινιγμοί και οι ύβρεις εναντίον του «ΑΝΤΙ».
Τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και
της ελευθεροτυπίας δεν θα μας τις μάθει ο επιχειρη
ματίας, αντιπρόσωπος - μεσολαβητής οπλικών συ
στημάτων. Την ελευθεροτυπία δεν την ανακαλύψαμε
εμείς για να επενδύσουμε τα προϊόντα της μεσιτείας
μας. Είναι επιλογή ζωής και αγώνα, καθημερινής αν
τίστασης, ακόμα και εναντίον εκείνων που επιζητούν,
με θεμιτά και αθέμιτα μέσα, την οικονομική μας εξόν
τωση.
Και κάτι ακόμα: Γιατί η ΑΧΧΟΝ δεν αναφέρεται και
στα άλλα δημοσιεύματά μας που την αφορούν; Τι έ
χει να πει, άραγε, για το σύστημα ΔΙΑΣ που πούλησε
στην αεροπορία και σύμφωνα με τον ίδιο τον υπουρ
γό Άμυνας κ. Χαραλαμπόπουλο είναι ελαττωματικό;
Ο κ. Αρκουμανέας που «αξιολόγησε» ως αξιωματικός
του ΓΕΑ το ΔΙΑ, εργάζεται ή δεν εργάζεται στην ΑΧ
ΧΟΝ ως εκδότης του «ΚΕΡΔΟΥΣ»; Και πόσοι από τους
«290 εργαζόμενους» της εταιρείας είναι απόστρατοι
αξιωματικοί;
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Ψυχραιμία για τα εκλογικά
βιβλιάρια...
του Γιάννη Φλώρου

« Όσοι περιμένουν ότι το ΠΑΣΟΚ και ο πρωθυπουργός Ανδρέας ΙΙαπανδρέου θα επιτρέψουν σε άλλους να έχουν τις πρωτο
βουλίες μέχρι τις εκλογές, τώρα θα πρέπει να το ξανασκεφθούν».
Με αυτή τη φράση σχολίασε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τις πρόσφα
τες εξελίξεις και το προεκλογικό κλίμα που δημιουργήθηκε το
τελευταίο δεκαπενθήμερο.
Στηριζόμενοι όμως ακριβώς σε αυτές τις εξελίξεις (οικονομι
κά μέτρα, παραίτηση Κ . Σ η μ ίτ η , κατάθεση προϋπολογισμού
που σχολιάζονται σε άλλες σελίδες) καθώς και στις εξορμήσεις
του πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου —«πορεία στο Γοργοπόταμο» (22 Νοεμβρίου), ομιλία στο Αίγιο (28 Νοεμβρίου), παρουσία
σε όλες τις εκδηλώσεις λατρείας και τιμής του πολιούχου της
Πάτρας «Αγίου Ανδρέα» (30 Νοεμβρίου) και διήμερη περιοδεία
στην Αχαΐα— οι περισσότεροι πολιτικές παρατηρητές συγκλί
νουν στην εκτίμηση ότι «έτος των εκλογών» δεν θα είναι το
1989.

Π ότε θα γίνουν εκ λ ο γ έ ς;...
Γεγονός είναι ι·;'ι ιιέ την αποπομπή, ουσιαστικά, του Κ. Σημί-.
τη σηματοδοτήυΐίκι. και πολίτικα η «εξόρμηση», ή το «σχέδιο»,
όπως λέγεται ιοί ΠΑΣΟΚ, που ως βέβαιη κατάληξή του θεω
ρούνται οι εκλογι.,. Με τη «διόρθωση» της εισοδηματικής πολι
τικής —ανεξάρτητα από το εάν (όπως υποστηρίζεται από πολ
λούς) «διατηρείται η κατεύθυνση Σημίτη, χωρίς τον Σημίτη»— επιχειρείται να σφραγισθεί η «στροφή» του ΠΑΣΟΚ. «Η λιτότητα
ανήκει στο παρελθόν, πάμε με ελπίδες για το μέλλον». Αυτό έ
πρεπε να περάσει ως μήνυμα και αυτό έγινε με την αποπομπή

BBC ENGLISH
VIDEO COURSES
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προχωρημένους,
ειδικά θέματα

ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
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ΑΓΓΛΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ

Σημίτη, η οποία δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία».
Το «σχέδιο» όμως του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τους ίδιους δεν ε
ξαντλείται στα οικονομικά μέτρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η «ανα
συγκρότηση του Κινήματος» που θα έχει ως κατάληξη το Συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ. («Μην περιμένετε εκλογές πριν το συνέδριο»,
έλεγε στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος). Ό πω ς επίσης θα
υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα δώσουν την δυ
νατότητα στον πρωθυπουργό και το ΠΑΣΟΚ να γίνουν αυτοί οι
ρυθμιστές των πολιτικών εξελίξεων και όχι η αντιπολίτευση. Σε
αυτές τις «άλλες πρωτοβουλίες» περιλαμβάνονται η ανατροπή
του κλίματος, η αποδοτικότητα του κυβερνητικού έργου («μας
χρειάζονται έργα που να έχουν και πολιτικά οφέλη»), η τροπο
ποίηση της εισοδηματικής πολιτικής κλπ.
Σ’ αυτά θα προστεθούν και άλλα και κυρίως οι διαπραγματεύ
σεις για τις βάσεις, που ορισμένοι πιστεύουν ότι θα αποτελέσουν
ισχυρό «ατού» της κυβέρνησης σε μια προεκλογική εκστρα
τεία. Ακόμα και νέες εξαγγελίες που θα αφορούν αγροτικές πε
ριοχές, όπου το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τα ίδια προβλήματα με αυτά
που αντιμετωπίζει στις αστικές.
Συνεπώς, λέγουν, υψηλά ιστάμενα «κομματικά» —όπως
χαρακτηρίζονται— στελέχη, «το ΠΑΣΟΚ Θα γίνει ο κυρίαρχος
του πολιτικού παιχνιδιού». Ά ρα οι εκλογές δεν είναι υπόθεση
αυτής της άνοιξης και όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο «θα πέσουν
για άλλη μια φορά έξω στις προβλέψεις τους». Αλλωστε για
τους ίδιους ο πρωθυπουργός ήταν σαφής: Οι εκλογές είπε, και
στην Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ και στις πρόσφατες περιοδείες του, θα γί
νουν το 1989.
Από την άλλη όμως το ίδιο το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να αποκόβει
από μόνο του όσα νήματα το συνδέουν με την εξάντληση της τε
τραετίας. «Και οι ίδιοι Θα πρέπει να το καταλάβουν», έλεγε κυ
βερνητικό στέλεχος, «ότι αναγκαστικά μπαίνουμε σε μια άλλη
περίοδο». Συνεπώς η πιθανότητα των πρόωρων εκλογών είναι
ανοικτή. Αυτό, πιστεύουν ορισμένοι, είναι κάτι που θα επιβληθεί
—έστω και αν δεν υιοθετείται ως πολιτική επιλογή— εκ των
πραγμάτων.
Η οικονομική κατάσταση είναι τέτοια, ισχυρίζονται, που δεν
επιτρέπει στο ΠΑΣΟΚ την «πολυτέλεια» να εξαντλήσει την τε
τραετία. Τα ελλείμματα του προϋπολογισμού, ο πληθωρισμός
και η αδυναμία της κυβέρνησης να λύσει διαρθρωτικά προβλή
ματα της οικονομίας μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και την «κα
τάρρευση», οπότε, για να μη γίνει, αναγκαστικά μόνος δρόμος
είναι οι εκλογές. Επιβεβαιωτικά της άποψης αυτής θεωρούνται
και τα οικονομικά μέτρα, K at η «παραίτηση» Σημίτη, και το
κλίμα που δημιουργήθηκε με τις περιοδείες του πρωθυπουργού.
Δεν υπάρχουν, λένε, οι δηνατότητες να κρατηθεί η οικονομία σε
όλη τη διάρκεια του 1988 σε τέτοια επίπεδα, που να επιτρέπει
στο ΠΑΣΟΚ να γίνουν εκλογές το 1989. Υποστηρίζεται μάλιστα
από τους ίδιους ότι οι εκλογές θα γίνουν το πρώτο εξάμηνο του
1988, επειδή ακριβώς «δεν υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ άλλη λύση».

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ
ΟΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11
τηλ. 36.23.673

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΗΣ: BBC ENGLISH COURSES
Σ’ όλο τον κόσμο η επιτυχία του BBC στη
διδασκαλία Αγγλικών είναι αναγνωρισμένη

BBC ENGLISH COURSES HELLAS
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9 - ΑΘΗΝΑ 106 72

BBC ENGLISH
AUDIO COURSES
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

“FINANCIAL
ENGLISH”
Ειδικοί Επιστήμονες
ετοίμασαν αυτή τη σειρά με
τη συνεργασία του
περιοδικού “ ECONOMIST” .
Ένα βιβλίο και δύο
κασσέτες, εξηγούν την
Οικονομική Ορολογία με
ζωντανά παραδείγματα.

« ...Π ά μ ε για το 1989»
Απέναντι σε αυτή την «εκλογική φιλολογία», στελέχη του
ΠΑΣΟΚ επιμένουν —χωρίς όμως να είναι κατηγορηματικά για
το 1989— ότι δεν έχει φθάσει ακόμα η «ώρα της αναμέτρησης».
Δεν είναι δυνατόν να συζητούμε τώρα για εκλογές όταν η ανα
συγκρότηση, το Συνέδριο και αυτή ακόμα η εισοδηματική πολι
τική χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν και, άλλωστε, προ
γραμματίζονται με στόχο'το 1989.
Ποιος προγραμματισμός όμως μπορεί να σταθεί, όταν από
την μέχρι τώρα θητεία του ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπάρξει πολιτική
που να έμεινε μέχρι το τέλος1φιλοδοξώντας να εχει στόχους και
πρόγραμμα;
Ούτε όμως η «παρατεταμένη προεκλογική περίοδος», ισχυρί
ζονται κύκλοι του ΠΑΣΟΚ, συμφέρει το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρ
νηση. Για να αποδώσουν μια σειρά πρωτοβουλίες χρειάζεται έ
να διαφορετικό κλίμα, που να μη χαρακτηρίζεται από προεκλο
γικές μόνο εντυπώσεις.

Οι εκ λ ογές δεν φέρνουν την άνοιξη
Ωστόσο κανείς δεν είναι σε θέση σήμερα να μιλήσει με ασφά
λεια για το χρόνο των εκλογών — ακόμα και αυτός ο πρωθυ
πουργός. Αυτά που μπορούν προς το παρόν να καταγραφούν εί
ναι:
• Η «εκστρατεία» του κυβερνητικού στρατοπέδου με κύριο ά
ξονα τη «στροφή», αρχής γενομένης με την εισοδηματική πολι
τική. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί η υποχώρηση των ονομαζόμε
νων « τεχνυκρατών» και η άνοδος των ((λαϊκιστών». Ταυτόχρο
να όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι αντιθέσεις στο κυβερ
νητικό στρατόπεδο ούτε περιορίζονται, ούτε εξαντλούνται
εκεί...
• Τα στενά όρια που υπάρχουν για την ανάκαμψη της οικονο
μίας. Εδώ δεν υπάρχει κανείς που να ισχυρίζεται ότι αρκούν τα
εξής, τελικά, δύο, για να φέρουν την οικονομία σε άλλους δρό
μους: Η φορολογική «ελάφρυνση» και η ΑΤΑ.
• Η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να ανακτήσει το χαμένο έδαφος.
Κατά τους ισχυρισμούς του, η «χειμερινή πυρεία προς το λαό»
θα έχει ευνοϊκά αποτελέσματα στο μέτωπο της «ανασυγκρότη
σης» του Κινήματος και της αποκατάστασης της αξιοπιστίας
της κυβέρνησης σε λαϊκά και κοινωνικά στρώματα που ταλαν
τεύονται. Σε αυτό το κλίμα ήταν και η ανακοίνωση του Ε.Γ. του
ΠΑΣΟΚ την περασμένη Τρίτη (1/12) ύστερα από τις περιοδείες
του πρωθυπουργού: Τώρα «εξόρμηση» στελεχών στην επαρχία
και προσπάθεια για εξομάλυνση στο συνδικαλιστικό κίνημα.
(Η Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ θα συνέλθει στα μέσα Ιανουάριου με αυτό
το θέμα, υστέρα από τις εργατικές κινητοποιήσεις που εξαγγέλ
θηκαν για τις 15 Δεκεμβρίου).
Δύσκολα όμως μπορεί ένα κόμμα μόνο με αυτά —ύστερα μά
λιστα από μια εξαετία διακυβέρνησης— να ζητήσει άλλη μια τε
τραετία.
Τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα. Δεν αρκούν ούτε οι «ε
ξορμήσεις», ούτε η χρήση της τηλεόρασης, ούτε η «επιστράτευ
ση» του πρωθυπουργού —«πορεία» προς το λαό— για να δια
μορφώσουν «συνθήκες ηγεμονίας του ΠΑΣΟΚ», όπως αρέσκονται να λένε στελέχη του. Ορισμένα μάλιστα, όπως π.χ. η προ
σπάθεια «εξομάλυνσης» στο συνδικαλιστικό κίνημα, είναι υπο
χρεωμένο τώρα το ΠΑΣΟΚ να τα προωθήσει «επί ποινή» απώ
λειας, αν δεν γίνει, των περισσοτέρων εργατικών συνδικάτων.
Πόσο αντέχει μια ΓΣΕΕ διορισμένη;
Ας ετοιμαστούμε επομένως να παρακολουθήσουμε τη μάχη
«ανασκουμπωθείτε, γιατί χανόμαστε», που δίνει το ΠΑΣΟΚ αυ
τή την περίοδο. Και αυτό είναι εκείνο που συνδέει όλες τις «τά
σεις», τουλάχιστον αυτό το διάστημα. Μετά ας σκεφθούμε ψύ
χραιμα τι θα κάνουμε με τα εκλογικά μας βιβλιάρια, αν βέβαια
ως τότε δεν έχουμε άλλες «εκρήξεις» ή «ρήξεις».

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

και

ΤΟΥΡΚΙΑ

1830 - 1878
Μακεδονικός
Ελληνισμός
Αλυτρωτική
πολιτική
Εθνική
διαπάλη

Εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ
Θεσσαλονίκη 1987

Κανένα τμήμα της ελληνικής γης σε οποιοδήποτε γεω
γραφικό χώρο δεν βρέθηκε ποτέ τόσο άμεσα στο επίκεν
τρο των εδαφικών βλέψεων των βαλκανικών και ευρω
παϊκών κρατών όσο η τουρκοκρατούμενη Μακεδονία.
Πρόκειται για τη σκοτεινότερη χρονική περίοδο της ελ
ληνικής ιστορίας, που αναφέρεται στην Μακεδονία από
τη γένεση του ελληνικού κράτους ώς το συνέδριο του Βε
ρολίνου (1830-1878). Μέσα από τις άγνωστες και πολύτι
μες ελληνικές, αγγλικές και τουρκικές προξενικές εκθέ
σεις αναδύεται ανάγλυφα το πολιτικό καθεστώς του χρι
στιανικού στοιχείου του μακεδονικού χώρου. Καθώς συγ
κλονίζεται ολοένα και περισσότερο η οθωμανική επικρά
τεια από τις ταραχές των εθνικών μειονοτήτων της και
τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις των Αγγλων διπλωματι
κών εκπροσώπων για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσε
ων, η Μακεδονία δονείται από την απαρχή της εθνικής
διαπάλης και τη γένεση των εθνικών ανταγωνισμών. Ελ
ληνες, Βούλγαροι και Τούρκοι αποδύονται σε μια συγ
κλονιστική πάλη για την τελική επικράτηση...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΒΑΝΙΑΣ».
Αρμενοπούλον 26 Θεσσαλονίκη,
τηλ. 219-493 και 232-071.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Το λίφτιγκ κ«α το... σουβλάκι
του Κώστα Δέδε

Σε περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας
έχει μπει η χώρα, με έντονα τα προεκλο
γικά χαρακτηριστικά και την έλλειψη εμ
πιστοσύνης για τα όσα λέει, για ό,τι
πράττει και γι’ αυτά που σκέφτεται η κυ
βέρνηση και ιδιαίτερα ο πρόεδρός της...
Η έκρηξη του πληθωρισμού, η πτώση της
βιομηχανικής παραγωγής, η εισοδηματι
κή πολιτική με όλο το «λίφτιγκ» που της
έκανε ο κ. Παπανδρέου, οι έντονες επι
χειρηματικές αντιδράσεις, για την «απο
χώρηση Σημίτη», η οργή του εργαζομέ
νου και ο τραγελαφικός προϋπολογισμός
που μοιάζει με σουβλάκι «με απ’ όλα...»,
συνθέτουν την οικονομική πραγματικό
τητα. Και η οποία υποτάσσεται στις πολι
τικές και κομματικές επιλογές μιας κυ
βέρνησης, που το μόνο που σκέπτεται εί
ναι το πώς θα πάρει τις εκλογές όποτε αυ
τές και να γίνουν...
Η εισοδηματική πολιτική και ο προϋ
πολογισμός είναι οι δύο άξονες, πάνω
στους οποίους θα κινηθεί «το τραίνο»,
προκειμένου να αναβαπτισθεί, το ΠΑΣΟΚ, στη λαϊκή ετυμηγορία. Και στο όνο
μα αυτής της επιδίωξης, θα εξαγγελθούν
(άρχισε, ήδη να γίνεται) άπευφθες παρο
χές, θα δοθούν άφατες υποσχέσεις, που
θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη απο
σταθεροποίηση την κλονιζόμενη οικονο
μία μας.
Ο εξαναγκασμός σε παραίτηση του κ.
Κώστα Σημίτη κατέστησε περισσότερο
σαφείς τις προθέσεις του πρωθυπουργού
κ. Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος προ
σπαθεί τώρα, με τη βοήθεια του αντιπροέ
δρου της κυβερνήσεως κ. Μένιου Κουτσόγιωργα (μάνατζερ του προεκλογικού
αγώνα...), να ανακτήσει το σοβαρά τραυ
ματισμένο κύρος του, αυτοπαρουσιαζόμενος ως προστάτης των λαϊκών συμφε
ρόντων. Και ο κ. Σημίτης;
...Και ο κ. Σημίτης, ο αίρων τον Σταυ
ρό του Μαρτυρίου μιας πολιτικής, που
και ο ίδιος πίστεψε ότι θα οδηγήσει σε έ
ξοδο από την κρίση, εγκαταλείφθηκε
στον εσμό των κατηγοριών και συκοφαν
τιών.

Πάντα στον ίδιο το σκοπό...
Η «εισοδηματική πολιτική Σημίτη»
διαφέρει από την «εισοδηματική πολιτι
κή Παπανδρέου» στο ότι η πρώτη ευνοεί,
λίγο περισσότερο από τη δεύτερη, τη δια
νομή του εισοδήματος υπέρ του επιχειρη
ματικού κόσμου και λιγότερο υπέρ των
εργαζομένων. Κατά βάση, και οι δύο
«πολιτικές» εμπνέονται από την ίδια επι
δίωξη: Να αυξηθούν τα κέρδη, έτσι ώστε
να πραγματοποιηθούν επενδύσεις. Μόνο
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που άξιες λόγου επενδύσεις δεν έχουν εκ
δηλωθεί, τουλάχιστον στο βαθμό που θα
επέτρεπαν αισιόδοξες εκτιμήσεις για βελ
τίωση της παραγωγικότητας έστω των
παραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων.
Αν πράγματι η κυβέρνηση ήθελε να κα
ταπολεμήσει αποφασιστικά τον πληθωρι
σμό, δεν θα είχε στραφεί αποτελεσματι
κά στη μείωση των αποδοχών (σε πραγ
ματικούς όρους), αλλά θα έπρεπε: να
μειώσει τα αντιπαραγωγικά (καταναλω
τικά) ελλείμματα του Δημόσιου Τομέα
(προϋπολογισμός, ελλείμματα δημοσίων
επιχειρήσεων και οργανισμών κλπ.)· να
ορθολογικοποιήσει τις δαπάνες του προϋ
πολογισμού και να τις είχε εντάξει σε ένα
διαρθρωτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα·
να τιθασεύσει την παραοικονομία και να
μετριάσει όσες αρνητικές επιπτώσεις δημιουργούνται από την αναδιανομή του ει
σοδήματος, που εκτρέφουν τον πληθωρι
σμό και διευρύνουν το έλλειμμα του εμ
πορικού ισοζυγίου, με ουσιαστική βελ
τίωση της φορολογικής νομοθεσίας.
Ό λα αυτά τα «θα έπρεπε» θα καταδιώ
κουν μέχρι τις προσεχείς εκλογές τον πο
λιτικά υπεύθυνο, για την εφαρμογή της
οικονομικής πολιτικής, κ. Ανδρέα Πα
πανδρέου. Αλλά και όσους έμμεσα ή άμε
σα συνδέθηκαν με αυτήν και χειροκρότη
σαν δι’ αυτήν.
Κυβερνητική, συνεπώς, πρόθεση, είναι
ο προεκλογικός απεγκλωβισμός από τα
γρανάζια μιας αντιαναπτυξιακής πολιτι
κής λιτότητας, με στόχο να παραπλανή
σει και αποκοιμήσει το εκλογικό σώμα.

Καλός για όλους, ικανός για όλα...
Ακριβώς, με στόχο τη λαϊκή παραπλάνηση είναι συνταγμένος ο προϋπολογι
σμός του 1988, του οποίου τα κονδύλια,
ποσοστικά και ποιοτικά, οδηγούν στην ε
κτίμηση πως είναι έντονα πληθωριστικός
και απαράδεκτα αντιαναπτυξιακός. Και
ακόμα:
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα
της καταβολής της ΑΤΑ του πρώτου τετραμήνου ’88, εκφράζεται η άποψη ότι ο
προϋπολογισμός είναι και... «ανειλικρι
νής». Και αυτό γιατί η αναθεώρηση της
εισοδηματικής πολιτικής θα οδηγήσει σε
υπέρβαση των προϋπολογισμένων δαπα
νών, που αφορούν σε μισθούς και συντά
ξεις.
Ο πληθωριστικός χαρακτήρας του
προϋπολογισμού δικαιολογείται από το
γεγονός ότι οι καταναλωτικές (αντιπαραγωγικές), κυρίως; δαπάνες αυξήθηκαν
πολύ περισσότερο από το Ακαθάριστο

Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Το έλλειμμα, που
δημιουργείται, του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα (γενικός προϋπολογισμός ΔΕΚΟ,
προβληματικές επιχειρήσεις κλπ.) θα ξεπεράσει τα 1,3 τρισ. δρχ. (17 με 18% του
ΑΕΠ) και για να καλυφθεί θα απαιτήσει ε
σωτερικό και εξωτερικό δανεισμό και με
αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας,
δημιουργουμένου έτσι πληθωρισμού.
Η αύξηση του κρατικού δανεισμού συ
νεπάγεται διεύρυνση του δημόσιου χρέ
ους, που έχουν σωρεύσει οι καταναλωτι
κές και όχι επενδυτικές δαπάνες του
προϋπολογισμού. Φυσικά αν οι διάφοροι
προϋπολογισμοί, που έχουν κατατεθεί, ι
διαίτερα τα τελευταία χρόνια, έδιναν έμ
φαση στις επενδυτικές δαπάνες, τότε το
χρέος δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί
από τα κέρδη, που αποφέρουν οι παρα
γωγικές δραστηριότητες, που οι προϋπο
λογισμοί χρηματοδότησαν. Τα πράγματα
όμως είναι τελείως διαφορετικά...
Ο αντιαναπτυξιακός χαρακτήρας του
προϋπολογισμού εμπνέεται από το δεδο
μένο ότι οι δαπάνες στο πρόγραμμα δη
μοσίων επενδύσεων θα είναι αυξημένες
μόνο κατά 17,5%. Και από το γεγονός ότι
το έλλειμμα επιτρέπει τη διατήρηση των
επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα.
Παράλληλα, ο προϋπολογισμός έχει ε
πιδεινώσει το επενδυτικό κλίμα, δεδομέ
νου ότι από τη μια μειώνει τους φορολογι
κούς συντελεστές αδιανεμήτων κερδών,
από την άλλη φορολογεί τις επιχειρήσεις
στα καθαρά κέρδη που είχαν το ’86. Τέ
τοιου είδους αντιφατικότητες και... απο
φασιστικότητες ναρκοθετούν οποιαδήπο
τε αναπτυξιακή προσπάθεια.
Απορίες επίσης, δημιουργούνται εξαιτίας του ότι αυξάνονται τα έσοδα από τη
φορολογία εισοδήματος, όταν η κυβέρνη
ση θεσπίζει φορολογικές ελαφρύνσεις.
Σωστά λοιπόν, υποστηρίζεται ότι ο
προϋπολογισμός ’88, είναι καλός για ό
λους και ικανός για όλα...
Από όλη αυτή τη σύγχυση στην οικονο
μία μια εκτίμηση είναι δεδομένη: ότι όσο
πλησιάζουμε προς τις εκλογές το τιμόνι
της οικονομίας δεν θα ελέγχεται. Ο πλη
θωρισμός και το έλλειμμα στο δημόσιο
τομέα (και ενδεχομένως στο συναλλαγ
ματικό ισοζύγιο) θα κάνουν άλματα. Ε
πειδή, λοιπόν, προβλέπεται να υπάρξει ε
πιδείνωση της οικονομίας το 1988, οι
πρωτομάστορες της κυβερνητικής πολι
τικής αδιαφορώντας για την πορεία της
οικονομίας φαίνεται —με τα σημερινά
δεδομένα— να ετοιμάζονται για πρόωρη
προσφυγή στις κάλπες...
□

εν είναι η πρώ τη φορά που ο π ρω θυ
π ο υ ρ γό ς αφινιδιάζει το υ ς πάντες, α
κόμη και τους σ τενότερους σ υνερ
γ ά τ ες του, με αποφ άσ εις που βρίσκονται α
κριβώς στον αντίποδα των προηγούμενω ν.
Αυτή τη φορά το θύμα ήταν ο κ. Σημίτης,
αύριο π οιος ξέρει...
Τι συνέβη όμω ς στο καυτό 24ωρο μεταξύ
Τρίτης και Τετάρτης; Πολλά ψιθυρίζονται
και άλλα τόσα λέγονται φω ναχτά. Πάντως
είναι βέβαιο ότι η θέση του κ. Σημίτη είχε ή 
δη π ρ ο γρ α φ ές αρκετό καιρό πριν. Η χρονι
κή επιμήκυνση οφείλεται απλώ ς στους ε 
λιγμούς του κ. Σημίτη. Η έρπουσα κρίση με
ταξύ τη ς ομάδας των «λαϊκιστών» (Κουτσόγιω ργας, Γεννηματάς, Τσοβόλας κ.ά.) και
της ομάδας των «τεχνοκρατών» (Σημίτης,
Χαλικιάς, Καρατζάς κ.λ.π.) σοβούσε από
τον περασμένο Αύγουστο περίπου και κορυφώθηκε —όπ ω ς σημειώναμε και στο
προηγούμενο τε ύ χ ο ς— λίγες μέρες πριν α
πό την κατάθεση του προϋπολογισμού.
Το επίμαχο σημείο τριβής δεν ήταν η ΑΤΑ
—όπω ς λέχθ η κ ε— αλλά τα ελλείμματα.
Ο κ. Σημίτης και οι λοιποί «τεχνοκράτες»
υποστήριξαν ότι δεν είναι δυνατόν να διευρυνθούν τα ελλείμματα γιατί θα προκληθεί
πληθωριστική έξαρση. Η ομάδα των «λαϊκι
στών» με π ρ ο εξά ρ χο ντες τους κ.κ. Κουτσόγιωργα και Γεννήματα καθώς και η «τρόι
κα» του Ε.Γ. υποστήριξαν ότι τα επιχειρή 
ματα των τεχνοκρατώ ν στερούνται πολιτι
κού περιεχομένου και δεν αντιμετωπίζουν
το πρόβλημα τω ν π ροσεχώ ν εκλογών. «Με
π ο ρ δ ές δεν βάφονται τ ’ αυγά» —έλ εγε ο
αυτόκλητος υπερασ πισ τής των συμφερόν
των του «λαουτζίκου» κ. Κ ουτσόγιωργας,
προκαλώ ντας το ευρωπαϊκό φ λέγμα του κ.
Σημίτη.
Οι «τεχνοκράτες» αντέτειναν ότι η συνέ
πεια, η αξιοπιστία και η φ ερεγγυότη τα έ
χουν μεγαλύτερο πολιτικό βάρος από τις ό
π ο ιες αυξήσεις και π αρ οχές. Ας μην ξεχνά
με, εξάλλου, ότι ο κ. Σημίτης με επιστολή
του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δημοσιεύθηκε στην «Ελευθεροτυπία» είχε αναλάβει π ροσω πικές δεσ μεύσεις για την ά
σκηση τη ς περιοριστικής πολιτικής προκειμένου να πάρει το δάνειο του 1,5 δις δολα
ρίων.
Ο κ. Π απανδρέου όλο αυτό το διάστημα
των τριβών και των διενέξεω ν —σύμφωνα
με τη συνήθειά το υ — απλώ ς «προήδρευε»
ενώ άφηνε μια αδιόρατη αίσθηση ότι βρι
σκόταν κοντύτερα στην άποψη του κ. Σημί
τη. Είχε άλλω στε στα χέρια του το εμπιστευτικό μήνυμα του Δ.Ν.Τ. που εξέφραζε
με έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά του για
τις κ α θυσ τερήσ εις που π αρατηρούνται
στον περιορισμό των ελλειμμάτω ν του δη
μοσίου. Από την άλλη πλευρά η εκλογικίστικη πίεση τη ς ομάδας των λαϊκιστών δεν
τον άφηνε αδιάφορο.
Αντιλαμβανόταν ότι οι εκ λογές δεν π ρ ό
κειται να κερδηθούν με άδεια τα ταμεία
των υπουργείω ν. Έ τσ ι ανέθεσ ε στον εξ
Ά ρ τη ς «αρχιλογιστή» και υπουργό Οικονο
μικών κ. Τσοβόλα την κατάρτιση ενός
προϋπολογισμού που θα έδινε την αίσθηση
του τερματισμού της λιτότητας και την επι
στροφή στην εποχή της ευδαιμονίας. Ο υ
π ο υ ρ γό ς «που γεννήθηκε σε καλύβα και
δεν είναι θυρωρός» ρίχτηκε με ενθουσια
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δώ σε πάραυτα εντολή να π ροηγηθούν οι
δηλώ σεις Τσοβόλα για τις φ ορολογικές ε
λαφ ρύνσεις και στη συνέχεια να ακολουθή
σουν α υτές του Σημίτη για την ΑΤΑ, ώστε,
τη μέρα που θα κατατεθεί ο π ροϋπολογι
σμός, να έχο υν εξισορροπηθεί οι εντυπώ 
σεις.
Ο κ. Σημίτης είχε ήδη χάσει τη μάχη για
τα ελλείμματα (η μεγάλη πλειοψηφία του
ΚΥΣΥΜ και του ΑΣΟΠ αποφάσισε την αύξη
ση τω ν δαπανώ ν κατά 214 δις περισσότερα
από το δικό του οριακό σημείο) και περιορί
στηκε στη διατήρηση της θέσης του για
τον ετεροχρονισμό της ΑΤΑ, ώστε να σω
θούν τα προσχήματα για δήθεν συνέχιση
τη ς «σταθεροποιητικής» του πολιτικής. Το
σενάριο όμω ς δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με
τις προβλέψ εις. Η ακαριαία αντίδραση ό
λων των πολιτικών κομμάτων, των συνδικά
τω ν και του τύπου δημιούργησαν ένα κλίμα
ασφυκτικής πολιτικής απομόνωσης.
Μέσα σε αυτό το καταθλιπτικό κλίμα ο κ.
Κ ουτσόγιω ργας αισθανόμενος δικαιωμέ
νος επέσειε θριαμβευτικά τα πρω τοσέλιδα
των εφημερίδω ν και απαιτούσε —εδώ και
τώ ρα— την ανάκληση και ανατροπή της ει
σοδηματικής πολιτικής. Αυτό και έγινε. Κα
τά τα άλλα τα πράγματα, πήραν το φυσιο
λογικό τους δρόμο. Ο κ. Σημίτης αποχαιρέ
τησε τον κυβερνητικό του θώκο, δίνοντας
τα τελευταία π λά για χτυπήματα, ο κ. Παπανδρέου επαίνεσε τις υπηρεσίες και τη
συμβολή του «διακεκριμένου» του συνερ
γάτη και η «Αυριανή» θριαμβολογούσε για
τον «Σωτήρα των εργαζόμενω ν και των
συνταξιούχων». Μια νέα σελίδα στην πολι
τική ζωή του τόπου άρχισε...

Όλα για τις εκλογές;

σμό στη μάχη για τον τετραγω νισμό του
κύκλου. Μετά από λ ίγες μέρες παρουσίασε
στους συνα δέλφ ους του έναν προ ϋπ ο λο γι
σμό που περιόριζε τα ελλείμματα αλλά και
αύξανε τα κονδύλια των δαπανώ ν του δη
μοσίου. Π ροέβλεπε φορολογικές ελαφρύν
σεις αλλά και αύξηση των φορολογικώ ν ε
σόδων. Ή τα ν τα υτόχρονό επεκτατικός αλ
λά και περιοριστικός. Η επαρχιώ τικη κου
τοπονηριά στο μεγαλείο της... Ο κ. Παπαν
δρέου σ χεδ ό ν ενθουσιάστηκε. Πρέπει να
κερδίσουμε και τις εντυπώ σεις, είπε, και έ-

Ο τίτλος του προϋπολογισμού θα μπο
ρούσε να ήταν «ΟΛΑ για τις εκλογές».
Πράγματι αυτό συμβαίνει. Πρόκειται για έ
ναν προϋπολογισμό που δεν έχει κανέναν
γενικό ή ειδικό στόχο.
Δεν υπάρχει ούτε η σ τοιχειώ δης π ρόβλε
ψη για το ύψος του τιμαρίθμου ή για το έλ
λειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Το τελικό
ποσό του Γενικού Π ροϋπολογισμού καθο
ρίστηκε στα 3.421 δ ις δρχ. ενώ το αντίστοι
χο του Τακτικού Προϋπολογισμού στα
2.800 δις δρχ. Το έλλειμμα του Γενικού
Π ροϋπολογισμού προσδιορίζεται στα 957
δις δρχ. και αντιπροσω πεύει το 13,3 του
ΑΕΠ, ενώ το έλλειμμα του Τακτικού Προϋ
πολογισμού φτάνει στα 656 δις δρχ. Στο
έλλειμμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται τα
ελλείμματα των ΔΕΚΟ που, αν προστεθούν,
το συνολικό έλλειμμα υπερβαίνει το 1 τρι
σεκατομμύριο δρχ. και η σχέση του με το
ΑΕΠ διαμορφώ νεται στο 14,5% περίπου.
Το ποσοστό αυτό θεωρείται πολύ μεγά
λο, όχι γιατί είναι ποσοστικά αυξημένο, αλ
λά κυρίως γιατί δεν δημιουργούνται οι λει
τουργικές προϋποθέσ εις για την κάλυψή
του, με συνέπεια την αναμφισβήτητη πλη
θωριστική έξαρση στα δυο προσεχή χρόνια
και τη συνακόλουθη υποβάθμιση της σημα
σίας των αυξήσεων που θα δοθούν δια μέ
σου της ΑΤΑ. Είναι γνω στό στους οικονομι
κούς κύκλους ότι χω ρίς την ουσιαστική α
ναίρεση του συνόλου τη ς οικονομικής πο
λιτικής που εφαρμόζεται από τον Οκτώβρη
του ’85 και μετά, η χρηματοοικονομική επ έ
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κταση του προϋπολογισμού είναι κατα
στροφική γιατί αλληλοεξουδετερώ νονται
όλοι οι επιδιω κόμενοι στόχοι.
Δεν είναι δυνατόν δηλαδή από τη μια
πλευρά να επιδιώκεται η συρρίκνωση της
ζήτησης για την κυκλοφοριακή αποθέρμανση και από την άλλη να δαπανώ νται τερά
στια ποσά σε αντιπαραγω γικές περιοχές.
Η επέκταση χω ρ ίς συγκεκριμένους πα
ραγω γικούς αναπτυξιακούς στόχους, διευ
ρύνει τα ελλείμματα και υπερακοντίζει τον
πληθωρισμό στα ύψη.
Με λίγα λόγια ο συγκεκριμένος προϋπο
λογισμός περικλείει την εξή ς αντίφαση: ε
νώ είναι επεκτατικός, είναι ταυτόχρονα και
αντιαναπτυξιακός.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα δημοσίων ε
πενδύσεω ν (ΠΔΕ) υπολογίσθηκε στα 370 δις
δρχ. για το 1988, ενώ το 1987 έφ τασε στα
315 δις δρχ. Οι δημόσιες επ ενδύσ εις απο
τελούν το 10,8% τω ν συνόλου των δαπα
νών, ενώ το υπόλοιπο 89,2% δαπανάται σε
μη π αραγω γικές χρ ή σ εις του δημόσιου το
μέα. Πρέπει βεβαίω ς να αντιμετωπισθούν
οι τρ έχο υ σ ες ανάγκες και τα ελλείμματα,
αλλά η ποσοτική σύγκριση είναι συντριπτι
κή σε βά ρος τω ν επενδύσεω ν. Το μέγεθος
της παραγω γική ς συρρίκνω σης γίνεται α
πόλυτα αντιληπτό αν ληφθεί υπόψη και η
δραματική μείωση των ιδιωτικών επ ενδ ύ
σεων που σ υνεχίζεται για δεύτερη δεκαε
τία.
Αλλά αν μια ατμομηχανή δεν τροφ οδοτη
θεί με ενέργεια είναι φυσικό να σταματήσει

η αμαξοστοιχία και μάλιστα μέσα στην έρη
μο, με αποτέλεσμα, κάποτε να τελειώ σουν
και τα τρόφιμα παρά την ενδεχόμενη εφευρετικότητα του «αρχιμάγειρα». Ισχυρίζεται
ο κ. Τσοβόλας ότι ο προϋπολογισ μός π ρ ο 
βλέπει σημαντικές φ ορολογικές ελαφρύν
σεις, αλλά την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται
ότι τα φορολογικά έσοδα από την άμεση
φορολογία θα αυξηθούν κατά 26,5% σε
σχέση με πέρυσι, ενώ το έλλειμμα των 135
δις δρχ. που θα προκύψει από τις φορολο
γικ ές ελαφρύνσεις, θα καλυφθεί από τα
200 δις δρχ. που θα εισπράξει το κράτος α
πό τον ΦΠΑ. Δεν θα υπάρξουν έμμεσοι φ ό
ροι —διατείνεται— αλλά ο ΦΠΑ τι είναι τέ
λο ς πάντων; Δεν είναι έμμεσος φ όρος και
ω ς εκ τούτου ακρούντω ς αντιλαϊκός; Αξίζει
να διερευνηθεί περισσότερο αυτό το ση
μείο γιατί εδώ μπέρδεψ ε τη σκακιέρα ο κ.
Τσοβόλας.

• Κατ’ αρχήν πρέπει να διευκρινισθεί ότι
το μεγαλύτερο μέρος από τα 135 δις δρχ.
που είναι το συνολικό ποσό των ελαφρύν
σεων, αφορά εκείνα τα εισοδήματα που εί
ναι υψηλά (πάνω από 2,5 εκ. δρχ.) λόγω της
μετάπτω σης του συντελεστή φορολόγησης από τα 63 στο 50 και μόνο ένα μικρό υ
πόλοιπο από το προαναφερόμενο ποσό
διανέμεται στα χαμηλότερα εισοδήματα.
• Τα 200 δις δρχ. που θα εισπραχθούν επι
πλέον το 1988 από το ΦΠΑ κατανέμονται ω ς
εξής. Από τα εισαγόμενα καταναλωτικά εί
δη θα εισ πρα χθούν το 1988, 210 δις δρχ. έ
ναντι 173 δις. το 1987, ενώ από τα εγχώ ρια

200 δις, έναντι 126 δις αντιστοίχω ς. Δηλα
δή η ποσοτική αύξηση θα είναι από τα εισαγόμενα 21,4% και από τα εγχώ ρια 58,7%.
Αυτό αποδεικνύει ότι ο κύριος ό γκ ο ς της
έμμεσης φορολογία ς μετακυλύεται σ τις α 
σ θενέσ τερ ες οικονομικά τά ξεις που κατα
ναλώ νουν σ χεδ ό ν κατ’ αποκλειστικότητα
τα εγχώ ρια καταναλωτικά προϊόντα.
Εν ολίγοις εκείνοι που θα επω φεληθούν
κυρίως από τη νέα φορολογική αναδιανομή
των άμεσων και έμμεσων φόρω ν είναι πάλι
οι κ ατέχοντες τα υψηλά εισοδήματα.
Τ έλος ο ίδιος ο προϋπολογισ μός αναδεικνύει τις ακραίες αντιφάσεις τη ς ασκούμε
νης οικονομικής πολιτικής με αποτέλεσμα
την αντίδραση όλων των κοινωνικών κατη
γοριών.
Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν
είναι δυνατόν να αισθάνονται ικανοποιημέ
νοι από την κατά 1,5% πραγματική αύξηση
που θα δοθεί το ’88, όταν ήδη έχουν χάσει
στην περασμένη διετία πάνω από 20% της
αγοραστικής το υς δύναμης. Οι βιομήχανοι
και οι επ ιχειρηματίες αισθάνονται δικαιο
λογημένα ανασφάλεια από τις σ υγκεχυμέ
ν ε ς και αλληλοαναιρούμενες επιλογές. Οι
μικρομεσαίοι και οι α γρ ό τες αναμένουν την
ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική συνθλιβή, ό
π ω ς π ρ ο α νά γγειλε ήδη ο κ. Χαλικιάς.
Ό τα ν αντικαθίσταται η οικονομική πολι
τική από μπακαλίστικες λογιστικές μανού
β ρ ες θα π ρ έπ ει πράγματι να ανησυχούν ό
λοι χω ρίς εξαίρεση...

□
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Η επαγγελία της «ανήμπορης μεταρρύθμισης»
του Δημήτρη Τραυλού-Τζανετάτου

Στην πολύπλοκη και πολυδυναμική πο
ρεία μιας ανταγωνιστικής καπιταλιστι
κής κοινωνίας ένα θεσμικό πλαίσιο συ
χνά εμφανίζεται, όχι μόνο να μη συμβαδί
ζει με τις απαιτήσεις της τρέχουσας
πραγματικότητας, όχι μόνο να ανθίσταται σθεναρά με μια ευρύτερη μεταρρυθμιστική συναίνεση και αναγκαιότητα, αλ
λά, πολύ περισσότερο, δίνει την εντύπω
ση ότι επιβάλλει μια αμετακίνητη, δια
χρονική, ρυθμιστική κυριαρχία.
Έτσι, εμφανίζεται μια έντονη δυσαρ
μονία ανάμεσα σε έναν (ξεπερασμένο)
νόμο και στη ζωντανή, επίκαιρη κοινωνι
κοοικονομική πραγματικότητα. Μια τέ
τοια θεσμική αγκύλωση και αναπαραγω
γή, όταν μάλιστα δεν περιορίζεται στο αφ η ρ η μ έν ο ε π ίπ ε δ ο τη ς ν ο μ ικ ή ς
μορφής—που ωστόσο, μπορεί κάλλιστα
να εμφανίζει αυξημένη ευαισθησία και ε
λαστικότητα στην κοινωνική δυναμική
— αλλά αγκαλιάζει ασφυκτικά και το
συγκεκριμένο λειτουργικό επίπεδο, ο
πωσδήποτε ξενίζει- ιδίως όταν εντοπίζε
ται σε έναν τόσο ρευστό, ευμετάβλητο
και ευπαθή κοινωνικά χώρο, όπως οι ερ
γασιακές σχέσεις.1
Ως ένα τέτοιο κραυγαλέο παράδειγμα
θεωρείται ο νόμος 3239/1955, που ρυθμί
ζει ένα κεντρικό και θεμελιακό τμήμα
των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας:
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και
τη διαιτησία. Είναι πράγματι αξιοπρόσε
κτη η πολυκύμαντη όσο και σταθερή δια
δρομή αυτού του θεσμικού πλαισίου, που,
έχοντας τις καταβολές του στο 1935,
«κωδικοποιείται» το 1955 και, διασχίζον
τας αλλεπάλληλες κοινωνικοοικονομι
κές, πολιτειακές και πολιτικές μεταβο
λές, σήμερα, στην εποχή του πολυεθνι
κού και πληροφοριοποιημένου καπιταλι
σμού, της νεοφιλελεύθερης πρόκλησης,
τον μεταφορντισμού και μετακευνσιανισμού, συζητείται ακόμη η αναμόρφωσή
του2!
Δεν αποτελούν βέβαια επιδίωξη των
σκέψεων αυτών ούτε ο φωτισμός των αι
τιών που προκάλεσαν και εξηγούν την α
συνήθιστη αυτή αντοχή και ικανότητα
αντίστασής του ν. 3239/55, ούτε η διερεύνηση των πιθανοτήτων υλοποίησης —επι
τέλους— των επισήμων μεταρρυθμιστικών διακηρύξεων3. Ωστόσο, μπορούν και
πρέπει, να επισημανθούν οι βασικές εκεί
νες συνιστώσες, που καθορίζουν το γενι
κότερο κοινωνικοοικονομικό και θεσμικοπολιτικό περιβάλλον, στο οποίο εν
τάσσονται τόσο η μακρόβια ισχύς του νό
μου όσο κα,ι η αντίρροπη ανάγκη μεταρ
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ρύθμισής του. Μέσα στα πλαίσια αυτά κι
νούνται οι θέσεις που ακολουθούν.
α) Η συλλογική αυτονομία (συλλογικές
διαπραγματεύσεις και συμβάσεις και
διαιτησία) βρίσκονται από τη «φύση του
πράγματος», δυνάμει ή ενεργεία, σε μια
μόνιμη σχέση έντασης με τον κρατικό
παρεμβατισμό4. Τούτο το στοιχείο χαρα
κτηρίζει μεν κυρίαρχα τον κρατικομονοπωλιακό καπιταλισμό· ωστόσο δεν α
πουσιάζει και από το σύστημα του οικο
νομικού και κρατικού φιλελευθερισμού,
που μπορεί να αδιαφορεί για την κοινωνι
κή, όχι όμως και για την οικονομική
πλευρά του παρεμβατισμού, που ενεργο
ποιείται όταν παρίσταται ανάγκη5.
β) Η οικονομική κρίση του σύγχρονου
καπιταλισμού δεν θέτει μόνο σε δοκιμα
σία ολόκληρο το πλέγμα των εργασια
κών θεσμών. Επίσης, οξύνοντας τον αν
ταγωνισμό κράτους και συνδικάτων, αποϊδεολογικοποιεί τη συλλογική αυτονο
μία, αποκαλύπτοντας το περιορισμένο
ρυθμιστικό βεληνεκές της στη διάπλαση
του εργασιακού καθεστώτος· ταυτόχρο
να δε, (επανα)πολιτικοποιώντας τις συλ
λογικές διαφορές εργασίας, ριζοσπαστικοποιεί τους εργατικούς αγώνες, απομυ
θοποιεί το ρόλο του «γενικότερου κοινω
νικού συμφέροντος» και θέτει την «κοι
νωνική ειρήνη» σε διαρκή αμφισβήτηση^.
γ) Η εισοδηματική πολιτική, αλλά και
γενικότερα η εργατοκοινωνική πολιτική,
ως εξαρτημένες μεταβλητές της συνολι
κής οικονομικής πολιτικής, επιτρέπουν
μερική μόνο και συγκυριακή χειραφέτη
ση των συλλογικών εργασιακών σχέσεων
από τον άμεσο ή έμμεσο, κρατικό έλεγ
χο. Η όλη διασκευή του συμμετοχικού
μοντέλου των συμβουλίων των εργαζομέ
νων, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό νο
μοσχέδιο, που ακόμη εκκρεμεί, αποπνέει
βασικά την ίδια λογική του παρεμβατι
σμού, της χειραγώγησης και της ετε
ρονομίας7.
δ) Η σύγχρονη στρατηγική του νεοφι
λελευθερισμού και της ελαστικοποίησης
των εργασιακών σχέσεων δεν έρχεται σε
αντίφαση με αυτή τη λογική. Αντίθετα,
στο βαθμό που ο κρατικός, απορρυθμιστικός ή αναρρυθμιστικός, παρεμβατι
σμός απαλλάσσεται από το κοινωνικό
του κόστος (π.χ. ελευθερία απολύσεων)
και ευνοεί ή μεταθέτει τη σύγκρουση συμ
φερόντων κεφαλαίων εργασίας από το
συλλογικό στο ατομικό επίπεδο διαπραγ
μάτευσης (π.χ. ελαστικοποίηση χρόνου
εργασίας), ενισχύει και συμπληρώνει τη
λογική της ετερονομίας. Έτσι, τόσο η

«κρατική κατάληψη» όσο και η «απελευ
θέρωση» των όρων εργασίας αποδείχνον
ται ως δύο όψεις της ίδιας κρατικομονοπωλιακής καπιταλιστικής στρατηγικής:
της διαδικασίας βαθμιαίας συρρίκνωσης
του ρόλου των συνδικάτων και απίσχνανσης των εργασιακών δικαιωμάτων8.
ε) Ο κρατισμός, ο προστατευτισμός, η
ετερονομία αποτελούν στοιχεία που χα
ρακτηρίζουν την εξέλιξη του ελληνικού
μεταπρατικού και δύσμορφου καπιταλι
σμού και της συγκεντρωτικής, γραφειο
κρατικής και αυταρχικής κρατικοθεσμικής του οργάνωσης, ήδη από τα πρώτα
στάδια ανάπτυξής του9. Η αναγνώριση α
πό το Σύνταγμα του 1975 ενός εκτεταμέ
νου παρεμβατισμού στις οικονομικές
σχέσεις δεν αντικαθρεφτίζει μόνο τη σύγ
χρονη κοινωνική οικονομική δυναμική.
Επιβεβαιώνει επίσης μια μακροχρόνια
και δοκιμασμένη ελληνική παράδοση
στη σχέση κράτους - κοινωνίας, πολιτι
κής και οικονομίας. Τούτο, βέβαια, δεν
σημαίνει συνταγματοποίηση ούτε της
παντοδυναμίας του νομοθέτη στη ρύθμι
ση των όρων εργασίας, ούτε γενικότερα
της «κρατικής κατάληψης» των εργασια
κών σχέσεων. Απλά φανερώνει την έντο
νη επιρρέπεια του ελληνικού συστήματος
των εργασιακών σχέσεων στην κρατική
χειραγώγηση και κηδεμονία10, τάση που
ενισχύεται στις σύγχρονες συνθήκες κρί
σης του κρατικομονοπωλιακού καπιτα
λισμού.
στ) Η προώθηση μιας ουσιαστικής και,
γιατί όχι, εναλλακτικής αναμόρφωσης
του ν. 3239/55 επιβάλλει να ληφθούν υπό
ψη οι πιο πάνω επισημάνσεις, όχι μόνο
ως εγγενείς ανασταλτικοί παράγοντες,
αλλά και ως πεδία και μοχλοί επαναπροβληματισμού, επαναπροσδιορισμού και
αποτελεσματικοποίησης των μεταρρυθμιστικών συνδικαλιστικών διεκδικήσε
ων.
ζ) Η σημερινή οικονομική, κοινωνική,
πολιτική και συνδικαλιστική συγκυρία
στη χώρα μας φαίνεται ότι ευνοεί την επαναρύθμιση του συστήματος της συλλο
γικής αυτονομίας11. Πάντως, η εμφανιζό
μενη «ομοφωνία» κοινωνικών, πολιτικών
και επιστημονικών φορέων για την ανάγ
κη της θεσμικής μεταρρύθμισης12, κοινό
βάθρο των οποίων φαίνεται να είναι η υποστηριζόμενη αντισυνταγματικότητα
της αναγκαστικής διαιτησίας13, δεν πρέ
πει να οδηγήσει σε απλουστευτικές αφαι
ρέσεις ή σε εξωπραγματική ευφορία για
το περιεχόμενο και την κατεύθυνση της
μεταρρύθμισης. Έτσι είναι πρόδηλο ότι ο

ΣΕΒ ϋα επιδιώξει μια μεταρρύθμιση τεχνοκρατικού εκσυγχρονισμού, ενταγμέ
νη στη δυναμική φιλελευθεροποίησης και
ελαστικοποίησης, χωρίς βέβαια παντελή
παραίτηση από τα «κρατικά δεκανίκια».
Τούτο σημαίνει, ανάμεσα σε άλλα,
προσκόλληση του περιεχομένου των ΣΕΕ
στα στενά παραδοσιακά (παλαιό- και νε
οφιλελεύθερα) πλαίσια, διατήρηση της
«υποχρέωσης ειρήνης», δυνατότητα χει
ραγώγησης της εκούσιας διαιτησίας και
χρησιμοποίησή της ως άλλοθι για την επι
βολή ετερόνομων ρυθμίσεων14. Αντίθετα
τα εργατικά συνδικάτα δεν πρέπει και
δεν μπορούν να αρκεστούν σε απλές βελ
τιώσεις του ισχύοντος συστήματος ρύθμι
σης των συλλογικών διαφορών ή σε τυπι
κές πανηγυρικές καταργήσεις αντεργατικών ρυθμίσεων, που ήδη προ πολλού έ
χουν περιπέσει σε αχρηστία (π.χ. η ποινικοποίηση της απεργίας ή η αυτόματη αζημία λύση των εργασιακών συμβάσεων
των παράνομα απεργούντων). Πολύ πε
ρισσότεροί οφείλουν να διεκδικήσουν ένα
καινούργιο θεσμικό πλαίσιο, ριζικά ανα
μορφωμένο, που θα υλοποιεί θεμελιακές
συνταγματικές επιταγές, θα ικανοποιεί
τις σύγχρονες ζωτικές ανάγκες των εργα
ζομένων, παρέχοντας στα συνδικάτα τη
δυνατότητα για πιο βαθιές και αποτελε
σματικές παρεμβάσεις στην κοινωνικοοι
κονομική ζωή και έτσι για μετουσίωση σε
συμμετοχική πράξη της συνταγματικά α
ναγνωρισμένης αποστολής τους ως φορέ
ων εκδημοκρατισμού ολόκληρου του

κοινωνικοπολιτικού συστήματος15. Αλλά
αν αυτές φαίνεται να είναι χονδρικά οι
βλέψεις και ανυποχώρητες θεσεις των
κοινωνικών ανταγωνιστών, ποια θα είναι
η επιλογή της κυβέρνησης;
Αν κρίνει κανείς από τις σκέψεις που
διατυπώνονται στο «κείμενο εργασίας»,
που έχει κοινοποιήσει το υπουργείο Εργα
σίας στους ενδιαφερομένους φορείς και
από τα διευκρινιστικά ερωτήματα που α
φορούν επουσιώδη, τεχνικά ζητήματα, η
κυβέρνηση, πέρα από τις γενικόλογες
διακηρύξεις φαίνεται να αποκλίνει στη
λύση της «αναπαλαίωσης» ή του «απλού
εκσυγχρονισμού» του όλου θεσμικού συ-

στήματος των συλλογικών διαφορών, με
εξαίρεση την κατάργηση της υποχρεωτι
κής διαιτησίας16. Πάντως η ορθή μεν, αλ
λά χρονοβόρα, διαδικασία των διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς, σε
συνδυασμό με την αναμενόμενη έντονη
α ντιπα ρ ά θεσ η των α πόψ εω ν —και
εφόσον η πολιτική και κοινωνική κατά
σταση δεν εμφανίσει περιπλοκές— προβλέπεται να οδηγήσει σε παράταση, του
λάχιστον μέχρι την άνοιξη του 1988, της
ζωής του «εφταψύχου ν. 3239/55». Μέχρι
τότε ο «σιδηρούς νόμος» θα εξακολουθεί
να πλακώνει με τη σκιά του τις συλλογι
κές εργασιακές σχέσεις στη χώρα μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ------------------------------------------------------

1) Για τη διαλεκτική σχέση οικονομίας, εργατι
κού δικαίου και πολιτικής βλ. Τραυλού - Τζανετάτου, Εργατικό δίκαιο και Πολιτική, 1986, σ. 17 επ.,
24 επ.
2) Για την προϊστορία και την όλη εξέλιξη του
νομοθετήματος αυτού μέχρι πρόσφατα βλ. Κουκουλέ, Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελ
λάδα, σε:·Συνδικαλιστική Επιθεώρηση 3/1985, σ.
21 επ.
3) Για τις επανειλημμένα κυβερνητικές εξαγγε
λίες μεταρρυθμίσεως του ν. 3239/55 βλ. χαρακτη
ριστικά «Ποντίκι», 30-10-1987, σ. 21.
4) Βλ. Τραυλού - Τζανετάτου, Η εργατική συμμε
τοχή στο πεδίο εντάσεως κρατικού παρεμβατι
σμού και συλλογικής αυτονομίας, εεδ 1984.
5) Βλ. Πάσχου, Πολιτική Δημοκρατία και κοινω
νική εξουσία, 1979, σ. 67, 119.
6) Βλ. Τραυλού - Τζανετάτου, σε: Σύνταγμα και
εργασιακές σχέσεις, 1987, σ. 219 επ. Dänbler, Das
Arbeitszecht 1, 1985, σ. 128 επ.
7) Βλ. σχετικά Τραυλού - Τζανετάτου, Εργατικό
δίκαιο και Πολιτική, σ. 233 επ.
8) Βλ. Τραυλού - Τζανετάτου, Νομιμοποίηση και
συνδικάτα, «ΤΑ ΝΕΑ» 2-12-1986, σ. 4.

9) Πρβλ. Μουζέλη, Νεοελληνική κοινωνία. Ό 
ψεις υπανάπτυξης, 1978, σ. 46 επ., 483.
10) Βλ. Κουκιάδη, Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές
σχέσεις εργασίας, 1981, σ. 207 επ., 376 επ.
11) Ενδεικτικές είναι οι διαβεβαιώσεις του εκπρο
σώπου του υπουργείου Εργασίας στη διήμερη
διάσκεψη του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
(28 Νοέμβρη), σε: «Κυριακάτικο Ριζοσπάστη», 2911-87, σ. 24.
12) Βλ.'χαρακτηριστικά τις σχετικές τοποθετή
σεις στη «συζήτηση στρογγυλής Τράπεζας», που
διοργάνωσε η ΕΔΕΚΑ στις 8 Μάρτη 1984, ΈΕΔ 44,
σ. 273 επ.

13) Για το ζήτημα αυτό βλ. αντί όλων Καρακατσάνη, Εργατικό Δίκαιο Β/ΙΙ, 1985, σ. 171 επ.
14) Βλ. εισήγηση εκπροσώπου του ΣΕΒ Αναλυτή,
ΕΕΔ 44, σ. 283 επ.
15) Σ’ αυτή τη στρατηγική εντάσσεται η διήμερη
διάσκεψη του ΕΚΟ, που πραγματοποιήθηκε στις
28-29 Νοέμβρη.
16) Βλ. όμως τις δηλώσεις του εκπροσώπου του υ
πουργείου Εργασίας στη διήμερη διάσκεψη του
ΕΚΘ, ότι η αναμόρφωση του ν. 3239/55 θα είναι ου
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Αγαθές
προθέσεις
ή
προεκλογική
άσκηση
επί χάρτου;
του Σωτήρη Σιδέρη
Αν δεχθούμε την άποψη ότι η σωστή λει
τουργία της δημόσιας διοίκησης αποτε
λεί προϋπόθεση και παράγοντα για την
οικονομική και κοινωνική πρόοδο της
χώρας, τότε έχουμε μια απάντηση στις α
μέτρητες ερωτήσεις και απορίες για τα
αίτια της σημερινής και καθόλου τυχαίας
κρίσης.
Πολλοί από τους σημερινούς «οραματιστές» της κυβέρνησης, ίσως πίστεψαν
ότι η αλλαγή των δομών της δημόσιας
διοίκησης, είναι δυνατόν να γίνει με εξαγ
γελίες και υποσχέσεις μπροστά στα προ
εκλογικά μικρόφωνα ή, στην καλύτερη
περίπτωση, με μια μετεκλογική «άσκηση
επί χάρτου», όπου θα καθηλώνονταν και
θα αντιμετωπίζονταν η γραφειοκρατία,
το ρουσφέτι, οι δυσλειτουργίες, οι επικα
λύψεις, η κακοδιοίκηση και όλοι οι προ
αιώνιοι εχθροί του ελληνικού κράτους
και των υπηρεσιών του.
Ποιος άραγε δεν θυμάται τις εξαγγε
λίες για αποκέντρωση, που άρχισε από το
1982 και σε δεύτερη φάση το 1986 με τη
μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων
—γραφειοκρατικής υφής·— στην τοπική
αυτοδιοίκηση; Ποιος δεν γνωρίζει σήμε
ρα, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνο
λό της αντιμετωπίζει εκρηκτικά οικονο
μικά προβλήματα, σε βαθμό μάλιστα που
να είναι προβληματική η λειτουργία της,
και ποιος επίσης δε θυμάται τις εξαγγε
λίες για το «αντιγραφειοκρατικό νομο
σχέδιο και τις σχέσεις κράτους -πολίτη»,
που στην ουσία δεν ήταν τίποτα περισσό
τερο από την αλλαγή του δελτίου ταυτό
τητας, που περιέχει και το περιβόητο ΕΚΑΜ.
Τα αίτια για την κατάσταση που επι
κρατεί σήμερα στο δημόσιο τομέα πρέπει
να αναζητηθούν έξω από τις υπηρεσίες.
Βρίσκονται —όπως και οι λύσεις— μέσα
στα κόμματα, στο ΠΑΙΟΚ και τη ΝΔ, τα
οποία, στον πολύχρονο αγώνα τους για
το ποιο από τα δυο θα έχει τη μεγαλύτερη
δυνατότητα να ασκεί επιρροή— πάντα
χρήσιμη προεκλογικά— στους δημό
σιους υπαλλήλους, τον έχουν καταστήσει
ανίκανο να λειτουργεί έστω και στοιχειω
δώς παραγωγικά και αναπτυξιακά. Συνέ
πεια αυτού «του δικομματικού καβγά»,
όπως θα ’λεγε το ΚΚΕ, είναι η υπερδιόγκωση του δημόσιου τομέα, οι δυσλειτουρ
γίες, οι επικαλύψεις κ.ά.
Ένα παράδειγμα «γνωστών δυσλει
τουργιών, σύγχυσης, αδυναμίας άσκησης
ενιαίας πολιτικής, σπατάλης ανθρώπινου
δυναμικού και εξοπλισμού, ταλαιπωρίας
των ενδιαφερομένων πολιτών κλπ.» απο
τελεί η εγκύκλιος του υπουργού Προε
δρίας κ. Α. Κακλαμάνη προς όλα τα υ
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Προς: Όλα τα Υπουργεία, Δ/νσεις
Διοικητικού
ΚΟΙΝ: Γενικό Χημείο Κράτους, Δ/νση Ε
λέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Θ ΕΜ Α: Επικάλυψη αρμοδιοτήτων.

την ολοκλήρωση των στόχων που επι
διώκονται με την κατάρτιση των νέων οργανι
σμών επιβάλλεται να αντιμετωπιαθούν και οι
περιπτώσεις εκείνες που ορισμένες αρμοδιό
τητες ασκούνται παράλληλα από περισσότε
ρα του ενός υπουργεία (σε κεντρικό ή περιφε
ρειακό επίπεδο). Στις περιπτώσεις αυτές ό
πως είναι φυσικό, προκαλούνται οι γνωστές
δυσλειτουργίες σύγχυσης, αδυναμίας άσκη
σης ενιαίας πολιτικής, σπατάλης ανθρώπινου
δυναμικού και εξοπλισμού, ταλαιπωρίας των
ενδιαφερομένων πολιτών κλπ.
Με την εγκύκλιό μας αυτή επιδιώκεται η απογραφή όλων αυτών των περιπτώσεων της
παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων, με
προοπτική την περαιτέρω μελέτη τους από τις
συναρμόδιες υπηρεσίες. Η απογραφή αυτή ό
πως είναι φυσικό δεν πρέπει να περιορισθεί
στη μονολεκτική ή συνοπτική αναφορά των υ
πόψη περιπτώσεων, αλλά να συνοδεύεται και
από άλλες σχετικές πληροφορίες ώστε να εί
ναι δυνατές, από το πρώτο αυτό στάδιο, ο εν
τοπισμός της φύσης και της έκτασης του προ
βλήματος και φυσικά και οι άλλες συναρμό
διες για το συγκεκριμένο θέμα υπηρεσίες.
Χαρακτηριστική παρόμοια περίπτωση είναι
αυτή που επισημαίνεται σε σχετικό έγγραφο
του Γενικού Χημείου του Κράτους (αριθ. πρωτ.
7784/320/10-4-1987) και αφορά στο θέμα των
εργαστηριακών ελέγχων και τις παράλληλες
αρμοδιότητες των Υπουργείων Υγείας Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γεωργίας.
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο
σίων Έργων (έλεγχοι νερών, αποβλήτων, πε
ριβαλλοντικοί έλεγχοι, τρόφιμα).
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε
να προχωρήσετε στην επισήμανση των περι
πτώσεων επικάλυψης αρμοδιοτήτων και να
μας γνωρίσετε σχετικά μέχρι το τέλος Οκτω
βρίου τ.ε. Στη συνέχεια η υπηρεσία μας θα ε
πιδιώξει τη διυπουργική κατά περίπτωση με
λέτη όλων αυτών των συναφών θεμάτων προκειμένου να ληφθούν τελικές αποφάσεις.
Το Υπουργείο Οικονομικών (Γ.χ.κ.ι, ειδικότε
ρα για την προαναφερόμενη περίπτωση, παρακαλείται να μας στείλει κάθε σχετικό συμ
πληρωματικό στοιχείο.
Ο Υπουργός
Για

Α. Κ ακλαμάνης

πουργεία τον Σεπτέμβριο. Κύριο θέμα της
εγκυκλίου είναι η αντιμετώπιση της «επι
κάλυψης αρμοδιοτήτων», γιατί, όπως α
ναφέρει ο υπουργός «για την ολοκλήρωση
των στόχων που επιδιώκονται με την κα
τάρτιση των νέων οργανισμών, επιβάλλε
ται να αντιμετωπιαθούν και οι περιπτώ
σεις εκείνες που ορισμένες αρμοδιότητες
ασκούνται παράλληλα από περισσότερα
του ενός υπουργεία (σε κεντρικό ή περιφε
ρειακό επίπεδο)».
Η υπόθεση των νέων οργανισμών των
υπουργείων δεν διαφέρει και πολύ από
αυτό που πιο πάνω ονομάσαμε «άσκηση
επί χάρτου». Κάτω από ορισμένες προϋ
ποθέσεις, η συγκρότηση των νέων οργα
νισμών θα αποτελούσε ένα θετικό βήμα
για την αρτιότερη οργανωτική δομή του
δημόσιου τομέα. Ό μω ς, έχουν περάσει
πάνω από τέσσερα χρόνια από τη σχετι
κή εξαγγελία, υπουργοί ήλθαν και παρήλθαν από το νεόκτιστο μέγαρο της οδού
Βασιλίσσης Σοφίας αλλά οι νέοι οργανι
σμοί, σε πείσμα των υπουργών Προε
δρίας που δήλωναν ότι «προχωρούν» φαί
νεται ότι δεν έχουν κάνει ούτε ένα βήμα
προς το νέο σχήμα.
Ό πω ς και πριν επισημάνθηκε, οι νέοι
οργανισμοί μπορούν να αποτελέσουν ένα
θετικό βήμα κάτω από ορισμένες προϋ
ποθέσεις. Μια από αυτές τις προϋποθέ
σεις έχει ήδη χαθεί και σχετίζεται με το
νέο νόμο για τις προσλήψεις, που ψηφί
στηκε ήδη από τη Βουλή (δηλ. από το
ΠΑΣΟΚ).

Η σχέση αυτή, έγκειται στο γεγονός ότι
η συγκρότηση των νέων οργανισμών έ
πρεπε να προπορευτεί του νομοσχεδίου.
Με τους νέους οργανισμούς τα υπουργεία
θα αλλάξουν οργανωτική δομή, θα καταργηθούν διευθύνσεις και θα δημιουργηθούν νέες, θα γίνει αναδιάρθρωση του
προσωπικού με την καταγραφή των ελ
λείψεων, ενώ το πλεονάζον προσωπικό
θα μεταφερθεί σε νέες θέσεις κλπ. Μπο
ρεί εύκολα λοιπόν να φανταστεί κάποιος,
τι θα συμβεί όταν με το νέο έτος τα υ
πουργεία ζητήσουν να κάνουν τις προσ
λήψεις με το νέο νόμο. Αλλά ακόμη πιο
εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί την
ποιότητα των υπηρεσιών των υπουρ
γείων, όταν έξι χρόνια διακυβέρνησης α
πό το ΠΑΣΟΚ δεν έγινε δυνατό να αντιμετωπισθεί ένα στοιχειώδες πρόβλημα ό
πως οι επικαλύψεις των αρμοδιοτήτων.
Και όπως συνάγεται από την εγκύκλιο,
δεν χρειάζεται να αναρωτηθεί κανείς ούτε
για τη δυσλειτουργία, ούτε για τη γρα
φειοκρατία. Προεκλογικά μόνο θα ακού
σει «λύσεις» για όλα...
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ΚΥΠΡΟΣ: 13 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Ουτοπία, μια «συμφωνημένη» λύση
ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
Tou Κ. Καλλιγά

ΕΠΕΙΤΑ από αλλεπάλληλους —και αναρίθμητους— «γύρους»

διακοινοτικών συνομιλιών, αποφάσεις και ψηφίσματα της Γενι
κής Συνέλευσής και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σχέ
δια και προσχέδια, συμφωνίες και «πρωτοβουλίες» του γενικού
γραμματέα τθυ διεθνούς οργανισμού, το κυπριακό πρόβλημα
βρίσκεται σε τέλμα και αδιέξοδο. Και δεν διαγράφεται καμιά
προοπτική γιά έξοδο από το τέλμα αυτό και είσοδο σε μια διαδι
κασία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συμφωνημένη λύση
του Κυπριακού, που δεν θα ήταν απλά καθιέρωση και επισημοποίηση των «τετελεσμένων» με την άνομη —και επίσημα κατα
δικασμένη με διάφορα ψηφίσματα του ΟΗΕ — βία των όπλων, α
πό το καλοκαίρι του 1974.
ΑΣ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ευθύς εξ αρχής και ας το πάρουμε απόφαση:
τέτοια συμφωνημένη λύση, που να διασφαλίζει την επιβίωση του
κυπριακού ελληνισμού και την ομαλή συμβίωση των δύο εθνι
κών κοινοτήτων της Κύπρου μέσα σ' ένα κράτος ομοσπονδιακό
ίσως αλλ' ακέραιο και χωρίς κατάφωρα ετεροβαρείς «ρυθμί
σεις», είναι, Ρτο ορατό μέλλον τουλάχιστον, ανέφικτη. Και εί
ναι ανέφικτη διότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση της Άγκυρας
προς την κατεύθυνση αυτή. Και τέτοια πολιτική βούληση δεν υ
πάρχει με το σημερινό συσχετισμό δυνάμεων και μέσα στο ση
μερινό πλέγμα των συντελεστών (στρατιωτικών, διπλωματι
κών, πολιτικών, γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών περιλαμβανομένων των γενικότερων «θεωρήσεων» και εκτιμήσεων των υπερδυνάμεων και των άλλων ισχυρών του κόσμου τούτου) του
κυπριακού προβλήματος, η Τουρκία ούτε λόγο έχει ούτε διατε
θειμένη είναι να προβεί σε παραχωρήσεις που θα συνιστούσαν
βελτιώσεις της παρούσας «ντε φάκτο» κατάστασης υπέρ της
ελληνικής πλευράς και θα καθιστούσαν δυνατή μια λύση λογική
και γενικά αποδεκτή, που δεν θα καθιστούσε την Κύπρο «προ
τεκτοράτο» της Τουρκίας. Εφ’ όσον κανείς από τους ισχυρούς
του κόσμου τούτου, σε Δύση και Ανατολή, δεν κινείται αποφα
σιστικά προς τέτοια κατεύθυνση και κανείς από τους παράγον
τες που είναι σε θέση να εισακουσθούν στην Άγκυρα δεν ασκεί
πάνω στην Τουρκία αποτελεσματική πίεση —με συνέπειες τις ο
ποίες η Άγκυρα δεν θα μπορούσε ν' αγνοήσει— τι λόγο θα είχε
η τελευταία ν' αλλάξει στάση και επιδιώξεις;
ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕ ούτε τον πατριωτισμό, ούτε την καλή
πίστη, ούτε την εντιμότητα και τη γνησιότητα των ελατηρίων
των προσώπων ή σχηματισμών, στην Κύπρο και στην Ελλάδα,
που, στα 13 χρόνια που πέρασαν από την τουρκική εισβολή και
στη μία ή στην άλλη φάση των κατά το διάστημα αυτό εξελίξε
ων γύρω από το πρόβλημα, θεώρησαν ότι υπήρξαν ευκαιρίες ή
δυνατότητες για μια παραδεκτή και συμφωνημένη λύση, τις ο
ποίες άφησαν ανεκμετάλλευτες και αναξιοποίητες όσοι χειρί
στηκαν υπεύθυνα το θέμα. Ομολογώ όμως ότι, εγώ τουλάχιστον
(και είθε να πλανώμαι), δεν διέκρινα καμιά «χαμένη ευκαιρία».
Δεν προτάθηκε από κανέναν και σε καμιά στιγμή τίποτε που να
μην κατατείνει στην επισημοποίηση της σημερινής «ντε φάκτο»
κατάστασης, με, επιπλέον, την Τουρκία (δια μέσου των Τουρ
κοκυπρίων, ή μάλλον, της «δοτής» ηγεσίας των) συγκυρίαρχη

κατ’ ισομοιρία και στο σημερινό ελληνικό τμήμα της Κύπρου.
Ό λα τα σχέδια ή προσχέδια λύσης που προτάθηκαν, μέσα στα
τελευταία 13 χρόνια, σ’ αυτό κατέτειναν.
ΜΟΛΟΝΟΤΙ το Κυπριακό δεν είναι διαφορά μεταξύ των δύο
εντοπίων εθνικών κοινοτήτων αλλ’ ανάγεται στις γεωπολιτικές
βλέψεις και επιδιώξεις της Τουρκίας πάνω στην Κύπρο, η ελλη
νοκυπριακή πλευρά έστερξε σε αλλεπάλληλους «γύρους» «διακοινοτικών» συνομιλιών, παρά το μάταιο των συνομιλιών αυ
τών, λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας και μόνο. Έστερξε στη
συμφωνία Μακαρίου -Ντενκτάς, το 1977, και, δύο χρόνια αργό
τερα, το 1979, στη συμφωνία Κυπριανού - Ντενκτάς. Μάταια. Η
τουρκική πλευρά και τις ίδιες τις συμφωνίες που είχε υπογράψει
αθέτησε και σε καμιά ποτέ- ουσιαστική διαπραγμάτευση δεν
προσήλθε.
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ διάφορα σχέδια, προσχέδια και πρωτοβουλίες
του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ ή άλλων, κατέτειναν ουσιαστι
κά, σε επισημοποίηση της από του 1974 «ντε φάκτο» διχοτόμη
σης, με αποκλεισμό των λεγομένων τριών ελευθεριών (εγκατά
στασης, διακίνησης και κτήσεως περιουσίας όλων των Κύ
πριων πολιτών σε οποιοδήποτε σημείο της μεγαλονήσου), με
«κατ' ισομοιρία» συγκυριαρχία των δυο κοινοτήτων πάνω σε ό
λη την Κύπρο, με αμφίβολη ακόμη και την αποχώρηση των
τουρκικών στρατευμάτων, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά θα έ
χανε και το κυριότερο «ατού» της, που είναι η αναγνώριση της
κυβέρνησης της Λευκωσίας και του μόνου διεθνώς νόμιμου φο
ρέα του κυπριακού κράτους. Και όλα αυτά, υπό την στρατιωτι
κή «εγγύηση» της Τουρκίας. Έτσι η Κύπρος θα μεταβαλλόταν
σε προτεκτοράτο τη τελευταίας, με ζοφερές προοπτικές για τον
κυπριακό ελληνισμό.
ΕΦ’ ΟΣΟΝ η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να αναστρέψει «ιδιοδυνάμως» τα «τετελεσμένα» και καμιά από τις δύο υπερδυνάμεις
και τους άλλους ισχυρούς του κόσμου —που αποδίδουν στην
Τουρκία πολύ μεγάλη σημασία, ιδίως εν όψει των όσων διαδρα
ματίζονται στον Περσικό κόλπο— δεν έχει διάθεση να ασκήσει
αποτελεσματική πίεση επάνω της, συμφωνημένη λύση που να α
ποτελεί βελτίωση της κατάστασης υπέρ της ελληνικής πλευράς
και να διασφαλίζει την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού, δεν
πρόκειται να υπάρξει. «Rebus sic stan tib u s» , δεν είναι ρεαλιστι
κό να αναμένεται ή να επιδιώκεται τέτοια λύση.
ΤΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ» ότι ο χ ρ ό ν ο ς εργά ζετα ι σε β ά ρο ς της ελλη
νική ς ηγεσ ίας δεν έχει νόημα, αφού τίποτε πέραν της επισημοποίησ ης τω ν «τετελεσ μένω ν» δεν π ροτά θη κ ε ω ς τώ ρα. Και θα
ήταν α υτο χειρ ια σ μ ό ς να καθιερώ σει η ελληνική πλευρά αυτά τα
« τετελεσ μένα » με την υπογραφή τη ς, χω ρ ίς να ανα σ τα λούν
— κάθε ά λλο μ ά λ ισ τα — οι διεργασ ίες που σήμερα συντελούνται
σε β ά ρ ο ς της.

Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ που μένει, τούτη τη στιγμή, είναι να διατη
ρείται το θέμα ανοικτό στους διεθνείς οργανισμούς, να ενισχύεται το αμυντικό δυναμικό της Κύπρου και να συντηρηθούν το
σφρίγος της κυπριακής οικονομίας και το αγωνιστικό φρόνημα
του κυπριακού ελληνισμού. Έως ότου αλλάξει το πλέγμα των
συντελεστών του κυπριακού προβλήματος (και πριν απ' όλα η
«οπτική γωνία» των ισχυρών της Δύσης και της Ανατολής)...
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Σ5αγαπώ
και ένοπλα
του Βασίλη Ζήση
Το Ακάκι είναι ένα μικρό χωριό, επάνω
στη γραμμή του Αττίλα, εκτεθειμένο ανά
πάσα στιγμή σε μια επιθετική ενέργεια
των Τούρκων. Θα περίμενε κανείς ότι οι
δρόμοι του θα ήταν γεμάτοι οδοφράγμα
τα και οχυρωματικά έργα και ότι, κοιτά
ζοντας στα παράθυρα των σπιτιών, θα έ
βλεπες τις κάνες πολυβόλων, έτοιμων να
αποτρέψουν κάθε επιθετική ενέργεια. Και
όμως, δεκατρία ολόκληρα χρόνια μετά
την εισβολή, στο Ακάκι δεν υπάρχει ούτε
ένα αντιαεροπορικό καταφύγιο. Ούτε έ
νας κάτοικός του δεν διαθέτει πολεμικό
όπλο. Ανά πάσα στιγμή οι Τούρκοι μπο
ρούν να επιτεθούν, να σκοτώσουν και να
φύγουν ανενόχλητοι. Κανένας κάτοικος
του Ακάκιού δεν θα ξέρει τι να κάνει για
να τους αντιμετωπίσει.
Βέβαια ένας ειδήμων περί τα στρατιω
τικά θα μπορούσε να παρατηρήσει ότι το
Ακάκι βρίσκεται στην «Πράσινη Γραμ
μή» και δεν θα ήταν «φρόνιμη» ενέργεια
ο εξοπλισμός των κατοίκων του, έστω
και με τα «μαρτίνια» που διαθέτει η κυ
πριακή κυβέρνηση. Δυστυχώς, όμως, η
κατάσταση είναι η ίδια και στα μετόπι
σθεν. Για παράδειγμα, οι έφεδροι της Ε
θνικής Φρουράς διδάσκονται «σεξουαλι
κή αγωγή» ή πώς να προφυλάσσονται α
πό το Έητζ.
Ποτέ πάντως, δεν επιχειρήθηκε και το
αντίστροφο: Να γίνει στρατιωτική αγωγή
στα σχολεία ή να διδάσκονται οι άντρες
και οι γυναίκες της Κύπρου την τακτική
του ανταρτοπόλεμου.
Πέρασαν δεκατρία ολόκληρα χρόνια
από την εισβολή και η νόμιμη κυβέρνηση
της Λευκωσίας δεν έκανε σχεδόν τίποτα
για να προστατέψει αυτά που έχουν απομείνει και —γιατί όχι— να προετοιμάσει
το έδαφος για την απελευθέρωση αυτών
που έχουν κατακτηθεί. Στο ίδιο χρονικό
διάστημα ο τουρκικός επεκτατισμός ε
δραίωσε το προγεφύρωμά του στο βόρειο
τμήμα του νησιού ενισχύοντας και εκσυγ
χρονίζοντας συνεχώς τις δυνάμεις κατο
χής. Μπορούμε, λοιπόν, να εκτιμήσουμε,
ότι η Ά γκυρα είναι σε θέση να δημιουρ
γήσει νέα «τετελεσμένα». Σε όσους πι
στεύουν ακόμα το αντίθετο, τους θυμί
ζουμε ότι και πριν το 1974 κανείς δεν πί
στευε ότι οι Τούρκοι θα εισέβαλαν ποτέ
στην Κύπρο.
Ό λα αυτά τα χρόνια, το μόνο που κά
νει η κυβέρνηση της Λευκωσίας είναι να
«διεθνοποιεί» το Κυπριακό και να εκλι
παρεί τη συμπαράσταση των μεγάλων δυ
νάμεων για την επίτευξη μιας «δίκαιης»
λύσης. Πόσο, όμως, δίκαιη μπορεί να εί
ναι μια λύση που θα προκύψει ύστερα α
πό διαπραγματεύσεις με ένα στρατό κα
τοχής;
28

Καναδοί και Αυστραλοί του ΟΗΕ μεταφέρουν στα χέρια σηκωτές τις γυναίκες που «έσπασαν» και τη δεύτερη
αμυντική γραμμή των Τούρκων κατά την πορεία προς τα κατεχόμενα

Κανείς δεν αμφισβητεί βέβαια τη σημα
σία των διεθνών πρωτοβουλιών και της
διπλωματίας, όταν, όμως, συνδυάζονται
και με τη λήψη άλλων μέτρων, αντίστοι
χων με τη λογική των όπλων που εφαρμό
ζει η Άγκυρα. Κι αυτά τα «άλλα» μέτρα
δεν μπορεί να είναι διαφορετικά από την
πολεμική προετοιμασία του ελεύθερου α
κόμα τμήματος του νησιού. Σε πείσμα
των κάθε λογής «ρεαλιστών» και «ισορ
ροπιστών» η μόνη λογική που μπορεί να
καταλάβει ένας κατακτητής είναι αυτή
των όπλων. Η ιστορία τουλάχιστον αυτό
διδάσκει.
Αντίθετα, η κυπριακή κυβέρνηση δεν
έκανε όλα αυτά τα χρόνια τίποτα για να
προετοιμάσει το έδαφος για κάθε ενδεχό
μενο. Περιορίστηκε στη διπλωματία και
στο διάλογο. Μόνο πρόσφατα αποφάσισε
—κι αυτό ύστερα από έντονες διαμά
χες— να αγοράσει μερικά όπλα για την
προστασία όσων έχουν απομείνει. Μην
πάει κανενός το μυαλό σε καμιά φοβερή
πολεμική μηχανή. Μιλάμε για πέντε (α
ριθμός 5) ελικόπτερα και μερικά ερπυ
στριοφόρα. Δεκατρία ολόκληρα χρόνια
μετά την εισβολή η Κυπριακή Δημοκρα
τία έχει να αντιπαρατάξει στις πάνοπλες
δυνάμεις κατοχής μόνο μερικά ελικόπτε
ρα και θωρακισμένα. Για τον εξοπλισμό
των κατοίκων, την παλλαϊκή άμυνα ή και
αντάρτικο στα κατεχόμενα, ουδείς λό
γος.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύ
τερο τμήμα του πολιτικού κατεστημένου
της Λευκωσίας αντέδρασε έντονα στην
αγορά των όπλων, προβάλλοντας τον ι
σχυρισμό ότι ο εξοπλισμός του νησιού α
ποτελεί... πρόκληση για τους Τούρκους.
Σήμερα, βέβαια, όλοι καμαρώνουν για τα
νέα όπλα. Ο τρόπος όμως που το κυπρια
κό κατεστημένο χειρίστηκε και χειρίζε
ται το πρόβλημα, από το ’74 και εντεύ
θεν, μας κάνει να πιστεύουμε ότι τα
«Γκάζελ» και τα «Λεωνίδας» δεν θα χρη
σιμοποιηθούν παρά σαν ένα ακόμα «δια
πραγματευτικό ατού» στις συνομιλίες με
τους Τούρκους. Για τη Λευκωσία η καλύ
τερη άμυνα είναι πάντα η άμυνα και όχι η
επίθεση.

«Ειρήνη» με τον κατακτητή;
«Άμυνα» και «ειρήνη». Σε αυτές τις
δυο λέξεις συνοψίζεται σήμερα η κυρίαρ
χη στρατηγική για τη λύση του εθνικού
μας προβλήματος. Τι σημαίνουν, όμως,
άμυνα και ειρήνη σε μια ημικατεχόμενη
χώρα; Πώς μπορεί να συναφθεί ειρήνη με
τον κατακτητή ξεχνώντας τους 200.000
πρόσφυγες, τις σφαγές και τους βια
σμούς, τους αγνοούμενους και τις εκτε
λέσεις; Σε ποιο αίσθημα δικαίου και εθνι
κής αξιοπρέπειας μπορεί να βασισθεί μια
«ειρηνική λύση», ύστερα από διαπραγμα
τεύσεις με το στρατό κατοχής; Μήπως
λοιπόν και η Αθήνα και η Λευκωσία έ
χουν αποδεχθεί τα «τετελεσμένα»; Μή
πως δεν πιστεύουν ότι η Κύπρος θα αποτελέσει και πάλι στο μέλλον ένα ενιαίο
και αδιαίρετο κράτος; Αν είναι έτσι, τότε
γιατί κανείς δεν αναλαμβάνει την πολιτι
κή ευθύνη —και το κόστος της— και να
μας το πει;
Παρ’ όλα αυτά θα ήταν άδικο αν εντο
πίζαμε τις ευθύνες για το Κυπριακό στις
πολιτικές και κομματικές ηγεσίες μόνο.
Καμιά πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοσθεί και δεν βρίσκε^ καμιά ανταπόκριση
στον πληθυσμό. Δύστυχώς, ο συμβιβα
σμός και η υποχωρητικότητα, η αποδοχή
των τετελεσμένων, έχουν διαποτίσει με
γάλο τμήμα της κυπριακής κοινωνίας. Η
δικαιολογία για όλα αυτά είναι βέβαια η
«στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας», η «α
δυναμία» μπροστά στα τετελεσμένα που
δημιούργησε ο κατακτητής.
Μήπως, λοιπόν, οι ευθύνες για την κυ
πριακή τραγωδία θα πρέπει να αναζητη
θούν και αλλού; Μήπως η προδοσία των
χουντικών και η εκδίωξη του Μακαρίου
δεν φωτίζουν επαρκώς τα όσα συνέβησαν
πριν από δεκατρία χρόνια στο νησί;
Αντιγράφουμε από την κυπριακή εφη
μερίδα «Επίκαιρη»:
«Η τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο,
πέρα από το γεγονός ότι προκλήθηκε από το
χουντικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, πέρα
από το ότι διευκολύνθηκε και ουδόλως σχεδόν
εμποδίστηκε από τη χούντα της Αθήνας και τα
εν Κύπρω όργανά της στο Γ.Ε.Ε. Φ., είχε μια σει
ρά «πολεμικές συγκρούσεις» (με ή χωρίς εισα
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γωγικά), κάποιες συγκεκριμένες πολεμικές ε
νέργειες και μάχες, που, έστω από τεχνικής
πλευράς, οφείλαμε να τις μελετήσουμε για να
βγάλουμε εκείνα τα πολύτιμα μαθήματα εκ των
παθημάτων που θα επέτρεπαν τον πιο ορθό και
πιο σοφό σχεδίασμά της πολεμικής μας προε
τοιμασίας. Τίποτε τέτοιο δεν έχει γίνει, κανέ
νας ουσιαστικός «απολογισμός μάχης» δεν
διενεργήθηκε, οι ευθύνες δεν έχουν έκτοτε κα
ταλογιστεί και μετά από 13 χρόνια αντιλαμβα
νόμαστε ότι για τις ένοπλες δυνάμεις του ελλη
νισμού και τους πολιτικούς τους προϊσταμέ
νους τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει και πολύ
από τα ισχύοντα μέχρι και τον Ιούνιο του 1974.
Έτσι:
ΕΙΔΑΜΕ αξιωματικούς (όχι πρωτεργάτες και
ιθύνοντες της χούντας, αλλά κατώτερους και
ανώτερους καριερίστες του στρατεύματος), Ελλαδίτες και Κύπριους, που, λόγω της αναποτε
λεσματικότητας, της ανεπάρκειας και της ασχετοσύνης τους στο πεδίο των μαχών του Ιου
λίου - Αυγούστου 1974, θα έπρεπε να τους ξη
λωθούν οι βαθμοί από τις επωμίδες ή και να αποπεμφθούν από το στράτευμα, να προάγονται
κανονικά και σήμερα να βρίσκονται σε διοικη
τικές θέσεις ψηλά στο στράτευμα. Και εδώ και
στη μητροπολιτική Ελλάδα. Κανένα επιτελείο
και καμιά εξεταστική επιτροπή δεν έκανε ανα
κρίσεις για τα «πεπραγμένα» ενός εκάστου των
μικρών ή μεγάλων αξιωματικών κατά τις μάχες
του 1974, καμιά έρευνα δεν έγινε για το τι έκαμε
και τι δεν έκαμε εκάστη μονάδα της Εθνικής
Φρουράς στο πεδίο των συγκρούσεων με τον
τουρκικό στρατό εισβολής, για να ξέρουμε σή
μερα πόσο επαρκείς ή ανεπαρκείς είναι στα ζη
τήματα διοίκησης, οργάνωσης, ηγεσίας, πολε
μικής τέχνης και ανδρείας, οι αξιωματικοί που
σήμερα διοικούν κάποιες μονάδες μεγαλύτερες
ή υπηρετούν σε επιτελικές θέσεις».

Η περίπτωση Ματαφιά
Για το πώς το κυπριακό κατεστημένο
αντιμετωπίζει σήμερα την πολεμική προτοιμασία του νησιού είναι χαρακτηριστι
κή η περίπτωση του στρατηγού Ματαφιά.
Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς πριν α
πό τον σημερινό, τον στρατηγό Πολίτη, ο
κ. Ματαφιάς άφησε εποχή στην Κύπρο,
με τη στάση του και με τις προσπάθειες
που κατέβαλε για να ανεβάσει το φρόνη
μα της Εθνοφρουράς. Ποιο ήταν το απο
τέλεσμα; Η Αθήνα αναγκάστηκε να τον
απομακρύνει επειδή οι προσπάθειές του
συνάντησαν την έντονη αντίδραση του
κυπριακού κατεστημένου που τον θεώρη
σε ούτε λίγο ούτε πολύ «προβοκάτορα»
και διαμήνυσε στην Αθήνα ότι «αυτός θα
μας φέρει τον πόλεμο». Βρήκαμε τον κ.
Ματαφιά πριν από λίγο καιρό και του ζη
τήσαμε να μας εκθέσει τις εμπειρίες του.
Δεν θέλησε να μας μιλήσει, επειδή κάτι
τέτοιο «δεν θα βοηθούσε στη σημερινή
συγκυρία». Έχουν μιλήσει, όμως, άλλοι
για την περίπτωσή του, όπως ο γενικός
γραμματέας της ΕΔΕΚ κ. Τάκης Χατζηδημητρίου: «Ένας σημαντικός σταθμός
στην ωρίμανση της συνείδησης για την α
μυντική θωράκιση της Κύπρου ήταν ή άφι
ξη του Ματαφιά», λέει ο κ. Χατζηδημητρίου σε συνέντευξή του προς την ίδια κυ
πριακή εφημερίδα. Και συνεχίζει:
«Φάνηκε καθαρά τι σημαίνει να υπάρχει επι
κεφαλής ενός σώματος ένας άνθρωπος δυναμι
κός και εμπνευσμένος. Απελευθέρωσε έννοιες
που ήταν κρυμμένες μέσα στην ψυχή του κυ
πριακού λαού, που κανένας προηγουμένως δεν
κατάφερε να τις απελευθερώσει. Και το πέτυχε
αυτό όχι με διακηρύξεις, αλλά με την εργασία
και το προσωπικό του παράδειγμα.

Εδειξε ο Ματαφιάς ότι όταν σταθεί ο ηγέτης
κοντά στο λαό και όταν συμμετάσχει μαζί του,
όταν ο λαός τον βλέπει ότι κοπιάζει για αυτό
που διακηρύσσει, όταν δηλαδή δώσει δείγματα
ότι δεν είναι μόνο λόγια αλλά εννοεί και πιστεύ
ει αυτά που κάνει, τότε λειτουργεί σαν παρά
δειγμα που εμπνέει και καθοδηγεί.
Αυτό ήταν και ο βασικότερος παράγοντας
που με την άφιξη του Ματαφιά δημιουργήθηκε
ένα άλλο κλίμα μέσα στην Εθνική Φρουρά,
τους εφέδρους, αλλά και σε ολόκληρο τον κυ
πριακό λαό από όλες τις παρατάξεις».

Κι όμως το κλίμα που δημιουργήθηκε
στην Εθνική Φρουρά «ενόχλησε» πολ
λούς και ο στρατηγός Ματαφιάς απομα
κρύνθηκε από την Κύπρο.

Πολιτιστική και εθνική αλλοτρίωση
Το πρώτο πράγμα που κάνει εντύπαιση
στον επισκέπτη της Κύπρου είναι η ξενο
μανία και η ξενόφερτη συμπεριφορά των
κατοίκων της. Οι επιγραφές είναι παντού
στα αγγλικά, όλοι μιλούν στη γλώσσα
αυτή και όλα τα κρατικά έγγραφα γρά
φονται στα αγγλικά.
Το δεύτερο είναι ο φόβος. Η πραγματι
κότητα της τουρκικής κατοχής λειτουρ
γεί αντίστροφα και αυτό που σκέφτονται
όλοι είναι πώς θα διαφυλάξουν αυτά που
τους έμειναν, όχι πώς θα πάρουν πίσω αυ
τά που τους έκλεψαν. Η Κύπρος είναι σή
μερα μια χώρα τρομοκρατημένων ανθρώπο>ν. Και δεν είναι καθόλου τυχαία τα υ
ψηλά ποσοστά στην κατανάλωση κα
πνού και αλκοόλ, τα αυξημένα ποσοστά
ψυχασθενών, οι πολλές αυτοκτονίες.
Ό λοι βιώνουν το καθημερινό άγχος
της τουρκικής κατοχής, που έκοψε τα
πάντα —και τις ζωές τους— στη μέση,
αλλά κανείς δεν θέλει να απαντήσει στο
ερώτημα: «Τι θα γίνει με την κατοχή;».
Κανείς δεν θέλει να παραδεχθεί ότι κάθε
μέρα που περνάει την κάνει και πιο ορι
στική, πιο αμετάκλητη. Έτσι, αντί να
στραφούν στη μόνη λύση επιβίωσης, τον
αντάρτικό αγώνα, στρέφονται στην αγο
ρά, στα κέρδη, στην ξενομανία, στα
«βίντεο» και τις «ντίσκο», προσπαθών
τας να βρουν αλλού την οντότητα που
τους έκλεψε με τα όπλα ο τουρκικός
στρατός κατοχής.
Στο σημείο αυτό έχει σημασία να δώ
σουμε το λόγο στους ίδιους τους Κύ
πριους. Γράφει σε μια διακήρυξή της η
«Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Αυτοδιά
θεση της Κύπρου».

πολιτισμός, με εναν αυτοσχέδιο ερανισμό ε λ 
ληνικών, αγγλικών και τουρκικών στοιχείων,
τεχνητό, πρόχειρο και κακόγουστο.
Αυτή η πολιτισμική αλλοτρίωση που έλαβε
χώρα σε ένα ήδη αλλοτριωμένο υπόστρωμα, ε
πεκτάθηκε σε όλους τους τομείς, με μια τρομα
κτική ένταση. Σημειώνουμε τα παραδείγματα
της πρότασης για τρίγλωσσο Κρατικό Πανεπι
στήμιο (που έγινε σύντομα απλά αγγλόφωνο)
και την οργανωμένη αντίδραση, το καλοκαίρι
του '87, στην προσπάθεια καθιέρωσης της ελ
ληνικής γλώσσας από τις κυβερνητικές υπηρε
σίες, στη θέση της (διατηρούμενης μέχρι
τώρα!) αγγλικής.
Επειδή όμως ο κοινός τόπος συνεννόησης ό
λων των απολογητών του συμβιβασμού και της
«Επαναπροσέγγισης» είναι οι «μπίζνες», γι'
αυτό είναι και οι ένθερμοι υποστηρικτές της
«προστασίας της οικονομίας μας» και της βιο
μηχανίας τουριστικοποίησης του νησιού, που
ομολογουμένως έχει προκαλέσει μια άνευ
προηγουμένου κατστροφή στο φυσικό περιβάλ
λον και στη φυσιογνωμία του χώρου. Το πραγ
ματικό νόημα της τουριστικοποίησης το δίνει η
κλασική εικόνα των δέκα και πλέον παρατεταγμένων σημαιών διαφόρων κρατών, μπρο
στά σε κάθε κυπριακό τουριστικό ξενοδοχείο,
«supermarket» ή μαγέρικο.
Συμπερασματικά οι υποστηρικτές του Συμβι
βασμού, δεν μπορούν παρά να εργάζονται συ
νειδητά για την πολιτισμική αλλοτρίωση: της
γλώσσας, του χώρου, της παράδοσης, του φυ
σικού περιβάλλοντος, της ταυτότητας των κα
τοίκων της Κύπρου.
Όλα τα συνθήματα του Συμβιβασμού και της
«Επαναπροσέγγισης» και κυρίως το βασικό
«Οι Τουρκοκύπριοι είναι αδέλφια μας» έρχον
ται καθημερινά σε πλήρη αντίφαση με την πρα
κτική στάση των «εταίρων», ακόμη και των
πιο προοδευτικών τμημάτων τους. Οι «συμβιβαστές» αγωνίζονται να μας εμπεδώσουν την ι
δέα μιας «Ομοσπονδιακής Αύσης» αλλά δεν
μπορούν να απαντήσουν σε απλά ερωτήματα,
λ.χ. τι θα απογίνει το τεράστιο μνημείο που ανεγέρθη στη Γλυκιώτισσα, εκεί όπου έγινε η από
βαση το 74 και συμβολίζει την «Ειρηνευτική Ε
πιχείρηση των Τούρκων» — θα δεχθούν οι «ε
ταίροι» να ισοπεδωθεί όταν φτάσουμε σε κά
ποια «Αύση»;

Θεωρώντας αδύνατη την απελευθέρω
ση από τον κατακτητή, η Κύπρος του σή
μερα προσπαθεί να ξεχάσει τον εαυτό της
για να ξεχάσει έτσι και το πρόβλημά της.
Ποιος είπε ότι ο «στρουθοκαμηλισμός»
δεν ενδημεί στο ελληνικό έθνος;

Για να υποστηρίξει τους σκοπούς της η στά
ση του συμβιβασμού προπαγάνδισε την έννοια
της «Επαναπροσέγγισης των δύο κοινοτή
των», και σιγά σιγά η «Επαναπροσέγγιση» έγι
νε ταυτόσημη με τη στάση του συμβιβασμού.
Ήταν απόλυτα φυσικό ότι για να επιτευχθεί η
«Επαναπροσέγγιση», έπρεπε εμείς να καταστείλουμε οτιδήποτε το ελληνικό, σαν εμπόδιο
προς αυτό το στόχο. Στη θέση του, μια και η
κυπριακή ζωή <5εν διαθέτει «δικά της» σύγχρο
να πρότυπα πολιτισμικά, μπαίνουν πρότυπα
ψευτοευρωπαϊκά η διεθνιστικά, που πάντα ό
μως μεταφράζονται σε κάτι πολύ συγκεκριμέ
νο: το αγγλικό.
Παράλληλα, από την ιδιαίτερη κυπριακή πα
ράδοση κρατήθηκε η μουσειακή «διαφορά» της
κυπριακής βράκας και του κυπριακού γλωσσι
κού ιδιώματος. Ξεκίνησε έκτοτε η κωμική (και
τραγική) μανιώδης προσπάθεια να αναδειχθεί
και να διαφημισθεί ο ιδιαίτερος νεοκυπριακός
29

' Οταν οι γυναίκες
επιστρέφουν...
τα κόμματα πάνε
εκδρομή...
του Πάνου Παναγιωτόπουλου
Φωτογραφίες από την πορεία στα
κατεχόμενα.

σ ο ν τα ς δο λ ά ρ ια ή άλλα νομ ίσ μ α τα με
την Κυπριακή λίρα, η οποία — α ισίω ς — έφθασε τις 333 δ ρ α χμ ές!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Νοέμβριος 1987. Η Κύπρος
διανύει τον 13ο χρόνο από την τουρκική
εισβολή και όλα δείχνουν ότι οι προτε
ραιότητες της καθημερινής ζωής έχουν α
πωθήσει στο περιθώριο τις τραυματικές
εμπειρίες από τα αιματηρά γεγονότα του
1974.
Η ανασυγκρότηση της οικονομίας του
νησιού, που δέχθηκε οδυνηρό πλήγμα α
πό την κατοχή του μισού περίπου εδαφι
κού χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
από τα τουρκικά στρατεύματα, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της
νέας πραγματικότητας.
Ο κυπριακός ελληνισμός δουλεύει πέν
τε μέρες την εβδομάδα, με ρυθμούς αγ
γλοσαξονικούς και τα Σαββατοκύριακα
ψυχαγωγείται με κοντινές εκδρομές στο
βουνό ή τη θάλασσα ή με βραδινές εξό
δους στα «καθώς πρέπει» κέντρα της
Λευκωσίας ή στις ψαροταβέρνες της Λεμεσσού.
Η νύχτα στην Κύπρο έχει ξαναβρεί ορι
σμένα από τα παλιά καλά χαρακτηριστι
κά της. Ο ξένος που έρχεται στο νησί δια
σκεδάζει μαζί με τους ντόπιους, απολαμ
βάνει τα κυπριακά φαγητά και αφήνει το
πολύτιμο συνάλλαγμά του, ανταλλάσ30

/

Ωστόσο η βραδινή βόλτα στη Λευκω
σία, για κάποιον που μόλις βγήκε από το
«Κοσμοπόλιταν» ή από το «Ισιδώρα», έ
χει μια περίεργη φόρτιση στην ατμόσφαι
ρα. Γιατί λίγα μόλις μέτρα από τον όμιλο
του «τένις» ή από τα κοσμικά στέκια των
μεγάλων ξενοδοχείων υπάρχουν δρόμοι,
που χάνονται στο σκοτάδι. « Αλτ! Προς
τουρκοκρατούμενη περιοχή!», γράφει η
πινακίδα που βρίσκεται στην αρχή της.
Ενώ άλλες διάσπαρτες επιγραφές θυμί
ζουν στον επισκέπτη: «Εδώ δεν είναι τα
σύνορά μας»! 13 χρόνια μετά την τουρκι
κή εισβολή, ο ελληνισμός της Κύπρου α
ποφεύγει να βαδίζει σε παρόμοιους δρό
μους.
Και προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο
να ξεχάσει μέσα στην καθημερινότητα
τον οριακό κίνδυνο, που απειλεί την εθνι
κή και κοινωνική του οντότητα. «Εκείνο
που με φοβίζει ιδιαίτερα» μου έλεγε ένας
Κύπριος φίλος στη Λευκωσία, «είναι η ε
ξοικείωση των απλών ανθρώπων με την
ύπαρξη της διαχωριατικής γραμμής». Μια
εξοικείωση, η οποία όσο φαίνεται αναγ
καία για να μπορέσει να λειτουργήσει ο
Κύπριος πολίτης σε προσωπικό, κοινωνι
κό και οικονομικό επίπεδο, άλλο τόσο εί
ναι επικίνδυνη για την εθνική του επιβίω
ση.
Κατά τα άλλα, βέβαια, το «κυπριακό
πρόβλημα» κυριαρχεί στην πολιτική ζωή
του νησιού, καθώς και στην ειδησεογραφία, αρθρογραφία και σχολιογραφία του
κυπριακού τύπου. Αποτελεί δε, τον κεν
τρικό άξονα αναφοράς για όλες τις πολι
τικές δυνάμεις και τους κοινοτικούς φο
ρείς, στο επίπεδο της πολιτικής ρητορι
κής, αλλά και της κομματικής αντιπαρά
θεσης.

Ωστόσο κανένα από τα μεγάλα κόμμα
τα του νησιού που εκπροσωπούν υπαρ
κτές κοινωνικές δυνάμεις δεν κατόρθωσε
να διαδραματίσει ρόλο «αγωνιστικής εμ
προσθοφυλακής» μέσα στην κυπριακή
κοινωνία, και να μετατρέψει τη φραστική
διαπίστωση του άμεσου, καθημερινού και
οριακού εθνικού κινδύνου, σε βιωματική
κατάσταση και προτεραιότητα για τον
μέσο Κύπριο πολίτη.
Μέσα λοιπόν σ' αυτό το πλαίσιο, δεν
είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί οι λίγες ε
κείνες φωνές, που μιλάνε για «λαϊκή άμυ
να» και για «αγωνιστική επαγρύπνηση»,
μέσα από διαδικασίες διαρκούς στρατιω
τικής εκπαίδευσης και ετοιμότητας όλου
του πληθυσμού, αντιμετωπίζονται —κα
τά το επιεικέστερο— με ειρωνική διάθε
ση, όταν δεν προκαλούν την οργή των
πολλών.

Τ ο εφικτό και το ευκταίο
Η σημερινή όμως πραγματικότητα
στην Κύπρο δεν εξαντλείται σε αυτή την
εικόνα του ιδιωτισμού και της εσωστρέ
φειας.
Αν τα κατεστημένα σχήματα δεν είναι
σε θέση να διαδραματίσουν πρωτοπορια
κό ρόλο σε μια διαδικασία υπέρβασης
των τετελεσμένων γεγονότων, που δημιουργήθηκαν από τον τουρκική εισβολή
το 1974, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εκλείψει από την κυπριακή κοινωνία η δυναμι
κή εκείνη, που τείνει να ξεπεράσει το εφι
κτό και να προσεγγίσει ευκταίο. Το πρό
βλημα, ωστόσο, είναι ότι αυτή η δυναμι
κή οριοθετείται μέσα στο πεδίο της ατο
μικής συνείδησης και δεν μπορεί να εκ
φραστεί συλλογικά.
Εκτός από ορισμένες ελάχιστες εξαι
ρέσεις. Ένα πρόσφατο ταξίδι στην Κύ
προ μου έδωσε την ευκαιρία να παρακο
λουθήσω από κοντά μια προσπάθεια που

ΚΥΠΡΟΣ: 13 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
εντάσσεται σε αυτές ακριβώς τις εξαιρέ
σεις και κινείται σε ένα πολύ προχωρημέ
νο στάδιο.

«Οι γυναίκες επιστρέφουν»
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 1987. Λευκω
σία. Ιΐλατεία Σολωμού. Ώ ρα 9 το πρωί.
Μερικές εκατοντάδες γυναίκες έχουν
συγκεντρωθεί από νωρίς στην πλατεία
και αρχίζουν να επιβιβάζονται σε λεωφο
ρεία, που περιμένουν το ένα πίσω από το
άλλο. Στόχος τους: Να επιστρέφουν στα
κατεχόμενα, περνώντας τη λεγάμενη
«πράσινη γραμμή».
Τη σχετική πρωτοβουλία έχει η κίνηση
«Οι γυναίκες επιστρέφουν».
«Δεν εκπροσωπούμε κόμματα, παρατά
ξεις, κυβέρνηση. Είμαστε μια κίνηση, που
ξεπήδησε από την ανάγκη για δράση. Η
προσπάθεια να περάσουμε τη γραμμή θα
είναι η δεύτερη από μια σειρά ενεργειότν
που προγραμματίζουμε. Δεν είναι αρκετό
να λέμε ότι δεν αντέχουμε την κατάσταση
αυτή. Θέλουμε να δείξουμε και στον έξω
κόσμο και στους ηγέτες μας ότι επιμένου
με στην ενότητα του τόπου μας».
Έτσι αυτοπροσδιορίζονται οι γυναίκες
που πλαισιώνουν την προσπάθεια, σε α
νακοίνωση της κίνησης, που κυκλοφόρη
σε στη Λευκωσία.
Η ταυτότητα της κίνησης χαρακτηρί
ζει ακόμα περισσότερο το όλο εγχείρημα.
«Οι γυναίκες επιστρέφουν» είναι μια ένω
ση προσώπων, η οποία δεν έχει καταστα
τικό, δεν έχει πάρει καμιά νομική μορφή
και δεν έχει ούτε προεδρείο, ούτε διοικη
τικό συμβούλιο, με την έννοια που έχουν
τα σωματεία ή οι σύλλογοι.
Δημιουργήθηκε πριν λίγους μήνες από
γυναίκες διαφόρων ηλικιών, που έχουν
ταυτόχρονα και διαφορετική πολιτική
προέλευση. Εκείνο που τις συνέδεσε και
τις έκανε να αποφασίσουν να δουλέψουν
μαζί, είναι η διαπίστωση ότι 13 χρόνια με
τά την τουρκική εισβολή, τα τετελεσμένα
γεγονότα που την ακολούθησαν και οδή
γησαν στην κατοχή του μισού περίπου ε
δάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, έ
χουν επιβάλει πλέον τη δική τους λογική.
Διαμορφώνοντας από χρόνο σε χρόνο,
νέα αντικειμενικά δεδομένα, που υποθη
κεύουν κάθε προοπτική επίλυσης του Κυ
πριακού και αποκατάστασης της εδαφι
κής ακεραιότητας και της κυριαρχίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η συνεχιζόμενη μεταφορά στην Κύπρο
Τούρκων εποίκων, οι οποίοι σύμφωνα με
τις τελευταίες πληροφορίες ξεπερνούν
πλέον τις 70.000 αποτελεί από αυτή την
πλευρά τον πλέον άμεσο και ορατό κίν
δυνο, που απειλεί την εθνική επιβίωση
του ελληνισμού στο νησί.
Ο κίνδυνος αυτός έχει συνειδητοποιη
θεί από τις γυναίκες της κίνησης, οι ο
ποίες στην πρώτη πορεία που επιχείρη
σαν προς τα κατεχόμενα στις 14 Ιουνίου

διακήρυξαν έμπρακτα ότι δεν έχουν δε
χθεί «τα τετελεσμένα που ο τουρκικός
στρατός προσπαθεί με την εισβολή να επι
βάλει: τη διχοτόμηση της Κύπρου και τη
σταδιακή τυυρκοποίησή της».
Η πρώτη αυτή πορεία έδωσε ένα «δείγ
μα γραφής» των προθέσεων των γυναι
κών και πέρασε ένα πρώτο μήνυμα στην
κοινή γνώμη. Η δύναμη του ΟΗΕ όμως
δεν την άφησε να εξελιχθεί. Οι άνδρες
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ έφραξαν το δρόμο στις
γυναίκες πάνω στην ουδέτερη ζώνη και
δεν τις επέτρεψαν να κινηθούν τότε, προς
τα κατεχόμενα.

Η δεύτερη προσπάθεια
Η προσπάθεια της 22ας Νοεμβρίου είχε
διδαχθεί πολλά από την προηγούμενη εμ
πειρία. Ταυτόχρονα όμως παρουσίαζε
και ένα αξιοσημείωτο επίπεδο πειθαρχίας
και οργάνωσης. Ο βασικός πυρήνας της
κίνησης, που περιλαμβάνει γυναίκες σαν
την Βάσω Πέτσα (υποψήφια βουλευτή
του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ), την
Ελένη Βραχίμη (πρώτη επιλαχούσα του^
δεξιού «Δημοκρατικού Συναγερμού»
στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας),
τη Μόνικα Βασιλείου (αδελφή του ανε
ξάρτητου υποψήφιου για την προεδρία Τ.
Βασιλείου, που υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ), την Έλεν Σωτηρίου και την Νταϊάνα Μαρκίδου (Αγγλίδες που μένουν χρό
νια στο νησί, γιατί έχουν παντρευτεί Κύ
πριους), την Πόπη Δανιήλ (στέλεχος του
Ρ1Κ), τη Σόφη Οικονόμου (από το Ανώτα
το Δικαστήριο Κύπρου) κ.ά. σχεδίασε
πριν από πολλές εβδομάδες το εγχείρη
μα. Προωθώντας μορφές αυτοοργάνω
σης, που θα ζήλευαν πολλοί κομματικοί
σχηματισμοί στην Κύπρο. Έτσι εντοπί
σθηκαν τα καταλληλότερα σημεία στην
πράσινη γραμμή, καταστρώθηκε το σχέ
διο της διαδρομής, τυπώθηκαν και διανε
μήθηκαν ειδικά φυλλάδια οδηγιών για τις
γυναίκες που θα ελάμβαναν μέρος και
οργανώθηκε μια μεγάλη καμπάνια προ
βολής της προσπάθειας.
Τα κόμματα όμως και οι περισσότερες
εφημερίδες όχι μόνο δεν έσπευσαν να
βοηθήσουν, αλλά αντιμετώπισαν με έκδηλη επιφυλακτικότητα την πρωτοβου
λία. Το ίδιο και η κυβέρνηση. Την εβδο
μάδα που προηγήθηκε της πορείας, στον
κυπριακό τύπο είδαν το φως δημοσιεύμα
τα, που καλλιεργούσαν ένα κλίμα κινδυ
νολογίας και φόβου. Ενώ κυβερνητικοί
παράγοντες διαμήνυαν σε έντονο ύφος
προς τις γυναίκες, ότι πρέπει να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, γιατί μπορούσε
να οδηγήσει «σε γενικότερη εμπλοκή».
Η κατάσταση αυτή δεν επέτρεψε στην
κίνηση των γυναικών να εξασφαλίσει από
την αρχή τους απαραίτητους οικονομι
κούς πόρους, για να προβάλει την προ
σπάθεια εντός και εκτός της Κύπρου.
Ενδεικτικό της αρνητικής στάσης που

αντιμετώπισαν είναι το γεγυνος οτι οι
«Κυπριακές Αερογραμμές» αρνήθηκαν
να καλύψουν τα εισιτήρια ορισμένων
προσωπικοτήτων, από την Ελλάδα και
το εξωτερικό, που προσκλήθηκαν για να
συμμετάσχουν στην πορεία.
Έτσι οι γυναίκες αναγκάστηκαν να
συμβάλουν οι ίδιες από κοινού στην κά
λυψη όλων των εξόδων, καταφεύγοντας
παράλληλα και στον αρχιεπίσκοπο Κύ
πρου, ο οποίος δέχθηκε να συνδράμει οι
κονομικά.
Από τα πολιτικά κόμματα, τελικά μό
νο η ΕΔΕΚ του Β. Λυσσαρίδη συμπαρα
στάθηκε δημόσια στην προσπάθεια, με
την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης και
με τη συμμετοχή στην πορεία της Μπ.
Αυσσαρίδου, γυναίκας του προέδρου του
κόμματος και προέδρου σήμερα της κυ
πριακής Βουλής.

Η πορεία
Μέσα σε φορτισμένη, λοιπόν, ατμό
σφαιρα έφθασε η όλη προσπάθεια στην α
φετηρία της, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.
Στο μεταξύ, είχαν φθάσει στο νησί για να
πάρουν μέρος στην πορεία, η Αγγλίδα
βουλευτής των Εργατικών Ντόουν Πριμαρόλο, εκπρόσωποι των Πράσινων της
ΟΔΓ, η σύζυγος του Αμερικανού βουλευτή
Τζων Πόρτερ, Κάθριν Πόρτερ, ορισμένες
Ελληνοαμερικανίδες, μέλη επιτροπών
συμπαράστασης από τις ΗΠΑ, καθώς και
η Φρ. Σπεντζάρη (ΔΗΑΝΑ), η ηθοποιός
Ασπασία Παπαθανασίου, εκπρόσωποι
της ΕΓΕ, του Αρμενικού Λαϊκού Κινήμα
τος, κ.ά.
Οι γυναίκες επιβιβάστηκαν σε λεωφο
ρεία τα οποία από την πρώτη στιγμή άρ
χισαν να παρακολουθούνται από ασυρ
ματοφόρα της δύναμης του ΟΗΕ, που είχε
κινητοποιήσει όλα τα μηχανοκίνητα που
διαθέτει, καθώς και όλους τους άνδρες
της, για να παρεμποδισθεί η πορεία στα
κατεχόμενα.
Ταυτόχρονα δυο ελικόπτερα της ΟΥΝ
ΦΙΚΥΠ παρακολουθούσαν τη διαδρομή
και καθοδηγούσαν μεγάλα καμιόνια του
ΟΗΕ με συρματοπλέγματα, τα οποία προ
σπαθούσαν να εντοπίσουν το σημείο «ε
φόδου» των γυναικών, ώστε να το «μπλοκάρουν» εγκαίρως.
Τα λεωφορεία για δυο ώρες περίπου έ
καναν παραπλανητικές διαδρομές, τη
μια, πλησιάζοντας και την άλλη απομα
κρυνόμενα από τη διαχωριστική γραμμή.
Η συννενόηση μεταξύ των γυναικών
που είχαν αναλάβει να καθοδηγούν την
κάθε ομάδα, γινόταν με «σι-μπι» και με
ειδικό κώδικα, που είχε διαμορφώσει και
απομνημονεύσει η ομάδα πρωτοβουλίας.
Σε δυο σημεία η αυτοκινητοπομπή χω
ρίστηκε και ορισμένα λεωφορεία κινήθη
καν παραπλανητικά για να προσεγγί
σουν, αιφνιδιαστικά σημεία της «πράσι
νης γραμμής». Οι δυνάμεις του ΟΗΕ
στράφηκαν προς τα σημεία αυτά, με απο-
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τέλεσμα τα π ερισσ ότερα μη χα νοκ ίνη τα
κ α ι τα καμιόνια τη ς ΟΥΝΦΙΚΥΠ να εγ
κλω βισ τούν σε διάφ ορες περιφερειακούς
δρόμους τη ς Λ ευκω σ ίας, οι οποίοι άλλω 
σ τε έσφυζαν α π ό κίνηση, κ α θώ ς ο πολύς
κ ό σ μ ος πήγαινε την κ υρ ια κ ά τικ η βόλτα
του έξω από τη ν πόλη.

Τελικά τα λεωφορεία κατευθύνθηκαν
προς το προάστιο Αγιος Παύλος και
σταμάτησαν λίγα μέτρα από το τελευταίο
ελληνοκυπριακό φυλάκιο, επάνω στη
διαχωριστική γραμμή.
Μια συγκεκριμένη ομάδα γυναικών,
που είχε δημιουργηθεί ειδικά για να βρί
σκεται στην «κεφαλή» της πορείας, μπή
κε μπροστά και κρατώντας άσπρες ση
μαίες και ένα μεγάλο πανώ «we come in
peace», μεταφρασμένο δίπλα και στα
τουρκικά, άρχισε να τρέχει προς τα κατεχόμενα. Πίσω ακολουθούσαν οι άλλες
γύναίκες, στον ίδιο ρυθμό, συντεταγμέ
νες, με εντυπωσιακή αυτοπειθαρχία και
υπευθυνότητα και με απόλυτη επίγνωση
της σημασίας αλλά και των κινδύνων της
προσπάθειάς τους.
Εκείνες που βρισκόντουσαν μπροστά
μπήκαν στο κατεχόμενο έδαφος, περνώτας τα χαμηλά συρματοπλέγματα και ο
ρισμένα μικρά ορύγματα και, μόλις πλη
σίασαν σε απόσταση 4-5 μέτρων το πρώ
το τουρκικό φυλάκιο, σταμάτησαν και
άρχισαν να προχωρούν με τα γόνατα.
Φ ωνάζοντας, ταυτόχρονα προς τον
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Τούρκο σκοπό, που πρόβαλε το όπλο του
και στη δική του γλώσσα, ότι είναι άο
πλες και ότι θέλουν την ειρήνη.
Οι Τούρκοι στρατιώτες, με τις γυναί
κες να προχωρούν γονατιστές προς το
μέρος τους, συμπτύχθηκαν προς τα πί
σω, περιμένοντας ενισχύσεις, που έφθασαν σε λίγα λεπτά.
Έ τσι δημιουργήθηκε το ακόλουθο
σκηνικό:
Οι γυναίκες, έχοντας προχωρήσει αρ
κετά μέτρα στα κατεχόμενα, είχαν περι
κυκλωθεί πλέον σε σχήμα ημικυκλίου α
πό ισχυρές δυνάμεις Τούρκων στρατιω
τών, βαριά οπλισμένων.
Στο σημείο αυτό ανακόπηκε η πορεία.
Αλλά οι γυναίκες είχαν ήδη προχωρήσει
αρκετά μέσα στο κατεχόμενο έδαφος.
Σε μια ακόμη προσπάθεια που έκαναν,
βρήκαν μπροστά τους αυτή τη φορά, «α
λυσίδες» από άνδρες του ΟΗΕ, οι οποίοι
έφθασαν εκείνη τη στιγμή στο σημείο ει
σόδου και μπήκαν ανάμεσα στις γυναί
κες, τους Τούρκους στρατιώτες και τους
Τουρκοκύπριους αστυνομικούς, που εί
χαν αναπτυχθεί κυκλωτικά γύρω από το
χώρο της καθιστικής διαμαρτυρίας.
Η διαμαρτυρία αυτή συνεχίστηκε μέχρι
το απόγευμα της Κυριακής, οπότε οι γυ
ναίκες συμπτύχθηκαν και επέστρεψαν
στο ελεύθερο κυπριακό έδαφος.
Ό πω ς είναι ευνόητο, η επιτυχία της ό
λης προσπάθειας ήταν τέτοια, που δεν

Εκδόσεις Στι γμή

μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, ούτε από
τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, ούτε από
τον κυπριακό τύπο.
«Οι γυναίκες πάτησαν τη γραμμή Α ττί
λα» έγραφαν τα πρωτοσέλιδα των κυ
πριακών εφημερίδων την επομένη, ενώ το
ίδιο βράδυ της Κυριακής η τηλεόραση
του ΡΙΚ παρουσίαζε εκτενέστερα περι
γραφές της πορείας, η οποία προβλήθηκε
πολύ και έξω από την Κύπρο.
«Από εδώ και στο εξής θα αρχίσουν να
πολλαπλασιάξονται τα προβλήματα μας»,
μου έλεγε αργά το βράδυ της Κυριακής
μια από τις πρωτεργάτιδες της κίνησης
«Οι γυναίκες επιστρέφουν», που έχει συ
νειδητοποιήσει από την αρχή την ιδιαίτε
ρη δυναμική αλλά και τις μεγάλες δυσχέρέιες της αυτόνομης πρωτοβουλίας των
γυναικών της Κύπρου.
Και, όπως φαίνεται, δεν έχει άδικο.
Γιατί κατά την προεκλογική περίοδο,
που κλιμακώνεται ήδη στην Κύπρο, εν όψει των προεδρικών εκλογών του Φε
βρουάριου, ελάχιστοι είναι οι παράγοντες
της δημόσιας ζωής του νησιού, που δεί
χνουν διατεθειμένοι να ανεχθούν την ύ
παρξη ανεξάρτητων φωνών και την ανά
πτυξη αυτοδύναμων κινήσεων, που θέ
τουν σε κίνδυνο την εσωστρέφεια και τον
ευδαιμονισμό που καλλιεργείται και απο
τρέπουν τον Κύπριο πολίτη από την ιδιώτευση, στην οποία τον εξωθούν τα κατε
στημένα πολιτικά σχήματα.
□
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(Δεκατρία πεζά κείμενα)
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Νίκος Κάσδαγλης
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ΟΙ τελευταίες ώρες ένος τρομοκράτη
Ιωάννης Ά νδρέας Τρώιλος
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(εμμετρη τραγωδία 17ου αίοινα)
Πρόλογος: Στυλιανός ’Αλεξίου - Επιμέλεια: Μάρθα Άποσκίτη
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«Είπα στην κουνιάδα μου να μ’ αφήσει μια κότα να τρώνε τ'
ανίψια της τ’ αυγό, και τι γύρισε και μου 'πε η πουτάνα.
«Το σταματήσανε». Μ’ έπιασε κι εμένα το καλό μου και της
φώναξα. «Να δώσει ο Θεός και να στο σταματήσει κι εσένα
ο κουρέας».
Αμπαρώθηκε μέσα και δεν έβγαλε μιλιά».
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ΟΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΟΙ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Θα κυριαρχήσει το πνεύμα διαλόγου και ενότητας;
του Ά κη Φάντη
Στο τχ. 352 (31 Ιουλίου 1987) το «ΑΝΤΙ» δημοσίευ
σε το άρθρο του Ανδρέα Ηρακλέους «Ποιος θα
είναι ο επόμενος Πρόεδρος;» στο πλαίσιο ενός
μικρού αφιερώματος για την ΚΥΠΡΟ. Με χαρά δη
μοσιεύουμε σήμερα την απάντηση που μας έ 
στειλε ο Κύπριος δημοσιογράφος Άκης Φάντης,
που αναλύει από δική του σκοπιά τις πιθανότη
τες εκλογής του κ. Γ. Βασιλείου κατά τις προσε
χείς κυπριακές εκλογές.
Το «ΑΝΤΙ» πρόθυμα θα βοηθήσει στο διάλογο
για τα κυπριακά θέματα γιατί πιστεύουμε ότι α
φορούν όλους μας: Κύπριους και Ελλσδίτες.

Γεωρ. Βασιλείου

Οι π ρ ο σ εχείς π ρ οεδρ ικές εκ λογές στην
Κύπρο, που θα διεξαχθούν κατά πάσα
πιθανότητα τέλ ο ς Ιανουάριου - α ρ χές
Φεβρουάριου 1988, είναι ένα σημαντικό
γ ε γ ο ν ό ς που ενδιαφ έρει και τους
Έ λλ η νες πολίτες. Γι’ αυτό ακριβώς το
λόγο η δημοσίευση στο περιοδικό
«ΑΝΤΙ» μιας π ρώ τη ς ανάλυσης (από τον
κ. Α νδρέα Ηρακλέους) αποτελεί
στοιχείο οπω σδήποτε θετικό και
συμβάλλει στην πληροφόρηση και
ενημέρωση του ελληνικού λαού για το
τι γίνεται στην Κύπρο σε σχέση με τις
πρ ο εδρ ικές εκ λογές του 1988.
Πιστεύουμε ακόμα ότι η δημοσίευση
της ανάλυσης του κ. Ηρακλέους από
το «ΑΝΤΙ» προκαλεί τα ερεθίσματα
εκείνα για την ανάπτυξη ενός
δημόσιου διαλόγου —μέσω των
στηλών του π εριοδικού— που θα
φωτίσει ό λ ες τις π τυ χ ές του ζητήματος
και θα συμβόλει σε μια υγιή
αντιπαράθεση γνωμών και απόψεων.
Με τον τρόπο αυτό ο καθένας θα είναι
σε θέση να εξα γά γει εκείνα τα
συμπεράσματα που θεωρεί ορθά. Και
φυσικά η πολιτική πράξη των εκλογών,
τα αποτελέσματα τη ς βούλησης του
ελληνικού κυπριακού λαού θα είναι το
τελικό και αυταπόδεικτο πια μέτρο
σύγκρισης για την ορθότητα των
θέσεω ν τη ς άλφα ή βήτα άποψης ή
ανάλυσης

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ τις πιο πάνω σκέψεις και
κρίσεις μπορούμε να εκφράσουμε ορισμέ
ν ε ς απόψεις, οι οποίες θα φωτίσουν τα
πράγματα από κάποια διαφορετική οπτική
γω νία από εκείνη της ανάλυσής του κ. Α. Η
ρακλέους.
Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα που
πραγματεύεται το άρθρο του κ. Ηρακλέ
ους;
ΠΡΩΤΟ: Ποιοι είναι οι δυο υποψήφιοι που
θα συγκεντρώ σουν το ψηλότερο ποσοστό
ψήφων στην πρώτη Κυριακή των εκλογώ ν
και,
ΔΕΥΤΕΡΟ: Ποιον θα εκλέξει ο λα ό ς απ’ αυ
τούς τους δυο τη δεύτερη Κυριακή για το
προεδρικό αξίωμα.
Ο κ. Η ρακλέους καταλήγει στο κεντρικό
συμπέρασμα ότι οι κ.κ. Κυπριανού και Κληρίδης είναι αυτοί που συγκεντρώ νουν τις
π ερ ισ σ ότερ ες πιθα νότη τες για να αναμε
τρηθούν στον β' γύρ ο και ότι, σε μια τέτοια
περίπτω ση, π ιθα νό τερο ς νικητής θα είναι ο
κ. Κυπριανού.
Βέβαια ο α ρ θ ρ ο γρ ά φ ο ς δεν παραλείπει
ν ’ αφήσει ορισμένα ανοιχτά «παραθυρά
κια» γράφ οντας, για παράδειγμα, ότι «ειδι
κά σ ’ α υτές τις εκ λ ο γές οι στάθμητοι πα ρά 
γο ν τες είναι τόσοι π ο λλο ί που τίποτε, σ χ ε 
δόν, δ εν α π ο κ λ είετα ι».
Επίσης, στο τέλ ο ς του άρθρου του, ανα
φέρει σαν «π ερ ιο ρ ισ μ ένη πιθ α νό τη τα » το
ενδεχόμ ενο να μην περάσ ει καν ο κ. Κυ
πριανού στο δεύ τερ ο γύρο οπόταν - γράφει
- σε τέτοια περίπτω ση νικητής μάλλον θα
είναι ο κ. Κληρίδης...
Οι τοποθετή σ εις αυτές έρχονται σε
κραυγαλέα αντίθεση με το κεντρικό συμπέ
ρασμα που εξάγει ο κ. Ηρακλέους στην α
νάλυσή του. Δεν μπορεί —κατά τη γνώμη
μας— ο κ. Κυπριανού να θεωρείται, από τη
μια ο «πιθανότερος νικητής» και, από την
άλλη, να μιλά κανείς στα σοβαρά και για
μια —απομακρυσμένη έσ τω — πιθανότητα
να μην περάσ ει ο μελλοντικός π ιθανός νι
κητής στο δεύτερο γύρο. Σ’ ό,τι αφορά
τους «αστάθμητους παράγοντες» αυτοί
πάντα υπάρχουν. Ό μ ω ς για να έχο υν κά
ποια βαρύτητα σε μια ανάλυση, πρέπει να
αναφέρονται, για να φανεί πόσο ρόλο μπο
ρεί να παίζουν υπέρ του εν ό ς ή του άλλου
υποψήφιου.
*

*

*

ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ με τα τέσσερα βασικά στοι
χεία που αναλύει ο κ. Η ρακλέους για να καταλήξει —έστω και υπό αίρεση— στο συμ
πέρασμα ότι οι κ.κ. Κυπριανού και Κληρί
δης θα περάσουν στο δεύτερο γύρο των
προεδρικώ ν εκλογών, με πιο πιθανό νικητή
τον κ. Κυπριανού.
Το πρώ το σ το ιχείο αφορά το βά ρος ή το
αντίκρισμα τη ς υποστήριξης του κ. Γιώρ
γου Βασιλείου από το ΑΚΕΛ. «Δεν έ χ ε ι π εί
σει —λέει ο κ. Η ρακλέους— ότι είναι π ρ α γ 
μα τικό α ν εξά ρ τη το ς και χα ρ α κ τη ρ ίζετα ι
σα ν ο "κ ομματικός υπ ο ψ ή φ ιο ς του ΑΚΕΛ"«.
Αυτό είναι βέβαια μια υποκειμενική άπο
ψη. Θα λέγαμε ακόμη ότι είναι μια άποψη
που καλλιεργείται έντονα από την π ροπα 
γάνδα του ΔΗΚΟ, του κόμματος του κ. Κυ
πριανού.
Πόσο όμω ς είναι αληθινό και —το

κυριότερο— πόσο περνά στο μέσο ψηφο
φόρο αυτή η προπαγάνδα;
Πρώτα - πρώ τα είναι καλά γνω στό ότι ο
κ. Γ. Βασιλείου δεν υποστηρίζεται μόνο α
πό το ΑΚΕΛ. Έ χει και την επίσημη και δια
κηρυγμένη υποστήριξη του μικρού κόμμα
το ς τω ν Φ ιλελεύθερων του πρώ ην υπουρ
γού Εξωτερικών κ. Ν. Ρολάνδη. Είναι μή
π ω ς «ιδεολογικός συγγενής» του ΑΚΕΛ ο κ.
Ρολάνδης; Είναι μήπως «εξάρτημά» του;
Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Σ υνεπώ ς ο κ. Γ.
Βασιλείου συγκεντρώ νει —σ’ αυτό το στά
διο τουλάχισ τον— και την υποστήριξη ε
νό ς ακόμη κυπριακού κόμματος.
Το δεύτερο δεδομένο είναι π ω ς ο ανε
ξάρτητος υποψήφιος υποστηρίζεται ακόμα
από μια σειρά πολιτικές και ά λλες προσω 
πικότητες, που κάθε άλλο παρά στο χώ ρο
τη ς Α ριστερός ανήκουν.
Ή δη έχουν εκφράσει δημόσια και ενυπό
γραφ α την υποστήριξή τους π ρ ο ς την «Κί
νηση για Ενότητα και Αλλαγή» του ανεξάρ
τητου υποψήφιου Π ροέδρου πάνω από 400
τέτοιες προσω πικότητες περιλαμβανομένων και πρώ ην υπουργώ ν, πρώ ην βουλευ
τών και άλλων.
Το ερώ τημα είναι απλό: Αν ο κ. Γ. Βασι
λείου δεν ήταν —και δεν φαινόταν— π ρ α γ
ματικά ανεξάρτητος, αν ήταν —και φαινό
τα ν — «ο κομματικός υπ ο ψ ή φ ιο ς του ΑΚΕΛ«
θα υπήρχε περίπτω ση να υποστηριζόταν α
πό ένα τόσο ευρύ —και ολοένα διευρυνόμενο— φάσμα ανθρώπων;
Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι επί
σης απλό: Ο κ. Γ. Βασιλείου έχει ήδη πείσει
ότι είναι ανεξάρτητος και α δέσμευτος από
κόμματα και μυστικές ή φ α νερ ές δεσμεύ
σεις υποψήφιος Π ρόεδρος. Οι προγραμμα
τικές του θέσεις είναι τέτο ιες που αποτε
λούν ήδη πόλο έλξης μαζών και πολιτικών
δυνάμεων που ανήκουν σε διαφορετικούς
ιδεολογικο-πολιτικούς χώ ρους. Αυτά τα
πράγματα, ιδιαίτερα στις συνθήκες τη ς μι
κρής Κύπρου, είναι τόσο καλά γνω στά ώ
στε καμιά π ρ ο πα γά νδα δεν μπορεί να τα α
νατρέψει. Ό ,τι είναι αληθινό, φαίνεται. Σε
μια μικρή κοινωνία, ό πω ς η κυπριακή, φαί
νεται ξεκάθαρα.
Ο κ. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ προχω ρεί στο να υπο
στηρίξει τη θέση ότι ο κ. Γ. Βασιλείου έχει
παραμείνει ά γνω σ τος σ τις ευ ρύ τερ ες μά
ζες του κυπριακού λαού και δεν έχει καθιε
ρωθεί σαν πολιτική προσω πικότητα στο
Κυπριακό πολιτικό στερέωμα.
Ενδιαφέρουσα αλλά κάλπικη —κατά την
άποψή μα ς— θέση. Πρώτα και κύρια ο κ.
Γιώ ργος Βασιλείου «σαν ένα ς π ε τ υ χ η μ έ 
νος οικονομολόγος, οι α πό ψ εις του οποίου
γίνονται σ εβ α σ τές, σ το υ ς οικονομικούς
κύκλους» (όπω ς πα ρα δέχετα ι ο κ. Ηρακλέ
ους) δεν μπορεί να είναι ά γνω σ τος στο ευ
ρύ κυπριακό κοινό. Οι απειράριθμες εμφα
νίσεις του από την τηλεόραση, η έντονη
παρουσία του σε συμπόσια, συζητήσεις,
σεμινάρια κλπ., η πρω τοφ ανής επιτυχία
του σαν επαγγελμα τία που ίδρυσε το πρώ 
το κυπριακό γιγαντιαίο συγκρότημα του
Κέντρου Μελετών Μέσης Ανατολής - όλα
αυτά (για να αναφέρουμε μόνο μερικά) τον
έχουν καθιερώσει σαν προσω πικότητα και
πέρα του κυπριακού χώρου. Είναι αστείο
να υποστηρίζει κανείς ότι είναι «άγνω στος
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στο ευ ρ ύ κοινό». Είναι σα να λέμε ότι ο κ.
Ξενοφών Ζολώτας, για παράδειγμα, είναι
«άγνωστος» στην Ελλάδα. Συνεπώ ς ούτε
αυτό το επιχείρημα πείθει. Αφήνουμε κατά
μέρος το ότι ο κ. Γ. Βασιλείου είχε τέτοια α
νάμιξη στα κοινά και τέτοια εκτίμηση, που
ο Μακάριος, όταν συζητούσε τη λίστα των
υπουργώ ν τη ς κυβέρνησης Εθνικής Ενότη
τας (που τελικά δεν έκανε το 1975) τον είχε
επιλέξει.
Και αφήνουμε επίσ ης κατά μέρος το γ ε 
γο νό ς ότι ο ίδιος ο κ. Κυπριανού του είχε
προτείνει (το 1979) να αναλάβει υπουργός
στην κυβέρνησή του, πράγμα που ο κ. Γ.
Βασιλείου απέρριψε επειδή ο κ. Κυπριανού
δεν α π εδέχθη τον όρο που του τέθηκε: Να
πάψει να είναι κομματικός π ρ ό εδ ρ ο ς (εγκαταλείποντας την προεδρ ία του ΔΗΚΟ) ώστε
να γίνει π ρ ό εδ ρ ο ς όλων τω ν Κυπρίων.
Εύλογα διερω τάται κανείς: Αυτός είναι
λοιπόν ο «άγνωστος» και μη πεπειραμένος
Βασιλείου;
Νομίζουμε ότι η απάντηση δεν είναι δύ
σκολη, ούτε διφορούμενη. Ο κ. Γ. Βασι
λείου είναι πολύ καλά γνω σ τό ς στο ευρύ
κυπριακό κοινό, χαίρει μεγάλης εκτίμησης
στην Κύπρο και το εξωτερικό (το 1985 ο κ.
Κυπριανού τον απεκάλεσε «εμ π ν ευσ μ έν ο
δημιουργό...«) και έχει καθιερωθεί σαν
προσω πικότητα κύρους και σεβασμού.
Μιλώντας ειδικά για το θέμα των πολιτι
κών εμπειριώ ν και σε ό,τι αφορά τον ισχυ
ρισμό του κ. Α. Η ρακλέους πω ς, σε αντιπα
ράθεση με τον «άπειρο» και «άγνωστο» Γ.
Βασιλείου «ο κ. Κυπριανού είναι προσω πι
κότητα πολιτικά καθιερωμένη και κουβαλά
ει μαζί του τις πολιτικές εμ πειρίες 30 ετών»
θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε μερικά
πράγματα.
Είναι ορθό ότι ο κ. Κυπριανού είναι από
καιρό αναμιγμένος στην πολιτική ζωή του
τόπου. Αν αυτό αποτελεί «πτυχίο καταλλη
λότητας» τότε ασφαλώ ς το κατέχει. Είναι
όμως σχήμα οξύμωρο να λέγεται ότι ό
ποιος δεν ήταν ενεργά αναμιγμένος στο
πολιτικό προσκήνιο μιας χώ ρας, αυτομά
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roi
• για να ενημερώνεσαι
και να συμμετέχεις
στις πρωτοβουλίες του κόμματος
• για να ξέρεις τι συμβαίνει
στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
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τω ς παύει να είναι κατάλληλος για δημόσιο
αξίωμα. Πόσοι από το υς υπ ο υρ γο ύς του κ.
Κυπριανού ήσαν γνω στοί προτού διορισθούν στη θέση τους;
Πόσα παραδείγματα από τη διεθνή ζωή
υπάρχουν που δείχνουν ότι π ο λ λ ές φ ο ρ ές
νέοι άνθρωποι, με νέες ιδέες, είναι πολύ
πιο πετυχημένοι όταν αναδεικνύονται σε
δημόσια αξιώματα;
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Για τον κ. Κυ
πριανού ειδικά είναι καλά γνω στό ότι ο Μα
κάριος, μετά το 1974, ήταν έτοιμος να του
δώσει «απολυτήριο» από την πολιτική ζωή
του τόπου, διορίζοντας τον πρέσβη. Είναι
επίσ ης ιστορικό γ ε γ ο ν ό ς ότι το 1978 ο κ.
Κυπριανού εξελέγη ω ς Π ρόεδρος τη ς Δη
μοκρατίας χ ω ρ ίς ανθυποψήφιο αφού, λόγω
της υπόθεση ς τη ς α πα γω γή ς του γιου του
Αχιλλέα, οι ανθυποψήφιοί του αποσύρθη
καν σε ένδειξη συμπαράστασης και για να
αποφ ευχθεί η όξυνση.
Εξάλλου το 1983 ο κ. Κυπριανού επανεξελέγη Π ρόεδρος με τις ψ ήφους του ΑΚΕΛ,
το οποίο έσ πευσ ε να εγκαταλείψει καταγ
γέλλο ντα ς τη «Δημοκρατική Συνεργασία»
τον Δεκέμβρη του 1984.
Με άλλα λόγια, ούτε το 1978 ούτε το
1983 ο κ. Κυπριανού εξελέγη Π ρόεδρος
στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις
—και είναι γνω στό ότι το κόμμα του ΔΗΚΟ
δεν ελ έγχει πέρα ν του 25% τω ν ψήφων,
περίπου.
Επομένω ς ο ισχυρισμός για την πείρα
του κ. Κυπριανού —που διαθέτει βε
βαίω ς— δεν σημαίνει απολύτω ς τίποτα, αν
δεν εξετασ θεί σε συνάρτηση με τα συγκε
κριμένα πολιτικά γεγονότα. Και το ζητού
μενο στην προκειμένη περίπτω ση είναι έ
να: Θα μπορέσει αυτή τη φορά ο κ. Κυπρια
νού να σηκώσει το βά ρος της επα νεκλογή ς
του στους ώ μους του κόμματός του και μό
νο;
Οι αριθμοί —που ω ς γνω στόν είναι
ψυχροί— μας δίνουν μια ιδέα για τη δυνα
τότητα αυτή.
Παραθέτουμε πιο κάτω ένα συγκριτικό
πίνακα που είναι μοναδικός, αφού παρέχει
τα ποσοστά των κοινοβουλευτικών κομμά
των επεξερ γα σ μ ένα κατά τρόπο τέτοιο ώ
στε να είναι δυνατή η σύγκριση. Τα ποσο
στά που παρατίθενται για τις βουλευτικές
εκ λογές του 1981 και 1985 αναφέρονται
στις π ερ ιο χ έ ς όπου διεξήχθησαν δημοτι
κές εκλογές. Αναφέρουμε επίσ ης ότι στις
βουλευτικές του 1981 το ποσοστό των μι
κρών κομμάτων ήταν ως ακολούθως: Έ ν ω 
ση Κέντρου 3.46, ΝΕΔΗΠΑ 1.75 και ΠΑΜΕ
2.51.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ
Βουλευτικές
1981
%
33.10
18.76
31.62
8.78

Βουλευτικές
1985
%
26.48
27.54
32.79
11.87

Δημοτικές
εκλογές
%
32.23
23.37
32.72
10.92

Είστε μέλος της Ε.ΑΡ.; ΝΑΙ - ΟΧΙ Οργάνωση: ------------------------------------------ -

ΑΚΕΛ
ΔΗΚΟ
ΔΗΣΥ
ΕΔΕΚ

ΕΠΩΝΥΜΟ: _____________________________
ΟΝΟΜΑ: ________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____________________________
ΤΑΧ.ΚΩΔ.:___________ ΠΟΛΗ: _____________

Σ.Σ. Το ΑΚΕΛ έχει ηγέτη του τον κ. Εζ. Παπαϊωάννου, το ΔΗΚΟ τον κ. Σπ. Κυπριανού, το ΔΗΣΥ τον κ.
Γλ. Κληρίδη και η ΕΔΕΚ τον κ. Β. Λυσσαρίδη.

ΤΗΛ. ________________________________________

Ξεκινώντας μόνο από τη δύναμη των
κομμάτων φαίνεται πολύ καθαρά ότι η δύ
ναμη του ΑΚΕΛ σήμερα είναι σημαντικά με
γαλύτερη από αυτή του ΔΗΚΟ.
Στις δημοτικές εκ λ ο γές του 1986 το ΑΚΕΛ
ανέκτησε τη δύναμή του ενώ ταυτόχρονα
το ΔΗΚΟ έχα σ ε ένα σημαντικό ποσοστό.
Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά από τον πιο
πάνω πίνακα που δίνει τα στοιχεία για τα
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ποσοστά των κομμάτων στις π ό λεις όπου έ
γιναν δημοτικές εκ λο γές το 1986 και σε
σύγκριση με τα αποτελέσματα για τις ίδιες
π ερ ιο χές των βουλευτικών εκλογώ ν το
1981 και το 1985.
Τα στοιχεία αφορούν σ χεδ ό ν το 60% του
εκλογικού σώ ματος και δεν υπάρχει κανέ
να ς λ ό γο ς να αμφιβάλλει ένας ότι θα π ρ έ
πει να ισχύουν και για το σύνολο του εκλο
γικού σώματος. Το ΔΗΚΟ προσπαθεί φυσι
κά να πει ότι εκείνο που έχει σημασία είναι
οι βουλευτικές εκ λο γές και όχι οι δημοτι
κές. Γ Γ αυτό το λόγο όμω ς εμ είς δεν συγ
κρίνουμε τα αποτελέσματα για τις ψήφους
που πήραν οι υποψήφιοι δήμαρχοι (για
τους οποίους υπήρχε ξεχω ριστή εκλογή)
αλλά το τι πήρε το κομματικό ψηφοδέλτιο
των διαφόρω ν κομμάτων για δημοτικούς
συμβούλους, που, με αυτήν την έννοια, δεν
διαφέρει ουσιαστικά σε τίποτα από το κομ
ματικό ψηφοδέλτιο κομμάτων στις βουλευ
τικές εκλογές.
Αν λαμβάναμε υπόψη τις ψήφους που
πήραν οι υποψήφιοι δήμαρχοι, τότε η δια
φορά υπέρ του ΑΚΕΛ θα ήταν σημαντικά με
γαλύτερη, λόγω του ότι, σε ό λες τις π ερ ι
πτώ σεις, οι δήμαρχοι που υποστήριξε το Α
ΚΕΛ πήραν ποσοσ τά ψηλότερα από αυτά
που πήρε το κομματικό ψηφοδέλτιο. Ά ρ α
λοιπόν, και μόνο το ΑΚΕΛ θα είχε τη δυνα
τότητα να δώ σει π ερ ισ σ ό τερ ες ψήφους
στον ανεξάρτητο υποψήφιο απ’ όσ ες το ΔΗ
ΚΟ στο δικό του υποψήφιο.
Ό π ω ς όμω ς έχουμε ήδη αναφέρει ο ανε
ξάρτητος υποψήφιος έχει ήδη εξασφαλίσει
μια πολύ σημαντική υποστήριξη από άλ
λους π α ρ ά γο ντες και ψ ηφοφ όρους στο χώ 
ρο εκ τό ς της Α ριστεράς, που θα πρέπει να
αντιπροσω πεύουν με το υς πιο μετριοπα
θείς υπολογισμούς ένα 3% έω ς 6% της ε
κλογικής δύναμης. Είναι γι’ αυτό το λόγο
που θεω ρούμε ότι είναι σίγουρο π ω ς ο ανε
ξάρτητος υποψήφιος σήμερα έχει πολύ με
γαλύτερη δύναμη παρά ο κ. Κυπριανού και
π ω ς στο δεύτερο γύρ ο θα περάσουν οι κ.κ.
Βασιλείου και Κληρίδης.
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ βασικό επιχείρημα του κ. Η
ρακλέους αφορά τα «επιτεύγματα» τη ς δια
κυβέρνησης Κυπριανού στη ΙΟετία που εί
ναι Π ρόεδρος. Η τοποθέτησή του είναι η ε
ξής: Ο κ. Γ. Βασιλείου θα μπορεί να μιλά μό
νο με υποσ χέσ εις, ενώ ο κ. Κυπριανού «έ
χ ε ι να πα ρ ο υσ ιά σ ει π ο λλά και σ υ γκ εκ ρ ιμ έ
να ε π ιτε ύ γ μ α τα σ το ν τομέα της οικονομι
κής α ν ά π τυ ξη ς τη ς χ ώ ρ α ς και της κοινωνι
κής π ρ ο ό δ ο υ του λαού...».
Το ότι η Κύπρος δεν είναι χώ ρα που δυσπραγέί δεν το αμφισβητεί κανείς. Το ότι
μπόρεσε να ορθοποδή σ ει και να αναπτυ
χθεί μετά την καταστροφή του 1974 αποτε
λεί ένα θαύμα που οφείλεται πρώ τιστα στο
πνεύμα ανταπόκρισης και ευθύνης που επέδειξαν όλοι οι κοινωνικο-οικονομικοί φ ο
ρ είς του τόπου. Καμιά κυβέρνηση δεν θα
μπορούσε να π ετύχει οτιδήποτε αν δεν εί
χε τη συναινετική, βοηθητική αρωγή από
μέρους του συνδικαλιστικού κινήματος,
των αγροτικώ ν οργανώ σεω ν, των ερ γο δ ο 
τών και, σε προέκταση, όλων των στρωμά
των του λαού. Και κανένας Κύπριος δεν
ταυτίζει τα οικονομικά επιτεύγματα της
προόδου και ανάπτυξης της κυπριακής οι
κονομίας με την πολιτική τη ς κυβέρνησης.
Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης
του κ. Κυπριανού τα τελευταία 10 χρόνια ο
δήγησε την οικονομία της Κύπρου σταδια
κά αλλά σταθερά π ρ ο ς επικίνδυνα επίπεδα.
Η οικονομία μας αντιμετω πίζει σοβαρά
προβλήματα, ό πω ς το τεράστιο εξωτερικό
χ ρ έ ο ς (από τα μεγαλύτερα κατά κεφαλήν
στον κόσμο), την αύξηση τη ς α νεργία ς και
ανικανότητα της οικονομίας να απορροφή-

σει χιλ ιά δ ες νέους επιστήμονες που αναγ
κάζονται να εκπατρίζονται, τη μείωση της
ανταγω νιστικότητας και την έλλειψη πρ οο
πτικής για τους δευ τερ ο γενείς τομείς, και
πολλά άλλα που θα οδηγήσουν σε κρίση αν
δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Τα μέτρα αυτά
δεν είναι σε θέση —και το α π έδειξε— να
πάρει η κυβέρνηση του κ. Κυπριανού.
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ επιχείρημα του κ. Ηρακλέους αφορά το εθνικό θέμα. Ό λ ο ι —λέει—
έχουν τις ίδιες θέσεις με τον κ. Κυπριανού
στο Κυπριακό. Ά ρ α είναι δύσκολο να πά
ρουν το προβάδισμα απέναντι του.
Φαίνεται ότι υπάρχει σύγχυση ανάμεσα
σε δυο πράγματα. Σε ό,τι αφορά τους στό
χ ο υ ς του αγώ να μας όλοι είναι σύμφωνοι.
Σε ό,τι όμω ς αφορά τους χ ειρ ισ μ ο ύ ς για
την επίτευξή τους υπάρχει χάσμα ανάμεσα
στον κ. Κυπριανού και στον κ. Γ. Βασιλείου.
Κοντολογής: Ο κ. Κυπριανού εξουδετέ
ρωσε πλή ρω ς την ενότητα, το πνεύμα συ
νεργα σ ία ς και τον υπεύθυνο και συλλογικό
προγραμματισμό στους χειρισμούς του ε
θνικού μας θέματος. Ό λ α αυτά, που αποτε
λούν βασικότατες π ρ οϋπ οθέσ εις για επιτυ
χή διεξαγω γή του αγώνα, δεν υπάρχουν,
το όργανο εκείνο που θα έπ ρ επ ε να σφυρη
λατεί την ενότητα του λαού και να χαράσσει αποφασιστική πορεία πλεύσης, το Εθνι
κό Συμβούλιο, δεν υπάρχει.
Αντί τούτου υπάρχει η φιλοσοφία του «ε
νός μοναδικού». Ποιος ξεχνά την περίφημη
εκείνη φράση του κ. Κυπριανού που είπε ό
τι «κι αν ακόμα το 99% του λ α ο ύ διαφωνεί,
εγώ θα κάνω ό,τι θέλω».
Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα
στον κ. Κυπριανού, από τη μια, και τον κ. Γ.
Βασιλείου από την άλλη. Ο ανεξάρτητος υ
ποψ ήφιος Π ρόεδρος στηρίζει την όλη στά
ση του στο Κυπριακό πάνω στην ανάγκη
της ενότητας, της συλλογικότητας, της
σύμπνοιας και τη ς συνένω σης όλων για να
σωθεί η Κύπρος. Γι’ αυτό και στις π ρ ογραμ
ματικές του θέσ εις κεντρικό σημείο αναφο
ράς αποτελεί η ανασύσταση και ομαλή λει
τουργία πάνω σε μόνιμη βάση του Εθνικού
Συμβουλίου, την οποία θεω ρεί σαν «απα
ραίτητη πρ ο ϋπ ό θεσ η για την ενό τη τα του
λ α ο ύ πάνω στο εθνικό θέμα και για την
προώ θηση των κοινών σ τό χω ν για λ ύσ η
του».
Σε ποιο βασικό συμπέρασμα οδηγεί η πιο
πάνω ανάλυση:
Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προε
δρία της Δημοκρατίας κ. Γιώ ργος Βασι
λείου συγκεντρώ νει τις π ερ ισ σ ότερ ες πι
θα νότη τες να εκλεγεί ω ς ο τρίτος Πρόε
δ ρ ο ς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι π ο
σοτικοί π α ρ ά γο ν τες (αριθμός ψήφων) και οι
ποιοτικοί π α ρ ά γο ντες είναι υπέρ του. Γιατί
ο κ. Γ. Βασιλείου προσω ποποιεί σήμερα
στην Κύπρο τον άνθρω πο που θα φέρει την
Αλλαγή και την Ενότητα στον τόπο. Είναι ο
ά νθρω πος που φύσει και θέσει μπορεί να
συγκεντρώ σει γύρω από την υποψηφιότη
τά του υποστήριξη από πολύ ευρέα στρώ
ματα του λαού. Είναι ο υποψήφιος που έκα
νε σημαία του αγώ να του την ανανέωση
της πολιτικής ζω ής στον τόπο και την π ρ ο
σέλκυση στα κοινά των νέων.
Η επιθυμία για αλλαγή και ενότητα απο
τελεί σήμερα αίτημα τη ς συντριπτικής
πλειοψ ηφίας του κυπριακού λαού. Με άλλα
λόγια αποτελεί ήδη μια αντικειμενική πολι
τική και κοινωνική αναγκαιότητα. Γ Γ αυτό
ακριβώς συγκεντρώ νει και τις μεγαλύτε
ρ ες πιθα νότη τες να επιτευχθεί στις π ροσ ε
χε ίς πρ ο εδρ ικές εκ λογές με την ανάδειξη
του Γιώργου Βασιλείου στο ύπατο αξίωμα
της πολιτείας.
Λευκωσία, Ο κτώ βριος 1987

Στη Ζυρίχη

ΚΥΠΡΟΣ: 13 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
του Γιάννη Γαρπόζη

Αφορμή; Μια απόφαση της ΟΥΕΦΑ
Ζυρίχη. Υψόμετρο 408 μ. Πληθυσμός
374.200 κάτ. Πρωτεύουσα του καντονιού
της Ζυρίχης (1.120.000 κάτ.). Βιομηχανική
και εμπορική πόλη. Πόλη συνεδρίων και
τραπεζών. Στους δρόμους της υπάρχουν
πολλά κοσμηματοπωλεία, παλαιοπωλεία,
αίθουσες τσαγιού, γκαλερί τέχνης κλπ.
(Από τον τουριστικό οδηγό)
* * *
Στη Ζυρίχη, το 1959, νομικοί, διεθνολόγοι και συνταγματολόγοι με ικανότητες
ζογκλέρ και ύστερα από ταχυδακτυλουργι
κά τρυκ και ακροβασίες, δημιούργησαν το
κυπριακό κράτος, ακυρώ νοντας όμως ταυ
τόχρονα ένα μακροχρόνιο αίτημα και πόθο
των Ελλήνων τη ς Κύπρου για ένωση με την
Ελλάδα. Το δικαίωμα τη ς αυτοδιάθεσης
των λαών, δεκαπέντε χρόνια ύστερα από
τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, δεν χω ρούσε
στους νομικούς αυτοσχεδιασμούς των αν
θρώ πω ν τη ς γεμ ά τη ς ομίχλη και υγρή ς Ζυ
ρίχης. Δεν ήταν άλλω στε και τίποτα σ που
δαίο, για λιγότερο από μισό εκατομμύριο η
λιοκαμένους ιθα γενείς επρόκειτο, κάπου
στην άκρη της Μ εσογείου.
Στη Ζυρίχη πριν λ ίγ ε ς μέρες, η δευ τερ ο 
βάθμια επιτροπή τη ς ΟΥΕΦΑ, δικαίωσε ου
σιαστικά την Ο λλανδία και ανέτρεψε για
πρώτη φορά αυστηρή ποινή τη ς ΟΥΕΦΑ.
Η βία εις βάρος του Κύπριου ποδοσφαι
ριστή μέσα στο γήπεδο, ένα ατύχημα ήταν
και τίποτα παραπάνω. Εξάλλου και αυτό το
ίδιο το κράτος της Κύπρου —και κει στη
Ζυρίχη το ξέρουν πολύ καλά αυτό— ένα α
τύχ η μ α της ισ το ρία ς ήταν. Προς τι λοιπόν
όλη αυτή η φασαρία.
Ειλικρινά δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου,
οι σ υνέπ ειες της απόφ ασ ης πάνω στο πο
δόσφαιρο, στη βία, στο χουλιγκανισμό,
στην πρόκριση της ελληνικής ομάδας. Για
όλα τούτα ας νοιαστούν αυτοί που τα συν
τηρούν και συντηρούνται από αυτά. Στο κά
τω κάτω της γρ α φ ή ς η μεν ελληνική ομάδα
έχασ ε την πρόκριση μέσα στο γήπεδο, η δε
κυπριακή, πιστή στις παραδόσ εις της, οκτώ
ολόκληρα γκολ έφ αγε, συνηθισμένη άλλω
στε σε κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα λοιπόν
δεν είναι εκεί. Ό μ ω ς, αν ήταν μια άλλη χώ 
ρα, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα ακόμη,
δεν θα έπαιρναν μια τέτοια απόφαση που α
παλλάσσει ουσιαστικά την Ολλανδία. Η
σκοπιμότητα (πολιτική, οικονομική), οι συ
σχετισμοί, οι ισολογισμοί κερδώ ν και ζη
μιών, επικρατούν στην Ευρώπη σε όλο το
φάσμα της κοινωνικής ζωής. Η ίδια σκοπι
μότητα, ο ίδιος «ισ ο λ ο γ ισ μ ό ς » που αφήνει
την Κύπρο, ω ς τη μόνη ευρωπαϊκή χώ ρα υ
πό ξένη κατοχή. Κι α ς είναι, με τις τελευ
ταίες συμφωνίες, η πιο κοντινή χώ ρα στους
12 τη ς Ευρώπης.
Ξέρουμε τις αντιδράσεις από τώρα, για
τη σύγκριση και συσχέτιση δύο τόσο δια
φορετικών περιπτώ σεω ν, και την επιλογή
επιχειρημάτω ν και οργάνω ν που δεν ταυτί
ζονται απόλυτα με το μελετώμενο θέμα. Ί 
σως κάποιος θα μπορούσε ακόμη και να το
γελοιογραφήσει. Ό μ ω ς εδώ θα απαντού
σαμε όπω ς ο Ο υμπέρτο Έκο όταν τον κατη
γορούσαν γιατί χρησιμοποιούσε τον Χούρ-

σελ και τον Καντ για να αναλύει τα κόμικς,
τον Σ ούπερμαν και τη Ρίτα Παβόνε: «...Πα
ρ α κ ά μ π το υ μ ε την άποψη ότι τα ό ρ γα να α
νά λυσ η ς ενό ς υλικού πρέπει να τα υ τίζο ν
ται μα ζί του, διότι τό τε μια μ ε λ έ τη ε γ κ λ η 
μ α το λ ο γ ία ς έ π ρ ε π ε να γίνετα ι μ ε μ α χ α ι
ρ ιέ ς και ο Καντ θα μ π ο ρ ο ύ σ ε να χ ρ η σ ιμ ο 
ποιηθεί μόνο ν όταν πρόκειται για φ ιλο σ ο 
φία (χρησ ιμ ό τητα που αν του την α π ο δ ίδ α 
με, θα ή τα ν εξευτελιστική)».
Έ τσι, λοιπόν, τα δύο προηγούμενα εντε
λώ ς διαφορετικά γεγο νό τα και εντελώ ς άνισα, τόσο στη σημασία τους όσο και στο
ε ίδ ο ς τ ο υ ς — δ ε ν ε ν δ ια φ έ ρ ε ι α υτό
άλλω στε— έγιναν στο ίδιο μέρος, στην ί
δια πόλη, την Ζυρίχη, που αποκτά μια συμ
βολική σημασία, και λειτουργεί πια ω ς ση
μείο.
* * *
Περισσότερο από κάθε άλλη χώρα η Ελβε
τία μας δίνει σήμερα την εντύπωση ενός εί
δους χαμένου παραδείσου.
Αντρέ Ζίγκψριντ
Η Ζυρίχη, μια ανοικτή πόλη στην πιο α
νοικτή χώ ρα του κόσμου. Η πόλη των εξό
ριστων. Σ’ αυτήν φιλοξενήθηκαν τόσοι και
τόσοι, από τον Γιουνγκ μέχρι τον Βόγκνερ
και τον Γκαίτε, από τον Λένιν μέχρι τον
Σολζενίτσιν. Ζυρίχη: Μητρόπολη της Ελβε
τίας, των τριώ ν εθνοτήτω ν και τω ν π ολυε
θνικών. Μια Ελβετία «υπεράνω π ό σ η ς υπ ο 
ψίας», χώ ρα τη ς ειρήνης, του Ερυθρού
Σταυρού και της ουδετερότητας.
Η χώ ρα των κολεγίων, των σαλέ, των κα
ζίνων, του Σαιν Μόριτς και του διεθνούς
τζετ-σετ. Η Ελβετία των ρολογιώ ν και της
ακρίβειας, σύμβολο φρονιμάδας και πλού
του, καθαγιασμένη και εξιδανικευμένη ό
πω ς είναι, με το φω τοστέφανο της ουδετε
ρότητας, μπορεί να ορίζει και να αποφασί
ζει.
Μια χώ ρα πνιγμένη από ειρήνη και λί
μνες, σνομπ και προκλητική, δικάζει ένα
τόπο πολιορκημένο από την πολεμική κό
λαση, την αγριότητα των βιασμένων γυναι
κών, το δράμα των αγνοουμένω ν και την
ταπείνωση των προσφύγω ν.
Σε ένα ταραγμένο κόσμο, στην καρδιά
μιας Ευρώπης, που κλυδωνίζεται, η Ελβε
τία μοιάζει με νησίδα ειρήνης και ασφά
λειας. Μια Ευρώπη που ψάχνεται, αμήχα
νη, σπασμωδική και κυρίως αντιφατική,
χρειαζόταν μια τέτοια εστία ουδετερότη
τας. Βρήκε τον Πόντιο Πιλάτο της, κι έτσι
σ τρέφ οντα ς τα μάτια νίπτει τας χείρα ς της
και πάλι.
* * *

Εντούτοις, η Κύπρος, όχι απλά ω ς κρατι
κή οντότητα, αλλά κυρίως ω ς λαός, ω ς κοι
νωνία πολιτώ ν και ω ς πολιτισμός δεν έχει
παρά να ενταχθεί στις σ υντετα γμένες του
ευρύτερου ελλαδικού χώ ρου. Ό σ ο γι’ αυ
τόν, δεν έχει να διαλέξει τίποτα έξω από
την Ευρώπη. Έ να χώ ρο αδιαμόρφωτο, ρευ
στό και σ υνεπώ ς ανατρέψιμο. Σε αυτό το
γή π εδο θα παίξει, και, παιχνίδι είναι αυτό,
κανείς δεν ξέρει τι και πού θα βγει.
Πάντως στη Ζυρίχη (και σε όσα αυτή υ
παγορεύει) εμείς, π οτέ μην ξαναπάμε.
J
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Ταξίδι στα κατεχόμενα
του Κριστόφ Σικλέ

Ο Γάλλος δημοσιογράφος και ιστορικός Κριστόφ Σικλέ είναι ένας από τους πολλούς φί
λους της Ελλάδας. Συνεργάζεται με τη «Μοντ
Ντί'ίλοματΐκ» και τη «Λιμπερασιόν» και πρό
σφατα κυκλοφόρησε στα γαλλικά ένα βιβλίο
του με θέμα την ιστορία του ΚΚΕ στην αντί
σταση.
Πριν από λίγο καιρό ο Κριστόφ Σικλέ ταξί
δεψε στη Βόρεια Κύπρο και κατέγραψε τις
εντυπώσεις του στο άρθρο που δημοσιεύου
με σήμερα. Παρ’ όλες τις διαφωνίες που δια
τηρούμε για μερικές πλευρές του τρόπου
που προσεγγίζει το θέμα του, πιστεύουμε ότι
το άρθρο αυτό αποτελεί μια συμβολή στη
διευρεύνηση της κυπριακής τραγωδίας. Μή
πως πραγματικά η Αθήνα και η Αγκυρα είναι,
μακροπρόθεσμα, οι χαμένοι της υπόθεσης;

Εμπλοκή γυναικών με Τουρκοκύπριους αστυνομικούς στα κατεχόμενα

«Ψ ευδοκράτος», κράτος αναγνω ρισμένο
εξ ολοκλήρου από άλλο κράτος, η «Δημο
κρατία της Βόρειας Κύπρου» (δ .β .Κ.) υπάρ
χει, είτε το θέλουμε είτε όχι.
Δεν είναι μια επαρχία ή ένας νομός της
Τουρκίας (με εξαίρεση τις ταχυδρομικές
σχέσεις). Δεν είναι ούτε αποικία της Ά γκ υ
ρας. Μοιάζει μάλλον με προτεκτοράτο. Η ε
ξάρτηση του από την Ά γκ υρ α είναι μεγά
λη, αλλά όχι καθολική. Αν η οικονομία της
«Δ.Β.Κ.» είναι στραμμένη π ρ ος τη Μερσίνη
και την Αντάλια, οι εξα γω γές με προορισμό
χώ ρ ες τη ς Μέσης Ανατολής και της ΕΟΚ
(κυρίως τη Βρετανία, Γερμανία και Ιταλία)
βελτιώνουν το βαθμό ανεξαρτησίας της.
Ούτε ο Ραούφ Ν τενκτάς είναι ένα απλό
πιόνι του Εβρέν ή του Οζάλ. Τα περιθώ ρια
ελιγμώ ν του είναι αρκετά σημαντικά ώστε
να μπορεί να μπλοκάρει ακόμα και τις σπά
νιες προτάσ εις ανοίγματος της τουρκικής
κυβέρνησης. Η «Δ.Β.Κ.» δεν είναι μια δικτα
τορία και η πολιτική ζωή τη ς είναι πολύ πιο
δημοκρατική α π ’ ό,τι της Τουρκίας. Ο π ρ ό ε
δ ρ ο ς και οι βουλευτές εκλέχτηκαν ελεύθε
ρα, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Οι κομμουνι
στές και οι σοσιαλιστές έχουν ακόμα και
συνθήματα στους δρόμους.
Υπάρχει ακόμα και μια «εξωτερική» πολι
τική τη ς «Δ.Β.Κ.». Κατέχει θέση παρατηρητή
στην Ισλαμική Διάσκεψη καθώς και επίση
μη εκπροσώπηση σ τις Βρυξέλλες. Οι μη α
ραβικές μουσουλμανικές χ ώ ρ ες (Πακιστάν,
Μ παγκλαντές, Μαλαισία και Ινδονησία) την
αναγνω ρίζουν «ντε φάκτο». Οι ΗΠΑ, η Βρε
τανία και η Γερμανία διαθέτουν διπλωματι
κές δομές στη Βόρεια Λευκωσία που με το
πρόσχημα του πολιτιστικού και εμπορικού
κέντρου, προσφ έρουν νομιμοποίηση.
Με δυο λόγια, με μια πρώτη ματιά η
«Δ.Β.Κ.» είναι μια χώ ρα όπ ω ς οι άλλες, με
π λη θυσ μ ό π ερ ίπ ο υ 200.000 κατοίκους
(100.000 Τουρκοκύπριους, 60.000 εποίκους
και 40.000 Τούρκους στρατιωτικούς). Έ να ς
πληθυσμός δηλαδή μεγαλύτερος από τον
πληθυσμό πολλώ ν μικρών κρατών του Νό
τιου Ειρηνικού. Ό λ α τα στοιχεία ενός κρά
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τους υπό διαμόρφωση καθιστούν κάθε μέ
ρα όλο και πιο προσιτή την ύπαρξη της
«Δ.Β.Κ.».
Σύμφωνα με τις θέσεις της Λευκωσίας, η
κατεχόμενη ζώνη δεν είναι παρά μια περιο
χή «άγρια, βάρβαρη και καθυστερημένη»,
οι κάτοικοι τη ς οποίας ζουν κάτω από τη
στρατιωτική μπότα. Να σημειωθεί ότι από
την άλλη μεριά η τουρκοκυπριακή π ροπα 
γάνδα περ ιγρ ά φ ει τη νότια ζώνη σαν και
νούργια Βηρυττό όπου συναντώνται τρο
μοκράτες και έμποροι ναρκωτικών απ’ όλο
τον κόσμο (σλόγκαν που ξαναχρησιμο ποί
ησε η «Ουάσιγκτον Τάιμς» το Δεκέμβριο
του 1985 και η «Ουάσιγκτον Ποστ» τον
Μάρτιο του 1987).
Η πραγματικότητα όμως εί^αι πιο σύνθε
τη. Ό π ω ς στη σύγχρονη Αλγερία, η δημο
κρατία και η δικτατορία συνυπάρχουν στο
βόρειο τμήμα τη ς Κύπρου και παλεύουν
σκληρά μεταξύ τους. Η «Δ.Β.Κ.», λοιπόν,
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις υποανάπτυκτες χώ ρες, που έχουν το κατά κεφαλήν ει
σόδημα επάνω από το κατώτατο όριο της
φτώ χειας. Δεν είναι ούτε το Μαλί, ούτε το
Νεπάλ, ούτε η Ακτή του Ε λεφαντόδοντος
και η Κόστα Ρίκα.
Εντούτοις αυτή η ούτε καλή αλλά ούτε
και κακή κατάσταση εξελίσσεται αργά αλ
λά σταθερά π ρ ο ς τον ολοκληρωτισμό. Αν
τιμέτωπο με το εθνικό πρόβλημα, και την
οικονομική κρίση, το καθεστώ ς του Ραούφ
Ντενκτάς σκλήρυνε. Ή δη στηρίζεται στο
κόμμα των στρατιωτικών (4 βουλευτές),
που είναι ξενόφοβο, ανθελληνικό και υπέρ
των φανατικών μουσουλμάνων,, ενώ στο
παρελθόν συνεργαζόταν με την κεντρο
αριστερή π τέρυ γα του Κόμματος τη ς Απε
λευθέρ ω σ η ς. Η σφαγή εκατό περίπου
Τουρκοκυπρίων α περγώ ν από το στρατό
της Ά γκ υρ α ς και το πρόβλημα του Ολγκέρ
Ολγκούρ που διακινδυνεύει να μπει στη
φυλακή, είναι συμπτώ ματα α υτής τη ς
πραγματικότητας.
Η γέτης σ εβαστός και α γαπητός από την
κοινότητά του, ο Ραούφ· Ντενκτάς έγινε

σιγά-σιγά ένα ς αυθαίρετος, αυταρχικός
πρό εδρ ο ς, που θέτει σε κίνδυνο τη δημο
κρατία στη βόρεια ζώνη και άρα την εν δ ε
χόμενη επανενοποίηση του νησιού.
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΡΟΚ-ΕΝ-ΡΟΛ

Αν η Δημοκρατία της Κύπρου δονείται
σ το υς ρυθμούς τη ς σ ύγχρ ο νη ς α γγλ ο 
σαξονικής μουσικής, οι Τουρκοκύπριοι, ηλι
κίας άνω των 45, έχουν σταματήσει τα
τρανζίστορ το υς στα ελληνικά ρ α δ ιο κ ύ μ α 
τα. Το ελληνοκυπριακό φολκλόρ παρέχει
μια νοσταλγία που δύσκολα απω θείται από
ένα μεγάλο μέρος των Τουρκοκυπρίων. Ε
κείνη η ευλογημένη εποχή από τον Θεό και
τον Αλλάχ, όπου οι δύο κοινότητες συμβίωναν, δεν έχει ξεχαστεί βόρεια της γραμμής
του Αττίλα. Δυστυχώ ς, αυτοί οι λά τρ εις
του μπαγλαμά είναι πλέον μόνο αγαθοί
συνταξιούχοι. Οι γιοι τους είναι πιο επιρρε
π είς στα πολεμοχαρή συνθήματα. Ελληνο
κύπριοι και Τουρκοκύπριοι διατήρησαν εξί
σου μερικά κοινά σημεία: Το οδήγημα στην
αριστερή μεριά του δρόμου, τις αστυνομι
κές σ τολές και την ίδια χαρακτηριστική κυ
πριώτικη προφορά σε σχέση και με την ελ
ληνική και με την τουρκική γλώσσα.
ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ «ΛΗΔΡΑ ΠΑΛΛΑΣ»

Στην ελληνοκυπριακή πλευρά, η Εθνική
φρουρά προστατεύει τα «σύνορα» πολύ
νωχελικά. Αντίθετα, οι αστυνομικοί είναι
πολύ πιο λεπ το λό γο ι. Βλέπουν με κακό μά
τι τον ξένο που τολμά να περάσει στα βό
ρεια. Χωρίς την άσπρη κάρτα της ΡΙΟ, είναι
ακόμα πιο καχύποπτοι. Ό σ ο ν αφορά τους
στρατιώ τες τη ς φρουράς, αυτοί σκοτώνουν
τον καιρό το υς φλερτά ροντα ς τις νεα ρές
σ πουδά στριες του Ινστιτούτου Γκαίτε.
Μετά τον πρώ το έλ εγχ ο η πλούσια βλά
στηση τη ς άνοιξης, κατακλύζει τον περίβο
λο του Λήδρα Παλάς. Οι κυανόκρανοι π α 
ραμελούν τη δουλειά του κηπουρού προτι
μώντας να κάνουν «τζόκινγκ» ή να βολτά
ρουν με τις γυνα ίκες τους στη μικρή ουδέ-

Α
τερη ζώνη. Ό σ ο ν αφορά το Λήδρα «αναπαλαιωμένο», με κυματοειδή λαμαρίνα, δεν
είναι πια παρά η σκιά του εαυτού του: Ό 
πω ς στο Λίβανο, τα παλάτια την πληρώ 
νουν πάντα πρώτα.
Εκατό μέτρα μακρύτερα, δύο Τούρκοι
φρουροί περιμένουν. Πράσινη και γκρι στο
λή, ξυρισμένο κεφάλι, πρόσω πο σκαμμένο,
πεταχτά ζυγωματικά. Τελικά το κτίριο της
τουρκοκυπριακής αστυνομίας. Η σημαία
της «Β.Δ.Κ.» κυματίζει δίπλα στην ομόλογή
της, την τουρκική: κόκκινο μισοφέγγαρο σε
φόντο άσπρο (με δύο λω ρίδες ισραηλινού
τύπου), ή άσπρο μισοφέγγαρο σε κόκκινο
φόντο.
Στο πάτω μα του κτιρίου τη ς τουρκοκυπριακής αστυνομίας, ένα έμβλημα: δύο ρό
παλα χιαστί επάνω από το μισοφέγγαρο.
Στα γραφ εία του πρώ του ορόφου, το ίδιο ά
θλια όπ ω ς και των Ελλήνων συναδέλφων
τους, μια αδύνατη κίνηση παρέχει δουλειά
σε 3-4 υπαλλήλους.
Στην πραγματικότητα η γραμμή του Αττί
λα δεν είναι ερμητική. Περνούν διπλωμά
τες, δημοσιογράφοι, ξένοι επιχειρηματίες,
μερικοί τουρίστες, Τουρκοκύπριοι ασθε
νείς που νοσηλεύονται στα υπερ-σύγχρονα
νοσοκομεία του Νότου και Μ αρωνίτες που
μιλούν μια κυπριο-αραβική διάλεκτο σ χε
δόν ακαταλαβίστικη. Αυτοί οι τελευταίοι
μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα.
Υπάρχει κι άλλο σημείο εισόδου: το ου
δέτερο χω ριό του Πύλα. Α ληθινός παρά
δεισος των λαθρεμπόρω ν όπου οι απομιμή
σ εις «Λακόστ», «Αντίντας» και «Ρέι-μπαν»
πουλιούνται σε πολύ χαμηλές τιμές. Αρκε
τά συχνά οι Ευρωπαίοι ή Μ εσανατολίτες
λαθρέμποροι που καταζητούνται από τη δι
καιοσύνη της Δημοκρατίας της Κύπρου ε
κμεταλλεύονται την ύπαρξη του χωριού
για να εγκαταλείψ ουν κρυφά το νησί.
Στο σημείο ελ έγχου του Λήδρα οι δημο
σιογράφοι είναι υποχρεω μένοι να συμπλη
ρώσουν ένα έντυπο ερω τήσεω ν (λόγος του
ταξιδιού, πλη ροφ ορίες για την εφημερίδα,
αριθμοί δημοσιογραφικής κάρτας κλπ.) και
να κλείσουν ραντεβού για την επομένη. Δε
σμεύεστε να μπείτε το πρωί και να βγείτε
πριν από τη νύχτα γιατί, αν κοιμηθείτε στο
Βορρά, π ρ έπ ει να δ ια π ρ α γμ α τευ θ είτε
σκληρά τις τιμές.
Την επομένη, π ρ έπ ει να προσυμφωνήσετε την τιμή του ταξί και τη διαδρομή του τα
ξιδιού με τον υπηρεσιακό συνοδό σας της
τουρκοκυπριακής ΡΙΟ. Α υτός ο τελευταίος
προσπαθεί να σ ας δείξει όσο το δυνατόν
λιγότερα. Ούτε θέμα να πάτε στα καρντάσια ή στα περιβόλια της Μόρφου. Είναι λοι
πόν περίπου αδύνατον κάτω από τέτοιες
συνθήκες να συναντήσετε εποίκους. Από
την άλλη, κανένα ίχνος βιασμένων γυναι
κών και Ανατολιτών αγροτώ ν στην Κυρήνεια, στη Λάπιθο ή στην Αμμόχωστο. Οι έποικοι είναι απομακρυσμένοι από τα αδιά
κριτα μάτια των τουριστώ ν που φτάνουν ό
λο και περισσότερο στη βόρεια ζώνη. Βρε
τανοί, Γερμανοί, Αμερικανοί και Ιταλοί μπο
ρούν να θαυμάσουν την ομορφιά τη ς βό
ρειας ζώ νης των νησιών σε τιμές χαμηλό
τερ ες α π ’ ότι στη Δημοκρατία της Κύπρου.
Οι τουρκοκυπριακές α ρ χές έχουν σ χεδιά
σει την άφιξη του πρώ του «τσάρτερ» γι’ αυ
τό το καλοκαίρι: Γερμανία - «δ . β .Κ.» χω ρίς
στάση. Είναι αλήθεια π ω ς αυτή η μικρή χώ 

ρα διαθέτει δυο μεγάλα αεροδρόμια: Τύμ
βου και Λευκόνοικου. Κατά αναλογία, είναι
σαν η Δημοκρατία τη ς Κύπρου, να είχ ε π έν
τε αεροδρόμια εκτός από αυτό της Λάρνα
κας.
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΞΙΦΟΛΟΓΧΗΣ

Δυο μεγάλα φαινόμενα εκπλήσσουν τον
επισκέπτη στη Βόρειο Κύπρο. Συγκρινόμενος με τον πλούτο του Νότου, ο Βορράς
μοιάζει με την αγροτική Ελλάδα τη ς δεκαε
τίας του ’60. Και, ο τουρκικός στρατός είναι
πανταχού παρών. Τα χω ριά ανάμεσα στη
Λευκωσία - Κυρήνεια και Κυρήνεια - Αμμό
χω στο είναι πανομοιότυπα με τις θεσσαλικές κω μοπόλεις των περασμένω ν χρόνων.
Χωρικοί επάνω σε γαϊδούρια, παλιά τρα
κτέρ, εκθέσ εις εμπορευμάτω ν καταγής, ά
ροτρα με άλογα, αγροτικά έθιμα, κλπ.
Ό σ ο ν αφορά τον στρατό κατοχής, πώ ς
να τον αποφύγεις! Τορπιλάκατοι του τουρ
κικού ναυτικού σταθμεύουν στα λιμάνια
της Κυρήνειας και της Αμμοχώστου. Οχυ
ρώματα στο βουνό και φυλάκια στα σταυ
ροδρόμια και κατά μήκος των κεντρικών ο
δικών αρτηριών. Η κατοχή είναι ολική. Από
την άλλη, ορισμένες ζώ νες αναγνω ρισμέ
ν ες ω ς στρατιω τικές είναι απαγορευμ ένες
στους κυανόκραν ους (UNIFIKYP).
Εδώ και λίγο καιρό, η «Δ.Β.Κ.» παρουσιά
ζει ένα πρόσω πο που οι Ελληνοκύπριοι
π ρ ό σ φ υ γες δύσκολα θα αναγνώριζαν. Σε
κάθε χωριό, οι Τουρκοκύπριοι κατασκευά
ζουν καινούργια σπίτια. Αφού κατέλαβαν
αυτά των Ελλήνων είναι υποχρεω μένοι να
χτίσουν κι άλλα για να στεγάσουν «και
νούργιους πληθυσμούς». Εργαστήρια και
μαγαζιά φυτρώ νουν σαν μανιτάρια. Οι δρό
μοι, τέλος, μεγαλώ νουν. Η αρτηρία Λευκω
σία - Κυρήνεια θα έχει τρεις λω ρίδες. Η
διαρκής κατοχή του εδά φ ο υς περιπλέκει ι
διαίτερα μια ενδεχόμενη επιστροφή των
προσφύγω ν. Αυτοί οι τελευταίοι κινδυνεύ
ουν να βρουν στη θέση των παλιών αγρώ ν
τους ένα καινούργιο σπίτι. Το έδα φ ος σ’ έ
ναν Ελληνοκύπριο, οι τοίχοι σ ’ έναν Τουρ
κοκύπριο. Το πρόβλημα είναι άλυτο.
Φτάνοντας στην Αμμόχωστο το διεθνές
πανεπιστήμιο του Κιμπάς σε υποδέχεται υ
περήφανο. Α ποχαυνω μένος μπροστά στην
πόρτα της εισόδου, ένα ς φοιτητής από το
Κέρας τη ς Αφρικής, επω φελείται από τις
π ρ ώ τες ακτίνες ενό ς ανοιξιάτικου ήλιου.
Στην πόλη τη ς Αμμοχώστου η κυπριακή
κρίση παίρνει το πραγματικό της πρόσωπο.
Η παλιά Α μμόχωστος παραμένει όπω ς
και στο παρελθόν τουρκική. Το λιμάνι αυ
στηρά φρουρούμενο από το στρατό, ξεχει
λίζει από δραστηριότητα. Πολλά φορτηγά
πλοία φ ορτώ νουν και ξεφορτώ νουν εμπο
ρεύματα. Λίγο μακρύτερα: Τα Βαρόσια, η
πόλη φάντασμα, κατοικημένη από σκιές, η
μεσογειακή Πνομ Πε νχ και η σύγχρονη
Πομπηία.
Τα ξενοδοχεία της άκρης της θάλασσας
στέκουν σιωπηλά, χτυπημένα από το υς αγέρη δες. Πραγματικό μνημείο του διοικητή
που δείχνει με το δάχτυλό του την τρέλα
των ανθρώπων. Μόνο το πρώτο ξενοδο
χείο στην ακροθαλασσιά (το πιο βορεινό α
πέναντι στα βράχια), που ξαναγοράστηκε
από έναν Γερμανό, λειτουργεί κανονικά.
Π αρατηρητές στην Ισλαμική Διάσκεψη η
«Δ.Β.Κ.» λάμπει από την έλλειψη θρησκευτι-

ΚΥΠΡΟΣ: 13 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

κου ενθουσιασμού. Οι Τουρκοκύπριοι εγκα
ταλείπουν τα τζαμιά. Η μπύρα και το ρακί
ρέουν και οι γυναίκες περιφέρονται ελεύ
θερα. Το μόνο ολοκαίνουργιο τζαμί, που
βρίσκεται πάνω στο δρόμο Αμμοχώστου Λευκωσίας, κοντά στο αεροδρόμιο του £ρσάν, προσφέρθηκε από τον συνταγματάρ
χη Καντάφι, το φίλο της Ελλάδας! Η συνύ
παρξη με ά λλες θρησκείες, η βρετανική ε
πίδραση και ο λαϊκισμός του Ατατούρκ
πλησιάζουν περισσότερο το υ ς Τουρκοκύ
πριους στους Α λ ε β ιτε ς από ότι τους Ιρανολιβανέζους Σιίτες.
Αντίθετα οι έποικοι κατηγορούν τους
ντόπιους για την έλλειψη θρησκευτικότη
τας. Από την άλλη, Τούρκοι τη ς Κύπρου βε
βαιώνουν με μισόλογα πω ς υπάρχουν προ
βλήματα ανάμεσα στις δύο κοινότητες:
το υς νησιώ τες και τους εποίκους. Οι τελευ
ταίοι δεν εκτιμούνται στο νησί, εξαιτίας
του φανατισμού τους, της αγριότητάς
τους, της έλλειψ ης καλλιέργειας και, κυ
ρίως, για τους χαμηλούς μισθούς που δ έ
χονται να πληρώ νονται χω ρ ίς προβλήμα
τα. Ο τουρκοκυπριακός Τύπος, πολύ ελ εύ 
θερ ο ς ακόμα, α ναγγέλλει κανονικά την ά
νοδο τη ς εγκληματικότητας και της δια
φθοράς. Αντίθετα οι Τουρκοκύπριοι στη με
γάλη τους πλειοψηφία σέβονται τον τουρ
κικό στρατό. Ή ταν και είναι ο προστάτης
τους. Δεν τίθεται θέμα να φύγει. Τους π ρ ο 
στατεύει.
Έ στω κι αν η κατάστασή τους έχει διακυ
μάνσεις, οι Τουρκοκύπριοι έχουν το αίσθη
μα ότι εδώ και 13 χρόνια ζουν ειρηνικά, με
τά από 19 χρόνια έντασης (1955-1974).
Εντούτοις, μιλώντας ελληνικά με έναν η
λικιωμένο Τουρκοκύπριο θα τον δείτε αμέ
σω ς να χαμογελά. Ξαφνικά φω νάζει τους
φίλους του: «Μουσταφά, Αχμέτ, Σεμίχ, ελά
τε εδώ, ο ξένος μιλάει ελληνικά. A κύριε, τι
χαρά να μιλιέται πάλι αυτή η γλώσσα. Εγώ
είμαι από τη Λεμεσσό... Ό τα ν θα επ ισ τρέ
φετε εκεί κάτω το βράδυ, δώ στε χα ιρετί
σματα στο Δημήτρη, το Γιάννη κ.λπ.».
Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΠΛΗ

Από την επίσκεψη στη Βόρεια Κύπρο
βγαίνει ένα συμπέρασμα. Η διαίρεση είναι
γεγο νό ς, και μια επιστροφή στο π ροηγού
μενο καθεστώ ς είναι αδύνατη σε όλα τα ε
πίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, α
κόμα και γλωσσικό. Αλλά στην πραγματικό
τητα η διαίρεση δεν είναι στα δύο. Είναι
στα τρία: Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι,
Τούρκοι έποικοι. Αν χάρη σε μια λυσσώδη
εργασία η Δημοκρατία της Κύπρου επου
λώνει σιγά-σιγά τα τραύματά της, 100.000
Τουρκοκύπριοι είναι στριμωγμένοι στην α
πελπισία, όπω ς αποδεικνύει το κύμα μετα
νάστευσης π ρ ο ς την Τουρκία και την Ευρώ
πη (κυρίως στη Βρετανία, όπου, εξάλλου,
βρίσκονται κοντά σε Ελληνοκύπριους με
τανάστες).
Η μάχη ημερομηνιών είναι απατηλή: Στο
νότο τονίζουν το 1974, στο βορρά το 1963.
Έ χο ν τα ς ξεχάσει το 1955, βλέπουν το
1978. Διαιρεί και βασίλευε. Η «γηραιά Αλβιών» μπόρεσε να χω ρίσει την Παλαιστίνη
την Ινδική Ένωση. Γιατί όχι την Κύπρο; Και
μετά το νησί τη ς Αφροδίτης, η Σρι Λάνκα
και το Φίτζι μπαίνουν στο χορό. Η Αθήνα
και η Ά γκ υρ α είναι οι εξαπατημένοι της υ
πόθεσης.
□
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Ό λ α του γάμου δύσκολα...
Το περίπλοκο, καλπονοθευτικό εκλογικό
σύστημα ίο υ Οζάλ, τον έβγαλε, όπω ς αναμενόταν, «νικητή» των πρόω ρω ν γενικών ε
κλογών στην Τουρκία.
Η εικόνα που θα παρουσιάζει η τουρκική
Εθνοσυνέλευση τον Γενάρη του 1988, οπό
τε θα συγκροτηθεί η νέα κυβέρνηση, θα εί
ναι:

«Ζήτω! Μπράβο! Περνάμε στον άλλο αιώνα!
Χαλάλι οου οζάλ!». Αυτά φωνάζουν οι οπαδοί
που βρίσκονται μέσα στο τσίρκο.
Έξω, υπάρχει Π εικόνα του αιώνα...
Σκίτσο από το GIR-GIR.

Κόμμα Μητέρας Πατρίδας (Οζάλ)
Σοσιαλδημοκρατικό Λαϊκιστικό Κόμμα (Ινο·
νοώ
Κόμμα Ορθού Δρόμου (Ντεμιρέλ)

295 έδρες

(με το 36,13% των ψήφων)

98 έδρες
57 έδρες

(με το 24,73% των ψήφων)
(με το 19,32% των ψήφων)

Σύνολο

450 έδρες

Το υπόλοιπο 20% περίπου του εκλογικού σώμα
τος που πήραν τα κόμματα:
Δημοκρατικής Αριστερός (Ετσεβίτ)
Ευημερίας (Ερμπακάν)
Εθνικιστικό Εργασίας (Τουρκές)
Μεταρρυθμιστικό Δημοκρατικό (Εντίμπαλι), χω
ρίς όμως να καταφέρουν να ξεπεράσουν το όριο
του 10%, δεν θα εκπροσωπούνται στην Εθνοσυ
νέλευση · ή μάλλον θα «εκπροσωπούνται» από
τον Οζάλ... που τους έκλεψε τις ψήφους.

Μια πρώτη ματιά στα αποτελέσματα
—λίγες μέρες μετά τις εκ λο γές— μας οδη
γεί στα ακόλουθα συμπεράσματα:
• οι σοσιαλδημοκράτες θα μπορούσαν να
κερδίσουν τις εκ λ ο γές ή τουλάχιστον να
’ρθουν πολύ κοντά στη νίκη αν ο ανεκδιή
γη το ς και εγω κεντρικός πρω θυπουργός
του Αττίλα, ο Ετσεβίτ, είχε ανταποκριθεί
θετικά στις εκκλήσεις του Ινονού για ένω 
ση. Έ ν α σοσιαλδημοκρατικό 33% θα στρί
μω χνε τον Οζάλ και θα άνοιγε ίσως το δρό
μο του συνασπισμού σοσιαλδημοκρατών
—Ντεμιρέλ - Φήμη που είχε κυκλοφορήσει
ευρέω ς,
• πήρε τέλος η πολιτική ζωή τω ν Ετσεβίτ

τετράδια
π ο λ ιτ ικ ο ύ διαλόγου έρευνας και κ ρ ιτ ικ ή ς

Τετράδιο

Α έκ α το
δ έ κ α τ ο ό γδ ο ο

κ α λ ο κ α ίρ ι
φ θ ινό π ω ρ ο

,ο γ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ETON ANTONIO ΓΚΡΑΜΙΙ

Alessandro Natta
'E m ο Γκράμσι μας έμαθε
ν’ ανανεώνουμε την τόλμη

Κώστας Φ ιλίνης
Η νέα αντίληψη της ηγεμονίας

Karin Priester: II Γαλλική Επανάσταση σαν παράδειγμα
για τη γένεση ενός «ολοκληρωμένου κράτους»

θάνος Παχαδόπουλος: Κοινωνία των πωλητών και κοινωνία των κολλητών
Λουκάς Αςελός: Λιαβάζοντας το Risorpimcnto
Arturo Peregalli: Γκράμαν Ιδεαλισμός, παραγωγικότητα και έϋ\·ος
Λημήτρης Δεληολάνης: Ή ταν ο Γκράμσι σοσιαλδημοκράτης:
Θανάσης Αθανασίου: Γράμμα από τη φυλ,ακή
Βαγγέλης Χωραφάς: Ζητήματα συνέχειας στην πολιτική πρακτική του Γκράμσι
Χρηστός Τυροβούζης: Γία τη γκραμαιανή *·φιλοσοφία της πράξης
Μερικά κρίσιμα ερωτήματα
Pier Paolo Pasolini: Για την γλώσσα του Γκράμσι
Βαγγέλης Χωραφάς: Το ΚΚΙ και η άνοδος του φασισμού

Gramsci, Togliatti, Teraccini, Maffî, Humbert-Droz:
Λ ναφορά από τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού

Λουκάς Αςελός: Οι εκδόσεις του Γκράμαι στα ελληνικά

_________ ΑΝΤΟΜΟΓΚΡΑΜΕΙ
Αμετάφραστα κείμενα · Ανθολόγιο t i m το έργο του
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και Τουρκές. Ο Ετσεβίτ παραιτήθηκε από
το κόμμα του που το πιθανότερο είναι ότι
θα διαλυθεί. Ο Τουρκές είναι τελικά ο μεγά
λ ο ς χαμένος, ο Οζάλ τον άφησε με ένα 3%
περίπου, που μάλλον δεν θα είναι δυνατό
να το «συμμαζέψει»,
• ο Ερμπακάν παρά τον αγώ να τω ν πι
στών του δεν κατάφερε να αποσπάσει από
τον Οζάλ ό λες τις ψήφους του μένοντας
στο 7% . Θα ανασυνταχθεί μάλλον, όπω ς
παραδοσιακά συμβαίνει, με τους ισλαμιστές.
• ο «κερδισμένος» της ιστορίας είναι ο
Ντεμιρέλ, ο οποίος ύστερα από το σοκ των
αποτελεσμάτω ν του δημοψηφίσματος της
6 Οκτώβρη, ανασυγκροτήθηκε αργά αλλά
σταθερά και θα είναι η σκληρή αντιπολίτευ
ση στον Οζάλ. Ή δη δηλώνει ότι η Εθνοσυ
νέλευση δεν είναι «νόμιμη» και ότι δεν μπο
ρεί να διοικεί τη χώ ρ α και να έχει την ευ χέ
ρεια τη ς α λλα γή ς του συντάγματος μια κυ
βέρνηση του 36%. Ζητάει λοιπόν αλλαγή
του εκλογικού συστήματος και εκλογές...
•Η γενική αμνηστεία, η νομιμοποίηση του
κομμουνιστικού κόμματος, οι συνδικαλιστι
κές ελ ευθ ερ ίες που αποτελούσαν εκλογι
κές υπ ο σ χέσ εις του σοσιαλδημοκρατικού
κόμματος μένουν π ρ ο ς το παρόν ανεκπλή
ρωτες.
• Τελικά, οι εκ λο γές αυτές δ εν άλλαξαν
το χαρακτήρα του καθεστώ τος που εξακο
λουθεί να είναι «η χούντα Εβρέν - Οζάλ»,
αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το 20% του
πληθυσμού δεν εκπροσω πείται στην Εθνο
συνέλευση, το 50% εκπροσω πείται με
11%, ενώ το ποσοστό εκπροσώ πησης του
36% είναι 66% !
Εδώ και τώ ρα αρχίζει η πιο «ζόρικη» π ε
ρίοδος στην πολιτική ζωή του Οζάλ, τώρα
που «κέρδισε» το 66% της Ε θνοσυνέλευ
σ η ς με το 36% τω ν ψήφων (γιατί βέβαια
δεν μπορούμε να σκεφτούμε π ω ς ήταν δύ
σκολες οι π ερίοδοι εκείνες όπου ήταν αντι
π ρ όεδρ ο ς της χουντικής κυβέρνησης Ουλουσού (’80-82) ή π ρ ω θυπ ο υρ γό ς μετά τις
«εκλογές» του 1983...).
Εκτός από τα καυτά οικονομικά προβλή 
ματα τη ς χώ ρ α ς του στα οποία καλείται να
βρει λύση (τα 40 δ ις δολάρια του εξω τερι
κού χρέους, ο πληθω ρισμός και άλλα π ο λ
λά) έχει να αντιμετωπίσει: το θέμα τη ς εισ
δο χή ς της Τουρκίας στην ΕΟΚ, το Κυπρια
κό, το Κουρδικό (αλλά και θέματα άλλων
μειονοτήτων) και ακολουθούν η αμνηστεία,

τα βασανιστήρια, η νομιμοποίηση του κομ
μουνιστικού κόμματος για τα οποία θα τον
πιέζει η Ευρώπη και φυσικά τα ελληνο
τουρκικά για να αναφέρουμε μόνο τα ση
μαντικότερα.
Θα είναι δύσκολο έω ς αδύνατο (με την
αντιπολίτευση να κραυγάζει ότι «ο Οζάλ

δεν αντιπροσωπεύει την εθνική βούληση»)
να υπερφ α λα γγίσ ει το στρατό —αλλά και
το υπουργείο Εξωτερικών— και να π ροχω 
ρήσει, ο Οζάλ, σε λύση του Κυπριακού. Πά
λι για τη νομιμοποίηση του κομμουνιστικού
κόμματος ή τη γενική αμνηστεία θα είναι
δύσκολο να ξεπεράσει το σκόπελο του
στρατού αλλά και τω ν οπαδώ ν του...
Την Παρασκευή, δυο μέρες πριν τις ε
κλογές, βούιζε η Τουρκία με την είδηση
«...ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντρέας

Παπανδρέου σε συνέντευξη τύπου δήλωσε
ότι είναι δυνατό να συναντηθεί με τον κ. Ο
ζάλ...». Η τουρκική τηλεόραση και το ρα
διόφω νο κάθε που έδινε —από τη νύχτα
της Κυριακής 29.11— τα αποτελέσματα
των εκλογώ ν έδινε μαζί και την είδηση ότι
«...ο κ. Παπανδρέου δέχεται να συναντηθεί

με τον κ. Οζάλ...».
Στη στριμωγμένη αυτή περίοδο του Ο
ζάλ, μπορεί ο Α. Π απανδρέου να του ανοί
ξει κάποια «κανάλια» που θα τον αφήσουν
να «αναπνεύσει» για να μπορέσει έτσι να ε
ξασφαλίσει την παραπομπή του θέματος
τη ς υφαλοκρηπίδας στη Χάγη. Σε αυτό ελ
πίζει ο Οζάλ —π α ρ ’ ότι δεν ξέρουμε πώ ς
νομίζει π ω ς θα μπορέσει να καλύψει τον ό
ρο τη ς «απομάκρυνσης των τουρκικών
στρατευμάτω ν κατοχής από την Κύπρο».
Ό χ ι π ω ς δεν έχει «διεξόδους» ο Οζάλ.
Τα τεχνάσματά του δεν έχο υν τελειωμό. Εί
ναι σ χεδ ό ν σίγουρο πια ότι θα θελήσει
—και με την πλειοψηφία που διαθέτει θα το
καταφέρει άνετα— να δ ια δεχτεί τον Εβρέν
στην προεδρία, το 1989 που λήγει η θητεία
του στρατηγού. Και ανά πάσα στιγμή μπο
ρεί να χρησιμοποιήσει «τους λόγους υ
γείας» και να εξαφανιστεί — είναι πια γνω 
στό ότι έχ ει σοβαρούς λ ό γο υ ς υγείας, αλ
λιώ ς θα έφ ευ γε μια μέρα μετά τις εκ λο γές
για την Αμερική;
Ό λ α του γάμου δύσκολα αυτή την ώρα
στην Τουρκία...
Η στάση των συντηρητικών δυνάμεων
της χώ ρ α ς και τη ς Α ριστερός (μέσα και έξω
από την Τουρκία) είναι «να μην νομιμοποιή
σουμε την κυβέρνηση του 36%».
□

Η «θλιμμένη χαρά»
της Αλβανίας
του Γιώργη Σκαρβελάκη

I Ιερίεργα συναισθήματα σε διακατέχουν αφήνοντας ξοπίσω
σου τη συνοριακή διάβαση της Κακαβιάς. Αποχαιρετώντας με
ασπασμούς, πάνω στο φυλάκιο, Αλβανούς δημοσιογράφους και
μέλη της μυστικής αστυνομίας «σιγκουρίνι», χωρίς να διακρί
νεις ποιος είναι τι, που πέρασες μαζί τους τέσσερις μέρες, μέσα
σε μια άψογη ατμόσφαιρα, διερωτάσαι και αμφιβάλλεις:
I.μείνε πέρα από τα σύρματα η «θλιμμένη χαρά» της Αλβα
νίας;
Λίγο πιο κάτοη στο Καλπάκι με μια φευγαλέα ματιά στην πι
νακίδα: «Από δω η Ελευθερία, από κει η τυραννία», ανταμώ
νουμε την «χαρούμενη θλίψη» της Ελλάδας.
Η δική μας «ελευθερία» επιτρέπει τον ψευδεπίγραφο αφορισμό. Η δική τους «τυραννία» δεν μπορούσε άραγε να επιτρέψει
κάτι ανάλογο'; Κι όμως, στην αντίπερα όχθη δεν συναντήσαμε,
κάτι τέτοιο. Κι όχι πως δεν είδαμε, μα δεν υπάρχει.
Καρολε εμπρός, να ξηλωθεί το απομεινάρι. Ποτέ δεν χρεια
ζότανε πολύ περισσότερο τώρα.
Και μετά την αναγκαία εισαγωγή στο θέμα.
I I είναι, ποια είναι η Αλβανία;
Αν χωρούσε μια σύντομη απάντηση θα μπορούσε να είναι αυιη:
*

*

*

«Είναι κάτι διαφορετικό. Το κάτι άλλο» (για να αναφερθούμε
και στο συρμό).
— Ο ...«τέταρτος κόσμος», ίσως; Μπορεί.
Παρά τη γειτνίαση των δύο χωρών οι Αλβανοί στην πλειοψηφία τους έχουν, περίπου, μαύρα μεσάνυχτα για τη σημερινή Ελ
λάδα. Με εξαίρεση βεβαίως την ελληνική μειονότητα στις νό
τιες περιοχές. Αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά. Σχεδόν τα πάντα.
Από τον Παπανδρέου και τον Μητσοτάκη, τον Σαραβάκο και
τον Γκάλη, μέχρι τον Νταλάρα και τη Μαρινέλα. Συμβάλλει σε
αυτό (να και κάτι θετικό) η ελληνική τηλεόραση.
Αλλά και οι γνώσεις του μέσου Έλληνα για την Αλβανία δεν
νομίζω ότι βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο, αν κρίνει κανείς α
πό τις τόσες και τόσο διαφορετικές ερωτήσεις που σου υποβάλ
λονται από πολλές μεριές.
Ί α ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες μέρες στον α
θηναϊκό τύπο, παρά τις υπερβολές που θα μπορούσε να επισημανει κανείς, ελπίζω να διαφώτισαν επαρκώς την κοινή γνώμη.
I Ιεριορίζουν όμως στο ελάχιστο την κατάθεση μιας ακόμη
μαρτυρίας. Κι ακόμη περισσότερο μια και το «ΑΝΤΙ» πολλές
φορές έχει αναφερθεί στο θέμα και μόλις στο προηγούμενο τεύ
χος σε ειδικό αφιέρωμα στην Αλβανία, κατέγραψε τις εμπειρίες
του εκδότη του, από προηγούμενη επίσκεψή του στη γειτονική
χώρα.
Παρ’ όλ' αυτά τούτο το πρόσθετο σημείωμα-αφιέρωμα— με
την ευκαιρία της διυπουργικής επίσκεψης με επικεφαλής τον Κ.
I Ιαπούλια— φιλοδοξεί να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εικό
νας.
* * *

Οι Αλβανοί κομμουνιστές με ηγετική φυσιογνωμία τον Ενβέρ
Χότζα, μετά την επικράτησή τους το 1944, οργάνωσαν και συν
τηρούν το μοναδικό «σταλινικού τύπου» κράτος στον κόσμο.
Η Αλβανία, ερμητικά κλειστή μέχρι πρότινος αρχίζει τώρα,
2,5 περίπου χρόνια μετά το θάνατο του ηγέτη της, τα πρώτα δει
λά βήματα προς τα έξω. Θα ήταν όμως αρκετά παρακινδυνευ

μένο να υποστηρίξει κανείς πως πρόκειται για... «διάπλατο ά 
νοιγμά». Πρόκειται μάλλον για επιλεκτικές και προσεκτικές
κινήσεις, στο διεθνή στίβο.
Ο νέος ηγέτης Ραμίζ Αλία φαίνεται εκ πρώτης όψεως ένας αρ
κετά επιδέξιος και ευέλικτος άνθρωπος, που χα^ρίς να διαθέτει
το «πολιτικό βάρος» του Χότζά, παραμένει διαποτισμένος απο
τις «υποθήκες του».
Μόλις τώρα τελευταία, εξάλλου, τα πορτραίτα του Ραμίζ Λ
λια κάνουν την εμφάνισή τους, δίπλα σε αυτά του Ενβέρ Χότζα,
που δεσπόζουν ακόμη σε κάθε γωνία της αλβανικής γης.
Οι τεράστιες επιγραφές σε ολόκληρες τις βουνοπλαγιές που
διαβάζονται από χιλιόμετρα μακρυά «PARTI-ENVER» (δηλαδη
«Κόμμα - Ενβέρ» που υποδηλώνουν, όπως μας εξήγησαν, την ε
νότητα του κόμματος με τον Ενβέρ Χότζα και κατ' επέκταση
με τον αλβανικό λαό), συντηρούνται για να μη σβήσουν από τη
βροχή, μαρτυρώντας έναν άλλο χαρακτηρισμό της Αλβανία::
«Το κράτος της προπαγάνδας».
Το πρόβλημα της ...«περικύκλωσης της χώρας», δομικυ
στοιχείο της ιδεολογίας και της υπόστασης του αλβανικού κρά
τους, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η πορεία του, αποτελεί πάντα
το κυρίαρχο στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής που επηρεάζει
άμεσα και καθοριστικά και την πολιτική στον εσωτερικό το
μέα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα χιλιάδες πυροβολεία (που περιγράφτηκαν στο προηγούμενο τεύχος), την παλλαϊκή αμυντική
πολιτική, τη σχολική - στρατιωτική εκπαίδευση, που στοίχισαν
ακριβά στον αλβανικό λαό, καθυστερώντας την ανάπτυξή του.
Σήμερα η Αλβανία παραμένει ακόμα μια καθυστερημένη χω 
ρά με το 65% του πληθυσμού να απασχολείται στον πρωτογενή
τομέα, αλλά αναλογιζόμενοι την αφετηρία του νέου κράτους θα
πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα.
Οι Αλβανοί σήμερα τουλάχιστον δεν πεινάνε. Μπορεί να μην
τρώνε παρά 3-4 φορές το μήνα κρέας ή ψάρι, αλλά ασφαλώς
και οι περιγραφές για «τη χώρα των πράσων» δεν δείχνουν τίπο
τα άλλο παρά τη μεροληπτική διάθεση.
Η χώρα είναι πλήρως εξηλεκτρισμένη (και είναι ίσως ο πιο
προωθημένος βιομηχανικός τομέας μαζί με τα ορυχεία), με α
ποτέλεσμα η Ελλάδα να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια από την
Αλβανία, σε ικανές ποσότητες, έτσι ώστε το εμπορικό μας ισο
ζύγιο να είναι ελλειμματικό σε βάρος μας.
Στην Αλβανία δεν υπάρχει ιδιοκτησία. Τα λιγοστά αυτοκίνη
τα που κυκλοφορούν είναι όλα κρατικά. Το αλβανικό κράτος,
ως γνωστόν, είναι το μοναδικό, επισήμως, αθείστικό κράτος
στον κόσμο. Οποιαδήποτε θρησκευτική εκδήλωση απαγορεύε
ται αυστηρά.
• Αλλά, η πολυπλοκότητα και η ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει το θέμα της Αλ
βανίας μας δίνουν το ερέθισμα να ξαναασχοληθούμε με τη χώρα αυτή. Μελλοντι
κά, λοιπόν, θα επανέλθουμε.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
ΝΕΕΣ
Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
•

ΠΕΖΟ ΓΡΑΦ ΙΑ

—

Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ
ΔΟΚΙΜΙΑ

Η Πύλη (Νουβέλα)

Γιώργος Χειμωνάς

Κάρολος Κουν

Η Φρουρά (Νουβέλα)

Κάνουμε θέατρο
για την ψυχή μας

Ντίνος Σιώτης
Δέκα χρόνια κάπου
(Μυθιστόρημα)

Γιάννης Γαϊτάνος
Με φλος ρουαγιάλ
(Μυθιστόρημα)
•

ΠΟΙΗΣΗ

Κωστής Μοσκώφ

■

Γιάννης Τσαρούχης
Ως στρουθίον μονάζον
επί δώματος

Γιώργος Μιχαηλίδης

Γιώργος Σεφέρης
Το βυσσινί τετράδιο
Ανεμολόγιο — λέξεις —
βότανα και ορθογραφικά
(Παρουσίαση — σχόλια — σημειώσεις:
Φώτης Δημητρακόπουλος)

Στάθης Μάρας

1 9 8 7

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Β' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η παιδική λογοτεχνία
και το μικρό παιδί

Χάρης Σακελλαρίου

(Διεύθυνση)

Επιθεώρηση παιδικής
λογοτεχνίας 1987

Χάρης Σακελλαρίου —
Γιάννης Μπάρτζης
Οδηγός παιδικού
και νεανικού βιβλίου 1988
ΜΕΛΕΤΕΣ

Μαρί-Ελιζαμπέτ Αντμάν

Νίκος Καζαντζάκης
(Τέχνη και μεταφυσική)

Βία και πονηριά (Άντρες
και γυναίκες σ ’ ένα ελληνικό χωριό)

Θανάσης Θ. Νιάρχος

Κρισναμούρτι

Αντώνης Φωστιέρης

Υποχρέωση στη δυστυχία

Παράδοση και επανάσταση

Το θα και το να του θανάτου

Ψ ΥΧΑΝΑΛΥΣΗ - Ψ ΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Οι αλλαγές στην ΕΣΣΔ
και η ελληνική Αριστερά

Ποιήματα

Σωκράτης Σκαρτσής
Δημοτικά τραγούδια

Σπύρος Κατσίμης
Το κίτρινο
ΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λουί Αραγκόν —
Χαμίντ Φουλαντβίντ —
Αλέκος Φασιανός
Ελεγεία στον Ρομάνο

Γιάννης Τσιάντης —
Σωτήρης Μανωλόπουλος
Σύγχρονα θέματα
Παιδοψυχιατρικής
Τόμος Β': Ψυχοπαθολογία
Τόμος Γ : Θεραπευτικές προσεγγίσεις

Ζακ Λακάν

Έμμα

Η οικογένεια
(Τα οικογενειακά συμπλέγματα
στη διαμόρφωση του ατόμου)

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΛΕΞΙΚΑ

Κώστας Βουγιουκλάκης

Σωτήρης Δημητρίου

Οι πρωτοπόροι του αγώνα
(Η Εθνική Αντίσταση
στη Λακωνία)

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 5
Κυβερνητικής, δομισμού και
της θεωρίας των συστημάτων

Τζέιν Ώστιν
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Φώντας Λάδης

ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

Τζόαν Μπαέζ
Και μια φωνή
για να τραγουδήσω
ΧΙΟΥΜΟΡ

Γιάννης Ιωάννου
• Ο Τρίτος Δρόμος
(Αυστηρώς Ακατάλληλον)

• Κάλπη Co

Στάθης
• Τα κόμικς του Στάθη
1982-1987
• Οι κοριοί

MAKIS
• Η πρωτοβουλία των... Σέξι

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
ΝΕΕΣ
Φ

Θ

1 Ν

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΠΑΙΔΙΑ

Ο

—

Ε 1 Μ

Π

Ω

Ρ

Ο

X

Ω

ΚΑΙ
N A

ΝΕΟΥΣ
Σ

1 9

8

7

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 8 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 10 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 12 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

Ντίνος Δημόπουλος

Σοφία Φίλντιση

Αιμέ Σόμερφελτ

Αν όλα τα πιτσιρίκια
του κόσμου

Το Ρηνάκι

Το χαμένο όνειρο

Νίτσα Τζώρτζογλου

Μανόλης Κορνήλιος

Περπατώντας στους αιώνες

Μαρία Πυλιώτου

Πολύ ωραίο τ ’ όνομά σου,
Ελευθερία!

Τα δέντρα που τρέχουν

Γ. Φωτιάδου-Μπαλαφούτη

Σώτη Χριστογιάννη

Ποτέ ξανά

Λέων Τολστόι

Λάμπρος Πέτσινης

Μύθοι και θρύλοι
της Νορβηγίας

Ρωσικά λαϊκά παραμύθια

Ανν Τουέιτ

Γκούντρουν Μεμπς

Επιχείρηση «Κόκκινη Άμμος»

Το παιδί της Κυριακής

Όσκαρ Ουάιλντ
Ο εγωιστής γίγαντας

Νίνα Θεοχαρίδου
Ασημένιος ελέφαντας

Φιλίσα Χατζηχάννα

Ιστορίες

Η Ντιντόν,
ο Παβελάκης μου
κι εγώ

Πέτερ Χέρτλινγκ

Ράντγιαρντ Κίπλινγκ

Ο Μπεν αγαπάει την Άννα

Δαίμονες των κυμάτων

Ντοντάρ Ντουμπάντζε

Τζακ Σέφερ

A. Α. Μιλν

Εγώ, η γιαγιά, ο Ιλίκο
και ο Ιλαρίων

Σέιν

Μαρκ Τουέιν

Το σπίτι στη γωνιά του Πουφ

I. Δ. Ιωαννίδης

Γιάννης Καλατζόπουλος

Καβάλα στο Χρονοδιαβήτη

Οι περιπέτειες
του Τομ Σόγιερ

Τα ρούχα του βασιλιά

Λεονάρ ντε Βρις

Λούκας Χάρτμαν

Αδελφοί Γκριμ

Το βιβλίο των πειραμάτων
Το 2ο βιβλίο των πειραμάτων
Το 3ο βιβλίο των πειραμάτων

Άννα-αννΑ'
Οι Άθλιοι (Τόμοι A, Β, Γ, Δ, Ε)

Διαλεχτά παραμύθια

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Βίκτωρ Ουγκώ

Διαλεχτά παραμύθια

Νικολάι Γκόγκολ

Κίρα Σίνου

Ο μαγεμένος κύκλος

Συνάντηση στους Δελφούς

Σοφία Μιχαλοπούλου

Βλαντίμιρ Ζελέζνικοβ

Μ. Ε. Σαλτικόφ-Στσεντρίν

Ο Μήτσης και η Μίτση

Το σκιάχτρο

Πατέρας και γιος

Ν Ε Α Ν Ι Κ Η

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Ε Π Ι Λ Ε Γ Μ Ε Ν Α Β Ι Β Λ Ι Α Γ Ι Α Π Α Ι Δ Ι Α ΚΑΙ ΝΕ ΟΥ Σ
Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Κ Α Σ Τ Α Ν Ι Ω Τ Η

Η Σ Υ ΓΧ Ρ Ο Ν Η Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΑ ΣΤΑ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
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«ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΓΟΥΡΑ»
για τον ελληνικό κινηματογράφο
Φραστικό και μόνο αποδείχτηκε το κυβερνητικό ενδιαφέρον
και για τον κινηματογράφο. Έ ξι χρόνια μετά το πρώτο συνέ
δριο και μετά τα υπεσχημένα από το ΥΠΠΟ για περίπου κοσμο
γονία στον τομέα αυτό, ποτέ άλλοτε τα ηράγματα δεν ήταν τό
σο βαλτωμένα.
Η, τουλάχιστον ατυχής, περίπτωση διεύθυνσης του Ελληνι
κού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) από τον Μ. Κουτούζη, η
καλλιτεχνική και εμπορική αποτυχία των τελευταίων παραγω
γών, η ελαχιστοποίηση των υπό παραγωγή ταινιών σε τέσσερις
μόνο κατ’ έτος, η άρνηση της τηλεόρασης να βοηθήσει την (και
να βοηθηθεί από την) κινηματογραφική παραγωγή, η συνέχιση
του καθεστώτος των ιδιωτικών κινηματογραφικών σχολών συνιστούν μόνο μια πλευρά της ζοφερής κατάστασης του θεσμι
κού πλαισίου του κινηματογράφου.
Στο μεταξύ, ο περίφημος νόμος για τον κινηματογράφο, που
ψηφίστη κε πέρυσι με φανφάρες, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να
θεσμοθετήσει το μεγάλο κόστος, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πα
ραγωγές του ΕΚΚ. Κι αυτό γιατί πλέον είναι υποχρέωση των
παραγωγών - σκηνοθετών να χρησιμοποιούν συνεργείο μίνιμουμ
13 τεχνικών στα γυρίσματα — πράγμα που ανεβάζει το κόστος
μιας παραγωγής και αποκλείει σχεδόν τη δυνατότητα να γίνει
πλέον φτηνή ταινία.
Παράλληλα το καθεστώς των αναθέσεων παραγωγής ταινιών
από το ΕΚΚ, είναι καιρός να αλλάξει. Πού ακούστηκε να επιλέ
γονται ενδεικτικά κάποια σενάρια, να ανατίθεται σε κάποιους η
σκηνοθεσία τους και, όσοι κόβονται, να μην λαμβάνουν ούτε
μια επιστολή στην οποία να γνωστοποιούνται τα αίτια της α
πόρριψης αυτής;
Την ίδια στιγμή που το κλίμα γτνεται εχθρικό για τις εναλλα
κτικές δυνατότητες κινηματογραφικής παραγωγής, ακούγονται λόγια μεγάλα όσο και αλληλοαναιρούμενα για το ζήτημα
της εκπαίδευσης. Κάθε που οι σπουδαστές στις σχολές (Σταυράκου, Χατζίκου ή Παπαντωνοπούλου) θυμούνται ότι είναι
«ριγμένοι» και ξεσηκώνονται, οι ιθύνοντες θυμούνται ότι κάπο
τε συζητούσαν για την ίδρυση κρατικής Ακαδημίας κινηματο
γράφου. Και μιλάνε για σχέδια, για μελέτες, για Ευρωπαίους ή
Ρώσους κινηματογραφιστές-στελέχη της σχολής αυτής. Και θέ
λουν να αγνοούν το πιο απλό: ότι θα μπορούσαν, αν ήθελαν, να
προωθήσουν κατ’ αρχήν τη σύνταξη μιας μελέτης που να συ
ναρτά την κινηματογραφική σχολή με την κοινωνία, αλλά και
να προσδιορίζει το παιδευτικό και αισθητικό στίγμα της — μιας
μελέτης την οποία θα μπορούσαν να αναλάβουν εξαίρετοι νέοι ή
παλιότεροι Έλληνες επιστήμονες με σπουδές στο εξωτερικό
και διδακτορικά, που ετεροαπασχολούνται και δεν προσφέρουν
σε αυτό που κατ’ εξοχήν αγαπούν.
Πρόβλημα εξάλλου υπάρχει αναφορικά με την ίδρυση κρατι
κής ταινιοθήκης και εθνικού κινηματογραφικού αρχείου. Η Ται
νιοθήκη της Ελλάδος των αφών Μητροπούλου δηλώνει πολλα
πλά την ανεπάρκειά της, οχυρωμένη στο κτίριο της οδού Κανάρη, κάνοντας κάποιες κακής ποιότητας προβολές για τους
σνομπ θιασώτες της κουλτούρας του κέντρου της Αθήνας. Τι γί
νεται όμως με τη δουλειά υποδομής που θα έπρεπε να κάνει ένα
πνευματικό ίδρυμα όπως η ταινιοθήκη;
Κι ακόμη, υπάρχουν δεκάδες άλλα χρονίζοντα προβλήματα.
Η εχθρική σχέση της τηλεόρασης απέναντι στον κινηματογρά
φο, η διανομή και η προώθηση στο εξωτερικό της ελληνικής
ταινίας, η αγορά του βίντεο (που ουσιαστικά έχει εκχωρηθεί άνευ όρων σε ιδιώτες), η ανάγκη να εκφρασθούν νέες δυνάμεις,
από τις οποίες μπορούμε να ελπίζουμε σε θεματική και αισθητι
κή ανανέωση, οι νέες τεχνολογίες, το πρόβλημα της κριτικής
κλπ. Ένα πλέγμα ασφυκτικών προβλημάτων.
Εμείς πάντως οφείλουμε να το δηλώσουμε: Δεν είμαστε διό
λου αισιόδοξοι ότι ο κινηματογράφος μας θα αποφύγει τις δυ
σοίωνες προοπτικές του. Το 2ο συνέδριο για τον κινηματογρά
φο που έχει αναγγελθεί για το μήνα που διανύουμε πιστεύουμε ό
τι θα καταναλωθεί σε αφορισμούς και μεγάλα λόγια. Αφενός,
γιατί τα επαγγελματικά σωματεία αρκούνται να βολεύονταν σε
μια προσοδοφόρα (προς το παρόν) μετριότητα και αφετέρου’
γιατί το κράτος δεν έδειξε ότι διαθέτει πολιτική βούληση, μ ,κ .
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«Είμαι βαθύτατα ερωτευμένος» δηλώνει ο ΚΥΡ στην τελευταία του
συλλογή με γελοιογραφίες που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Κάκτος».
Ένα άλμπουμ με χιούμορ και σαρκασμό για γεγονότα και καταστάσεις
της εποχής...

• Δεκέμβριος, και γιορταστική
ατμόσφαιρα παρά το βαρύ
πολιτικά και οικονομικά κλίμα.
Γιορτές και-ανταλλαγή ευχών.
Κάρτες.
Το Μουσείο Μπενάκη
κυκλοφόρησε και φέτος μια νέα
σειρά ευχετηρίων με
χριστουγεννιάτικα και άλλα
γιορταστικά θέματα, παρμένα
από έργα των συλλογών του.
Μαζί με τα νέα ευχετήρια και
μια μεγάλη ποικιλία δώρων
εξαιρετικής ποιότητας,
εμπνευσμένα επίσης από
διάφορα μουσειακά
αριστουργήματα, στο
Πωλητήριο του Μουσείου
μπορείτε να προμηθευτείτε και
το «νόμισμα - γούρι» για το
1988. Πρόκειται για αυθεντικό
αντίγραφο ενός χρυσού
σκυφωτού νομίσματος του
Κωνσταντίνου Δούκα (10591067). Στη μια όψη εικονίζεται ο
Χριστός ένθρονος με την
επιγραφή «Ιησούς Χριστός Rex
Regnantium» και στην άλλη ο
αυτοκράτορας ολόσωμος με την
επιγραφή «Κωνσταντίνος
Βασιλεύς ο Δούκας».
• Δεκέμβριος και μουσική.
Μουσική για νέους σε ένα
καινούργιο ροκ-κλαμπ: Το
«Ρόδον» της οδού Μάρνης και
3ης Σεπτεμβρίου. Στη διάρκεια
του μήνα όι φίλοι της μοντέρνας
σκηνής θα έχουν την ευκαιρία
να ακούσουν:
— Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου τον
Νίκι Σάντεν, που παίζει
ρομαντικές ροκ μπαλάντες σε
στυλ που θυμίζει από Ρόλινγκ
Στόουνς έως Νταίηβιντ Μπόουι.
— Την Παρασκευή 11
Δεκεμβρίου τους T.V.
Περσονάλιτις, ένα γνωστό στη
χώρα μας συγκρότημα από
παλιότερες εμφανίσεις, που
κινείται στο χώρο της αγγλικής
ψυχεδέλειας.
— Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου,
τέλος, ένα αμερικάνικο
μελωδικό συγκρότημα, οι Γιο λα
Τένγκο.
• Δεκέμβριος, κρύο και
κινηματογράφος. Αν αναζητάτε
έναν άλλο κινηματογράφο, στο

περιθώριο της
εμπορευματοποίησης η αστική,
μη κερδοσκοπική εταιρεία
STUDIO, στην οποία έχουν
περιέλθει τα δικαιώματα
εκμετάλλευσης των ταινιών του
παλιού γραφείου διανομής του
Σωκράτη Καψάσκη, υπόσχεται
να τον προσφέρει. Ήδη
ανακοίνωσε την αγορά και
προβολή ταινιών που το
εμπορικό κύκλωμα δεν
ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει.
Ως πρώτη δόση, προβάλλεται
σήμερα, αύριο και την Κυριακή
στον κινηματογράφο «Παλλάς»
η ταινία του νέου Άγγλου
σκηνοθέτη Ντέρεκ Τζάρμαν
«Καραβάτζιο».
• Οι κινηματογραφόφιλοι
πάντως, εναγωνίως περιμένουν
την προβολή της ταινίας του
Δανού σκηνοθέτη Λαρς Βον
Τρίερ «Elenient of Crime»
(Στοιχείο του εγκλήματος), για
την οποία έχουν μόνο
εκθειαστικά λόγια να πουν, όσοι
την είδαν στο φεστιβάλ των
Καννών. Μάλλον όμως, οι
υποχρεώσεις των γραφείων
διανομής, στέλνουν την
προβολή πίσω, στις αρχές της
καινούργιας χρονιάς.
• Δεκέμβριος, Θεσσαλονίκη
και μια θεατρική επιτυχία.
Πρόκειται για την παράσταση
«Η τριλογία του παραθερισμού»
του Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία
Νίκου Χουρμουζιάδη, σκηνικά κοστούμια Απόστολου Βέττα,
μουσική Ηρακλή Πασχαλίδη και
με τους ηθοποιούς: Χρήστο
Αρνομάλλη, Ελένη Δημοπούλου,
Γιώργο Κορμανό, Νίκο
Κουμαριά, Μένη Κυριάκογλου,
Αλέξανδρο Μούκανο, Στέλιο
Πεντερίδη, Δώρα Σκαρλάτου,
Θάλεια Σκαρλάτου, Έφη
Σταμούλη, Θόδωρο Τεκνετσίδη.
Η παράσταση δίνεται
καθημερινά στο θέατρο
«Αμαλία».
• Δεκέμβριος και έντονη
παρουσία των εικαστικών στις
αθηναϊκές γκαλερί. Κάνουμε
μνεία στις εκθέσεις:
— «Μυθολογία» στη γκαλερί
«F» (Φωκυλίδου 12). Ομαδική

Ή πεζογραφική μας παράδοση

Στις 16 Νοεμβρίου 1987 έκλεισαν
πέντε χρόνια από το θάνατο του
Γενικού Γραμματέα του ΕΑΜ στα
χρόνια της φασιστικής κατοχής
1941-44, του Θανάση A . Χατζή.
Η οικογένεια του, τιμώντας τη
μνήμη του δωρίζει στα Πανεπι
στήμια Αθηνών, Ιωαννίνων, Θεσ
σαλονίκης και Κρήτης για τις αν
τίστοιχες Φιλοσοφικές Σχολές
στα Ιστορικά Σπουδαστήρια, το
τετράτομο βιβλίο του Θανάση
Χατζή «Η νικηφόρα επανάσταση
που χάθηκε» που ήδη αριθμεί την
6η του έκδοση.
Με την προσφορά της αυτή η οικογένειά του, ελπίζει να δοθεί ένα
ερέθισμα στις νέες γενιές για να
μελετηθεί σε βάθος και με ειλικρί
νεια η περίοδος της φασιστικής
κατοχής.
έκθεση των Μάριου Βουτσινά
(κοσμήματα - μικρογλυπτική),
Μαρίας Γκΰλλη (έγχρωμες
φωτογραφίες - κολάζ) και
Μαρίας Αάρρα (ασπρόμαυρες
φωτογραφίες). Διάρκεια: ως τις
19-12.
— Αναδρομική της Μιμής
Βιτσώρη (1902-1945) στη γκαλερί
«Dada» (Νηρηίδων 6).
Συνεχίζεται ως τις 14-12.
— Τέσσερις νέοι εικαστικοί
εκθέτουν στην «Αίθουσα Τέχνης
Πειραιά (Αλκιβιάδου 141).
Πρόκειται για τους: Γιάννη
Αδαμάκη, Έφη Καραμπέτσου,
Ελένη Μπίλια και Αημήτρη
Φόρτσα. Εγκαίνια έγιναν χθές
και η έκθεση θα διαρκέσει ως
τις 23-12.
• Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
ανοίγει η έκθεση του Ιδρύματος
Γιάννη Τσαρούχη, Πλουτάρχου
28 στο Μαρούσι, με θέμα: «Ο
Τσαρούχης και ο Χρόνος».
Οι πειραματικές αυτές
εκθέσεις που οργανώνει το
Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη είναι
ένας τρόπος να εκτίθενται τα
έργα σε πλήρη ενότητα δοθέντος
ότι δεν είναι δυνατό να
εκτεθούν σε μια έκθεση όλα τα
δωρηθέντα έργα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του
Ιδρύματος, η έκθεση αυτή δεν
σκοπεύει να δείξει
αριστουργήματα αλλά να δείξει
το μόχθο που απαιτεί η
ζωγραφική και όλες οι δοκιμές
που γίνονται με πλήρη ελευθερία

ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΦΕΛΗ

για κάθε έργο και που πολλές
φορές γίνονται αφορμή για να
γίνονται νέα έργα».
Η έκθεση θα μείνει ανοικτή
μέχρι και 29 Φεβρουάριου 1988.
• Μέσα στο Δεκέμβριο θα
κάνει την εμφάνισή του στις
προθήκες των βιβλιοπωλείων
ένα ενδιαφέρον βιβλίο του
συνεργάτη μας στο «ΑΝΤΙ»
Αντήνορα (κατά κόσμον
Σοφιανού Χρυσοστομίδη) με
κύριο υλικό τα κείμενά του στη
στήλη «Ελεύθερα και
απροκατάληπτα» της «ΑΥΓΗΣ»
—έκδοση του εκδ. οίκου
ΘΕΜΕΛΙΟ.
Εξάλλου, το 770/1ΥΤΥΠΟ
ετοιμάζει ένα άλμπουμ με
απάνθισμα των καλύτερων
πολιτικών σκίτσων του Αντρέα
Πετρουλάκη, που, επίσης,
δημοσιεύθηκαν στην «ΑΥΓΗ».
• Δεκέμβριος και ένας νέος
εκδοτικός οίκος: «Εκδόσεις
Τέχνης». Ο τίτλος του υποδηλοί
την ειδίκευσή του. Πρώτη του
έκδοση το βιβλίο του Γιάννη
Γιαννούκου « Τέχνη και εποχές».
• Δεκέμβριος. Χειμώνας.
Βροχερές μέρες και εν αναμονή
των πρώτων τσουχτερών κρύων,
αναζητούμε εναγωνίως
αισθητικές απολαύσεις, ενώ,
αργά τα βράδυα, πληθαίνουν οι
συντροφιές που συζητούν
χαμηλόφωνα, με μια ευφράδεια
στην οποία τα μάλα
συμβάλλουν η νικοτίνη και το
αλκοόλ. Υγειαίνετε.

Kana
περιοδικό πολιτικής και
κοινωνικής παρέμβασης της Αριστερός

κάθε 15 μέρες

Ή Πεζογραφική μας Παράδοση είναι μιά νέα σειρά
βιβλίων τών έκδόσεων ΝΕΦΕΛΗ, μέ κείμενα έλλήνων
συγγραφέων τού 19ου καί τών πρώτων δεκαετιών τοϋ
20οΰ αιώνα. Τά περισσότερα άπό τά βιβλία αυτά δέν
έκδίδονται βέβαια γιά πρώτη φορά στον τόπο μας.
Δική μας πρόθεση καί φιλοδοξία είναι νά παρου
σιάσουμε γιά πρώτη φορά, σέ μιά τυποποιημένη καί
εύχρηστη σειρά, ενα πανόραμα τής πεζογραφικής· μας
παράδοσης, χωρίς ουσιώδη κενά, παραλείψεις καί
φόρτο φιλολογικού σχολιασμού - μιά έκδοση μέ παι
δευτικό χαρακτήρα καί προσιτή οικονομικά στίς νεώτερες, ιδιαίτερα, γενιές τών έλλήνων άναγνωστών.
Π. Καλλιγάς, Έμ. Ροΐδης, ’Άγγ. Βλάχος, Ί . Πολυλάς, Δημ.· Καμπούρογλου, Κ. Παλαμάς, Ψυχάρης,
Μιχ. Μητσάκης, Ά λ. Παπαδιαμάντης, Ά λ. Μωραϊτίδης, Γ. Βιζυηνός, Δ· Βικέλας, Κ. Χρηστομάνος,
Ά νδ. Καρκαβίτσας, Γ. Κονδυλάκης, Ζαχ. Παπαντωνίου καί άλλοι περιλαμβάνονται στους συγγραφείς
τής Α ' σειράς, πού θά κυκλοφορήσουν μέ τό σύνολο
τού έργου τους ή μέ μιά εκτεταμένη άνθολόγηση. Πα
ράλληλα ετοιμάζεται ή Β 'σειρά πού θά περιλαμβάνει
άπομνημονεύματα έλλήνων συγγραφέων τής ίδιας έποχής.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΜΟΙ
Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ
Τό βιβλίο τής αύτοκρατείρας Ελισάβετ
Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Φθινόπωρο
Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ
Θάνος Βλέκας
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
Μαυρομιχάλη 9, Αθήνα, Τηλ.: 360 77 44
43

Δυο συνέδρια για την προστασία της συντήρησης
του Δημήτρη Φιλιππίδη

Στέκομαι στην άκρη της λίμνης, απέναντι
από την Καστοριά. Πρωί ακόμα και σε λίγο
αρχίζουν πάλι να μιλούν οι εισηγητές του
συνεδρίου με θέμα «Καστοριά: η λίμνη, η
πόλη, τα μνημεία», οργανωμένο από το
ΥΠ.ΠΟ(28-30 Σεπτ.). Στη διάρκειά του θα πα
ρουσιαστούν πολλά και χορταστικά, με
πλήθος σλάιντς. Για την ώρα, κοιτάζω απέ-

Παραδοσιακό «λαϊκό».

ναντι, την όμορφη πόλη να καθρεφτίζεται
στα νερά. Από μακριά, σκέφτομαι, θα είναι
πάντα ωραία η Καστοριά, ό,τι κι αν της κά
νουν.
Δεν είναι λίγο να έχει κανένας τέτοιες
παρήγορες σκέψεις στην Ελλάδα του ’80.
Ακούω έναν ελαφρό θόρυβο και σκύβω να
δω: ένα βατράχι πήδηξε στο νερό, φοβι
σμένο από την παρουσία μου. Χάθηκε, σκέφτηκα πάλι, κάπως αφηρημένα. Και τότε
πρόσεξα το χρώμα του νερού μπροστά
μου, ένα έντονο πράσινο· μόνο μακρυά έ
παιρνε τις γνώριμες αποχρώσεις του ουρα
νού. Πράσινο πηχτό, μια σούπα που είχε
βάψει την άκρη της ακτής, τα ύφαλα της δε
μένης δίπλα βάρκας, ακόμα και την κοιλιά
των κύκνων που αρμένιζαν.
Το ίδιο πράσινο ζουμί θυμήθηκα ότι υ
πήρχε στην παραλία της πόλης, χθες που
μας πήγαν για ξενάγηση. Εκεί όμως συμ
πληρωμένο με τη δυσάρεστη μυρωδιά του
υπόνομου. Κάπου κάπου ακουγόταν μια υ
δραντλία στα πρώτα σπίτια, κι αυτά που έ
βγαιναν έτρεχαν ελεύθερα στο δρόμο. Πέ
ρασε μια αθόρυβη BMW, πιτσιλώντας μέσα
στα βρωμόνερα. Λίγο παρακάτω έπαιζαν
τα παιδιά ποδόσφαιρο. Πέρασε και δεύτε
ρη BMW, θα μέτρησα αρκετές όση ώρα γυ
ρίζαμε.
Εκεί όμως δεν πρόσεχα μόνο την άθλια
κακομοιριά της λίμνης. Για να φτάσω ώς ε
κεί χρειάστηκε να περάσω μέσα από γνώρι
μες γειτονιές της πόλης, πρώτα από το κέν
τρο της, την οδό Μητροπόλεως με τα μαγα
ζιά, και μετά να κατηφορίσω σαν σε κατά
δυση, τυχαία μέσα στα στενά —χωρίς κα
νένα θόρυβο τριγύρω. Η «γραφική» Καστο
ριά, η άλλοτε αστραφτερή πόλη με τα
πλούσια αρχοντικά (πόσες καμπάνιες για
τη διάσωσή τους!), σήμερα ένας σωρός με
γαλεία και κουρέλια, ανάκατα με δείγματα
της μεταπολεμικής ανάπτυξης: πολυκατοι
44

κίες και παλατάκια. Σε όλα αυτά έχουμε πια
αποκτήσει ανοσία, δεν αφήνουμε να μας
αγγίξουν προπάντων να διατηρήσουμε
την ψυχική μας ηρεμία. Σε μια Ελλάδα ο
μοιόμορφα κατεστραμμένη δεν υπάρχουν
άλλα περιθώρια — αυτό είναι, τέρμα.
Από το ανοιχτό παράθυρο σε όροφο ακούγεται δυνατά μια τυπική κασέτα ροκ,

Οι πολυκατοικίες.

χωρίς να φαίνεται ποιος την ακούει. Προ
σπαθώ να τον φανταστώ' θα ανήκει στις
παρέες που γυροφέρνουν τα παμπ του κέν
τρου. Με τι ασχολούνται, τι ενδιαφέροντα
έχουν αυτά τα παιδιά, τι τους λέει αυτό το
θέαμα γύρω τους; Απέναντι στο ανοιχτό
παράθυρο ορθώνεται το περίφημο αρχον
τικό X, ένα τετραόροφο. Είναι σε άθλια κα
τάσταση, που δεν τολμούν να μπουν μέσα
ούτε οι υπάλληλοι του ΥΠ.ΠΟ για να εργα
στούν. Κι αυτό έχει ανοιχτά παράθυρα, με
κοτετσόσυρμα για τα περιστέρια. Μέσα
του σαπίζουν κάτι θαυμάσιες τοιχογρα
φίες, θα μας πληροφορήσουν οι ειδικοί
συντηρητές στο συνέδριο. Χαμηλά και πλάι
του, μια μικρή εκκλησία της τουρκοκρα
τίας, πνιγμένη στην πρασινάδα (ο Δήμος
πρόλαβε και καθάρισε μόνο μπροστά στο
μουσείο). Είχε (άραγε, έχει ακόμα;) κάτι υ
πέροχα υπολείμματα παραστάσεων, επιζωγραφισμένα, καταλαβαίνετε, μόλις κρα
τιούνται οι φουσκωμένοι σοβάδες· τι να κά
νουμε;
Τι να κάνουμε, ψιθύριζαν οι ξεναγοί μας
αναστενάζοντας στερεότυπα. Όλοι λυπού
μαστε ειλικρινά, αγριεύεσαι να τα βλέπεις
όλα σε τέτοιο χάλι, τις βλακείες που έγιναν
στο παρελθόν. Και να πρέπει να τα δείξεις
στους ξένους σύνεδρους, τι ντροπή... Πα
νομοιότυπη λιτανεία σε κάθε βυζαντινή εκ
κλησία που θα επισκεφθούμε: η ανερχόμενη υγρασία, η αποσάθρωση, η κακή αναστήλωση, η γυψοποίηση, τα ρήγματα... Στο
φως του κεριού που κρατάει κάποιος κοντά
στον τοίχο προφταίνεις να πιάσεις μια εκ
πληκτική λεπτομέρεια, όσο χρειάζεται να
σκιρτήσει η καρδιά σου.
Έξω πάλι στο φως, η συζήτηση συνεχί
ζεται πάνω στην ιστορία του τόπου, οι αφιερωτές αξιωματούχοι, τα χαμένα τοπω
νύμια. Τα ακούς δίπλα στο συρματόπλεγμα
που σε χωρίζει από τήν «αυλή» ενός δημο

τικού σχολείου, ζήτημα αν χωράει καμιά ει
κοσαριά παιδιά, στον ακάλυπτο της πολυ
κατοικίας από πάνω. Τα παιδιά γυρίζουν
και μας ρίχνουν ματιές από τα θρανία τους·
η επόμενη γενιά που θα ζήσει μέσα στην
πόλη, το μέλλον.
Ποιο μέλλον; Πάνω στην περιήγηση φτά
νει συχνά στα αυτιά μας το χαμηλό γουρ-

Αποψη «γραφικής» γειτονιάς.

γουρητό από τις μηχανές στα ισόγεια των
σπιτιών. Εκεί μέσα βρίσκονται κρυμμένοι οι
γουναράδες, η οικονομική δύναμη της
Καστοριάς· εργαστήριο κάτω, κατοικία πά
νω. Λέξη δεν ακούστηκε για αυτούς στο συ
νέδριο, κι όμως, αυτοί κρατούν ακόμα τα
παλιά σπίτια που δεν είναι βέβαια (ούτε ή
ταν ποτέ) μόνο «αρχοντικά» κι ας λένε οι
σοφοί. Ποιος έκανε τον κόπο να τους δει α
πό κοντά, όχι μόνο σαν οικονομικές μονά
δες;
Πιο πέρα έβγαζα φωτογραφίες όταν πετάχτηκε μπροστά μου ένας, που από τα
ρούχα του φαινόταν οικοδόμος. Αυτό φω
τογραφίζεις; Αλήθεια σ’ αρέσει; Ε λοιπόν,
εγώ το έφτιαξα, να δεις πώς ήταν πριν. Ε
μείς την αγαπούμε την παράδοση, τα θέ
λουμε τα παραδοσιακά. Να, τώρα κάνω ένα
άλλο σπίτι παρακάτω, έλα να το δεις. Το
αρμολόγημα στην πέτρα είναι δική μου ι
δέα, μόνος μου τη βρήκα.
Κρατιέμαι να μη μιλήσω και σε λίγο χάνε
ται βιαστικός. Πόσοι καθημερινά δουλεύ
ουν έτσι μέσα στην Καστοριά, αβοήθητοι
και απληροφόρητοι; Ανυποψίαστοι μπρο
στά στις φρικαλέες καταστροφές που κά
νουν με τόση αθωότητα και αγνές προθέ
σεις; Και πόσοι ακόμα εφαρμόζουν σχέδια
μηχανικών, εξίσου αθώων σε τέτοια ζητή
ματα. Εκείνες μάλιστα τις μέρες σχολίαζαν
στα διαλείμματα του συνεδρίου τα «περή
φανα» λόγια ενός ντόπιου μηχανικού που
δήλωσε ότι γκρέμισε το κηρυγμένο διατη
ρητέο για το ξαναχτίσει καλύτερο. Ή μή
πως μας κοροΐδευε; Δύσκολο να βγουν στο
φως αυτά και πολλά άλλα που κυκλοφο
ρούν για τοπικές επιτροπές και συμβούλια.
Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εκεί
νους που χρειάζεται να δουλέψουν μέσα
στην πόλη και καθημερινά συναλλάσσον
ται μέσα στην κοινωνία της. Αυτοί δεν έ
χουν περιθώρια για γενναίες χειρονομίες.

Άλλωστε, και τι θα βγει με μια καταγγελία;
Αύριο θα βγουν άλλοι δυο - τρεις ίσως χει
ρότεροι από τον σημερινό «εγκληματία».
Μιλούσαμε λοιπόν για το μέλλον. Να
’μαστέ, στα καθίσματα με τα ακουστικό της
μετάφρασης (είπαμε, διεθνές συνέδριο), να
παρακολουθούμε τόσες ωραίες εισηγήσεις
για τα προβλήματα συντήρησης, για τις τε
χνικές και τα υλικά με τα εξωτικά ονόματα,
για τη δεοντολογία της προστασίας και τις
σημερινές τάσεις διεθνώς και τις εμπειρίες
από όλη την Ελλάδα. Ωραία όλα αυτά, έτσι
όπως βρισκόμαστε μεταξύ μας, στην αίθου
σα με τις τραβηγμένες κουρτίνες (συσκότι
ση ή για να μη βλέπουμε έξω;). Είμαστε μια
καλή παρέα, συνεννοούμαστε μεταξύ μας.
Μιλάμε την ίδια γλώσσα και πολεμάμε για
τη διάσωση της παράδοσης. Είναι τόσο ευ-

Αποψη από την πλατεία Ομονοίας.

χάριστο να ανήκεις σε μια ομάδα με τέτοια
ομοιογένεια, να νιώθεις αυτή τη θαλπωρή
της συντροφικότητας... Ένα ακόμα βατρά
χι πήδηξε μέσα στο πράσινο ζουμί.
Τι σύμπτωση, αλήθεια. Να, και άλλο συ
νέδριο μετά από ένα μήνα. Στην Αθήνα μας
αυτή τη φορά, διεθνές κι αυτό. Οργανωμέ
νο από το ελληνικό ICOMOS στο Εθν. Ί
δρυμα Ερευνών με θέμα «Συντήρηση και
προστασία λαϊκής και παραδοσιακής αρχι
τεκτονικής». Κράτησε τρεις μέρες (5-7 Νο
έμβρη) και διεκπεραίωσε περίπου 60 ειση
γήσεις, χαμός δηλαδή. Η αίθουσα γεμάτη,
συχνά ασφυκτικά. Ήταν τόσο ευχάριστο
να ξανασυναντά κανείς, μέσα σε τόσο σύν
τομο διάστημα καινούργιους και παλιούς
γνωστούς. Αλλά και πολλά από τα θέματα
που συζητήθηκαν ήταν τα ίδια που ακού
στηκαν στην Καστοριά —ακόμα και οι με
ταφραστές ήταν οι ίδιοι. Βέβαια εδώ η θε
ματική ήταν ευρύτερη, το αντικείμενο αχα
νές, κι αυτό κάπως επηρέαζε την ατμόσφαι
ρα. Το ότι είμασταν στην καρδιά της αδιά
φορης Αθήνας και πιάναμε τόσο γενικά ζη
τήματα πάνω σε μια πελώρια «ατζέντα» σε
στερούσε από τη συναισθηματική φόρτιση
που είχες στην Καστοριά. Το μόνο που απόμενε να χαζεύεις ήταν το ιερατείο του «'Α
ξιόν Εστί», που σε διπλανή αίθουσα έπινε
στα όρθια τα ούζα του, παρέα με τους γρα
φικούς τσολιάδες. Με το να είναι μάλιστα
ανοιχτή η συμμετοχή σε όποιον ήθελε να
μιλήσει (στην Καστοριά δεν ήταν), στάθηκε
αδύνατο να αποφύγουμε και κάποιες «γρα
φικές νότες» από «ασχέτους».
Ασχέτους είπατε; Το πρόβλημα, ομολο
γώ με βασάνισε αρκετά. Άρχισα πάλι να
σκέφτομαι τα ίδια: να ’μαστέ ξανά, η ίδια
παρέα πάνω-κάτω στην πλειοψηφία μας άν
θρωποι των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ και... συνεργαζόμενοι (ελεύθεροι επαγγελματίες ή
«θεωρητικοί - πανεπιστημιακοί» που έχουν

πάρε-δώσε με τέτοιες ιστορίες). Με εγγυημένη ιδεολογική καθαρότητα ως προς την
προστασία, με δηλωμένη την αφοσίωση
στον αγώνα. Συζητάμε πολιτισμένα μεταξύ
μας, με δεδομένη την αποδοχή του ενός α
πό τον άλλο. Πουθενά δεν υπάρχει «σύγ
κρουση», έστω και για δείγμα. Με ποιον να
τα βάλουμε; Δεν υπάρχει κανένας επίση
μος από κάτω, ούτε καν κάποιο ανώτερο
στέλεχος (τι να βγάλουν οι άνθρωποι από
ένα τέτοιο συνέδριο;). Ακόμα και όι «άσχε
τοι», που δεν ανήκουν στο κλαμπ, μας δη
μιουργούν ένα ευχάριστο αίσθημα ευφο
ρίας με τις αφέλειές τους. Γνωρίζουμε απέ
ξω και ανακατωτά τις διάφορες «Χάρτες»
και τις σχολιάζουμε νηφάλια, μέσα σε μια
πολιτισμένη ατμόσφαιρα.
Μα τότε προς τι το συνέδριο; Τον τελευ-

Το σύγχρονο κτίριο της Νομαρχίας.

ταίο καιρό γίνονται όλο και πιο πυκνά τέ
τοια συνέδρια, εκεί που πριν έβλεπες μόνο
συνέδρια συλλόγων. Ίσως τότε να εκτονώ
νονταν πάνω σε θέματα καυτά, σε κρίσιμες
καταστάσεις που ηλέκτριζαν τον κόσμο και
έτρεχαν να ακούσουν μερικούς πύρινους
λόγους και να βγάλουν μετά ένα ψήφισμα.
Τώρα, τι ψήφισμα να βγάλεις; Άραγε χάθη
καν τα θέματα ή τόσο πολύ ωριμάσαμε πο
λιτισμικά, ώστε να στήνουμε «επιστημονι
κά» συνέδρια χαμένα στους αιθέρες της
πούρας θεωρίας, της τεχνολογίας και των
αγαθών προθέσεων; Ή, πιο ρεαλιστικά, μή
πως μυριστήκαμε ότι τέτοιες μορφές συλ
λογικής αλληλοενημέρωσης και προβολής
δεν πρόκειται να ξεπεράσουν ποτέ τα συν
τεχνιακά όρια του «κλάδου» της προστα
σίας —και ότι τα πράγματα κρίνονται «κά
που αλλού»; ■
Ναι, κλάδος, ας το παραδεχτούμε κάπο
τε, δεν βλάπτει. Πάει εκείνη η εποχή που
κάποιοι τρελοί και αλλοπαρμένοι έπαιρναν
τα βουνά μαζεύοντας υλικό για πράγματα
ξεχασμένα. Πέρασε πολύ νερό κάτω από
το γεφύρυ τώρα είναι όλα αυτά της μόδας,
σιγά σιγά γέμισε ο κόσμος ερασιτέχνες και
εξειδικευμένους διατηρητές, δημιουργήθηκαν «οργανικές θέσεις» στα υπουργεία,
μπήκε μπροστά ολόκληρος μηχανισμός. Σε
υπηρεσίες, οργανισμούς και ιδρύματα, στο
κέντρο ή στην περιφέρεια, υπάρχουν σήμε
ρα κάμποσοι (αλήθεια, ξέρει κανένας τον α
ριθμό;) που τραβούν μισθό για να παίξουν
ακριβώς αυτό το ρόλο. Αυγάτισαν οι υπη
ρεσίες, αυγάτισαν και οι απ’ έξω που έκα
ναν την προστασία επάγγελμα, με μόνη
την εμπειρία του γιαπιού (μήπως στήθηκαν
ποτέ εδώ μεταπτυχιακά ή έστω, σεμινάρια
εξειδίκευσης; Ό χι βέβαια). Έχω ανάγκη να
πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί ήρωες κρυμμένοι μέσα στον κλάδο· μόνο που
δεν πολυπατάνε σε τέτοια συνέδρια. Τι πο-

σοστό άραγε στο σύνολο; Οι ιστορίες τους
πότε πότε κυκλοφορούν, έστω λίγο φου
σκωμένες από στόμα σε στόμα, για άνισες
μάχες με τους αδίστακτους και τους πονη
ρούς καταφερτζήδες των πολιτικών μέ
σων. Και απορούσα: μα αυτούς δεν θα έ
πρεπε να σκεφτούμε πρώτα πώς να τους ενισχύσουμε υλικά και ηθικά, πώς θα πυκνώ
σουμε τις τάξεις τους και πώς θα προετοι
μάσουμε το «μέλλον τους» και «μας»;
Είναι να μη ρωτάς τι σκοπό εξυπηρετούν
αυτά τα συνέδρια; Μα ασφαλώς να δείξουν
το έργο των υπηρεσιών ή των ιδιωτών, κάτι
σαν «έκθετη πεπραγμένων» (αυτό είμαστε,
να το έργο μας). Μα ασφαλώς να δοθεί η
ευκαιρία σε κάποιους αστέρες να λάμψουν
(γι’ αυτό υπάρχουν άλλωστε). Και μετά, τί
ποτε άλλο; Και ποιος θα κάνει τον απολογι-

Πάρκινγκ και μπάσκετ στην Κουμπελίδικη.

σμό, ποιος θα τραβήξει τη γραμμή για να
βγάλει το τελικό άθροισμα; Από ποιον θα
μάθουμε αν πάμε καλά ή όχι, τι ακριβώς
χρειάζεται να γίνει, από εμάς πρώτα (όχι
άλλη θρηνωδία για τη δομή του συστήμα
τος ή ότι για όλα φταίνε οι άλλοι). Μπα, τί
ποτα δεν θα διατάρασσε τη μακαριότητα
του κλάδου· τίποτα δεν μπορούσε να κλονί
σει την αυτοπεποίθησή μας και τη βεβαιό
τητα ότι επιτελούμε θεάρεστο έργο.
Και αυτό φαινόταν καθαρά στις εισηγή
σεις, ακόμα και στις επίσημες συζητήσεις.
Από όσο ξέρω μια-δυο φορές ακούστηκαν
συγκεκριμένες καταγγελίες χωρίς συνέ
χεια όμως. Σα να μην αφορούσαν κανένα ε
κεί μέσα αυτές οι υποθέσεις, σα να μην εί
χε ακουστεί τίποτα. Αυτό είναι το ανησυχα
στικό. Τάσο γρήγορα λοιπόν μπήκαμε στη
φάση της θεσμοθετημένης ρουτίνας;
Το περίεργο είναι ότι εκεί στα διαλείμμα
τα, στα όρθια με τους καφέδες, άκουγες
πότε πότε λαχταριστές, ζωντανές ιστορίες
που έδειχναν ότι κάτι τρέχει, κάτι βράζει,
κάποιοι πολεμούν ακόμα στο Βασίλειο της
Προστασίας - Συντήρησης. Ιστορίες που
τις έζησαν άνθρωποι από κοντά ή τις υποστήκανε. Και εκεί είναι η διαφορά: ανεπίση
μα και εμπιστευτικά τα πραγματικά γεγονό
τα ακριβώς όπως έγιναν, αυτά που δίνουν
τη σωστή εικόνα· επίσημα και δημόσια τα
κατάληλα επεξεργασμένα και συσκευασμέ
να «επιστημονικά» (ο θεός να την κάνει αυ
τή «επιστήμη»).
Ποιος άραγε κοινωνικός κώδικας ορίζει
τους κανόνες του παιχνιδιού, και πώς αναπαράγονται μέσα στην ομάδα, έστω μέσα
στον «κλάδο»; Τώρα που μάθαμε πια πώς
οργανώνονται τα συνέδρια, καιρός δεν εί
ναι να ξυπνήσουμε και να ασχοληθούμε με
το περιεχόμενό τους κάποτε, πριν το...
1992;
□
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Το Βυζάντιο αναβιώνει στη Βενετία
της Ελένης Καραντζόλα

Δημοσιεύουμε σήμερα στοιχεία που
συνθέτουν μια «καφκική» ιστορία με
πρωταγωνιστές κρατικά όργανα και
πρόσωπα, που ενώ σκοπός τους έπρεπε
να είναι η περιφρούρηση της λειτουργίας
ερευνητικών κέντρων, και στην πράξη
απεργάζονται τη διάλυσή τους.
Ο λόγος για τα οικονομικά «σκάνδαλα»,
που, σύμφωνα με κύκλους του ΥΠΕΞ
έγιναν από τους υπεύθυνους του
Ινστιτούτου Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Σπουδών κατά τα 37
χρόνια της λειτουργίας του.
Αν και από επίσημα χείλη —αλλά
ανεπισήμως— λέγεται ότι «το μέγεθος
των σκανδάλων είναι τέτοιο που θα
αποστομώσει και τον πιο ένθερμο
υποστηρικτή του Ινστιτούτου», οι
καταγγελίες είναι ανεπιβεβαίωτες ώς
τώρα από τα αρμόδια για το σκοπό αυτό
όργανα της πολιτείας.
Αντίθετα βασίζονται σε άτυπες,
παράτυπες, ή και παράνομες ελεγκτικές
διαδικασίες: τις πρόχειρες παρατηρήσεις
του πρόξενου στη Βενετία κ. Νίκου
Βαμβουνάκη, τον αστραπιαίο έλεγχο του
τότε πρέσβη στη Ρώμη κ. Χρήστου
Στρεμμένου (μέρος του περιεχομένου
του διέρρευσε στο «Καλάμι» φ. 3 της
26.9.1986), το «άκυρο» —αλλά ουσιαστικό
για το ΥΠΕΞ— πόρισμα του ιδιώτη κ.
Θωμόπουλου (τμήμα του διέρρευσε στο
«Ποντίκι» (φ. 439 της 23.10.1987) και τέλος
κάποιες αγνώστου περιεχομένου —αλλά
και άνευ σημασίας— επιστολές μελών
της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας.
Συγκεκριμένα:

• Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πρώτες
κατηγορίες διατυπώθηκαν στα μέσα του
περασμένου χρόνου από τον κ. Ν. Βαμβου
νάκη. Ο 35χρονος διπλωμάτης, πρόεδρος
της Διαχειριστικής Επιτροπής (Δ.Ε.) του
Ινστιτούτου, από το 1983, λίγους μήνες
πριν την εκλογή και το διορισμό του νέου
διευθυντή «αναβάθμισε» το ρόλο της επι
τροπής, που επί τρία χρόνια τον είχε περιο
ρίσει στη συζήτηση μια και μόνη φορά το
χρόνο του προϋπολογισμού για το Ινστι
τούτο και την κοινότητα.
Όπως προκύπτει από τα επίσημα πρα
κτικά των συνεδριάσεων Δ.Ε. και Εποπτι
κής Επιτροπής (Ε.Ε.) ο κ. Βαμβουνάκης
χρησιμοποιούσε τις συχνές συνεδριάσεις
ως ευκαιρία για να ζητά με αλλεπάλληλα
πιεστικά έγγραφα από τον διευθύνοντα
του Ινστιτούτου κ. Σωτήρη Μεσήνη, διάφο
ρες πληροφορίες για να ασκήσει «διαχειρι
στικό έλεγχο» (αναδρομικά μάλιστα, κάπο
τε και για ολόκληρη τριακονταετία). Επι
πλέον, ανέθεσε σε επιτροπές, αποτελούμενες από άτομα ελάχιστα αρμόδια, την απογραφή των βιβλίων και των εικόνων του Ιν
στιτούτου, με αποτέλεσμα να παρακωλύει
την απρόσκοπτη επιστημονική λειτουργία
του Ιδρύματος.
Η Ε.Ε. όταν ενημερώθηκε για τις ενέργειές του, του επισήμανε εγγράφως (συν.
200/3.9.1986) ότι τα μέλη της Δ.Ε. «είναι οι
ελεγχόμενοι και γι’ αυτό ακριβώς δεν μπο
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ρούν να είναι και ελέγχοντες» (σ.σ. τα πρα
κτικά συνυπογράφει και ο τότε εκπρόσω
πος του ΥΠΕΞ, στην Ε.Ε. κ. Χρυσοσπάθης).
Εντούτοις οι έλεγχοι όχι μόνο δεν διακό
πηκαν αλλά συνεχίστηκαν εντονότερα
(μνημόνιο του κ. Βαμβουνάκη στις
) και
σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ακόμα
κι αυτή τη στιγμή, ο κ. Βαμβουνάκης
—στον οποίο έχουν περιέλθει όλα τα έγ
γραφα του Ινστιτούτου— ψάχνει ακατάπαυστα για «πειστήρια του εγκλήματος».
• Ο έλεγχος των παράτυπων κατηγοριών
του προξένου έγινε από τον αναρμόδιο
πρέσβη στη Ρώμη κ. X. Στρεμμένο, στα τέ
λη Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου. Ο κ.
Στρεμμένος πήγε στη Βενετία συνοδευόμενος από ένα διοικητικό υπάλληλο της
πρεσβείας, τον κ. Γεώργιο Ζούβια, στον ο
ποίο και έδωσε αυθαίρετα την εντολή να
διενεργήσει οικονομικό έλεγχο για το διά
στημα 1983-1985 (σ.σ. το '83 είχε γίνει ο νό
μιμα προβλεπόμενος διαχειριστικός έλεγ
χος για τα έτη 1977-1982 από τον αρμόδιο
διευθυντή του υπουργείου Πολιτισμού, κ.
Γεώργιο Θηβαίο).
Το αποτέλεσμα της ολιγοήμερης επίσκε
ψης ήταν το τηλεγράφημα Στρεμμένου της
11.9.1986, που στην ουσία συνοψίζει τις βα
σικές κατηγορίες του κ. Βαμβουνάκη (με το
περιεχόμενό του θα ασχοληθούμε αργότε
ρα). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι, παρ’ όλο που το τηλεγράφημα
ήταν κρυπτογραφημένο και είχε μοναδι
κούς αποδέκτες το γραφείο του υπουργού
Εξωτερικών και την Α9 Διεύθυνση Μορφω
τικών Σχέσεων, μέρος του περιεχομένου
του —15 περίπου μέρες μετά την αποστο
λή του— διέρρευσε στο «Καλάμι» (φ. 3
26.9.1986) συνοδευόμενο από φωτογραφία
του κ. Στρεμμένου και κακόβουλα σχόλια
του ανώνυμου συντάκτη.
Μετά από έντονες αντιδράσεις της Ε.Ε. ο
κ. Χρυσοσπάθης με έγγραφό του προς τον
πρέσβη της Ρώμης ζήτησε να μάθει πώς έ
φτασε το απόρρητο τηλεγράφημα στο σα
τιρικό έντυπο. Δεν έλαβε ποτέ καμιά απάν
τηση.
• Με βάση το τηλεγράφημα, ο υπουργός
Εξωτερικών ανέθεσε τον διαχειριστικό έ
λεγχο του Ινστιτούτου όχι σε κάποιο αρμό
διο κρατικό όργανο —όπως ήταν αναμενό
μενο— αλλά στο συνταξιούχο πάρεδρο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Θωμόπουλο.

Η αποστολή του κ. Θωμόπουλου κρατή
θηκε μυστική και δεν ανακοινώθηκε ούτε
στην αρμόδια Ε.Ε. ούτε στο Ελεγκτικό Συ
νέδριο που, όταν το πληροφορήθηκε, διαμαρτυρήθηκε έντονα με έγγραφο του προ
έδρου του στο ΥΠΕΞ (κι αυτό το έγγραφο α
γνοήθηκε). Λέγεται μάλιστα ότι το ταξίδι
αυτό στοίχισε στο Ελληνικό Δημόσιο
800.000 δρχ. (από τα απόρρητα κονδύλια
του Προξενείου), όσο δηλαδή η υποτροφία
ενός υπότροφου του Ινστιτούτου για 13 πε
ρίπου μήνες και όσο ολόκληρο το περσινό
κονδύλι του προϋπολογισμού του για αγο
ρές βιβλίων.
Νομικοί κύκλοι, πάντως, επισημαίνουν ό
τι κανείς υπουργός δεν έχει δικαίωμα να α
ναθέτει δημόσιους ελέγχους σε ιδιώτες (με
μόνη αιτιολογία ότι είναι «άνθρωποι της α
πολύτου εμπιστοσύνης του») γιατί είναι
προφανές σε τι είδους αυθαιρεσίες μπορεί
να οδηγήσει αυτή η πρακτική. Επιπλέον,
άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τις επιδό
σεις του κ. Θωμόπουλου, υποστηρίζουν ότι
η επιλογή του προσώπου δεν είναι καθό
λου τυχαία.
Γεγονός παραμένει ότι το πόρισμα, παρ’
όλο που δεν μπορεί να γίνει δεκτό από κα
νένα δικαστήριο, ούτε να έχει ποινικές ή
πειθαρχικές συνέπειες, προσέφερε το έδα
φος να «τιμωρηθεί» ο γραμματέας του Ιν
στιτούτου κ. Μεσσήνης, με την επαπειλούμενη απόλυσή του —χωρίς μάλιστα σύντα
ξη— ή τον εξαναγκασμό του σε παραίτηση.
• Αλλά και η πρόσφατη αποστολή στη Βε
νετία δύο ανώτατων δημοσίων υπαλλήλων,
των Συμβούλων της Επικράτειας κ.κ. Γ. Κο
σμά που ήδη επέστρεφε από τη Βενετία,
και X. Μακρίδη, που επρόκειτο να αναχω
ρήσει αυτές τις μέρες, δεν λύνει το πρό
βλημα: Οι κ.κ. σύμβουλοι, πρόσωπα κατά
τα άλλα ευυπόληπτα και έγκυρα, είναι κι
αυτοί το ίδιο αναρμόδιοι να διενεργήσουν
οποιονδήποτε διαχειριστικό έλεγχο.
Έτσι : Από τον αναρμόδιο κ. Βαμβουνάκη,
στον αναρμόδιο κ. Στρεμμένο κι από κει
στον αναρμόδιο κ. Θωμόπουλο για να κα
ταλήξουμε στους αναρμόδιους Συμβού
λους της Επικράτειας και πάντως να κρα
τηθούν μακριά οι μόνοι αρμόδιοι σύμφωνα
και με την πρόσφατη υπεύθυνη γνωμάτευ
ση για το ζήτημα του νομικού συμβούλου
του ΥΠΕΞ κ. Τριανταφύλλου.

Η Ε.Ε., αμέσως μετά τις πρώτες καταγγελίες
Βαμβουνάκη, απαίτησε να γίνει οικονομικός
και διοικητικός έλεγχος στο Ινστιτούτο, από
αρμόδιο διευθυντή Γενικής Επιθεώρησης του
υπουργείου ή από αρμόδιο υπάλληλο των οι
κονομικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ο τότε
επιθεωρητής δημοσίου κ. Λεωνίδας Μαύρομιχάλης, δεν απεστάλη μετά από ισχυρή
αντίδραση του προξενείου (σ.σ. ο επιθεωρη
τής του υπεξ θα ήλεγχε και το προξενείο).
Από την άλλη μεριά το συναρμόδιο υπουρ
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συναισθα
νόμενο κάποια στιγμή τις ευθύνες του για τις
εξελίξεις, πρότεινε με έγγραφό του στις
22.5.1987 να συγκροτηθεί κοινή εξεταστική Ε
πιτροπή. Όρισε μάλιστα εκπρόσωπό του τον
κ. Παναγιώτη Τόγια, διευθυντή ΔΙ.Ε.Φ.Ε.Σ. του
υπ. Παιδείας. Το έγγραφο —όπως και πολλά
άλλα— αγνοήθηκε α'πό το ΥΠΕΞ.

ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΥ
Εκτός όμως από τη διαδικασία που ακο
λουθήθηκε, και το ίδιο το περιεχόμενο τοιν
καταγγελιών είναι αποκαλυπτικό αν όχι το
θέμα ίσως για τους συντάκτες τους. Δημο
σιεύουμε σήμερα τις καταγγελίες που δια
τύπωσε ο κ. Στρεμμένος με τον un. αρ. φ
425/2286 της 11.9.1986 κι επιλεκτικά αναφέ
ρουμε σκόπιμες αποκρύψεις, διογκώσεις,
παραποιήσεις που περιέχουν.
Από το έγγραφο πάντως προκύπτει ότι
στόχος του ελέγχου του κ. πρέσβη, δεν ή
ταν —όπως ισχυρίστηκε— οι οικονομικές
χρήσεις των ετών 1983-’85, αλλά ένας ανα
δρομικός οικονομικός έλεγχος του Ινστι
τούτου από την αρχή της λειτουργίας του
ώς σήμερα, παρακάμπτοντας τους επίση-

μους και νόμιμους ελέγχους που κατά και
ρούς έχουν γίνει.
Π αρ άλληλος λογαριασ μός

« Ύπαρξη παράλληλου λογαριασμού Ιν
στιτούτου 50.000.000 λιρεττών, όνομα τέ
ως διευθυντού κ. Μανούσακα, οποία πρό
ξενος Βενετίας εκ συμπτώσεως άνευρε
πρόσφατα, χωρίς, καθ’ όλη τη διάρκεια
της μέχρι τώρα τριετούς υπηρεσίας του να
έχει με οποιονδήποτε τρόπο ενημερωθεί
σχετικά από διευθύνοντα ( = Σ. Μεσσήνη),
ο οποίος και μόνος, πλην κ. Μανούσακα, έ
χει δικαίωμα χειρισμού. Εκ των υστέρων
διαπιστουμένη χρήση λογαριασμού αυτού
παραλλήλως προς κανονικό λογαριασμό
Ινστιτούτου χωρίς γνώση υπόλοιπης Δια
χειριστικής Επιτροπής. Διευθύνων δεν εί
ναι, όπως νομίζω τουλάχιστον, θέση επεξηγήσει επαρκως».
— Πρόκειται για το λογαριασμό που ανοί
χτηκε το 1972 και περιελάμβανε επιχορη
γήσεις του υπουργείου Πολιτισμού για α
νακαινίσεις κτιρίων, από το κονδύλι των
Δημοσίων Δαπανών.
— Σύμφωνα με τον αρμόδιο διευθυντή του
υπ. Πολιτισμού κ. Γ. Θηβαίο «από τη φύση
του είναι ξεχωριστό και αυτοτελές πρό
γραμμα και οι πιστώσεις του ποτέ δεν περι
λαμβάνονται στους τακτικούς προϋπολογι
σμούς των επιδοτούμενων ιδρυμάτων»
(σ.σ. τα χρήματα αυτά έχουν το προνόμιο
να διατηρούνται και την επόμενη οικονομι
κή χρονιά).
— Σύμφωνα πάλι με τον κ. Θηβαίο «στις πε
ριπτώσεις αυτές διορίζεται πάντα ένας δη
μόσιος υπόλογος. Στην περίπτωση του κ.
Μανούσακα ο σχετικός τραπεζικός λογα
ριασμός ανέγραφε δίπλα στο όνομά του
την ένδειξη: Instituto Ellenico Restauri (Α
νακαινίσεις), ένδειξη που σήμαινε ότι ο λο
γαριασμός εκινείτο μόνο γι’ αυτόν το σκο
πό».
— Επίσης για όλες τις εργασίες υπάρχουν
συνταγμένα νομίμως λεπτομερή πρακτικά
και πλήρης απολογισμός, με όλα τα δικαιολογητικά εγκεκριμένα και από την Ε.Ε. και
από το ΥΠΠΟ, με μνεία όλων των ποσών
των λογαριασμών, των καταθέσεων κλπ....
Δεν υπάρχει η παραμικρή παρατυπία».
— Μετά την αποχώρηση του κ. Μανούσακα
το 1982 κι επειδή δεν είχε ορισθεί ακόμα ο
διάδοχός του, ο λογαριασμός παρέμεινε α
νοιχτός και αδιακίνητος, με εξουσιοδότηση
στο νόμιμο αναπληρωτή του κ. Μεσσήνη να
τον διακινεί, μόνο όταν λάβει εντολή από
το αρμόδιο υπουργείο.
— Μετά την αποχώρηση του κ. Μανούσακα
έγινε χρήση του λογαριασμού μόνο σε δύο
περιπτώσεις: α) ανάληψη ποσού των
23.985.000 λιρεττών για την εγκατάσταση
θερμάνσεως στο ναό του Αγίου Γεωργίου,
ο προϋπολογισμός του οποίου είχε εγκριθεί από τη Δ.Ε. και β) ανάληψη 16.000.000
λιρ. περίπου, για πληρωμές φόρων στο Ιτα
λικό Δημόσιο, επειδή ήταν εξαντλημένο το
σχετικό τρέχον κονδύλι του προϋπολογι
σμού. Το ποσό ξανακατατέθηκε.
— Οι αποδείξεις της Τράπεζας από τις ο
ποίες προκύπτει η κίνηση του σχετικού λο
γαριασμού καθώς και τα παραστατικά στοι
χεία της κάθε δαπάνης βρίσκονται αυτή τη
στιγμή στα χέρια του κ. Βαμβουνάκη.
Ε ν ο ικ ιά σ εις α κινήτω ν

«Ενοικίαση διαμερισμάτων και καταστη
μάτων κυριότητας Ινστιτούτου αντί χαρι
στικών μισθωμάτων και ουσιαστική απώ
λεια, κατόπιν χρησικτησίας, που επετρεψε
αμελής επιστασία, μεγάλων οικοπέδων
τρόπο ώστε διαχείριση ακινήτου αυτής πε
ριουσίας Ελληνικού Δημοσίου πρόξενος α
δυνατεί εγκρίνει χωρίς δημιουργία κακί
στων εντυπώσεων, αλλά και, όπως προα
ναφέρω, ανάληψη βαρυτάτης προσωπικής
ευθύνης».

«II έκθεση είναι αντιφατική και γεμάτη α
δικαιολόγητες ανακρίβειες. Ο κ. Πρόξενος
με υπερβολική αυστηρότητα, που ξεκινά από
πνεύμα ξαφνικής καχυποψίας εναντίον ολό
κληρου του παρελθόντος ενός Ινστιτούτου
που στάθηκε εξαιρετικά παραγωγικό και αν
τάξιο του προορισμού του, συμπεριφέμεται
με πνεύμα αδικαιολόγητα εχθρικό προς το
πρόσωπα που με αφοσίωση και ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες το υπηρέτησαν πολύ
πριν εμφανισΟεί ο ίδιος στη Βενετία, όταν τα
κατηγορεί για ατασθαλίες και παντός είδους
ζημίες του δημοσίου οι οποίες παραμένουν α
ναπόδεικτες και οι οποίες σε καμιά περίπτω
ση δεν θα μπορούσαν να αποδοθούν, εάν υ
πήρχαν, σε. δόλο ή ιδιοτέλεια. Επομένως επεβάλλετο χειρισμός τελείως διαφορετικός,
απέναντι ιδίως ανθρώπων σεβαστών όπως ο
κ. Μανούσακας.
Αντίθετα με περίεργο ζήλο επεδόθη ξαφνι
κά ο κ. Πρόξενος σε ελέγχους για τους ο
ποίους είναι απαράσκευος —ομολογεί ότι
δεν ξέρει τι είναι «Πρόγραμμα Δημοσίων Ε
πενδύσεων»,— και έσπευσε χωρίς να έχει ο
ριστικά αποτελέσματα των προχείρων ελέγ
χων, οι οποίοι γίνονται χωρίς μέθοδο, να α
νακοινώσει γενικά συμπεράσματα ώστε να
δημιουργήσει στον κ. Πρέσβη της Ρώμης
ψευδείς εντυπώσεις, οι οποίες περιέργως έφθασαν με χυδαία μορφή σε εβδομαδιαίο σα
τιρικό έντυπο. Ετσι με έλλειψη κάθε συναι
σθήματος ευθύνης προσπάθησε να υποβαθ
μίσει, για λόγους τους οποίους μόνον ο ίδιος
γνωρίζει, την ηθική και επιστημονική αξιοπι
στία του Ινστιτούτου.
Επομένως επείγει σοβαρός και υπεύθυνος
έλεγχος από την Κεντρική Υπηρεσία, τόσον
οικονομικός όσο και διοικητικός, τον οποίο
είχε ζητήσει η Εποπτική Επιτροπή οπό τον
κ. Υπουργό από 4ης/9/86, ώστε να τεθεί
τέρμα στη δυσφήμιση του μόνου ελληνικού
πολιτιστικού Ιδρύματος του εξωτερικού που
έχει τύχει της διεθνούς αναγνωρίσεως».
ΔΗΛΩΣΗ του ΜΑΝΩΛΗ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Προέδρου
της Ε.Ε., στη συνεδρίαση της 22.10.1986.

— Ό λες οι κατοικίες ιδιοκτησίας του Ινστι
τούτου υπόκεινται σε ενοικιοστάσιο.
— «Χαριστικό» μίσθωμα έχει μόνο ο κ.
Μεσσήνης ως μέλος της ελληνικής κοινό
τητας της Βενετίας και ως υπάλληλος επί
30 χρόνια του Ινστιτούτου.
— Το μοναδικό οικόπεδο που έχει στην ι
διοκτησία του το Ινστιτούτο είναι το αγρό
κτημα έξω από την Πάντοβα, έκτασης 16
στρεμμάτων. Το οικόπεδο είχε εκμισθωθεί
στο σημερινό ενοικιαστή πριν δωρηθεί η
περιουσία της Κοινότητας στο Ινστιτούτο
αντί ευτελούς, αλλά ελεγχόμενου ως τώρα
μισθώματος. (Σύμφωνα με νομικούς κύ
κλους δεν δημιουργείται χρησικτησία σε α
κίνητα που εκμισθώνονται, αφού ο μισθω
τής, με την καταβολή του μισθώματος, ανα
γνωρίζει την κυριότητα του ιδιοκτήτη).
—- Σύμφωνα με πολλούς πανεπιστημια
κούς ένας δημόσιος οργανισμός και, πολύ
περισσότερο, ένα ερευνητικό ίδρυμα, δεν
μπορεί να λειτουργήσει ως επιχείρηση ε
κμετάλλευσης και αξιοποίησης ακινήτων
(Πρόσφατα ο κ. Τρίτσης κατήγγειλε ότι η
τεράστια ακίνητη περιουσία του Πανεπι
στημίου Αθηνών δεν έχει αξιοποιηθεί και
δεν αποφέρει ούτε κλάσμα των όσων μπο
ρούσε να αναφέρει).
— Γιατί επί 4 χρόνια ο κ. Βαμβουνάκης ως
πρόεδρος της Δ.Ε. δεν έκανε καμιά ενέρ
γεια για την καλύτερη αξιοποίηση της πε
ριουσίας κι ενώ όλα τα βάρη είχαν πέσει
στον κ. Μεσσήνη; (σ.σ. ο τελευταίος εκτελούσε συγχρόνως χρέη διευθυντή, γραμ

ματέα, διαχειριστή και γραμματέα της
Δ.Ε.).
Α ν ά θεσ η έργω ν σ υντήρ ησ η ς

«Ανάθεση έργων συντηρήσεως ακινήτου
περιουσίας του Ινστιτούτου σχεδόν πάντο
τε στην αυτή εταιρεία, χωρίς κατά κανόνα
προκήρυξή μειοδοτικών διαγωνισμών. Συ
χνότατη υπέρβαση προβλεπόμενης δαπά
νης και έκδοση αποδείξεων συνήθως ελλι
πών, οποίες κατά ιταλικό τουλάχιστον νό
μο, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νόμιμα
δικαιολογητικά. Μια τουλάχιστον περί
πτωση διαπιστώθη (sic) κάλυψη υπερβάσεως εις το διπλάσιο αρχικής δαπάνης
—που είχε μάλιστα εγκριθεί μετά μειοδο
τικό διαγωνισμό— από παράλληλο λογα
ριασμό κ. Μανούσακα. Σημειώνω ότι έργα
συντηρήσεως μεγάλης ακινήτου περιου
σίας του Ινστιτούτου είναι συνεχή και σχε
τική δαπάνη υψηλή».
— Η εταιρεία Marescalchi, που υπονοείται,
ανελάμβανε κυρίως έργα συντήρησης μι
κρής κλίμακας, που πληρώνονταν από τον
τρέχοντα προϋπολογισμό. Την ποιότητα
καθώς και τις τιμές τους ήλεγχε ο ανεξάρ
τητος Ιταλός μηχανικός του Ινστιτούτου κ.
V. Passaro.
— Σύμφωνα με τον κ. Θηβαίο «σε κάθε με
γάλη επισκευή συνεκροτείτο από το υ
πουργείο Πολιτισμού νόμιμη τριμελής επι
τροπή (από μηχανικό του υπουργείου, το
διευθυντή του Ινστιτούτου και τον πρόξενο
ως πρόεδρο) που έκανε τις αναθέσεις του
έργου με κανονισμούς μειοδοτικούς διαγω
νισμούς και ενεργούσε τις πληρωμές. Στο
τέλος, τα έργα ελέγχονταν από αρμόδιο
μηχανικό του υπουργείου και παραλαμβάνονταν».
— «Κάλυψη υπερβάσεως αρχικής δαπά
νης» έγινε μόνο στο οίκημα Castello 3423
—το τελευταίο από τα 14 μεγάλα ανακαινι
στικά έργα που έγιναν στο Ινστιτούτο από
το 1972 ώς το 1979 υπό τη διεύθυνση του κ.
Μανούσακα— και ξαναεγκρίθηκε από τη
Δ.Ε., την Ε.Ε., το ΥΠΠΟ και το ΥΠΕΞ. (Να ση
μειωθεί ότι υπέρβαση προβλεπόμενης δα
πάνης μπορεί να γίνει γιατί τα κτίρια στην
υγρή Βενετία παρουσιάζουν σχεδόν πάντα
απρόβλεπτες και αφανείς φθορές, και λό
γω πληθωρισμού).
— Το μόνο ανακαινιστικό έργο που έγινε
μετά το 1982 ήταν —όπως είπαμε πριν— η
θέρμανση στον Άγιο Ανδρέα, μετά από
προφορική συνεννόηση του κ. Μεσσήνη με
το ΥΠΠΟ.
Έ κδ ο σ η εισ ιτη ρ ίω ν μ ουσ είου

« Έκδοση εισιτηρίων Μουσείου Βυζαντι
νών Εικόνων χωρίς τήρηση στελεχών, με
αποτέλεσμα πληρη αδυναμία ελέγχου ε
σόδου αυτού».
— Μέχρι το 1982, ο αριθμός των εισιτηρίων
αναγράφεται στις δημοσιευμένες στα «Θησαυρίσματα» ετήσιες εκθέσεις των πε
πραγμένων του Ινστιτούτου.
— Μετά το 1982, τα στελέχη φυλάσσονταν
για 3 μήνες και στη συνέχεια πετιόντουσαν.
— Η τιμή του εισιτηρίου του Μουσείου εί
ναι σήμερα 2.000 λιρέτες, δηλαδή 200 δρχ.
Η τελευταία κατηγορία του κ. Στρεμμέ
νου αφορά την απώλεια βιβλίων. Στο θέμα
αυτό, καθώς και στις καταγγελίες για απώ
λεια εικόνων μαζί με δευτερεύουσες κα
ταγγελίες του κ. Βαμβουνάκη, θα επανέλ
θουμε στο επόμενο τεύχος. Πάντως το θέ
μα τίθεται και πρέπει ν’ ακουστεί ο αντίλο
γος από όλες τις πλευρές.
Σ τ ο κείμενό μας του προηγούμενο τεύχους πρέ
πει να γίνει μια διόρθωση: το ποσόν που ενέκρινε
αλλά δεν κατέβαλε ακόμη, η Διαχειριστική Επι
τροπή στον κ. Γ. Σιδερή δεν είναι, όπως γράφτη
κε 6.000.000 δρχ. αλλά 6.000.000 λιρέτες, δηλαδή
600.000 περίπου δραχμές.
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ΑΝΤΙ-ΣΤΙΞΕΙΣ
του Χρήστου Τσανάκα

Αξιοσημείωτες κυκλοφορίες δίσκων
Πριν αρχίσουμε το ξεφύλλισμα των εξωφύλλων και το ξεσκονί
αμα των βινυλίων, ας σταθούμε λίγο σε μια διευκρίνιση που τη
θεωρούμε απαραίτητη μια και ως γνωστόν, «κάθε αρχή και δύ
σκολη», γι'αυτό και η ανασφάλεια μας απαιτεί την εκτόνωσή της
σε μια μικρή κατατοπιστική «απολογία».
Όπως λοιπόν αναφέρει και ο υπότιτλος, η νέα αυτή στήλη του
ΑΝΤΙ έχει ως στόχο της την (υπεύθυνη) επιλογή και παρουσίαση
δίσκων που παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είτε προέρχε
ται αυτό από τη μεριά της καθαρά αισθητικής γοητείας, είτε (κι
αυτό είναι το πιο σπουδαίο) από τη μεριά της συναισθηματικής α
ποδέσμευσης που με τη συνδρομή της γνώσης ή της κατακτημένης εμπειρίας, παρέχει το χρίσμα της αυθεντικής, της υπεύθυνης
και της ανυποχώρητης δημιουργίας σε ένα έργο, σε μια σύνθεση
ή σε ένα τραγούδι. Α ς μη βιαστεί να σκεφτεί κανείς πως εννοού
με, στο σημείο αυτό, τις εξεζητημένες και απρόσιτες μουσικές
αντιλήψεις ή τις κατακτήσεις μιας σκοτεινής, ερμητικής, παρα
νοημένης διάνοιας. Μπορεί ομολογουμένως να τρέφουμε ιδιαίτε
ρη συμπάθεια στους χλευαστές ή τους πιο ήπια αντιπολιτευόμε
νους της κυρίαρχης αισθητικής των Μέσων Μαζικής Ενημέρω
σης, αλλά, δόξα τω θεώ, το γούστο μας σπανίως αγγίζει ανομο
λ ό γ η τε ς και κυρίω ς α δ ικ α ιο λό γη τες εικ ο ν ο κ λ α σ τικ ές
διαθέσεις... Εκείνο που μας προτρέπει στο να σκαλίζουμε τις και
νούργιες κυκλοφορίες και να σας προτείνουμε κάθε δεύτερη βδο
μάδα την ακρόασή του, είναι το μουσικό εκείνο «προϊόν» που
διαθέτει τα προσόντα τα οποία απαιτούνται, ώστε στη συνείδησή
μας και φυσικά σε σχέση πάντα με τα μουσικά και ιδεολογικά
μας κριτήρια, να καταλαμβάνει, τουλάχιστον, μια πιο ευνοϊκή θέ
ση από αυτή του απλώς «αξιοπρεπούς» (αλλά ελλειπτικού και απογοητευτικού κατά τα άλλα) δισκογραφήματος.
Χώρος αξιολόγησης είναι η ελληνική παραγωγή (αναπαραγω
γή κατά κανόνα) δίσκων, που η ιδιομορφία και γενικά ο μουσικός
τους χαρακτήρας, με λίγη βοήθεια κι από τη μεριά μας, τους
στέλνει κατευθείαν για καταχώρηση κάτω από τις δυσκίνητες
πια και αμφιβόλου εγκυρότητας ταμπέλες, της ποπ, ροκ, σόουλ,
τζαζ ή έντεχνης δημιουργίας...
Και μια τελευταία παρατήρηση: επειδή η φθινοπωρινή σοδειά
δίσκων αποδείχτηκε αρκετά πλούσια σε πρόσωπα και έργα αξίας
μιας ιδιαίτερης μνείας, αναβάλλουμε τις πολύ καινούργιες κυ
κλοφορίες για το άλλο δεκαπενθήμερο και, δίχως να μπορούμε
πια να εξαντλήσουμε όλους αυτούς τους «θησαυρούς», στεκόμα
στε σε μερικές από τις πιο σπάνιες εκείνες εκφράσεις που δεν
«καταλαβαίνουν» από ετικέτες και περιορισμούς, που δεν αποδέ
χονται —κατά κανόνα— παρά μόνο τον τίτλο του «ανένταχτου»
δημιουργήματος, του προικισμένου με ήθος και προσωπικότητα.
Οι παρακάτω περιπτώσεις αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο για
πραγματικά ζωντανή, ελεύθερη και απρόοπτη δημιουργία αλλά
και ένα μορφωτικό ερέθισμα που καλλιεργεί, ευαισθητοποιεί και
διευρύνει το αρκετά ταλαιπωρημένο μα και επικίνδυνα εφησυχασμένο μουσικό μας αισθητήριο.
RESIDENTS: "ESKIMO",
"STARS AND HANK FOREVER"
(Torso/Virgin)
Oi Residents, λειτουργώντας σαν
συγκρότημα από τα τέλη της δεκαε
τίας του ’60 μέχρι σήμερα χωρίς
διακοπή, αποτελούν ένα από τα ση
μαντικότερα σύνολα —σίγουρα το
πιο ενδιαφέρον— από όσα ανέδειξε το αμερικάνικο underground —ή
μάλλον από όσα «απέκρυψε»! Γιατί
έχουν μείνει πια στην ιστορία σαν
οι πιο κρυψίνοες και ιδιότροποι
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μουσικοί των δυο τελευταίων δεκα
ετιών. Για πολλά χρόνια παρέμέιναν αφανείς χτίζοντας κυριολεκτι
κά με ευλάβεια, με θρησκευτική θα
λέγαμε αφοσίωση, τον σχεδόν ερ
μητικό και σε πρώτη ματιά θεότρε
λο κόσμο τους. Κι όταν άρχισαν να
εκδίδουν έργα τους το σοκ ήταν πια
καθολικό. Και η αμηχανία —τουλά
χιστον αυτή— πλανιόταν απτόητη
από τους θώκους των επώνυμων αβανγκαρντιστών που έτυχε να γευθούν έστω και βεβιασμένα κάτι από
τις αχαλίνωτης φαντασίας συλλή
ψεις τους, ώς τους πιο σκληροπυρη
νικούς μελωδίστες, που δεν μπο
ρούσαν να πιστέψουν πως μέσα σ’
αυτούς τους ακανθώδεις μικρόκοσμους, που «χαϊδευτικά» μπορείς
να αποκαλέσεις και «τραγούδια» ή
«οργανικές φυγές» ή οτιδήποτε,
ζούσε και κάρπιζε αβίαστα ο πιο α
γνός στη γοητεία του μελωδικός
πλούτος, ο πιο ουσιώδης λυρισμός
και η πιο βαθιά αγάπη για τον άν
θρωπο που όχημά της είχε, όχι μο
νάχα την ενστικτώδη πρωτόγονη
τρυφερότητα, αλλά και το πιο μυθο
πλαστικό και οριακό χιούμορ... Έ
τσι η έκδοση του "ESKIMO" το 1979
ήταν ένα από τα πιο συγκλονιστικά
γεγονότα της χρονιάς, τουλάχιστον
σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά δί
κτυα πληροφόρησης και διακίνησης
της μουσικής σε ολόκληρο τον κό
σμο.

Σ’ αυτό το άλμπουμ οι Residents
έχουν ως αφετηρία και κυρίαρχη α
ναφορά τούς μύθους και τα χορευ
τικά - τραγουδιστικά μοτίβα που τό
νιζαν κι έδιναν μια ενιαία φαινομε
νικά υπόσταση στη ζωή των Εσκιμώων, οι οποίοι μόλις πριν λίγες δε
καετίες, όταν επενέβη το κερδοσκο
πικό δαιμόνιο των Αμερικανών με
«σκοπό» να τους εκπολιτίσει και να
τους πουλήσει αλκοόλ και τηλεορά
σεις (!), διάνυαν αισίως τη Λίθινη Ε
ποχή του πολιτισμού τους. Με βάση
λοιπόν αυτό το υλικό ντοκουμεντά
ρουν έναν οριστικά χαμένο πολιτι
σμό, κατά τη διάρκεια της ηχητικής
αναπαράστασής του από τους ί
διους. Κυριαρχούν τα αρκετά δραματοποιημένα και συχνά απόκοσμα
φωνητικά, που με τη συνοδεία ακου
στικών κυρίως οργάνων σε τελε
τουργικά ρυθμικά οστινάτι και την
ατμοσφαιρική συνδρομή ενός συν
θεσάιζερ (που παίζει ο Don
Preston), δίνουν μέσα από τις αρχέ
τυπες αυτές εκφράσεις μια συνολι
κή εντύπωση που εκκρεμεί ανάμεσα '
σε ένα γκροτέσκο αλλά και παιδικό
κατά βάθος, πρωτοποριακό άκου
σμα και σε μια ποτισμένη με την ψύ
χωση του σήμερα αρχαία υπαίθρια
δραματουργία... Αντίθετα στο
"STARS AND HANK FOREVER" η α
νάπλαση αφορά στη μουσική του, Α
μερικανού φυσικά, κάντρυ ανανεωτή Χανκ Γουίλιαμς (1923-1953) και
του επίσης Αμερικανού, συνθέτη
πολεμικών εμβατηρίων Τζων Φίλιπ
Σούζα (1854-1932). Το ποιον και το
μεγεθος της μετάλλαξης, που επι

φυλάσσει η παρανοϊκή ιδιοφυία των
Residents στα ιστορικά αυτά κειμή
λια του αμερικανικού μουσικού πο
λιτισμού, είναι τέτοια ώστε και η
ταυτότητα του γκρούπ και η ταυτό
τητα των κομματιών να παραμένουν
αναγνωρίσιμες. Δεν είναι εξάλλου
η πρώτη φορά που επιδιώκουν και
καταφέρνουν κάτι ανάλογο οι Resi
dents. Έχει προηγηθεί, ακόμα ένα
αναλόγου ολοκλήρωσης έργο τους,
το "George & James", το οποίο και
εγκαινίασε την, ανοιχτή σε πολλά
ακόμη ερεθίσματα, σειρά δίσκων
που αποκαλείται εύλογα "The Ame
rican Composer’s Series"...

JOHN ZORN:
"THE BIG GUNDOWN"
Ο Τζων Ζορν είχε την «τύχη» να
ανατραφεί, τουλάχιστον ως μουσι
κή προσωπικότητα, μέσα σε ένα α
πό τα πιο αυταρχικά καθεστώτα πε
ριφρόνησης κάθε ανθρώπινου μέ
τρου, μέσα στις πιο επηρμένες και
κακάσχημες αλλοιώσεις του φυσι
κού τοπίου, μέσα στην πιο παγερή
ανθρώπινη παρουσία, μέσα στην
πιο αυθεντική «ξύλινη γλώσσα»: αυ
τή των υπολογιστών, αυτή των κα
θημερινών συναλλαγών στο δημό
σιο χρηματιστήριο αξιών της ζωής,
που, όπως μας επιβεβαιώθηκε και
τελευταία με τον πιο σαφή και πει
στικό τρόπο, ο πολυρυθμικός παλ
μός και οι ασυγκράτητες ροές του
συντονίζονται βεβαίως (πού αλλού;)
στη Νέα Υόρκη.
Εκεί, στις υπέργειες λεωφόρους,
στις υπόγειες διαβάσεις, στα «υπό
γεια» στέκια της ο ψυχισμός του
Ζορν αμύνθηκε μα και τσαλαπατήθηκε άγρια, από εικόνες που δεν έ
λεγαν να διαλυθούν, από βιώματα
που δεν έλεγαν να σβήσουν, από
παθήματα μιας πραγματικότητας
που δεν έλεγε να αλλάξει — και ού
τε πρόκειται φυσικά. Κι όταν τα δη
μιουργικά του αποθέματα και οι εκ
φραστικές ανάγκες του απαίτησαν
τον αυστηρά δικό τους ζωτικό χώρο
για να εκτονωθούν, να επιβεβαιω
θούν και να τραβήξουν το δρόμο
της δικαίωσης, αυτού που τελικά
αντιπροσώπευαν, την εσωτερική
δηλαδή ζωή του Τζων Ζορν, ήταν
πλέον αυτή η έκφραση τόσο βασα
νισμένη και επιτακτική που ήταν φύ
σει αδύνατο να υποταχθεί στις ανα
στολές της και να υποχωρήσει
μπρος στην αρνητική υποδοχή που
επιφυλάσσει σε τέτοιου είδους εκ
δηλώσεις το «ηθικό» και «παραγω
γικό» πάντα κοινωνικό περιβάλ
λον... Δεν θυμόμαστε πότε πρωτοσυναντήσαμε στο βινύλιο ή σε προ
γράμματα από κλάμπ και συναυλίες
το όνομα αυτού του μουσικού. Είμα
στε όμως σίγουροι ότι ήταν εξίσου
οριακός, εξίσου ανήσυχος και φρε
νιτιώδης στις συλλήψεις του και
στο παίξιμό του (αν και γρήγορα πέ
ρασε από τις εξάψεις της ερμη
νείας, στις εξάρσεις της «σύνθε
σης» και «ενορχήστρωσης» ενός ξέ
φρενου μουσικού κολάζ), όπως και
σήμερα. Σήμερα που εγκαταλείπει
το άλτο σαξόφωνο και το κλαρινέτο
στις θήκες τους, και συγκεντρώνει
μερικούς από τους κορυφαίους αύτοσχεδιαστές των σύγχρονων α
προσδιόριστων περιοχώ ν της
«μετα-τζάζ» ή «μετα-ροκ» εκφραστι
κής για να τους μετατρέψει σε όχη
μα των ανατρεπτικών και εντελώς
απρόβλεπτων μουσικών οραμάτων
του. Και επί του προκειμένου, η
«λεία» του Τζων Ζορν είναι η μουσι
κή του Ένιο Μορικόνε για φίλμς ό
πως «Η Εργατική Τάξη Πάει Στον
Παράδεισο», «Κάποτε στην Αμερι
κή», «Τρόμος Πάνω Από Την Πόλη»
κ.ά. Το «παράξενο» είναι, ότι το σί
γουρα εκφραστικό και όχι αναίτια

τεμαχισμένο έργο του Μορικόνε
στο "The Big Gundown" χαίρει της
εκτίμησης του ίδιου, δικαιώνοντας
έτσι διπλά τον ιδιοφυή εμπνευστή
και συντονιστή του: τον Τζων Ζορν.

EDWARD KA-SPEL:
"AADZHYD CHINA DOLL"
(Penguin)

της Δέσποινας Σαββοπούλου

Πάνε πολλά χρόνια τώρα που η
ποπ έπαιξε το στοίχημά της με τον
αυθορμητισμό και την ευφυΐα και το
...κέρδισε. Φυσικά, ο κόσμος ούτε
που τσαλακώθηκε από το στρίμωγ
μά του στα δύο λεπτά της πλευράς
ενός σινγκλ, κι ίσως ούτε και να πολυκατάλαβε πως η μεταμόρφωση
της εμπειρίας του (του καθημερινού
βιώματος και της μοντέρνας αισθη
τικής του), σε τραγούδι, περιλάμβα
νε κιόλας την ερμηνεία και την κρι
τική του. Και φυσικά, όλο αυτό το
θαυμαστό, μα μονίμως απασχολη
μένο με τα προβλήματα της τεχνο
λογικής του εφηβείας, σύμπαν, ού
τε που νοιάστηκε ποτέ για την προ
φανή διαπίστωση ότι ετούτα τα διεθνιστικά ποπ αριστουργήματα αυ
ξάνουν και πληθαίνουν γιατί ακρι
βώς προσφέρουν μια διαφορετική
πραγματικότητα, γεμάτη από ζωή,
νεανική ορμή κι ανθρώπινα συναι
σθήματα. Γιατί να νοιαστεί άλλω
στε; Αφού αργά ή γρήγορα, αυτή η
αναπάντεχη νεανική «επανάσταση»
θα μπλεκόταν στα καλολαδωμένα
γρανάζια του και προφανώς στο
«τμήμα παροχής δημοσίων θεαμά
των... Κι όπως όλοι το ξέρουμε εκεί
ακριβώς οδηγήθηκαν τα πράγματα,
με τη διαφορά πως ο κοινωνικός ρό
λος της ποπ και τα οράματά της ού
τε εκμηδενίστηκαν ούτε και πέρα
σαν ολοκληρωτικά στα χέρια των
«επιτήδειων» μισθωτών της βιομη
χανίας του θεάματος. Γιατί απέναν
τι στη λογική των πολύχρωμων hit
parade και την τυποποιημένη αισθη
τική των εργοστασίων αναπαραγω
γής της, προτάσσεται η αμεσότητα
της ευαισθησίας και η γοητεία της
φαντασίας δημιουργών σαν τον α
θεράπευτα ρομαντικό Εγγλέζο μελωδίστα Edward Ka-Spel που, δί
χως να υπηρετεί στενά κάποια πα
ράδοση, πέρα ίσως από αυτή του'
συναρπαστικού συγκροτήματος
του, των Legendary Pink Dots, προ
σφέρει σε προσωπικές δουλειές
σαν το παρόν άλμπουμ όλες τις εγ
γυήσεις για τη μακροβιότητα της
λειτουργίας των γνήσιων ποπ εκ-“
φράσεων, αλλά και για τον ολοφά
νερο πια μετασχηματισμό τους σε
σύγχρονη μορφή τέχνης. Αυθεντικά
σύγχρονη, θα λέγαμε, με όλο το τε
χνολογικό δυναμικό τού σήμερα
στα χέρια της, μα και με όλο τον αισθαντισμό της ευρωπαϊκής ρομαν
τικής παράδοσης, επίσης στην υπη
ρεσία της... (Αναζητήστε οτιδήποτε
υπογράφεται από τον Edward KaSpel και τις Μυθικές Ροζ Κηλίδες.
Αξίζει τον κόπο και ...το οικονομικό
τίμημα, εννοείται).

□

Εδώ και τέσσερις μέρες διανύουμε τον πιο γιορτινό μήνα του
χρόνου. Ακριβώς, τον πιο παραγωγικό για τις δισκογραφικές εται
ρείες, οι οποίες δεν παραμελούν να εφοδιάσουν από νωρίς την α
γορά με πάσης φύσεως μουσικό προϊόν. Κανόνας απαράβατος η
«δισκογραφική καταιγίδα» σε κάθε εορταστική περίοδο, διέπεται
από μια φιλοσοφία που στηρίζει το πνεύμα της στο ιδιαίτερο κλίμα
των γιορτών. Στη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που είναι συνώνυ
μη των εξόδων και της υποτιθέμενης οικονομικής ευρωστίας που
αισθάνονται σχεδόν χωρίς καμιά εξαίρεση όλοι οι εργαζόμενοι. Ο
13ος μισθός δεν είναι, βλέπετε, ποτέ ένα ευκαταφρόνητο ποσό. Δί
νει την ευκαιρία για κάποια παραπάνω όνειρα και σε κάνει να νιώσεις για λίγο «πλούσιος».
Πού θα επενδυθεί λοιπόν ο 13ος μισθός; Ίσως και στον εμπλου
τισμό της δισκοθήκης. Σ’ αυτό είναι που στοχεύουν και οι εται
ρείες.
Η EMI-COLUMBIA παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ενεργητική αυτόν
τον καιρό εκδίδοντας, εκτός από τους δίσκους μεμονωμένων καλ
λιτεχνών και πολλές σειρές. Η πιο αξιόλογη από αυτές, η σειρά έξι
δίσκων με επανεκδόσεις παλιότερων τραγουδιών της περιόδου
1939-1970, από δίσκους 33 ή 75 στροφών που σήμερα δεν υπάρ
χουν. Η σημασία της είναι πολύ μεγάλη, κυρίως για όσους θέλουν
να μελετήσουν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Έχει συλ
λεκτικό αλλά και αναμνησιακό χαρακτήρα. Εντάσσεται δε σε μια
ευρύτερη σειρά επανεκδόσεων που έχει, εδώ και αρκετό καιρό,
αρχίσει η εταιρεία, με τίτλο «Μουσικός θησαυρός».
Η σειρά περιέχει συγκεκριμένα:
Σωτηρία

Μπέλλου: «Ρέστοι
Μπατίρηδες»

και

κας —απ’ όπου και ο τίτλος «ΔυοΔυο»— που αυθαίρετα έχουν επιλεγεί για να αποτελέσουν ζευγάρι
στο δίσκο. Έτσι συνυπάρχουν εδώ
ο Μενιδιάτης με τη Λύδια, ο Κοκό
τας με τη Μοσχολιού, ο Μητσιάς με
τη Γαλάνη, ο Διονυσίου με την Πά
νου, ο Γαβαλάς με τη Λαμπράκη και
ο Αγγελόπουλος με τη Γκρέυ. Κανέ
να σκεπτικό δεν φαίνεται να διέπει
την έπιλογή των συγκεκριμένων
τραγουδιών, τα περισσότερα από
τα οποία είναι άγνωστα. Σε δουλειά
να βρισκόμαστε, αφού μάλιστα πλη
σιάζουν οι γιορτές και ο κόσμος κά
νει δώρα. Αν μη τι άλλο οι σειρές
«προσφέρονται».
Λουκιανός Κηλαϊδόνης - Δήμος
Μούτσης: «Πρώτες εκτελέσεις»

Σειρά δυο δίσκων με τραγούδια
που παραπέμπουν στο πρώτο συν
θετικό ύφος των δύο τραγουδο
ποιών, από το οποίο έχουν σήμερα
κατά πολύ απομακρυνθεί. Καθαρά
λαϊκές μελωδίες από την πρώτη φά
ση της καριέρας τους, που δεν έγι
ναν επιτυχίες και είχαν κυκλοφορή
σει σε δίσκους 45 στροφών που δεν
υπάρχουν πλέον, ή 33 που έχουν
καταργηθεί ή τέλος ανέκδοτες συν
θέσεις. Συγκεκριμένα, ο δίσκος του
Λ. Κηλαϊδόνη περιέχει τέσσερα α
νέκδοτα τραγούδια που ερμηνεύον
ται από τον Γρ. Μπιθικώτση.
Ερμηνεύουν οι: Κόκκοτας, Γαλάνη, Μητσιάς, Μοσχολιού. Δεν μπο
ρούμε να μην υπογραμμίσουμε την
πολύ κακή επιμέλεια της σειράς,
που χωρίς να δείχνει τον παραμι
κρό σεβασμό στους δύο συνθέτες,
τοποθετεί ακριβώς το ίδιο —παραλλάσοντας μόνο τα ονόματα— επαι
νετικό του έργου τους κείμενο στα
οπισθόφυλλα των δύο δίσκων.
Ηχητικό αφιέρωμα στον Μάνο
Κατράκη

Μαίρη Λίντα: «Άκου τ ’ αηδόνια»

Δεκατέσσερα τραγούδια της Σω
τηρίας Μπέλλου από την περίοδο
1948-1961 στις αυθεντικές τους ε
κτελέσεις. Συνθέσεις των Τσιτσάνη,
Μητσάκη, Παπαϊωάννου, Μπακάλη
και της ίδιας της Μπέλλου. Ανάμε
σα σε αυτές τα: «Θέλω μάγκα και
σατράπη», «Το παλτό», «Μην απελ
πίζεσαι», κ.ά.
Μανώλης Χιώτης: «Το 10 το καλό»

Ηχογραφήσεις από τα χρόνια της
μεγάλης επιτυχίας του Μανώλη
Χιώτη 1959-1960 μέχρι το τέλος της
ζωής του. Ακούγονται από τους Καζαντζίδη, Λίντα, Αγγελόπουλο, Διο
νυσίου, Ρεπάνη, Τρίο Μπελκάντο,
Μυτιληναίο και Τέρη Χρυσό. Αναφέ
ρουμε χαρακτηριστικά τα: «Περα
σμένες μου αγάπες», «Πολλές φο
ρές», «Σκάρτες ζαριές».
Ιωάννα Γεωργακοποήλου: «Η Γέρακίνα»

Πρώτες εκτελέσεις από μια α
πό τις αντιπροσωπευτικότερες ερμηνεύτριες του ρεμπέτικου της πε
ριόδου 1939-1954. Τραγούδια των
Τούντα, Καρίπη, Γούναρη, Τσιτσάνη, Μπαγιαντέρα, Μητσάκη, Πετσά
και Περπινιάδη. Εδώ περιέχονται
και οι μέχρι τώρα ανέκδοτες σε δί
σκο επιτυχίες «Μπρος στον Άγιο
Σπυρίδωνα» και «Γερακίνα».
Γιώργος Μουφλουζέλης - Μιχάλης
Γενίτσαρης

Δυο παλιοί ρεμπέτες στον ίδιο δί
σκο με ερμηνευτές τους: Μπιθικώτση, Καζαντζίδη, Τσαουσάκη, Μπέλ
λου, Διονυσίου, Γαβαλά. Ατμόσφαι
ρα όχι ομοιογενής, αφού ο πρώτος
εκπροσωπεί τον ελαφρύ ήχο του
ρεμπέτικου και ο δεύτερος τον βα
ρύ πειραιώτικο.

Έχει μείνει γνωστή ως ερμηνεύτρια του Χιώτη, αλλά έχει τραγου
δήσει και Θεοδωράκη ή Χατζιδάκι.
Σε αυτόν τον δίσκο την ακούμε σε
τραγούδια των τριών προηγούμε
νων, καθώς και σε συνθέσεις των
Καλδάρα, Ζαμπέτα, Πιτσιλαδή, Τσιτσάνη και Μητσάκη.
Σταύρος Τζουανάκος: «Ένας δια
βάτης»

Από τους λιγότερο γνωστούς εκ
φραστές του ρεμπέτικου ο Σταύρος
Τζουανάκος ξεκίνησε την καριέρα
του μετά το 1947 δίπλα στον Χιώτη.
Τραγούδια που έμειναν κλασικά ό
πως τα «Λίγα ψίχουλα αγάπης σου
γυρεύω» και «Κρίμα τέτοιο παλικά
ρι» ανήκουν σε αυτόν. Σε αυτό τον
δίσκο τον γνωρίζουμε και ως συνθέ
τη και ως ερμηνευτή.
«Δυο-Δυο»

Μια ακόμη σειρά που κυκλοφόρη
σε από την ίδια εταιρεία, αλλά σε τί
ποτα δεν θυμίζει την ποιότητα της
προηγούμενης. Περιέχει και αυτή έ
ξι δίσκους, με έξι ζευγάρια ερμη
νευτών, ενός άντρα και μιας γυναί

Η ενασχόληση με κορυφαίους ε
πώνυμους ανθρώπους που πλέον
δεν βρίσκονται στη ζωή περικλείει
πάντα τον κίνδυνο της υποτίμησης
της αξίας του έργου τους ή της υ
περτίμησης της προσφοράς τους.
Στο συγκεκριμένο αφιέρωμα, δεν
συνέβη ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η
μνήμη του Μάνου Κατράκη αγκα
λιάζεται εδώ με όλο τον απαιτούμενο σεβασμό και με αξιοπρέπεια,
που οπωσδήποτε χρειάζεται μια τέ
τοια έκδοση. Ο δίσκος δεν επιζητά
τίποτα περισσότερο από το να αποθέσει —όπως αναγράφει και στο ο
πισθόφυλλό του— τον ελάχιστο φό
ρο τιμής στον μεγάλο ηθοποιό.
Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά α
ποσπάσματα από θεατρικές επιτυ
χίες, ραδιοφωνικές εκπομπές και α
παγγελίες του Μάνου, τα οποία έχει
με πολλή προσοχή επιλέξει και επιμεληθεί ο Γιώργος Κάρτερ. Τα απο
σπάσματα πλαισιώνονται από κεί
μενα που αναφέρονται στο έργο
του ανυπέρβλητου κορυφαίου και
παρουσιάζουν τις γνώμες επώνυ
μων ανθρώπων για το ήθος και το
ταλέντο του. Η αφήγηση είναι του
παραγωγού Γιώργου Κάρτερ και
της Βίκυς Καρέλλη.
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Μεγάλο ηθικό και
πολιτικό θέμα η
αποκατάσταση της μνήμης
των άδικα εξοντωθέντων
αγωνιστών
του Βασίλη Α. Νεφελούδη
Θεμελιακό στοιχείο για την κοινωνική πρόο
δο, σε όλες τις εποχές ήταν η ελευθερία της
σκέψης, ο ελεύθερος διάλογος, η ελεύθερη αν
τιπαράθεση και πάλη των ιδεών.
Βασική —θεμελιακή επιδίωξη της εργατι
κής τάξης στην πάλη της για την κοινωνική
αλλαγή, ήταν η κατάκτηση της δημοκρατίας:
«Είδαμε κιόλας πιο πάνω, ότι το πρώτο βήμα
στην εργατική επανάσταση είναι η ανύψωση
του προλεταριάτου σε κυρίαρχη τάξη, η κατά
κτηση της δημοκρατίας», λένε στο περίφημο
«Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος»
ο Καρλ Μαρξ και ο Φρίντριχ Ένγκελς. Και μι
λώντας γι’ αυτούς τους δύο θεμελιωτές του Ε
πιστημονικού Σοσιαλισμού ο Λένιν, το φθινό
πωρο του 1985, από αφορμή το θάνατο του
Φρ. Ένγκελς, έγραφε: «Και οι δύο τους είχαν
γίνει σοσιαλιστές από δημοκράτες και μέσα
τους ήταν αρκετά δυνατό το δημοκρατικό αί
σθημα του μίσους ενάντια στην πολιτική αυ
θαιρεσία».
Την ιδεολογική αρχή, σύμφωνα με την ο
ποία ο σοσιαλισμός είναι σύμφυτος με τη δη
μοκρατία και ότι χωρίς δημοκρατία δεν υπάρ
χει σοσιαλισμός, τη βρίσκουμε διακηρυγμένη
στα κείμενα πολλών επιφανών ηγετών του Ερ
γατικού Κινήματος.
Η ζωή απέδειξε, κατά τρόπο πολύ τραγικό,
ότι ο παραμερισμός, η αγνόηση, η παραβίαση
αυτής της αρχής «στο όνομα της οικοδόμησης
του σοσιαλισμού» αποτέλεσε, στην πραγματι
κότητα, σοβαρό αρνητικό στοιχείο, μεγάλο
εμπόδιο στην οικονομική και την κοινωνική
πρόοδο, ανασταλτικό παράγοντα στη σοσια
λιστική οικοδόμηση.
Τώρα πια έχει γίνει σχεδόν γενικά παραδε
κτό ότι ύστερα από το θάνατο του Λένιν, στη
Σοβιετική Ένωση, ιδιαίτερα στη δεκαετία του
1930, καταπατήθηκε βάναυσα κάθε ιδέα δημο
κρατικής λειτουργίας του κόμματος και του
κράτους και, στην καθημερινή πολιτική πρα
κτική, αναγορεύθηκε σε κανόνα ζωής η πολι
τική αυθαιρεσία. Εκατοντάδες ηγετικά στελέ
χη του Κομμουνιστικού Κόμματος, ανάμεσά
τους και πολλοί από τους πρωταγωνιστές της
Οκτωβριανής Επανάστασης, σύρθηκαν σε
σκηνοθετημένες «δίκες» με ψεύτικες - συκο
φαντικές κατηγορίες, βασανίστηκαν άγρια
και υποχρεώθηκαν να «ομολογήσουν εγκλή
ματα» που δεν είχαν διαπράξει. Πολλές χιλιά
δες απλά μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος
και εκατοντάδες χιλιάδες απλοί Σοβιετικοί
άνθρωποι οδηγήθηκαν στις φυλακές, στα
στρατόπεδα αναγκαστικής εργασίας, στην ε
ξορία, γιατί τόλμησαν να διατυπώσουν μια
γνώμη διαφορετική από εκείνη της ηγεσίας
και ένας μεγάλος αριθμός αθώων ανθρώπων
θανατώθηκαν. Η σοσιαλιστική νομιμότητα
ποδοπατήθηκε από τους εξουσιαστές εις βά
ρος των εξουσιαζομένοιν. Ό λα αυτά έσπειραν
το φόβο στο λαό και οδήγησαν τους απλούς
ανθρώπους στην πολιτική αδιαφορία, στην α
πάθεια, σε φαινόμενα αλκοολισμού, σε συχνές
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απουσίες από την παραγωγική εργασία, σε
πτώση της παραγωγικότητας και σε σοβαρές
καθυστερήσεις στην ανάπτυξη σε όλα τα πε
δία: οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό κλπ.
Με το 20ο Συνέδριο του Σοβιετικού Κομμου
νιστικού Κόμματος κι ύστερα από τις αποκα
λύψεις και τις επισημάνσεις που έγιναν σε αυ
τό, αρκετά πράγματα βελτιώθηκαν, στις δε
καετίες που ακολούθησαν, χωρίς όμως να
πραγματοποιηθούν οι αποφασιστικές διεργα
σίες που ήταν απαραίτητες για μια ριζική αλ
λαγή του κλίματος, για μια πλήρη αποκατά
σταση των δημοκρατικών κανόνων λειτουρ
γίας μέσα στο Κόμμα και μέσα στο Κράτος.
Προφανώς, ήταν πολύ ισχυρές οι αντιδράσεις
του νέου κατεστημένου, των νεοπρονομιούχων που συγκροτούσαν τους κομματικούς και
τους κρατικούς μηχανισμούς. Οι αντιδράσεις
δεν έγινε δυνατό να υπερνικηθούν, τα μέτρα
που πάρθηκαν και τα βήματα που έγιναν προς
την αλλαγή, δεν ήταν όσο χρειαζόταν αποφα
σιστικά και σιγά σιγά άρχισε να ωριμάζει στη
συνείδηση ορισμένων κοινωνικών ομάδων
(συγγραφείς, επιστήμονες, καλλιτέχνες κλπ.)
η ανάγκη ενός ριζικού εκδημοκρατισμού της
πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Έτσι, ένα μέ
ρος της ηγεσίας του Κ.Κ.Σ.Ε. οδηγήθηκε στην
αποδοχή της αναγκαιότητας της διαφάνειας
(γκλάσνοστ) και της αναδόμησης (περεστρόι
κα), ως βασικής προϋπόθεσης για την υπερνίκηση των αδιεξόδων.
Ένα από τα μέτρα που δημόσια ανακοινώ
θηκαν από τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, για την
επιτυχία της αναδόμησης και του εκδημοκρα
τισμού είναι και η απονομή δικαιοσύνης σε
κείνους που αβάσιμα κατηγορήθηκαν, άδικα
καταδιώχθηκαν και εγκληματικά εξοντώθη
καν, στη διάρκεια των σταλινικών «εκκαθαρί
σεων». Αυτό προφανώς, κρίθηκε απαραίτητο,
προκειμένου να πεισθούν οι Σοβιετικοί άνθρω
ποι ότι πραγματικά έχει αναληφθεί προσπά
θεια για ριζική αλλαγή, για πλήρη εγκατάλει
ψη της πολιτικής αυθαιρεσίας και για αληθινό
εκδημοκρατισμό.
Ό ταν είναι γνωστό ότι το κλίμα της πολιτι
κής αυθαιρεσίας της σταλινικής περιόδου είχε
τις προεκτάσεις του και σε άλλες χώρες, στα
Κομμουνιστικά Κόμματα χωρών έξω από την
ΕΣΣΔ, ότι ψευδείς κατηγορίες διατυπώθηκαν
εναντίον αγωνιστών του κομμουνιστικού και
του ευρύτερου εργατικού κινήματος, ότι δεκά
δες και εκατοντάδες άνθρωποι διώχθηκαν χω
ρίς πραγματική αιτία και πολλοί εξοντώθηκαν
άδικα, δικαιούται να περιμένει κανείς τώρα
τουλάχιστον, μετά την πρόσφατη δήλωση του
Μιχαήλ Γκορμπατσόφ για απονομή δικαιοσύ
νης, μια ανάλογη στάση πάνω στο μεγάλο αυ
τό ηθικό και πολιτικό θέμα.
Είναι καιρός πια, να αποδοθεί δικαιοσύνη
και στους Έλληνες αγωνιστές που συκοφαντήθηκαν αισχρά και εξοντώθηκαν άδικα. Α
γνοί και τίμιοι αγωνιστές όπως ο Γιώργκις
Κωνσταντινίδης, ο Παναγιώτης Τζινιέρης, ο
Νίκος Βαβούδης, ο Γρηγόρης Σκαφίδας, ο Αν
δρόνικος Χαϊτάς, ο Ιορδάνης Ιορδανίδης και
όλοι οι άλλοι που ήταν τα θύματα των «εκκα
θαρίσεων» σταλινικού τύπου, αξιώνουν μέσα
από τους τάφους τους, να τους απονεμηθεί δι
καιοσύνη, με τη δημόσια αποκατάσταση της
μνήμης τους.
Για το σκοπό'αυτό, πριν από δύο μήνες πε
ρίπου, συγκροτήθηκε Επιτροπή Πρωτοβου
λίας για την Αποκατάσταση της Μνήμης Α
γωνιστών. Κύριο έργο της είναι η διερεύνηση

συγκεκριμένων περιπτώσεων, ατομικών και
κατηγοριών αγωνιστών, η ευαισθητοποίηση
του αριστερού κινήματος καιη ενημέρωση της
κοινής γνώμης.
Πιστεύω ότι χρέος όλων όσων γνωρίζουν
συγκεκριμένες περιπτώσεις άδικα εξοντωθέν
των είναι να τις θέσουν υπόψη της Επιτροπής
και να βοηθήσουν ενεργά στο ξεκαθάρισμά
τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας στην αρχική της
σύνθεση αποτελέσθηκε από τους Κώστα Αναστασιάδη, Τάσο Βουρνά, Γιάννη Δαμασκόπουλο, Μπάμπη Δρακόπουλο, Γιώργο Ζαρογιάννη, Γαβρίλη Λαμπάτο και Βασίλη Νεφελούδη.
Η διεύθυνσή της είναι:
Τάσος Βουρνάς, βιβλιοπωλείο Αδελφών Τολίδη, Σόλωνος 71, τηλ. 3634208.
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του Δημήτρη
Παναγιωτάτου

Η στήλη αυτή φιλοδοξεί να
μην αποτελεί απλώς μια
κριτική του τηλεοπτικού
προγράμματος — καλή ή
κακή. (Τι νόημα θα είχε μια
ακόμα κριτική στήλη...).
Σκοπός της είναι να
προσπαθεί κάθε φορά να
επισημαίνει την άλλη πλευρά
των τηλεοπτικών μας
πραγμάτων — τα αίτια και τις
διαδικασίες πίσω από το
τελειωμένο τηλεοπτικό
προϊόν. IΙόντα με στόχο το
πρόγραμμα, την καθημερινή
τηλεοπτική πραγματικότητα.
Η αρχή γίνεται με το
σήριαλ: μεγεθυντικός
καθρέφτης των προβλημάτων
της ελληνικής τηλεόρασης,
συγκεντρώνει πάνω του τα
μεγαλύτερα συμφέροντα.
Παρακολουθώντας τα ελληνι
κά σήριαλ, μένεις πάντα με την ί
δια αίσθηση και την ίδια απορία.
Η αίσθηση είναι αυτή μιας «κα
κοδαιμονίας» που βαραίνει λες
πάνω από το δημοφιλέστερο τη
λεοπτικό είδος και το κάνει να
μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Η
απορία είναι αυτή μιας σημαντι
κής μερίδας τηλεθεατών και δια
τυπώνεται συνήθως με ερωτήμα
τα του στυλ: Μα τι είναι αυτά που
βλέπουμε; Ποιοι εγκρίνουν αυτές
τις αηδίες; Τι πολιτική τηλεόρα
σης είναι αυτή; Αν τύχει να υπάρ
χει και η εξαίρεση στον κανόνα
(δηλαδή, ένα καλό σήριαλ) τα ε
ρωτήματα απλώς παραλλάζουν:
Γιατί δεν έτσι τα περισσότερα;
Μα αφού υπάρχει αυτό, πώς μπο
ρεί να υπάρχουν και τα άλλα;
«Η Κυρία μας», «Μικρογρα
φίες» στην ΕΤ-1. «Η Συμμορία της
Μαίρης» στην ΕΤ-2. Τρεις σειρές
που προβάλλονται αυτόν τον και
ρό. Με κριτικές, στην πλειοψηφία τους, από αδιάφορες έως αρ
νητικές. Με όχι ικανοποιητική α

κροαματικότητα. Και με τις ίδιες
απορίες.
Είναι απορίες που εκφράζουν
έκπληξη για μια διάψευση προσ
δοκιών; Για μιαν απρόσμενη δια
φορά ανάμεσα στις καλές προθέ
σεις (και προϋποθέσεις) και το
κακό αποτέλεσμα; Μια τέτοια
έκπληξη θα ήταν, σε τελευταία α
νάλυση, αναμενόμενη. Σε κάθε
καλλιτεχνικό προϊόν —από τη
σύλληψη της ιδέας μέχρι το τελι
κό αποτέλεσμα— υπάρχει ένα ρί
σκο. Τι πιο φυσιολογικό από αυ
τό το ρίσκο;
Ό μω ς εδώ δεν πρόκειται για
ρίσκο. Το αντίθετο, μάλιστα: ο
τηλεθεατής δεν αναρωτιέται γιατί
κάτι εξ' αρχής καλό βγήκε τελι
κά κακό, αλλά γιατί κάτι εξ’ αρ
χής κακό πραγματοποιήθηκε. Το
κακό αποτέλεσμα στα ελληνικά
σήριαλ είναι προβλέψιμο. Σχεδόν
πάντα. Κι όχι αναγκαστικά από
ειδήμονες της ελληνικής τηλεο
πτικής πραγματικότητας. Κι έ
νας θεατής με απλούστερες γνώ
σεις θα μπορούσε πολλές φορές
να φανταστεί το φιάσκο. Αρκεί
να είχε τα δεδομένα στα χέρια
του.
Ας του τα δο'ισουμε, με τη μορ
φή κάποιων ερωτήσεων. (Οι α
παντήσεις είναι κάτι παραπάνω
από προφανείς).

Το βέβαιο είναι ότι ο ίδιος ο μι
κροαστισμός, ως ιδεολογία, και
ο ίδιος νατουραλισμός, ως αισθη
τική, παίρνουν κάθε φορά και
νούργιο όνομα και εκμοντερνίζονται, χάριν της ανάγκης (πραγ
ματικής αυτής) για φάμιλυ στόρυ
στην ελληνική τηλεόραση. (Τί
τλος του σήριαλ: Η ΚΥΡΙΑ ΜΑΣ).
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΡΙΤΗ: Ό τα ν κά
ποιοι ηθοποιοί κι ένα συγγραφέας
(η περίφημη Λ.Α.Σ.) αποφασίζουν
να καταπιαστούν με το αστυνομι
κό θρίλερ χωρίς να έχουν ιδέα α
πό το είδος, τι μπορεί να συμβεί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΡΙΤΗ: Θα συμβεί
αυτό που είδαμε στη σειρά «ΜΙ
ΚΡΟΓΡΑΦΙΕΣ» με τίτλο «ΦΟΝΙΚΟ
ΣΤΟ ΞΟΧΩΡΙ»: Το θρίλερ να μετατρέπεται σε κωμική ηθογραφία.
Τους ηθοποιούς να παίζουν με
μούτες (!) και την αισθητική και
την ατμόσφαιρα να θυμίζουν α
γροτικό δράμα της δεκαετίας του
'60. Το μεγάλο γέλιο έπεσε στη
συγκλονιστικότερη, υποτίθεται,
στιγμή: Εκεί που η πρωταγωνί
στρια, κραδαίνοντας ένα μεγάλο

μαχαίρι, ορμάει να σφάξει τη δί
δυμη αδελφή της, οπότε γλιστρά
ει, πέφτει πάνω σε μια καρέκλα
και μαχαιρώνει κατά λάθος τον
εαι ·.> της. Η μουσική —κάτι αναμεσα σε αισθηματική κομεντί
και Έννιο Μορικόνε— έδενε α
πόλυτα με το κλίμα.
Αν όμως είναι τόσο προφανής η
αποτυχία των περισσότερων ελ
ληνικών σήριαλ, πριν καν ακόμα
πραγματοποιηθούν, τι συμβαίνει
τελικά και πραγματοποιούνται;
Πόση ευθύνη έχουν γι’ αυτό οι ί
διοι οι δημιουργοί τους, που τα
προτείνουν; Και πόση η τηλεόρα
ση, που τα εγκρίνει και τα αποδέ
χεται;
Εδώ βρίσκεται η ουσία του
προβλήματος. Που δεν είναι, βέ
βαια, μονάχα τηλεοπτικό. Σχετί
ζεται άμεσα με ορισμένα φαινό
μενα και χρόνια προβλήματα Τό
σο του καλλιτεχνικού και πνευ
ματικού, όσο και του πολιτικού
χώρου.
Θα συνεχίσουμε, λοιπόν.

Λ. Οικονόμου
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης — Ερευνητής και
Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης
π υρη νικά όπλα
και

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ: Ό ταν μια
α νθ ρ ώ π ιν ο ς π ο λιτισ μ ό ς
καλή ηθοποιός που δεν είναι σε
ναριογράφος (Νίκη Τριανταφυλλίδη) προτείνει στην τηλεόραση
και
ένα σήριαλ επιμένοντας να το
γράψει όλο μόνη της — και το
σήριαλ εγκριθεί— ποιο το αποτέ
λεσμα;
ψ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ: Ένα κακό
σήριαλ. Κανείς ηθοποιός, όσο α
ξιόλογος κι αν είναι κι όσο ενδια
φέρουσες ιδέες κι αν έχει, δεν
μπορεί να σώσει τόσα σαρανταΣυμβίωσηχωρίςμέλλον
Συμβίωση χωρίς μέλλον
πεντάλεπτα επεισόδια με κραυ
γαλέες σεναριακές αδυναμίες
—στη δομή και στους διαλόγους.
Τι να κάνει ο σκηνοθέτης, τι να
Γιατί ή πυρηνική ενέργεια είναι «ύβρις»\ Ποιά είναι τα μυστικά
διορθώσουν οι υπόλοιποι συντε
του πυρήνα; Μήπως η ανακάλυψή τους και η χρήση τους για πολεμι
λεστές; (τίτλος του σήριαλ: Η
κούς σκοπούς αποδειχτεί τελικά ο «απαγορευμένος καρπός» της γνώσης;
ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ).
Οι απαντήσεις στα θεμελιακά αυτά ερωτήματα στοιχειοθετούνται
ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Ό ταν ένα
συγγραφικό δίδυμο (Μιχαηλίδης
με σαφήνεια, απλότητα, χωρίς απροσπέλαστους τεχνικούς ορούς, αλλά
- Μακρίδης), υπεύθυνο για πολ
και χωρίς να θυσιάζεται η επιστημονική εγκυρότητα.
λές φαρσοκωμωδίες (του τύπου
Περιεχόμενα: Ιστορική ανασκόπηση. Η ιστορία του Σύμπαντος: οι
«ΗΕΚΟΥΜΠΙΣΤΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑ
«έξι ημέρες» της δημιουργίας. Το πυρηνικό σταυροδρόμι: προς την
ΛΩ»), καλείται να μας ψυχαγωγή
σει και τηλεοπτικά μέσω Κατερί
πέμπτη ή την έβδομη μέρα; Τα συστήματα μεταφοράς στο στόχο, το σημε
νας Γιουλάκη, ποιο το αναμενό- | ρινό πυρηνικό οπλοστάσιο, και οι συνέπειες ενός πυρηνικού πολέμου,
μενο αποτέλεσμα;
σελ. 150,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ AFΥΤΕΡΗ: Μια από
τα ίδια. Δεν ξεχωρίζει πια κανείς
Κ ΕΝ Τ ΡΙΚ Η Δ ΙΑ Θ ΕΣΗ
αν βλέπει «Λιονταράκια» ή «Κα
εκδόσεις τρ ο χ α λ ία βιβλιοπωλείο
θημερινά» ή «Ανδροκλή» ή κάτι
Γ ρ ιβαίω ν 5 (πάροδος Σκουφά 64) — 10680 Α θήνα — Τ η λ. 3646426
ανάλογο κάμποσα χρόνια πριν.

Πυρηνικά όπλα
ανθρώπινος
πολιτισμός
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Για το Κυπριακό
με σαφήνεια
και γνώση

Ο Γιώργος Γεωργής
γράφει για το βιβλίο
του Γιάννου Κρανιδιώτη,
«Το Κυπριακό Πρόβλημα

(1960-1974)»,
εκδ. Θεμέλιο.
Το Κυπριακό είναι σίγουρα η τε
λευταία φάση του ελληνικού αλυ
τρωτισμού. Ο εικοστός αιώνας υ
πήρξε περίοδος ριζικών ανακα
τατάξεων για το ελληνικό έθνος.
Ο μεγαλοϊδεατισμός που κανο
νάρχησε την ελληνική πολιτική
και τις εθνικές επιδιώξεις σε όλο
το δεύτερο μισό του δέκατου ένα
του αιώνα γνώρισε στις δύο πρώ
τες δεκαετίες του εικοστού τη
σχεδόν ολοκληρωτική δικαίωσή
του με την Ελλάδα των πέντε θα
λασσών και των δύο ηπείρων, για
να ξεφουσκώσει κάτω από το βά
ρος της μικρασιατικής κατα
στροφής. Η ενσωμάτωση της
Κρήτης τον Οκτώβριο του 1912, η
εδαφική διεύρυνση της Ελλάδας
με τους βαλκανικούς πολέμους,
το ξερίζωμα του μικρασιατικού,
ελληνισμού, η βαθμιαία εναλλαγή
του βορειοηπειρωτικού από αυτονομιστικό - ενωτικό κίνημα σε
μειονοτική υπόθεση και η ένωση
της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα
αποτέλεσαν τα καίρια γεγονότα
της διαμόρφωσης του ελληνικού
κράτους.
Στην παράμετρο των εθνικών
επιδιώξεων έμεναν η Βόρειος Ή 
πειρος και η Κύπρος. Η πρώτη
παρέμεινε πάντα στις επίσημες ε
θνικές διεκδικήσεις παρά τή
μειονοτική μεταλλαγή του θέμα
τος, εξάλλου μετά τον εμφύλιο ε
ρέθιζε και ιδεολογικά, λόγω της
φύσης του αλβανικού καθεστώ
τος, την κυβερνώσα εθνικοφροσύνη, ενώ η δεύτερη διεκδικούσε
την εθνική της αποκατάσταση σε
αντίθεση με τις επίσημες ελλαδικές επιλογές. Το ενωτικό κίνημα
ήταν συνήθως κυπροκεντρικό, με
την αμέριστη υποστήριξη του λα
ού τόσο στην Κύπρο όσο και στην
Ελλάδα.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις σύρονταν συνήθως σε επιλογές που
δεν ενέκριναν ή δεν υποστήριζαν
κυρίως από το φόβο της λαϊκής
οργής και της καταγγελίας για ε
θνική μειοδοσία. Ο πολιτικός
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καιροσκοπισμός και η εξασφάλι
ση της λαϊκής ψήφου ήταν ο βα
σικός άξονας των επιλογών τους.
Είναι χαρακτηριστική εξάλλου η
περίπτωση του διπλωματικού εκ
προσώπου της Ελλάδας στην Κύ
προ κατά τη διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, ο ο
ποίος, στα απομνημονεύματά
του, έχει καταδειχθεί ως μεγαλύ
τερος διεθνής υβριστής του κυ
πριακού αγώνα, ξεπερνώντας α
κόμα και τους Άγγλους προπαγανδιστές της περιόδου, αποκαλώντας μέχρι σήμερα τους Κύ
πριους πατριώτες που πέθαιναν
για την Ελλάδα και την ένωση
«τρομοκράτες». Μόνο ο Ελευθέ
ριος Βενιζέλος αντιμετωπίζοντας
την κυπριακή κρίση το 1931 είχε
το θάρρος να αντιδράσει και να
ψέξει τις εθνικολαϊκές επιλογές
στην Κύπρο και την Ελλάδα ανα
λαμβάνοντας το πολιτικό κό
στος.
Το κίνημα του 1931 έδωσε για
πρώτη φορά διεθνείς διαστάσεις
στο κυπριακό πρόβλημα. Η διεύ
ρυνση και ενίσχυση του ενωτικού
κινήματος μετά τη λήξη του δεύ
τερου παγκόσμιου το ενωτικό δη
μοψήφισμα του 1950, η κυριαρχι
κή παρουσία του αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ', η ίδρυση της ΕΟΚΑ
και η ένοπλη απελευθερωτική
δράση, οι συμφωνίες της Ζυρίχης
και του Λονδίνου, οι αποσχιστικές τάσεις της τουρκικής μειοψη
φίας, οι συγκρούσεις του 1964 και
οι τουρκικές επεμβάσεις, η απο
στολή δυνάμεων του Ο.Η.Ε. στην
Κύπρο, οι σπασμωδικές, και αμ
φιλεγόμενες κινήσεις των απο
στατών στο διπλωματικό τομέα,
η δικτατορία στην Ελλάδα και
αντίθεση προς το Μακάριο, η α
νάκληση της ελληνικής μεραρ
χίας το Δεκέμβριο του 1967, η
κάθοδος του Γρίβα στην Κύπρο
και η ίδρυση της ΕΟΚΑ Β’, η κοινή
δράση χουντικών και εοκαβηταζήδων στην Κύπρο, οι κλοπές ό
πλων από την εθνοφρουρά, οι α
νατινάξεις αστυνομικών σταθ
μών, η ίδρυση κυβερνητικών παραστρατιω τικώ ν σωμάτων, η
διαμόρφωση συνθηκών εμφύλιας
σύρραξης με εκδηλώσεις βίας και
αντιβίας, η υπονόμευση της κρα
τικής μηχανής αλλά και η παρα
φορά κρατικών οργάνων, το πρα
ξικόπημα του Ιούλη 1974 και η
τουρκική εισβολή, η μόνιμη σχε
δόν παρουσία του Κυπριακού στα
διεθνή σώματα και συνελεύσεις,
είναι βασικά γεγονότα και κατα
στάσεις που. συνθέτουν ιστορικοπολιτικές φάσεις του κυπριακού
προβλήματος. Η διαδοχική ου
σιαστικά επιδείνωση της πορείας
που αρχίζει από το 1931, οπότε η
αγγλική αποικιοκρατική κυβέρ
νηση πήρε τα πρώτα έντονα κα
τασταλτικά μέτρα, καταργώντας
και κάποιες σημαντικές «πολιτι
κές» κατακτήσεις και κυρίως τη
λειτουργία της κυπριακής Βου
λής, θα οδηγήσει τελικά στην
τραγωδία του 1974, τη σημαντι
κότερη που γνώρισε ο ελληνισμός
μετά το 1922, που όμως ταυτίστη
κε με τη γλυκόπικρη επιστροφή

της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.
Βαρύ τίμημα για τον κυπριακό
ελληνισμό που θεωρεί τα κατεχόμενα εδάφη του υποθήκη, που
χρέος των πανελλήνων να συστρατευθούν για τη δικαίωσή
του.
Ο καταλογισμός ευθυνών, η
αντίκρουση κατηγοριών, η επι
δίωξη της δικαίωσης ανάγκασε
πολλούς από τους πρωταγωνι
στές να καταθέσουν το υπόμνημα
ή την απολογία των ενώπιον της
ιστορίας. Ο Γεώργιος Γρίβας - Διγενής, ο Ευάγγελος Αβέρωφ, ο
Άγγελος Βλάχος, ο Κωνσταντί
νος Παναγιωτάκος, ο Μιχάλης
Δεκλερής, ο Δημ. Μπίτσιος, ο
Σπύρος Παπαγεωργίου, ο Πλουτής Σέρβας, ο Νίκος Κρανιδιώτης, ο Ιωάννης Ζίγδης, ο Σάββας
Λοϊζίδης καταθέτουν σε αυτοτε
λείς τόμους την μαρτυρία της
προσωπικής τους ανάμιξης ή ά
μεσης γνώσης των γεγονότων με
τη μορφή απομνημονευμάτων ή ι
στορικών αφηγήσεων. Παράλλη
λα, τα τελευταία χρόνια, μια σει
ρά βιογράφοι, ιστορικοί και πολι
τικοί επιστήμονες έχουν πλουτί
σει τη βιβλιογραφία του κυπρια
κού προβλήματος με μελετήματα
και άρθρα. Με ελάχιστες εξαιρέ
σεις οι περισσότερες δημοσιεύ
σεις έχουν χαρακτήρα δημοσιο
γραφικό ή επικουρικό πολιτικών
θέσεων και κομματικών απόψε
ων. Οι επιστημονικές μονογρα
φίες είναι πολύ λίγες. Σε αυτές τις
λίγες απόλυτα επιστημονικές ερ
γασίες εντάσσεται και το βιβλίο
του Γιάννου Κρανιδιώτη «Το Κυ
πριακό Πρόβλημα 1960-1974»
που κυκλοφόρησε από τις εκδό
σεις ΘΕΜΕΛΙΟ.
* * *

Ο Γιάννος Κρανιδιώτης με
πλούσια επιστημονική κατάρτιση
και πλήρη γνώση του κυπριακού
προβλήματος, επιχειρεί μια πολύ
πλευρη παρουσίαση της κρίσιμης
δεκαπενταετίας, 1960-1974, κατά
την οποία η Κύπρος πέρασε από
το καθεστώς της ζυριχικής περιο
ρισμένης ελευθερίας στο καθε
στώς της ημικατοχής.
Το βιβλίο διαιρείται σε τέσσε
ρις ενότητες και κάθε ενότητα σε
τρία κεφάλαια. Στην πρώτη ενό
τητα καλύπτει τα ιστορικοπολιτικά δεδομένα του αντιαποικιακού
αγώνα, της ίδρυσης του νέου κυ
πριακού κράτους, της πρώτης
σημαντικής συνταγματικής διακοινοτικής κρίσης, της προσπά
θειας για αναθεώρηση του Συν
τάγματος, της πρώτης διένεξης
και των διεθνών επιπλοκών από
την κρίση. Η θεώρηση αυτή που
καλύπτει τα γεγονότα της περιό
δου δεκαετίας ’54-’64, με μια σύν
τομη ιστορική εισαγωγή, εστιάζει
το ενδιαφέρον της στα αίτια και
τα γεγονότα που οδήγησαν στη
διακοινοτική διένεξη του 1964,
στις αγγλοαμερικανικές προτά
σεις και την αποστολή Τζωρτζ
Μπωλ. Διαδικασίες και γεγονότα
που η άγνοιά τους επιτρέπει σε α
νίδεους, ανιστόρητους και σε ε
ραστές της πολιτικής λήθης να α
ναλύουν τα σημερινά δεδομένα

του Κυπριακού κάτω από το φα
κό της κομματικής ιδιοτέλειας
και των πρόσκαιρων πολιτικών
επιλογών. Το βιβλίο είναι και σε
τούτο σημαντικό πέρα από την
αρτιότητα και επιστημονικότητά
του. Αποτελεί αποτύπωση της α
λήθειας κάτω από το πρίσμα της
πολιτικής επιστήμης και του άξο
να της διεθνούς θεώρησης. Που
θενά δεν διαφαίνεται ίχνος προ
σωπικής επιλογής ή πρωθύστε
ρης εξασφάλισης δικαίωσης για
πρόσωπα και απόψεις.
Στη δεύτερη ενότητα του βι
βλίου εξετάζεται η υπαγωγή του
Κυπριακού στις διαδικασίες των
Ηνωμένων Εθνών, γίνεται μια τε
κμηριωμένη θεώρηση των πλεο
νεκτημάτων και των μειονεκτη
μάτων της ανάμιξης του διεθνούς
οργανισμού, αναλύονται, οι προ
σφυγές, οι τοποθετήσεις των εν
διαφερομένων και οι αποφάσεις
των διαφόρων οργάνων του
Ο.Η.Ε. ο βαθμός ανάμιξης, οι συ
νέπειες, οι προεκτάσεις και ο ρό
λος της πολιτικής και στρατιωτι
κής παρουσίας του Οργανισμού,
όπως εκφράζονται με το μεσολα
βητή, τον ειδικό αντιπρόσωπο
του γεν. γραμματέα και τήν ειρη
νευτική δύναμη. Ιδιαίτερα ενδια
φέρον για την ιστορία και τη διε
θνή πτυχή του Κυπριακού είναι το
κεφάλαιο για τη μεσολαβητική
προσπάθεια των Ηνωμένων Ε
θνών όπου εξετάζονται οι προ
σπάθειες του πρώτου μεσολαβη
τή Σακάρτι Τουομιόγια, του Γκάλο Πλάζα, του μοναδικού ίσως ε
πίσημου εκπροσώπου του Ο.Η.Ε.
που είδε το Κυπριακό στις σω
στές του διαστάσεις και τον ο
ποίο ουδέποτε φαίνεται ότι μελέ
τησε ο νυν γενικός γραμματέας
του Οργανισμού.
Στο τρίτο μέρος γίνεται μια πο
λύπλευρη προσέγγιση και διεξο
δική αναφορά στην αντιδιεθνοποίηση, στις προσπάθειες δηλα
δή των δυτικών για αποδιεθνοποίηση και εγκλωβισμό του Κυ
πριακού στο ΝΑΤΟ και τις δια
συμμαχικές πολυμερείς ή διμε
ρείς συνομιλίες. Στην ενότητα
αυτή καλύπτεται με πλήρη δια
φάνεια και ορθολογική προσέγγι
ση η συνέχιση της αμερικανικής
πρωτοβουλίας και βασικά του
διαβόητου σχεδίου Άτσεσον, το
οποίο σίγουρα λίγοι γνωρίζουν,
λιγότεροι μελέτησαν και περισ
σότεροι επικαλούνται. Στο τμή
μα αυτό, από τα πιο σημαντικά
του βιβλίου, αναλύονται επίσης
τα σχετικά με τον ελληνοτουρκι
κό διάλογο, την κρίση του Νοεμ
βρίου 1967 και τη μεσολάβησή
του Σάυρους Βανς, όλα δηλαδή ε
κείνα που συνθέτουν την απαρχή
της τραγωδίας.
Η τέταρτη ενότητα ασχολείται
με τις ατέρμονες ενδοκυπριακές
συνομιλίες, με το κλίμα της επο
χής, τις διεθνείς πιέσεις, τη ξένη
διείσδυση, τα γεγονότα και τις
καταστάσέις που επέτρεψαν το
πραξικόπημα και την . εισβολή.
Ά ξονας αυτής της ανάλυσης εί
ναι αυτό πόυ αργότερα ονομά
στηκε εσαιτερική πτυχή. Μια
πτυχή εσωτερική με πλήρη εξάρ

τηση από το διεθνή περίγυρο και
τις ξένες επεμβάσεις.
Τις τέσσερις ενότητες του βι
βλίου συμπληρώνει ένα εκτενές
παράρτημα, ίσο με το ένα τρίτο
περίπου του βιβλίου. Ευρύ και πο
λύτιμο, αποθησαυρίζει πολύτιμα
ντοκουμέντα, απόλυτα αναγκαία
για την καλύτερη κατανόηση της
όλης μελέτης. Πέρα από τις επι
στολές Παπανδρέου, Μακαρίου,
Παναγιωτάκου και Παπαδόπουλου, τη διακοίνωση της χούντας
της 11ης Φεβρουάριου 1972 και
άλλα έγγραφα παραθέτει το Μνη
μόνιο των Παρισίων και αποσπά
σματα από τα Πρακτικά του
Συμβουλίου του Στέμματος της
6ης Φεβρουάριου 1967, που είναι
πολύ διαφωτιστικά για την πο
ρεία και τις εξελίξεις του Κυπρια
κού. Μοναδική παράλειψη I στο
σημείο αυτό, η μη παράθεση του
Σχεδίου Άτσεσον, του οποίου ό
μως αποσπάσματα παραθέτει και
αναλύει στο οικείο κεφάλαιο.
Το βιβλίο είναι στο σύνολό του
μια πολύτιμη συμβολή στην κα
τανόηση του Κυπριακού και αξί
ζει μιας ευρύτερης προσοχής. Θα
άξιζε στα πλαίσια της επαναδραστηριοποίησης του Πανεπιστη
μίου Αθηνών για την κυπριακή υ
πόθεση, μια πολύτιμη πραγματι
κά προτεραιότητα των τελευ
ταίων δύο χρόνων, που συνεχώς
διευρύνεται, το βιβλίο να περάσει
σε όλες τις πανεπιστημιακές βι
βλιοθήκες και να διδαχθεί ή να α
ναλυθεί και να συζητηθεί σε σεμι
νάρια των αρμοδίων τομέων.

Κ ιΙΙιΙιο
ΔΟΚΙ ΜΙ Ο - Ι Π Ό 1 Ί Α
OLIVE BANKS
Η κοινωνιολογία της Εκπαίδευ
σης
Μετφ: Τάσος Δ αρβέρης
Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη
1987
Η Ό λιβ Μπανκς με στοιχεία α
πό το εκπαιδευτικό σύστημα των
ΗΠΑ, της Βρετανίας, άλλων ευ
ρωπαϊκών χωρών, αλλά και της
ΕΣΣΔ, χωρίς να κάνει συγκριτική
μελέτη, καταλήγει με το κλασικό
έργο της ότι η εκπαιδευτική κα
τάσταση μιας χώρας είναι στενά
συνδεδεμένη με την κοινωνική
πραγματικότητα. Αυτό δεν ση
μαίνει σε καμιά περίπτωση ότι
πρέπει κανείς να υποτιμά τις δυ
νατότητες για ουσιαστικές διαρ
θρωτικές αλλαγές στον εκπαιδευ
τικό χώρο.
Στο βιβλίο γίνεται μια θεώρηση
των εκπαιδευτικών συστημάτων
σε σχέση με κοινωνικούς θε
σμούς. Εξετάζεται η επίδραση
των κοινωνικών τάξεων στην εκ
παιδευτική διαδικασία και επί
σης το σχολείο σαν θεσμός. Γίνε
ται αναφορά στους εκπαιδευτι
κούς ως επαγγελματική ομάδα,
στην κοινωνιολογία της εκπαι
δευτικής γνώσης, στην κοινωνιολογία της τάξης, και στο σχολείο
σαν οργάνωση και παρατίθεται
πορίσματα από επιστημονικές έ
ρευνες που έγιναν σε διάφορα
στρώματα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΟΣ
Ελληνικό φοιτητικό κίνημα 18211973
Κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες
Εκδ. Γνώση, Αθήνα 1987
Καταγραφή των κοινωνικών
και πολιτικών αγώνων των φοιτη
τών με πλήθος στοιχείων.
Η προσπάθεια αυτή, γραφής
της ιστορίας των φοιτητικών αγώνών σε όλη τη διάρκεια της νε
ότερης ιστορίας μας, είναι προ
σφορά στη σχετική βιβλιογραφία.
Γίνεται αναφορά σε περιόδους
για τις οποίες πολύ λίγα είναι
γνωστά. Ο συγγραφέας σημειώνει
στον πρόλογό του ότι η περίοδος
1821-1921 χαρακτηρίζεται από
τους αγώνες για την ενοποίηση
του ελληνικού χώρου και αναγ
καστικά το ίδιο περιεχόμενο έ
χουν και οι αγώνες του φοιτητι
κού κινήματος. Αντίθετα η περίο
δος 1821-1973 χαρακτηρίζεται
κυρίως από τους ταξικούς και
κοινωνικούς αγώνες. Σημαντική
θέση έχει εδώ η ίδρυση των δια
φόρων σοσιαλιστικών και εργατι
κών κομμάτων και η δημιουργία
αργότερα του Κομμουνιστικού
Κόμματος.
Το βιβλίο τελειώνει στην εξέ
γερση του Πολυτεχνείου, ενώ
πριν παρουσιάζονται η περίοδος
της κατοχής και η δραστηριότη
τα του φοιτητικού κινήματος την
προηγούμενη περίοδο. Με το βι
βλίο αυτό δίνεται η δυνατότητα
για μια συνοπτική γνώση της
δράσης του Φ.Κ. και των επιπτώ
σεων που είχε στις πολιτικές εξε
λίξεις, αλλά και των αποτελε
σμάτων στην παιδεία και την εκ
παιδευτική διαδικασία.
Κείμενα του Παναγιώτη Κανελλόπουλου
Από τον αγώνα του εναντίον της
δικτατορίας 1967-1974
Εκδ. Διον. Γιαλλέλης, Αθήνα
1987
Έκδοση - ντοκουμέντο από
την «Εταιρεία φίλων του Π. Κανελλόπουλου». Π εριλαμβάνει
κείμενα του Π. Κανελλόπουλου
με ξεχωριστή για τον καθένα ει
σαγωγή όπου υπάρχουν τα απα
ραίτητα για τον κατατοπισμό του
αναγνώστη ιστορικά περιστατι
κά.
Ανάμεσα στα κείμενα περιλαμ
βάνεται χειρόγραφη η πρώτη δή
λωση του Π. Κανελλόπουλου
προς τον ξένο Τύπο της 21ης Α
πριλίου με ημερομηνία 28/9/1967,
το κείμενο «το ιστορικό νόημα
του Ελληνικού Έθνους», διαγγέλ
ματα, δηλώσεις και καταθέσεις
σε δίκες αντιστασιακών εναντίον
της δικτατορίας.
Το βιβλίο προλογίζει ο δικηγό
ρος Γ.Β. Μαγκάκης και η παρου
σίαση του Π. Κανελλόπουλου γί
νεται από τον καθηγητή της φιλο
σοφίας και ακαδημαϊκό Κ. Δεσποτόπουλο. Την έκδοση έχει επιμεληθεί ο δικηγόρος Διον. Αλικανιώτης, φίλος και συνεργάτης
του Π. Κανελλόπουλου, ο οποίος
και συνέλεξε και παρουσιάζει τα
κείμενα που περιέχονται στην έκ
δοση.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

P A U L A D E LS O N

Κινέζικη Αστρολογία

Εκδ. Μπαρμπουνάκης, 1987
ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κραυγές

Εκδ. Ντουντούμη, Αθήνα 1987

Έρως Καλού
(.ΝΙΚΟΣΔΗΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ο δειλός

Εκδ. Ντουντούμη, Αθήνα 1987
NINA ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
Ασημένιος ελέφαντας

Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1987
ΣΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
Μύθοι και θρύλοι της Νορβηγίας

Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1987
ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΝΤΙΣΗ
Το Ρηνάκι

Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1987
ΖΑΝ ΠΙΑΖΕ
Σοφία και ψευδαισθήσεις της φιλο
σοφίας

Εκδ. Γνώση, Αθήνα 1987
ΚΑΡΛ ΛΕΒΙΤ
Από τον Χέγκελ στον Νίτσε
Το επαναστατικό ρήγμα στη σκέψη
του δέκατου ένατου αιώνα

Τόμος Β'
Εκδ. Γνώση, Αθήνα 1987
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΟΥΡΗΣ
Ημέρες, νύχτες πού 'ναι τες;

Εκδ. Ερμής. Αθήνα 1987
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ
Εισαγωγή στην πυρηνική στρατηγι
κή

Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη
1987
ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΙΩΓΑΣ
Οι γόμοι

Εκδ. Ερμής, Αθήνα 1987
E LV IS P R E S LE Y

Η ζωή και τα τραγούδια του

Εκδ. Μπαρμπουνάκης
ΣΥΜΕΩΝ ΣΟΛΤΑΡΙΔΗΣ
Η συρρίκνωση του Ελληνισμού

Εκδ. Μπαρμπουνάκης
ΝΙΤΣΑ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ
Περπατώντας στους αιώνες

Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1987
Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
Θέματα νεότερης και σύγχρονης ι
στορίας από τις πηγές

Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1987
C H A R L E S Η. A N D E R S O N

Προς μια νέα κοινωνιολογία

Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1986

ΕΠΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
1

0 ΔΡΟΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΓΑΤΩΝ
3

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑ
4

ΠΑΡ’ ΟΑΑ ΑΥΤΑ
5

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
6

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
7

Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ
8

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
9

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
1950-1980

10

ΞΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
11

ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΛΕΝΗ ΦΕΣΣΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Η ιδεολογική κρίση της νεοελληνι
κής αρχιτεκτονικής 1827-1940

Αθήνα 1987
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΤΑΣΙΔΗΣ
Μορφές

Εκδ. Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη 1987

12

ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΕΣ
13

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΟΥΔΔΑΣ
14

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΒΛΙ
ΤΑΚΗΣ ΔΕΜΟΔΟΣ
Για το Νιόκαστρο και για το Ναβα
ρίνο

Εκδ. Δημ. Ν. Παπαδήμας, Αθήνα
1987

15

Η ΧΑΜΕΝΗ ΤΑΞΗ
16

ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΝΙΤΣΑ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ
Περπατώντας στους αιώνες

Εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα 1987

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
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ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

♦λ **

Ξενόγλωσσα βιβλία τέχνης
σε π ροσιτές τιμ ές

■=&·

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ε.Μ. Φόρστερ
ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ

T H l ν

Πάβελ Κόχουτ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Ρουμπάτης
ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ

Ορέστης Χατζηβασιλείου
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Λεωνίδας Κύρκος
ΠΟΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ;

Γεράσιμος Αρσένης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Πέτερ Γκλοτς

Τρούμαν Καπότε
ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟY ΤΙΦΑΝΥ

Τέοντορ Στορμ
Ο ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΑΛΟΓΟ

Lewis Epstein

Βιρτξίνια Γουλφ
ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΤΖΑΚΟΜΠ

Ντόρις Λέσινγκ

σ τ ις J S l T O V l é ç τη ς φ ν σ ί κ ή ζ

ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ

LewisEpstein
σ τις γειτονιές
της φ υσ ικής

' Αρτοup Σνίτσλερ
Ο ΝΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΟΒΑ

ΠΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Νίκος Καρράς
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

y

ΕΝΑΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΔΗΜΙΟΣ

Lewis bpstein
σ τ ις γ ειτο ν ιές
τη ς φ υ σ ικ ή ς

Χρηστός Ρούσσος
ΕΓΩ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑ
ΤΟΝ ΕΡΑΣΤΗ ΜΟΥ

i

l

i

Δώρα Αλμπέρτου
ΔΟΚΙΜΙΑ

' Αννα Φραγκουδάκη
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Αννεμαρί Ζανέτ Νόιμπεκερ
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μάριο Βίττι
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Πέρυ Άντερσον
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Πέτρος Μανταίος
ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΜΕ ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ

Αγγελική Βόρνινγκ
ΜΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Κώστας Αρκουδέας
Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Παν-Παν

Γιάννης Ρεμοϋνδος
ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΜΟΥ ΦΙΛΟΙ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1987

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

LAYOUT

,4μο<Α

• μηχανική

με απαντήσεις

τόμος

β

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

54

μεαπαντήσεις

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Έ να «διαφορετικό» βιβλίο με πρωτότυπες ερωτήσεις και αναλυτικό
τατες απαντήσεις σε ολόκληρη τη σχολική ύλη της Φυσικής και στα
κεφάλαια της Σχετικότητας και Κβαντομηχανικής. Συνεχίζοντας την
παράδοση του «Πανηγυριού της Φυσικής» δίνει έμφαση στην κατα
νόηση των φυσικών εννοιών και την πλούσια εικονογράφιση. Θα μαγέ
ψει τόσο τους καθηγητές όσο και τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
• «Ακόμη και οι ενημερωμένοι φυσικοί γοητεύονται καθώς βυθίζο
νται στις σελίδες του...»
The New Scientist
• «Πάρα πολύ καλές ερμηνείες, από τις καλύτερες που έχω δει. Οι
μαθητές θα το αγαπήσουν...»
The Physics Teacher

• «Κανένα άλλο βιβλίο Φυσικής δεν το συναγωνίζεται· είναι αυστηρά
ακριβές παρά το εύθυμο στιλ του...»
Choice
τομ. A και Β, 950 δρχ. ο καθένας, Εκδόσεις Κάτοπτρο
Κ ΕΝ Τ ΡΙΚ Η Δ ΙΑ Θ ΕΣΗ

εκδόσεις τ ρ ο χ α λ ία βιβλιοπωλείο
Γ ριβαίω ν 5 (πάροδος Σκουφά 64) - 106 80 Α θήνα - Τ η λ 3646426

4» κ ιιΙ ο γ ο γ - Ι » κ ιιΙ ο γ ο γ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ;
• Με τον τίτλο «Κόντρες στην ε
λεύθερη ραδιοφωνία;» η Πέρσα
Ζέρη, νομικός, μας έστειλε την ε
πιστολή που ακολουθεί. Αναφέρεται σε μια εκπομπή του ΡάδιοΑΟήνα. Να ποια είναι η άποψή
της.
Αγαπητό ΑΝΤΙ
πριν από λίγες μέρες άκουγα
την πολιτικοσατιρική εκπομπή
«Κόντρες» του Ράδιο Αθήνα και
δεν πίστευα στ’ αυτιά μου. Ο παρουσιαστής μπέρδεψε το ρόλο
του διαφημιστή με εκείνο του
συντάκτη κι επιδόθηκε σε ένα όρ
γιο διαφήμισης - πολιτικού λόγου
και πλάκας. Και τι δεν είπε. Ως
και μας τους ακροατές της εκ
πομπής μας πρότεινε για πελάτες
«με έκπτωση» καταστήματος
στερεοφωνικών συστημάτων! Έ 
φερε δε και τον Χάρρυ Κλυνν για
μαϊντανό. Τέτοια σύμπτωση κει
μένου εκπομπής και διαφημιστι
κού μηνύματος μόνο στις χειρό
τερες στιγμές της αμερικανικής
ραδιοφωνίας μπορεί να ζήσει κα
νείς. Στην Ευρώπη δύσκολο να
βρεθούν τέτοια φαινόμενα υπονό
μευσης της επικοινωνιακής ελευ
θερίας και δημοσιότητας.
Και για να έρθουμε και στο επί
πεδο των συνεπειών. Τέτοιοι τρό
ποι διαφήμισης είναι παράνομοι
και αντισυνταγματικοί όχι μόνο
γιατί η ελευθερία του δέκτηακροατή (χρειάζεται κι αυτή προ
στασία) πάει περίπατο, αλλά και
γιατί η ελεύθερη ραδιοφωνική
διαδικασία (όπως συνταγματικά
επιβάλλεται) λειτουργικοποιείται
κι υπονομεύεται από τα οικονομι
κά (εν προκειμένω διαφημιστικά)
ιδιωτικά συμφέροντα. Και για να
μιλήσουμε έξω από τα δόντια, ε
λεύθερη ραδιοφωνία δεν σημαίνει
ιδιωτική ραδιοφωνία (όπως έχει
γίνει της μόδας να λέγεται), ελεύ
θερη ραδιοφωνία σημαίνει εξα
σφάλιση ελεύθερων δομών της
ραδιοφωνικής διαδικασίας μέσα
από την εγγύηση της ελεύθερης κι
αυτόνομης δραστηριότητας των
παραγωγών της και μη λειτουργικοποίησή της από την οικονομι-

κη δραστηριότητα και τα. ιδιωτι
κοοικονομικά συμφέροντα. Κρί
μα που ο δημόσιος (κι ίσως γι' αυ
τό ελεύθερος κι όχι ιδιωτικός)
σταθμός «Ράδιο Αθήνα» παρου
σιάζει τέτοια φαινόμενα. Αρχί
ζουν να εισάγονται τέτοια πρότυ
πα ραδιοφωνικής συμπεριφοράς,
που κάτω από την πλήρη παθητικότητα του νομοθέτη προμηνύουν άσχημες (και σκληρές) εξελί
ξεις στο χώρο των ραδιοτηλεο
πτικών μέσων επικοινωνίας. Κα
λά θα κάνουν ο κ. Κακλαμόνης
και ο κ. Κωστόπουλος να πάψουν
να κλώθουν σενάρια για το πώς
θα παίξουν τους κλέφτες κι αστυ
νόμους με παράσιτα και κοριούς
κι ας παίξουν καλύτερα τους νομοθέτες. Θα φανούν πιο χρήσιμ01·
Φιλικά
Πέρσα Ζέρη
ΠΑ ΤΟΝ κ. ΛΙΌΣΟΠΑΝΝΗ
• Δόκιμος αξιωματικός της Α 
στυνομίας, απευθύνει επιστολή
μέσω του περιοδικού στον υπουρ
γό Δημόσιας Τάξης κ. Α. Δροσογιάννη, καταγγέλλοντας ότι ο α
στυνόμος Σουλιώτης (στον οποίο
αναφερόταν το ρεπορτάζ του Π.
Στάγκου σε δύο προηγούμενα τεύ
χη), εκτός των άλλων δραστηριο
τήτων του είναι και καθηγητής (!)
στη σχολή αξιωματικών της Α 
στυνομίας.
Το όνομα του δόκιμου αξιωμα
τικού είναι στη διάθεση του περιο
δικού.
Κύριε Υπουργέ
Σε απάντηση του γράμματός
σας στις 30 Οκτώβρη 1987 σας
γνωρίζω τα εξής:
Ο αστυνόμος Σουλιώτης εκτός
από εξ απορρήτων σύμβουλός
σας έχει και μια άλλη, εξίσου επι
κίνδυνη, ιδιότητα. Είναι καθηγη
τής εδώ και χρόνια στη σχολή α 
ξιωματικών της Αστυνομίας. Τι
διδάσκει; Δημόσια Ασφάλεια:
Δηλαδή πληροφοριοδότες, ανά
κριση κ.λπ. (έκαστος εις το είδος
του). Παρ’ όλο που μελετήσατε
πρόσφατα το φάκελό του, παρ’ ό
λες τις καταγγελίες του Πέτρου
Στάγκου στο «ΑΝΤΙ» ο Σουλιώτης
ζει και διδάσκει (;) ακόμα στη
σχολή και βγήκε και ενισχυμένος
από τη στάση σας. Βέβαια, υπάρ
χει έτοιμη απάντηση, όταν ρωτάς
πώς οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα

ο Σουλιώτης μένει. Σου λένε, ο
Σουλιώτης δουλεύει (ούτε ο Μπέ
ης να ’τανε).
Ίσως να γνωρίζετε ότι γνωρίζω
ότι διωχθήκατε.από τη χούντα, ε
κείνο που δεν γνωρίζω (αφού ε
σείς δεν προωθείτε ανθρώπους
της χούντας) ποιος «προτιμάει»
το Σουλιώτη από είκοσι αξιωμα
τικούς που κάνουν αίτηση για την
ίδια θέση διδάσκοντα;
Φιλικά
Πρωτοετής Αόκιμος Αξιωματι
κός
ΟΙ ΊΎΧΟΛΟΓΟΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
• Από τον σπουδαστή ψυχολο
γίας στη Γαλλία Κ. Αλεξόπουλο
πήραμε την παρακάτω επιστολή.
Στα ελληνικά ΑΕΙ δεν υπάρ
χουν σχολές που να εκπαιδεύουν
κατάλληλα και ικανοποιητικά
φοιτητές που θα ασκήσουν το ε
πάγγελμα του ψυχολόγου. Έτσι
πολλοί νέοι που θέλουν να σπου
δάσουν ψυχολογία πηγαίνουν σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού,
άλλοι αφού τελειώσουν τις σπου
δές τους ως φιλόλογοι στις φιλο
σοφικές σχολές στην Ελλάδα συ
νεχίζουν σπουδές ψυχολογίας
στο εξωτερικό, άλλοι σπούδασαν
στο αμερικάνικο πανεπιστήμιο
που λειτούργησε στη βάση του
Ελληνικού και άλλοι, αφού σπού
δασαν στα Κέντρα Ελεύθερων
Σπουδών (ΚΕΣ) ψυχολογίας που
λειτουργούν στην Ελλάδα, συνέ
χισαν τις σπουδές τους σε πανε
πιστήμια του εξωτερικού για ένα,
δύο ή και περισσότερα χρόνια.
Ο νόμος 991/79, «για την ά
σκηση του επαγγέλματος του ψυ
χολόγου στην Ελλάδα και για άλ
λες διατάξεις», με τις ασάφειες
που περιέχει έχει δημιουργήσει
σοβαρά προβλήματα στην κατο
χύρωση του επαγγέλματος.
Για την άδεια άσκησης του ε
παγγέλματος του ψυχολόγου
προβλέπει την κατοχή πτυχίου
MASTER ή MAITRISE ή LICENCE
παλαιού τύπου, χωρίς να προσ
διορίζει με ακρίβεια τα ουσιαστι
κά προσόντα που απαιτούνται
για την απόκτηση της άδειας.
Προβλέπει τη σύσταση Ειδικού
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για
τον έλεγχο των δικαιολογητικών
και τον ορισμό εξεταστικής επι
τροπής, όμως από το 1981 το

Παραδίδονται μαθήματα Σχε
δίου και Ζωγραφικής από α
πόφοιτο της Σχολής Καλών
Τεχνών (του εργαστηρίου
των καθηγητών Μόραλη και
Μαυροίδη).
Τηλ: 6421428 (6-11 μ.μ.).

Κυκλοφορούν
ΕΡΝΣΤ ΓΙΟΥΝΓΚΕΡ
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ΕΡΝΕΣΤ
ΧΕΜΙΝΓΟ Y AIH

Τά χιόνια
Του Κιλιμάντζαρο
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ
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ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

CHARLES
KAHN

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
φθηνά ΠΟΛΥ φθηνά θιθλία
'Kx&juç NtytXr,

Ε γκυκλοπαίδειες μισοτιμής
Εύκολίες πληρωμής

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

ΛΟΓΟΣ
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ΜΓΙΟΣΤΑΝΟΓΑΟΥ - ΠΑ ΤΟ ΦΘΗΝΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΚΟΑΟΚΟΓΡΩΝΗ 92. ΠΕΙΡΑΙΑΣ TUA. 4112258

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
Μαυρομιχάλη 9, Αθήνα 10679
Τηλ. 3607744 - 3604793
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• Μια συζήτηση
με τις πολιτικές νεολαίες
I Η νεολαία σε κρίσή
Του Θ. Αλευρά

• Νέα Γενιά: Για ποια πολιτική;
Του Γ, Σεφερτζή

• Σκέψεις για το νεολαιιστικο κίνημα
Του Α. Λεντάκη

• Η νεολαία, η πολιτική
και τα κόμματα
Του Θ. Κουρματζή
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ 5α ΤΕΥΧΟΣ '87

σε β ιβ Β ιοπ ω Β εια κ α ι

π ε ρ ίπ τ ε ρ ο

ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συλλογή κειμένων για τη μέχρι τώρα πορεία,
το παρόν και το μέλλον του

«Το ζητούμενο είναι μια εναλλακτική πρότα
ση που δεν θα λειτουργεί ιος όραμα-ουτοπία,
για να προβάλλουν οι άνθρωποι στο μέλλον
επιθυμητές καταστάσεις «ελευθερίας», «ισό
τητας», «αυτονομίας», «αρμονίας με τη φύ
ση» κ.λπ., αλλά κάτι που μπορεί να βιωθεί
ανά πάσα στιγμή».
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Γνωμοδοτικό Συμβούλιο καταργήθηκε κι ο νόμος είναι ουσιαστι
κά αδρανής.
Ο νόμος προβλέπει επίσης η α
ναγνώριση των πτυχίων από πα
νεπιστήμια του εξωτερικού να γί
νεται από το ΔΙΚΑΤΣΑ, χωρίς να
προσδιορίζει με ποια κριτήρια.
Το ΔΙΚΑΤΣΑ αναγνωρίζει άμεσα
τα πτυχία όσων έχουν κάνει
σπουδές εξ ολοκλήρου σε ξένο
πανεπιστήμιο και φαινομενικά οι
άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κανένα
πρόβλημα, εκτός του ότι δεν
μπορούν να πάρουν άδεια άσκη
σης του επαγγέλματος επειδή ο
νόμος 991/79 είναι αδρανής.
Το ΔΙΚΑΤΣΑ αναγνωρίζει έμμε
σα τα πτυχία όσων έχουν κάνει
τις βασικές σπουδές σε ΚΕΣ και
συνέχισαν σπουδές σε πανεπι
στήμια του εξωτερικού, στέλνον
τας τους πτυχιούχους αυτούς να
συνεχίσουν σπουδές στις φιλοσο
φικές σχολές των ελληνικών πα
νεπιστημίων, εισάγοντας έτσι κά
θε χρόνο μερικές δεκάδες φοιτη
τές χωρίς εξετάσεις στο πανεπι
στήμιο.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολό
γων (Σ Ε Τ ) διαφωνεί με τις ενέρ
γειες του Δ ΙΚ Α Τ Σ Α και υποστηρί
ζει ότι η αναγνώριση των πτυχίων
πρέπει να γίνεται με την παρου
σίαση και μόνο του τελικού πτυ
χίου. Το επιχείρημα του Δ ΙΚ Α Τ Σ Α
είναι ότι δεν μπορεί να αναγνωρί
σει τα πτυχία των ψυχολόγων που
οι βασικές τους σπουδές δεν έ
χουν γίνει σε πανεπιστημιακό ί
δρυμα αλλά σε ΚΕΣ.
Με μια πρώτη ματιά φαίνεται
και οι δύο πλευρές να έχουν δί
κιο, όμως τα πράγματα δεν είναι
τόσο απλά γιατί σημασία δεν έχει
τι πτυχίο πήρε κάποιος, αλλά
πώς το πήρε, δηλαδή με ποια δια
δικασία...
Σοβαρό πρόβλημα επίσης έχει
δημιουργηθεί με τις ισοτιμίες που
δίνουν τα ξένα πανεπιστήμια
στους απόφοιτους ταιν ΚΕΣ και με
τον τρόπο που καταφέρνουν μερι
κοί από αυτούς να παίρνουν το
πτυχίο...
Επειδή η μη αναγνώριση των
πτυχίων έχει δημιουργήσει σοβα
ρό κοινωνικό πρόβλημα νομίζου
με ότι πρέπει να βρεθεί μια λογική
και δίκαιη λύση. Για την αναγνώ
ριση των πτυχίων προτείνουμε να
χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια τα
μαθήματα που έχει περάσει με ε
πιτυχία ο φοιτητής στο πανεπι
στήμιο. Ας οριστεί ένας αριθμός
μαθημάτων (τουλάχιστον είκο
σι), μέσα σε αυτά πρέπει να είναι
υποχρεωτικά μαθήματα φυσιολο
γίας γιατί δεν εννοείται ψυχολό
γος που να μην ξέρει τη λειτουρ
γία του νευρικού συστήματος, έ
νας σημαντικός αριθμός πρέπει
να είναι μαθήματα ειδικότητας
και τα υπόλοιπα βασικά μαθήμα
τα ψυχολογίας. Ειδικά για την
κλινική ψυχολογία πρέπει να α
παιτούνται δυο χρόνια προεπαγγελματικής εξάσκησης σε νοσο
κομεία της περιοχής όπου αποκτήθηκε τό πτυχίο.
Οσο τα πραγματυ μενουν στά
σιμο και δεν τροποποιείται ο νό
μος για την κατοχύρωση του ε Γ

παγγέλματος του ψυχολόγου, δεν
λειτουργεί ανώτατη σχολή Ψυχο
λογίας, δεν αναγνωρίζονται τα
πτυχία των πρανιιατικών ψυχο
λογίαν και δεν δημιουργούντυι θέ
σεις εργασίας εκεί που χρειάζον
ται, τόσο πιο πολύ θα βολεύονται
οι διάφοροι απατεώνες με σοβα
ρούς κινδύνους για το τμήμα του
πληθυσμού που χρειάζεται ψυχο
λογική περίθαλψη και υποστήρι
ξη και διαρκώς θα μειώνεται το
κύρος της χώρας μας σε διεθνές
επίπεδο.
Κώστας Αλεξόπουλος
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΔΥΟ ΠΗΡΑΣ ΦΕΡΕΙ...
• Αποφάσισε να «χαλάσει ένα
γραμματόσημο» για να μας πει ο
Γ. Κοκοσούλης από το Μεσολόγ
γι:
Κύριε Διευθυντά,
Ό ταν μας υποχρεώνετε να δια
βάζουμε δημοσιεύματα σαν το έ
πη ρμένο δημοσίευμα του κ. Θάνου Φουργιώτη (ΑΝΤΙ 355, σελ.
23: Το Θιβέτ της Αιγύπτου) στο ο
ποίο η γαλλική λέξη που αναφέρεται, και που αποτελεί κεντρικό
του άξονα, ελαχιστότατα (για να
χρησιμοποιήσω τον υπερθετικό
της Γραμματικής του κ. Θ.Φ.,
στήλη Ιη σειρά 15 από κάτω) α
ποδίδεται στην ορθή γραμμή της,
μια και οι τόνοι στη γαλλική
γλώσσα έχουν βασική σημασία
(ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
δεν ήταν και η σωστή λέξη για
την περίπτωση).
Ό ταν άλλος συνεργάτης σας,
γαλλομαθής κ α ι αυτός, (Α Ν ΤΙ
341, σελ. 47) μας πουλάει επίχρυ
σο μαλλί για ολόχι ■
Ό ταν σε άλλο δημοσίευμα (παλιότερα) διαβάζουμε ότι το μι
κρόβιο εφευρέθηκε και όχι ανα
καλύφθηκε (που δεν είναι το ίδιο
πράγμα).
Ό ταν υποχρεωνόμαστε να δια
βάζουμε σε σειρά τευχών δημο
σιεύματα και επιστολές επί επι
στολών πάνω στις μεταφράσεις
του Ρ. Μούζιλ (και σε αναδημο
σίευση κιόλας από το αμέσως
προηγούμενο τεύχος, όταν πρό
κειται για επιστολή συνεργάτη
σας: ΑΝΤΙ 357).
Ε, όταν τα πληρώνουμε όλα
αυτά, τότε λοιπόν δικαιούμαστε
να σας διορθιόνουμε και να περι
μένουμε την αναγνώριση του
σφάλματος, και με ένα ευχαρι
στώ.
Φυσικά αναφέρομαι σε επιστο
λές μου που αγνοήθηκαν και είναι
η τελευταία φορά που πετάω
γραμματόσημο.
Αυτά
Ι’ιώργης Κοκοσούλης
Ξέρω ότι ξέρετε ότι τα προσκυνητάρια γράφονται με υ και όχι με η
όπως το διαβάζει κανείς στη δια
φήμιση: «κάτι το ωραίον»! «...εικονίτσες, προσκι/νητάρια...».
Σ.Σ. Δεν σταματήσαμε ποτέ την
αυτοκριτική μας και το αυτομαστ 'ιγωμά μας αγαπητέ Μεσολογγίτη.
Αλλά όταν βλέπουμε και των άλ
λων τα στραβά, τα ομολογούμε.
Το Θιβέτ στην Ασία και τα προακυνητάρια σε μας...

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
από τις εκδόσεις ΟΔΥΣΣΕΑΣ

(άπό όλα τά βιβλιοπωλεία)
I

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

του έργου

I

ΚΡΗΤΗ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
(άπό τή νεολιθική εως
καί τή βυζαντινή περίοδο)

I

ΚΡΗΤΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τ όμ ος Π ρώ τος

!
ΝΚΟΛΛΟ! U ΠΛΚΑΓΟΤΑΧΗΐ
ΒΚΕΛΑΙΑ JUMOIKM ΒβΛΟΟ··'
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΙΟΠΙΚΟΝ ΕΝΟΣΕΟΝ
ΔΤΜΣΝ KAI KOTOTHTQNKFVÎTPO
1987

--------- Α ΙΟ Λ Ο Σ---------Ι0ΪΛΙ0Σ ΒΕΡΝ
Γιο aas και τα παιδιά aas

επιστημονική έπιμέλεια:
Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Ν. Μ. Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Α Κ Η Σ

εκδοτική φροντίδα:
Ο ι Ν α υ α γ ο ί του

Β ΙΚ Ε Λ Α ΙΑ Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Η Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η

Μετάφραση:

έκδοση του

Iω ν ά θ α ν

Π Η Ν ΕΛΟΠΗ Μ α ΞΙΜΟΤ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Έ ε χ ε ιμ ώ ν ι α σ μ α σ τ ο υ ς π ά γ ο υ ς

ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ

Μετάφραση:

Ν ΙΚ Ο Σ ΓΟ ΤΣΓΟ ΤΝΗ Σ

Α όκτω Ο ξ

Μετάφραση:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ηράκλειο, τηλ. (081) 227202 (Ko Γ. Παπαδόπουλο)
•Αθήνα, Εκδόσεις «ΔΩΡΙΚΟΣ», (01) 3629675

Ο μ α σ τ ρ ο -Ζ α χ α ρ ία ς
Μετάφραση:

Οι

Το

η κομμούνα
Ε Μ . Μ Π Ε Λ /ήίΔ Η

βιβλία
αφίσες
περιοδικά

Ν ίΚ Ο Σ ΓΟ ΤΣΓΟ ΤΝΗ Σ

π ε ρ ι π έ τ ε ι ε ς τ η ς ο ικ ο γ έ ν ε ι α ς Τ Ιο ν τ ικ έα

Μετάφραση:

•εκδόσεις
• βιβλιοπωλείο

ΔΗΜ ΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΤΡΤΟΒΙΚ

ΔΗΜ ΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΤΡΤΟΒΙΚ

ρ ιζ ικ ό τ ο υ Ζ α ν

Μετάφραση:

Ο κ ύ ρ ιο ς Pe

Moperaç

K EN IA ΓΛΤΠΤΗ

Α ίε σ η κ α ι η Α ε σ π ο ιν ί ς

Μι

'Ύ φ εσ η

Μ ετάφ ραση: Ν ε ν ια ΓΛΤΠΤΗ

Μια

μ έ ρ α α π ’ τ η ζω ή ε ν ό ς α μ ε ρ ικ α ν ο ύ δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Μετάφραση:

Το

Ν ΕΝ ΙΑ ΓΛΤΠΤΗ

ν η σ ί μ ε τ ο υ ς έ λ ικ ε ς

Μετάφραση:

Ο λ γ α ΠΛΤΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ

Κυκλοφορούν για π ρ ώ τ η φορά στην Ελλάδα,
σε σωστές μεταφράσεις
χωρίς περικοπές και συντομεύσεις

ΕΚΔ0ΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙ0ΠΩΛΕΙ0
Σόλωνος 114, 106 81 Αθήνα, ® 363.02.14
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ΑΝΤΡΕ ΜΑΛΡΩ
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ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ Ε Ξ Α Ν Τ Α Σ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Γ. Γενναδίου 3 - τηλ. 36.02.007
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Π οιος είναι λοιπόν αυτός ο Σ ιλβέστρος που καταφτάνει στη μι
κρή πόλη, ξυπνάει παλιές πλη
γές, και, χω ρίς να κουνήσει φανερά τουλάχιστον - το χέρι
του, τους κάνει όλους μαλλιά
κουβάρια; Π ρόκειται τελικά για
ένα μυθιστόρημα, όπου οι
ήρωες προσπαθώντας να ανα
καλέσουν ποιος είναι ο Σιλβέστρος αποκαλύπτουν τον εαυτό τους - όπως ακριβώς και οι
αναγνώστες. Γ ια τί το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί με πολ
λούς τρόπους.

Ν ίκ ο ς Μ π α κ ό λ α ς
Η Μ ΕΓΑΛΗ

Η ΜΕΓΑΛΗ,
ΠΛΑΤΕΙΑ

ftïtf

Σ τη Μ ε γ ά λ η π λ α τ ε ία συναντιόν
ται, θεληματικά ή τ υ χ α ία , ένα
π λ ή θ ο ς α π ό π ρ ό σ ω π α , π ο υ συν
θέτουν μια μ ικ ρ ή τ ο ιχ ο γ ρ α φ ία
συμβάντων κ α ι π ρ ο σ ώ π ω ν τη ς
Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς . Κ α ι η τ ο ιχ ο γ ρ α 
φ ία α υ τή α π ο τ ε λ ε ί μ έρ ο ς μ ια ς
μ εγα λύτερ η ς σύνθεση ς π ο υ ξε
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ΠΛΑΤΕΙΑ

κ ίν η σ ε α π ό τη Μ υ θ ο λ ο γ ία και τον Κ ή π ο τω ν π ρ ιγ κ ίπ ω ν , γ ια
να ο λ ο κ λ η ρ ω θ εί μ ε έν α α κ ό μ η β ιβ λ ίο κ α ι ν α ο λ ο κ λ η ρ ώ σ ει,
ο υ σ ια σ τ ικ ά , έν α έργο που θα κ α λ ύ π τε ι τον κόσμο και τα π ά 
θη τ η ς γ ε ν έ θ λ ια ς π ό λ η ς το υ σ υ γ γ ρ α φ έ α σ τ η ν ε κ α τ ο ν τ α ε τία
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ

Χάρτ7 Σ τα θ ά το ν

1880-1980.
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' Α ρ ισ το τέ λ η ς Ν ίκ ο λο ΐό η ς ι

ο ΙΕΡΟΣ ΜΑΣΤΟΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΜΑΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ
Π ερ ί τέχνης ή περί έρω
τος. Έ ν α μυθιστόρημα
για τη σχέση μεταξύ της
διαδικασίας τής τέχνης
κα ι της ερωτικής λογι
κής. Γ ια τα αντικείμενα
τού έρωτα: τα τοπία και τους άντρες.
Η ζωή μιας γυναίκας μέσα στο καλοκαίρι και μες
στον χειμώνα, όταν φτιάχνει κα ι δεν φτιάχνει τα έργα της.

Ο αισθησιασμός και το πάθος του
Ιερού Μαστού βγαίνουν από μια
έσχατη ανθρωπολογική πραγματι
κότητα. Το πεδίο του μυθιστορή
ματος αναπτύσσεται συναρπαστι
κά και συμφωνικά σ’ ένα παρόν με
τα υπόκωφα μηνύματα του μέλλονμια
,
;
τος· ένα ερώτημα και το «μυστικό»
του ηί,στοΡίαζ θέα’ από τις εξαιρετικές εκείνες καταστάσεις
tlvai Μι της επιθυμίας.
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