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Πέδρο Γκαρθία Μοντάλβο

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Μια ιστορία από τη Μαδρίτη
(Μυθιστόρημα)

Ριουνοοούκε Ακουταγκάουα

Κάπα
(Μυθιστόρημα)
Ρασομόν
και άλλες ιστορίες
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Λραθέλι
(Μυθιστόρημα)

Νανχίν Γκόρντιμερ

Ονορέ ντε Μπαλζάκ

Ητστορία του γιου μου
(Μυθιστόρημα)

Ο μπαρμπα-Γκοριό
(Μυθιστόρημα)

ν
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$
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Σιουσακού Έντο

Στέφανο Μπένι

Σιωπή
(Μυθιστόρημα)
φ

Ο μάγος Μπάολ Μια ήσυχη νύχτα της δικτατορίας
(Μυθιστόρημα)

*

Μπάνιο Κίρχοφ

Ινφάντα
(Μυθιστόρημα)

Μπέρτολντ Μπρεχτ
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Εμανουέλ Κρεστ

Ράντου
ή Οι φυσητές γυαλιού του Λιπσανί
Μυθιστόρημα

Διόρθωση παλιών μύθων
και άλλες ιστορίες
Κέιτ Σοπέν

και όι^^ς^τορίες
Καμάρα Λάι

Το μαύρο αγόρι
(Μυθιστόρημα)

Τζουνίτσιρο Τανιζάκι
/

Το πορτρέτο της Σούνκιν
(Διηγήματα)

Σπάικ Μίλιγκαν

$

Μουρλό Μια ιρλανδέζικη φαντασία
(\ ίυθιστόρίφύΐ

Τζων Κένεντυ Τουλ

Γιούκιο Μισίμα

Συνασπισμός ηλιθίων
;ΛΙυθιστόρημα)
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Ανοιξιάτικο χιόνι
(Μυθιστόρημα)

Τ.Σ. Έλιοτ

Τέσσερα κουαρτέτα
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3ΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
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Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
113 21 Αθήνα
Διαφημίσεις:
ΤΙΟΛΥΝΑ ΓΚΙΟΚΑ
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Γραμματεία-Λογιστήριο:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
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Σήμερα το
κυκλοφορεί
το τεύχος

Σελιδοποίηση, Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Φωτοστοιχειοθεσία —
Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
Δημοχάρους 60
Τηλ. 72.49.300

Ιάσιου 5 · Πιριβτέρι
121 31 Αθήνα
Τηλ. 5722201

·

... Κάθε ενυπόγραφο

άρθρο
εκφράζει τις απόψεις του
συγγραφέα του.
Χειρόγραφα 6εν
επιστρέφονται.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

αυτερικού
,αμ. 2.700 δρχ.
ήσια S.400
ήσια Οργανισμών,

απεζών, κτλ.: 20.000 δρχ.
ετήσια: 4.800

κτητική

,ωτερικού
ρώκη - Μεσογ. χώρες:
6θλ. 27

δολ.54
Π.Α. · Καναδάς · Αν. Ασία ·
κττραλία · Ωκεανία:
ϊμ η ν η : .....................
δολ.30
ίσια: ........................ δολ.60
Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
113 21 ΑΘΗΝΑ
ΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
ΧΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:
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Εκτύπωση:
ΛΙΘΟΤΤΠ Α.Ε.

ϊμηνη:..........................
ίσια: ........................
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Ορόσημο και,
ταυτόχρονα,
σημείο
καμ
Με πρόταγμα το
σεβασμό στον
πολίτη
συνεχίζουμε στον
άγονο στίβο της
ενημέρωσης και
της κριτικής.
Σύντομα θα
είμαστε mo
• Σ ή μ ερ α ,

μ εγά λο μέρος του περιοδικού είναι
αφ ιερω μένο στο... ΑΝΤΙ. Σ υ γχω ρ ή σ τε μ α ς, γ ια μ ια μόνο
φορά, αυτή τ η ν αυτοαναφ ορικότητα...

6ρχ. 250
δρ χ. 350

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

• Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Περιοδικό «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60
τηλ.: 72.32.713 - 72.48.240
• Για τα βιβλιοκωλεία
Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου.
X. Πουλουκτσή και Σια Ε.Ε.
Λασσάνη 9,
Τηλ. (031) 285.857
54 622 Θεσσαλονίκη

ΔΙΑ ΒΑ ΣΤΕ ΣΗ Μ ΕΡΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ

Γιατί η κυβέρνηση προχωρεί δυναμικά στην ιδιωτικοποίηση
των αστικών συγκοινωνιών; Γιατί επείγεται να
«τακτοποιήσει» τις εκκρεμότητες της και στο ασφαλιστικό;
Γιατί το Κυπριακό παραμένει στάσιμο; Γιατί έσπευσαν
πολλοί να «κλέψουν» λίγη από τη δόξα του Ολυμπιονίκη
Πύρρου; Γιατί η Μαφία κινδυνεύουμε να γίνει το 13ο μέλος
της Κοινότητας; Γιατί οι μαθητές ομιλούν τα αρχαία
ελληνικά ως να μιλούν την περσικήν; «Μόλων λαβέ,

Η Τζένη Καρέζη δεν είναι πια
μαζί μας. Ο Νίκος
Κεσσανλής δίνει μια
...ΑΝΤΙσυνέντευξη, κεφάτη
και δηκτική. Ο Αλέξανδρος
Ξνδης ολοκληρώνει την κρίση
του για την έκθεση τής
Εθνικής Πινακοθήκης. Ποιοι
είναι οι Μαύροι Αγιοι της
Αμερικής;

ρε!,.,».
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500 ΞΕΝΥΧΤΙΑ
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι μας. Επιτρέψατε μας να αναφερθούμε προς
σε τόνο προσωπικό. Είναι το τεύχος αυτό που κρατάτε στα χέρια σας ένα από ταδΟΟ
τεύχη που έχουν εκδοθεί αυτά τα 19 χρόνια. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερΰ.
Και σε 15 μέρες ξανά για μας μια ίδια προσπάθεια. Αλλά οι αριθμοί έχουν τη δ
τους μαγεία. Είναι μια ανθρώπινη συνήθεια να αναφέρεσαι σε δεκάδες, δω δεκά
εκατοντάδες κ.ο.κ. Οι αριθμήσεις είναι τα τέρματα μικρών διαδρομών. Τα περιμένω
Λες, να, σε λίγο θα συμπληρώθεί αυτός ο αριθμός... Έτσι και για μας, πείτε ότι
πρόκειται για· μια ηλικιακή ημερομηνία. Είναι μια φενάκη και μια ματαιοδοξία alla
είμαστε σήμερα πεντακοσίων τευχών...
Κι αυτό μας κάνει να αναθυμόμαστε τον παλαιότερο εαυτό μας. Τότε που ξ εκ ιν ώ J
με άλλους συνεργάτες και φίλους, και σε ένα κλίμα — αποκατάσταση της
δημοκρατικής ομαλότητας— τόσο διαφορετικό και τόσα υποσχόμενο: όπως κάθε fo::
που αισθάνεσαι ότι έφτασε η στιγμή να αλλάξει η συλλογική ζωή. Αν έχεις κιόλα ι\
το λόγο σου, φτάνει αυτή η αναθύμιση. Ό μ ω ς...
Ό μως οι μέρες οι σημερινές είναι μέρες κουρασμένες, χωρίς οράματα, χωρίς ;
ουσιαστικές εντάσεις. Και αυτό βέβαια δεν συμβαίνει μόνο σε όσους πιστεύουν ότιείν®|
αριστεροί: τα οράματα έχουν για όλους θαμπώσει. Για το λόγο αυτό είναι και οι
σημερινοί καιροί σοβαροί και απαιτητικοί. Γι αυτό και μεις συνεχίζουμε —αφού ακομι
το κουράγιο μας υπάρχει— και πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα. Μπορούμε όμως μι
βεβαιότητα να αναλογιστούμε και να περιγράφουμε την επόμενη διετία; Μ άλλον ο·/
Πρέπει όμως και μπορούμε να θέσουμε τα όρια που θα κινηθούμε, να θέσουμε τις
επιθυμίες και να διατυπώσουμε τα δικά μας οράματα. Η ζωή έχει γίνει α φ όρητη για
τους πιο πολλούς από μας και μια άδικη και χωρίς αισθήματα αλληλεγγύης και
συντροφικότητας εποχή έρχεται. Τι θα κάνουμε; Θα καθίσουμε με τα χέρια
σταυρωμένα περιμένοντας τους νέους πολιτικούς και κοινωνικούς μεσίες; Το άμεσο
περιβάλλον μας, οι δικοί μας φίλοι και οι δικές μας οικογένειες και οι δικοί μας
γείτονες βρίσκονται χαμένοι στην ίδια με μας θάλασσα. Προδιαγραφές για ένα πλα.ι
ζωής όπου ο καθένας θα βιώνει σε ένα περιβάλλον οικείο, είναι το αίτημα του xaôw
από μας. Είναι συγκλονιστικό το πως η κοινωνία συμβιώνει και συμφιλιώνει όλες
αυτές τις πολυμέρειες και πως στο τέλος όλα τα κατευνάζει και τα εφησυχάζει. Aim,
είναι η δική μας ελπίδα για το μέλλον.
Αξίζει να ψάξουμε πολλοί μαζί, σε ομάδες, σε κοινότητες, σε συντροφιές και να βροί.:
τα κοινά μας χαρακτηριστικά και να τα υπερασπίσουμε ενάντια στη δυστυχία, την
καταπίεση και την αλλοτρίωση. Η γη μας, ο κόσμος μας είναι ωραίος και μεγάλο;«
πρέπει να τον υπερασπιστούμε, να τον διατηρήσουμε και να ζήσουμε συμφιλιωτικά μι
του.
Την ώρα αυτή άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη ζουν, κυκλοφορούν, εργάζονται,
παλεύουν, πεθαίνουν. Είναι δικοί μας φίλοι και πρέπει να μάθουμε γι’ αυτούς και
αυτοί πρέπει να μάθουν πως στη γωνιά αυτή, την Ελλάδα, ένας άλλος λαός μοχθι
Ένας λαός γεμάτος αντιφάσεις, αδυναμίες, δυστυχείς στιγμές. Αλλά ένας λα ό ς με ττ,
δική του τόσο διαφορετική γλώσσα, τόσο διαφορετική ιστορία. Που αξίζει να συνεχή
να υπάρχει σε επόμενες γενιές και σε επόμενα χρόνια.
Είναι τόσα πολλά αγαπητές μας φίλες και αγαπητοί μας φίλοι που θέλουμε να
ανασκαλίσουμε, να ερευνήσουμε, να γράψουμε. Τα 500 ξενύχτια και τα 500 τεύχη
είναι μια πολύ μικρή στιγμή μέσα στη ζωή όλων μας.
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Αθήνα, ανοχύρωτη πόλη
Η ΑΠΕΙΛΗ της λειψυδρίας, το πείσμον
νέφος, το χυχλοφοριαχό χάος, η δικτατορία
των ταξιτζήδων, οι λόφοι των σκουπιδιών,
οι κλειστές χωματερές, η καθιερωμένη θερι
νή αποψίλωση των δασών της Αττικής δια
της πυράς των εμπρηστών, η τρομοκρατία,
τα ναρκωτικά, η αυξανόμενη, οργανωμένη
πλέον, εγληματικότητα κατά προσώπων
και περιουσίας —και σήμερα το πρόβλημα
της ΕΑΣ, ακρονύμιο πασίγνωστο στους
Αθηναίους— έχουν μετατρέψει το πάλαι
ποτέ «κλεινόν άστυ» σε πραγματική κόλα
ση. Ανοχύρωτη πόλη η Αθήνα. Υπερβολή;
Κάθε άλλο. «Μετά από εισήγηση του υ

πουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
κ. Ν. Γκελεστάθη και του αρχηγού ΓΕΕΘΕ στρατηγού I. Βερυβάκη, ο πρωθυ
πουργός κ. Κ. Μητσοτάκης ενέκρινε την
κήρυξη της ευρύτερης περιοχής των Αθη
νών σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίη
σης από 4/8/92 για την επιστράτευση...»
κ.τ.λ. κ.τ.λ. Θυμίζει διάταγμα προ γενι
κής επιστρατεύσεως η ανακοίνωση.
ΕΝ ΜΕΣΩ της θερινής ραστώνης, η κυ
βέρνηση της ΝΔ επιδιώκει να σπάσει τη ραχοκοκκαλιά ενός σκληρού συνδικάτου, κα
θόλου δημοφιλούς στην κοινή γνώμη, αλλά
και προπύργιο του ΠΑΣΟΚ. «Καλύτερα νε
κροί, παρά άνεργοι»; Πού οδηγεί η λογική
αυτή; «Νόμος το δίκαιο του... καθενός»;
Πού ξαναγυρίζουμε; Με την τακτική τού
καρότου και του μπαστουνιού, η κυβέρνηση
ακολουθεί μια άθλια πολιτική πρακτική που
στην ουσία στηρίζεται στην καταστολή,
στην κινητοποίηση της κρατικής βίας, στα
ΜΑΤ και τον αυταρχισμό. Αυτή η μέθοδος
δεν είναι πολιτική. Εντάσσεται στη λογική
του «ισχυρού κράτους» που ελάχιστα απέ
χει απ’ την αυθαιρεσία, απ’ τη φιλελεύθερη
(s/c) παράταξη! Το καρότο του κυβερνητι
κού πακέτου είναι «δελεαστικό» στη γραμ
μή της «προτεραιότητας» για τη διατήρηση
του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΑΣ: ανάλη
ψη από το κράτος των παλαιών χρεών, ανά
ληψη των δαπανών για την ανανέωση του
6

στόλου, ανάληψη των δαπανών για την επι
δότηση του εισιτηρίου. Αντίτιμο: η απόλυση
1.025 εργαζομένων, το 1/8 περίπου του συ
νόλου και η επίδειξη «κατανόησης» εκ μέ
ρους των υπολοίπων για την «εξυγίανση»
της επιχείρησης και τον περιορισμό των ελ
λειμμάτων. Και κραδαίνει η κυβέρνηση το
μπαστούνι τής ιδιωτικοποίησης «μ’ ένα και
νούργιο σύστημα απ’ την αρχή ή, όπως είπε
ο κ. Κούβελας, ένα «εκσυγχρονισμένο»
ΚΤΕΛ. Τελεσίγραφο σαφές. Αλλά και αλαλούμ πέρα για πέρα. Ύστατες προσπάθειες
συμβιβαστικές μέσα σ’ ένα κλίμα κοινωνι
κής αντιπαράθεσης. Απορούν όμως οι πολί
τες και δυστυχείς επιβάτες που ματαίως πε
ριμένουν στη στάση για να δουν τον αναθρώσκοντα καπνόν των λεωφορείων της
ΕΑΣ: Καλά, επί δύο χρόνια και δύο μήνες
επιτροπές επί επιτροπών εντός και εκτός
Βουλής, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και
τα παρόμοια, διάλογος κουφών ήταν; Δεν
έγινε δυνατό να βρεθεί μια λύση κι αναζη
τούνται τώρα από κυβέρνηση και αντιπά
λους νέα σχήματα, φορείς και δεν συμμα
ζεύεται για να σώσουν το ήδη καταρρεύσαν
και χρεοκοπημένο συγκοινωνιακό σύστημα
της πρωτεύουσας;
ΥΠΑΡΧΕΙ ταυτόχρονα η πλευρά των ερ
γαζομένων. Δεν είναι μόνο οι απολυόμενοι
που σε συνθήκες αυξανόμενης ανεργίας θα
δυσκολευθούν να επανέλθουν στην αγορά ερ
γασίας. Δεν είναι αυτοί οι αποκλειστικά υ
πεύθυνοι για τα ελλείμματα. Η ηθική της
αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων κά
νει εξαιρετικά δύσκολη την αποδοχή των α
πολύσεων. Αλλά τι έκανε όλο αυτό το διά
στημα η συνδικαλιστική ηγεσία της ΕΑΣ και
τι λύσεις πρότεινε που θα καταστούσαν
— έστω— λιγότερο επώδυνο αυτό το μέ
τρο, με βάση την υπόθεση ότι είναι— έστω
και πάλι— αναγκαίο; Και τι αξιοπιστία
μπορεί να διατηρήσει έναντι της κοινής γνώ 
μης, αν αληθεύουν τα κυβερνητικά στοιχεία
ότι από τις 452 εργάσιμες ημέρες τα δύο τε
λευταία χρόνια τις 234 οι Αθηναίοι «περί-

μεναν στη στάση» λόγω απεργιών ήοώ
ων εργασίας; Τη μάχη αυτή —γιατί*
αυτής πρόκειται— κατά πάσα πιθανός
θα την κερδίσει η κυβέρνηση. Μήπεοςόμ
κινδυνεύει να χάσει τον πόλεμο; Κι αςιαγι
ρίζεται ότι διαφεντεύει τα συμφέροντακ
άβουλων Αθηναίων επιβατών. Γιατί,μερ
στην πολιτική αντιπαράθεση, ποως τα
σκέφτεται; Τ ι διασφαλίζει ώστε να w\
ξουν στο τέλος του δρόμου αναβαβμιομά
υπηρεσίες, λογικά κόμιστρα, λειτουργοί
σύστημα; Να ευρεθεί ως δια μαγείας ηÀ
i
ση; Ποιος το πιστεύει; Και ποιος βγάζει
κρη; Θ α περιμένουμε στη στάση για*ώ
Και γιατί οι μη Αθηναίοι να ανεχθούνγ
πολύ ακόμα να επιδοτούν από τον κρατι
προϋπολογισμό τις άθλιες συγκοινωνία
ταλαίπωρων Αθηναίων;

Ανασφάλειες ασφαλισμένων
ΕΝ ΜΕΣΩ της επικύρωσης της wêf
του Μάαστριχ από τη Βουλή των Ελλήνι
με συντριπτική πλειοψηφία, πλην τονKU
διέφυγε της προσοχής η κλινική ψυχρόπ
με την οποία ο υπουργός Εθνικής Οιχο*
μίας κ. Μάνος συνηθίζει να παραθέτει τϊ
αδυσώπητους αριθμούς του για την ta
στάση της ελληνικής οικονομίας. Και à
διστάζει ο κ. Μάνος να επικαλείται καιτ
έξωθεν κλινική διάγνωση, όπως η |ώ
για το ασφαλιστικό, για να πρόσγειό«
τους αιθεροβάμονες και να συνταράξει ί<
μια τακτική σοκ τους ολιγορούντες tvd
και εκτός των τειχών. Ο καταιγισμός««
των στοιχείων είναι ένα θέμα. Διάφορε:)
είναι η επιλογή λύσεων, που είναι κατ’ι?
χήν θέμα πολιτικό. Και ο διάλογοςγιατ
εξεύρεση λύσεων, που σε κανένα δενεα
ευχάριστες, είναι αναγκαίος. Αλλά φαίνεί
να έχει κιόλας καταρρεύσει εφ’ όσονεπί:
βασικών αρχών συμφωνία δεν φαίνεται
ορίζοντα. Χάσμα αγεφύρωτο; Καλό θα
ταν να μην ανοιχτεί ακόμα ένα μέτωποoj
τατης κοινωνικής αντιπαράθεσης και1
βρεθούν από κοινού οι λύσεις για τα επό)
να 20 χρόνια. Κανείς δεν θέλει συνταζιοί

Ίση στα 70. Αλλά χαι ποιος μπορεί να ι(υρισθεί ότι ο παροπλισμός στα 58 ή τα 60
ναι δίκαιος για τις ερχόμενες γενιές και
ιν στερεί τη χώρα από ζωτικές δυνάμεις;
1 κ. Μάνος οφείλει να σκεφθεί πολιτικά,
ι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωρίσει
■α όριο κοινωνικής αντοχής και συνοχής
ίραν του οποίου ο πολιτικός αυτοχειρία·
ιός της παράταξής του είναι βέβαιος. Καά μεταρρύθμιση σε δημοκρατική χώρα δεν
:έτυχε χωρίς κοινωνική συγκατάθεση και
ινεργασία. Τη διάγνωση πολλοί χειροκρο>υν. Τη θεραπεία όμως;

εφησυχασμός για τα Σκόπια
■-ΜΑΖΙ με το θέμα της ΕΑΣ, η Κυβέρνη
σή Επιτροπή συζήτησε (4 /8 ) και το θέμα
ων Σκοπιών, στη βάση φυσικά ότι υπάρχει
:απόφαση της Λισσαβώνας και στην ελπίδα
.α ο κ. Γκλιγκόρωφ θα δει το πραγματικό
ju συμφέρον και θα συμπλεύσει με την α.όφαση αυτή. Φαίνεται, όμως, ότι τουλάιστον προς το παρόν ο κ. Γκιγκόρωφ έχει
ι,αφορετική γνώμη και προσπαθεί να ακυώσει την απόφαση αυτή, είτε με προσφυγή
τον ΟΗΕ για αναγνώριση είτε στηριζόμεος στις δηλώσεις του Αμερικανού επιχειρη
ματία και προέδρου της Γιουγκοσλαβίας κ.
[άνιτς είτε στην αναγνώριση της Ρωσίας,
}ου έχει μεν κάποιο διπλωματικό αλλά όχι
ικονομικό αντίκρισμα. Τ α Σκόπια προ
σπαθούν να κερδίσουν χρόνο ελπίζοντας σε
λλαγή της στάσης των Ηνωμένων Πολιιιών μετά τις προεδρικές εκλογές, καθώς
αι στις δικές τους βουλευτικές εκλογές, εώ προβάλλουν με επίταση τώρα το επιχεί
ρημα ότι θα γίνει κι εκεί «της Βοσνίας», αν
Καθυστερήσει η αναγνώριση.

φ

Ε τοιμάστηκαν 4 ακόμα
τόμοι του περιοδικού
5 ΑΝΤΙ: Από το α*
εξάμηνο του 1990 (32ος)
έως το τέλος του 1991
>; (35ος), τεύχος 426 μ έ χ ρ ι
483.
Από τα γραφεία του
ΑΝΤΙ μπορείτε να
προμηθευθείτε τους
^ τελευταίους και
'* παλαιότερους τόμους του
■περιοδικού.
; Οι τόμοι του ΑΝΤΙ
■
t αποτελούν το
$ πληρέστερο χρονικό
των ημερώ ν μ α ς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου, Βρετανός υπουργός Εξωτερικών,
ήταν σαφής και ωμός κατά την επίσκεψή
του στα Σκόπια στις 18/7, όμως δεν είναι
γνωστό πώς θα χειριστεί το θέμα μετά τις
πανευρωπαϊκές διακοπές του Αυγούστου.
Νέες ιδέες; Στο μεταξύ μερίδα του ξένου
Τύπου εξακολουθεί να ασχολείται με την
«παράνοια» των Ελλήνων στο θέμα της ο
νομασίας των Σκοπιών, αλλά έντυπα εγγύ
τερα στη ρεαλ πολιτίκ, όπως ο Economist,
προτείνουν σαν καλύτερη λύση τη διπλή ο
νομασία. Η ελληνική πλευρά φαίνεται να έ
χει επαναπαυθεί στις δάφνες της Λισσαβώνας και δείχνει κάποια ακινησία, αφήνοντας
προφανώς τους περαιτέρω χειρισμούς στη
βρετανική προεδρία. Μήπως όμως θα ήταν
καλύτερα να αναλάβει αυτή πρωτοβουλίες;
Γιατί το θέμα δεν έληξε με την απόφαση της
Λισσαβώνας.

Κυπριακό αδιέξοδο
ΣΕ ΝΑΥΑΓΙΟ φαίνεται να οδηγούνται οι
συνομιλίες της Νέας Χάρκης για την επίλυ
ση της «εκκρεμότητας» του Κυπριακού με
τά την ανατολή της «νέας τάξης» πραγμά
των στην περιοχή, λόγω της αδιαλλαξίας
του Ντενκτάς! Αλήθεια, πότε δεν ήταν α 
διάλλακτος ο Ντενκτάς από όλο και ισχυρό
τερες κεκτημένες διαπραγματευτικές θέσεις;
Η παράταση κι αυτή την εβδομάδα των συ
νομιλιών, που δεν αποκλείεται να επεκταθούν «παράλληλα» και στο συνταγματικό,
μολονότι η Γραμματεία του ΟΗΕ επιμένει
ότι «θα άρχιζαν» και πάλι από το εδαφικό
και το προσφυγικό. Αλλά πλέον μόνο από
τρελούς και από Τούρκους μαθαίνουμε την
αλήθεια για τα διαμειβόμενα. Μπορεί άρα

γε να αποδώσουν επιστολές και τηλεφωνή
ματα προς τον Ντεμιρέλ από την αμερικανι
κή ηγεσία; Και μήπως είναι όνειρο απατηλό
μια δυναμική παρέμβαση του Συμβουλίου
Ασφαλείας που θα έθετε — επιτέλους— την
Τουρκία στο εδώλιο του κατηγορουμένου,
θα την απομόνωνε διπλωματικά και θα υπο
χρέωνε τον Ντενκτάς να διαπραγματευθεί
σοβαρά; Εγώ εμπιστεύομαι —πλέον— πε
ρισσότερο την κρίση του αρχιεπισκόπου Ια
κώβου που πέρυσι δήλωνε ότι όποια λύση
στο Κυπριακό δεν θα είναι δίκαια και φέτος,
αποδεκτός και τιμώμενος απ’ όλους, ότι δεν
πιστεύει σε καμιά αμερικανική πίεση. Σε λί
γο θα διαπιστώσουμε ποιος έκρινε καλύτε
ρα.
★

ΟΣΟΙ δεν έχετε ακόμα αναχωρήσει για
τις διακοπές σας καλό είναι να μιμηθείτε
τους πολιτικούς αρχηγούς μας, που εγκατα
λείπουν την Αθήνα στο έλεος των δαιμόνων
της. Ο κ. Παπανδρέου στην αγαπημένη του
Ελούντα και ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται
να αναχωρήσει προς άγνωστη κατεύθυνση
στο Αιγαίο, αφού μεταβεί πρώτα στα Χα
νιά. Όσο για τον ανασχηματισμό δεν το
καταλάβατε; Το είπε ο Βύρων στο Press
Room την περασμένη Τρίτη όταν ερωτηθείς
πονηρώς «κλείνει η Βουλή, φεύγει ο πρωθυ
πουργός στις 15/8 για διακοπές...», απάν
τησε: «Καλή αυτή η εκτίμηση». Και το ε
πανέλαβε, δοθείσης ευκαιρίας. Και ως έχων
βαθύτατη σχέση με το θειον, ο κ. Πολύδω
ρας δεν θα ήθελε να επαληθεύσει τη ρήση ότι
το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Κάτι
ξέρει!
ΑΝΤΙ
του Αντήνορος

Ο ΧΑΡΤΗΣ,
Η ΚΡΗΤΗ,
ΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ, ΤΟ ΥΠΕΒ
Αμεση ήταν η αντίδραση τον υπουρ
γείου Εξωτερικών, μετά την αναδημο
σίευση χάρτη από το βιβλίο «Emerging Di
mensions o f European Security», στον ο
ποίο η Κρήτη τιροσεμετράτο στην Τουρ
κία.
Μετά από διάβημα του ΥΠΕΞ προς το
Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, ο εκδότης
του βιβλίου απάντησε ότι όλα οφείλονται
σε λάθος.
Με επιστολή του στο ΑΝΤΙ, ο κ. Δραγούμης, διευθυντής του τμήματος Σχεδιασμού και Εφαρμογής της διεύθυνσης Υπη
ρεσιών Εξωτερικού, μας πληροφορεί τα ε
ξής:
«Αναφορικά μι την αναδημοσίευση στο
περιοδικό σας (τχ. 24.7.1992) χάρτη που
δημοσιεύεται στο βιβλίο «Emerging Dimen
sions o f European Security Policy» του
Κέντρου Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη
μίου Princeton, σύμφωνα με τον οποίο «η
Κρήτη χρεώνεται στην Τουρκία» και μετά
από σχετικές ενέργειες του Γραφείου Τύπου
Νέας Τόρκης προς τους υπεύθυνους έκδοσης
του βιβλίου αυτού, σας στέλνουμε επιστολή
του εκδότη Dr. Wolfgang F. Danspeckgruber με την οποία παραδέχεται παρα

δρομή στο χρωματισμό της Κρήτης στον ε
πίμαχο χάρτη, διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε
τιρόθεση εκ μέρους του ίδιου, του εκδοτικού
οίκου ή οιουδήποτε άλλου που αναμείχθηκε
στην έκδοση του βιβλίου να αλλάξουν το
χάρτη και να αμφισβητήσουν την εδαφική
κυριαρχία της χώρας μας, εκφράζοντας τη
λύπη του για το τυπογραφικό λάθος και επισημαίνοντας ότι σε άλλο χάρτη του ίδιου βι
βλίου ο χρωματισμός της Κρήτης αποδίδε
ται σωστά».

Εξάλλου, στην επιστολή τού Dr. Danspockgruber, που επισυνάπτεται, μεταξύ
άλλων, σημειώνεται:
«Επιτρέψτε μου να πω ότι η νήσος Κρήτη
είναι γνωστή ως κέντρο πολιτισμού αλλά
και ως τόπος θαυμάσιων διακοπών στην
Ελλάδα. Κανένας εξοικειωμένος με την ελ
ληνική ιστορία και τον πολιτισμό δεν θα
μπορούσε ποτέ να αρνηθεί την ελληνική
κληρονομιά των νησιών και το ότι ανήκουν
στη χώρα σας!».
»

ΤΑΞΙ: ό,τι ζητούν, παίρνουν

,

«

Το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της
πρωτεύουσας, το οποία συντελεί μ ά λισ τα σε μ εγά λ ο βαθμό στη δημιουργία
του δολοφονικού νέφους της Α θήνας.
Η Α θήνα είναι η πρώτη σε αριθμό ταξί πρω τεύουσα της Ευρώπης, αλλά
παρουσιάζει ταυτόχρονα το μοναδικό φαινόμενο να μ η ν μπορεί να βρει
κανείς ταξί όταν το χρειάζεται. Κ αι όχι μόνο αυτό. Το λόμπι των τα ξ ιτζ ή
είναι ένα κράτος εν κράτει, σε τέτοιο βαθμό μ ά λισ τα που καμία κυβέρνηση^
του ΠΑΣΟΚ ή της ΝΔ, δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να περιορίσει τις
.
απαιτήσεις του.
*
Η κυβέρνηση Τζαννετάκη, και ενώ τα ταξί κυκλοφορούσαν μονά - ζυγά στο
μικρό δακτύλιο της Αθήνας, αποφάσισε να κυκλοφορούν όλα τα ταξί σε
αυτόν, προκαλώ ντας όχι μόνο πρόσθετη κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά χαι
έντονες αντιδράσεις του κοινού. Ο Σ υνασπισμός, τότε κυβερνητικός εταίρος
της ΝΔ, εξέδωσε μ ια ήπια ανακοίνωση και τίποτα παραπάνω .
Η σημερινή κυβέρνηση, μ ε τις ρυθμίσεις για την κυκλοφορία, τιροσπάθηοε να
κάνει πιο ελκυστικές τις αστικές συγκοινω νίες της Α θήνας. Η κατασκευή
λεωφορειοδρόμων όμως δεν άρεσε στους ταξιτζήδες, που απείλησαν με
ατιεργία.
Η απειλή και μόνον προκάλεσε την υποχώρηση της κυβέρνησης της ΝΔ πον
αποφάσισε να κυκλοφορούν τα ταξί στους λεωφορειοδρόμους στη διάρκεια
των απεργιών των αστικώ ν συγκοινω νιώ ν.
Και είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να υποκύπτει στις όποιες απαιτήσεις
μιας μερίδας επαγγελματιώ ν, που στην πλειοψηφία τους δεν τιμούν το
επ ά γγελμα που κάνουν. Κ αι όχι μόνο δεν μπροσπαθεί να βάλει φρένο στις
παράλογες αυτές απαιτήσεις τω ν ταξιτζήδω ν, αλλά τους επιβραβεύει και από
πάνω ανακοινώνοντας ότι θα είναι και από τις ομάδες στις οποίες θα
μοιρασθούν τα λεωφορεία της ΕΑΣ.
Για ακόμα μ ια φορά η κυβέρνηση για λίγες ψήφους λέει μπράβο στην
επικίνδυνη οδήγηση, στον α ντιεπα γγελμ α τισμό, στους ασυνείδητους οδηγούς
και στην «ευγένεια» της πλειοψηφίας τω ν οδηγώ ν ταξί της πρωτεύουσας.
Μ ήπως λίγη από την ακαμψία που έδειξε η κυβέρνηση στους οδηγούς της
ΕΑΣ, θα έπρεπε να δείξει και στους οδηγούς τω ν ταξί; Ετσι για να φανεί και
λίγο συνεπής στη θεωρία που αναπτύσσει.
Τ,Μ.

Πύρρος Δήμας ex Βορείου Ηπείρου
Αυτή η κραυγή του νεαρού Δήμα στην τε
λική κίνηση στην άρση βαρών, που του χ ά 
ρισε το χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα
της Βαρκελώνης, ήταν πράγματι συγκλονι
στική και θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη ό
λων. Αλλά ευτέλισε τη στιγμή αυτή η συ
χνή επανάληψή της από την αδηφάγο τηλε
όραση, ωσάν ο πατριωτισμός και τέτοια
γνήσια έκφραση συναισθημάτων να αποτε
λούν προϊόν αποστήθισης. Και του αξίζει
του Δήμα κάθε λαμπρή υποδοχή μετά
βαιων και κλάδων, του αξίζουν οι έπαινοι
και οι ανταμοιβές. Αυτός ξέφυγε από το υ

πόγειο της Σόλωνος. Ας γίνει παράδειγμα
γνησιότητας, αγωνιστικότητας και θέλησης
για επιτυχία, σε μια χώρα που έχει ανάγει
από τέτοιες εκλείπουσες αρετές. Γιατί 0«ή
ταν λυπηρό να γίνει αντικείμενο περιφοράς
και επίδειξης ανά την χώραν, εκμετάλλευ
σης και κολακείας από τους καραδοκούν^
παντός είδους εμπόρους. Δεν έχουμε τείχΐί
να γκρεμίσουμε για να τον υποδεχτούμε.
Μπορεί όμως η προσφορά του να αφυπνίσει
όλους όσοι παραγνώρισαν την αξιοπρέπεια
που κρύβεται κάτω κι από τις πιο οδυνηρές
συνθήκες.
Β.Κ.
\

, ΩΡΑ ΜΑ Ϊ Μ ΟΥΔΩΝ
^νεχίζεται η παραγωγή μαϊμούδων σ’
τη τη χώρα, σε βαθμό που να
^»ρωτιέται κανείς αν παράγουμε τίποτα
λο εχτός απ’ αυτό το είδος. Πρόσφατο
^ούσμα η Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών,
: ου διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα μετά
ί;„· αποκαλύψεις του «Βήματος», για να
φ,χπιστωθεί κάτω από ποιες συνθήκες
ρηγήθηκαν πλαστά πτυχία και πώς
ιραποιήθηκαν οι εξετάσεις σ’ ορισμένα
^ίθήματα. Για την πλαστογράφηση της
::·ής μας, ποιος θα διαμαρτυρηθεί;
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« Ευημερουν
« τα αυτοκίνητα
^ Σε 100.000 αναμένεται να ανέλθουν
οι πωλήσεις νέων IX αυτοκινήτων
κατά το 1992, σε σχέση με 167.000
το 1991. Το κοινό «σπεύδει» να
Ρί αγοράσει εκτιμώντας πιθανή άνοδο
των τιμών. Με τέτοια συρροή
,, αγοραστών, πώς να πιάσει το άπαξ
εκτοξευθέν σύνθημα του κ.
Παπανδρεου για «δωρεάν
ι0 συγκοινωνίες»;
Σj
ff- ■
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗ Σ ΝΑΡΚΩΣΗΣ

, Κραυγή διαμαρτυρίας από τα Χανιά της
^ρήτης. Πενήντα πέντε γιατροί μάς έστειαν μια συγκινητική διαμαρτυρία για έναν
'ροαναγγελθέντα «τυχαίο» θάνατο τοξικο
μανούς, του Αντώνη Καρανικόλα που από
!'χ κρατητήρια της Ασφάλειας Χανιών μεχφέρθηκε στο νοσοκομείο, μαζί με έναν άλο συγκρατούμενό του, σε βαθύ κώμα. Ο έχς, μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες
ου προσωπικού σώθηκε. Ο Καρανικόλας
δηγήθηκε στον τάφο. Αυτός δεν βρέθηκε σε
‘ανένα πάρκο, «θεωρούμε ότι είναι θύμα
ου σωφρονιστικού συστήματος», λένε οι
“ιατροί του Νοσοκομείου Χανιών. «Εμείς

ιαν γιατροί είμαστε με τη μεριά της ζωής
at η αντίληψή μας δεν χωρά στη λογική
ής τιμωρίας», τονίζουν οι γιατροί. Και πιτεύουν ακράδαντα ότι το νέο θεσμικό πλαιιο για τα ναρκωτικά πρέπει να κινείται στο
ρόμο της αποποινικοποίησης της χρήσης κι
τι το υπουργείο Τγείας πρέπει να αναλάβει
ην περίθαλψη των εξαρτημένων.
Αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος Χανιών,

με ανακοίνωσή του που υπογράφουν ο πρόε
δρος Ευαγ. Λαμπουτσάκης και ο γενικός
γραμματέας Κ. Νικηφοράκης, εκφράζει τη
βαθιά του λύπη για το θάνατο του Καρανι
κόλα και αναφέρει:
«Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε παθητι

κοί θεατές σε μια κοινωνία που σκορπά το
θάνατο. Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις μό
νον εξαιτίας ενός θανάτου. Τα τελευταία
χρόνια τιροσπαθούμε να παρέμβουμε με τη
δημιουργία του Κέντρου για Τοξικοεξαρτώμενα άτομα "Η Συνάντηση”, γιατί θε
ωρούμε ότι πρέπει επιτέλους να ταρακουνηθούν τα λιμνάζοντα νερά της αδιαφο
ρίας και ο καθένας να πάρει τις ευθύνες
που του αναλογούν.
Ζητάμε από την Πολιτεία να θεσμίσει
ένα νομικό τιλαίσιο, που να δίνει τη δυνα
τότητα σε κάθε γιατρό να προτείνει και να
εφαρμόσει την καταλληλότερη θεραπεία
για κάθε τοξικοεξαρτώμενο άτομο, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της θεραπείας
με υποκατάστατα, που θα διασφαλίζει τη

δημόσια υγεία, θα περιορίζει δραστικά την
εγκληματικότητα και την εμπορία.
Ζητάμε από το υπουργείο Τγείας να αναλάβει την περίθαλψη των εξαρτημένων,
με την παροχή όλων των διευκολύνσεων,
έξω από τα μέχρι τώρα καθιερωμένα μον
τέλα, με πλουραλιστικές θεραπευτικές αν
τιλήψεις».
Οι γιατροί των Χανιών ορθά πιστεύουν
ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι
κατ’ εξοχήν κοινωνικό και υγειονομικό.
Διότι, όπως τονίζουν, «όεν σκοτώνει μόνο

η ηρωίνη. Η κοινωνική αδιαφορία και ο ε
φησυχασμός προετοιμάζουν την κοινωνία
της νάρκωσης».
Θα προσθέταμε ότι τη μεγάλη αυτή μά
χη για την αντιμετώπιση της σημερινής μά
στιγας των ναρκωτικών δεν θα πρέπει να
την κερδίσουν τα κελιά και η καταστολή ως
προς τους χρήστες, αλλά η κοινωνία.

Β .Κ .
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Μ ικρές Απορίες

ΧΟΝΕΚΕΡ

η

Το τζαμί δεν τιρόλαβε να ολοκληρωθεί. Ο σκελετός του μπετόν που *χε στηθεί
1 · στον Υμηττό κατέρρευσε από τα κτυπήματα της μπουλντόζας της
πολεοδομίας. Παρά τις διαμαρτυρίες της μουσουλμανικής κοινότητας της Αθήνας,
το αυθαίρετο κατεδαφίστηκε.
Αν διαβάζατε μια τέτοια σύντομη καταγραφή ενός συμβάντος στις εφημερίδες
μάλλον θα λέγατε «πολύ σωστά αφού δεν είχαν άδεια» και πάντω ς θα το
προσπερνούσατε ως ένα τριτεύον γεγονός που δεν θα συγκρατούσατε για πολύ στη
μνήμη σας. Αν έτσι έχουν τα τιράγματα, γιατί όταν αντί για τζαμί είναι ορθόδοξη
εκκλησία και αντί για Υμηττός είναι το Ορος των Ελαιών διαμαρτύρεται σύμπασα
η εκκλησία, το κράτος (!), αρθρογραφούν εφημερίδες (ιδέ π.χ. κύριο άρθρο
«Καθημερινής» 25/7), προβαίνει σε δηλώσεις και γι αυτό το θέμα ο αρχιεπίσκοπος
Αμερικής Ιάκωβος (ο πρώην Σιάκωβος και νυν προνομιακός συνομιλητής για
ορισμένους), γίνονται σκόμα και διπλωματικά διαβήματα;
Ο υφυπουργός Αθλητισμού ήταν σαφής: όχι άλλη γελοιοποίηση του κράτους
£ · και των νόμων μ ’ αυτές τις ελληνοποιήσεις ξένων παικτών .του μπάσκετ.
Παλαιότερα είχαμε τη γιαγιά ελληνικής καταγωγής που είχε γεννηθεί πάντα σε
κάποια, ασαφή εθνολογικά, περίοχή της τιρώην οθωμανικής αυτοκρατορίας, κάπου
πάνω από τα βόρεια σύνορά μας, και τα αρχεία είχαν χαθεί. Πρόσφατα μας
προέκυφε η φάμπρικα της «αναγνώρισης εξωγάμων», πράγμα που εκτός του
σκοπού της ελληνοποίησης φαντάζομαι θα προσδίδει και κύρος «ανδρισμού» στον
αναγνωρίζοντα «πατέρα» (και καλός οπαδός του σωματείου μας και γαμίκος). Α ν
λοιπόν οι «πατέρες» είναι πατέρες τότε θα έπρεπε να έχουν μηνύσει τον υφυπουργό
Αθλητισμού αλλά και διάφορους άλλους παράγοντες του μπάσκετ που κατήγγειλαν
ως εικονικές αυτές τις αναγνωρίσεις εξωγάμων. Α ν όμως ο υφυπουργός έχει δίκιο
και πρόκειται για γελοιοποίηση των νόμων και του κράτους —όπερ και το
πιθανότερο— σε ποιες ενέργειες προέβη αυτός, το υπουργείο Εσωτερικών και ο
αρμόδιος εισαγγελέας έναντι ον αυτών που ψευδώς και δολιως (όπως λέει ο
υφυπουργός) αναγνώρισαν εξώγαμο και των παραγόντων, σωματείων, παικτών
κ.λπ. που ενέχονται σ' αυτή την παρανομία; Και αν δεν έκαναν ενέργειες ήδη δεν
πρέπει να κάνουν αμέάως; Και αν δεν κάνουν δεν παραμελούν τα καθήκοντά
τους;
Η ιδέα είναι απλή, Όλοι μιλάνε για το περιβάλλον μα οι περισσότεροι δεν
• φροντίζουν ούτε για τα δικά τους σκουπίδια. Αφήνουν τα τενεκεδάκια τους,
πετάνε τα παλιόχαρτά τους. Και κάποιοι άλλοι (ή και οι ίδιοι) διαμαρτύρονται
γιατί οι ακτές δεν είναι χαβαρές, γιατί έχει χαλάσει το περιβάλλον κ.λπ.
Έτσι, διάφορες «καλές» εταιρείες αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν αυτή την
περιβαλλοντική ευαισθησία, φυσικά με το αζημίωτο, «υιοθετώντας» μια παραλία.
Με δυο λόγια τιληρώνουν κάποιον να μαζεύει τα παλιόχαρτα από μια αμμουδιά
και αυτομάτως αποκτούν το δικαίωμα (;) να αναγράφουν το προϊόν που θέλουν
να διαφημίσουν σε δεκάδες διαφημιστικά πανώ υπό τη βολική μορφή των
ομπρελών παραλίας. Με αυτό τον τρόπο και διαφημίζουν τα προϊόντα τους και
εισπράττουν και μπράβο έναντι του μηδαμινού κόστους αυτού που περνάει μ ια
βόλτα μιας ώρας την ημέρα και μαζεύει τα σκουπίδια. Αλλά και οι λουόμενοι είναι
ευτυχείς που μπορούν να βρωμίζουν τις ακτές χωρίς τιεριβαλλοντικές τύψεις, μια
και κάποιος θα καθαρίσει γι ’ αυτούς. Τελικά το μόνο κόστος είναι αισθητικό για
όποιον δεν ευφραίνεται να βλέπει τις δημόσιες ακτές κατειλημμένες από
διαφημιστικές ομπρέλες. Αλήθεια, υπάρχει κάποια συμφωνία κράτους και
ιδιωτικών επιχειρήσεων που «προστατεύουν το περιβάλλον μας»; Α ν όχι, δεν
είναι παράνομες και άρα δεν πρέπει να απομακρυνθούν αυτές οι διαφημιστικές
ομπρέλας; Και μια και όλα μετράνε σε χρήμα τώρα τελευταία, πόσο θα κόστιζε
άραγε η κάθε διαφημιστική θέση στις παραλίες αν το κράτος τις νοίκιαζε;
Ο

Στο εδώ λιο του κατηγορουμένου θα
καθήσει ο πρώην πανίσχυρος άνδρας
της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. θα
λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του,
όπω ς τον κατηγορούν, που συνίστανται
στην εξόντωση όσων δεν κατάφιραν να
διαρρήξουν το τοίχος τού Βερολίνου.
Τ ο τοίχος του αίσχους δεν υπάρχει
πια. Α λλά οι ευθύνες παραμένουν.
Ό σ ο ι όμω ς διαμαρτύρονται για η
δίωξη του Χόνεκερ από τους
«Ν αζιστές Γερμανούς», θα πρέπει
πρώτα να σκεφτούν ότι διαβλητοί χι
αν φαίνονται μερικοί κατήγοροι, όποια
σκοπιμότητα κι αν εξυπηρετείται, ο
συμψηφισμός των εγκληματικών
πράξεων είναι απαράδεκτος.
Δ εν μπορεί να στηριχθεί σε καμιά
ανθρώπινη ηθική αρχή. Δεν μπορεί να
στηριχθεί στο όνομα καμιάς
«ανώτερης» αξίας ή σκοπού.
Πληρώθηκε με εκατόμβες θυμάτων η
λογική αυτή.

NX
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Εισαγω γή πτυχίων
Μοτά τούς ex Σκοπιών δασκάλους,
κάποιοι ιτοιμάζουν via οισαγωγή
«βπιστημόνων». Αφίσσος που ιίναι
αυτές τις μέρος τοιχοκολλημένις
οτους δρόμους τής Αθήνας
διαφημίζουν ότι: «Σε πανεπιστήμια

της πρώίν Σοβιετικής Ένωσης,
σπουδάζετε με ευκολίες πληρωμής.
ΓΑραγκ, και oe οίδος; Me ένα οαχχί
στάρι το πτυχΕίο;...)

Πληροφορίες:... Τηλ...
θ α αναγνωρίζονται μήπως κι aut«
τα πτυχία;
Μ.Β.

ΑΠΟΨΗ
!

\ΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑ;
του Ριχάρδου Σωμερίτη
Upc και εξακολουθούμε να ζούμε χρόνια δημοκρατίας.
ΐ μέρα και περισσότερο όμως το ερώτημα που θα
m να κυριαρχεί είναι μήπως, με δημοκρατικούς
foôç, οδηγούμαστε σιγά-σιγά σε καθεστώς ουσιαστικής
ευθερίας. Οι ενδείξεις πολλαπλασιάζοντας η ελληνική
(ανία γίνεται όλο και πιο αυταρχική, εσωστρεφής,
ισμένη. Επικίνδυνη, ίσως!
ι
W εξέλιξη αυτή δεν αφορά (ακόμη) τα ήθη, όπου συμ■ βαίνει, μαζί με πολλά θετικά, μάλλον το αντίθετο.
« . Αλλά την κοινωνική ζωή και βεβαίως τα ήθη θα
Ιουθήσουν. Ή δη η κυρίως κατασταλτική αντιμετώπιση του
βλήματος των ναρκωτικών και η εμμονή στην ποινική
η των χρηστών αποτελεί μια πρώτη θεαματική απόδειξη.
Ίίως, κανένας δεν θα μπορούσε να περιμένει κάτι το διά
στιχό από τον κ. Σούρλα. Τον υποστηρίζει όμως, επισήμως
άχιστον, όλη η κυβέρνηση, ακόμα και αυτοί που γνωρί^ ότι όλες οι κατασταλτικές πολιτικές ενίσχυσαν αντί να
βρίσουν τη «μάστιγα των ναρκωτικών». Προφανώς, όμως,
ρόβλημα αυτών που στηρίζουν το «νέο» νομοσχέδιο δεν
η αντιμετώπιση των ναρκωτικών αλλά η εμφάνισή τους
περασπιστών της «ηθικής».
Αα πολιτεία, ακόμη και η πιο ελεύθερη και ανοιχτή,
,ίζεται αστυνομία και δικαιοσύνη. Δεν αρκεί όμως η καταή για τη λύση των προβλημάτων. Συχνά μάλιστα η υπέρΠ κατασταλτική αντιμετώπισή τους όχι μόνο περιορίζει
ουσιαστική δημοκρατική νομιμότητα και οδηγεί αλλού,
ί έχει και τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
(ουμε έτσι αυτή τη στιγμή την ακόλουθη εικόνα: Η «17
j6pr|» συνεχίζει όπως θέλει το «έργο» της, η αστυνομία
κεται σε πλήρη αδυναμία να την αντιμετωπίσει, συλλαμ»νται όμως αριστεριστές για διανομή προκηρύξεων ή
>ύνται διώξεις σε εφημερίδες. Ό λ ο ι μας γνωρίζουμε αυτό
το «Βήμα» υπενθύμισε πρόσφατα, δηλαδή ότι η αστυνοσυνεχίζει από πολλά χρόνια μιαν ιδιότυπη «λευκή απερπου δεν φαίνεται να απασχολεί κανέναν! Γιατί;
κοινωνία μας, μια από τις πιο ανοργάνωτες της Ευρώπης,
>ρά με φοβίες και σπάνια με θετικές δημοκρατικές πρώτο-,
,ίες. Αυτή την εποχή «τα έχει» με τους Αλβανούς γενικώς,
είναι εδώ* με τους «ξένους που δεν μας αγαπούν και δεν
νται ότι μας χρωστούν τα πάντα»' με τους μη Σέρθους
γκοσλάθους* και με τόσους άλλους. Η απίστευτη υπόθεση
Σκοπίων αποκάλυψε πολλά. Ένα από τα κνριότερα ήταν η

ιηση και με απειλές διώξεων να ευθυγραμμισθούν όλοι με την
ορισμένων που φρόντισαν να την χαρακτηρίσουν ως «μόνη
:ή».

μ

ιπορεί σήμερα το θέμα των Σκοπίων, και λόγω των μπάt λαού και ηγεσίας, να έχει κάπως καταλαγιάσει, μόνιμα ή
.τωρινά, άγνωστο. Μπορεί να ήταν όντως θετική σ ’ αυτή
ιώρα όπου τίποτε δεν συγκινούσε πια τα πλήθη εκτός από
ι<δοσοεκπτώσεις και τα «αυθαίρετα» μια συλλογική αντί*η απέναντι σε κάτι που θεωρήθηκε ως αδικία. Η αποκάη όμως της μισαλλοδοξίας ήταν κάτι που δεν θα έπρεπε
} να υποτιμηθεί μήτε και να ξεχαστεί, ακόμη και σαν
|ϋ κρίσης τόσων επωνύμων διγλώσσων,
ι όσα καθημερινά συμβαίνουν επιτρέπουν μια πολύ συγκεένη υποψία: οργανωμένες ή και ανοργάνωτες, υπάρχουν
fpa στη χώρα μας δυνάμεις που θέλουν να ψαρέψουν σε
ί νερά. Ο Γλύξμπουργκ χρησιμοποίησε όσο μπόρεσε τα
κά θέματα και τον βοήθησαν πολλοί. Ανάμεσά τους, ο
/

Κυριάκού του «Αντ-1» και ο Λάτσης πασών των Ελβετιών,
Λονδίνων και αεροδρομίων. Αλλοι χρησιμοποιούν άλλα, λ.χ.
ο κ. Κούβελας την ΕΑΣ - και θα έπρεπε να ευγνωμονεί τους
συνδικαλιστές της για την εθελοντική προσφορά τους.
Σ ’ όλα τούτα πού είναι όμως ο ουσιαστικός δημοκρατικός
αντίλογος; Οι κράχτες των κομμάτων βγαίνουν και απειλούν
σε ένα συνεχές παραλήρημα πόυ δεν φαίνεται Va γνωρίζει
άκρα και αυτό αφορά και τους μεν και τους δε των μεγάλων
κομμάτων, αν είναι αυτά κόμματα όταν τα πάντα εξαρτώνται
όχι από τα θεσμικά τους όργανα αλλά από τα παράλληλα
γραφεία και σαλόνια οικιών και ξενοδοχείων.
Ο ουσιαστικός δημοκρατικός λόγος και αντίλογος, αυτός
που ίσως θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ανασυγκρότηση, θα
μπορούσε να προέλθει από μια πραγματική «κοινωνία πολι
τών» με συνείδηση του ρόλου και της ευθύνης της. Στη χώρα
μας, σήμερα, η «κοινωνία» αυτή υπάρχει (συχνά,: αλλά δεν
πρέπει να αδικηθούν οι εξαιρέσεις) μόνο στα χάρτιά, δια
μέσου φορέων που συνήθως έχουν πια μεταθληθεί σε απλές
«σφραγίδες» χωρίς πραγματική επέμβαση στην εθνική ζωή,
χωρίς την επεξεργασία και προβολή νέων λύσεων, νέων
ιδεών... και νέων ανθρώπων.
Καταστρατηγούνται ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας
(η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας δεν μπορεί φυσικά να
«διαψευσθεί» από επαγγελματίες των κουκουλωμάτων) και
κανένας δεν προχωρεί σε πραγματική συμπληρωματική
έρευνα ή διαμαρτυρία, κι ας μαθαίνουμε δύο μήνες'μετά τα
όσα εθνοπρεπή μάς είπαν οι αρχές ότι στον Κορυδαλλό ο
χορός καλά κρατεί. Απομονωμένοι οι είναι αυτοί που δίνουν
μάχες για τους πραγματικούς πρόσφυγες ή τους μειοδοτικούς
(αυτούς που «δεν υπάρχουν» αλλά που όλοι γνωρίζουν). Και
ενθουσιασμένοι φαίνονται πολλοί διότι, όπως και επί
ΠΑΣΟΚ, τα ΜΑΤ έδειξαν σε κάποιους που μας ενόχλησαν τι
εστί κράτος και τι εστί δημοκρατικός διάλογος.
ίναι σίγουρο ότι βρισκόμαστε σε πολύπλευρη κρίση και
ότι απαιτούνται θυσίες σκληρές για να τα βγάλουμε πέρα,
με ή και χωρίς Μάαστριχτ - διότι και χωρίς Μάαστριχτ τα
οικονομικά μας χάλια δεν θα τα μετέτρεπε κανείς σε... πλούτη.
Είναι όμως εξίσου σίγουρο ότι υπάρχουν και πολιτικές που
σέβονται τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τα θύματα της κρίσης
παράλληλα με την αναγκαία προσπάθεια εκσυγχρονισμού και
σταθεροποίησης. Εμείς, έχουμε επιλέξει, από αντίδραση στα
γνωστά «δώστα όλα» και το γενικό στρουθοκαμηλισμό που
ακολούθησε το δρόμο της απονιάς.
Με μάλλον γενική απόδοχή. Διότι με την παραοικονομία
και τα όσα περιλαμβάνει, τέσσερις Έλληνες στους πέντε ζούμε
καλά. Εμείς έχουμε τα περισσότερα σπίτια στην Ευρώπη (τι κι
αν είναι κυρίως αυθαίρετα, τι κι αν έχουν ανεπανόρθωτα σε
ορισμένες περιοχές καταστρέψει το περιβάλλον), εμείς (πλη
ρώνουμε ουσιαστικά τους λιγότερους φόρους, εμείς διασκεδά
ζουμε καλύτερα - και ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι Ευρωπαίοι
που θέλουν με το ζόρι να μας επιβάλλουν τους ρυθμούς τους
που δεν μας αρέσουν;
Αυτά και άλλα πολλά πολλοί, περισσότεροι από όσο νομί
ζουμε, συμπατριώτες μας θέλουν να διατηρήσουν κι ας λένε το
αντίθετο. Και γ ι’ αυτό είναι κυρίως και πριν απ’ όλα συντηρη
τικοί ανεξάρτητα από παραδοσιακές ή ευκαιριακές επιλογές.
Γ ι’ αυτό αποδέχονται τις αυταρχικές αποκλίσεις της δημόσιας
μας ζωής σαν τίμημα της αποφυγής ενός εκσυγχρονισμού για
τον τόπο και τους περισσότερους ανθρώπους του. Έστω, καλά
αυτοί. Οι άλλοι όμως;
' □
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απλά Μ αθήματα Φ ιλελ
ή γιατί όποιος W
Μεσούντος του θέρους και με τους
περισσότερους 'Ελληνες ν’
απολαμβάνουν τις διακοπές τους, η
κυβέρνηση αποφάσισε να
ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς της
με το συνδικαλιστικό κίνημα.
Ακολουθώντας τις «λαμπρότερες»
παραδόσεις της θατσερικής
λογικής, η πολιτική του Κ.
Μητσοτάκη προσπαθεί να πετύχει
εκεί που κατήγαγε θρίαμβο του η
Μ. Θάτσερ, δηλαδή στην
αποδυνάμωση του οργανωμένου
κινήματος των εργαζομένων και
ειδικότερα σε κείνο τον τομέα που η
δράση του προκαλεί εμπόδια στην
υλοποίηση του βίαιου
εκσυγχρονισμού. Ο ευρύτερος
δημόσιος τομέας αισθάνεται αυτή
τη στιγμή στο «πετσί» του τη
φιλοσοφία του νεοφιλελευθερισμού.

εκσυγχρονισμός της κυβέρνησης διάβαζε ιδιωτικοποιήσεις, μαζικές
απολύσεις, βιομηχανική ερήμωση
μεγάλων περιοχών, βίαιη αναδιανομή του
εθνικού εισοδήματος εις βάρος τιυν ασθενέ
στεροι εισοδηματικά κατήγορον - για να
ευδοκιμήσει προϋποθέτει ορισμένες βασικές
σταθερές: απάθεια της κοινής γνώμης, ανυ
πόληπτο συνδικαλιστικό κίνημα, απουσία
πειστικής εναλλακτικής λύσης από την
αντιπολίτευση - μείζονα και ελλάσσονα.
II αδιαφορία, η ιδιιότευση και ο διάχυτος
κυνισμός - δεν με αφορά κάποιο μέτρο εφό
σον δεν εισβάλλει στο μικρόκοσμό μου συνθέτουν το κοινωνικό περιβάλλον. II κυ
βέρνηση του κ. Μητσοτάκη εκμεταλλεύεται
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επιδέξια την αποσάρθρωση του κοινωνικού
ιστού και «χτυπάει» τους πιο ισχυρούς αρ
μούς του οργανωμένου συνδικαλισμού.
Άρχισε, όχι τυχαίως, από τις προβλημα
τικές επιχειρήσεις. Αφού κατάφερε να πεί
σει την κοινή γνώμη ότι η συνέχιση της
χρηματοδότησής τους θα προκαλούσε ανε
πανόρθωτες βλάβες στην οικονομία της χώ 
ρας, καταδίκασε ολόκληρες περιοχές στην
ανεργία.
Αντιπαρήλθε χουρίς απιόλειες τα άσφαιρα πυρά της αντιπολίτευσης και τις σπα
σμωδικές και απεγνιυσμένες κινητοποιήσεις
των εργαζομένιυν και σιγά-σιγά ολοκληρώ
νει το έργο της. Μόνο που στη θέση των
επιχειρήσεων που έκλεισαν δεν «ξεφύτρω
σαν», όπως κρυαγαλέιυς διατυμπάνιζε, οι
υγιείς ιδιωτικές εταιρείες, ενώ δεν δίστασε
να πουλήσει ακόμη και κερδοφορες επιχει
ρήσεις, όπως η ΑΓΚΤ—ΙΙρακλής. Ίο γεγο
νός ότι το εργατικό κίνημα δεν προέβαλε τη
δέουσα αντίσταση δεν ξάφνιασε τους παροι-

κούντες στην Ιερουσαλήμ.
II υπονόμευση στο ιδεολογικό πεδίο της
«κρατικίστικης» αντίληψης είχε ξεκινήσει
από νωρίς και οι αγοραίοι θιασώτες της
«ελεύθερης» αγοράς σημείωσήν την πρώτη
νίκη τους. Οι ενστάσεις πλέον που διατυπώ
νονται αφορούν το ρυθμό προώθησης της
πολιτικής και όχι την ουσία της.
Θερμούς συνήγορους βρήκε η κυβέρνηση
και στις τάξεις της Αριστεράς. Οι οπαδοί
της αγοράς -στην «αριστερή» της εκδοχήορισμένες φορές πλειοδότησαν σε κορώνες
για την αναγκαιότητα του εκσυγχρονισρ
-εξυγίανση είναι ο κομψός όρος- και διόλου
στενοχωρήθηκαν από τις στρατιές των
ανέργων που δημιουργούσε η εξυγιαντική
απόπειρα της κυβέρνησης. II αξιωματική
αντιπολίτευση για την τιμή των όπλων και
κυρίως για να κεφαλαιοποιήσει τη δυσαρέ
σκεια - έρχονται και εκλογές - που γεννού
σε η αναλγησία της Νέας Δημοκρατίας
ψέλλισε κάποιες αντιρρήσεις αλλά δεν κα·

ιερής Οικονομίας

του Τάσου Παππά

ΐθεται, απολύεται
:θεσε καμία εναλλακτική λύση. Έτσι η
ιβερνητική μεθόδευση φάνταζε ως η μόνη
)όταση διεξόδου, θυμόμαστε όλοι τις αυίρεσκες και αναπάντητες προκλήσεις του
ιωθυπόυργού από το βήμα της Βουλής:
!εν υπάρχει αντιπολίτευση. 'Οποιος έχει
)όταση είμαι έτοιμος να τη συζητήσω».

[αραπλανητική τακτική
Την περίοδο που η κυβέρνηση εξουδετέ>νε με υπολογισμένα χτυπήματα το κίνηι των προβληματικών, φρόντιζε με συηματικό τρόπο ν’ αποτρέψει την εκδήλω] φαινομένων αλληλεγγύης. Παραπλαιύσε τα συνδικάτα νευραλγικών τομέων
1^1ς οικονομίας πως δεν πρόκειται να θίξει
Ik κεκτημένα τους και ταυτοχρόνως χρησι
μοποιούσε το διάλογο για να τα αποπροσα
νατολίσει, αφού, κατά κανόνα προσήρχετο
αυτόν με αδιαλλαξία. Έτσι το βασικό
λο κάθε εργαζόμενου - επίδειξη στοιχει5ους συμπαράστασης στον πάσχοντα συνάλφο - δεν αξιοποιήθηκε. Φυσικά η ΓΣΕΕ
^ρυξε μια-δυο πανεργατικές απεργίες οι
οίες γρήγορα εκφυλίστηκαν αφού ούτε
λά προετοιμασμένες ήταν, ούτε ειδικούς
όχους έβαζαν.
Το κλίμα είχε δημιουργηθεί για ν’ ανοι:εί το νέο μέτωπο. Επιλέχτηκε το καλο
ίίρι, εποχή κατά την οποία κάμπτονται οι
διστάσεις και ένας χώρος -η Ε Α Σ- ο
:;:οίος και με δική του υπαιτιότητα είχε
; ϊταλλήλως δυσφημιστεί. Οι εργαζόμενοι
a'ov οργανισμό είχαν δυσαρεστήσει αρκετές
:;φές την κοινή γνώμη με τις άκαιρες
'■νητοποιήσεις τους (φρόντισαν και τα μέσα
,ι'ημέρωσης που πάντοτε αναδείκνυαν μόνον
fji’jv ταλαιπωρία ως συνέπεια των στάσεων
#:ι των απεργιών) και είχαν κατ’ αυτόν
ν τρόπο απωλέσει την καλή έξωθεν μαρ<;;ρία. II κυβέρνηση παγίδευσε το συνδικαστικό κίνημα με τη μέθοδο του διαλόγου
,,,ον οποίο συμμετείχε για να κερδίσει χρό,'και όχι για να εξευρεθεί αμοιβαίους απο„·*τή φόρμουλα. Βασικός της σκοπός ήταν
' αποδημοσιοποίηση των αστικών συγκοι
νωνιών και το πέρασμα της επιχείρησης σε
,,ωτες, σύμφωνα με το πρότυπο του
1ΈΛ. Αγνόησε μελέτες επιστημονικών
ρεών και επέλεξε τη μετωπική αντιπαρά-
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θέση με τους εργαζόμενους. Είναι χαρακτη
ριστικό πως το υπόμνημα που κατέθεσε το
Τεχνικό Επιμελητήριο στη Βουλή αποσιωπήθηκε, αφού ανέφερε ότι όλα τα συστήμα
τα Αστικών Συγκοινωνιών στον κόσμο
έχουν το στοιχείο του δημόσιου ή κοινωνικού
χαρακτήρα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο καλούσε την κυβέρνηση να προσκομίσει μελέ
τη με την οποία συμπεραίνει ότι σήμερα
στην εποχή της επιστημονικοτεχνικής επα
νάστασης για την εξυγίανση της ΕΑΣ
απαιτείται η απόλυση του 63% των μηχα
νικών που εργάζονται σ’ αυτήν. 'Οπως ήταν
φυσικό η κυβέρνηση εκώφευσε αποκαλύπτο
ντας τις προθέσεις της: ιδιωτικοποίηση της
ΕΑΣ και επίδειξη πυγμής απέναντι στους
εργαζόμενους.
Και εν πάση περιπτώσει, επειδή η μνή
μη είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, κάποτε η
ελληνική κοινωνία οφείλει να θυμηθεί και
να «τιμωρήσει» όσους διετέλεσαν υπουργοί
Μεταφορών επί ΠΑΣΟΚ. Γιατί ανέλαβαν
τα καθήκοντα τους έχοντας την εντολή από
το κυβερνητικό πρόγραμμα να προχωρήσουν
στην ενοποίηση των αστικών συγκοινωνιών
κι αυτοί το μόνο που έκαναν ήταν να δια
χειρίζονται τις τρέχουσες υποθέσεις και να
φορτώνουν τον οργανισμό με ψηφοφόρους —
πελάτες τους.

Η κρίση
του εργατικού κινήματος
Το θέμα όμως ξεπερνά τα όρια της συ
γκεκριμένης επιχείρησης. II κυβέρνηση,
όπως προκύπτει από την έως τώρα πολιτική
της, επιδιώκει να καταστρέψει όλες τις
εστίες αντίστασης στους εργασιακούς χώ 
ρους, έτσι ώστε να περάσει ο εκσυγχρονι
σμός της χωρίς συμψηφισμούς. Έ χει ήδη
καταστήσει αδύναμο τον εργοστασιακό συν
δικαλισμό με όλο το πλέγμα των νομοθετι
κών ρυθμίσεων που έχει επιβάλλει - δεν
υπάρχει απεργία που να μην χαρακτηρίζε
ται από τα δικαστήρια παράνομη και κατα
χρηστική —και τώρα «σημαδεύει» τον ευρύ
τατο δημόσιο τομέα.
Αρωγός της η αδιαφορία της κοινής γνώ
μης. Αρωγοί της και οι διάφοροι πρώην
αριστεροί αναλυτές που «κουράστηκαν» από
τον τσαμπουκά των συνδικάτων και απαι

τούν την εκλογίκευση (;) της κοινωνικής
αντιπαράθεσης. Αρωγός της και η χρόνια
κρίση του κινήματος. Τα ερωτήματα όμως
προς πάσα κατεύθυνση μπαίνουν πιεστικά:
• Ασφαλώς το εργατικό κίνημα έχει χάσει
την αίγλη του. Ταλαιπωρημένο από τις
κομματικές παρεμβάσεις, καθοδηγούμενο
από επαγγελματίες συνδικαλιστές βιώνει
την κρίση του που καταυγάζεται από φαινό
μενα απομαζικοποίησης, αφερεγγυότητας
και γραφειοκρατικοποίησης. Είναι όμως αυ
τά τα θέματα που πρέπει τώρα να τεθούν
στην ημερήσια διάταξη; ΊΙ χρειάζεται να
εξασφαλιστεί η ελάχιστη συνοχή ώστε να
αποκρουστεί η αντιλαϊκή στρατηγική της
κυβέρνησης;
• Ασφαλώς και ορισμένα συνδικάτα του
δημόσιου τομέα ανήκουν στο χώρο της «ερ
γατικής αριστοκρατίας» και αγωνίζονται
απλώς για να διατηρήσουν τα κεκτημένα
τους αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στον
κοινωνικό ιστό. II αναζήτηση όμως περί
αυτά πρέπει ν’ ανοίξει σήμερα που εκδηλώ
νεται η επίθεση της Ν.Δ.;
• Ασφαλώς και ορισμένες κινητοποιήσεις
προκαλούν προβλήματα στη δημόσια ζωή.
Είναι όμως αυτό το κυρίαρχο σήμερα; Είναι
δυνατόν σε περιόδους έντονης ταξικής πό
λωσης, κάποιοι που θέλουν να δηλώνουν
ριζοσπάστες να επιλέγουν το ρόλο των «κυ
ανοκράνων», να εκστομίζουν πασιφιστικές
συμβουλές και να κρατούν ίσες αποστάσείς;
II κυβέρνηση επιχειρεί να τελειώσει μια
και καλή με το συνδικαλιστικό κίνημα.
Επιχειρεί να καταφέρει ισχυρό πλήγμα
στους αποφασιστικότερους κρίκους του προε
τοιμάζοντας το έδαφος για συνολικότερη
ρήξη. II παραπέρα απίσχνανση των συνδι
κάτων δεν προοιωνίζεται τίποτε το θετικό
για την ελληνική κοινωνία. Ας μην ξεχνά
με πως η ήττα των ανθρακωρύχων στη Μ.
Βρετανία δεν ωφέλησε τη βρετανική κοινω
νία και άλλους κλάδους εργαζομένων.
Αντιθέτως σκόρπισε την απογοήτευση, την
ηττοπάθεια και ανέδειξε τους συμβιβασμέ
νους εκπροσώπους τιον εργαζομένων σε προ
νομιακούς συνομιλητές της εξουσίας. Αυτό
θέλουμε και για την Ελλάδα; Αυτό θέλουν
οι θεωρητικοί τού πάση θησία εκσυγχρονι
σμού;
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Μεταξύ πανωλεθρίας και χι
το νέο έγγραφο Γκάλι, όπως πρόσφα
τα τούτο διέρρευσε και δημοσιεύτηκε,
χωρίς να διαψευσθεί, στην τουρκοκυπριακή «Κιμπρίς», παρουσιάζει εναργέστα
τη εικόνα της καταστροφικής λύσης του Κυ
πριακού. Χαλκεύεται αυτή στο παρασκήνιο
του ΟΗΕ υπό την επωνυμία του Γενικού
Γραμματέα κ. Γκάλι. Ωστόσο, η πατρότη
τα του συμβιβαστικού σχήματος ανήκει, α
πό χρόνια, στους Αμερικανούς με πιθανότα
τη συνεργασία των Αγγλων. Ουσία της η
διαπραγμάτευση μεταξύ εδάφους και συν
ταγματικής δομής. Δηλαδή οι Αμερικανοί
εσκέφθηκαν: οι Έλληνες επείγονται για λύ
ση, οι Τούρκοι είναι ισχυροί, κατέχουν και
πάντως δεν επιθυμούμε να τους δυσαρεστήσουμε. Κατά συνέπεια, ας δεχθούν οι Έ λ 
ληνες τη νομιμοποίηση των «τετελεσμέ διατύπωση τέτοιων ιδεών ενεθαρρύνοντο
νων», της κατοχικής δηλαδή πραγματικό και από όσα, κυρίως κατ’ ιδίαν, ακούονταν
τητας, και ως αντάλλαγμα ας τους επιστρέ από γνωστές προσωπικότητες της Κύπρου
φουν οι Τούρκοι κάποιο ποσοστό του κατε- που εκολακεύοντο να εμφανίζονται ως με
χόμενου εδάφους, ώστε να παλιννοστήσει τριοπαθείς, απαλλαγμένοι απο «αγο
ραίους» εθνικισμούς! Ωστόσο, οι μεθοδεύ
και ένα μέρος των προσφύγων.
Ας σημειωθεί, και τούτο είναι ενδιαφέ σεις εκείνες, που έβρισκαν ανομολογήτως
ρον, ότι η ιδέα δεν είναι καθόλου νέα. Θυ θετική απήχηση και σε Ελλαδίτες «ρεαλι
μάμαι άριστα, και επανειλημμένα το είχα στές», προσέκρουσαν ευθύς εξ αρχής στον
αρχιεπίσκοπο Μακάριο και σε πνεύμα εθνι
αναφέρει στην Αθήνα, ότι ήδη από τα μέσα
του 1975, ο τότε Αμερικανός πρέσβης στη κής αξιοπρέπειας, που δεν είχε ακόμη υποΛευκωσία μού έλεγε συχνά, ως προσωπική στεί κάποια ρήγματα. Αλλά και ο διαδε
του ιδέα, ότι αν θέλουμε να είμαστε ρεαλι χθείς τον Μακάριο κ. Κυπριανού, μολονότι
στές, οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να περιορι συχνότατα εκάμφθη, κυρίως υπό την επή
στούν σε κάτι λιγότερο του 30% του εδά ρεια εκτιμήσεων εσωτερικού πολιτικού χαφους της κυπριακής δημοκρατίας (δε σας ρακτήρος, ήταν γνωστός για απροθυμία υ
θυμίζει το περίφημο 29+ % ; ) , αλλά να ι ποχωρήσεων. Γενικότερα, άλλωστε, εδίκανοποιηθούν στις συνταγματικές απαιτή σταζε.
Ό μω ς όλες αυτές οι ιδέες, που ποτέ δεν
σεις τους, ώστε να καθησυχάσει, προσέθετε,
το «εύλογο» (!) αίσθημα ανασφάλειας που «έσβησαν» αλλά συνετηρούντο κάτω από τη
τους κατέχει. Για την αποχώρηση του τουρ στάχτη, ξαφνικά αναζωπυρώθηκαν, βρυκοκικού στρατού, πάντα εν ονόματι ρεαλισμού λάκιασαν, βγήκαν αδιάντροπα στην επιφά
και πάντα ως προσωπική σκέψη, διατύπωνε νεια και μάλιστα, για μερικούς, έγιναν και
ιδέες ανάλογες με αυτές που «σερβίρει» σή λάβαρο αγώ να...
μερα ο Γκάλι: ο στρατός, τουρκικός και ελ
Η κρίσιμη στροφή έγινε με την ανάδειξη
ληνικός, θα αποχωρήσει και θα παραμεί του κ. Γ. Βασιλείου στο προεδρικό αξίωμα.
νουν, στο πλαίσιο των Ζυριχικών εγγυήσε Με νοοτροπία διαχειριστή συγχώνευσης ε
ων, αλλά, ενισχυμένα αποσπάσμα ca τουρ ταιριών χειρίζεται το εθνικό θέμα προφανώς
κικά και ελληνικά. Και βεβαίως πληκτική ανύποπτος της ιστορικής διάστασης. Δεν έ
ήταν πάντα η επωδός ότι οι Ελληνοκύπριοι δειξε αν αντιλαμβάνεται ότι τα μείζονα συμ
με το δαιμόνιο τους θα επικρατούσαν και φέροντα των εθνών καθορίζονται από γεωπάλι. Δηλαδή, ό,τι ακούμε και σήμερα από στρατηγικά δεδομένα, πάγια και πάντως
τους εξ επαγγέλματος πλέον Έλληνες «ρε μακρότατης διάρκειας. Παρεγνώρισε ότι η
αλιστές» και «εκσυγχρονιστές».
Τουρκία είναι ο απόλυτος αποφασιστικός
Ανάλογες σκέψεις ακούγαμε και από άλ παράγοντας των κυπριακών εξελίξεων και
λους δυτικούς πρέσβεις. Σημειωτέου ότι στη όχι η τουρκοκυπριακή κοινότητα, που απο
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κτά εντελώς δυσανάλογο προς την υπόστ«·
σή της βάρος μόνο ως εξάρτημα των τουρκι
κών εθνικών συμφερόντων. Κατά συνέπεια,
η οποιαδήποτε οικονομική αλκή των Ελλή
νων δε θα βελτιώσει υπέρ αυτών το σιδηρο
παγές συνταγματικό καθεστώς, ενισχυμένο
μάλιστα με στρατιωτική εγγύηση και πα
ρουσία της Τουρκίας. Τα εθνικά συμφέρον
τα των Τούρκων δεν εξαγοράζονται... Ε
ξάλλου, την πραγματικά ολέθρια για το
Κυπριακό παρουσία του κ. Βασιλείου ενίσχυσε, κατά ατυχέστατη ιστορική συγκυ
ρία, η άνοδος στην πρωθυπουργία του κ.
Μήτσοτάκη, ομόφρονος του κ. Βασιλείου
κατά τον ψευδεπίγραφο ρεαλισμό. Διότι υ
πό το ένδυμα ρεαλισμού τελικώς κρύβεται
κόπωση, ηττοπάθεια, έλλειψη νεύρου και
φαντασίας. Οι άνθρωποι απλώς υπολείπον
ται οραματικά των ιστορικών περιστάσεων
που καλούνται να αντιμετωπίσουν. 0 Ελ
ληνας πρωθυπουργός, ειδικότερα, ελπίζει ό
τι κάποια διευθέτηση του Κυπριακού -για
την αποδοχή της οποίας την ευθύνη θα είχε
ο κ. Βασιλείου— ανωδύνως θα τον απήλλασσε από τον κυπριακό πονοκέφαλο, ώστε
να μπορέσει να επιδοθεί στη ρύθμιση των
ελληνοτουρκικών διαφορών ως προς το Αι
γαίο και τη Θράκη. Ομως, μια τέτοια ε
κτίμηση θα αποδειχθεί βαρύτατα εσφαλμέ
νη. Διότι η Τουρκία, απαλλαγμένη από το
όποιο βάρος του Κυπριακού, θα επιδοθεί ενισχυμένη, θρασύτερη, στην επιδίωξη των
στόχων της σε βάρος της Ελλάδας.
Έ τσι φθάσαμε στο τελευταίο σχέδιο
Γ κάλι και στα όσα θλιβερότατα και όικρως
ανησυχητικά εξελίσσονται ρτη Νέα Τόρκη.

στροφής
Ντενκτάς, μαξιμαλιστής και αδιάλλαδεν δίνει έδαφος. Αποστερεί δηλαδή
ρόεδρο Βασιλείου του μόνου ανταλχτος έναντι του οποίου θα προσπαθού«πουλήσει» στον κυπριακό Ελληνισμό
τη Γκάλι: δηλαδή μετατροπή της Κύ7t τουρκικό προτεκτοράτο. Διότι, για
τοσοστά εδάφους και την παλιννόστηαυτό μερικών δεκάδων χιλιάδων προ·
.JV επί συνόλου 170.000, και η διχοτό
μοι νομιμοποιηθεί και η Κύπρος θα πε
ι υπό την ισότιμη και ισοδύναμη συγΙρχία Ελλήνων και Τούρκων και τη
ιωτική εγγύηση και παρουσία της
£ίας.
3 τα δεδομένα αυτά διαγράφονται στη
ίορκη, για τις αμέσως προσεχείς μέ■α εξής ενδεχόμενα:
) κ. Ν τενκ τά ς παραμένει ανυποχώ... Ο διάλογος ναυαγεί. Αποφεύγεται η
,Αεθρία της «λύσης». Ωστόσο, μεγάλη
[θα έχει γίνει. Γιατί όλα όσα περιέστην έκθεση Γκάλι, που αναβαθμί' ην τουρκοκυπριακή κοινότητα σε επί: ισότιμου συνεταίρου της Κύπρου, θα
[σκουμε στο εξής μπροστά μας ως πο! κεκτημένα των Τούρκων. Ακόμη και
1της Γκάλι —που ουσιαστικά αποτελεί
\κή πρόταση, αφού συμπίπτει βασικά
’'γραμμή Γκόμπι, που τόσο άστοχα εί¥■'

του Μ ιχά λη Δούντα

χαν παρασκηνιακά προτείνει οι κ. Μητσοτάκης και Βασιλείου— θα αποτελέσει, αυ
τός ο χάρτης, τη βάση κάθε τυχόν μελλοντι
κής διαπραγμάτευσης. Μεταξύ αυτής της
γραμμής και του κατεχόμενου εδάφους θα
κριθεί το εδαφικό, αν ποτέ αντιμετωπίσουμε
νέα διαπραγμάτευση. Αλλά ελλοχεύει και
άλλος κίνδυνος. Να υιοθετήσει το Συμβού
λιο Ασφαλείας το κείμενο Γκάλι. Το γεγο
νός ότι θα περιλαμβάνεται και ο διαβόητος
χάρτης βεβαίως δεν αποτελεί παρηγοριά.
Διότι ακόμη και αυτός αποτελεί δυσαναλό
γους μικρό αντάλλαγμα έναντι όσων λαμβά
νει η Τουρκία, τη μετατροπή δηλαδή της
Κύπρου σε τουρκικό προτεκτοράτο. Σ η 
μειωτέου ότι καλό είναι να τα έχουν αυτά υ
πόψη οι Έλληνες της Κύπρου διότι δεν απο
κλείεται ο κ. Βασιλείου, σε περίπτωση
ναυαγίου, να θελήσει να εμφανισθεί ως πρω
ταγωνιστής αντίστασης!
β) Η Ά γ κ υ ρ α , πιεζόμενη, δίνει οδηγίες
στον Ντενκτάς να κάμει κάποια υποχώρηση
στο εδαφικό. Να πλησιάσει τη γραμμή
Γκάλι. Τότε θα μας πάρουν και τα
«ρέστα». Θα υποταχθούμε πλήρως. Θα εί
ναι η πανωλεθρία. Ακόμη και λαϊκή εξέγερ
ση θα ’ναι δύσκολο να σώσει τα πράγματα.
Δυστυχώς, όμως, ο πρόεδρος Βασιλείου και
οι ποικιλώνυμοι ομόφρονες και υποστηρικτές του, όχι μόνο δεν κάνουν τίποτα για να

απεγκλωβισθούν, έστω την υστάτη στιγμή,
από την παγίδα στην οποία μόνοι τους οδή
γησαν το Κυπριακό, αλλά, αντιθέτως, συ
νεχίζουν τα ολέθρια σφάλματα.
Αντί δηλαδή να ευχαριστήσει τον ύψιστο
ο πρόεδρος Βασιλείου για την αδιαλλαξία
του κ. Ντενκτάς, να την καταγγείλλει, α
νακαλώντας ταυτόχρονα και όλες τις παρα
χωρήσεις, που με μοιραία γενναιοδωρία έ
κανε μέχρι σήμερα, και να επιστρέφει με α
ξιοπρέπεια στην Κύπρο, συναποκομίζοντας
και το μόνιμο θίασο των συνοδών του, εγ
καινιάζει — άκουσον!— νέα φάση ικεσιών
προς πάντα ισχυρό ή ανίσχυρο. «Κάμψτε
την αδιαλλαξία τον Ντενκτάς». Δηλαδή
πάρτε πίσω το λαχείο, που καλή τύχη απροσδοκήτως, με τόση ευμένεια, μας πρόσφερε. Και με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε
τον Τύπο, κυπριακό και ελλαδικό, να προ
σεύχεται υπέρ μετριοπάθειας του Ντενκτάς!
Με άλλα λόγια, αφού λόγω των στρα
τιωτικών και διπλωματικών δυνατοτήτων
της Τουρκίας είναι αποδεδειγμένα ανέφικτη
συμφωνημένη με την Άγκυρα λύση, που να
βελτιώνει υπέρ των Ελληνοκυπρίων τη ση
μερινή πραγματικότητα, τουλάχιστον ας ε
παναπροβάλλουμε τον αντικατοχικό - απε
λευθερωτικό χαρακτήρα του Κυπριακού, α
ποκτώντας ερείσματα αγώνα και αντιπερι
σπασμών κατά του τουρκικού επεκτατι
σμού.
Αλήθεια, τι επιτέλους συμβαίνει με τον
Ελληνισμό; Έ χει τόσο ξεθυμάνει; Τόσο
παρακμάσει βιολογικά και εθνικά; Και τΓ
πράγματι επιδιώκουν οι κύριοι Βασιλείου
και Μητσοτάκης; Διότι ούτε αφέλεια ούτε
ανεπάρκεια αρκούν πια για να εξηγήσουν τα
θανάσιμα σφάλματά τους. Τι συμβαίνει;
Και ποιος θα σώσει αυτόν τον τόπο; Μόνο
εξέγερση ψυχών, αφύπνιση λαού, προσφέρει
ίσως ακόμη κάποια ισχνή ελπίδα.
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ΑΣ Φ Α Λ I Σ T IΚ Ο

Β ή μ α τ α γ ι α κ ο ιν ώ ν
Στο μέτωπο της σύγκρουσης
για τις συγκοινωνίες στην
Αθήνα κινδυνεύει σύντομα να
προστεθεί ένα νέο μέτωπο: το
ασφαλιστικό. Αν οι διαφορές
μεταξύ της ΓΣΕΕ και της
κυβέρνησης παραμείνουν
αγεφύρωτες το μέτωπο αυτό
καθόλου δεν αποκλείεται να
εξελιχθεί σε οξύτατη
κοινωνική και πολιτική
σύγκρουση μετά την
ομοψυχία για το Μ άαστριχ.
Τι ακριβώς διακυβεύεται στο
ασφαλιστικό, πώς
παρατάσσονται οι απόψεις που
αποσκοπούν να θεραπεύσουν
μια κρίση που κανείς δεν
αμφισβητεί μας εξηγεί η
ανάλυση που ακολουθεί:

Κυβέρνηση δοκιμάζεται, κυριο
λεκτικά, με το Ασφαλιστικό. Αν
κατορθώσει να προωθήσει την
αναμόρφωσή του θα έχει καταγάγει μια
σημαντική νίκη, στο εσωτερικό μέτωπο.
Νίκη γοήτρου. Αν όμως δεν τα καταφέ
ρει, τότε αναμφίβολα όχι μόνον θα υποστεί πλήγμα το γόητρο και η αξιοπιστία
της, αλλά και μπορεί να οδηγηθεί σε α
πρόσμενες περιπέτειες.
Υπερβολή; Καθόλου. Κάθε μέτρο της
κυβέρνησης και κάθε κυβέρνησης, ωφε
λεί ή πλήττει κάποια συγκεκριμένη τάξη,
ενώ το Ασφαλιστικό θα θίξει λίγο-πολύ
τους πάντες. Εργαζόμενους, συνταξιού
χους και εργοδότες.
Η κυβέρνηση όμως είναι αποφασισμέ
νη (προσοχή δεν λέμε φέρεται αποφασι
σμένη αλλά είναι) να προχωρήσει στην
αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστή
ματος. Στα κυβερνητικά μάλιστα κλιμά
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κια λένε πως ο επόμενος υπουργός Υγεί
ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων θα είναι ο νυν υφυπουργός κ. Σιούφας, ο οποίος αναβαθμισμένος «θα συνε
χίσει το έργο που άρχισε».
Εξάλλου, ο υπουργός Εθνικής Οικονο
μίας Στ. Μάνος «τα βρίσκει» πολύ καλά
με τον κ. Σιούφα, ο οποίος παρείχε στον
πρώτο «συντριπτικά στοιχεία» για τήν
κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων.
Φαίνεται μάλιστα πως τον έπεισε ότι αν
δεν προχωρήσει η αναμόρφωση του α
σφαλιστικού συστήματος, δεν θα υπάρ
χουν περιθώρια για τη σταθεροποίηση
της οικονομίας.
Από τα στοιχεία αυτά, δυο παρουσιά
ζουν εξαιρετική σημασία γιατί, εκτός ό
λων των άλλων, δείχνουν πως η αναμόρ
φωση θα θυμίζει «Γόρδιο Δεσμό». Το πρό
βλημα δεν λύνεται δηλαδή χωρίς τομή.
Πρόκειται για τα εξής:
• Το πρώτο: Αφορά τον αριθμό των ανα
πήρων και «αναπήρων» που συνταξιοδοτούνται. Ο ακριβής αριθμός τους δεν εί
ναι γνωστός, διότι τα επιμέρους ασφαλι
στικά ταμεία αποφεύγουν να τον γνωστο
ποιήσουν. Σε αρκετές περιπτώσεις η κατά
σταση είναι «ψυχεδελική». Οι ανάπηροι,
παραπληγικοί κ.λπ. αγρότες, για παρά
δειγμα, φθάνουν σε ορισμένους νομούς
της χώρας το 70% των συνταξιούχων. Ο
χαρακτηρισμός ενός συνταξιούχου ως
παραπληγικού προσδιορίζεται από αρμό
δια επιτροπή γιατρών άρα «πάει μακριά η
βαλίτσα». Ο κ. Σιούφας πάντως υποστή
ριξε πρόσφατα, με αρκετή δόση ειρωνεί
ας, ότι «στην Ελλάδα έχουμε νπερπαρα-

σμιο πόλεμο κάθε 5 χρόνια». Φαίνεται
πως μια έρευνα γύρω από το θέμα αυτό
και πολλά θα «βγάλει στη φόρα» και
πολλά χρήματα θα εξοικονομηθούν.
• Το δεύτερο: Το ελληνικό ασφαλιστικό
σύστημα είναι το πιο άδικο σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Το Δημόσιο επιχορηγεί«
αντίστοιχα ταμεία για τη συνταξιοδότηση αγροτών και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ
με 180.000 δρχ. και 100.000 δρχ. το χρόνο
αντίστοιχα. Υπάρχουν όμως άλλα ταμείο
που επιχορηγούνται από το Δημόσιο ρι
600.000 δρχ., 1.100.000 δρχ., 1.350.00»
δρχ., ακόμα και με 1.700.000 δρχ. (γιακά
θε ασφαλισμένο το χρόνο πάντα). A«
μπορούμε να σκεφτόμαστε ούτε κατά διά
νοια εκλογές με αυτή την κατάσταση,^
λωσε ο κ. Σιούφας.
Αλλά εκτός από τα δυο παραπάν·
στοιχεία που αφορούν την πλευρά τα
«δικαίου-αδίκου» της όλης υπόθεσης, οπάρχουν πολλά άλλα που συνθέτουν την
άθλια εικόνα των ασφαλιστικών ταμείο)'
ή, καλύτερα, ορισμένων ασφαλιστικά«
ταμείων.
Οι δαπάνες για κοινωνική προστάσω
κάλυψαν πέρυσι το 27,5% του ΑΕΠ, εν·
πριν από 20 χρόνια το 12,83%. Δεν υπάρ
χει καμιά αμφιβολία ότι το ποσοστό είν®
εξαιρετικά υψηλό και σε αυτό συνέβαλω
λόγοι υποκειμενικοί και αντικειμενικοί
Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνο
νται οι λόγοι εκείνοι που σχετίζονται f
την κακή διαχείριση των οικονομικά*
των ταμείων, αλλά που γι ’ αυτήν δεναν>
ζητούνται ευθύνες. Η ίδια η κυβέρνηο*!

r) σ ύ γ κ ρ ^ σ τ );
\

3λογεί» πως ακόμα και σήμερα δεν γί
μ ορθολογική διαχείριση, πως τα λειίγ ικ ά έξοδα στα ταμεία αυξάνονται
?ίμα και στο τέλος του 1992 θα είναι
ι#σότερα από ότι το 1991) ενώ «πα
ί αλλού μειώνονται», ενώ η αξιοποίηντης περιουσίας των ταμείων (κινητή
"'ακίνητη) παραμένει «νεκρό γράμμα»,
ιη είναι η περιουσία των ταμείων,
ένας δεν ξέρει. Στο υπουργείο Υγείας
ιως υπάρχει επιτροπή η οποία καταΐμ χην περιουσία των ταμείων και ηδη
έυσε ότι τα ταμεία την υποτιμούν,
■ΐη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνοί’. εκείνοι οι λόγοι που σχετίζονται με
»/ «τύχη». Για παράδειγμα, σε ποιον να
ιδώσεις ευθύνες για το γεγονός ότι κάr-ρόνο όλο και περισσότεροι βγαίνουν
:rιύνταξη. Η σε ποιον για το γεγονός
.,·£υπάρχει υπογεννητικότητα. Αυτά τα
συνδυάζοντάς τα προκύπτει ότι σε
χχά χρόνια η σχέση εργαζομένων
.ς συνταξιούχους θα καταλήξει στο έ^ρος ένα. Ή δη η σχέση αυτή, που εί0 δυο προς ένα, δημιουργεί τεράστια
βλήματα, αφού δεν υπάρχει ο απαραί,ις αριθμός εργαζομένων που να κατά
γ ο υ ν τις απαιτούμενες εισφορές για
,ρ[ληρωθούν οι συνταξιούχοι. Βέβαια,
θα φθάσουμε να κάνουμε προβλέψεις
ι>Γη σχέση αυτή για το 2025 μ.Χ. ή το
μ.Χ. όπως έκανε το ΔΝΤ μετά από
’Αρνητική προτροπή. Ωστόσο το πρόια είναι υπαρκτό.
,να μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την ά\ θλια οικονομική κατάσταση των αλιστικών ταμείων έχει σίγουρα η κυ1νηση. Και αυτό γιατί ενώ από την επου ήταν στην αντιπολίτευση «έτα^ αγούς με πετραχήλια» για την αναρωση του ασφαλιστικού συστήματος,
‘JJ* προχωρεί σε αυτήν δίνοντας όμως
%λκ0 παράδειγμα στους διοικητές των
(ί /ω ν για εξοικονόμηση πόρων.
ι«1τό αυτή την άποψη λοιπόν δεν είχε
ο ο κ. Σιούφας, όταν την περασμένη
ιί$·μάδα στη Βουλή είπε ότι για την κα^.αση «φταίμε όλοι». Το ζήτημα είναι,
όΧι Ηόνον ποιος φταίει αλλά και πό0Φταίει.
ιοιίΣκεί ένα παράδειγμα και μόνον. Τα έ

του Αλέκου Βυζάντιου
σοδα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
που υπάγονται στο υπουργείο Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο, θα είναι
στο τέλος του 1992, κατά 12,52% μεγαλύ
τερα από το 1992, ενω τα έξοδα κατά
14,47%. Υπάρχει λοιπόν μια απόκλιση
μεταξύ εσόδων - εξόδων κατά 2% περίπου
και αυτό ενώ υποτίθεται ότι τα έσοδα θα
έπρεπε να αυξάνονται με πολύ ταχύτερους
ρυθμούς από ότι τα έξοδα, τα οποία με τη
σειρά τους θα έπρεπε να μειώνονται ρα
γδαία. Ό μω ς αυτό όχι μόνον δεν γίνεται
τώρα, αλλά δεν θα γίνει ούτε μέχρι το τέ
λος του 1992.
Ά λ λ ο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοι
χείο το οποίο συμβάλλει στο να κατανοή
σουμε «ποιος φταίει», όπως είπε ο κ. Σιού
φας. Η αύξηση των εξόδων οφείλεται
στην άνοδο των δαπανών για συντάξεις
(11,52%) και παροχές πρόνοιας (19,45%).
Γνωρίζετε, στο ίδιο χρονικό διάστημα,
πόσο αυξάνουν στους φορείς οι δαπάνες
διοίκησης; Κατά 25,73%, το οποίο αν το
ερμηνεύσουμε σε δραχμές θα είναι 12,5
δισεκατομμύρια δραχμές.
Χρειάζεται σχόλιο;
νας από τους βασικότερους παράγο
ντες, που θα επηρεάσουν την ανα
μόρφωση των ασφαλιστικών ταμείων, εί
ναι και η σχέση συνταξιούχων προς α
σφαλισμένους. Ό σ ο περισσότεροι είναι
οι συνταξιούχοι προς τους ασφαλισμέ
νους του ίδιου ταμείου, τόσο περισσότερο
θα θιγεί το ταμείο.
Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα της
σχέσης αυτής. Στο ΙΚΑ για παράδειγμα
οι ασφαλισμένοι είναι 1.830.000 άτομα
και οι συνταξιούχοι ξεπερνούν τους
650.000. Η σχέση είναι 1:2,80. Στο ΤΕΒΕ
οι ασφαλισμένοι ξεπερνούν τους 505.000
και οι συνταξιούχοι τους 124.000. Η σχέ
ση είναι 1:4,07. Η ίδια σχέση στο ταμείο
προνοίας ξενοδόχων είναι 1:9,29, στο
ΤΣΜΕΔΕ 1:7,47, ενώ στον ΟΓΑ 1:1,59.
Στις Τράπεζες η σχέση αυτή κυμαίνεται
από 1:1,79 (στην Εθνική) έως 1:1,07 (στην
ΑΤΕ).
Ωστόσο δεν πρέπει να υπερεκτιμάται ο
παραπάνω παράγοντας. Υπάρχουν ταμεία
με πολύ μικρή σχέση ασφαλισμένων /
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ΓΣΕΕ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΓΣΕΕ εμμένει στις θέσεις που έχει
διατυπώσει για την αναμόρφωση
του ασφαλιστικού συστήματος μεταξύ
των οποίων είναι η ρύθμιση των χρεών
των ασφαλιστικών οργανισμών από το
κράτος και η θεσμοθέτηση της τριμερούς
χρηματοδότησης.
Αυτό επισημαίνεται στο πλήρες κείμε
νο του υπομνήματος της ΓΣΕΕ για το α
σφαλιστικό που στάλθηκε σήμερα προς
τους αρμόδιους υπουργους.
Η κυβέρνηση — αναφέρεται στο υπό
μνημα — επιμένει στη διαμόρφωση ενός
πλασίου νέων όρων και προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμέ
νους για πρώτη φορά από 1/1/93, ενώ για
τους σημερινούς εργαζόμενους προβλέπει
σταδιακή προσαρμογή στους νέους αυ
τούς όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μετά το 1998.
Οι προτάσεις της κυβέρνησης για την
αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστή
ματος αφορούν ουσιαστικά το μέλλον και
δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των
σημερινών μεγάλων οικονομικών προ
βλημάτων της κοινωνικής ασφάλισης. Το
γεγονός αυτό, τονίζει η συνομοσπονδία,
οδηγεί στη σκέψη ότι στόχος της κυβέρ
νησης είναι η παγίδευση των εργαζομέ
νων και του συνδικαλιστικού συστήμα
τος, με προτάσεις διαχωρισμού των εργα
ζομένων σε νέους και παλιούς. Είναι βέ
βαιο ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να
παρουσιάσει πρόγραμμα σύγκλισης στο
πλαίσιο της συνθήκης του Μάαστριχτ για
την ΟΝΕ και τέτοιο πρόγραμμα χωρίς μέ
τρα μείωσης του ελλείματος της κοινωνι
κής ασφάλισης δεν μπορεί να υπάρξει.

Η

Η κυβέρνηση δεν προτείνει τίποτα για
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνε
πειών που έχει η ανεργία και η παραοι
κονομία για το ασφαλιστικό σύστημα κα
θώς και για το πρόβλημα της εισφοροδιαφυγής και της ύπαρξης εκατοντάδεων
χιλιάδων ανασφάλιστων, τονίζει η ΓΣΕΕ,
επισημαίνοντας πως η δημιουργία
100.000 νέων θέσεων εργασίας θα έδινε 35
δις δρχ. νέους'πόρους στο ΙΚΑ, ενώ άλλα
35 δις δρχ. θα έδινε η ασφάλιση 100.000
εργαζομένων από τις ανασφάλιστες ομά
δες.
Είναι φανερό, καταλήγει το υπόμνημα,
ότι οι θέσεις της κυβέρνησης δεν μπο
ρούν να αποτελέσουν βάσης συζήτησης
και απορρίπτονται από τη ΓΣΕΕ και το
σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος.
Για να συνεχιστεί ο διάλογος για το α
σφαλιστικό, θα πρέπει να δοθούν θετικές
και συγκεκριμένες απαντήσεις στις θεμε
λιωμένες θέσεις του συνδικαλιστικού κι
νήματος.
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συνταξιούχων αλλά είναι υγιή και πλεονασματικά, όπως το ταμείο Νομικών
(1:2,95).
κυβέρνηση λοιπόν είναι αποφασι
σμένη στην αναμόρφωση του ασφα
λιστικού συστήματος. Αυτό επαναλαμβά
νει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ο
υπουργός Εθνικής Οικονομίας Στ. Μάνος
και ο υφυπουργός Υγείας κ. Σιούφας. Γιατί όμως τόση επιμονή... αφού δεν πρό
κειται για άμεσα κυβερνητικά συμφέρο
ντα και ιδιωτικοποιήσεις. Ο λόγος της ε
πιμονής είναι απλός. Δεν πάει άλλο. Πρό
κειται για μια παλιά ιστορία που τώρα έφθασε στο απροχώρητο.
Υπενθυμίζουμε ότι προβλήματα στο
ΙΚΑ, το Ταμείο Εμπόρων και σε αλλά έ
χουν εμφανιστεί πολλά χρόνια πριν. «Επί
κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ», άλλωστε, είχε
δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα όταν
διοικητής του ΙΚΑ ήταν ο βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ Θ. Κατσανέβας ο οποίος «ξεσή-.
κώνε» τους εργαζομένους προκειμένου να
βρεθούν χρήματα στον Οργανισμό. Οι
εισφορές δεν καταβάλλονταν. Μην ξεχνά
με επίσης τις προτάσεις της Επιτροπής
Αγγελόπουλου (Απρίλιος 1990) με το τίτ

Η

λο «Θεσμικά μέτρα εκλογικενσεως τον
συστήματος». Αν τότε άρχιζε η εκλογί
κευση δεν θα είχαμε φθάσει στο σημείο
αυτό.
Εν πάση περιπτώσει τώρα βρισκόμαστε
μπροστά σε συγκεκριμένα δεδομένα. Αλ
λά με μια παρατήρηση. Η συζήτηση, ό
που και αν καταλήξει, θα έχει ένα και μο
ναδικό αποτέλεσμα. Την επιβάρυνση μι
σθωτών και συνταξιούχων.
Στο μεταξύ, όμως, υπάρχει και μια άλ
λη διάσταση του θέματος. Αρχίζοντας το
«διάλογο» η κυβέρνηση, αφ’ ενός μεν θέ
τει σε αμφισβήτηση τα κεκτημένα δικαι
ώματα των εργαζομένων, δικαιώματα δε
καετιών, κάνοντας αρχή για όσα θα επα
κολουθήσουν, αφ* ετέρου αφαιρεί τις δυ
νατότητες των εργαζομένων να διεκδικήσουν ποσοτικές και ποιοτικές βελτιώσεις
που σχετίζονται με την εργασία τους.
Ό πω ς είναι φυσικό οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις των εργαζομένων προσπα
θούν τώρα να διατηρήσουν ό,τι είναι δυ
νατόν από τα κεκτημένα δικαιώματά τους
και όχι να διεκδικήσουν νέα.
Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για όλους
τους εργαζομένους. Ο βαθμός πίεσης

Ή ΛΕΕΙ η κυβέρνηση

Τ

ο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, προκειμένου να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα
αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος, υποστηρίζει τα εξής:
Για το 1992 η συνολική δαπάνη για συντάξεις (Κύρια και Επικουρική Σύνταξη πλέον
εφάπαξ βοηθήματα) υπολογίζεται σε 2.172 δισ. δρχ. και αντιπροσωπεύει το 14,4% του
ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές και το 16,7% του ΑΕΠ σε τιμές συντελεστών παραγωγής. Το
ποσοστά αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών του
ΟΟΣΑ (10,5%).
Οι δαπάνες για συντάξεις κατά κοινωνική ομάδα αναλύονται σε 1.791 δισ. για τους
μισθωτούς, 207 διο. δρχ. για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 174 δισ. δρχ. για τους
αγρότες.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβή της μισθωτής εργασίας υπολογίζεται σε 5.653 δισ.
δθΧ. οι καταβαλλόμενες συντάξεις και τα εφάπαξ στους μισθωτούς αντιπροσωπεύουν το
31,7%. Παράλληλα, οι καταβαλλόμενες συντάξεις στους αγρότες αποτελούν το 8,4% της
προστιθέμενης αξίας από το γεωργικά τομέα, ενώ οι καταβαλλόμενες συντάξεις στους
ελεύθερους επαγγελματίες το 10% των τεκμαρτών εισοδημάτων τους από την άσκηση του
επαγγέλματάς τους.
Οι εκτιμώμενες εισφορές των μισθωτών υπολογίζονται σε 973 δισ. δρχ. και
αντιπροσωπεύουν το 17,2% του εισοδήματός τους εξ εργασίας (μέση συνολική εισφορά).
Αυτά σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ του 31,7% και του 17,2% καλύπτεται από γενικά
φορολογικά έσοδα, από κοινωνικούς πόρους, ακόμη και από δανεισμό ή από έσοδα
εκμετάλλευσης περιουσίας. Η κατάσταση αυτή είναι πιο έκδηλη στους αγρότες, όπου οι
συντάξεις αποτελούν το 8,4% του αγροτικού εισοδήματος ενώ οι καταβαλλόμενες εισφορές
(πρόσθετη ασφάλιση) αντιπροσωπεύουν το 1% του αγροτικού εισοδήματος.
Επίσης, ενώ οι συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών αντιπροσωπεύουν το 10%
περίπου των τεκμαρτών εισοδημάτων, οι καταβαλλόμενες εισφορές αντιπροσωπεύουν το
7,2% του εισοδήματός τους.
Έτσι οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μισθωτούς καλύπτουν το 54,3% των
συντάξεων, των ελεύθερων επαγγελματιών καλύπτουν το 69,6% και των αγροτών το
10,9%.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι, νε μακροοικονομικά επίπεδο, οι δαπάνες για
συντάξεις είναι σημαντικά υψηλότερες των οργανικών εσόδων (εισφορών). Αυτό
υποδηλώνει ανισορροπία στο σύστημα. Η ανισορροπία αυτή επιδεινώνεται μακροχρόνια
λόγω των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων.
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προς την κυβέρνηση εξαρτάται και από
τη δύναμη των εργαζομένων. Για παρά
δειγμα, 38 πρόεδροι δικηγορικών συλλό
γων δήλωσαν κατηγορηματικά «Ας αφή
σουν ήσυχα τα ταμεία μας, γιατί δεν α
ντιμετωπίζουν ούτε οικονομικά ούτε λει
τουργικά προβλήματα». Μετά από αυτό η
προσπάθεια να «βάλει χέρι» η κυβέρνηση
στα ταμεία των νομικών, εγκαταλείφθηκε
πριν καλά-καλά αρχίσει.
Αντίθετα, στις αδύναμες τάξεις η ανα
μόρφωση είναι ήδη γεγονός.
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανι
ών (ΣΕΒ) για παράδειγμα υποστηρί
ζει ότι το κράτος πρέπει να αναλάβει το
μεγαλύτερο μέρος του κόστους εξυγίαν
σης των ασφαλιστικών ταμείων, αφού εί
ναι αυτό που ευθύνεται για το σημερινό
αδιέξοδο.
Ο ΣΕΒ υποστηρίζοντας τα παροχών
δεν στρέφεται φυσικά κατά του κρότους.
Απλούστατα αντιδρά με αυτόν τον τρόπο
διότι γνωρίζει πολύ καλά ότι με την ε
φαρμογή του νέου ασφαλιστικού συστή
ματος θα κληθεί να καταβάλλει περισσό
τερα από ό,τι τώρα. Εκπρόσωποί του ι
σχυρίζονται, όχι άδικα από την πλευρό
τους, ότι η αύξηση των εργοδοτικών ει
σφορών θα επιφέρει πλήγμα στην αντα
γωνιστικότητα των ελληνικών προϊό
ντων. Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση αχό
τις εργοδοτικές εισφορές καλύπτει τιάρα
το 39% του μέσου μισθού. Αν αυξηθούν
οι εργοδοτικές εισφορές (και θα αυξη
θούν βέβαια) οι βιομήχανοι θα επιρρίψουν το κόστος επί του συνολικού κό
στους των προϊόντων, τα οποία ήδη αντι
μετωπίζουν το σκληρό ανταγωνισμό των
ομοειδών «αλλοδαπών» προϊόντων.
Στο σημείο αυτό ο ΣΕΒ έχει φυσικό δί
κιο, αλλά αναρωτιέται κανείς, αν δεν
πληρώσουν οι επιχειρηματίες ούτε οι ερ
γαζόμενοι, τότε ποιος θα πληρώσει; Τοε
ρώτημα δεν είναι καθόλου «μεταφυσικό·,
αφού οι δυο εταίροι (εργοδότες και εργα
ζόμενοι) ζητούν «πληρώσει» το κράτος ίο
οποίο αρνείται να αναλάβει τις ευθύ«;
του.
Εν πάση περιπτώσει, ο ΣΕΒ δεν εκφρά
ζει μόνον «αντιθέσεις» αλλά έχει και
σεις - απόψεις επί του θέματος. Για παρά
δειγμα, υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να ■·
πάρχουν διαφοροποιήσεις στο ασφαλι
στικό καθεστώς ανδρών και γυναικών
Παράλληλα, έχουν τις δικές τους προτά
σεις για τον υπολογισμό του ύψους η;
σύνταξης αλλά και τα όρια για τη συνταξιοδότηση. Τέλος, προτείνουν τη σταδια
κή αλλαγή στα όρια ηλικίας όσων πρό
κειται να βγουν στη σύνταξη τα επόμενα
χρόνια.

Ο

Τώρα κάθε Τετάρτη μαζί με το ΛΟΤΤΟ κληρώνει και
το ΠΡΟΤΟ.
Πώς παίζεΐϋΐ, Είναι ιιολυ απλό
Όταν καταθέτετε ένα δελτίο ΛΟΤΤΟ, η μηχανή του
πρακτορείου τυπώνει έναν τυχαίο επταψήφιο αριθμό.
Αν θελήσετε να παίξετε ΠΡΟΤΟ, πρέπει να το
δηλώσετε στην περιοχή του δελτίου που παίζεται το
ΠΡΟΤΟ.
Μπορείτε να παίξετε από έναν μέχρι και 64.000
αριθμούς που θα είναι όμως υποχρεωτικά συνεχόμενοι
του αριθμού που τύπωσε η μηχανή.
Για να παίξετε αρκεί να πείτε ναι στο ΠΡΟΤΟ... και
στην τύχη σας!

Να πώς θα παίξετε ΠΡΟΤΟ:
w
Η περιοχή του δελτίου όπου παίζεται το ΠΡΟΤΟ είναι
κάτω από την περιοχή πρόβλεψης των αριθμών ΛΟΤΤΟ
και χωρίζεται σε δύο ομάδες αριθμών
Ανάλογα με το πόσους αριθμούς θέλετε να παίξετε,
επιλέγετε το πλήθος τους είτε σημειώνοντας ΜΟΝΟ
ΕΝΑΝ αριθμό από την A ομάδα, είτε έναν έως και τους
τέσσερις αριθμούς από τη 8' ομάδα, είτε συνδυάζοντας
έναν μόνο της A ομάδας και όσους επιθυμείτε από τη
θ ομάδα έτσι ώστε το γινόμενο του πολλαπλασιασμού
ΑχΒ να δίνει το πλήθος των αριθμών που θέλετε
Παράδειγμα:
Για να παίξετε πέντε αριθμούς, σημειώνετε ή τον
αριθμό 5 στην A ομάδα ή τον αριθμό è στη Β . Για να
παίξετε σαράντα αριθμούς, σημειώνετε τον αριθμό 2
στην A ομάδα και τον αριθμό 2θ στη Β ομάδα
(2x20=40) ή οποιονδήποτε συνδυασμό αριθμών μεταξύ
της A και της Β ομάδας που το γινόμενό τους δίνει τον
αριθμό 40.

Κερδίζετε και αν ένας αριθμός σας διαφέρει κατά
τρεις μονάδες πάνω ή τρεις μονάδες κάτω από τον
αριθμό τον αριθμό που θα κληρωθεί.
Παίζοντας τουλάχιστον επτά αριθμούς, έχετε
πιθανότητα να πιάοετε τον τριπλό αριθμό. Στην
ιιερίπ τωυη αυτή συμμετέχετε στα κέρδη της πρώτης
κύριας κιπηγορίας καθώς και των δύο πρόσθετων
κατηγοριών.
θ α πρέπει να τονιστεί ότι με κάθε αριθμό που παίζετε
επιπλέον των επτά · κ .
αριθμών, αυξάνετε
ισόποσα τις
πιθανότητες
τριπλής

επιτυχίας.
"Παίζοντας μια
δεκάδα αριθμών,
μπορείτε να
διεκδικήσετε τον τριπλό αριθμό με τέσσερις
διαφορετικούς αριθμούς.
Παράδειγμα:
Οι αριθμοί που έχετε παίξει είναι 2121964 έως
2121973. Αν ο αριθμός που κληρώθηκε είναι ο:
* 2121967, τότε κερδίζουν οι αριθμοί σας:
2121967 στην 1η κύρια κατηγορία.
2121970 στην 1η πρόσθετη κατηγορία και
2121964 στη 2η πρόσθετη κατηγορία.
* 2121968, τότε κερδίζουν οι αριθμοί σας:

Για να έχετε επιτυχία 1ης κύριας κατηγορίας, θα
πρέπει ο επταψήφιος αριθμός που θα ανοδειχθεί από
την κλήρωση να συμπεριλαμβάνεται στους αριθμούς
που έχετε παίξει
Ομως το ΠΡΟΤΟ σας δίνει άλλες 7 ευκαιρίες να
κερδίσετε. Γιατί κι αν δεν πιάσετε τον ίδιο ακριβώς
αριθμό η τύχη σας δουλεύει ακόμα Δηλαδή θα
κερδίσετε κι αν τα έξι ή τα πέντε ή τα τέσσερα ή τα τρία
ή και τα δύο τελευταία ψηφία του αριθμού που θα
κληρωθεί συμπίπτουν με τα αντίστοιχα δικά σαςψηφία
Κι όχι μόνο αυτό

ποΜΙαπαά κέρδη
Τα κέρδη του ΠΡΟΤΟ είναι πολλά και για πολλούς
τυχερούς. Τα ποσά που μοιράζει διανέμονται εξίσου
και έτσι κάθε κύρια κατηγορία παίρνει το 15% και κάθε
πρόσθετη κατηγορία το 5% του συνόλου των κερδών
Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν νικητές οιην
1η κύρια κατηγορία, τότε το
ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή
^
**
την κατηγορία μεταφ έρετε και
προστίθεται στο ποσό που
μοιράζει η ίδια κατηγορία
την επόμενη

εβδομάδα
(JACKPOT)
Ομοίως συμβαίνει
και για τις άλλες
κατηγορίες είτε
κύριες είτε πρόσθετες.
Θυμηθείτε: Για να παίξετε ΠΡΟΤΟ, θα πρέπει
οπωσδήποτε να παίξετε και ΛΟΤΤΟ.

Και προσέξτε: Ακόμα κι αν παίξετε μόνο
ΛΟΤΤΟ, ο τυχαίος αριθμός του ΠΡΟΤΟ θα
τυπωθεί έτσι κι αλλιώς στο δελπο σας.
Ο αριθμός αυτός μπορεί να κληρωθεί το
βράδυ της Τετάρτης, χωρίς όμως να
δικαιούστε συμμετοχή στα κέρδη του
ΠΡΟΤΟ. Θα αρνηθείτε λοιπόν αυτήν την
πρόκληση της τύχης σας;

2121968 στην 1η κύρια κατηγορία,
2121971 στην 1η πρόσθετη κατηγορία και
2121965 στη 2η πρόσθετη κατηγορία

ADfL/SAATCHI & SftATCMI

Ευκαιρία για μεγάϋα κέρδη

* 2121969. τότε κερδίζουν οι αριθμοί σας:
2121969 στην 1η κύρια κατηγορία,
2121972 στην 1η πρόσθετη κατηγορία και
2121966 στη 2η πρόσθετη κατηγορία.
* 2121970, τότε κερδίζουν οι αριθμοί σας:
2121970 στην 1η κύρια κατηγορία.
2121973 στην 1η πρόσθετη κατηγορία και
2121967 στη 2η πρόσθετη κατηγορία.

Ιτη* Y**|pco»o
του ΑΙληταρον
ROI TOU

Πολιττομον

EMA Ν Α ! K M ΟΛΑ Δ ΙΚ Α ΧΟ Υ
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ΑΜ ΥΝΤΙΚ ΕΣ ΔΑ Π Α Ν Ε Σ

Άλλαζε η πολιτική αγορών
τη μετα-ΠΑΣΟΚ εποχή;
• Μ ια επίκαιρη ερώτηση για το ΥΕΘΑ και τον πρωθυπουργό, για τη νέα αγορά F-16 ύψους 1,2
έως 1,7 8ισ. $.

αλήστου μνήμης εποχή
σκανδαλωδών προμη
θειών του ΠΑΣΟΚ, η
συστηματική κριτική και το ξήλωμα της οποίας ξεκίνησε απ’
αυτές εδώ τις στήλες, πριν επτά
περίπου χρόνια, είχε την εξής ι
διομορφία με τη μετα-ΠΑΣΟΚ
εποχή. Εκδηλώθηκε και ανα
πτύχθηκε μετά την παρέλευση
της πρώτης 3ετίας του στην ε
ξουσία από έναν πυρήνα ένστο
λων στελεχών, με την άμεση
καθοδήγηση πρωθυπουργικών
«φίλων». Ο στόχος τους ήταν η
μεγιστοποίηση της μεσιτείας,
ανεξάρτητα με το όφελος ή το
κόστος τής υπό εκτέλεση προ
μήθειας. Για να είμαστε δί
καιοι, υπήρξαν κάποιες ανα
λαμπές και προσπάθειες αναπτύξεως της εγχώριας παραγω
γικής βάσεως, έστω σε επίπεδο
ανακοινώσεων. Αναφερόμαστε
βέβαια στην περίοδο του κ.
Γιώτα και άλλων, που επιχειρήθηκε, σε κάποιο βαθμό, η υ
λοποίηση αντισταθμισμάτων.
Παίρνοντας αφορμή από την
ημερίδα που διοργάνωσε το Τ ε
χνικό Επιμελητήριο της Ελλά
δος και η οποία δημοσιεύεται
στο υπό κυκλοφορίαν ενημερω
τικό δελτίο του, δεν μπορούμε
παρά να κάνουμε την ακόλουθη
διαπίστωση:
«Ουσιαστικά δεν υπάρχει
κανένα μεσοπρόθεσμο ή
μικροπρόθεσμο πλάνο
αναπτύξεως της εγχώριας
βιομηχανικής βάσεως, παρά η

Η
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καταναλωτική φιλοσοφία των
συνεχών αγορών, χωρίς
πρόνοια υποκαταστάσεώς της
μελλοντικά, ή και καλύφεως
του λειτουργικού κόστους

{LIFE CYCLE COST)».
Η πολιτική αυτή της παρούσης κυβερνήσεως οδηγεί, όχι
στη διατήρηση ισορροπίας (έ
στω προσωρινής), αλλά μεσο
πρόθεσμα στην ανατροπή της,
δεδομένου ότι επιβαρύνει καθο
ριστικά το εξωτερικό μας χρέος
και τον οικονομικό μας ιστό.
Σύμφωνα με ανάλυσή μας σε
προηγούμενο τεύχος του ΑΝΤΙ
(488), η οποία συμπίπτει με Ε·
ΟΚικές εκτιμήσεις, οι δαπάνες
FMS έχουν περίπου διαμορφώ
σει το 1/2 του εξωτερικού μας
χρέους. Συνεπώς, η απλή αγο
ρά, χωρίς αντισταθμίσματα,
μέσω FMS (δανείων δηλαδή υποστηρίξεως της αμερικανικής
βιομηχανίας) και με συνοπτικές
διαδικασίες, μάς προκαλεί βλά
βη.

Η διαφορά επομένως, μέχρι
τώρα, της φιλοσοφίας αγορών
προ και μετά ΠΑΣΟΚ είναι η
τάση μηδενισμού των αντισταθ
μισμάτων που έχει επιβάλλει ο
κ. Βαρβιτσιώτης με επιχειρή
ματα όπως, αφήστε τα αυτά για
αργότερα (στους αντικαταστά
τες του δηλ. ) , οι αγορές FMS
δύσκολα παρέχουν αντισταθμι
στικά οφέλη (χωρίς να μνημο
νεύεται ότι όταν αιτηθούν α π ’
την κυβέρνηση δίδονται) κ.τ.λ.

100 ή 160 ή τελοσπάντων 003
θέλουν, με τουρκική προστιβίμενη αξία άνω του 70%.

τασκευής έστω ενός κομματιού
τους εγχώρια. Από την άλλη ό

Θα λέγαμε ότι η επιτυχία
τής πολιτικής τού δικού μας ϊ
ΕΘΑ είναι εξώφθαλμη. Δεν Ιι
ζητούσαμε απ’ τους αρμόδιόν;
να παραιτηθούν, δεν αισθάνον
ται άλλωστε υπεύθυνοι, θαζη
τούσαμε όμως απ’ τον κ. πρω
θυπουργό, προτού κυρώσεις
συμβάσεις αγοράς, να ζηψ
την εγχώρια κατασκευή οριαμ;
νων τμημάτων αεροσκάφους τ,
κινητήρος. Και υπάρχουν, :
κτός της προβληματικής ΕΑΕ,
άλλοι φορείς του ΣΕΒ/ΣΕΚΠΙ
που μπορούν άμεσα να avow
βουν αυτό το έργο. Οι πρόκαν,
χοί σας τηρούσαν τουλάχιστοτα προσχήματα, εσείς θα τατη
ρήσετε; Αλλά θα περιμένουμε
απάντηση προτού επανέλθουμι

χθη οι Τούρκοι, με ρυθμό 3 αε
ροσκάφη το μήνα, θα κατα
σκευάσουν ένα μεγάλο αριθμό,

Κ.1.Χ

Αλλά ας έλθουμε σε ένα πιο
συγκεκριμένο παράδειγμα. Στις
αμέσως προσεχείς εβδομάδες ο
πρωθυπουργός θα ανακοινώσει
την κύρωση συμφωνίας για 30 ή
40 νέα F-16, τα οποία θα αγο
ραστούν με διακρατική συμφω
νία, χωρίς την υποχρέωση κα
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
του Μιχάλη Δημητρίου

Το τοπίο των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα διαμορφώνεται όλο και περισσότερο σε αναλογία με
:α διεθνή προηγμένα πρότυπα, ανεξάρτητα από ορισμένες εθνικές ιδιαιτερότητες, που
χφορούν λ.χ. την ιστορική ανάπτυξη του κάθε μέσου στην Ελλάδα, τις συνθήκες μιας
)περπολιτικοποιημένης κοινωνίας, την έκταση της επιρροής ή το ειδικό καθεστώς
διοκτησίας. Ήδη, έχει προκόψει ένας πρώτος καταμερισμός επιρροής με βάση τον χρόνο
ιδιαίτερη επιρροή του ραδιοφώνου τις πρωινές ώρες, των εφημερίδων το μεσημέρι και το
ιπόγευμα και της τηλεόρασης τις βραδινές ώρες), διαμορφώνονται ολιγοπωλιακές τάσεις (η
Ηάκριση ανάμεσα σε MME ισχυρά από πλευράς οικονομικής και κυκλοφορίας - απήχησης
ιε αισθητή απόσταση από τα υπόλοιπα), επιταχύνονται οι τάσεις έντονης διείσδυσης του
jvôç MME στο χώρο (και θεματολογικά) «ζωτικής επιρροής» του άλλου και είναι έντονος
ι βαθμός επίδρασης των οπτικοακουστικών στα έντυπα μέσα όσον αφορά τον χαρακτήρα,
:ο περιεχόμενο και την αισθητική τους.

καθυστερημένη εμφάνιση και ανάπτυξη στην Ελλάδα
των διαφόρων ειδών και κατηγοριών MME, σε συνδυ
ασμό με τις θεσμικές και άλλες αδυναμίες, έχουν μόΑο αποτέλεσμα αφενός την «συμπύκνωση» της ιστορικής διφομής ενός μέσου (παράδειγμα η διαβάθμιση αντιλήψεων μέI?. σε τρία χρόνια για την «ελεύθερη ραδιοφωνία» και την ιδι, ική τηλεόραση τις τάσεις άναρχης ανάπτυξης, φάση κρίσης
μι συρρίκνωσης και τις καθυστερημένες προσαρμογές, που

» κείμενο αυτό αποτελεί σύνοψη επιμέρους εισηγήσεων, προτάσεων
ι'ΐι μελετών για την ιστορική διαδρομή και το μέλλον των MME
,;η Δύση, όπως ανακοινώθηκαν σε δημόσιες εκδηλώσεις και σε
,$ικές συνεργασίες στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία και τις
ΠΑ. Στο κείμενο δίνεται έμφαση στα θέματα που αφορούν τις
σεις και εξελίξεις της θεματολογίας, όπως και στο αντίστοιχο
ίμενο του Ιουνίου 198ό στο ΑΝΤΙ (βλ. τχ. 320).

δεν γίνονται εγκαίρως επιχειρησιακές αποφάσεις και ευρύτερη
συνείδηση. Για παράδειγμα, οι τάσεις ανάκαμψης του Τύπου
σε αρκετές δυτικές χώρες και στην Ιαπωνία, η σταθεροποίηση
της κυκλοφορίας των γενικών περιοδικών, οι μετασχηματισμοί
στα προγράμματα πολλών ευρωπαϊκών σταθμών και οι περιφε
ρειακές πολιτικές για εξειδικευμένα MME και «κοινά».

Επίδρασης του τηλεοπτικού τοπίου
Έ ω ς το τέλος της δεκαετίας του 1990 η μεγάλη ανάπτυξη της
δορυφορικής τηλεόρασης στην Ελλάδα θα εκτείνει το πλαίσιο
ανταγωνισμού και τα προβλήματα διαμόρφωσης της φυσιο
γνωμίας των μεγάλων κρατικών και ιδιωτικών τηλεοπτικών
σταθμών. Το ανελαστικό πρότυπο των μέσων αμερικανικών
καναλιών στο οποίο βασίσθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια τα
ιδιωτικά κανάλια (και που επέβαλαν με ιαπωνικές, μάλλον, με
θόδους αγοράς) έχει αρχίσει να εξαντλείται, όσο και εάν φιλο21
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δοξεί να το αντιγράψει καθυστερημένα η κρατική τηλεόραση.
Έ χ ε ι αρχίσει να εξαντλείται ως προς τα βασικά του χαρακτη
ριστικά, που αφορούν στη φυσιογνωμία και τη σύνθεση του
προγράμματος. Ο κορεσμός από την τυπολογία, ιδιαίτερα στον
τομέα της «ευρύτατης καθημερινής ψυχαγωγίας», είναι αναπό
φευκτος. Οι πιέσεις για ανανέωση και εμπλουτισμό - ακόμα
και με άξονα αναφοράς τον «μέσο τηλεθεατή» - θα γίνουν έ
ντονες τα επόμενα 2-3 χρόνια.
Ανεξάρτητα από τις τεχνικές μετάδοσης, που θα επικρατή
σουν στην Ελλάδα (λήψεις με αναμεταδότες ή - κυρίως - μέσω
κυκλωμάτων «μίνι συστημάτων που άρχισαν ήδη να εφαρμό
ζονται σε χώρες της Ευρώπης) οι νέες εξελίξεις από την πα
ρουσία της δορυφορικής τηλεόρασης μοιάζουν αναπόφευκτες.
Οι νέες πολιτικές προγράμματος στην ελληνική τηλεόραση
και, κατά συνέπεια, στη διαμόρφωση της γενικότερης φυσιο
γνωμίας κάθε σταθμού, στον εξοπλισμό και τη στελέχωση, θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τους τόσο αυτό τον δορυφορικό α
νταγωνισμό και τις δυνατότητες εξέλιξής του στην Ελλάδα ό
σο και τις αντίρροπες λύσεις και δυνατότητες.
Ειδικότερα, όσον αφορά το πρόγραμμα, αφενός, τις τάσεις
για συμπαραγωγή ή και παραγωγή ευρωπαϊκών τηλεοπτικών
προγραμμάτων με ειδικές προδιαγραφές και χρηματοδοτήσεις
και αφετέρου τις νέες κατευθύνσεις της θεματολογίας σε όλες
τις κατηγορίες των προγραμμάτων «εσωτερικής ή πλήρως ε
λεγχόμενης παραγωγής» με φθηνό κόστος και ανταπόκριση α
πό τον μέσο τηλεθεατή. Από το σύνολο των γενικών κατευ
θύνσεων, που αφορούν τη θεματολογία, θα επισημάνουμε ορι
σμένες από εκείνες, οι οποίες θα επηρεάσουν έντονα τους ελ
ληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και με τη σειρά τους τις ελ
ληνικές εφημερίδες και τα περιοδικά. Τα επόμενα χρόνια, ένα
μεγάλο μέρος των ενδιαφερόντων από «ειδικά κοινά», που έ
χουν το γνώρισμα κοινωνικών μειοψηφιών αλλά με έντονα δυ
ναμικά χαρακτηριστικά και ευρύτερη επιρροή, θα καλύπτονται
από τις δορυφορικές μεταδόσεις είτε από μικρά κανάλια ανά
λογων στόχων, τα οποία για αρκετό καιρό θα είναι παθητικά.
Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα αυτά είναι η διεθνής πολιτική ε
νημέρωση, οι μουσικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, οι
μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις των λεγομένων «ευγενών
σπορ», τα επιστημονικά και ιατρικής φύσης ντοκιμανταίρ
κ.λπ.
Η διεύρυνση των ενδιαφερόντων αυτών μπορεί και πρέπει να
διευρύνει το αγοραστικό κοινό στο χώρο των εφημερίδων και
των γενικών περιοδικών. Ό χ ι τόσο με τον απλό ή σωρευτικό
θεματολογικό εμπλουτισμό τους, όσο κυρίως με την επιλογή
εκείνων των ειδικών ενδιαφερόντων, που χαρακτηρίζουν τους
(εν πολλοίς άγνωστους σήμερα) αναγνώστες τους, κατά βάση
πολίτες ειδικής κατηγορίας αλλά και πολυμερών πλέον ενδια
φερόντων.

Ot νέοι ôpot ανταγω νισμού
Η πρόκληση, που έχουν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα γενι
κά κανάλια στο άμεσο μέλλον από την αύξηση του αριθμού
και της επιρροής των εκπομπών ειδικών (ενδιαφερόντων και
ίσως ειδικών καναλιών) θα είναι αξιοσημείωτη. Θα αφαιρούν
συνεχώς κρίσιμα ποσοστά τηλεθεατών και κυρίως ποσά ειδι
κής διαφήμισης. Η απειλή από τους λεγάμενους μικρούς τηλε
οπτικούς σταθμούς στο μέλλον - ανάλογης εκείνης των γενι
κών περιοδικών από τα ειδικά τα τελευταία χρόνια - δεν είναι
ο κίνδυνος γιγαντισμού τους αλλά η «περίπτωση Γκούλιβερ»
στις σχέσεις τους.
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Η σημερινή συγκέντρωση «θεαματικότητας» σε ποσοστό6570% για το MEGA και τον ANTENNA, φαινόμενο μοναδικό
στην Ευρώπη, δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί εύκολα, έστβ
και σε μικρότερα υψηλά επίπεδα. Ακόμα και εάν δεν υπάρξει η
αναγκαία και επιτυχής εξειδίκευση των τριών τηλεοπτικόν
σταθμών της ΕΡΤ και δεν δημιουργηθεί ένας τρίτος ισχυρό;
ανταγωνιστής. Η φθίνουσα αυτή τάση, που θα έχει ως επίκε
ντρο μόνο τα δορυφορικά και τα μικρά κανάλια, μπορεί να κα
θυστερήσει ή να είναι ομαλή οικονομικά με τις κατάλληλε;
πολιτικές. Ανάμεσα τους εκείνες που αφορούν τη νέα θεματο
γραφία και δομή του προγράμματος, με κύρια γνωρίσματα την
όλο και μεγαλύτερη έμφαση σε κάλυψη και προβολή special
events, όπως εκείνα της πολιτικής επικαιρότητας, τα αθλητικό
και τα καλλιτεχνικά. Η διεύρυνση αυτή εάν επιτύχει στην Ε
φαρμογή της εμπλουτίζει και ανανεώνει - παράλληλα με τις
άλλες αλλαγές - τη σημερινή στατική δομή του προγράμματα;,
ενσωματώνει ένα μεγάλο μέρος των ειδικών κοινών και απο
θαρρύνει τη δημιουργία και ανάπτυξη του επικίνδυνου αντα
γωνισμού των «μικρών». Οπωσδήποτε, η καλύτερη λύση για τα
σημερινά μεγάλα ιδιωτικά κανάλια θα ήταν η δημιουργία ενός
θυγατρικού σταθμού (παράλληλα με το μεγάλο γενικό ψυχα
γωγικό και ενημερωτικό σταθμό με μορφές εξειδικευμενων
προγραμμάτων αθλητισμού, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης και ο
συνδυασμός του εγχειρήματος με διεθνείς αλλά και περιφερει
ακές συνεργασίες. Στα κανάλια γενικού χαρακτήρα η προβολή
εκπομπών για «μειοψηφίες», λόγω του περιεχομένου αλλά και
της αναγκαίας διάρκειας τους, δεν κρίνεται ότι εναρμονίζεται
με τα ενδιαφέροντα της σημερινής - αναγκαίας -πλειοψηφία;
των τηλεθεατών και δεν προκαλεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον χο
ρηγών και διαφημιστών.
Πάντως, προς το παρόν και για τα επόμενα χρόνια, η κυρι
αρχούσα τάση στην Ευρώπη και κυριαρχούσα ανάγκη στην
Ελλάδα για την κάλυψη μεγάλων «ειδικών γεγονότων», είτεμε
απευθείας μεταδόσεις είτε όχι, υποχρεώνει κρατικά και μεγά/Λ
ιδιωτικά κανάλια να δώσουν έμφαση σ ’ αυτό τον τ ο μ έ α και va
προσαρμόσουν ανάλογα τη δομή του προγράμματος και τασχέ
δια εξοπλισμών και στελέχωσης. Συνεπόμενη τάση στο μέλ
λον είναι η επιπλέον διαμόρφωση όλο και περισσότερων εκ
πομπών ανάλογου χαρακτήρα με χαμηλό κόστος και πέρααπό
τις γνωστές ενημερωτικές εκμπομπές ανακρίσεων, διάλογοι
και συζητήσεων. Ενδεικτικά, οι ειδικής δομής, τεχνικής, αι
σθητικής και περιεχομένου εκπομπές «φακέλων», αφιερωμά
των, επετειακών και ιστορικών σειρών, ειδικών ερευνών, βιο
γραφιών κ.λπ.
Η ανάπτυξη της δορυφορικής τηλεόρασης - ανεξάρτηταα»
παράγοντες όπως οι εξελίξεις στα συστήματα της High Defini
tion και τα νέα κοινοτικά προγράμματα για τις καλωδιακές με
ταδόσεις «ομάδων καναλιών» από το 1993 - καθώς και οι νέε;
συνθήκες διανομής και δικαιωμάτων στις ΗΠΑ και την Ευρώ
πη δεν ενθαρρύνουν τη δημιουργία στην Ελλάδα, στο εγγίς
μέλλον τουλάχιστον, εμπορικών τηλεοπτικών σταθμών με το
σύστημα συνδρομών της καλωδιακής τηλεόρασης και κύριε
σκοπό την προβολή νέων ταινιών, θεατρικών έργων και ντο·
κυμανταίρ. Πολύ περισσότερο εάν η ΕΡΤ καλύπτει ικανοποιη
τικά τις ανάγκες αυτές σε ειδικές ζώνες. Με βάση τα σημερινό
οικονομικά δεδομένα και την έως τώρα εμπειρία δεν φαίνεr®
πιθανή στο μ έλ λο ν η δημιουργία ειδικών τηλεοπτικών <né·
μών και μάλιστα μ ε αξιώσεις επιρροής και ανάγκες ροήςψ
γράμματος για 12-18 ώρες από φορείς εκκλησιαστικούς, W

Σκαλιστικούς, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ορισμένω ν μ ειο 
νοτήτων.

Η κρατική τηλι όραση
Η κρίση της κρατικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας στην
Ελλάδα αποτελεί μεν επανάληψη του διεθνούς προηγούμενου,
ιλλά επιτείνεται όχι τόσο από τις αδυναμίες της ίδιας της ΕΡΤ
5σο και από την απουσία κρατικής πολιτικής και από το γεγο
νός ότι ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα εξακολουθεί να γίνεται
αε δυσμενέστερους όρους α π ’ ότι διεθνώς (γιγαντισμός στη βά3Τ\ πελατειακού συστήματος και τοπικών παραγόντων επιρρο
ής, ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου, άνισοι όροι ανταγωνισμού
προς τα ιδιωτικά κανάλια, προσωπικές στρατηγικές παραγό
ντων της κυβέρνησης κ.λπ.).
Η κρίση αυτή στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες διάρκεσε 6
έως 8 χρόνια. Ο ανταγωνισμός αυτός δεν είναι κούρσα ταχύτη
τας αλλά μαραθώνιος, δηλαδή χρειάζεται να υπακούσει σε μια
δική του στρατηγική και λογική όσον αφορά τα δημόσια
MME. Οι αξιόλογες προσπάθειες τόσο στον τομέα της τηλεό
ρασης όσο και στον τομέα του ραδιοφώνου προς την κατεύ
θυνση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου προγράμματος μένουν ανο
λοκλήρωτες (όταν δεν υπονομεύθηκαν) και συνθλίβονται από
την εισβολή αντιλήψεων καθυστερημένων μιμητών του τυπι
κού αμερικανικού μοντέλου, ψυχαγωγίας και της δουλικής εγ
χώριας ενημέρωσης.
Ως δημόσιος οργανισμός ραδιοφωνίας και τηλεόρασης η
ΕΡΤ ΑΕ θα πρέπει να εκπληρώνει την ιδιόμορφη εθνική και
κοινωνική της αποστολή, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη
από εκείνη της πολιτείας και κοινωνίας μιας ευρωπαϊκής χώ
ρας. Ο ανταγωνισμός προς τα ιδιωτικά κανάλια δεν μπο ρεί να
γίνει με αντιγραφή των χαρακτηριστικώ ν στοιχείω ν «λαϊκότη
τας» (όπως οι βιντεοκασέτες, ο ποδοσφαιρικός αλκοολισμός
των τηλεθεατών και η στρεβλωτική εικόνα της ελληνικής κοι
νωνίας με σήριαλ σαπουνόπερας) αλλά με στόχους και επώνυ
μους δημιουργούς από τους καλύτερους της ελληνικής κοινω
νίας και παράδοσης μέσα σε συνθήκες έντονης αυτονομίας. Ο
συνδυασμός ποιοτικού και λαϊκού στοιχείου θα υπάρχει ως ε
πιδίωξη, αλλά με θυσία του δεύτερου όταν χρειάζεται, ενώ η
πολιτική των ειδικών «κοινών» είναι περισσότερο αναγκαία
για τα προγράμματα μετά τις 11 το βράδυ. Η ενημερωτική α
ποστολή της ΕΡΤ δεν μπορεί να είναι διαφορετική από τις αρ
χές και τις διαδικασίες τη αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Ο
κύριος στόχος της ΕΡΤ (και όσο απομακρύνεται από αυτόν,
τόσο συχνώς καταρρέει, όπως το αποδεικνύουν οι μετρήσεις
των τελευταίων μηνών) είναι η ανάδειξη ενός εναλλακτικού
χαρακτήρα λαϊκού προγράμματος προς τα ιδιωτικά με επιδίω
ξη την αναβάθμιση της δημόσιας εικόνας της ΕΡΤ σε πρώτη
φάση και κατοπινά την ιδιαίτερη αύξηση της θεαματικότητας.
Το πρώτο αποτελεί προϋπόθεση για το δεύτερο στόχο, όχι το
αντίστροφο. Επιπλέον η εξειδίκευση των κρατικών τηλεοπτι
κών σταθμών στα πλαίσια μιας εθνικής - λαϊκής στρατηγικής
,δεν σημαίνει αυστηρό διαχωρισμό του χαρακτήρα κάθε ενός
από τα τρία κανάλια (όπως ανοήτως εισηγούνται ανόητοι και
ημιμαθείς «σύμβουλοι και μαζί παρατρεχάμενοι») αλλά την
κατ’ αρχήν εξειδίκευση σε συνδυασμό με συμπληρωματικές
τις άλλες κατηγορίες και πολιτικές προγράμματος.
Είναι αυτονόητο - όπως έχει άλλωστε συνειδητοποιηθεί από
ορισμένα μέλη του Δ.Σ. της ΕΡΤ και διοικητικούς παράγοντες
- ότι χρειάζεται το πρόγραμμα και οι στόχοι της ΕΤ-1, της
ΕΤ-2, και της ΕΤ-3 να οργανωθούν γύρω από σαφείς αποφά

σεις και επιλογές για τη φιλοσοφία και το ρόλο κάθε σταθμού
και της κρατικής τηλεόρασης συνολικά. Αντίθετα, με τους
σχεδιασμούς κυβερνητικών - στελεχών και συμβούλων τους,
μόνο η αναγκαία εθνική και κοινωνική φυσιογνωμία της ΕΡΤ
ΑΕ (με ένα λόγο το πρόγραμμα) θα καθορίσει σε αποφασιστι
κό βαθμό τη συγκρότηση και την έκτασή της ως επιχείρηση
κοινωνικής ωφέλειας.
Δυστυχώς προτιμάται το τελείως αντίθετο (ακόμα και αξιο
πρόσεκτο πόρισμα των ειδικών του BBC χαρακτηριζόταν από
την αδυναμία να προσδιορίσει τα ειδικά καθήκοντα ενός εθνι
κού φορέα ραδιοτηλεόρασης εντός και εκτός της Ελλάδος) εί
τε η αδράνεια. Πάντως, όσον αφορά την ελλαδική ανταγωνι
στική πολιτική της ΕΡΤ, οδηγός πρέπει να είναι η αντίστροφη
πορεία από εκείνη, που οδήγησε στην ανάπτυξη της ιδιωτικής
τηλεόρασης, σε βάρος της κρατικής, με εκμετάλλευση τώρα
των αδυναμιών και ελλείψεων της ιδιωτικής.

Οι επιδράσεις και οι εξελίξεις στα έντυπα
Η γενική τάση, που θα ενισχυθεί όλο και περισσότερο στο
μέλλον στην Ελλάδα είτε από τα υπάρχοντα είτε από τα νεότε
ρα κανάλια, μικρά και μεγάλα, για ευρύ φάσμα εκπομπών ενη
μέρωσης, θα έχει τις επιπτώσεις της στον Τύπο. Θα αυξάνεται
τόσο η κάλυψη των μεγάλων γεγονότων κάθε είδους όσο ο ειδησεογραφικός και ενημερωτικός χαρακτήρας των καναλιών,
σε θέματα ευρύτερης ψυχαγωγίας, πρακτικών οδηγιών και κοι
νωνικών προβλημάτων, ανάπαυλας, Σαββατοκύριακου και δια
κοπών, μόδας, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
κοινωνικών κινημάτων και προβλημάτων, «φακέλων» κ.λπ.
Η επέκταση αυτή του σημερινού ενημερωτικού χαρακτήρα
των κρατικών και, κυρίως, των ιδιωτικών καναλιών φαίνεται
να περιορίζει ακόμα πιο πολύ το ρόλο των ημερήσιων εφημε
ρίδων και των περιοδικών. Στην πραγματικότητα δημιουργούν
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στο μέσο πολίτη περισσότερα ερεθίσματα και τις δυνατότητες
αυτού του νέου ανταγωνισμού στο μέλλον.
Η ανάκαμψη του Τύπου σε πολλά κράτη, με μέσο ποσοστό
αύξησης 20-25% σε σχέση με την περασμένη πενταετία και η
σταθεροποίηση των γενικών περιοδικών διεθνώς δίνουν τις α
παντήσεις. Με πρώτη τη διαμόρφωση μιας εφημερίδας ανοι
κτών οριζόντων, λαϊκής που συνάμα ικανοποιεί τον απαιτητι
κό αναγνώστη και σκεπτόμενο άνθρωπο, γραμμένης με ύφος
και δομή «μετατηλεορασιακή» και χωρίς να περιπέσει στο ο
λίσθημα να ταυτισθεί έντονα με φεμινιστικές, οικολογικές,
παιδαγωγικές και άλλες ακρότητες. Την επιτυχημένη απάντη
ση αυτή έχουν ήδη δώσει στην Ελλάδα «Τα Νέα» στο χώρο
των ημερήσιων εφημερίδων και το «Βήμα» στο χώρο των κυρι
ακάτικων. Ακολουθούν οι αντίστοιχες περιπτώσεις της ημερή
σιας και κυριακάτικης «Ελευθεροτυπίας», ενώ μια περίπτωση
ενδιαφέρουσας μεταλλαγής ενός μαχητικού κομματικού φύλ
λου σε «λαϊκό μαχητικό -παραταξιακό» φαίνεται να αποτελεί ο
«Ελεύθερος Τύπος».
Πάντως τα επόμενα βήματα μιας «μετατηλεορασιακής εφη
μερίδας» περιλαμβάνουν την προβολή φερέγγυων και αξιόπι
στων υπογραφών, τον ανταγωνισμό της τηλεόρασης και στον
τομέα της ειδησεογραφίας με βάση τους εμπλουτισμούς της
είδησης από το αρχείο, τα ειδικά αφιερώματα, τις νέες τεχνι
κές παρουσίασης, και την μεγαλύτερη σύνδεση, μέσω των α
ναγκών και αιτημάτων της κοινωνίας με την αληθινή εικόνα
της πολιτικής. Και όχι της κοινωνίας μέσω της επαγγελματι
κής πολιτικής, όπως συνήθως συμβαίνει σήμερα.
Κατά τη γνώμη μας, η κρίση του Τύπου στην Ελλάδα δεν
είναι μόνο αποτέλεσμα όσων, σοβαρών, παραγόντων έχει κα
ταγράψει στο γνωστό υπόμνημά του ο νομικός σύμβουλος της
Ε.Ι.Η.Ε.Α. κ. Γ. Λ ηδίνης ή του μεσογειακού κλίματος και της
οικονομικής κρίσης, αλλά της στενής και μονοδιάστατης σχέ
σης του Τύπου με την πολιτική πραγματικότητα και των επι
πτώσεων, που δημιουργούνται στον Τύπο από τα έντονα και
συνεπόμενα φαινόμενα ιδιώτευσης.
Ό σ ο ν αφορά τα γενικά περιοδικά, αλλά και τα περισσότερα
ειδικά, στο μέλλον η φυσιογνωμία τους θα καθορίζεται στενό
τερα με τη θεματολογία, την αισθητική, τα ερεθίσματα και τα
ενδιαφέροντα, που έχουν ως επίκεντρο την τηλεόραση.
Έ να σοβαρό λάθος επιλογής, που έχει γίνει κατά καιρούς σε
περιοδικά ποικίλης ύλης στην Ελλάδα, όπως ο «Ταχυδρόμος»
και το «ΕΝΑ», ίσως είναι ότι διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία
τους περισσότερο ως συμπλήρωμα και προέκταση της εφημε
ρίδας και όχι της τηλεοπτικής θεματολογίας και λογικής. Και
επιπλέον, ότι θέλησαν να αντιγράψουν στο σύνολό τους αντί
να ενσωματώσουν νοοτροπίες, θέματα και τεχνικές γραφής ο
ρισμένων ειδικών περιοδικών, όταν φαίνεται να είχε περάσει η
περίοδος της μεγάλης επιρροής τους. Ποτέ άλλωστε ένα άλλο
τε κραταιό γενικό περιοδικό δεν γίνεται μεγάλης επιρροής πε
ριοδικό ειδικού ενδιαφέροντος και κοινού. Τόσο ο «Ταχυδρό
μος» της εποχής Νικ. Κυριαζίδη όσο και η ηγεμονική περί
πτωση του «Βήματος» επιβεβαιώνουν τον κανόνα ότι οι αλλα
γές δεν γίνονται όλες μαζί ποτέ, ότι η ανανέωση πρέπει να
είναι συνεχής αλλά και οριακή, δηλ. μέσα από τη διαμορφωμέ
νη παράδοση και φυσιογνωμία κάθε φορά και στις αφομοιωτι
κές δυνατότητες του αναγνώστη.

Τύπος και ραδιόφωνο
Η συρρίκνωση του στενά κομματικού και του πρωινού τύπου
και η ανάπτυξη των εφημερίδων ευρέος φάσματος - με την έν
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νοια ότι παρουσιάζουν όλη την προβληματική του παραταξια
κού τους χώρου και όχι μόνο της κυριαρχούσας μερίδας και
διαμορφώνουν εξ αυτού ανάλογη ευρύτερη οπτική - είναι ορι
σμένα βασικά δεδομένα από την έως τώρα πορεία του αθηναϊ
κού Τύπου. Το επιτυχές προηγούμενο της στενής σύνδεσης ε
φημερίδας και ενός πολιτικού ηγέτη, με δύναμη εκσυγχρονι
στική και ευρύτερη πολιτικοκοινωνική απήχηση (όπως παλαιότερα το «Ελ. Βήμα» με τον Ελ. Βενιζέλο, η «Καθημερινή με
τον Παπάγο, η «Βραδυνή» με τον Κ. Κ αραμανλή και τα «Νέα^
με τον Α. Παπανδρέον) δεν φαίνεται ορατό στο άμεσο μέλλον
Οποιαδήποτε στενή ταύτιση εφημερίδας με όποιο «χαρισματι
κό ηγέτη» σήμερα και στο μέλλον δεν δείχνει ότι θα είναι επι
τυχής κυκλοφοριακή επιλογή. Η αντίληψη για τον αναγκαίί
ευρύ παραταξιακό χαρακτήρα των μεγάλων εφημερίδων στο
μέλλον θα κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, καθώς επίσης
και η προτεραιότητα στις απόψεις και ανάγκες του «μέσου ΐΜ
λίτη» και όχι του «μέσου πολιτικού» της παράταξης. Σε συν»
δυασμό με πολιτικές και αντιλήψεις των εφημερίδων όπως ϊ|
φερεγγυότητα και αξιοπιστία, η σύνθεση του κατακερματισμέ
νου κόσμου των πληροφοριών, η πρωτοτυπία, η προσωποποί»
ηση, το επιχείρημα, η ευφάνταστη θεματολογία και οι νέες-ιεχνικές θα πρέπει να αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν θετιι$
Η προσέγγιση αναγνώστη και ελληνικών εφημερίδων θα γίνει
μεγαλύτερη, και η σχέση τους πιο συνεκτική.
Η ανάπτυξη των αυτοτελών εκδόσεων την Κυριακή, με
χωριστά επιτελεία και φιλοσοφία οδηγεί όλο και περισσότερο
στην υποκατάσταση των περιοδικών ποικίλης ύλης είναι εν
δεικτικό ότι άλλοτε κυκλοφορούσαν Παρασκευή, ενώ τελευ
ταία την Τετάρτη, και εντείνει τις ανταγωνιστικές π ιέ σ ε ις σε
ορισμένης κατηγορίας εφημερίδες και περιοδικά, με π ρ ώ τ α τα
οικονομικά, τα πολιτικά, και τα πολιτιστικά. Οι πιέσεις α πό τα
κυριακάτικα στα ειδικά εβδομαδιαία - όλων των τ η λ ε ο π τ ικ ώ ν θα εντείνονται από πλευράς «ζωτικού χώρου» κυκλοφορίας και
διαφήμισης στο μέλλον και θα χρειασθεί η ανάλογη α να νέω σ η
και προσαρμογή της θεματολογίας των ειδικών.
Το τελευταίο τριήμερο κάθε εβδομάδας μπορεί να αποτελέσει ευνοϊκό πεδίο για την ανάπτυξη ειδικών εφημερίδων, όπως
εκείνες για τα οικονομικά και τα αθλητικά, αλλά και ευκαιρία
για την αναβάθμιση της κυκλοφορίας ειδικών εκδόσεων του
Σαββάτου από τις ημερήσιες.
. Εάν όπως είδαμε ο ζωτικός χρόνος επιρροής (αγορά, ανά
γνωση των ημερήσιων εφημερίδων) εντοπίζεται στην Ελλάδα
τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και τα έκτακτα πα
ραρτήματα αποτελούν μάλλον παρελθόν, το ραδιόφωνο απο
κρυσταλλώνει τον χώρο επιρροής του τις πρωινές ώρες και λι
γότερο το μεσημέρι. Κανένα μέσο δεν έχει πλέον την παλαιό ή
περιστασιακή του κυριαρχία σε μεγάλα τμήματα κοινού και
για μεγάλα χρονικά διαστήματα της ημέρας.
Ό σ ο ν αφορά τον χαρακτήρα των μεγάλων ραδιοφωνικόν
σταθμών, ο συναγωνισμός γίνεται πλέον με την απλή επικου
ρία της μουσικής και με έμφαση στη συνεχή «ροή ειδησεογραφίας και σχολιογραφίας», που ποικίλλει και δ>«πλέκεται.
Ά λ λ ο τε σε συνδυασμό με σχοινοτενείς συζητήσεις, ανταπο
κρίσεις και επιτόπια ρεπορτάζ, άλλοτε με συνεργασία ξένων
πηγών ενημέρωσης και τις μορφές του πολιτικού καφενείου
και άλλοτε με πολτοποιητικές λογικές, όπως οι ευαγγελιστές
κήρυκες. Γενικά οι απογευματινές και βραδινές ώρες δεν έχουν
πλέον ιδιαίτερη απήχηση και οι πρωινές έως το μεσημέρι δεν
προσφέρονται, ακόμη τουλάχιστον, για κοινά ειδικών ενδια
φερόντων, με εμπορική απήχηση. Π α ρ ’ όλα αυτά, στο μέλλον,

ο διαχωρισμός των ραδιοφωνικών σταθμών σε μεγάλους και
μικρούς δεν θα γίνεται με βάση τον ομοειδή ενημερωτικό τους
χαρακτήρα, αλλά ανάμεσα σε σταθμούς με έμφαση στην ειδησεογραφία, τα ρεπορτάζ και τους σχολιασμούς (μεγάλοι) και
σε σταθμούς ειδικών ενδιαφερόντων και κοινών (μικροί). Αυ
τός ο διαχωρισμός θα ισχύσει περισσότερο στην Αθήνα και
τις μεγάλες πόλεις, ενώ στις τοπικές κοινωνίας οι διαχωρισμοί
μπορεί να είναι περισσότερο πολιτικής οπτικής και ένταξης με
κοινό τον βασικό ειδησεογραφικό και σχολιογραφικό χαρα
κτήρα. Πρόκειται για ιδιαιτερότητες, που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Τόσο οι περιπτώσεις ορισμένων ραδιοσταθμών
όσο και ορισμένων τηλεοπτικών στην επαρχία μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά από
καθαρή επιχειρηματική άποψη επιβιώνουν για άλλους λόγους.
Υπηρετούν ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές
επιδιώξεις «τοπαρχών», κυρίως βιομηχάνων και επιχειρηματι
ών πρώτης γενιάς. Τέτοιες επιδιώξεις «τοπαρχών» χρηματοδο
τούν, έστω για ορισμένα χρόνια, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτι
κούς σταθμούς χωρίς στενή σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες.
Ανεξάρτητα από τον ανορθόδοξο τρόπο της οικονομικής
τους λειτουργίας και την άναρχη ανάπτυξή τους πολλές τοπι
κές εφημερίδες, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν
προοπτικές - επιβίωσης και ανάπτυξης στο βαθμό κατά τον ο
ποίο στο μέλλον οι μεγιστάνες των Αθηνών και της Θεσσαλο
νίκης δεν θελήσουν να καλύψουν με δικά τους όργανα, συνερ
γατικές και κίνητρα συγχωνεύσεων τις εξειδικευμένες ανάγκες
τοπικών κοινωνιών. Ανάγκες οι οποίες μάλλον θα μεγαλώνουν
όσο χαλαρώνεται η σχέση επιρροής, κρατική και οικονομική,
από το υδροκέφαλο κέντρο της Αθήνας και θα ενδυναμώνονται
πολλαπλά οι μεγάλες πόλεις της επαρχίας. Η επιβίωση και α
νάπτυξη αυτή των MME της επαρχίας προϋποθέτει (και ο βαθ
μός των εξελίξεων θα εξαρτηθεί σημαντικά από τις θεσμικές
αλλαγές, το ρόλο του κράτους κ.λπ.) οπωσδήποτε την συρρί
κνωση και την αναμόρφωση του σημερινού τοπίου. Δεν θα δι
αρκέσει για πολύ κατά το ιταλικό και γαλλικό προηγούμενο.
Μέσα στη δεκαετία, οι 97 ημερήσιες εφημερίδες της επαρχίας
και στο άμεσο μέλλον οι 1.500 ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι 50
τηλεοπτικοί κάθε κατηγορίας υπολογίζεται να συρρικνωθούν
κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστον.

Η ανάπτυξη των Μ.Μ .Ε.
Η έως τώρα εξέλιξη της μη κρατικής ραδιοφωνίας (έντονες
τάσεις εμπορευματοποίησης στο χώρο της ιδιωτικής, ολιγοπωλιακή διαμόρφωση, παρακμή της δημοτικής ραδιοφωνίας,
αποτυχία ή περιθωριοποίηση σταθμών για ειδικό κοινό, (όπως
οι νέοι, οι οικολόγοι), θρησκευόμενους και ακροατές διαφό
ρων κατηγοριών μουσικής, δεν φαίνεται να αντιστρέφουν την
τάση για συγκεντροποίηση. Οι δυνατότητες άντλησης πόρων
από τη διαφήμιση για τους μικρούς και εξειδικευμένους ραδι
οφωνικούς σταθμούς στο Λεκανοπέδιο περιορίζονται, μεταξύ
άλλων, από το μέγεθος, τη μεμονωμένη ιδιοκτησία που θα
συρρικνωθεί στο μέλλον, τα ειδικά περιοδικά και τη διαφορε
τική κρατική πολιτική, από εκείνη απέναντι στις μικρές εφη
μερίδες. Οι συνθήκες σχετικά είναι ευνοϊκότερες στην επαρ
χία, αλλά ό χι στο πλαίσιο συλλογικών και πειραματικών μορ
φών ελεύθερης ραδιοφωνίας. Το ίδιο ευνοϊκές είναι οι συνθή
κες για την επιβίωση ορισμένων επαρχιακών εφημερίδων, κυ
ρίως εκείνων σε αναπτυσσόμενες περιοχές, με παράδοση και
έμφαση θεματολογική στο «μικρόκοσμο» της περιοχής. Κυρί
ως στα κοινωνικά και οικονομικά θέματα, τις ιδιαιτερότητες

και αξίες της συλλογικής ζωής, τη διάσταση του γενικού μέσα
στο τοπικό, την ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα αξιοπιστίας,
που ελέγχονται εύκολα, και την αποφυγή του πολιτικού χρω
ματισμού των τοπικών προβλημάτων. Οι δυνατότητες για βιώ
σιμες, αυτοτελώς, τηλεοπτικές μονάδες στην επαρχία είναι ε
ξαιρετικά περιορισμένες και σύνηθες φαινόμενο θα αποτελέσει
και στην Ελλάδα ο τερματισμός του βίου ανάλογων σταθμών
από την περιθωριοποίηση, την απογοήτευση και τις διαπάλες.
Ορισμένοι από τους υπάρχοντες θα μπορέσουν να διατηρη
θούν, εάν - εκτός των άλλων - αναπτύξουν έντονα τον τοπικό
τους χαρακτήρα και χρησιμότητα για ορισμένες ώρες της ημέ
ρας και συνεργασθούν πολλαπλά με τηλεοπτικούς σταθμούς ε
θνικής εμβέλειας. Η πολιτική διασύνδεσης και ανάπτυξης ανά
μεσα στα MME κέντρου και περιφέρειας, που είχε συστηματο
ποιηθεί σε δυτικές χώρες από τον Μεσοπόλεμο (με αφετηρία
τον προηγούμενο αιώνα) δεν έχει ακόμα εφαρμοσθεί στην Ελ
λάδα εξαιτίας, ίσως, της ιδιότυπης κατανομής ανάμεσα στους
εκδότες.
Το τοπίο των επόμενων χρόνων στα MME στην Ελλάδα θα
γνωρίσει σημαντικές αλλαγές, που αφορούν και τη δημοσιο
γραφική απασχόληση, ειδίκευση και σύνθεση. Τα φαινόμενα
πολυθεσίας και πολυαπασχόλησης οδηγούν, μαζί με άλλους
παράγοντες, στην κρίση της αγοράς εργασίας για τα επόμενα
χρόνια. Οι εξειδικεύσεις στο αντικείμενο εργασίας και στον
χαρακτήρα κάθε MME θα γίνουν περισσότερο απαραίτητες
και θα οδηγήσουν σε έντονες διαβαθμίσεις ρόλων και απολα
βών.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν βρίσκονται
τόσο σε κρίση, όσο σε μια φάση μεταβατική, η οποία χαρα
κτηρίζεται έντονα από φαινόμενα αλληλεξαρτήσεων, εξειδικεύσεων και αναγκαίων μετασχηματισμών. Τομείς με έντονο κοι
νωνικό χαρακτήρα και δημόσια αποστολή τα MME στην Ελλά
δα, στο μέλλον, δεν φαίνεται να εγκαταλείπουν την μεταβατικότητα αυτή, χωρίς τον συνδυασμό επιχειρηματικών και ευρύτε
ρα δημοσιογραφικών μεθόδων. Και αυτός ο συνδυασμός είναι
το ενθαρρυντικό σημείο της ιδιότυπης ελληνικής μεταβατικότητας.
□
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ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Διαρκής εγρήγορση
Σκεφτήκατε άραγε ποτέ πως
το «ΑΝΤΙ» είναι το πιο
πολύχρονο π ο λ ι τ ι κ ό
*»ριοδικό στην Ελλάδα;
Κρατώ όλους τους τόμους
του δεμένους, αυτά τα 500
τεύχη στα χέρια μου κι
αναλογίζουμαι όλη την
πολιτική διαδρομή 18
ολόκληρων χρόνων. Ούτε
για μια στιγμή — κάθε 15
μέρες— δεν έλειψε το
«ΑΝΤΙ» από την πορεία
αυτή. Πόσοι και πόσοι δεν
παρήλασαν από τις σελίδες
του, όχι για να τις γεμίσουν
απλώς, αλλά για να
καταθέσουν τη δική τους
προσφορά, άλλοτε πολύτιμη
άλλοτε ίσως πενιχρή, πάντα
όμως μέσα στο πλαίσιο μιας
υπεύθυνης και προσωπικής
συμβολής. Σκέφτομαι ακόμη
μια φορά πως το κ α λ ό
περιοδικό είναι θέμα ενός
ατόμου, το μ ε ρ ά κ ι που
λένε. Αυτό το μεράκι που
υπαγόρευσε στον Χρήστο
Παπουτσάκη να εγκαταλείψει
τη δουλειά του και να
αφοσιωθεί πια, ψυχή τε και
σώματι, σ’ αυτόν τον
προορισμό. Περιοδικό κατ’
εξοχήν πολιτικό αλλά
καθόλου φανατισμένο,
ανοιχτό σε όλους xat σε όλα
της Χριστεράς, κατόρθωσε να
επιβιώσει 18 ολόκληρα
χρόνια, πάντα επίκαιρο και
συναρπαστικά ερεθιστικό. Το
«ΑΝΤΙ» δεν καθοδηγείται,
δεν είναι όργανο σε καμιά
παράταξη, δεν ικανοποιεί
τους ήδη ικανοποιημένους.
Είναι μια διαρκής εγρήγορση
που φαίνεται κάποτε
αντιφατική αλλά δεν είναι,
ένα διηνεκές κέντρισμα στους
τόσο πολύπλοκους και
ανεξήγητους καιρούς μας.
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ΩΡΑΙΟ είναι va βρίσκεσαι μακριά από
την πόλη... Και να ειδοποιείς με FAX τον
Χρηστό Παπουτσάκη ότι, λόγω συμμετο
χής σου στα «μπάνια του λαού», δεν θα
καλύψεις το «Πολιτικό Δεκαπενθήμερο»...
Αλλωστε —σου λένε— «το ευρωπαϊκό ό

ραμα γεφύρωσε τις διαφωνίες μεταξύ των
τριών μεγάλων κομμάτων» (το έγραψαν
συνάδελφοι μετά το «ναι» της Βουλής στη
συνθήκη του Μάαστριχτ), ενώ τα άλλα τρέ
χοντα θέματα μπορούν να κυλήσουν —σκέ
φτεσαι— και χωρίς το δικό σου σχολιασμό!
ΓΡΑΦΩ και αναλογίζομαι πως καθόλου
δεν πρωτοτυπώ... «Είδηση» δεν είναι να
βρίσκεσαι, Αύγουστο μήνα, σε κάποιο νησί
ή σε κάποια ήσυχη παραλία, αλλά να ανα
ζητάς, σαν τον «Μαρκοβάλντο» (αυτόν τον
«αγαθό άγριο» του Ιταλό Καλβίνο), τη φύ
ση μέσα στην πόλη... Τελικά, αποδεικνύεται, για μια ακόμα φορά, πως όπου και να
πας, «η πόλη σε ακολουθεί». Λες πως επί
μια εβδομάδα δεν θα διαβάσεις εφημερίδα,
δεν θα ακούσεις ραδιοσταθμό, δεν θα δεις
τηλεόραση και, προτού αλέκτωρ λαλήσει
τρις, τρέχεις στο πλησιέστερο περίπτερο και
μαζεύεις, μεσημέρι ή βράδυ, όσα φύλλα απέμειναν... Υπολογίζεις πως, τις νύχτες
28

τουλάχιστον, θα έχεις ήσυχο ύπνο, αλλά η
«πόλη», με το βουητό τού τσιμέντου της,
τους τίτλους των εφημερίδων της, και πάλι
σε κυνηγά: «Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες για

το Κυπριακό» - «Κατακερματίζεται η
ΕΑΣ» - «Ο Βάτσελ Χάβελ στη Λήμνο»
«Ναι ή όχι στα αρχαία;».
ΚΑΠΟΥ, μεταξύ ύπνου και εγρήγορσης,
ξαναφέρνεις στο νον σου και το τελευταίο
κείμενο του Κορνήλιου Καστοριάδη, με
τίτλο: «Η κρίση του μαρξισμού και η κρί
ση της πολιτικής».., «Υπάρχει κάποιος
— έγραφε το «Βήμα της Κυριακής»— που
δεν περίμενε να βάλουν τον Χόνεκερ στη
φυλακή, για να καταγγείλει τη βαρβαρό
τητα του "υπαρκτού σοσιαλισμού ”. Και
αυτός είναι ο Κορνήλιος Καστοριάδης».
Μόνο που δεν είναι ο μ ό ν ο ς . . . Μια
«ένδον φωνή», μάλιστα, επιμένει να μου
θυμίζει ότι η αξία τού «καταγγέλλειν» είναι
σχετική. Άλλο να περνάς στην «άλλη ό
χθη» — οπότε, με τη μεγαλύτερη άνεση, το
παίζεις «αντιμαρξιστής», «αντικομμουνιστής» κ.λπ.— και άλλο, μέσα από τις
γραμμές του «υπαρκτού» —να ορθώνεις το
ανάστημά σου για να καταγγείλλεις πως
«αυτή η διαστροφή» δεν έχει σχέση ούτε με
το σοσιαλισμό, ούτε με το μαρξισμό, ούτε
με τη δημοκρατία, ούτε με την κοινωνική
αλληλεγγύη, ούτε με την ανθρωπιά! Και,
φυσικά, να πληρώνεις για την ευψυχία σου
αυτή.
★

★

★

ΣΤΟ FAX που έστειλα, απάντησε αμέσως
ο εκδότης του «ΑΝΤΙ»: «Καλές διακοπές

το πεντακοσιοστό και δεν θα ήταν oomi
να απουσιάζει ο Αντήνωρ»... Ανταπάνττ,·
σα λέγοντας πως «όεν διαβάζω εφψψ
δες» (ψευδώς), πως «οι παραλίες xai r
θάλασσα εδώ είναι όνειρο» (επίσης μι.
δώς, μια και δεν είναι «όνειρο» τα πλαστι
κά ή οι φλούδες καρπουζιού...) καιπως«ό
πως και να έχει το πράγμα, θα to me
φθώ» ... Κάπου ο Καρυωτάκης λέει: «Δη
μοσιεύουμε τα ποιήματά μας / για vaτιτλοφορούμεθα ποιητές»... Οι δημοσιογρά
φοι γιατί πρέπει να δημοσιεύουν, «ανελλι
πώς» (κάθε εβδομάδα λ .χ. ή κάθε δεκαπεν
θήμερο) τα κείμενά τους; «Γιατί έχουνχά·
τι να πουν» — μου απαντά ο Δευτέρά
Μαυροειδής, που με συνοδεύει στους περι
πάτους μου. Και η αυτολεξικρισία, η λεξι
πενία, η αγλωσσία, η ξύλινη γλώσσα των
δημοσιογράφων ή, έστω, κάποιων δημόσιό
γράφων; Συγκρατώ μια απάντηση της Κα
τερίνας Δασκαλάκη, σε μια έρευνα της «Αυ
γής»: Ο ακρωτηριασμός της γλώσσας oq

χίζει από τη στιγμή που δεν έχουμε timt
να πούμε... Σκέπτομαι πως θα μπορούσα
να πλουτίσω το κείμενό μου αυτό, αν είχα
μαζί μου τις «Εποχές στην πόλη» του Καλ
βίνο. Ο σύγχρονος άνθρωπος που έχει στε
ρηθεί την αρμονία ανάμεσα στον εαυτό τον
και στο περιβάλλον όπου ζει, κ.λπ... θυ
μάμαι, όμως, μια σύγκριση που κάνει ανά
μεσα στο χρώμα τού φεγγαριού και το βη
ματοδότη που δείχνει πορτοκαλί...
ΕΝΑΣ τέτοιος σηματοδότης, στη γωνία
Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη, λίγα μί
τρα από το «ΑΝΤΙ», επιμένει —περασμένα
μεσάνυχτα— ν’ αναβοσβήνει συνεχώς, δεί
χνοντας κίτρινο, κίτρινο, κίτρινο... Μόνο
που το φεγγάρι εδώ δεν είναι πορτοχαλί.
Χρώμα πορτοκαλί, όμως —πορτοκαλί,αλ
λά και κόκκινο, κίτρινο, λευκό, γαλάζιο—
έχουν οι φλόγες που κατατρώγουν, κάθι
χρόνο, τα ελάχιστα Βάση μας. Διαβάζω:
Συνολικά, στο διάστημα 1982 · 1991, κάη
καν 4.678.075 στρέμματα ελληνικής γης.
Και για να επιβεβαιώσουμε ότι «Macedo
nia is Greek» (το έγραψε η «Καθημερινή»)
1.200.000 στρέμματα —χαμμένα στρέμ
ματα— ανήκουν στη Μακεδονία!
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ΦΤΣΙΚΑ, χάρηχα κι εγώ «yta το χρυσό
'ετάλλιο που κέρδισε η Ελλάδα στην Ο: υμπιάδα της Βαρκελώνης». Μόνο που το
ετάλλιο δεν το κέρδισε η Ελλάδα που ξέ' 5υμε —της λούφας και της παραλλαγής—
-λλά ο Βορειοηπειρώτης Πύρρος Δήμας, έ5ά άγνωστο, μέχρι χθες, χωριατόπουλό α('ό τη Χειμάρρα! Κάρφωσε γερά τα πόδια
ίόυ στη γη, εξέβαλε κραυγήν μεγάλην
ϊ-«για την Ελλάδα», ούρλιαξε— και σή*Φσε, στα στιβαρά του χέρια, ψηλά την παοίδα! Και όταν υψώθηκε'η ελληνική ση
μαία και αντήχησε ο εθνικός μας ύμνος, το
/ως της πατρίδας ήταν «σαν ήλιον φεγγορλή» !
jj ΜΟΝΟ που κανείς, α π’ όσους «αντιπρο
σώπευαν» —ως εκείνη τη στιγμή— την
ατρίδα, δεν αισθάνθηκε την αν ■
να παχιτηθεί ή, έστω, να ζητήσει συγγνώμη από
,ρν σημερινό χρυσό ολυμπιονίκη μας. «Μέm προχθές —έγραψε ο Βαγγέλης Σιαφάμς— εκτός από το αθλητικό τον σώμα
do, τον Μυλωνά, οι περισσότεροι όταν

y

άκονγαν την καταγω γή τον, έψαχναν αν
^ ν α ι στη θέση τον το πορτοφόλι τους, ό
πως κάνουν μ ε χιλιάδες άλλους πρόσφυγες
από την Α λβανία»... Μέχρι προχθές, οι
γονείς του ζούσαν σε μια τρύπα, τριάντα
σκαλιά κάτω από την επιφάνεια της γης, με
τον πατέρα του θυρωρό σε μια πολυκατοικία
της Σόλωνος και τη μητέρα του να ξενοπλέ
νει... Τώρα, μετά τη νίκη του Πύρρου, ο υ
φυπουργός Αθλητισμού Β. Παπαγεωργόπουλος — που ενεργεί «με βάση το συμφέ
ρον όλου τον ελληνικού αθλητισμού»—
φρόντισε να ταξιδέψουν ως τη Βαρκελώνη,
για να γευθούν κι εκείνοι «τη χαρά του παιδού τους». Το μόνο που δεν είπε είναι πώς
και γιατί η Ελλάδα ^ -η μητέρα του ολυμπι
σμού κ .λ π .— δεν φάνηκε πουθενά στη Βαρ
κελώνη! Ούτε καν στο βάδην!
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, γεμίζουμε τα γήπεδα,
θαυμάζουμε τους λογής Σαραβάκους και
φυσικά δεν εκπλησσόμαστε όταν μαθαίνουμε
ότι η μετεγγραφή του Ν. Γκάλη στον Παπαναθηναϊκό μάς στοιχίζει 170 εκατομμύ
ρια το χρόνο. Με όλα εθίζεται κανείς, όταν

στοιχεία της εθνικής μας «ιδιαιτερότητας»
είναι τα σκυλάδικα «ποιότητος», η έκπτω
ση αξιών (πόσο μας στοιχίζει ένας καθηγη
τής πανεπιστημίου;), ο στείρος φανατισμός,
ο άθλιος λαϊκισμός, με την κυβέρνηση ν’ αυ
θαιρετεί ασύστολα και την αξιωματική αντι
πολίτευση να δημαγωγεί εξίσου ασύστο
λα... Και πίσω απ’ όλα αυτά, ένας έρπων
ρατσισμός, παρά την επίκληση της ευρω
παϊκής μας ταυτότητας. Το «μακεδονικό
πάθος» — λέει ο Ριχάρδος Σωμερίτης— α
ποκάλυψε, πέρα από τα θετικά περί εθνικής
ομοψυχίας κ.λπ., και πολλά άλλα, «ως
πρόσφατα κρυμμένα». Ολίγου δειν, δηλα
δή, και θα γυρίσουμε στο «πας μ η Ελλην
βάρβαρος» !
ΕΙΠΑ να γράψω ένα κομμάτι δροσερό,
«μη πολιτικό» — κάτι για τη ραστώνη του
καλοκαιριού ή για τη «θάλασσα που στραφταλΐζει», όταν στραφταλίζει... Αλλά φύσιν πονηράν (ή πολιτικήν), μεταβαλείν, ου
ράδιον. Έτσι πέσαμε ξανά στα ίδια. Καλό
καλοκαίρι!
ΑΝΤΗΝΩΡ
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Ανάκληση
από στήθους
Ν α υπενθυμίσουμε τη ν ιστορία μας είνα ι μ ια υπόθεση
α φ η γ η μ α τικ ή ς εξιστόρησης κα ι επομένω ς δύσκολα θα
μπορούσε να ανταποκριθεί σε διακηρύξεις
α ν τικ ειμ ενικ ό τη τα ς, σε προδιαγραφές π λ η ρ ό τη τα ς και,
ακόμη περισσότερο, στο α ίτη μ α τ η ς αξιολόγησης.

Αν αντιπαρέλθουμε τη συγγνωστή υλική παρουσία τού
συνόλου των πεντακοσίων τευχών της μεταπολιτευτικής
περιόδου του ΑΝΤΙ και την αναγκαστική μετάφραση σε
χρόνο ζωής πεντακοσίων δεκαπενθημέρων, τότε μένει
μόνο η ανάκληση από στήθους ορισμένων σταθμών: οι
σημαδούρες αυτής της διαδρομής, φιάλη στο πέλαγο.

ΛΕΚΑΠΙ.ΝΘΗΜ6ΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ

Οι παραλείψ εις, βέβαια, βαραίνουν όσο και οι εγγραφ ές
και οι αιτιολογήσεις γ ια τ ις όποιες επιλογές αλλά και γ ια
τη ν επ ιλ εκ τικ ό τη τα τη ς μ ν ή μ η ς μας, δεν στοχεύουν
στην, ούτως ή άλλω ς, αδύνατη διόρθωση του
παρελθόντος* υποδεικνύουν μάλλον τη ν α να γκ α σ τικ ή
μ ερολη π τικότη τα τη ς δ ικ ή ς μας α νάγνω σ η ς, που χω ρ ίς
να θέλει να εξωραίσει δεν μπορεί να αποφύγει τις
εμμονές τ η ς στα ίδια πάθη και — α τυ χ ώ ς— και στα ίδια
λάθη τη ς δικ ή ς μα ς εικοσαετίας.

ΑΝΤΙ 275
(23 Νοεμβρίου ’84)
Οταν το κιτς είχε μπει για τα
καλά στη ζωή μας...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ

ΑΝΤΙ 227
(18 Μαρτίου ’83)

ΑΝΤΙ 174
(27 Μαρτίου ’81)
Μια συγκλονιστική εζιστορηαη:
« Οταν ήμουν στην ΕΣΛ... ».
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«Πολλές και διασταυρωμένες
πληροφορίες, εμφανίζουν τον
Κωστή', σαν σίγουρο αρχηγό της
!\εας Δημοκρατίας', το γκανιάν
στο επερχόμενο ιπποδρομιακό
Σουηπστέηκ ' της αξιωματικής
αντιπολίτευσης».
Κι αυτά ήδη από το 1983...

ΑΝΤΙ 280

ΑΝΤΙ 380

(1 Φεβρουάριου ’85)
Ενα αφιέρωμα στη μνήμη του
Ηλία Ηλιον (1904-1985).

(12 Αυγοΰστου ’88)
«Δάση και ορεινή Ελλάδα»
φωτιά καλά κρατεί...

1

■ __ ΤΑ Μ ΕΑ

Ί 344
ως 23 Απριλίου ’87)
τημερινοί εικοσάχρονοι
ες γεννήθηκαν το 1967, τη
ά του πραξικοπήματος της
-Απριλίου. Γι ' αυτούς τα 20
a που πέρασαν είναι μια
πια περίοδος αφού
Ιΐ£εται με όλη τους τη
Οσοι όμως ήταν το
■εικοσάχρονοι πολίτες,
η κλαιν τα νειάτα τους!

ΑΝΤΙ 297
(Δεκαπενταύγουστος ’85)
«Ο Τάκης Χατζής γελούσε,
υπέφερε, θύμωνε πολύ, ήταν
σφοδρά επιθετικός και αγαπούσε
χωρίς όρους■αγαπούσε
συμμετρώντας τα ελαττώματα
των φίλων του και αγνοούσε τις
αρετές όσων κατέκρινε. Ηταν
ανθρώπινος, ευάλωτος στα
πειράγματα, αγχωμένος με το
έργο του» —αυτός ήταν ο δικός
μας Τάκης.

£ srg

* ν ΕΛΕΥΌΕΡΟΤΟΚΙΑ

>>

ΑΝΤΙ 281
(15 Φεβρουάριου ’85)
Το καρναβάλι τον Τύπου: ένα από τα πιο «ευτυχισμένα» τεύχη
του ΑΝΤΙ —η «Εφάπαξ αποκαλυπτική επιθεώρηση», όπως την
είχαμε ονομάσει. Ποιος δεν θυμάται τις εφημερίδες «Νεκρόπολις»,
«Αποχαννωτική», «Η Καθιερωμένη», «Το Ρήμα», «Τα Μέα»,
«Ελευθεροτοκία», «Η Αυλή», «Ριζοθάφτης», «Η Σκοτεινή»,
«Πένθος», «Αστία», «Αδειανή», «Ελεύθερος τύποις»,
«Μελαχρινή»;

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΠΡΗ1Ή

αντί
I (; Π fj i' iit' f < T OV

/

Ν. Μ Λ Ι'ί.'Μ Τ Μ Ι

Γ. ΚΚ\ΑΓΙΟΙ MIV
3, Α. Κ Ο Κ Ο Λ Η Ι

U /H 5 .
Μ, V Ï T T Î

ιΐ 249
[εκεμβρίου ’83)
ΙΤΙ μιλά στα FM: το
’ο Αντίλαλος» με την
•χη προετοιμασία και τη
I διάρκεια... (πού να
"ε τότε πως θα γέμιζε
im a η μπάντα!).

ΑΝΤΙ 359
(6 Νοεμβρίου ’87)
Τότε, γιορτάζαμε ακόμα την
Οκτωβριανή Επανάσταση.

ΑΝΤΙ 146
(29 Φεβρουάριου ’80)
ΑΝΤΙ 492
(23 Απριλίου ’92)
Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτηάλλοτε και τώρα!

ΑΝΤΙ77-78
(6 Αυγούστου ’77)
«Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για
κείνους που επεξεργάζονται τη
διχοτόμηση;». Αυτό το ερώτημα
μας γέννησε η είδηση του
θανάτου τον Μακαρίου στις 3
Αυγούστου 1977. Το τεύχος
ήταν σχεδόν έτοιμο· περιείχε
ανάμεσα σε αλλα, ένα αφιέρωμα
στον Μάριο Χάκκα.

ΓΝΤΙ 3%
β Μαρτίου ’89)
«Αυριανή»
ΐετονομάστηκε σε
Αντριανή» και γέλασε
ο χείλι του κάθε
πικραμένου.
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Ot πολιτικοί για το ΑΝΤΙ
Ζητήσαμε από πολιτικούς που εκπροσωπούν ολόκληρο το
φάσμα του Κοινοβουλίου τ η γ ν ώ μ η τους για το ΑΝΤΙ,
με τη ν ευκαιρία τη ς συμπλήρω σης του 500στού τεύχους
του περιοδικού. Α πάντησαν ο Σ ω τ ή ρ η ς Π α π α π ο λ ίτη ς
από τη ΝΔ, ο Στέφ αλος Τ ζοομάκας από το ΠΑΣΟΚ, ο
Ν ίκος Κ ωνσταντόπουλος και ο Μ ίμ η ς Α νδρουλάκης από
το Συνασπισμό κα ι ο Τ ά κ η ς Τ σ ίγ κ α ς από το ΚΚΕ. Μ ας

είπαν:

η δημιουργική διανόηση. Είναι ένα σημαντικό αρχείο της
τελευταίας 20ετίας.
Η ύφεση της συμμετοχής στα κοινά, η έλλειψη κύρους και
αξιοπιστίας της πολιτικής δεν πρέπει να μας εμποδίζει να
αισιοδοξούμε και να προσδοκούμε τα 1.000 τεύχη του
«ΑΝΤΙ».

ΝΙΚ Ο Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Βουλευτής Επικράτειας του Συνασπισμού)

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ
(Βουλευτής Πειραιώς της ΝΔ)
Στην Ελλάδα τού παρατεινόμενου στείρου και
προσωπολατρικού κομματικού «αντί...», εδώ και 18 χρόνια το
περιοδικό «ΑΝΤΙ» επιβεβαιώνει μέχρι σήμερα την προσφορά
του. Πολιτικά και όχι κομματικά. Πληθυντικά και όχι
μονοφωνικά ή στείρα. Διαλεκτικά και τεκμηριωμένα — όχι
μονοδρομικά και ανεύθυνα. Με συλλογιστική και
επιχειρηματολογία— όχι με συνθηματολογία ή λασποβίωση.
Χωρίς εμπορευματικά «διπλώματα ευρεσιτεχνίας» για την
«είδηση». Με αγώνες και αγνωνίες. Με συνείδηση και
ευσυνειδησία. Με αντιπαλότητα, ναι. Ίσως και εχθρικότητα.
Αλλά με επιχειρήματα και ευπρέπεια όλων των συνεργατών
του. Με εμμονή στις θέσεις και αντιθέσεις του, αλλά χωρίς
εμπάθειες και φανατισμούς. Και προπαντός—πράγμα σπάνιο
στην Ελλάδα— χωρίς διεκδίκηση του αλάθητου και χωρίς
δισταγμό στην αίτηση συγγνώμης και στην επανόρθωση του
λάθους.
Το περιοδικό «ΑΝΤΙ» έχει κερδίσει ΐΛχραπάνω από τα 500
τεύχη του ή τα 18 χρόνια αντιθετικής πρότασης. Κατάκτησε το
σεβασμό του διαφωνούντος — όπως σε ορισμένα θέματα εγώ—
και την εκτίμηση του αντιπάλου.
Εύχομαι και πιστεύω στη διατήρηση της ποιότητάς του μέχρι
και το ΙΟΟΟστό φύλλο. Μακάρι οι πολιτικές αντιμαχίες μεταξύ
κομμάτων και προσώπων να ήταν πάντα στα επίπεδα του
«ΑΝΤΙ».
Καλό κέφι και κουράγιο, λοιπόν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
(Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου και βουλευτής
του Π Α Σ Ο Κ )
Το «ΑΝΤΙ» έδειξε αντοχή ως βασική έκφραση του
ριζοσπαστισμού και του ελέγχου του δημόσιου βίου, αλλά δεν
έλειψαν ο υποκειμενισμός, οι υπερβολές και οι διακυμάνσεις
του. Μέσα από τις σελίδες του από την τελευταία φάση της
χούντας μέχρι σήμερα αποτυπώνεται η δημόσια ζωή της
χώρας, η παρουσία των μεγάλων προβλημάτων του τόπου και
32

Η πορεία του Τύπου επιβεβαιώνει ολοένα και περισσότερο, το
πόσο είναι οργανικά απαραίτητο στοιχείο της ατομικής και
συλλογικής συνείδησης αυτό που αποτέλεσε και τη μήτρα τον
«ΑΝΤΙ»: Η αντίσταση, ως υπαρξιακό φρόνημα και κατάσταατ
ζωής, έναντι όλων εκείνων που αναιρούν ή ευτελίζουν τις αξίες
της ανθρώπινης παρουσίας και δράσης στον κόσμο.
Γεγονότα μιας εικοσαετίας περίπου, υπομνηματισμένα με το
λόγο και το κριτήριο του «ΑΝΤΙ», διασώζονται αυθεντικάσ?ς
σελίδες του και ενσωματώνουν την προσπάθειά του στην
πολιτική πραγματικότητα του καιρού μας. Έτσι, η έκδοσητω·
πεντακοσίων τευχών, ο δημιουργός της και οι συντελεστές ττ,:
δεν κατακτούν τη δικαίωσή τους, αλλά επωμίζονται την ευθινη
να κρατήσουν την έπαλξή τους ανυποχώρητη. Και,
ταυτοχρόνως, υποδεικνύουν και το μερτικό της ευθύνης όλων,
που δεν αρκεί απλώς να συμμεριζόμαστε και να αναγνωρίζομε
Σήμερα, περισσότεροαπό ποτέ, γίνεται αναγκαία η δημιουργέ
παρέμβαση του κριτικού λόγου του «ΑΝΤΙ» σε μια
πραγματικότητα που κατολισθαίνει και αποσυντίθεται προς
δόξα όλων.

Μ ΙΜ Η Σ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

J

(Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Συνασπισμοί:)
Ό λοι, όσοι, αγαπήσαμε το παλιό «ΑΝΤΙ» περιμένουμε ναto
δούμε να κατακτήσει και το σύγχρονο, δηλαδή μια νέα μορφή
κριτικής τής πολιτικής.

ΤΑΚ Η Σ ΤΣΙΓΚ Α Σ
(Μέλος του Πολιτικού Γραφείου
της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ
και διευθυντής του «Ριζοσπάστη»)
Με αφορμή το 500ό τεύχος του περιοδικού «ΑΝΤΙ» εύχομαι
να συνεχίσει την πορεία του. Μια πορεία μέσα στις γνωστές
δύσκολες συνθήκες τής ανερχόμενης μονοπωλιακής κυριαρχίας
στο χώρο της πληροφόρησης. Ελπίζω, ακόμη, πως το «ΑΝΤΙ'
θα τιμήσει πολύ περισσότερο, στην παραπέρα πορεία του, την
αντικειμενική και πολυφωνική ενημέρωση και ανταλλαγή
ιδεών, όπως αρμόζει σε μια δεκαπενθήμερη πολιτική και
πολιτιστική επιθεώρηση.

αντί

Φίλες
καιφίλοι αναγνώστες του
*
ΐ
«ΑΝΤΙ», όταν τόσο νερό έχει κυλήσει
κάτω από τη γέφυρα αισθάνεσαι την
ανάγκη να πάρεις μια ανάσα και να
δεις πού στέκεσαι
.Και δεν υπάρχει
καλύτερος δείκτης, ζωτικότερος
τροφοδότης από την άποψη που έχουν
οι ίδιοι οι αναγνώστες σου ακόμα κι όταν τους υποχρεώνεις να
συμπυκνώσουν και να
συμπτύξουντις απόψεις
σε τετραγωνάκια. Να εκλιπαρήσουμε για λίγο απ’ τον
πολύτιμο χρόνο των διακοπών σας και της θερινής
ραστώνης θα ήταν μάλλον άδικο για το «ΑΝΤΙ».
Εξακολουθούμε να έχουμε «μεγάλη ιδέα» για τον εαυτό
μας, χωρίς καμία έπαρση!
Σας ζητάμε κάτι απλό, απλούστατο. Ένα μολύβι στο χέρι
και αποτύπωση της σκέψης σας. Θα μας βοηθήσετε πολύ
να διαμορφώσουμε το «πορτραίτο σας» μ ’ όλες τις
αναγκαίες πινελιές και να ανταποκριθούμε σύντομα στις
σημερινές σας ανάγκες.
Με ευθύτητα, τιμιότητα και ευθύνη. Όπως πάντα.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ.
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ΤΕΥΧΗ

Ί
Ai

Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στη διεύθυνσή μας:

I
I

Περιοδικό «ΑΝΤΙ», Δημοχάρους 60, 115 21 Αθήνα.

I
I

Καλές διακοπές.

ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙ
Ιοια χρονιά α ρ χίσ α τε να δια βά ζετε Α Ν ΤΙ;______ □
ijw τότε που α ρ χίσ α τε να το δια β ά ζετε, νο μ ίζετε ότι
χει αλλάξει.
.1 ΝΑΙ________________________________________ □
.2 ΟΧΙ________________________________________ □
ν ΝΑΙ, αν δ η λ α δή έ χ ε ι α λ λ ά ξει, σε τι;
.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ_______________________ □
5.2 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
□
;.3 ΕΜ Φ Α Ν ΙΣΗ _______________________________ □
.4 ΥΦΟΣ______________________________________ □
.5 ΓΛΩΣΣΑ_____________________________________ □
.6 ΑΛΛΟ____________________________
□

4. Φ έτος, 1992, το διαβάζετε αραιότερα ή συχνότερα σε
σχέση με πέρυσι;
4.1
ΑΡΑΙΟΤΕΡΑ____________________________ □
4.1.1 ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΟΝΟ Y_______________________□
4.1.2 ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΠΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ____ □
4.1.3 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ________________ □
4 .1 .4 ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ Τ ΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ______ □
4 .1 .5 ΕΠ ΕΣΕ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ________________ □
4 .1 .6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ___________ □
4 .1 .7 Α Λ Λ Ο Ι_________________________________ □

4.2

ΤΟ

ΙΔΙΟ_______________________________

4.3. ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ____________________________
4.3.1 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ_____________
4.3.2 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ_______________
4.3.3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Τ ΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ____
4.3.4 ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ______
4.3.5 ΑΛΛΟΙ_______________________________

□
□

Π
□
□
□
□

Η ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ
5. Ποια θέματα, από τα παρακάτω, σας ενδιαφέρουν και
θα θέλατε να υπάρχουν στο περιοδικό;
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34

Α ΓΡΟΤΙΚ Α
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ
Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΟ ΖΗ Τ Η Μ Α
Δ ΙΕ Θ Ν Η ΘΕΜ ΑΤΑ
Ε ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Α
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Α
ΕΛ Λ ΗΝΟ ΤΟ ΥΡΚ ΙΚΑ
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η
Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η
ΕΛ Λ Η Ν Ο Α Μ ΕΡΙΚ ANIKA
ΕΟΚ
Ε Π Α ΡΧ ΙΑ
Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η
ΕΡΓΑ ΤΙΚ Α
ΖΗ ΤΗ Μ Α ΤΑ Θ Ε Ω ΡΗ Τ ΙΚ Α
ΘΕΑΤΡΟ
ΙΣ Τ Ο ΡΙΚ Α
Κ ΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡΑ Φ Ο Σ
ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α
Κ Υ Π ΡΙΑ Κ Ο
Λ Ο ΓΟ ΤΕΧ Ν ΙΑ
Μ Ε ΙΟ Ν Ο ΤΙΚ Α
Ν Ε Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΕ Σ
ΝΕΟΛΑΙΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ
Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Α
Σ Τ ΡΑ Τ Ο Σ-Θ Η Τ ΕΙΑ
ΣΥ Ν Δ ΙΚ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Α
ΤΥΠΟΣ
ΥΓΕΙΑ -ΔΙΑ ΤΡΟ Φ Η
Φ Ο ΙΤ Η Τ ΙΚ Α
ΑΛΛΟ

Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
π
Π
Π
π
Π
Π
Π
π
π
Π
Π
□

6.Τι περιμένετε να βρείτε σε ένα περιοδικό, σαν το ΑΝΤΙ;
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Α Ν ΤΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν ΙΚ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ_____0
ΕΓΚ Υ ΡΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ__________________ 0
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ__________________ 0
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Κ ΕΙΜ ΕΝ Α ________________ G
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ Α Π ΟΨ ΕΙΣ________ ·
G
Κ ΡΙΤ ΙΚ Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ__________________ Q
ΟΞΕΙΑ Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η _______________________ G
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΡΕΥ Ν ΕΣ________________ G
ΑΛΛΟ__________________________________ G

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ, ΤΙ ΑΚΟΥΤΕ,
ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ
7. Διαβάζετε εφημερίδες;
ΝΑΙ
7.1
ΟΧΙ
7.2
8. Αν ΝΑΙ, πόσο σ υχνά αγορ ά ζετε εφημερίδα;
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Α
8.1
Φ Ο Ρ Ε Σ Τ Η Ν Ε Β ΔΟ Μ Α ΔΑ
8.2
Φ Ο Ρ Ε Σ Τ Η Ν ΕΒ ΔΟ Μ Α ΔΑ
8.3
8.4
Σ Π Α Ν ΙΑ

□

Π
Ü
α
Π
D

9. Αν διαβάζετε εφημερίδα, ποια ή ποιες εφημερίδις^*
β « ζ . τε;

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20

ΑΥΓΗ
ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Ο Σ ΛΟΓΟΣ
Ρ ΙΖ Ο Σ Π Α Σ Τ Η Σ
ΕΞΠΡΕΣ
Κ ΕΡΔΟ Σ
Ν Α Υ Τ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Α Υ ΡΙΑ Ν Η

ΕΘΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Ε Λ ΕΥ Θ ΕΡΟ Σ Τ Υ Π Ο Σ
Ε Λ ΕΥ Θ ΕΡΟ Τ Υ Π ΙΑ
Μ Ε Σ Η Μ Β Ρ ΙΝ Η
ΤΑ
ΝΕΑ
Ν ΙΚ Η
Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η
ΤΟ

Η

ΒΗΜΑ
ΕΠΟΧΗ

α

D
G
□

0
0
0
0
D
G
0
D
D
D
0

c
c
c

D
D
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Ποιις εβδομαδιαίες εφημερίδες ή περιοδικά (εβδομα
διαία, δεκαπενθήμερα, μηνιαία, κ.τ.λ.) παρακολου
θείτε;

j
Ακούτε ραδιόφωνο;
11.1 ΝΑΙ
ί.11.2 ΟΧΙ

Π
Π

ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ
16. Φύλο
16.1 Ά ν δ ρ α ς ______________________________
16.2 Γυναίκα______________________________

□
□

17. Έτος γεννήσεως____________________________
18. Οικογενειακή κατάοταοη
18.1 Συγκατοίκηση μεγονείς__________________ □
18.2 Μ όνος________________________________ □
18.3 Ελεύθερη συμβίωση_____________________ □
18.4 Παντρεμένος /η _________________________ □

Η

Αν ακούτε ραδιόφωνο, ποιο ή ποια από τα παρακάτω
είδη εκπομπών προτιμάτε;
'12.1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
□
'12.2 ΜΟΥΣΙΚΕΣ
π
'12.3 ΕΙΔΙΚΕΣ

π

' Παρακολουθείτε τηλεόραση;
"13.1 ΝΑΙ
"13.2 0X1

π
π

π
11Αν παρακολουθείτε τηλεόραση, τί παρακολουθείτε;
14.1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Π
14.2 ΤΑΙΝΙΕΣ
Π
14.3 ΣΕΙΡΕΣ
Π
-14.4 ΣΠΟΡ
π
-14.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ_—
Π

19. Αριθμός παιδιών.

□

20. Τόπος κατοικίας
21. Εκπαιδευτικό επίπεδο
21.1 ΜΑΘΗΤΗΣ
21.2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
21.3 ΦΟΙΤΗΤΗΣ
21.4 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
21.5 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
21.6 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21.7 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
21.8 ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
21.9 ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
21.10 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
21.11 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Π
U
Π
□
□

Π
□
□
□
□
□

é
22. Επαγγελματική κατάσταση:
22.1 ΑΝΕΡΓΟΣ
22.2 ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΗΣ
22.3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
22.4 ΜΙΣΘΩΤΟΣ
22.5 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
22.6 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Π
_

□

Π
□

Π
□

23. Εισόδημα:
23.1
23.2
23.3
23.4

έω ς 100.000
100.000-200.000
200.000-500.000
ά νω τω ν 500.000

. □
□
□
□

24. Έ χετε αυτοκίνητο;
24.1 Ν Α Ι__________________________________
24.2 Ο Χ Ι__________________________________

□
□

*

y Αγοράζετε ßtßXia;
y l5 .1 ΝΑΙ_______
y 15.1.1 ΕΝΑ (το χρόνο)_____ _
y 15.1.2 ΔΥΟ-ΤΕΣΣΕΡΑ (το χ ρ ό ^ Ρ ~
y 15.1.3 ΤΕΣΣΕΡΑ-ΔΕΚΑ (το χρόνο)
15.14 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΕΚΑ (το χρόνο)
y
15.2 ΟΧΙ
y

y

_____

□

____

□

_

□

□

_____ □
_

□

25. Καπνίζετε;
25.1 Ν Α Ι__________________________________
25.2 ΟΧΙ__________________________________

□
□

26. Χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα στις συναλλαγές
σας;
26.1 Ν Α Ι___________________________________ □
26.2 0X1
□
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27. Ποιον ηολιτικό χώρο θεωρείτε συγγενέστερο προς τις
απόψεις σας;
27.1 ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ
Π
27.2 ΔΕΞΙΑ
Π
27.3 ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑ
□
27.4 ΚΕΝΤΡΟ
Π
27.5 ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ
Π
27.6 ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Π
27.7 ΑΚΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ
□

28. Ποιο κόμμα από όσα έλαβαν μέρος στις τελευταΐις ι·
κ λ ο γές του 1990 υποσ τη ρίζετε;
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
28.10

ΝΔ_____________________________________ _ 0
ΠΑΣΟΚ _______________________________ _ Q
Σ Υ Μ ____________________________________ D
Κ Κ Ε ___________________________________ _G
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Ι Μ Ο Ν Ο Ε Δ Ρ ΙΚ Ω Ν ____ □
ΔΗΑΝΑ ________________________________ Q
Ο ΙΚ Ο Λ Ο Γ Ο Ι - Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ο Ι_______ G
Ε Μ Π ΙΣ Τ Ο Σ Υ Ν Η - Π Ε Π Ρ Ω Μ Ε Ν Ο _____G
Ν Ε Ο Α Ρ ΙΣ Τ Ε Ρ Ο Ρ Ε Υ Μ Α ______________ 0
Λ Ο ΙΠ Ο Ι________________________________ Q

29. Θ α προτιμούσατε το ΑΝΤΙ εβδομαδιαίο ή όπωςβγαΐιιιι
τώ ρα;
29.1 Ε β δ ο μ α δ ια ίο ___________________________ G
29.2 Δ ε κ α π ε ν θ ή μ ε ρ ο _________________________ □
30. Έ χ ε τ ε α π α ν τή σ ει σε προηγούμ ενη έρευνα του ΑΝ'ϋ;
30.1 Π Ο Τ Ε ____________________________
0
30.2 1986____________________________________ G
30.3 1989____________________________________ □
30.4 ΚΑΙ Τ ΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΝΕΣ_________ □

31. Γράψτε εδώ ό,τι άλλο θέλετε σε σχέση με το ΑΝΤΙ και εσάς.

Μετά από όλα αυτά που σας εκμυστηρευτήκαμε, γρ ά ψ τε αν θ έλετε το ονοματεπώ νυμό σας, τ η διεύθυνσή σας *α1
τηλέφωνό σας. Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μ α ζί σας.

— 1

.
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Ο Ολυμπιονίκης
και οι άλλοι...
σως επειδή ήταν συγγνωστή η φτώχεια μας στο να
κατορθώσουμε να έχουμε άξιους για πρωταθλητισμό
αθλητές* ίσως πάλι γιατί η δίψα για ένα σύμβολο εγρήιρσης και θριάμβου σε μια χώρα όπου οι πολίτες της έχουν
»νηθίσει να δέχονται τακτικά και αδιαμαρτύρητα κατραπακιές
δίως στη μικρή τους καθημερινότητα) ήταν μεγάλη, το χρυσό
ιτάλλιο που πήρε ο αθλητής της άρσεως βαρών Πύρρος Δήχς έγινε δεκτό με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Ή ταν ένας ενθουασμός που, στην καλύτερη περίπτωση, θα έπαιρνε διαστάσεις
χνηγυριώτικες στους δρόμους , αν δεν διαμεσολαβού<ν λογής σκοπιμότητες — που στρεψόδικα προσπάθησαν να ειεταλλευθούν ένα ευφρόσυνο συμβάν,
ΐ Πρώτη σκοπιμότητα, εκείνη που φορεί το μανδύα της
εθνικής υπόθεσης».Με κορώνες περί του Βορειηπειρώτη που
«αθάρισε» στο όνομα του απανταχού ελληνισμού — ο οποίος,
~)οφανώς, ξανά προς τη δόξα τραβά. Και να η «εθνική υπερητινεια», και να το «μεγαλείο της φυλής», και να οι υπομνήσεις
:ου τρισχιλιετούς τού έθνους» (τον λένε Πύρρο, βλέπετε, τον
Ιλητή, όχι Θανάση, ας πούμε, ή Βασίλη ή Γ ιώ ργο...). Δια
ας, λοιπόν, οι Βορειοηπειρώτες δικαιώνονται — την ίδια
:ιγμή που, αλλού, τους φέρονται με τη χειρότερη περιφρόνηI, τους διώχνουν αποκαλώντας τους υποτιμητικά Αλβανούς,
υς τσουβαλιάζουν σε επιχειρήσεις - αρετή και, βεβαίως, πληονουν πολύ φτηνά τη «μαύρη εργασία τους». Αλλά, ά λλα τα

Ι

συντάκτες στους Ολυμπιακούς, έχασε (!) την πρωτιά της
μετάδοσης της ελληνικής νίκης (σε συνθήκες αχαλίνωτου
ανταγωνισμού περί την θεαματικότητα).
• Τέταρτη σκοπιμότητα, αυτή που θέλει τον αθλητισμό
όχι ως το θρίαμβο της άμιλλας αλλά ως θέατρο του
ανταγωνισμού για την επιβολή. Αυτοσκοπός όσων μιλούσαν
για τον αθλητή κι όσων προσπαθούσαν να του εκμαιεύσουν
δηλώσεις ήταν η προσπάθεια να μιλήσουν για θριάμβους, για
συντριβή αντιπάλων, για κέρδη και για επικράτηση. Η
αλλοτριω μένη γλώ σσα των media, της πολιτικής (αλλά και
τον — ανέξοδον — εθνικισμού) είναι μ ία και μοναδική: η
γλώ σσα της πνγμής, τον παλληκαρισμού, της αλαζονείας.

Και, ευτυχώς, έφθασε μι^ι και μόνη εμφάνιση της μητέρας τού
πρωταθλητή στην τηλεόραση για να διαλύσει όλη αυτή την
ψευτιά. «Χάρηκα», είπε απλώς η γυναίκα του θυρωρού
πολυκατοικίας στην οδό Σόλωνος. «Χάρηκα πον ο γιος μ ο ν
πήρε το μ ετά λλιο. Μ όνο πον δεν είχα κα νένα ν να μοιραστεί
τη χαρά μ ον. Μ ίλησα και γω μ ε τα πονλάκια μον» (δείχνει
ένα κλουβί με δυο μικρές καρδερίνες). «Π ονλάκια μ ον, ο
Πύρρος πήρε το μ ετά λλιο, τονς είπα».
Η

απλότητα της μητέρας τον Π ύρρον Δήμα, έβαλε φωτιά
σ ' όλα τα νποκριτικά πνροτεχνήματα τον
παρελκνστικού, φτιαχτού κόσμον των media. Και

προσγείωσε στη ζεστασιά των ανθρώπινων σχέσεων (όπου η
χαρά και η λύπη έχουν αντίκρισμα όταν αποτιμούν αισθήματα
κι όχι πολιτικά μηνύματα εκ τον πονηρού και όνειρα
κατοχής και δύναμης) τονς φτηνούς και συμβατικούς
«δεκάρικονς» των δημοσίων εκπροσώπων της πολύ πιο
συμβατικής εκκοινώνησής μ α ς ...

Ηλίας Κανέλλης

ιωτικά βίτσια, ά λλες οι δημόσιες αρετές...

• Δεύτερη σκοπιμότητα, εκείνη που αφορά την προβολή
>ν πολιτικών. Λες και ο Πύρρος Δήμας πήρε για τους εκπρο>πους της πολιτικής μας ηγεσίας το μετάλλιο. Οι θριαμβολοις συμπάσης της πολιτικής ηγεσίας από τηλεοράσεως καλύτε. να μας έλειπαν. Ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι της
λητικής ηγεσίας (και του υπουργείου Πολιτισμού) καλύτερο
ήταν να σιωπούσαν. Το ότι επέτυχαν να εξασφαλίσουν εευσμένα την ελληνική ιθαγένεια και αντίστοιχο διαβατήριο
ον αθλητή που διακρίθηκε, δεν ακυρώνει το γεγονός ότι ο αητισμός μας είναι ένα ποτ-πουρί από καιροσκοπισμούς, τν-

Τ ζόζεφ Κ όνραντ
Ο Α ΡΑ Π Η Σ ΤΟΥ Ν Α ΡΚ ΙΣΣΟ Υ
Μυθιστόρημα
Μετάφραση: Ξενοφών Κομνηνός

διωκτισμούς, «αρπαχτές» στο όνομα τον επα γγελμ α τισ μ ού

ε κερασάκι στην τούρτα, την εξαργύρωση του επιτεύγματος
>ν αθλητών μεγάλων επιδόσεων στις ανταλλακτικές αξίες του
αρ-σύστεμ, που τους αγκαλιάζει).

Τρίτη σκοπιμότητα, αυτή της προπαγανδιστικής χρήσης
μ'»ν μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με τα χειρότερα δείγματα
τής της πρακτικής από την κρατική μας τηλεόραση,
ιοκορύφωμα: τις μέρες που ο κόσμος στέναζε στη ζέστη και
^ν ποδαρόδρομο, λόγω της απεργίας της ΕΑΣ, και στα
^αξοστάσια επικρατούσε πολεμικό κλίμα, τα κρατικά κανάλια
ιιχναν για δυο συνεχείς μέρες, ως πρώτη είδηση, την
οσπάθεια του αθλητή (κι ο ανεκδιήγητος Γιάννης Συνοδινός
ό τη Βαρκελώνη δεν έχανε κάθε τόσο την ευκαιρία να
εκουλάρει στο image των παραγόντων του αθλητισμού μας,
υ είχαν σπεύσει εκεί). Κι αυτά, όταν η Ελληνική
,]λεόραση, που εκπροσωπείται με 18 διαπιστευμένους

*
Εκδόσεις ΖΩΔΙΟ
Ν άκης Προκοπίου
Θηραμένους 9 - Τ ηλ. 92.25.813
117 42 ΑΘΗΝΑ
(Λ.
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Τα καταλανικά του Γκόμπι
του Λημ. Φιλιππή
τις 31.12.1900, όλη τη μέρα και έως
τα μεσάνυχτα, χτυπούσαν οι καμπά
νες στη Βαρκελώνη. Έτσι, κατά
τους χρονικογράφους, η πρωτεύουσα της
Καταλωνίας καλωσόριζε, πάνω στην ώρα
του, τον καινούργιο ελπιδοφόρο αιώνα, εκεί
που η Μαδρίτη είχε... κατά λάθος βιαστεί
να γιορτάσει την είσοδό του ένα χρόνο νωρί
τερα, δηλαδή στις 31.12.1899__ Είναι,
αν θέλετε, και αυτό — δεν πρόκειται για α
νέκδοτο— μια ένδειξη ότι «η Βαρκελώνη,

Σ

η Κ αταλω νϊα, ξέρει τι θέλει και είναι σί
γουρη μ ε τις αλήθειες της» ...

Θέλησαν, λοιπόν, τους Ολυμπιακούς Α
γώνες και οι Καταλανοί και ήξεραν πώς να
τους πάρουν τον Οκτώβριο του 1986 στη
Λουιζιάνα. Και να, η φλόγα καίει τώρα στο
ολυμπιακό στάδιο της Βαρκελώνης, και να
η ολυμπιακή σημαία που κυματίζει δίπλα
στη σημαία της Καταλωνίας. Οι Ολυμπια
κοί Αγώνες Βαρκελώνης ’92 είναι
γεγονός...
Αλλά, γεγονός είναι —συμφωνούν οι α-

( ) πρόεδρος της Λιεθνοΰς
Ο λυμπιακής Επιτροπής Χουάν
Αντόνιο Σάμαρανκ σε «παλιές
καλές στιγμές», με το δικτάτορα
τη ς Ισπανίας στρατηγό Φράνκο.
Π άντα ο αθλητισμός βρίσκεται σε
στενή σχέση με την πολιτική στα
ανελεύθερα, αλλά όχι μόνον,
καθεστώτα.

πανταχού ειδικοί— «πως από ττολεοδομικής απόψεως καμιά πόλη δεν γνώρισε σ ’
αυτό τον αιώ να τόσες σημαντικές κα ινο
τομίες όσες η Βαρκελώνη τα τελευταία
χρόνια». Γεγονός είναι, επίσης, ότι με το

τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, η Βαρκε
λώνη θα διαθέτει στους εμπορικούς στόλους
το πιο σύγχρονο λιμάνι της Ευρώπης. Ιδού,
λοιπόν, η Βαρκελώνη... Ιδού και οι Ολυμ
πιακοί Αγώνες της... Και αν, κατά την ά
ποψη του Κουμπερτέν, «το βασικό στους
Ολυμπιακούς είναι η συμμετοχή », τότε η
Βαρκελώνη μπορεί να υπερηφανεύεται, α
φού όλοι είναι παρόντες. Συμμετέχουν 183
χώρες και πρόκειται για σπουδαίο ρεκόρ
(160 ήταν στη Σεούλ)... Και η συγκυρία
καθιστά ακόμα πιο διακριτική την παρουσία
αθλητών της τέως Γιουγκοσλαβίας^ άλλοτε
μεγάλης δύναμης στον αθλητισμό — μην το
ξεχνάμε. Αυτή την «ιδιαίτερη» συμμετοχή
την είχε από καιρό προπαγανδίζει — και
προς τιμήν της— η EL PAIS. Η ισπανική ε
φημερίδα, πριν τρεις εβδομάδες, με μια με
γάλη πρωτοσέλιδη φωτογραφία, απεικόνισε
μια Κροάτισσα πρωταθλήτρια να προπονεί
ται ανάμεσα στα ερείπια. Το μήνυμα ήταν,
βέβαια, σαφές: με αφορμή τους Ολυμπια
κούς μπορούσε να ισχύσει, όπως στην αρ

χαία Ελλάδα, η εκεχειρία... Δεν είχαν ό
μως όλοι την ίδια άποψη...
Από αθλητικής απόψεως τώρα ( 1.611 α
θλήματα, ρεκόρ συμμετοχής αθλητών, ανά
μεσα στους διαγωνιζόμενους και οι Αμερι
κανοί επαγγελματίες του μπάσκετ) καταρρίπτονται πολλά ρεκόρ —κυρίως στην κο
λύμβηση. Αλλά τα ρεκόρ γίνονται για να
καταρρίπτονται. Ό πω ς έσπασε το μυθιχο
ρεκόρ του Μπήμον και όπως ο Μ πούμπκα
«καταβροχθίζει» ψωμοτύρι τα ύψη...
Κατά τα άλλα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες
της Βαρκελώνης είναι μια απ’ τα ίδ ια . Στην
πρωτεύουσα της Καταλωνίας ε ίν α ι δύσκολο
να γίνει τίποτα περισσότερο ή λ ιγ ό τε ρ ο (ε
κτός απροόπτου, βέβαια), απ’ ό ,τ ι έγινε
στη Σεούλ ή στη Μελβούρνη... Κ α τά την
τελετή έναρξης οι Καταλανοί προσέφεραν
ό,τι περιμέναμε: ισπανικό φολκλόρ, όπερα,
μεσογειακά χρώματα με... ελληνικές απο
χρώσεις (βλ. Θεοδωράκης-Μπάλτσα). Και
μας τα έδωσαν αυτά με περισσή ευφυΐα,
που, ίσως, ν’ άγγιξε την υπερβολή... Υπο
στηρίζω, δηλαδή, πως η ιδιαιτερότητα των
Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης βρί
σκεται έξω και από το αθλητικό και το ορ
γανωτικό πλαίσιο...
Η αποκλειστικότητα της Βαρκελώνης εί·

η μασκώτ της: ο Γκόμπι που μιλάει
αλάνικα και, παρεμπιπτόντως, για δεέντε μέρες θα μιλά και ισπανικά, γαλλιαγγλικά που είναι, μαζί με τα καταλα: οι επίσημες γλώσσες των Ολυμπιακών
ί>νων...
I Γκόμπι υπενθυμίζει στους πάντες ότι η
αλώνια είναι μια «περιοχή» πιο ανεξάρ1 από άλλες «ανεξάρτητες», περισσότεαυτόνομη» από άλλες «αυτόνομες», πεότερο χώρα από άλλες «χώρες». Και
οεί οι Βάσκοι να διεκδικούν τα δικαιώχ τους με δυναμισμό και σκληρότητα,
χ είναι γεγονός πως στη χώρα των Βάν δεν μιλούν όλοι το εονσκέρα και οι
ΐγητές στα πανεπιστήμια της Βιττόρια
:ου Μπιλμπάο διδάσκουν κυρίως τα καίιάνικα. Οι καταλανοί συνάδελφοί τους,
Κ, διδάσκουν κυρίως στα καταλάνικα,
^πανεπιστήμια της Βαρκελώνης...
π σύγχρονη ιστορία της Κ α τα λω νία ς
\βάζεται» στα κατα λά νικα . Και αυτή η
Jpia έχει αφετηρία της τον πόλεμο της
3χής του ισπανικού θρόνου (18ος α ι.),
αινεχίζει με τη ναπολεόντεια κυριαρχία,
Οο μεγάλες διεθνείς εκθέσεις στη Βαρ

κελώνη (1888, 1929), την «τραγική εβδο
μάδα» της Βαρκελώνης (1909), τις δικτα
τορίες του Πρίμο ντε Ριβέρα και του Φράν
κο, με τους αγώνες για πολιτιστική και
γλωσσική αναγνώριση, με τη φυλάκιση του
Γιόρδι Λουγιόλ, σημερινού κυβερνήτη της
Καταλωνίας... Τέλος, τη μεταπολίτευση,
με τη μεγάλη διαδήλωση της 11.9.1977
για να παραχωρήσει η κεντρική κυβέρνηση
της Μαδρίτης στη Χενεραλιδάδ (κυβέρνηση
της Καταλωνίας) πλήρη αυτοδιάθεση. Με
τα γεγονότα αυτά (και πολλά άλλα), οι
Καταλανοί δεν έθεσαν ποτέ ευθέως ζήτημα
ανεξαρτησίας, επιδίωξαν, όμως, και αναμ
φισβήτητα επέτυχαν, την επιβεβαίωση της
«τοπικής» ιδιαιτερότητάς τους...
Η Βαρκελώνη και, κατ’ επέκτασιν, η
Καταλωνία, αναζητούσε πάντα τη διεθνή
προβολή της, τη διεθνή αναγνώρισή της.
Και είναι κοινό μυστικό πως πολιτιστικά
(με την αρχιτεκτονική της, τους μεγάλους
ζωγράφους, τα μουσεία της) και οικονομικά
(με τις βιομηχανίες και το λιμάνι της), η
Βαρκελώνη θεωρείται πιο «ευρωπαϊκή» α 
πό τη Μαδρίτη. Δεν είναι τυχαίο που οι πιο
σημαντικοί Λατινοαμερικανοί συγγραφείς

Η καταλανική εφημερίδα El
Vapor (1833 - 1838) ήταν η
πρώτη που δημοσίευσε την
περίφημη «Ωδή στην πατρίδα»,
που Θεωρείται αρχή της
λογοτεχνικής «αναγέννησης» στα
καταλανικά. Κατά τη
δημοσίευση έγραφε:
«Παρουσιάζουμε την Ωδή στην
πατρίδα ” στους αναγνώστες
μας, με την ίδια πατριωτική
υπερηφάνεια με την οποία ένας
Σκωτσέζος θα παρουσίαζε τους
στίχους του Sir Walter Scott».
(Οκτάβιο Πας, Γκαρθία Μάρκες, Βάργας
Γιόσα) εγκαταστάθηκαν σε δύσκολους και
ρούς στη Βαρκελώνη και όχι στη Μαδρίτη.
Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκε
λώνης, η Καταλωνία επιτυγχάνει και τη
διεθνή πολιτική «αναγνώρισή» της. Βλέ
πουμε στις οθόνες τη σημαία της και ακούμε
τον ύμνο της...
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οι μόνοι μέ τόν «μαγικό» ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ™
ο οποίος:
• Απορροφά την
υπεριώδη ακτινοβολία
• Το καλοκαίρι
αντανακλά τη ΘΕΡΜ ΙΚΗ
ακτινοβολία του ήλιου
• Το χειμώ να δεν αφήνει
να διαφύγει η εσωτερική
θερμότητα του σπιτιού
• Ενισχύει την
ηχομόνωση κατά 3
τουλάχιστον ντεσιμπέλ
ξ
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: 309-70

ΙΤΑΛΙΑ: Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ
Π λάι στην κατάρρευση των
δημοσίων οικονομικών και την
κρίση διαφθοράς, αναξιοπιστίας
και αναποτελεσματικότητας των
κυβερνητικών κάμμάτων, το
φαινόμενο της Μαφίας
ολοκληρώ νει με δραματικό τρόπο
την εικόνα Ν^ου^εμφανίζει σήμερα
η Ιταλία στην Ευρώπη του
Μ άαστριχτ. Έ νας από τους
σοβαρότερους κίνδυνους που
διατρέχει η ενωμένη Ευρώπη,
είναι η εξάπλωση του ελέγχου
του εδάφους από τη Μαφία σ ’
όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, με
συνέπεια πολύ γρήγορα, όπως
λέει ο Γ άλλος κομμουνιστής
βουλευτής Λα Ζουανί, να
καταστεί: το «13ο μέλος της
Κοινότητας».

Η δολοφονική δράση

î

ΡΩΜΗ
εγκληματικότητα στη Σικελία,
την Καμπανία, την Καλαβρία
και την Απουλία, όπως διαπιστώ
νει ο σοσιαλιστής Μαρτέλι, υπουργός της
Δικαιοσύνης, πνίγει την ανάπτυξή τους,
καταπιέζει τις ατομικές ελευθερίες και τα
δικαιώμίττο^'των πολιτών, καταλύει κάθε
αίσθημα αόφάλειας, διαβρώνει την οικο
νομία και τους θεσμούς και επιβάλλει ένα
κλίμα βίας; και μοιρολατρίας και ομαδικής
φοβίας μπροστά στη βία.
Τα αστυνομικού, κυρίως, χαρακτήρα μέ
τρα που λαμβάνει αυτές τις μέρες η ιταλική
κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της επί
θεσης που δέχεται το κράτος στη Σικελία,
με τις δολοφονίες δικαστών, αστυνομικών
και πολιτικών, που θυμίζουν Κολομβία, α
φήνουν πολλές αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Τί θέλετε να κά
νουν μερικές χιλιάδες φανταράκια, παιδιά
20 ετών, που υπηρετούν τη θητεία τους και
προέρχονται, ως επί το πλείστον, από άλ
λες περιοχές της χώρας, δεν γνωρίζουν τη
Σικελία, δε μιλούν τη διάλεκτο των κατοί
κων της και είναι τελείως απομονωμένοι,
ενώ ο πληθυσμός εξακολουθεί και τη Μα
φία να φοβάται και εμπιστοσύνη να μην
έχει στο κράτος, που δεκάδες χρόνια τώρα
τον έχει εγκαταλείψει! Και τι να κάνει η
δικαιοσύνη και η αστυνομία, όταν είναι
Η
ln

Η

Σαν
βομβαρδισμένη
περιοχή μοιάζει
το σημείο της
έκρηξης που
σκότωσε τον
δικαστή
Μπορσελίνο.
στη Σικελία.

γνωστό ότι είναι και αυτές διαβρωμένες
από τους ανθρώπους της Μαφίας, οι οποίοι
κατορθώνουν να συγκεντρώνουν πληρο
φορίες ακόμα και για τις πιο κρυφές πτυχές
της ατομικής ζωής των υποψήφιων θυμά
των τους, να ελέγχουν τα τηλέφωνά τους
και να κλέβουν απόρρητα έγγραφα από τα
γραφεία των δικαστών και των ανακριτών!
Ό πω ς λέει ο Πίνο Αρλάκι, ένας από τους
εγκυρότερους μελετητές του μαφιόζικου
φαινομένου, στην Αμερική, αν σκότωναν
ένα δικαστή, η αντίδραση της αστυνομίας
θα ήταν τόσο ισχυρή που, τουλάχιστον για
πενήντα χρόνια, θα τους κοβότανε των
(δολοφόνων) η όρεξη να ξαναδοκιμάσουν
κάτι τέτοιο. Κάποια σχετική αποτελεσματικότητα, βέβαια, τα μέτρα αυτά θα την
έχουν. Η έντονη παρουσία ισχυρών αστυ
νομικών δυνάμεων παρενοχλεί τουλάχι
στον τις κινήσεις των ανθρώπων της Μα-

φίας στην προετοιμασία δολοφονικών!
θέσεων, στη διακίνηση όπλων, εξανα^
ζοντας τις συμμορίες να περνούν ο*' 1
επιθετική στην αμυντική τακτική.

Στη Νάπολη
τη λένε Ντράγκετα,
στην Απουλία Καμόρρα

ι

Η Μαφία στη Σικελία, όπως και
τον ιταλικό Νότο (στην Κ α λα β ρ ία τηΜΙ
«ντράνγκετα», στη Νάπολη «καμόρρα»!
στην Απουλία «La Sacra Corona I
είναι παλιό φαινόμενο, με ιστορικές βίζΐ
Υπήρχε και πριν από τον πόλεμο ο’ 11
την κ α τ’ εξοχήν αγροτική περιοχή iw
ταλίας, όπου διατηρώντας ανέκαθενσ«!
σχέσεις με την εκάστοτε τοπική εξο«θ|
αιώνες πριν με τους βαρόνους, αργότεροι
τους μεγάλους γαιοκτήμονες και επί Γ

3ου μέλους της ΕΟ Κ

*ε τους προεστούς αστικής προέλευ>υ εκπροσωπούσαν τη δικτατορία,
δεν έλεγχε, όπως σήμερα, μεγάλα
ιια και σημαντικούς οικονομικούς
Τα κόμματα την άφησαν μεταπολε* αναπτυχθεί γιατί χρησίμευαν οι
που έλεγχε για την αναχαίτιση του
>νιστικού κινδύνου. Και, όπως ξέοι ψήφοι δίνονται με ανταλλάγμαΙαφία, σε ανταλλάγματα της ψήφου
'ι απασχόληση, περίθαλψη, προ. Ελέγχει ολόκληρο το σύστημα, ό3 της παραγωγής (απασχόληση σε
άσια, εργοτάξια, δημόσιες υπηρεουριστικές επιχειρήσεις κ.λπ.), άλ
της κοινωνικής ζωής (παιδεία, υυχαγωγία κ.λπ.). Το κράτος εδώ υμόνο τυπικά, σαν εκτελεστικό όρ)ν αποφάσεων της Μαφίας. Η «Κόζα
a», μόνο στην πόλη του Παλέρμο,

σε σύνολο πληθυσμού 750 χιλιάδων κατοί
κων, ελέγχει σήμερα 200.000 ψήφους,
σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του μεταμελημένου μαφιόζου Αντονίνο Καλντερόνε.
Η ταχεία βιομηχανική ανάπτυξη του
Βορρά, στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η
δημιουργία της ΕΟΚ και τα δημόσια προ
γράμματα οικονομικής ενίσχυσης του κα
θυστερημένου Νότου έκαναν να συρρεύσουν στη Σικελία τεράστιοι χρηματικοί πό
ροι. Αλλά το δημόσιο χρήμα εδώ δεν δημι
ούργησε ανάπτυξη, μα αυξανόμενη κατανά
λωση. Εξάλλου το περιβόητο Σχέδιο
Μ άνσχολτ (η Πράσινη Κοινότητα) κατάστρεψε τη γεωργία του ιταλικού Νότου,
γιατί άφησε ανυπεράσπιστες τις τιμές των
μεσογειακών γεωργικών προϊόντων, καλύ
πτοντας με τις επιδοτήσεις τις ζημιές που
υφίστανται οι αγρότες. Ενώ τα σχέδια του
δημοσίου για δημιουργία μεγάλων βιομη
χανιών χρεωκοπούσαν το ένα μετά το άλ
λο, το δημόσιο χρήμα κατέληγε στις τσέ
πες των μαφιόζων, που επιδόθηκαν στην
καταστροφή των πόλεων και των ακτών με
εκείνο το οικοδομικό όργιο που καταβαρά
θρωσε οριστικά κάθε ορθολογική αξιο
ποίηση των τουριστικών θησαυρών της
περιοχής. Στη Σικελία, όπως και σ ’ όλο το
Νότο, έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά α
νεργίας ανάμεσα στους νέους και τις γυ
ναίκες, γεγονός που διευκολύνει τη στρατολόγηση νέων και γυναικών στις εγκλη
ματικές συμμορίες, όπου βρίσκουν όχι βέ
βαια εύκολη, αλλά κερδοφόρα απασχόλη
ση, μια και το κράτος αδιαφορεί για την
τύχη τους. Τα τεράστια κέρδη από το οικο
δομικό όργιο οι μαφιόζικες συμμορίες άρ
χισαν να τα επενδύουν, στη δεκαετία του
’70, στην ανερχόμενη τότε βιομηχανία
των ναρκωτικών, που μέσα σε ελάχιστο διά
στημα μετέτρεψε τη Μαφία σε πανίσχυρη
οικονομική δύναμη. Υπολογίζεται ότι στις
αρχές της δεκαετίας του ’80, τα κέρδη που
αποφέρει στη σικελική Μαφία το λαθρε
μπόριο των ναρκωτικών ανέρχονταν σε 50
δισεκατομμύρια δολλάρια το χρόνο, και το
1990, όπως αναφέρεται σε πρόσφατο άρθρο
του «Βήματος», σε 3,5 τρισ. δραχμές. Τα
κέρδη αυτά, με τη συνενοχή διεφθαρμένων
πολιτικών, επενδύονται σε δημόσια έργα ή

του Αντώνιο Σολ&ρο

διοχετεύονται στο εξωτερικό, κυρίως στην
Ισπανία, που αποτελεί και τον κυριότερο
συνδετικό κρίκο με το λατινοαμερικανικό
κύκλωμα ναρκωτικών, αλλά και σε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως
το Βέλγιο ή το Λουξεμβούργο, για να επενδυθούν σε επικερδείς επιχειρήσεις, εμπο
ρικές, τουριστικές ή οικοδομικές. Κι αυτό
δεν μπορεί, φυσικά, να μην ανησυχεί τους
κοινοτικούς εταίρους της Ιταλίας, ιδίως ενόψει του 1993. Σύμφωνα με τη γαλλική Le
Monde, «τουλάχιστον το 35% της αγοράς

ακινήτων της Νίκαιας ελέγχεται από τη
Μαφία», της οποίας ο ετήσιος τζίρος από
την εγκληματική δραστηριότητα στη
Γαλλία ανέρχεται σε 100 περίπου δισεκα
τομμύρια φράγκα (3.700 δισεκατομμύρια
δραχμές). Αλλά και στη Γερμανία η πα
ρουσία της ιταλικής Μαφίας, που ανησυ
χεί ιδιαίτερα τον Χέλμουτ Κολ, είναι ισχυ
ρή, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι οι
δικαστές Φαλκόνε και Μπορσελίνο δολο
φονήθηκαν από μαφιόζους που ήρθαν από
εκεί, και όπου ο Μπορσελίνο πήγαινε συ
χνά για να συγκεντρώνει χρήσιμες πληρο
φορίες για τις έρευνές του. Οι δύο δικαστές
δολοφονήθηκαν γιατί επρόκειτο να τεθούν
επικεφαλής ενός νέου σώματος της αστυ
νομίας για τη δίωξη της Μαφίας.

Δημόσιο χρήμα
και λαθριμπόριο ναρκωτικών
Σήμερα η οικονομία της Σικελίας στηρί
ζεται στην εισροή δημοσίου χρήματος και
στην προστιθέμένη αξία που αποφέρει το
λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Μέσα σ ' αυτό
το διώνυμο γεννιέται και δυναμώνει το σύ
μπλεγμα Μαφίας και πολιτικής. Προκαλεί
εντύπωση το πώς στις τέσσερις περιοχές
όπου η οργανωμένη εγκληματικότητα εί
ναι πιο ισχυρή (Απουλία, Κομπανία, Κα
λαβρία και Σικελία), τα κυβερνητικά κόμ
ματα ενισχύουν αριθμητικά την εκλογική
τους συναίνεση κάθε φορά ανάλογα με το
δημόσιο χρήμα που συρρέει στις περιοχές
αυτές. Ο δικαστής Μπορσελίνο, που δολο
φονήθηκε στις 25 Ιουλίου από τη Μαφία
στο Παλέρμο, είχε προσδιορίσει με τέλειο
τρόπο το πρόβλημα της Σικελίας, όταν είπε
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ότι η σχέση Μαφίας και πολιτικής βρίσκε
ται στη σχέση μεταξύ δύο εξουσιών που
ελέγχουν το ίδιο έδαφος. Πολεμούν μεταξύ
τους ή συνάπτουν συμφωνίες. Οι συμφωνί
ες αφορούν τη μοιρασιά του δημόσιου χρή
ματος. Οι ισχυροί μοιράζονται μεταξύ τους
τις δημόσιες επενδύσεις κι ένα ποσοστό
πάει στη Μαφία. Η συνεργασία με τη Μα
φία απλώνεται σ ’ όλο το έδαφος και είναι
πλήρης. Είναι χαρακτηριστική, από αυτή
την άποψη, η συχνότητα με την οποία η
κυβέρνηση αναγκάζεται να διαλύει ολό
κληρα δημοτικά συμβούλια πόλεων, κω
μοπόλεων και χωριών, γιατί αποκαλύπτε
ται η πλήρης εξάρτησή τους από τις τοπι
κές συμμορίες της Μαφίας. Όπως λέει ο
δημοσιογράφος Τζώρτζιο Μπόκα, «θά-

'πρεπε να πάνε φυλακή όλα τα δημοτικά
συμβούλια της Σικελίας. Η Μαφία είναι
ισχυρή γιατί μπορεί και εκμεταλλεύεται ό
λες τις αδυναμίες αυτού του αντιδημοκρατικού κράτους». Γ ι ' αυτό και οι συμμορίες
δε δέχονται αλλαγές στη συμπεριφορά των
θεσμών. « Ίσα-ίσα, γίνονται υπερβολικά ά
γριες» εξηγεί ο δικαστής Ντι Λέλλο σε συ
νέντευξή του στο περιοδικό « Έποκα», «ό

ταν δεν έχουν πια εγγυήσεις ατιμωρησίας
και αρχίζουν γι ’ αυτές δύσκολοι καιροί».
Οι ρίζες και η δύναμη της Μαφίας βρίσκο
νται στη Σικελία, αλλά και οι διακλαδώ
σεις της «Κόζα Νόστρα» στο εξωτερικό,
ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, μετά τα ισχυρά πλήγ
ματα που δέχτηκε εκεί με την καταδίκη του
αρχηγού της Τζων Γκότι, οδηγούν τους
αρχηγούς της σε μια ανασυσπείρωση και
έξαρση της επιθετικότητάς τους και απέ
ναντι στις άλλες μαφίες, όπως λόγου χάρη
η κινέζικη ή η κορεάτικη. Ο ρόλος της
σικελικής ηγεσίας της «Κόζα Νόστρα» έ
τσι τώρα αναβαθμίζεται.
Οι πολιτικοί, φυσικά, για να συμμαχή
σουν με κάποιον, δεν τον ρωτούν αν είναι
μαφιόζος, αλλά πόσους υπαλλήλους έχει,
πόσα λεφτά και πόσες ψήφους μπορεί να
φέρει. Κάτι, όμως, άρχισε ν ' αλλάζει τε
λευταία στις σχέσεις μεταξύ Μαφίας και
πολιτικής. Η «Κόζα Νόστρα», η πιο τρο
μερή συμμορία της σικελικής Μαφίας, που
μόνο στο Παλέρμο διαθέτει, σύμφωνα με
πρόσφατη έκθεση κοινοβουλευτικής επι
τροπής, 65 οικογένειες μέλη της και 1.600
ένοπλους, κυριαρχείται σήμερα από τις
μαφιόζικες οικογένειες της πόλης και της
επαρχίας Κορλεόνε. Επικεφαλής τους εί
ναι ο Τοτό Ριίνα, που καταζητείται για 150
δολοφονίες στα τελευταία 30 χρόνια. Δεν
μπόρεσαν ποτέ να τον συλλάβουν, ενώ ο
δικηγόρος του δηλώνει προκλητικά στην
τηλεόραση ότι τον συναντά όποτε τον έχει
ανάγκη... στο Παλέρμο! Τα μέλη της «Κό
ζα Νόστρα», σύμφωνα με τις μαρτυρίες του
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μεταμελημένου Αντονίνο Καλντερόνε, εί
ναι επιχειρηματίες και εύποροι αγρότες,
λαθρέμποροι ναρκωτικών και μέλη συμ
μοριών που εισπράττουν λύτρα από τις ε
μπορικές επιχειρήσεις που «προστατεύ
ουν».
Οι δικαστές Φαλκόνε και Μπορσελίνο,
που μαζί με το σοσιαλιστή υπουργό της
Δικαιοσύνης Μαρτέλι, αγωνίστηκαν για
να εξαρθρώσουν το δίκτυο της Μαφίας μέ
σα στον κρατικό μηχανισμό, δολοφονή
θηκαν από την «Κόζα Νόστρα» γιατί με την
αδυσώπητη πάλη τους εναντίον της Μαφί
ας είχαν κερδίσει την εμπιστοσύνη πολ
λών μεταμελημένων μαφιόζων, οι οποίοι
είχαν αρχίσει να τους αποκαλύπτουν πολ
λά μυστικά τής εγκληματικής οργάνωσης
και των σχέσεών της με τον πολιτικό κό
σμο. Ο Φαλκόνε και οι συνεργάτες του ε
πανειλημμένα προσέκρουσαν στην αντί
δραση των κυβερνήσεων, τόσο της Ρώμης
όσο και της Σικελίας. Τους δολοφόνησαν
για να τους εμποδίσουν να φτάσουν, χάρη
στη διεύρυνση του μετώπου των μεταμελη
μένων, στην καρδιά της οργανωτικής δο
μής της Μαφίας. Σ ’ εκείνο δηλαδή το σύ
μπλεγμα οργανωμένου εγκλήματος, πολι
τικής εξουσίας και μασονίας, που αποκαλείται «Λα Κούπολα» - ο τρούλος, η κορυ
φή της «Κόζα Νόστρα». «Οι μασονικές

στοές - λένε οι δικαστές - είχαν για προο
ρισμό τους να εξασφαλίζουν εκδουλεύσεις
και κάλυψη σε κάθε γραφειοκρατικό - δι
οικητικό επίπεδο, αποτελώντας συνάμα κέ
ντρα πραγματικού "πιλοταρίσματος” διο
ρισμών σε δημόσιες θέσεις».
Η αρχή για να καταφερθεί αποφασιστι
κό πλήγμα στην εξουσία της Μαφίας στη
Σικελία, έγινε το 1987 με τη μεγάλη δίκη σε
βάρος 300 μελών της «Κόζα Νόστρα», δίκη
που την είχαν θελήσει και ετοιμάσει, μέσα
από χιλιάδες δυσκολίες, ο Φαλκόνε, ο
Μπορσελίνο και οι άλλοι δικαστές που
πολεμούν τη Μαφία. Τα σοβαρότερα εμπό
δια στη διεξαγωγή της δίκης προήλθαν και
τότε, όπως και τώρα, μέσα από το δικαστι
κό σώμα, από εκείνους τους δικαστικούς
για μερικούς από τους οποίους υπάρχουν
υπόνοιες ότι ενδίδουν στις πιέσεις της
Μαφίας και των πολιτικών που σχετίζο
νται μ ’ αυτήν. Ύστερα από πολλές περιπέ
τειες, πάντως, η δικαστική καταδίκη αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για τη Μαφία και
θεωρήθηκε «πολιτική» απόφαση, την ο
ποία η Μαφία δεν μπορούσε ν ’ αφήσει α
ναπάντητη. Ο πρώτος που έπεσε ήταν ο
Σάλβο Λίμα, που όλοι θεωρούσαν ως τον
αναμφισβήτητο αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος στη Σικελία, όταν ο
Στέφανο Μποντάντε ήταν ο αναμφισβήτη
τος αρχηγός της «Κόζα Νόστρα». Ο Σάλβο

Λίμα, από τους πιο πιστούς συνεργάτες τού
τότε πρωθυπουργού Αντρεότι, δολοφονή
θηκε τον περασμένο Μάρτιο, λίγες βδομά
δες πριν τις πολιτικές εκλογές που με to
αποτέλεσμα τους προκάλεσαν τη μεγαλύ
τερη κρίση στην ιστορία της Χριστιανόδημοκρατίας. Το φταίξιμό του ήταν ότι δεν
ήταν πια σε θέση, εξαιτίας της κρίσης τον
κόμματος του, να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στη Μα
φία και τους πολιτικούς. Η δολοφονία τον
αποτέλεσε προειδοποίηση προς τους πολιτικούς: μη θαρείτε πως είστε τόσο αυτόνο
μοι ώστε να μπορείτε να κυβερνάτε χατρίς
εμάς. Ό ποιος πάρει τη θέση του Λίμα, να
τ ό ’χει αυτό υπόψη του».

Ο δεσμός Μαφίας - πολιτικών
Οι δολοφονίες των δύο δικαστών, Φ«|κόνε και Μ πορσελίνο, και των σωματοφυλά
κων τους μέσα σε δύο μήνες επιβεβαιώνουν
την απόφαση της Μαφίας να διατηρήσεις
κάθε τρόπο τον έλεγχο της πάνω στη Σικε
λία. Η μαζική συμμετοχή δεκάδων χιλιά
δων δημοκρατών και τιμίων πολιτών στις
κηδείες και τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, ι
οι παραιτήσεις πολλών δικαστών του Πα
λέρμο, που διαμαρτύρονται για την ανε
παρκή προστασία τους, και τα εμπόδιαπου,
παρεμβάλλονται από τους ανωτέρους τους
στο δύσκολο έργο τους και οι διαδηλώσεις
των αστυνομικών δεν πρέπει να μας οδηγή- ]
σουν σε λαθεμένες εκτιμήσεις'. Για νασυ
ντρίβει η Μαφία και να απωλέσει τον έλεγ
χο του εδάφους δεν αρκούν οι μεγαλόστο
μες διακηρύξεις περί «νέας αντίστασης», j
ούτε και οι θεαματικές προβολές από την *
τηλεόραση των αστυνομικών επιδρομών *
στα σπίτια των μαφιόζων, που ήταν εξάλ- ε
λου γνωστά ανέκαθεν και δεν χρειαζόταν
να θυσιαστούν τόσες ζωές αθώων και αξιό
λογων υπηρετών τού κράτους για να κατα
σχεθεί κάποια πολυτελής έπαυλη ή γιανα
μεταφερθούν σε «φυλακές υψηλής ασφα '
λείας» μερικές δεκάδες κρατουμένων μα
φιόζων.
Μόνο όταν καταλυθεί ο δεσμός Μαφίαςπολιτικής θα απαλλαγεί η Ιταλία από αυτή
τη μάστιγα. Αλλά με τα σημερινά κόμματα,1
λένε οι απλοί άνθρωποι της Σικελίας, κάτι
τέτοιο δεν είναι δυνατό. Και ο μεγαλύτερος
κίνδυνος που διατρέχει, τόσο η Σικελίαό
σο και όλη η χώρα, θα ήταν να συμφωνή
σουν τελικά πολιτικοί και μαφιόζοι ότι
καλά είναι ο καθένας να κάνει τη δουλειά
του χωρίς να ενοχλεί τον άλλον! Αν και ο
δικαστής Φαλκόνε, σαν καλός Σικελός
μοιρολάτρης, συνήθιζε να λέει, ότι ακόμα
και η Μαφία, όπως όλα τα πράγματα σ’
αυτόν τον κόσμο, κάποτε θα τελειώσει
0

Ο ΞΕΡΞΗΣ ΤΩΡΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ
του Μ ανώλη Βασιλάκη

K at τότε ο Λεωνίδας, μ ε τα ολίγα περσικά που
ήξερε, φωνάζει στον Ξέρξη: «Μόλων λαβέ, ρε»Ι
(Από γραπτό μαθητου μ ε ββίρβαρισμοΰς δεινούς,
πλην ωραίους, στις προαγω γικές εξετάσεις).

ταν ήμουν ΚΝίτης «δρομολογημένος» στο επανα
στατικό π ρ ο τσ ές δεν απούσιασα από καμιά μετα
πολιτευτική φοιτητική κινητοποίηση. Με το
Φτικό» λοιπόν να μην υπολειπόμαστε του «εργατικού
ιατος» — μία από τις... επιστημονικά επεξεργασμέέσεις τού οποίου ήταν το « Ό χ ι σ τ η ν εν τ α τ ικ ο π ο ίη σ η
δουλειάς» —, προβάλλαμε κι εμείς το σύνθημα « Ό χ ι
εντατικοποίηση τω ν σπουδώ ν» (I), και το « Μ ε 
θά μ ετα φ ερ ο μ ένω ν» (μαθημάτων) ως το πλέον επείΑΠρώτο όλων, μέτρο. Όμως σκοντάφταμε στην αδιςίατής Δεξιάς, κι έτσι τα υπόλοιπα βασικά μας συν:α έμεναν ανεκπλήρωτοι στόχοι,
τόσο, ό,τι ως ΚΝίτες ονειρευόμασταν το ικανοποίηκαι με το παραπάνω — η επάρατος «Αλλαγή». Ο
ημονικός αυριανισμός θριάμβευσε στην Παιδεία και
/7ο-πολιτ*σμό. Χορτάσαμε πλατείς φληνάφους, ατεους, μεθύσαμε με της ευκολίας τα ηδύποτα, μπουιε με την αρρενωπή «λαϊκή» γλώσσα κι αργήσαμε να
' >άβουμε πως ήταν σαυλοπρωκτιώσα* δεν εσκεφθή. ούτε στιγμή τις συνέπειες, ώσπου συλλάβαμε τους
ύς μας να *χουν κολλήσει ήδη κάποια από τα μεταjA γλωσσικά τικ. Το ρεύμα ήταν ορμητικό —τι ρεύ. :>ετήρας καλύτερα— με τα απόνερα του «προοδευτι0 να «διαλά νε» οριζοντίως τα πάντα, και κανείς να
Ι^ολμά να πει κάτι από τον φόβο μην τον πούνε, οι
^τατοι, αντιδραστικόν. Ταμπέλες, συνθήματα, αχός
ος, σκέψη λίγη, πλειοδοσία προοδευτικότητος, συ■ τική προσπάθεια εξαφάνισης χιλιάδων λέξεων ή εκ: »V που «κακώς» ο λαός χρησιμοποιεί.
,# φθάσαμε στο σημείο η γλώσσα τών εφημερίδων
ιίΐ' .ουρήδων και η «αριστερή» αργκό τού «Ριζοσπά
στου Α. Παπανδρέου οι βαρβαρισμοί και των ημιμααγραμμάτων αυλοκολάκων και συνδαιτυμόνων του
ι / αποταβέρνες και σκυλάδικα, και εν γένει σύμπαντος
#:ροοδευτικού» εσμού, να καταστεί επίσημη και να
H
K ονται τα παιδιά μας μιά παραδημοτική* γλώσσα.
^'εποψίλωση της γλώσσας, που φθάνει στα όρια της
, στην βαρβαρική χρήση τών εκφράσεων που δεν καδυνατόν να εξοντωθούν, στην επίσημη χρήση ενός
τος που θωπεύει το τριχωτόν τού λαϊκισμού και α

)

K a l τώρα πώς έξέπεσαν, πώς έγιναν,
νά ζοΰν καί νά όμιλοΰν βαρβαρικά
βγαλμένοι — ώ συμφορά — ά π ’ τόν έλλψ ισμό.

(Κ. Π. Καβάφης, «Ποσειδωνιάται»)

ποθεώνει το μέτριον. Εν ονόματι του λαού. Εν ονόματι και
προς το συμφέρον τής «λαϊκής» παιδείας εδόθησαν λύσεις
«επαναστατικές» που κολακεύουν τον λαό, τον οποίον αποκαλούν «μάζα/ες». Και η «λαϊκή» παιδεία όφειλε να
«σκύψει» στον λαό, να κατέβει κάμποσα σκαλιά, διότι οι
«μάζες» ανεβαίνουν μόνο με το προζύμι τών συνθημάτων.
Και η σημερινή κυβέρνηση ακόμη διστάζει λ.χ. ώς και να
κάψει τους πασοκοτυπωμένους φακέλλους που γράφουν
τον ύπουργό παρά τφ πρωθυπουργφ σαν « υ π ο υρ γό στον
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γό » ή τον ύπουργό άνευ χαρτοφυλακίου σαν
« υ π ο υ ρ γ ό χ ω ρ ίς χ α ρ τ ο φ υ λ ά κ Ε ιο » , διότι θα φωνασκούν οι
αντιπολιτευόμενες εφημερίδες και σύμπασα η πανίς τών
«προοδευτικών».
αρ ’ όλο που χάθηκε πολύς χρόνος, καταβάλλεται
τώρα ως φαίνεται προσπάθεια σοβαρή ανά
σχεσης αυτού του ρεύματος, και ο υπουργός Παι
δείας εξήγγειλε κάποια θετικά μέτρα. Οι προθέσεις είναι
σαφείς και ειλικρινείς. Όμως θέλομε να ελπίζομε ότι εί
ναι προϊόντα σοβαρής επεξεργασίας και όχι εσπευσμένων
αυτοσχεδιασμών. Και ότι οι αρμόδιοι αυτήν τουλάχιστον
τη φορά επιδιώκουν το μείζον χωρίς να το συγχέουν με
ελάσσονα θέματα.
Την ανακοίνωση του κ. Σουφλιά για τη διδασκαλία τής
ελληνικής στην διαχρονική εξέλιξή της υπεδέχθησαν οι
«προοδευτικές» δυνάμεις με θύελλα αντιδράσεων, περιφρονώντας βεβαίως την θέληση της πλειοψηφίας που κα
τανοεί πλέον ότι «κάτι πρέπει να γίνει μ ’ αυτό το χάλι».
Πρωτοστατούντων των εντύπων τού συγκροτήματος του
οικουμενικού προστάτου τού Πολιτισμού, προέδρου τού
συλλόγου « Φ ίλω ν του Μ εγ ά ρ ο υ Μουσικής» και του Ιδρύ
ματος Μελετών Λαμπράκη για την Παιδεία. Έτσι, στο
κύριο άρθρο τής εφημερίδας «Τα Νέα» (27.7. ’92) διαβά
ζομε ότι: « σ τ α τ ό σ α κ ρ ίσ ιμ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ου α ν τ ιμ ετ ω 
π ίζ ε ι ο τ ό π ο ς κ α ι π ά νω σ τ α ο π ο ία — όπ ω ς είνα ι φυσικό σε
μ ια δ η μ ο κ ρ α τ ία — χ ω ρ ίζ ο ν τ α ι οι Έ λλη νες, μόνο μ ια κυ

Π

β έρ νη σ η σα ν τη ση μ ερινή μ π ο ρ ο ύ σ ε να δ ια νοη θεί π ω ς έ 
π ρ επ ε , σώ νει κα ι κ α λά , να π ροσθέσει κα ι το γλω σ σ ικ ό».
Κι ακόμη φτηνά ευφυολογήματα του τύπου: « Η π ο ρ εία
τη ς χ ώ ρ α ς προς το έ τ ο ς 2 0 0 0 , ά λ λ α ε π έ β α λ λ ε : Τ ην ε π ι-
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στροφή των... Αρχαίων». Διότι, εκτός των άλλων, τα Αρ
χαία «διαιωνίζουν την διγλωσσία μας». Ενώ η καλίναος
γλώ ττα των σημερινών κηνσόρων και των πολιτικών προστατευομένων τους ακριβολογούσε: ό,τι έλεγαν, το επίστευαν, το εννοούσαν και το εφάρμοζαν!
Εξ άλλου, οι «προοδευτικοί» είχαν φροντίσει, είχαν λύ
σει το πρόβλημα: κατήργησαν την περσικήν και ομιλούσαν
την καθαρευόντως πασοκικήν, της οποίας οι ιδεολογικές
ρίζες φθάνουν το πολύ μέχρι το 1965 και το πνευματικό
υπόβαθρο παραείναι ρηχό για να μην αρέσει. Πεντακόσιες,
άντε εξακόσιες, λεξούλες λύνουν ανέτως το πρόβλημα ε
πικοινωνίας τών νοημόνων ανθρώπων. Άλλωστε ο φανα
τισμός είναι τυφλός, η ανθρώπινη μωρία ακαταμάχητη,
και ως εκ τούτου αποτελούν βασικές κινητήριες δυνάμεις
τής Ιστορίας, παρά τα όσα λέγει ο Μαρξ. Να λοιπόν που
το συγκρότημα Λαμπράκη έκλεψε μια παλιά σημαία τού
παλαιολιθικού ΚΚΕ, του πρώτου μισού τού αιώνα μας. Να
που οι «προοδευτικές» δυνάμεις επαναφέρουν στην «ορθή»
ιδεολογική του βάση το γλωσσικό. Να που μας προκύ
πτουν και νεοσταλινικοί, και θέλουν ομοιομορφία. (Με τις
τιμητικές εξαιρέσεις βεβαίως).
Τέλος, η καλή εφημερίς διερωτάται με τι εφόδια και
προσόντα θα διδάξουν τα Αρχαία οι εκπαιδευτικοί. Ό 
ντω ς, η πληγή που άνοιξε το ΠΑΣΟΚ και στην Ανωτάτη
Εκπαίδευση είναι βαθειά. Ή , όπως λέει η παροιμία, ένας
τρελός ρίχνει την πέτρα στο πηγάδι και χρειάζονται δέκα
γνωστικοί για να τη βγάλουνε. Και, δυστυχώς αντί να ξούvc3 προβιές τετραθελύμνους4 γινήκαν υπουργοί. Το βάθος
και η έκταση της καταστροφής ακόμη δεν έχει φανεί πλή
ρως, και πολύ δύσκολα θα θεραπευθεί. Μόνον όσοι έχουν
παιδιά στα σχολεία καταλαβαίνουν το μέγεθός της. Αλλά
εμάς, οι «δημοκράτες» δεν μας υπολογίζουν.

«Ή γλώσσα, ή γλώσσα ή καθ’ ήμας,
αύτή ή λαλουμένη καί καθ’ ήμέραν ρυθμιζομένη,
είναι ό δοκιμίτης λίθος, διά του οποίου ό Έλλην,
ώς δι ’ ένστικτου, άναγνωρίζει, καί μη προσέχων πολλάκις,
τό κίβδηλον ή τό άκίβδηλον τών αρχαίων φωνών.»
Σκαρλάτος Βυζάντιος
(άπό τά Προλεγόμενα του Λεξικού1 του)

Δεν θα καταχραστώ άλλον χώρο τού περιοδικού για να
παραθέσω επιχειρήματα προς συζήτηση με φανατικούς
και τυφλούς τά τ ' ώτα τόν τε νουν. Δυο-τρία μόνον απλά
παραδείγματα: Εκείνοι θέλουν έναν τύπο μόνον και θέτουν
αυθαιρέτως διαχωριστικές γραμμές. Λ.χ. στην Γραμματικιά τους υπάρχει το «πουλώ/πουλιέμαι». Και όμως, σε
κάθε κολόνα, σε όλη την Ελλάδα, θα δείτε κάμποσα « Πω 
λείται». Ε, λοιπόν, και «πουλιέμαι » και «πωλοΰμαι»! Κα
ταλαβαίνω το ειλικρινές ενδιαφέρον τού κ. Σουφλιά,, να
διδάσκονται τα παιδιά τη γενική τού «ειλικρινές», το ο
ποίον οι «προοδευτικοί» στραβαλοί εγκέφαλοι εξαφάνισαν.
Και όποτε η κόρη μου μού ζητεί «μετάφραση», όπως λέει,
διαβάζοντας Καβάφη ή Σεφέρη, αισθάνομαι βαθειά οργή,
επί «πενταήμερο» τουλάχιστον.
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Αλλά η καλή εφημερίδα κόπτεται για το δράμα τύ|
παιδιών τών 150 σχολείων «στα οποία 6α A
νει το πείραμα» και « που θα πληρώσουν τα σπασμένα*]
Τα σπασμένα τού Πασοκισμού πληρώνουμε όσοι έχοη
παιδιά στα σχολεία και έγιναν «πειραματόζωα» καθ’
πασαν την επικράτειαν, χωρίς να μεσολαβήσει έστω χ
ποια πειραματική περίοδος. Και ούτε βεβαίως μας ρώτ
σαν. Αρκούσαν οι... μελέτες τών «λαϊκών πανεπιστήμιά
τύπου Γιαννόπουλου και ανεύθυνων επιστημόνων τού
δους Φόρη, και συμβούλων - «αιωνίων φοιτητών», διότι
ζήτημα ήτο πρωτίστως «πολιτικό και ταξικό». Τώρα
το Υπουργείο έλαβε υ π ’ όψιν του τις απαντήσεις στα
λιάδες ερωτηματολόγια, οι «δημοκράτες» εζεγείρο
Σε μια υπόθεση που απαιτεί υπεύθυνη στάση καινού,
νή λογική, εκβράζουν ζάλη και φανατισμό. Αλλά μίλι
για υπευθυνότητα... Και τι να πει κανείς για όλους at/
που έπαιζαν με τα παιδιά μας, προτρέποντάς τα σε κάτι
λήψεις και «Πολυτεχνεία», εναντίον τών περίφημω ν
τάσεων», κατά τις οποίες για να απορριφθεί ο μαΐ
πρέπει να προσπαθήσει. Και γι ’ αυτές τις «εξετάσει
που γίνονται για λόγους εξοικείωσης και επανάληψης
μόνον, υπήρξαν πέντε νεκροί.
Τελικώς, οι διαχωριστικές γραμμές δεν καταργή!
Μ’ αυτούς τους ανθρώπους μάς χωρίζει άβυσσος: Μι
μ ε άλλη γλώσσα. Και με αγραμμάτους ή εμ π α θείς ή
σκολλημένους σε ιδεοληψίες και κατεχομένους από
δρομα δεν είναι δυνατόν να γίνει διάλογος σ ε θέματα
δείας και πολιτισμού. Εκείνο που έχει σ η μ α σ ία είναι
πεύθυνη προσπάθεια από το Υπουργείο Π α ιδ εία ς και
πιο επιθετική πολιτική στα ζητήματα αυτά από την
βέρνηση των Αθηνών», διότι η ολβία «κυβέρνηση τη;
λης» εξακολουθεί να λύνει τα προβλήματα μ ε συνθήρ
τα οποία, δυστυχώς, στους εφήβους έχουν απήχηση. II
τέρως όταν τους παροτρύνουν στην «επ α νά σ τα σ η »

Μια Πρόταση
λλά το ζήτημα είναι πώς συμβάλλει κανείς
κοδομητικά σήμερα σ ’ έναν διάλογο και πώς
τός ο διάλογος καταλήγει σε σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α κι
ποτελεσματικά μέτρα. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το σημι
μα με μια πρόταση προς τον υπουργό Π α ιδ ε ία ς , μ«
ντας κατ’ ευθείαν στην ουσία, χωρίς επ ιχειρ η μ α το )
για να αποδείξουμε τα — γεα λογικούς ανθρώ πους ταπόδεικτα:
Με την ίδια λογική η οποία υπαγορεύει την διανομι
Γραμματικής και του Συντακτικού στους μαθητές,
να διανέμεται και ένα μικρό Λεξικό τής γλώσσας
Πρώτον, για να συνηθίσουν τα παιδιά να το χρήσιμο
ούν, να καταφεύγουν σ ’ αυτό και να έχουν μια έγκυμ
ση σε κάθε σχετικό πρόβλημα που τους παρουσιάζ
Δεύτερον, διότι αναζητώντας μια λέξη θα έρχονται
γκαστικά σε επαφή με τον γλωσσικό πλούτο, Θα π)
χουν και κάποια άλλα λήμματα κατά την προσπάθει
αναζήτησης. Όσοι χρησιμοποιούν οποιοδήποτε
καταλαβαίνουν τη σημασία τής αναζήτησης και την

Α

νώση που α π ο κ τά κ α νείς'ό τα ν ο ίδιος αναζητήσει και
κάποια λύση. Τρίτον, ιδια ιτέρ ω ς σήμερα, που η σύγπολλαπλασιάζει τ α π ρ ο β λ ή μ α τα κ α τά γεω μ ετρική
5ο, είναι περισσότερο από π ο τ έ α να γκ α ία η « π ρ α κ τιαι συνολική α ντιμ ετώ π ισ η του ζη τή μ α το ς. Τέταρτον,
πιστημονική α ν τιμ ετώ π ισ η σημαίνει ότι δεν αφήνουκάλυπτον τον μισό τουλάχιστον όγκο τής γλώ σσας
'πληρότης), αλλά δίδουμε συγκεκριμένες απα ντή σεις
jveia) και λύνουμε π ρ ο β λή μ α τα . Π έμπτον, διότι δεν
δυνατόν η Γ ρ α μ μ α τικ ή και το Σ υ ντα κ τικ ό να δίδουν
τήσεις σε όλα τ α π ρ ο β λ ή μ α τα που ανακύπτουν. Το
•ιό θα λειτουργεί σ υ μ π λη ρω μ α τικ ά , έγκυρα και κ α τά
■
’>χρηστικό. [...] Χ ιλιο στό ν , διό τι θα συμβάλλει στην
ιτυξη του γλωσσικού αισθητηρίου τω ν παιδιώ ν,
αποτελεί και το π ρ ώ το και το τελ ευ τα ίο μας επ ι•αα.
; θα προσθέσω άλλα επ ιχ ειρ ή μ α τα κ α τα νο η τά από
...νδήπυτε δια θέτει κοινή λογική. Τ ο ερ ώ τη μ α όμως
,νακύπτει είναι «ποιο λεξικό;». Συμπληρώ νουμε την
. ισή μας με κάτι πολύ συγκεκριμένο. Α π ό τον συντά.,ού « Ά ντιλεξικοΰ» Θεολ. Βοσταντζόγλου έχει συ, εί και ένα, άγνω στο ακόμη και σε πολλούς ειδικούς,
’ ραφικό λεξικό δημοτικής και καθαρεύουσας, μικρού
.roc, 600 σελίδων.
£
ο α , γ ια τί αυτό και όχι κάποιο άλλο. Δ ιό τ ι τ α πλεο""χατά του σε σχέση με τ α άλλα λεξικά είναι κυρίως:
άρχει ο συλλαβισμός κάθε λέξης. 2) Ο αναγνώ στης
:ι «φωνητικά» την λέξη έστω και αν αγνοεί την ορθή
της. 3) Κάθε λή μμ α υπά ρ χει και στην δημοτική και
^",ογία εκδοχή της. 4) Κ αι, εξ ίσου σημαντικό, δ ίπ λ α
' )ε λέξη υπάρχουν δύο δείκτες, λ.χ. α γράμ μα τος
;Γ1, -ον 371 / / Δ -η, -ο 372.
Σ τ ο π α ρ ά ρ τη μ α του
11 )ύ με τ α κ λιτικ ά π α ρ α δ ε ίγ μ α τα θα βρει ο μαθητής
:,,;λίνεται στην Δ η μ ο τικ ή κα ι π ώ ς κλίνεται στην Κ αόΐ>υσα, ανατρέχοντας σ τα α ντίσ το ιχα π α ρ α δ είγ μ α τα
? να με τ α σημειω μένα νούμερα. Εν πάσ η π ε ρ ιπ τ ώ \ ψ των άλλων πλεο νεκ τη μ ά τω ν και καινοτομιώ ν
χήγαγε ο ανήσυχος Β οσταντζόγλου μ ’ αυτό το Λ ε01 ίναι βέβαιον ότι δεν αφήνει ακάλυπτον τον χρήστη
ε αφιέρωμα στη ζω ή και το έργο τού Θ. Β., το ο)“\χ παρουσιασθεί σε προσεχές τεύχος τού «ΑΝΤΙ», θα
^ ,ιθούμε πιο αναλυτικά σ ’ αυτό του το έργο.
11^ π ανέλθουμε όμω ς στην πρότα σ ή μας. Θ α μπορούσε
* ",τικά σύντομο δ ιά σ τη μ α να γίνουν οι α π α ρ α ίτη τες
^ ο ιή σ ε ις και συμπληρώ σεις του ώ στε να κυκλοφορήβοήθημα τω ν μαθητώ ν, διανεμόμενον ά π α ξ , στην
^μ να σ ίο υ . Οι τροποποιή σεις που κρίνομε α π α ρ α ίτη αι: 1) Ν α π ρ ο η γείτα ι η Δ εκδοχή τή ς λέξεω ς στο
isifn/wô, εν παρενθέσει να σ η μ ειώ νεται στο κ α τά Τ ριαpior λίδη πολυτονικό, και να έ π ε τ α ι η Κ εκδοχή της. 2)
^ ουν κάποιες συμπληρώ σεις και πιθα νώ ς κά π οιες α,Α^εις λημμάτων. 3) Ν α προστεθεί σύντομη ερμηνεία
^ΐΐΓπάρχει τρόπος, τεχνικ ά , να μην υπερβεί τις 500
jUOt'';, μικρού π ά ντα σχή ματος, και να περιλαμ βάνει όλα
11>απάνω στοιχεία. Θ α α π ο τελ έσ ει δε χρη σ ιμ ότα το
ίείο», και α π ο τελ εσ μ α τικ ό τα το , γ ια όλους τους μα^«αι τους δασκάλους τω ν.
31.7. ’92
ίΧ»'
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ΧΟ Μ Ε ...

Τη; θαλάσσης καλύτερα
φουσκωμένα τα κύματα
να πνίξουν την πατρίδα μου
ωσάν απελπισμένην,
έρημον βάρκαν

Της θάλασσα; καλύτερα
φουσκωμένα τα κύματα
να πνίξουν την πατρίδα μου
ωσάν απελπισμένη,
έεηιχη βάρκα-

στην στεριάν, στα νησιά
καλύτερα μίαν φλόγα
να ιδώ παντού χυμένην,
τρώγουσαν πόλεις, δάση,
λαούς και ελπίδα;·

στη στεριά, στα νησιά
καλύτερα μια φλόγα
να ιδώ παντού χυμένη,
να τρώει πόλει;, δάση,
λαού; κι ελπίδες-

καλύτερα, καλύτερα
διασκορπισμένοι οι Έλληνε;
να τρέχωσι τον κόσμον,
με εξαπλωμένην χείρα
ψωμοζητούντες·

καλύτερα, καλύτερα
διασκορπισμένοι οι Έλληνες
να τρεχουνε στον κόσμο
με απλωμένο χέρι
ψωμοζητώντας·

παρά προστάτας να ’χωμεν.

παρά προστάτες να 'χουμε...

«"Ετος Κάλβου» τδ 1992. Καί, ώς ξένη γλώσσα, εξακολουθούν να
τόν διδάσκουν στα παιδιά σε «μετάφραση». Πετάουν οΐ γάιδαροι,
( πετάουν, άφοϋ (Ετσι νομίζουν οΐ «πρωτοπόροι μεταρρυθμιστές».

I Από το βιβλίο
\

«Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ», Γ ΜΕΡΟΣ, σ.σ. 134-135, ΣΤ

Δημοτικού).

ίχα γράψ ει το π α ρ α π ά νω κείμενο, όταν διάβασα το
«Β ήμα» και την «Καθημερινή» τής Κυριακής
2.8. ’92. Σ το «Βήμα» δημοσιεύθηκε ένα, όπω ς π ά 
ντα, τεκμηριω μένο άρθρο τού Εύβουλου, αλλά λίγες σελί
δες π α ρ α κ ά τω ο κ. Δ . Μ αρωνίτης επ ιτίθ ετα ι κ α τά του κ.
Σουφλιά. Μου είναι ακατανόητο π ώ ς ο κ. Μ αρωνίτης και
τόσοι άλλοι που χειρίζοντα ι τόσο καλά τη γλώ σσα μας
δεν είναι εις θέσιν να κατανοήσουν τούτο το απλό: Ο ύτε
π α λ α ιό τερ α έμαθε ούτε και τώ ρα η πλειοψηφία τώ ν μαθη
τώ ν θα μάθει αρχα ία ελληνικά. Θ α δοθεί όμως η δυνατό
τ η τ α σε όσους το επιθυμούν, την οποία τώ ρα τους στερούν,
να αποκτήσουν κά π οιες στοιχειώ δεις γνώ σεις ώστε να εί
ναι εις θέσιν να προχωρήσουν αργότερα. Κ αι όσο γ ια τους
πολλούς, αυτοί θα καλλιεργήσουν το γλωσσικό τους αι
σθητήριο, δεν θα φτωχύνουν ’ τουναντίον δεν θα τους φ αί
νονται «περσικές» λ έξεις.ό π ω ς λ.χ. η θυρα. Ε ίναι τόσο α
πλό: με μ ια και μόνον φορά το π α ιδ ί θα την «συνδέσει» με
το παράθυρο, με τη θυρίδα, το θυρίδιο, το θυροκολλώ κ.ά.
Α υτοί οι συνειρμοί δεν είναι δυνατοί υπό τις σημερινές
συνθήκες. Τ ι να κάνομε, αφού την καταργούμε την θυρα και
μας μ παίνει α π ’ το παράθυρο...
Σ τη ν «Καθημερινή» εξ άλλου, ο Π. Μ πουκάλας, εις
σχεδόν άπταιστον «περσικήν», γράφει περί ((διδασκαλίας
των αρχαίων ως ζένης γλώσσας»(!), διότι ((Μας χωρίζουν
τείχη από τα αρχαία ελληνικά» * γ ια να καταλήξει, προ
σθέτοντας ένα ίσως, ότι ((σαν ζένη γλώσσα θά ’πρεπε να
διδασκόμαστε και τα νεοελληνικά». Ν αι, τείχη μάς χω ρί
ζουν. Ε κείνα που χ τ ίζ ε ι ο νωδός νους και η εθελοτυφλία.
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1. Σ κ α ρ λ ά τ ο ς Β υ ζ ά ν τ ιο ς ( 1 7 9 8 - 1 8 7 8 ) · λεξικογράφος, συντάκτης λεξικών,
από την αρχαία στην νέα και αντιστρόφως.
2. παραδημοτιχή12
4ο πλέον εύστοχος ίσως χαρακτηρισμός τής θεωρούμενης
3
«δημοτικής». Πνευματικός πατήρ του ο Θ. Κανελλόπουλος.
3. ξα>· ξύνω. « Α μ ε (πήγαινε) να ξ ε ι ς π ρ ο β ι έ ς » · παροιμία τής Ανατολικής
Κρήτης.
4 . τ ε τ ρ α θ έ λ υ μ ν ο ς * από τέσσερα επάλληλα δέρματα.

45
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ΤΟΥ Α Ν Τ Ι (ΚΑΙ ΤΩ Ν ΕΛΤΑ)
Κ ΑΚ ΙΕΣ;...
Δ Καμιά φορά, το χιούμορ
μπορεί να γίνει αφορμή για
την έκφραση μικροκακιών. Οι
φίλοι της λογοτεχνίας, όσοι
παρακολουθούν ό,τι γράφεται
γι' αυτήν, δεν εξαιρούνται
από την έκφρασή τους.
Διαβάστε την επιστολή που
ακολουθεί:
Κύριε Διευθυντά,
Μια ολιγομελής παρέα με ε
ξουσιοδότησε να μεταφέρω τα
χυδρομικά τα προφορικά σχό
λιά μας από την ανάγνωση του
σχολίου του κ. Κοροπούλη
(ΑΝΤΙ τχ. 498).
Όποιος ανακαλύψει τον ε
πώνυμο πίσω από το Εγώ
κερδίζει από την εν λόγω πα
ρέα... ένα παράσημο του
ΧΙΟΥΜΟΡ.
Εγώ κι ο χρόνος μου; Εγώ
και το δοκίμιό μου; Εγώ κι ο
Μπερλής; Εγώ και ο Καψάλης; Εγώ και ο Λάγιος, Εγώ
και ο Μπουκάλας, Εγώ και Ε 
γώ, και Ε γώ ... ποιος το βρήκε
να μας το παραδώσει ίνα του
παραδωθούν..
Δια την αντιγραφήν
Βασίλειος Π αππάς

Αριστομένους 98
Αθήνα

...ΚΑΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
• Ερωτήσεις, που
πραγματικά χρείαν έχουσιν
απαντήσεων; Δείτε και την
επόμενη επιστολή:
Κύριε Διευθυντά,
Ο διάλογος για την κριτική
της ποίησης που εμφανίσθηκε
στο ΑΝΤΙ, μου προκάλεσε τρεις
απορίες: θα ’θελα λοιπόν — αν
είναι δυνατόν— κάποιες απαν
τήσεις.
1. Ερώτηση προς το ΑΝΤΙ:
Πώς και γιατί χαρακτηρίζεται
εσείς ως «κείμενο» τη μονοσέ
λιδη κριτική του κ. X. Ηλιόπουλου και «σημείωμα» το αν
τίστοιχο τρισέλιδο του κ. Γ.
Κοροπούλη;
2. Ερώτηση προς τον κ. X.
Ηλιόπουλο: Πού διαφωνείτε με

τον επιθετικό ναρκισσισμό που
εντοπίζεται στον κ. Γ. Κορο
πούλη (σ.σ. δεν περιέχεται και
στο δικό σας κείμενο;)
3. Ερώτηση προς τον κ. Γ.
Κοροπούλη: Το σημείωμά σας
—η απάντηση στον X. Ηλιό
πουλο— είναι ειρωνικό ή είναι
μια στιγμή οδυνηρής ειλικρί
νειας επενδυμένης μ ’ ένα άστο
χο παραλληλισμό (τουλάχι
στον κειμενικά). Και αν είναι
ειρωνικό, μήπως και το προη
γούμενο 3σέλιδο για τον Καψάλη είναι ειρωνικό ή όντως π ι
στεύεται αυτά που γράφετε; Ό 
τι δηλαδή ο ποιητής είναι υπεράνω μείζονος και ελάσσονος
τόνου που εξαργυρώνει και τον
Σεφέρη!!! Ή απλώς εξαργυρώ
νετε το «Τσαρούχειον» από
φθεγμα — οδυνηρά ειλικρινές—
«Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώ
σεις» (!!) για λογαριασμό του
Καψάλη;
Με τιμή
Κ ω νσ τ. Χ ατζηθεοδώ ρου

Εμμετρον στιχούργημα πιστού αναγνώστη για το ΑΝΤΙ ι
για τη συνήθη αργοπορία, με την οποία λαμβάνουν κάθι ■
τεύχος οι συνδρομητές —αργοπορία για την οποία ευΓ
αποκλειτικώς, βεβαίως, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Είμαι ένας νέος συνδρομητής
όμως αναγνώστης τον ΑΝΤΙ από καταβολής.
Έγινα συνδρομητής κέρδισα κάποιο χρήμα
έχασα όμως άμεση ενημέρωση κ * είναι κρίμα.
Κάθε δεύτερη Παρασκευή κυκλοφορεί το ΑΝΤΙ
όμως εγώ το διαβάζω μετά πέντε μέρες, γιατί;
Δε ζητάω από σας κάποιες ευθύνες
φταίει η εποχή μας που *ναι γεμάτη κομπίνες.
Απεφάσισα γι ’ αυτό λοιπόν
κι έλυσα τον Γόρδιον δεσμόν.
Το ξαναγοράζω, τι να κάνω, την Παρασκευή
το διαβάζω Σάββατο και Κυριακή.
Και τη Δευτέρα στο γείτονα το δίδω μισοτιμής
αλήθεια σας λέω, μα το θεό, λόγω τιμής.
Ο ταχυδρόμος-διανομέας την Πέμπτη φέρνει το alla
το ξαναζεφνλλίζω μπας και γίνω κεφάλι μεγάλο.
Ε! τώρα, γεια σας και σας χαιρετώ
- κακώς, όλους σας αγαπώ.
Ρ

Νέαι

Αθήνα

ΑΝ ΤΙΡΡΗ ΣΕΙΣ
* Αντιρρήσεις για ένα άρθρο
του Στ. Κούλογλου «περί
Σκοπιών» έχει ο τακτικός μας
αναγνώστης:
Αγαπητό «ΑΝΤΙ»,
Λυπάμαι που θα σε απασχο
λήσω για μια ακόμη φορά για
το μακεδονικό ζήτημα. Αφορμή
στέκεται το άρθρο του Στέλιου
Κούλογλου, τχ. 4 9 8 /1 0 .8 .’92,
με γενικό τίτλο «ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ;».

Το άρθρο του κ. Κούλογλου
δίνει μια —κατά τη γνώμη
μου— μαγική εικόνα του καθε
στώτος των Σκοπιών, η οποία
δεν ξέρω κατά πόσον ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Ειδικότερα:
1. Στο σημείο που αναφέρεται
ότι η ηγεσία της χώρας δεν
προχώρησε σε ανθελληνική
προπαγάνδα, έρχεται λαμπρό
προς διάψευση το συλλαλητήριο
στα Σκόπια όπου τα πλακάτ με
τις εικόνες του Μ. Αλεξάνδρου,
της «Μεγάλης Μακεδονίας»,
οι σημαίες με το άστρο της Βερ-

Δ. Ευσταδ

γίνας, αλλά και τα ανθελληνικά
- αντιΕΟΚικά συνθήματα έδι
ναν και έπαιρναν.
2. Ας μην είναι τόσο κατηγο
ρηματικός ο κ. Κούλογλου ότι
η επιχείρηση «ξαναβαφτίσματος» είναι προφανής, αφού έχει
συμβεί και στο παρελθόν μια
κρατική οντότητα να αλλάζει το
όνομά της, ούτως ώστε να γίνει
αποδεκτή από τις υπόλοιπες
χώρες (π .χ . η Λιβύη). Αλλά
ακόμα και η Ελλάδα είναι επί
σημα αναγνωρισμένη ως Gree
ce (δηλ. Γραικιά) και όχι ως
Hellas όπως είναι η ακριβής ο
νομασία στα αγγλικά.
3. Σίγουρα, για να επιβιώσει
ένας λαός, πρέπει να του ανα
γνωριστεί η εθνική του ταυτό
τητα. Είναι όμως αυτό που επι
καλείται σαν εθνική ταυτότητα,
γνήσια; Είναι δηλαδή οι Σκο
πιανοί Μακεδόνες, γνήσιοι α
πόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου
και άρα «κτήτορες» του χώρου
της ιστορικής Μακεδονίας; Μή
πως, για να διατρανώσουμε α 
κόμα περισσότερο την «εθνική»
τους ταυτότητα πρέπει να τους
αποστείλουμε τα ευρύματα της

U
δούμε τις επιπτώσεις, τα
μας όμως;
Ακόμα, όσοναφοράτι| ι,'
διαβεβαιώσεις περί μη··. ^
σλαβομακεδονικής μειο4',
στην Ελλάδα, δεν έχο υ ν·, y
αξία, δεδομένου της μη ι#,
μακεδονικής εθνότητας.®-1 ^
λου μπορεί η Ελλάδα να
νεται ότι δεν υφίστατ» %
μειονότητας, α λ λ ά ποιο;
κούει; (π.χ. Θράκη).
Λ
Το μ α κ ε δ ο ν ικ ό ζήτΐ ii^ig
είναι απλό ζήτημ α «Λ Λ
σης ενός λαού, που στο Ν *
κάτω δεν το αρνείται ’xps
Y
Είναι ζήτημα καπήλευ " Ι«
Μ
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Βεργίνας μ
κά» τους α

ιρίας 3.000 χρόνων. Είναι
αη ζήτημα εξασφάλισης αχντι σ’ ένα κρατίδιο, το ο
ι —και με την υποστήριξη
Τουρκίας— αναζητεί έξοδο
Αιγαίο. Ας μην χαρακτηρίε εύκολα ανθρώπους σαν
ίνους. Ίσως κρετινισμός να
να κοιμόμαστε με ωρολοή βόμβα στο κεφάλι μας.
Δικός σας
Μ άνος Κ ουτσουδάκης
Χ α ϊδ ά ρ ι

ΉΝ Π ΑΝΑΓΙΑ
[Σ ΤΗΝΟΥ

γίνεται χρήση κατά το δυνατόν
μόνον ελληνικών λέξεων, είναι
αναντίρρητο το ότι ο ίδιος γνω 
ρίζει καλύτερα από κάθε άλλον
τη διάκριση στην αγλλική των
εννοιών των επιθέτων humani
stic και humanitarian: Και α 
φού, προδήλως, δεν μπορούσε
να «εξελληνίσει», κατά τη χει
ριστή συνήθεια των ημερών
μας, το δεύτερο που είναι το
μόνο που εταίριαζε στην περί
πτωση, ας περιοριζόταν ο χρι
στιανός στην «ελληνική απόδο
ση» με τη διατύπωση: φιλάνθρωπη ή, ακόμη, ανθρωπιστική
βοήθεια.
Μετά τιμής
Π αύλος Ιω α ν ν ίδ η ς

ΜΟΛΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

J κυρία Λιάνη και ο

fôç της «ξανακτύπησαν»
την τελευταία επίσκεψή
στην Παναγία της
>υ. Αλλά κι η κριτική του
χόλου Ιωαννίδη βρίσκει,
I μια φορά, το στόχο
>ριε Διευθυντά,
ι επίγνωση ότι λεπτολογώ
ίως, παρακαλώ, επιτρέψτε
■σε μοναδική συνέχεια της
ολής μου που είχατε την
-σύνη να δημοσιεύσετε στο
„ ς σας της 1.5.92 για τα
Χριστού και Ουμανισμού
γνωστής συνέντευξης της
Δήμητρας Λιάνη, να ε'5/άνω το γεγονός ότι το
β '"; «ξανακτύπησε» στη Με'^ 'α ρ η του «ανύπαρκτου ι" ‘άά Ιησού» της Τήνου, με
'■"’ώς τετριμμένες, ανούσιες
^'Γϊυς ορθοδόξους Έλληνες,
'^'Τεις στην τηλεόραση (τυJ "''όλων σχεδόν των πολιτι^ ' ης χώρας μας) περί πί"παράδοσης και τα τοιαύεντούτοις, προκάλεσαν
^Ενθουσιασμό στον ακαταχ, ’> 3 σε υμνολόγια άνευ σητοπικό επίσκοπο,
,,^^σης, ο σύζυγος της κυρίας
j' j-o#, πιθανώς σε μια απόπει^ W καλύψει το «ουμανιστι;;j Αίσθημα, αναφερόμενος σε
^ ■ μ ίν η προσχηματική εΑττ\ των ξένων δυνάμεων
■ · «
η
εχρησιμοποιησε
ν’'^ ;εις «ουμανιστική» βοή|'ΐΑσχετα του ότι για τη
*0j0υίαξη της καθαρότητας της
ήχς μας πρέπει «κάθετα
ί;νϊ^:;.ζόντια», κατά την προ^
αυτόν φρασεολογία, να
^ ’ ΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΗ
• Από τους εκδότες του νέου
περιοδικού ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΦΥΣΗ λάβαμε και ευχαρίστως
δημοσιεύουμε την ακόλουθη
επιστολή σημειώνοντάς ότι
κάθε άλλο παρά είχαμε την
πρόθεση να θίξουμε την
...ελληνικότητα του
περιοδικού.
Α γαπητό «ΑΝΤΙ»,

Τ ο δημ οσ ίευμ ά σας της
12 /6 /9 2 που παρουσιάζει την
έκδοση του περιοδικού μας δη
μιουργεί — αθέλητα— την εν
τύπωση ότι η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΦΥΣΗ αποτελεί την ελληνική
έκδοση ξένου περιοδικού με το
ίδιο όνομα.
Η παρεξήγηση είναι θεμιτή
γιατί πράγματι μέχρι σήμερα
ήταν αδιανόητη για τα ελληνι
κά πράγματα η έκδοση ελληνι
κού περιοδικού με διεθνή κυ
κλοφορία και μόνο η αντίστρο
φη ροή ήταν νοητή (δηλ. ξένα
περιοδικά να έχουν «αδελφές»
εκδόσεις στην Ελλάδα). Θα θέ
λαμε λοιπόν να διευκρινήσουμε
ότι η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ
είναι ελληνικό περιοδικό που
κυκλοφορεί όχι μόνο στην Ε λ
λάδα αλλά και παγκόσμια. Αυ
τό άλλωστε γίνεται φανερό και
από την σύνθεση της Συντακτι
κής Επιτροπής που αποτελείται
μόνο από Έλληνες αλλά και α 
πό τους δημοσιευόμενους χαιρε
τισμούς διεθνών προσωπικοτή-

Ε Ν Α Ο Μ Α Δ ΙΚ Ο Π Ο Ρ Τ Ρ Α Π Ό
T O N B A E IA E S iN
Τ Ο Υ Β Α Λ Ε

Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΟΥΣ είναι ο συ
ναρπαστικός οικογενειακός θρύλος της
διάσημης βιεννέζικης οικογένειας μουσι
κών που άρχισε με τον πατέρα Στράους
σαν φτωχό βιολιστή.
Η διαμάχη πατέρα και γιου, το αβυσσαλέο
μίσος και ο φθόνος τους, η δυσπιστία και
οι δολοπλοκίες, που ολοένα κυριαρχούσαν
σ * αυτή τη μεγάλη δυναστεία μουσικών, ει
κονογραφούνται σ ’ αυτό το μυθιστόρημα
που σφύζει από ζωή και αθάνατη μουσική.
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των που συνιστούσάν (όταν α 
κόμα δεν είχε αποφασισθεί η
διεθνής έκδοση του περιοδικού)
να μην περιοριστεί το περιοδικό
στην ελληνική έκδοση. Τα πε
ριεχόμενα των δύο εκδόσεων θα
είναι ταυτόσημα με μικροδιαφορές όσον αφορά άρθρα ειδικού
ελληνικού ή διεθνούς περιεχο
μένου αντίστοιχα. Η διεθνής
έκδοση του περιοδικού γίνεται
σε συνεργασία με την Aigis
Publications στις ΗΠΑ, στην ο
ποία, για πρακτικούς λόγους,
έχει ανατεθεί και η εκτύπωση
και διανομή. Αυτά για την
...ελληνικότητά μας.
Με τιμή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΙ

Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ
• Γην περίπτωση του
παιδαγωγού Μίλτου
Κουντουρά, αγνοημένου και
ξεχασμένου από όλους,
υπενθυμίζει ο —και παλαιός

δημοσιογράφος— αναγνώστης
μας:
Κύριε διευθυντά,
Σας αξίζουν συγχαρητήρια για
τη «Μνήμη» του καθ’ όλα ά
ξιου Αχιλλέως Τζαρτζάνου
(«ΑΝΤΙ» τ. 497). Για τον κα
ταδιωγμένου όμως και συκοφαντημένον Μίλτο Κουντουρά,
τον διακεκριμένον παιδαγωγό
και έξοχον άνθρωπο, δεν θα
γράψετε κάτι;
Είχα την τιμή να τον γνωρί
σω κατά το 1931-32, όταν διηύθυνε το «Διδασκαλείον Θηλέων» Θεσσαλονίκης και η
«Νέα Αλήθεια» τον κατηγο
ρούσε ότι «διέφθειρε τας νεα

ρός Ελληνίδας με τας δήθεν
προοδευτικός παιδαγωγικός
μεθόδους του» (ελαφρότερη ε
πανάληψη της περίπτωσης Δελμούζου - μητροπολίτη Γερμα
νού).
Είχα πάει με πρόσκλησή του
να παρακολουθήσω για τη
«Μακεδονία» τις μαθητικές ε
πιδείξεις και έφυγα καταγοη
τευμένος, γιατί αυτά που είδα,
δεν είχαν καμιά σχέση με το α
νιαρά θέαμα των «επιδείξεων»

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜοιχό Μόλος τής Ευρωπαϊκής Ένωαης 'Ινστιτούτων Ομαδικής Ανάλυσης (E.G.A.T.I.N.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
•
•
•
ο
•

Ομαδικής Ψυχοθεραπείας
Δυναμικής τή ς Οικογένειας
Κοινωνικής Ψυχιατρικής
Δυναμικής Ψυχιατρικής
Ψυχολογικών Αξιολογήσεων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
ο ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ο ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ
ο ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
• ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
• ΣΥΜΠΟΣΙΑ · ΣΥΝΕΔΡΙΑ · ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ · ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ · ΕΠΟΠΤΕΙΕΧ
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που συνήθως έβλεπα.
Πριν από χρόνια, σε ένα τεύ
χος του «ΑΝΤΙ», από αφορμή
μάλλον επετειακή, είχατε γρά
ψει λίγα λόγια για τον Κουν
τουρά, υποσχόμενοι ότι μελλοντικάίθα ασχοληθείτε ευρύτε
ρα, αλλά η χιονοστιβάδα των
πολιτικών γεγονότων, προφα
νώς, δε); σας άφησε τον απαιτούμενο; χρόνο και χώρο.
Με εκτίμηση
(Κώστας Μ α γ κ ιώ σ η ς

Κυζίκου 3
Νέα Σμύρνη

«K M Ο ΕΛΑΣ
ΚΥΡΙΟΙ
ΤΗΣ ΕΡΤ;»
• Από|γη Θεσσαλονίκη η
επιστολή του παλιού ΕΛΑΣίτη
(στοιχεία του στο περιοδικό),
αναφέρέται με οργή σε εκπομπή
της ΕΤ-Ι που παραποιεί την
ιστορία;
Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Από *ήην ΕΤ-1 στις 1 2/6/92
στις 6ύ10 και στην εκμπομπή
Μαρτυρίες παρουσιάστηκε η α 
πελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
της 3 0 /1 0 /4 4 από τα γερμανι
κά στρατεύματα κατοχής. Στην
εκπομπή συμμετείχε ένας τα γ
ματάρχης με το βοηθό του και ο
Θεσσάλονικιός συγγραφέας κ.
Μπακόλας. Τ ι να πρωτοθαυμάσεις σε αυτή την εκπομπή, οι
επιεικέστεροι χαρακτηρισμοί θα
ήταν η ανευθυνότητα, η επιπο
λαιότητα ή η «άγνοια» των πα
ραγωγών της ΕΤ-1.
Παρουσίασαν την απελευθέ
ρωση'της Θεσσαλονίκης ότι πέτυχαν οι μεγαλοστομίες και τα
σαμποτάζ του κ. Ταγματάρχη,
ο δε κ. Μπακόλας μάλλον δή
λωσε άγνοια λόγω ηλικίας
— ήτ)αν 16-17 ετών. Σε όλη τη
διάρκεια της μιας ώρας της εκ
πομπής, μια μόνο φορά ακού
στηκε η φράση Εφεδρικό ΕΛΑΣ
κι αυτή παρεπιπτόντως. Για τα
τμήματα του ΕΛΑΣ που μπή
καν στη Θεσσαλονίκη στις
3 0 /1 0 /4 4 δεν αναφέρθηκαν ού
τε μρχ φορά. Έ γινε μια νύξη
για αντάρτες χωρίς να αναφερ
θεί ποιοι αντάρτες ήταν. Η κα
ταδίωξη των Γερμανών και οι

• Το ΑΝΤΙ δημοσίίύίΐ
επιστολές αναγνωστών που
είτε αναφέρονται σε
δημοσιεύματα του είτε
αφορούν γενικότερα
προβλήματα της
πολιτικοκοινωνικοοικονομικής μας ζωής. Δεν
δημοσιεύει επιστολές που
έρχονται ανώνυμα,
διαφυλάσσει ωστόσο την
ανωνυμία όσων επιθυμούν
φτάνει να το ζητήσουν.

μάχες της 31/10/44 βεβαίως
αποσιωπήθηκαν τελείως. Kr
ερωτώ, όταν τώρα, που ζοϋμι
ακόμα οι πρωτεργάτες των γι·
γονότων της απελευθέρωσης, |
τολμούν αυτοί οι κύριοι ναπα
ραποιούν και να αποσιωπούν
την πραγματικότητα, τι Θα χα
νουν αύριο που δεν θα ζει κανείς
από τους δημιουργούς της ιστο
ρίας; Η επιδίωξή τους είναι να
θάψουν την π ρ α γμ α τικ ό τη τα α
πό άγνοια, επιπολαιότητα il
σκοπίμως;
Ερωτώ ποιος κατευθύνει αν- ι
τή τη νοοτροπία του θαψίματο;
κάθε αλήθειας για την πραγμα- 1
τικότητα;
Ευχαριστώ για τη φίλοξηβ
Έ νας ΕΛΑΣίτης ,
Θεσσαλονίκη

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
• Από τη συνεργάτιδά μα;
Ελλη Παππά πήραμε το
παρακάτω σημείωμα:
Την ευθύνη ανέλαβε ο
μων του κομπιούτερ μου για
λάθος της σημ. 4, σ. 38 ( ^
ΤΙ», τ. 498) στο κομμάτι
περί Μακεδόνων: από την
πείρο στη Μακεδονία δενπί|
σε βέβαια ο Αλέξανδρος
Περδίκκας.
Με τους χαιρετισμόν;
Έλλη Π*

Το φαινόμενο έχει
πλέον γενικευθεί
στον Τύπο. Μην
έχει την ατυχία να
πεθάνει κάποιος
διάσημος της
τέχνης ή της
πολιτικής. Αμέσως
οι διευθυντές των
εφημερίδων θα
κινητοποιήσουν τους
δημοσιογράφους
τους να φέρουν και
να δημοσιεύσουν
πλήρη κατάλογο
επωνύμων —όπως
κατ’ ευφημισμόν
ονομάζονται όσοι
απασχολούν με το
έργο τους ή με τα
καμώματά τους
την κοινή γνώμη—
που παραβρέθηκαν
στην τελετή του
υστάτου
ΚΑΡΕΖΗ
αποχαιρετισμού. Ο Τ Ζ Ε Ν Η
κανόνας έτυχε Μ ΙΑ Φ Ω Τ Ε ΙΝ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΑ
πλήρους
επιβεβαιώσεως στην Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Καρέζη. Είχε δώσει όλη της τη
ζωή στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Ωστόσο θα τη θυ
κηδεία της Τζένης
Καρέζη. μόμαστε στις πρώτες της ταινίες, δροσερό κοριτσόπουλο,
Γίνονται έτσι οι που σνγκέραζε την αφέλεια της νεανικής τον ηλικίας με τη
κηδείες ένα είδος γυναικεία πονηριά (σελ. 50)
κοσμικής
συγκεντρώσεως και
η δημοσιογραφία
ΜΑΥΡΟΙ
αποκτά σιγά-σιγά
εξειδικευμένους
κοσμικογράφους με
πλερέζες, Ιάκχους
των νεκροταφείων!
Στους
εφημε ριδογράφους
αυτούς προτείνουμε,
στην επόμενη
κηδεία, να
προσέλθουν με
έντυπα
απουσιολόγια.
«Επειδή ο Παπουτσάκης δεν
Α μ ε ρ ι κ ή , 1992. Φ τώ χεια και
Σίγουρα θα τους
ρατσισμός. Ο φόβος τη ς μαύ
πληρώνει, θα πω και γω ό,τι
διευκολύνουν πολύ
ρης εξέγερσης υποβόσκει. Κ ι
θέλω». Ο Νίκος Κεσσανλής
στο άχαρο —ούτως
οι «Μαύροι Ά γιο ι» , όμως, έ
σε μια ...ΑΝΤΙ-συνέντευξη εφ1
ή άλλως
χουν
τους ποιητές τους.
όλης της ύλης
—«καθήκον» τους...
ΣΕΛ. 52
Σ Ε Λ . 56

ΓΡΑΦΟΥΝ:
Ν. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
Μ. ΘΕΟΔ ΟΣΟΠΟΪΆ ΟΥ
ΗΛ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ
Ν. ΚΕΣΣΑΝΛΗ Σ
Τ. ΜΕΝΔΡΑΚΟΣ
Ν. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ν. ΡΑΠΤΗΣ
Θ. ΞΥΔΗΣ
Δ. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΑΝΤ. ΦΡΑΝΤΖΗ

Κοινωνική συνειδητοποίηση,
ευρηματική εξέλιξη της πα
ράδοσης, γκρέμισμα των συνό
ρων. Μια νέα μουσική πρωτο
πορία γεννιέται...
ΣΕΛ. 58
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Μια φωτεινή

j

του Η λία Κ α νέλλη

Τζένη Καρέζη, Κώστας Καχχαβάς,
Αλίχη Βουγιονχλάχη, εσύ να τα φνλάς.
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ
πάρχει μια ζωή πριν απ’ το θάνατο... Η Τζένη Καρέζη,
ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της
τηλεόρασης, που πέθανε την εβδομάδα που πέρασε,
πρόλαβε^και έζησε πολλά. Ήταν γεμάτη ζωή.
Τη γέμισε η γοητεία τής προσωπικότητας της ηθοποιού. Η
γοητεία της, άλλωστε, ήταν ο κύριος λόγος που την έκανε να
κυριαρχεί στις συντροφιές, που της εξασφάλισε φίλους, ανθρώπους
που την αγαπούσαν... Οσο για την αγορά τής δημοσιότητας,
της επεφύλαξε σημαντικό μερίδιο των λογής δημοσίων
μυθολογιών, επειδή η γοητεία τής ηθοποιού στηριζόταν στις
γερές βάσεις που είχε αποκτήσει όταν έκανε τα πρώτα της
βήματα στον ανθηρό —πάλαι ποτέ— ελληνικό κινηματογράφο.
Μεσούσης της δεκαετίας του ’50, ο κινηματογράφος μας
κατακλυζόταν από τα ιδεολογήματα λαϊκότητας. Αργότερα,
βέβαια, τα ιδεολογικά του όρια μεταπλάσθηκαν και κυρίαρχο
μοντέλο υπήρξε η μικροαστικοποίηση, το όνειρο της κοινωνικής
ανόδου. Στο μεταβατικό αυτό διάστημα κυριάρχησε το μοντέλο
του δροσερού και ερωτεύσιμου κοριτσόπουλου, που συγκέραζε την
αφέλεια της νεανικής του ηλικίας με τη γυναικεία πονηριά.
Οι πρώτοι ρόλοι της Καρέζη συνέκλιναν σ’ αυτό το μοντέλο. Η
πρώτη της ταινία (το «Λατέρνα φτώχεια χαι φιλότιμο» του
Αλέκου Σακελλάριου, 1955) έγινε επιτυχία, με αποτέλεσμα τα
πράγματα να είναι πιο εύκολα στην πορεία, αφού, τότε,
αυτονόητο ήταν ότι, μόλις εφευρισκόταν κάποια συνταγή
επιτυχίας, έσπευδαν οι κινηματογραφικές εταιρείες να την
επαναλάβουν.
Η ζωή ήταν ακόμη τότε πιο απλή, και όσο ο κινηματογράφος
απηχούσε τις τρέχουσες και παραδεκτές αντιλήψεις της ελληνικής
κοινωνίας, άλλο τόσο ο τρόπος εκφοράς του αντλούσε στοιχεία
από τις καταχτημένες και κωδικοποιημένες ακαδημαϊκές γραφές.
Δεσπόζον στοιχείο σ’ αυτούς τους τρόπους κινηματογραφικής
διεκπεραίωσης ήταν η πρωτοκαθεδρία του ηθοποιού και η
σωματικότητα της έκφρασής του. Η Τζένη Καρέζη, συνεπώς, δεν
έκανε τίποτα άλλο από το να δεσπόσει με τα σωματικά της

Υ

προσόντα στις κινηματογραφικές ταινίες που έπαιξε, χαρίζοντάί
τα στο φακό που απλώς διαμεσολάβησε μεταξύ της ηθοποιού χ®
του κοινού των κινηματογράφων.
Έ τσι, ανάλαφρη, δροσερή, με υγρή και καθαρή τη ματιά, μι
απλές καθημερινές χειρονομίες, με τα λόγια που μιλούσαν ôk
η Καρέζη θεμελίωσε τον προσωπικό της μύθο. Σε ταινίες
προσδοκώμενες, χωρίς καλλιτεχνικές φιλοδοξίες κι όμω{

ipovoia

για αρκετό διάστημα —έως το 1959— συμμετείχε σε διάφορα
σχήματα του Εθνικού, όμως μετά το 1960, μεγάλη επιτυχία είχε
στο ελεύθερο θέατρο ως θιασάρχης σε σχήματα που καλλιέργησαν
την κωμωδία. Ομως, τα χρόνια περνούσαν. Στο σινεμα
μεσολάβησαν κάποια μελοδράματα, μια μεγάλη επιτυχία με τα
«Κόκκινα φανάρια», άλλες επιτυχίες με τη «Λόλα», το « Ενας
μεγάλος έρωτας», το «Δεσποινίς Διευθυντής»... Το 1968 θα
δέσει τη ζωή της και την καλλιτεχνική της πορεία με εκείνη του
Κώστα Καζάκου —γεγονός που θα της αλλάζει τις κατευθύνσεις.
Τώρα, ενδιαφέρεται για το σοβαρό θέατρο και κάνει άλλου είδους
επιτυχία. Πολιτική, «Το μεγάλο μας τσίρκο», τέχνη «του
υψηλού», «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», « Εντα
Γκάμτιλερ», «Μήδεια», «Πρόσωπο με πρόσωπο», «Ηλεκτρα»,
«Βυσσινόχηπος»... Η ανάλαφρη παιδούλα των νεανικών χρόνων
μπολιάζει την έκφρασή της με έναν στομφώδη λόγο, στον οποίον
δεσπόζουν οι χειρονομίες. Και, στον κινηματογράφο, μεταφέρει
τα στοιχεία της θεατρικής της μανιέρας, σε όχι και τόσο ευτυχείς
στιγμές: «Μια γυναίκα στην Αντίσταση», «Μαντώ
Μαυρογένους», «Ερωτική συμφωνία», «Λυσιστράτη»... Ο
κύκλος θα κλείσει στην ελληνική τηλεόραση. Σήριαλ. «Μαρίνα
Αυγέρη», «Η μεγάλη περιπέτεια», «Η χρυσαλλίδα».
την καλλιτεχνική της ζωή, η Τζένη Καρέζη είχε ό,τι
ονειρεύτηκε. Έφτασε να είναι επιτυχημένη ηθοποιός του
εμπορικού θεάτρου και θιασάρχις, κατάφερε να μπορεί να
επιλέγει έργα και ρόλους τού σοβαρού ρεπερτορίου και να τα
διεξέρχεται με εμπορική επιτυχία. Απέσπασε καλές κριτικές για
τη δουλειά της, οι εφημερίδες και τα περιοδικά ασχολούνταν
συχνά μαζί της —και όχι μόνο για τις καλλιτεχνικές επιδόσεις
της...
Όμως, εμείς θα τη θυμόμαστε όχι απ' ό,τι πέτυχε αυτή την
περίοδο, θα τη θυμόμαστε παιδούλα ανάλαφρη, τότε που έκανε
τα πρώτα της επιτυχημένα βήματα στον κινηματογράφο. Εκεί
έλαμψε το αστέρι της. Εκείνο το αστέρι, μιας παιχνιδιάρας,
αφελούς και δροσερής κοπελιάς θα συνεχίσει να αστράφτει όλο
σαγήνη και υπαινιγμούς, θυμίζοντάς μας ότι ο κινηματογράφος
δεν υπέθαλφε μόνον απρόσιτα είδωλα, θεές / θεούς, όντα
απρόσιτα αλλά ελκυστικά επειδή δέχτηκαν στους ώμους τους τα
βάρη ενός κόσμου που τον συνέθεταν μικρά προσωπικά δράματα
(η Τζένη Καρέζη δεν συγκαταλέγεται σ’ αυτήν την κατηγορία
των ηθοποιών), αλλά και λιγότερο πολύπλοκα ινδάλματα,
πρότυπα εζιδανίκευσης ενός κοινωνικού περίγυρου που δεν θέλει
να πιστέψει ότι οι όμορφες και οι ξέγνοιαστες όψεις του κόσμου
δεν διαρκούν πολύ.
Τέτοιο φωτεινό ίνδαλμα υπήρξε η Τζένη Καρέζη. Ούτε
ανθρωπολογικό μοντέλο (όπως αυτά που ενσάρκωσαν π.χ. ο
Αυλωνίτης ή η Βασιλειάδου) ούτε καλλιτέχνις υψηλών επιδόσεων
(όπως π.χ. η Παζινού) ούτε πρωτοπόρος ανανεώτρια και
επαναστάτρια της έκφρασης. Ήταν, μια φωτεινή παρουσία. Δεν
ήταν καθόλου λίγο.
Η

Σ

T e 1972, σ τη ν
« Ε ρ ω τ ικ ή
σ υμφ ω νία» μ ι το ν
Κ ώ σ τα Κ α ζά κ ο , η
θ ια τ ρ ικ Α τ η τ α
βάρυνι τη ν
κ ιν η μ α τ ο γ ρ α φ ικ ή
καρουσία τ η ς
Ι'ζ ίν η ς Κ α ρ ή ζη .
Η α νά λ α φ ρ η
π αιδούλα μ ι το
υγρό β λ έ μ μ α τω ν
π ρώ τω ν τ η ς
τ α ιν ιώ ν ( ι ν θ ι τ η
φ ω το γρ α φ ία ) ή τ α ν
ή δ η α ν τ ικ ιίμ ιν ο
ν ο σ τα λ γ ία ς.

ριστές: «Δελησταύρου και υιός», «Λατέρνα, φτώχεια και
φαλλό», «Η θεία α π ' το Σικάγο», «Τρελοκόριτσο»,
ηεβον στην Κέρκυρα», «Το κοροϊδάκι της δεσποινιδος»...
μ σε Λογοθετίδη, Φωτόπουλο, Αυλωνιτη, Βασιλειάδου κι
«δίπλα σε Αλεξανδράκη, Μπάρκουλη, Κακκαβά...
/ηματογραφική της φήμη ήταν, τότε, η καλύτερη σύσταση
η θεατρική της πορεία. Στο θέατρο είχε βγει από το 1954,
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Α Ν Τ Ι -Α ν α μ ν η σ ε ις

γ κ ρ ίν ιε ς

του Νίκου Κεσσανλή

Έγραψα κάτι μικρά κομμάτια γύρω α π ’
το Παρίσι, τον Τσίγκο, την έκθεση
της Καφέτση, τη νέα Σχολή των
Καλών Τεχνών και άρεσε η ιδέα του
περιοδικού να δημοσιεύσω αυτές τις
Αντι-Αναμνησεις και γκρίνιες και 6, τι
άλλο μου περνάει από το κεφάλι.
Α υτό από καιρό. Α λ λ ά ζεχνώ , ζεχνώ
επικίνδυνα. Λ ες και μ ε χτύπησ ε η
αρρώστια του Altheinrwr. Αυτό βέβαια με
κάνει να νιώθω πιο συγγενικά με την
υπέροχη Ρίτα.
Α λλά στη δουλειά τώρα: Ο Παπουτσάκης
δεν πληρώνει κι εγώ θα κάνω επομένως το
κέφι μου έζω από κάθε υποχρέωση και
παραγοντισμό.
Ερώτηση to u ΑΝΤΙ: Γχρινιάζκις συνήθως.
Εγκρίνισζις λίγο...

ΑΠΑΝΤΙΙΣ1Ι: θα έλεγα να αρχίσω» με
γκρίνιες που μαρκάρουν όμως και ήθη και
έθιμα που δημιουργήθηκαν στον καιρό μας.
Νομίζω ότι είναι τιποτένιο και σκληρό να
εκμεταλλεύεσαι την αδυναμία ενός νέου που
ζητά διαφήμιση. Κι όσο για το νέο είναι
ένδειξη βλακείας και σαχλαμάρας τόσο για
το γέρο είναι ένδειξη στην καλύτερη των
περιπτώσεων κακού γούστου και στη
χειρότερη επίδειξη δύναμης στο πλαίσιο
μιας πτωχής τω πνεύματι κοινωνίας και σε
βάρος ενός εξαρτώμενου φουκαρά νέου
ζωγράφου.
ΑΝΤΙ: Άλλο.

ΑΠ: II εκδίκηση της Ζέντα. Τόσα χρόνια
προσπαθώ κι όλοι το ξέρουν να κάνω ό,τι
μπορώ για να δημιουργηθούν θεσμοί που να
προστατεύουν τους νέους ζιυγράφους και να
ξεκινούν κάπως καλύτερα τη σταδιοδρομία
τους. Από τον καιρό·μάλιστα που η
δημιουργία της Νέας Σχολής τοαν Καλών
Τεχνών, με τα καινούργια κτίρια, είναι η
καθημερινή μου απασχόληση. Ηοηθώ όσο
μπορώ για την αναγνώριση μιας νέας
ελληνικής τέχνης που κάνει ξεπερασμένα
τα κόμπλεξ τού επαρχιωτισμού και να
κινείται άνετα στο χώρο που λέγεται
Ευρώπη.

Συμπάθειες και αντιπάθειες
ΑΝΤΙ: Ε, λοιπόν για ποια «κδίκηση μιλάς;

ΑΠ: Για το Ι.Κ .Τ . Δεν με εκτιμά

φαίνεται, χρόνια καθηγητής της Σχολής,
με αποτελέσματα που τα ξέρουν όλοι, με
μαθητές που έχουν εμφανισθεί και είναι
άριστοι ζωγράφοι, το Ι.Κ .Τ . δεν μου έδωσε
'ούτε μια φορά τη δυνατότητα να
υποστηρίξω τις απόψεις μου στις
υποτροφίες. Φαίνεται ότι για πολλούς η
παρουσία μου είναι ενοχλητική και επί
πλέον είμαι κι από την περίφημη γενιά τού
’60, ήμουν από το εξωτερικό, Παρισινός
γαρ, και άρα δεν χρειάζονται την εμπειρία
μου. Αλλά, βρε παιδιά. Και ύστερα από 10
χρόνια;
ANTI: Me to Πολυτεχνείο πώς τα πας;

All: θαυμάσια. Είμαστε φίλοι με τον
Μαρκάτο και τον Τσαμασφύρα.
Ετοιμάζεται η Πανεπιστημιάδα, και
νομίζω ότι όλα πάνε καλά. II επιτροπή του
Πολυτεχνείου κάνει ό,τι μπορεί, εμείς στη
Σχολή επίσης, θα εκτεθούν έργα των
μαθητών σε τρεις διαφορετικούς χώρους και
παράλληλα υπάρχουν χιλιάδες εκδηλώσεις
ποιητικές, θεατρικές, μουσικές. Η
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το
Πολυτεχνείο, ύστερα από παλιές διαμάχες
και καταλήψεις, περπατούν χέρι-χέρι.

ΑΝΤΙ: Μιλάς ειρωνικά γι* τους ακσόημΛΪκβν;· ir
θα έβαζες υποψηφιότητα; Είναι μέσα στη λογική:ν»
πραγμάτων. Εξελέγης καθηγητής, έγινες
δεν είναι φυσικό να θέλεις να γίνεις ακαδημαϊκά:

ΑΠ: «Τι ντροπή». Σοβαρά ρωτάς;
·'
Φαντάζεσαι πως ένας άνθρωπος που έζησ*
όπως εγώ και έπραξε όπως έπραξα, που
πίστεψε και πιστεύει ακόμα σε μερικά
ιδεώδη που κοροΐδεψε κάθε ακαδημαϊκό, lij
ήθελε αυτή την ύστατη κατάντια;
Το να γίνεις καθηγητής είναι ευγενές, τυ'
να θέλεις να δημιουργήσεις στη Σχολή vit;
καταστάσεις όντας πρύτανης είναι επίσης
ευγενικό, το να γίνεις ακαδημαϊκός ένα;
καλλιτέχνης και υπογραμμίζω το
καλλιτέχνης είναι ύβρις.
Πρέπει να είσαι απελπισμένος. Αλλά *;:r
να μασάω τα λόγια μου; Πρέπει να έχεις
χάσει κάθε αίσθηση του γελοίου και να
ζητάς τιμές ευτελείς.
ΑΝΤΙ: Πολλές συνεντσύξεις δεν κάνετε οι
καλλιτέχνες γενικά;

ΑΠ: Ξέρεις, θα ήταν καλό να μελετήσει
κανείς γιατί γίνονται, στην Ελλάδα
κυρίως, όλες αυτές οι συνεντεύξεις των
καλλιτεχνών. Μας μιλούν για την ψυχή I
τους, το τι έκαναν, τι κάνουν και τι θα
ήθελαν να κάνουν και τέτοια.

ΑΝΤΙ: Εκθέσεις μαθητών ή και καθηγητών;

ΑΠ: Μόνο μαθητών. Για όνομα του θεού.
Συζητήθηκε να εκθέσουν και δάσκαλοι τα
έργα τους κάποια στιγμή με τους μαθητές
αλλά τρέχουμε στα υπουργεία και στους
σπόνσορες να βρούμε λεπτά για την
παρουσίαση της νέας γενιάς. Ό χι των
εαυτών μας. Μερικοί πέταξαν την ιδέα για
τους Ομότιμους. II Σχολή όμως, η
Σύγκλητος δηλαδή, αποφάσισε ότι δεν
είναι σωστό. Τι άλλο ακόμη;
Να βγάλουμε από τον τάφο τον Παρθένη
και τον ΙΙικιώνη ή τον ακαδημαϊκό μας Ε.
θωμόπουλο. Ακαδημαϊκός να σου τύχει. Οι
εκθέσεις είναι για τους νέους και οι
ηλικιοαμένοι να κάθονται στ’ αυγά τους και
να βοηθάνε. Τίποτα άλλο. Τα γεράματα
βέβαια έχουν εκθεσιομανία. Αλλά, πρέπει
να καταλάβουν (ούτε ηρο/ικές συνθέσεις
είναι πλέον ούτε στοιχεία της φύσης ούτε
Απόλλωνες του Μπελβεντέρε, απλούστατα
ανήκουν μάλλον στην κατηγορία της
«νεκρής φύσης». Απ’ την άλλη μέρια
υπάρχει και βιολογική κάμψη.

ΑΝΤΙ: Σε διακόπτω. Και συ γράφεις από εδώ και *
εκεί πολύ.

ΑΠ: Πρόσεξε, γράφω στα Ν Ε Α γ ια τα
διάφορα οδοιπορικά και αναμνήσεις που
έχουν σχέση κυρίως με τη Σχολή Κα>
Τεχνών. Γράφω στη «Συντέλεια», για
ζωγράφους και ζωγραφική (όχι τη δική
μου). Γράφω στην Ιδεοκίνηση αλλά τι να
στα υπολογίζω. Εγώ κι αν γράψω είμαι η
εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
(Γέλια). Τουπέ έ;
Αλλά, το να γράψεις π.χ. ότι μέχρι τώρα
μέσα στη δουλειά σου δεν έβαλες την ψ/χΐ
σου αλλά θα αρχίσεις να τη βάζεις από:«
και μπρος. Παναγία μου. Λες και η ψυχή
πουλιέται κατεψυγμένη στου
Μαρινόπουλου. Αυτού του είδους οι
συνεντεύξεις φέρνουν αναγούλα με τον
οπορτουνισμό τους. ΤΙ άλλος που
συνεντευξιάζεται λέγοντας ότι δεν θακανί
και κακό αν καεί και ένας Rembrand, θαj
του κάνει προπαγάνδα. Τι προπαγάνδα He
μου ! Εγό) γράφω σχεδόν πάντα γύρω από

) Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και
ί θέλω να κάνω προπαγάνδα...

Η έκθεση (για το μοντέρνο
: Για την ίχ8ι«η της Πινακοθήκης τι λες;

: Για την έκθεση της Άννας Καφέτση
εις να πεις. Γιατί είναι η έκθεσή της.
ό,τι φαίνεται είναι σαν η Πινακοθήκη
χψ τη δέχεται τελείως και ορισμένοι
εργάτες της προσπαθούν να
βαθμίζουν την έκθεση. Ευτυχισμένη που
πει να αισθάνεται η Καφέτση με
οιους συνεργάτες! τι να τους κάνει τους
>ούς; ^
την έκθεση την ίδια έγραψα στα
:α». Με λίγα λόγια εδώ θα αναφέρω ότι
.αφέτση έκανε μια σημαντική εργασία,
χψε ένα βιβλίο που πολύ δύσκολα θα
χγραφτεί όχι γιατί δεν υπάρχουν
ματα, αλλά γιατί χρειάζεται πολλή
νειά.
<άρι να λειτουργήσει το «ουκ εά με
εύδειν το του Μιλτιάδου τρόπαιον», και
χ συνέπεια να γραφτούν κι άλλα,
ιτως, η Καφέτση άνοιξε ένα δρόμο,
νοντας πώς πρέπει να γίνονται οι
άλες εκθέσεις σε φορείς σημαντικούς
ς το Υπουργείο Πολιτισμού και η
ακοθήκη.
>’ όλες τις αντιρρήσεις που έχω, την
ο για το έργο που έκανε.

Οι γκρίνιες είναι γιατί οι οι περισσότεροι
δεν κατάλαβαν ότι δεν είναι ιστορική στην
ουσία η έκθεση, δηλαδή, με πλήρη αναφορά
στην ζωγραφική του τόπου μας. Τα
εκθέματα πλαισιώνουν ένα σκεπτικό και
εκείνοι που θέλουν να την κριτικάρουν το
μόνο που είχαν να κάνουν είναι να
αναλύσουν το σκεπτικό από τη δίκιά τους
μεριά και να το κριτικάρουν ανάλογα. Εδώ
φωνασκούν όσοι δεν είναι μέσα με
δικαιολογίες για τα πολλά χρήματα που
ξοδεύτηκαν, για το ότι τα έκανε όλα μόνη
της η Καφέτση και άλλα ευτράπελα.
Ούτε τηλεφωνικό κατάλογο ήθελε να
κάνει, ούτε με συλλογική εργασία γίνονται
εκθέσεις αρχής.
ΑΝΤΙ: Τι λες τώρα, για την έκθετη της Άνδρου;

ΑΠ: Υπάρχει ο γίγαντας Τζιακομέττι. Απ’
την άλλη μεριά θα σου πω πως ο Ingres,
που ήταν περίφημος ζωγράφος, πίστευε
ακράδαντα ότι ήταν βιολιστής.
Από γραπτά που έφτασαν σε μας, λένε ότι
τα αυτιά των ανθρώπων που τον άκουγαν
υπέφεραν.

Πληθωρισμός!
ΑΝΤΙ: Κάποιος η χαρακτήρισε «πληθωρικό»...

ΑΠ; Ε, λοιπόν. Επειδή δεν ενδιαφέρομαι
μόνο για την ζωγραφική, τη δίκιά μου.
Γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι κι αν κάνω

Καλοκαιρινές προσφορές
Εκδόσεις «Δωδώνη»
Βιβλιοπωλεία «Δωδώνη»

παραπλήσια, πάλι με τη ζωγραφική έχουν
σχέση. Αλλά, για μένα ζωγραφική δεν
είναι μόνο η δίκιά μου.
Κάθε τι που έχει σχέση με τα εικαστικά με
αφορά. Δεν νομίζω ότι χάνω τον καιρό μου
σαν Πρύτανης με την καινούρια Σχολή της
οδού Πειραιώς, ούτε με τα ατέλειωτα
ταξίδια που κάνω στο εξωτερικό για να
δείξω ότι υπάρχει μία νέα ελληνική
ζωγραφική. Είναι κούραση όλα αυτά, δεν
λέω, αλλά δόξα το θεό, η Ρωμανού είναι
μαζί μου και είναι λιγότερη η πίκρα στα
μάτια μου και περισσότερο το θάρρος και η
εμψύχωση.
ANTI: Kat τι λες, τέλος, για τους Ολυμπιακούς;

ΑΠ: Μα τι να πω αδελφέ Χρήστο;
Χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά στην αρχή
ξέρεις: η στιγμή που μπαίνει η κυανόλευκη,
οι αθλητές μας, η σημαία μας. Αλλά, με
μαθηματική ακρίβεια, εξαφανίζονται
αμέσως μετά.
Τώρα ρωτάς τι έκπληξη κι αυτή.
Φαντάζομαι ότι η Ελληνική Πολιτεία είναι
περήφανη για τον Ολυμπιονίκη μας. Στο
κάτω κάτω της γραφής ξοδεύτηκε για το
παλικάρι. Πριν εννέα ημέρες του ’βγάλε
διαβατήριο.
Κι είχα την εντύπωση ότι επί Εμβέρ
Χότζα δεν τρώγανε.
Όπως και να ’ναι, μπράβο Δήμα!
D

Λ η μ ή τρη ς Χ α τζή ς
ΤΟ Τ Ε Λ Ο Σ Τ Η Σ Μ ΙΚ ΡΗ Σ ΜΑΣ
Π ΟΛΗΣ
Δ ιη γή μα τα

Γ ιορτάζουμε

ΤΟ ΔΙΠ ΛΟ ΒΙΒΛΙΟ

Τα 30 χρόνια στην Αθήνα, Α σκληπιού 3

Μυθιστόρημα

( Έ το ς ιδρύσεως 1962)

Τα 11 χρόνια στα Γιάννινα, Μιχ. Α γγέλου 27
(Έ τ ο ς ιδρύσεως 1981)

■r

Και σας καλούμε
να γιορτάσετε μαζί μας
διαλέγοντας, στους τρεις ορόφους
των δύο Βιβλιοπωλείων μας
βιβλία όλων των Εκδοτών
σε πολύ μεγάλες προσφορές

è
Εκδόσεις ΖΩΔΙΟ
Ν άκης Προκοπίου
Θηραμένους 9 - Τ ηλ. 92.25.813
117 42 ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Τ έχνη Πορεία χαι Μεταμορφώσεις στον 20ό αιώνα

-

I

Η προσέγγιση απ’ τον Αξέλανδρο Ξύδη τη ς έκθεσης
«Μ εταμορφώσεις του Μ οντέρνου / Η ελ λ η νικ ή εμπειρία », που
λειτουργεί στην Εθνική Π ινακοθήκη, ολοκληρώ νεται στο
σημερινό τεύχος.

το σημερινό σημείωμα εξετάζονται οι
δύο τελευταίες ενότητες της έκθεσης,
ενώ γίνονται γενικά σχόλια και δια
πιστώσεις.
Μ εταμόρφωση 8.
Από τη ρητορική στην πολιτισμική
αναπαράσταση.
Κακόηχη και απρόσφορη η λέξη «πολιτι
σμική». Γιατί όχι παιδευσιακή, όπως έχω
προτείνει από χρόνια;
Εδώ όπως και στη Μεταμόρφωση 3, η
συλλογιστική της Αννας Καφέτση σκοντά
φτει στα «τοπικά» πράγματα. Αρκετά από
τα έργα της ενότητας συμπίπτουν σε χρόνο
και περιεχόμενο με τη φάση 1967-74 που
προτείνω παραπάνω (ΑΝΤΙ 498/10.7.92).
Η Αννα Καφέτση, προσπαθώντας να α
γνοήσει την «τοπικότητα» του ελληνικού
φαινομένου, το ερμηνεύει με αισθητικοσημειολογικά επιχειρήματα που δεν έχουν
παρά μακρινή σχέση με τα συγκεκριμένα
ιστορικο-κοινωνικά δεδομένα εποχής και
τόπου, και τα συνδυάζει με έργα που προέρ
χονται... από άλλο, μεταδικτατορικό πα
ραμύθι. Η φάση 67-74 χαρακτηρίζεται, έ
γραφα, μέσα στην Ελλάδα, «από μια τέχνη
που δεν μπορούσε παρά ν ’ αντιδράσει με

Σ

το δικό της τρόπο στην καταπίεση της πο
λύ συγκεκριμένης ελληνικής δικτατο
ρίας». Τα έργα των Βενετούλια, Δεκουλάκου, Δημητρέα,
Γουναρίδη, Ιωάννου,
Κοκκινίδη, Μανωλεδάκη, Μυταρά, ΓΙερδικίδη, Σόρογκα, Τούγια, (μαζί με φωτο
γραφίες έργων των Αληθειανού, Κανιάρη,
Καραβέλα, Κατράκη, Θόδωρου) που εκτέ
θηκαν στα Ευρωπάλια 1982 στην ενότητα
«Τέχνη και Δικτατορία», είναι έργα που έ
χουν όλα προφανώς άλλη σχέση με τον τότε
:λ

ελληνικό κόσμο από την «Κολώνα» (αρ.
265) ή το «Εικαστικό Μυθιστόρημα» (αρ.
24 4 ), δίχως να χρειάζεται να ερμηνεύει θε
ωρητικά τη διαφορά η Άννα Καφέτση. Ού
τε εξομοιώνεται στο ίδιο θεωρητικό σχήμα
η καταγγελτική τής «ωμής και κννικής πο
λιτικής πραγματικότητας» τέχνη με «μια
όχι εξωραϊστική (ΑΞ: αυτό μας έλειπε!)

αλλά μεταμορφωτική καλλιτεχνική διερ
γασία». Ζωγραφική αντίδρασης; Ζωγραφική φυγής; Δεν ήταν εκεί το δίλημμα για
τους συγκεκριμένους Έλληνες καλλιτέχνες
που ένιωθαν μες στα σωθικά τους την ανάγ
κη να εκφραστούν ενάντια στη δικτατορία.
Αρκετοί μάλιστα είχαν πάρει θέση, σαν γε
νικότερα πολιτικά ζώα, ως προς «την όλη

πολίτικο-οικονομική συγκυρία, διεθνή και
τοπική», όπως ουδέτερα και σεμνά την πε
ριγράφει η Άννα Καφέτση. Ο Κοκκινίδης
έκανε έκθεση με θέμα το Βιετνάμ το Μάρτη
του 1967, ο Ψυχοπαίδης, ο Μπότσογλου
και άλλοι τρεις εκθέσανε το 1973 ως « Ε λ
ληνες Νέοι Ρεαλιστές» έργα σαφώς επικριτικά της δικτατορίας. ΓΓ αυτούς δεν υπήρξε
πρόβλημα «επιστροφής» στο αναπαραστατικό ιδίωμα — δεν το είχαν ποτέ αφήσει—
ενώ ο Δεκουλάκος, ο Κανιάρης, ο Τούγιας,
που είχαν προχωρήσει στην αφαίρεση, ανα
ζήτησαν πιο παραστατική έκφραση, όχι από
καμιά αισθητικο-θεωρητική πεποίθηση,
αλλ’ από την ανάγκη να μιλήσουν σ’ ένα
ευρύτερο κοινό με γλώσσα — κι όχι με «ρη
τορική»— πιο προσιτή. ΓΓ αυτό καταφύ
γανε στη χρήση φωτογραφιών και άλλων
ντοκουμέντων, κατά τους κανόνες τής πιο
προηγμένης διαφημιστικής. Δεν ξέρω ποιος
από όλους «έκανε ελάχιστη αλλά γι * αυτό
λίαν εμφατική χρήσή του χρώματος». 0 -

/* *

σο θυμάμαι, τα χρώματα όλων σχεδόν ήταν ι
παντού ζωηρά, πλούσια και εκφραστικά. I
Ό σό για το κόκκινο γαρύφαλλο του Κονιά-1
ρη, η «κατά πλεονασμό παράθεση ομοιό- |
μορφών» γαρύφαλλων είχε καθαρά πρακτι
κό σκοπό — ο Κανιάρης τα μοίραζε ένα ·ί· i
να στους επισκέπτες της έκθεσής του στην '
Αθήνα το 1969. Ή ταν το κόκκινο γαρύ
φαλλο που φορούσε ο Μ π ε λ ο γ ιά ν ν η ς στο |
πέτο του καθώς δικαζόταν, ένα σύμβολο μι (
καθαρά ελληνικούς επίκαιρους συνειρμού;, I
που γινόταν σήμα αναγνωριστικό πλήθους j
ατόμων αντίθετων προς τη δικτατορία. 1
Στην ενότητα τούτη, ή καλύτερα σε μιαν ξι- I
χωριστή ειδική, θα είχαν οπωσδήποτε θέση (
κοντά στον Κανιάρη, στον Κοκκινίδη, στον Γ
Μυταρά, τον Σόρογκα, ο Δεκουλάκος, πον ]
έφτιαχνε συγχρόνως και τα πρώτα έργα ι· ]
νός ελληνικού hard edge, ο Τούγιας, η Μα-| ,
νωλεδάκη, ο Ιωάννου, η Βάσω Κατράκη, Ιο
με τα βότσαλά τής από τη Γυάρο, π ο υιμ ·Τ ;
πνεύσανε τις κατοπινές μεγάλες «πετρογραφίες». Αλλά η κουβέντα τράβηξε σε μάκρος |
— αξίζει να την ξαναπιάσουμε αλλού.
ι

ί

Το υπόλοιπο αυτής της πολυάνθρωπης (20 '
καλλιτέχνες) και ποικίλης ενότητας έχει 1
μεγάλη ανισότητα. Υπάρχουν έργα νεότε-!
ρων που έπρεπε (Βενιέρη 5 έργα) ή μπορού-1
σαν να λείπουν (Σακελλίων, Χρηστάκης) 1
Το ίδιο πιστεύω και τα έργα τών κάπως ^
μεγαλύτερων Κοκκίνου και Σβορώνου, όσο \
και να εκτιμώ τη δουλειά τους. Δεν προσθι- 1
τουν τίποτε στην επιχειρηματολογία flKι
Άννας Καφέτση. Περισσεύει επίσης το δετερο τρίπτυχο του Σόρογκα «Μαύρο Α
νοιγμα». Λειψή αντίθετα η αριθμητική ex .
προσώπηση του Θεοφυλακτόπουλου, 1 '

Τα κείμενα του κυρίως καταλόγου εί# ναι όλα της Άννας Καφέτση. Διακρίνονται από ευσυνείδητη εμβρίθεια, σημειολογικής κάπως απόχρωσης. Ανεξάρτητα
Η έκθεση είναι πολύ γόνιμη συμβολή
του ότι δε με βρίσκουν σε πολλά σημεία
• στη «ζύμωση» γύρω από τις όψεις και
τα προβλήματα αυτής της τέχνης με άφθονο σύμφωνο, θα τα ήθελα πιο εύληπτα και
προσιτά σ’ ένα ευρύτατο κοινό που δεν έχει
επαγωγικό οπτικό υλικό — δίχως το οποίο
εξοικειωθεί με όρους ιστορίας της τέχνης,
θεωρητικές αναλύσεις δεν νοούνται.
αισθητικής και φιλοσοφίας, δύσκολους ακό
Συγχαρητήρια στο Δ .Σ . της Εθνικής
μα και για μένα, μερικούς μάλιστα που
• Πινακοθήκης και στην Καλλιτεχνική
πρώτη φορά περνούν στη γλώσσα μας με νε
Επιτροπή της που αποφάσισε πριν δυο χρό ολογισμούς όχι πάντα πετυχημένους.
νια να βγάλει το ίδρυμα από το άχρωμο και
Θα είχε μεγάλη επιτυχία η έκδοση εαδιάφορο λυκόφως όπου είχε βυθιστεί από
φ νός αποσπάσματος του μεγάλου τόμου
την ίδρυσή του (1976). Είχε καταντήσει
σε μορφή εγχειρίδιου που θα περιείχε μόνο
μια υπερ-γκαλερί για ατομικές εκθέσεις
τον κατάλογο των έργων με τους αριθμούς
και μερικές ομαδικές, κυρίως ξένες, που ευ
τους και όλα τα άλλα στοιχεία (5 σελίδες)
καιριακά καταλάμβαναν τους χώρους του ι
σε προσιτή τιμή.
δρύματος.
Εκτός από τα κείμενα της Άννας
Η εισηγήτρια και οργανώτρια της έκφ Καφέτση, ο τόμος ανοίγει με εισα
• θέσης Άννα Καφέτση αξίζει θερμότατα
γωγή για το μοντέρνο της διευθύντριας της
συγχαρητήρια που έβγαλε σε αίσιο πέρας έ
Πινακοθήκης Μ. Λαμπράκη - Πλάκα. Συ
να ηράκλειο έργο, παρόλη την άρνηση και
νεχίζει με διαφωτιστικά κείμενα των ιστορι
την εχθρότητα που αντιμετωπίζει ως σήμε
κών της τέχνης συναδέλφων Νίκης Λοϊζίδη,
ρα, ακόμα και μέσα από το ίδρυμα, αν κρί
Αφροδίτης Κούρια, Αντ. Κωτίδη, Δ. Παυνουμε από τον Τύπο.
λόπουλου, Ε. Κοστσιελάκ, Ευάγγ. ΜατΌ σο αντικειμενικά και ζυγισμένα τα
θιόπουλου και του ζωγράφου Δημ. Κοκκινί• κριτήρια, όσο και άτεγκτη η εφαρμογή
δη για την ΑΣΚΤ, μια χρήσιμη και διασκετους, τα λάθη είναι αναπόφευκτα. Είναι φυ δαστική ανθολογία κειμένων για την τέχνη
σικό ακόμα τέτοιες πολυδύναμες εκθέσεις να
από Έλληνες καλλιτέχνες, ποιητές, φιλο
έχουν αδύναμα και νεκρά σημεία, να προκασόφους και άλλους διανοούμενους — έως και
λούν συζητήσεις και αντιθέσεις από πολλές
του Ιωάννου Μεταξά, από την αρχή του
πλευρές, καλλιτεχνών, τεχνοκριτών, δημο αιώνα έως σήμερα. Καταλήγει με τις βιο
σιογράφων, διευθυντών γκαλερί, απλών
γραφίες των καλλιτεχνών (όπου λείπουν 7
πολιτών φωτισμένων και μη. Παρά φύσιν ό φωτογραφίες), με ευρετήριο και πλήρη βι
μως ο παραλογισμός, η χυδαιότητα και η
βλιογραφία. Υποδειγματική δουλειά για
σκέτη ανοησία με την οποία πιάσανε μικρό την Ελλάδα. Ο τόμος θα παραμείνει για
φωνο ή χαρτί και καλαμάρι αρκετοί από ό καιρό πολύτιμο βοήθημα για τους μελετη
σους έχουν σχολιάσει ως σήμερα δημόσια
τές της ελληνικής τέχνης.
την έκθεση.
1 Τα κύρια θέματα της ζύμωσης - συΩς ο αρχαιότερος ίσως στο επάγγελJ. φ ζήτησης, που πρέπει να οργανωθεί
# μα, που ασκεί από 50 και πλέον χρό
οπωσδήποτε και όσο το ενδιαφέρον είναι
νια την τεχνοκριτική και την ιστορία της τέ ζωηρό, όπως προκύπτουν από την περιδιά
χνης, θλίβομαι βαθύτατα διαπιστώνοντας βασή μου είναι:
με πόση έλλειψη ήθους επαγγελματικού,
• Έλληνες καλλιτέχνες της Διασποράς.
συναδελφικού και ανθρώπινου ορισμένοι Ποια η θέση τους στην ελληνική τέχνη;
«συνάδελφοι» προσέγγισαν την έκθεση και
• Ελληνικότητα και μοντερνισμός.
την οργανώτριά της στις στήλες τους. Τους
• Τέχνη και Δικτατορία - Τέχνη στρατευλοιδορούν τα σχετικά κείμενά τους. Εγώ
μένη ή αδιάφορη;
δεν θα επιμείνω.
• Τέχνη Τοπική και Διεθνής - Επικάλυψη
ή ασύμπτωτο;
Την έκθεση συνοδεύει κατάλογος 480
• Πού «σπεύδει η τέχνη των Ελλήνων;»
# σελίδων, με τα πιο πολλά κείμενα και
σε καλή αγγλική μετάφραση. Τυπογραφικά στο τέλος του 20ού αιώνα, για να παραφρά
σω τον Στέφανο Κουμανούδη που ρωτούσε
λάθη ελάχιστα, πραγματικά ακόμα λιγότερα. Σημειώνω δύο που αξίζει να διορθω ακριβώς το ίδιο από το... Βελιγράδι το
1845.
θούν: έτος γέννησης Εγγονόπουλου 1907,

1
2

Η έκθεση είναι σαφώς θετικό εγχείρη• μα στο χώρο της ελληνκής τέχνης του
20ού αιώνα, που τελειώνει.
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Φρόσω Μιχαλέα,
κίνηση, στο χώρο
και στοχρόνο,
1985.

λ{ή του Βαρώτσου, μ ’ έργο παλιό που
ιτουργεί ο διακόπτης του από την αρ6 έκθεσης. Του Κ. Ξενάκη θα περίμε: δυνατό έργο.
χόρφωση 9.
μια νέα Τ έ χ ν η του Χώρου.
( .·ητα φτιαχτή. Μετάβαση προς το
με την έννοια της οικειοποίησής του)
,(εκινήσει από πολύ νωρίτερα, περίπου
5, με συμβατικά υλικά και μέσα οι
; Κουλεντιανός, Λουκόπουλος, Μι, Νικολαίδης, Πάστρα, Φιλόλαος, η
ιος Ρωμανού, και με μη συμβατικά
αι μέσα, και με κίνηση, οι Ζογγολό, Κανιάρης, Ντάβου, Αληθεινός,
" λής, Τάκης, Μολφέσης, Γαίτης.
""μφανίζονται σε προηγούμενες ενότη1 πιο «μοντέρνος» εδώ είναι ο πρωτοόμενος Λάππας. Λείπει δίπλα του
,ιυ Τότσικα. Οι νεότατοι Χαραλάμ' Ιπηλιόπουλος, Τανιμανίδης, η Ειρή>"'ϊγη, καθώς και οι «τεχνολόγοι» του
*Λαι του λέηζερ Στραπατσάκη, Θω& - Κλωνάρη και Ζ. Ξαγοράρης είναι
χς γνήσιοι καλλιτέχνες — για αρκεδημοσιεύσει την εκτίμησή μου—
όμως ότι χρειάζονται να παραγά[ΐΑόμα έργο πριν δεχθούν το χρίσμα,
^ζει, μιας παρουσίασης στην Εθνική
μ^’ΐήκη. Για του Αντωνάκου το σεμνό
Γ5>ην πρόσοψη της Πινακοθήκης, ισχύnp γράφω παραπάνω για τη «Διασπο4

$
\ / · γενικά σχόλια.
^κλείνει η περιδιάβαση. Ακολουθούν
^γενικά σχόλια:

ψ

4

5

6

1
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Στέρη 1898.

Αλέξανδρος Ξύδης
00

ΕΝΑ, ΑΤΟ, ΤΡΙΑ, Π Ο ΛΛΑ L .A

ΟΙ «ΜΑΥΡΟΙ ΑΓΙΟΙ»
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
του Ν . Ρ ά π τη

1

Ο δρόμος προς τις αμερικανικές εκλογές συνεχίζεται. Η κούρσα για την ηγεσία,
μπορεί να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας από τα καυτά κοινωνικά προβλήματα
της χώρας. Ωστόσο, ο απόηχος των πρόσφατων γεγονότων του Λος Αντζελες είναι
ακόμα στ αυτιά μας. Η φτώχεια και ο ρατσισμός είναι τα σημαντικότερα, ίσως,
προβλήματα της σύγχρονης αμερικανικής κοινωνίας.
’

Πιο κάτω, παραθέτουμε τις εικόνες των «Μαύρων Αγίων» της Αμερικής. Ίσως είναι
μια απάντηση στις γελοιότητες περί «εικόνων» και «αγίων» της παγκόσμιας
Αριστερός...
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Langston Hughes Rosa Parks
Γεννήθηκε το 1902.
ΙΙοιητής, θεατρικός
συγγραφεύς και ηγέτης
της Αναγέννησης του
Χάρλεμ των δεκαετιών
1920-1930. Τα έργα του.
που αντανακλούν τη
φωτεινότητα. τη θλίψη
και τη δύναμη του
Αφροαμερικανικού
πολιτισμού, ενέπνευσαν
γενιές από καλλιτέχνες,
συμπεριλαμβανομένου και
του Κινήματος της
Μαύρης Τέχνης της
δεκαετίας του '90.

~)()

Γεννήθηκε το 1913. Για
πολλά χρόνια
αγωνίστρια, έκανε
δουλειά υποστήριξης για
τους κατηγορούμενους του
Scotteboro και την
εγγραφή (των μαύρων)
στους εκλογικούς
καταλόγους. Ξεκίνησε το
μπούκοτάρισμα των
λεωφορείων το 1953 στο
M o n tg o m e ry, του οποίου
ηγήθηκε ο D r. M a rtin
L u th e r K ing, όταν
αρνήθηκε να δώσει τη
θέση της σε ένα λευκό
άνδρα.

Frederick
Douglass
Λεν είναι ο Καρλ Μαρξ.
Γ,ίναι μαύρος και
ονομάζεται F r. D ouglass.
Γεννήθηκε το 1817.
Πρώην σκλάβος, έφτασε
να γίνει ο εξέχων
εκφραστής του λαού των
Μαύρων στα μαζικά
κινήματα που απαιτούσαν
να τεθεί τέλος στη
σκλαβιά. Συνήγειρε
πλατιά υποστήριξη από
όλους τους προοδευτικούς
τομείς στις ΗΠΑ και
καταπολέμησε όλες τις
προσπάθειες για
δικαιολόγηση του
συστήματος της
σκλαβιάς.

Malcolm X

W .E .R DuBols

Δολοφονήθηκε το 1995. Η
κραυγή του για
αυτοδιάθεση,
αυτοσεβασμό και
αυτοάμυνα με τόλμη
χάραξε το δρόμο για
επανάσταση του B la ck

Γεννήθηκε το I86H,
Ιστορικός και
διανοούμενος, έγραφειι
βάθος για την περίοδο
της ανοικοδόμησης και
για τους αντιαποιχίΜ»!
και αντιιμπεριαλιστιχές
αγώνες που γίνονταν
στην Αφρική. Παρ*«{
διώξεις κατά την nipiA
M cC arthy, έγινε
κομμουνιστής xat έτνχι
διεθνούς αναγνωρίσω
για το έργο τον.

l ib e ra tio n M o v e m e n t

I Κινήματος
Απελευθέρωσης των
Μαύρων). Η ηγεσία του
ηλέκτρισε τις μάζες των
φτωχών και εργαζομένων
Αφροαμερικανών σε
ολόκληρη την Αμερική.

I ΠΗΓΗ: Unity, 2
Φεβρουάριου 1987, βελίδ«
21.

;

ΕΝΑ, ΔΥΟ, ΤΡΙΑ, ΠΟΛΛΑ L.A.

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ
tTAPΑΞΙΕΣ» (RIOTERS) ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
)ρος θεατρικός συγγραφέας και ποητής Le Roi Jonen
ατισμένος από αστυνομικούς στο Newark στις ταραχές
νλίον του 1967.
Roi Jones άλλαζε το αγγλοσαζωνικό όνομά του

ινομιά από τους σκλάβους προγόνους του) στο
ϊνικο Amiri Baraka,
iri Baraka
;νας από τους πιο σημαντικούς
κούς συγγραφείς και ποιητές της σύγχρονης Αμερικής.
t δεν είναι ο τυπικός αλήτης (hoodlum), όπως
λεί ο Μπους και οι λοιποί τους μαύρους που
τέχουν στις φυλετικές ταραχές στις πόλεις της
{ής, και δεν φαίνεται να είναι και λαπάς (ποιητής)
ϊούβελα.

37 ο Amiri Baraka ήταν διευθυντής του προγράμματος
lxôûv Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της
ρκης στο Stony Brook.

F

.E.B
υμπληρώνοντας την εικόνα
για τους μαύρους της
Αμερικής, όπως δόθηκε στο
94 του ΑΝΤΙ, παραθέτουμε
ά στοιχεία ακόμη,
ις εικόνες των Μ αύρω ν
ιν» της Αμερικής, που
ίθενται, θα επιμείνουμε στον
. DuBois (ήδη έγινε
ρά γι ’ αυτόν στο κείμενο του
$*)■
Bois την τιερίοδο του 1939
ψβάνεται ανάμεσα στους
ζπους που ο M yrdal ζήτησε
ύμη τους και δέχτηκε την
*ή τους για το ζεκίνημα του
f· ιώδους έργου του.
/ι
■πέντε χρόνια αργότερα ο
ü στον πρόλογο που γράφει
·/ βιβλίο «Dark Ghetto» του
th B. Clark επανέρχεται
yOuBois και παραθέτει το
άτω κείμενο του DuBois:
I
Ί. ' δύσκολο να κάνεις τους
y-

Ε ΙΝ Α Ι ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ
(ίναι η φλόγα της ανθρωπότητας
Η θέλησή της να οκραγοί
at μια ακόμη πιο »ξιλιγμένη
ράτσα. N it άνθρωπι οίσαι ένας λόγιος
και καλλιτέχνης, ένας tpαατής του
κόσμου. Η γυναίκα σου και η γάργαρη φαμίλια σου
tivai το τραγούδι που σφυρίζει η εργατική τάξη
στο διάβα της προς μιταρσιώνουσις
ηδονές.
Η εξέλιξη στρόφοι τον κύκλο
Η επανάσταση τον
τ ιλ ιιώ ν ιι.
Μετάφραση: Ψ.Ω.
Το τελευταίο μέρος τον ποιήματος IT CAN BE UNDERSTOOD,
από τη συλλογή HARD FACTS (1973-75) του Amiri Baraka.

.DuBois: Σκοτεινό γκέτο
άλλους να δουν ολόκληρη την
ψυχολογική σημασία του
διαχωρισμού σε κάστες. Είναι σαν
να κοιτάζει κάποιος προς τα έζω
μέσα από μ ια σκοτεινή σ πηλιά ...
και να βλέπει τον κόσμο να
περνάει και να τον μ ιλ ά ε ι4 να του
μιλάει ευγενικά και πειστικά,
δείχνοντας πως αυτά τα θαμμένα
πνεύμ α τα (σ.σ. τω ν μαύρω ν)
εμποδίζονται να κινηθούν
φυσιολογικά, να εκφρασθούν και
να αναπτυχθούν. Κ αι πως εάν
ελευθερωθούν από τη φυλακή
είναι ζήτημα όχι ατιλώς ευγένειας,
συμπάθειας και βοήθειας τιρος
αυτά, αλλά βοήθειας τιρος όλο τον
κόσμο. ... Βαθμιαίως όμως
κατασταλάζει στο μυαλό των
φυλακισμένω ν ότι οι άνθρωποι
που περνάνε α π ’ έζω δεν α κούνε ·
ότι ένα χοντρό αόρατο αλλά
τρομακτικά απτό τζάμι βρίσκεται
ανάμεσα σε αυτά και τον κόσμο.

Αναστατώ νονται, μιλούν
δυνατότερα, κάνουν χειρονομίες.
Μερικοί από τον κόσμο που
περνάει σταματούν μ ε περιέργεια4
αυτές οι χειρονομίες φαίνονται
χωρίς νόημα, γελούν και
προσπερνάνε. ... Τότε οι άνθρωποι
από μέσα (από τη σπηλιά)
γίνονται υστερικοί. Κραυγάζουν
και πέφτουν πάνω στο τζά μ ι...
Μερικοί εδώ και κει σπάνε και
περνάνε ματω μένοι και
παραμορφωμένοι και βρίσκονται
αντιμέτω ποι μ ε ένα
τρομοκρατημένο, αμείλικτο και
συντριπτικό τιλήθος (λευκώ ν)
ανθρώπων που φοβούνται για την
ίδια τους την ύπαρζη».
Το κείμενο αυτό του DuBois είναι
από το βιβλίο του «Dusk o f
Down» που εκδόθηκε το 1940.
Προφητικός και ο DuBois αλλά
και ο Myrdal.

□

T O PO K T O T ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ MAI

Μ ια νέα μ ο υ σ ικ ή πρωτοπορί
του Ν ίκ ο υ Β ρατσά νου

Κοινωνική συνειδητοποίηση, ευρηματική εξέλιξη της
παράδοσης, τοπικά ακούσματα και διεθνικά σμιξίματα ,
γκρέμισμα των
συνόρων και

Η

γραφική ιδιομορφία της χώρα? μα?,
να φιλοξενεί μεγάλο αριθμό συναυ
λιών συμπιεσμένων στο μικρό χρον:
κό διάστημα των πρώτων θερινών έβδομαδων, πολλές φορές μπερδεύει τα πράγματα
κάνοντας αδύνατη την ενημέρωση για όλα
τα τεκταινόμενα. Από την άλλη όμως, αν
τύχουν οι κατάλληλες ευκαιρίες, επιτρεττί;
πολύ χρήσιμους συσχετισμούς μέσα αχό η
σχεδόν ταυτόχρονη επαφή με ποικίλα μου
σικά σχήματα.
Μια τέτοια ευκαιρία υπήρξε με την έλει
ση στο θέατρο του Λυκαβηττού, τριών δια
κεκριμένων ονομάτων, των VIOLENT FEM
MES στις 17/6, των MATERIAL στις 30/δ1:
και της TRACY CHAPMAN στις 7/7. Ονό},
ματα, που, το καθένα με τον τρόπο του, αποτελούν κάποιας μορφής πρωτοπορία μι-1
σα στη σκηνή του σύγχρονου pox.
Αν αναλογισθούμε ότι το ροχ εχι. τ:διανύσει από τα μέσα της δεκαετίας του 'SOι ’
μέχρι τα τέλη του '80 κάποιο πλήρη χόχλο^
ζωής, με φάση ωρίμανσης, φάση παρακμή?,
φάση αναβίωσης και νέου κύματος χ.ο.χ., J
και ότι αυτή, κατά κάποιο τρόπο, ήτανηη·
ρωϊκή «μοντέρνα» περίοδός του, τότε αυτί? _
οι τρεις συναυλίες ήταν ενδεικτικές τούπου :
πάνε τα πράγματα τώρα.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι και τα τρία
ονόματα προέρχονται από την Αμερική·
Ελπίζουμε ότι το γεγονός είναι συμπτωμ»
τικό και δεν οδηγεί αναγκαστικά σι δυσοίω
νες σκέψεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού
πολιτισμού.

TRACY CHAPMAN
Ας αρχίσουμε όμως με την TRAC1
CHAPMAN από την Καλιφόρνια. Νεότατη,
έγινε γνωστή το 1987 με τον πρώτο τη?δί
σκο που ξανάδινε στο ροκ, μετά από αρκετά
χρόνια ομφαλοσκόπησης, την κοινωνική τα
διάσταση με αναφορές στην καταπίεση, τφ
ανεργία, την απόγνωση των φτωχότιρων
στρωμάτων του πληθυσμού. Η θεματυοί
της θυμίζει εκπροσώπους του κινήματο?
διαμαρτυρίας του *60, όπως ο Μπομχ Ντνλαν ή η Τζόαν Μπαέζ. Επηρεασμένη όμ^
από το μινιμαλιστικό πνεύμα της εποχής
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Οι VIOLENT FEMMES δείχνουν τους α
πρόσμενους δρόμους πού μπορεί να φτάσει
κανείς ακολουθώντας την παράδοση, χωρίς
ποτέ να εγκαταλείψει το πνεύμα του τόπου
που τον πλαισιώνει. Το λάβαρο της πόλης
του Μιλλουώκι, της γενέτειράς τους, που
κυμάτιζε από πίσω σ’ όλη τη διάρκεια της
συναυλίας, δεν άφηνε καμιά αμφιβολία για
τα αισθήματά τους.

MA TERIAL

Ο Bill Lus well twv Material

1 Τσάπμαν καταφέρνει να αποφύγει
)λλίς φορές κραυγαλέο, μελόδραμα·

I του χαρακτήριζε εκείνα τα ιερά τέρα·
Μ'.

δίσκο της « Ζητήματα Καρδιάς»,
I χθηκε αφορμή για την περιοδεία της,
ίτητα έχει υποχωρήσει χάριν ενός
λινού ηλεκτρικά ήχου, και κάποιων
ν εθνο·ρυθμικών στοιχείων. Παρα·
: , ωστόσο, η διάσταση της κοινωνικής
<ής και η τιμιότητα στη στάση της,
jjj λλον της στερούν την ευρύτερη εμπο·
... «γνώριση.
a»

^ΕΝΤ
FEMMES
<%
·
. σύνθετη περίπτωση, αυτή των *ΊΟ^ EMMESy του λευκού συγκροτήματος
; βιομηχανικό βορρά των ΗΠΑ. Σχηίκαν στις αρχές της δεκαετίας του
οκαλώντας αίσθηση τόσο με το πα,ηργγλο-γαλλικό όνομά τους, όσο και
ιδιότυπη μουσική τους άποψη. Μια
^του έσπρωχνε τη λευκή παραδοσια·
ifj ική ( ^Country & W estern*) σταά1^ οσδίδοντάς της έναν αγχώδη ρυθμό
λιάζοντας την με δεκάδες αναφορές
Φ ς μέσα από τη μαύρη τραγουδοποιία
{O
füες εθνικές σχολές. Η στιχουργική
^λουθεί το μέτρο και τη μορφή των
^ιών της Δύσης, χωρίς να παραλεί·
,ρ/χια να αποκλίνει των κανόνων με
J, Ις ανατροπές των καθιερωμένων α·
“ .1»

Αφήσαμε για το τέλος την πλέον ιδιότυ
πη περίπτωση, τους MATERIAL. Μουσικό
σχήμα της Νέας Υόρκης που χρονολογείται
από το 1979 και η ύπαρξή του περιστρέφε
ται γύρω από την αινιγματική φιγούρα του
μουσικού · παραγωγού Bill Laswell. Η σύν
θεσή τους δεν είναι σταθερή- οι ίδιοι άλλω
στε αρνούνται τον ορισμό του «συγκροτήμα
τος». Στο Λυκαβηττό, εκτός από τον Las-.
well, εμφανίστηκαν και ο Ελληνοαμερικανός Νίκυ Σκοπελίτης, ο Foday Musa Suso
από την Γκάμπια, αρχιτεχνίτης του αφρικάνικου εγχόρδου «κόρα», ο σενεγαλέζος
Aigb Dieng στα κρουστά και ο βρετανός
Ginger Baker, ζωντανός θρύλος του ροκ α
πό την εποχή (1968) που έπαιζε στους
CREAM.

Η πολυεθνικότητα των μουσικών αντα
νακλά στη μουσική θεώρηση των MATE
RIAL, που ξεπερνά κάθε όριο μεταξύ των ε
τικετών «ροκ», «τζαζ» κ.λπ., και πλησιά
ζει αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί
«Παγκόσμια Μουσική», μια γοητευτική
και γόνιμη επιμειξία πολιτισμικών ιδιαιτε
ροτήτων από όλο τον πλανήτη. Οι ανοιχτοί
ορίζοντες των MATERIAL τους τοποθετούν
κι έξω από τις συνήθεις δισκογραφικές πρα
κτικές. Η συναυλία στην Ελλάδα δεν απο
τελούσε σταθμό κάποιας διεθνούς περιοδείας
για την προώθηση κάποιου δίσκου, αλλά ή
ταν ένα μοναδικό συμβάν, οργανωμένο από
τους τολμηρούς ανθρώπους της «ΟΜ», και
στο οποίο παρουσιάστηκε μουσική που δεν
έχει αποτυπωθεί ποτέ στο βυνίλιο.
νακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, μέσα από
τη συμμετοχή μας στις τρεις συναυλίες,
βλέπουμε κάποια στοιχεία να διαγράφον
ται: κοινωνική συνειδητοποίηση, ευρηματι
κή εξέλιξη της παράδοσης, τοπικά ακούσμα
τα και διεθνικά σμιξίματα, γκρέμισμα των
συνόρων και άρνηση των κατηγοριοποιήσεων. Μια νέα μουσική δείχνει να μορφοποιείται και να οδηγεί το ροκ σε ένα νέο ταξίδι
μετά·το·μοντέρνο που προβλέπεται άκρως j
συναρπαστικό.
j

Α

ΣΕΙΡΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΛΟΓΟΣ
CHARLES KAHN

Ο Αναξίμανδρος και οι απαρχές της
ελληνικής κοσμολογίας
Μετάφραση: ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ
Η προσπάθεια του Kahn συνίσταται
στο να εντάξει όλες σχεδόν τις επιμέρους γνώσεις τον Αναξίμανδρου, στο
«θεωρητικότερο» μέρος της σκέψης
τον.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
Περί μυστικής θεολογίας
Εισαγωγή: VLADIMIR LOSKY
Μετάφραση: ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΟΤΝΕΛΑΣ
Η Μυστική Θεολογία τον Διονυσίου
του Αρεοπαγίτου είναι ένα έργο που ει
σάγει στον χώρο της σιωπής, που σκο
πεύει το ανείπωτο. Το κείμενο του VI.
Losky μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ε
κτενές σχόλιο στην Μυστική θεολογία.
ΠΡΟΚΛΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
Στοιχείωσις Θεολογική
Εισαγωγή - Σχόλια: E.R. DODDS
Μετάφραση: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ
Το έργο αυτό αποτελεί μια συστηματι
κή διατύπωση της μεταφυσικής του
Πρόκλου και εδράζεται στην πεποίθη
ση ότι η τιλατωνική « Θεολογία» έχει
την καταγωγή της στις μυστικές διδα
σκαλίες των Πυθαγορείων και των Ορ
φικών.
Γ.Σ. ΚΙΡΚ
Ηράκλειτος: τα κοσμολογικά
αποσπάσματα
Μετάφραση: ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ
Ένα βιβλίο γραμμένο με βάση την πα
ραδοχή ότι μόνο με την σχολαστική ε
ξέταση τον κάθε αποσπάσματος μπορεί
κανένας να επιχειρήσει μιαν έγκυρη
ερμηνεία της σκέψης του Ηρακλείτου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
Ομιλίες στην Εξαήμερο
Μετάφραση: ΙΓΝΑΝΤΙΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ
Το κείμενο τον Μεγάλου Βασιλείου
περικλείει τις βασικές γραμμές της α·
νατολικοορθόδοξης ερμηνευτικής σε
βασικά σημεία τον κειμένου της Γενέσεως.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ · ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΕ

Στέφανος Βασιλειάδης
(διευθυντής του ΚΣΥΜΕ)

Κάθε νέο έργο,
σαν ένα νέο άστρο
στο σύμπαν
Από την ίδρυσή του το 1986 έως σήμερα το «Κέντρο Σύγχρονης
Μουσικής Έρευνας» (ΚΣΥΜΕ) έχοντας επιδείξει ένα πολύτιμο,
όσο και πολυποίκιλο έργο στη διάδοση και τη διάσωση της
μουσικής του τόπον μας, έχει αναδειχθεϊ σε φορέα αξιοζήλευτης
πολιτιστικής δράσης. Στο ενεργητικό τον περιλαμβάνονται
σεμινάρια, συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έξι
εβδομαδιαία φεστιβάλ, συναυλίες ■παρουσιάσεις Ελλήνων και
ξένων συνθετών, καθώς και σημαντικός αριθμός αναθέσεων έργων
σε Ελληνες (κυρίως νέους) συνθέτες.
Εστω και επιγραμματικά, ο όγκος αυτός των δραστηριοτήτων του
δίνει ένα πρώτο στίγμα της προσφοράς του στη μουσική ζωή του
τόπον μας. Μια προσφορά που, χωρίς αυτάρεσκο στόμφο,
επιχείρησε με επιτυχία και έφερε τη «σύγχρονη μουσική» (μέσα
από συναυλίες) στις «άγονες» και ξεχασμένες περιοχές της
Ελλάδας (Β.Δ. Ελλάδα, Τρίπολη, απομακρυσμένους δήμους
κ.λπ.).
Εκτός αυτών, στις δραστήριοτητές τον συγκαταλέγονται ακόμα
εκπαιδευτικά μουσικά προγράμματα συσχετισμένα με την
πληροφορική, προγράμματα έρευνας και διάσωσης της
παραδοσιακής ελληνικής μουσικής, καθώς και η υποβοήθηση της
μουσικής σύνθεσης με τη διάθεση του τεχνικού του εξοπλισμού.
Τον επόμενο μήνα, μάλιστα, σε συνεργασία με το «Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών» το ΚΣΥΜΕ αναλαμβάνει τη
διοργάνωση ενός «συνεδρίου - φεστιβάλ μουσικής πληροφορικής»
στους Δελφούς, με τη συμμετοχή παγκοσμίου ακτινοβολίας
προσκεκλημένων (Ιάνης Ξενάκης, Françoia Mâche κ.ά.) και με
την παρουσίαση σημαντικού αριθμού έργων ηλεκτρονικής και
ακουστικής μουσικής.
Με αφορμή αυτή την τελευταία διοργάνωση είχαμε την ευκαιρία
να συναντηθούμε με το διευθυντή του ΚΣΥΜΕ, κ. Στέφανο
Βααιλειάδη (συνθέτη, καθηγητή της σχολής μουσικολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών), ο οποίος μας μίλησε για το ρόλο και τις
επιδιώξεις του «κέντρου».
Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, αναφερόμενοι στη δημιουργία και
την επεξεργασία ενός τεράστιου αρχείου σχετικού με την ελληνική
μουσική, που θεμελιώνει σε νέες βάσεις το ΚΣΥΜΕ. Ο κ.
Βασιλειάδης μας είπε:
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— Κ ατ’ αρχάς, έχουμε στη
διάθεσή μας ένα τεράστιο υλικό
σχετικά με την ελληνική μουσι
κή (παρτιτούρες, ηχογραφή
σεις, βιβλία). Πρόκειται για τα
αρχεία του Γ .Γ . Παπαϊωάννου, το δικό μου, τα αρχεία που
έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσει
το ΚΣΥΜΕ, καθώς και άλλα
αυτοτελή, όπως το αρχείο
Σκαλκώτα. Η μια μας φιλοδο
ξία είναι να αρχειοθετήσουμε ό
λο αυτό το υλικό με τη βοήθεια
της σύγχρονης τεχνολογίας, ώ 
στε να καταστεί εύχρηστο για
τους ερευνητές.
Ο άλλος στόχος μας είναι να
περισώσουμε αυτό το ηχητικό
υλικό που διαθέτουμε. Τα π α 
λιά αρχεία είναι ήδη επιβαρημένα από τη φθορά του χρόνου.
Ενώ θεωρούμε πως οι μαγνητο
ταινίες έχουν ορισμένη διάρκεια
ζωής περίπου 20 χρόνων, αυτή
τη στιγμή υπάρχουν αρχεία η
λικίας 40 χρόνων εκτεθειμένα
σε περαιτέρω φθορά που επέρ
χεται με ραγδαίους ρυθμούς.
Κ ατ’ αρχάς, σκοπός μας είναι
το υλικό αυτό να αποκτήσει ψη
φιακή μορφή, οπότε το «κακό»
θα σταματήσει έως εδώ. Αφού
λοιπόν κρατήσουμε αυτή την
«πρωτότυπη» ψηφιακή εγγρα
φή ως «αρχείο», έχουμε τη δυ
νατότητα να προχωρήσουμε σε
περαιτέρω διαδικασίες καθαρι
σμού, οι οποίες πολλές φορές έ

χουν εντυπωσιακά
τα.
• Πέρα από αυτό τον
αφορά τη «διάσωση» της
μουσικής, (ίναι γνω σ τό ότι
αναλάβιι και τη διάδοση της
σύγχρονης κυρίως μουσιχής ·
τόπο μας.
\.

— Έ χουμε καταφέρει
πραγματοποιήσουμε έναν·,
μεγάλο αριθμό εκδηλώσεω«
σο στην Αθήνα όσο και je i l .
μενες «άγονες» περιοχές. .
ενδιαφέρει η σύγχρονη δημι ,
για των συνθετώ ν και
προσπαθούμε να προβάλλ .
Τη σύγχρονη μουσική, ο]
μως α π ο μ ο ν ω μ έν η , m
ταγμένη σε πρόγραμμα·
με κλασική ευρωπαϊκή '
πολλές φορές, με πα c f i ;
μουσική, θέλοντας να Μ
τους συσχετισμούς της, τς
που υπάρχουν.

Αναζητώντας νέονς ;
λόγους
• Και η κατάσταση της
σύγχρονης μουσιχής στον·»
μας:

— Τώρα πλέον, αρκετά) »
ασχολούνται με τη σύη
μουσική. Κάποτε η μούσι* ,
τή ήταν τελείως αποκομμί
πό το κοινό και γ ι' οωτοι
στα είχε δημιουργηθεί ο * ,
γος σύγχρονης μοναχήν
είχε αναλάβει την νπι#
της. Τώρα η κατάσταπ

ι. Και η ραδιοφωνία χαι
ίστρες, ακόμα χαι η λυρινή παίζουν έργα σύγχρο*
ιλήνων. Έτσι υπάρχουν
, φορείς που εξυπηρετούν
άχρονη μουσική. Ίσως
καταξιωμένη, γιατί είασφαλές π .χ . να παίξει
ένα έργο του Γ. Χρή:πό ό,τι να παρουσιάσει
ενός άγνωστου συνθέτη,
ίσκεται η ιδιαιτερότητά
ίλουμε να προβάλλουμε
|>ς, λιγότερο γνωστούς ή
και άσημους δημιουρ, μάλιστα, η προώθηση
ι>νέων συνθετών είναι
τα προτερήματα, εκείνα
>ι πλέον δύσπιστοι
ίζουν στο ΚΣΥΜΕ.

*συχνά χαι πιστεύω ότι
>έργο είναι σαν να γεννα άστρο στο σύμπαν.
αυτό είναι πάρα πολύ
; σημασίας η προβολή
νθετών χαι του έργου
σως δεν μπορούμε να
πολλά, αλλά στο μέ' δυνατοτήτων μας προ• σε αρκετές αναθέσεις
Οπως για παράδειγμα
χν εποχή για έργα που
3ούν στο φεστιβάλ που
στους Δελφούς,
ο ότι οι Έλληνες συνουν ένα ξεχωριστό χά, ια υπεροχή έναντι των
5 ω ν τους όλου του κό. XI δεν αναφέρομαι μόνο
„ τώσεις όπως αυτή του
Χρήστου, ο οποίος με
μέσα δημιούργησε ένα
’,:ίο έργο, την ίδια ώρα
' οι με πληθώρα μέσων
ν έργα ανιαρά και βα^ ωρώ λυπηρό το ότι υΈλληνες συνθέτες, οι
ουν να πουν σημαντικά
*’α, αλλά δεν έχουν τη
, τα να ακουστούν.
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ί^ τ α ς
^ κ α τ α λ ή ψ ε ις
/^ρονη όμως μουσική
if κίζεται από το ευρύ
,Ι^υσνόητη,
φατική...

,(ΐτό εγώ δεν συμφωνώ.
Πράγματι, συμβαίνει το
ι,.\ρ να μην έχει επαφή με
/ιουσική. Θεωρώ μάλι^/υπάρχει μια κακή a
^κατάληψη.

Ό μ ω ς αυτό το ευρύ κοινό δέ
χεται σήμερα πάρα πολλά α 
κούσματα πολύ πρωτοποριακά,
και τα αποδέχεται γιατί τα συν
δυάζει μαζί με κάποιο δρώμενο
ή κάποιο άλλο άκουσμα (θέα
τρο, κινηματογράφος, ακόμα
και τηλεόραση) και έτσι τα α 
ποδέχεται τελείως φυσικά. Χ ω 
ρίς να το συνειδητοποιεί, προ
σπαθεί να μπει στο πνεύμα αυ
τών των ακουσμάτων που κα
νονικά θα έπρεπε να τα «αφορί
σει».
Πιστεύω ότι η αληθινή μου
σική δεν έχει πρόβλημα να επι
κοινωνήσει με τον άνθρωπο, ό
ταν και αυτός ο άνθρωπος είναι
ανοιχτός, απροκατάληπτος.
Και αυτό το έχω διαπιστώσει ε
πανειλημμένους, όπως π .χ . στο
«Πολύτεχνο» των Μυκηνών,
όπου χιλιάδες άνθρωποι παρα
κολούθησαν μεταξύ άλλων πολ
λά έργα του Ξενάκη χωρίς κα
μιά δυσκολία.
• Μ* δεδομένο τον όγκο της
προσφοράς του ΚΣΥΜΕ, υπήρξε
ανάλογη αναγνώριση της
προσφοράς αυτής; Έ χετε
προβλήματα; Και τι είδους;

— Τα προβλήματα είναι οικο
νομικά, δεν υπάρχει καμιά συμ
παράσταση. Το υπουργείο Πο
λιτισμού δεν έχει παρακολουθή
σει την ανάπτυξη του ΚΣΓΜ Ε.
Πάντα το βλέπει όπως όταν αυ
τό ξεκίνησε. Ό μ ω ς τώρα, όπως
έχουν πολλαπλασιαστεί οι δραστηριότητές του, έτσι έχουν
πολλαπλασιαστεί και οι ανάγ
κες του. Αυτό δεν έχει κατανοη
θεί. Το υπουργείο Πολιτισμού
έχει πάρει κάποιες αποφάσεις
και αυτές παραμένουν ως έ
χουν.
Ούτε η καλή δουλειά ανα
γνωρίζεται, ούτε η κακή τιμω
ρείται. Το «Κέντρο» — πέρα α
πό κάποιους οικονομικούς ελέγ
χους από την Κοινότητα— κα
νείς αρμόδιος δεν το έχει επισκεφτεί για να δει και να αξιο
λογήσει τη δουλειά μας. Επιτέ
λους είναι ανάγκη να αρχίσει
μια πιο σωστή αξιολόγηση των
πραγμάτων. Το υπουργείο Πο
λιτισμού είναι ένας καλοπροαί
ρετος οργανισμός, ο οποίος ό
μως δεν έχει το θάρρος να θίξει
αυτά τα κακώς κείμενα.
(Τ η συνέντευξη πήρε ο
Ν ε κ τά ρ η ς Μ ητρόπουλος)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Μια ενδιαφέρουσα
δισκογραφία των
Πανεπιστημιακών
Εκδόσεων Κρήτης που
διασώζει το δημοτικό
τραγούδι από τις
«δημοτικολαϊκές»
εκδοχές του.

Η

φτηνή εκμετάλλευση
πογ έχει υποστεί το δη
μοτικό τραγούδι στον
τόπο μας, η παρά φύσιν σύνδεσή
του με το ακαθόριστης καταγω
γής «δημοτικολαϊκό» των πανηγυριών και των νυκτερινών
κέντρων, καθώς και η γενικότε
ρη αδιαφορία που επικράτησε,
συνετέλεσαν αρκετά, ώστε το
καθαυτό δημοτικό μας τραγού
δι, χρόνια τώρα να προσπαθεί
απλά να διασωθεί.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και
στη σχετικά μικρή, αξιοπρεπή
και υπεύθυνη δισκογραφία που
υπάρχει για το δημοτικό τρα
γούδι, οι «Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης» ήρθαν να
προσθέσουν μια άκρως ενδιαφέ
ρουσα έκδοση.
«Τραγούδια και σκοποί της
Μακεδονίας» με την Ξ α νθ ίπ 
π η Κ αραθανάση.
Πρόκειται για ένα διπλό άλ
μπουμ που καταγράφει δείγμα
τα από την πολύμορφη μουσική
παράδοση της Μακεδονίας.
Μια καταγραφή που, δείχνον
τας το σεβασμό της για την πα
ράδοση, κατορθώνει να εμφανί
σει τον πλούτο του δημοτικού
τραγουδιού αβίαστο και απαλ
λαγμένο από φτηνά κοσμήμα
τα.
Η Ξ. Καραθανάση, γεννημέ
νη και μεγαλωμένη στη Χαλκι
δική, μέσα σε ένα περιβάλλον
παραδοσιακών μουσικών, απέ
κτησε γρήγορα ένα μεγάλο
πλήθος ακουσμάτων. Εμφανί
στηκε για πρώτη φορά στο προ
σκήνιο στη δεκαετία του ’60, σε

αναλόγου περιεχομένου εκπομ
πές του ραδιοφωνικού σταθμού
της Θεσσαλονίκης.
Τώρα, τόσα χρόνια αργότε
ρα, ώριμη ερμηνεύτρια και προ
σηλωμένη συνειδητά στο χώρο
της παραδοσιακής μουσικής, με
τή συμπαράσταση συνεργατών
που έχουν αποδείξει το σεβασμό
τους για τη μουσική αυτή, μας
δίνουν μια από τις πλέον άρτιες
καταγραφές δημοτικής μουσι
κής που έχουμε υπόψη μας.
Αφήνοντας όμως κατά μέρος
το ηχητικό υλικό αυτής της έκ
δοσης, αξίζει να σταθούμε στο
πολυσέλιδο έντυπο που τη συνο
δεύει. Το οποίο πέρα από τη
συνηθισμένη παράθεση των στί
χων περιλαμβάνει δυο εκτενή
κείμενα του Ν ίκου Διονυσόπουλου σχετικά με τη δημοτική
μουσική και τη σχέση της Ξ.
Καραθανάση με αυτήν.
Και ακόμα αναλυτικά σχό
λια του Γ. Α μ αργιανάκη για
τη νοηματική και ιστορική κα
τανόηση των τραγουδιών, στοι
χεία για τη μετρική των στί
χων, τη ρυθμοδοσία και τους
μουσικούς τρόπους στους ο
ποίους έχουν γραφτεί αυτά τα
τραγούδια.
Πρέπει επίσης να γίνει ανα
φορά στην καλαισθησία της έκ
δοσης, τη συνοδεία πολύτιμου
φωτογραφικού υλικού, καθώς
και τις εικονογραφήσεις.
Τέλος, κλείνοντας αυτό το
σημείωμα και με την αφορμή
που μας δίνεται, αξίζει να εξάρουμε τη γενικότερη προσφορά
στον τομέα της παραδοσιακής
μουσικής, οργανισμών όπως οι
«Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης» (του οποίου αυτή είναι
η τέταρτη έκδοση) αλλά και
άλλων πολιτιστικών φορέων
που στο μέτρο των δυνατοτή
των τους προσπαθούν να βγά
λουν από την αφάνεια — των
αρχείων, συνήθως— το πολύτι
μο μουσικό υλικό της πολιτιστι
κής μας κληρονομιάς.

Νεκτάρης Μητρόπουλος
(&1
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ΑΦΘΟΝΟΣ
ΣΠΑΣΜΩΑΙΚΟΣ ΓΕΛΩΤΑΣ
Το δωδέκατο χρόνο
της σταδιοδρομίας του
ως ηθοποιός κι αφού
άσκησε τις
υποκριτικές του
ικανότητες σε ποικίλα
θεατρικά είδη, ο Γ.
Βαλτινός εφορμά ως
σκηνοθέτης με τη
φαρσοκωμωδία του
Ρέη Κούνεύ, «Εκτός
ελέγχου». Ακόμη ένα
άλμα* τυχόν θύματα
δεν ενδιαφέρουν, αφού
το όλο εγχείρημα
αποσπά τον αβίαστο
γέλωτα του κοινού.

A110 ΧΡΟΝΙΑ πλέον γνωρί
ζουμε, πως τους θερινούς μήνες
δεν ευδοκιμεί το σοβαρό θέα
τρο- το κέντρο βάρους μετατο
πίζεται σταθερά προς δροσερό
τερους χώρους. Οι καλοκαιρι
νές σκηνές συγκεντρώνονται
στην προνομιούχο περιοχή γύ
ρω από τη Σχολή Ευελπίδων,
όπου προσφέρουν σε ένα ευρύτε
ρο κοινό την ιλαρότητα της
φαρσοκωμωδίας και της πάντα
θαλερής επιθεώρησης. Όσο για
τους ελάχιστους, εναπομένοντες
εντός Αθηνών, θεατρόφιλους, υ
πάρχει ακόμη η νησίδα της αρ
χαίας τραγωδίας στο άλλο ά
κρο, το αρχαιοπρεπές, της
πρωτεύουσας. Αν και τελευταία
σμικρύνεται επικίνδυνα, καθώς
ηχηρά καλλιτεχνικά ονόματα
φιλοδοξούν να συνδεθούν με το
χώρο, ενώ οι φυσικοί διεκδικη
τές μάλλον ολιγωρούν ή κατα
ναλώνονται σε μεμψίμοιρες α
ντιδικίες.
Αφού εξαντλήσαμε το χειμώ
να τη γαλλική φάρσα των αρ
χών του αιώνα, κυρίως με ά
φθονο Φεϋντώ, φαίνεται πως
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ήρθε η σειρά του βρετανικού
χιούμορ. Μάλιστα στο θέατρο
Σμαρούλα, προτιμήθηκε ο πο
λυτάλαντος Ρ. Κούνεϋ, ήδη
γνωστός από τα τρία έργα του
που έχουν ανεβεί τα τελευταία
χρόνια. Αυτή τη φορά, επανέρ
χεται με το «Εκτός ελέγχου»,
μια πρόσφατη παραγωγή του,
που τιμήθηκε και με το βραβείο
Λώρενς Ολιβιέ 1991, ως η κα
λύτερη κωμωδία της χρονιάς.
Η υπόθεση στα έργα του Ρ.
Κούνεϋ, που — με ελαφρά κακεντρέχεια, όχι όμως και τόσο
άστοχα — ο αμερικανικός Τ ύ
πος χαρακτηρίζει «φαρσοκω
μωδίες της κρεβατοκάμαρας»,
λίγο ενδιαφέρει. Σχεδόν ανύ
παρκτη η πλοκή, ανακατώνει
τους πάντες, για να καταρρεύσει τελικά ως εκ θαύματος, χ ω 
ρίς την παραμικρή συνέπεια. Σε
αυτό συμβάλλουν και οι χαρα
κτήρες που δεν βλέπουν, δεν ακούν και κατά κανόνα παρα
νοούν · μια εκδοχή ηλιθίων. Βέ
βαια, αυτά ακριβώς τα στοιχεία
οικοδομούν τη φάρσα, μόνο που
ο συγγραφέας τα χρησιμοποιεί
σε υπερβάλλουσες ποσότητες,
πιθανόν πιστεύοντας πως η α 
φθονία στα υλικά εξασφαλίζει
και το απολαυστικό τού εδέ
σματος.
Στο «Εκτός ελέγχου», για
άλλη μια φορά, διακωμωδούν
ται οι σεξουαλικές αδυναμίες
της μεσαίας τάξης, εδώ όμως η
σάτιρα επεκτείνεται και στο ή
θος των πολιτικών. Ενας έγ
γαμος υπουργός της κυβέρνησης
ατακτεί με την ιδιαιτέρα του
αρχηγού της Αντιπολίτευσης ή,
ακριβέστερα, προσπαθεί, αφού
οι περιπτύξεις συνεχώς επίκεινται και αδιάκοπα αναβάλλο
νται- κατ’ ανάγκην συνεργός ο
γραμματέας του. Εξαρχής όλα
είναι εμφανή* ο Ρ . Κούνεϋ απο
φεύγει να προβληματίσει το
κοινό με υπαινιγμούς και ίν
τριγκες, μοναδικός στόχος η
θυμηδία. Ωστόσο, ταυτόχρονα,
θωπεύει τις σεξουαλικές προκα

( I θίασος ta a

ταλήψεις των πατριωτών του.
Οπως τα παντελόνια ακατάπαυστα κατεβαίνουν, η ομοφυ
λοφιλία γελοιοποιείται μέχρι
προσβολής. Σε αντίθεση, τα θη
λυκά περιφέρονται ημίγυμνα
προς τέρψιν, που όμως παραμέ
νει αυστηρά στα όρια της ευπρέ
πειας.
Η Α. Βαρβαρέσου απέδωσε
τις στιχομυθίες στη γλώσσα
μας χωρίς ακρότητες, προσ
γειώνοντας, όσο ήταν δυνατόν,
την πολιτική σάτιρα στο ελληνι
κό τοπίο. Οσο για τα σεξουαλι
κά υπονοούμενα, κυριαρχεί
πνεύμα ευπρεπισμού που ουδό
λως βλάπτει το αποτέλεσμα.
Αλλωστε η ουσία της φάρσας
του Ρ . Κούνεϋ βρίσκεται στην
επανάληψη και την κινητικότη
τα και όχι στα λεκτικά παιχνιδίσματα.
Αυτόν τον σχεδόν φρενιτιώδη
παλμό, κατάφερε να συλλάβει ο
Γ. Βαλτινός. Πόρτες ανοιγο
κλείνουν, άνθρωποι μπαινο
βγαίνουν και το παράθυρο λαιμητόμος, το εύρημα του έρ
γου, πέφτει κατά τακτά διαστή
ματα. Ό π ω ς ο ρυθμός εντείνεται, όλοι παραμένουν συντονι
σμένοι σε μια «εκτός ελέγχου»
κατάσταση.
Ο Γ. Βαλτινός, ένας χαρι
τωμένος και σβέλτος υπουργός
αλλά και γυναικοθήρας, βρί
σκεται αδιάκοπα επί σκηνής,
τραβώντας το χορό. Ό μ ω ς και
η υπόλοιπη ομάδα δεν υστερεί

σε φόρμα, με πρώτον το ·:
Βούρο στο ρόλο του γραμα
που συνήθως προτιμάνα« ";
εται ο ίδιος ο συγγραφέας
υστερεί το γυναικείο γιιμ*#"
φού η αισθησιακή ώρα
τονίζεται αρκετά. Εχτός
από τη χυμώδη και αιιχίνι ι
διατέρα της Ρ. Λουιζίδον. %
.
Το έργο εξελίσσεται«:;
δωμάτιο ξενοδοχείου α eg
από τη Βουλή. Συνεπώς ις
καιούται να είναι απρόα y
αρκεί να εξασφαλίζεται οy
αριθμός από εισόδους χχ
δους. Όμως εκείνοτοta να κακόγουστο ντεκο: Λ
που επινόησε ο Γ. Αστ| ■·.
πουλος, μάλλον δεν τχρ ,
στην παράσταση. Σε wι y
με τα σκηνικά που είχεri ^
χνήσει ο ίδιος «Στο roe - ,
πάλι του Ρ. Κούνεϋ, Μ ...
κιτς ήταν επιταγή τουίρ ^
Αν αυτή η παρουσίαστ,ι ,
ένα βραβευμένο συγγραψί,
κατ’ επέκταση την παταί
μάλλον οφείλεται στις »
αντιδράσεις που πρόκα ^
φάρσα- γέλιο ή εκνευρισι \
ποτά ενδιάμεσο. Πάντως,
δυσκολευθούν να γελάσο J
αρχίσουν να αδιάφοροι'’ '
κακώς κείμενα γύρωτα(
πως έλεγε κι εκείνος of y'
φιλόσοφος, μαιτρ της ! ιΑ
σης, η αδιαφορία είναι : 'S
κό περιβάλλον τουγέχωΜ. Θεοδο: 1

I Β Λ I ο
μηνιαία
αιγαιοπελαγίτικη
εφημερίδα για παιδιά και
γονείς. Μια πολύ
συμπαθητική εφημεριδούλα
που εκδίδεται στην
Ερμούπολη της Σύρου και
φιλοδοξεί να περιλάβει
στην ύλη της θέματα και
ζητήματα που απασχολούν
τα παιδιά όλων των
νησιών του Αιγαίου, ν’
ανοίξουν ένα διάλογο
μεταξύ τους, να
γράψουν. Έ χω στα χέρια
μου το πρώτο τεύχος και
έκτοτε... αγνοείται η
τύχη του περιοδικού.
Ελπίζω, πάντως, το
Θ α λ α σ σ ο π ο ύ λ ι να
συνεχίζει το πέταγμά
του... (Ταρών 22,
Ερμούπολη - Σύρος).
« Ικαρος - Αλμα»,
κατάλογος έκθεσης
γλυπτικής του Κυριάκου
Καμπαδάκη που
οργανώθηκε από τη
Δημοτική Πινακοθήκη του
Δήμου Θεσσαλονίκης στο
Παλαιό Αρχαιολογικό
Μουσείο. Με το έργο του
« Ικαρος της Ειρήνης» ο
γλύπτης εκπροσώπησε την
πόλη της Θεσσαλονίκης
στην πρώτη Διεθνή
Συνάντηση Γλυπτών με
θέμα «Μια πέτρα για την
Ειρήνη». Εύχομαι,
εντωμεταξύ, να μην έριξαν
πέτρα...

Θ α λ α σ σ ο π ο ν λ ι,

’ αναίρεση του στόχου
ΐΓγέλης Ραπτόπουλος
ιυτοκρατορική μνήμη του

ατος
λίο πρώτο: Ποιος είμαι κι
I πού ξεκίνησαν όλα
V. Κέδρος, Αθήνα 1992
σως η κριτική γίνεται άδικη
y επιχειρεί να κρίνει ένα βιβλίο
* αν και ήδη πολυσέλιδο, απειΙμε αγνώστου μεγέθους συνέI. Νομιμοποιείται, όμως, να
πίσει τις ήδη υπάρχουσες ασυ-ιες που διέπουν το έργο και
οδηγούν στην αναίρεση του
αινόμενου στόχου του.
Β. Ραπτόπουλος επέλεξε να
Ι'ηθεί μια «αυτοβιογραφ ικού
ικτήρα» ιστορία της εφηβείας,
. φεύγοντας στην τεχνική τής
ρομικής αφήγησης και κινούς στην αμφισημία που του παι ένας κατ’ επίφασιν «αιρετιήρωας, ο οποίος στην εξέλιξη
στρορίας αποδεικνύεται λιγόαιρετικός απ’ ότι ο ίδιος ο α|τής ως προς την οργάνωση
φήγησής του. Κάθε «αυτοδιική» αφήγηση επιτρέπει να α■υθούν οι διαφορετικές οπτικές
‘προκύπτουν μεταξύ αφηγητή
τοποθετείται στο «τώρα»
φαφής του) και ήρωα (που
■)ετείται στο «τότε» της αφηενης ιστορίας). Ο Β. Ρ ., στα
- α 20 περίπου κεφάλαια του
;ου του, υπερθεματίζει σε αυ] διάκριση κάνοντάς την πε. τερο από ορατή: ο μεν αφη: ; του υιοθετεί μια διακριτική
|ι »νική απόσταση» απέναντι
, οπτική τού ήρωα - νεανικού
ίύ του και παράλληλα επικοί·
„ με τον υποδηλούμενο ανατου ευθέως, επιστρατεύόλες τις προθετικές και φαλειτουργίες της γλώσσας. Ο
ωάς του, ως υποκείμενο του
' ,ιήματος, διαθέτει τη δική
πτική και «γλώσσα» που σηtJ,Vcai από το άτεχνο κι αδέξιο
'1:που παραπέμπει (όχι και τό*τυχώς) στον προφορικό λό- πό την άλογη χρήση των ση^ στίξης, την κατάχρηση της

άνω και κάτω τελείας κ.λπ. Το
πρόβλημα όμως δημιουργείται α 
πό τη στιγμή που όλα αυτά τά ι
διαίτερα χαρακτηριστικά τού ή
ρωα, η οπτική του, επιβάλλονται
πάνω στον ίδιο τον αφηγητή ο ο
ποίος παύει σταδιακά να διαφορο
ποιείται από τον ήρωά του, ενέχε
ται από αυτόν και την αυτάρεσκη
ροή του λόγου του. Μια μετα
στροφή που δεν αιτιολογείται από
κάποια θεματική αναγκαιότητα,
ενώ δημιουργεί έναν αφηγηματικό
τραγέλαφο που εκθέτει ανεπανόρ
θωτα τον αφηγητή και παραλύει
την ιστορία. Δομή και περιεχόμε
νο όντας πλέον σε πλήρη διάστα
ση, ελάχιστα εξυπηρετούν αυτό το
οποίο το ίδιο το κείμενο φιλάρε
σκα υποβάλλει ως στόχο του: την
ένταξή του στο μεταμοντέρνο!
Από την άλλη, η αφηγούμενη ι
στορία εναλλάσσεται ξαφνικά με
κεφάλαια ολόκληρα από φιλοσοφίζουσες απόψεις του ήρωα επί
παντός τού επιστητού που συχνά
μοιάζουν, αν όχι ξένα σώματα στο
μύθο, οπωσδήποτε δυνάμενα να
εγκλωβιστούν σε οποιαδήποτε «ι
στορία». Και αν αρχικά οι πλατιάζουσες αυτές απόψεις, που τεί
νουν σε μια επιδειξιομανία, μπο
ρούσαν, ως εμβόλιμες στο κυρίως
σώμα, να δικαιολογηθούν ως αντικατοπτρίζουσες τη «νεανική α
φέλεια» του ήρωα σκιαγραφόντας
έτσι το χαρακτήρα του, από τη
στιγμή που υιοθετούνται από τον
αφηγητή μένουν μεταίωρες και ο
δηγούν σε ένα αναίτιο «πάγωμα»
αυτής τούτης της ιστορίας, παί
ζοντας εμφανώς με την υπομονή
τού αναγνώστη.
Ο τελευταίος αντιπροσωπεύε
ται επάξια από ένα ενδοδιηγητικό
πρόσωπο, τον κ. Αλκιβιάδη, ο ο
ποίος υφίσταται τις άνευ ενδομυθιστορηματικής αιτιολογίας επιθέ
σεις τού αφηγητή (και όχι του ή
ρωα), ένα πρόσωπο - ανδρείκελο
που μοιάζει να πλάστηκε μόνο και

μόνο για να εξυπηρετεί την ακατα
νόητη μήνιν'τού αφηγητή. Αλλά
και τα υπόλοιπά πρόσωπα του έρ
γου υπακούουν σε παρόμοιες «μυ
θοπλαστικές» επιταγές, έχοντας
ως μοναδικό τους ρόλο να αιτιολο
γούν τα καθόλα αυθαίρετα συμπε
ράσματα τούτου του ερμαφρόδιτου
τερατουργήματος που κατέχει τη
θέση τού κεντρικού ήρωα αλλά και
δημιουργού τους. Στερούμενα, ω 
στόσο, κάθε «μυθιστορηματικής»
υπόστασης, αποκαλύπτουν τη
φτιαχτή τους ύπαρξη ακυρώνοντας
έτσι την ίδια την αφηγηματική
πρόθεση που τα δημιούργησε. Με
ανάλογο τρόπο, εξάλλου, όλοι και
όλα σ’ αυτό το μυθιστόρημα υπη
ρετούν το «τυχαίο» τόσο επιδερμι
κά, ώστε η «θεά Τύχη», που απο
τελεί τον κινητήριο μοχλό τής ι
στορίας αλλά και οι απανωτές
«εκπλήξεις» που συγκλονίζουν α 
πό κοινού αφηγητή και ήρωα, μό
νο ειρωνικό μειδίαμα μπορούν να
προκαλέσουν στον καθόλου έκ
πληκτο πλέον αναγνώστη... Ετσι,
η φιλαρέσκεια του ήρωα μπορεί να
εμποτίζει τον αφηγητή και να με
ταδίδεται στον ίδιο το συγγραφέα
που επιθυμεί για περισσότερη αλη
θοφάνεια την ταύτιση μαζί του μέ
σω αναφορών στη γραφή τού βι
βλίου και σε εύκολους συμβολι
σμούς ηλικίας και αριθμού των κε
φαλαίων του (33), δεν πετυχαίνει
όμως να διοχετευθεί προς τον τε
λικό αποδέκτη. Και ίσως γ ι’ αυτό
να φταίει το ότι ο Ραπτόπουλος α 
νέλαβε να λύσει με τούτο το έργο
του μια δική του, καθαρά ατομική
του υπόθεση, σε σχέση με τα πι
στεύω και τις θέσεις του απέναντι
στη ζωή και τη λογοτεχνία, η ο
ποία όμως εξελίχθηκε απρόβλε
πτα σ’ ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγ
χείρημα που ο συγγραφέας δεν
διαθέτει, πιθανόν ακόμα, τα εφό
δια για να φέρει εις πέρας.

Δημήτρης Τσατσούλης

Κρύσταλλα σιωπής
αστράφτανε στα
πεζοδρόμια μιλούσες για
τους ποιητές και για τα
έργα τους αεροβατούνε
όπως τα παιδιά έλεγες
από μακριά μια ψαλμωδία
υψωνόταν το απόβροχο
στον ουρανό ψίθυροι
απατηλοί στ’ αυτιά σου
υποθάλπαν έρωτες
θαμμένους υποθάλπαν
υποδόριες μνήμες άραγες
πού θα ’μαστέ όταν
νυχτώσει πάντοτε φτωχός
στα πλούτη και στα λόγια
τόσα όνειρα πώς θα τα
εξαργυρώσεις»; Κλείτος
Κύρου, π ε ρ ίο δ ο ς χ ά ρ ι τ ο ς
(εκδ. Χειρόγραφα),
Θεσσαλονίκη 1992.
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Λεωνίδας Παπαδάκης, Το
πάρτν δεν έγινε (εκδ.
Πλανόδιον), Αθήνα 1992.
«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ
ΥΠΝΟΣ: Λιωμένη
Κυριακή / έσταζε μέλι·
/ναυαγισμένος στης
παρέας το βυθό /
παράγγειλα μισό μπουκάλι
ύπνο / που χύθηκε μες
στους καπνούς / και
λέκιασε / το μάρμαρο του
τραπεζιού / κι αισθήματα
που τσούζαν.»
A lia πολύ ενδιαφέρουσα
συναγωγή άρθρων του
Γιώργου Βελούδη είναι η
έκδοση με τίτλο Ψηφίδες

για μια θεωρία της
λογοτεχνίας (εκδ. Γνώση,
Αθήνα 1992). Με τη
συγκέντρωση σε ένα τόμο
άρθρων που διερευνούν
ζητήματα ορολογίας και
μεθόδου, ο ενδιαφερόμενος
για τη θεωρία της
λογοτεχνίας 0 αναγνώστης
αποκτά ένα πολύτιμο
βοήθημα.

Νόστος —ένα
μυθιστόρημα της
Δέσποινας Λαλά-Κριστ
(εκδ. Κέδρος), Αθήνα
1992: «Η οργή του
χρόνου σφραγίστηκε
επάνω στο κορμί μου.
Αυτή η ίδια η οργή άδραξε
την ψυχή μου. Τίποτα πια
δεν ορίζω. Ούτε ζωή ούτε
θάνατο. Κουράστηκα.
Εναν αιώνα βρίσκομαι
εδώ κι ακόμα δεν έμαθα
να ζω, αλλά να ελπίζω».
Με αυτά τα λόγια
εκκίνησης καθορίζεται η
οδύσσεια της ηρωίδας τού
μυθιστορήματος, αλλά και
η περιπέτεια της γραφής
αυτού του βιβλίου.
Ξακρίζοντας βιβλία
ξεχωρίζω το μυθιστόρημα
της Νίνας Κοκκαλίδου*
Ναχμία, Ο έρωτας των
ασεβών (εκδ.
Παρατηρητής),
Θεσσαλονίκη 1992, και το
ποιητικό αφήγημα της
Φρίντας Λιάππα, Τα

χρόνια της μεγάλης
ζέστης (εκδ. Νεα ΣύνοραΑ.Α. Λιβάνη), Αθήνα
1992.
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Ιστορία και ανθρώπινη ύπαρξη
JEAN M ARA BINI
Η κ α θ η μ ερ ινή ζω ή στο
Β ερ ο λίνο του Χ ίτ λ ε ρ
Μ ετά φ ρα ση : £ . Βανδώ ρου
- Δ . Β α νδώ ρος
Ε κ δόσεις Δ .Ν .
Π ΑΠ ΑΔΗ Μ ΑΣ
Α θ ή να , 1992
Πίσω από τα μεγάλα γεγονό
τα: τους πολέμους, τις επαναστά
σεις, τα ολοκαυτώματα και τους
ξεριζωμούς, που σηματοδοτούν
την πορεία και τους σταθμούς της
ιστορίας και που αναφέρονται συ
νοπτικά με κάποια ημερομηνία
και κάποιους εξαψήφιους ή επτα
ψήφιους αριθμούς νεκρών ή α
γνοουμένων, πίσω από όλα αυτά
υπάρχει πάντα έντρομη και αλα
φιασμένη η ανθρώπινη ύπαρξη
που, φυσικά, δεν απασχολεί και
δεν μπορεί να απασχολεί την ι
στορία. Ό μω ς, τα έξι εκατομμύ
ρια των Εβραίων που χάθηκαν
στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων,
η εκατόμβη της Χιροσίμα και του
Ναγκασάκι, έχουνε τα ισάριθμα
προσωπικά δράματα. Την αναγ
καστική αυτή αδιαφορία της ιστο
ρίας επιχειρεί να αντιπαρέλθει ο
Jean Marabini με το βιβλίο του
«Η καθημερινή ζωή στο Βερολίνο
την εποχή του Χίτλερ», παρακο
λουθώντας —παράλληλα με τα
γεγονότα της ανόδου και της
πτώσης του ναζισμού— τη ζωή,
την ψυχολογία και τις κοινωνικές
αντιδράσεις των πολιτών του Βε
ρολίνου την περίοδο 1933-1945.
Γάλλος ιστορικός, συγγραφέας
και δημοσιογράφος, ο Jean Mara
bini, εκτός από μια πολύχρονη
συνεργασία με την εφημερίδα
«Μόντ», έχει στο ενεργητικό του
ένα παρόμοιο βιβλίο με τίτλο «Η
καθημερινή ζωή στη Ρωσία την ε
ποχή της Οκτωβριανής Επανά
στασης». Κύριο χαρακτηριστικό
του συγγραφέα η διεισδυτικότη
τα, η αξιοποίηση της λεπτομέ
ρειας, η αντιστικτική παρακολού
θηση της ομαδικής και ατομικής
περιπέτειας.
Όσο κι αν σήμερα έχει συσσω
ρευτεί πλούσια βιβλιογραφία γύ
ρω από τα αίτια που χάρισαν τη
δύναμη και την εξουσία στο δη

μιουργό του Γ ’ Ρ ά ιχ και γύρω α 
πό τα καθέκαστα ενός εφιαλτικού
πολέμου που δεν τέλειωσε ποτέ, ο
αναγνώστης έχει την ευκαιρία να
ανατρέξει και πάλι στις δύο σκο
τεινές δεκαετίες, που όχι μόνο
άλλαξαν την πορεία της ιστορίας
και μια ασπαίρουσα ανθρωπότητα
πλήρωσε με εκατομμύρια θύματα
τα ιστορικά και κοινωνικά της πε
πρωμένα, αλλά και που έφεραν
στην επιφάνεια τη δυσοσμία της
παγκόσμιας πολιτικής υποκρι
σίας.
Μέσα από τις σελίδες των εν
νέα κεφαλαίων του βιβλίου, πα
ράλληλα με τους πολιτικούς και
στρατιωτικούς πρωταγωνιστές
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου,
παρελαύνουν και ο Καρλ, πρώην
εργάτης σε υποδηματοποιείο και
τώρα άνεργος, που εντάσσεται
στα Τάγματα Εφόδου* η φράου
Σουλτς, που διατηρεί πανσιόν στο
Βερολίνο* περνάνε ακόμα πλήθος
ανώνυμα και επώνυμα πρόσωπα,
όπως ο Φριτς Λανγκ, ο Στέφαν
Τσβάιχ, η Πόλα Νέγκρι, η Ζάρα
Λεάντερ και η Λίλιαν Χάρβεϋ,
για να δώσουν την εικόνα ζωής
μιας πόλης, που ένας παρανοϊκός
δεκανέας ονειρεύτηκε να κάνει
πρωτεύουσα του κόσμου.
Αλλά η μεγαλύτερη, ίσως, α
ρετή του σημαντικού αυτού βι
βλίου είναι ότι ο συγγραφέας του,
με απόλυτα πειστική μέθοδο, α 
ποκαλύπτει τη σταδιακή εξαπά
τηση και παγίδευση του ίδιου του
γερμανικού λαού, που ένα μέρος
του φθάνει στο σημείο να αγνοεί
ότι έξω από την πόλη υπάρχουν
φυλακές, κολαστήρια και στρατό
πεδα θανάτου* ενός λαού που τε
λικά θα ακολουθήσει την κοινή
μοίρα της ευρωπαϊκής συμφοράς
και θα δει να καταρρέει σε ερείπια
όχι μόνο η όμορφη πρωτεύουσά
του αλλά και ολόκληρο το εθνικόσοσιαλιστικό όνειρο. « ...Η Ιστο

ρία γράφεται πάνω σε χιλιάδες
πτώματα. Ενα παιχνίδι εξαπά
τησης ξεκινά, στην τιλάτη, επί
σης, εκατομμυρίων Γερμα
νών...».
Είναι η αλήθεια ότι η μεταφο
ρά του βιβλίου στα ελληνικά α 
παιτεί ιστορική, κοινωνική και
πολιτιστική γνώση, που φαίνεται

ότι με επάρκεια διαθέτουν οι μι
ταφραστές. Αν κάτι δυσκολεύει
την άνετη ροή της ανάγνωσης ιίναι μια κάποια γλωσσική δυ
σκαμψία και η κατά κόρον ψμ·
μοποίηση λέξεων -γραμμένω ν γερ
μανικά , ιδιαίτερα σε ονόματαχοα
τοπωνύμια. Η υ π ο σ η μ είω σ η ίων
μεταφραστών ότι και ο Γάλλος
συγγραφέας κάνει το ίδιο, «για vj
δώσει με ζωντάνια και παραοτατικότητα το κλίμα του τόπου χαι
της εποχής» δεν πείθει, γιατί οι ί
διες λέξεις και ονομασίες, γραμ
μένες ελληνικά, δεν θα αφαιροοσαν τίποτα από την ατμόσφαιρα
του έργου.

Τάκης Μενδράχος

ΜΟΥΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
Ματαμαρξιστιχίς
Προοπτικές: για μια νέα
πολιτική οικονομία και
κοινωνιολογία
Θεμέλιο, Αθήνα 1992
σελ. 208
Με το βιβλίο αυτό ο Μουζέλ^'
συνεχίζει τη θεωρητική του προ
απάθεια επεξεργασίας εννοιολογ.·
κών εργαλείων για τη μελέτη!
εξέλιξης, συγκρότησης, αναπαρα
γωγής και μετασχηματισμού τω*
κοινωνιών.
Πηγαίνοντας ενάντια στην κυ
ρίαρχη τάση σήμερα της ολοκλη
ρωτικής απόρριψης του μαρζισμού, υποστηρίζει ότι είναι καιρό;
πλέον να σταματήσουμε va b
χωρίζουμε τον Μάρξ από :ου<
άλλους κλασικούς θεωρητικούς
του κοινωνικού γίγνεσθαι και «
αντιμετωπίσουμε το έργο toup
τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ι
σύγχρονη κοινωνική ανάλυση
τιμετωπίζει τα έργα του Hw
και του Durkheim. Είναι καιρόςμε άλλα λόγια, να σταθμίσουμε
κριτικά τα εννοιολογικά εργαλώ
που προσφέρει ο μαρξισμός γαΐ
μελέτη μακρο-ιστορικών μΡ·
σχηματισμών, χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ ^
ως κύριο κριτήριο την ευριστικΙ
τους χρησιμότητα μάλλον, παρί

συμβολή τους στη σωτηρία ή
άδικη του σύγχρονου κόσμου.
> αυτή τη σκοπιά, ο συγγρα; εξετάζει μια σειρά από τυπι; θεωρητικά αδιέξοδα που ο
ςισμός αντιμετωπίζει στην α

νάλυση χωρών του ύστερου καπι
ταλισμού. Επιπλέον οι αντιφάσεις
της μαρξιστικής ανάλυσης και οι
τρόποι αποφυγής τους δείχνονται
στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης
περίπτωσης: αυτής των μακρο

χρόνιων εξελίξεων που οδήγησαν
στην «αστική επανάσταση» του
1909 στην Ελλάδα. Πρόκειται ό
χι μόνο για έργο θεωρητικής πα
ρέμβασης αλλά και επιχειρησια
κής εφαρμογής.

δολογικές συμβάσεις, προθέσεις και αναιρέσεις
' τό φ ο ρ ο ς Μηλιώνης,
χ δ ι α μ ά ν τ η ς και ηθογραφία
ο γ ρ α φ ία ς αναίρεσις.
ισεις Σ ο κ ό λ η .
υπο α π ό το περιοδικό
μματα

και Τέχνες»,

1992.

y£ ρχικά «εισήγηση» στο
■ «Διεθνές Συνέδριο για τον
Αλέξανδρο Π απαδιαμά1; (Σκιάθος 20-24 /9 /1 9 9 1 ),
ανέχεια άρθρο στο περιοδικό
μματα και Τέχνες» (αρ.
■6) και σχεδόν ταυτόχρονα α•ιοσιευμένη από εκδοτικό οίV] «ηθογραφίας αναίρεσις»
ισ ιά ζ ε ι ιδιαίτερο ενδιαφέρον
Ä ν αιρετική θέση που υποστηi,w όταν μάλιστα ο συγγραφέας
■προτείνει τελειώνοντας «την
οιχρη του όρου ηθογραφία
j ων εκδοχών του (και εκδο:ου)». Το συμπέρασμα αυτό
3- ;λεί απόρροια της σύγχυσης
ιαπιστώνει ο Χ.Μ. στο σύνl£âr οδοιπορικό που επιχειρεί
. ελληνική παραγωγή «ηθο>Λ«ς» τόσο ως προς το περιεό όσο και ως προς τη μορφή
ι,;'δολογικής αυτής σύμβασης.
^ ιμαίνοντας αρχικά την ανυ·, χ ενός σταθερού κριτηρίου
Γ^'α χαρακτήριζε κάποια έργα
^ - ΐογραφικά, υπενθυμίζει το
'^ρετο της υπάρχουσας ταξί·
ης στην ελληνική γραμμα,Λ 'ία.
^ ”Γυνοπτική αναδρομή του αρ« 'άφου στα μελετήματα δια0^>ν γραμματολόγων μας, ό^ Κ. Θ. Δημαράς, ο Παν.
.. ^λάς, ο Λίνος Πολίτης, ο
.„ας Στεργιόπουλος, ο Μ.
Ο λ ή ς και ο Mario Vitti, επιι^,ονει την επικρατούσα σύγtf/ που προκύπτει γύρω από
^ ‘■'ο, τα δυσδιάκριτα κριτήρια
έλλειψη κοινής αποδοχής
' Λ τηριστικών τόσο σε θεματι·
“',ρ και σε μορφικό επίπεδο.
ïï .«πιστώσεις, πάντως, μοιάαντανακλούν με επιτυχία

τον προβληματισμό και του πιο
αγνού αναγνώστη: πρώτον, η ει
δολογική προσέγγιση του όρου
«ηθογραφία» με τους όρους «ρεα
λισμός» και «νατουραλισμός» και
δεύτερον ο αρνητικός αξιολογικός
χαρακτηρισμός που υποδηλώνε
ται με τον όρο «ηθογραφία».
Χωρίς να πρέπει κάποιος να
υιοθετήσει ασυζητητί την οριστική
απόρριψη του όρου που προτείνει
ο Χ.Μ., δεν μπορεί παρά να αντι
μετωπίσει με σκεπτικισμό το όλο
θέμα. Η ηθογραφία, ως όρος και
ως λειτουργική ειδολογική ταξι
νόμηση μέρους της πεζογραφίας
μας, αντικατοπτρίζει, με τα προ
βλήματα που δημιουργεί, τόσο
μια ελλειπή ενασχόληση της θεω
ρητικής σκέψης με παρόμοια ζη
τήματα όσο και μια ανυπαρξία ε
πεξεργασίας ικανοποιητικών κρι
τηρίων κατηγοριοποίησης των
λογοτεχνικών ειδών, που συνή
θως περιορίζονται σε «ηλικιακές
γενιές» των λογοτεχνών μας που
βρίθουν εξαιρέσεων. Η εμμονή
στο περιεχόμενο και η παραγνώ
ριση του ρόλου της μορφής σ’ αυ
τές τις ταξινομήσεις είναι μια από
τις βασικές αιτίες της σημειούμενης ανεπάρκειας. Συχνά, η «προθ β τικ ό τη τα » του συγγραφέα ως
προς την ειδολογική κατάταξη
του έργου του αγνοείται ή υπερεκτιμάται ενώ γνωρίζουμε πολύ
καλά σήμερα ότι η δυνα μ ικ ή
τ η ς α ν ά γ νω σ η ς, δηλαδή η δια
φορετική αποκωδικοποίηση του
έργου από τον αναγνώστη, απο
τελεί εξίσου σημαντικό παράγον
τα ταξινόμησης, αφού μέσω αυτής
ενεργοποιούνται λανθάνοντα αλ
λά υπαρκτά στοιχεία του έργου
που το συνδέουν με κάποιο άλλο
λογοτεχνικό είδος. Τα παραπάνω
ελάχιστα, όμως, έχουν απασχο
λήσει τη θεωρητική σκέψη και π ι
στεύω ότι πολλοί συγγραφείς μας
από τους παλιότερους περιμένουν
να επενεκτιμηθούν με νέα κριτή

ρια που θα αναδείξουν όχι μόνο τα
φανερά ή λανθάνοντα στοιχεία
των έργων τους αλλά αυτή τούτη
τη διαλεκτική και δυναμική σχέ
ση τού κάθε έργου με το λογοτε
χνικό του είδος. Ό π ω ς έχει ση
μειώσει η Ελένη Πολίτου - Μαρμαρινού σ’ ένα σημαντικότατο άρ
θρο της για *τον Παπαδιαμάντη
(στο περιοδικό «Διαβάζω», No
165), «η πολύ διαδεδομένη άπο
ψη ότι τα μ εγά λα έργα δεν ανή
κουν σε συγκεκριμένο λογοτε
χνικό είδος υποδηλώνει την π ί
στη ότι η σχέση ενός έργου μ ε το
λογοτεχνικό του είδος εξαντλεί
ται στην ομοιότητα και στην α
ναπαραγω γή. Η επισήμανση ό
μω ς της δυναμικής, τροποποιη, τικής παρουσίας και λειτουργίας
του είδους μέσα στο κείμενο επι
τρέπει να δειχθεί ότι τα μεγάλα
έργα χαρακτηρίζονται όχι από
έλλειψη ειδολογικών γνωρισμά
τω ν αλλά αντίθετα από την ε
ξαιρετική πολλαπλότητά τους».
Παρόμοιες παρατηρήσεις δεί
χνουν όχι μόνον τη ρευστότητα
της αξίας των κατηγοριακών τα
ξινομήσεων που έχουν κατά και
ρούς επιχειρηθεί στα λογοτεχνικά
έργα, αλλά και την ολέθρια, γ ι’
αυτά, τοποθέτησή τους στην προκρούστεια κλίνη του είδους τους
με στόχο την αξιολόγησή τους.
Ο όρος «ηθογραφία» έχει λει
τουργήσει, μέχρι στιγμής, ως μια
τέτοια κλίνη. Και δεν είναι ο μό
νος. Ο Χριστόφορος Μηλιώνης,
με την ευαισθησία όχι μόνο του
θεωρητικού αλλά και του συγγρα
φέα, μ ’ αυτή τη φαινομενικά αι
ρετική του πρόταση δεν κάνει άλ
λο από το να ταράζει τα λιμνάζοντα ύδατα. Η πρόκλησή του,
κατά τη γνώμη μου, είναι πρό
σκληση για μια επανεξέταση δε
δομένων με βάση νέα επιστημονι
κά εφόδια και, κυρίως, νέες οπτι
κές.
Δ η μ ή τ ρ η ς Τσατσούλης

Ο δ η γ ό ς συνοπτικός α λ λ ά
χρ η σ ιμ ότα τος (ελλείψ ει
ά λ λ ο υ ) στις πρόσφατες
ελλη νικές εκδόσεις είναι το
Δ ελ τ ίο Ε λληνικής
Β ιβ λιογρ α φ ία ς που εκδίδει
η Π α νελλή νια Ο μ οσ πονδία
Ε κδοτώ ν Β ιβ λ ιο π ω λ ώ ν .
Ε χ ω στα χέρ ια μου το 5ο
τ ε ύ χ ο ς, Α π ρίλιος-Ιούνιος
1 9 9 2 . Ν α ’να ι κ α λά το
α γα θ ό π είσ μ α του
Κυριάκου Ν τ ελό π ο υ λο υ !

II α π α ό ια μ α ντικά
Ίετράδια, ετήσια έκδοση
του « Δ ό μ ο υ » , με
επ ιμ ελη τή έκδοσης τον
Ν . Δ . Τ ρ ια ντα φ υ λλό π ο υ λο
— μια συστηματική
προσπά θεια γ ια να
συνεχιστεί ο γ ό νιμ ο ς
σ το χα σ μ ό ς και η μ ελέτη
του έργου τού
ΙΙα π α δ ια μ ά ντη . Σ τ ο Ιο
τεύχο ς (Π ρ ω τ ο χρ ο νιά
1 9 9 2 ) συγκεντρώ νονται
ενδιαφέροντα δ οκ ίμ ια , ένα
α νθ ο λ ό γιο π ο ιη μ ά τω ν γ ια
τον Π α π α δ ια μ ά ντη ,
α φ η γη μ α τικ ά κείμενα
γ ρ α μ μ έν α μ ε τον τρόπο
του Π α π α δ ια μ ά ντη , καθώ ς
και η μετάφραση α π ό τον
Π α π α δ ια μ ά ντη του
α φ η γή μ α τος του Μ πρετ
Χ α ρ τ, «Ο α φ ερ έγ γυ ο ς» .
Τ α καίρια σ χ ό λ ια , οι
χρ ή σ ιμ ες πληροφ ορίες, η
θαυμάσια επ ιμ έλ εια ό λω ν
τω ν κ ειμ ένω ν φανερώ νουν
το γνή σ ιο μεράκι όλω ν
τω ν συντελεστώ ν αυτής
της έκδοσης. Ε ρ γο
φ ιλόπ ονο και γ εμ ά τ ο
α γ ά π η , π ου δεν
περιορίζεται σε
επιφ ω νή μ α τα
ενθουσιασμού, ούτε
κ α τα να λώ νετα ι σε επίδειξη
τ εχ νο γ νω σ ία ς, α λ λ ά
προτρέπει στη δημιουργική
μ ελέτη του έργου τού
Π α π α δ ια μ ά ντη και
κ α λλιερ γεί την αυθεντική
σ χέση με τη λ ο γ ο τ ε χ ν ία .
(Μ ο}υρομιχάλη 1 6 ,
106 8 0 Α θ ή ν α ).

Ο χαρτοκόπτης
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Τη μέρα «ou, στη
Βουλή, συζητούνταν
η Επικύρωση από
Ελληνικής πλευράς
της συνθήκης του
Μέοβτριχ, το ΚΚΕ
διοργάνωσή
συγκέντρωση στην
Ομόνοια και ποροία
στη Βουλή,
οναντίον της
οπικΰρωσης. Τον
...Επαναστατικό
παλμό έδινο από τα
μογάφωνα το
τραγούδι του
μακαρίτη Νικόλα
Άσιμου «Τα
ξοπουλήσατο στο
γιουσουρούμ, για
ένα κουστούμι, για
ένα κουστούμι».
Λν δον κανουμβ
λάθος, ο Άσιμος,
όσο ζούσο, ήταν για
το ΚΚΕ χαφιές,
«προζάχιας»,
Επικίνδυνος και
οντολώς άσημος. Τι
έγινο ξαφνικά χαι,
μοτά θάνατον (θα
τρίζουν σίγουρα τα
κόκκοίλά του),
χαθαγιάστηχο στους
λοιμώνος της
Επαναστατικής
ορθοπραξίας;
Μήπως «Εξέποσαν»
άλλα κι άλλα
μουσικά σύμβολα,
που Βξέφρασαν κατά
καιρούς τον πούρο
οπαναστατισμό του
κόμματος;
'Οπως και να 'χιι,
η ασέβοια οίναι
προκλητική. Και
οποιδή η ηγβσία του
Πορισσού φαίνοται
ότι χαταλοφαίνοι
χαλά τις λαϊκές
καροιμίος,
αναγνωρίζοι την
πρακτική της στη
ρήση: «Να as κάψω
Γιάννη μ’, να σ'
αλείψω ξύδι»;
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Η ρ ε υ σ τ ό τ η τ α σ τα Β α λ κ ά ν ια χ α ι ο ι
κ ίν δ υ ν ο ι π ο υ ε π ιφ υ λ ά σ σ ε ι
σ υ μ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τα ι π ια σ το υ ς
κ ο ιν ο ύ ς τό π ο υ ς το υ π ο λ ιτ ικ ο ύ λ ό γ ο υ ,
α λ λ ά κ α ι τ η ς κ ο μ μ α τ ικ ή ς ρ η το ρ ε ία ς .
Η σ ω τη ρ ία ό μ ω ς δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α
ε π α φ ίε τ α ι α π ο κ λ ε ισ τ ικ ά σ τ η ν
κ α τ α ν ό η σ η τ ω ν ε λ λ η ν ικ ώ ν θ έ σ ε ω ν
α π ό το υ ς κ ο ιν ο τ ικ ο ύ ς ε τα ίρ ο υ ς , Θ έσεις
ο ύ τω ς ή ά λ λ ω ς δ ύ σ π επ τες , ό π ω ς
έ δ ε ιξ ε η π ο λ ύ μ η ν η ε ξ ά ν τ λ η σ η τη ς
ε ξ ω τε ρ ικ ή ς μ α ς π ο λ ιτ ικ ή ς σ τ η ν
ο ν ο μ α το λ ο γ ικ ή κ α το χ ύ ρ ω σ η έ ν α ν τ ι
τ ω ν Σ κ ο π ιώ ν . Μ ό ν ο π ο υ ο
ε γ κ λ ε ισ μ ό ς σ το οχυρό δ ε ν ε ίν α ι
π α ν ά κ ε ια κ α ι σ ε κ α μ ιά π ε ρ ίπ τω σ η
τ ε λ ικ ό ς σ τό χ ο ς μ ια ς ε θ ν ικ ή ς
π ο λ ιτ ικ ή ς μ ε ο ξ υ δ έ ρ κ ε ια . Τ ι ν α
κ ά ν ο υ μ ε γ ια τ η ν ε ν ίσ χ υ σ η τ ω ν δ ικ ώ ν
μ α ς ε ρ ε ισ μ ά τω ν σ το υ ς γ ε ιτ ο ν ικ ο ύ ς
λαούς;
Ό τ α ν π ρ ιν α π ό μ ε ρ ικ ο ύ ς μ ή ν ε ς ο
π ρ ύ τα ν η ς το υ π α ν ε π ισ τη μ ίο υ το υ
Α γ ίο υ Κ λ ή μ ε ν τ ο ς ε π έ σ τρ ε φ ε σ τη
Σ ό φ ια , μ ε τ ά τ η ν ε π ίσ κ ε ψ ή το υ σ το
Α ρ ισ τ ο τ έ λ ε ιο , έ ν ιω θ ε ικ α ν ο π ο ιη μ έ ν ο ς .
Ο ι Έ λ λ η ν ε ς ε ίχ α ν α ν τ ιλ η φ θ ε ί τ η
σ η μ α σ ία των π α ν ε π ισ τ η μ ια κ ώ ν
ε π α φ ώ ν , ό χι μ ό ν ο μ ε τ α
Ε Π Ι T O T Π Ι Ε Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ : Α ρ χ α ιο λ ό γ ω ν , θ α δ ή μ οπ Ε κ λεινε την όλη του
σιευθεί στο επ ό μ ε νο τεύτο Α Ν Τ Ι ότα ν λ ά β α μ ε εχος.
π ιστολή

του

Σ υλλόγου

·

Ο εχδ ότη ς του Α Ν Τ Ι

τ ιε π ο λ ισ τ ισ μ έ ν α έ θ ν η τη ς Δέσεως, J
ε ίχ α ν σ υ μ φ ω ν ή σ ε ι τ α πανεπιστήμια
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς κ α ι Σ ό φ ια ς να
α ν τ α λ λ ά ξ ο υ ν κ α θ η γ η τ έ ς για την
α μ ο ιβ α ία δ ιά δ ο σ η τ ω ν δύο γλωσοώ,
Ύ σ τε ρ α α π ό λ ίγ ο το πρόκομμα
κ α ρ α τ ο μ ο ύ ν τ α ν α π ό ελληνικής
π λ ε υ ρ ά ς σ το β ω μ ό τη ς εθνικής
σ υ σ π είρ ω σ η ς έ ν α ν τ ι των Σκοπιών,
π ο υ ε κ λ α μ β α ν ό τ α ν φ α ίν ετα ι ως
δ ια κ ο π ή τ ω ν σ υ λ λ ή β δ η ν ύποπτων
π λ έ ο ν β α λ κ α ν ικ ώ ν δοσοληφ ιών,
Κ λ α υ θ μ υ ρ ίζ ο υ μ ε β έ β α ια για το
ρ υ θ μ ισ τ ικ ό ρ ό λ ο π ο υ π αίζει το χφ«
τ η ς τ ο υ ρ κ ικ ή ς μ ε ιο ν ό τη τα ς στη
β ο υ λ γ α ρ ικ ή π ο λ ιτ ικ ή κ α ι τη βαθμιαία
δ ιε ίσ δ υ σ η τ η ς Τ ο υ ρ κ ία ς , αλλά
α γ ν ο ο ύ μ ε φ α ίν ε τ α ι ό τι μ ια όχι
ε υ κ α τ α φ ρ ό ν η τ η μ ε ρ ίδ α της
β ο υ λ γ α ρ ικ ή ς ν ε ο λ α ία ς βλέπει τψ
Ε λ λ ά δ α σ α ν δ ίο δο προς τ ψ Ενρώη
κ α ι μ α θ α ίν ο ν τ α ς ε λ λ η ν ικ ά m m m
ό τ ι ξ α ν ο ίγ ε τ α ι σ το μ εγά λο χοομο,
Μ ή π ω ς α ν τ ί ν α τ ο ν κακοχρονίζοψ
θ α 'π ρ ε π ε ν α τ ο ν εξελληνίσονμι
Β ο υ λ γ α ρ ιά ς τ ο ν τσ ά ρ ο » ; Μήπως ?
π α ν ε π ισ τ η μ ια κ ή μ α ς πολιτική
τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν θ α μ πορούσε να γίνα
π ο λ ύ σ τρ ο φ η κ α ι ε π ιθ ε τικ ή ;
θέλη σε να δη μ οσιευθεί στη
θέση αυτή το α κ όλουθο
σ η μ είω μ α :
Σ τ ο τ ε ύ χ ο ς π ο υ δ ια β ά 
ζ ε τ ε , α υτό το 5 0 0 σ τ ό τ εύ 
χ ο ς του ΑΝΤΙ, υ π ά ρ χει
μ ια επ α ν ειλ η μ μ έν η α ν α 

Η \llK P H Karcpiva, κόρη συναδέλ
φου μου, ρύτησα κάκοττ μ* την αφέληα nw έξι χρόνενν της: αΜχαμκά, *γτν έχο* nrpàott καρκίνο:». ο Ό χι,
παιδάκι μου, και δεν 0c m pioctc γιο Η
έχτις m ti ro vcρδ rwi Καματερού».
Ο καρκίνος, λκ yvontriv, chat διαλυτός n ro vepi
του Καματερού - Συ)·χροτήματος. To κοριτσάκι
μεγάλακπ χαι, δυστυχώς, xivct το vepi τής
γλώσσας κου επέβαλαν μ Κ αμαηροΙ mi
ΙΙΛΣΟΚ. Τώρα έμαθε κοκ chai χαι ζώδιον
καρκίνος, και παρακολουθεί το μέλλον της
ανελλιπώς αχό την «λαϊκή» εφημερίδα reo κ.
ΛαμκρΑκη
μ

φορά στο ό ν ο μ ά μ ο υ , είτε
σε κ είμ εν α φ ίλω ν και σ υ
ν ε ρ γ α τ ώ ν , είτε στα σκίτσα
τ ω ν σ κ ιτσ ο γρ ά φ ω ν. Τ ο υ ς
ευ χ α ρ ισ τ ώ ό λ ο υ ς κα ι κ α 
τ α λ α β α ίν ω τις σκέψεις
και τα α ισ θ ή μ α τα τους.
Σ τ η ν π ερ ίπ τω σ η ά λ λ ο υ
τ εύ χ ο υ ς θα « λ ο γ ό κ ρ ινα »
α υτές τις α να φ ορές αν και
ξέρω και ε γ ώ τι ρ ό λο π α ί
ζει μ ια π ρ ο σ ω π ικ ή συνει
σφορά σε ιστορίές ό π ω ς
αυτή του Α Ν Τ Ι . Ο μ ω ς ,
επ ειδή το ΑΝΤΙ είνα ι α 
κ ρ ιβώ ς το ά θρ ο ισ μ α π ο λ 
λ ώ ν π ρ ο σ ω π ικ ώ ν συνει

σφορών, είναι πολν |Κ
λο λάθος να αποοιυά
ότι το τελυιό τυπωμΛ
ποτέλεαμα είναι το ερ
αυτής της τεράστια;,
κόπο και θυσία, «ρά
θείας μιας μεγάλης η
δας συνεργατών w I
λω ν. Και πιστεύω Λ
στω και αν μία ®
συμβολές αυτές έλ»Α
ΑΝΤΙ δαν θα ήταν ι
γ ια το οποίο όλοι ·
και συνεργάτες owpil
ται.
Πολλοί αϊτό
λους μας είναι τις ί
αυτές στις ακρογι«
Τους στέλνουμε ■; ‘·
μας και τους ιτεριμε^
να επιστρέφουν γβ'3'
με και μεις στα ώ Ι
περιγιάλια.
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ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.
Θ έ μ α «ε π ω δ υ ν ο » γ ια τ ο υ ς π α ν ε α α η ν ε ς , π ο υ , π α ρ α τ η ν α δ ι α μ φ ι σ β ή τ η τ η π ρ ό σ φ α τ η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ, ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
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Τ ο υ ρκ ο κ ρα τία ς μ έχρι τη ν π ρο ετο ιμ α σία το υ α π ελ ευ θ ερω τικ ο ύ α γώ ν α .
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ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ.
Π ρ ό κ ε ιτ α ι για μ ια έ κ δ ο σ η μ ε φ ιλ ο δ ο ξ ία ν α κ α λ ύ ψ ε ι τ ο κ ε ν ό π ο υ υ π ά ρ χ ε ι σ τ η ν
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΣ
ΤΣΙΡΚΑΣ - ΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Επτά κείμενα για τον Νίκο Καββαδία
ΔΑΝΙΗΛ I. ΙΑΚΩΒ
Η αρχαιογνωσία του Οδυσσέα Ελύτη
Μ.Ζ. ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ
«ΑΡΙΑΔΝΗ». Μια σπουδή στον ερωτικό
Σεφέρη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΑΟΥ
«Εις την οδόν των Φιλελλήνων» του
Α. Εμπειρικού
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΑΙΟΡΗΣ
Ο γλωσσικός αφελληνισμός.
Πέραν του μισοξενισμού και της
υποτελείας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΑΟΥ
«Ο έρωτας στα χιόνια» του Αλ.
Παπαδιαμάντη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΑΟΥ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
πνευματική ζωή
ΑΝΤΕΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
Ερωτικές μεταμορφώσεις* αντίδωρο
στην Μάτση Χατζηλαζάρου
ΑΝΤΕΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
Ούτως ή άλλως
ΣΟΝΙΑ ΙΛΙΝΣΚΑΓΙΑ
ΕΠΙΣΗΜ ΑΝΣΕΙΣ
Από την πορεία της ελληνικής ποίησης
του 20 ού αιώνα
ΣΕΙΡΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΛΟΓΟΣ

CHARLES KAHN

Ο Αναξίμανδρος και οι απαρχές της
ελληνικής κοσμολογίας
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
Περί μυστικής θεολογίας
Εισαγωγή: VLADIMIR LOSKY

ΠΡΟΚΑΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
Στοιχείωσις Θεολογική
Εισαγωγή - Σχόλια: E.R. DODDS

Γ.Σ. ΚΙΡΚ
Ηράκλειτος: τα κοσμολογικά
αποσπάσματα
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ομιλίες στην Εξαήυιερο

Ί
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ΣΚΕΨΗ
-

ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΑΑΝΤΖΑΣ
Για τον Γκράμσι. Μεταξύ Σαρτρ και
Αλτουσέρ
Παρεμβάσεις
ΠΙΕΤΡΟ ΙΝΓΚΡΑΟ
Η κρίση και ο τρίτος δρόμος
ΑΟΥ Τ ΑΛΤΟΥΣΕΡ
Στοιχεία αυτοκριτικής
ΡΑΑΦ ΜΙΛΛΙΜΠΑΝΤ
Το Κράτος στην καπιταλιστική
κοινωνία.
Ανάλυση του δυτικού συστήματος
εξουσίας
ΤΣ. ΑΟΥΠΟΡΙΝΙ - Ε. ΜΠΑΑΙΜΠΑΡ
A. ΤΟΖΕΑ
Η κριτικής της πολιτικής του Μαρξ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Φύλλα - φτερά
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ
Η δίκη του Φλωμπέρ
ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Μεροληπτική κατάθεση
ΑΛΚΗΣ ΡΑΦΤΗΣ
Η εργασία στην ποίηση
ΑΝΟΥΣΩ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ - ΡΟΕ
Η Αλλη μου πατρίδα
ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
Απολογισμός και απολογία «από του
φοβερού βήματος»
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

ΚΑΤΙ ΤΟ «ΩΡΑΙΟΝ»
Μια περιήγηση στην νεοελληνική
κακογουστιά
ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Τα παλιά αθηναϊκά σπίτια
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ο Τρίτος Δρόμος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑ Ϊ ΤΖΗΣ
Τσιγγάνικη ορχήστρα
ΜΙΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
Ιστορία μιας γραμμής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΑΑΚΗΣ
Το ημερολόγιο του Ανδρέα

ΔΟΚΙΜΙΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Η Αδιαχώρητη Κοινωνία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
Πολιτικό σύστημα και πολιτική
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Θεσμοί, Ιδεολογία και Πολιτική στον
Μεσοπόλεμο
Π ΕΤΡΟ Σ ΠΙΖΑΝΙΑΣ
Ο μαρξισμός της Ιστορικής
Σοσιαλδημοκρατίας
ΑΛΚΗΣ ΡΑΦΤΗΣ
Δημοκρατική διοίκηση επιχειρήσεων
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΙΝ ΜΑΡΤΕΝ
Ααμπράκηδες. Ιστορία μιας γενιάς
ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ
Το κυπριακό. «Στρατηγική» και
στρατηγική
ΕΛΛΗ ΣΚΟΠΕΤΕΑ
Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη
Ιδέα
Μ Η ΤΣΟ Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μ ια συνάντηση: Σεφέρης Μακρυγιάννης
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
Ο χορός στους Κουντουριώτες
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ
Συνηγορία της παραλογοτεχνίας
ΑΛΚΗΣ ΡΑΦΤΗΣ
Ο κόσμος του ελληνικού χορού
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΩΗΣ
Η αρχαιολογία στην Ελλάδα
Μ ΗΤΣΟ Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Βασιλιάς που πέθανε
ΥΓΕΙΑ · ΚΟΙΝΩΝΙΑ · ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μ ελέτες για το Σύστημα Υγείας

ίιβλία που καλύπτουν
τα ενδιαφέρον
του σ ύγχρονου πολίτη
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